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  ميبسم اهللا الرحمن الرح

نفسنا ومن أ ليه ونعوذ باهللا من رشورإ ونتوب هللا, نحمده ونستعينه ونستغفره احلمد نإ  
ال اهللا وحده إله إن ال أوأشهد  سيئات أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له

غ الرسالة ودين احلق فبلّ  یباهلد یأرسله اهللا تعال ,عبده ورسوله داً مال رشيك له وأشهد أن حم
وسالمه  فصلوات اهللا ,أتاه اليقني یاألمانة ونصح األمة وجاهد يف اهللا حق جهاده حت یوأد

 .يوم الدين یلإحسان إآله وأصحابه ومن تبعهم ب یعليه وعل
  :أمابعد

سخني  قات كنم ود كه شما را ماليسرگردانيم ا ويم مهيبا سپاس به خداوند پاك كه برا
به  ذهن هر فرد مسلمان را بخود جلب كرده و مهم كه فكر وي مطلب ه ويرامون قضيداشته باشم پ

ست جزدعوت به سوي خدا همان گونه كه خداوند يزي نين موضوع چيا ،آن اهتمام مي ورزد
⎯ô﴿ :ستفرموده ا 33ه يمباركه فصلت آدر سوره  tΒuρ ß⎯ |¡ômr& Zωöθs% ⎯£ϑÏiΒ !%tæ yŠ ’ n<Î) «! $# Ÿ≅ Ïϑtãuρ 

$ [sÎ=≈ |¹ tΑ$s% uρ © Í_ ¯ΡÎ) z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏϑÎ=ó¡ßϑø9 ازآن كسي كه به سوي خدا  ست خوشگفتارتريوك«   ﴾∪⊃⊃∩ #$
   .»م شدگانميبرابر خدا از تسل د من دريگو ك كند وين كار د ويدعوت نما
چ يه: عنييمه بمعني نفي است يه كريآ د استفهام ذكر شده دريحظه مي كنكه مال رهمانطو

مطلب  ان دويان استفهام در موضع نفي براي بيهدف از ب و. ستياز آن ن قولي خوشگفتارتر
ه به يزي شبيآوردن چ دن مخاطب دريا براي به مبارزه طلب، يزيا براي نفي كردن آن چي. است

زي يچ نزد تو ن معنا كه؛ اگريبه ا. دن استيه همان به مبارزه طلبين آيا كه مراد در ،آن است
چ كس يم كه هييلكن ما مي گو. اوريپس آنرا ب ،ن قول وجود دارديا از خوشگفتارتر و كوترين

 برابر خدا از د كه من دريگو د ويست كه به سوي خدا دعوت نمايآن كس ن از خوشگفتارتر
  .م شدگانميتسل

ء ـ ايدعوت انب و. عت خدا استياوند متعال همان دعوت به سوي شردعوت به سوي خد
  :محور استرامون سه يتا پـ عمد والسالم ةهم الصاليعل

  .صفاتش شناخت خدا همراه با شناخت اسماء و: 1



 3

  .كرامت خداوند ت ويبدست آوردن رضا عت خدا كه سببي است دريشناخت شر: 2
براي  پاداش است و فرمانبرداران اجر و ان ون مطلب كه براي اطاعت كنندگيشناخت ا: 3
  .انگران عذابيعص

كي از اعمال صالح است نه تمامي آن همان گونه كه خداوند ي دعوت كردن به سوي خدا
ÎóÇyèø9﴿: سته ان مطلب اشاره فرموديمباركه عصر به ا ةدرسور $#uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z⎯≈|¡ΣM}$# ’ Å∀s9 A ô£äz 

∩⊄∪ ω Î) t⎦⎪Ï%©! $# (#θãΖtΒ# u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# (# öθ|¹# uθs?uρ Èd,ys ø9 $$ Î/ (# öθ|¹# uθs? uρ Îö9 ¢Á9 $$Î/ ∩⊂∪﴾  )عصر :
كارهاي  ده ويكساني كه گرو ان است مگريسوگند به زمانه كه واقعا انسان دستخوش ز«) 1-3
  .»ه كرده انديي توصيبايبه شك را به حق سفارش و گريهمد سته كرده ويشا

حق طلبي مستلزم دعوت كردن به سوي  گر به حق ويكردن همدق سفارش يپس به تحق
ي مستلزم دعوت كردن به سوي ردايگر به صبر وپايكدين سفارش كردن يهمچن .حق است

  .فروع آن چه در چه در اصول و ،ن خدا استيد داري بريپا صبر و
   :است وه در آمدهيقه دعوت به سوي خدا به سه شيطر رضاما در حال حا

 بگونه اي كه شخص دعوتگر. انب افراط مد نظر قرار گرفته استآن ج كه در وه اييش: 1
ع بندگان خداوند متعال تمامي جوانب يمي خواهد كه جم و ،د استيار شديبس دين خدا در
خود نشان نمي  انعطافي از چ گونه نرمش ويه و .به آن عمل كنند ق دهند ويخود تطب ن را بريد

 .است عمل را در آن گسترده ةريدا ن آنرا آسان گرفته ويكه دي يزهايحتي در مورد چ. دهند
دين، كه حكم آن  امور د در بعضي ازننيمردم را مي ب ه گونه اي كه هرگاه گروهي ازب

به  و. مي شود  حه دارياحساساتشان جر و ار متأثريبس مى كنند يسهل انگار است مستحب
نكه يد؛ مثل اني دعوت مي دهيترش رو ود و آنها را با تندي و خشونت نسوي آنها مي شتاب

چند مثال را  .نكه مطلب واضح تر شوديبراي ا. ن را ترك كرده انديزي از واجبات ديآنها چ
  .كنم مي كرذ

ند كه هنگام بلند شدن از سجده براي يمثال شخصي؛ جماعتي را از مردم مي ب: مثال اول
ن عمل نزد فقهاء و يا. ي ركعت چهارما هنگام بلند شدن از سجده برايند ينركعت دوم نمي نش

ن شخص دعوتگر هم يا استراحت كه حكم آن سنت است و ةاهل علم معروف است به جلس



 4

استراحت  ةد كه جلسين؛ هنگامي كه شخصي را دياعتقاد دارد كه سنت است؛ ولي با وجود ا
چرا آنرا انجام  ي دهد كهن مي شود و با لحني تند به او تذكر ميرا انجام نمي دهد بر او خشمگ

 ةد كه از ظاهر كالمش انسان فكر مي كند كه جلسيو چنان با او سخن مي گو. نمي دهي
نكه بعضي از علماء گفته اند اهل علم اتفاق نظر دارند بر ياستراحت واجب است با وجود ا

ن ين علماء در مورد اين بيهمچن. ست و بر آن اجماع كرده اندينكه جلسه استراحت واجب نيا
  .ن رابطه وجود دارديا ه دريسأله اختالف نظر وجود دارد كه سه نظرم

