 ‐ 219وﯾﮋﮔﻫﺎی اﺳﻼم
ﺳﻮال
ﭼﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ دﯾﻨﺸﺎن ﺣﻖ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪهای دارﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
ﭘﺮﺳﻨﺪهی ﮔﺮاﻣ .ﺑﺎ ﻋﺮض درود
ﺳﻮال ﺷﻤﺎ در وﻫﻠﻪی اول ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ وارد اﯾﻦ دﯾﻦ ﻧﺸﺪه ﻣﻨﻄﻘ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ؛ اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ را در ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺎده
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ،ﻧﻌﻤﺘ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎﯾﻪﺳﺎر ﺧﻨ را ﻗﺪر ﻣداﻧﻨﺪ .دﻻﯾﻞ ﺑﺮﺗﺮی اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر
اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ:
 ‐۱ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﺧﺪا را ﻣﭘﺮﺳﺘﺪ و ﺑﺮای وی ﺷﺮﯾ ﻗﺮار ﻧﻤدﻫﺪ؛ ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ دارای ﻧﺎمﻫﺎی ﻧﯿ و ﺻﻔﺎت واﻻ اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی او رو ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﻮﮐﻞ ﻣﮐﻨﺪ و ﯾﺎری و ﭘﯿﺮوزی و ﺗﺎﯾﯿﺪ را از وی
ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺷﻮد .او اﯾﻤﺎن دارد ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﺎری ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺪارد؛ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ را
آﻓﺮﯾﺪه و ﺧﻮد زﻧﺪه ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﻣﯿﺮاﻧﺪ و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و روزی دﻫﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از وی روزی ﻣﺧﻮاﻫﺪ؛ ﻣداﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﻮا و
ﭘﺎﺳﺨﻮ اﺳﺖ ﭘﺲ از او ﻣﺧﻮاﻫﺪ و از وی اﻣﯿﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دارد .ﻣداﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮ و آﻣﺮزﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺗﻮﺑﻪ
ﻣﮐﻨﺪ و اﮔﺮ دﭼﺎر ﮔﻨﺎه ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫ در ﻋﺒﺎدت ﺷﺪ از درﮔﺎﻫﺶ ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﻣﮐﻨﺪ .ﻣداﻧﺪ ﮐﻪ او داﻧﺎ و آﮔﺎه و ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖﻫﺎ و ﭘﻨﻬﺎﻧﻫﺎی درون ﺑﻨﺪه آﮔﺎه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎه و ﺳﺘﻢ ورزﯾﺪن ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﺮان ﺷﺮم ﻣﮐﻨﺪ زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﻄﻠﻊ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣداﻧﺪ .ﻣداﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺣﯿﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻬﺎن آﮔﺎه اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده و
ﺑﻪ درﺳﺘ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺗﻘﺪﯾﺮ وی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﮐﻨﺪ و ﻣداﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻪ او ﺳﺘﻢ ﻧﻮرزﯾﺪه و ﻗﻀﺎی اﻟﻬ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮد اوﺳﺖ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺣﻤﺘﺶ را ﻧﺪاﻧﺪ.
 ‐۲آﺛﺎر ﻋﺒﺎدات اﺳﻼﻣ ﺑﺮ روان اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن .ﻧﻤﺎز راﺑﻄﻪای اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪه و ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﺸﻮع وارد آن ﺷﻮد
اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن و آﺳﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﺎﻫ ﻣﺤﻢ ﮐﻪ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ اﺳﺖ ﭘﻨﺎه آورده ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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اﺳﻼم ،ﻣﺤﻤﺪ ﷺ ﻣﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻧﻤﺎز راﺣﺖ ﮐﻦ و اﮔﺮ از ﻣﺴﺎﻟﻪای ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﭘﻨﺎه ﻣﺑﺮد .ﻫﺮ ﮐﺲ دﭼﺎر
ﻣﺼﯿﺒﺘ ﺷﺪه و ﻧﻤﺎز را آزﻣﻮده اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و آراﻣﺶ ﯾﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او در ﻧﻤﺎز ﺳﺨﻦ ﭘﺮوردﮔﺎرش را
ﻣﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺨﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺨﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﺮﺧ از رواﻧﭙﺰﺷﺎن
ﺑﺎﻋﺚ آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ و ﮐﻢ ﺷﺪن دردﻫﺎ ﻣﺷﻮد ،درﺑﺎرهی آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر رواﻧﭙﺰﺷﺎن ﭼﻪ ﻣﺷﻮد ﮔﻔﺖ؟
اﮔﺮ ﺑﻪ زﮐﺎت ﮐﻪ ﯾ از ارﮐﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ ﻧﺎﻫ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎک ﺷﺪن درون از ﺑﺨﻞ و ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ و
ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﺮم و ﺑﺨﺸﻨﺪﮔ و ﯾﺎری ﻓﻘﺮا و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﻣﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﺎداش آن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ ﻋﺒﺎدتﻫﺎ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﺳﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ از ﻫﺮ  ۱۰۰۰ﺗﻨﻬﺎ  ۲۵آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﮐﺎت
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺷﻮد .ﻣﺴﻠﻤﺎن راﺳﺘﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﻣﻄﯿﻌﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮐﻨﺪ و از آن ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﮐﺴ او را
ﻣﻮرد ﭘﯿﺮد ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ.
