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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

خود  كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى و احترامى بهعزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مى

 بیـفتنـد.

تعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

و را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش هست نشان ا

باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را 

رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را 

د اصلى از آن اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام داشته باشد و مقصو

 ... و (1)نماند، چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 103 تشریع جهاد و آغاز جنگهاي صدراسالم) اشاره(فصل هشتم: 

 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                       کتاب سی ودوم: دین اسالم و تاریخ تشریع ان 7

 مقدمه مؤلف
 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «كــریـــــــــــم! این قـــــــــرآنـى اســت » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

براى تهیه یك كتاب در نظر عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی  77قریب 

گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

رى كه خواننده بندى و درج گردید، به طوانتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین    

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21م به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از کری

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و     

رسید. در قطع جیبی  22قطع های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به 

 77نظر گرفته شد و در نتیجه  به نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در 

 جلد رسید. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. 
 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت شده، 

 اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سائل فاتحه و یاسین است! سال های طوالنی یار راه متحمل من بود...
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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 المـن اسـدی
 

 آخرین شریعت
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 فصل اول
 

 

 

 دین اسالم   
 

 امتیازات آنو مشخصات و         
 

 

 

                                    

حیِم » سورة حمد              1مستند: آیة حمِن الرَّ  32ص1المیزان ج                          «بِسِم هللاِ الرَّ

 ، خدائی که قرآن معرفی می کند!هللا

قبل «  هللا» مي نامد. كلمة « هللا » قرآن شریف اسم خاص خدا و رب العالمین را  

از نزول قرآن نیز بر سر زبانها دائر بود و عرب جاهلیت نیز آن را مي شناخت. آیات 

 قرآني زیر داللت بر این امر دارند:
 

 «و لئن سئلتهم من خلقهم؟    لیقولن هللا ! »  -

 «فقالوا هذا لِِلّ بزعمهم، وهذا لشركائنا ! »   -
 

اسم است براي ذات واجب الوجودي كه داراي تمامي صفات «  هللا» لفظ جالله 

 كمال است!

بیش از این كه نام خداي تعالي است بر هیچ چیز دیگر داللت «  هللا» خود كلمة 

 ندارد!

 است. تحیّربه معناي پرستش یا « اله» كلمة 

 شده است.“  اسم خاص خدا” ظاهراً این كلمه در اثر غلبة استعمال 

اسم خاص خداست، این است كه: خداي تعالي به  «هللا » این كلمة دلیل اینكه 

تمامي اسماء حسنایش و همة افعالي كه از این اسماء منتــــزع و گرفته شده، توصیف مي 

 توصیف نمي شود. «هللا » شود، ولي با كلمة 
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 159ص2المیزان ج   «اَسِلم قاَل اَسلَمُت ِلَرّبِ العالَمیَن! اذ قاَل َربُّهُ » ِسوره بقره   134تا130مستند: آیة

  معني اسالم، و چهار مرتبة آن

كلمة اسالم و تسلیم به معني آن است كه كسي و یا چیزي در برابر كس دیگر حالتي  

، “ اسالم”داشته باشد كه هرگز او را نافرماني نكند و او را از خود دور نسازد.  این حالت 

 است.“  استسالم” ، یا “ تسلیم” 
 

اسالم انسان براي خداي تعالي، وصف رام بودن و پذیرش انسان است نسبت به  

هر سرنوشتي كه از ناحیة خداي سبحان برایش تنظیم مي شود، چه سرنوشت تكویني، و 

 چه سرنوشت تشریعي، از اوامر و نواهي و امثال آن !
 

حسب شدت و ضعف حوادث وارده، و یا بدین جهت مي توان گفت، مراتب تسلیم بر  

آساني و سختي پیش آمدها، مختلف مي شود.  كسي كه در برابر پیش آمدهاي ناگوارتر و 

تكالیف دشوارتر تسلیم مي شود، اسالمش قوي تر است از اسالم كسي كه در برابر ناگواري 

 ها و تكالیف آسان تري تسلیم مي شود!
 

 ت به شرح زیر:بدین ترتیب براي اسالم مراتبي اس
 

 اول اسالم: همرتب

اوامر و نواحي الهي است. كافي است با زبان “ ظواهر” ، پذیرفتن مرتبة اول اسالم

 را بگوید، چه اینكه قلباً هم موافق باشد یا نباشد.“ شهادتین” 

 قرآن مجید در جهت شناسائي این افراد مي فرماید:

 آوردیم! ایماناعراب گفتند: ما »  -

آوردیم، چون  اسالمنیاورده اید، ولكن بگوئید: ما  ایمانبگو: هنوز 

 « هنوز ایمان داخل در قلب تان نشده است.

اولین »قرار دارد، ابتدائي ترین و یا   اسالمچنین انساني كه در این مرحله از  ایمان 

 است.«  مرتبة ایمان

لي در این مرحله عبارت است از اذعان و باور قلبي به مضمون اجما ایمان 

 شهادتین، كه الزمه اش عمل به اغلب فروعات دین است.
 

 دوم اسالم: همرتب

 مرتبة دوم اسالم را قرآن مجید چنین مشخص ساخته است:

 «شوید !  سلمداخل در ، ایمان آوردیداي كساني كه »  -

به حكم این آیه، مرتبه اي از اسالم هست كه بعد از ایمان پیدا مي شود، و این اسالم 

مرتبة است، یعني « !الذین آمنوا »آیة فوق بدان اشاره مي كند، بعد از ایمان آوردن كه در 

 است! دوم از اسالم

در این مرحله كه ادامة همان مرحلة قبلي است، ایمان به معناي اعتقاد تفصیلي به 
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 حقایق دیني است، كه اعمال صالحه اي را به دنبال دارد.

 ، فرد مرتكب گناهاني مي شود.البته در این مرحله، در بعضي موارد
 

 قرآن مجید مشخصات و تكالیف این مرحله را چنین تعیین مي فرماید:
 

 «الذین آمنوا بآیاتنا و كانوا مسلمین ! »  -

 « آنان كه به آیات ما ایمان آوردند، و مسلمان بودند !»  -

مؤمنان تنها آنهائي هستند كه به خدا و رسولش ایمان آورده، و سپس تردید »  -

نكردند، و با اموال و نفوس خود در راه خدا جهاد نمودند!  اینها هستند كه در 

 « دعوي خود صادقند!

اي كساني كه ایمان آوردید، آیا مي خواهید شما را به تجارتي راهنمائي كنم »  -

كه از عذاب دردناك نجاتتان دهد؟  به خدا و رسولش ایمان بیاورید!  و در راه 

 « ي خود جهاد كنید!خدا با اموال و جانها
 

در آیات باال مالحظه مي شود كه دارندگان ایمان را مجدداً به داشتن ایمان ارشاد 

 مي فرماید، پس معلوم مي شود كه ایمان دوم آنها، غیر از ایمان اولي است!

 
 سوم اسالم: همرتب

مرتبة سوم اسالم، دنبالة و الزمة همان مرتبة دوم ایمان است.  چون نفس آدمي 

قتي با ایمان نامبرده انس گرفت، و متخلق به اخالق آن شد، خود به خود سایر قواي منافي و

 و مخالف با آن، از قبیل قواي حیواني و درندگي، براي نفس، رام و منقاد مي شود.

تمام آن قوائي كه متمایل به هوس هاي دنیوي و زخارف فاني و ناپایــــدارش مي 

 ساني مي تواند از سركشي آنها جلوگیري كند!شوند، رام گشته، و نفس به آ
 

 اینجاست كه آدمي آن چنان خدا را بندگي مي كند كه گوئي او را مي بیند.
 

البته، اگر هم او خدا را نمي بیند ولي این یقین را دارد كه خدا او را مي بیند.  و 

ي نباشد، چنین كسي دیگر در باطن و سرخود هیچ نیروي سركشي كه مطیع امر و نهي اله

 و یا از قضا و قدر الهي به خشم در آید، نمي بیند، و سراپاي وجودش تسلیم خدا مي شود!

بیان مي « یسلموا تسلیماً ! » قرآن مجید وصف این مرحله را در آیة زیر با عبارت 

 فرماید:

 نه، به پروردگارت قسم!»  -

خود حكم كنند، ایمان آنها كامل نمي شود، مگر وقتي هم كه تو را در اختالف 

و وقتي تو حكم راندي در دل هیچ گونه ناراحتي از حكم تو احساس نكنند، و به 

 « تمام معني تسلیم شوند!
 

این اسالم در مرتبة سوم است، كه در مقابلش ایمان مرتبة سوم قرار دارد، آنجا كه  

 خداي تعالي در سورة مؤمنون شرح مي فرماید:

 «.. قد افلح المؤمنون، الذین ..»  -
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 «!  اسلم» یا زماني كه به ابراهیم نبي مرسل مي فرماید:  

 «اسلمُت لرب العالمین ! » میگوید:  
 

ضمناً اخالق فاضله از رضا و تسلیم و سوداگري با خدا، و صبر به خواست خدا، و 

زهد به تمام معني، و تقوي، و حب و بغض به خاطر خدا؛  همه از لوازم این مرتبه از ایمان 

 است.
 

 

 چهارم اسالم همرتب

مرتبة چهارم اسالم دنباله و الزمة همان مرحلة سوم از ایمان است، چون انساني كه 

در مرتبة قبلي بود، حالش در برابر پروردگارش حال عبد مملوك است در برابر موالي 

 مالكش، یعني دائماً مشغول انجام وظیفة عبودیت است، آن هم به طور شایسته! 

بودن در برابر ارادة مولي و محبوب او، و “  تسلیم صرف” همان  شایستهعبودیت 

 رضاي اوست!

این حالت كه گفتیم مربوط مي شود به عبودیت عبد در برابر مالك عرفي و بشري، 

اما عبودیت در ملك خداي رب العالمین عظیم تر و باز هم عظیم تر از آن است، براي اینكه 

در برابر آن هیچ موجودي استقالل ندارد!  نه استقالل ذاتي، ملك خدا حقیقت ملك است، كه 

 و نه استقالل عملي و صفتي!
 

انساني كه در این مرتبه قرار مي گیرد به كوشش و اختیار خود نیست، بلكه در 

همان حال قبلي كه بوده، عنایت رباني شامل حالش مي گردد، و این موضوع برایش روشن 

خداست، وغیر خدا، مالك خویش، و هیچ چیز خودش، نیست، مي گردد كه ملك تنها براي 

 مگر آنكه خدا تملیكش كرده باشد! پس ربي هم سواي او ندارد!

و این معنائي است موهبتي، و افاضه اي است الهي، كه دیگر خواست انسان در به 

 دست آوردنش دخالتي ندارد!
 

ار دارد، و آن عبارت است قر“ ایمان” در برابر این مرحله از اسالم، مرتبة چهارم 

از اینكه این حالت كه دارد تمامي وجود آدمي را فرا گیرد. و در این مرحله است كه قرآن 

 مي فرماید:

 «ال خوف علیهم وال هم یحزنون ! »  -

چون در این مرحله، مؤمن باید این یقین را داشته باشد كه غیر از خدا هیچ كس و 

ا از چیزي نمي ترسد، و از فقدان چیزي نیز ناراحت و هیچ چیز استقالل از خود ندارد، لذ

 محزون نمي شود!

 «ااَل انَّ اولیآء هللا، ال خوف علیهم و ال هم یحزنون ! »  -

 این ایمان وقتي در قلب كسي پیدا مي شود كه داراي اسالم مرتبة چهارم باشد.
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َل ِلَكِلماتِِه! َو » سورة انعام   115مستند: آیة ْت  َكِلَمةُ َربَِّك ِصدقاً َو َعدالً الُمبَّدِ  159ص2المیزان ج  «تَمَّ
 

  الهي، و ظهور دین اسالم هتمامیت كلم

كلمة دعوت اسالمي بوده «  كلمة ربّك »ظاهر سیاق آیة فوق مي رساند كه مراد از  

و نزول قرآن، كه به همة كتابهاي آسماني “ ص”باشد، با آنچه الزم آن است از: نبوت محمد

 محیط و مسلط است، و به عموم معارف الهي و كلیات شرایع دیني مشتمل است!

این است كه این كلمه یعني ظهور دعوت اسالمي با « تمامیت كلمه » و مراد از  

و نزول قرآن، كه مافوق همه كتابهاي آسماني است، پس از آنكه “ ص”نبوت محمد 

روزگاري دراز در مسیر تدریجي،  نبوت پس از نبوت و شریعت پس از شریعـــت،  سیر 

 مي كرد؛ به مرتبة ثبوت رسیده، و در قرارگاه تحقق قرار گرفت!

ماني از رسیدن شرایع آس“  تمامیت كلمه” از این بیان روشن شد كه مراد از  

 “ !ص”مراحل نقص و ناتمامي به مرحلة كمال، و مصداقش همین دین محمدي است 

 «هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دین الحق لیظهره علي الدین كلّه ! »  -
 

 این است كه آنچنانكه گفته شده تحقق پذیرد.“  صدق” تمامیت این كلمه الهي از جهت 

ه مواد و اجزاي آن یكنواخت باشد، بدون این است ك “عدل ” تمامیت آن از جهت و 

اینكه به تضاد و تناقض مشتمل شود، و هر چیز را آن طور كه شاید و باید بسنجد، بدون 

                                 حیف و میل!

 

 

 229ص5المیزان ج           «اِنَّ الّدیَن ِعنَدهللاِ ااِلسالُم ...! » سوره آل عمران               19مستند: آیة

  اسالم،  تنها دین نزد خدا

دین در نزد خداوند متعال یكي بیش نبوده و اختالفي در آن نیست، و بندگانش را جز  

به آن دین مأمور نساخته، و در تمام كتابهائي كه بر پیغمبرانش فرستاده جز همان را بیان 

 -عبارت است از تسلیم شدن در برابر حق  نكرده، و آن دین، همانا اسالم است!  اسالمي كه

 حق در اعتقاد، و حق در عمل !

است كه بنده در برابر بیاني كه از مقام ربوبي صادر شده، باید  تسلیمي، آن اسالم 

 اعم از اینكه آن بیان مربوط به معارف باشد، یا مربوط به احكام. –داشته باشد 

كیفیت در ادیان مختلف است، لكن و آن معارف و احكام گرچه از لحاظ كمیت و 

واقع و حقیقت همه یك موضوع بیش نیست، یعني اختالف بین شرایع به حسب كمال و نقص 

كه همان  –است، نه آنكه اختالف آنها به نحو تضاد و تنافي باشد.  همة آنها را یك معني 

 تسلیم و اطاعت فرمان الهي بر طبق بیان پیغمبرانش باشد، جمع مي كند.

این چنین تسلیم و اطاعتي همانا دیني است كه خداوند از بندگانش خواسته و براي 

آنان بیان داشته است، كه الزمه اش آن است كه آدمي آنچه را از معارف برایش بیان شده و 
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روشن گشته، بگیرد، و در برابر متشابهات بدون آنكه تصرفي از پیش خود در آن بكند، 

 توقف نماید.
 

الفي كه اهل كتاب یعني یهود و نصاري در دین الهي پدید آورده اند، چنان اما آن اخت

نیست كه از روي جهل و ناداني به مطلب باشد، بلكه آنان اختالف را از روي ظلم و بدون 

 عذر موجه پدید آورده و آن راه را پیموده اند.

و آن هر  خداوند متعال در كتاب آسماني آنان بیان داشته كه دین یكي بیش نیست،

 آینه اسالم و تسلیم است!

یهود و نصاري به خدا معترفند و كافر نیستند، بلكه كفر آنان نسبت به ایات الهي 

 است، آن آیاتي كه حقیقت امر را برایشان آشكار نموده است.
 

حضور تشریعي دین است، یعني ادیان “ دین نزد خدا ” معني و مقصود از عبارت 

اختالفي جز از حیث كمال و نقص ندارند، و آن هم در اثر اختالفي از نظر شرع یكي بوده و 

است كه در استعداد هاي امتهاي سابق و الحق بوده، نه آنكه مقصود این باشد كه دین از 

نظر تكوین و ساختمان آفرینش یكي است، و در فطرت انسانیت به یك نحو و روش جریان 

 دارد!

 علي علیه السالم فرموده:

ت اسالم را چنان بیان دارم كه كسي قبل از من و یا بعد از من بیان اینك نسب»  -

 نداشته باشد:

هم “ یقین” عبارت است از یقین، و “ تسلیم” همانا تسلیم،  و“ اسالم ”  -

آن عبارت از اقرار و اعتراف به ثبوت آن “ تصدیق” تصدیق كردن دین، و 

“ اداء ” اشد، و  به دین هم اداء وظایف معین آن مي ب“ اقرار” است؛ و 

 همان عمل است و بس !

 مؤمن دین خود را از پروردگارش گرفته است. -

 ایمان مؤمن را از كردار و عملش باید فهمید،

 چنانكه به كفر كافر از انكارش باید پي برد.

 اي مردم بر شما باد كه دست از دین خود بر ندارید،  -

 گناه با آن بهتر از حسنه با غیر آن است!

 گناه در آن آمرزیده مي شود،زیرا 

 به نقل ابن شهرآشوب () «ولي حسنه در غیر آن قبول نخواهد شد! 
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 279ص6المیزان ج           ...!«َوال تَمُوتُنَّ ااِلّ َو اَنتُم ُمسِلمُوَن » سورة آل عمران        102مستند: آیة

  اهمیت زندگي اسالمي

مرگ ”اهمیت اسالم و زندگي اسالمي براي انسان نزد خدا چنان عظیم است كه  

را موضوع اختیاري انسان فرض كرده، و از آن نهي نموده است، یعني به “ بدون اسالم

طور كنایه مالزم شدن با اسالم را در جمیع حاالت دستور داده، تا مرگ كه خواه نا خواه در 

 حالت اسالم واقع شده باشد.یكي از آنها پیش مي آید، در 

از امور تكویني است، و خارج از حدود “ مرگ “ این نكته قابل ذكر است كه  

اختیار آدمي مي باشد، و روي این جهت امر و نهي متعلق به این قبیل امور، به ناچار امر و 

كرده نهي تكویني خواهد بود، لكن گاهي یك امر غیر اختیاري را با امر اختیاري دیگر جفت 

و هیئت تركیبي آن را تحت اختیار دانسته و امر و نهي اعتباري به آن متــــوجه مي كنند.   

 در آیة شریفة فوق مي فرماید:
 

 اي اهل ایمان !»  -

 چنانكه شایستة خداترس بودن است، از خدا بترسید،

 « و نمیرید جز به دین مبین اسالم!

                                   

 « َوَكذِلَك اَوَحینا اِلَیَك القُرآناً َعَربِیّاً ِلتُنِذَر اُمَّ القُري َوَمن َحولَها! » سوره شوري     7مستند: آیه 

 28ص35المیزان ج 

  مراحل جهاني شدن دین اسالم

و من ” مكة مكرمه است، و مراد به “ ام القري” در این آیة شریفه منظور از  

سایر نقاط عربستان است، یعني آنهائي كه در خارج مكه زندگي مي كنند.  مؤید “  حولها،

است، چون مي فرماید: بدین جهت قرآن را عربي نازل كردیم كه “ عربیاً ” این معني كلمة 

 عربي زبانها را انذار كني.

 و نیز این چنین به سویت وحي كردیم قرآني عربي را،... »  -

 «آن را انذار كني و ...!  تا مردم مكه و پیرامون
 

در اینجا این سؤال پیش مي آید كه اگر غرض از نازل كردن قرآن انذار خصوصي  

 عربي زبانها باشد، با جهاني بودن قرآن نمي سازد؟

جوابش این است كه دعوت پیامبر اسالم در جهاني بودنش تدریجي و مرحله به  

 مرحله بوده است.

مأمور بوده  “وانذر عشیرتك االقربین!” در مرحلة اول، به حكم آیة شریفة  -1

 تنها فامیل خود را دعوت كند،

مأمور شده آن  “قرآناً عربیاً لقوم یعلمون!” در مرحلة دوم، به حكم آیة شریفة  -2

 را به عموم عرب ابالغ كند،
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النذركم به و من و انزل الي هذا القرآن ” در مرحلة سوم، به حكم آیة شریفة  -3

 مأمور شده آن را به عموم مردم برساند. “بلغ! 
 

” یكي از ادله اي كه مي رساند چنین مراتبي در دعوت اسالم بوده است، آیة شریفة 

است، براي اینكه از سیاق سوره  “قل ما اسئلكم علیه من اجر... ان هو االّ ذكر للعالمین!

خطاب در آن به كفــار قریش است، و مي كه آیة فوق در آن است، بر مي آید، “ ص”

 فرماید:

این قرآن هدایت و تذكر براي تمام عالمیان است، و اختصاص به یك قوم و یا  -

دو قوم ندارد، و چون كتابي است همگاني، دیگر معني ندارد كه رسول هللا از 

 عرب مطالبة اجر و پاداش كند!
 

دعوت اسالم شامل اهل كتاب و  عالوه بر اینكه در این معنا هیچ حرفي نیست، كه

مخصوصاً یهود و نصاري نیز مي شود، چون در قرآن بارها به اهل كتاب خطاب ها كرده 

 و ایشان را به پذیرفتن دعوت دین، دعوت فرموده است.

و نیز مسلم تاریخ است كه رجالي از غیر عرب اسالم را پذیرفته اند، مانند: سلمان 

 مي .فارسي، بالل حبشي، و صهیب رو

                                    

 10ص23المیزان ج          ...!«الر ،  ِكتاٌب اَنَزلناهُ اِلَیَك »  سورة ابراهیم                 5تا  1مستند: آیة

  جهاني بودن رسالت پیامبر اسالم

بحث “ ص”آیات كریمة سورة فوق پیرامون اوصاف قرآن نازل بر پیغمبر اسالم  

كند و آن را به اوصاف زیر معرفي مي نماید. این كتاب آیت و معجزه و نشانة رسالت مي 

آن جناب است. این كتاب، مردم را ازظلمت ها به بیرون مي كشد، و نیز مردم را به سوي 

 راه مستقیم هدایت و راهنمائي مي كند.

منظور  و ظاهر سیاق آیه نشان مي دهد كه“   بیرون مي كشد مردم را !” عبارت  

، و نه خصوص مؤمنین از “ص”است، نه خصوص بستگان رسول خدا“  عموم مردم” 

ایشان، چه در ظاهر و لفظ آیه هیچ دلیلي بر این دو خصوصیت نیست، و كالم خداي تعالي 

لیكون  -رسالتي است عمومي ... و “ ص”هم صریح است در اینكه رسالت رسول خدا

آیه اي است در سوره فرقان، كه نشان مي دهد قرآن براي همة اهل عالم “ !  للعالمین نذیرا

 نذیر است!

 آیات دیگري نیز بر همین معني داللت مي كند، مانند: 

تا هشدار دهم شما و هر كه را كه این » سورة انعام كه مي فرماید:  19آیة  -

 «قرآن به گوشش برسد! 

و اي مردم من فرستادة خدایم به بگ» سورة اعراف كه مي فرماید:  158آیة  -

 «! سوي همگي شما 
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آیات دیگري نیز در قرآن بر این امر اشعار دارد، مانند آیات صریحي كه یهود و 

 عموم اهل كتاب را دعوت مي كند.

همچنین عمل خود آن حضرت كه همة اقوام و ملت ها را دعوت مي كرد، و هركه 

ش را مي پذیرفت، و نمي فرمود كه من تنها مبعوث از هر قوم و ملتي ایمان مي آورد، ایمان

به قوم خود هستم! به شهادت اینكه اسالم عبدهللا بن سالم یهودي، سلمان فارسي، بالل حبشي 

 و صهیب رومي و امثال ایشان را پذیرفت.
 

 همچنین آخرین آیة همین سوره كه در مقابل اولین آیه آن مي فرماید: 
 

ذروا به ... این ابالغ رسالتي است به نفع مردم، تا همین هذا بالغ للناس و لین»  -

را نیز انذار نموده و به وسیله این قرآن هشدار دهند، و نیز تا دانا “ دیگران ” مردم 

 «گرداند و بفهمند كه معبود یكتا تنها اوست، و تا صاحبان خرد متذكر شوند! 

تنها همان افرادي “ مردم  ”این آیه مؤید همان معناست كه نشان مي دهد مقصود از 

ایمان آورده و از ظلمات به سوي نور بیرون آمدند، “ ص”نیست كه در زمان رسول هللا 

 بلكه عموم افراد بشر است!
 

                                   

 «  ُهَو الَّذي اَرَسَل َرسُولَهُ بِالُهدي َو دیِن الَحّقِ ِلیُظِهَرهُ َعلَي الّدیِن ُكلِِّه ! » سوره توبه   23مستند: آیه

 86ص18المیزان ج 

 دین حقي كه بر دنیا غلبه خواهد كرد!

معجزات  را با هدایت و با آیات و “ ص”خدا آن كسي است كه رسول خود محمد»  

 اد،و با دیني فرست

 كه با فطرت و حقیقت آفرینش منطبق است،    

 فرستاد، تا آن را بر سایر ادیان غلبه دهد، و یاري كند،

 « هرچند مشركان نخواهند، و ناراحت هم بشوند!

خداي تعالي خواسته است كه دین اسالم در عالم بشریت انتشار یابد، و معلوم است 

و چون اهل كتاب سد راه مجاهدات مسلمین كه چنین امر به سعي و مجاهده نیازمند است، 

شده و مي خواستند با دهن هاي خود این نور را خاموش سازند، لذا هیچ چاره اي از قتال با 

 آنان نبود.

مخالفین با خواست خدا یا باید از بین بروند و یا زیر دست حكومت مسلمین باشند، و  

 جزیه بدهند. 

سته است كه این دین بر سایر ادیان غالب آید، و نیز از آنجائي كه خداي تعالي خوا 

لذا مسلمانان باید بدانند كه هر فتنه اي به پا شود، به مشیت خدا و به نفع ایشان و به ضرر 

دشمنان ایشان تمام خواهد شد، و با این حال دیگر سزاوار نیست سستي و نگراني به خود 

نند كه اگر ایمان داشته باشند، خدا خواسته راه دهند و در امر قتال كوتاه بیایند، چه باید بدا

 دست باال قرار گیرند.



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                       کتاب سی ودوم: دین اسالم و تاریخ تشریع ان 18

آیة فوق دین اسالم و عقاید و احكام آن را دین حق نامیده، كه با واقع و حق انطباق  

 دارد!

 
                                    

 341ص40المیزان ج             «      ذِلَك دیُن القَـیِّـمٍة...!...  »                   بیّنهسوره  5آیه مستند: 

  فراگیر بودن دین قیّمه اسالم

 «!  دین قیّمهاین است »  - 

اگر  قیّمهاست. مراد به كتب  قیّمهبه تفسیر مفسرین، دین كتب “  دین قیّمه” مراد به  

همه كتابهاي آسماني، یعني كتاب نوح و پائینتر از او از سایر انبیاء علیهم السالم باشد، معنا 

 آیه این مي شود كه:

 این دعوت محمدي كه بشر به پذیرفتن آن مأمور شده، -

 آسماني مكلف بدان بودند، قیّمهدیني است كه در همة كتابهاي 

 و دین نوظهوري نیست،

 ه است،چون دین خدا یكي بود

 پس به ناچار باید به آن بگروند،

 براي اینكه قیم است!
 

از صحف مطهره براي “ ص”معارفي است كه رسول خدا قیّمهو اگر مراد به كتب 

 آنان خوانده است، معناي آیه چنین مي شود كه:
 

 مردم در دعوت اسالمي مأمور نشده اند، -

 مگر به احكامي قیم، و قضاهاي قیم،

 كه مصالح مجتمع انساني را تأمین مي كند!احكام و قضایائي 
 

پس با در نظر گرفتن این معنا بر مردم واجب است به این دعوت ایمان بیاورند و  

 به آن متدین شوند!

آیة شریفه در هر حال اشاره دارد به اینكه دین توحید ) كه قرآن كریم متضمن آن  

سورة مائده مهیمن و  48ه حكم آیة است، قرآني كه مصدق كتب آسماني قبل از خود بوده و ب

مافوق آنهاست،( با دستوراتي كه به مجتمع بشري  مي دهد، قائم به امر آنان و حافظ مصالح 

 حیاتشان است.

 همچنانكه آیه زیر این معنا را با وافي ترین بیان خاطر نشان مي سازد: 
 

 روي دل خود به سوي خدا كن!»  -

 تفریط پرهیز مي كني،در حالي كه از تمایل به افراط و 

 و متمایل به راه وسط باشي!

 كه فطرت خدا همین است.

 فطرتي كه خدا مردم را بر آن فطرت خلق كرده است.
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 و در خلقت خدا تبدیلي نیست.

 (30سورة روم آیه ) «   این است دین قیّم !
 

و شمول و فراگیري دعوت اسالم “ ص”با این آیه بیان عمومیت رسالت رسول خدا  

                               براي عموم بشر تكمیل مي شود!
 

