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 ناشر  مقدمة

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن 
سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا 

حممداً عبده ورسوله، صىل اهللا عليه وآله وصحبه وسلم تسليامً  وحده ال رشيك له، وأشهد أن
 كثرياً، أما بعد:

سالمي در معرض مصيبتي سرسخت و تهاجم ويرانگري در منـاطق  در اين روزها بيداري ا
 مختلف جهان قرار دارد.

بـردن   كـردن و از بـين   تا بـراي سـركوب  اند  زيرا همة دشمنان دست به دست يكديگر داده
 سالمي فعاليت جدي نمايند.بيداري ا

و در جريان چنين بحران وحشتناكي بيداري اسالمي بايد با تأملي برگذشته با بازنگري 
ََّنا ﴿ خود بپردازد ۡقَداَمَنا وَ  ۡغفِرۡ ٱََ

َ
ۡمرِنَا َوَ�ّبِۡت أ

َ
اَ�َنا ِ�ٓ أ َََنا �ۡ�َ نَاٱَ�َا ُذنُو  لَۡقوۡمِ ٱَ�َ  نُ�ۡ

 .)0F1(]147ران: آل عم[ ﴾١ ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ
ما مفتخريم كه در اين كتاب اين رهنمودهاي مبارك را از شيخ محمد بن صـالح (حفظـه   
اهللا) كه برادر علي بن حسين ابولوز خداونـد او را توفيـق دهـد آن را جمـع و تهيـه نمـوده بـه        

 كنيم. بيداري اسالمي تقديم مي
استه كه با زير پا گذاشتن اما از طرفي ديگر از گروهي كه از صف علماء و دعوتگران برخ

گرفتن روش انتقاد پاك علمـي و بـه دور از تعصـب و حـزب      روش نصيحت شرعي و ناديده
 زدن به و تهمتها  آن و دعوتگران بيداري اسالمي و توطئه چيني عليه ءگرايي، تهاجم و علما

 تأسفيم.عادت و شگرد اين طايفه قرار گرفته به شدت مها  آن و اشتباه آفريني برايها  آن

                                           
پروردگارا، گناهانمان و اسرافمان را در كارمان بيامرز و گامهايمان را اسـتوار بـدار. و مـا را بـر گـروه        -1

 . كافران پيروز گردان
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مَّ «نمود:  كنيم كه پيامبرمان محمد مصطفي  و ما در اين حالت همين دعايي را مي  اللَّهُ
بَّ  يلَ  رَ ِ ربْ ائِيلَ  جِ يكَ مِ افِيلَ  وَ َ إِرسْ اتِ  فَاطِرَ  وَ وَ مَ ضِ  السَّ األَرْ َ  وَ

املِ يْبِ  عَ غَ ةِ  الْ ادَ هَ الشَّ مُ  أَنْتَ  وَ ْكُ َ  حتَ  بَنيْ
بَادِكَ  انُوا فِيامَ  عِ ْ  فِيهِ  كَ ونَ خيَ نِى تَلِفُ دِ تَلَفْتُ  ملَِا اهْ نَ  فِيهِ  اخْ َقِّ  مِ نِكَ  احلْ  إِنَّكَ  بِإِذْ ْدِ نْ  هتَ اءُ  مَ  إِىلَ  تَشَ
اطٍ  َ

يمٍ  رصِ تَقِ سْ  .»مُ
 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 دار المجد
 



 
 
 

 مقدمه

ا ومن إن احلمد هللا نحمده ونستيعنه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من رشور أنفسن
سيئات أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده 

 ال رشيك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.

َها﴿ ُّ َ
َ � ِينَ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ٱَءاَمُنوا ُقوا َ ٱ َّ ََُقاتِهِ  َّ  َّ ُُ  ّمۡسلُِموَن  ۦََ ن

َ
ّّ َوأ ِ َُّن � ََُمو  َّ آل [ ﴾١َو

آنچنان كه بايد از خدا ترسيد، از خدا برتسيد (و ايد  آورده ای كسانی كه ايامن« ].102عمران: 
ی كنيد غافل وا را به دامان گرييد) و شام (سعبا انجام واجبات و دوری از منهيات گوهر تق

 .»ريد مگر آن كه مسلامن باشيد نباشيد تا چون مرگتان به ناگاه در رسد) نمی

﴿ ُّ
َ
َ � ْ ٱ �ّاُس ٱ َهآَ ُقوا َّ   ُ�َُّ ِيٱََ َّ  َّ ََ َها َو ََ ۡو ََ ََ ِمۡنَها  لَ ََ َدٖ  َو َِ ٰ ََ   ٖ ۡف ّّ لََقُ�  ّمِن  ََ

ۚ وَ  ّٗ َكثِٗ�� َو�َِساٗٓء ا ََ ْ ٱِمۡنُهَما َِ ُقوا َ ٱ َّ ِيٱ َّ ۚ ٱوَ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  َّ اَم ََ َۡ َ
َ ٱ�ِّن  ۡ� َ�َن َعلَۡيُ�ۡ   َّ

اي مردمان از (خشم) پروردگارتان بپرهيزيد. پروردگاري كه شما « ].1النساء: [ ﴾١ �ِيٗباََ 
را از يك انسان بيافريد و (سپس) همسرش را از نوع او آفريد. و از آن دو نفر مردان و زنان 
فراواني (بر روي زمين) منتشر ساخت. و از (خشم) خدايي بپرهيزيد كه همديگر را بدو 

زيد از اين كه پيوند خويشاوندي را گسيخته داريد (و صلة رحم را دهيد؛ و بپرهي سوگند مي
گمان خداوند مراقب شما است. (و كردار و رفتار شما از ديدة او  ناديده گيريد)، زيرا كه بي

 .»ماند) پنهان نمي

َها﴿ ُّ َ
َ � ِينَ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ َُّقوا ّٗ َسِديٗدا  َّ ْ قَۡو ۡعَ�ٰلَُ�ۡ  َو�َۡغفِۡر  يُۡصلِحۡ  ٧َوقُولُوا

َ
لَُ�ۡ  أ

َ ٱلَُ�ۡ  ذُنُوََُ�ۡ ۗ َوَمن يُِطِع  ََُسوَ�ُ  َّ ًَا َعِظيًما  ۥَو ََ فَۡو  ].71 -70األحزاب: [ ﴾٧َ�َقۡد فَا
كند و گناهانتان را  دهد) اعمالتان را بايسته مي اي مؤمنان از خدا بترسيد (توفيق خيرتان مي«

ند و پيغمبرش فرمانبرداري كند، قطعاً به پيروزي و كاميابي بخشايد. اصالً هركه از خداو مي
 .»يابد بزرگي دست مي
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 اما بعد:
باشد كه  اش مي المي مباركي در تمام جوانب زندگيامت اسالمي امروز شاهد بيداري اس

اما هركسي با  اند. دختران و پسران جوان اين بيداري اسالمي مبارك را بوجود آورده
يت اين بيداري بنگرد خواهد يافت كه بيداري اسالمي با مشكالت انديشي به وضع ژرف

زيادي مواجه است و اين امري است كه بعضي از علماء و دعوتگران و طالب را واداشته تا 
 قوانين و ضوابطي وضع نمايند كه جوانان اين بيداري مبارك طبق آن قواعد حركت كنند.

ل يهود و نصارا و ديگران به مقابله با آن اما شكي نيست كه دشمنان اين بيداري از قبي
دانند كه اگر بيداري  هاي بيداري اسالمي هراس دارند و مي از نتيجهها  آن خيزند، زيرا برمي

و تخت و تاجشان را درهم ها  آن اسالمي قدرت بگيرد و مأموريت خويش را تكميل نمايد
 خواهد شكست.

 ن كارشان و تداوم آن بايد چكار كنند؟!آميزبود براي موفقيت ،پس جوانان اين بيداري
پايبند باشند و  جوانان اين بيداري بايد قبل از همه چيز به كتاب خدا و سنت پيامبرش 

 برآن حركت خواهند كرد از اين منبع اساسي اخذ كنند.ها  آن روش صحيح و درستي را كه
كتاب خدا و سنت بر پاية ها  آن جوانان بيداري اسالمي چه دختر و چه پسر اگر روش

حركتي شتابزده و انحرافي خواهد بود و بيم ها  آن نباشد، بيداري و حركت اسالمي پيامبر 
 اش باشد. صالح و آبادانيريب آن بيشتر از ارود كه تخ آن مي

حركت كرده  سرور انسانيت ها  آن جوانان اين بيداري بايد به روش درستي كه قبل از
و همچنين تابعين و اند  بر همان مسير گامزن بوده گرامي او و پس از او اصحاب و ياران 

 حركت كنند. اند، تبع تابعين بر همين راه حركت كرده
همچنين جوانان بيداري بايد با وحدت كلمه و اتخاذ يك روش، قدرت واحدي باشند، 

ب پاشيدگي نتيجة خوبي نخواهد داشت و دشمنان خدا را در شرق و غر زيرا تفرقه و از هم
 خوشحال خواهد كرد.
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و دعوتگران و طالب در هركجا كه هستيد شما را سوگند به خدا كه تفرقه و از  ءعلما
و دعوتگران و طالب بايد با جديت در طلب حق  ءپاشيدگي و اختالف را رها كنيد، علما هم

 و پيروي از آن بكوشند تا همه به يك نقطه برسند، و بايد بدانند كه اختالف در بعضي از
تواند از آن سالم بماند، بلكه  مسايل فقهي و فرعي و اجتهادي امري است الزم كه امت نمي

ها سالم و به دور  نيز از چنين اختالفها  اند آن كه بهترين افراد اين امت بوده ياران پيامبر 
 اند. نمانده

الفت و  همچنين بايد بدانند كه اختالف در آن چيزهايي كه ذكر كرديم نبايد تأثيري بر
تابع دليل باشد و تعصبي براي مذهبي يا ها  آن شان داشته باشد به شرطي كه هركدام از دوستي

 رأيي نداشته باشد و طرفدار گروه يا جماعتي نباشد.
) قواعد مهمي را براي ما وضع رحمه اهللا( العثيمين در اين كتاب شيخ محمد صالح

عد باشد، تا اين بيداري بيداري مباركي به اذن نمايد كه الزم است اين بيداري طبق آن قوا مي
خداوند شود، و پس از آن اين دانشمند ارجمند جوانان را به بسياري از قضايايي كه تعلق 

دارد تا از آن  كند و اشتباهات را براي جوانان بيان مي دارد به بيداري اسالمي، راهنمايي مي
 كند تا برآن حركت كنند. بيان ميها  آن پرهيز كنند و روش صحيح را براي

هاي شيخ محمد بن صالح  ها و فتواها و نوارها و نوشته و اين كتاب از بسياري از سخنراني

مطالب كتاب را  (جزاهم اهللا خرياً)آوري شده است. من به كمك بعضي از برادران  جمع

 ام: دادهام اينگونه ترتيب  ام مقدم نموده تر دانسته آنچه را بهتر و مهم ،برحسب اين كه
 بخش اول: قواعد مهم موفقيت بيداري اسالمي.

) بخش دوم ها پاسخو  ها پرسشبخش دوم: رهنمودهايي براي جوانان بيداري اسالمي (
عبارت است از پندها و  ها پاسخشامل صد پرسش و پاسخ است كه اين پرسش و 

باشد. و در  مي ميبويژه جوانان بيداري اسال ،رهنمودهايي براي عموم دعوتگران به راه خدا
صلي ت را به راه خدا و اين كه وظيفة احكم دعو ،شيخ ها پاسخو  ها پرسشخالل اين 

 كند. دعوتگر چيست؟ و روش دعوت به راه خدا را بيان مي
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شوند را بيان  سپس شيخ بسياري از اشتباهاتي كه جوانان در دعوت مرتكب آن مي
آن سخني طوالني ايراد نموده است مسئلة  دارد. و از اشتبهات مهمي كه شيخ در مورد مي

ورزي ميان جوانان است، پس از آن شيخ حكم به كارگرفتن وسايل  تفرقه و دشمني و كينه
 كند. جديد در دعوت به راه خدا را بيان مي

دادن پدر و مادر و برادران و خويشاوندان و ديگران  يي در مورد دعوتها پرسشو نيز به 
 گويد. پاسخ مي
هاي اسالمي و تكثر و تعدد آن، و اين كه آيا اساسي در قرآن و سنت دارد  ئلة گروهاما مس

شوند؟ و حكم كسي كه به يكي از اين  ها احزاب ناميده مي يا نه؟ و اين كه آيا اين گروه
بيش از پانزده سؤال را جواب ها  اين ها خودش را منتسب كرده، شيخ در مورد همه گروه

 دهد. مي
ورد نقش زن در جامعه و اين كه آيا بر او الزم است كه دعوت بدهد؟ و پس از آن در م

 دهد. پاسخ مي ها پرسشهاي خود را دعوت دهد؟ به تمام اين  چگونه همجنس
دادن كافر به  در مورد دعوت كفار است و اين كه آيا دعوت ها پرسشاما بخش آخر 

ها و  جايز است؟ اساس اسالم واجب است؟ و آيا سفر به كشورهاي بيگانه براي دعوت
 شود چيست؟ هايي كه طبق آن كافر دعوت داده مي روش

بينيد به شيخ ارائه شد  اي كه اكنون شما مي و در پايان بعد از جمع و ترتيب كتاب به گونه
و او آن را خوانده و در بعضي موارد تصحيح و در بعضي جاها حذف و مطالبي را نيز اضافه 

ن را داد، خداوند به خاطر خدمتي كه براي ما و اسالم انجام داده نموده و سپس اجازة چاپ آ
خواهم كه  است به او بهترين پاداش را بدهد، همانا خداوند توانا و قادر است. و از خداوند مي

طلبي نباشد و اگر در آن  اين عمل مرا خالص براي خويش بگرداند كه در آن ريا و شهرت
نب من و شيطان است و اگر مطالب آن درست و صحيح نقص يا كوتاهي مشاهده شود از جا

 پس از جانب خداوند است. تمرتب شده اس
 وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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 :بخش اول
 قواعد مهم براي موفقيت بيداري اسالمي

 مقدمه
جـوييم و از   گوييم و از او ياري مي مخصوص خداوند است، او را سپاس مي همانا ستايش

بريم، هركسي را  هاي وجود و از زشتي كردارمان به او پناه مي طلبيم، و از بدي او آمرزش مي
اي بـراي او نيسـت و هركسـي را كـه خداونـد گمـراه كنـد         كننده خداوند هدايت كند گمراه

دهم كه هيچ معبود حقي جز خدا نيسـت، يگانـه    و گواهي مياي براي او نيست،  كننده هدايت
دهم كه محمد بنده و پيامبر خدا است، و خداوند او را با هدايت و  و يكتا است، و گواهي مي

دين حق به سـوي مـردم فرسـتاد، و او رسـالت را تبليـغ نمـود و امانـت را ادا كـرد و امـت را          
بود جهاد نمود و امت را بر شاهراه روشن و  نصيحت نمود و در راه خدا آنگونه كه حق جهاد

اي كسـي از آن منحـرف    شونده آاليش كه شب آن چون روز روشن است و به جز هالك بي
 شود قرار داد. نمي

و پس از او خلفاي راشدين و ائمة هدايت يافته كساني كه ميان امت در عقيده و عبادت و 
رفتار نمودنـد راه او   خدا به روش پيامبر سلوك و رفتار و دعوت به راه خدا و جهاد در راه

راه را به جهانيان نمايانده و تاريكي را روشن نمود كه ها  آن را ا دامه دادند و خداوند به وسيلة
ابوبكر صديق قرار داشت پس از او عمر فاروق و پس از او عثمان ذي النورين ها  آن در رأس

ا به خيبر فرستاد به او گفت: همچنان آرام آرام او ر بود كه وقتي پيامبر  و پس از او علي 
را به اسالم ها  آن فرود بيايي، چون به آنجا رسيديها  آن به راهت ادامه بده تا اين كه به منطقة
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واجـب اسـت خبـر بـده، زيـرا سـوگند بـه        هـا   آن را از حقوق الهي كه بـر ها  آن دعوت كن و
(از شترهاي سرخ بهتر است خداوند به وسيلة تو يك نفر را هدايت كند برايت

1F

1(. 
 اما بعد:

گرايي و بيـداري زنـدة جوانـان اسـالم كـه       برادران گرامي... نعمت حركت مبارك اسالم
ها ارزانـي نمـوده بـر همگـان پوشـيده       خداوند به امت اسالمي در اين سرزمين و در ديگر جاه

ش وروندي سابق كنند كه اين گرايش وسيلة تكميل گراي به سمتي حركت ميها  آن نيست و
 و گذشته خواهد بود.

رسيدن به آيين و شـريعت الهـي در خـالل كتـاب خـدا و سـنت        ، هدف اين گرايش سالم
 است. پيامبرش 

كنند همچنان كـه عليـه    بر ضد آن قيام مي ،شكي نيست كه دشمنان اين بيداري و حركت
 اند. هاي مبارك ديگري نيز قيام كرده حركت و بيداري

 يُرِ�ُدونَ ﴿ ور خواهد شد اما: ور حق مشتعل شود آتش باطل نيز شعلهزيراه هرگاه ن
ََ  ُٔ ِ�ُۡطِ�  ْ نُو ِ ٱوا ۡفَ�ٰهِهِۡ  وَ  َّ

َ
ُ ٱبِأ َّ  ِ َِه  ].8الصف: [ ﴾٨ ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱَولَۡو َكرِهَ  ۦُمُِّ  نُو

ود را هايشان خاموش گردانند، ولي خدا نور (آيين) خ خواهند نور (آيين) خدا را با دهان مي«
 .»گرداند، هرچند كه كافران دوست نداشته باشند كامل مي

كنيم  اين بيداري اسالمي كه ما آن را در جوانان دختر و پسرمان (الحمد هللا) مشاهده مي
تنها در اين سرزمين نيست، بلكه در همة كشورهاي اسالمي وجود دارد و اين بيداري نيازمند 

 كتي مفيد و سازنده بگرداند.رح چيزهايي است كه آن را به حكم خداوند
ها و قواعد خواهم  در مطالبي كه بيان خواهد شد با كمك از خداوند به بيان اين نيازمندي

 پرداخت تا اين كه بيداري اسالمي به ياري خدا موفق و مفيد و سازنده باشد.

                                           
) و 102)، كتاب الجهاد والسير باب (130/  6) الفتح (2942شماره ( بخاري از حديث سهل بن سعد  -)1(

 ).4) كتاب فضائل الصحابه باب (2406 – 34مسلم به شماره (
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تمام  خواهم كه اين كتاب را نور و رهنمايي براي نويسنده و خواننده و و از خداوند مي
 مسلمين قرار دهد.

 قاعدة اول: تمسك به قرآن و سنت
برادران... اين بيداري اسالمي به سپاس خداوند در همة كشورهاي اسالمي آنگونه كـه بـه   

رسد عام و فراگير است، اما الزم است كه اين بيداري براسـاس و پايـه محكمـي از     ما خبر مي
استوار نباشد، اين بيـداري،   رآن و سنت رسول قرآن و سنت استوار باشد؛ زيرا اگر بر پايه ق

بيداري شتابزده و طوفاني خواهد بود كه بسا اوقـات تخريـب آن از اصـالح و آبـاداني بيشـتر      
بنـا شـود اثـر فعـال و      –انـد   كـه ثابـت   - خواهد بود. اما اگر براساس قرآن و سنت رسـول  

 چشمگيري در امت اسالمي و ديگران خواهد داشت.
تان طوالني ابوسفيان را كه وقتي به شام آمـد و بـا هرقـل پادشـاه روم و فرمـان      همة ما داس

دانيم ابوسفيان در آن وقت كافر بود. ابوسفيان عقايد  رواي آن زمان شام گردهم آمدند، ما مي
را از قبيل عبادت خداوند ترك بتها و خوبي اخالق و رفتار و صداقت و وفـاداري و   پيامبر 

اگـر آنچـه تـو    «پـس از آن هرقـل بـه ابوسـفيان گفـت:      ريعت را برشمرد، هاي ش ديگر آورده
 .)2F1(»شود كه زير پاي من است ك آنچه ميگويي حقيقت است به زودي اين فرد مال مي

هنـوز در   را نپذيرفتـه بودنـد، بلكـه پيـامبر      در آن روزها كه هنوز عرب ديـن پيـامبر   
مكه فـتح نشـده بـود، چـه كسـي تصـور       برد و هنوز  سرزمين هجرت (مكه) زندگي به سر مي

كرد  روزي به چنين پيروزي دست پيدا خواهد كرد، چه كسي تصور مي كرد كه پيامبر  مي
اگـر آنچـه تـو    «مش چنـين سـخني را بـه زبـان بيـاورد      كه پادشاهي چون هرقـل در ميـان قـو   

ن ؟! ايـ »شود كه زير پاي مـن اسـت   ك آنچه ميگويي حقيقت است به زودي اين فرد مال مي

                                           
) 6) كتاب بدء الوحي باب (42/  1) الفتح (7قسمتي از حديثي كه بخاري روايت كرده است شماره ( -)1(

 ز ابوسفيان ابن حرب روايت كرده است.حديث را ابن مسعود ا



 هاي بيداري اسالمي نقواعد و رهنمو   22

زير پاهاي هرقل يعنـي شـام    چيزي كه هرقل توقع آن را داشت محقق شد يا نه؟! آيا پيامبر 
 را تصرف كرد و مالك شد؟

درگذشـت، امـا هنـوز شـام فـتح       مالك شام شد در صورتي كه پيامبر  از كجا پيامبر 
 نشده بود؟!!

نه با شـخص  سرزمين هرقل را با دعوت خود تصرف كرد و مالك آن شد  آري، پيامبر 
هـا را از بـين بـرد، و     خويش، زيرا اين دعوت او به اين سرزمين راه پيدا كرد و شـرك و بـت  

حاكم و مالك سـرزمين   به وسيلة دعوت و شريعت پيامبر  خلفاي راشدين بعد از محمد 
 شام گرديدند.

و گوييم اگر امت اسالمي حكام و مردم همه واقعاً به دين خداوند باز گردند،  ما مي
مؤمنان را دوست خود قرار داده و با كفار دشمي ورزند؛ مالك مشارق و مغارب زمين 

اي  خواهند شد، و اين نه به اين خاطر است كه به وسيلة مليت يا شخصيت يا به انتساب به قبيله
شوند،  پيروز مياند  چون براي اجراي دين الهي بپا خاستهها  آن شوند، بلكه مشخص پيروز مي

عزوجل ضامن شده تا دين خود را بر همة اديان چيره و غالب بگرداند. و فرموده  و خداوند

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ است: ََُسوَ�ُ  َّ ََۡسَل 
َ
ِ  ۥأ َِّ ٱَودِيِن  لُۡهَدىٰ ٱب  ]9الصف: [ ﴾ۦُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱَ�َ  ۥِ�ُۡظهَِرهُ  ۡ�َ

راستين (اسالم)  خدا است كه پيغمبر خود را همراه با هدايت و رهنمود (آسماني) و آيين«
، و الزمة چيرگي و پيروزي »هاي ديگر چيره گرداند فرستاده است تا اين آيين را بر همة آيين

 ياري داده شوند.اند  اين دين اين است كه كساني به اين دين تمسك جسته
 برادران... اين بيداري كه جوانان مسلمين را فرا گرفته اگر بر كتاب خدا و سنت پيامبر 

نباشد بيداري انحرافي و شتابزده خواهد بود و بيم آن مي رود كه تخريب آن بيشتر از  استوار
 باز گرديم؟ اش باشد. اما اگر گفته شود چگونه به كتاب و سنت پيامبر  اصالح و آباداني
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 اما مراجعه به كتاب خدا:
يدن به كه بر تدبر و انديشاند  مسلمين به كتاب خدا بازگشته :توان گفت كه زماني مي

كتاب خداي عزوجل سپس بر عمل به دستوراتي كه در آن آمده حريص و مشتاق باشند، 

َّدبُّرٓواْ َءاَ�ُِٰهِ  كَِ�ٌٰب ﴿ زيرا خداوند متعال فرموده است: َٰر � ّ�ِ َٰ ُٰه �َِ�َۡ  ُم َٰ نَلۡل
َ
ْولُواْ  ۦأ

ُ
ّكَر أ ََ َُ َوِ�َ

ٰبِ ٱ َٰ ۡل
َ
اب پرخير و بركتي است و آن را براي تو اي پيامبر اين قرآن) كت(« ]29ص: [ ﴾٢ ۡ�

 .»هايش بيانديشيد، و خردمندان پند گيرند تا در بارة آيهايم  فرو فرستاده
َّدبُّرٓواْ َءاَ�ُِٰهِ ﴿  تدبر در آيات وسيلة فهميدن معني است. ﴾ۦّ�ِ

ْولُواْ ﴿
ُ
ّكَر أ ََ َُ ٰبِ ٱَوِ�َ َٰ ۡل

َ
 پند پذيرفتن يعني عمل به قرآن. ﴾٢ ۡ�

 نزول قرآن به خاطر اين دو مطلب است (تدبر در آيات) و (پند پذيرفتن). پس حكمت
لذا ما بايد به كتاب خدا بازگشته تا در آن بيانديشيم و مفاهيم آن را درك كنيم و سپس 
زندگي خود را با دستورات قرآن تطبيق دهيم. سوگند به خدا كه سعادت دنيا و آخرت در 

َّ  ََّبعَ ٱَ�َمِن ﴿ متعال فرموده است:تمسك به كتاب خدا است و خداوند  ّل َو ِِ ََ يَ ُهَداَي فَ
ََ َعن ذِۡكرِي فَِِّن َ�ُ  َوَمنۡ  ١�َۡشَ�ٰ  ۡعَر

َ
هُ  ۥأ ۡ�َ�ٰ  لۡقَِ�َٰمةِ ٱيَوَۡم  ۥَمعِيَشٗة َضنٗ� َوَ�ُۡ�ُ

َ
 ﴾١أ

هركس از هدايت و رهنمودم پيروي كند، گمراه و بدبخت «يعني:  ]124 -123طه: [
هاي آسماني دوري گزيند)،  واهد شد، و هركه از ياد من روي بگرداند (و از احكام كتابنخ

اي) خواهد داشت؛ (چون نه به قسمت خدادادي قانع خواهد  زندگي تنگ (و سخت و گرفته
آوريم (به عرصة  شد، و نه تسليم قضا وقدر الهي گشت) و روز رستاخيز او را نابينا گرد مي

. بنابراين، هيچ فردي را از بندة مؤمن »آوريم گران در آنجا) گرد ميقيامت گسيل و با دي
گرچه فقير و مستمند باشد آرامتر و آسوده خاطرتر نخواهي يافت و اينجا است كه مؤمن از 
همة مردم آرامش بيشتري دارد وسعة صدرش از همه بيشتر است، زيرا خداوند متعال فرموده 

ِمن� فَلَُنۡحيِيَّنهُ  َعِمَل َ�ٰلِٗحا ّمِن َمنۡ ﴿ است: ۡۡ ٰ َوُهَو ُم ََ ن
ُ
ۡو أ

َ
لِ�َّنُهۡ   ۥَذَكر  أ ۡۡ ّيَِبٗة  َوَ�َ ََ  ٖٗ َيٰو ََ

ۡعَملُوَن  َُ  ْ َسِن َما َ�نُوا َۡ َ
َرُه  بِأ َۡ َ

هركس چه زن و چه مرد كار «يعني:  ].97النحل: [ ﴾٩أ
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بخشيم و  ايندي ميشايسته انجام دهد و مؤمن باشد، بدو (در اين دنيا) زندگي پاكيزه و خوش
(در آن دنيا) پاداش (كارهاي خوب و متوسط و عالي) آنان را بر طبق بهترين كارهايشان 

 .»خواهيم داد
 آاليش چيست؟ زندگي پاكيزه و بي

 آيا فزوني و كثرت مال يعني زندگي پاك؟!!
توان حيات و زندگي  يا زندگي پاكيزه زيادي فرزند است؟!! يا امنيت در مناطق را مي

 اكيزه گفت؟!!پ
نه بلكه زندگي پاكيزه يعني آرامش خاطر و شرح صدر، حتي اگر انسان هم در 

ترين شرايط فقر و مشكالت به سر ببرد، اما او قلبش آرام و خاطرش آسوده است.  سخت

ْمرِ  َعَجبًا«فرموده است:  پيامبر 
َ
َّ  الُْمْؤِمِن  أل ْمَرهُ  ِِ

َ
ّهُ  أ حَ  َذاكَ  َولَيَْس  َخْ�ٌ  ُُ

َ
َّ  دٍ أل  لِلُْمْؤِمِن  ِِ

 َْ َصاَ�تْهُ  ِِ
َ
اءُ  أ ّ ََ  َشَكرَ  ََ ُ  َخْ�ًا َََك

َ
َْ  ل َصاَ�تْهُ  َو�ِ

َ
اءُ  أ ّ ََ  َصَبَ  ََ ُ  َخْ�ًا َََك

َ
كار «يعني: . )3F1(»ل

است و  يبزيرا همة كارش براي او خير و خو دارد، مؤمن انسان را به شگفتي و تعجب وامي
كند  ممكن نيست، اگر دچار سختي و مصيبت شود صبر مي اين امر براي هيچكس جز مؤمن

كند و اين هم  كه برايش خير است و اگر راحتي و خوشحالي براي او پيش بيايد شكر مي
 .»برايش خير است

آيا اگر كافر دچار مشكل و ناخوشي بگردد، آيا صبر خواهد كرد؟ خير بلكه غمگين 
زند و خودش را  قات دست به خودكشي ميشود و دنيا برايش تنگ خواهد شد و بسا او مي
كند و لذت صبر را در آرامش خاطر و  كشد، اما مؤمن هنگام بروز مشكل صبر را پيشه مي مي

گردد، و اينجا است كه  كند. بنابراين، زندگي او پاكيزه و زيبا مي شرح صدر احساس مي

ّيَِبٗة   ۥفَلَُنۡحيِيَّنهُ ﴿ خداوند فرموده است: ََ  ٖٗ َيٰو ما به او زندگي پاكيزه و خوشايندي ( ﴾ََ
 بخشم بطوري كه) زندگي در قلب و روان او پاك و زيبا خواهد بود. مي

                                           
 ).13) كتاب الزهد و الرقائق باب (2999 – 64شماره ( مسلم به روايت صهيب  -)1(
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گويد: حافظ  مي اند، سخن گفته /نگاراني كه از زندگي حافظ ابن حجر يكي از تاريخ
خواست سر كارش برود  ) عصر بود و چون وقتي ميةابن حجر در زمان خود (قاضي القضا

 شد، او او همراه با كشيدند آورده مي ها يا قاطرها آن را به دنبال خود مي بگاري كه اس
رفت. روزي ازكنار مردي يهودي كه در  شد و به محل كارش مي ي سوار برآن ميها دست

هايشان آلوده و چركين  فروشان لباس كرد گذشت، معموالً روغن فروشي مي مصر روغن
گويد:  گفت: پيامبرتان مي /و به حافظ ابن حجر  است، يهودي آمد و دسته را نگاه داشت،

ْ�يَا« ُّ َّةُ  الُْمْؤِمِن  ِسْجنُ  ا ََ َكَِرِ  َو
ْ
اما تو قاضي  »دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است«. )4F1(»ال

مصر هستي و همراه با اين دسته در اين ناز و نعمت قرار داري و من در چنين عذاب و  ةالقضا
گفت: من كه در ناز و نعمت و راحتي اگر  /م. حافظ ابن حجر بر بدبختي زندگي به سر مي
هاي بهشت بسان زندان  ها نسبت به نعمت گذرانم اين همه نعمت درست باشد زندگي مي

بري نسبت به رنج و عذاب جهنم، بهشتي  ماند و بدبختي و رنجي كه تو در آن به سر مي مي

دُ «است، يهودي گفت:  هَ هَ  ال أَنْ  أَشْ دُ  اهللاَُّ  إِال إِلَ هَ أَشْ ا أَنَّ  وَ دً َمَّ ولُ  حمُ سُ دهم كه  (گواهي مي »اهللاَِّ  رَ

 هيچ معبود حقي جز خدا نيست و محمد بندة خدا و پيامبرش است) و مسلمان شد.
س مؤمن در هر حالي كه باشد بر خير و خوبي خواهد بود، زيرا او كسي است كه در پ

و زشتي قرار دارد و او كسي است كه در دنيا و دنيا و آخرت فايده برده است. و كافر در رنج 
 آخرت زيان ديده است.

�َ�ٰنَ ٱ�ِّن   ١ ۡلَعۡ�ِ ٱوَ ﴿ خداوند متعال فرموده است: ِ�ۡ   �ۡ َُ ّّ   ٢لَِ�  ِ ِينَ ٱ� َءاَمنُواْ  َّ
 ْ ٰلَِ�ِٰت ٱوََعِملُوا َّ ِ  ل ْ ب َِّ ٱَوتََواَصۡوا َ�ۡ  ِ ْ ب سوگند به « :يعني ]3 -1العرص: [ ﴾٣ لّصۡ�ِ ٱَوتََواَصۡوا

زمان (كه سرماية زندگي انسان، و فرصت تالش او براي نيل به سعادت دو جهان است) 
كنند،  آورند، و كارهاي شايسته و بايسته مي مندند مگر كساني كه ايمان مي ها همه زيان انسان

ا به كنند، و يكديگر ر و همديگر را به تمسك به حق (در عقيده و قول و عمل) سفارش مي

                                           
 ) كتاب الزهد والرقائق.2956 – 1شماره ( مسلم به روايت ابوهريره  -)1(
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كفار و  .»نمايند هايي) توصيه مي ها و دردها و رنج ها و دشواري شكيبائي (در تحمل سختي
كساني را كه دين خداوندي را ضايع نموده و در لذت و خوشگذراني خود و منهمك و 

گرچه كاخ بسازند و آن را محكم كنند و دنيا برايشان زيبا و شكوفا باشد، ها  آن گمراه هستند
اگر پادشاهان و فرزندان پادشاهان «گويد:  مييكي از سلف  اند. در جهنمها  آن قتاما در حقي

شمشير به مقابلة ما  بريم براي گرفتن آن از دست ما با دانستند كه ما در چه نعمتي به سر مي مي
 .»پرداختند مي

اند  ضيبرند و به قضا و تقدير الهي را اما مؤمنان با ذكر و مناجات الهي در نعمت به سر مي
كنند و اگر به راحتي و خوشي دست پيدا  اگر به مصيبت و ناخوشي گرفتار شوند صبر مي

در بهترين نعمت و رفاه قرار دارند برخالف ها  آن آورند. بنابراين، كنند شكر خدا را به جا مي
 را در قرآن توصيف نموده و فرموده است:ها  آن طوري هستند كه خداوندها  آن اهل دنيا كه

ٓ �ِذَا ُهۡ  �َۡسَخُطوَن فَ ﴿ ْ ِمۡنَها ۡعَطۡوا ُُ ْ �ن ّلۡ   ْ ِمۡنَها ََُضوا ۡ�ُطوا
ُ
اگر «يعني:  ]٥٨ة: التوب[ ﴾٥ِِۡن أ

شوند و اگر چيزي از آن بديشان داده نشود هرچه  به آنان چيزي از غنائم داده شود خشنود مي
 .»كنند) گيرند (و اخم تخم مي زودتر خشم مي

كتاب خداوند كه در دسترسمان است بياييد به آن مراجعه كنيم و به آن اي برادران: اين 
 تدبر كنيم و به چيزهايي كه در آن آمده است عمل كنيم.

 :اما بازگشت به سنت نبوي
در ميان ما به سپاس خداوند ثابت و محفوظ است حتي احاديثي هم به  سنت پيامبر 
و نيز آنچه به  اند، را بيان داشته سنت پيامبر  ،زيرا علماء اند، نسبت داده دروغ به پيامبر 

و به حمد الهي سنت، آشكار و اند  نسبت داده شده آن را نيز براي ما بيان كرده دروغ به او 
ها اگر برايش ممكن باشد و يا با  محفوظ باقي مانده است كه هر فردي با مراجعه به كتاب

 مايد.تواند به سنت دست پيدا ن مي ءپرسيدن از علما
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بايد مراجعه كرد، در  گويي به كتاب خدا و سنت پيامبر  تو مي :اما اگر كسي بگويد كه
كنند و  شده در مذاهب پيروي مي هاي تأليف بينيم كه از كتاب صورتي كه ما مردمي را مي

گويند: مذهب من فالن است؛ من پيرو فالن مذهب هستم!! تا جائي كه اگر شخصي را  مي
گويد: من حنفي هستم، يا پيرو  چنين فرموده است، مي پيامبر  :او بگويي كه فتوا بدهي و به
گويد: حنبلي و... امثال آن هستم، پس گفتة  گويد: مالكي هستم، يا مي ام يا مي مذهب شافعي

 توان تطبيق داد؟ را چگونه ميها  آن تو و عمل

دُ «گوييم:  كنيم و مي بگوييم همة ما اقرار ميها  آن جواب اين است كه به هَ هَ  ال أَنْ  أَشْ  إِال إِلَ

دُ  اهللاَُّ هَ أَشْ ا أَنَّ  وَ دً َمَّ ولُ  حمُ سُ  .»اهللاَِّ  رَ

 پيامبر خدا است چيست؟ دادن به اين كه محمد  پس معني گواهي
در آنچه بدان امر  ،پيروي از او«يعني:  دادن به رسالت پيامبر  گواهي اند: علماء گفته

 .»ه و تصديق او در آنچه گفته استهي فرمودنموده و پرهيز از آنچه او ن
 پيامبر خدا است. دادن به اين كه محمد  اين است گواهي

گوييم  مذهب من فالن است و من پيرو فالن مذهبم به او مي :پس هرگاه فردي بگويد كه
است و تو نبايد به قول كسي ديگر به مخالفت با گفتة  گوييم فرمودة پيامبر  آنچه ما مي :كه

 يامبر برخيزي.پ
 گويند: و مياند  نهي كردهها  آن از تقليد محض از حتي امامان مذاهب

 .»بازگشته و از آن پيروي بايد كرد هرگاه حق مشخص و روشن شد الزم است به حق«
با ما به استدالل از فالن مذهب مخالفت  و ما به برادري كه در برابر حديث پيامبر 

دهيم كه محمد پيامبر خدا است، و اين شهادت  مه گواهي ميگوييم: ما و شما ه كند مي مي
در ميان ما روشن و  مقتضي اين است كه ما جز او از كسي پيروي نكنيم، و سنت پيامبر 

واضح و آشكارا موجود است، اما هدف من از اين گفته اين نيست كه از اهميت مراجعه به 
هاي آنان به قصد استفاده و شناخت  ه كتابعلم بكاهم؛ بلكه مراجعه ب هاي فقهاء و اهل كتاب
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هاي استنباط احكام از ادلة آن از چيزهايي است كه ممكن نيست طلب علم بدون مراجعه  راه
 با آن به دست بيايد.

بينيم كه داراي اشتباهات و  مياند  فقه نياموخته ء،بنابراين، افرادي را كه به دست علما
كمتر از ميزاني است كه بايد به اندازة آن به امور ها  آن هاي فراواني هستند، زيرا نگرش لغزش

كنند با  دارند و از بعضي احاديث استدالل مي بنگرند، به طور مثال صحيح بخاري را برمي
وجود اين كه در احاديث حديث عام و مختص و مطلق و مقيد و احاديث منسوخ نيز وجود 

ر نتيجه بر اثر اين كه عام و خاص و مطلق و برند و د به اين مطالب پي نميها  آن دارد، اما
 شوند. دانند به گمراهي بزرگي دچار مي مقيد و... را نمي

مهم اين است كه ما شالودة حركت و بيداري خود را بر دو اساس يعني كتاب  ،برادران
سخن هيچكسي را  ريزي كنيم و بر كتاب خدا و سنت پيامبر  پي خدا و سنت پيامبر 

 د مقدم نداريم.هركس كه باش

 قاعدة دوم: علم و بصيرت
است. يعني علم به  ملبيداري اسالمي براساس آن باشد، عيكي از اموري كه بايد اين 

شريعت خدا و علمي كه برگرفته شده از دو منبع اساسي يعني كتاب خدا و سنت رسول اهللا 

 :باشد، زيرا خداوند متعال فرموده است ﴿  َۡ�َِ� ٓ نَلۡ�َا
َ
ِۡكرَ ٱَوأ َ لِلّناِس َما نُّلَِل �َِ�ِۡهۡ   َّ ِ ّّ ََُ ِِ

ُروَن  َّ ََُف َُ تا اين كه چيزي را براي ايم  و قرآن را بر تو نازل كرده« ]44النحل: [ ﴾٤َولََعّلُهۡ  
 »مردم روشن سازي كه براي آنان فرستاده شده است (كه احكام و تعليمات اسالمي است)

نَلَل ﴿
َ
ُ ٱَوأ ََِ�َٰب ٱ َعلَۡيَ   َّ َمةَ ٱوَ  ۡل َۡ ِ ََۡعلَُ ۚ َوَ�  ۡ� ُل  نَ وََعلَّمَ  َما لَۡ  تَُ�ن  ِۡ ِ ٱفَ َعلَۡيَ   َّ

خداوند كتاب (قرآن را كه ترازوي جداسازي حق از «يعني:  ]113النساء: [ ﴾١َعِظيٗما 
ئع باطل است) بر تو نازل كرده است و حكمت را (به دل تو القا نموده است) و چيزي (از شرا

توانستي (جز در پرتو وحي) آن را بياموزي و بداني،  و احكام) را به تو آموخته است كه نمي
 .»فضل خدا و رحمت او بر تو بزرگ و فراوان بوده است
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علم اساس و مادة دعوت است و هرگز ممكن نيست دعوتي طبق رضاي الهي شكل  
در صحيح خود عنواني گذاشته  / بگيرد، اما اين كه بر پاية علم استوار باشد. امام بخاري

 )باب العلم قبل القول والعمل(

نّهُ  ۡعلَ ۡ ٱفَ ﴿ و از اين گفتة خداوند متعال استدالل نموده است كه
َ
ّّ  ۥَ ِ َٰه � ََ ِ � ٓ ُ ٱَّ َّ 

َُۡغفِرۡ ٱوَ  �بَِ   ۡس َ بدان كه قطعاً هيچ معبود حقي جز اهللا وجود ندارد. و «يعني:  ]19حممد: [ ﴾َِ
 .»هان خود آمرزش بخواهبراي گنا

 هر دعوت بدون علمي خالي از انحراف و گمراهي نخواهد بود، به خاطر اين پيامبر 
روند و سران نادان و جاهلي باقي  از بين مي ءكند از زماني كه علما امتش را تحذير مي

شوند وديگران را گمراه  دهند و خود گمراه مي مانند كه مردم را بدون علم فتوا مي مي
 كنند. مي

بينيم كه بر اثر  را فرا گرفته ميها  آن ما بسياري از برادراني را كه بيداري اسالمي
بدون شك احساس و عاطفة ديني اند  احساسات و عواطف ديني جذب حركت اسالمي شده

چير خوبي است، زيرا اگر احساس و عاطفه وجود نداشته باشد اقدام هم صورت نخواهد 
نهايي كافي نيست، بلكه بايد علم و دانشي باشد كه انسان در عمل و گرفت، اما عاطفه به ت

ِّ  ََلُّغوا«فرموده است:  دعوتش، برآن حركت نمايد، به خاطر اين پيامبر  )5F1(»آيَةً  َولَوْ  ََ
يعني از من به مردم تبليغ كنيد، حتي اگر يك آيه باشد. بدون علم و آگاهي بر شريعت پيامبر 

وا«م براي مردم تبليغ كنيم، زيرا امكان ندارد بتواني لِّغُ نِّي بَ بدين  »ردم تبليغ كنيداز من به م« »عَ

كردن چيزهائي كه از جانب او  معنا است كه پيامبر ما را جانشين خود قرار داده براي تبليغ
 صادر شده است.

دهد عالم باشد و داراي علمي  بنابراين، دعوتگر بايد به آنچه مردم را بدان دعوت مي
باشد، زيرا هر علمي كه از منابعي غير از  صحيح و متكي بر كتاب خدا و سنت رسول اهللا 

                                           
 ).50ء باب () كتاب األنبيا572/  6) الفتح: (3461بخاري به روايت عبداهللا بن عمرو شماره ( -)1(
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كتاب و سنت برگرفته شده باشد بايد نخست آن را به قرآن و سنت عرضه كرد و بعد از اين 
كه به قرآن و سنت عرضه شد يا با قرآن و سنت موافق است و يا مخالف خواهد بود، اگر 

شود، و اگر با قرآن و سنت مخالف باشد نپذيرفتن و بازگرداندن آن به  ه ميموافق باشد پذيرفت
روايت شده كه گفت:  بصاحبش هركسي كه باشد واجب است، زيرا از ابن عباس 

قال أَو َ�ر  :قال رسول اهللا وتقولوَ :ليوشك أَ ت�ل علي�م حجارة من السماء، أقو«
گويم: پيامبر چنين  سنگ ببارد من مينزديك است كه از آسمان بر شما «يعني:  »وعمر

 .»ابوبكر و عمر چنين گفته اندگوييد  فرموده است و شما مي
مخالف باشد اعتباري نخواهد  پس وقتي كه گفتة ابوبكر و عمر هرگاه با حديث پيامبر 

ها  آن هاي كساني كه در علم و تقوا و همراهي پيامبر و خالفت از داشت پس در مورد گفته
كنيد، بله  نشده چه فكر ميها  آن هستند يا اصالً همراه پيامبر نبوده و خالفت نصيبپايينتر 

ها  آن شود اقوال افرادي كه از در صورت مخالفت با قول پيامبر پذيرفته نميها  آن وقتي اقوال
 تر هستند اگر با قرآن و سنت مخالف باشد به طريق اولي پذيرفته نخواهد شد. در سطح پاين

َِ ﴿ عال فرموده است:خداوند مت ََ ِينَ ٱفَۡلَيۡح َّ  ِ ۡمرِه
َ
ۡو  ۦٓ ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ

َ
َُۡنٌة أ ِ ن تُِصيَبُهۡ  ف

َ
أ

  ٌ�ِ
َ
اٌب أ ََ كنند  يعني: آنان كه با فرمان او (پيامبر) مخالفت مي ]63النور: [ ﴾٦يُِصيَبُهۡ  َع

بانگيرشان گردد، يا اين كه ورزند) گري اي (در برابر عصياني كه مي بايد از اين بترسند كه فتنه
عذاب دردناكي دچارشان شود (اعم از قحطي و زلزله و ديگر مصائب دنيوي و دوزخ و 

 .»هاي اخروي) ديگر شكنجه
داني فتنه چيست؟ فتنه يعني شرك، زيرا وقتي فرد  گفته است: آيا مي /امام احمد 
انحرافي پيدا شود و آنگاه او را رد كند و نپذيرد شايد در قلبش  هاي پيامبر  بعضي از گفته

 هالك شود.
دعوت بر پاية جهل ضررش از  جهل و علم، دعوتي است بر پايه پس دعوت بدون

اش بيشتر است، زيرا چنين دعوتگري خودش را مرشد و راهنما قرار داده پس اگر  فايده
هللا) و جهل او كند (و العياذ با شود و ديگران را گمراه مي جاهل باشد او بر اثر جهل گمراه مي
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تر و بدتر است، زيرا كسي كه داراي  از جهل ساده سخت ،جهل مركب است و جهل مركب
توان اين جهل را  گويد و با آموختن مي باشد خودش جاهل است و سخني نمي جهل ساده مي

رفع نمود، اما مشكل اصلي حالت جهل مركب است، زيرا فرد داراي جهل مركب ساكت 
زند گرچه از روي جهالت باشد و اينجا است كه تخريب و  ف مينشيند، بلكه حر نمي

 كردن راه و راهنمايي به راه بيشتر خواهد بود. كردن او از روشن گمراه
باشد. بشنويم  و پيروانش مي برادران: دعوت به راه خدا بدون علم برخالف سيرة پيامبر 

ِ  قُۡل ﴿ كند: را امر مي فرمودة الهي كه پيامبر  ه َِ ۡدُعٓواْ �َِ�  ۦَ�ٰ
َ
ِۚ ٱَسَِيِ�ٓ أ نَا۠ َوَمِن  َّ

َ
ٰ بَِصَ��  َ َ�َ

َبَعِ�� ٱ ِ ٱوَُسۡبَ�َٰن  َّ ۠ ِمَن  َّ نَا
َ
َ ٓ َّ ٱَوَما ِ بگو: اين راه من «يعني:  ]108يوسف: [ ﴾١ لُۡمۡ�ِ�

كنم و پيروان من هم (چنين  است كه من (مردمان را) با آگاهي به سوي خداوند دعوت مي
 دانم، و من از زمرة مشركان اشند)، و خدا را منزه (از انباز و نقص و ديگر ناشايست) ميب مي

 .»انگارم) باشم (و كسي و چيزي را شريك خدا نمي نمي
كنند به سوي خدا بر پاية علم و بينش  پس پيامبر فرموده: من و كساني كه از من پيروي مي

كند بايد براساس علم و دانش به راه  ميپيروي  دهيم عين هركس كه از پيامبر  دعوت مي
 خدا دعوت دهند نه براساس جهل و ناداني.