روزه دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﻏﺬا و اﻣﻮر ﺟﻨﺴ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻋﺒﺎدت اﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﺎن و ﻣﺤﺮوﻣﺎن و ﯾﺎدآوری
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺧﺎﻟﻖ و اﺟﺮ ﺑﺣﺴﺎب ﻣﺷﻮد.
ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم آن را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ،اﺟﺮای اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ دﻋﺎی آن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺳﻮی
دﯾﺮ ﺑﺎﻋﺚ آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ دﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﺷﻮد.
 ‐۳اﺳﻼم ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﻧﯿﻫﺎ دﺳﺘﻮر داده و از ﻫﻤﻪی ﺑﺪیﻫﺎ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آداب و اﺧﻼق ﻧﯿ
ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺳﺘ و ﺑﺮدﺑﺎری و ﻋﺪم ﻋﺠﻠﻪ و ﻧﺮمﺧﻮﯾ و ﻓﺮوﺗﻨ و ﺣﯿﺎء و وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و وﻗﺎر و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و
ﺻﺒﺮ و اﻟﻔﺖ و ﻗﻨﺎﻋﺖ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨ و ﻧﯿﻮﮐﺎری و آﺳﺎنﮔﯿﺮی و اﻣﺎﻧﺖداری و ﺳﭙﺎسﮔﺰاری در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿ و ﻓﺮو ﺑﺮدن ﺧﺸﻢ و
ﻧﯿ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﺻﻠﻪی رﺣﻢ و ﯾﺎری ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﻧﯿ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻣﻮال ﯾﺘﯿﻤﺎن و رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ آﻧﺎن و
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ در ﺣﻖ ﮐﻮﭼﺗﺮ ﻫﺎ و اﺣﺘﺮام ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ و ﻧﺮﻣﺨﻮﯾ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎران و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺑﺮداﺷﺘﻦ آزار و اذﯾﺖ از
ﻣﺴﯿﺮ و ﺳﺨﻦ ﻧﯿ و ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺨﺸﺶ در ﻫﻨﺎم ﻗﺪرت و ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫ ﺑﺮای دﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن و
ﻓﺮﺻﺖ دادن ﺑﻪ ﺑﺪﻫﺎر و اﯾﺜﺎر و ﻫﻤﺪردی و ﺗﺒﺴﻢ ﺑﻪ روی ﻣﺮدم و ﻋﯿﺎدت ﺑﯿﻤﺎر و ﻫﺪﯾﻪ دادن و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﻬﻤﺎن و ﻣﻌﺎﺷﺮت
زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﺗﻼش در راه ﺧﺎﻧﻮاده و اﻓﺸﺎی ﺳﻼم و اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺶ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،داده اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧ از ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ آداب را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آداب ﻋﻤﻮﻣ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ
اﻣﯿﺪ ﭘﺎداش ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ.