 

 «   َو اِذ َصَرفنا اِلَیَك  نَفَراً ِمَن الِجّنِ یَستَِمعُوَن القُرآَن...! »  سوره احقاف   29مستند: آیة 

 35ص36المیزان ج 

  نفوذ اسالم به دنیاي موجودات دیگر

خلقت بشر معرفي مي كند، و در آیات قرآن مجید جن را یكي از مخلوقات قبل از  

متعددي جزئیاتي در این باره روشن مي سازد، كه در این زمینه به جلد سوم همین مجلدات، 

مراجعه شود، كه مفصالً موضوع جن و سایر “ مالئكه و جن و شیطان” تحت عنوان: 

 مخلوقات قبل از انسان از نظر قرآن كریم، در آنجا بیان شده است.

یكي از وقایع تاریخي زمان ظهور پیامبر گرامي اسالم را كه مرتبط با آیة فوق  

 اسالم آوردن طائفه اي از جن است، بیان مي كند، و مي فرماید:

 به یاد آر آن زمان را كه،»  -

 ما عده اي از جن را متوجه به سوي تو كردیم،

 عده اي كه مي شنیدند قرآن را،

 مي شد، وقتي حاضر شدند در جائي كه قرآن تالوت

 به یكدیگر گفتند: ساكت باشید تا آن طور كه باید خوب بشنویم!

 وقتي قرائت قرآن تمام شد و پیامبر از آن فارغ گشت،

 جنیان به سوي قوم خود برگشتند،

 در حالي كه بیم رسان ایشان از عذاب خدا بودند،

 خطاب به قوم خود گفتند:

 موسي نازل شده،ما كتابي را به گوش خود شنیدیم كه بعد از  -

 و كتب آسماني قبل را تصدیق مي كند،

 «! و به سوي حق و طریق مستقیم هدایت مي كند
 

این قسمت از آیات، حكایت دعوت جنیان است در برابر قومشان كه ایشان را به  

 اسالم مي خواندند و انذار مي كردند. 

 مراد به كتاب نازل شده بعد از موسي، قرآن كریم  است. 

و كتاب “ ع”كالم داللت دارد بر اینكه جنیان نامبرده مؤمن به دین موسياین 

آنجناب بوده اند، و این جنیان متوجه شده اند كه قرآن، تورات و یا همة كتابهاي قبل را 

تصدیق مي كند. آیات قرآن از این به بعد گفتگوي آنها را با قوم خود تعریف مي كند، كه آنها 

 به قوم خود گفتند:
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 ا قومنا اجیبوا داعي هللا !ی»  -

 اي قوم ما،  بیائید و دعوت این داعي به سوي هللا را بپذیرید،

 و به وي ایمان بیاورید، تا خداوند گناهانتان را بیامرزد،

 و از عذابي دردناك پناهتان دهد.

 و بدانید كه اگر كسي دعوت داعي به سوي هللا را اجابت نكند،

 اجز كند،نمي تواند خداي را در زمین ع

 و سرپرستي ندارد، وليّ و به جز خدا هیچ 

 « و چنین كساني در ضاللتي آشكارند!

 

                                    

 73و47ص34المیزان ج«  فَاعبُداِهللَ ُمخِلصاً لَهُ الّدیَن  ااَل  ِهللِ الّدیُن الخاِلُص...!  » سوره زمر2مستند: آیة

  دین خالص

از آنجناب “ ص”سورة زمر بر مي آید كه مشركین معاصر رسول هللااز خالل آیات  

درخواست كرده اند كه از دعوتش به سوي توحید و از تعرض به خدایان آنها دست بردارد، 

و گرنه نفرین خدایان گریبانش را خواهد گرفت. در پاسخ آنان این سوره نازل شده و به آن 

اي خداي سبحان كند، و اعتنائي به خدایان جناب تأكید كرده كه دین خود را خالص بر

مشركین نكند، و عالوه بر آن به مشركین اعالم نماید كه مأمور به دین توحید و اخالص دین 

 است، توحید و اخالصي كه آیات و ادلة وحي و عقل همه بر آن تواتر دارند!

سئله مي لذا مي بینیم خداي سبحان در خالل سوره چند نوبت كالم را متوجه این م 

 سازد و یك جا مي فرماید:

 فاعبدهللا مخلصاً له الذین !»  -

 و در آیه دیگر مي فرماید:

 « اال هلل الدین الخالص !»  -

 سپس مي فرماید:

 « قل اني امرت ان اعبد هللا مخلصاً له الدین !»  -

 و همچنین :

 « قل هللا اعبد مخلصاً له الدین !»  -

شود، كه اشاره است به همین مطلب خواسته شده و آنگاه آیات دیگري را متذكر مي 

 دست از دین خود و دعوت به توحید بردارد، مانند:“ ص”از طرف مشركین، كه رسول هللا

 « قل اغیرهللا تأمروني اعبد، ایها الجاهلون !»  -

» داده بود با آیة: “ ص”سپس دستوري را كه جهت خالص كردن دین به رسول خدا

 تعمیم مي دهد، و مي فرماید: «اال هلل الدین الخالص! 
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 آنچه به تو وحي كردیم كه دین را خالص براي خدا كني،»  -

 مخصوص شخص تو نبود،

 « بلكه این وظیفه اي است بر هر كس كه این ندا را مي شنود !

 

 تفاوت پیامبر و دیگران در خلوص دین

را كه  معناي خالص بودن دین براي خدا این است كه خداي تعالي عبادت آن كسي 

هم خدا را عبادت مي كند، و هم غیر خدا را، نمي پذیرد، حال چه اینكه هر دو را بپرستد و 

 چه اینكه اصالً غیر خدا را بپرستد.
 

 بگو من مأمور شده ام كه خداي را بپرستم، »  -

 و دین را خالص براي او بدانم،

 « و نیز مأمورم كه اولین مسلمان باشم !
 

گرامي تكلیف مي كند:  به ایشان بگو آنچه من بر شما تالوت آیة باال به رسول  

كردم، كه باید خداي را بپرستم، و دین خدا را خالص كنم، هرچند خطاب متوجه من است، و 

لكن چنین نیست كه شما را به آن دعوت كنم و خودم فقط شنونده باشم و مأمور باشم كه 

 اي نداشته باشم!خطاب خدا را به شما برسانم و خودم هیچ وظیفه 

بلكه من نیز مانند شما مأمورم او را عبادت كنم و دین را خالص براي او سازم، و  

باز تكلیف من به همین جا ختم نمي شود، بلكه مأمورم كه قبل از همة شما، و در حقیقت 

اولین كسي باشم كه در برابر آنچه بر من نازل شده تسلیم شده باشم. و به همین جهت قبل از 

مة شما من تسلیم شده ام، و اینك بعد از تسلیم شدن خودم دارم به شما ابالغ مي كنم.  آري، ه

من از پروردگارم مي ترسم، و اورا به اخالص مي پرستم، و به او ایمان آورده ام، چه اینكه 

 شما ایمان بیاورید یا نیاورید!  پس دیگر طمعي در من نبندید!
 

 

 لتفاوت دین كامل با انسان كام

هرچند كه دین اسالم از دین نوح و موسي و عیسي علیهم السالم كاملتر است، آیا  

یك فرد مسلمان معمولي، از نظر كماالت معنوي، به پایة نوح و موسي و عیسي علیهم 

 السالم مي رسد، یانه؟  قطعاً مي دانیم نمي رسد!

كم والیتي است، و این نیست مگر به خاطر اینكه حكم شرایع و عمل به آنها غیر ح 

 كه از تمكن در آن شرایع و تخلق به آن اخالق حاصل مي شود.

دارندة مقام توحید كامل و خالص، هر چند از اهل شریعت هاي گذشته باشد، كاملتر  

و برتر است از كسي كه به آن مرتبه از توحید و اخالص نرسیده، و حیات معرفت در روح 

الهي در قلبش راه نیافته است، هر چند كه او از اهل  و جانش جایگزین نگشته، و نور هدایت

 ، یعني كامل ترین و وسیع ترین شریعت ها باشد.“ص”شریعت محمدي

پس، صحیح است چنین فردي از خدا درخواست كند كه او را به راه صراط مستقیم،  

 صراط بزرگان از شرایع گذشته، هدایت فرماید، هرچند شریعت خود او كاملتر از شریعت
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 ( 67ص  1) المیزان ج            آنان باشد! 

                                   

سُوُل بِما اُنِزَل اِلَیِه ِمن َربِِّه  َوالمؤِمنُوَن...!»سوره بقره 286و285مستند: آیة   «آَمَن الرَّ

 437ص4المیزان ج 
 

  تفاوت پیروان اسالم با اهل كتاب

از تخلفات صاحبان ادیان گذشته از دستورات الهي و قرآن مجید تمامي آنچه را كه  

راهنمائي رسوالن خدا، و آنچه را كه از صفات مؤمنین واقعي صدر اسالم، در طوالني 

ترین سورة قرآن یعني سورة بقره، شمرده و نقل فرموده، در دو آیة آخر این سوره خالصه 

 گیري كرده است.

ق عبادت خداي تعالي را مشخص كند، غرض سورة بقره بیان این معنا بوده كه ح 

كه عبد به تمامي آنچه او بر بندگانش، و به زبان پیامبرانش، نازل فرموده، ایمان آورند، 

 بدون اینكه میان پیامبران او فرقي بگذارند!
 

 این غرض، همان هدفي است كه آیة باال آن را ایفاد مي كند. 
  

ور را از بنــــي اسرائیل حكایت مي قرآن مجید در قصص خود، مخالفت با این دست 

كند، كه با اینكه انواعي از نعمت ها، از قبیل: كتاب و نبوت و ملك و غیر آن به ایشان داده 

 بود، ایشان این نعمت ها را با عصیان و تمرد و شكستن میثاق ها و كفرشان تالفي كردند.

ت بر هر صاحب خداي سبحان سورة بقره را با صفتي شروع مي كند كه واجب اس 

تقوائي كه متصف به آن صفت بوده باشد، و آن صفت عبارت است از اینكه بندة خدا واجب 

 است از عهدة حق ربوبیت خدا برآید،  مي فرمود:
 

 متقین از بندگان او : -

 به غیب ایمان دارند،

 و نماز را به پا مي دارند،

 و از آنچه خدا روزي شان فرموده، انفاق مي كنند،

 چه بر پیامبر اسالم،و به آن

 و به آنچه بر سایر رسوالن،

 نازل فرموده، ایمان مي آورند،

 ! و به آخرت یقین دارند
 

و به دنبال چنین صفاتي است كه خدا آنان را مورد انعام قرار داد، و هدایت قرآن را  

 روزیشان كرد! 

دنبال این مطلب به شرح حال كفار و منافقین پرداخت، و سپس به طور مفصل  

وضع اهل كتاب و مخصوصاً یهود را بیان كرد و فرمود كه خداي تعالي با لطایفي از هدایت 

بر ایشان منت نهاد، ولي در مقام تالفي جز با طغیان و عصیان خدا و كفران نعمت هاي او، 
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دشمني با فرشتگانش، و تفرقه انداختن میان رسوالن و كتب و رد بر خدا و رسوالنش، و 

 او، عكس العملي از خود نشان ندادند!
 

خداي تعالي هم این طور با آنان مقابله كرد كه با هر تكالیفي دشوار و احكامي  

سخت، از قبیل: به جان هم افتادن و یكدیگر را كشتن، و به صورت میمون و خوك مسخ 

 عذاب آسماني معذب نمودن؛ محكومشان كرد.شدن، و با صاعقه و 

در پایان سورة بقره به همین مطالب برگشته، و بعد از بیان وصف رسول و  

 مؤمنون به وي فرمود:
 

 اینان بر خالف آنان هستند، -

 اینان هدایت و ارشاد خدا را تلقي به قبول و اطاعت كردند،

 و به خدا و مالئكه و كتب و رسوالن او ایمان آوردند،

 بدون اینكه میان احدي از پیامبران فرق بگذارند!

 ...!«كل آمن باهلل و مالئكته و كتبه و رسله »  -
 

مردم را به سوي ایمان و “ ص”این آیه شرح مي دهد كه كتاب نازل بر رسول خدا

تصدیق همة كتب آسماني و همة رسوالن و مالئكة خداي تعالي دعوت مي كند، و هركس 

اسالم نازل شده، ایمان داشته باشد، در حقیقت به صحیح همة مطالب بدانچه بر پیامبر 

 نامبرده ایمان دارد!
 

ُق  بَیَن اََحدٌ »  -  «ِمن ُرُسل !  ال نُفَّرِ
 

                                    

 109ص12المیزان ج             مستند: بحث تحلیلي              

  همآهنگي ایمان و عمل در اسالم

شارع مقدس اسالم در تعلیم گروندگان خود اكتفاء به بیان كلیات عقلي و قوانین  

واداشت، و سپس “ عمل” عمومي نكرد، بلكه مسلمین را از همان ابتداي تشرف به اسالم به 

 به بیان لفظي پرداخت.
 

هر مسلماني كه در فراگرفتن معارف دیني و شرایع آن از لحاظ نظري به كمال مي  

توجه به اینكه از ابتداء با عمل شروع كرده بود، عمالً نیز به كمال مي رسید.  آنها  رسید، با

كه مجهز به هر عمل صالح بودند، از توشة تقوي و فضیلت نیز غني مي شدند.  معلم آنها 

 بدین جهت موفق بود كه خودش نیز به گفته ها و دستورات خود عمل مي كرد.

 قرآن مجید به او مي گفت: 

ن یهدي الي الحق ...  آیا كسي كه به حق و حقیقت راه یافته سزاوارتر افم»  -

است به اینكه پیرویش كنند یا كسي كه راه خود را نیافته و دیگران باید او را 

 (35یونس « )  هدایت كنند ؟!

اتمرون الناس بالبر ... آیا مردم را به نیكي و احسان دعوت مي كنید و خود »  -
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 (44بقره «  )  را از یاد مي برید؟!
 

كالم خداي تعالي مشتمل است بر حكایت و نقل فصولي از ادب الهي متجلي در 

اعمال انبیاء و فرستادگان براي رعایت این نكته، یعني نشان دادن عمل در تعلیم و تربیت، 

 چه در اقسام عبادت ها، و چه در طرز معاشرت و برخورد پیامبران با مردم.
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 فصل دوم
 

 

 قانون و شریعت اسالم
 

 و امتیازات آن
 

 

 
                                   

 261ص7المیزان ج                         مستند: آیات مندرج در متن  
 

 اصول دعوت شارع اسالم 

در آن هنگام كه بار سنگین دعوت اسالمي پیامبر را رنج مي داد، خداوند سبحان  

تا با مدارا و به طور تدریج وظیفة خود را انجام دهد، و این مدارا وي را دستور مي فرمود 

و تدریج هم در خود دعوت، و هم در مورد دعوت شوندگان، و هم در مورد آنچه كه بدان 

 دعوت مي شدند، از سه جهت نمودار بود:

از نظر معارف و قوانیني كه براي ریشه كن كردن مفاسد و اصالح  -1

 دستگاه دیني وجود دارد،شئون جامعة انساني، در 
 

روش تدریج از نظر انتخاب كساني كه دعوت شده، و ترتیبي كه  -2

 در مورد آن به كار رفته است،
 

مراتبي كه از نظر نحوة دعوت و اجراي آن به كار رفته است، و  -3

 !تبلیغات، مقاومت منفي، و جهاداین مراتب عبارتند از 

  

 نزول تدریجي قوانین اسالم

ه عقاید حقه را یكجا در اول آشكار كرد، ولي دستورات و قوانین خود اسالم دعوت ب 

 را رفته رفته و یكي یكي اظهار داشت.

آیات زیر فرو فرستاده شد. در “ نبوت” و بعد از ایام “ رسالت” در اوایل دوران  

 این آیات خالصه اي از توحید و معاد و امر به تقوي و عبادت وجود دارد:
 

 نه هرگز، انسان از طغیان دست بر نمي دارد، ااِلنساَن لَیَطغي ...َكالّ اِنَّ »  -

 و این هنگامي است كه خود را بي نیاز ببیند،

 محققاً بازگشت به سوي پروردگارت مي باشد،

 آیا دیدي آن كس را كه هرگاه بنده اي نماز مي گذارد، او را نهــي مي كرد؟

 تقوي كند؟آیا دیدي كه اگر بر هدایت بوده و امر به 
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 آیا دیدي آنگاه كه حق را تكذیب و از آن رو بگرداند؟

 (14علق ) «      آیا نمي داند كه خدا مي بیند؟!
 

آیات مكي قرآن كریم به یك سلسله امور مجمل و كلي دعوت مي كنند، و آیات مدني  

ست، آن را تفصیل مي دهند.  در عین حال خود آیات مدني هم از خاصیت تدریج بر كنار نی

 حتي احكام و قوانین در مدینه نیز به طور تدریج نازل گردید.

 نمونة بارز این آیات، قانون تحریم شراب و شرابخواري است. 
 

آیة زیر در مكه نازل شده و به موضوع شراب اشاره مي كند، ولي اظهار نظر  

ً ” صریحي دربارة آن نمي فرماید، مگر همین كه با جملة  ً حسنا مي كند كه  اشاره“ رزقا

 خمر، روزي و رزق خوبي نیست!

از میوه هاي درخت خرما و انگور شراب مستي آور، و همچنین رزق نیكو »  -

 (67نحل ) «  به دست مي آورید!

 سپس آیه زیر در مكه نازل مي شود:

بگو !  پروردگارم كارهاي زشت را چه در مالء عام و چه در پنهاني، »  -

 ( 33اعراف ) « ت! وهمچنین گناه را حرام كرده اس
 

را حرام مي كند، ولي بیان نمي دارد كه شرب “ گناه –اثم ” این آیه به طور صریح 

است.  و این از آن جهت است كه مي خواهد با مالیمت مردم را دعوت كند تا “  اثم ” خمر 

از عادت بدي كه شهواتشان آنان را بدان كشانده، و گوشتشان بدان روئیده، و استخوانشان 

 بدان سخت شده، دست بردارند.
 

آیة زیر در مدینه نازل مي شود و بیان مي دارد كه شرب خمر از نوع همان  بعدا

است، كه در آیة سورة اعراف تحریم شد. لسان این آیه زبان مالیمت و “ گناه –اثم ”

 نصیحت است:
 

راجع به شراب و قمار از تو مي پرسند، بگو ! در این دو گناهي بس بزرگ »  -

 « است، و فوائدي هم براي مردم دارد، ولي گناه آن از نفع آن بیشتر است!

 (219) بقره   -
 

نهایتاً در مدینه آیة زیر نازل مي شود و در آن ماجــــراي تحریم شراب را پایان مي 

 دهد:

 اي مؤمنین!»  -

 شراب، قمار، بت پرستي، و شرط بندي با تیرهاي مخصوص؛

 پلید و از عمل شیطان است،

 ماً از آن اجتناب كنید،  باشد كه رستگار شوید!حت

شیطان مي خواهد كه با شراب و قمار در بین شما دشمني و بغض بیندازد، و 

 از راه حق و نماز بازتان دارد،
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 (91مائده ) «   آیا از این اعمال دست بر نمي دارید؟!

  
 انتشار تدریجي یك دین جهاني

برانگیخته شد، و دعوت وي اختصاص به به سوي تمام بشر “ ص”پیامبر اسالم

 گروه خاص و یا زمان و مكان خاصي ندارد.

 خداوند متعال در قرآن شریف مي فرماید: 

 بگو اي مردم!»  -

 (158اعراف ) « من فرستادة خدایم به سوي همة شما ...! 
 

 (107انبیاء ) « َو ما اَرَسلناَك ااِلّ َرحَمةً ِللعالَمیَن !  » 
 

نیست كه آن حضرت در زمان خود، نبوتي عام و مأموریتي همگاني هیچ شبهه اي  

داشته است، و عمومیتي كه در آیات باال وجود دارد، تمام زمان ها و مكان ها را شامل مي 

 شود!

ولي آن كس كه درست به وسعت معارف و قوانین اسالمي پي برده باشد، و از  

ز را فراگرفته بود، در نظر آورد، طرفي ظلمت جهل و سركشي و فسادي كه دنیاي آن رو

به خوبي مي فهمد كه ممكن نبود پیغمبر یك دفعه با تمام جهانیان به مبارزه بر خاسته و با 

 شرك و فساد ستیزه كند!

بلكه مصلحت این بود كه مردم را به طور تدریج دعوت نموده و برنامة كار را از  

دین در بین آنان بتواند بر دیگران دست یابد، قوم و قبیلة خود شروع كند، تا با نفوذ و ثبات 

 و همین طور هم شد:
  

 (214)شعرا«  خویشاوندان نزدیكت را انذار كن! - َوانِذر َعشیَرتََك االَقَربینَ »  -

خداوند سبحان به رسول گرامي خود دستور فرمود تا پس از قیام به اصل دعوت، 

پروردگار را اطاعت كرد و نزدیكان خود را ابتداء قبیلة خود را انذار كند.  وي امر 

فراخواند و آنان را به آنچه كه براي آن برانگیخته شده بود، دعوت كرد، و به آنها وعده داد 

 كه اول كسي كه وي را جواب گوید، جانشین او خواهد بود!

علي علیه السالم این دعوت را پذیرفت و پیغمبر هم از او تشكر كرد، ولي دیگران 

 ري كه در روایات صحیح و كتب تاریخ وارد شده، پیغمبر را به باد استهزاء گرفتند.به طو

سپس جمعي دیگر از خویشانش نیز به او ایمان آوردند، مانند: خدیجه، كه زن او 

بن عبدالمطلب و عبید.  و همچنین به طوري كه از روایات شیعه  ةبود؛ و عمویش حمز

 ب نیز به او ایمان آورد.استفاده مي شود، عموي دیگرش ابوطال

 بعداز آن خداوند متعال وي را فرمان داد تا دعوت را به قوم خود توسعه دهد:

این چنین قرآن عربي را بر تو وحي كردیم تا به وسیلة آن مكه و حومة آن »  -

 (7شوري ) «  را انذار كني !

شروع البته، دعوت مخصوص آنان نبوده ولي این از باب مصلحت بود كه از آنها 
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 كرده است.

 سپس خداوند سبحان وي را فرمان داد تا دعوت خویش را به تمام دنیا توسعه دهد:

 یا اَیُّهاَ النّاُس اِنّي َرسُوُل هللاِ اِلَیُكم َجمیعاً !»  -

 (158اعراف ) «  اي مردم !  من فرستادة خدایم به سوي همة شما ...!
 

 مراتب اجراي دعوت اسالمي: 

 نحوة دعوت و اجراي آن به كار رفته، عبارتند از: مراتبي كه از نظر 

 تبلیغات، -

 مقاومت منفي، -

 .جهاد -

 

 تبلیغات:

قرآن مجید پیامبر گرامي اسالم را فرمان مي دهد تا با رعایت كرامات انساني و 

 اخالقي نیكو، تبلیغات خود را انجام دهد:

 بگو، من بشري هستم مثل شما،»  -

 (110) كهف          «! كه به من وحي مي شود 
 

 (88)حجر«   نسبت به مؤمنین تواضع و نرم خوئي كن!»  -
 

 بدي را به آنچه بهتر است پاسخ گوي !»  -

 آنگاه كسي را كه بین تو و او دشمني است،

 ( 34)حم سجده       «    دوستي نزدیك خواهي یافت!
  

اختالف فهم و قرآن كریم به پیامبر مي آموزد كه از تمام فنون بیان بر حسب 

 استعداد اشخاص استفاده كند:
 

 مردم را با حكمت و پند نیك به راه پروردگارت بخوان،»  -

 (125نحل ) «    و با بهترین روش ها به مناظره با آنها برخیز !

 

 دعوت منفي :

دعوت منفي بدین شكل بود كه مؤمنین از نظر دین و رفتار از كفار كناره گیري  

اسالمي خاصي به وجود آورند، كه از هرگونه عقاید شرك آمیز كفار بركنار كرده و جامعة 

ً در حدودي باشد كه ضروریات زندگي ایجاب  بوده باشد. تماس آنها با غیر مسلمین صرفا

 مي كند:

 لَُكم دینُُكم َو ِلَي دیِن !»  -

 ( 6)كافرون« !  دین شما براي شما،  و دین من هم براي خودم -
 

زیادي در خصوص كناره گیري و بیزاري از دشمنان دین وجود در قرآن آیات 

 دارد.
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 جهاد :

جهاد با مراتبي كه دارد از مزایاي دین اسالم و از افتخارات آن مي باشد. البته  

 تبلیغات و دعوت منفي در ضمن جهاد نیز باید به كار رود.

ر الهي قبل از روش پیامبر گرامي اسالم در غزواتش همین بوده است. وي به دستو 

 شروع جنگ دشمن را دعوت مي كرد و نصیحت مي فرمود.
 

 

  خداوند چنین دستور داده بود: 

 «اگر روي گرداندند، آنوقت اجازه تان دادیم كه بر عدالت بجنگید!  » -
 

 اسالم دیني است مبتني بر عقیده، و قرآن مي فرماید:

شُد »  -  ِمَن الغَّيْ !ال اِكراَه في الّدیِن قَد تَبَیََّن الرُّ

 « اجباري در دین نیست، چه آنكه رشد از گمراهي نمایان شده است! -
 

اسالم در مقابل ستمگراني كه با برهان و استدالل قانع نشده و به راه عناد و لجاج 

مي رفتند، اسلحه به كار برده است، و نیرو و قدرت را تنها در مقابل آنانكه سنگ راهش 

خت، و این هم براي آن بوده كه شر آنها را دفع كند، نه آنكه آنان مي شدند، به كار مي اندا

 را داخل حوزة اسالمي بنماید!
 

 خداوند تعالي مي فرماید:

 َو قاتَلُوُهم َحتّي التَكُوَن ِفـتــنَةً !»  -

 «بكشید آنان را تا دگر فتنه نباشد!  -
 

كه آتش جنگ اسالم از روي اختیار دست به جنگ نزده است، و این دشمنان بودند 

را بر مي افروختند، و اسالم ناچار به دفاع مي شد، و در این راه هم از ابزارهاي شریف 

 استفاده مي كرد.

در جنگ و صلح؛ تخریب، آتش سوزي، استفاده از سموم، منع آب از دشمنان را 

 حرام، و كشتن زنان و اطفال و اسیران را منع فرموده، و رفتار نیك و مدارا با آنها را

 سفارش كرده است!
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 ...!«َشَرَع لَُكم ِمَن الّدیِن ما َوّصي بِِه نُوحاً َوالَّذي اَوَحینا اِلَیَك َو »       سوره شوري 13مستند: آیة 

 47ص35المیزان ج

 “ص”جامعیت شریعت محمدي

براي شما از دین همان را تشریع كرد كه نوح را بدان توصیه فرمود، و آنچه ما »  

 به تو وحي كردیم، و به ابراهیم و موسي و عیسي توصیه نمودیم، این بود كه : 

 دین را به پا دارید! -

 « و در آن تفرقه راه نیندازید ...!
 

ترتیب ذكري است، لكن ترتیبي كه در بردن نام این پیغمبران گرامي به كار رفته  

مطابق با ترتیب زماني، چون  اول نوح بود، و بعد ابراهیم، و بعد موسي و عیسي علیهم 

را مقدم بر سایرین ذكر كرد به منظور برتري دادن بوده “ ص”السالم، و اگر نام رسول هللا

 است، و خواسته بفرماید: شرافت و حرمتي بیشتر دارد!
 

 نیز این ترتیب به چشم مي خورد:در آیة شریفة سورة احزاب  
 

 به یاد آر آن زمان را كه ما از انبیاء میثاق گرفتیم،»  -

 «!  و از تو، و از نوح و ابراهیم و موسي و عیسي بن مریم
 

 

در آیاتي كه اول نام شریعت نوح را مي برد براي این است كه بفهماند قدیمي ترین  

 طوالني دارد.شریعت ها، شریعت نوح بوده است، كه عهدي 

 از آیة شریف چند نكته استفاده مي شود: 

 

 “ص”جامع بودن شریعت محمدي -1

 ) علي مشرعها آالف التحیة والسالم!(سیاق آیه این معنا را افاده مي كند كه شریعت محمدي 

جامع همة شریعت هاي گذشته است. خیال نشود كه جامع بودن این شریعت با آیة 

 سورة مائده منافات دارد، آنجــــــا كه مي فرماید:
 

 « براي هر یك از شما شریعت و طریقه اي قرار دادیم!»  -
 

 چون خاص بودن یك شریعت با جامعیت آن منافات ندارد.

 

 پنج شریعت دیگر -2

شرایع الهي و آن ادیاني كه مستند به وحي هستند تنها همین شرایع نكتة دوم اینكه 

نامبرده اند، یعني شریعت نوح و ابراهیم و موسي و عیسي و محمد صلوات هللا 

علیهم، چون اگر شریعت دیگري مي بود باید در این مقام كه مقام بیان جامعیت 

 شریعت اسالم است، نام برده مي شد.

 –ست كه و الزمة این نكته آن ا
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اوالً،  قبل از نوح شریعتي، یعني قوانین حاكمه اي در جوامع بشري آن روز  -

 وجود نداشته است تا در رفع اختالفات اجتماعي كه پیش مي آمده، به كار رود.

ثانیاً،  انبیائي كه بعد از نوح و تا زمان ابراهیم مبعوث شده اند،  -

 همه پیرو شریعت نوح بوده اند. 

بعد از ابراهیم و قبل از موسي مبعوث شده اند، تابع و و انبیائي كه  -

 پیرو شریعت ابراهیم بوده اند.

