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  "سعيد افغانی-سعيدی"الحاج داکتر امين الدين 

 ٢٠٢٢  جوالی٠٧
  

ِبسم هللا الرحمن الرحيم ِِ َِّ َِّ َِ ْ َّْ  

  تفسير احمد

ُسورة تفسير   ترجمه و َ ِالنور« ُ ُّ«  - ٣  

  ١٨جزء  

 ©٢٠٢٢ل چاپ او

  .باشد  و نه رکوع  میت نور در مدينه نازل شده و دارای شصت و چھار آيسورۀ

  

  :ھا سنگين تر است سزای زنا از ھمه مجازات

ی  قاضی أرا محول به ر  اجرای آن را خود معين نموده وآنۀقرآن عظيم الشأن واحاديثی متواتر سزای چھار جرم وطريق

 جرايم بدين ۀگفته شده وعالوه بر اين چھار، مجازات بقي  »حدود«ھا  يا حاکم نگذاشته است؛ ودر اصطالح شرع به آن

 محيط وغيره مقداری از مجازات را که برای موقعيت جرم و شکل معين نشده، بلکه حاکم يا قاضی با توجه به وضع  و

تواند به ھمان ميزان مجازات دھد، وبدين گونه  مجازات در اصطالح  شرع  انسداد جرم کافی  تصورکند، می

زنا، که  ر ووامن، شراب خاشخص پاکدبه  زدن  دزدی، بھتان: شود، حدود  شرعی چھار تا است گفته می» تعزيرات«

  ديگر سادف  چندين ۀزند، ومجموع ھا در حد خود، جرمی سنگين است که امنيت جھان را به ھم می ھر يکی  از اين

  .دھد برباد می م جھان را تباه و نظ،چنان که عواقب ونتايج بد زنا ھا آن است، اما از ھمه آن

  

  :شرايط اثبات آن ھم سخت، مقرر شده است ،ھرجرمی که طبق قانون اسالم مجازات سختی دارد

شديدتر است، در عين حال  مجازات زنا در اسالم  از مجازات ساير جرايم، سخت و: که در فوق ھم يادآور شديم طوری

ترين  کوتاھی در آن باشد، يا  مقررگردانيده است، که اگر کوچک تر تخ سیرا ھم خيل قوانين  اسالم، شرايط ثبوت آن

گردد، فقط مجازات تعزيری، به ميزان جرم،  ساقط می شود، ی زنا که به آن حد گفته میئای پديد آيد، مجازات  نھا هھشب

  ،ت، ولی در اجرای  زنادو زن ، کافی اس باقی خواھد ماند، برای اثبات در تمام معامالت، شھادت دومرد يا يک مرد و
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 ۀ نباشد، ضروری است، چنان که حکم آن در سور وترديدیترين التباسی  شھادت عينی چھار مرد  که در آن کوچک

  .نساء به تفصيل بيان گرديده است

 احتياط ديگری که در اين شھادت  به کار رفته، اين است که اگر شھادت زنا به فقد يکی از شرايط آن، مردود گرديد،

شود، لذا  نان داده میآگردد، وحد قذف که ھشتاد  تازيانه است، به  مورد برای شاھدان ثابت می  تھمت بییجرم قذف  يعن

تواند برشھادت  آن اقدام  نمايد، البته  در صورتی  که زنا به صراحت  ثابت  ای ھيچ کسی نمی ترين  شبھه با کوچک

ھا،  زن، در حال غير مشروع، باھم ديده شده اند، قاضی طبق جرم آن مرد ونگردد، ولی با شھادت ثابت گردد که 

  .تواند آنان را به شالق تعزيری محکوم کند می

  

  : برخی از مفاسد زنا

 و زنا دھد، انجام میمند  ھا، قانون انسان كسى است كه بر اساس عقل و انديشه و دين كارھاى خود را در آن چھار چوب

كه گاھى شكل خشن تجاوز جنسى را به خود ) زن و مرد(بدون ضابطه بين دو انسان يعنى ارتباط غيرقانونى و 

 .گيرد می

در  يعنى از كرامت انسانى خود عبور كرده و به صورت يك حيوان ،شود  زنا می مرتکب پس ھنگامى كه شخصى

باشد كه قرآن از آن به لحاظ  و شايد از ھمين   از اين روست كه اين عمل با شأن انسانى انسان ناسازگار است.آيد  می

