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 شرح حال مؤلف

در يكي از روستاهاي حرمة محله الكبراي استان  1926يوسف عبداهللا القرضاوي در سال 
  آاليش به دنيا آمد. اي متدين و بي در خانواده غربي مصر،
به سال بيشتر نداشت كه پدرش از دنيا رفت و عمويش سرپرستي او را  2كودكي: 

اش فرستادند. و در  سالگي به منظور حفظ قرآن كريم به مكتبخانه 5عهده گرفت. در سن 
رفت و عصرها به  سالگي براي تحصيالت جديد وارد دبستان شد. صبحها به دبستان مي 7

د، حافظ كل قرآن كريم شد. وي از سسالگي بر 10مكتبخانه، و پيش از آنكه به سن 
اش سپرده  خواند به حافظه يد. هر چيزي را كه يكبار ميكودكي به تيزهوشي معروف گرد

كرد. اهالي روستا  خوب تالوت مي شد. در همان دوران كودكي بخاطر اينكه قرآن را مي
  كردند. صدايش مي »استاد يوسف«

نتظار صبرانه در ا سالگي دورة ابتدائي را به پايان رسانيد. بي 12تحصيالت: در سن 
شود، و دانشمندي بزرگ گردد. در شهر طنطا  »األزهر«اه روزي بود كه وارد دانشگ

هاي دانشسراي مقدماتي و دانشسراي عالي ديني را گذرانيد. و براي ادامة تحصيل به  دوره
به اخذ دانشنامة  1952-3قاهره رفت، و به دانشكدة اصول دين راه يافت. و در سال 

  ليسانس با درجة ممتاز موفق شد.
انشكدة زبان عربي ثبت نام كرد و از آنجا نيز به دريافت سپس در رشتة دبيري د

به مؤسسة تحقيقات و مطالعات زبان  1957ليسانس با درجة ممتاز نائل گرديد. در سال 
عربي، وابسته به جامعة كشورهاي عربي وارد شد. و ديپلم عالي زبان و ادبيات عربي 

كدة اصول دين را نيز با دريافت داشت. در همين سالها دورة سه سالة دكتري دانش
اش پيرامون  به پايان رسانيد و به آماده ساختن رساله 1960 موفقيت گذرانيد. و در سال

ع مصر رو به زكات در اسالم پرداخت، ولي پيشامدهايي چند باعث تأخير آن شد، و اوضا
دكتراي خود را با رتبة عالي  1973سال بعد، يعني در  13خره وخامت گذاشت. تا باآل

  گرفت.
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سرپرستي امور ديني وزارت اوقاف  1951هاي اداري: دكتر قرضاوي در سال  مسئوليت
مصر در رابطه با خطابه و تدريس و سرپرستي مساجد، و سردبيري انجمن ائمة جماعات 

زهر مشغول به كار در ادارة كل فرهنگ اسالمي األ 1959دار گرديد، و در سال  را عهده
را زير نظر گرفت. و به پاسخگوئي سؤاالت و شبهاتي كه از شد و مطبوعات و انتشارات 

ريزي دفتر هنري  گرديد، پرداخت و در برنامه طريق جرائد و غيره پيرامون اسالم مطرح مي
علوم ديني براي مديريت يك مدرسة  1961ادارة دعوت و ارشاد شركت جست. در سال 

ترين و جديدترين مباني  ولينوبنياد به كشور قطر دعوت شد. و اين مدرسه را طبق اص
گذاري كرد. و بصورت يك مدرسة نمونه در منطقة خليج فارس  علمي و تربيتي پايه

درآورد. و طالب علوم ديني از اطراف و اكناف كشورهاي عربي و اسالمي به اين مدرسه 
آوردند. تا اينكه دانشكدة علوم تربيتي قطر تأسيس شد و به عنوان استاد و رئيس  روي
ه مطالعات اسالمي به آن دانشكده منتقل گرديد، و تا به امروز، جهاد و رسالتش را در گرو

همة دانشهايي كه بتوانند در تحقيقات علوم اسالمي بكار آيند، عالقمند بود. دانشكدة 
دانشكدة تفسير و حديث ها ترجيح داد كه  اصول دين را به همين جهت بر ديگر دانشكده

پژوهي او در محدودة علوم  يخ و اخالق اسالمي بود. اما، دانشو عقايد و فلسفه و تار
اسالمي متوقف نمانده و همواره اصرار داشته است كه در ادبيات تاريخ، فلسفه، علوم 
تربيتي، روانشاسي، جامعه شناسي، اقتصاد و مكتبهاي فكري معاصر نيز صاحبنظر باشد، و 

  را در بردارد.كتابخانة شخصي وي كتابهاي مرجع همه اين علوم 
از فعاليتهاي سياسي و اجتماعي: استاد در كنار همة اين اشتغاالت علمي و اداري، 

ار نبوده است. از همان سنين نوجواني كه به دبستان مسائل اجتماعي نيز هيچگاه بركن
رفت، با قلب و اعصاب و عقل و زبان و قلم و نظم و نثر خويش در صحنة فعاليتهاي  مي

هاي مؤثر، دانشجويان  هاي شيوا و ايراد خطابه داشت، و با سرودن قصيدهاجتماعي حضور 
كرد، وي مسئول انجمن دانشجويان  را به تظاهرات بر عليه ستم و ديكتاتوري تشويق مي

زهر بود، و در هاي دانشگاه األ ن و ساير دانشكدهنهضت اسالمي در دانشكدة اصول دي
زهر در فرماندهي اكيپهاي دانشجوئي األس در كانبرد كانال سوئز بر عليه استعمار انگلي
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عضويت داشت. استاد در اين مسير دعوت و مبارزه، انواع اذيت و آزار را متحمل گرديد. 
  در روزگار حكومت فاروق زنداني شد. 1949در سال 

به زندان  1962و  1954عبدالناصر دوبار در سال  همچنين در دوران حكومت جمال
ل پيوند عميق، آگاهانه، زنده و مستقيم او با واقعيات و حوادث كشور رفت. شايد تنها عام

با جمعيت اخوان المسلمين بوده اش، ارتباط ديرينة او  و ميهن گستردة عربي و اسالمي
ت سخت گرايش داشت، به فضاي دورا از فضاي شعر و ادب، كه به آن سباشد، كه وي 

سالمي كه اسالم را درست بفهمد و به و حركتي فراگير در جهت تكوين و تربيت نسلي ا
درستي به آن معتقد باشد، و در راه آن جهاد كند، انتقال داد. وي در نوجواني تحت تأثير 

المسلمين و شخصيتهاي بارز آن قرار گرفت. بزرگترين شخصيتي كه در  مكتب اخوان
ؤسس النباء، م زندگي فكري و روحي تحت تأثير او قرار گرفت، پيشواي شهيد، حسن

از زندان آزاد شد،  1965بزرگترين نهضتهاي اسالمي در قرن بيستم، بود. وقتيكه استاد در 
ارتباط گرفتن با مردم از طريق سخنراني و تدريس ممنوع حكومت نظامي وقت او را از 

گردانيد، و ابزار ديگري بجز قلم، براي او باقي نماند. ناگزير، افكار خود را در قالب 
ها در اختيار مردم گذاشت. استاد قرضاوي جايگاه و  و كتابها و رسالهسلسله مقاالت 

اي در دلهاي بسيار از جوانان كشورهاي عربي و اسالمي دارد، و بسيارند  منزلت ويژه
كساني كه پيوسته چشم انتظار انتشار كتابهاي تازة او و مطالعة مقاالت و شنيدن 

 در كنفرانسها و سمينارهاي علميري، اويهاي او هستند. استاد دكتر يوسف قرض سخنراني
اسالمي در كشورهاي اسالمي و غربي نيز شركت فعال داشته و دارد، كه از آن جمله، 
سمينار تشريع اسالمي در ليبي، اولين كنگرة تاريخ در بيروت، جشنوارة تعليماتي جامعة 

اسالمي در  نس فقهدانشمندان هند، و كنفرانس جهاني اقتصاد اسالمي در مكه مكرمه، كنفرا
رياض، كنفرانس دعوت اسالمي در مدينة منوره، و كنفرانس ساالنة اتحاديه دانشجويان 

  توان نام برد. مسلمان در امريكا را مي
يوسف «تاد، يك نمايشنامة منظوم به نام شتة اسوكارهاي هنري و شعر: نخستين ن

كلئوپاتراي احمد شوقي هاي ليلي و مجنون و  بود كه به تقليد از نمايشنامه »صديق
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آموز سال اول متوسطه بود. دكتر يوسف قرضاوي را همة  نگاشت، و در آن هنگام دانش
شناسند، اما كمتر كسي او را بعنوان شاعر  مردم بعنوان خطيب، نويسنده و دانشمند مي

ين دوستان و شناسد. در حاليه وي زندگي را از نوجواني با شعر آغاز كرده، و در ب مي
اي از اشعار او  معروف است. ابيات زير نمونه »قرضاوي شاعر«هايش بعنوان  رههمدو
  است:

  لــی الســجن! قلنــا: شــعبه فتحــتإقــالوا: 
  تمرطـــور مـــؤ لـــی الصـــور! قلنـــا: القـــالو: إ

  نفســـــــنا!فهـــــــن المصـــــــلی، نربـــــــی فيـــــــه أ
  

ــــــــا بهــــــــا فــــــــی     ــــــــا!اهللا إ ليجمعون   خوان
  عــــــــدانا!أ مــــــــا يخشــــــــاه فيــــــــه نقــــــــر

  نا!يـــداالمصـــيف، نقـــوی فيـــه أ هـــوو 
  

سرايي كه نوعاً با تملق و  ههايي دارد، بجز مديح ي شعري سرودهها استاد در همة زمينه
پرستي سروكار دارد، و با طبيعت و منش او سازگار نيست. روح  چاپلوسي و شخص

بزرگ وي بعنوان مرد علم و عمل و انديشه و دعوت اسالمي در اشعارش متجلي است. 
نان تأثير و ت و صداقت و احساس و سبك داستاني، آنچاشعار استاد با رواني و اصال

نظير و زبانزد خاص و  پرداخت، شاعري كم نفوذي دارد كه اگر اندكي به شعر و ادب مي
و شاعري را ترك گفته، و يكسره به نويسندگي در و بعكس، شعر گرديد. اما  عام مي

هاي دانش  از فرآورده هاي پرارزشي را هينجآورده، و گن يات گوناگون اسالمي رووعموض
و انديشة اسالمي به امت اسالمي تقديم كرده، كه راه رهايي و خوشبختي را براي نسلهاي 

  حال و آيندة مسلمانان جهان روشن گردانيده است.

 کتابھا و مقا�ت

مرتبه به  2تأليف شده و تاكنون  1951. در سال ةلسنمن الكتاب وا ةنيقطوف دا -1
  چاپ رسيده است.

زهر تأليف گرديد به دستور رؤساي األ 1960. در سال سالماإل الحرام فيالحالل و -2
تا به زبان انگليسي و زبانهاي ديگر ترجمه شود. اين كتاب در جهان اسالم مورد 

مرتبه به چاپ  10قبول همگان قرار گرفت و تاكنون در قاهره و دمش و بيروت 
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ترجمه شده و منتشر  رسيده است و به چند زبان از جمله اردو تركي و فارسي
  گرديده است.

مرتبه به چاپ رسيده، و  4تأليف شده و تاكنون  1961سالم. در سال اإل في ةالعباد -3
  اينكه ـ بحمداهللا ـ ترجمة فارسي آن در دسترس شما است.

مرتبه به چاپ رسيده و به  3تأليف شده و تاكنون  1966الحق. در سال الناس و -4
  ده و منتشر گرديده است.زبانهاي تركي و فارسي ترجمه ش

مرتبه  2تأليف شده و تاكنون  1967سالم. در سال الفقر وكيف عالجها اإل مشكلة -5
  به چاپ رسيده و به زبانهاي اردو و فارسي ترجمه شده و منتشر گرديده است.

بار به چاپ رسيده است و  5تأليف شده و تاكنون  1969در سال  ةالحيااإليمان و -6
  ده و منتشر گرديده است.به فارسي نيز ترجمه ش

در دو مجله منتشر گرديده، و اثر مهمي در فقه مقارن و  1969. در سال ةفقه الزكا -7
زكات در «ترين وجهي به بررسي همه جانبة  هحقوق تطبيقي است كه به شايست

، در پرتو قرآن و حديث، و با مراجعة دقيق به منابع معتبر فقهي هريك از »اسالم
  ي، پرداخته است.مذاهب مشهور اسالم

منتشر  1972مكان. در سال اإلسالم خلودها وصالحها للتطبيق في كل زمان و شريعة -8
  گرديده است.

  منتشر گرديده است. 1977در سال  سالم.الخصائص العامة لإل -9
اي از تحقيق موضوعي در قرآن است، كه به فارسي نيز  القرآن. نمونه ير فيالس -10

  بار به چاپ رسيده است. ينترجمه و متن و ترجمه تاكنون چند
نوشته شده و تاكنون  1966. يك نمايشنامة تاريخي است كه در سال عالم وطاغية -11

  بار به چاپ رسيده و به تركي و فارسي ترجمه شده است. 2
اي از فتاواي استاد، و راه حلهاي اصيل اسالمي براي  سالم. مجموعههدي اإل -12

  مشكالت مسلمانان معاصر است.
  منتشر گرديده است. 1977سالمي، در سال المجتمع اإل فيغيرالمسلمين  -13
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تأليف شده و به تركي  1971. در سال متناوكيف جنت علي أة الحلول المستورد -14
  ترجمه شده است.

  منتشر شده است. 1974. در سال ةو ضرور يضةفرسالمي الحل اإل -15
رابطه  جلد كتاب درسي در 20همچنين استاد دكتر يوسف قرضاوي در تأليف بيش از 

شناسي اسالمي، فلسفه، اخالق و غيره، طبق برنامة  با توحيد، فقه، تفسير، حديث، جامعه
  وزارت آموزش و پرورش قطر، همكاري مؤثر داشته است.

استاد دكتر يوسف قرضاوي براي كنفرانسها و سمينارهاي مختلف علمي و اسالمي نيز 
اند.  ي گوناگون انتشار يافتهي تهيه كرده است كه به صورتهادمقاالت تحقيقي متعد

را بر عهده داشته و  ها و مجالت متعددي مستمراً نشر مقاالت استاد همچنين، روزنامه
اإلسالم، در دمشق، و  ة، در مصر، و حضارةسالم، الدعودارند كه األزهر، نوراإلسالم، منبراأل

مجتمع والوعي ي، در هند، و السالمم المعاصر، در لبنان، و البعث اإلالمسلالشهاب و
  اند. سالمي، در كويت، و الدوحه در قطر، از آن جملهاإل

  
. بيروت، 46-5، ص3في العصر الحديث ج  ةمياإلسال ةاقتباس از كتاب شعراء الدعو«

  .»م 1978هـ ق ـ  1398مؤسسه الرساله، 



ijk  

﴿$tΒ uρ àM ø)n= yz £Ågø: $# }§Ρ M}$# uρ āωÎ) Èβρß‰ ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪ !$tΒ ß‰ƒÍ‘ é& Ν åκ÷] ÏΒ ÏiΒ 5−ø—Íh‘ !$tΒ uρ 

ß‰ƒÍ‘ é& βr& Èβθßϑ ÏèôÜ ãƒ ∩∈∠∪ ¨βÎ) ©!$# uθèδ ä−# ¨—§�9 $# ρèŒ Íο§θà) ø9 $# ßÏG yϑ ø9 $# ∩∈∇∪﴾    

  .)58 -56/ الذاريات(
جن و انس را نيافريدم مگر براي آن كه مرا عبادت كنند و از آنها روزي [و «

وزي دهندة نيرومند طلبم، همانا خداوند، ر خواهم و خوراك نمي استفاده] نمي
  .»استوار است

  مقدمة مؤلف بر چاپ دوم

طلبيم و از آفات نفساني و  ستاييم و از وي ياري مي خداوند است، او را ميستايش از آن 
و ياران و نزديكانش درود  صبريم و بر پيامبر خدا انحرافات عملي خويش به او پناه مي

  فرستيم. مي
است كه پس از پيدايش و اصالح و  »اإلسالم في ةالعباد«اين، چاپ دوم كتاب من 

  شد، در آمده است. ت كه تاكنون با آن عرضه ميستوسعه، به شكلي غير از شكل نخ
و اين موضوع در باشد  اين كتاب، متضمن تحقيقي راجع به احكام فقهي عبادت نمي

 يق تكميل و اتمامش راكه از خداوند متعال توف »تيسير الفقه«كتاب ديگري بنام 
خواهم، بررسي شده است، بلكه بحثي دربارة حقيقت عبادت و ارزش و اسرار آن و به  مي

  باشد. عبارت ديگر، بحثي دربارة فسلفة عبادت از نظر اسالم مي
هدف  ،اگر بخواهيم منظور خود را با يك واژة اسالمي اصيل بيان كنيم، بايد بگوييم كه

ه مفهومي كه در قرآن و سنت بكار رفته است باشد. فقه ب ما از اين مباحث، فقه عبادت مي
يا به معناي اصطالحي رايج آن كه عنواني است براي شناخت اصول و شرايط و احكام 

  فرمايد: ظاهري و جزئي عبادت. چنانچه خداوند مي

﴿ô‰s% $uΖ ù= ¢Ásù ÏM≈ tƒFψ $# 5Θöθs) Ï9 šχθßγs) ø� tƒ﴾  )98/ انعام(.  
  .»ايم كنند مشخص نموده فقه (درك) ميها را براي كساني كه  ها و نشانه آيه«
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  گويد: و نيز مي

﴿öΝçλm; Ò>θè= è% āω šχθßγs) ø� tƒ $pκ Í5﴾  )179/ اعراف(.  
  .»كند فقه دريافت و فهم نمي ،آنان دلهايي دارند كه بوسيلة آن«

  گويد: و نيز مي

﴿(#θßγ¤) x�tG uŠÏj9 ’ Îû ÇƒÏe$!$# (#ρâ‘ É‹ΨãŠÏ9 uρ óΟ ßγtΒ öθs% #sŒÎ) (#þθãèy_u‘ öΝ Íκ ö� s9Î) ﴾   )122/ توبه(.  
  .»تا پس از بازگشت قوم خود را بيم دهندو تا در دين تفقه نمايند «

  :صهمچنين قول پيامبر

ًرا يـَُفقْهُه ِفي الدينِ «   »َمْن يُرِِد اللُه بِِه َخيـْ
گرداند  اگر خداوند بخواهد به كسي خير برساند، او را در دين، آگاه (فقيه) مي«

  .»بخشد و فقه ديني مي(يا به او آگاهي 
كه مبادا به مفهوم اصطالحي تلقي و فهميده شود بكار  اما من اين كلمه را از ترس اين

ح نبردم زيرا كه منظور من اين نيست، كلمة فلسفه را نيز دوست نداشتم. بنابراين ترجي
  قرار دهم. »عبادت در اسالم«دادم كه عنوان كتاب را 

اي زندگي نيست بلكه اولين اصلي است كه  عبادت يك موضوع فرعي و حاشيه
خداوند بخاطرش كتابها نازل كرده و پيامبراني را برانگيخته است و از همين رو، خطاب 

  فرموده است كه: صبه پيامبر خود، حضرت محمد

﴿!$tΒ uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ š�Î= ö6s% ÏΒ @Αθß™§‘ āωÎ) ûÇrθçΡ Ïµø‹ s9 Î) … çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& 

Èβρß‰ ç7 ôã $$sù﴾  )25/ انبياء(.  
كرديم كه معبود  و هيچ رسولى را پيش از تو نفرستاديم مگر آنكه به او وحى مى«

  .»] جز من نيست، پس مرا بپرستيد [راستينى
  :و اولين شعار و پيام هر دعوت الهي اين بوده است كه

﴿Âχr& (#ρß‰ç6ôã $# ©!$# (#θç7Ï⊥ tG ô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9$#﴾  )36/ نحل(.  
  .»دا را عبادت كنيد و از طاغوت دوري گزينيدخ«
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  و

﴿(#ρß‰ç7 ôã$# ©!$# $tΒ / ä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ… çνç�ö� xî﴾  )65/ اعراف(.  
  .»خدا را عبادت كنيد كه جز او معبودي براي شما نيست«

سالت الهي رخداوند اين حقيقت را در آخرين كتاب خود (قرآن) در آخرين دعوت و 
نيز مورد تاكيد قرار داده، آشكارا اعالم  صاش محمد رستادهف(اسالم) بوسيلة آخرين 

نمود كه مقصد نهايي از آفرينش انسانهاي مكلف، شناخت و عبادت خداوند پرودگار 
  باشد. انديشمند و انتخابگر ميناطق،  ن راز آفرينش انسان، موجودجهانيان است و اي

﴿$tΒ uρ àM ø) n= yz £Ågø: $# }§Ρ M} $#uρ āωÎ) Èβρß‰ ç7 ÷èu‹ Ï9﴾  )56/ الذاريات(.  

عبادت را مورد ستم قرار داده، آن را در برداشت و نگرش و  ]حتي مسلماناناما مردم [
  ارزيابي و عمل از چهره و محتواي حقيقي خارج نمودند.

بينيم كه گروهي از مردم به عبادت، همچون يك هدف قابل توجه  بنابراين مي
اصالح نفس و پيرايش و پرورش دروني تلقي نگرند، بلكه آن را صرفاً ابزاري براي  نمي
كنند، و نه تنها به عنوان وسيله و باالترين ابزار اصالح و تربيت، بلكه در سطحي كه در  مي

صورت امكان قابل جايگزيني به وسيلة روشها و عواملي كه از سوي برخي ملتها يا 
  ند.ده دولتهاي غير مسلمان مطرح و معمول گرديده است، بدان اهميت مي

اي ديگر كه به ارزش و منزلت عبادت معترف و معتقد هستند، آن را در جهتي  عده
نادرست قرار داده و براي كسي غير از پروردگار و آفريننده و نظام دهنده و هدايت كنندة 

گيرند يا اين كه  معبودهاي ديگري مي ]يا غير از اوبا خداوند [دهند و  جهان انجام مي
كنند تا آن جا كه در  يكديگر را پروردگار و معبود خويش تصور ميگروههائي از مردم، 

بينيم. بعضي از آنان براي غير  ميان مسلمانان اين روزگار هم آلودگي به اين گمراهي را مي
هراسند و براي او  از غير خدا مينمايند و يا  كنند يا غير او را تقديس مي خدا تعظيم مي

  نهند. دن ميكنند و به فرمانش گر قرباني مي
گروه ديگري از مردم، به منزلت و نقش عبادت ايمان داشته آن را در جهتي كه شايسته 

دهند اما خداوند را از طريقي كه خود فرمان داده و مقرر نموده است،  است قرار مي
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باشند. در نتيجه  كنند و به روشها و شكلهاي عبادي تعيين شده پايبند نمي عبادت نمي
در پيش گرفته خود را به سختي افكنده از راه  صاه خدا و شيوة پيامبرغير از رراهي 

راست منحرف شده، عبادات را در نتيجة پيروي از مسلكهاي ناصحيح، در ميان بدعتها و 
انحرافات موروثي فرو برده و چهرة آنها را دگرگون ساختند و از روش اصالحي و 

ها و  يدند. زيرا اسالم كجرويورزبخشي دين خود در زمينة عبادات غفلت  سامان
ها و اضافات نادرست آن را از  انحرافات تحميل شده بر عبادت را اصالح نموده پيرايه

انديشي قرار داده  روي و درست هايي براساس ميانه ميان برده و براي آن اصول و پايه
  است.

نش كه خداوند آن را مقصود آفريبينيم كه معني عبادت را [ را مي دستة ديگري
اند. در نظر اين عده دايره شمول عبادت، از  ناقص و نارسا فهميده ]استمحسوب نموده 

هاي معروفي چون نماز، روزه، زكات، حج، ذكر، تالوت و دعاهاي مربوطه  شعائر و آيين
رود و بدليل همين برداشت ناقص، كوتاهيهاي خود نسبت به ديگر اوامر و  فراتر نمي

گيرند.  اند، بگردن نمي هاي زندگي را در برگرفته كه تمام عرصه نواهي و احكام اسالمي را
اي كه قرآن و سنت مطرح نموده و سرآمدان امت  بگونه[ با وجود آن كه عبادت

  گردد. تمامي دين و زندگي را شامل مي ]اند دريافته
بدين سبب وظيفة خود دانستيم برداشتهاي غلط و مفاهيم اشتباهي را كه در زمينة 

برانديشة بسياري از مسلمانان امروزي حكمفرما گرديده است، تصحيح نموده، عبادت 
خواهند در ارتباط با ارزش و منزلت عبادت اسالمي به  ها مي افكار انحرافي را كه بعضي

مغز مسلمانان فرو كنند، طرد نماييم و مفهوم حقيقي، دايره شمول و حكمت تشريع 
در مورد آن را روشن كنيم و معلوم داريم كه  عبادت و اصالحات و راهنماييهاي اسالم

  اي و چگونه بپرستيم؟ چه كسي را بايد بپرستيم، چرا بپرستيم به چه وسيله
شعائر «نوان در ضمن، تحقيقي راجع به اسرار و آثار عبادات بزرگ اسالمي كه تحت ع

انجام اند،  به خود گرفته »عبادات«شوند و در اصطالح فقهي نام  ه ميشناخت »اسالمي
  ايم. داده
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هاي مزبور كه از جمله  كتاب را با فصلي دربارة بهترين روش آموزش عبادات در آيين
  ايم. شوند، به پايان برده ده ميماريمباني اسالم ش

شايد توانسته باشم با تدوين اين كتاب، مقصود خويش را نمايان ساخته، حجاب از 
اسالمي كه خداوند آن را براي ما  روي اين جنبة اساسي و مهم اسالم بزرگ برگيرم.

  تكميل نموده و بوسيلة آن موهبتش را بر ما تمام كرده و آن را دين ما قرار داده است.
اش  منديي من و ناشر و خواننده خواهيم كه اين كتاب را ماية بهره از خداوند مي

يق اخالص گرداند و لغزشهاي فكري و قلمي احتمالي مرا مورد عفو قرار دهد و ما را توف
هاي راهروان پيشگام و سير به سوي  در عبادت و پيروزي از شريعت و عروج در پله

x‚$−ƒÎ) ß‰ç7 ﴿مقامات  ÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡ nΣ ∩∈∪﴾  مرحمت نمايد كه او شنواي اجابتگر

  است.
   1391ول األ دوحه، اول ربيع

  يوسف القرضاوي



  

  نخستين وظيفه انسان، در هستي

مأموريت من در هستي چيست؟ رسالتم در اين زندگي كدام است؟  ؟ام هچرا بوجود آمد
اين سؤالي است كه هر انساني بايد از خود بپرسد و مدتي براي جستجوي پاسخش 

  بيانديشد.
قابل گذشت است، ولي جهل انسان  ]آمدهاي بزرگي داشته باشد هرچند پي[ هر جهلي

شخصي خود در اين كرة زمين را  نسبت به راز هستي و هدف زندگي و رسالت نوعي و
  توان كوچك شمرد. نمي

اين است كه زندگي را  ]انسان[ نگ براي موجودي عاقل و با ارادهبزرگترين عيب و ن
مند باشد، نه به سرانجام خود  خبري بگذراند، همچون حيوانات بخورد و بهره با بي

، تا آن كه بناگاه بيانديشد و نه چيزي از حقيقت وجود و طبيعت اطراف خويش بداند
ناشناخته مواجه شده گرفتار مرگش فرا رسد و بدون هيچگونه آمادگي قبلي، با سرانجامي 

خبري و ناآگاهي و انحراف در طول زندگي كوتاه يا دراز مدت خود گردد... در  حاصل بي
بخشد و گريزگاهي وجود ندارد، پشيمان گرديده و  چنين موقعي كه ندامت سودي نمي

  كند! ات ميآرزوي نج
بنابراين هر انسان عاقلي الزم است كه قبالً توجه نموده از خويشتن بپرسد كه: براي 

  ام؟ و هدف از آفرينش من چه بوده است؟ چه آفريده شده

  ھای ھميشگی پرسش
بايد  كه كسي به اين سؤال پاسخي بدهد يا بگيرد، بلكه قبل از طرح آن، مي پيش از آن

د تا پاسخ مزبور، برايش روشن گرديده و حقيقت با وضوح دو سؤال ديگر از خود بكن
  كامل (و بدون هيچ ابهام و پوشيدگي) آشكار شود.
ام؟ بعبارت ديگر چه كسي پديدم آورده  سؤال اول اين است كه: من كيم و از كجا آمده

  است؟
  روم؟ و سوال دوم اين كه: پايان كار من چيست و پس از مرگ به كجا مي
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ها را با كلمات مختصر از كجا؟ به كجا؟ و براي چه؟  ن، اين پرسشبعضي از متفكرا
  اند. مطرح نموده

اينها سه سؤالي هستند كه در تمام مدت انديشه و تفكر با انسان بوده، پيوسته 
آن،  طلبند. پاسخي كه بدون ميهمراهش مانده و بر او فشار آورده و پاسخي مناسب 

هستي، معلوم و مشخص نخواهد گرديد، چيزي وجود انسان و جايگاه و رسالت او در 
توان  كه معلوم نباشد چيست؟ براي چيست و از كجا و متوجه به كجاست، چگونه مي

  قابل تشخيص باشد؟
هاي شرق و غرب در يافتن  پرسشهاي فوق، پرسشهاي جاوداني هستند كه تمام فلسفه

  شوند. اند و اگر نكوشند، فلسفه محسوب نمي پاسخي براي آنها كوشيده
  ـ از كجا؟ ـ به كجا؟ ـ براي چه؟

ام، چه كسي مرا و نيز اين جهان بزرگ پيرامون مرا آورده  من انسان، از كجا آمده
  است؟

من پس از وجود يافتن در اين عالم به كجا خواهم رفت، اين هستي نيز به كجا 
  از كتاب زندگي، چه چيزي قرار دارد؟خواهد رفت و پس از اين صفحات 

در اين جهان آفريده شدم؟ آيا در اين جا مأموريت بخصوص و رسالت چرا من 
  اي دارم؟ اين رسالت و آن مأموريت چيست؟ ويژه

  از كجا؟
سؤال اول، همان نقطة اساسي نزد ماديگران است كه جز به آنچه برخورد و تماس 

خويش هاي  مستقيم با حواس داشته باشد، ايمان ندارند. آنها كه نداي فطرت را در سينه
خاموش ساخته و با منطق عقلي مغزهاي خويش مقابله نموده با تعصب عجيبي اصرار 

باشد، خودبخود پديد آمده و با همة نظم و  كنند كه اين جهان و هركه در آن مي مي
  است! تصادف كوناستحكامي كه دارد، نتيجة 

يرامونشان، پذيرند، اعتراف دارند كه خود و جهان پ ولي كساني كه نداي فطرت را مي
پروردگار بزرگي دارد كه دلهايشان با تعظيم و اميد و خشوع و توكل و استمداد، به سوي 
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كنند و همان  نمايد. اين چيزي است كه در ژرفاي وجود خويش احساس مي او توجه مي
  ديني است كه در اين بيان قرآن كريم مورد اشاره قرار گرفته است:

﴿óΟÏ% r' sù y7 yγô_uρ ÈÏe$# Ï9 $Z�‹ÏΖ ym 4 |N t�ôÜ Ïù «! $# ÉL©9 $# t� sÜ sù }̈ $̈Ζ9 $# $pκ ö� n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ ö7s? 

È,ù= y⇐ Ï9 «! $# 4 š�Ï9≡sŒ ÚÏe$!$# ÞΟÍhŠs) ø9$# �∅Å3≈ s9 uρ u� sYò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ ﴾

  .)30/ روم(  
] ات را با حقّ گرايى تمام به سوى اين دين بگردان. از فطرت  پس روى [دل«

]. آفرينش خداوند  را بر اساس آن پديد آورده است [پيروى كن الهى كه مردم
  .»دانند پذيرد. دين استوار اين است. ولى بيشتر مردم نمى دگرگونى نمى

اين صداي فطري، ممكن است در اوقات آسايش و فراغت آدمي، خاموش گردد يا 
جدي،  صاحب آن بطور عمدي مغلوبش سازد، اما هنگامي كه حوادث تلخ و رويدادهاي

كنند و اميدش از مردم اطراف خويش قطع  انسان را با گرفتاريهاي سخت مواجه مي
گردد، اين صدا، همراه با روي آوردن به خدا و تضرع و خشوع اميد و پوزش طلبي در  مي

  گردد. برابر او، آزاد مي
واب داد: آيا سوار كشتي دربارة خدا پرسش نمود، ج / ي از امام جعفر صادقمرد

اي؟ گفت: چرا، گفت: آيا هيچ اتفاق افتاده است كه باد شديد تعادل شما را بهم  نشده
بزند؟ گفت: آري گفت: طوري بوده است كه اميدت از همة دريانوردان و ابزار نجات 
بريده شود؟ گفت: آري. گفت: پس از آن در قلبت خطور كرده است كه كسي هست كه 

  : آري، گفت: آن، همان خداست.تواند نجاتت بدهد؟ گفت در صورت اراده مي
  مجيد بر اين حقيقت اشاره دارند:آيات بسياري از قرآن 

﴿#sŒÎ) uρ ¡§tΒ z≈ |¡Σ M} $# @� àÑ $tã yŠ …çµ−/ u‘ $�7� ÏΖ ãΒ Ïµø‹ s9 Î) ﴾  )8/ زمر(.  
و زماني كه به انسان بال و مصيبتي رسيد به طرف پروردگار خود بازگشته و دعا «

  .»)خواهد  و ميو رفع آن مصيبت را از ا(كند  مي

﴿#sŒÎ) uρ Ν åκ u�Ï±xî Ólöθ̈Β È≅ n= —à9$$x. (#âθtã yŠ ©! $# tÅÁÎ= øƒèΧ ã&s! tÏe$!$# ﴾   )32/ لقمان(.  
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در آن (و هرگاه كه (دريا طوفاني شود) موجي مانند كوهها آنها را فرو گيرد «
  .»خوانند خدا را با عقيدة پاك و اخالص كامل مي )حال

﴿#sŒÎ) uρ ãΝ ä3¡¡tΒ •� ‘Ø9$# ’ Îû Ì�óst7 ø9 $# ¨≅ |Ê tΒ tβθãã ô‰ s? HωÎ) çν$−ƒÎ)﴾ )67/ اإلسراء(.  
و چون در دريا به شما خوف و خطري رسد در آن حال به جز خدا همه را «

  .»كنيد فراموش مي
كنم و  من با درك نقص وجودم، هستي ذات كاملي را احساس مي«گويد:  دكارت مي

فت مزبور را، آن ذات كامل آراسته به تمام بينم كه دريا خود را ملزم به اين عقيده مي
  .»باشد، در نهاد من كاشته است صفات كمالي كه خداوند مي

باشد، ايمان به نيروي مافوق  جا كه شعور مزبور زاييدة فطرت اصيل انساني مي از آن
طبيعت و برتر از اسباب طبيعي، واقعيت مشتركي ميان همة انسانها از نقاط مسكوني و 

  باشد. اقوام گوناگون و مراحل تاريخي مختلف مينژادها و 
ممكن است گروههاي انساني فاقد علم و «گويد:  رگسون، فيلسوف فرانسوي ميب

  .»فنون و فلسفه يافت شوند، اما هرگز گروهي فاقد دين پيدا نشده است
هرچيزي امكان دارد پس از مدت معيني از «نويسد:  رنان، در تاريخ اديان ميارنست 

برود و حتي ممكن است از كاربرد عقل، صنعت و دانش خودداري شود، اما نابودي ميان 
خواهد انديشة انساني  ديانت امكان ندارد. دين بعنوان دليل نادرستي مذهب مادي، كه مي
  .»را در تنگناهاي پست زندگي زميني محصور نمايد، باقي خواهد ماند

حض، بلكه آميزشي از هر دو، راه اگر منطق فطرت، نه بعنوان وجدان صرف يا عقل م
بيند تا  ناپذير مي برد، عقل و خرد نيز ايمان به خدا را ضرورتي اجتناب بسوي خدا مي

بوسيلة آن بتواند هستي انسان و جهان و زندگي را توجيه نمايد. زيرا كه عقل بدون هيچ 
بدين د و آموزش و اكتسابي به قانون عليت، همچون ديگر بديهيات ابتدائي ايمان دار

  تواند كاري را بدون فاعل و چيزي را بدون سازنده تصور كند. جهت نمي
قانون عليت، همان اصلي است كه آن عرب با سادگي تمام در پاسخ به پرسش راجع 

پشگل شتر، دليل وجود شتر است و جاي «گويد:  ساخته مي گونه مطرح به خداوند، بدين
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د تصور نمود كه آسمانهاي گردان و زميني كه توان پا، نشانة راهسپار؛ حال چگونه مي
  »پرموج دليل وجود خداوند نباشند؟ هاست و درياهاي داراي گذرگاه

دربارة آفريگار شك نداشته باشيد، «گويد:  عي معروف، اسحاق نيوتن ميدانشمند طبي
  »يربناي اين هستي تصادف محض باشد!زيرا كه قابل تصور نيست كه اساس و ز

يابد، در  سان از شگفتيهاي هستي و زيبايي و استواري آن افزايش ميهرچه آگاهي ان
صورتي كه به اطالعات سطحي اكتفا نكرده باشد، ايمانش نسبت به وجود آفريدگار و 

در اين زمينه از قول  »اسپنسر«شود.  ر ميحكمت و عظمت و صفات كاملي او زيادت
، داليل محكم براي وجود هرچه دامنة علم گسترش يابد«چنين گفته است:  »هرشل«

شناسان و  كند. بنابراين، زمين نهايت دارد، افزايش پيدا مي خالق ازلي كه توانائي بي
دانها در استحكام بخشيدن به بنياد علم كه همان  شناسان و فيزيك دانان و كيهان رياضي

  .»اند بنياد عظمت خداوند يگانه است، شركت نموده
داند كه از اكسيژن و ئيدروژن  نگرد و مي ه قطرة آبي ميدانشمندي كه ب«گويد:  باز مي

نمود، بجاي آب، چيزي  آنهم با نسبت معيني تركيب شده است كه اگر اندك تغيير مي
بيند  اي نمي آمد، بيشتر و عميقتر از كسي كه آن را جز يك قطرة آب ساده ديگري پديد مي

اي برف و  شمندي كه تكههمينطور دانپي به قدرت و عظمت آفريدگار خواهد برد. 
كند، بهتر از كسي كه آن را جز قطرة  زيبائي هندسي و انشعاب دقيق آن را مشاهده مي

  .»يابد  كند، جمال و حكمت دقيق آفريننده را درمي اي تصور نمي باران منجمد شده
اطالع اندك و ناچيز فلسفي، عقل آدمي را به الحاد «گويد:  فرانسيس بيكن هم مي

گردد. براي اين  ها را به ايمان رهنمون مي ولي پيش رفتن و تعمق در آن، انديشهكشاند  مي
كه انديشة انسان در برخورد علل و اسباب ثانوي پراكنده، توقف نموده از آن فراتر 

هاي زنجير علتهاي متعدد چگونه بهم  رود، اما اگر ژرف انديشي كرده ببيند كه حلقه نمي
  .»راف و تسليم به خدا نخواهد داشتاي جز اعت پيوندند، چاره مي

آنچه ذكر شد، گواهي كساني است كه در دانشهاي جهان، استوار و در اعماق آن 
هايي در تأييد ايمان به خدا! اما شك و الحاد از كساني  اند، شواهد و نمونه ور بوده غوطه
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اند. همانطور  دههايي از علم را شناخته يا فلسفة ناچيزي خوان گيرد كه تنها پوسته منشأ مي
  كه بيكن اظهار داشته است.

باشد بلكه يك ضرورت عقلي نيز هست. در  ايمان به خدا فقط يك غريزه فطري نمي
آميزي  غير اينصورت، يعني عدم چنين ايماني، سؤالي كه از طرف قرآن بطور تعجب

  جواب خواهد ماند! مطرح گرديده بي

﴿÷Πr& (#θà)Î= äz ôÏΒ Î� ö�xî > óx« ÷Πr& ãΝ èδ šχθà) Î=≈ y‚ø9 $# ∩⊂∈∪ ÷Πr& (#θà) n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

uÚö‘ F{$# uρ ﴾  )36 -35/ الطور(.  
آيا اين خلق (بدون خالق) از نيستي صرف به وجود آمدند؟ يا خود خالق «

معلوم است كه آنها از (خويشند؟ يا آن كه آسمانها و زمين را اين مردم آفريدند؟ 
فرينندة خود نيستند و هيچ كدامشان نيز در اند؟ خودشان هم آ هيچ پديد نيامده

اند! در اين صورت  هيچ زماني دعوي آفرينندگي زمين و آسمانها را ننموده
  .»)آفريننده كيست؟

تواند پاسخي جز آن داشته  نمي ]بخودي خود[ ي اين سؤال جز يك پاسخ كه انسانبرا
  اند: باشد، وجود ندارد همانگونه كه مشركان هم اعتراف داشته

﴿È⌡s9 uρ Ο ßγtFø9 r' y™ ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ £ä9θà) u‹ s9 £ßγs) n= yz â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟŠÎ= yèø9 $# ﴾

  )9الزخرف / (  
اگر از مشركين بپرسي چه كسي آسمانها و زمين را آفريده است البته جواب «

  »دهند: خداي مقتدر و دانا آفريده است

  مقصد کجاست؟
دهند كه انسان  كجا؟... ماديگران پاسخي به اين سؤال مي پرسش دوم اين است: به

كشد. آنها دربارة سرانجام انسان پس از رخت  كرامتمند را به حضيض حيوانيت فرو مي
گويند: به فنا و نيستي مطلق! زمان او را  كشيدن از دنياي گذرا با كامل راحتي و سادگي مي

كشد و جسد مزبور را به  م خود فرو مي(انسان را) هم مانند ميليونها جانور ديگر بكا
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آورد كه بوسيلة باد به هر  نمايد و آن را به صورت خاكي در مي عناصر نخستين تجزيه مي
  گردد. سو پراكنده مي

ها بيرون  رحم«نظر اينها بدين ترتيب است كه: تمام داستان انسان و زندگي او از 
انداز،  نه پاداش و كيفري، در اين چشمنه ابديتي وجود دارد و  »بلعد دهند و زمين مي مي

كسي كه باالترين خوبيها را انجام داده با آن كه همة بديها را مرتكب شده است، يكسان 
باشد: كسي كه عمر خود را در خدمت مردم و برخالف شهوات خويشتن سپري  مي

 ساخته است همانند كسي است كه همة زندگيش را بكام شهوات و هوسها و بر ضد مردم
كه حيات خويش را فداي راه حق نموده با كسي كه  گذرانيده است. در اين برداشت آن

  شود. زندگي ديگران را قرباني راه باطل و تجاوزات خود گردانيده، مساوي قلمداد مي
هاي روي زمين كدام است؟ و چرا  اگر چنين باشد، وجه تمايز انسان با ديگر پديده

اند و از مواهبي  فرمان و تسخيرش قرار گرفته هاي پيرامون وي تحت تمام پديده
باشد؟ و اگر سرانجام او از  برخوردار گرديده است كه هيچ موجودي غير از او دارا نمي

هم پاشيدن و نابودي است، اين احساس كمال و جاودانگي كه وجودش را فرا گرفته 
  است چه رازي دارد؟

اند  فهمند كه براي اين دنيا آفريده نشده ميروند، آنها  دانند كه به كجا مي اما مؤمنان مي
  بلكه اين دنياست كه براي آنها آفريده شده است.

اند و در طول  يابند كه براي زندگي جاويد در دنياي پايداري آفريده شده آنها در مي
زندگي اين دنيا فقط صالحيت و آمادگي الزم براي جهان ديگر را كسب نموده، توشة 

روند تا شايستة ورود  هاي كمال معنوي و رواني باال مي ا برگرفته و از پلهجا ر مورد نياز آن
جا كه از طرف  اي شوند كه جز پاكان را امكان ورود بدان نيست، و در آن به جايگاه پاكيزه

  شود: گماشتگان و كارگزاران خدا به آنها گفته مي

﴿íΝ≈n= y™ öΝ à6ø‹ n= tæ óΟçFö7 ÏÛ $yδθè= äz÷Š$$sù tÏ$ Î#≈ yz ﴾  )73/ زمر(.  
  .»ايد [و خوش باشيد]. جاودانه به آن درآييد سالم بر شما باد. پاك بوده«
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به نيكوترين شكلي  جهان راتواند به آفريدگار داناي حكيمي كه اين  عقل آدمي نمي
اي را ميزان و حسابي نهاده  اي قرار داده و هر پديده ساخته و براي هر چيزي در آن، اندازه

و سپس معتقد شود كه جريان اين زندگي تمام خواهد شد، چپاولگر، است، ايمان آورد 
چاپيده، دزد، دزدي خود را انجام داده و قاتل خونخوار به آدمكشي پرداخته و دست 

اي را كه  عدالت خداوندي از اين مجرمان، انتقام نخواهد گرفت و ضعيف ستمديده
اهد نمود و شخص نيكوكاري ز آسمان نداشته است، ياري نخوياوري جز خدا و پناهي ج

اي  را كه با ستم و بدخويي مردم مواجه گرديده است پاداش نخواهد داد! اين كار بيهوده
است كه از آفريدگار چنين هستي متنوعي به دور است و تصور باطلي است كه بنيان 

اي خالف آن استوار گرديده است. قرآن اين حقيقت بزرگ را  آسمانها و زمين بر قاعده
  دهد: در جالب توضيح ميچق

﴿óΟ çFö7 Å¡yssùr& $yϑ ‾Ρ r& öΝ ä3≈ oΨø) n= yz $ZW t7 tã öΝ ä3‾Ρ r&uρ $uΖ øŠs9 Î) Ÿω tβθãèy_ö� è? ∩⊇⊇∈∪   ’ n?≈ yètG sù ª!$# 

à7 Î= yϑ ø9$# ‘,ysø9 $# ( Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ �> u‘ Ä ö̧� yèø9 $# ÉΟƒÌ� x6ø9   .)116- 115/مؤمنون( ﴾∪∌⊆⊆∩ #$
گرديد؟ خداوند،  ايم و بسوي ما باز نمي ده آفريدهايد كه شما را بيهو آيا پنداشته«

خدايي جز او نيست.   تر از اين است. هيچ فرمانرواي حقيقي، منزه و بلند پايه
  .»بزرگوار است پروردگار عرش

﴿Ü=|¡øts† r& ß≈ |¡Ρ M} $# βr& x8u� øIãƒ “́‰ ß™﴾  )36/ القيامه(.  
  .»؟شدكند كه بيهوده و بيكاره رها خواهد  مي آيا انسان گمان«

﴿÷Πr& |=Å¡ym tÏ% ©!$# (#θãmu� tIô_$# ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# βr& óΟ ßγn= yèøgªΥ tÏ% ©!$% x. (#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# [ !#uθy™ ôΜèδ$u‹ øt¤Χ öΝ åκèE$yϑ tΒ uρ 4 u !$y™ $tΒ šχθßϑ ä3øts† ∩⊄⊇∪ t,n= yzuρ ª! $# 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ Èd,ptø: $$Î/ 3“t“ ôfçG Ï9 uρ ‘≅ ä. ¤§ø� tΡ $yϑ Î/ ôM t6|¡Ÿ2 öΝ èδ uρ Ÿω 
tβθßϑ n= ôà ãƒ﴾  )22 - 21/ الجاثيه(.  

گان  هاند كه همانند ايمان آورد آيا كساني كه مرتكب بديها شدند، خيال كرده«
دهيم و زندگي و مرگشان با آنان يكي است؟ چه بد  درستكار قرارشان مي
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ريده و هدف اين بوده كنند. خداوند، آسمانها و زمين را بر پاية حق آف قضاوتي مي
آن كه به كسي ستم روا داشته  است كه هركسي به سزاي اعمال خود برسد، بي

  .»شود

﴿$tΒ uρ $uΖ ø) n= yz u!$yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ $tΒ uρ $yϑ åκ s] ÷� t/ WξÏÜ≈ t/ 4 y7 Ï9≡sŒ ÷sß tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. 4 
×≅ ÷ƒuθsù tÏ% ©# Ïj9 (#ρã� x�x. zÏΒ Í‘$̈Ζ9 $# ∩⊄∠∪ ôΘr& ã≅ yèøgwΥ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# 

tÏ‰ Å¡ø� ßϑ ø9$% x. ’Îû ÇÚö‘ F{$# ôΘr& ã≅ yèøgwΥ tÉ) −G ßϑ ø9 $# Í‘$¤fà� ø9 $% x.﴾  ) / 27-28ص(.  
كاري نيافريديم، اين پندار كساني است  آسمانها و زمين را از روي باطل و بيهوده«

اند كه اشخاص با  جهنم. يا پنداشتهاند، پس واي بر كافران از آتش  كه كفر ورزيده
ايمان را همچون تباهكاران روي زمين قرار خواهيم داد يا تقواپيشگان را همچون 

  .»زشتكاران محسوب خواهيم داشت؟

﴿$tΒ uρ $oΨ ø) n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ $tΒ uρ $yϑ åκ s]÷� t/ šÎ6Ïè≈ s9 ∩⊂∇∪ $tΒ !$yϑ ßγ≈ oΨ ø) n= yz āωÎ) 

Èd,ysø9 $$Î/ £Å3≈ s9 uρ öΝ èδ u� sYò2r& Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ ∩⊂∪ ¨βÎ) tΠöθtƒ È≅ óÁx� ø9$# óΟ ßγçF≈ s)‹ ÏΒ 

šÏèuΗ ød r& ﴾  )38 -40/ دخان(.  
آنها را ، ايم و آسمانها و زمين و آنچه را كه در ميان آن دو است، به بازى نيافريده«

گى به راستى روز قيامت ميعاد هم .دانند ايم ولى بيشترشان نمى جز به حقّ نيافريده
  .»آنان است

  فريده شده؟چرا انسان آ
پس از دريافتن اين كه او مخلوق و انسان بايد آن را از خود بپرسد [اما سومين سؤالي كه 

  بطور ساده اين است كه: ]پروردة آفريدگار و پروردگاري است
ام؟ و در  هاي ديگر ممتاز گرديده ام؟ و چرا از پديده ـ براي چه در اين دنيا آفريده شده

  پهنة زمين، چه مأموريتي دارم؟
اي، راز صنعت خويش  پاسخ سؤال فوق از نظر مؤمنان آماده و آسان است: هر سازنده

داند، خداوند تعالي سازندة  و انگيزة دادن شكل خاصي به آفريدة خويش را بخوبي مي
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انسان  انسان و آفريننده و گردانندة كار اوست. پس بايد از او بپرسيم كه: پروردگارا، اين
اي؟ آيا براي  را براي چه آفريدي؟ آيا او را صرفاً براي خوردن و آشاميدن پديده آورده

گري؟ آيا هدف از خلقت او آن بوده است كه فقط روي زمين راه برود و از  بازي و بيهوده
نتايج خاك بخورد و دوباره به خاك برگردد و قضيه تمام شود؟ آيا براي اين آفريدي كه 

اه ميان تولد و مرگ را با رنج و سختي بگذراند؟ در اين صورت حكمت فاصلة كوت
  اي چيست؟ ويژگيها و نيروهاي عقلي، ارادي و رواني كه به انسان بخشيده

فرمايد كه انسان را براي  خداوند در كتاب جاودان خود در پاسخ به سؤال ما بيان مي
يي كه فرشتگان نسبت به جانشيني در زمين آفريده است. اين از وضيعت آدم و آرزو

  باشد: منزلت وي داشتند، آشكار مي

﴿øŒÎ) uρ tΑ$s% š�•/ u‘ Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Zπx�‹ Î= yz ( (#þθä9$s% ã≅ yèøgrB r& $pκ� Ïù 

tΒ ß‰ Å¡ø�ãƒ $pκ� Ïù à7 Ï�ó¡o„uρ u !$tΒ Ïe$!$# ßøtwΥuρ ßx Îm7|¡çΡ x8Ï‰ ôϑ pt¿2 â Ï̈d‰ s) çΡuρ y7 s9 ( tΑ$s% þ’ ÎoΤÎ) 

ãΝ n= ôãr& $tΒ Ÿω tβθßϑ n= ÷ès?﴾  )30/ بقره(.  
دهم،  و هنگامي كه پروردگارت به فرشتگان گفت: در زمين جانشيني قرار مي«

ريزد؟ در حالي  كند و خون مي دهي كه فساد مي آيا كسي را در آن قرار مي :گفتند
زي را نماييم؟ گفت: من چي كنيم و تقديست مي كه ما با ستايش تو تسبيح مي

  .»دانيد دانم كه شما نمي مي
اولين مسأله در اين جانشيني آن است كه انسان پروردگار خويش را بطوري بايسته و 

  فرمايد: ة طالق ميشايسته بشناسد و عبادت كند. خداوند در آخرين آية سور

﴿ª!$# “Ï% ©!$# t,n= y{ yìö6y™ ;N≡uθ≈ oÿxœ zÏΒ uρ ÇÚö‘ F{$# £ßγn= ÷W ÏΒ ãΑ ¨”t∴tG tƒ â÷ ö∆F{$# £åκ s]÷� t/ (# þθçΗ s>÷ètFÏ9 

¨βr& ©! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« Ö�ƒÏ‰s% ¨βr&uρ ©! $# ô‰ s% xÞ% tnr& Èe≅ ä3Î/ >óx« $RΗ ø>Ïã﴾)12/ طالق(.  
خداوند كسي است كه هفت آسمان را آفريد و از زمين نيز امثال آنها را و فرمان «

ي قدرت و احاطة علمي را ميان آنها نازل كرد تا بدانيد كه خداوند بر هر چيز
  .»دارد
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  مقصود آفرينش آسمانها و زمين قرار داده شده است. در اين آيه شناخت خدا،
  فرمايد: همچنين مي

﴿$tΒ uρ àM ø)n= yz £Ågø: $# }§Ρ M}$# uρ āωÎ) Èβρß‰ ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪ !$tΒ ß‰ƒÍ‘ é& Ν åκ÷] ÏΒ ÏiΒ 5−ø—Íh‘ !$tΒ uρ 

ß‰ƒÍ‘ é& βr& Èβθßϑ ÏèôÜ ãƒ ∩∈∠∪ ¨βÎ) ©!$# uθèδ ä−# ¨—§�9 $# ρèŒ Íο§θà) ø9 $# ßÏG yϑ ø9 $# ∩∈∇∪﴾  

  .)56-58/ ذاريات(  
اى  از آنان هيچ روزىجن و انسان را جز براي عبادت خودم نيافريدم، «

خداوند است كه روزى دهنده ، خواهم كه به من خوراك بدهند خواهم و نمى نمى
  .»] توانمند استوار است [همان

  و در احاديث قدسي آمده است:

إني ما خلقتكم ألستأنس بكم من وحشة وال ألستكثر بكم من قلة وال ألستعين بكم  !عبادي يا«

من وحدة على أمر عجزت عنه وال لجلب منفعة وال لدفع مضرة وإنما خلقتكم لتعبدوني طويال 
  .»وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيال

ز وحشت تنهائي خارج بندگان من، من شما را براي اين نيافريدم كه بوسيلة شما ا«
ام، ياري بجويم  شوم يا كمبودي را از خود برطرف سازم و يا در كاري كه در آن فرومانده

يا سودي را جلب و زياني را دور سازم، تنها براي اين آفريدم تا مرا عبادت بسيار و ذكر 
  1.»فراوان و تسبيح هر صبح و شام كنيد

بيند كه هر چيزي براي چيز  كسي كه هستي پيرامون ما را به دقت بررسي كند مي
كنيم كه آب بخاطر زمين است و زمين  كند، ما مشاهده مي ديگري زندگي و فعاليت مي

گياه براي جانور (حيوان) و حيوان براي انسان، اما سؤال اين است كه انسان  ،براي گياه
  براي كيست؟

________________ 

� −  ���� ��	�
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ها در سطوح مختلف هستي بيانگر آن  خواند و همة پديده ان ميپاسخي كه فطرت بد
باشند، اين است كه: انسان براي خداست... براي معرفت او، عبادت او... براي قيام به  مي

هاي زمين يا آسمانها و در  حق او، شايسته نيست كه انسان از آن چيز ديگري از پديده
پايين، همانگونه كه خود شاهد است تسليم  خدمت آن باشد، زيرا كه همة دنياهاي باال و

شود انسان، در اختيار و خدمت آنها  كنند و چگونه مي او بوده، در خدمت وي عمل مي
  قرار گيرد؟

بدين سبب، عبادت انسان براي نيروها و مظاهر كوچك و بزرگ و پست و عالي 
يره برخالف جريان ها، گاوها، درختان و غ خورشيد ماه، ستارگان، رودخانه ،طبيعت مانند

  گردد! طبيعي بوده سقوط بزرگي براي او محسوب مي
پس، آدمي بنابر حكم فطرت و منطق آفرينش فقط به خدا تعلق دارد و نه غير او، و 
براي پرستش انحصاري او پديد آمده است نه پرستش انسان، سنگ، گاو، درخت، 

شيطاني كه دشمن انسان است  خورشيد يا ماه و هر عبادتي براي غير خدا صرفاً از فريب
  شود. ناشي مي

  ندای نخستين در دعوت الھی

﴿(#ρß‰ç7 ôã$# ©!$# $tΒ Ν ä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çνç� ö� xî﴾  )59/ اعراف(.  
  .»خدا را بپرستيد، معبودي غير از او وجود ندارد«

اش قلب طپنده قرار داده شده است، اين پيمان هم با  انحصار عبادت، عقل و در سينه
م قدرت خداوندي در فطرت بشري نقش بسته و در طبع اصيل انسان كاشته شده قل

  است.

﴿óΟs9 r& ô‰ yγôã r& öΝ ä3ö‹ s9Î) ûÍ_t6≈ tƒ tΠyŠ# u χr& āω (#ρß‰ç7 ÷ès? z≈ sÜ ø‹¤±9 $# ( … çµ‾Ρ Î) ö/ä3s9 Aρß‰ tã 

×Î7 •Β ∩∉⊃∪ Èβr&uρ ’ÎΤρß‰ ç6ôã $# 4 #x‹≈ yδ ÔÞ≡u� ÅÀ ÒΟŠÉ)tG ó¡•Β ∩∉⊇∪﴾   )60 - 61/ يس(.  
اي آدميان، مگر به شما سفارش نكردم كه بندة شيطان نباشد، او دشمن آشكار و «

  .»باشد؟ مسلم شماست و مرا بپرستيد كه اين راه راست مي
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اي  و بالغت ويژه گانش، همان است كه قرآن، با اعجازاين پيمان ميان خداوند و بند
  آن را ترسيم نموده است:

﴿øŒÎ) uρ x‹ s{r& y7 •/u‘ .ÏΒ ûÍ_t/ tΠyŠ# u ÏΒ óΟ Ïδ Í‘θßγàß öΝåκ tJ−ƒÍh‘ èŒ öΝèδ y‰ pκ ô− r&uρ #’n?tã öΝÍκ Å¦à�Ρr& 

àM ó¡s9 r& öΝä3În/ t� Î/ ( (#θä9$s% 4’n?t/ ¡ !$tΡ ô‰ Îγx© ¡ χr& (#θä9θà) s? tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# $‾Ρ Î) $̈Ζ à2 ôtã 

# x‹≈yδ t,Î# Ï�≈xî ∩⊇∠⊄∪ ÷ρr& (#þθä9θà) s? !$oÿ©ςÎ) x8s� õ° r& $tΡ äτ !$t/# u ÏΒ ã≅ ö7 s% $̈Ζ à2uρ Zπ−ƒÍh‘ èŒ .ÏiΒ 

öΝ ÏδÏ‰ ÷èt/ ( $uΖ ä3Î= öκçJsùr& $oÿÏ3 Ÿ≅ yèsù tβθè= ÏÜ ö7ßϑ ø9   .)172- 173/ اعراف(    ﴾#$
و هنگامي كه پروردگارت، فرزندان آدميان را از پشت آنان (يا پشت سر آنان) «

  .فرا خواند و بر وجود خودشان گواه گرفت، ...
  ـ آيا من پروردگار شما نيستم؟

  دهيم! ـ گفتند: چرا! گواهي مي
ان و جانشينان كساني اطالع بوديم، يا اين كه بگوييد، ما فرزند تا روز قيامت نگوييد بي

  »سازي؟ بوديم كه مشرك بودند! آيا بخاطر كارها و عادتهاي بيهودة آنان ما را هالك مي
آور نيست كه بزرگترين هدف بعثت پيامبران و فرستادن رسوالن و  بنابراين شگفت

مردم و زدودن غبار فراموشي،  فرودآوردن كتابهاي مقدس، يادآوري اين پيمان ديرينه به
  ا تقليد از روي فطرت باشد و نخستين دعوت و رهنمود هر پيامبري اين است كه:ي شرك

﴿(#ρß‰ç7 ôã$# ©!$# $tΒ Ν ä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çνç� ö� xî﴾  )59/ اعراف(.  
  .»خدا را عبادت كنيد، معبودي جز او نيست )اي مردم،(«

پندار و نوح، هود، صالح، ابراهيم، لوط، شعيب و هر پيامبري كه به سوي قوم دروغ 
  گمراهي برانگيخته شد، همين دعوت را فرياد نموده و به قوم خود اعالم داشت.

  گويد: خداوند مي

﴿ô‰s) s9 uρ $uΖ ÷W yèt/ ’ Îû Èe≅à2 7π̈Β é& »ωθß™§‘ Âχr& (#ρß‰ç6ôã $# ©! $# (#θç7Ï⊥ tG ô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9$#﴾

  .)36نحل / (  



  

  33      نخستين وظيفة انسان در هستي
  

د و از طاغوت، كناره و در ميان هر امتي، رسولي برانگيختيم كه خدا را بپرستي«
  .»گيريد

﴿!$tΒ uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ š�Î= ö6s% ÏΒ @Αθß™§‘ āωÎ) ûÇrθçΡ Ïµø‹ s9 Î) … çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& 

Èβρß‰ ç7 ôã $$sù﴾  )25/ انبياء(.  
هيچ پيامبري را قبل از تو نفرستاديم مگر به او وحي كرديم كه معبودي جز من «

  .»نيست. پس مرا بپرستيد
  فرمايد: در جاي ديگر پس از بيان ماجراي جمع كثيري از پيامبران مي همچنين

﴿¨βÎ) ÿÍνÉ‹≈yδ öΝä3çF̈Β é& Zπ̈Β é& Zοy‰Ïm≡uρ O$tΡ r&uρ öΝà6š/ u‘ Âχρß‰ ç7ôã $$sù﴾  )92/ انبياء(.  
  .»اين است امت يگانة شما و من پروردگارتان، پس مرا بندگي كنيد«

  چنانكه فرموده است:

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ ã≅ ß™”�9 $# (#θè= ä. zÏΒ ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# (#θè= uΗùå $# uρ $�sÎ=≈ |¹ ( ’ ÎoΤÎ) $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ×ΛÎ= tæ ∩∈⊇∪ 

¨βÎ) uρ ÿÍνÉ‹≈ yδ óΟä3çF̈Β é& Zπ̈Β é& Zοy‰Ïn≡uρ O$tΡ r&uρ öΝà6š/ u‘ Èβθà) ¨? $$sù ﴾  )51- 52/ مؤمنون(.  
به راستى  ] پاكيزه بخوريد و كار شايسته انجام دهيد. اى رسوالن، از [خوراكيهاى«

و اين است امتتان كه امتى يگانه است و من . كنيد دانا هستم كه من به آنچه مى
  .»پروردگارتان هستم، پس از من پروا بداريد

  عبادت وظيفة ھمه است
  دهد: چنين دستور مي صخداوند به پيامبر خود محمد

﴿ô‰ç6ôã $# uρ y7 −/ u‘ 4®Lym y7 u‹ Ï?ù' tƒ ÚÉ) u‹ ø9$#﴾  )99/ حجر(.  
  .»)يعني تا زمان مرگ(يابي.  وردگارت را عبادت كن تا به يقين دستپر«

  همچنانكه خداي متعال از قول گروهي گفته است:

﴿$̈Ζ ä.uρ Ü>Éj‹ s3çΡ ÏΘöθu‹ Î/ ÈÏd‰9 $# ∩⊆∉∪ #̈Lym $oΨ9 s?r& ßÉ) u‹ ø9$#﴾   )46- 47/ مدثر(.  
همان مرگ و يقين (تا آن كه به يقين رسيديم  انگاشتيم و روز جزا را دروغ مى«

  .»)است
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 صپس تكليف و احترام عبادت، تا هنگامي كه به پروردگارش ملحق شود، بر پيامبر
اش  گيري روح و پيوند نيروها و احساسات به خدا نيز از عهده الزم است، يعني با اوج

  گردد، بطوري كه حتي در بيماري مرگ خود هم، پرستندة خدا بود. ساقط نمي
  گويد: اند، مي كه پيروانش او را به مقام خدايي رسانده مريم نيز دربارة مسيح بن

﴿©9 y#Å3Ψ tFó¡o„ ßxŠÅ¡yϑ ø9 $# βr& šχθä3tƒ # Y‰ö7 tã °! Ÿωuρ èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# tβθç/ §� s) çRùQ $# 4 tΒ uρ 

ô# Å3ΖtG ó¡o„ ôtã ÏµÏ? yŠ$t6Ïã ÷�É9 ò6tG ó¡tƒuρ öΝ èδ ç�à³ósu‹ |¡sù Ïµø‹ s9 Î) $YèŠÏΗ sd ∩⊇∠⊄∪ $̈Β r' sù 

šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# öΝ ÎγŠ ÏjùuθãŠsù öΝèδ u‘θã_é& Ν èδ ß‰ƒÌ“ tƒuρ ÏiΒ Ï&Î# ôÒsù 

( $̈Β r&uρ šÏ% ©!$# (#θà� s3Ζ tFó™$# (#ρç�y9 õ3tFó™$# uρ óΟßγç/ Éj‹ yèãŠsù $¹/# x‹ tã $VϑŠÏ9 r& Ÿωuρ tβρß‰ Ågs† Νßγs9 

ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# $wŠÏ9 uρ Ÿωuρ #Z�� ÅÁtΡ﴾   ) / 172- 173نساء(  
مسيح، هرگز از بندگي خدا امتناع نورزيد، فرشتگان مقرب نيز همينطور. هركسي «

  از بندگي خداوند امتناع و سركشي نمايد، در نزد او به همراه ديگران جمع
اند،  خواهند شد، از اين ميان كساني را كه ايمان آورده و اعمال شايسته انجام داده

و كساني را كه امتناع و  ،افزايد نان ميپاداش كامل داده از فضل خود بر پاداش آ
كند و ياور و مددكاري جز خدا  اند، به عذابي دردناك دچار مي استكبار ورزيده
  .»نخواهند يافت

دهد. در آن جا،  اي از روز قيامت را به ما نشان مي قرآن در يكي از بيانات خود، منظره
پرسد و او با  اند، مي روغي كه بستهاند و د خداوند از مسيح راجع به نسبتي كه به او داده

  دهد: نمايد، پاسخ مي نان تبرئه ميادب بندگي و در حالي كه خود را از كار آ

﴿øŒÎ) uρ tΑ$s% ª! $# |¤ŠÏè≈ tƒ tø⌠ $# zΝ tƒó� tΒ |MΡr&u |Mù= è% Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ ÎΤρä‹ÏƒªB $# u’ ÍhΓ é&uρ È÷yγ≈ s9 Î) ÏΒ 

ÈβρßŠ «! $# ( tΑ$s% y7 oΨ≈ysö6ß™ $tΒ ãβθä3tƒ þ’ Í< ÷βr& tΑθè% r& $tΒ }§øŠs9 ’ Í< @d,ysÎ/ 4 βÎ) àMΖ ä. 

… çµçFù= è% ô‰s) sù … çµtG ôϑ Î= tæ 4 ãΝ n= ÷ès? $tΒ ’ Îû Å¤ø� tΡ Iωuρ ÞΟn= ôã r& $tΒ ’Îû y7 Å¡ø� tΡ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ãΝ≈‾= tã 

É>θã‹ äóø9 $# ∩⊇⊇∉∪ $tΒ àM ù= è% öΝçλm; āωÎ) !$tΒ Í_s? ó÷ s∆r& ÿÏµÎ/ Èβr& (#ρß‰ ç6ôã $# ©! $# ’ În1u‘ öΝä3−/ u‘ uρ 4 
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àMΖä. uρ öΝ Íκö� n= tã # Y‰‹Íκ y− $̈Β àM øΒ ßŠ öΝÍκ� Ïù ( $£ϑ n= sù Í_tG øŠ©ùuθs? |MΨ ä. |MΡ r& |=‹ Ï% §�9$# öΝÍκ ö� n= tã 4 
|MΡ r&uρ 4’ n?tã Èe≅ä. &óx« î‰‹Íκ y−﴾    )116 -117/ ةالمائد(.  

و چون خداوند فرمايد: اى عيسى بن مريم، آيا توبه مردم گفتى كه مرا و مادرم «
كنم، مرا  را به عنوان دو معبود به جاى خداوند گيريد؟ گويد: تو را به پاكى ياد مى

نسزد چيزى بگويم كه سزاوار من نيست. اگر آن را گفته باشم، بى گمان آن را 
]  دانى، و آنچه را كه در ذات [مقدس آنچه را كه در ذات من است، مى اى. دانسته

به آنان مگر آنچه را كه . دانم. بى گمان تو خود داناى رازهاى نهانى توست نمى
] كه خدا، پروردگار من و  ام ام، [گفته مرا به آن فرمان داده بودى، نگفته

بودم بر آنان گواه بودم، آن گاه پروردگارتان را بپرستيد و تا زمانى كه در ميانشان 
  .»چون مرا برگرفتى خودت بر آنان نگهبان بودى و تو بر همه چيز گواهى

منظور  ابليس ملعون خواست او را بيازمايد. بدين :گويد كه انجيل متي دربارة مسيح مي
ا شان داد و گفت: اگر مروي را به كوه بلندي برد و همة ممالك و عظمتهاي دنيا را به او ن

درنگ جواب داد: دور شو اي شيطان،  دهم. مسيح بي همة اينها را به تو مي سجده كني،
  »ارت سجده كن و تنها او را بپرست!فقط براي پروردگ«: خداوند فرموده است كه

اند و جملگي پيامبران در عبادت  خوانده پس همة اديان به عبادت خداوند يكتا فرا مي
  اند. او پيشقدم بوده

جه، عبادت خداوند يگانه، اولين رسالت و مسئوليت انسان در دامن هستي و در نتي
  اند. باشد و تمام اديان آسماني بر اين موضوع تصريح نموده مي



  

 مفهوم واقعي عبادت در اسالم

  مفھوم لغوی عبادت
  .گويد: عبديت، عبوديت و عبادت: فرمانبرداري قاموس مي

ضوع و فروتني است و تعبيد يعني در صحاح چنين آمده است: اصل عبوديت، خ
  مقدار شمردن. كوچك و بي

  شود: راه معبد و شتر معبد يعني: قطران ماليده، نرم و هموار شده. مثالً گفته مي
اشتقاق چند معني پيدا كرده عبادت يعني: فرمانبرداري و تعبد يعني: پرستش، برحسب 

’﴿است:  Í?ä{÷Š$$sù ’Îû “Ï‰≈ t6Ïã ∩⊄∪﴾ اي بدان  ر گروه من. سپس معني تازهيعني داخل شو د

  .افزوده است و آن عبارت است از: والء
  چنين آمده است: 96ص  13در مخصص ج 

 گويد: طريق معبد، اصل عبادت، خواري و فروتني است (تذليل) همانطور كه مي«
نيز بخاطر فروتني در برابر موالي خود، از  »عبد«بخاطر كثرت پاي كوبيدن بر آن و 

  .»ه گرفته شده استهمين ريش
  از نظر معني به هم نزديكند. عبادت و خضوع و تذلل و اطاعت

شود: فالني براي فالني تعبد كرد، در هنگامي كه براي او اظهار كوچكي  گفته مي
شود، خواه از  نمايد. و هر خضوعي كه باالتر از آن قابل تصور نباشد، عبادت ناميده مي

مانبرداري، و هرگونه اطاعت از خدا براساس خضوع و روي فرمانبرداري باشد يا غير فر
  باشد. فروتني، عبادت مي

كس غير از بخشندة باالترين انواع نعمتها  عبادت نوعي خضوع و فروتني است كه هيچ
  مانند حيات، شعور، شنوايي و بينايي شايستة آن نيست.

ر حديث و د »يت، فروتني و اظهار خواري است...داصل عب«گويد:  در لسان مي
، بلكه بگويد: پسر هيچكدام از شما به غالم خود نگويد: عبد من«، ابوهريره آمده است كه

و اين بخاطر نفي بزرگي طلبي و نسبت دادن عبوديت آنها به خود  »من يا دختر من
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باشد زيرا فقط خداوند شايستة اين عنوان و هم او پروردگار تمامي بندگان و غالمان  مي
  است.

و غيره را هم براي  »عبديت«اند ولي  را از آن خدا قرار داده »عبادت«ز ها ني بعضي
  دانند. خدا و هم براي ديگران قابل اطالق مي

و  »عبادت كرد«شود:  پرستد گفته نمي خدا را مي جز بر كسي كه«ازهري گفته است: 
كند،  يش را خدمت ميهركسي غير او را عبادت كند، زيانكار است. به غالمي هم كه موال

  .»(عبادتش كرد) »عبده«گويند:  نمي
و به مسلمين گفته  »الطاغوت ةعبد«شود:  ته است: به مشركان گفته ميليث گف

  »موحد«يعني  »عابد«و  »تعبدون اهللاعباداهللا و«شود:  مي
، يعني اطاعت همچنين: »عبادت«. يعني پرستش و »تعبد«گويد:  باز در لسان مي

  يعني كوچك شمردن. »تعبيد«ي و يعني اظهار كوچك »معبد«
يعني راهي كه از آن آمده و رفت شده و  »راه معبد«يعني شتر رام شده و  »شتر معبد«

  هموار گرديده است.
معتقد است كه مفهوم  »ع ب د«ي، با تكيه بر كاربرد لغوي مادة علي مودودابواأل استاد

شي از حريت و استقالل پو اصلي عبادت، اعتراف آدمي به برتري و چيرگي كسي و چشم
باشد.  ليم در برابر او ميخويشتن و خودداري از هر گونه مقاومت و سرپيچي و تس

ل نخستين چيزي كه با شنيدن اين است. به همين دلي »عبوديت«و  »عبديت«حقيقت 
گردد، همان تصور عبديت و  در ذهن يك عرب مجسم مي »عبادت«و  »عبد«واژة 

اين كه وظيفة حقيقي عبد، اطاعت از موالي خود و پذيرش عبوديت است و با توجه به 
  آيد. باشد، بطور حتمي در پي تصور مزبور، تصور اطاعت به ذهن مي دستورات او مي

پس از آن اگر بنده به تسليم از روي فرمانبرداري و فروتني در برابر موالي خويش 
لبش ماالمال از احساس اكتفا ننموده در ضمن به برتري و عظمت او نيز عقيده داشته ق

تشكر و سپاس نسبت به نعمتها و امدادهايش بوده، در تمجيد و تعظيم و تشكر و بجاي 
آوردن آداب بندگي براي او مبالغه نمايد؛ همة اينها باهم، پرستش و بندگي ناميده 
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بنده در  شود مگر هنگامي كه فقط سر شوند. اين برداشت با معاني بندگي منطبق نمي مي
  .1بوده، قلب او نيز خضوع داشته استاربابش خاضع  مقابل

نظر استاد اين است كه اصل معني عبادت، همان اذعان همه جانبه و خضوع كامل و 
باشد كه يك عنصر عاطفي تازه بدان افزوده شده است. بدين ترتيب  فرمانبرداري مطلق مي

شود و مظهر اين  گر مي گذشت از عبوديت سر و گردن، عبوديت قلب نيز در آن جلوه
  عنصر همان پرستش و بجاي آوردن رسم بندگي است.

  شيخ محمد عبده در تفسير المنار، ضمن توضيح آية 

﴿x‚$ −ƒÎ) ß‰ ç7÷è tΡ y‚$ −ƒÎ) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ﴾  )5/ فاتحه(.  

  گويد: از سورة فاتحه چنين مي
د . هر عبارتي معني مور»اطاعت توأم با نهايت خضوع«گويند:  مي »عبادت چيست؟«

سازد كه قابل توجيه و تأويل  ها آشكار و نمايان نمي نظر را به روشني تمام براي انديشه
شود كه چيزي را از روي بعضي لوازم و جوانبش تفسير نموده حقيقت را با  نباشد. بسا مي

دهند. بلكه گاهي به يك تعريف لفظي  هاي نامشخص آن مورد شناسايي قرار مي نشانه
دارند. از جملة اين  را با چيزي كه به مفهومش نزديكتر باشد، بيان مي بسنده كرده آن كلمه

اند و خالي از نوعي  موارد، عبارت فوق است كه با آن، معني عبادت را تشريح نموده
  نيست.انگاري  اجمال و سهل

و  »عبد«ي لغت و كاربرد عربها براي واژة ها ما هنگامي كه در آيات قرآن و شيوه
يابيم  كنيم، در مي كاوش مي ،همچون: خضع، خنع، اطاع و ذل ،زديك بدانمفاهيم شبيه و ن

برابري نموده در مكان و موقعيت آن قرار  »عبد«توانند با  كه هيچ يك از اين الفاظ نمي
ه خدا نسبت داده شده از عبادت گرفته و بيشتر ب »عباد«اند كه: واژة  ند. بنابراين: گفتهگير

 »عبوديت«زيادتر است براي اين كه از ريشة ش به غير خدا انتساب »عبيد«است و واژة 

________________ 

  .97في القرآن/ ص ةالمصطلحات األربع -1
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بمعني غالمي گرفته شده است. بر اين پايه، عبادت و عبوديت از يكديگر متمايز 
  شوند. مي

عبادت در لغت جز براي خداي تعالي  :اند كه در اين جا بعضي از دانشمندان گفته
  .باشد ولي كاربرد قرآن با اين برداشت مغاير دارد نمي

  گويد: شيخ در پايان توضيحات خود مي
گذرد تا آن  عاشق در بزرگداشت و تعظيم معشوق و خضوع براي او از اندازه در مي«

دهد،  اش را منوط به ارادة وي قرار مي جا كه خواستة خود را در خواستة او فنا كرده، اراده
مردم در تعظيم شود. بسياري از  با اين حال خضوع مزبور، عبادت حقيقي ناميده نمي

كنند در نتيجه از آنان، نسبت به رهبران  روي مي سركردگان و پادشاهان و فرماندهان، زياده
كني، عابدان معمولي  بيني كه در عابدان زاهد، مشاهده نمي مزبور، اطاعت و خضوعي مي

   خوانند. كه سهل است!... ولي عربها اين خضوع را عبادت نمي

  پس عبادت چيست؟
دهند كه عبادت نوعي از خضوع در  يح و كاربرد واضح عربي نشان ميروشهاي صح

نهايت درجة آن و ناشي از يك آگاهي و اعتقاد قلبي نسبت به عظمت و سلطة معبود 
شود. هرچه از او بفهمد. نارساست زيرا كه او  است كه ماهيت و منشأ آن دريافت نمي

به باالترين حد اظهار كوچكي و اگر كسي  ،باشد. بنابراين محيط و مافوق درك او مي
خواري در برابر يك زمامدار برسد، تا وقتي كه سبب كوچكي، فروتني و خضوعش ترس 

يعني پرستيد او را، هرچند كه  »عبده«شود:  ه مرحمت او باشد؛ گفته نمياز ظلم يا اميد ب
سماني پايش را ببوسد، مگر در مورد كساني كه فرمانروايي و رهبري را يك نيروي آ خاك

و غيبي بپندارند كه خداوند به زمامداران افاضه نموده و آنان را براي چيرگي بر ديگر 
زيرا كه عنصر آنان از همه پاكتر و جوهر وجودشان ارجمندتر  ،مردمان برگزيده است

است. اينها همان كافران و ملحداني هستند كه شاهان و زمامداران را خدا و پروردگار 
  .نمايند بطور حقيقي آنها را عبادت ميخويش تلقي كرده و 
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شيخ محمد عبده، عامل تمايز عبادت از ديگر انواع خضوع، فروتني و تسليم را 
دانند؛ درجة  همچون لغت داناني كه عبادت را باالترين درجة فرمانبرداري و خضوع مي

ريشه و ند بلكه به ريشة اين خضوع و تسليم توجه دارد. اگر دا خضوع و فرمانبرداري نمي
علت آن يك امر سطحي و ظاهري مانند حكومت، قدرت و غيره باشد، عبادت بشمار 

امدار اي براي زم اش عقيده به عظمت و قدرت ادراكي و حسي ويژه رود و اگر ريشه نمي
  .1گردد باشد، عبادت محسوب مي

  ، خضوع و محبت استدينعبادت از نظر 
نگرد. او مفهوم عبادت را به عناصر  عبادت مي تر به قيم از ديدگاهي عميقتر و گسترده ابن

عنصر  ]غايت خضوع و فرمانبرداري[ نموده، در كنار معني اصلي لغوي اش تجزيه ساده
دهد، عنصري كه  د، نشان ميجديدي را كه در اسالم و اديان ديگر اهميت بزرگي دار

باشد از  ارت ميير نيست و آن عبپذ بدون آن تحقق ]خواهد اي كه خدا مي بگونه[ عبادت،
عبادتي كه خداوند آن را هدف آفرينش و انگيزش رسوالن و انزال كتابهاي  »حب«

  كند. آسماني معرفي نموده است، بدون اين عنصر عاطفي وجداني، وجود پيدا نمي
  گويد: براي توضيح اين مطلب مي

يعني:  »دنته َفدانَ«شود:  چكي و فروتني است، گفته ميدين متضمن مفهوم اظهار كو«
يعني: براي خدا  »هللا اهللا ويدين يدين«گويند:  را پس خوار شد. و نيز ميخوار نمودم او 

فرمانبرداري و خضوع  كند. پس دين خدا يعني عبادت و بندگي و اطاعت و خضوع مي
  .»در برابر او

موقعي كه راه با  »طريق معبد«شود:  عبادت، خواري است. گفته ميريشة مفهوم «
ه و هموار شده باشد. اما عبادت مطلوب دين، در برگيرندة معني خواري و قدمها كوبيد

________________ 

ولي اين محدودسازي، عالوه بر مخالفتش با داللت مورد اتفاق كتب لغت، با ظاهر سخن خداي تعالي نيز  -1

ß �غايرت دارد م گويد، ول فرعون و هارون ميكه از ق ÏΒ ÷σ çΡ r& Èøu�|³ t6 Ï9 $uΖÎ= ÷W ÏΒ $yϑßγ ãΒ öθ s% uρ $uΖs9 tβρß‰ Î7≈tã � 
برند  گويد: منظورشان اين است كه آنها مطيع و ذليلشان هستند، فرمانشان را مي ) طبري مي47(المؤمنون/ 

  نامند. يكنند و عربها هركسي را كه براي پادشاهي فروتني كند، عباد او م و به ايشان فروتني مي
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است و متضمن نهايت كوچكي در برابر خدا با نهايت بندگي نسبت به او محبت باهم 
باشد. آخرين درجة محبت تتيم (بندگي) است و اولش عالقه بخاطر دلبستگي به  مي

به سوي او، سپس شيفتگي  محبوب، سپس التزام، است به جهت متوجه گرديدن دل
تتيم. گفته اش  (عزام) كه عبارت است از محبت پيوند خورده با دل و آخرين درجه

  »نابراين متيم يعني پرستندة محبوباهللا، يعني خدا را پرستيد. ب شود: تيم مي
كند، پرستندة او  و كسي كه در عين اين كه احساس كند براي انساني خضوع مي«

كه كسي يا چيزي را دوست داشته باشد اما براي آن تواضع نكند.  نيست. مانند آن است
يك از آنها را در  دارد و با وجود اين، هيچ چنانكه شخصي فرزند و رفيقش را دوست مي

خواهد كه خداوند در نزد او از هرچيزي محبوتر و  سازد بلكه مي عبادت خدا شريك نمي
خدا سزاوارتر نيست و هر محبتي براي  بزرگتر باشد. اصالً محبت و خضوع تام جز براي

  غير خدا فاسد و هر تعظيمي جز به دستور او باطل است.
  خداي تعالي فرموده است:

﴿ö≅è% βÎ) tβ% x. öΝä. äτ !$t/#u öΝ à2äτ !$oΨ ö/ r&uρ öΝä3çΡ≡uθ÷zÎ) uρ ö/ä3ã_≡uρø— r& uρ óΟ ä3è?u�� Ï±tã uρ îΑ≡uθøΒ r&uρ 

$yδθßϑ çG øùu� tIø% $# ×οt�≈ pgÏB uρ tβöθt±øƒrB $yδ yŠ$|¡x. ßÅ3≈ |¡tΒ uρ !$yγtΡ öθ|Êö� s? ¡=ymr& Ν à6ø‹ s9Î) 

š∅ÏiΒ «!$# Ï&Î!θß™u‘ uρ 7Š$yγÅ_uρ ’ Îû Ï&Î#‹ Î7y™ (#θÝÁ−/ u� tIsù 4®Lym š†ÎAù' tƒ ª! $# ÍνÍ÷ ö∆r' Î/﴾

  .)24/ توبه(  
اگر پدران، فرزندان، برادران، همسران، خويشاوندان، دارائيهاي گرد آمده،  :بگو«

او   هاي دلپسند از نظر شما از خدا و رسول پذير و خانه آسيبتجارت و سوداگري 
  .»و جهاد در راهش محبوبترند، منتظر باشيد تا خدا امر خويش را بياورد

يابيم كه براي عبادت دو  با اين توضيح ژرف راجع به معني و حقيقت عبادت، در مي
  چيز ضروري است.

هي و حالل و حرام تشريع نموده و اول، پايبندي به آنچه كه خداوند بصورت امر و ن
توسط پيامبرانش ابالغ گرديده است، اين چيزي است كه عنصر اطاعت و خضوع در برابر 

بخشد و كسي كه از پذيرش فرمان خدا سر پيچيده از پيروي راه و  خدا را عينيت مي
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الق و پايبندي به شريعت او استكبار ورزد، بنده و پرستندة خدا نيست، هرچند كه او را خ
رازق خويش بداند و بدين امر اعتراف نمايد. چنانچه مشركان عرب نيز چنين اعتقاد و 
اعترافي داشتند ولي قرآن، با وجود اين اعتراف، آنها را بندة مطيع و مؤمن خدا محسوب 
نكرده است. بنابراين، خضوع بصورت اقرار به ربوبيت و خضوع به شكل مددجويي 

في نيست و خضوع بصورت تعبد و تسليم و تبعيتي كه در هنگام سختي و گرفتاري كا

$‚x﴿خور مقام الوهيت باشد، الزم است و تنها با اين شرط است كه معني  −ƒÎ) ß‰ç7÷è tΡ 

y‚$ −ƒÎ) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ﴾پذيرد. ، تحقق مي  

زيربناي خضوع براي خداوند متعال را آگاهي به يگانگي و چيرگي او بر هر چيز و 
، زيرا كه همگي بنده و آفريدة او بوده تحت قدرت و حاكميت دهد كسي تشكيل مي

  اش قرار دارند. مطلقه
  گويد: قرآن كريم در اين باره مي

﴿¬!uρ ß‰ àfó¡o„ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ $Yã öθsÛ $\δ ö� x.uρ Ν ßγè=≈ n= Ïßuρ Íiρß‰ äóø9 $$Î/ 

ÉΑ$|¹Fψ $#uρ ) ∩⊇∈∪ ö≅ è% tΒ �> §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ È≅ è% ª! $# 4 ö≅ è% Μè? õ‹sƒªB $$sùr& ÏiΒ 

ÿÏµÏΡρßŠ u !$uŠÏ9 ÷ρr& Ÿω tβθä3Î= ôϑ tƒ öΝÎγÅ¡à�ΡL{ $Yèø� tΡ Ÿωuρ # u�ŸÑ 4 ö≅ è% ö≅ yδ “ÈθtG ó¡o„ 4‘yϑ ôã F{$# 

ç��ÅÁt7 ø9 $# uρ ÷Πr& ö≅ yδ “ÈθtG ó¡n@ àM≈ uΗ ä>—à9$# â‘θ‘Ζ9$# uρ 3 ÷Πr& (#θè= yèy_ ¬! u !% x. u�à° (#θà) n= yz 

ÏµÉ) ù= y⇐ x. tµt6≈ t±tFsù ß,ù= sƒø: $# öΝ Íκö� n= tã 4 È≅ è% ª! $# ß,Î=≈ yz Èe≅ ä. & óx« uθèδ uρ ß‰ Ïn≡uθø9 $# ã�≈£γs) ø9 $# ﴾

  .)15-16/ رعد(  
اش، هر صبح و شام، خواسته و  هر آن كه در آسمانها و زمين وجود دارد با سايه«

پروردگار آسمانها و زمين چه كسى بگو:  .آورد ناخواسته بندگي خدا را بجا مي
ايد كه  ] بگو: خداست. بگو: آيا به جاى او دوستانى گرفته است؟ [در پاسخ آنان

ر سود و زيانى ندارند؟ بگو: آيا نابينا و بينا برابر است؟ ] اختيا براى خودشان [هم
[هرگز.] آيا تاريكيها و روشنى برابر است؟ آيا شريكانى براى خداوند قايل 
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اند كه همچون آفرينش [ها] بر آنها مشتبه شده است؟ بگو: خداوند آفريننده  شده
  »همه چيز است و او يگانه قهار است

انه مقتدر همان شعور دروني نسبت به نياز و نقصان اساس خضوع براي خداوند يگ
ها در دست  كسي است كه سود و زيان، مرگ و زندگي، خلق و امر و ملكوت همة پديده

، وجود خواهد يافت، »باش«زي را اراده نموده به او بگويد: اوست، كسي كه اگر چي
در مقابل كسي كه  1ياحساس ناتواني در برابر منشاء و دارندة همة توانها، احساس نادان

ر برابر مظهر تمام داشتنها و چيزي د علمش بر هر چيزي احاطه دارد، احساس فقر و بي
ها و خالصه احساس عبوديت مطلق مخلوق فاني فقير در مقابل ربوبيت  نيازي بي

  آفرينشگر ازلي و ابدي مالك هر چيز و گردانندة هركار و جرياني!
پروردگارش فزوني يابد، اين احساسات  هر چه شناخت آدمي نسبت به خود و

گيريش به سوي  كنند. در نتيجه اعتمادش به خدا و جهت وضوح و قوت افزونتري پيدا مي
اش در برابر وي و استمدادش از او و درخواست و نيايش و  او توكلش بر او و فروتني

درك نكند، شود. اگر هم ارزش خود و مقام پروردگاريش را  اش بيشتر و قويتر مي انابه
شوند و او به ناگزير خدايي  ميرند بلكه منحرف و دگرگون مي اين احساسات در او نمي

جويد تا به او روي آورد و خضوع نمايد، هر چند كه خود اين را نفهمد و اسمش را  مي
  خضوع و تسليم نگذارد و مقصود خويش را خدا و معبود نخواند.

دلي سرشار از محبت خدا برخيزد، زيرا كه در اين التزام و پايبندي از  :كه دوم اين
كه او صاحب فضل و  تر از خدا وجود ندارد، براي اين هستي چيزي دوست داشتني

هاي زمين را بخاظر او ايجاد  احسان است و انسان را كه چيزي نبود، آفريد و همة پديده
بهترين شكل و نمود، نعمتهاي ظاهري و باطني خود را برايش كامل گردانيد و او را در 

________________ 

داند كه آينده  افتند ناآگاه است و نمي انسان از راز و حكمت حوادثي كه در حال حاضر برايش اتفاق مي -1
ميرد؟ پس از  چه چيزي برايش تدارك ديده است؟ و فردا چه روي خواهد داد؟ كي خواهد مرد؟ كجا مي

  مرگ چه پيش خواهد آمد؟ و بسياري از اين قبيل موضوعات.
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تركيب و توازن پديد آورد و بر بسياري از مخلوقات خود بزرگي و برتري بخشيد. از 
  طيبات و نعمتهاي پاكيزه به او روزي داد.

او را سخن گفتن آموخت و در زمين جانشين ساخت و از روح خويش در او دميد و 
تر است؟ و  داشتني اش واداشت. با اين همه چه كسي از خدا دوست فرشتگان را به سجده

  اگر انسان خدا را دوست ندارد، پس چه كسي را دوست بدارد؟
اساس محبت خداوند متعال را آگاهي از فضل و نعمت و نيكي و رحمت او و 

اگر كسي احسان را دوست دارد، صاحب و دهد. احساس جمال و كمالش تشكيل مي
ي اوست و اگر كسي طالب را دوست دارد، مصدر زيبائ بخشندة آن اوست و اگر زيبائي

دارد،  كمال است، كمال حقيقي جز در خدا متصور نيست و اگر كسي خود را دوست مي
  باشد. اش خداوند مي بداند كه آفريننده و پديدآورنده

دارد و به اندازة درجة شناخت خويش محبت  كسي كه خدا را بشناسد، دوستش مي
ت به خدا از همه زيادتر بود زيرا كه نسب صكند. به همين دليل محبت پيامبر پيدا مي

ارتباط معرفت باالتري نسبت به او داشت و نماز ماية آرامش وي بود زيرا كه عالم 
بود، دردعايش از خداوند شوق ديدار و لذت تماشاي وجه الهي  مستقيم قلبي با خدا مي

ار خويش به پروردگ يا پيوستن طلبيد و هنگام قضاوت ميان بازماندن در دنيا و را مي
  گزينم! بلندمرتبه را برمي ت گرامي وسگفت: دو مي

محبت حقيقي از  ،اند رد نظرية علماي كالم يا برخي ازآنان كه گمان كرده غزالي در
معني حب خداوند فقط  :اند كه نسبت به خدا قابل تصور نيست و گفتهطرف بنده 

س و شبيه امكان و حقيقت حب جز نسبت به همجنباشد  كوشابودن در اطاعت او مي
با  خود با بيان اين كه شايستة محبت كامل »اإلحياء« و در كتاب1ندارد، پاسخ مفصلي داده

شرايط آن، تنها خداوند يگانه است، براي محبت پنج علت برشمرده  تمام اشكال و علل و
  ترتيب: است، بدين

________________ 

خويش، با بيش از هشتاد » روضه المحبين«كه عالمه ابن قيم نيز به آن پاسخ گفته و در كتاب هم چنان -1
  شان را آشكار نموده است. طريق، نادرستي عقيده
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 دوست داشتن آدمي وجود و كمال و پايداري خويش را.  -1

باشد و  رفع خطرات مؤثر مي كه در استمرار وجود و بقاء وي سدوست داشتن ك  -2
 نيكي نموده است.

كند هر چندبه خود فرد نيكي ننموده  دوست داشتن كسي كه به مردم نيكي مي  -3
 باشد.

دوست داشتن چيزي كه در ذات خويش زيباست. يك پديدة ظاهري باشد يا   -4
 باطني.

 دارد.اي نهاني  دوست داشتن كسي كه با انسان رابطه  -5

شود  هنگامي كه اين شرايط در كسي فراهم گرديد خواهي نخواهي محبت دوبرابر مي
انديش و نيكوكار  همانطور كه اگر انسان فرزندي زيباروي، نيكخوي، دانشمند، عاقبت

داشته باشد، واجد نهايت محبوبيت خواهد بود و شدت محبت پس از گردآمدن اين 
مزبور بستگي خواهد داشت. اگر اين ويژگيها در ويژگيها، به شدت و قدرت خصلتهاي 

  باالترين درجه خواهد بود. محبت مربوطه نيز داراي باالترين درجة كمال قرار داشتند
غزالي به تفصيل بيان داشته است كه اجتماع تمامي اين شرايط و عوامل محبت و 

ستة كسي كمال آنها جز در خداي تعالي قابل تصور نيست، پس محبت حقيقي نيز شاي
  باشد. خداوند متعال نميغير از 

اي از سخن وي  در اين جا مجال بازگفتن توضيحات غزالي نيست. بنابراين به گوشه
  گويد: كنيم كه مي محبت اكتفا مي دربارة سبب اول

سبب و علت اول، يعني حب انسان نسبت به خود و بقا و كمال و پايداري وجود «
خصلت طبيعي و فطري هر و كمبود و موانع كمال،  خويش و تنفر از هالكت و نابودي

محبت اي است كه پيوسته با آن همراه است و همين خود، مستلزم نهايت  موجود زنده
  .»باشد نسبت به خداي تعالي مي

يابد كه وجود او از ذات  زيرا هر كسي خود و پروردگار خود را بشناسد، درمي«
ستي و كمال وجودش از خدا و در جهت ذات او و استمرار ه خودش نيست بلكه وجود
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دهندة وجود او از طريق  بخش، تكامل ارادة خدا و متكي به خداست. ايجادكننده، هستي
اسباب نيل بدانها و هدايت به طرز استفاده از اسباب مزبور،  پديدآوردن صفات كمال و
است.  اي بخودي خود، وجود ندارد بلكه نابودي و عدم صرف خداست. وگرنه هيچ بنده

شود و در صورتي كه خداوند  اگر فضل و مرحمت خدا نباشد، بالفاصله هالك مي و
تكميل خلقت او را نخواهد، وجودش ناقص خواهد بود. خالصه اين كه در هستي، به 

باشند،  جز خداوند قيوم كه پاينده ذات خويش بوده تمام چيزهاي ديگر قائم بدو مي
دارد. بنابراين اگر شخص عارف خود را، كه چيزي كه متكي بر خود باشد، وجود ن

وجودش از ديگري گرفته شده است دوست بدارد، حتما هستي دهنده و استمرار بخشندة 
صورتي كه وي را پديد آورندة برپا دارندة قائم برخود بداند، دوست  در وجود خود را نيز

وردگار خود را اگر او دوست نداشته باشد، بخاطر اين است كه خود و پرخواهد داشت. 
نشناخته است. زيرا كه محبت نتيجة معرفت است، با نابودي آن، نابود و با ضعف و 

گفته است: هر كس  /شود. از اين جاست كه حسن بصري قوتش، قوي يا ضعيف مي
  ورزد. دارد و هر كس دنيا را بشناسد در آن زهد مي پروردگارش را بشناسد، دوستش مي

كه انسان خويشتن را دوست بدارد ولي خدايي را كه دوام توان تصور نمود  چگونه مي
وجودش وابسته به او است، دوست نداشته باشد. بديهي است كه شخص آفتابزده وقتي 

باشد نيز  دارد، درختاني را كه سايه به آنها مربوط و وابسته مي كه سايه را دوست مي
قدرت خدا همچون سايه دارد. هر آنچه درجهان هستي وجود دارد، نسبت به  دوست مي

نسبت به درخت، و روشنائي نسبت به خورشيد است. همه موجودات نشانة قدرت خدا 
و وجود سايه،  و هستي آنها تابع هستي اوست، همانگونه كه وجود نور، تابع خورشيد

  .»باشد تابع درخت مي
الزم  بنابراين محبت خداوند براي هر كسي كه خود و پروردگار خود را شناخته باشد،

  است. 
بايد دانست كه ادعاي محبت خدا بدون تحقق بخشيدن به عنصر (شرط) اول يعني  اما

پيروي و پايبندي به محتواي رسالت پيامبران خدا، خطرناك است و منجر به گمراهي 
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شود. مانند روش يهوديان و مسيحياني كه با وجود انحراف از احكام كتابهاي آسماني   مي
ما فرزند و رفيق او هستيم و سخن را از جايگاه و محتواي  :دا، گفتندو دعوت پيامبران خ

  اصلي آن خارج نموده از راه مستقيم روي گردانيدند.
نهايت « عبادت ضروري است: بنابراين تحقق دو عنصر و شرط، همراه با يكديگر، در

ته بيان داش /چنانكه ابن تيميه  »نهايت درجة محبت براي خدا«و  »خضوع براي خدا
  است.

  روه از فھم عبادتگدو  اشتباه
  كند: بيان فوق دربارة عبادت، اشتباه دو گروه را تصحيح مي
اند كه خود را به نوعي  روي كرده اول گروهي كه در اظهار محبت آنچنان زياده

دهد،  حماقت و ادعايي مغاير با شرط عبوديت كه بنده را بناحق در سلك ربوبيت قرار مي
  د.ان گرفتار ساخته

مردم عادي  ،بيني كه ادعاهايي فراتر از مقام پيامبران و رسوالن مثالً يكي از اينها را مي
كس، حتي پيامبران نيست! ابن  طلبد كه در خور هيچ كه هيچ! دارد، يا از خدا چيزي مي

  گويد:  تيميه مي
د ان اي است كه بسياري از شيوخ (يعني بزرگان تصوف) در آن فرو غلتيده اين پديده«

و علت آن، ضعف تحقق عبوديتي است كه پيامبران بيان نموده، حدود آن را با امر و نهي 
توان گفت كه علت آن، ضعف عقلي است كه بنده، واقعيت  اند بلكه مي خود معين كرده

يابد. وقتي كه عقل ناتوان گرديد و آگاهي ديني كاهش پذيرفت و  خويش را با آن در مي
اي وجود داشت! حماقت نفس آدمي گسترش  هت و ناآگاهانهج در نفس آدمي، محبت بي

يابد، همانگونه كه انساني با وجود حماقت و جهل خويش در محبت يك فرد پيش  مي
  .گردد وب از او و حتي تنبيه وي ميرود و همين باعث انزجار محب مي

بسياري از سالكان مدعي محبت خدا، كارهايي ناشي از جهل نسبت به دين در پيش 
اند كارهايي از قبيل بيرون رفتن از حدود خدا و زير پا نهادن حقوق او و به خود  رفتهگ

من از آن مريدي كه «اس. مانند سخن بعضي از آنها كه: اس باطل و بي هاي بستن دعوي
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هر يك از مريدان « و ديگري گفته است: »جهنم گذاشته، ترك نمايد، بيزارم احدي را در
  .»درجهنم ترك كند مورد تنفر من استا من كه احدي از مؤمنان ر

ها از آتش قرار داده و دومي مريدش را  اولي مريد خود را مسئول درآورد همة جهنمي
  مأمور جلوگيري از دخول اهل كبائر به جهنم كرده است.

گويند: چون روز قيامت فرا رسد، خيمة من روي جهنم  بعضي ديگر از آنان مي
هايي از اين سخنان از برخي  در آن وارد نشود، و نمونه كس شود تا هيچ برافراشته مي

و يا بر آنان دروغ بسته  اند شود، حال يا چنين مزخرفاتي را گفته شيوخ معروف نقل مي
  .شده است

افتد و يا  نظير اين چيزها در حالت هستي و غلبة فناء كه قوة تشخيص انسان از كار مي
. بدين جهت كه 1پيوندد مي عوبه وق ،گويد ه ميداند چ شود كه انسان نمي آنقدر ضعيف مي

كنند ولي آن شيوخي كه در  ها استغفار مي بعضي از آنها پس از بخود آمدن از آن گفته
كنند،  روي مي استماع قصايد مملو از حب و شوق و مالمت و نكوهش و شيفتگي، زياده
في را به هر هدفشان همين چيزهاست. براي اين كه اينگونه عوامل، هر احساس عاط

انگيزد. و به همين دليل، خداوند امتحاني براي آزمايش  صورتي كه باشد، در دل برمي
  دوستداران خود قرار داده و گفته است:

﴿ö≅è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©! $# ‘ÏΡθãèÎ7 ¨?$$sù ãΝä3ö7 Î6ósãƒ ª!   .)31/آل عمران(  ﴾  #$
پيروي كنيد كه خدا شما را داريد مرا  اگر خدا را دوست مي ):اي پيغمبر(بگو «

  .»دوست دارد
باشند، دوستدار خدا نيست، پيروي  مي صبنابراين كسي جز آنان كه پيرو رسول خدا

پذير است و حال آن كه  نيز فقط با تحقق بندگي و عبوديت، انجام صاز رسول خدا
ا شوند و حالتهايي را ادع خارج مي صبسياري از مدعيان محبت از آيين و روش پيامبر

________________ 

كنيد كه ابن تيميه اين اشخاص را با وجود اهميت حرفهايشان، تكفير ننموده، با توجه به  مالحظه مي -1
اي توضيح خواهيم داد و اين عمل را به عذر غلبه  تاب جداگانهحساسيت و بزرگي  تكفير، چنانكه در ك

  احوال بر وجود آنان نسبت داده است.
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كنند كه اين بحث گنجايش ذكر آنها را ندارد. حتي يكي از آنان، برداشته شدن تكليف  مي
و  صو حالل شدن حرام براي خود و چيزهاي ديگري مخالف شريعت و سنت رسول

  گردد. پيروي از او را مدعي مي
را جهاد در راه او قرار داده است. جهاد  صخداوند، اساس محبت خود و رسولش

ة كمال محبت نسبت به چيزهايي كه خدا خواسته است و كمال تنفر از آنچه در برگيرند
باشد. به همين جهت دربارة ويژگي دوستداران و محبوبان خود  كه او نپسنديده است، مي

  گفته است:

﴿A'©!ÏŒr& ’ n?tã tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# >ο̈“ Ïã r& ’ n?tã tÍ� Ï�≈s3ø9 $# šχρß‰ Îγ≈ pgä† ’ Îû È≅‹Î6y™ «!$# Ÿωuρ 

tβθèù$sƒs† sπtΒ öθs9 5Ο Í←Iω﴾  )54/ مائده(.  
كنند و از  بر مؤمنان فروتن و بر كافران درشتخويند، در راه خدا جهاد مى«

  .»هراسند اى نمى سرزنش هيچ سرزنش كننده
از محبت پيشينيان و بندگيشان از بندگي آنها  بنابراين محبت اين امت نسبت به خدا

باشند و هر كسي به  مي صمت نيز اصحاب محمدكاملتر بوده است. كاملترين افراد اين ا
  .1»تر باشد در اين زمينه كاملتر است آنان شبيه

  اند. دوم كساني كه در فهم حقيقت عبادت به خطا رفته
كنند كه محبت با ادب بندگي منافات دارد و با ترس و خوف بنده  اين گروه خيال مي

از سوي مخلوق نسبت به خالق  پندارند كه محبت سازد و چنين مي در برابر خدا نمي
  امكان ندارد و وظيفة او تنها فرمانبرداري و خضوع است.

اما حقيقت آن است كه محبت منافاتي با ترس و خوف ندارد و خوف چنانكه ابن 
تر و  باشد، براي اين كه نزد قلب سليم، چيزي شيرين الزمة محبت مي 2تيميه گفته است

 ي متضمن بندگي و محبت خدا و اخالصوت ايمانگواراتر و مطلوبتر و بهتر از حال

________________ 

  .131- 128، ص ةالعبودي -1
  .140، ص ةيالعبود -2
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خداوند و بازگشت آن با وجود ندارد و اين مقتضي گرايش دل به سوي  عقيده براي او،
  و هراس به سوي اوست. چنانكه فرموده است: خوف و رعب

﴿ô̈Β zÅ ýz z≈ uΗ ÷q§�9$# Í=ø‹ tóø9 $$Î/ u !% ỳ uρ 5= ù= s)Î/ A=ŠÏΖ•Β ﴾  )33/ ق(.  
  .»ان از [خداوند] رحمان بترسد و با دلى توبه كار پيش آيدكسى كه در نه«

از نابودي مطلوب يا نرسيدن به مقصود خويش هراسان چرا كه دوست دارنده، 
باشد و بنابراين، بندة دوستدار خدا حالتي ميان بيم و اميد خواهد داشت، همچنانكه  مي
  گويد: مي

﴿y7 Í×‾≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# šχθãã ô‰ tƒ šχθäótG ö6tƒ 4’ n< Î) ÞΟ ÎγÎn/ u‘ s's#‹ Å™uθø9 $# öΝ åκ š‰r& Ü> t� ø% r& tβθã_ö� tƒuρ 

… çµtG yϑ ômu‘ šχθèù$sƒs† uρ ÿ… çµt/# x‹tã 4 ¨βÎ) z>#x‹ tã y7 În/ u‘ tβ% x. # Y‘ρä‹ øtxΧ﴾  )57 /اسراء(.  
خوانند، [خود] هر كدام كه  ] مى ] آنان را [به نيايش كسانى كه [كافران«

جويند. و به رحمت او اميد  ] مى يله [تقرّبترند، به سوى پروردگارشان وس نزديك
  .»دارند و از عذابش بيمناكند. بى گمان بايد از عذاب پروردگارت بر حذر بود مى

 كند كه محبت جزء جدانشدني تأكيد مي »يةالعبود«ابن قيم در چند جاي رسالة 
به  باشد. لفظ عبوديت دربرگيرندة كمال محبت مي«گويد:  حقيقت عبوديت است، او مي

اهللا، يعني خدا  گويند: قلب متيم، و تتيم يعني تعبد، تيم دلي كه پرستندة محبوب باشد، مي
  .»حاصل گرديد صرا عبادت كرد و اين در صورت كامل خود براي ابراهيم و محمد

  گويد: در جاي ديگري مي
باشد و مفهومش  دين حق، همان تحقق بخشيدن به عبوديت خدا به تمام معني مي«

امل محبت خداست. به ميزاني كه عبوديت كامل گردد، محبت بنده نسبت به حصول ك
كاهش اين را پذيرد و نقصان آن،  اش نيز كمال مي خدا و محبت پروردگار نسبت به بنده

در پي خواهد داشت. بدين ترتيب تا وقتي كه محبتي براي غير خدا در دل باشد، عبوديتي 
اگر عبوديتي براي غير خدا باشد، محبتي نيز  نيز براي غير خدا وجود خواهد داشت و

  متناسب با آن، براي غير خدا موجود خواهد بود.
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پايه است و هر عملي كه در جهت  هر محبتي كه به خاطر خدا نباشد، نادرست و بي
هاي دنيوي در صورت عدم  نزديكي به او نباشد، باطل است، زيرا كه دنيا ملعون و پديده

باشد و چيزي متعلق به خدا نتواند بود مگر آن كه مورد پسند خدا  يتعلق به خدا منفور م
  قرار گرفته و مشروع باشد. صو رسول خدا

همچنين هر عملي كه مقصود از آن غيرخدا و يا مخالف احكام خدا باشد، از آن خدا 
نيست. اصوالً هر چيزي براي آن كه متعلق به خدا و در جهت او باشد، مستلزم اين دو 

  است:ويژگي 
بسازد و اين  صاين با محبت خدا و رسول يكي اين كه براي خدا باشد و ديگر

  شود. همان است كه واجب و مستحب ناميده مي
روي در  منكر حقيقت محبت نگرديده و تنها ادعاي محبت و زياده ،برخي از گذشتگان

ود اين دعوي را تا آن جا كه شايستة مقام بندگي و جالل پروردگاري نباشد، مرد
خنان منقول از دسته اول كه قبالً اشاره كرديم به چنين ادعاهايي ساند. چنانكه در  شمرده

  خوريم. برمي
دانند و آنچه را كه در كتاب و  بعضي از علماي كالم، محبت را در حق خدا جايز نمي

اند كه: منظور از آن،  اين مورد آمده است. به چيزهايي از اين قبيل توجيه نموده درسنت 
. زيرا بندگي فقط با اظهاركوچكي و خضوع در برابر خداوند متعال اطاعت است

  .»ت و نه چيز ديگرسپذير ا امكان
ه فوق پس ازگوشزد اين كه دوستي و محبت خدا، همان حصول وابن قيم در پاسخ گر

  گويد: عبوديت اوست، مي
اعتقاد گروهي به خاطر منحصر پنداشتن بندگي در خضوع و خواري بدون محبت و «

وعي غيرقابل به اين كه در محبت نوعي گرايش به خواهشهاي نفساني يا اظهارخض
نقل شده است كه وقتي نزد  1اند. از ذوالنون پذيرش مقام ربوبيت وجود دارد، به خطا رفته

________________ 

زهد و احوال قلبي سخن   باره ذوالنون مصري، يكي از عارفان و عابدان و زاهدان معروفي است كه در -1
  مصر درگذشت. هـ در245هيم از اهالي مصر و نژاد نوبي است و به سال بسيار دارد نامش تبان بن ابرا
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او از مسأله محبت سخن رفت، گفت: از اين مسأله گفتگو نكنيد تا نفوس آن را نشنوند و 
  مدعي نگردند.

از اشخاص اهل معرفت و دانش نيز از همنشيني با افرادي كه بدون داشتن بعضي 
اند كه: هر كس خداوند را  برخي هم گفته اند، و زنند، اكراه ورزيده خوف، دم از محبت مي

و آن ، 1با محبت بندگي كند، زنديق است و هر كه با اميد خالي بندگي كند، مرجئيفقط 
ش همراه با محبت و خوف و و كسي كه بندگي ،2كه با خوف تنها بندگي كند، حروري

  باشد. ت ميساميد باشد، مؤمن يكتاپر
ت تا پرستندة خدا با محبت صرف را با سهر آنچه كه اين اشخاص را وادار نموده ا

ديني متهم نمايند، بلندپروازي كساني است كه سرانجام كارشان در ادعاي  زندقه و بي
شود كه در آن حالت تكاليف شرعي  پيوند با خدا ميمنجر به تصور حالتي از محبت خدا 

كنند كه در اثر كثرت و مداومت عبادت  گردند و خيال مي فايده مي در مورد او لغو و بي
اند و پس از يقين هم كه چيزي مطرح نيست! بنابراين، امر و نهي  پروردگار به يقين رسيده

  گردد!! برايشان جايز مياز ايشان برداشته شده و شرابخواري و ارتكاب معاصي 
در وجوب قتل اين گروه «گويد:  امام غزالي درموردشان مي اي هستند كه اينها دسته

كافر باالتر است زيرا كه زيانش  ترديدي نيست... و كشتن يك چنين كسي از كشتن صد
شود كه قابل بستن  بند و باري گشوده مي باشد و توسط او، بابي از بي به دين بزرگتر مي

بندوباري است. زيرا  ي است كه به طور مطلق طرفدار بيساشد. ضرر اين باالتر از كنب
اما اين يك دين را به وسيلة دين شود  حرف او به خاطر كفرش، شنيده و پذيرفته نمي

سازد و بپندار خود، كاري جز تخصيص يك حكم عمومي (با اختصاص دادن  ويران مي

________________ 

و آسيبي داشته باشد  تواند ضرر اند كه با وجود ايمان، گناه نمي اي كه گويا عقيده داشته مرجئه: فرقه -1
  اي ندارد. مانگونه كه با وجود كفر، نيكي وطاعت فايدهه

با خوارج پيكار كرد. منظور از  در آن جا � ه عليوراء، موضعي در عراق كحروريه: منسوب به حر -2
لمان را در صورت ارتكاب گناه كبيره، تكفير سحروريت در اين جا غاليان و افراطياني هستند كه م

  كنند. مي
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ت و چه بسان گمان سيني او هستند) انجام نداده اهمة تكاليف به كساني كه فاقد درجة د
   .1»گردد و باطنش پاك و مبراست! كند كه فقط ظاهر او آلوده به گناه مي

رغم اين كه غزالي در تكفير اين گروه مدعي، توقف نموده بعد از وي كساني  علي
ار همچون ابن حجر هيثمي مكي بر او خطا گرفته و كفر اشخاص مزبور را به خاطر انك

   .2اند مسلمات و ضروريات دين، قطعي دانسته
در اين رابطه است كه ابن تيميه ضمن بيان حقيقت عبوديت به ذكر ضوابطي كه بنده 

 ةحج«گردند، توجه نموده تحت عنوان  ميكنند و مانع از انحراف  را در حد خود حفظ مي
  گويد: چنين مي »اهللا

خرسند و با خشم او خشمگين  فقط آن كسي بندة خداست كه با خرسندي خدا،«
دارد، دوست و آنچه را كه خدا و  دوست مي صكه خدا و رسول شود، آنچه را

با دوستان خدا دوستي و با دشمنان او،  دارند، دشمن بدارد و دشمن مي صرسول
  . چنانكه در حديث آمده است:»بخشد زي است كه ايمان را كمال ميدشمني كند. اين چي

» ِلل ِه فـََقِد اْسَتْكَمَل اِإليَمانَ َمْن َأَحبِه َوَمَنَع ِللِه َوَأْعَطى ِلل3»ِه َوأَبـَْغَض ِلل.  
  و نيز فرموده است:

  .4»َأْوَثَق ُعَرى اِإليَماِن، اْلَحب ِفي اللِه، َواْلبُـْغُض ِفي اللهِ «
 اگر در كسي سه چيز بود، مزة ايمان را چشيده« همچنين در صحيح آمده است: كه

است: خدا و رسول خدا نزد او محبوبتر از ديگران باشند و فقط كسي را كه خدا دوست 

________________ 

  .ةبين اإلسالم و الزندق ةفيصل التفرق -1
  مراجعه كنيد. 3به تحفه المحتاج بشرح لمنهاج، كتاب الرده، ج  -2
كه براي خدا دوست بدارد، براي خدا دشمني ورزد، براي خدا بخشش كند و براي خدا دست معني: كسي  -3

نگاهدارد، به كمال ايمان دست يافته است. روايت از ابوداود با سند خود، نگاه كنيد به سلسلة احاديث 
  .379صحيح، شمارة 

ن در راه خدا، يكي از روايت احمد و طبراني، حديث خوبي است. معني: دوستي و دشمني ورزيد به -4
  هاي ايمان است. محكمترين دستگيره
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دارد، دوست بدارد و از بازگشت به معصيتي كه خداوند او را از آن نجات داده است 
  .1»كه از افتادن در آتش اكراه دارد اي گريزان باشد، به گونه

دگار خويش است. زيرا كه چون كسي در دوست داشتن و دوست نداشتن، تابع پرور
تر از ديگران بوده، مخلوقات را هم تنها به خاطر خدا  خدا و رسول براي او محبوب

شد، براي اين كه با دارد و اين حاصل كمال محبت وي نسبت به خدا مي دوست مي
محبوب نشانة كمال محبت محبوب است. پس اگر كسي پيامبران و اولياي  دوست داشتن

به رضاي خدا دوست بدارد و نه چيز ديگر، در واقع آنها را قيام آنان خدا را به خاطر 
  براي خدا دوست داشته است.

  فرمايد: خداوند متعال مي

﴿t∃öθ|¡sù ’ ÎAù' tƒ ª! $# 5Θöθs) Î/ öΝåκ ™:Ïtä† ÿ…çµtΡθ™6Ïtä† uρ A'©!ÏŒr& ’n?tã tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# >ο̈“ Ïã r& ’ n?tã 

tÍ� Ï�≈ s3ø9$#﴾  )54/ مائده(.  
معيتي را خواهد آورد، كه دوستشان دارد و آنها هم او را دوست خداوند ج«

  .»باشند دارند، پيش مؤمنان خاضع و پيش كافران سرسخت مي
  و به همين منظور گفته است:

﴿ö≅è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©! $# ‘ÏΡθãèÎ7 ¨?$$sù ãΝä3ö7 Î6ósãƒ ª!   .)31/ آل عمران(   ﴾#$
  .»من پيروي كنيد تا خدا دوستتان بداردداريد، از  اگر خدا را دوست مي :بگو«

دهد و جز مطلبي  جز به آنچه كه موردپسند خدا باشد، فرمان نمي صپيامبرزيرا كه 
  دارد. خواهد، اظهار نمي را كه خداوند مي

پيروي  صدارد، بايد از رسول خدا ي كه خداوند را دوست ميسترتيب، ك پس بدين
نموده و به دستوراتش گردن نهاده و به شيوة دارد تصديق  كند و آنچه را كه بيان مي

________________ 

1- »أَح ولُهسرو نْ َكانَ اللَّهانِ مةَ اإلِيمالَوح دجو يهنْ ُكنَّ فاثَالَثٌ مماهوا سمم هإِلَي بدبع بنْ أَحما الَ ، و
لَّهإِالَّ ل هبحويعأَنْ ي كْرَهنْ يمى اْلُكفْرِ، وف د اللَّه إِذْ أَْنَقذَه دعى النَّارِبْلقَى فأَنْ ي كْرَها يروايت مسلم و ». ، َكم

  بخاري از قول انس.
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ي كه چنين كند بر طبق رضاي خدا عمل نموده و مورد عالقه و سرفتارش اقتدا كند. ك
  محبت خداوند قرار خواهد گرفت.

و  صبراي اهل محبت خويش دو نشانه قرار داده است: پيروي از پيامبر خداوند
  جهاد در راه خدا.

پسند خدا  واقعي تالش در جهت حصول چيزهاي موردبه دليل اين كه جهاد، شكل 
از قبيل ايمان و عمل صالح و طرد چيزهاي نامطلوب در نزد خدا مانند كفر و فسق و گناه 

  باشد. بدين جهت فرموده است: مي

﴿ö≅è% βÎ) tβ% x. öΝä. äτ !$t/#u öΝ à2äτ !$oΨ ö/ r&uρ öΝä3çΡ≡uθ÷zÎ) uρ ö/ä3ã_≡uρø— r& uρ óΟ ä3è?u�� Ï±tã uρ îΑ≡uθøΒ r&uρ 

$yδθßϑ çG øùu� tIø% $# ×οt�≈ pgÏB uρ tβöθt±øƒrB $yδ yŠ$|¡x. ßÅ3≈ |¡tΒ uρ !$yγtΡ öθ|Êö� s? ¡=ymr& Ν à6ø‹ s9Î) 

š∅ÏiΒ «!$# Ï&Î!θß™u‘ uρ 7Š$yγÅ_uρ ’ Îû Ï&Î#‹ Î7y™ (#θÝÁ−/ u� tIsù 4®Lym š†ÎAù' tƒ ª! $# ÍνÍ÷ ö∆r' Î/﴾

  .)24/ توبه(  
ايد، تجارتي  وام، اموالي كه اندوختهاگر پدران، فرزندان، برادران، همسران، اق :بگو«

ترسيد و مسكنهاي مطلوب و مورد عالقة شما، برايتان از  كه از كساد و زوالش مي
وجهاد در راهش محبوبترند، منتظر باشيد تا خدا، امر خود را  صخدا و رسول

  .»بياورد
و به كساني داده شده است كه نزديكان و دارائي خود را بيشتر از خدا  اين وعده

 »صحيح«نيز در  صدارند. از قول پيامبر و مبارزه در راه خدا دوست مي صرسول
قسم به آن كه جانم به دست اوست، هيچ يك از شما ايمان «كه:  روايت شده است

پدر و همة مردم دوست داشته  نخواهد داشت مگر هنگامي كه مرا بيشتر از فرزند و
  .1»باشد

________________ 

1- »هدى بِيى َنْفسالَّذي وعمالنَّاسِ أَجو هلَدوو هدالنْ وم هإِلَي بتَّى أَُكونَ أَحح كُمدنُ أَحؤْمو في نَالَ ي .
 :�. َفَقالَ النَّبِى لِّ شَىء إِالَّ منْ َنفْسىيا رسولَ اللَّه ألَنْت أَحب إِلَى منْ ُك :الصحيح إن عمر بن الخطاب قال
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اهللا، به خدا قسم تو  يا رسول«ب گفت: ست كه عمربن خطاهمچنين روايت شده ا
براي من از همة چيزهايي كه غير خودم وجود دارند، محبوبتري، فرمود: نه اي عمر، بايد 

عمر گفت: به خدا، تو  ،و محبوبتر باشمبرايت عزيزتر  باشد كه از نفس خودت هم چنان
  !»من محبوبتري! فرمود: حال درست شدخودم هم براي  از

شود و اين عبارت است از  جز با متابعت محبوب كامل نمي پس حقيقت محبت
دارد.  دارد و عداوت با آنچه كه دشمن مي محبت چيزي كه دوست مي همراهي با او در

  بديهي است كه خداوند دوستدار ايمان و تقوا و دشمن كفر و فسق و عصيان است.

