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 بسم اهللا الرحمن الرحیم و به نستعین
ْهُر  الدَّ َبِقَى  َما  َباُقونَ   الُْعَلَماُء  َو   .... ُکَمْیُل   «َیا 

أَْعَیانُُهْم َمْفُقوَدٌة َو أَْمَثالُُهْم فِى الُْقُلوِب َمْوُجوَدةٌ»1

 مقدمه

خداوند متعال در اولین مرحله ى حضور بشر در 
کره خاك به انسان ها کرامت نمود و به آنان وعده داد 
که در صورت تبعیت از هدایت الهى به مقام اطمینان 
و والیت الهى مى رسند؛ هدایتى که توسط انبیاى 
عظام و اوصیاى گرامى شان به بشریت اهدا شد.
 در برابر این دعوت الهى گروهى به نداى فطرت 
و میثاق ربوبى «َقالُوا َبَلى»2 گفتند و به کاروان سعادت 
بشرى پیوستند، اما در این میان علماى ربانى گوى 
الهى  تقّرب  در مسیر  و  ربوده  دیگران  از  را  سبقت 

1. نهج البالغه، حکمت 139، ص434 

2. أعراف ، 172
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قدم هاى بلندى برداشتند؛ علمایى که توانستند با 
تبعیت از قرآن و عترت از زمین و أسَفُل السافلین 
و ُظُلمات عالم طبیعت به اُوج اَفالك و أعلى عّلیین و 
نور الهى برسند و قدم در «صراط مستقیم» بگذارند 

تا با اولیاى معصوم الهى محشور گردند.
 در این بین گروهى از علما توفیق یافتند برخى 
هدف  معنا،  عالم  توحید،  با  نیز  را  ُمستعّده  نفوس 
اندازه  خلقت و والیت آشنا کرده و هر کسى را به 
قرآن  َمشرب  از  الهى  توفیق  به  وجودیش  ظرفیت 
و عترت سیراب نموده و به قرب الهى رسانند. 
و  اهللا  الى  و سالکان طریق  باهللا  عارفان  آن  زمره  از 
صاحبان نفس مطمئنه، عزیز سفر کرده ما حضرت 

آیت اهللا خوشوقت  مى باشند. 
ایشان در سال 1305 هجرى شمسى در دامان 
فانى  عالم  به  قدم  زنجان  اهل  از  متدین  والدینى 
گذاشتند. والدین ایشان بعد از مدت کوتاهى به شهر 
از سه سالگى در  ایشان  و  تهران مهاجرت نمودند 

منطقه مذهبى در جنوب تهران رشد و نمو یافتند. 
تحصیالت  متداول،  تحصیالت  اتمام  از  بعد    
مکتب  در  حضور  با  و  آغاز  تهران  در  را  حوزوى 
مسجد  در   برهان اکبر  على  شیخ  حاج  مرحوم 
لرزاده از آداب و تعالیم آن مرد الهى به مدت 5 سال 
بهره بردند. پس از آن به شور و شوق آموختن معارف 
دینى و استفاده از عنایات خاصه کریمه ى اهل بیت 
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حضرت فاطمه معصومه به قم مقدس، آشیانه 
اهل بیت عصمت و طهارت وارد شدند و به مدت 

13 سال از حوزه مقدسه علمیه قم بهره بردند. 

 اساتید

ایشان در سطح از اساتیدى همچون شهید آیت 
اهللا صدوقى و  آیت اهللا مجاهدى تبریزى و به 
مدت هفت سال از درس خارج فقه آیت اهللا العظمى 
 و فقه و اصول حضرت امام خمینى بروجردى
استفاده نموده و همچنین حکمت و فلسفه الهى و 
اخالق عملى را در محضر مفسر کبیر قرآن عالمه 
استاد  آن  قدسى  انفاس  آموختند.   طباطبائى
بزرگ، ایشان را با دقائق و رموز و درجات اخالق و 
و  توجه  مورد  جهت  این  از  و  ساخت  آشنا  عرفان 

محّبت ویژه عالمه  قرار گرفتند.
 پس از وصول به مقامات بلند اخالقى و مراتب 
باالى علوم منقول و معقول و نیل به درجه اجتهاد 
علمى جهت انجام وظایف و تحقق رسالت عالمان 
در  جماعت  امامت  با  و  بازگشتند  تهران  به  ربانى 
تبلیغى  فعالیت   ،مجتبى حسن  امام  مسجد 
زالل  تشنه کامان  بمرور  و  نمودند  آغاز  را  خویش 
معارف ناب به گرد چراغ پرفروغ وجودش حلقه زدند 
تربیت نفوس  به  پایان عمر مبارکشان،  تا  ایشان  و 

مستعد و دل هاى مشتاق همت گماردند.
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 ارتباط همیشگی با قم

آیت اهللا خوشوقت  پس از بازگشت به تهران 
تا پایان عمر(حدود 50 سال) با قم ارتباط مستمر و 
هفتگى داشتند و با تشکیل جلسات خصوصى و 
عمومى ختم صلوات و روضه اهل بیت در زمینه 
به اهل بیت عصمت و  ذکر خداوند متعال و توسل 
و  تربیت  راستاى  در  و معارف  اخالق  و   طهارت
آشنا کردن نفوس با خداوند متعال و اولیایش تالش 

نمودند.
که  بودند  عالقه مند  قم  به  چنان  ایشان 
ولى  تهران هستم  در  مى فرمودند: من سال هاست 
هنوز دلم در قم است. در قم یک خط ناب هدایت 

هست که در جاى دیگر نیست. 

 شخصیتی پایدار و بصیر

عصر حاضر به دلیل پیچیدگى هاى خاص خود،  
عالم  براى  را  الوصفى  زاید  بیدارى  و  هوشیارى 
  خوشوقت اهللا  آیت  حضرت  مى طلبد.  شیعى 
انقالبى داشتند.  شخصیتى مستحکم و استوار و 
آنان که محضر مبارکش را درك کرده بودند سکینه 
و وقار الهى را در او مى یافتند و استحکام معنوى 
به  وى  شفاف  و  کوتاه  پاسخ هاى  در  را  علمى  و 
به همراه  بودن  و مردمى  تواضع  وضوح مى دیدند. 
سکوت هاى طوالنى و معنادار ایشان، پرده از عمق 

وجود او برمى داشت. 
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تا  بود  شده  موجب  ممتاز  ویژگى هاى  همین 
عالمه طباطبائى  ایشان را محّل رجوع مطمئّنى 
براى طالبان معرفت و هدایت بدانند و رهبر معظم 
انقالب امام خامنه اى نیز ایشان را فانوس هدایت 

در طوفان هاى گوناگون معرفى نمایند. 
در راستاى حفظ نظام اسالمى به حق حضرت 
آیت اهللا خوشوقت  نمونه بارز فقیهى شیعى و 
عالمى بصیر بود که هر نوع گزند و سالوسى را با نور 
ایمان الهى مى دید و با استحکام نظر بیان مى فرمود 
و گذشت زمان عمق بینش او را آشکار ساخت. ایشان 
در جهت استمرار نظام جمهورى اسالمى ایران بر 
محوریت والیت فقیه حمایت بى نظیر و مثال زدنى 
و  بر خواص  که  داشتند    رهبرى  مقام معظم  از 

عوام پوشیده نیست.

 ثلمه ئی بزرگ

سرانجام این عبِدصالح و شایسته ى پروردگار 
پس از عمرى بندگى و مجاهدِت مخلصانه دعوت 
کریمانه ى «اْرِجِعى إِلَى َربِِّک»1 را در دیار حبیب لبیک 
گفت. آرى حضرت آیت اهللا خوشوقت  پس از 
آخرین زیارت مدینه ى منّوره و انجام عمره در حریم 
حرم آهنگ لقا دوست نمود و پس از 17روز بسترى 
در بیمارستانى در مّکه مکرمه در کوى وصل مأوى 

گرفت طوبى له و حسن مآب. 

1. فجر، 28
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اَلّلهم اکُتْبُه عْنَدك فى أعلى عّلّیین َو اْحُشرُه مع 
َمن َیَتوّالُه مع محمد و آله الطاهرین

اَلّلهم أَنِزل علیه رحمَتک و فضَلک و َحناَنک و 
ُغفراَنک و رضواَنک

رین محمد و آله  اَلّلهم اْحُشره مع أولیائِه المطهَّ
الطاهرین َو اغِفْرلَُه و لَنا و اْرَحْمُه و إِّیانا بِرحَمتِک یا 

اَرَحم الراحمین                                              آمین

ملکوتى  عروج  سال  چهارمین  رسیدن  فرا  با 
کتاب    خوشوقت اهللا  آیت  حضرت  باهللا  عارف 
«شروع بندگى» با همت مؤسسه فرهنگى هنرى 
محبین صاحب األمر منتشر مى شود. این کتاب 
در   استاد حضرت  سخنرانى  یک  محوریت  با 
جلسات عمومى درس اخالق (در شهر ورامین) در 
بحث اهمیت رساله و احکام در تربیت اسالمى هر 
مسلمان آغاز شده و در ادامه براى تکمیل مباحث 
طى  موضوع  همین  در  که  پرسشهایى  تعدادى  از 
سالیان متمادى در مکان هاى مختلف توسط ایشان 

پاسخ داده شده، استفاده شده است.
آیت  حضرت  عنایت  با  که  است  ذکر  شایان   
و  چاپ  براى  مجاز  مرکز  تنها   خوشوقت اهللا 
فرهنگى  مؤسسه  ایشان،  به  مربوط  مطالب  نشر 
هنرى محّبین صاحب األمر است؛ لذا از تمامى 
از  یا صوتى  عزیزانى که هر نوع مطلب تصویرى 
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آن  از  دارند درخواست مى شود یک نسخه  ایشان 
مؤسسه  این  به  عالقه مندان  به  عرضه  جهت  را 
دیدگاه ها  دریافت  مرکز مشتاق  این  دهند.  تحویل 
و پیشنهادهاى خوانندگان محترم خواهد بود. در 
پایان ضرورى است از تمامى دوستانى که در مراحل 
مختلف آماده سازى این کتاب ما را یارى نمودند، 

تشکر کنیم.
                             والسالم على من اّتَبع الهدى
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هو  و  َنْسَتِعیُن  بِِه   َو  ِحیِم  الرَّ ْحمِن  الرَّ اهللا  بِْسِم 
الة و السالم على أشرف  ٍق و ُمعین؛ ثمَّ الصَّ خیُرُمَوفِّ
األنبیاءِ و المرسلین، حبیِب إله العالَمین، أبى القاسم 
الطاهرین  بیتِه  أهِل  و على  محّمد صلَّى اهللا علیه 
ما  سیَّ الّدین؛  یوِم  قیاِم  إلى  اآلن  ِمن  المعصومین، 

بقیِۀ اهللا فى اَألَرضین.1 
ْحمِن  أعوذ باهللا من الشیطان الرجیم، بِْسِم اهللا الرَّ
ِحیِم، خداى متعال در قرآن کریم فرموده است:  الرَّ

«إِنَّ اَهللا َربِّى َو َربُُّکْم َفاْعُبُدوُه هذا ِصراٌط ُمْسَتقیٌم».2  

قرآن، کتاب هدایت

آورنده اش  است.  بنده پرورى  کتاب  کریم  قرآن 
هم سرحلقه ى بنده هاست. خدا او را سرحلقه قرار 

1. درس اخالق برگزار شده در محسنیه ورامین

2. آل عمران، 51
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داد که مردم از او یاد بگیرند و در طول زندگى از اول 
بندگى  کریم  قرآن  آورنده ى  مثل  عمر  آخر  تا  بلوغ 
کنند؛ یعنى حتى یک بار هم با فرمان خدا مخالفت 
نکنند. سّر عصمت انبیا همین است. آنها آمدند 
اگر  کنند.  اطاعت فرمان خدا دعوت  به  را  که مردم 
خودشان مخالفت کنند، مردم به راه اطاعت فرمان 
کشیده نمى شوند و زودتر و بیشتر از انبیا چپ 
مى زنند؛ لذا از وقتى که آمدند، حتى یک بار هم بر 
کرده  وحى  آنها  به  خدا  که  دستورالعملى  خالف 
بود و آنها مأمور بودند که به مردم ابالغ کنند، عمل 

نکردند.
را  این حرف  عموماً  کریم  قرآن  مکّرمه ى  آیات 
مى زند که «ما موظفیم در برابر فرمان خداى متعال 
به  را  ما  و  ماست  روزى دهنده ى  و  ما  آفریدگار  که 
خدا  خود  لذا  باشیم.»  مطیع  است،  رسانده  اینجا 
باید شما گوش  که چرا  استدالل مى کند  گونه  این 
به حرف من بدهید و بندگى کنید: «چون من شما 
و  کردم  بزرگ  را  از خلق، شما  بعد  و  کردم  را خلق 
اجبارى  مادى  اجباراً.»1تربیت  کردم،  مادى  تربیت 
است؛ اختیارى نیست. ما به اختیار خودمان رشد 
نمى کنیم؛ شب که خوابیدیم، تا صبح قدمان کمى 
در  اما  مى شود؛  سبز  موهایمان  و  مى شود  بلند 

1 . یا َأیَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّکُم الَّذى َخَلَقُکْم َو الَّذیَن ِمْن َقْبِلُکْم لََعلَُّکْم 

َتتَُّقوَن. (بقره، 21)
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اعمال، اختیارى هستیم.
تربیت  و  را رشد مى دهد  ما  در تکوین، خودش 
مى کند. از دوران طفولیت که تازه به دنیا آمده ایم، 
مى رسیم به سن شصت، هفتاد یا نود سالگى و دو 
متر قد. همه ى اینها را خدا مى کند؛1 ما نمى کنیم. 
ما  به  اما در مقام عمل  این حرفها؛  از  نداریم  خبر 
اختیار داده است و هم مى توانیم عمل کنیم و هم 
دادیم،  حرف  به  گوش  اگر  نکنیم.  عمل  مى توانیم 
رشد مى کنیم. اما اولى (تکوین) مال ما نیست؛ خدا 

خودش ما را رشد مى دهد و ما هنرى نکرده ایم.
و  فعل  در  که  است  این  دنیا،  این  در  ما  هنر   
سرى  یک  خدا  دهیم.  گوش  خدا  حرف  به  عمل، 
«َچشم!»  بگوییم:  باید  است.  کرده  واجب  را  کارها 
باید نماز بخوانیم و روزه بگیریم و  اینکه  از جمله 
وقتى مستطیع شدیم، به مکه برویم. از طرفى یک 
«ضرر  است:  گفته  و  کرده  تحریم  را  کارها  سرى 
دارد؛ نباید انجام دهى.» از جمله اینکه نباید دروغ 
بگوییم و نباید مال مردم را بخوریم. سایر گناهانى 
حق  هم  را  یکى  حتى  کنیم،  ترك  باید  را  همه  که 
نداریم انجام دهیم. بنابراین بندگى اى که خدا از ما 
خواسته، همین است که واجبات خدا را انجام دهیم 

و محرمات را هم ترك کنیم.