 و انبیاء بعد از موسي و قبل از عیسي پیرو شریعت موسي، -

 و انبیاء بعد از عیسي تابع شریعت آنجناب بوده اند. -

 
 

 پنج پیامبر اولواالعزم -3

خوانده است، تنها “ االعزماولو” اینكه انبیاء صاحب شریعت كه قرآن كریم آنها را 

همین پنج نفرند، چون اگر پیغمبر اولوا العزم دیگري مي بود، باید در این مقام كه 

 مقام مقایسه شریعت اسالم با سایر شرایع است، نامش برده مي شد.

 پس این پنج تن بزرگان انبیاء هستند!

                                    

 «هذا بَصائُِر ِللناِس َو ُهدًي َو َرحَمةٌ ِلقَوٍم یُوقِنُوَن....  »          سوره جاثیه20مستند: آیه 

 277ص35المیزان ج   

 بصیرت هاي دین اسالم براي مردم 

شریعت اسالم، بصیرت هائي براي مردم است، كه با آن تشخیص مي دهند كه چه  

عادت زندگي آخرت راهي از راه هاي زندگي را طي كنند تا به حیات پاك در دنیا و س

 برسند!

 و نیز شریعت اسالم هدایت و رحمتي است براي مردمي كه به آیات خدا یقین دارند!

اگر شریعت را بصیرت ها خواند، بدین جهت است كه شریعت متضمن احكام و 

قوانیني است كه یك یك آنها راهنماي سعادت آدمي است، پس شریعت عبارت است از 

 بصیرت!بصیرت هائي چند، نه یك 
 

 مي فرماید:

این شریعتي كه تشریع شده، و یا این قرآني كه مشتمل بر شریعت است،  -

وظایف عملي را تعیین كرده كه اگر مردم به آن عمل كنند، یك یك آنها مردم را 

 بینا مي سازند،

 و مردم به وسیلة آن به راه حق هدایت مي شوند،

 راه حقي كه همان راه خدا و سبیل سعادت است!
 

در پایان این آیه، هدایت و رحمت را مختص به قومي كرده كه یقین دارند، با اینكه 
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قبالً تصریح كرده بود كه قرآن بصائر براي همة مردم است، و این خالي از این اشعار و 

 -اشاره به این نكته نیست كه مراد به هدایت

 است،“ رساندن به مقصد،”هدایت به معناي 

 “ه آن.نشان دادن را” نه صرف 

                                    

ٍة  َجعَلنا  َمنَسكاً  ُهم ناِسكُوهُ  ...! »  سوره حج            67مستند: آیه   « ِلُكّلِ  اُمَّ

 295ص28المیزان ج         

  نسخ مناسك و شرایع قبلي با ظهور اسالم

فرموده است، چون بهتر خداوند متعال با آوردن هر شریعتي، شریعت قبلي را نسخ  

از آن را آورده است، كه با افكار امت هاي بعدي كه ترقي یافته تر از قبلي ها بوده، سازگار 

 باشد.

 در آیة فوق مي فرماید:

 هر امتي را شریعتي قرار دادیم،»  -

 كه ایشان بدان عمل كننده اند،

 پس نباید در امر دین با تو منازعه كنند،

 بخوان!و به سوي پروردگارت 

 بي گمان تو بر هدایت مستقیم هستي!

 « و راه تو راست است!
 

امتهاي گذشته یكي پس از دیگري است، تا منتهي به امت اسالم “ امت” مراد به هر 

، از قبیل عرب و عجم و روم و غیره، چون “ص”شود، نه امتهاي مختلف زمان رسول هللا

 نبوت هم جهاني بوده است. مي دانیم كه شریعت خدا همواره یكي بوده است، و

گویا كفار اهل مكه و یا مشركین، وقتي عبادات اسالمي را دیده اند و براي آنها  

ناشناس و نوظهور بوده و نظیر آن را در شریعت هاي سابق یعني شریعت یهود ندیده بودند، 

كجا  در آمده اند كه این چه جور عبادتي است و از“ ص”لذا در مقام منازعه با رسول خدا

آورده اي؟  ما این عبادت را در هیچ شریعتي ندیده ایم؟  اگر این قسم عبادت از شرایع نبوت 

بود و به عبارت دیگر اگر تو كه آورندة این عبادتي پیغمبر بودي باید مردم خداپرست كه از 

 امتهاي گذشته اند آن را مي شناختند؟

ه عبادتي داشته اند كه آن قسم خداي تعالي جواب داده كه هر امتي از امتهاي گذشت 

خدا را عبادت مي كردند، و عبادت هیچ امتي به امت دیگر منتقل نشده است، چون خداوند با 

هر شریعت، شرایع قبلي را نسخ مي كرد و بهتر از آن را مي آورد، چون افكار امتهاي 

سابق را یافته بودند، بعدي ترقي یافته تر از قبلي ها بود و استعداد عبادتي كاملتر و بهتر از 

 پس همیشه عبادت سابقین در حق الحقین نسخ مي شد!

 در آخر آیه مي فرماید: 
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 «بي گمان تو بر هدایت مستقیم هستي! اِنََّك لَعَلي ُهدًي ُمستَقیٌم ...»  -
 

                                    

 «...ِملَّةَ  اَبیُكم ِابراهیَم ُهَو َسّمیُكُم الُمسِلمیَن ِمن قَبُل َو في هذا...!»      سورة حج 78مستند: آیة 

 304ص28المیزان ج          

 “ع”اسالم، شریعت آسان، یادگارابراهیم

از مقدمة آیة فوق فهمیده مي شود كه شریعت اسالم شریعتي است سهل و آسان،  

 حنیف، كه براي پروردگار خود تسلیم بود! ابراهیمملت و آئین پدر بزرگ مسلمانان، 
 

را پدر مسلمین خواند بدین جهت بود كه او اولین كسي است كه “ ع”اگر ابراهیم

 براي خدا اسالم آورد، آنجا كه فرمود:

 اسالم بیاور!    گفت: -

 اسالم آوردم براي پروردگار عالمیان! -

 و در دعاي خود فرمود:

 (36و ابراهیم  131) بقره    است!هر كه پیروي ام كند از من  -
 

و از “ ع”این است كه تمامي مسلمانان عالم، از هر جا كه باشند، فرزندان ابراهیم

 اویند! 

 خداي سبحان نیز فرمود:

 نزدیكتر از هر كس به ابراهیم كساني هستند كه پیروي اش كردند،»  -

 (38عمران آل)« و این پیغمبر، و كساني كه به این پیغمبر ایمان آوردند!
  

 

 -خداي تعالي در آیة مورد بحث دو منت بر مؤمنین گذاشت

یكي آنجا كه فرمود: اوست كه شما را قبل از نزول قرآن و هم در این كتاب یعني 

 نامیده است كه معلوم مي شود خدا اسالم آنان را قبول فرموده است!“ مسلمان”قرآن 

 دیگر منت الهي در همان اول آیه بود كه فرمود:
 

 او شما را برگزید، و در این دین براي شما دشواري ننهاد ...! -
 

كه این منتي است از خدا بر مؤمنین به اینكه اگر واگذار به خود مي شدند هرگز از  

 نزد خود به سعادت دین نایل نمي شدند.
 

چیزي كه هست، خدا بر آنان منت نهاد و ایشان را براي دین حق از میان خالیق  

جمع كرد و هر حرج و دشواري را از سر راه دینداري ایشان برداشت، اعم از برگزید، 

 حرج در خود احكام دین یا حرج هاي عارضي و اتفاقي !
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 84ص25المیزان ج«           اِنَّ هذاَالقُرآَن یَهدي ِللَّتي ِهَي اَقَوُم   ...!  »    سورة اسري 9مستند: آیة 

 قائم تر بودن دین و شرع اسالم 

این قرآن هدایت مي كند به سوي دیني كه اقوم از هر دین و مسلط تر بر ادارة »  

 « امور بشر است!

 موده:خداي تعالي این ملت حنیفه را ملتي قائم نامیده، و فر

 «ذِلَك الّدیُن القَّیُِم ! »  -

و این بدان جهت است كه این دین خیر دنیا و آخرت ملت خود را تأمین و تضمین 

نموده، و قائم بر اصالح حال معاش و معاد ایشان است، و این نیز نیست مگر به خاطر 

اساس آن اینكه این دین موافق با مقتضیات فطرت انساني، و ناموسي است كه خداوند بر 

ناموس انسان را خلق كرده و او را به حسب آن ناموس مجهز به اسبابي فرموده كه او را به 

 سوي غایت و هدف خلقتش و سعادتي كه برایش در نظر گرفته شده، راهنمائي كند.

یا به “ قائم تر –اقوم ” بنابراین، توصیف این ملت در آیة مورد بحث به وصف 

 یا با سایر شرایع. مقایسه با سایر ملل است و

اگر به قیاس با سایر ملل باشد، جهت اقوم بودن ملت اسالم از سایر ملتها این است 

كه براي هر ملتي سنتي است كه آن را براي خود اتخاذ نموده اند تا سودشان برساند و تا 

حدي به درد زندگي شان بخورد، و لكن این سنت ها اگر در پاره اي امور ایشان را سود 

شد، در پاره اي دیگر به ضررشان تمام مي شود، و اگر پاره اي هوا ها و امیالشان را بخ

 تأمین كند باري خیرات عظیمي را از ایشان فوت مي گرداند.

در میان همة ملت ها این تنها اسالم است كه قائم به مصالح حیات مسلمانان و به 

یري از ایشان فوت گرداند.  بنا بر تمامي اهداف دنیائي و آخرتي ایشان است، بدون اینكه خ

 این پس ملت حنیفة اقوم بر حیات انساني از غیر آن است !

و اگر به قیاس با سایر شرایع الهي قبلي، مانند شریعت نوح و موسي و عیسي علیهم 

السالم بوده باشد، همچنانكه ظاهرش هم همین است، در این صورت دلیلش این است كه این 

ن سابق خود كه كتب انبیاء سلف متضمن آنها بودند، كاملتر است، زیرا دین حنیف از ادیا

تمامي معارف الهي، تا آنجا كه بنیة بشري طاقتش را دارد، و همچنین تمامي شرایعي كه 

بشر در زندگي خود بدان نیازمند است، در این دین آمده است، و حتي یك عمل از اعمال 

 شته است!فردي و اجتماعي بشر را بدون حكم نگذا

پس آنچه قرآن به سوي آن هدایت مي كند، قویم تر از آن چیزي است كه سایر كتب 

 و شرایع بدان هدایت مي كنند!
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 323ص4المیزان ج  «َمثَُل الَّذیَن یُنِفقُوَن اَموالَُهم في َسبیِل هللاِ...!» سوره بقره  274تا  261مستند: آیة 

 دین اسالم، و نفي اختالف طبقاتي 

حقوق ” و “  حقوق مردم” یكي از بزرگترین اموري كه اسالم در یكي از دو ركن  

است، كه به انحاِء “ انفاق” مورد اهتمام قرار داده،  -كه همان حقوق مردم باشد  -“ خدا 

 گوناگون توسل جسته تا مردم را بدان وادار سازد!
 

ز قبیل زكات و خمس، كفارات مالي، و اقسام فدیه را واجب؛ و پاره اي از انفاقات، ا 

 پاره اي صدقات و بخشش ها و غیر آن را مستحب نموده است.
 

غرض و هدف اسالم این بوده كه بدین وسیله اختالف طبقاتي را برطرف سازد و  

دیگران زندگي آنهائي را كه در طبقة پائین هستند و نمي توانند بدون كمك مالي از ناحیة 

حوائج زندگي خود را برآورند، مورد حمایت قرار دهد، تا سطح زندگي شان را باال ببرد، و 

 افق زندگي طبقات مختلف را به هم نزدیك سازد و اختالف میان آنها را كم كند.

از سوي دیگر، با شدت هرچه بیشتر، توانگران و طبقات مرفه جامعه را از تظاهر  

و آرایش مظاهر زندگي، از خانه و لباس و غیره نهي فرموده، و به ثروت، یعني از تجمل 

از مخارجي كه در نظر عموم غیرمعمولي است، و طبقة متوسط جامعه چشم دیدن آن گونه 

جلوگیري نموده “  نهي از اسراف و تبذیر و امثال آن” خرج ها را ندارد، تحت عنوان 

 است!

متوسطي كه فاصلة طبقات مختلف  غرض اینها ایجاد یك زندگي نوعي است، زندگي 

از آن فاحش و بدون شباهت نباشد، تا در نتیجه ناموس وحدت و همبستگي زنده گشته، و 

 خواست هاي متضاد و كینه هاي دل و انگیزه هاي دشمني بمیرند!

محیط پاكي كه زندگي نوع در پاكي و خوشي و صفا شبیه به هم باشد، درست نمي  

نوع، به این كه حوائج زندگي نوع تأمین گردد، و این نیز به شود، مگر به اصالح حال 

طور كامل حاصل نمي شود، مگر به اصالح جهات مالي و تعدیل ثروت ها، و به كار 

انداختن اندوخته ها، و راه حصول این مقصود، انفاق افراد است از اندوخته ها و مازاد آنچه 

ؤمنین با هم همه برادرند، و زمین و اموال با كوشش و تالش به دست آورده اند!  زیرا كه م

 زمین هم از آن یكي است، و او خداي عز و جل است!

این خود حقیقتي است كه تاریخ زندگي پیامبر گرامي اسالم و روش او، صحت و  

استقامت آن را اثبات مي كند، و نمونة عملي آن را در برهه اي از زمان، یعني زمان جناب 

البته در آن ایام كوتاهي كه دعوتش مستقر  –ت خدا بر او و آل او باد كه صلوا –رسول خدا 

 گردید، نشان مي دهد.
  

این همان نظامي است كه امیرالمؤمنین)صلوات هللا علیه( بر آن تأسف مي خورد، و 

 از انحراف مردم از مجراي آن شكوه ها مي نماید، و در نهج البالغه خود مي فرماید:
 

جائي رسیده كه روز به روز و ساعت به ساعت خیر از  امروز كارتان به»  -

شما دورتر، و شر به شما نزدیك تر، و طمع شیطان در هالك ساختن مردم 
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 بیشتر مي شود!

امروز روزگاري است كه نیروي شیطان در حال قوي شدن است، و نقشه  -

 هایش دارد فراگیر مي شود، و او به هدفش دست مي یابد!

 ضع جامعه بنگرید!اگر نمي پذیرید به و -

آیا جز این است كه به هر سو چشم باز كني قصري مي بیني كه دارد با فقر  -

 پنجه نرم مي كند؟

و یا توانگري كه نعمت خداي را با كفران تالفي مي كند، و یا بخیلي را مي  -

 بیني كه بخل از حق خدا را غنیمت مي شمارد!؟

 «ت!؟ و یا متمردي كه گوشش از شنیدن مواعظ كر شده اس -
 

 گذشت روزگار درستي این نظریة قرآن را كشف كرد.
 

 

 اینك آیات الهي را در این زمینه مورد دقت و تأمل قرار دهید:
 

 حكایت آنان كه اموال خویش را در راه خدا انفاق مي كنند،»  -

 حكایت دانه اي است كه هفت خوشه رویانیده،

بخواهد دوبرابر هم مي كه در هر خوشه صد دانه باشد، و خدا براي هركه 

 كند،

  كه خدا وسعت بخش و داناست!
 

كساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق مي كنند و بعد از آن، این انفاق خود 

 را به منت و یا اذیتي همراه نمي سازند، پاداش آنان نزد پروردگارشان است،

 آنان نه خوفي دارند و نه اندوهناك مي شوند...!
 

 كه ایمان دارید!... اي آنان 

از خوب هاي آنچه به دست آورده اید، و آنچه برایتان از زمین بیرون آوردیم، 

 انفاق كنید!

 پست آن را كه خودتان استفاده نمي كنید، براي انفاق منظور نكنید!

 بدانید كه خدا ستوده و بي نیاز است!

 دارد،شیطان به شما وعــــدة تنگدستي مي دهد، و به بدكاري تان وا مي 

 و خدا از جانب خود آمرزش و فزوني به شما وعده مي دهد،

 كه خدا وسعت بخش و داناست...!

 ... هر خرجي كه كردید، و به هر نذري كه ملتزم شدید، خدا از آن آگاه است، 

 و ستمگران یاوراني ندارند!
 

اگر صدقه ها را علني دهید خوب است، و اگر پنهاني دهید، و به تنگدستان 

 بدهید، البته براي شما بهتر است،

 و گناهان شما را محو مي كند،
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 كه خدا از آنچه مي كنید، آگاه است ...!

 ... هر خواسته اي انفاق كنید، به نفع خود كرده اید!

 انفاق جز براي رضاي خدا مكنید!

 « هرخواسته اي را انفاق كنید، به شما مي رسد، و ستم نمي بینید!
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 فصل اول
 

 

 

 تاریخ تشریع نماز

 

 
دراین بخش قسمتی از مسائل مربوط به تاریخ تشریع قوانین اسالمی ذکر شده و ) تذکر:  

 مشروح قوانین اسالمی در مجلدات بعدی ارائه شده است.(
 

 
                            

 312ص40المیزان ج         «اََراَیَت الَّذي یَنهي،  َعبداً  اِذا َصلّي ! »  سوره علق         10و9مستند: آیه

 نماز رسول هللا قبل از بعثت 

در اولین سورة قرآن كریم, خداي تعالي اشاره مي كند به بنده اي كه نمـــــاز مي  

خواند. مراد به عبدي كه نماز مي خواند، به طوري كه از آخر آیات سوره عـــلق بر مي آید, 

ده، و است, چون در آخر آیات آنجناب را از اطاعت آن شخص نهي نمو“ ص”رسول خدا

 امر به سجده و نزدیك شدن به خدا فرموده است.

بنا بر این فرض كه سورة علق اولین سورة نازل شده از قرآن شریف باشد، و نیز 

بنا براین كه از اول تا به آخر سوره یكباره نازل شده باشد، سیاق این آیات داللت دارد 

همین امر داللت دارد بر این  قبل از نزول قرآن نماز مي خواند، و“ ص”براینكه رسول خدا

كه آن جناب قبل از رسیدنش به مقام رسالت با نزول قرآن، یعني قبل از حادثة بعثت، از 

 انبیاي الهي بوده است.

بعضي گفته اند كه نماز قبل از بعثت آن جناب نماز واجب نبوده است، و به طوري 

ه است.  این سخن درست كه از اخبار برمي آید نمازهاي واجب در شب معراج واجب شد

نیست!  براي اینكه آنچه از داستان شب معراج مسلم است تنها این است كه نمازهاي 

پنجگانة یومیه درآن شب با شكل خاص خود، دو ركعت دو ركعت واجب شد، و هیچ داللتي 

ندارد بر این كه قبل از آن شب به صورت دیگر تشریع نشده باشد، بلكه در بسیاري از آیات 

ره هاي مكي، و از آن جمله در سوره هائي كه قبل از سورة اسري نازل شده, نظیر سو

سورة مدثر و مزمل و غیر آن دو، سخن از نماز رفته، و به تعبیر هائي مختلف از آن یاد 

نموده است، هرچند كه كیفیت آن را ذكر نفرموده است، اما اینقدر هست كه نمازهاي قبل از 

 تالوت قرآن كریم، و نیز مشتمل بر سجده بوده است. معراج مشتمل بر مقداري

در اوایل بعثت با خدیجه سالم “ ص”در بعضي از روایات هم آمده كه رسول خدا

هللا علیها و علي علیه السالم نماز مي خواند.  در این روایات هم نیامده كه نماز آن روز به 
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 چه صورت بوده است.
 

 

                                     

 « فَاصبِر َعلي مایَقُولُوَن َو َسبِّح بَِحمِد َربَِّك ...!  » سورة طه   132تا 130مستند: آیه

 54ص28المیزان ج            

 “ص”اولین دستور نماز در اهل بیت رسول هللا

به آنچه مي گویند صبر نشان بده، و به حمد پروردگارت تسبیح گوي! و اهل »  - 

 را به نماز خواندن امر كن !خود 

لوة   !  -  «َو اُمر اَهلََك بِالصَّ

بر حسب انطباق آن با هنگام “ اهل خود” این آیه در مكه نازل شده است، و عبارت 

و حضرت علي علیه السالم “ ص”نزولش، شامل حضرت خدیجة كبري همسر رسول هللا

ن جناب بود.  احتمال دارد عالوه است. چون علي علیه السالم هم اهل آن جناب و در خانة آ

هم باشد. چون از همسران “ ص”بر آن دو بزرگوار شامل بعضي از دختران رسول خدا

در مكه همسري آن جناب را داشته لذا این آیه “ س”فقط حضرت خدیجه“ ص”رسول خدا

 شامل همسران و یا پیروان و خویشاوندان او نمي شود.

 

 نماز هاي چهارگانه اولیه

 شریفه در بیان زمان اقامه نماز ها مي گوید:آیه  

 بر آنچه مي گویند صبر كن!»  

  و پیش از طلوع شمس، 

 و پیش از غروب آن، 

 به ستایش پروردگارت تسبیح گوي! 

 و كناره هاي شب، 

 و اواخر روز، 

 نیز تسبیح گوي! 

 «شاید كه خشنود شوي!  
 

كرده است. شاید آنچه از در آیة فوق نماز ظهر را كه وسط روز است، قید ن 

نمازهاي یومیه در هنگام نزول سورة طه، و نیز سورة هود، كه قبل از سورة اسري نازل 

شده اند، واجب شده بود، چهار نماز بوده است، و تا نزول سورة اسري نماز ظهر واجب 

 نشده بود.  ظاهر دو آیة سوره طه و سورة هود هم همین است.

ولي است كه در مكه نازل شده است، و اخبار وارده از این سوره از سوره هاي ا 

شیعه و سني نیز داللت دارد بر این كه واجبات روزانه در معراج، پنج نماز تشریع شده 

است. همچنانكه مي بینیم در سوره اسري كه بعد از معراج نازل شده است، پنج نماز ذكر 

 شده است.
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لوةَ ِلِدلُوِك الشَّمِس اِلي َغَسِق اللَّیِل َو قُرآَن  الفَجرِ » سوره اسري78مستند: آیه   «...! اَقِِم الصَّ

 312ص40المیزان ج 

 وجوب نمازهاي یومیه، زمان و تقسیمات آن 

بنا بر روایات وارده از ائمة اهل بیت علیهم السالم، آیة شریفه از اول ظهر تا نصف  

ود.  و نمازهاي واجب یومیه كه در این قسمت از شبانه روز باید خوانده شب را شامل مي ش

” شود، چهار نماز است: ظهر و عصر و مغرب و عشاء، و با انضمام نماز صبح، كه جملة 

 بر آن داللت دارد، نمازهاي پنجگانة یومیه كامل مي شود.“ قرآن الفجر
 

بر قرائت قرآن است آن را  نماز صبح است، و چون مشتمل“ قرآن الفجر” مراد از 

همان “ قرآن الفجر” قرآن صبح خوانده است، چون روایات همه متفقند بر این كه مراد به  

 نماز صبح است.

كه روایات از !« اِنَّ قُرآِن الفَجِر كاَن َمشهُوداً » آخر آیه ختم مي شود به عبارت: 

ً این عبارت را تفسیركرده اند به  نماز صبح را هم مالئكة اینكه طرق عامه و خاصه متفقا

 شب ) در موقع مراجعت( و هم مالئكة صبح )در موقع آمدن( مي بینند. 
 

بودن قرآن الفجر در روایات شیعه و سني به اینكه هم مالئكة شب “ مشهود” تفسیر 

آن را مي بینند و هم مالئكة روز،  آن قدر در این دو طایفه زیاد است كه نزدیك است به حد 

 برسد، و در بعضي از آنها شهادت خدا و دیدن مسلمین نیز اضافه شده است.تواتر 
 

در این آیه, وجوب نمازهاي پنجگانه و اوقات آنها بیان شده است، و مؤید آن روایتي 

است كه از امام صادق علیه السالم نقل شده است، كه فرمود: خداوند چهار نماز واجب كرده 

ائش اول ظهر و آخرش نصف شب است، دو تا از ظهر تا است. در یك قسمت زماني كه ابتد

غروب، یكي قبل از دیگري، و دو تا از اول غروب آفتاب تا نصف شب، كه آنها هم یكي 

 قبل از دیگري است.
 

در روایات اسالمي، در تفسیر عیاشي از سعید بن مسیب از حضرت علي بن 

 كردم: الحسین علیه السالم روایت كرده كه گفت، به حضورش عرض
 

 نماز چه وقت بر مسلمانان واجب شد, آن طور كه امروز واجب است؟ -

 فرمود:

در مدینه، و بعد از قوت یافتن دعوت اسالم و وجوب جهاد بر مسلمانان، چیزي  -

كه هست آن روز به این صورت فعلي واجب نشد، بلكه هفت ركعت كمتر بود، 

عت در ظهر، دو دو رك -اضافه نمود “ ص”و آن هفت ركعت را رسول خدا

ركعت در عصر، یك ركعت در مغرب، و دو ركعت در عشاء، ولي نماز صبح 

را به همان صورت كه در مكه واجب شده بود، گذاشت، چون در هنگام صبح 

مالئكه روز در آمدن و مالئكة شب در رفتن عجله دارند، و لذا نماز صبح را 
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كنند، و هم روندگان، به  درك“ ص”براي اینكه هم آیندگان آن را با رسول هللا

 دو ركعت باقي گذاشت.
 

همین است، كه هم مسلمانان آن را !« ِانَّ قُرآِن الفَجِر كاَن َمشهُوداً » معني آیة 

 شاهدند و هم مالئكة شب و هم مالئكة روز!
 

 

                           

لوِة  ِمن یَوِم الُجمعَِة فَاسعَوااِلي ِذكِرهللاِ َوذَرُواالبَیَع  یااَیَُّهاالَّذیَن آَمنُوا اِذا نُوِديَ »  سوره جمعه 9مستند:آیه  !«ِللصَّ

 312ص40المیزان ج 

 تشریع نماز جمعه 

 اي كساني كه ایمان آورده اید!»     

 وقتي در روز جمعه براي نماز جمعه اذان گفته مي شود،

شما را تندتر بدوید و براي رسیدن به نماز از خرید و فروش و هر عملي كه 

 «از نماز باز دارد، دست بردارید! 
 

مي گفتند، و “ یوم العروبه” روزي از هفته است كه در عرب قدیم آن را “  جمعه” 

 سپس جمعه اش خواندند، و این نام بیشتر مورد استعمال قرارگرفت. 

 همان نمازي است كه براي خصوص ظهر روز جمعه تشریع شد.“ نماز جمعه” 

 دویدن به سوي نماز جمعه است.“ خدا سعي به سوي ذكر” 

 همان نماز است.“ ذكر خدا” 

امر به ترك كسب و تجارت است، و به طوري كه از سیـــــاق بر مي “ ذروا البیع” 

آید در حقیقت نهي از هر عملي است كه انسان را از نماز باز دارد، حال چه خرید و فروش 

ه خرید وفروش كرد از این باب بوده كه باشد و چه عملي دیگر، و اگر نهي را مخصوص ب

 خرید و فروش روشن ترین مصداق اعمالي است كه آدمي را از نماز باز مي دارد.

این آیه وجوب نماز جمعه و حرمت معامله را در هنگام حضور نماز تأكید نموده 

 است. در ضمن كساني را كه در حال خطبه نماز آن را رها كرده و به دنبال لهو و تجارت

 مي روند، عتاب نموده و عملشان را عمل بسیار ناپسند دانسته است.

 اما بعد از اتمام نماز مي فرماید:

 چون نماز به پایان رسید،»  -

 در زمین پراكنده شوید،

 و از فضل خدا طلب كنید،

 و خدا را بسیار یاد كنید، 

 «! تا شاید رستگار شوید
 

مردم از مسجد به بیرون، و مشغول مراد به پراكنده شدن در زمین، متفرق شدن  

 شدن در كارهاي روزانه براي به دست آوردن فضل خدا، یعني رزق و روزي است.  
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اگر از میان همه كارهاي روزانه خصوصاً طلب رزق را نام برد، براي این بود كه  

مقابل ترك كسب و بیع در آیة قبلي واقع شود، لكن از آن جائي كه منظور از ترك كسب، 

ة كارهائي است كه آدمي را از نماز باز دارد، الجرم منظور از طلب رزق هم همة هم

كارهائي است كه عطیة خداي تعالي را در پي دارد، چه طلب رزق و چه عیادت مریض، و 

یا سعي در برآوردن حاجات مسلمین، و یا زیارت برادر دیني، یا حضور در مجالس علم و 

 كارهائي از این قبیل.
 

این یاد خـــــدا در نفس آدمي رسوخ مي  «خدا را زیاد یاد كنید!» وقتي مي فرماید:  

كند و در ذهن نقش مي بندد و عوامل غفلت را از دل ریشه كن مي سازد و باعث تقواي 

 «َواتَّقُوهللاَ لَعَلَُّكم تُفِلحُوَن ! » دیني مي شود كه خود مایة فالح است: 
  

روایات وارده از ائمة اهل بیت علیهم السالم و همچنین از طریق اهل سنت متفقند  

كه كارواني از تجار وارد مدینه شد و آن روز جمعه بود و مردم در نماز جمعه شركت كرده 

مشغول خطبة نماز بود. كاروانیان به منظور اعالم آمدن خود طبل “ ص”بودند و رسول خدا

را رها كرده و به طرف كاروانیان  “ص”مسجد نماز و رسول هللا  و دایره كوبیدند و مردم

 متفرق شدند. آیه زیر نازل شد:

 و چون در حین نماز از تجارت و لهوي باخبر مي شوند،»  -

 به سوي آن متفرق گشته و تو را در حال خطبه سرپا رها مي كنند،

 بگو !