  خصومت خاورشناسان
هاي بينش اسالمي  اي از شاخه هرشاخه اي از جوانب اسالم و خاورشناسان در هر جنبه

  باشد: باشند كه ناشي از دو چيز مي اي مي داراي دعاوي گسترده
هاي دانشمندان اسالمي كه  نخست: بد فهميدن اسالم و زبان قرآن و احاديث و نوشته

  يابند. كنند و اسرار و تنوع داللتهايش را در نمي خاطر بيگانگي آن را احساس نمي به
نيت و تصميم به جستجوي معايبي كه آن را وسيلة بدگويي قرار دهند و دوم ـ سوء

يافتن نقاط ضعفي كه توسط آنها نظرية خود مبني بربشري بودن قرآن و عدم صدق 
به تعصب و  هرا بقبوالنند. بنابراين ذخائر ما را با نظري آميخت صپيامبري محمد

  طلبانه. كنند نه با نظري حق عيبجويي بررسي مي
قبالً پيشداوريهايي راجع به اسالم و كتاب و پيغمبر و بزرگان و تاريخ اسالم انجام  آنها

تا به رهنمودها و داليل موافق نمايند  دهند آنگاه ضمن بررسي منابع اسالمي سعي مي مي
همانطور كه چنين شده [ بند و اگر هم دليلي پيدا نكردندانديشة سابق خويش دست يا

ورند، اگر از آن هم چيزي عايدشان نگرديد، چيزهايي را از آ به شبهات روي مي ]است
پيوندند و آن را وسيلة تشويش و  منابع ضعيف و نظريات مردود و روايات غلط به هم مي

  دهند. مغالطه قرار مي
                                                                                                                              

إِلَى  نَ واللَّه ألَنْت أَحبَفَقالَ لَه عمرُ َفإِنَّه اآل» . أَحب إِلَيك منْ َنفْسك الَ والَّذى َنفْسى بِيده حتَّى أَُكونَ«
  ».اآلنَ يا عمرُ« :�. َفَقالَ النَّبِى منْ َنفْسى
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فقط بر ترس و خضوع  :اند كه از جمله، بعضي از آنها دربارة عبادت مسلمين گفته
بت خداي تعالي نيست و اين كه خداوند از ديدگاه تكيه دارد و در آن جايي براي مح

اند كه  مسلمانان، خداي قهر و غلبه است، نه خداي مهر و محبت. و چنين انگاشته
كه آن هم مسلمانها، عنصر حب را در رابطة خود با خدا، فقط پس از انتشار تصوف 

  محبت را از منابع غيراسالمي اقتباس نموده بود شناختند.
و اصحاب و  صصاف نشان داده به نصوص قرآن وسنت وسيرة پيامبراينها اگر ان

دادند،  كردند، يا اين كه فقط معني عبادت را مورد تحليل لغوي قرار مي تابعين مراجعه مي
دانستند كه عبادت  از اين گزافگوئي خودداري نموده و مي ،كاري كه ابن تيميه كرده است

  باشد. بت نسبت به خدا مياسالمي نمايانگر نهايت خضوع با غايت مح
اند بلكه در حالي كه بعضي از  صوفيان هم محبت خدا را خارج از اسالم نگرفته

منتسبين به علم كالم، امكان حصول محبت واقعي از طرف انسان به پروردگارش را با 
توان موجود قديم را دوست بدارد قابل تصور  استدالل اين كه موجود حادث چگونه مي

  اند. آنها بدان توجه نموده و توسعه و ژرفايش بخشيده؛ دانستند نمي
(صوفي) چه نيازي به اقتباس  كساني كه به راستي اهل ذوق و وجدان روحي هستند

محبت از منبع بيگانه از اسالم دارند؟ در حالي كه نصوص قطعي اسالمي براي آنها دليلي 
  روشن و كافي و تأمين كننده است.

را از كدام سرچشمه  »حب الهي«رو، انديشة  صوفيان ميانهنيم كه براي اين كه بدا
خويش  »احياء«از كتاب  »ةحبلما«ت آنچه را كه امام غزالي در بخش اند، كافي اس گرفته

ها و داليل شرعي پيرامون محبت بنده نسبت به خداوند متعال نوشته است،  راجع به نمونه
  گويد: بازگو كنيم. او مي

اتفاق نظر دارند. اگر چيزي  صوجوب محبت خدا و رسول  امت اسالم در بدان كه«
توان محبت را به اطاعت معني  شود؟ و چگونه مي وجود نداشته باشد، چگونه واجب مي

كرد، در حالي كه اطاعت، نتيجه و دنبالة محبت اوست؟ پس بناگزير محبت، تقدم دارد و 
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قول خداي تعالي كه  رد.گي شود، مورد اطاعت قرار مي سپس آن كي كه دوست داشته مي
  گويد: مي

﴿ öΝåκ ™:Ïtä† ÿ… çµtΡθ™6Ïtä† uρ﴾  )54/ مائده(.  
  .»دوستشان دارد و آنان هم او (خدا) را دوست دارند«

﴿tÉ‹ ©9$# uρ (# þθãΖ tΒ#u ‘‰ x©r& ${6ãm °!﴾  )165/ بقره(.  
  .»اند خدا را بيشتر دوست دارند و آنان كه ايمان آورده«

  باشد. ا و اثبات كميت (مقدار) پذيري آن ميدليل اثبات محبت دربارة خد
، محبت خدا را در روايات زيادي، شرط ايمان قرار داده است. هنگامي صپيامبر اكرم

ايمان چيست؟ پاسخ داد: ايمان اين است كه  صاهللا كه ابورزين عقيلي گفت: يا رسول
هيچ «ه است: و در حديث ديگري گفت .1»براي تو از ديگران محبوبتر باشندخدا و رسول 

و اموال و همة مردم عزيزتر  آورد مگر هنگاميكه من در نزد او از خاندان اي ايمان نمي بنده
آورد مگر وقي كه خدا و  هيچ يك از شما ايمان نمي«و باز فرموده است:  .2»باشم

________________ 

  گويد: احمد اين حديث را با مقداري اضافي در اولش روايت كرده است. حافظ عراقي مي -1
ن مو«كه در روايتي عبارت » ه والنَّاسِ أَجمعينَالَ يؤْمنُ عبد حتَّى أَُكونَ أَحب إِلَيه منْ أَهله ومال« حديث -2

عباراتش از مسلم است مگر باشد كه  نيز بدان افزوده شده است، مورد اتفاق و از حديث انس مي» هفسَن
و از حديث عبداهللا بن هشام نقل كرده است » هدَلوو هدالن ومو«بخاري افزوده است: » من نفسهو«عبارت 
الَ والَّذى َنْفسى « :�. َفَقالَ النَّبِى لِّ شَىء إِالَّ منْ َنفْسىيا رسولَ اللَّه ألَنْت أَحب إِلَى منْ ُكگفت:  كه عمر

. َفَقالَ َلى منْ َنْفسىإِ َفَقالَ لَه عمرُ َفإِنَّه اآلنَ واللَّه ألَْنت أَحب» . أَحب إِلَيك منْ َنفْسك بِيده حتَّى أَُكونَ
 رُ« :�النَّبِىما عاآلنَ ي.«  
مورد اتفاق است. از انس با اين » الَ يؤْمنُ أَحدكُم حتَّى يُكونَ اللَّه ورسوُله أَحب إِلَيه مما سواهما«حديث 

كسي  (هيچ مالهو ى أَُكونَ أَحب إِلَيه منْ أَهلهحتَّ يمانِاإل ةَاوَلح دحأَ دِجي اَل«عبارت نقل شده است كه: 
كند مگر وقتي كه من براي او از خاندان و دارائيش عزيزتر باشم) و  طعم شيرين ايمان را احساس نمي

  مقداري اضافي دارد.
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و از «. در يك روايت نيز آمده است كه: »نزد او محبوبتر از هر چيزي باشندپيامبرش در 
  فرمايد: چگونه چنين نيست كه خداوند مي »دشنفس خو

﴿ö≅è% βÎ) tβ% x. öΝä. äτ !$t/# u öΝ à2äτ !$oΨ ö/ r&uρ öΝ ä3çΡ≡uθ÷zÎ) uρ﴾  )24/ توبه(.  
  .»و فرزندانتان وبرادرانتان و ... اگر پدرانتان :بگو (اي پيغمبر)«

  البته اين در معرض تهديد و انكار جاري شده است.
نعمتهايي كه نصيب شما  خدا را به خاطر«و گفت:  دپيامبر به محبت ورزي فرمان دا

   .1»دارد، دوست بداريد خدا دوستم مي كرده و مرا به خاطر اين كه
 صمن دوستدار تو هستم، پيامبر صاهللا يا رسول :مردي گفت«روايت شده است كه 

گفت: پس آمادة  صفرمود: پس آماده فقر باش. او افزود: من دوستدار خدا هستم، پيامبر
  .2»باش بال

عمير، در حالي كه پوست بن به مصعب  صكنند كه گفت: پيامبر نقل مي �از عمر 
  آمد، نگريست و گفت: گوسفندي به كمر بسته بود و پيش مي

انظروا إلى هذا الرجل الذي نور اهللا قلبه لقد رأيته بين أبويه يغذوانه بأطيب الطعام «
  .3»والشراب فدعاه حب اهللا ورسوله إلى ما ترون

، ند قلب ايشان را نوراني گردانيدهكه خداو است اين شخص را نگاه كنيد، كسي«
ها  را بهترين غذاها و نوشيدنيايشان در حالي كه با پدر و مادرش بود و ايشان 

________________ 

  و غريب است. از حديث ابن عباس، وي گفته است: حسنبه روايت ترمذي  -1
» وا اللَّهبأَحاللَّه بى ِبحونبأَحو همعنْ نم ْغذُوُكما يمل«.  
بدون قسمت آخر نقل كرده و گفته است: » َفأَعد لْلَفقْرِ تجَفافًا«اين را ترمذي از قول عبداهللا مغفل با لفظ  -2

  حسن و غريب است.
 :، فقالإني أحب اهللا تعالى :فقال »استعد للفقر« :�، فقال يا رسول اهللا إني أحبك :ن رجال قالأويروي «

  ».استعد للبالء«
  روايت نموده و خوب دانسته است.» ةالحلي«ن حديث را ابونعيم دركتاب اي -3
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ايشان به اين حالتي باشد كه  باعث شد او، دوستي و محبت خدا و رسول خوراند مي
  ».بينيد مي

اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك «گفت:  ود ميما در دعاي خ صپيامبرهمچنين 
   .1»وحب ما يقربني إلى حبك واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد

خدايا محبت خود و محبت كسي كه محبت تو را دارد و محبت هر چيزي كه مرا به «
قلبم  نصيبم گردان، و محبت خود را، محبوبتر از آب خنك درمحبت تو نزديك مي گرداند 

   .»هقرار د
قيامت چه وقتي  صاي رسول خدا :آمد و گفت صپيامبراعرابي نزد  همچنين

اي؟ گفت: نماز و روزة زيادي ندارم، فقط  است؟ گفت چه چيزي را برايش تدارك ديده
. »دارد دارم. پيامبر گفت: آدمي با چيزي است كه دوست مي ميخدا و رسولش را دوست 

  .2لمانان به چيزي تا اين اندازه شادمان شوندپس از اسالم نديدم كه مس :گويد انس مي
حقيقت عبادت از نظر اسالم چنين است، مفهومي تركيب يافته از دو عنصر: يكي 

  نهايت درجة خضوع در برابر خدا و ديگري نهايت درجة محبت نسبت به او.
بلكه  اصل عبادت، محبت خداوند و«اين هم فراتر رفته و گفته است:  ابن قيم از

محبت نسبت به اوست و اين كه تمام محبت از آن خداوند بوده چيزي در كنار  انحصار
ر او و در راه او دوست او دوست داشته نشود (محبوبي جز او نباشد) و فقط به خاط

   .3»داشته شود
  

________________ 

َكانَ منْ دعاء داود يقُولُ اللَّهم إِنِّى : 1ترمذي نظير اين را از حديث ابودرداء بطور مرفوع نقل كرده است  -1
و كبح أَلُكأَسكبحنْ يم بتا پايان حديث.ح ...   

  مورد اتفاق از حديث انس. از ابوموسي و ابن مسعود نيز به همين صورت نقل شده است. -2
 رَابِىأَع اءة :َفَقالَ �إلى النبي جاعَتى السم ولَ اللَّهسا را« :َقالَ؟ يلَه تددا أَعمو .«لَه تددا أَعنْ َقالَ ما م

 ولُ اللَّهسَفَقالَ ر .وَلهسرو اللَّه بامٍ إِالَّ أَنِّى أُحيالَ صالَةٍ ولٍ الَ صميرِ عكَث�: »بنْ أَحم عم رْءاْلم«   
  .99ص  1مدارج السالكين ج -3



  

  هاي عبادت در اسالم حوزه

  ھا و دامنة عبادت از ديدگاه اس@م حوزه
عبادت خداوندي است كه آفريدگار و بخشندة ، دانستيم كه رسالت انسان در روي زمين

  باشد. نعمتهاي ظاهري و باطني مي
  معني و حقيقت عبادت از نظر لغوي و شرعي را نيز فهميديم.

به عبارت ديگر هاي عبادت را بشناسيم،  بايد اشكال و انواع و مظاهر و دامنه اكنون مي
  ي عبادت كنيم؟بايد پاسخ اين سؤال را دريابيم كه: خدا را با چه چيز

حال كه خداوند ما را براي عبادت خود يعني اطاعت همراه با عاليترين درجة خضوع، 
گردد؟ و در چه  چه چيزي متجلي مي اين اطاعت درو آميخته به محبت آفريده است، 

اي بايد باشد؟ پاسخ اين سؤال حقيقت مهمي براي ما آشكار خواهد ساخت كه  زمينه
باشد. اين فراگيري  م عبادت و گستردگي جوانب آن در اسالم ميعبارت از فراگيري مفهو

  شود:  گر مي دو خصيصه جلوه در
  اول) شمول آن نسبت به تمامي دين و زندگي.

دوم) فراگيري آن نسبت به كل موجوديت ظاهري و باطني انسان، به صورتي كه 
  توضيح داده خواهد شد.

  شمول عبادت نسبت به ھمة دين
  فرمايد: طه با سخن خداي تعالي كه ميراب ابن قيم در

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρß‰ç6ôã $# ãΝä3−/ u‘ ﴾  )21/ بقره(.  
  .»اي مردم پروردگار خويش را بپرستيد«

هاي آن كدامند؟ آيا  مطرح نموده است كه: عبادت چيست و شاخه اين سؤال را
  شود يا خير؟ مجموع دين را شامل مي

 »ةيالعبود«ده است كه تمامي رسالة معروف او ي داسپس به اين پرسش، پاسخ مبسوط
  دهد. پاسخ خود را چنين آغاز كرده است: را تشكيل مي
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عبادت: اسمي است در برگيرندة تمامي گفتارها و كردارهاي باطني و ظاهري مورد «
پسند و قبول خداوند، بنابراين نماز، زكات، روزه، حج، راستگوئي، امانتداري، احسان به 

ادر، حفظ پيوند خويشاوندي، پايبندي به عهد و پيمان، امر به معروف و نهي از پدر و م
ير و سخوبي به همسايه و يتيم و درمانده و غريب و امنكر، جهاد با كفار و منافقان، 

  .باشند هايي از عبادت مي ا، نمونهحيوانات و ذكر و نيايش و تالوت قرآن و اين قبيل كاره
 ، ترسيدن از خدا و بازگشتن به سوي او وصرسول همچنين دوست داشتن خدا و

اخالص عقيده و پذيرش خواستة خدا و سپاس در برابر نعمتها و رضا به قضاي او و 
ارها در شمار عبادت توكل بر او و اميد بستن به رحمت و خوف از عذابش و نظاير اين ك

  .1»خداوند هستند
اي  بن تيميه، داراي افقي پهناور و حوزهبينيم كه عبادت بنا به توضيح ا به اين ترتيب مي

گسترده است. هم شامل فرائض و آداب اساسي همچون نماز، روزه، زكات و حج 
 فرائض همچون اقسام عبادات اختياري از قبيل ذكر و شود و هم شامل مواردي غير مي

  تالوت و نيايش و استغفار وتسبيح و ...
قبيل احسان به پدر و مادر و حفظ  احترام حقوق مردم از همچنين، خوشرفتاري و

مسكين و غريب و مهر ورزيدن به ناتوانان و دلسوزي به  رابطة خويشي و نيكي به يتيم و
  گيرد. مي حيوانات را دربر

اخالق و همة فضائل انساني، مانند راستگوئي و امانتداري و پايبندي به عهد و ديگر 
 »اخالق رباني« در برگيرندة چيزي كه گردد. همچنان كه مكارم اخالقي را نيز شامل مي

خدا و بازگشت به او، اخالق  ، ترس ازصشود از قبيل محبت خدا و رسول خوانده مي
توكل بر خدا و اميد به  صبر به حكم خدا، شكر نعمتها و رضا به قضاي خدا،در دين، 

  باشد. رحمت و خوف از عذاب او، مي

________________ 
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نهي از منكر، و مبارزه با  معروف و عبادت مشتمل بر دو فريضة بزرگ يعني امر به
تمام اعمال مذكور باشد كه حصار فراگيرنده و مالك اعتبار  منافقان در راه خدا مي كفار و

  باشند. مي
هايي كه خداوند در نظام هستي برقرار  مراعات شيوه بردن اسباب و بكارعبادت شامل 

هي در زندگي مادي مردم شود. اين مورد، اهميت و نقش قابل توج ساخته است، نيز مي
مراعات «ش بدان اشاره نموده و گفته است: ابن تيميه در جايي از رسالة خويدارد و 

  .1»فرمان داده است، نوعي عبادت است اسبابي كه خداوند بندگانش را بدان
تمامي دين، عبادت محسوب «خاطرنشان ساخته است كه  /عالوه بر اين، ابن قيم 

دنته «شود:  ين متضمن معني خضوع و فروتني است مثالً گفته ميشود، براي اين كه د مي
، يعني خدا را »ن اهللايدي«شود:  خوار نمودم و ذليل شد و گفته مي يعني او را »انَ دَ فَ 

كند. بنابراين، دين خدا مساوي است با عبادت خدا و  پرستد و اظهار خضوع مي مي
  .2»نيز، خواري و كوچكي استني عبادت ريشة معفرمانبري و خضوع در برابر او. 

با اين توضيحات، معني دين با اصل مفهوم عبادت از نظر لغات و شريعت به هم 
  شوند. رسند و يكي مي مي

  گيرد عبادت ھمة زندگی را فرا می
وقتي فهميديم كه دين، همچنانكه امام ابن قيم گفته است، تماماً عبادت است، دريافتيم كه 

 نظام بخشيدن به رفتارها و روني انسان ويندگي دروني و بهدف دين، ترسيم خط سير ز
يابيم كه عبادت، همة زندگي  مي باشد؛ در روابط او براساس جهت اين خط سير الهي، مي

خوردن و قضاي حاجت گرفته تا تشكيل  گيرد و كلية شئون آن از شيوة غذا را فرا مي
كيفر و جزا و اصول روابط  دولت و سياست حكومتي و سياست مالي و امور بازرگاني و

  آورد. مي المللي در حال جنگ و صلح را تحت انتظام در بين

________________ 
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شود كه كتاب خدا، بندگان مؤمن را با دستورات تكليفي و  به همين جهت مالحظه مي
گردد، مورد خطاب قرار داده  هاي گوناگون زندگي را شامل مي احكام شرعي كه جنبه

 »كتب عليكم«صيغة اي از وظايف را كه همگي با  هاست و فقط در سورة بقره، مجموع
  خوانيم: كنيم. اين آيات كريمه را چنين مي مشاهده مياند،  بيان گرديده

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u |=ÏG ä. ãΝä3ø‹ n= tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9 $# ’Îû ‘n= ÷Fs) ø9   .)178 بقره/(   ﴾#$
  .»ر شده است] كشته شدگان بر شما مقر اى مؤمنان، قصاص در [باره«

﴿|=ÏG ä. öΝä3ø‹ n= tæ #sŒÎ) u� |Ø ym ãΝä. y‰ tnr& ßNöθyϑ ø9 $# βÎ) x8t� s? #�� ö� yz èπ§‹ Ï¹uθø9 $# Ç÷ƒy‰ Ï9≡uθù= Ï9 

tÎ/ t� ø%F{$# uρ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/﴾  )180/ بقره(.  
چون كسى از شما را مرگ فرا رسد، اگر مالى باز گذارد بر شما مقرّر است كه «

  .»ديكان به نيكى وصيت كندبايد براى پدر و مادر و نز

﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u |= ÏG ä. ãΝ à6ø‹n= tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# $yϑ x. |=ÏG ä. ’ n?tã šÏ% ©!$# ÏΒ 

öΝ à6Î=ö7 s% öΝä3ª= yès9 tβθà) −G s?﴾  )183/ قرهب(.  
اى مؤمنان، روزه بر شما مقرر شده است، چنان كه بر پيشينيانتان مقرر شده بود، «

  .»پيشه كنيدباشد كه تقوى 

﴿|=ÏG ä. ãΝ à6ø‹ n= tæ ãΑ$tFÉ)ø9 $# uθèδ uρ ×νö� ä. öΝä3©9 ( #|¤tã uρ βr& (#θèδt� õ3s? $\↔ø‹ x© uθèδ uρ ×� ö� yz 

öΝ à6©9﴾  )216/ بقره(.  
جهاد بر شما مقرر شده است و آن براى شما ناخوشايند است و چه بسا چيزى «

  .»را ناخوش داريد، حال آنكه آن براى شما بهتر باشد
روزه و نبرد مسلحانه، از سوي خدا بر بندگان نوشته  ين مسائل اعم از قصاص،همة ا

شده يعني مفروض گرديده است و آنان موظف هستند كه با رعايت پذيرفتن آنها، بندگي 
  خدا را به جاي آورند.

اند،  با اين توضيح، حقيقت مهمي كه هميشه بسياري از مسلمانان از آن غفلت ورزيده
شنوند، از آن  را مي »عبادت«مردم وقتي واژة  گردد، چون بعضي از ميبراي ما روشن 
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فهمند و  چيزي جز نماز روزه، صدقه، حج و عمره و دعاها و اورادي از اين قبيل نمي
شيوة رفتارها و كردارها  كنند كه ربطي به اخالق و آداب و نظام و قوانين و تصور نمي
  داشته باشد.

رخالف پندار بسياري مسلمانان و دينداران كه خيال در حالي كه عبادت خداوند، ب
كنند با انجام آداب و اعمال عبادي متداول، حق خداوند را يكسره به جاي آورده و امر  مي

اند، در نماز و روزه و حج و ملحقات آنها مانند تالوت  عبوديت خدا را به كمال رسانيده
  شود. و ذكر و دعا و استغفار، خالصه نمي

تنها ، هاي بزرگ و اركان اساسي اسالمي با وجود منزلت و اهميتي كه دارند اين آيين
دهند. نه همة عبادتي را كه خداوند از بندگانش انتظار  بخشي از عبادت خدا را تشكيل مي

  دارد.
آن، انسان را خلق نموده و حقيقت اين است كه محدودة عبادتي كه خداوند براي 

هاي  داده است، بسيار گسترده است و تمام جنبه مقصود زندگي و مسئوليت او قرار
  گيرد. مي زندگي انسان را دربر

  عبادت پايبندی به روش و آيين خداوند است
 ،ها اين است كه در همة كارهايش از قبيل انديشه ،الزمة بندگي انسان براي خداوند يگانه

دگي و رفتار خود را پسند و قبول او را در نظر گرفته، زن گفتارها و كردارها. جهت مورد
بر طبق رهنمودها و دستورات خداوند شكل بدهد. يعني هنگامي كه خداوند او را به 

uΖ$﴿بگويد: و مسئول يا ممنوع ساخت،  چيزي امر يا از آن نهي نمود ÷èÏϑ y™ $oΨ ÷èsÛr&uρ ( 
y7 tΡ#t� ø�äî $oΨ −/ u‘ š�ø‹ s9Î) uρ ç��ÅÁyϑ ø9 جوييم  تو را ميشنيديم و پذيرفتيم، پروردگارا آمرزش « ﴾ #$

  .»كه جهت سير ما به سوي توست
تفاوت يك انسان مؤمن با ديگران دراين است كه مؤمن از بندگي خود و ساير 
موجودات، رها شده و به سوي زندگي پروردگار خويش توجه نموده است و از اطاعت 

 »خودمختار«ل گرديده است. فرد مؤمن، آنگونه هوسهاي خويش به اطاعت خدا منتق
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به پيماني است كه بايد  ديگري هوس نمود، انجام دهد. او متعهد ست كه هر چه خود ياني
اش دهد و دين، يك تعهد  بدان پايبندي و احترام داشته باشد و مستلزم روشي كه ادامه

  خيزد. منطقي است كه از طبيعت و خصلت ايمان برمي
و بنده  و نهي نمودم گيري ايمان، مقتضي اين است كه خداوند بگويد: امر كردم شكل

  بگويد: شنيدم و فرمان بردم.
انسان از تسليم شدن در برابر هواي خويش خارج و به الزمة ايمان اين است كه: 

  فرمانبرداري از دستورات موالي خود روي آورد.
  قرآن كريم در اين زمينه چنين فرموده است:

﴿$tΒ uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 Ÿωuρ >πuΖ ÏΒ ÷σ ãΒ #sŒÎ) |Ós% ª! $# ÿ…ã&è!θß™u‘ uρ #�� øΒ r& βr& tβθä3tƒ ãΝßγs9 

äοu� z� Ïƒø:$# ôÏΒ öΝÏδ Ì� øΒ r& 3 tΒ uρ ÄÈ÷ètƒ ©! $# … ã&s!θß™u‘ uρ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n= |Ê $YΖ� Î7 •Β﴾  

  .)36/ احزاب(  
و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خداوند و رسولش كارى را مقرر «

اشند. و كسى كه از خداوند و رسول نمايند، آنكه خود در كارشان اختيار داشته ب
  .»] در گمراهى آشكارى گرفتار آمده است او نافرمانى كند، [بداند كه

  فرمايد: و نيز مي

﴿$yϑ ‾Ρ Î) tβ% x. tΑ öθs% tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# # sŒÎ) (#þθãã ßŠ ’ n<Î) «!$# Ï&Î!θß™ u‘ uρ u/ ä3ósu‹ Ï9 öΝßγoΨ ÷� t/ βr& 

(#θä9θà) tƒ $uΖ ÷èÏϑ y™ $uΖ ÷èsÛr&uρ 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé&uρ ãΝèδ tβθßsÎ= ø� ßϑ ø9   .)51/ نور(    ﴾#$
شوند تا بين آنان  ] خداوند و رسولش فراخوانده مى سخن مؤمنان چون به [راه«

حكم كند، فقط اين است كه گويند: شنيديم و فرمان برديم و اينانند كه 
  .»رستگارند

ن گوشت گيرم ولي در خورد خوانم روزه مي گويد: نماز مي كسي كه مي بنابراين،
را كه برايم گران بيايند، دور خوك يا نوشيدن شراب يا گرفتن ربا آزاد هستم و احكامي 

  كنم، پرستنده و بندة خدا نيست. اندازم و به غير احكام خدا عمل مي مي
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ا و آداب اسالمي مربوط به خود و هآورد، اما الگو كسي كه شعائر اسالم را به جا مي
مانند مردي كه همچون زنان، لباس حرير و زيور طال به ند، ك اش را مراعات نمي خانواده
پوشاند، عبادتگر خدا محسوب  انگيزد و بدنش را نمي برد يا زني كه فساد برمي كار مي

  شود. نمي
رود و در  كند وظيفه عباديش از چار ديواري مسجد فراتر نمي كسي كه خيال مي

رت ديگر از پيروي هوسهاي خود يا شود و به عبا هاي مختلف زندگي بندة خود مي عرصه
  باشد. كند، بندة خدا نمي ديگران فروگذار نيست و مانعي در برابر خود احساس نمي

  راه خدا شرک است پيروی از غير
از جمله عبادتي كه بسياري از مردم بدان توجه ندارند؛ گردن نهادن به قوانين خدا و 

رام و تكاليف واجب و حدود مقرري احكامي است كه از طريق آنها، چيزهاي حالل و ح
  را تعيين نموده است.

خواهد در  دهد ولي مي نماز و روزه و حج و عمره را انجام ميكسي كه شعائر و 
 ن اجتماعي و سياسي بر طبق غير شرعمسائل زندگي شخصي و عمومي خود يا در شئو

خصوص خدا را به خدا و دستور او رفتار نمايد در واقع غيرخدا را بندگي نموده و حق م
  ديگري داده است.

باشد. زيرا كه سرتاسر  تنها خداوند است كه قانونگذار و فرمانرواي آفريدگان خود مي
باشند. تنها اوست كه باقتضاي ربوبيت  هستي قلمرو حاكميت و همة انسانها بندگان او مي

اين حالل  تواند امر و نهي نموده بگويد: و مالكيت و الوهيت خود نسبت به مردم، مي
  است و آن حرام. زيرا كه فقط او پروردگار، فرمانروا و معبود مردم است.
نظر خود از قبيل  اگر كسي ادعا كند كه بدون اجازة خدا، حق تشريع هر قانون مورد

امر و نهي در حالل و حرام كردن را دارد، از حدود واقعي خويش تجاوز نموده و دانسته 
  و پروردگار قلمداد كرده است. يا ندانسته، خويشتن را خدا
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كسي هم كه اين حق را براي او قائل شده قانونگذاري و نظام ابداعي او را بپذيرد و از 
مذهب و قانونش پيروي نمايد، او را پروردگار و خداي خود تلقي كرده و عبادت نموده 

  است و آگاهانه يا ناخودآگاه مشرك شده است.
ورزي سرزنش نموده و به آنها نسبت داده  شرك قرآن كريم اهل كتاب را به خاطر

اند،  است كه روحانيون و زاهدان خود را عبادت نموده، آنان را خدايان خود بشمار آورده
اند! خداوند  به دليل اين كه از قوانين و عقايد خودسرانة آنها اطاعت و پيروي نموده

  فرمايد: مي

﴿(#ÿρä‹ sƒªB $# öΝèδ u‘$t6ômr& öΝ ßγuΖ≈ t6÷δ â‘ uρ $\/$t/ ö‘ r& ÏiΒ ÂχρßŠ «! $# yx‹ Å¡yϑ ø9 $#uρ š∅ö/ $# zΝ tƒö� tΒ 

!$tΒ uρ (#ÿρã� ÏΒ é& āωÎ) (# ÿρß‰ ç6÷èu‹ Ï9 $Yγ≈ s9 Î) #Y‰ Ïm≡uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ 4 … çµoΨ≈ ysö7 ß™ $£ϑ tã 

šχθà2Ì� ô±ç„﴾  )31/ توبه(.  
اند. و [نيز] مسيح بن  احبار و راهبانشان را به جاى خداوند، به خدايى گرفته«

اند مگر آنكه معبود يگانه را  اند] حال آنكه فرمان نيافته مريم [را به خدايى گرفته
] پاك  آورند، [بس ] جز او نيست. او از آنچه شرك مى بندگى كنند. معبود [راستينى

  .»] است [و منزّه
خدا آگاهتر است، يعني پيامبري كه از روي  اين آيه را كسي كه از همه به مقصود

زند و آن كسي كه اين قرآن بر او نازل گرديده است تا براي مردم تبيين  هوس حرف نمي
از اين آيه  صكند و آنان را به تفكر وا دارد، تشريح نموده است. اينك به تفسير پيامبر

  توجه كنيد:
روايت   �] از عدي به حاتمبا طرق مختلفامام احمد و ترمذي و ابن جرير [

به او رسيد، به شام گريخت (او در دوران جاهليت  ص اند كه وقتي دعوت پيامبر كرده
بر خواهرش  صمسيحي شده بود) و خواهر و جمعي از قومش اسير شدند، رسول خدا

او نزد برادرش بازگشته وي را تشويق به اسالم نمود. عدي به منت نهاده آزادش كرد و 
طائي معروف مدينه آمد و خبر آمدنش ميان مردم پخش گرديد. رئيس قوم و پسر حاتم 
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رفت و  ص اي به گردن آويخته بود، نزد رسول خدا او درحالي كه يك صليب نقره ،بود
  خواند: آن حضرت اين آيه را مي

﴿(#ÿρä‹ sƒªB $# öΝ èδ u‘$t6ômr& öΝßγuΖ≈ t6÷δ â‘ uρ $\/$t/ ö‘ r& ÏiΒ ÂχρßŠ «!   .)31/ توبه(    ﴾...#$

حرام را حالل  را حرام كردند وچرا، حالل «فرمود:  گويد: گفتم: آنان را نپرستيدند! مي
  .»نمودند و آنان هم از اين كارشان پيروي نمودند و اين همان پرستيدن است

حذيفه بن اليمان و عبداهللا بن عباس و حافظ ابن كثير در تفسير خود گفته است: 

#)﴿ديگران نيز در تفسير  ÿρä‹ sƒªB $# öΝèδ u‘$t6ôm r& öΝ ßγuΖ≈ t6÷δ â‘ uρ $\/$t/ ö‘ r& ÏiΒ ÂχρßŠ «!  :اند كه گفته﴾ #$

  آنها را در آنچه حالل كردند و حرام ساختند، پيروي نمودند.
از بزرگان، حرف شنوي كردند و كتاب خدا را پشت سرانداختند سدي هم گفته است: 

  و به همين جهت خداوند فرموده است: 

﴿!$tΒ uρ (# ÿρã� ÏΒ é& āωÎ) (#ÿρß‰ ç6÷èu‹ Ï9 $Yγ≈ s9 Î) # Y‰Ïm≡uρ﴾  )31/ توبه(.  

حالل است و هر  ي كه وقتي چيزي را حرام كرد، حرام و آنچه را حالل نمود،خداي
  .كرد چيزي را كه مقرر نمود بايد پيروي نمود و اجرا

﴿Hω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ 4 …çµoΨ≈ ysö7 ß™ $£ϑ tã šχθà2Ì� ô±ç„﴾1.  )31/ توبه(.  
  .»] است ] پاك [و منزّه آورند، [بس او از آنچه شرك مى«

  فيد عبادتندکارھای اجتماعی م
اش را گسترانيده است  اي پهنة عبادت را گشوده و دامنه اين را بايد افزود كه اسالم، بگونه

كه اعمال فراواني را كه از نظر مردم جزء عبادات و عامل نزديكي به خدا تلقي 
  اند در برگرفته است. شده نمي

شد و نه جلب اش خير با هر عمل اجتماعي سودمند در صورتي كه قصد انجام دهنده
ستايش و كسب نفوذ در ميان مردم؛ از نظر اسالم در رديف بهترين عبادات شمرده 

________________ 

  .349، ص 2تفسير ابن كثير،ج -1
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اي را  آدمي به وسيلة آن اشك محزوني را پاك سازد يا اندوه رنجيدهشود. هر عملي كه  مي
حمايت كند و يا اي را مرهم گزارد يا از مظلومي  كاهش دهد يا زخم سركوب شده

رآورد يا دين ورشكستة گرانباري را بپردازد يا از فقير با ابروي مغلوبي را از خواري د
هدايت نمايد يا ناداني را آموزش دهد يا به  عيالمندي دستگيري كند يا سرگرداني را

غريبي، پناه دهد يا آفتي را از مخلوقي دور سازد يا مانعي را از سر راهي بردارد يا به 
ديق عبادت بوده در صورت همراهي با نيت مصا اي رساند؛ از اي فايده موجود زنده

  باشد. ماية نزديكي به خدا ميصحيح، 
اسالم، كارهاي زيادي از اينگونه را عبادت خدا و شاخة ايمان و موجب پاداش 

  خداوندي قرار داده است.
تنها نماز، روزه يا ذكر و دعا نيست كه به عنوان عبادت روزانة شما نوشته شده و 

توانيد چيزهاي زيادي بر عبادات و  شوند، بلكه مي از خدا ميموجب گرفتن پاداش 
باشند، هر  خود بيفزاييد كه در نزد حق داراي ارزش و بهاي متناسب با خود مينيكيهاي 

  چند در نظر خودتان كم ارزش و ناچيز جلوه كنند.
آيا شما را «دربارة اصالحگري ميان دو طرف متخاصم فرموده است:  صمثالً پيامبر

كه درجة فضيلتش باالتر از نماز و روزه و صدقه است، آگاه نكنم؟ گفتند: چرا  چيزياز 
  آگاه كن.

كه رابطة دو طرف به تباهي گفت: آن چيز، اصالح ميان دو طرف است. زيرا هنگامي 
منظورم اين «در روايتي هم گفته است:  .1»كند گراييد، همچو ماشين سلماني عمل مي

  .2»زند  ريشه مي زدايد بلكه دين را از و ميتراشد  نيست كه مو را مي
هر كس از يك «گويد:  منزلي كه نزد خدا دارد ميبارة عيادت مريض و  همچنين در

كند كه پاك شدي، قدمهايت نيز پاك  خطاب مي به اوبيمار عيادت كند، ندايي از آسمان 

________________ 

  اند.  اين روايت را ابوداود، ترمذي و ابن حبان در صحيح آورده -1
  اين زيادي از ترمذي است. -2
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مالقات  كسي كه به«. و نيز فرموده است: 1»پيدا كرديشدند و جايگاهي در بهشت 
مي كه نشست در رود، تا وقتي ننشسته است، در رحمت شناور است و هنگا بيماري مي

  .2»شود ور مي آن غوطه
گفتگوئي در جايي ديگر، يكي از مناظر جالب روز قيامت را به صورت  صپيامبر

گويد: اي فرزند  خداوند عزوجل روز قيامت مي«كند:  ميان خدا و بنده، بدينسان بازگو مي
گويد: پروردگارا! چگونه تو را عيادت  من بيمار شدم ولي تو عيادتم نكردي!! مي آدم،
گويد: مگر ندانستي كه فالن بندة  ميكردم در حالي كه تو پروردگار جهانيان هستي؟  مي

دانستي كه در صورت عيادتش مرا نزد او  من بيمار شده است كه عيادت نكردي؟ آيا نمي
گويد: پروردگارا! چگونه  خواستم ولي تو نادي! مي از تو غذا يافتي؟ اي فرزند آدم، من مي

ام از  بنده گويد: فالن دادم، در حالي كه تو پروردگار جهانيان هستي؟! مي تو را غذا مي
دانستي كه اگر غذايش دهي عوض آن را از من  توخوراك طلبيد، ولي تو ندادي! آيا نمي

گويد: اي  خواستم و تو ندادي! مي دريافت خواهي داشت؟ اي فرزند آدم از تو آب
فرمايد: فالن  مي ب دهم و حال آن كه تو خداي جهان هستي؟!آپروردگار چگونه تو را 

كردي،  بندة من از تو آب طلبيد و تو آبش ندادي، آيا جز اين بود كه اگر سيرابش مي
  .3»گرفتي؟ عوض آن را از من مي

ه گفت: كسي كه در حين راه رفتن كنند ك نقل مي ص مسلم و بخاري از قول پيامبر
شاخة خاري ببيند و آن را از سر راه بردارد، خداوند از او سپاسگزار بوده گناهش را 

كه: مردي در وسط راه به شاخة درختي برخورد، آمرزد. و در روايت مسلم آمده است  مي

________________ 

ترمذي و ابن ماجه، لفظ از اوست. طبراني هم با روش خود، از حديث ابوهريره نقل كرده و راويانش  -1
  باشند. ، موثق ميچنانكه در الترغيب آمده است

اند  روايت از احمد، راويانش صحيح هستند. البزاز و ابن حبان در صحيح خود، از حديث جابر نقل نموده -2
  و ابن جابر نيز در صحيح خود آورده است.

  روايت از مسلم. -3
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به بهشت  ن كاردر نتيجة همي و اندازم تا مسلمانان را نيازارد با خود گفت: اين را كنار مي
  .»رفت

پيامبر فرمود همة اعمال نيك و بد امتم به من نشان «از ابوذر نقل گرديده است كه: 
  .1»مردم را در ميان اعمال نيك ديدم داده شد و عمل كنار زدن مانع از سر راه

اسالم چنين كارهايي را نه تنها ستايش نموده است، بلكه به انجام آنها فراخوانده است 
از جمله وظايف روزانة فرد مسلمان كه او را به بهشت نزديك  تشويق قرار داده وو مورد 

داده و در بياني ديگر، عنوان صدقه  سازد، برشمرده است. يكبار بدان و از دوزخ دور مي
  باشد.  صورت عبادت و موجب نزديكي به خدا مي ناميده است. در هر »ةصال«

پرسيدم چه چيزي بنده را از  صسول خدا منقول است كه: از ر �باز هم از ابوذر 
  رهاند؟ آتش مي

  گفت: ايمان به خدا.
  گفتم: آيا عملي همراه ايمان وجود ندارد؟

  گفت: اين عمل وجود دارد كه از آنچه خدا موهبت نموده است، بخشش كني.
  اهللا، اگر آدمي تهيدست بود و چيزي براي دادن نداشت؟ گفتم: يا رسول

  نهي از منكر كند. گفت: امر به معروف و
  به معروف و نهي از منكر نداشت...؟ گفتم: اگر توانائي امر

  .كه كاري بلد نيست، صنعتي بياموزدگفت: فرد ناواردي را كمك نمايد (يعني كسي را 
  اهللا اگر در كاري مهارت نداشت چطور؟ گفتم: يا رسول

  فرمود: مظلومي را ياري كند.
  قدرت ياري مظلوم را نداشت چه؟ و اهللا اگر ضعيف بود گفتم: يا رسول
  خواهي رفيقت را نصيحت كني كه از آزار مردم خودداري كند؟ گفت: آيا نمي

  رود؟ گفتم: اي رسول خدا، اگر چنين كند، به بهشت مي

________________ 

  روايت از مسلم. -1
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شود مگر آن كه همان  فرمود: هيچ مؤمني داراي يكي از اين خصوصيات پيدا نمي
  .1»سازد خصيصه دستش را گرفته وارد بهشتش مي

هر چند كم توان كه پيامبر اسالم هر مسلماني را [ با چنين طرز تلقي و نگرشي است
اي  انگيزد و آن را به زمان يا مكان ويژه به انجام اين عبادت يا وظيفة اجتماعي برمي ]باشد

همچنان كه آن را منحصر به نوع مالي كه مختص توانگران باشد و يا سازد.  محدود نمي
شكل فرهنگي كه ويژة علم  در انحصار اشخاص نيرومند باشد و يا هك فقط نوع بدني

آموختگان باشد، نكرده است، بلكه يك تعهد عمومي انساني دانسته است كه براي هر 
ناتوان و نيرومند باشد و فقير و غني،  مي پذير و ميسر انساني در حد توانايي خود او، انجام

  .سواد و باسواد در آن اشتراك دارند و بي
بينيم كه اين عبادت  ميخوانيم،  وقتي كه سخنان پيامبر بزرگوارمان را در اين موارد مي

همگاني را فقط يك مسئوليت انساني قرار نداده است بلكه در طلب آن پافشاري كرده و 
براي «كند كه فرمود:  رسول خدا نقل مي آن را از هر نظر واجب دانسته است. ابوهريره از

اي است. ميان دو  آيد، صدقه م براي من، در هر روز كه خورشيد برميهر درودي از مرد
اش  بار كردن و يا حمل محموله در نفر به عدالت رفتار كردن، صدقه است، كمك به كسي

اي است، هر قدمي كه براي نماز برداشته شود  اي است، سخن پاك و درست صدقه صدقه
  .2»رود اي به شمار مي راه، صدقهجلو صدقه است و برداشتن هر سنگ يا خاشاكي از 
بر «گفت:  روايت نموده است كه مي صنظير حديث فوق را ابن عباس از رسول خدا

هر عضوي از انسان روزانه، نمازي واجب است. يكي از ميان مردم گفت: اين دشوارترين 
ر فرمود: امر به معروف و نهي از منك صاي! پيامبر چيزي است كه تاكنون به ما خبر داده

نوعي نماز است، حمل بار فرد ضعيفي نماز است، برطرف كردن كثافت از ميان راه نماز 
  .3»گردد داري، خود نمازي محسوب مي است و هر گامي به سوي نماز برمي

________________ 

  روايت از بيهقي و لفظ حديث هم از اوست. -1
  به روايت بخاري و مسلم. -2
  صحيح ابن خزيمه. -3



   

  عبادت در اسالم                   74 
 

و سيصد مفصل دارد.  انسان يك ستون فقرات« ايت بريده نيز از همين قبيل است:رو
اهللا چه كسي قدرت چنين  . گفتند: يا رسولاي بدهد مفصلي صدقه بنابراين بايد براي هر

گفت: كثافتي را از  صكاري را دارد؟ منظور پيامبر را صدقة مالي پنداشته بودند پيامبر
  .1»مسجد بزداي و يا چيزي را از سر راه بردار...

لبخند به روي برادر همكيش و شنواندن مطلبي را به در احاديث متعددي،  صپيامبر
ايي شخص نابينا و هدايت فرد سرگردان و رساندن درخواست شخص ناشنوا و راهنم

اي به چيز مورد نيازش و شتافتن به ياري ستمديدة دادخواه و برداشتن و حمل بار  كننده
اي  چرخد، عبادتي پسنديده و صدقه يك آدم ناتوان و هر عملي را كه بر اين محور مي

  نيكو تلقي نموده است.
اي سرشار از خير و رحمت بوده،  ة خويش، چشمهبدينسان، فرد مسلمان در جامع

رساند عامل و فراخوانندة به خير و بخشنده و راهنماي به نيكي  پيوسته سود و بركت مي
   .2باشد است: كليد خير و قفل شر مي بوده، در نتيجه همانطور كه پيامبر گرامي خواسته

ص ندارد بلكه محدودة خير رساني و سودبخشي فرد مسلمان، به انسانها اختصا
گيرد. پس  اش وسيعتر بوده و هر موجود زنده، حتي پرنده و جانور را نيز در برمي دامنه

هراحساني كه نسبت به يك موجود زنده انجام داده يا رنجي را از آن دور سازد، عبادتي 
  سازد. است كه آدمي را به خدا نزديك و شايستة رضاي او مي

كند كه سگي را كه از شدت  انش حكايت ميجريان مردي را براي يار صپيامبر
بلعيد، ديده بود و رگ ترحمش جنبيده و نتوانسته بود سگ را  تشنگي خاك نمناك را مي

با آن عطش سوزان رها كند، بنابراين آن را به طرف چاه آبي برده و با كفش خود به سگ 
و از گناهانش  مزبور آب داده و سيرابش نموده بود. پس خداوند پاس عمل او را داشته

اهللا، آيا در  درگذشت. ياران پيامبر چون اين حكايت را شنيدند، با شگفتي گفتند: يا رسول

________________ 

  به روايت احمد (عبارت از اوست) و ابوداود و صحيح ابن خزيمه و ابن حبان. -1
  »جعله اهللا مفتاحاً للخير مغالقا للشر طُوبى لعبد «چنانكه در حديث ابن ماجه آمده است:  -2



  

  75              هاي عبادت در اسالم حوزه
  

گفت: در رابطه با هر  صرابطه با جانوران هم براي ما پاداشي وجود دارد؟ پيامبر
  .1»جانداري امكان كسب پاداش وجود دارد

شا هستند و نيز افرادي كه در كساني كه به امر عبادت همت گماشتند در فزوني آن كو
هاي دروني خود را به  خ انگيزهسورزند، پا خدمت به جامعه و نيكي به خلق، اهتمام مي

بسنده كنند و از كاروان زندگي بگسلند؛ دراين  »ها صومعه«جاي اين كه به عبادت در 
  كنند. ميدان گستردة نيكوكاري كه انسان و غيرانسان را فرا گرفته است، پيدا مي

  فعاليت انسان در امرمعاش خود با شرايطی عبادت است
اعمال دنيوي و كوشش انسان براي تأمين زندگي خود و  صعجيب اين كه پيامبر

گذرد، نوعي عبادت و  خانوادة خود را با آن كه از محدودة شخصي و خانوادگي در نمي
، كارگر در ترتيب، كشاورز در مزرعة خود دارد. بدين تقرب جستن به خدا محسوب مي

وري در پيشة خود،  كارگاه خويش، بازرگان در مغازه و كارمند در دفتر و هر پيشه
 تواند كار معاش خود را در صورت پايبندي به شرايط زيرين به نمازي و جهادي در مي

  راه خدا تبديل كند.
نظر از نظر اسالم مشروع باشد. كارهايي مانند فعاليت ربوي و  عمل مورد  -1

باشند، هرگز در شمار  و رامشگري و امثال آن كه از نظر دين مردود ميخوانندگي 
توانند باشند. خداوند پاك است و جز چيزهاي پاك را  عبادت نيستند و نمي

 پذيرد. نمي

با نيت نيك همراه باشد. نيت مسلمان همانطور كه خداوند فرموده است آبرومندي   -2
 باشد. زمين مي خود و تأمين خانواده و استفادة امت و آبادي

خداوند نيكي و «انجام دهد. درحديث آمده است كه: كار را با درستي و نيكي   -3
خداوند دوست «. همچنين فرموده است: 2»رستي را بر هر چيز واجب كرده استد

 .1»دهد آن را درست و استوار گرداند دارد وقتي كه يكي از شما كاري انجام مي

________________ 

  »أَجرٌأي فيها حياة) (فى كُلِّ َكِبد رْطبةٍ «روايت از بخاري. -1
  »إِنَّ اهللاَ كَتَب اْلإِحسانَ على ُكلِّ شَيئٍ«ت از مسلم. رواي -2
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ي مراعات شوند و به حق ديگري ظلم و در ضمن آن حدود و مقررات خداوند  -4
 برداري و تجاوز صورت نگيرد. خيانت و كاله

 كار دنيائي شخص او را از واجبات دينيش باز ندارد. چنانكه خداوند گفته است:  -5

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω ö/ ä3Îγù= è? öΝä3ä9≡uθøΒ r& Iωuρ öΝà2ß‰≈ s9 ÷ρr& tã Ì� ò2ÏŒ «! $# 4 tΒ uρ 

ö≅ yèø� tƒ y7 Ï9≡sŒ y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρç� Å£≈ y‚ø9   .)9/ منافقون(   ﴾#$
اي مؤمنان، دارائيها و فرزندان، شما را از ياد خدا غافل نسازند، اگر كسي چنين «

  .»غفلت گردد) از زيانكاران استكند (دچار اين 
  و نيز فرموده است:

﴿×Α%ỳ Í‘ āω öΝ Íκ�Îγù= è? ×οt�≈ pgÏB Ÿωuρ ììø‹ t/ tã Ì� ø. ÏŒ «!$# ÏΘ$s% Î) uρ Íο4θn= ¢Á9 $# Ï!$tGƒÎ) uρ Íο4θx. ¨“9 $#﴾

  .)37/ نور(  
و دادن  مرداني هستند كه تجارت و خريد و فروش از ياد خدا و اقامة نماز«

  . »دارد زكات، بازشان نمي
هنگامي كه مسلمان اين مواد را مراعات نمايد در كوشش خود، هر چند كه در محراب و 

  .آيد ده باشد فردي عبادت كننده به حساب ميصومعه با خدا خلوت نكر

گذشت و اصحاب آن حضرت  صمردي از پيش پيامبر« كعب بن عجره گفته است:
بود.  هللا كاش اين در راه خدا ميا چاالكي و نشاط وي را مشاهده كرده پرسيدند: يا رسول

 صپيامبر كه در نظر آنان بهترين عبادت بود)يعني در جهاد براي بلند كردن كلمة خدا (
مده در راه خداست، اگر به تالش براي فرزند خردسالش بيرون آ گفت: اگر به منظور

كوشد، در راه خداست و اگر براي حفظ عفت و آبروي  و مادر سالمند خود مي خاطر پدر

                                                                                                                              

از قول عايشه. ابويعلي و ابن عساكر و ديگران هم چنانكه در كتاب » يمانشعب اإل«به روايت بيهقي در  -1
  اند. مضبوط است، روايتش نموده» الفيض«
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ن صورتي كه براي تظاهر و خودنمايي بيرو اما در ،خويش آمده است در راه خداست
   .1»باشد آمده است در راه شيطان مي

اطراف زمين به منظور دست يافتن به روزي، عنواني زيبا  قرآن، بر تالش و گردش در
ناميده  »جستجوي فضل خدا«ندي خداوند اطالق نموده و آن را و متضمن اشاره به خرس

  است.
  مانند اين موارد از كالم خداوند متعال:

﴿# sŒÎ* sù ÏMuŠÅÒè% äο4θn= ¢Á9 $# (#ρã� Ï±tFΡ $$sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#θäótG ö/ $# uρ ÏΒ È≅ ôÒsù «! $#﴾    

  .)10/ جمعه(  
  .»وقتي كه نماز انجام شد، روي زمين پراكنده شويد و فضل خدا را بجوييد«

﴿}§øŠs9 öΝ à6ø‹ n= tã îy$oΨ ã_ βr& (#θäótG ö;s? WξôÒsù ÏiΒ öΝ à6În/§‘﴾   )/198 بقره(.  
  .»داي از پروردگارتان بخواهي گناه و ايرادي بر شما نيست كه بهره«

سياق واحدي كنار هم قرار  روزي را با مجاهدين راه خدا در و مسافران براي كسب
  گويد: ميداده 

﴿tβρã� yz# u uρ tβθç/ Î� ôØ tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# tβθäótG ö6tƒ ÏΒ È≅ ôÒsù «! $# � tβρã� yz# u uρ tβθè= ÏG≈ s) ãƒ ’Îû 

È≅‹Î6y™ «!   .)20/ مزمل(  ﴾#$
كنند و  در زمين حركت مي و گروه ديگري كه به منظور جستجوي فضل خدا«

  .»كنند ديگراني كه در راه خدا پيكار مي

________________ 

  باشند. راويان صحيح ميو راويانش، منذري گفته است: اين حديث را طبراني روايت نموده  -1
 لَى النَّبِيرَّ عرَةَ، َقالَ: مجبِ بن عنْ كَعع�  ولِ اللَّهسر ابحلٌ، فَرَأَى أَصجَفَقاُلوا:  �ر ،هنََشاطو هنْ جِلْدم

 ولُ اللَّهس؟، َفقَالَ ربِيلِ اللَّهي سذَا فَكانَ ه َلو :ولَ اللَّهسا رإِنْ َك« :�ي وا فَهَغارص هَلدلَى وى ععسي انَ خَرَج
انَ يسعى علَى في سبِيلِ اللَّه، وإِنْ َكانَ خَرَج يسعى علَى أَبوينِ شَيخَينِ كَبِيرَينِ فَهو في سبِيلِ اللَّه، وإِنْ َك

  .»رَج رِياء ومَفاخَرَةً فَهو في سِبيلِ الشَّيَطانَِنفْسه يعفُّها فَهو في سبِيلِ اللَّه، وإِنْ َكانَ َخ
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دربارة ارزشمندي زراعت و درختكاري و آنچه براي صاحبش پاداشي از  صپيغمبر
كارد  نشاند يا كشتي نمي هيچ مسلماني نهالي نمي«گويد:  مي آورد سوي خدا به دنبال مي

اي براي او محسوب  مگر آن كه صدقه كه پرنده يا انسان يا جانوري از محصول آن بخورد
ا پيامبران، صديقان و شهيدان تاجر راستگوي درستكار ب«دارد كه  و اعالم مي .1»گردد مي

  .2»است
رود كه وابستة  در ساية اين تعاليم براي فرد مسلمان شايسته نيست و از او انتظار نمي

آن چيزي ندهد و به عنوان  ديگري يا سربار جامعه باشد: از محيط و جامعه بگيرد ولي به
بايد بدون انگيزة  براي عبادت يا اعتكاف از مردم و از زندگي كناره بگيرد بلكه ميفراغت 

اي محكم كار و رشد يابنده  هاي زندگي به صورت توليدكننده خارجي در تمام عرصه
  و جهاد تصوركند. وارد گرديده و خويشتن را در حال نماز

  ن شھوتتأمي حتی کارھای غريزی و
اسالم، براساس نتيجة گفتار پيشين مبني بر اين كه عبادت، تأمين نيازهاي ضروري فرد 

گردد؛ خوردن، آشاميدن و  غريزة بشري را هم شامل ميمسلمان در پاسخ به محركهاي 
در چارچوب  »نيت«يل موارد را به شرط صحت و درستي عمل زناشويي و اين قب
انگيزي است كه با  راين نيت، عنصر سحرآميز و شگفتدهد. بناب گستردة عبادت قرار مي

آفريند. روشنترين  اضافه شدن به مباحات و رفتارهاي عادي از آنها عبادت و تقرب مي
  به اصحاب خويش گفته است: صگواه بر اين مطلب سخني است كه پيامبر

اء اي است. گفتند: آيا ما شهوت خويش را ارض در زناشويي هر يك از شما هم صدقه«
كنيم؟ گفت: آيا اگر كسي آن را در حرام قرار دهد  كنيم و آنگاه پاداش هم دريافت مي مي

________________ 

. ، إِالَّ َكانَ لَه بِه صدقَةٌأَو إِنْسانٌ أَو بهِيمةٌ ، فَيأُْكلُ منْه طَيرٌمنْ مسلمٍ يغْرِس غَرْسا، أَو يزْرع زرعا ما -1
  حديث مورد انفاق.

. اين را ترمذي روايت نموده و خوب شمرده ألَمينُ مع النَّبِيينَ والصديقينَ والشُّهداءالتَّاجِرُ الصدوقُ ا -2
  است.
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پاداش جرمي دارد؟ گفتند: بلي. گفت: به همين ترتيب اگر در زمينه حالل انجامش دهد، 
  .1»خواهد داشت
باشد. خدا را سپاس كه براي  اين كمال رحمت خدا بر بندگانش مي«اند:  علما گفته

خود را هوات آنها نيز در صورتي كه قصد اداي حق همسر و حفظ عفت جنسي قضاء ش
  .»دهد داشته باشند ثوابي مي

  جھت خود را تصحيح کن تا ھمة زندگيت عبادت باشد
همين كه مسلمان خود را در موضع جانشين خدا در زمين ببيند و مالحظه كند كه رسالت 

ند گردانيدن كلمة او و انجام وظيفة بندگي بل او اجراي فرمان خدا و برپاداشتن قوانين و
كافي است كه تمامي كارهايش رنگ الهي بگيرند و هر گفتار و  باشد برابر خدا مي در

شود عبادتي براي خداوند جهانيان باشد. و  سكوني كه از او صادر مي كردار و حركت و
  دهد: اين موافق مفهوم بزرگي است كه آية كريمة زير به دست مي

﴿$tΒ uρ àM ø) n= yz £Ågø: $# }§Ρ M} $#uρ āωÎ) Èβρß‰ ç7 ÷èu‹ Ï9﴾  )56/ ذاريات(.  
  .»جن و انسان را جز براي عبادت نيافريديم«

 آن عبادتي كه خداوند مقصود آفريدن انسانها قرارش داده است، در پس كجاست
صورتي كه معني عبادت را محدود به آداب و رسومي سازيم كه جز چند دقيقه از 

گيرند و بخش عمدة وقت او را در گرما گرم زندگي  سان را در برنميروز ان شبانه
  انگيز است: گذراند. سخن استاد محمد غزالي در اين جا براي من تحسين مي

منظور از آن كسب  »ماري بدون كم و زياد نيستش اسالم مجموعه كارهاي انگشت«
  باشد. شايستگي انسان براي انجام رسالتي معين در مسير زندگي خود مي

________________ 

 أَرأَيتُم لَو« :َقالَ ؟أَيأْتى أَحدَنا شَهوتَه ويُكونُ لَه فيها أَجرٌ !َقاُلوا يا رسولَ اللَّه». حدكُم صدقَةٌوفى بضْعِ أَ -1
!! روايت از مسلم و وضَعها فى حرَامٍ أََكانَ علَيه فيها وِزر َفكَذَلك إِذَا وَضعها فى الْحالَلِ َكانَ لَه أَجرٌ

  ترمذي.
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سازد براي او مهم نيست كه چقدر وسايل و اثاثيه در آن به كار  مهندسي كه ابزاري مي
  ، فقط به اين توجه دارد كه دستگاههاي آن آمادة انجام وظيفه محولة خود باشند.برد مي

شايستگي هواپيما براي پرواز، شايستگي توپ براي شليك و شايستگي قلم براي 
بارة ارزش يك چيز هستند، وقتي كه از وجود  ك قضاوت درها مال نگارش اين شايستگي
  شويم. اش اميدوار مي پذيريم و به نتيجه آنها مطمئن گشتيم مي

هاي نفساني او را كامل و  خواهد نخست دستگاه انسان نيز اين چنين است. اسالم مي
ردنظر را گيري سالم، آمادگي و شايستگي مو آماده كند. موقعي كه با يقين راستين و جهت

گردد.  پيدا كرد هر كاري در زندگي برايش پيش بيايد خودبخود مبدل به اطاعت خدا مي
كند و  ابزار ضرب سكه مواد كاني خام را به نقدينة مالي گرانبهايي تبديل ميهمانطور كه 

  آورند. مي رنگها و آثار و عالئم مخصوص آن مواد را به صورت چيز ديگري در
كند كه از سرشت ايمان و فروغ اهداف  ر دنيا اين چنين عمل ميمسلمان در تدبير امو

كند. با تكيه  افكند كه آنها را به عبادتي ارزشمند تبديل مي خود پرتوي بر كارهاي خود مي
  راند: بر اين صالحيت نفساني است كه خداوند مدعيان پرغرور را از خود مي

﴿(#θä9$s% uρ s9 Ÿ≅ äzô‰ tƒ sπ̈Ψ yfø9 $# āωÎ) tΒ tβ% x. # �Šθèδ ÷ρr& 3“t�≈ |ÁtΡ 3 š�ù= Ï? öΝ à‰•‹ ÏΡ$tΒ r& 3 ö≅ è% 

(#θè?$yδ öΝ à6uΖ≈yδ ö� ç/ βÎ) óΟ çGΖà2 šÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊇⊇∪ 4’ n?t/ ôtΒ zΝ n= ó™r& …çµyγô_uρ ¬! uθèδ uρ 

ÖÅ¡øtèΧ ÿ… ã&s# sù …çνã� ô_r& y‰Ψ Ïã ÏµÎn/ u‘ Ÿωuρ ì∃öθyz öΝ ÎγøŠn= tæ Ÿωuρ öΝ èδ tβθçΡ t“ øts†﴾    

  .)111- 112 /بقره(  
 ،اين خيال آنهاستگردد.  جز يهود يا نصراني، كسي داخل بهشت نمي :و گفتند«

بياوريد. آري كسي كه تسليم خدا و نيكوكار تان را گوييد دليل  اگر راست مي :بگو
  .»باشد، نزد خدا پاداش دارد و ترس و اندوهي ندارد

ي ندارند مختلف زندگي، محدوديت و قالب خاصهاي  اعمال خوب و شايسته در جنبه
و تنها شرطهاي الزم در آنها، خلوص نيت براي خدا و اصالح و به كمال مطلوب رساندن 

  باشد. كار مي
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  نتايج اين فراگيری در وجود انسان و زندگی
اي در نفس  آثار فرخنده ]همانطوريكه توضيح داديم[ فراگيري معني عبادت در اسالم

ها احساس و  در وجود خود و ديگر پديدهآدمي و جريان زندگي دارد كه انسان، آنها را 
هاي  كند. بارزترين و عميقترين نمونه هستي پيرامون خود مشاهده مي هايشان را در سايه

  باشد: اين آثار دو چيز مي
اول) زندگي و فعاليت يك مسلمان را رنگي الهي داده، او را در هر كاري كه انجام 

سازد كه همة اعمال خويش را با نيتي آميخته  دهد، آنگونه وابسته و مربوط به خدا مي مي
دهد و اين امر او را با جديت در هر  به بندگي و خضوع و روح تسليم و تواضع انجام مي

مندي از يك زندگي  عمل سودمند و سازندگي صحيح و تالش در جهت آسان كردن بهره
اين كارها به وقتي كه  انگيزد و تا نمونه و كمال مطلوب براي خود و همنوعانش برمي

منظور جلب خرسندي و پاداش نيك خداوند و به عنوان پيشكش به حضور او انجام 
گيرند، ذخيرة نيكي و تقرب او را در نزد خدا افزايش داده، باعث درستي و استحكام  مي

  گردند. عمل دنيوي او مي
دهد.  دوم) به فرد مسلمان در سراسر زندگيش وحدت نظر و يگانگي هدف مي

گذارد، پروردگار واحدي را در نظر  دهد يا فرو مي ين در همة كارهايي كه انجام ميبنابرا
آورد و پراكندگي و كشمكش و  گرفته و با تمام كوشش ديني و دنيوي رو به سوي او مي

بندد. چنين فردي از آنهايي نيست كه به  دوگانگي از شخصيت و زندگيش رخت برمي
كساني كه در مسجد، بندة خدا و  ا جامعه را، و نه ازپرستند و روزه هنگام شب خدا را مي

باشند و نه از آنهايي كه يك روز هفته را به عبادت  در پهنه زندگي، بنده دنيا و ثروت مي
دهند! او در هر  خدا و روزهاي ديگرش را به عبادت چيزها و كسان ديگر اختصاص مي

ترتيب در هيچ كار  پرستد. بدين هر كاري باشد، فقط خدا را مي كجا و به هر حالتي و در
  ورزد. و حال و هيچ زماني از انديشه و ياد خدا غفلت نمي

﴿¬!uρ ä−Ì� ô±pRùQ$# Ü> Ì�øópRùQ $# uρ 4 $yϑ uΖ ÷ƒr' sù (#θ—9 uθè? §Ν sVsù çµô_uρ «!   .)115بقره/ (  ﴾#$
  .»هر جا رو كنيد، خدا همان جا است شرق و غرب از آن خداست، بنابراين«
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گردد و  ي او متوجه خدا شده و قلبش يكسره در او متمركز ميبدينگونه تمام سع
اش ميان جهات و جريانات و  زندگي و انديشه و اراده و احساس دروني يگانگي

شود، همة زندگيش يك مجموعه واحد و  هاي متعدد پراكنده و تجزيه نمي جنبه
وحي ناپذير است، روش وي بندگي خدا و هدفش خوشنودي او و راهنمايش  تجزيه

  خداوندي است.
  گويد: بيان مزيت عبادت در اسالم مي مسلمان اطريشي، استاد محمد اسد، در

نحوة برداشت از عبادت در اسالم با تمامي اديان ديگر فرق دارد، چونكه عبادت از «
 نماز و روزه، محدود نبوده بلكه (كل) نظر اسالم به اعمالي از قبيل خشوع به صورت

ليل هدف ما از زندگي به طور كلي شود. به همين د شامل مي زندگي عملي انسان را
خداوند است. بنابراين ضرورتاً موظفيم كه به اين زندگي، در مجموع  (عبادت)

الزم است كه اخالقي چند جانبه بنگريم. همچنين هايش به عنوان يك مسئوليت  پديده
و آن را  وان عبادت تلقي نمودهبه عن ]هر چند كه پيش پا افتاده بنمايندتمام كارهايمان را [

با دقت كامل و بر اين مبنا كه آن كار بخشي از نظام جهاني خداوندي است؛ انجام دهيم 
رسد ولي مگر نه اين  ... اين كيفيت از نظر يك فرد عادي، الگويي ناممكن به نظر مي

  خواهد كمال مطلوبهاي واال تحقق واقعي پيدا كنند؟  است كه اسالم مي
دهد كه  ، به ما ياد ميي اسالم در اين باره توجيه بردار نيست. اسالم اوالًموضعگير

هاي گوناگون زندگي انساني ما  پذير در فعاليت اي مستمر و عينيت عبادت خداوند پديده
و ثانياً، رسيدن به اين هدف تا وقتي كه  .دهد بوده و معني و محتواي زندگي را تشكيل مي

پذير نيست ... بايد اين  كنيم، امكان عنوي و مادي تقسيم ميزندگي خود را به دو بخش م
در برداشت و عمل ما بهم پيوسته به شكل مجموعة واحدي درآيند...  دو جنبة زندگي

سازگاري و يگانگي مظاهر بايد در كوشش براي  برداشت ما از يگانگي خداوند مي
  مان تجلي پيدا كند. گوناگون زندگي

ري، تفاوت ديگر اسالم با ساير نظامهاي ديني معروف را گي نتيجة منطقي اين جهت
تنها به  ]به عنوان يك نظام آموزشيو اين به خاطر آن است كه اسالم [دهد  تشكيل مي
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اين كه از انحصار نماز و ارتباط ماوراي طبيعي ميان انسان و آفريدگارش، خودداري 
ت به روابط دنيوي ميان فرد ايدضمن آن حداقل با همين اندازه تأك نمايد، بسنده نكرده و

  و محيط اجتماعي او نيز توجه نموده است.
اي پنداري و نامفهوم  همحتوا و يا ساي در اسالم، زندگي به عنوان يك حادثه معمولي بي

شود بلكه يك واحد ايجابي نسبتاً  تلقي نمي ]كه بدون شك فرا خواهد رسيداز آخرت [
تنها در ذات خويش يگانه نيست، بلكه در غايت نيز  گردد. خداوند متعال، كاملي تلقي مي

اي  واحد به هم پيوسته ]چه بسا در جوهر خود نيزگانه است و بدين سبب آفرينش او [ي
  باشد. مي

عبادت خداوند، در وسيعترين مفهوم خود، به طوري كه هم اكنون تشريح كرديم، 
به كمال رسيدن انسان در دهد. اين برداشت، امكان  معني زندگي انساني را تشكيل مي

دهد. از ميان همة نظامهاي ديني،  چارچوب زندگي دنيوي فردي خود را به ما نشان مي
سازد... اسالم  آشكار مي[ را يفقط اسالم است كه امكان رشد فردي در زندگي اين جهان

اي از  موكول ننموده ما را به زنجيره به پس از ميراندن تمايالت بدني اين كمال را
چنانكه در مذاهب هندي معمول  »تناسخ ارواح«بندي شدة  هاي بهم پيوسته و درجه قهحل

گري هم كه كمال و نجات را جز بعد از نابودي نفس  كند. با بودائي اميدوار نمي ]است
موافق نيست ... داند؛  آدمي و گسستن روابط حسي و شعوري آن از جهان، غيرممكن مي

تواند در زندگي دنيوي فردي خويش به كمال  كه انسان مي اردنه، اسالم با تأكيد اعالم ميد
يوي در طول زندگي، برداري كامل وي از انواع امكانات دن برسد و اين، از طريق بهره

  .1»پذيرد تحقق مي

  ش و پاسخ آنھاسدو پر
آيد كه بايد بدان پاسخ داده شود. آن سؤال  در اين جا براي بعضي از مردم سؤالي پيش مي

شود، چنانكه ابن تيميه گفته است پس  ت كه: اگر عبادت، تمامي دين را شامل مياين اس

________________ 

  ، ترجمه الدكتور عمر فروخ. 21-23سالم علي مفترق الطرق، ص اإل -1
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ي ديني را برآن عطف (يا اضافه) كرده هچرا قرآن در امثال آيات زير، ساير اوامر و نوا
  فرمايد: است؟ مثال مي

﴿(#ρß‰ç6ôã $# uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä. Î� ô³è@ ÏµÎ/ $\↔ø‹ x© ( Èøt$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ômÎ) “É‹Î/ uρ 4’ n1 ö� à)ø9 $# 

4’ yϑ≈ tG uŠø9$# uρ ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9 $# uρ Í‘$pgø: $# uρ “ÏŒ 4’ n1ö� à)ø9   .)36/ نساء(  ﴾#$
و خداوند را پرستش كنيد و چيزى را با او شريك نياوريد. و به پدر و مادر «

(نيكي  نيكى كنيد و [نيز] به نزديكان و يتيمان و بينوايان و همسايه خويشاوند
  .»كنيد)

  شعيب فرموده است: و از قول

﴿ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ ç7ôã $# ©! $# $tΒ Ν à6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çνç� ö�xî ( Ÿωuρ (#θÝÁà)Ζ s? tΑ$u‹ ò6Ïϑ ø9$# 

tβ# u”�Ïϑ ø9 $# uρ 4 þ’ÎoΤ Î) Νà61u‘ r& 9� ö� sƒ¿2 þ’ ÎoΤ Î)uρ ß∃% s{r& öΝà6ø‹ n= tæ z>#x‹ tã 5Θöθtƒ 7Ý‹Ït’Χ ∩∇⊆∪ 

ÏΘöθs)≈ tƒuρ (#θèù÷ρr& tΑ$u‹ ò6Ïϑ ø9 $# šχ# u”�Ïϑ ø9 $#uρ ÅÝ ó¡É) ø9$$Î/...﴾  ) / 84- 85هود(  
] نداريد و پيمانه  اى قوم من خداوند را پرستش كنيد، شما جز او معبود [راستينى«

بينم و من بر شما از عذاب  و ترازو را كم مدهيد. كه من شما را در آسايش مى
]  كمال و اى قوم من، پيمانه و ترازو را دادگرانه به تمام [و .روز فراگير بيم دارم

  .»دهيد
دهند كه عبادت غير از آنهاست  نشان مي اند، اين چيزهايي كه به عبادت افزوده شده

  باشد. تفسير اين مطلب چيست؟ دانيم، مستلزم مغايرت مي زيرا كه عطف، چنانكه مي
آيد، اين است كه: اگر همة دين، عبادت است  سؤال ديگري هم كه در اين جا پيش مي

  كنند؟ ديني را به دو بخش عبادات و معامالت، تقسيم مي پس چرا فقها احكام
باشد، اين است كه: عطف يك مفهوم خاص به  پاسخ سؤال اول كه خيلي هم آسان مي

يك مفهوم عام، در زبان عربي معمول و نزد زبانشناسان عادي است. اينگونه عطف، به 
گانة آن را ايجاب خاطر توجه دادن به امتيازي است كه مفهوم خاص دارد و ذكر جدا

اي را  مانند اين كه با وجود قرار داشتن در محدودة عام، جنس جداگانهنموده است. 
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دهد. همچنان كه برعكس اين كار، يعني عطف عام به خاص نيز معروف  تشكيل مي
  اي از اينگونه است: است. آية زير نمونه

﴿¨βÎ) ©! $# ã� ãΒ ù' tƒ ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/ Ç≈ |¡ômM} $# uρ Ç›!$tGƒÎ) uρ “ÏŒ 4†n1 ö�à) ø9$# 4‘sS ÷Ζ tƒuρ Çtã 

Ï !$t±ósx� ø9 $# Ì� x6Ψ ßϑ ø9 $#uρ Äøöt7 ø9 $# uρ ...﴾  )90/ نحل(.  
دهد و از  به راستى خداوند به داد و نيكوكارى و بخشيدن به خويشان فرمان مى«

  .»دارد ناشايستى و كار ناپسند و تجاوز باز مى

‹﴿اين آيه،  !$tGƒÎ) uρ “ÏŒ 4†n1 ö� à)ø9 است  »احسان«جود آن كه بخشي از را با و ﴾#$

جداگانه ذكر نموده و نيز فحشاء را با وجود قرار داشتن در چارچوب كلي منكر، دوباره 
  ها در قرآن فراوان است. همچنين بغي را و از اين نمونه بيان كرده است و

به  بندي فقها درمورد احكام شرعي عملي اين است كه: تقسيم اما پاسخ سؤال دوم
اند دو نوع از احكام را از  و معامالت، اصطالحي از خود آنهاست كه خواستهعبادات 

  يكديگر جدا كنند.
نوع اول، شكلها و حالتهايي است كه خداوند مقرر داشته است تا بندگانش با انجام 
آنها بدو تقرب جويند. بنابراين، صاحب مكتب خود پديد آورنده و دستوردهندة به آنها 

اي نيست. اينها همان شعائر و آداب تعبدي  را جز پذيرش و اجرا وظيفهباشد و بندگان  مي
آزمايد  خداوند با آنها بندگانش را مي تواند و يا باشد نمي هستند كه يك دين خالي از آنها

گردد. به طوري كه در وهله اول بندگان از آن  و حقيقت عبوديت به وسيله آنها نمايان مي
دوم شامل احكامي است كه روابط ميان مردم در زمينه  برند اما نوع بهره شخصي نمي

كنند. اين روابط و فعاليتها را دين پديد  داد و ستد را تنظيم مي زندگي و معاش و
آنها را تعديل  ،است كه اند و كار صاحب شريعت اين بلكه از پيش وجود داشته آورد، نمي

آورش  متهاي فاسد و زيانو اصالح نموده، قسمتهاي صحيح و سودمندش را تأييد و قس
  را ممنوع سازد.
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اند  شود كه وضع دين، نسبت به نوع اول كه فقها عبادتش ناميده ترتيب روشن مي بدين
پديد آورنده و ابداع  نوع دوم يعني معامالت دارد در اولي از نقشي است كه در برابر غير

نه آن را ندارد و اين در زمي بوده وهيچ كس از پيش خود، حق ابداع و ايجاد چيزي كننده
  گويد: حديث اشاره بدان دارد كه مي

» کُ وَ «  »َمْن َأْحَدَث ِفي ِديِنَنا َما لَْيَس ِمْنُه فـَُهَو َرد ةٌ لَ َال ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  ل«  
د است. و هر نبوده است) در دين ما پديد آورد، مردو اي (كه قبالً كسي كه چيز تازه«

  .»باشد بدعتي گمراهي مي
اند، اصالح  در نوع دوم، آنچه را كه مردم عمال ابداع و ايجاد كردهدر حالي كه 

  نمايد. مي
تا مردم در زمينة ديني  بنابراين، قبول كنيد كه اصل در عبادات، انحصار و منع است

در عادات و معامالت، اساس بر  . وليوند روا نداشته است، تشريع نكنندآنچه را خدا
   .1باشد اباحه مي

اند  ي، فايدة ديگري هم دارد كه امام شاطبي و ديگران بدان توجه نمودهبند اين تقسيم
و آن اين است كه: در جنبة عبادات، تعبد بدون در نظر گرفتن مقاصد و معاني درنظر 

ها و هدفهائي كه در پشت سر  است ولي در عادات يا معامالت، توجه به معاني و حكمت
  موضوع قرار دارند، اصل و اساس كار است.

دهد،  بنابراين، وقتي كه شارع، به عنوان مثال، سربريدن قرباني در حج را دستور مي
يك فرمان تعبدي است كه سرپيچي از آن و صدقه دادن بهاي قرباني، به خاطر اين كه 

شود جايز نيست. اما هنگامي كه به  باعث تعطيل عبادت اساسي و شعائري مزبور مي
كند سپس با  براي جنگ با دشمنان سفارش مي گردآوري اسب و ذخيره و توجه بدان

 شوند، بر پوشها سوار مي گذشت و دگرگوني روزگار مردم به جاي اسب بر تانكها و زره
اساس رعايت معاني و هدفهايي كه از درون دستورات شرعي در مورد مزبور فهميده 

________________ 

» ةألصل في األشياء والتصرفات اإلباحا«چاپ پنجم، قاعدة  21 ما، ص» الحرامالحالل و«به كتاب  -1
  مراجعه كنيد.
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ن شود؛ اجراي عملي سفارش مبني بر نگهداري اسب كوشش در جهت فراهم ساخت مي
  باشد. افزارهاي نوين مي اين جنگ

بندي احكام فقهي به عبادات و معامالت از سوي فقها و نتايج آن  اين، علت تقسيم
عمومي آن  اي، مصداق عبادت به مفهوم زمينه است اگر چه مراعات احكام شرعي در هر

  باشد. كه پيش از اين بيان گرديد مي
ور كه نشانة كار علمي است، بعدها بندي اصطالحي و فني مزب با اين همه، تقسيم

در بينش و به دنبال آن، آثار  همانطوري كه سيد قطب شهيد گفته است، نتايج بدي
و اين پندار در ذهن مردم پيدا شد كه  پديد آورد نامطلوبي در سراسر زندگي اسالمي

شود،  مي »فقه عبادت«ل از فعاليتهايي كه مشمول عنوان به نوع او صفت عبادت
 ص دارد. در حالي كه اين صفت، نسبت به نوع دوم از فعاليتها كه فقه معامالتاختصا

  رسيد. پردازد، مبهم به نظر مي بدان مي
ن توا موجب آن شد كه بعضي از مردم تصور كنند كه مي بندي با مرور زمان، اين تقسيم

در عين بود و  بر طبق احكام اسالم، مسلمان »عبادات«با انجام كارهاي مربوط به بخش 
شي كه از سوي خدا نبوده بلكه از را بر پايه رو »معامالت«حال كارهاي مربوط به بخش 

گزارد ناشي شده باشد،  ديگري كه بدون اجازة خدا در امور زندگي قانون مي (معبود)
  انجام داد!

و بر اين مبنا هر كسي آن  پذيرد، زيرا كه اسالم تجزيه نمي اين، يك اشتباه بزرگ است،
ه دو بخش تجزيه كند، از اين واحدت خارج شده و به عبارت ديگر، از اين دين را ب

بيرون رفته است اين انحرافي كه بدون ترديد، در بينش بسياري از مسلمانها نسبت به 
حقيقت اسالم و حقيقت عبادت در آن رخ داده است، خواست فقها و به گردن آنها 

اند، الزمة تصنيف و تأليف علمي است  نجام دادها بندي نيست، آنچه كه آنان از نظر تقسيم
كسي هم كه در عصر ما تأليف  كه خود مرحوم سيد قطب نيز خاطر نشان ساخته است و

  نيز بدان احتياج دارد. كند فقهي مي
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و ها  اند، در نوشته با وجود آنكه در يك نوشتة فقهي دست به چنين تقسيمي زده
ح مي كنند كه عبادت همانطور كه گفتيم فراگيرندة تحقيقات ديگر مانند ابن تيميه تصري

 (x‚$−ƒÎ﴿بينيم كه همه دين را در  م را ميتمامي دين است و اشخاصي همچون ابن قي

ß‰ ç7÷ètΡ﴾ گانة  كند. چنانكه به زودي در ضمن بيانش راجع به مراتب پنجاه خالصه مي

  عبادت و بندگي خواهد آمد.

  انسانفراگيری عبادت نسبت به مجموع ھستی 
اين، دومين اثر و جلوه عيني عبادت از نظر اسالم است. عبادت اسالمي همانگونه كه در 

نان را نيز تحت د، به همين ترتيب سراسر موجوديت آباش برگيرندة تمامي هستي مي
  دهد. پوشش خود قرار مي

مسلمان، خداوند را با انديشه، قلب، زبان، گوش، چشم و ساير نيروهاي حسي خود 
و دارائي و جان خود و با جدائي و دوري از ميهن و  رستد و او را با همه بدنپ مي

  كند. اطرافيان خويش عبادت مي
بيرون انسان و تفكر  و دنياي راه دقت در عالم درون پرستش خدا به وسيلة انديشه از

هاي خدا و بررسي آيات نازل شده از سوي  بارة ملكوت آسمان و زمين و همة آفريده در
ردگار و رهنمودها و حكمتهاي موجود در آنها و توجه به سرانجام جوامع و پرو

كند. همة اينها عامل نزديكي فرد  پيشامدهاي تاريخ و عبرت گرفتن از آنها؛ تحقق پيدا مي
در آيات او تدبر «را به سوي مردم نازل نموده، تا  مسلمان به خداوندي است كه كتابش

و آنها را در كتاب محكم خويش به كار برد عقل و نظر  1»كنند و خردمندان متذكر شوند
  و تفكر و تعلم فراخوانده است:

﴿’Îûuρ ÇÚö‘ F{$# ×M≈ tƒ# u tÏΖ Ï%θçΗ ø>Ïj9 ∩⊄⊃∪ þ’ Îûuρ ö/ ä3Å¡à�Ρr& 4 Ÿξsùr& tβρç� ÅÇ ö7è?﴾

  .)20-21/ذاريات(  
________________ 

ÿρ#)﴿ 29سورة ص: -1 ã� −/ £‰ u‹Ïj9 ÏµÏG≈ tƒ#u t� ©. x‹ tF uŠ Ï9uρ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$# ﴾  
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وجود خودتان نيز، چرا در زمين، آياتي براي يقين پيشگان وجود دارد و در «
  .»ريد؟نگ نمي

﴿āχ Î) ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ É#≈n= ÏF÷z$# uρ È≅ øŠ©9 $# Í‘$pκ ¨]9$# uρ ;M≈ tƒUψ ’ Í< 'ρT[{ 

É=≈ t6ø9 F{$# ∩⊇⊃∪ tÏ% ©!$# tβρã� ä. õ‹ tƒ ©! $# $Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθãèè% uρ 4’ n?tã uρ öΝÎγÎ/θãΖ ã_ tβρã� ¤6x� tG tƒuρ 

’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $uΖ −/ u‘ $tΒ |M ø) n= yz # x‹≈yδ WξÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ ysö6ß™ $oΨ É) sù 

z>#x‹ tã Í‘$̈Ζ9$#﴾  )190- 191 عمران/ آل(.  
هايي براي  براستي در آفرينش آسمانها و زمين و اختالف شب و روز نشانه«

ايستاده و نشسته و به پهلو  صاحب خردان است، آنهايي كه خداوند را در حال
انديشند: پروردگارا اينها را  مين ميكنند و در خلقت آسمانها و ز افتاده، ياد مي
  .»اي، تو منزهي، پس ما را از عذاب آتش نجات بده! بيهوده نيافريده

يك ساعت انديشيدن از يك شب تمام، «روايت شده است كه:  باز ابن عباس 
كسي كه راهي براي علم «گفته است:  صو پيامبر .1»تر است نماز خواندن با ارزش

 /شافعي .2»كند او هموار مي وند، راهي به سوي بهشت برايآموزي در پيش گيرد خدا
نيز گفته است. دانش جستن از نماز شب باالتر است و ابوحنيفه نيز همين را مورد 

ها  بودم نوشته /و از وهب نقل شده است كه گفت: نزد مالك  .تصريح قرار داده است
نچه كه بدان روي آوردي از آ«و كاغذهايم را كنار نهاده به نماز برخاستم. مالك گفت: 

   .3»رها كردي بهتر نيست آنچه كه

________________ 

اين را ابوالشيخ بطور مرفوع نقل كرده است. همچنين با سند ضعيف از قول ابوهريره روايت نموده است  -1
و از طريق او ابن » العظمة«تر است. ابن حنان در كتاب دت بهكه يك ساعت تفكر، از شصت سال عبا

  )ةخير من قيام ليل ةتفكر ساعنيز روايت نمودند. (» الموضوعات«جوزي در 
  به روايت احمد از ابوهريره.» منْ سَلك طَرِيقاً يطْلُب فيه عْلماً سَلك اللَّه بِه طَرِيقاً إِلَى اْلجنَّةِ« -2
  .3سالكين، ج مدارج ال -3
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تي سمعنوي همچون: در دريافتهاي عبادت خداوند با قلب نيز از طريق عواطف الهي و
رحمت خدا و خوف از كيفرش و خرسندي به خواست او و تحمل  ترس خدا و اميد به

 اخالص ورزيدن، عملي شرم از خدا و توكل نمودن بر او در مصيبتها و سپاس نعمتها و
  د گفته است:شود. خداون مي

﴿!$tΒ uρ (# ÿρâ÷ É∆é& āωÎ) (#ρß‰ ç6÷èu‹ Ï9 ©! $# tÅÁÎ= øƒèΧ ã&s! tÏe$!$# u !$x� uΖ ãm﴾  )5 /ةالبين(.  
جز اين دستور نداشتند كه خداوند را بپرستند و در دين اخالص بورزند و «

  .»حنيف باشند

﴿ö≅è% ¨βÎ) ’ ÎAŸξ|¹ ’Å5Ý¡èΣ uρ y“$u‹ øtxΧuρ †ÎA$yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇∉⊄∪   Ÿω y7ƒÎ� Ÿ° 

… çµs9 ( y7 Ï9≡x‹ Î/uρ ßNö� ÏΒ é&﴾  )161 -162 /انعام(.  
همانا نماز و عبادت و زندگي و مرگ من از آن خدا و پروردگار جهانيان  :بگو«

ام (اين،  است شريك و همانندي براي او نيست و من به اين فراخوانده شده
  .»باشد) مي مأموريت من
باشد. در قرآن  زبان هم عبارت از ذكر، تالوت، دعا و تسبيح مي عبادت خدا به وسيلة

  كريم آمده است:

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#ρâ÷ è0øŒ$# ©! $# #[� ø. ÏŒ # Z��ÏVx. ∩⊆⊇∪ çνθßsÎm7 y™uρ Zοt� õ3ç/ ¸ξ‹ Ï¹r&uρ﴾

  .)41 -42/ احزاب(  
هر صبح و شام او را خدا را بسيار ياد كنيد و  ايد، اي كساني كه ايمان آورده«

  .»تسبيح نماييد

﴿�ä. øŒ$# uρ š�−/ §‘ ’Îû š�Å¡ø� tΡ % Yæ•� |Ø n@ Zπx�‹Åzuρ tβρßŠuρ Ì�ôγyfø9 $# zÏΒ ÉΑ öθs) ø9 $# Íiρß‰ äóø9$$Î/ 

ÉΑ$|¹Fψ $#uρ Ÿωuρ ä3s? zÏiΒ t,Î# Ï�≈tóø9   .)205/ اعراف(  ﴾#$
هراس و بدون بلند كردن صدا، در پروردگارت را در دل خود از روي تضرع و «

  .»خبران مباش هر صبح و شامي ياد كن و از بي
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  .1»قرآن بخوانيد كه روز قيامت، شفيع پيروان خود خواهد بود«گفته است:  صپيامبر
دستورات اسالمي زياد (و متعدد) شده است به چيزي «گفت:  صمردي به پيامبر

  .2»طوب باشدپيوسته از ذكر خدا مر دستورم بده كه بدان چنگ زنم. فرمود: زبانت
نند سبحان اهللا و الحمدهللا و ال إله إال ذكر، دو گونه است: يكي ذكر ستايش است، ما

  كبر. و ديگري ذكر دعا، مثل: اهللا واهللا أ

﴿Ÿω$s% $uΖ −/ u‘ !$oΨ ÷Η s>sß $uΖ |¡à�Ρ r& βÎ) uρ óΟ ©9 ö� Ï�øós? $uΖ s9 $oΨ ôϑ ymö� s? uρ ¨sðθä3uΖ s9 zÏΒ zƒÎ� Å£≈ y‚ø9 $#﴾

  .)23/ اعراف(  
گفتند: پروردگارا، بر خويشتن ستم روا داشتيم و اگر ما را نبخشى و ما را «

  .»نبخشايى، البته از زيان ديدگان خواهيم بود
در هر دو زمينه، دعاها و ذكرهاي فراواني، راجع به مناسبتها و زمانهاي مختلف، از 

دهد و او را در  خويش پيوند ميرسيده است كه مسلمان را با پروردگار  صپيامبر اكرم
رت و مراجعت، پوشيدن لباس، م، خوردن و آشاميدن، مسافخواب و بيداري، صبح و شا

سوار شدن بر مركب، وزش باد و آمدن باران و ... و در هر حالت و موقعيتي با ذكر 
كند كه علما در اين مورد كتابهاي گوناگون تأليف  خداوند، مرطوب و مشغول مي

  .3دان نموده
ذكر پسنديده، آن ذكري است كه قلب و زبان آدمي در آن مشترك باشند و ذكر زبان 

  اي ندارد. توجهي دل فايده در صورت غفلت و بي
 شهوات آن همچون روزه و يا  عبادت به وسيلة بدن يا به صورت خودداري از لذايذ و

فكر و زبان و اندامها و  با حركت و كار و فعاليت آن مانند نماز، كه در آن همة بدن اعم از
  گيرد. آيد، انجام مي روح به جنبش در مي

________________ 

1- »ابِهحا ألَصيعةِ َشفامياْلق موى يأْتي وا اْلقُرْآنَ َفإِنَّهروايت احمد و مسلم» اقْرَء.  
  روايت از ترمذي، او گفته است حديث خوبي است. -2
ه و سالم ابن تيمياز شيخ اإل» الكلم الطيب«م نووي، اما« ذكاراأل«هاي اين قبيل كتب،  رين نمونهبهت -3

  باشند. از امام ابن قيم، مي» الوابل الصيب«
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و صدقات  هايي همانند زكات شكل جان است به برادرعبادت از طريق مال نيز، كه 
عبادت اند، چنانكه نماز و روزه را ( يدهنام د و اين را فقهاء (عبادت مالي)شو انجام مي

جا، تمام موجوديت انسان است و نه فقط خوانند، كه منظور از بدن در اين  مي )بدني
كالبد او، زيرا كه نيت شرط الزم هر عبادتي است و بنابر اتفاق، به قلب مربوط است. به 

  عبادت شخص ديوانه و مست و امثال اين افراد، صحيح و پذيرفته نيست.  ،همين سبب

﴿4®Lym (#θßϑ n= ÷ès? $tΒ tβθä9θà) s?﴾  ) /43نساء(.  
  .»گوييد تا بدانيد چه مي«

همچنين فرد مسلمان، خدا را از طريق بذل كوشش و ايثار جان و منافع مادي گذراي 
خويش، به منظور جلب خوشنودي او در راهي مانند دعوت به سوي خدا، امر به معروف 

سقوط كلمه كفر،  بلندي كلمه اهللا و و نهي از منكر و جهاد با كفار و دورويان، براي
  كند. عبادت مي

ا جدائي از خويشان و ترك وطن و حركت در زمين، براي حج و عمره و و نيز ب 
هجرت به سرزميني كه قادر به اقامة دين خود باشد، يا جهاد در راه خدا، يا جستجوي 

پوشي از راحتي و آسايش بدن و  دانش سودمند و مانند اينها كه معموالً مستلزم چشم
نه را برحسب تفسيم متداول آورد كه اينگو باشند، بندگي خدا را به جا مي حفظ دارايي مي

  آوريم. به حساب مي »عبادت بدني ـ مالي«فقهي، 



  

  گانة عبادت قلبي و بدني مراتب پنجاه

توضيحات جالبي دربارة اقسام بندگي خدا و سهم دل و زبان و اندامها و  /از ابن قيم 
را از كتاب  قل آناحساسات به طور كلي، در اين عبوديت فراگير، مطالعه كردم كه ن

  گويد: بينم. او مي سودمند مي »لكينمدارج السا«ارزشمند و مفيد وي، 
هاي اساسي  گردد. كسي كه اين پايه محور بندگي و عبوديت، روي پانزده پايه بنا مي«

  را كامل گرداند (واجد باشد) به باالترين سطح و درجة بندگي دست يافته است.
يان دل، زبان و اعضاي بدن تقسيم گرديده و هر كدام توضيح اين كه، وظيفة بندگي م

  از آنها وظيفة عبادي ويژه خود را دارند.
اند: واجب، مستحب، حرام، مكروه و  بندگي نيز پنج گونه احكام مربوط به عبادت و

  يابند. مباح. اين احكام به اعمال هر يك از قلب، زبان، و اندامها تعلق مي

  بھرة دل از بندگی خدا
نظر  مورد اختالف وجوب، مورد اتفاق و برخي ديگر واجبات قلب، برخي از نظر الف)

هستند. اما آنچه كه وجوبش مورد اتفاق است، عبارت است از اخالص (يكرنگي و 
و بازگشت به خدا، خوف، اميد، ايمان و يقين و نيت  صراحت) توكل، محبت، صبر، توبه

افزوده شده بر اخالصند، زيرا كه  و اين جمله، ارزشهاي در عبادت (قصد و هدف)
  باشد. داشتن معبود از غير او مي اخالص، ممتاز

و ديگري  يز دو جنبه دارد: يكي جدا شمردن عبادت از عادتقصد و نيت در عبادت ن
  باشد. و مشخص نمودن هر قسمت از جوانب عبادت از قسمتهاي ديگر مي جدا كردن

ا، واجب است. امام احمد گفته است: همچنين صبر، بنا بر عقيدة عموم مسلمانه
خداوند صبر را در نود يا نود و چند جاي قرآن ياد نموده است. صبر نيز دو جنبه دارد كه 

  عبارتند از: واجب مستحق و كمال مستحب.
و كه دربارة وجوبش، صوفيان و فقيهان را د »رضا«اما موارد مورد اختالف از جمله 

اند و آن دو  از كه فقيهان دربارة آن دو نوع سخن گفتهعقيده است. همينطور خشوع در نم
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 باشد. اختالف فقها در يكي مربوط به مذهب احمد و يكي هم متعلق به ديگران مي
از اين جمله است. ابوحامد  شود نيز وجوب اعادة نماز كسي كه وسواسي بر او چيره مي

اند ولي  ا واجب دانستهخويش آن ر »احياء«ن احمد و ابوحامد غزالي در كتاب از پيروا
بيشتر فقها معتقد به وجوبش نيستند. مقصود از همة اينها آن است كه سردستة اعضاي 

  بدن، يعني دل، خود با اندامهاي تابعش در اطاعت و بندگي خدا استوار باشد.
چيزهايي كه بر دل حرامند، عبارتند از: كبر، خودنمايي، غرور، حسد، غفلت و ب) 

  اند: يكي مصداق كفر و ديگري گناه. ركلي دو گونهدوروئي كه به طو
  آمدهايش. و پي مصاديق كفر از قبيل شك، نفاق و شرك

  و گناه نيز خود بر دو قسم است: كبيره و صغيره.
منشي و دلسردي از  گناهان كبيره، همان خودنمايي و غرور و كبر و فخر و بزرگ

و شادماني از ناراحتي مسلمانان و رحمت خدا و نوميدي از تأييد او و ايمني از مكرش 
شماتت كردن آنها در قبال مصيبتها و تمايل به اشاعة زشتيها در ميان آنان و حسد ورزيدن 

ضمايم اين  به خاطر چيزهايي كه خداوند از فضل خود به ايشان موهبت فرموده و
تر است كبائر معروف، باال ميخوارگي و ديگر زنا، ها، كه شدت تحريمشان نسبت به پديده

و قلب و تن را الزم است كه از آنها خودداري و توبه نمايد كه در غير اين صورت، آن 
  گرايد. قلب فاسد است و با فساد قلب، تن نيز به تباهي مي

اين آفتها، تنها از ناآگاهي نسبت به عبادت و بندگي دل و ترك پايبندي بدان، ناشي 

x‚$−ƒÎ) ß‰ç7﴿ به همين دليل پايبندي به مفهوم شوند و مي ÷ètΡ﴾  براي قلب از ديگر اندامها

تر است و فراموشي آن دل را پر از آفات و اضداد نموده، تعهد بدان، باعث  ضروري
  گردد. نجات و رهايي مي

كبيره و يا  توانند برحسب قوت و ضعف خود، براي دل گناه اين امور و امثال آن مي
  صغيره به شمار روند.

تياق و تمايل به محرمات است. درجة كوچكي و بزرگي گناه از ديگر صغائر دل، اش
رغبت و اشتياق به كفر كند. بنابراين،  نيز، متناسب با عالقه و تمايل مربوط به آن فرق مي
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و شرك، كفر است و عالقه به بدعت، فسق و اشتياق به كبائر، گناه. اگر كسي اينكارها را 
گيرد، ولي اگر به دليل  نمايد، پاداش مي وجود امكان انجامشان، به خاطر خدا ترك با

و با وجود بذل تمامي سعي و كوشش در جهت انجام آن كارها، اظهار پشيماني  ناتواني
كيفر خواهد بود.  كند به خاطر قرار گرفتن در موضع ثواب و عقاب، همچنان در خور

  (اگر چه احكام شرع بر آنها مترتب نباشد).
هنگامي كه دو مسلمان با شمشيرهايشان با «ت: گفته اس صبه همين جهت پيامبر

، صاهللا كنند، قاتل و مقتول، هر دو جهنمي هستند. گفتند: يا رسول يكديگر مقابله مي
ستار قتل طرف مقابل خود بوده يكي قاتل است و اما ديگري چرا؟ فرمود: او هم خوا

رديف قاتل  اه، هممقتول مزبور را نه از نظر حكم شرعي بلكه از نظر گن صپيامبر. »است
  هاي بسيار دارد. محسوب نموده است و اين امر، در موضوع ثواب و عقاب، نمونه

  گردد. با اين بيان، چيزهاي مستحب و مباح براي دل (قلب) نيز، معلوم مي

  سھم زبان از عبادت خدا
گفتن شهادتين، خواندن مقدار الزم از قرآن يعني آن  الف) واجبات زبان عبارتند از:

باشد و تلفظ ذكرهاي واجب نماز كه از سوي  داري كه شرط صحت نماز انسان ميمق
ربنا « ركوع و سجود و گفتن عبارت اند، مانند تسبيح گفتن در خدا و رسول مقرر گرديده

  پس از آرام گرفتن بدون و تشهد و تكبير. »الحمد لكو
ريه هستند. از ديگر واجبات زبان، پاسخ سالم است. در خود سالم گفتن، دو نظ

همچنين امر به معروف و نهي از منكر و تعليم نادان و هدايت گمراه و اداي شهادت در 
  باشند. موارد معين و راستگويي، براي زبان واجب مي

ب) مستحبات زبان تالوت قرآن، مداومت ذكر خدا و گفتگو در زمينة دانستنيهاي 
  شند.با هاي مربوط به اينها مي سودمند و چيزها و دنباله

ج) آنچه كه بر زبان حرام است: گفتار مورد نفرت خدا و رسول، مانند صحبت 
هاي مخالف احكام و رهنمودهاي الهي و فراخواندن به سوي بدعت و  مشتمل بر بدعت

آن، همچنين اتهام و دشنام دادن به يك مسلمان و آزار او با ستايش و تصديق 



   

  عبادت در اسالم                   96 
 

نسته به خدا نسبت دادن، كه تحريمش از چيزي را ندادروغ،  پردازي و گواهي بر دروغ
  همه شديدتر است.

د) مكروه زبان سخن گفتن از چيزهايي است كه نگفتن آنها بهتر است، با وجود آن كه 
  كيفري ندارد.

  بھرة اندامھا و حواس از عبادت خدا
وظايف و عبادات پنجگانة اندامها، بيست و پنج گونه هستند. چرا كه پنج حس وجود 

  .گونه حكم عبادي الزم است به هرحس پنجو  .دارد

  عبادت گوش
الف) بر گوش الزم است كه دستورات و سفارشات خدا و رسول، از قبيل حقايق 
اسالم و ايمان و تكاليف مربوطه را با دقت و عنايت بشنود. گوش فرا دادن به قرائت نماز 

استماع خطبه در نماز نظر صحيح  خواند و بنابر جماعت. هنگامي كه امام آن را بلند مي
  معه نيز واجب است.ج

ب) چيزهايي كه برگوش حرامند، عبارتند از استماع كفر و بدعت، مگر در صورتي كه 
يا  اش و گوينده ةشنيدن آن مصلحت بارزي همچون رد كردن آن يا شهادت دادن دربار

آنها، داشته  تقويت نيروي ايمان از طريق شناخت نقاط مقابل آن مانند كفر، بدعت و نظاير
آگاه گردد، تا وقتي خواهد كسي از رازش  باشد، و نيز گوش دادن به اسرار كسي كه نمي

مستلزم نصيحت و  رساني به فرد مسلماني، كه ضمن تكليف الهي واجب و يا آزارتمكه 
به صداي زنان نامحرمي كه با شنيدن  مچنين گوش دادنه ،ممانعت است نبوده باشد

رود تا وقتي كه ضرورتي از قبيل: شهادت، معامله،  اد ميسراف و فصدايشان احتمال انح
  پرسش، محاكمه يا معالجه و غيره در ميان نباشد.

ج) شنيدني كه مستحب است، شنيدن مطالب علمي و گوش دادن به قرآن و ذكر خدا 
  باشد. پسندد، هر چند كه واجب نيست، مي و چيزهايي كه خدا مي
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تحب، و آن عبارت است از گوش سپردن به آنچه كه د) موارد مكروه، برعكس مس
  پسندد ولي عقوبتي هم ندارد. خدا نمي

  هـ ) شنيدنيهاي مباح نيز معلوم است.

  عبادت چشم
نگاهي واجب، از جمله نظر به مصحف و كتب علمي، به هنگام وجوب فهميدن الف) 

زهاي مورد مطلبي از درون آن، و نگاه كردن در موردي كه تشخيص حالل و حرام چي
بازگردانده هايي كه بايد به صاحبانشان  استفاده يا انفاق و يا تشخيص سپرده (امانت)

  كند و اين قبيل موارد. شوند بدان بستگي دارد و نگاه را ايجاب مي
روي شهوت مطلق يا غيرآن، مگر اين كه  ب) نگاه حرام، نظركردن به نامحرم از

كسي كه در حال گفتگو يا قيمت كردن و معامله، يا ضرورتي آن را اقتضاء كند، مثل: نگاه 
  باشد و يا نگريستن پزشك و شخصي كه محرم است. گواهي دادن يا قضاوت مي

ج) نگاه مستحب عبارت است از نگاه در كتابهاي علمي و ديني كه باعث افزوني 
 نظرايمان و دانش آدمي است و نگاه به قرآن و چهرة دانشمندان صالح و پدر و مادر و 

مشهود خداوند براي رهنموني به توحيد و معرفت و حكمت  هاي نمودن در نشانه
  خداوند.

نيز همچون زبان،  د) نگاه مكروه: هر نگاهي كه فاقد مصلحتي باشد. زيرا كه نگاه
  تواند منجر به مفاسد و گرفتاريهايي شود. مي باشد كه ارزش و زائد مي هاي بي داراي جنبه

  ي است كه سود و زياني در حال يا آينده نداشته باشد.هـ) نگاه مباح، نظر
به اعضاي جاهاي  رام، نظر كردنحكه از جمله نگاههاي  اين را هم اضافه كنيم

باشد كه دو قسمت دارد: يكي قسمتي كه با لباس  پوشاندني، يعني عورت اشخاص مي
ها  خانه قسمتي كه با درها و شود (عورت به معني اصطالحي) و ديگري پوشانده مي

خواهد ديده شود)  مستور است. اگر كسي از پشت در و ديوار به عورت (چيزي كه نمي
مسئوليتي ندارد بنابر تصريح  شخص مزبور چشم او را با تير بزند و كور سازد بنگرد و

اتفاق است. با اين كه بعضي از فقها، به  در حديثي كه صحتش مورد صرسول خدا
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اند. اين در موردي است كه نگاه كننده دليل  آن، تضعيفش كردهتوجيه  نارسائي يا با خاطر
نگريسته و يا مأموريت براي  مجوزي مانند اين كه به چيزي كه از آن خودش بوده، مي

  آگاهي از چيز مورد مشاهده نداشته باشد.

  در بندگي خدا چشاييوظيفة حس 
مرگ از الف) چشيدن واجب: خوردن و آشاميدن به هنگام ضرورت و احتمال 

واجب است. بنابراين، اگر كسي از خوردن اجتناب كند تا بميرد، گناهكار و  ،گرسنگي
اند: هر كسي ناگزير به خوردن  شود. امام احمد وطاووس گفته قاتل خويشتن تلقي مي

  نخورد تا بميرد، داخل جهنم خواهد شد. مردار باشد و
بخشي آن و رهايي از هالكت  از همين قبيل است خوردن دارو هنگامي كه يقين به اثر

وجود داشته باشد، بنابر قول صحيح. اما اگر گمان بهبودي رود، مستحب يا مباح يا 
  مكروهيت آن، ميان گذشتگان و متأخران مورد اختالف است.

ب) چشيدن حرام، عبارت است از چشيدن خمر و مواد سمي كشنده و چشيدن به 
  هنگام روزة واجب.

چشيدن مشتبهات و خوردن زياده از حد الزم و تناول خوراك ج) چشيدنيهاي مكروه، 
اند  رسد در حالي كه دعوتش نكرده ناخوانده يعني طعمامي كه شخص ناگهاني سر آن مي
در سنن ها و غيره.  ها و سورچراني و نيز غذاهاي اشخاص خود نما و متظاهر در مهماني

همچشمي غذا  رف و چشماز طعام كساني كه از روي تعا صآمده است كه رسول خدا
رويي و نه با خرسندي كامل، به آدمي طعام  دهند، و نيز آن كه از روي حيا و كم مي
  دهد، منع كرده است. مي

د) چشيدن مستحب، عبارت است از خوردن چيزي كه آدمي را در بندگي خدا ياري 
گوارا باشد از سوي خدا، و غذا خوردن همراه مهمان تا براي او  دهد و محدودة تعيين مي

اي كه قبول دعوتش واجب يا مستحب است. البته  كننده و همچنين تناول غذاي دعوت
اي را كه پذيرش آن واجب است، به دليل دستور اسالم،  بعضي از فقها خوردن وليمه

  اند. واجب دانسته
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  هـ) چشيدن و خوردن مباح: هر آنچه كه متضمن گناه يا منفعتي نباشد مباح است.

  حس بويايي

  شود. پنج حكم عبوديت، شامل احساس بويايي نيز مي
الف) بوئيدن واجب: هر بويشي كه عامل تميز حالل از حرام باشد. مانند وقتي كه با 
استشمام، پاكي يا ناپاكي چيزي و يا سمي بودن و يا قابل استفاده بودن يا نبودن آن معلوم 

زمايش يك چيز، بهنگام داوري و و از اين جمله است بوئيدن براي اثبات يا آگردد.  مي
  ارزيابي و غيره.

در حال  بوي خوش بطور عمديب) بوئيدن حرام: اين موارد عبارتند از استشمام 
احرام و بوئيدن عطر عصبي يا دزديده شده و تعمد در احساس بوي خوش از زنان 

  نامحرم، به خاطر فسادي كه در پي دارد.
دهد و حواس را  را در بندگي خدا ياري مي ج) بوئيدن مستحب: استشمام آنچه آدمي

دهد. از اين  گرداند و ظرفيت رواني انسان را براي علم و عمل، افزايش مي نيرومند مي
قبيل است پذيرفتن بوي خوش و گياه معطري كه هديه شد، رد ننمايد، زيرا كه خوشبو و 

  سبك است.
  ثال آنها.د) بوئيدن مكروه: استشمام عطر ستمگران و اهل شبهه و ام

هـ) بوئيدن مباح: هر آنچه كه ممنوعيت و عقوبتي از طرف خدا ندارد و داراي 
  مصلحت شرعي و ديني هم نيست و حكمي دربارة آن وجود ندارد.

  حس المسه
  كنند. احكام عبادي پنجگانة مورد بحث، در موردحس المسه نيز صدق مي

ت و تأمين نياز و لمس واجب، مانند لمس همسر، در صورت وجوب مقارب الف)
  حفظ عفت وي.

  ب) لمس حرام: لمس نامحرمان در موردي كه حالل نيست.
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پوشي از نامحرم و خودداري از حرام و  ج) لمس مستحب: هنگامي كه باعث چشم
  باشد. نگاهداشتن عفت همسر مي

جويي و همچنين لمس در  از روي لذتد) لمس مكروه: لمس همسر در حال احرام، 
روزه در صورتي كه احتمال لغزش برود. لمس بدن ميت غسل ناكرده نيز حال اعتكاف و 

اين موارد است. براي اين كه بدن او از روي احترام، به منزلة عورت زنده تلقي   در زمره
لباس، بنابر يكي از  شود و به همين دليل مستور داشتن آن از ديدگاه و غسل دادنش در مي

صورتيكه آن را عورت  طور لمس ران مرد، دردو نظرية موجود، مستحب است. همين
  بشماريم.

  مباح، عبارتند از مواردي كه از نظر دين، مفسده يا مصلحتي ندارد. هـ) لمسهاي

  وظيفة دست و پا
هايش از  احكام پنجگانة مذكور، در مورد فعاليت با دست و پا و قدم نيز صادق بوده نمونه

  كسي پوشيده نيست.
أمين خود و خانواده واجب است اما وجوب آن براي الف) كوشش ممكن براي ت

پرداخت بدهي، مورد اختالف است. كار براي دادن زكات نيز واجب نيست. دربارة 
اي وجود دارد ولي آنچه بيشتر ثابت است، وجوب حج به  وجوب كار براي حج نيز عقيده

دم وجوب آن هنگام استطاعت و توانائي براي انجام مناسب آن است و نظرية معروف، ع
  باشد. مي

رات و اقدام براي وضو گ زدن به جمسن هاي واجب، ياري گرفتار و از ديگر فعاليت
  باشد. و تيمم مي

ب) كارهاي حرام: كشتن كسي كه خداوند، قتلش را تحريم نموده است، تصرف 
همچنين كارهايي زدن كسي كه زدنش روا نيست و از اين قبيل.  گناه و دارايي فرد بي
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بازيهاي حرام از قبيل نرد يا شطرنج كه حرمتش نزد اهل مدينه بيشتر است و  مانند
  .1چون احمد و ديگرانبازيهاي ديگر بنا بر عقيدة فقهايي هم

همينطور نوشتن بدعتهاي مخالف سنت، خواه به صورت تصنيف باشد خواه 
و فرمان برداري، مگر آن كه همراه با رد و ابطال باشد و نوشتن دروغ و افترا  نسخه

زنهاي نامحرم و نيز نوشتن چيزي كه به زيان دين يا  حكومت جائز و اتهام زدن يا مدح
دنياي مسلمان است، بخصوص در صورتي كه براي اين كار، مزدي گرفته شود، حرام 

  است.
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شان نوشت و واي بر آنها از چيزي كه به  س واي بر آنها از چيزي كه دستهايپ«

  .»دست آوردند
باشد، مگر آن كه نويسنده  صهمچنين نوشتن فتوايي كه مخالف حكم خدا و رسول

  مجتهد باشد كه در اين صورت گناه از او ساقط است.
ام نيستند و نوشتن ج) كارهاي مكروه، عبارتند از كارهاي بيهوده و بازيهايي كه حر

  اي در دنيا و آخرت ندارد. فايده چيزي كه سود و
ي به دين يا مصلحتي براي مسلمين دارد و عد) كارهاي مستحب، نوشتن آنچه كه نف

فردي نابلد و يا ريختن آبي از دلو  نيكي با دست، از طريق كمك به پيشرفت يا انجام كار
شتن بار كسي بر پشت چارپا و يا خود به دلو كسي كه خواستار آب است، يا گذا

نگاهداشتن چارپا براي بار كردن، و يا احسان در زمينة مورد احتياج كسي و اينگونه 
است لمس نمودن ركن با دست در حين طواف. اما راجع به بوسيدن كارها. از اين جمله 

  نظر وجود دارد.  آن اختالف
و ثوابي هم بر آن مترتب هـ) كار مباح، هر آنچه است كه انجامش ضرري ندارد 

  گيرد. بر مي در نباشد، را

________________ 

  .290-291الحالل والحرام، ص  -1
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  احكام راه رفتن
بنابر قول صحيح، بر پاية الف) راهپيمايي واجب: رفتن به نمازهاي جمعه و جماعات، 

اند و حركت به دور كعبه براي طواف  بيست و چند دليلي كه در جاي ديگر ذكر شده
راه پيمودن به سوي اجابت دعوت  واجب و حركت پياده يا سواره ميان صفا و مروه و

و حركت براي صلة رحم و نيكي به پدر و مادر و رفتن به مجالس  صخدا و رسول
علمي كه آموختنش واجب است، همينطور رفتن به حج، در صورتي كه راه نزديك بوده 

  گيرد. و ضرري بر آن مترتب نباشد، را در بر مي
  خدا كه قدم شيطان است. ب) راه رفتن حرام: قدم نهادن در راه معصيت

  فرمايد: خداوند مي

﴿ó=Î= ô_r&uρ Ν Íκö� n= tã y7 Î= ø‹sƒ¿2 š�Î= Å ù‘ uρ﴾  )64/ اسراء(.  
  .»ات بر آنها هجوم آور با سواره و پياده«

گان سپاهت زير سيطرة خود درآور،  يعني آنان را با سوارگان و پيادهمقاتل گفته است: 
  صيت خدا، در شمار سپاه ابليس است.اي در راه مع بنابراين هر سواره و پياده

  حتي در سوار شدن بر چارپا
  گيرند، بدين ترتيب: اين احكام پنجگانه به امر سوار شدن هم تعلق مي

  الف) واجب: سواري در جنگ و جهاد و در حج براي مراقبان و راهنمايان.
 ب) مستحب: سواري در هنگام استجاب موارد فوق و نيز براي جستجوي علم و صلة
رحم و اختالف است و مسلم آن است كه سواري در صورتي كه مصلحتي همچون تعليم 

اي  باشد و براي دعا نيز مؤثر است و صدمه آداب و التزام بدن، در ميان باشد، افضل مي
  .زند هم بر حيوان نمي

  ج) حرام: سواري كردن در معصيت خدا.
  باشد. ر از انجامش ميد) مكروه: سواري براي لهو و لعب و هر آنچه تركش بهت

  هـ) مباح: سواري در موردي كه متضمن از دست دادن اجر يا تحمل مسئوليتي نيست.
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اند: دل، زبان، گوش، چشم،  پنجاه مورد عبادي مذكور، بر عهدة ده چيز قرار گرفته
  دست، پا، آلت تناسلي و سواري برحيوان. ،بيني، دهان

  رد.پذي در اين جا توضيحات ابن قيم پايان مي
با اين بيان همه جانبه، فراگيري مفهوم عبادت در اسالم، نسبت به همة جوانب وجود 
انسان از موي سر تا انتهاي قدمش، چه ظاهر و چه باطن آن، و اين كه زندگي انسان 

بند و بار نيست بلكه جوهر زندگيش را بندگي و مسئوليت  همچون زندگي يك حيوان بي
  .گردد دهد؛ روشن مي تشكيل مي

  چه عبادتی بھتر است؟
باشد، كدام نوع و شكل آن، افضل  اكنون كه عبادت در اسالم داراي اين چنين شمولي مي

  ارزشتر است؟ تر و با و براي خدا، پسنديده
محقق ابن قيم، اين سوال را به تفصيل پاسخ داده است. او در ضمن اين پاسخ 

نقاط توجه دليل هر كدام را فابخش و عالي، روشهاي رهسپاران در طريق عبادت و ش
  برشمرده و روش مقرون به حق و درستي را مشخص نموده است.

  گويد: چنين مي /ابن قيم 

x‚$−ƒÎ) ß‰ç7﴿شايستگان و عالقمندان مقام  ÷ètΡ﴾  در زمينة تشخيص بهترين و

  اند:  ترين عبادت، چهار طريق داشته و به چهار گروه تقسيم شده سودمندترين و برگزيده

  عتقدان به اين كه بهترين عبادت، دشوارترين آن استم -1
ترين و  دانند كه مشكل اين گروه، سودمندترين و بهترين نوع عبادت را، عبادتي مي

فاصلة اينگونه عبادت از هواي نفس بيشتر است و حقيقت  :گويند ترين باشد. مي سخت
  عبادت نيز همين است.
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ري است و حديثي را كه اصل و سندي گويند: پاداش، متناسب با دشوا همچنين مي
اين گروه، اهل مجاهده و  .1»بهترين عبادت مشكلترين آن است«كند كه  ، نقل ميندارد
يابند،  نفس خويش هستند و معتقدند كه فقط با اين طريق، نفوس آدميان استقامت مي آزار

و  راتچرا كه خوي آن، سستي و تنبلي و چسبيدن به زمين است و تنها با تحميل خط
  آيد. مشكالت به راه مستقيم مي

  معتقدان به برتري زهد و تجرد -2
ن تا آبهترين عبادت، تجرد و زهد ورزيدن نسبت به دنيا و ناچيز شمردن  :گويند اينها مي

نهايت درجة ممكن و ترك توجه و اهميت ندادن بدان است. اين گروه خود به دو دسته 
ارند كه اين، هدف است و بنابراين به سويش پند شوند: دستة عوامشان مي تقسيم مي

اين از هر  :گويند كه خوانند و مي كنند و مردم را بدان مي اساس آن عمل مي شتافته و بر
كنند. ولي  علم و عبادتي باالتر است. در نتيجه زهد را غايت و سرآمد هر عبادتي تلقي مي

كنند و هدف آن را التزام  دستة خواص، زهد مزبور را مقصودي براي چيز ديگر تلقي مي
قلب براي خدا و تمركز همة توجهات روي او و فراغت يافتن دل براي محبت او و 

دانند.  بازگشت به سوي او و سپردن كارها به دست او و اشتغال به جلب رضاي او مي
بنابراين، بهترين عبادت را در تجمع تمام حواس و توجه با همة وجود به سوي خدا و 

اد او با دل و زبان و سرگرم شدن به حفظ اين حالت، به دور از هر چيزي كه پيوستگي ي
گردند:  ميبينند. اينها نيز به دو بخش تقسيم  شود، مي باعث دوگانگي و پراكندگي دل مي

پذيرند، هر چند كه  يكي عارفان قابل قبول آنها كه اگر امر و نهي از خدا پيش بيايد، مي

________________ 

» كشف الخفاء« 155، ص 1اند: اين حديث معروفيتي ندارد، چنانكه در ج زركشي و سيوطي گفته -1
گفته است كه مسلم در صحيح خود از عايشه به دنبال آن » الآللي« ابن حجر نيز در. عجلوني آمده است

و قاري در موضوعات الكبري گفته است: معناي اين ». إنما أجرك علي قدر نصبك«ت كرده است: رواي
خداوند «. و روايت شده است كه: آيد ولي موقوف است حديث با مقايسه باحديث عايشه درست درمي

  ».دوست دارد تخفيفهايش پذيرفته شوند
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هدف از عبادت  :گويند اي گمراه كه مي بريزد. و ديگر عده تجمع و تمركزشان را در هم
تمركز دل بر خداست. پس اگر چيزي پيش بيايد كه آن را پراكنده و آشفته  جمعيت و

  كه ه نمود و چه بسا حرفشان اين باشدسازد، نبايد بدان توج
  وقاته ورد؟!فکيف بقلب کل أ  راد من کان غافال و يطالب باأل

باشند كه يك دسته از آنها به خاطر تمركز خود، همة  ه مياين دسته هم دو دست
ا ه هدهند ولي نافل واجبات را انجام ميگويند و دستة ديگر،  واجبات و تكاليف را ترك مي

گذارند. يكي از اينها از شيخ عارفي پرسيد: اگر مؤذن اذان بگويد و من  را فروميو سنن 
آشوبد و اگر به  اگر برخيزم جمعيتم برميدر حال جمعيت و خلوت با خدا باشم، چنانكه 

ماند، در اين صورت كداميك برمن بهتر است؟ او  حال بمانم جمعيت و تمركزم باقي مي
بودي برخيز و دعوت خدا را بپذير و  شپاسخ داد: هنگامي كه مؤذن اذان داد و تو زير عر

دل است ولي سپس به جاي خود برگرد. زيرا كه تمركز و تجمع بر خدا، نصيب روح و 
كسي كه بهرة روح خود را برحق پروردگارش مقدم پذيرش دعوت، حق پروردگار. 