1 . ُهَو الَّذى َخَلَقُکْم ِمْن ُتراٍب ُثمَّ ِمْن نُْطَفٍۀ ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍۀ ُثمَّ ُیْخِرُجُکْم 

ُکْم ُثمَّ لَِتُکونُوا ُشُیوخًا (غافر، 67) ِطْفًال ُثمَّ لَِتْبُلُغوا َأُشدَّ
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مقام بندگی

 اگر بخواهیم به این مقام (بندگى) برسیم، چه 
باید بکنیم؟ باید رساله بخوانیم؛ چون واجب و حرام 
در آن است. در روزنامه ها نیست؛ در سینماها نیست؛ 
در خیابان نیست. هر کس بخواهد به دستور خدا 
عمل کند، باید به رساله ى مرجع تقلیدش مراجعه 
کند. او دستورالعمل هاى خدا را استنباط کرده و در 
آن نوشته است. ما هم باید بخوانیم و یاد بگیریم و 
بعد، واجب را انجام دهیم و حرام را ترك کنیم. این 
و  بد  براى اصالح صفات  انسان ها  وظیفه ى عموم 
اصالح مشکالت جامعه است. این دو را فقط اطاعت 
فرمان خدا در واجب و حرام اصالح مى کند. اگر به 
حرف خدا گوش ندهیم، هم شخص فاسد مى شود 
و هم جامعه خراب مى شود و کسى هم نمى تواند 

درست کند.
 بنابراین کراراً خدا گفته است از اول بلوغ تا آخر 
عمر باید گوش به حرف بدهى،  قبلش نه، چون عقل 
هنوز شکوفا نشده است، آدم بچه است، باید آزاد 
عمل کند تا رشد کند، اگر رشد بدنى پیدا کرد عقل 
شکوفا مى شود، شکوفا که شد محدودش مى کنند.

چرا رساله؟ 

و  فرمان  نوع  سه  کریم  قرآن  در  متعال  خداى 
اطاعت را بر ما واجب کرده است، تنها فرمان خدا 
فرموده:  خدا  خداست،  فرمان  یکى اش  نیست، 
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ُسوَل َو أُولِى اْألَْمِر ِمْنُکْم»1   َ َو أَطیُعوا الرَّ «أَطیُعوا اهللاَّ
فرمان خدا در قرآن کریم اطاعتش واجب، چون خدا 
در قرآن امر کرده است، نهى کرده است، باید گوش 

بدهیم.
خود خدا فرمود، فرستاده من که رسول گرامى 
گفت  کرد  صادر  فرمان  اگر  هم  او  است   اسالم
این کار را بکنید و آن کار را انجام ندهید، اطاعتش 
أَطیُعوا  «َو  کریم،  قرآن  نص  طبق  الزم،  و  واجب 
ُسوَل» سومى «أُولِى اْألَْمِر» کسانى که حق دارند  الرَّ
فرمان بدهند. نه هر کسى فرمان داد، آن کسى که 
حق دارد فرمان بدهد، این حق را چه کسى به آدم 
مى دهد؟ پیغمبراکرم این حق را از خدا دریافت 
ُسوَل َفَقْد أَطاَع  کرد، زیرا خدا اعالم کرد « َمْن ُیِطِع الرَّ
اَهللا»2هر کسى گوش به حرف پیغمبر من داد مثل 
این است که گوش به حرف من داده است. بنابراین 

پیغمبراکرم اطاعت فرمانش واجب است.
 أُولِى اْألَْمِر»هم کسانى هستند که از پیغمبراکرم» 
اجازه گرفته باشند، حق داشته باشند فرمان بدهند، 
اینها هم فرمان دادند اطاعتش بر همه مثل اطاعت 

فرمان خدا و پیغمبر واجب و الزم است. 
این سه فرمان امروز در رساله هاى مرجع تقلید 
که واجد شرایط تقلید هستند نوشته شده است، هر 

1. نساء، 59

2. نساء، 80
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کسى باید پیدا کند بخواند یاد بگیرد بعد عمل کند، 
«به عمل کار برآید»، به دانستن نیست.

اگر دکترى براى اصالح بیمارى نسخه بدهد و 
بیمار این نسخه را نبرد بپیچد، یا بپیچد و مصرف 
نکند او خوب مى شود؟ وقتى مصرف کرد اثر مى کند. 
بنابراین انجام واجب و ترك حرام را اگر انجام دادیم 
اصالح  امروز  ى  جامعه  و  فرد  اینکه  کند،  مى  اثر 
نمى  خدا  حرف  به  گوش  که  است  این  مال  نشده 
دهد، به دنبال آن هستند که خودشان مى خواهند.
سه  این  انسانهاست،  از  مکّلفین  همه  وظیفه  این 

فرمان را بایداطاعت کنند.

نقش نهی از منکر

خداى متعال براى خاطر اینکه این سه فرمان 
زمین نماند، پرچمش همیشه برافراشته باشد سه 
تا بازوى توانمند کنارش گذاشته است، که این پرچم 
در  همیشه  و  نیافتد  زمین  به  انسانى  جامعه  در 
اهتزاز و پرچمش باال باشد، به وسیله امر به معروف 
و نهى از منکر.1 هر کسى مى رود دنبال کارش دید 
یک کسى روزه مى خورد باید بگوید چرا مى خورى 
برود، دومى هم بگوید چرا مى خورى برود، گاهى با 
گفتن درست نمى شود، یک کسى کار حرام بزرگى 

ٍۀ ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو َتْنَهْوَن َعِن الُْمْنَکِر  1. ُکْنُتْم َخْیَر ُأمَّ

َو ُتْؤِمُنوَن بِاِهللا َو لَْو آَمَن َأْهُل الِْکتاِب لَکاَن َخْیراً لَُهْم ِمْنُهُم الُْمْؤِمُنوَن َو 

َأْکَثُرُهُم الْفاِسُقوَن.(آل عمران، 110)
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کرده است، مى خوابانند صد ضربه شالقش مى زنند.1 
گاهى با ضربه شالق هم درست نمى شود، زده آدم 
را به ناحق کشته است، باید اعدامش کرد.2 این سه 
تا همیشه کنار دستورالعمل خداست تا اگر کسى 

مخالفت کرد یکى از این سه تا سراغش مى آید. 
انسان  زندگى  راه  دنیا  در  گفت  راحتى  به  خدا 
چیست، اگر انسان بخواهد دنیا بهشت باشد چکار 
تا عمل نکنیم زمین  اما ما  را گفت.  این  باید بکند، 
بهشت نمى شود، اینکه زمین مثل جهنم شده است 
مال این است که عمل نمى کنیم، مردم دروغ مى گویند، 
و  ظلم  مى خورند،  را  همدیگر  مال  مى کنند،  دزدى 
ستم مى کنند، هر کارى دلشان بخواهد مى کنند، لذا 
دنیا شده جهنم.3 هیچ کسى هم نمى تواند درستش 

کند مگر آن آخرى بیاید، چون مردم نمى خواهند.

موانع راه بندگی 

اولى  و  رسول  و  خدا  فرمان  اطاعت  این  مقابل 
االمر، چند تا مانع سبز شده است، نمى گذارد آدم 
گوش به حرف خدا بدهد، و اّال اگر آن موانع نبودند 

َتْأُخْذُکْم  انى  َفاْجِلُدوا ُکلَّ واِحٍد ِمْنُهما ِمائََۀ َجْلَدٍة َو ال  اِنَیُۀ َو الزَّ 1. الزَّ

بِِهما َرْأَفٌۀ فى  دیِن اِهللا ِإْن ُکْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِاِهللا َو الَْیْوِم اْآلِخِر(نور، 2) 

داً َفَجزاُؤُه َجَهنَُّم خالِداً فیها َو َغِضَب اهللاُ َعَلْیِه  2. َو َمْن َیْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ

َو لََعَنُه َو َأَعدَّ لَُه َعذابًا َعظیمًا.(نساء، 93)

3. َظَهَر الَْفساُد ِفى الَْبرِّ َو الَْبْحِر بِما َکَسَبْت َأْیِدى النَّاِس لُِیذیَقُهْم بَْعَض 

الَّذى َعِمُلوا لََعلَُّهْم َیْرِجُعوَن.(روم، 41) 
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همه به حرف خدا گوش مى دادند، حرف خدا خوب 
است، اثر دارد. اما آن چند تا مانع نمى گذارند.

الف) ابلیس ملعون 
یکى اش خود ابلیس ملعون است، شیطان قسم 
بشود  بندگى  خط  وارد  بخواهد  کسى  هر  خورده 
من نمى گذارم، منحرفش مى کنم، مى خواهد گوش 
به حرف بدهد کارى مى کنم که ندهد.1 ُخب صبح 
نماز  شود  بلند  مى خواهد  است،  شیرین  خوابش 
هم  او  بخواب،  بگیر  مى گویم  شیطان  من  بخواند 
گیرد  دارد، خوابش مى آید مى  را دوست  خوابیدن 
مى خوابد. همیشه از طریق چیزهایى که ما دوست 
داریم مى آید، از طریق چیزهایى که بدمان مى آید 
نمى آید، چون مى داند گوش نمى دهیم، چیزهایى 
که دوست داریم اما نباید انجام بدهیم، از آن طریق 
مى آید، این خیلى ها را گمراه کرده است، همیشه 
هم مشغول کار است تا روز قیامت.  این نمى گذارد 
آدم وظیفه اش را انجام بدهد و گوش به حرف خدا 

بدهد.
ب) عادت  

عادت  بچگى  از  آدم  است،  عادت  دیگر  مانع 
کرده به هر چیزى بخواهد نگاه کند، به هر چیزى 
بخواهد دست بزند، هر چیزى را بردارد، هر چیزى 

َألُْغِوَینَُّهْم  َو  اْألَْرِض  ِفى  لَُهْم  َألَُزیَِّننَّ  َأْغَوْیَتنى   بِما  َربِّ  قاَل   .1

َأْجَمعیَن(حجر، 39)
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را بخورد، آزاد است دیگر، هم عقلش شکوفا نشده 
و هم تکلیف ندارد، تا پانزده سال این آزاد کار کرده 
است، حاال بعد از پانزده سال این کارها عادت شده 
است، برایش سخت است. لذا نوع مردم بعد از سن 
بلوغ هم همان عادت آزادى عمل را ادامه مى دهند، 
مى گویند،  دروغ  نمى گیرند،  روزه  نمى خوانند،  نماز 
مال مردم را مى خورند، عادت باعث مى شود که آدم 
نتواند ترك کند. امام حسن عسکرى صلوات اهللا و 
سالمه علیه فرمودند: «ترك العادة کالمعجز»  کسى 
که عادت کرده به یک کارى بخواهد ترکش کند مثل 
را  معجزه  چطور  بیاورد،  مى خواهد  معجزه  اینکه 

کسى نمى تواند بیاورد و عاجز است.
که  افرادى  هستند  کم  هستند،  اینجور  نوعاً   
خالف  بر  بگیرند  تصمیم  عادت  مقابل  در  بتوانند 
عادت عمل کنند. نوعاً گرفتار هستند، این هم باعث 
بلوغ  سن  از  بعد  هستند  گرفتار  که  خیلى ها  شده 
دلشان  کارى  هر  مى کنند،  عمل  آزاد  هم  تکلیف  و 

بخواهد؛ لذا مى بینیم جامعه پر از این افراد است.
ج) لذائذ دنیوى

اینها نمى گذارند  مانع دیگر لذائذ دنیایى است، 
آدم گوش به حرف خدا بدهد، یک چیزهایى را آدم 
خورده است، مى داند لذیذ است، خوشمزه است، و 

لو بعداً خدا حرام کند باز طرفش مى رود.
گاهى  است،  مادى  چیزها  این  از  بعضى   
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جاه،  حّب  ریاست،  حّب  مثل  است،  معنوى  هم 
است  پایین  پله ى  برود،  باالها  آن  مى خواهد  آدم 
مى خواهد برود آن باال، ُخب بخواهد باال برود چکار 
خیلى  باید  نمى رود.  که  همینجورى  بکند؟  باید 
باال  آنوقت  دهد،  انجام  بکند  نباید  که  کارهایى 
مى رود، باال که رفت یعنى خیانت مى کند، چون از 
پا روى  اگر رفت معلوم مى شود که  آنجا  تا  اینجا 
خیلى جنازه ها گذاشته تا رفته باال دیگر، تنها که این 
نیست، همه مى خواهند، این هم اگر ویروسش رفت 
در مغز آدم کم اتفاق مى افتد که آدم بتواند خودش 
را منصرف کند، صرف نظر کند. خیلى ها در این راه 
همه چیز را از دست دادند، حتى دین و دنیایشان را 
از دست دادند چون عالقه داشت به اینکه ریاست 
بزرگ  موانع  آن  از  یکى  هم  ریاست  حّب  کند،  پیدا 

اطاعت فرمان خداست.1  
به حرف خدا گوش  بنابراین آدمى که بخواهد 
بدهد، باید از این خوان هاى رستم عبور کند، عبورش 
است،  کرده  عادت  انسان  چون  نیست  آسان  هم 
مى کنند،                 گیر  همینجا  نمى کنند،  عبور  اغلب  لذا 
کم  خدا  ُکوُر»2بنده هاى  الشَّ ِعباِدَى  ِمْن  َقلیٌل  «َو 

ْنَیا  َل َما ُعِصَى اهللاُ َعزَّ َو َجلَّ بِِه ِستٌّ ُحبُّ الدُّ 1. َقاَل َرُسوُل اهللا ِإنَّ َأوَّ

اَحِۀ َو ُحبُّ النَِّساِء. َعاِم َو ُحبُّ النَّْوِم َو ُحبُّ الرَّ ئَاَسِۀ َو ُحبُّ الطَّ َو ُحُب  الرِّ

(کافى، ج2، ص289)

2. سبأ، 13
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و  بدهند  خدا  حرف  به  گوش  بتوانند  که  هستند 
سپاسگزار باشند. 