ًساء سبيال« و راه ناپسند »فاحشه«عنوان عمل زشت  ِ َ  .ورده استآذکر به عمل  »َ

  :نويسند زنا میمفاسد برخى از مفسران در مورد  

اى كه وجودش   فرزندان و پدران، رابطهۀھرج و مرج در نظام خانواده و از ميان رفتن رابطوجود آمدن  زنا يعنی به ـ 

  .شود  بلكه موجب حمايت اجتماعى و محبت می،تنھا سبب شناخت اجتماعى استنه 

  .گردد میبازان  ھاى فردى و اجتماعى در ميان ھوس سبب انواع برخوردھا و كشمكشاست که؛ ننگين زنا عمل  ـ 

  .گردد  امراض میمختلف انواع ۀاشاعبه اثبات رسانيده است که زنا باعث تجربه نشان داده و علم ـ 

  .رود و احساس پدرى و مادرى از ميان مىطفل از بين رفته، ّدر زنا، احساس تعھد و تكليف نسبت به بقاى نسل و تربيت 

حاضر به اکثر از زنان چرا كه . گردد سقوط جنين و كشتن فرزندان و قطع نسل میـ زنا در اکثر موارد موجب 

  .گردد پدر نمی ھمچو اطفال بینگھدارى 

 بلكه اشتراك زندگى و انس روحى و آرامش ، جنسى نيستۀ اشباع غريزۀھدف از ازدواج تنھا مسأل که؛ ـ بايد يادآور شد

آثار ازدواج است كه بدون اختصاص زن و مرد به جمله ون حيات از ؤفكرى و تربيت فرزندان و ھمكارى در ش

  .پذير نيست يك از اينھا امكان  ھمديگر و تحريم زنا، ھيچ

ھا، فرزندان نامشروع، امراض  مقاربتى  ھا، فرار از خانه ھا، خودكشى  بسيارى از درگيرىۀسرچشم ـ بايد گفت که زنا

  .ھاى آبرومند است وبدنامی براى خانواده

  .شان انس و الفت عميق و آرامش نيست روند، ميان ديگر مى زناكاران چون براى شھوترانى سراغ يك ـ

  .داند  اطفاى شھوت مىۀداند، وسيل  مقابل را شريك زندگى نمىزناكار، طرف ـ 

رحم   ۀو قطع صلخانوادگی ھاى  زنا، سبب كاھش تشكيل خانواده از طريق ازدواج و موجب به وجود نيامدن ارتباط ـ

  .سازد جامعه شايع میرغبتى به ازدواج را در چون باز شدن راه زنا، بى. است

  .شود   معلوم نمىزند و وارث واقعى برى را بر ھم مى زنا، نظام ارث ـ 

ّسبب از بين رفتن شخصيت و ھويت انسانى مى ـ زنا    .  گردد ھاى زودرس مى شود و موجب مرگ  ّ
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ًمثال . رود چون ارتكاب زنا، بدون زحمت و خرج نيست، زناكار براى ارضاى ھوس خود، به سراغ گناھان زيادى مى ـ

  .شود  ّزند و حتى مرتكب قتل مى گاھى براى كاميابى خود، به تھمت، ارعاب و دزدى دست مى

 بسيارى از مفاسد و جرائم است و مصداق روشنى ۀآيد، كه زمين ّھويت پديد مى در جامعه، فرزندان نامشروع و بى ـ

  .براى فحشا است

  

  : جلوگيری از زنا در اسالمۀنسخ

  .ھا ناّممنوعيت اختالط زن و مرد در بعضى مك ـ 

  .رمّممنوعيت خلوت مرد با زن نامح ـ

  .حرمت زينت زن براى نامحرمان ـ

  .ھاى تحريك كننده حرمت نظر به نامحرم و دست دادن با نامحرم و پرھيز از فكر زنا و تماشاى عكس ـ

  .مجازات شديد براى زناكار ـ 

  .ّگرفتن مھريه وغيره  ينئتوصيه به ازدواج و پا ـ

  

  :   تازيانه ابزار زدن

  ای هنا تازي  نباشد و آن  نداده  ھنوز ميوه  که  است  واجب  با چوبی  زناکاران  زدن ازيانه ت که  نظر دارند بر اين  اتفاقءعلما

   حدود يکسانۀ در ھم  زدن  تازيانه  چگونگی البته.   و لطيف  نرم  و نه  است  و ضخيم بسيار سخت  نه   متوسط که است