  .استراحت مطلقا مستحب است ةجلس: رأي اول
  .ستياستراحت مطلقا مستحب ن ةجلس: رأي دوم
 .اج دارند مستحب استياستراحت براي آن دسته از افرادي كه به آن احت ةجلس: رأي سوم

 ضي ويمر ري ويمانند پ. ديآنها وارد مي آ رب نآمشقتي كه در صورت انجام ندادن  خاطرب
لكن . ن مسا ئل باشديه به ايا آنچه كه شبيش دردي وجود دارد يدر زانوها كهي ن كسيهمچن

بگونه اي   ندي برخورد مي كنند و آنراتار با شدت و ين مسأله بسيبعضي از مردم در مورد ا
                                                  .ن استينكه از واجبات ديقلمداد مي كنند مثل ا

دند كه بعد از بلند شدن از يهرگاه شخصي را د ،گر از مردم هستنديد يعده ا: مثال دوم
ند كه تو مبتدع يد؛ بال فاصله به او مي گونمي گذار انش ي نهيركوع دو دست خود را روي س

را كه گذاشتن يا رها كني زد دودست خود ري؛ بان اضافه كرده اييد به ديزي جديهستي و چ
ن ياز منكرات است؛ با وجودي كه ا بدعت و   نه بعد از بلند شدن از ركوعيدودست بر روي س

از كسانيكه معتقد به سنت بودن اين عمل  دستهو دليل آن  ك مسأله اجتهادي است؛يله مسأ
ن يشود همچن نه گذاشته ميينطوركه دو دست قبل از رفتن به ركوع بر ساهم: نديمي گوهستند 
. تر باشديقوشايد اين دليل آنها . نه گذاشته مي شوديبلند شدن از ركوع آن دو بر س زبعد ا

نه بعد از بلند شدن از ركوع ـ مقتضاي يعني گذاشتن دو دست روي سيه ـ ين نظريچنانچه كه ا
ت يـ رواسهل بن سعد ـ رضي اهللا عنه  ـ از هياهللا عل ةرحمثي است كه آنرا امام بخاري ـ يحد

به مردم امر شده بود كه در نماز دست راست خود را روي ساعد دست چپ : [كرده كه فرمود
  .] خود بگذارند
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ن حركتي در نماز يد كه كوچكتريكسي را د وقتىگر از مردم يي دبعضن يهمچن: مثال سوم
ر ن حركت در نماز مباح باشد وديمرتكب شد با شدت با او برخورد مي كند؛ واگر چه كه ا

ه وسلم ـ ثابت شده؛ پس يشتر از آن از رسول اهللا ـ صلي اهللا عليا بين حركات يسنت هم مثل ا
نقطه ضعف  يك نوع را ىن عمل ويشدت با او برخورد مي كند؛ بگونه اي كه ا اني كه بيمي ب
 ن حركات در نماز مباح و جائزيل اينكه از قبيبه حساب مي آورد؛ با وجود ا ىد در واانتقو

ه وسلم ـ ثابت شده يامبرـ صلي اهللا عليپ از ،عتيشر درن آ از شتريحتي ب ر آن وينظ و است
  . ن استيشدت در د ري وين همان سختگياست؛ ا
فه ـ رضي اهللا عنه ـ در روزي از يحه وسلم ـ بنام ابو جيامبر ـ صلي اهللا علياز صحابه پ يكي

ن هنگام مقداري به ي؛ اسب در اتدر دست داش ش راافسار اسب وروزها نماز بجا مي آورد؛ 
نماز بود كم كم با اسب  نفه ـ رضي اهللا عنه ـ كه در حال خواندي؛ ابو جحجلو حركت كرد

ن صحنه را ياكه ن هنگام مردي يا د؛ دريان رسانيرا به پا شنكه نمازيحركت مي كرد؛ تا ا
ن يد؛ به اين مرد نگاه كنيد؛ به اين مرد نگاه كنيبه ا: ز گفتيمشاهده مي كرد با لحني انتقاد آم

كه سالم نماز داد آن شخص را يفه ـ رضي اهللا عنه ـ زمانيل، ابو جحيد؛ صحابي جليمرد نگاه كن
اسبش را رها مي كرد  او را كه اگريز ؛ن حركات در نماز جائز استيآگاه كردند كه مثل ا

 ت فقه و فهم درياهمابد؛ پس بنگر به يي توانست حتي تا شب آنرا بنم مي كرد و فرار ناًيقي
با   ه وسلم ـ كهين رسول خدا است ـ صلي اهللا عليو ا. آن ري دريآسان گ تسامح و عت ويشر

را به » نب ـ رضي اهللا عنها ـيز دختر«ه اممأٌدختر زاده اش   كه ياصحابش نماز مي خواند در حال
ن يه وسلم ـ ايلقصه اي است كه رسول اهللا ـ صلي اهللا ع همان  آغوش گرفته بودند؛ منظور

ه يافت، پس رسول اهللا ـ صلي اهللا عليكنار خود حاضر  در اثناء نماز دختربچه كوچك را در
كه يهنگام ن دختر كوچك را به آغوش گرفت؛يا بود در حال نماز گذاردن با مردم كه وسلم ـ

ز را ا كه به سجود مي رفتند اويد و هنگاميرا به آغوش مي كش او بلند مي شدند سجده از
ن عمل رسول اهللا ـ صلي اهللا يا د كه درين مي گذاشتند؛ مالحظه مي كنيآغوش مباركشان به زم

ه وسلم ـ در نماز، و ياز جمله حركت رسول اهللا ـ صلي اهللا عل ،ه وسلم ـ مسائلي نهفته استيعل
  .ردندمردم امامت مي ك هه وسلم ـ بين رسول اهللا ـ صلي اهللا عليهمچن اطفال، وه مهرباني كردن ب
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ه وسلم ـ نگاه مي يبه رسول اهللا ـ صلي اهللا علاين حالت  درن يمأموم عده اي از ناًيقيپس  
كه اين عمل مأمومين  ن دختر بچه چه مي كند،يه وسلم ـ با ايرسول اهللا ـ صلي اهللا عل كه كردند

و  نيه وسلم ـ با تقواتريرسول اهللا ـ صلي اهللا عل و. آيد  نيز يك نوع حركت بحساب مى
د يي بايزهايچه چ در كهنظراين  ن آنها، ـ ازين آگاهتريهمچن ، واستن انسانها يزگارتريپره
عني به آغوش گرفتن يانجام دادند  در اثناء نمازن عمل را يابا اين وجود  ت تقوا كرد ـيرعا

  .نماز كردن در با حركت است نماز كه همراه حين ـ در هاامامه ـ رضي اهللا عن
و  از رفتار ه وسلم ـ جمع شدند وياران رسول اهللا ـ صلي اهللا عليده اي از ع: گريل دا مث