علیه  سالمه  و  اهللا  صلوات  امیرالمؤمنین 
فرمودند از آن اول که پروردگار متعال پیغمبر تربیت 
کرد، دین تأسیس کرد و به انبیاِ سلف  وحى کرد، 
این مسأله تقوا و اطاعت فرمان خدا را گنجاند، گفت 
گوش به حرف خدا بدهید، اما متأسفانه کم بودند 
افرادى که گوش دادند.1 اغلب در اثر همان عوامل 
چند گانه مخالفت کردند و گرفتار خطا و زلل شدند 

و دنیا را فاسد کردند.

تمرین بندگی 

حرف  به  گوش  مى خواهیم  ما  وقتى  بنابراین 
ما  جلوى  مى آید  تا  چند  این  از  یکى  بدهیم  خدا 
که  باشد  اندازه اى  به  ایمانمان  باید  ما  مى گیرد.  را 
مى خوریم.  زمین  اّال  و  کنیم،  مبارزه  آن  با  بتوانیم 
باید  اطاعت فرمان و ترك گناه را تمرین کنیم، هر 
چه تمرین باشد ما قدرتمان در ترك گناه بیشتر و 
راحت تر مى شود. تمرین نکنیم هر وقت بخواهیم 
گناه نکنیم اوِل مشکل است، نمى توانیم، اما شروع 
کنیم اگر چه زمین مى خوریم اما چون شروع کردیم 

الَْغابِِریَن  َو  ِمْنُکْم  الَْماِضیَن  اْألَُمِم  َعَلى  نَْفَسَها  َعاِرَضًۀ  َتْبَرْح  لَْم   .1

ا  ِإَذا َأَعاَد اهللاُ َما َأْبَدى َو َأَخَذ َما َأْعَطى َو َسَأَل َعمَّ لَِحاَجِتِهْم ِإلَْیَها َغداً 

َقلُّونَ  َعَدداً... اْألَ َحْمِلَها ُأولَِئَک  َحَمَلَها َحقَّ  َقِبَلَها َو  َمْن  َأَقلَّ  َفَما  َأْسَدى 

(نهج البالغۀ (للصبحى صالح)، خطبه 190)
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یک مقدارى راه هموار مى شود، فردا هم همینجور، 
پس فردا هم همینجور، باالخره موفق مى شویم و 

خدا را در فرمان اطاعت مى کنیم. 
توفیق  همه مان  به  متعال  پروردگار  امیدواریم 
زمین  چه  اگر  کنیم،  شروع  بتوانیم  کند  مرحمت 
هم بخوریم، اگر شروع نکنیم خطر بیشتر خواهد 
بود، شروع کنیم خدا وعده کمک داده است، اینکه 
اَك  وقتى در سوره حمد به ما یاد مى دهد بگویید «إِیَّ
هم  تو  از  َنْسَتعیُن»   اَك  إِیَّ «َو  بگویید  بعد  َنْعُبُد» 
کمک مى خواهیم، خودمان تنها نمى توانیم با اینها 
کمک  خدا  از  است.  ایمانمان ضعیف  کنیم،  مبارزه 
به ما داده مى توانیم  توانى که  بخواهیم آن مقدار 
در اثر بکارگیرى آن توان مقابل خطر بایستیم، آن 
را شروع کنیم کم کم آن توان زیاد مى شود، موفق 
مى شویم. اینکه خیلى ها توانستند مال همین است، 
شروع کردند، شروع نکنیم هر وقت بخواهیم بکنیم 
اوِل مسأله است زمین مى خوریم. باید شروع کنیم 
تصمیم  دوباره  شویم  بلند  خوردیم،  زمین  اگرچه 
بگیریم، خدا کمک مى کند مى بیند راست مى گویید 
برابر آن سه چهارتا  کمک مى کند آدم مى تواند در 

بایستد و فرمان خدا را زمین نگذارد و اطاعت کند. 
توفیق  همه مان  به  متعال  پروردگار  امیدواریم 
مرحمت کند تا دیر نشده شروع کنیم به ترك گناه تا 
ایمان باال برود، ایمان باال رفت آدم از آن چند تا پل 
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عبور مى کند انشاءاهللا. 
عبور  ُپلها  همه  از  که  آنهایى  طیبه  ارواح  نثار 
کردند، علماً و عمالً معصوم شدند سه صلوات ختم 

کنید. 
ل َفَرَجُهم ٍد َو َعجِّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ مََّّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ اَّللَهُ
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پرسش و پاسخ
س1: لطفًا چند کتاب برای سعادت انسان معرفی بفرمایید.

شماست،  ساز  سعادت  کتاب  اولین  «رساله»  ج: 

همه  بر  که  است  کتابی  اولین  تقلید»  مرجع  «رساله 

بگیرند  یاد  و  بخوانند  را  آن  است  واجب  مسلمانان 

را  این  اگر  است.  کتاب  اولین  این  کنند؛  عمل  بعد  و 

قافله  از  بروید  دیگر  کتاب های  دنبال  و  بگذارید  جا 

سعادت و سالمت عقب مانده اید، اما وقتی عمل کردید 

ان شاءاهللا رکن آماده و درست شده است. غیر رکن هم 

در  که  کتاب هایی  مفید؛  کتاب های  آدم  که  است  این 

نوشته    معصومین حضرات  زندگی  روش  و  سیره 

شده است را مطالعه کند. کتاب هایی که در بسط عقاید 

نوشته شده است، آن ها را مطالعه کند، تاریخ اسالم و 

است  رساله  آن ها  اّولی  اما  آن هاست.  از  بعد  هم  غیره 

که هر روز باید بخوانیم و یاد بگیریم و عمل کنیم.

س2: به چه علت علمای اخالق خیلی تأکید به خواندن 

رساله می فرمایند؟ 

ج: ُخب اگر رساله نخوانند چطور می شود؟ در خود 

رساله ها هم می نویسند که خواندن رساله واجب است. 

واجب  آیات  نماز  نمی فهمد  نخواند  رساله  فردی  اگر 

بخوانیم،  آیات  نماز  باید  زلزله  برای  نمی فهمد  است، 

این ها را نمی خواند. آیا این خوب است؟ بنابراین کسی 
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این  را  احکامش  از  یکی  می دهد  تشکیل  را  دین  که 

بگیری  یاد  را  دین  مسائل  بروی  باید  که  می دهد  قرار 

نمی توانی عمل کنی،  نگیری  یاد  اگر  بعد عمل کنی.  و 

بنابراین یادگیری مسائلی که در زندگی برای همه نوعًا 

پیش می آید واجب عینی است.

س3: مگر خواندن رساله و عمل به آن واجب است؟

ج: پس مستحب است؟! واجب است دیگر. یکی از 

و  واجبات  یادگیری  منظور  به  رساله  واجبات، خواندن 

محرمات است. اگر نخوانیم مرتکب گناه شده ایم، این 

است.  واجب  بر همه  رساله)  (خواندن  تقواست.  خالف 

که  کسی  هر  از  است  واجب  نیستند  بلد  که  کسانی 

تقلید می کنند رساله اش را بخرند و بخوانند، واجبات و 

محرماتی که آن جا نوشته است را یاد بگیرند. واجبش 

را عمل کنند و حرامش را ترك کنند. این واجب است. 

اگر آدم نکند مرتکب گناه شده است. از این درس هایی 

این  است.  واجب تر  رساله  خواندن  می خوانید  شما  که 

درس ها واجب نیست آن واجب است.

س4: آیا علم دین فقط در رساله است؟

ج: رساله برای کسانی است که دنبال علم نرفته اند 

و می خواهند پخته بخورند. کسانی که می روند و درس 

یاد  هم  آشپزی  ضمنًا  و  بلدند  خودشان  می خوانند، 

می گیرند. بنابراین رساله برای کسانی است که به حد 
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 ،استنباط نرسیده اند. آنجا خالصه ای از کتاب و عترت

استنباط شده و آنها درمی آورند و در اختیار عموم قرار 

می دهند. اما کسانی که با کتاب و عترت آشنا هستند، 

خودشان می فهمند.

س5: آیا هر فرد شبانه روز تا آخر عمر باید مقداری از 

وقتش را برای مطالعه رساله بگذارد؟

ج: آدم یك مقدار خواند یاد می گیرد دیگر، تا آخر 

می کنند  فراموش  که  کسانی  مگر  نیست،  الزم  عمر 

دوباره باید بخوانند. 

س6: معیار قبولی روزه {اعمال} چیست؟

داریم یك صّحت  تا عنوان  فقه شیعه دو  ما در  ج: 

عمل، دو قبولی عمل. صّحت یعنی مطابق با رساله باشد.  

با رساله شد الزم نیست خدا  اما هر چیزی که مطابق 

قبول کند. چون خدا گفته تکّبر داشته باشید عبادت 

قبول  باشید  داشته  حسد  کنم.  نمی  قبول  را  صحیح 

نمی کنم. خمس ندهی قبول نمی کنم،  اینها همه مانع 

باشد  صحیح  عملی  است  ممکن  بنابراین  است.  قبول 

در  اثر  یعنی  قبول  نکند.  قبول  خدا  اما  رساله  نظر  از 

رشد ایمان داشته باشد. اینکه آدم می بیند پنجاه سال 

شصت سال مسلمانان روزه می گیرند، نماز می خوانند، 

است و  اول  ایمان  ایمانشان همان  اما  زیارت می روند، 

رشد نمی کند مال این است که کنارش چیزهای دیگر 
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ایمان  ندارد. رشد  ایمان  اثری در رشد  لذا  هم هست. 

شرایطی دارد من جمله صحیح بودن عمل دوم آنهایی 

که خدا گفته نباید باشد نباشد، اینها حجاب از قبولی 

باشد  کنیم هم عمل صحیح  باید سعی  بنابراین  است. 

نباشد همانطور که عرض  و هم موانع قبول هم در آن 

اگر  که  می نویسند  را  تعدادی  هم  رساله ها  در  کردم 

ندهد،  زکات  باشد،  حسود  باشد،  داشته  تکّبر  کسی 

قبول  مانع  اینها  نمی شود  قبول  عمل  ندهد،  خمس 

اّال  و  ان شاءالّله  می شود  قبول  نباشد  هم  اینها  است. 

قلمبه  یك  آسمان  از  که  نیست  این  معنایش  قبولی 

چیزی بیاید آدم بشنود که قبول شده است.

س7: چطور می شود اطمینان به درست بودن اعمالمان 

داشته باشیم و در آن ها شک نکنیم؟

چه  می شود  معلوم  آن جا  بخوانید.  باید  رساله  ج: 

خواندن  لذا  است.  باطل  عملی  چه  و  درست  عملی 

تا  آدم  است.  واجبات  از  یکی  تقوا  ادامه  برای  رساله 

چیز  چه  و  واجب  چیزی  چه  نمی فهمد  نخواند  رساله 

مرتکب  گناه  نمی خوانند  رساله  که  این ها  است.  حرام 

می شوند. نخواندن رساله گناه است، این درس ها واجب 

نیست ولی خواندن رساله واجب شرعی است. باید هر 

چیزی  چه  بفهمیم  تا  بخوانیم  صفحه  پنج  چهار،  روز 

انجام  بر ما واجب است و چه چیزی حرام. واجبش را 

نمی توانیم  نگیریم  یاد  اگر  کنیم.  ترک  را  بدهیم حرام 
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عمل کنیم. این مالک صحیح بودن و باطل بودن اعمال 

ماست. هر عملی مطابق با رساله است صحیح است و 

هر عملی مخالف رساله باطل است. 

امام  و  است  ما درست  اعمال  که  بفهمیم  س8: چگونه 

زمان و خدا از ما راضی هستند؟

ج: اگر بخواهی بفهمی که عملت درست است، باید 

مطابق فتوای مرجع تقلیدت انجام گیرد. مالک صّحت، 

که  است  تقلیدی  مرجع  فتوای  با  شما  عمل  انطباق 

انتخاب کرده ای. اگر عملت طبق فتوای او بود، درست 

و اّال باطل است. 