ٰ بَِصَ��  ﴿: خداونداي دعوتگر به راه خدا در گفتة  بر آگاهي و بينش) فكر كن، ( ﴾َ�َ
 يعني داراي علم و بينش در سه چيز:

 د:خواند علم و بصيرت داشته باش نخست: بايد به آنچه مردم را بدان فرا مي
دهد عالم باشد، زيرا ممكن  اينگونه كه بايد به حكم شرعي كه مردم را به آن دعوت مي

برد كه واجب است اما در شريعت آن مسئله واجب  است به چيزي دعوت بدهد و گمان مي
را بدان كار ها  آن كند كه خداوند نيست، او با اين كار بندگان خدا را الزام به انجام كاري مي

خواند به گمان اين كه حرام است اما  است، و بسا مردم را به ترك چيزي فرا ميملزم نكرده 
آن چيز در دين الهي حرام نيست و اينگونه چيزي را كه خدا براي بندگانش حالل نموده او 

 گرداند. حرام مي
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ام كه فردي مردم را به ترك هرچيز جديدي گرچه نياز به آن باشد و ضرر شرعي  شنيده
گويد: به صداي قرآن كه از  خواند، به عنوان مثال مي ود نداشته باشد فرا ميدر آن هم وج

گويد: چون چنين  شود گوش نكنيد؟! اگر پرسيده شود چرا؟ مي ضبط صوت پخش مي
شود و پيامبر  و اصحابش وجود نداشته است، پس بدعت شمرده مي چيزي در عهد پيامبر 

  :فرموده است» ّ  .»هر بدعتي گمراهي است« )6F1(»َضَاللَةٌ  َِْدَعةٍ  ُُ
دهد بينش و آگاهي  اين فرد به راه خدا دعوت داده، اما بدون اين كه در آنچه دعوت مي

باشد و وسايل را  اي براي حفظ سخن شنيده شده مي داشته باشد، چون ضبط صورت وسيله
 توان مثل مقاصد دانست، بلكه وسايل حكم مقاصد را دارند. نمي

كتابخانه و چاپخانه كه كتاب چاپ شود وجود داشته است  زمان پيامبر  بنابراين، آيا در
 اماكن انبار و بايگاني كتاب وجود داشته است؟ و آيا در دوران پيامبر 

هم وجود نداشته، و اولي كسي تأريخي  خير، وجود نداشته است. بلكه در عهد پيامبر 
بود كه در سال شانزدهم هجري به  ريخ را براي مسلمين وضع نمود عمر بن خطاب كه تا

توان گفت: استفادة تاريخ بدعت است و جايز نيست؟ نه.  آيا مي ،اين عمل اقدام نمود
افرادي ها  اين دهيم آگاه و داراي بينش باشيم، و برعكس بنابراين، ما بايد به آنچه دعوت مي

گويد: نواري كه در  ميكنند به طور مثال فردي  روي مي شوند كه در اين امور زياده يافت مي
ن ضبط شده كنار ميكروفون بگذاريد تا اذان پخش شود اين فرد برعكس فرد اول اآن اذ

خواهد تا به وسيلة ميكروفون  خواهد كه ما عبادت اذان را انجام دهيم، بلكه او از ما مي نمي
 مردم صداي مؤذني را بشنوند كه شايد هم زنده نيست، اين كار نيز اشتباه است.

دهد آگاهي و بينش داشته باشد و همچنين  الصه اين كه انسان بايد در آنچه دعوت ميخ
كند كه فالن كار واجب است و ممكن است براساس اجتهاد اشتباه و  فردي گمان مي

نمود، بلكه او اين اعتقاد را  نادرستش چنين معتقد باشد و كاش او تا اين حد بسنده مي
دهد و  لي ندارد وسيلة سنجش دوستي و دشمني قرار مياي كه اص براساس تأويل و شبهه

                                           
 ).13باب ( ةلجمع) كتاب ا867 – 43شماره ( قسمتي از حديثي در مسلم به روايت جابر بن عبداهللا  -)1(
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مشكل كار هم در اينجا است!! زيرا اگر شخصي با رأي او موافق نباشد گرچه راي و نظر او 
ورزد و  هاي كتاب و سنت اشتباه باشد با آن شخص مخالفت و دشمني مي به مقتضاي دليل

د گرچه آن شخص موافق اهل دار اگر شخص با رأي و نظرش موافق باشد او را دوست مي
گيرد  بدعت و بدعت چي باشد، اما وقتي با او موافق است مورد صحبت و دوستي او قرار مي

خواهم در اين مورد زياد صحبت كنم، اما اين مسئله براي  و مشكل كارهم همين است!! نمي
رزند و و با شخصي صحبت مي انبسياري از جوانان واضح و معلوم است، زيرا بعضي از جوان

حق نيست، چنين ها  اين چون او فتوايي گفته كه به گمان اند، از شخصي ديگر بيزار و متنفر
دهد كه مردم او را ستايش  نمي دهد براي اين فتوا دي كه فتوا ميكاري اشتباه است، زيرا فر

داشتني باشد يا مورد نفرت و خشم مردم قرار گيرد، بلكه  كنند يا پيش مردم محبوب و دوست
دهد، و بايد از خودمان بپرسيم  برد كه از شريعت خدا است فتوا مي او برحسب آنچه گمان مي

كند؟ بله مفتي تعبيركنندة دين خدا و احكام الهي است.  قول چه كسي را تعبير مي ،كه مفتي
قبل از اين كه قدمش را بگذارد بايد بداند كه در كجا قدم خواهد  ،بنابراين، بايد مفتي

بايد قبل از اين كه فتوا بدهد بداند كه مسئله، مسئلة شريعت است چون او از گذاشت، و 
دهد داراي  گويد، مهم اين است كه انسان در آنچه دعوت مي شريعت خداوند سخن مي

 آگاهي و بينش باشد.

 شود آگاهي داشته باشد وت داده ميدوم اين كه بايد به حالت فردي كه دع
روي كـه اهـل    ش قومي ميتو پي«به يمن فرستاد به او گفت: اذ را مع هنگامي كه پيامبر 

(كتاب هستند
7F

يا شـما  رويارويي با آنان آمادگي يابند، آرا بداند و براي ها  آن تا معاذ حالت. )1
دانيد؟ شايد آن فرد  رويد كه حالت او را نمي پيش شخصي براي اين كه او را دعوت دهيد مي

                                           
) و مسلم شماره 1) كتاب الزكاه باب (307/  3) (1395شماره ( ببخاري به روايت عبداهللا بن عباس  -)1(

 ).7) كتاب اإليمان باب (19/  29(
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در ابتـداي راه متوقـف و سـاكت كنـد     تـو را   باشـد كـه   چنان علم به انديشة باطل خود داشته
 گرچه تو برحق باشي.

خواهيد دعوت بدهيد درك كنيد و بايد بدانيد كه  بنابراين، بايد وضعيت فردي را كه مي
در چه سطحي از نظر علمي قرار دارد؟ و از نظر بحث و جدال در چه سطحي است؟ تا براي 

اقشه و مجادله با او بپردازي؟ زيرا اگر با چنين فردي وارد رويارويي با او آمادگي كنيد و به من
شكت بدهد آفت تو را  بحث و جدال شوي و او با قوت و توانايي كه در بحث و جدل دارد

اي، و نبايد گمان كرد كه صاحب  و بالي بزرگي برحق وارد خواهد شد كه تو سبب آن شده
فرموده است:  اشت، زيرا پيامبر انديشه باطل در هر حال سخني براي گفتن نخواهد د

ََ  َُِِّ�مْ « ْتَِصُمو
َ
ّ  ت

َ
َِِ  َّ ََ ََْضُ�مْ  َولَ �َ  َْ

َ
ََ  أ َنَ  يَُ�و

ْ
ل
َ
ُّجِتهِ  أ ٍَْض  ِمنْ  ِِ قِْض  َ�

َ
َََ  ُ

َ
ْوٍ  َعَ  ل

َ
� 

ْسَمعُ  ِمّما
َ
َُْت  َ�َمنْ  ِمَْهُ  أ ُ  َ�َط

َ
ِّ  ِمنْ  ل ِخيهِ  َح

َ
ُخْذهُ  ََالَ  َشيْئًا أ

ْ
ْ�َطعُ  اََِِّ�مَ  يََ

َ
ُ  أ

َ
ةً  َِهِ  ل ََ  ِمنَ  قِْط

َّارِ  كنيد و شايد برخي از شما از برخي  شما در اختالفات خود به من مراجعه مي«يعني: . )8F1(»ا
كنم،  شنوم قضاوت مي كند و من طبق آنچه مي ديگر دليل خود را رساتر و شيواتر بيان مي

و واگذار كنم نبايد آن را اخذ هركسي كه من به نفع او قضاوت كرده و حق برادرش را به ا
 .»ام كند چون براي او قسمتي از جهنم را جدا كرده

اين حديث داللت بر اين دارد كه طرف مخاصمه گرچه بر باطـل باشـد امـا ممكـن اسـت      
دليلش را از طرف ديگر بهتر و رسـاتر بيـان كنـد و قضـاوت بـه نفـع همـين طـرف مخاصـمه          

خـواهيم او را دعـوت دهـيم     و وضعيت فـردي كـه مـي    صورت پذيرد. بنابراين، بايد به حالت
 آگاه باشيم.

 
 

                                           
) و همچنين 27) كتاب الشهادات، باب (340/  5) الفتح (2680شماره ( للمه بخاري به روايت ام س -)1(

 ).3) كتاب األقضيه باب (1713 – 4مسلم شماره (
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 سوم اين كه بر كيفيت دعوت آگاهي داشته باشد:
بيني كه  اين امري است كه بعضي از دعوتگران فاقد آن هستند، دعوتگري را مي

تواند خود را كنترل كند از آنچه كه  احساسات و شور و هيجان او چنان زياد است كه نمي
دهد در صورتي كه  انجام دهد. بنابراين، بدون حكمت به راه خدا دعوت مي خواهد مي

ِ  ۡدعُ ٱ﴿ خداوند متعال فرموده است: ََِّ  ب ََ َمةِ ٱ�َِ�ٰ َسَِيِل  َۡ ِ َوَ�ِٰدلُۡه   ۡ�ََسنَةِ� ٱ لَۡموِۡعَظةِ ٱوَ  ۡ�
 ِ َسنُ  ّلِ� ٱب َۡ َ

ستوار و به جا و (اي پيغمبر!) مردمان را با سخنان ا«يعني:  ]125النحل: [ ﴾ِ�َ أ
اندرزهاي نيكو و زيبا به راه پروردگارت فرا خوان، و با ايشان به شوية هرچه نيكوتر و بهتر 

؛ اما اين دعوتگر پاك كه خداوند قلبش را سرشار از احساسات و جوش و »گفتگو كن
كند چنان  تواند خودش را كنترل كند، و وقتي منكر را مشاهده مي خروج ديني نموده نمي

برد، و اين دعوتگر به عواقب  شود كه پرنده بر گوشت چگونه هجوم مي ور مي آن حملهبر
كند كه نه تنها نسبت به او بلكه براي او و ديگر دعوتگران به راه  انديشد و فكر نمي كار نمي

حق اين كار عواقب و خيمي ممكن است داشته باشد، زيرا حق دشمناني دارد و خداوند 

� ّمَِن ﴿ متعال فرموده است: ِ نَِ�ّ  َعُدّوٗ
َعۡلَنا لُِ�ّ ََ َّ ٱَوَ�َ�ٰلَِ   رِمِ ۡۡ يعني:  ]31الفرقان: [ ﴾لُۡم

 .»ايم اينگونه براي هر پيغمبري گروهي از بزهكاران را دشمن ساخته«
پس دعوت هر پيامبري دشمناني از مجرمين خواهد داشت. بنابراين، دعوتگر قبل از اين 

هاي كار بيانديشد و امور را مقايسه نمايد، زيرا ممكن  يجهكه حركت كند الزم است به نت
دهد آتش شور و احساسات خود را فرو  است در لحظة مشاهدة منكر با كاري كه انجام مي

نشانده و خاموش كند، اما اگر با آرامي و حكمت پيش برود به زودي در آيندة نزديك آتش 
اي نه  است خيلي هم زود در آيندهغيرت ديني او و ديگران خاموش خواهد شد و ممكن 

 چندان دور موفق شوند.
 كنم و بنابراين، برادران دعوتگرم را به استفاده از حكم و آرامي تشويق و برانگيخته مي

ِ� ﴿ دانند كه خداوند متعال فرموده است: ميها  آن ۡۡ َمةَ ٱيُ َۡ ِ َت  ۡ� ۡۡ ۚ َوَمن يُ َمةَ ٱَمن �ََشآُء َۡ ِ �ۡ 
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 ٗ�ۡ ََ وِ�َ 
ُ
حكمت را به هركس كه بخواهد و شايسته «يعني:  ]٢٦٩ة: البقر[ ﴾� َكثِٗ��َ�َقۡد أ

 .»گمان خير فراواني بدو داده شده است دهد، و به هركس حكمت داده شود، بي ببيند مي
ِ  ۡدعُ ٱ﴿ دانند كه خداوند فرموده است: و نيز مي ََِّ  ب ََ َمةِ ٱ�َِ�ٰ َسَِيِل  َۡ ِ  لَۡموِۡعَظةِ ٱوَ  ۡ�

ِ  ۡ�ََسَنةِ� ٱ َسنُ  ّلِ� ٱَوَ�ِٰدلُۡه  ب َۡ َ
(اي پيغمبر!) مردمان را با سخنان «يعني:  ]125النحل: [ ﴾ِ�َ أ

استوار و به جا و اندرزهاي نيكو و زيبا به راه پروردگارت فرا خوان، و با ايشان به شيوة هرچه 
 .»نيكوتر و بهتر گفتگو كن

ها و برترين و  معلم خوبي بر ي زيادي در اين مورد از رهنمودهاي پيامها مثال و نيز
 توان ذكر كرد. انديشمندترين دعوتگر را مي

گوييم كه دعوتگر بايد علم صحيح و  و وقتي كه ما با الهام از رهنمودهاي شريعت مي
را توشه راه خويش بگرداند عقل سالم و بدور از  استوار براساس كتاب و سنت پيامبر 

كند، چون چگونه  صراحت به همين امر هدايت ميآاليش شهوات و شبهات نيز ما را به 
رساند  تواني به راه خداي عزوجل دعوت دهي در حالي كه تو راهي را كه به خدا مي مي

تواني دعوتگر  داني، پس چگونه تو با اين وضعيت مي شناسي و شريعت الهي را نمي نمي
 باشي؟!

ياموزد و پس از آن مردم را اگر انسان علم نداشته باشد، بهتر اين است كه نخست علم ب

ِّ  ََلُّغوا«كه فرمود:  دعوت بدهد، شايد كسي بگويد: آيا گفتة شما با سخن پيامبر   َولَوْ  ََ
كنيم  پس الزم است آنچه ما تبليغ مي »تبليغ كنيد، اگر يك آيه هم باشد از من به مردم« » آيَةً 

گوييم: دعوتگر نيازمند علم و  ه ما ميصادر شده باشد، بلك رسانيم از پيامبر  و به مردم مي
دانش است هدف اين نيست كه ما بگوييم: حتماً بايد مرحلة بزرگي در علم و دانش طي 

داند و در مورد آنچه كه  به جز به آنچه كه مي دگوييم: دعوت نده كرده باشد، بلكه ما مي
 داند سخن نگويد. نمي
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 قاعدة سوم: فهم
بارك، قضية مهم است؛ يعني: فهميدن مقصد و مـراد خـدا و   از امور مهم در اين بيداري م

 انــد، امــا از فهميــدن محــروم مانــده انــد، : زيــرا بســياري از مــردم علــم فــرا گرفتـه پيـامبرش  
كردن كتاب خدا و احاديثي كه ميسر است بدون درك مفهوم آن كافي نيسـت، و بايـد    حفظ

ه نقصان بزرگي است كه گروهـي از  را فهميد، به راستي چ هدف و منظور خدا و پيامبرش 
كـه بـر اثـر آن    انـد   نصوص قرآن و سنت برخالف مراد خدا و پيامبر مطـالبي اسـتدالل كـرده   

 گمراهي به وجود آمده است.
خواهم به نكتة مهمي اشاره كنم و آن اين كه اشـتباه بـر اثـر فهميـدن نادرسـت       و اينجا مي

خواهد بود؛ زيـرا جـاهلي كـه بـر اثـر جهـل و        گاهي از اشتباه بر اثر جهل و ناداني خطرناكتر
رود علـم   داند كه جاهل است و مـي  خره ميشود باآل ش مرتكب جهل و اشتباه ميناداني خود

دانـد و   آموزد، اما كسي كه اشتباه فهميده است او پـيش خـودش معتقـد اسـت كـه او مـي       مي
كـنم تـا    رايتـان بيـان مـي   يي بها مثال معتقد است كه منظور و مراد خدا و پيامبرش همين است،

 اهميت فهميدن درست براي ما روشن شود.

َماِن ِ�  دَ ۥَوَداوُ ﴿ خداوند متعال فرموده است: مثال اول: َُ �ِۡذ  ۡ�َۡرثِ ٱوَُسلَۡيَ�َٰن �ِۡذ َ�ۡ
ِمهِۡ  َ�ِٰهِديَن  لَۡقۡومِ ٱََّفَشۡت �ِيهِ َ�َنُ   َۡ ّ  ٧َوُ�ّنا ِ�ُ ُُ َٰها ُسلَۡيَ�َٰنۚ َو َٰ ٗما َ�َفّهۡم َۡ َُ  َءاتَۡيَنا 

ۚ وََسّخۡرنَا َمَع َداوُ  بَاَل ٱ دَ ۥوَِعۡلٗما ۚ ٱ�َُسّبِۡحَن وَ  ۡ�ِ َّ  لّطۡ�َ ِ يعني:  ]79 -78األنبياء: [ ﴾٧َوُ�ّنا َ�ٰعِل
و (ياد كن) داود و سليمان را هنگامي كه در بارة كشتزاري كه گوسفندان مردماني، «

كردند و ما شاهد داوري آنان  ه بودند، داوري ميشبانگاهان در آن چريده و تباهش كرد
بوديم، (هركدام از اين دو راه پيشنهادي، دادگرانه بود ولي ما بهترين راه حل در مسئله) 

ها و  قضاوت را به سليمان فهمانديم و به هريك از آن دو داوري و دانش آموختيم، و كوه
كرديم. (و انجام  ما (اين كار را) مي در ذكر و تسبيح با داود همراه ساختيم و پرندگان را

خداوند در اين قضيه به علت فهميدن  »چنين كارهايي در برابر قدرت ما چيزي نيست)

َٰها ُسلَۡيَ�َٰنۚ ﴿درست سليمان را بر داود برتر دانسته است،  َٰ قضاوت را به سليمان « ﴾َ�َفّهۡم
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ّ ﴿ اما نقصي در علم داود نيست، زيرا فرمود: »فهمانديم ُُ ۚ َو ٗما وَِعۡلٗما َۡ َُ و به « ﴾ َءاتَۡيَنا 
 .»ك از آن دو داوري و دانش آموختيمهري

ببينيد كه خداوند متعال وقتي امتياز سـليمان در فهميـدن را بيـان كـرد بـراي داود ويژگـي       

َباَل ٱ دَ ۥوََسّخۡرنَا َمَع َداوُ ﴿ ديگري ذكر نمود و فرمود: دگان ها و پرن و كوه«يعني:  ﴾�َُسّبِۡحنَ  ۡ�ِ
 .»را در ذكر و تسبيح با داود همراه ساختيم

تا برابري و تعادل هردو را بيان دارد. بنابراين، خداوند بيان داشت كه هردو در داشتن علم 
 :گويد كه سپس ويژگي و امتياز هريك را برشمرد، اين قضيه به ما مي اند، و قضاوت مشترك

 نيست.فهميدن خيلي اهميت دارد و علم به تنهايي كافي 
اگر دو ظرف پيش تو باشد كه در يكي آب گرم و در يكي آب يخ و سرد  مثال دوم:

خواهد از جنابت غسل نمايد و فردي بگويد:  باشد و فصل هم فصل زمستان باشد و مردي مي
كردن استفاده كني چون غسل با آب سرد موجب سختي  بهتر است كه از آب سرد براي غسل

ََ «موده است: فر و مشقت است و پيامبر 
َ
ُُلُّ�مْ  أ

َ
ُ  َ�ْمُحو َما َعَ  أ َّ ََطايَا َِهِ  ا

ْ
 َِهِ  َوَ�ْرَ�عُ  ال

اِت  ََ َر ُّ ِ  رَُسوَل  يَا ،َََ�  :قَالُوا ؟ا َّ   :قَاَل . ا
ُ
آيا شما را به «يعني: . )9F1(»الَْمَكرِهِ  َعَ  الْوُُضوءِ  ِِْسبَاغ

برد راهنمايي  نمايد و درجات را بلند مي چيزي كه خداوند به وسيلة آن گناهان را محو مي
ها (همچون سرما و  كردن وضوء بر سختي نكنم؟ گفتند: بله اي پيامبر خدا، فرمود: تمام

 .»گرماي زياد)
يعني كامل وضوگرفتن در ايام سردي، سپس وقتي با آب سرد، كامل وضو بگيري بهتر از 

اين مرد فتوا داد كه استفاده از آب  اين است كه با توجه به موسم با آب گرم وضو بگيري، و
 سرد بهتر است و از حديث فوق استدالل نمود.

 نگاه كنيد آيا اشتباه در علم است يا در فهميدن؟!
 پرواضح است كه اشتباه در فهميدن است!!

                                           
 ).14) كتاب الطهاره باب (41 – 251( مسلم به روايت ابوهريره  -)1(
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وضوگرفتن  اما نفرموده كه براي »ها كامل وضوگرفتن بر سختي«گويد:  مي زيرا پيامبر 
 كنيد.آب سرد را اختيار 

گفتيم: بله از آب  و هردو جمله باهم فرق دارند و اگر تعبير دوم در حديث آمده بود ما مي
ها يعني سردي آب انسان را از كامل  استفاده كن. اما فرمود: كامل وضوگرفتن بر سختي

خواهد بر بندگانش آساني كند يا  گوييم: آيا خداوند مي وضوگرفتن منع نكند، سپس مي

ُ ٱيُرِ�ُد ﴿ يابيم كه سختي نمايد؟ پاسخ را در اين گفتة الهي ميها  آن خواهد بر مي بُِ�ُ   َّ
َّ يُرِ�ُد بُِ�ُ   ۡليُۡ�َ ٱ خواهد و  خداوند آسايش شما را مي«يعني:  ]١٨٥ة: البقر[ ﴾ۡلُعۡ�َ ٱَو

 .»خواهان مشقت شما نيست
َّ «فرموده است:  و نيز پيامبر  ينَ  ِِ ُّ همانا دين آسان است. بنابراين، به يعني:  )10F1(»ُُْسٌ  ا

قضية مهمي است، ما بايد بفهميم كه خداوند از  ،گويم: قضية فهم جوانان بيداري اسالمي مي
خواهد كه از اداي عبادات، خودشان را به مشقت  ميها  آن بندگانش چه خواسته است؟ آيا از

خواهد با ما  ست كه خداوند ميخواسته كه بر خود آسان بگيرند؟ شكي نيها  آن بياندازند يا از
 خواهد بر ما سختي روا دارد. آساني كند و نمي

 قاعدة چهارم: حكمت
و يكي از اموري كه بسيار مهم است مسئلة حكمت در دعوت به راه خدا است، و بويژه 
مخاطب من جوانان بيداري اسالمي هستند. چون حكمت را با اهل حكمت بايد در ميان 

خدا بايد باحكمت و پند نيكو و سپس با عمل بازدارنده از ظلم ظالم  گذاشت، دعوت به راه
انجام خواهد گرفت، پس مراتب در دعوت چهارتا هستند، خداوند متعال فرموده است: 

ِ  ۡدعُ ٱ﴿ ََِّ  ب ََ َمةِ ٱ�َِ�ٰ َسَِيِل  َۡ ِ ِ  ۡ�ََسنَةِ� ٱ لَۡموِۡعَظةِ ٱوَ  ۡ� َسنُ  ّلِ� ٱَوَ�ِٰدلُۡه  ب َۡ َ
 ﴾ِ�َ أ

(اي پيغمبر!) مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزهاي نيكو و زيبا «يعني:  ]125النحل:[
 .»به راه پروردگارت فرا خوان و با ايشان به شيوة هرچه نيكوتر و بهتر جدال كن

                                           
 .ايت ابوهريره ) به رو29) كتاب اإليمان باب (116/  1) الفتح (39بخاري، قسمتي از حديث شماره ( -)1(
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ۡهَل ﴿ و خداوند متعال فرموده است:
َ
ْ أ َّ تَُ�ِٰدلُٓوا ََِ�ٰبِ ٱ۞َو ِ  لۡ ّّ ب ِ ّّ  لِّ� ٱ� ِ َسُن � َۡ َ

 ِ�َ أ
ِينَ ٱ ْ ِمۡنُه ۡ  َّ با اهل كتاب (يعني: با يهود و نصارا) جز به «يعني:  ]46العنكبوت: [ ﴾َظلَُموا

) بحث و جدال مكن، مگر با كساني از تر نزديك تر و آرامتر و قبول روشي كه نيكوتر (و نرم
 .»ايشان كه ستم كنند

ش را به جاي جايش قراردادن و هرچيزيكاري و هركاري را به  حكمت يعني محكم
گذاشتن است، حكمت اين نيست كه شتاب كني و از مردم بخواهي كه در يك صبح و شام 

برند بيرون آمده و حالتشان تبديل به حالت اصحاب شود،  از حالتي كه در آن به سر مي
هركسي چنين چيزي بخواهد نادان و دور از حكمت است. زيرا حكمت الهي چنين چيزي را 

شد احكام شريعت به تدريج و  كسي كه قرآن بر او نازل مي پيامبر خدا  پذيرد و محمد نمي
 شد تا اين كه در وجود مردم جاي گرفت و كامل شد. كم كم بر او نازل مي

نماز سه سال قبل از هجرت يا يك و نيم سال قبل و يا پنج سال برحسب اختالف علماء 
به صورتي كه امروز فرض هست  در اين مورد در معراج فرض شد، اما در ابتداي فرضيت

فرض نبود، در ابتدا دو ركعت براي ظهر و دو ركعت در عصر و دو ركعت در عشاء و دو 
ركعت در صبح و نماز مغرب سه ركعت بود تا وتر روز قرار گيرد. بعد از هجرت و بعد از 

شد و ظهر و سيزده سال را در مكه گذارنده بود به نماز حالت اقامت افزوده  اين كه پيامبر 
عصر و عشاء چهار ركعت گرديد و نماز صبح همچنان دو ركعت باقي ماند، زيرا قراءت در 

 شود، و نماز مغرب چون وتر روز است همچنان سه ركعت باقي ماند. نماز صبح طوالني مي
زكات در سال دوم هجري فرض گرديد و يا اين كه در مكه فرض شد، اما مقدار نصاب 

آوري زكات را به جز در سال نهم هجري قبالً  عاملين جمع نبود و پيامبر  و مقدار ادا معين
 نفرستاده بود پس زكات سه مرحله را پشت سر گذرانده است:

ّقهُ ﴿ در مكه مرحلة اول: ََ  ْ ِ  ۥَوَءاتُوا َصادِه ََ يعني: و به هنگام  ]141األنعام: [ ﴾يَۡوَم 
را بدهيد كه در اين آيه خداوند ها  آن رسيدن و چيدن و دروكردن ببخشيد و زكات الزم
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شود و مقدار زكات را بيان نكرده بلكه مسئله را  مقداري را كه زكات در آن واجب مي
 محول به مردم نموده است.

 هاي زكات مشخص گرديد. در سال دوم هجري نصاب مرحلة دوم:
داران آوري زكات را پيش دام عاملين جمع و در سال نهم هجري پيامبر  مرحلة سوم:

 فرستاد. و باغداران براي گرفتن زكات مي
كردن حاالت مردم در قانونگذاري و شريعت الهي فكر كنيد كه خداوند  پس به رعايت

 بهترين حاكمان است.
و همچنين در مورد روزه بر ما پوشيده نيست كه در مشروعيت آن تحوالت و 

كس اختيار داشت كه روزه بگيرد هايي آمده است، در ابتدا روزه اينگونه بود كه هر دگرگون
دادن مخصوص  گرفتن الزم شد، اما طعام اش طعام بدهد، و پس از آن روزه يا به جاي روزه

 توانستند به طور مستقيم روزه بگيرند. كساني بود كه نمي
ورزد كه جهان در يك صبح و شام تغيير يابد و بايد  حكمت، امتناع مي :بايد بگويم كه
دهي امروز به هراندازه  ت (صبر داشته باشد)، از برادرت كه او را دعوت مينَفَس طوالني داش

كه حق را پذيرفته قبول كن و همچنان رفته رفته او را دعوت بده تا كامل او را از باطل بيرون 
كنند  بياوري و نبايد مردم از ديدگاه تو يكسان باشند، زيرا جاهل و معاند با يكديگر فرق مي

 را ذكر كنم: يي از دعوت پيامبر ها مثال باشدكه شايد مناسب 

 ) در برابر اعرابي كه در مسجد ادرار كرد:مثال اول: موضع پيامبر (
در مسجد نشسته بوديم  در حالي كه ما با پيامبر «روايت است:  از انس ابن مالك 

تند: نكن! به او گف نشيني آمد و در مسجد ادرار كرد اصحاب پيامبر كه ناگهان مرد باديه
فرمود: او را بگذاريد ادرارش را قطع نكنيد، و اصحاب او را  گويد: پيامبر  نكن! مي

او را خواست و فرمود: اين مساجد  گذاشتند تا اين كه او ادرار كرد، پس از آن پيامبر 
براي كارهايي چون ادرار و آلودگي مناسب نيستند، بلكه مساجد فقط براي نمازخواندن و 
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فردي را دستور داد يك  گويد: سپس پيامبر  باشند، و انس مي رآن و ذكر خدا ميتالوت ق
 .)11F1(»محل ادرار پاشيد ب آورد و آب را بهدلو آ

نشيني در حالي كه  به نماز ايستاديم، باديه ما و پيامبر «روايت است كه  از ابوهريره 
كسي ديگر جز ما رحم نكن، در نماز بود، گفت: بار خدايا بر من و محمد رحم بفرما، و بر

اي را تنگ  نشين فرمود: تو چيز وسيع و گسترده نماز را تمام كرده به آن باديه وقتي پيامبر 
 .)12F2(»رش رحمت الهي بودكردي، منظو

نشين وارد مسجد شد و دو  مردي باديه«گويد:  روايت است كه مي سو از ابوهريره 
يا بر من و محمد رحم بكن، و بر كسي ديگر ركعت نماز خواند، و پس از آن گفت: بار خدا

اي را تنگ  سرش را به طرف او برگرداند و فرمود: تو چيز گسترده رحم نكن!! پيامبر 
نشين در مسجد ادرار كرد، مردم شتابان به سوي او  كردي، سپس ديري نپاييد كه باديه

گير  و شما سختگير برانگيخته شده ايد  به مردم گفت: شما آسان برخاستند پيامبر 
برانگيخته نشده ايد، يك دلو آب بر محل ادرارش بپاشيد يا فرمود: يك سجل (كه هم به 

 .)13F3(»معني دلو است) آب بر آن بريزيد
گفت:  اعرابي بعد از اين كه در دين آگاهي پيدا كرد مي«گويد:  و در روايتي ديگر مي

و نه مرا سرزنش كرد و نه مرا  ناسزا گفتاو بلند شد نه به من  ،باد پدر و مادرم فداي پيامبر 
 .)14F4(»زد

                                           
 ).30باب ( ة) كتاب الطهار285 – 100مسلم شماره ( -)1(
 ).27)، كتاب األدب، باب (452/  10) الفتح (6010بخاري به شماره ( -)2(
) و ترمذي گفته است: اين حديث حسن و صحيح است، 112باب ( ة) كتاب الطهار148ترمذي شماره ( -)3(

) و احمد شاكر گفته است كه: سندش 244/  12 – 7254شماره ( احمد در مسند به ترتيب و احمد شاكر
 صحيح است.

)، احمد شاكر سند آن را صحيح قرار داده 134/  20 – 10540مسند به ترتيب احمد شاكر شماره ( -)4(
 است.



 43 بخش اول: قواعد مهم براي موفقيت بيداري اسالمي

 

 

نشين به كار گرفته  در رفتار با باديه ها در مورد حكمي كه پيامبر  بعد از بيان اين روايت
 گوييد؟! چه مي

به نظر من اگر فردي بيايد و در مسجدي از مساجد ادرار كند، مردم همه به سوي او 
كشي؟! از خدا بترس..... اما اين كار اشتباه  الت نميگويند: آيا خج خواهند رفت و به او مي

 است.
كنيم كه مؤمني كه به خدا و قيامت ايمان دارد بيايد و در مسجد ادرار كند،  ما فكر نمي

مگر اين كه بر اثر ناداني دست به چنين كاري بزند، و ناداني حالت خاص خودش را دارد، و 
دانست كه احترام مساجد  ز صحرا آمده بود و نمينشين جاهل بود، زيرا او ا بدون شك باديه

واجب است، اما با حكمت، اين اعرابي ياد گرفت و به وظيفة خود نسبت به مساجد آگاه شد. 
گذاشت و همانگونه كه اصحاب او را بازداشته  و اگر آن فرد اعرابي ادرارش را نيمه تمام مي

 ود پيش بيايند:آمد؟ امور ذيل ممكن ب شد چه پيش مي بودند بلند مي
 ماندن ادرار ممكن بود به سالمتي او ضرري وارد شود. شدن و نيمه تمام با قطع )1(
هايش را براي پرهيز از آلودگي به  شدند و اگر لباس هايش با ادرار آلوده مي لباس )2(

شد و همچنين ممكن بود مسجد بيشتر آلوده  كرد عورت او نمايان مي ادرار بلند مي
 ه راه خدا، آثار نيكويي حكمت را ببين و در آن بيانديش.شود، پس اي دعوتگر ب

 ):) در برابر معاويه بن حكم سلمي (مثال دوم: موضع پيامبر (
نماز  در حالي كه با پيامبر روايت است كه گفت:  از معاويه ابن حكم سلمي 

هم دم به من خشك دوختند، من خواندم، مردي عطسه زد و من گفتم: يرحمك اهللا، مر مي
بر  انيشها دست شروع به زدنها  آن كنيد؟ مادرم به عزايم بنشيند، چرا به من نگاه ميگفتم: 

 خواهند مرا ساكت كنند، من ساكت شدم، پيامبر  ميها  آن هاي خود نمودند ديدم ران
معلمي بهتر از او  ،وقتي نماز را تمام كرد، پدر و مادرم فدايش باد نه قبل از او و نه بعد از او
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كرد نه مرا زد و نه به من ناسزا گفت، فرمود: نماز  ا نه بر من پرخاشام، سوگند به خد نديده
 .)15F1(»فقط تسبيح و تكبير و خواندن قرآنبراي سخن مردم مناسب نيست، بلكه نماز يعني 

كنيم آن اين است كه از اين  در اينجا به يك فايده فقهي از اين حديث دست پيدا مي
وشي سخني گفت نمازش مكه اگر كسي در نماز به ناداني يا به فرا شود حديث ثابت مي

صحيح است، به طور مثال اگر كسي در حال خواندن نماز بود و ديگري آمد و به او گفت: 
 خواهم بيرون بروم؟! كليد خانه كجا است من مي

ن فردي كه در حالت نماز بود، گفت: كليد روي پنجره اتاق است اما به فراموشي اين سخ
شود يا نه؟! اگر به فراوشي گفته باشد نماز درست است، خداوند  را گفت آيا نمازش باطل مي

ۚ ﴿ متعال فرموده است: نَا
ۡ
َطَ َۡ َ

ۡو أ
َ
ٓ أ ٓ �ِن �ِّسيَنا نَا َۡ َِ ا َۡ َّ تُ ََّنا  يعني:  ].٢٨٦ة: البقر[ ﴾ََ

 .»پروردگارا اگر ما فراموش كرديم يا به خطا رفتيم ما را مگير«
 

 شود: خالل مثال اول و دوم دو فايده براي ما حاصل مياز  توجه:
مي در برخورد با جاهل، زيرا جاهل معذور است و وقتي او را تعليم استفاده از نر )1(

 شود برخالف معاند و معارض. بدهي قانع مي
درنگ براي تميزكردن آن بشتابد، زيرا  هرگاه انسان به نجاستي آلوده شد، بايد بي )2(

دستور داد يك دلو آب بر محل  درارش را تمام كرد، پيامبر نشيني ا وقتي باديه
ادرار ريخته شود و در اين كا تأخير نورزيد. بنابراين، شايسته است كه هرگاه بدنت يا 

درنگ براي تميزكردن آن  لباست يا محل نمازت به نجاستي آلوده شده بايد بي
بدن كثيف و يا بر جاي بشتابي؛ زيرا ممكن است فراموش كني و با لباس آلوده يا 

 كثيف نماز بخواني.

                                           
 ).7، باب (ة) به روايت مسلم كتاب المساجد و مواضع الصلو537 – 33قسمتي از حديث شماره ( -)1(
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چون مهربان بود،  آورده شد و ايشان  در حديثي آمده است كه كودكي پيش پيامبر 

ا«وقتي كودك را در آغوش خود گذاشت كودك ادرار كرد،  عَ ءٍ  فَدَ آب  پيامبر  »بِامَ

هُ «خواست  بَعَ تْ أَ اهُ  فَ (يعني بر محل ادرار بالفاصله آب پاشيد »إِيَّ
16F

. و حرف فاء كه در اين )1

حديث ذكر شده است، بر ترتيب و تعقيب داللت دارد، پس بر اين داللت دارد كه بايد فوراً 
 و بالفاصله براي رفع نجاست و آلودگي بشتابيم.

) در برابر مردي كه انگشتر طاليي بدست كرده مثال سوم: موضع پيامبر (

 بود:
مردي را ديد كه انگشتر طاليي در   پيامبر« روايت است كه باز عبداهللا ابن عباس 

دست كرده، آن را از دستش بيرون كشيد و انداخت و فرمود: آيا يكي از شما به اخگري از 
رفت به آن مرد  گذارد، بعد از اين كه پيامبر  كند، و آن را در دست خود مي آتش قصد مي

نه سوگند به خدا هرگز آن را انگشترت را بردار و از آن استفاده بكن، گفت:  :گفته شد
 .)17F2(»آن را انداخته است دارم وقتي پيامبر برنمي

اه شده بود، چگونه رفتار كرد، اگر داستان با فردي كه مرتكب گن نگاه كنيد كه پيامبر 
 كنند. نشين و معاويه بن حكم مقايسه كنيد خواهيد ديد كه فرق مي اين مرد را با داستان باديه

خودش انگشتر را از  شود، چون پيامبر  ستان كمي سختي مشاهده ميزيرا در اين دا
اي  دست آن مرد بيرون كشيده و به او هشدار داد كه چيزي كه تو در دست خود كرده

 اخگري از آتش جهنم است. بنابراين، بايد دانست كه هر سخني جايي دارد.

 با خانوادة بريره: مثال چهارم: موضع پيامبر 

                                           
 ).59)، كتاب الوضوء باب (389/  1) الفتح (222شماره ( لري به روايت عائشه بخا -)1(
 ).59)، كتاب الوضوء باب (389/  1) الفتح (222شماره ( لبخاري به روايت عائشه  -)2(
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عايشه به او گفت: بريره كه با ارباب خودش پيمان بسته بود كه «ت است كه از عروه رواي
كار كند و به تدريج مبلغي بپردازد تا آزاد شود، پيش من آمد و از پول كتابت خود از من 

پرداخت چيزي نداده بود.  كمك خواست و هنوز از مبلغي كه بايد در برابر آزادي خود مي
قبول كردند كه من پول كتابت تو را ها  آن ات برگرد اگر هعايشه به او گفت: پيش خانواد

(بپردازم به شرط اين كه مالك والء
18F

تو باشم اين كار را خواهم كرد، من اين جريان را براي  )1
رسيد و از  بيان كردم (و در روايت ديگري آمده است) اين مسئله به گوش پيامبر  پيامبر 

ود: بريره را آزاد كن به شرط اين كه والئش براي تو من پرسيد و من او را خبر كردم، فرم
در ميان  گويد: پيامبر كند، عائشه مي باشد، زيرا والء حق كسي است كه برده را آزاد مي

مردم برخاست و بعد از حمد و ستايش خدا فرمود: چه شده بعضي از مردم را كه در معامالت 
هر شرطي كه در كتاب خدا وجود  گذارند كه در كتاب خدا وجود ندارد هايي مي شرط

تر  ندارد، باطل است گرچه صدبار شرط شود، زيرا حكم الهي سزاوارتر و شرط الهي محكم
 .)19F2(»كند كسي است كه برده را آزاد مي است و همانا والء حق

. »چه شده بعضي از مردم را«يح و رساي پيامبر است كه فرمود: انكار صح ،شاهد در اين
باشد و احتمال دارد كه به ها  آن داشتن راز حتمال دارد به خاطر پوشيده نگاهو اينگونه روش ا

را نام برد گرچه احتمال منظور ها  آن در جايي نيستند كه بتوانها  آن خاطر شدت باشد، گويا
اسب نيست نمنام نبرد، زيرا ها  آن يدن عيب ازاز باب ستر و پوش رود و پيامبر  اول بيشتر مي
ا و غيره كسي را نام برد، زيرا اگر گفته شود فالني چنين و چنان گفته است آن ه در سخنراني

 شخص در ميان مردم رسوا خواهد شد.