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اﮔﺮ ﺑﻪ اﻣﻮری ﮐﻪ اﺳﻼم از آن ﻧﻬ ﻧﻤﻮده ﻧﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و در ﮐﻞ ﻫﻤﻪی ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﻫﺪف
ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪی ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ دﯾﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻣآورﯾﻢ:
اﺳﻼم از ﺷﺮک و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻏﯿﺮ اﻟﻪ و ﻋﺒﺎدت ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻬ ﮐﺮده زﯾﺮا ﻋﺒﺎدت ﻏﯿﺮ اﻟﻪ ﻓﺮﺟﺎﻣﺶ ﺑﺪﺑﺨﺘ و
ﻧﻮﻧﺴﺎزی اﺳﺖ ،و از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﭘﯿﺸﻮﻫﺎ و راﺳﺘﻮ اﻧﺎﺷﺘﻦ آﻧﺎن ﻧﻬ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدو ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺟﺪاﯾ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن دو ﮐﺲ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﺷﻮد ﺑﺎز داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺘﺎرﮔﺎن در ﺣﻮادث و
زﻧﺪﮔ ﻣﺮدم ،و دﺷﻨﺎم دادن ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻪ را ﺑﺪ داﺷﺘﻪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﻪ را ﻣﭼﺮﺧﺎﻧﺪ ،و از ﻧﺤﺲ داﻧﺴﺘﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﻧﻬ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺳﻼم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن اﻋﻤﺎل ﺑﻪ واﺳﻄﻪی رﯾﺎ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ و ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدن ﺑﺮ ﻣﺮدم ،ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
از ﺧﻢ ﺷﺪن و ﺳﺠﺪه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ اﻟﻪ و از ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و ﻓﺎﺳﻘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﮔﺮدد.
و از ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ.
و از ادرار ﮐﺮدن در آب راﮐﺪ و ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ در راه ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺳﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهی آﻧﺎن اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر آب و از
رو ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ آن در ﻫﻨﺎم ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ .و از اﯾﻨﻪ ﻣﺮد در ﻫﻨﺎم ادرار ،آﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ
ﺑﯿﺮد و از ﺳﻼم ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ .و از اﯾﻨﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﺲ از ﺑﯿﺪار ﺷﺪن از ﺧﻮاب و ﻗﺒﻞ از
ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺘﺎﻧﺶ آﻧﺎن را در آب ﻓﺮو ﺑﺮد.
و از ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ در ﻫﻨﺎم ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب در وﺳﻂ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻨﺎم ﻏﺮوب ،زﯾﺮا
ﺷﯿﻄﺎن در ﻫﻨﺎم ﻃﻠﻮع ﯾﺎ ﻏﺮوب ،در ﻣﯿﺎن ﺷﺎخﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﻣﮐﻨﺪ) .زﯾﺮا ﺧﻮرﺷﯿﺪﭘﺮﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﻫﻨﺎم
ﻋﺒﺎدت ﻣﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ(.
و از ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز در ﺣﻀﻮر ﻏﺬا در ﺣﺎل ﮔﺮﺳﻨ و از ﻧﻤﺎز در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ وی ﻓﺸﺎر ﻣآورد ،زﯾﺮا اﯾﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن ﻓﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار و ﻋﺪم ﺧﺸﻮع وی در ﻧﻤﺎز ﻣﺷﻮد.
و از ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺻﺪا در ﻧﻤﺎز ،زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ آزار ﻣﻮﻣﻨﺎ ﻣﺷﻮد ،و از اداﻣﻪی ﻧﻤﺎز ﺷﺐ در ﺻﻮرت ﭼﺮت زدن ،ﺑﻠﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺪار ﺷﻮد ،و از ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﻤﻪی ﺷﺐ ﻧﻬ ﮐﺮده ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﭘ در ﭘ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺷ ﺑﻪ ﺑوﺿﻮﯾ ﻧﻬ ﮐﺮده ﻣﺮ آﻧﻪ ﺻﺪاﯾ ﺑﺸﻨﻮد ﯾﺎ ﺑﻮﯾ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ.

8/3

و از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و اﻋﻼم ﮔﻤﺸﺪه در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ زﯾﺮا ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎدت و ذﮐﺮ اﻟﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮدم
در آن ﺑﻪ اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﻧﺪ.