امبر سؤا ل يدور از چشم مردم از همسران پ ه وسلم ـ در خانه وياعمال رسول اهللا ـ صلي اهللا عل
ند در نظر آنها دنجام مي داگران ايدور از چشم د امبر در خانه وين اعمالي كه پيكردند، پس ا

ش را بخشوده است، ولي ما به بعد امبر، خداوند گناهان قبل ويهمانا پ :گفتند د،زآميناچ كم و
نكه خداوند گناهان مارا مورد بخشش قرار دهد؛ پس يم تا اياج دارينها احتيش از اياعمالي ب

رد وهرگز افطار نكند؛ و دومي با خود عهد كرد كه يكي از آنها با خود عهد كرد كه روزه بگي
سومي با خود عهد  استراحت نكند؛ و نخوابد و هرگز ستد وينماز وعبادت باتمام شب را به 
رسول . ديه وسلم ـ رسين خبر به رسول اهللا ـ صلي اهللا عليازدواج نكند؛ سپس ا كرد كه هرگز

أنا فأصوم وأفطر, وأقوم وأنام, وأتزوج النساء فمن  أما« :ه وسلم ـ فرمودندياهللا ـ صلي اهللا عل
جزئي از شب را به  رم و افطار مي كنم وياما من روزه مي گ[  »س منيين سنتي فلعرغب 

ازداج مي كنم، پس هركس از  گر را به استراحت مي پردازم، ويستم و جزئي ديعبادت مي ا
  .] ستيد از من نيروش من روي گردان سنت و

دچار  نيست كه در ديست براي ما بلكه جائزهم نيسته نيداللت دارد كه شا آننها بريهمه ا
 مورد اعمال و چه در گران به سوي خدا ويم، چه در دعوت كردن دياده روي شويز غلو و
م، همانگونه كه يم باشيانه رو، معتدل و مستقيد ميي كه متعلق به خاص ما است؛ بلكه بايرفتارها
فرموده  153ه يمباركه انعام آ ةخداوند درسور .ه كرده انديرسولش مارا به آن توص و  خداوند

# βr&uρ¨﴿ :ستا x‹≈yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $VϑŠÉ)tG ó¡ ãΒ çνθãèÎ7̈?$$ sù ( Ÿω uρ (#θãèÎ7−F s? Ÿ≅ ç6¡9 $# s− §xtG sù öΝ ä3Î/ ⎯ tã ⎯ Ï& Î#‹Î7y™ 4 

öΝ ä3 Ï9≡sŒ Ν ä38 ¢¹uρ ⎯ ÏμÎ/ öΝ à6̄=yès9 tβθà) −G s? ∩⊇∈⊂∪ ﴾ »د يروي كنين است راه من پس از آن پيد ايوبدان
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نهاست كه خداوند شما يد ايروي مكنياكنده مي سازد پپر گر كه شما را از راه اوياز راههاي د و
  .]دييرا به آن سفارش كرده است باشد كه به تقوا گرا

 یالتطروين كام أطرت النصار« :ه وسلم ـ به اصحابش فرموده انديرسول اهللا ـ صلي اهللا عل و
ه ات بكفيأخذ حص یمن یإلة ه من مزدلفريات وهو يف أثناء مسيوأخذ حص »ميبن مر یسيع

   »نييف الد كم والغلوياإا الناس بأمثال هؤالء فارموا وهيا أي« :قوليوجعل 
سي يان گونه كه نصاري در ستودن عمد هيغلو نكن اده روي وزيد از من يتمج در ستودن و[

ك مقدار سنگ يه وسلم ـ يسپس رسول اهللا ـ صلي اهللا عل.] اده روي كردنديز م غلو ويفرزند مر
ـ درحالي كه  ندشان در راه برگشت از مزدلفه به مني بوديگرفتند ـ و ازه را به مشت خود ير

ها رمي  زهين سنگ رياي مردم همانند ا« :ها را به مشت گرفته بودند مي فرمودند زهيسنگ ر
ـ وشما را از غلو .]سنگ زدن به ستونهاي سه گانه اي كه در مني قرارگرفته است[د ـيجمار كن

  ».مي دارم ن برحذريد اده روي دريز و
 ن تشدد كساني هستند كه دركار دعوت به سوي خدا دچار سهل انگارييمقابل ا ةنقط در  

 د ولينكنيدا ميمكانهاي مناسبي را براي دعوت كردن پ فرصتها و آنها ني كهيشده اند، و مي ب
را وسوسه كرده كه  ايشانطان ينكه شيا كبار بخاطريد، نن فرصتها را از دست مي دهيا ايشان

آنها  دن افرادي كه مي خواهيينكه ايهم بسبب ا كباري و. ستين وقت مناسبي براي دعوت نيا
را از كار  يشانكه ااين ه به يي شبيزهايا مثل چيرا قبول نمي كنند و شمادعوت  درا دعوت دهي

ن فرصتها را ين وسوسه ها را در قلب او به وجود آورده است كه ايطان ايش. ميدارد دعوت باز
  .ت بدهداز دس
مرتكب گناهي شده است مثال  كه دنديشخصي را د هگارگر از مردم هستند هيگروه د و

ك عمل حرام بال فاصله از او متنفر مي شوند يا به سبب انجام يك واجب شرعي يبسبب ترك 
ن شخص به راه يبرگرداندن ا گونه اي كه از او دوري مي كنند و از اصالح كردن او و   به

  .مشكل اساسي است ل وضك نوع معين خود يكه ا ندي گردد مينا ام  راست
ده است كه در راه دعوت بخاطر رضاي خدا يخداوند متعال براي ما آشكار و واضح گردان

 :ستف فرموده اا مباركه احق ةسور 35 ةيخداوند در آ .ميپاداش صبر داشته باش و كسب اجر و
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﴿÷ É9 ô¹$$sù $yϑx. u y9 |¹ (#θä9 'ρ é& ÏΘ ÷“ yèø9 $# z⎯ÏΒ È≅ß™ ”9 $# Ÿω uρ ≅ Éf ÷ètG ó¡n@ öΝ çλ °; 4 öΝ åκ ¨Ξr( x. tΠ öθtƒ tβ÷ρ ttƒ $tΒ 

šχρ ß‰tãθãƒ óΟ s9 (#þθèVt7ù=tƒ ω Î) Zπtã$y™ ⎯ÏiΒ ¤‘$pκ ¨Ξ 4 Ô≈n=t/ 4 ö≅ yγsù à7 n=ôγãƒ ω Î) ãΠöθs)ø9$# tβθà)Å¡≈xø9 $# ∩⊂∈∪﴾ 
بزدگي به خرج مده براي آنان شتا امبران نستوه صبر كردند صبر كن ويپس همان گونه كه پ«  

ا يي كه آنان جز ساعتي از روز را در دنيعده داده مي شوند بنگرند گوو روزي كه آنچه را
  »ا جز مردم نافرمان هالكت خواهند يافتين ابالغي است پس آينمانده اند ا