 آنچه نزد خداست از لهو و تجارت بهتر است! -

 « روزي رسان است!و خدا بهترین  -
 

امر مي كند كه مردم را به خطائي كه “ ص”در این قسمت از آیه, به رسول هللا

 مرتكب شدند, آگاه كند و بفهماند كه كارشان چقدر زشت بوده است! 

ثوابي است كه خداي تعالي در برابر   “آنچه نزد خداست...!” منظور از عبارت 

 مي فرماید.شنیدن خطبه و موعظه در نماز جمعه عطا 
 

در كتاب فقیه روایت آمده كه در مدینه هر وقت مؤذن در روز جــمعـــه اذان مي 

 گفت، شخصي ندا در مي داد كه دیگر خرید و فروش مكنید، حرام است!

در روایت ابي الجارود از امام باقر علیه السالم آمده كه ... در آیة سوره جمعه 

معنایش این است كه براي نماز جمعه شارب )سبیل( خود را كوتاه “ !  فَاسعَوا” عبارت 

براي نماز “ سعي”كنید و موي زیر بغل را زایل سازید و ناخن بگیرید و غسل كنید.  اینها 

 جمعه است.

براي روز قیامت هم همین است كه آدمي خود را براي آن روز مهیا “ سعي” 

 سازد!
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 صل دومف
 

 

 تاریخ تغییر قبله
 

 

 

                                     

 «قَد نَري تَقَلَُّب َوجِهَك في السَّمآِء فَلَنَُولِّیَنََّك قِبلَةً تَرضیها...! »    سوره بقره    151تا  142مستند: آیه 

 190ص2المیزان ج     

 تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به كعبه 

مسلمانان رو به قبلة یهود و نصاري یعني  درمكه بود,“ ص”ایامي را كه رسول خدا 

نماز مي خواندند. این برنامه تا چند ماهي بعد از هجرت آنجناب به مدینه “ بیت المقدس” 

 نیز دوام داشت.

یكي از بزرگترین رخدادهاي دیني و اهم “ كعبه” برگشتن قبله از بیت المقدس به 

 به مدینه با آن روبرو شدند.“ ص”احكام تشریعي است كه مردم بعد از هجرت رسول هللا

در این ایام بود كه اسالم دست به انقالبي ریشه دار مي زند و معارف و حقایق خود 

را نشر مي دهد.  معلوم است كه یهود و غیر یهود در مقابل این انقــــالب ساكت نمي 

لة ایشان بود نشینند، چون مي بینند اسالم یكي از بزرگترین مفاخر دیني آنان را كه همان قب

از بین مي برد، قبله اي كه سایر ملل به خاطر آن تابع یهود بودند، و یهود در این شعار 

 دیني متقدم بر آنان بودند.

این تغییر قبله باعث تقدم مسلمانان و دین اسالم مي شود، و توجه تمامي امت را 

این تمركز همة توجه   یكجا جمع مي كند، و همه در مراسم دیني به یك نقطه رو مي كنند، و

ها به یك سو باعث نجات ایشان از تفرقه مي شود، هم تفرق وجوه شان در ظاهر، و هم 

 تفرق كلمه شان در باطن!

ً قبله شدن  ً وحدت قبله، مخصوصا بر اتحاد مسلمین تأثیر بیشتر و “ كعبه” مسلما

ره، بیشتر اهمیت قوي تري به جاي مي گذارد و از سایر مراسم مانند: دعا و طهارت و غی

ً یهود را كه به شهادت  پیدا مي كند، و یهود و مشركین را نگران مي سازد، مخصوصا

تاریخي كه قرآن از آنان نقل مي كند، مردمي هستند در تمام ادوار اگر حكمي از جانب خدا 

دربارة امور محسوس آمده، مانند: قتال و هجرت و سجده و امثال آن، زیربار نرفته و به 

 دترین وجهي مقاومت كرده اند.شدی

در آیات پیشین همین سوره در قرآن كریم دیده مي شود كه زمینه سازي و مقدمه 

چیني براي چنین تحول عظیمي تدارك دیده مي شود:  نزول آیات مربوط به داستان آمدن 

ابراهیم به مكه، و ساختن بناي كعبه، و مأموریت یافتن ابراهیم و اسماعیل در خصوص 

یر خانة خدا براي عبادت، دعاي آن دو بزرگوار براي كعبه، و امن شدن مكه، و اشاره تطه

به امت مسلمه اي كه در دعایشان از آن یاد مي كنند؛  همه و همه نشان مي دهد كه مسئلة 
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عظیمي در پیش است، و این نشانه هاي تاریخي كه خداي تعالي دربارة كعبه، در آیات 

آن خبر داد، ذهن ها را براي پذیرش این تحول عظیم آماده ساخته  مفصلي از قرآن كریم، از

 بود، و شایستگي و واقعیت قبله شدن كعبه را در آیات مزبور به طور واضح نشان داده بود:

 پس، تو را به زودي به سوي قبله اي بر مي گردانیم,»  -

 كه دوست مي داري،  اینك!  همین امروز! 

 مسجد الحرام كن!روي خود به سوي قسمتي از 

 و هرجا بودید،  رو بدان سو كنید!

هستند، مي دانند كه این برگشتن به طرف كعبه حق “ اهل كتاب” كساني كه 

 است، و حكمي است از ناحیة پروردگارشان,

 « و خدا از آنچه مي كنند، غافل نیست!
 

نازل قبل از “ ص”از بررسي تحلیلي در آیات فوق فهمیده مي شود كه رسول خدا 

شدن حكم تغییر قبله، یعني نازل شدن این آیات، روي خـــــــود را در اطراف آسمان مي 

گردانده، و گویا انتظار رسیدن چنین حكمي را مي كشیده است، و یا توقع رسیدن وحیي در  

امر قبله داشته است، چون دوست مي داشته خداي تعالي با دادن قبله اي مختص به او و 

ش كند، نه اینكه از قبله بودن بیت المقدس ناراضي بوده باشد، چون حاشا به امتش، احترام

از چنین تصوري! فقط از آیه فهمیده مي شود كه آن جناب قبلة اختصاصي “ ص”رسول هللا

 را دوست مي داشته است!
 

از روایات وارده در مورد این حادثة تاریخي، و در مورد شأن نزول آیــــة آن بر 

هودیان مسلمانان را سرزنش مي كرده اند كه شما قبله ندارید و از قبلة ما استفاده مي آید كه ی

از این بابت “  ص”مي كنید و با بیت المقدس به مسلمانان فخر مي فروختند و رسول خدا 

 ناراحت مي شد.
 

شبي، آن نبي رحمت در تاریكي از خانه بیرون شد و رو به سوي آسمان گردانید، 

از ناحیة خداي سبحان برسد و این اندوهش را زایل سازد، پس آیة فوق  منتظر بود وحیي

 نازل شد.

آیة شریفه، قبله اي جدید براي مسلمانان معرفي كرد، و سرزنش یهود و تفاخر آنها 

 را خاتمه داد!

كرده و سپس حكم را “ ص”آیة شریفه، بار اول حكم را مختص به رسول خدا

عموم مؤمنین خطاب شده است.  این خود مؤید این احتمال عمومیت داده و به آن جناب و به 

با مسلمانان مشغول نماز بوده است.  “ ص”است كه آیة نامبرده وقتي نازل شد كه رسول هللا

معلوم است در چنین وضعي اول باید به پیشنماز بگویند: روي خود به جانب مسجدالحرام 

برگردانید و براي همیشه، و بر همة  بكن و بعداً به عموم بگویند: شما هم روي خود را

 مسلمانان واجب است  كه این كار را بكنند:

 « هرجا بودید روي خود را بدان سو كنید!»  -
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سُوَل ....  »  سوره بقره 150و143مستند: آیه   « َوماَجعَلنا الِقبلَةَ الَّتي ُكنَت َعلَیها ااِلّ ِلنَعلََم َمن یَتَّبُِع الرَّ

 203ص2المیزان ج     

  تغییر قبله،  و  پي آمدهاي آن

خداي متعال، فلسفة تغییر قبله، و تحولي را كه بدین سان در شئون جامعة اسالمي  

ً در بار آورد، و مسائلي را كه در این زمی نه وجود داشت، و توهم و ابهاماتي را كه احیانا

 سینة مؤمنین ممكن بود خلجان كند، با آیات باال پاسخ گفته و دفع فرموده است.

 آن توهم این بود كه فلسفة برگرداندن قبله و نسخ قبلة قبلي چه بوده است؟

ه، چه خواهد تكلیف نمازهائي كه تاكنون به قبلة قبلي، یعني بیت المقدس، خوانده شد

 بود؟

وقتي بنا بود خداي تعالي كعبه را قبلة مسلمین قرار دهد، چرا از همان روز اول  

 نكرد و گذاشت تا مدتي مسلمانان رو به بیت المقدس نماز بخوانند . . .؟
 

 خداي تعالي چنین فرمود:
 

و ما آن قبله را كه رو به آن مي ایستادي ) یعني بیت المقدس را ( قبله ... »  -

نكردیم،  مگر براي اینكه معلوم كنیم، چـــــه كسي رسول را پیــــــروي مي كند 

و چه كسي به عقب برمي گردد، هرچند كه این آزمایش جز براي كساني كه 

 «خدا هدایتشان فرموده، بسیار بزرگ است...! 
 

و كساني كه اهل كتابند، مي دانند كه این برگشتن به طرف كعبه حق ... »  -

است،  و حكمي است از ناحیة پروردگارشان، و خــــدا از آنچه مي كنند، غافل 

 « نیست!
 

 و از هرجا بیرون شدي، رو به سوي مسجدالحرام كن!... »  -

 و هرجا هم كه بودید روي بدان سوي كنید،

 علیه شما نباشد، تا دیگر مردم را حجتي 

 مگر آنانكه ستمكارند،

 پس از آنان مترس و فقط از من بترس،

 تا نعمتم را بر شما تمام كنم،

 «! باشد كه راه را بیابند

 

 تغییر قبله هفلسف

تشریع  –خداي تعالي براي روشن شدن فلسفة این تغییر قبله، خاطرنشان فرمود كه 

. تربیت و تكمیل مردم است، صورت نمي گیرداحكام جز به خاطر مصالحي كه برگشتش به 

و منظور از تشریع احكام هم تربیت و تكمیل مردم است و هم جداسازي مؤمنین از غیر 

مؤمنین، و هم مشخص كردن فرمانبران از عاصیان متمرد، و آن سببي كه باعث شد قبلة 
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 گفتیم. یهودیان را مدتي قبلة شما مسلمانان قرار دادیم عیناً همین ها بود كه

“ صفت رسالت” در آیه مشخص فرموده كه “ رسول”خداي تعالي با تأكید بر كلمة 

 در این جداسازي دخالت داشته است!

 

 تكلیف نمازهاي گذشته

یكي دیگر از توهمات این بود كه آن نمازهائي كه مسلمانان به سوي بیت المقدس 

 خواندند، تكلیفش چیست؟

ه و باید باطل باشد، كه خداي تعالي از این ابهام چون ظاهراً نماز به غیر قبله بود

پاسخ فرموده:  قبله مادام كه نسخ نشده قبله است، چون خداي تعالي هر وقت حكمي را نسخ 

مي كند، از همان تاریخ نسخ از اعتبار مي افتد نه اینكه وقتي امروز نسخ كرد دلیل باشد بر 

خود از رأفت و رحمتي است كه به مؤمنین اینكه در سابق هم بي اعتبار بوده است. و این 

 دارد!

 خداوند ایمان شما را ضایع نمي گرداند،»  -

 « خدا به مردم رئوف و رحیم است!

 

 مسلمین هاطالع یهود از تغییر قبل

است، نه “ كعبه” یهود در كتابهاي آسماني خود خوانده بودندكه قبلة پیامبر اسالم  

 فرماید: بیت المقدس، همچنانكه قرآن شریف مي

 آنها كه داراي كتاب آسماني هستند، مي دانند كه آن حق است،»  -

 « و از جانب پروردگارشان مي باشد!

اگر حكم تغییر قبله نازل نمي شد، حجت یهود علیه مسلمین تمام بود، یعني مي  

توانستند بگویند كه این شخص پیغمبري نیست كه انبیاء گذشته وعدة آمدنش را داده بودند، 

ي بعد از آمدن حكم تغییر قبله و التزام به آن، و عمل بر طبق آن، حجت یهود را از ول

 دستشان مي گیرد، مگر افراد ستمگري از ایشان كه زیر بار نروند!

 

 منافع مسلمین در تغییر قبله

 مسلمین با آمدن این فرمان به سه نعمت از طرف خداوند مهربان نایل شدند: 

اینكه وعده اي كه پروردگارشان در كتابهاي آسماني قبلي داده بود، به وقوع   اول: 

 پیوست و حجت علیه یهود تمام شد.

اینكه پي گیري و مالزمت این حكم، مسلمانان را به سوي تمامیت نعمتشان، و   دوم: 

 كمال دینشان سوق مي دهد.

بدین ترتیب خداي تعالي اظهار « ! لَعَلَُّكم تَهتَدُونَ » اینكه در آخر آیه فرمود:   سوم: 

 امیدواري به هدایت مسلمانان به سوي صراط مستقیم كرده است.
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 223ص2المیزان ج                            بقره      144مستند: بحث علمي ذیل آیه 
 

 نیاز به داشتن قبله، و قبله یابي 

اسالم، و اعتبار وجوب خواندن نماز رو به قبله، نمازي كه عبادت  تشریع قبله در 

عموم مسلمین جهان است، و همچنین وجوب ذبح حیوانان رو به قبله، و سایر مستحبات 

مانند: خوابیدن، نشستن، و وضو گرفتن رو به قبله ) و حرام بودن نشستن در توالت رو به 

 كردن قبلة شهر خود، اقدام كنند. قبله،( جملگي باعث شده كه مردم براي پیدا
 

چون در ابتداء امر، تشخیص قطعي قبله براي مردم دور از مكه فراهم نبود، ناگزیر 

با حدس و گمان به تخمین آن اكتفا مي كردند.  رفته رفته ریاضي دانان با استفاده از جدول 

غرافیائي شهرها نجوم به  كار مي رفت، اقدام به تهیة عرض و طول ج“ زیج” هائي كه در 

كردند، و با مقایسة عرض آن با خط استوا و انحراف به سوي شرق یا غرب از طریق 

دائرة ” نسبت به تعیین دقیقتر قبله اقدام نمودند.  سپس به وسیلة “ حبوب و مثلثات” حساب 

 این حساب را براي تمامي افق ها و شهرهاي مسلمان نشین به عمل آوردند.  “ هندیه

استفاده كردند، ولي عمالً به اشتباهاتي “ قطب نما” به جاي این حساب از  بعد از آن

 برخوردند كه صحت قطعي نظریة خود را نتوانستند به ثبوت برسانند.

در زمینة تعیین چگونگي درجات كم كم مشكل پیدا كردن قبلة صحیح شهر ها نیز به 

مرحوم سردار ” یاضي صحت بیشتري نزدیك شد، تا اینكه شیخ فاضل و استاد شهیر ر

براي حل این مشكل كمر همت بست و انحراف قبله را با اصول جدید استخراج “ كابلي

در اختیار “  تحفة االجلة في معرفة القبلة،” نمود, و در رساله اي در این باره به نام 

همگان گذاشت كه در آن طریقة استخراج قبله را با بیان ریاضي روشن ساخت و جدولهائي 

 ي تعیین قبلة هر شهري رسم كرد.برا

 –و خدا جزاي خیرش دهاد !  –از جمله رموزي كه وي موفق به كشف آن گردید 

در خصوص قبلة محرابش در “ ص”كرامت و معجزة باهره اي بود كه براي رسول هللا

 مسجد مدینه اثبات و اظهار كرد.

مسجد دند كه محراب دانشمندان قبالً با حسابهائي كه مي كردند به نتیجه رسیده بو

“ ص”در مدینه رو به قبله نبوده است ولي از طرف دیگر چون ممكن نبود رسول هللا النبي

در ایستادن به طرف قبله و بناي مسجد رو به آن طرف اشتباه كند لذا مسئله پیچیده شده بود 

وده این معنا را روشن ساخت كه محاسبات دانشمندان اشتباه ب“ سردار كابلي” كه مرحوم 

 است و محراب مسجد النبي با محاسبة ایشان دقیقاً رو به كعبه بوده است.

آن وقت روشن شد كه در قرن ها قبل كه اثري از این محاسبات نبود و در حالي كه 

آن جناب در حال نماز بود، وقتي به طرف كعبه برگشت، درست به طرفي برگشته كه اگر 

به خود كعبه برمي خورد، و این خود كرامت  خطي از آن طرف به طرف كعبه كشیده شود،

 ) َصَدَق هللاُ َو َرُسولَهُ ! ( باهر و روشن است
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“ سرتیپ عبدالرزاق بغایري” بعد از مرحوم سردار كابلي، مرحوم مهندس فاضل 

براي بیشترین نقطة زمین قبله اي استخراج كرد و در رساله اي در شناخت قبله نوشت و در 

 نقطه از نقاط مسكوني زمین را نام برد. 1500م كرد كه حدود آن جدول هائي ترسی

مثالً شهر تهران با  –با تدوین این رساله بحمدهللا نعمت تشخیص قبله به كمال رسید 

درجه و  51ثانیه( و طول جغرافیائي )  38دقیقه و  41درجه و  35عرض جغرافیائي ) 

 ضي و نجومي تكمیل یافت.و محاسبات ریا –ثانیه( مشخص گردید  58دقیقه و  28

از لحاظ استفاده از قطب نما نیز اشكال این بود كه دو قطب مغناطیسي زمین با دو 

قطب جغرافیائي آن منطبق نیست و در عین حال كه قطب مغناطیسي به مرور زمان تغییر 

 مي كند، بین قطب شمال جغرافیائي با آن حدود هزار مایل فاصله وجود دارد.
 

“ مرحوم سرتیپ حسینعلي رزم آرا” دس فاضل و ریاضي دان عالیقدرباالخره, مهن

شمسي این مشكل را حل كرد و انحراف قبله را از دو قطب مغناطیسي در  1332در سال 

اختراع “ قبله نمائي” هزار نقطة مسكوني كره زمین مشخص ساخت، براي سهولت كار 

“ قبله نما” هر جا مشخص كند. و این كرد كه به تخمین نزدیك به یقین مي تواند قبله را در 

 در حال حاضر مورد استفاده مي باشد.

 
 

                                     

 « فََوّلِ َوجَهَك َشطَر الَمسِجِد الَحراِم  ...!  »  سوره بقره و بحث روایتي    149مستند: آیه 

 216ص2المیزان ج  

 سال تغییر قبله 

اهل بیت علیهم السالم نقل شده، جزئیات بیشتري از لحاظ  از روایاتي كه از ائمة 

زمان وقوع رویداد تاریخي تغییر قبلة مسلمین به طرف كعبه و چگونگي الهام وحي آن به 

 مشخص مي گردد، كه ذیالً  این جزئیات نقل مي شود:“ ص”رسول هللا 
 

سیزده “ ص”قبله وقتي از بیت المقدس به سوي كعبه برگشت كه رسول هللا »  -

سال در مكه نماز به سوي بیت المقدس خوانده بود و بعد از مهاجرت به مدینه 

نیز، هفت ماه به همان سو نماز خواند و آن وقت خداي تعالي او را به طرف 

 مكه برگردانید.

را سرزنش مي كردند و مي گفتند: تو تابع مائي و به “ ص”یهودیان رسول خدا

از این سرزنش دچار اندوهي “ ص”ول خداسوي قبلة ما نماز مي گزاري! رس

سخت شد و در نیمه شبي از خانه بیرون شد و به آفاق آسمان نگاه مي كرد و 

 منتظر بود از ناحیة خداي تعالي در این خصوص امري صادر شود.
 

بود “ بني سالم” فرداي آن شب، وقتي هنگام نماز ظهر شد، آن جناب در مسجد

و دو ركعت از نماز ظهر را خواند, كه جبرئیل نازل شده و دست به دو شانة آن 
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قَد نَـري تَقَلُِّب َوجَهَك ” حضرت گذاشت و او را به طرف كعبه برگردانید و آیة 

تیجه آن حضرت دو ركعت از یك را بر او نازل كرد و در ن“ …!في السَّماء 

 نماز را به سوي بیت المقدس، و دو ركعت دیگرش را به سوي كعبه خواند.

بعد از این جریان سروصداي یهود و مردم نفهم بلند شد كه چرا از قبله اي كه 

 نقل از امام صادق علیه السالم در مجمع البیان از تفسیرقمي.() « داشت، برگردید!
 

یر قبله، روایات زیادي نقل شده كه بیشتر آنها تاریخ تحویل قبله را از نظر تاریخ تغی

در ماه رجب سال دوم از هجرت، یعني ماه هفدهم از هجرت مي دانند، و صحیح تر هم 

 همین است. 

 در كتاب فقیه آمده كه:

سیزده سال در مكه و نوزده ماه در مدینه به طرف بیت “ ص”رسول خدا… »

 عد از شرح جزئیات شب مورد اشاره در آیه مي گوید: () بالمقدس نماز خواند 

فرداي آن شب هم نماز صبح را رو به بیت المقدس خواند، و هم دو ركعت … 

از نماز ظهر را، سر دو ركعت، جبرئیل آمد و آیه را وحي كرد و آن گاه دست 

 آن جناب را گرفت و رو به كعبه اش كرد.

بودند، رو به كعبه شدند، به طوري  مردمي هم كه پشت سرش به نماز ایستاده

كه زنان جاي فعلي مردان را گرفتند و مردان جاي فعلي زنان را، و این نماز 

ظهر اولش به سوي بیت المقدس و آخرش به سوي كعبه واقع شد.  بعد از نماز 

ظهر خبر به مسجدي دیگر در مدینه رسید، اهل آن مسجد دو ركعت از عصر 

كعت دیگر را به طرف كعبه برگشتند.  آنها نیز اول را خوانده بودند، دو ر

 قبلتینو مسجد … نمازشان به سوي بیت المقدس و آخرش به سوي كعبه شد 

 «همان مسجد است.

خودش ) در مدینه( “ ص”قمي نظیر این روایت را كرده ولي گفته كه رسول خدا 

 بلكه در مسجد بني سالم نماز مي خواند كه این جریان واقع شد.
 

                                     

 

َل بَیٍت ُوِضَع ِللنّاِس لَلَّذي بِبَكَّةَ ُمباَركاً و َ ُهدًي ِللعالَمیَن...!»  سوره آل عمران 97و96مستند: آیه   « اِنَّ اَوَّ

 216ص2المیزان ج

 تغییر قبله و منازعات یهود 

موضوعاتي بود كه در حیات موضوع تبدیل و تحویل قبله, یكي از اساسي ترین  

ً یهود -مادي و معنوي اهل كتاب در “ نسخ” تاثیرات عمیقي داشت.  یهودیان  -مخصوصا

دین را مخالف دین مي دانستند لذا پس از نزول حكم قبله و تحویل آن به سوي كعبه، بحث ها 

 و مشاجرات بین آنان و مسلمان تا زمان طوالني ادامه داشت.

در بین مسلمانان براي ایجاد شبهه در دیـــــن اسالم القاء مي  یهود این موضوع را 

چگونه خانة كعبه در دین ابراهیم مي توانست قبله باشد با اینكه خداوند بیت  –كرد كه 
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المقدس را قبله قرار داده است؟ آیا چنین سخني غیر از قائل شدن به وجود حكم نسخ در دین 

) این بود نظر  با اینكه نسخ خود محال و باطل است!حق ابراهیم چیز دیگري خواهد بود؟  

 یهود. (
 

 اما قرآن شریف پاسخ شبهات آنها را در آیات فوق داده و فرموده: 

است، كه در “ مكه”اول خانه اي كه جهت عبادتگاه مردم نهاده شده، خانة »  -

 آن بركت و هدایت جهانیان است. 

 در آن آیات الهي مشخصي وجود دارد: 

 ابراهیممقام  -

 امنیت كساني كه وارد مكه مي شوند، -

 تشریع حج از طرف خدا براي صاحبان استطاعت مالي، -

 «! خدا از جهانیان بي نیاز است –یعني آن را ترك كند  –كه هركس كفر ورزد 
 

 پس جواب یهود چنین داده شد كه:

، را ابراهیم قبل از بناي بیت المقدس محل عبادت قرار داد“ كعبه” بدون شك 

و غیر آن. اما “ مقام ابراهیم” چنانكه در آن نشانه هائي براي این موضوع هست، مانند: 

بوده است! قرآن كریم “ ع”بیت المقدس را سلیمان نبي بنا كرده است كه قرنها بعد از ابراهیم

پس از پایان یافتن بناي خانة “ ع”داللت دارد بر اینكه عمل تشریع حج نیز به وسیلة ابراهیم

 ه صورت گرفته است:كعب

وعهدنا الي ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتي للطائفین و العاكفین و الركع »  -

 (125بقره )                                                                                                       «السجود!
                             

 

 «َسیَقُوُل السُّفَهاُء ِمَن النّاِس ماَولّیُهم َعن قِبلَِتِهم الَّتي كانُوا َعلَیها...!  »   سوره بقره   142مستند: آیه 

 192ص2المیزان ج   

 پاسخ اعتراضات یهود درباره قبله 

خداي تعالي در قرآن كریم خبر داد كه به زودي یهود بر مسئلة تغییر قبله اعتراض  

 رسول گرامي خود تعلیم كرد كه چگونه اعتراض آنها را پاسخ گوید.خواهند كرد لذا به 

اعتراض آنها این بود كه خداي تعالي از قدیم االیام بیت المقدس را براي انبیاي  

گذشته اش قبله قرار داده بود و تغییر آن به سوي كعبه, چه وجهي داشت؟ اگر این تغییر به 

ض مي كند؟  و اگر به امر خدا نیست آیا پیامبر امر خدا باشد چگونه حكم شرعي خود را عو

 از جانب خود حكم خدا را عوض كرده است...؟

خداي تعالي قبالً در آیات زیر براي آنها پاسخ الزم نازل و بر پیامبر گرامي خود یاد 

 داده بود:
 

 به زودي سفیهاني از میان مردم خواهند پرسید:»  -

 كه رو بدان نماز مي كردند، برگردانید؟چه انگیزه اي مسلمانان را از قبله اي 
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 بگو !

مشرق و مغرب از آن خداست، او هركه را خواهد به صراط مستقیم هدایت مي  -

 كند.

 ما شما را امتي وسط قرار دادیم تا شاهدان بر سایر مردم باشید، -

 و رسول بر شما شاهد باشد،

ر براي اینكه و ما,  آن قبله را كه رو به آن مي ایستادي, قبله نكردیم  مگ

معلوم كنیم چه كسي رسول را پیروي مي كند!  و چـــــه كسي عقب بر مي 

 گردد،

هر چند این آزمایش جز براي كساني كه خدا هدایتشان كرده، بسیار بزرگ 

 است،

 و خدا هرگز ایمان شما را بي اثر نمي گذارد،

 « كه خدا به مردم بسیار رئوف و رحیم است ...!

رسول گرامي خود تعلیم داده بود كه این را بگوید تا بفهمند كه خداوند متعال به 

تمامي جهات ملك خداست و او هر حكمي را كه مي راند، هر زمان طبق مصلحت، و به 

منظور هدایت به سوي صراط مستقیم و كوتاه ترین راه به سوي كمال قوم و صالح ایشان 

 است.

شركین عرب است، بدان جهت بوده دلیل خطاب آنها به سفاهت، كه منظور یهود و م

 كه آنها فطرتشان مستقیم نیست، و رأي شان در مسئلة تشریع دین خطاست.
 

 

 

                                     

 216ص2المیزان ج...!«       َو قالَت طائِفَةٌ ِمن اَهِل الِكتاِب » سوره آل عمران           72مستند: آیه 

 یهود در امر قبله  هتوطئ

در موضوع تغییر قبلة مسلمین از بیت المقدس به كعبه، یهودیان مدینه به توطئه  

دست زدند كه قرآن شریف در آیات فوق پرده “ ص”هائي علیه مسلمین و رسول اكرم اسالم

 از روي این اعمال بر داشته است:

 طائفه اي از اهل كتاب ) یهود( بعضي به بعض دیگر گفتند:»  -

پیغمبر و پیروانش را در نماز اول روز كه به جانب بیت المقدس خواندند، 

تصدیق كنید، ولكن نماز آخر روزشان را كه به جانب كعبه خواندند، تصدیق 

  مكنید!

همچنین گفتند: به غیر خودتان وثوق و اطمینان نكنید) یعني به مؤمنین،( و به  -

واهد نبوت پیغمبر موعود است، آنان خبر تحویل قبله را به سوي كعبه كه از ش

 «اظهار مدارید! 