‰x‚$−ƒÎ) ß﴿بدارد، اهل  ç7÷ètΡ﴾ .نيست  

  معتقدان به اين كه باالترين عبادت، عبادت نافع براي ديگران است -3
سد دانند كه از آن، سودي به ديگري بر اين گروه، برترين و نافعترين عبادت را چيزي مي

  دانند. و اين را از نفع شخصي عبادت باالتر مي
بنابراين، به نظر ايشان خدمت به تهيدستان و كوشش در جهت رفع نيازها و تأمين 

رساني بهتر است. در نتيجه به  مصالح مردم و يا دستگيري از آنان با مال و مقام و سود
همه خلق، خانوادة خدا «د كه كنن استناد مي صپردازند و به اين گفتة پيامبر اين اعمال مي

. اين را »اش مفيدتر باشد كه براي خانواده هستند، محبوبترين فرد نزد او، كسي است
كنند كه عمل عابد به خود  ابويعلي روايت نموده است. همچنين به اين نكته استدالل مي

شود و اين  او محدود است در حالي كه عمل شخص اصالحگر، شامل كسان ديگري مي
گويند: برتري عالم نسبت به عابد، همچون برتري ماه نسبت به  و آن كجا؟ و مي كجا
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اگر «گفته است:  �طالب  به علي ابن ابي صديگر ستارگان است و اين كه رسول خدا
. و اين »د، براي تو از هر نعمتي بهتر استخداوند به وسيلة تو فقط يك نفر را هدايت كن

كنند  استناد مي صاشد. همچنين به اين حديث پيامبرب به خاطر سودرساني به ديگري مي
هر كس ديگران را به هدايت فرا خواند، برايش پاداش مساوي پاداش پذيرندگان آن «كه: 

 خدا و«. و اين حديث كه: »شودهدايت خواهد بود، بدون اين كه از اجر آنان كاسته 
آن كه در آسمانها و زمين هر «و . »فرستند ن مردم به خير را درود ميمالئكه، هدايتگرا

. و چنين »طلبند دانشمند هدايتگر آمرزش مي باشد، حتي ماهيان دريا و مورچگان براي مي
گيرد اما عمل صاحب كار خير، مادام  ورند كه با مرگ عابد، كارش نيز پايان ميآ دليل مي

ان براي كنند كه پيامبر شود، ادامه دارد. باز احتجاج مي كه سودي از آن كار حاصل مي
راهنمايي مردم و نيكي به خلق و سود رساندن به آنها در زمينة دنيا و آخرت، برانگيخته 

 صاند نه براي خلوت و رهبانيت گزيدن و قطع رابطه با مردم. به همين دليل، پيامبر شده
اند، مردود  همه بريده و روابط خود را با مردم گسسته گروهي را كه براي تعبد خدا، از

  ست.شمرده ا
بنابر عقيدة اين گروه، كوشش براي انجام اوامر خدا و انتفاع بندگان و احسان به مردم، 

  باشد. خيلي بهتر و باالتر از خلوت و تمركز صرف با خدا مي

  معتقدان به اين كه در هر وقتي عبادت ويژة آن، بهتر است -4
ست پروردگار و گويند: بهترين عبادت در هر وقتي، عمل به مقتضاي خوا عده مياين 

انجام تكليف الزم براي آن وقت است. پس در هنگام جهاد، بهترين عبادت، جهاد است 
باعث ترك نماز واجب تمام،  گرچه منجر به ترك ذكر، نماز شب و روزه شود، حتي اگر

نوازي به جاي ذكر  نيز گردد. و بهترين كار هنگام رسيدن مهمان، اقدام به الزمة مهمان
  همسر و خانواده.حق باشد. همينطور در مورد اداي  ي و خدمت به او ميگفتن و رسيدگ

استغفار است و هنگام ارشاد  بهترين كار در وقت سحر، اشتغال به نماز، قرآن، دعا و
جويي شخص عالقمند يا آموزش فرد نادان، توجه نمودن به راهنمايي و آموزش او افضل 

دعايي و اجابت دعوت مؤذن بهتر است. در  ذكر و است. و در اوقات اذان، رها كردن هر
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هنگام نمازهاي پنجگانه، تالش در انعقاد نماز با بهترين شكل و اقدام بدان در اول وقت 
كسي به  باشد و در مواقع نياز و حركت به سوي جماعت، هرچند دور باشد، افضل مي

ت وي و ن دستبه كمك او و گرف يا دارائي، روي آوردن ،كمك از طريق مقام، بدن
  ترجيح اين كار بر ذكر و خلوت با خدا.

كار افضل در وقت قرآن خواندن، تمركز دل و توجه روي فهم و تدبر آن است. تا 
گويد. بنابراين بايد تمركز حواس و دقت در فهم آن و  حدي كه گويي خدا با تو سخن مي

وا دريافت تصميم به اجراي دستوراتش، بيشتر از توجه كسي كه كتابي از يك فرمانر
  كند، باشد. مي

اي كه  به هنگام ايستادن در عرفه نيز، كوشش در دعا و التماس و ذكر، به جاي روزه
طلبي در  باشد و در دهة اول ذي الحجه، افزون بازدارنده از اين كار باشد، افضل مي

مفروض باالتر است. در  عبادت، بخصوص تكبير و تهليل و حمد خدا، از جهاد غير
ة آخر ماه رمضان هم التزام مسجد و خلوت و اعتكاف به جاي معاشرت و هنگام ده

سرگرمي با مردم، افضل و به عقيدة بسياري از علماء از دانش آموختن و تعليم قرآن نيز 
  باالتر است.

هنگام بيماري يا مرگ خواهر و برادر مسلمان، عيادت و يا شركت در تشييع جنازة 
لوت با خدا، افضل است و در وقت بروز پيشامدها و وي و مقدم داشتن اين كار بر خ

ناراحتي مردم، به جاي آوردن حق صبر، ضمن حفظ معاشرت با مردم به جاي گريز از 
گردد، از كسي  آنها بهتر است، زيرا شخص مؤمني كه با مردم معاشر و متحمل آزار آنها مي

  ت.بيند، واالتر اس اي ندارد و آزاري هم نمي رابطهكه با آنان 
باشد و  از همه بهتر، همراهي و همكاري با مردم در خيرات است كه بهتر از جدايي مي

كه در جدا شدن از آنان در تعدد فساد هم از آميزش با آنها بهتر است. اما اگر كسي بداند 
پذيرد بهتر است كه به جاي  رود يا كاهش مي صورت ارتباط و همراهي، شر از بين مي

  ي، معاشرت را برگزينند.گير اعتزال و كناره
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بنابراين، در هر حال و موقعيتي، مقدم داشتن رضاي خدا با اقدام به واجبات و 
  مقتضيات آن وقت، از هر كاري افضل است.

باشند. هر گاه يكي از  اين گروه، اهل تعبد مطلق و گروههاي پيشين اهل تعبد مقيد مي
باز بماند، خويشتن را در حال نقص آنها از نوع خاص عبادت مورد عالقه و انتخاب خود 

كند ولي  بيند، زيرا كه او خداوند را تنها با يك روش، عبادت مي و ترك عبادت مي
صاحب و طرفدار نظريه تعبد مطلق، توجهي به نوع مشخصي از عبادت ندارد كه آن را بر 

واست انواع ديگر ترجيح داده باشد، بلكه منظور او در هر جا و موقعيتي، تبعيت از خ
در نتيجه، دائما در حال خداوند متعال است و اساس بندگي خود را بر اين نهاده است. 

باشد و به محض اين كه موقعيت جديدي فراهم شود، به  جابجايي در منازل عبوديت مي
شود تا منزلت و مرحلة جديدي برايش  پردازد و مشغول آن مي ادامة سير خويش مي

او تا پايان حركت است. اگر دانشمندان را بنگري با آنها  نمايان گردد و اين، روش سير
خواهي يافت و به عابدان توجه كني، با آنها خواهي ديد. اگر مجاهدان را بخواهي، در 

بيني و اگر نيكوكاران  يابي و اگر ذكركنندگان را خواستار باشي، با آنها مي ميان آنها مي
و اگر اهل اعتكاف و خلوت با خدا را كني  صديق را بجويي، در كنار آنها پيدا مي

بيني. اين گروه، بندگان خالصي هستند كه به رسم ويژه و قيد و  بخواهي، با اين گروه مي
باشد. بلكه عمل  بند خاصي پايبند نيستند و عملشان هم به دلخواه نفس و التذاذ آن نمي

تشان چيز ديگري آنها با خواست پروردگارشان انطباق دارد، هر چند ماية آسايش و لذ

x‚$−ƒÎ) ß‰ç7﴿باشد و اين است كه حاصل و نتيجة  ÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡nΣ ∩∈∪﴾  را تشكيل

  دهد. مي

x‚$−ƒÎ) ß‰ç7﴿يك متعهد واقعي به اين دو جمله  ÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡nΣ ∩∈∪﴾ هر چه ،

مقرر خدا در خورد و در هر وقتي به حكم  پوشد و هر چه ميسر باشد، مي آماده باشد مي
اي و بندة  تابع اشارهنشيند،  خيزد و هر جايي پيدا كند، همانجا مي رابطه با آن وقت برمي

باشد و به تمام معني آزاد است. با دستور خدا، حركت  قيدي و مغلوب راه و رسمي نمي
پذيرد و با اصول و رهنمودهايش پيش  مي كند و اراده او به هر چه تعلق گيرد، مي
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دهد و جملة اهل  ر نتيجه، هر صاحب حق به او رغبت و صميميت نشان ميرود. د مي
گريزند. همچون باراني است كه هر جا ببارد سودمند است و يا مانند  باطل از وي مي

ارزش نبوده و همة قسمتها، حتي خارش نيز فايده  يك برگ از آن بي نخلي است كه حتي
خدا و خشم و غضب در برابر پايمال  سختي و خشونت با مخالفان امر مظهر دارد. او

  .1شدن مقررات اوست
  
  
  
  
  
  
  

  

________________ 
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  هدف عبادت از نظر اسالم يا چرا خدا را بپرستيم؟

  چرا خدا را بپرستيم؟
  در جهان هستي، پرستش خداوند يگانه است.فهميديم كه رسالت انسان 

دگي را با تمامي دين را شامل گرديده و زن ]در اسالماين را هم دريافتيم كه عبادت [
  گيرد. همة جوانبش فرا مي

آيد و آن اين كه: چرا بايد خداوند متعال را  ها سؤالي پيش مي در اين جا براي بعضي
عبادت كنيم و به عبارت ديگر، چرا خداوند، با اين كه نيازي به ما ندارد، پرستش و 

خداوند و اطاعت خود را بر ما الزم داشته است؟ آيا از عبادت و خشوع ما در برابر 
رسد؟ يا اين كه  ايستادن در مقابل او و تبعيت از مقررات و احكامش سودي به او مي

گردد؟ در اين صورت، واقعيت اين فايدة حاصله  فايدة اين كارها به ما مخلوقات برمي
  چيست؟ آيا هدف اينست كه فقط خدا فرمان دهد و ما اطاعت كنيم.

رساند و رويگرداني آنها نيز،  به خداوند نميهيچ يك از عبادات بندگان، سودي پاسخ: 
زند. حمد و ثناي ستايشگران و ناسپاسي منكران، چيزي از ملك او كم و  ضرري به او نمي
نياز و ما همگي نيازمند او هستيم. او بخشندة مهربان  كند. زيرا كه او، بي يا بر آن زياد نمي
ير و صالح خودمان دستور آوري است كه ما مخلوقات را جز به خ و احسانگر رحم

بندگي  نعمت دادن به ما و با وجود اين كه حق دارد به خاطر هستي بخشيدن و دهد. نمي
مان بگذارد و بدان موظفمان  جبري و گريزناپذير ما در برابر او هر چه اراده كرد، برعهده

هر نفسي  كند كه به سود و صالح وجود ما باشد. ما در گرداند، تنها تكاليفي را مقرر مي
شود آفريدگاري  نياز است و چگونه مي كشيم نيازمند او هستيم ولي او ذاتاً بي كه مي

  محتاج آفريدة خود باشد؟
  گويد: شنويم كه مي در قرآن از زبان سليمان مي

﴿#x‹≈ yδ ÏΒ È≅ ôÒsù ’ În1 u‘ þ’ ÎΤ uθè= ö6u‹ Ï9 ã�ä3ô©r&u ÷Πr& ã� à�ø. r& ( tΒ uρ t� s3x© $yϑ ‾Ρ Î* sù ã�ä3ô±o„ 

ÏµÅ¡ø� uΖ Ï9 ( tΒ uρ t� x�x. ¨βÎ* sù ’ În1u‘ @Í_xî ×ΛqÌ� x.﴾  )40/ نمل(.  
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گزارم يا اينكه  اين از فضل پروردگار من است تا مرا بيازمايد كه آيا سپاس مى«
گزارد.  كنم و هر كس سپاس گزارد، تنها براى [سود] خود سپاس مى ناسپاسى مى

  .»از بخشنده استو هر كس ناسپاسى كند [بداند] كه پروردگارم بى ني
  فرمايد: همچنين مي

﴿ô‰s) s9 uρ $oΨ ÷� s?# u z≈ yϑ ø)ä9 sπyϑ õ3Ïtø: $# Èβr& ö� ä3ô©$# ¬! 4 tΒ uρ ö� à6ô±tƒ $yϑ ‾Ρ Î* sù ã� ä3ô±o„ 

ÏµÅ¡ø� uΖ Ï9 ( tΒ uρ t� x�x. ¨βÎ* sù ©! $# ;Í_xî Ó‰‹Ïϑ ym﴾  )12/ لقمان(.  
را شكرگزار. و هر ] كه: خدا  و به راستى به لقمان حكمت بخشيديم [با اين پيام«

گزارد و هر كس  ] تنها به [سود] خويش شكر مى گزارد، [بداند كه كس شكر مى
  .»] خداوند بى نياز ستوده است كفران ورزد، [بداند كه

  فرمايد: و نيز مي

﴿¬!uρ ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# ÷k Ïm ÏM ø� t7 ø9 $# ÇtΒ tí$sÜ tG ó™$# Ïµø‹ s9Î) Wξ‹ Î6y™ 4 tΒ uρ t�x� x. ¨βÎ* sù ©! $# 

;Í_xî Çtã tÏϑ n=≈ yèø9   .)97/ آل عمران(  ﴾#$
حج خانة خدا بر كساني كه امكان داشته باشد، الزم است و كسي كه كفر ورزد، «

  .»نياز است خداوند از جهانيان بي
  و در جاي ديگر گفته است:

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ÞΟçFΡ r& â !#t� s) à�ø9 $# ’ n< Î) «! $# ( ª! $# uρ uθèδ ÷Í_tóø9 $# ß‰‹Ïϑ ysø9   .)15/ فاطر( ﴾#$
  .»نياز ستوده است اي مردم شما نيازمندان به سوي خدا هستيد و خداوند بي«

توانيد به من زياني برسانيد و  اي بندگان من، شما نمي«در حديث قدسي آمده است: 
اول و آخر و انس و جن شما،  توانيد سودي نصيبم كنيد، اي بندگان من، اگر نمي

افزايند و اگر همة آنها بدترين قلب  باشند، به ملك من چيزي نمي داشتهباتقواترين دل را 
  .1»كاهند باشند، از ملك من چيزي نميرا داشته 

________________ 

يا عبادى إِنَّكُم َلنْ تَبلُُغوا ضَرِّى َفَتضُرُّونى وَلنْ َتبلُُغوا َنفْعى فَتَْنفَعونى يا «قال عزوجل في حديث قدسي:  -1
 ْنكُمم داحلٍ وجلَى أَْتقَى َقلْبِ رَكاُنوا ع جِنَّكُمو كُمإِْنسو رَُكمآخو َلكُمأَنَّ أَو ى َلوادبى عف كذَل ادا زم
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نياز مطلق باشد، منظورش از الزام و سفارش بندگان  هنگامي كه خداوند، اينچنين بي
  به عبادت و اطاعت خودش چيست؟

و  »به كجا؟« »ازكجا؟«از فهميدن پاسخ پرسشهاي هميشگي  پس ،كنم تصور مي
دريافتن جواب اين سؤال آسان باشد. پاسخ مزبور در طبيعت وجود انسان و  »براي چه؟«

در زمين وسرانجامي كه در نهايت اين زندگي برايش آماده گرديد، نهفته  رسالت وي
  است.

  الف) عبادت، غذاي روح است
و قابل مشاهده وجود و حقيقت انسان، فقط عبارت از همين پوستة مادي محسوس 

انسان و شود كه عامل گرامي بودن  نيست بلكه حقيقت او به جوهر ارزشمندي مربوط مي
باشد و آن جوهر، همان روح است... كه  برتري او بر همة موجودات روي زمين مي

يابد و با عبادت  فعاليت و پاكي خود را در مناجات خداوند عزوجل ميسرزندگي، 
ياري  ناپذير آن، وقفه و پايان كند و با كمك روزانة بي پيدا مي خداوند، تغذيه شده و رشد

  شود. مي
غفلت و خودفريبي، روي اين جوهر معنوي انباشته شده و زنگ انكار يا اگر غبار 

ها، غبارهاي مزبور را كنارزده و با  ترديد، آن را بپوشاند، ممكن است وزيدن باد سختي
زبور برطرف گردند و انسان خيلي زود به سوي زبانه كشيدن آتش گرفتاريها، زنگهاي م

پروردگار خود بازگشته و او را بخواند و تضرع نمايد. اين حقيقتي است كه قرآن خاطر 
  اند: هاي زندگي اثباتش نموده نشان كرده و واقعيت

﴿uθèδ “Ï% ©!$# ö/ ä.ç� Éi� |¡ç„ ’ Îû Îh�y9 ø9 $# Ì� óst7 ø9 $#uρ ( #̈Lym # sŒÎ) óΟçFΖ ä. †Îû Å7 ù= à�ø9 $# tøt� y_uρ Ν Íκ Í5 

8xƒÌ� Î/ 7πt6ÍhŠsÛ (#θãmÌ� sùuρ $pκ Í5 $pκ øEu!% ỳ ìxƒÍ‘ ×#Ï¹$tã ãΝèδ u !% ỳ uρ ßlöθyϑ ø9 $# ÏΒ Èe≅ ä. 5β% s3 tΒ 

                                                                                                                              

واحد ما َنَقص  مْلكى َشيًئا يا عبادى َلو أَنَّ أَوَلُكم وآخرَكُم وإِنْسكُم وجِنَّكُم َكاُنوا علَى أَْفجرِ قَلْبِ رجلٍ
  رواه مسلم.» ذَلك منْ مْلكى َشيًئا
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(# þθ‘Ζ sßuρ öΝ åκ ¨Ξr& xÝ‹ Ïmé& óΟ ÎγÎ/ � (# âθtã yŠ ©!$# tÅÁÎ= øƒèΧ ã&s! tÏe$!$# ÷È⌡s9 $uΖ oKø‹ pgΥr& ôÏΒ ÍνÉ‹≈ yδ 

āsðθä3 uΖ s9 zÏΒ tÌ� Å3≈ ¤±9   .)22/ يونس(   ﴾#$
دهد. تا آن گاه كه در كشتيها  اوست كسى كه شما را در خشكى و دريا سير مى«

] به آن شادمان  قرار گيريد و [كشتيها] با بادى خوش آنان را پيش برند و [آنان
] آنان آيد و  ] تند بادى به آن در رسد و از هر سو موج [به سوى گردند [سپس

] خداوند را در حالى كه دين  اند. [آن هنگام گرفتار شدهآنان بدانند كه از [هر سو] 
اند به [دعا] خوانند [كه:] اگر ما را از اين  [خود] را براى او خالص گردانده

  .»] نجات دهى قطعا از سپاسگزاران خواهيم بود [مهلكه
دل انسان هميشه از نياز به خداوند آگاهي دارد و اين آگاهي اصيل و درستي است كه 

كند و عبادت اگر آنطور كه هست، بجاي  ا پيوند صحيح با خداوند هستي، تطبيق نميجز ب
  آورده شود، تأمين كنندة چنين چيزي خواهد بود.

  گويد: مي /ابن تيميه 
قلب، از دو جهت به خداوند احتياج دارد. يكي از جهت عبادت ... و ديگري از «

و محبت پروردگار خود و روي جهت استعانت و توكل... بنابراين دل جز با عبادت 
كند و اگر تمام  آوردن به او، اصالح، رستگاري، نعمت، شادماني، كاميابي و پاكي پيدا نمي

يابد. زيرا كه نسبت به  بخش هم برايش فراهم آيند، اطمينان و آرامش نمي هاي لذت پديده
اتي و فطري باشد، فقر ذ پروردگار خود، از آن نظر كه معبود و محبوب و مطلوب او مي

آورد و  مي دارد كه فقط در صورت تحقق آن است كه شادماني، لذت و آرامش به دست
شود و غير از خدا كسي قدرت تأمين آن را ندارد.  اين جز با كمك خداوند حاصل نمي

x‚$−ƒÎ) ß‰ç7﴿پس او، هميشه به حقيقت و محتواي  ÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡nΣ ∩∈∪﴾  محتاج

  است.
جويد و هوس  دارد و مي اگر توانائي به دست آوردن هر آنچه را دوست ميبنابراين، 

خواهد، داشته باشد ولي عبادت خدا را نداشته باشد، محصولي جز درد و  كند و مي مي
اي كه خدا باالترين  حسرت و عذاب نيافته است و جز با محبت خالص خداوند، بگونه
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و همه چيز را بخاطر او دوست بدارد  خواسته و نهايت مقصود و نخستين محبوبش باشد
تواند از رنجهاي دنيا  و هيچ چيزي غير از خدا را به طور مستقل دوست نداشته باشد، نمي

  .1»و نواقص زندگي نجات يابد
پوشي كننده از  و چشماين پديده مزه وحالوتي دارد كه جز شخص خداشناس 

  كند. چيزهاي ديگر در برابر او، كسي آن را احساس نمي
تر از آفريدگار و ايجادكنندة  داشتني : براي دل، چيزي دوست2 گفته است /ابن قيم 

 دهنده، آن وجود ندارد. اوست كه خدا، معبود، ياور، موال، پروردگار، گرداننده، روزي
باشد. بنابراين، محبتش، نعيم نفوس و حيات جانها و  كنندة دلها مي ميراننده و زنده
ها و سازندة دروني آدمي  ها و روشني ديده دلها و فروغ انديشه و نيرويشادماني روانها 

  است.
تر، گواراتر، خوبتر،  هاي پيراسته را چيزي شيرين انديشه دلهاي سليم و جانهاي پاك و

محبت و دوستي و شوق ديدار او نيست و حالوتي كه مؤمن از  خوشايندتر و مباركتر از
عمتهاي ناشي از آن، از هر نعمتي نباالتر و كند، از هر حالوتي  رهگذر احساس مياين 

همچنان كه يكي از اهل حال تر است.  كاملتر و لذت آن حاصل از آن، از هر لذتي عالي
تي گذرد كه به نظر من اگر بهشتيان هم داراي چنان لحظا لحظاتي بر دل مي« گفته است:

  .»باشند، واقعاً سعادتمند هستند
وند و گذرد كه در آن اوقات، دل از شوق پي دل مياوقاتي بر«يكي ديگر گفته است: 
خبران! از دنيا رفتند  بدبخت، بي«و ديگري گفته است:  .»افتد محبت خدا، به لرزش مي

يزي است؟ گفت: ولي گواراترين چيز آن را نچشيدند، از او پرسيدند: منظورت چه چ
واراترين چيز دنيا، گ«. نظير اين سخن را كسي ديگر گفته است كه: »محبت و انس با خدا

  .»واسطة سخن او شناخت و محبت اوست و گواراترين چيز آخرت، ديدن و شنيدن بي

________________ 

  .109و  108، ص ةالعبودي -1
  .197 ، ص2اللهفان، ج  ةإغاث -2
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اگر پادشاهان و شاهزادگان «گويد:  اهل معرفت و طاعت خدا مي يكي ديگر از
  .»كشيدند! رفتن آن از ما، شمشير ميدانستند كه ما چه حالي داريم، براي گ مي

وابسته به قوت و ضعف محبت و ادراك جمال محبوب دريافتن و چشيدن اين امور، 
و نزديكي بدوست است و هر چه محبت كاملتر و ادراك محبوب، رساتر و نزديكي بدو 

  شود. بيشتر باشد حالوت و لذت و شادماني و آسودگي قويتر مي
تر و نزديكتر  پس، آن كه به خدا و اسماء و صفاتش آگاهتر و بدان عالقمندتر و شيفته

 با جز پذير نيست و يابد كه تعبيرش امكان باشد، آنچنان حالوتي در قلب خويش ميبوده 
باشد و هر اندازه برحب او افزوده شود، عبوديت و  ذوق و وجد قابل شناسايي نمي

  شود.  فروتني و خضوع و بندگيش در مقابل او زيادتر گشته از بندگي ديگران آزادتر مي
ر خود و بازگشت به سوي او، رستگار و اصالح و پروردگا دل، جز با عبادت و محبت
گردد و هر چه محبت در قلب استقرار و نيرومندي پيدا كند،  آسوده و خرم و كامياب نمي

  گردد: از پرستش و بندگي غير او نهي مي
   اؤهيعلی وجهه أنواره و ض          فأصبح حراً عزه وصيانه

بدان كه هر كس فوايد عبادت را بشناسد، «است: امام فخرالدين رازي هم گفته 
شود. اين را از چند  تر مي ل بدان، برايش گواراتر و اشتغال به چيزهاي ديگر، سنگينااشتغ

  توان توضيح داد: نظر مي
اول: كمال ذاتاً پسنديده است و كاملترين حال انسان، اشتغال به عبادت خداوند 

الهي روشنايي گرفته، زبانش با ذكر و قرائت، شرافت باشد و از اين طريق دشتي از نور  مي
ترين  گيرند و اين احوال گرامي اندامهايش از جمال خدمت خداوند، زيبائي مييافته، 

مراتب انسانيت و درجات بشريت هستند. وقتي كه حصول اين احوال، بزرگترين 
كه داراي اين خوشبختيهاي فعلي انسان و موجب كاملترين سعادت در آينده باشد، كسي 

  نمايد. احوال باشد، سنگيني طاعات را احساس نكرده شيريني آنها در قلبش عظيمتر مي
  دوم: عبادت به دليل اين گفته خداوند امانت است:
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﴿$‾Ρ Î) $oΨ ôÊt� tã sπtΡ$tΒ F{$# ’ n?tã ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ÉΑ$t6Éfø9 $# uρ š÷t/ r' sù βr& $pκ s] ù= Ïϑ øts† 

zø) x�ô©r&uρ $pκ ÷] ÏΒ $yγ n= uΗ xquρ ß≈ |¡Ρ M}$# ..﴾  )72/ احزاب(.  
ما امانت را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه نموديم و آنها از برداشتنش امتناع «

  .»كردند و ترسيدند و انسان آن را بر دوش گرفت...
يكي از صفات پسنديده است و نيز از آنجا كه اين كار از  باز پس دادن امانت نيز،

اند: عربي  اعث اداي آن از سوي دومي است. بعضي از ياران پيامبر گفتهسوي يك طرف، ب
را ديديم كه نزديك در مسجد آمده از شترش پياده شده آن را رها كرد و داخل مسجد 

خواست نيايش نمود و ما به  و با آرامش و خاطر جمع نماز خواند و هر چه ميشد 
يافت بنابراين گفت: امانت تو را به جا شگفت آمديم. اما وقتي كه بيرون آمد، شترش را ن

از اين سخن او بيشتر متعجب شديم ولي گويد:  آوردم، پس امانت من كو؟ راوي مي
  چيزي نگذشت كه مردي شترش را آورد و تحويل داد.

گويد: نكتة اصلي اينست كه چون امانت خدا را نگهداشت، خداوند نيز  رازي مي
ابن عباس هم همين است كه به  ص اين سخن پيامبرامانت او را حفظ نمود و منظور از 

   .1»تو براي خدا نگهدار... تا او، براي تو نگهدارد...«فرمود: 
جابجايي از دنياي غرور به دنياي سرور و از مواجهة خلق به سوم: اشتغال به عبادت، 

باشد و اين باعث كمال لذت و خوشحالي است. دربارة ابوحنيفه حكايت  حضور حق مي
ه است كه ماري از سقف افتاد و مردم پراكنده شدند، اما ابوحنيفه كه در نماز بود شد

  پندارد سخن خدا در سورة يوسف را بخواند كه: متوجه نشد ... اگر كسي اين را بعيد مي

﴿$¬Η s>sù ÿ… çµuΖ ÷ƒr&u‘ … çµtΡ ÷� y9 ø.r& z÷è©Ü s% uρ £åκ u‰Ï‰ ÷ƒr& ...﴾  )31/ يوسف(.  
تحت تأثير جمال يوسف قرار گرفتند، آنگونه دند (و يوسف را ديزنها وقتي كه «

  .»!)كردند ولي احساس نمي(دستهاي خود را بريدند  )متاثر گشتند كه

________________ 

   »....احَفظ اللَّه يحَفظْك«روايت از ترمذي  -1
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باشد، به طريق اولي در هنگام  قبولوقتي كه چنين چيزي دربارة يك بشر قابل 
استيالي عظمت خدا بر قلب، واقعيت خواهد داشت و هنگامي كه فردي موقع بار يافتن 

برابر خويش ببيند و  حضور يك پادشاه پر مهابت، چه بسا كه پدر و فرزند خود را در به
روا باشد، امكانش در برابر نشناسد و چنين وضعي در برابر قدرت فرمانرواي مخلوقي 

  .1»آفريدگار جهان خيلي بيشتر است
در چشد و انوار يقين  يابيم كه هر كس طعم ايمان واقعي را مي بدين ترتيب در مي

نگرند  تنها نمي »اجراي دستور«به عبادت از ديدگاه يك خضوع يا  افكنند، قلبش پرتو مي
كند  مناجات و طاعت خدا، و كوشش در جهت ارادة او، احساس لذت مي چنين فردي از

هاي سيم و زر قابل  بيند كه با سعادت صاحبان كاخها و گنجينه و سعادتي در آن مي
  باشد. مقايسه نمي

اي چشم به راه آب  كشيد كه گوئي تشنة دلسوخته آنچنان انتظار نماز را مي صپيامبر
شتافت كه مسافري در ميان صحرا به طرف  باشد و چنان به سوي آن مي زالل و گوارا مي

با شوق و عالقه به بالل رسيد  آورد. چون هنگام نماز فرا مي يك آبادي سرسبز روي مي
و گگفتا رسول خدا بو همسرش عايشه گفته است:  2»بخوانبالل به نمازمان «گفت:  مي
شناسيم.  بود كه اصال همديگر را نمي شد، مثل اين مي كرديم و چون موقع نماز مي مي
   .3»ماز نور چشم و ماية آرامش من استن«براين جاي شگفتي نيست كه بگويد: بنا

و رهايي  شخص با ايمان، بهنگام گرفتاري، با عبادت پروردگار خويش، آرامش رواني
كند. همانگونه كه خداوند در  از وحشت و فراخي سينه و احساس سبكي و آزادي پيدا مي

  فرمايد: مي صآيات آخر سوره حجر خطاب به پيامبر

________________ 

  .250و  249، ص 1التفسير الكبير، للرازي، ج -1
  »رحنا يا باللأ«روايت از ابوداود  -2
  روايت احمد و نسائي و حاكم و بيهقي.» جعلَت ُقرَّةُ عيني في الصالةِ« -3
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﴿ô‰ s)s9 uρ ÞΟ n= ÷ètΡ y7 ‾Ρr& ß,ŠÅÒtƒ x8â‘ ô‰ |¹ $yϑ Î/ tβθä9θà) tƒ ∩∠∪ ôx Îm7|¡sù Ï‰ôϑ pt¿2 y7 În/ u‘ ä. uρ 

zÏiΒ tÏ‰ Éf≈ ¡¡9 $# ∩∇∪ ô‰ç6ôã $# uρ y7 −/u‘ 4®Lym y7 u‹Ï? ù' tƒ ÚÉ) u‹ ø9   .)97-99/ حجر( ﴾#$
پس پروردگارت را با  .شوى گويند، دلتنگ مى دانيم كه از آنچه مى و به راستى مى«

و پروردگارت را تا هنگامى ، د كن و از سجده كنندگان باشستايش او به پاكى يا
  .»كه مرگ به تو رسد، پرستش كن

ا هنگام دلتنگي از حرف بدگويان و اكاذيب دروغگويان به او ر و به اين صورت
  كند. عبادت، راهنمايي مي

در هنگام آسايش و نعمت نيز فرد مؤمن، حالوت سپاس نعمت دهنده و ستايش مبدأ 
چشد و چه جالب است خطاب خدا به پيامبرش در چنين موقعيتي،  جالل و بزرگي را مي

  فرمايد: كه مي

﴿#sŒÎ) u !$y_ ã� óÁtΡ «!$# ßx ÷G x� ø9$# uρ ∩⊇∪ |M ÷ƒr&u‘ uρ }̈ $̈Ψ9 $# šχθè= ä{ô‰ tƒ ’ Îû ÇƒÏŠ «! $# 

% [`# uθøùr& ∩⊄∪ ôxÎm7 |¡sù Ï‰ ôϑ pt¿2 y7 În/u‘ çνö�Ï� øótG ó™$# uρ 4 …çµ‾Ρ Î) tβ% Ÿ2 $R/# §θs?﴾ )3-1/ نصر(.  
چون ياري خدا و پيروزي آمد و مردم را ديدي كه گروه گروه به دين خدا در «

پروردگارت، تسبيح گوي و از او آمرزش بخواه كه او آيند پس با ستايش  مي
  .»باشد پذير مي توبه

  ب) بندگي خدا، راه آزادي است
عبوديت خالص خداوند، در حقيقت عين آزادي و سربلندي واقعي است، بندگي خدا به 

كند و از تسليم و فروتني در برابر هر چيزي غير  تنهايي دل را از بندگي مخلوقات آزاد مي
ز قبيل انواع خدايان و ستمگران و طاغوتهايي كه مردم را با بدترين شكل ممكن خدا ا

منش را  سازند، رها ساخته، به آن چهره و جلوة آزادگان بزرگ اسير و بندة خود مي
  بخشد. مي

معبودي است  اين بدان دليل است كه در دل انسان، احتياج ذاتي به خدا و پروردگار و
به سويش روي آورده تا بر طبق رهنمودش رفتار كند و در صورتي كه با او پيوند يافته و 
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عبادت خدايان و معبودهاي ديگر، اعم از ديدني  كه خداوند يگانه را معبود نگيرد، در پي
خارجي و يا بدون وجود و و ناديدني، قابل تصور و غيرقابل تصور، و داراي موجوديت 

  شود. خيالي، رهسپار مي
دهندة خود  چيزي باارزشتر از اين نيست كه آفريدگار و سازمان براي انسان انديشمند،

را پرستيده، عبادت غير او را دور بياندازد. براي كاميابي و سالمت دروني انسان هم چيزي 
اي كه قلبش در  و خضوع و محبت نسبت به او، بگونهمفيدتر از توجه به خداي واحد 

  باشد. دد، نميميان خدايان ومعبودهاي متعدد، چند پاره نگر

﴿z> u�ŸÑ ª! $# WξsW tΒ Wξã_§‘ ÏµŠ Ïù â!% x. u� à° tβθÝ¡Å3≈ t±tFãΒ Wξã_u‘ uρ $Vϑ n= y™ @≅ ã_t� Ïj9 ö≅ yδ 

Èβ$tƒÈθtFó¡o„ ¸ξsW tΒ﴾  )29/ زمر(.  
را كه شريكان بر سر او كشمكش دارند و مردي را كه تسليم يك خداوند مردي «

  .»زند. آيا اين دو برابرند؟ نفر است، مثال مي
اي كه يك موال دارد، هنگامي كه دانست كه مواليش از چه چيزي  اين، بندهبنابر

كند. اما  رويي انجام داد، احساس آرامش مي با خشنودي وگشادها خشنود است و آن ر
اي كه متعلق به چند شريك متفاوت بوده و هريك از آنها به چيزي فرمانش دهند،  بنده

  چه اندازه بدبخت و بيچاره خواهد بود! 
شود و هر مستكبري نيز در واقع مشرك  انسان وقتي كه بندة غيرخدا باشد، مشرك مي

است به همين دليل فرعون از مستكبرترين مخلوقات خدا و از زمرة مشركان بود و قرآن 
  فرمايد: مي

﴿tΑ$s% uρ #y›θãΒ ’ ÎoΤ Î) ßN õ‹ ãã ’ În1t� Î/ Ν à6În/ u‘ uρ ÏiΒ Èe≅ ä. 9� Éi9 s3tFãΒ āω ßÏΒ ÷σ ãƒ ÏΘöθu‹ Î/ 

É>$|¡Ïtø:   .)27/ غافر(  ﴾#$
آورد، به پروردگار  موسي گفت: من از هر متكبري كه به روز حساب ايمان نمي«

  .»ام (منظور از شر فرعون است) خود و پروردگار شما پناه برده
  فرمايد: تا آنجا كه مي
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﴿ š�Ï9≡x‹ x. ßìt7 ôÜ tƒ ª! $# 4’ n?tã Èe≅à2 É= ù= s% 9�Éi9 s3tFãΒ 9‘$¬6y_ ﴾  )35/ غافر(.  
  .»زند خداوند، اينچنين بر هر قلب متكبر مستبد مهر مي«

  همچنين در آية زير، فرعون را به شرك توصيف نموده است:

﴿tΑ$s% uρ _|pRùQ $# ÏΒ ÏΘöθs% tβöθtã ö� Ïù â‘ x‹ s?r& 4y›θãΒ …çµtΒ öθs% uρ (#ρß‰ Å¡ø�ã‹ Ï9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

x8u‘ x‹ tƒuρ š�tFyγÏ9# u uρ﴾  )27/ اعراف(.  
گذاري تا موسي و گروهش در زمين (كشور)  ون گفتند: آيا مياشرافيان قوم فرع«

  .»و خدايانت را رها سازند؟ فساد كنند و تو
دهد كه هر چه استكبار كسي از عبادت خدا بيشتر  تجربه نشان مي از اينها گذشته،

و احتياج به  باشد شرك او باالتر است. زيرا كه هر اندازه از عبادت خدا دورتر شود، نياز
و محبوبي كه قلب و عواطف و احساسات قلبي خود را متوجه او سازد، افزايش  مراد
  شود. نتيجه با معبود گرفتن چيزي، مشرك مي يابد و در مي

و قلب جز با اين طريق كه فقط خداوند را بپرستد، و از غير او ياري نطلبد و بر آن 
وست و مكروه داشتن رضاي ا توكل ننمايد و جز با شادماني به چيزي كه مورد پسند و

نچه مورد اكراه اوست و جز با دوستي دوستان خدا و عداوت با دشمنانش و منوط هر آ
تواند از تمامي مخلوقات  ساختن اعمال و جهت فعاليتهاي خود به خواست خدا، نمي

  نياز گردد. بي
شود، عبوديتش نسبت به  يني كسي نسبت به خدا قويتر مياخالص د بدينسان، هر چه

پذيرد و با كمال عبوديت در برابر خدا، پيراستگي  نيازيش از مخلوقات، كمال مي بي او و
   .1شود و خودخواهي، كاملتر مياز شرك 

  ج) عبادت، آزمايشي الهي براي پاكي انسان است
گذرانيم، هدف و مقصد نهايي نيست و آن را جز  كه ما مي ]دراز يا كوتاهاين زندگي [

________________ 

  114- 112، ص ةالعبودي -1
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توان شمرد.  نمي ]زندگي پايدار و جهان جاودان[ و جهان ديگر اه انتقال به زندگيايستگ
 اي به ايد و فقط از خانه شما براي ابديت آفريده شده«ست كه: در بعضي از آثار آمده ا

  شاعري هم گفته است: »كنيد خانة ديگري انتقال پيدا مي
يز شود، چ قي انجام ميمرگ جز يك نقل مكان كه از منزل فاني به طرف منزل با«

  .1»ديگري نيست
  باشد: پس، جاي قابل اعتماد، همان دنياي آخري مي

﴿āχ Î)uρ u‘#¤$!$# nοt�ÅzFψ $# }‘Îγs9 ãβ# uθu‹ ptø: $# 4 öθs9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑ n= ôètƒ﴾  

  .)64/ العنكبوت(  
  .»] است دانستند، سراى آن جهانى همان زندگانى [راستين و البته اگر مى«

فقط براي آنست كه صالحيت زندگي در جهان  كار انسان دراين دنياي فناپذير،
هميشگي آخرت را پيدا كند. خداوند او را براي كسب آمادگي و شايستگي زندگي 

قرار داده است و چيزي مانند آزمايش، او را پاك و پيراسته و  جاودان آنجا در اين دنيا
جود وصفاي كند. بنابراين، امتحان بوتة آزمايشي است كه باعث گداختگي و آماده نمي
  شود. روح مي

اي در وجود او به  خداوند خواسته است كه انسان را با قرار دادن عناصر دوگانه
صورتي متمايز از انواع ديگر بيافريند كه امكان صعود به آسمان و هبوط به زمين را داشته 
باشد به همين جهت داراي غريزه و شهوت، عقل و اراده و ماده و روح گرديده است و 

باشد و  پذير مي تركيب وجودي نمايانگر آنست كه انسان، موجودي مسئول و آزمون اين
اي بديع  و استعداد او براي حمل مسئوليت و امانت الهي كه در قرآن با شيوه آمادگي  راز

  مورد اشاره قرار گرفته است، نيز در همين است:

﴿$‾Ρ Î) $oΨ ôÊt� tã sπtΡ$tΒ F{$# ’ n?tã ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ÉΑ$t6Éfø9 $# uρ š÷t/ r' sù βr& $pκ s] ù= Ïϑ øts† 

zø) x�ô©r&uρ $pκ ÷] ÏΒ $yγ n= uΗ xquρ ß≈ |¡Ρ M}$# ﴾  )72/ احزاب(.  

________________ 

  نها.أ غير ةرحل وما الموت إال -1
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ما امانت را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه كرديم و آنها از قبول آن خوف «
  .»و انسان آن را پذيرفت نموده و امتناع ورزيدند

اند بزرگترين  هاي ديگري كه به انسان داده شدهضمير، توانائي و ابزار عقل، اراده،
باشند  باالترين كرامتها هستند ولي همراه خود متضمن عظيمترين آزمايشها نيز مي نعمتها و

ورزد؟ اطاعت  گزارد يا كفر مي تا معلوم شود كه در برابر موهبتهاي مزبور، شكر مي
  گيرد؟ يكند يا سركشي و طغيان در پيش م پروردگار خود را پيشه مي

دارد كه خداوند سبحان، آسمانها و زمين و مرگ و  به همين ترتيب، قرآن كريم بيان مي
بينيم آراست، تا بندگان خويش را آزمايش و  اي كه مي زندگي را آفريد و زمين را به گونه

پاداش او را  تا كسي كه او و ،امتحان كند با آن كه نسبت به ايشان از همه آگاهتر است
  كند باز شناخته شود: ند، از كسي كه دنيا و آرايشهاي آن را انتخاب ميگزي برمي

﴿uθèδ uρ “Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ ’Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$−ƒr& šχ% Ÿ2uρ …çµä©ö� tã ’ n?tã 

Ï !$yϑ ø9 $# öΝ à2uθè= ö7 uŠÏ9 öΝä3•ƒr& ß|¡ômr& Wξyϑ tã﴾  )7/ هود(.  
ش روز و در حالي كه عرش او بر آب او كسي است كه آسمانها و زمين را در ش«

  .»بيازمايد كه كداميك نيكوكارتريد بود. آفريد تا شما را

﴿x8t�≈ t6s? “Ï% ©!$# ÍνÏ‰u‹ Î/ à7 ù= ßϑ ø9$# uθèδ uρ 4’ n?tã Èe≅ä. &óx« í�ƒÏ‰s% ∩⊇∪ “Ï% ©!$# t,n= y{ |N öθyϑ ø9 $# 

nο4θu‹ ptø: $# uρ öΝ ä.uθè= ö7 u‹ Ï9 ö/ ä3•ƒr& ß|¡ômr& WξuΚ tã﴾  )2-1/ ملك(.  
. خجسته است كسى كه فرمانروايى به دست اوست و او بر هر كارى تواناست«

كسى كه مرگ و زندگى را آفريد تا شما را بيازمايد كه كداميك از شما نيكوكارتر 
  .»است؟

﴿$‾Ρ Î) $oΨ ù= yèy_ $tΒ ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# ZπoΨƒÎ— $oλ°; óΟ èδ uθè= ö7 oΨ Ï9 öΝ åκš‰r& ß|¡ômr& Wξyϑ tã﴾    

  .)7/ كهف(  
باشد، زينت و آرايشي براي امتحان آنها قرار  همه آنچه را كه روي زمين ميما «

  .»داديم كه كداميك از نظر عمل بهترند
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﴿ $ ‾ΡÎ) $ oΨø) n= yz z≈ |¡Σ M} $# ÏΒ >π x� ôÜ œΡ 8l$ t± øΒ r& Ïµ‹Î= tG ö6‾Ρ﴾  )2/ انسان(.  

  .»آزماييم يخته آفريديم و او را مياي آم ما انسان را از نطفه«
اش را جز به نهالكاران  محصول خود را به جز به كشتكاران و ثمره ي،اين زندگي دنيو

دهد و آدمي در محدودة آن، جز با شكيبايي و تحمل ناماليمات، به خواستة خود  نمي
هاي  شود و آرمانهاي مورد اشتياق، جز با گذراندن امتحانات دشوار و سختي نايل نمي

هاي بزرگ، در پي  ز صاحبان روحيهشوند به همين سبب كسي غير ا شديد، محقق نمي
  آيد. احراز منزلتهاي واال و آرمانهاي بلند برنمي

  گويد: متنبي (شاعر عرب) در اين باره مي
ــــــــــــال ــــــــــــال مــــــــــــن الُع َــــــــــــْل مــــــــــــا ال يُن   ذرينــــــــــــي أن
ــــــــــــــــــــــــــــــدين إدراك المعــــــــــــــــــــــــــــــالي رخيصــــــــــــــــــــــــــــــةً    تري

  

  فصعُب العال فـي الصـعب والسـهُل فـي السـهل    
  وال بُــــــد دوَن الشــــــهد مــــــن إبَــــــِر النحــــــل

  

اكنون كه اين زندگي كوتاه ما چنين وضعي دارد، حيات جاودان چگونه خواهد بود. 
خواهد بدون كوشش و گرفتاري و به كار بردن سعي و تالش خود، از  آيا انسان مي

مند شود؟ در اين صورت چه  نعمتهاي آن و از رضوان خدا و نظر به وجه كريم او بهره
فسادانگيزان خواهد  پروران و نيكوكاران و تن اعدين، تالشگران وفرقي ميان مجاهدين و ق

  حال آن كه اين گروهها، از نظر عدالت خداوندي يكسان و برابر نيستند! بود؟ و
ايم كه چيز ارزشمند جز با تالش زياد حاصل  ما از عدالت خدا در نظام هستي دريافته

  طلبد. ري ميشود و هر چه ارزش آن باالترباشد، كوشش افزونت نمي
آيا چيزي ارجمندتر و بزرگتر از جهان آخرت و زندگي ابدي و رضوان خداوندي 
وجود دارد؟ نه به خدا قسم! براي همين است كه بهشت با سختيها احاطه شده و راهش 

  انباشته از خارهاي آزمايش و امتحان است.
و تنگي  »!رسد راهي كه به زندگي جاودان ميچه تنگ است «در انجيل آمده است: 

  باشد. بوديت و تعهدات اعتقادي نميآن، غير از تكاليف ع

  قرآن عظيم فرموده است:
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﴿ôΘr& ÷Λäö7 Å¡ym βr& (#θè= äzô‰ s? sπ̈Ψ yfø9 $# $£ϑ s9 uρ ÉΟ n= ÷ètƒ ª! $# tÏ% ©!$# (#ρß‰ yγ≈ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ zΝn= ÷ètƒuρ 

tÎ� É9≈ ¢Á9   .)142/ آل عمران(  ﴾#$
در حالي كه خدا مجاهدان و صابران شما را  رويد ايد به بهشت مي آيا گمان كرده«

  .»مشخص و متمايز نكرده باشد؟!

  حق خداوند است عبادتد) 
  باشد: عبادت، گذشته از همة اين حرفها، حق آفريدگار نسبت به خلق خود مي

روي االغي به « اند كه گفت: نقل كرده � در اين باره، بخاري و مسلم از معاذبن جبل
داني كه حق خداوند  ه بودم. آن حضرت فرمود: اي معاذ، آيا ميسوار شد صترك پيامبر

حق خدا بر بندگان «فرمود: دانند.  به گردن بندگانش چيست؟ گفتم: خدا و رسول بهتر مي
  .1»تش و بندگي براي او شريكي نگيرنداينست كه در پرس

شگفتي ندارد كه انحصار عبادت به خداوند سبحان، حق بر گردن ما باشد، بلكه 
آور است... عجيب اينست كه چيزي يا كسي را به جاي خدا پرستش  خالف آن شگفت

يا اين كه خود را مستقل از خدا انگاشته و از كنيم و اين حق را به غير اهلش بدهيم، 
  پرستش او شانه خالي كنيم.

ما قبالً چيز قابل ذكري نبوديم، بوجود آمديم و از ظلمت عدم به روشنايي هستي وارد 
و پس از آن به نوعي نيك سرشت مبدل شده با بهترين تعادل و توازن و زيباترين  شديم

موجودات پيرامون ما، در خدمت رشد و حيات ما درآمده و  تركيب، آفريده شديم و
و خورشيد، روشنايي زمين، فرش و جايگاهمان قرار داده شد و آسمان، سقف و سرپناه، 

باالي سرمان، و درياها، گذرگاه كشتيهاي روزي و گرمابخش و ستارگان، راهنما و زينت 
  آورنده و فايده بخش و باران آب آشاميدني پاك ما و چارپايان ما گرديد.

________________ 

1-  ِبىاِهللا «فـََقاَل ِلى:  �ُكْنُت َرِديَف الن ُه َوَرُسولُُه َأْعَلُم. قَاَل: َحقِه َعَلى اْلِعَباِد؟ قـُْلُت اللالل يَا ُمَعاُذ! َأَتْدِرى َما َحق
  ».َأْن يـَْعُبُدوُه َوال ُيْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا
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نظام بخشيده است؟ ما كه خود را نيافريده و  و اين همه را چه كسي پديدآورده
ايم... و هيچ بشر و جن و ملكي  (حتي يك ذره) را ايجاد نكرده چيزهاي اطراف خويش

ها را نكرده است... پس آن صاحب دانش  ادعاي سازندگي وگردانندگي همة اين پديده
بيكران و حكمت بالغه و نيروي مسلط و ارادة فعالي كه هستي دقيق را پديد آورده، نظام 
بخشيده، استوار نموده و به صورتي مطلوب درآورده است، كيست؟ ... چه كسي انسان را 

و زمين وجود دارد را تحت تسخير او قرار داده و نعمتهاي آفريده و آنچه در آسمانها 
  اش را بر او تمام نموده است؟ باطني

هاي  هاي پاكيزه به ربوبيت او گواهي داده و انديشه خداوند، كسي است كه فطرت
  كنند. تابناك، به وجود و كمال و يگانگي او اعتراف مي

﴿≅è% Çyϑ Ïj9 ÞÚö‘ F{$# tΒ uρ !$yγŠ Ïù βÎ) óΟ çFΖ à2 šχθßϑ n= ÷ès? ∩∇⊆∪ tβθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% 

Ÿξsùr& šχρã� ©. x‹ s? ∩∇∈∪ ö≅ è% tΒ �> §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Æìö7¡¡9 $# �> u‘ uρ Ä ö̧� yèø9 $# ËΛÏà yèø9 $# 

∩∇∉∪ šχθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅è% Ÿξsùr& šχθà) −G s? ∩∇∠∪ ö≅ è% .tΒ ÍνÏ‰ u‹Î/ ßNθä3w= tΒ Èe≅ à2 

& óx« uθèδ uρ ç��Ågä† Ÿωuρ â‘$pgä† Ïµø‹ n= tã χ Î) óΟ çFΖ ä. tβθçΗ s>÷ès? ∩∇∇∪ šχθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% 

4’ ‾Τ r'sù šχρã� ysó¡è@﴾   )89- 84/ مؤمنون(.  
دانيد بگوييد!  بگو: زمين و كساني كه در آن وجود دارند از آن كيست؟ اگر مي«

شويد؟ بگو پروردگار آسمانهاي  . بگو چرا متذكر نميخواهند گفت: از آن خدا
هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ كيست؟ خواهند گفت: اينها از آن خداست؟ 

؟ بگو: چه كسي ملكوت هر چيزي را در دست كنيد پيشه نمي : پس چرا تقوابگو
دانيد؟  اما از دست او پناه (و گريزگاهي) نيست، اگر ميدهد  و پناه مي دارد

اختيار جذب  خواهند گفت: از آن خداست، بگو پس به كجا افسون شده، بي
  .»گرديد؟ مي

﴿ö≅è% tΒ Ν ä3è% ã—ö� tƒ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ̈Β r& à7 Î= ôϑ tƒ yìôϑ ¡¡9 $# t�≈ |Áö/ F{$#uρ tΒ uρ 

ßlÌ� øƒä† ¢‘y⇔ ø9 $# zÏΒ ÏMÍh‹ yϑ ø9 $# ßlÌ� øƒä† uρ |M Íh‹ yϑ ø9$# š∅ÏΒ Çc‘y⇔ ø9 $# tΒ uρ ã�În/ y‰ ãƒ z÷ ö∆F{$# 4 
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tβθä9θà) uŠ|¡sù ª! $# 4 ö≅ à) sù Ÿξsùr& tβθà) −G s? ∩⊂⊇∪ â/ä3Ï9≡x‹ sù ª! $# ÞΟ ä3š/ u‘ ‘,ptø: $# ( # sŒ$yϑ sù y‰ ÷èt/ 

Èd,ysø9 $# āωÎ) ã≅≈n= āÒ9 $# ( 4’‾Τ r' sù šχθèùu� óÇ è?﴾  )32- 31/ يونس(.  
دهد و يا چه كسي اختيار  بگو: چه كسي از آسمان و زمين به شما روزي مي«

گوشها و چشمها را دارد و چه كسي زنده را از مرده، و مرده را از زنده بوجود 
كند؟ خواهند گفت: خدا، بگو: پس چرا تقوا  آورد و كارها را تدبير مي مي

حقيقي شماست و پس از حق، جز گمراهي ورزيد؟ اين خداوند، پروردگار  نمي
  .»شويد؟ كشانده مي نيست، پس به كجا برگردانيده و

خواست و تضرع و تسليم و  و جاي تعجب نيست كه حق عبادت و استعانت و در
  انقياد، از آن آفريدگار نعمت بخش بوده باشد:

﴿ËxÎm7 y™ zΟó™$# y7În/ u‘ ’ n?ôã F{$# ∩⊇∪ “Ï% ©!$# t,n= y{ 3“§θ|¡sù ∩⊄∪ “Ï% ©!$# uρ u‘ £‰ s% 3“y‰yγsù 

∩⊂∪ ü“Ï%©!$# uρ ylt� ÷zr& 4tçö� pRùQ $# ∩⊆∪ … ã&s# yèy∨ sù ¹!$sW äî 3“uθômr&﴾   )5- 1/ أعلي(.  
راست نمود و اندازه  پروردگار بلند مرتبة خود را تسبيح گوي، كه آفريد و سر«

آورد و سپس آن را خشك و سياه  گرفت و هدايت نمود و گياهان را در
  .»گردانيد

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρß‰ç6ôã $# ãΝä3−/ u‘ “Ï% ©!$# öΝ ä3s) n= s{ tÏ% ©!$# uρ ÏΒ öΝä3Î= ö6s% öΝ ä3ª= yès9 tβθà) −G s? 

∩⊄⊇∪ “Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{$# $V©≡t� Ïù u !$yϑ ¡¡9 $#uρ [ !$oΨ Î/ tΑ t“Ρ r&uρ zÏΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# [ !$tΒ 

ylt� ÷zr' sù ÏµÎ/ zÏΒ ÏN≡t� yϑ ¨V9 $# $]% ø— Í‘ öΝä3©9 ( Ÿξsù (#θè= yèøgrB ¬! #YŠ# y‰Ρr& öΝ çFΡr&uρ šχθßϑ n= ÷ès?﴾

  .)22-21/ بقره(  
اي مردم، پروردگار خودتان را كه شما و پيشينيان شما را آفريد بپرستيد تا به «

كسى كه زمين را [مانند] بساطى و آسمان را [مانند] سقفى دست يابيد، تقوا 
ها براى  ] فرآورده برايتان قرار داد. و از آسمان آبى باراند، سپس بدان از [انواع

دانيد براى خداوند همتايانى مقرّر  پس در حالى كه مىروزى شما بر آورد. 
  .»مكنيد
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عبادت، حق پروردگار است كه بر عهدة بنده نهاده شده است، حق خالق بر  بنابراين،
  مخلوق و حق بخشندة نعمت برگيرندة احسان و بخشش.

ستم به نفس خود و  هاي ناسپاسي انسان نسبت به پروردگار ترديد، يكي از نشانه بي
مديون احساس  سپاس بگذارد ولي خالق را شكر نكند ون است كه براي مخلوقات اي

احسان خداوندي كه در تمام مراحل حيات و رشد او از  آدميان باشد ولي خود را در بند
هاي انساني وجودش را فرا گرفته است، احساس نكند. اين سخن  نطفه تا ديگر گونه

  گويد: خداي متعال را بخوانيد كه مي

﴿ª!$# “Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ tΑ t“Ρr&uρ š∅ÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# [!$tΒ ylt� ÷zr' sù ÏµÎ/ 

zÏΒ ÏN≡t�yϑ ¨V9 $# $]% ø— Í‘ öΝä3©9 ( t� ¤‚y™uρ ãΝä3s9 š�ù= à�ø9 $# y“Ì� ôftG Ï9 ’ Îû Ì� óst7 ø9 $# ÍνÌ� øΒ r' Î/ ( 
t� ¤‚y™uρ ãΝä3s9 t�≈ yγ÷Ρ F{$# ∩⊂⊄∪ t�¤‚y™uρ ãΝ ä3s9 }§ôϑ ¤±9 $# t�yϑ s) ø9 $#uρ È÷t7 Í←!# yŠ ( t�¤‚y™uρ ãΝ ä3s9 

Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$pκ ¨]9 $#uρ ∩⊂⊂∪ Νä39 s?#u uρ ÏiΒ Èe≅à2 $tΒ çνθßϑ çG ø9 r'y™ 4 βÎ) uρ (#ρ‘‰ ãès? |M yϑ ÷èÏΡ «!$# Ÿω 
!$yδθÝÁøtéB 3 āχ Î) z≈ |¡Σ M} $# ×Πθè= sà s9 Ö‘$¤� Ÿ2 ﴾  )34-32/ ابراهيم(.  

خداوند، كسي است كه آسمانها و زمين را آفريد و آبي از آسمان فرود آورده به «
ها را در  ها و محصوالت براي شما روزي قرار داد و كشتي وسيلة آن، از ميوه

، تا به خواست خودش در دريا حركت كنند. همچنين رودها را گذاشته اختيارتان
گردند، براي  خورشيد و ماه را كه به طور مداوم مي آورد و تحت فرمان شما در
شب و روز را به خدمت شما گماشت و هر آنچه از او  شما تسخير نمود و

درخواست نموديد، به شما عطا كرد و چنانچه بخواهيد نعمتهاي خدا را بشماريد 
  .»بود. به راستي كه انسان ستمگر و كفران پيشه است قادر نخواهيد

يزي است كه خداوند در حديث قدسي از آن اظهار شگفتي انسان، چ ظلم و ناسپاسي
  نموده است:

غير من  آفرينم ولي حكايت من و جن و انس، حكايت بزرگ و عجيبي است: من مي«
شود! از من براي بندگان، خير  دهم، ولي غير من شكر مي شود! من روزي مي پرستيده مي



   

  عبادت در اسالم                   128 
 

با نعمتهاي  نيازم و يزد! با اين كه از آنها بيخ آنها به سوي من شر برمي بارد ولي از مي
كنم. ولي آنها كه به من از هر چيزي نيازمندترند، با گناه  خود به آنان اظهار محبت مي

  .1»شوند!! ومعصيت با من روبرو مي
پس، تنها آفريدگار بخشنده، شايستة عبادت بوده و هيچ چيز ديگري شايستة عبادت و 

را كه آنها نيز همچون خود او، مخلوق و روزي خورنده و باشد، زي خضوع انسان نمي
گويد: عبادت نوعي از خضوع  پرورش يابنده هستند به همين لحاظ است كه ابن تيميه مي
فهم، گوش و چشم در خور است كه جز براي بخشندة باالترين نعمتها مانند حيات، 

ي كسي غير از بخشندة باشد... براي اين كه ناچيزترين مقدار عبادت هم برا كسي نمي
  باالترين انواع نعمت (خدا) است، بدين سبب كسي جز اهللا زيبندة عبادت نيست.

نظر اسالم، جستجوي  شود كه عبادت مورد اساس توضيحات گذشته، معلوم مي بر
سايل و ابزارها، يعني قبل از هر چيز، امتثال فرمان  هاست، نه طلب و هدفها و سرانجام

باشد و از اين جهت است كه عبادت، بيش از هر چيز  ن حق او ميخدا و به جاي آورد
  زندگي مطلوب است.ديگري در اين 

  عبادت، مصداقی برای طلب ثواب و ترس از عقاب است
آيا صحيح است كه خداوند، به خاطر اميدواري به پاداش و هراس از كيفرش و به عبارت 

  د پرستش قرار گيرد؟ديگر، براي درخواست بهشت و فرار از آتش خود، مور
گويند:  صوفيان، چنين كسي را كه خدا را با اين منظور عبادت كند، تقبيح نموده مي

شايد كه به خاطر ترس از عقاب و اميد ثواب به عبادت خدا و انجام امر و  عابد را نمي
باشد و محبت واقعي خدا با اين  نهي او بپردازد، چنين عابدي بنده خواسته نفس خود مي

دارد، نبايد در كنار محبوب خود خواستة  . كسي كه چيزي را دوست ميمنافات دارد امر
سازد،  دار مي ديگري داشته باشد، زيرا كه همراه بودن با آن خواسته، محبتش را خدشه

همچنانكه اميد پاداش نمايانگر آنست كه شخص، به خاطر عملش از خدا طلبكار است و 
________________ 

، خيري إلي العباد نازل و أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري والجن واإلنس في نبأ عظيم،إني  -1
  أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم فيتعرضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. قةشرهم إلي صاع
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ديگري خوشوقتي از عمل خود. رهايي ن به پاداش و اين دو عيب دارد: يكي چشم دوخت
از اين آفات، جز با خالص گردانيدن عبادت و اقدام به امر و نهي و دور داشتن اين كار از 

داشت و  گرامي هر عيب و نقصي، امكان پذير نيست. بايد اقدام به عبادت، به منظور
تش و فرمانبرداري و شايستة تعظيم صاحب امر و نهي و با اين برداشت كه او سزاوار پرس

ر حديث از قول خداوند آمده باشد، انجام گيرد. همانطور كه د عبادت، تعظيم و تجليل مي
و از اين جمله  .1»بايست پرستيده شوم؟ نميبود،  آيا اگر بهشت و جهنمي نمي«است: 

  گويد: است سخن شاعر كه مي
  هب البعث لم تأتنا رسله

  أليس من الواجب المستحق
  وجاحمة النار لم تضرم    

  حياء العباد من المنعم
ن كه شايستة بندگي است، عبادت نفوس پاك و برجسته او را به خاطر ايبنابراين، 

دهند، زيرا كه او با توجه به  كنند و نسبت به او تجليل و تعظيم و تمايل نشان مي مي
با پروردگارش تواند در رابطه    نمي اند: بنده ماهيت ذاتي خود شايستة عبادت است. گفته

كند و اگر چيزي نداد، عملي انجام  مانند مزدور سودجو باشد كه اگر چيزي داد، كار مي
  دهد، در اين صورت بندة دستمزد خواهد بود، نه بندة محبت و اختيار. نمي

  گويد: اشعار رابعه در اين باره معروف است كه مي
ــار   ــوف نـ ــن خـ ــدون مـ ــم يعبـ   كلهـ

ــأ وأ ــوا  نبـ ــان فيحظـ ــدخلوا الجنـ   يـ
ــان و   ــي الجن ــي ف ــيس ل ــظ ل ــار ح   الن

  

ــا      ــرون النجـ ــزيال  ةويـ ــا جـ   خطـ
ــبيال   ــربوا سلســ ــيم و يشــ   بنعــ

  بتغـــي بحبـــي بـــديال  ال أ نـــاأ
  

دانند يا به  كنند و كاميابي بزرگ را نجات از آتش مي همه از ترس آتش عبادت مي«
لسبيل بنوشند. من نظري مند شوند و س اين خاطر كه وارد بهشت گردند و از نعمتها بهره

  .»خواهم در عوض محبت خود، چيزي نميبه بهشت و آتش ندارم و هرگز 

________________ 

وناراً ة لولم أخلق جن«اسرائيلي است.  :اين حديث را ابن قيم در مدارج السالكين ذكر نموده و گفته است -1
  .»عبدهال أن أأما كنت أ
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از علماي مسلمان، كساني هستند كه اين سخن را مردود شمرده و در عبادت خدا از 
اند. اين دانشمندان احوال پيامبران و  روي خوف و طمع و اميد و ترس اشكالي نديده

و ستايش آنها از ترسيدن از آتش و اميدشان به بهشت را  رسوالن و صديقان و صالحان
اند. همانگونه كه خداوند متعال دربارة بندگان خاص خود كه از سوي مشركان  دليل آورده

  گويد: مورد پرستش قرار گرفتند، مي

﴿y7 Í×‾≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# šχθãã ô‰ tƒ šχθäótG ö6tƒ 4’ n< Î) ÞΟ ÎγÎn/ u‘ s's#‹ Å™uθø9 $# öΝ åκ š‰r& Ü> t� ø% r& tβθã_ö� tƒuρ 

… çµtG yϑ ômu‘ šχθèù$sƒs† uρ ÿ… çµt/# x‹tã 4 ¨βÎ) z>#x‹ tã y7În/ u‘ tβ% x. # Y‘ρä‹ øtxΧ﴾  )57/ اسرا(.  
ترند، به سوى  خوانند، [خود] هر كدام كه نزديك ] مى ] آنان را [به نيايش كساىن كه [كافران«

ند و از عذابش بيمناكند. ىب  دار  جويند. و به رمحت او اميد مى ] مى پروردگارشان وسيله [تقّرب
  .»گمان بايد از عذاب پروردگارت بر حذر بود

همچنين آن عده از بندگان خود را كه با نسبت دادن به اسم خود (الرحمن) گرامي 
داشتن بهترين اعمال، مورد ستايش قرار داده، با  داشته و عبادالرحمن ناميده و به خاطر
  نموده و گفته است:وصف پناه بردن به خدا از آتش معرفي 

﴿šÏ% ©!$# uρ tβθä9θà) tƒ $uΖ −/ u‘ ô∃Î� ñÀ$# $̈Ψ tã z>#x‹ tã tΛ ©yγy_ ( āχ Î) $yγt/# x‹ tã tβ% x. 

$�Β# t� xî ∩∉∈∪ $yγ‾Ρ Î) ôNu !$y™ #v� s) tG ó¡ãΒ $YΒ$s) ãΒ uρ﴾   )/66-65 فرقان(.  
گويند: پروردگارا، عذاب جهّنم را از ما بگردان. بى گمان عذابش  و آنان كه مى«

  .»به راستى آن بد قرارگاهى و [بد] مقامى است .ار استپايد
خواهند  حكايت كرده است كه با ايمان خود، به خدا متوسل شده و از اومياو از آنان 

  كه از آتش نجاتشان دهد:

﴿šÏ% ©!$# tβθä9θà) tƒ !$oΨ −/ u‘ !$oΨ ‾Ρ Î) $̈Ψ tΒ# u ö�Ï� øî $$sù $uΖ s9 $oΨ t/θçΡ èŒ $uΖ Ï% uρ z>#x‹ tã Í‘$̈Ζ9$#﴾

  .)16/ ل عمرانآ(  
گويند: پروردگارا ما ايمان آورديم پس گناهانمان را بيامرز و از عذاب  آنها كه مي«

  .»آتش نجاتمان بده
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اند تا از آتش به دور  بزرگترين وسيلة خود، ايمان را واسطه قرار داده ،بدين ترتيب
  مانند.

ا را از قول بزرگمردان فرزانه و عارف نيز حكايت نموده است كه بهشت خد
  كنند: درخواست و از آتش اظهار پناهندگي مي

﴿āχ Î) ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ É#≈n= ÏF÷z$# uρ È≅ øŠ©9 $# Í‘$pκ ¨]9$# uρ ;M≈ tƒUψ ’ Í< 'ρT[{ 

É=≈ t6ø9 F{$# ∩⊇⊃∪ tÏ% ©!$# tβρã� ä. õ‹ tƒ ©! $# $Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθãèè% uρ 4’ n?tã uρ öΝÎγÎ/θãΖ ã_ tβρã� ¤6x�tG tƒuρ 

’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $uΖ −/ u‘ $tΒ |M ø) n= yz # x‹≈yδ WξÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ ysö6ß™ $oΨ É) sù 

z>#x‹ tã Í‘$̈Ζ9$# ∩⊇⊇∪ !$oΨ −/ u‘ y7 ¨ΡÎ) tΒ È≅ Åzô‰è? u‘$̈Ζ9$# ô‰s) sù …çµtF÷ƒ t“ ÷zr& ( $tΒ uρ tÏϑ Î=≈ ©à=Ï9 

ôÏΒ 9‘$|ÁΡ r& ∩⊇⊄∪ !$oΨ −/ §‘ $oΨ ‾Ρ Î) $oΨ ÷èÏϑ y™ $ZƒÏŠ$oΨ ãΒ “ÏŠ$oΨ ãƒ Ç≈ yϑƒM∼ Ï9 ÷βr& (#θãΨ ÏΒ#u öΝ ä3În/ t�Î/ 

$̈Ψ tΒ$t↔sù 4 $oΨ −/ u‘ ö� Ï�øî $$sù $uΖ s9 $oΨ t/θçΡ èŒ ö� Ïe� Ÿ2uρ $̈Ψ tã $oΨ Ï?$t↔Íh‹ y™ $oΨ ©ùuθs? uρ yìtΒ Í‘#t� ö/F{$# ∩⊇⊂∪ 

$oΨ −/ u‘ $oΨ Ï?# uuρ $tΒ $oΨ ¨?‰tã uρ 4’ n?tã y7 Î= ß™â‘ Ÿωuρ $tΡ Ì“ øƒéB tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 3 y7 ¨ΡÎ) Ÿω ß# Î= øƒéB 

yŠ$yèŠÎRùQ $# ∩⊇⊆∪ z>$yftFó™$$sù öΝ ßγs9 öΝ ßγš/ u‘ ’ ÎoΤ r& Iω ßì‹ ÅÊé& Ÿ≅ uΗ xå 9≅Ïϑ≈ tã Νä3Ψ ÏiΒ ...﴾    

  )195- 190آل عمران/ (  
به راستى در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و شد شب و روز براى خردمندان «

 ] ياد آنان كه خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوى خويش [آرميده. هاست نشانه
گويند:] پروردگارا،  كنند. [و مى كنند و در آفرينش آسمانها و زمين انديشه مى مى

حفظ ]  اى، پاكى براى توست، پس ما را از عذاب آتش [جهنم اين را باطل نيافريده
] در آورى، حّقا كه رسوايش  پروردگارا، كسى را كه تو به آتش [جهّنم. كن

پروردگارا، ما شنيديم كه ندا  .شتاى و ستمكاران ياورانى نخواهند دا كرده
خواند، كه به پروردگارتان ايمان آوريد، پس ايمان  اى به ايمان فرا مى دهنده

آورديم. پروردگارا، پس گناهانمان را براى ما بيامرز و بديهايمان را از ما بزداى و 
ما  ] رسوالنت به پروردگارا، و آنچه را كه به [زبان .ما را در زمره نيكان بميران

اى، به ما بده و روز قيامت ما را رسوا [و خوار] مگردان. كه بى گمان  وعده كرده
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پس پروردگارشان [دعا] يشان را پذيرفت كه: من عمل  .كنى تو خالف وعده نمى
  .»...كنم هيچ صاحب عملى از شما را تباه نمى

در جاي  باشد، اختالفي نيست. از زبان پيامبران، بهشت مي در اين كه چيز موعود،
  گويد: مي � ديگري از قرآن كريم از قول ابراهيم خليل

﴿ü“Ï% ©!$#uρ ßìyϑ ôÛr& βr& t� Ï� øótƒ ’ Í< ÉLt↔ÿ‹ ÏÜyz uΘöθtƒ ÉÏe$!$# ∩∇⊄∪ Éb> u‘ ó= yδ ’ Í< 

$Vϑ ò6ãm Í_ø) Åsø9 r&uρ šÅsÎ=≈ ¢Á9 $$Î/ ∩∇⊂∪ ≅ yèô_$# uρ ’ Ík< tβ$|¡Ï9 5−ô‰ Ï¹ ’Îû tÌ� ÅzFψ$# 

∩∇⊆∪ Í_ù= yèô_$# uρ ÏΒ ÏπrOu‘ uρ Ïπ̈Ψ y_ ÉΟŠÏè̈Ζ9$# ∩∇∈∪ ö� Ï�øî $# uρ þ’ Î1 L{ … çµ‾Ρ Î) tβ% x. zÏΒ t,Îk!!$āÒ9 $# 

∩∇∉∪ Ÿωuρ ’ ÎΤÌ“ øƒéB tΠöθtƒ tβθèW yèö7 ãƒ﴾   )87- 82/ شعراء(.  
پروردگارا، به من . و كسى كه اميدوارم گناهانم را در روز جزا برايم بيامرزد«

برايم در پسينيان آوازه نيك و . دار حكمت ببخش و مرا به شايستگان پيوسته
بى گمان و پدرم را بيامرز. . و مرا از وارثان بهشت پر ناز و نعمت قرار ده. بگذار

  .»شوند، مرا رسوا مكن ] برانگيخته مى و روزى كه [همگان. او از گمراهان بود
از خداوند درخواست بهشت و نجات از آتش كه همان خواري و ذلت  ،ترتيب بدين

  نمايد. ست. ميروز قيامت ا
امت خود را دستور داده است كه پس از اذان كه هنگام اجابت  ص پيامبر اسالم

دعاست، باالترين منزلت بهشتي را براي او درخواست كنند و گفته است كه هر كسي اين 
  گيرد. كار را بكند، مشمول شفاعتش قرار مي

هشت و طلب گفت: من دارم از خداوند درخواست ب صسليم انصاري به پيامبر
من «فرمود:  ص كنم، ولي زمزمة تو معاذ را خوب متوجه نيستم! پيامبر نجات از آتش مي

  .1!»كنيم و معاذ هم در همين باره زمزمه مي

________________ 

أما إِنى َأْسَأُل اَهللا اْلَجنَة َوَأُعوُذ ِبِه ِمَن الناِر َال ُأْحِسُن َدْنَدنـََتَك َوَال َدْنَدنََة ُمَعاٍذ فـََقاَل «نصاري و قال له سليم األ -1

 ِبىأنا ومعاذ َحْوَلَها نَُدْنِدنُ �الن :«.  
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ز آنها وضع بندگانش ضمن حديث فرشتگان سيار آمده است كه خداوند ادر صحيح، 
پيش بندگانت  حالي ازگويند: در  و آنها مي] با آن كه خود آگاهتر استپرسد [ را مي

گويند:  اند؟ مي فرمايد: آيا آنها مرا ديده كردند. خداوند مي مي آمديم كه تسبيح و تمجيد تو
گويند: اگر  كردند؟ مي ديدند چكار مي پرسد: اگر مي مي اند باز نه، پروردگارا تو را نديده

نمودند.  ميكردند. در ضمن از تو درخواست بهشت  ديدند، خيلي بيشتر تمجيدت مي مي
گويد: اگر  اند. مي  سوگند نديده گويند: خير، به عزتت اند؟ مي فرمايد: آيا بهشت را ديده مي
گرديدند. فرشتگان  ديدند، بيشتر آرزومند آن مي گويند: اگر مي ديدند چگونه بود؟ مي مي
دهند:  مي اند؟ پاسخ  ديده فرمايد: آيا آن را جستند. مي گويند: همچنين از آتش رهايي مي مي

داشتند؟  چه وضعي ميديدند،  پرسد: اگر مي اند. مي سوگند به عزت تو، آن را نديده
گويد: من  شدند. خداوند مي بيشتر از آن گريزان ميديدند، خيلي  گويند: اگر آن را مي مي

جستند،  هاشان را دادم و از آنچه پناه مي گيرم كه آنها را آمرزيده و خواسته شما را گواه مي
  .1»ون گردانيدممص

قرآن و سنت نيز پر از تحسين خداوند از بندگاني است كه درخواست بهشت و 
به ياران خود  صاند. پيامبر مقامات آن را نموده و از آتش ترسيده و به خدا پناه برده

شيني با او در بهشت و به كسي كه آرزومند همن .2»از آتش به خدا پناه ببريد«فرمود:  مي
  .3»سجدة زياد، مرا با خود شريك ساز پس با«بود، فرمود: 

________________ 

بهم فيقولون: أتيناک من عند عبادک يهللونک ويکبرونک إن اهللا تعالی يسألهم عن عباده وهو أعلم « -1
ويحمدونک ويمجدونک فيقول عزوجل: وهل رأونی فيقولون: ال يا رب مارأوک. فيقول عزوجل: کيف لو رأونی؟ 
فيقولون: لو رأوک کانوا لک أشد تمجيدا قالوا: يا رب ويسألونک جنتک فيقول: هل رأوها فيقولون ال وعزتک 

فکيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لکانو لها أشد طلبا قالوا ويستغيثون بک من النار فيقول مارأوها فيقول: 
عزوجل: وهل رأوها؟ فيقولون ال وعزتک ما راؤها فيقول: فکيف لو رأؤها؟ فيقولون لو رأوها لکانوا أشد منها 

  ».تعاذواهرباء فيقول: إنی أشهد کم أنی قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأعدتهم مما اس
  .استعيذوا باهللا من النار -2
  .َأِعني َعَلى نـَْفِسَك ِبَكثْـَرِة السُجودِ  -3
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سعي در طلب بهشت و نجات از آتش، چيزي است كه صاحب دين از  :اند كه گفته
خواهد تا پيوست بياد آنها بوده هرگز فراموش نكنند و يك دليلش هم، اين  امت خود مي

ول است كه ايمان به آن دو (بهشت و جهنم) شرط رستگاري بوده، فعاليت در جهت حص
  باشد. بهشت و رهايي از آتش محض ايمان مي

اصحاب و امت خود را به طلب بهشت برانگيخته و آن را برايشان توصيف  صپيامبر
و تعريف نموده است كه درست تشخيص بدهند و گفته است: براي رسيدن به بهشت 

اي  هانگيز، همسراني زيبا، ميو كوشش نماييد! زيرا كه داراي نوري درخشان، بوئي نشاط
باشد... تا پايان حديث صحابه گفتند يا  رسيده، كاخي استوار و جويباري پهناور مي

  ما بدان خواهيم شتافت. گفت: بگوئيد: انشاءاهللا. صاهللا رسول
هر كس فالن «آمده است كه  صاگر بخواهيم تمام آنچه را كه در سنت از قول پيامبر

براي تشويق به كوشش براي آن،  »دبر ، خداوند او را داخل بهشت ميكند و فالن كند
باشد، گفتاري طوالني خواهد شد و دربارة همة  بازگوييم، با آن كه مفيد و انگيزة عمل مي

  كارها اين چنين است.
شود كوشش براي پاداش و ترس از كيفر، نادرست باشد، در حالي كه  چگونه مي

دارد كه  دوست مي بدان ترغيب نموده است: به قول بعضي، خداوند سبحان صپيامبر
گردد.  بندگانش از او درخواست بهشت كنند و هر كس طلب نكند، از او خشمگين مي

باشد، بهشت است و بزرگترين چيزي كه از آن به  بزرگترين چيزي كه قابل درخواست مي
  شود، جهنم است. خدا پناه برده مي

گردد،  تهي ميآن،  و اميد به اين و هراس ازهنگامي كه دل، از مالحظة بهشت و جهنم 
شود و هر چه بيشتر خواستار  اش گسسته مي اش سست و همتش ناتوان و انگيزه اراده

اش قويتر و همتش استوارتر و جديتش كاملتر  بهشت بوده و براي آن تالش كند، انگيزه
گردد و اين به سادگي قابل درك و احساس است. اگر شارع چنين چيزي را  مي

مجسم كرده و شناسانيده  بهشت را براي بندگان توصيف نموده وپسنديد، براي چه  نمي
ولي چيزهاي  ،نجا كه فكرشان كشش و گنجايش دارد، به تفصيل شرح دادهاست و تا آ
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ديگر را به طور اجمال بازگو نموده است و منظورش تنها تشويق و واداشتن آنان به 
  .1»كوشش در جهت رسيدن بدان بوده است

خاطر اختيار موضعي متوسط ميان صوفيان و علمايي كه آنها را مردود امام ابن قيم، به 
  گويد: اند، پس از نقل سخن آن دسته و پاسخ اين گروه مي و منحرف شمرده

شود: بهشت، صرفاً عنواني براي  سخن درست و اثبات شده اين است كه گفته مي«
 ست و بيشتر مردم درها، خوراك و شراب، حورالعين، جويها و كاخها ني درختان و ميوه

مطلق و  كنند. جنت اسمي است براي مكان نعمتهاي فهم مصداق عنوان بهشت اشتباه مي
د و شنيدن نبه وجه كريم خداونگرش  مندي از كامل كه از بزرگترين موهبتهاي آن، بهره

باشد و هيچگاه لذايذ خوردني، آشاميدني،  سخن او و نعمت قرب و رضوان وي مي
باشد. كمترين پايه و  و نگارهاي آن، با اين لذت بزرگ قابل مقايسه نميپوشيدني و نقش 

است. چنانكه خداوند  ن وجود دارد، باالترن الهي، از تمام بهشت و آنچه در آسطح رضوا

‘β≡uθôÊÍ×﴿فرمايد:  مي uρ š∅ÏiΒ «! $# ç�t9 ò2r&﴾2  و آن را در سياق اثبات، به صورت نكره بيان

اش، از تمامي  اي از رضاي خدا از بنده هر نمونه ،ت كهداشته است و معنيش اين اس
  باشد. بهشت بزرگتر مي

  ليقال له قليلک ال يقل  نی ولکنيکفيل منک يقل
  اندكي از تو مرا بس است، اما اندك تو را اندك نتوان گفت.

به خدا سوگند، چيزي از سوي خدا، «] آمده است: حديث رؤيتدر حديث صحيح [
. و در حديث ديگري 3»رة وجه او به آنان داده نشده استظاتر از ن داشتني دوست

چون خداوند سبحان بر آنان تجلي نموده چهره اش را آشكارا ببينند، هر «گويد:  مي
  .»كنند ده از آن گذشته و توجهي نمياند، فراموش كر نعمتي را كه تا آن وقت داشته

________________ 

  .79-75، ص 2مدارج السالكين، ابن قيم، ج -1
  .72و رضا و خشنودي خداوند، باالتر و بزرگتر است. توبه: -2
رأو : أنه سبحانه إذا تجلي لهم وخر. وفي حديث آرِ إِلَيهَفواللَّه ما أَعَطاهم شَيًئا أَحب إِلَيهِم منَ النََّظ « -3

  »ليهنسوا ما هم فيه من النعيم وزهلوا عنه ولم يلتفتوا إ وجهه عياناً
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ه خدا) از هر چه گويد: بدون شك همين گونه است و آن (شهود وج ابن قيم مي
تصور شود يا در خيال بگنجد، باالتر است. بخصوص رستگاري اهل محبت به همراهي 

دارد و كدام نعمت و لذت و  محبت در آنجا، زيرا كه آدمي با چيزي است كه دوست مي
تواند با نعمت و لذت و چشم روشني اين همراهي، برابري  چشم روشني و رستگاري مي

  كند؟
ن رؤيتي است كه محبت پيشگان به سويش شتافته و صاحبان شناخت به خدا اين هما

كنند و منبع حياتي است كه بهشت و زندگي بهشتي نام گرفته  و بصيرت آهنگ آن مي
  باعث خوشايندي و قوام آن گرديده است.

شود: خداوند را نبايد به خاطر طلب بهشت يا ترس از آتش  چطور گفته مي ،بنابراين
  پرستيد؟ 

م كه خداوند ما را از آن برحذر داشته است، همين وضع را دارد، يعني عذاب آتشي ه
دوري و پوشيدگي از خدا و اهانت و خشم و غضب او براي اهل جهنم، از شرارة آتش 
دردناكتر است. به همين سبب، آرزو و خواستة پيامبران و رسوالن و صديقان و شهيدان و 

  .1»د خوف و هراسشان، جهنم استيز مورصالحان، دست يافتن به بهشت و چ
  
  
  

  آيا عبادت فقط يک وسيلة تربيتی است؟
كه از سوي بعضي ملحدان روي برتافته از  خوريم در اين جا به دعوت پليد و زشتي برمي

عبادت سطحي و « شود. آنها با استفاده از اين اصل ديني كه: بندگي خدا ترويج مي
اي  زشتي باز ندارد، فايده الح ننموده از گناه وظاهري كه به قلب راه نبرده و نفس را اص

گويند: مقصود اديان و عقايد و عبادات آنها، فقط همان اصالح روان و تربيت  . مي»ندارد
درون آدمي و درستي اخالق است... وقتي كه ما بتوانيم با وسيلة ديگري همچون تهذيب 

________________ 

  . 81-80، ص 2مدارج السالكين، ج  -1
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برسيم ديگر نيازي به عبادات و مجرد نفساني و تربيت اخالقي و اجتماعي به نتيجة مزبور 
اينها وسيله هستند، نه هدف، شعائر و نمازها و آداب ديني نخواهيم داشت. زيرا كه همة 

  ايم چه نياز و التزامي به عبادت داريم؟ نظر خداوند رسيده و ما كه به هدف مورد
راهان بافان قديمي و گم اي است كه بعضي از فلسفه پايه و فريبكارانه اين انديشة بي

  اند. دعوت باطلي براي هدفي باطل. نورسيده بدان روي آورده

  و تربيت نتيجة عبادت است نه انگيزه آناص@ح 
باطل بودن دعوت مزبور براي اين است كه عبادت به خودي خود، مطلوب و مقصود 

دهد، منظور خدا از آفريدن انس و جن و  نفس آدمي است و به طوري كه قرآن نشان مي
  قت آسمانها و زمين هم عبادت بوده است.غايت خل

﴿ª!$# “Ï% ©!$# t,n= y{ yìö6y™ ;N≡uθ≈ oÿxœ zÏΒ uρ ÇÚö‘ F{$# £ßγn= ÷W ÏΒ ãΑ ¨”t∴tG tƒ â÷ ö∆F{$# £åκ s]÷� t/ (# þθçΗ s>÷ètFÏ9 

¨βr& ©! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« Ö�ƒÏ‰s% ¨βr&uρ ©! $# ô‰ s% xÞ% tnr& Èe≅ ä3Î/ >óx« $RΗ ø>Ïã﴾)الطالق /

12(.  
د كسى است كه هفت آسمان را آفريده و از زمين [نيز] مانند آنها را خداون«

آيد تا بدانيد  ]. فرمان [خداوند] بين آنها (آسمانها و زمين) فرود مى [آفريده است
كه خداوند بر هر كارى تواناست. و آنكه خداوند در دانش بر همه چيز احاطه 

  .»دارد

﴿$tΒ uρ àM ø) n= yz £Ågø: $# }§Ρ M} $#uρ āωÎ) Èβρß‰ ç7 ÷èu‹ Ï9﴾  )56/ الذاريات(.  
  .»و انس را جز براي عبادت نيافريدمجن «

اداي حق خداوند است. منظور  ]اي كه يادآور شديم بگونهعبادت نيز [ نخستين هدف
هر جنبش و كوششي وابسته به  از عبادت اين است كه انسان، خويشتن را نيازمند و در

بخودي  مادي جز بر او و امكان پايداري خودپروردگار خود بداند و آگاه باشد كه اعت
  نياز است، بشناسد. ندارد و پروردگار بلندمرتبه و بزرگ خويش را كه از همة جهانيان بي
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﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ÞΟ çFΡ r& â !#t� s)à� ø9 $# ’ n< Î) «! $# ( ª! $#uρ uθèδ ÷Í_tóø9 $# ß‰‹Ïϑ ysø9 $# ∩⊇∈∪ βÎ) ù't±o„ 

öΝ à6ö7Ïδ õ‹ãƒ ÏNù' tƒuρ 9,ù= sƒ¿2 7‰ƒÏ‰ ỳ ∩⊇∉∪ $tΒ uρ y7 Ï9≡sŒ ’ n?tã «!$# 9“ƒÍ• yèÎ/ ﴾  

  .)17-15/ فاطر(  
 نياز و ستوده است، اگر اي مردم، شما به خداوند نيازمند هستيد و خدا بي«

كند و اين، براي خدا سخت  برد و آفرينشي تازه ايجاد مي بخواهد شما را مي
  .»نيست

ت، حج، تالوت، ذكر، دعا، استغفار و انگيزة همة عبادات اعم از نماز، روزه، زكا
پيروي از شريعت و پايبندي به احكام حالل و حرام، اظهار بندگي در برابر پروردگار 

توانند  جهان و پذيرش فرمان اوست، و نتايج ضروري و قطعي عبادت واقعي هم كه نمي
ه همين نهادي و نيكخوئي. ب اصالح نفس، پاكعلت غائي آن به شمار آيند عبارتند از: 

  جهت فرموده است: 

﴿ (#ρß‰ç6ôã $# ãΝä3−/ u‘ ...öΝ ä3ª= yès9 tβθà) −G s?﴾  )21/ بقره(.  

  .»ت كنيد... تا شايد به تقوا برسيدپروردگارتان را عباد«
  گويد: و نيز مي

﴿|=ÏG ä. ãΝà6ø‹ n= tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# $yϑ x. |= ÏG ä. ’n?tã šÏ% ©!$# ÏΒ öΝà6Î= ö7 s% öΝä3ª= yès9 

tβθà) −G s?﴾  )183 /بقره(.  

شد تا  مقررشده بود، بر شما هم  مقررروزه، هم چنانكه بر پيشينيان شما «
  .»به تقوا برسيد

öΝ﴿در تعبير با (لعل)  ä3ª= yès9 tβθà) −G s?﴾ كي«[مثل  رساند معني اميدواري را مي در اينجا« 

تقوا و بيانگر آن است كه عبادت يا روزه، آنها را اميدوار و آمادة  ]بدون الم تعليل
گرداند. اگر هم تعليل، به طور صريح ذكر نشده باشد، مفهومش ترك عبادت در  مي

لزوم تجديدنظر و تصحيح آن را  طباشد، بلكه فق صورت منجر نشدن به تقوا نمي
  رساند تا ثمرة آن، يعني تقوي و خشيت خدا به دست آيد. مي
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خاطر كوتاهي اگر به كشاورزي گفتيم: كشت كن تا محصول برداري و او كاشت و به 
از رعايت بعضي شرايط و لوازم، محصول مورد انتظار خويش را به دست نياورد، دليل 

بگذار. در حالي كه كار او  را كنار شود كه به او بگوييم، زراعت و درختكاري اين نمي
همان است و وظيفة ديگري ندارد. آنچه بايد به او گفته شود اين است كه: بيشتر سعي 

  را درست انجام بده تا محصول بهتري به دست آوري.كن و كار خود 
برايش از گروهي سخن گفتند كه با وجود نماز خواندن، به موقعي كه  صپيامبر اكرم

أن «ازشان آنها را باز خواهد داشت!! كنند، گفت: عاقبت، نم كارهاي ناشايستي اقدام مي
ناي اين سخن در قرآن كريم ما به اين لفظ حديثي را نيافتيم، اما مع( .»صالتهم ستنهاهم

  )وارد شده است. مصحح
اگر فردي مثالً نمازهاي پنجگانه و روزة رمضان را صرفاً به منظور تزكية نفس و 
تربيت اخالق خويش، بدون در نظر داشتن حق خدا بر گردن خود و انجام وظيفة بندگي 

زان حق به چيزي در برابر او انجام دهد، نماز و روزة نامبرده جز يك عادت كه در مي
  برد، چيز ديگري نيست. اي از قبول خداوند نمي شود. و بهره گرفته نمي

  ھدف اصلی و مقاصد فرعی عبادت
اين است كه عبادت يك هدف  ،دليل سخنان باال همانطور كه امام شاطبي گفته است

اصلي و چند مقصد فرعي وابسته به آن دارد. هدف اصلي در عبادت، توجه به معبود 
نه و انحصار توجه بدو در همه حال است و به دنبال اين هدف، رسيدن به منزلتهاي يگا

واالي آخرت و تحقق بخشيدن به محبت خدا و اين قبيل چيزها قرار دارد. از جمله 
  باشد. مقاصد وابستة عبادت، پيراستگي نفس و به دست آوردن فضيلت مي

يد، اساس تشريع آن، خضوع براي گويد: براي نمونه، نماز را در نظر بگير شاطبي مي
خداوند از طريق اخالص توجه به سوي او و ايستادن با حالت كوچكي و خواري در 

  فرمايد:  باشد. خداوند متعال مي برابرش و يادآوري ذكر او به خويشتن مي

﴿ÉΟÏ% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# ü“Ì�ò2Ï% Î!﴾  )14/ طه(.  
  .»را براي ذكر و ياد من بپاي دارنماز «
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  فرمايد: ميو نيز 

﴿āχ Î) nο4θn= ¢Á9 $# 4‘sS ÷Ζ s? Ç∅tã Ï!$t±ósx� ø9 $# Ì� s3Ζ ßϑ ø9$# uρ 3 ã� ø.Ï% s!uρ «! $# ç� t9 ò2r&﴾    

  .)45عنكبوت / (
  .»دارد و ذكر خدا بزرگتر از آن است نماز، از فحشاء و بدي باز مي«

يعني در بر گرفتن ذكر خدا براي نماز، ازجلوگيري فحشا و منكر، بزرگتر و باالتر 
ِإن «خداوند است و در حديث آمده است: باشد، براي اينكه مقصود اصلي، همان ذكر مي

  .1»اْلُمَصلَى يـَُناِجى رَبهُ 
مانند نهي از فحشاء و منكر و آسودگي از فشارهاي زندگي، در مرحلة هدفهاي فرعي، 

و  .2»ي الصالةِ ُجِعَلْت قـُرُة َعْيِني فِ «بعدي قرار دارند. هم چنانكه در حديث آمده است: 
ها، مانند نماز خير طلبي و نماز حاجت و ... و درخواست رسيدن به  برآوردن خواسته

در پناه خدا، بهشت و رهيدن از آتش كه فايدة مخصوص عمومي است و نيز قرار گرفتن 
و  .3»د، پيوسته در امان خدا خواهد بودهركس نماز صبح بگزار«روايت شده است كه: 

  فرمايد: رين مقامها، چنانكه خداوند در سورة اسراء مينيل به عاليت

﴿zÏΒ uρ È≅ø‹ ©9 $# ô‰¤fyγtFsù ÏµÎ/ \'s# Ïù$tΡ y7 ©9 #|¤tã βr& y7 sWyèö7 tƒ y7 •/ u‘ $YΒ$s) tΒ #YŠθßϑ øt¤Χ﴾

  .)79/ اسراء(  
] است. نزديك  و پاسى از شب را با آن بيدار باش كه براى تو افزون [بر ديگران«

  .»را به مقامى پسنديده بگمارد است كه پروردگارت تو
  دهد. اي را نويد مي مقام پسنديده و ستوده و بدين ترتيب براي قيام شبانه،

________________ 

  ».كند نمازگزار با پروردگار خود راز و نياز مي«روايت از احمد:  -1
اند ولي در صحيح نيست. يعني: چشم روشني من در نماز  ا نقل كردهاحمد و نسائي و حاكم و بيهقي اين ر -2

  قرار داده شده است.
3- »ةِ اللَّهمى ذف وفَه حبلَّى الصنْ صروايت از مسلم.» م  



  

  141    هدف عبادت از نظر اسالم
  

ساير عبادات نيز به همين ترتيب داراي نتايج اخروي و عمومي و فوايد دنيوي كه 
  باشند. برابر خدا هستند، مي همگي تابع فايدة اصلي، يعني تسليم و خضوع در

هاي اخروي  اشكالي ندارد كه از طريق عبادت خود، خواهان بهره براي شخص مؤمن
ها در ضمن،  همچون رسيدن به بهشت و نجات از دوزخ باشد. زيرا كه در اين خواسته

اند كه نوعي از عبوديت  معني اميد به پاداش خدا و ترس از عذاب او گنجانيده شده
به طوري كه بيان به اين معني [باشند و خوف و رجاء (بيم و اميد)  پروردگار جهان مي

هاي  تنها انگيزه ،تضادي با اخالص بندگي ندارند، ولي نبايد فوائد مادي يا معنوي ]كرديم
  عبادت محسوب گردند.

نگر، آنچه را كه در حوزة تصوف و ميان بعضي از  انديشمندان ثابت قدم و ژرف
ها و  زدودن وابستگي پيروان و مريدانش مبني برانجام عبادت به منظور پاكي نفس و

سرگرميهاي ديگر از آن، براي احراز لياقت آگاهي از عالم ارواح و شهود مالئكه و 
موهبت خدا و امثال  »علم لدني«ده و كسب كرامات و دست يافتن به العا كارهاي خارق

  اند. مردود شمرده اين حرفها، شايع و مطرح گرديده است، محكوم و
راه عبادت و تظاهر به دانستن علم  مزبور، به معني خروج از طرز فكر :اند كه آنها گفته

دهد و چنين چيزي به روي بر تافتن  اي براي نيل بدان قرار مي غيب بوده عبادت را وسيله
مشمول اين قول  ]از يك نظر[ باشد. زيرا كه دارندة چنين قصدي از عبادت، نزديكتر مي

  فرمايد: خداوند است كه مي

﴿zÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# tΒ ß‰ç7 ÷ètƒ ©!$# 4’ n?tã 7∃ö� ym ( ÷βÎ* sù …çµt/$|¹r& î� ö�yz ¨βr' yϑ ôÛ$# ÏµÎ/ ( ÷βÎ) uρ 

çµ÷Ft/$|¹r& îπuΖ ÷FÏù |= n= s)Ρ$# 4’n?tã ÏµÎγô_uρ u� Å£yz $u‹ ÷Ρ‘‰9$# nοt�ÅzFψ $# uρ 4 y7 Ï9≡sŒ uθèδ ãβ# u� ô£ã‚ø9 $# 

ßÎ7 ßϑ ø9$#﴾  )11/ حج(.  
پرستد. پس اگر خيرى به او  ا مىو از مردم كسى هست كه با دودلى خداوند ر«

گرداند. در دنيا و آخرت  برسد از آن آرام گيرد و اگر باليى به او برسد، روى مى
  .»زيانكار شده است. اين همان زيان آشكار است
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اگر به مقصود خويش رسيد، خوشحال گرديده و همچنان از طريق  همينطور است.
نهادش نيرومند گرديده، عبادت  د نظر، دركند. در نتيجه مقصود مور عبادت آهنگ آن مي

گذارد و چه بسا  گرايد، اما اگر به مطلوب دلخواه نرسيد، عبادت را كنار مي به ضعف مي
  كه نتايج موهبت خدا به بندگان مخلص خود را هم دروغ بشمارد.

هر كس چهل صباح براي خداوند «: يك نفر اين حديث را شنيد كه: گويند مي
او  .1»گردند بر زبانش نمايان و جاري ميهاي حكمت، از قلبش  شمهاخالص ورزد، سرچ

نيز چنين كرد تا به حكمت دست يابد ولي دريچة حكمت به رويش گشوده نشد! داستان 
  به گوش عالمي رسيد و او گفت: اين، براي حكمت اخالص ورزيده است، نه براي خدا!

وش كرده بروي آن خاك مقصد اصلي عبادت را فرامخالصه اين كه هر دعوتي كه 
بيفشاند و مقاصد فرعي و تبعي را استحكام بخشيده همة رتوها را بروي آن بتاباند، باطل 

زيرا با نخستين هدف عبادت و حتي با نخستين هدف دين و بلكه با پايه است،  و بي
  مقصود اصلي آفرينش انسان و آسمانها و زمين، منافات دارد.

  خدا استکبار از عبادت
ن انديشة مزبور، نوعي الحاد و كفر و استكبار نسبت به خدا و سرپيچي از بندگي او مبلغي

و اين خصلتها را زير پردة دلبستگي به اخالق مجرد و عالقه به  دارند. را در خود پنهان مي
پوشانند، همچنانكه سم كشنده در داخل شيريني و چربي پوشانده  فضيلت ذاتي مي

  فرمايد: ين وعدة خداي تعالي هستند كه ميشود! اين گروه سزاوار ا مي

﴿¨βÎ) šÏ% ©!$# tβρç� É9 õ3tG ó¡o„ ôtã ’ ÎAyŠ$t6Ïã tβθè= äzô‰ u‹ y™ tΛ©yγy_ šÌ� Åz# yŠ﴾    

  .)60/ غافر(
  .»ورزند، به خواري داخل جهنم خواهند شد كساني كه از بندگي من استكبار مي«

  و در جاي ديگر مي فرمايد:

________________ 

من قلبه علي لسانه اين را رزين در كتاب خود، از قول  ةربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمأصبح هللا أمن  -1
  ايت كرده است.ابن عباس رو
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﴿tΒ uρ ô# Å3Ζ tG ó¡o„ ôtã ÏµÏ? yŠ$t6Ïã ÷�É9 ò6tG ó¡tƒuρ öΝèδ ç� à³ósu‹ |¡sù Ïµø‹ s9Î) $YèŠÏΗ sd ∩⊇∠⊄∪ $̈Β r' sù 

šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# öΝ ÎγŠ ÏjùuθãŠsù öΝèδ u‘θã_é& Ν èδ ß‰ƒÌ“ tƒuρ ÏiΒ Ï&Î# ôÒsù 

( $̈Β r&uρ šÏ% ©!$# (#θà� s3Ζ tFó™$# (#ρç�y9 õ3tFó™$# uρ óΟßγç/ Éj‹ yèãŠsù $¹/# x‹ tã $VϑŠÏ9 r& Ÿωuρ tβρß‰ Ågs† Νßγs9 

ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# $wŠÏ9 uρ Ÿωuρ #Z�� ÅÁtΡ﴾     )173 - 172/ نساء(.  
اش ابا داشته باشد و كبر ورزد، آنان را، همگى، به سوى  و هر كس كه از بندگى«

اند و كارهاى شايسته انجام  اما آنان كه ايمان آورده .خود بر خواهد انگيخت
دهد و به آنان از فضل خويش  اند پاداشهايشان را به تمام و كمال به آنان مى داده

] ابا داشتند و كبر ورزيدند، آنان را به  داد. و اما آنان كه [از بندگىافزون خواهد 
  .»كند و براى خويش در برابر خدا يار و مددكارى نيابند عذابى دردناك عذاب مى

اين متكبران، شايستة آنند كه از نور هدايت و روشنايي راه رشد، محروم باشند، زيرا 
  چه خوب گفته است خداوند: سازد و كه تكبر، آنها را كور و الل مي

﴿ß∃Î� ñÀr'y™ ôtã zÉL≈ tƒ# u tÏ% ©!$# šχρã� ¬6s3tG tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Î�ö� tóÎ/ Èd,ysø9 $# βÎ) uρ (#÷ρt� tƒ 

¨≅ à2 7πtƒ# u āω (#θãΖÏΒ ÷σ ãƒ $pκ Í5 βÎ) uρ (# ÷ρt� tƒ Ÿ≅‹ Î6y™ Ï‰ô©”�9 $# Ÿω çνρä‹ Ï‚−G tƒ Wξ‹ Î6y™ βÎ) uρ (# ÷ρt� tƒ 

Ÿ≅‹Î6y™ Äcxöø9 $# çνρä‹ Ï‚−G tƒ Wξ‹ Î6y™ 4 y7 Ï9≡sŒ öΝåκ ¨Ξr'Î/ (#θç/¤‹ x. $uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔Î/ (#θçΡ% x.uρ $pκ ÷] tã t,Î# Ï�≈xî﴾

  .)146/ اعراف(  
ورزند از [انديشه كردن در] آيات من باز  كسانى را كه در زمين به ناحق كبر مى«

آورند و اگر راه راستى را  اى ببينند به آن ايمان نمى خواهم داشت و اگر هر نشانه
] بر نگيرند و اگر راه گمراهى را ببينند، آن را روش  ند، آن را روش [خويشببين

گيرند. اين از آن است كه آنان آيات ما را دروغ انگاشتند و از آن  [خود] بر مى
  . »غافل ماندند

اجي به عبادت هيچ يك از مخلوقات خود ندارد. او از همة جهانيان يخداوند، احت
ذشته، پرستندگان خدا كم نيستند. زيرا كه همة هستي با زباني كه باشد. از اين گ نياز مي بي

  كنند. براي ما غيرقابل فهم است، او را عبادت مي
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﴿ßxÎm6|¡è@ ã&s! ßN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ßìö7 ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$#uρ tΒ uρ £Íκ�Ïù 4 βÎ) uρ ÏiΒ >óx« āωÎ) ßx Îm7 |¡ç„ 

ÍνÏ‰ ÷Κ pt¿2 Å3≈ s9uρ āω tβθßγs) ø� s? öΝßγys‹ Î6ó¡n@﴾  )44/ اسراء(.  
كنند و  آسمانهاي هفتگانه و زمين و هر كسي كه در آنهاست، او را تسبيح مي«

شما تسبيح آنها را در  هيچ چيز نيست كه با ستايش او تسبيح نكند، ولي
  .»يابيد نمي

از پرستندگان عاقل و انديشمند نيز همين قدر كافي است كه فرشتگان هفت آسمان و 
  كنيم كه:تمام هستي را يادآوري 

﴿Ÿω tβρç� É9 õ3tG ó¡o„ ôtã ÏµÏ? yŠ$t7 Ïã Ÿωuρ tβρç� Å£óstG ó¡ tƒ ∩⊇∪ tβθßsÎm7 |¡ç„ Ÿ≅ø‹ ©9 $# u‘$pκ ¨]9 $# uρ Ÿω 
tβρç� äIø� tƒ﴾  )20-19/ انبياء(.  

گويند و  شوند. شب و روز تسبيح مي كنند و خسته نمي از عبادتش استكبار نمي«
  .»كنند سستي پيدا نمي
كه خدا را عبادت كنند (عبادت را كسر  پندارند ر از اين مياينهايي كه خود را بزرگت

  باشند؟! دانند) چه جايگاهي دارند؟! و چقدر واجب اهميت مي شأن خود مي

﴿ÈβÎ* sù (#ρç� y9 ò6tFó™$# tÏ% ©!$$ sù y‰Ψ Ïã y7 În/u‘ tβθßsÎm7 |¡ç„ … çµs9 È≅ øŠ©9$$Î/ Í‘$pκ ¨]9$# uρ öΝèδ uρ Ÿω 
tβθßϑ t↔ó¡o„ ﴾  )38/ فصلت(.  

ستكبار كردند، آنهايي كه نزد پروردگارت هستند شب و روز براي او تسبيح اگر ا«
  .»شوند كنند و خسته نمي مي



  

  هاي عبادي و اخالقي مؤمنان ويژگي

كنيم كه  از نظر اسالم نيستيم و انكار نميما منكر ارزش و منزلت اخالق و نهادي آدمي 
رزترين صفتي كه خداوند هاي اصيل شخصيت اسالمي، اخالق است و اين كه با پايه

y7﴿باشد.  ده است نيز، اخالق نيك ميپيامبر خود را بدان ستو ‾Ρ Î) uρ 4’ n?yès9 @,è= äz 5ΟŠÏàtã ∩⊆∪﴾ 

تا مكارم من برانگيخته شدم «احاديث فرموده است:  نيز در بعضي صو پيامبر). 4(قلم: 
   .1»اخالق را به كمال رسانم

باشيم، اين است كه گفته  چيزي كه منكر آن مي هيچ يك از اينها را منكر نيستيم و تنها
ت خدا جز يك وسيله و ابزاري براي تربيت باصطالح ضمير، نيست، آنهم نه ادشود: عب

تنها وسيله و حتي نه بهترين وسيله!!! ما با اين مخالفيم كه به عبادت خدا در ارزيابي و 
 صچيزي است كه پيامبر بررسي امتيازات انسان ارج و اعتباري داده نشود و اين همان

  در سخن زير، بدان آگاهي و هشدار داده است:
شود: چه ظريف است! چه فهميده  آيد كه به آدمي گفته مي براي مردم، زماني پيش مي«

  .2»شود اي ايمان پيدا نمي قلبش ذره است! چه زرنگ است! اما در
مفصل از شخصيت بينيم كه هنگام ترسيم يك صورت  خوانيم، مي وقتي كه قرآن را مي

منون راجع به اين دهد. در سورة مؤ واضح آن قرار مي مؤمن عبادت را اولين عالمت
  گويد: موضوع چنين مي

﴿ô‰s% yx n= øùr& tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ tÏ% ©!$# öΝ èδ ’ Îû öΝÍκ ÍEŸξ|¹ tβθãèÏ±≈ yz ∩⊄∪ tÏ% ©!$# uρ öΝèδ 

Çtã Èθøó‾=9 $# šχθàÊÌ� ÷èãΒ ∩⊂∪ tÏ% ©!$# uρ öΝ èδ Íο4θx. ¨“= Ï9 tβθè= Ïè≈ sù ∩⊆∪ tÏ% ©!$# uρ öΝ èδ 

öΝ ÎγÅ_ρã� à� Ï9 tβθÝà Ï�≈ ym ∩∈∪ āωÎ) #’ n?tã öΝÎγÅ_≡uρø— r& ÷ρr& $tΒ ôM s3n= tΒ öΝ åκß]≈ yϑ ÷ƒr& öΝ åκ̈ΞÎ* sù ç� ö� xî 

________________ 

  روايت و تصحيح از حاكم.. إِنَّما بعثْت ألَُتمم مَكارِم األَْخالَقِ -1
وما في قلبه مْثَقالُ حبةٍ من خَردلٍ  ، ما أجلَدهما أظْرَفَه، ما أعقَلَهيقال للرجل فيه:  يأْتى علَى النَّاسِ زمانٌ -2

  . روايت از بخاري.من إيمانٍ
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šÏΒθè= tΒ ∩∉∪ Çyϑ sù 4xötG ö/ $# u!# u‘ uρ y7 Ï9≡sŒ y7 Í× ‾≈ s9'ρé' sù ãΝèδ tβρßŠ$yèø9 $# ∩∠∪ tÏ% ©!$# uρ öΝèδ 

öΝ ÎγÏF≈ oΨ≈ tΒ L{ öΝ ÏδÏ‰ ôγtã uρ tβθãã≡u‘ ∩∇∪ tÏ% ©!$# uρ ö/ãφ 4’ n?tã öΝÍκ ÌE≡uθn= |¹ tβθÝà Ïù$ptä†﴾

  .)9- 1/ المؤمنون(  
منان رستگار شدند، آن كساني كه در نماز خود، فروتن هستند و از بيهودگي مؤ«

كنند. مگر  سازند. و شهوت خود را مهار مي كنند. و زكات را عملي مي اعراض مي
نسبت به همسران و مملوكان خويش كه در اين صورت قابل نكوهش نيستند. و 

د و قصد كند، متجاوز است. و نيز آنها كه هر كس راهي جز اين در پيش گير
كنند. و كساني كه نسبت به نمازهايشان  ي خود را مراعات ميامانتها و پيمانها

  .»مراقبت دارند
تداوم آن قرار داده  ژگي مؤمنان را خشوع در نماز و آفرينش درببينيد چگونه اولين وي

ر ضمن فضائل اخالقي ديگر، باشد، د است و نيز به زكات دادن كه از جمله عبادات مي
  توصيفشان نموده است.
  خوانيم: در سورة معارج مي

﴿¨βÎ) z≈ |¡Σ M} $# t,Î= äz %�æθè= yδ ∩⊇∪ #sŒÎ) çµ¡¡tΒ •� ¤³9$# $Yãρâ“ y_ ∩⊄⊃∪ # sŒÎ) uρ çµ¡¡tΒ ç� ö�sƒø: $# 

$̧ãθãΖ tΒ ∩⊄⊇∪ āωÎ) t,Íj# |Áßϑ ø9 $# ∩⊄⊄∪ tÏ% ©!$# öΝ èδ 4’ n?tã öΝÍκ ÍEŸξ|¹ tβθßϑ Í←!# yŠ ∩⊄⊂∪ 

šÉ‹ ©9 $# uρ þ’ Îû öΝÏλÎ;≡uθøΒ r& A,ym ×Πθè= ÷è̈Β ∩⊄⊆∪ È≅ Í←!$¡¡= Ïj9 ÏΘρã� ósyϑ ø9 $# uρ ∩⊄∈∪ tÏ% ©!$# uρ 

tβθè% Ïd‰ |Áãƒ ÏΘöθu‹ Î/ ÈÏd‰9 $# ∩⊄∉∪ tÏ% ©!$# uρ Νèδ ôÏiΒ É>#x‹ tã ΝÍκ Íh5u‘ tβθà) Ï� ô±•Β ∩⊄∠∪ ¨βÎ) 

z>#x‹ tã öΝ Íκ Íh5u‘ ç� ö� xî 5βθãΒ ù' tΒ ∩⊄∇∪ tÏ% ©!$# uρ ö/ãφ öΝ ÎγÅ_ρã� à� Ï9 tβθÝà Ï�≈ym ∩⊄∪ āωÎ) #’n?tã 

óΟ ÎγÅ_≡uρø— r& ÷ρr& $tΒ ôM s3n= tΒ öΝåκ ß]≈ yϑ ÷ƒr& öΝåκ ¨ΞÎ* sù ç� ö� xî tÏΒθè= tΒ ∩⊂⊃∪ Çyϑ sù 4xötG ö/ $# u !#u‘ uρ y7 Ï9≡sŒ 

y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ç/ èφ tβρßŠ$yèø9 $# ∩⊂⊇∪ tÏ% ©!$# uρ öΛ èε öΝ ÍκÉJ≈ oΨ≈ tΒ L{ ôΜÏδ Ï‰ ôγtã uρ tβθãã≡u‘ ∩⊂⊄∪ tÏ% ©!$# uρ 

Ν èδ öΝ ÍκÌE≡y‰≈ pκ y¶Î/ tβθßϑ Í←!$s% ∩⊂⊂∪ tÏ% ©!$# uρ öΛ èε 4’ n?tã öΝÍκ ÍEŸξ|¹ tβθÝà Ïù$ptä†﴾  

  .)34- 19/ المعارج(  
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. هر گاه به او مصيبت رسد، نگران .به راستى كه انسان ناشكيبا آفريده شده است«
ان همان كسانى كه بر نمازش. مگر نمازگزاران و چون آسايشى به او رسد، بخيل.