                                           
 برد. اي از او مي والء: يعني ارثي كه انسان به سبب آزادكردن برده -)1(
) كتاب 1540 – 5) و مسلم به شماره (4) كتاب المكاتب باب (190/  5) الفتح (2562بخاري به شماره ( -)2(

 ).2العتق باب (



 47 بخش اول: قواعد مهم براي موفقيت بيداري اسالمي

 

 

هايي  شرط«فرمود:  پيامبر  ،آيد اين است كه و مطلبي ديگر كه در اين حديث برمي
گذارند كه در كتاب خدا وجود ندارد؛ پس هر شرطي كه در كتاب خدا وجود نداشته  مي

 .»اشد باطل است گرچه صدبار شرط شودب
وجود نداشته باشد، شرطي باطل و  پس هر شرطي كه در كتاب خدا و سنت پيامبر 

 مردود به صاحبش بازگردانده شود.
 گوييد؟!! پس شما در مورد قوانيني كه مخالف با شريعت الهي است چه مي

 يا نه؟!اند  آيا قوانين باطل
وضع كند باطل هستند و بايد آن را ترك كرده و باري بله اين قوانين هركسي آن را 

 هيچكسي جايز نيست كه به آن تمسك جويد.
پس هر شرطي كه در كتاب خدا نيست، گرچه صد بار شرط شود حكم و قضاي الهي 
سزاوارتر است يعني آنچه خداوند به عنوان حكم الهي آن را شرع و قانون قرار داده از ديگر 

ۡهِدٓي �َِ� ﴿ ، خداوند متعال فرموده است:قوانين سزاوارتر است َُ َ�َمن 
َ
َِّ ٱأ َّبََع  ۡ�َ ن يُ

َ
َّ أ ََ َ

أ
ُموَن  َُ ۡهَدٰى  َ�َما لَُ�ۡ  َكۡيَف َ�ۡ ُُ ن 

َ
ٓ أ ّّ ِ ٓي � ّّ يَِهّدِ ّمن 

َ
آيا آنكس «يعني:  ]35يونس: [ ﴾٣أ

مان او رود) يا دهد سزاوارتر است كه پيروي شود (و انسان به فر كه راه راست را نشان مي
نمايد و بلكه بايد خودش راهنمايي گردد (و راه برده شود)؟ شما را چه  كسي كه راهي نمي

رويد)؟ اين چه  رود؟ به دنبال چه چيزي مي شود؟ (كه چراغ عقل از كفتان بدر مي مي
 .»كنيد حكمتي است كه مي

 شود؟ آيا در اين جريان كمي سختي مشاهده نمي
والء از كسي  :از قبل گفته بود كه به خاطر اين است كه پيامبر  اند: بعضي از علماء گفته

والء را براي  برخالف دستور پيامبر ها  آن كند و هنگامي كه است كه بنده آن را آزاد مي
 شديد و سخت بود.ها  آن به خود شرط نمودند. بنابراين، خطاب پيامبر 
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ر روز رمضان با زنش در برابر مردي كه د مثال پنجم: موضع پيامبر 

 آميزش كرده بود:
نشسته بوديم كه ناگهان مردي پيش  با پيامبر «روايت است كه گفت:  از ابوهريره 

فرمود: تو را چه شده؟ گفت: در  پيامبر آمده و گفت: هالك شدم اي پيامبر خدا! پيامبر 
تواني آزاد كني؟  ي ميا فرمود: آيا برده حالي كه روزه هستم با زنم آميزش نمودم. پيامبر 

تواني  تواني دو ماه پشت سرهم روزه بگيري؟ گفت: نه. گفت: آيا مي گفت: نه. گفت: آيا مي
درنگ كرد و  گويد: اندكي پيامبر  به شصت فقير خوراك بدهي؟ گفت: نه، ابوهريره مي

سؤال آورده شد، فرمود: اين مردي كه  اي پر از خرما براي پيامبر  در همين حال پيمانه
! فرمود: اين خرماها را بگير و صدقه كن، كرد كجا است؟ آن مرد گفت: منم اي پيامبر  مي

بر كسي صدقه كنم كه از من فقيرتر باشد؟ سوگند به خدا كه در  !مرد گفت: اي پيامبر خدا
خنديد طوري كه  اي از خانوادة من فقيرتر وجود ندارد، پيامبر  ميان دو كوه مدينه خانواده

 .)20F1(»ات بده تا بخورند را به خانواده هايش نمايان گشت و سپس فرمود: اين خرماها اندند
آمد و  اين مرد با ترس و هراس پيش پيامبر نگاه كنيد به اين موضع عجيب پيامبر 

با آرامش خاطر و شاد از دين اسالم به خانه بازگشت و از  گفت: هالك شدم، اما دست پر و
 خوشحال بود. گر به دين اسالم گيري اولين دعوت آسان

 گردم. به اصل مسئله كه دوست دارم آن را تأكيد كنم بازمي
بردن منكر و اقامة حق و  به خدا قسم كه من از حرص و غيرت جوانان ما براي از بين

خواهم كه جوان در هر  تثبيت معروف بسيار خوشحال هستم، اما به خدا از صميم قلب مي
بكنند از حكمت كار بگيرند گرچه شايد كار كمي ديرتر صورت  خواهند اقدامي كه مي

ور  پذيرد، اما سرانجام خوبي خواهد داشت كسي كه آتش غيرت و احساسات در قلبش شعله

                                           
)، 1111/  81) و مسلم به شماره (30)، كتاب الصوم، باب (193/  4) الفتح (1936بخاري به شماره ( -)1(

 ).14كتاب الصيام باب (
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كند كه نبايد چنين جرأتي  گرديده و او جرأت به انجام كارهايي نموده كه حكمت تقاضا مي
ساد بزرگي در پي خواهد داشت، ولي اگر به طور موقت قلب او را شاد خواهد نمود، اما ف

كار را به تاخير انداخت تا به آرامي پيش برود و بيانديشد كه چگونه وارد شود و چگونه 
خوبي و خير بزرگي بدست خواهد آمد و از سرانجام بد و وخيمي كه ممكن  ،خارج شود

 است او و امثال او گرفتار آن شود در امان خواهد بود.
ت در دعوت به راه خدا و تغيير منكر در احقاق حق و امر به معروف به كارگيري حكم

شريعت را طبق هواي نفس خود  ،چيزي است كه شريعت آن را خواسته است و تو اي برادرم

�َِ�ٰ  ۡدعُ ٱ﴿ اجرا مكن، بلكه شريعت را آنگونه اجرا كن كه مقتضي شريعت خدايت هست.
 ِ ََِّ  ب ََ َمةِ ٱَسَِيِل  َۡ ِ ِ  ۡ�ََسنَةِ� ٱ ِعَظةِ لَۡموۡ ٱوَ  ۡ� َسنُ  ّلِ� ٱَوَ�ِٰدلُۡه  ب َۡ َ

يعني:  ].125النحل: [ ﴾ِ�َ أ
(اي پيغمبر) مردمان را با سخنان استوار و به جا و اندرزهاي نيكو و زيبا به راه پروردگارت «

 .»ه نيكوتر و بهتر جدال و گفتگو كنفرا خوان، و با ايشان به شيوة هرچ
ده بهتر است، اما حكم از همه بهتر است، مردن قلب يعني بدون ترديد غيرت از قلب مر

شود، چنين چيزي به  معروف متأثر و ناراحت نمي نكر و از تركاين كه انسان از مشاهدة م
هاي امت اسالمي چنين چيزي وجود ندارد، زيرا  خدا قسم كه زشت و در صفات و عادت

رد و به راه خدا مردم را دعوت دا كند و از منكر باز مي امت اسالمي به معروف امر مي
دهد، و عدم استفاده از حكمت در دعوت هم نادرست است، استفاده از حكمت همراه با  مي

خواهم كه  حيات قلب و تحرك براي حق خير و خوبي است. من از جوانان اهل غيرت مي
گويم كه  در دعوت به راه خدا از حكمت كار گرفته و به آن تكيه نمايند، من به جوانان نمي

حركت نكنيد و مردم را به راه خدا دعوت ندهيد و مردم را به حال خودشان واگذاريد، فاسق 
را بگذاريد به فسادش مغشول شود و مطيع و فرمانبردار الهي را به طاعتش رها كنيد، چنين 

گويم: منكر و زشتي را انكار كنيد و معروف را ثابت و پابرجا  گويم بلكه مي چيزي نمي

َها﴿ د و به اندازة توان خود شب و روز به راه خدا مردم را دعوت دهيدنمايي ُّ َ
َ � ِينَ ٱ َٓ َّ 

 ْ ْ ٱَءاَمُنوا وا ْ وَ  ۡصِ�ُ ابُِطوا ََ ْ َو ْ ٱَوَصابُِروا ُقوا َ ٱ َّ َُۡفلُِحوَن  َّ  ]200آل عمران: [ ﴾٢لََعّلُ�ۡ  
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يد و از خدا بپرهيزيد تا اين شكيبائي ورزيد، استقامت و پايداري كنيد و مراقبت به عمل آور«
 .»كه رستگار شويد

كنم كه از حكمت و آرامش در كارها استفاده كنيد و از در  كيد ميگويم: و تأ اما مي
منكري را مشاهده كرديم آيا  ،اي وارد خانه شويد، به عنوان مثال فرض كنيد ما در جامعه

پاره پاره كنيم يا با مرتكبين آن  ور شويم و آن را بشكنيم و مناسب است كه به آن منكر حمله
سخن ها  آن به شدت سخن بگوييم؟ يا اين كه مناسبتر و بهتر اين است كه با نرمي و مهرباني با

 دهيم كه اگر سخن ما كارساز قرار گرفت چه بهتر و اگر نه به افراد ديگر اطالع مي ،بگوييم
 رسانند. مسئله را به گوش مسئولين امر ميها  آن

رفتن منكر  كه آرامي و استفاده از نرمي و مهرباني بهتر است و در از بين شكي نيست
بردن منكر است و اگر نه مسئله پيش افرادي كه  مؤثرتر خواهد بود، زيرا هدف ازاله و از بين

مورد را به گوش مسئولين امر خواهند ها  آن از ما در سطح باالتري هستند برده خواهد شد، و
مسئوليت ما انجام گرفته و تمام شده، زيرا خداوند متعال فرموده است:  رساند و با اين كار

ْ ٱفَ ﴿ َ ٱ َُّقوا ُُ ۡ ٱَما  َّ ََُطۡع پس آن قدر كه در توان داريد از خدا «يعني:  ]16التغابن: [ ﴾ۡس
 .»بهراسيد و پرهيزكاري كنيد

عكس خواهد بود اگر ما بر اين منكر حمله كرده و بشكنيم و پاره كنيم و... اغلب نتيجه بر
شويم. و بسا  بردن منكر است حاصل نخواهد شد و دچار آزار و اذيت مي و مقصود كه از بين

اي بر حيثيت دعوت خواهد بود. بنابراين، از اينجا شما  اوقات چنين كارهايي به طور كلي لكه
 نزدزباگويم كه  دانم و سخني به شما مي كنم و خودم را پيش خداوند مسئول مي را تشويق مي

تجربه از طبيب و پزشك بهتر  هر فرد با«گويم كه  مردمي به شما ميمردم است و من به زبان 
. زيرا فرد با تجربه خودش دارو را تجربه كرده است، اما دكتر فقط دارو را در نسخه »است

 گيرد. شود و گاهي مفيد قرار نمي نويسد كه گاهي مفيد واقع مي مي
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 ت با يكديگرقاعدة پنجم: دوستي و محب
بر ما الزم است كه در بيداري اسالمي براي دين خدا با يكديگر برادر و دوست باشيم، و 

َما﴿ با يكديگر محبت بورزيم، زيرا خداوند متعال فرموده است: ّّ ِ ِمُنونَ ٱ � ۡۡ �  لُۡم َوٖ َۡ ِ �﴾ 
 .»مؤمنان برادر يكديگرند«يعني:  ]10احلجرات: [

َُ  ُكوَُوا«فرموده است:  و پيامبر  ِ  ِعبَا َّ  .»بندگان خدا و برادر باشيد«يعني: . )21F1(»ِِْخواَاً  ا
و مقتضاي اين برادري اين است كه ما بر يكديگر تعدي نكنيم و با تمسك به دين خدا 

 امتي واحد باشيم و از هم پاشيدگي و تفرقه با اهواء و آراء در دين خدا دوري جوييم.
ميان جوانان بيداري اسالمي بوجود آمده تأمل  بنابراين، بايد در اختالف نظرهايي كه

كنيم، و اين اختالف نظرها اموري هستند در مسائل اجتهادي كه گنجايش اجتهاد در آن 
خواهند بندگان خدا را مجبور به  رود، اما بعضي افراد مي هست و از نصوص احتمال آن مي

مخالفت ها  آن ان كه بادانند بنمايند گرچه ديگر پيروي از آنچه خودشان آن را حق مي
گويم: بعضي  دانند، مي هم نظر خود را حق ميها  آن ورزند انگيزة مخالفتشان اين باشد كه مي

ارزاني نموده و كامالً عالقمند و حريص به ها  آن از جوانان امروز كه خداوند هدايت را به
نظر داشت، زيرا توان در آن اختالف  اجراي شريعت اسالمي هستند، بر اثر اختالفي كه مي

محل اجتهاد است و نصوص قرآن و سنت احتمال هردو نظر را دارد، اما بعضي از جوانان 
پيروي نكنند مردم را ها  آن باشند و اگر ازها  آن خواهند همه مردم تابع و پيرو رأي و نظر مي

 دانند. بر اشتباه و گمراهي مي
من از  اند، اينطور نبودهاند  آمدهها  نآ اي كه بعد از وائمه در صورتي كه اصحاب پيامبر 

هاي اختالفي را بررسي كنيد خواهيد ديد كه اختالف ميان  گويم: اگر كتاب اينجا به شما مي
داند، بلكه  ديگري را با رأي و اجتهاد خود گمراه نميها  آن زياد است، اما هيچيك از ءعلما

                                           
) كتاب األدب 496/  10( الفتح س) بخاري به روايت انس ابن مالك 6065قسمتي از حديث شماره ( -)1(

 ).7باب ( ةالصل)، كتاب البر و2559و  24و  23) و مسلم (57باب (
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پيروي كند، و در اين مورد از هريك چنين ديدگاهي دارد كه بر انسان الزم است از حق 
گيري به حق  داري نكند، بله حق را بگويد؛ اما مردم را با نرمي و آسان هيچكسي جانب

دعوت بده تا به نتيجه برسي پس بر هر جوان و دانشجو الزم است كه از كسي تقليد كند كه 
اگر مخالفت  است و كسي را كه با او در اين مسئله مخالف است تر نزديك به نظر او به حق

هر انساني كه چنين فكر كند كه بر مردم  :گويم او به مقتضاي دليل باشد معذور بداند. من مي
الزم است كه از حق پيروي كند در واقع او خودش را در مقام پيامبري و نبوت قرار داده 
است!! و آيا اين انصاف است كه تو فهم و فكر خود را بر ديگران حجت قرار بدهي و فهم 

پروراند و با  هايي كه كينه اسالم را در دل مي ديگران را بر خود حجت نداني؟! چه بسا انسان
شوند و از  اسالم دشمن هستند از وجود اين تفرقه در ميان جوانان به شدت خوشحال مي

از هم اند  كنند كه اين جواناني را كه به سمت زنده و پويا حركت كرده صميم قلب آرزو مي
 فرق ببينند.پاشيده و مت

َهَب َِ�ُحُ� ۡ ﴿ خداوند تعالي فرموده است: َۡ ْ َوتَ َُۡفَشلُوا �َ ْ ٰلَُعوا َٰ َّ تَ  ].46األنفال: [ ﴾َو
شويد و شكوه و هيبت شما از ميان  و با يكديگر نزاع نكنيد، چون درمانده و ناتوان مي«يعني: 

 .»رود مي
َع لَُ�  ّمَِن ﴿ گويد: و مي ٰ  ّ�ِينِ ٱ۞َ�َ َّ ا وَ  ۦبِهِ َما َو َٗ ِيٓ ٱنُو ٓ �َِ�َۡ  َوَما َوّصۡيَنا  َّ ۡيَنا ََ ۡو

َ
أ

ْ  ۦٓ بِهِ  �ِيُموا
َ
ۡن أ

َ
�  أ ََ ٰ وَِعي ََ ٰهِيَ  َوُمو ََ ْ �ِيهِ  ّ�ِينَ ٱ�ِبۡ ََََُفّرقُوا  َّ يعني:  ].13الشوری: [ ﴾َو

توصيه خداوند آيين را براي شما (مؤمنان) بيان داشته و روشن نموده است كه آن را به نوح «
(به همة ايم  كرده است و ما آن را به تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نموده

كه اصول) دين را پابرجا داريد و در آن تفرقه نكنيد و اختالف ايم  آنان سفارش كرده
 .»نورزيد

من شما جوانان را به محبت و وحدت بر دين خدا و خون سردي در امور و حكمت در 
خوانم، و با اين امور پيروزي به اميد خدا از آن شما خواهد بود، زيرا شما بر  يدعوت خدا م

 برهان و دليل روشني از كارتان و داراي بينش و بصيرت در دين الهي هستيد.
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 قاعدة ششم: صبر و چشم داشت پاداش الهي
ند، شو جوانان پسر و دختر بيداري اسالمي، گاهي در بعضي حاالت با فشارهايي مواجه مي

هايشـان بسـياري از جوانـان از پـدران و      فشار در بازار يا در مدرسـه و در دانشـگاه و در خانـه   
را تحـت فشـار قـرار داده و عرصـه را برايشـان تنـگ       هـا   آن كنند كه مادران خود شكايت مي

دهند. اما موضع ما در برابر اين امور و اين  را با صفات زشت و بد نسبت ميها  آن و اند، نموده
 شارها چيست؟!ف

در اين زمينه بر ما الزم است كه صبر را پيشـه كنـيم و از خـداي خـود اميـد ثـواب داشـته        
دادن به راه خدا بازدارد؛ چون خداوند متعـال محمـد    باشيم، و اين فشارها نبايد ما را از دعوت

  را با هدايت و دين حق مبعوث كرد. آيا پيامبر ق دادن مردم به سـوي حـ   وقتي به دعوت
 بپا خاست او را به حال خودش رها كردند يا مورد اذيت و آزار قرار گرفت؟!

مبعوث شده بودند، به حال خود رها شدند يا مورد اذيت و  آيا پيامبراني كه قبل از او 

ٰ  َولََقدۡ ﴿ آزار قرار گرفتند؟! خداوند متعال فرموده است: واْ َ�َ َُُسل� ّمِن َ�ۡبلَِ  فََصَ�ُ بَۡت  ِ َّ ُك
نَا تَٮُٰهۡ  نَۡ�ُ

َ
َ ��ّ ََ  ْ وُذوا

ُ
ْ َوأ بُوا ِ َّ پيغمبران فراواني پيش از تو «يعني:  ].34األنعام: [ ﴾َما ُك
تا ياري ما اند  و اذيت و آزار شدهاند  ها شكيبائي كرده تا در برابر تكذيباند  تكذيب شده

 .»ايشان را دريافته است
ْ َكمَ  ۡصِ�ۡ ٱفَ ﴿ و خداوند متعال فرموده است: ْولُوا

ُ
ل  لّرُسلِ ٱِمَن  لَۡعۡلمِ ٱا َصَ�َ أ ِۡ َُۡع َّ �َۡس َو

پس (در برابر اذيت و آزار كافران) شكيبائي كن، آنگونه كه «يعني:  ].35األحقاف: [ ﴾لُّه ۡ 
 .»و براي (عذاب) آنان شتاب مكن اند، ها) شكيبائي كرده پيغمبران اولوالعزم (در سختي

الگـوبرداري   كنم، تا اين كه همة مـا از او   ا برايتان بيان مير هايي از صبر پيامبر  نمونه
 كنيم.
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انداختند، با وجود اين  مشركين چيزهاي متعفن و آلوده را بر دم دروازه او مي مثال اول:
(داري است؟! گفت: اين چه همسايه كرد و مي صبر مي پيامبر 

22F

يعنـي: چگونـه مـرا بـا ايـن       )1
 داري است؟! ه نوع همسايهكنيد، پس اين چ كارها اذيت مي
دادن ثقيف به طائف رفت و زيد بن حارثه  براي دعوت هنگامي كه پيامبر  مثال دوم:

 همراهش بود با او چكار كردند؟!
صف بكشـند   خردان خود را دستور دادند تا دو طرف راه به پيامبر  آري، اهل طائف بي

ز آنجا ا پاهايش خونين شد، و پيامبر باران كنند، و چنان به او سنگ زدند كه  و او را سنگ
سپس جبرائيـل همـراه بـا     »د نيامدم إالّ در قرن الثعالبمن به خو«بيرون رفت و فرموده است: 

گويـد   سالم ميتو را  ها است ها (ملك الجبال) پيشش آمد و گفت: اين فرشتة كوه فرشتة كوه
طائف را از دو طـرف بـه هـم    خواهي من دو كوه  و او را سالم كرد و سپس گفت: اگر تو مي

فـردي را  هـا   اين فرمود: نه... شايد خداوند از نسل هالك شوند، پيامبر ها  اين چسپانم تا مي
(بوجود بياورد كه خدا را بپرستند

23F

2(. 
تر است به عبادت مشغول بـود،   ها امن در كعبه جايي كه از همة جاه پيامبر  مثال سوم:

دانستند تا جائي كه اگر كسي قاتل پدرش را در كعبـه   مي ترين محل حتي قريش كعبه را امين
را ديدند كه كنار كعبه در حـال مسـجد هسـت     ديد كاري به او نداشت! اما وقتي پيامبر  مي

 با او چكار كردند؟
در حـالي كـه در    مردي را دستور دادند تا شكمبة شتر فالن را بياورد و بر پشـت پيـامبر   

مورد اين اذيت و آزار كه حتي در تاريخ جاهليت سابقه ندارد مسجد هست بگذارد!! شما در 
 گوييد؟!! چه مي

                                           
 ).343/  2تاريخ طبري ( -)1(
)، 260/  6) الفتح (3231اين داستان را بخاري به روايت عائشه به طور كامل ذكر كرده است، شماره ( -)2(

 ).39) كتاب الجهاد و السير باب (1795 – 111) و مسلم شماره حديث (7كتاب بدء الخلق باب (
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صبر نمود و اميد پاداش الهي و همچنـان در حـال    با وجود اين همه آزار و اذيت پيامبر 
آمد و آن چيزهاي موذي را از پشت  لسجده باقي ماند، تا اين كه دختر كوچكش فاطمه 

يش را بـه دعـا بلنـد    هـا  دسـت  نماز را تمام كرد كه پيامبر دور انداخت و هنگامي  پيامبر 
(نموده و براي هالكت قريش دعا نمود

24F

1(. 
جوانان صبر را پيشه كنيد و از يكديگر در شكيبائي سبقت بگيريـد و بـر طاعـت الهـي      اي

 مواظبت كنيد و بدانيد كه خداوند با پرهيزكاران و نيكوكاران است.
نوادة خود را دعوت بـدهيم يـا خشـمگين شـده و سـكوت را      اما آيا با صبر و شكيبائي خا

 اختيار كنيم؟!
وت داد عـ ما بايد خانوادة خود را دعوت داده و نااميد نشويم، اما بايد با حكمت و نرمـي د 

گير باشند، اما كـار   نه با شدت و سختي؛ ممكن است بعضي از مردم بر اثر غيرت ديني سخت
يب است، الزم است انسان حكمت داشته باشد تا امـور  چنين فردي بيشتر به جاي اصالح تخر

 گيري نموده و هر كاري را به جايش انجام دهد. را اندازه
و بدان كه مردم در يك صبح و شام هدايت نخواهند شـد، إال مـا شـاء اهللا. و سـنت الهـي      

 گيرند. چنين است كه كارها آهسته آهسته انجام مي
داد بـا وجـود ايـن دعـوتش      ند و مردم را دعـوت مـي  سيزده سال در مكه باقي ما پيامبر 

كامالً موفق نشد، و پس از آن ده سال در مدينه باقي ماند و دين الهي تكميل نگرديد إال بعـد  
 از گذشت بيست و سه سال از بعثت.

انـد   تو نبايد چنين گمان ببري كه در يك صبح و شام مردم از آنچه كه تاكنون برآن بـوده 
گرفتن بر يكديگر در ميـدان   نين نخواهد شد!! و بايد صبر و تالش و پيشيبازگردند، هرگز چ

 صبر و مواظبت بركار خير صورت پذيرد تا اين كه خداوند ياري خويش را نصيب ما كند.

                                           
) 69) كتاب الوضوء باب (416/  1) الفتح (240شماره حديث ( بخاري به روايت عبداهللا بن مسعود  -)1(

 ).39) كتاب الجهاد والسير باب (1794 – 107مسلم شماره (
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شـوند،   پرسند كه بـا افـرادي كـه در خـانواده مرتكـب منكـرات مـي        بسياري از جوانان مي
ه كنـيم؟ آيـا راديـو را بشـكنيم؟ آيـا ضـبط صـوت و        قطع رابطها  آن چگونه رفتار كنيم آيا با

به راه پروردگارت با حكمـت   :گويم تلويزيون را بشكنيم؟ آيا چنين كنم؟ چنان كنم؟ من مي
دعوت بده، اگر به هدف دست پيدا نكردي براي تو هرگـز جـايز نيسـت كـه بـا افـرادي كـه        

 :گـويم  شان باشي، بلكـه مـي   نهدر خاها  آن گويم كه با شوند باقي بماني، نمي مرتكب گناه مي
تـواني از   دهند سكونت كني، بلكـه مـي   گناه انجام ميها  آن براي تو جايز نيست در محلي كه

 آن اتاق به اتاقي ديگري بروي.
در گناه شريك است، ها  آن ماند او با زيرا انسان وقتي با اهل معصيت و گناه باقي مي

ََِ�ٰبِ ٱَعلَۡيُ�ۡ  ِ�  نَّلَل  َوقَدۡ ﴿ خداوند متعال فرموده است: ُُۡ  َءاَ�ِٰت  لۡ ۡن �َِذا َسِمۡع
َ
ِ ٱأ َّ 

 ِ َ  َ�ۡ�ِه ِدي ََ ّ�ٰ َ�ُوُضواْ ِ�  ََ ََۡقُعُدواْ َمَعُهۡ    ََ  بَِها فَ
ُ
َُۡهَلأ  ﴾�ِنُّ�ۡ  �ِٗذا ّمِۡثلُُه ۡ  ۦٓ يُۡ�َفُر بَِها َو�ُۡس

ست كه چون شنيديد به خدا خداوند در كتاب بر شما نازل كرده ا«يعني:  ].140النساء: [
شود، با چنين كساني منشينيد تا آنگاه  شود، و آيات خدا به بازيچه گرفته مي كفر ورزيده مي

 .»گمان در اين صورت شما هم مثل آنان خواهيد بود كه به سخن ديگري بپردازند، بي
بدان كـه  بنابراين، بر تو الزم است كه صبر كني و در شكيبائي از ديگران سبقت بگيري و 

 شود فردا اصالح خواهد شد. كسي امروز اصالح نمي
ترين كارها شروع كن و من به قدرت  ترين و آسان ات از ساده و در تربيت اخالق خانواده

الهي اطمينان دارم كه اگر انسان صبر و شكيبائي داشته باشد و مواظبت بر نيكي نمايد، همانا 

َها﴿ ال فرموده است:آيندة او موفقيت خواهد بود. خداوند متع ُّ َ
َ � ِينَ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ٱَءاَمُنوا وا  ۡصِ�ُ

ْ وَ  ابُِطوا ََ ْ َو ْ ٱَوَصابُِروا َ ٱ َُّقوا َُۡفلُِحوَن  َّ اي كساني «يعني:  ].200آل عمران: [ ﴾٢لََعّلُ�ۡ  
كه ايمان آورده ايد! (در برابر شدايد و ناماليمات) شكيابئي روزيد و (در مقابل دشمنان) 

امت و پايداري كنيد و (از مرزهاي مملكت خويش) مراقبت به عمل آوريد و از (خشم) استق
 .»خدا بپرهيزيد، تا اين كه رستگار شويد
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گويم: وقتي كه  كنم و به او مي بنابراين، من شخصاً جوان را به صبر و شكيبائي توصيه مي
شود اين بسيار خوب  مي شوند كم كم مفيد واقع ماندن تو با افرادي كه مرتكب گناه مي باقي

 گيرد. كردن ديرتر انجام مي دانيم ساختن از منهدم است، زيرا همانطور كه مي
اگر فرض كنيم كه ما در كنار ساختماني بزرگ و قوي و محكم هستيم، و اگر بخواهيم 

ساختن چقدر  اين ساختمان را منهدم كنيم به نظر شما اگر از ده تراكتور استفاده كنيم انهدام
شود، اما اگر بخواهيم  گيرد؟ مشخص است كه در يك روز به طور كامل منهدم مي ت ميوق

 گيرد. چنان ساختمان بزرگ و محكمي بسسازيم سه سال يا بيشتر وقت مي
بنابراين، الزم است امور معقول را با امور محسوس مقايسه كنيم، پس وقتي كه ساختن 

كشد  و انهدام آن سه ساعت طول ميگيرد و تخريب  قصر و ساختمان سه سال وقت مي
گيرد پس بر ما الزم است كه  ها مدت درازي وقت مي همچنين ساختن ديانت و اخالق ملت

 صبر و شكيبائي پيشه كنيم.
كنند كه به  شان را مشاهده مي هايي كه پسران و دختران خانواده :گويم كه همچنين مي

به حق، ها  آن نيست، در برابر دعوتبرايشان جايز اند  سمتي سالم و درست حركت نموده
افرادي ها  آن ها خداوند را بر اين نعمت شكر گويند كه خدا از نسل بايستند بلكه بايد خانواده

را از بدي برحذر ها  آن كنند و را به سوي خوبي راهنمايي و به آن امر ميها  آن قرار داده كه
ها  ها و سواري ز نعمت ثروت و كاخدارند، سوگند به خدا كه اين نعمت ا داشته و باز مي

 ي است.تر بزرگ نعمت
شان را تشويق نمايند، و  ها بايد سپاس خدا را به جاي آورده و دختران و پسران وادهنخا

شدن از دايرة  نوعي خارجها  آن هاي گويند بپذيرند گرچه شايد در گفته ميها  اين آنچه كه
شود اين امر باعث  پذيرفته ميها  آن ند كه دعوتاعتدال مشاهده شود، زيرا وقتي فرزندان ببين

 خواهد شد.ها  آن گيري روي و سخت شدن زياده كاسته
اما چيزي كه باعث شده جوان دعوتگر به تنگ بيايد و ناراحت شود، اين است كه بعضي 

بينند، پس بر خانواده الزم است  از خانوادة ما خود هيچ نوعي پذيرشي براي دعوت خود نمي
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او بپذيرند و با او با راهنمايي و رفتار نيك برخورد نمايند، تا هم خانواده و هم جوان كه از 
 دعوتگر هردو كارشان انجام گرفته و تكميل شود. اي جوانان!! اي دعوتگران!!

 بر هر دعوتگر به راه خدا الزم است كه اينگونه باشد:
 .دهد شكيبا و بردبار باشد بر دعوت خويش و به آنچه دعوت مي
 يد صبر كند.آ بر مشكالتي كه براي دعوت پيش مي

 شود بايد صبر داشته باشد. هايي كه بر او وارد مي بر آزار و اذيت

 قاعدة هفتم: رفتار با اخالق پسنديده
دعوتگر، بايد اخالق دعوتگرانه داشته باشد، طـوري كـه اثـر علـم در عقيـده و عبـادت و       

ند نقـش دعـوتگر بـه راه خـدا را بـازي نمايـد و اگـر        هيئت و تمام رفتارش نمايان شود تا بتوا
برعكس باشد دعوتش سست و از بين خواهد رفت، و اگر هم موفق باشد موفقيـت آن خيلـي   

 كم خواهد بود.
دارد و به كسي  به طور مثال شما در مورد مردي كه مردم را از معامالت ربوي برحذر مي

با خدا و پيامبرش هستي، چون خداوند در  جو گوييد تو محارب و ستيزه خورد مي كه ربا مي

َها﴿ قرآن فرموده است: ُّ َ
َ � ِينَ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ َُّقوا ْ َما بَِ�َ ِمَن  َّ وا َُ ْ ٱَوذَ ا ََو� ُُ   لّرِ �ِن ُكن

 َّ ِ ِمن ۡۡ ذَنُواْ ِ�َۡرب  ّمَِن  فَِِن ٢ّم
ۡ
ۡفَعلُواْ فَأ ََ ِ ٱّلۡ   ََُسوِ�ِ  َّ اي «يعني:  ].٢٧٩ -٢٧٨ ة:البقر[ ﴾ۦَو

كساني كه ايمان آورده ايد! از خدا بپرهيزيد و آنچه از ربا باقي مانده فرو گذاريد، اگر مؤمن 
 .»ايد هستيد، پس اگر چنين نكرديد بدانيد كه به جنگ با خدا و پيغمبرش برخاسته

خـدا  ترسـاند و بـه يـاد     را از خـدا مـي  هـا   آن گويـد و  اين دعوتگر براي مردم موعظـه مـي  
 دهد. رود معامله ربوي انجام مي اندازد، اما بعد خودش مي مي

 توان اخالق و رفتار دعوتگري دانست؟! هرگز نه!! آيا اين را مي
نماز را  :گويد كه را ميها  آن دارد، و يا اين كه فردي مردم را از ترك جماعت برحذر مي

تـرين نمـاز بـر     ترين و سـنگين  مشكل«فرموده است:  گويد: پيامبر  با جماعت بخوانند و مي
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دانسـتند كـه در ايـن دو نمـاز چـه پاداشـي        ميها  آن منافقين نماز عشاء و نماز صبح است اگر
باشد (روي دست و زانو  رفتند گرچه با حالت لوكيدن هست براي شركت در جماعت آن مي

 .)25F1(»راه رفتن)
 كند. بيني كه در نماز عشاء و صبح شركت نمي اما خودش را مي

 آيا رفتار و اخالق دعوتگر چنين است؟ هرگز نه..!!
گويد: اي بندگان خدا از غيبت بپرهيزيد، همانا غيبت از گناهان  بينيد كه مي يا فردي را مي

كند با كسي تشـبيه داده كـه گوشـت بـرادر مـرده       بزرگ است، و خداوند فردي را غيبت مي
دارد، اما در مجالسش غيبت مردم را  يخورد. و به شدت مردم را از غيبت برحذر م خود را مي
 دهد. رفتار دعوتگر نبايد چنين باشد. ة مجلس قرار ميوبه عنوان مي

كـردن كـالم از فـردي بـه فـرد ديگـر جهـت         نقل (نميمة)يا فردي مردم را از سخن چيني 

چيني از اسباب عذاب قبر است، زيرا در حديث  گويد: سخن دارد و مي انگيزي برحذر مي فتنه
ايـن دو عـذاب داده   «ه از كنـار دو قبـر گذشـت و فرمـود:     ثابت است كـ  ح از پيامبر صحي

از ادرار پرهيـز  هـا   آن شـوند، امـا يكـي از    شوند و به علت گناهي بزرگ عذاب داده نمـي  مي
 .)26F2(»نموده است چيني مي ، و ديگري سخنكرده نمي

 ارش باكي ندارد!!انگيزد و از اين ك چيني ميان مردم فساد برمي اما خودش با سخن
 آيا اين است اخالق دعوتگر... هرگز!!

دهـد بايـد    پس دعوتگر به آنچه از قبيل عبادات و معامالت يا اخالق و رفتـار دعـوت مـي   
خودش به آن چيزها عامل باشد تا دعوت او مورد قبول واقع شود و تا از آنهـايي قـرار نگيـرد    

 شود. والعياذ باهللا روخته ميافها  آن كه اولين كساني هستند كه آتش جهنم با

                                           
 – 252) و مسلم (34) كتاب األذان باب (165/  2) الفتح (657شماره ( بخاري به روايت ابوهريره  -)1(

 ).42) كتاب المساجد باب (651
) و مسلم به 55)، كتاب الوضوء باب (379/  1) الفتح (216شماره ( ببخاري به روايت ابن عباس  -)2(

 ).34باب ( ة) كتاب الطهار292 – 111شماره (
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برادران... اگر ما به حاالت خويش بنگريم خواهيم يافت كه در واقع ما بـه آنچـه دعـوت    
دهيم، بدون ترديد كه چنـين كـاري كوتـاهي بزرگـي      دهيم خودمان آن كار را انجام نمي مي

دهـيم   مـي تر است ما را از انجام آنچـه بـدان دعـوت     است، مگر اين كه توجه به آنچه مناسب
هـا   آن بازدارد... اينگونه كه اگر فردي بلند شود و مردم را به جهاد در راه خدا دعوت دهـد و 

د به اندازة توان خـويش  را براي اين كار برانگيزد و تشويق نمايد كه هريك با جان و مال خو
تـوان   تري مشغول باشد در اين صـورت نمـي   يم باشد، اما خودش به كارهاي مهمدر جهاد سه

 كند. دهد عمل نمي اين فرد به آنچه دعوت مي :گفت كه
دهد، اما شهري كـه او در آنجـا    فرض كنيد فردي مردم را به جهاد در راه خدا دعوت مي

 ،است نيازمند علم شرعي و انتشار آن بين مردم است، پس چنين فردي جهاد او با علم و بيـان 
جائي دارد. و چيز برتر گـاهي در مقـام    از جهادش با شمشير و نيزه بهتر است، زيرا هر سخني

تـر اسـت.    تـري قـرار دارد راجـح    گيرد به داليلـي كـه امـري در درجـة پـايين      تر قرار مي پايين
دادن بعضـي از   كرد، و لـيكن خـود بـه انجـام     براي بعضي خصال دعوت مي بنابراين، پيامبر 

گرفت كه مردم فكر  ه ميتر بود و گاهي چنان روز بود كه از آن خصال مهم كارها مشغول مي
گرفت تا جايي كه مردم  روزه نخواهد ماند، و گاهي روزه نمي كردند ديگر هيچ روزي بي مي

 گيرد. كردند كه ديگر روزه نمي فكر مي
خواهم كه خودش را آراسته با اخالقي نمايد كه مناسب  برادران... من از هر دعوتگري مي
اش بيشتر مورد قبول واقـع   دعوتگر حقيقي باشد و گفته با شأن دعوتگر باشد، تا اينگونه بتواند

 شود.

 قاعدة هشتم: شكستن حواجز بين دعوتگر و مردم
بسياري از برادران دعوتگر ما وقتي قومي را در حال ارتكاب منكري مشاهده كنند غيرت 

ت را نصـيح هـا   آن كنند تا به سـوي آن قـوم نرونـد و    را وادار ميها  آن ديني و نفرت از منكر
پذيرد، بلكه حكمت اين اسـت   نكنند، اين اشتباه است!! و هرگز حكمت، چنين چيزي را نمي
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هاي الهي تشويق نماييـد   را به نعمتها  آن برويد و دعوت بدهيد، تبليغ كنيد، وها  آن كه پيش
 بنشينم!!ها  آن فاسق هستند ممكن نيست من باها  اين و از عذاب الهي بترسانيد. و نبايد بگوييد:

راه بـروي و  هـا   آن بنشيني و دوسـت نـداري بـا   ها  آن وقتي عالقه نداري با !تو اي دعوتگر
گيرد؟! آيـا   را به آغوش ميها  آن روي، پس چه كسي نميها  آن پيشها  آن دادن براي دعوت

 را به آغوش بكشند كه همچون آنانند؟! و يا افرادي كه علـم و معرفتـي ندارنـد،   ها  آن كساني
 دوستي برگزينند؟! را بهها  آن

پس دعوتگر بايد بردبار باشد و ناپسـندي را تحمـل كنـد و حـواجز بـين خـود و مـردم را        
بشكند تا بتواند دعوت خود را به كساني كه نيازمند آن هستند و اگر تكبر بكند و سر باز زنـد  

ر رسانم و اگر كسي نيامد مـن مجبـو   و بگويد: اگر كسي پيش من آمد من دعوت را به او مي
 است. نيستم! چنين فكري برخالف سيرة پيامبر 

در موسـم حـج پـيش     كند برايش معلوم اسـت كـه پيـامبر     هركسي تاريخ را مطالعه مي
، و روايـت  داد را به سوي خداوند متعـال دعـوت مـي   ها  آن رفت و شان مي مشركين در اماكن

هـا   آن روردگـارم را بـه  يا مردي هست كه مرا پيش قومش ببرد تا كالم پفرمود: آ شده كه مي
(اند برسانم، زيرا قريش مرا از رساندن كالم پروردگارم بازداشته

27F

1(. 
الگـوي مـا اسـت، پـس برمـا واجـب اسـت كـه در          مادامي كه اين پيشه و عادت پيـامبر و 

 مان همچون او باشيم. كردن دعوت
 
 
 

                                           
و صحيح  ) و گفته: اين حديث غريب24)، كتاب فضائل القرآن باب (2925ترمذي شماره حديث ( -)1(

)، و 13) المقدمه باب (20) و ابن ماجه شماره (20باب ( لسنة)، كتاب ا4734است. ابوداود شماره (
) 390/  3) و امام احمد در مسند به شماره (5) كتاب فضائل القرآن باب (3354دارمي شماره حديث (

 اين حديث را روايت كرده است.
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 قاعدة نهم: استفاده از نرمي و مهرباني
 دا تا حد ممكن از نرمي استفاده كنيم، زيـرا پيـامبر   مان به راه خ الزم است ما در دعوت

دارد، و  اي عائشه خداوند نرم رفتار و مهربان است و نرم رفتاري را دوست مي«فرموده است: 
ــي   ــاري م ــرم رفت ــر ن ــايي در براب ــ  چيزه ــر خش ــه در براب ــد ك ــا آن را بخش ــر كاره ونت و ديگ

 .)28F1(»بخشد نمي
كه او را براي امتش نرم رفتار و مهربان آفريده  و خداوند متعال بر پيامبرش منت نهاده

ِ ٱََۡ�َة  ّمَِن  فَبَِما﴿ است، فرموده است: ْ َ�  لَۡقۡلبِ ٱِ�َت لَُهۡ   َولَۡو ُكنَت َ�ّظا َغلِيَظ  َّ وا ِّ ِمۡن  نَف
ۡولَِ   از پرتو رحمت الهي است كه تو با آنان نرمش نمودي. و «يعني:  ].159آل عمران: [ ﴾ََ

 .»شدند ت خوي و سنگدل بودي از پيرامون تو پراكنده مياگر درش
مردم را با خودت قياس كن، اگر فردي تو را براي كاري از كارها به شدت و سختي 

خواهد تا با آن فرد  يابي كه از تو مي اي مي مورد خطاب قرار دهد در وجود خود انگيزه
كند كه اين فرد هدفش  ه تو القا ميهمانگونه كه او با تو رفتار كرده رفتار كني، و شيطان ب

خواهد انتقاد كند! و هرگاه انسان احساس كند كه فردي او  نصيحت نيست، بلكه اين فرد مي
كند،  خواهد از او انتقاد كند به راهنمايي و دعوتش توجه نمي را مورد خطاب قرار داده مي

ست! و پس از آن وقتي راه ولي اگر با نرمي با آن فرد حرف بزند و بگويد: اين كار درست ني
حرام را به روي او بست راه حالل ديگر به او نشان دهد، تا در آن حركت كند، و با اين شيوه 

 خير و خوبي بزرگي به دست خواهد آمد.
و شيوة رفتار پيامبر است.  و اين چيزي كه من گفتم از رهنمودهاي خدا و پيامبر 

هَ ﴿ خداوند متعال فرموده است: ُّ َ
َ � ِينَ ٱ آَ َّ  ْ ْ َ�ِٰعَنا َوقُولُوا ََُقولُوا  َّ  ْ  ﴾نُظۡرنَاٱَءاَمُنوا

اي كساني كه ايمان آورده ايد! (هنگامي كه از پيامبر تقاضاي مراعات «يعني:  ].١٠٤ة:البقر[

                                           
 ).23باب ( ةلصلالبر وا) كتاب 2593 – 77مسلم به روايت عائشه ( -)1(
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(كنيد) مگوئيد: (راعنا) و توجه بيشتر خود، براي حفظ و دريافت آيات قرآن مي
29F

(رعايتمان  )1
معني ديگري را بكار بريد تا يهوديان و مشركان نتوانند از  هاي هم بلكه واژه كن و ما را بپاي...

نظرنا) (بر ما م آميز بكارش ببرند) و بگوئيد: (اآن سوء استفاده كنند و در مفهوم زشت و دشنا
 »نظر انداز، درمانگر، رعايتمان كن...)

اي ديگر به جاي  ن كلمهاي نهي نموده به گفت را از گفتن كلمهها  آن خداوند متعال وقتي
آن راهنمايي كرده است و فرموده: نگوييد (راعنا) (رعايتمان كن و ما را بپاي) بلكه بگويي: 
(انظرنا) (بر ما نظر انداز) پس تو هرگاه راهي را كه خداوند حرام قرار داده است بر روي 

حركت كنند و بايد  دري را از خالل بگشا؛ زيرا مردم به ناچار بايدها  آن مردم بستي، براي

ْصَدُق «كار كنند همانطور كه در حديث آمده است: 
َ
ْسَماءِ  أ

َ
ّمامٌ  َحارٌِث  األ ََ ها  بهترين نام. )30F2(»َو

چنين رفتار نمود  كننده در امور خير يا شر) است. و پيامبر  (حارث) كاسب و(همام) (همت
گونه است؟ خيبر اين د، فرمود: آيا همة خرمايهنگامي كه خرماي خيبر پيش او آورده ش

گفتند: نه، اما ما يك صاع از خرماي مرغوب را به دو صاع، و دو صاع را به سه صاع خرماي 
فرمود: چنين نكنيد، بلكه همه را به درهم بفروشيد و با آن درهم  خريم، پيامبر  نامرغوب مي

(خرماي مرغوب بخريد
31F

3(. 
ها  آن گشود وها  آن اه جايز را برايبست رها  آن وقتي دروازة حرام را به سوي پيامبر 

را به راه حالل راهنمايي كرد كه خرماي نامرغوب را بفروشند و با پول آن خرماي مرغوب 
 بخرند.

                                           
(راعنا) از مادة رعي به معني رعايت ولي يهوديان آن را از مادة (رعن) به معني رعونت يعني حماقت  -)1(

 گرفتند. مي
 م). 61ت /  69) كتاب األدب باب (4950ابوداود شماره ( -)2(
) كتاب البيوع 467/  4( ). الفتح2202)، (2201به شماره ( ببخاري به روايت ابوسعيد و ابوهريره  -)3(

 ).18باب ( ة) كتاب المساقا1593 – 95، 94) و مسلم به شماره (89باب (
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 پس براي دعوتگر مناسب است كه وقتي آنچه ممنوع است، آن را براي مردم بيان كند
 را به آنچه مباح و جايز است راهنمايي كند.ها  آن

رباني و استفاده از آن چيزي است كه هركس اگر به بررسي دستورات و اما نرمي و مه
 نسبت به امت مهربان بوده است. بپردازد خواهد ديد كه پيامبر  سيرة پيامبر 

اي  و بارزترين مثال در اين مورد داستان صحرانشيني است كه وارد مسجد شد و در گوشه
د او را سرزنش كرده و باز دارند، چون از مسجد شروع به ادراركردن نمود، مردم خواستن

ساكت شدند، و ها  آن را از اين كار بازداشت وها  آن منكر بزرگي انجام داده بود، پيامبر 
دستور داد كه بر محل ادرار يك دلو آب  وقتي كه صحرانشين ادرارش را تمام كرد، پيامبر

ا خواسته و فرمود: مساجد پاشيده شود و اينگونه آلودگي رفع خواهد شد، سپس اعرابي ر
براي آلودگي مناسب نيستند، بلكه مساجد فقط براي نمازخواندن و تكبير و تالوت قرآن 

 اند. مناسب
كن و خدايا براي من و محمد رحم «احمد روايت شده كه آن مرد گفت:  و در مسند امام

 شد. با نرمي و ياددادن با او روبر چون محمد  »همراه با ما بر كسي رحم نكن
خوانم اين است كه در دعوت به راه خدا و انكار  چيزي كه من برادرانم را به آن فرا مي

كنند كه با  با نرمي به چيزهائي دست پيدا ميها  آن منكر اين راه را در پيش بگيرند، زيرا
 توانند آن را به دست بياورند. گيري نمي سخت

 علماء سعة صدر جوانان در برابر اختالف نظر :قاعدة دهم
هاي اسالمي پابند هستند بايد ظرفيت و توان  جوانان و دعوتگران را و آنهايي كه به ارزش

در اشتباه قـرار دارد  ها  آن و ديگران داشته باشند و كسي را كه به عقيدة ءتحمل اختالف علما
هسـتند  معذور بدانند و اين نكتة بسيار مهمي است؛ زيرا بعضي از مردم به دنبال اشتباه ديگران 

بـراي  هـا   آن مناسب نيست و شخصيتها  آن تا از اشتباهات آنان چيزي درست كنند كه براي
مردم مورد سؤال قرار بگيرد، و اين اشتباه بزرگي است. اگـر بـدگويي فـرد عـامي از گناهـان      

 ،كردن و غيبت عالم گناه بزرگي است، زيرا پشت سر عـالم  شود بدگويي بزرگ محسوب مي
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رساند، بلكـه او و علـم شـرعي كـه دارد      ردن تنها به شخصيت عالم زيان نميبدگويي او را ك
عالقه شوند و يـا عـالم از ديـدگاه مـردم      بينند، زيرا وقتي مردم نسبت به عالم بي همه ضرر مي

كند، گرچه آن عـالم حـق بگويـد و مـردم را بـه سـوي حـق         افت كند سخن عالم نيز افت مي
ويي و غيبت اين عالم را بكند ميان مردم و ميان علم دينـي  و هرگاه فردي بدگ ،راهنمايي كند

 شود، و چنين كاري خطر بزرگي است. اين عالم حايل مي
را بر حسن نيت و اجتهاد حمل كنند و در آنچـه   ءگويم: جوانان بايد اختالف علما من مي

علمـاء در مـورد   بـا   نرا معذور بدانند، اما ايرادي ندارد كـه جوانـا  ها  آن كنند اشتباه مي ءعلما
بيان كنند كه علماء ها  آن نظراتي كه از ديدگاه جوانان اشتباه است گفتگو كنند تا علماء براي

دانند، خودشان در اشتباه هستند؟! زيرا  در اشتباه قرار دارند يا كساني كه علماء را در اشتباه مي
بحـث و مناقشـه صـحت و    كند گفتة عالم اشتباه است، اما بعد از  انسان فكر مي ها وقت بعضي

همـة  «د دانسـت كـه عـالم هـم انسـان اسـت و       شـود. و بايـ   درستي گفته عالم برايش ثابت مي
 .)32F1(»كنندگان هستند رين خطاكاران توبهكارند و بهت فرزندان آدم اشتباه

و اگر كسي به لغزش و اشتباه عالم خوشحال شود، و آن را بين مردم پخش نمايد، اين 
شود، و روش سلف چنين نبوده است. همچنين نبايد اشتباهاتي را كه از  كار باعث تفرقه مي

هايشان چشم  قرار دهيم و از بسياري از خوبيها  آن زند دستاويزي براي توهين به حكام سر مي

َها﴿ بپوشيم، زيرا خداوند متعال فرموده است: ُّ َ
َ � ِينَ ٱ َٓ ِ ُشَهدَ  َّ ّ َِ  َّ ْ قَّ�ٰمِ ْ ُكونُوا آَء َءاَمُنوا

 ِ ۡرَِمّنُ�ۡ  َشَ�  ۡلقِۡسِط� ٱب ََ  َّ ْ  َٔ َو ََۡعِدلُوا  ّّ َ
َ � اي مؤمنان! بر اداي «يعني:  ].٨ة: املائد[ ﴾اُن قَۡو   َ�َ

واجبات خدا مواظبت داشته باشيد و از روي دادگري گواهي دهيد، و دشمنانگي قومي شما 
عدالتي  قومي نباشد شما را به بي . يعني كينه و دشمني با»را برآن ندارد كه دادگري نكنيد

هاي يكي از علماء يا  بكشد، زيرا عدالت واجب است و براي انسان جايز نيست كه لغزش
                                           

) و ابن ماجه 49باب ( ةم) كتاب صفحه القيا2499) و ترمذي (303/  2) و دارمي (198/  3احمد: ( -)1(

ند اين حديث به ) گفته است كه س92/  5( نةلس) ارناؤوط در شرح ا30) كتاب الزهد باب (4251شماره (
 روايت انس صحيح است.
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هايشان ساكت بماند چون  حكام و يا ديگران را بگيرد و ميان مردم پخش كند و از خوبي
 چنين كاري عدالت نيست.

ها و  ا پخش كند و خوبيهايت ر اگر فردي بر تو مسلط شود و اشتباهات و بدي
كني،  هايت را پوشيده نگاه دارد، تو اين كار او را جنايت بر خودت تلقي مي كاري درست

داني بايد ديگران را مانند خودت بداني و  پس وقتي چنين عملي را نسبت به خود جنايت مي
اين است كني،  همانطور كه اشاره كردم كه راه حل آن كه فردي را تو اشتباه كار گمان مي

كه با آن فرد ارتباط برقرار كني و با او مناقشه كني كه بعد از مناقشه موضع مشخص خواهد 
هايي هستند كه بعد از مناظره و مناقشه به آنچه صحيح و حق است باز  شد، زيرا چه بسا انسان

 شود كه گفتة او درست بوده است و گردند و چه بسا افرادي كه بعد از مناقشه مشخص مي مي
 كرديم كه اشتباه بوده است. ما قبل از آن گمان مي

َِ  لِلُْمْؤِمِن  الُْمْؤِمنُ «و  ُنْيَا
ْ
ل دّ  ََ ُُ َ َُْضهُ  ُ ًضا َ� َْ �َ«)33F1(  يعني: مؤمن براي مؤمن چون ساختماني

 سازد. است كه برخي از آن برخي ديگر را محكم مي

َّ  َمنْ «فرموده است:  و نيز پيامبر  َح
َ
َْ  أ

َ
َّارِ  َعِن  يُزَْحَزحَ  أ ََ  ا َّةَ  َوَ�ْدُخ َ

ْ
تِهِ  اْ

ْ
َِيّتُهُ  ََلْتََ  َم

وَ  َُ ِ  يُْؤِمنُ  َو َّ َْومِ  َِا
ْ
ِت  اآلِخرِ  َوال

ْ
ََ
ْ
  َول

َ
َّاِس  َِِ ى ا ِ

ّ
َّ  اَ ِ ُُ  َْ

َ
هركسي «يعني:  )34F2(»َِِلْهِ  يُْؤَ�  أ

نيا برود كه او به دوست دارد كه از جهنم نجات پيدا كند و به بهشت برود، بايد در حالي از د
خدا و روز قيامت ايمان دارد و با مردم رفتاري داشته باشد كه دوست دارد با او چنان رفتار 

 .»شود
 و اين است مفهوم عدل و استقامت.