ترک  و  واجبات  انجام  محدوده  شناخت  برای  س9: 

محّرمات چه کتاب هایی را پیشنهاد می کنید؟

ج: اولین کتاب که این محدوده را مشخص می کند 

رساله مرجع تقلیدی است که در پای آن مهر مرجعیتش 

نیست.  فاسق  است،  و عادل  اعلم  یعنی  است،   خورده 

مرجع دو تا شرط دارد باید هم اعلم و هم عادل باشد، 

گناه نکند،  خدا با آدم گنه کار هیچ میانه ای ندارد، از او 

بدش می آید، چون گناه دنیا و آخرت را خراب می کند.

دین  اصول  که  است  این  رساله  در  جمله  اولین  س10: 

تحقیقی است لطفًا بفرمایید وظیفه ما در این باره چیست؟

ج: تحقیق معنایش این نیست که آدم بوعلی سینا 
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بکار  را  اگر هر کسی در حد خودش عقل  بلکه  بشود، 

از  که  را  پیغمبری  می کند.  ثابت  را  خدا  وجود  بگیرد 

طرف او با معجزه آمده است قبول می کند و غیر ذلک، 

بی سواد در حد بی سوادی اش، سواددار در حد سوادش، 

که  است  برنامه ای  یك  یعنی  نیست.  مشکلی  چیز  این 

از بی سوادها هم ساخته است. این مقدار فطری است. 

زحمت  است،  فطری  خیلی  خدا  به  ایمان  خدا؛  وجود 

زیادی برایش الزم نیست. هر کسی می فهمد خودش، 

یك  دارد.  آفریدگار  و  است  نکرده  خلق  را  خودش 

تا  آمده ام  خدا  طرف  از  من  بگوید  بیاید  هم  شخصی 

قبول  و  می کند  باور  زود  عقل  است  همراهش  معجزه 

می کند. آن وقت پیغمبر هم هر چه گفت آدم می پذیرد 

و کار درست می شود.

س11: در ابتدای رساله در کنار اجتهاد و تقلید یکی از 

راه ها احتیاط کردن است چرا احتیاط نکنیم؟

ج: فقط همان رساله را انجام دهید. احتیاطی که در 

اول نقل می کنند کار عموم نیست، این کار فقهاست که 

بلد هستند، عموم می خواهد چه جوری احتیاط کند؟ 

بلد نیستند که، بنابراین باید تقلید کنند و احتیاطاتی 

باشد  اگر واجب  را  که در رساله مرجع هست همان ها 

باید مراعات کند، اما بیشتر نه؛ طرف وسوسه می رود. 
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س12: در رساله ها می فرمایند که اگر دو تا آدم موثق 

و عادل بگویند که فالنی اعلم است تو از او باید تقلید کنی.

دو  هر  بگویند  عکس  به  هم  دیگر  نفر  دو  اگر  ج: 

ساقط می شوند، باید برویم سراغ دو نفر دیگر.

س13: ُخب همین جوری تا آخر باز هم دور می  شود که؟

ثابت  زود  نمی رسد،  دور  به  نمی رسد،  آخر  تا  ج: 

از  باید  دیگر  می خورد،  هم  به  اّولی ها  آن  اما  می شود 

حرف های  است  ممکن  پرسید،  باتقوا  و  فقیه  علمای 

از  شاید  استادی،  (شما)  مثًال  که  باشد  کار  در  دیگر 

این حرف ها باشد و وسط بیاید و اوضاع به هم بخورد، 

آدمی که آزاد است، او باید نظر بدهد.  

جواب  می کنند  سکوت  گاهی  هم  باتقوا  علمای  س14: 

نمی د هند نظر شخصی شما چیست؟

را  عادل  و  اعلم  تشخیص  راه  رساله ها  همه  در  ج: 

نوشته است چیست، همان راه را بگیرید و بروید.

می فرمایند  که  را   امام حضرت  حکم  آن  س15: 

می توان  را چگونه  نباشد  دنیا  به  واجب حریص  بنابراحتیاط 

تشخیص داد؟

ج: حریص به دنیا دو جور است گاهی به اندازه ای 

است که مرتکب گناه می شود لذا عدالت از بین می رود 
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به  اگر  اما  نیست  عدالت  دیگر  برسد  این جا  به  اگر 

نیست  طوری  نشود  عدالت  مزاحم  که  باشد  اندازه ای 

الزم نیست... 

او  از  می شود  می دهیم  خمس  که  کسی  هر  به  س16: 

تقلید کرد؟

ج: خمس با تقلید فرق می کند، در تقلید حتمًا باید 

با  به مجتهد  را می شود  اما خمس  باشد،  و عادل  اعلم 

تقوا داد، الزم نیست اعلم باشد.

س17: از میان مراجع تقلید کدامیک را اعلم می دانید؟

نداشته  دخالتی  مسأله  این  در  من  که  شد  بنا  ج: 

نوشته اند  رساله ها  در  نزدم،  حرف  من  اول  از  باشم،  

باید بروند از علمای باتقوا تحقیق کنند، اگر آن جا علم 

شد  حاصل  تعارض  کنم  عرض  کنند،  عمل  شد  حاصل 

ساقط می شوند و باید بروند دنبال دو تای دیگر، آن جا 

علمًا  اعلم  به  وجه  هیچ  به  هم  اگر  است  نوشته  کامًال 

دسترسی نبود، کسی که مظنون االعلمیت است از او 

تقلید کنند اگر ظّن به اعلمیت هم نشد مجبوریم برویم 

می شود،  پیدا  این  الحمدلّله  عادل،  اعلم  غیر  سراغ 

اعلم عادل پیدا کردنش یك ُخرده سخت است.

س18: در مورد مرجع تقلید اعلم در حال حاضر از هر 

کسی از آقایان سؤال می کنم یکی را معرفی می کند سردرگم 

شده ام،  من باالخره چه جوری مجتهد اعلم را تشخیص بدهم؟
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رساله  در  که  راه هایی  با  توانست  انسانی  اگر  ج: 

باشد  شیاع  یا  عادل  تا  دو  شهادت  مثل  است  نوشته 

از  نیست)،   (مشکل  بدهند  شهادت  زیادی  عده  یعنی 

باید  را تشخیص دهد  اعلم  نتوانست مجتهد  راه ها  آن 

مظنون  اگر  کند  تقلید  عادل  و  األعملیه  مظنوُن  از 

اعلم  ولی  بود  عادل  فقیهی  اگر  اّال  و  باشد،  األعلمیه 

نبود از او باید تقلید کند. 

س19: آیا کسی در سیزده سالگی می تواند مرجع تقلید 

انتخاب کند؟

اطالعات  و  می رسد  عقلش  اگر  می تواند؛  ج: 

و  بخواند  رساله  بتواند  که  است  اندازه ای  به  دینی اش 

اگر  برود.  عادل  و  اعلم  کردن  پیدا  دنبال  باید  بفهمد، 

نمی فهمند.  معموًال  اما  نیست؛  حرفی  بفهمد،  را  اینها 

بعداً  تا  کند  تبعیت  فهمیده اند،  که  بزرگتر ها  از  فعًال 

وقتی خودش به سن رشد رسید، دوباره تحقیق کند.

س20: گاهی اوقات جوانانی که تازه مکّلف شده اند برای 

به  را  کسی  چه  می کنند،  سؤال  ما  از  تقلید  مرجع  انتخاب 

آن ها معرفی کنیم؟ چه جوابی بدهیم؟

تشخیص  رساله  طبق  شما  خود  را  کسی  هر  ج: 

تقلید  او  از  و  است  عادل  و  اعلم  و  است  مرجع  دادی 

می کنی این را به دیگری هم بگویید و منتقل کنید. 
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س21: شرعًا حجت می شود؟

ج: بله دیگر اگر حجت نبود خود شما هم در تقلید 

از این آدم مسئول بودید. 

س22: شاید در حّق من حجت باشد؟

ج: نه «حقِّ من» نداریم، حّقی نیست اگر برای من 

هر  بنابراین  است.  درست  هم  شما  برای  است  درست 

دادم  رساله تشخیص  کردم طبق  تحقیق  من  را  کسی 

اعلم و عادل است و از او تقلید کردم این را می توانم 

به دیگری منتقل کنم.

س23: اگر مرجع ما فوت کرده بود چطور؟

ج: بنا شد از زنده ها تقلید کنیم دیگر.

س24: مثًال مرجع ما فوت کرده است.

درباره  باید  است  کرده  فوت  شما  مرجع  اگر  ج: 

او  ثابت شد  برای شما  وقتی  کنی  تحقیق  زنده  مرجع 

بی تحقیق  اّال  و  بگویی،  کردند  که سوال  دیگران  به  را 

نمی شود گفت.

س25: ابتدا به تقلید از مّیت جایز است؟

ج: می گویند نه.
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س26: عدول از مرجع زنده به مرجع مرده جایز است؟

ج: اگر مرجع زنده اعلم است جایز نیست.

به  زنده  مجتهد  از  عدول  علما؛  اکثر  فتوای  به  س27: 

مجتهد زنده اعلم واجب است اگر احساس کردند که کسی 

اآلن اعلم است...

شرط  چیز  دو  بلکه  نیست  کافی  تنها  اعلمیت  ج: 

شده  فراموش  اصًال  عدالت  باشد.  عادل  و  اعلم  است 

است این درست نیست این غلط است اعلم و عادل را 

اگر تشخیص دادی واجب فوری است باید از او تقلید 

کنید اگر اعلم بود اما عادل نبود، غیراعلِم عادل جای 

او را می گیرد.

یک  از  فقه  ابواب  از  قسمت  هر  در  می شود  آیا  س28: 

مقلَّد(مجتهد) خاص تقلید کرد؟

خاص  قسمت  این  در  مقلَّد  این  شود  ثابت  اگر  ج: 

عادل  باید  این که  قید  به  بله،  است،  دیگران  از  اعلم 

هم باشد.

س29: آن وقت این تعّدد مقلَّد اشکال به وجود نمی آورد؟

بار  به  اشکالی  این جا  تا  مقلَّد  تعّدد  نه خیر،  ج: 

نیاورده است،  تعّدد حاکم اسالمی اشکال پیش می آورد. 

حاکم یکی، مقلَّد متعدد، چون با هم دعوا ندارند،  چون 
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نمی کند،  اجتماعی  کار  نمی دهد،   جهاد  حکم  (مقلَّد) 

نشسته فتوی می دهد، بنابراین اشکال ندارد اگر کسی 

از دیگران است و عادل هم هست  در یك بحثی اعلم 

در آن بحث می شود از ایشان تقلید کرد. 

س30: آیا اگر کسی مصداق والیت فقیه را قبول ندارد 

می شود از او تقلید کرد؟

ج: پس چه کسی را قبول دارد؟ شاه را قبول دارد؟ 

این!» همان  یعنی  و می گویند: «شاه  را می خوابانند  او 

حرف  باید  کنیم،  قبول  را  امام  موظفیم  ما  که  طور 

داد  دستور   امام صادق کنیم.  قبول  هم  امامرا 

تبعیت  عادل  فقیه  از  امور  همه ی  در  «باید  فرمود:  و 

ما  جای  او  پول،  غیر  و  پول  صلح،  جنگ،  در  کنید.» 

نه!»  «این  گفت:  کس  هر  نیست.  شاه  است.  نشسته 

می خواهد بگوید: «شاه».

س31: پس آیا از چنین مرجعی نمی شود تقلید کرد؟

ج: اگر انسان امام صادق را قبول نکند، چطور 

کارهای  و  اختالفات  تمام  «در  فرمود:  ایشان  است؟ 

مالی و غیر مالی به آن بنده ی خدا، فقیه عادل مراجعه 

هم  عادل  چیست.»  ما  حکم  که  است  بلد  او  کنید. 

هست؛ پس کار تمام است. اگر به جای او شاه بنشیند، 

همه ی شما در گناهان شاه شریک هستید.
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 زمان امام  نایب  که  امر  ولی  وجود  با  چرا  س32: 

است، باید از دیگران تقلید کرد؟

است  ممکن  دارد.  مخصوصی  شرایط  تقلید  ج: 

دیگری  از  و  نداند  محقق  بعضی  در  را  شرایط  کسی 

تقلید کند. به هر حال باید تابع آن شرایط بود.

در  کارهایم  انجام  برای  بسیارکم  البته  گاهی  س33: 

زمان شک به قرآن مراجعه می کنم می خواستم بدانم آیا شیطان 

می تواند در آنچه که قرآن به من می نمایاند دخالت کند؟

ج: بله. خیلی هم می تواند. عوضی می فهمی. کسی 

به شما نگفته است این که فهمیدی درست است. اگر 

غلطی  کار  این  نمی فهمی.  باشی  نداشته  را  مقّدماتش 

کنی  مراجعه  رساله  به  باید  شما  بکنی  نباید  و  است 

مالک حق و باطل، زشت و زیبا، برای شما رساله است. 

که  است  کسی  مال  قرآن،  نیست.  شما  مال  قرآن، 

می فهمد و اشتباه هم نمی کند.