 در   زدن  تازيانه . در حدود شديدتر است  زدن  تازيانه  به ر نسبت در تعزي  زدن  تازيانه  برآنند که اما علمای احناف.  است

) بھتان (  در حد قذف  زدن ، از تازيانه  در حد شراب  زدن  و تازيانه  شديدتر است  در حد شراب  زدن حد زنا، از تازيانه

  .  نشسته  حالت  به شود و زن  می  زده ه تازيان  ايستاده  حالت  مرد به  که  است  مورد اين  ديگر دراين حکم.  شديدتر است

   متوجه خطاب:  قولی به. باشد  می ايشان  و جانشينان  اسالمی ۀ جامع  زمامداران ، متوجه  مذاھب  اتفاق  به ت آي  اين خطاب

  ).ھروی  مخلصفوعبدالرؤ: تفسير انوار القرآن.( دارد  را بر عھده  آنان نمايندگی  مسلمان   و حاکم  است  مسلمين تمام

  

  : تازيانه نوع وشکل شالق و

  گيرد علماء نظريات ۀ شرعی مورد استفاده قرار میمکه در تطبيق حد زنا توسط محکه شکل تازيان ر مورد نوع ود

  : متفاوتی را ارائه داشته انديعنی استـنباط 

کشتن او نيست، بلکه ) ھل باشدأغير مت( در حد زنا غير محصن وغيرمحصنه قتوجه بايد کرد که ھدف تازيانه وشال

که پاک  با وجود اين. تر از آن پاک کردن از گناه است ديب و تنبيه او و مھمأتی برای جامعه،  ئهتربيه، عمل وقايھدف 

 در مورد نوع  وشکل ،جا ناه بيشتر به رابطۀ درونی معبود به خالقش، توبه و قبول توبه اساس است اما درينگکردن از 

ند که ه امتذکر شدفقھا . ه داشته اندئدقيق محدود و اراطور استنباط  و به  فقھاء ھا و نوع مشخص را   روش،زنی شالق

  .  و لطيف  نرم  والبته نبايد   و نه  بسيار ضخيم بسيار سخت شدت ضربات بايستی متوسط باشد، نه 

قدر باال ببرد که زير  ھايش را آن ت نبايد دس  دھد کهجخر ه که مجری حد شالق وتازيانه است بايد دقت الزم بیشخص

 تازيانه ھمين ۀ ظاھر شود، يعنی شالق زن نبايد ضربات با قوت بر بدن مجرم وارد نمايد، حکم در مورد استفادغلشب

يد ، آعمل  ه بايد جلوگيری ب،ھای تازه  وتازيانهبھا ادامه يابد واز استعمال چو  اولی بايد شالقۀاست که با ھمان تازيان
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که  مجرم لباس  پوستين و چرمی بر تن داشته باشد که بايد    در صورتیگرمورد، آد لباس  مجرم را از بدنش بيرون نباي

  .را از تن اش بيرون کند آن

  . دراين مورد متفق القول اند که  مجازت تازيانه با چوپ درختی که تاھنوز ميوه نداده باشد، واجب استء فقھاۀھم

ھای تازيانه به  صورت ايستاده حد زده شود، و بايد مراقب باشد که شالق  مجرم به بر شخصبر طبق رأی جمھور فقھاء

  .سر و صورت و عورت مجرم  اصابت نکند

شود تا ھر عضو  بر تمام اعضای بدنش ضربه وارد می «: گويد  کيفيت اجرای حد بر زناکار میۀامام ابن قدامه دربار

و بايد مراقب باشد سرين ھا و  نا مثل ر،شود ر در جاھای گوشتدار بدن وارد می و بيشت بدنش سھمی در آن داشته باشد

  .که به نقاط حساس و کشنده مثل سر و صورت و عورت ضربه وارد نشود، چه مرد باشد يا زن

  .»..بر پشت و اطراف آن زده شود : فرمايد می) رح ( ولی امام صاحب مالک 

و اصحاب رسول هللا  . در دين ما کشيدن و بند کردن و برھنه کردن نيست: گفتهابن مسعود «:افزايد امام ابن قدامه می

و . کشيده و يا بند و يا برھنه کرده باشند) مجرم را(يک از آنان نقل نشده که  صلی هللا عليه وسلم تازيانه زدند اما از ھيچ

ای پوستين يا چرمی   و اگر جامه ته باشدشود، بلکه يک يا دو لباس بر تن داش ھايش  از تن او بيرون آورده نمی لباس