و از دوﯾﺪن ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻬ ﮐﺮده ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آراﻣﺶ و وﻗﺎر ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و از ﻓﺨﺮ ﻓﺮوﺷ و ﻣﺒﺎﻫﺎت در
ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻧﻘﺶ و ﻧﺎر آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺷﻮد ،ﺑﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
و از وﺻﻞ ﮐﺮدن دو روزه ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺪون اﻓﻄﺎر ،ﻧﻬ ﮐﺮده ،و از اﯾﻦ زن در ﺣﻀﻮر ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺪون اﺟﺎزهی او روزهی ﻧﺎﻓﻠﻪ
ﺑﯿﺮد ﻧﯿﺰ ﻧﻬ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺒﻮر ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن و ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﻗﺒﺮﻫﺎ و راه رﻓﺘﻦ ﺑﺮ آن و ﭼﺮاﻏﺎﻧ ﮐﺮدن ﻗﺒﻮر و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮ آن و
ﻧﺒﺶ ﻗﺒﺮ و ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار دادن ﻗﺒﻮر ،ﺑﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
و از ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧ و درﯾﺪن ﻟﺒﺎس و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮ در ﻫﻨﺎم ﻣﺼﯿﺒﺖ و اﻋﻼم وﻓﺎت ﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻧﻬ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺠﺮد رﺳﺎﻧﺪن ﺧﺒﺮ وﻓﺎت اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺧﻮردن رﺑﺎ و ﻫﻤﻪی اﻧﻮاع ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوشﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮوش ﺟﻨﺲ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻬ ﮐﺮده اﺳﺖ .و
از ﻓﺮوش ﺧﻮن و ﺧﻤﺮ و ﺧﻮک و ﺑﺖ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺣﺮام ﻧﻬ ﮐﺮده و ﭘﻮل ﻓﺮوش ﺣﺮام را ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﺪه و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر از ﻧﺠﺶ ﻧﻬ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻨﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ آن را ﻧﺪارد و ﻫﺪﻓﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻗﯿﻤﺖِ آن اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎن
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺰاﯾﺪهﻫﺎ رخ ﻣدﻫﺪ ،و از ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻋﯿﺐ ﺟﻨﺲ در ﻫﻨﺎم ﻓﺮوش و ﻓﺮوش ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺗﻤﻠ ﯾﺎ
اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻬ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻓﺮوش ﻣﯿﻮهی ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﮐﻢ
ﮐﺮدن ﺗﺮازو و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ و اﺣﺘﺎر را ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺷﺮﯾ را از اﯾﻦ ﻧﻬ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع ﺷﺮﯾ ِﺧﻮد ﺳﻬﻢ ﺧﻮدش
را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،و از ﺧﻮردن اﻣﻮال ﯾﺘﯿﻤﺎن و درآﻣﺪ ﻗﻤﺎر و ﻏﺼﺐ دارای ﻣﺮدم و ﮔﺮﻓﺘﻦ و دادن رﺷﻮه و ﻏﺎرﺗﺮی و ﺧﻮردن اﻣﻮال
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﯾﺎ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺶ و ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدن ﺣﻖ ﻣﺮدم و ﮐﺘﻤﺎن ﻣﺎل ﮔﻢ ﺷﺪه و ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن آن
و اﻧﻮاع ﻓﺮﯾﺒﺎری و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮض ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﭘﺲ ﻧﺪادن ،و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ او و ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮای
ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﺮی ،ﻧﻬ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺳﻼم ﺗﺮک ﻧﺎح ﺑﻪ ﻫﺪف دوری از دﻧﯿﺎ ،و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴ را ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ازدواج ﯾﺠﺎ ﺑﺎ دو ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺴﺮی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾ زن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻤﻪاش ﯾﺎ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻪاش را ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ رواﺑﻂ آﻧﺎن ﻧﺸﻮد ،و از ﺷﻐﺎر ﻧﻬ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺷﻐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮﯾﺪ :دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮت را ﺑﻪ ازدواج ﻣﻦ در ﺑﯿﺎور ﺗﺎ ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ
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ﺧﻮاﻫﺮم را ﺑﻪ ازدواﺟﺖ ﺑﯿﺎورم .ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻇﻠﻢ در ﺣﻖ زﻧﺎن و ﺣﺮام اﺳﺖ .و از ازدواج ﻣﺘﻌﻪ )ازدواج ﻣﻮﻗﺖ( ﮐﻪ ازدواﺟ
اﺳﺖ ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف ﺑﺎ وﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ ،ﻧﻬ ﮐﺮده اﺳﺖ .و از ﻧﺰدﯾ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ از ﭘﺸﺖ )ﻣﺤﻞ ﻧﺠﺎﺳﺖ( ﯾﺎ در ﻫﻨﺎم ﺣﯿﺾ؛
ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﭘﺎﮐ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾ ﮐﻨﺪ ،و از ﺧﻮاﺳﺘﺎری ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎری ﮐﺲ دﯾﺮ ﻧﻬ ﮐﺮده ،ﻣﺮ آﻧﻪ ﺷﺨﺺ اول