                                           
) 36)، كتاب األدب باب (464/  1) الفتح (6026شماره حديث ( بخاري به روايت ابوموسي اشعري  -)1(

 ).17) كتاب البر و الصله باب (2582/  65و مسلم شماره حديث (
عبه از عمرو بن عاص ) و حديث را عبدالرحمن بن عبد رب الك10باب ( ة) كتاب اإلمار1844مسلم ( -)2(

 .روايت كرده است 
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 قاعدة يازدهم: مقيدكردن احساسات به مقتضاي شرع و عقل
و انديشـه و   را از تعقـل ها  آن براي اين بيداري و حركت مبارك الزم است كه احساسات

از حركت به مقتضاي شريعت باز ندارد، زيرا اگر احساس و شور بـه مقتضـاي شـرع و تعقـل     
اش خواهد بود. بنابراين، ما بايد  شود كه ضرر آن بيشتر از فايده ميمقيد نشود به طوفاني مبدل 

تاييـد   دورانديش باشيم، منظور اين نيست كه در برابر باطل سكوت را اختيار كنيم يا باطـل را 
خواهم اين را بگويم كه بايـد از در وارد خانـه شـويم و بـه انـدازة تـوان خـود         كنيم، بلكه مي

بردن و نابودكردن باطل از حكمت استفاده كنيم، زيـرا راه حكمـت    تالش كنيم تا براي از بين
گرچه ممكن است طوالني باشد، اما نتيجه و بازده آن براي همه رضايت بخش خواهـد بـود،   

هاي آتش باطل را فرو نشاند و خاموش كند، اما آتش  شور و هيجان شعله ها وقت بعضيشايد 
تواند خـاموش كنـد. بنـابراين، بـرادرانم و      زير خاكستر كه در آينده روشن خواهد شد را نمي

فرزندان جوان اصحاب اين حركت و بيداري را به تأني و آرامـي و دورانديشـي و تعقـل فـرا     
خواهم كه همة اقدامات خود را به مقتضاي شريعت ودر چهـارچوب   مي ها آن خوانم و از مي

در دعـوت و تغييـر منكـر از چـه حكمتـي       سنجيده و ارزيابي نمايند و بيانديشند كه پيـامبر  
 باشد. بهترين الگو مي و را انجام دهند، زيرا پيامبر يكبرداري ن كرد تا از او الگو استفاده مي

خواهيم امت اسالمي را از  وقتي ما مي :گويم كه يداري اسالمي ميو به برادرانم و جوانان ب
هـاي ثـابتي    هاي محكـم و برنامـه   خواب و غفلت بيدار كنيم، بر ما الزم است كه بر پاية اساس

خواهيم كه ديـن خـدا در    خواهيم كه حكمت براي خدا باشد، و مي حركت كنيم: زيرا ما مي
و اين هدف بسيار بزرگي است كه تنها با احساسـات  زمين خدا و بر بندگان خدا حكم باشد، 

و شور و هيجان بدست نخواهد آمد، پس الزم است احساسـات خـود را پابنـد شـرع و عقـل      
 بكنيم.

 قاعدة دوازدهم: برپاكردن زيارت و سفر جوانان براي ديدار يكديگر
محبـت و  خواهم كه زيارت و سفر را براي ديدار يكديگر ترتيـب دهنـد تـا     از جوانان مي

شان مطلع شوند و همه چون  ريشه بدواند، و از احوال خويش و احوال امت ها قلب دوستي در
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قلبي واحد و فردي واحد قرار بگيرند، بازده و نتيجه سفرهاي زيارتي براي ديدار بسيار خوب 
و مهم است و ديدارهاي دور و نزديك اثر بزرگي خواهند داشـت، و قسـمت مهمـي از ايـن     

 عهدة مربيان از قبيل مديرها و اساتيد است. رهنمود به

 قاعدة سيزدهم: نااميدنبودن از كثرت مفاسد
از  اند، ما نبايد به سبب كثرت فساد در امت و از قدرت كساني كه با حق به مبارزه برخاسته

گفته است:  /شدن امت نااميد شويم، زيرا حق همانطور كه شمس الدين زرعي  اصالح

يعني: حق پيروز است و با مشكالت  »ن َال تَجَ َدد  سَة الرحنالِ مَصور ومتح«
شود، تعجب نكن، زيرا سنت الهي چنين است. نبرد باطل با حق ضروري است:  مواجه مي

� ّمَِن  َوَ�َ�ٰلَِ  ﴿ ِ نَِ�ّ  َعُدّوٗ
َعۡلَنا لُِ�ّ ۗ ٱََ َّ رِمِ ۡۡ ََِّ  َهادِٗيا َونَِصٗ��  لُۡم  ﴾٣َوَ�َ�ٰ بَِر

و ايم  اينگونه براي هر پيغمبري گروهي از بزهكاران را دشمن ساخته«يعني:  ].31الفرقان:[
 .»راهنما و ياور باشدتو را  همين بس كه خداي

مشتبه گردانند و بـر  ها  آن خواهند مردم را گمراه كنند و حق را بر بزهكاران و مجرمان مي

ََِّ  َهادِٗيـا ﴿ فرمايد: يرا ساكت كنند، اما خداوند متعال مها  آن مردم مسلط گردند و َوَ�َ�ٰ بَِر
خواهند او را از راه  و همين بس خداي تو ياور براي كسي كه دشمنان پيامبر مي ﴾٣َونَِصٗ�� 

 حق باز دارند.
پس ما نبايد نااميد شويم، بلكـه بايـد نفـس طـوالني داشـته و منتظـر بمـانيم و انجـام از آن         

خواهند افكار سـالم جوانـان را بـه     شوند كه مي افت ميپرهيزگاران خواهد بود، زيرا افرادي ي
كننـد تـا محقـق شـود و      كنند تالش مـي  افكار منحرف تبديل كنند و براي هدفي كه دنبال مي

را از انتشار حق بازدارند، اما حادثه و ها  آن را به حق مشكوك سازند وها  آن مردم را گمراه و
خواهـد كـه حـق را بـا سـليقه و       ا هر انسـاني كـه مـي   اتفاق خواهد افتاد، زيرها  آن فاجعه براي

فكرش كنار بزند بال و مصـيبت بـر او خواهـد آمـد، چـون خداونـد ديـن و كتـابش را يـاري          
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كند، پس اميد خواستگاه توانمدي براي ادامه راه دعوت و تالش براي موفقيت آن اسـت،   مي
 گيرد. يافتادن دعوت قرار م خيرنطور كه نااميدي سبب شكست و به تأهما

ترين روزي كه از سوي قـومش بـا    و نظر دورانديشانة او در سخت به اميد بزرگ پيامبر 
 را دعـوت داده و هـا   آن آن مواجه شد، بنگريد و آن روزي بود كه از طائف برگشته بود و او

خـردان خـود را بـراي اذيـت و آزار پيـامبر تحريـك        دعوتش را نپذيرفتـه بودنـد، و بـي   ها  آن
به محلي به نام (قرن الثعالب) رسـيد، جبرئيـل او را صـدا زد، و گفـت:      تي پيامبر كردند، وق

خداوند گفتة تو را شنيد و همچنين گفتة قومت را كه چگونه به تو جواب رد دادند را شـنيد،  
هر دستوري كه ها  آن ها (ملك الجبال) را پيش تو فرستاده تا به آن در مورد اكنون فرشتة كوه

ها مرا صدا زد و به من سالم كرد، سـپس گفـت:    فرشته كوه«فرمود:  پيامبر  بخواهي بدهي؛
خواهي دو كوه طـائف را بـه يكـديگر     دهم، اگر مي خواهي انجام مي اي محمد! هرچه تو مي

فرمود: نه، بلكه من اميدوارم كه خداوند  زنم تا در ميان آن دو كوه هالك شوند، پيامبر  مي
سـتند و بـا او كسـي را شـريك     د بياورد كه تنهـا خـداي يگانـه را بپر   از ايشان نسلي را به وجو

 .»نگيرند

 قاعدة چهاردهم: ارتباط با مسئولين امور
ما بايد با مسئولين امور، حكام و قضـات و افـراد ادارات و ديگـر سـران حكـومتي ارتبـاط       

كنـد، و مـا    رق مـي فها  آن جفا كرده و احساس كنيم كه راه ما باها  آن داشته باشيم، و نبايد بر
كجا؟ زيرا وقتي چنين احساس كنيم ممكن است اصالح مشكل شـود، بلكـه مـا    ها  آن كجا و

ِ  تََواَضعَ  َمنْ «بايد براي رسيدن به حق فروتن باشيم، زيرا:  ّ هُ  َِ ََ ُ  َرَ� َّ : هركسـي بـه خـاطر    )35F1(»ا
 برد. خدا فروتن باشد خداوند مقام او را باال مي

                                           
 ).19) كتاب البر والصله باب (2588 – 69مسلم به روايت ابوهريره شماره ( -)1(
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هـا و كسـاني كـه امـور      ارگان امور و حكام و قضاوت و سران ادارات و اگر ما با مسئولين
تفاههم برقرار باشـد، حتمـاً بـه    ها  آن مسلمين را به دست دارند ارتباط داشته باشيم و ميان ما و

 حكم الهي نتيجة خوبي در پي خواهد داشت.
از افـرادي  ي مـا را بـه يكـديگر نزديـك كنـد، و مـا را       ها قلب خواهم كه و از خداوند مي

دهنـد و از خداونـد تعـالي     خـدا و پيـامبرش را حـاكم قـرار مـي      ،بگرداند كه در امور خويش
خواهم كه به ما نيت عطا نمايد و آنچه از شريعت كه بـر مـا پوشـيده مانـده آشـكار كنـد،        مي

همانا او بخشنده و بزرگوار است و سپاس بـراي خـدا و پروردگـار جهانيـان اسـت، و درود و      
 و آل و اصحابش باد. بر پيامبرمان محمد  رحمت خدا
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 ها پاسخو  ها پرسش

 حكم دعوت به راه خدا
 ءدادن به راه خدا بر هر زن و مرد مسلماني واجب است، يا تنها وظيفة علما } آيا دعوت1{

 اه خدا دعوت دهد؟و طالب است، و آيا براي فرد عامي جايز است كه به ر
كنـد كـه    دهد، داراي علم و بينش باشد، فرقي نمـي  * اگر انسان در آنچه به آن دعوت مي

اي كه در پي علم آموختن در تالش است يا فرد عامي  اشد يا طلبهب نما عالمي بزرگ و بزرگ
يـغ كنيـد،   از من بـه مـردم تبل  «فرموده است:  داند، باشد، زيرا پيامبر  كه مسئله را به يقين مي
، الزم نيست دعوتگر مراحل بزرگـي از علـم و دانـش را    . بنابراين)36F1(»حتي اگر يك آيه باشد

دهد عالم باشد، اما اگر جاهالنه  كسب كرده باشد، بلكه بايد به آنچه مردم را بدان دعوت مي
 بنابر احساسات، مردم را دعوت دهد جايز نيست.

دهند، و بر اثر احساسات چيزهائي  خدا دعوت مي بينم كه بدون علم به راه برادراني را مي
گردانند كه خداوند بر  دهند، و اموري را واجب مي را كه خداوند حرام نكرده حرام قرار مي

بندگانش واجب نكرده است، و اين كار بسيار خطرناكي است، زيرا تحريم آنچه خدا حالل 
دانستن  گران را به خاطر حاللديها  آن كردن حرام خدا است؛ پس وقتي كرده مانند حالل

را براي حرام قراردادن ها  آن دهند ديگران نيز آنچه خدا حرام كرده مورد نكوهش قرار مي

َّ ﴿ حالل خدا سرزنش خواهند كرد، و خداوند متعال فرموده است: ْ لَِما تَِصُف  َو ََُقولُوا

لِۡسنَُُُ�ُ  
َ
َب ٱَ َِ ََ َ  ۡل ِ ِّ َرام�  ََ ا  ََ َ�ٰل� َوَ�ٰ ََ ا  ََ ٰ�َ َ�َ ْ وا ِ ٱۡفَ�ُ َبۚ ٱ َّ َِ ََ ِينَ ٱ�ِّن  لۡ وَن َ�َ  َّ ۡفَ�ُ َُ
ِ ٱ َب ٱ َّ َِ ََ ۡفلُِحوَن  ۡل ُُ ِ� �  َمَ�ٰع�  ١َّ 

َ
اٌب أ ََ يعني:  ].117 -116النحل: [ ﴾١قَلِيل� َولَُهۡ  َع

حرام و  رود، به دورغ مگوييد، اين حالل است و آن تان مي و به خاطر چيزي كه تنها بر زبان«

                                           
 ) شده است.25تخريج اين حديث در صفحة ( -)1(
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گردند  بندند رستگار نمي در نيتجه به خدا دروغ بنديد كساني كه بر خدا دروغ مي
مندي ايشان از جهان ناچيز است، و با توجه به آخرت) كاالي كمي است  (سودجويي و بهره

و عذاب دردناكي (پس از پايان به آخرت) كاالي كمي است و عذاب دردناكي (پس از 
 .»ندپايان زندگي دنيوي) دار

داند دعوت بدهد، بلكه نخست بايد  و فرد عامي نبايد در حالي كه علم ندارد و چيزي نمي

ِ  قُۡل ﴿ علم بياموزد، زيرا خداوند متعال فرموده است: ه َِ ۡدُعٓواْ �َِ�  ۦَ�ٰ
َ
ِۚ ٱَسَِيِ�ٓ أ ٰ بَِصَ��   َّ َ�َ﴾ 

نش به سوي خدا بگو: اين راه من است كه من با آگاهي و بي«يعني:  ].108يوسف: [
 .»خوانم مي

بنابراين، بايد با علم و بينش به راه خدا دعوت داد، اما در منكر و زشتي مشخص و در 
 تواند امر به معروف و نهي از منكر كند. معروف و خوبي مشخص مي

خواهد دعوت بدهد بايد قبل از دعوت علم داشته باشد، زيرا كسي كه بدون  اما اگر مي
انگيزد.  همانطور كه مشخص و آشكار است بيشتر از اصالح فساد برميدهد  علم دعوت مي

خالصه اين كه الزم است انسان نخست علم بياموزد، و سپس دعوت بدهد، بجز در منكرات 
ظاهر و آشكار و در امركردن به كار خوبي كه مشخص و آشكار است در چنين مواردي 

 توان امر به معروف و نهي از منكر نمود. مي

 عالم و دعوتگرفرق 
 } تفاوت عالم و دعوتگر چيست؟2{

* تفاوت عالم و دعوتگر مشخص است، دعوتگر كسي است كه بـراي رسـاندن قـانون و    
دادن از عـذاب   ا تشويق و گـاهي بـا بـيم   كند و گاهي آنان را ب ردم تالش ميشريعت الهي به م

 خواند. الهي به راه خدا فرا مي
علم داده است، و ممكن است عالم دعوتگر باشد و  و عالم كسي است كه خداوند به او

ممكن است دعوتگر نباشد، او در حق علم خويش بسيار كوتاهي نموده است و او را 
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والسالم) ديناري  ةخواند، زيرا پيامبران (عليهم الصال توان وارث به حق و كامل پيامبر  نمي
تركه براي مردم  نوان ارث وعلم را به عها  آن و درهمي از خود بجاي نگذاشتند، بلكه

َّ «فرموده است:  گذاشتند، پيامبر  لََماءَ  ِِ َُ
ْ
َِْبيَاءِ  َوَرثَةُ  ال

َ
َّ  األ َِْبيَاءَ  ِِ

َ
يََاًرا يَُوّرثُوا لَمْ  األ ُِ  ََ  َو

ًما ََ ْر لْمَ  َوّرثُوا ِِّ�َما ُِ َِ
ْ
َخذَ  َ�َمنْ  ال

َ
َخذَ  َ�َقدْ  َِهِ  أ

َ
ٍّ  أ َ وارثان  ءعلما همانا«يعني:  )37F1(»َواَِرٍ  ِِ

بلكه علم را به ميراث و همانا پيامبران از خود درهم و ديناري به ارث نگذاشتند،  اند، پيامبران
 .»پس هركسي علم را گرفت و بدست آورد بهرة بزرگي بدست آورده استگذاشتند، 

اي كه دستورات  پس هركسي كه علم بياموزد و به راه خدا دعوت بدهد او بحق به اندازه
شود، اما اين كه  بران را اجرا مي كند، به همان ميزان وارث به حق پيامبران شمرده ميپيام

شان اين است كه بدون علم  توان دعوتگر بود اگر هدف گويند: بدون علم هم مي بعضي مي
را ها  آن توان گفتة فراواني كه بتواند فتوا بدهد و مناظره كند و مسايل را استدالل نمايد، مي

توان دعوت بدهد، در حالي كه آنچه را كه  ما اگر منظورشان اين است كه فرد ميپذيرفت، ا
داند، بدون ترديد چنين سخني درست نيست و من افرادي را كه به  دهد نمي به آن دعوت نمي

چنين دارم، زيرا  خواهند مردم را به حق دعوت دهند از اين كار برحذر مي اين صورت مي
 اش از اصالح بيشتر است. همانطور كه مشاهده شده است. ريفردي فسادانگيزي و خرابكا

 

 

 

 

                                           
) و ترمذي 17)، المقدمه باب (223) و ابن ماجه به شماره (1) كتاب باب العلم (3641ابوداود به شماره ( -)1(

) به روايت ابوداود اين 276/  1) وارناؤوط در شرح السنه (19) كتاب العلم باب (2682ماره (به ش
 حديث را حسن دانسته است.
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 مؤمنين در دوستي با يكديگر
ورزيدن بـه امـور مسـلمين ايـن حـديث كـه بيشـتر دعـوتگران در          } آيا در باب اهتمام3{

مـن لَـْم يدـتم َـَمور السـلم� َلـيس «كنند، صحيح اسـت:   هاي خويش بيان مي سخنراني
 .»نيستها  آن ر مسلمين اهتمام نورزد ازهركس به امو«؟ يعني: )38F1(»مَدم

دانم كه آيا با اين عبارت  * اين حديث يكي از احاديث مشهور ميان مردم است، اما نمي
ثابت است يا نه؟ اما بايد دانست كه مفهوم اين حديث درست است، زيرا فردي  از پيامبر 

زيرا در حديث صحيح است،  دهد در حقيقت اسالمش ناقص ميت نميكه به امور مسلمين اه

َُ «ثابت است كه فرمود:  از پيامبر  َِ�َ  َمثَ َِمْ  ِف  الُْمْؤِم ُّ ِدمْ  تََوا َُ كَ  َوتََراُحِ ََسدِ  َمثَ
ْ
 الواحد اْ

ُ  تََداَع  ُعْضوٌ  ِمَْهُ  اْشتََك  َِِذا
َ
ََسدِ  َسائِرُ  ل

ْ
َّ  َِالّسَدرِ  اْ ُ

ْ
ها در  مثال مسلمان«يعني:  )39F2(»َوال

با يكديگر مانند يك جسد است كه هرگاه عضوي از آن اش  و مهرباني محبت و رحمت
 .»كند بدرد آيد ديگر اعضاي بدن در تب و بيداري با آن همراهي مي

، لِلُْمْؤِمِن  الُْمْؤِمنُ «فرموده اسـت:   و پيامبر  َِ ُنْيَا
ْ
ل دّ  ََ ُُ َ َُْضهُ  ُ ًضا َ� َْ �َ«)40F3(   :مـؤمن  «يعنـي

و ايـن   »سـازد  ماني است كه برخي برخي ديگر را محكم ميدر همكاري با مؤمن مانند ساخت
دو حديث و امثال آن به معني و مفهوم آن گفته مشهور است، اما اكنـون دقيـق بـه ذهـن مـن      

 است. ءهاي بعضي از علما يا از گفته هاي پيامبر  رسد كه آيا اين حديث مشهور از گفته نمي

 »شددعوتگر بايد نسبت به هرچيزي شناخت داشته با«
 } آيا بر دعوتگران الزم است كه داراي بينش و علم باشد؟4{

                                           
 1( ةالضعيفضعيف قرار داده است، نگاه كنيد به كتاب سلسله األحاديث  /اين حديث را شيخ آلباني  -)1(

 /309 ،310 ،311 ،312.( 
) 2586/  66) و مسلم به شماره (27) كتاب األدب باب (452/  10لفتح () ا6011بخاري شماره حديث ( -)2(

 ).17كتاب البر و الصاله باب (
 ) براي تخريج حديث.65نگاه به صفحة ( -)3(
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باشـد، زيـرا (ت) در    ) در عربي كه به معني دعوتگر است صيغة مبالغـه مـي  عية* كلمة (دا

شود، مانند عالمه كه به معني فردي  اسم فاعل و صيغة مبالغه فقط براي مفهوم مبالغه اضافه مي
س دعوتگر يعني كه كارش دعـوت اسـت، پـس بايـد او     پ ،باشد كه داراي علم زياد است مي

 داراي شناخت و بينش وسيع علمي باشد.
خواهي فردي را  دهد، به عنوان مثال تو مي اما كسي كه فقط به مسئلة مشخصي دعوت مي

براي حضور در نماز جماعت دعوت بدهي، در اين مورد كافي است كه تو بداني كه حضور 
ورزيـدن و عـدم حضـور در جماعـت خـروج از راه       تخلـف  در نماز جماعت واجب است، و

 سمؤمنين است، زيرا مؤمنين به نمـاز جماعـت اهميـت قايـل بودنـد كـه عبـداهللا بـن مسـعود          

لُّف ََ «گويـد:   مي ََ ََْدا َ�تَ ََ َِِ  ٌِ ْو مر�ض ُمََاَِ
َ
ََ  لََقدْ وَ  ،أ ََ  َُ ـ َُ َُى يـؤ� َِـهِ  الّر  َ�ـْ�َ  ُ�َدـا

لَْ�ِ  َُ َّ  الّر از شركت در نماز جماعت بجز فرد منافق يا بيمـاري  «يعني:  )41F1(»الّصّف  ِف  َقامَ �ُ  َح
شـدند و از   افراد به نماز جماعت آورده مـي  ورزد، و در زمان پيامبر  كس ديگر تخلف نمي

 .»دادند را بلند كرده و در ميان دو مرد در صف قرار ميها  آن بس كه ناتوان بودند
سئله علم داشته باشي اگر تو نصوصي را كه در مورد نمـاز جماعـت   و از آنجا كه بايد به م

تـواني كـه فـردي را كـه در حضـور در نمـاز جماعـت تنبلـي و سسـتي           داني مي وارد شده مي
 كند به شركت در نماز جماعت دعوت بدهي. مي

را از انجـام معـامالت   هـا   آن اما نبايد مردم را به ترك معامالت نامشروع دعـوت دهـي، و  
داني. مهم اين است كه دعوتگر از  ر داري و در حالي كه تو از آن معامالت چيزي نميبرحذ

اين نظر كه دعوتگر است كسي است كه شناخت و بيـنش وسـيعي در علـم و دانـش دارد، و     
 تواند تنها وظيفه و شغل خود را دعوتگري كند. اينگونه مي

گـويم: هركسـي    دهـد، مـي   اي مشخص و خاص دعوت مي اما فردي كه مردم را در مسئله
 حقي را دانست به آن دعوت بدهد.

                                           
 ).44) كتاب المساجد، باب (654 – 257، 256مسلم شماره ( -)1(
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، دهد شـرط اسـت   و اين كه ما گفتيم علم براي دعوتگر به آنچه مردم را به آن دعوت مي
دهـي و تـو در آن مسـئله     ي با آن نيست، زيرا گاهي مردم را به مسئلة مشخصي دعوت ميمناف

د از طرف من حتـي اگـر يـك آيـه     نيتبليغ ك«فرموده است:  علم و آگاهي داري. و پيامبر 
 .»باشد

 »از طرف من به مردم تبليغ كنيد، حتي اگر يك آيه باشد«
چيسـت؟   »يك آيه باشد تبليغ كنيد از من به مردم هرچند«كه  } مفهوم گفتة پيامبر 5{

 دهند. بعضي از مردم اين حديث را روش دعوت خويش قرار مي
بـه معنـي ايـن     »تبليغ كنيد از من«فرموده است:  * توجيه اين مسئله اين است كه پيامبر 

اسـت و يـا در حضـور     شود از كـالم پيـامبر    كه ما به يقين بدانيم كه آنچه به مردم تبليغ مي
تبليـغ  «فرموده است:  چيزي نگفته است، زيرا پيامبر  اين كار انجام گرفته و او  ايشان 

دهـد در حقيقـت او    نسبت مي ا به پيامبر داند و آن ر پس چيزي كه انسان نمي »كنيد از من
از پيامبر چيزي به مردم تبليغ نكرده، بلكه از جيب خودش درآورده است، پس از اين حديث 

توان دليل گرفت كه براي هيچ فردي جايز نيست كه سخني را كه از پيامبر ثابت نشـده بـه    مي
 نسبت بدهد. پيامبر 

 دادن به راه خدا است؟ اي از دعوت آيا تدريس علوم شرعي شاخه
ها از نوع دعوت بـه راه خـدا شـمرده     } آيا تدريس علوم شرعي در مدارس و دانشگاه6{

 كند؟ شود، با توجه به اين كه مدرس حقوق دريافت مي مي
شود، اما اين  وب ميسحشريعت از امور مستحب و طلب علم م* ترديدي نيست كه تعليم 

بسـتگي بـه مـدرس دارد، اگـر مـدرس از فرصـت        كه آيا تدريس دعوت به راه خـدا اسـت؟  
را به راه نيك و خير راهنمايي كند و در عمل ها  آن قرارگرفتن او ميان طالب استفاده نمايد و

دادن بـه راه خـدا    تـوان عمـل تـدريس را دعـوت     باشـد مـي  ها  آن الگوي شايسته و نيكو براي
يا توضـيح دهـد طـوري كـه      بخواندها  آن دانست، اما اگر مدرس فقط درسي خشك را براي
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دادن به راه  توان از باب دعوت كند كار او را نمي گويا او فقط يك تئوري و مسئله را بيان مي
 خدا دانست.

خالصه اين كه اگر مدرس از نوع اول باشد او دعوتگر به راه خدا اسـت، گرچـه از بيـت    
 المال حقوق دريافت كند ضرري نيست.

ردم قبل از اين كه با زبان دعوت دهند با حالت خود دعوت و بايد دانست كه بسياري از م
دهند بسياري از طالب سيمايشان سيماي علم و انديشه و عبادت است كه مردم وقتي چنين  مي

كنند، تا جـائي كـه از سـخنان ديگـران بـه ايـن انـدازه         بينند از او بيشتر پيروي مي فردي را مي
 كنند. پيروي نمي

 هركسي منكري را ديد
هركسي از شما منكري را ديد بايد آن را با دست تغيير دهد «فرموده است:  } پيامبر 7{

و اگر نتوانست آن را با دست تغيير دهد با زبان آن را تغيير بدهد و اگـر بـا زبـان نتوانسـت در     
حـدود و انـدازة توانـايي    . )42F1(»ترين مرحلـة ايمـان اسـت    و اين ضعيفدل خود آن را بد بداند 

در دل خـود آن را بـد   «بينـيم كـه قسـمت آخـر حـديث       م را مـي ين كه بيشتر مردچيست، با ا
 را متمسك خويش قرار داده اند؟ »بداند

تواند منكر را با دسـت تغييـر دهـد بـر او      * استطاعت به معني توانايي است، اگر انسان مي
لة لهـو  واجب است كه با دستش براي تغيير منكر اقدام كند، مثل اين كه در دست فردي وسـي 

كاري را مشاهده كنـي و در تـوان تـو باشـد كـه آن وسـيله را از دسـت او بگيـري و          و بيهوده
بشكني در چنين صورتي الزم است كه اقدام كني، اما اگر چنين كاري فقـط در تـوان حكـام    
است پس بر تو الزم است كه در مرحلة دوم يعني اقدام به تغيير منكر با زبان استفاده كني و به 

صورت از آن فرد بخواهي تا خودش وسيلة حرام را بشكند يا مسئله را به اطالع حـاكم و  اين 
تواند اين وسيله را بشكند برساني، اگر چنين توانائي و قدرتي هم نداشته باشي  مسئولي كه مي

                                           
 ).20) كتاب اإليمان باب (49 – 781شماره ( مسلم به روايت ابي سعيد  -)1(
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كمترين كار در اقدام به تغيير منكر اين است كه در دل خود آن چيز را ناپسند و زشت بداني 
اي هسـت كـه بسـياري از مـردم آن را      ردي كه با آن آلوده هست ننشيني. اينجا مسئلهو كنار ف

گوينـد:   نشـينند و مـي   دهنـدة گنـاه مـي    بعضي مردم كنـار انجـام   ،دانند و آن اين است كه نمي
گناهش به گردن خودش است. چنين چيزي درست نيسـت، بلكـه مـؤمن در هنگـام مشـاهدة      

 عني: دست و زبان و قلب بايد براي تغيير منكر اقدام نمايد.گانه ي گناه با يكي از مراتب سه
و مشخص است كه هركسي كاري را در قلبش ناپسند بداند، ممكن نيست در كنار 

دهنده آن كار بنشيند، بلكه بايد از آنجا بلند شود و از آن مكان فاصله بگيرد، خداوند  انجام

ََِ�ٰبِ ٱِ� نَّلَل َعلَۡيُ�ۡ   َوقَدۡ ﴿ متعال فرموده است: ُُۡ  َءاَ�ِٰت  ۡل ۡن �َِذا َسِمۡع
َ
ِ ٱأ يُۡ�َفُر بَِها  َّ

 ِ َ  َ�ۡ�ِه ِدي ََ  �ِ ْ ّ�ٰ َ�ُوُضوا ََ ْ َمَعُهۡ   ََۡقُعُدوا  ََ  بَِها فَ
ُ
َُۡهَلأ  ﴾�ِنُّ�ۡ  �ِٗذا ّمِۡثلُُه ۡ  ۦٓ َو�ُۡس

يد كه به خداوند در كتاب بر شما نازل كرده است كه چون شنيد«يعني:  ].140النساء:[
شود با چنين كساني منشينيد  شود و آيات خدا به بازيچه گرفته مي آيات خدا كفر ورزيده مي

گمان در اين صورت شما هم مثل آنان خواهيد  تا آنگاه كه به سخن ديگري بپردازند بي
 .»بود

دهندة گناه همنشين است با او در گناه شريك است، گرچه خودش  پس كسي كه با انجام
دهندة گناه مجبور باشـد، زيـرا بـر     ا انجام نداده، مگر اين كه براي نشستن در كنار انجامگناه ر

 فرد مجبور گناهي نيست.

 »هاي مسلمين موضع مسلمانان در برابر گناهان منتشر در سرزمين«
} موضع مسلمان در برابر بسياري از گناهان منتشر شده در كشورهاي اسـالمي، ماننـد:   8{

 نان، ترك نماز و... چيست؟حجابي ز ربا، بي
هركسـي منكـري را ديـد بـا     «ده و فرموده اسـت:  موضع مسلمانان را تعيين نمو * پيامبر 

دستش آن را تغيير بدهد، و اگر نتوانست با زبانش آن را تغيير دهد و اگر نتوانسـت در قلـبش   
 .»ترين مرحلة ايمان است و اين ضعيفآن را بد بداند 



 81 بخش دوم: رهنمودهايي براي جوانان بيداري اسالمي

 

 

 شود: كر به سه صورت انجام ميطبق اين حديث تغيير من

 مرحلة اول تغيير با دست:
تي داشتي كه منكر را با دست تغيير دهي منكر را تغيير بده، و اين زمـاني  راگر تو چنين قد

اش انجام گيرد و او مسئول خانه باشد و در چنـين   كر در خانهبراي مسلمان ممكن است كه من
اش شـد و در   ينطور نيست؟ اگر مردي وارد خانـه حالتي تغيير منكر با دست ممكن است، آيا ا

آن وسيله لهو و لعبي را مشاهده كرد و خانه خانـة او اسـت، و فرزنـد و خـانواده همـه مـال او       
 تواند چنين كاري بكند. هستند، چكار كند؟ بايد وسيلة لهو را بشكند چون او مي

 مرحلة دوم تغيير منكر با زبان:
تغيير دهد، بايد از مرحلة دوم يعني تغيير با زبان كار گيرد و  تواند منكر را با دست اگر نمي

 تغيير با زبان بر دو صورت است:
دهندة منكر بگويد: از انجام اين منكر دست بكـش و اگـر    اين كه به انجامصورت اول: 
 كرد او را از انجام منكر بازدارد. موقعيت ايجاب مي
 له را به اطالع مسئولين امر برساند.تواند چنين كاري كند مسئ اگر نمي صورت دوم:

 مرحلة سوم تغيير با قلب:
توانست منكر را با دستش يا زبانش تغيير دهد بايد آن را با قلبش تغيير دهد و اين  اگر نمي

 ترين مرحلة ايمان است. ضعيف
تغيير و انكار قلبي يعني اين كه در دل آن كار را ناپسند بداند و از وجـود ايـن كـار متنفـر     

 گرفت. اشد و دوست داشته باشد كه چنين كاري انجام نميب
ن اشاره كـرده  در حديث به آ اي هست كه بايد به آن توجه كرد و پيامبر  در اينجا نكته

آيا منظور از ديدن منكر در اينجا بصري يا  »ري ديدهركسي از شما منك«است، زيرا فرموده: 
 علمي يا ظني است؟
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را سوء ظن و بدگماني نسبت بـه مسـلمانان جـايز نيسـت و فقـط      اما ظني اعتباري ندارد، زي
 ديدن با بصر و علم مطرح است.

كند، و ديدن علمي يعنـي   منكر را مشاهده مي ،اما ديدن بصري يعني اين كه انسان با چشم
شـود   بيند بشنود و يا فرد مورد اعتمادي به او خبر دهد. در اينجا براي ما مشخص مـي  اگر نمي

ايـم   از ما خواسته در مورد هر فردي حكم به انجـام منكـر تـا زمـاني كـه نديـده        كه پيامبر 
نكنيم. و فرموده: هركسي از شما منكري را ديد با دستش آن را تغيير دهد و اگر نتوانسـت بـا   

تـرين مرحلـة    زبان آن را تغيير دهد و اگر نتوانست در قلبش آن را ناپسند بداند و اين ضـعيف 
 ايمان است.
دانـيم، و قلبـاً    نشينيم و با قلب آن كار را بد مي گويند: ما با اهل منكر مي از مردم ميبعضي 

شويم يا نه؟ خدا شاهد است كه ما منكر را در قلب  كنيم، آيا گناهكار مي آن كار را انكار مي
 دانيم. خود زشت و ناپسند مي

گر قلباً آن را ناپسند اي، چون ا گويم: تو با قلب خود منكر را انكار نكرده در جواب مي
فرموده  كرد، زيرا پيامبر  پذيرفت و انكار مي و جوارح تو هم آن را نمي ءدانستي اعضا مي

 «است: 
َ
َ
َ
َّ  أ ََسدِ  ِف  َو�ِ

ْ
ََسدُ  َصلُحَ  َصلَُحْت  َِذا ُمْضَغةً  اْ

ْ
ُّه، اْ ََسدُ  َََسدَ  َََسَدْت  َو�َِذا ُُ

ْ
 اْ

ّهُ  ُُ،  
َ
َ
َ
َُ  َوِ�َ  أ َقلْ

ْ
همانا در بدن آدمي تكه گوشتي است اگر اصالح شود، تمام «يعني: . )43F1(»ال

بدن اصالح خواهد شد و اگر فاسد باشد تمام بدن فاسد خواهد شد، همانا آن تكه گوشت 
 .»قلب آدمي است

دانست ممكن بود، تو كنار كساني كه آن را انجام  و آيا اگر قلبت آن منكر را ناپسند مي

ََِ�ٰبِ ٱنَّلَل َعلَۡيُ�ۡ  ِ�  َوقَدۡ ﴿ راين، خداوند متعال فرموده است:دهند بنشيني؟ بناب مي ۡن �َِذا  لۡ
َ
أ

ُُۡ  َءاَ�ِٰت  ِ ٱَسِمۡع َّ  ِ َ  َ�ۡ�ِه ِدي ََ ّ�ٰ َ�ُوُضواْ ِ�  ََ ََۡقُعُدواْ َمَعُهۡ    ََ  بَِها فَ
ُ
َُۡهَلأ  ۦٓ يُۡ�َفُر بَِها َو�ُۡس

                                           
 – 107)، و مسلم به شماره (39) كتاب اإليمان، باب (153/  1)، الفتح (52بخاري، شماره حديث ( -)1(

 روايت نموده است. )، حديث را نعمان بن بشير 20)، كتاب المساقاه، باب (1599
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خداوند در كتاب بر شما نازل كرده است كه چون «يعني:  ].140النساء: [ ﴾�ِنُّ�ۡ  �ِٗذا ّمِۡثلُُه ۡ 
شود با چنين  شود و آيات خدا به بازيچه گرفته مي شنيديد كه به آيات خدا كفر ورزيده مي

گمان در اين صورت شما هم مثل  كساني منشينيد تا آنگاه كه به سخن ديگري بپردازند بي
 .»آنان خواهيد بود

كنند وقتي از محل انجام كار زشـت و گنـاه    هاي بيچاره گمان مي بنابراين، بعضي از عامي
كه فرمـوده: اگـر بـا     بنشينند و در قلب آن را ناپسند بدانند كافي است و مفهوم گفتة پيامبر 

دست و زبان نتوانست منكر را تغيير دهد با قلبش آن را انكار كرده و بد بداند، همـين اسـت،   
كردم كسي كه منكر را در قلبش بد بداند ممكن نيست بـا انكـار    اما همانگونه كه برايتان بيان

قلبي در محل انجام منكر باقي بماند و نه از نظر شريعت چنين چيزي امكان پذير است و نه از 
دانم و با اهل منكر  گويد: من اين منكر را ناپسند مي نظر واقعيت زندگي مردم، و كسي كه مي

به من گفت: تو با اين سخن خود نشستن بـا كسـاني كـه     گويد. يكي همنشين است، دروغ مي
 دهي، زيرا تراشيدن ريش از منكرات است!! را حرام قرار مياند  ريش خود را تراشيده

دادن منكر، دوم اثر منكر، و هرگاه شما  در جواب بايد بگويم: دو مطلب داريم، اول انجام
بازداري و كارش را رد كني تا منكـر   دهد بايد او را كسي مشاهده نموديد كه منكر انجام مي

را رها كند، و اگر چنانچه از منكر دست نكشيد تو نبايد با او بنشيني، زيرا يك نوع انكار قلبي 
اين است كه از او جدا شوي. امـا هرگـاه گروهـي از مـردم را ديديـد كـه منكـرات را انجـام         

ودند و كارشان را تمـام كـرده و اثـر    منكر را انجام داده بها  آن و زماني كه تو رسيدياند  داده
 جايز است يا نه؟ بله نشسـتن بـا  ها  آن منكر باقي مانده است. سؤال اينجا است كه آيا نشستن با

كني اثر منكر است نه خود منكر. بنابراين، بايـد بـه    جايز است، زيرا آنچه تو مشاهده ميها  آن
 يد هردو را با يكديگر خلط كرد.فرق اثر منكر با تلبيس با خود منكر توجه داشت و نبا

 پس با افرادي كه در حال تراشيدن ريش هستند ننشين، امـا بعـد از تراشـيدن ريـش وقتـي     
بنشيني، اما اگر امكان ها  آن تواني با بيني مي ها مي را در بازار يا دم در مغازه و ديگر جاهها  آن

هـا   آن مـا اثـر گنـاه را در   يرا نبايد فرصت را از دست داد، زرا نصيحت كنيم ها  آن داشت كه
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در واقـع امـر بـه    هـا   آن كنـيم، چـون نصـيحت    را نصيحت ميها  آن كنيم. بنابراين، مشاهده مي
معروف و نهي از منكر است. و همچنين مثالً براي شما جايز است با فردي كه بوي سـيگار از  

مه ندهد و آن را ترك رسد بنشيني، اما او را نصيحت كن تا سيگاركشيدن را ادا او به مشام مي
كشيد نبايد با او بنشيني و اگر با او همنشين بشوي تو در گناه بـا   كند، اما اگر داشت سيگار مي

 او شريك هستي.

 نخست بايد اسالم را ارائه كرد
هاي منتشر در كشـورهاي اسـالمي    كه چگونه با گناهاند  } بسياري از جوانان در حيرت9{

كننـد   برخورد كنند، همانطور كـه بعضـي از جوانـان چنـين مـي     برخورد كنند، آيا با خشونت 
كننـد رأي   بويژه در بعضي از كشورهاي اسالمي كه احكـام اسـالمي را بـه خـوبي اجـرا نمـي      

 كردن اين جوانان چيست؟ جنابعالي در راهنمايي
* بنظر من ابتدا بايد عقايد و اعمال و اخالق اسالمي را به صورت حقيقي آن ارائه كرد، و 

گردد، ها  آن ور شد كه باعث نفرت و انزجار بايد به مرتكبين اعمال زشت و گناه چنان حملهن
پذيرنـد   هـا آن را مـي   زيرا من معتقدم اگر اسالم به صورت صحيح و درست ارائه شود فطرت

 هاي سليم است. چون دين اسالم موافق با فطرت
باور داشته و يا بر عقدية پدران و  هاي قديم به آن اما اگر انسان بر عقيدة فرد كه از زمان

شود  شود تا آن فرد از حق كه به آن دعوت داده مي ور شد اين كار باعث مي نياكانش حمله

َّ ﴿ متنفر شود و حق را ناپسند بداند، و اينجا است كه خداوند متعال فرموده است: �َُسّبواْ  َو
ِينَ ٱ ِ ٱيَۡدُعوَن مِن ُدوِن  َّ َّ  ْ َ ٱفَيَُسّبوا ّمة  َ�َملَُه ۡ  َّ

ُ
ِ أ

ّ�ّنا لُِ�ّ ََ  ﴾َعۡدَوب� بَِغۡ�ِ ِعۡل  َ َكَ�ٰلَِ  
پرستند  هايي كه مشركان به جز خدا مي (اي مؤمنان)! به معبودها و بت«يعني:  ].108األنعام: [

دشنام ندهيد تا آنان تجاوزكارانه و جاهالنه خداي را دشنام دهند. همانگونه براي هر ملتي و 
 .»ايم ر گروهي كردارشان را آراستهه
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برند تالش كنند كـه   اي به سر مي بنابراين، به نظر من برادران دعوتگرم كه در چنين جامعه
حق را آن گونه كه هست بيان دارند و باطل را نيز آنگونه كه هست بيان كنند، بدون اين كـه  

 ور شوند. مستقيم به اهل باطل در كارهايشان حمله

 ورد اهل خير جايز نيستبدگويي در م
هـاي خطرنـاكي مـتهم     كننـدگان از منكـر بـه تهمـت     } امركنندگان به معروف و نهي10{

بـا مشـكالت و   هـا   آن كنند، بـا ايـن كـه    را به شتابزدگي و عجله متهم ميها  آن شوند، مثالً مي
ث هـا باعـ   شـوند، و ايـن تهمـت    هاي مردم در راه شريعت اسالمي مواجه مي ها و مخالفت رنج

شده تا دعـوتگران وسـيلة سـرگرمي و خنـدة مجلـس شـوند بـه خصـوص از طـرف بـرادران           
 شوند و يا در مـورد  ور مي حملهها  آن شان، جنابعالي افرادي را كه به حيثيت و آبروي مسلمان

 كنيد؟ گويند به چه چيزي راهنمايي مي چيزي ميها  آن
تر و بدتر است و  دي سخت* توهين و بدگويي اهل خير گناهش از توهين به مردم عا

دارند اهل  را از كارهاي بد باز ميها  آن كنند و كساني كه مردم را به كارهاي نيك امر مي
نمايد و بيم  فرايند امر به معروف و نهي از منكر را تضعيف ميها  آن خير هستند، و بدگويي

را زشت بپندارد و كننده به آنها، امر به معروف و نهي از منكر  رود كه فرد توهين آن مي
پنداشتن امر به معروف و نهي از منكر براي دين و ايمان مسلمان خطرناك است، زيرا  زشت

نَلَل  َ�ٰلَِ  ﴿ خداوند متعال فرموده است:
َ
ٓ أ ْ َما ُهۡ  َكرُِهوا ّّ َ

ُ ٱبَِ ۡعَ�ٰلَُهۡ   َّ
َ
َبَط أ َۡ َ

 ﴾٩فَأ
د فرو فرستاده است دوست اين بدان خاطر است كه چيزي را كه خداون«يعني:  ].9حممد:[

 .»گرداند سود مي دارند و لذا خداوند كارهاي ايشان را هم باطل و بي نمي
كنندگان از منكر حمايت كنيم و  پس بر ما الزم است كه از امركنندگان به معروف و نهي

كه مسئوليتي بزرگ و ها  آن دفاع كنيم چونها  آن را كمك نمائيم و از آبرويها  آن بايد
 دهند. اي كه بر همة امت انجام آن فرض است را به دوش كشيده و انجام مي فريضه
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كنندگان از منكر را از  اما بايد بگويم كه ممكن نيست كه ما امركنندگان به معروف و نهي
بري بپنداريم،  توانيم خودمان را از اشتباه اشتباه و عيب پاك بدانيم، همانطور كه ما نمي

برند كه از  هايي رنج مي ها و مشقت كننده از منكر از سختي روف و نهيبرادران امركننده به مع
شان بگرداند  شان و علو مقام كنيم كه اين مشكالت را باعث كفارة گناهان خداوند مسئلت مي

هاي آنان به مراتب بيشتر از  را ياري كند، به حق كه خوبيها  آن خواهيم كه و از خداوند مي
گيرد و  ئت امر به معروف و نهي از منكر را غيرت و عاطفه فرا مياشتباه بعضي از افراد هي

به جوش  توانند خود را كنترل كنند، همانطور كه غيرت و احساسات اصحاب پيامبر  نمي
نشين را مشاهده كردند كه در مسجد ادرار كرد اصحاب بر او فرياد زدند و او  آمد وقتي باديه

(را سكوت كردها  آن امبر را از كارش بازداشتند تا اين كه پي
44F

1(. 
و انسان ممكن است داراي غيرتي شديد و احساسي قوي باشد در نتيجه نتواند خودش را 
كنترل نمايد، اما نبايد چنين موردي را دستاويزي براي انتقاد و بدگويي تمام اعضاي هيئت 

گرفتن  براي ناديده اي امر به معروف و نهي از منكر قرار دهيم و يا اين كه كار فرد را بهانه
ذور او عذري جستجو نماييم و او را مع ديگر كارهاي خوب آن قرار دهيم، بلكه بايد براي

 بدانيم و يا اين كه با او تماس گرفته و راه درست را در معالجة امور به او بنمايانيم.