اگر لباس زمستانی :  و امام احمد گفته  شود را بيرون آورند؛ زيرا اگر درآورده نشود از شالق متاثر نمی برتن داشت آن

  .ثر نخواھد شدأ مت،او بيرون آورده نشود

 به پوست بدن برخورد کند، ولی دليل ما قول ًکند مستقيما نه شود، زيرا امر به تازيانه اقتضاء میھبر: و امام مالک گفته

 و خدای متعال به برھنه کردن او دستور  را نگفتند يک از صحابه خالف آن دانم ھيچ که می یئابن مسعود است، و تاجا

  .»شود  و اگر بر روی لباس ھم تازيانه شود مقصود حاصل می ندادند، بلکه تنھا به تازيانه زدن دستور دادند

که می دانم اختالفی بر سر اين نيست، البته  یئباشد، و تاجا) شالق( تازيانه ۀوسيل  بهضربات بايد «: دھد ه میو باز ادام

  ... دست و کفش و کناره لباس ضربه زده شودۀوسيل هبر شارب خمر ب: گفتند) ازاھل علم(جز حد شراب، بعضی  هب

موجب جراحت شود و نه کھنه و ازکار افتاده باشد که درد شالق ھم بايد متوسط و ميانه باشد، نه تازه و نو باشد که 

ضربات را تقليل دھد، زيرا روايت شده که مردی نزد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم به زنا اعتراف نمود، پيامبر صلی 

ای نو  اين بار تازيانهاز اين بھتر بياوريد، : ای شکسته آوردند، فرمود ای طلبيد، برای ايشان تازيانه هللا عليه وسلم تازيانه

صورت مرسل روايت  اين را امام مالک از زيد بن اسلم به. يک تازيانه مابين اين دو بياوريد: و تازه آوردند، فرمود

  ...صورت متصل روايت شده است کرده، و از حضرت ابوھريره به

د و نه ضعيف و بدون درد باشد، قدر شديد باشد که موجب کشتن شو طور شدت ضربات بايد ميانه باشد، نه آن و ھمين

کدام از حدود  در اجرای ھيچ: فرمايد ين نباشد که دردی نرساند، امام احمد میئقدر باال نبرد و زياد ھم پا بازوانش را آن

  .يعنی نه زياده روی کند و نه کم روی. زير بغلش ظاھر شود) قدر باال برد که دستھا را آن(نبايد 

ھايش را جمع کند تا عورتش ظاھر نشود، اين رأی امام صاحب  نشسته تازيانه زند، و دستو اگر مجرم زن بود او را 

  . ايستاده تازيانه زده شود: ولی امام ابويوسف گفته. ابوحنيفه و امام شافعی و امام مالک است

: فرمايد  ه میيحی از حضرت علی کرم هللا وجھه کح در اين بابت حديثی ص، فقھاۀدرنظرداشت روايات مختلف ولی با

» زن را نشسته بزنيد و مرد را ايستاده، وانگھی بدن زن عورت است و نشستن او موجب پوشش بيشتر اوست «

  ).١۴٢ -٩/١۴١(» المغنی«

 ۀچنانچه با شاخ  نی وعصا باشد وۀ متوسط بين شاخداگربا شالق حد را بزنند باي« : فرمايد  امام صاحب نووی می

و بين خشک و ترباشد و ضربت بايد متوسط باشد و ضارب دست را باالتر از سرخود نبرد درخت بزنند بايد سبک 
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  »فقه السنة«توان در تفصيل موضوع را می(» طور معتدل باال ببرد هين ھم نيندازد بلکه بازوی خود را بئودست را پا

  .)يدئ مطالعه فرما،سيد سابق

 در   زدن  تازيانه ند کهاولی در فقه حنفی  بدين نظر.   است سان يک حدود شرعی   ۀ در ھم  زدن  تازيانه چگونگی نوع و

 و   شديدتر است  در حد شراب  زدن  در حد زنا، از تازيانه  زدن  تازيانه  در حدود شديدتر است  زدن  تازيانه  به تعزير نسبت

   . شديدتر است) بھتان (  در حد قذف  زدن ، از تازيانه  در حد شراب  زدن تازيانه

  

  : در اسالم حکم سنگسار

  :کريم و سنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم است حکم سنگسارکردن شخص زناکار دستور هللا متعال  قرآن