شد و آنرا عوت بخاطر رضاي خدا صبر داشته باسان واجب است كه در كار دنپس بر ا
اگر هم در راه دعوت به سوي  و. آوردن اجر و پاداش بحساب آوردسببي براي به دست 
آنها را بخاطر خداوند تحمل  ديبا ،ها شديگرفتار ها ويكمبودها و خوار خداوند دچار بعضي از

ه وسلم ـ هنگامي كه انگشت مباركشان در راه يهمان گونه كه رسول اهللا ـ صلي اهللا عل كند
 توانگشتي[ »تيل اهللا ما لقييف سبت ويإصبع دم نت إالهل أ« :جهاد خون آلود شد فرمودند

  .] ستي كه در راه خدا خون آلود شده ايين بيش
رفتارهاي و حتي اگر با چشمان خود اعمال . ن گروه درست عكس گروه اول هستنديا

عت خدا ين رفتارها مخالف شري، ومي دانند كه ابشنوند انند و با گوشهاي خود آنريمنكري را بب
ست دعوت نمي يرفتارهاي ناشا تها وين معصياز هم مردم را به خود داري كردن از ااست ب
واجب است تمامي امت اسالمي : نديده مي شود كه مي گويبلكه از بعضي از مردم شن ،كنند

ك يزي ييچ گونه تميك قبله نماز مي گذارند بدون هين اسالم هستند و رو به يكه منتسب به د
متمسك به  ر مبتدع وين مبتدع و غيچ فرقي بيبه گونه اي كه ه م،يورطائفه واحد به حساب آ

را يز ؛ار خطرناكيهوده و بسيگر بير دين بدون شك اشتباه و خطا است و به تعبيا. سنت نباشد
. روان حق از صاحبان باطلين اصحاب و پيهمچن. كه حق واجب است از باطل جدا كرده شود

چ يبدون ه نداما اگر تمامي مردم با هم مخلوط كرده شودنكه حق از باطل آشكار گردد، يتا ا
كه بعضي يدر حال ،ميندگي مي كنز   اسالم با هم ةين اساس كه همگي ما در سايا گونه فرق، بر

 ،ره اسالم خارج مي شوندين بدعتها آنها از دايهستند كه به سبب ا از آنها در بدعتهاي غوطه ور
ت گر كه خود را در راه دعوت به سوي خداوند و حينص مخلص و يچ شخصين مسأله را هيا



 9

حت گر براي حكام و امت اسال مي يده و فردي نصيخالص گردان اش يكتابش و رسول گرام
  .نمي شود ن امريو راضي به ا است قبول قابل غيراست 
ي دعوت به سوي ينارتي كه دارند توايك دسته از مردم هستند كه به سبب علم و بصي

 اشكاالت و ،ن دسته از مردم به سبب ترس از ناسزا گفتن مردم به آنهايولي ا. دخداوند را دارن
 ن اعمال ويآنها را از ا نند به آنها تذكر نمي دهند ويبب مى اعمال مردم در رفتار و كه اشتباهاتي

مى  ن سببييهم .گر حق را باز گو نمي كننديبه عبارت د رفتارهاي نادرست منع نمي كنند و
  .دعوت به سوي خداوند كوتاهي كنند امردر شود كه 
كه در امر دعوت    ننديانه رو را مي بيم ل وقتي كه آن دسته از دعوتگران معتدن افراد ويهم

 كاست و افراط و چ كم ويبدون ه سنت رسول خدا  ن خدا ويبه د و دچار غلو نشده اند
متشدد و  و نيز بيار ريبس گمراه و ناًيقينها يند ايخطاب به آنها مي گو متمسك اند، طييتفر

  .در صورتي كه آنها بر حق هستند. هستند ريمشكل گ
ن گروه معتدل و ين شده اند اياده روي در ديز ن هرگاه گروهي كه دچار غلو ويهمچن

 را كه از نظريز ؛ن متهم مي كننديد سهل انگار بودن در ر وينند آنهارا به تقصيانه رو را مي بيم
  رت نشان نمي دهند يخود غ ن خدا ازيبراي د پا نمي دارند وشان آنها حق را به يا

انه رو بودن در دعوت را با يمان را در شدت و ميارهايد معين علت ما نبايبخاطر هم
بلكه واجب است . ميعت ماست بسنجيطب ي كه مطابق با خواسته هاي دروني و ذوق ويارهايمع

و منهج رسول اهللا ـ  ارين را با معيد ودن درانه رو بيا ميري يسختگ ارهاي سنجش مان دريكه مع
  .ـ بسنجيم نيهم أجمعيرانش ـ رضوان اهللا علاي ه وسلم ـ ويصلي اهللا عل

گفتار خود  با رفتار و اعمال و، وسلم ـ آنرا بطور كامل يهرا كه رسول اهللا ـ صلي اهللا عليز
  . ده انديان و واضح گردانيبراي ما ب

ن مسأله شدت به خرج يا در ايم آيم كه متردديروبرو شدك مسأله اي يپس هرگاه ما با 
نكه آنرا آسان بگيريم به اين معنا كه ما در يك حالتي سخت قرار گرفته ايم كه يا اي ميده

قدرت اين تشخيص را نداريم كه فايده و مصلحت در شدت به خرج دادن ما در اين مسأله 
  نتخاب كنيم؟پس كدام راه و روش را ا ،است يا در آسان گيري ما
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زيرا كه  ؛تسامح را انتجاب مي كنيم و ما روش آسان گيري ؤال اين است كهجواب اين س
همچنين ] همانا دين آسان است[ .»إن الدين يرس« :رسول اهللا ـ صلي اهللا عليه وسلم ـ فرموده اند
شان يا ـ رضي اهللا عنهما ـ را به يمن فرستادند به   زمانيكه معاذ بن جبل يا ابوموسي اشعري

بخير [ .»راا وال تنفّ وبّرش « .]آسان بگيريد و سختگير نباشيد[ »اا وال تعّرس يّرس « :توصيه كردند
  .] ن دهيد و آنها را متنفر نگردانيدبشارتشا

همچنين آن هنگام كه يك شخص يهودي از كنار رسول اهللا ـ صلي اهللا عليه وسلم ـ عبور 
دش از راكه م »السام عليكم يا حممد«: وسلم ـ گفت هللا ـ صلي اهللا عليهكرد و خطاب به رسول ا

در كنار رسول اهللا  ـ. زيرا كلمه السام به معني مرگ است ـ تو باد اين جمله اين بود كه مرگ بر
ند در جواب اين يهودي حضور داشت   ـ صلي اهللا عليه وسلم ـ حضرت عايشه ـ رضي اهللا عنها ـ

صلي پس در اين هنگام رسول اهللا ـ   ]مرگ و لعنت برتو باد[ .»السام واللعنةعليک «: فرمودند
إن اهللا إن اهللا رفيق وحيب الرفق و« :يشه ـ رضي اهللا عنها ـ فرمودنداهللا عليه وسلم ـ به حضرت عا