از ﺧﻮاﺳﺘﺎری ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﻪ ﺑﻪ وی اﺟﺎزه دﻫﺪ .و از ﺑﻪ ازدواج در آوردن زن ﺑﯿﻮه ﻣﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر او و ﺑﻪ ازدواج در
آوردن دﺧﺘﺮ ﻣﺮ ﺑﻪ اﺟﺎزهاش ﻧﻬ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و از ﮐﺘﻤﺎن ﺟﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ زن ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﻓﺎش ﮐﺮدن اﺳﺮار زﻧﺎﺷﻮﯾ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮد
ﯾﺎ زن و ﺗﺨﺮﯾﺐ زن ﻧﺰد ﺷﻮﻫﺮ و ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﻗﺮار دادن ﻃﻼق ﻧﻬ ﮐﺮده اﺳﺖ و از اﯾﻨﻪ زﻧ از ﻣﺮدی ﺧﻮاﻫﺎن ﻃﻼق ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ رﻫﺎ
ﮐﺮدن ﻧﺎﻣﺰدش ﺷﻮد ﻧﻬ ﻧﻤﻮده و زﻧﺎن را از ﺧﺮج ﮐﺮدن اﻣﻮال ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺪون اﺟﺎزهی او ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎز زدن از اﺟﺎﺑﺖ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺟﻨﺴ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﻬ ﮐﺮده ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻋﺬر ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻼﺋﻪ ﺗﺎ ﻫﻨﺎم ﺻﺒﺢ او را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻨﻪ
ﺷﺨﺺ ﺑﺎ زن ﭘﺪرش ازدواج ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ زﻧ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮد دﯾﺮی را در ﺷﻢ دارد ﻫﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﻨﺪ ،ﻧﻬ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮد را از اﯾﻦ
ﻧﻬ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﻫﻤﺴﺮش ،او را ﻋﺰل ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨ ﻣﻨ را در رﺣﻢ او ﺧﺎﻟ ﻧﻨﺪ و او را از اﯾﻦ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﺒﺮ
ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ از ﺳﻔﺮ ﺑﺎزﮔﺮدد ،و ﯾﺎ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮش از ﻣﻬﺮﯾﻪی او ﺑﺮدارد ﯾﺎ ﺑﺮای آﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺨﺸ از
ﻣﻬﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﻪی آن را ﺑﺒﺨﺸﺪ ،او را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﯾﺎ آزار ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺎ را از ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ ﻧﻬ ﮐﺮده و از زﯾﺎدهروی در ﺧﺘﻨﻪی زﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﻗﺺ ﺷﺪن آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠ آﻧﺎن ﺷﻮد ﻧﻬ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،و اﯾﻦ را ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ زن ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﺷﻮﻫﺮش ﮐﺴ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش راه دﻫﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ او اﺟﺎزهی ﮐﻠ
داده اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ﺷﺮﻋ ﮐﺴ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش راه دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪ از ﻣﺎدر و
ﺑﻏﯿﺮﺗ و ﻧﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﺎﻣﺤﺮم و اداﻣﻪ دادن ﻧﺎﻫ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮده ﻧﻬ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺳﻼم ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮان ﻣﺮده را ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ ،ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﺧﻔﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮق ﯾﺎ ﺳﻘﻮط از
ﺑﻠﻨﺪی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮردن ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻏﯿﺮ اﻟﻪ ذﺑﺢ ﺷﺪه ﯾﺎ ﮔﻮﺷﺘ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﺖﻫﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺷﺪه ،ﻧﻬ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧ ﮐﻪ از ﻧﺠﺎﺳﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﯿﺮ آن ،و ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺮ ﺣﯿﻮان درﻧﺪه
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ و ﺑﺒﺮ و ﭘﻠﻨ و ﮔﺮگ و (...و ﻫﺮ ﭘﺮﻧﺪهی ﭼﻨﺎل دار و اﻻغ اﻫﻠ را ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ ،و از ﮐﺸﺘﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﺟﺮ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﻬ ﮐﺮده ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻪ ﺣﯿﻮان را ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ آن را ﺑﺪون آب و ﻋﻠﻮﻓﻪ در ﺟﺎﯾ
زﻧﺪاﻧ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد و از ﮐﺸﺘﻦ ﺣﯿﻮان ﺑﺎ ﭼﻨ و دﻧﺪان ﯾﺎ ذﺑﺢ ﮐﺮدن آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﯿﻮاﻧ دﯾﺮ ﯾﺎ ﺗﯿﺰ ﮐﺮدن ﭼﺎﻗﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ آن،
ﺑﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻟﺒﺎس و آراﯾﺶ:
ﻧﻬ از اﺳﺮاف و زﯾﺎدهروی در ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺒﺎس و از اﺳﺘﻔﺎدهی ﻃﻼ ﺑﺮای ﻣﺮدان و ﺑﯿﺮون آﻣﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺪون ﻟﺒﺎس و ﺑﯿﺮون
ﺑﻮدن ران ﺑﺮای ﻣﺮدان.