زیرا در تصدیق نمودن امر كعبه و  افشاء و اظهار داشتن آن، دو محذور برایتان  

 پیش مي آورد:



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                       کتاب سی ودوم: دین اسالم و تاریخ تشریع ان 53

یكي این كه در آن صورت براي مؤمنین هم قبله اي مانند قبـــله شما درست مي 

 رود. شود و در نتیجه آقائي و تقدمتان در موضوع قبله از بین مي

دوم آنكه اگر افشاء و اظهار حقانیت تحویل قبله را به جانب كعبه نمودید، نزد 

پروردگارتان با شما احتجاج كرده و مي گویند: خدایا، اینان با عالم بودن به حقانیت قبلة 

  جدید، ایمان نیاوردند!

تصدیق خداي متعال هم از سخن ابتدائي آنها ) ایمان آوردن به نماز اول روز و  

ننمودن نماز به سوي كعبه، و همچنین موضوع كتمان داشتن آن به منظور هدایت پیدا 

 نكردن مؤمنین، ( پاسخ داده  و مي فرماید:

هدایتي كه مؤمنین بدان محتاجند، و در واقع هدایت و راهنمائي حقیقي نیز »  -

همان است، همانا هدایت الهي مي باشد، نه هدایت و راهنمائي شما، كه 

 ؤمنین از راهنمائي شما بي نیازند.م

شما چه ایمان آورید و چه راه كفر را طي كنید، چه امر قبله را افشاء كنید و 

 «چه مخفي دارید، به هرحال براي آنان چندان تأثیري ندارد.
 

خداي متعال سپس از سخن دیگر ایشان ) یعني ترس از قبله دار شدن مؤمنین، و 

 هود نزد پروردگارشان( پاسخ مي دهد و مي فرماید:قدرت بر احتجاج نمودن با ی

 فضل در دست خداست و به هركه خواهد عطا مي كند،»  -

نه آنكه در دست شما باشد، تا قدرت بر نگهداري آن براي خود و منع نمودن 

 « از دیگران داشته باشید!
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 فصل سوم
 

 

 تشریع روزه
 
 

 

                                     

یاُم ...! »   سوره بقره     185تا183مستند: آیه   «یا اَیُّهاَ الَّذیَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَیُكُم الّصِ

 2ص3المیزان ج      
 

 مقرر شدن روزه بر مسلمین 

 خداوند متعال در قرآن شریف مي فرماید:

 اي كساني كه ایمان آورده اید! »

 بر شما مقرر گردیده، روزه

 همانگونه كه بر پیشینیان شما مقرر شده،

 شاید پرهیزكاري كنید، در روزهائي چند، 

 و هركس از شما بیمار یا در سفر بود، چندي از روزهاي دیگر،

 و بر كساني كه روزه بر ایشان طاقت فرساست، بدلي مقرر شده،

 و آن خوراك بینوائي است! 

 یكي را انجام دهد، برایش بهتر است،و هركس به دلخواه كار ن

 «و روزه داشتن نیك است، اگر بدانید! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  روزه در ادیان دیگر هسابق

 به طوري كه از ظاهر آیه استفاده مي شود, منظور از اینكه فرمود: 

 “ روزه به امتهاي پیشین نیز واجب بوده است.” 

امت هاي پیشین از پیروان پیغمبران قبل از اسالم است مانند: امت موسي و عیسي  

ولي این آیه در مقام بیان این معني نیست كه تمام امت هاي گذشته و پیروان  علیهماالسالم

جمیع پیامبران، مكلف به روزه گرفتن بوده اند و یا در صدد بیان اینكه روزه اي كه بر 

ایشان واجب بوده، از هرحیث مثل روزه اي است كه بر این امت واجب شده، نیز نمي باشد، 

 نه از نظر وقت و سایر مشخصات. بلكه از نظر اصل روزه است،

در قرآن كریم تعیین نشده كه این پیشینیان چه كساني هستند، جز اینكه از ظاهر 

بر مي آید كه اهل دین آسماني بوده اند و روزه بر ایشان واجب بوده “ َكما ُكتَِب، ” عبارت 

 است.

داللت بر در تورات و انجیل فعلي كه در دست یهودیان و مسیحیان است چیزي كه 

وجوب روزه بكند، نیست، فقط آن را بزرگ شمرده و ستوده اند.  ولي در عین حال تا به 

امروز در سال چند روزي را به اشكال مختلف روزه مي گیرند. مثل روزه اي كه در آن 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                       کتاب سی ودوم: دین اسالم و تاریخ تشریع ان 55

 خوردن گوشت یا خوردن شیر یا مطلق خوردن و آشامیدن را ترك مي نمایند.

و روزة مریم سالم هللا علیها، فقط ترك “ ع”كریادر قرآن كریم از قضیة روزه ز

 سخن گفتن آنان را نقل فرموده است.

اساساً عبادت بودن روزه امري است كه فطرت انساني خود به آن پي مي برد، و از 

طوایفي هم كه پیرو ادیان آسماني نبوده اند، مثل مصر و یونان و روم قدیم نیز نقل شده 

ه روزه معتقد بوده اند، و هم اكنون طبق عقاید خود روزه مي است. بت پرستان هند نیز ب

 گیرند.

 

 مقدمه چیني براي تشریع روزه

دو آیة فوق الذكر در قرآن كریم، نسبت به آیة سومي جنبة مقدمه دارد، چون كه 

گوینده در صدد بیان وظیفه اي نسبتاً سنگین و دشوار بوده و احتمال تمرد و سرپیچي دربارة 

رفته است لذا براي اینكه شنوندگان آمادة دریافت حكم شوند و دچار اضطراب و آن مي 

نگراني نگردند، مطالبي را به طور مقدمه بیان فرموده است تا ذهن مخاطب را با مالیمت 

 متوجه تشریع حكم روزه بكند.
 

مطالبي كه ذكر شده انواع تخفیفات و تسهیالتي است كه در تشریع این حكم به كار 

 ه و منافعي است كه در دو جهان براي او در بر خواهد داشت.رفت

از این رو, بعد از ذكر واجب شدن روزه، بالفاصله مي فرماید:  شما تنها امتي 

نیستید كه مكلف به روزه گرفتن شده اید بلكه این حكم دربارة پیشینیان شما از امتهاي گذشته 

 نیز بوده است.

یة عمل به حكم روزه ) لعلكم تتقون!( چیزي را كه عالوه بر اینكه امید است در سا

است كه بهترین توشة كساني “ تقوي  ”به مقتضاي ایمانتان مي جوئید، بیابید، و آن همان 

 است كه به خدا و روز جزا ایمان دارند.

 سپس اشاره مي كند به مدت معدود و اندك آن كه شامل همه اوقات نخواهد شد.

ر نظر گرفته شده، مي شمارد و مي فرماید: ما رعایت حال آنگاه, تخفیفاتي را كه د

” كساني را كه مشكل دارند، كرده ایم، حتي كساني كه اصالً طاقت روزه را ندارند باید 

 بدهند و بینوائي را غذا دهند.“ فدیه

پس سزاوار است روزه را از روي عالقه و رغبت به جاي آورید و در انجامش 

 راه ندهید!سنگیني و كراهت به خود 
 

 

 ماه رمضان هفرمان تشریع روز

فمن شهد منكم ” بعد از این مقدمات هفتگانه، دستور روزه گرفتن را با عبارت 

 در آیة سوم صادر مي فرماید كه فرمان تشریع است:“ الشهر فلیصمه ! 

 ماه رمضان،...   » -
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 كه قرآن در آن نازل شده،

 ... هركس از شما ماه رمضان را درك كند،

 «! باید روزه بدارد...
 

تشریع این حكم براي این است كه كساني كه ایمان آورده اند، متقي و پرهیزكار 

شوند، نه اینكه پروردگار عالمیان نیازي به روزه گرفتن مؤمنین داشته باشد!  ...  لعلكم 

 تتقون!
 

 مانند:آنچه به حال عموم مردم مناسب است این است كه در امور مورد نیاز همگان 

تا به واسطة این خوردن و آشامیدن و تمایل جنسي، از شهوات مشروع خودداري كنند، 

تمرین اراده شان تقویت شود و بتوانند از شهوت هاي نامشروع نیز خودداري نمایند و به 

سوي پروردگارشان تقرب جویند زیرا كسي كه بخواهد با عالم قدس و طهارت ارتباط پیدا 

 چیز كه او را از خدا باز مي دارد، دوري گزیند!كند باید از هر

كسي كه در امور مشروع و مباح دعوت خدا را اجابت كند و خودداري نمـــاید، مي 

تواند در امور غیرمشروع و حرام،  بهتر جلو خود را بگیرد و اطاعت فرمان خدا را 

 بنماید!

دهد و روزهاي زمان  اجراي این فرمان را خداي متعال, شهر رمضان قرار مي 

 معدودي كه در آیه ذكر مي فرماید، همان روزهاي ماه مبارك رمضان است.

ماه رمضان، ماه نهم از ماههاي عربي است كه بین شعبان و شوال واقع شده است.  

 در قرآن كریم هیچ ماهي جز ماه رمضان با نام ذكر نشده است.

مضان دفعتاً بر قلب پیغمبر ماه رمضان ماه نزول قرآن است.  حقیقت قرآن در ماه ر

 گرامي خدا نازل شد ولي تفصیل آن در مدت پیغمبري آن حضرت به تدریج نازل گردید.
 

                                     

فُث اِلي ِنسائُِكم...! »  سوره بقره وبحث روایتي  187مستند: آیه یاِم الرَّ  «اُِحلَّ لَُكم لَیلَةَ الّصِ

 67ص3المیزان ج 

 تغییر شرایط روزه در جنگ خندق 

 در تفسیر قمي از حضرت امام صادق علیه السالم روایت كرده كه فرمود: 
 

خوردن و آمیزش در شبهاي ماه رمضان بعد از خواب حرام بود یعني هركس ” 

نماز عشاء را مي خواند و افطار نكرده مي خوابید، موقعي كه بیدار مي شد، حرام 

 همچنین آمیزش با زنان در شب و روز ماه رمضان ممنوع بود.بود افطار كند، و 

پیرمرد سالخورده “  خوات بن جبیر انصاري” به نام “ ص”مردي از یاران پیغمبر

روزه دار بود. شامگاهان نزد “ ص”اي ناتوان بود و در جنگ خندق مانند پیغمبر

و خسته بود و همسرش آمد و غذا خواست گفتند: نخواب تا غدائي تهیه كنیم. ولي ا

آوردن غذا هم قدري طول كشید و خواب او را در ربود. وقتي كه بیدار شد به 

همسرش گفت: امشب افطار بر من حرام شد و با مدادان با همان حال گرسنگي 
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براي كندن خندق حاضر شد و در این بین از شدت گرسنگي بیهوش گردید. 

 حضرت او را دید و بر حالش رقت آورد.

ز جوانان هم بودند كه شبهاي ماه رمضان پنهاني با زنـــــان خود در مي یك دسته ا

 آمیختند لذا خداي متعال این آیه را نازل فرمود:
 

 آمیزش با زنانتان در شب روزه براي شما حالل شد،»  -

 ایشان پوشاك شما هستند و شما پوشاك ایشانید،

 خدا دانست كه شما به خودتان خیانت مي كردید،

 عطف توجه كرد و از شما درگذشت.بر شما 

 اكنون با آنان در آمیزید و آنچه خدا برایتان مقرر فرموده بجوئید،

 و بخورید و بیاشامید تا رشتة سیاه از رشتة سفید صبحدم برایتان نمایان گردد

 سپس روزه را تا شامگاه به پایان رسانید،

 ید!و در حالي كه در مسجدها معتكف هستید با زنان در نیامیز

 اینها حدود خدا هستند، بدانها نزدیك نشوید!

 بدینسان، خدا آیات خود را براي مردم بیان مي كند،

 « شاید پرهیزكاري كنند!

بدین ترتیب، اجازة آمیزش در شب روزه داده شد و همچنین خوردن بعد از خواب تا 

 “طلوع فجر جایز گردید.

در روایات متعددي نقل كرده  مضمون این حدیث را كلیني و عیاشي و دیگران نیز

و سبب نازل “ خوات انصاري” اند و همة آنها معتقدند كه سبب نازل شدن آیة فوف داستان 

 شدن حلیّت آمیزش،  قضیة جوانان است.
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 فصل چهارم
 

 تاریخ كعبه و تشریع حج
 

 

 

 

                                     

َل بَیٍت ُوِضَع ِللنّاِس لَلَّذي بِبَكَّةً ُمباَركاً َو ُهدًي ِللعالَمیَن...! اِنَّ »  سوره آل عمران97و96مستند: آیه   «اَوَّ

 252ص 6المیزان ج

 عبادت در جهان  هاولین خان

قرآن كریم در آیة فوق تاریخ بناي كعبه و هدف از ساخت آن را به مردم اعالم مي  

 دارد.
 

 هدف بناي كعبه :  -1

 منظور از اینكه مي فرماید:
 

 «اول خانه اي كه جهت عبادتگاه مردم نهاده شده،  خانه مكه است!»   -

بنا كردن آن براي عبادت و پرستش خداست، تا مردم آن را وسیلة عبادت حق قرار  

داده، و از مسافت هاي دور به قصد زیارتش بیایند، و در آن مكان به پرستش خداي متعال 

 بپردازند.

“ مبارك و میمون،” دلیل بر این موضوع، خود آیة شریفه مي باشد كه خانة كعبه را 

 دانسته است!“  راهنما و هدایت كنندة جهانیان،” معرفي كرده است و در عین حال آن را 

اشاره اي به “ بّكه” نیز دلیل دیگري به این معناست زیرا در كلمة “  بّكه” خود لفظ 

خانة كعبه مي باشد، كه براي طواف و نماز و سایر عبادات به آنجا ازدحام آوردن مردم نزد 

 هجوم مي آورند.
 

 نامگذاري كعبه: -2

نامیده به “ بّكه” زمین خانه مي باشد. اینكه آن را قرآن “ بّكه” منظور از كلمة 

 جهت ازدحامي است كه مردم در آنجا مي كنند.

“ بّكه” گفته اند و بعضي ها نیز “ مّكه” را همان كلمه و لفظ “ بّكه ” بعضي كلمة 

یعني جاي “ مطاف” و بعضي آن را “ مسجد الحرام” و بعض دیگر اسم “ حرم” را اسم 

 گردیدن و دور زدن دانسته اند.
 

 مبارك بودن كعبه: -3

گویند، چون خیر كثیر و فراواني بر آن افاضه و در آن قرار داده “ مبارك” كعبه را  

شده است. گرچه مبارك بودن خانة كعبه شامل بركات دنیوي و اخروي است اما از تقابل آن 
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روشن مي شود كه مراد تنها بركات دنیوي است كه عمدة آن، “ !ُهدًي ِللعالَمیَن ” با عبارت 

 ان و آبادي آن به واسطة حج است.وفور ارزاق و توجه مردم به عمر

بنابراین، مبارك شدن كعبه همانا جامة عمل پوشاندن به دعاي حضرت ابراهیم علیه  

 السالم است كه در آیات سورة ابراهیم بدان تصریح شده است.
 

 راهنما بودن كعبه: -4

موضوع راهنما بودن كعبه براي جهانیان به واسطة نشان دادن سعادت اخروي آنان 

رساندنشان به كرامت قرب الهي است زیرا خداي متعال آن را براي عبادت و پرستش  و

 حق قرار داده است و نزد آن انواع و اقسام عبادت را تشریع فرموده است.

از این كه در تمام ادوار تاریخ مقام كعبه محترم و محل عبادت بوده است، اوالً نشان 

جع به سعادت دنیوي است و هم اخروي، چنانكه آن است كه، هدایت و راهنمائي آن هم را

 نحوة هدایتش عمومیت داشته و جمیع مراتب هدایت را شامل مي شود.

ثانیاً هدایت آن مربوط به عالم خاص و دستة مخصوصي چون فرزندان ابراهیم یا   

 عرب یا مسلمانان نبوده، بلكه شامل تمام جهانیان است!

 

 آیات الهي در كعبه:-5
 

 «....فِیِه آیاٌت بَیِّناتٌ » ـ 

در خانة كعبه وجود دارد و این “ نشانه هاي روشن،” از آیة شریفه بر مي آید كه 

 نشانه ها هریك براي غرض خاصي بوده و چنین شرح شده است:

 مقام ابراهیم -1

 امنیت كعبه -2

 واجب شدن حج براي توانگران -3

 

بر آن بوده است. و “ ع”خلیلسنگي است كه اثر پاهاي حضرت ابراهیم   مقام ابراهیم

كنار خانة كعبه مدفون “ مقام ابراهیم” چنانكه معروف است آن سنگ در مكان مشهور به 

 است.

در قصیدة المیة خود بدان اشاره “ ص”چنانكه ابوطالب عم بزرگوار پیامبر اكرم

 كرده و گفته:

 و موطيء ابراهیم في الصخر رطبه»  

 «ــه حافیا غیر ناعل! علي قدمیــــــــــــــــــ    
 

فهمیده مي شود كه خود خانة كعبه، یا قسمتي “ مقام ابراهیم” و چه بسا از عبارت 

 بوده است.“ ع”از آن جایگاه عبادت كردن ابراهیم 

 

َو » هم از نشانه هاي روشن است كه در كعبه وجود دارد. البته، جملة  خدا هامنیت خان



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                       کتاب سی ودوم: دین اسالم و تاریخ تشریع ان 60

 ً براي بیان یك حكم تشریعي است نه آنكه بخواهد امنیت تكویني خانه « ...!َمن َدَخَل كاَن آِمنا

را بیان كند لكن از ظاهر آن مي توان پي برد كه اخبار از تشریع قبــــلي مي دهد، و حكم 

امنیت آن از دوران پیشین پابرجا بوده است، چنانكه از دعاي حضرت ابراهیم ) مذكور در 

 بر مي آید.سورة بقره و سورة ابراهیم،( چنین 

بین اعراب جاهلیت محفوظ بوده “ ص”این مطلب پیش از بعثت رسول اكرم اسالم

 است و تا زمان حضرت ابراهیم سابقه دارد.

نرسیدن حوادث و فتنه بر “ امنیت خانه” اما اینكه بعضي ها گمان كرده اند مراد از 

را رد مي كند، آن است، مطلبي است كه تاریخ جنگها و اختالل امنیت ها در مكه آن 

 مخصوصاً حادثه اي كه پیش از نزول آیة زیر در آنجا روي داد:
 

آیا كافران مكه ندیدند كه ما آن شهر را حرم امن و امان قرار داده ایم، »  -

 «درصورتي كه از اطرافشان مردم دیگر را مي ربایند؟ 
 

بیشتري ندارد و آیة فوق زاید بر امنیت و استقرار و استمرار آن در حرم، داللت 

كعبه قائل شده و روشن است كه این امر هم به واسطة احترامي است كه مردم براي خانة  

واجب مي شمردند، نه اینكه امنیت آن   –كه در شریعت ابراهیم ثابت بوده   –تعظیم آن را 

 تكویني باشد!
 

دارد. آیة  هم از نشانه هاي روشني است كه در كعبه وجود  تشریع حج براي توانگران

شریفه داللت دارد بر اینكه تشریع عمل حج سابقه دار بوده است، همچنانكه در شریعت 

بوده، در شریعت اسالم نیز با آیة شریفه امضا شده است و آن بر توانگران و “ ع”ابراهیم 

 كساني كه استطاعت این راه را داشته باشند، واجب گشته است!

 
                               

 

 252ص 6سوره آل عمران و بحث تاریخي و تحقیقي                          المیزان ج97و96مستند: آیه
 

 مشخصات كعبه

 

 شكل كعبه: -1

شكل كعبه تقریباً مربع  است و با سنگ هاي كبود بسیار محكمي درست شده است.   

 متر است. 16ارتفاع فعلي آن 
 

ارتفاع آن بسیار كوتاه بوده است به طوري كه رسول “ ص”) در زمان رسول هللا

مباركش باال رود و بت  هائي را كه  هعلیه السالم دستور مي دهد بر شانبه علي “ ص”هللا

 بر سقف كعبه نهاده شده بودند، بشكند و پائین بیاورد.(
 

 10در آن قرار دارد و همچنین ضلع مقابل آن، ده متر و “ ناودان ”طول ضلعي كه 
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 سانتي متر است، ولي طول دو ضلع دیگر آن دوازده متر مي باشد.
 

 خانة مباركه در ارتفاع دو متر از كف زمین واقع شده است.“  درب” 
 

) براي كسي كه مي خواهد وارد در ركني كه طرف چپ درب خانه “ حجر االسود” 

 قرار گرفته و در ارتفاع یك متر و نیمي نصب شده است. خانه شود، (
 

سنگ ثقیلي است كه شكل بیضي غیرمنظمي دارد. رنگ آن “  حجراالسود” سنگ 

سیاه مایل به سرخي است و روي آن نقطه هاي سرخ و خط هاي زردرنگ وجود دارد. قطر 

 آن قریب سي سانتي متر است.
 

و زاویة “ ركن عراقي” د. زاویة شمالي را معروفن“ ركن” زوایاي كعبه از قدیم به 

كه  -و زاویة شرقي را “ ركن یماني” و زاویة جنوبي را “ ركن شامي” غربي را 

 مي نامند.“ ركن اسود”  -حجراالسود در آن قرار دارد
 

“  ملتزم” مي باشد، “ ركن حجراالسود” و “ درب خانه” مقدار مسافتي كه بین 

ف كننده براي دعا و استغاثه به خداوند، بیشتر در آنجا نامیده مي شود زیرا شخص طوا

 متوقف مي شود.
 

موسوم “ میزاب رحمت” خانه، بر دیوار شمالي قرار دارد و به “  ناودان” اما 

آن  954است. آن را حجاج بن یوسف احداث كرده و سپس سلطان سلیمان عثماني در سال 

ناودان دیگري كه  1021و سلطان احمد در سال را به ناوداني از نقره تبدیل نمود و بعد از ا

از طال ساخته و میناكاري شده بود به جاي آن نصب كرد.  بعداً سلطان عبدالحمید عثماني 

هجري قمري ناوداني از طال آورد و بر آن نصب كرد كه اكنون همان  1273در سال 

 ناودان برجاست.
 

موسوم است. دو “ حطیم” ه در مقابل ناودان دیوار قوسي شكلي كشیده شده كه ب

طرف این دیوار به دو زاویة شمالي و غربي خانه منتهي است كه فاصلة دو طرف آن تا 

زاویة خانه به دو متر و سه سانتي متر مي رسد.  ارتفاع آن یك متر است كه از طرف داخل 

به سنگهاي مرمر منقش، پوشانده شده، و مسافت وسط آن تا وسط ضلع خانه هشت متر و 

 سانتي متر است. 44

 گویند.“ ِحجر اسماعیل” كعبه را  هاقع بین دیوارة حطیم و دیوار خانفضاي و
 

بنا فرمود، قریب سه متر از حجر “ ع”در اولین ساختماني كه حضرت ابراهیم 

اسماعیل در داخل خانة بود، و باقي آن جایگاه گوسفندان هاجر و فرزندش اسماعیل بوده 

 دفن هستند.“ حجر اسماعیل” اسماعیل همان جا،  یعني در است. گویند هاجر و 

 

 پیراهن كعبه: -2 

در روایاتي كه راجع به تاریخ زندگي هاجر و اسماعیل و آمدنشان به سرزمین مكه 

عباي خود را به در خانة كعبه آویزان “ هاجر” است، نقل شده كه پس از پایان بناي كعبه 
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 كرد.

است كه با “ تبّع،  ابوبكر اسعد” پوشانید، “ پیراهن” گویند اولین كسي كه به كعبه 

بردهائي كه به نخهاي نقره مزین شده بود آن را پوشانید و بعد از او جانشینانش نیز همین 

عمل را انجام مي دادند و سپس مردم با جامه هاي مختلف آن را مي پوشاندند و بعضي را 

طعات كهنه مي شد، قطعة تازه اي روي آن روي هم مي انداختند و هر زمان كه یكي از آن ق

 آویزان مي كردند.

ادامه داشت. او مردم عرب را مأمور كرد تا “ قصّي بن كالب” این عمل تا زمان 

ساالنه پارچه اي تهیه كرده و پیراهن كعبه قرار دهند. قانون وي همچنان میان فرزندانش 

قریش سال دیگر به نوبت این عمل را یك سال و قبایل “ ابوربیعه بن مغیّره” ادامه داشت. 

 انجام مي دادند.

نیز آن را با جامه هاي یماني پوشانید. پیراهني كه پیغمبر اكرم “ ص”رسول اكرم

اسالم بر آن نهاد همچنان بر خانة كعبه آویزان بود تا وقتي كه مهدي عباسي  به حج خانة 

شده و روي پیراهن خانه متراكم خدا آمد و خادمان كعبه شكایت كردند كه قطعات آن متفرق 

گشته و بیم سقوط آن مي رود. مهدي دستور داد تا آن را برداشته و به جاي آن پیراهن 

واحدي بیاویزند و هر سال یك بار آن را عوض كنند. این عمل همچنان ادامه پیدا كرد و تا 

 كنون نیز به همان وضع سالي یك بار عوض مي شود.

ز طرف داخل دارد.  اول نفري كه آن را از داخل پوشانید، خانة كعبه پیراهني هم ا

مادر عباس بن عبدالمطلب بود. او به واسطة نذري كه براي فرزندش عباس كرده بود، این 

 عمل را انجام داد.

 

 كعبه: هعظمت خان -3 

 خانة كعبه نزد تمام مردم و طوایف مختلف، بزرگ و مقدس بوده است: 

كه پیش “ سیوا ” عظمت نگریسته و معتقد بودند كه روح هندي ها آن را با دیدة 

شمرده مي شود، هنگامي كه با زنش بالد حجاز را مي گشت، در “ اقنوم” آنان سومین

 حجراالسود حلول كرده است.

ستاره پرستان فرس و كلدانیان خانة كعبه را یكي از بیوت هفتگانه معـــــظم مي 

 است. “ زحل” اي آن مي گفتند: كعبه خانة دانستند كه به واسطة قدمت و طول بق

مارس، واقع در باالي كوهي در  -2كعبه،   -1) بیوت هفتگانة آنان عبارت بود از: 

بیت غمدان، در شهر  -5نوبهار، در شهر بلخ،  -4مندوسان، در طرفهاي هند،  -3اصفهان، 

ترین قسمتهاي خانه اي در باال  -7كاوسان، واقع در شهر فرغانة خراسان،  -6صنعا، 

 كشور چین. (

در آن “ هرمز”فارسیان نیز كعبه را احترام مي نمودند زیرا عقیده داشتند كه روح 

 حلول كرده است. بسا مي شد كه به عزم زیارت به آنجا مسافرت مي كردند.

یهودیان هم خانة كعبه را بزرگ مي شمردند و در آنجا خدا را طبق مراسم دین  

دند.  صورت ها و اشكالي هم در آنجا قرار داشت كه از جمله ابراهیم پرستش مي كر
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صورت ابراهیم و اسماعیل ) در حالي كه به دست هایشان تیرها گرفته بودند،( بـــه نظر 

در آنـــجا بود  كه از آن استـــفاده مي “ مریم و مسیح ” مي رسید.  همچنین دو صورت از 

 د.شود مسیحیان نیز آنجا را مقدس مي دانستن
 

مي “ خــانـــــة خدا ” عربها باالترین تعظیم را دربارة آن انجام مي دادند و آن را 

دانستند و از هر سوي به عنوان حج به آنجا روي مي آوردند و خانه را هم بناي ابراهیم مي 

را نیز از دین ابراهیم مي شمردند. این عقاید به طور توارث بین “ حج” دانستند.  موضوع 

 .قي مانده بودآنها با

 

 كعبه: هریاست خان -4

براي او، و بعداً براي فرزندانش ثابت “ ع”ریاست خانة كعبه در زمان اسماعیل 

بر آنان غالب شده و ریاستش را به دست گرفتند. بعدها “ جرهم” بود، تا اینكه عربهاي 

داشتند، پس  بودند و در قسمتهاي پائین مكه سكونت“ بني كركر” كه طایفه اي از “ عمالقه”

كه در قسمت باالي مكه اقامت داشتند، پیروز شده و “  جرهم” از جنگهاي متعددي بر 

 ریاست خانة كعبه را به دست گرفتند.

این ریاست براي عمالقه دوام چنداني نداشت و به زودي به جرهم منتقل شد و آنها 

ساختمان آن افزوده و سال ریاست خانه را به دست گرفتند و در این مدت به  300قریب 

 ارتفاع آن را باال بردند.
 

كثرت پیدا كردند و نیرومند شدند و از طرفي هم جاي “ ع”كم كم فرزندان اسماعیل

سكونتشان تنگ و در مضیقه واقع گشتند و به ناچار با جرهم جنگ كرده و بر آنها غالب 

 شدند و از مكه خارجشان كردند.

“ خزاعه”بود و از طائفة “ عمرو بن لحي”  رئیس فرزندان اسماعیل در آن وقت

بر مكه مسلط شد و ریاست كعبه را به دست گرفت. همین عمرو  “ عمرو” محسوب مي شد. 

 اولین كسي بود كه بر خانة كعبه بت هائي قرار داد و مردم را به پرستش آن دعوت كرد.