همچنين  همانا خداوند بسيار نرم و مدارا گراست و[ »العنف لیع یبالرفق ما ال يعط یليعط
چيزهايي را در مقابل نرمي به بنده اش مي  و خداوند يقيناً. دمدارا گري را دوست دار نرمي و

  .]بخشد كه در مقابل تندي و خشونت به او نمي دهد
  .آنرا تجربه كند ،پس هركس كه مي خواهد اين مسأله را درك كند و بفهمد خود

ي برخورد كني بدون دهي كه مي خواهي او را دعوت صتندي با شخ و اگر تو با شدت
حال اگر . شدت با تو برخورد مي كند و مقابل او هم با تندي بيزار مي شود و در شك متنفر و

انسانهاي عالم و دانشمندي را مي شناسد كه : اين شخص بي سواد باشد در جواب تو مي گويد
واگر اين شخص كه شما او . آگاهتر هستند و احتياجي به توجيهات شما ندارد و از تو عالم تر

جدل مي پردازد، و داراي فهم، با شما به بحث  سواد و دانشجو باشد ورا دعوت مي دهي با
حتي اگر كه به ناحق باشد و براي تو مثل خورشيد آشكار است كه او بر باطل است، همچنين 
. خود او هم مثل خورشيد برايش روشن است كه آنچه به آن معتقد است باطل و نادرست است

بخاطر اينكه  ،ر به پذيرفتن آن نيستضر باز مي زند و حاولي با وجود اينها از پذيرفتن حق س
اين است كه از طرف  بخاطر موضع گيري غير منطقي سبب اين عكس العمل و. محكوم نشود
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بر اين اساس دعوت كردن ديگران بايد با حكمت و پند  و. نديدهرا شما هيچ گونه نرمي و مدا
  .نيكي باشد همراه با نرمي و تلطف و اندرز و

اول، شخصي كه خود از . هيچ كس پنهان نمي ماند مگر از دو شخص از يقت هرگزحق  
كه خود در  صىاما شخ. حقيقت روي گردان باشد و دوم، شخصي كه متكبر و خود خواه باشد

موفق  يقتپي حقيقت باشد و در اين راه از خود فروتني نشان دهد بدون شك در رسيدن به حق
  . خواهد بود

 و دچار آن شده اند كهرضند و خشك پدران و مادران ما در عصر حاهاي تو از برخورد
اين است كه هرگاه در نزد پسران و دخترانشان اين احساس و رغبت . به آن اشاره كرد مي توان

بر به وجود آمد كه به سنتهاي رسول اهللا ـ صلي اهللا عليه وسلم ـ عمل كنند و به آن پايبند باشند؛ 
 اعمال و رظن مادران فرزندان خود را از د، بعضي از اين پدران وحسب قدرت و توانايي خو

پسنديده نهي مي  و تحت فشار قرار مي دهند تا جايي كه آنها را از كارهاي نيكخانه  در رفتار
با وجود اينكه انجام اين گونه اعمال و رفتارهاي سنت و نيك از رسول اهللا ـ صلي اهللا . كنند

و نه متوجه  سازد يچ ضرري را نه متوجه پدران و مادران ميه وعليه وسلم ـ ثابت شده 
ند كه زياد نمازهاي سنت را نخوان يا زياد روزه گويى براي مثال به فرزندانشان م. فرزندانشان
با اينكه . شبيه به اين ىيا چيزها. م بيض و روزهاي دوشنبه و پنجشنبهمثل روزه ايا ،سنت نگير

 جسم و به قوه عقل وى نه ضرر ي نه به والدين مي رساند وانجام اين گونه سنتها هيچ ضرر
  .مايحتاجشان هم نمي شود همچنين مانع كارهاي روز مره آنها و درس فرزندانشان و

من از اين مي ترسم كه اين دسته از مردم فرزندان خود را به سبب كراهيتشان از دين و 
زيرا  ؛ه اين بسيار خطرناك استقبيل اعمال نيك و سنت باز مي دارند، ك اين از شريعت،

كسي كه نسبت به دين و شريعت كراهت دارد و چندان خوشش نمي آيد چه بسا كه اين 
خداوند در . از دين برگردد و از آن خارج شود حق سببي شود كه كراهت نسبت به دين و

y7﴿ :مي فرمايد 9محمد آيه  ةاين مطلب در سوره مبارك ارابطه ب Ï9≡sŒ óΟßγ ¯Ρr' Î/ (#θèδÌ x. !$tΒ tΑt“Ρr& 

ª!$# xÝt7ôm r' sù óΟ ßγn=≈yϑôã r& ∩®∪﴾ » اين بدان سبب است كه آنان آنچه را خدا نازل كرده است
  .»خوش نداشته و خدا نيز كارهايشان را باطل كرد
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. كه انسان از دين برگردد و از آن خارج شود و اعمال نيك انسان نابود نمي شود مگر
⎯﴿: مي فرمايد 217ه مباركه بقره آيه همان گونه كه خداوند در سور tΒuρ ÷ŠÏ‰ s?ötƒ öΝ ä3ΖÏΒ ⎯ tã 

⎯ ÏμÏΖƒÏŠ ôM ßϑuŠsù uθèδ uρ ÖÏù%Ÿ2 y7 Í×̄≈s9 'ρé' sù ôM sÜ Î7ym óΟ ßγè=≈yϑôãr& ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ÍοtÅz Fψ$#uρ ( y7 Í×̄≈s9 'ρ é&uρ 

Ü=≈ysô¹r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $yγŠÏù šχρ à$Î#≈ yz ∩⊄⊇∠∪ ﴾ »در  خود برگردند و كساني از شما كه از دين و
آخرت تباه مي شود و ايشان اهل آتشند و در آن  حال كفر بميرند آنان كردارهايشان در دنيا و

  .»ندگار خواهند بودام
اين مطالبي كه گذشت مثالي بود در مورد شدتها و تندي هايي كه اولياء امور به  ةهم  

سنتهاي رسول اهللا ـ صلي اهللا  و اما اين دسته از جوانان ما كه متمسك به دين. خرج مي دهند
مطابق با شريعت خدا و رسول حركت  خود رفتار و اعمال سعي دارند در عليه وسلم ـ هستند و

  .در دين نشده اند  كنند دچار تشدد و غلو
برخورد با  بعضي از جوانان ما هستند كه در. اينجا نقطه مقابلي هم وجود دارد

 و بگونه اي كه قلبشان اين وسعت. به خرج مي دهندهايشان بسيار از خود شدت  خانواده
شان سر ميزند بتواند آنرا تحمل  يارفتار و اعمالي كه از خانوادهتا بعضى از ظرفيت را ندارد 

خواهر  برادر و از پدر و مادر و يشانزيرا كه ا. كند كه در واقع انجام اينگونه اعمال مباح است
 ؛اين فكر صحيح نيست. خود به شريعت خدا پايبند باشندد كه همانند نخود اين انتظار را دار