ﻧﻬ از ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮدن ﻟﺒﺎس و ﮐﺸﯿﺪن آن از روی ﺗﺒﺮ و از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺷﻬﺮت.
ﻧﻬ از ﺷﻬﺎدت دروﻏﯿﻦ و ﺗﻬﻤﺖ زدن ﺑﻪ زﻧﺎن ﭘﺎک داﻣﻦ و ﺑﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺗﻬﻤﺖ ﺑدﻟﯿﻞ.
ﻧﻬ از ﻃﻌﻨﻪ و اﺷﺎرهی ﭼﺸﻢ و اﺑﺮو و دادن اﻟﻘﺎب زﺷﺖ و ﻏﯿﺒﺖ و ﺳﺨﻦ ﭼﯿﻨ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻓﺨﺮ ﻓﺮوﺷ ﺑﻪ ﻧﺴﺐ
و ﻃﻌﻦ وارد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺐ دﯾﺮان و ﻓﺤﺶ و ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾ و ﺑﺑﻨﺪ و ﺑﺎری و ﺑﺪ دﻫﺎﻧ و ﺳﺨﻦ ﺑﺪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮ
ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﻧﻬ از دروغ ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ آن دروغ ﮔﻔﺘﻦ درﺑﺎرهی ﺧﻮاب اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﺑ را دﯾﺪه ﺗﺎ ﻣﻘﺎم و
ﻣﻨﺰﻟﺖ ﯾﺎ ﻣﺎﻟ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺎ او دﺷﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻧﻬ از اﯾﻨﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را ﭘﺎک ﺑﺪاﻧﺪ و در ﮔﻮﺷ ﺣﺮف زدن دو ﻧﻔﺮ در ﺟﻤﻊ ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘ ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﻣﺷﻮد و
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﻮﻣﻦ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻌﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﻬ از ﺑﺪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدﮔﺎن و ﻧﻬ از درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮگ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺨﺘﻫﺎ و دﻋﺎی ﺑﺪ در ﺣﻖ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎ
ﺧﺪﻣﺘﺎران ﯾﺎ اﻣﻮال ﺧﻮد.
و ﻧﻬ از ﺧﻮردن آﻧﭽﻪ روﺑﺮوی دﯾﺮان اﺳﺖ و ﺧﻮردن از وﺳﻂ ﻏﺬا زﯾﺮا ﺑﺮﮐﺖ در وﺳﻂ آن ﻧﺎزل ﻣﺷﻮد و ﻧﻮﺷﯿﺪن از ﻇﺮف
ﺷﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ زﺧﻤ ﺷﺪن ﺷﺨﺺ ﺷﻮد و ﺧﻮردن از ﺳﺮ ﻇﺮف و ﻧﻬ از دﻣﯿﺪن در آب و ﺧﻮردن در ﺣﺎل
ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﺮ ﺷﻢ و ﻧﻬ از ﺣﻀﻮر ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮهای ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺧﻤﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪه ﻣﺷﻮد.