 کسی نيست که محبت هللا ۀدر شرع ثابت است و شايست) ھل و ازدواج کردهأافراد مت( حد سنگسار برای زناکار محصن 

 چرا که کسی يکی از احکام شرع را انکار کند يا به آن ،رع پاک وی شود ولی منکر ش،و رسولش را در قلب دارد

ن و اگونه طرز تفکر که بيشتر ناشی از تبليغات ملحد  از ايندبا لذا شخص باي العياذ و .طعنه زند کافر خواھد بود

  .صليبيان است برائت جويد و صف خود را از کفار و مرتدان جدا سازد

 از طريق قرآن و حديث در اسالم ثابت مانده است، زيرا در کتب ستة و از ائمة اربعة نقل شده شکی نيست که حکم رجم

را تطبيق  شان آن است، و پيامبر صلی هللا عليه و سلم و خلفای راشد يعنی ابوبکر و عمر و عثمان و علی در زمان حکم

  .کرده اند

که خداوند  درستیب: "طاب نقل شده است که گفتاز عمر بن الخ) ١۶٩١(و صحيح مسلم ) ۶٨٣٠(در صحيح بخاری 

ی که بر او نازل ئرا بر او نازل کرد، و از چيزھا) قرآن(پيامبر صلی هللا عليه و سلم را به حق برگزيده است، و کتاب 

انجام داد را  را خوانديم و فھميديم و درک کرديم و پيامبر صلی هللا عليه و سلم آن بود، پس ما آن) سنگسار( رجم تکرد آي

 رجم را در قرآن تقسم به خدا که آي: ترسم پس از مدت زمانی کسی بگويد و ما نيز بعد از او انجام داديم، و من می

کسی که ازدواج ( و رجم در کتاب خدا واجب است بر محصن  شوند  گمراه ، و سپس با ترک کردن اين فريضه بينيم نمی

  ."ثبات شود، و يا زن حامله شود، و يا کسی اعتراف کندزن و مرد، اگر دليل ا) و جماع کرده باشد

جز اين نبود که مردم بگويند که  هو قسم به خدا، اگر ب: "آمده است که عمر سپس گفت) ۴۴١٨(و در روايت ابوداوود 

  ".نوشتم رجم را در قرآن می تعمر قرآن را اضافه کرده است آي

جز  هاگر ب«: روايت کرده است که سپس عمر گفت) عنی بدون سندي(صورت تعليق   به»احکام«و امام بخاری در کتاب 

  »نوشتم  رجم را با دستم میتاين نبود که مردم بگويند عمر قرآن را اضافه کرد، آي

 رجم اگاه بودند، مثال عايشة تنبود که اين را بيان کرده بود، بلکه ديگر اصحاب نيز از آي) رض(در واقع اين فقط عمر 

  )١٩۴۴: صحيح ابن ماجة (»ای در زير تختم گذاشته بودم رجم نازل شد و در صحيفه تآي«: فترضی هللا عنھا گ

 نيز »زيد بن ثابت« و »ابی بن کعب« رجم از ت بيان کرده است که آي»فتح الباری« در کتابش »حافظ ابن حجر«و 

  .اثبات شده است

را اقرار کردند و  بزرگان صحابه حضور داشتند و آنجمعه بيان کرد، علماء و  ۀرجم را در خطب تو ھنگامی که عمر آي

  . رجم با خبر بودندت اصحاب نيز از آيۀرا انکار نکرد، پس بقي کسی آن

تش از قرآن نسخ شده ئاين آيه قرا  اند کهبيان کرده " نسخ" رجم علماء در اصول فقه در مبحث تدر واقع در مورد آي

  : نسخ در قرآن به سه روش رخ داده است.ی حکمش باقی مانده است ولآيد،  نمیحساب ه قرآن بتاست و ديگر آي
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ده بار شير دادن «:  يعنی»ّ عشر رضعات معلومات يحرمن « ت و ھم حکمش نسخ شود مانند آي تت آيئھم قرا) ١(

  .»کند محرميت ايجاد می

ُوإن تبدوا ما فی أنف "ۀتش ثابت بماند ولی حکمش نسخ شود مانند آيئقرا) ٢( َ ِ َ ُ ْ ُ ْ ِ ُسکم أو تخفوه يحاسبکم به هللاَ َّ ِ ِ ِِ ْ ُْ ُْ َ ُ ُ ُ ْ ُ ْ : البقرة" (َ