. يم آنها را از آن نهي كنيممنكري مشاهده كرد زيرا كه بر ما واجب است هرگاه از آنها خطا و
اموري دچار سستي و اهمال شده اند كه دين مجال عمل را  مشاهده كرديم كه آنها در اما اگر

آن  ستحبات پس براي تو شايسته نيست كه درمانند ترك بعضي از م ،در آن گسترده است
وقتي كه در كارخود به  همچنين در مورد بعضي از مسائل خالفي خصوصاً ،شدت بخرج دهي

اين  پس در. در حقيقت براي كار خود دليلي دارند. رأي بعضي از اهل علم استناد مي كنند
گري با آنها برخورد آنها سخت نگيري و با تندي و پرخاش هنگام بر تو واجب است كه بر

  .نكني
اين است كه چه . واجب است و هر دعوتگر به سوي دين شايسته يك چيز اساسي كه بر

خود ، دت براي خداوند يكتااچه در مقام عب م دعوت ديگران به سوي دين خدا باشد وادر مق
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عبير ديگر اهمال و سستي حفظ كند و ميانه رو باشد به ت وسط بين غلو و زياده روي و را در حد
همان گونه كه . ثابت قدم باشد و دين خدا استوار بر و. نه سستي نه در دين شدت بخرج دهد و

tíu﴿ :مي فرمايد 13آيه  ىشور ةخداوند در سوره مبارك Ÿ° Ν ä3 s9 z⎯ÏiΒ È⎦⎪Ïe$!$# $tΒ 4©œ»uρ ⎯ÏμÎ/ 

% [nθçΡ ü“Ï% ©!$# uρ !$uΖøŠ ym÷ρ r& y7 ø‹s9 Î) $tΒuρ $uΖøŠ ¢¹uρ ÿ⎯ÏμÎ/ tΛ⎧ Ïδ≡tö/ Î) 4©y›θãΒ uρ #©|¤ŠÏãuρ ( ÷βr& (#θãΚŠ Ï% r& t⎦⎪Ïe$! $# Ÿω uρ 

(#θè% §x tG s? ÏμŠÏù 4 u ã9 x. ’n?tã t⎦⎫Ï. Îô³ßϑø9 $# $tΒ öΝ èδθããô‰s? ÏμøŠs9 Î) 4 ª!$# û©É<tF øg s† Ïμø‹s9 Î) ⎯tΒ â™ !$t±o„ ü“ Ï‰öκu‰uρ Ïμø‹s9 Î) 

⎯tΒ Ü=‹Ï⊥ ãƒ ∩⊇⊂∪﴾ » سفارش كرد براي شما تشريع از احكام دين آنچه را كه به نوح در باره آن
عيسي سفارش  موسي و آنچه را كه درباره آن به ابراهيم و آنچه را به تو وحي كرديم و كرد و

دين را بر پا داريد و در آن تفرقه اندازي مكنيد بر مشركان آنچه كه ايشان را به : نموديم كه
ود بر مي گزيند و هر سوي آن فرا مي خواني گران مي آيد خدا هر كه را بخواهد به سوي خ

  »كه را كه از در توبه در آيد به سوي خود راه مي نمايد
آنچه كه خداوند مشروع گردانيده امكان پذير  استواربودن بر بر پاداشتن دين با استقامت و

، گروه و متفرق زيرا كه گروهست؛ شدن نهي فرموده ارا از متفرق ما  خداوند همچنين  و. است
افراد و چه براي مجتمع چه براي  ،و خطر آن. مي بسيار خطرناك استي جامعه اسالشدن برا

  .يكسان است
است كه هرگاه مردم دچار آن شدند سبب  تأسف آور و ناكتفرقه يك امر بسيار درد

 :دمي فرماي 46: وره مباركه انفال آيههمان گونه كه خداوند در س. ذلت آنها مي شود و خواري
﴿(#θãè‹ ÏÛr&uρ ©!$# …ã& s!θß™u‘uρ Ÿω uρ (#θããt“≈uΖs? (#θè= t± øtG sù |=yδõ‹ s?uρ ö/ä3 çt† Í‘ ( (# ÿρ çÉ9 ô¹$# uρ 4 ¨βÎ) ©! $# yìtΒ 

š⎥⎪ ÎÉ9≈¢Á9$# ∩⊆∉∪﴾   »باهم نزاع مكنيد كه سست شويد و  رسولش اطاعت كنيد و خدا و از و
  .»صبر كنيد كه خدا با شكيبايان است مهابت شما از بين برود و

جدل بپردازند  و به نزاع ي شوند و با يكديگرگتفرقه و چند دستپس هرگاه كه مردم دچار 
شوكت آنها در دل دشمنان از بين  زيرا كه ابهت و ؛سرافكنده خواهند شد و شكست خورده

 و دشمنان اسالم چه آن دسته كه ظاهراً   قيمتي باقي نمي ماند براي آنها هيچ وزن و مي رود و
باطن نسبت به  ه آن دسته كه دشمني خود را در ظاهر وخود را به اسالم منتسب كرده اند و چ
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خوشحال مي  ت اسالمي شاد ومتفرق شدن ام اسالم ابراز مي دارند از اين چند دستگي و
كينه و بغض و  همين دشمنان اسالم هستند كه آتش تفرقه را شعله ور مي سازند و. شوند

همگي ما واجب است كه در مقابل  رپس ب. به وجود مي آورند دشمني را ميان برادران دعوتگر
دين خدا همانند يك دست واحد بايستيم، و  رسول و دشمنان خدا و و اين نيرنگهاي كفار

برادرانه بر كتاب خدا و سنت رسول اهللا ـ صلي اهللا عليه و سلم ـ جمع شويم همان گونه كه 
مخالفت اين اصل  و. دعوتشان به سوي خدا بوده اند رفتار و گذشتگان اين امت در سلوك و

  .چه بسا كه سبب سرنگوني امت شود
زيرا كه اين شيطانهاي انس  ؛تفرقه و چند دستگي چشم روشني شيطانهاي انس و جن است

هميشه آنها را  و جن دوست ندارند اهل حق بر يك چيز جمع و متحد شوند بلكه مي خواهند
چند  آنها به خوبي مي دانند تفرقه و بخاطر اينكه. بين آنها تفرقه باشد از همديگر جدا سازند و

دستگي سبب خرد و شكسته شدن و از بين رفتن قدرتي مي شود كه نتيجه وحدت و اتحاد 
 :است انفال ةسوره مبارك 46دليل بر اين گفتار كالم خدا در آيه و. وتوجه به سوي خدا است

﴿(#θãè‹ ÏÛr&uρ ©!$# …ã& s!θß™u‘uρ Ÿω uρ (#θããt“≈uΖs? (#θè= t± øtG sù |=yδõ‹ s?uρ ö/ä3 çt† Í‘ ( (# ÿρ çÉ9 ô¹$# uρ 4 ¨βÎ) ©! $# yìtΒ 

š⎥⎪ ÎÉ9≈¢Á9$# ∩⊆∉∪  ﴾ »با هم نزاع مكنيد كه سست شويد و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد و 
  .»صبر كنيد كه خدا با شكيبايان است مهابت شما از بين برود و

Ÿω﴿ :مي فرمايد 105سوره مباركه آل عمران آيه  همچنين در و uρ (#θçΡθä3s? t⎦⎪Ï%©! $%x. (#θè% §xs? 