چرا  است  فارسی  رساله  که  این  به  توجه  با  س34: 

بعضی وقت ها آدم خوب متوجه نمی شود که اصًال رساله چه 

می خواهد بگوید؟

باید مسائل را یک جوری بگویند که مردم  ُخب  ج: 

بفهمند، این گناه رساله نیست، گناه نویسنده رساله است، 

باید این قدر ساده بنویسد که بی سوادها هم بفهمند.
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و  کامل  احکام  نماز  مورد  در   امامان چرا  س35: 

جزئیات آن را بیان فرموده اند ولی در مورد مسأله مهم خمس 

چگونگی  و  نشده اند؟  جزئیات  وارد  است  واجبات  جزء  که 

محاسبه آن را نفرموده اند؟

اّال  و  نفرموده اید  مطالعه  شما  گفته اند،  را  همه  ج: 

در  که  را  گفته اند، همه مسائل خمس  را  می بینی همه 

آیات  از  بعضی  و  روایات  از  را  همه  می نویسند  رساله 

بنابراین شما مراجعه کنی می بینی  استنطاق می کنند. 

همه را گفتند، تا زمان امام صادق صلوات اهللا و سالمه علیه 

نمی شد،  چون  بودند}  مانع  {حّکام  نبود  خمس  هم 

 ممنوع بود، بعد مشکالت یک ُخرده حل شد حضرات

فرمودند.

نام  رساله  در  را  غیبت  مثًال  گناهان  بعضی  س36: 

نبرده اند آیا باید در شناخت این گناهان به مرجعمان مراجعه 

کنیم؟

مرجع  آن  اگر  دیگر،  نیست  چاره ای  دیگر،  بله  ج: 

رساله ندارد یا در رساله اش ننوشته است باید استفتاء 

پیدا کنید که نظر خود اوست،  چون  اطمینان  تا  کنید 

جور  یک  را  مسأله  اطرافیان  از  بعضی  است  ممکن 

دیگر بگویند. اّما اگر فهمیدید فتوای او این است باید 

تبعیت کنید. 
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س37: یعنی ابتدا احتیاط کنیم؟

کنید. چون  استفتاء  و  بپرسید  او  از  باید  دیگر  ج: 

همه مسائل را در رساله نمی نویسند. باورشان این است 

لذا  نمی کند  عمل  کسی  یا  نیست  احتیاج  مورد  یا  که 

خمینی امام  مرحوم  منتهی  نمی نویسند.  را  آن ها 

با وسعتی است، مسائل  کتاب تحریرالوسیله اش کتاب 

ایشان  جهت  این  از  است،  کرده  مطرح  زیاد  را  فقهی 

نوشته است، اّما رساله های دیگر خیلی کم دارند.

آقایان  رساله  خود  در  را  تفصیالت  گاهی  چرا  س38: 

ننوشته اند، اما سؤال که می شود بیشتر توضیح می دهند؟

که  مقدار  همان  دیگر،  کنی  استفتاء  باید  ج: 

أماره می رود دنبال  نوشته اند کافی است منتهی نفس 

چیزی که دلش می خواهد. او واجب و حرام را مراعات 

نمی کند دنبال اضافه اش می رود. 

شرعی  مسائل  در  کردن  احتیاط  کلی  طور  به  س39: 

مطلوب است؟

اگر مرجع  ج: احتیاط در حد رساله مطلوب است، 

اما  کنی،  احتیاط  باید  آن جا  کن  احتیاط  گفت  شما 

احتیاط مطلق غلط است، سر از وسوسه در می آورد و 

انسان گرفتار بالهای زیاد و سنگین می شود. 
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اما  می نویسند  رساله  در  را  کبیره  گناهان  س4٠: 

صغیره ها را معموًال نمی نویسند. برای یادگرفتن آن ها به کجا 

باید مراجعه کنیم؟

ج: خیلی هم خوب می نویسند، شما رساله مراجعه 

کنید آیا ننوشته است نگاه به نامحرم حرام است؟ 

س41: این جزء کبائر نیست؟

ج: نه، صغیره است. آدم بلد نباشد اشتباه می کند،  

شما رساله را بخوان، کبائر تقریبا چهل تاست مرحوم 

است.  صغائر  مابقی اش  است،  نوشته  را  آن ها   امام

اگر کبائر را ترک کردی صغیره را هم خدا نمی نویسد 

اثر بیشتری دارد. خدا  ، چون ترک کبائر مهم است و 

کند  کبائر  ترک  به  تشویق  را  ما  که  این  خاطر  برای 

پایت  به  من  هم  را  این  ندهی  انجام  را  آن  اگر  گفته 

نمی نویسم، هر چه غیر از چهل تا صغیره است. 

کتاب  کجای   خمینی امام  حضرت  مرحوم  س42: 

تحریرالوسیله گناهان کبیره را نوشته اند؟

نماز  باب  در  او-  بر  خدا  رضوان   - امام  مرحوم  ج: 

و  عدالت  که  جماعت  امام  شرایط  درباره  جماعت 

تقواست آن جا به مناسبت چهل تا از گناهان کبیره را 

ذکر کرده  است،  آدرسش آن جاست. 
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پیدا  فکری  وسواس  کاری  انجام  در  گاهی  س43: 

می کنیم که آیا این کار برای خدا هست یا نه؟

ج: این جا نباید فکر کنی، رساله را بخوان و به آن 

عمل کن، همین تمام شد، اگر ور بروی گرفتار وسواس 

می شوی. 

س44: خیلی وقت ها اموری چه جزئی و چه کلی پیش 

کار  یا  و  مباح  یا  است  آن حرام  انجام  نمی دانیم  که  می آید 

خوبی است که اصال ثواب  هم دارد؟

را  تقلیدت  مرجع  رساله  می شود  معلوم  ج: 

حرام  چیزی  چه  است  نوشته  آن جا  اّال  و  نمی خوانی، 

یاد بگیری و  تا  باید بخوانی  و چه چیزی واجب است، 

است  واجب  نمی دانم  نگویی  دیگر  که  کنی  عمل  بعد 

مشخص  هم  گناهان  دیگر،  نوشته اند  آن جا  حرام،   یا 

است واجبات هم مشخص است. واجب است رساله را 

و  بدهی  انجام  را  واجبات  بعد  و  بگیری  یاد  و  بخوانی 

واجبات  از  یکی  رساله  خواندن  کنی.   ترک  را  گناهان 

می شوی  گناه  مرتکب  نخوانی  نیست،   مستحب  است، 

یا واجب را ترک می کنی، اول باید این ها را بخوانیم و 

یاد بگیریم بعد عمل کنیم ان شاءالله.

مطالعه  به  تمایلی  و  عالقه  هیچ گونه  همسرم  س45: 

را  او  مختلف  صورت های  به  تاکنون  نمی دهد،  نشان  رساله 

تشویق و ترغیب کرده ام فوائد و ضرورتش را گفته ام و حتی 
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گاهی تذکر هم داده ام اما فایده ای نداشته حتی گفته ام اگر 

این کار را نکنی عالقه ام به تو کم می شود ولی باز هم تأثیر 

نداشته، چه دستوری می فرمایید؟

نگو،  چیز  هیچ  او  به  بکنی،  نباید  کاری  هیچ  ج: 

کارها (دستورات  این  زیادتر هم گفته ای، فقط خودت 

رساله) را انجام بده او ببیند آن وقت آرام آرام درست 

از  بده  انجام  خودت  نکن.  عجله  ان شاءالله.  می شود 

شما یاد می گیرد.  

توضیح  که  است  رساله  از  عبارت  تا  چند  س46: 

خواسته اند، مثًال وقتی در رساله می فرمایند: «جایز نیست» 

یعنی چه؟

ج: یعنی حرام است.

س47: وقتی می فرمایند: «وجوب این امر خالی از قّوت 

نیست»؟

ج: یعنی قوی است، محکم است، باید انجام داد.

از  خالی  مسأله  این  «حرمت  می فرمایند:  وقتی  س48: 

اشکال نیست»؟

ج: یعنی نمی شود گفت حرام است. 
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س49: ما جهت همه کارها معموًال برنامه و برنامه ریزی 

بفرمایید چه  نداریم  برنامه خاصی  تقوا  داریم، ولی در مورد 

کار کنیم؟

و  رساله  خواندن  برنامه اش  ندارد،  برنامه  تقوا  ج: 

پیش  واجب  وقت  هر  است.  حرام  و  واجب  گرفتن  یاد 

آمد کرد انجام بدهی و حرام پیش آمد ترک کنی، این 

بگیرید،  یاد  باید  رساله  از  شماست.  شخصی  برنامه 

فردا  بخوانید.  نماز  باید  اند  گفته  می شود  ظهر  اآلن 

می روی  بیرون  بگیری،  روزه  باید  است  رمضان  ماه 

می زنی  حرف  نکنی،  نگاه  باید  می آید  نامحرم  زن 

در شئون  که  است  برنامه ای  این ها  نگویی،  دروغ  باید 

زندگی پیاده کردنش واجب و الزم است.  مال بعضی ها 

و  می آید  پیش  دیر  بعضی ها  مال  می آید،  پیش  زود 

اشخاص  کم،  بعضی ها  و  می آید  پیش  زیاد  بعضی ها 

زندگی اش  محیط  در  ماه  یك  در  کسی  یک  مختلفند. 

یک زن نمی بیند، یک کسی با کم و زیادش روزی هزار 

تا می بیند، وظیفه اش را باید انجام دهد.

آن  با  ممارست  و  احکام  و  رساله  خواندن  آیا  س50: 

موجب تقوای بیشتر می شود؟

واجب  هم  رساله  خواندن  است.  واجب  تقوا  ج: 

باشی؟!  باتقوا  می خواهی  چگونه  نخوانی،  اگر  است. 

باید  بگیری.  یاد  رساله  از  را  محرمات  و  واجبات  باید 

بشود  که  کنی  ترک  را  حرام  و  دهی  انجام  را  واجب 
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تقوا؛ بنابراین تقوا یعنی رساله هم در آن هست؛ بدون 

رساله تقوا نمی شود.

تعداد  «اگر  می گویند:  که  است  صحیح  آیا  س51: 

شده  شیعه  تاکنون  جهانیان  همه ی  بود،  زیاد  ما  مجتهدین 

بودند»؟

ج: نه، این جور نیست. جهانیان آزادند و با آزادی 

کار می کنند. وقتی می بینند که اینها بعضی از محرمات 

آنها می خواهند  نباید مرتکب شوی، ُخب  را می گویند 

آزاد باشند. یکی از کارهایی که مشرکین برای کسانی 

بود که  این  که می خواستند مسلمان شوند می کردند، 

مورِد  چیز  دو  شوید،  مسلمان  «اگر  می گفتند:  آنها  به 

پسند شما حرام می شود؛ یکی شراب است و دیگری 

زنا.» تهدیدشان این بود و اینها هم اینها را می خواهند. 

وقتی اسالم تحریم می کند، اگر در کنار هر انسان یك 

مجتهد هم باشد، این را قبول نمی کند.

س52: در زمان فتنه و زمانی که تشخیص حق و باطل 

در جامعه ی اسالمی سخت شد، چه باید کرد؟ 

معین  را  تکلیف  رساله  بروی.  رساله  دنبال  باید  ج: 

می کند. اینکه بروم در آن حزب و ... نه، آنجا نوشته. اینکه به 

آن انسان رأی بدهم یا نه، در آنجا نوشته شده است. همه ی 

سیاسی کاری  بخواهی  اگر  هست.  آنجا  در  تکالیف  این 

کنی و از انسان ها چیزی بپرسی، گمراه می شوی.
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س53: چه کنیم که در مسائل عبادی، عرفانی، سیاسی، 

اقتصادی و کًال در مسائل اسالمی، آگاهی های خوب و کاملی 

داشته باشیم؟

یاد  را  حالل  و  حرام  و  بخوانی  رساله  باید  اول  ج: 

بگیری. هر کس بر خالف آن عمل کرد، می شود فاسق 

و باطل. او در سیاست شکست خورده و باید کنار برود. 

انسان گول نمی خورد و به طرفش نمی رود. کسانی که 

کسانی  چه  ریختند،  خیابان  به  اغتشاشات  این  در 

داشتند.  حجاب  نه  و  می خواندند  نماز  نه  آنها  بودند؟ 

باز  را  راه  که  بودند  گرفته  پول  اوباش  و  اراذل  همه ی 

کنند و دوستانشان بیایند. بنابراین باطل است. حرکت 

ضد اسالمی است. هیچ کس نباید جلو برود و به اینها 

مقام  ببینیم  و  کنیم  کمک  حق  به  باید  کند.  کمک 

رهبری  چه می گوید.

مجتهد  کنید  «سعی  فرموده اید:  حضرت عالی  س54: 

برای  حرف  این  آیا  نشود.»  پیدا  عادل  بعداً  شاید  شوید؛ 

خانم ها هم هست؟

ج: خانم ها هر جا هستند، آقایان هم هستند. با هم 

نیست.  هم  آنها  برای  نیست،  اینها  برای  اگر  هستند. 

و  باشند  بلد  باید  باالخره  یا شوهرشان  حاال خودشان 

اّال به زحمت می افتند.
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����� وا���ت و �����ت

محضر  از  کّرات  به  که  هایى  پرسش  از  یکى 
حضرت آیت اهللا خوشوقت مى شد این بود که 
واجبات و محّرمات را عالوه بر رساله ى عملیه از چه 
منبعى بیاموزیم. یکى از طلبه هاى فاضل، فهرستى 
را  اسالم  دین  محّرمات  و  واجبات  اعتقادات،  از 
تنظیم نموده و به محضر ایشان ارائه دادند. ایشان 
پس از مطالعه ى این مجموعه، آن را تأیید کرده و 
عالقه مندان را به مطالعه ى آن توصیه نمودند.آنچه 
در صفحات آتى مى بینید، همان فهرست تأیید شده 

توسط ایشان است.
الزم به ذکر است امکان دارد در مواردى، فتواى 
است  شایسته  لذا  باشد  متفاوت  عظام  مراجع 
مراجعه  خود  مرجع  رساله  به  گرامى  خوانندگان 

نمایند. 
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بخش اول: اعتقادات
اعتقادات شیعه ى امامیه

 انسان باید نسبت به مسایل اعتقادى ایمان و 
یقین داشته باشد.