 دادن به راه خدا طلب علم يا دعوت
دادن به راه خدا؟ با توجه به اين  دعوت} كداميك بهتر است، فراگيري علوم ديني يا 11{

 دهد علم دارد. دهد به آنچه دعوت مي كه فردي كه دعوت مي
گوييم علم ضروري است، و همانطور كه معروف اسـت مـردم بـا يكـديگر فـرق       * ما مي

خواهد در امـري مهـارت پيـدا كنـد،      باشد وهركسي مي كند، هريكي داراي تخصصي مي مي
هاي عقيدتي را ترجيح   ب علوم ديني بررسي و خواندن عقيده و كتاببطور مثال بعضي از طال

دهد و بعضـي   ها و اقوال فقهي را مورد بررسي و مطالعه قرار مي دهند و بعضي فقه و كتاب مي

                                           
 ) مراجعه نمائيد.38براي تخريج اين حديث به صفحة ( -)1(
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دهنـد، در حقيقـت ايـن     دادن به راه خدا و امر به معروف و نهي از منكر را ترجيح مـي  دعوت
اي آفريده كه عالقه هريك به عالقة ديگـري   را بگونه هاي خدا است كه مردم يكي از نعمت

شد، پس  داشتند كارهاي زيادي مختل مي كند، و اگر همة مردم به يك چيز عالقه مي فرق مي
بيند كه در طلب دانش و ژرف نگري در آن توان و استعداد دارد بـه نظـر مـا بـه      فردي كه مي

ا كسـب علـم، مفيـد واقـع شـود، زيـرا       طلب علم ادامه دهد و به ميـدان دعـوت وارد نشـود تـ    
كشورهاي اسالمي از تمام ابعاد در عقيده و اخالق و غيره مورد تهاجم دشمنان هستند و اگـر  
انسان داراي علم راسخ و استوار بر اصول شرعي و داليل عقلي نباشد خود را از دست خواهد 

علـم معقـول هـم     داد و از بين خواهد رفت به ايـن مناسـبت دوسـت دارم كـه طـالب علـوم،      
بياموزند، زيرا مردم در اين زمان بر اثر ضعف ايمان بـه چيزهـاي محسـوس بيشـتر از نظريـات      

و علـل هـم    ين است كه برادران طالب بـه مقـوالت  شوند، هدف ا يعني داليل شرعي قانع مي
خواهنـد درسـتي و صـحت گفتـة مـرا بداننـد بـه سـخنان شـيخ احمـد            عالم باشند. و اگـر مـي  

در مبارزه با فالسفه و اهل كالم و منطق و غيره نگاه كنند، خواهند ديد كه با دليـل  عبدالحليم 
 گويد. شرعي و دليل عقلي با مخالفانش سخن مي

دادن  اما اگر فردي توانايي رسوخ و تعمق در علم را ندارد، پس خودش را به كار دعـوت 
دانـد كـه حـق     د كه مـي به راه خدا مشغول كند، اما واجب است كه فقط به اموري دعوت ده

است، و نبايد فقط بر حسب گمان دعـوت دهـد آنگونـه كـه بعضـي از دعـوتگران احاديـث        
كنند تا مردم گريـه كننـد، و    كنند، احاديث ضعيف يا موضوع را بيان مي اساسي را ذكر مي بي

اشتباهي  دارند تا توجه مردم را جلب نمايند، اما اين كار يا اين كه اينگونه احاديثي را بيان مي
است كه توجه مردم را با احاديث ضعيف و موضوع كه از شـريعت نيسـتند جلـب كـرد، بلـه      

ذكر چنين احاديثي را در بيان فضايل اعمال يا زواجـر بـه شـروط ذيـل جـايز       ءبعضي از علما
 اند: دانسته

 بايد ضعف حديث شديد نباشد. )1(
 اي صحيح باشد. حديث داراي اصل و ريشه )2(
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 نباشد كه چنين حديثي از پيامبر ثابت است.گويندة حديث معتقد  )3(
كنند بعضي عالقه به تحقيق علوم دارند و بعضـي   خالصه اين كه مردم با يكديگر فرق مي

 نمايد. اي مناسب وجود دارد كه در آن فعاليت مي توان تحقيق را ندارند و براي هريك زمينه

 بهترين راه فراگيري علوم ديني چيست؟
 يط زمان ما بهترين راه فراگرفتن علوم اسالمي چيست؟} با توجه به شرا12{

* بدون ترديد بهترين راه اين است كه انسان از كتاب خداوند متعال آغاز كند، سـپس بـه   
هاي اهل علم از فقه و  تهبياموزد، سپس به فراگيري نوش اندازة مقدور از سنت صحيح پيامبر 

عني فكر و هدف طلبـه  ها، ي كيه كنند نه به حاشيهازد، اما طالب بايد بيشتر به اصول تغيره بپرد
بركردن مسائل باشد تا هرگاه هر مسئله جزئي پيش بيايد بتواند آن را بر اصـول و  نبايد فقط از

هركسي از دانستن اصـول   اند: گفته ءقواعد تطبيق دهد آن را حل كند، زيرا همانطور كه علما
انش محروم خواهد بود، و بسياري از طالب محروم بماند از رسيدن به هدف و مراحل عالي د

و اگر به اندازة يك انگشت از اند  هستند كه ذهن خود را مملو از مسايل جزئي و فردي نموده
دانند. بنابراين، بـر   دانند، چون اصول و ضوابط را نمي تر بروند چيزي نمي اين مسائل آن طرف

شـود   ي كـه جزئيـات بـرآن بنـا مـي     طالب علم الزم است كه به اصول و ضوابط و قواعد شرع
اي بوده كه حفـظ   شود كه زماني طلبه شناخت داشته باشد. در دوران طلبگي براي ما گفته مي

را حفـظ   /فهميد، و او كتاب الفـروع در مـذهب امـام احمـد ابـن حنبـل        كرد، ولي نمي مي
ب بـه  هـا اسـت، و نيـز در ايـن كتـا      ترين كتاب در مـذهب حنبلـي   داشت، كتاب الفروع جمع

وده مـ تـأليف ن  /مذاهب چهارگانه و غيره اشاره شده است، اين كتاب را محمد بـن مفلـح   
كه اختيـارات و نظـرات فقهـي     /است كه يكي از شاگردان برجستة شيخ احمد عبدالحليم 

دانست، حتي شمس الدين زرعي بـراي دانسـتن نظـرات فقهـي      شيخ را بيشتر از همه مردم مي
اب الفروع را تاليف نموده تكرد. مهم اين كه اين مرد ك مراجعه مي شيخ در مسايل فقهي به او

اســت، و يكــي از طــالب ايــن كتــاب را بــه طــور كامــل حفــظ نمــوده بــود، امــا معنــي آن را 
كردنـد و هرگـاه مشـكلي     دانست، و ديگر طالب آن را چون كتابي پيش خود حاضر مي نمي
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در فـالن فصـل يـا در فـالن بـاب چـه گفتـه        ابن مفلح  :پرسيدند آمد از او مي برايشان پيش مي
دانسـت،   خواند، اما معنـي عبـارت را نمـي    ميها  آن است؟ و آن طلبه عبارت را از حفظ براي

پس عنايت و اهتمام ورزيدن به حفظ مفاهيم و معاني و حفظ اصـول فقـه و قواعـد مهمتـرين     
 چيز براي يك طالب علم است.

 »به راه خدا واجب است دادن دعوت«
 دادن به راه خدا چيست؟ وظيفة اصلي طلبه و عالم در برابر دعوت }13{

دادن به راه خداي متعال واجب است، همانطور كه خداوند متعال فرموده است:  * دعوت

ِ  ۡدعُ ٱ﴿ ََِّ  ب ََ َمةِ ٱ�َِ�ٰ َسَِيِل  َۡ ِ (اي پيامبر) «يعني:  ].125النحل: [ ﴾ۡ�ََسنَةِ ٱ لَۡموِۡعَظةِ ٱوَ  ۡ�
 .»خنان استوار و به جا و اندرزهاي نيكو و زيبا به راه پروردگارت فرا خوانسمردمان را با 

خداوند دعوت را به سه صورت قرار داده است: دعوت با حكمت، با موعظه، و با مجادله، 
ورزد،  دهي يا علم ندارد و مناقشه بلد نيسـت، و مخالفـت نمـي    زيرا كسي را كه تو دعوت مي

شود، اما حكمت چيست؟ حكمـت يعنـي بيـان حـق و      ه ميچنين فردي با حكمت دعوت داد
 حكمت آن، اگر برايت ممكن بود كه حكمت حق را بيان داري.

گـردان اسـت، و تـاكنون حـق را نپذيرفتـه و از       اما موعظه براي كسي است كه كمي روي
پذيرفتن  گرداني و عدم پذيرفتن آن دست نگاه داشته است، پس هرگاه از چنين شخصي روي

نمـائي و   دهي، گاهي او را تشـويق مـي   هده كردي تو او را با اندرز و موعظه دعوت ميرا مشا
ترساني و گاهي با هردو يعني بـا تشـويق و ترهيـب همزمـان بـه       گاهي از عذاب الهي او را مي

 دهي. مقتضاي حالش او را به حق دعوت مي
خيـزد، تـو    برمـي گردان و با آن به مخالفـت   اما مجادله در حق كسي است كه از حق روي

 كردنش وارد شوي. بايد با بهترين زبان و شيوه با او مجادله كني و يا از بهترين راه براي قانع
و آية مذكور شامل آن دو مطلب است: يعني با بهترين رفتار اينگونـه كـه تـو در دعـوت،     

 كننده و مختصر و روشني را به كار گيري. ها و كلمات قانع عبارت
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شـان از همـه    هـايي كـه دليـل    كردن او بكار ببـري، راه  ترين راه را در قانعو دوم اين كه: به
 تر است، برايش بيان كني تا حق براي او آشكار گردد. واضح

با فردي كه در مورد پروردگار ابراهيم با او به مجادله پرداخت  به مجادلة ابراهيم 

لَ ۡ ﴿ :نگاه كنيد كه چه گفت؟ خداوند متعال در اين مورد فرموده است
َ
ِيٱتََر �َِ�  َ َّ  َّ ٓ ا ََ

 �ِٰ ََ َِّهِ  ۧ�ِبۡ ََ ۡن َءاتَٮُٰه  ۦٓ َ  ِ� 
َ
ُ ٱأ ِٰ�  لُۡمۡلَ  ٱ َّ ََ َ  ۧ�ِۡذ قَاَل �ِبۡ ِ�ّ ََ ِيٱُ   ۡ�ِ  ۦيُۡ�ِ  َّ

ُ
۠ أ نَا

َ
 ۦَوُ�ِميُت قَاَل َ

 �ِٰ ََ ِميُت  قَاَل �ِبۡ
ُ
َ ٱُ  فَِِّن  َۧوأ َّ  ِ ِ� ب

ۡ
ِٖ ٱيَأ ِت بَِها مَِن  قِ لَۡمۡ�ِ ٱِمَن  لّشۡم

ۡ
ِيٱَ�ُبِهَت  لَۡمۡغرِبِ ٱفَأ َّ 

ُ ٱَ�َفَرۗ وَ  ۡهِدي  َّ َُ َّ ٱ لَۡقۡومَ ٱَّ  ٰلِِم َّ باخبري از كسي كه با آيا «يعني:  ].٢٥٨ة: البقر[ ﴾٢ ل
ابراهيم در بارة پروردگارش راه مجادله و ستيز در پيش گرفت، بدان علت كه خداوند بدو 

بود، هنگامي كه ابراهيم گفت: پروردگار من ذاتي است كه زنده حكومت و شاهي داده 
ميرانم، ابراهيم گفت: خداوند  گردانم و مي ميراند، او گفت: من زنده مي گرداند و مي مي
آورد، تو آن را از مغرب برآور، پس آن مرد كافر واماد و مبهوت  يد را از مشرق برميشرخو

كند و چگونه  چگونه آن شخص زنده مي .»كند يشد و خداوند مردم ستمكار را هدايت نم
كشد و به گمان  شود، و او آن مرد را نمي ميراند؟ مردي كه مستحق قتل است آورده مي مي

آورد و  كند! و مردي را كه مستحق قتل نيست مي خودش با چنين كاري او را زنده مي
 پندارد!! كشد و اين كار به گمانش ميراندن مي مي

شـدن اسـت،    ن فردي اينطور مناقشه نمود كه تو مردي را كه مسـتحق كشـته  توان با چني مي
 اي، چون حيات و زندگي قبل از اين در او وجود داشته آوردي و نكشتي تو او را زنده نكرده

توان گفت در مورد فردي كه مستحق  است و تو حيات او را با نكشتن او باقي گذاشتي، و مي
اي بـه   اي بلكه تو كاري كـرده  او را نميرانده :كند، گفت كه يقتل نيست و او آن مرد را قتل م
 مرگ آن مرد منجر شده است.

در مورد دجـال فرمـوده اسـت كـه جـواني پـيش دجـال آورده         و اينجا است كه پيامبر 
از او خبـر   دهد كه اين شخص همان دجال است كه پيـامبر   شود و آن جوان گواهي مي مي

كند و در ميان دو قسمت بـدن جـوان راه    شد و او را دو قطعه ميك داده، سپس دجال او را مي
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زند،  رود تا مشخص شود كه هر قسمت از ديگري جدا است، پس از آن جوان را صدا مي مي
دهم كه تو همان دجال هستي كه پيامبر  گويد: من گواهي مي خندد مي جوان در حالي كه مي

  هـا   ايـن  توانـد،  خواهد او را بكشد اما نمي ميما را از آمدن تو خبر داده است، سپس دجال
 همه دليل بر اين هستند كه كارها همه بدست خداي عزوجل است.

خواست  پس ممكن بود كه با آن مرد طبق آنچه ذكر شد مناقشه شود، اما ابراهيم 
دليل ديگر بياورد كه نياز به جر و بحث و حجت بازي و مجادله نباشد، ابراهيم چه گفت؟ 

ِٰ� ﴿ يم گفت:ابراه ََ َ ٱُ  فَِِّن  ۧقَاَل �ِبۡ َّ  ِ ِ� ب
ۡ
ِٖ ٱيَأ ِت بَِها ِمَن  لَۡمۡ�ِقِ ٱمَِن  لّشۡم

ۡ
 ﴾لَۡمۡغرِِب ٱفَأ

اينجا بود كه آن مرد از  »آورد، تو آن را از مغرب بياور ميخداوند خورشيد را از مشرق «

ِ ٱَ�ُبِهَت ﴿ ارائه پاسخ درماند. بنابراين، خداوند فرموده است: ۗ  يَّ حيران شد  سپس« ﴾َ�َفَر

ِ ﴿ پس اين گفتة الهي كه فرموده است: »كسي كه كفر ورزيده بود ِ�َ  لِّ� ٱَوَ�ِٰدلُۡه  ب
َسنُ  َۡ َ

تر  كردن كه دليلش از همه روشن شيوه و بهترين روش در جدال و قانعيعني: بهترين  ﴾أ
بنابراين، بر ما الزم است باشد به كار گرفته شود تا مخاطب در سخنش كج و كوله نكند. 

 است تا زماني كه توانايي داريم به راه خدا دعوت دهيم.
دادن به راه خدا را ترك نموده است، در حالي كه در  اما حكم فردي كه دعوت

دادن به راه خدا فرض كفايه است، اگر  دعوت :دادن توانايي هم دارد، بايد گفت كه دعوت
اقط س اين كار بپا خاستند اين فريضه از گردن ديگرانو كفايت گروهي براي  به اندازة نياز

شود، بطور مثال اگر شخصي را ديدي كه منحرف است و اطراف تو كسي نيست كه او را  مي
در مورد فرض كفايه  ءشود، زيرا علما دعوت دهد در اين وقت دعوت بر تو فرض عين مي

يافت نشود انجام اين كار بر  گويند: هرگاه غير از اين كسي ديگر براي انجام اين كار مي
 شود. همين فرد فرض مي

 »دادن در راه خدا تضادي ندارد آموختن با دعوت علم«
 توانند دعوتگر به راه خدا باشند؟ } طالب علوم چگونه مي14{
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اي در آن نيست، به اين معني كـه خيـر زيـادي را از     * در حقيقت دعوتي بدون علم فائده
دادن بـه راه خـدا را    آموزي كار دعوت جب است كه همراه با علمدهد، و بر طلبه وا دست مي

انجام دهـد. اشـكال دارد كـه طلبـه وقتـي شخصـي مخـالفي را حتـي در مسـجدي كـه درس           
خواند مشاهده كند او را به راه خدا دعوت دهد؟ چه اشكالي دارد كه اگر بـه بـازار بـراي     مي

 روي تافته به راه خدا دعوت دهد؟!كار خودش برود در بازار هركسي را كه از دين خدا 
گـردان اسـت دعـوت دهـد      اي را كه از راه خـدا روي  چه اشكال دارد كه در مدرسه طلبه

دستش را بگيرد و با او قدم بزند و براي حل مشكلش با او صحبت كند اگـر انسـان فـردي را    
دستور انجام آن را  ورزد به طور مثال چيزي را كه خدا ببيند كه با انجام گناه با او مخالفت مي

دادن آن را نهي نموده انجام دهد، اگر چنـين فـردي    داده ترك كند يا كاري را كه خدا انجام
 را ناپسند بداند و از او متنفر شود و دوري جويد و از اصالح او نااميد شود، اين مشكلي است.

ت پاداش الهي را داش و خداوند متعال براي ما بيان داشته كه ما بايد بردبار باشيم و چشم

ْ  ۡصِ�ۡ ٱفَ ﴿ داشته باشيم، خداوند متعال فرموده است: ْولُوا
ُ
َّ  لّرُسلِ ٱِمَن  ۡلَعۡلمِ ٱَكَما َصَ�َ أ َو

ل لُّه ۡ  ِۡ َُۡع كن آنگونه كه پيامبران اولوالعزم پس شكيبائي «يعني:  ].35األحقاف: [ ﴾�َۡس
 .»و براي (عذاب) آنان شتاب مكناند  شكيبائي كرده

ن بايد صبر كند و چشمداشت پاداش الهي را داشته باشد، اگر در وجود خويش انسا
احساس ناراحتي و كدورت نمود، بايد به خود چنين تلقين كند كه اين مشكل در راه خدا 

 آلود گرديد فرمود: وقتي انگشتش در جهاد خون برايم پيش آمده است، پيامبر 

ــــــــلْ  ــــــــتِ  هَ نْ ــــــــبَعٌ  إِالَّ  أَ ــــــــتِ  إِصْ ي مِ  دَ
 

ـــــــــــبِيلِ  ىفِ وَ   ـــــــــــا اهللاَِّ سَ ـــــــــــتِ  مَ ي قِ (لَ
45F

1( 
 

 

 اي. آلود گشته و آسيب ديده يعني: تو انگشتي هستي كه در راه خدا خون

                                           
 – 112) و مسلم به شماره (9) كتاب الجهاد والسير باب (23/  6( ) الفتح2808بخاري شماره حديث ( -)1(

) و اين حديث را به طور كامل جندب ابن ابي سفيان روايت نموده 39) كتاب الجهاد والسير باب (1796
 است.
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 »دادن به راه خدا ندارد دانش اندك و مشهورشدن تضادي با دعوت«
ورزند،  دادن به راه خدا و تربيت مردم كوتاهي مي } بعضي از طالب در وظيفة دعوت15{

دادن مشـهور   ما با دعـوت  :گويند شان اندك است و بعضي مييا  سرماية علميبه دليل اين كه 
 فرماييد؟ آورند جنابعالي چه رهنمودي در اين زمينه ارائه مي شويم و عذرهاي ديگري مي مي

ثابت شـده كـه     از پيامبر  :* اما در بارة عذر اول يعني كمي علم و دانش بايد گفت كه
اي كـه   . پـس بـه هرانـدازه   »تبليغ كنيد، حتي اگر يك آيه باشد از من به مردم«فرموده است: 

داند بايد به مردم برساند و او با اين كار مستحق پـاداش خواهـد بـود، امـا عـذر دوم يعنـي        مي
مشهورشدن، بايد گفت: انسان بايد آنچه كه خداوند از قبيل عبادت و تعليم و غيـره بـه انجـام    

گـردان   اي بگـذارد و بـه طـور كلـي از آن روي     ا گوشهآن دستور داده انجام دهد و شهرت ر
 ،شود، با اين كه شهرت در علم و معرفت امر مطلـوبي اسـت كـه ضـرري بـراي انسـان نـدارد       

ب سـؤال نمـود و   از اصـحا  روزي پيـامبر   :گويـد كـه   مـي  بعبداهللا بن عمر بن خطاب 
درخت مثال مسـلمان  ريزد و اين  هاي آن نمي در ميان درختان درختي است كه برگ«فرمود: 

هـاي صـحرا فكـر     درخـت چيسـت؟ مـردم در مـورد درخـت      به مـن بگوييـد كـه ايـن     است،
اما  :گويد كردند، اما به خاطر من چنين آمد كه آن درخت، درخت خرما است، عبداهللا مي مي

ما را به آن خبر بـده، پيـامبر    من خجالت كشيدم كه بگويم. اصحاب گفتند: اي پيامبر خدا 
 :گويد: من به پدرم گفتم در ذهن من هم  آن درخت درخت خرما است، عبداهللا مي فرمود

 همين خطور كرده بود.
داشـتم بيشـتر    گفتي من از اين كه به اندازه چنين و چنـان مـي   عمر گفت: اگر تو آن را مي

 .)46F1(»دمش خوشحال مي
ل را كرد كه كاش فرزندش جواب سؤا چگونه آرزو مي نگاه كنيد كه عمر بن خطاب 

 شد. گفت در آن حال باعث شهرت او مي گفت، با اين كه اگر او پاسخ پرسش را مي مي

                                           
) 2811 0 64، 63) و مسلم به شماره (50)، كتاب العلم، باب (277/  1) الفتح (131بخاري به شماره ( -)1(

 ).15صفات المنافقين و احكامهم، باب ( كتاب
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مهم اين است كه اگر انسان به علـم و دعـوتش مشـهور شـد بـراي او ضـرري نيسـت و از        
آوردن شـهرت تـالش و فعاليـت نمايـد، آنجـا       شود، بلكه اگر براي بدسـت  پاداش او كم نمي

 است كه دچار گناه خواهد شد.

 فرق نفاق و ريا چيست؟
 } فرق نفاق و ريا چيست؟ و كداميك براي دعوتگر زيان بارتر است؟16{

تر است، چون نفاق يعنـي ايـن كـه انسـان      اند؛ اما نفاق بدتر و زشت * نفاق و ريا هردو بد
خير و خوبي را اظهار نمايد، در حالي كه در باطن خود شر و بدي را نهفته داشته اسـت. فـرق   

كنـد   چه نفاق عملي باشد يا نفاق عقيدتي اما نفاق عقيدتي خود را از دين خارج مـي كند  نمي
 نمايد و گاهي نه. ي گاهي انسان را از دايرة دين بيرون ميمل(والعياذ باهللا) و نفاق ع

خواهد مردم  دهد، اما مي اما ريا يعني اين كه انسان عمل صالحي را براي خدا انجام مي
دهد تا مردم او را  نمايد و با تمام توان آن را انجام مي آن كار را زيبا مي كار او را ببينند، يا

تعريف كنند، اين فرد قصد خير دارد، اما تمجيد و ستايش مردم را نيز مورد مالحظه قرار 
دهد، به اين صورت مشخص  مردم خوب انجام مي داده. بنابراين، كارش را به خاطر ستايش

هاي منافقين است، خداوند متعال  ست، با اين كه ريا عالمتي از نشانهشد كه نفاق از ريا بدتر ا

ُكُروَن  �ّاَس ٱيَُرآُءوَن ﴿ فرموده است: َۡ َّ يَ َ ٱَو َّ  َٗ ّّ قَلِي ِ با «يعني:  ].142النساء: [ ﴾١�
 .»پردازند كنند و جز اندكي به عبادت او نمي كنند و خداي را كمتر ياد مي مردم ريا مي

 »ورزند فظ قرآن و احاديث احكام اهتمام ميبه ح«
ورزند، اما به علـم   } بسياري از طالب به حفظ قرآنكريم و احاديث احكام اهتمام مي17{

 ءاكتفـا انـد   كنند و فقط بـه آنچـه از قرآنكـريم و احاديـث حفـظ نمـوده       اصول فقه توجه نمي
كيفيت فهميدن ايـن نصـوص   كنند، با توجه به اين كه علم اصول فقه علمي است كه به ما  مي

 آموزند، اميد است در خصوص اين مطلب راهنمايي فرماييد؟ را مي
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آموزي به نظر من انسان به ويژه جوان كوچـك نخسـت و    خواندن و علم * در مورد درس
قـرآن را  هـا   انـد، آن  چنين كرده قبل از هرچيز قرآنكريم را حفظ كند، زيرا اصحاب پيامبر 

نمودنـد و طالـب علـم بـه قـرآن       گرفتند، و بـه آن عمـل مـي    ن را ياد ميآموختند و معني آ مي
نيازمند است، اگر شما بخواهيد در جمعي سخنراني نماييد و بخواهيد از قرآن اسـتدالل كنيـد   

 توانيد از قرآن استدالل كنيد. و قرآن را حفظ نداشته باشيد نمي
كنم، و همچنين پس از قـرآن   ييق مجوانان را براي حفظ كالم اهللا تشومن طالب و بويژه 

األحكام)، يا (بلـوغ المـرام) اگـر در     ةدعماحاديث را آنقدر كه ميسر است حفظ نمايد مانند (
رسد و شكي نيست كه اصـول   باشد. و پس از حديث نوبت به فقه و اصول فقه مياش  توانائي

ت خواهـد آورد،  اي بزرگ بدسـ  فقه از بهترين علمهاست و هركسي آن را بداند فائده و بهره
بفهمد ذهـنش را بـا اسـتنباط     چون علم اصول فقه قواعد و ضوابطي است كه اگر انسان آن را

 دهد. احكام از داليلش بواسطة اين قواعد و اصول تمرين مي

 »وجوب تواضع براي رساندن حق«
دهند، و حالتي در دعوت به خود  } حكم دعوتگراني كه مردم را دعوت مي18{

خواهند بدست بياورند چيست؟ و  ويا هدايت مردم را با التماس و گدايي ميگيرند كه گ مي

َِ  َ�َٰيۡحَيٰ ﴿ نظر شما در بارة فرمودة الهي چيست كه گفته است: ََِ�َٰب ٱَُ  ﴾بُِقّو�   ۡل
 .»اي يحيي كتاب را با قوت برگير«يعني:  ].12مريم:[

دهند كه گويي بر  مي* حقيقت امر اين است كه دعوتگراني كه مردم را طوري دعوت 
شان  ممكن است بر اثر ضعف شخصيت و ضعف دعوت اند، آمدهها  آن گدايي مال پيش

كنند، يعني فرد دعوتگر  توزي دعوت داده شده چنين مي باشد و گاهي بر اثر عناد و كينه
شود،  كوتاهي در شخصيت و دعوت و توانايي ندارد. اما حالت فردي كه دعوت داده مي

بايد با آرامش و آساني و نرمي با او صحبت كرد. بنابراين، چنين دعوتگري  طوري است كه
آمده نبايد مقصر ها  آن دهد كه گويا براي گدايي پيش اي دعوت مي را كه مردم را بگونه
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كند، اما بايد  اشتباه كرده است، چون حالت دعوت شونده چنين ايجاب مي :بدانيم يا بگوييم
رنه هر فردي يي او بايد بر مقتضاي حال باشد وولي قوت و توانا انسان در دعوتش قوي باشد،

بايد كتاب الهي را با قوت بگيرد، همانطور كه خداوند در مورد بني اسرائيل گفته است: 

ُٰ�  بُِقّو�  ﴿ َٰ ۡي ََ ْ َمآ َءا وا َُ با قوت برگيريد آنچه را به شما محكم و «يعني:  ].٦٣ة: البقر[ ﴾َُ
ها  آن آورد تا اين امر را برها  آن ند كوه را از جاي بركند و بر باالي سر. بلكه خداو»ايم داده

َُۡقَنا ﴿ الزم بگرداند: َّ نّهُ  ۡ�ََبَل ٱ۞�ۡذ 
َ
نّهُ  ۥفَۡوَ�ُهۡ  َكَ

َ
َ ْ ْ َمآ  ۥُظّلة� َوَظّنٓوا وا َُ َُ ب بِِهۡ   َواقُِع

ُٰ�  بُِقّو�   َٰ ۡي ََ نگاه ها  آن را بر فراز سروه هنگامي را كه ك«يعني:  ].171األعراف: [ ﴾َءا
 افتد به و ايشان گمان بردند كه بر سرشان فرو مي ي استآنچنان كه انگار سايه بافداشتيم، 

 .»محكم و با قوت برگيريدايم  گفتيم آنچه را به شما دادهها  آن
كند كه انسان براي رسيدن حق به  پس انسان بايد قوي باشد، اما گاهي دعوت ايجاب مي

 ن شخص متواضع و فروتن باشد.پذيرفتن آن در برابر آخصي و ش

 »ابتدا بايد خودمان را اصالح كنيم«

ُّ�  ّمن َضّل �َِذا ﴿ } تفسير آية19{ ُّ َّ يَ نُفَسُ�ۡ   
َ
ُُ ۡ ٱَعلَۡيُ�ۡ  أ ُۡ  ﴾ۡهََُد

گمراهي گمراهان شيد هنگامي كه شما هدايت يافتيد، مواظب خود با«يعني:  ].١٥٠ة:املائد[
 چيست؟ و نظر شما در اين مورد چيست؟ »رساند زياني نمي به شما

* نظر من همان است كه خدا فرموده، خداوند ما را دستور داده كه خودمان را اصالح 
كنيم و صالح و درستكاري خودمان را حفظ كنيم و اگر كسي از مردم گمراه شد گمراهي 

ّكِرۡ ﴿ فرموده است:دهد، همانطور كه خداوند به پيامبرش  او به ما ضرري نمي ََ نَت  فَ
َ
ٓ أ َما ّّ ِ �

ّكِر�  ََ ّّ  ٢ّلۡسَت َعلَۡيِه  بُِمَصۡيِطر    ٢ُم ِ ٰ َوَ�َفَر  � َّ بُُه   ٢َمن تََو ِ َّ ُ ٱَ�ُيَع اَب ٱ َّ ََ ۡ�َ�َ ٱ ۡلَع
َ
�ۡ 

تو پند و اندرز بده و يادآوري كن، چرا كه تو تنها «يعني:  ].٢٤ -٢١ة: الغاشي[ ﴾٢
اي و بس تو بر آنان چيره و مسلط نيستي. اما كسي كه پشت كند و  كننده ادآوريپنددهنده و ي

پس هرگاه انسان هدايت را در پيش  »رساند ين عذاب را بدو ميتر بزرگ كفر ورزد، خداوند
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گرفت، هركسي سرپيچي نمايد به او ضرري نخواهد رسيد، اما اگر مردم براي تغيير منكر 
خداوند همه را به عذاب خود گرفتار نمايد، آنگونه كه فرموده اقدام نكنند، نزديك است كه 

ْ ٱوَ ﴿ است: ّ  َُّقوا ََ ّّ تُِصي َُۡنٗة  ِ ِينَ ٱف آّصٗة  وَ  َّ ََ ْ مِنُ�ۡ   ْ ٱَظلَُموا ّن  ۡعلَُموٓا
َ
َ ٱأ  ۡلعَِقابِ ٱَشِديُد  َّ

گير كساني  دامنها  و مصيبتي به دور داريد كه تنخويشتن را از بال«يعني:  ].25األنفال: [ ﴾٢
 .»كنند و بدانيد كه خداوند داراي كيفر سخت و مجازات شديد است گردد كه ستم مي نمي

شوند، در قيامت به تو هيچ ضرري نخواهند رساند، نه از  بله افرادي كه مرتكب گناه مي
افزايند، مگر اين كه در وظيفة خود يعني  كنند و نه به گناهانت مي هايت كم مي نيكي
دادن به راه خدا و امر به معروف و نهي از منكر كوتاهي نمايي آنگاه برايت ضرر  تدعو

به تو متوجه نشده، بلكه از طرف خودت هست، چون ها  آن خواهد بود، اما اين زيان از طرف
اي و خداوند  اي و خودت هدايت نشده اي كه خداوند بر تو واجب گردانده انجام نداده وظيفه

ُّ�  ّمن َضّل �ِذَا ﴿ قرار داده است و فرموده: شدن را شرط هدايت ُّ ُُ ۡ ٱَّ يَ ُۡ ََُد يعني:  ﴾ۡه
 .»رساند هنگامي كه شما هدايت يافتيد، گمراهي گمراهان به شما زياني نمي«

دادن به راه خدا و امر به معروف و نهي از منكر را با  و مشخص است كه كسي دعوت
 يد، چنين فردي به طور كامل هدايت نشده است.وجود اين كه بر او واجب است ترك نما

 وسايل بر حسب مقاصد و اهداف
شـوند بـه ايـن معنـي كـه       دادن به راه خـدا تـوقيفي محسـوب مـي     } آيا وسايل دعوت20{

هاي ارتباطي و غيره جايز نيست و بايد فقط از وسايلي در  استفاده از وسايل جديد مانند رسانه
 از آن استفاده شده است؟ مبر دعوت كار گرفت كه در زمان پيا

همانطور كـه نـزد اهـل علـم      اند، * ما بايد اين قاعده را بدانيم كه وسايل بر حسب اهداف
مقرر است كه وسيلة احكام مقصد را دارد، تا زماني كه وسـيله حـرام و ممنـوع نباشـد و اگـر      

ي جايز و مباح بود و وسيله چيز حرامي بود خير و خوبي در آن نخواهد بود. اما اگر وسيله امر
رساند از نظر شرعي مقصد و هدف است، اشكالي ندارد، اما منظور اين نيسـت   اي مي به نتيجه
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اعراض كنيم و از مواعظ آن به كار نگيريم به بهانة اين كـه از   از كتاب خدا و سنت پيامبر 
دعـوت   شود، در صورتي ممكن است مـا ايـن را وسـيلة    وسيلة جديدي در دعوت استفاده مي

براين، در دعـوت الزم اسـت كـه انسـان از     بنـا  دانند. رادي آن را وسيلة دعوت نميبدانيم و اف
اي استفاده كند كه مردم بر آن اتفاق دارند تا دعـوت بـر اثـر اخـتالف مـردم مخـدوش        وسيله
 نشود.

ممكن است گاهي مصـلحت طـوري    ،آوردن را دانست اما بايد فرق دعوت و دل به دست
بـا  انـد   شدن به كتاب و سـنت بـه دعـوت پيوسـته     داده جواناني را كه بعد از دعوت باشد كه ما

شان را بيشتر به دست آوريم، چيزهايي كه بـراي ديـن    چيزهاي جايز و مباح جمع نموده و دل
 گريزان نباشند. ما و دعوت زياني نخواهد داشت، تا جوانان از دعوت

 »سپس هر وسيلة جايزي ،نخست كتاب و سنت«
هاي دعوت با يكديگر اختالف دارنـد،   } دعوتگران به راه خدا در مورد وسايل و راه21{

دهنـد   هاي متنـوع انجـام مـي    دانند، و افرادي را كه فعاليت بعضي دعوت را عبارتي توقيفي مي
 پذيرند، اميد است راه درست را در اين مورد بيان داريد؟ نمي

دادن به راه خدا  ، بدون ترديد دعوت* سپاس خداوندي را كه پروردگار جهانيان است

ِ  ۡدعُ ٱ ﴿ عبادت است، همانگونه كه خداوند به آن دستور داده است: ََِّ  ب ََ َمةِ ٱ�َِ�ٰ َسَِيِل  َۡ ِ �ۡ 
ِ  ۡ�ََسَنةِ� ٱ لَۡموِۡعَظةِ ٱوَ  َسنُ  ّلِ� ٱَوَ�ِٰدلُۡه  ب َۡ َ

ان را اي پيغمبر مردم«يعني:  ].125النحل: [ ﴾ِ�َ أ
اندرزهاي نيكو و زيبا به راه پروردگارت فرا خوان، و با ايشان به به جا و  با سخنان استوار و

 .»شيوة هرچه نيكوتر و بهتر جدال كن
كند. و شكي  دستور الهي را جامة عمل پوشانده و با اين كار خودش را به خدا نزديك مي

سنت پيامبر  توان مردم را به راه خدا دعوت داد كتاب خدا و نيست بهترين چيزي كه با آن مي

 َها﴿ ين اندرزگو براي انسانيت است:تر بزرگ است. چون كتاب خدا ُّ َ
َ � قَۡد  �ّاُس ٱ َٓ

َُِّ�ۡ  وَِشَفآء� لَِّما ِ�  َّ آَءتُۡ�  ّموِۡعَظة� ّمِن  َّ  لّصُدوَِ ٱََ ِ ِمن ۡۡ  ﴾٥َوُهٗدى َوََۡ�َة� ّلِۡلُم
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براي شما اندرزي و درماني براي سوي پروردگارتان اي مردمان از «يعني:  ].57يونس:[
، و همچنين »هاست آمده است و هدايت و رحمت براي مؤمنان است سينه چيزهايي كه در

اي  چنان موعظه ها وقت ترين موعظه و پند است، او براي اصحابش بعضي بليغ گفتة پيامبر 
اشكبار  ها چشم خورد و تكان مي از سخنراني او  ها دل گويند: نمود كه اصحاب مي ايراد مي

 شدند. مي
پس اگر انسان بتواند با اين وسيله موعظه بگويد، شكي نيست كه اين وسيله بهترين وسيلة 
دعوت است و اگر به اين نتيجه رسيد كه به كتاب و سنت وسايلي ديگري كه خداوند جايز 

مل چيزهاي دادن اضافه نمايد، اشكالي ندارد به شرط اين كه وسيله شا قرار داده براي دعوت
و يا  ها و يا بازي نقش اصحاب  ها و نمايش حرام چون دروغ يا بازي نقش كافر در سريال

رود كه با اين كارها به يكي از  يكي از ائمه بعد از صحابه و امثال چيزهايي كه بيم آن مي
 ها شامل تشبه مرد و زن با بزرگان توهين شود نباشد، و همچنين نبايد اين سريال و نمايش
لعنت كرده است  پيامبر  :يكديگر باشد، به علت اين كه در حديث صحيح آمده است كه

 كنند. كنند و از مرداني كه خود را به زنان تشبيه مي از زناني كه خود را به مردان تشبيه مي
مهم اين است كه اگر از اين وسايل گاهي براي جذب مردم استفاده كرده شود، و شامل 

 ي نبود به نظر من اشكالي ندارد.چيز ممنوع و حرام
دادن به راه خدا  كردن از اين وسايل و آن را تنها راه و وسيله دعوت اما زياد استفاده

اي كه فردي كه دعوت داده  به گونه قراردادن و اعراض از كتاب خدا و سنت پيامبر 
، به نظر من درست شود به غير از اين وسايل و ابزار با ديگر چيزي تحت تاثير قرار نگيرد مي

دانم، زيرا رهنمود مردم به غير از كتاب و سنت به چيز  نيست، بلكه من اين كار را حرام مي
دادن به راه خدا كار منكر و زشتي است، اما اگر اين اهرم و وسيله  ديگر در دعوت

 از آن كارگرفتن اشكالي ندارد. ها وقت دربرگيرنده امر ممنوع و حرامي نباشد در بعضي

 »روش استفاده كند مفيدترين دعوتگر بايد از«
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گيرنـد و بعضـي    } بعضي از دعوتگران روش تعليم و تربيت را در دعـوت پـيش مـي   22{
 شيوة وعظ و سخنراني را، كدام روش مفيدتر است؟

هـا و   هاي الهي اين است كه بندگانش را طوري آفريده كه راه * به نظر من يكي از نعمت
 گيرند. دعوت به كار مي ابزارهاي مختلفي را در

بطور مثال فردي سخنور است و خداوند به او توانايي در سخنوري بخشـيده و سـخنش را   
گفتن بهتر است. و يا فردي را خداوند نرمي و  گوييم: براي تو وعظ مؤثر گردانيده ما به او مي

ود، بـه او  عطوفت عنايت كرده تا مردم را تربيت كند و از اين ناحيـه در جمـع مـردم وارد شـ    
گوييم: اين شيوه براي تو بهتر است اگر توانايي سخنراني نداشته باشد، زيـرا بعضـي مـردم     مي

توانند خوب سخن بگويند، و بايد دانست كه خداوند فضل خـويش را بـر    دعوتگرند، اما نمي
 بندگانش تقسيم نموده است، و بعضي را از بعضي باالتر قرار داده است.

ترين شيوه را به كار گيـرد، و خـودش را بـه     بايد مفيدترين و مناسب پس به نظر من انسان
جستن از خدا به آنچـه   آيد، مشغول نكند، بلكه با اعتماد به نفس و ياري كاري كه از او برنمي

تواند اقدام كند، تا اگر براي او اشكالي پيش بيايد و يا مورد اعتراض قرار گيرد، بتوانـد از   مي
 هد.آن خودش را رهايي د

به بهترين راه ها  آن دعوت بده به راه پروردگارت با حكمت و پند و نيكو و با«
 »مجادله كن

گيرند،  دادن به راه خدا در پيش مي هاي متعددي است كه دعوتگران در دعوت } راه23{
توان جوانان را به  راهي را كه شما در دعوت در پيش گرفته ايد و راهي را كه از خالل آن مي

دادن حكـام و مسـئولين    دادن نصيحت كرد و بويژه در مورد دعوت چگونگي دعوتروش و 
امر و توده مردم و جوانان پايبند به اسالم و جوانان فاسد و ديگر اقشار مختلف مردم كدام راه 

 بهتر است؟
دانم، اما  ام و خودم را در بسياري از كارها مقصر مي هايي داشته * به هرحال، من كوتاهي

ام، اين است كه در هر دعوتي كه با آن چه  دادن در پيش گرفته من براي دعوت راهي كه
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كنم تا روشي را اختيار كنم كه به نظر  ها، تالش ميتر كوچك بزرگان مخاطب من باشند چه
كنم كه خداوند به  رساند، و من به اين روش مردم را راهنمايي مي من زودتر به هدف مي

ِ  ۡدعُ ٱ﴿ بندگانش تعليم داده است: ََِّ  ب ََ َمةِ ٱ�َِ�ٰ َسَِيِل  َۡ ِ ِ  ۡ�ََسَنةِ� ٱ لَۡموِۡعَظةِ ٱوَ  ۡ�  لِّ� ٱَوَ�ِٰدلُۡه  ب
َسُنۚ  َۡ َ

ان را با سخنان استوار و به جا و اي پيغمبر مردم«يعني:  ].125النحل: [ ﴾ِ�َ أ
بهتر  اندرزهاي نيكو و زيبا به راه پروردگارت فرا خوان و با ايشان به شيوه هرچه نيكوتر و

 .»جدال كن
كند، و ممكن نسيت كه ما يك حكم  و دعوت با توجه به وضعيت هر فردي فرق مي

عمومي را ارائه بدهيم كه شامل هر فرد و هر حالتي باشد، گاهي ممكن است بهتر اين باشد 
دادن به او به حق چيزي نگوييم، زيرا او در وضعيتي  كه ما با فرد مورد نظر در مورد دعوت

رسد كه سخنان ما را بپذيرد و يا ممكن است او در جواب تو  رد كه بعيد به نظر ميقرار دا
دهندة آن  كني كه اگر انجام چيزي بگويد كه گناهكار شود و يا گاهي منكري را مشاهده مي

را از انجام منكر بازداري، و يا از او بخواهي كه از منكر دست بكشد، ممكن است اين فرد 
ي تر بزرگ يا از انجام منكر بازداشته شده، دست به منكر و جنايت كه دعوت داده شده و

كند و بايد از  كند كه حالت و موقعيت دعوت چه ايجاب مي بزند. به هرحال، انسان نگاه مي
 اي كار گرفت چگونه فرد مورد نظر را مخاطب قرار داد. چه شيوه

 »ندادن از خالل وسايل جديد ارتباطي مانند تلويزيو حكم دعوت«
 ها در عصر ما نقش مهمي دارند، آيا } با توجه به اين كه وسايل ارتباط جمعي ورسانه24{

ها در پخش برنامه و رساندن  در دعوت واجب است و از همه رسانه به نظر شما استفاده از آن
هـاي   توان به مردم رساند كه بـا رسـانه   مي پيام به مردم بهتر است، و چيزهايي بوسيلة تلويزيون

گويـد: مشـاركت در وسـايل     توان به مردم رساند و نظر شما در مورد كسي كه مـي  گر نميدي
كننـد و مشـاركت بـا     ها منكرات را پخش مي ها جايز نيست، زيرا رسانه ارتباط جمعي و رسانه

 آن اعتراف به صحت اين منكرات است؟
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ابـزاري  ها  اين چون دادن به راه خدا الزم است، ها در دعوت از رسانه * به نظر من استفاده
هـا   توان از رسـانه  هاي مختلفي مي شود و به نظر من به صورت هستند كه با آن اقامه حجت مي

اي را براي دعـوت بـه توحيـد و     دادن به راه خدا استفاده كرد به اين معني كه برنامه در دعوت
اختصـاص  دادن به عقيده و آنچه مربوط به اسـماء و صـفات الهـي اسـت،      بخشي را به دعوت

دادن به اخالص عبادت براي خـدا طـوري كـه هـدف انسـان از       بدهيم و قسمتي را در دعوت
كردنش، ذلت براي حاكمي يا براي كسي كه از او باالتر است، نباشد و امثال ايـن... و   عبادت

در بخش ديگري به فقه و عبادت و غيره بپردازيم و در قسمتي از معامالت مثل نكاح و غيـره  
 خالصه يعني اين كه دعوت گسترده و فراگير باشد. بحث شود،

و نبايد اين مطالب انباشته ارائه شود كه بيننده يا خواننده از آن خسته شود، بلكه به مطالبي 
مند شوند به شرط اين  شود كه مردم را خسته و ملول نگرداند، تا مردم از آن بيشتر بهره ءاكتفا

 باعث گمراهي و فاسدكردن اخالق مردم شود.اي گناجنده نشود كه  كه چنان برنامه
كردن اين وسايل و عدم مشاركت در آن سببي براي تـرك منكـر    اما به نظر من اگر ترك

شود، ترك آن الزم است تا منكر ترك شود، و سپس بعد از ترك منكـر راه بـراي آنچـه     مي
 بهتر است گشوده شود.
ها براي  اعث زيان گردد، طوري كه فرصتها مفيد نباشد، بلكه بيشتر ب اما اگر ترك رسانه

بـراي نشـر   و بيشتري خالي بماند، به نظر من الزم است از ايـن فرصـت    تر بزرگ پخش زشتي
شود  ها پخش مي ها استفاده كرد، و منكري كه از رسانه ز خالل رسانهدادن به راه خدا ا دعوت

شـود، بلكـه آن برنامـه     يكنـي پخـش نمـ    مردم بيان مـي در وقتي كه تو هدايت و خير را براي 
جداست، پس هركسـي كـه هـدايت و خيـر را بخواهـد بـه آن گـوش داده و آن را مشـاهده         

 كند، و وقتي كه زمان پخش برنامه مبتذل و منكر باشد تلويزيون يا راديو را خاموش كند. مي
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 »به نظر من نوارهاي اسالمي بسيار مهم است«
دادن به راه خـدا قـرار گرفتـه اسـت،      ي دعوت} نوار اسالمي اهرم و وسيلة مهمي برا25{

هايي براي افرادي كه در مركز پخش نوار  گوييد؟ و چه توصيه جنابعالي در مورد نوار چه مي
 كنند داريد؟ فعاليت مي

باشـد، و فايـده بزرگـي دارد، امـا بـه       * به نظر من نوار اسالمي بسيار مهم و قابل توجه مـي 
فكرشـان را فقـط در كميـت متمركـز      :گـويم كـه   ت دارند مـي برادراني كه در اين زمينه فعالي

به كيفيت باشد؛ چـون بعضـي نوارهـا هرنـوع مطالـب را      ها  آن نكنند، بلكه بايد بيشترين توجه
را نـرم   هـا  قلـب  بيني كـه سـخنراني ايـراد نمـوده كـه      دربر دارند، به طور مثال سخنراني را مي

اني شـامل احاديـث ضـعيف و موضـوع     كند، خوب است اشـكالي نـدارد، امـا ايـن سـخنر      مي
آيـد   كه بر اثر آن شري به وجود مـي اند  نسبت داده شده اي است كه به پيامبر  وخودساخته

دهـد   اي فردي كـه بـه آن نـوار گـوش مـي      كه خطر آن بيشتر از اين است كه براي چند دقيقه
نسـبت داده   شود، زيرا اين سخن يك مطلب دروغ و خودساخته كه به پيـامبر   دلش نرم مي

كردن آن از ذهن شـنونده مشـكل خواهـد     دهد كه بيرون مي شود را در ذهن شنونده جاي مي
بود. بنابراين، به نظر من بايد افرادي كه در پخش و ضبط نوار فعاليت دارند به اين بعـد قضـيه   

ين بر عنايت كامل داشته باشند، و بايد بدانند كه هر نقصان و خللي در عقيده و اخالق به مسلم
پيش خداوند مسئول هستند، پس عنايـت و  ها  آن كنند برسد، پخش ميها  آن اثر نوارهايي كه

توجه به اين امر الزم است تا مردم دچار لغزش و انحراف نشوند، زيرا افراد عامي وقتي نواري 
ر آورد و مؤثر است بـه آن دلبسـته و د   را نرم و مردم را به گريه درمي ها دل را گوش كنند كه

شود، در حالي كه ايـن   گير مي شان جاي اذهان و اين معلومات باطل در ،شوند آن منهمك مي
 امر بسيار خطرناك است.