ام به مكه آورد اول بتي كه در آنجا نصب كرد به نام هبل موسوم بود كه آن را  از ش

و بعداً بت هاي دیگري به آن افزود و باالخره بت پرستي در اعراب شایع و عبادت و 

 پرستش خدا مطابق دین حنیف ابراهیم متروك شد.

ریاست خانة كعبه در بین طائفة خزاعه تا زمان حلیل خزاعي ادامه داشت. حلیل پس 

د مقرر نمود و گشودن و بستن از خود ریاست آن را به دخترش كه زن قصي بن كالب بو

 درب خانة كعبه را به مردي از خزاعه كه نامش ابوغبشان بود محول كرد.

ابوغبشان این حق را در برابر شتر و مشگي پر از شراب به قصي بن كالب 

از آن “ زیان بارتر از معاملة ابو غبشان!” فروخت كه در میان عرب ضرب المثل معروف 

 زمان شایع گشت.

آن ریاست خانة كعبه به قریش منتقل شد. قصي بن كالب ساختمان كعبه را پس از 

 تجدید كرد.
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مكه را “ ص”وضع خانة كعبه به همین نحو ادامه داشت تا زماني كه رسول اكرم 

فتح كرد و داخل آن شد. حضرت فرمان داد تا تصاویري كه بر خانة خدا بود پائین آورده و 

 محو كردند و بت ها را شكستند.

بر “ ع”كه عبارت از سنگي است كه اثر قدم هاي حضرت ابراهیم“ مقام ابراهیم” 

آن باقي مانده، در آن زمان در جوار كعبه نمایان بود، لكن آن را در محلي كه فعالً به مقام 

 ابراهیم معروف است، دفن كردند.
 

شخص  اخبار و داستانهاي مربوط به كعبه زیاد است لكن ما به قسمت هائي كه براي

 محقق براي فهم آیات حج و كعبه الزم بود، اكتفا كردیم.
 

این نكته شایان ذكر است كه در مورد خانة كعبه هیچ یك از فرق اسالمي با هم 

اختالف نظر ندارند و این از خصوصیات كعبه است كه مورد  اتفاق تمام مسلمین جهان 

                     است.

            

َل بَیٍت ُوِضَع ِللنّاِس لَلَّذي بِبَكَّةً ُمباَركاً َو ُهدًي ِللعالَمیَن...! »  سوره آل عمران 79و96مستند: آیه  «اِنَّ اَوَّ
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 تاریخ ساختمان كعبه

این بحث تاریخي از روایات و تواریخ اسالمي در ذیل آیة شریفة فوق نقل شده كه   

كعبه در ادوار مختلف تاریخ بوده و در ضمن نشان دهندة جزئیات تاریخي ساختمان 

 مشخصات عمومي حرم مقدس الهي را نیز شامل است.

اول خانه اي كه جهت عبادتگاه مردم نهاده  -آیة شریفه متذكر این نكته است كه 

اما اینكه خانة كعبه اولین خانه است كه در روي زمین بنا شده تا  - شده، خانة مكه است

وند و قبل از آن خانة دیگري ساخته نشده باشد، معنائي است كه لفظ آیه مردم از آن منتفع ش

 به آن داللتي ندارد.
 

 اولین بناي كعبه: -1

“ ع”آنچه مسلم وقطعي است، این است كه بنا كنندة خانة كعبه ابراهیم خلیل الرحمان  

فرزندش  است.  كساني هم كه در آن موقع اطراف آن اقامت كرده و توطن نموده اند، تنها

 شهرت داشتند.“ جرهم” اسماعیل و عده اي از قبایل یمن بودند كه به 

خود خانة مباركه بنائي است تقریباً مربع شكل و زوایاي چهارگانة آن به سوي چهار 

جهت ) شمال و جنوب و مشرق و مغرب( واقع شده و به این واسطه بادها هر اندازه تند و 

 ا شكافته و نمي گذارند به خانه لطمه اي وارد شود.سریع باشند، زوایاي خانه آنها ر
 

 تجدید بناي كعبه قبل از اسالم: -2

نهاده “ ع”ساختمان كعبه در قرون متمادي همان بنائي بود كه حضرت ابراهیم خلیل  

بود و بعد ها رو به خرابي رفته یا بر اثر حادثه اي خراب شده كه تجدید ساختمان آن را 
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 ؤمنین علیه السالم چنین تعریف مي كند:روایتي از امیر الم
 

خانة كعبه اولین خانه اي نیست كه در روي زمین ساخته شده بلكه پیش از آن هم ”   

خانه ها بودند لكن خانة كعبه اولین خانة مباركي است كه براي پرستش و عبادت كردن 

آن را بنا مردمان درست شد. در آنجا هدایت و رحمت و بركت جمع است.  اول كسي كه 

آن را ساختند، براي “ جرهم”بود, بعداً كه خراب شد، قومي از عرب “ ع”كرد ابراهیم

 “آن را درست كردند. “ قریش” آن را بنا كردند و پس از آن “ عمالقه” مرتبة سوم 
 ) نقل از شهرآشوب(  

 

“ ص”یكي از اجداد رسول اكرم اسالم -“ قصي بن كالب” چون ریاست كعبه به 

رسید آن را خراب كرد و مجدداً به طرزي محكم بنا نمود و  -دوم پیش از هجرتدر قرن 

 سقف آن را با چوبهاي ضخیم درخت خرما و غیرآن پوشانید.

را كه محل حكومت و مشورت با “ دارالندوه” همچنین در جوار كعبه ساختمان 

د تا خانه اصحابش بود، ساخت. سپس چهار جهت خانة كعبه را بین طوایف قریش قسمت كر

 هایشان را در اطراف آن بسازند و درهاي خانه ها را به جانب كعبه باز كنند.

 

 :“ ص”تجدید بناي كعبه در عصر رسول هللا -3

، سیلي خانة كعبه را خراب كرد.  طوایف “ص”پنج سال قبل از بعثت پیامبر اكرم  

“ باقوم رومي” ائي آن را عرب براي بناي آن اقدام كرده و با مشاركت هم آن را ساختند.  بنّ 

 به عهده داشت كه یك نجار مصري هم او را كمك مي كرد.

رسید، هر یك از طوایف نامبرده مي خواست تا “ حجراالسود”چون موقع نصب 

افتخار نصب آن را به خود اختصاص دهد، بدین جهت بین آنها مشاجره و نزاع درگرفت، تا 

را، كه در آن وقت جواني سي و “ ص”محمد باالخره همه حاضر شدند كه در آن موضوع

قرار دهند, و به حكمیت او راضي شوند، زیرا به خردمندي و درستي  َحَكمپنج ساله بود، 

 رأي او معترف بودند.
 

باالپوشي خواست و حجراالسود را در میان آن نهاد و دستور داد تا “ ص”محمد

چون حجراالسود به محل نصبش قبایل عرب با شركت یكدیگر اطراف آن را بلند كنند. 

 نزدیك شد، خود حضرت آن را گرفته و در جایش نصب فرمود.

از طرفي چون از لحاظ بودجه و هزینة ساختمان در مضیقه افتاده بودند به ناچار 

“ حجراسماعیل”ارتفاع آن را كوتاه گرفتند و مقداري هم از مساحت خانه را كه واقع در 

 ن خارج كردند.بود، از حدود بناء و ساختما
 

 یزید : هخدا به وسیل هتخریب خان -4

در عهد یزید بن معاویه “ عبداله بن زبیر” بناي خانة كعبه به همین صورت بود تا 

بر حجاز مسلط شد. فرمانده یزید كه حصین نام داشت به فرمان او با عبداله به جنگ 

ساختمان كعبه خراب شد و  پرداخت و خانة كعبه را هدف منجنیق قرار داد.  در این حادثه



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                       کتاب سی ودوم: دین اسالم و تاریخ تشریع ان 66

 پیراهن كعبه و مقداري از چوبهایش آتش گرفت.

در اثناي جنگ بود كه خبر مرگ یزید منتشر شد و حصین از ادامة جنگ منصرف 

 شد.

عبداله تصمیم گرفت كه خانه كعبه را تماماً خراب كند و آن را مجدداً بسازد. براي 

 ردند و خانة كعبه را با آن ساختند.این منظور دستور داد تا از یمن گچ اعالء آو

را داخل در بناي “ حجراسماعیل” عبداله در وضع خانة كعبه تغییراتي هم داد. او 

خانه كرد و درب آن را هم از كف زمین قرار داد و در مقابل آن از طرف دیگر، درب 

 دیگري درست نمود تا مردم از یكي داخل و از دیگري خارج شوند.

ذراع باال برد. چون از بناي آن فارغ شد، داخل و خارج  27نیز تا ارتفاع خانه را 

 خانة مباركه را به مشك و عنبر معطر ساخت و پیراهني از دیبا به آن پوشانید.

 هجري پایان یافت. 64ماه رجب سال  17بناي آن در 

 

 تغییرات زمان حجاج بن یوسف: -5

ود حجاج بن یوسف مشهور را چون عبدالملك بن مروان به خالفت رسید، فرمانده خ

به جنگ عبداله بن زبیر فرستاد. حجاج بر عبداله غلبه كرد و او را كشت.  چون خانة كعبه 

را دید به اطالع عبدالملك رسانید كه عبداله در آن تغییراتي داده است، عبدالملك دستور داد 

 تا آن را به شكل اولیه برگردانند.

ه، شش ذراع و یك وجب خراب كرد و آن حجاج بن یوسف از جانب شمالي خان

دیوار را مطابق بناي قریش ساخت. درب شرقي خانه را هم از كف زمین باال برد، و درب 

 غربي آن را مسدود كرد.

 سپس زمین آن را با سنگ هائي كه اضافه آمده بود، پر كرد.
 

 حرم در زمان عباسیان : هتوسع -6

مي آید كه ابوجعفر منصور عباسي، به از روایت عبدالصمد در تفسیر عیاشي بر 

توسعة مسجدالحرام اقدام كرده و برخي از خانه هاي اطراف آن را هم تخریب و جزو مسجد 

نموده است. سپس مهدي عباسي اقدامات شروع شده را تكمیل كرده و او نیز برخي از خانه 

اي مشمول هائي را كه تا آن زمان مشمول توسعه نشده بود، خریداري و جزو قسمت ه

 توسعه بناي مسجدالحرام ساخته است.
 

 تعمیرات و تغییرات زمان سالطین عثماني: -7
   

هجري به پادشاهي رسید، سقف كعبه را  960چون سلطان سلیمان عثماني در سنة   

هجري به پادشاهي رسید در آنجا  1021تغییر داد. سپس سلطان احمد عثماني كه در سنة 

 ترمیمي كرد.

هجري سیل عظیمي دیوارهاي شمالي و شرقي و غربي خانة كعبه  1039در سال   

را خراب نمود، در این زمان سلطان مراد چهارم كه از پادشاهان آل عثمان بود، خرابي آن 
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 را ترمیم كرد.

 

 تعمیرات مسجدالحرام در زمان آل سعود: -8
   

كعبه  هالحرام و خانغییراتي در شكل مسجدهجري به این طرف ت 1039) از سال   

سالهاي بعد از انقالب  -قمري  1415و  1400به عمل نیامده بود، تا اینكه در سالهاي بین 

سالطین آل سعود تغییرات زیادي در اطراف مسجدالحرام داده و باب و  -اسالمي ایران 

 مساجدي را به نام سلطان فهد و دیگر ملوك آل سعود  نامگذاري كرده اند.

ات شهرسازي هفتاد شمسي، تغییره در سال تحریر این مباحث یعني دهاند، ناگفته نم  

سال گذشته به این طرف صورت گرفته، شهر مكه  15منوره، از  هكه در شهر مكه و مدین

“ مني” را از یك طرف به جده متصل كرده و از طرف دیگر خیابانها و ساختمانهاي آن به 

شهر مذهبي و قدیمي خود را از دست  هشده است و شهر مكه تقریباً قیاف وصل“ عرفات” و 

 داده و تبدیل به یك شهر به ظاهر غربي گردیده است. اغلب شركت ها و مؤسسات داخلي و

ا و خارجي در آنجا سرمایه گذاري كرده اند. ظواهر فرهنگي غربي بر اغلب كوچه ه

 شده است. منوره مسلط  همحالت و بازارهاي مكه و مدین

از باالي بام مساجد حرم مقدسه، هتل هاي خارجي سر بركشیده و چنان به نظر   

 ر مي آید كه جزو ساختمان حرم شده است! ــزای

با فروشگاههاي نام نامي ترین دشمن اسالم  جز بازار ابوسفیان كه تا این اواخر به

اثر چنداني از سنتي خود پابرجا نگه داشته شده بود، در قسمت هاي دیگر مكه 

به بعد،  1388از سالهای  ولیتاریخ و سنن اسالمي به چشم زایر نمي خورد!  

سعودی از بین برده  -همین خاطره کریه را هم هتل هائی با سرمایه های غربی 

 (1392است! امین: 

 
 

                                     

 154ص2المیزان ج                    مستند: بحث علمي
 

 

 “ص”تشریع حج ابراهیمي و حج محمدي

در پایان سیر بندگي خود به سوي خداي تعالي، از طرف “ ع”ابراهیم خلیل هللا 

خداوند سبحان مأمور مي شود براي مردم عمل حج را تشریع كند، كه قرآن كریم این فرمان 

 را چنین حكایت مي كند:

ن في اللنّاِس بِالَحّجِ یَأتُوَك ِرجاالً َو َعلي ُكّلِ ضاِمٍر یَأتیَن ِمن    » - َو اَذِّ

 «ُكّلِ فَّجٍ َعمیًق ! 

در میان مردم اعالم حج كن تا پیادگان و سوارگان بر مركبهاي »   -

 «الغر از هر ناحیه اي دور بیایند! 
 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                       کتاب سی ودوم: دین اسالم و تاریخ تشریع ان 68

كرده براي ما  چیزي كه هست، خصوصیاتي را كه آن جناب در عمل حج تشریع

نامعلوم است ولي این عمل همچنان در میان عرب جاهلیت یك شعار دیني بود، تا آنكه 

مبعوث شد و احكامي در آن تشریع كرد، كه نسبت به آنچه ابراهیم علیه “ ص”پیامبر اسالم 

 السالم تشریع كرده بود، مخالفتي نداشت بلكه در حقیقت مكمل آن بود.

” ي گوئیم كه خداي تعالي به طور كلي اسالم و احكام اسالم را این را ما بدین دلیل م

 خوانده و فرموده است:“  ملت ابراهیم

بگو پروردگارم مرا به سوي صراط مستقیم هدایت كرده و دیني استوار، »  -

 «كه ملت ابراهیم و معتدل است!  
 

 و نیز فرموده:

ابراهیم و موسي و براي شما از دین، همان را تشریع كرد كه نوح و »  -

عیسي را نیز بدان سفارش كرده بود، به اضافة احكامي كه بخصوص تو 

 « وحي كردیم !
 

از مناسك حج تشریع فرمود، یعني احرام بستن “ ص”به هر حال، آنچه رسول خدا

از میقات، توقف در عرفات، به سر بردن در مشعر، قرباني، سنگ انداختن به سه جمره، 

مروه، طواف بر دور كعبه، و نماز در مقام؛ هر یك به یكي از گوشه هاي سعي میان صفا و 

سفر ابراهیم علیه السالم به مكه اشاره دارد و مواقف و مشاهد او و خانواده اش را مجسم 

 مي سازد.

 و به راستي چه مواقفي و چه مشاهدي!

 چقدر پاك و الهي بود! 

 یت،مواقفي كه راهنمایش به سوي آن مواقف جذبة ربوب

 و سائق اش ذلت عبودیت بود!
 

  و بر همة تشریع كنندگان آن بهترین سالم ها باد! –شد آري, عباداتي كه تشریع 

صورتهائي از توجه كملین از انبیاء به سوي پروردگارشان است، تمثال هائي است كه مسیر 

آن حضرات انبیاء علیهم السالم را از هنگام شروع تا ختم مسیر حكایت مي كند، سیري كه 

 به سوي مقام قرب و زلفي داشتند:

 «لَقَد كاَن لَُكم في َرسُوَل هللاِ اُسَوةٌ َحَسنَةٌ ! »  -

 «براي شما هم در رسول هللا اقتدائي نیكو بود! »  -
 

و مي فهماند آنچه امت اسالم به عنوان عبادت انجام مي دهند، تمثالي از سیر 

 پیامبرشان است!

اخباري كه حكمت و اسرار عبادات را بیان مي كند، و این خود اصلي است كه در 

و علت تشریع آن را شرح مي دهد، شواهد بسیاري بر آن دیده مي شود, كه كاوشگر بینا مي 

 خواهد تا به آن شواهد وقوف و اطالع یابد!
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 «ِحجُّ البَیِت َمِن استَطاَع ِالَیِه َسبیالً ! َو هللِ َعلَي النّاٍس »  سوره آل عمران  97مستند: آیه

 253ص 6المیزان ج

 تاریخ تشریع حج 

قرآن شریف تاریخ تشریع حج را پس از پایان یافتن بناي خانة كعبه به دست ابراهیم  

 بیان فرموده است:“ ع”و پسرش اسماعیل “ ع”

 از ابراهیم و فرزندش اسماعیل پیمان گرفتیم،»  -

 براي طواف كنندگان و اعتكاف كنندگانكه خانة مرا 

 و ركوع كنندگان و سجود كنندگان،

 (125بقره )  « پاكیزه دارید!
 

از وقتي كه حضرت ابراهیم علیه السالم خانة كعبه را بنا كرد، همیشه مقصد مردم 

 و محل عبادت كنندگان بوده است.

در آنجا انواع و  خداي متعال خانة كعبه را براي عبادت و پرستش حق قرار داده و

 اقسام عبادات را تشریع فرموده است.

آیة زیر نشان مي دهد كه پس از دعوت ابراهیم علیه السالم و اعالم حج، به زودي 

مورد قبول عامه مردم واقع شده و عدة زیادي از بالد نزدیك و  دور، چادرنشین و شهري، 

 براي انجام دادن عمل حج خواهند آمد:
 

 م اعالم حج كن!در میان مرد»  -

 « تا پیادگان و سوارگان بر مركبهاي الغر از هر ناحیه اي دور بیایند!    
  

از قرآن شریف، در تاریخ پیامبران و ادیان, استنباط مي شود كه این شعار الهي در  

معروفیت كامل داشته و پابرجا و مستقر بوده است، زیرا “  شعیب پیغمبر و موسي» زمان 

سخن شعیب را در مقام عقد  كه« اَن تاجرني ثَماني حجج! » ه قصص: سور 27در آیة 

استفاده شده كه روشن « سال»به جاي « حج» نقل مي كند، از لفظ “ ع”قرارداد با موسي 

 مي كند در آن اوان، شمارة سالها را با تكرار شدن عمل حج حساب مي كردند.
 

است كه مي رساند خانة كعبه  در دعاي حضرت ابراهیم علیه السالم هم نكات زیادي 

 همیشه به عبادت الهي معمور، و نشانه هاي هدایت و راهنمائي مردم بوده است.

ناگفته نماند كه عرب جاهلیت نیز خانة كعبه را بزرگ شمرده و عمل حج را به  

عنوان اینكه از شرع ابراهیم است، انجام مي دادند.  تاریخ هم گویاست كه سایر مردم نیز 

خود نوعي  –به واسطة توجه به خدا و یاد او  –را محترم مي دانستند، و عمل حج كعبه 

 هدایت و راهنمائي است.

اما پس از ظهور اسالم، داستان عظمت آن روشن تر از آن است كه بیان شود!   

ذكرش شرق و غرب عالم را پر كرده، و در جمیع عبادات و طاعات و نشست و برخاست 

مسلمین، و در سایر شئون زندگي، آنان را به خود مشغول داشته است، و به جمیع مراتب 
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در مرحلة عبودیت و پرستش ذات ربوبي از هدایت و رهبري آنان را رهنمون گشته و 

انقطاع الي هللا ” مرحلة نازل آن كه خطور ذهني باشد، گرفته، و تا سرحد عبودیت كامل كه 

و بریدن از جمیع ماسواي او و پیوستن به ذات اقدسش باشد، پیش برده و به مقامي كه ! “ 

 سانده است!جز پاكان و پاكدالن نرسند، و جز مخلصان آن را مس نكنند، ر

در حقیقت، مسلمانان را به سعادت دنیوي كه همان وحدت كلمه و یگانگي امت  

باشد، رهبري كرده و غیر مسلمانان را هم بیدار مي كند تا به نتایج وحدت اسالمي و 

 همآهنگي قواي مختلف آن پي برده و از خواب غفلت بیدار شوند!
 

                                     

 « َو اَتِّمُوا الَحجَّ  َوالعُمَرةَ  هللِ ! »  سوره بقره          203تا 196د: آیهمستن

 104ص3المیزان ج                                

 تشریع حج تمتع 

به جاي “ ص”یعني آخرین حجي كه پیامبر اكرم اسالم“ حجة الوداع” این آیات در  

 تشریع فرموده است. آورده, نازل شده و بسیاري از احكام حج را

آن را وضع فرمود. و بعد از “ ع”همان عمل معروفي است كه ابراهیم خلیل“ حج”  

آن حضرت در میان اعراب متداول بوده است. هنگام ظهور اسالم، از طرف خدا الي االبد 

 براي این امت قرار داده شده است.

ف در عرفات و مشعر این عبادت، با احرام شروع مي شود، و با اعمالي مانند وقو 

انجام مي یابد، و اعمال دیگري نیز مانند: قرباني، طواف خانة خدا، نماز طواف، سعي بین 

 صفا و مروه و غیره از واجبات آن است.

 حج بر سه قسم است: 

 حج تمتع -3حج قران  -2حج افراد 
 

 .همان است كه در اواخر زمان حیات پیامبر گرامي اسالم تشریع شد“ حج تمتع” 

عبارت است از زیارت خانة خدا در حال احرام،  به جاي آوردن طواف “  عمره” 

 و نماز طواف، سعي بین صفا و مروه و تقصیر.

) عمره در حقیقت قسمت اول مراسم حج است یعني بدون وجوب رفتن حجاج به عرفات و مني 

 و اعمال آن محل، انجام مي گیرد.(
 

احكام حج را بیان نمي كند، ولي با بیان بسیار با اینكه جز حكمي از “ تمتع” آیة 

 تهدید آمیزي پایان مي یابد و خداي تعالي مي فرماید:
 

 «َواتَّقوا هللاَ َواعلَمُوا اَنَّ هللاَ َشدیدُ الِعقاب ! »  -

این تشدید و تهدید حاكي از آن است كه از افراد مورد خطاب انتظار انكار این حكم 

یا الاقل توقف در قبول آن مي رفت. و جهت انكار این بود كه اعراب از زمان حضرت 

با حج خانة خدا مأنوس بودند و در زمان جاهلیت آن را به جاي مي آوردند، “ ع”ابراهیم 

نیز به همین “ ص”حكم امضا شد و تا آخر عمر پیامبر اكرمبعد از طلوع اسالم هم این 
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 منوال انجام مي گرفت.

چنین حكم ریشه داري با همة سوابق ممتد و انس و عادت مردم به آن تغییر وضعش 

مجبور شد “ ص”كار سهلي نبود و عرب ها به این آساني آن را نمي پذیرفتند. لذا پیغمبر

راني كند و خاطر نشان سازد كه حكم در دست براي تبلیغ آن در مجمعي عمومي سخن

خداست و آن طور كه دستور مي دهد باید عمل شود و به همین جهت در آخر آیه امر به 

 تقوي و پرهیزكاري شده است و سختي عقوبت پروردگار را یادآوري كرده است!

توقف كرده و با بیانات “ مني”عرب هاي جاهلیت بعد از انجام حج چند روزي در 

ختلف از شعر و نثر به پدرانشان افتخار مي كردند، خداي متعال، در مقابل این عمل زشت م

 آنان، دستور داد مسلمانان بعد از فراغت از حج به ذكر او مشغول باشند.
 

                                     

 « َوالعُمَرةَ  هللِ !   َو اَتِّمُوا الَحجَّ »  سوره بقره و بحث روایتي             196مستند: آیه

 115ص3المیزان ج               
 

 تغییرات در حج تمتع در زمان عمر 

در تاریخ حج یكي از مسائل مهمي كه تحولي در مراسم آن به شمار مي رود،  

تشریع حج تمتع است. با اینكه تشریع این امر به وسیلة وحي الهي و دستور پیامبر گرامي 

 گردیده است، لكن در زمان حكومت عمر از ا نجام آن جلوگیري مي شد.تأكید “ ص”اسالم

بحث هاي روایتي ذیل آیة فوق گوشه هائي از این تاریخ و نیز اختالف پیش آمده را  

 روشن مي سازد:
 

 امام صادق علیه السالم فرمود:

خواست حج واجب را به جاي آورد، چهار “ ص”هنگامي كه رسول خدا»  -

گزارد، آنگاه “ شجره” ذیقعده مانده حركت كرد. نماز را در روز به آخر ماه 

راند، و از آنجا احرام بست و تلبیه گفت و صد شتر “ بیداء” مركب به طرف 

براي قرباني برد.  همه مردم احرام حج بستند و ابداً نیت عمره اي نداشتند، و 

 مطلع نبودند.“ متعه ) حج تمتع( ” از موضوع 

سید، طواف به جاي آورد، و مردم نیز با آن حضرت هنگامي كه به مكه ر

به جاي آورد، و “ مقام ابراهیم” طواف كردند. بعد دو ركعت نماز طواف در 

 استالم حجر كرد و سپس فرمود:
 

حركت كرد، و “ صفا” . و به طرف به آنچه خدا ابتداء كرده ابتداء مي كنم -

فتمین به مروه خاتمه هفت مرتبه بین صفا و مروه سعي كرد. همین كه سعي ه

 یافت، براي سخنراني ایستاد و فرمود:

 احرام را بشكنید، و عملتان را عمره قرار دهید! -

 این دستور خداست!  
 

 مردم احرام را شكستند، حضرت فرمود:
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قرباني با خود ” من اگر آنچه را در آخر دریافت داشتم در اول داشته بودم و  -

 را مي شكستم ولي خدا مي فرماید: مانند شما احرام“ نیاورده بودم

 سر نتراشید، احرام را نشكنید، تا قرباني به جایگاه خود برسد! -
   

 سراقه بن جعثم كناني گفت:   

هم اكنون دین خود را فرا گرفتم، گویا امروز آفریده شده ایم ! بفرما ببینیم این  -

 دستور مختص به همین سال است یا همیشه باید چنین كنیم!

 فرمود: حضرت

 این دستور ابدي است! -

 مردي به پا خاست و عرض كرد:

یا رسول هللا! براي حج بیرون شویم در حالي كه از سرهایمان آب غسل جنابت  -

 مي چكد؟

 حضرت فرمود:

 «  تو هرگز به این حكم ایمان نخواهي آورد!  -

 ) نقل از امام جعفر صادق علیه السالم در كافي، از حلبي( -
 

 از سعید بن مسیب نقل كرده كه:“ جمع الجوامع”  در“ سیوطي” 

 عمر از تمتع در ماه هاي حج نهي كرد و گفت: »  

به جا آوردم، و هم خودم از آن نهي مي كنم! و جهتش “ ع”من خودم با رسول هللا

این است كه مسلماني كه از گوشة دنیا خسته و  غبار آلوده در ماه حج براي عمره مي آید، 

گي اش در حال به جاي آوردن عمره است، و تلبیه اي را كه در آن حال مي خستگي و كوفت

گوید به حساب عمره گذاشته مي شود، بعد مي آید و طواف مي كند، و از احرام بیرون مي 

آید، و لباسهایش را مي پوشد و بوي خوش استعمال مي كند، و با خانواده اش در صورتي 

كه از نو براي حج تلبیه مي گوید، در “ ترویه” روز كه همراه باشد آمیزش مي نماید، تا 

حالي كه غبار سفر فروشسته و از خستگي راه بیرون آمده است.  و حجي را كه بر عمره 

 برتري دارد اینگونه برگزار مي كند؟! 

در مي “ اراك” اگر مردم را به حال خود بگذاریم با زنان خود در زیر درخــــــــت 

آنكه اهل مكه نه گلّه اي دارند و نه زراعتي؛ بهارشان هنگامي است كه  آمیزند؟!  عالوه بر

مردم از اطراف به آنجا مي آیند، و اگر مردم تمتع نكنند و حج و عمره را در دو وقت انجام 

 «دهند به نفع ایشان است. 
 

 از مسلم از ابي نضره روایت شده كه گفت:“ سنن بیهقي” در 

ابن ” حج تمتع( نهي مي كند ولي “) متعه” از “ زبیرابن ” گفتم: “ جابر” به »  

 امر مي فرماید؟“ عباس

 جابر گفت: 

تمتع كردیم. ابوبكر هم با ما “ ص”جریان قضیه در دست من است. ما با رسول هللا

 بود. عمر كه به خالفت رسید گفت:
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در زمان “ متعه” پیغمبر همین پیغمبر، و قرآن همین قرآن است ولي دو  -

پیامبر بود كه من از آنها جلوگیري مي كنم، و هركه را مرتكب شود، به 

كیفر مي رسانم! یكي متعه زنان است، و بر كسي كه نكاح منقطع كند دست 

 «حج است!  هرا زیر سنگ گم كنم!  و دیگري متعنیابم جز اینكه او 
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 فصل پنجم
 

 

 تشریع زكات و خمس
 

 

 

 

 

                                     

یِهم ِبها َو » سوره توبه   104و103مستند: آیه ُرُهم  َو تَُزّكِ  ...!«ُخذ ِمن اَمواِلِهم َصَدقَةً تَُطّهِ

 303ص 18المیزان ج   

 حكم زكات مالي 

این آیة شریفه متضمن حكم زكات مالي است، كه خود یكي از اركان شریعت و ملت  

اسالم است.  هم ظاهر آیه این معنا را مي رساند و هم اخباري بسیار كه از طرق امامان 

 اهل بیت علیهم السالم و از غیر ایشان, آیه را چنین تفسیر كرده اند. 
 

