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 شریعت
 

 ؟چیست  شریعت

لغوی یعنی راه وطریق  معنی  آوردید    شما  وقتی . شریعت  ایمان  به خدا 
او هللا  معتقد  را قبول نمودید و  وبندگی  که رسول اکرم صلی  علیه   شدید 

از وسلم  مامور  طرف  واله  و قرانکریم  او  فرستاده   از  است  او   طرف 
گویا وارد دین  . شده اید  شده است 

 

که قرار  پس از آن به  اسلوبی    راهی که قرار  و  کنید  بندگی  ن خداآاست 
 . شریعت است  او بپیمانید اسمش  برداریفرمان و  به اطاعت  است

 

وروش  آما راه  این  که  باشید  خدا  نیز  را  متوجه  رسولش    خود  بوسیله 
نه به وسیله  .حاضر حبغایب و خلیفه صا حبمال صا  نشان می دهد 

 

که  همان خدا که یاد میدهد  من را بکنید و صرف  است  را ایچنین  -و نظافت    طریق طهارت  عبادت  و ستد  انجام    داد 
که  فرق  بسر ببرید ولی  اینگونه  را  هید و زندگیبد و بوده  یکی  دین همیشه  این است  ماند وحاال هم    یکی  است  خواهد 

ها  ولی  است  یکی و بسیاری  ها  بسیاری . بوده اند  بسیار  شریعت  شدند  اند  عوض  ها  منسوخ  با   گاه  هیچ  ولی  شده 
آنها  . است  نشده دین عوض  عوض شدن 

 

حضرت نوح ع دین  همان بود  دین  ع  که  ابراهیم  ع همان   - بوده حضرت  ع و حضرت عیسی  حضرت موسی  دین 
ع  بوده دین حضرت ص  همان بوده که دین صالح ع و حضرت هود ع حضرت - شعیب   . بوده است حضرت محمد 

های هم  ولی   . اند  اختالف داشته  با همدیگر  پیغمبران ع تا اندازه ای  این  هٔ شریعت 
 

وروزه گرفتن در  طرز چیزی دیگر  نماز خواندن   مربوط   دستورات - چیزی دیگر  دیگر  در شریعت  بود و  شریعتی 
 دیگر   با شریعتی  شریعت هر در  ومیراث  و طالق نکاح به  نظافت و قوانین راجع و  طهارت  قواعد - و حالل  حرام به

  .بوده اند  مختلف  اندازه ای تا
 

پیروان  آنها  هٔ هم – این  با وجود هم   . اند  بوده  نوح ع  مسلمان  پیروان  حضرت  ع  هم  ابراهیم  پیروان   حضرت   هم 
هستیم برای ما هم  الحمدهللا  و خوشبختانه  مسلمان بودند عیسی ع حضرت  وهم پیروان حضرت موسی ع اینکه   مسلمان 

 . است  یکی  دین همه ای ما
 

شد معلوم  نتیج   از این  گردد  ندر دی  اختالفی  شریعت  احکام  اختالف  هٔ در  ماند   باز هم  بلکه  رونما نمی  می  یکی   دین 
 . باشند  مختلف  شریعتها  آن  به  عمل های  راه اینکه  ولو

 

 : گفته است رفته که  بیراهه به  الفاظ  با چنین  یبئغا  حبمال صا  باز هم
را مانند) در نظر  حکم  سخنانم   .(بگیرید شریعت 
 

راه  یبئغا  حبمال صا باشید که این  خدا  را  وروش به یاد داشته  نه  رسولش  بوسیله  نیز خود  وسیله   به  نشان می دهد 
 . شما .شما باز راه را غلط کردید

 

  . والسالم
 

  . وما علینا االبالغ المبین
 

لال اسالم  وهللا اکبر والمستقبل 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.afghan-german.com/
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Lodeen_q_shariyat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Lodeen_q_shariyat.pdf