و . براى گدا و محروم ،و كسانى كه در مالهايشان حّقى معين است .گيرند پى
. و آنان كه از عذاب پروردگارشان ترسانند، كنند كسانى كه روز جزا را تصديق مى

و كسانى كه شرمگاههايشان را  ،بى گمان عذاب پروردگارشان ايمنى ناپذير است
]  يا ملك يمينهايشان، كه [در اين صورتمگر از همسرانشان ، دارند ] نگاه مى [پاك

 ،آن گاه اگر كسى جز اين را بجويد، آنانند كه تجاوزكارند، آنان نكوهش ناپذيرند
و كسانى كه به شهادتهاى ، كنند و كسانى كه آنان امانتها و عهدشان را رعايت مى

  .»كنند و كسانى كه آنان بر نمازهايشان محافظت مى، خود پايبندند
نيز سخن خود را با نماز آغاز و بدان تمام كرده است و تصديق روز دين و  در اين جا

  هراس از عذاب خدا را در كنار ويژگيهاي اخالقي ديگر، به آن افزوده است.
ن، با در نظر گرفتن منابات و اعتبارات بخصوص، گاهي به عبادت بيشتر توجه قرآ

تقواپيشگان، توجه به عبادت  كند و گاهي به اخالق، در سورة ذاريات ضمن معرفي مي
  گردد. مالحظه مي

﴿öΝåκ ¨ΞÎ) (#θçΡ%x. Ÿ≅ ö6s% y7 Ï9≡sŒ tÏΨ Å¡øtèΧ ∩⊇∉∪ (#θçΡ% x. Wξ‹ Î= s% zÏiΒ È≅ ø‹ ©9 $# $tΒ tβθãèyföκ u‰ ∩⊇∠∪ 

Í‘$ptôāF{$$Î/ uρ öΛ èε tβρã� Ï� øótG ó¡o„ ∩⊇∇∪ þ’ Îûuρ öΝ ÎγÏ9≡uθøΒ r& A,ym È≅ Í←!$¡¡= Ïj9 ÏΘρã� óspRùQ $# uρ ﴾    

  .)19-16 /ذاريات(  
[چنـين بـود] كـه انـدكى از شـب       .بى گمان آنان پـيش از ايـن نيكوكـار بودنـد    «

و در اموالشان براى سائل . خواستند و آنان به هنگام سحر آمرزش مى. خوابيدند مى
  .»و بينوا حّقى بود

رعد، بهنگام توصيف صاحب خردان، عنايت به طرف اخالق را  در حالي كه در سورة
  كنيم: مشاهده مي

﴿$oÿ©ςÎ) ã� ©.x‹ tG tƒ (#θä9'ρé& É=≈t6ø9 F{$# ∩⊇∪ tÏ% ©!$# tβθèùθãƒ Ï‰ ôγyèÎ/ «! $# Ÿωuρ tβθàÒà)Ζ tƒ t,≈ sWŠÏϑ ø9 $# 

∩⊄⊃∪ tÏ% ©!$# uρ tβθè= ÅÁtƒ !$tΒ t� tΒ r& ª! $# ÿÏµÎ/ βr& Ÿ≅ |¹θãƒ šχ öθt±øƒs† uρ öΝåκ ®5u‘ tβθèù$sƒs† uρ 
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u þθß™ É>$|¡Ïtø: $# ∩⊄⊇∪ tÏ% ©!$# uρ (#ρç� y9 |¹ u !$tóÏG ö/ $# Ïµô_uρ öΝ ÍκÍh5u‘ (#θãΒ$s% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# (#θà) x�Ρr&uρ 

$£ϑ ÏΒ öΝßγ≈ uΖ ø% y— u‘ #u� Å� Zπu‹ ÏΡ Ÿξtã uρ šχρâ u‘ ô‰ tƒuρ ÏπoΨ |¡ptø: $$Î/ sπy∞ ÍhŠ¡¡9 $# y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& öΝ çλm; t<ø)ãã 

Í‘#¤$!$#﴾   )22-19/ رعد(.  
كنند و پيمان  شوند، آنان كه به عهد خدا وفا مي خردان متذكر مي فقط صاحب«

سازند و از پروردگار  شكنند و پيوندي را كه خدا امر فرموده است، برقرار مي نمي
كنند و  و براي جلب نظر خدا صبر مي ،ترسند و از بدحسابي هراس دارند خود مي

كنند  ايم به طور آشكار و پنهان انفاق مي دارند و از آنچه روزيشان كرده نماز بپا مي
  .»كنند، عاقبت زندگي مال اينها است رفع ميو بدي را با نيكي 

اخالقي هستند، مانند وفا  ]لبابين كه بيشتر ويژگيها در اين جا [در رابطه با أولواألبا ا
باشد بلكه  نمينظر  مورد »مدني«و انفاق و ... در آن فقط اخالق  به عهد، پيوند، شكيبائي

تقوا  متضمن معني عبادت و مورد توجه است، اخالقي كه »ديني«يا  »رباني«اخالق 
، »خدا فرمان داده است«كنند و آنچه را  وفا مي »عهد خدا«باشد، افراد مذكور، به  مي

از پروردگارشان «ا اجتنابشان به خاطر اين است كه زنند. همچنين هر اقدام ي پيوند مي
 »انابتغاء وجه پروردگارش«و صبرشان هم براي  »از بدحسابي، هراس دارندترسند و  مي
  باشد. بنابراين در همة اخالقيات و رفتارهايشان به خدا و روز واپسين اميدوارند. مي

كسي كه خواستار انصاف و اصالح است، بايد در نحوة تنظيم عقايد، عبادات، اخالق، 
و اعمال نيك روش قرآن را در پيش گيرد كه همة آنها را در يك رشتة زيبا، به صورت 

  ورد. ويژگيهاي مؤمن با تقوا اين چنين است.آ گردنبند زيبائي در مي
هاي ديگر، تابلوهاي زيادي  هاي مختلف نقل كرديم و در سوره در آياتي كه از سوره

كنند كه به ذكر دو نمونه  وجود دارند كه مؤمنين راستين را براي ما تصوير و ترسيم مي
  كنيم:  بسنده مي
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  فرمايد: نمونة اول: خداوند مي

﴿}§øŠ©9 §�É9 ø9 $# βr& (#θ—9 uθè? öΝ ä3yδθã_ãρ Ÿ≅ t6Ï% É−Î�ô³yϑ ø9 $# É> Ì�øóyϑ ø9 $# uρ £Å3≈ s9 uρ §� É9 ø9 $# ôtΒ ztΒ#u 

«! $$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# Ïπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $#uρ É=≈ tG Å3ø9$# uρ z↵Íh‹ Î;̈Ζ9$# uρ ’ tA#u uρ tΑ$yϑ ø9 $# 4’ n?tã ÏµÎm6ãm 

“ÍρsŒ 4†n1 ö� à)ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠø9 $#uρ tÅ3≈ |¡yϑ ø9 $#uρ tø⌠ $# uρ È≅‹Î6¡¡9 $# t,Î#Í←!$¡¡9 $#uρ ’ Îûuρ ÅU$s% Ìh�9 $# 

uΘ$s% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# ’ tA# u uρ nο4θŸ2̈“9 $# šχθèùθßϑ ø9 $# uρ öΝ ÏδÏ‰ ôγyèÎ/ # sŒÎ) (#ρß‰yγ≈ tã ( 
tÎ� É9≈ ¢Á9 $# uρ ’Îû Ï !$y™ù' t7 ø9 $# Ï !#§� œØ9$# uρ tÏnuρ Ä ù̈' t7ø9 $# 3 y7 Í× ‾≈ s9'ρé& tÏ% ©!$# (#θè% y‰ |¹ ( 

y7 Í×‾≈ s9 'ρé&uρ ãΝèδ tβθà) −G ßϑ ø9   .)177/ بقره(  ﴾#$
آنكه رويهايتان را به مشرق و مغرب آريد، نيكى نيست. بلكه نيكوكار كسى «

است كه به خدا و روز قيامت و فرشتگان و كتاب و پيامبران ايمان آورد و مال را 
دگان و در عين دوست داشتنش به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راه مان

ها بدهد و نماز بر پا دارد و زكات بپردازد و  ] برده خواهندگان و در راه [آزادى
] در سختى و محنت  وفاكنندگان به عهد خود چون عهد بندند و [بويژه كسانى كه

  .»و هنگام كار زار بردبارند. اينانند كه راست گفتند و اينانند پرهيزگاران
 ا كه در ايمان به خدا و چيزهاي ديگر تجلي پيدااي ر اين آيه براي مؤمنان، عقيده

مورد عالقه، برپايي نماز و پرداخت زكات  ييبخشش دارادر كند، با تجلي كه  مي
گردد، با هم و به طور جمعي  شود و اخالقي كه در وفا و استقامت متجلي مي گر مي جلوه

  اثبات نموده است.
  ايد:فرم نمونة دوم: اين سخن خداي متعال است كه مي

﴿ßŠ$t7 Ïã uρ Ç≈ uΗ ÷q§�9$# šÏ% ©!$# tβθà±ôϑ tƒ ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# $ZΡ öθyδ # sŒÎ) uρ ãΝßγt6sÛ% s{ 

šχθè= Îγ≈ yfø9 $# (#θä9$s% $Vϑ≈ n= y™ ∩∉⊂∪ zƒÏ% ©!$# uρ šχθçG‹ Î6tƒ óΟ ÎγÎn/ t� Ï9 # Y‰ ¤fß™ $Vϑ≈ uŠÏ% uρ ∩∉⊆∪ 

šÏ% ©!$# uρ tβθä9θà) tƒ $uΖ −/ u‘ ô∃Î� ñÀ$# $̈Ψ tã z>#x‹ tã tΛ ©yγy_ ( āχ Î) $yγt/# x‹ tã tβ% x. $�Β# t� xî 

∩∉∈∪ $yγ‾Ρ Î) ôNu !$y™ #v� s)tG ó¡ãΒ $YΒ$s) ãΒ uρ ∩∉∉∪ tÏ% ©!$# uρ !#sŒÎ) (#θà) x�Ρr& öΝs9 (#θèùÌ�ó¡ç„ öΝ s9 uρ 
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(#ρç� äIø)tƒ tβ% Ÿ2uρ š÷t/ š�Ï9≡sŒ $YΒ# uθs%  ... تا ...tÏ% ©!$# uρ šχθä9θà) tƒ $oΨ −/ u‘ ó=yδ $oΨ s9 

ôÏΒ $uΖ Å_≡uρø— r& $oΨ ÏG≈ −ƒÍh‘ èŒuρ nο§� è% &ãôã r& $oΨ ù= yèô_$# uρ šÉ) −Fßϑ ù= Ï9 $�Β$tΒ Î)﴾     

  .)74 -63فرقان/(  
روند و چون با جاهالن  عبادالرحمن كساني هستند كه با تواضع در زمين راه مي«

با سجده و قيام براي پروردگار خود شب  و گويند شوند، سالم مي روبرو مي
ارا عذاب جهنم را از ما دوركن كه عذابش گويند: پروردگ كنند و مي داري مي زنده

كنند،  پر زيان و فراگير است، جهنم جايگاه بدي است، و كساني كه چون انفاق مي
دهند و دراين ميان معتدل  نمايند و نه تنگدستي و خسيسي نشان مي نه اسراف مي

ية گويند: پروردگارا همسران و فرزندان ما را ما و پابرجا باشند... و آنها كه مي
  .»آرامش ما قرار ده و ما را امام تقواپيشگان بگردان

مطلوب را گرد آورده و نيازي به  اي است كه همة ويژگيهاي نيك و مجموعه و اين،
  پردازي ندارد. حاشيه

  عبادت مؤمن، شکلی از اخ@ق و اخ@ق او شکلی از عبادت است
ادت از نظر شخص مؤمن عبخواهيم در اين جا بگوييم اين است كه:  فشردة آنچه كه مي

نوعي از اخالق است. زيرا كه انگيزة آن، وفاداري به خدا و سپاسگزاري از نعمت و 
تعظيم است،  پاسداري و اعتراف به زيبايي و نيكي و گراميداشت كسي كه اهل توقير و

باشد كه جملگي نزد مؤمنان فاضل از مكارم اخالق و خويهاي ارزشمند به حساب  مي
ر و منين پرستشگؤكنيم كه قرآن به دنبال اوصاف م همين سبب مالحظه ميروند. به  مي

y7﴿فرمانبردار، عبارتهايي نظير  Í× ‾≈s9 'ρé& tÏ% ©!$# (#θè% y‰ y7﴿و  1﴾¹| Í× ‾≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχθè% Ï‰≈¢Á9 $#﴾2 

 افزايد. صدق، يك فضيلت اخالقي ويژه است و از اين جهت استحقاق آن را يافته و مي

________________ 

  .177 – بقره -1
  .15 –حجرات  -2
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و استوارترين و پايدارترين درجة آن، صدق با اند كه باالترين  دهبلكه مختص بدان ش
  خداي رب العالمين است.

موقعي كه عبادت براي مؤمن، شكلي از اخالق ستوده بود، اخالق نيز براي او شكلي 
  از عبادت خواهد بود.

اش ايمان به  يك اخالق الهي است كه انگيزه ]چنانكه يادآور شديم[نظر  اخالق مورد
باشد.  و تداوم بخش آن اميد به آخرت، و مقصدش خرسندي و پاداش خدا مي خدا

شخص با ايمان راستگويي، امانتداري، وفا به عهد، صبر در سختي و گرفتاري، كمك به 
ستمديده، دستگيري از ضعيف، مهرباني به كوچك، احترام به بزرگ و رعايت فضيلت و 

ظر و خشنودي پروردگار خويش و به نيكي در رفتار و روش خود را به خاطر جلب ن
  دهد. دست آوردن پاداش او انجام مي

در اين زمينه، قبالً آياتي از قرآن را خوانديم و در اين جا به توصيف خدا از بندگان 
  فرمايد: كنيم. خداوند مي نيكوكارش در رابطه با رحمت و ايثار و بخشش، اكتفا مي

﴿tβθßϑ ÏèôÜ ãƒuρ tΠ$yè©Ü9 $# 4’ n?tã ÏµÎm7 ãm $YΖŠÅ3ó¡ÏΒ $VϑŠÏKtƒuρ #��� Å™r&uρ﴾   )8/ انسان(.  
  .»خورانند ، به درمانده و يتيم و اسير ميدوست داشتنشو غذا را با وجود «
  گويد: و از زبان آنها مي هاي واقعي و مقاصد قلبي آنان را آشكار ساخته سپس انگيزه

﴿$oÿ©ςÎ) ö/ ä3ãΚ ÏèôÜ çΡ Ïµô_uθÏ9 «!$# Ÿω ß‰ƒÌ� çΡ óΟ ä3ΖÏΒ [!# t“ y_ Ÿωuρ #�‘θä3ä© ∩∪ $‾Ρ Î) ß∃$sƒwΥ ÏΒ 

$uΖ În/ §‘ $�Β öθtƒ $U™θç7 tã # \�ƒÌ�sÜ ôϑ s%﴾  )10- 9/ انسان(.  
دهيم. از شما  جز اين نيست كه براى كسب خشنودى خداوند به شما خوراك مى«

ما در روزى كه [رويها] ترش شوند و بس دشوار ، خواهيم پاداشى و سپاسى نمى
  .»ترسيم است از پروردگارمان مى

 ،شود و آن اين است كه از يك جهت ديگر هم عبادت محسوب مي اخالق مؤمن
معيار وي در سنجش فضيلت و رذيلت (خوبي و بدي) و مرجع اقدامات و فعاليتهايش، 

  باشد. امر و نهي خدا مي
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ضمير آدمي به تنهايي مصون از خطا نبوده و بسيارند افراد و جمعيتهايي كه دلهايشان 
عقل به تنهايي نيز در امان نيست، زيرا كه محدود  .1ي زشت متمايل گرديده استكارهابه 

باشد. دليل واضح گفتة ما،  ها مي جوئي به شرايط و موقعيتها و تحت تأثير هوسها و كينه
  باشد. اختالف پردامنة فالسفة اخالقي در مورد مقياس حكم اخالقي مي

اين كه دربارة هر گروهي، از سرزميني براي عرف نيز، ثبات و عموميتي نيست، براي 
  كند. اي به منطقة ديگر، تغيير شكل پيدا مي به سرزمين ديگر و منطقه

اشتباهي كه انحراف و  بي بدين سبب، فرد مؤمن به مبدأ و سرچشمة محفوظ و
  شود و آن، حكم خدا است: فراموشي ندارد و تأثيرپذير و ستمگر نيست، متوسل مي

﴿ôtΒ uρ ß|¡ômr& zÏΒ «! $# $Vϑ õ3ãm 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ Ï%θãƒ﴾  )50/ مائده(.  
  .»براي كساني كه اهل يقين هستند، حكم چه كسي از خدا بهتر و نيكوتر است«

طلبي  و بسيار فشرده مطلب اين كه: مؤمن، خدا را براي فضيلتبيان خالصه 
ت شود، كند و ميان اين دو اگر دق بلكه براي عبادت خدا، كسب فضيلت مي پرستد نمي

  تفاوت بزرگي وجود دارد. 
  

________________ 
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  اصالحات اسالمي در زمينة عبادت

  غير خدا نبايد پرستيده شود. -

  اسالم عبادت را از قيد و بند كاهنان نجات داد. -

  مبناي پذيرش، اخالص است. -

  اي كه خود تعيين كرده است. عبادت خدا فقط با شيوه -

  تعادل ماديت و معنويت. -

  آساني و گشايش. -

  پيشگفتار
ها را فاسد كرد.  ها و عقيده هليت ملعون، همه چيز را به پوچي و تباهي كشيد. انديشهجا

محتوا ساخته، تمامي زندگي را به  الگوها و فرهنگها را بيعبادات، آيينها، اخالق و آداب، 
اي از دين انبياء خدا نيز از آسيب اين تباهي فراگير، محفوظ  فساد كشيد و هيچ جنبه

  نماند.
خواست آخرين فرستادة خويش را با هدايت و دين حق  ه خداوند ميهنگامي ك

رنگارنگي در جهان وجود  داتامبعوث نموده بر همة اديان غالب گرداند، شعائر و عب
ها و  داشت كه قسمتي از آنها بازماندة اديان آسماني پيشين و بخشي ديگر، افزوده

از آنها شكل و محتواي خود را از و ابداعي بودند، بعضي  زميني نو در آمده هاي پديده
برخي ديگر، با وجود مسخ محتوا، شكل خود را حفظ كرده بودند. در  دست داده بودند و

نتيجه جهت آنها منحرف گرديده و از كسي كه شايستة عبادت بود، يعني خدا، به سوي 
  هاي زميني و آسماني آنها برگردانيده شده بودند. خدايان و يا واسطه

ظواهر افراط ورزيدند، روح و اخالص خود را از دست  ديان در مراسم وبرخي از ا
داده بودند و بعضي ديگر، از قيد و بند هر آيين و شكلي خارج گرديده و فاقد مفهوم 

  تعبد و آزمايش و بندگي شده بودند.
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ادياني بودند كه از شدت سختگيري و فشار، به صورت بند و زنجيري در آمده بودند 
  يگري از فرط نرمش و آسانگيري، شكل بازي و سرگرمي پيدا كرده بودند.و اديان د

در چنين وقتي اسالم آمد، اما نه به سوي افراط گرائيد و نه با كوتاهي كنندگان 
و بدون انحراف و افراط و كوتاهي  »دين قيم«تان شد، بلكه از سوي خداوند، يك همداس

  فرمايد: د به پيامبرش مياي درآمد كه خداون قرار داده شده و به گونه

﴿≅è% Í_‾Ρ Î) Í_1y‰ yδ þ’ În1u‘ 4’ n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ) tG ó¡•Β $YΨƒÏŠ $Vϑ uŠÏ% s'©# ÏiΒ tΛÏδ≡t� ö/ Î) $Z�ŠÏΖ ym 4 $tΒ uρ 

tβ% x. zÏΒ tÏ. Î�ô³ßϑ ø9 $# ∩⊇∉⊇∪ ö≅ è% ¨βÎ) ’ ÎAŸξ|¹ ’ Å5Ý¡èΣ uρ y“$u‹ øtxΧuρ †ÎA$yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ 

tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇∉⊄∪  Ÿω y7ƒÎ� Ÿ° … çµs9 ( y7 Ï9≡x‹Î/ uρ ßN ö� ÏΒ é& O$tΡ r&uρ ãΑ ¨ρr& tÏΗ Í>ó¡çRùQ $# ∩⊇∉⊂∪ ö≅ è% u� ö� xî r& 

«! $# Èöö/ r& $|/ u‘ uθèδ uρ �> u‘ Èe≅ ä. & óx«﴾    )/ 164-161انعام(  
مرا پروردگارم به راه راستي هدايت كرده است، به ديني استوار، آيين  :بگو«

نماز و عبادت من و زندگي و مرگم از آن  :حنيف ابراهيم كه از مشركان نبود. بگو
ام و  خدا، پروردگار جهانيان است. شريكي براي او نيست و من به اين فرمان يافته

رگاري غير خدا جستجو كنم، در حالي كه او آيا پرو :نخستين مسلمان هستم، بگو
  .»پروردگار هر چيزي است؟!

گاه اساسي  نگ بنا و تكيهكه س آري، اسالم رهنمودها و اصول اصالحي چندي آورد
  شوند و ما در صفحات آينده به بيان آنها خواهيم پرداخت. عبادات اسالمي محسوب مي

  غير خدا نبايد پرستيده شود
  غير خدا نبايد پرستيده شود -1

مطالعه قبل، تاريخ نگار مشهور يوناني، پلوتارك، بعد از بررسي و  بيش از دو هزار سال
رد به شهرهايي بدون حصار و پادشاه و ثروت و آداب و بدون امكان دا«اظهار داشت: 

آن چراگاه، برخورد كنيم، ولي هرگز كسي شهري بدون پرستشگاه يا شهري كه مردم 
  .»عبادت نكنند مشاهده نكرده است



  

  155    ة عبادتاصالحات اسالمي در زمين
  

دليل ثبت اين حقيقت در تاريخ، تنها اين بوده است كه توجه به آفريدگار بزرگ، در 
گيرد... هر چند كه اين شعور  و از ژرفاي روح سرچشمه ميفطرت بشري جايگزين بوده 

اصيل، در موارد زيادي راه شناخت معبود واقعي خود (اهللا) را اشتباه رفته و گرفتار امواج 
يا همراه او معبودهاي ديگري گرفته  گمراهي شده، غير خدا را پرستيده ناداني و غفلت و

ق با قانون و خواست اونبوده، مورد پرستش است و يا خدا را به شكلي از عبادت كه مواف
  قرار داده است.

سوي  اين بود كه فطرت را در جهت صحيح خود به ‡ بنابراين، رسالت پيامبران
خدا قرار داده، آن را از انحراف باز دارند تا انسان غير خدا را نپرستيده چيزي را شريك 

  ويش تلقي نكند.را به جاي او پروردگار خ ي از مخلوقاتضاو نسازد و بع
در زمانهايي كه مدت زيادي از دعوت پيامبران گذشته، پيام آنان فراموش يا دگرگونه 

شد، مردم به گمراهي افتاده، انواع خداياني را كه براي عقل ناپذيرفتني بود، پرستش  مي
  نمودند. مي

زبان  بارة ملكه سبا و ملت او از كردند، چنانكه قرآن در گروهي خورشيد را عبادت مي
  گويد: هدهد سليمان مي

﴿$yγ›?‰ ỳ uρ $yγtΒ öθs% uρ tβρß‰ àfó¡o„ Ä§ôϑ ¤±= Ï9 ÏΒ ÈβρßŠ «!$# z−ƒy— uρ ãΝßγs9 ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# 

öΝ ßγn=≈ yϑ ôã r& öΝèδ £‰ |Ásù Çtã È≅‹Î6¡¡9 $# ôΜßγsù Ÿω tβρß‰ tG ôγtƒ﴾   )24/ نمل(.  
ن، كنند و شيطا او و ملتش را ديدم كه به جاي خدا، خورشيد را سجده مي«

اعمالشان را در نظرشان آرايش داده و از راه بازشان داشته است تا هدايت 
  .»نشوند

  نمودند. ها، ماه و ستارگان را پرستش مي صائبيبرخي مانند قوم ابراهيم و سپس 
بعضي همچون مجوسان، آتش را پرستيده، براي آن جايگاهي متعدد ساخته، اوقاتي 

گذاشتند يك لحظه  داراني معين كرده، نمي پردهاختصاص داده، برايش خدمتگزاراني و 
هاي  بود كه براي آن در زمين، حفره جمله عبادات آنها براي آتش اين خاموش گردد. از

كردند. اينها چند دسته بودند: يك دسته كه اكثريت  چهار ضعلي كنده دور آن طواف مي
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دانستند و دستة  ميسوزاندن آنها را حرام  مجوسان بودند، انداختن اشخاص به آتش و
رسيدند كه خود و فرزندانشان را برايش قرباني  پرستي مي ديگر به آن حد از آتش

  كردند. مي
ناميده  »حلبانيه«هاي فوق، آب را به پرستش گرفته، گروهي ديگر برخالف گروه

همه چيز آب است و هر والدت و رشد  أكردند كه چون منش شدند. اين عده گمان مي مي
  نظافت و ساختماني به آن بستگي دارد، بايد پرستيده شود. كي وو نمو و پا

پرستيدند و  پرستيدند. جمعي اسب را مي را مي زيادي هم بودند كه جانوران گروههاي
دند و يا حتي هنديهاي امروزي) پرستي مانند مصريان قديم كه گاو آپيس را مياي ( دسته

  نمودند. را پرستش مي وگا
بودند و دستة ديگر، درخت  زنده و مرده را مورد پرستش قرار دادهاي هم انسانها  دسته

  فرمايد: آن ديگري جن را چنانكه خداوند مي و

﴿ö≅ t/ (#θçΡ%x. tβρß‰ ç7 ÷ètƒ £Éfø9 $# ( Νèδ ç� sYò2r& Ν ÍκÍ5 tβθãΖ ÏΒ ÷σ •Β﴾  ) /41سباء(.  
  .»پرستيدند و بيشترشان به آنها ايمان داشتند هارا مي آنها جن«

بيماري  نمودند و اين، يك ها را عبادت مي ها و مجسمه كه بت دكساني هم بودن
قديمي از روزگار قوم نوح بود كه به جاي خدا، بتهاي ود، سواع، يغوث، يعوق و نسر را 

نقل كرده است كه بتهاي مزبور، نخست  بابن عباس معبود خويش گرفته بودند. 
ه بودند و پس از گذشت مدتي، شكلهاي بعضي از مردگانشان بودند كه براي يادبود ساخت

  به پرستش آنها پرداختند.
پرستي در قرن ششم ميالدي به اوج خود رسيد  در سرزمينهايي مانند هندوستان، بت

انگيز و هر  ميليون بالغ گرديد، هر چيز جالب و شگفت 330وتعداد خدايان در اين قرن به 
، بتها و ترتيب و بدين پديدة مهم و حساسي در حيات، به صورت خدايي پرستيده شد

   .1ها و معبودها از مرز و شماره بيرون شدند پيكره

________________ 
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پرستي در ميان اعراب، گسترش و انتشار وسيعي يافته بود. ابن  پيش از اسالم، بت
، بتي براي پرستش قرار داده بود. هنگامي خانة خود اي در  هر خانوادهاسحاق گفته است: 

و  نمود تا آخرين گشت، آن را مسح مي ز سفر باز ميكرد، يا ا كه كسي آهنگ مسافرت مي
  اولين لحظاتش با او پيوند پيدا كند.

پرستيديم. هر گاه  در زمان جاهليت، سنگ را مي ابو رجاء عطاردي نيز گفته است: ما
دوشيديم و  جمع كرده شير گوسفندي را روي آن مي، مشتي خاك آورديم سنگي گير نمي

  يم.پرداخت سپس به طواف آن مي
وقتي كه قبيله  پرستيدم، يكي از كساني بودم كه سنگ مي گويد: من عمر بن عبسه مي

رسيد و خدايي با خود نداشت، مردي از آن ميان بيرون رفته، چهار سنگ  به جايي مي
را كه بهترين سنگ بود، معبود كرد و چهارمي  آورد، سه عدد از آنها را اجاق ديگر مي مي

ه بسا قبل از كوچيدن، سنگ بهتري پيدا كرده به جاي سنگ خويش قرار ميدادند و چ
  گزيدند!! قبلي برمي

  بست!؟ ببينيد انسان چقدر ذلت و گمراهي پيدا كرده بود كه به چنين ضاللتهايي دل مي
مكه را فتح نمود، در محوطة خانةخدا، سيصد وشصت بت  صزماني كه رسول خدا

u﴿صورت آنها نمود و گفت: پيدا كرد و شروع به شمشير كوبيدن بر سر و  !% ỳ ‘,ysø9 $# 

t,yδ y— uρ ã≅ÏÜ≈ t6ø9 $# 4 ¨βÎ) Ÿ≅ ÏÜ≈t7 ø9$# tβ% x. $]%θèδ y—﴾1 هاي پيامبر سرنگون شده به زمين  آن بتها با ضربه

  و سوزانده شدند. از مسجد بيرون برده شده صغلتيدند. سپس به فرمان پيامبر مي
يعني [ الهي نزديك بودنديتهاي حتي كساني كه به زمان نزول كتب آسماني و هدا

آورده و پرستي بر آنها هجوم  از راه توحيد منحرف شدند و افكار بت] يهوديان ومسيحيان
  دينشان را تباه ساخت.

بينش يهوديان نسبت به الوهيت فاسد گرديده، به خداوند نسبتهاي ناروايي از قبيل 
گيري و چيزهايي را  شتيصفات نقصي دادند، بطوري كه جهل و پشيماني و خستگي و ك

________________ 

  ).81سراء، آيه (سوره ا حق آمد و باطل نابود شد. حقا كه باطل نابودشدني بود. -1
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دانند. تعالي اهللا عما  اش قابل تحقق مي باره كه در اسفار عهد قديم موجود است، در
  يقولون!

پرستي در امان نماندند. دين مسيح آنچنان از دستشان خارج  مسيحيان هم از غلبة بت
ين مسيح، انگيز است كه آيين راست شود! واقعاً تأسف شد كه آب از ميان انگشتان جاري مي

بعد از آن هم تاريخ جز اندك مدتي نتوانست به حالت سالم و توحيدي خود باقي بماند. 
اين دين دچار مصيبت دو مرد تحريفگر شد: يكي از آنها مرد مذهب بود و ديگري مرد 

  حكومت.
ساخته نور توحيد  هاي مسيحيت را ناپديد است كه نشانه »پولس مقدس«اولي: همان 

پرستي كه از آن تأثير پذيرفته بود،  يده و آن را با خرافات جاهليت و بترا خاموش گردان
را از ميان  اش در آميخت و دومي: امپراطور، قسطنطين (كنستانتين) است كه بازمانده

كنند و به عقيدة مشتركي  برداشت. وي اسقفها و بطريقها را گرد آورد تا با هم گفتگو
دة عجيب رسيدند. ايمان به خداي پدر يگانه و به برسند. آنها هم سرانجام به اين عقي

القدس در پيكر  پروردگار، عيسي مسيح، پسر خدا، خداي حقي از خداي حق! كه از روح
مريم بتول، زاده شد و رنج ديد و سركوب و  مادي متجلي گرديده، به صورت انساني از

  كشته گرديد و به دار آويخته شد و مدفون گرديد...
پرستي رومي و آيين  و بت شد از خرافات يوناني مسيحيت، مادة مركبي ترتيب، و بدين

  افالطوني مصري (نو افالطوني).
مسالة مهم و عجيب اين است كه آنها، مسيحي را كه در عبادت خدا و اعتراف به 
عبوديت پروردگار خويش از همه جلوتر بود، پرستيدند و در ضمن شخصيتهاي روحاني 

ه و در عبادت آنها، چنانكه سيل هاي مذهبي را نيز معبود گرفت هو پيكرمقدس و تصاوير 
  دربارة مسيحيان قرن ششم گفته است، حد و مرزي نشناختند. ]مترجم قرآن به انگليسي[
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  دعوت اسالم به پرستش خداوند يكتا
ها را پوشانده و جاهليت بر دنياي  قبل از اسالم، همچون سيلي كرانهبدينسان شرك، 

رديده بود. اما اسالم در برابر شرك، با تمام انواع و مظاهرش چه موضعي قديم، حاكم گ
  داشت؟

د و رها كردن پرستش تمامي به پرستش فقط خداون اسالم آمد و كارش فراخوان
خواه از نوع بشر و يا از نوع جن و يا هر يك از  پنداري و پروردگاران ساختگي، خدايان

اسالم توحيد است: توحيد در ربوبيت و توحيد در  مخلوقات عوالم باال و پايين بود. روح
اشد. شعار اسالم همان جمله ب الوهيت كه به معني منحصر ساختن عبادت به خداوند مي

و پيامبران پيش صاست، كه باالترين سخن و شعار حضرت محمد »ال إله إالاهللا«بزرگ 
  باشد. شهادتين در اسالم، مي از او بود و يكي از دو ركن

در برنامة جاوداني آن قرآن  ]براساس وسعت آموزشهايشاي اسالم [حتوروح و م
اين كريم متجلي گشته است و راز اين برنامة عمل، در سورة فاتحه خالصه گرديده و 

‰x‚$−ƒÎ) ß﴿سوره نيز در آية  ç7÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡nΣ ∩∈∪﴾ باشد. يعني چيزي و  متمركز مي

  طلبيم. از موجودي غير او ياري نمي پرستيم و كسي را غير از خدا نمي
نخستين سفارش قرآن كريم و نخستين اصلي كه مسلمان شدن هر كس و تبعيت مردم 

پرستيد و چيزي را شريك او خدا را ب«كه  با پيامبر براساس آن قرار داشت، اين بود
  .»نسازيد

فراخواند، اين  اولين چيزي كه پيامبر اسالم، پادشاهان و فرمانروايان روي زمين را بدان
بود كه بايد فقط خدا پرستيده شود و شريكي براي او نباشد و خدايان و معبودهايي كه 

اند و خود را بنده و ذليل كسي كه شايستة خضوع و  مردم به جاي خدا انتخاب كرده
  انداخته شوند. اند، دور فروتني نيست قرار داده

يصر، نجاشي و ديگر زمامداران و هاي خود به ق به همين دليل بود كه پيامبر نامه
  داد كه: سورة آل عمران پايان ميحكمرانان را با اين آيه از 
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﴿ö≅è% Ÿ≅÷δ r' ‾≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9 $# (# öθs9$yès? 4’ n< Î) 7πyϑ Î= Ÿ2 ¥!# uθy™ $uΖ oΨ ÷� t/ ö/ä3uΖ ÷� t/ uρ āωr& y‰ ç7÷ètΡ āωÎ) ©!$# 

Ÿωuρ x8Î� ô³èΣ ÏµÎ/ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ x‹Ï‚−G tƒ $uΖ àÒ÷èt/ $³Ò÷èt/ $\/$t/ ö‘ r& ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# 4 βÎ* sù (#öθ©9 uθs? 

(#θä9θà) sù (#ρß‰ yγô©$# $‾Ρ r' Î/ šχθßϑ Î= ó¡ãΒ﴾   )64/ آل عمران(.  

اي كه ميان ما و شما، مشترك است،  بگو: اي اهل كتاب به شعار و كلمه«
روي بياوريد، يعني اين كه غير خدا را نپرستيم و چيزي را شريك او قرار 

از ما، بعضي ديگر را ارباب و پروردگار نگيرند. اگر روي ندهيم و بعضي 
  .»گردانيد، بگوييد: شاهد باشيد كه ما مسلمان هستيم

و تاكيد قرآن، دعوت همة فرستادگان خدا اين بوده است. همة آنها قوم  طبق تشريح
خويش را به عبادت خداي تنها و خودداري از پرستش طاغوت فرا خواندند. هر چيزي 

اي خدا پرستيده شود، طاغوت است و بنابراين بيش از دو معبود، قابل تصور كه به ج
نيست: يا خدا و يا طاغوت. كسي كه از عبادت خدا سرپيچي كند، بدون شك در راه 

  پرستش و بندگي طاغوت افتاده است.
  فرمايد: خداوند مي

﴿ô‰s) s9 uρ $uΖ ÷W yèt/ ’Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθß™§‘ Âχr& (#ρß‰ç6ôã $# ©! $# (#θç7Ï⊥ tG ô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9$#...﴾

  .)36/ نحل(  
  .»در هر ملتي پيامبري برانگيختيم كه خدا را بپرستيد و از طاغوت كناره بگيريد«

  فرمايد: و نيز خطاب به پيامبر خود مي

﴿!$tΒ uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ š�Î= ö6s% ÏΒ @Αθß™§‘ āωÎ) ûÇrθçΡ Ïµø‹ s9 Î) … çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& 

Èβρß‰ ç7 ôã $$sù﴾  )25/ نبياءا(.  
دي جز و پيش از تو پيامبري نفرستاديم مگر اين كه به او وحي كرديم كه: معبو«

  .»من نيست و فقط مرا بپرستيد
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هر طرفي كمين گرفته و با همة سالحها با اسالم به سختي بر شرك تاخته است و از 
خطاي نابخشودني،  و آن جنگيده و آن را گناه عظيم و گمراهي بزرگ و باالترين جرم

  معرفي نموده است.

﴿¨βÎ) ©! $# Ÿω ã� Ï�øótƒ βr& x8u� ô³ç„ ÏµÎ/ ã�Ï� øótƒuρ $tΒ šχρßŠ š�Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$t±o„ 4 tΒ uρ 

õ8Î� ô³ç„ «! $$Î/ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n= |Ê # ´‰‹Ïèt/﴾  )116/ نساء(.  
بخشد و چيزهاي غيرشرك را براي هر كسي كه  خداوند، شرك به خود را نمي«
آمرزد و كسي كه به خدا شرك ورزد، به گمراهي عميقي افتاده  خواهد، ميب

  .»است
خدا بميرد، وارد آتش گرديده  هر كس در حال شرك به«در صحيح آمده است كه: 

دهد، مالقات  كسي كه خدا را در حالي كه چيزي را شريك او قرار نمي«و نيز  .1»است
  .2»تش افتاده استك بميرد، در آكند، وارد بهشت گرديده و هر كسي در حال شر

و بزرگواري خدا بخشيده و مورد شفاعت قرار گيرد، هر گناهي ممكن است با فضل 
  مگرشرك نسبت به خداي متعال.

اي فرزندم آدم، اگر با لغزشهايي به اندازة حجم روي «در حديث قدسي آمده است: 
زمين،  تي به وسعت رويبدون شرك مرا مالقات كني، با مغفر زمين با من روبرو شوي و

  .3»با تو روبرو خواهم شد
در اين آيات و روايات تصريح شده است كه اهل توحيد خالص كه هيچ چيزي را 

گردند. زيرا كه  براي خدا شريك قرار نداده باشند، از آمرزشي استثنايي برخوردار مي
________________ 

1- »َخلَ النَّارا ددن ونِ اللَّهنْ دو معدي وهو اتنْ ممن لقي اهللا وهو ال يشرك به شيئا دخل الجنة ، ومن » «م
  روايت بخاري از قول ابن مسعود.» لقيه يشرك به شيئا دخل النار

  به نقل از مسلم از جابربن عبداهللا. -2
  .ك َلو أَتَيَتنى ِبقُرَابِ األَرضِ َخَطايا ثُم َلقيَتنى الَ تُْشرِك بِى شَيًئا ألَتَيُتك ِبقُرَابِها مْغفرَةًيا ابنَ آدم إِنَّ -3

ترمذي اين روايت را تحسين نموده و از حديث انس نقل كرده است. مسلم نيز مضمون آن را از ابوذر نقل 
  ل نموده است.كرده و طبراني عين آن را از ابوذر نق
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وزاند، س لغزشها را هر چند كه مانند كف دريا باشند مي توحيد خالص، گناهان و
  برد. همانگونه كه شرك، خوبيها را گرچه به شماره ريگها باشند از بين مي

و ممنوع ساختن عبادت غير  اسالم در موضعگيري قاطع خود نسبت به هر گونه شرك
  خدا، كامالً حق داشته است.

نوعي خضوع است كه جز براي بخشندة باالترين ] بنا به گفتة ابن سيدهعبادت [
از قبيل حيات، فهم، گوش و چشم سزاوار نيست... زيرا كه ناچيزترين  هاي نعمت، گونه

مقدار عبادت هم باالتر از آن است كه در برابر كسي غير از خداي سبحان انجام داده 
 .1باشد به همين جهت عبادت فقط شايستة خداوند ميشود، 

باالترين و شايستة كسي جز بخشندة گويد: عبادت، نهايت تعظيم است  ميامام رازي 
برداري از هر چيزي بدان  و بزرگترين موهبت و نعمت، يعني هستي، كه امكان بهره

  فرمايد: اين قول خداوند نيز بدان اشاره دارد كه مي .2باشد بستگي دارد، نمي

﴿ô‰s% uρ š�çG ø) n= yz ÏΒ ã≅ ö6s% óΟ s9 uρ Û�s? $\↔ø‹ x©﴾  )9/ مريم(.  
  .»نبودي را آفريدم در حالي كه چيزيپيش از اين تو «

  همچنين اين آيه:

﴿ y# ø‹x. šχρã� à�õ3s? «! $$Î/ öΝ çGΨ à2uρ $Y?≡uθøΒ r& öΝ à6≈ uŠômr' sù﴾   )28/ بقره(.  
  .»تان كرد زنده ورزيد در حالي كه مرده بوديد و او چگونه به خدا كفر مي«

  گيرد، او آفريده است: و هر چيزي را كه مورد استفاده قرار مي

﴿uθèδ “Ï% ©!$# šYn= y{ Ν ä3s9 $̈Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $YèŠÏϑ y_﴾  )29/ بقره(.  
  .»ود دارد، را براي شما آفريده استاو كسي است كه هر چه در زمين وج«

  ؛و

________________ 

  .96، ص 13المخصص ج  -1
  .242، ص 1تفسير كبير، ج  -2
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﴿óΟs9 r& (# ÷ρt� s? ¨βr& ©! $# t� ¤‚y™ Νä3s9 $̈Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# xzt7 ó™r&uρ öΝ ä3ø‹n= tæ 

… çµyϑ yèÏΡ Zοt�Îγ≈ sß ZπuΖ ÏÛ$t/ uρ...﴾  )20/ لقمان(.  
بينيد كه خداوند آنچه را در آسمان و زمين است براي شما رام كرد و  آيا نمي«

  .»هاي ظاهري و باطني را بر شما تمام گردانيد نعمت
كه نعمتهايي كه انسان را در همة اشكال و مراحل  و در اين حقيقت شكي نيست

  فرمايد: چنانكه مي باشند، پوشانند، فقط از جانب خدا مي مي حيات فراگرفته و سراپايش را

﴿$tΒ uρ Ν ä3Î/ ÏiΒ 7πyϑ ÷èÏoΡ zÏϑ sù «!   .)53/ نحل(  ﴾...#$
  .»هر نعمتي كه داريد، از خداست«

واع بخشندة حقيقي انپروردگار متعال، «گويد:  مي »شفاء العليل«ابن قيم در كتاب 
مت آوردنشان يك نع سمان از شمارش آنها ناتوانند. پديدنعمتهايي است كه اهل زمين و آ

دادنشان، يك نعمت است... گويا و ناطق ساختنشان يك نعمت ... گوش، چشم و انديشه 
است... و روزي فراوان بخشيدن به آنان با انواع و اقسام گوناگون، يك نعمت ... 

صفات و افعال خود، يك نعمت ديگر... شناساندن خودش به آنها از طريق اسماء و 
و قرار دادن محبت و معرفت خويش در دلهاشان، جاري ساختن ذكر خود بر زبان آنها 

نعمتي ديگر و نگهداري آنان پس از ايجاد، نعمتي ديگر... و قيام به مصالح كوچك و 
بزرگ آنها يك نعمت است... و راهنمايي به عوامل مصلحت و معيشت آنها، نعمتي ديگر 

د قدرت بشر پذير و در ح از جانب اوست و برشمردن نعمتهاي خدا به تفصيل، امكان
  .»باشد نمي

كسي يا چيزي در زمين يا آسمان  بنابراين، تنها او در خور پرستش و عبادت بوده
  تواند همتاي او تلقي شود. نمي

اقدام نكرده  اي با شرك اسالم، از روي سختگيري و دشوارپسندي، به چنين مبارزه
دهد. چه ذلتي  نميذلتي است كه با كرامت انسان وفق  ]در حقيقتاست. زيرا كه شرك [

سازد و  تسليم جانوران و جمادات مي تواند براي انسان باالتر از شركي باشد كه او را مي
  كند؟! پايه و موهومي گرفتار مي به ترس و اميد بي
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گذشته از اين كه عامل انحطاط و آلودگي و پستي انسان است، خالف حقيقت و 
  ده است كه:باشد. خداوند راست فرمو تحريف واقعيت نيز مي

﴿(#θç6Ï⊥ tFô_$$sù š[ ô_Íh�9 $# zÏΒ Ç≈ rO÷ρF{$# (#θç6Ï⊥ tFô_$# uρ š^ öθs% Í‘ρ–“9 $# ∩⊂⊃∪ u !$x� uΖ ãm ¬! 
u� ö� xî tÏ.Î� ô³ãΒ ÏµÎ/ 4 tΒ uρ õ8Î� ô³ç„ «! $$Î/ $yϑ ‾Ρ r( s3sù §�yz š∅ÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# çµà� sÜ÷‚tFsù ç� ö� ©Ü9$# 

÷ρr& “Èθôγs? ÏµÎ/ ßw† Ìh�9 $# ’ Îû 5β% s3tΒ 9,‹ Åsy™ ﴾  )31-30/ حج(.  
از پليدي بتها كناره بگيريد و از گفتار ناروا بپرهيزيد و براي خدا، مخلص و «

راست روش باشيد و شرك نورزيد. هركس به خدا شرك ورزد، مثل آنست كه از 
او را (بدنش را) بربايند و يا باد، او را به مكان مرغان  آسمان سقوط كند و

  .»دوردستي بياندازد
هايش، اعالن جنگ  و گمراهگر، در همة رنگها و گونه ا اين شرك انحرافياسالم ب

نموده و ارزش انسان را باال برد و اعالم داشت كه او مخلوقي ارجمند و ممتاز است كه به 
   جانشيني خدا در زمين رسيده و بهترين شكل و نيكوترين تركيب را پيدا كرده است:

﴿ô‰s) s9 uρ $oΨ øΒ §� x. ûÍ_t/ tΠyŠ# u öΝ ßγ≈ oΨ ù= uΗ xquρ ’ Îû Îh� y9 ø9$# Ì�óst7 ø9 $# uρ...﴾  )70/ اسراء(.  
  .»و ما آدميان را گرامي داشته آنها را در خشكي و دريا به حركت درآورديم«

﴿øŒÎ) uρ tΑ$s% š�•/ u‘ Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Zπx�‹ Î= yz...﴾  )30/ بقره(.  
  .»دهم گفت: من در زمين جانشيني قرار مي هنگامي كه پروردگارت به فرشتگان«

﴿ô‰s) s9 $uΖ ø) n= y{ z≈ |¡Σ M} $# þ’ Îû Ç|¡ômr& 5ΟƒÈθø) s? ﴾  )4/ تين(.  
  .»انسان را در بهترين تركيب و تعادل آفريديم«

﴿ö/ä. u‘ §θ|¹uρ z|¡ômr' sù ö/ ä.u‘ uθß¹ ﴾  )3/ تغابن(.  
  .»صورتي نيكو بخشيد نگاري كرد و شما را چهره«

﴿zΟ‾= tæ z≈ |¡Σ M}$# $tΒ óΟ s9 ÷Λ s>÷ètƒ ﴾  )5/ علق(.  
  .»دانست، ياد داد به انسان آنچه را كه نمي«
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﴿t�¤‚y™ uρ /ä3s9 $̈Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $Yè‹ ÏΗ sd çµ÷Ζ ÏiΒ...﴾  )13/ جاثيه(.  
  .»رد، همگي را براي شما تسخير نمودآنچه در آسمانها و زمين وجود دا«

اند،  بر اين مخلوقاتي كه مسخر و در خدمت مصالح او قرار گرفتهدر براچرا بايد انسان 
به خاك افتد؟ چطور اينكار را بكند در حالي كه فرشتگان به فرمان خدا براي تعظيم و 

  اند. اظهارمحبت او، سجده نموده

﴿øŒÎ) tΑ$s% y7 •/ u‘ Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤÎ) 7,Î=≈ yz # Z� |³o0 ÏiΒ &ÏÛ ∩∠⊇∪ # sŒÎ* sù … çµçG ÷ƒ§θy™ àM ÷‚x� tΡ uρ 

ÏµŠ Ïù ÏΒ Çrρ•‘ (#θãès) sù … çµs9 tÏ‰ Éf≈ y™ ∩∠⊄∪ y‰ yf|¡sù èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# öΝßγ{= à2 tβθãèuΗ ød r& 

∩∠⊂∪ HωÎ) }§ŠÎ= ö/ Î)... ﴾  )74-71/ ص(.  
و چون  ،آفرينم كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من از گل، بشري مي هنگامي«

ر او دميدم، برايش به حالت سجده او را سر راست نموده و از حيات خويش د
  .»بيافتيد، همة فرشتگان غير از ابليس، سجده كردند

كيد نمود كه در جهان آفرينش چيزي در خور سجده، تضرع، اميد بستن يا اسالم تأ
  ترسيدن و حساب بردن انسان وجود ندارد.

  فرشتگان، بندگان خاشع و متواضع خدا هستند.

﴿Ÿω tβρç� É9 õ3tG ó¡o„ ôtã ÏµÏ? yŠ$t7 Ïã Ÿωuρ tβρç� Å£óstG ó¡ tƒ ∩⊇∪ tβθßsÎm7 |¡ç„ Ÿ≅ø‹ ©9 $# u‘$pκ ¨]9 $# uρ Ÿω 
tβρç� äIø� tƒ﴾  )20-19 /انبياء(.  

د، شب و روز بدون خستگي و شون نمي كنند و خسته از عبادتش سرپيچي نمي«
  .»كنند سستي تسبيح مي

﴿ ...āω tβθÝÁ÷ètƒ ©! $# !$tΒ öΝèδ t� tΒ r& tβθè= yèø� tƒuρ $tΒ tβρâ÷ s∆÷σ ãƒ﴾  )6/ تحريم(.  
خداوند را در آنچه به آنان فرمان دهد، نافرمانى نكنند. و آنچه را كه فرمان «

  .»دهند يابند، انجام مى مى
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﴿Ÿω … çµtΡθà) Î7ó¡o„ ÉΑ öθs) ø9 $$Î/ Νèδ uρ ÍνÌ� øΒ r' Î/ šχθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊄∠∪ ãΝ n= ÷ètƒ $tΒ t÷t/ öΝÍκ‰É‰ ÷ƒr& $tΒ uρ 

öΝ ßγx� ù= yz Ÿωuρ šχθãèx� ô±o„ āωÎ) Çyϑ Ï9 4|Ós? ö‘ $# Ν èδuρ ôÏiΒ ÏµÏG uŠô±yz tβθà) Ï� ô±ãΒ﴾

  .)28-27/ انبياء(  
آينده و  ،كنند گيرند و آنان به فرمان او كار مى در هيچ سخنى بر او پيشى نمى«

كنند مگر براى كسى كه [خداوند] بپسندد و  داند و شفاعت نمى گذشته آنان را مى
  .»آنان از بيم او در هراسند

تواند به مقام پيامبري يا  اين كه قدرت و منزلت بزرگي دارد و مي بابشر نيز [
ندگي و تجديد حيات باشد. اختيار سود و زيان، مرگ و ز بندة خدا مي ]فرمانروايي برسد

  خود را ندارد، چه برسد به ديگران!
  نهاست:بندگي، صفت ضروري همة انسا

﴿βÎ) ‘≅à2 tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ HωÎ) ’ ÎA# u Ç≈ uΗ ÷q§�9 $# # Y‰ö7 tã ∩⊂∪ ô‰ s)©9 

÷Λ àι9|Áômr& öΝèδ £‰ tã uρ #t‰ tã ∩⊆∪ öΝ ßγ{= ä. uρ Ïµ‹ Ï?#u tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# # �Šö�sù﴾)95- 93/ مريم(.  
اند، جز در بندگى [به پيشـگاه خداونـد]    هيچ كدام از آنان كه در آسمانها و زمين«

گرفته و چنان كه بايد بـر شـمرده    به راستى [خداوند] آنان را فرا. آيند نمى رحمان
  .»] او خواهد آمد و هر يك از آنان روز قيامت تنها [به پيشگاه. است

باشند و  فرمان خدا، ميخورشيد، ماه و ستارگان هم اجرام آسماني هستند كه تسليم 
اي براي سجدة آنها، خميده يا برخاك سائيده  نيست كه كمري براي ركوع يا چهره سزاوار

  شود.

﴿ôÏΒ uρ ÏµÏG≈ tƒ# u ã≅ øŠ©9 $# â‘$yγ̈Ψ9 $#uρ ß§ôϑ ¤±9 $#uρ ã� yϑ s)ø9 $# uρ 4 Ÿω (#ρß‰àfó¡n@ Ä§ôϑ ¤±= Ï9 Ÿωuρ 

Ì� yϑ s)ù= Ï9 (#ρß‰ß∨ ó™$# uρ ¬! “Ï% ©!$# �∅ßγs) n= yz βÎ) öΝ çFΖ à2 çν$−ƒÎ) šχρß‰ ç7÷ès?﴾    

  .)37/ فصلت(  
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سجده  هاي او هستند. براي خورشيد و ماه شب و روز و خورشيد و ماه، از نشانه«
آنها را آفريده است، سجده نكنيد بلكه اگر اهل عبادت هستيد، خدايي را كه 

  .»كنيد
هر چيزي در زمين يا آسمانها خوانده شود، مخلوق ناتواني كه نيرويي غير از خداوند، 

باشد و پديدة ضعيفي كه قدرت  نداشته و موجود نيازمندي كه بر خود متكي نمي
  يست.نگهداري خود را ندارد بيش ن

﴿ā$ yγ•ƒr'‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# z>Î� àÑ ×≅sWtΒ (#θãè Ïϑ tG ó™ $$ sù ÿ…ã& s! 4 āχ Î) š Ï%©!$# šχθ ãã ô‰ s? 

ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# s9 (#θ à) è=øƒs† $ \/$ t/èŒ Èθs9uρ (#θ ãè yϑ tG ô_ $# …çµ s9 ( βÎ) uρ ãΝåκö: è= ó¡ o„ Ü>$ t/—%!$# 

$ \↔ø‹x© āω çνρ ä‹ É)Ζ tF ó¡ o„ çµ ÷ΨÏΒ 4 y# ãè |Ê Ü= Ï9$ ©Ü9$# Ü>θ è= ôÜ yϑ ø9$# uρ ∩∠⊂∪ $tΒ (#ρâ‘ y‰ s% ©! $# 

¨,ym ÿÍνÍ‘ ô‰s% 3 ¨βÎ) ©! $# :”Èθs) s9 î“ƒÍ• tã﴾   )/74 -73 حج(.  
شود، به آن گوش فرا دهيد. آنان را كه به جاى خداوند  اى مردم، مثلى زده مى«

] گرد آيند.  ] آن [همگى توانند مگسى بيافرينند، و لو براى [آفرينش خوانيد، نمى مى
]  توانند آن را از او برهانند. [هم س چيزى را از آنان بربايد، نمى] اگر مگ و [حتّى

خداوند را چنان كه . ] ناتوانند خواهنده و [هم كسى كه از او] خواسته شده [بس
  .»سزاوار اوست، قدر نشناختند. بى گمان خداوند تواناى پيروزمند است

﴿È≅è% (#θãã ÷Š$# tÏ% ©!$# ΟçFôϑ tã y— ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ Ÿξsù šχθä3Î= ôϑ tƒ y# ô±x. Îh� ‘Ø9$# öΝ ä3Ψ tã Ÿωuρ 

¸ξƒÈθøtrB ∩∈∉∪ y7 Í× ‾≈ s9'ρé& tÏ% ©!$# šχθãã ô‰ tƒ šχθäótG ö6tƒ 4’ n< Î) ÞΟ ÎγÎn/ u‘ s's#‹ Å™uθø9 $# öΝåκ š‰r& 

Ü> t� ø% r& tβθã_ö� tƒuρ …çµtG yϑ ômu‘ šχθèù$sƒs† uρ ÿ…çµt/# x‹ tã 4 ¨βÎ) z># x‹ tã y7 În/ u‘ tβ% x. #Y‘ρä‹ øtxΧ﴾

  .)57- 56/ اسراء(  
ايد، بخوانيد. آنها قدرت رفع  كساني را كه به جاي خدا و همانند او پنداشته :بگو«

، هر خوانند ناراحتي شما را ندارند و برگرداندن را نيز نتوانند. كساني را كه مي
جويند، به رحمت او چشم  اي براي نزديكي به خدا مي كدام نزديكتر باشند، وسيله

  .»كه عذاب پروردگارت، حذر كردني است ترسند زيرا دارند و از عذابش مي
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﴿¨βÎ) tÏ% ©!$# šχθãã ô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# îŠ$t6Ïã öΝà6ä9$sW øΒ r& ( öΝ èδθãã ÷Š$$sù (#θç6‹ ÉftG ó¡uŠù= sù 

óΟ à6s9 βÎ) óΟ çFΖ ä. tÏ% Ï‰≈   .)194/ اعراف(  ﴾¹|
خوانيد، بندگاني مانند خودتان هستند پس  كساني كه آنها را به جاي خدا مي«

  .»گوييد پاسختان دهند، اگر راست ميشان تا بخوانيد

  جلوگيري از عوامل و راههاي منجر به شرك
اسالم، تمام احتياط را به كاربرده و هر طريق منتهي به شرك يا همانندي با مشركين را 

  مسدود نموده است.
احترام خود را كه متناسب روي در  هرگونه زياده صكنيم كه پيامبر اسالم مالحظه مي

نمود، با  ندگي و عبوديت خدا نبوده و براي او امتيازي نسبت به ديگران ايجاد ميبا ب
فرمود: مرا همچون مسيحيان كه عيسي را  شدت و قاطعيت ممنوع كرده و به يارانش مي

اين حديث مورد اتفاق همگان  »تادة خدابنده و فرس«بردند، باال نبريد و فقط بگوييد 
  .»عبداهللا ورسوله«است. 

گفت: هر چه خدا و تو  صاز ابن عباس روايت نموده است كه مردي به پيامبر نسائي
  .»هر چه خدا تنها بخواهد«كني؟ بگو:  همتاي خدا قلمداد مي فرمود: آيا مرا ،بخواهيد

داد.  منافقي بود كه مسلمانها را آزار مي صدر زمان پيامبركند:  طبراني روايت مي
م از دست اين منافق به رسول خدا استغاثه كنيم. و بروي بعضي از آنها گفتند برخيزيد

. »و فقط خداوند شايستة استغاثه است به من استغاثه نبايد كرد«فرمود:  صپيامبر
و بنده را.  آموخت كه هر حقي را به صاحب آن بدهند ترتيب به آنها مي بدين صپيامبر

  فقط بنده بدانند و پروردگار را، پروردگار.
 صاي گفتند: اي رسول خدا روايت كرده است كه عده ]د خوببا سننسائي از انس [

اي بهترين ما و فرزند بهترين ما، اي موالي ما و زادة موالي ما! پيامبر گفت: اي مردم، 
، بندة خدا و پيامبر او هستم حرف خودتان را بزنيد و فريب شيطان را نخوريد. من محمد
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ن كرده است، باالترم ببريد و بنا به دارم از حدي كه خداوند برايم تعيي و دوست نمي
  روايتي فرمود: موال، فقط خداوند تبارك و تعالي است.

و بعضي براي  تودة مردم هميشه گرايش به تعظيم رهبران دارند، بعضي صادقانه
باشد! اما  صچاپلوسي، چه رسد به اينكه رهبر مزبور، پيامبر و حتي بزرگترين پيامبر

ن محمد، بنده و م«او را از حد بندگي فراتر نبرند. ت كه ها آموخ به آن صرسول اكرم
. همچنانكه ياد داده است كه هر روز، نه مرتبه، در نمازهاي واجب، »فرستادة خدا هستم

  نشينيد، بگويند: گذشته از مستحبات، هنگامي كه براي تشهد مي
  .»عبده ورسوله ن محمداً هد أن ال إله إال اهللا وأشهد أشأ«

  براي غير خدا نيست قرباني و نذر
 صهمچنين اسالم، قرباني كردن براي غير خدا را بر مسلمانان حرام كرده و پيامبر

از جمله خوراكهاي  .1»ر كسي كه براي غير خدا ذبح نمايدلعنت خدا ب«فرموده است: 
حرام نيز، چيزي است كه نام غير خدا بر آن برده شود و نيز آنچه كه براي بتها قرباني 

   .2گردد
  اسالم بدين ترتيب از توحيد پشتيباني كرده، راههاي نفوذ شرك را بسته است.

  بارة بتهاي جديد هشداري در
گوئيم، الزم است كه  بر ما كه از تحذير اسالم نسبت به تمام اشكال شرك سخن مي

نسبت به بتهاي نويني كه در اين عصر، توحيد خالص را مورد حمله و تهديد قرار 
  ر باشيم. اند، هوشيا داده

دانند كه  بعشي از دينداران سطحي، شرك و عبادت غيرخدا را منحصر به يك شكل مي
پرستي موروثي كهن كه در پرستش خدا يا خداياني به صورت  عبارت است از بت

________________ 

  حديث مورد اتفاق، از قول ابن مسعود. -1
  .48-46ما، ص » الحرامالحالل و«نگاه كنيد به كتاب  -2
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كنند و از آنها  عبادتها و قربانيهايي را تقديمشان ميگر شده،  مجسمه يا تخيل، جلوه
  ايند.نم درخواست منفعت و بركت مي

اند كه شرك مراتب و انواع مختلفي دارد و بتها به دو گونة ديدني و  اينها فراموش كرده
  ناديدني تقسيم گرديده و عبادتها نيز اشكال رسمي و غيررسمي دارند.

بلكه انواعي از آن، از جنبش مورچه  شرك، بزرگ و كوچك و آشكار و نهان دارد.
  ترند. روي سنگ سياه نيز نامحسوس

كنند، اما  ين بتهايي هستند كه مردم آنها را پرستيده و به آنها اظهار دلبستگي ميهمچن
دهند، عبادت  نناميده و كاري را كه در برابرشان انجام ميآنها را بت يا معبود يا خدا 

  ها را بررسي كرد، نه نامها را. شمرند. بايد به مقاصد نگريست نه به الفاظ، و ناميدني نمي
م راجع به هر گونه شركي هشدار داده است: چه بزرگ و كوچك، بدين جهت اسال

هايي را كه از آنها باد  همة دريچهچه آشكار و چه پنهان و براي دفاع از اصالت توحيد، 
خودنمايي را  صبينيم پيامبر وزد، مسدود كرده است. تا آنجا كه مي مسموم شرك مي

  كند. نوعي شرك محسوب مي
گويد كه ميليونها نفر ناخودآگاه،  براي ما سخن مي »يعبودم«يا  »بت«از  قرآن كريم

  :»هوس«پرستند و آن عبارت است از  را ميآن 

﴿|M ÷ƒu t� sùr& ÇtΒ x‹sƒªB $# … çµyγ≈ s9 Î) çµ1uθyδ ã&©# |Êr&uρ ª! $# 4’ n?tã 5Οù= Ïæ...﴾   )23/ جاثيه(.  
روي آيا ديدي كسي را كه هوايش را معبود خود قرار داد و خداوند او را از «

  .»آگاهي به گمراهي كشيد...

﴿|M ÷ƒu u‘ r& ÇtΒ x‹sƒªB $# … çµyγ≈ s9 Î) çµ1uθyδ |MΡr' sùr& ãβθä3s? Ïµø‹ n= tã ¸ξ‹ Å2uρ﴾ )43/ فرقان(.  
  .»شوي؟ آيا ديدي كسي را كه معبود او هواي خودش بود. آيا تو وكيل او مي«

ها و احساسات و اند كه دل پيدا شده در همين روزگار ما، بتها و معبودهاي گوناگوني
مردم، به سوي آنها كشيده شده، به ذكرشان روي آورده، به نامشان سوگند گرايشات 

پرستي،  ها عبارتند از وطن شوند. اين بت كنند و شهيد مي خورده و در راه آنها جهاد مي
  قوميت پرستي و امثال آنها.
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ها و مجالت  مهكني، روزنا مي شوي، در انجمنها و مجامع شركت چون وارد مدارس مي
شنوي و جايي  كني، هيچ ذكري از خدا نمي ها را گوش مي خواني و برنامة فرستنده را مي

ها و احساسات و  بيني كه همة انديشه كني. بلكه معبودهاي ديگري را مي براي او پيدا نمي
مثالً چرخند. اين معبودها وطن، قوميت [ فعاليتها، جز مقدار اندكي، به گرد آنها مي

  باشند. يا جامعه يا نظام حكومتي و چيزهايي از اين قبيل مي ]يتعرب
ها با نام وطن يا قوم و اگر خيلي بزرگواري  اكنون يكي از عادتهاي رايج، افتتاح برنامه

نشان داده شود، به نام اهللا و ملت با هم، و سوگند خوردن باسم وطن يا ملت (سوگند به 
باشد، اگرهم كسي در اين راه  وطن و يا عربيت مينامت اي سرزمين من!) و جهاد در راه 

  گردد! شود، شهيد وطن يا شهيد عربيت و امثال آن محسوب ميكشته 
انگيز  اي در تاريخ اسالم، از جريان شگفت گويد: هر پژوهنده استاد، برنارد لويس مي

د كه دان مي اطالع دارد و صها، از همان آغاز دعوت پيامبر اسالم با پرستش بتمبارزة 
آميز  و يارانش، چگونه پرستش خداوند يگانه را به جاي عادات شرك صمحمد

مشابهي جريان دارد ولي نه بر جاهليت، پشتيباني و حمايت نمودند. درعصر ما ني مبارزة 
 و ديگر خدايان جاهليت، بلكه بر ضد مجموعة بتهايي كه نامشان »عزي«و  »الت«ضد 

  د.باش مي »قوميت«و  »نژاد«، »دولت«
شود كه تاكنون، پيروزي با بتها بوده است!! بنابراين، ترويج  اما اين دفعه مالحظه مي

ها و گفتگوها، كمترين ظلم قلمداد  بدعت خاورميانه روا داشت، ولي با اينهمه در يادآوري
   .1گرديده است

  اس@م عبادت را از قيد و بند کاھنان نجات داد
وند دين را نازل كرد تا آنها را به تعالي برساند ولي آنها مردم، اديان را تباه كردند ... خدا

دين را به انحاط كشانيدند! عجيب اينست كه خود شخصيتهاي مذهبي، دين را فاسد 
با خدا و نزديكي به او را در انحصار و احتكار خويش درآوردند و كردند. آنها خود را 

________________ 

  »وسطالغرب والشرق األ«به نقل از كتاب  -1
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ست، در احتكار و باال بردن نرخ چون ديدند يك متاع عمومي و كاالي مورد نياز همگان ا
  فروش آن! افراط ورزيدند.

اينها، عبادت را به مكان معيني كه زير سلطة خودشان باشد، مقيد نمودند و در مكان 
معيني دانستند كه كار داللي ميان ديگر جايز ندانستند. همچنين مشروط به وجود واسطة 

اي كه بدون  و تشريفات روحاني ويژه و مقيد به مراسم دار باشد اش را عهده خدا و بنده
  شود. آنها پذيرفته نمي

همة اين قيد و بندها، مستلزم ماليتها و دستمزدهايي است كه بايد به روحانيون و 
   كاهنان تقديم گردند.

  هاي روحاني در قرون وسطي شخصيت
 هاي روحاني خيلي براي استقرار اين پديدهرجال مذهبي مسيحي غرب، در قرون وسطي، 

ها و عالمتها و چيزهايي از  كوشيدند و در معابد خود از مريم و عيسي، تصويرها و نقاشي
  اينها را آداب عبادي واجب و مقدسي به شمار آورند. اين قبيل آويختند و

و درآمد خويش قرار داده آن را ترين كارشان اين بود كه بهشت را منبع ثروت  عجيب
ي به فروش رساندند و سهم هر كس را به اندازة با تقسيم به قطعات و بخشهاي متعدد
يكي از ثروتمندان يهودي  :گويند كرد، قرار دادند. مي پولي كه به عنوان قيمت پرداخت مي

بازيها بطور جالبي مقابله كند. بدين منظور نزد يكي از  تصميم گرفت كه با اين مسخره
ان، جهنم را از او پدران روحاني رفت و به جاي خريد بهشت، طبق معمول مسيحي

ارزش و  خريدار شد و پدر مزبور، آن را با قيمت ناچيزي فروخت، زيرا كه جنس بي
گر آمد و به تمام مسيحيان اعالم نمود كه ديگر به فكر  ودي حيلهخريداري بود. اما يه بي

دهد!!  خريد بهشت نباشند زيرا كه تمامي جهنم را خريده و كسي را به درون آن راه نمي
  جهنم را با چند برابر قيمت قبلي، باز خريد! روحاني پشيمان گرديد وپدر 

ها و اسناد  قباله«بر ضد باصطالح  »لوتر«كس تاريخ خوانده باشد، از نهضت  هر
آگاه است. رهبران روحاني مسيحي، اختيار بخشيدن و گرفتن، آمرزش و  »آمرزشي

از رحمت حق را از آن  محروم ساختن و داخل كردن به رحمت خدا و يا دور نمودن
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دانستند. براي اين كه مسيح به يكي از شاگردان خويش گفته بود: من كليدهاي  خود مي
ملكوت آسمانها را به تو خواهم داد. بنابراين هر چه را در زمين ببندي، در آسمان هم 
بسته خواهد بود و هر چه را در زمين بگشايي در آسمان هم گشوده خواهد شد. (انجيل 

   .)19:16، متي

  رهايي عبادت از قيد مكان
  بيان عبادت خدا و ارتباط با او، روش ديگري دارد. اما اسالم، در

گري، مكان و تمامي مظاهر سلطه و نفوذ روحانيت،  اسالم، عبادت را از بند واسطه
  آزاد كرده است.

دا تواند عبادت خ مسلمان محراب است و هر كجا باشد، مي همة روي زمين، براي فرد
  فرمايد: را به جاي آورد، قرآن، در اين باره مي

﴿¬!uρ ä−Ì� ô±pRùQ$# Ü> Ì�øópRùQ $# uρ 4 $yϑ uΖ ÷ƒr' sù (#θ—9 uθè? §Ν sVsù çµô_uρ «!   .)115/ بقره(  ﴾#$
مشرق و مغرب از آن خداست. پس به هر كجا كه روى آوريد، همانجا قبله «

  »خداست
زمين براي من « فرمايد: مي نيز در بيان ويژگيهاي خاص امت خود صپيامبر اكرم

گاه و پاك قرار داده شده است. افراد امت من به هنگام نماز، در هر جا  سجده
  .1»بودند، نماز بخوانند

اين ويژگي عبادت اسالمي، مورد تحسين و ستايش فراواني از سوي غيرمسلمان و 
] لوفروا قفاس[ ه يكي از آنهاحتي شخصيتهاي ديني مختلف قرار گرفته است. تا آنجا ك

امكان ندارد كسي براي اولين بار ميان مسلمانان بيايد و از تجلي عقيده آنان «گفته است: 
زده و متاثر نشود. شما در هر كجا باشيد، يك خيابان پر رفت و آمد يا يك ايستگاه  شگفت

تان اين خواهد بود كه فردي بدون  ترين منظرة مورد مشاهده آهن يا يك مزرعه، عادي راه

________________ 

1- »كرا أَدَنما أَيورطَها وجِدسم ضي اْلأَرل لَتعلَّى جَلاةَ صي الصتنْ أُملٌ مجروايت از مسلم و بخاري.» ر  
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گذارد و با آرامش  مترين خودنمايي و رياكاري، فعاليت و كار هميشگي خود را كنار ميك
  .»آورد نماز روي مي و تواضع خاصي، در وقت معين، به انجام

نظير در ميان همة اديان بود كه وجدان استاد زكي عريبي، سرپرست  نمايش بيهمين 
انات ت تأثير قرار داد. بخشي از بيبه اسالم گرائيد، تح 1960را كه در سال  يهوديان مصر

  چنين بود: »چرا مسلمان شدم«اش به عنوان  او در سخنراني
دم يا ظهر يا اوقات ديگر نشنيدم مگر  ن را هنگام سپيدهمن هيچگاه صداي اذان مؤذ«

اين كه آن را همچون صداي خداوند كه حق و باطل و حالل و حرام را از هم جدا 
كند. وقتي كه در مسافرت  ه انسان را به راه راست هدايت ميكردم ك كند، احساس مي مي

افتاد  شدم و در طول راه و ميان كشتزارها چشمم به شخص متواضعي مي سوار ماشن مي
كه با لباسي كهنه و پاره و روي سجادة كوچكي و يا كنار آبراهي در برابر خدا ايستاده و با 

ه من هم چنين نمازي بخوانم! و معتقد طپيد ك خواند، دلم مي خشوع و نيايش نماز مي
جان بندگان شايسته دميده  گرديدم كه اينها نفسهاي الهي در روز زمين است كه در مي
  .»شود مي

اسالم، عبادت را از محدوديتهاي دست و پاگير مكاني رها ساخت و در هيچ عبادتي 
ايدة مزبور باالتر غير از حج مكان خاصي در نظر نگرفت. آن هم به خاطر فوايدي كه از ف

اي كه براي مردم بنا  بوده است. مانند گردهمايي جهان مسلمانان در اطراف نخستين خانه
كه در  شده و در سرزمين زنده كنندة خاطرات ابراهيمي و يادبودهاي محمدي... و غيره

  ر حج بيان خواهيم داشت.بخش اسرا

  گري در عبادت آزادي انديشه از قيد واسطه
در آن هيچگونه شكاف و راه نفوذي براي ص بودن مكان عبادت در حج، با وجود مشخ

روحانيون در ارتباط فرد مسلمان با خدا وجود  ها و نفوذ روحانيت و مداخلة واسطه
  باشد. نداشته و از اين نظر همانند ساير عبادات اسالمي مي
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مانند  ازي بيعبادات اسالم نسبت به عبادات اديان ديگر، امتي: 1گويد استاد عقاد مي
تر  هاي معتقد به آن از همه باالتر و مترقي دارند. زيرا كه از لحاظ حقيقت و يا از نظر توده

مراعات استقالل شخصي در مسائل دروني و  :هستند و اين امتياز آشكار عبارتست از
  باشد. معنوي آن هم با بهترين وجهي كه در نظام هستي قابل تحقق مي

كلي، تكاليفي هستند براي وجدان مستقل انسان كه نيازي به  عبادات اسالمي به طور
  گري روحانيت ندارد. ميانجيگري يك عامل خاص يا واسطه

آورد و هر كجا باشد، خداوند بدانجا توجه  هر كجا وقت نماز شد، آن را به جا مي
  دارد.

اي  انهكند و هنگام حج به سوي خ گيرد و افطار مي در خانه يا محل كار خود، روزه مي
 اي نيست و در قرباني او كسي جز درماندگان و رود كه متوليان را بر آن سلطه مي

ش مقيد به تشريفات روحانيت رود، نماز بيچارگان حق ندارد. به نماز جماعت هم كه مي
باشد، و امامت جماعت را هر يك از حاضران كه همان لحظه،  نمي »ماليات محراب«و يا 

 :گويد گيرد. ديني كه مي بلي، شايسته دانسته شود برعهده ميبا وجود عدم شناسايي ق
انسان موجودي مسئول است، بناگزير عبادات آن هم بر پاية مالحظة كامل حق وجدان و 

  نهاد آدمي و استقالل ارادة او استوار خواهد بود.
 ها كه خود را بر بندگان عقيده مسلمان به خدا و طرز تلقي او، جايي براي اين واسطه

گذارد، زيرا كه اساس برداشت فرد مسلمان از خدا دو  كنند باقي نمي خدا تحميل مي
  باشد: حقيقت مي

  الف ـ اهللا، مافوق بندگان است

از نظر برتري و غلبه و سلطه و يكي از آن دو حقيقت اينست كه خداوند متعال، 
هيچ چيزي  باشد. هيچ چيزي به او شباهت ندارد و تصرف، مافوق همة بندگان خود مي

  افتد. ت و ارادة خودش اتفاقي نميسو در قلمروش جز خوا گذارد در او تأثير نمي

________________ 

  .112سالم، ص حقايق اإل -1
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﴿uθèδ uρ ã� Ïδ$s) ø9$# s−öθsù ÍνÏŠ$t6Ïã 4 uθèδ uρ ãΛÅ3ptø: $# ç�� Î7sƒø:   .)18/ انعام(  ﴾ #$
  .»باشد چيره است و حكيم و آگاه مي او مافوق بندگان خويش و«

﴿}§øŠs9 ÏµÎ= ÷W Ïϑ x. Ö ï†x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ç�� ÅÁt7 ø9$#﴾  )11/ شوري(.  
  .»چيزي مانند او نيست و او شنواي بيناست«

﴿ö≅è% uθèδ ª! $# î‰ymr& ∩⊇∪ ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9 $# ∩⊄∪ öΝs9 ô$ Î#tƒ öΝ s9 uρ ô‰s9θãƒ ∩⊂∪ öΝs9 uρ ä3tƒ … ã&©! 

# �θà�à2 7‰ymr&﴾  )اخالص(.  
نزاده و  )گان استو مقصد توجه هم(نياز  بگو خداوند، يگانه است، اهللا، بي«

  .»ندارد همتايزائيده نشده و هيچ 
مخلوقات، مقهور ارادة او هستند. هيچكدام اختيار سود و زيان و مرگ و زندگي  همة

  و تجديد حيات خود را ندارند، چه برسد به اختيار ديگران!
رآن كه نزد مسلمانان به اين برتري و تفوق الهي نسبت به آفرينش در يكي از آيات ق

  الكرسي معروف است، چنين نشان داده شده است: ةيوان آعن

﴿ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ ÷y∏ø9 $# ãΠθ•‹ s) ø9$# 4 Ÿω …çνä‹ è{ù' s? ×πuΖ Å™ Ÿωuρ ×ΠöθtΡ 4 …çµ©9 $tΒ ’ Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 3 tΒ #sŒ “Ï% ©!$# ßìx� ô±o„ ÿ…çνy‰Ψ Ïã āωÎ) ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ 4 ãΝn= ÷ètƒ $tΒ 

š÷t/ óΟÎγƒÏ‰ ÷ƒr& $tΒ uρ öΝ ßγx� ù= yz ( Ÿωuρ tβθäÜŠÅsãƒ &óý Î/ ôÏiΒ ÿÏµÏϑ ù= Ïã āωÎ) $yϑ Î/ u !$x© 4 
yìÅ™uρ çµ•‹ Å™ö� ä. ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ ( Ÿωuρ … çνßŠθä↔tƒ $uΚ ßγÝà ø� Ïm 4 uθèδ uρ ÷’ Í?yèø9 $# ÞΟŠÏà yèø9 $#﴾

  .)255/ بقره(  
]  ت. زنده [و] تدبيرگر [هستى] معبود راستينى جز او نيس خداوند [است كه«

گيرد. آنچه در آسمانها و آنچه در زمين  است. غنودگى و خوابى او را فرا نمى
است، از آن اوست. چه كسى است كه بدون حكم او در پيشگاهش شفاعت كند؟ 

داند و به چيزى از علم او جز به آنچه خود  گذشته و [حال و] آينده آنان را مى
او آسمانها و زمين را فرا گرفته است و  يابند. كرسى مىسته است، احاطه نخوا

  .»آيد و او بلند مرتبه بزرگ [قدر] است حفظ آن دو بر او گران نمى
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  باشد ب ـ خداوند با بندگان خود مي

به خلق خود  ]با وجود عظمت و علوي كه داردحقيقت دوم اين است كه خدا [
بيند،  شنود، مي آشكار و چه در نهان: مياست و هر كجا باشند با آنهاست، چه در  نزديك

كند و دعا كننده را اجابت  نمايد به درخواست كننده عطا مي كند، هدايت مي توجه مي
فرمايد، او با وجود مقام وااليش نزديك است و در عين نزديكي، بلندمرتبه است.  مي

  ان شده است:عظمت و برتري او با نزديكي و قابل دسترس بودنش در يك آيه كنار هم بي

﴿uθèδ “Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$−ƒr& §ΝèO 3“uθtG ó™$# ’ n?tã Ä ó̧÷ yê ø9 $# 4 
ÞΟ n= ÷ètƒ $tΒ ßk Î= tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $tΒ uρ ßlã� øƒs† $pκ ÷]ÏΒ $tΒ uρ ãΑÍ”∴tƒ zÏΒ Ï !$uΚ ¡¡9 $# $tΒ uρ ßlã� ÷ètƒ $pκ� Ïù ( 

uθèδ uρ óΟä3yètΒ tør& $tΒ öΝ çGΨ ä. 4 ª! $#uρ $yϑ Î/ tβθè= uΚ ÷ès? ×��ÅÁt/ ﴾  )4/ حديد(.  
اوست كسى كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد، آن گاه بر عرش استيال «

گردد و آنچه را  شود و آنچه را كه از آن خارج مى يافت. آنچه را كه وارد زمين مى
هر جا كه  -د. اودان رود، مى آيد و آنچه را كه در آن فرا مى كه از آسمان فرود مى

  .»كنيد، بيناست با شماست. و خداوند به آنچه مى -باشيد
  فرمايد: قرآن، رابطة انسان و خدا را از زبان ابراهيم تشريح نموده و مي

﴿“Ï% ©!$# Í_s) n= yz uθßγsù ÈÏ‰ öκ u‰ ∩∠∇∪ “Ï% ©!$# uρ uθèδ Í_ßϑ ÏèôÜ ãƒ ÈÉ) ó¡o„uρ ∩∠∪ #sŒÎ) uρ 

àM ôÊÌ� tΒ uθßγsù ÉÏ� ô±o„ ∩∇⊃∪ “Ï% ©!$# uρ Í_çGŠÏϑ ãƒ ¢Ο èO ÈÍŠøtä† ∩∇⊇∪ ü“Ï% ©!$# uρ ßìyϑ ôÛr& βr& 

t� Ï�øótƒ ’ Í< ÉLt↔ÿ‹ ÏÜ yz uΘöθtƒ ÉÏe$!$#﴾   ) / 82- 78شعراء(.  
كند، و كسي كه تغذيه و سيرابم  (آن خدايي كه) مرا آفريد و هدايتم مي كسي كه«

ميراند سپس زنده  يبخشد و كسي كه مرا م كند و چون بيمار شوم، بهبودم مي مي
  .»شتباهم را در روز دين فرو پوشاندكند و چشم دارم كه گناه و ا مي

  فرمايد: اش مي همچنين براي نشان دادن نزديكي خود به بنده
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﴿ô‰s) s9 uρ $uΖ ø) n= yz z≈ |¡Σ M} $# ÞΟ n= ÷ètΡ uρ $tΒ â È̈θó™uθè? ÏµÎ/ …çµÝ¡ø� tΡ ( ßøtwΥuρ Ü> t� ø% r& Ïµø‹ s9Î) ôÏΒ 

È≅ ö7ym Ï‰ƒÍ‘ uθø9   .)16/ ق(  ﴾#$
كند. و ما  اى به او مى دانيم نفسش چه وسوسه ايم و مى به راستى انسان را آفريده«

  .»به او از رگ جان نزديكتريم
  فرمايد: و باز مي

﴿ßøtwΥuρ Ü> t� ø% r& Ïµø‹ s9 Î) öΝ ä3ΖÏΒ Å3≈ s9 uρ āω tβρç� ÅÇ ö6è?﴾  )85/ واقعه(.  
  .»نداريدز شما هستيم ولي شما بينش ما به او نزديكتر ا«

آمد و پرسيد: آيا پروردگار ما نزديك  صاند كه مردي نزد پيامبر روايت كرده مفسران
پاسخ سئوال فوق، اين آيه مناجات كنيم يا دور است تا صدايش بزنيم؟ در است تا با او 

  نازل شد:

﴿#sŒÎ) uρ y7 s9r' y™ “ÏŠ$t6Ïã Íh_tã ’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒÌ�s% ( Ü=‹Å_é& nοuθôã yŠ Æí# ¤$!$# # sŒÎ) Èβ$tã yŠ ...﴾

  .)186/ بقره(  
من  )پاسخ اين است كه(كنند،  وقتي كه بندگانم از تو راجع به من پرسش مي«

خواند، اجابت  نزديك هستم و دعاي درخواست كننده را به هنگامي كه مرا مي
  .»نمايم مي

 صنكتة جالب در آية فوق اين است كه در بيش از ده جاي قرآن از رسول اكرم
همراه  »قل«ل آمده و پاسخ همة آنها با كلمة موضوعات مختلف به عم پرسشهايي در

  گرديده است. مانند آيات زير:

﴿š�tΡθè= t↔ó¡o„ Çtã Ï'©# Ïδ F{$# ( ö≅ è% }‘Ïδ àM‹Ï%≡uθtΒ ...﴾  )189/ بقره(.  
  ...»در آن يقين اوقات است :كنند درباره بدر و هالل، بگو از تو سؤال مي«

﴿ ...š�tΡθè= t↔ó¡o„uρ # sŒ$tΒ tβθà) Ï�Ζãƒ È≅ è% uθø� yèø9   .)219/ بقره(  ﴾... #$
  .»پرسند: چه چيز انفاق كنند. بگو: افزون [بر نياز خود را] و از تو مى«
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#﴿زم بود در اين جا هم گفته شود: ال طبق روش معمول آن آيات، sŒÎ) uρ y7 s9r' y™ “ÏŠ$t6Ïã  

ÎoΤ’ قل Î* sù ë=ƒÌ� s%﴾ ه و خداوند به رسولش ولي اسلوب  آيه برخالف معمول شكل گرفت

’﴿سخ گويد و خود، شخصاً گفته است: دستور نداده است كه به مردم پا ÎoΤ Î* sù ë=ƒÌ�s%﴾  و

ها اين خواهد بود كه وقتي  و الهام اسلوب مذكور در وجدانها و انديشه بنابراين داللت
ه اي ميان خود و بندگانش قرار نداد، مثل اينست كه به رسولش بگويد ك خداوند واسطه

من «كه بگذار خودم به آنها بگويم كه بل ،تو، مانند پاسخ پرسشهاي قبلي، از قول من نگو
  .»نزديك هستم

چه خبرتان «كنند، به آنها فرمود:  ند دعا ميديد كه يارانش با صداي بل صيكبار پيامبر
ا خوانيد، بلكه داريد كسي ر است؟ شما يك موجود ناشنوا يا غايب (و دوردست) را نمي

  .»و با شما است خوانيد كه شنوا و نزديك است مي
اْربـَُعوا َعَلى أَنـُْفِسُكْم، ِإنُكْم َال َتْدُعوَن َأَصم َوَال َغائًِبا، ِإنُكْم َتْدُعوَن َسِميًعا َقرِيًبا َوْهَو «
  ».َمَعُكمْ 

  مبنای پذيرش، اخ@ص است
ساس و مبناي پذيرش سومين اصلي كه اسالم در مورد عبادت مقرر نموده اينست كه: ا

باشد. بنابراين حقيقت عبادت يك شكل  هر عبادتي، اخالص دلها براي خداي تعالي مي
بدني نيست، بلكه يك پديدة دروني مربوط به قلب و اخالص جوشيده  ظاهري يا نمايش

  باشد. از روح مي
اگر قلب مسلمان، در عبادتش اخالص نداشت و در فرمانبرداري از خدا يكرنگي و 

راند، به  معني كه يك احمق بر زبان مي وص نشان ندهد و آن را همچون الفاظ بيخل
دهد، چنانكه  صورت آدابي خالي از محتوا انجام دهد، خداوند به خودش باز پس مي

  دهد! هاي باطل و قالبي را پس مي صراف سكه
  به اين سخنان خداوند توجه كنيد:

﴿!$tΒ uρ (# ÿρâ÷ É∆é& āωÎ) (#ρß‰ ç6÷èu‹ Ï9 ©! $# tÅÁÎ= øƒèΧ ã&s! tÏe$!$# u !$x� uΖ ãm ...﴾ )/5 بينه(.  
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  .»اخالص دين، بپرستند و حنيف باشندجز اين دستور نداشتند كه خدا را با «

﴿!$‾Ρ Î) !$uΖ ø9 t“Ρ r& š�ø‹ s9 Î) |=≈ tFÅ6ø9 $# Èd,ysø9 $$Î/ Ï‰ ç7ôã $$sù ©! $# $TÁÎ= øƒèΧ çµ©9 šÏe$!$#﴾  

  .)2/ زمر(  
تو نازل كرديم، پس خدا را با اخالص دين نسبت به  ما كتاب را بر حق به سوي«

  .»او عبادت كن

﴿ö≅è% þ’ ÎoΤ Î) ßN ö� ÏΒ é& ÷βr& y‰ç7 ôã r& ©!$# $TÁÎ= øƒèΧ çµ©9 tÏe$!$#﴾  )11/ زمر(.  
  .»بپرستم و دين را براي او خالص گردانمرا ام كه خدا  من فرمان يافته :بگو«

﴿È≅è% ©! $# ß‰ ç7ôã r& $TÁÎ= øƒèΧ …ã&©! Í_ƒÏŠ﴾  )14/ زمر(.  
  .»گردانم پرستم و دينم را براي او خالص مي من خدا را مي :بگو«

اند كه در عبادات، جز به  و خاورشناسان به اسالم برچسب زده بعضي از مبلغان
  كند! تشريفات و شكلها اهميت نداده و به قلب و نيت و درون آدمي توجه نمي

اند، فقط  ن با اين كه مسلمان نبودهاز همان خاورشناسا پاسخ اين اتهام را بعضي ديگر
  اند. اند، داده براي اين كه چنين دروغ زشت و جهل آشكاري را روا ندانسته

  در كتاب خود راجع به عقيده و شريعت اسالمي گفته است:گولدزيهر، 
جاي ترديد نيست كه اسالم يك شريعت است و گروندگان خود را به انجام شعائر و «

دارد، با وجود اين... قرآن كه اولين منبع و مرجع تعاليم اسالمي  آيينهاي خاصي وا مي
دارد كه پاية اعمال، نيت است و نيت و هدف را معيار ارزشيابي  است، با صراحت بيان مي

دارد و بيانگر آنست كه اگر التزام كامل شريعت با كارهاي خير و  ديني محسوب مي
  .رحمت همراه نباشد، بسيار كم ارزش خواهد بود

﴿}§øŠ©9 §�É9 ø9 $# βr& (#θ—9 uθè? öΝ ä3yδθã_ãρ Ÿ≅ t6Ï% É−Î�ô³yϑ ø9 $# É> Ì�øóyϑ ø9 $# uρ £Å3≈ s9 uρ §� É9 ø9 $# ôtΒ ztΒ#u 

«! $$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# Ïπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $#uρ É=≈ tG Å3ø9$# uρ z↵Íh‹ Î;̈Ζ9$# uρ ’ tA#u uρ tΑ$yϑ ø9 $# 4’ n?tã ÏµÎm6ãm 

“ÍρsŒ 4†n1 ö� à)ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠø9 $#uρ tÅ3≈ |¡yϑ ø9 $#uρ tø⌠ $# uρ È≅‹Î6¡¡9 $# t,Î#Í←!$¡¡9 $#uρ ’ Îûuρ ÅU$s% Ìh�9 $# 

uΘ$s% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# ’ tA# u uρ nο4θŸ2̈“9 $# šχθèùθßϑ ø9 $# uρ öΝ ÏδÏ‰ ôγyèÎ/ # sŒÎ) (#ρß‰yγ≈ tã ( 
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tÎ� É9≈ ¢Á9 $# uρ ’Îû Ï !$y™ù' t7 ø9 $# Ï !#§� œØ9$# uρ tÏnuρ Ä ù̈' t7ø9 $# 3 y7 Í× ‾≈ s9'ρé& tÏ% ©!$# (#θè% y‰ |¹ ( 
y7 Í×‾≈ s9 'ρé&uρ ãΝèδ tβθà) −G ßϑ ø9   .)177/ بقره(  ﴾#$

ليكن  نيكوكاري بدان نيست كه روي به جانب مشرق و يا مغرب نمائيد و«
نيكوكار كسي است كه به خدا و روز آخرت و فرشتگان و كتاب و پيامبران ايمان 
آورد. و دارايي خود را در راه دوستي خدا به خويشان و يتيمان و مسكينان و راه 

نماز برپا دارد و زكات را ادا كند (هم چنان گذران و سائلين و بردگان بدهد. و 
اند كه) هر گاه عهد بستند به آن وفا كنندگانند، و صابرانند در  نيكوكاران كساني
  .»و فقط آنانند راستگو و پرهيزكار ختي و در حين كارزار،سفقر و بينوايي و 

 1آمده استپرست فراهم   حج نيز كه از ميان روشها و سنتهاي اعراب بتدر مورد آيين 
   :به دليل اين سخن خدا كه

﴿Èe≅à6Ï9uρ 7π̈Β é& $ oΨù= yè y_ % Z3 |¡ΨtΒ (#ρã� ä.õ‹ u‹Ïj9 zΝó™ $# «!$# 4’n?tã $ tΒ Νßγs% y—u‘﴾ /34(حج.(  

آنچه روزيشان كرده است ياد  براي هر امتي آييني قرار داديم تا نام خدا را بر« 
  . »كنند

باشد، قائل گرديده و  اين سنت مي اهميت بزرگي براي نيت و تقوا كه الزمة صمحمد
  فرموده است:

﴿s9 tΑ$uΖ tƒ ©!$# $yγãΒθçté: Ÿωuρ $yδ äτ !$tΒ ÏŠ Å3≈ s9 uρ ã&è!$uΖ tƒ 3“uθø) −G9 $# öΝ ä3Ζ ÏΒ﴾ ) / 37حج(  
رسد بلكه  [هرگز] گوشتهاى آن [قربانيها] و نيز خونهايش به خداوند نمى«

  .»رسد پرهيزگاريتان به او مى
  فرموده: چنان كه در سورة غافر

﴿(#θãã÷Š$$sù ©!$# šÅÁÎ= ÷‚ãΒ çµs9 tÏe$!$# ...﴾  )14/ غافر(.  
  .»حالي كه مخلصانه تسليم او هستيد پس خدا را بخوانيد در«

________________ 

ر داشته و پرستي عربي دو نويسنده در اين جا به خطا رفته است. اسالم، شعائر حج را از عادتهاي بت -1
  ه داشته است.به شرك آلوده نشده بود نگ يين ابراهيم به جا مانده وفقط آن بخشي را كه از آ
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  و در سوره حج فرمود:

﴿y7 Ï9≡sŒ tΒ uρ öΝÏjà yèãƒ u�È∝ ‾≈ yèx© «! $# $yγ‾Ρ Î* sù ÏΒ ”uθø) s? É>θè= à) ø9   .)32 حج/(  ﴾ #$
ن خدا را بزرگ و محترم دارد اين صفت دلهاي اينست هر كس شعاير دي«

  .»باتقواست
  و در سورة شعراء فرمود:

﴿tΠöθtƒ Ÿω ßìx�Ζtƒ ×Α$tΒ Ÿωuρ tβθãΖ t/ ∩∇∇∪ āωÎ) ôtΒ ’ tAr& ©! $# 5= ù= s)Î/ 5ΟŠÎ= y™﴾    

  .)89- 88شعرا / (  
رسانند، مگر كسي كه با قلب سليم در  روزي كه نه مال و نه اوالد سودي را نمي«

  .»داوند حاضر گرددپيشگاه خ
حاكم است و از آن به بركت  اين، طرز نگرشي است كه بر ارزيابي امتياز ديني مؤمن،

آموزشهاي بازمانده از سنت، كه تمام جوانب زندگي ديني و اعتقادي را فرا گرفته است و 
باشد و مالك  نيز اصل معيار قرار دادن نيت و قصد و روحي كه منبع الهام كارها مي

هاي  اي از انگيزه دهد؛ رشد يافته و در نتيجه، هر نمونه عمال مذهبي را تشكيل ميارزش ا
  .1»سازد ارزش مي ايي، عمل نيك را بيخودبيني با خودنم
گاه اساسي در اسالم و محل نظر و توجه خداي متعال و مالك قبول و  بنابراين، تكيه

ها  خداوند به پيكره«فرمايد:  در اين باره مي صباشد. پيامبر رستگاري در آخرت، قلب مي
  .2»كند . بلكه به دلهاي شما نگاه مينگرد .. هاي شما نمي و قيافه

گردد و  است كه اگر اصالح شود، همة بدن اصالح ميبدانيد كه در بدن، تكه گوشتي «
  .3»گرايد و آن قلب است به تباهي مي اگر فاسد شود، همة بدن

  
________________ 

  ط دوم با مختصر دگرگوني. 31و  30، ص ةوالشريع ةالعقيد -1
2- »كُمالمأَعو ْنظُرُ إِلَى قُُلوِبكُمنْ يَلكو كُمالوأَمو رِكُموْنظُرُ إِلَى صالَ ي به نقل از مسلم.» إِنَّ اللَّه  
3- »ضْغَةً إذَا صم دسي اْلجإِنَّ فأََلا و تُلحكُلُّه دساْلج ُلحصدفَس تدإِذَا َفسو ، كُلُّه دساْلجاْلَقلْب يهأََلا و ، «

  مورد اتفاق.
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  گويد: قرآن نيز مي

﴿ÏM x�Ï9 ø— é&uρ èπ̈Ψ pgø: $# tÉ) −Fßϑ ù= Ï9 u�ö� xî >‰‹Ïèt/ ∩⊂⊇∪ # x‹≈yδ $tΒ tβρß‰ tãθè? Èe≅ ä3Ï9 A>#̈ρr& 

7á‹Ï� ym ∩⊂⊄∪ ô̈Β zÅ ýz z≈ uΗ ÷q§�9$# Í= ø‹tóø9 $$Î/ u !% ỳ uρ 5=ù= s) Î/ A=ŠÏΖ•Β ∩⊂⊂∪ $yδθè= äz÷Š$# 

5Ο≈ n= |¡Î0 ( y7 Ï9≡sŒ ãΠöθtƒ ÏŠθè= èƒø:   .)34-31/ ق(  ﴾#$
گوييم:] ايـن اسـت    [مى. شود نه دور ك داشته مىو بهشت براى پرهيزگاران نزدي«

]  [بـراى  ،هر توبه كـار [حـد] نگاهـدار اسـت     شديد كه خاص آنچه وعده داده مى
[فرمـان  . كسى كه در نهان از [خداوند] رحمان بترسد و با دلى توبه كار پيش آيـد 

  .»دهيم:] به سالمتى به آن در آييد. اين است روز جاودانگى مى

  بول خداوندق عبادت مورد
بدين ترتيب، اسالم، عبادت مورد پذيرش خداوند را از ديدگاه يك پيكره بدون روح 

اي  نگرد، بلكه آن را توأم با نيت صادقانه قرار داده و روح اخالص را همچون شيره نمي
اندازد. سپس اين روح  شود، در آن به جريان مي هاي درخت سرسبزي روان مي كه درساقه

شود و صاحب  اش در خوي و كردار آشكار مي دمي بارور شده، ثمرهجاري در نهاد آ
سازد و از طرف ديگر حقوق مردم را به او گوشزد  عبادت را از طرفي متوجه حق خدا مي

كند. بنابراين هر نمازي در نزد خدا شايستة پذيرش نيست، زيرا نمازهايي وجود دارند  مي
ين جا است كه خداوند در مورد نماز شوند و از ا كه به روي صاحب خود كوبيده مي

  فرمايد: مقبول مي

﴿ÉΟÏ% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# ( āχ Î) nο4θn= ¢Á9 $# 4‘sS ÷Ζ s? Ç∅tã Ï !$t±ósx� ø9 $# Ì� s3Ζ ßϑ ø9$# uρ 3 ã� ø.Ï% s!uρ «!$# 

ç� t9 ò2r&  ...﴾  )45/ عنكبوت(.  
د و دار و نماز را برپا داريد و همانا نماز انسان را از هر كار زشت و منكر باز مي«

  .»همانا ذكر خدا از هر چيز بزرگتر است
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به قول ابن تيميه متضمن دور كردن شر و بدي يعني فحشاء و منكر، و  بنابراين نماز،
جلب خير و مطلوب يعني ياد خدا است و دست يافتن به اين مطلوب از دور ساختن آن 

  مكروه باالتر است.
دا، عين مطلوب است. دور بدينسان ذكر خدا، عبادت اوست و عبادت قلب براي خ

گيرد. قلب موجودي است كه   اي كه دارد، مورد توجه قرار مي كردن شر نيز به خاطر نتيجه
جويد و هنگام روبرو شدن با شر، در پي دفع آن  خواهد و مي دارد و مي حق را دوست مي

ن آيد زيرا كه باعث فساد قلب است. همچنانكه آفت كشتزار، باعث فساد محصول آ برمي
  گردد. و بدين جهت خداوند فرموده است: مي

﴿ô‰s% yx n= øùr& tΒ $yγ8 ©. y— ∩∪ ô‰ s% uρ z>% s{ tΒ $yγ9 ¢™yŠ﴾  )10- 9/ شمس(.  
و كسى كه آن را  د هر كس كه نفس خود را تزكيه كرد،به تحقيق رستگار ش«

  .»فرومايه داشت، زيانكار شد

﴿ô‰s% yx n= øùr& tΒ 4’ ª1 t“ s? ∩⊇⊆∪ t�x. sŒuρ zΟ ó™$# ÏµÎn/ u‘ 4’ ©?|Ásù﴾  ) /15- 14اعلي(.  
ار خود را ياد به تحقيق رستگار شد هر كس كه نفسش تزكيه شد و نام پروردگ«

  .»كرد پس نماز خواند
وقتي كه نماز، نقش خود را در بيدارگري وجدان و استقرار خوف و مالحظه خدا در 

نمازي عقيم و  باشد، از دست بدهد، بدي ميشتي و ز زخودداري ا نهاد آدمي كه باعث
جان و فاقد حيات خواهد بود. در برخي از روايات  حركت و بي ناقص همچون كالبدي بي

  آمده است:
  .»از بدي و زشتي نباشد، نماز نيست نماز كسي كه بازدارنده«

اي كه به تقوايي كه قرآن حصولش را  در مورد روزه نيز همينطور است، يعني روزه
  ه درجة مقبوليت نزد خدا نايل نخواهد شد:وعده كرده است، منجر نشود، ب

 ﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u |= ÏGä. ãΝ à6ø‹n= tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# $yϑ x. |= ÏG ä. ’ n?tã šÏ% ©!$# ÏΒ 

öΝ à6Î=ö7 s% öΝä3ª= yès9 tβθà) −G s?﴾  )183/ بقره(.  
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 ايد روزه گرفتن بر شما واجب گرديد همچنانكه بر امم اي كساني كه ايمان آورده«
  .»پيش از شما واجب گرديد تا شايد تقوا پيشه كنيد

دار باشند ولي زبان و  حاصل نشود، شكم و فرج روزه نظر در صورتي كه تقواي مورد
نتيجه  روزه مردود و كوشش مربوط بدان بيدار نباشند، چه بسا كه آن  اندامها و قلب روزه

ر و كردار دروغ دست بر هر كس از گفتا«باشد كه:  صگرديده مصداق اين سخن پيامبر
. و نيز اين روايت 1»شتن او از خوردن و آشاميدن نداردندارد، خداوند نيازي به دست بردا

ا سبيند و چه ب اي نمي داري كه از روزة خود، جز گرسنگي فايده چه بسا روزه«كه: 
بود  با توجه به اين نكات .2»برد اي نمي خوابي، بهره نمازگزاري كه از عبادت خود جز بي

كاري و حرام، همانگونه  كه مسلمانان صالح پيشين، به روزه داشتن و اجتناب از بيهوده
  ورزيدند. كردند كه از شراب و طعام اجتناب مي توجه مي

فرموده است: روزه، فقط اجتناب از خوردن و آشاميدن نيست، بلكه  � حضرت عمر
  شود. شامل دروغ و باطل و بيهودگي هم مي

  خن روايت گرديده است.سنيز مانند اين  �از حضرت علي 
چشم و زبانت از دروغ و گناه،  داري، بايد گوش و جابر گفته است: هنگام روزه

دار باشند و از آزار خدمتگزار پرهيز كني و متانت و آرامش خود را حفظ كني و روز  روزه
  صيام را با روزهاي ديگر، برابر نگيري.

  روزه، خودداري از طعام است.درجة  گويد: كمترين ميمون بن مهران مي
زكات و صدقه نيز همينطور است، يعني اگر همراه با خودنمايي و ناراحت ساختن 

شود،  گردد، مالي كه از سوي شخص دارا به فقير داده مي ارزش مي فقير باشد، فاسد و بي
ن باشد. اب مهم نيست و آنچه اهميت دارد، درستي نيت و صفاي اخالق و خلوص دل مي

گويد: كردارها اشكال و قالبهايي هستند كه روحشان اخالص است. آيات زير،  عطاء مي
  دهند: حقيقت مزبور را به روشني نشان مي

________________ 

1- »هشَرَابو هامطَع عدى أَنْ يةٌ فاجح لَّهل سفَلَي لَ بِهمالْعلَ الزُّورِ وَقو عدي نْ لَمروايت از بخاري.» م  
  .، ابن ماجه و حاكمبه روايت نسائي -2
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﴿×Αöθs% Ô∃ρã� ÷è̈Β îοt� Ï�øótΒ uρ ×� ö�yz ÏiΒ 7πs% y‰ |¹ !$yγãèt7 ÷Ktƒ “]Œr& 3 ª! $#uρ ;Í_xî ÒΟŠÎ= ym﴾  

  .)263/ بقره(  
اي كه اذيت به دنبال داشته باشد،  از صدقهگفتار پسنديده و بخشش و گذشت، «

  .»نياز و بردبار است بهتر است و خداوند بي

﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω (#θè= ÏÜ ö7è? Νä3ÏG≈ s% y‰ |¹ Çdyϑ ø9 $$Î/ 3“sŒF{$# uρ “É‹ ©9$% x. ß,Ï�Ψãƒ 

… ã&s!$tΒ u !$s�Í‘ Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿωuρ ßÏΒ ÷σãƒ «! $$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì�ÅzFψ $# ( … ã&é# sVyϑ sù È≅ sVyϑ x. Aβ# uθø� |¹ Ïµø‹ n= tã 

Ò>#t� è? … çµt/$|¹r' sù ×≅Î/# uρ … çµŸ2u� tIsù # V$ù# |¹ ( āω šχρâ‘ Ï‰ ø)tƒ 4’ n?tã & óx« $£ϑ ÏiΒ 

(#θç7 |¡Ÿ2 3 ª!$# uρ Ÿω “Ï‰ ôγtƒ tΠöθs) ø9 $# tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# ∩⊄∉⊆∪ ã≅sW tΒ uρ tÏ% ©!$# šχθà) Ï�Ψ ãƒ 

ãΝ ßγs9≡uθøΒ r& u!$tóÏG ö/ $# ÅV$|Êö� tΒ «!$# $\G� Î7 ø[s? uρ ôÏiΒ öΝÎγÅ¡à�Ρ r& È≅ sVyϑ x. ¥π̈Ψ y_ >οuθö/ t� Î/ $yγt/$|¹r& 

×≅ Î/#uρ ôM s?$t↔sù $yγn= à2é& É÷x� ÷èÅÊ βÎ* sù öΝ ©9 $pκ ö:ÅÁãƒ ×≅Î/#uρ @≅ sÜ sù 3 ª!$# uρ $yϑ Î/ 

tβθè= yϑ ÷ès? î�� ÅÁt/ ﴾  )265- 264/ بقره(.  
] از بين مبريد  ] و آزار [رساندن هايتان را با منّت [نهادن اى مؤمنان، صدقه«

كند و به خدا و روز  همچون كسى كه مالش را براى نماياندن به مردم انفاق مى
قيامت ايمان ندارد. پس داستان او مانند داستان سنگ صافى است كه بر روى آن 

اى بدان در رسيد و [سخت و]  آن گاه باران درشت دانهخاكى [پاشيده باشند]. 
] بر چيزى از دستاورد خويش دست ندارند. و  صافش برجاى گذارد. [ريا كاران

] آنان كه مالهايشان را  و داستان [صدقات. كند خداوند گروه كافران را هدايت نمى
نفاق ] ا براى كسب خشنودى خدا و استوار داشتن دل خويش [در مراتب ايمان

اى است كه بارانى درشت دانه بر آن  ] در پشته كنند، مانند داستان باغى [واقع مى
] باران درشت دانه  هايش را دو چندان به بار نشاند. پس اگر [آن ببارد آن گاه ميوه

كنيد،  اى [برايش بس بود]. و خداوند به آنچه مى رسيد، باران ريزه هم به آن نمى
  .»بيناست
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  بركت نيت صحيح
اش را به طور پنهاني و  كند كه تصميم گرفت صدقه داستان مردي را نقل مي صپيامبر

تحت پوشش تاريكي شب بدهد تا از خودنمايي در برابر مردم و انتظار ستايش و 
معروفيت نزد آنها در امان باشد، ولي به راه اشتباهي رفته و صدقه را در موضعي كه 

بخشيد. اما صدق نيت و اخالص او سود بخشيد و  ي كه سزاوار نبود،سبايد و به ك نمي
  اش هدر نرفت. عملش را مبارك ساخت وصدقه

مردي گفت: من بايد «نقل كرده است كه:  صبخاري از قول ابوهريره و او از پيامبر
اي را برداشت و اشتباهاً آن را به يك دزد داد، مردم گفتند: امشب  اي بدهم و صدقه صدقه

صدقة ديگري خواهم داد (اين  خدايا تو را شكر گزارم واو گفت: به يك دزد صدقه داد!
اش را برد و به يك روسپي داد! گفتند: امشب به يك روسپي  بار اشتباه شد!!) ... صدقه

شود؟ حتما صدقة ديگري  صدقه داده است! گفت: خدايا تو را سپاس باد چرا چنين مي
امشب هم  تمند گذاشت! گفتند:اش را برد و در دست يك شخص ثرو خواهم داد. صدقه

ات به دزد ممكن  ! وقتي كه خوابيد، در خواب شنيد كه: صدقهبه يك ثروتمند صدقه داد
ات به روسپي شايد سبب خودداري او از فحشاء  است او را از دزدي باز دارد و صدقه

  .»و از ثروتي كه دارد، انفاق نمايدگردد و ثروتمند نيز از كار تو عبرت گرفته 
آموخت كه اخالص، سرچشمة خير و معيار پذيرش  با چنين داستانهايي مي صمبرپيا
  است.

  كارها به نيتها بستگي دارند
بارة نماز، روزه و صدقه گفتيم، دربارة حج، تالوت قرآن، جهاد، هجرت در راه  آنچه در

  كند. عمل شرعي كه از سوي خداوند مقرر گرديده است نيز صدق مي هر دين و
داشت، از  ام قيس كه دوستش ميباسم  به خاطر زني صمانان زمان پيامبريكي از مسل

مكه به مدينه هجرت نمود و آشنايانش او را مهاجر ام قيس ناميدند و پيامبر در اين مورد 
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بعضي از محدثان آن را يك چهارم يا يك سوم، يا نصف  ،گفتار جامعي ايراد فرمود كه
  يح خود را با آن آغاز كرده و بدين قرار است:و امام بخاري صح ،1اند اسالم خوانده

ِإنَما اَألْعَماُل بِالنـياِت َوِإنَما ِلُكل اْمِرٍئ َما نـََوى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإَلى اللِه «
ِو اْمَرَأٍة َوَرُسوِلِه َفِهْجَرتُُه ِإَلى اللِه َوَرُسوِلِه َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِلُدنـَْيا ُيِصيبُـَها أَ 

    .»يـَتَـَزوُجَها َفِهْجَرتُُه ِإَلى َما َهاَجَر ِإلَْيهِ 
كارها به نيتها بستگي دارند و هر كس صاحب چيزي است كه قصدش نموده «

است كسي كه به سوي خدا و رسول هجرت كند، هجرتش در جهت خدا و 
رت كند، اي دنيوي و يا ازدواج با زني هج رسول خواهد بود و آن كه براي بهره

  .»هجرتش در همان جهت ارزش خواهد داشت
شگفت اينست كه بعضي از خاورشناسان در صحت اين حديث كه علماي اسالم به 

اند، به ادعاي اين كه از نوع آحاد (حديث منفرد) است،  اي قبولش كرده صورت ويژه
   .2اند ترديد نموده

________________ 

گفته است: در سخنان ائمه، اين حيث بطور متواتر مورد تمجيد و قدرشناسي قرار » الفتح«حافظ در  -1
تر و مفيدتر از اين حديث  ، حديثي جامعتر، غني�گويد: در احاديث پيامبر گرفته است. ابوعبداهللا مي

لبوطي از او نقل نموده ـ و احمد بن حنبل، وجود ندارد و عبدالرحمن بن مهدي شافعي ـ بنابر سخني كه ا
علي بن المديني، ابوداود، ترمذي، دارقطني، حمزه و كتاني اتفاق دارند كه اين، يك سوم اسالم را تشكيل 

شود و نيز  اند يك چهارم آن را. ابن مهدي گفته است: در سي شاخة علم وارد مي دهد و بعضي گفته مي
ديث در سرآغاز هر بابي قرار گيرد و شافعي گفته است: در شصت گفته است: شايسته است كه اين ح

  باب دخيل و مطرح است.
روي) كرده باشد كه  برداري (همراه با زياده خن علماي سنت بهرهسرسد كه اين خاورشناس از  به نظر مي -2

ز صحيح نيست (ضعيف است) و ا � جز از طريق عمر ص گويند: روايت اين حديث از قول پيامبر مي
نيز فقط روايت علقمه بن وقاص الليني و از طريق او، به روايت محمدبن ابراهيم التميمي و  �طريق عمر 

ي هم حدود دويست روايت يا بيشتر از او، به روايت يحيي بن سعيد األنصاري، صحيح است و از يحي
  است.آمده » الفتح«اند چنانكه در  ها تا حدود هفتصد روايت شمرده وجود دارد و بعضي
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در اسالم، تنها به اين  »نيت«اموش كرده است كه ارزش و پايگاه اين خاورشناس فر
و بر تصريحات و احاديث فراواني استوار است كه روي هم، يقين  1حديث متكي نبوده

مند از  و اين كه هر كسي بهرهباشند،  ها مي قطعي نسبت به اين كه اعمال وابسته به انگيزه
و اگر براي نمونه، كتابي همچون  دهند شود كه نيت كرده باشد، به دست مي چيزي مي

بينيم كه درباره ارزش و اهميت  حافظ منذري را به دست بگيريم مي »الترغيب والترهيب«
بارة برحذر  نيت صحيح، يازده حديث و در مورد ترغيب به اخالص، سيزده حديث و در

داشتن از خودنمايي، بيش از سي حديث روايت كرده است. اين مجموعه از احاديث و 
  باشند. اند، سند يقين به ارزش نيت در اسالم مي  آن آمدهنظاير آن باضافة آياتي كه در قر

  ای که خود تعيين کرده است عبادت خدا فقط با شيوه
چهارمين اصلي كه اسالم بدان فراخوانده است، اين است كه فرد مسلمان در عبادات 
خويش از حدود تعيين شده پيروي نمايد. بنابراين كافي نيست كه فقط مقصود عبادت، 

بايد عبادت خدا با شكل و  شد و كسي يا چيزي غير از او موردنظر نباشد، بلكه ميخدا با
باشد كه خود مقرر داشته وپسنديده است، نه به صورتهائي كه مردم از روي كيفيتي 

  آورند. هوسها و پندارها پديد مي
  فرمايد: خداوند مي

﴿yϑ sù tβ% x. (#θã_ö� tƒ u !$s) Ï9 ÏµÎn/ u‘ ö≅ yϑ ÷èu‹ ù= sù WξuΚ tã $[sÎ=≈ |¹ Ÿωuρ õ8Î� ô³ç„ ÍοyŠ$t7 ÏèÎ/ ÿÏµÎn/ u‘ 

# J‰tnr&﴾  )110/ كهف(.  

________________ 

در بيان معني اين حديث، روايات متعددي وارد شده است كه به مطلق «گويد:  مي» الفتح«ابن حجر در  -1
و حديث » يبعُثونَ علَى نياتِهم«وند، مانند حديث عايشه و ام سلمه كه مسلم نقل كرده ش نيت مربوط مي

اللَّه هي الْعلْيا فَهو في سِبيلِ  نْ َقاتَلَ لَتُكونَ كَلمةُم«و حديث ابوموسي » ولَكنْ جِهاد ونيةٌ«ابن عباس 
كه احمد  »أعلم بنيته رب قتيل بين الصفين اهللا«كه اين هم مورد اتفاق است و حديث ابن مسعود  :»اللَّه

ئي نقلش كه نسا »الً فَلَه ما َنوىمنْ غَزَا وهو الَ يْنوِى فى غَزَاته إِالَّ عَقا«روايت كرده است و حديث عباده 
   ».شود ها دشوار و طوالني مي نمونه نموده و غيره كه بيان همهء
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پس هر كس به لقاي پروردگارش اميدوار است بايد نيكوكار شود و عمل صالح «
  .»انجام دهد. و هرگز در پرستش خداوند احدي را با او شريك نگرداند

﴿4’ n?t/ ôtΒ zΝ n= ó™r& … çµyγô_uρ ¬! uθèδ uρ ÖÅ¡øtèΧ ÿ…ã&s# sù … çνã�ô_r& y‰ΨÏã ÏµÎn/ u‘ Ÿωuρ ì∃öθyz 

öΝ ÎγøŠn= tæ Ÿωuρ öΝ èδ tβθçΡ t“ øts†﴾  )112/ بقره(.  
آري كسي كه تسليم امر پروردگار گرديد و روي به جانب او نمود و نيكوكار «

گشت اجرش نزد پروردگارش خواهد بود و او را هيچ خوف و هيچ حزن و 
  .»نخواهد بود )در دنيا و آخرت(اندوهي 

﴿ôtΒ uρ ß|¡ômr& $YΨƒÏŠ ô£ϑ ÏiΒ zΝ n= ó™r& …çµyγô_uρ ¬! uθèδ uρ ÖÅ¡øtèΧ ﴾   )/125 نساء(.  
تر است از كسى كه نيكوكارانه روى خويشتن به سوى  و چه كسى نيك آيين«

  .»خدا نهاد
ورزي نسبت به خدا، به عمل صالح سفارش  نخست، در ضمن پرهيز دادن از شركآية 

ان را همراه تسليم خالصانه در برابر خداي سبحان، الزم كند و دو آية ديگر، احس مي
دانند. بدين ترتيب كسي كه روي خود را با اخالص تمام متوجه خدا كرده و كسي را  مي
اما اين عبوديت خود، اخالص ورزيده است.  گيرد، در دين و او شريك نميعبادت در 

uθèδ﴿خصوصيت بدون تحقق احسان  uρ ÖÅ¡øtèΧ﴾  باشد.  صالح، كافي نميو انجام عمل

احسان و عمل صالح اين است كه از راه معين شده به وسيلة خداوند نه راهي كه مردم 
فرمود:  مي � اند، به سوي او تقرب جويد. حضرت عمربن خطاب بوجود آورده

در آن سهمي براي  خداوندا همة عمل مرا صالح قرار ده و براي خود خالص گردان و«
ين سخن در ا »أحسن العمل«يل بن عياض هم، براي توضيح . فض»ديگري قرار نده

öΝ﴿فرمايد:  خدايتعالي كه مي ä. uθè= ö7 u‹Ï9 ö/ä3•ƒr& ß|¡ômr& WξuΚ tã﴾  ،گفته است منظور از آن

از او پرسيدند: اي ابوعلي، خالص بودنش باشد.  ترين عمل مي ترين و صحيح خالص
ولي صحيح نباشد، اشد چيست و صحيح بودنش چه؟ پاسخ داد: اگر عمل خالص ب

شود و تنها در  شود و اگر صحيح باشد، اما خالص نباشد، باز هم پذيرفته نمي پذيرفته نمي



  

  191    ة عبادتاصالحات اسالمي در زمين
  

صحيح باشد. خالص بودنش آنست كه  صورتي پذيرفته و مقبول خواهد بود كه خالص و
براي خدا باشد و صحيح بودنش اينكه از روي سنت انجام گيرد، يعني با روش معيني كه 

  دا و رسول پسنديده و مقبول است. نزد خ
اسالم اين را كه مردم چيزي را بدون اجازة خدا جزء دين قرار دهند، نوعي شرك 
محسوب داشته و كاستن و افزودن بر دين يا تغيير دادن آن را از جمله بدعتهاي مردود 

كه من اي نماز بخوانيد  بگونه«دربارة نماز فرموده است:  صشمرده است، چرا كه پيامبر 
   .2»مناسك خويش را از من فرا گيريد«، و راجع به حج فرموده است: 1»خوانم مي

  و از هر گونه نوآوري در زمينة دين و عبادت برحذر داشته است:
  .3»فَِإن ُكل ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٌة وَُكل ِبْدَعٍة َضالََلةٌ «
  .»ردود استاي پديد آورد، م و تازه مسائل ما چيز بيگانه هر كس كه در«
  .»ايم، مردود است ه ما دستور ندادههر كس به چيزي عمل كند ك«

االيي برخوردار مين، هر چند كه از پايگاه علمي وبنابراين، هيچيك از امامان مسل
كه دارند و باشند، و هيچكدام از مجامع علمي و تحقيقاتي و مراكز فرهنگي با هر عظمتي 

اي در دين  ان، حق ندارند كه عبادت و آيين تازههيچ گروه بزرگ يا كوچكي از مسلمان
خدا ابداع نمايند و يا چيزي بر عبادت پيشين بيافزايند و يا آن را از كيفيتي كه در زمان 

ساز  گزار و آيين داشته است، دگرگون سازند، زيرا كه فقط خداوند، قانون صرسول خدا 
و و خوبي ما هم در پيروي است، پيامبر ابالغ كننده و ما فرمان برداريم و خير 

  فرمانبرداري است:

________________ 

  روايت بخاري.» صلُّوا كَما رأَيتُموني أُصلِّي« -1
2- »َكُكمَناسنِّي مروايت ازنسائي» ُخذُوا ع  
به نقل ازروايت » منْ عملَ عمال َليس عَليه أَمرَُنا فَهو رد» «ا ما َليس مْنه فَهو ردمنْ أَحدثَ فى أَمرَِن« -3

  مسلم و ديگران.
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﴿ö≅è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©!$# ‘ÏΡθãèÎ7 ¨? $$sù ãΝä3ö7 Î6ósãƒ ª!$# ö� Ï�øótƒuρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θçΡ èŒ 3 ª! $#uρ 

Ö‘θà� xî ÒΟ‹Ïm§‘ ﴾  )31/ آل عمران(.  
داريد، از من پيروي كنيد خدا نيز شما را دوست  اگر خدا را دوست مي :بگو«

  .»گناهانتان را بيامرزد كه خدا، آمرزندة مهربان است بدارد و
اصل است: اول  مجموعة دين، عبارت از دو«گويد:  مي /احمد حراني سالمشيخ اإل

آنكه جز خدا را نپرستيم و دوم آنكه خدا را جز با روشي كه خود معين كرده است، 
  نپرستيم و او را با بدعتها عبادت نكنيم. چنانكه فرموده است:

﴿yϑ sù tβ% x. (#θã_ö� tƒ u !$s) Ï9 ÏµÎn/ u‘ ö≅ yϑ ÷èu‹ ù= sù WξuΚ tã $[sÎ=≈ |¹ Ÿωuρ õ8Î� ô³ç„ ÍοyŠ$t7 ÏèÎ/ ÿÏµÎn/ u‘ 

# J‰tnr&﴾  )110/كهف(.  
پس هركس به لقاي پروردگارش اميدوار بود بايد نيكوكار شود و عمل صالح «

  .»اوند احدي را با او شريك نگرداندانجام دهد و هرگز در پرستش خد
است: شهادت به اينكه معبودي جز خدا نيست و  ين به معني تحقق شهادتينو ا

  فرستادة اوست. صشهادت به اينكه محمد
  پس، اوالً: بايد غير خدا را عبادت نكنيم.

رسول و ابالغگر فرمان اوست و بر ماست كه سخن او را تصديق و  صثانياً: محمد
ه ما نشان داده و از عبادات نو درآمد دستورش را اطاعت نماييم. او روش عبادت خدا را ب

  و ابداعي باز داشته و اطالع داده است كه ايجاد پيروي از اينگونه چيزها ضاللت است.
  فرمايد: خداوند مي

﴿4’ n?t/ ôtΒ zΝ n= ó™r& … çµyγô_uρ ¬! uθèδ uρ ÖÅ¡øtèΧ ÿ…ã&s# sù … çνã�ô_r& y‰ΨÏã ÏµÎn/ u‘ Ÿωuρ ì∃öθyz 

öΝ ÎγøŠn= tæ Ÿωuρ öΝ èδ tβθçΡ t“ øts†﴾  )112/ بقره(.  
آري كسي كه تسليم امر پروردگار گرديد و روي به جانب او نمود و نيكوكار «

گشت اجرش نزد پروردگارش خواهد بود و او را هيچ خوف و هيچ حزن و 
  .»نخواهد بود )در دنيا و آخرت(اندوهي 
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ه معني تسليم و اسالم در برابر خدا، كه مفهوم اصل اول و احسان ك اين آيه متضمن
  باشد. اصل دوم در كالم ابن تيميه است، مي

هراسيم و جز بر خدا توكل ننماييم و به ه و ما همانگونه كه وظيفه داريم از غير خدا ن
غير او متمايل نباشيم و تنها از او ياري بخواهيم و عبادتمان فقط براي او باشد، به همين 

بگيريم. حالل  قو از او سرمشاطاعت و پيروي نموده  صسان موظفيم كه از پيامبر
چيزي است كه او حالل دانسته و حرام آنست كه او حرام كرده و دين همانست كه وي 

  .1»تعيين كرده است...

  دليل سختگيري اسالم در منع بدعت
آوردن چيزهايي به نام دين، بدون اجازة خدا و جلوگيري از ابداع  اسالم با تحريم پديد

نخوردة او آورده  دست و به خدا، غير آنچه كه وحي اصيلروشهايي براي تقرب جستن 
نهايت بزرگي از خود نشان داده است و تا آنجا پيش  است، حكمت و دورانديشي بي

با صراحت و قطعيت اظهار نموده كه هر بدعتي گمراهي و هر گمراهي در  رفته است كه
  آتش است.