 از اموال آنها زكات بگیر،»  -

 له پاكشان كني،تا بدین وسی

 و اموالشان را نمّو دهي،

 و دربارة آنان دعاي خیر كن،

 كه دعاي تو مایة آرامش آنان است، 

 « و خدا شنوا و داناست!
 

خداي سبحان رسول گرامي خود را امر مي كند به اینكه صدقه را از اموال مردم 

 بگیرد.  صدقه از انواع و اصنافي از مالها گرفته مي شود:

نقدینه، یعني طال و نقره, صنف دیگر شتر و گاو و گوسفند، نوع سوم یك صنف 

 غالت چهارگانه، یعني گندم و جو و خرما و كشمش است.

 مي فرماید:“ ص”خطاب به رسول هللا

اي محمد!  از اصناف مالهاي مردم زكات بگیر و ایشان را پاك و اموالشان را  -

 پر بركت گردان!

دعاي خیر به جان و مال ایشان است. « صل علیهم!» مقصود از اینكه فرمود: 

همچنانكه از سنت چنین به یادگار رسیده كه آن جناب در برابر كسي كه زكات مي داده 

 خدا به مالت خیر و بركت مرحمت فرماید!چنین دعا مي كرده كه: 

 خداي سبحان مي فرماید:

 رامش مي یابد!نفوس ایشان به دعاي تو سكونت و آ -

وهللا » این خود نوعي تشكر از مساعي ایشان است. همچنانكه عبارت آخر آیه 

مایة آرامشي است كه دلهاي متكلفیني كه این آیـــــه را مي شنوند و یا مي !«  سمیع علیم

 خوانند به وسیلة آن سكونت مي یابد.
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 سپس با آیة زیر مردم را به دادن زكات تشویق مي كند:

ندانسته اند كه آن كس كه توبه از بندگانش مي پذیرد، و زكات ها را مگر »  -

 « مي گیرد, خداست!

و یا عامل و مأمور “ ص”اگر زكات مي دهند، بدین جهت است كه رسول خدا 

وصول آن حضرت از ناحیة خدا مأمور به گرفتن آن است لذا در این آیه به عنوان تشویق 

“ ص”ن صدقات را خدا مي گیرد؟  و گرفتن رسول خدامي فرماید كه مگر نمي دانید كه ای

 نیز گرفتن خداست، پس در حقیقت گیرندة آن خود خداست!

 در روایات اسالمي از حضرت امام صادق علیه السالم در كافي نقل شده كه فرمود:

دستور داد منادي در میان مردم ندا در “ ص”وقتي آیة فوق نازل شد رسول خدا -

را بر شما واجب كرده است همچنانكه نماز را واجب دهد كه خداوند زكات 

كرده است.  و از همان موقع زكات در طال و نقره و شتر و گاو و گوسفند و 

 گندم و جو و خرما و كشمش واجب گردید.

منادي هم این معنا را به گوش مردم رسانید و در خاتمه اعالم داشت كه خدا از غیر 

 این چند چیز زكات نمي خواهد!

 نگاه مي گوید:آ 

بر سایر اموالشان زكاتي مقرر نكرد تا آنكه یك سال گذشت.  مردم رمضان  -

بعدي را روزه گرفتند و افطار كردند، پس آنگاه منادیش را فرمود تا ندا در 

 دهد:

 اي گروه مسلمین!  زكات اموالتان را بدهید تا نمازهایتان قبول شود! -

 زكات و مالیات اراضي را جمع كنند.آنگاه مأمورین وصول را روانه كرد تا 
 

 

 

                                     

 318ص 18المیزان ج     مستند: گفتار تحلیلي و علمي 
 

  در اسالم و حق مالكیت فردينیازهاي مالي جامعه 

شریعت مقدس اسالم مبتكر و پیشقدم شناسائي هویت و واقعیت جامعه در مقابل  

 احكام مالي براي اجتماع و قوانین و نظاماتي براي آن، است.فرد، و تشریع 

اسالم در قرآن كریم اعالم داشته كه با تركیب عناصر افرادي كه دور هم زندگي 

مي كنند موارد جدیدي پیدا مي شود به نام اجتماع كه مانند خود افراد حیات و مماتي دارد، و 

قدرتي، و عیناً مانند افراد تكالیفي دارد، و وجود و عدمي، و شعور و اراده اي، و ضعف و 

 خوبي ها و بدي ها و سعادت و شقاوت و امثال آن.

 در بیان همة این امور آیات بسیاري در قرآن كریم هست.
 

اسالم همانطور كه براي افراد حقوقي مقرر نمود، براي اجتماع نیز حقوقي مقرر 

داشت.  سهمي از منافع اموال و عایدات افراد را به عنوان صدقات واجبه، كه همان زكات 

باشد، و به عنوان خمس غنیمت، و غیر آن را به اجتماع اختصاص داد، و هر چند قوانین 
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ه اسالم آورد، سابقه نداشت و از ابتكارات اسالم بود، لكن اجتماعي به آن صورت كاملي ك

اصل آن ابتكاري و نوظهور نبود، و فطرت بشر به طور اجمال آن را در مي یافت و در 

شرایع قبل از اسالم از قبیل شریعت حمورابي و قوانین روم قدیم، جسته و گریخته، 

ت هیچ سنت قومي در هیچ عصري چیزهائي دربارة اجتماع دیده مي شود، بلكه مي توان گف

و در میان هیچ طایفه اي جاري نبوده مگر آنكه در مالي حقي براي اجتماع رعایت مي شده 

است، و بنابراین مجتمع هر جور كه بوده, در قیام و رشدش نیازمند به هزینة مالي بوده 

 است.

 

 امتیازات قوانین مالي اسالم 

 شریعت ها در چند مورد ممتاز است:شریعت اسالم در میان سایر سنت ها و  

اسالم در تأمین جهات مالي اجتماع تنها اكتفا كرده به روز پیدایش و حدوث ملك، و 

از آن تجاوز نكرده است.  یعني، وقتي مالي در ظرفي از ظروف اجتماع به دست آمد، مثالً 

سهمي را  از زراعت غله اي یا از تجارتي سودي عاید شد، در همان حال به دست آمدنش

ملك اجتماع دانسته است، و بقیه سهام را ملك صاحبش, یعني كسي كه سرمایه گذاري نموده 

و یا كار كرده است، دانسته كه جز پرداخت آن سهم، چیز دیگري از او نخواسته است، و 

 وقتي سهم اجتماع را پرداخت كرد، دیگر براي همیشه مالك بقیة سهام خواهد بود.

تمامي آنچه را كه در  –خلق لكم ما في االرض جمیعا » امثال آیة  باالتر از این از

اموالتان را كه خداوند آن را مایة قوام » و آیة   بقره(29)«  زمین است براي شما آفرید!

استفاده مي شود كه هر ثروتي كه بـــــه دست   نساء( 4)«شما قرار داده، به سفیهان ندهید! 

ملك اجتماع است، آنگاه سهمي از آن به آن فردي كه ما وي  مي آید، در حال به دست آمدن،

را مالك یا عامل مي نامیم، اختصاص یافته، و مابقي سهام كه همان سهم زكات یا خمس 

 باشد در ملك مجتمع باقي مي ماند، پس یك فرد مالك، ملكیتش در طول ملك اجتماع است.

جتماع وضع كرده، حقوقي خالصه اینكه حقوق مالیه اي كه شریعت اسالم براي ا

است كه در هر ثروتي در حین پیدایش آن وضع نموده، و اجتماع را با خود شریك كرده، و 

آنگاه فرد را نسبت به آن سهمي كه مختص به اوست مالك دانسته و به او آزادي داده تا در 

كسي هر جا بخواهد به مصرف برساند و حوایج مشروع خود را تأمین نماید، به طوري كه 

حق اعتراض نداشته باشد مگر غیرمنتظره اي جامعه راتهدید كند، مانند: حملة دشمن یا 

قحطي، كه زندگي افراد را تهدید كند، كه باید با صرف اموال شخصي خود از آن جلوگیري 

 كنند.
 

 

 مالیات،  باج و خراج های غیرمشروع 

ر در آمد و یا خراج زمین اما وجوهي كه معموالً به عنوان باج سرانه و یا مالیات ب

و ده كه در شرایط خاصي اخذ مي شود و یا عشریه اي كه در احوال معیني مي گیرند، همه 

اینها را اسالم غیرمشروع دانسته و آن را نوعي ظلم و غصب شمرده است، كه باعث 
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 محدودیت در مالكیت مي شود.

خودش و سهمي كه در پس، در حقیقت، در اسالم، جامعه از افراد خود غیر از مال 

غنیمت و عواید دارد، آنهم جز در اول پیدایش و به دست آمدن آن، چیز دیــــگري نمي 

گیرد، و وقتي سهم مالك معین شد و جدا گردید، احدي حق معترض شدن ندارد، و در هیچ 

 شرایطي نمي تواند دست او را كوتاه و حریتش را زایل سازد.

 
 محل مصرف وجوهات اسالمي 

اسالم حال افراد را نسبت به اموال خصوصي اجتـــــــماع در نظر گرفته است.  مي 

في سبیل  –بینیم كه زكات را به هشت سهم تقسیم كرده و از آن تنها یك سهم را در راه خدا 

و  مؤلفة القلوباختصاص داده و بقیه را براي فقرا و مساكین و كارمندان مالیه و  –هللا 

 د.دیگران تعیین نمو

همچنین خمس را شش سهم كرد و از آن بیش از یك سهم براي خدا نگذاشت، و بقیه 

 را به رسول و ذي القرباي رسول، یتیمان، مساكین و ابن سبیل تعیین نمود.

 
 توزیع ثروت اسالمي هفلسف 

فلسفة تقسیم فوق بدان جهت است كه فرد، یگانه عنصري است كه اجتماع را تكّون  

 اصالح حال افراد، اجتماعي نیرومند پدید نمي آید.مي دهد و جز با 

رفع اختالف طبقاتي، كه خود از اصول برنامة اسالم است، و ایجاد تعادل و توازن  

در بین نیروهاي مختلف اجتماع و تثبیت اعتدال در سیر اجتماع با اركان و اجزایش، 

 ندگي آنها.صورت نمي گیرد؛ مگر با اصالح حال فرد، و نزدیك به هم ساختن ز

اگر وضع افراد اجتماع سر و صورت به خود نگیرد، و زندگي ها به هم نزدیك  

نشوند، و تفاوت فاحش طبقاتي از میان نرود، هر قدر هم براي اجتماع پول خرج شود، و بر 

شوكت و تزئینات مملكتي افزوده گردد، كاخهاي مشیّد باال رود، معذلك روز به روز وضع 

گردد، و به تجربه هاي طوالني و قطعي نشان داده كه كوچكترین اثر  جامعه وخیم تر مي

 نیكي نمي بخشد!

 
 توزیع شخصي و اختیاري ثروت 

اسالم به خود اشخاصي كه به اجتماع بدهكار شده اند اجازه داده تا مثالً زكات خود  

را به پاره اي از مصارف از قبیل: فقرا و مساكین برسانند و محدودشان نكرده به اینكه حتماً 

 بدهي خود را به حكومت و زمامدار مسلمین و یا مأمورین جمع آوري زكات بدهند.  

م و استقاللي است كه شارع اسالم نسبت به افراد مجتمع خود این خود نوعي احترا 

رعایت نموده است، نظیر احترامي است كه براي امان دادن یك مسلمان به یك محارب قائل 

مي شود و هیچ  فردي از افراد مسلمین نمي تواند آن ذّمه و آن خط امان را نقض نماید، و با 
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و حتي خود زمامدار نیز محكوم است به اینكه  اینكه از كفار محارب است، همه مجبورند،

 آن ذّمه را محترم شمارد.

اما اگر زمامدار و ولّي امر مسلمین در مورد خاصي مصلحت اسالم و مسلمین را  

در این دید كه از دادن چنین ذّمه اي جلوگیري كند، در این صورت مي تواند نهي كند و بر 

 نمایند، چون اطاعت ولّي امر واجب است.مسلمین واجب مي شود كه از آن خودداري 
      

 

                            

سُوِل َوِلذي القُربي َو » سوره انفال  41مستند: آیه   ...!«َواعلَمُوا اَنَّما َغنِمتُم ِمن َشيٍء فَِانَّ  هللِ  ُخُمَسهُ َو ِللرَّ

 141ص 17المیزان ج 

 تشریع خمس 

دادن خمس غنیمت، و غنیمت به معناي رسیدن به این آیه مشتمل است بر وجوب  

 درآمد از راه تجارت و یا صنعت و یا جنگ است:

بدانید كه آنچه شما غنیمت مي برید، هرچه باشد، پنج یك آن از آِن خدا و »  -

رسول و خویشاوندان و یتیمان و مسكینان و ابن سبیل بوده، آن را به اهلش 

در جنگ بدر نازل  “ص”كه بر بنده اش محمدبرگردانید اگر به خدا و به آن چه 

 « كرده، ایمان دارید!

در روز بدر این معني را نازل كرده بود كه انفال و غنیمت هاي جنگي از آِن خدا و 

رسول اوست و  احدي را در آن سهمي نیست و اینك همان خدائي كه امروز تصرف در 

دستورتان مي دهد كه یك سهم آن را به چهار سهم آن را بر شما حالل و مباح گردانیده، 

 اهلش برگردانید!

از ظاهر آیه بر مي آید كه تشریع در آن مانند سایر تشریعات قرآني ابدي و دائمي 

است و نیز استفاده مي شود كه حكم مورد نظر آیه مربوط به هر چیزي است كه غنیمت 

استفاده هاي كسبي و شمرده شود، هرچند غنیمت جنگي مأخوذ از كفار نباشد، مانند 

مرواریدهائي كه با غوص از دریا گرفته مي شود و كشتیراني و استخراج معادن و گنج؛ گو 

 اینكه مورد نزول آیه غنیمت جنگي است ولكن مورد مختص نیست.
 

در روایات اسالمي، در كافي، از امام ابي الحسن علیه السالم نقل شده كه در پاسخ 

خمس در هر فائده اي كه مردم مي برند، چه كم و چه زیاد، » به مسئلة خمس فرمودند: 

 «! واجب است

 

 محل مصرف خمس در جامعه اسالمي

 مصارف خمس در خود آیه مشخص شده است:
 

و بدانید آنچه را كه سود مي برید براي خداست پنج یك آن، و براي رسول »   -

 «و خویشاوند او و یتیمان و مسكینان و راه ماندگان ...! 
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ز ظاهر مصارفي كه در آیه برشمرده بر مي آید كه مصارف خمس منحصر در ا

آنهاست و براي هر یك از آنها سهمي است، به این معنا كه هر كدام مستقل در گرفتن سهم 

 خود مي باشند، نه این كه منظور از ذكر مصارف از قبیل ذكر مثال باشد.

آیه مراد به آن نزدیكان و در این به معناي نزدیكان و خویشاوندان است“ ذوالقربي”  

و یا به طوري كه از روایات قطعي استفاده مي شود خصوص اشخاص “ ص”رسول خدا

 معیني از ایشان است.
 

 در كافي از امام موسي بن جعفر علیه السالم روایت است كه فرمود: 
 

خمس در پنج چیز واجب است: در غنیمتها و غوص و در گنجها و در معادن »  -

تیراني.  از همة این چند صنف خمس گرفته مي شود. و در مصارفي كه و كش

خدا معلوم كرده، تقسیم مي شود، و چهار پنجم دیگر، اگر غنیمت است، در 

 میان لشكریان تقسیم، و اگر غیر آن است به صاحبش رد مي شود.

و در میان آنان به شش سهم تقسیم مي شود: سهمي براي خدا، و سهمي براي 

، و سهمي براي ذي القربي، و سهمي براي یتیمان، و سهمي “ص”رسولخدا

 براي مسكینان، و سهمي براي درماندگان در سفر.

 را به وراثت به جانشین او مي دهند.“ ص”آنگاه،  سهم خدا و رسولخدا

پس زمامداري كه جانشین پیغمبر است سه سهم مي برد: دو سهم از خدا و 

 !رسولش، و یك سهم از خودش

پس، با این حساب نصف تمامي خمس به او مي رسد، و نصف دیگر آن طبق 

كتاب سنت در میان اهل بیت او سهمي به یتیمان ایشان و سهمي به مسكینان 

ایشان و سهمي به سادات در مانده در سفر، داده مي شود، آن قدر كه كفاف 

 مخارج یك سال ایشان بكند.  

 والي داده مي شود.و اگر چیزي باقي ماند آن نیز به 

و اگر به همة آنان نرسید و یا اگر كفاف مخارج یك سال ایشان را نكرد والي 

)زمامدار( باید از خودش بدهد تا همه براي یك سال بي نیاز شوند. و اگر گفتیم: 

 والي باید از خودش بدهد براي این است كه اگر زیـــــاد مي آمد او مي برد.

كرد و به “ ص”را مخصوص اهل بیت رسولخداو اگر خداوند تعالي خمس 

مسكینان و درماندگان در سفر از غیر سادات نداد براي این بود كه عوض 

خمس به آنان صدقات را داد، چون خداوند تعالي مي خواست آل محمد علیهم 

السالم به خاطر قرابتي كه با آن حضرت دارند منزه و محترم باشند، و به چرك 

نگردند، لذا خمس را تا حدي كه رفع نیازشان را بكند  )زكات( مردم محتاج

براي آنان قرار داد تا به ذلت و مسكنت نیفتند، و اما صدقه دادن خود سادات به 

 یكدیگر عیبي ندارد.

و این كساني كه خداوند خمس را برایشان قرار داده خویشاوندان 
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از آنان یاد « ین!و انذر عشیرتك االقرب» و همانهایند كه در آیة “ ص”رسولخدا

فرموده و ایشان فرزندان عبدالمطلب از ذكور و اناث هستند، و احدي از خاندان 

قریش و سایر تیره هاي عرب جزو آنان نیستند. و همچنین موالي ایشان نیز در 

این خمس سهمي ندارند، صدقات مردم براي موالي ایشان حالل است و موالي 

 با سایر مردم یكسانند.

درش از بني هاشم و پدرش از سایر دودمانهاي قریش باشد زكات و كسي كه ما

سایر صدقات بر او حالل است و از خمس چیزي به او نمي رسد، براي این كه 

 «! ایشان را به نام پدرانشان بخوانیدخداي تعالي مي فرماید: 

 

ن خالصه، آنچه كه از اخبار ائمه اهل بیت علیهم السالم رسیده متواتر است در ای

 كه:

خمس مختص به خدا و رسول و امام از اهل بیت و یتیمان و مسكینان  -1

 و ابن سبیل ها از سادات است، و به غیر ایشان داده نمي شود، 

اینكه خمس به شش سهم به همان نحوي كه در روایات باال آمده  -2

 تقسیم مي شود،

اینكه خمس مختص به غنائم جنگي نیست، بلكه هر چیزي را كه در  -3

غنیمت شمرده مي شود، شامل مي شود، مانند: سود كسب و گنج و لغت 

 استخراج مروارید از دریا و معدن ها و كشتیراني

در روایات ائمه آمده كه خمس موهبتي است از ناحیة خدا براي اهل  -4

 بیت كه بدین وسیله زكات و صدقات را برایشان حرام كرد.
 

شریع خمس احترام اهل بیت اینكه در روایات داشت: خداي سبحان غرضش از ت

و دودمان او بوده و خواسته است تا محترم تر از آن باشند كه چرك اموال “ ص”رسولخدا

مردم را بگیرند.  ظاهر این روایات این است كه نكتة نامبرده را از آیة زكات گرفته اند كه 

پاك و پاكیزه از اموالشان صدقه اي بگیر تا بدان وسیله » خطاب به پیغمبرش مي فرماید:  

چون تطهیر و تزكیه ) پاكیزه كردن( همیشه در چیزهائي است كه چرك ...!«   شان سازي

 و آلودگي و مانند آن داشته باشند.
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 فصل ششم
 

 

 تشریع محرمات در اسالم
 

 
 

 

                                     

  ...!«الَخمِر َوالَمیَسِر قُل فیِهما اِثٌم َكبیٌرَوَمنافُِع ِللناِس یَسأَلُونََك َعِن »  سوره بقره    220و219مستند: آیه

 280ص 3المیزان ج  

  تاریخ تحریم شرابخواري و قمار

یكي از احكام تشریع شده در اسالم كه از لحاظ تأثیر تاریخي و اهمیت اجتماعي و  

عمدة تاریخي  رواني آن بسیار مشهور است، تشریع تحریم شرابخواري و قمار است. نكات

این مطلب را ذیالً شرح مي دهیم و جزئیات فقهي و تفسیري آن در جلدهاي دیگر ذكر 

 خواهد شد.
 

 آیاتي كه راجع به این موضوع است، در چهار مرحله نازل شده است:
 

 را،“  فواحش” بگو، جز این نیست كه پروردگارم »  -1

 آنچه از آنها هویداست،

 و یا آنچه پنهان است،

 و بغي یا سركشي بناحق را، و اثم، 

 (31اعراف ) « . حرام فرموده است
 

  ً “  اثم” تحریم شده است ولي بیان نشده كه مراد از “ اثم ”در این آیه صریحا

است، و شاید این سكوت به منظور ارفاق و تسهیل بر “ اثم كبیر” چیست، و خمر داراي 

 مكلفین باشد.

، كه از آنها شراب، و رزق خوبي و از میوه هاي درختان خرما و انگور»  -2

 (67نحل ) «  بگیرید!

” را در مقابل “ شراب” در این آیه نیز اشاره به پلیدي شراب شده است، زیرا كلمة 

 قرار داده و معلوم كرده كه آن از رزقهاي نیكو نیست! “ رزق خوب
 

حرمت دو آیه فوق در مكه نازل شده است و گویا مردم قبل از نزول آیة زیر متوجه 

 آن نبودند:

لوةَ َو اَنتُم ُسكاري  » -3 به نماز نزدیك مشوید در حالي كه مست  -ال تَقَربُوا الصَّ

 (42نساء )  «هستید! 

این آیه در  مدینه نازل شد تا اندازه اي از مي گساري و مستي جلوگیري كرد، یعني 

ز این عمل زشت مردم را در بهترین حاالت كه نماز  است و بهترین جاها كه مسجد است، ا
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 باز داشت.
 

 بعد ازآیة فوق، آیة زیر نازل شد و خمر را به طور كلي تحریم كرد:
 

... از تو درباره شراب و قمار مي پرسند, بگو یَسأَلُونََك َعِن الَخمِر َو الَمیَسر  »  -4

در آن دو گناهي كبیر است, و در ضمن سودهائي هم براي مردم دارند, ولي 

 (219بقره ) « گناه آنها از سود آنها بزرگتر است! 
 

اثبات مي كند، و “ اثم كبیر” داللت آیه بر حرمت خمر از این راه است كه براي آن 

 حرام است. اثمدر آیة اعراف تصریح شده كه 
 

شده، “ اثم” و غیره اثبات  قتل و كتمان شهادت و افتراءدر قرآن شریف براي 

“ اثم عظیم” كه آن را “ شرك” شده، و نیز  شراب و قمارفقط در مورد “  اثم بزرگ”  ولي 

 خوانده است.
 

 بعد از آیه فوق, آیة زیر نازل شد:

یا َایَُّها الَّذیَن آَمنُوا اِنَّما الَخمُر َو...  اي كساني كه ایمان آورده اید, »  -5

جز این نیست كه شراب و قمار و بت ها و تیرهاي شانس, پلید و از 

 (93و92مائده )  «كار شیطان است؛ از آنها اجتناب كنید...! 

ً از ذیل آیه فهمیده مي شود كه  مسلمانان بعد از از این دستور اكید، و مخصوصا

نزول آیة سورة بقره هنوز به طور قطعي شرب خمر را ترك نكرده بودند، تا اینكه این آیه 

 نازل شد.

آئین اسالم، پایة احكام خود را بر نگهداري و تقویت عقل سالم قرار داده است، و از 

، رهشراب و قمار و تقلب و دروغ و غی: هر چیزي كه عمكرد عقل را باطل سازد، مانند

 اكیداً منع نموده است!

از چیزهائي كه بیش از هر چیز با حكومت عقل سلیم و فرمانروائي مطلق آن 

 است. دروغگوئي  -و در بین اقوال، شرابخواري -مخالف است، در بین  افعال
 

اهمیت تحریم شراب در روایات اسالمي بسیار نقل شده است. روایت زیر نشان مي 

با آن كوچكترین عمل یا خدمتي انجام دهد، جزو ملعونین خدا دهد هركسي كه در رابطه 

 حساب مي شود:

 ) در كتاب كافي از جابر از حضرت باقر علیه السالم روایت شده كه: (

 فرمود:“ ص”رسول خدا 

 خدا ده كس را دربارة شراب لعن فرموده است: -

 آن كس كه درختش را كاشته، -1

 آن كس كه نگهباني اش كرده، -2

 انگورش را فشرده،آن كس كه  -3

 آن كس كه آن را نوشیده، -4



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                       کتاب سی ودوم: دین اسالم و تاریخ تشریع ان 83

 آن كس كه در جام ریخته، -5

 آن كس كه حمل كرده، -6

 آن كس كه از حامل دریافت كرده، -7

 آن كس كه فروخته، -8

 آن كس كه خریده، -9

  و آن كس كه از بهایش استفاده كرده است!!! -10
 

 ) و نیز در كافي از حضرت امام صادق علیه السالم نقل شده كه: (

 فرمود:“ ص”خدارسول 

  شراب رأس گناهان است!!! -
 

                                    

 ...!«یااَیُّها الَّذیَن آَمنُوا ِانَّماَ الَخمُر َو الَمیَسُر َو االَنصاُب َواالَزالُم ِرجٌس » سوره مائده 93تا90مستند: آیه

 203ص11المیزان ج 

 تدریج در تحریم محرمات

ایمان آورده اید، جز این نیست كه شراب و قمار و بت ها اي كساني كه »   

)یا سنگهائي كه براي قرباني نصب شده،( و چوبه هاي قرعه، پلید و از عمل 

 شیطان است!

 « باشد كه رستگار شوید...! پس دوري كنید از آنها،  
  

 ( همگي در مقام بیان حال شراب هستند.93تا90این چهار آیه از سورة مائده )از  

 در بعضي از آنها قمار، و در بعض دیگر انصاب و ازالم هم عالوه شده است.
 

اگر آیاتي كه در سورة بقره و نساء و اعراف دربارة شراب نازل شده، به این آیات 

اضافه كنیم و بررسي نمائیم، از سیاق مختلف آنها به این نتیجه مي رسیم كه شارع  مقدس 

 رموده است.اسالم شراب را به تدریج تحریم ف

به این معنا كه نخست شراب را در ضمن عنوان گناه، كه عنواني است عام، تحریم 

 كرده و فرموده است:

را ) چه علني و چه در پــرده،( و همچنین “ فواحش”بگو پروردگار من !  »  -

 (33)اعراف «  را تحریم نموده است!“ اثم” 

 بیان كرده و فرموده است:و آنگاه آن را به تحریم خاص و به صورت نصیحت 

بگو، گرچه براي مردم در این دو )شراب و قمار( منافعي است، االّ اینكه »  -

 « گناه آن دو از نفعشان بزرگتر است!

 و نیز فرموده:

مبادا این كه مستید در صدد نماز خواندن برآئید، بلكه صبر كنید تا آنكه به »  -

 « حال خود آمده و بفهمید چه مي گوئید!
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سوم آن را باز به تحریم خاص و لكن با تشدید و تأكید هرچه بیشتر بیان كرده و  بار

 فرموده:

شراب و قمار و بت ها و تیرهاي قرعه، پلید و از عمل شیطان است، پس » ...  -

 « دوري كنید از آنها...!
 

 

 این آیات آخري از چند جهت مشتمل تشدید و تأكید است:
 

 فرموده،تشدید “ اِنَّما” با كلمة  -1

 شراب را پلید و رجس خوانده، -2

 آن را عمل شیطان نامیده، -3

 امر صریح به اجتناب از آن داده است، -4

 فرموده در این اجتناب, امید رستگاري هست، -5

 مفاسدي را كه مترتب بر آشامیدن شراب است، بیان فرموده، -6

نمي پرسیده آیا این مقدار از بیان مفاسد آن شما را از این عمـــل زشت بــاز  -7

 دارد؟

بعد از آن همه تأكید آنان را به اطاعت خدا و رسول امر فرموده، و از  -8

 مخالفتشان بر حذر داشته است،

 فرموده: خداوند از اینكه او را اطاعت بكنید یا نكنید بي نیاز است، -9

بر كساني كه ایمان آورده و عمل صالح كرده اند، » در آیة چهارم فرموده:  - 10

 كه دلیل بر تشدید است.«  آنچه قبل از این از این محرمات خورده اند و...!گناهي نیست در 
 

 

 ِرجٌس ِمن َعَمِل الشَّیطان

شراب و قمار و بت ها و تیرهاي قرعه، پلید، و از عمل شیطان است، ... »  -

 « پس دوري كنید از آنها...!