و ﻧﻬ از ﮐﺸﺘﻦ ﻧﺎ ﺣﻖ و ﻧﻬ از ﮐﺸﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪان از ﺗﺮس ﻓﻘﺮ و ﺧﻮدﮐﺸ و زﻧﺎ و راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻤﺮ و
ﺗﻬﯿﻪ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آن ،و ﻧﻬ از ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﻬ از ﻧﻬﯿﺐ زدن ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و
ﺣﺘ ﮔﻔﺘﻦ اف ﺑﻪ آنﻫﺎ و ﻧﻬ از ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴ ﺟﺰ ﭘﺪر او و ﻧﻬ از ﺷﻨﺠﻪ ]اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان[ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آﺗﺶ و
ﻧﻬ از آﺗﺶ زدن زﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺮدﮔﺎن و ﻧﻬ از ﺗﻪ ﺗﻪ ﮐﺮدن اﺟﺴﺎد ﻣﺮدﮔﺎن و ﻧﻬ از ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺎﻃﻞ و ﻫﻤﺎری در راه
ﮔﻨﺎه و ﻧﻬ از اﻃﺎﻋﺖ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﻬ از ﻗﺴﻢ دروغ و ﻧﻬ از ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻦ دﯾﺮان ﻣﺮ ﺑﻪ اﺟﺎزهی آنﻫﺎ و
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ﻧﻬ از ﻧﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪهﻫﺎی ﻣﺮدم و ﻧﻬ از ادﻋﺎی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎل او ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻬ از ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻬ از ﺗﻼش
ﺑﺮای ﺳﺘﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده م ﻧﻬ از اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺮدم ﺑﺪون اﺟﺎزهی آﻧﺎن و ﻧﻬ از اﺳﺮاف و رﯾﺨﺖ و
ﭘﺎش و ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻨﺎه و ﺗﺠﺴﺲ و ﺳﻮء ﻇﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻧﯿﻮﮐﺎر و ﻧﻬ از ﺣﺴﺪ ورزی و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی و ﭘﺸﺖ
ﮐﺮدن ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ و زﯾﺎدهروی در ﺑﺎﻃﻞ و ﺗﺒﺮ و ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷ و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی و ﺷﺎدی از روی ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ و ﻧﻬ از ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺻﺪﻗﻪ ﺣﺘ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ آن و ﻧﻬ از ﻧﺪادن ﭘﺎداش ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﮐﺎرش ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻧﻬ از ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻮرزﯾﺪن در ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
و ﻧﻬ از وﺻﯿﺖ ﻫﻤﻪی اﻣﻮال و ﻓﻘﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ وارﺛﺎن ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ وﺻﯿﺘﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺷﻮد ﻣﺮ در ﯾ ﺳﻮم اﻣﻮال او،
و ﻧﻬ از آزار رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﻧﻬ از زﯾﺎن زدن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان در وﺻﯿﺖ و ﻧﻬ از ﺗﺮک و ﻗﻬﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ روز
ﺑﺪون ﺳﺒﺐ ﺷﺮﻋ ،و ﻧﻬ از وﺻﯿﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای وارﺛﺎن ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﯿﺐ وارﺛﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻧﻬ از ﭘﺮﺗﺎب
ﺳﻨﺮﯾﺰه ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻤﺪﯾﺮ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺎن آﺳﯿﺐ زدن ﺑﻪ دﯾﺮان را دارد و ﻧﻬ از اﺷﺎره ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ]ﺳﺮد
و ﮔﺮم[ و ﻧﻬ از دادن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ دﯾﺮان زﯾﺮا ﺗﺮس آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺴﺖ ،و ﻧﻬ از رد ﺷﺪن از
ﻣﯿﺎن دو ﻧﻔﺮ ﻣﺮ ﺑﻪ اﺟﺎزهی آﻧﺎن و ﻧﻬ از رد ﮐﺮدن ﻫﺪﯾﻪ ﻣﺮ آﻧﻪ ﻣﺸﻞ ﺷﺮﻋ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻬ از دادن اﻣﻮال ﺑﻪ