را به طور آشكار و با خواند، حكمت اين سختگيري  يان را ميكسي كه تاريخ اد
  يابد. وضوح تمام در مي

  چگونه بدعت، همة اديان را به تباهي كشيد؟

ميان پيروان  اي است كه شيطان از طريق آن، به آرامي در بدعتگذاري در دين، روزنه
ها و عباداتشان  كشانيده، انديشههاي متعدد نفوذ كرده، دين و زندگيشان را به تباهي  آيين

هيچ پايه و بنيادي در زندگي اعتقادي آنان را از گزند خود ايمن  ه ورا ويران ساخت
  هايي از فساد را بروي آنها گشوده است كه هرگز نتوانند بست. نگذاشته...  و دريچه

________________ 

  171و  170، ص ةالعبودي -1
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پرستي برملتها و حتي كساني كه اهل كتاب  از طريق بدعت بود كه  شرك و بت
را بدون دليل، همتاي خدا قرار  آسماني بودند، هجوم آورد و باعث گرديد كه چيزهايي

  دهند.
بندها و  و از راه بدعت بود كه وسواس و افراط در دين راه يافت و سختي و زحمت

شعائر و آداب ديني اختراع  زنجيرها، پيروانش را فرا گرفت. مردم، انواع رنگارنگي از
  باشند. فرسا مي كردند كه همة آنها ماية دردسر و ظلم و تكاليف طاقت

نعمتهاي حالل خدا را حرام شمردند، دنيا را زيورها و ريق بدعت بود كه غاليان، از ط
به نام دين رها كردند و آباديها را با ادعاي ايمان، تخريب نمودند و به خيال پيدايش 

  دادند! روح، بدن را آزار
در اثر همين بدعتها بود كه تحريفات سهمناك و انحرافات زشت و رسوا در بسياري 

شان در زندگي دنيا، بيراهه  سعي«كساني عامل اين بدعتها بودند كه  يان روي داد واز اد
  .»كنند ميكنند كه دارند كار خوبي  اي مصرف شد و خيال مي رفت و در جهت بيهوده

ت در ابداع رهبانيت از طرف مسيحيان و خصايص آن از قبيل افراط، سكافي ا
دقت كنيم تا دريابيم كه انديشة بشر  فطرتو گريز از  سختگيري، ظلم به طبيعت انساني
به پيوند الهي چنگ نزند، و از نور هدايت او برخودار  در صورتي كه تنها حركت كند، و

افتد و با  عدالتي مي شود و چگونه به سرگرداني و بي نباشد چگونه به انحراف كشيده مي
ترين حماقتها و بزرگنزديكي به خداست،  ،اش به خيال خود اينكه خواست و انگيزه

  .1شود نادانيها را مرتكب مي
سنگها و  بينيم كه چگونه بتها را معبود گرفتند و همچنين مشركان عرب را مي

زيرا كه پاية حقيقي شرك هم بدعتگزاري ها را پرستيدند تا به خدا نزديك شوند!  مجسمه
پرداختند است و چگونه تحت تأثير شياطين به تحريم حيوانات و محصوالت حالل خدا 

و حتي ذبح فرزندان جگرگوشة خود را وسيلة تقرب به خدايان خيالي پنداشتند تا دينشان 

________________ 

خاصرنشان خواهيم » تعادل ميان ماديت و معنويت«گرايي را ضمن بيان اصل  هايي از اين افراط نمونه -1
  كرد.
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را به انحطاط گرفتار سازند. و حاضر شدند كه زن و مرد، به را به وارونگي و خودشان 
صورت لخت مادرزاد، بدون احساس شرم و پروايي به گردخانة خدا بچرخند و با اين 

  ب به خداوند داشته باشند؟! عمل خود، گمان تقر
خوانيد،... آنجا  هايي از اين بدعتها و تحريمهاي خودسرانه را مي در سورة انعام نمونه

  فرمايد: كه مي

﴿š�Ï9≡x‹ Ÿ2uρ š̈y— 9��ÏW x6Ï9 š∅ÏiΒ šÅ2Î� ô³ßϑ ø9 $# Ÿ≅ ÷Fs% öΝÏδ Ï‰≈s9 ÷ρr& 

öΝ èδäτ !$Ÿ2t� ä© öΝ èδρßŠ÷�ã� Ï9 (#θÝ¡Î6ù= u‹ Ï9uρ óΟ Îγø‹ n= tæ öΝ ßγuΖƒÏŠ ( öθs9 uρ u!$x© ª! $# $tΒ çνθè= yèsù ( 
öΝ èδö‘ x‹ sù $tΒ uρ šχρç� tIø� tƒ ∩⊇⊂∠∪ (#θä9$s% uρ ÿÍνÉ‹≈yδ ÒΟ≈ yè÷Ρ r& î ö̂� ymuρ Ö� ôfÏm āω !$yγßϑ yèôÜ tƒ 

āωÎ) tΒ â!$t±®Σ öΝ ÎγÏϑ ôã t“ Î/ íΟ≈yè÷Ρ r&uρ ôM tΒÌh� ãm $yδ â‘θßγàß ÒΟ≈ yè÷Ρr&uρ āω tβρã� ä. õ‹ tƒ zΟ ó™$# «! $# 

$yγøŠn= tæ ¹ !#u� ÏIøù$# Ïµø‹ n= tã 4 Ο ÎγƒÌ“ ôfu‹ y™ $yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 šχρç� tIø� tƒ ∩⊇⊂∇∪ (#θä9$s% uρ $tΒ †Îû 

ÈβθäÜ ç/ ÍνÉ‹≈ yδ ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$# ×π|ÁÏ9% s{ $tΡ Í‘θà2ä% Îk! îΠ§� ptèΧuρ #’ n?tã $uΖ Å_≡uρø— r& ( βÎ) uρ ä3tƒ ZπtG ø‹ ¨Β 

óΟ ßγsù Ïµ‹ Ïù â!% Ÿ2u� à° 4 öΝ ÎγƒÌ“ ôfuŠy™ öΝßγx� ô¹uρ 4 …çµ‾Ρ Î) íΝŠ Å6ym ÒΟŠÎ= tæ ∩⊇⊂∪ ô‰ s% u�Å£yz 

tÏ% ©!$# (#þθè= tG s% öΝ èδy‰≈ s9÷ρr& $Jγx� y™ Î� ö� tóÎ/ 5Ο ù= Ïæ (#θãΒ §� ymuρ $tΒ ÞΟßγs% y— u‘ ª! $# ¹!# u� ÏIøù$# ’ n?tã «! $# 4 
ô‰ s% (#θ{= |Ê $tΒ uρ (#θçΡ$Ÿ2 šÏ‰ tG ôγãΒ﴾  )140-137/ انعام(.  

فرزندانشان را آراسته و بدينسان شريكانشان براى بسيارى از مشركان، كشتن «
جلوه دادند تا آنان را نابود كنند و تا دينشان را بر آنان مشتبه سازند. و اگر 

بندند،  دادند. پس آنان را با افترايى كه مى خواست آن را انجام نمى خداوند مى
]  و به گمان خويش گفتند: اين چهارپايان و زراعت ممنوع [از تصرف .واگذار

ما بخواهيم، نبايد آن را بخورد. و چهارپايانى ديگر است كه  هستند و جز كسى كه
[سوار شدن بر] پشت آنها حرام است و چهارپايانى [ديگر] است كه [به وقت سر 

]  برند. [خداوند] به [سزاى ] نام خدا را از روى افترا بر او، بر آن نمى بريدنش
د: آنچه در شكم اين و گفتن، .بستند به آنان جزا خواهد داد افترايى كه بر مى
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] است و بر زنانمان حرام است. و  چهارپايان است، براى مردان ما خاص [و حالل
] بيانشان به  ] آنان در آن شريكند. [خداوند] در قبال [همين اگر مرده باشد، [همه

به راستى زيانكار شدند كسانى . آنان جزا خواهد داد. بى گمان او فرزانه داناست
را از روى بى خردى، ناآگاهانه كشتند و از روى افترا بر خداوند  كه فرزندانشان

آنچه را كه خدا به آنان روزى داده بود حرام شمردند. بى گمان گمراه شده و از 
  .»راه يافتگان نشدند

 دادي خويش را تحريم از كساني كه فرزندان خود را ناآگاهانه كشتند و روزي خدا
  كارند، آنها گمراه شدند و راه نيافتند.روي افتراء بر خدا كردند، زيان

  ميدان ابداع و ابتكار نيست دين،
نوآوري دين نيست، زيرا كه دين از سوي خدا تعيين شده و  عرصة و زمينة بدعت و

گرايان و توجيه  دستبرد باطل كاران و تحريف افراطيان و بايد از بازيگري بيهوده مي
اي  ا و امور دنيوي تا حد زياد و در سطح گستردهاما دنيخردان پاك و پيراسته بماند.  بي

جهت  باشد. بدين عرصة واقعي ابداع و نيازمند پذيرفتن تنوعات و ابتكارات و نوآوريها مي
وقتي كه مسلمانان به انحطاط گرائيدند و حالشان خراب و كارشان تباه و اجتماعشان از 

د: در امور دنيا منجمد و هم پاشيده گرديد، جريان كار كامالً واژگون و معكوس ش
 همچون سنگ يا بدتر از آن، ساكن و سخت شدند و دست از ابتكار و اختراع برداشتند و

دين، شعارشان اين شد كه نسل اول براي نسل بعدي چيزي ننهاده است!! اما در زمينة 
  دليل را اختراع  ابداع كردند. هاي عبادي خودسرانه و بي انواع شكلها و گونه

  يم بدعت در اسالماثر تحر
از  صسفارش به پيروي از تعاليم پيامبر زمينة عبادت و سختگيري در تحريم بدعت در

سوي اسالم، باعث محفوظ ماندن عبادات مسلمين از تحريف و دگرگوني و افزايش و 
  كاهش گرديد.
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ترتيب عبادات اسالم، از نظر محتواي خود در همة مذاهب اسالمي يكي است:  بدين
ها و  همين گفتهتاكنون،  صاز روزگار پيامبرشيعيان و سنيان  و د همة مسلماناننماز، نز

روز،  شود. در هر شبانه حركات مخصوصي بوده است كه با تكبير آغاز و به سالم ختم مي
و هر ركعتي،  ركعات هر نمازي نزد همگان معين است پنج نماز وجود دارد و تعداد

واحدي نزد همگان دارد و براي هر نمازي،  تالوت و ذكر و ركوع و سجود مشخص و
  باشد. شرايطي مورد اتفاق از قبيل طهارت، پوشش بدن و توجه به قبله و ... مقرر مي

روزه نيز از سوي همة مسلمانان در ماه رمضان به مدت سي يا بيست و نه روز به جا 
  يابد. ه ميغروب خورشيد ادام دم، آغاز شده و تا شود و هر روز از سپيده آورده مي

همچنين زكات و حج كه هر كدام عبادات معين و تمام جزئيات آنها معلوم است و 
  اند. رسول خدا روايت نموده با تواتر قطعي از نسلي از نسلي

باشد، زيرا  اين، امتيازي براي عبادت اسالمي است كه هيچ دين ديگري واجد آن نمي
روزگار و گرفتار تحريف متوليان و وم مورد هجتمامي آيينهاي عبادي در اديان مختلف، 

كسي پيدا نشده است كه به  بازيگريهاي رهبرانشان و افراط و تفريط مردم قرار گرفته و
را كه  به حد و مرزي كه خدا معين كرده است، پايبند باشيد و چيزي :گزاران بگويد بدعت

  شماريد!نخواسته و اجازه نداده است از پيش خود در نياوريد و جزء دين ن او
گزاران و تحريفگران  توانست در اديان تحريف شده گذشته با بدعت مگر كسي مي

مخالفت كند؟ در حالي كه كليدهاي بهشت و ملكوت آسماني به دست آنهاست! اينها هر 
سازند و هر  مند مي كه را بخواهند از رحمت خدا محروم و هر كه را بخواهند از آن بهره

  توانند به فروش رسانند! ا كه بخواهند، ميمقدار از زمينهاي بهشت ر
اسالم، احتكار و انحصار اسرار ملكوت را به يك قصر خاص محدود نكرده، بلكه 

به  عبادت را به دست همة مسلمانان سپرده و ايشان را مسؤول پاسداري از آن قرار داده و
گزار  است كه پيرو باشند و بدعت نگذارند و دست هر بدعت همگان سفارش نموده

  خواهد باشد. تحريفگري را ببندند، هر كه مي
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بينيم كه به دست خود  مي گيريم، هنگامي كه براي نمونه آيين مسيحيت را در نظر مي
مسيحيان دگرگون و منسوخ گرديده و اصلي را كه مسيح بوضوح بر آن تصريح كرده بود، 

گوشت . در نتيجه، نمودن، زيرپا نهادند ي كامل كردن آمده است نه براي نقصكه برا
روز يكشنبه را قرار دادند و ختنه و غسل  ،خوك را حالل شمردند و به جاي روز شنبه

خواند، آنها به  المقدس نماز مي گذاشتند و با آنكه مسيح، به سوي بيت جنابت را كنار
سوي مشرق نماز گزاردند، مسيح هيچ صليبي را تقديس نكرد ولي آنان صليب را تقديس 

 گيرند، نگرفته و مقرر نداشته و اي را كه اينها مي مودند، عيسي هيچگاه روزهو پرستش ن
سفارش نكرده است و آنها خودشان با اين شماره، تعيينش نموده و به فصل بهار 

رومي، دست به افزايش  اند و در عوض انتقال آن از ماههاي هاللي به ماههاي انداخته
ي نهايت پاكي و نظافت و پيراستگي بود، خود را اند و با آنكه مسيح دارا مدت روزه زده

با آن مبارزه كنند! اما  و به نجاستها آلودند و با اينكار خواستند آيين يهودي را تغيير دهند
و با گروههاي  نزديك شدند پرستان در نهايت، آيين مسيح را تغيير داده به فالسفه و بت

اين  .1ا بر عليه يهوديان كمك بگيرندتوافق كردند تا خرسندشان سازند و از آنه مزبور
  مسيحيت است و آن اسالم!...

چيزهايي غير از آنچه كتاب و سنت معين البته بعضي از مسلمانان در بعضي وقتها، 
اند كه حق را  اند، اما در هر زماني با كساني مواجه بوده اند، در دين خود ابداع نموده كرده

ست بازشان گردانيده سنت را احيا نموده و بدعت را در ميانشان آشكار ساخته و به راه در
، به اين خود صاند و اين مصداق تحقق وعدة خداوند است كه با زبان پيامبر بيرون رانده

در ابتداي هر صد سال، كسي را از اين امت خداوند، «امت نويد داده است كه: 
   .2»انگيزد تا دين را احياء كند برمي

________________ 

  2، ج 270اللهفان، البن القيم، ص  ةإغاث -1
  »إِنَّ اللَّه يبعثُ لهذه األُمةِ علَى رأْسِ ُكلِّ مائَةِ سنَةٍ منْ يجدد لَها ديَنها« -2
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كرد، فرو  بدان عمل مي صمن چيزي را كه رسول خدا فرمود: مي � حضرت ابوبكر
ترسم اگر موردي از دستورات او را  انجام خواهم داد، زيرا كه مي نخواهم گذاشت و

  ناديده بگيرم، گمراه شوم.
فرمود: اي مردم روشها و سنتها براي شما  نيز به مردم مي �حضرت عمربن خطاب 

گري بر ديگران، از چپ  اما شما به خاطر سلطهتعيين گرديده و تكاليفتان مقرر شده است، 
  ايد. و راست آشكارا سنتها را ترك نموده

ابن مسعود گفته است: اي مردم، بدعت نگذاريد و خود را به سختي نيافكنيد و 
شناسيد، بپذيريد و آنچه  فقط مستلزم احكام گذشته باشيد، آنچه را مي موشكافي نكنيد و

  ده است، رها كنيد.شناسيد و تازه در آم را نمي
  بارة اين آيه:  همچنين از حسن در

﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u |= ÏG ä. ãΝ à6ø‹n= tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# $yϑ x. |=ÏG ä. ’ n?tã šÏ% ©!$# ÏΒ 

öΝ à6Î=ö7 s% öΝä3ª= yès9 tβθà) −G s?﴾  ) /183بقره(.  
نكه بر ايد روزه گرفتن بر شما واجب گرديد همچنا اي كساني كه ايمان آورده«

   .»امم پيش از شما واجب گرديد تا شايد تقوا پيشه كنيد
نقل شده است كه گفت: خداوند، روزة ماه رمضان را برتمام كساني كه پيش از شما 
بودند، مقرر كرد اما يهوديان سرپيچي كردند و مسيحيان هم آن را به زماني كه روزه 

ل اندك برطبق سنت، بر عمل بسيار از تر بود، انداختند و افزوده است كه: عم گرفتن آسان
  روي بدعت برتري دارد.

فت و پس از حمد و وقتي كه عمربن عبدالعزيز بر خالفت بيعت گرفت، روي منبر ر
پس از  و كتاب شما، پيامبر و كتابي نيست و صاي مردم، بعد از پيامبر«ثناي خدا گفت: 

انيد كه چيزهاي حاللي كه سنت شما، سنتي و بعد از امت شما، امتي وجود ندارد، بد
كتابش حالل شمرده تا روز قيامت حالل است و  خود، در صخداوند از زبان پيامبر

حرام شمرده، تا روز قيامت حرام است. آگاه  صآنچه را در كتاب خود و از زبان محمد 
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كه من نظردهنده و قانونگزار  باشم. بدانيد گزار نيستم و پيرو سنت مي بدعت باشيد كه من
  .»، بلكه اجرا كننده هستميستمن

گزاري و  موضع خلفا و زمامداران اسالمي اينچنين بوده است: پيروي از دين، نه بدعت
  اجراي شريعت، نه پديد آوردن شريعت و قانون.

خواست در زمينة عبادت مردم نمايان  پيشوايان اسالمي نيز در برابر هر بدعتي كه مي
چيز كوچكي به نظر برسد، چون كوچك به بزرگ شود، ايستادند، گرچه بدعت مزبور 

  .1شوند توليد مي هاي ناچيز شود و بزرگترين آتشها از جرقه منتهي مي
مردي پيش امام مالك آمد (در مدينه) و گفت: اي ابوعبداهللا! از كجا احرام ببندم؟ 

احرام  صالحليفه (محل احرام اهل مدينه)، همان جايي كه رسول خدا پاسخ داد: از ذي
احرام ببندم. گفت: اين كار را نكن،  صخواهم از مسجد پيامبر بست. او گفت: من مي

خواهم از كنار قبر پيامبر احرام ببندم! (چه اشكالي دارد؟) امام گفت: اين كار  گفت: من مي
ترسم گمراه شوي! مرد گفت: اينكه گمراهي ندارد! تازه چند ميل برمسافت  را نكن كه مي

نم؟! گفت: چه گمراهي از اين باالتر كه تو خيال كني در فضيلت از ك احرام، اضافه مي
  فرمايد: ام كه مي اي؟ من اين سخن خدا را شنيده پيشي گرفته صپيامبر خدا 

﴿ ...Í‘ x‹ósuŠù= sù tÏ% ©!$# tβθà� Ï9$sƒä† ôtã ÿÍνÍ÷ ö∆r& βr& öΝåκ z:ŠÅÁè? îπuΖ ÷FÏù ÷ρr& öΝåκ z:� ÅÁãƒ ë>#x‹ tã 

íΟŠÏ9r&﴾  )63/ نور(.  
به فتنه يا عذاب دردناك  كنند، از گرفتاري كساني كه از دستورش تخلف مي«

  .»بترسند!
خواست از بهترين مكان شهر مدينه، يعني مسجد  آن مرد، ميبينيم با آنكه  مي
داد و چيزي  و محل قبر او احرام ببندد و كاري زيادتر از حد واجب انجام مي صپيامبر

________________ 

 اند كه از جملهء دين تأليف گرديده مخالفت و انكار بدعتها ايجاد شده در كتب متعدد قديم و جديد، در -1
ليس «از شيخ علي محفوظ و » االبداع«از شاطبي و » االعتصام«از طرطوشي و » البدعوالحوادث « آنها:

  باشند. از شيخ محمد غزالي مي» سالممن اإل
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دهد، به  حتمال گمراهي در دنيا و عذاب آخرت را ميكاست، امام مالك براي او ا نمي
كنندة تصور فضيلت براي خود و انتساب كوتاهي به  تواند تلقين خاطر اينكه اين عمل مي

  باشد. صعمل رسول خدا 
امام مالك همچنين گفته است: هر كس در ميان اين امت، چيزي (از امور ديني) پديد 

به دين  صواقع چنين پنداشته است كه رسول خداآورد كه قبالً وجود نداشته است، در 

›tΠöθu﴿فرمايد:  است، زيرا كه خداوند ميخيانت كرده  ø9$# àM ù= yϑ ø.r& öΝ ä3s9 öΝ ä3oΨƒÏŠ﴾  در نتيجه

  چيزي كه آن روز جزء دين نبوده است، امروز هم در شمار دين نخواهد بود.
ا تمام كرده است، ديگر اگر خداوند دين را كامل گردانيده و به وسيلة آن، نعمتها ر

پذيرد  مجالي براي ايجاد چيز اضافي وجود ندارد. براي اينكه يك چيز كامل، افزوني نمي
  و كوشش براي افزودن چيزي، به مفهوم اتهام عدم كمال نسبت به دين است.

  تعادل ماديت و معنويت
ن اصل اصالحي روي در رابطه با ماديات و معنويات يا دين و دنيا، پنجمي تعادل و ميانه

كه براي رفع و تصحيح تباهكاريهاي تحريفگران اديان در عرصة عبادت، از طرف است 
  اسالم مطرح شده و مورد سفارش و تأكيد قرار گرفته است.

  بارة دنيا روي آيين يهود در زياده
كنيم، اثري از معنويت و جايي براي  وقتي كه اسفار پنجگانة تورات امروزي را مطالعه مي

و نويدهاي آن به پيروي كنندگان و عصيان ها  تا آنجا كه وعده كنيم. ت، درآن پيدا نميآخر
دهند. تورات امروزي، به تمايالت كامالً مادي  پيشگان خود را نيز، امور دنيائي تشكيل مي

توجه كرده و آنها را ترجيح داده است و بدين ترتيب محصول فراوان، تندرستي، ثروت، 
ي بر دشمنان و اين قبيل دستاوردهاي دنيوي و ظاهري ناپايدار، تنها عمر دراز و پيروز

پاداشهايي هستند كه تورات انجام دهندگان دستورات خود را بدان نويد داده و چيزهايي 
كنندگان  مانند قحطي و بيماري و مرگ و وباء و فقر و شكست و مانند آنها را به اعراض

  از شريعت خود، وعده كرده است.
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  ي بردن به حقيقت مذكور، به بيانات زير از تورات توجه كنيد:براي پ
  پدر و مادر خود را گرامي بداريد تا روي زمين عمر درازي داشته باشيد. -
ازلي را بپرستيد كه او نان و آبتان را پربركت نموده بيماريها پروردگار خود، خداي  -

 كند. دارد و عمرتان را دراز مي و دردها را از شما دور مي

فرستم و زمين  ها بهنگام مياگر مرا فرمان بريد و سفارشم را بپذيريد، باران -
 دهد. و درختان ميوه مي محصول

بينيم كه در تورات، جا و سهمي براي پاداشهاي معنوي و اخروي وجود  بوضوح مي
 ندارد.

  توجهي به دنيا در مسيحيت بي
جهت لغو ارزش دنيا و تلقي رويم دعوت و گرايش نيرومندي در  وقتي به سراغ انجيل مي

رهايي از آن و نيل به سعادت جهان ديگر، آنجا كه منفي از حيات اين جهاني و طلب 
كنيم. از اين ديدگاه، كسي كه خواهان ملكوت  مملكت آسماني استقرار دارد، مشاهده مي

بايد از اين زمين رويگردان باشد و در صورت عالقه به جهان آخرت، از  آسمان است، مي
اي از  اين جهان يا زندگي آن چشم بپوشد. بدينسان سهم و ارزشي براي اين دنيا و بهره

نعمتهاي زندگي براي انسان و اينكه بدنت نيز بر تو حقي دارد و بايد نقشي در آباداني 
  كند. ات خطور نمي بينش انجيل وجود ندارد و به انديشه زمين برعهده گيري، در

 يابد مگر وقتي كه شتر، از ، به ملكوت آسمان راه نميگويد: فرد توانگر انجيل مي
سوراخ سرسوزن عبور كند! و مسيح به جواني كه به آيين او گرويده بود گفت: اگر 

خواهي به كمال دست يابي، برو و هر آنچه داري بفروش و به تهيدستان بده، سپس  مي
أمين خوردني و در پي ت«همچنين به شاگردان خويش فرمود:  بيا و پيرو من باش.

مؤمنان دنبال اين چيزها  تان در اين جهت نباشد، زيرا كه غير آشاميدني مباشيد و سعي
  .»روند مي
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  ظلم رهبانيت به طبيعت بشري
به آنچه كه انجيل آورده بود  تشويق به رياضت و زهدورزي و فروگذاري زندگي زميني،

ا ويژگيهايي همچون سختگيري بر محدود نماند، بلكه پيروان نصرانيت، نظام رهبانيت را ب
و سركوبي غرائز و دوري جستن از زيبائي و نعمتهاي پاكيزه پديد تحريم ازدواج  خود و

اين نظام بيرحمانه گسترش يافت و پيروانش رو به ازدياد نهادند و كار به آنجا آوردند. 
دا قرار رسيد كه دوري از نظافت و اجتناب از آرايش، در شمار عبادت و نزديكي به خ

  گرفته، توجه به جسم و نظافت و ضروريات آن، كاري شيطاني و پليد محسوب گرديد.
هايي از  ، صحنه»ليكي«از استاد  »تاريخ اخالق اروپا«ندوي به نقل از سيدابوالحسن 

دهد كه پوست و قلب به لرزه و انديشه را به حيرت  تندروي و افراط رهبانيت را نشان مي
باشند. نويسندة تاريخ  هاي كوچكي مي گويد، نمونه بطوري كه استاد ميو اينها اندازد  مي
تعداد راهبان فزوني عظيمي پيدا كرد، موقعيتشان عظيم گرديد و كارشان باال «گويد:  مي

ها را تحت سيطرة خويش درآورده، مردم را به خود جلب و مشغول  گرفت و انديشه
ي براي درك نسبي كثرت و گستردگي آنان نمودند. تعيين شمار دقيق آنها ممكن نيست ول

رخان، در ايام عيد فصح، پنجاه هزار راهب گرد نقل مؤهمين كافي است كه بنا به 
هزار راهب ديگر نظارت  آمدند و در قرن چهارم مسيحي، يك راهب به تنهايي بر پنج مي

قرن سر كردة ده هزار تن ديگر بود و در پايان  »سرايين«و سرپرستي داشت و راهب 
  چهارم، تعدادشان به اندازة جمعيت مصر بالغ شد.

رفت و  تا دو قرن شكنجة بدن، نمونه و الگوي كامل دين و اخالق به شمار مي
اند. راجع به يك راهب موسوم به  نگاران در اين مورد چيزهاي شگفتي نقل كرده تاريخ

بدنش را مگس  كنند كه به مدت شش ماه در مردابي خوابيد تا حكايت مي »ماكاريوس«
دو  »يوسيبس« كرد! و رفيقش راهب ه آهن حمل ميسمي بگزد! و هميشه حدود يك كيس

ي راهب »يوحنا«سي سال در چاه كم آبي بسر برد!  كشيد! و مدت كيسه آهن بر دوش مي
نيز سه سال در حالي كه روي يك پا ايستاده بود، به عبادت پرداخت و در اين مدت 

شد، به تخته  خسته مي د و هنگامي هم كه خيلي ناراحت واي ننشست و نخوابي لحظه
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پوشيدند و خود را فقط با موهاي  داد! برخي از راهبان هيچگاه لباس نمي سنگي تكيه مي
رفتند. در ضمن،  پوشانيدند و همچون حيوانات روي دست و پا راه مي دراز خويش مي

ها مسكن گزيده با گياه و چاهها و گورستان حيوانات وحشي واكثرشان در غارهاي محل 
شمردند و از  كردند. همچنين شستشوي بدن را مخالف تصفية روح مي لف تغذيه ميع

كردند و زاهدترين و باتقواترين اشخاص نزد آنان، كساني  شستن اندامها احساس گناه مي
  تر بودند. بودند كه از طهارت دورتر و به كثافت و نجاست آلوده

ندگي خويش، مرتكب گناه راهب آنتوني در طول ز«گويد:  راهب مي »تهنيس«
نگرديد و راهب آبراهام، در مدت پنجاه سال، به صورت و پاي خود آب نزد!  »پاشستن«

راهب اسكندري در زمانهاي بعد با نگراني گفته است: دريغا! زماني ما روي شستن را 
  م هم برويم!!ايم كه بايد حتي به حما شمرديم ولي اكنون به جايي رسيده حرام مي

ها  ربودند و به بيابانها و صومعه  گشتند و كودكان را مي راهبان در شهرها و آباديها مي
كردند و تحت تربيت رهباني قرار  ها را از دامن مادران جدا مي بردند. آنها بچه مي
خبر هم ياريشان  كرد و تودة مردم و افراد بي دادند. دولت دخالتي در اين جريان نمي مي
مادر خويش دوري گزيده و به رهبانيت روي آورده  دادند و كساني را كه از پدر و مي

آور مسيحي به عنوان  كردند و خالصه، راهبان بزرگ و نام تمجيد و تحسين ميبودند، 
 »امروز«وقتي كه مادران، راهب «گويند:  اند، تا آنجا كه مي شده مهارت در دزدي شناخته

ها اختياري  پدران و مادران بچهكردند.  ا در خانه پنهان ميديدند، فرزندانشان ر را مي
  هايشان به راهبان و كشيشان منتقل گرديده بود. حق سرپرستي بچه نداشتند و قدرت و

راهباني كه دلهايشان از مهر و محبت سرشار و ديدگانشان اشكبار بود، نسبت به پدران 
فرزند، همسران را بيوه و  مادران بيگرديدند،  ها، سنگدل و خشك ديده مي و مادران بچه

 كردند كه دست گدايي به سوي مردم دراز و آنها را چنان ميساختند  فرزندان را يتيم مي
حال بميرند يا شان اين بود كه در آخرت نجات يابند،  كنند و عزم بيابانها نمايند. تنها سعي

را پراشك و دل را  در اين زمينه حكاياتي دارد كه چشم »ليكي«بمانند مهم نيست. 
  سازند. اندوهگين مي
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كردند و  گريختند و از نزديكي و همنشيني با آنان احساس گناه مي از ساية زنها مي
اعمال  ]گر چه مادر، همسر يا خواهر فرد باشنددند كه همراهي و گفتگو با آنان [معتقد بو

آور، سخن  و گريهدار  گرداند ... و از اين چيزهاي خنده و زحمات معنوي را باطل مي
  .1گفته است فراوان

  ويژگي ممتاز اسالم، توازن است
ور  بدينسان، يهوديت در اغفال از آخرت و روح، و مسيحيت در تحقير دنيا و جسم غوطه

  شده بودند.
ها و  روي در همة جنبه وقتي كه اسالم آمد، جهت و روش خود را توازن و ميانه

  ة يك دين و پيام عمومي و هميشگي است.ها قرار داد، توازني كه شايست زمينه
نقاط زمين و دورانهاي تاريخ را فرا گيرد و براي همة نژادها و اسالم آمد تا همة 

روي نسبت به تمايالت  ريزي كند. ميانه گروهها و افراد، در شئون مختلف زندگي برنامه
و اعتدال ميان هاي دنيوي،  هاي ديني و خواسته وي و نيازهاي بدني، و ميان انگيزهنمع

  كوشش براي زندگي در جهان ديگر. فعاليت براي اين دنيا و
نشين و يا  بنابراين، اسالم از يك مسلمان نمونه نخواسته است كه يك راهب صومعه

دار، همة سكوتش در  روزها روزه دار و شبها شب زنده گزين باشد، در عابدي خلوت
اي در زندگي و  الت باشد و نه او بهرهانديشه و همة گفتارش ذكر و همة نگاههايش تأم

  اي و سهمي در او داشته باشد. نه زندگي، بهره

  حق خدا و حق زندگي
ت از مسلمان خواسته شده است كه در زندگي، انساني فعال باشد. به آباداني و پيشرف

خواهد كه در نقاط مختلف زمين به  ند. اسالم از او ميبپردازد و چرخ زندگي را پيش بر
برخيزد و در جستجوي روزي خود باشد. يا كشاورزي كند، يا صنعتكار باشد يا  تالش

________________ 
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در ضمن از آفريدگار  دانشمند، يا كارگر و يا حرفة سودمند ديگري در پيش گيرد و
هستي بخش خود نيز غافل نگردد و ضروريات بدن، باعث فراموشي نيازهاي روحي 

دگذر، از آخرت غفلت ورزد و خدا را از بايد به خاطر تمايالت دنياي زو نشوند. او نمي
  ياد ببرد و در نتيجه حقيقت و ماهيت خويش را فراموش كند:

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θà) ®?$# ©! $# ö�ÝàΖ tFø9 uρ Ó§ø� tΡ $̈Β ôM tΒ £‰s% 7‰tóÏ9 ( (#θà) ¨? $#uρ ©!$# 4 
¨βÎ) ©! $# 7��Î7 yz $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊇∇∪ Ÿωuρ (#θçΡθä3s? tÏ% ©!$% x. (#θÝ¡nΣ ©! $# öΝ ßγ9 |¡Σ r' sù öΝåκ |¦à�Ρr& 

4 š�Í× ‾≈ s9 'ρé& ãΝ èδ šχθà) Å¡≈ x� ø9$#﴾   )/19-18حشر(.  
(و پرهيزگار باشيد) و هر كسي نگه  ايد از خدا بترسيد اي كساني كه ايمان آورده«

براي فردا چه چيزي پيش فرستاده است و از خدا بترسيد، همانا خداوند كند كه 
و همچون كساني نباشيد كه خدا را از ياد بردند، پس  ،كنيد آگاه است به آنچه مي

  .»خدا هم خودشان را از يادشان برد، آنان فاسق هستند
راجع به اين آيه گفته است: در اين آيه دقت كن تا به مفهوم پربهاء و  /ابن قيم 

رد، او نيز آن مفهوم اينست كه هر كسي پروردگار خويش را از ياد ببيابي،  بزرگي دست
برد، در نتيجه واقعيت و مصلحت خويش را  وجود و خويشتن وي را از يادش مي

رستگاري مربوط به دنيا و آخرت خود را نيز  دهد و همة وسايل صالح و تشخيص نمي
شود. بلكه ممكن است  كار مي فايده و پوچ و بي فراموش نموده همچون حيوانات بي

آفريدگارشان موهبت نموده است، از او حيوانات، به خاطر حفظ هدايتي كه 
تر باشند. اما اين، از فطرت و سرشت خلقت خويش هم خارج شده و  شناس مصلحت

وجود و خصايص و عوامل كمال و پيراستگي و پروردگارش فراموش كرده و او هم 
  فرمايد:  خوشبختي دنيا و آخرت را از يادش برده است. خداوند مي

﴿ ...Ÿωuρ ôìÏÜ è? ôtΒ $uΖ ù= x�øî r& … çµt7 ù= s% tã $tΡ Ì� ø. ÏŒ yìt7 ¨? $#uρ çµ1uθyδ šχ% x. uρ …çνã� øΒ r& $WÛã� èù﴾

  .)28/ كهف(  
ايم و تابع هواي نفس  و هرگز از آنكه ما دلهاي آنها را از ياد خود غافل كرده«

  .»خود شدند و به تبهكاري پرداختند، متابعت مكن
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ز دست دادن كار و دل خويش همين غفلت، باعث ا از ياد پروردگارش غافل شده و
گرديده و بنابراين، توجهي به مصالح و كمال و عوامل تزكية روان و قلب خود نداشته، 

  يابد. فرد ضايع و پريشان حال و فراموشكاري است كه سرگردان شده و راهي نمي
كار و نتيجة عبادات اينست كه دست انسان را بگيرند تا اعمال دنياي او را به گرداب 

از ياد و خاطرش  ببرند تا خدا نيز خودش را در نيافكنند كه خدا را از ياد اووشي فرام
  بزدايد.

خود را فراموش نموده و يا از عاقبت كار بايد براي كسي كه موالي  عبادات مي
دهنده باشند و سپس بگذارند كه به كار دنياي  خويش غفلت ورزيده است، بيدار و تذكر

  د ادامه دهد.خود بازگشته و به تالش خو
براي ما همين بس كه آيات زيرين از سورة جمعه را بخوانيم تا بفهميم كه چگونه فرد 

  اند: مسلمان را در وضعيتي ميان دنيا و آخرت قرار داده

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ#u # sŒÎ) š”ÏŠθçΡ Íο4θn= ¢Á= Ï9 ÏΒ ÏΘöθtƒ Ïπyèßϑ àfø9 $# (# öθyèó™$$sù 4’ n< Î) Ì� ø.ÏŒ 

«! $# (#ρâ‘ sŒuρ yìø‹ t7ø9 $# 4 öΝ ä3Ï9≡sŒ ×�ö� yz öΝ ä3©9 βÎ) óΟçGΨ ä. tβθßϑ n= ÷ès? ∩∪ # sŒÎ* sù ÏM uŠÅÒè% äο4θn= ¢Á9 $# 

(#ρã� Ï±tFΡ $$sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#θäótG ö/ $# uρ ÏΒ È≅ ôÒsù «!$# (#ρã� ä.øŒ$# uρ ©! $# # Z��ÏW x. ö/ä3‾= yè©9 

tβθßsÎ= ø� è?﴾  ) /10-9جمعه(.  
به نماز فرا خوانده  ايد، وقتي كه در روز جمعه اي كساني كه ايمان آورده«

، برايتان بهتر شويد، به ذكر خدا بشتابيد و معامله را رها كنيد. اين، اگر بدانيد مي
از فضل خدا بجوييد و  است. وقتي كه نماز انجام شد، در زمين پراكنده شويد و

  .»بسيار ياد كنيد تا رستگار شويد او را
و روي آوردن به  است: كار و معامله پيش از نماز، آنگاه نماز برنامة مسلمان بدين قرار

پراكنده شدن در زمين و جستجوي فضل خدا، و  ]بعد از پايان نمازذكر خدا و سپس [
  باشد. منظور از فضل خدا در اينجا روزي و كار مي
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ه كار و يا افراد تنبل و بيكار در اسالم رفت و آمدكنندگان به مساجد، رهبانان بيهوده
و داد و ستد، از  مرداني كه تجارت«نيستند، بلكه چنانكه قرآن توصيفشان نموده است: 
ها در  دارد و از روزي كه دلها و ديده ذكر خدا و اقامة نماز و پرداخت زكات بازشان نمي

  باشند.  مي »شوند، پروا دارند روز دگرگونه ميآن 

﴿×Α%ỳ Í‘ āω öΝ Íκ�Îγù= è? ×οt�≈ pgÏB Ÿωuρ ììø‹ t/ tã Ì�ø. ÏŒ «!$# ÏΘ$s% Î) uρ Íο4θn= ¢Á9 $# Ï !$tGƒÎ) uρ Íο4θx. ¨“9$# � 
tβθèù$sƒs† $YΒ öθtƒ Ü= ‾= s)tG s? ÏµŠ Ïù ÛUθè= à) ø9$# ã�≈|Áö/ F{$# uρ﴾  )/ 37نور(.  

مرداني كه تجارت و داد و ستد، از ذكر خدا و اقامة نماز و پرداخت زكات «
شوند، پروا  وز دگرگونه ميها در آن ر دارد و از روزي كه دلها و ديده بازشان نمي

  »دارند

  نيكي دنيا و نيكي آخرت
از دو ] هر چند مختصر و كوتاهان حج نيز براي ما تصويري واضح [قرآن كريم در جري

خوانند و در چنين مكانها و موقعيتهايي از او درخواست  مردم كه خدا را ميگروه 
شان به  و تمام توجه ره استيك گروه كه افق ديدشان تنگ و تيدهد:  كنند، ارائه مي مي

  زنند. كنند و غير از آن حرف از چيز ديگري نمي بنابراين جز به دنيا رو نمي دنياست و
بينشي روشن دارند، دلشان دنيا و آخرت را فرا  گروه ديگر، افق فكري گسترده و

عالي طلبند. در اين باره از قول خداي ت نيكي در هر دو جهان را ميگيرد و از خداوند،  مي
  خوانيم: چنين مي

﴿#sŒÎ* sù ΟçG øŠŸÒs% öΝà6s3Å¡≈ oΨ ¨Β (#ρã� à2øŒ$$sù ©! $# ö/ä. Ì�ø. É‹ x. öΝ à2u !$t/# u ÷ρr& £‰x©r& 

# \�ò2ÏŒ 3 š∅Ïϑ sù Ä¨$̈Ψ9 $# tΒ ãΑθà) tƒ !$oΨ −/ u‘ $oΨ Ï?#u ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# $tΒ uρ … ã&s! †Îû Íοt�ÅzFψ $# 
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] خود را به جـا آورديـد، خداونـد را همچـون يـاد كـرد        پس چون مناسك [حج«
تان بلكه به ياد كردى [بهتر و] بيشتر، ياد كنيد. از مردمان كسـانى هسـتند كـه    پدران
ه. و او را در آخـرت  ] بـد  گويند: پروردگارا، به ما در دنيا [از نعمتهـاى خـويش   مى

گويند: پروردگارا، به ما در دنيا نيكى  و كسانى از آنان هستند كه مى، اى نيست بهره
ايناننـد  ، ] ايمن بدار ما را از عذاب آتش [جهّنم] نيكى عطا كن و  و در آخرت [هم

  .»اى دارند، و خداوند زود شمار است اند بهره كسانى كه از آنچه به دست آورده
اي در آخرت ندارند و آنها  كند: جويندگان دنيا، كه بهره ، فقط دو گروه را ذكر ميقرآن

  دهد كه: ديگري به آنها نويد ميهمان گروهي هستند كه خداوند در آية 

﴿̈Β tβ% x. ß‰ƒÌ� ãƒ s's# Å_$yèø9 $# $uΖ ù= ¤ftã … çµs9 $yγŠ Ïù $tΒ â !$t±nΣ yϑ Ï9 ß‰ƒÌ� œΡ ¢Ο èO $oΨ ù= yèy_ … çµs9 

tΛ ©yγy_ $yγ8 n= óÁtƒ $YΒθãΒ õ‹ tΒ # Y‘θãmô‰ ¨Β﴾  )18/ اسراء(.  
هر كس جويا و خواهان چيزهاي زودگذر و نزديك باشد، آنچه بخواهيم در «

دهيم كه به صورت  دهيم و سپس جهنمي قرار مي مدت به او مي همين كوتاه
  »شود انگيز و مطرود در آن داخل مي نفرت

خواهند  ميكه نيكي و خوشبختي هر دو جهان را  وگروه دوم: جويندگان دنيا و آخرت
 »نيكي آخرت را نصيب ما قرار ده پروردگارا نيكي دنيا و«و دعايشان اينست كه: 

واني مصداق و معني حسنه (نيكي) بگيري، از جمله ت هرچيزي را كه خواسته باشي مي
تندرستي، زن خوب و صالح، فرزندان نيكوكار، دانش سودمند، روزي فراخ، محبت مردم 

  يا چيزي از اين گونه، همة اينها تحقق عيني حسنة دنيا هستند.
عبارتند از گروهي كه نه نيكي آخرت را  ]برحسب تقسيم عقليقرآن دستة سومي كه [

 :خواهد بگويد كه را ذكر ننموده است. گويا ميبند و نه هوس چيزي در دنيا دارند، طل مي
ضروريات  شود. بدينسان، زندگي به همة رنجها و چنين گروهي در ميان مردم يافت نمي

دارد كه راه دنيا را برايش آسان ساخته و در به جاي  گوناگونش، جويندة آخرت را وا مي
تر  سبك هايش را مقتضياتش آن را ياري داده، سختي ازم وآوردن حقوق آن و تأمين لو

  گرداند.
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كند كه فروگذاري دنيا و بيهوده تلقي شدن آن در حساب  بعد از آن خاطر نشان مي
  و طريقة دين است.اي مذموم و خارج از روش فطرت  جويندة آخرت، پديده

ت و انديشة بريدن از دنيا براي ميل به آخر صبه همين سبب، رسول خدا
ميان يارانش آثاري از  پسندد و هر گاه در گيري مطلق براي عبادت خدا را نمي گوشه

نمود، كج  گرايش به چنين رفتاري كه در برخي از مذاهب ديگر وجود دارد، مالحظه مي
براي ما «داشت كه  استوارتر هدايتشان مي تر و هايشان را اصالح و به روشي صحيح فكري

گيري و دوري  تا آگاه باشند كه اسالم، دين گوشه »قرر نشده استر دين ما) رهبانيت م(د
  از خلق نيست، بلكه دين زندگي و پيشرفت و آباداني است.

  در دينتان بلندپروازي نكنيد
درست است كه خداوند عبادت و تقرّب جستن به خود را وظيفة مردم قرار داده است، 

 زير روز مشغول بودن بدان و ه طورشبانهروي مسلمان در مورد عبادات اصلي و ب زيادهاما 
پا نهادن ضروريات زندگي به خاطر آن، از نظر اسالم و پيامبر اسالم غيرقابل پذيرش 

  باشد. مي
روز مشغول  عبداهللا بن عمرو بن عاص ازدواج نمود. وي جواني درستكار و شبانه

ا او پرسش پدرش عمرو نزد همسرش رفت و از رفتارش بعبادت و روزه و نماز بود. 
ام،  نمود، او مؤدبانه پاسخ داد: عبداهللا مرد بسيار خوبي است كه از وقتي به منزل شما آمده

شكايت نمود و  صرسول خدانيامده است. عمرو از پسرش نزد  يكبار به بستر ما
  به دنبال او فرستاد و او آمد... صپيامبر

گويد: من هميشه  نقل كند، او مي... بگذاريد امام مسلم داستان را از زبان خود عبداهللا 
خبردار گشت فرمود: آيا  صكه پيامبرخواندم. وقتي   داشتم و هر شب قرآن مي روزه مي

و از  صاهللا خواني؟ گفتم: آري يا رسول تمام شب را قرآن مي گيري و تو روز را روزه مي
  اين كار منظوري جز خير ندارم.

ي است. (بنا به روايتي ديگر، روزة سه روز فرمود: براي تو در هر ماه سه روز روزه كاف
من بيش از آن توانائي دارم.  صاهللا هر ماه، مانندة روزة همة ماه است) گفتم: يا رسول
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گفت: همسرت نيز بر گردن تو حقي دارد و دوستانت بر تو حقي دارند، بدنت هم حقي 
روزة  صاهللا : يا رسولعابدترين مردم بود. گفتمدارد... مانند داود پيامبر روزه بگير كه 

به روايتي: و كرد. ( گرفت و يك روز افطار مي يداود چگونه بود؟ فرمود: يك روز، روزه م
بخوان. گفتم: اين نزد خدا بهترين روزه است) همچنين گفت: پس در هر بيست روز 

گفتم: يا  .هر ده روز يك دور بخوان توانم، گفت: پس در بيشتر از اين را مي
من قدرت بيشتر از آن را دارم. گفت: پس در هر هفت روز بخوان و بيش ، صاهللا رسول

  از اين مخوان، زيرا كه همسرت و ديداركنندگان و بدنت هم بر تو حقي دارند.
بايد  به او اين درس را تلقين كرد و آموخت كه زندگي حقوق دارد كه مي ص پيامبر

كند كه  دارد و عدالت ايجاب ميادا نمود، همانطور كه آخرت نيز حقوقي مستلزم رعايت 
  حق هر صاحب حقي به او داده شود.

در برابر آن ايستادگي نمود تا  ص اي پيش آمد و پيامبر اين تمايل چند بار براي عده
  اش دامنگير نشود. شعله خطرش مرتفع گردد و

به خانة همسران آن  صجمعي از ياران پيامبر«كند كه:  روايت مي انس بن مالك
اند،  پنداشته ش نمودند و معلوم شد آنچنانكه آنها ميبارة عبادتش پرس ند و درحضرت رفت

دار نيست كه  هميشه در ركوع و سجود و هر شب به عبادت ايستاده و هر روز روزه
اي از همنشيني او نباشد و چون  چشمش را خوابي و بدنش را آسايشي و زنانش را بهره

ساختند گويي باز هم متوجه نشده و عطش  بر آگاههمسرانش آنها را از نحوة  عبادت پيام
كجا؟! خداوند  صبه عبادت فرو ننشست و گفتند: ما كجا و رسول خدا  آن نسبت

  گناهان گذشته و آيندة او را آمرزيده است!
گذرانم. ديگري گفت: و من از  يكي از آنها گفت: اما من هميشه شبها را به نماز مي

كنم... در اين هنگام پيامبر فرمودند: كه من از همة  ج نميزنان دوري جسته و هرگز ازدوا
گزارم  كنم، هم نماز مي گيرم و هم افطار مي شما بيشتر ترس و پروا دارم ولي هم روزه مي



   

  عبادت در اسالم                   212 
 

كنم و كسي كه از شيوة من روي بگرداند، از من  زنان نزديكي مي خوابم و با و هم مي
  .1نيست

  آبياري نخل يا طول دادن زمان
كرد، در اين  بن جبل گروهي را در نماز امامت مي معاذكند كه  مالك روايت ميانس بن 

وارد شد و تصميم داشت كه نخل خود را آبياري كند. با اينحال ميان حرام (بن ملحان) 
دهد، نمازش را  مسجد شد و چون ديد كه معاذ نماز را طول مي همراه گروه مزبور داخل

سراغ نخل  كه معاذ فارغ شود، نماز را به پايان رساند) وكوتاه كرد (به تنهايي قبل از آن
پايان داد، جريان را به او گفتند و او گفت: را معاذ وقتي كه نماز خود رفت تا آبش دهد. 

كند؟... حرام، به نزد  او منافق است! چرا به خاطر آب دادن به نخل، در نماز عجله مي
ضرت بود گفت: اي پيامبر خدا، من آمد و در حالي كه معاذ هم پيش آن ح صپيامبر

نماز بگزارم و چون  خواستم نخلي را آبياري كنم، وارد مسجد شدم تا همراه ديگران مي
و او به خاطر  نمازم را كوتاه كردم و در پي آبياري نخلي رفتم ]يعني معاذطوالني كرد [

تو بازپرس رو به معاذ كرده و گفت: آيا  صپيامبر اين موضوع، مرا منافق پنداشت!! 

Ëx﴿ا تو بازپرسي؟ نماز را طول نده. مردمي؟ آي Îm7y™ zΟ ó™$# y7 În/u‘ ’ n?ôãF{$# ∩⊇∪﴾  و يا﴿Ä§÷Κ ¤±9 $#uρ 

$yγ8 ptéÏuρ ∩⊇∪﴾ 2و امثال آن را بخوان.  

________________ 

  روايت از بخاري و ديگران. -1
ُن َجَبٍل يـَُؤم قـَْوَمُه َفَدَخَل َحَراٌم َوُهَو يُرِيُد َأْن َيْسِقَى َنْخَلُه َفَدَخَل اْلَمْسِجَد لَُيَصلَى َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل َكاَن ُمَعاُذ بْ  -2

َلُه ِإن َحَراماً َدَخَل لصَالَة ِقيَل َمَع اْلَقْوِم فـََلما رََأى ُمَعاذاً َطوَل َتَجوَز ِفى َصالَتِِه َوَلِحَق بَِنْخِلِه َيْسِقيِه فـََلما َقَضى ُمَعاٌذ ا
ُل َعِن الصَالِة ِمْن َأْجِل َسْقِى اْلَمْسِجَد فـََلما رَآَك َطوْلَت َتَجوَز ِفى َصالَتِِه َوَلِحَق بَِنْخِلِه َيْسِقيِه. قَاَل ِإنُه َلُمَناِفٌق َأيـَْعجَ 

 ِبىى َأَرْدُت َأْن َأْسِقَى َنْخًال ِلى َفَدَخْلُت اْلَمْسِجَد َوُمَعاٌذ ِعنْ  �َنْخِلِه. قَاَل َفَجاَء َحَراٌم ِإَلى النِه ِإنالل َدُه فـََقاَل: يَا نَِبى
َعاٍذ َعَلى مُ  �فَأَقْـَبَل النِبى  ُألَصلَى َمَع اْلَقْوِم فـََلما َطوَل َتَجوْزُت ِفى َصالَِتى َوَلِحْقُت بَِنْخِلى َأْسِقيِه فـََزَعَم َأنى ُمَناِفٌق.

  .»ا) َوَنْحِوِهَماَأفـَتاٌن َأْنَت َأفـَتاٌن َأْنَت الَ ُتَطوْل ِبِهْم اقْـَرْأ ِب (َسبِح اْسَم رَبَك اَألْعَلى) َو (الشْمِس َوُضَحاهَ «فـََقاَل: 
  روايت احمد با سند صحيح، اين داستان در صحيحين و غيره نيز با عبارات مختلف آمده است.
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آيد كه نماز مزبور، نماز عشاء بوده است كه از نمازهاي  از روايات اين داستان برمي
: معاذ اند كه نگام كار و تالش است، و بعضي گفتهكه ه شبانگاهي است، نه نمازهاي روز

ÏM﴿در آن نماز،  t/ u�tIø% $# èπtã$¡¡9 و با وجود اين، مرد مذكور  را خواند، نه بقره و آل عمران، ﴾#$

يك  صهمه، پيامبر رفت و با اين قبل از فراغت معاذ برخاست و به تنهايي نماز خواند و
بزرگوار  عوض، آن را متوجه امام و فقيه كلمة سرزنش و نكوهش متوجه او ننمود و در

  »معاذ مگر تو گزارشگر و بازپرسي؟ اي«مردم، معاذبن جبل كرد: 
  دارد! برد و دنيايي كه بر دين ستم روا نمي اسالم، چنين است: ديني كه از دنيا نمي

  آسانی و گشايش
رفع ششمين اصلي كه اسالم در موضوع عبادت مورد توجه قرار داده است، راحتي و 

و زدودن سختيها و گشودن بندها و برداشتن بارهاي سنگين از گردن تنگي و دشواري 
مكلفين است، بارهاي گراني كه در بعضي اديان گذشته، مانند يهوديت به چشم 

  خورند. از اين رو به مؤمنين ياد داده است كه در دعاي خود بگويند:  مي

﴿$oΨ −/ u‘ Ÿωuρ ö≅ Ïϑ óss? !$uΖ øŠn= tã #\� ô¹Î) $yϑ x. …çµtFù= yϑ ym ’ n?tã šÏ% ©!$# ÏΒ $uΖ Î= ö6s%﴾  

  .)286/ بقره(  
افراد قبل از ما تحميل نمودي، بر دوش  پروردگارا، بار سنگين را بدانگونه كه بر«

  .»ما نگذار
بار سنگين است و اين واژه، ترسيم كنندة تكاليف سختي است كه در  »اصر«مراد از 

مراسم عيدهاي مذهبي يهود، يعني  لة اين موارد،آيين پيشينيان وجود داشت كه از جم
باشند كه در آن كوچكترين  و عيد شنبه مي »عيد مظال«و  »عيد برداشت« و »عيد فطير«

شنبة  كاري نبايد انجام گيرد و هر كس روز شنبه كار كند، كيفرش مرگ است. همينطور
ه و در آن سال كه در هر هفت سال، يكسال به عنوان شنبة زمين محسوب گشت ،مزارع

محصول  ماند و استفاده مي شوند، زمين بي شود و ميوة باغها چيده نمي چيزي كاشته نمي
نيز تكاليف عجيبي از قبيل تحريم طبخ  و ،خورند دستان و جانداران بيابان مي باغها را تهي

زد و  توان برشمرد و اينكه وقتي يك گاو، زن يا مردي را مي بزغالة شيرخوار را مي
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ها فراوان  خوردند و از اين نمونه را نميردند و گوشتش ك كشت، آن را سنگباران مي مي
  است.

پيش از اغلب آيينهاي  چنين سختگيري و زحمت آفريني تنها در آيين يهود نبوده و بر
  فرما بوده است. حكم اسالم اگر نگوييم بر همه،

دا نيست، اما پيروان هيچ ديني خالي از عبادت خ« 1گويد: عالمه سليمان الندوي مي
پنداشتند كه دين، خواستار آزار و شكنجة بدنهاي آنهاست و  اديان باستاني چنين مي

باشد و افزايش رنج و محنت بدن، پاگيزگي  مقصود از عبادت، رنج دادن به اندامها مي
  آورد. روح و پيراستگي دروني بوجود مي

اين عقيده سرچشمه گرفته و انواع انزواگزيني هنديان قديم و رهبانيت مسيحيان هم از 
اند كه هر كدام براي بدن دشوارتر باشد،  انگيزي ابداع نموده رياضتهاي جسماني شگفت

باشد. برخي از آنها سوگند  در نظر آنها برتر و باعث نزديكي بيشتر به خداوند مي
خوردند كه در طول عمر شستشو نكنند و بعضي ديگر، جز لباس خشن و پالسين  مي
خوردند كه برهنه زندگي كنند و فقط خود را با يك  پوشيدند و بعضي هم قسم مي ينم

خرقه بپوشانند، هر چند كه دائماً گرفتار شدت حرارت تابستان و سرماي زمستان بوده 
  باشند.

شدند و بعضي خود را  بعضي از آنها در غاري مكان گزيده هرگز از آن خارج نمي
كردند كه جز برگ  ساختند و يا عهد مي اي آفتاب ميملزم به گذران همة عمر در گرم

اي جلوگيري از  كردند، عده ماندند و ازدواج نمي درختان، چيزي نخورند. برخي مجرد مي
شمردند و كساني هم بودند كه يك دست خود را باال گرفته همة  را عبادت ميمثل  توليد

توانستند خود  ز تا آنجا كه ميها ني داشتند تا خشك شود! و بعضي عمر بدان حال نگاه مي
در هند كساني هستند كه  انگاشتند و هنوز كردند و اين را نوع عبادت مي را محبوس مي
   آويزند! مي و سرازير، از درختي خود را واژگونه

________________ 

به بعد، چاپ دوم، دمشق. اين كتاب در زبان  241سخنراني هشتم، ص » ةالمحمدي ةلرسالا«از كتاب  -1
  معروف است.» خطبات مدارس«اردو، به نام 
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 و با تصور صنظاير آن را پيروان اديان مختلف پيش از بعثت محمد همة اين موارد و
دا و بهترين عوامل تزكية نفوس و پاكسازي روح خيال اينكه وسائل نزديكي به خ

  .دادند باشند، انجام مي مي
جستن به خداوند محسوب  از ديگر طرقي كه در نظر گذشتگان، وسيلة تقرب

جهت براي خدايان خويش قربانيان بشري نذر كرده و  گرديد، خودكشي بود. بدين مي
ماليدند و  ي شده را بر بتها ميبريدند وخون انسان قربان براي جلب خشنودي آنها سر مي

دادند. براي  آن، بتها را دود و بخار ميسوزاندند و به وسيلة  چه بسا كه گوشت او را مي
  .سوزانيدند ن گوشت قربانيان را ميهمين بود كه يهوديا

  ام من با دين حنيف و آسان برانگيخته شده
پيشين بدين ابهاي شريعت اسالمي آمد تا اين بارهاي سنگين را بردارد و در كت

  هاي بارز شناخته شده بود: ويژگي

﴿Νèδ ã� ãΒ ù'tƒ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ öΝ ßγ8 pκ ÷] tƒuρ Çtã Ì� x6Ψ ßϑø9 $# ‘≅ Ïtä† uρ ÞΟ ßγs9 ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# ãΠÌh� ptä† uρ 

ÞΟ ÎγøŠn= tæ y]Í×‾≈ t6y‚ø9 $# ßìŸÒtƒuρ öΝ ßγ÷Ζ tã öΝ èδu� ñÀÎ) Ÿ≅≈ n=øñ F{$# uρ ÉL©9 $# ôM tΡ% x. óΟ ÎγøŠn= tæ﴾

  .)157/ اعراف(  
دارد و چيزهاي پاكيزه را حالل  خواند و از بدي باز مي آنها را به نيكي فرا مي«

دارد و  كند و بارهاي گران و زنجيرهاي آنها را برمي وچيزهاي آلوده را حرام مي
  .»كند باز مي

  فرمايد: منت نهاده و ميبا فرستادن پيامبرش بر مردم  خداوند

﴿ô‰s) s9 öΝ à2u !% ỳ Ñ^θß™u‘ ôÏiΒ öΝ à6Å¡à�Ρr& î“ƒÍ• tã Ïµø‹ n= tã $tΒ óΟ šG ÏΨtã ëÈƒÌ� ym 

Ν à6ø‹n= tæ šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$Î/ Ô∃ρâ u‘ ÒΟŠÏm§‘﴾  )128/ توبه(.  
گمان رسولى از خودتان به سوى شما آمد، رنجتان بر او دشوار، بر شما  بى«

  .»حريص [و] به مؤمنان رئوف مهربان است
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من دين حنيف و آسان را «در معرفي رسالتش فرموده است:  صو خود پيامبر
انحراف) و در زمينة احكام و  يعني از نظر عقيده، حنيف (استوار و بي ،1»ام آورده

  مسئوليتهاي عمل، آسانگير و بلندنظر (با گذشت) است.
خواست  زيرا كه مي ،تنگنا قرار داده است اين دين را آسان و راحت و بيخداوند، 

و قرون مختلف باشد و ديني كه داراي چنين  و تمام جوامعرسالتي براي همة بشريت 
بايد از سوي خداوند حكيم متضمن ويژگيهاي آساني و  عموميت و جاودانگي است، مي

  تخفيف و مهرباني سازگار با گروههاي مختلف و دورانهاي گوناگون و نقاط متعدد باشد.
شاهده اين نكته در شريعت اسالم به طور عموم و در عبادات، بطور خاصي قابل م

  گويد: است. خداوند متعال در بيان رسالت فرد مسلمان در زندگي مي

﴿ $ yγ•ƒr'‾≈ tƒ š Ï%©!$# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ ãè Ÿ2 ö‘$# (#ρ ß‰ àf ó™ $# uρ (#ρß‰ ç6ôã $# uρ öΝä3 −/u‘ (#θ è= yè øù$# uρ 

u� ö�y‚ ø9$# öΝà6‾= yè s9 šχθ ßs Î= ø� è? ∩∠∠∪ (#ρ ß‰Îγ≈ y_ uρ ’ Îû «!$# ¨, ym Íν ÏŠ$ yγÅ_ 4 uθ èδ 

öΝä38u; tF ô_ $# $ tΒ uρ Ÿ≅yè y_ ö/ ä3 ø‹n= tæ ’ Îû ÈÏd‰9$# ôÏΒ 8lt� ym...﴾    )/78 -77 حج(.  

اى مؤمنان، ركوع كنيد و سجده بريد و پروردگارتان را پرستش كنيد و كار نيـك  «
] خدا چنان كه سزاوار جهـاد كـردن    و در [راه. انجام دهيد، باشد كه رستگار شويد

ما را برگزيده است و در ديـن بـراى شـما هـيچ     ] اوست، جهاد كنيد. او ش [در راه
  .»محظورى قرار نداده است

  فرمايد: و در پايان آية طهارت در سورة مائده مي

﴿...$tΒ ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# Ÿ≅ yèôfuŠÏ9 Ν à6ø‹ n= tæ ôÏiΒ 8lt� ym Å3≈ s9 uρ ß‰ƒÌ� ãƒ öΝä. t� ÎdγsÜ ãŠÏ9 §ΝÏG ãŠÏ9 uρ 

… çµtG yϑ ÷èÏΡ öΝä3ø‹ n= tæ öΝ à6‾= yès9 šχρã� ä3ô±n@ ﴾  )/6 مائده(.  
خواهد پاكتان  خواهد شما را گرفتار سختي و مشقت سازد بلكه مي خداوند نمي«

  .»كند و نعمت خويش را بر شما تمام گرداند تا شكرگزار باشيد

________________ 

  .به روايت احمد» بعثْت ِباْلحنيفيةِ السمحةِ« -1
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  فرمايد: و در پايان آية روزه نيز مي

﴿ ...ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# ãΝ à6Î/ t� ó¡ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌ�ãƒ ãΝà6Î/ u�ô£ãèø9   .)185 بقره/(  ﴾... #$
  .»خواهد، نه سختي را خداوند آساني را براي شما مي«

  فرمايد: و به دنبال يادآوري موارد حالل و حرام ازدواج مي

﴿ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# βr& y# Ïe�sƒä† öΝä3Ψ tã 4 t,Î= äzuρ ß≈ |¡Ρ M} $# $Z�‹ Ïè|Ê﴾  )/28 نساء(.  
 خواهد بر شما آسان بگيرد (بارتان را سبك سازد) و انسان ضعيف خداوند مي«

  .»آفريده شده است
، معاذ و ابوموسي اشعري را به فرمانداري يمن فرستاد و از جمله صپيامبر

آسان بگيريد و دشواري ايجاد نكنيد، «آن حضرت به ايشان اين بود كه: سفارشهاي 
و از ويژگيهاي آن  .1»گيزيد، بپذيريد و اختالف نكنيدبشارت دهنده باشيد و تنفر نيان

، دست به گزينش نزد مگر آنكه چيزي را كه گز ميان دو كارهر«حضرت اين بود كه 
  .2»گزيند شد، برمي نجر به گناهي نميآسانتر بود، تا وقتي كه م

دين، آساني است و هيچكس در رابطه با آن «و از جمله سخنانش اين است كه 
روي كنيد و اهل  يانهكند مگر آنكه مغلوب شود، پس درستكار باشيد و م نميسختگيري 

   .3»شارت باشيدب
منظور اسالم، آسانگيري است، هر مسلماني كه دنبال سختگيري و به  حال كه هدف و

با روح اسالم جنگيده و مخالفت نموده است. رسول زحمت انداختن خود باشد، 
هالكت و خسران ايشان را  در برابر افراد سختگير و زحمت آفرين ايستاد و صاكرم

  اعالم نموده فرمود:

________________ 

  . روايت از بخاري.تَلَفايسرَا والَ تُعسرَا، وبشِّرَا والَ تَُنفِّرَا، وَتَطاوعا والَ تَْخ -1
2- » ولُ اللَّهسرَ را ُخيا �مُكنْ إِْثمي ا َلما ممرَهسأَي نَ اآلخَرِ إِالَّ اخَْتاررُ مسا أَيمهدنِ أَحرَينَ أَميروايت از » ب

  بخاري.
  روايت از بخاري. -3
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  .1»َأَال َهَلَك اْلُمتَـَنطُعونَ ، َأَال َهَلَك اْلُمتَـَنطُعونَ ، َلَك اْلُمتَـَنطُعونَ َأَال هَ «

  باشد. تكرار سه بارة جمله، جز براي نشان دادن بزرگي و اهميت مضمونش نمي
دار باشند و افطار  برخي از صحابه عالقه داشتند كه شب و روز را به دنبال هم روزه

از اين كار بازشان داشت و  ص نتري به دست آورند، اما پروردگارنكنند تا پاداش افزو
چون دست برنداشتند، سه روز پشت سرهم را به هم پيوست. (يعني نگذاشت افطار 

شد،  نمياگرماه تمام «فرمود:  صكنند) تا آنكه هالل (عيدفطر) را ديدند. آن حضرت
ه از عادت خويش دست كافزودم! و براي تنبيه كساني  تان مي همچنان برطول روزه
كردم  داشت، چنان شب و روز را به هم وصل مي اگر ماه ادامه مي«نكشيده بودند. فرمود: 

گيري در گر ناپسندي، سختو همة اينها نمايان »طلبان، از كار خود دست بردارند هتا زياد
  باشد. و تنبيه سختگيران و افراطيان مي صنظر پيامبر

از غلو بپرهيزيد، زيرا «نقل كرده است كه:  صن حضرتابن عباس، بطور مرفوع، از آ
  .2»ساني كه قبل از شما بودند، گرديدروي، باعث هالكت ك غلو و زياده

اين همان غلوي است كه قرآن، اهل كتاب را به ترك آن فراخوانده و مورد نكوهش 
  قرار داده است:

﴿ö≅è% Ÿ≅ ÷δ r'‾≈ tƒ É=≈ tGÅ6ø9 $# Ÿω (#θè= øós? ’ Îû öΝà6ÏΖƒÏŠ u�ö� xî ÈdYysø9 $# Ÿωuρ (#þθãèÎ6®K s? u!# uθ÷δ r& 

7Θöθs% ô‰ s% (#θ{= |Ê ÏΒ ã≅ö6s% (#θ{= |Êr&uρ # Z��ÏVŸ2 (#θ{= |Êuρ tã Ï !#uθy™ È≅‹Î6¡¡9 $#﴾    
  .)77/ مائده(  

]  هاى [نفسانى بگو: اى اهل كتاب، در دينتان به ناحقّ غلو نكنيد و از خواسته«
[از مردمان را نيز] به گمراهى كشاندند و  قومى كه از پيش گمراه شدند و بسيارى

  .»از راه راست، به بيراهه رفتند، پيروى نكنيد
ابوداود از سهيل بن ابي امامه روايت كرده است كه او با پدرش در زمان عمربن 
عبدالعزيز بر انس بن مالك كه امير بود و نماز را خيلي كوتاه و شبيه نماز مسافر 

________________ 

  روايت احمد و مسلم و ابوداود از قول ابن مسعود. -1
  روايت از مسلم.» ياكُم والْغُُلو، َفإِنَّما هَلك منْ َكانَ قَبَلكُم ِبالْغُُلو في الدينِإِ« -2
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ي كه سالم داد، به او گفتم: خدايت رحمت كند آيا اين را نماز خواند، وارد شدند. وقت مي
كني يا مستحبي بود؟ گفت: نماز واجب بود و مانند نماز رسول  واجب محسوب مي

اي، رسول  ام. شما از يك چيز غفلت ورزيده من اشتباه نكرده باشد و مي صخدا
ود، زيرا كساني بر خودتان سخت نگيريد تا بر شما سخت گرفته نش«فرمود:  ميصخدا

ها  ن در صومعهكه بر خود سخت گرفتند، خداوند هم بر آنان سخت گرفت و اينك آثارشا
  . »و ديرها موجود است

﴿ºπ§‹ ÏΡ$t6÷δ u‘ uρ $yδθãã y‰ tG ö/ $# $tΒ $yγ≈ uΖ ö;tG x. óΟÎγøŠn= tæ﴾1  )27/ حديد(.  
  .»رهبانيتي كه خود پديد آوردند و ما بر آنها ننوشته بوديم«

ن حديث به چيزي اشاره كرده است كه قرآن، راجع به رهبانيت در اي صپيامبر
  فرمايد: ابداعي مسيحيان، در سورة حديد بيان داشته و مي

﴿ ...$uΖ øŠ¤� s% uρ †|¤ŠÏèÎ/ Èø⌠ $# zΟ tƒö� tΒ çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ Ÿ≅‹ÅgΥM} $# $oΨ ù= yèy_uρ ’ Îû É>θè= è% šÏ% ©!$# 

çνθãèt7 ¨? $# Zπsùù&u‘ ZπuΗ ÷qu‘ uρ ºπ§‹ ÏΡ$t6÷δ u‘ uρ $yδθãã y‰ tG ö/ $# $tΒ $yγ≈ uΖ ö;tG x. óΟ ÎγøŠn= tæ āωÎ) u!$tóÏG ö/ $# Èβ≡uθôÊÍ‘ 

«! $# $yϑ sù $yδ öθtã u‘ ¨,ym $yγÏFtƒ$tã Í‘﴾   ) / 27حديد(  
سپس به دنبال آنان رسوالنمان را فرستاديم و عيسى بن مريم را در پى آنان «

ردند مهربانى و آورديم و به او انجيل داديم و در دلهاى كسانى كه از او پيروى ك
بخشايش قرار داديم و رهبانيتى كه خود آن را پديد آوردند. [ما] آن را بر آنان 
مقرر نكرده بوديم. بلكه آنان براى به دست آوردن خشنودى خداوند [آن را 

  .»برساختند] آن گاه چنان كه بايد [حقش را] رعايت نكردند
بوده، از طرف خدا،  ي مسيحيانهاتدهد كه رهبانيت از بدع اين آية كريمه شرح مي

خيال خود، به اند تا به  ن روي آوردهمقرر و تشريع نگرديده است و آنها از پيش خود، بدا
  بايست، رعايتش نكردند. و آنگونه كه مي 1رضوان خشنودي خدا نايل گردند

________________ 

دب از سنن مسند ابويعلي آورده و در كتاب األحديث فوق را ابن كثير، در تفسير اين آيه كريمه، از  -1
  ابوداود نيز موجود است.
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: باشد اين سرزنشي است كه از دو جهت متوجة آنان مي«حافظ ابن كثير، گفته است: 
عت در دين و پديدآوردن چيزي كه خداوند بدان دستور نداده و نخواسته است، يكي بد

و ديگر از نظر بجا نياوردن كامل همان چيزي كه بدان ملتزم گرديده بودند و بخيالشان 
  باشد. باعث تقرّب و نزديكي به خداي عزوجل مي

گرفته  نگيريد تا بر شما سختبر خود سخت «فرمايد:  كه مي صدر اين سخن پيامبر
نظر به اين است كه فشار و تشديد انسان بر خويشتن، موجب سختگيري و  »نشود

يا تكويني و تقديري و  شود، سختگيري خدا هم يا تشريعي است و بر او مي تشديد خدا
طريق شرع، الزام وفا به نذر  علت و معلولي خداوند. نمونة سختگيري از متناسب با نظام

گيرد و بايد انجامش دهد. سختگيري از راه  انسان بر دوش ميكه  توان يادآور شد را مي
تقدير، مانند نتيجة كار اشخاص وسواسي و تكلف پيشه است كه بر خود سخت مي 

گيرد و اين ويژگي در آنها استحكام يافته و الزمة  گيرند و تقدير نيز بر آنان سخت مي
باشد بلكه خودشان بر  يخدا نسبت به آنها نمظلم گردد. اين به معني  وجودشان مي

  اند. خويشتن ظلم كرده

  حكمت تسهيل عبادت و رفع دشواري از امت
جريان سختگيري و  صرا از امت خويش برداشته و پيامبر اينكه اسالم سختي و فشار

كه امام شاطبي در  تكلف و افراط در دين را متوقف نموده، براي دو منظور بوده است
  2شته است:خويش بيان دا »موافقات«كتاب 

                                                                                                                              

āā﴿تفسير  اين يكي از اقوال در -1 āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!$$$$ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏGGGG öö öö//// $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ شود: ما  است و بنا بر قول ديگر، معني آن چنين مي ﴾####$$
اين را بر آنها ننوشتيم و فقط ابتغاء رضوان خدا، همچنانكه در تفسير ابن كثير  آمده است ولي راجح معني 

  اول است.
  به بعد، با تصرف. 136. ص 2ج  -2
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ميلي نسبت  خطر بريدن و ماندن در وسط راه و تنفر از عبادت و بي يكي براي ترس از
به تكاليف ديني است كه هراس از فساد جسم يا عقل يا ملل و حال فرد نيز در اين 

  گيرد. محدوده قرار مي
باشد، هنگامي كه ميان وظايف  دوم براي ترس از كوتاهي در واجبات ديگر مي

آيد. مانند رسيدگي به كار خانواده و اوالد  شخصي، برخورد و تعارض پديد مي گوناگون
تا تكاليف و مسئوليتهاي ديگر كه ممكن است اشتغال به بعضي از كارها مانع از انجام آنها 

  شود. گردد و اگر بخواهد از روي مبالغه به هر دو بپردازد در هر دو وامانده مي
پذير قرار داده و بدين وسيله دلهاي مردم را متمايل  طافخداوند اين دين را آسان و انع

اگر برخالف اصل داشته و عبادت را برايشان خوشايند گردانيده است. اما  بخود نگه
نمود كه انجام آنها همراه با  كردند. تكاليفي با آن همراه مي آساني و سهولت عمل مي

  فرمايد: ايد كه مي نكرده داشت مگر اين سخن خداوند را مالحظه اخالص امكان نمي

﴿(#þθßϑ n= ÷æ$# uρ ¨βr& öΝ ä3ŠÏù tΑθß™u‘ «! $# 4 öθs9 ö/ ä3ãè‹ ÏÜãƒ ’ Îû 9�� ÏWx. zÏiΒ Í÷ö∆F{$# ÷Λ—ÏΨ yès9 £Å3≈ s9 uρ ©!$# 

|= ¬7ym ãΝ ä3ø‹s9 Î) z≈ yϑƒM} $# … çµuΖ −ƒy— uρ ’ Îû ö/ ä3Î/θè= è% oν§� x.uρ ãΝä3ø‹ s9 Î) t� ø�ä3ø9 $# s−θÝ¡à� ø9$# uρ 

tβ$uŠóÁÏèø9 $# uρ 4 y7 Í× ‾≈s9 'ρé& ãΝ èδ šχρß‰ Ï©≡§�9$# ∩∠∪ WξôÒsù zÏiΒ «! $# Zπyϑ ÷èÏΡ uρ...﴾  

  .)8- 7/ حجرات(  
و بدانيد كه رسول خدا در ميانتان است. اگر در بسيارى از كارها از شما اطاعت «

كند، به يقين به رنج افتيد ولى خداوند ايمان را در نظر شما محبوب گرداند و آن 
و كفر و فسق و نافرمانى را برايتان ناپسند گرداند، اينانند كه  را در دلهايتان آراست

  .»] به فضل و نعمتى از سوى خدا. [چنين مقرّر شده است .اند راه يافته
بيانگر آنست كه خداوند، از طريق تسهيل و آسانگيري و با نويد قطعي پاداش،  اين آيه

  ئين نموده است.ايمان را براي ما مطلوب ساخته و آن را در دلهاي ما تز
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اعمالي كه توانايي داريد، بر شما واجب آن مقدار از «در حديث آمده است كه: 
در حديث قيام  .1»كند شما بس نكنيد، خداوند بس نميگرديده است، زيرا تا وقتي كه 

آور  ... وضع حاضر شما نگراني« رمضان و ممنوعيت نماز دائمي در مسجد فرموده است:
  .2»ب گردد و از انجامش ناتوان باشيده نماز شب بر شما واجنيست، اما ترسيدم ك

گفت: اين  صبه پيامبرل در حديث حوالء بنت تويت آمده است كه وقتي عايشه
خوابد؟! در حد توانائي خود  خوابد! فرمود: شب نمي حوالء بنت تويت است كه شب نمي

(يعني براي خدا آسان  .3شود تا شما خسته شويد عمل كنيد! واهللا كه خداوند خسته نمي
  .)است كه تكاليف زيادي را پشت سرهم به گردن شما بگذارد

طنابي را ديد كه ميان  به مسجد وارد شد و صپيامبر«حديث انس نيز چنين است: 
است. او بطور مداوم  زينتگفتند: طناب دو ستون بسته شده بود، فرمود: اين چيست؟ 

گيرد! گفت: بازش  د به اين طناب دست ميگرد خواند و چون خسته و كسل مي نماز مي
تگي و كسالت كنيد، بايد هر كس هنگام نشاط و نيرومندي نماز بخواند و هنگام خس

  .4»بنشيند
به او فرمود: اي معاذ  صوقتي نماز را طول داد، پيامبرهمينطور است حديث معاذ كه 
جهت هر كدام از  خواهند زودتر بروند، به اين ها مي مگر بازرسي؟ و نيز گفت: بعضي

________________ 

  روايت از بخاري.» ه الَ يملُّ اللَّه حتَّى َتملُّواعلَيكُم ِبما ُتطيُقونَ َفواللَّ« -1
2- »الَةُ اللَّيص كُملَيع أَنْ ُتْفرَض يتنِّى َخشَلكلَةَ واللَّي َشأُْنكُم لَىع ْخفي لَم َفإِنَّه دعا باأَمنْهجِزُوا علِ فَتَع «

  روايت از مسلم.
هذه الْحوالَء بِنْت ُتويت وزعموا أَنَّها الَ تََنام اللَّيلَ حين قالت له عائشه:  وفي حديث الحوالء بنت تويتأ -3

 ولُ اللَّهسلَ« :�َفَقالَ راللَّي وا ؟الَ تََنامأَمتَّى تَسح اللَّه أَمسالَ ي اللَّهيُقونَ َفوا ُتطلِ ممنَ الْعروايت  .»خُذُوا م
  از مسلم.

  روايت از بخاري و ابوداود و نسائي. -4
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خواند، بايد كوتاه كند، زيرا كه در ميان آنها، ناتوان و پير وجود دارد  شما با مردم نماز مي
  .1ها كاري دارند و بعضي

امت داشت جلوگيري نمود و از به هم پيوستن روزه نيز به خاطر ترحمي كه به حال 
چيزي را از چنگ بخيل  خداوند به وسيلة نذر،«ذر، ممانعت كرد و فرمود: همچنين از ن

  .2»آورد ولي نقشي در سرنوشت ندارد يدرم
در همة اين سخنان، مفهوم خردمندانه و دليل روشن ترس از خستگي و ماللت و 

عايشه كنيم. از قول  ناتواني و ناخوشايندي و نامطلوب گرديدند عبادت را مشاهده مي
ست، پس با مدارا و فرمود: اين دين، استوار ا صروايت شده است كه پيامبر ل

انگيز  ماليمت بدان روي آوريد و عبادت خدا را براي خودتان خسته كننده و نفرت
  .3»فَِإن اْلُمْنَبت َال َأْرًضا َقَطَع، َوَال َظْهًرا أَبـَْقى« نسازيد

اما نكته دوم: وقتي كه وظايف شرعي و اعمال واجب قطعي و گريز ناپذيري بر عهدة 
كند و در صورتي  شود، براي اداي حق پروردگار خويش اقدام مي شخص مكلف نهاده مي

ور شود، ممكن است از كار ديگري باز بماند، بخصوص از  كه در كار مشكلي غوطه
باعث حقوقي كه ديگران بر گردن او دارند و در نتيجه عبادت يا عمل مورد اشتغال، 

به همين خاطر قابل  گردد و شود و فرد، مقصر مي غفلت از وظيفة الهي ديگري مي
سرزنش و بدون عذر خواهد بود. زيرا از او خواسته شده است كه طوري به همة وظايف 

  خود اقدام نمايد كه به هيچيك از آنها و به هيچ حالي از احوالش خللي وارد نيايد.
ميان سلمان و ابودرداء پيمان  صپيامبر ،بخاري، از قول ابوجحيفه گفته است كه

ام درداء همسرش را در قيافة  لمان روزي به ديدار ابودرداء رفت وبرادري بست. س
مبتذلي مشاهده كرد و به او گفت: در چه حالي؟ پاسخ داد: برادرت ابودرداء نياز و 

اي به دنيا ندارد!! در اين موقع ابودرداء آمد، سلمان برايش خوراكي آماده ساخت و  عالقه

________________ 

  .روايت از بخاري -1
  .روايت از بخاري -2
  اي نزديك به اين روايت كرده است. روايت از احمد و بيهقي با واژه -3
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خورم. او ناچار خورد...  ا تو نخوري من هم نميام، گفت: ت بخور. پاسخ داد: روزهگفت: 
چون شب شد، ابودرداء خواست برود به نماز بپردازد، سلمان گفت: بخواب! و او خوابيد. 
دوباره خواست برخيزد و سلمان گفت: بخواب... تا وقتي كه آخر شب شد، و سلمان 

تو  ت: هم خدايت برگفت: اكنون برخيز، برخاستند و به نماز پرداختند. سلمان به او گف
ات. پس حق هر كسي را به خودش بده.  حقي دارد، هم نفس خودت و هم خانواده

سلمان راست گفته «فرمود:  صابودرداء نزد پيامبر آمد و جريان را باز گفت، پيامبر
  .»است

گيرم كه طوالني كنم، ولي  شوم و تصميم مي من داخل نماز مي«گويد:  مي صپيامبر
رش نيست و نمازم را كوتاه فهمم كه ماد اش مي شنوم از گريه چه را ميچون صداي گرية ب

   .1»كنم مي
روي كند، از جهاد و غيره با  همچنين بايد توجه داشت كه هر كسي در عملي زياده

آمده است كه  � ماند. به همين خاطر، در حديث راجع به داود وجود توانائي باز مي
  گريخت. خورد و از مبارزه هم نمي گرفت و يك روز مي يك روز، روزه مي
گيري؟ پاسخ داد: روزه مانع تالوت قرآن  گفتند: تو كم روزه مي � به ابن مسعود

  دارم... شود و من قرآن خواندن را بيشتر دوست مي مي
دار، به  ممكن است شب زنده«شب را مكروه دانسته و گفته است: مالك، بيداري تمام 

  »الگو گرفت... ص. و بايد از رسول خداهنگام صبح خسته و ناتوان گردد
شود كه اين اصل، تكميل و ادامة اصلي قبلي است و  بدين طريق بر ما روشن مي

پذير  اعتدال مورد پسند ميان دين و دنيا جز با آسان گرفتن و تسهيل عبادت امكان
  باشد. نمي

  
  
  

________________ 

  اند. اين را هر پنج محدث، جز ابوداود، روايت كرده -1
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  گذشتھا و تخفيفھا
ها و  دات و تكاليف خويش، در همة زمينهها در عبا اسالم كه بر پاية آساني و رفع دشواري

باشد، به شكل مخصوصي انواع بخششها و استثناها و تسهيالت را در  موارد استوار مي
احوال خاصي مقرر داشته است. اين احوال و شرايط، مواردي هستند كه نوعي مشقت و 

به نظر گردد و تحملش مشكل  آيد و مانع ادامة حركتش مي دشواري براي انسان پيش مي
  رسد. مي

ام كه اسالم، به ناتواني و ضعف انسان  توضيح داده »لحرامالحالل و ا«در كتاب 
اعتراف نموده و شرايط سخت زندگي را مورد مالحظه قرار داده و اصل انساني مهمي را 

باشند و آن عبارتست از اصل:  نمينياز  وضع كرده است كه انسان و زندگي از آن بي
كه قرآن در چنين آيه بر آن تصريح نمود و از جمله  »لمحظوراترورات تبيح االض«

  فرمايد: مي

﴿ ...Çyϑ sù §�äÜ ôÊ$# u�ö� xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$tã Iξsù zΝ øOÎ) Ïµø‹ n= tã 4 ¨βÎ) ©! $# Ö‘θà� xî íΟŠÏm§‘﴾)/بقره 

173(.  
]  و اگر كسى بى آنكه سركش و تجاوزكار باشد [به خوردن موارد پيش گفته«

  .»ناهى بر او نيست. حقّا كه خداوند بخشايشگر مهربان استناچار گردد، گ
  اين در مورد حالل و حرام.

انسان و زندگي وضع اما در زمينة عبادات هم، اسالم اصل مهمي در جهت مصالح 
يا گذشت و بخشش در عبادات، به هنگام اقتضاي  »رخص وتخفيف«نموده است كه 

  باشد. شرايط و ضروريات زندگي مي
ل، مسافرت را ضروريات زندگي كه مورد قبول و بلكه تمجيد دين بوده و براي مثا

  كند: مانند سفر براي كسب روزي...  بدان فراخوانده شده است، ايجاب مي

﴿(#θà±øΒ $$sù ’ Îû $pκ È:Ï.$uΖ tΒ (#θè= ä.uρ ÏΒ ÏµÏ% ø— Íh‘﴾  )15/ ملك(.  
  .»اش (خداوند) بخوريد پس در گوشه و كنار آن راه رويد و از روزى«
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و نيز مسافرت  ،1»مسافرت كنيد تا سالم شويد و روزي پيدا كنيد«و همچنين حديث: 
  حج خانة خدا و سفر 2»اطلبوا العلم ولو بالصين« علم:براي طلب 

﴿βÏiŒr&uρ ’ Îû Ä¨$̈Ψ9 $# Ædk ptø: $$Î/ š‚θè? ù' tƒ Zω% ỳ Í‘ 4’ n?tã uρ Èe≅à2 9� ÏΒ$|Ê šÏ? ù' tƒ ÏΒ Èe≅ ä. 

?dk sù 9,ŠÏϑ tã ﴾  )27/ حج(.  
] مردم به حج ندا درده تا پياده و [سوار] بر هر شتر الغرى كه از هر  و در [ميان«

  .»راه دورى رهسپارند به سوى تو آيند
  از سورة حج و سفر براي مقاصد و هدفهاي ديني و دنيوي ديگر. 27آية 

هاي زندگي و از گرفتاريهايي است كه انسان، بنابر اقتضاي  همچنين بيماري از واقعيت
  نيست.وجوديت انسان و ساختمان بشري خود، از آن در امان م

﴿ô‰s) s9 $uΖ ø) n= yz z≈ |¡Σ M} $# ’ Îû >‰t6x.﴾  )4/ بلد(.  
  .»تي آفريديم (در سختي قرار داديم)همانا انسان را در سخ«

آن را فقط براي دفاع از  اسالم، جهاد نيز يكي از هدفها و ضرورتهاي زندگي است و
و تأديب  و جلوگيري از فتنه و رهايي مستضعفان خود و تأمين امكان دعوت

  نموده است. شكنان، تشريع پيمان
گانه، يعني مسافرت، بيماري و حج تسهيالت چندي قرار داده  اسالم در اين موارد سه

  است:

________________ 

  است.اين حديث، مرسل و حسن است و عبدالرزاق آن را در جامع خود نقل كرده  -1
  و ابن عبدالبر در جامع خود.» شعب اإليمان«روايت از بيهقي در  -2

به نقل از ابن حبان گفته اند كه: اين حديث  ة الموضوعاتسيوطي در الآللي المصنوعة و صاحب تذكر
  آورده است. [مصحح] »الموضوعات«باطل است، و هيچ اصلي ندارد و ابن جوزي نيز آن را در 
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  گذشتهاي مربوط به نماز
اينصورت كه نمازهاي چهار ركعتي براي مسافر، نماز شكسته قرار داده شده است، به 

باره فرموده است:  در اين صشوند و پيامبر دو ركعت خوانده مي ]و عصر و عشاء ظهر[
  .1»اي است كه خدا به شما ارزاني داشته و شما آن را بپذيريد اين، صدقه«

و  ]ظهر با عصر و مغرب با عشاء[همينطور، جمع ميان دو نماز اجازه داده شده است 
  اند. كي از آنها مجاز دانستهبه جاي آوردن دو نماز را پشت سرهم در وقت ي

پهلو خوابيده  به همين ترتيب، به مريض اجازه داده است كه در حالت نشسته و يا به
نماز بخواند و برايش تنگي و فشار باقي  ]برحسب امكان و توانائيو به پشت افتاده [

  نگذاشته است.
اري، مسافرت به كسي كه به خاطر بيم] كه شرط درستي نماز استدربارة طهارت نيز [

يا عذر ديگري امكان استعمال آب را ندارد، به عنوان تسهيل و رحمتي از جانب خدا 
براي بندگانش، اجازه داده است كه به جاي وضو، بر زمين پاكي از ماسه، خاك يا سنگ و 

  غيره تيمم كند:

﴿ ...βÎ) uρ Ν çGΨ ä. #yÌó÷ £∆ ÷ρr& 4’ n?tã @�x� y™ ÷ρr& u !% ỳ Ó‰tnr& Ν ä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ ÅÝ Í←!$tóø9 $# ÷ρr& 

ãΜçG ó¡yϑ≈ s9 u !$|¡ÏiΨ9 $# öΝ n= sù (#ρß‰ ÅgrB [!$tΒ (#θßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè|¹ $Y6ÍhŠsÛ (#θßs|¡øΒ $$sù 

öΝ à6Ïδθã_âθÎ/ Ν ä3ƒÏ‰ ÷ƒr&uρ çµ÷Ψ ÏiΒ 4 $tΒ ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# Ÿ≅ yèôfuŠÏ9 Ν à6ø‹n= tæ ôÏiΒ 8lt� ym Å3≈ s9 uρ 

ß‰ƒÌ� ãƒ öΝä. t� ÎdγsÜ ãŠÏ9 §Ν ÏG ãŠÏ9 uρ …çµtG yϑ ÷èÏΡ öΝä3ø‹ n= tæ öΝ à6‾= yès9 šχρã� ä3ô±n@﴾   ) / 6مائده(  
و اگر مريض يا در سفر بوديد يا از قضاي حاجت آمديد و يا با زنها نزديكي «

كرديد و آبي نيافتيد، بر زمين پاكي تيمم كنيد، پس چهره و دستهاي خود را مسح 
واهد پاكتان كند خ خواهد براي شما دشواري بيافريند بلكه مي نماييد. خداوند نمي

  .»ام نمايد تا شايد سپاسگزار باشيدو نعمتش را به شما تم
  قرآن كريم، اين حكم را در سورة نساء نيز يادآوري نموده و فرموده است:

________________ 
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﴿(#θßs|¡øΒ $$sù öΝä3Ïδθã_âθÎ/ öΝä3ƒÏ‰ ÷ƒr&uρ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. # ‚θà� tã # �‘θà� xî﴾  )43/ نساء(.  
  .»گمان خداوند بخشنده آمرزگار است د. بىروى و دستانتان را مسح كني«
 ها و گذشتها، مظهري گردد كه اين اجازه معلوم ميها براي شخص مسلمان  در اين آيه

كسي كه پاكي بندگانش  »العفو الغفور، الكريم الرحيم...«باشند:  براي تجلي اسماء خدا مي
  .گرداند ميخواهد و نعمت خود را بر آنها تمام  را مي

به نبرد  صكه عمروبن العاص در هنگامي كه از سوي رسول خداكاري هم 
او در «ز گذشتها و تخفيفهاي خدايي است: اي ا السالسل گسيل شد، انجام داد، نمونه ذات

م نمود ، از بين برود. بنابراين تيمشبي بسيار سرد، محتلم گرديد و ترسيد كه اگر غسل كند
يارانش به اين كار عمرو قانع نشدند، هنگامي كه و با اطرافيانش به نماز صبح ايستاد، ولي 

فرمود: اي  صبرگشتند، جريان را برايش تعريف كردند، پيامبر صنزد رسول خدا
  ؛كه گفتة خدا را به ياد آوردم عمرو، تو در حال جنابت به نماز ايستادي؟ عمرو گفت: اين

﴿Ÿωuρ (# þθè= çFø) s? öΝä3|¡à�Ρ r& 4 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. öΝä3Î/ $VϑŠÏmu‘﴾  )29/ نساء(.  
  .»] به شما مهربان است و خويشتن را مكشيد، كه خداوند [نسبت«

   .1خنديد و چيزي نگفت ص. پيامبرو تيمم نموده نماز خواندم
دليل تاييد كار عمرو بلكه نشانة ستايش از  صمعلوم است كه خنده و سكوت پيامبر

  باشد. اي مي فهم و درك او در چنين قضيه

  وط به جهاداز گذشتهاي مرب
خداوند براي مواقع جهاد نماز جنگ را مقرر داشته و آن را براي ستايش مجاهدين و 

يل داده است. ابن كمك آنان در برابر دشمن، در نماز چهار ركعتي، به يك ركعت تقل
بر مسافر دو ركعت، بر مقيم چهار  صخداوند نماز را از زبان پيامبرتان«گويد:  عباس مي

________________ 
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و به هنگام درگيري نيروها، هر  .1»طر يك ركعت قرار داده استر حال خركعت و د
  مقدار نمازي كه در توان و امكان پيكارگران باشد را پذيرفته است: 

﴿÷βÎ* sù óΟ çFø�Åz »ω$y_Ì� sù ÷ρr& $ZΡ$t7 ø.â‘﴾  )239 /بقره(.  
] ترسان بوديد، در حال راه رفتن يا سواره [نماز را به جاى  و اگر [از دشمن«

  .»آوريد]
گذاشتند، زيرا كه اين يكي ستون  و يارانش ميان نماز و جهاد فرقي نمي صپيامبر

باشد، فرد نمازگزار خويشتن را در ميان  اسالم و آن ديگري مظهر اوج و عظمتش مي
  كند. محراب نماز تصور مي انگارد و مجاهد خود را در جهاد مي

دفاعي خود را بردارند و  خداوند بر مجاهدين واجب كرده است كه اسلحه و نيروهاي
  در برابر او نيز خاضع باشند و با پروردگارشان نيايش و مناجات كنند:

﴿#sŒÎ) uρ |MΖ ä. öΝÍκ� Ïù |M ôϑ s% r' sù ãΝ ßγs9 nο4θn= ¢Á9 $# öΝ à)tFù= sù ×πx� Í←!$sÛ Νåκ ÷]ÏiΒ y7 tè̈Β (# ÿρä‹ äzù' u‹ ø9 uρ 

öΝ åκtJysÎ= ó™ r& #sŒÎ* sù (#ρß‰y∨ y™ (#θçΡθä3uŠù= sù ÏΒ öΝ à6Í←!# u‘ uρ ÏNù' tG ø9 uρ îπx� Í←!$sÛ 2”t� ÷zé& óΟ s9 

(#θ{= |Áãƒ (#θ{= |Áã‹ ù= sù y7 yètΒ (#ρä‹è{ù' uŠø9uρ öΝ èδ u‘ õ‹Ïn öΝåκ tJysÎ= ó™r&uρ 3 ¨Šuρ zƒÏ% ©!$# (#ρã� x� x. öθs9 

šχθè= à� øós? ôtã öΝä3ÏFysÎ= ó™r& ö/ ä3ÏG yèÏG øΒ r&uρ tβθè=‹ Ïϑ uŠsù Ν à6ø‹ n= tæ \'s# ø‹̈Β Zοy‰Ïn≡uρ ...﴾

  .)102/ نساء(  
خواندي بايد گروهي با تو بايستند  وقتي كه در ميانشان بودي و برايشان نماز مي«

و گروه  هايشان را داشته باشند. وقتي كه آنها سجده كردند، عقب بروند سالحو 
اند، نماز بگزارند. و همچنان آمادگي و سالح خود را  ديگري كه نماز نخوانده

اسلحه و آذوقة خود غافل شويد تا  خواهند كه شما از حفظ كنند، كافران مي
  ...»يكباره بر شما بتازند و كارتان را تمام كنند

جلوداراني از سواران خود را براي كسب آگاهي و اطالع از وضع دشمن  صپيامبر
فرستاد و خود به نماز صبح ايستاد و در حال نماز، با وجود اينكه خودش از رو 

________________ 
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گشت كه سواران مزبور از آنجا  اي برمي ه سوي درهبرگردانيدن (درنماز) نهي كرده بود، ب
  آمدند. با آنكه نماز، نور چشم و آرامش جانش بود. مي

نقل شده است كه فرمود: من در حالي كه به نماز مشغول هستم، به  �از حضرت عمر
  پردازم. تجهيز ارتش خود مي

  تخفيفات روزه
مسافرت به نقاط مختلف  در مورد روزة رمضان نيز براي شخصي كه در حالاسالم، 

باشد. گذشتها و تخفيفهايي در نظرگرفته و حتي اين تخفيفها را در صورتي كه روزه،  مي
  اي باشد، واجب دانسته است. متضمن دشواري و ناراحتي قابل مالحظه

در مسافرت بود، مردي را مشاهده  صدر صحيح، از قول جابر آمده است كه پيامبر
ع شده بودند و سايباني برايش تهيه نموده بودند. گفت: چه كرد كه گروهي به گردش جم

 »◌ِ لَْيَس ِمَن اْلِبر َأْن َتُصوُموا ِفى السَفر«دار است. فرمود:  گفت: مردي روزهخبر است؟ 

  .»شود سفر، خوبي و نيكي شمرده نمي روزه گرفتن در حين« يعني:
آمديم،  از نبردي مي صياسر نيز روايت شده است كه: همراه رسول خدابن از عمار 

اي در ميان راه فرود آمديم. مردي از ما  در روز بسيار گرمي حركت نموديم و در نقطه
گرفتند و او همچون بيماري  جدا شد و به زير ساية درختي رفت، رفقايش دورش را

وقتي كه اين وضع را ديد، فرمود: رفيقتان را چه شده است؟ گفتند:  صافتاده بود. پيامبر
خوب نيست كه در مسافرت روزه بگيريد، اجازه «فرمود:  صدار است. رسول خدا روزه

  .1»اده است، بپذيريد و به كار بنديدو تخفيفي را كه خدا د
آشكارا تصريح نموده است كه هر گاه روزه گرفتن براي مسافر  صبدينسان پيامبر

ود نه يك عمل ر يك گناه بشمار ميحدودي كه روايات معلوم داشتند،  مشكل آمد، در
  صواب.

________________ 
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در مسافرت بوديم، برخي از  صاز انس روايت شده است كه گفت: ما همراه پيامبر
دار بودند و برخي نبودند، در روزي گرم به منزلي فرود آمديم و جز باالپوش  ما روزه

داران افتادند و ديگران برخاستند، چادرها را كوبيدند و اسبها  اي نداشتيم، روزه خود، سايه
ايي كه روزه نگرفته بودند، فرمود: امروز اجر و ثواب را آنه صآب دادند. رسول خدا را

  .1»بردند
برد ولي شخص  اي جز گرسنگي و تشنگي نمي دار، در چنين مواقعي بهره شخص روزه

  رسد. روزه هم به سيري و هم به پاداش فعاليت اجتماعي و خدمت به ديگران مي بي
فطار در رمضان داده شده است و در عوض، تعدادي از همينطور براي مريض، اجازة ا

  فرمايد: گيرد. قرآن كريم در اين باره چنين مي روزهاي ديگر بعد از بيماري، روزه مي

﴿ã�öκ y− tβ$ŸÒtΒ u‘ ü“Ï% ©!$# tΑ Ì“Ρ é& ÏµŠ Ïù ãβ# u ö�à) ø9$# ”W‰ èδ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 ;M≈ oΨÉi� t/ uρ zÏiΒ 3“y‰ ßγø9 $# 

Èβ$s% ö� à� ø9 $#uρ 4 yϑ sù y‰ Íκy− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t� öκ ¤¶9 $# çµôϑ ÝÁuŠù= sù ( tΒ uρ tβ$Ÿ2 $³ÒƒÍ÷ s∆ ÷ρr& 4’ n?tã 9� x� y™ 

×ο£‰Ïèsù ôÏiΒ BΘ$−ƒr& t� yzé& 3 ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# ãΝ à6Î/ t� ó¡ãŠø9$# Ÿωuρ ß‰ƒÌ�ãƒ ãΝ à6Î/ u� ô£ãèø9 $#﴾  

  .)185/ بقره(  
هايي  ماه رمضان ماهي است كه قرآن در آن براي هدايت مردم و به عنوان نشانه«

از هدايت و فرقان، نازل گرديده است. پس هر يك از شما كه اين ماه را درك 
نمود، بايد روزه بگيرد و هر كس بيمار يا در سفر باشد، همان تعداد از روزهاي 

خواهد وسختي و دشواري بشما  ديگر را روزه بگيرد. خداوند راحتي شما را مي
  .»خواهد نمي

، ابوسعيد دار افطار كنند ست كه در ايام روزهبه مجاهدين اجازه داده ا صرسول خدا
در حال روزه به طرف مكه حركت كرديم. چون در منزلي  صبا رسول خدا«گويد:  مي

ايد و خوردن برايتان  فرمود: شما اينكه به دشمن نزديك شده صفرود آمديم، رسول خدا
همچنان  دهنده است و مجاز هستيد. بعضي از ما روزة خود را شكستند و بعضي توان

________________ 
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فرمود: شما صبح، با دشمن  صدار ماندند. سپس به منزل ديگري درآمديم، پيامبر روزه
ترتيب  روبرو خواهيد شد، شكستن روزه برايتان توان بخش است، پس افطار كنيد. بدين

   .1»قطعي داده شد و همگي افطار كرديمدستور 
د و افطار برايتان ششما صبح با دشمن روبرو خواهيد «ابن قيم، از اين جمله كه 

در غير سفر باشد، شكستن  داند كه مقابله با دشمن، هر چن . نتيجه گرفته»نيرودهنده است

‰‘ρ#)﴿مانان موظف به تجهيز نيرو هستند كند، زيرا كه مسل روزه را الزم مي Ïãr&uρ Νßγs9 $̈Β 

Ο çF÷èsÜ tG ó™$# ÏiΒ ;ο§θè%﴾  /براى [مقابله با] آنان آماده و آنچه از نيرو در توان داريد «). 60(انفال

  باشد. و افطار، از لوازم نيرومندي مي »سازيد
بيماري، مسافرت و ادت، در رابطه با اين سه موضوع [سازي عب اصل تخفيف و آسان

از آغاز طلوع اسالم، در مكه آورده و در سورة مزمل  ] اصلي است كه قرآن،جهاد
  فرمايد: مي

﴿ ...zΟÎ= tæ βr& ©9 çνθÝÁøtéB z>$tG sù ö/ ä3ø‹n= tæ ( (#ρât� ø% $$sù $tΒ u� œ£uŠs? zÏΒ Èβ# u ö�à) ø9$# 4 zΝ Î= tæ βr& 

ãβθä3u‹ y™ Ο ä3Ζ ÏΒ 4yÌ ó÷£∆ � tβρã� yz# uuρ tβθç/ Î� ôØ tƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# tβθäótG ö6tƒ ÏΒ È≅ ôÒsù «! $# � 
tβρã� yz# u uρ tβθè= ÏG≈ s) ãƒ ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $# ( (#ρâ t�ø% $$sù $tΒ u� œ£uŠs? çµ÷Ζ ÏΒ ...﴾  )20/ مزمل(.  

توانيد به آن پايبند باشيد. لذا از شما در  معلوم داشت كه شما نمى(خداوند) «
گذشت. پس آنچه ميسر باشد از قرآن بخوانيد. معلوم داشت كه برخى از شما 

كنند. كه از فضل خدا  بيمار خواهند بود و ديگرانى هم در زمين سفر مى
كنند. پس آنچه ميسر باشد از آن  كارزار مىجويند. و ديگرانى كه در راه خدا  مى

  .»بخوانيد
بودند كه از اين گذشتها و تخفيفها خوشحال  صاز همة مردم، اصحاب پيامبر بيشتر

خدا فرا گرفته و  صشدند، همان كساني كه آيين و احكام دين را از پيامبر مند مي و بهره
 وسعه داد، تنگ و سختاز سرچشمة نبوت، سيراب گرديدند و آنچه را كه خداوند ت

________________ 
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هايش پذيرفته شود،  خداوند، دوست دارد كه رخصت«نگرفتند، زيرا فهميده بودند كه 
  .1»ونه كه معصيت خويش را دوست نداردهمانگ

________________ 

  .»ا يكْرَه أَنْ ُتؤْتَى معصيتُهإِنَّ اللَّه يحب أَنْ ُتؤْتَى رَخصه َكم«روايت از احمد.  -1



  

  هاي بزرگ اسالم و اسرار و آثارشان در زندگي عبادت و آيين

  نماز ـ زكات ـ روزه ـ حج

  منظور از عبادت اس@م
هاي معيني  گوييم، منظورمان از آن، شكلها و برنامه سخن مي »اسالمعبادات «وقتي كه از 

است كه از طرف اسالم، براي تقرب جستن به خداوند متعال ترسيم گرديده و به عنوان 
ها و كيفيتهاي  هاندازاند و برايشان اوقات،  شعائر برجسته و مخصوص آن برگزيده شده

دارد كه بحث خود را به  ما را بر آن ميتغييرناپذيري معين گرديده است. اين حقيقت 
  عبادات چهارگانة معروف يعني نماز، زكات، روزه و حج محدود كنيم.

تر سازيم، بايد حداقل دو مورد از مهمترين عبادات  اگر بخواهيم عرصه را گسترده
امر به معروف و نهي از «باشند، يعني  اني و كيفي مياسالمي كه خارج از محدوديت زم

  را در بحث خود بگنجانيم. »جهاد در راه خدا« و »منكر
  هاي تشخص و تمايز امت اسالم است. فريضة نخست، از نشانه

﴿öΝçGΖ ä. u� ö� yz >π̈Β é& ôM y_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ÷ ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ šχ öθyγ÷Ψ s? uρ Çtã 

Ì� x6Ζßϑ ø9 $# tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «! $$Î/ ...﴾  )110/ آل عمران(.  
بوديد كه براي مردم بوجود آمديد (سر بر آورديد)، امر به  شما بهترين امتي«

  .»كنيد و به خدا ايمان داريد معروف و نهي از منكر مي
  رود: هاي مؤمنان به شمار مي هاي ايمان و ويژگي و از شاخه

﴿tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# uρ àM≈oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρ öΝ ßγàÒ÷èt/ â!$uŠÏ9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 4 šχρâ÷ ß∆ù' tƒ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ 

tβöθyγ÷Ζ tƒuρ Çtã Ì�s3Ζ ßϑ ø9   .)71/ توبه(  ﴾ ...#$
مردان و زنان با ايمان، اولياء (ياران و دوستان) يكديگرند، امر به معروف و نهي «

  .»كنند از منكر مي
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﴿šχθç6Í≥ ‾≈ −F9 $# šχρß‰Î7≈ yèø9 $# šχρß‰ Ïϑ≈ ptø: $# šχθßsÍ× ‾≈ ¡¡9 $# šχθãèÅ2≡§�9 $# 

šχρß‰ Éf≈ ¡¡9 $# tβρã� ÏΒ Fψ $# Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ šχθèδ$̈Ψ9 $# uρ Çtã Ì�x6Ψ ßϑ ø9$# tβθÝà Ï�≈ ysø9 $# uρ 

ÏŠρß‰ çtÎ: «!$#﴾  )112/ توبه(.  
سجده  ،گزاران رهروان (متحركان) ركوع ،ستايشگران ،عبادت پيشگان ،توبه گران«

  .»وادارندگان به نيكي بازدارندگان از بدي و نگهدارندگان حدود خدا... ،كنندگان
هي ورزد مورد لعن قرار ه معروف و نهي از منكر كوتاو كسي كه نسبت به اين امر ب

  گرفته است:

﴿š∅Ïèä9 tÏ% ©!$# (#ρã� x� Ÿ2 .ÏΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) 4’ n?tã Èβ$|¡Ï9 yŠ… ãρ# yŠ |¤ŠÏã uρ Çö/ $# 

zΟ tƒö� tΒ 4 y7 Ï9≡sŒ $yϑ Î/ (#θ|Átã (#θçΡ% Ÿ2̈ρ šχρß‰ tF÷ètƒ ∩∠∇∪ (#θçΡ$Ÿ2 Ÿω šχ öθyδ$uΖ oKtƒ 

tã 9� x6Ψ•Β çνθè= yèsù 4 š[ø⁄Î6s9 $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 šχθè= yèø� tƒ﴾    )79-78/ مائده(.  
اسرائيل به زبان داود و عيسي پسر مريم از آن لعنت كرده شدند كه  كافران بني«

نافرماني خدا نمودند و از حكم حق سركشي كردند. آنها هيچگاه از بدكيشي و 
  .»ناشايسته استكنند قبيح و  كار زشت خود دست برنداشتند و چقدر آنچه مي

و فريضة دوم (جهاد) نيز مانند ركوع و سجده و ساير عبادات بر فرد مسلمان واجب 
  شده است:

﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θãèŸ2ö‘ $# (#ρß‰ àfó™$# uρ (#ρß‰ç6ôã $# uρ öΝä3−/ u‘ (#θè= yèøù$# uρ u� ö� y‚ø9 $# 

öΝ à6‾= yès9 šχθßsÎ= ø� è? ) ∩∠∠∪ (#ρß‰ Îγ≈ y_uρ ’ Îû «! $# ¨,ym ÍνÏŠ$yγÅ_ 4 uθèδ öΝ ä38 u;tFô_$# 

  .)78-77/ حج(  ﴾...
ايد، ركوع و سجده كنيد و پروردگارتان را بپرستيد و  اي كساني كه ايمان آورده«

عمل خير انجام دهيد، تا رستگار شويد و در راه خدا آنچنان كه شايسته و الزم 
  .»است جهاد كنيد كه اوشما را برگزيده است
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﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θà) ®? $# ©! $# (#þθäótG ö/ $# uρ Ïµø‹ s9Î) s's#‹Å™uθø9 $# (#ρß‰ Îγ≈ y_uρ ’ Îû Ï&Î#‹ Î6y™ 

öΝ à6‾= yès9 šχθßsÎ= ø� è?﴾  )35/ مائده(.  
اي مؤمنان در برابر خدا تقوا پيشه كنيد و راه و ابزاري براي نيكي به او پيدا كنيد «

  .»ر شويد(بجوييد) و در راهش جهاد كنيد تا رستگا
اي از جهاد ندارد، به سوي  هر كس در حالي كه نشانه«نيز فرموده است:  صپيامبر

   .1»د بزرگي، خدا را مالقات كرده استخدا رفت، (بدون جهاد مرد)، با نقص و كمبو
  فرمايد: قرآن، در بيان بزرگي پاداش مجاهدين مي

﴿š�Ï9≡sŒ óΟ ßγ‾Ρ r' Î/ Ÿω óΟßγç6� ÅÁãƒ Ø' yϑ sß Ÿωuρ Ò= |ÁtΡ Ÿωuρ ×π|Áyϑ øƒxΧ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# Ÿωuρ 

šχθä↔sÜ tƒ $Y∞ ÏÛöθtΒ àá‹Éótƒ u‘$¤� à6ø9 $# Ÿωuρ šχθä9$uΖ tƒ ôÏΒ 5iρß‰ tã ¸ξø‹ ‾Ρ āωÎ) |= ÏG ä. 

Ο ßγs9 ÏµÎ/ ×≅ yϑ tã ìx Î=≈|¹ 4 āχ Î) ©! $# Ÿω ßì‹ ÅÒãƒ t� ô_r& tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩⊇⊄⊃∪ Ÿωuρ 

šχθà) Ï�Ψãƒ Zπs) x� tΡ Zοu��Éó|¹ Ÿωuρ Zοu��Î7 Ÿ2 Ÿωuρ šχθãèsÜ ø) tƒ $ºƒÏŠ# uρ āωÎ) |= ÏG à2 öΝ çλm; 

ÞΟ ßγtƒÌ“ ôfu‹ Ï9 ª! $# z|¡ômr& $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 tβθè= yϑ ÷ètƒ﴾  )121-120/ توبه(.  
اى در راه خدا به آنان  اين از آن است كه هيچ تشنگى و رنجى و گرسنگى«

] دشمنى  رسد و جايى كه كافران را به خشم آورد، طى نكنند و از [هيچ نمى
اى  ] آن برايشان كردار شايسته آورند مگر آنكه به [پاداش ى به دست نمىدستبرد

چه [ اى هيچ نفقهو . كند نوشته خواهد شد. خداوند پاداش نيكوكاران را ضايع نمى
پيمايند مگر آنكه به  كنند و هيچ ميدانى را نمى انفاق نمى ]اندك باشد يا بسيار

كردند به آنان  نيكوترين آنچه مى]  ] نوشته شود تا خداوند به [پاس [سودشان
  .»پاداش دهد

________________ 

  » منْ َلقى اللَّه بِغَيرِ أَثَرٍ منْ جِهاد َلقى اللَّه وفيه ثُْلمةٌ« -1
  باشد. اند و ترمذي گفته است: حديث غريبي مي اين را ترمذي و ابن ماجه نقل كرده
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ارزش يك حركت بامدادي يا شامگاهي «آمده است كه:  صهمچنين از قول پيامبر
  .1»نچه در آن وجود دارد، باالتر استدر راه خدا، از همة دنيا و آ

كند؟ فرمود: در  چه چيز با جهاد برابري مي صاهللا پرسيدند: يا رسول صاز پيامبر
پاسخ داد:  صنيست! دو سه بار ديگر همين سؤال را تكرار كردند و پيامبرقدرت شما 

دار و  در توان شما نيست و در آخر فرمود: نظير مجاهد در راه خدا، كسي است كه روزه
نورزد تا مجاهد، از  اي از نماز و روزه سستي ايستاده و متذكر به آيات خدا باشد و لحظه

  .2»جهاد برگردد
از ديدگاه  ]جهاد و امر و نهي[ نزلتي كه اين دو فرضيه و عبادتمبا همة ارزش و 

شعائر بزرگي كه  گذاريم تا به عبادات و اسالم دارند، سخن از آنها را در اينجا فرو مي
باشند،  معني تعبد در موردشان آشكار و اسرار و آثارشان در زندگي معمولي موردنظر مي

  بپردازيم.

  دعبادات کھن و در عين حال جدي
هاي قديمي و كهني  زكات، روزه و حج، آيينعبادات معروف اسالمي از قبيل نماز، 

  اند. اي مورد توجه قرار گرفته باشند كه در اديان پيش از اسالم نيز هر يك به گونه مي
  فرمايد:  خداوند، دربارة بعضي از پيامبران مي

﴿öΝßγ≈ uΖ ù= yèy_uρ Zπ£ϑ Í←r& šχρß‰ öκ u‰ $tΡ Ì� øΒ r'Î/ !$uΖ øŠym÷ρr&uρ öΝ Îγø‹ s9 Î) Ÿ≅ ÷èÏù ÏN≡u�ö� y‚ø9 $# uΘ$s% Î) uρ 

Íο4θn= ¢Á9 $# u!$tFƒÎ) uρ Íο4θŸ2̈“9 $# ( (#θçΡ% x. uρ $oΨ s9 tÏ‰ Î7≈tã﴾  )73 /انبياء(.  

كردند و انجام دادن  و آنان را پيشوايانى گردانيديم كه به فرمان ما هدايت مى«
حى كرديم و عبادتگزار ما نيكيها و بر پا داشتن نماز و پرداخت زكات را به آنان و

  .»بودند
  فرمايد:  بارة روزه نيز مي در

________________ 

  .روايت از بخاري -1
  .مورد اتفاق -2
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﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u |= ÏG ä. ãΝ à6ø‹n= tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# $yϑ x. |=ÏG ä. ’ n?tã šÏ% ©!$# ÏΒ 

öΝ à6Î=ö7 s% öΝä3ª= yès9 tβθà) −G s?﴾  )183/ بقره(.  
ينيانتان مقرر شده بود، اى مؤمنان، روزه بر شما مقرر شده است، چنان كه بر پيش«

  .»باشد كه تقوى پيشه كنيد
  فرمايد:  راجع به حج نيز مي

﴿øŒÎ) uρ $tΡ ù&§θt/ zΟŠÏδ≡t� ö/\} šχ% s3tΒ ÏMø� t7 ø9$# βr& āω ñ‚ Î� ô³è@ ’Î1 $\↔ø‹ x© ö�ÎdγsÛuρ zÉL÷� t/ 

šÏ� Í←!$©Ü= Ï9 šÏϑ Í←!$s) ø9 $# uρ Æìā2”�9 $# uρ ÏŠθàf�¡9 $# ∩⊄∉∪ βÏiŒr&uρ ’ Îû Ä¨$̈Ψ9 $# Ædk ptø:$$Î/ 

š‚θè? ù'tƒ Zω% ỳ Í‘ 4’ n?tã uρ Èe≅ à2 9� ÏΒ$|Ê šÏ? ù' tƒ ÏΒ Èe≅ ä. ?dksù 9,ŠÏϑ tã﴾    

  .)27-26/ حج(  
] معين ساختيم  ] را براى ابراهيم [با اين دعوت و چنين بود كه جايگاه خانه [كعبه«

]  ام را براى طواف كنندگان و [به عبادت كه: چيزى را با من شريك مياور و خانه
] مردم به حج ندا  و در [ميان ،يستادگان و ركوع [و] سجود كنندگان پاكيزه دارا

درده تا پياده و [سوار] بر هر شتر الغرى كه از هر راه دورى رهسپارند به سوى 
  .»تو آيند

ولي عبادات چهارگانة فوق، در آن اديان شكلي متناسب با زمان و محيط مخصوص 
آخرين دين را كه با ويژگي رشد بشر  صدخود داشتند. هنگامي كه حضرت محم

كاملترين شكل خود مقرر نمود  هماهنگي داشت، آورد، به فرمان خدا، اين عبادات را در
و هر يك از آنها را به آخرين درجة كمال خود رسانيد و از تمام آلودگيهاي دورانهاي 

  گذشته، پاك نمود.
ردد (در اسالم) بلكه ذكر و گ بدين ترتيب، نماز فقط يك دعا و نيايش محسوب نمي

ها و كردارهاي مشترك ميان فكر و قلب و زبان و بدن  دعا و تالوتي است كه از گفته
توجه به قبلة واحد را در نماز  تشكيل يافته است. اسالم، پاكيزگي و نظافت و آراستگي و

ي، و براي هر نماز الزم دانسته و آن را در زمانهاي معيني از شب و روز معين كرده
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ركعات چندي مشخص نموده و ترتيب و كيفيت خاصي در نظر گرفته و با تشريع 
جمعه در رابطه با آن، تكميلش نموده و اذان و اقامه را ماية  قوانيني مانند جماعت و
  زيبائي آن قرار داده است.

عبادت نويني است كه در هيچيك از نماز اسالمي به اين صورت و با اين شرايط، 
  شود. به اين  شكل ديده نمياديان ديگر 

احسان اي است. زكات، تنها يك  سابقه همچنين زكات در اسالم، عبادت بي
 كه بر خواهي نيست. زكات يك حق معلوم و مالياتي استسخاوتمندانه يا يك صدقة دل

هر صاحب مالي كه در طول سال، در حد معيني دارائي داشته باشد و از نيازمنديهاي 
باشد، واجب گرديده است. زكات، سهم خداوند در نعمتهايي است كه اساسي او زيادتر 

به صورت دارائي و تجارت يا محصول كشاورزي، موهبت نموده است. حقي كه ايمان 
  كند: آوري آن اقدام مي انگيزد و دولت براي جمع آدمي او را به پرداختنش برمي

﴿õ‹è{ ôÏΒ öΝ ÏλÎ;≡uθøΒ r& Zπs% y‰ |¹ öΝèδ ã� ÎdγsÜ è? Ν Íκ�Ïj. t“ è? uρ $pκ Í5 ...﴾  )103/ هتوب(.  
  .»شان گردان اي بگير و بدين طريق پاك و پيراسته از اموالشان صدقه«

هر كس زكات داد، روح و ضمير خود را پاكيزه داشته، رضايت خدا و خلق را 
تحصيل نموده و به خيردنيا و آخرت دست يافته است؛ هر كس هم كه از دادنش 

شود و اگر مقاومت كند، با او جنگ شده، نيروي  او گرفته ميخودداري كند، الزاماً از 
گردد تا بپردازد و اين كاري است كه خليفة اول، حضرت  نظامي به سويش گسيل مي

  با امتناع كنندگان از پرداخت زكات انجام داد. � ابوبكر صديق
پس، زكات با اين وضع و با مصارفي كه قرآن براي آن معلوم داشته است، عبادت 

  جديدي است كه در اديان ديگر وجود نداشت.
ولي روزه، حج، ذكر و دعا نيز عبادات قديمي مشترك در بين اديان فراواني هستند، 

اسالم آنها را از تمام آلودگيها دور نموده و به آخرين درجة كمالشان رسانيده و اسرار و 
اوداني به آنها بخشيده و ها و نتايجي در آن قرار داده و تأثيري شايستة يك آيين ج نشانه
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را وسيلة اصالح فرد و خوشبختي خانواده و پايداري جامعه و جهت بخشيدن به  آنها
  دولت و راهنمايي جهان قرار داده است.