(#θàn=tF ÷z$# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ æΛèεu™ !% y` àM≈oΨ Éi t6ø9 $# 4 y7 Í×̄≈s9 'ρ é& uρ öΝçλ m; ë>#x‹ tã ÒΟŠÏà tã ∩⊇⊃∈∪﴾ » و چون كساني
 زآنكه داليل آشكار برايشان آمد پراكنده شدند وبا هم اختال ف پيدا كردند وا مباشيد كه پس

  »مگين استبراي آنان عذابي سه
%βÎ) t⎦⎪Ï¨﴿ :مي فرمايد 159انعام آيه  ةدر سوره مبارك و ©!$# (#θè% §sù öΝ åκs]ƒÏŠ (#θçΡ% x.uρ $Yèu‹Ï© |M ó¡©9 

öΝ åκ ÷] ÏΒ ’ Îû >™ ó©x« 4 !$yϑ̄ΡÎ) öΝ èδá øΒr& ’ n<Î) «! $# §Ν èO Ν åκ ã♦ Îm6t⊥ ãƒ $oÿ Ï3 (#θçΡ% x. tβθè=yèø tƒ ∩⊇∈®∪﴾ » كساني كه دين خود
ول ايشان نيستي كارشان فقط با خداست ئفرقه فرقه شدند تو هيچ گونه مس را پراكنده ساختند و

  »آنگاه به آنچه انجام مي دادند آگاهشان خواهد كرد
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tíuŸ° Ν *﴿ :مي فرمايد 13شوري آيه  ةو در سوره مبارك ä3s9 z⎯ ÏiΒ È⎦⎪Ïe$! $# $tΒ 4©œ»uρ ⎯ÏμÎ/ 

% [nθçΡ ü“Ï% ©!$# uρ !$uΖøŠ ym÷ρ r& y7 ø‹s9 Î) $tΒuρ $uΖøŠ ¢¹uρ ÿ⎯ÏμÎ/ tΛ⎧ Ïδ≡tö/ Î) 4©y›θãΒ uρ #©|¤ŠÏãuρ ( ÷βr& (#θãΚŠ Ï% r& t⎦⎪Ïe$! $# Ÿω uρ 

(#θè% §x tG s? ÏμŠÏù 4 u ã9 x. ’n?tã t⎦⎫Ï. Îô³ßϑø9 $# $tΒ öΝ èδθããô‰s? ÏμøŠs9 Î) 4 ª!$# û©É<tF øg s† Ïμø‹s9 Î) ⎯tΒ â™ !$t±o„ ü“ Ï‰öκu‰uρ Ïμø‹s9 Î) 

⎯tΒ Ü=‹Ï⊥ ãƒ ∩⊇⊂∪﴾  » ريع به نوح درباره آن سفارش كرد براي شما تشاز احكام دين آنچه را كه
ابراهيم و موسي و عيسي سفارش آنچه را كه در باره آن به  يم وكرد و آنچه را به تو وحي كرد

ديم كه دين را بر پا داريد و در آن تفرقه اندازي مكنيد بر مشركان آنچه كه ايشان را به نمو
هر  مي گزيند و ا بخواهد به سوي خود برمي خواند گران مي آيد خدا هر كه ر سوي آن فرا

  »آيد به سوي خود راه مي نمايد كه را كه از در توبه در
عواقب وخيمش را براي ما آشكارساخته  تفرقه نهي كرده و ما را از خداوند متعال يقيناً  
پس بر ما واجب است كه يك امت واحد و وحدت كلمه داشته باشيم اگرچه هم . است

در بعضي از مسائل با يكديگر فرق داشته باشد يا اينكه ما در بعضي از وسائل  نظرات و آراء ما
 هرصورت تفرقه و چند دستگي سبب فساد ودر  نظر داشته باشيم با هم اختالف رأي و

  .همچنين موجب ضعف پراكندگي و دور شدن از يكديگر مي شود و
گاه اين اختالفات نه سبب  تي بين آنها به وجود آمد ولي هيچاصحابه پيامبر هم اختالف 

بين    كينه در بين آنها حتي اين اختالف آراء و تفرقه بين آنها شد و نه سبب دشمني و بغض
و . هصحابه ـ رضوان اهللا عليهم اجمعين ـ در عهد رسول اهللا ـ صلي اهللا عليه وسلم ـ وجود داشت

ه ـ رضوان اهللا عليهم اختالف صحاب. فات كه مي توان به آن اشاره كرداز اين جمله اختال
 »ال يف بني قريضةإحدكم منكم العرص أال يصلني « :اجمعين ـ در مورد قول پيامبركه فرمودند

ب پيامبر از مدينه به سوي ااصح.] هيچ كس از شما نماز عصر را نخواند مگر در بني قريضه[
صحابه دچار  جا بود كهندر بين راه وقت نماز عصر فرا رسيد پس اي. بني قريضه خارج شدند

اگر  ما نماز نمي خوانيم مگر در بني قريضه و: گروهي از آنها مي گفتند. ظر شدنداختالف ن
هيچ كس از شما «: صلي اهللا عليه وسلم ـ فرمودندزيرا كه رسول اهللا ـ  ؛دنهم خورشيد غروب ك

  .»ماطاعت كردي نماز عصر نخواند مگر در بني قريضه پس ما اين قول پيامبر را شنيديم و



 16

منظور پيامبر از اين سخن شتافتن و عجله كردن در امر خروج از  :گروه ديگر مي گفتند
وقتي . زيرا وقت نماز فرارسيده است ؛پس ما نماز را در وقتش مي گذاريم. مدينه بوده است

 ندخبر اين اختالف به پيامبر رسيد هيچ يك از آنها را بر آنچه كه از كالم پيامبر فهميده بود
و خود صحابه هم بخاطر اين اختالف رأي كه در فهم حديث . توبيخ نفرمودند و هؤاخذم

ما نبايد  كه اينچنين است. دو دستگي نشدندو پيامبر بين آنها به وجود آمده بود دچار تفرقه 
شايد گفته شود هرگاه شخصي كه با ما اختالف . يك امت واحد باشيم دچار تفرقه شويم و

  .برخورد داشته باشيم باشد پس چگونه بايد با او تعامل و رأي دارد يك فرد مبتدع
  . نا بدعت به دو دسته تقسيم مي شودهما: مي گويم ؤالدر جواب اين س