  ."را از شما محاسبه خواھد کرد و اگر آنچه که در نفس خود پنھان داريد و يا آشکار کنيد خداوند آن: "يعنی) ٢٨۴

را در قرآن   عمر رضی هللا عنه آن،ھمين علت ه و شايد ب  رجمتتش نسخ شود و حکمش باقی بماند مانند آيئقرا) ٣(

.  پس نوشتن آن در قرآن جائز نبود،رفت شمار نمی ه قرآن بتتش نسخ شده بود ديگر آيئکه قرا یئجا ننوشت زيرا از آن

  ). مراجعه شود١۵۶٠المنتقی شرح الموطأ حديث رقم "برای توضيح بيشتر به کتاب (

يح ازدواج کرده باشد و با ھمسرش جماع پس برای محصن زناکار، يعنی کسی که آزاد، عاقل، بالغ باشد و با عقد صح

طور که از پيامبر صلی هللا  باشد، چه برای زن و چه برای مرد، ھمان کرده باشد، عقوبتش سنگسار کردن تا دم مرگ می

 را که محصن بودند و زنا »دو زن و مرد يھودی« و »غامدية« و »جھنية« و »ماعز«عليه و سلم ثابت شده است که 

  .را اقرار کرده اند  کرد، و اھل علم از اصحاب و تابعين و غيره آنکرده بودند رجم

خذوا عنی، خذوا عنی، قد جعل هللا لھن سبيال البکر بالبکر جلد مائة ونفی سنة : " پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمودند

، خداوند راھی را برای از من بگيريد، از من بگيريد«: يعنی) ١۶٩٠(روايت مسلم " والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

صد ضربه شالق و تبعيد يک  يک) کسی که ازدواج نکرده باشد(گشوده است، برای زناکار بکر با بکر ) زناکاران(ھا  آن

  .»صد ضربه شالق و سنگسار) کسی که ازدواج کرده باشد(سال، و برای زناکار ثيب با ثيب 

جز سنگسار کردن جائز نيست زيرا  هاعدام، تير، و غيره بدر نتيجه بدل کردن رجم با عقوبت ديگر مانند شمشير، 

حکمت سنگسار اينست که مردم محصن و غيره را از اين عمل فاحشه بيشتر بترساند تا دست از آن کار بکشند و يا 

 زيرا اگر ؛را با عقوبتی ديگر عوض کند  توقيفی است و کسی حق ندارد آنۀنزديک به آن شوند، و اين حکم يک مسأل

  .کرد را برای امتش بيان می داد و آن را انجام می ئز بود پيامبر صلی هللا عليه و سلم آنجا

گويند که فقط قرآن  دانند و می می» اھل قرآن« يعنی »قرآنيين«شوند که خود را  اما متاسفانه در اين زمان کسانی پيدا می

 پس رجم ، رجم در قرآن نيستتکه آي یئجا  آنست و ازيکافی ھست و نيازی به سنت پيامبر صلی هللا عليه و سلم ن

که  تش نسخ شده است در حالیئ رجم در قرآن بوده ولی قراتصحت و حقيقت ندارد، ولی ھمانطور که مشخص شد آي

خواھند بفھمند که رد کردن سنت پيامبر  که نمی دانند يا اين حکمش ھنوز باقی مانده است، و در واقع اين اشخاص نمی

 پيامبر صلی ۀباشد و در حقيقت ظاھرشدن اين اشخاص دليل بر معجز ه و سلم مانند رد کردن بر قرآن میصلی هللا علي

 روايت کرده اند که »مقدام بن معدی کرب«باشد، زيرا أحمد و أبو داود و حاکم بإسناد صحيح از  هللا عليه و سلم می

عليکم :  ومثله معه أال يوشک رجل شبعان علی اريکته يقولأال إنی أوتيت الکتاب: " پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمودند

ن و چيزی آبه من قر که درستی هب: "، يعنی" القرآن فما وجدتم فيه من حالل فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه بھذا

 سلطنتش بر تخت) از خوراک(سير ) با شکمی(عطا شده است، اگاه باشيد که نزديک ھست مردی ) يعنی سنت(ن آ مانند

ن حالل بود را بگيريد و آنچه آ  و آنچه که در نچه که در کتاب خداوند ھست را چنگ بزنيدآ )فقط( : گويد نشسته و می

  ).يعنی نيازی به سنت پيامبر صلی هللا عليه و سلم نيست(که در آن حرام بود را ترک کنيد 
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