  اسرار و آثار عبادات
اساسي در عبادت اينست كه براي امتثال فرمان خدا و اداي حق بندگي و نكتة 

گيرند و الزم نيست كه حتماً داراي  وي انجام ميسپاسگزاري از نعمتهاي انكارناپذير 
زندگي مادي انسان باشند و درك حكمت آنها توسط عقل محدود  هايي در نتايج و بهره

  انساني هم ضرورت ندارد.
وردگار خويش رموضوع و مقصود اصلي در عبادات، آزمايش بندگي انسان در برابر پ

  است.
ة تفصيالت آن را دريابد. بنده، بنده است و بنابراين معني ندارد كه راز و حكمت هم

  خدا، خدا و انسان چه خوشبخت است اگر پايه و قدر خويش را بشناسد.
اگر بنا باشد انسان، خداوند را جز به طرقي كه موافق عقل محدود او بوده و حكمتش 

داند عبادت نكند و چون از درك علت و ماهيت يك يا چندمورد جزئي  را به تفصيل مي
توان شد، روي گردان شود و به كنار رود، در اينصورت عقل و هواي خود را پرستيده نا

  است، نه پروردگار و مواليش را.
قيد و شرط فرمان  وجه مشخصة عبوديت خداوند، ايمان به غيب ناديدني و پذيرش بي

نياز  او است. براي شخص مؤمن همينقدر كافي است كه بداند خداوند از جهانيان بي
و احتياج به عبادات و فرمانبرداريهاي آنان ندارد، بنابراين نه اطاعت كسي كه فرمان است 

  رساند. كند، زياني به او مي برد، برايش سودي دارد و نه سرپيچي آنكه نافرماني مي مي

﴿ ...tΒ uρ ö� à6ô±tƒ $yϑ ‾Ρ Î* sù ã� ä3ô±o„ ÏµÅ¡ø� uΖ Ï9 ( tΒ uρ t�x� x. ¨βÎ* sù ©! $# ;Í_xî Ó‰‹Ïϑ ym﴾

  .)12/ مانلق(  
هر كس شكرگزار باشد، براي خود شكرگزاري كرده است و كسي كه كفر ورزد، «

  .»نياز ستوده است خداوند بي
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﴿¬!uρ ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# ÷k Ïm ÏM ø� t7 ø9 $# ÇtΒ tí$sÜ tG ó™$# Ïµø‹ s9Î) Wξ‹ Î6y™ 4 tΒ uρ t�x� x. ¨βÎ* sù ©! $# 

;Í_xî Çtã tÏϑ n=≈ yèø9   .)97/ آل عمران(  ﴾#$
] كسى كه بتواند  ] مردم است، [البته ] بر [عهده اوند حج خانه [كعبهو براى خد«

سوى آن راه برد. و هر كس كفر ورزد، [بداند] كه خداوند از جهانيان بى نياز 
  .»است
نياز است و اگر چيزي را بر آنان مقرر  از بندگانش به تمام معني بي پس خداوند،

ير و نيكي در زندگي مادي و معنوي، داشته است، فقط براي اصالح نفس و نيل به خ
باشد. منتها ممكن است كه حكمت خداوند  فردي و جمعي و دنيوي و اخروي آنها مي

  بزرگ براي انسان محدود، پوشيده و نامعلوم باشد!
  1دق خفاه عن فهم الذکیي                   کم هللا من سرخفیو 

اسرار برخي از  ،يده داشته استهمانطور كه بسياري از اسرار هستي را از انسان پوش
مقررات خود را نيز پنهان كرده تا انسان، با اشتياق در حال كنجكاوي مجهوالت باشد و 

و براي اينكه دائماً در محدودة بندگي و ايمان كه آرزومند وصول و پذيراي قصور ... 

uΖ$﴿شعارش  ÷èÏϑ y™ $oΨ ÷èsÛr&uρ ( y7 tΡ#t� ø�äî $oΨ −/ u‘ š�ø‹ s9 Î)uρ ç��ÅÁyϑ ø9   باشد، قرار داشته است. مي )2(﴾#$

  گفته است: »المنقذ من الضالل«امام غزالي در كتاب 
باشد، مانند نقشي كه داروها در سالمت بدن او  هدف عبادات، سالمت قلب انسان مي

فهمد و  دارند، هر انساني غير از پزشك و دانشمند، خواص دارو و نحوة تركيبش را نمي
كند و با او به مناقشه  صيف دارو، از پزشك پيروي ميهر بيماري در معرفي و تو

هاي  شود كه آثار داروي عبادات با حدود و اندازه پردازد. بدينسان براي ما روشن مي نمي
شود و در  معين شده از سوي پيامبران، به وسيلة امكانات عقلي خردمندان دريافت نمي

با فروغ نبوت و نه با قدرت عقل  مزبور رااين زمينه، بايد از پيامبراني كه خصوصيات 

________________ 

  اسرار نهاني است كه پنهانش باريكتر از فهم هوشمندان است. خدا را بسيترجمه:  -1
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روي كرد و همانطوري كه اختالف داروها از لحاظ مقدار، وزن و نوع  اند، دنباله دريافته
باشند، از اعمال  خود بدون حكمت نيست، عبادات نيز كه همان ادوية مرض دل مي

صبح،  كه سجده دو برابر ركوع است و نماز اند. تا آنجا مختلف و متفاوتي تركيب يافته
و اين تفاوت و تنوع بدون حكمت و دليل نيستند و از جمله خواصي نصف نماز عصر 

باشند. بنابراين، كسي كه در پي  باشند كه جز با نور نبوت قابل فهم و شناسايي نمي مي
استنباط حكمت و انگيزة آن باشد به حماقت و جهالت در غلطيده و يا گمان كرده است 

  .1باشد ي اتفاق و تصادف مطرح شده و خالي از يك سر الهي ميكه عبادات مزبور، از رو
شود كه جستجوي حكمتي قانع كننده و خردپذير براي هر مورد  از اينجا معلوم مي

ه با عقل طجزئي و تفصيلي از جوانب عبادات، اشتباه آشكاري است. بخصوص در راب
  شود. هاي حسي و انتفاعي سير نمي مادي دوران اخير كه جز با پديده

شعائر تعبدي هستند كه بايد با  ]بطوري كه استاد عقاد گفته استبنابراين، عبادات [
فيتي از آن، اعتراض و به هيچ وضع و كي كيفيت و شكل مخصوص خود انجام گيرند

باشد. هر چند كه بنا به  نكه در صورت و وضع ديگر نيز قابل اعتراض ميشود مگر آ نمي
يابد، از بنيان  اي بر طبق آن تحقق مي پاية اعمالي كه فريضه دهنده، مجرا و نظر پيشنهاد

  دگرگون شود.
  چرا روزه يكماه است و سه هفته يا پنج هفته نيست؟

  چرا سهم زكات يكدهم است و يك پنجم يا يك پانزدهم نيست؟
كنيم و به صورت ايستاده و يا فقط با ركوع وبدون سجده  براي چه ركوع و سجده مي

  ريم؟ و ...گزا نماز نمي
زند، تضميني ندارد كه در صورت سه هفته  كسي كه دست به اينگونه اعتراضات مي

يا مقرر  بودن مدت روزه يا بيشتر و كمتر شدن مقدار زكات نسبت به اندازة موجود و
گرديدن نماز با كفيتي غير از كيفيت فعلي مورد اتفاق مسلمانان، اعتراض خود را تكرار 

  نكند.

________________ 
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هاي مزبور و تفسير و توجيه  ست كه وسايلي براي راه يافتن به كيفيتمنظور اين ني
بلكه منظور ما اين است پيروي ازآن، به جاي پيروي از چيزهاي ديگر قابل تصور نيستند، 

كه قالبهاي عبادي مزبور، شكلها و كيفيتهاي تعبدي هستند كه دليل عقلي براي تجديدنظر 
تواند به دليلي  ه تجديدنظر كننده و تغيير دهنده، نميو دگرگوني آنها وجود ندارد، زيرا ك

محكمتر از دليلي كه آن را مردود شمرده و به چيزي ديگرتمايل پيدا كرده است، استناد 
  كند.

كند و تنها منحصر به  لب دربارة همة ترتيبات مربوط به امور دنيا نيز صدق ميطاين م
  امور ديني نيست.

رتش فالن ملت پنجاه و در ملتي ديگر چهل يا صد مثالً، چرا تعداد گردانهاي ا
باشد؟ و چرا رنگ سبز، درميان رنگهاي پرچم يك ملت، رمز فالن مفهوم است و در  مي

  شود؟ از آن مربوط مي نظر قوم ديگر، به مفهومي غير
بهرحال، گزيري از قبول اسباب تعبدي كه تسليم بدان، معقولتر از مجادله در مورد آن 

  .1باشد، نيست
كساني كه كوشيدند تا حكمت همة جزئيات عبادت را بفهمند، گمراه شدند. اينها، 
وقتي كه اسرار بعضي از تفصيالت و جزئيات عبادتي همچون حج، برايشان پوشيده باشد، 

  اند. آفرينند و در هر دو صورت از راه درست منحرف گرديده كنند و ترديد مي ترديد مي

  نماز
كنم كه تاريخ  اي مشترك ميان همة اديان است و گمان نمي و پديده دار نماز، عبادتي ريشه

  اديان، ديني بدون نماز سراغ داشته باشد.
طلبانة اسالم  اسالمي، امتيازات خاصي دارد كه ويژگيهاي هدايتگرانه و اصالح اما نماز

ي سازد. بنابراين جاي شگفتي نيست كه واجد اسرار بزرگ گر مي را به روشني تمام جلوه
  باشد كه هيچ دين ديگري نداشته است.

________________ 
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  ارزش نماز در اسالم
خويش به نماز توجه و سفارش نموده است و مراعات و  كتاب و سنت در اسالم،

انجامش را با شدت هر چه بيشتر تاكيد نموده و از ترك آن به سختي برحذر داشته است. 
باشد كه در  چيزي مينماز، ستون دين و كليد بهشت و بهترين كردار است و نخستين 

ضمن دعاي ابراهيم خليل، بدان  گيرد و قرآن در روز قيامت مورد بازخواست قرار مي
  اشاره نموده است:

﴿Éb> u‘ Í_ù= yèô_$# zΟŠÉ)ãΒ Íο4θn= ¢Á9 $# ÏΒ uρ ÉL−ƒÍh‘ èŒ 4 $oΨ −/ u‘ ö≅¬6s) s? uρ Ï !$tã ßŠ﴾ )40/ ابراهيم(.  
  .»و نيايشمان را قبول گردانپروردگارا من و ذرية مرا نمازگزار قرار ده «

  به داشتن آن ستوده است: و اسماعيل ذبيح را

﴿tβ% x. uρ ã� ãΒ ù'tƒ …ã&s# ÷δ r& Íο4θn= ¢Á9 $$Î/ Íο4θx. ¨“9 $#uρ tβ% x. uρ y‰ΖÏã ÏµÎn/ u‘ $wŠÅÊö� tΒ﴾  )55/ مريم(.  
داد و  ] زكات فرمان مى ] نماز و [پرداخت اش را به [گزاردن خانوادهاو (اسمعيل) «

  .»پروردگارش پسنديده بوددر نزد 
همچنين خداوند در نخستين ساعات بعثت موسي و نزول وحي، او را به اقامة آن 

  دهد:  دستور مي

﴿$tΡ r&uρ y7è? ÷� tI÷z$# ôìÏϑ tG ó™$$ sù $yϑ Ï9 #yrθãƒ ∩⊇⊂∪ ûÍ_‾Ρ Î) $tΡ r& ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& ’ ÎΤ ô‰ç6ôã $$sù 

ÉΟ Ï% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# ü“Ì� ò2Ï% Î!﴾  )14-13/ طه(.  
من تو را برگزيدم، پس به وحي گوش كن. من خداوند هستم كه معبودي جز «

  .»و نماز را براي ذكر من بپاي دارمن وجود ندارد، پس مرا بپرست 
  كند: و به او و برادرش هارون وحي مي

﴿!$uΖ ø‹ ym÷ρr&uρ 4’ n< Î) 4y›θãΒ Ïµ‹ Åzr&uρ βr& # u§θt7 s? $yϑ ä3ÏΒ öθs) Ï9 u� óÇÏϑ Î/ $Y?θã‹ ç/ (#θè= yèô_$# uρ 

öΝ à6s?θã‹ç/ \'s# ö6Ï% (#θßϑŠÏ% r&uρ nο4θn= ¢Á9   .)87/ يونس(  ﴾... #$
] را  ها [يى و به موسى و برادرش وحى كرديم كه براى قومتان در مصر خانه«

  .»هايتان را رو به قبله قرار دهيد و نماز بر پاى داريد مسكن گزينيد و خانه
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  ده است:در وصيت لقمان به فرزندنش نيز چنين آم

﴿¢o_ç6≈ tƒ ÉΟ Ï% r& nο4θn= ¢Á9 $# ö� ãΒ ù&uρ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ tµ÷Ρ $#uρ Çtã Ì� s3Ζ ßϑ ø9$# ÷� É9ô¹$# uρ 4’ n?tã !$tΒ y7 t/$|¹r& 

( ¨βÎ) y7 Ï9≡sŒ ôÏΒ ÇΠ÷“ tã Í‘θãΒ W{$#﴾  )17/ لقمان(.  
به معروف و نهي از منكر كن و بر پيشامدهايي كه  دار و امر فرزندم، نماز را بپاي«

  .»دهد صبر كن كه اين از كارهاي مطلوب است رخ ميبرايت 
  كند: و عيسي در گهوارة خود اظهار مي

﴿ ...Í_≈ |¹÷ρr&uρ Íο4θn= ¢Á9 $$Î/ Íο4θŸ2̈“9 $# uρ $tΒ àM øΒ ßŠ $|‹ ym﴾  )31/ مريم(.  
  .»ام به نماز و زكات سفارش كرده است و مرا تا وقتي كه زنده«

  فرمايد: داده مي و خداوند آخرين پيامبر خويش را به آن فرمان

﴿ã≅ø? $# !$tΒ zÇrρé& y7 ø‹ s9 Î) š∅ÏΒ É=≈ tG Å3ø9$# ÉΟÏ% r&uρ nο4θn= ¢Á9   .)45/ عنكبوت(  ﴾... #$
  .»دار شود بخوان و نماز را بپاي به تو وحي مي آنچه از كتاب را كه«

و آن را از ويژگيهاي اصلي متقين برشمرده و به دنبال ايمان به غيب مطرح نموده 
  است:

﴿tÏ% ©!$# tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í=ø‹ tóø9 $$Î/ tβθãΚ‹ É)ãƒuρ nο4θn= ¢Á9   .)3/ بقره(   ﴾...#$
  »دارند -آورند و نماز برپاى مى كسانى كه به غيب ايمان مى«

  .و اوصاف مؤمنان رستگار (مفلح) را با آن شروع نموده و بدان پايان داده است

﴿ô‰s% yx n= øùr& tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ∩⊇∪ tÏ% ©!$# öΝ èδ ’ Îû öΝ Íκ ÍEŸξ|¹ tβθãèÏ±≈ yz ∩⊄∪.... tÏ% ©!$# uρ ö/ ãφ 

4’ n?tã öΝÍκ ÌE≡uθn= |¹ tβθÝà Ïù$ptä†﴾  )9-1/ مؤمنون(.  
نان كه در نماز خود خشوع دارند... و كساني كه متوجه مومنان رستگار شدند، آ«

  .»و مراقب نمازهاي خود هستند
يد قرار داده امنيت و خوف و صلح و جنگ مورد تاك و التزام بدان را در سفر و حضر،

  است:
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﴿(#θÝàÏ�≈ ym ’ n?tã ÏN≡uθn= ¢Á9 $# Íο4θn= ¢Á9 $# uρ 4‘sÜ ó™âθø9 $# (#θãΒθè% uρ ¬! tÏFÏΨ≈ s% ∩⊄⊂∇∪ ÷βÎ* sù 

óΟ çFø�Åz »ω$y_Ì� sù ÷ρr& $ZΡ$t7 ø. â‘﴾  )239- 238/ بقره(.  
نسبت به نمازها و نماز ميانه، مراقب باشيد و به نيايش خدا برخاسته و هر گاه «

  .»حال پياده يا سواره، به جاي آوريدخوفي داشتيد، در
خطرناك، در حال راه رفتن پياده يا سواره، هر گونه كه  يعني در هنگام جنگ و مواقع

توانستيد، بدون ركوع وسجود و فقط با اشاره، نماز بگزاريد، رو به قبله بودن هم در اين 
  موارد ضروري نيست:

﴿¬!uρ ä−Ì� ô±pRùQ$# Ü> Ì�øópRùQ $# uρ 4 $yϑ uΖ ÷ƒr' sù (#θ—9 uθè? §Ν sVsù çµô_uρ «!   .)115 /بقره(﴾ ... #$
  .»كجا رو كنيد خداوند در همان جاستشرق و غرب از آن خداست، به هر «

تا وقتش بگذرد، به نابودي و زيانكاري بيم  ورزد كسي را هم كه از آن غفلت مي
  دهد:  مي

﴿×≅÷ƒuθsù š,Íj# |Áßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪ tÏ% ©!$# öΝ èδ tã öΝ Íκ ÍEŸξ|¹ tβθèδ$y™﴾  )5-4 /ماعون(.  
  .»كنند) واي بر نمازگزاراني كه از نماز خود غافلند (به محتواي آن توجه نمي«

﴿ ...(#θãã$|Êr& nο4θn= ¢Á9 $# (#θãèt7 ¨?$# uρ ÏN≡uθpκ ¤¶9 $# ( t∃öθ|¡sù tβöθs) ù= tƒ $†‹ xî﴾  )59 /مريم(.  

به زودي در  نماز را ضايع نموده از شهوات پيروي كردند و« و مردم بدي را كه
  .»غلتند گمراهي فرو مي

  قابل سرزنش و محكوم به گمراهي دانسته است.
، نماز را شرط اول التزام به ايمان و شعار تعيين كننده ميان مسلمانان صپيامبر اسالم

س آن را ما و آنها، نماز است، هر كيمان و شرط پيوند پ« و كفار قرار داده و فرموده است:
ميان آدمي و شرك و كفر، ترك نماز «. و نيز فرموده است: 1»ه استترك نمايد، كافر شد

________________ 
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هر كس بر آن مداومت نكند، نور و «روز به نماز اشاره كرد و فرمود: و يك  1»قرار دارد
بن خلف  و هامان و ابي همراه قارون و فرعونهادي و نجاتي نداشته و در روز قيامت، 

   .2»خواهد بود
اند: كسي كه دارائيش او را از نماز غافل كند، همراه  تهعلما در توجيه اين حديث گف

و هر كس به  قارون است و هر كس به سبب حكومت از نماز باز بماند، همراه فرعون
خاطر وزارت و رياست از نماز غفلت ورزد، همراه هامان و كسي كه به خاطر تجارت 

  باشد.  غفلت ورزد، با ابي بن خلف مي
كس يك نماز را از دست بدهد، مانند اينست كه از مال و  هر«همچنين فرموده است: 

  يعني مال و اهلش نابود گرديده و تنها مانده است.  .3»ده باشداش محروم ش خانواده
وقتي كسي كه فقط يك نماز را از دست بدهد اينچنين باشد، وضع كسي كه همة 

  نمازها را از دست داده است، چگونه خواهد بود؟!
آور نيست كه  ه تاكيد و سختگيري در نصوص قرآن و سنت، شگفتهم با وجود اين

كافر و خارج از اسالم است و نماز،  اند كه شخص بي گروهي از بزرگان اسالم معتقد شده
اند كه چنين شخصي، گناهكار و فاسق است و احتمال فقدان ايمان  گروهي ديگر گفته

  دارد.
كه  و به خاطر همين موقعيت بودنماز در اسالم، چنين موقعيت و جايگاهي دارد 

اولين عبادت واجب بر مسلمين بوده است، زيرا كه در حدود سه سال پيش از هجرت، 
مكه تشريع و مقرر گرديد. نحوة واجب شدنش نيز دليل ديگري براي نشان دادن  در

  باشد. عنايت خدا نسبت بدان مي

________________ 

اند و ترمذي گفته است: حسن و صحيح است، همچنان كه ابن حيان و حاكم نيز  هرپنج تن روايت كرده -1
  »بينَ الرَّجلِ وبينَ الشِّرْك واْلُكفْرِ تَرْك الصالَةِ« اند. روايت كرده

  روايت از احمد و ابن حبان. -2
  به روايت ابن حبان در صحيح خود.» الْعصرِ َفَكأَنَّما وترَ أَهلَه ومالَه منْ َفاتَتْه صالةُ« -3
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در آسمان، در شب معراج  ئاًچون همة عبادات در زمين مقرر گرديدند ولي نماز استثنا
  النبيين، تشريع شد.با خطاب مستقيم خداوند جهان به خاتم 

و مسائل مهم و حساسي كه پيام فرستادن، براي تأمين حكومتها معموالً در كارها 
خوانند.  ضرورت كافي نيست، سفيرهاي خود را به نزد خويش فرا ميغرض و رفع 
خواند و به  است. وقتي كه او را فرا مينيز سفير خدا به سوي مردم  صحضرت محمد

تشريع نماز با او سخن بگويد، معلوم مي شود كه بارة  دهد تا در آسمانهاي باال عروج مي
  نماز چه اهميت و پايگاه بلندي نزد او دارد!

  نماز مطلوب
شوند و حركاتي  باشد، فقط الفاظي كه بر زبان جاري مي نمازي كه اسالم خواستار آن مي

باشد و  گيرند، بدون هيچ تدبر عقلي و خشوع قلبي، نمي وسيلة اندامها انجام ميكه به 
چيزي نيست كه آدمي مانند خروسي بدان منقار زند و چون كالغي بربايد و مانند روباهي 
بدان نظر كند. نماز مقبول، نمازي است كه به حد كافي داراي تأمل و خشيت و حضور 

و اين بدان جهت است كه هدف اول نماز، بلكه همة قلبي نسبت به عظمت معبود باشد 
متذكر ساختن انسان و يادآوري پروردگاري كه آفريده و نظام بخشيده و اندازه  ،عبادات

  باشد. گرفته و هدايت نموده است، مي
  فرمايد: خداوند مي

﴿ÉΟÏ% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# ü“Ì�ò2Ï% Î!﴾  )14/ طه(.  
  .»دار نماز را براي ياد من بپاي«

ذكر خداي تعالي است كه  براي اقامه و احياي نماز«نيز فرموده است:  صامبرو پي
  .1»سانده شدندشنا نماز واجب گرديد و به حج فرمان داده شد و مناسك معين و

________________ 

  . روايت از ابوداود.إنما فرضت الصالة وأمر بالحج والطواف وأشعرت المناسك إلقامة ذكر اهللا -1
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نماز اينست كه دعا و تضرع و زاري كني و «اشاره به روح نماز فرموده است:  و با
چنين نكند، نمازش ناقص  هدستت را بگذاري و خداي، خدايا بگويي و كسي ك

  .1»باشد مي
اي از طرح و يادآوري اهميت حضور قلب، در نماز هستند، اما دربارة  اينها نمونه

  فرمايد: كنيم كه مي حضور فكر و عقل، به اين سخن خدا بسنده مي

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#θç/t� ø)s? nο4θn= ¢Á9 $# óΟ çFΡ r&uρ 3“t�≈ s3ß™ 4®Lym (#θßϑ n= ÷ès? $tΒ 

tβθä9θà) s?﴾  ) /43نساء(.  
اي ايمان آورندگان، در حال مستي و بيخودي به نماز اقدام نكنيد تا بفهميد چه «

  .»گوييد مي
وجوب حضور فكري در نماز را خاطرنشان ساخته است. چه بسا  و با اين استدالل،
نوشند!  راب هم نميگويند در حالي كه ش دانند در نماز خود چه مي نمازگزاراني كه نمي

  خبري و دنيادوستي و هواپرستي، از خودبيخودشان كرده است. ولي جهل و بي
گويد: دو ركعت نماز متعادل و همراه با تفكر، از نماز يك شب  مي بابن عباس 

  تمام، بدون توجه قلب، ارزشمندتر است.
دان ب ديد و نور چشم خويش را در آن مي ص اين، همان نمازي است كه پيامبر

را با دعوت به نماز، آسوده كن. اين،  فرمود: ما نمود و به بالل مي اشتياق ورزيده شتاب مي
نماز انس و محبت است، نه نماز خم و راست شدن كه بسياري از مسلمانان به جا 

 با آن آرام«گويد:  خيزد و مي ه به نماز برميآورند و چه فرق بزرگي است ميان كسي ك مي
  .»از آن راحتمان كن!«گويد  خيزد و مي كه به نماز برميسي با آن ك »شان ده

________________ 

مسكن إنما الصالة ت«اند.  ترمذي و نسائي و ابن خزيمه در صحيح خود با عبارات مختلف نقل كرده -1
  »وتواضع وتضرع وتأوه وتنادم وتضع يديك فتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل فهي خداج
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  علت تكرار نماز در طول روز
اي قرار داده و به انجام آن در هنگام عصر  خداوند، نماز را بر مؤمنان وظيفة زمانبندي شده

بار تكرارش نموده  روز، پنج و صبح و شامگاه و نيمروز، فرا خوانده است و در هر شبانه
م معنوي و رواني فرد مسلمان باشد و او را از غفلتهاي قلبي و آلودگيهاي است تا حما

  گناه پاك سازد. 
آيا اگر جوي آبي كنار خانة هر يك «راي تجسم اين مفهوم فرموده است: ب صپيامبر

ماند؟ ...  از شما باشد و هر روز پنج بار در آن شستشو كنيد، چركي بر بدنتان باقي مي
مازهاي پنجگانه هم چنين وضعي دارند و خداوند به وسيلة آن، گفتند: نه، فرمود: ن

و كدام  انسان است كه روزي را بدون اشتباه و  .1»برد را از بين مي اشتباهات و انحرافات
  لغزش سپري كرده باشد؟

معنويت فرشتگان قرار داده  انسان به گونة عجيبي آفريده شده است، در وجود او هم
شهوت بر او  شود كه وران و تعصب درندگان! و بسيار ميشده است و هم شهوت جان

كند و يا به خاك زميني كه از آن ساخته شده  مي جا بر يا خشم او را از وشود  چيره مي
رود و  و اشتباه مي افتد كند. در نتيجه به لغزش مي است گرايش و چسبندگي! پيدا مي

كارند. اما عجيب آنست كه انسان به  آدميان اشتباهاشتباه انسان عجيب نيست! چرا كه همة 
د تا آنجا كه شبيه حيوانات واشتباه خود همچنان ادامه دهد و در انحطاط و سقوط پيش بر

  و يا گمراهتر از آنها گردد.
نمازهاي پنجگانه هر روز، فرصتهايي هستند كه فرد خطاكار، به راه رشد خويش 

ي پروردگارش باز گردد و اين بازگردد و از غرور و خواب غفلت به درآيد و به سو
شده   شرارة مادي كه به وسيلة شهوتها و هوسها و فراموشي خدا و آخرت برافروخته

  است خاموش گردد.

________________ 

  .مورد اتفاق -1
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اي دارد كه هنگام هر  خداوند، فرشته«فرمايد:  اشاره به همين حقيقت ميدر  صپيامبر
  .1»ايد خاموش كنيد هه خود  برافروختدهد: اي آدميان برخيزيد و آتشي را ك نمازي ندا مي

سوزانند و  ها را فرا گرفته مي كه دلها و انديشه شهوات مادي آتش فروزاني هستند
نشاند و دود سياه آن را  نشاني است كه اين آتش را فرو مي نماز، همچون تلمبة آتش

عود در بيان اين موضوع زدايد. ابن مس برطرف نموده آثارش را از وجود انسان مي
شويد. باز  اثرش را ميگزاريد،  سوزيد و چون نماز صبح مي سوزيد و مي مي«گويد:  مي
سوزيد و  ز ميرود، با سوزيد تا اينكه با نماز ظهر، آثارش از بين مي مي سوزيد و مي
سوزيد تا  دهيد. باز مي سوزيد تا نماز عصر كه با خواندن نماز، خود را شستشو مي مي

سوزيد تا  سوزيد و مي كند. باز مي رش را محو ميخوانيد و اث وقتي كه نماز مغرب را مي
شويد، خوابيد وتا هنگامي كه بيدار  كند و سپس مي هنگام عشاء كه شما را شستشو مي

   .2»شود چيزي بر شما نوشته نمي
با تمام وسايل توضيح، نقش نماز در محو لغزشهاي صبح و شام انسان  صپيامبر اكرم

زير صكند كه با پيامبر ت. سلمان فارسي نقل ميرا براي اصحاب خود مجسم نموده اس
هايش  تكانش داد كه برگ شاخة تري بركند و آنقدر صدرختي نشسته بوده است. پيامبر

گويد گفتم:  سلمان ميكنم؟  پرسي كه چرا چنين مي جدا شد، سپس فرمود: سلمان، نمي
ي پنجگانه را به گيرد و نمازها كني؟ فرمود: وقتي كه فرد مسلمان وضو مي چرا چنين مي

ة كريمه را شوند، سپس اين آي آورد، گناهان و لغزشهايش مثل اين برگها زدوده مي جا مي
  تالوت نمود: 

________________ 

مورد » الترغيب«و » صحيح«سندش در  و افراد سلسلهء» الصغير«و » األوسط«به روايت طبراني در  -1
ى نيرانكم التي أوقدتموها قوموا إل !إن هللا ملكاً ينادي عند كل صالةٍ: يا بني آدم«باشند.  مياحتجاج 
  . »فأطفئوها

  شيخ آلباني در سلسله ضعيفه گفته است: ضعيف است. [مصحح]
روايت از طبراني در االوسط و الصغير بطور مرفوع و با سند حسن. در الكبير نيز به طور موقوف روايت  -2

  شده و شبيه روايت منذري در الترغيب است.
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﴿ÉΟ Ï% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# Ç’ nût� sÛ Í‘$pκ ¨]9$# $Z� s9 ã— uρ zÏiΒ È≅ øŠ©9$# 4 ¨βÎ) ÏM≈uΖ |¡ptø: $# t÷Ïδ õ‹ ãƒ 

ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9   ).14(هود /   ﴾... #$

دار  و در بخش نزديك شب بپايف روز (اول و آخر) نماز را در دو طر«
  .1»ند، اين تذكري براي يادآوران استبر ها، بديها را مي كه نيكي

آثار نماز، به همين جنبة زدودن آلودگيها و پوشانيدن لغزشها و دور ساختن بديها 
ركي باشد. نماز لحظه پربار و مبا شود، بلكه داراي نقش مثبت ديگري نيز مي محدود نمي

روزانه به هنگام آن، وجود خويش را از دنياي خاكي و است. پنج نوبتي كه آدمي به طور 
چند كشد تا  ها و درگيريها و ميدان تنازع بقاء يا تنازع فناء بيرون مي آلوده، دنياي كينه

و خود را از غوغاي اي در برابر معبود و موالي خويش به حالت خشوع بايستد  لحظه
  ل و مادة متراكم بر دل و روان خويش بياسايد و سبكبار سازد.زندگي و فشار ك

نماز، عامل تغذية الهي و فرازين هستي انسان است، آن بخش از هستي انسان كه 
  :فرمايد اش مي خداوند درباره

﴿ ...àM ÷‚x� tΡ uρ ÏµŠ Ïù ÏΒ Çrρ•‘ ...﴾  )29/ حجر(.  
  .»از روح خودم در او (آدم) نهادم«

از طريق  هاي وجود انسان قرار گرفته است، در كنار ساير جنبه اين پديدة معنوي كه
جز  باشد و آن را چيزي فلسفة فيلسوفان قابل تغذيه و ارضاء نمي علم دانشمندان و

هاي غذايي روزانه،  سازد. و همانگونه كه وعده شناخت خدا و ارتباط با وي سيراب نمي
  باشند. اي تغذية روزانة روح ميكنند، نمازهاي پنجگانه هم نوبته معده را سير مي

مناجات بنده با پروردگارش در حال نماز، يك بارگيري معنوي است كه باعث 
كشد و  گيرد و به آسمان پر مي اش گرديده، دستش را مي روشنايي دل و گشايش سينه
واسطه با او  دهد تا به گفتگوي بي حضور خدا قرارش مي بدون وجود پرده و دري، در

________________ 

اند و راويان احمد، در صحيح، مورد احتجاج هستند مگر  ي روايت نمودهحديث را احمد و نسائي و طبران -1
  زيد چنانكه در الترغيب آمده است.علي بن 
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از او بطلبد و خواهد،  استعانت نمايد و هر آنچه مي از نزديك راز و نياز كند وبپردازد و 
خدا گوش فرا در جهت سالمتي روح و صفاي درون، پيش برود. به اين حديث از قول 

ام هر چه بخواهد، به  ام تقسيم كرده و بنده نماز را ميان خود و بنده«فرمايد:  دهيد كه مي

ß‰ôϑ﴿: آورد.چون بنده گويد دست مي ysø9 $# ¬! Å_Uu‘ šÏϑ n=≈ yèø9 ، خداوند گويد: ﴾∪⊅∩ #$

≈Ç﴿گويد:  ام ستايشم نمود و چون مي بنده uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠÏm§�9 ، خدا گويد: مرا ثنا گفت. و ﴾∪⊃∩ #$

Å7﴿چون گويد:  Î=≈ tΒ ÏΘöθtƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪﴾ام مرا بزرگ داشت و چون گويد:  ، خدا گويد: بنده

﴿x‚$−ƒÎ) ß‰ ç7÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡nΣ ∩∈∪﴾ام مشترك است  ، خدا گويد: اين، ميان من و بنده

tΡ$﴿ام رواست. و چون گويد:  و خواستة بنده Ï‰÷δ $# xÞ≡u� Å_Ç9$# tΛÉ) tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ xÞ≡u� ÅÀ tÏ% ©!$# 

|M ôϑ yè÷Ρ r& öΝÎγø‹ n= tã Î� ö�xî ÅUθàÒøóyϑ ø9 $# óΟ Îγø‹ n= tæ Ÿωuρ tÏj9 !$āÒ9 اين مال بندة خداوند گويد: ، ﴾∪∠∩ #$

  .1من است و مرادش داده خواهد شد
گويد:  هنگام نماز، مي در تعبير استحكام رابطة بنده و پروردگارش به صپيامبر اكرم

شود، خداوند توجه كاملي نسبت به او پيدا  هنگامي كه شخص به نماز مشغول مي«
ش به هم ز دست بكشد يا نمازشود تا وقتي كه از نما كند و از او منصرف نمي مي

  .2»بخورد

  نماز، عامل نظافت و زيبائي است
نماز در اسالم، فقط يك عبادت روحي نيست، بلكه در ضمن، نظافت و پاكيزگي و 
آرايش و زيبائي نيز هست. خداوند براي نماز، پاكيزگي لباس، بدن و مكان را از هر 

ده است. نماز، آلودگي و پليدي، الزم شمرده و طهارت با غسل يا وضو را واجب گرداني
  كليد بهشت است و طهارت، كليد نماز.

________________ 

  روايت از مسلم. -1
  راويانش مورد اعتمادند. :روايت از ابن ماجه، البوصيري در الزوائد گفته است كه -2
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﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ# u # sŒÎ) óΟ çFôϑ è% ’ n< Î) Íο4θn= ¢Á9 $# (#θè= Å¡øî $$sù öΝ ä3yδθã_ãρ öΝ ä3tƒÏ‰ ÷ƒr&uρ 

’ n< Î) È,Ïù# t�yϑ ø9 $# (#θßs|¡øΒ $# uρ öΝ ä3Å™ρâ ã� Î/ öΝ à6n= ã_ö‘ r&uρ ’ n< Î) È÷t6÷ès3ø9 $# 4 βÎ) uρ öΝçGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ 

(#ρã� £γ©Û$$sù﴾  )6 /مائده(.  
اى مؤمنان، چون به [قصد] نماز برخيزيد، روى خود و دستهايتان را تا آرنجها «

بشوييد و سرتان را مسح كنيد و پاهايتان را تا دو قوزك [بشوييد] و اگر جنب 
  .»باشيد، غسل كنيد

روايت شده  صدر اسالم از لوازم ايمان شمرده شده و از قول رسول خدا نظافت،
  .1»م با نظافت استنظافت پيشه كنيد كه اسال« »تنظفوا فإن اإلسالم نظيف« است كه:

خداوند، پاك است و پاكي را دوست « »ِإن اللَه طَيٌب ُيِحب الطيَب َنِظيٌف ُيِحب النظَاَفةَ «
  .2»و نظيف است و نظافت را دوست دارددارد 

را به خاطر جديت در نظافت و پاكيزگي،  صد پيامبرقرآن اهل مسجد قباء يا مسج
  ستايش نموده و فرموده است:

﴿ ...î‰Éfó¡yϑ ©9 }§Åc™é& ’n?tã 3“uθø) −G9 $# ôÏΒ ÉΑ ¨ρr& BΘöθtƒ ‘,ymr& βr& tΠθà) s? Ïµ‹ Ïù 4 Ïµ‹ Ïù 

×Α% ỳ Í‘ šχθ™7 Ïtä† βr& (#ρã� £γsÜ tG tƒ 4 ª! $#uρ �= Ïtä† šÌ� Îdγ©Ü ßϑ ø9   .)108توبه / (  ﴾#$
كه از روز اول براساس تقوا بنيان نهاده شد، براي ايستادن و نماز  مسجدي«

شوند و  خواندن تو سزاوارتر است، در آن مرداني هستند كه دوست دارند پاكيزه
  .»خدا پاكان را دوست دارد

خود را بيارايد و با بوي خوش و لباس  مسلمان موظف گرديده است كه در نماز،
نند بوي نامطبوع و يا لباس ناپاك، كه باعث آزردگي خوب و پيراسته از چيزهايي ما

ل از هر نمازي مستحب شوند به مسجد برود، همچنانكه مسواك زدن قب برادرانش مي

________________ 

  روايت از ابن حبان در بخش ضعفاء. -1
  روايت از ترمذي. -2
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و توصيه شده است  .1»مسواك، تميز كنندة دهان و خشنود كنندة پروردگار است«است: 
با همان لباس كار  جمعه غسل كنيد و پاكيزه شويد و بهترين لباسش را بپوشيد و كه روز

  خود به مسجد نرويد.
كردند، حسن هنگام ايستادن به نماز بهترين لباس خود را  مسلمانان نخستين چنين مي

دارد بدين  پوشيد، علتش را پرسيدند گفت: خداوند زيباست و زيبائي را دوست مي مي
  گويد: زيرا كه مي خواهم براي خداي خودم، آرايش نمايم لحاظ مي

﴿ûÍ_t6≈ tƒ tΠyŠ# u (#ρä‹ è{ ö/ ä3tG t⊥ƒÎ— y‰Ζ Ïã Èe≅ ä. 7‰ Éfó¡tΒ﴾  )31 /اعراف(.  
  .»اى فرزندان آدم، در هر نمازى زينت خود را برگيريد«

، در حالي بود كه كشيشان و راهبان در اروپاي قرون وسطي، كثافت و آلودگي را اين
به حساب  دانستند و نظافت و زيبائي را كار شيطان شرط و عامل نزديكي به خدا مي

  آوردند. مي
بطوري كه يك راهب در ستايش و تمجيد ديگري گفت: خدا رحمتش كند، در تمام 

  عمر خويش مرتكب گناه پا شستن نگرديد!!

  نماز ورزش بدني است
زيرا كه باعث  ،سازد هاي بدن را نيرومند مي نشاند و ماهيچه نماز، ورزيدگي را در روح مي

باشد و با كيفيتي كه از رسول  پيش از دميدن آفتاب ميسحرخيزي و آغاز فعاليت روزانه 
باز مانده است، به تمرينهاي فني ورزشي كه ورزشكاران امروزي براي تقويت  صخدا

  پردازند، شباهت دارد. بدن و ورزيدگي اندامها بدان مي
ايستاد و خود را به سرشكستگي  در حال نماز به طور معمولي و معتدل مي صپيامبر

گيرد، به  مردي را ديد كه در نماز، حالت افسرده به خود مي � زد. عمر نمي و افسردگي
و ديگري را ديد كه براي او فرمود: خدا بكشدت، دين ما را به صورت مرده در نياور... 

________________ 

به روايت احمد از ابوبكر و شافعي و احمد و نسائي و ابن حبان و حاكم و بيهقي از عايشه، و ابن ماجه  -1
  »السواك مطْهرَةٌ لْلفَمِ مرَْضاةٌ للرَّب«از ابوامامه، 
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كند و به او گفت: سرت را بلند كن، زيرا كه خشوع به  اظهار خشوع، گردنش را خم مي
  شود، نه به گردن.  دل مربوط مي

كرد و عمود بر  در حال ركوع، كمرش را به طور افقي خم مي صمچنين پيامبره
داد و  نمود، بازوهايش را از رانها دورتر قرار مي پاهاي خود قرار ميداد و چون سجده مي

  داد. هنگام فرود آمدن به سجده و يا برخاستن از سجود، بر دستها تكيه نمي
دة تمام جوانب وجود آدمي و شخصيت او بدينگونه، نماز حركت و فعاليتي دربرگيرن

كند و زبان با  باشد: بدن از طريق نشستن و برخاستن و ركوع و سجده، فعاليت مي مي
شنود و قلب  خواند يا مي قرائت و تكبير و تسبيح و فكر از راه تدبر و انديشه در آنچه مي

  او.احساس خضوع و محبت و عالقه نسبت به  با توجه داشتن به حضور خدا و

  نماز، نيروي روحي و معنوي است
نماز واقعي و مورد نظر اسالم، شخص مؤمن را با نيروئي معنوي و دروني ياري داده او را 

كند. به همين جهت خداوند  در برابر مشكالت زندگي و گرفتاريهاي دنيا تقويت مي
  فرموده است: 

﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ zƒÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θãΨ‹ÏètG ó™$# Î� ö9 ¢Á9 $$Î/ Íο4θn= ¢Á9 $# uρ 4 ¨βÎ) ©! $# yìtΒ tÎ� É9≈ ¢Á9 $#﴾

  .)153/ بقره(  
ايد با صبر و نماز، نيرو بجوييد كه خداوند با صابران  اي كساني كه ايمان آورده«

  .»است

﴿(#θãΖŠÏètFó™$# uρ Î� ö9 ¢Á9 $$Î/ Íο4θn= ¢Á9 $# uρ 4 $pκ ¨ΞÎ) uρ îοu��Î7 s3s9 āωÎ) ’ n?tã tÏèÏ±≈ sƒø: $# ∩⊆∈∪ tÏ% ©!$# 

tβθ‘Ζ Ýà tƒ Νåκ ¨Ξr& (#θà)≈n= •Β öΝÍκ Íh5u‘ öΝßγ‾Ρ r&uρ Ïµø‹ s9 Î) tβθãèÅ_≡u‘ ﴾   )/46-45 بقره(.  
از بردباري و نماز استعانت كنيد و آن جز براي افراد متواضعي كه گمان مالقات «

كنند كه به سوي او باز خواهند گشت، بزرگ و  پروردگارشان را دارند و فكر مي
  .»سنگين است
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  .1برد به هنگام روبرو شدن با تنگناهاي سخت به نماز پناه مي صپيامبر اسالم
آورد و غم و اندوهش را  خويش به خدا روي مي با تمام وجود مؤمن در موقع نماز،

  خواهد:  طلبد و حتي از او باران مي گذارد و از رحمتش گشايش مي با او در ميان مي

﴿uθèδ uρ “Ï% ©!$# ãΑÍi” t∴ãƒ y]ø‹ tóø9 $# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (#θäÜ uΖ s% ç� à³Ψ tƒuρ …çµtG yϑ ômu‘ 4 uθèδ uρ ÷’ Í< uθø9 $# 

ß‰‹Ïϑ ysø9   .)28/ شوري(  ﴾#$
فرستد و  اند فرو مى ] نااميد شده و اوست كسى كه باران را پس از آنكه [مردم«

  .»گسترد و اوست كارساز ستوده رحمتش را مى
ا با تكبير آغاز دهد. نماز ر به مؤمن آرامش و خرسندي و اطمينان دست مي در نماز،

شايان  كند كه خداوند، از هر چيز قابل توجه و نمايد و در همان حال احساس مي مي
خواند و با آن، از اساس و لمس نعمت  اعجاب در اين دنيا، بزرگتر است. فاتحه را مي

  شود: سيراب ميخدا، 

﴿ß‰ ôϑ ysø9 $# ¬! Å_Uu‘ šÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊄∪ Ç≈ uΗ ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm§�9$# ∩⊂∪﴾ به كمال در  و عدل او را

Å7﴿يابد:  مي Î=≈ tΒ ÏΘöθtƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪﴾ ارتباط با خدا و كمك او به  و سرشار از احساس نياز

x‚$−ƒÎ) ß‰ç7﴿گردد:  مي ÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡nΣ ∩∈∪﴾  و احتياج به هدايت خدا را با همة

tΡ$﴿ فهمد: وجود مي Ï‰ ÷δ$# xÞ≡u� Å_Ç9 $# tΛÉ) tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ xÞ≡u� ÅÀ tÏ% ©!$# |M ôϑ yè÷Ρ r& öΝÎγø‹ n= tã Î� ö� xî 

ÅUθàÒøóyϑ ø9 $# óΟ Îγø‹ n= tæ Ÿωuρ tÏj9 !$āÒ9 $# ∩∠∪﴾.  

جاي تعجب نيست كه نماز شخص مؤمن را با نيروي حياتي عظيم و توان معنوي 
در بيان اينكه اثر دروني نماز و مقدمات آن از قبيل وضو و  صسرشاري ياري كند. پيامبر

________________ 

ش خوب است. و سند» إِذَا حزَبه أَمرٌ صلَّى �َكانَ النَّبِى  «اند:  احمد و ابوداود ازحذيفه نقل كرده -1
كرد و  اند و ابن عباس چنين مي باشد، برداشت كرده ها از همين استحباب نماز بال را كه دو ركعت مي بعضي

دهيم و اين در  فرمان داده است، انجام مي» واستعينوا بالصبر...«گفت: چيزي را كه خداوند با عبرت  مي
  آمده است.245،ص 2ج » يسير المناويت«



   

  عبادت در اسالم                   258 
 

گيرد و  سر مي خود را از روز ،است و اينكه چگونه مؤمن نمازگزار ازهاند ذكر خدا چه
شيطان در پس سرشما به « كند، فرموده است: اي را آغاز مي دم زندگي تازه هر سپيده

بخواب كه شب درازي در پيش  :گويد با هر گرهي مي بندد و هنگام خواب، سه گره مي
شود و چون وضو  كند، يك گره باز مي يخيزد و خدا را ياد م داري! وقتي كه شخص برمي

شود  ايستد، گرة سوم نيز باز مي شود و هنگامي كه به نماز مي گيرد، گرة دوم گشوده مي مي
  .1»و كسل خواهد بود گردد. در غير اين صورت بدحال و خوشحال و با نشاط مي

 شناسي پزشك نامداري همچون در روزگار فعلي ما نيز در ميان دانشمندان زيست
شود كه در يكي از مباحث خود، راجع به نقش و نهايت  مي ديده »دكتر الكسيس كارل«

  آورد چنين گفته است: نيرويي كه شخص مؤمن از طريق نماز به دست مي
اي باشد كه تاكنون شناخته شده است. من  شايد نماز، بزرگترين منبع نيروي محركه«

ام كه داروها در معالجه آنان كاري از  به عنوان يك پزشك، بيماران زيادي مشاهده كرده
به اند و پس از اينكه پزشك از تالش خود نوميدانه دست كشيده است، نماز  پيش نبرده

يك مركز  »راديو«ود بخشيده است. نماز همچون منبع ميدان آمده و بيماري مزبور را بهب
گام گفتگو با راه نماز است كه مردم بهن تشعشع و مولد تحرك و نشاط دروني است. از

  كوشند. ناپذير در افزايش فعاليت محدود خويش مي مبدأ نيروي پايان
گزاريم، خود را با قدرت عظيمي كه بر تمام هستي حاكم است،  ما وقتي كه نماز مي

طلبيم كه به وسيلة آن بر دشواريهاي  اي از آن نيرو مي با التماس، شعله سازيم و مربوط مي
باشد  د التماس به تنهايي، عاملي براي ازدياد نيروي فعال ما ميحتي خوزندگي فايق آييم. 

 كنيم كه حتي يكبار پيش خدا التماس و تضرع كرده باشد و بهترين و كسي را پيدا نمي
  .2»دستاوردها را تحصيل ننموده باشد

  اين، ويژگي نماز به مفهوم كلي آن است. چه برسد به نماز خاص اسالم!

________________ 

  روايت بخاري. -1
  ، ط ثانيه.299از كتاب (دع القلق) ديل كارنگي، ص  -2
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  ي اخالقينماز به عنوان يك نيرو
در اين نيرو، يك امداد و آن هم چه نيكو امدادي، براي ضمير شخص مؤمن وجود دارد 
كه آن (وجدان يا ضمير) را در جهت عمل به خير و ترك شر و دوري از آن ياري 

  نمايد. مي
 ها و شناسي و دقت در وعده اين نيرو، توجه به خدا و رعايت حدود وي و حس وقت

كند. قرآن  ي و هواپرستي و نقاط ضعف انساني را در دل استوار مياستقامت در برابر سست
  فرمايد: كريم در اين باره چنين مي

﴿¨βÎ) z≈ |¡Σ M} $# t,Î= äz %�æθè= yδ ∩⊇∪ #sŒÎ) çµ¡¡tΒ •� ¤³9$# $Yãρâ“ y_ ∩⊄⊃∪ # sŒÎ) uρ çµ¡¡tΒ ç� ö�sƒø: $# 

$̧ãθãΖ tΒ ∩⊄⊇∪ āωÎ) t,Íj#|Áßϑ ø9 $# ∩⊄⊄∪ tÏ% ©!$# öΝèδ 4’ n?tã öΝÍκ ÍEŸξ|¹ tβθßϑ Í←!# yŠ﴾    

  .)23-19/ معارج(
 كند و رسد، بيتابي مي انسان حريص آفريده شده است وقتي كه شري به او مي«

ورزد، مگر نمازگزاراني كه نمازشان را ادامه  چون خير به او رسد، بخل مي
  .»دهند مي

﴿ ...ÉΟ Ï% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# ( āχ Î) nο4θn= ¢Á9 $# 4‘sS ÷Ζ s? Ç∅tã Ï !$t±ósx� ø9 $# Ì� s3Ζ ßϑø9 $# uρ﴾  

  .)45/ عنكبوت(  
  .»دارد نماز را بپاي دار كه نماز، از بدي و زشتي باز مي«

بينيم كه اخالقشان به انحطاط گرائيده و يا رفتار انحرافي دارند،  را مياگز نمازگزاراني 
دليلش آن است كه نماز آنها، قالبي فاقد محتوا و حركاتي بدون حضور انديشه و خشوع 

   ؛باشد و قلب مي

﴿tÏ% ©!$# öΝ èδ ’Îû öΝ ÍκÍEŸξ|¹ tβθãèÏ±≈ yz﴾  )2/ مؤمنون(.  

  .»كه در نمازشان خشوع دارند )رستگاري، از آن مؤمناني است(«
گشايش و پذيرائي سينه براي  گزارند و از رقت قلب و كساني كه به ظاهر نماز مي

  د:فرماي اند، شايستة اين وعدة خدا هستند كه مي بهره خير و نيكي بي
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﴿×≅÷ƒuθsù š,Íj# |Áßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪ tÏ% ©!$# öΝ èδ tã öΝÍκ ÍEŸξ|¹ tβθèδ$y™ ∩∈∪ tÏ% ©!$# öΝ èδ 

šχρâ !# t�ãƒ ∩∉∪ tβθãèuΖ ôϑ tƒuρ tβθãã$yϑ ø9   .)7-4/ ماعون(  ﴾#$
و ديگران را از كنند  پس واي بر نمازگزاراني كه از نماز خود غافلند و تظاهر مي«

(يعني مواد و ابزارهاي اصلي را در انحصار  .نمايند وسايل ضرورى زندگى منع مى
  .»دارند) خويش نگاه مي

  امتيازات نماز جماعت
نظيري در تاريخ اديان و عبادات، يك  گذشته از همة اينها، نماز اسالمي، به شكل بي

  تربيت اجتماعي نيرومند و آموزشگاه عالي انسان است.
رده است كه به صورتي منفرد و اسالم، وظيفة هر مسلمان را تنها در اين خالصه نك
به انجام نماز بپردازد. بلكه او كند،  بركنار از جامعة خويش يا محيطي كه در آن زندگي مي

را به طور جدي به انجام نماز به صورت جماعت و بخصوص در مساجد فرا خوانده 
  است.

 .1خواست خانة كساني را كه از جماعت سرپيچيده بودند، آتش بزند مي صپيامبر
در عوض بيست و هفت درجه بنابراين، اگر جماعت از نظر اسالم واجب نگرديده است، 

  .2باشد از نماز فردي باالتر مي
هر كس عالقه دارد كه فردا خدا «مسعود روايت نموده است كه گفت:  مسلم، از ابن

خوانده اي كه بدان فرا بايد به اين نمازها بگونه ميرا در حاليكه مسلمان است مالقات كند، 
شده است، مقيد باشد. خداوند تعالي راههاي هدايت را براي پيامبرتان معلوم داشته است 

باشند. اگر شما مانند اين بندة متخلف در خانة  و نمازها از جملة اين راهها و روشها مي
را مراعات  صايد و اگر سنت پيامبر خود نماز بگزاريد، سنت پيامبرتان را مراعات نكرده

شويد. هيچكس نيست كه به نحو صحيح تطهير نموده، به يكي از اين  گمراه مينكنيد، 

________________ 

  بنابر حديث متفق عليه. -1
  .روايت مورد اتفاق -2
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دارد، ثوابي برايش  مساجد روي آورد، مگر آنكه خداوند بازاي هر گامي كه برمي
كرديم و كسي جز منافق از آن غفلت  آمرزد. ما چنين مي نويسد و گناهي از او مي مي

تا در  دادند ناتواني، به دو نفر تكيه ميورزيد و كساني بودند كه از شدت مرض و  نمي
  .»صف نماز جماعت حضور يابند

اسالم مانند اديان پيشين از طريق نواختن ناقوس يا  اعالم فرا رسيدن وقت نماز، در
افروختن آتش قرار داده نشده و براي اين منظور طريق ديگري معين  دميدن شيپور يا بر

ل بيان و روشني محتوا، متضمن مفهوم شعار گرديده است كه به علت قوت عبارات، شك
 أکبر، اهللا أکبر، اهللا کبر،اهللا أ«: باشد و اين همان اذان است و آواز و سرود ملي مؤثري مي

، رُسوُل اهللا َأْشَهُد َأن ُمَحمداً اهللا،  ولُ سُ ر  َأْشَهُد َأن ُمَحمداً  ,َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإال اهللاُ ، اهللا أکبر
لی الفالح، حی علی الفالح، اهللا أکبر، اهللا أکبر، ع حي علی الصالة، حي على الصالة، حي

  .»ال إله إال اهللا
آيد و مؤمنان آن را اجابت  اين سرود الهي، در يك وقت از حنجرة مؤذنين برمي

  آيند. كنند و روزانه پنج نوبت در مسجد محلة خود گرد مي مي
آيند. اين فريضة هفتگي كه خداوند  جمعه گرد ميسپس به طور وسيعتري در نماز 

  جماعت را در آن واجب نموده و گفته است:

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ#u # sŒÎ) š”ÏŠθçΡ Íο4θn= ¢Á= Ï9 ÏΒ ÏΘöθtƒ Ïπyèßϑ àfø9 $# (# öθyèó™$$sù 4’ n< Î) Ì� ø.ÏŒ 

«! $# (#ρâ‘ sŒuρ yìø‹ t7 ø9$# 4 öΝä3Ï9≡sŒ ×� ö� yz öΝ ä3©9 βÎ) óΟ çGΨä. tβθßϑ n= ÷ès?﴾  )9/ جمعه(.  
ايد هر گاه براي نماز در روز جمعه فرا خوانده شديد  اي كساني كه ايمان آورده«

ين براي شما بهتر است پس به سوي ياد خدا بشتابيد هر معامله را ترك كنيد، ا
  .»اگر بدانيد
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 زهر كس سه جمعه را بدون عذر و ا«عذر از آن را روا ندانسته است:  و تخلف بدون
يا بايد مردم از «. و 1»زند نمايد، خداوند بردلش مهر مي انگاري ترك روي سستي و سهل

ار زند و در شم فروگذاري نماز جمعه دست بردارند و يا اينكه خداوند بر دلشان مهر مي
  .2»غفلت پيشگان قرار خواهند گرفت

ي و تجديد موعظه و يادآور بردارندة نوعي آموزش و توجيه و اين اجتماع هفتگي در
  باشد. پيمان و احياي حس برادري و استحكام وحدت و اظهار قوت مي

شود. هدف اسالم از اين نماز، آنست كه  در نماز عيد، دايرة شمول باز هم وسيعتر مي
و جشني بزرگ ترتيب داده همة مردم را در نقطه واحدي گرد آورد و  انجمني فراگير

  در آن شركت نمايند. ،ندمردان و زنان، حتي كساني كه عذري دار
به ما دستور داد كه در  صرسول خدا« روايت شده است كه گفت: لعطيه  از ام

نشين را نيز با خود بياوريم، اما اشخاص حائض  روز فطر و اضحي، زنان حائض و پرده
خوانند ولي شاهد دعوت عام مسلمين و خيرات آن خواهند بود. من گفتم: يا  نماز نمي

انش او را با روپوش خود گر كسي پوششي نداشت چطور؟ گفت: خواهر، اصاهللا رسول
  .3»بپوشانند

  بيت نظامي استنماز، يك تر

د، ده در نماز جماعت، نوعي تربيت نظامي كه اساس آن را نظم و فرمانبري تشكيل مي
چقدر نيازمند آموزش عملي  ]مانند اعراب زمان بعثتوجود دارد و ملتهاي نوخاسته [

و اين باشد!  و پايبندي به نظم و تسليم در برابر قانون و احترام بزرگان مي فرمانبرداري
  شود. چيزي است كه از طريق نماز جماعت تأمين مي

________________ 

اند و ترمذي آن را حسن دانسته است، همچنان كه ابن خزيمه و ابن حبان نيز در  هر پنج تن روايت نموده -1
  اند و حاكم گفته است: به شرط مسلم صحيح است. صحيح خود نقل كرده

  وايت از مسلم و ابن ماجه و ديگران.ر -2
  موارد متفق عليه. -3
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اي راست و مستقيم،  ايد كه بگونه آيا نظامي كاملتر و زيباتر از صفوف جماعت ديده
هشدار امامشان بدون شكاف، به هم پيوسته، پهلو به پهلو و قدم به قدم شكل گرفته و 

آموزد كه راست بودن صفوف،  كند و به آنها مي دهد كه خداوند به صف كج نظر نمي مي
كند كه: شكافها را  گوشزد ميصالزمة اقامة نماز و تماميت آن است و از قول پيامبر

راست كنيد و حالتهاي گوناگون نداشته باشيد تا خداوند  ببنديد و صفوف را سر
  ن نسازد.هايتان را دگرگو قلب

شوند و  گويند و هنگام قرائت او، خاموش مي نماز، همگي تكبير مي با تكبير پيش
  دهند. روند و با او سالم مي هماهنگ با او، به ركوع و سجده مي

كسي كه از اين نظام سرپيچي كند، مثل اينست كه از انسانيت سرپيچيده است. 
كند، از اينكه خداوند، سر  و سجده ميكه قبل از امام ركوع  آيا كسي«گويد:  مي صپيامبر

  .1»او را به سر االغ تبديل كند بيم ندارد؟
زند و اين فرد كسي است كه از  اين وضعيت را كسي غير از سرباز شيطاني به هم نمي

كسي كه قبل از امام، ركوع «گردد.  نظم و هماهنگي ناراحت مي هرج و مرج شادمان و از
  .2»شيطان استيشانيش به دست پو سجده كند، 

  نقش مسجد در زندگی
مسجد به عنوان محل زندگي انجام روزانة پنج بار نماز جماعت، در اسالم و زندگي 

بدين سبب مانند دير راهبان و عزلتگاه مسلمانان، موقعيت پراهميتي پيدا كرده است. 
ده به ابوذر فرمو صبيكاران نيست. زيرا كه در اسالم، رهبانيت وجود ندارد و پيامبر

  .3»آور كه رهبانيت امت من، جهاد استبه جهاد روي «است: 
خشنود باد كه وقتي گروهي را ديد كه بعد از نماز جمعه، به بهانة  � خداوند از عمر

اند، شمشير خود را به طرفشان بلند كرد و سخن معروف  توكل برخدا در مسجد مانده

________________ 

  روايت از مسلم و بخاري و صاحبان سنن. -1
  روايت از بزار و طبراني با سند خوب.» شيطانالمام إنما ناصيته بيد الذي يركع ويسجد قبل اإل« -2
  .حاكم روايت از ابن حبان و -3
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ايستد و بگويد خداوندا به من  شما نبايد از طلب روزي باز خود را گفت كه: هيچيك از
  فرمايد:  و نقره نخواهد باريد! خداوند مي داند كه از آسمان طال روزي بده، در حالي كه مي

﴿# sŒÎ* sù ÏMuŠÅÒè% äο4θn= ¢Á9 $# (#ρã� Ï±tFΡ $$sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#θäótG ö/ $# uρ ÏΒ È≅ ôÒsù «! $# ﴾    

  .)10/ جمعه(  
ين پراكنده شويد و از فضل خدا هنگامي كه نماز به جاي آورده شد روي زم«

  .»بجوييد
كردند (يا با  شمشيربازي مي صكند كه حبشيان در مسجد پيامبر روايت مي بخاري

گويا  داد، ميهم نشان  ل هو به عايشنگريست  به آنها مي صسالحي ديگر) و پيامبر
ت به طرف به خاطر تعصب و خشونتي كه داشت، چندان خوشش نيامد و خواس �عمر 
  فرمود: عمر كاري نداشته باش! صاما پيامبر سنگريزه پرتاب كند، آنها

اند:  علماء از اين حديث براي جواز بازي با اسلحه در مسجد، استدالل نموده و گفته
مسجد محل امور اجتماعي مسلمانان است و هر كاري كه براي دين و پيروان دين مفيد 

  باشد. باشد، در آنجا روا مي
بازي با سالح، فقط يك بازي نيست، بلكه عامل تمرين آموزش اند:  در ضمن گفته
  .1»گام جنگ و مقابله با دشمن است...افراد شجاع براي ن

اي محلي براي  مسجد در زمان طلوع اسالم، يك مركز ملي براي تعليم و تربيت، كنگره
مشورت و همفكري و انجمني براي كسب آشنايي و پيوند دوستي مسلمانان و 

  براي پرورش عملي اساسي بود. آموزشگاهي

  مسجد، يك آموزشگاه ملي است
كدام آموزشگاه مردمي همچون مسجد، همگان را در شب و روز و تابستان و زمستان در 

و هزينه و راند و هيچ تشريفات  هيچ شاگردي از پير و جوان را باز پس نمي گيرد و برمي
  قيد و بندي ندارد؟

________________ 

  ي جامعة مسلمين اهميت داشته باشد.مسجد مكاني است براي نماز و هركاري كه برا -1
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هاي اخالقي و آداب  عبادي و ارزشتقادي و تكاليف كدام دانشگاهي اينچنين اصول اع
علمي پر از رحمت و بركتي را هاي  دهد و حلقه نيك و شيوة معامالت را آموزش مي

  شد و به وسيلة مالئكه احاطه شده است؟بخ آرامش مي دهد و تشكيل مي
مساجد منحصر به علوم ديني خالص نبوده و تمام موضوعات مربوط جلسات علمي 

گرديد. بنابراين  را نيز شامل ميمعارف ادبي و انساني و انديشة اسالمي از قبيل به عقل 
كنيم كه از صدر اسالم، اجتماعاتي همچون جلسة عبداهللا بن عباس كه در  مالحظه مي

هر روز به موضوعي اختصاص داشت، تشكيل برگيرندة علوم و معارف گوناگون بوده و 
هاي بزرگي در زير سقف مساجد جامع  دانشگاه و علم به عبادت پيوسته بود و شد مي

  نهاد. بوجود آمده رو به رشد مي
زهر در مصر و جامع قرويين در مراكش علمي جامع األتواند ارزش  كداميك از ما مي

و جامع زيتونه در تونس و خدمات علمي و فرهنگي اين مساجد يا دانشگاهها در طول 
  قرون متمادي را انكار كند؟

  دائمي مسجد، كنگرة
گران، عبادت پيشگان، ستايشگران  توبه«اين مسجد كه نمايندگانش  كدام مجلس ملي با

 »از منكركنان و نگهبانان حدود خداپويان، راكعان و ساجدان، امر به معروف و نهي  راه
  هستند، برابري تواند كرد؟

﴿šχθç6Í≥ ‾≈ −F9 $# šχρß‰Î7≈ yèø9 $# šχρß‰ Ïϑ≈ ptø: $# šχθßsÍ× ‾≈ ¡¡9 $# šχθãèÅ2≡§�9 $# 

šχρß‰ Éf≈ ¡¡9 $# tβρã� ÏΒ Fψ $# Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ šχθèδ$̈Ψ9 $# uρ Çtã Ì�x6Ψ ßϑ ø9$# tβθÝà Ï�≈ ysø9 $# uρ 

ÏŠρß‰ çtÎ: «!$#﴾  )112/ توبه(.  

در آن سياست خود را عرضه و روش خود را معين  اي كه زمامداران، مجلس و كنگره
كردند! آيا تاكنون يك  يكردند و ملت، بدون ترس و فشاري، با آنان مقابله و گفتگو م مي

ايم كه نظير و شبيه نطق حضرت  و مختصر از رئيس دولتي شنيده نطق سياسي جامع
اي مردم، من زمامداري شما را برعهده گرفتم، «در روز تصدي خالفت باشد:  � ابوبكر
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راه حق ديديد، ياريم كنيد و چون براه باطل  بهترين شما نيستم. هرگاه مرا در در حالي كه
تا حقشان هده كرديد، به راه راستم بياوريد، بدانيد كه ناتوانهاي شما نزد من نيرومندند مشا

را بستانم و نيرومندان شما نزد من ناتوانند تا حق را از آنها بازستانم. تا وقتي كه من مطيع 
خدا بودم، اطاعتم كنيد و چون از راه فرمانبرداري خدا منحرف شدم، موظف به 

  .»طلبم دا براي خود و شما آمرزش ميگويم و از خ تيد. اين سخن را ميفرمانبرداري نيس
دهد  آيد، وعده مي فرمايد و دروغ از آن در نمي اين بياني بود كه خليفه ايراد نمود! مي

كند و حساب  شنود و هرگز فراموش نمي ورزد، امت هم آن را مي و از آن تخلف نمي
شود خليفه تخلف كند و يا امت فراموش  ه ميدهد. چگون كشد و ترس به خود راه نمي مي

شود و هيچگاه به عنوان تعطيلي يا  اش روزانه پنج بار منعقد مي نمايد، در حالي كه كنگره
  شود؟ مرخصي بسته نمي

  مسجد، يك انجمن است
اي از مردم يك محله  تواند در هر نماز، خالصه كدام انجمن يا مجمعي همچون مسجد مي

به  اسالم است كه مردم را اي از تمامي منطقه را گرد هم آورد؟ زيدهو در هر جمعه، برگ
  نماز جماعت فراخوانده و آن را بيست و هفت درجه از نماز فردي باالتر شمرده و رسول

  كردند، بسوزاند! خواست خانة كساني را كه از جماعت اعراض مي مي صخدا
ا يكديگر آشنا شوند و بيگانه را به جماعت فراخوانده است تا باسالم، فرزندان خود 

  نباشند.
اشته دكينه ن به همديگر نزديك شوند و دور نباشند، نسبت به هم محبت ورزند و

  نمايند.نباشند و در جبهة واحدي قرار گيرند و كشمكش 
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گذشتگان ما، ارزش مسجد را به عنوان انجمني فراگير شناخته بودند و بدين جهت 
نكاح را آشكار نماييد و در مساجد «نظور امتثال به حديث به م پيمانهاي ازدواج خود را

  نمودند. در مساجد برگزار مي 1»منعقد كنيد و براي آن دف بزنيد
هاي بسيار  اگر مسلمانان امروز هم از اين كار پيشينيان خود سرمشق گيرند، در هزينه

ت روند و ثروتهاي زيادي كه در جه گزافي كه در محافل پرزرق و برق هدر مي
  جويي خواهند كرد. شوند صرفه چشمي مصرف مي خودنمايي و چشم و هم

  مسجد، مركز تربيت عملي است
گيرند  مسجد كشتزاري است كه تعاليم نظري دين، در محدودة آن مورد آزمايش قرار مي

  شوند. و اصول انساني آن آمادة اجرا مي
امر ذهني مجرد يا يكي از برتريهاي اسالم، اينست كه اصول خود را به صورت يك 

ناگسستني به صرف محض در سر يا زبان قرار نداده است، بلكه آن اصول را به صورتي 
زندگي و نظام برنامة روزانة فرد مسلمان پيوند داده است. بنابراين آزادي، برادري و 

در مساجد به  ،برابري اسالمي را كه دوازده قرن پيش از انقالب فرانسه مطرح گرديدند
 ،يق علمي و حقيقي كه بدون سر و صدا و حرف زياد نمايانگر خويش هستندشكل حقا

  كنيم. مشاهده مي

  آزادي
از آزادي نمازگزار مسجد باالتر است؟ او از هر بندگي جز بندگي خدا آزاد كدام آزادي 

و فقط در برابر او تواضع و خشوع نشان كند  است و تتها براي او ركوع و سجود مي
اي بر او  اي مانند او هستند كه سلطه نها هر قدر هم بزرگ باشند، بندهدهد. اما انسا مي

  ندارند:
________________ 

1- »ُفوفِبالد هلَيوا عاضْرِبو اِجدسى اْلمف ُلوهعاجو ذَا النَِّكاحُنوا هلگويد: اين را  در كشف الخفاء مي» أَع
، ص 1ترمذي از عايشه روايت كرده ولي ضعيف دانسته است، اما شواهدي دارد كه شايد خوب باشد. ج

145.  
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﴿¨βr&uρ y‰ Éf≈ |¡yϑ ø9 $# ¬! Ÿξsù (#θãã ô‰ s? yìtΒ «! $# # Y‰tnr&﴾  )18/ جن(.  
يعني در مسجد (مساجد به خدا تعلق دارد پس با خدا هيچكس ديگر را نخوانيد «

  .»يا در بندگي)
  باشد. و باالترين و راسخترين آزاديها ميانساني اين همان آزادي وجدان 

اما دربارة آزادي عقيده و ارزيابي و انتقاد، همين بس كه هرگاه امام در گفتار يا 
در ضمن نماز اشتباه كند، نمازگزاراني كه پشت سر او هستند، موظف به اصالح كرداري 

ن يكسان است. اين ز مورد براي پير و جوان و مرد و باشند و اين خطا و راهنمايي او مي
زند... تا به  گويد و ديگري بر دستش مي اهللا مي كند، آن يكي سبحان قرائتش را تصحيح مي

  حق و درستي باز گردد.
ي نظريات خود را تواند همچون ديكتاتور رود، نمي منبر مي همينطور وقتي كه ناطق بر

بايد  صورت غفلت مي ند و دريماو سه نمايد بلكه مردم نيز در مسئوليت بر مردم تحميل
تذكرش بدهند و اگر فراموش كرد، بخاطرش بياورند و در صورت انحراف از راه راست، 

  هدايتش كنند، هر چند كه ناطق مزبور خليفة مسلمين باشد.
صميم گرفت كه حدي براي مهريه قرار دهد و اين موضوع را ت �اميرالمؤمنين عمر 

كني  چطور اينكار را مي«است و گفت: ، زني به محافظت برخمسجد اعالم نمود در
  درحالي كه خداوند فرموده است:

﴿÷βÎ) uρ ãΝ ›?Šu‘ r& tΑ#y‰ ö7 ÏGó™$# 8l÷ρy— šχ% x6̈Β 8l÷ρy— óΟ çF÷� s?#u uρ £ßγ1y‰ ÷nÎ) #Y‘$sÜΖ Ï% Ÿξsù 

(#ρä‹ è{ù's? çµ÷Ζ ÏΒ $º↔ø‹ x© 4 … çµtΡρä‹ äzù' s?r& $YΨ≈ tG ôγç/ $Vϑ øOÎ) uρ $YΨ� Î6•Β﴾    

  .)20/نساء(  
] جايگزين كنيد و به يكى از آنها مال  واستيد، به جاى زنى، زن [ديگرىو اگر خ«

هنگفتى داده باشيد، چيزى از آن مال را باز پس مگيريد. آيا آن را به بهتان و گناه 
  .»گيريد؟ ] مى آشكار [باز پس

ين زن ا«ن نداد و با صراحت گفت: واكنشي جز انصراف از عقيده خويش نشا خليفه،
  !»مر اشتباه كرددرست گفت و ع
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  برادري
را همه روزه پنج بار گردهم كافي است كه مسجد، اهالي محل  دربارة برادري همينقدر

گردند و دستها  ها با هم آشنا مي خورند و چهره آورد و بدين ترتيب، بدنها به هم مي مي
 فراد بهگيرند و ا انس مي با هم و دلها كنند زبانها با يكديگر زمزمه مي فشرند و درهم مي

يابند. كدام وحدتي از وحدت نمازگزاران در جماعت  ، دست ميروش هدف و وحدت
خوانند و كتاب واحدي را  خداي واحدي را مي و ايستند شخص واحدي مي كه پشت سر

كنند و كارهاي يكساني از قبيل قيام و  كنند و به سوي قبلة واحدي روي مي قرائت مي
  هند، كاملتر و عميقتر است؟د قعود و ركوع و سجود، انجام مي

يابد. وحدتي  ماند و به مغز و درون راه مي اين وحدتي است كه در سطح و پوسته نمي
انديشه، هدف، جهت، حرف و عمل. وحدتي كه مظهر و نمايانگر محتواي اين در نگرش، 

  باشد: آيه مي

﴿$yϑ ‾Ρ Î) tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ×οuθ÷zÎ)﴾  )10/ حجرات(.  
  .»رادرندبراستي كه مؤمنان ب«

در مدينه است كه نژادهاي  صتر از منظرة مسجد پيامبر تصويري جالبكدام 
ارسي و بالل حبشي را در دامن خود سلمان فگوناگون غيرعرب همچون صهيب رومي، 

قحطاني و مهاجرين عدناني را  گرفته است، همچنانكه قبائل مختلف عرب از قبيل انصار
توزي  كه دشمني و كينههايي داشتند  ل هر يك تيرهشامل گرديده، در حالي كه همين قبائ

  دوران جاهليت مدت درازي ميانشان جدائي انداخته بود، مانند اوس و خزرج.
 مسجد، همگي اينها را در آغوش مهربان خود گرفت و در دامن گسترده خويش گرد

ا گرسنه آورد و سرانجام، به موهبت خدا، برادران يكديگر شدند، به طوري كه يكي از آنه
  خوابيد تا برادرش سير شود: مي

﴿ ...šχρã� ÏO÷σ ãƒuρ #’ n?tã öΝÍκ Å¦à�Ρr& öθs9 uρ tβ% x. öΝ ÍκÍ5 ×π|¹$|Á yz ...﴾   )9/ حشر(.  
  .»دهند ترجيح مى -و لو نيازمند باشند -و [ديگران را] بر خودشان«
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ا رفتند ت و شب هنگام، با دلي پيراسته از كينه و عداوت و خشم و نفرت، بخواب مي
ند كه ا  سه گروه«نباشد، زيرا كه روايت شده است:  خدا مردودنمازشان باطل و در نزد 

رود: مردي كه امامت (رهبري) گروهي را برعهده گيرد و  نمازشان از سرشان باالتر نمي
راضي نباشند، زني كه شب را بگذراند و همسرش از او خشمگين آن گروه به رهبري او 
و اين بدان معني است كه نماز  .1»هم نزاع و دشمني داشته باشند با باشد و دو برادري كه

  سازد. واقعي، به هيچ عنوان با جو نفرت و خشم و درگيري نمي

  برابري
كدام برابري و مساواتي از مساوات موجود در صفوف بهم فشردة جماعت در مسجد، 

دست، ارباب  رت تهيواضحتر و نمايانتر است؟ فرمانروا در كنار نگهبان، توانگر در مجاو
  پيوسته به مستخدم و دانشمند در كنار كارگر و كشاورز!

قانوني براي مسجد وجود ندارد كه صف اول را به وزيران و صف دوم را به وكيالن و 
  سومي را به مديران يا مسئوالن درجة اول يا مالكان بزرگ اختصاص دهد.

كس زودتر به مسجد آمد، با هر هاي شانه برابرند. بنابراين هر  همگان مثل دندانه
  گيرد. در صفوف جلو جاي ميمنزلت و كاري كه دارد، 

تعيين قبلة واحد براي نماز مسلمانها، به منظور تقويت «گويد:  محمد اقبال الهوري مي
و حفظ وحدت نظر عموم بوده است و شكل كلي آن، به احساس مساوات اجتماعي و 

خواهد بينش طبقاتي يا نظرية برتري  تا آنجا كه ميبخشد.  تحكيم پيوندهاي آن، تحقق مي
  به قومي ديگر را از ميان بردارد.قومي نسبت 

اگر برهمايي اشراف منش جنوب هند، به همرديف و پهلو به پهلو ايستادن با طبقة 
  ها تن در دهد، انقالب معنوي عظيمي روي خواهد داد!! نجس

________________ 

  گفته است:» الزوائد«كه بوصيري در وايت از ابن ماجه، اسنادش صحيح و رواياتش موثق هستند، چنانر -1
ت وزوجها علَيها ساخطٌ ثَالَثَةٌ الَ تَرَْتفع صالَتُهم َفوقَ رءوسهِم شبرًا رجلٌ أَم َقوما وهم َله َكارِهونَ وامرَأَةٌ باَت«

أََخوانِوارِمَتصانِ م.«  
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آفريند و بدانها  موجودات را ميوحدت ذاتي در برگيرندة همة اشياء كه تمامي 
بخشد، همان چيزي است كه به وحدت انكارناپذير همة بشريت منجر  پايداري مي

چنانكه در قرآن [ ها ه صورت نژادها، ملتها و تيرهشود و تقسيم و پراكندگي انسانها ب مي
  براي سهولت آشنايي و تشخيص بوده است و نه چيز ديگر. ]آمده است

از جماعت در اسالم، عالوه بر ارزش فكري خود، به آرمان تحقق بر اين اساس، نم
كند و اين آرمان، فقط با  زندگي اشاره ميوحدت بشريت به عنوان يكي از حقايق 

د، تحقق ساز برچيدن همة تفاوتها و اختالفاتي كه يك انسان را از ديگري متمايز مي
   .1پذيرد مي

ر شگفتي نسبت به نماز اسالمي و اثر عميق اند از اظها بسياري از مستشرقين نتوانسته
كه وجه تمايز اسالم و الهام بخش آن در نهاد آدمي خودداري كنند، بويژه نماز جماعت 

اند،  اطالع بوده واالترين اصول انساني اجتماعي كه غير مسلمانان تا قرن اخير از آن بي
  باشد. مي

هايي كه از  فهمي يرغم كجعل[ ت آنچه كه فيلسوف فرانسوي، رناناز اين قبيل اس
من به هيچ مسجدي از مساجد مسلمانان داخل «] اظهار داشته است: اعراب و اسالم دارد

مسلمان نيستم، به من دست شوم مگر آنكه احساس خشوع و حسرت از اينكه  نمي
، از اين تكاليف عبدي منظم الهي«گويد:  جع به نماز ميو توماس آرنولد را »دهد! مي

باشند كه جهانگردان در  الئم امتياز نظام ديني مسلمين در مقايسه با ديگران ميبزرگترين ع
كنند، زيرا نحوة برگزاري بسياري از آيينهايي كه  و مشاهده مي سرزمينهاي شرقي مالحظه

  .»تأثير معنوي است شوند، خالي از در سرزمينهاي شرقي مشاهده مي
بازگو كرده  ي، از قول يك اسقفانگيزي نماز اسالم بارة شور سپس مطلبي را در

گوييم: امكان  اينك از نماز فردي به سراغ نماز جماعت رفته، مي«دهد:  چنين ادامه مي
هزار نمازگزار  اي شبيه اجتماع حدود پانزده ندارد كسي در طول زندگي خود، شاهد منظره

از هر  هند در روز آخرين جمعة ماه رمضان، درحالي كه »دهلي«مسجد جامع در محوطة 

________________ 

  .108اقبال، ترجمه عربي از عباس محمود، ص » سالمتجديد التفكير الديني في اإل«تاب از ك -1
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و از ديدن آن، تأثير  جنبش آنان، بزرگترين عالئم تعظيم و تقوا نمايان است، بوده باشد
هاي ديگر را  قلبي عميق پيدا نكرده و برتري ممتاز اين شيوة عبادي نسبت به شيوه

  مالحظه ننموده باشد.
ن شود؛ در نخستي انداز مي اذان براي نمازهاي روزانه هم كه در اوقات معيني طنين

و هنگام نيمروز كه مردم به سختي در تكاپو و سرگرم كارهاي خود لحظات سحر، 
   .1»گيرد، عيناً همان عظمت را دارد يهستند، و هنگام عصر... با شكل و كيفيتي كه انجام م

  در مدينه ���� مسجد پيامبر
نقش و اهميت مسجد را در نظام زندگي اسالمي دريافته بود و بنابراين  صرسول خدا

كه سر راه [ ه خويش در ميان بني سالم بن عوفكه در مدت اقامت كوتااي  ين برنامهاول
مورد توجه قرار داد، ساختن مسجد قباء بود كه اين آيه دربارة آن  ]مدينه ساكن بودند

  فرود آمده است:

﴿î‰Éfó¡yϑ ©9 }§Åc™é& ’ n?tã 3“uθø) −G9 $# ôÏΒ ÉΑ̈ρr& BΘöθtƒ ...﴾  )108/ توبه(.  

  .»...جدى كه از روز نخست بر تقوى بنيان نهاده شده استبه راستى مس«

ريزي نمود، بناي مسجد بزرگ  استقرار در مدينه پي بنيادي هم كه بعد ازنخستين 
عهده و حمل سنگهايش را به  كرد خويش بود كه در ساختن آن، با دست خود كار مي

د، وجود ندار خدايا، زندگي واقعي جز زندگي آخرت«گفت:  داشت و در ضمن كار مي
  .»پس بر انصار و مهاجران ببخشاي

  خواندند: كردند و اين سرود را مي يارانش نيز كار مي
  قاعداً ها قائماً و يعمل في              المساجدا عمريستوی من يال «

  .2»ری عن الغبار خائداً يومن 

________________ 

  ترجمه (عربي) حسن ابراهيم حسن و همكارش.» سالمإلي اإل ةالدعو«از كتاب  -1
  كند و ايستاده و نشسته در آن كار مي    سازد كسي كه مسجد مي -2

  كند، برابر نيستند. ك فرار ميو كسي كه از گرد و خا
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  .نخستين مركز دعوت اسالمي و بزرگترين محل دولت اسالمي بوداين مسجد نبوي، 
عجم، سفيد، اي كه درهايش را به روي نژادها و اقوام گوناگون عرب،  همان مدرسه

سياه و قشرهاي مختلف از قبيل ثروتمندان و تهيدستان و دستجات متنوع پير و جوان و 
و در  نمودند كودك گشوده بود و آغوش خود را براي زناني كه در جماعت شركت مي

كرده بود و اين در زماني بود كه براي زن حق شدند، باز  آموزشهاي علمي حاضر مي
  و مشاركت و همگامي با مردان، قابل تصور نبود! آموزي علم

اي كه علم و عمل را با هم آموزش داده و جسم و جان را تطهير نموده و  مدرسه
شناسانيد و تربيت را پيش از تعليم و  هدف و وسيله را نشان داده، حق و تكليف را مي

ها، مورد توجه  ش از نظريه و پيرايش نهاد آدمي را قبل از آرايش سرها و قيافهتجربه را پي
  داد. قرار مي

 و عثمان و علي تعجب نيست كه از دامن آن، خلفايي همچون ابوبكر و عمرپس جاي 
بن كعب و  و ابيخالد و عمرو، قارياني مانند ابن مسعود  ، فرماندهاني مثل ابوعبيده و�

دبن ثابت و ابن عباس و زنان فاضلي همچون فاطمه، عايشه، حفصه، دانشمنداني چون زي
  ام عماره و ام سليم بيرون بيايند.

مسجد محمدي در همان حالي كه آموزشگاه دعوت بود، مركز حكومت نيز محسوب 
در آنجا براي بيكاران، كار و براي نادانان، آگاهي و براي فقير، اعانه  صشد. پيامبر مي

پرداخت و اخبار جامعه را پخش  هاي بهداشتي و اجتماعي مي به راهنماييكرد و   تهيه مي
ها به آرايش و ترتيب نيروهاي نمود و در جنگ ن دولتها ديدار ميكرد و با نمايندگا مي

  پرداخت. گمارد و در حال صلح به گسيل مبلغان و نمايندگان مي رزمي همت مي
ابه و تابعين هم همين وضع را مسجد در زمان پيامبر اينچنين بود و در عهد صح

  داشت.
تواند ادعا كند كه نماز يك ابتهال رواني مجرد و بركنار از  با اين همه، چه كسي مي

باشد و يا يك واكنش منفي، كه اثري در جهت بخشيدن و ترقي دادن زندگي  زندگي مي
  ندارد؟ هرگز...
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محقق مسلمان به  سخن ارزشمندي از يك با گفتار خود، راجع به نماز و مسجد را
  گويد: بريم كه مي پايان مي

شوند و تمام  در مسجد، امتيازات و تبعيضات مقامي، مالي، نژادي و رنگي ناپديد مي
محيط آن، از هواي پاك برادري، برابري و محبت آكنده است. اين، نعمت بزرگي است 

دوستي و آرامش  كه آدمي روزانه، در ميان دنيايي تيره از جنگ و جدال، پنج بار از جو
اي معمولي به شمار  مند گردد و در حالي كه تفاوت و اختالف، خصيصه كامل بهره

هاي كينه و درگيريها و  رود، از فضاي مساوات برخوردار شود و در ميان شعله مي
  شمار زندگي روزمره، در محيطي سرشار از محبت قرار گيرد. دشمنيهاي بي

زيرا نمونة آشكاري از حيات است. انساني كه  اين، واقعاً باالترين موهبت است،
ميان تبعيض و كشمكش و درگيري فعاليت نمايد و شاهد مظاهر  ناگزير است در

ها بيرون  گوناگون خشم و كينه و دشمني باشد، هر روز پنج بار، خويشتن را از اين پديده
خوشبختي  هاي واقعي تا به حقيت مساوات، برابري و محبت به عنوان سرچشمهكشد  مي

  انسان دست يابد.
شود، از ديدگاه خير و فايده و  به همين خاطر، وقتي كه براي انجام نماز مصرف مي

اي  استفادة عملي بشريت، به هدر نرفته است و برعكس با آموزش اين درسهاي گرانمايه
كند، نهايت ارزش را دارد. درسهاي مزبور دربارة  گوارا و قابل تحمل ميكه زندگي را 

ها و  رادري، برابري، دوستي و محبت، با تمرين و تجربة عملي در زندگي روزانه، پايهب
هايي براي وحدت نوع بشر و حفظ و پايداري تمدن ابدي انساني را تشكيل  زمينه

  دهند. مي

  زکات
  زكات، عبادت مالي و اجتماعي پراهميت و بزرگي است. 

رديف نماز  ر دهها مورد همة اسالمي است كه قرآن، ديضاين عبادت، دومين فر
قرارش داده است. يكبار با واژة زكات و جاي ديگر با واژة صدقه و گاه نيز با كلمة انفاق 

   از آن ياد نموده است.
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باشند، به  خداوند، در اوايل سورة بقره، متقين را كه از هدايت كتابش برخودار مي
  عنوان كساني معرفي كرده است كه:

﴿tÏ% ©!$# tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í= ø‹tóø9 $$Î/ tβθãΚ‹ É)ãƒuρ nο4θn= ¢Á9 $# $®ÿÊΕuρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθà) Ï�Ζãƒ﴾)3/ بقره(.  
زيشان دارند و از آنچه رو به غيب ايمان دارند و نماز را برپا ميكساني اند كه «

  .»كنند گرديده است، انفاق مي
  گويد: و در آيات ديگري مي

﴿(#θßϑŠÏ% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# (#θè?# uuρ nο4θŸ2̈“9 $# 4 $tΒ uρ (#θãΒ Ïd‰s) è? /ä3Å¡à�Ρ L{ ôÏiΒ 9� ö� yz çνρß‰ ÅgrB 

y‰ΨÏã «!   .)110/ بقره(  ﴾...#$
وبي كه انجام دهيد، در نزد را بدهيد و هر نيكي و خنماز را اقامه كنيد و زكات «

  .»خدا از آن خويش خواهيد يافت

﴿¨βÎ) šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# (#θãΒ$s% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# (#âθs?# u uρ nο4θŸ2̈“9 $# 

óΟ ßγs9 öΝèδ ã� ô_r& y‰Ζ Ïã öΝ ÎγÎn/ u‘ Ÿωuρ ì∃öθyz öΝÎγøŠn= tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡ t“ óstƒ﴾)277/ بقره(.  
اند و نماز را بر پاى  اند و كردار شايسته كرده به راستى آنان كه ايمان آورده«

به نزد پروردگارشان دارند و اند، پاداش خويش را  اند و زكات را پرداخته داشته
  .»بيمى بر آنان نيست و آنان اندوهگين نشوند

  زكات در اديان پيشين
يك عبادت قديمي  ]كمك به فقير با بخشي از داراييات با مفهوم ساده و ابتدائي آن [زك

خداوند، آن را در سفارشات خود به  است كه در آيينهاي آسماني پيشين شناخته شده و
 ر سفارشات پيامبران به امتهاي خويش، يادآوري نموده است. براي نمونه، درپيامبران و د

  فرمايد: اش يعقوب مي بارة ابراهيم خليل و فرزندش اسحاق و نوه

﴿öΝßγ≈ uΖ ù= yèy_uρ Zπ£ϑ Í←r& šχρß‰ öκ u‰ $tΡ Ì� øΒ r'Î/ !$uΖ øŠym÷ρr&uρ öΝ Îγø‹ s9 Î) Ÿ≅ ÷èÏù ÏN≡u�ö� y‚ø9 $# uΘ$s% Î) uρ 

Íο4θn= ¢Á9 $# u!$tFƒÎ) uρ Íο4θŸ2̈“9 $# ( (#θçΡ% x. uρ $oΨ s9 tÏ‰ Î7≈tã﴾  )73/ انبياء(.  
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كردند و انجام دادن  و آنان را پيشوايانى گردانيديم كه به فرمان ما هدايت مى«
نيكيها و بر پا داشتن نماز و پرداخت زكات را به آنان وحى كرديم و عبادتگزار ما 

  .»بودند
  ايد:فرم را مورد ستايش قرار داده مي و اسماعيل

﴿tβ% x. uρ ã� ãΒ ù'tƒ …ã&s# ÷δ r& Íο4θn= ¢Á9 $$Î/ Íο4θx. ¨“9 $#uρ tβ% x. uρ y‰ΖÏã ÏµÎn/ u‘ $wŠÅÊö� tΒ﴾  )55 /مريم(.  
داد و در نزد  ] زكات فرمان مى ] نماز و [پرداخت اش را به [گزاردن و خانواده«

  .»پروردگارش پسنديده بود
   را ذكر نموده است: اسرائيل، زكات همچنين در شمار پيمانهاي خود، با بني

﴿øŒÎ) uρ $tΡ õ‹ s{r& t,≈ sV‹ ÏΒ ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) Ÿω tβρß‰ ç7 ÷ès? āωÎ) ©! $# Èøt$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $ZΡ$|¡ômÎ) 

“ÏŒuρ 4’n1 ö� à)ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠø9 $#uρ ÈÅ6≈ |¡uΚ ø9 $#uρ (#θä9θè% uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 $YΖ ó¡ãm (#θßϑŠÏ% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# 

(#θè?#u uρ nο4θŸ2̈“9   .)83/ بقره(  ﴾ ... #$
و احسان به اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خدا را نپرستيد  و هنگامي كه از بني«

پدر و مادر را مراعات كنيد و نيز خويشاوندان و يتيمان و درماندگان را، و با مردم 
  ...»سخن نيكو بگوييد و نماز را بپاي داريد و زكات را بدهيد

﴿ô‰s) s9 uρ x‹ yzr& ª! $# t,≈ sW‹ÏΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) $uΖ ÷W yèt/ uρ ÞΟ ßγ÷Ψ ÏΒ óo_øO$# u� |³tã $Y7‹ É)tΡ ( tΑ$s% uρ 

ª! $# ’ ÎoΤ Î) öΝà6yètΒ ( ÷È⌡s9 ãΝçFôϑ s% r& nο4θn= ¢Á9 $# ãΝçF÷� s?#u uρ nο4θŸ2̈“9 $# ΝçGΨ tΒ# uuρ ’ Í?ß™ã� Î/ 

öΝ èδθßϑ è?ö‘ ¨“ tã uρ ãΝ çG ôÊt� ø% r&uρ ©!$# $�Êö� s% $YΖ |¡ym ¨βt� Ïe� Ÿ2c{ öΝ ä3Ψtã öΝ ä3Ï?$t↔Íh‹ y™ 

öΝ à6̈Ζn= Åz÷Š_{uρ ;M≈̈Ψ y_ “Ì�øgrB ÏΒ $yγÏFøtrB ã�≈yγ÷Ρ F{$# 4 yϑ sù t� x� Ÿ2 y‰÷èt/ š�Ï9≡sŒ 

öΝ à6ΨÏΒ ô‰ s)sù ¨≅ |Ê u !# uθy™ È≅‹ Î6¡¡9   .)12مائده/ (  ﴾#$
و ضامن) . از ميان آنها دوازده نماينده (اسرائيل، پيمان گرفت خداوند از بني«

ستم. اگر نماز بپا داشتيد و زكات داديد و : من با شما هبرگزيديم و خداوند گفت
به فرستادگان من ايمان آورده و آنها را ياري كرديد، و قرض خوبي به خدا داديد، 
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به بهشتهايي كه جويهايي از زير آنها روانند،  گذرم و شما را از بديهاي شما در مي
رف سازم. كسي هم كه پس از اين همه، كفر ورزد، از راه راست منح وارد مي

  .»گرديده است
  گويد:  از زبان مسيح نوزاد نيز مي

﴿ ...Í_≈ |¹÷ρr&uρ Íο4θn= ¢Á9 $$Î/ Íο4θŸ2̈“9 $# uρ $tΒ àM øΒ ßŠ $|‹ ym﴾  )31/ مريم(.  
  .»ام، به نماز و زكات سفارش نموده است ... مرا تا وقتي كه زنده«

  گويد: همچنين دربارة عموم اهل كتاب مي

﴿$tΒ uρ s−§� x�s? tÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9 $# āωÎ) .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ãΝåκ øEu !% ỳ èπuΖ Éi� t7ø9 $# ∩⊆∪ !$tΒ uρ (# ÿρâ÷ É∆é& 

āωÎ) (#ρß‰ç6÷èu‹ Ï9 ©!$# tÅÁÎ= øƒèΧ ã&s! tÏe$!$# u !$x� uΖ ãm (#θßϑ‹É) ãƒuρ nο4θn= ¢Á9 $# (#θè?÷σ ãƒuρ nο4θx. ¨“9 $# 4 
y7 Ï9≡sŒuρ ßƒÏŠ Ïπyϑ ÍhŠs) ø9$#﴾  )5- 4/ بينه(.  

داشتند، پراكنده نشدند (به جدل و منازعه و چند دستگي  كساني كه كتاب«
نپرداختند) مگر بعد از آمدن نشانه و هدايت. آنها دستور نداشتند جز اين كه خدا 

بپردازند. پرستند و نماز را اقامه كنند و زكات را رو، ب را با اخالص دين و راست
  .»كه دين استوار همين است
توانستند اين جنبة اخالقي  ن بود و اين اديان نميزكات در اديان آسماني اين چني

  رسالت خويش، يعني نيكي به فقرا و احسان به درماندگان را ناديده بگيرند.

  پيش از هجرت
در مكه و روزگاري كه مسلمانان افراد معدودي بوده و آيين خود را  از آغاز طلوع اسالم

نجه بودند، اين جنبة انساني و داشتند و در سرزمين خود گرفتار آزار و شك پنهان مي
هر  كه اي  مورد عنايت كامل قرآن عزيز قرار گرفت. به همين جهت گردنهاجتماعي، 

بايد براي نيل به خشنودي خدا و بهشت، از آن گذر كند، در شكل نيكي به  مي انساني
  گر شده است: مردم، نجات بردگان و تغذية بيچارگان و يتيمان جلوه



   

  عبادت در اسالم                   278 
 

﴿!$tΒ uρ y71u‘ ÷Šr& $tΒ èπt7 s) yèø9 $# ∩⊇⊄∪ ’7 sù >πt6s% u‘ ∩⊇⊂∪ ÷ρr& ÒΟ≈yèôÛÎ) ’ Îû 5Θöθtƒ “ÏŒ 7πt7 tóó¡tΒ ∩⊇⊆∪ 

$VϑŠÏKtƒ #sŒ >πt/ t� ø)tΒ ∩⊇∈∪ ÷ρr& $YΖŠÅ3ó¡ÏΒ #sŒ 7πt/ u� øItΒ ∩⊇∉∪ ¢Ο èO tβ% x. zÏΒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u 

(# öθ|¹# uθs? uρ Î� ö9 ¢Á9 $$Î/ (# öθ|¹# uθs? uρ ÏπuΗ xqö� uΚ ø9$$Î/ ∩⊇∠∪ y7 Í×‾≈ s9 'ρé& Ü=≈ ptõ¾ r& ÏπuΖ yϑ ø‹pRùQ $#﴾  

  .)18 - 12/ بلد(  
اي برده است! و يا غذا دادن در روز  داني كه گردنه چيست؟ آزاده چه مي«

اي خاكسار، سپس (بعد از اينها) از كساني  گرسنگي به يتيمي نزديك يا درمانده
روه گكنند واين  و به استقامت و بزرگواري سفارش مي شود كه ايمان آورده مي

  .»مورد رضايتند (توافق متقابل)
    فرمايد: در سورة الضحي نيز كه از نخستين بخشهاي نازل شده قرآن است مي

﴿$̈Β r' sù zΟŠÏKuŠø9$# Ÿξsù ö� yγø) s? ∩∪ $̈Β r&uρ Ÿ≅ Í←!$¡¡9 $# Ÿξsù ö� pκ ÷] s? ﴾   )/10- 9 الضحي(.  
  .»رار مده و درخواست كننده را مرانپس يتيم را مورد خشم ق«

  سازد: اعتراف گناهكاران در ميان آتش را خاطرنشان مي ورة مدثر،و در س

﴿(#θä9$s% óΟs9 à7 tΡ š∅ÏΒ t,Íj# |Áßϑ ø9 $# ∩⊆⊂∪ óΟ s9 uρ à7 tΡ ãΝ ÏèôÜ çΡ tÅ3ó¡Ïϑ ø9 $#﴾   

  .)44 - 43/ مدثر(  
  .»يمداد گويند از نمازگزاران نبوديم و به درمانده غذا نمي«

  گان فرموده است:ضمن توصيف تقواپيش همچنين در سوره ذاريات،

﴿þ’Îûuρ öΝÎγÏ9≡uθøΒ r& A,ym È≅Í←!$¡¡= Ïj9 ÏΘρã� óspRùQ $# uρ ﴾  )19 /ذاريات(.  

  فرمايد: مي معارجدر سوره 

﴿šÉ‹ ©9 $#uρ þ’Îû öΝ ÏλÎ;≡uθøΒ r& A,ym ×Πθè= ÷è̈Β ∩⊄⊆∪ È≅ Í←!$¡¡= Ïj9 ÏΘρã� ósyϑ ø9 $# uρ﴾    

  .)25 -24/ معارج(  
  »سائل و محروم وجود دارداي براي  در اموالشان حق معين و شناخته شده«

ها را هنگام شب بچينند  گرفتند ميوه در سورة قلم نيز حكايت باغداراني را كه تصميم
  نصيب بمانند، شرح داده و فرموده است: تا بيچارگان از آن بي
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﴿t∃$sÜ sù $pκ ö� n= tæ ×# Í←!$sÛ ÏiΒ y7Îi/ ¢‘ óΟèδ uρ tβθãΚ Í←!$tΡ ∩⊇∪ ôM yst6ô¹r' sù ÄΝƒÎ� ¢Ç9$% x.﴾    

  .)20-19/ مقل(  
آن گاه مانند  ،اي براي باغ روي داد هنگامي كه هنوز در خواب بودند، حادثه«

  .»كشت درو شده شد
  فرمايد: و در سورة ماعون مي

﴿|M ÷ƒu u‘ r& “Ï% ©!$# Ü> Éj‹ s3ãƒ ÉÏe$!$$Î/ ∩⊇∪ š�Ï9≡x‹ sù ”Ï% ©!$# ‘íß‰ tƒ zΟŠÏKuŠø9 $# ∩⊄∪ Ÿωuρ 

÷Ùçts† 4’ n?tã ÏΘ$yèsÛ ÈÅ3ó¡Ïϑ ø9$# ﴾  )3-1/ ماعون(.  
كند؟ اين، همان كسي است كه يتيم را  آيا ديدي كسي را كه دين را تكذيب مي«

  .»دهد! كين را مورد تشويق قرار نميراند و اطعام مس مي
سوزد و با زنجيرها و بندها كشانده  نيز كيفر كسي را كه در جهنم مي در سورة حاّقه

  شود، چنين تعليل شده است: مي

﴿…çµ‾Ρ Î) tβ% x. Ÿω ßÏΒ ÷σãƒ «! $$Î/ ÉΟŠÏà yèø9 $# ∩⊂⊂∪ Ÿωuρ ÷Ùçts† 4’ n?tã ÇΠ$yèsÛ ÈÅ3ó¡Ïϑ ø9 $#﴾

  .)34-33/ حاقه(  
(غذا دادن به او) ترغيب  به غذاي مسكين آورد و او به خداي بزرگ ايمان نمي«

  .»كرد نمي
مشركان را هشدار داده و امتناع از دادن زكات را از ويژگيهاي  در سورة فصلت،

  برشمرده است.  مخصوص آنان

﴿ ...×≅ ÷ƒuρuρ tÏ. Î�ô³ßϑ ù= Ïj9 ∩∉∪ tÏ% ©!$# Ÿω tβθè? ÷σ ãƒ nο4θŸ2̈“9 $# Ν èδuρ Íοt� ÅzFψ $$Î/ öΝ èδ 

tβρã� Ï�≈ x.﴾  )7-6/ فصلت(.  
  .»ورزند دهند و به آخرت كفر مي واي بر مشركان، آنها كه زكات نمي«

  فرمايد: ستايد و مي جامعة مؤمن را مي در سورة شوري،
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﴿tÏ% ©!$# uρ (#θç/$yftG ó™$# öΝ Íκ Íh5t�Ï9 (#θãΒ$s% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# öΝ èδã� øΒ r&uρ 3“u‘θä© öΝæη uΖ ÷� t/ $£ϑ ÏΒ uρ 

öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθà) Ï�Ζ ãƒ﴾  )38/ شوري(.  
دارند و  و كساني هستند كه نداي پروردگارشان را اجابت كرده، نماز برپا مي«

دهند و از آنچه كه  مي كارشان را از طريق شوراي ميان همة افراد خودشان انجام
  .»نمايند ايم، انفاق مي روزيشان داده
  فرمايد: در سورة انعام نيز مي

﴿(#θè=à2 ÏΒ ÿÍνÌ� yϑ rO !#sŒÎ) t� yϑ øOr& (#θè?#u uρ … çµ¤) ym uΘöθtƒ ÍνÏŠ$|Áym ...﴾  )141/ انعام(.  
  .»از محصولش بخوريد و روز برداشت، حقش را بپردازيد«

  ايد:فرم و در سورة مزمل مي

﴿ ...(#θãΚŠÏ% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# (#θè?# uuρ nο4θx. ¨“9 $# (#θàÊÌ� ø% r&uρ ©! $# $�Êö� s% $YΖ |¡ym ...﴾    

  .)20/ مزمل(  
نماز را برپا كنيد و زكات را بدهيد و بدهي خوبي پيش خدا براي خود قرار «

  .»دهيد
ختن حق و رعايت حال بيچارگان و پردا اينها قسمتي از توجه و اصرار قرآن به نيكي

  فقير و محروم است.

  زكات اسالمي، نظامي نوين
اما زكات معروف اسالمي، چيزي باالتر از نيكي و انفاق به مفهوم كلي و زكات مطلقي كه 
قبل از هجرت تشريع شده بود، و حتي زكاتي كه در اديان سابق معمول بوده است؛ 

ديد، در هيچ دين آسماني باشد. زكاتي كه در مدينه و پس از هجرت تشريع و مقرر گر مي
  و نظام زميني سابقه نداشته است.

همراه با اقامة نماز و  ايمان است و دادن آن، گاه هاي اسالم و تكيه اين، يكي از پايه
شرط اساسي دخول در اسالم و كسب  صگواهي به يگانگي خدا و رسالت محمد

  شايستگي برادري با مسلمانان است.
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﴿βÎ* sù (#θç/$s? (#θãΒ$s% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# (#âθs?# uuρ nο4θŸ2̈“9 $# (#θ{= y⇐ sù öΝ ßγn=‹ Î;y™ ...﴾  )5/ توبه(.  
نيد (و كاري نماز بپاي داشتند و زكات دادند، راهشان را باز كو ، اگر توبه كردند«

  .»به آنها نداشته باشيد)

﴿βÎ* sù (#θç/$s? (#θãΒ$s% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# (# âθs?# uuρ nο4θŸ2̈“9 $# öΝä3çΡ≡uθ÷zÎ* sù ’ Îû ÇƒÏe$!$# ...﴾    

  )11توبه / (  
  .»شوند اگر توبه كرده، نماز بپاي داشتند و زكات دادند، برادران ديني شما مي«

فريضة واجبي است كه انكارش منجر به كفر و جلوگيري از آن، مستلزم فسق  زكات،
براي  گردد. باشد و كسي كه با ترك آن با جماعت مسلمين مقابله نمايد، سركوب مي مي

براي كارزار با  �اثبات اين موضوع، همين كافي است كه خليفة اول، حضرت ابوبكر
ت و سخن معروف كردند، يازده پرچم برافراش كه از دادن زكات خودداري ميكساني 

جنگم، به  به خدا قسم، با كسي كه نماز و زكات را از هم جدا كند مي«خود را فرمود كه: 
كنند، براي گرفتن آن خواهم دادند از من دريغ  مي ص يامبرخدا اگر عقالي را كه به پ

  .»جنگيد
نيست كه ثروتمندي به وسيلة آن بر  »بخشش و بزرگواري«زكات در اسالم، يك 

فقيري منت نهد يا فرد دارايي به فرد نداري احسان كند، بلكه امري عميقتر و وسيعتر 
  است.

اي كه مسأله فقر يا مسأله  ظام يگانهن زكات، بخشي از نظام اقتصادي اسالم است. اين
  ثروت را پيش از اين كه هيچ نظامي در دنيا، به عالج آن توجه كند، حل نموده است.

ترين حد دارايي را كه مشمول  واجب است و پايين اسالم، اموالي را كه زكات آنها
  زمان وجوب و مقدار آنرا معين كرده است. و گردد زكات مي
از اموال، بايد يك دهم داده شود، مانند محصوالتي كه خداوند  ترتيب از بعضي بدين

صورتي كه اگر  طلبد... در اي نمي روياند و از طرف انسان، تالش قابل مالحظه از زمين مي
شود  ، مقدار مزبور (زكات) يك بيستم ميانسان) ةبا وسايل ديگري آبياري شود (به وسيل

  شود. مل ميو اين زكات، همة محصوالت كشاورزي را شا
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برخي ديگر از اموال، همچون طال و نقره و درآمد تجارت متكي بر پول، مشمول 
باشند و اين زكات، در مدت هر سال قمري كه بر  مي درصد 5/2يك چهلم، يعني قانون 

  گردد. گذرد، واجب مي اموال مزبور مي
الحظه براي زكات مالي هم كه به صورت حيواناتي از قبيل گاو، شتر و گوسفند م

  شود، نظام خاصي از طرف اسالم، تدوين شده است. مي
حكمت تفاوت مقادير تعيين شده در زكات، اين است كه هر چه تالش انسان در 

شود و  باشد، نسبت واجب، بيشتر مي كسب مالي، كمتر و نقش قدرت خداوندي نمايانتر
  آيد. در صورت معكوس، عكس اين جريان پيش مي

خود با اشاره بدان  »زاد المعاد«موضوع توجه نموده و در كتاب دين امام ابن قيم، ب
مقدار زكات مال، برحسب اندازة كوشش صاحبان مال در به دست آوردن آن «گفته است: 

  كند. و سهولت يا سختي آن تفاوت مي
اي از اموال، به صورت گنج يا معدن  بنابراين، در مواردي كه انسان به مجموعة آماده

زكات يك پنجم قرار داده شده است و گذشت سال در مورد آن شرط  يابد، دست مي
  شود. نيست، بلكه هر گاه به دست آمد دادن يك پنجم آن واجب مي

در چيزهايي مانند محصوالت كشاورزي كه زحمت كسب و دشواري و رنج به دست 
آوردنش بيشتر است، نصف اين مقدار تعيين گرديده و اين در صورتي است كه آدمي 

قط شخص زمين و بذرافشاني آن را برعهده داشته باشد و آبياري آن، به طور طبيعي و از ف
(ديم)، اما در مواردي كه زحمت و هزينه آبياري، بر عهدة شخص  طرف خدا انجام گيرد

  گيرد، نصف يكدهم يعني يك بيستم واجب گرديده است. قرار مي
يت مداوم صاحب مال بوده در مورد كارهايي هم كه تحصيل درآمد، مستلزم فعال

حركت و اداره و مراقبت هميشگي الزم دارد، نصف يك بيستم، يعني يك چهلم تعيين 
شده است. زيرا بدون شك، زحمت اين كارها از كشاورزي و زراعت بيشتر است و رشد 



  

  283    هاي بزرگ اسالم در زندگي آثار عبادت
  

و بنابراين زكات آن هم  1افزونتر از رشد بازدهي تجارت استكشت و ميوه، نمايانتر و 
زكات محصوالت كشاورزي مقرر شده است. استفاده از بازدهي زراعت در بيشتر از 

ابزارهاي شود هم، افزونتر از مواردي است كه با  مواردي كه با آب طبيعي سيراب مي
  »گردد... ديگر آبياري مي

اسالم، دارايي اندك را از ماليات زكات معاف كرده و براي هر نوع مالي، حد نصاب 
كه در صورت رسيدن بدان حد و زيادي از مقدار مورد نياز  معيني قرار داده است

  فرمايد: صاحبش، مشمول زكات خواهد بود و شايد منظور اين آيه همين باشد كه مي

﴿ ...š�tΡθè= t↔ó¡o„uρ # sŒ$tΒ tβθà) Ï�Ζãƒ È≅ è% uθø� yèø9   .)219/ بقره(  ﴾... #$
  .»پرسند چه چيزي را انفاق كنند؟ بگو: زيادي را مي«

را آنقدر باال قرار نداده است كه زكات، بر كسي غير از افراد  الم حد نصابالبته اس
دار واجب نگردد، بلكه طوري قرار داده است كه اكثر مسلمانان،  خيلي ثروتمند و گنجينه

فرصت و امكان سهيم شدن در تأمين احتياجات جامعه و ياري نيازمندان و كمك به 
  مصالح عمومي مسلمين را داشته باشند.

  كند آوري مي زكات را دولت جمع
يوزگي و ري و امتنان از طرف ثروتمند و دركسي چنين نپندارد كه زكات، يك نوع بزرگوا

طرف شخص فقير است. براي اين كه در زكات، بدانگونه كه اسالم ترتيب داده  خواري از
ومت است، رابطه و برخورد مستقيمي ميان ثروتمند و فقير وجود ندارد، بلكه اين حك

  گيرد. را از توانگران مي است كه به عنوان نمايندة فقير، زكات
  به همين دليل خداوند به پيامبر خود گفته است:

﴿õ‹è{ ôÏΒ öΝ ÏλÎ;≡uθøΒ r& Zπs% y‰ |¹ öΝèδ ã� ÎdγsÜ è? Ν Íκ�Ïj. t“ è? uρ $pκ Í5﴾  )103/ توبه(.  

________________ 

گردد و سود  آيد كه سرمايه، در ضمن تجارت، چندين دست مي البته هميشه اينطور نيست. گاه پيش مي -1
گيرد و هم برسود  افزايد. به همين جهت زكات در تجارت، هم بر سرمايه تعلق مي كالني بر خود مي

  حاصله، اما در كشاورزي فقط بر اصل محصول.
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  .»شان بگردان وسيله، پاك و پيراستهاز اموالشان صدقه بگير و بدان «
فرستاد، به او گفت:  غ به يمن ميهنگامي كه معاذ را به عنوان والي و مبل صيامبرو پ

گرفته و اي بگردنشان نهاده است كه از ثروتمندان  به اطالعشان برسان كه خداوند، صدقه«
  .1»شود به تهيدستان داده مي

 »زكات«آيد، اين است كه  مي بر صنخستين چيزي كه از اين سفارش و تعليم پيامبر
در اسالم جز مصرف بخشي از اموال جامعه كه در دست ثروتمندان قرار گرفته است 

 به عبارت ديگر:اش هستند، چيز ديگري نيست.  دستان نماينده براي همان جامعه كه تهي
] به دست ديگرش اغنياء[ از دارايي جامعه، از يك دست آن زكات، صرفاً انتقال بخشي

  .2باشد مي ]فقرا[
اسالم بر اين نكته تأكيد  .3باشد آوري زكات مي ت كه مسئول جمعتنها حكومت اس

العالمين «رف آن را، دستمزد گردآوران زكات نموده و به همين سبب يكي از موارد مص
داليل محول كردن گردآوري زكات به دولت اسالمي، و واگذار قرار داده است.  »عليها

  نكردن آن بر عهدة وجدان افراد عبارتند از:
ممكن است وجدان بسياري از مردم، مرده و يا گرفتار ضعف و بيماري باشد. در  اول:

اينصورت تضميني براي فقيراني كه پرداخت حقشان به اينگونه اشخاص محول شده 
  است، وجود نخواهد داشت.

و نه از ثروتمندان، شخصيتش محفوظ  اگر فقير، حق خود را از دولت بگيرد :دوم
  رود. رخواست و گدايي از توانگران نميماند و آبرويش با د مي

________________ 

روايت مسلم » ، ُتؤْخَذُ منْ أَغْنيائهِم وتُرَد علَى ُفقَرَائهِمهِم صدقَةً فى أَموالهِمعلمهم أَنَّ اللَّه افْتَرَض عَليَفأَ«-1
  و بخاري.

  شيخ شلتوت.» ةو شريع ةاإلسالم، عقيد«از كتاب  -2
بود و زكات را به مصارف سلطان، ظالم و ستمگر  علما بر اين نكته اتفاق و تأكيد دارند كه اگر امام يا -3

خود نرسانيد بهتر است كه اشخاص، خودشان زكات را به مصارف شرعي آن برسانند (يعني  تعيين شده
  به دست حكومت ندهند).
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اگر اين كار به عهدة خود افراد واگذار شود، نحوة توزيع حقوق مزبور آشفته  :سوم
گردد و در نتيجه ممكن است به يك فقير چندين ثروتمند كمك كنند و در همان  مي

 وقت، فقير ديگري باتمام فقر و احتياجي كه دارد، فراموش گرديده مورد توجه كسي
  نباشد.

مصرف زكات منحصر به فقرا و اشخاص نيست، بلكه از جمله موارد مصرف  :چهارم
آن، مصالح عمومي مسلمانان است كه از قدرت افراد خارج بوده و تنها از مسئوالن امور 

مسلمانان  جماعت مسلمين ساخته است. مانند خرج زكات، براي جلب عالقه تمايل غير
  .1جنگ در راه خدا تجهيز ابزار و افراد براي و

  المال از آن امت است بيت
  روند؟ آوري به كجا مي اموال زكات، پس از جمع

روند كه همان خزينة عمومي درآمدهاي دولت اسالمي از  مي »المال بيت«اين اموال به 
اي قرار  باشد و اگر زكات در محل جداگانه قبيل زكات، فيء غنائم، خراج و غيره مي

شود، براي اينست كه حق فقرا محفوظ و  عمومي ديگر مخلوط نمي گيرد و با اموال مي
مطمئن بماند و نيازهاي مصرفي و ضروريات ديگر، بر آن پيشي نگيرند و اين يك رسم 

  باشد. مي ءمعمول و مورد تصريح تمامي فقها
توانند از  اند كه خلفاي مسلمين حق دارند و مي بعضي از دشمنان اسالم پنداشته

هر چه بخواهند و در هر جهتي ميل داشته باشند، خرج كنند، مثل اين كه المال،  بيت
در اين باره  اي اند كه اسالم هيچ اصل و قاعده خزينة شخصي آنهاست، و تصور نموده

المال به همة مسلمانان تعلق دارد و خليفه يا زمامدار،  اما حقيقت اين است كه بيت ندارد.
دارد و غير از حقوقي كه برايش تعيين گرديده است،  دار امين را برعهده نقش يك خزينه

  حق ديگري ندارد.

________________ 

  » عالقة الدولة بالزكاة«فصل طريقة اداي زكات، بخش  ،2ما، ج» فقه الزكاة«توضيح بيشتر، به كتاب براي  -1
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به ما دستور پيروي از شيوة  ص اي است كه پيامبر اين، شيوة درستكاران هدايت يافته
  آنان و پافشاري در راهشان را داده است.

اين ابوبكر صديق است كه وقتي براي خالفت بيعت گرفت، به سوي بازار حركت 
اش را درآورد. عمر به او  ق معمول داد و ستد كند و خرج خود و خانوادهكرد تا طب

روي؟ گفت: به بازار. عمر گفت: تو كه زمامدار مسلمين  برخورد و پرسيد: كجا مي
گفت: برو  ام را از كجا سير كنم؟ عمر اي، دربازار چكار داري؟ گفت: پس خانواده شده

ابوعبيده  برايت حقوقي تعيين كند! ابوبكر نزدالمال است تا  پيش ابوعبيده، كه امين بيت
باالتر باشد و نه  رفت و او به خليفه گفت: براي تو به اندازة خرج يك نفر مهاجر كه نه

كنم. هر گاه يكي از لباسها را پاره  تر، به عالوة لباس تابستان و زمستان، مقرر مي پايين
  كردي بياور تحويل بده و يكي ديگر بگير!

چه مقدار از مال خدا را براي  ،خواهيد بگويم كه مي«گويد:  است كه ميو اين عمر 
دانم؟ دو دست لباس، يكي براي تابستان و يكي براي زمستان، و يك  خود حالل مي

ام در حد مخارج يك خانواده قريش كه نه  مركب براي انجام حج و عمره و خرج خانواده
ه به آنان من يكي از مسلمانان هستم و هر چ ترين آنهاست. بعد از اين، و نه غني نفقيرتري

  .»رسد برسد، به من هم مي
باز هم از او نقل شده است كه گفت: من با اين دارايي، همچون سرپرست يتيم هستم. 

زمند باشم، در حد صحيح و مجاز از آن اكنم و اگر ني اگر چيزي داشته باشم، خودداري مي
  خورم. مي

لرحمن بن عوف روانه كرد تا چهارصد درهم قرض همچنين عمر، كسي را نزد عبدا
المال را در دست داري، از من قرض  عبدالرحمن گفت: تو با آن كه بيتبگيرد. 

ترسم مقام  داري تا دوباره برگرداني؟ عمر گفت: مي المال برنمي خواهي؟ چرا از بيت مي
ببخشيد. آن وقت  من باعث شود كه تو و دوستانت بگوييد: اين مقدار را به اميرالمؤمنين

دانم چقدر  در روز قيامت از من بازخواست شود (برداشته شود) اما اكنون از تو كه مي
  گيري! آيي و از ميراثم مي كنم كه اگر بميرم، مي خسيس هستي، قرض مي
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بيند كه فقط يك قطيفة پاره و كهنه  آيد و مي اين علي است كه شخصي به ديدارش مي
گويد: يا اميرالمؤمنين، خداوند تبارك و تعالي در  لرزد. مي ا ميبر تن دارد و از شدت سرم

ات هم سهمي قرار داده است، چرا با چنين وضعي به سر  اين مال، براي تو و خانواده
   .1»اشتبري؟ در پاسخ فرمود: به خدا، من از مال شما (بيت المال) چيزي بر نخواهم د مي

شود تا  المال جمع مي كه زكات، در بيت نمايدتواند تصور  چه كسي مي ،با اين همه
  خلفاء و فرمانروايان، بر طبق ميل و هوس خود مصرف نمايند؟!

شود،  آوري مي اصالً رهنمود اسالم دربارة زكات اين است كه در همان نقاطي كه جمع
َرد َعَلى تـُْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَيائِِهْم َوتُـ «نموده است:  توزيع گردد. چنانكه سنت، بر اين مطلب تصريح

   .2»فـَُقَرائِِهمْ 
از عمران بن حصين روايت شده است كه مأمور گرفتن صدقه شد و هنگامي كه 

آوردن مال فرستاده بوديد؟ مگر ما را براي «به او گفتند: اموال كجاست؟ گفت: بازگشت، 
گرفتيم، گرفتيم و  مي صما آن را همانطور و از همان جايي (كساني) كه زمان رسول خدا

  .3»داديم، قرار داديم آنوقت قرار مير همان جا و مواردي كه د
فقط در صورتي كه مقداري از زكات، از احتياج اهل منطقه زيادي بيايد، انتقال آن به 

  المال مركزي مجاز است. نقطة ديگري كه درآنجا كسي نيازمند باشد و يا انتقالش به بيت
يمن به سوي عمر فرستاد. عمر اين كار گويد: معاذ، يك سوم زكات را از  ابوعبيد مي

ام، بلكه  را نپسديد به او گفت: من تو را براي ماليات ستاني و يا جزيه گرفتن نفرستاده
ام كه از مردم ثروتمند بگيري و به فقيران بدهي. معاذ پاسخ داد: اگر  براي اين فرستاده

  .4فرستادم تو نمييافتم كه بگيرد، چيزي به سوي  كسي را مي

________________ 

به  266ص » موالاأل«المال را ابوعبيد، در كتاب  تبه موضوع خلفا نسبت به بي ها راجع ن قبيل نمونهاي -1
  بعد نقل كرده است.