  .ست كه انسان بسبب آن كافر مي شودعتي ادب: دسته اول  
  }بدعتي كه بسبب آن انسان كافر نمي شود{.بدعتي كه خالف دسته اول است: مدسته دو

آن دسته از كساني كه منتسب به  است كه اين دو دسته را يعنى ما واجبدر هرصورت بر 
اسالم هستند ودر بين آنها بدعتهايي رواج دارد كه سبب كفرشان است و آن دسته كه دچار 

بدون  با واضح نمودن حق به وسيله دليل و استدالل رشان نيست،بدعتهايي هستند كه سبب كف
انعام  ةهمانطور كه خداوند در سوره مبارك. ق دعوت دهيمبه سوي ح هجوم كنيم آنها آنكه به

Ÿω ﴿ :ستبه رسولش فرموده ا 108: آيه uρ (#θ™7Ý¡n@ š⎥⎪Ï%©!$# tβθããô‰ tƒ ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# (#θ™7Ý¡ uŠ sù ©! $# 

# Jρ ô‰tã Î ö tóÎ/ 5Οù=Ïæ 3 y7 Ï9≡x‹x. $̈Ψ −ƒy— Èe≅ ä3 Ï9 >π̈Βé& óΟßγn=uΗxå §Ν èO 4’ n<Î) Ν ÍκÍh5 u‘ óΟßγãèÅ_ó£Δ Ο ßγã∞Îm7t⊥ ã‹sù $ yϑÎ/ (#θçΡ% x. 

tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇⊃∇∪﴾  »كه جزخدا مي خوانند دشنام مدهيد كه آنان از روى دشمنى و  آنهايى را و
كه داراي فطرتي سليم هستند  زيرا حق نزد تمامي كساني »دشنام خواهند داد به نادانى خدا را

  . پذيرفتني است مقبول و
عناد دارند در اين وقت برما واجب  رفتن حق كبر واگر متوجه شديم آنها در مقابل پذي
 باقطع رابطه  و اما كناره گيري. آنها را آشكار سازيم ناست بدون هيچ جدل و دعوايي بطال

است كه سبب كفرشان است قطع  ىاگر بدعتشان از نوع. آنها بستگي به نوع بدعتشان دارد
شود يا به عبارت ديگر غير مكفره بود اگر سبب كفر نمي  رابطه كردن با آنها واجب مي شود و

رآن  ﴿ ما با آنها فائده اي دارد و  قطع رابطه كردن ين موقع نگاه مي كنيم اگرا پس در
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اين صورت از قطع رابطه كردن با آنها  غير در، با آنها قطع رابطه مي كنيماست،  ىمصلحت
ؤمنين طه كردن با مكناره گيري و قطع راب ىشريعت اسالم صرف نظر مي كنيم چونكه، در

ؤمن ال حيل لرجل م« :دليل سخن رسول اهللا ـ صلي اهللا عليه وسلم ـ كه فرموده اندحرام است، ب
ش بيشتر از سه روز جايز نيست كه با برادرمؤمني بر هيچ شخص [  »أن هيجر أخاه فوق ثالث

  .]قطع رابطه كند
قطع رابطه  او مصلحتي نباشد، هم فاسق باشد تا زمانيكه در قطع رابطه با گرؤمني اپس هر م
او باشد در اين صورت با او قطع با  ولي اگر مصلحت در قطع رابطه . حرام است كردن با او

در آن مصلحتي  اما اگر. يك نوع دارو بحساب مي آيد با وىزيرا قطع رابطه  ؛رابطه مي كنيم
. پرهيز مي كنيم ستم گري او مي شود از اين كار و عناد وسبب زياد شدن معصيت  نيست و
  .ترك كردنش مصلحت است باشدآنچه مصلحتي ن زيرا در
بايد راهي را . صودم مشكل تفرقه و چند دستگي استمق كه :حل اين مشكلدرباره اما 

اجتهاد در مسائلي  ،بپيماييم كه صحابه پيامبر آنرا پيمودند، ما ميدانيم سبب كل اين اختالفات
از بين رفتن وحدت و به  ،هيچ تأثيري در و وجود دارد براي اجتهاد ياست كه در آن مجال

زيرا هر كدام  ؛اتحاد هستند وجود آمدن تفرفه ندارد بلكه برعكس، اين اجتهادات نقطه وفاق و
ه دلأ پس در اين صورت تمامي. بر دليل است را انتخاب كرده ايم كه استوار ىاز ما يك رأي

مگر اينكه براي رأي و  يمخود را انتخاب نمي كن هر كدام از ما رأي پيش روي همه ما است، و
هيچ  كه تك ما واجب است، تك پس بر. برآن استوار باشد گفتار خود دليلي داشته باشيم و

بر آن رأي او را  خود نداشته باشيم و ايمانى گونه بغض و كينه اي در درون خود نسبت به برادر
ستايش كنيم چون مخالفتش با ما استوار بر  براي خود انتخاب كرده مدح و نظري كه رفته و و

خود به پذيرفتن رأي و نظر  ما ديگري را ملزم اگر يكي از. نزد خود دارد در دليلي است كه
ن نيست كه او ما را ياز ا قول ما را بپذيرد بهتر و اولي تر بر اينكه اوكردن ما اجباراين  كند،

  .كند رخودنظ مجبور به پذيرفتن رأي و
اتحاد  اجتهاد است، آنرا نقطه وفاق و اختالفاتي كه مبني برنوع  ين است، اينپس واجب ا

هرگاه بين ما . بر دارد دهيم تا اينكه وحدت كلمه بين ما به وجود آيد كه نتيجه اي خير در قرار
اما اگر نيتها نيك نباشد و نسبت به . ن مي گردداحسن نيت به وجود آمد عالج كردن بسيار آس
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نظر خود مغرور باشد و غير از خودش هيچ كس  ن باشيم و هركس به رأي وهمديگر بدبي
پيروزي و رستگاري بسيار دور و دشوار  وت ديگر براي او مهم نباشد آن وقت است كه نجا

  .است
هم بستگي سفارش فرموده اند آنجايي كه  و خداوند متعال بندگانش را به وفاق يقيناً
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زينهار  روا كنيد وكساني كه ايمان آورده ايد از خدا آن گونه كه حق پروا كردن از اوست پ

  .»همگي به ريسمان خدا چنگ زنيد وپراكنده نشويد و .ز مسلمان نميريدج
 اندرزي ديگر و هر پند اندرزي وجود دارد كه او را از و اين آيه كريمه براي انسان پند در

  .بي نياز مي گرداند
رار دهد كه شما را از آن دسته از كساني ق در پايان از خداوند متعال مي خواهم كه من و

انسانهاي صالحي كه سبب  از هدايت شده اند و سبب هدايت ديگران مي شوند و همچنين
 طبخشش است و حمد و سپاس فق و نا كه او بسيار با جوداهم. قرار دهد هستنداصالح ديگران 
                               .براي خدا است 

 