 »دعوتگران نبايد با يكديگر قطع رابطه كنند«
} آيــا بــراي دعــوتگران جــايز اســت، در بــين خودشــان قطــع رابطــه كننــد بــه ســبب 26{

 هاي دعوت؟ شان در روش اختالف
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فرمـوده اسـت:    ن جايز نيست كه از يكديگر قطع رابطه كنند، زيرا پيـامبر  * براي مؤمنا
 .»بيش از سه روز برادرش را ترك كندبراي هيچ مؤمني روا نيست كه «

گفتن و قهركردن با او جايز نيست، مگـر   حتي اگر مؤمن مرتكب گناهي شده باشد، ترك
او را ترك كند و از او قهـر نمايـد   گفتن او مصلحتي باشد، مانند اين كه اگر  اين كه در ترك

كعب بن مالك و آن دو نفر ديگري را كه از شركت  از گناه دست بردارد. بنابراين، پيامبر 
گفـتن   كـردن و تـرك   در غزوه تبوك تخلف ورزيده بودند، ترك گفت، پس اگر در پشـت 

و اگر نه، نبايد پشت كرد، ها  آن را ترك گفت و بهها  آن افراد فاسد مصلحتي راجح بود، بايد
باشـد،   هاي فاسد مي پشت نمود، و اين حكم در مورد عموم انسانها  آن قهر كرد و بهها  آن از

اما دعوتگران به راه خدا برايشان مناسب نيست، بلكه جـايز نيسـت كـه از يكـديگر بـه سـبب       
ر هاي دعوت با يكديگر قطع رابطه نمايند، بلكه هريـك از روش ديگـري د   اختالف در شيوه

 صورتي كه مفيدتر و كارسازتر باشد بايد استفاده كند.

اي اختالف دارد و دليل دارد  ناسزاگفتن با عالمي كه با اهل علم در مسئله«
 »جايز نيست

} مردي با بسياري از اهل علـم در يـك مسـئله اختالفـي مخالفـت كـرده اسـت، آيـا         27{
ن او را بـا ناسـزاگفتن آمـاج حمـالت     تـوا  توان با اين مرد براي خدا بغض ورزيد، و آيا مي مي

 قرار داد.
(جمهور) اختالف كرد، و دليلـي بدسـت آمـد     ء* نه، هرگز: اگر فردي با توده بيشتر علما

كه نظر او درست است، ناسزاگفتن او جايز نيست و نيز نبايد ما با خشونت با او رفتار كنـيم، و  
كه بايد با اين فرد ارتباط برقرار كـرد و  جايز نيست كه مردم را از او برحذر داريم، بل همچنين

 با او مناقشه شود.
 ءكنند در اين مسايل علما و مردم گمان مي اند، مسائل بسياري هست كه از فهم مردم بدور

شود كه فرد  گيرد، ديده مي اما وقتي موضوع، مورد بحث و پژوهش قرار مي اند، اجماع كرده
پذيرنـد و   هاي منصف گفتة او را مي لي است كه انسانداراي دالي ءمخالف با تودة بيشتر علما
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كنند. درست است كه اغلب نظر و قول تـوده بيشـتر علمـا (جمهـور) صـحيح       از او پيروي مي
به طور قطـع درسـت اسـت،     ءاست، اما به معني اين نيست كه گفتة جمهور و تودة بيشتر علما

 ست.مخالف است حق ا ءبلكه گاهي نظر فردي كه با جمهور علما
اجماع و اتفاق نظر ندارند، نبايد  ءو تا زماني كه مسئله از مسائلي باشد كه در آن علما

مخالف است، مورد انكار و نكوهش قرار داد، و نبايد كينه و  ءفردي را كه با جمهور علما
 ارقر نفرت او را در دل داشت، و نبايد بدگوئي و غيبت او را كرد، بلكه بايد با او ارتباط بر

 د و با او بحث شود و به منظور اثبات حق با او مناقشه شود، و خداوند متعال فرموده است: شو

نَا ﴿ ِۡكرِ َ�َهۡل ِمن ّمّدكِر   ۡلُقۡرَءانَ ٱَولََقۡد �َّ�ۡ ِّ ِ ما قرآن را براي «يعني:  ].17القمر: [ ﴾١ل
 .»گيرنده هست عبرتآيا پند پذيرنده و  ايم، ان ساختهذكر آس

به دنبال حق باشد و در قرآن فكر و تدبر نمايد، خداوند راه حق را برايش هركسي كه 
هركسي در قرآن به «گفته است:  /كند، همانگونه كه شيخ احمد عبدالحليم  آسان مي

 .)47F1(»شود بر كند راه حق برايش واضح ميقصد طلب هدايت تد

 »اگر در چيزي اختالف كرديد، آن را به خدا و پيامبرش برگردانيد«
} براي جلوگيري از اختالف، ضوابط همكاري و فعاليت با دعـوتگران بـه نظـر شـما     28{

 چيست؟
بدون ترديد ضابطه در اين اختالف بازگشت به آن چيزي است كه خداوند ما را راهنمايي 

َها﴿ كرده است: ُّ َ
َ � ِينَ ٱ َٓ َّ  ْ يُعوا َِ

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنوٓا َّ  ْ يُعوا َِ

َ
َِ  لّرُسوَل ٱَوأ ْو

ُ
ۡمرِ ٱ َوأ

َ
مِنُ�ۡ   فَِِن  ۡ�

ء  فَُرّدوهُ �َِ�  ۡ ََ  �ِ  ُُۡ ٰلَۡ� َٰ ِ ٱتَ ِ  لّرُسولِ ٱوَ  َّ ِمنُوَن ب ۡۡ ُُۡ  تُ ِ ٱ�ِن ُكن � ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  َّ رِ َِ �  ��ۡ ََ َ�ٰلَِ  
سَ  َۡ َ

ًَ  نُ َوأ وِ�
ۡ
پيغمبر  اي كساني كه ايمان آورده ايد، از خدا و از«يعني:  ]59النساء: [ ﴾٥تَأ

طاعت كنيد و از كارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري نماييد و اگر در چيزي ا

                                           
 ).103م ص  1987 – 1407شرح واسطي تأليف محمد خليل هراسي چاپ ( -)1(
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اختالف داشتيد، آن را به خدا و پيغمبر برگردانيد، اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد، 
 .»تر است اين كار براي شما بهتر و خوش فرجام

َُلَۡفُُ ۡ ٱ َوَما﴿ ُمهُ  َۡ َۡ ء  فَُح ۡ ََ ِ ٱ�َِ�  ۥٓ �ِيهِ مِن  در هر چيزي «يعني:  ].10الشوری: [ ﴾َّ
  .»گردد داوري آن به خدا واگذار ميداشته باشيد  كه اختالف

پس در مورد كسي كه از جادة صواب در عقيده و يا در عمل منحرف شده است، يعني 
ردد و در امور علمي و عملي، وظيفة ما اين است كه با او مناقشه كنيم تا حق برايش روشن گ

به حق بازگردد، اما در مورد اشتباهات چنين فردي ما بايد اشتباه را بيان كنيم و به اندازة توان 
از آن تحذير كنيم و با وجود اين ما نبايد از خداوند نااميد بشويم، زيرا خداوند اقوامي را كه 

به اهل ها  آن و را به حق بازگرداندهها  آن هدايت نموده و اند، هاي بزرگي بوده داراي بدعت
مشهور  /و بر هيچيك از ما پوشيده نيست كه در مورد ابوالحسن اشعري اند  سنت گرويده

است كه او تا چهل سال با گروه معتزله بود، بعد براي مدتي كمي بهتر شد پس از آن خداوند 
او را به راه راست و مذهب امام احمد كه مذهب اهل سنت و جماعت است، هدايت نمود. 

خالصه اين كه مسائل عقيدتي مهم است و بايد در آن يكديگر را نصيحت نمود، پس 
 همانطور كه در امور عملي خيرخواهي و نصيحت واجب است.

 »اگر هدف از مناظره اظهار حق باشد، اشكالي ندارد«
 را آن سلف كه است روشي دارند، اختالف يكديگر با كه افرادي ميان مناظره روش }29{

 اعـاده  دوباره روش اين شما نظر به آيا ندارد، وجود تقريباً شيوه اين امروزه اما اند، هگرفت كار به

 است؟ مصلحت شيوه اين بازگرداندن آيا و شود،
 شـرط  به اما است، خوبي كار دارند، اختالف يكديگر با كه افرادي ميان مناقشه من نظر به *

 باشـد،  لندبسـر  خـدا  كلمة كه باشد اين آن از هدف كه طوري باشد، نيت حسن با همراه كه اين

 از آن كـردن  تـرك  باشـد،  آن نشـاندن  كرسـي  بـه  و خـود  نظر به كمك مناظره از هدف اگر اما

 داشـته  وجـود  ما زمان از بيشتر سلف عملكرد در حق به رسيدن هدف و است. بهتر دادنش انجام

 است.



 107 بخش دوم: رهنمودهايي براي جوانان بيداري اسالمي

 

 

 خـود  نظر كنند مي تالش كنند، مخالفت امري در اگر كه بينيد مي را مردم از بعضي بنابراين،

 اسـت  امري اين و كنند، تقويت آيند، نمي حساب به مناظره موازين در كه ضعيفي چيزهاي با را

 رثا بر كه ترسند مي زيرا مردم، تودة انظار در بويژه بپرهيزند مناظره از مردم بعضي شده باعث كه
 و شود، مشتبه مردم براي مسئله و كند، آميخته باطل با را حق مخالف فرد بيان، شيوائي و تأجر
 حـق  و حـق  اهـل  طرفداران ديگر بر بلكه كننده، مناظره متوجه تنها نه بزرگي ضرر وقت اين در

 ورد را خـود  و كـرده  پرهيز هايي مناظره چنين از داشتند دوست مردم بنابراين، شد. خواهد وارد

 و نمايـد  تأليف كتابي عالم، كه است ممكن اينگونه مناظره خطر تالفي من نظر به اما دارند، نگه
 كـه  دارد بيـان  و نمايـد  ذكـر  را مخـالف  طرف داليل سپس كند، ذكر دليل با را خود هاي گفته

 به كه است خوبي و سالم راه شك بدون راه اين است، ضعيف نويسنده داليل برابر در او داليل

 رسيد. توان مي گيرد مي انجام مناظره آن براي كه هدفي
 و تاليفـاتش  و عبـدالحليم  احمـد  شـيخ  ماننـد  زمينـه  ايـن  در اي نويسـنده  هـيچ  و نوشـته  هيچ

 آن بـراي  داليلي و نمايد، مي ذكر را مخالف قول ابتدا امام است، نكرده زيباكار / شاگردش

 را آن سـپس  و دانند، نمي را آن مخالفان خود كه هستند چنان داليل از بعضي حتي كند مي بيان

 و اسـت،  انصاف كمال اين و كند، مي ذكر را دوم قول داليل و دهد، مي پاسخ آن به و نموده رد
 خـاطر  بـه  فقط نيست ممكن او براي كه بداند بايد و است، مسئول خدا پيش كه بداند بايد انسان

 شود. مي ضررمند قيامت روز در چون كند، اختيار را اي گفته نفس هواي از پيروي

 در عقل است پذيرفتن اسباب جهالت است در دين و سفاهتن
 و اسـت،  گرفتـه  عهـده  بـه  را ديـن  ايـن  حفاظـت  تعـالي  خداي گويند: مي كه افرادي }30{

 چگونـه  را افـراد  ايـن  است، ودههبي دهند، مي انجام اسالم به خدمت در دعوتگران كه كارهايي

 داد؟ پاسخ بايد
 اسـباب  نپـذيرفتن  گـرايش  ها اين گرايش زيرا است، آسان و سهل افراد اين به گفتن خپاس *

 خداونـد  اسـت،  خـردي  بـي  و ديـن  بـه  جهـل  از ناشـي  اسباب نپذيرفتن كه نيست شكي و است،

 قبيـل  از دعوتگران كارهاي آن اسباب و باشد، اسبابي بايد اما گرفته، بعهده را دين اين حفاظت
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 كـرد،  اسـتفاده  نبايـد  اسباب از گويد نمي كه كسي و است، آن به دادن وتدع و دين بيان و نشر

 برايـت  فرزنـدي  تو تقدير در خداوند اگر نكن، ازدواج بگويد: كسي به كه ماند مي فردي مانند

 اگـر  نكـن،  تالش روزي آوردن بدست براي بگويد: يا شد، خواهي فرزند صاحب است، نوشته

 رسد. مي تو به دشخو يزرو كرده مقدر برايت خداوند

ِۡكرَ ٱ�ِنّا َ�ُۡن نَّلۡ�َا ﴿ است: فرموده متعال خداوند كه دانيم مي ما  ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥ�نّا َ�ُ  َّ
 .»باشيم مي آن پاسدار ما خود و ايم، فرستاده را قرآن خود ما« يعني: ].9احلجر: [

 چنين گيرد، نمي انجام باسبا بدون كارها داند مي كه خويش علم به توجه با خداوند و

 اسباب آن وسيلة به كه نموده مقدر را اسبابي دين حفظ براي خداوند بنابراين، است. فرموده

 شود. مي حفظ دين
 شد، حفظ عملي و عقيدتي هاي بدعت از ها آن بوسيلة دين كه بينيم مي را گذشته علماي لذا

 دفاع به ما بايد پس داشتند، مي بيان مردم براي را حقايق و نوشتند مي و كردند مي سخنراني ها آن

 موظف كار اين به را ما خداوند كه آنجا از خدا بندگان ميان آن نشر و آن از حمايت و دين از

 شود. مي محقق دين شدن حفظ كار اين با و خيزيم بپا نموده

 بهترين چيزي كه انسان بايد مورد توجه قرار دهد كتاب خدا است
 كنند؟ استفاده توانند مي آن از دعوتگران كه هست هايي كتاب چه داخ كتاب از بعد }31{
 را آن انسـان  بايـد  كـه  است متعال خداوند كتاب عمل و تعلم و خواندن براي چيز بهترين *

 يـاد  را آيـه  ده آن تـا  رفتنـد،  نمـي  پـيش  بيشتر آيه ده از  پيامبر اصحاب دهد، قرار توجه مورد

 تـا  رفتند مي پيش همينطور و نمودند، مي عمل آن به و گرفتند، مي فرا را آن مفاهيم و گرفتند مي

 گرفتند. فرا همزمان را عمل و علم و قرآن نهايت در كه اين
 فـتح  ماننـد:  انـد،  نگاشـته  بـرآن  ءعلما كه هايي شرح و  پيامبر صحيح احاديث قرآن از بعد

 دهد. قرار نايتع مورد تگردعو بايد را آن امثال و سالم،ال سبل و األوطار، نيل و الباري،
 شـاگردش  و عبدالحليم احمد شيخ مانند هستند، اعتماد مورد كه علمايي تأليفات آن از پس

 خداترسـي  و زيـاد  دانـش  بـه  كه است زياد تعدادشان كه علمايي ديگر و التميمي عبداهللا شيخ و
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 ديگـري  از پـس  يكـي  تـدريج  به بايد را آموختن مراحل خالصه كرد، استفاده بايد اند، معروف

 نمايد. شروع است، تر مهم آنچه از و نمايد، طي

 به نظر من هردو خوبي را فرا گرفت
 بـه  فقـط  و انـد،  متنفـر  معاصـر  نويسـندگان  هـاي  كتـاب  خوانـدن  از طالب از بسياري }32{

 چيست؟ مورد اين در شما نظر كنند، مي ءاكتفا عليهم) اهللا رحمة( سلف و پيشينان هاي كتاب
 و اسـت،  بـاالتر  چيـز  همـه  از  پيـامبر  سـنت  و خدا كتاب از دعوت فراگرفتن من نظر به *
 گذشـتة  مـة وائ اصـحاب  از و راشدين خلفاي از آنچه سپس معتقديم، چنين ما همة ترديد بدون

 است. ديني دعوت راهكارهاي اخذ منبع مانده جا به اسالم
 بهتـر  پيشينان از را ها آن عاصرم نويسندگان و متاخرين كه آمده پيش اموري زمان اين در اما

 داده انجـام  درسـتي  كـار  كنـد،  اسـتفاده  قسمت اين در آنان هاي كتاب از انسان اگر و دانند، مي

 چيزهاي ولي اند، گرفته فرا سلف و پيشين دعوتگران از را علم معاصرين كه دانيم مي ما و است،

 مـن  نظـر  بـه  اسـت،  نبوده صمشخ گذشته دعوتگران براي چيزها اين عين كه آمده پيش جديد

 سـنت  و خـدا  كتـاب  بـه  نخسـت  گيـرد،  فـرا  را خـوبي  هردو و كند استفاده گروه هردو از انسان

 بـر  سـوم  مرحلـة  در و نمايـد،  تكيـه  سـلف  كـالم  بـر  دوم مرحلـة  در و نمايـد،  تكيـه   پيامبرش

 يبـرا  امـور  ايـن  عـين  كـه  داده رخ حـوادثي  شـان  زمـان  در كـه  معاصـر  نويسـندگان  هاي نوشته
 است. نبوده معلوم و مشخص گذشتگان

بندي به دين و پاي كه با شود رفتن نيرويي مي باعث از بين ،تفرقه جوانان پايبند
 آيد حركت به سوي خدا به دست مي

 از بعضـي  و گيرنـد،  مـي  قـرار  يكديگر روي در رو گاهي اسالم دين به پايبند جوانان }33{

 كنيد؟ مي سفارشي چه مورد اين در كند، مي بيزاري اظهار بعضي
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 را يكـديگر  كـه  آمـده  پـيش  پايبنـد  جوانان براي كه پاشيدگي هم از و تفرقه ترديد بدون *

 و انـدوهناك  بسـيار  ورزند، مي دشمني نباشد موافق ها آن روش با كه كسي با و دانند، مي گمراه
 بيانجامد. اسالمي حركت در بزرگي شكست به است ممكن اوقات بسا و است بار تأسف

 زيرا بود، خواهد جني و انساني هاي شيطان چشمان خنكي و راحتي باعث اي تفرقه چنين و

 خواهند مي ها آن بلكه كنند، اتفاق چيز يك بر نيكان ندارند دوست جني و انساني هاي شيطان

 دين به پايبندي با كه است نيرويي رفتن بين از تفرقه كه دانند مي زيرا شوند، متفرق خير اهل كه

 مطلب همين به آيه اين در متعال خداوند و آيد، مي دست به خدا راه سمت به حركت و هيال

َهَب َِ�ُحُ� ۡ ﴿ فرموده: و نموده اشاره َۡ ْ َوتَ َُۡفَشلُوا �َ ْ ٰلَُعوا َٰ َّ تَ  يعني: ].46األنفال: [ ﴾َو

 .»رود مي ميان از شما هيبت و شكوه و شويد مي ناتوان و درمانده نيد،مك كشمكش«
َّ ﴿ است: فرموده زني و ِينَ ٱتَُ�ونُواْ كَ  َو ْ ٱَََفّرقُواْ وَ  َّ َُلَُفوا آَءُهُ   َۡ ََ ُٰت ٱِمنب َ�ۡعِد َما  َٰ ِ  ﴾ۡ�َّي

 از پس ورزيدند، اختالف و شدند، پراكنده كه نشويد كساني مانند و« يعني: ].105آل عمران: [

 .»رسيد آنان به روشن هاي نشانه كه آن
ِ ٱ �ِنّ ﴿ فرمود: و ء   ينَ َّ ۡ ََ ْ ِشَيٗعا ّلۡسَت ِمۡنُهۡ  ِ�  ْ دِيَنُهۡ  َوَ�نُوا  ].159األنعام: [ ﴾فَّرقُوا

 گروه گروه و دسته دسته و دارند، مي پراكنده را خود آيين كه كساني گمان بي« يعني:

 .»نيستي آنان از وجه هيچ به تو شوند، مي
َع لَُ�  ّمَِن ﴿ است: فرموده و ٰ بِهِ َما وَ  ّ�ِينِ ٱ۞َ�َ ا وَ  ۦَّ َٗ ِيٓ ٱنُو ٓ �َِ�َۡ  َوَما  َّ ۡيَنا ََ ۡو

َ
أ

ْ  ۦٓ َوّصۡيَنا بِهِ  �ِيُموا
َ
ۡن أ

َ
�  أ ََ ٰ وَِعي ََ ٰهِيَ  َوُمو ََ ْ  ّ�ِينَ ٱ�ِبۡ ََُفّرقُوا ََ  َّ  يعني: ].13الشوری: [ ﴾َو

 ردهك توصيه نوح به را آن كه است نموده روشن و داشته بيان شما براي را آييني خداوند«

 پابرجا را دين كه ايم نموده سفارش عيسي و موسي و ابراهيم به و وحي تو به را آن و است،

 .»نورزيد اختالف و نكنيد تفرقه آن در و داريد
 بر و است، كرده بيان ما براي را آن خيمو عواقب و داشته برحذر تفرقه از را ما خداوند پس

 باعث اسالمي حركت پاشيدگي هم از و فساد تفرقه، چون باشيم، واحد امت كه است واجب ما

 گردد. مي اسالمي امت شدن ضعيف
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 ها آن بين دشمني و تفرقه باعث اختالف اما شدند، اختالف دچار  پيامبر اصحاب

 كه است اين در آن مثال و شد، واقع اختالف اصحاب ميان  پيامبر زمان در حتي نگرديد،

 بني جهاد براي تا داد دستور و آمد او پيش جبرئيل و شد فارغ احزاب غزوه از  پيامبر وقتي

 يارانش به  پيامبر كند، حركت قريظه بني محل سوي به بودند، كرده عهدشكني چون قريظه

َحدٌ  يَُصلَّ�ّ  ََ « گفت:
َ
ََْصَ ِمَُْ�ْم  أ َّ  الْ  عصر نماز شما از هيچيك« يعني: )48F1(»قَُر�َْظةَ  ََِ�  ِف  ِِ

 .»نخواند قريظه يبن محل در بجز را
 فرا راه بين در عصر نماز وقت و آمدند، بيرون قريظه بني محل سوي به مدينه از اصحاب

 ميان در خورشيد اگر حتي خوانيم، نمي نماز قريظه بني محل در جز به ما گفتند: بعضي رسيد،

 بني محل در جز به را عصر نماز نبايد هيچكس است: فرموده  پيامبر چون كند، غروب راه

نَا« گوييم مي ما پس بخواند، ديگر جايي قريظه عْ مِ نَا سَ أَطَعْ  كرديم. اطاعت و شنيديم :»وَ

 به حركت براي برخاستن درنگ بي و شتاب  اهللا رسول منظور گفتند: اصحاب از بعضي و

 اطالع به ماجرا اين كنيم، تاخير را عصر نماز كه نخواسته ما از و است، بوده قريظه بني سوي

 بود، فهميده گروه دو از هريك آنچه براي و نكرد سرزنش را هيچيك پيامبر و رسيد،  مبرپيا

 متفرق  پيامبر حديث فهميدن در نظر اختالف خاطر به نيز اصحاب خود و نكرد، توبيخ

 متفرق اگر اما باشيم، واحدي امت همه و نشويم متفرق كه است واجب ما بر همچنين و نشدند،

 از اين و مقلد اين و سني اين و تبليغي اين و اخواني اين و است سلفي اين ،شود گفته و شويم

 است!! بزرگي خطر چيزي چنين پس است، فالن از آن و گروه فالن
 تقسيم متفرق هاي گروه به اسالمي بيداري كه وقتي داريم، اسالمي بيداري از ما كه اميدي و

 خواهد بين از كند، مي قلمداد نادان را ديگر بعضي بعضي و دانند، مي گمراه را يكديگر كه شود

  پيامبر اصحاب كه كنيم رفتار اي شيوه همان به ما كه است اين مشكل اين حل راه و رفت.

                                           
) و 5) كتاب الخوف، باب (506/  2الفتح ( –) به روايت ابن عمر بخاري 946قسمتي از حديث شماره ( -)1(

) و مسلم 30كتاب المغازي باب () 470، 471/  7) اين حديث را روايت كرده الفتح (4119نيز شماره (
 ).1770/  69شماره (
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 دارد گنجايش اجتهاد كه مواردي در اجتهاد از ناشي اختالف اين كه بدانيم و نمودند، رفتار

 اختالف اين حقيقت در بلكه داشت، واهدنخ منفي تاثير اختالفي چنين كه بدانيم و باشد، مي

 مقتضاي چون دارم، نظر اختالف تو با اي مسئله در من مثال طور به چگونه؟! اما است، اتحاد

 داري، نظر اختالف اي مسئله در من با تو و هست، گويي مي تو آنچه برخالف من پيش دليل

 اختالف يكديگر با ما قعوا در پس است، من نظر برخالف تو ديدگاه از دليل مقتضاي چون

 همه را دليل پس است، نموده انتخاب را نظري دليل اقتضاي مبناي بر ما از هريك چون نداريم،

 من پس است، نكرده انتخاب راي دليل درنظرگرفتن بدون ما از هيچيك و ايم، داده قرار نظر مد

 يكديگر دوست و رادرب ما و اي، نموده من با مخالفت جرأت تو چون كنم، ستايش را تو بايد

 تو به نسبت من نبايد پس است، بوده دليل مقتضاي بر من با تو مخالفت كه آنجا از و هستيم،

 و باشي، داشته بدي احساس خود دل در من به نسبت نبايد تو همچنين و باشم، داشته كدورتي
 مرا. تو همچنين و كنم، ستايش را تو بايد من

 كند مي احساس نهمچني او بپذيرد، را او يرأ كه كند ورمجب را ديگري ما از هريك اگر و

 گويم مي من بنابراين، نيست. باالتر ديگري از هيچيك چون بپذيريد، مرا يرأ هم شما بايد كه

 قرار وحدت را آن بلكه ندهيم، قرار اختالف را آن است، اجتهاد منشأ كه را اختالفي بايد ما كه

 دريابيم. را خوبي و باشيم داشته كلمه وحدت تا دهيم
 حل راه پس نيست، آساني حل راه مردم عموم به نسبت حل راه اين بگويد: كسي اگر اما

 چيست؟
 در پژوهش و بحث براي گروهي هر از برجستگان و سران كه است اين حل راه ديگر

 باشيم. يكپارچه و متحد تا شوند، جمع اختالفي مسايل
 شد حل برادران از بعضي و من دست به مني در حج موسم در اي مسئله ها سال از يكي در

 يا سه هريك كه شد آورده گروه دو كه بود قرار اين از واقعه باشد، عجيب برايتان شايد كه

 لعنت را همديگر و كرد، مي متهم كفر به را ديگري گروه، دو از هريكي و بودند، نفر چهار

 گفت: مي ديگري به گروه يك كه بود اين اختالف علت بودند، حجاج همه و كردند، مي
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 سنت انكار اين و بندند، مي سينه باالي چپ دست بر راست دست خوانند مي نماز وقتي ها اين

 است. ها ران روي بر ها دست رهاكردن سنت زيرا است،
 چنين بر لعنت و است، كفر نگذاشتن باز و نبستن را ها دست نماز در گفت: مي دوم گروه و

 بيان و برادران تالش آن از پس و خدا فضل به اما بود، شديد ها آن تالفاخ است، جايز ديافر

 كه ببينيد بودند، خشنود يكديگر از كه رفتند حالي در گروه هردو اسالمي امت وحدت اهميت

 جايي تا است داده قرار بازيچه را ها اين چگونه كردند، اختالف ها آن كه مسئله اين در شيطان

 از سنت يك مسئله اين كه صورتي در بودند، كرده تكفير را يكديگر مسئله اين خاطر به كه

 اين مورد اين در امر اين آخر است، واجبات از نه و فرايض از نه و اسالم اركان نه و هاست سنت

 باالي بر آن بستن و چپ دست روي راست دست گذاردن معتقدند ءعلما از بعضي كه است

 با باشند، باز ها دست كه است اين سنت گويند: مي علم اهل از گروهي و است، سنت سينه

 بر راست دست گذاشتن سنت كه است اين مورد اين در صحيح و درست مطلب كه اين وجود

 مردم« است: كرده روايت بخاري در  سعد بن سهل كه آنطور باشد، مي چپ دست ساعد

 .)49F1(»بگذارند چپ دست ساعد بر را راست دست نماز در كه شدند مي امر
 هستند، اسالمي دعوت در مختلفي هاي راه و روش داراي كه برادراني به خداوند دارم اميد

 باشد، خوب قلبي نيت هرگاه زيرا كند، رعايت را ها قلب صالح و محبت و وحدت نعمت

 باشد مهم خودش نظر برايش هركسي و نباشد، درست نيت اگر اما بود، خواهد آسان كار عالج

 اين در موفقيت كه است بديهي باشد، خودپسند و راي خود و ندهد اهميت ديگران نظر به و

 بود. خواهد بعيد صورت
 اشتباهات كه است واجب باشد، عقيدتي مسائل در اختالف اگر كه دانست بايد مالحظه:

 باشد، پيشينان و سلف مذهب برخالف كه عقيده در نظري هر و كرد، تصحيح را عقيدتي

 مخالفت سلف مذهب با عقيده در كه فردي از را مردم بايد و است، واجب آن انكار و نپذيرفتن

 داشت. برحذر ورزد مي

                                           
 ).87) كتاب األذان باب (262/  2) الفتح (740بخاري شماره حديث ( -)1(



 هاي بيداري اسالمي نقواعد و رهنمو   114

 شوند چرا جوانان دچار تفرق و اختالف مي
 و ءعلما به جوانان توجه عدم به آيد، مي وجود به جوانان ميان كه اختالف و تفرقه آيا }34{
 را اخـتالف  ايـن  دليـل  تـوان  مـي  آيا نيز و گردد، برمي دانشجو و دانشمند بين مستمر ارتباط عدم

 نمايند؟ وقف طالب آموزش و رسيدگي براي را خود كه دانست علمايي كمبود
 كـرد،  اعتمـاد  تـوان  مي شان دين و علم به كه علمايي به جوانان توجه عدم كه نيست شكي *

 ديـن  و علـم  در كـه  علمايي گويم: مي وقتي بود، خواهد سلف روش از دوري و انحراف باعث

 بلكـه  نيسـت،  اعتمـاد  مورد دينش و علم در عالمي هر كه است اين خاطر به باشند، اعتماد مورد

 شوند. جمع او اطراف بايد جوانان و طالب اسلت، اعتماد مورد دينش و علم در كه عالمي
 گـاهي  و كنـد  مـي  اشـتباه  گـاهي  عـالم  بلكـه  بپذيرند، گفت عالم آن هرچه :كه گويم نمي و

 او هـاي  استدالل و ديدگاه و باشد، پيشوايي و الگو و علم داراي انسان اگر اما د،گوي مي درست

 و بهتـر  جوانـان  بـراي  چيـزي  چنين گيرد، مي داليل از را احكام چگونه او كه بفهمد و بداند، را
 شـكي  اسـت،  درسـت  كـرد  مطرح نيز را ءعلما كمبود كننده پرسش كه اين اما است، تر مناسب

 حجـاز  و قصـيم  و ريـاض  در ءعلمـا  خداونـد  سـپاس  بـه  اكنـون  اما هستند، كم ءعلما كه نيست

 من نظر به چيز ترين مهم اما دهند، مي تعليم را جوانان زيادي افراد آنجا كه شنويم مي ما اند، زياد

 ضـمن  بايـد  و نمايـد،  مواظبـت  سـت ه آنچـه  بر و كند صبر كه است الزم جوان بر كه است اين

 نورزد. شتاب نيز كارها در اعتمادند مورد امانت و علم در كه علمايي اطراف در شدن جمع

 جويي نمايند طالب نبايد يكديگر را عيب
 و مـردم  متنفركـردن  و نماينـد،  جويي عيب را يكديگر كه است جايز طالب براي آيا }35{

 دهند؟ قرار خود عادت را يكديگر از مردم برحذرداشتن
 انانسـ  بـراي  كـه  وقتـي  اسـت،  حرامـي  كار يگريكد از ءعلما جويي عيب كه نيست شكي *

 نمايـد،  غيبـت  و عيبجويي را او نباشد عالم كه هرچند خود منمؤ برادر سر پشت كه نباشد جايز

 نمايد؟! غيبت را مؤمنش عالم برادران كه است جايز چگونه پس
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 و د،دار نگاه خود مؤمن برادران عيبجويي و غيبت از را زبانش تا است واجب مؤمن انسان بر

َها﴿ است: فرموده متعال خداوند ُّ َ
َ � ِينَ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َُنُِبوا  لّظنِّ ٱ�ِّن َ�ۡعَض  لّظنِّ ٱَكثِٗ�� ّمَِن  َۡ

ُٗا  يهِ َمۡي َِ
َ
ُ�َل َ�َۡ  أ

ۡ
ن يَأ

َ
ُدُ�ۡ  أ ََ َ

ُ�ِّب أ
َ
َ ۚ ا ًِ ُ�  َ�ۡع ُِ َُب ّ�ۡع ۡغ َُ  َّ ْ َو َّ َسَّسُسوا �ِٞۡ �  َو 

ُُُمو رِۡه ََ ْ ٱهُۚ وَ فَ َ ٱ َُّقوا  از بسياري از ايد، آورده ايمان كه كساني اي« يعني: ].12احلجرات: [ ﴾َّ

 از يكي و نكنيد، دري پرده و جاسوسي و است، گناه ها گمان از برخي كه بپرهيزيد ها گمان

 بخورد، را خود مردة برادر گوشت كه دارد دوست شما از هيچيك آيا ننمايد، غيبت ديگري

 .»كنيد پروا خدا از و آيد مي بدتان خواري مرده از شما همة نيقي به
 را عالمي او هرگاه كه بداند بايد مبتالست، ءعلما كردن غيبت مصيبت به كه كسي

 كسي نيز و كنند، رد را عالم حق حرف مردم كه شود باعث او است ممكن كند، جويي عيب

 كار بلكه نكرده، ارزش بي را عالم آن يتشخص تنها او كه بداند كند، مي جويي عيب را عالم كه

 مورد ءعلما هرگاه و هستند، پيامبران وارث ءعلما چون است،  محمد ارث نمودن ارزش بي او

 در كرد، نخواهند اعتماد ءعلما علم به مردم شود، توهين ها آن به و گيرند، قرار جويي عيب

 از دستوري هيچ به مردم و اند، برده ارث به  پيامبر از را خود علم و دانش ها آن كه صورتي

 كرد، نخواهند اعتماد گرفته قرار جويي عيب مورد كه عالم اين توسط كه شريعت دستورهاي

 شما هرگاه اما است، اشتباه معرض در انساني هر بلكه اند، معصوم ءعلما :كه گويم نمي من

 برقرار ارتباط او با بالفاصله ،است اشتباه شما نظر به كه زد سر كاري او از كه ديديد را عالمي

 او اشتباه و كرده رد را او بايد است، او با حق كه شود مشخص اگر كنيد، صحبت او با و نماييد

 او چون بزنيد، طعنه را او نبايد اما نيست، درست اشتباه برابر در سكوت و اقرار زيرا كنيد، بيان را

 چنين مردم بعضي بگوييد: اينطور است مكنم اگر و است، شده شناخته و عالم مردي هرحال به

 ذكر را صحيح گفتة و داريد، بيان را ضعف علت سپس است، ضعيف قول اين و گويند، مي

 است. راه بهترين شيوه اين و كنيد،
 علماي بزنيم، طعنه ديني مسايل در اشتباهي خاطر به را معروف علماي بخواهيم ما اگر

 كردم ذكر من كه است چيزي ما وظيفه اما ايم، نموده ارزش بي و داده قرار طعنه مورد را بزرگي
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 هستي، صحيح راه به تو كه شود مشخص اگر كن، مناقشه او با ديدي را اشتباه عالمي از اگر كه

 باشد اموري از اختالفي مسئله و نشود، مشخص كه اين يا و كرد، خواهد پيروي تو نظر از عالم

 هرچه او و بيايي، باز او از بايد صورت اين در رد،دا وجود آن در اختالف گنجايش كه

 بوجود زمان اين در تنها اختالف و باش. داشته داري كه نظري هر نيز تو و بگويد، گويد، مي

 مشخص عالم اشتباه اگر اما است، بوده امروز به تا صحابه عهد از اختالف بلكه است، يامدهن

 برحذر اشتباه از را مردم بايد تو ورزيد، اصرار خود سخن نشاندن كرسي به براي فقط او و شود

 مورد در او است ممكن چون ،او از انتقام گرفتن و فرد آن به زدن طعنه براساس نه اما داري،

 را برادرانم همة من بگويد. حقي حرف كني، مي مجادله او با تو كه موردي از غير ديگر

 مرا كه طلبكارم خداوند از و دارند، نگاه دور را خودشان بيماري و بال اين از تا كنم مي سفارش

 دهد. نجات است مضر ما دنياي و دين براي و معيوب را ما شخصيت كه هرچيزي از را ها آن و

خردان با آن  را در مشكالتي كه از طرف بي ءخواهم كه علما از خداوند مي
 مواجه هستند، ياري فرمايد

 زمينـه  ايـن  در را جوانـان  اسـت،  جوانان از ريبسيا عادات ،ءعلما اشتباه كردن بزرگ }36{

 كنيد؟ مي راهنمايي چگونه
 مواجـه  آن بـا  نـادان  افـراد  طـرف  از كـه  مشـكالتي  در را ءعلمـا  كه خواهم مي خداوند از *

 يكي به را چيزي كه شنويم مي گاهي رسد، مي ءعلما به زيادي آزارهاي زيرا كند، ياري هستند،

 آن بـرخالف  مسـئله  كـه  بينـيم  مـي  كنـيم،  مي تحقيق وقتي اما ،دهند مي نسبت برجسته علماي از

 بينـيم  مـي  كنـيم،  مـي  بررسـي  را امـر  مـا  وقتـي  امـا  گفـت،  اينطور فالني شود مي گفته بسا است،

 مـن  بـه  بسـتن  دروغ« اسـت:  فرمـوده   پيامبر وقتي است، بزرگي جنايت اين و است، برعكس

 پـس  اسـت.  فرمـوده  معنا اين به سخني يا »نيست ديگري بر شما از يكي دادن نسبت دروغ چون

 بـه  دادن نسبت دروغ مانند است، خداوندي شريعت به متعلق آنچه در ءعلما به دادن نسبت دروغ

 اعتمـاد  مـورد  عـالم  ايـن  به كه باشد مي شرعي حكم شامل دروغ اين چون نيست، مردم از يكي

 در او بـه  دادن نسبت دروغ باشد، يشترب عالم به مردم اعتماد هرچند بنابراين، شود. مي داده نسبت
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 چنين فرد فالن بگويد: ناحق به عامي فردي اگر زيرا بود، خواهد خطرناكتر نيز و بيشتر امور اين

 اسـت،  اعتمـاد  مورد كه فرد فالن :بگويد اگر اما كرد، نخواهد استقبال كسي را او سخن گفت،

 نظر به كه هستند فكري داراي مردم از بعضي بنابراين، پذيرفت. خواهند مردم است، گفته چنين

 كـه  ايـن  جـز  راهي اما باشند، فكر همين داراي نيز مردم كه كنند مي كوشش و است، حق ها آن

 گوينـد:  مي و بينند نمي دهند، نسبت دروغ به اعتماد مورد علماي از يكي به را فكر و انديشه اين

 و زدن طعنــه تنهــا و اســت اكخطرنــ بســيار كــاري چنــين حقيقــت در اســت. فالنــي گفتــة ايــن
 است. متعلق الهي احكام از حكمي به مسئله اين بلكه نيست، عالم آن شخصيت كردن ارزش بي

 عـالم  زيرا است، دشمني و اشتباه نيز كار اين است، اشتباهات دادن جلوه بزرگ دوم، مسئله

 مـا  بـر  كـرد،  شـتباه ا عالم وقتي اما رسد، مي حق به هم شك بدون و كند، مي اشتباه است انساني

 چنـين  بلـه  گفـت:  اگـر  اي؟ گفتـه  چنـين  تو آيا كه بپرسيم او از و گرفته تماس او با تا است الزم

 او بـا  وقتـي  و داري؟ دليلـي  آيا :گوييم مي او به بود، اشتباه او سخن ما نظر به و ام گفته را سخني

 ترسـد  مـي  خـدا  از هكـ  انصـافي  بـا  عـالم  هر و شود مي مشخص و روشن حق شويم، مناقشه وارد

 دادن جلـوه  بـزرگ  اما كند، اعالم را خود سخن گرفتن بازپس بايد و برگردد، حق به بايد بناچار

 بـر   تجـاوز  كـاري  چنـين  ترديد بدون صورت ترين زشت و ترين فجيع به آن ذكركردن و اشتباه

 كسـي  بـه  مـردم  اگـر  چـون  شـود،  مي شمرده شريعت به تجاوز حتي و باشد، مي مسلمانت برادر

 مـردم  آيـا  رونـد،  مـي  كسي چه پيش مردم كني، مي سلب او به را ها آن اعتماد تو و دارند اعتماد

 روي جـاهلي،  بـه  يـا  ماننـد  مـي  كند رهبري الهي شريعت در را ها آن كه پيشوايي بدون و حيران

 بـدي  عالم سوي به يا و كند مي منحرف خدا راه از قصد بدون و ناآگاهانه را ها آن كه آورند مي

 دارد. ميباز خدا راه از را ها آن قصداً كه روند مي

 گر بايد در جايي كه بيشتر مصلحت است دعوت بدهددعوت
 جوامـع  بـر  آن آشـكار  ثيرتـأ  وجود با رساني اطالع مؤسسات بربرا در دعوتگر وظيفة }37{

 چيست؟
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 كردن وتدع مصلحت كه بدهد دعوت جايي در كه شود خواسته انساني از اگر من نظر به *

 اسـت  الزم بلكـه  نكند، برآورده را خواسته آن كه نيست درست باشد، فراگيرتر و زيادتر آن در

 برود. پيش مكان آن در دادن دعوت براي كه
 و شر نشود، استفاده خير راه در امكانات و وسايل اگر زيرا بداند، الهي هاي نعمت از را اين و

 و نصـيحت  و خـوب  كـار  بـراي  همكـاري  مـن  نظـر  بـه  پـس  گرفـت،  خواهـد  فـرا  را آن زشتي
 ايـن  در مشـاركت  طلـب  او از اگـر  و بگـذارد،  جلو به قدم انسان كه كند مي ايجاب خيرخواهي

 بگويد. لبيك را ندا اين و بپذيرد آمد، عمل به مؤسسات

 گاهي از باب استعمال حكمت است
 اصالح را آن بعدها كه اين قصد به و بيند مي را منكر كه دعوتگري مورد در شما نظر }38{

 چيست؟ نمايد، اختيار سكوت كند
 تـاخير  منكر رد و انكار براي كه كند مي ايجاب خدا راه به دادن دعوت در حكمت گاهي *

 بلكـه  كنـيم،  رد وقت اين عين در را منكر دهندة انجام كه نيست مناسب ها وقت بعضي كنيم، مي

 دعـوت  را او تـري  مناسـب  وقت در كه اريمسپ مي خاطر به حق، به را او دادن دعوت و ردكردن

 آن احكـام  ابتـدا  دانـيم  مي كه همانطور دين اين و است، درستي راه راه اين حقيقت در و دهيم.

 كرد مي اقرار اموري به مصلحت) خاطر (به ابتدا كه طوري به شد، مي نازل تدريج به و رفته رفته

 بـراي  ابتـدا  در خداونـد  مثـال  عنـوان  بـه  شـد  حـرام  نهايـت  در و دادنـد  مي انجام را آن مردم كه

 اش فائـده  از گنـاهش  و دارد هـم  فوائدي و است، بزرگي گناه شراب در كه كرد بيان بندگانش

 را آن نوشـيدن  شـراب  مـورد  در آيه آخرين كه اين تا ماندند، باقي همچنين مردم و است، بيشتر

 نمود. تحريم قطعاً
 و ندهـد  دعـوت  آنجـا  در يـا  و وقـت  آن در را فـرد  آن انسـان  كـه  باشـد  مصـلحت  اگر پس
 بود، خواهد مفيدتر و تر شايسته او نظر به چون دهد، تاخير ديگر مكاني يا زمان براي را دعوتش

 ندارد. اشكالي
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 و شـود،  كـرده  فرامـوش  يـا  و نشود، محقق دعوت امر وقت آن از بعد كه بود آن بيم اگر اما
 صـورتي  در ايـن  و بشـتابد،  خـدا  راه به دادن دعوت و حق بيان به بايد پس برود، بين از مصلحت

 مثـال  طـور  بـه  دهد، دعوت را عموم خواست مي اگر اما باشد، نظر مورد معيني شخص كه است

 انـد  شـده  حاضر كاري انجام براي مجلس اين در كه كند مشاهده را افرادي عمومي مجلسي در

 كـه  اسـت  الزم بازداشـت،  كـار  آن امانجـ  از و كرد آگاه عمل آن ممنوعيت به را ها آن بايد كه

 امـا  دهـد،  نمـي  دسـت  از را فرصت او صورت اين در چون ندارد، اشكالي و دهد تذكر را ها آن

 انـد  شـده  حاضـر  مجلس در كه را افراد اين همة نيست، ممكن دهد تاخير را تذكر و دعوت اگر

 بيابد.