  ».شود شود و به فقيرانش داده مي از ثروتمندان منطقه گرفته مي«روايت از مسلم و بخاري:  -2
  روايت از ابوداود. -3
  موال) ابوعبيد.كتاب (األ -4
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ابراين، سياست اسالم اين نيست كه اموال، از روستاها و مناطق مختلف گرفته شود بن
بايد در همان جايي كه گرد آورده  و به مصرف پايتختهاي بزرگ برسد، بلكه زكات مي

ريزي و توزيع  شود، مصرف شود و اين چيزي است كه عدالت و روش صحيح برنامه مي
فهمد كه در اين اموالي كه مالحظه  اي مي طقهشخص فقير در هر من كند و بدان حكم مي

ث آگاهي مردم شود. و اين داليلي است كه باع مند مي سهمي دارد و بدان عالقهكند،  مي
  برداري از مزاياي آن گرديده است. و بهره »ادارة محلي«در عصر ما از نظام 

  شود؟ زكات در چه مواردي و براي چه كسي مصرف مي
 بدين اسالم جهات و موارد مصرف زكات را معين نموده و گذشته از نكات مذكور،

ترتيب آن را به هوسها و تمايالت حاكمان وانگذارده است كه در جهت خوشگذراني  
خود و يا براي پيروان و ياران اطراف خويش مصرف نمايند. همچنين به ميل كساني كه 

  بندند، بستگي ندارد. بدون احتياج و استحقاق در آن طمع مي
چشم گروهي از منافقان به اموال صدقه افتاد و آب دهانشان  صر زمان رسول خداد

  بارة آنان فرمود: براي تصرف آن سرازير شد و خداوند در

﴿Νåκ ÷] ÏΒuρ ̈Β x8â“ Ïϑ ù= tƒ ’ Îû ÏM≈s% y‰ ¢Á9 $# ÷βÎ* sù (#θäÜ ôã é& $pκ ÷] ÏΒ (#θàÊu‘ βÎ) uρ öΝ©9 (# öθsÜ ÷èãƒ !$pκ ÷] ÏΒ 

# sŒÎ) öΝ èδ šχθäÜ y‚ó¡tƒ﴾  )58/ وبهت(.  
گيرند، اگر از صدقات به آنها داده  دربارة صدقات بر تو ايراد ميبعضي از آنها «

  .»گردند شوند و اگر داده نشود، عصباني مي شود راضي مي
  گويد: سپس در بيان موارد مصرف زكات مي

﴿$yϑ ‾Ρ Î) àM≈s% y‰ ¢Á9 $# Ï!# t� s)à� ù= Ï9 ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9 $#uρ t,Î# Ïϑ≈ yèø9 $#uρ $pκ ö� n= tæ Ïπx� ©9 xσßϑ ø9 $# uρ öΝ åκæ5θè= è% 

†Îûuρ É>$s% Ìh�9 $# tÏΒ Ì�≈ tóø9 $#uρ †Îûuρ È≅‹Î6y™ «! $# Èø⌠ $# uρ È≅‹Î6¡¡9 $# ( ZπŸÒƒÌ� sù š∅ÏiΒ «! $# 3 
ª! $#uρ íΟŠÎ= tæ ÒΟ‹ Å6ym﴾  )60/ توبه(.  
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دستان و درماندگان و كارگزاران آن و كساني كه دلشان  صدقات از آن تهي«
ردگان و ورشكستگان و در راه خدا و در راه ماندگان گردد، و در راه ب متمايل مي

داست و خداوند آگاه و كاردان باشد، اين حكمي از جانب خ (فرزندان راه) مي
  .»است

خود توزيع زكات را در كتاب خويش انجام داده و كسي حق  ،خداوندو بدينگونه 
اي خود و ندارد آن را از مصارف هشتگانة مزبور، به مصارف ديگري در خدمت هوسه

  برخالف دستور خدا انتقال دهد.
  فقراء، اولين گروه و مورد مصرف زكات هستند. :مورد اول
  مساكين يعني درماندگان. :مورد دوم

هر گاه در حكمي، يكي از آنان دو گروه تنگدست و نيازمند هستند.  ،فقرا و مساكين
هم بيايند، مانند آية شود و موقعي كه هر دو با  ل ميمذكر شده باشد، ديگري را هم شا

فوق بهتر است كه منظور از فقير، كسي دانسته شود كه چيزي ندارد و يا دارائيش از حد 
الزم كمتر است و مسكين به فرد محتاجي گفته شود كه حالش بهتر و دارايي و ثباتش از 

  گروه نخست بيشتر است.
و لقمه غذا به او گويد: مسكين كسي نيست كه يكي دو خرما و يا يكي د مي صپيامبر
  .كند شود، مسكين كسي است كه آبرومندي مي داده مي

﴿Ÿω šχθè= t↔ó¡tƒ šZ$̈Ψ9$# $]ù$ysø9 Î)﴾  )273/ بقره(.  
  .»طلبد از مردم، چيزي، با اصرار، نمي«

چرخد و  مسكين كسي نيست كه در ميان مردم مي« فرمايد: و در حديث ديگري مي
بيند تا  شود. مسكين كسي است ثروتمندي او را مي يكي دو لقمه يا خرمايي به او داده مي

  .1»رود از مردم گدايي كند اش بدهد و خود او نيز نمي تأمينش كند و خبر ندارد تا صدقه

________________ 

ذى الَ ، وَلكنِ اْلمسكينُ الَّوالتَّمرَةُ والتَّمرََتانِ مسكينُ الَّذى يُطوف عَلى النَّاسِ تَرُده اللُّْقمةُ واللُّْقمَتانَِليس اْل -1
يهْغننًى يغ جِدْفَطيالَ يو ،هلَيقُ عدَتصفَي نُ بِهأَلُ النَّاسسفَي ُقومالَ ياتفاق.مورد ». ، و  
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چهرة افتد كه مردم،  دارد. بسيار اتفاق مي مي اين حديث، از مسأله مهمي پرده بر
به درماندگي كه دستش شخص مسكين يا فقير را همانند فردي مشهور به فقر و متظاهر 

او را به  صنمايند. اما آن كسي كه پيامبر خدا را براي سؤال دراز كرده باشد، تصور مي
نشينان و عيالمندان با آبرو  عنوان مسكين براي مردم معرفي كرده است، بر انبوهي از خانه

اند و يا  هشان، قادر به رفع نيازهايشان نگرديد كه روزگار بر آنها سخت شده و منابع روزي
گردد. در  آنها نيست، منطبق ميدرآمد فعاليتشان پاسخگوي احتياجات معقول و متوسط 

  نتيجه مانعي ندارد كه سهمي از اموال زكات، به اينها داده شود.
آيا  ،مردي از حسن بصري، دربارة كسي كه داراي خانه و خدمتگزار است، پرسيد كه

  اي نيست!! گيرد و مسأله ياز داشته باشد ميتواند صدقه بگيرد؟ جواب داد: اگر ن مي
مقصود اين نيست كه يك يا دو درهم داده شود و آن اشخاص، پيوسته محتاج و 
دست خالي بمانند. بلكه منظور آنست كه چيزي به او داده شود كه باعث رفع نياز و 

كنيد.  نياز كنيد، بي وقتي كه بخشش مي گردد. عمر گفته است: برآورده شدن احتياجش مي
بار زندگيش اطالع يافته بود، سه شتر داد تا از تهيدستي  و به مردي كه از وضعيت هالكت

بيافزاييد و تكرار كنيد، اگر براي هركدامشان به صد  درآيد و گفت: صدقه بر نيازمندان را
گويد: مالك، براي صدقه حدي قرار نداده و گفته  شتر برسد. قاضي عبدالوهاب نيز مي

خصي كه داراي مسكن و چارپا و خادم باشد، در صورتي كه دارائيش بطور است: به ش
  توان صدقه داد). شود (مي صدقه داده مي ،كند كامل نيازش را تأمين نمي

گر آنقدر داده شود كه بتواند تجارتش را از  بنابراين، بهتر است كه به شخص معامله
حرفة خود را بخرد... و ديگران نيز  ور تا آن حدي كه ابزار به صنعتكار و پيشه سر گيرد و

  .به همين ترتيب
گفته است: اگر كسي زكات مال خود را به خانوادة  »عطاء«فقيه بزرگوار تابعي 

  نياز كند و روبراه گرداند، نزد من بهتر است. مسلماني بدهد و آن خانواده را بي
ها و  يل نمونهبپس از ذكر اين ق »الاألمو«ن ابوعبيد در كتاب ارزشمند خود، همچني

دهند كه مقدار  ها، نشان مي و تابعين، گفته است: همة اين نمونه رهنمودها از صحابه
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زكات قابل پرداخت به يك نفر مستحق و نيازمند، حد معين و اندازة محدودي ندارد كه 
يعني بيش از مقدار زكات كند ( فرد مسلمان نتواند از آن فراتر رود، با آن كه ضرر نمي

 ،پردازد) بلكه اين روش، به شرطي كه از روي بند و بست و رياكاري نباشد ا نميمالش ر
  مطلوبتر و بهتر است.

بيند كه فقير و درمانده است و او مال زيادي  كسي خانوادة صالح مسلماني را ميمثالً 
دارد و خانوادة مزبور، فاقد منزلي است كه در آن اقامت گزيند و محفوظ باشد، بنابراين 

و  ،خرد تا از سوز سرماي زمستان و حرارت تابستان در امان باشند اي براي آنها مي هخان
كند كه تن آنها را بپوشاند و از گرما و سرما نگاه دارد، و يا هنگامي كه  لباسي تهيه مي

و او را از  رساند كند كه به او بدي و آزار مي گرفتار ارباب كج خلق مشاهده مي اي را برده
و يا چون مسافر غريبي در حال سختي و مشقت و دور از  ،كند باب آزاد ميارزير يوغ 

اي به سوي خانه و  ن شخص را با خريدن يا كراية وسيلهآآيد و او  وطن، نزدش مي
پذير شخصي  آيا نظاير اين كارها كه جز با صرف اموال زياد امكانفرستد...  زادگاهش مي

ه عنوان عمل مستحبي تحمل نمايد و در شود كه اين مخارج را ب و شخصي حاضر نمي
تواند انجام تكليف بشمار رود؟ چرا، و بلكه  آورد، نمي نتيجه از زكات مالش به حساب مي

انشاءاهللا مطلوب و مقبول خواهد بود و من از عاقبت كساني كه مانع چنين كارهايي از 
ر به انجام چنين بطور دلخواه حاضكه آنها (مردم)  شوند، بيمناكم! زيرا سوي مردم مي

كنند. در  و اين افراد هم از انجام آن، بعنوان اداي فريضه جلوگيري مي شوند كارهايي نمي
  شوند. نتيجه، حقوقي پايمال و نيازمندان مستحقي محروم و هالك مي

خواران نيست، بطوري  به مفت تشويق تنبلي و كمك ،زكاتمنظور و هدف از برنامة 
صدقه «گفت:  صنند. اصالً چنين نيست، زيرا كه پيامبرك كه بعضي به غلط گمان مي

  .1»باشد نياز و كسي كه سالم و نيرومند است، روا نمي براي شخص بي

________________ 

1- »وِيرَّةٍ سي مذال لو يَغنقَةُ لدلُّ الصروايت از ابوداود و ترمذي شخص اخير حديث را صحيح » ال تَح
  دانسته است.
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كه در حال تقسيم صدقه بود، آمدند و از او  صالوداع، نزد پيامبرحجةدو نفر در 
ي نگاهي به آنها انداخت و ايشان را نيرومند و قو صدرخواست كمك نمودند. پيامبر
دهم ولي شخص توانگر و نيز كسي كه قدرت  خواهيد، مي هيكل ديد، آنگاه گفت: اگر مي

  .1»(زكات) نداردتواند كار كند، حقي در آن  دارد و مي
پس بر هر مسلماني واجب است كه كار كند و دولت هم وظيفه دارد كه براي هركس، 

ين احتياجاتش را كار مناسبي فراهم كند و در صورتي كه شخصي، قدرت كار و تأم
نداشت، نبايد در جامعة اسالمي از بين برود، بلكه زكات، نيازمنديهاي معقول و به جاي 

  او را تأمين خواهد كرد.
سومين گروه مستحق زكات، عامالن و مسئوالن كارهاي مربوط به آن  :مورد سوم

اشند و يا آوري زكات (از اشخاص واجد شرايط) ب كند كه عامل جمع باشند. فرقي نمي مي
داري و يا عامالن و مسئوالن نگهباني و ثبت آن در دفاتر و يا  عامالن حفظ و خزانه

  عامالن توزيع و تقسيم زكات ميان مستحقان و مصرف آن در موارد شرعي.
لفه قلوبهم، يعني جماعتي كه جلب و انس دادن و متمايل ساختن : مؤمورد چهارم

يا اگر مسلمان  با اين هدف كه يا مسلمان شوند و باشد، دلهايشان به اسالم موردنظر مي
برداري شود و يا   يا از وجودشان در دفاع از مسلمين بهره اند، ثبات قدم پيدا كنند و شده

به كافراني همچون صفوان  صاحتمال خطر و شرشان از مسلمانان منتفي گردد. پيامبر
و ايمان  اميدي به گرويدناميه، يكي از اشراف و بزرگان و سخنوران جاهليت، كه  بن

آوردنش داشت، بخشش مالي نمود و او هم اسالم آورد و مسلمان خوبي از آب درآمد. 
ن و اقرع بن حابس نيز اموالي ينه بن حصهمچنانكه به برخي از سركردگان قبايل، نظير عي

ان داد و هدفش اين بود كه ايمانشان را تثبيت و تقويت نمايد و از آنها در جنگ با مشرك
  استفاده كند.

تشخيص صالحيت افراد مشمول اين مورد، به عهدة رهبر يا شوراي مسلمانان است 
كه اگر ديدند قلب گروهي به يك معني و شكلي از اشكال يادآوري شده، تأليف و 

________________ 

  ابوداود و نسائي.» مكَْتسبٍ لَقوِي وَلا لغَني، فيها حظَّ وَلا أَعطَيُتُكما، شئُْتما إنْ« -1



  

  293    هاي بزرگ اسالم در زندگي آثار عبادت
  

ي اين توانند سهمي از مال زكات را به آنها بدهند و اگر ضرورتي برا پذيرد، مي انعطاف مي
الزم نيست كه به هر شكل ممكن،  ]طور كه عمر چنين تشخيص دادهمانكار نديدند [

و پا كنند و بيافرينند!! بلكه در اين صورت سهم آنان گروهي را تحت اين عنوان دست 
پرداخت سهم  ،گردد همانطور كه اگر فقرا و يا غارمين با بردگاني يافت نشوند ساقط مي

  زكاتشان منتفي است.
كنند عمر حكمي از كتاب خدا را  كساني را كه فكر مياز اين جا نادرستي برداشت 

يابيم. عمر سهم تأليف قلوب را از گروه طمعكاري كه  تعطيل نموده است، بوضوح در مي
  به لطف خدا هيچ اميدي نداشتند، قطع كرد و حق هم داشت كه چنين كاري بكند.

ود. همانطور كه تواند براي تبليغ و ترويج اسالم به كار ر مي مدر زمان ما اين سه
 تواند به مسلماناني داده شود كنند، و مي مخالفان اسالم نيز از چنين روشهايي استفاده مي

خواهند نظرشان را جلب نموده و داخل دين و يا تحت حمايت قرارشان  كه كفار مي
عموم اسارت دهند. ما شاهديم كه بعضي از دولتهاي سودجوي استعماري، براي 

آنها را به مسيحي شدن و خروج از  اند كه بعضي از ا اختصاص دادهي رمسلمانان اموال
آيا مسلمانان براي  ،كنند و بعضي را به دخول در تحت حمايت خود اسالم متمايل مي

  چنين كاري سزاوارتر از آنها نيستند؟
ايي آنان از زير يوغ بردگي است: آزادي بردگان و ره : مصرف پنجم زكات،مورد پنجم

داري در سراسر عالم گسترش و  . اسالم در حالي ظهور كرد كه نظام برده»وفي الرقاب«
توانست آن را با نوشتن يك فرمان لغو كند و به  رواج تام يافته بود و با اين وضع نمي

جاي اين كار، آموزشها و موضعگيريهايي را وضع نمود كه به تدريج و آرامي آن را از 
برد اين داري به كار  الم براي الغاء يا محدوديت بردهبرد. از جملة وسايلي كه اس ميان مي

ها را از باالترين عبادات و عوامل تقرب به خدا قرار داد و آن را  بود كه آزادسازي برده
كفارة بسياري از گناهان اشخاص مسلمان، از قبيل شكستن سوگند، محسوب داشت و 

ان خود، در صورتي كه افراد ضمن يك فرمان عمومي به مسلمانان دستور داد كه با بردگ
صالحي بودند، قراردادي ببندند كه با پرداخت مبلغي بطور اقساط، آزادي خويش را به 
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دست آورند. همانطور كه به كلية مسلمانان دستور داد كه بردگان را در اداي مبالغ مزبور 
  ياري كنند و قرآن در اين باره فرمود:

﴿tÏ% ©!$# uρ tβθäótG ö6 tƒ |=≈tG Å3ø9 $# $£ϑ ÏΒ ôMs3n= tΒ öΝ ä3ãΖ≈yϑ ÷ƒr& öΝèδθç7 Ï?% s3sù ÷βÎ) öΝçG ôϑ Î= tæ öΝ Íκ�Ïù 

# Z�ö� yz ( Νèδθè?# uuρ ÏiΒ ÉΑ$̈Β «! $# ü“Ï% ©!$# öΝ ä38 s?#u﴾   )/33 نور(.  
در صورتي كه خيري در آنها  خواهند، كساني از بردگان شما كه قرارداد مي«

  .»داده است به آنان هم بدهيدديديد، قرارداد بنويسيد و از مالي كه خدا به شما 
را تنها بر عهدة افراد ننهاده است بلكه  ]آزادسازي بردگان[ اسالم اين برنامة مهم

اختصاص بخشي از اموال زكات براي  م به گردن دولت انداخته است و آن،را ه سهمي
هايي كه با اربابان خويش قرارداد باز خريد و آزادي خود را  كمك به مكاتبين (برده

باشد و  بستند) در جهت پرداختن اقساط خويش و يا خريدن و آزاد نمودن بردگان مي يم
  اين اولين قانون و برنامة عملي براي آزادي بردگان مظلوم در تاريخ انسانيت است.

كه هرسال سر ميليونها از درآمد زكات يا بيشتر از آن [ اسالم با اختصاص يك هشتم
ر كوچكي انجام نداده است. حتي بعضي از مواقع تمام براي آزادي بردگان، كا ]زند مي

عمربن عبدالعزيز گرديد. چنانكه در زمان خليفة عادل،  زكات، در اين جهت مصرف مي
  دربارة صدقات آفريقا معمول گرديد.

يعني كساني كه بدهي زيادي به گردنشان افتاده و امكان  »مونغار«مورد ششم: 
ها در راه گناه و معصيت و از روي حماقت  ه اين بدهيپرداخت آن را ندارند، به شرطي ك

توان شخصي را در معصيت  روي مصرف، ايجاد نشده باشند، زيرا با مال خدا نمي و زياده
نگامي كه توبه كرده به هخدا كمك نمود و يا كسي را در سفاهت خويش ياري داد، مگر 

ه باشد. اسالم دوست ندارد راه درست آمده و توبه و استقامت خود را در عمل نشان داد
قرض برود و هنگامي هم كه براي هدفي مشروع مقروض گرديد، كه فرد مسلمان زير بار 

كند، قرض باعث پريشاني آدم در شب و  او را در جهت رهايي از زيربار آن مدد مي
پسندد و نه خواري و شرمندگي  احساس خواري در روز است و اسالم، نه پريشاني را مي
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دهد و  آورد و از سقوط نجات مي براين فرد مقروض را از گرفتاري در ميرا. بنا
  و درماندگيش نمايان گردد. ها بيافتد گذارد كه در بند بدهي نمي

ظف به فروش رد و او را مؤگي ترتيب، اسالم دست بدهكار تحت فشار را مي بدين
نكار، از وسايل كه با اي گرداند امكانات اوليه زندگي براي پرداخت ديون خويش نمي

  و روزگارش سخت بگذرد! هرگز چنين روشي مطرح نيست.ابتدائي زندگي محروم گردد 
عمر بن عبدالعزيز در زمان خالفت خود به فرماندارانش نوشت: بدهي ورشكستگان را 

خوريم كه  مي يكي از آنها در جوابش نوشت: ما در ميان بدهكاران به كساني بربپردازيد. 
اسب و اثاث دارند. عمر به او نوشت: هر شخص مسلماني بايد بناگزير خادم و خانه و 

اي داشته باشد تا در آن سكونت كند و كسي كه كارهايش را انجام دهد و داراي  خانه
ي اش اثاث شود كسي در خانه چگونه مي اسبي باشد و به كمك آن با دشمنش بجنگد، و

  هيش را بپردازد.است و بد »غارم«نداشته باشد؟... آري چنين كسي 
شوند كه در جوامع عربي و  در ميان غارمين، گروهي صاحبدل و بزرگوار نيز پيدا مي

براي اصالح روابط دو خانواده يا دو قبيله،  ،اند. يكي از اين اشخاص اسالمي ديده شده
گرفت  شد و پرداخت خونبها و تاوانهاي الزم براي تحقق صلح را به گردن مي پيشقدم مي

فتنه فرو نشيند و آرامش و امنيت برقرار شود. امتياز اسالم در اينست كه از تا آتش 
  رساند. رهگذر زكات، به چنين اشخاصي براي چنان مقاصد ارجمند، ياري مي

من «اند كه گفت:  ق هاللي روايت كردهامام احمد و امام مسلم از قول قبيصه بن مخار
آمدم و كمك طلبيدم. آن حضرت  صيني را برعهده گرفتن و سپس نزد رسول خداد

آوري شود و از آن به تو بدهيم، سپس فرمود: اي قبيصه،  گفت: تحمل كن تا صدقه جمع
: يكي آن فردي كه دين و تاواني را درخواست كمك جز براي سه دسته روا نيست

گيرد و به همين سبب درخواست برايش حالل است تا آنجا كه تعهد مزبور را  برعهده مي
شود و همة  آن كسي كه به مصيبتي گرفتار مي مايد و چيز بيشتري نطلبد، ديگرتأمين ن

دهد و حق دارد كه تا آن حدي كه زندگيش را ثبات و استحكام  دارائيش را از دست مي
شود بطوري كه  سوم آن كسي كه دچار فقر و تهيدستي مي بخشد درخواست اعانه كند، و
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براي او نيز حالل است كه درخواست ير است، سه نفر از اطرافيانش بگويند فالني فق
اي راه گرداند. غير از اينها، هر درخواستي،  (كمك مالي) نمايد تا زندگي خود را روبه

  .»قبيصه، باطل است و حرام خواري
اي در راه اصالح روابط و  بسيار قابل توجه است كه اسالم، به هرخسارت ديده

نها پيش از مطرح شدن تأمين و بيمة اموال در كند و قر برقراري صلح و آرامش كمك مي
نمايد و  برابر خطرات و حوادث، ورشكستگان و خسارت ديدگان را كمك اقتصادي مي

گيرد تا بتوانند برخيزند و بازوي خود را براي امداد فقيري كه سه تن از  دستشان را مي
ي كه اظهار فقر و اطرافيان و اقوامش به فقر و ناداري او گواهي دهند و نه فقط كسان

  كنند، گشوده است. بيچارگي مي
نيازمند را، روبراه  و بسي جالب است كه هدف از بخشيدن مال به اين يا آن فقير و

شدن زندگي يا قوام يافتن معيشت يعني چيزي كه زندگي را تأمين نموده و وضعيتش را 
  بتدائي.به سامان آورد، قرار داده است، نه صرفاً تأمين نيازهاي بسيار ا

باشد و  في سبيل اهللا، يعني در راه خدا، كه طريق منتهي به  رضاي خدا مي :مورد هفتم
شود، جهاد و مبارزه است و اين، به خاطر  نخستين چيزي كه از آن به ذهن متبادر مي

اهللا، در قرآن و سنت است و شامل فراهم آوردن  سبيل كثرت استعمال جهاد، در كنار في
نياز باشند، تا وقتي كه حقوقي  جاهدين و كمك مالي به آنان، گر چه بيوسايل و تجهيز م

  شود.  گيرند نيز مي از دولت نمي
با اين بيان خويش، آن را  صجهاد اسالمي است كه پيامبردر اين جا منظور از جهاد، 

نبرد كند، در راه خدا كسي كه براي اعالي دين خدا «ين و مشخص نموده است: مع
  اند. بخاري و مسلم اين حديث را روايت كرده. »جنگيده است

اهللا، هر مصلحت عمومي را كه  سبيل نظران، اين مورد، يعني في به نظر بعضي از صاحب
گيرد، از قبيل: بناي مساجد و  متضمن خيري براي ملت و جامعة مسلمين باشد در برمي

  مدارس اسالمي و غيره.
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مي و هر عملي كه در جهت برافراشتن بنظر من بايد اين مورد در انحصار جهاد اسال
پرچم اسالم و ياري به دعوت اسالمي و تحكيم نظام و آيين اسالم در زمين و برتري 

  .1گيرد، باشد جام و صورت مينبخشيدن بدان ا
ابن السبيل، يعني كسي كه دسترسي به مال خود ندارد، هر چند كه در  مورد هشتم:

اسالم نيز چنين كسي را درنظر گرفته و به خاطر سرزمين خود ثروتمند و توانگر باشد. 
زكات را براي او تعيين كرده است. مسلمانان  غربتش، او را گرامي داشته و اين بخش از

اند، نيز از اين جمله  اي كه از ظلم فرمانروايان كافر يا شبه كافر گريخته پناهنده و ستمديده
  روند. بشمار مي

و تماماً موارد  2قرآن براي زكات معين داشته اي است كه اينها، مصارف هشتگانه
تواند جز براي مسلمانان مستحق و در  باشند. بنابراين، زكات نمي اسالمي خالص مي

جهت مصالح عمومي اسالمي و جامعة مسلمين به مصرف برسد. همانگونه كه از غير 
آيين ديني  شود زيرا پيش از آن كه يك ماليات باشد، يك عبادت و مسلمانها گرفته نمي

حكومت اسالمي بسر  است و به همين خاطر بر افراد غير مسلماني كه در دامن اسالم و
كه تكاليف عبادي و شعائر ديني فقط بر عهدة  برند، مقرر نشده است، به اين علت مي

  مسلمانهاست.
شود تا در  يابيم كه اموال زكات با بودجة عمومي دولت آميخته نمي بدين ترتيب در مي

هاي گوناگون و متعدد حكومت بكار رود، بلكه  ن آن گم شود و در مجاري هزينهميا
  شود. بودجة خاصي است كه در موارد بخصوص مذكور در قرآن مصرف مي

________________ 

  .669-635، ص 2) جه كتاب (فقه الزكاةمراجعه شود ب -1
ايم هر كس خواهان است به آنجا  يل گفتگو كردهدراين باره به تفص» ةفقه الزكا«درباب چهارم كتاب  -2

  مراجعه كند.
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  منت است زكات يك حق بي
گذاري و بخشش از طرف يك  فهميم كه زكات يك منّت براساس توضيحات گذشته، مي

  است. »حق معلوم«خداوند يك ي نيست بلكه طبق گفتة انسان به ديگر
  حق فقير

زكات، حق فقير، به عنوان يك برادر ديني و نوعي ثروتمند است. اسالم جامعه را 
همچون خانوادة واحدي قرار داده است كه بعضي از افراد آن، بعضي ديگر را تأمين 

ت كنند. بلكه مانند پيكري كه اگر قسمتي از آن ناراحت باشد، تمامي وجودش ناراح مي
كند و يا كار  تواند اما كاري پيدا نمي تواند كار كند و يا مي گردد. حق فقيري كه نمي مي
كند ولي حاصل و مزدكارش براي تأمين مخارجش كافي نيست و يا كافي است، اما  مي

حوادثي روي داده و او را محتاج كمك ديگران كرده است ... اين است كه بايد ياري شود 
الزمة ايمان و انسانيت اين نيست كه بعضي از مردم چندان سير و دستش گرفته شود. 

  باشند كه دل درد بگيرند و در كنار آنها كسي آنقدر محروم باشد كه از درد گرسنگي بنالد!
خبر از وظايف خويش  براي مؤمن روا نيست كه در چارچوب منافع فردي خود و بي

نقص ايمان است و موجب خشم خدا  در برابر بيچارگان و ضعيفان، زندگي بگذراند. اين
اي از جريانات  گردد. قرآن كريم در رابطه با اين موضوع، منظره در دنيا و آخرت مي

ها را نشان داده و  ها و جهنمي آخرت، ميان اصحاب يمين و اصحاب شمال يعني بهشتي
  گويد: مي

﴿HωÎ) |=≈ ptõ¾ r& ÈÏϑ uŠø9 $# ∩⊂∪ ’ Îû ;M≈ ¨Ζ y_ tβθä9 u !$|¡tFtƒ ∩⊆⊃∪ Çtã tÏΒ Ì� ôfßϑ ø9 $# ∩⊆⊇∪ $tΒ 

óΟ ä3x6n= y™ ’ Îû t� s)y™ ∩⊆⊄∪ (#θä9$s% óΟs9 à7 tΡ š∅ÏΒ t,Íj# |Áßϑ ø9 $# ∩⊆⊂∪ óΟs9 uρ à7 tΡ ãΝ ÏèôÜ çΡ 

tÅ3ó¡Ïϑ ø9   .)44- 39/ مدثر(  ﴾#$
پرسند كه چه چيزي  هايي جا گرفته و از مجرمان مي اصحاب يمين در بهشت«

بوديم و مسكين را طعام زگزاران نما از نماگفتند: شما را به جهنم آورد؟ 
  .»داديم نمي
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در اين جا ترك تغذية مسكين، عامل خلود در جهنم محسوب شده است. جالبتر و 
تر اين كه قرآن به واجب كردن مسكين و همراه آن، پوشاندن و رسيدگي به  شگفت

ن را هم را ملزم دانسته است كه ديگرانيازمنديهايش بسنده نكرده و اضافه بر اين، مؤمن 
به كوشش در جهت تغذيه و تأمين مسكين وادارد و ترك اين كار يعني تحريك و تشويق 

  مسكين را الزمة كفر به خدا و تكذيب دين بشمار آورده است:به اطعام 

﴿|M ÷ƒu u‘ r& “Ï% ©!$# Ü> Éj‹ s3ãƒ ÉÏe$!$$Î/ ∩⊇∪ š�Ï9≡x‹ sù ”Ï% ©!$# ‘íß‰ tƒ zΟŠÏKuŠø9 $# ∩⊄∪ Ÿωuρ 

÷Ùçts† 4’ n?tã ÏΘ$yèsÛ ÈÅ3ó¡Ïϑ ø9$# ∩⊂∪ ×≅ ÷ƒuθsù š,Íj# |Áßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪ tÏ% ©!$# öΝ èδ tã 

öΝ ÍκÍEŸξ|¹ tβθèδ$y™ ∩∈∪ tÏ% ©!$# öΝèδ šχρâ !# t�ãƒ ∩∉∪ tβθãè uΖ ôϑ tƒuρ tβθãã$yϑ ø9 $#﴾

  .)ماعون(  
اى به كسى كه جزاى اعمال را دروغ انگاشت؟ آن شخص همان  آيا نگريسته«

و بر خوراك دادن بينوا ترغيب . راند از خود] مى كسى است كه يتيم را [با اهانت
آنان . همان كسانى كه از نماز خويش غافلند. پس واى بر آن نمازگزاران. كند نمى

  »دارند از زكات باز مى[و] كنند  كه خودنمايى مى
انگاري در مراعات و توجه به وضع مسكين، از  صورت، راندن و طرد يتيم و سهل و بدين

ن قلب از ايمان به آخرت و عدم تصديق حساب و جزا قرار داده شده و داليل تهي بود
  .توجهان و رياكاران است ، نماز بياگر هم اينگونه افراد نمازي داشته باشند

  فرمايد: خداوند راجع به اصحاب شمال مي

﴿$̈Β r&uρ ôtΒ u’ÎAρé& …çµt7≈ tG Ï. Ï&Î!$yϑ Ï±Î0 ãΑθà) uŠsù Í_tFø‹ n=≈ tƒ óΟs9 |Nρé& ÷µuŠÎ6≈ tFÏ. ∩⊄∈∪ óΟ s9 uρ Í‘ ÷Šr& 

$tΒ ÷µu‹ Î/$|¡Ïm ∩⊄∉∪ $pκ tJø‹ n=≈ tƒ ÏM tΡ%x. sπu‹ ÅÊ$s) ø9 $# ∩⊄∠∪ !$tΒ 4o_øî r& Íh_tã 2÷µu‹ Ï9$tΒ ∩⊄∇∪ y7 n= yδ 

Íh_tã ÷µuŠÏΖ≈ sÜ ù= ß™﴾  )29 -25/ حاقه(.  

گويد: اي كاش كتابم را دريافت  شود، مي كسي كه كتابش به دست چپش داده مي«
شدم، اي كاش گذرا بود اكنون ثروتم دردي از من  بم آگاه نميداشتم و از حسا نمي

  .»كند، سلطه و اقتدارم نيز از ميان رفته است! دوا نمي
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  فرمايد: و سپس حكم شايسته و در خور آنان را صادر كرده مي

﴿çνρä‹ è{ çνθ{= äósù ∩⊂⊃∪ ¢Ο èO tΛÅspgø: $# çνθ{= |¹ ∩⊂⊇∪ ¢ΟèO ’ Îû 7's# Å¡ù= Å™ $yγãã ö‘ sŒ tβθãèö7 y™ % Yæ#u‘ ÏŒ 

çνθä3è= ó™$$sù﴾  )32-30/ حاقه(.  
ه طولش هفتاد ذراع است، بگيريدش و به بند كشيدش، آنگاه در زنجيري ك«

  .»بكشانيدش
  :فرمايد بعد از آن، دليل اين حكم شديد را اينطور باز مي

﴿…çµ‾Ρ Î) tβ% x. Ÿω ßÏΒ ÷σãƒ «! $$Î/ ÉΟŠÏà yèø9 $# ∩⊂⊂∪ Ÿωuρ ÷Ùçts† 4’ n?tã ÇΠ$yèsÛ ÈÅ3ó¡Ïϑ ø9 $#﴾

  .)34-33/ حاقه(  
  .»كرد او به خداي بزرگ ايمان نداشت و به اطعام بيچارگان ترغيب نمي«

انگاري در توجه و كوشش براي  كه سهل دنيا كتابي همچون قرآن به خود نديده است
  جلب عنايت به محرومان را موجب سقوط در جهنم و عذاب دردناك معرفي نمايد!

  حق جامعه

باشد. انسان دارائي خود را  حق جامعه نيز مي ]ق فقير استضمن اين كه حزكات [
ها و دستهاي  آورد بلكه تالشها، انديشه تنها با كوشش فردي خويشتن به دست نمي

كنند و تمامي  متعددي به طور قصدي يا غيرقصدي و از دور يا نزديك با او همكاري مي
د. مثالً اگر به كيفيت كسب باشن اينها عوامل كمكي مؤثر در وصول مال به صاحب آن مي

كنيم: اگرجامعه  و جمع مال تاجري نگاه كنيم، سهم بزرگ جامعه را در كار او مشاهده مي
كند و  با چه كسي همكاري ميفروشد؟  خرد و به چه كسي مي نباشد، از چه كسي مي

  نمايد؟ همينطور كشاورز و صنعتگر و هر صاحب مالي ديگر. رفت و آمد مي
كند و به نمايندگي از طرف آن،  عه و دولتي كه بر كارهايش نظارت ميبنابراين، جام

كندف حق دارد كه سهمي در  دارد و كمبود افرادش را جبران مي مصالحش را منظور مي
هم در جامعة اسالمي افراد فقير يا مسكين وجود نداشته  مال مزبور داشته باشد. اگر

اي براي جامعه باشد  را بپردازد تا ذخيره واجب است كه زكاتشباشند، باز هم بر مسلمان 
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ناپذير است،  كه بهنگام ضرورت خرج كند و در راه خدا كه موردي كلي و دائمي و زوال
  به مصرف برساند.

  حق خدا

باشد، زيرا خداوند مالك حقيقي  زكات، عالوه بر همة اينها، حق خداوند متعال مي
و مال هم در حقيقت مال اوست، هاي زمين و آسمان است  همة موجودات و موجودي

 گذارندة آن خداوند بوده و انسان، پديدآورنده و بخشنده و در دسترسبراي اين كه 
  امكان و قدرت كسب مال خود را از او گرفته است.

نشاند و آن نهال بارور  رويد و يا نهالي مي كارد و آن چيز مي وقتي كه انسان، چيزي مي
تواند با عمل دست  زدن و آبياري و نگهداري، چقدر ميگردد، عمل دست او در شخم  مي

از آسمان آب فرستاده و در زمين جويها روان  ،كه زمين را هموار و مطيع كردهخدا، 
ساخته و غذاي تخم گياه را در دل خاك آماده نموده است تا به صورت درختي پرشاخ و 

ان در برابر توجهات برگ و بارور درآيد، قابل مقايسه است؟! آيا كار و تالش انس
خداوند، ابزار كار و انديشه و دقت  مقدار نيست؟ تازه اگر خداوندي، بسيار اندك و بي

  انسان را فراهم نكند، از او چه كاري ساخته است؟
به همين جهت، قرآن، فضل و بخشش خدا بر بندگانش را تشريح نموده، حق را به 

  فرمايد: جايگاه خود باز آورده و مي

﴿Λä÷ƒu t� sùr& $̈Β šχθèOã� øtrB ∩∉⊂∪ óΟ çFΡ r&u ÿ…çµtΡθãã u‘ ÷“ s? ÷Πr& ßøtwΥ tβθãã Í‘≡̈“9$# ∩∉⊆∪ öθs9 â !$t±nΣ 

çµ≈ oΨ ù= yèyfs9 $Vϑ≈ sÜ ãm óΟ çFù= sà sù tβθßγ©3x� s? ∩∉∈∪ $‾Ρ Î) tβθãΒ t� øóßϑ s9 ∩∉∉∪ ö≅ t/ ßøtwΥ tβθãΒρã� øtxΧ 

∩∉∠∪ ÞΟ çF÷ƒu t� sùr& u !$yϑ ø9 $# “Ï%©!$# tβθç/ u� ô³n@ ∩∉∇∪ öΝ çFΡ r&u çνθßϑ çFø9 t“Ρr& zÏΒ Èβ÷“ ßϑ ø9 $# ÷Πr& ßøtwΥ 

tβθä9 Í”∴ßϑ ø9 $# ∩∉∪ öθs9 â !$t±nΣ çµ≈ uΖ ù= yèy_ % [`% ỳ é& Ÿωöθn= sù šχρã� ä3ô±n@﴾  )70-63/ واقعه(.  
رويانيد يا ما؟ اگر بخواهيم،  ايد؟ آيا شما آن را مي كاريد، نديده آيا آنچه را كه مي«

كنيد كه: ما زيان ديده و بلكه  شگفتي زمزمه مي كنيم و شما با آن را خشك مي
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ريزيد  آشاميد چطور؟ آيا شما آن را از ابر فرو مي كه مي ايم! آبي را نصيب شده بي
  .»گزاريد؟ كنيم، پس چرا سپاس نمي يا ما؟ اگر بخواهيم آن را شور و تلخ مي

  فرمايد: و در سورة ديگري مي

﴿Ì�ÝàΖ u‹ù= sù ß≈ |¡ΡM} $# 4’ n< Î) ÿÏµÏΒ$yèsÛ ∩⊄⊆∪ $‾Ρ r& $uΖ ö;t7 |¹ u!$yϑ ø9 $# ${7 |¹ ∩⊄∈∪ §ΝèO $uΖ ø) s)x© 

uÚö‘ F{$# $y) x© ∩⊄∉∪ $uΖ ÷Kt7/Ρ r' sù $pκ� Ïù ${7 ym ∩⊄∠∪ $Y6uΖ Ïã uρ $Y7 ôÒs% uρ﴾  ) /28 - 24عبس(.  
انسان بايد به غذايش توجه كند كه ما آب را به نحو خاصي فرو ريختيم، سپس «

  .»نگور و خرما رويانديمزمين را شكافتيم و در آن دانه و ا
  فرمايد: و در جاي ديگر مي

﴿×πtƒ# u uρ ãΝçλ°; ÞÚö‘ F{$# èπtG ø‹ yϑ ø9$# $yγ≈ uΖ ÷� u‹ ômr& $oΨ ô_{� ÷zr&uρ $pκ ÷]ÏΒ ${7 ym çµ÷Ψ Ïϑ sù tβθè= à2ù' tƒ 

∩⊂⊂∪ $oΨ ù= yèy_uρ $yγŠ Ïù ;M≈ ¨Ζ y_ ÏiΒ 9≅Š Ïƒ‾Υ 5=≈oΨ ôã r&uρ $tΡ ö� ¤fsùuρ $pκ� Ïù zÏΒ Èβθã‹ ãèø9 $# ∩⊂⊆∪ 

(#θè= à2ù' u‹ Ï9 ÏΒ ÍνÌ� yϑ rO $tΒ uρ çµ÷G n= Ïϑ tã öΝÍγƒÏ‰ ÷ƒr& ( Ÿξsùr& tβρã� à6ô±o„﴾ )35 -33/ يس(.  
اي  ن دانهآاش كرديم و از  اي است براي آنها، كه زنده زمين مرده هم نشانه«

خورند و در آن باغهايي از انواع خرما و انگور قرار داديم و  درآورديم كه مي
هاي خود بخورند،  اش و از محصول كار دست ثمره هايي جوشانديم. تا از چشمه

  .»گزارند؟ پس چرا سپاس نمي
گزارند، در حاليكه از حاصل فعاليت دست خود كه در واقع  ، چرا سپاس نميآري

ها را  خورند؟ خداوندي كه زمين مرده را احياء نموده دانه نتيجة عمل دست خداست، مي
  ها باز كرد. و چشمهاز آن رويانيد و باغستانهايي پديد آورد 

 اي از زندگي، در هر جنبه عمل دست خدا، منحصر به كار زراعت نيست، بلكه
كنيم  اي پيدا نمي صنعت و ديگر كارها دخالت دارد. مثالً در صنعت مادة اوليهكشاورزي، 

كه محصول كار انسان باشد و نه خدا. براي همين است كه خداوند آهن را نعمتي بر 
  هار منت نموده و گفته است:مردم شمرده و اظ

﴿ ...$uΖ ø9 t“Ρ r&uρ y‰ƒÏ‰ptø: $# ÏµŠ Ïù Ó ù̈' t/ Ó‰ƒÏ‰x© ßìÏ�≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ...﴾   )25/ حديد(.  
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  .»و آهن را نازل كرديم كه سختي زياد و منافعي براي مردم دارد«
اين است كه خداوند، آهن را با تدبيري آسماني و عالي  »نازل كردن« منظور از تعبير

  انسان هيچ دخالتي در آن ندارد، آفريده است.كه 
راجع به  باشد. چنانكه راه يافتن و توجه به صنايع نيز، نتيجة الهام خدا و تعليم او مي

  فرمايد: مي صداود پيامبر

﴿çµ≈ oΨ ÷Κ ‾= tæuρ sπyè÷Ψ |¹ <¨θç7 s9 öΝà6©9 Ν ä3oΨ ÅÁósçG Ï9 .ÏiΒ öΝ ä3Å™ù' t/ ( ö≅yγsù öΝçFΡ r& tβρã� Å3≈ x©﴾

  .)80/ انبياء(  
اهدارد، آيا بافي را آموزش داديم تا شما را در جنگها محفوظ نگ به او حرفة زره«

  .»كنيد؟ گزاري مي سپاس
رزقي است كه خداوند آن را به عنوان يك فضل و نعمت در  حاصل آن كه ثروت،

اختيار انسان قرار داده و انسان ضمن يادآوري عمل و كوشش خود در كسب آن بايد 
جا نيست  ال عجيب و بييادآور شود و با اين ح ،را نيز در ايجاد و امداد نقش قدرت الهي

قسمتي از آنچه را كه خداوند نصيبش كرده است، به منظور انجام  ]بندة خداكه انسان [
حكم او و سپاسگزاري در برابر نعمتهايش در اختيار بندگان خدايي كه برادران او 

  فرمايد: اوند ميباشند، بگذارد. براي اين است كه خد مي

﴿ ...(#θà) Ï�Ρr& $£ϑ ÏΒ Ν ä3≈ oΨø% y— u‘ ...﴾  )254/ بقره(.  
  .»ايم انفاق كنيد از آنچه به شما داده«

﴿$®ÿÊΕuρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθà) Ï�Ζ ãƒ﴾  )3/ بقره(.  
  .»كنند ايم انفاق مي و از آنچه كه ما به ايشان داده«
و مسئول حفظ و باروري و كه مال، مال خداست و انسان جز امانتدار  كند و بيان مي
  گويد: باشد. خداوند مي برداري و بهره رساندن از آن، نمي انفاق و بهره

﴿Νèδθè?# uuρ ÏiΒ ÉΑ$̈Β «! $# ü“Ï% ©!$# öΝ ä38 s?#u﴾  )33/ نور(.  
  .»از مالي كه خدا به شما داده است به آنها نيز بدهيد«

  فرمايد: و نيز مي
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﴿(#θà)Ï�Ρr&uρ $£ϑ ÏΒ /ä3n= yèy_ tÏ� n= ø⇐ tG ó¡•Β ÏµŠ Ïù﴾  )7/ حديد(.  
  .»از چيزهايي كه شما را در آن مسئول و جانشين قرار داده است، انفاق كنيد«

زكات به عنوان حق خدا، چيزي است كه آن را از ماليات نظامهاي  اين طرز تلقي
كند. زكات، هم نوعي ماليات است و هم نوعي عبادت... ماليات  مادي ديگر، متمايز مي

آن لحاظ است كه حق مشخص و مفروض و غيرقابل گذشتي است كه بودنش از 
و عبادت  ،توزيع آن بر عهدة دولت اسالمي قرار داده شده است مسئوليت گردآوري و

آن را به منظور اطاعت از دستور خدا و شكر و  ش به خاطر اين كه فرد مسلمان،بودن
اداي رسمي اين ماليات را در اسالم  ،پردازد. به همين جهت سپاس و اقرار به فضل او مي

صورتي كه با نيت نزديكي به خدا همراه نباشد، قبول ندارد، بلكه حتي دوست ندارد كه 
ميلي و ناراحتي و همچون يك تاوان (و باج و خراج) بپردازد و  مسلمان آن را از روي بي

ا خداوند«است كه هنگام پرداخت آن بگويد:  به دهندة زكات سفارش نموده صپيامبر
اقبالي قرار ده، نه به عنوان يك تاوان و  اين را به عنوان يك فرصت نيكو و خوش

هر كسي اين سه كار را انجام دهد مزة ايمان را چشيده «همچنين گفته است:  .1»غرامت
مالش را با است: تنها خدا را به عنوان اين كه معبودي جز او نيست، بندگي كند، زكات 

و يكي از عوامل خطرناك براي اين امت را،  .2»دازد و...خرسندي و رضايت قلبي، بپر
  .3غنيمت شمرده شدن امانت و غرامت به حساب آمدن زكات دانسته است

  اهداف زكات
  رشد و افزايش - 2پاكي و نظافت  - 1واژة زكات در زبان عربي دو معني دارد: 

________________ 

  روايت از ابن ماجه.» اللَّهم اجعلْها مغَْنما والَ َتجعلْها مغْرَما« -1
ةً د طَعم طَعم اإلِيمانِ منْ عبد اللَّه وحده وأَنَّه الَ إِلَه إِالَّ اللَّه وأَعطَى زَكاةَ ماله طَيبثَالَثٌ منْ فَعلَهنَّ َفَق« -2

ها َنفْسروايت از ابوداود.» ..بِه  
صفت هر گاه امت من پانزده «شود كه  اين را ترمذي از قول علي روايت كرده و با اين عبارت آغاز مي -3

  و حديث ضعيفي است.» گردد... را دارا شد، گرفتار بال مي
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است كه اسالم از آن جهت اين كلمه را براي بيان فريضة مالي مشخص، برگزيده 
  تواند نشان دهندة هدف و مقصود اسالم از اين فريضه باشد. مي

به معني طهارت باشد. از طرفي  بنابراين، زكات، هر دو مفهوم پاكي و رشد را دارا مي
تواند آدمي  باشد. اين آفت رواني مؤثري كه مي انگيز مي دروني فرد ثروتمند از بخل نفرت

رو يا فروختن وطن وادار سازد و هيچ فرد يا را به ريختن خون و از دست دادن آب
  شود: اي كه گرفتار آن باشد (يعني حرص و آز) رستگار نمي جامعه

﴿ ...tΒ uρ s−θãƒ £x ä© ÏµÅ¡ø� tΡ š�Í× ‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ šχθßsÎ= ø� ßϑ ø9   .)9 حشر/(   ﴾#$
  .»خود محفوظ شوند آنان سرفرازانند كساني كه از خسيسي نفس«

هارت نفس فقير از حسد و بدخواهي نسبت به ثروتمند ط و از طرف ديگر باعث
   :انبازكنندة مال خدا كه

﴿“Ï% ©!$# yìuΗ sd Zω$tΒ …çνyŠ£‰ tã uρ ∩⊄∪ Ü= |¡øts† ¨βr& ÿ…ã&s!$tΒ … çνt$ s#÷{r&﴾ )3-2/ همزه(.  
ثروتش باعث جاودانگي كند كه  شمارد و خيال مي اندوزد و آن را مي ثروت مي«

  »اوخواهد بود
كه الزمة بخشش و نيكي، انعطاف قلب انسان است، همانطور كه  زيرا. گردد مي

مندي طرف ديگر، موجب لبريزي قلب محرومان از خشم و  محروميت يك طرف و بهره
  باشد. كينه مي

از عوامل نابودي و  ]چه ثروتمند و چه تهيدستزكات، باعث مصونيت كل جامعه [
آية كريمة زير، اشاره به همة اين و شايد منظور  تفرقه و كشمكش و فتنه و تباهي است

  آثار باشد:

﴿õ‹è{ ôÏΒ öΝ ÏλÎ;≡uθøΒ r& Zπs% y‰ |¹ öΝèδ ã� ÎdγsÜ è? Ν Íκ�Ïj. t“ è? uρ $pκ Í5 ...﴾  )103/ توبه(.  
شان كني و رشد و نمو  اي (زكاتي) بگير، كه به وسيلة آن پاكيزه از اموالشان صدقه«

  .»به نفس آنان دهي
. چون وقتي كه حق كس ديگري به مال تعلق شود باعث پاكي مال ميزكات همچنين 

وقتي كه حق مزبور از آن جدا گردد، باقي لودگي تا آسازد و اين  گرفت، آنرا آلوده مي
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ر خانه، سنگ غصبي د«اند كه:  ن دراين قبيل موارد گفتهخواهد بود. بعضي از گذشتگا
مال را در گرو  همه ه به فقيري تعلق گيرد، آلودگي. پولي هم ك»خرابي آن را در گرو دارد

شر و آفت آن را چون زكات مالت را پرداختي، «نقل شده است كه  صدارد و از پيامبر
ود را با دادن زكات محفوظ اموال خ«ست كه و حتي روايت شده ا .1»اي از خود رانده

   .2»بداريد
ثروتمندان خيلي به اين مصونيت احتياج دارند! بخصوص در عصر ما كه اصول 

  اند!! انقالبات سرخ آغاز و گسترش يافته نيان كن واعتقادي ب
رشد  زكات دربردارندة رشد و فزوني است، ]گذشته از طهارت و پاكي[از سوي ديگر 

رساند و نيكي  شخصيت و موجوديت معنوي فرد ثروتمند به عنوان انساني كه خير مي
اني خود را بلند كند بخشد تا برادران ديني و انس كند و از دارايي و دستاورد خود مي مي

و مبارزي به او دست  وحق خدا را بجا آورد. در درون احساس شخصيت پيروزمند
كه عمالً بر ضعف خود و بر شيطان حرص و هواي نفس غلبه يافته  بيند مي دهد و مي

و شايد بتوانيم آن را از عبارت  است. اين همان رشد نفساني و زكات معنوي است

﴿öΝ èδã� ÎdγsÜ è? ΝÍκ� Ïj.t“ è? uρ﴾  .در آية گذشته، برداشت كنيم  

رساند، زيرا در  در اين جا اضافة تزكيه (تزكيهم) به تطهير، مطلبي را كه بيان كرديم مي
  اي معنا و داللت ويژة خود را دارد. قرآن، هر كلمه

شود، زيراكه او خود را به خاطر فقر و  همچنين زكات، باعث رشد شخصيت فقير مي
كند و در نتيجه فقر و  متروك احساس نمي اهميت و پايمال و بي جامعه ناتواني، در

شود. بلكه برعكس، جامعة او براي  ناتواني، از درون به تباهي و نابودي كشانده نمي
با تمام  كند و نجاتش از گرفتاري و سقوط و برداشتن بارهاي سنگين از گردنش، سعي مي

همه گذشته، زكات را از يك  گشايد. از اين قدرت خويش، دست كمك به سويش مي
كند كه در برابرش احساس خواري نموده برتري او را نسبت به خود  ص دريافت نميشخ

________________ 

  روايت از حاكم.» شَرَّه عْنك أَذْهبت َفقَد مالك زَكاةَ أَديت إِذَا« -1
  ابوداود، ضمن روايات مرسل نقل كرده است.» ِبالزََّكاةِ أَمواَلكُم حصُنوا« -2
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گيرد تا آسيبي به حيثيتش نرسد.  بپذيرد، بلكه آن را به عنوان حق خود، از دولت مي
ت ناراح گذاري و موقعي هم كه قرار باشد افراد شخصاً زكات بدهند، قرآن آنها را از منت

  فرمايد: كردن فقير برحذر داشته مي

﴿×Αöθs% Ô∃ρã� ÷è̈Β îοt� Ï�øótΒ uρ ×� ö�yz ÏiΒ 7πs% y‰ |¹ !$yγãèt7 ÷Ktƒ “]Œr& 3 ª! $#uρ ;Í_xî ÒΟŠÎ= ym﴾  

  .)263/ بقره(  
اي كه آزاري در پي دارد بهتر است و خدا  سخن پسنديده و گذشت، از صدقه«

  .»غني و بردبار است
شود. شايد گروهي از اين  مال و بركت يافتن آن مي سبب رشد ديگر اين كه زكات،

كاهد و  را بعيد بدانند، زيرا زكات، در ظاهر چيزي از مال مي سخن تعجب كنند و آن
  افزايش آن باشد؟ چگونه ممكن است عامل ازدياد و

كه در پشت اين كاهش ظاهري، يك افزايش حقيقي وجود دارد. دانند  اما آگاهان مي
ثروت جامعه و حتي افزايش در مال شخص توانگر! زيرا كه اين مبلغ  مجموع افزايش در

  گردد. مي پرداختي اندك، از طريق ديگري دانسته يا ندانسته به صورت چند برابر به او بر
هاي غني با كمك مالي به بعضي از دول بينيم برخي از دولت طه است كه ميدر همين راب

و نه براي خدا، بلكه به منظور ايجاد نيروي كنند  فقير، اظهار بخشش و بزرگواري مي
  خريد براي توليدات خود.

بينيم كه يك دينار در دست فردي كه  اگر يك نگرش عميق به مسأله داشته باشيم، مي
طپند و زبانها ثناگويش هستند، خيلي قويتر و فعالتر از چندين  دلها براي محبت او مي

كه همگان، آرزومند شكست و نابوديش  دينار دارائي شخص خودبين و خودپرستي است
  باشند. مي

شايد اين تفسير اقتصادي از رشد و نمو است كه در ضمن آيات زيرين قرآن، مورد 
  اشاره قرار گرفته است:

﴿!$tΒ uρ Ο çFø) x�Ρr& ÏiΒ & óx« uθßγsù … çµà� Î= øƒä† ( uθèδ uρ ç� ö�yz šÏ% Î—≡§�9 $#﴾    

  .)39/ سباء(  
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دهنده  كند و او بهترين روزي خدا جاي آن را پر ميهر چيزي را انفاق كنيد «
  .»است

﴿ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# ãΝä. ß‰Ïètƒ t� ø)x� ø9$# Νà2ã� ãΒ ù' tƒuρ Ï !$t±ósx� ø9 $$Î/ ( ª! $#uρ Ν ä.ß‰ Ïètƒ Zοt� Ï�øó̈Β çµ÷Ζ ÏiΒ 

WξôÒsùuρ 3 ª! $#uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ= tæ﴾  )268/ بقره(.  
و خدا وعدة مغفرت و  دارد دهد و شما را به فحشا وا مي شيطان وعده فقر مي«

  .»گر و داناست دهد و او گشايش فضل خود را مي

﴿!$tΒ uρ Ο çF÷� s?#u ÏiΒ ;ο4θx. y— šχρß‰ƒÌ� è? tµô_uρ «! $# y7 Í× ‾≈ s9'ρé' sù ãΝ èδ tβθà� ÏèôÒßϑ ø9 $#﴾  

  .)39/ روم(  
  .»گيرند ني خواهيد بود كه فزوني ميهر زكاتي را كه به خاطر خدا بدهيد، از كسا«

﴿ß,ysôϑ tƒ ª!$# (#4θt/ Ìh�9 $# ‘Î/ ö�ãƒuρ ÏM≈ s% y‰ ¢Á9   .)276/ بقره(  ﴾#$
كشاند و صدقات را  خداوند ربا (سود سرمايه بدون كار) را به نابود و نقصان مي«

  .»دهد نمو مي
عالوه بر تأثير علل و عوامل شناخته شده، نقش عنايت الهي در جريان  در اين جا نبايد

خداوند از فضل خويش به هر كس كه اين جايگزيني و افزايش را ناديده گرفت. 
  دهد و فضل و بخشش عظيمي دارد. بخواهد، مي

عالوه بر آنچه گفته شد، زكات يكي از وسايل تضمين اجتماعي است كه از طرف 
پذيرد كه در ميان جامعه و امتش كساني يافت  اسالم مطرح گرديده است. اسالم نمي

و پناهگاهي براي خود را نداشته باشند. شوند كه امكان تأمين روزي كافي، لباس، مسكن 
باشند كه براي همة اشخاص تحت پوشش اسالم به وفور پيدا  اينها ضرورياتي مي

بايد اين ضروريات و ساير نيازمنديها را از طريق سعي و  شوند و فرد مسلمان مي مي
تضمين تالش خود به دست آورد. اما اگر قادر به اين كار نبود، بوسيلة جامعه تأمين و 

پناهي در مقابل گرسنگي و برهنگي و درماندگي رها  گردد و همچون صيد بي مي
  شود. نمي
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ترتيب، اسالم به مسلمانان آموخته است كه همچون پيكر واحدي باشند و هر گاه  بدين
و زكات برنامة اساسي اين كفالت اجتماعي قسمتي به درد آمد، همگي احساس درد كنند، 

  و محروم است كه از سوي اسالم مقرر شده است.زندگي افراد ناتوان 
باشد،  و فقيران مي زكات، يكي از وسائل مورد نظر براي كاستن فاصلة ميان ثروتمندان

به عنوان ديني كه فطرت انساني را تأييد نموده و در اصالح و ترقي آن زيرا اسالم [
مالكيت فردي  ]ساختن و سركوبيش اعالن جنگ ننموده استكن  كوشيده و براي ريشه

را خواستار تملك و ناشي از يك عامل مشروع را پذيرفته و به احساساتي كه انسان 
نمايد، پاسخ داده است. به عبارت ديگر، اسالم به تفاوت ذاتي  سازي مي رقابت و ذخيره

ترديد زاييدة تفاوتها و اختالفات اساسي  كه بيمنديها نسبت به يكديگر  مردم از نظر بهره
ر امكانات و خصايص و تواناييهاي افراد است، اعتراف نموده است ولي اين ديگري د

بدان معنا نيست كه ثروتمند را در ازدياد ثروت خويش و تهيدست را در مسير شدت 
روزي رها نمايد تا در نتيجه، جدايي ميان دو دسته زيادتر گردد و اغنياء  گرفتن فقر و تيره

بايد در  برج عاج باشد و فقيران، قشري كه مي قشري شوند كه سرنوشتشان زندگي در
هاي  بلكه با تشريفات قانوني و توصيههاي بدبختي و محروميت جان سپارند.  ويرانه

دخالت نموده و در نهايت براي  ،اخالقي، براي كمتر ساختن مسافت ميان اينها و آنها
  .طغيان ثروتمندان حدي قرار داده و سطح فقيران را باالتر برده است

اين جا در پي بيان روشها و ابزارهاي اسالم در اين تقريب، از قبيل تحريم ربا و 
گويم كه بارزترين نمونه  احتكار و اسراف و عياشي و ... نيستم، بلكه فقط از زكات مي

  باشد از: گرفتن از اغنياء و دادن به فقراء. اينگونه وسايل است و عبارت مي
سازي و خارج كردن پول از انبارها و  با ذخيرهترين سالح در جنگ  برنده ،زكات

سوراخها به منظور جريان يافتن در ميدان فعاليت و توليدات است، به جاي آن كه 
سازد و از جريان باز  فايده بماند. كسي كه ثروت را گنجينه مي كار و بي همچون منابعي بي

ه و از فعاليت در شبيه كسي است كه سربازي از ارتش اسالم را حبس نمود ،دارد مي
ميدان جهاد باز دارد و اين تشبيه درستي است. زيرا پول در گردش و مورد استفاده، 
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ملت و آسايش و سربلندي آن قرار گرفته و پول انباشته و سربازي است كه در خدمت 
  ماند. گنجينه شده، به سرباز بازنشسته و يا محبوس مي
سازان  آن، از خشم خدا نسبت به ذخيرهاسالم به همين جهت كنز را حرام كرده و قر

  حريص اطالع داده و فرموده است:

﴿šÏ% ©!$# uρ šχρã” É∴õ3tƒ |= yδ ©%!$# sπāÒÏ� ø9 $# uρ Ÿωuρ $pκ tΞθà) Ï�Ζãƒ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# Νèδ ÷�Åe³t7 sù 

A>#x‹ yèÎ/ 5ΟŠÏ9 r& ∩⊂⊆∪ tΠöθtƒ 4‘yϑ øtä† $yγøŠn= tæ ’Îû Í‘$tΡ zΟ ¨Ζyγy_ 2”uθõ3çG sù $pκ Í5 öΝ ßγèδ$t6Å_ 

öΝ åκæ5θãΖ ã_uρ öΝ èδ â‘θßγàß uρ ( #x‹≈ yδ $tΒ öΝ è? ÷”t∴Ÿ2 ö/ä3Å¡à�Ρ L{ (#θè%ρä‹ sù $tΒ ÷ΛäΖ ä. 

šχρâ“ ÏΨ õ3s?﴾  )35-34/ توبه(.  
كنند و آن را در راه خدا انفاق  كساني را كه زر و سيم را بر هم انباشته مي«

د و بر كنند، به عذابي دردناك بشارت بده، روزي كه (پولها) داغ كرده شون  نمي
ها و پشتهاي آنان نهاده شوند: اين، همان چيزي است كه  روها و پهلوها و چهره

  .»سازي خود را ذخيره كرديد براي خودتان، پس بچشيد مزة ذخيره
اي عملي در جهت مبارزه با كنز  حتي به اين وعده نيز اكتفا ننموده و عالوه بر آن نقشه

 5/2ساله كند كه هر  كدام انساني قبول ميباشد.  نموده است كه همان زكات ميترسيم 
  اش كاسته گردد و آن سرمايه همچنان بدون فعاليت ورشد باقي بماند؟ از سرمايه درصد

 ر راه توليد و استفاده قرار ندهد،اگر در صدد جبران كاهش مالش برنيايد و آن را د
وع بود كه رسول زكات پس از چند سال همة آن را خواهد بلعيد... با توجه به همين موض

به سرپرستان اموال يتيمان دستور داد كه آنها را به جريان بازرگاني بياندازند تا با  صاكرم
  .1پرداختن زكات، تمام نشوند

________________ 

  ه است.مضمون حديثي كه ترمذي روايت كرد -1
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  گواهي نويسندگان بيگانه
چنين وضعي دارد و اينها قسمتي از اهداف و اسرار آن بود. بنابراين جاي  در اسالم زكات

ستايند و از  بسياري از نويسندگان و محققان غربي آن را مي شگفتي نيست اگر ببينيم كه
  كنند. ريزي ممتاز آن، تمجيد مي اسالم به خاطر برنامه

در اسالم، راه حل دو مشكلي كه دنيا را به خود مشغول «گويد:  مي »لئودورويچ«
  گويد:  بيني شده است: يكي اين سخن قرآن كه مي اند، پيش داشته

﴿$yϑ ‾Ρ Î) tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ×οuθ÷zÎ) ﴾  )10/ حجرات(.  
  .»مؤمنان برادر همديگر اند«

زكات بر هر صاحب «باشد. و دومي مقرر كردن  اكيت ميو زيباترين اساس اشتر
  .1»مالي

غير از كارل ماركس [ از قول ماركس »والنظام العالمي الجديدسالم اإل«مؤلف كتاب 
ات، يك تكليف ديني است كه اين ماليكند:  راجع به زكات چنين نقل مي ]اشتراكي

پرداختنش بر همگان واجب است و عالوه بر اين ويژگي ديني، يك نظام كلي اجتماعي 
بوده و منبعي است كه دولت اسالمي محمدي، از طريق آن امكان كمك به نيازمندان را 

اي استبدادي و اجباري و  آورد و براساس يك روش محكم و استوار و نه شيوه فراهم مي
  ريزي شده است. موقتي، پي طحي ونه س

اسالم، اولين بنيانگذار اين نظام در سراسر تاريخ بشر بوده است. ماليات زكاتي كه از 
شود تا به وسيلة دولت، براي افراد نيازمند و  طبقات مالك و تاجر و ثروتمند گرفته مي

امعه و درمانده مصرف شود، حصارهاي عامل جدايي و فاصلة گروههاي تشكيل دهندة ج
از يكديگر را منهدم ساخته و مردم را در يك چهارچوب اجتماعي عادالنه دولت واحد 

كند كه بر پاية امتيازات و تبعيضات  نموده است و بنابراين نظام اسالمي ثابت مي متحد
  باشد. انگيز استوار نمي نفرت

________________ 
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كفايت دين اسالم «كند كه:  خاورشناس معروف نقل مي »ماسيفيون«همچنين از قول 
الزم براي تالش در جهت عملي ساختن انديشة مساوات را دارد. يكي از راه زكات و 

اولية مردم دار و مالياتهاي غيرمستقيم كه بر ضررويات  ديگري از راه مبارزه با وامهاي بهره
پذيرد و  داري تجاري را مي سرمايه شوند، در عين حال مالكيت فردي و بسته مي

هاي اشتراكي  برنامهداري و  موضعي متوسط در ميان نظريات سرمايه بار ديگر ترتيب بدين
  .»كند اتخاذ مي

  پايبندي به زكات، براي بازگرداندن عظمت اسالمي كافي است
اسالم به خاطر مقرر داشتن زكات، بر همة « گويد: در تفسير خود مي /شيخ رشيد رضا 

و انديشمندان همة ملتها به اين  همانطور كه متفكران[ اديان و آيينها برتري يافته است
 ميان آنها با و چنانچه مسلمانان اين اصل ديني خود را برپاي دارند، در ]اعتراف دارند

اي كه خداوند به آنان بخشيده است، فقير مستمند و يا  روزي و نعمت فراوان و گسترده
 ف را كناره و تكلييضخسارت ديدة بدبختي پيدا نخواهد شد. ولي بيشتر آنها، اين فر

هاي  در زمينهملتها همة  نهاده و به دين و ملت خود ستم روا داشتند و در نتيجه از
 دست دادند و تر شده و عزت و شرافت خود را از تر و بيچاره اقتصادي و سياسي، بدبخت

پسران خود به ديگران وابسته  حتي در پرورش دختران و طفيلي ديگر ملتها گرديدند و
كنند و  ديني را به آنان تلقين مي ر مدارس خود، تبليغات مسيحيت و يا بي. آنها هم دشدند

گسلند و آمادة بندگي  دين و دنيايشان را به تباهي كشيده، پيوندهاي ملي و نوعيشان را مي
دين  شود: چرا خودتان مثل اين راهبان و مبلغان بي سازند. وقتي هم كه گفته مي اجانب مي

امكان مالي اين كار را در اختيار نداريم، گويد:  كنيد؟ مي يجاد نميبندو بار، مدارسي ا و بي
اما حقيت آنست كه اينها دين و عقل و بلند همتي و غيرت چنين كارهايي را ندارند! آنها 

بينند كه افراد ملتهاي ديگر، بدون داشتن الزام ديني و فقط براي تعهد عقلي و ملي و  مي
كنند ولي از ديدن اين  يريه و سياسي پول خرج ميهاي خ قومي، براي مدارس وجمعيت

كنند و به همين كه سربار آنها باشند خرسند و  احساس مسئوليتي نمي واقعيتها، حركت و
  راضي هستند، دينشان را ترك نمودند و در نتيجه دنيايشان هم تباه گرديد:
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﴿(#θÝ¡nΣ ©! $# öΝ ßγ9 |¡Σ r' sù öΝåκ |¦à�Ρr& 4 š�Í× ‾≈ s9'ρé& ãΝèδ šχθà) Å¡≈ x�ø9   .)19/ حشر( ﴾#$
  .»را از يادشان بردف آنها فاسقانندخدا را فراموش كردند و او هم خودشان «

بر همة اصالحگران جوامع اسالمي الزم است كه از اصالح آثار باقيمانده از  بنابراين،
(مسلمين) آغاز كنند و اين كار از طريق تشكيل جمعيتي براي  دين و شرف در ميان آنها

مصالح وابستگان اين  آوري زكات و صرف آن قبل از هر چيزي در برنامة جمعتنظيم 
نكته در برنامة جمعيت مزبور، مورد توجه   بايد اين پذير است. همچنين مي انجام جمعيت،

با كفر و ارتداد مصرف شود و سهم تواند در مبارزه  مي »قلوبهم ةلفالمو«كه سهم باشد 
در آزادگي بردگان نداشته باشد، قابل مصرف در رفي هنگامي كه مورد مص »في الرقاب«

نيز با  »سبيل اهللا في«باشد و سهم  از بندگي استعمار ميجهت رهايي ملتهاي مستعمره 
جهاد براي نگهداري آن از حكومت اسالمي كه از مصرف در راه كوشش براي احياي 

اسالم و دفاع  باشد، منطبق است. دعوت به تجاوز دشمن، در زمان وجودش باالتر مي
با شمشير و نيزه ميسر نباشد، مورد مصرف زباني و قلمي از آن در صورتي كه دفاع 

  باشد. ديگري براي سهم مذكور مي
حساب،  بدانيد كه زكات دادن همه يا اكثريت مسلمانان و مصرف آن از روي نظم و

سرزمينهاي تواند سبب باز پس گرفتن  براي بازگشتن عظمت اسالم كافي است و بلكه مي
از دست رفتة اسالمي و نجات مسلمانان از سلطه كفار باشد و زكات چيزي جز پرداخت 
يك دهم يا يك چهلم از زيادي اموال ثروتمندان نيست و ما شاهديم كه ملتهاي حاكم بر 

آن كه  حاكميت، مبلغي بيشتر از اين انداز را بي مسلمانان حتي پس از كسب برتري و
   .1»كنند ني داشته باشند، در راه جامعه و ملت خويش بذل ميتكليف و التزام دي

  زکات فطر
نظيري از زكات اسالمي وجود دارد كه همچون زكات پول، تابع سرمايه و مانند  نوع بي

باشد ميزان سختي و آساني و  و حبوبات نمي ها و زراعت، وابسته به محصول زكات ميوه

________________ 
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در و به خاطر اين كه  »زكات فطر«است از صاب را ندارد و آن عبارت رسيدن به حد ن
  گردد، بدين اسم خوانده شده است. سال واجب مي پايان ماه رمضان هر

شود و يك بخشش و كمك فوري از مواد غذايي  اين برنامه بطور ساليانه تكرار مي
داري و فرا رسيدن عيد و براي  غالب اهل منطقه است كه به مناسبت سرآمدن روزه

داري و شادباش عيد و به عنوان  خدا به خاطر نعمت موفقيت در روزه سپاسگزاري از
نياز كردن آنان از درخواست و التماس،  مسلمان با برادران محتاج خود و بي همياري فرد

براي چنين مناسبتي مقرر گرديده است، وقت شود و چون  در روز عيد پرداخت مي
اين باره نقل شده عباس در  ابنو از  .دهپرداختن آن به مدت قبل از نماز عيد محدود گردي

ها و نيز به  دار از بيهوده كاري زكات فطر را براي پاكي روزه صرسول خدا«است كه: 
مقبول  ،خاطر كمك به درماندگان مقرر نمود. هر كس آن را پيش از نماز به جاي آورد

  .1»آمد است و هر كس بعد از نماز پرداخت نمود، يك صدقة معمولي به شمار خواهد
پرداخت ... و شافعي گفته است  يكي دو روز قبل از عيد ميزكات فطر را ابن عمر، 

  جلو انداختن آن از اول ماه نو، مجاز است. :كه
اسالم، اين زكات را بر هر مسلماني كه مقدار تعيين شدة آن را كه يك صاع از گندم يا 

اش در روز و شب عيد  ادهباشد، عالوه بر غذاي خود و خانو غيره مي جو يا خرما و
آن را از طرف خود و كساني كه  بايد داشته باشد، واجب كرده است و هر مسلماني مي

  باشد مانند همسر، فرزندان و مستخدم بپردازد. مسئول مخارج آنان مي
زكات فطر رمضان  صرسول خدا«اند كه گفت:  ز ابن عمر نقل كردهمسلم و بخاري ا

مرد و زن و كوچك و جو براي هر مسلمان آزاد و بنده،  را يك صاع خرما يا يك صاع
  .»بزرگ واجب كرد

نگري ممتاز اسالم است كه اين زكات را فقط برعهدة  اين، نشانة دورانديشي و ژرف
دارندگان اموال بيشتر از حد نصاب قرار نداده بلكه تقريباً بر همة مسلمانان واجب 

كساني كه يك كاسه و ثلث آن، حبوباتي  شوند زيرا خيلي كم پيدا ميگردانيده است. 

________________ 
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افزون برغذاي شبانه روز خود نداشته باشند. دورانديشي و حكمت مزبور در تشويق 
مسلمان به بخشش و آموزش انفاق به او هر چند كه در فقر و سختي باشد، و آگاه 

به عنوان بخشنده و نه  ساختنش از بزرگواري و شخصيت خود، در حالي كه دستش را
هاي متقين كه  جهت از جمله ويژگي شود. بدين نمايان ميكند،  واست كننده دراز ميدرخ

  مهيا كرده، اين است كه آنان؛ خداوند، بهشتي به پهناي آسمانها و زمين را برايشان

﴿tÏ% ©!$# tβθà) Ï�Ζ ãƒ ’ Îû Ï !#§� œ£9$# Ï!# §� œØ9$# uρ﴾  )134/ آل عمران(.  
  .»كنند نفاق ميكساني هستند كه در گشايش و سختي، ا«

وقتي كه اين حكمت واال را دريافتيم، از اين كه اين زكات را كسي هم كه خود 
كند، در شگفت نخواهيم بود. زيرا كه وي  پردازد و زياني هم نمي مستحق زكات است، مي

 فرمايد: در اين باره مي صگيرد. پيامبر اكرم دهد و از چندين طرف مي از يك طرف مي
هر فردي كوچك، بزرگ، آزاد، بنده، مرد، زن، دارا و ندار واجب  يك صاع گندم بر«

نمايد و ندار براي اين كه  است. دارا به خاطر اين كه خداوند او را از اين طريق تزكيه مي
  .1»گرداند قداري كه داده به او برميخداوند بيش از آن م

  در مال، حقي به غير از زكات نيز هست
مال شخص مسلمان نيست، بلكه يك حق مكرر و معين و  زكات، تنها حق پرداختني در

معمولي است. در ثروت، حقوق ديگري باقتضاي شرايط و نيازها و براساس اعتقاد به 
وجدان فرد مسلمان و احساسات پاك اسالمي او وجود دارد كه اندازه و زمان محدود 

  معيني ندارد.
آمد و  صيم نزد پيامبرروايت شده است كه مردي از بني تم �از انس بن مالك 

باشم،  اهللا، من ثروت فراواني دارم و داراي قبيله و مال و سرزميني مي گفت: يا رسول
فرمود: مقدار زكات را از  صچكار كنم و چطور انفاق نمايم؟ رسول خدا :گوييد مي

مالت جدا كن تا تو را پاكيزه گرداند و به خويشاوندان خود رسيدگي كن و حق مسكين 

________________ 
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رسيدگي به خويشان به وسيلة مال و  سان، . و بدين1ه وسائل را بشناس و بجاآورو همساي
درك حق مسكين و همسايه و درخواست كننده را حقوقي افزون بر زكات قرار داده 

  است. خداوند راجع به حقيقت نيكي و عناصر تشكيل دهندة آن فرموده است:

﴿}§øŠ©9 §� É9 ø9 $# βr& (#θ—9 uθè? öΝ ä3yδθã_ãρ Ÿ≅ t6Ï% É−Î� ô³yϑ ø9$# É> Ì� øóyϑ ø9 $#uρ £Å3≈ s9 uρ §�É9 ø9 $# ôtΒ 

ztΒ# u «! $$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ $# Ïπx6Í× ‾≈ n= yϑø9 $# uρ É=≈tG Å3ø9 $#uρ z↵Íh‹ Î;̈Ζ9 $# uρ ’ tA#u uρ tΑ$yϑ ø9 $# 4’ n?tã 

ÏµÎm6ãm “ÍρsŒ 4†n1 ö� à)ø9 $# 4’yϑ≈ tG uŠø9 $#uρ tÅ3≈ |¡yϑ ø9 $# uρ tø⌠ $# uρ È≅‹Î6¡¡9 $# t,Î#Í←!$¡¡9 $# uρ ’ Îûuρ 

ÅU$s% Ìh�9 $# uΘ$s% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# ’ tA#u uρ nο4θŸ2̈“9 $# šχθèùθßϑ ø9 $# uρ öΝÏδ Ï‰ ôγyèÎ/ #sŒÎ) (#ρß‰ yγ≈ tã ( 
tÎ� É9≈ ¢Á9 $# uρ ’ Îû Ï !$y™ù' t7 ø9 $# Ï !#§� œØ9$# uρ tÏnuρ Ä ù̈' t7 ø9$# 3 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# (#θè% y‰|¹ ( y7 Í× ‾≈ s9'ρé&uρ 

ãΝ èδ tβθà) −G ßϑ ø9   ).177(بقره/   ﴾∪∠∠⊆∩ #$

نيكي آن نيست كه روي خود را به سوي مشرق و مغرب كنيد، آن كسي «
نيك است (يا نيكي در آن كسي است) كه به خدا و روز قيامت و مالئكه و كتاب 

ان به نزديكان و يتيمو پيامبران، ايمان آورده و مال را با وجود عالقه داشتن بدان، 
براه مانده) و براي آزادي بردگان بدهد و نماز بپاي (و درماندگان و دور از وطنان 

دارد و زكات بپردازد و نيز پايبندان به عهد و پيمان خويش و صبركنندگان در 
است گفتند و اينهايند سختي و زيان و هنگام جنگ. اينها هستند كساني كه ر

  . »تقواپيشگان
و ديگران، در كنار زكات و در اين آيه يكي از عناصر نيكي را، دادن مال به نزديكان 

  همراه با نماز قرار داده است.

  انفاق مستحب
ولي دامنة انفاق عالوه بر اينها، هركار به انفاق واجب مربوط بود. همة آنچه برشمرديم، 

گيرد.  رساني را در برمي جهت فايده خير مورد تمايل و رغبت دلهاي مؤمن و هر تالش در

________________ 
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تشويق نموده است كه قلب و احساس افراد بخشنده را اي اين كارها را  اسالم، بگونه
دارد، زيرا خداوند تعالي صدقه را با دست  مي  واگشايد و اشخاص بخيل را نيز به دادن  مي

دهيم و آن را به تپة  كند و همانطور كه ما يك هسته را پرورش مي خويش قبول مي
دهد و اين چيزي  رشد مي كنيم؛ آن را پرورش و خرمايي به اندازة كوه احد تبديل مي

  براي ما تصوير نموده و قرآن همچنين مجسم نموده است: صاست كه رسول خدا

﴿ã≅ sẄΒ tÏ% ©!$# tβθà) Ï�Ζ ãƒ óΟ ßγs9≡uθøΒ r& ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# È≅ sVyϑ x. >π¬6ym ôM tFu;/Ρ r& yìö7 y™ Ÿ≅ Î/$uΖ y™ 

’ Îû Èe≅ä. 7's# ç7/Ψ ß™ èπs�($ÏiΒ 7π¬6ym 3 ª! $# uρ ß# Ïè≈ ŸÒãƒ yϑ Ï9 â !$t±o„ 3 ª! $# uρ ììÅ™≡uρ íΟŠÎ= tæ﴾  

  .)261/ بقره(  
اي هستند كه  كنند، همانند دانه كساني كه اموال خويش را در راه خدا انفاق مي«

آيد. خداوند براي هر  روياند و در هر سنبلي صد دانه بوجود مي سنبل ميهفت 
  .»كند كه او گشايندة داناست كس بخواهد چند برابر مي

  ترغيبات قرآن:از  يكي ديگر

﴿∅̈Β # sŒ “Ï% ©!$# ÞÚÌ� ø) ãƒ ©! $# $�Êö� s% $YΖ |¡ym …çµx� Ïè≈ ŸÒã‹ sù … çµs9 ÿ… ã&s!uρ Ö�ô_r& ÒΟƒÌ� x.﴾

  .)11/ حديد(  
كيست كه به خدا قرض نيكو دهد و او برايش چندبرابر كند و پاداش «

  .»اي بدهد؟ بزرگوارانه
ند و قسمتي از گوسفندي را سربريد«، روايت شده است كه لهمچنين از عايشه 

اش  فرمود: از آن چيزي باقي ماند؟ پاسخ داد: فقط شانه مي صآن را صدقه دادند، پيامبر
و نيز  1»اش!! اش باقي مانده است غير از شانه فرمود: همه مي صمانده است. پيامبر

مال من، مال من، در حالي كه از مال او فقط سه چيز به  :گويد انسان مي«فرموده است: 
ها كه سرانجام  پوشيدني -2رود.  خورد و از بين مي آنچه كه مي -1لق دارد: خودش تع

________________ 

  روايت از مسلم. -1
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سازد. غير از  كنند و نزد خدا براي خويش ذخيره مي آنچه كه انفاق مي - 3شوند  كهنه مي
  .1»ماند رود و براي مردم مي  اينها، هر چه باشد، از دستش مي

ك از شما، مال وارث را گفت: كدامي صخدا از ابن مسعود نقل شده است كه رسول
همة ما مال خود را بيشتر  صاهللا داريد؟ گفتند: يا رسول از مال خود بيشتر دوست مي

ايد  داريم: فرمود: پس بدانيد كه مال شما چيزي است كه پيش از خود فرستاده دوست مي
   .2»و آنچه باقي بگذاريد، مال وارثتان است

سلمانان اوليه، اموال مورد نياز و عالقة به خاطر اين سفارشات و دستورات بود كه م
بخشيدند و دستهايشان سرشار از خير و نيكي بود و پرداخت زكات و ساير  خود را مي

توانست تشنگي آنان به نيكي و تقرب را برطرف نمايد و با ميل و ارادة  حقوق مالي، نمي
زيرا كه  ،ددادند تا خشنودي و نعمت خدا را به دست آورن خويش زيادتر از آن مي

  نعمتهاي او بهتر و پايدارترند.
داد و  امام ليث بن سعد ياد كنيم كه هرچه داشت، صدقه مي براي ما همين بس كه از

اش هشتاد  درآمد ساليانه ،اند كه داشت و گفته يكسال اموالش را در دست خود نگاه نمي
  هزار دينار بود.

اش رد نكرد و چون علتش را  ر خانههمينطور عبداهللا بن جعفر كه هرگز فقيري را از د
اي) دارد و من هم در برابر  پرسيدند پاسخ داد: خداوند، راجع به من رفتار (و شيوه

ام. رسم او برآنست كه به من موهبت نمايد، من هم عادت  بندگانش عادتي پيدا كرده
م، او ترسم كه اگر از اين عادت خود دست بكش ام كه به بندگانش كمك نمايم و مي كرده

  نيز روش خود را نسبت به من تغيير دهد!
  
  
  

________________ 

  باشد. حسن و صحيح مي ،ت كرده و گفته است كهترمذي رواي -1
  روايت از بخاري و نسائي. -2
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  روزه

  گوناگوني عبادات در اسالم
اسالم در عبادات خود تنوع به كار برده است. برخي از آنها مانند: دعا، ذكر خدا، دعوت 

و به خير، امر به معروف، نهي از منكر، آموزش نادان، هدايت گمراه و غيره با حرف 
  پذيرند.  گفتار انجام مي

گردند: يا همچون نماز، بدني هستند و يا همچون  برخي ديگر در عمل نمايان مي
  اي از كار بدني و كار مالي از قبيل حج و جهاد در راه خدا. زكات، مالي و يا آميخته

باشند. مانند  برخي هم نه گفتاري هستند و نه عملي، بلكه تنها خودداري و امتناع مي
ن و آشاميدن و آميزش جنسي، از طلوع سپيده تا غروب روزه كه شامل امتناع از خورد

  آفتاب است.

  روزه در حقيقت يك عمل مثبت است
اين خودداري و امتناع، اگر چه به ظاهر يك عمل منفي است، اما در حقيقت و روح 

طلبد،  باشد. زيرا عبارت است از بازداشتن نفس از آنچه مي خويش، يك عمل مثبت مي
يك عمل نفساني ارادي است كه ارزش ويژة اي تعالي. بنابراين به نيت نزديكي به خد

  باشد. واجد مي ميزان حق و خير و پذيرش نزد خدا، خود را در
عطف در هر اقدام و امتناعي است و آيا دين جز اقدام و امتناع، چيز  نقطهنيت، 

ار به چيزهايي كه بطور وجوب يا استحباب مورد سفارش قرديگري است؟ عمل و اقدام 
اند،  اند و امتناع از چيزهايي كه به طور تحريم يا كراهت مورد نهي واقع گرديده گرفته

  ، وجود دارد؟يابد بايد و ترك آنچه نمي بلكه آيا فضيلتي جز انجام آنچه مي
روزه، عبادتي است كهن كه در اديان پيش از اسالم نيز معمول بوده است و مردم، 

  ختند، خداوند گفته است:كيفيت آن را تعريف و دگرگون سا

﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u |= ÏG ä. ãΝ à6ø‹n= tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# $yϑ x. |=ÏG ä. ’ n?tã šÏ% ©!$# ÏΒ 

öΝ à6Î=ö7 s% öΝä3ª= yès9 tβθà) −G s?﴾  )183/ بقره(.  
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اي گروه مؤمنين، روزه بر شما فرض گرديد همانگونه كه بر پيشينيان شما «
  .»تقوي پيشه كنيدشته بود، باشد كه واجب گ

  هاي ديگر فرق دارد. اما روزة اسالم با همة روزه
  ماه روزة واجب

خداوند، براي روزه در اسالم، ماه مبارك و پرباري را كه نزد مسلمانان جايگاهي 
األمين به  نظر گرفته است. ماهي كه در آن، اولين آيات قرآن توسط روح گرامي دارد در

�ù&t﴿ نازل گرديد. صقلب رسول اكرم ø% $# ÉΟ ó™$$Î/ y7 În/u‘ “Ï%©!$# t,n= y{ ∩⊇∪...﴾  /بخوان « )1(علق

  »] نام پروردگارت كه [سراسر هستى را] آفريد به [يمن
اش برگزيده  ماهي كه خداوند، آن را براي فرو فرستادن بهترين كتابش به بهترين بنده

گيرد. خداوند  است، شايستگي آن را دارد كه اين عبادت ساالنه (روزه) در آن قرار
  فرمايد: مي

﴿ã�öκ y− tβ$ŸÒtΒ u‘ ü“Ï% ©!$# tΑ Ì“Ρ é& ÏµŠ Ïù ãβ# u ö�à) ø9$# ”W‰ èδ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 ;M≈ oΨÉi� t/ uρ zÏiΒ 3“y‰ ßγø9 $# 

Èβ$s% ö� à� ø9 $#uρ 4 yϑ sù y‰ Íκy− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t� öκ ¤¶9 $# çµôϑ ÝÁuŠù= sù ( tΒ uρ tβ$Ÿ2 $³ÒƒÍ÷ s∆ ÷ρr& 4’ n?tã 9� x� y™ 

×ο£‰Ïèsù ôÏiΒ BΘ$−ƒr& t� yzé& 3 ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# ãΝ à6Î/ t� ó¡ãŠø9$# Ÿωuρ ß‰ƒÌ�ãƒ ãΝ à6Î/ u� ô£ãèø9 $#...﴾  

  .)185/ بقره(  
هايي از  ماهي است كه قرآن براي هدايت مردم و به عنوان نشانه ماه رمضان،«

هدايت و فرقان در آن فرود آمده است. پس هر كه در اين ماه حاضر بود بايد 
ر سفر بود، تعدادي از روزهاي ديگر را بايد روزه بگيرد و هر كس بيمار و يا د

خواهد و سختي  ما را ميروزه بگيرد (به جاي رمضان) خداوند راحتي ش
  .»خواهد نمي

  حكمت و آثار روزه
روزة ماه رمضان را بر ما واجب گردانيده و اين كار را به خاطر آثار و اسرار واال  خداوند،

كنيم، انجام  را درك نميفهميم و بخشي  را ميو حكمتهاي انكارناپذيري كه بخشي از آنها 
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داده است. برماست كه در حكمت خدا كه در پشت اين گرسنگي و تشنگي وجود دارد، 
خواهد، بجايش  دقت كنيم و علت و انگيزة تشريع روزه را دريابيم تا آنگونه كه خدا مي

  كند. آوريم نه بطوري كه ميل مردم اقتضاء مي
  استروزه، عامل تقويت روح 

توانيم به راز روزه پي ببريم، راستي  تا وقتي كه راز وجود انسان را درنيافته باشيم، نمي
  انسان و حقيقت وجود او چيست؟

آيا او همين پيكر ايستاده و هيكل مجسم است؟ آيا او همين مجموعة متشكل از 
ر دستگاهها و اندامها و گوشت و استخوان و عصب است؟ اگر انسان اين باشد، چقد

  ناچيز و كوچك است!!
باشد، بلكه روحي آسماني دارد كه در اين  آري انسان فقط همين هيكل محسوس نمي

  پيكر زميني مسكن گزيده و رازي است از جهان باال در پوششي از خاك!
حقيقت انسان، چيزي غير از اين روح رباني و جوهر معنوي كه از سوي خدا به او 

نمايد،  كند، درك و احساس مي سيلة آن تعقل و تفكر مينيست. چيزي كه به وداده شده، 
كند و  گرداند و به ملكوت آسمان آگاهي و نفوذ پيدا مي توسط آن ميروي زمين را 

خداوند به خاطر آن، فرشتگان را مأمور سجده براي آدم نمود، نه به خاطر لجن خشكيده 
  و گل محفوظ شده!

﴿øŒÎ) tΑ$s% y7 •/ u‘ Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤÎ) 7,Î=≈ yz # Z� |³o0 ÏiΒ &ÏÛ ∩∠⊇∪ # sŒÎ* sù … çµçG ÷ƒ§θy™ àM ÷‚x� tΡ uρ 

ÏµŠ Ïù ÏΒ Çrρ•‘ (#θãès) sù … çµs9 tÏ‰ Éf≈ y™﴾  )72 -71/ ص(.  
آفرينم و چون او را  و چون پروردگارت به مالئكه فرمود: بشري از گل مي«

  .»تكميل كردم و از روح خويش در او دميدم، برايش به سجده افتيد
است انسان، يك روح فرازين و جسدي فرودين. جسد همچون يك خانه است و  اين

روح ساكن آن. جسد مركب است و روح سوار آن. خانه، براي خودش ساخته نشده و 
و مركب مركب نيز به خودي خود ارزش ندارد، بلكه خانه براي مصلحت صاحبخانه 

كنند و  هايي كه خود را فراموش ميمسافر پديد آمده است. بنابراين، كار آدمبراي استفادة 
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دارند و به صورت خدمتگزار مركبهاي  هاي خود مي توجه خويش را مصروف خانه
اي بدن شوند و تنها بر آيند و روح خود را گذشته، بندة جسدها مي خويش درمي

كنند و گرد شكمها و اعضاي  رائز دنيوي خود سعي ميكوشند و در جهت اشباع غ مي
  گردند و شعار هميشگي آنان مضمون اين شعر است: تناسلي خود مي

   دنيا فقط خوردن و آشاميدن و خوابيـدن اسـت  
  

  را بخوان! دنيا وقتي اينها را نداشتي، فاتحه    

  انگيز است. واقعاً تعجب
  فرمايد: اينها كساني هستند كه خداوند در توصيفشان مي

﴿|M ÷ƒu u‘ r& ÇtΒ x‹ sƒªB $# …çµyγ≈ s9 Î) çµ1uθyδ |MΡr' sùr& ãβθä3s? Ïµø‹ n= tã ¸ξ‹ Å2uρ ∩⊆⊂∪ ÷Πr& Ü= |¡øtrB 

¨βr& öΝ èδ u�sYò2r& šχθãèyϑ ó¡o„ ÷ρr& šχθè= É) ÷ètƒ 4 ÷βÎ) öΝèδ āωÎ) ÄΝ≈yè÷Ρ F{$% x. ( ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Êr& 

¸ξ‹ Î6y™﴾  )44-43/ فرقان(.  
بيني؟ آيا تو وكيل او  آيا كسي را كه هوايش را معبود خود گرفته است، مي«

كني كه بيشترشان تعقل و شنوايي دارند، اينها غير از  يشوي؟ يا گمان م مي
  .»تر از آنان چيز ديگري نيستند چارپايان و بلكه گمراه

هاي از نوع  انسان مركب از روح و بدن است. جسد او خواستهاينكه  هخالص
هاي عالم پايين خود دارد و روح نيز تمايالتي از نوع تمايالت عالم باالي خود.  خواسته

از شكل انسان نسان تمايالت روحي خويش را زير سلطة گرايشهاي بدني قرار دهد، اگر ا
كسي گردد. اين چنين  صاحب اختيار، به حيواني منفور بلكه به شيطاني ملعون مبدل مي

  گويد: كه شاعر مؤمن خطاب به او ميهمان است 
 ان است،آيا از چيزي كه سراپا زيكوشي؟  اي خدمتگزار تن، تا چند در خدمتش مي«

كه انسان آور، و برتريهاي آن را به كمال رسان،  جويي؟ به روان خويش روي سود مي
   .1»بودنت با روان است، نه تن!

________________ 

  مما فيه خسران أ تطلب الربح  يا خادم الجسم كم تسعي لخدمته« -1
  »نسان!فأنت بالنفس ال بالجسم إ  فضائلها استكملاقبل علي النفس و  
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هنگامي كه انسان ارزش نفس خود را دريابد و به راز خدايي آن پي ببرد و جنبة 
رديواري، آسمانيش را بر جنبة زميني حاكم گرداند و قبل از مركب، به راكب و پيش از چا

به ساكن خانه توجه نمايد و اشتياق رواني را برانگيزة بدني چيره سازد، انسان صاحب 
  اختيار و توانگري شده است:

﴿āχ Î) tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè=ÏΗ xå uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# y7 Í× ‾≈ s9'ρé& ö/ãφ ç�ö� y{ Ïπ−ƒÎ� y9 ø9   .)7/ بينه(  ﴾#$
  .»را انجام دادند آنان بهترين مردمندهمانا آنان كه ايمان آوردند و كار نيك «

روزه را مقرر نموده است تا انسان به وسيلة آن از سلطة از اين جاست كه خداوند، 
شده، بر تحريكات شهواني خود غالب گرديده و بر  غرايز و زندان بدن خويش آزاد

كه  مظاهر حيواني خويش حاكم شود و به فرشتگان همانند گردد. بنابراين شگفتي ندارد
دار اوج گرفته، به جهان باالتر نزديك شده، در آسمان را با دعاي  روح شخص روزه

خويش بكوبد و آن را بگشايد و پروردگار خود را بخواند و پذيرفته شود و خداوند به او 
دعاي سه نفر « فرمايد: در اين باره مي صلبيك! پيامبر اسالمبگويد: لبيك بندة من، 

   .1»مظلوم دادخواه ...دار وقتي كه افطار كند، پيشواي دادگستر و  هماند: روز پاسخ نمي بي
  روزه بگيريد تا سالم شويد

اي براي تقويت روح است، فرصتي براي تقويت بدن نيز  روزه ضمن آنكه زمينه
خواهند  هاي مردم، ناشي از شكمهاي آنهاست كه هر چه مي باشد. بسياري از بيماري مي

آدمي هيچ ظرفي بدتر از شكم «حديث آمده است كه:  انبانند. در بدون استثناء در آن مي
اي كه او را سرپا نگهدارد، كافي است. اگر به  براي آدمي چند لقمهخود را پر نكرده است، 

________________ 

روايت و تحسين از ترمذي، » واإلِمام الْعادلُ ودعوةُ اْلمظُْلومِ ثَالَثَةٌ الَ تُرَد دعوتُهم الصائم حتَّى يْفطرَ« -1
  اند. احمد و ابن ماجه و ابن خزيمه و ابن حبان هم روايت كرده
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اين هم قانع نبود، يك سوم ظرفيت خود را به غذا و يك سوم را به آشاميدن و يك سوم 
  .1»را براي تنفس خود اختصاص دهد

انباشته از نارحتيها و معده، مركز بيماريهاست، در برابر، خويشتنداري (از اگر شكم 
باشد و هيچ فرصتي مانند روزه، براي آسايش معده و نجات بدن از  غذا) بهترين دارو مي

شود. يكي از مجالت نوشته بود كه سيصدنفر بوسيلة روزه،  پيدا نميمضر  مواد زيادي و
روزه بگيريد تا «ت كه: راست گفته اس صل خدامرض قند بهبود يافتند و رسو از

  .2»تندرست شويد
  روزه پرورش اراده است

شود در  دار، گرسنه مي باشد. روزه نوعي تقويت اراده و تمرين استقامت ميروزه داراي 
حالي كه غذاي مطبوعي در برابر دارد و با آن كه آبي گوارا در دسترس او قرار دارد، تشنه 

كند. هيچ مراقبي جز  آن كه همسرش در كنار اوست، خويشتنداري مي ماند و با وجود مي
هيچ حاكمي غير از ايمان باالي سرش نيست و چيزي غير از ارادة نيرومند خود،  خدا و

و اين كار را هر روز در طول حدود پانزده ساعت و يا بيشتر و بيست و دارد  نگاهش نمي
  كند. نه يا سي روز در هرسال تكرار مي

اجباري و  را در هر ماه رمضان بطور اسالم آن اي مانند مدرسة روزه كه مدرسه كدام
تواند اين چنين به تربيت ارادة انساني و  گشايد، مي در مواقع ديگر به صورت اختياري مي

  آموزش صبر و شكيبائي بپردازد؟!
كرده  پيرامون تقويت اراده مطلبي نوشته و در آن ثابت يك دانشمند روانشناس آلماني،

است كه روزه، بزرگترين وسيلة اين كار است. اما اسالم بر دانشمندان روانشناس هم نظير 

________________ 

 وُثلُثٌ ،عامِطَّلل فَُثلُثٌ البد َكانَ َفإِنْ صلْبه، يقمنَ ُلقَيمات آدم ابنِ بِحسبِ بطْنه، منْ شَرا وِعاء آدمي مألَ ما« -1
روايت و تحسين از ترمذي، ابن ماجه و ابن حبان هم به عبارتي نزديك به اين » فَسِنَّلل وثُلُثٌ ،رَابِشَّلل

  اند. روايت كرده
  »وموا َتصحواص«منذري آمده است. » الترغيب«روايت از طبراني با اسناد موثق چنان كه در  -2
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به جوانان گوش فرا دهيم  صپزشكان، پيش جسته و كافي است به اين پيام رسول خدا
  فرمايد: كه مي
ي جوانان، هر كدام از شما، توانايي داريد ازدواج كنيد، زيرا كه چشمتان را (از ا«

تواند، روزه  دارد و هر كس نمي پوشاند و غريزة جنسي را از انحراف باز مي مي لغزش)
  .1»بگيرد كه روزه براي او سپر است

به صبر نسبت آن را  صبه خاطر ويژگي صبرآموزي ماه رمضان است كه رسول خدا
و در  .2»زدايد از هر ماه، تيرگي دل را ميو سه روز روزة ماه صبر «داده و فرموده است: 

هر چيزي زكاتي دارد و زكات بدن، روزه است و روزه «حديث ديگري آمده است: 
  .3»نصف صبر است

گرايش  - 1روزه به اين دليل نصف صبر است كه در انسان سه گرايش وجود دارد: 
 -3گرايش خشم و غضب كه درندگان هم دارند و  -2شهواني كه در جانوران نيز هست 

تگان وجود دارد. وقتي كه نيروي گرايش روحي او بر گرايش روحي همانگونه كه در فرش
چون به هنگام روزه، فرد  شود، نصف صبر است و يكي از دو نيروي ديگر چيره مي

آيد، به حق آن را نصف صبر  مسلمان بر نيروي شهوت جنسي و شهوت شكم فائق مي
  اند. دانسته

ة دائمي است. اولين نشيني نيست، بلكه دين جهاد و مبارز اسالم دين تسليم و گوشه
وسيلة الزم براي جهاد نيز صبر و ارادة نيرومند است. در نتيجه، كسي كه با خود مبارزه 

تواند با دشمن بستيزد و در صورتي كه بر نفس و شهوات خويش  نكرده باشد، هرگز نمي
و كسي كه بر گرسنگي صبر غلبه نكرده باشد، محال است كه بر دشمن خود پيروز گردد 

________________ 

1- »اي شَرَمابِ عنْ الشَّبم َتَطاعاس ْنكُمةَ ماءالْب جَتزَوفَلْي. َفإِنَّه رِ، أَغَضصلْبنُ لصأَحْلَفرْجِ، ونْ لمو لَم عَتطسي 
هلَيمِ، فَعوِبالص َفإِنَّه لَه اءروايت از بخاري» وِج.  

2- »مورِ صرِ شَهبثَالََثةِ الصو نْ امٍأَيرٍ ُكلِّ منَ شَهبذْهرَ يحرِ ودو ابن حبان در صحيح  روايت از احمد» الص
  باشد. خود، و بيهقي و بزار و راويانش، راويان صحيح مي

  »الصبرِ نصف الصومو الصوم اْلجسد وزَكاةُ زَكاةٌ شَىء لُكلِّ« ابن ماجه حديث راروايت كرده است: -3
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هدف بزرگي  و نزديكان خويش را به خاطر ه باشد، بعيد است كه دوري از وطننداشت
تحمل نمايد. روزه، به خاطر ويژگي صبر و خويشتنداري آن، از نمايانترين وسايل اسالم 

مرزدار و مجاهدي است كه تنگدستي، گرسنگي و  سازي مؤمن شكيبا و براي آماده
و دشواري و زندگي را تا وقتي كه در  نمايد و سختي و خشونت محروميت را تحمل مي
  پذيرد. رويي مي گردد، با گشاده راه خدا متحمل آنها مي

  شناسانيدن نعمت

نسبت به خود،   هاي روزه اينست كه آدمي را به اندازة نعمتهاي خدا يكي از حكمت
احساس و درك وي وقتي كه نعمتها در مورد انساني تكرار گرديد،  سازد، زيرا آگاه مي

شوند. مثالً قدر  پذيرد. نعمتها در صورت فقدان شناخته مي ت به آنها كاهش مينسب
نگاه كه شب فرا كه تلخي چشيده شود و ارزش روز، آ شود شيريني هنگامي معلوم مي

  شوند. رسد، و اشياء مختلف در رابطه با چيزهاي متضاد شناخته مي مي
ابي است و اين ادراكات، فقط بنابراين، روزه باعث درك ارزش غذا، آب، سيري و سير

كند. در  دهند كه بدون، حرارت تشنگي و رنج گرسنگي را حس مي هنگامي دست مي
خداوند به من پيشنهاد كرد كه سرزمين مه «نقل شده است كه:  صهمين رابطه از پيامبر

و  خواهم يك روز سير باشم را برايم انباشته از طال كند، من گفتم: نه، پروردگارا، بلكه مي
كنم و چون  روز ديگر گرسنه... هنگامي كه گرسنه شوم، بسوي تو روي آورده، يادت مي

  .1»گويم سير شوم، شكر و سپاست مي
  يادآوري درماندگي محرومان

ها و سختي و  از جمله آثار اجتماعي روزه، تذكر علمي نسبت به گرسنگي گرسنه
ا! يادآوري و تذكري كه بيچارگي فقيران است. تذكري بدون نطق شيوا و زبان گوي

شنود. شايد كسي كه در  دار آن را از طريق صداي معده و رودة خود مي شخص روزه

________________ 

1- »موي وعأَجا وموي عنْ أَشْبَلكو با رالَ ي ا قُْلتبكَّةَ ذَهم اءطْحى بلَ لعجيى لبر َلىع رَضَقالَ َثالًَثا ع ا أَو
روايت و تحسين از » كأَو نَحو هذَا َفإِذَا جعت َتضَرَّعت إَِليك وذَكَرُْتك وإِذَا شَبِعت َشكَرُْتك وحمدُت

  .ترمذي
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دامن رفاه پرورش يافته و هيچگاه طعم گرسنگي و رنج تشنگي را احساس ننموده است، 
تصور كند كه همه مثل او هستند و همانطوري كه او از امكانات زندگي برخوردار است، 

مورد  هاي و تا وقتي كه خود از گوشت پرندگان دلخواه و ميوه !رخوردارندمردم نيز ب
از نان و موادغذايي ساده را  تواند محروميت مردم نمي كند، عالقة خويش استفاده مي

دريابد. بنابراين عجيب نيست كه خداوند، روزه را مظهري براي اشتراكيت صحيح و 
ليات اجباري دانسته است كه فقير و مساوات كامل قرار داده و گرسنگي را يك ما

باشند. هم كسي كه ثروت هنگفت دارد و هم آن كه  ثروتمند، مكلف به پرداخت آن مي
هاي خالي و  كند. تا ثروتمند بفهمد كه در كنار او، معده اي را پيدا نمي غذاي روزانه

خود را و نمير و امكان فرو نشاندن سوز درون شكمهاي تهي و بدنهايي كه غذاي بخور 
يابند، هم وجود دارند تا شايد به خاطر انسانيت و مسلمان بودن و ايمان داشتن،  نمي

زيرا خداوند رحيم قلبش متأثر شود و به نيازمندان ياري كند و دست بيچارگان را بگيرد. 
گفته است كه  راست صدارد و رسول خدا است و بندگان رحيمش را دوست مي

نمايد، به كسي كه روي زمين است رحم كنيد، تا آن  حم ميخداوند، به رحم كنندگان، ر«
   .1»كه در آسمان است، به شما رحم كند

هاي زمين و تمام امور  با آن كه ثروت ÷همچنين روايت شده است كه يوسف 
گرفت و چون علتش را  دارايي و خرج و انفاق آن را در اختيار داشت، خيلي روزه مي

  كه اگر سير باشم، گرسنگي فقير را از ياد ببرم! ترسم پرسيدند، گفت: از آن مي
  بندگي كامل براي خدا

گذشته از همة اينها، روزه نمايانگر تسليم در برابر خدا و كمال بندگي براي پروردگار، 
  فرمانروا و معبود مردم است.

آن، نه  اي بوده و بي اين، حكمت مشترك همة عبادات و عاليترين هدف هر فريضه
اي، بدانگونه كه خداوند بگويد:  عني واقعي وجود خواهد داشت و نه بندهعبادتي به م

  و نهي را كردم، و بنده بگويد: فالن امر

________________ 

  .»السماء فى منْ يرْحمكُم األَرضِ أَهلَ ارحموا الرَّحمنُ يرْحمهم الرَّاحمونَ« -1
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﴿$uΖ ÷èÏϑ y™ $oΨ ÷èsÛr&uρ ( y7 tΡ#t� ø�äî $oΨ −/ u‘ š�ø‹ s9 Î) uρ ç�� ÅÁyϑ ø9   .)285/ بقره(  ﴾#$
خواهيم و حركت، به سوي  شنيديم و فرمان برديم، پروردگارا آمرزش تو را مي«

  .»توست
دار، با آن كه  ، بخصوص در مورد روزه بسيار آشكار است. روزهاين تسليم و بندگي

وسايل غذا و رفع تشنگي را در اختيار دارد، به خاطر محبت خدا و عالقه به خرسندي او 
كند. بدين سبب خداوند، روزه  و ايثار امكانات خويش، گرسنگي و تشنگي را تحمل مي

برعهده گرفته و گفته داران را شخصاً  موده و پاداش روزهرا از آن خويش محسوب ن
و من خود، آدمي هر كاري بكند براي خود اوست، مگرروزه كه از آن من است «است: 

دار خوردن و آشاميدن و لذت و همسرش را به خاطر  دهم، زيرا كه روزه جزايش را مي
  .1»گذارد من كنار مي

آدمي يا انتقامگيري از او  زه را براي عذاباست. خداوند، رو روزة اسالم اين چنين
مقرر نكرده است. چگونه چنين نباشد در حالي كه آية صوم، با اين سخن پايان گرفته 

  است كه:

﴿ ...ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# ãΝ à6Î/ t� ó¡ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌ�ãƒ ãΝà6Î/ u�ô£ãèø9   .)185 بقره/(   ﴾... #$
  .»خواهد نه سختي شما را خداوند راحتي شما را مي«

و تقويت اراده، خوگيري به سالمت بدن  خداوند روزه را به منظور بيداري روح و
ش كمال تسليم در برابر شناسي از نعمت، پرورش احساس مهرورزي و آموزردصبر، ق

  تشريع نموده است. خداي جهان،

  روزه و مسلمانان
داري در نظر  زهاي مراعات و هنگام رو بايد به نحو شايسته اينها، حكمتهايي بودند كه مي

  گرفته شوند، تا روزة ما رسالت و نقش خويش را ايفا نموده و هدف خويش نايل گردد.

________________ 

 جلي،أ من الشراب ويدع أجلي، من الطعام يدع، بِه أَجزِي وأََنا لي َفإِنَّه الصيام إِلَّا لَه آدم ابنِ عملِ ُكلُّ« -1
  به روايت ابن خزيمه در صحيحش.» أجلي من زوجته ويدع أجلي، من لذته ويدع
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دانستم كه آيا مسلمانان، اسرار روزه را فهميده و از ماه رمضان بهره  كاش مي
بودند و از آن، روح توانايي و  دارند؟ پيشينيان كه از نتايج و ثمرات آن برخودار مي برمي

انديشي بود و شب نيز  گرفتند. روزشان سراسر فعاليت و توليد و عاقبت وح ميتوانايي ر
و تالوت قرآن داشتند و تمامي ماه رمضان براي آنان آموزش و بندگي و  ديدار و عبادت

گويي يا جهالت ضايع  داشت و روزة خود را با بيهوده نيكي بود. زبانهاشان روزه مي
كرد، چشمهايشان  بود و به باطل يا لغو توجه نمي مي دار كردند، گوشهايشان هم روزه نمي

كرد،  و به باطل يا لغو توجه نميدار بود  نگريست و دستهايشان نيز روزه هم به حرام نمي
دار بود و به آزار و بدي  نگريست و دستهايشان نيز روزه چشمهايشان هم به حرام نمي

  نمود. ه و لغزش نميدار بود و قصد گنا شد و دلهايشان هم روزه دراز نمي
اما مسلمانان امروز! بعضي از آنها رمضان را موسم طاعت خدا و افزوني خيرات 

گيرند و شبها به نيكوترين وجه، به عبادت  دانسته، روزهايش را به شكل مطلوبي روزه مي
برادران ضعيف و گزارند. بعالوه،  خيزند و خداوند را به خاطر نعمتهايش سپاس مي برمي

خود كه در رمضان بيشترين  صود را نيز فراموش ننموده، از پيامبر گراميمحروم خ
  گيرند. داد، سرمشق مي بخشندگي را از خود نشان مي

اي و از روزه و نيايش آن  اي ديگر هستند كه از رمضان، استفاده در كنار اين گروه، عده
ها آن را به شكم و معده برند. خداوند روزه را براي قلب و روح قرار داده و آن اي نمي بهره

نها روزه را با خشم و ي صبر و بردباري قرار داده، اما آدهند، خدا آن را برا اختصاص مي
گذرانند، خداوند آن را براي آرامش و متانت وضع نموده ولي آنان رمضان را  غضب مي

دهند. خداوند آن را فرصتي براي دگرگوني خصايل  ماه فحاشي و درگيري قرار مي
  اند! هاي غذايي خود را دگرگون ساخته ني قرار داده ولي آنها فقط وعدهنفسا

 خداوند رمضان را وسيلة اصالح ثروتمند مرفه و زمينة همياري با تنگدست محروم
قرار داده است، اما اين مسلمانان ناشايسته، آن را ميدان تفننها و نمايش خوردنيها و 

كه در آن، ثروت دارا و حسرت فقير با شدت  و طوري شده است اند آشاميدنيها گردانيده
  يابند!! يكساني افزايش مي
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تا به تقواي خدا  ،كه موردنظر قرآن است بگيرند اميد آن كه مسلمانان، روزه را آنگونه
سر بگذارند كه پاك پيراسته و آمرزيده شده  رهبريشان كند و در حالي رمضان را پشت

  باشند.

  حج
سالم و آخرين آيين شعائري و عبادت كامالً مشخص و حج، چهارمين عبادت اصلي ا

زيرا بنابر صحيحترين روايت،  معيني است كه از طرف خدا مقرر و ترسيم گرديده است.
  در سال نهم هجري تشريع شده است.

نظير در ميان همة حركتها و سفرهاست كه فرد مسلمان در  همان حركت بي ،حج
مكاني كه خداوند در قرآن بدان  »دأمينبل«به سوي  شو جان خوي ضمن آن با تن

براي ايستادن در عرفات و گرديدن به دور خانه  ،كند سوگند ياد كرده است، حركت مي
حرام خداوند كه در اسالم، رمز توحيد و يگانگي مؤمنان تلقي شده است. بدين جهت هر 

  قرار گيرد. رو به سوي آنمسلماني بايد روزانه پنج نوبت براي به جاي آوردن نمازها، 

﴿ ...ß]øŠymuρ $tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ—9 uθsù öΝä3yδθã_ãρ … çνt�ôÜ x© ...﴾  )144/ بقره(.  
  .»و هر جا بوديد، روي خود را به سوي آن بگردانيد«

ظف گرديده است كه شخصاً يكبار در طول زندگاني به سويش حركت كند و و مؤ
  طواف نمايد.

  پيوند مسلمان با كعبه و بنيانگذارش
اي است كه به منظور عبادت خدا در روي زمين برپا شده  اولين خانه ،ة باستانياين خان

است و بنيانگذار آن، ابراهيم و فرزند فدائيش، اسماعيل بودند كه هر دو پيامبران 
بزرگواري بودند و خداوند، اين امت را فرزندان آنها برشمرده و دعايشان را پذيرفته 

  است:

﴿øŒÎ) uρ ßìsùö� tƒ ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/ Î) y‰Ïã# uθs) ø9 $# zÏΒ ÏMø� t7 ø9$# ã≅Š Ïè≈ yϑ ó™Î) uρ $uΖ −/u‘ ö≅ ¬7 s)s? !$̈Ψ ÏΒ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡ r& 

ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ÞΟŠÎ= yèø9 $# ∩⊇⊄∠∪ $uΖ −/ u‘ $uΖ ù= yèô_$# uρ È÷yϑ Î= ó¡ãΒ y7 s9 ÏΒ uρ !$uΖ ÏF−ƒÍh‘ èŒ Zπ̈Β é& Zπyϑ Î= ó¡•Β y7 ©9 
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$tΡ Í‘ r&uρ $oΨ s3Å™$uΖ tΒ ó=è? uρ !$oΨ ø‹ n= tã ( y7 ¨ΡÎ) |MΡ r& Ü>#§θ−G9 $# ÞΟŠÏm§�9 $# ∩⊇⊄∇∪ $uΖ −/ u‘ ô]yèö/ $#uρ öΝÎγ‹ Ïù 

Zωθß™u‘ öΝ åκ÷] ÏiΒ (#θè= ÷G tƒ öΝÍκ ö� n= tæ y7 ÏG≈ tƒ# u ÞΟ ßγßϑ Ïk= yèãƒuρ |=≈tG Å3ø9 $# sπyϑ õ3Ïtø: $#uρ öΝÍκ� Ïj.t“ ãƒuρ 4 y7 ¨Ρ Î) 

|MΡ r& â“ƒÍ• yèø9 $# ÞΟŠÅ3ysø9   .)129 - 127/ بقره(  ﴾#$
بردند و  هاي خانة خدا را باال مي پايه يلعهنگامي كه حضرت ابراهيم و اسما«

ما را تسليم  كه تو شنوا و دانايي، پروردگارا!گفتند: پروردگارا از ما بپذير  مي
مان را  و راه بندگي خويش قرار ده و از اوالدمان امت مسلماني بوجود آور

نشانمان بده و ما را بيامرز كه آمرزندة مهرباني. پروردگارا در ميانشان رسولي 
شان كند  رانگيز كه آيات تو را بر آنان بخواند و كتاب و حكمت آموخته، تزكيهب

  .»كه تو عزيز و حكيمي
، در تاريخ به عنوان دشمن شرك و درهم شكنندة بتها و مظهر � حضرت ابراهيم

توحيد شناخته شده است. آيين ابراهيم، اسالم خالص بوده و از پيش ما را مسلمان ناميده 
پيوندهاي معنوي  ،آور نيست كه ميان او و مؤمنان اين امت حال شگفتاست و با اين 

ناگسستني وجود داشته باشد و با گذشت روزگاران دراز، به سستي نگرايد. پيوندها و 
روابطي كه پيوسته زنده كنندة شخصيت و امتياز اين پدر گرانقدر، در خاطرة امت اسالم، 

  باشد: مي

﴿$tΒ tβ% x. ãΝŠ Ïδ≡t�ö/ Î) $wƒÏŠθåκ u‰ Ÿωuρ $|‹ ÏΡ#u� óÇ nΣ Å3≈ s9uρ šχ% x. $Z�‹ ÏΖ ym $Vϑ Î= ó¡•Β $tΒ uρ tβ% x. 

zÏΒ tÏ. Î� ô³ßϑ ø9 $# ∩∉∠∪ āχ Î) ’ n< ÷ρr& Ä¨$̈Ψ9 $# zΝŠ Ïδ≡t�ö/ Î* Î/ tÏ% ©# s9 çνθãèt7 ¨? $# # x‹≈ yδuρ ÷É<̈Ζ9 $# 

šÏ% ©!$# uρ (#θãΖtΒ# u﴾  )/68 - 67 آل عمران(.  
كه مسلماني حنيف بود و از مشركان هم ابراهيم، نه يهودي بود و نه نصراني، بل«

امبر و كساني كه نبود، نزديكترين افراد مردم به ابراهيم، پيروان او هستند و اين پي
  .»اند ايمان آورده
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اين مفاهيم و ادراكات و پيوندهاي اتصال مسلمانان به كعبه و بنيانگذار آن  در پرتو
شخص توانايي واجب دانسته و (حضرت ابراهيم) بوده است كه خداوند حج را بر هر 

  ترك آن را توهين به كعبه و كفر به خدا و خروج از دين محسوب داشته است:

﴿¨βÎ) tΑ̈ρr& ;M øŠt/ yìÅÊãρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 “Ï% ©#s9 sπ©3t6Î/ % Z. u‘$t7 ãΒ “Y‰èδ uρ tÏϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩∉∪ ÏµŠ Ïù 

7M≈ tƒ# u ×M≈ uΖÉi� t/ ãΠ$s) ¨Β zΟŠÏδ≡t� ö/Î) ( tΒ uρ … ã&s# yzyŠ tβ% x. $YΨ ÏΒ# u 3 ¬! uρ ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# ÷kÏm 

ÏM ø� t7ø9 $# ÇtΒ tí$sÜ tG ó™$# Ïµø‹ s9Î) Wξ‹ Î6y™ 4 tΒ uρ t� x�x. ¨βÎ* sù ©! $# ;Í_xî Çtã tÏϑ n=≈ yèø9 $#﴾    

  .)97 - 96/ آل عمران(  
اي كه براي مردم قرار داده شد، همان است كه در مكه و مبارك و  نخستين خانه«

هاي روشني وجود دارد و مقام ابراهيم  در آن نشانه باشد. مظهر هدايت جهان مي
است و هر كس درون آن شود، ايمن است، حج خانه خدا، بر گردن هر كسي از 
مردم كه توانائي داشته باشد، نهاده شده است و هر كس كفر ورزد خداوند از 

  .»نياز است يان بيجهان

  اعمال حج
شود. احرام عبارت است از نيت  آغاز مي ]كه مكان معيني براي احرام استحج با ميقات [

حج و بركندن لباس معمولي كه عامل خودنمايي و تفاخر و آرايش مردم است و اكتفا به 
اي كه هيچ كار و تفنني در آن به كارنرفته و خيلي شبيه به كفن  لباس سفيد رنگ ساده

اي همچون  گي طبيعي را كه فالسفهو ساد مردگان مسلمانان است و بازگشت به پاكي
  بخشد. مبلغ آن بودند و نتوانستند عملي سازند، تحقق مي »روسو«

پس از اينكار، حاجيان صداي خود را با اين شعاري كه سرود عمومي تمام حجاج در 
َحْمَد، لَبـْيَك اللُهم لَبـْيَك، لَبـْيَك َال َشرِْيَك َلَك لَبـْيَك، ِإن الْ «كنند:  باشد، بلند مي ايام حج ميطول 

گوش بفرمانم، اى اهللا، گوش بفرمانم، تو شريكى « »َوالنـْعَمَة، َلَك َواْلُمْلَك، َال َشرِْيَك َلكَ 
ندارى، گوش بفرمانم، همانا ستايش و نعمت و سلطنت از آنِ تو است، و تو شريكى 

  »ندارى
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و فرياد آن گوئي با اين شعار به نداي الهي قديمي كه خداوند، ابراهيم را مأمور اعالم 
  دهند: در ميان مردم قرار داده است، پاسخ مي

﴿øŒÎ) uρ $tΡ ù&§θt/ zΟŠÏδ≡t� ö/\} šχ% s3tΒ ÏMø� t7 ø9$# βr& āω ñ‚ Î� ô³è@ ’Î1 $\↔ø‹ x© ö�ÎdγsÛuρ zÉL÷� t/ 

šÏ� Í←!$©Ü= Ï9 šÏϑ Í←!$s) ø9 $# uρ Æìā2”�9 $# uρ ÏŠθàf�¡9 $# ∩⊄∉∪ βÏiŒr&uρ ’ Îû Ä¨$̈Ψ9 $# Ædk ptø:$$Î/ 

š‚θè? ù'tƒ Zω% ỳ Í‘ 4’ n?tã uρ Èe≅ à2 9� ÏΒ$|Ê šÏ? ù' tƒ ÏΒ Èe≅ ä. ?dksù 9,ŠÏϑ tã﴾    

  .)27 -26/ حج(  
و هنگامي كه جايگاه خانه را براي ابراهيم آماده كرديم، كه به من چيزي شريك «

كنندگان  گزاران و سجده ام را براي طواف كنندگان و قائمان و ركوع نگير و خانه
سوار بر مركبهاي الغر از  حج فراخوان تا پياده و و در ميان مردم به ،پاكيزه كن

  .»هاي دوردست به سويت بشتابند اصلهف
سعي ميان صفا و مروه و توقف روز  ،طواف كعبه ،مهمترين اعمال حج پس از احرام

  باشند. حجه در عرفه مي نهم ذي
رار مني و قرباني ق داري در بعد از اين كارها از نظر اهميت، رمي جمرات و شب زنده

  سنتها و مستحبات ديگر.به عالوة  ددارن
بسياري از اين اعمال، در حج دوران جاهليت نيز وجود داشت كه از آيين ابراهيم به 
ارث مانده بود. اما آنها (بت پرستان) حق و باطل و درست و نادرست را در هم آميخته و 

و  ا پر از بتهار ]خانة توحيداز مسير خود منحرف نموده، كعبه [در نتيجه حج را 
ها كردند و آنها را در كنار خدا، معبود خويش قرار داده و به منظور نزديكي  مجسمه

جستن به خدا پرستش نمودند، نذرها و قربانيها را نثار آنها نموده گفتند: اين مال خداوند، 
به  ،و اين هم مال شريكان ما! سپس روشها و آدابي در حج پديد آوردند از جمله اين كه

كردند، با اين خيال كه طواف با لباسهاي آلوده  خدا طواف ميصورت برهنه به گرد خانة 
به گناه، سزاوار خانة خدا نيست! همچنين برخي از نعمتهاي پاك خدا از قبيل چربي و 

  غيره را برخود حرام كردند.
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و اي شرك پيراست و آن را تماماً هاسالم آمد و حج را از انحرافات جاهلي و آلودگي
خالص، در جهت بندگي خدا قرار داد و بر آن برهنگي زشت و تحريم خودسرانة 

  متهاي خدا حمله نمود.عن
  اي نازل شد: در چنين زمينه ،و اين سخن خدا

﴿ûÍ_t6≈ tƒ tΠyŠ# u (#ρä‹è{ ö/ ä3tG t⊥ƒÎ— y‰ΖÏã Èe≅ ä. 7‰Éfó¡tΒ (#θè= à2uρ (#θç/ u� õ° $#uρ Ÿωuρ (# þθèùÎ� ô£è@ 4 
… çµ‾ΡÎ) Ÿω �= Ïtä† tÏùÎ� ô£ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ ö≅è% ôtΒ tΠ§� ym sπoΨƒÎ— «! $# ûÉL©9 $# ylt� ÷zr& ÍνÏŠ$t7 ÏèÏ9 

ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# uρ zÏΒ É−ø— Ìh�9$#﴾  )32 - 31/ رافاع(.  
اي آدميان، در هر فرصت و مكان عبادتي، زيور خود را برگيريد و بخوريد و «
چه  :بگو .ست ندارداسرافكاران را دو روي نكنيد كه او [خدا] ياشاميد و زيادهب

كسي زينتهاي خدايي و روزيهاي پاكيزه را كه براي بندگان خود پديد آورده، 
  .»حرام كرده است؟

  كعبه رمز توحيد و يگانگي
آيينهايي را كه از دين ابراهيم ارث برده  براي اسالم عيب نيست كه آداب صحيح اعراب و

يمان را به مراحل پيشين آن اتصال حفظ نمايد و با اين كار مراحل بعدي تاريخ ا بودند،
  رساند. دهد و وحدت دين حق نزد خدا را به اثبات مي مي

  1گويد: خدا رحمتش كند مي »الشهاب«صاحب مجلة 
بعضي از كساني كه قدرت فهم حكمت بزرگ و نظر بلند موجود در اين تشريع «

كنند و طواف  متهم مي پرستي عرب پرمايه را ندارند، اسالم را به تأثيرپذيري از بقاياي بت
حجراألسود و مراسم و مفاهيم ديني و تقديس و تكريمهاي مربوط به  گرد كعبه و استالم

دارند. اما اين سخن خالي از صحت و دور از  آنرا از جمله مظاهر اين تأثير محسوب مي
 مالد، كند، يا بر حجراألسود دست مي باشد، زيرا مسلماني كه كعبه را طواف مي صواب مي

باشند و با  اثر و بدون ارزشي مي بطور قطع معتقد است كه مجموعة اينها، سنگهاي بي
________________ 

  از مقالة شهيد حسن البنا. 51سوم، ص  شماره -1
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مفاهيم برادري فراگير انساني و آنها [انجام آيينهاي مربوطه، مفاهيم رمزي تجسم يافته در 
  فرمايد: باره مي نمايد. خداوند در اين را احترام و تقديس مي ]يگانگي جهاني

﴿Ÿ≅ yèy_ ª! $# sπt6÷ès3ø9 $# |M øŠt7ø9 $# tΠ# t� ysø9 $# $Vϑ≈ uŠÏ% Ä¨$̈Ζ= Ïj9 ...﴾  )97 /مائده(.  
  .»الحرام را قيامي براي مردم قرار داد خداوند، كعبه، بيت«

تنها عبارت قابل استفاده براي تجسم دريافتهاي ظريف و مفاهيم دقيقي  »زي بودنرم«
  است كه الفاظ و عبارات، امكان تصوير و نمايش آنها را ندارد.