 اصل اول و دوم: توحید و عدل 

ما معتقدیم: 
آفریدگار همه موجودات، خداوند متعال است که 
وجودش از خودش است و بى نیاز از هر چیزى است.
به  و  مى کند  اداره  را  جهان  متعال،  خداوند 

مخلوقاتش روزى مى دهد.
خداوند متعال مالک همه موجودات است و هر 

گونه بخواهد در آن ها تصرف مى کند.
با  را  کارهایش  و  است  حکیم  متعال  خداوند 

حکمت انجام مى دهد.
جز خداوند متعال کسى حق فرمان دادن و قانون 
وضع کردن ندارد، مگر کسانى که از جانب او اجازه 

داشته باشند.
و  کماالت  همه ى  داراى  متعال  خداوند 
خوبى هاست و از همه ى نقص ها و بدى ها منّزه است.

وجود و کماالت خداوند متعال نامحدود است. 
خداوند متعال شبیه و همتایى ندارد.

معبود  هیچ  و  خداست  مخصوص  عبادت، 
حقیقى جز او وجود ندارد. 
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خداوند متعال بسیط است و هیچ گونه اجزاء و 
ترکیبى ندارد. او جسم نیست و هرگز با چشم دیده 
نمى شود. او مکان ندارد و مخصوص به زمان خاصى 

نیست. او در همه ى مکان ها و زمان ها حاضر است.
خداوند متعال از تمام امور آگاه است. او سمیع و 

بصیر است.
که  را  کارى  هر  انجام  توانایى  متعال  خداوند 

ممکن باشد، دارد.
خداوند متعال همیشه زنده است و هرگز نابود 

نمى شود.
خداوند متعال در انجام کارهایش مختار است و 

هرگز مجبور نمى شود.
به  و  مى گوید  راست  همیشه  متعال  خداوند 

وعده هایش عمل مى کند.
خداوند متعال کسانى را که به فرامینش پایبند 

هستند، دوست دارد و گناه کاران را دوست ندارد. 
خداوند متعال کسى را که ظلم کند، دوست ندارد.
مى پذیرد  را  گناه کاران  توبه ى  متعال  خداوند 
توبه  او  قرار مى دهد.  را مشمول عفو خود  آن ها  و 

کنندگان را دوست دارد.
خداوند متعال نظام علیت را بر سراسر هستى 
حاکم کرده است و خودش هم از اسباب و علت هاى 
در  که  علت هایى  البته  مى کند.  استفاده  مختلف 
اختیار اوست، بسیار گسترده تر از علت هایى است 
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که ما مى شناسیم. 
خداوند متعال به انسان اراده و اختیار داده است؛ 
بنابر این جبر باطل است؛ اما انسان از تحت قدرت 
بنابراین تفویض هم  الهى خارج نیست؛  اراده ى  و 
واگذار  خود  به  انسان  یعنى  (تفویض  است.  باطل 

شده و از تحت قدرت و اراده ى خدا خارج است).
با  آن ها  وقوع  که  جهت  آن  از  جهان  حوادث 
«قضاى  به  محکوم  یافته،  حتمّیت  خدا  خواست 
و  اندازه  و  که حدود  آن جهت  از  و  مى باشد  الهى» 
موقعیت زمانى و مکانى آن ها تعیین شده، محکوم 
هیچ  قدر  و  قضا  البته  هستند؛  الهى»  «تقدیر  به 

منافاتى با اختیار انسان ندارد.
تغییراتى را که خداوند متعال در تقدیرات انسان 
و جهان مى دهد، «َبداء» مى گویند؛ مثالً عمر انسان را 
در اثر صله رحم و کارهاى خوب، افزایش مى دهد و 

در اثر دعا، بال را از کسى دور مى کند.
صفات خداى متعال به دو قسم تقسیم مى شود: 
صفات ذات و صفات فعل. مقصود از صفات ذات، 
صفاتى است که تصّور ذات براى توصیف کردنش 
به آن صفات کافى است مانند: علم، قدرت و حیات. 
مقصود از صفات فعل، صفاتى است که ذات خداوند 
با توجه به کارى که انجام داده است، به آن متصف 
خالق  او  به  نکرده،  خلق  خداوند  تا  مثالً  مى شود؛ 
نمى گویند و تا روزى نداده، به او رازق نمى گویند و 
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مانند آن. صفات ذات، عین ذات خداست و بین او و 
صفات مذکور جدایى نیست.

با توجه به اینکه خداوند متعال نامحدود است، 
روشن  هیچ کس  براى  مقدسش  ذات  حقیقت  لذا 
را  او  ظرفیتش  اندازه ى  به  کس  هر  و  نمى شود 

مى شناسد.
خداوند متعال عادل است و هرگز به کسى ظلم 

نمى کند.

 اصل سوم: نبّوت

ما معتقدیم: 
خداوند متعال براى هدایت انسان و رساندن او به 

سعادت جاودان، پیامبر و رسوالنى فرستاده است.
پیامبران، برگزیدگان خداوند هستند و ما به 

همه ى آن ها از آدم تا خاتم احترام مى گذاریم.
تمام پیامبران الهى، معصومند. (البته روشن 
دستورات  رعایت  به  موظف  پیامبر  هر  که  است 

شریعت خود بوده است.)
حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسى، 
اهللا  صلوات   - محمد  حضرت  و  عیسى  حضرت 
علیهم اجمعین - بزرگ ترین پیامبران الهى هستند 

و به آن ها «اولوالعزم» مى گویند.
بهترین  و  پیامبر  برترین   محمد حضرت 

خلق خدا مى باشد.
همه ى پیامبران یک هدف را دنبال مى کردند 
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و آن رساندن انسان به سعادت دنیا و آخرت بود.
همه ى  مکتب  در  انسان  آخرت  و  دنیا  سعادت 

انبیا در گرو بندگى خداست.
کارهاى  نبّوتشان  اثبات  براى   پیامبران
مى دادند  انجام  خدایى  قدرت  با  را  خارق العاده اى 
به  را  انبیا، مخالفین خود  نام دارد.  که معجزه 
به  نمى توانستند  آن ها  اما  مى طلبیدند  معارضه 

هم آوردى بپردازند.
معجزات گوناگونى از انبیاء  صادر شده است که 
هر یک متناسب با شرایط زمانى خودشان بوده است.

پیامبر اسالم داراى معجزات مختلفى مانند 
اما مهم ترین معجزه ى  بودند؛  و معراج  القمر  شّق 

ایشان قرآن کریم است.
پیامبرى  به  انجیل تحریف نشده،  در تورات و 

نبى اکرم اشاره شده است.
استعداد  و  اساس شرایط  بر  پیامبرى  هر  دین 
از جانب خداوند متعال تنظیم شده  مردم آن زمان 
کلى  اصول  در  الهى  ادیان  همه ى  البته  است. 

مشترك بوده اند.
«اسالم»  دین  بشر،  سعادت  برنامه ى  آخرین 
انسان ها  براى   پیامبراکرم توسط  که  است 
بهترین  و  کامل ترین  اسالم  است.  شده  فرستاده 
موظف  انسان ها  همه ى  که  است  زندگى  برنامه ى 
به پذیرش آن هستند. هیچ دینى جز اسالم مقبول 
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درگاه خداوند متعال نیست.
و  است  الهى  پیامبر  آخرین   پیامبراکرم
خداوند بعد از ایشان پیامبرى ندارد و هر کس اّدعاى 

پیامبرى کند، دروغگو مى باشد.
در  تنها  و  است  همیشگى  اسالم  اولیه  احکام 
حاکم  تشخیص  به  چاره،  نبودن  و  ضرورت  موارد 

اسالمى مى توان آن ها را موقتاً اجرا نکرد.
با اینکه اسالم تنها آیین رسمى خداوند متعال 
پیروان  با  ما  که  نمى شود  مانع  امر  این  اما  است، 
معین  اسالم  که  حدودى  (در  دیگر  الهى  ادیان 
کرده) همزیستى مسالمت آمیز داشته باشیم؛ البته 
مسلمین در برابر هر گونه تجاوزى که به اسالم و 

مسلمانان دیگر شود، موظف به دفاع و مقابله اند.

  قرآن کریم و ُکُتب آسمانى 

ما معتقدیم:  
کتاب هایى  انسان  هدایت  براى  متعال  خداوند 
مانند تورات، انجیل و قرآن کریم را به وسیله انبیاء 

الهى نازل کرده است.
یا  و  نیست  در دست  یا  پیشین  پیامبران  کتب 
توسط ظالمان مورد تحریف قرار گرفته است و تنها 
قرآن کریم است که از تحریف محفوظ مانده است. 

قرآن کریم کتاب هدایت انسان و معجزه ى جاوید 
پیامبراکرم است و هیچ کس تاکنون نتوانسته و 
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نمى تواند براى قرآن مانندى بیاورد.
فرشته ى  توسط  را  قرآن کریم  متعال،  خداوند 
بزرگش جبرئیل، بر قلب مبارك رسول اهللا نازل 

کرده است. 
کسى حق ندارد قرآن کریم را به سلیقه ى خود 
تفسیر کند و مفسر قرآن باید مقدمات علمى الزم را 

تحصیل کرده باشد.
تالوت قرآن کریم از بزرگ ترین عبادات است.

 اصل چهارم: امامت 

ما معتقدیم:
نیست؛  مردم  بر  ظاهرى  حکومت  تنها  امامت 
معنوى  و  مادى  ابعاد  تمام  در  امت  رهبرى  بلکه 
باشد.  پیامبر  به  فرد  نزدیک ترین  باید  امام  است. 
در واقع امامت دنباله ى نبّوت است و امام جانشین 
پیامبر است. امام باید از گناه و اشتباه معصوم باشد.
از  بعد  ائمه ى  الهى،  دستور  به   پیامبراکرم
خود را به ترتیب ذیل بیان کرده اند و عالوه بر آن هر 
امامى بر امامت امام بعد از خود تأکید نموده است: 
ابى طالب  بن  على  حضرت  امام اول: 
امیرالمؤمنین  جانشین بالفصل پیامبراسالم 

(شهادت40 ه-ق) مدفون در نجف اشرف.
بن  على  بن  حسن  حضرت  امام دوم: 
در  مدفون  ه-ق)  (شهادت50   ابى طالب

مدینه ى منّوره.
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بن  على  بن  حسین  حضرت  امام سوم: 
در  مدفون  ه-ق)  (شهادت61   ابى طالب

کربالى معّلى.
حسین  بن  على  حضرت  امام چهارم: 
در  مدفون  95ه-ق)  (شهادت   السّجاد

مدینه ى منّوره.
 امام پنجم: حضرت محّمد بن على الباقر 

(شهادت114ه-ق) مدفون در مدینه ى منّوره. 
محّمد  بن  جعفر  حضرت  امام ششم: 
الصادق (شهادت148ه-ق) مدفون در مدینه ى 

منّوره.
جعفر  بن  موسى  حضرت  امام هفتم: 
الکاظم (شهادت183ه-ق) مدفون در کاظمین.
 امام هشتم: حضرت على بن موسى الرضا

(شهادت203ه-ق) مدفون در مشهد مقدس.
 امام نهم: حضرت محمد بن على الجواد

(شهادت220ه-ق) مدفون در کاظمین.
 امام دهم: حضرت على بن محّمد الهادى

(شهادت254ه-ق) مدفون در سامراء.
على  بن  حسن  حضرت  امام یازدهم: 
العسکرى (شهادت260ه-ق) مدفون در سامراء.
.امام دوازدهم: حضرت ولى عصر امام زمان

این بزرگواران پیشوایان دین هستند.
یعنى  خود  جانشین  امامت   پیامبراکرم
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ما  و  کردند  اعالم  بارها  را   امیرالمؤمنین امام 
احادیث فراوانى در این باره داریم و مهم ترین مورد 
آن حدیث غدیر خم است که از بیش از صد نفر از 

صحابه َنقل شده است.
از  بعد  انسان ها  برترین  على   امیرالمؤمنین

پیامبراکرم است. 
امامت ائمه ى معصومین از جانب خداوند متعال 
تعیین شده است، و مردم در انتخاب آن ها هیچ نقشى ندارند. 
 و ائمه ى  معصومین عالوه بر پیامبراکرم
معصوم  نیز   فاطمه زهرا صدیقه کبرى  حضرت  
بانوى  برترین   فاطمه زهرا حضرت  مى باشند. 

جهان هستند.
علوم و معارف پیامبر نزد اهل بیت است 
و اّمت اسالمى موظف به رجوع به ایشان مى باشند.
دوست داشتن اهل بیت پیامبر بر همه واجب است.

بر  که  کسانى  و   اهل بیت دشمنان  دشمنى 
ایشان ظلم کردند، بر همه واجب است.

اصحاب پیامبراکرم که از فرمایشات حضرت 
پیروى مى کردند، مورد احترام ما هستند.

امام دوازدهم ما حضرت مهدى در سال 255 
ق به دنیا آمدند. ایشان سپس غائب شدند و اکنون به 
قدرت الهى زنده هستند. هر زمان که خداوند متعال 
سراسر  در  و  مى نمایند  قیام  حضرت  آن  بخواهد، 
جهان، حکومت اسالمى یک پارچه تشکیل مى دهند 
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که در آن بساط ظلم و ستم برچیده خواهد شد. زمان 
ظهور امام زمان مشخص نیست و هر کس براى 
به  اعتقاد  مى گوید.  دروغ  کند،  معّین  را  وقتى  آن، 

ُمنجى مورد توجه همه ى ادیان الهى است.
بندگان   معصومین ائمه ى  و  خدا  پیامبران 
برگزیده خدا هستند. خارج کردن آن ها از حد بندگى 

(ُغُلو) ممنوع مى باشد.
به  موظف  مردم   زمان امام  غیبت  زمان  در 

مراجعه به فقهاى جامع الشرایط هستند.