ﺳﻔﯿﻬﺎن و ﮐﻢ ﺧﺮدان و ﻧﻬ ﻣﺮدان و زﻧﺎن از ﺗﻤﻨﺎی ﻓﻀﯿﻠﺘ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾ از آنﻫﺎ داده و ﻧﻬ از ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن ﺻﺪﻗﺎت
ﺑﺎ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدن و آزار رﺳﺎﻧﺪن ،و ﻧﻬ از ﮐﺘﻤﺎن ﺷﻬﺎدت و ﻧﻬ از ﺧﺎﻟ ﮐﺮدن ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﮔﺪاﯾﺎن ،و ﻧﻬ از
ﻣﺪاوا ﺑﺎ دوای ﺧﺒﯿﺚ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻔﺎی اﻣﺖ را در ﺣﺮام ﻗﺮار ﻧﺪاده ،و ﻧﻬ از ﮐﺸﺘﻦ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻨﻫﺎ ،و ﻧﻬ از
ﻓﺨﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺑﻪ دﯾﺮان و ﻧﻬ از زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎدن وﻋﺪهﻫﺎ و ﻧﻬ از ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ و ﻧﻬ از درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﺮان ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ،و
ﻧﻬ از ﻧﻬ از ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻮﺧ ﯾﺎ ﺟﺪی و ﻧﻬ از ﭘﺲ ﮔﺮدن ﻫﺪﯾﻪ ﻣﺮ ﭘﺪر ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ
ﻫﺪﯾﻪای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد داده ﭘﺲ ﺑﯿﺮد .و ﻧﻬ از اﻧﺠﺎم ﭘﺰﺷ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ،و ﻧﻬ از ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻮرﭼﻪ و زﻧﺒﻮر و
ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ،و ﻧﻬ از ﻧﺎه ﮐﺮدن ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻋﻮرت ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻮرت زﻧﺎن ،و ﻧﻬ از ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺮ ﺑﻪ اﺟﺎزهی
آنﻫﺎ و ﻧﻬ از ﺳﻼم ﮐﺮدن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﺎن ،ﺑﻠﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺷﻨﺎﺳﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﺷﻨﺎﺳﺪ ﺳﻼم ﮐﻨﺪ ،و ﻧﻬ از ﻗﺮار
دادن ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﻋﻤﻞ ﻧﯿ ،ﺑﻠﻪ اﮔﺮ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﺪﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
و ﮐﻔﺎرهی ﻗﺴﻢ ﺑﺪﻫﺪ ،و ﻧﻬ از ﻗﻀﺎوت ﻣﯿﺎن دو ﮐﺲ در ﺣﯿﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ،ﯾﺎ رای دادن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﯾ از دو ﻃﺮف ﺑﺪون ﺷﻨﯿﺪن
ﺳﺨﻦ ﻃﺮف دﯾﺮ ،و ﻧﻬ از رد ﺷﺪن از وﺳﻂ ﺑﺎزار در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آزار دﯾﺮان ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ
ادوات ﺑﺮﻧﺪه ،و ﻧﻬ از ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﮐﺴ از ﺟﺎﯾﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،و ﻧﻬ از ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از ﻧﺰد ﮐﺴ ﻣﺮ ﺑﻪ اﺟﺎزهی او.
و دﯾﺮ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫ ﮐﻪ ﻫﺪف از آن ،ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ؛ آﯾﺎ دﯾﻨ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺳﺮاغ دارﯾﺪ؟ ﺑﺎز اﯾﻦ ﺳﻮال
را از ﺧﻮدت ﺑﭙﺮس و ﺑﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ آن ﻓﺮ ﮐﻦ ،آﯾﺎ ﺣﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ از ﭘﯿﺮوان ﭼﻨﯿﻦ دﯾﻨ ﻧﺒﺎﺷ؟
اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻣﻦ ﻳﺒﺘَﻎ ﻏَﻴﺮ اﻻﺳﻼم دِﻳﻨًﺎ ﻓَﻠَﻦ ﻳﻘْﺒﻞ ﻣﻨْﻪ وﻫﻮ ﻓ اﻵﺧﺮة ﻣﻦ اﻟْﺨَﺎﺳﺮِﻳﻦ] آل ﻋﻤﺮان[۸۵ /
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)ﻫﺮ ﮐﺲ ﺟﺰ اﺳﻼم دﯾﻦ دﯾﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ از وی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد و او در آﺧﺮت از زﯾﺎﻧﺎران ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ را ﻣﺧﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭘﯿﻤﻮدن راه درﺳﺖ و ﭘﯿﺮوی ﺣﻖ را
ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ و از او ﻣﺴﺎﻟﺖ دارم ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ را از ﻫﺮ ﺑﺪی ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
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