كند، به خوبي آگاه است كه آن پرچم بخودي  ي كه پرچم كشور خود را احترام ميكس
كه پارچة مزبور  كند ارزشي بيش نيست، اما در ضمن احساس مي تكه پارچة بيخود، 
باشد و دقيقترين احساسات  دهندة همة عظمتها و بزرگيهاي مورد افتخار وطن او مي نشان

هاي مذكور است كه به تجليل و  و نشانه خاطر مفاهيم كند و بنابراين به ملي را تصوير مي
  پردازد. احترام آن پرچم مي

برادري و  كعبه، به منزلة پرچمي است كه خداوند براي نمايش روشنترين مفاهيم
است و  زمين قرار داده وحدت انساني و استواري هر چه بيشتر آن، در هاي زيباترين جلوه

  بنيانگذار آن گرديده است. چه زيباست كه حضرت ابراهيم خليل
تشخيص در اين بنا جاي  آغاز طواف و ةحجراألسود نيز فقط براي نشان دادن نقط

عمل و  با خداوند زمين و آسمان، بر ايمان و تصديق و بيعت انسانها براي گرفته و محلي
اب ] و تصديق كتنه به سنگبه منظور ايمان به تو [ خدايا، اين عمل را« باشد: پايداري مي

ت پيامبر وپيروي از سن ]توحيد خالص و نه شرك] و پايداري بر پيمان تو [نه خرافاتتو [
  .»دهم شكن تو انجام مي بت

پرستي كجا؟ كعبه، يك رمز پابرجا و  اين معاني رمزي واال كجا و آن مظاهر خرافي بت
داني و هميشگي است كه اسالم، از دامن آن عاليترين و مقدسترين مفاهيم انساني و جاو

  برادري همگاني بشريت را گسترش داد:

﴿øŒÎ) uρ $uΖ ù= yèy_ |M øŠt7ø9 $# Zπt/$sW tΒ Ä¨$̈Ζ= Ïj9 $YΖ øΒ r&uρ﴾  )125/ بقره(.  
  .»مندي و ايمني مردم قرار داديم و چون اين خانه را مكان بهره«
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  بخشي از اسرار مناسك
فهميديم. بايد  ]گستردگي ممتاز است كه در جهاني بودن ووقتي كه اين واژة رمز را [

  بسياري از اسرار مناسك و اعمال حج را دريابيم.
احرام به مفهوم حقيقي خود، چيزي جز به در آمدن از هوسها و شهوات و بازداشتن «

  باشد. خويشتن از هر چه غير خداست و مشغول كردن آن به انديشه در عظمت او نمي
لتزام طاعت خدا و و لبيك گفتن (تلبيه) چيزي جز گواهي بر تجرد نفس و ا

فرمانبرداري او نيست. طواف، پس از تجرد چيزي غير از گردش دل به گرد تقدس 
با محبوب بخشندة خويش كه نعمتهايش را  ،خداوند به عنوان واكنش يك دوستدار

  يابد، نيست.  ذاتش راه نمي بيند اما به مي
رحمت براي  سعي هم، پس از طواف مزبور صرفاً رفت و آمد ميان دو پرچم مظهر

  باشد. طلب خشنودي مي خواهش مغفرت و
توقف بعد از سعي (در عرفه) هم جز بذل كوشش در جهت اظهار تضرع با دلي 

اجابت و زباني گرم نيايش و آرزوهاي خشيت و دستهايي برافراشته به اميد  سرشار از
  چيز ديگري نيست. در برابر مهربانترين رحمت آوران، صميمانه

سازند، چيزي  افكن مي قدمهاي پيشين كه نورخدايي را در دلها پرتو رمي هم پس از
نيست مگر اظهار و تجلي خواري و تحقير عوامل شر و لغزش و رمز ملموس صدق نيت 

  جهت طرد گرايشهاي تباهگر افراد و اجتماعات. در
چيزي جز ريختن  ]باشد كه نقطة پايان ترقي به مقام پاكي و صفا ميهمچنين قرباني [

اي از ايثار و  ريزي بنياد فضيلت گرديده و نشانه ون پليد، با دستي كه آمادة پيخ
  .1»باشد سربازان پاك و نيكوكار خداوند نمي گري، در برابر انبوهي از فدائي

________________ 

  تأليف شيخ شلتوت.» اإلسالم عقيدة وشريعة«از كتاب  -1
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  نتايج حج در انسان و زندگي 
در بخشهايي از اين كتاب خاطرنشان ساختيم كه اولين هدف عبادات، فرمانبرداري از خدا 

زندگي  كنيم كه آثار و منافع زيبا و زيادي در باشد، معذلك انكار نمي ا به حق او ميو وف
  فرد و جامعه دارند.

و حج بيش از همة عبادات اسالمي داراي امور تعبدي، كه دليلش به طور دقيق و 
ثاري واضحتر از ديگر عبادات هم در آباشد. ولي شايد  شود مي مفصل دريافت نمي

مي مسلمين داشته باشد. چرا چنين نباشد و حال آن كه خداوند فرموده زندگي فردي و قو
  است:

﴿βÏiŒr&uρ ’ Îû Ä¨$̈Ψ9 $# Ædk ptø: $$Î/ š‚θè? ù' tƒ Zω% ỳ Í‘ 4’ n?tã uρ Èe≅à2 9� ÏΒ$|Ê šÏ? ù' tƒ ÏΒ Èe≅ ä. 

?dk sù 9,ŠÏϑ tã ∩⊄∠∪ (#ρß‰yγô±uŠÏj9 yìÏ�≈ oΨ tΒ öΝßγs9 (#ρã� à2õ‹ tƒuρ zΝó™$# «!   .)28 - 27/ حج( ﴾#$
هاي دور به سويت آيند  در ميان مردم به حج فراخوان تا پياده و سواره از فاصله«

  .»و شاهد منافعي براي خود باشند و نام خدا را ياد كنند...
از چنين حركت مباركي كه مردم پياده و سواره از نقاط دور دست آن  اين توجيه قرآن،

ع آشكاري كه قرآن آنها را بر ذكر گيرند! دريچة وسيعي براي دقت در مناف را در پيش مي
  گشايد. نام خدا مقدم داشته است، به روي ما مي

  الف) حج، يك منبع نيروي معنوي و عاطفي

دهد و وجود او را از  حج، يك مولد نيروي معنوي بزرگ است كه به مسلمان توان مي
سازد و  مي فروتني و تقوا در برابر خدا و تصميم به اطاعت و پشيماني از نافرمانيش پر

گرداند  و ياران و پيروان او را در وي سيراب مي صمحبت به خدا و رسول خداعاطفة 
هر مكانيكه باشند را در او زنده كرده و  احساسات برادري نسبت به فرزندان اسالم، در و

  افروزد. اش مي آتش حماسة اعتقادي و تعصب نسبت به مقدسات را در سينه
شعائر و آداب حج و آثار دروني آنها، نيروي جماعت  سرزمين مقدس و خاطرات آن،

و الهامات فكري و رفتاري آن و ... همة اينها به روشني آثار خود را در ژرفاي وجود فرد 
تر و تصميمي نيرومندتر براي  اي پاكيزه گذارند و او با قلبي زاللتر و شيوه مسلمان بجا مي
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گردد و  هاي شر از سفر خويش باز مي انگيزه تر در برابر خير و نيكي و مقاومتي سرسختانه
اش  زندگي آينده در تر باشد، به همان اندازه هر قدر حجتش نزد خدا مطلوبتر و پسنديده

  مؤثرتر خواهد بود.
بنابراين نيروي عاطفي و روحي مزبور، موجوديت معنوي انسان را به طور قابل 

دهد و او را همچون يك  نوين ميبخشد و بلكه به او خلقتي  اي رشد و جهش مي مالحظه
فرستد. به همين  موجود تازه متولد شده به استقبال زندگي سراسر پاكي و پيراستگي مي

كسي كه حج بگذارد و در حين حج مرتكب «مايد: فر مي صكه پيامبر خاطر است
  .1»شده است زاده شد، از گناهان زدوده مانند روزي كه از مادر ،انحرافي نگردد آلودگي و

  ب) حج، يك منبع فرهنگي و مشق و تمرين است

حج، وسعت بخشنده به ديدگاه فرهنگي شخص مسلمان و پيونددهندة او با دنياي 
گويند: مسافرت نصف علم است و مثلي است كه  بزرگ پيرامون خويش است. مي

بيند و ديگري گفت:  حكيمي گفت: هر كس زندگي كند چيزهاي زيادي مي«گويند:  يم
  .»بيند كند، زيادتر مي مسافرت مي هاما آن ك

سفر حج دربردارندة درس تحمل سختيها، دوري از وطن، جدايي از خويشان و 
پوشي از آسايش و فراغت زندگي در ميان خانواده و دوستان است. حكمت الهي  چشم

نخواسته است كه اين سفر به سوي سرزمينهاي زيبايي همچون سوئيس يا لبنان كه 
شوند، انجام گيرد، بلكه اراده نموده است  اني و زمستاني مردم شمرده ميتفريحگاه تابست

آب و علفي كه نه براي تفريح تابستان مناسب است و نه بهار، انجام  كه حج در بيابان بي
گيرد و اين، وسيلة تربيتي است براي فرد مسلمان در تحمل دشواريها و ناگواريها و مقابله 

وند آن را با گلها و خارها، نوش و نيش و گرمي و خنكي با زندگي، همانطوري كه خدا
  توأم ساخته است.

  سازي مسلمان براي جهاد، با روزه مشترك است. بنابراين، حج نيز در آماده

________________ 

  »كَيومِ ولَدتْه أُمه عمنْ حج فَلَم يرْفُثْ ولَم يفْسقْ رج«احمد و نسائي. مسلم، روايت از بخاري،  -1
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زندگي حج گزار، از نظر سادگي و خشونت، بسيار شبيه زندگي جهانگرد است، 
خوشگذراني و تظاهر و  و دوري از زندگي سراسر مسافرت و جابجايي و اعتماد به نفس

  باشد. هاي عرفات و مني مي پيچيدگي، كه متناسب با زندگي در خيمه
را همراه سال قمري در حال اين حكمت هنگامي نمايان گرديد كه خداوند حج 

گيرند  گردش قرار داد. ماههاي معين براي حج، از ماه شوال آغاز و به ذي حجه پايان مي
هايي هستند كه گاه در گرماي سوزان تابستان و گاهي در دانيم ماه و اينها چنانكه مي

جهت است كه مسلمان آمادگي تحمل همة  رسند و اين بدان سرماي زمستان فرا مي
  وضعيتها را داشته باشد و بتواند در برابر مشكالت رنگارنگ بردباري كند.

  ج) منافع بازرگاني

جاري ميان مسلمانان در از نظر مادي، حج فرصت با ارزشي براي مبادلة منافع ت
  باشد. سطحي وسيع مي

گرفتند و از هر  از معامله در ايام حج كناره مي صبرخي از مسلمانان روزگار پيامبر
كرد از ترس سقوط پاداش خدا و نقصان  كه سود و درآمدي نصيب آنها مي فعاليت دنيوي

به شرطي كه نيت ورزيدند. اما خداوند كريم اجازة اين كار را  عبادت خويش اكراه مي
خالص باشد و هدف اساسي همان حج تلقي شود به آنها داد و هر كسي به نتيجة متناسب 

  رسد. با نيت خود مي
 »عكاظ و مجنه و ذوالمجاز«يت نموده است كه روا ببخاري از ابن عباس 

بازارهاي زمان جاهليت بودند. مردم از اين كه در موسم حج داد و ستد كنند، احساس 
  در اين باره پرسش كردند و اين آيه نازل گرديد: صمودند و از رسول خداگناه ن

﴿}§øŠs9 öΝ à6ø‹ n= tã îy$oΨ ã_ βr& (#θäótG ö;s? WξôÒsù ÏiΒ öΝ à6În/§‘ ﴾ )/198 بقره(.  
  .»گناهي ندارد كه از فضل خدا بجوييد«
در المنار گفته است كه: بعضي از مشركين و گروهي از مسلمانان از هركاري در تفسير 

بستند، اما خداوند به آنها  كردند و حتي دكانهاي خود را هم مي ايام حج احساس گناه مي

﴿عبارت آموخت كه جستجوي فضل خدا با نيت خالص گناهي ندارد و  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘﴾ 
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بخشش و منتي از خداوند متعال  رساند كه طلب روزي همراه با درنظرداشتن اين كه مي
به كسي كه راجع به  �رود و روايت شده است كه عمر  مي است، نوعي عبادت به شمار

  كرديم؟ يا ما جز براساس داد و ستد زندگي مياين موضوع پرسش نموده بود، گفت: آ
  د) برابري، وحدت و صلح

حج، آموزش و تمرين عملي اصول متعالي انسانيت موردنظر اسالم براي فرد مسلمان 
  است.

هاي اجتماعي آن در شكل شعار و حرف محض اسالم دوست ندارد كه اصول و ارزش
به  عبادات و شعائر خويش، پيوندي محكم برقرار نموده است تا باقي بماند بلكه ميان

ه به درون انديشه و قلب انسان راه يابد و مسير عملي و عنوان يك درك احساس ويژ
  ترسيم نمايد. فكري او را در زندگي

زادي را رشد آنه مفاهيم اخوت و برابري و در رابطه با نماز جماعت ديديم كه چگو
مشاهده  نآنمايانترين و كاملترين شكل  را در حج نيز معني برابري دهد و اينك در مي
برحسب اختالف و  برقهاي آرايش خود را كه پوشاكها و زرق و در حج همگان ،كنيم مي

لباس  افكند و يها مختلف هستند، دور م ها، امكانات و سليقه گوناگوني سرزمينها طبقه
پادشاه و زمامدار و فقير و مسكين يكسان است بر  ها كه براي اي همانند كفن مرده ساده

اندوزان با  گنج داران و كنند و همگي با هم بدون اين كه تمايزي ميان سرمايه تن مي
كنند و هزاران هزار نفر در  دستان گرسنه وجود داشته باشد، به گردخانه طواف مي تهي

ثروتمندان  دستان و برخورداري ايستند و هر چه نگاه كني، اثري از فقر تهي مي عرفات
را  و اجتماع انبوه، فقط تصوير اجتماع مردمي با آن لباس سفيد كني و همگي مشاهده نمي

  كنند. در ذهن مجسم ميخيزند،  كه در روز رستاخيز از گورها برمي
ديگر برتر شمرده و از وقوف همراه خود را از اعراب قبيلة قريش از زمان جاهليت، 

آمدند. اما اسالم، اين شيوه را باطل كرد و  آنان در عرفات امتناع كرده، در مزدلفه گرد مي
  خداوند پس از شمردن بعضي از اعمال حج، فرمود:

﴿¢ΟèO (#θàÒ‹ Ïùr& ôÏΒ ß]ø‹ ym uÚ$sùr& â¨$̈Ψ9   .)199/ بقره(  ﴾#$
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  .»اه بيافتيد!افتند، ر از همان جا كه مردم راه مي«
پس از روشن شدن اعمال حج كه در آن اعمال، هيچ فرد يا «خواهد بگويد:  ميگوئي 

 گروهي امتيازي نسبت به فرد يا گروه ديگر نداشت و دانستيد كه از جمله هدفهاي اين
عبارت است  كه هاست! بايد به نكتة ديگر آيين عبادي، مساوات و كنار نهادن برتري طلبي

هاي امتيازطلبانه، توجه نماييد و بنابراين، بايد همراه مردم ديگر از  ي اين شيوهاعتبار از بي
  .1»مكان واحدي راه بيافتيد

همچنين با توجه به اين كه موسم حج را ميدان تفاخر به نژادها و نياكان خود مبدل 
در اواسط ايام تشريق، اين اصل جهاني اسالم را اعالم و  صساختند، پيامبر اكرم مي
  طاب به آنان اظهار داشت:خ

بدانيد كه هيچ عربي بر  همة شما يكي است و پدرتان هم يكي،اي مردم، پروردگار «
سرخي نسبت به سياه و هيچ سياهي نسبت به  عجمي و هيچ عجمي بر عربي و هيچ

مردم گفتند:  »ا مطلب را رساندم و خوب فهميديد؟ندارد، آي سرخ، جز با تقوا برتري
  .2موضوع را ابالغ نمود صاآري، پيامبر خد

  روشني مفهوم يگانگي در حج

و  يگانگي در احساسات، يگانگي در شعائر، يگانگي در هدف، يگانگي در عمل
يگانگي در سخن! نه اثر از اختالف جغرافيائي و نژادي وجود دارد و نه تعصبي نسبت به 

ة نند، گرد خارنگ و جنس و طبقه! همگي مسلمان هستند، به خداي واحدي ايمان دار
كنند و  واحدي پيروي مي صخوانند، از پيامبر واحدي را مي گردند، كتاب واحدي مي

  دهند. كدام وحدتي ژرفتر و پهناورتر از اين؟ كارهاي واحد و مشابهي انجام مي
يكي ديگر از اصولي كه اسالم در فراخواندن بدان سبقت گرفته است صلح است، و 

ربه و آموزش صلح به فرد مسلمان و سيراب ساختن مانندي براي تج حج طريقة بي

________________ 

  مزبور در المنار. از تفسير آيهء -1
2- » ىمجلَى أَعع رَِبىعأَالَ الَ َفْضلَ ل داحو اكُمإِنَّ أَبو داحو ُكمبأَالَ إِنَّ ر ا النَّاسها أَيي رَبِىلَى عع ىمجعالَ لو

ولَى أَسرَ عمالَ ألَحرَ وملَى أَحع دوالَ أَسو دلَّغْتى أَبإِالَّ ِبالتَّْقو .«ولُ اللَّهسلَّغَ رروايت از احمد. »� َقاُلوا ب  
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 جويانه به سرزمين باشد، زيرا حج عبارت است از حركتي صلح طلبي مي روحش از صلح
  صلح و در زمان صلح (ماههاي حرام).

محل حج، سرزمين حرام و خانة حرامي است كه خداوند آن را مخصوص آرامش و 
  امنيت مردم قرار داده: 

﴿tΒ uρ … ã&s# yzyŠ tβ% x. $YΨ ÏΒ# u﴾  )97 /آل عمران(.  
  .»برد كسي كه وارد آن شد در امن بسر مي«

اش گفت: اگر قاتل پدرم را در آنجا پيدا كنم، به او دست  كه عمر درباره و مكاني است
  نخواهم زد.

آنجا منطقة امن منحصر به فردي است كه پرنده را در آسمان و صيد را در بيابان و 
پرنده و جانورش  ،شود گيرد. بنابراين شكار اين منطقه صيد نمي ا ميگياه را در زمين فر

  شود!! اش كنده و بريده نمي گردد و درخت و علوفه تهديد نمي
قسمت عمدة اعمال حج در دو ماه (ذي القعده و ذي الحجه) از ماههاي حرام كه 

توقف  ا و حفظ خونها وهخداوند آنها را زمان صلح اجباري براي غالف كردن شمشير
  گيرد. كارزار قرار داده است انجام مي

﴿Ÿ≅ yèy_ ª! $# sπt6÷ès3ø9 $# |M øŠt7ø9 $# tΠ# t� ysø9 $# $Vϑ≈ uŠÏ% Ä¨$̈Ζ= Ïj9 t� öκ ¤¶9 $#uρ tΠ#t� ysø9 $#﴾    

  .)97مائده/ (  
است و ماه حرام را مايه قوام [امور] مردم قرار  »بيت الحرام«خداوند كعبه را كه «

  .»داده است
رد كه گياهي را بركند و يا درختي را قطع نمايد، همانطور كه حق ندا بدين ترتيب،

حق ندارد حتي حيواني را كه ديگري شكار نموده است، سر ببرد و يا صيدي را در داخل 
  يا خارج محوطة حرم نشانه بگيرد.

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#θè= çG ø)s? y‰ øŠ¢Á9 $# öΝ çFΡ r&uρ ×Πã� ãm ﴾  )/95 مائده(.  
  .»اي مؤمنان، در حالي كه در احراميد، شكار را نكشيد«
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﴿tΠÌh�ãmuρ öΝ ä3ø‹ n= tæ ß‰ø‹ |¹ Îh� y9ø9 $# $tΒ óΟ çFøΒ ßŠ $YΒ ã� ãm﴾  ) /96مائده(.  
  .»كار زمين بر شما حرام گرديده استو تا وقتي كه در احرام هستيد، ش«

احرام  كه از تراشيدن مو يا كوتاه كردن ناخن خود نيز تا وقتيبراي شخص محرم، 
تجربه آن كه در اسالم  براي صلح و بيرون نيامده، جايز نيست. آيا دنيا چنين نمونة عملي

شود، به خود ديده است؟ سفري همراه با صلح، به سرزمين  در ضمن سفر حج پديدار مي
  صلح و در زمان صلح؟!

  ) حج، يك انجمن جهاني استهـ

ساليانه اسالمي باشد،  آئي ن گردهمدهد تا شاهد بزرگتري حج به فرد مسلمان امكان مي
بدان انجمني كه نه از طرف پادشاه يا رئيس حكومت يا جمعيتي، بلكه از سوي خدا 

  فراخوانده شده است.
 ها بيند كه سرزمينها، رنگ را مي برادران خود از پنج قارة دنيا ،يك مسلمان ،در اين جا

است و  م آنان را دور هم گرد آوردهپيوند ايمان و اسال و زبانهايشان تفاوت دارد و تنها،
  .»لبيك اللهم لبيك«اند:  شعار واحدي سر داده

روح اميد را در وجود فرد مسلمان زنده  ام دارد،اين انجمن، چندين معني و چندين اله
آفريند. اجتماع و  انگيزد و اراده مي راند و همت برمي كند، عوامل نوميدي را عقب مي مي

باشد و گرگ، تنها گوسفندان  ر قدرت و بيداركنندة آرمانهاي خفته مياتفاق هميشه نمايانگ
  خورد. پراكنده را مي

اين انجمن، بزرگترين عامل يادآوري حقوق برادران ديني با وجود دوري سرزمينها و 
  تذكر برادري اسالمي و پيوند اعتقادي به شخص مسلمان است.

و اقليمي را با حرارت خود قومي هاي  اي است كه انگيزه اين گردهمايي، چون كوره
سازد و تنها اين شعار  ها را ناپديد مي ها و نژادها و مشخصه كند و همة نشانه ذوب مي
  ماند كه:  باقي مي

﴿$yϑ ‾Ρ Î) tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ×οuθ÷zÎ)﴾  )10/ حجرات(.  
  .»همانا فقط مؤمنين برادرند«
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كنند و چه  با هم ديدار ميدر اين اجتماع، دانشمندان و اصالحگران و سياستمداران  
خوب فرصتي است براي آشنايي و همفكري و همكاري درجهت يافتن بهترين راهها، 

(در شرايطي كه براي هدف ها  ها و ابزارهاي رسيدن به هدفها و تحقق آرمان برنامه
  اند).  واحدي به هم رسيده

قرارها و با وسيله قرار دادن حج براي اعالم و پخش مهمترين  ص پيامبر اكرم
خاطر نشان كرده  پيامهاي مربوط به امور سياسي همگاني مسلمانان، ارزش اين انجمن را

  است.
در اولين سالي كه مسلمانان با فرماندهي و راهنمايي ابوبكر حج گزاردند. ص پيامبر

شكن و ممنوعيت  علي را در پي ابوبكر فرستاد تا الغاي پيمانهاي مسلمين با مشركان پيمان
  ردن مشركان و طواف بطور برهنه پس از آن سال را به مردم اعالم دارد.حج گزا

در ضمن آن، خطبة معروف  به حج پرداخت، صدر سال بعد هم كه خود رسول خدا
را كه مشتمل بر اصول و قوانين اساسي اسالم بود، براي تودة مردم  »وداع«و يا  »بالغ«به 

  بيان داشت.
دريافته و آن را فرصتي براي تبادل نظريات و  علماي اسالم، ارزش اين انجمن را

  اند. ها و شرح وقايع و اطالعات محسوب داشته برخورد انديشه
همچنان كه خلفا نيز ارزش و اهميت اين موسم را دريافته و آن را ميدان مالقات خود 

آمدند و ديدار با مأمورين زمامداري كه  هاي دوردست گرد مي و افراد خلقي كه از فاصله
از سوي خود در نقاط مختلف قرار داده بودند. بدين جهت كساني كه دادخواهي يا 

كردند و مردم  شكايتي داشتند، در اين فرصت به طور مستقيم به خود خليفه عرضه مي
گرفتند و در  خليفه قرار مي بدون هيچ ترس و هراسي، در برابر حاكمان و فرمانداران و

گرفت و حق، هر چند از فرماندار يا خليفه، به  داد مينتيجه، ستمديده ياري و مظلوم ام
  شد!! اهل خود بازگردانيده مي

اي  هاي اسالمي نامه عثمان بن عفان، زمامدار و خليفة مسلمين به همة نقاط سرزمين
  نوشت و در آن گفت:
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من هر سال در موسم حج، همة كارگزاران، يعني فرمانداران خودم را بازخواست «
دانم، بنابراين اگر روزي  ت را مجاز به امر به معروف و نهي از منكر ميكنم. من ام مي

عمال من  يا و من دهم مي چيزي با من يا كارگزارانم نزاع داشته باشد، آن را به او (امت) 
اهل مدينه شكايت  حق تقدمي بر مردم نداريم، مگر در چيزي كه متروك افتاده باشد.

 رسانند، هركس در اين باره ادعايي دارد، بايد در آزار ميزنند و  ها مي اند كه بعضي كرده
موسم حج به حج بيايد و حق خويش را از هر كس كه باشد، من يا كارگزاران و 

  .»دهد خداوند بخشندگان را پاداش ميمأمورينم، بستاند و يا آن كه ببخشد، كه 
ه مسلمانان در اينجا نكتة شايان تذكر اينست كه اين انجمن و گردهمايي، فقط ب

دهد، بلكه غير مسلماناني كه در  طلب حقشان را نمي فرصت دادخواهي از حاكمان خود و
كنند هم، چنين فرصت و امكاني را در اين موقع به دست  ساية حكومت اسالم زندگي مي

  آورند. مي
والي و فاتح مصر، يعني همة ما از داستان آن شخص قبطي اطالع داريم كه با پسر 

بن عاص او را كتك زد و بدين  مسابقه گذاشت و از او برد و پسر عمرو اص،عمرو بن ع
دادخواهي نمود و در برابر چشم و گوش خاطر پدر آن شخص در نزد عمر (خليفه) 

گزار او را قصاص نمود. سپس عمر، سخن معروف خود را در برابر اجتماع  هزاران حج
چه وقتي مردم را بندة خود  اي عمرو،«مردم خطاب به فرماندار خود گفت: بزرگ 
  »ن آنها را آزاد به دنيا آوردند؟!ايد، در حالي كه مادرانشا ساخته

پس جاي تعجب نيست كه اين عبادت (حج) خاري در چشم بسياري از دشمنان 
نمايي يا تمسخر آن نشانه روند. اما خداوند  اسالم باشد و قلمهايشان را براي زشت

  ارد، هر چند كافران را خوش نيايد.اي جز كمال نور خود ند اراده
سالها پيش يكي از مبلغان مسيحي، در گزارشي راجع به ميزان تأثير تبليغات آنان در 

گاههاي چهارگانة  تا وقتي كه اين تكيهي اسالمي ما، به ويژه مصر نوشت: ها سرزمين
ج وجود داشته اسالم، يعني قرآن ... األزهر... اجتماع هفتگي جمعه ... و انجمن ساليانة ح
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تبليغ مسيحيت باقي خواهد باشد، اسالم همچون صخرة سخت و درهم شكنندة كشتي 
  »ماند...

اين چهار پديده نيز به خواست خدا تا پايان تاريخ زندگي بشر، روي اين كرة خاكي 
به  ]متأسفانه[ ميرند!! با وجود آن كه مسلمانانبرجا مانده و دشمنان بايد از خشم خود ب

  كنند و شايد به تدريج به خود آيند. سته از اين اجتماع بزرگ استفاده نمينحو شاي

  گواهي ديگران
بعضي از بيگانگان هم به برتري اين آيين اسالمي بزرگ گواهي داده و به نتايج و آثار 

در  »والگيري«ين افراد، استاد ايتاليايي خانم اند. از جملة ا دروني و حياتي آن اشاره كرده
  گويد: ترجمه شده است، راجع به حج مي »دفاع از اسالم«به نام كتابي كه 

بر هر مسلماني واجب است كه در صورت دارا بودن شرايطي، حداقل يكبار درطول «
اين آيين چنان است  اسرارآميز زندگي خود به حج برود. ويژگي و طبيعت و آثار عميق و

با اين حال دك، ناتوان است. در حدي بسيار ان كه عقل آدمي از درك و تشريح آن، جز
به سادگي و راحتي  ،باشد پذير مي همان اندازه برداشت و دركي هم كه از آثار مزبور امكان

كه اسالم از اجتماع  تواند منكر فوايدي باشد دارد. كسي نمي از حكمت كاملي پرده برمي
شتابند، به  سوي آن مي واحدي كه از نقاط مختلف جهان به ساليانة مسلمانان در مكان

آورد. عرب، ايراني، افغان، هندي، اهالي شبه جزيرة ماليو، مراكشي، سوداني و  دست مي
خداوند رحمان و رحيم به طرف كعبه روي  ديگران، همگي براي طلب آمرزش از

خورند، روابط  هدفي به همديگر برمي آورند و هنگامي كه در چنين مكاني براي چنان مي
  كنند. ي ايجاد مينويني از محبت و برادر

همة امتيازات ميان فقير و ثروتمند، گدا و زمامدار زندگي مسلمانان،  حداقل يكبار در
گزار در حين انجام  شوند و اين به خاطر آنست كه هر شخص حج به طور كامل باطل مي

نمايد و  هاي شخصي خود را ترك مي پوشد و نشانه اي مي اين فريضة مقدس، لباس ساده
  كند، نه شعاري ديگر. (اهللا اكبر) براي خود انتخاب مي ارفقط يك شع
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اف خانة خدا (كعبه) در آيينهايي كه انجامشان بر حاجيان مقرر گرديده، از قبيل طو
هاي گذشته در همين  خاطرات پيامبران و پدران ارجمندي را كه طي قرن وجود آنها،

اهيم، بنيانگذار دين خالص و سازند و اعمال ابر بيدار مي ،اند ها زندگي كرده سرزمين
و در برابر فرد  كنند زنده مي كارهاي فرزندش اسماعيل و همسرش هاجر را از نو

رابر خواست خدا را نيرو گزار، انگيزه و شوق پيروي از احساسات و تسليم آنان در ب حج
  .»بخشند مي



  

  بهترين روش در آموزش عبادت

  

  فقه عبادت نه علم عبادت -

  سادگي بازگشت به دوران -

  آسانگيري به جاي وسوسه و سختگيري -

  اي بازگشت به كتاب و سنت، نه تعصب فرقه -

  اهتمام به فرائض قبل از هر چيز -
  

  پيشگفتار
وقتي كه عبادت خداوند، اولين حق او به گردن ما باشد، يادگيري و آموزش آن به ديگران 

  هم نخستين وظيفة واجب ما خواهد بود.
وم شناخت و فهميدن آنها، عبادات شعائر هستند، يعني نخستين عبادات، از نظر لز

عبادتهايي كه داراي اشكال، اوصاف و كيفيت معيني هستند و اگر طبق همان ويژگيهاي 
مقرر شده انجام نگيرند، پذيرفته نخواهند شد. اين آيينها عبارتند از: نماز، روزه، زكات و 

  رار داديم.حج كه اسرار و آثارشان را در زندگي مورد بررسي ق
پس  صاين آيينهاي بزرگ چهارگانه، همان چيزهايي هستند كه از سوي پيامبر اسالم

  اند. هاي اساسي دين معرفي شده پايه ،از شهادتين
اند،  خوانده »معامالت«ر چيزهايي كه در تقسيم فقهي خود فقهاء به اين آيينها، در براب

اند و پيش از آن  دين به وجود آمده اند. براي اين كه از طرف بخشيده »عبادات«عنوان 
  اند. وجود نداشته

چنين نيست و دين، فقط اصالح و تصحيح آنها را  »معامالت«اما در مورد شاخة 
و برعهده دارد. براي اين كه زندگي مردم هيچگاه خالي از مبادله و داد و ستد نبوده است 
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هاي فاسد آن بوده است. هاي درست و حذف بخش هنگامي كه دين آمد، كارش تأييد جنبه
به همين جهت، پيشوايان محقق اسالم اين نكته را اذعان دارند كه: در عبادات بناي كار بر 

اما در عادات اند،  خودداري است مگر در چيزهايي كه به وسيلة دين تشريع و توصيه شده
ته و معامالت تكيه بر اباحه (تجويز) است مگر در مواردي كه از طرف دين ممنوع گش

  باشند.
در اين جا از روش نمونة آموزش اين عبادات كه رعايت و پيروي آن ضروري و 

  كنيم. شريعت ماست، گفتگو مي برخاسته از طبيعت و روح دين و
اين عبادتها با گذشت زمان از نظر شيوة آموزش، اشكال و مراحل گوناگوني به خود 

اند كه وقت يك فرد معمولي در  هگرفته و تا آن حد از انشعاب و سختي و پيچيدگي رسيد
 وقتش نيز امكان بدهد، گنجايش فراگيري و شناخت همة آنها را ندارد و اگرعصر ما 

  ذهن و روحش ظرفيت آن را ندارد.
مفهوم اين سخن آن نيست كه ما بخواهيم عبادات را تغيير شكل بدهيم تا براي معدة 

  سازگار شود. راحت طلب عصر ما قابل هضم گرديده با روح نوين آن
تغيير زمان  باشند و با نميهرگز چنين نيست، زيرا كه عبادات قابل دگرگوني و تحول 

روند و همچون خمير  پذيرند، زير بار اجتهاد يا قياس و يا اجماع نيز نمي هم تغيير نمي
  خواهد، درآيند. نرمي نيستند كه در دست نانوا به هر شكلي كه او مي

رند و آنچه كه ما در پي تغييرش هستيم، روش آموزش آنها عبادات، ثبات هميشگي دا
باشد و منظورمان اينست كه با استفاده از اين روش به حالت و شيوة روزگار پيام  مي

  و اصحاب هدايت يافتة او بازگرديم. صخدا

  فقه عبادت نه علم عبادت
اين شيوة براي اين كه حركتمان صحيح باشد، بايد هدف خود را بشناسيم. هدف ما از 

 باشد، بدين تعليم و آموزش، جلب هر چه بيشتر محبت مردم نسبت به پروردگار خود مي
و سپاس و رغبت پرستش كنند، نه به صورت مراسم و قالبها  منظور كه او را از روي مهر

و اشكال ظاهري... آنان را به روح عبادت متوجه سازيم، نه فقط به شكل عبادت و بس. 
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. فقه »علم عبادت«بكوشيم، نه  »فقه عبادت«خواهيم در جهت  يه عبارت ديگر، مب
ها و مغزها  تعليم فضيلت دارد. علم، به انديشه مفهومي باالتر از علم دارد و تفقيه بر

 صرسد و پيامبر اسالم شود، ولي فقه، از اين حد گذشته و به دلها و نهادها مي مربوط مي
 َمنْ «ت، نه به علم خشك ظاهري و گفته است: مندي را به فقه نسبت داده اس خير و بهره

ًرا ِبهِ  اللهُ  يُرِدِ     .1»الدينِ  ِفي يـَُفقْههُ  َخيـْ
هاي  كاريها و افزودن شاخه نتيجة ريزه تحوالت و در مفهوم اصيل فقه، تحت تأثير

مسائل دقيقي كه چيزي جز مغالطه يا  ظاهري و احكام تبعي و انبوهي از فرضيات و
خالي تبديل  علم خشك و و به باشند، مصداق خود را از دست داده نمي زحمت آفريني

هاي اسالمي و عناوين  در بيان تغييرات و تحريفات واژه 2امام غزاليگرديده است. 
گذشتگان اي كه به خاطر مقاصد فاسد به معاني ديگري جز معاني موردنظر  پسنديده

واژة فقه  ج واژه را كه نخستين آنهاصالح و فرهنگ قرن اول منتقل و مبدل گرديدند، پن
واژة فقه را با تخصيص دادن و نه جابجايي و تبديل دگرگون  باشد، ذكر كرده است، مي

ها و فروع عجيب و غريب ... و اطالع از علل دقيق و  ساختند، زيرا آنها به شناخت شاخه
مودند. ظريف و پرحرفي دربارة موضوعات مزبور و حفظ گفتارهاي مربوطه، محدود ن

تر (افقه) شمرده شد. اما  ها تعمق افزونتري داشت، فقيه اي كه هر كس در اين زمينه بگونه
در قرن اول، اين عنوان، براي دانستن راه آخرت و شناخت مشخصات آفات دروني و 

هاي مادي) و آگاهي از مواهب اخروي  مفاسد عملي و قدرت تسلط و غلبه بر دنيا (انگيزه
رفت. دليل اين سخن آية شريفة قرآن است كه  شتن دل به كار ميو خوف و هراس دا

  فرمايد: مي

﴿(#θßγ¤) x�tG uŠÏj9 ’ Îû ÇƒÏe$!$# (#ρâ‘ É‹ΨãŠÏ9 uρ óΟ ßγtΒ öθs% #sŒÎ) (#þθãèy_u‘ öΝ Íκ ö� s9Î)﴾   )122/ توبه(.  
تا در دين تفقه نمايند (بينش و آگاهي پيدا كنند) و چون به ميان قوم خود «

  .»بيم دهندبازگشتند آنها را 
________________ 

  ».بخشد اگر خداوند بخواهد به كسي خير دهد، او را آگاهي ديني مي« روايت از بخاري: -1
  .ة، چاپ دارالكتب العربي32، ص 1ج» حياءاإل« -2
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گردد فقه نام دارد، نه شاخ و برگهاي طالق، عتاق،  و انذار منتهي مي آنچه كه به هشدار
برند و حتي اشتغال  خودآگاهي نمي لعان و سلم و اجاره! زيرا كه اينها راه به انذار و

محض و مداوم بدانها باعث قساوت و سختي دل گرديده خوف و حساسيت را از آن 
  انطور كه در مورد فقيهان امروز شاهديم، و خداوند تعالي فرموده است:سازد، هم دور مي

﴿öΝçλm; Ò>θè= è% āω šχθßγs) ø� tƒ $pκ Í5﴾  )179/ اعراف(.  
  .»كنند ايي دارند كه با آن درك نميدله«

فقه و فهم در لغت مترادف  معاني ايمان است... به جان خودم، از فقه، كه منظورش
  ستعمال قديم و جديد آن است.هستند و بحث فقط بر سر طرز ا

  فرمايد: خداوند مي

﴿óΟçFΡ V{ ‘‰x©r& Zπt6÷δ u‘ ’Îû Ν ÏδÍ‘ρß‰ ß¹ zÏiΒ «! $# 4 y7 Ï9≡sŒ öΝ åκ̈Ξr' Î/ ×Πöθs% āω šχθßγs) ø� tƒ﴾

  .)13/ حشر(  
ترس و هيبت شما در دل آنها از ترس خدا باالتر است و اين بدان سبب است «

  .»باشند فقه و شناخت مي كه آنها گروهي بي
در اين جا نقصان خوف از خدا و بزرگ دانستن هيبت مخلوقات، به كمي فقه نسبت 
داده شده است. حاال ببينيد كه اگر اين( قلت خوف از خدا) را حاصل عدم حفظ مسائل 

آية فوق  و فتواهاي پراكنده يا نتيجة عدم علوم ذكر شده بدانيم (فقه به معني اصطالحي)
  كند...؟ چه مفهومي پيدا مي

فرمود: آيا فقيه به تمام معنا را به شما معرفي كنم؟ گفتند: آري، گفت: او  صپيامبر
مع نسازد و از كسي است كه بندگان خدا را از رحمت خدا مأيوس و از مكر او خاطرج

  .1منحرف و متمايل نشود...گرداند و از قرآن به چيز ديگري عنايت الهي نوميد ن
او پاسخ داد: فرقد گفت: اما اكثر فقها مخالف سبخي از حسن چيزي پرسيد و  فرقد

گفت: مادرت به عزايت نشيند، اي فرقدك! آيا تو اصال فقيهي  /نظرتو هستند! حسن 

________________ 

  بن عبدالبر.روايت از ا -1
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در  ،مشتاق آخرت باشد، از دينش آگاه اي؟ فقيه كسي است كه از دنيا روگردان و ديده
حقوق و اموال مردم  و خويشتندار باشد، به عبادت پروردگار خود كوشا و مداوم و با تقوا

دهد كه: فقه، عنوان ويژة  غزالي ادامه مي نظري نداشته، خيرخواه و راهنماي آنان باشد...
باشد بلكه مسائل مزبور را نيز به خاطر عموميت  فتواهاي مربوط به احكام ظاهري نمي

رد علم گيرد و بهرحال بيشتر در مو هاي طبيعي فرا مي ها و ضميمه خود يا به عنوان دنباله
  شود. آخرت استعمال مي

اين بود سخن امام غزالي و به اين ترتيب روشن گرديد كه منظور ما از فقه عبادت، 
صدر اسالم بوده و عبارت از بينشي است كه دل را  مفهوم اصلي و نخستين فقه در

آورد و راه حركت به سوي  تحريك و نفس آدمي را پاك نموده، آخرت را به ياد او مي
  كند. روشن مي خدا را

باشد، اما علم  به معني درك اسرار آن و راه يافتن به مغز و محتوايش مي مثالً فقه نماز
  گيرد. نماز شناسايي خشك و خالي شرايط، اركان، واجبات و مستحبات آن را در برمي

چگونه  پرسيدند يابد كه وقتي از او فقه نماز، در الگويي همچون حاتم اصم تجسم مي
سپس با آرامش و  ،گيرم واني؟ جواب داد: بطور صحيح و كامل وضو ميخ نماز مي

 كنم، با گويم، به صورتي شمرده قرائت مي ايستم، با وقار تكبير مي اطمينان به نماز مي
كنم و در حين نماز، بهشت را در سمت  روم و با فروتني سجده مي خشوع به ركوع مي

ايم و كعبه را پيش رو، فرشتة مرگ را پ راست و جهنم را در سمت چپ و صراط را زير
كنم  مي باالي سر، گناهان را محيط بر خود و چشم خدا را متوجه به سوي خويش تصور

دارم و تا آنجا كه بتوانم با اخالص به جا  و آن را واپسين عبادت خود محسوب مي
  ؟!دانم كه نزد خدا مقبول افتاده است يا مردود دهم و نمي آورم. سپس سالم مي مي

راه ما در اين جهت، آنست كه عبادات را همچون قوانين هندسه و يا نظريات شيمي، 
خشك و جامد نيانگاريم، بلكه آن را به صورتي شفاف، درخشان و مرتبط با كلمات خدا 

تها و اسرارش را به اندازة محك و حركت مؤمنان صالح درنظر بگيريم و صو رسول
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وشكافي و از ياد بردن هدف اساسي تمامي عبادات توانائي خود و بدون قصد افراط و م
  كه ذكر حق خدا بر گردن بنده است، درك و بررسي نماييم.

بينيم كه پيدا كردن و شناخت عبادات از كتب حديث، بهتر و آسانتر از  بنابراين مي
ها را  و شاخه همه كتب فقهي مذهبي خشك است. بخصوص كه اين كتب شكلها اين

شده است كه فقه منجمد اند و نتيجه اين  ميتي به ادلة كتاب و سنت ندادهو اه افزايش داده
  آورد. دهد و تقوايي ببار نمي كند و روان را غذايي نمي شاد نمي را خنك و موجود، قلب

  بازگشت به دوران سادگی
اش  كه روش آموزش عبادات را به سادگي اوليهظفيم ما گذشته از آنچه گفته شد، مؤ

اين شكل عريض و طويل، پرشاخ و برگ و پيچيده را كه شكم كتب فقهي بازگردانيم و 
ما را با انبوهي از اركان، شروط فرضيات، واجبات، سنن و مستحبات، مبطالت و 

رسانيده است كه  درپي متورم ساخته و كار بدانجا هاي پي مكروهات و انشعابات و ضميمه
را به خود اختصاص داده است،  صدها صفحه ]يكي از مقدمات نمازفقط بحث طهارت [

  كنار بگذاريم.
خواهيم عباداتي به اين  مي ]يعني واعظان و رهبران ديني[ واقعاً عجيب است كه ما

صورت را كه نيازمند تخصص و فراغت و بسياري شرايط ديگر برخالف خواست خدا و 
مكن باشند، به مردم عادي ياد بدهيم! شايد براي يك دانشمند متخصص م مي صرسول

باشد كه عبادات را براي خود بدينگونه مورد بررسي قرار دهد، اما تعليم آنها به مردم با 
  همين صورت اشتباه محض است.

  فرمايد: خدايتعالي مي

﴿ ô‰s) ©9 tβ% x. öΝ ä3s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ «! $# îοuθó™é& ×πuΖ |¡ym﴾  )21/ احزاب(.  
  .»براي شما الگوي خوبي وجود دارد در پيامبر خدا«

ه كار در تعليم شعائر و عبادات دين چه روشي ب ص ن بايد ديد كه رسول خدااكنو
خواست  آمد و مي نزد او مي ]پس از هدايت و گرايش به اسالمبرد، يك نفر از بيابان [ مي

پرسيد و پاسخهايي كامالً ساده و روشن  مي صكه دين را ياد بگيرد. چند سؤال از پيامبر
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جست و با مشاهدة عيني و نه با  شركت مي صي پيامبرگرفت و در بعضي از نمازها مي
به مردم فرمود:  صگرفت... زيرا پيامبر حفظ و تلقين، كيفيت نماز خواندن را فرا مي

  خوانم، شما هم همانگونه بخوانيد. ببينيد من چگونه نماز مي
با اين روش فرد تازه وارد مزبور، پس از يك يا چند جلسه، مسائل واجب و الزم 

  گشت. گرفت و به محيط زندگي و خاندان خود باز مي را فرا مي ديني
و اصحابش چنين بود. آنها نصوص را سبك  صشيوة آموزش عبادت در زمان پيامبر

رداختند. وقتي كه پ بافي و تأويل نمي دادند و به فلسفه شمردند و الفاظ را گسترش نمي نمي
درازي راجع به تعريف ماهيت بحث  ديگر »صورتهايتان را بشوييد«خداوند فرمود: 

و يا تعيين حدود مساحت چهره (صورت) و اين كه  »مسح«و تفاوت آن با  »شستن«
طولش از رستنگاه مو تا زير چانه و پهنايش حد فاصل دو نرمة گوش است و ... ترتيب 

  گشودند. دادند و باب مفصلي در اين باره نمي نمي
دانست شستن يعني چه و  ر كسي ميكردند براي اين كه ه آري، آنها چنين نمي

شود و هر گونه بحث و تشريحي در اين مورد، خود آغاز  صورت به چه چيزي گفته مي
  پيچيدگي و دشوارسازي است.

كه در اسالم، مقدمة اذان و اقامه  »اهللا أكبر«تواند از كلمة  شخص مسلماني ميآيا هيچ 
 ةتكبير«ي فقهي به هنگام بحث از ا كتابهاو نماز قرار داده شده است، غافل باشد؟ ام

كه مقدمه و شروع نماز است، آن را با شرايط گوناگون و فراواني محاصره  »اإلحرام
كنند تا چنين وانمود سازند كه بيان اين واژه كه بر زبان هر مسلماني جاري است  مي

بيان  دشواري خاصي دارد! به خدا قسم كه دشواري در كلمة تكبير و زبان فراگيرندگان و
خواهند به مردم از  دهندگان آن است، اينها مي كنندگانش نيست بلكه در مغز و روح تعليم

كار و موشكاف تدوين گرديده است، نه عموم  روي كتابهايي كه براي متخصصان ريزه
افراد كه به كارها و مسائل زندگي اشتغال دارند، آموزش دهند. در حالي كه بعضي از اين 

تعقيد و تكلف است و برخي ديگر به اضافات و بدعتهاي خالف حكم كتب انباشته از 
  باشد. خدا آميخته مي
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كردم، آنها  من وقتي كه بعضي از افراد روستايي را به نماز خواندن توصيه و تشويق مي
دانند! مثل اين كه  آوردند كه احكام و شرايط و واجبات نماز را نمي با تبرئه خود عذر مي
به آموزش و تالش درازمدتي نياز دارد كه مردم نيز واقعاً از اين كار  نماز چيزي است كه

خواهد وضو را به آنها تعليم دهد، چند شب و روز بحث  معذورند، زيرا آن كسي كه مي
الحمداهللا « آموزاند كه در آغاز وضو بگويند: كند و باز هم تمامي ندارد. مثالً به آنها مي مي

اللهم ارحنی رائحة الجنة «و هنگام استنشاق بگويند:  »سالم نوراً واإل جعل الماء طهوراً  الذی
و براي شستن يا مسح هر عضوي  و موقع شستن صورت فالن ذكر »وأنت عنی راض

تواند اين همه دعا را كه مورد  دعايي مخصوص به خاطر بسپارد. فرد عامي بيچاره نمي
كه وضو بدون اينها  داردپن باشند حفظ كند و از طرفي مي نظر كتاب و سنت هم نمي

خودسرانه و خودساخته، وضو برايش  هاي همين دشوارسازيدرست نيست! در نتيجة 
  گريزد. آيد و از نماز مي گران مي

كه در  »اإلقناع في حل ألفاظ ابن شجاع«از را از روي كتابي همچون شود نم چطور مي
بعضي از ماليان مساجد  فقه شافعي نوشته شده است، به مردم تعليم دهيم همانگونه كه

بفهمد دهند! فكر و انديشة مردم چگونه گنجايش دارد  عبادات را بر مبناي آن آموزش مي
كه نماز هيجده ركن دارد، سپس به تشريح و بحث دربارة  ]گويد چنانكه كتاب مزبور مي[

 »نيت«فحه حجم دارد، بپردازيم. انگار، يك ركن مثل نيت و استحضار كه چندين ص
ج به تشريح و موشكافي دارد و يا در نظر داشتن آن كار مشكلي است!! سپس دربارة احتيا
حرام بحث نماييم و اين كه پانزده شرط دارد و اگر يكي از آنها مراعات نشود، اإل ةتكبير

  نماز باطل خواهد بود؟!
مجموع كتب فقهي به استثناي موارد قليلي همين وضعيت را دارند كه بخش عمدة آن 

  اند. هاي نادر هم مهجور واقع شده نمونه
كه هيچ سختي و ناهمواري  صآيا پذيرش روش تعليم آسان و سادة رسول خدا

  ندارد، از اين روش بهتر و مناسبتر نيست؟
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و مسلم از  دربارة ويژگي و كيفيت نماز، كافي است به روايت احمد و بخاري
آمد و  صو سپس نزد پيامبر مردي وارد مسجد شد و نماز گزارد«ابوهريره توجه كنيم، 

پاسخ سالمش را داد و فرمود: برگرد و از نو نماز بخوان، تو نماز  صسالم داد. پيامبر
نخواندي. او بازگشت و دوباره نماز خواند و اين كار سه دفعه تكرار شد. در آخر گفت: 

 دهم كه اگر شيوة بهتري وجود تو را به آن كه بر حق مبعوثت نموده است سوگند مي
گفت: وقتي كه به نماز ايستادي تكبير بگو، آنگاه هر اندازه  صدارد، به من ياد بده! پيامبر

از قرآن برايت ممكن بود بخوان، سپس به ركوع برو و صبر كن تا ركوع تمام شود، سپس 
برخيز و به طور معمولي بايست، آنگاه به سجده برو و چندان صبر كن تا از تمام شدن 

بردار و بنشين، سپس دوباره سجده كن و  سپس با آرامش سرسجده مطمئن شوي، 
. اين همان حديثي »رتاسر نماز بكار بندسجده را به پايان برسان و همين روش را در س

  است كه به نام حديث فراموشكار در نماز شناخته شده است.
و يارانش، از همة مردم به سادگي و آساني متمايلتر و از همگان  صپيامبر اسالم

ميلتر و دورتر بودند و خداوند متعال  نسبت به تكلف و موشكافي و دشوارسازي بي
  فرموده است: صخطاب به پيامبرش 

﴿ö≅è% !$tΒ ö/ ä3è= t↔ó™r& Ïµø‹ n= tã ôÏΒ 9� ô_r& !$tΒ uρ O$tΡ r& zÏΒ tÏ� Ïk= s3tG çRùQ$#﴾  )86/ ص(.  
  .»هم نيستم طلبم و اهل تكلف بگو من در برابر آن (رسالت) از شما پاداش نمي«

ما از تكلف «گفت:  بوديم و شنيديم كه مي � گويد: ما نزد عمر مي انس ابن مالك
  .»ايم منع شده

≈ZπyγÅ3﴿ن كه عمر، معني واژة اب در آية نمونة ديگر اي sùuρ $|/ r&uρ ∩⊂⊇∪﴾  :را ) 31(عبس

 معني دقيق آن پرسش كند، ترسيد كه اين كار، زفراموش كرده بود وقتي كه خواست ا
نوعي تكلف باشد كه مورد نهي قرار گرفته است و با خود گفت: اگر عمر، معني اب را 

  شود؟ نداند، چه مي
بايد از آن كه مرده است، الگو بگيريد، زيرا فرد زنده در «ت: ابن مسعود گفته اس

شايستة پيروي هستند كه بهترين افراد  صمعرض انحراف و اشتباه است. اصحاب محمد
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آمدند، داراي پاكترين دل و عميقترين آگاهي و كمترين تكلف بودند  مار مياين امت به ش
و خداوند ايشان را براي همراهي رسول خدا و اقامة دينش برگزيد. برتري آنان را دريابيد 

  .»يرا كه هدايت مستقيم يافته بودندو از روش و آثارشان پيروي كنيد، ز
كه تعليم شريعت و بيان  1ه استامام شاطبي نيز اين حقيقت مهم را تذكر داد

هاي  كاري اي متناسب و در خور تودة مردم و بدون ريزه بايد به شيوه موضوعات ديني، مي
اگر پرسيده شد: ملك (فرشته) چيست؟ گفته شود: يكي  پيچيدة فلسفي انجام گيرد. مثالً

معني كوكب دهد. يا دربارة  از مخلوقات خداوند است كه به فرمان او كاري را انجام مي
بينيم. مفهوم بيان و توضيح مسائل در  شبها در آسمان مي گفته شود: همين چيزي كه

 َوَغْمطُ  احلَْق  َبَطرُ  اْلِكْربُ «فرمايد:  مي صچنانكه پيامبر شريعت نيز بر اين پايه استوار است.
را بر ك صخوار شمردن مردم. پيامبريعني كبر، عبارت است از دشمني با حق و  .2»الناسِ 

ي آشكار است، تفسير نموده ... و حج را با عمل و با ويژگي ضروري آن كه بر هر كس
اي قابل فهم و در خور تودة مردم تعيين كرده است و در مورد ساير  گفتار خويش به گونه

امور نيز همچنين. چون عادت عرب بر اين بوده و اين شريعت نيز عربي است و امت نيز 
بنابراين جز يك بيان امي، يعني ساده و آسان، شايستة آن باشد،  يامتي ساده و فطري م

  نيست.
باشد، موردنظر و  انديشي و تعمقي را كه براي عموم سزاوار و ممكن نمي اسالم، ژرف

  توصيه قرار نداده است، زيرا كه راههاي دشواري دارد:

﴿$tΒ uρ Ÿ≅ yèy_ ö/ ä3ø‹n= tæ ’Îû ÈÏd‰9 $# ôÏΒ 8lt� ym﴾  )78/ حج(.  
  .»در دين سختي را براي شما قرار نداده است«

مشكلتر از خود آن به مفهومي  همچنانكه اگر مفهوم ملك يا فرشته خواسته شود،
د كوكب پرسن يا هنگامي كه مي »هيتي مجرد از ماده به طور بنياديما«يابيم:  دست مي

________________ 

  .56ص  1مقدمه ششم از كتاب (موافقات) جلد  -1
  امام مسلم حديث را روايت كرده است. -2



   

  عبادت در اسالم                   358 
 

مكان طبيعيش خود فلك  يك جسم بسيط كروي كه«شود:  چيست؟ پاسخ داده مي
شناسند و جز با طي  و اينگونه حرفها و مفاهيم كه اعراب آنها را نمي »باشد... مي

روزگاراني در تحقيق و درك معاني مزبور، رسيدن به آنها ممكن نيست و معلوم است كه 
  صاحب شريعت چنين هدفي ندارد و بدان سفارش نكرده است.

نچه كه در خور تودة مردم توان گفت. آ نظير اين سخن را دربارة شيوة استدالل نيز مي
است، عبارتست از مقدمات دليل كه داراي داللت ضروري و يا نزديك به ضروري است 

هايي از آن در قرآن مورد توجه قرار گرفته است، از جمله  و اين چيزي است كه نمونه
  اين آيات:

﴿yϑ sùr& ß,è= øƒs† yϑ x. āω ß,è= øƒs†﴾  )17/ نحل(.  
  .»با آن كه آفرينش ندارد، مساوي و يكسان است؟آيا كسي كه آفرينش دارد «

﴿ö≅è% $pκ� Í‹ ósãƒ ü“Ï%©!$# !$yδ r' t±Σ r& tΑ ¨ρr& ;ο§� tΒ﴾  )79/ يس(.  
  .»كند اش مي همان كسي كه آن را بار نخست پديد آورد، زنده :بگو«

افزايد: با اين روش بود كه  شاطبي مي ها در آيات قرآن بسيار است. از اين نمونه
دين ميان موافقان و مخالفان پيش رفتند و موفق  ما در پخش و انتشارگذشتگان صالح 

گرديدند و هر كس به نحوة استدالل آنها در اثبات احكام تكليفي توجه كرده باشد، 
داند كه آنها آسانترين و نزديكترين راه نسبت به عقل و ذهن متعلمين و پرسشگران را  مي
اند، از هر شاخه و به هر ترتيبي  ظم دقيقي نداشتهاند، اما ترتيب متشكل و ن نظر گرفته در

كردند و در صورت رسا و به سهولت قابل فهم بودن، به شكل و  آمد آغاز مي كه پيش مي
  دادند. ترتيب كالم اهميت نمي

اگر مطالب گفته شده دربارة تمامي شريعت صدق كند، عبادات به طريق اولي شايسته 
  ز تكلف و پيچيدگي خواهند بود.مستلزم چنين سادگي و اجتناب ا و

آموزش عبادات، فقط خود آن را خشك و عقيم و  هر دشواري و پيچيدگي در زمينة
ي به ناگزير حقي را ضايع هر اسراف«مصداق اصل معروف  گرداند، بلكه به انگيز نمي نفرت

  رساند. زياني حتي به تعليم شرايع و آداب اسالمي ديگر مي »سازد مي



  

  359    در آموزش عبادتبهترين روش 
  

كنم:  تر اين موضوع پيشامدي را كه براي خود من روي داد ذكر ميبراي توضيح بيش
ماه رمضان بود و شب هفدهم آن يعني شب غزوة بدر كبري، و من براي ايراد موعظه در 

مردم گفتار مرا به خوبي پذيرفتند و چيزهايي از تاريخ دين يك روستا دعوت شده بودم، 
گرفتند. اما اين سخنان براي يك نفر كه از  دانستند، فرا خود را كه نمي صو رفتار پيامبر

آموخت و امام مسجده ده نيز بود، جالب  به مردم تعاليم ديني مي شيوخ فرتوت بود و
كه به چشم [ همقطارانش اي را سراغ نداشت و همچون ديگر شيخ اينگونه موعظه نيافتاد.

آداب استنجاء و ول شبهاي رمضان براي مردم از ط در] خود ديده و به گوش خود شنيدم
اند و  واجبات و مستحبات و مبطالت و موانع وضو و آبهايي كه براي تطهير قابل استفاده
 ،كرد آبهاي غيرقابل استفاده و ... چيزهايي كه در فقه اصطالحي سراغ داريم، بحث مي

آمد و مردم بيچاره هنوز از توالتها خارج و فارغ نشده  بدينسان ماه مباركه به سر مي
  د!!بودن

شيخ مزبور به من گفت: استاد، گفتارت بزرگ بود، اما سودمندتر از آن، اين بود كه 
  گرفتند. مردم در چنين شبهايي چيزي از امور دين خود را فرا مي

و مبارزات او، جزء مسائل و امور ديني نيست؟!  صبه او گفتم: آيا سيرت رسول خدا
ندان خود ياد هاي قرآن را به فرز هانطور كه سوروقاص گفته است: ما هم سعد بن ابي

  كرديم! را هم نقل مي صداديم، غزوات و مبارزات رسول خدا مي
شيخ گفت: منظورم آن است كه طرز انجام وضو و غسل را ياد بگيرند و شرايط، 

  واجبات، مستحبات و ... چيزهايي كه صحت نماز بدانها بستگي دارد را، بشناسند.
تواني به من بگويي كه خداوند، مسائل  ن خوان هستي، ميگفتم: جناب شيخ، تو كه قرآ

  وضو و غسل و امور مربوط به آنها را در چند آية قرآن ذكر نموده است؟
ن مسائل را در شيخ ساكت ماند، من گفتم: فقط يك آيه وجود دارد كه تمام اي

   .1برگرفته است

________________ 

وده ولي مانند آيه ديگري هم در سوره نساء آمده است كه موضوع را به طور خالصه و فشرده مطرح نم -1
  دهد. شكيل مييل نپرداخته است و اين، كل بحث قرآن در زمينة طهارت را تمائده به تفص 6آيه 
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  فرمايد: خداوند در سورة مائده مي

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ# u # sŒÎ) óΟ çFôϑ è% ’ n< Î) Íο4θn= ¢Á9 $# (#θè= Å¡øî $$sù öΝ ä3yδθã_ãρ öΝ ä3tƒÏ‰ ÷ƒr&uρ 

’ n< Î) È,Ïù# t�yϑ ø9 $# (#θßs|¡øΒ $# uρ öΝ ä3Å™ρâ ã� Î/ öΝ à6n= ã_ö‘ r&uρ ’ n< Î) È÷t6÷ès3ø9 $# 4 βÎ) uρ öΝçGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ 

(#ρã� £γ©Û$$sù 4 βÎ) uρ ΝçGΨ ä. #yÌó÷ £∆ ÷ρr& 4’ n?tã @� x� y™ ÷ρr& u !% ỳ Ó‰tnr& Ν ä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ ÅÝ Í←!$tóø9 $# ÷ρr& 

ãΜçG ó¡yϑ≈ s9 u !$|¡ÏiΨ9 $# öΝ n= sù (#ρß‰ ÅgrB [!$tΒ (#θßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè|¹ $Y6ÍhŠsÛ (#θßs|¡øΒ $$sù 

öΝ à6Ïδθã_âθÎ/ Ν ä3ƒÏ‰ ÷ƒr&uρ çµ÷Ψ ÏiΒ 4 $tΒ ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# Ÿ≅ yèôfuŠÏ9 Ν à6ø‹n= tæ ôÏiΒ 8lt� ym Å3≈ s9 uρ 

ß‰ƒÌ� ãƒ öΝä. t� ÎdγsÜ ãŠÏ9 §Ν ÏG ãŠÏ9 uρ …çµtG yϑ ÷èÏΡ öΝä3ø‹ n= tæ öΝ à6‾= yès9 šχρã� ä3ô±n@﴾  )6/ مائده(.  
اي مؤمنان وقتي كه به نماز برخاستيد صورت خود و دستهايتان را تا آرنج «

بشوييد و به سرتان مسح بكشيد و پاهايتان را هم تا دو برآمدگي، و اگر جنب 
سفر بوديد يا از قضاي حاجت  بوديد خود را پاكيزه كنيد و اگر مريض يا در

نيافتيد بر زمين پاكي تيمم كنيد و از آن آمديد؛ يا با زنها نزديكي كرديد و آبي 
خواهد براي شما سختي ايجاد  صورت و دستهاي خود را مسح كنيد. خداوند نمي

نعمتش را تمام گرداند تا شايد سپاسگزار  خواهد پاكتان سازد و كند بلكه مي
  .»باشيد

م: در چند سوره به موضوع جهاد و قتال در راه خدا اشاره شده است؟ باز سپس گفت
هاي قرآن هستند كه نامشان به تنهايي  هم شيخ سكوت كرد، من افزودم: تعدادي ازسوره

دهند. از قبيل: انفال يعني غنائم جنگي، توبه يعني  موضوع مورد اشارة آنها را نشان مي
حزاب، قتال، الفتح، الصف، الحشر، الحديد، العاديات سرپيچي ديدگان از جهاد، اپشيماني 

  دوند و النصر. يعني اسبهايي كه در جنگ مي
هاي بقره، آل عمران، نساء و غيره  هاي زيادي هستند، همچون سوره اين غير از سوره

  شوند. راجع به قتال و غزوات را شامل مي كه آيات متعددي
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ت فراوان خود، اينهمه بدان توجه و عنايت ها و آيا را كه قرآن در سوره چگونه چيزي
نموده است، ناديده انگاريم و يك ماه تمام و يا حتي بيشتر، همچون گاو آبكش به گرد 

  يك آية تنها بچرخيم؟!
ما بايد قرآن را معيار و مالك تعيين درجة اهتمام به يك چيز قرار دهيم و به هر كاري 

ميت بدهيم، نه كمتر و نه زيادتر و اين همان اندازه كه قرآن اهميت داده است، اه
  ترين معيار است و چه حكمي باالتر از حكم خدا؟ عادالنه

  آسانگيری به جای وسوسه و سختگيری
را به ياد داشته باشيم، كه وقتي يارانش به  صيم عبادات، سخن پيامبربرماست كه در تعل

كرد هجوم آوردند، به  و جهالت در محوطة مسجد ادرار مي يك عرب كه از روي ناداني
  .»نيسازي هستيد نه سختي آفري جلو ادرارش را نگيريد، شما مأمور به آسان«آنها گفت: 

سفارش گرانمايه را وقتي هم كه ابوموسي و معاذ را به يمن گسيل داشت، به آنها اين 
آسان كننده باشيد نه سخن گيرنده، بشارت دهيد و نفرت نيانگيزيد، «گوشزد فرمود: 

  .»كنيد و ناسازگاري در پيش نگيريد نرمش
كند، اما  سادگي فقط در آموزش صدق مي نگيري چيزي باالتر از سادگي است،آسا

  گيرد. آسانگيري، عمل و رفتار آدمي را نيز در بر مي
د هستند و كنيم كه مردم شديداً سرگرم زندگي مادي خو ما در عصري زندگي مي

نان چيره شده است و شيطان بازاري گرم و كااليي آزمندانه بر آ هاي دنيوي مادي انگيزه
كارآزموده پيدا كرده است ... بر ما، آموزگاران براي مردم زمان خود، يك  راجي و عامالني

دين آسان و تصفيه شده و گوارا ابداع كنيم، بلكه دين خدا خود آسان است و سختي در 
  آن نيست. همان ديني كه گفته است: 

﴿$tΒ uρ Ÿ≅ yèy_ ö/ ä3ø‹n= tæ ’Îû ÈÏd‰9 $# ôÏΒ 8lt� ym﴾  )78/ حج(.  

و نفي عام براي هر گونه دشواري در دين است. بنابراين به هر دشواري  و اين يك رد
سختي واقعي برخورد كرديم، بايد بدانيم كه آن، ساخته و پرداختة مردم است نه دستور  و

  خدا.
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شوند، در  دچار مي »وسوسه« نيت به يك بيماري دروني به نام بعضي از دينداران پاك
نتيجه برخالف قانون خدا در كتاب و سنت و با آن كه همة گذشتگان صالح اين امت با 
وسوسه مخالفت نموده و بر آن تاخته و آن را اختاللي در عقل و نقصاني در دين 

  اند. خود را به سختي و گرفتاري افكنده ،اند دانسته
 1ني از اين آشكارتر است؟ امام ابن قدامة حنبليو نقصان ديراستي كدام اختالل عقلي 

گرايان و برحذر  هسرزنش وسوس«به  هجري) در رسالة خود راجع 620(متوفي به سال 
  گويد: چنين مي »داشتن از وسوسه

گرايان، پيروي شيطان را تحقق بخشيده، تلقينات او را پذيرفته و  گروهي از وسوسه«
و روش  صاند و از پيروي رسول خدا ت داده شدهبه قبول سخن و فرمانبرداري او نسب

وضو  صاند. تا آنجا كه يكي از آنها اگر ببيند كه همچون رسول خدا او روي گردانيده
داند و هنگامي كه  خواند، وضو و نماز خود را باطل و نادرست مي گيرد يا نماز مي مي

خورد  را مي شود و غذاي همة مسلمانان ها هم غذا مي با بچه صهمچون رسول خدا
پندارد  پذيرد) خويشتن را آلوده به نجاست مي ت آنها را ميپخ(يعني مهماني يا غذاي دست

اي  و بايد دستش را هفت بار آب بكشد! مثل اين كه در غذاي مزبور سگي افتاده يا گربه
  ادرار كرده است!!

مذهب سپس تحت استيالي ابليس و فرمانبرداري از او، به نوعي جنون رسيده و به 
اند.  نمايند، نزديك شده سوفسطائياني كه حقيقت موجودات و امور محسوس را انكار مي

________________ 

در ميان مردم مصر نشانگر و مظهر وسوسه و سختگيري و تكلف است. اما محققان » حنبلي«واژة  -1
دانند كه مذهب حنبلي اگر نگوييم آسانترين مذهب فقهي است، از جمله آسانترين مذاهب است در  مي

سالم ابن تيميه و شيخ اإل هاي امام ابن قدامه و شتههمة مسائل عبادات و معامالت، و اين حقيقت از نو
ارم كه همگي در كتابهاي آوران حنبلي را سراغ د  شاگردش ابن قيم، به وضوح پيداست. من سه تن از نام

شود و  اند كه در هيچ مذهب ديگري مشابه آن ديده نمي سختي بر وسوسه و سختگيري نموده خود، حمله
اللهفان) و ابن الجوزي (در كتاب  قيم (در كتاب اغاثةب مذكور)، ابن اينها عبارتند از: ابن قدامه (در كتا

  تلبيس ابليس).
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و اينها يك عضو خود  زيرا كه علم انسان نسبت به خودش از امور يقين و ضروري است
گويند و قرائت نماز را  اند و تكبير مي بينند كه شسته شويند و با چشم خود مي را مي

يابند، حتي ديگران  شنوند و با دل خود در مي ا را با گوش خود ميخوانند و همة اينه مي
ها و  كنند و ديده كنند و يقين دارند، اما باز هم شيطان را تصديق مي هم مشاهده مي

كنند كه آيا اين  شك مي نمايند و ها و كارهاي قطعي و يقيني خويش را انكار مي شنيده
  اند يا خير؟! كار را كرده

دانند و ديگران  نيت و مقصود خود نيز كه به طور يقيني آن را مي را درشيطان، اينها 
اندازد. اينها تلقين شيطان مبني بر  شوند، به ترديد مي هم براساس قرائن و داليلي مطلع مي

ذيرند و شكاك و پ ميعدم نيت و قصد نماز را، برخالف عينيات و يقين دروني خود 
اي را از باطن  چيز بسيار عجيبي خيره شده و يا پديدهمثل اين كه به  مانند، سرگردان مي

روي در پيروي ابليس و پذيرش  كنند! همة اين كارها نشانة زياده خود استخراج مي
هاي اوست و هر كسي به اين حد برسد، در واقع به آخرين درجة شيطان پرستي  وسوسه

ر صدمه زدن به جسم پذيرد و د قدم نهاده است و تلقين او را براي عذاب نفس خود مي
كند (با فرو رفتن در آب سرد يا استعمال زياد آن و يا مالش  خود از او فرمانبرداري مي

بيش از حد بدن در هنگام شستشو) و چه بسا كه چشم خود را در آب گشوده و داخل 
سان به بينايي خود آسيب رساند و يا اين كه كارش به كشف  آن را هم بشويد و بدين

ها و  و به وضعي افتد كه مورد مسخرة بچه راي مردم بيانجامدعورت خود ب
  كنندگان خود قرار گيرد. مشاهده

وسوسة اين گروه ممكن است باعث فوت جماعت و فوت وقت نماز گردد و يا در 
اثر شدت وسوسه در نيت، تكبير اول از دستشان برود و از يك يا چند ركعت محروم 

  گردند.
آورم ...  ورزم و زيادتر به جا مي حتما استقامت مي«گويند:  برخي از آنان با خود مي

دهند. تا آنجا كه يك  بعضي هم در اداي حروف وسواس به خرج ميگويند.  ولي دروغ مي
گفت: ... اكككبر  كنند! من خود، يكي از اينها را ديدم كه مي حرف را دو سه بار تكرار مي
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 »السالم عليكم«داشت: از گفتن  مي مودم كه اظهار...! و با شخص ديگري برخورد ن
  ام! به او گفتم: همانطوري كه االن گفتي، بگو و خودت را راحت كن! عاجز شده

نظاير اين افراد زيادند، شيطان توانسته است اينها را در دنيا عذاب دهد و از پيروي 
اينحال شان خارج سازد و در زمرة خود آزاران و افراطيان درآورد. با  برگزيده صپيامبر

  كنند كه روش خوبي دارند! پناه بر خدا از شيطان رجيم. تصور مي
خواهد از اين بال خالص گردد، بايد به صحت  هر كس مي« افزايد: مي / ابن قدامه

بيان داشتيم، پي ببرد و به پيمودن  صمطالبي كه در پيروي از گفتار و كردار پيامبر خدا
هدايت مستقيم بوده و  صپذيرد كه راه پيامبرراه او مصمم گردد و بدون شك بداند و ب

نتيجة فريب و اغواي شيطان و تلقينات اوست و يقين داشته باشد  صمخالفت با پيامبر
  كند. خواند و به خوشبختي هدايت نمي كه شيطان، دشمن است و به راه خير نمي

﴿$yϑ ‾Ρ Î) (#θãã ô‰ tƒ …çµt/ ÷“ Ïm (#θçΡθä3u‹ Ï9 ôÏΒ É=≈ptõ¾ r& Î��Ïè¡¡9   .)6/ فاطر(  ﴾ #$
  .»خواند كه اهل آتش باشند او حزب خود را به اين فرا مي«

و يارانش، فرد وسواسي نبوده است و اگر  صآنگاه بايد بداند كه در ميان رسول خدا
و ياران پيامبر كه بهترين و  صوسوسه چيز خوبي بود، خداوند آن را از پيامبر

  داشت. ترين بندگانش بودند، دريغ نمي شايسته
زد و تنبيه  نمود و عمر آنها را مي گرايان را توبيخ و نكوهش مي وسوسه صامبرپي

خورد، از او روي  برميبه چنين افرادي  صكرد و اگر يكي از اصحاب رسول مي
  .»گردانيد مي

گرايان سختي آفرين  چيزي كه باعث فرياد زدن شيخ ابن قدامه، بر سر اين وسوسه
و پايبندي آنان در مواردي است كه دين، آسان گرديده است، موضع سختگيري و دست 

  ساخته و سهل گرفته است.
از جمله موارد آسانگيري اسالم، حكم حركت با پاي برهنه و نماز بدون شستن 

  پاهاست.
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االشهل روايت نموده است كه گفت: ابوداود با اسناد خود، از يك زن از قبيلة بني عبد
ر راه ما به مسجد يك محل زباله و كثافت وجود اهللا! در س گفتم: يا رسول صبه پيامبر«

دارد، وقتي كه تطهير نموديم (و عازم نماز شديم) چكار كنيم؟ فرمود: راه پاكتري وجود 
  .»شود پاكي كثافت قبلي ميندارد؟ گفتم: چرا، فرمود: راه پاك بعدي باعث 

كفش نماز  و يارانش با صتوان نام برد. پيامبر همچنين نماز خواندن با كفش را مي
شود بايد  مسجد مي وقتي كه يكي از شما وارد«فرموده است:  صخواندند... پيامبر مي

از  »نماز بگزارد...نگاه كند و اگر در كفشهايش كثافتي ديد، برطرف سازد و سپس با آنها 
گفت: هنگامي كه به كفشهاي شما  صرسول خدا«روايت شده است كه  �ابوهريره 

كنندة  خاك، پاك«. و در يك قول ديگر فرمود: »سازد ا پاك مياستي رسيد خاك آن رنج
  . اين را ابوداود روايت نموده است.»آلودگي كفش است

جا نماز رسيد همان چون وقت نماز فرا مي هر جايي بود، صنمونة ديگر اينكه پيامبر
ست، تمامي زمين براي من عبادتگاه و پاكيزه قرار داده شده ا«خواند و فرموده است:  مي

در  ص. پيامبر»ز در هر كجا بوديد، نماز بگزاريدبنابراين هنگام فرا رسيدن وقت نما
شمرد ... و نيز گفته است:  گزارد و اين كار را صحيح مي خوابگاه گوسفندان نماز مي

. از ابن عمر نقل شده است كه سگها به »تمامي زمين غير از حمام و مقبره، مسجد است«
  گرفت. كردند و كسي ايراد نمي فتند و بول مير آمدند و مي مسجد مي

اي بود  امامه دختر عاص بن ربيع را كه بچه صبنابر حديث مورد اتفاق همگان، پيامبر
كرد.  توانست به دور از نجاست باشد، با خود حمل مي و در نظر وسواسگران نمي

گذاشت  ماز ميپوشيد و با آنها ن همچنين لباسي كه مشركين آنها را نجس كرده بودند مي
به جابيه (شام) آمد، لباسي را از يك نصراني امانت گرفت و  � ... و هنگامي كه عمر

  پوشيد تا جامة خودش شسته شود... و از ظرف آب نصراني وضو ساخت.
و  صگرايان بيمارگونه و ديگري راه پيامبر يكي راه آن وسوسه اينك دو راه نمايان:

تر است و پيروي از كداميك از  تر و صحيح ا منطقياصحاب پاكش. كداميك از اين دو ر
  نظر دين مقبول و براي دنيا مفيدتر است؟
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مستقيم و منتهي به رضوان خداوند بوده و راههاي  صشكي نيست كه راه رسول خدا
اي هستند كه بر سر هر يك شيطاني گمراهگر ايستاده و به  ديگر طرف درهم و پيچيده

  خداوند راست گفته است كه:خواند و  زشتي و بدي فرا مي

﴿¨βr&uρ # x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡u� ÅÀ $VϑŠÉ) tG ó¡ãΒ çνθãèÎ7 ¨?$$sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7 −Fs? Ÿ≅ ç6�¡9 $# s−§� x� tG sù öΝä3Î/ tã 

Ï&Î#‹ Î7y™ 4 öΝä3Ï9≡sŒ Ν ä38¢¹uρ ÏµÎ/ öΝ à6‾= yès9 tβθà) −G s?﴾   )/153 انعام(.  
شما را پراكنده و  اينست راه مستقيم من، از آن پيروي كنيد و راههايي را كه«

سازند در پيش نگيريد. اين را به شما سفارش كرد تا شايد تقواپيشه  سرگردان مي
  .»كنيد

رهبران  و صپيامبر«عمربن عبدالعزيز كه: چقدر صحيح گفته است خليفة درستكار، 
اند كه پيروي از آن روشها، الزمة تصديق كتاب  پس از او روشهايي براي ما به جا گذاشته

ها و  كمال اطاعت او و تقويت دين اوست. هيچ فردي حق تبديل و تغيير اين شيوه خدا و
اتخاذ راهي برخالف آنها را ندارد. هر كس بدان اقتدا كند، هدايت يافته و هر كس از آن 

شود. و هر كس از آن سرپيچي نمايد و راهي جز راه مؤمنان را در  ياري طلبد، ياري مي
افكند و  ه سزاي عمل خود رسانده و به جهنمش در ميرا ب پيش گيرد، خداوند او

  .»سرانجام بدي خواهد داشت
 ،كه آسانگيري و تخفيف است صبنابراين، سرانجام كسي كه از هدايت رسول خدا

آخرت  ار بدي است. اما چنين كسي قبل ازبيرون رود جهنم خواهد بود كه جايگاه بسي
  به اين حكايت پند آميز و جالب توجه كنيد:نيز بايد بهايي براي انحراف خود بپردازد. 

كنند كه گفت: براي سفري به راه  ابوداود و ابن ماجه از جابربن عبداهللا روايت مي
افتاديم، يكي از همراهان با سرش در اثر برخورد يك سنگ، شكست و بعد از آن هم 

راي تو كه به آب توانم تيمم كنم؟ گفتند: ب محتلم گرديد. از اطرافيانش پرسيد: آيا من مي
بينيم. بنابراين غسل كرد و در اثر آن درگذشت. وقتي كه  دسترسي داري مجال تيمم نمي

خدا بكشدشان كه او را «آمديم از جريان مطلع گرديد و فرمود:  صنزد رسول خدا
دانستند، نپرسيدند؟ عالج مسأله سؤال است. براي او همان  كشتند! چرا چيزي را كه نمي
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كند و ساير اي ببندد، سپس روي آن مسح  تيمم كند و روي زخمش پارچهكافي بود كه 
  .»قسمتهاي بدن را بشويد

قتلهم «گويد:  اطالعي مي با وجود عذر بيبه اين گروه،  صهنگامي كه رسول خدا
دانند و با وجود اين،  (خدا بكشدشان) دربارة كساني كه اجازه و رضايت خدا را مي »اهللا

گيرند، چه خواهد گفت؟ راستي اينها با وسوسه و سختگيري  يبر بندگان خدا سخت م
  اند؟ خود چند نفر را ناخودآگاه كشته و هالك ساخته

  ای بازگشت به کتاب و سنت، نه تعصب فرقه
يكي از مظاهر وسوسه و زحمت آفريني بيهوده كه در زمينة آموزش و اظهارنظر (فتوا) 

از مذهب واحد در جميع مسائل عبادت و دامنگير ما شده است، اجبار مردم به پيروي 
باشد، هر چند كه ممكن است آن مذهب در مسأله مورد نظر ما، ديدي ضعيف  معامله مي

و دليلي نادرست و دست و پاگير داشته باشد! گويي پيروي از يك مذهب معين تكليف 
  باشد! واجب و صريح مي

مجتهد كه مدعي اي از مسائل اجتماعي يك  هيچ مذهبي چيزي به جز مجموعه
اش درست باشد، دو پاداش و اگر اشتباه باشد،  باشد، نيست كه اگر نظريه نميعصمت نيز 

يك پاداش خواهد گرفت و هيچ امام مجتهدي رسيدن به صواب را منحصر به خود نكرده 
گويد، جزء مسلمات دين و پيروي و  و به مردم وانمود نساخته است كه هر چه مي

  تقليدش واجب است.
پس گرفته و  صمام مالك گفته است: سخن هر كس به جز صاحب اين قبر پيامبرا

  شود. متروك مي
امام شافعي نيز گفته است: وقتي كه به اشتباه سخن من پي برديد، آن را به ديوار 
بكوبيد (پرتاب كنيد). اين سخن به هر چهار امام مشهور نسبت داده شده و غير از اين 

دانم ولي احتمال  نين گفته است: من نظر خودم را صحيح ميتواند باشد. همچ هم نمي
  دانم كه ممكن است صحيح بوده باشد. خطا دارد و نظر ديگران را اشتباهي مي
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به ما برسد، به روي چشم و سر، و  صابوحنيفه گفته است: اگر حديثي از رسول خدا
اشخاصي  نها همآد، اگر از صحابه باشد، باز هم روي چشم و سر، اما اگر از تابعين باش

  ظف به پيروي از آنها نيستيم).مثل ما هستند (يعني ما مؤ
 فهمند و گويد: من در شگفتم از كساني كه صحت و سند حديثي را مي امام احمد مي

را ناديده  صيعني مقتضي حديث پيامبركنند ( باز هم از نظرية سفيان پيروي مي
   انگارند) در حالي كه خداوند فرموده است: مي

﴿Í‘ x‹ósuŠù= sù tÏ% ©!$# tβθà� Ï9$sƒä† ôtã ÿÍνÍ÷ ö∆r& βr& öΝ åκ z:ŠÅÁè? îπuΖ ÷FÏù ÷ρr& öΝ åκ z:� ÅÁãƒ ë>#x‹ tã 

íΟŠÏ9r&﴾  )63/ نور(.  
اي گرفتار شوند  پيچند، بترسند از اين كه به فتنه پس آنهائيكه از فرمانش سر مي«

  .»و يا عذاب دردناكي گريبانشان را بگيرد
اي در ميان مذاهب، از اين  ن نيست كه شخص مسلمان، همچون پرندهمنظور من آالبته 

شاخه به آن شاخه بپرد و به هيچ اصل و معياري پايبند نباشد و از هر مذهب آن قسمتي 
را كه باطبع و تمايالت خويش سازگار يافت، اختيار كند. خير، بلكه منظورم اينست كه 

كننده بود و با  حكمي نيرومند و قانع فرد مسلمان تابع دليل باشد و هنگامي كه حجت
  اصول شريعت و روح اسالم هماهنگي داشت، آن را بپذيرد.

اين روشي است كه گذشتگان ما پيش از انتشار و تأسيس مذاهب فعلي و قبل از 
اند، پس براي چه مردم را به چيزي كه خداوند  بسته فراگير شدن نظام تقليد به كار مي

به پيروي از مذهب واحد و ظف كنيم و در تمام مسائل آنها را مؤ مقرر نكرده است، ملزم
ن قائل نباشيم؟ اين آ امام مشخصي بدانيم و حق هيچگونه تخلف و تخطي از آن را براي

ا بستنهايي است كه خداوند آنها را از دين به وپ ها و دست گيري همان سلسله سخت از
  دور دانسته است.
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  برخي از مذاهبهايي از آسانگيري در  نمونه
هم در اين روزگاري كه دين ضعيف شده و تدين واجب است كه بر مردم، آن  ءعلما بر

  كاهش يافته است، آسان بگيرند.
  مدفوع و ادرار حيواني كه گوشتش خوردني باشد، پاك است

ها آنست كه بخش عمدة مسلمانان روستاهاي مصر، پيرو مذهب امام  يكي از اين نمونه
دانيم كه مذهب شافعي در مورد مسائل طهارت و نجاست دشوارترين  مي شافعي هستند و

گويد: هر چيزي  موضع را دارد، مخصوصا براي روستائيان. در حالي كه مذهب مالكي مي
كه گوشتش خوردني باشد، بول و مدفوعش پاك است ولي مذهب شافعي تمام اينها را 

با روح اسالم و احتياج مردم و  انگارد. دليل مذهب مالكي قويتر و بهتر نجس مي
   سازگارتر است.
گويد: طبق يكي از دو روايتي كه از احمد رسيده و شيخ ما آن را به خاطر  ابن قيم مي

دوري از مشقت پذيرفته است، مقدار كم مدفوع قاطر و االغ و حيوانات وحشي، قابل 
  پوشي است. چشم

كه گوشتشان خورده چارپاياني  وليد بن مسلم نيز گفته است: به اوزاعي گفتم: ادرار
شود، مانند استر و االغ چه حكمي دارد؟ پاسخ داد: مسلمانان در جنگها به آنها آلوده  نمي
  كشيدند. شدند و هيچوقت بدن يا لباس خود را آب نمي مي

دي (مايعي كه پس از ادرار تأكيد و تصريح احمد بر اين كه، واز همين جمله است 
آيد)  ، اگر زياد نباشد مانند مذي (مايعي كه قبل از مني بيرون ميشود) هم انسان خارج مي

  پاك است و استفراغ اندك هم همينطور.
و شيخ ما گفته است: شستن لباس به خاطر عرق و چرك و زرداب واجب نيست، 
براي اين كه دليلي براي نجاست آنها اقامه نشده است و بعضي از علما نيز پاكشان 

   .1دانند مي
  

________________ 
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  شود ز با دگرگوني نجس نميآب، ج

شود، اينست كه آب هر چند كم باشد، تا  و آثار صحابه معلوم ميكه از سنت آنچه 
گردد. اين  هنگامي كه طعم و يا رنگ و يا بويش در اثر نجاست دگرگون نشود، نجس نمي

نظر مردم مدينه و عموم گذشتگان و بسياري از اهل حديث است. عطاء، سعيد بن 
بن زيد، اوزاعي، سفيان ثوري، مالك بن انس و عبدالرحمن بن مهدي بدان  مسيب، جابر

فتوا داده، ابن منذر نيز آن را برگزيده و اهل ظاهر هم بدان قائل بوده، احمد نيز در يكي 
از دو روايت خود بر آن تصريح دارد و گروهي از امامان حنبلي از قبيل ابن عقيل، ابن 

  اند. نموده تيميه و ابن قيم آن را اختيار
 صاند كه گفت: از رسول خدا امام احمد و صاحبان سنت از ابوسعيد روايت كرده

 ]چاهي كه در آن خون، الشة سگ و مردار افتاده باشدكه آيا از چاه بضاعه [پرسيده شد 
. »كند اك است و چيزي آن را نجس نميآب پ«توان وضو ساخت؟ در جواب فرمود:  مي

سن است و امام احمد نيز گفته است: حديث بضاعه ترمذي گفته است: حديث، ح
چيزي آن را (آب «كند كه:  نقل مي صحيح است. ابن ماجه نيز از ابي امامه بطور مرفوع

. و اين استثناء از »را دگرگون سازدكند مگر وقتي كه مزه، بو يا رنگش  نجس نميرا) 
  باشد اما فقها روي آن اتفاق دارند.  جهت سند صحيح نمي

ه نموده و در بخش غزالي هم سختگيري امام شافعي در مسائل نجاست را مالحظ امام
من دوست «ا اشاره به مذب شافعي گفته است: خود ب »ءحيااإل«طهارت از كتاب 

جز با دگرگوني نجس داشتم كه مذهب او نيز در اين كه آب هر مقداري باشد،  مي
ورد احتياج فراوان است و مشروط بود. زيرا كه آب م مي /شود، مانند مذهب مالك  نمي

شود و به همين جهت اين حكم براي مردم  كردن مقدار، باعث برانگيختن وسواسي مي
شته باشد، آيد و به جان خودم باعث مشقت است. كسي كه تجربه يا تأملي دا دشوار مي
ييد نظرية مالك را با هفت دليل تأ ]كه خود شافعي مذهب بودغزالي [ »فهمد... اين را مي

  حياء مراجعه كند.اطالع است، به بخش طهارت كتاب اإلكرده است. هر كس خواهان 
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  لمس همسر، به وسيلة شخص وضودار

وضو را باطل  ]هر چند همسر و بدون شهوت باشدمعتقد است كه لمس زن [شافعي 
  فرمايد: كند و به اين آيه استدالل كرده است كه مي مي

﴿÷ρr& ãΜçG ó¡yϑ≈ s9 u !$|¡ÏiΨ9   .)6/ مائده(  ﴾#$
  .»و يا زنان را لمس كرديد«

فهمد كه  باشد و كس كه در آيه دقت كند مي روستاها مياين نيز باعث مشقت مردم 
  باشد: تر مي تر و روشن نظر مذهب حنفي درست

گويد: لمس و مالمست و مس در قرآن به  مي ]كه مفسر قرآن استن عباس [الف) اب
  اند. مثال خداوند فرموده است: معني آميزش (جماع) به كار رفته

﴿βÎ) uρ £èδθßϑ çFø) ‾= sÛ ÏΒ È≅ ö6s% βr& £èδθ�¡yϑ s?﴾  )237/ بقره(.  
  .»و اگر زنان را پيش از مس كردن طالق داديد«

  و در جاي ديگر آمده است:

﴿öΝs9 uρ Í_ó¡|¡ôϑ tƒ ×� |³o0﴾  )20/ مريم(.  
  .»با اين كه بشري مرا لمس نكرده است«

گيرد كه  ه آميزش، آية شريفه، هم قضاي حاجت را در بر ميبا تفسير مالمست ب ب)
  با عبارت؛

﴿÷ρr& u !% ỳ Ó‰ tnr& Νä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ ÅÝÍ←!$tóø9   .)6/ مائده(  ﴾#$
  .»يا يكي از شما از قضاي واجب آمد«

ρr& ãΜçG÷﴿و هم جنابت را كه با عبارت  ه قرار گرفته استارمورد اش ó¡yϑ≈ s9 u!$ |¡ÏiΨ9$#﴾  بيان
جاي وضو و تواند در صورت فقدان آب،  تيمم نيز بر طبق صريح آيه مي شده است، و

غسل را بگيرد. اما اگر مالمست به معني ظاهري (يعني لمس كردن) حمل شود، آيه چنين 
  رساند. چيزي را نمي
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كنند. بزار،  ج) احاديث متعددي وجود دارند كه تفسير ابن عباس از اين آيه را تأييد مي
او را  صاند كه رسول خدا نقل كرده لحاق بن راهويه از عايشه با سندي خوب و اس

 »شود عث نقض وضو و شكستن روزه نميبوسيدن، با«در حال روزه بوسيد و گفت: 
عبدالحق دربارة اين حديث گفته است: من دليلي براي وجوب ترك آن (بوسيدن) 

  بينم. نمي
را در  صشبي رسول خدا اند كه همچنين مسلم و ترمذي از او (عايشه) روايت كرده
در حال نماز يافت و دستهايش را بستر نديد، به جستجويش پرداخت و او را در مسجد 

  وسط قدمهاي آن حضرت گذاشت (يعني او را لمس كرد).
يكي از همسرانش را  صاند كه پيامبر و نيز احمد و صاحبان سنن از او نقل كرده

بخاري از وي روايت ينطور مسلم و بوسيد و بدون تجديد وضو به نماز ايستاد. هم
خوابيده بودم و پاهايم در جهت قبلة او قرار گرفته  صمن در برابر پيامبر«اند كه:  كرده

و  »يم را كنار كشيدمبودند، وقتي كه خواست به سجده رود، با دست اشاره نمود و پاها
  .»ا كنار زدرود، پايم روقتي كه خواست به سجده ب«در عبارت ديگري چنين آمده است: 

توجيه اين گونه احاديث به اين كه اشاره و دست نهادن روي پا، از روي پوشش بوده 
  الف مقتضي ظاهر و بدون دليل است.است، خ

  مسح پا از روي جوراب

توانند مسح از  مسح روي جوراب هم از اين جمله است. بيشتر راهنمايان ديني نمي
كه بيش از ده تن  پاها تجويز نمايند، با آنروي جوراب در هنگام وضو را به جاي شستن 

طالب، ابن مسعود، ابن عباس،  همچون عمربن خطاب، علي بن ابي صاز صحابي پيامبر
اين كار را  �بن سعد و عمرو بن حديث و غيره براء، انس بن مالك، ابوامامه، سهل 

  اند. مجاز شمرده
منزل دشوار شده است  در زمان ما كه در آوردن جوراب و شستن پاها در خارج از

اين اجازه به شدت مورد نياز مردم است. بعالوه اين كه شستن پا، بهانة تنبلي بعضي از 
  باشد. مردم براي وضو گرفتن در سرماي سخت زمستان مي
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  اطالعي نماز با لباس نجس از روي بي

باشد،  هايي كه مورد قبول بسياري از مذهبي نمايان نمي يكي ديگر از آسانگيري
اح، سعيد بن و از تابعين، عطاء ابن ابي رب اي است كه از اصحاب، عبداهللا بن عمر ظريهن

م، مجاهد، شعبي، ابراهيم نخعي و زهري و كساني كه بعد از آنان مسيب، طاووس، سال
اند، مانند يحيي بن سعيد انصاري، حكم، اوزاعي، مالك، اسحاق بن راهويه، ابوثور و  بوده

اند و  فتوا دادهايت صحيح از ميان دو روايت موجود و ديگران بدان امام احمد بر طبق رو
در لباس خود نجاستي ببيند كه قبال از آن اطالع  زاگر انسان، بعد از نما«آن اين است كه: 

نداشته و يا اطالع داشته ولي فراموش كرده بوده يا فراموش نكرده بوده بلكه امكان 
نيست كه دوباره آن را به ش درست است و الزم برطرف كردن آن را نداشته است، نماز

  .»جا آورد
  شكند هيچ تزريقي روزه را نمي

ام كه: آيا حقنه (اماله) روزه را  من در ماه رمضان خيلي با اين سؤال مواجه شده
شكند؟ همينطور دوها و چيزهاي مشابهي كه در معالجة بواسير و غيره به كار  مي
  روند؟ مي

ست كه حقنه و داخل كردن هر چيزي به اندازة يك بند در ميان مردم معروف ا
  ام: كند، ولي من در جواب اين سؤال نظر ديگري برگزيده و گفته انگشت روزه را باطل مي

معني سادة روزه كه عبارت است از خودداري از خوردن و آشاميدن و آميزش كه 
ن ممنوعات را نيز بر كسي پوشيده نيست و معني اي قرآن مورد تصريح قرار داده است،

فهميدند و براي  دانند، زيرا كه اعراب سادة بياباني در روزگار بعثت آنها را مي همگان مي
درك مفهوم خوردن و آشاميدن به تعريف و تشريح نياز نداشتند. همچنين كسي از 
حكمت اصلي روزه كه همان اظهار بندگي در برابر خداوند، از طريق ترك تمايالت بدن 

چنان كه در حديث قدسي آمده نيست.  لباشد، غاف يل به خوشنودي او ميدر جهت ن
همة كارهاي آدميان براي خودشان است مگر روزه كه متعلق به من و جزايش هم «است: 



   

  عبادت در اسالم                   374 
 

خود را به خاطر من كنار بر عهدة من است، زيرا كه او خوراك و نوشيدني و شهوت 
  .»گذارد مي

يابيم كه انجام انواع حقنه و استعمال مرهم و  يوقتي كه اين موضوع را فهميديم، در م
گردد و  چيزهاي مشابه، نه در لغت و نه در عرف مردم، خوردن و آشاميدن محسوب نمي

با هدف دين و حكمت روزه نيز منافات ندارد و سختگيري در موردي كه خداوند در آن 
  گويد: تنگي و سختي قرار نداده است، معني ندارد. خداوند مي

﴿ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# ãΝà6Î/ t�ó¡ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌ� ãƒ ãΝà6Î/ u� ô£ãèø9   .)185/ بقره(  ﴾ #$
  .»خواهد، نه سختي شما را خداوند راحتي شما را مي«

شكند و نه قطره چكاندن در گوش يا سر  روزه را مي 1نه حقنه ن حزم گفته است:با
كه بطور غيرعمدي اي  هحتي اگر به حلق هم برسد و نه مضمضآلت يا بيني و نه استنشاق 

وارد حلق شود و نه سرمه، چه در هنگام روز و چه شب، با ميله يا هر چيز ديگر و نه 
غبار آرد و يا هر چيز نرم ديگر و نه عطر و حنظل يا هرچيز ديگر و نه مگسي كه ناگهاني 

  شود... وارد حلق مي
شمارد.  مي عقيدة يك فقيه ظاهري است كه در هر حكمي، الفاظ نصوص را معتبراين، 

گويد: خداوند، ما را فقط از خوردن و آشاميدن و  وي براي استدالل در عقيدة خود مي
آميزش و استفراغ و معصيت عمدي بازداشته است و ما هيچ خوردن و آشاميدني سراغ 
نداريم كه از طريق مخرج يا آلت يا گوش و چشم و بيني و يا زخمي در شكم يا سر 

اندن چيزي به معده نيز اگر خوردن و آشاميدن محسوب نگردد، انجام گيرد و حتي از رس
  .ايم شدهكه صريحاً ممنوع نگرديده است، نهي ن

ر زخم سالم ابن تيميه نيز راجع به سرمه و حقنه و قطره چكاني و دارو نهادن باإل شيخ
ظاهر آنست كه هيچ يك از اين چيزها باعث ابطال روزه «گويد:  سر يا شكم و ... مي

شوند. روزه در دين اسالم چيزي است است كه خاص و عام، نيازمند شناخت آن  نمي
در هنگام روزه حرام بوده و روزه را  صو رسول هستند و اگر اين امور از سوي خدا

________________ 

  گيرد. اي است كه از طريق مقعد انجام مي منظور، تزريق روده -1
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كه آنرا بيان كند و اگر بيان كرده بود، اصحاب  ظف بودمؤ صساختند، پيامبر باطل مي
انكه ساير احكام را رساندند. پس وقتي كه رساندند، چن داشتند و به امت مي خبر مي

سند در اين باره از  هيچكس از اهل اعلم، حتي يك حديث صحيح، ضعيف، با سند يا بي
  .»ه او در اين مورد چيزي نگفته استنقل نكرده است، معلوم مي شود ك صپيامبر

  سحري خوردن اشتباهي پس از طلوع فجر

يابد كه هنگام غذا  ن سحري، درميمورد كسي كه پس از خورد عقيدة معروف در
خوردن سپيده دميده بوده، يا پيش از غروب آفتاب، به گمان فرا رسيدن مغرب افطار 
كرده، اين است كه روزة او باطل است و بايد بقية روز را هم امساك نمايد وگرنه 

شده گناهكار محسوب خواهد شد و اگر ندانسته و غيرعمدي چنين اشتباهي را مرتكب 
  ، بايد يك روز به جاي آن روز، به عنوان قضا روزه بگيرد.است

 اما نظر ابومحمد ابن حزم اينست كه روزه در هر دو حال فوق، صحيح است. براي
هنگام روزه پنداشته  اين كه فرد مزبور قصد ابطال روزة خود را نداشته و خود را در غير

را بيرون از وضعيت روزه كار است. هر دوي اينها خود  و حالش مانند حال فراموش
  . خداوند فرموده است:ندارند اند و تفاوتي با هم  تصور نموده

﴿ ...}§øŠs9 uρ öΝ à6ø‹n= tæ Óy$uΖ ã_ !$yϑ‹ Ïù Οè? ù' sÜ÷zr& ÏµÎ/ Å3≈ s9 uρ $̈Β ôN y‰ £ϑ yès? öΝ ä3ç/θè= è% 

  .)5/ احزاب(  ﴾...
يزهايي كه در مواردي كه اشتباه كرده باشيد، گناهي بر شما نيست بلكه مسئول چ«

  .»باشيد ايد مي قصد آن را كرده
 خداوند از امت من در مواردي كه اشتباه يا فراموش كرده و«گفته است:  ص و پيامبر

  .»گذرد شده باشند، مي يا مجبور
كند كه مردم در  روايت مي خود افزايد: اين عقيدة همة گذشتگان است و با سند  او مي

بي از خانة حفصه آورده آشاميدند پس از آن يكباره خطاب افطار نمودند و آ زمان عمربن
اين روز را قضا و گفتند:  پشت ابر نمايان گرديد. اين بر مردم خيلي گران آمد خورشيد از

براي چه قضا كنيم؟ به خدا ما قصد گناه نداشتيم! و از مجاهد نقل كنيم. عمر گفت:  مي
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اين كه هنوز طلوع نكرده است  رسي كه بعد از طلوع سپيده، با تصوكند كه گفت: ك مي
  گويد: غذا بخورد، الزم نيست كه آن را قضا كند، زيرا خداوند مي

﴿ ...4®Lym ẗt7 oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹ sƒø: $# âÙu‹ ö/ F{$# zÏΒ ÅÝ ø‹sƒø: $# ÏŠuθó™F{$# zÏΒ Ì� ôfx� ø9$#...﴾    

  .)187/ بقره(  
  .»خص گرددمش... تا وقتي كه رشتة سپيد فجر از رشتة سياه، برايتان «

اح و عروه حسن بصري، جابربن زيد، عطاء بن ربنظير اين سخن را از حكم بن عتيبه، 
  ابن زيد روايت كرده است. داود ظاهري نيز همين عقيده را دارد.

دليل ابن حزم به روشني استوار است و در مورد كسي كه بعد از طلوع فجر غذا 
آميزش و خوردن و آشاميدن را تا هنگام خورد، واضحتر و قويتر است. زيرا كه قرآن  مي

و كسي كه با خيال پايان نگرفتن آشكار شدن فجر براي فرد مكلف روا ندانسته است 
  خورد، فرا رسيدن سپيده برايش معلوم و آشكار نشده است. شب غذا مي

ظف به اقدام و كوشش، بخصوص براي دار، مؤ بينيم كه روزه مين جهت ميبه ه
يد و آغاز شب گرديده است. بنابراين وقتي كه از غروب آفتاب دريافتن غروب خورش

كنم گناه و  مطمئن شد و افطار نمود و بعداً فهميد كه هنوز غروب نكرده است، فكر نمي
  گويد: خداوند مي مسئوليتي داشته باشد.

﴿(#θà)̈? $$sù ©! $# $tΒ ÷Λ ä÷èsÜ tFó™$# ...﴾  )16/ تغابن(.  
  .»خدا تقوا پيشه كنيد توانيد نسبت به تا آنجا كه مي«

. نظير چنين حكمي »به خدا قسم ما گناهكار نيستيم«دليل گفت كه:  و عمر به همين
در مورد قبله صادق است. يعني اگر كسي براي يافتن قبله و توجه بدان كوشش نمود و 
بعد از نماز معلوم شد كه به جهت ديگري متوجه بوده است، نمازش درست و پذيرفته 

  باشد. مي

﴿$yϑ uΖ ÷ƒr' sù (#θ—9 uθè? §Ν sVsù çµô_uρ «!   .)115/ بقره(  ﴾...#$
  .»باشد ان جهت ميبه هر طرف رو كنيد، خدا در هم«
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  در درجة اول اھميت قرار دادن واجبات
يكي ديگر از وظايف مربيان ديني آنست كه تشويق مردم به انجام فرائض را در درجة 

  اول اهميت قرار دهند.
نيم كه اشتغاالت مردم فراوان گرديده و گرايش ديني ك ما در عصري زندگي مي

مسأله و انتظار ما از يك مسلمان بسياري از آنها ضعيف شده است. بنابراين بايد اولين 
  باشد. »واجبات و اجتناب از گناهان بزرگ به جا آوردن«

از حكمت و موعظة نيكو به دور است كه اگر كسي در نوافل و مستحبات كوتاهي 
را  صو را آماج تيرهاي خشم و نكوهش قرار دهيم. آيا ما جز دين رسول خداورزيد، ا

كم و زياد  خواست كه واجبات خود را بي داريم؟ آن حضرت از مردم فقط همين را مي
  انجام دهند.

آمد و از احكام اسالم  صبخاري داستان عربي را نقل كرده است كه نزد پيامبر
  كام اسالم را بدينسان برشمرد:در پاسخ او اح ص پرسش نمود. پيامبر

  پنج نماز روزانه. -
 باشد؟) اي دارم؟ (يعني نماز ديگري هم بر من واجب مي آيا غير از اينها نيز وظيفه -

 فرمود: خير ... مگر اين كه خودت عالقه داشته باشي. صپيامبر -

 و روزة ماه رمضان. -

 آيا بيش از آن وظيفه ندارم؟ -

 بگيري.خير، مگر اين كه داوطلبانه روزه  -

 حكم زكات را بيان كرد. ص آنگاه پيامبر -

 آيا غير از اين هم بر من واجب است؟ (چيزي بايد بپردازم؟) -

 نه، مگر به طور اختياري. -

او را از قوانين اسالم آگاه نمود و آن مرد هنگام  صو بدين ترتيب، رسول خدا
واجب  گفت: به خدا قسم چيزي از آنچه خداوند مي صبازگشت از نزد رسول خدا

كه اين را شنيد،  صنموده است كم نخواهم كرد و بر آن نخواهم افزود. رسول خدا
  .»راستي چنين باشد، رستگار شده استاگر ب«فرمود: 
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 صهمچنين مسلم از قول انس روايت نموده است كه: ما از پرسش از رسول خدا

و از او پرسيد:  با كمال تعجب ديديم كه مردي از اهل بيابان نزد وي آمد منع شديم ولي
 صكند! پيامبر معرفي مي صما آمده و تو را رسول خدا اي محمد، فرستادة تو نزد

پرسيد:  ي آفريده است؟ فرمود: خداوند.سگويد. گفت: آسمان را چه ك گفت: راست مي
هاي كوهستان  زمين را چه كسي آفريده است؟ فرمود: خداوند. پرسيد: اين كوهها و پديده

آسمانها و  ساخته است؟ فرمود: خداوند. آن مرد گفت: تو را به آفريدگاررا چه كسي برپا 
دهم كه آيا تو واقعاً فرستادة خدا هستي؟ فرمود:  زمين و برپادارندة اين كوهها سوگند مي

 روز، پنج نماز دارد كه بر ما هر شبانه آري، آن مرد افزود: فرستادة تو همچنين اظهار مي
كند كه بايد از اموالمان زكات  گويد. گفت: و خيال مي فرمود: راست مي واجب است!

يا اينها را آبدهيم! فرمود: درست است. گفت: تو را قسم به خدايي كه مبعوثت كرده، 
گويد  فرستادة تو همچنين مي خداوند به تو دستور داده است؟ فرمود: آري. آن مرد گفت:

گويد.  تيم! گفت: راست ميظف به روزه گرفتن هسمؤ رمضان هر سال، ما در ماه :كه
گفت: بلي. آن مرد افزود: او  صگفت: تو را به خدا،  اين فرمان را خدا داده است؟ پيامبر

هر يك از ما امكان داشته باشد، بايد به حج كعبه برود! گفت:  :گويد كه همچنين مي
را  گفت: قسم به آن كسي كه تو صحيح است، مرد برگشت و به راه افتاد، در حالي كه مي

و  صكنم و نه كم خواهم كرد. پيامبر به حق برانگيخته است نه به اين وظايف اضافه مي
ها جز با انجام سنتها و  نكنندة آگاه به راه خداست. اما خيلي از متدي بزرگترين دعوت

رعد و شوند و اگر اينها را انجام ندهند، به شدت  و مستحبات، از مردم راضي نمي لنواف
  آورند! غرند برمي غرند و كف مي مي زنند و برق مي

كه در صف نماز  خود من يكي از اينها را ديدم كه جوان خوش قيافه و مؤدبي را
بود كه با سر گشوده   كرد! جرم جوان در نظر اين آقا آن ايستاده بود، عتاب و خطاب مي

وشاندن سر به خواند! به او گفتم: آيا هيچيك از امامان پ (برهنه) و موهاي آراسته نماز مي
گفت: نه گفتم: پس، اينگونه نماز خواندن بنابر اتفاق هنگام نماز را الزم شمرده است؟ 

همگان صحيح است؟! گفت: آري گفتم: پس اينهمه خشم و ستيز با يك جوان براي 
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آيد، به نظر شما بهتر است اين  به مسجد مي روند و او چيست؟ جوانان ديگر به سينما مي
  ا برود، يا بدون پوشاندن سر نماز بگزارد؟...فرد هم به سينم

روش درست آنست كه عمدة توجه خود را به واجبات اختصاص دهيم نه مستحبات 
و در اصول، سخت و در فروع، آسان بگيريم. زيرا وسواس و سختگيري در جزئيات 
فرعي ممكن است موجب عقب افتادن مردم در مسائل مورد اتفاق و حتي روگرداني آنان 

  ز كل دين بشود.ا
ما بايد در فروع و جزئيات، سختي و تعصب نشان ندهيم و مردم نيروها و آمادگيهاي 
خود را صرف اصول و كليات نمايند. وظيفة ما آنست كه مردم را به واجبات اصلي 
متوجه سازيم. وقتي كه يك مسلمان اداي فرائض را قبول كرد و طعم عبادت را چشيد و 

 در شود تا كمبودهاي احتمالي خود به مستحبات نيز سوق داده ميبدان خو گرفت، خودب
مدارج عبوديت خدا صعود كند، تا آن كه با كسب  را بدان وسيله جبران كرده، در واجبات

اي  هيچ وسيله«حديث قدسي آمده است كه:  رفيع توفيق يابد. درمحبت خدا و درجة 
سازد، او با نوافل نيز بطور دائمي  بندة مرا همچون فرائض مقرر شده، به من نزديك نمي

جويد، تا آنجا كه مورد محبت من قرار گيرد. وقتي هم كه مورد محبت  به من نزديكي مي
من قرار گرفت من گوش، چشم، دست و قدم او در شنيدن و ديدن و كوشيدن و دويدن 

ناهش در صورت پناه جستن، پپذيرم و  خواهم بود و چنانچه از من درخواستي نمايد، مي
  .1»دهم مي

كنيم، اين است كه آنان  از جمله تناقضاتي كه در مورد بعضي از مسلمانها مشاهده مي
  ورزند. كنند و در مقابل، از واجبات قصور مي روي مي در عبادات مستحبي زياده

بينيم كه در انجام و تكميل مستحبات نماز، ذكر و تسبيح و ... نهايت  مثال بعضي را مي
آورند و در عين حال با وجود توانگري، از دادن زكات شانه خالي  مل ميكوشش را به ع

  روند. كنند و با آن كه امكان و توانائي دارند، به حج نمي مي

________________ 
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دارند و حتي  خوريم كه با اشتياق فراوان هفت بار حج مي مي همچنين به كساني بر
خويش شده  حتي والدينكنند كه هر ساله به عمره و زيارت بروند، اما باعث نارا سعي مي

ورزند  آزاراند و يا نسبت به همسايگان و همشهريهاي خود بخل مي يا نزديكان خود را مي
  دارند. كشي روا مي  و يا در رابطه با مردم ظلم و حق

گرانقدر  بر ما واجب است كه به اين گروه از مردم و افراد مشابه آنان، اين اصل
رت انجام ندادن واجبات ل مستحبي را در صوخداوند عم«اسالمي را بياموزيم كه 

. چگونه خداوند حج دوم يا چهارم كه مستحب و نافله است را از كسي كه »پذيرد نمي
رساند.  كند و كمكي به آنها نمي همسايه و نزديكان محتاج و گرسنه و بينوا را رها مي

اي كه از  سنهكسي كه سير بخوابد و در كنارش گر«فرمايد:  مي صقبول نمايد؟ پيامبر
  .1»حالش اطالع دارد، وجود داشته باشد، به من ايمان نياورده است

هاي ارزشمند و مفيد اسالمي به خاطر فقدان امكان مالي در حال  برخي از برنامه
شوند كه براي  تعطيلي بلكه مرگ است. در حالي كه همه ساله، دهها هزار مسلمان پيدا مي

روند. اي كاش اينها، مخارج حج مستحبي خود را در  يچهارمين يا هفتمين بار به حج م
ها كه بسياري از آنها واجب كفائي بوده و در صورت انجام نپذيرفتن، همة  اين برنامه

  كردند. مسلمانان مسئول و گناهكار خواهند بود، مصروف مي
داند چگونه ميان كارهاي مختلف تعادل  گاه از دين خود، كسي است كه ميمسلمان آ

ترتيب،  باشند و بدين داند كداميك مقدم و كداميك در مرحلة بعدي مي ار كند و ميبرقر
اي به كار مستحبي  دهد و عالقه ظيفة واجبي را به خاطر يك عمل مستحبي از دست نميو

  كند، ندارد. كه او را به مكروه يا حرام گرفتار مي
ست كه در ضمن گفتار از از جمله نظريات فقهي عميق در اين باره، نظرية امام غزالي ا

آداب دقيق و اعمال باطني شايان توجه و مراعات حجاج، تحت عنوان دومين شرط 
  گويد: مي

________________ 
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گردد) دشمنان خداي سبحان از قبيل  با پرداختن خراج (مالياتي كه به ناحق مقرر مي«
ن عربهايي كه در راه كميكنند و  اي كه از ورود به مسجدالحرام جلوگيري مي حاكمان مكه

همكاري در ظلم و تهية اسباب  ،ي نكنند. زيرا كه دادن مال (پول) به آنهاكنند را يار مي
بنابراين بايد راهي براي  باشد. ياري كردن با جان ميظلم براي آنان بوده، درست مانند 

؛ او اي نيست گريز و خالصي بيانديشند. اگر ممكن نبود، به قول بعضي از علما مسأله
ركت براي حج و بازگشتن از راه بهتر از ياري كردن ظالمان است، زيرا گويد: ترك ح مي

گيري) بدعتي است كه تسليم شدن بدان، موجب سنت گرديدن و  كه اين كار (خراج
گردد، و متضمن خواري و ذلت مسلمين به صورت پرداخت جزيه  عادي شدن آن مي

و من مجبورم! زيرا اگر  گيرند باشد و اين درست نيست كه اين مبلغ را با زور مي مي
چيزي از او گرفته نشود... و اوست كه شخص در خانه بنشيند و يا از وسط راه برگردد، 

  .1»افكند خويشتن را به حالت اجبار و اضطرار مي
نجر به امت خود را بدين حقيقت رهنمون گرديده است كه عمل م ص پيامبر اسالم

به مراتب نسبت به عبادات نافله  ]يتدر صورت درستي ن[ خير و سودمند براي جامعه
از نماز  ص(مستحب) برتري دارد، مانند اصالح ميان دو نفر يا دو گروه كه در نظر پيامبر

 و روزه و صدقه باالتر است، همچنين پرداختن فرماندار عادل به كارهاي مردم و مصالح
تاد سال بهتر يك روز كار امام عادل از عبادت هف«امت در حديث شريف آمده است كه: 

  .2»است
 هر چند كه پرنتيجه و جام اينگونه اعمال خير و برجسته،كسي خيال نكند كه ان

سودمند باشد از به جا آوردن عبادات واجب خداوند باالتر است. خير، واجبات محور 
بندة من «پيشين به اين مطلب اشاره داشت:  اساسي تمام اعمال هستند و حديث قدسي

  .3»جويد اند، به من تقرب نمي به اندازة فرائضي كه بر او مقرر شدهاي  با هيچ وسيله

________________ 
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كنم با روشي كه اصول آن را در رابطه با آموزش عبادات ذكر نموديم،  فكر مي
توانيم دست مردم را در حركت به سوي خدا بگيريم و عبادت خدا را براي آنها دلپذير  مي

خواهد انسان را با لقمة ناني از حيات  مي گرايي كه و مطبوع گردانيم و با موج سركش ماده
  معنوي غافل سازد، مقابله كنيم.

  

  4/1/62پايان ترجمه 
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