 اصل پنجم: معاد

ما معتقدیم:

خداوند متعال پس از تمام شدن عمر این جهان، 

جهان دیگرى را به نام آخرت ایجاد مى کند که در 

آن مومنان و صالحان در خوشى به سر مى برند و 

کافران و گناه کاران عذاب مى شوند.

جهان  به  ایمان  لزوم  در  الهى  شرایع  همه ى 

آخرت، اتفاق نظر دارند.

روزى را که خداوند متعال به حساب مردم رسیدگى 

مى کند، روز قیامت مى نامند. زمان آن تعیین نشده است 

اما مى دانیم که بعد از نابود شدن این جهان است.

انسان بعد از مرگ نابود نمى شود؛ بلکه روح او در 
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عالمى که فاصله ى میان این دنیا و روز قیامت است 

قرار دارد. این عالم را «برزخ» مى نامند.

در برزخ، ارواح مؤمنین متنّعم به نعمت هاى الهى 

هستند و ارواح کافران و گناه کاران عذاب مى شوند؛ 

قیامت  در  فرد  هر  به  نسبت  کامل  اما حسابرسى 

انجام مى شود.

پس از مرگ، فرشتگان خدا از برخى مسایل مهم 

دینى از انسان سؤال مى کنند.

دوباره  انسان  بدن  الهى  با قدرت  قیامت  روز  در 

برمى گردد  بدن  قالب  به  روح  و  مى شود  تشکیل 

است.  روحانى  هم  و  جسمانى  هم  معاد  بنابراین 

(در روز قیامت با قدرت الهى، روح انسان ها در قالب 

جسمانى  هم  معاد  بنابراین  مى گیرد؛  قرار  جسم 

است و هم روحانى.)

در روز قیامت پیامبران و امامان و علما و شهدا و 

مومنین از گناه کارانى که آمرزیده نشده اند، با اجازه ى 

خداوند متعال شفاعت مى کنند. یعنى از درگاه الهى 

براى گناه کاران تقاضاى بخشش مى نمایند و خداى 

متعال به احترام آن ها گناه کاران را مى بخشد.

شفاعت کبرى در روز قیامت مخصوص پیامبر 
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اعظم اسالم است.

پس از رسیدگى به حساب مردم، نیکوکاران به 

تمام  خداوند  که  مى روند  «بهشت»  نام  به  محلى 

نعمت ها را در آن برایشان فراهم کرده است و بدکاران 

به محلى به نام «جهّنم» مى روند و بر اساس کارهاى 

بدى که کرده اند، عذاب مى شوند. خداوند برخى از 

آن ها را به شّدت عذاب مى کند.

بهشتیان همیشه در بهشت الهى خواهند بود و 

مشرکین و معاندین همیشه در جهّنم مى مانند؛ اما 

گناه کاراِن دیگر (که بخشیده نشده اند)، به اندازه ى 

گناهى که کرده اند، به جهّنم مى روند و بعد از پاك 

شدن به بهشت خواهند رفت.

خداوند قبل از وقوع قیامت، عده اى از صالحان 

و عده اى از ظالمان را در همین دنیا، زنده مى کند که 

روایات،  اساس  بر  را «رجعت» مى گویند.  اتفاق  این 

سید  حضرت  و    على امیرالمؤمنین  حضرت 

الشهداء  از کسانى هستند که رجعت مى کنند.
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تکمله: عقاید دیگر 

ما معتقدیم: 

انسان باید نسبت به مسایل اعتقادى، ایمان و 

یقین داشته باشد.

اصول دعوت هاى دینى به طور فطرى در درون 

جان همه ى انسان ها وجود دارد.

کارهاى  شدن  پاك  سبب  خوب،  اعمال 

انجام  در گذشته  انسان  که  ناشایسته اى مى گردد 

مى گویند.  «تکفیر»  آن  به  اصطالحاً  است؛  داده 

اعمال  رفتن  بین  از  سبب  هم  گناهان  از  بعضى 

«إحباط»  آن  به  آدمى مى شود که اصطالحاً  خوب 

مى گویند؛ مانند: شرك. 

نوعى   اهل بیت و   قبر رسول خدا زیارت 

راه دین  از زحمات فراوان شان در  احترام و تجلیل 

عبادات  بزرگ ترین  از  احادیث،  اساس  بر  و  است 

محسوب مى شود.

از   حسین امام  حضرت  براى  عزادارى 

بزرگ ترین عبادات اسالمى است.

واسطه کردن پیامبر و امامان و مقربان الهى به 

درگاه خدا (توّسل) و حاجت خواستن به واسطه ى 

آن ها مورد رضایت پروردگار متعال است.
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مردود  اسالم  نظر  از  قومى  و  نژادى  امتیازات 

به  مگر  ندارد  برترى  دیگرى  بر  هیچ کس  و  است 

تقواى الهى.

امر به معروف و نهى از منکر از مهم ترین واجبات 

اسالمى و سبب بقاى اسالم است.

کنار  در  باید  اسالمى  مختلف  مذاهب  پیروان 

اعمال  از هر گونه  و  یکدیگر به خوبى زندگى کنند 

تفرقه انگیز که سبب تنازع مى شود پرهیز نمایند.
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بخش دوم: واجبات
 مسایلى را که انسان غالباً به آن ها احتیاج دارد 

واجب است یاد بگیرد.١  
چند نکته:

اول: در تنظیم این فهرست فتواى مرجع خاصى 
مالك نبوده است. در برخى از موارد، اختالف فتوا 
وجود دارد. براى اطالع از نظرات مرجع تقلیدتان و 
همچنین براى توضیح عناوین یاد شده و آگاهى از 
جزئیات مطالب و موارد استثناء با دفتر مرجع تقلید 

خود تماس حاصل نمائید.
دوم: در فریضه ى حج بعضى از اعمال بر انسان 
آن ها  ذکر  از  اختصار  جهت  به  که  مى شود  واجب 

خوددارى شده است.
را  شده  یاد  عناوین  از  برخى  چه  اگر  سوم: 
براى روشن تر  اما  داد؛  قرار  نام  مى توان تحت یک 

شدن مطلب، آن ها را جداگانه ذکر نموده ایم. 

 واجب است: 

تقلید کردن از مجتهد جامع الشرائط بر کسانى 
که مجتهد نیستند.

یادگیرى اعتقادات و احکام شرعى و همچنین 
یاد دادن آن به ناآگاهان. 

احسان به والدین. 

1 . (توضیح المسائل، مسأله 17)
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توسط  غذا  نجاست  به  مهمان ها  کردن  آگاه 
صاحب خانه.

ازدواج براى کسى که به گناه مى افتد.  
پرداخت نفقه به پدر و مادر و فرزند در صورت 

نیازمندى آن ها.١ 
پرداخت مهریه به همسر در صورت مطالبه. 

پرداخت نفقه به همسر. 
تمکین زن در برابر شوهر.

که  مردى  براى  زن ها  حقوق  در  عدالت  رعایت 
چند همسر دارد.

عده نگاه داشتن زن هنگام طالق یا مرگ شوهر.
جدا شدن زن از شوهرى که مرتد شده است و 

بالعکس (بدون طالق).
آمیزش مرد با همسرش در طول چهار ماه (مگر 

آنکه با اجازه ى زوجه ترك شود).
پوشاندن عورتین.

پوشاندن بدن و مو از نامحرم بر زنان (حجاب). 
ختنه نمودن. 

صله رحم.
غسل جنابت و در صورت عذر، تیمم بدل از آن.

غسل حیض و در صورت عذر، تیمم بدل از آن 
(بر زنان).

1 . پرداخت نفقه به پدربزرگ و مادربزرگ و نوه و هر چه پایین رود، 

در صورت نیازمندى آن ها
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غسل نفاس و در صورت عذر، تیمم بدل از آن (بر 
زنان).

غسل استحاضه و در صورت عذر، تیمم بدل از 
آن (بر زنان).

غسل مس میت و در صورت عذر، تیمم بدل از آن. 
غسل دادن میت مسلمان و همچنین کفن کردن، 

نماز خواندن و دفن کردن او.
کننده  سالم  که  گونه اى  به  دادن  سالم  جواب 

بشنود.
تشکیل حکومت اسالمى و حفظ آن. 

اطاعت از اوامر حکومتى ولى امر مسلمین. 
رعایت قوانین حکومت اسالمى.

آمادگى نظامى براى رویارویى با دشمنان اسالم. 
جهاد کردن.

دفاع از خود یا ناموس یا خویشان یا مسلمانان 
دیگر در برابر مهاجمین. 

امر به معروف و نهى از منکر.
اجرا کردن حدود الهى. 

جامعه  نیاز  مورد  که  کارى  هر  دادن  انجام 
اسالمى باشد. 

داشتن  دشمن  و  خدا  دوستان  داشتن  دوست 
دشمنان خدا.

مبارزه کردن با بدعت ها و انحرافات.
نجات دادن مسلمان از مرگ.
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که  فنونى  و  یاد دادن همه ى علوم  و  یادگیرى 
جامعه ى اسالمى به آن نیاز دارد.

آگاهى دادن به مردم براى مالى که پیدا کرده است. 
از نجاست کاال در صورتى  آگاه کردن مشترى 
که فروشنده مى داند که مشترى از آن در خوردن و 
آشامیدن و یا کارهایى که مربوط به طهارت است، 

استفاده مى کند و همچنین در عاریه دادن. 
برگرداندن امانت به صاحبش. 

برگرداندن مال غصبى به صاحبش. 
پرداخت خمس و زکات و فطریه. 

پرداخت مالیات به حکومت اسالمى. 
همچنین  و  مقتول  اولیاى  به  دیه  پرداخت 

پرداخت دیه به مجروح و مضروب. 
پرداخت مزد کارگر در وقت معین شده. 

آمده  انسان  عهده ى  بر  که  کفاراتى  پرداخت 
است؛ مانند کفاره ى روزه و کفاره ى نذر. 

حفظ مال گمشده بر کسى که آن را بردارد. 
که  (مالى  المالک  مجهول  مال  دادن  صدقه 

مالکش معلوم نیست) از طرف صاحبش.
عمل کردن به شروط ضمن عقد.

عمل کردن به وصیت مّیت.
صورت  در  مشترك  اموال  تقسیم  کردن  قبول 

درخواست یک یا چند نفر از شرکا.
قضاوت کردن با داشتن شرایط.
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پرداخت قرض و دیون. 
مهلت دادن به مدیون تنگ دست. 

وصیت کردن در صورت مدیون بودن به حقوق 
الهى یا مردمى. 

عمل کردن به تعهدات.
کشیدن  آب  و  نجاست  روى  از  قرآن  برداشتن 
خط، ورق و جلد آن در صورتى که نجس شده باشد. 
بیرون آوردن و آب کشیدن ورق قرآن یا چیزى که 
اسم خدا یا معصومین روى آن است از مستراح 
اگر چه هزینه داشته باشد و در صورت عدم امکان 
باید تا یقین به پوسیدگى آن حاصل نشده، به آنجا 

نروند. 
تطهیر کردن مسجد از نجاست و همچنین حرم 

.پیامبر و اهل بیت
حج رفتن در اولین سال استطاعت و در صورت 

نرفتن، در سال بعد و هکذا 
سجده کردن در هنگام خواندن یا شنیدن آیات 
سجده دار (سوره سجده آیه 15، سوره فصلت آیه 

37، سوره نجم آیه 62،  سوره علق آیه 19).
روزه ى ماه مبارك رمضان و قضاى آن (قضاى 

روزه ایام ناپاکى بانوان هم واجب است).
نمازهاى یومیه و قضاى آن.

و  ظهر  نماز  در  سوره  و  حمد  خواندن  آهسته 
عصر بر آقایان و بانوان؛ و بلند خواندن نماز صبح و 
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مغرب و عشا بر آقایان. 
نماز آیات و قضاى آن.

نماز قضاى پدر و مادر بر پسر بزرگ.
شکسته خواندن نماز در سفر و روزه نگرفتن.

گوش دادن به خطبه هاى نماز جمعه بر شرکت 
کنندگان. 

وضو گرفتن براى نمازهاى واجب و در صورت 
عذر، تیمم بدل از آن.

معتکف  روز  دو  که  کسى  بر  سوم  روز  اعتکاف 
بوده است. 

توبه از گناهان.
.دوست داشتن اهل بیت

 یا اهل بیت کشتن هر کس که به پیامبراکرم
دشنام بدهد (در صورت امکان). 

رو به قبله کردن مسلمانى که در حال جان دادن 
است.

شهادت دادن به حق در دادگاه در صورت مطالبه 
یا پایمال شدن حق. 