 كند عبادت شب با توجه به حالت مردم فرق مي
 از نيسـت،  پوشـيده  شـما  بـر  مسلمان دعوتگر زندگي در عبادت و يزيخ شب اهميت }39{

 داريد؟ بيان را آن فوايد شب قيام به تشويق ضمن شود مي تقاضا عالي جناب
 است، ترهيب و ترغيب هاي كتاب جايش داري زنده شب به ترغيب و تشويق حقيقت در *

 به مسلمان دادن يقتشو براي شد، مي وارد آيه اين تنها شب عبادت مورد در اگر و

اَ�ٰ ﴿ است: فرموده متعال خداوند بود، كافي شبانه عبادت و داري زنده شب َۡ َُ َُُهۡ  َعِن  ََ ُنو َُ

عِ ٱ َِ ا َِ ُٰهۡ  يُنفُِقوَن  لَۡم َٰ ََۡق ََ َمٗعا َوِمّما  ََ ۡوٗفا َو ََ َُّهۡ   ََ ََ  ١يَۡدُعوَن  ِ�َ لَُه   فَ َۡ ُ
ٖ� ّمآ أ َّۡف ََۡعلَُ  

 
َ
ِ أ ۡعَملُوَن ّمِن قُّرٖ َُ  ْ ب بَِما َ�نُوا َلآَء ََ   ُّ َ�َمن ١ۡ�

َ
َُوُ  أ ّّ �َۡس  ۚ ِمٗنا َكَمن َ�َن فَاِسٗقا ۡۡ  ١ نَ ۥَ�َن ُم

ّما
َ
ِينَ ٱ أ َّ  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا َّ ُٰت  ل ّٰ ََ َوىٰ ٱفَلَُهۡ  

ۡ
ۡعَملُوَن  لَۡمأ َُ  ْ ب بَِما َ�نُوا َّ  ﴾١نُُل

 ترك را شيرين خواب (و شود، مي بدور بسترها از پهلوهايشان« عني:ي ].١٩ -١٦ة: السجد[

 فرياد به اميد و بيم با را خود پروردگار و پردازند) مي پروردگارشان عبادت به و گفته

 كارهايي برابر در داند نمي هيچكس بخشند، مي ايم داده بديشان كه چيزهايي از و خوانند، مي

 آيا است. شده پنهان ايشان براي بخشي مسرت و آفرين اديش چيزهايي چه دهند مي انجام كه

 كه كسانى اما .شوند نمى برابر [هرگز] است. فاسق كه است كسى مانند است مؤمن كه كسى
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 پيشكشى عنوان به دارند. »المأوى جنّات« آنان اند، كرده شايسته كارهاى و اند آورده ايمان

 »كردند مى آنچه جبران به است
 شب قيام مردم بعضي براي مثالً كند، مي فرق مردم مختلف حاالت به توجه با شبانه عبادت

 و حفظ به شب اول در انسان اگر است. بهتر نهباش عبادت ندادن انجام بعضي براي و است، بهتر
 از بعضي  پيامبر و بخوابد، شب آخر در او شود مي مشغول ديني علم ياددادن و آموختن

 از قبل كه نمود سفارش را او  پيامبر كه ابوهريره مانند نمود، راهنمايي شيوه اين به را يارانش

(بخواند وتر نماز خوابيدن
50F

1(. 
 خواهد بيدار عبادت براي شب و خوابد، مي زود فردي چنين بود، اين برعكس انسان اگر اما

 رحمت آيه خواندن هنگام و ملتأ و تدبر با قرائت كردن طوالني راگ شب نماز در و شد،

 او براي الهي عذاب از خواستن پناه عذاب آية هنگام و الهي رحمت خواستن و كردن توقف

 ركوع نمودن طوالني اگر و كند، طوالني را قرائت است، نماز در خشوع و فروتني باعث بيشتر

 را قرائت و كند طوالني را سجده و ركوع شود، مي نماز در فروتني باعث او براي بيشتر سجده و

 او سجدة و ركوع كه است اين بهتر بود، يكسان او براي حالت هردو اگر و ايد.نم مختصر

 قرائت اگر پس شود، انجام متناسب صورت به نمازش تا باشد او قيام با مناسب و هم به نزديك

 ركوع كند، مي كوتاه را قرائت اگر و باشد، طوالني هم اش سجده و ركوع كند، مي طوالني را

 باشد. وتر نماز نمازش آخرين بايد و ايد.نم كوتاه را سجده و

 دادن به سرودهاي اسالمي حكم گوش
 است؟ جايز اسالمي سرودهاي به دادن گوش دعوتگر براي آيا }40{
 نبود، شود پرهيز آن از بايد كه چيزي آن در و ام، شنيده را اسالمي سرودهاي قديم در من *

 و ترانـه  آواز بـا  سـرودها  اكنـون  كـه  ديـدم   مـا ا ام، داده گوش اسالمي سرودهاي به هم اخيراً و

                                           
 ).33)، كتاب التهجد باب (68/  3) الفتح (1178بخاري به شماره ( -)1(



 121 بخش دوم: رهنمودهايي براي جوانان بيداري اسالمي

 

 

 به كه سرودهايي و شوند مي خوانده است، موسيقي با همراه كه هايي ترانه صورت به نوازندگي

 داد. گوش آن به نبايد من نظر به شوند مي ارائه كيفيت اين
 بـه  آن بـه  دادن گـوش  نباشـند،  گونـه  ترانـه  و نوازندگي صورت به و شوند ارائه سالم اگر اما

 است. جايز ندهد قرار هميشگي عادت را آن انسان كه شرطي
 چيـزي  بـا  سـرود  بجز كه باشد طوري نبايد كه است اين آن جايزبودن براي ديگري شرط و

 هميشگي عادت را سرود به دادن گوش اگر زيرا پذيرد، نمي پند و شود، نمي روشن قلبش ديگر

 داشـته  حـالتي  نبايـد  گفتيم ما كه اين و گفت. خواهد ترك را مهمتري چيزهاي دهد، قرار خود

 اين خاطر به است، نپذيرد پند چيزي ديگر از و بپذيرد پند و شود، مند بهره سرود از تنها كه باشد

 تابد. مي روي است  پيامبر سنت و قرآن كه موعظه ينتر بزرگ از او صورت اين در كه است

 آن بـه  دادن گـوش  با خواست مي يا و داشت قرار يرانندگ حال در بيابان در گاهي اگر بنابراين،

 ندارد. اشكالي برود راه بهتر

هايي را كه همراه موسيقي است و يا زنان  براي دعوتگر جايز نيست كه برنامه
 گذارد، تماشا كند حجاب را به نمايش مي بي

 و شـود  مي پخش موسيقي با همراه كه را هايي برنامه كه است جايز دعوتگر براي آيا }41{
 كند؟ تماشا گذارد، مي نمايش به را حجاب بي زنان يا

 برنامه آن و ننشيند جا آن و كرده انكارش ديد را چيزي چنين وقتي است الزم دعوتگر بر *

 بودن محرا دليل و است، حرام شده زياد ما زمان در متأسفانه گرچه موسيقي زيرا نكند، تماشا را

 فرمود:  پيامبر كه است آمده اشعري ابومالك يتروا به بخاري در كه است حديثي آن

قَْوامٌ  َلَُكوَ�نّ «
َ
َِ  ِمنْ  أ ّم

ُ
ََ  أ ِرَ  َُْستَِحلّو

ْ
َِر�رَ  ال

ْ
َْمرَ  َوال

ْ
ازَِف  َوال ََ  امت ميان در« يعني: )51F1(»َوالَْم

 را موسيقي آالت و شراب و ابريشمي لباس پوشيدن و زنا كه آمد خواهد وجود به اقوامي من

 كه چيزهايي همة يعني آمده حديث در كه معازف كلمة كه اند: گفته ءعلما و ،»دانند يم حالل

                                           
 ).6، باب بة، كتاب األشر53/  10الفتح  – 25590بخاري به شماره ( -)1(
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 غايب فرد آمدن خاطر به يا و عروسي ايام در را زدن طبل فقط و شود مي خواني آوازه آن با

 در زنان مشاهدة اما نيست، جايز و است حرام سرگرمي و لهو آالت ديگر اما اند، كرده ءاستثنا

 شكي شود، برده لذت آن به كردن نگاه با يا باشد انگيز شهوت اگر هايي فيلم و ها مهبرنا خالل

 كنم، مي توقف آن حكم از حال اين در من نباشد، صورت اين به اگر و است، حرام كه نيست

 دانند. مي حرام هرحال به را آن برادران از بعضي اما

 تضادي ميان اين دو حديث وجود ندارد
 خداوند« گفت: عايشه به  پيامبر كه اين يكي چيست، حديث دو اين تعارض وجه }42{

 در كـه  بخشـد  مـي  را چيزهـايي  نـرم  رفتار برابر در و دارد، دوست را رفتاري نرم و است، مهربان

 شـما  از هركسـي « اسـت:  فرمـوده   پيـامبر  كـه  اين و »بخشد نمي كارها ديگر و خشونت ابربر

 ؟»زبانش...... با نتوانست راگ بدهد، رتغيي دستش با را آن ديد را منكري
 دسـت  بـا  را آن فرموده: كه  پيامبر گفتة چون ندارد، وجود حديث دو اين ميان تضادي *

 دست با را آن دهد، تغيير ديگر چيزي با را منكر نتوانست اگر كه است اين يشنامع بدهد، تغيير

 راه همـان  از دهـد،  تغييـر  آن دهندة مانجا وسيلة به را منكر كه باشد ممكن اگر سپس دهد، تغيير

 را خـودش  آن بـا  كـه  باشـد  لهوي وسيلة دستش در فردي مثال طور به كه اينگونه كند، استفاده

 اگـر  سپس بشكني، را آن بايد و است، حرام چيز اين گويد: مي او به دعوتگر و كند، مي سرگرم

 بـه  شـدن  قـانع  علـت  به است ممكن زيرا است، بهتر بشكند، را آن خودش شده داده دعوت فرد

 بـه  اقـدام  مسـتقيم  خـودش  اگـر  كه است اين مهم بشكند، را آن الهي ترس از يا و كار نادرستي

 نباشـد،  ممكـن  اگـر  و بشـكني  را آن و بـروي  جلـو  تـو  كـه  است اين از بهتر نمايد، آن شكستن

 تغييـر  رايبـ  زبانـت  بـا  پـس  نداري، را آن شكستن توانايي اگر و بشكني را آن خودت تواني مي

 بدان. زشت و كرده انكار را آن خود قلب در نتوانستي هم زبان با اگر و كن اقدام منكر
 ايـن  از قبل بايد نوشت، يا گفت، باطلي سخن كسي هرگاه كه است الزم طالب بر بنابراين،

 يـا  نويسـنده  شـايد  نماينـد،  برقـرار  ارتبـاط  گوينده يا نويسنده با دهند پاسخ يا كنند، رد را او كه

 را خـود  اشـتباه  بود، اشتباه بر او كه دانست هرگاه است الزم او بر و برگردد، سخنش از گوينده



 123 بخش دوم: رهنمودهايي براي جوانان بيداري اسالمي

 

 

 اقـدام  سـخني  يـا  نوشـتاري  بـا  او بـه  گفـتن  پاسخ براي كسي كه اين از قبل دارد، بيان مردم براي

 هرگـاه  چـون  بـود،  خواهـد  علـم  اهل شدن ضعيف باعث يكديگر عليه نوشتن كتاب زيرا نمايد،

 ضعيف ها آن پيش ءعلما جبهه نگارند، مي مطالبي يكديگر رد در ءعلما و طالب كه ببينند دممر

 در باشـد،  شـده  رد كه كسي طرف از يا باشد، ردكننده و منتقد طرف از كار اين خواه شود، مي

 كسـي  چـه  با حق كه دانند نمي مردم زيرا نمايد، مي مشوش را مردم اذهان كار اين كه اين ضمن

 بيـان  را او اشـتباه  دليل و است، اشتباه مرتكب او نظر به كه گوينده اين پيش انسان اگر ماا است،

 در و باشـد  تـري  محكـم  داليـل  داراي مخـالف  فـرد  اسـت  ممكن زيرا نمايد، مناقشه او با و كند

 بـه  شـود  حـاكم  الهي شريعت خواهد مي كه كسي من گمان به كنند، مناقشه يكديگر با موضوع

 بهتـري  دليل تو اگر گويم، مي چنين دليل اين به من گويد: مي اقل حد يا گشت، خواهد باز حق

 حـق  تـو  نظـر  بـه  اگـر  كنـي،  بيـان  را آن بايـد  بلكـه  كني، بيان را آن كه ندارد اشكالي داني، مي

 هست. گويم مي من كه آنچه برخالف
 و كرد، مطرح مردم براي را ديگران اشتباه نبايد كه است اين سالم راه من نظر به اين وجود با

 كه اين بدون دارد، بيان را حق خودش فقط بلكه نمود، رد و داد، قرار انتقاد مورد را ها آن سپس

 حـق  مـردم  تا است، چنين سخنش يا بگويد، چنين فردي اگر بگويد: اينطور و نمايد، اشاره او به

 بدعت اهل مخالف فرد كه اين مگر نيايد، بوجود مردم ميان در ورزي كينه و دشمني و بدانند را

 مـردم  تـا  شـود،  بـرده  نـام  او شـخص  و شود بيان او اشتباه كه است واجب صورت اين در باشد،

 نهاده گسترده را آن و دارد، را آن گنجايش شريعت كه اجتهادي مسايل اما نخورند، را او فريب

 برد. ركا به امكان حد تا را قلوب جمع و حكمت شيوة آن در كه است اين بهتر است،

 تو بايد امر به معروف و نهي از منكر كني
 به امر اما دهم، مي انجام خوب كارهاي و كنم، مي تالوت قرآن و خوانم، مي نماز من }43{

 كنيد؟ مي اي توصيه چه مرا كنم، نمي منكر از نهي و معروف
 كار و كند مي تالوت قرآن و خواند، مي نماز كه شخص اين به من سفارش و نصيحت *

 كار از و كند امر خوب كار به را مردم خود توان اندازة به كه است اين دهد، مي انجام خير
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َُ�ن﴿ فرموده: و است، داده دستور كار اين به را  پيامبر خداوند زيرا بازدارد، زشت ِۡ  َو
ّمة� يَۡدُعوَن �َِ� 

ُ
ِ  ۡ�َۡ�ِ ٱّمِنُ�ۡ  أ ُمُروَن ب

ۡ
� ٱِن َوَ�ۡنَهۡوَن عَ  لَۡمۡعُروِف ٱَوَ�أ رِ

ََ ��َِ  ُهُ   لُۡمن ََ ْو
ُ
َوأ

َّ  ١ لُۡمۡفلُِحونَ ٱ ْ كَ  َو ِينَ ٱتَُ�ونُوا ْ وَ  َّ ْ ٱَََفّرقُوا َُلَُفوا آَءُهُ   َۡ ََ ُٰت ٱِمنب َ�ۡعِد َما  َٰ ِ آل [ ﴾ۡ�َّي

 به امر و كنند نيكي به دعوت كه باشند گروهي شما ميان از بايد« يعني: ].105 -104عمران: 

 شدند، پراكنده كه نشويد كساني مانند و رستگارند، خود آنان و نمايند، منكر از نهي و معروف

 .»رسيد آنان به روشن هاي نشانه كه آن از پس ورزيدند، اختالف و
 از: بعد »شدند متفرق كه نباشيد كساني انندم« كه خداوند گفتة مورد در برادران اميدوارم

 به امر كه بدانيد تا كنند، فكر »خوانند مي فرا خير سوي به را مردم كه باشد گروهي شما از بايد«

 چون است... الزمي منكر از نهي و معروف به امر و شود، مي تفرقه باعث منكر از نهي و معروف

 كار و منكر كه كسي و كند، مي انتخاب را ديگر راهي و شيوه دهد مي انجام را منكر كه كسي

 راهش گفته ترك را معروف كه كسي همچنين و دارد، ديگر اي شيوه دهد نمي انجام را زشت

 و تفرقه دچار مردم صورت اين به و است جدا دهد، مي انجام را خوب كار كه فردي از
 شوند. مي پراكندگي

 را مردم بد كار از و كن، امر خوب كار به خود توان اندازة به :كه گويم مي برادر اين به پس

 كه جايي تا است، خدا دين واجبات ترين مهم از منكر از نهي و معروف به امر كه بدان و بازدار،

ُُ ۡ ﴿ فرموده: و است، داده برتري ها امت ديگر بر خاطر همين به را ما فقط خداوند ّمة   ُكن
ُ
ۡ�َ أ ََ

 ِ ُمُروَن ب
ۡ
ۡت لِلّناِس تَأ ََ رِ َۡ ُ

ََۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱأ رِ ٱَو
ََ ِ  لُۡمن ِمُنوَن ب ۡۡ ِ ٱَوتُ  ].110ان:آل عمر[ ﴾َّ

 از نهي و معروف به امر ايد، شده دهآفري ها انسان سود به كه هستيد امتي بهترين شما« يعني:

 داريد. ايمان خدا به و نماييد مي منكر
ِينَ ٱ لُعِنَ ﴿ فرموده: اسرائيل بني مورد در و ٰ لَِساِن َداوُ  َّ �ءِيَل َ�َ ََ ْ ِمنب بَِ�ٓ �ِۡس  دَ ۥَ�َفُروا

 ََ َُُدوَن مَ  بۡنِ ٱوَِعي ۡع َُ  ْ ْ ّوَ�نُوا ْ  ٧ۡر�ََ ۚ َ�ٰلَِ  بَِما َعَصوا ر  َ�َعلُوهُۚ  َ�نُوا
ََ َّ يََََناَهۡوَن َعن ّمن

ۡفَعلُوَن  َُ  ْ َٖ َما َ�نُوا  و داود زبان بر اسرائيل بني كافران« :يعني ].٧٩ -٧٨ة: املائد[ ﴾٧َ�ِۡئ
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 و كردند مي سركشي پيوسته آنان كه بود خاطر بدان اين اند، شده نفرين و لعن مريم پسر عيسي
 از را همديگر و كشيدند، نمي دست دادند مي انجام كه زشتي اعمال از آنان گذشتند، مي حد از

 .»كردند مي بدي كار چه و دادند نمي پند و كردند، نمي نهي ها كاري زشت

 دعوتگر بايد الگو باشد
 را كـار  آن خـودش  امـا  دهـد،  مي دعوت كاري انجام به را مردم كه دعوتگري حكم }44{

 چيست؟ دهد نمي انجام
 هرگـاه  پـس  دهـد،  مي دعوت را ها آن كه باشد افرادي براي شايسته الگويي بايد دعوتگر *

 دهـد،  مي انجام را خوب كار آن كه باشد كسي اولين بايد ،نمود امر خوب كار انجام به را مردم

 را بـد  و زشـت  كـار  آن كه باشد فردي اولين شخود بايد بازداشت، بد كار از را مردم هرگاه و

 است. نموده ترك
 اين براساس دهد، نمي انجام را آن خودش و دهد، مي دعوت خيري كار به انسان گاهي اما

 و گفتار نبايد باشد، مشغول بهتري كار به خودش اگر و پردازد، مي آن از خيرتر كار به كه
 است: فرموده ها آن مرود در خداوند كه باشد افرادي مانند و باشد، متضاد كردارش

ُمُروَن ﴿
ۡ
تَأ

َ
ِ  �ّاَس ٱ۞َ ِ ٱب ُۡلُوَن  ۡلِ�ّ ََ   ُُۡ ن

َ
نُفَسُ�ۡ  َوأ

َ
ََِ�َٰبۚ ٱَوتَنَسۡوَن أ ََۡعقِلُوَن  لۡ  ََ فَ

َ
 ﴾٤أ

 در كنيد، مي فراموش را خود و دهيد، مي فرمان نيكوكاري به را مردم آيا« يعني: ].٤٤ة: البقر[

 .»فهميد نمي آيا خوانيد مي كتاب شما كه حالي
 شكمش از هايش روده و شود مي انداخته جهنم آتش در« كه باشد فردي مانند كه اين يا و

 گرد او بر جهنم اهل چرخاند، مي را آن باشد، بسته آسياب در كه خري همچون و است، خارج

 را ما خوب كارهاي به تو آيا اي، شده گرفتار وضعي چنين به چرا فالني! اي گويند: مي و آمده
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 و ،داشتم بازمي بد كار به من گويد: مي كردي؟ نمي نعم را ما بد كارهاي از و نمودي، نمي امر
 كنم. مي سالمتي طلب متعال خداوند از )52F1(»دادم مي انجام را بد كار خود

 ندادي، انجام خوبي كار خودت اگر :كه گويم نمي من كند، احتياط زمينه اين در بايد انسان

 را خوب كار اگر تو گويم: مي بلكه دهند. انجام را خوب كار آن كه نگويي هم ديگران به

 و نكن، محروم خوب كار از را ديگران اما اي، كرده محروم خوبي از را خودت ندهي، انجام
 كني. معروف به امر تو كه شد نخواهند محروم صورتي در ديگران

 مؤمن بايد مخلص باشد
 كارهايشـان  تا كند، مي تالش ريا ترس از و دهد، مي انجام صالح و نيكو اعمال مردي }45{

 و شادي احساس او، قصد بدون ببرند، پي كارش به مردم وقتي اما دارد، نگاه پوشيده مردم از را
 شود؟ مي شمرده ريا اين آيا كند، خوشحالي

 است؟ ريا مردم جلو صالح عمل ترك آيا و
 هايي وسوسه به نبايد و دهد، انجام خدا رضاي براي خالص فقط را كارهايش مؤمن بايد *

 ها وسوسه تسليم اگر زيرا شود، تسليم است رياكار او كه اين در كند مي خطور قلبش به كه

 عمل گاهي كه است كسي مخلص مؤمن و داد، نخواهد انجام را نيك كارهاي از بسياري شود،

 همانطور باشد، مصلحت هرچه دهد، مي انجام پوشيده را آن گاهي و كند، مي اظهار را نيكش

 كنند مي انفاق آشكار و پنهاني در را خود هاي مال كه را كساني خداوند بنابراين، كند. مي

ِينَ ٱ﴿ است: فرموده و است، نموده ستايش َّ  ِ ۡمَ�ٰلَُه  ب
َ
َِّيٗة  �َّهاَِ ٱوَ  ّ�ۡلِ ٱيُنفُِقوَن أ ََ � وََع ّٗ�ِ

 ََ ُرُهۡ  ِعنَد  َۡ َ
َّ ُهۡ  َ�َۡلنُوَن فَلَُهۡ  أ ۡوٌف َعلَۡيِهۡ  َو ََ  َّ  يعني: ].٢٧٤ة: البقر[ ﴾٢َِِّهۡ  َو

 آشكار و پنهان گونة به و اوضاع) و احوال همة در (و روز و شب در ار خود دارائي كه كساني«

                                           
) و 10) كتاب بدء الخلق، باب (381/  6) الفتح (3267به شماره ( به روايت اسامه بن زيد بخاري  -)1(

 ).7) كتاب الزهد و الرقائق، باب (2989 – 51مسلم به شماره (
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 ايشان نه و است آنان بر ترسي نه و است، محفوظ پروردگارشان نزد مزدشان بخشند، مي

 .»شد ندخواه اندوهگين
 در خوبي و خير گاهي و است، كاري پوشيده در كاري خوبي و خير گاهي بنابراين،

 از و بده انجام را آن است، بهتر كداميك كن نگاه !مسلمان برادر اي تو و است. آشكاراكردن

 اين خاطر به را كاري كه نده عادت اين به را خودت هرگز و كن دوري آن از و بيا، باز ريا

 اما و دهي، نجام ا بدانند مردم كه اين خاطر به را كاري كه اين يا و ببينند مردم كه دهي انجام

 اي داده انجام الهي رضاي براي را كار تو و آمده پيش كار انجام از بعد تو براي كه خوشحالي

 است: فرموده آنان مورد در خداوند كه است مؤمنان براي اي مژده اين بلكه نيست، مضر برايت

﴿ ٓ َّ َ
ۡوِ�َآَء  َ

َ
ِ ٱ�ِّن أ َّ ُهۡ  َ�َۡلنُوَن  َّ وٌۡف َعلَۡيِهۡ  َو ََ ِينَ ٱ ٦َّ  ُُّقوَن  َّ َُ  ْ ْ َوَ�نُوا  لَُه ُ  ٦َءاَمُنوا

ىٰ ٱ ِ ٱِ�  ۡلَُۡ�َ َياٱ ۡ�ََيٰوٖ ّۡ ِ ٱَوِ�  ّ� َرٖ َِ  دوستان گمان بي هان،« يعني: ].64 -62يونس: [ ﴾�

 پيشه تقوا و اند آورده ايمان كه كساني گردند، نمي غمگين و ،نيست آنان بر ترسي خداوند

 .»است بشارت آخرت و دنيا در آنان براي اند، كرده
 ستايش را او و ببينند مردم كه دهد مي انجام اين خاطر به را نيك كار كه فردي ميان پس

 او كار از مردم وقتي اما دهد، مي انجام خدا رضاي براي را عملش كه شخصي ميان و كنند

 ندارد. ضرري او براي خوشحال اين و شود مي خوشحال كنند، مي پيدا اطالع
 كـه  است شيطاني هاي وسوسه از نيز اين كند، ترك ريا ترس از را صالح عمل گاهي اگر اما

 تو كه نمايد خطور دلت به گرچه دهي، انجام را عبادت بايد تو پس كند، مي القا قلب در شيطان

وذُ « بگو: نمودي، احساس چنين اگر و كني مي تعباد اري براي نَ  بِاهللاَِّ أَعُ يْطَانِ  مِ يمِ  الشَّ جِ  و »الـرَّ

 بده. انجام را عبادت و بخواه، كمك خدا از
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 »هايشان جايز است در صورت مصلحت ديدار گناهكاران در خانه«
 را كراتمن ها آن كه حالي در بدهد، دعوت را مردم كه است جايز دعوتگر براي آيا }46{

 راه بـه  هـا  آن دادن دعـوت  قصد به هايشان خانه در گناهكاران ديداركردن آيا و دهند؟ مي انجام

 است؟ جايز خدا
 كـه  بدانـد  انسـان  اگر پس باشد، حكمت با بايد داده، دستور خداوند كه همانگونه دعوت *

 اگـر  تـي ح بدهد، دعوت پس است، بخش نتيجه و مناسب وقت اين در يا محل اين در دعوتش

 پـيش  حـج  موسـم  در  پيـامبر  كه اند كرده ذكر مؤرخين و باشد، گناهكاران اماكن به آمدن با

 يـا  هستند روها پياده در ها آن كه وقتي و داد، مي دعوت را ها آن و آمد مي هايشان خانه در مردم

 ينـد، ب مـي  مصـلحت  گردعوت اگر و داد، دعوت را ها آن يدبا هرحال در اند، مشغول سرگرمي در

 بايد و دهد عوتد يكي يكي را ها آن كه تواند مي نيز و دهد، دعوت مجلس و جمع در را ها آن

 اتبـاع  شوند، اصالح بزرگان و سران وقتي  زيرا دهد، دعوت را شان بزرگان و نسرا نمايد، سعي

 را سـران  و بزرگـان  عمـومي  دعـوت  در توانـد  نمي اگر و شد، خواهند اصالح هم شان پيروان و

 دعـوت  را هـا  آن و بـرود  است مناسب كه ديگر جايي يا و هايشان خانه به كند سعي دهد وتدع

 دهد.
 داده دستور و نموده راهنمايي آن به را ما خداوند كه حكمتي به اگر انسان كه است اين مهم

ِ� ﴿ است: نموده پيدا دست بزرگي خوبي و خير به باشد پايبند است ۡۡ َمةَ ٱ يُ َۡ ِ �ۡ  ۚ َوَمن  َمن �ََشآُء
َت  ۡۡ َمةَ ٱيُ َۡ ِ � َكثِٗ�� ۡ� ٗ�ۡ ََ وِ�َ 

ُ
 هركس به را فرزانگي و حكمت« يعني: ].٢٦٩ة: البقر[ ﴾َ�َقۡد أ

 داده بدو فراواني خير گمان بي شود، داده فرزانگي و حكمت هركس به و دهد مي بخواهد كه

 .»است

 تو بايد از اين شغل بيرون بيايي
 زنند مي حرف سيكسي مجالت و جنسي مسايل از يشههم كار محل در من همكاران }47{

 چيست؟ حل راه ندارد اي فائده اما كنم، مي اعتراض من



 129 بخش دوم: رهنمودهايي براي جوانان بيداري اسالمي

 

 

 تو نيست؛ ممكن كردن نصيحت با آنان شدن اصالح و گويند، مي ناجايز سخن ها اين وقتي *

 در گناهكاران با نشستن زيرا شوي، مشغول ديگر كاري به و شوي، بيرون كار اين از بايد

 خداوند كه همانطور است، گناه در آنان با شركت حققت در آنان از جداشدن توانايي رتصو

ََِ�ٰبِ ٱنَّلَل َعلَۡيُ�ۡ  ِ�  َوقَدۡ ﴿ است: فرموده متعال ُُۡ  َءاَ�ِٰت  لۡ ۡن �َِذا َسِمۡع
َ
ِ ٱأ يُۡ�َفُر بَِها  َّ

ّ�ٰ َ�ُوُضو ََ ْ َمَعُهۡ   ََۡقُعُدوا  ََ  بَِها فَ
ُ
َُۡهَلأ ِ َو�ُۡس َ  َ�ۡ�ِه ِدي ََ  �ِ ْ  ﴾�ِنُّ�ۡ  �ِٗذا ّمِۡثلُُه ۡ  ۦٓ ا

 خدا آيات به ديشنيد چون كه است كرده نازل شما بر كتاب در خداوند« يعني: ].140النساء:[

 كه آنگاه تا منشينيد، كساني چنين با شود، مي گرفته بازيچه به خدا آيات و شود مي ورزيده كفر

 .»بود خواهيد آنان مثل هم شما صورت اين در گمان بي بپردازند، ديگري سخن به
 تا نمايي جستجو ديگري شغل تا است الزم تو بر برنداشتند، دست كار اين از ها آن اگر پس

 حرام چيز اين از فرار براي تو كه داند مي را تو نيت خداوند وقتي و نشوي، شريك شان گناه در

َِ ﴿ است: فرموده متعال خداوند يراز نمود، خواهد آسان برايت را مسئله كني مي تالش ُّ َُ َوَمن 
َ ٱ َۡعل ّ�ُ  َّ ا  ۥََ َٗ َُۡقهُ  ٢َ�َۡر َّ َ�ََِۡسُب  َوَ�ۡر  َُ ۡي ََ  كه هركس« يعني: ].3 -2الطالق: [ ﴾ِمۡن 

 كه جايي از او به و سازد مي فراهم او براي را نجات راه خدا كند، پرهيزكاري و بترسيد، خدا از

 .»رساند مي زيرو كند نمي تصورش
﴿ َِ ُّ َُ َ ٱَوَمن  َۡعل ّ�ُ  َّ ِ  ۥََ ۡمرِه

َ
�  ۦمِۡن أ  ].4الطالق: [ ﴾٤�ُۡ�ٗ

 .»سازد مي آسان و ساده را بارشكارو خدا كند، پرهيزكاري خدا از كه هركس« يعني:

 يا كافراند  آيا اهل معاصي مؤمن
 بـا  رابطـة  قطـع  آيا و است؟ درست هستند، معصيت اهل كه افرادي به كردن سالم آيا }48{

 است؟ جايز ها آن
 بكنم؟ سؤالي شما از خواهم مي دهم، پاسخ پرسش اين به كه اين از قبل *

 مؤمن؟ يا اند كافر شوند، مي معصيت مرتكب كه افرادي آيا
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 اند، مؤمن دارند، ايمان خدا به چون شوند، مي معصيت مرتكب كه افرادي است: اين جواب

 از اند اينگونه كه مادامي پس شوند، مي شمرده فاسق شوند، مي هكبير گناهان مرتكب چون و

َّ « است: فرموده  پيامبر زيرا نيست، جايز ها آن از رابطه قطع و نيستند، خارج ايمان دايرة ِ َُ  
ََ

 ِ ذَ  ُمؤمٍن ل ََ َْرُِض  َذا َوُ� ََ َْرُِض  َِ َ�يُ ْوَق ثََالِث َلَاٍل، يَلْتَِقيَا
َخاُه ََ

َ
َْ َ�ْدُجَر أ

َ
ِى أ

ّ
َما اَ َُ ا، وََخْ�ُ

 َِالّسَالمِ 
ُ
 قهر برادرش از روز سه از بيش كه نيست جايز مسلماني هيچ براي« يعني: .)53F1(»َ�بَْدأ

 بهترين و شود، مي گردان روي ديگري از هريك كنند، مي برخورد يكديگر با كه وقتي و كند،

 .»كند مي اسالم ابتدا كه است همان دو اين
 دايرة از را او كه بود گناهي گناهش و داد، مي انجام گناه كه افتاد فردي بر گذرتان اگر پس

 از تا كن نصيحتش و كن دعوت خدا سوي به را او و كنيد سالم را او كرد، نمي بيرون ايمان

 گيرد. فرا را او الهي ترس يا و بپذيرد پند شايد بگو، سخن نرمي با او با و بكشد دست گناه
 بايد تو من نظر به اما كني، رابطه قطع گناه دهندة انجام از بايد كه كني مي فكر تو برادر بدان

 را گناه كه فردي با رابطه قطع و گفتن ترك و كني ترك دهد، مي انجام فرد آن كه را گناهي

 يعني باشد، مصلحتي او با رابطه قطع و گفتن ترك در كه اين مگر نيست، درست دهد مي انجام

 و حل راه رابطه قطع چون صورت اين در نمايد، ترك را گناه او ات شود باعث رابطه ترك
 كنيد. رابطه قطع او با كه ندارد اشكالي شود، مي او تربيت موجب

 اين مگر باشد، فاسق گرچه نيست، جايز او گفتن ترك و مؤمن از قهركردن كه اين خالصه

 شايد باشد، مي گناه از او دنكشي دست همان فايده آن و باشد اي فايده او با رابطه قطع در كه

(نمود رابطه قطع همراهش دو آن و مالك بن كعب با  پيامبر :كه بگويد كسي
54F

 جواب در .)2

 و بود بزرگي فائده ها آن با رابطه قطع در چون كرد، رابطه قطع ها آن با  پيامبر گفت: بايد

                                           
) و 62) كتاب االدب باب (507/  10) الفتح (6077بخاري به روايت ابوايوب انصاري شماره حديث ( -)1(

 ).8تاب البر و الصله و االداب باب () ك2560 – 25مسلم شماره (
) 717/  7) روايت نموده، الفتح (4418داستان توبة كعب بن مالك و دوستانش را بخاري به شماره ( -)2(

 ) روايت كرده است.9باب ( بة) كتاب التو2769/  53) و مسلم شماره (79كتاب المغازي باب (
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ّ�� �َِذا َضاقَۡت َعلَۡيِهُ  ﴿ شدند: چنين است، داشته بيان را شان حالت خداوند كه آنگونه ها آن ََ

َُ ٱ �
َ
 ِمَن  ۡ�

َ
أ َۡ ّّ َمۡل ن 

َ
ْ أ نُفُسُهۡ  َوَظّنٓوا

َ
َبۡت َوَضاقَۡت َعلَۡيِهۡ  أ َُ ََ ِ ٱبَِما  ٓ �َِ�ۡهِ  َّ ّّ ِ �﴾ 

 آمد هم به شان دل و شد، تنگ آنان بر فراخي همه با زمين كه جا بدان تا« يعني: ].١١٨ة:التوب[

 .»ندارد وجود خداوند به برگشت جز خدا از پناهگاهي هيچ كه دانستند و
 كه گناهكاري گفتن ترك اما يافتند، دست بزرگي بس فايده رابطه ترك اين از ها آن پس

 از تا شود مي باعث و كند مي طغيان دچار بيشتر را او بلكه ندارد، اي فائده او براي رابطه ترك

 نيست. جايز شود، دورتر نيكي و خير اهل
 سؤال. جواب خالصة بود اين

 گفتن در قبرستان شرعي نيست وعظ
 مـورد  ايـن  در شـما  نظـر  شـود،  مي گفته وعظ قبرستان در ميت دفن هنگام در امروزه }49{

 چيست؟
 امـا  بگيـرد،  قـرار  هميشـگي  سنت نبايد و نيست، مشروع قبرستان در گفتن وعظ من نظر به *

 مـرده،  كردن دفن هنگام در كه اين مثل است، شروعم باشد، گفتن وعظ براي سببي و انگيزه اگر

 كه نيست شكي صورت اين در هستند، شوخي و بازي و خنده مشغول كه شوند مشاهده افرادي

 بيان موعظه تا كند مي ايجاب كه هست اي انگيزه و سبب زيرا است، درست و خوب گفتن وعظ

 در كـاري  چنـين  برخيـزد،  مـردم  انمي سخنراني براي فردي مرده كردن دفن هنگام اين اما شود،

 گيرد. انجام كار اين نبايد بنابراين، ندارد. اصلي پيامبر رهنمود و سنت
 بـود،  نشده آماده قبر هنوز و شد، فارغ انصاري مردي جنازة از  پيامبر كه است درست بله

 سرشــان بــاالي هيبــت) و عظمــت (از گويــا كــه نشــتند او اطــراف يــارانش و نشســت  پيــامبر

 در چوبي شاخه و – بودند گرفته آرام  پيامبر حضور در آنقدر يعني – دارند. قرار هايي رندهپ
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 و مـردن  هنگـام  شخص حالت از ها آن براي  پيامبر و زد مي زمين به را آن و بود، پيامبر دست
(گفت مي سخن مرگ از بعد

55F

1(. 
 هـا  آن و كند سخنراني مردم براي كه سخنراني عنوان به  پيامبر كه است مشخص اينجا در

 منتظـر  و بودنـد  نشسـته  او اطـراف  هـم  يـارانش  و بود نشسته او بلكه است، نبوده نمايد موعظه را

 و شـما  كـه  ايـن  مثـل  گفـت،  سـخن  برايشـان   پيـامبر  ميـان  ايـن  در شـود،  آمـاده  قبـر  تا بودند
 بعد حاالت و رگم مورد در ها آن براي تو و باشيد، مرده شدن دفن منتظر و نشسته شان همراهان

 بـه  كـه  سـخني  بـا  شـود،  مي گفته نشينان هم ميان در كه خاصي سخني و كني، صحبت مرگ از

 كنـار   پيـامبر  شـد،  مـي  دفن مرده وقتي همچنين و كند، مي فرق شود مي ايراد سخنراني عنوان

 تـا  هيدبخوا خداوند از و بطلبيد، آمرزش برادرتان براي خداوند از فرمود: مي و ايستاد مي قبرش

(گيرد مي قرار سؤال مورد اكنون او زيرا نمايد، استوار و پابرجا را او
56F

 خاصي مطلب بيان نيز اين .)2

 نيست. سخنراني و است

 خردي و گمراهي در دين اين يعني تضاد و بي
 از را مردم نبايد شود، منكر مرتكب كه فردي كه دارند داللت اين بر آيه دو اين آيا }50{

َها ﴿ از: عبارتند آيه دو آن و مايد،ن نهي منكر آن ُّ َ
َ � ِينَ ٱَٓ ََۡفَعلُوَن  َّ  َّ ََُقولُوَن َما  ْ لَِ   َءاَمُنوا

 خودتان كه گوييد مي سخني چرا ايد، آورده ايمان كه كساني اي« ي:يعن ].2الصف: [ ﴾٢

 .»كنيد نمي عمل آن برابر
ُمُروَن ﴿ و

ۡ
تَأ

َ
ِ  �ّاَس ٱ۞َ ِ ٱب ن ۡلِ�ّ

َ
ُۡلُوَن َوتَنَسۡوَن أ ََ نُُۡ  

َ
ََِ�َٰبۚ ٱُفَسُ�ۡ  َوأ ََۡعقِلُوَن  ۡل  ََ فَ

َ
 ﴾٤أ

 در كنيد، مي فراموش را خود و دهيد، مي فرمان نيكوكاري هب را مردم آيا« يعني: ].٤٤ة: البقر[

 »فهميد؟ نمي آيا خوانيد مي كتاب شما كه حالي

                                           
 غيره نيز روايت كرده اند. از حديث براء بن عازب كه احمد و ابوداود و -)1(
) 418/  5) ارناؤوط در تحقيق شرح السنه امام بغوي (73) كتاب الجنائز باب (3221ابوداود به شماره ( -)2(

 گفته است، سند اين حديث حسن است.
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 منكر آن ارتكاب از را دممر نبايد منكر مرتكب كه ندارند داللت مطلب اين بر آيه دو اين *

 ارتكاب از را ديگران ها آن كه كند مي داللت ها آن كار زشتي بر آيه دو اين بلكه دارد، باز

 امر نيك كار به را مردم يا دهند، مي انجام را آن خودشان كه حالي در دارند، بازمي منكر

 است گفتار و كردار رد تضاد حقيقت در اين دهند، نمي انجام را نيك كار خودشان و كنند مي

 خودت و داري مي باز را مردم كاري دادن انجام از چگونه است. دين در گمراهي و خردي بي و

 دهي؟!! مي انجام را آن
 دهي؟!! نمي انجام را آن خودت و كني مي امر كاري انجام به را مردم چگونه و

 آن از كه بودي كسي اولين خودت داشتي، مي صداقت بد كار از مردم بازداشتن در تو اگر

 كردي، مي امر نيك كار انجام به را مردم صادقانه تو اگر همچنين و جستي، دوري زشت كار

 و كني امر چيزي به را مردم كه اين اما دادي، مي انجام را نيك كار كه بودي كسي اولين
 به ار اسرائيل بني خداوند بنابراين، است. شرع و عقل خالف كار اين ندهي، انجام خودت

ََۡعقِلُوَن ﴿ است: فرموده و نموده سرزنش كار اين خاطر  ََ فَ
َ
 فهميد. نمي آيا يعني: ﴾٤أ

 تو بايد به راه خدا دعوت دهي و نااميد نباشي
 بلند را آن صداي و كنند مي روشن تلويزيون ها آن روم، مي خود اقوام ديدار به وقتي }51{

 مـن  آيا كنند، نمي قبول ها آن اما دارم، مي باز را ها آن و نموده اعتراض كارشان بر من و كنند مي

 دهم؟ دعوت چگونه را نوجوانان و نوباوگان ديگر و شوم؟ مي محسوب گناهكار
 در كـه  را افـرادي  بسـا  چـه  زيـرا  نباشد، نااميد و دهد، دعوت خدا راه به پيوسته بايد جوان *

 دادن دعـوت  بـه  بايـد  دعوتگر نابراين،ب است. كرده اصالح را ها آن خداوند اند، بوده غرق فساد

 باشد. متعال خداوند جانب از پيروزي منتظر و كند صبر و بدهد، ادامه حق راه به
 تماشاي به كه نيست جايز فردي چنين براي بنابراين، است. جايز حرام عمل در مشاركت اما

 هـاي  برنامـه  بـه  كـه  اين يا و كند، تماشا را ناجايز و حرام هاي برنامه و ها فيلم و بپردازد تلويزيون

 بالفاصـله  نصيحت نشدن واقع مفيد صورت در بايد بلكه دهد، فرا گوش راديو نامشروع و مبتذل

 بـا  را آن ديـد،  را منكـري  شما از هركسي« است: فرموده  پيامبر زيرا كند، ترك را مكان آن
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 آن دلـش  به نتوانست زبان اب اگر و دهد، تغيير را آن زبانش با نتوانست اگر و دهد، تغيير دستش

 .»بداند بد را
 گناه همان نيز او براي خداوند باشد، همنشين شوند، مي گناه مرتكب كه افرادي با كه انساني

يَۡت  �َذا﴿ است: فرموده متعال خداوند كه چون كند، مي ثبت را
َ
ِينَ ٱَََ َ�ُوُضوَن ِ�ٓ َءاَ�َُِٰنا  َّ

 ُ�َ ٰ�ّ ََ َۡ َ�ۡنُهۡ   ۡعرِ
َ
ِ فَأ َ  َ�ۡ�ِه ِدي ََ  �ِ ْ ََۡقُعۡد َ�ۡعَد  لّشۡيَ�ٰنُ ٱ�ّما يُنِسيَّنَ   ۦۚ وُضوا  ََ فَ

ِۡكَرىٰ ٱ َّ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَمَع  َّ ٰلِِم َّ  طعن و تمسخر به كساني ديدي هرگاه« يعني: ].68األنعام: [ ﴾٦ ل

 شيطان اگر بپردازند، ديگري سخن به كه آنگاه تا بگردان، روي آنان از پردازند، مي ما آيات در

 .»منشين ستمكار قوم با آوردن خاطر به از پس برد تو ياد از
ََِ�ٰبِ ٱنَّلَل َعلَۡيُ�ۡ  ِ�  َوقَدۡ ﴿ است: فرموده و ُُۡ  َءاَ�ِٰت  ۡل ۡن �َِذا َسِمۡع

َ
ِ ٱأ يُۡ�َفُر بَِها  َّ

 �ِ ْ ّ�ٰ َ�ُوُضوا ََ ْ َمَعُهۡ   ََۡقُعُدوا  ََ  بَِها فَ
ُ
َُۡهَلأ ِ َو�ُۡس َ  َ�ۡ�ِه ِدي ََ  ﴾�ِنُّ�ۡ  �ِٗذا ّمِۡثلُُه ۡ  ۦٓ  

 خدا آيات به شنيديد چون كه است كرده نازل شما بر تابك در خداوند« يعني: ].40النساء:[

 آنگاه تا منشينيد، كساني چنين با شود، مي گرفته بازيچه به خدا تآيا و شود، مي ورزيده كفر

 .»بود خواهيد آنان مثل هم شما گمان بي بپردازند، ديگري سخن به كه
 اما بماني، باقي شنوي مي يا كني مي مشاهده را منكر كه جايي در كه نيست جايز برايت پس

 كني. نصيحت خود توان اندازه به را ها آن و بماني، باقي ات خانواده با تواني مي خانه در
 نعمت ها آن به ندخداو كه جواناني همة از من :كه بگويم بايد ،دوم مطلب به پاسخ در اما

 سوي به را جوانان ديگر كنند، تالش امكان حد تا كه خواهم مي است، نموده ارزاني را هدايت

 هاتر بزرگ از كمتر و شوند مي متأثر خود همساالن از بيشتر جوانان زيرا نمايند، جذب خود

 مبذول را الشت و سعي نهايت (بارک اهللا فيكم) جوانان اي شما پس گيرند، مي قرار تاثير تحت

 كند، هدايت شما دست به را ها آن دخداون تا نماييد، جذب را جوانان از بيشتري تعداد تا داريد

 فرد كه خواهيم مي ما نگوييد: و نباشيد شتابزده نيز و نپنداريد، ناچيز و كم دست را خود و

 يا هفته يك از بعد منحرف فرد اوقات بسا زيرا شود، هدايت بايد شام و صبح يك در منحرف
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 صبر تان برادران شدن هدايت در شما كه است اين مهم اما شود، مي هدايت بيشتر يا ماه يك

 باشيد. داشته

 كند م مرا به خاطر پايبندي به دين مسخره ميتر بزرگ برادر
 منـافق  ايـن  ه:گويدك مي من به و كند، مي مسخره خيلي مرا كه دارم يتر بزرگ برادر }52{

 ترك را تدين مدتي از بعد گويد: مي و كند، مي گوش ترانه باشد تنها خانه رد وقت هر و است،

 او امـا  ام، كـرده  نصـيحت  را او بارهـا  مـن  و هسـت  وسواسـي  :كـه  گويـد  مي نيز و كرد، خواهد

 اهللا جـزاكم  كنيـد  راهنمايي مرا كنم، چكار برادرم اين با من ندارد، دوست را كنندگان نصيحت

 خيراً؟
 انجـام  نادرسـت  كارهـاي  كـه  اند بوده افراد بسياري زيرا نباشي، نااميد او الحاص از بايد تو *

 بعضـي  و كن، نصيحت بيشتر را او بنابراين، است. كرده هدايت را ها آن خداوند اما اند، داده مي

 هـدايت  تـو  دسـت  بـه  را او خداونـد  شايد تا كن، هديه او به را ها كتابچه و سخنراني نوارهاي از

 هـدايت  را نفـر  يك تو وسيلة به خداوند اگر« فرمود:  طالب ابي بن علي به  امبرپي و نمايد،

 .)57F1(»است بهتر مو سرخ شترهاي از برايت نمايد،
 بردبار رساند مي تو به او كه آزاري و اذيت مقابل در و كن، نصيحت را او همواره بنابراين،

ِ  َ�ُٰبَ�ّ ﴿ گفت: فرزندش به لقمان كه همانطور باش، ق
َ
ِ  لّصلَٰوَٖ ٱِ  أ ُمۡر ب

ۡ
َعِن  نۡهَ ٱوَ  لَۡمۡعُروِف ٱَوأ

رِ ٱ
ََ َصابََ   �ِّن َ�ٰلَِ  ِمۡن َعۡلِم  ۡصِ�ۡ ٱوَ  لُۡمن

َ
ٓ أ ٰ َما ُموَِ ٱَ�َ

ُ
 پسر اي« يعني: ].17لقامن: [ ﴾١ ۡ�

 برابر در و كن نهي بد كار از و بده، دستور نيك كار به و بخوان شايد چنانكه را نماز عزيزم!