لید بودن آنها این عبارت، پلید بودن آنهائي را كه در آیه شمرده بیان مي كند، و پ

مشتمل بر وصفي است كه فطرت انساني نزدیكي به آن را براي خاطر آن وضعش جایز 

نمي داند زیرا در آن هیچ خاصیت و اثري كه در سعادتش دخیل باشد و احتمال دهد كه 

 روزي آن خاصیت از آن پلیدي جدا شود، نمي بیند.
 

 سپس مي فرماید: 

پلیدي ها یعني شراب و قمار بین شما شیطان مي خواهد به وسیلة همین  -

 دشمني و عداوت به وجود آورد، و مانع ذكر خدا و نماز شود.
 

از اینكه عداوت و بغضاء را تنها از آثار شراب و قمار دانسته از این جهت است كه 

 این اثر در آن دو ظاهر تر است.
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 بر آنچه گذشته حرجي نیست!

 مزبور مي فرماید:خداوند متعال در پایان آیات  

 «لیس علي الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا...! »  -

بر كساني كه ایمان آورده و عمل صالح كرده اند، نسبت به آنچه از شراب  -

نوشیده و یا از سایر محرمات مرتكب شده اند، حرجي نیست، اما به شرطي كه 

وار خود ایمان به خدا و عالوه بر ایمان و عمل صالح در جمیع مراحل و اط

 رسول و احسان در عمل را دارا باشند!
 

با داشتن چنین فضایلي، اگر قبل از نزول آیة تحریم، و رسیدن آن به گوششان، و یا 

قبل از اینكه معني آن را فهمیده باشند، به یكي از این پلیدي ها كه عمل شیطان است، مبتال 

 تعالي از گناهان گذشتة آنها صرف نظر كرده است.بوده اند، حرجي بر آنها نیست، و خداي 

آنچه از آیات استفاده مي شود این است كه شراب در مكه و قبل از هجرت تحریم 

سورة بقره  219سورة اعراف كه مّكي است بر این امر داللت دارد.  آیة  33شده است.  آیة 

، لذا شكي باقي نمي ماند هم آیه اي است كه در اوایل هجرت در مدینة منوره نازل شده است

كه در اوایل هجرت شراب بر مسلمین تحریم شده بود.  از آیـــة فوق بر مي آید كه بعد از 

آیة سورة بقره و قبل از آیة سورة مائده برخي از مسلمین به دنبال عادت زشت قبلي خود 

 مبتال بوده اند.
 

 

                                    

َم  َو لَحَم الِخنزیِر َو ما اُِهلَّ ِلغَیِرهللاِ ...! » سورة نحل      115آیهمستند:  َم َعلَیُكم الَمیتَةَ  َوالدَّ  «اِنَّما َحرَّ

 300ص24المیزان ج          

  محرمات در یهود هو سابقچهار محرمه در اسالم 

حق این است كه مردار و خون و گوشت خوك، و آنچه نام غیر خدا بر آن یاد »  

شده، براي شما حرام است. و هركه ناچار شود بدون زیاده روي و تجاوز، خدا  

 «آمرزگار و رحیم است!  
 

 مفاد این آیه با چند عبارت مختلف در چهار جاي قرآن ایراد شده است: 
 

مّكي هستند، و یكي در اوایل بعثت و دیگري كه هر دو  انعام و نحلدر سورة  -

 در مكه نازل شده است.“ ص”در اواخر توقف رسول خدا

كه یكي در اوایل هجرت به مدینه و دیگري در اواخر  بقره و مائده،درسورة  -

 آن نازل شده، و هر دو شامل این مطلب هستند.
 

انحصار محرمات  این آیه به طوري كه بعضي از مفسرین گفته اند، داللت دارد بر 

( و ) مردار، خون، گوشت خوك، و آنچه براي غیر خدا ذبح شود!در همین چهار مورد 

لكن با مراجعه به سنت به دست مي آید كه محرمات دیگري غیر از این چهار محرمه كه, 
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به امر پروردگارش كه فرمود: “ ص”اصل در محرماتند، نیز وجود دارد كه رسول خدا

 دستور داد بدان عمل كنید و آنچه شما را از آن نهي كرد، ترك نمائید! آنچه رسول به شما»

 سوره حشر( 7) آیه  بیان نموده است.« 
  

سپس خداي تعالي مؤمنین را از بــــدعت نهادن در دین احتـــراز مي دهد و مي 

 فرماید:

 براي آن توصیف دروغ كه زبانهایتان مي كند، مي گوئید:»  -

 این حالل است و این حرام ! 

 كه دروغ بر خدا مي بندید،

 « كساني كه دروغ بر خدا بندند رستگار نمي شوند!
 

خطاب این آیه متوجه مؤمنین است، و این احتمال را تأئید مي كند كه مراد از جملة  

مورد بحث نهي از بدعت در دین باشد، یعني چیزي از حالل و حرام داخل در دین مكنید، و 

چیزي كه از دین نباشد و به وسیلة وحي نرسیده باشد، در میان جامعه باب مكنید، چه این 

 افتراء به خداست، هرچند كه باب كننده اش آن را به خدا نسبت ندهد.
 

 قرآن مجید آنگاه مسئلة محرمات در یهود را مطرح كرده و مي فرماید: 
 

 ، حرام كردیم،براي یهود آنچه را كه قبالً براي تو نقل كردیم»  -

 « ما بر آنها ستم نكردیم بلكه خوشان به خودشان ستم كردند!

دربارة محرمات یهود نقل فرموده در “ ص”آنچه را كه قبالً خداوند براي رسول ا هلل 

 است كه مي فرماید: 146سورة انعام در آیه 

 براي یهود تمام ناخنداران را حرام كردیم،»  -

 و را برایشان حرام كردیم،و از گاو و گوسفند، پیه آن د

 مگر آن پیه كه بر پشت هاي آن دو باشد، 

 یا چربي روده ها، یا آنچه با استخواني آمیخته باشد،

 این چنین، آنان را به ظلم شان جزا دادیم،

 «و البته ما راستگویانیم ! 
 

گویا گوینده اي پرسیده است كه حال كه محرمات از خوردني ها منحصر بر چهار  

است، پس چرا حرامهاي دیگري كه در مورد یهود گفته شده، فرمان یافته است؟  و  حرام

 خداي تعالي خود در جواب مي فرماید: 
 

 اگر ما اینها را قبالً بر بني اسرائیل حرام كرده بودیم،»  -

 ظلم شان نكردیم،

 بلكه ایشان خودشان بر خود ظلم كردند،

 «و به كیفر ظلمشان بعضي چیزها را بر آنان حرام كردیم! 
 

بدین معني كه همین چیزها براي آنان حالل بود و لكن چون پروردگار خود را 
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 عصیان نمودند لذا به عنوان عقوبت آنها را برایشان حرام كردیم!
 

 در جاي دیگر قرآن نیز مي فرماید:
 

را كه بر ایشان حالل بود، حرام  و به خاطر ظلم هائي از یهودیان، طیباتي»  -

 «كردیم! 
 

 و خداي مهربان در ادامه مي فرماید:
 

 اگر بعد از آن عصیان، به سوي پروردگار خود رجوع مي كردند،»  -

 و از نافرماني توبه مي كردند،

 خدا هم از ایشان گذشت مي كرد،

 و دوباره حرام ها را برایشان حالل مي كرد،

 «كه او آمرزگار و رحیم است! 
 

 پس در بني اسرائیل اصرار بر معصیت ها نتیجه اش تحریم حاللهایشان شد!
 

 

 

                                    

 ...!«یااَیُّهاَالنّاُس ُكلُوا ِمّما في االَرِض َحال الً َطیِّباً َوال تتَِّبعُوا ُخُطواِت الشَّیطاِن » سورة بقره168مستند: آیه

 391ص2المیزان ج 

 روزي هاي حالل وتحریم هاي خالف شرع 

و  هان اي مردم!  از آنچه در زمین است بخورید، در حالي كه حالل و طیب باشد »  

 «گامهاي شیطان را پیروي مكنید، كه  او شما را دشمني آشكار است! 

نه فقط خداي تعالي در صدر این آیه خطاب را متوجه عموم مردم كرده است،  

مؤمنین، و این بدان جهت است كه حكمي كه در این آیة به گوش مي رساند، و بیانش مي 

 فرماید، حكمي است كه مورد ابتالي عموم مردم است.

اما مشركین براي اینكه نزد آنان اموري حرام بود كه خودشان بر خود حرام كرده  

در روایت آمده كه قبایل ثقیف و خزاعه و بودند و آنگاه به خدا افتراء بسته بودند، مانند آنچه 

بني عامربن صعصعه و بني مدلج چیزهائي از رستني ها و چارپایان و بحیره و سائبه و 

 وصیله را بر خود حرام كرده بودند.

البته این در میان مشركین عرب بود وگرنه در مشركین غیر عرب هم اموري از  

م با اینكه به اسالم در آمده بودند اما هنوز خرافاتي این قبیل یافت مي شد ولي مؤمنین, آنها ه

چند از باب توارث اخالقي و آداب قومي و سنتهاي منسوخه در بینشان باقي مانده بود كه 

مؤمنین گرفتار این بقایاي خرافات قدیم بودند لذا خطاب در آیه متوجه عموم مردم شد كه 

د بخورند و پابند احكام خرافي قدیم آنچه در زمین هست برایشان حالل است و مي توانن

 نباشند.

 این مي شود كه:“ اكل” معناي آیه با توجه به معاني مختلف كلمه  
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از آنچه خدا از نعمت هاي خود در زمین آفریده و در اختیار شما قرار داده »  -

 « است، بخورید و در آن تصرف كنید، كه هم حالل است و هم طیب !

از آنچه كه از ناحیة طبیعت خودتان و یا از ناحیة طبیعت یعني هیچ مانعي به غیر 

 زمین مانع است، شما را از خوردن و تصرف آنچه حالل است جلوگیر نشود.

یك اباحة عمومي و بدون قید و شرط  !«ُكلُوا ِمّما في االَرِض َحال الً َطیِّباً » عبارت 

 تَّبِعُوا ُخُطواِت الشَّیـــــــــــــطان !َوال ت »است اما چیزي كه هست عبارت بعـــــــــدي یعني 

“ خطوات شیطان،” مي فهماند كه در این میان چیزهاي دیگري هم وجود دارد كه نامش  «

است و این امور، یا مربوط به نخوردن به “ اكل حالل طیب،” است و مربوط به همین 

تا اینجا معلوم  خاطر پیروي شیطان است و یا خوردن به خاطر پیروي شیطان !  و چون

نكرد كه آن امور چیست؟  لذا براي اینكه ضابطه اي به دست داده باشد كه چه چیزهائي 

را خاطر “ سوء و فحشاء و سخن بدون علم، ” عنوان پیروي شیطان را داراست كلمة 

نشان كرد كه بفهماند كه هر چیزي كه بد است یا فحشاء است یا بدون علم حكم كردن، كه 

 ن پیروي شیطان است!پیروي از آ

و وقتي نخوردن، و تصرف نكردن در چیزي كه خدا دستور به اجتناب از آن نداده 

است، جایز نباشد، خوردن و تصرف كردن بدون دستور او نیز جایز نیست!  پس هیچ اكلي 

حالل و طیب نیست مگر آنكه خداي تعالي اجازه داده و تشریعش فرموده و از خوردن آن 

 ست!منعي نكرده ا

 173آیة مورد بحث و نظایر آن تشریع حلیّت همه چیزهاست و در مقابلش آیة 

َم َعلَیُكم الَمیتَةَ  َوالدََّم  َو لَحَم الِخنزیِر َو ما اُِهلَّ ِلغَیِرهللاِ » سورة بقره كه مي فرماید:  اِنَّما َحرَّ

 در آن از خوردن چیزهائي نهي فرموده است. ...!«

 ه این مي شود ) و خدا داناتر است( كه مثالً بگوئیم:پس برگشت معناي آیه ب

از همه نعمت هاي خدا كه در زمین براي شما آفریده بخورید، زیرا خدا آنها را  -

براي شما حالل و طیب كرد، و از خوردن هیچ حالل طیبي خودداري مكنید كه 

خودداري از آن هم سوء است و هم فحشا و هم سخن گفتن بدون علم ) یعني 

م تشریع،( و شما حق ندارید تشریع كنید، یعني چیزي را كه جزو دین وه

 نیست جزو دین كنید، كه اگر چنین كنید، خطوات شیطان را پیروي كرده اید!
 

 پس، آیة شریفه چند نكته را افاده مي كند:
 

اینكه، حكم مي كند به حلیت عموم تصرفات، مگر هر تصرفي كه در كالمي  -1

 باشد,دیگر از آن نهي شده 

اینكه، خودداري و امتناع از خوردن و یا تصرف كردن در چیزي كه دلیلي  -2

 علمي بر منع از آن نرسیده، خود تشریع است و حرام,

اینكه، مراد از پیروي خطوات شیطان این است كه بندة خدا به چیزي تعبد كند  -3

و آن را عبادت و اطاعت خدا قرار دهد كه خداي تعالي هیچ اجازه اي در 

وص آن نداده باشد. چون خداي تعالي هیچ مشي و روشي را منع نكرده خص
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مگر آن روشي را كه آدمي در رفتن بر طبق آن پاي خود در جاي پاي شیطان 

بگذارد، و راه رفتن خود را مطابق راه رفتن شیطان كند، در این صورت 

 است كه روش او پیروي گام هاي شیطان مي شود.

 
 

                                     

با...!»   سوره بقره 281تا  275مستند: آیه   «الَّذیَن یَأُكلُوَن الّرِ

 371ص 4المیزان ج                                 

  آن هتاریخ تحریم ربا و فلسف

اوضاع و شرایط تاریخي زمان تحریم ربا را آیات قرآن مجید و روایات اسالمي به  

نشان مي دهند كه علیرغم تحریم قبلي ربا از طرف پیامبر گرامي خوبي روشن ساخته و 

 اسالم هنوز در برخي موارد این كار ممنوع ادامه داشته است.

 خداوند متعال با نزول سورة روم در مكه, در مورد مسئلة ربا چنین تذكر داده بود: 

 و آن سودي كه شما به رسم ربا دادید،»  -

 بیفزاید،كه بر اموال مردم ربا خوار 

 نزد خدا هرگز نیفزاید،

 بلكه محو و نابود شود،

ولي آن زكاتي كه بي ریب و ریا، و از روي شوق و اخالص، به فقیران دادید، 

 ثوابش چندین برابر مي شود،

 «و همین زكات دهندگان هستند كه بسیار دارائي خود را افزون كنند!
 

و “ ص”همان اوایل بعثت رسول هللااز اینجا معلوم مي شود كه مسئلة رباخواري از  

قبل از هجرت منفور بود، تا آنكه در آیة سورة آل عمران در مدینه صریحاً تحریم و سپس 

 در آیات فوق الذكر در سورة بقره در مدینه دربارة آن تشدید شده است.

عالوه بر اینكه، حرمت ربا بنا به حكایت قرآن كریم، كه در بین یهود معروف بوده  

 سورة نساء مي فرماید: 106چون قرآن مجید در آیة  است،

 «و ربا خواري یهودیان، با این كه از آن نهي شده بودند...!»  -

 همچنین آیة :

 «لیس علینا في االمیین سبیل...!»  -

كه حكایت كالم یهودیان است و اِشعار بر این معنا دارد، با در نظر گرفتن اینكه 

رده، در مورد ربا نسخ روشني ننموده است، داللت دارد قرآن كریم كتاب یهود را تصدیق ك

 بر اینكه ربا در اسالم حرام شده بود.

هم در سورة روم و سورة آل عمران, و هم در این سوره، مسئلة ربا كالً در مقابل 

مسئلة انفاق و صدقه و ترغیب به دادن صدقه قرار گرفته است.  ربا خواري درست ضد و 

 است.مقابل انفاق و صدقه 
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چون رباخوار پول بالعوض مي گیرد و انفاقگر پول بالعوض مي دهد، و نیز آثار 

سوئي كه مترتب بر رباخواري است درست مقابل آثار خوبي است كه بر مسئلة صدقه و 

انفاق مترتب مي شود. آن یكي اختالف طبقاتي و دشمني مي آورد، و این یكي رحمت و 

را به شیشه مي گیرد، و این باعث قوام زندگي محتاجان محبت مي افزاید. آن خون مسكینان 

و مسكینان مي شود. آن اختالف در نظام و ناامني مي آورد، ولي این انتظام در امور و  

 امنیت مي بخشد...!
 

خداي سبحان در آیات سورة بقره، در امر رباخواري تشدیدي فرموده كه دربارة 

مطلب كه تشدید در آن نظیر تشدید در امر رباست، و هیچ یك از فروع دین نكرده, مگر یك 

آن این است كه مسلمانان دشمنان دین را بر خود حاكم سازند و اما بقیة گناهان كبیره، 

هرچند قرآن كریم مخالفت خود را با آنها اعالم نموده و در امر آنها تشدید هم كرده ولكن 

باست، و همچنین در امر حكومت دادن لحن كالم خداي متعال مالیم تر از تشدید در امر ر

 دشمنان خدا بر جامعة اسالمي!

حتي لحن قرآن شریف در امر زنا، شرب خمر، قمار، ظلم و گناهاني بزرگتر از 

 این مانند كشتن افراد بي گناه؛ مالیم تر از تشدید در آن دو گناه است.

فر تجــــاوز نمي این نیست مگر براي اینكه فساد آن گناهان از یك نفر یا چندین ن

كند، و آثار شومش تنها به بعضي از جهات نفوس سرایت مي كند، و آن عبارت است از 

فساد ظاهر اجتماع، و اعمال ظاهري افراد؛  بر خالف ربا و حكومت بي دینان، كه آثار 

سوء اش بنیان دین را منهدم مي سازد، و آثارش را به كلي از بین مي برد، و نظام حیات 

تباه مي سازد و پرده اي بر روي فطرت انساني مي افكند، و حكم فطرت را ساقط  نوع را

 مي سازد و دین را به فراموشي مي سپارد!
 

  

 قرآن در آثار رباخواري هتصدیق تاریخ بر نظری 

در میان مسلمانان، سهل انگاري در دین باعث شد زمام امور كشورهاي اسالمي به  

كار مسلمانان به جائي بكشد كه نه صاحب مرگ خود هستند، و نه دست دشمنان دین بیفتد، و 

صاحب زندگي خود!  نه اجازه دارند بمیرند، نه فرصت مي دهند تا از مواهب حیات 

برخوردار گردند!  دین از میان مسلمانان رخت بر بست و فضایل نفساني از میان آنان كوچ 

 كرد!

ت پرداختند و در كسب جاه و مقام با رباخواران به جمع آوري اموال و تراكم ثرو 

یكدیگر مسابقه گذاشتند و همین باعث به راه افتادن جنگ هاي جهاني شد و جمعیت دنیا به 

 دو قسمت تقسیم شدند و رو بر روي هم ایستادند:

یك طرف ثروتمندان مرفه و طرف دیگر استثمارشدگان بدبخت كه همة زندگي شان  

 به غارت رفته بود!

ن شریف دربارة رباخواري و سرپرستي دشمنان دین بر مسلمانان، آنچه قرآ 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                       کتاب سی ودوم: دین اسالم و تاریخ تشریع ان 91

 فرموده، از پیشگوئي هاي قرآن مجید است. 
 

 آیات قرآني و روایات درمنع و تحریم ربا

) جزئیات مربوط به رباخواري در قسمت مربوط به ساختار جامعة اسالمي  و  

ي قرار خواهد گرفت. ذیالً قوانین اسالمي در مجلدات بعدي این كتاب مورد بحث و بررس

ذكر مي شود  -عالوه بر آیات استفاده شده در متن  –فقط آیاتي كه مربوط به تحریم رباست 

 و ضمناً از لحاظ تاریخي برخي جزئیات امر را نیز از روایات اسالمي مي آوریم : (
  

 هان!  اي كساني كه ایمان آورده اید!»  -1

 است، مخورید!ربا را،  كه همان دو چندان گرفتن 

 (130آل عمران ) «  و از خدا بترسید، شاید كه رستگار شوید!
 

 هان!  اي كساني كه ایمان آورده اید!»  -2

 از خدا پروا كنید، و آن زیادي ربوي كه باقي مانده، رها كنید،

 اگر داراي ایمانید!

با خـــــدا و رسول كرده “ اعالن جنگ” اگر نكنید، باید بدانید كه در حقیقت

 اید!

 و اگر توبه كنید، اصل سرمایه تان حالل است،

 نه ظلم كرده اید، و نه به شما ظلمي شده است!

 اگر بدهكار شما در تنگي و فشار زندگي است،

 باید مهلتش دهید تا هر وقت داشته باشد، بدهد!

 البته  اگر تصّدق كنید برایتان بهتر است،

 (271-8بقره ) « اگر اهل عمل باشید!

 

ت اسالمي در این معاني بسیار است و آنچه از روایات شیــــعه و سني بر مي روایا 

آید این است كه اجماالً آیه دربارة اموال ربوي نازل شده كه بني مغیره )دودماني  از مردم 

مكه،( از بني ثقیف ) مردم طائف( طلب داشتند. چون در زمان جاهلیت به آنان پول یا جنس 

ا مي گرفتند. همین كه اسالم آمد و باقیماندة طلب خود را از ایشان به قرض مي دادند و رب

مطالبه نمودند، مردم ثقیف ندادند، چون اسالم خط بطالن بر معامالت ربوي كشیده بود!  

 مرافعه بردند، در پاسخشان این آیات سورة بقره نازل شد.“ ص”طرفین نزد رسول هللا

بل از نزول این آیات تحریم شده بود و اگر این روایات نیز نشان مي دهند كه ربا ق 

قبالً حرام نشده بود و به مردم ابالغ نشده بود مردم ثقیف از دادن بدهي ربوي خود امتناع 

 نمي ورزیدند!
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 فصل هفتم
 

 

 تشریع حكم قصاص
 

 

 

 

 

                                     

 ...!«اَیُّهاَالَّذیَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَیُكُم الِقصاُص  یا »  سوره بقره     179و178مستند: آیه

 422ص 2المیزان ج        

  تشریع حكم قصاص درجامعه اسالمي

اي كساني كه ایمان آورده اید، قصاِص جنایتي كه واقع مي شود، بر شما »  

 واجب است: 

 آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده، زن در مقابل زن!

 صاحب خون از برادرش ) قاتل( بگذرد،پس اگر 

 قاتل باید كه احسان او را به خوبي تالفي كند، 

 و خون بهائي را كه بدهكار است، به طرز خوبي بپردازد! 

 این خود تخفیفي است از ناحیة پروردگارتان، 

 و هم رحمتي است!

 پس اگر بعد از عفو كردن دبه در آورد و از قاتل قصاص بگیرد،

 اك دارد!عذابي دردن

 و شما را در قصاص حیات است!  اي خردمندان ! 

 « اگر بخواهید تقوي داشته باشید!
  

در اینكه خطاب را متوجه خاص مؤمنین كرده، اشاره است به اینكه حكم قصاص  

مخصوص جامعة مسلمین است، كفاري كه در كشورهاي اسالمي به عنوان اهل ذّمه زندگي 

 ر، مشمول آیه نیستند، و آیه از كار آنان ساكت است.مي كنند، و غیر آنان از كفا

 سورة مائده است كه فرمود: 49این آیه به منزلة تفسیر آیة  

 «  اِنَّ النَّفَس بِالنَّفِس...!»  -

 

 مفهوم عفو در قصاص 

عفو از قاتل تنها در حق قصاص است، هر حقي كه باشد، چه تمامي حق قصاص  

اینكه صاحبان خون چند نفر باشند، بعضي حق قصاص خود مثل  -باشد و چه بعضي از آن 

را به قاتل ببخشند و بعضي نبخشند، كه در این صورت هم دیگر قصــــاص عملي نمي شود 

 بلكه تنها باید دیه، یعني خونبها بگیرند.

و این براي آن است “ برادران قاتل،” در آیة فوق از صاحبان خون تعبیر فرمود به  
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 رأفت آنان را به نفع قاتل برانگیزد و نیز بفهماند كه:كه حس محبت و 

 در عفو لذتي است كه در انتقام نیست! -
 

حكم به انتقال از قصاص به دیه, خود تخفیفي است از پروردگار، و به همین جهت 

تغییر نمي پذیرد. پس ولّي خون نمي تواند بعد از عفو دوباره دبّه در بیاورد و از قاتل 

 ر چنین كند، او هم متجاوز است و عذابي دردناك دارد!قصاص بگیرد. اگ

 

 اثر قصاص در حیات انسانها
 

 «ولكم في القصاص حیاة یا اولي االلباب لعكم تتقون! »  -
 

این آیه به حكمت و فلسفة تشریع حكم قصاص اشاره مي كند و هم توّهمي را كه 

و نیز مزیت و مصلحتي را ممكن است از تشریع عفو و دیه به ذهن مي رسد، دفع مي كند.  

 كه در عفو است، یعني نشر رحمت و  انگیزش رأفت،  بیــــــــان نموده و مي فرماید:

 عفو به مصلحت مردم نزدیكتر است, تا انتقام !  -
و حاصل معناي آیه این است كه، عفو هر چند تخفیفي و رحمتي است، نسبت به 

شود. قصاص است كه حیات را  قاتل، ولكن مصلحت عموم تنها با قصاص تأمین مي

ضمانت مي كند، نه عفو و دیه گرفتن، و نه هیچ چیز دیگر، و این حكم هر انسان داراي 

معنایش این است كه بلكه شما از قتل « لعلكم تتقون! » عقل است.  و اینكه فرمود: 

 بپرهیزید.
 

 سابقه تاریخي قصاص در ملل و ادیان

ن نیز عرب به قصاص و حكم اعدام قاتل در عصر نزول آیة قصاص، و قبل از آ

معتقد بود، و لكن قصاص او حد و مرزي نداشت بلكه به نیرومندي و ضعف آنها بستگي 

داشت و چه بسا مي شد كه یك مرد در مقابل یك مرد و یك زن در مقابل یك زن قصاص مي 

بل قتل یك شد و چه بسا مي شد در برابر كشتن یك مرد، ده مرد كشته مي شد و یا در مقا

برده یك آزاد به قتل مي رسید، و در برابر مرئوس یك قبیله، رئیس قبیلة قاتل قصاص مي 

 شد و چه بسا مي شد كه یك قبیله قبیله اي دیگر را به خاطر یك قتل نابود مي كرد.
 

سفر خروج و  22و21ملت یهود نیز به قصاص معتقد بودند. حكم قصاص در فصل 

سورة مائده آن را چنین نقل  45ت آمده است. قرآن كریم در آیة سفر عدد از تورا 35فصل 

 فرموده است:

 در آن الواح )موسي( برایشان نوشتیم:»  -

 یك نفر به جاي یك نفر،

 چشم به جاي چشم، بیني در برابر بیني،

 گوش در مقابل گوش، دندان در برابر دندان،

 زخم در برابر زخم،
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 «  قصاص باید كرد!
 

طوري كه حكایت كرده اند، در مورد قتل به غیر از عفو و گرفتن مسیحیان، به  

 خونبها حكمي نداشتند.

سایر شعوب و امتها هم با اختالف طبقاتي شان، في الجمله حكمي براي قصاص در  

 قتل داشتند، هرچند كه ضابطة درستي حتي در قرون اخیر براي حكم قصاص معلوم نكردند.

ترین راه را پیشنهاد كرد، نه آن را به كلي لغو كرد و نه  در این میان، اسالم عادالنه 

بدون حد و مرزي اثبات كرد بلكه قصاص را اثبات كرد ولي تعیین اعدام قاتل را لغو نمود و 

در عوض صاحب خون را مخیّر كرد میان عفو و گرفتن دیه، آنگاه در قصاص رعایت 

 معادله میان قاتل و مقتول را هم نمود و فرمود:

اد در مقابل آزاد اعدام شود، برده در ازاء كشتن برده، و زن در مقابل كشتن آز -

 زن!
 

) بحث تحلیلي مربوط به حكم قصاص و جواب اعتراضات مربوط به حكم اعدام، به 

در جلد دوم المیزان مطرح گردیده  436تا صفحة  429طور مفصل از صفحة 

 م!  (است كه خوانندة محقق را به این مبحث رجوع مي دهی
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 فصل هشتم

 
 

 

 تشریع جهاد و آغاز جنگهاي صدراسالم
 

 

: فصل هشتم این بخش، تحت عنوان فوق، به دلیل مناسب بودن با موضوع جهاد توجه) 

جلد مسلمانان در صدر اسالم و برای احتراز از تکرار آن در این بخش، به بخش آغازین 

 منتقل شده است.  «ص»دهم: تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول هللا 

 سیدمهدی امین()

 

 