عمل کردن به نذر و قسم و عهد با خداوند متعال.
غذا دادن و رسیدگى به حیواناتى که نگهدارى 

مى کنند.
نابود کردن وسایل مخصوص گناه؛ مانند: آالت 

قمار
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 بخش سوم: محّرمات
«تِْلَک ُحُدوُد اهللاِِ َفال َتْعَتُدوها َو َمْن َیَتَعدَّ ُحُدوَد اهللاِِ 

الُِموَن» َفُأولئَِک ُهُم الظَّ
«این است حدود الهى؛ پس از آن تجاوز نکنید 
و کسانى که از حدود الهى تجاوز کنند آنان همان 

ستمکارانند»١ .
* یاد گرفتن احکام دین واجب است

چند نکته:
نکته اول: در تنظیم این فهرست فتواى مرجع 
خاصى مالك نبوده است. در برخى از موارد اختالف 
فتوا وجود دارد. براى اطالع از نظرات مرجع تقلیدتان 
و همچنین براى توضیح عناوین یاد شده و آگاهى از 
جزئیات مطالب و موارد استثنا با دفتر مرجع تقلید 

خود تماس حاصل نمایید.
و  و عمره)  (در حج  احرام  در حالت  دوم:  نکته 
انسان حرام  بر  امورى  اعتکاف،  وقت  در  همچنین 
هم  حرمت  عبادات،  آن  یافتن  پایان  با  و  مى شوند 
این  ذکر  از  اختصار  جهت  به  مى شود.  برداشته 

مباحث خوددارى شده است.
نکته سوم: اگر چه برخى از عناوین یاد شده را 
براى روشن تر  اما  داد؛  قرار  نام  مى توان تحت یک 

شدن مطلب، آن ها را جداگانه ذکر نموده ایم. 

1 . سوره مبارکه بقره، آیه 229
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 حرام است: 

اموال  و  عمومى  اموال  از  شخصى  استفاده ى 
دیگران بدون رضایت صاحبانشان.

بدون  است  مشترك  که  چیزى  در  تصرف 
اجازه ى شرکاى دیگر.

یا  به خمس  مدیون  که  مّیتى  ملک  در  تصرف 
و همچنین تصرف  یا حقوق مردم مى باشد  زکات 
در ملک میتى که بعضى از ورثه ى او نابالغ هستند 

(بدون اجازه ى ولى).١
احتکار کاالهاى مورد نیاز مردم.
استفاده از درآمد هاى نامشروع. 
استفاده از اموال ایتام به ناحق.

به  مصرف  در  روى  زیاده  یعنى  کردن؛  اسراف 
گونه اى که خارج از متعارف باشد.

مصرف  و  کردن  مصرف  بیهوده  یعنى  تبذیر؛ 
نابجاى اموال و ثروت.

خرید و فروش خوك و سگ.
خرید و فروش مواد مخدر و توزیع آن.

مست  مایعات  سایر  و  شراب  فروش  و  خرید 
کننده و توزیع آن.

خرید و فروش آالت قمار.
خرید و فروش مالى که از راه نامشروع به دست 

آمده است.

1 . و تصرف در ملک میتى که بعض ورثه او غائب هستند.
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ربا دادن و ربا گرفتن. 
رشوه دادن و رشوه گرفتن. 

فروش سالح به کّفار. 
کم فروشى.

خوددارى کردن از پرداخت اموال و حقوق مردم 
در صورتى که توان پرداخت آن را دارد.

غش؛ فریب کارى در معامله. 
دزدى کردن و اختالس.

مزد گرفتن براى انجام کارى که بر خود انسان 
واجب است مانند  نماز خواندن. 

مزد گرفتن براى انجام کار حرام. 
گمراهى  موجب  که  وسایلى  و  کتب  نگهدارى 

است و همچنین خرید و فروش آن.
َنْجش؛ یعنى انسان بدون قصد خرید کاال قیمت 
اضافى روى آن بگذارد تا خریدار مجبور به پرداخت 

آن به فروشنده شود.
استفاده از زکات توسط سادات.١

کهانت؛ خبر دادن از غیب به وسیله ى جن.
سحر و جادو کردن و همچنین یاد دادن و یاد 

گرفتن آن.
شعبده بازى. 

تسخیر کردن جن و فرشتگان و ارواح.
تحریف کردن احکام دین. 

1 . و پرداخت صدقات واجب از طرف غیر سادات به سادات.
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بدعت نهادن در دین. 
ترویج سنت هاى باطل و حرام. 

ایجاد شک و تردید در اعتقادات و احکام اسالمى. 
نیرنگ زدن. 

استمناء کردن؛ یعنى انسان با خود کارى کند که 
منى از او خارج شود.

قیادت؛ یعنى رساندن دو نفر به هم براى زنا یا 
لواط یا مساحقه.

اشاعه ى فحشا؛ یعنى رواج دادن اعمال منافى 
عفت و نقل کردن آن. 

آمیزش جنسى زن و مرد به صورت نامشروع (زنا).
آمیزش جنسى دو مرد (لواط).

آمیزش جنسى دو زن (مساحقه).
بدون  از پشت  با همسر  آمیزش جنسى شوهر 

رضایت او.
آمیزش جنسى شوهر با همسر در حال ناپاکى زن. 

آمیزش جنسى شوهر قبل از نه سالگى زن.
آمیزش جنسى با حیوانات.

بوسیدن با شهوت (غیر از زن و شوهر).
بازى با آالت قمار مانند نرد، شطرنج و بیلیارد.

الهى  محّرمات  آن  در  که  مجالسى  برگزارى 
انجام مى گیرد و شرکت در آن ها.

خارج شدن زن از منزل بدون اجازه ى شوهر.
تالش براى از هم پاشیدن خانواده ها.
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بدى کردن به والدین.
رفتن  بین  از  موجب  که  کارى  هر  کردن؛  عقیم 

قواى تناسلى شود (وازاکتومى و توبکتومى).
انکار کردن فرزند خود. 

رجعى  طالق  عده ى  در  که  زنى  کردن  بیرون 
و  مى کردند  زندگى  آن  در  که  منزلى  از  مى باشد 
همچنین بیرون رفتن او بدون اجازه ى مرد (تا عده 

تمام شود.)
تشبه مرد به زن و بالعکس.

خلوت کردن مرد و زن نامحرم.
رقصیدن؛ غیر از زن براى شوهر.

زینت کردن زن براى مرد نامحرم. 
زینت کردن و آرایش بر زنى که در عده ى وفات 

مى باشد.
سقط جنین.

سکوت کردن شوهر در برابر فجور زن.
قذف؛ یعنى نسبت دادن زنا یا لواط به زن و مرد 

مسلمان و پاك دامن. 
قطع رحم؛ یعنى قطع رابطه با خویشان.

شهوت  بدون  چه  اگر  نامحرم  بدن  کردن  لمس 
باشد؛ مانند دست دادن که در کشورهاى خارجى 
جنس  بدن  کردن  لمس  همچنین  و  است  مرسوم 

موافق با شهوت. 
مجبور کردن زن به خدمت در خانه. 
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نگاه کردن با شهوت به غیر همسر. 
نگاه کردن به عضو جدا شده از بدن نامحرم و 

همچنین موى او. 
نگاه کردن به شرمگاه دیگران. 

نگاه کردن زن به مرد نامحرم (غیر از مواضعى که 
معموالً پوشیده نیست مانند سر و گردن و مقدارى 

از پا و دست).
نگاه کردن مرد به زن نامحرم (غیر از وجه و کفین).

نگاه کردن به داخل خانه ى مردم.
رفتن جنب و حائض به مسجد و همچنین حرم 

.ائمه اطهار
پوشیدن لباس هاى زننده. 

پوشیدن لباس ابریشمى یا طالبافت و استفاده 
از زنجیر و انگشتر طال و مانند آن براى مردان.

انجام دادن هر کارى که سبب بى آبرویى اسالم 
یا تشیع گردد مانند: قمه زنى.

بدگمانى به مؤمنین.
تشبه به کّفار.

تهدید یا ترساندن مومن. 
جنگ کردن در ماه هاى حرام (رجب، ذى القعده، 

ذى الحجه و محرم). 
دشمنى کردن با اهل بیت عصمت و طهارت و 

همچنین دشمنى با مومنین.
دعوا کردن اگر چه لفظى باشد.
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سرزنش کردن مومن.
انجام حرام  برابر  سکوت کردن و بى تفاوتى در 
خصوصاً ظلم؛ در صورتى که قدرت بر جلوگیرى از 

آن را داشته باشد.
سلب کردن امنیت و آسایش مردم. 

اذیت و آزار مسلمانان.
اذیت و آزار همسایه، اگر چه مسلمان نباشد.

ضرر رساندن به مسلمان و هر کسى که جان و 
مال او از نظر اسالم محترم است. 

تضعیف حکومت اسالمى.
طغیان کردن در برابر حکومت اسالمى. 

خیانت کردن به فرد یا جامعه.
فاش کردن اسرار شخصى مردم و اسرار حکومت 

اسالمى. 
دوستى با کفار. 

فرار کردن از جهاد. 
قهر کردن با مسلمان بیش از سه روز. 

لعنت کردن مؤمن.
ناسزا گفتن به مسلمانان. 

نبش قبر مسلمان. 
همکارى با ظالمین.

تجسس نمودن در امور شخصى دیگران.
مسخره کردن مؤمن. 

مدح کردن و ستایش ظالم. 
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استفاده از مواد مخدر و قرص هاى روان گردان و 
هر چیزى که براى بدن ضرر زیاد داشته باشد.

استفاده از ظروف طال و نقره. 
خوردن چیزهاى پلید و خوردن خاك. 

و سایر حیوانات  و خوك  خوردن گوشت سگ 
حرام گوشت.

خوردن شراب، خون و سایر نجاسات.
روزه خوارى در ماه مبارك رمضان.

روزه گرفتن در عید قربان و فطر و همچنین در 
حال سفر.

نشستن بر سر سفره اى که در آن شراب باشد. 
اصرار بر انجام دادن گناه صغیره. 

اظهار کردن حسادت (با بدگویى و مانند آن).
در  خداوند  که  مجازاتى  از  خود  دانستن  ایمن 

برابر گناهان قرار داده است. 
مانند:  یکدیگر:  با  حیوانات  انداختن  جنگ  به 

خروس ها یا گاوها.
 ،بى احترامى کردن به قرآن کریم، پیامبراکرم
انبیاى الهى و معصومین و بى حرمتى کردن به 
مساجد و مقدسات مذهبى و همچنین بى احترامى 

به مؤمنین.
و  خدا  به  بستن  دروغ  خصوصاً  گفتن؛  دروغ 

 .یا معصومین پیامبر
پیمان شکنى. 
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ترك کردن هر یک از واجبات الهى مانند خمس، 
زکات، امر به معروف، نهى از منکر و حجاب.

ب بعد از هجرت؛ یعنى مهاجرت به سرزمینى  َتَعرُّ
که موجب زیان رسیدن به دین انسان شود.

سلیقه ى  به  دینى  متون  و  قرآن  کردن  تفسیر 
شخصى.
تّکبر.

سبب  که  صورتى  در  کردن  چاپلوسى  و  تملق 
خوارى و ذلت و یا دروغ گفتن باشد.

ُخلف وعده کردن.
توریه کردن؛ یعنى لفظى بگوید و معنایى را اراده 
کند که شنونده به آن توجه نداشته باشد و در نتیجه 

فریب بخورد.
تهمت زدن به دیگران؛ یعنى کار بدى را به دروغ 

به دیگران نسبت دادن. 
سخن گفتن بدون اطالع و آگاهى. 

شهادت ناحق. 
غیبت کردن و شنیدن آن.

فتوا دادن بدون داشتن علم کافى. 
قسم خوردن به دروغ.

سخن چینى و فتنه انگیزى و به هم زدن دوستى 
دیگران 

سجده کردن براى غیر خدا.
ریا کردن در عبادت. 
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شرك ورزیدن به خداى متعال.
عبادت کردن غیر خداوند متعال. 

نا امید شدن از مغفرت الهى. 
تفکر در ذات خداوند متعال.

.غلّو در مورد حضرات معصومین
نماز خواندن و روزه گرفتن زن در حال ناپاکى.

شکستن نماز واجب بدون عذر. 
کوچک شمردن نماز و حج.

به  سوم  مرتبه ى  در  دستها  و  صورت  شستن 
هنگام وضو. 

شرکت نکردن در نماز جماعت از روى بى اعتنایى.  
ساختن مجسمه و بت و صلیب.

زینت کردن مساجد به طال.
بر  دارد  واجب  سجده  که  سوره هایى  خواندن 
ُجُنب و حائض (سوره هاى نجم، سجده، فصلت، علق).

دست زدن به نام خداوند متعال به هر زبانى بدون 
طهارت و همچنین دست زدن به آیات قرآن کریم و 

 .اسامى حضرات معصومین
سوره  شروع  از  بعد  نمازگزار  که  نیست  جایز 
سوره  و  کند  رها  را  آن ها  «کافرون»  یا  و  «توحید» 

دیگرى بخواند.
نواختن آهنگ هاى حرام و گوش دادن به آن.

مناسب  آوازهاى  شنیدن  و  خواندن  یعنى  غنا؛ 
مجالس گناه. 
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کمک به گناهکار در انجام گناه. 
شرکت کردن در هر بازى و مسابقه اى که در آن 

شرط بندى کرده باشند.١ 
قتل انسان ها به ناحق. 

خودکشى کردن. 
خراشیدن صورت و بدن و لطمه زدن به خود در 

مرگ دیگران.
خوددارى کردن از شهادت دادن براى اثبات حق 

یا نفى باطل.
شکار کردن حیوانات براى تفریح و خوشگذرانى. 
کالبد شکافى کردن بدن مسلمان (جز در موارد 

ضرورى).
کوچک شمردن گناه.

تخلى یا دستشویى کردن رو به قبله یا پشت 
به قبله.

تراشیدن ریش.
وسواس.

1 . به جز اسب سوارى و تیراندازى و شنا.
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من به همه شما دعا مى کنم و توجه مى دهم که 
سعى کنید کتاب هایى که صد در صد اسالمى است 
چاپ نمایید. خداوند اجر مبلغین حقیقى را که انبیا 

هستند، به شما عطا کند.
ان شاء اهللا موفق باشید.

و السالم علیکم و رحمۀ اهللا 