 و كرد جزم را عزم آن بر بايد كه است كارهائي از ها اين باش، شكيبا رسد، مي تو به كه بيمصائ
 .»ورزيد ثبات

 

                                           
 ) مراجعه كنيد.14براي تخريج اين حديث به صفحة ( -)1(



 هاي بيداري اسالمي نقواعد و رهنمو   136

 خواهد دعوتگر به سوي خدا جز اصالح برادرانش چيزي ديگر نمي
 قطـع  را سـخنم  و پذيرنـد  نمـي  هـا  آن كـنم،  مي نصيحت را برادرانم و خانواده وقتي من 53{

 كنم؟ چكار بايد من گذرد، مي سخت برايم و كنند، مي
 و مـردان  و انـد،  گرفتـار  تو شكل اين به بسياري و آيد، مي پيش خيلي كه است چيزي اين *
 خـدا  راه به وقتي مردم از بعضي كه است اين خاطر به دارند، شكايت مشكل اين از زيادي زنان

 و سـلطه  حـت ت را او كه است اين فقط دعوتگر هدف كه كنند مي گمان شوند، مي داده دعوت
 شيطان طرف از شك بي هايي گمان چنين و بگيرد، انتقام او از يا و دهد قرار خويش دستور تابع

 شود. مي وارد ذهن به
 نيسـت.  ديگـر  چيـزي  حـق،  بـه  بـرادرانش  هـدايت  و اصـالح  جز خدا راه به دعوتگر هدف

 پـاداش  شـت چشمدا خداونـد  از و كـن  صـبر  :كـه  گويم مي محترم پرسشگر اين به من بنابراين،

 پـاداش  تـو  به خداوند آن خاطر به رسد مي دعوت راه در تو به آزاري هر كه بدان و باش، داشته

 و داده انجـام  را خويش وظيفة او شود، واقع مردم پذيرش مورد دعوتگر دعوت اگر و دهد، مي
 ابـي  بـن  علـي  به  پيامبر زيرا داد، خواهد نيك پاداش او به خداوند مردم شدن هدايت خاطر به

 تـو  وسـيلة  به خداوند اگر خدا به سوگند بده، ادامه راهت به آرامي به« است: فرموده  طالب

 .)58F1(»است بهتر مو سرخ شتران از برايت كند، هدايت را نفر يك
 خداونـد  شود، آزار و اذيت دچار خدا راه در و نشود، واقع قبول مورد دعوتگر سخن اگر و

 در شـدن  اذيـت  پـاداش  يكي و خدا، راه به دادن دعوت پاداش يكي داد، خواهد پاداش دو او به

 متعال. خداوند راه
 به متعال خداوند همانطور نمودند، صبر اما گرفتند، قرار آزار و اذيت مورد ‡ پيامبران

ْ  َولََقدۡ ﴿ است: فرموده پيامبرش وُذوا
ُ
ْ َوأ بُوا ِ َّ ٰ َما ُك َ�َ ْ وا َُُسل� ّمِن َ�ۡبلَِ  فََصَ�ُ بَۡت  ِ َّ ّ��  ُك ََ

                                           
 .) مراجعه كنيد14براي تخريج اين حديث به صفحة ( -)1(
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نَا تَٮُٰهۡ  نَۡ�ُ
َ
 برابر در و اند شده تكذيب تو از پيش فراواني پيغمبران« يعني: ].34األنعام: [ ﴾َ

 .»است دريافته را ايشان ما ياري تا اند شده آزار و اذيت و اند، كرده شكيبائي ها تكذيب
 خدا به دعوت اهر در تو به مردم طرف از كه آزاري و اذيت نبايد ،بزرگوار برادر اي تو و

 به فردي زيرا شود، دعوت ميدان از تو نشيني عقب باعث يا دارد، باز حق گفتن از را تو رسد، مي

 متعال خداوند كه همانطور نباشد، محكم و راسخ ايمانش كه آيد مي گرفتار حالتي چنين

ِ  �ّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ است: فرموده ُقوُل َءاَمّنا ب َُ ِ ٱَمن  وذِ  َّ
ُ
ٓ أ ِ ٱَي ِ� فَِِذَا َُۡنَة  َّ ِ َعَل ف  �ّاِس ٱََ

اِب  ََ ِ ٱَكَع  ايمان ويند:گ مي كه هستند كساني مردم ميان در« يعني: ].10العنكبوت: [ ﴾َّ

 را مردمان شكنجه گرفتند قرار آزار و اذيت مورد خدا خاطر به كه هنگامي اما ايم، آورده

 .»شمارند مي خدا عذاب همسان
 به و نشود. نااميد و دهد ادامه را خدا راه به دادن دعوت كه كنم مي سفارش برادر اين به من

 يا باشد تر كوچك ها آن از آن گويندة چه ،بپذيرند را حق دباي كه كنم مي توصيه اش خانواده

 باشد. ها آن از تر بزرگ يا ها آن سن هم

 اي كه بهتر است فرزندش را دعوت دهد پدر بايد به شيوه
 احكـام  پايبنـد  كامـل  طـور  بـه  شـان  فرزنـدان  كـه  اين از دين به پايبند نپدرا از بعضي }54{

 پايبنـد  اسـالم  اصـول  بقيـه  بـه  و خوانند مي نماز فرزندان مثال: بطور برند، مي رنج نيستند اسالمي

 هــا وقــت بعضــي ربــاخواري، مبتــذل، هــاي فــيلم تماشــاي چــون گناهــان از بعضــي امــا هســتند،

 بـه  پايبند و مسلمان پدري موضع دهند؛ مي انجام را ريش دنتراشي جماعت، نماز به حاضرنشدن

 باشد؟ بايد چگونه فرزندان اين برابر در دين
 كند؟ برخورد نرمي با ها آن با يا نمايد رفتار ها آن با خشونت با پدر آيا و
 فرزنـدان  اگـر  و دهـد  دعـوت  رفتـه  رفتـه  اسـت،  بهتر كه صورتي هر به را ها آن من نظر به *

 اسـت،  خطرنـاكتر  و تر سخت گناه كدام كه كند نگاه پدر شوند، مي مرتكب را عدديمت گناهان

 مناقشـه  و گفتگـو  ها آن با گناه آن مورد در و كند تالش گناه آن از ها آن بازداشتن براي نخست
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 اگـر  و كننـد  مـي  تـرك  را گنـاه  آن فرزنـدان  و كنـد،  مـي  آسان را كار خداوند كه اين تا نمايد،

 طـوري  گناهـان  بعضـي  كننـد،  مي فرق ها گناه كه دانست بايد نپذيرفتند، را او نصيحت فرزندان

 بعضـي  و داشـت  نگـاه  خود كنار در را فرزند گناهي چنان ارتكاب وجود با توان نمي كه هستند

 كـه  بگيـرد  قرار مفسده دو برابر در انسان هرگاه و هستند، نوع اين از تري پايين سطح در گناهان

 تـرين  ضـعيف  و تـرين  سـبك  ارتكـاب  شـد،  خواهنـد  واقـع  هردو يا مفسده ود آن از يكي حتماً

 است. حق و انصاف
 انحـراف  از جـوان  كـه  صـورت  ايـن  بـه  آيـد،  مي پيش پرسش اين برعكس شكل گاهي اما

 پدر كه بيني مي بنابراين، است. آن برعكس پدرش و است دين پايبند جوان برد، مي رنج پدرش

 مـورد  در كـه  كـنم  مي توصيه پدراني چنين به كند، مي مخالفت شفرزند با مسايل از بسياري در

 و اسـتقامت  و ديـن  سـمت  بـه  شـان  فرزنـدان  حكمـت  و بترسند عزوجل خداوند از شان فرزندان
 اصـالح  زيـرا  گوينـد،  شـكر  بـرآن  را خداونـد  و دانسـته،  الهـي  نعمـت  را ديـن  به ها آن پايبندي

 فرمـوده   پيـامبر  كـه  همانطور بود، خواهد مرگ از بعد و زندگي در ها آن نفع به شان فرزندان

َُ  َماَت  َِِذا« اسـت:  َملُهُ  اْ�َقَطعَ  اِإل�َْسا ََ  َّ اِرَ�ـةٌ  َصَدقَةٌ  :ثََالٍث  ِمنْ  ِِ ٌ  َِـهِ  يُنْتََفـعُ  وَِعلْـمٌ  ََ
َ
 َوَوُ

ُ  يَْدُعو َصاِلحٌ 
َ
 صـدقة  چيـز:  سـه  از مگـر  شـود،  مي قطع عملش بميرد، انسان هرگاه« يعني: .)59F1(»ل

 و ،»كند مي دعا برايش كه نيكويي فرزند يا و شوند، مي مند بهره آن از مردم كه دانشي و اريه،ج
 گنـاهي  ارتكـاب  بـه  را هـا  آن مادرهايشـان  و پدر اگر :كه گويم مي پسران و دختران به همچنين

 و نيسـت،  واجـب  گنـاه  در ها آن از اطاعت و كنند، اطاعت ها آن از نبايد فرزندان دادند، دستور
 بـاب  از چيـزي  چنـين  شوند، خشمگين و ناراحت مادر و پدر ورزد، مخالفت ها آن با فرزند اگر

 نـوعي  گنـاه  دادن انجـام  در ها آن با مخالفت بلكه شود، نمي شمرده مادر و پدر از فرزند نافرماني

 جامـة  مـادر  و پـدر  دسـتور  بـه  فرزند اگر چون شوند، مي كمتر گناهان زيرا است، ها آن با نيكي

 بود. خواهد زياد مادر و پدر گناه و جرم شود، گناه مرتكب و بپوشاند، عمل

                                           
 ).3) كتاب الوصيه باب (1631/  14مسلم به روايت ابوهريره به شماره ( -)1(
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 دهنـد  مي دستور آن انجام به را شما مادر و پدر كه گناهي ارتكاب از فرزندان، شما اگر پس

 شـان  گنـاه  بـار  شـدن  سنگين از زيرا ايد، نموده نيكي ها آن به شما حقيقت در كرديد، خودداري

 در امـا  نكنيـد،  پيـروي  هـا  آن گنـاه  و معصـيت  در هرگـز  پـس  ايـد،  آورده عمـل  بـه  جلوگيري

 انسـان  دادنـد،  را آن تـرك  دسـتور  مادر و پدر اگر نيست، گناه آن كردن ترك كه هايي عبادت

 بـا  بينـد  مـي  مـادر  و پدر مخالفت در را مصلحت اگر پس است، بهتر راهي چه كه كند نگاه بايد

 طاعـت  بـود،  ممكن آن داشتن نگاه پوشيده كه بود وعين از طاعت اگر اما ورزد، مخالفت ها آن

 پوشـيده  كـه  بـود  نـوعي  از طاعـت  اگـر  و نمايد، مدارا مادرش و پدر با و دهد، انجام مخفيانه را

 كـه  كنـد  قـانع  را مـادرش  و پـدر  و دهد انجام را طاعت شكاراآ نبود، پذير امكان آن داشتن نگاه

 انجـام  را طاعـت  ايـن  كـه  كسـي  هـر  براي و ها آن براي ضرري هيچ الهي طاعت اين دادن انجام

 كند. قانع را ها آن كننده قانع هاي حرف نوع ديگر با كند سعي و داشت نخواهد دهد، مي

 توان ميان انكار منكر و صلة رحم و دعوت به سوي خدا جمع نمود چگونه مي
 جمـع  رحـم  صـلة  و زشـت  كار انكار و نرمي با دعوت ميان همزمان توانيم مي چگونه }55{

 كنيم؟
 دادن دعـوت  و (خويشاوندي) رحم صلة و زشت كار انكار ميان تواند مي حكمت با انسان *

 چيزهـا  از بعضي و نمايد مي انكار را زشت كار گاهي كه اينگونه نمايد، جمع نرمي با خدا هرا به

 عضـي ب كـه  دارد پدري كنيد فرض گذارد، مي خود جاي به است، تحمل قابل خير راه در كه را

 اجـازه  او بـه  كـه  بخواهـد  پدرش از تواند مي فرد اين دهد، مي انجام را زشت و منكر كارهاي از

 پدر به كمك ضمن در و نمايد، كمك را او جايز كارهاي در و دهد، انجام را كارهايش تا دهد

 جامان را كار اين و كار اين انسان اگر بگويد: كه اين مثل كند، يادآوري برايش را چيزها بعضي

 واقـع  الهـي  عـذاب  مـورد  آخـرت  از قبـل  دنيـا  در بسـا  و شـود،  مـي  نقصان دچار ايمانش بدهد،

 و باشـد.  مـي  او سـخن  ايـن  از منظـور  كـه  بدانـد  و شود متوجه پدر كه است ممكن بسا شود، مي
 نگفـت،  را او صـراحت  بـه  و نمـوده  اشـاره  او بـه  كـه  ايـن  و رفتاري نرم اين خاطر به را فرزندش

 نمايد. هدايت را او خداوند نتيجه در و بدارد دوست
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 نصيحت كني ،شود ات را كه در نماز جماعت حاضر نمي تو بايد همسايه
 كنم؟ نصيحت كند، نمي شركت جماعت نماز در كه را ام همسايه صورت چه به }56{
 روش كنـد،  نمـي  شـركت  جماعـت  نمـاز  در او كه پرسد مي كننده پرسش كه همسايه اين *

 بـه  و نمايـد  تـالش  او انـدرزگفتن  و كـردن  نصـيحت  بـراي  بـرادر  ايـن  كه است اين اش اصالح

 و بگيرد، رابطه او با و كند، دعوت خود خانة به را او همچنين و كند، ديدار را او و برود اش خانه
 نيـز  و گـردد،  مـي  آسان سخن پذيرفتن شود خوب روابط و شوند، دلبسته يكديگر به افراد وقتي

 در كننـد  نمـي  شـركت  جماعـت  نماز در كه را افرادي نمود قصد   پيامبر هك كند بيان او براي

 عـذاب  هشـدار  و وعيد از كند نمي شركت جماعت نماز در كه را همسايه اين و بسوزاند، آتش

 بخوانـد،  جماعـت  بـا  همراه مسجد در را نماز كه هركسي :كه بگويد برايش نيز و بترساند، الهي

 انواع ديگر و رسد، مي او به پاداش و ثواب خواند، مي خانه در كه فردي نماز برابر هفت و بيست

 اگـر  و كنـد.  هـدايت  را او خداونـد  شايد گيرد، بكار برايش را الهي عذاب از ترهيب و ترغيب

 اينگونـه  و كنـد  خبر را امر مسئولين ادامه جماعت نماز در نكردن شركت به همچنان و نپذيرفت

 است. گرفته انجام او مسئوليت

 گرچه مردم او را مسخره كنند عوتگر بايد به راه خدا دعوت دهدد
 چيست؟ كنند، مي مسخره مرا ها آن و دهم، مي دعوت را ها آن من كه افرادي حكم }57{
 فقـط  بايـد  تـو  دعـوت  ه:گويندك مي ها آن چون كنم، رابطه قطع ها آن با كه است جايز آيا و

 باشد؟ خويشاوندان براي
 نوح پيامبر اولين كنند، مسخره را او مردم گرچه بدهد، دعوت كه ستا الزم دعوتگر بر *

 ِمّنا فَِِنّا �َۡسَخُر ِمنُ� ۡ ﴿ گفت: مي او اما كردند، مي مسخره را او قومش ْ  ﴾�ِن �َۡسَخُروا
 .»كنيم مي مسخره را شما همانگونه هم ما كنيد، مي مسخره را ما شما اگر« يعني: ].38هود: [

ِينَ ٱ �ِنّ ﴿ است: فرموده كه اند شنيده را الهي دةفرمو اين همة و ْ مَِن  َّ ْ َ�نُوا َرُموا َۡ َ
ِينَ ٱأ َّ 

وَن  َُ َح ِۡ ََُغاَمُلوَن   ٢َءاَمُنواْ يَ َُ ْ ٱ �َذا ٣�َذا َمّرواْ بِِهۡ   ۡهلِِهُ   نَقلَُبٓوا
َ
ْ ٱ�َِ�� أ َّ  نَقلَُبوا َِهِ  ٣فَ
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ۡوُهۡ  قَالُٓواْ �ِنّ  �َذا
َ
أ لّلوَن  ََ َِ َ ٓءِ ل َّ ُۡ ��َ٣   َّ َِۡسلُواْ َعلَۡيِهۡ  َ�ٰفِِظ

ُ
ِينَ ٱ ۡ�َۡومَ ٱفَ  ٣َوَمآ أ َءاَمُنواْ  َّ

ّفاَِ ٱِمَن  َُ وَن  ۡل َُ َح ِۡ آ�ِ ِ ٱ َ�َ  ٣يَ ََ َ
 يعني: ].35 -29املطففني: [ ﴾٣يَنُظُروَن  ۡ�

 مؤمنان كه هنگامي و كردند، مي خندريش را ايشان و خنديدند، مي مؤمنان به پيوسته گناهكاران«

 قرار جويي عيب و تمسخر مورد را آنان چشم و دست و سر اشارات با گذشتند مي ايشان كنار از

 و گشتند، مي باز شادمانه گشتند، برمي خود هاي خانواده ميان به گناهكاران هنگامي و دادند، مي
 كه اين حال و اند، سرگشته و گمراه اًقطع ها اين گفتند: مي ديدند، مي را مؤمنان كه هنگامي

 به مؤمنان امروز لذا بودند، نشده فرستاده كردارشان پاييدن و مؤمنان نگهباني براي كاران بزه

 .»نگرند مي و زنند مي تكيه مجلل هاي تخت بر كنند مي ريشخندشان و خندند، مي كافران
 اگر من نظر به اما كنند، سخرهم را تو گرچه بدهي، دعوت را ها آن كه است الزم تو بر پس

 گرفته را ها آن از يكي يعني است بهتر بدهي، دعوت جدا جدا و يكي يكي را افرادي چنين شما

 نوعي اين شايد و بپاشي، هم از را ها آن جمع اينگونه بتواني تا بده، دعوت خدا راه به تنهايي به و

 باشد. دعوت در حكمت از

 حق زنان نيز ثابت است آنچه در حق مردان ثابت است در
 دهد؟ دعوت اي زمينه چه در زن و است، واجب زنان بر دعوت آيا }58{
 و است، ثابت نيز زنان حق در است، ثابت مردان حق در هرچه كه بدانيم را قاعده اين بايد *
 بـه  كـه  باشـد  دليلـي  كـه  ايـن  مگـر  است، ثابت نيز مردان حق در است ثابت زنان حق در هرچه

 كند. اللتد آن خالف
 اي فرمـود:  ل عايشـه  كنـيم.  مـي  بيـان  برايتـان  است، مردان ويژة آنچه از اي نمونه اكنون

 جنگ آن در كه است واجب جهادي زنان بر فرمود: است؟ واجب جهاد زنان بر آيا خدا! پيامبر

(عمره و حج يعني نيست،
60F

1(. 

                                           
) كتاب الجهاد و 89/  6) الفتح (287502876بخاري با عبارت ديگر اين حديث را روايت كرده است ( -)1(

 ).62السير باب (



 هاي بيداري اسالمي نقواعد و رهنمو   142

 زنـان  بـر  و اسـت،  واجـب  مـردان  بر دشمنان با جنگ و جهاد كه كند مي داللت حديث اين

 اول هـاي  صـف  نمـاز  در مـردان  صـف  بهترين است: فرموده  پيامبر همچنين و نيست، واجب

 و اسـت،  صـف  آخرين نماز در زنان صف بهترين و است، آخرين مردان صف بدترين و است،
(است اول هاي صف ها آن صف بدترين

61F

1(. 
 كـه  باشد مي زنان براي ريشماب پوشيدن و طال بودن حالل است، زنان ويژة كه حكمي مثال و

 است. زنان ويژة چيز دو اين
 امر است، ثابت نيز زنان حق در است، واجب مردان حق در كه نهي و امر كه است اين اصل

 تهمت را مردي هركسي بنابراين، است. ثابت نيز مردان حق در زنان مورد در شده ثبت نهي و

 زنان كه آمده كساني مورد در آيه كه اين وجود با شود، زده شالق ضربه هشتاد است الزم بزند،

ِينَ ٱوَ ﴿ زنند: مي تهمت را خبر بي و پاكدامن ِٰت ٱيَۡرُموَن  َّ َٰ َََعةِ ُشَهَدآَء  لُۡمۡحَص َۡ َ
ْ بِأ تُوا

ۡ
ُ�ّ  لَۡ  يََ

وُه ۡ ٱفَ  ُ�ِ َۡ  ٖٗ َ�ۡ ََ  َّ ِ  ،دهند مي زنا نسبت پاكدامن زنان به كه كساني« يعني: ].4النور: [ ﴾ََٞ�ٰن
 .»بزنيد تازيانه هشتاد بديشان آورند نمي گواه چهار سپس
 و مشترك مردان و زنان ميان يا است مردان ويژة آيا كه بنگريم خدا راه به دادن دعوت به
 دعوت كه است اين آيد، برمي  پيامبر سنت و خدا كتاب از آنچه گيرد؟ مي فرا را همه

 مرد دعوت حريم از غير زن دعوت حريم اما شود، مي شامل را مرد و زن و است، مشترك

 جمع زن دعوت محل و است، ممكن برايش دعوت كه دهد مي دعوت زنانه جمع در زن است،

 مساجد. در يا باشد مدارس در چه است، زنانه

 تو بايد مصلحت را در نظر بگيري
 امـا  م،باش زنان ميان دعوتگري تا كنم، تكميل را درسم تا دهد، مي دستور مرا شوهرم }59{

 اطاعـت  شـوهرم  از آيـا  كـنم،  تحصـيل  ترك و كنم رسيدگي فرزندانم و خانه به خواهم مي من

 نمايم؟ ترك را درسم يا كنم

                                           
 ).28باب ( ة) كتاب الصلو440 – 132مسلم به روايت ابوهريره، شماره ( -)1(
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 در كه اين مثل است؟ مندنياز تو بوجود خانه آيا كه بنگري مصلحت به بايد شما من نظر به *

 صـورت  ايـن  در ارنـد، د مـادر  مراقبـت  و توجـه  به نياز كه هستند زيادي كوچك هاي بچه خانه

 بنفسك بدءاِ « است: فرموده  پيامبر زيرا است، بهتر مدرسه به رفتن از ات خانه در تو ماندن باقي

 اصـالح  بـه  سپس بپرداز، خود به انفاق و خويش امور اصالح به ابتدا در يعني: )62F1(»حولـك بمـن ثم

 باش. مشغول ها آن بر انفاق و اطرافيان
 واجـب  كار يك اين و هستي، ظفمؤ خانه اصالح و فرزندان تمراقب و نگهداري به تو پس

 را كـار  ايـن  زنـان  از افـرادي  است ممكن كه است كفايه فرض خدا راه به دادن دعوت و است،

 بتـواني  مدرسـه  از غيـر  در يعنـي  اسـت،  بهتر كني جمع كار هردو ميان بتواني اگر و دهند، انجام

 خـدا،  راه به دعوتگري هم و فرزندان تربيت و اريد خانه هم است بهتر طور اين باشي، دعوتگر

 چـه  فاسـد  و بد هاي كلفت و خدمتگذاران استخدام از را برادرانم دارم دوست مناسبت اين به و

 مفاسـد  باعـث  فاسـد  و بد خدمتگذارهاي كارگرفتن به زيرا بپرهيزند، مسلمان غير چه و مسلمان

 از: عبارتند كه شود مي زيادي
 نيسـت،  جـايز  محـرم  بـدون  زن سـفر  و آينـد،  مـي  محـرم  بدون متگذارانخد اين از بسياري

 نمـوده  روايـت   پيامبر از  ب عمر ابن كه آمده مسلم) و (بخاري صحيحين در كه همانطور

(برود سفر به محرم بدون نبايد زن فرمود: كه
63F

2(. 
 اسـت  نممكـ  بسـا  و برد مي پي آن به و شود، مي مطلع خانه اسرار از خدمتگذار و كلفت اين

 امـور  بـه  تـا  انـد  فرستاده مسلمين احوال از اطالع براي را آن بيگانگان كه باشد مزدوري زن اين

 شوند. آگاه شان داخلي

                                           
روايت نموده، و در مسلم به روايت  »ابدء بنفسك ثم بمن يليك«يوطي در (الدرر المنتثره) به عبارت س -)1(

 .»ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فألهلك«) به عبارت 997جابر به شماره (
 ).74) كتاب الحج باب (1341 – 424) باب حج النساء و مسلم شماره (1862بخاري شماره حديث ( -)2(
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 حتي و زنان براي چيزها اين و شود، مي زنان سستي و تنبلي باعث مستخدم و كلفت استخدام

 و شـود  مـي  كـودن  ندهـد،  انجام كاري و باشد نشسته خانه در زن وقتي زيرا است، مضر زن فكر
 گردد. مي ضعيف اش حافظه

 فرزنـدانش  يـا  خانه مرد دچارشدن باعث كه هستند زيبا و جوان خدمتگزاران، اين از بعضي

 مـا  اطـالع  بـه  مـردم  از بسـياري  كـه  اسـت  چيـزي  ايـن  و شوند، مي فتنه به باشد داشته فرزند اگر

 است. داده رخ هايي فتنه چنين كه اند رسانده
 و نمايـان  هايشـان  ران و پاها و ها دست كه عريان نيمه صورت به خدمتگزاران اين از بسياري

 است. حرام و ناجايز كارها اين و شوند مي حاضر مردها پيش است، لخت
 از بـود  الزم اگـر  و بپرهيـزيم،  كلفـت  و مسـتخدم  كارگرفتن به از شدت به كه دارد جا پس

 داشت: نظر مد را ذيل شروط بايد كنيم، استفاده استخدام
 باشد. خود محرم با همراه زن -1
 باشد. نداشته فتنه وقوع خطر -2
 باشد. داشته وجود مستخدم كارگرفتن به براي واقعي نياز -3

 دعوت زن به دختران همجنس خود براي تمسك به دين
 دهد؟ دعوت چگونه دين به تمسك براي را خود همجنس دختران زن }60{

 شوند؟ جمع مسجد در يا شوند، جمع ريكديگ هاي خانه در كه است بهتر آيا
 مـرد  ماننـد  زن كـه  جـايي  آن از امـا  بدهنـد،  دعـوت  مـردان  مثل توانند مي زنان من نظر به *

 امـا  نيسـت،  يكسـان  مـرد  بـا  وجـوه  تمام از دعوت در زن بنابراين، برود. بيرون خانه از تواند نمي

 بـراي  اي زمينـه  توانـد  مـي  سـت، ا گرفتـه  بـر  در را زنان از زيادي جمع كه ها دانشكده و مدارس

 شـوند،  جمـع  دعـوت  امـور  و علـم  فراگيري براي اي خانه در زنان كه اين اما باشد، زنان دعوت

 مضـر  پيامدهاي و كار اين مفيد مزاياي ميان وقتي زيرا است؛ توقف محل من نزد كار اين حكم

 علم مقدور اندازة به و اندبم باقي اش خانه در زن كه است اين بهتر من نظر به كنم مي مقايسه آن

 قـرار  يكـديگر  كنـار  در هايشـان  خانـه  نزنـا  اين كه اين مگر كند، مطالعه را ها كتاب و بياموزد،
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 از يكـي  در دعـوت  و علـم  بـراي  تـوان  مـي  صـورت  ايـن  در باشد، هم به نزديك و باشد، داشته

 گـردهم  و شـدن  مـع ج براي دوري جاي به و شود، ماشين سوار زن كه اين اما شد، جمع ها خانه

ــه در آيــي ــرود، اي خان  مــورد در و كــنم، مــي توقــف آن مــورد در مــن كــه اســت اي مســئله ب

 كرد. استخاره بايد آن دانستن درست

 اصول اهل سنت و جماعت در مسائل اختالفي چيست
 اختالفي مسائل اين ضابطة و چيست؟ اختالفي مسائل در جماعت و سنت اهل اصول }61{

 چيست؟
 در اجتهـاد  از ناشـي  اخـتالف  اگـر  كه است اين اختالفي مسائل مورد در سنت اهل اصول *

 ايـن  و داننـد،  مـي  معذور را ديگر بعضي بعضي، باشد هست، آن در اجتهاد گنجايش كه اموري

 مخالفـت  دليل اقتضاي به من با كه كسي زيرا دهند، نمي قرار دشمني و تفرقه موجب را اختالف

 بـه  او بـا  هـم  مـن  چـون  است يكي روش زيرا است، نورزيده لفتمخا من با حقيقت در كند مي

 ما بنابراين، است. ورزيده مخالفت من با دليل اقتضاي به هم او و ام، نموده مخالفت دليل اقتضاي

 وجود امروز به تا  پيامبر دوران از اختالف پيوسته كه دانست بايد و هستيم، برابر و يكي هم با

 و اصـحاب  بـا  آن در كـه  اسـت  امـوري  نيسـت،  اختالف گنجايش آن در آنچه اما است، داشته
 اخـتالف  و شـدند،  گمراه آن در مردم از بسياري كه عقيدتي مسايل مانند شود، مخالفت تابعين

 فراوان اش دايره و آمد، بوجود تابعين تابع و تابعين و صحابه عصر المفضله)، (القرون از بعد فقط

 بايـد  و اسـت،  داشته وجود مسايل بعضي در اندكي تالفاخ هم صحابه عصر در اگرچه گشت،

 بعـدي  قـرن  در هـا  آن از بعد كسي و باشند، كرده فوت قرن آن در اصحاب همة بايد كه دانست

 آيند، مي شمار به ملت آن قرن ،قرن آن باشند، زنده قرن يك مردم بيشتر وقتي بلكه نباشد، زنده

 داده قـرار  ديگـري  از پـس  يكـي  را ها اجل يش،خو حكمت طبق خداوند كه دانيد مي شما زيرا

 منقـرض  بـود  زنده ها آن از يكي كه زماني تا صحابه قرن :بگوييم ما اگر مثال طور به پس است.

 اصـحاب  قرن در كه افرادي شمار در اند، بوده تابعين عصر در كه افرادي از بسياري است، نشده

 يـك  افـراد  تعـداد  بيشتر وقتي گويد: مي يمعبدالحل احمد شيخ و گرفت، خواهند قرار اند زيسته
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 از اصـحاب  بيشتر اگر مثال طور به پس كرد، حكم توان مي قرن آن انقراض به رفتند، بين از قرن

 اين معني به باشند، زنده بيشتر يا نفر صد يا نفر ده اندكي تعداد جز به و باشند بربسته رخت جهان

 وقتـي  امـروز،  بـه  تـا  تـابعين  تبـع  و تـابعين  همچنين و است، شده منقرض اصحاب قرن كه است

 است. رسيده پايان به ها آن عصر ندباش كرده وفات تعدادشان بيشترين
 – لمفضـلة ا القـرون  يعنـي:  انـد،  شـده  داده برتـري  قـرون  و اعصار ديگر بر كه هايي قرن پس

 كـه  فراديا و نداشت، وجود ها آن دوران در آمد وجود به عقيدتي مسائل در بعدها كه اختالفي

 مخالفـت  تـابعين  و اصـحاب  عقيـدة  بـا  حقيقـت  در ورزنـد،  مـي  اختالف عقيدتي مسائل در ما با

 در كـه  مسـائلي  امـا  كـرد،  انكـار  را ها آن بايد و شود، نمي پذيرفته گروه اين اختالف و كنند مي

 اخـتالف  ،اسـت  داشته وجود اجتهاد گنجايش آن در و است، بوده اختالف مورد اصحاب عهد

 حكـم  و كـرده  اجتهاد قاضي و حاكم هرگاه« است: فرموده  پيامبر و بود، خواهد باقي نآ در

 يـك  او بـه  رود خطـا  بـه  اجتهـاد  اگر و رسد مي پاداش دو او به باشد درست او حكم اگر نمود،

 .)64F1(»رسد مي اشپاد
 گنجايش خدا صفات مورد در آيا كه بپرسد كسي اگر اختالف در قاعده و ضابطه است اين

 است، بيرون اصحاب روش از اختالف اين كه چون خير، گوييم: مي جواب در هست؟ ختالفا

 كـه  انـد  نمـوده  اقـرار  همه و اند نداشته نظر اختالف الهي صفات در نفر دو حتي اصحاب از زيرا

 كـه  ايـن  دليـل  و شـوند،  مي حمل خود معناي حقيقت بر تمثيل، بدون و است، حق الهي صفات

 تفسير مورد در اختالفي ها آن از وقتي پس است، نشده وارد ها آن از اختالفي مورد اين در ها آن

 چون هستند، قايل الهي صفات به ها آن كه است اين معني به نشده وارد صفات احاديث و ها آيه

 چيـزي  هـا  آن از كـه  وقتي و دانستند، مي را عربي زبان ها آن و هستند عربي زبان به سنت و قرآن

 زمينـة  در سلف مذهب با كه كساني با ما بنابراين، اند. معتقد حديث و آيه ظاهر با كه نشده ثابت

 بـاب  در بگـويم  بهتـر  يـا  و كنيم مي انكار را ها آن نظر و هستيم، مخالف اند مخالف الهي صفات

                                           
) و 21)، كتاب االعتصام باب (230/  13) الفتح (7352شماره ( بخاري به روايت عمرو بن عاص  -)1(

 ).6، باب (قضية) كتاب األ1716 – 15مسلم شماره (
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 روز و پيـامبرانش  و هـايش  كتـاب  و خـدا،  فرشـتگان  بـه  ايمان خدا، به ايمان كامل طور به ايمان

 مـا  باشـند،  مخالف اصحاب مذهب با كه كساني امور شش اين همة در شر و خير ر،قد و قيامت

 كنيم. مي انكار ها آن بر و نكرده قبول را ها آن و پذيريم نمي

حتي اگر مسايل اختالفي مورد تحقيق قرار گيرند، بازهم در رأي، اختالف 
 وجود خواهد داشت

 آن در درسـت  راه دعـوتگر  براي تا رد،گي نمي قرار تحقيق مورد اختالفي مسايل چرا }62{

 كند؟ پيدا دست يكپارچگي و وحدت به امت و شود، مشخص
 اختالف بازهم نماييم، تحقيق را اختالفي مسايل و كنيم، جمع اي منطقه در را ءعلما ما اگر *

 نبايـد  و باشـند،  داشـته  خداترسـي  خـود  تـوان  انـدازة  به مردم بايد اما داشت، خواهد وجود نظر

 قصـد  عـالم  يـك  نظـر  از پيروي انگيزة بلكه باشد، نفس هواي خاطر به فقط عالم يك از يپيرو

 نظر به كه كند پيروي كسي رأي از ءعلما اختالف صورت در بايد انسان بنابراين، باشد. هدايت

 بـر  را مـردم  همـة  ما كه اين اما داريش، امانت و ديانت و علم خاطر به است، تر نزديك حق به او

 است. ممكن غير و مشكل امري اين ظاهراً كنيم، جمع نظر يك

 نمايد فقيه به خاطر سه علت در برابر فتواي مشخصي توقف مي
 ارائـه  را مشخصـي  فتـواي  و نمـوده  توقـف  مسـايل،  از اي مسـئله  در فقيه كه اين معني }63{

 چيست؟ توقف منشأ يعني چيست؟ دهد نمي
 داليل از بعضي كه اين مثل بود، خواهد تيمف پيش ادله تعارض خاطر به گاهي توقف اين *

 نمايد، مي مباح و حالل را مسئله بعضي و مرساند مي را حرمت بعضي و كند، مي وجوب اقتضاي

 نمايد. مي خودداري و توقف فتوا ارائه از مفتي صورت اين در
 بيـق تط خـاطر  بـه  بلكه نيست، داليل تشابه خاطر به فتوادادن در توقف كه اين يا ديگر: علت

 حكمـي  و داد، تطبيق آمده پيش حالت بر را دليل توان مي آيا كه باشد مي موجود حالت به دليل
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 تـوان  مـي  اوقـات  بعضـي  در كه اين يا نيست، پذير امكان مطلق طور به دليل دادن تطبيق يا نمود،

 توان. نمي ديگر بعضي در و نمود تطبيق را دليل
 موجـود  حالت بر و دارد، وجوب بر داللت حديث و آيه كه بداند فقيه كه اين يا سوم: علت

 بـيم  از بنـابراين،  دانـد.  نمـي  مصـلحت  را فتـوايي  چنـين  ارائـه  امـا  داد، تطبيـق  را آن توان مي هم

 موارد چنين و نمايد، مي خودداري فتوا ارائه از آمد خواهد وجود به فتوا آن اثر بر كه اي مفسده

 ايـن  در  خطـاب  بـن  عمـر  اميرالمـؤمنين  و شود، مي يافته اهللا) (رحمهم سلف كالم در زيادي

 راه بـه  و حكمـت  بـا   او و بـود،  طـوالني  او خالفت دوران زيرا داشتند، خاصي مهارت مورد

  عمر اميرالمؤمنين كه بود اين موارد اين از يكي و نمود. پيدا دست همواره صحيح و درست

 قـرار  حـرام  او بـراي  را زنـش  و نموده منع زنش به رجوع از داده طالق سه را زنش كه را فردي

 بود اينطور عمر خالفت دوران از سال دو تا و ابوبكر و  پيامبر عهد در كه اين وجود با داد، مي

 در او كـه  مصـلحتي  طبـق  عمـر  اما آمد، مي شمار به طالق يك وقت يك در دادن طالق سه كه

 ،سـبب  سـه  پـس  شـوند،  بازداشته رجوع از مردم كه رسيد مي نتيجه اين به ديد مي خودش زمان
 گردد: مي مشخصي فتواي در مفتي توقف باعث
 داليل تعارض *
 مشخص حالت بر داليل انطباق بودن مشكل يا و *
 ها مصلحت تعارض يا *

هاي خود را متمركز  ما بايد براي تثبيت و تحكيم اين بيداري اسالمي تالش
 كنيم
 واكنش كنند مي فكر بعضي كه آنگونه بينيم، يم امروزه ما كه اسالمي بيداري اين آيا }64{

 وجـودش  و دار رشيه خود كه اين يا است، الهي روش از دوري و فساد برابر در العملي عكس و

 ان بـود  خواهـد  بخـش  نتيجه خداوند خواست به دوم صورت در و است، استوار خويش پاية بر

 اهللا؟ شاء
 گردد: برمي سبب دو به اسالمي بيداري اين من نظر به *
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 و ولنگاري به اگر عاقل انسان زيرا است، روشنفكران و متفكران از اغلب كه اول: سبب
 كشورهاي در تنها نه مردم بيشتر كه رواني هاي رنج و اضطراب و مرج و هرج و بندوباري بي

 اين براي حلي راه كه رسد مي نتيجه اين به بنگرد، هستند آن دچار ها ملت تمام بلكه عربي،

 در كه داده قرار مردم براي نوري را آن خداوند كه الهي شريعت به تمسك جز تمشكال

 خداوند كه همانطور ندارد، وجود شد خواهند هدايت آن پرتو در خود عملي و علمي زندگي

َها﴿ است: فرموده متعال ُّ َ
َ � ٓ �َِ�ُۡ� ۡ  �ّاُس ٱ َٓ نَلۡ�َا

َ
َُِّ�ۡ  َوأ َّ آَءُ�  بُۡرَ�ٰن� ّمِن  ََ �  قَۡد  َٗ نُو

 است، آمده نزدتان به يحجت پروردگارتان سوي از مردم اي« يعني: ].174النساء: [ ﴾١ّمبِيٗنا 

 .»ايم فرستاده آشكاري نور سويتان به
 صدر شرح و آرامش احساس چنان باشد، محكم تعالي خداوند با اش رابطه كه انساني و

 كرد، نخواهند احساس چنين ،هستند گردان روي خداوند از كه افرادي كه نمود خواهد

ِمن�  َمنۡ ﴿ است: فرموده متعال خداوند كه همانطور ۡۡ ٰ َوُهَو ُم ََ ن
ُ
ۡو أ

َ
َعِمَل َ�ٰلِٗحا ّمِن َذَكر  أ

ّيَِبةٗ  ۥفَلَُنۡحيِيَّنهُ  ََ  ٖٗ َيٰو  دهد، انجام شايسته كار مرد چه زن چه هركس« يعني: ].97النحل: [ ﴾ََ

 .»بخشيم مي آيندي وشخ و پاكيزه زندگي بدو باشد مؤمن و
 انحـراف  و عقيـدتي  فسـاد  و اخالقي بندوباري بي كه اند دانسته فهميده افراد و عقال بنابراين،

 معضـالت  آن از انسـان  رهـايي  بـراي  را راهـي  بايـد  هسـتند،  آن گرفتـار  مـردم  بيشتر كه فكري

 بـه  عاقـل  و متفكـر  فـرد  بنـابراين،  باشـد.  انسـان  هدايت براي راهنمايي و مرجع كه كرد جستجو

 بـه  شـدن  قـانع  و بينش و بررسي با او زيرا بست، اميد توان مي فردي چنين به و گردد بازمي اسالم

 است. نموده انتخاب را اسالم راه اسالمي هاي آموزه
 پسـر  يـا  و برادر وقتي جوان پس كنند، مي تقليد يكديگر از مردم زيرا است: تقليد دوم سبب

 او اسـت،  گرفتـه  پـيش  در را درستي سمت و مسير كه ببيند را دوستش يا اش همسايه يا عمويش

 پيـدا  اطمينـان  او بـه  و دوانـد،  مي ريشه قلبش در تقليد اين و دهد مي انجام را كار همان مانند نيز

 و بـاقي  راه همـين  در بنـابراين،  شـود.  مـي  قـانع  اسـالمي  بيـداري  مسـير  در حركـت  از و كند مي
 بـه  و كـرده  رهـا  را مسـير  ايـن  او و كنـد  مـي  گمـراه  را او طانشي گاهي و ماند، خواهد قدم ثابت
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 اسـالمي  بيـداري  ايـن  سـبب  مورد دو اين من نظر به بنابراين، شود. مي منحرف ديگر هاي جهت

 بـراي  و كنيم متمركز اسالمي بيداري تثبيت بر را خود هاي تالش بايد ما اين وجود با اما هستند،

 بـه  اسالمي، بيداري اين از مردم بسياري زيرا كنيم، تالش آن عملي و فكري پيشبرد و راهنمايي

 داراي عملـي  و تربيتـي  و دعـوتي  شـيوة  ناحيـة  از امـا  انـد،  يافتـه  دست چشمگيري انديشة و علم

 پايبنـدي  بـراي  خـود  قلـب  در شـديدي  انگيزه ها وقت بعضي زيرا هستند، فراواني هاي كوتاهي

 و گيـرد  نمـي  نظـر  در را مـردم  اوضـاع  امـا  د،كنـ  مـي  احسـاس  خيـر،  محبت و الهي دين به مردم
 و درسـت  راه كـه  ايـن  وجـود  بـا  دهد، قرار معالجه مورد را ها آن بيماري چگونه كه سنجد نمي

 را  محمد متعال خداوند كه بينيم مي ما وقتي پس است. آورده شريعت كه است آن باحكمت

 يـا  هفتـه  يـك  طـول  در مليكـا  آيين و شريعت يك مجموعة  پيامبر كرد، مبعوث مردم براي

 اركـان  از و مانـد  باقي مكه در سال سيزده  پيامبر بلكه نداد، ارائه مردم به سال يك يا ماه يك

 وقـت  آن در زكـات  بودن فرض در و نبود، فرض ديگر چيزي نماز و شهادت كلمة جز اسالمي

 كـه  دبـو  فـرض  اختيـاري  صـورت  بـه  شد فرض روزه وقتي سپس هست. اختالف علماء بين در

 آن از پــس بدهنــد، غــذا فقــرا بــه آن عــوض در يــا و بگيرنــد روزه يــا كــه بودنــد مختــار مــردم

 حـج  مكـه  فـتح  از قبـل  اگر زيرا افتاد، تاخير به مكه فتح تا حج فرضيت و شد تعيين گرفتن روزه

 الهـي  حكمت هركسي هرحال به شدند، مي مشكل دچار مكه به رفتن براي مردم بود، مي فرض

 يـك  در را مـردم  نيسـت  مكـن  كه داند مي بگيرد، نظر در شريعت و احكام تدريجي نزول در را

 علمي طبق كند، درك را مطلب اين انسان وقتي و نمود، تبديل موافق به مخالفت از شام و صبح

 خيـر  راه بـه  تـأني  و صـبر  بـا  و نيكـو  موعظـه  و حكمت با را مردم تواند مي داده او به خداوند كه

 بـه  فردي چنين همانا شوند، اصالح روز يك در كه بخواهد مردم از كسي گرا و كند راهنمايي

 اسـت  الزم پـس  اسـت،  ورزيـده  مخالفـت  خداونـدي  قانون و آيين با و زده طعنه الهي حكمت

 خداوند فاسد بندگان بتواند تا نكند قياس خودش به را مردم و نمايد، گيري اندازه را امور انسان

 كند. اصالح را
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 ها را جايز بداند وجود ندارد سنت دليلي كه تعدد احزاب و گروهدر قرآن و 
 تعـدد  كـه  شـود  مـي  يافـت  دليلـي  پيـامبرش  سـنت  و خداونـد  كتـاب  نصـوص  در آيا }65{

 دهد؟ قرار مباح را اسالمي هاي گروه
 قرآن بلكه ندارد، وجود بداند مباح را ها گروه و احزاب تعدد كه چيزي سنت و قرآن در *

ِينَ ٱ �ِنّ ﴿ فرموده: متعال خداوند و است، كرده مذمت را زاباح تعدد سنت و ْ دِينَُهۡ   َّ فَّرقُوا
ۡمُرُهۡ  �َِ� 

َ
ٓ أ َما ّّ ِ � � ء  ۡ ََ ْ ِشَيٗعا ّلۡسَت ِمۡنُهۡ  ِ�  ِ ٱَوَ�نُوا ۡفَعلُوَن  َّ َُ  ْ  ﴾١ُ�ّ  يُنَّبِئُُه  بَِما َ�نُوا

 و دسته دسته و دارند مي پراكنده را خود آيين كه كساني گمان بي« يعني: ].159األنعام: [
 از را ايشان خدا و است، خدا با سروكارشان نيستي، آنان از وجه هيچ به تو شوند مي گروه گروه

وَن ﴿ است: فرموده تعالي خداوند و ،»سازد مي باخبر كنند مي آنچه َُ يِۡهۡ  فَرِ ۡلِب بَِما َ�َ َِ  ّ ُُ

 .»است خوشحال و خرسند دارد كه آييني و روش از گروهي هر« يعني: ].32الروم: [ ﴾٣
 كه كرده مخالفت امري با بلكه ورزيده، مخالفت الهي دستور با احزاب اين كه نيست شكي

ِ  �نّ ﴿ فرموده: و است، نموده تشويق آن به خداوند ه َِ ٰ َُّ�ۡ   ۦٓ َ� ََ  ۠ نَا
َ
ٖٗ َوَ َد َِ ٰ ََ ّمٗة 

ُ
ُُُ�ۡ  أ ّم

ُ
أ

ُقونِ ٱفَ   هستم، شما همة پروردگار من و بوده اي يگانه ملت اين« يعني: ].92ؤمنون: امل[ ﴾٥ َّ

 .»بهراسيد من از تنها پس
 را ديگري گروهي و حزب هر كه نگريم مي تحزب و تفرقه اين پيامدهاي به وقتي بويژه و

 يكديگر به كلماتي هم اين از فراتر اوقات بسا و گويد، مي ناسزا و نموده، فسق به متهم

 ممكن گويند: مي بعضي است، اشتباه گرايي حزب و تحزب اين معتقدم من بنابراين، گويند. مي

 منتشر و بگيرد قدرت گيرد، قرار حزبي چوب چهار و قالب در كه اين بدون دعوت نيست

 شود؟!!
 پخش هرجا در و گيرد مي نيرو دعوت زماني بلكه نيست، درست سخني چنين گوييم: مي ما

 احاديث از بيشتر و باشد، زده چنگ  پيامبرش سنت و خدا كتاب به بيشتر انسان كه شود مي

 كند. پيروي راشدين خلفاي عملكرد و پيامبر
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 اي بيمار است هاي اسالمي پديده تعدد گروه
 اين يا داشت، خواهد دنبال به منفي آثار دعوت ميدان در اسالمي هاي گروه تعدد آيا }66{

 است؟ مفيد و سالم اي پديده كه
 امـت  مـن  نظـر  بـه  و نيست، سالم اي پديده و است، بيمار اي پديده احزاب و ها گروه تعدد *

 را همـه  كـه  نيسـت  ايـن  منظـور  باشد. است سنت و قرآن به منسوب كه حزب يك همه اسالمي

 عهـد  در نظـر  اخـتالف  و نيسـت  ممكن چيزي چنين زيرا باشند، نظر يك داراي كه كنم مجبور

 گفـت:  هـا  آن بـه   پيـامبر  كـه  كسـاني  اسـت،  داشـته  وجود  پيامبر زمان در حتي و اصحاب

 محل سوي به مدينه از ها آن و )65F1(»نخواند قريظه بني محل در بجز را عصر نماز شما از هيچيك«

 اين مطلب فهميدن در ها آن و رسيد فرا عصر نماز وقت راه مسير در و كردند حركت قريظه ينب

 قريظـه  بنـي  محل به تا شود داده تاخير بايد نماز كه بود اين نظرشان بعضي شدند، گروه دو نص

 شـود،  خوانده وقت سر نماز كه بود اين نظرشان بعضي و شود، تمام نماز وقت اگر حتي برسيم،

 او و رسـيد   پيـامبر  اطـالع  بـه  واقعـه  ايـن  و انـد،  نرسـيده  قريظـه  بني محل به هنوز ها آن گرچه

 در اخـتالف  امـا  دارد، وجود نظر اختالف كه است اين ممه نكرد، سرزنش را ها آن از هيچيك

 بـا  او روش كـه  باشـد  معتقـد  ما از هريك كه معني اين به است، ترسناكي و خطرناك امر اتجاه

 مسـلمان  را او اوقـات  بسا و بگويد برادرش به ناسزا و زشت حرف و كند مي فرق برادرش وشر

 رود، مـي  بـيم  آن وقوع از كه است يخطر ينا و دارد. قرار ديگري روش بر چون داند؛ نمي هم

 بسـا  و باشـد  مخـالف  نظـرش  بـا  كسـي  اگر كه هست اينگونه مردم بعضي وضعيت كه همانطور

 و شـود  مـي  ور حمله او به فرد اين اما باشد، صحيح و درست نظرش مخالف فرد كه است ممكن
 بـدون  كار اين و شود، ور حمله او به و بگويد ناسزا را او بتواند كه كند مي استفاده فرصتي هر از

 اخـتالف  هـم  بـا  گرچه اند، متحد و برادر مؤمنين زيرا است، مؤمنان راه و روش برخالف ترديد

 اخـتالف  حقيقت در باشد، دليل مبناي بر رأي اختالف اگر :گويم مي من بلكه باشند، داشته نظر

 اسـت  امـري  فهم در ختالفا و دارند، نظر اختالف يكديگر با كه نفر دو از هريك زيرا نيست،

                                           
 ) مراجعه كنيد.112براي تخريج اين حديث به صفحة ( -)1(
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 ها دل اختالف به و داشت، نخواهد ضرري نيت حسن صورت در و دارد وجود ها انسان ميان كه

 شد. نخواهند منجر

 شان چيست ها و اختالف موضع مسلمانان در قبال تعدد گروه
 صـحبت  زيـاد  دهنـد،  مـي  دعـوت  خـدا  راه بـه  كـه  اسالمي هاي گروه از زمان اين در }67{

 ايـن  از كـداميك  از مـا  (سـلفيت)  و المسـلمين)  (اخـوان  حـزب  (تبليغ) جماعت انند:م شود، مي

 چيست؟ ها گروه اين اختالف برابر در مسلمان موضع و كنيم؟ پيروي ها گروه
 اين و اسالمي بيداري كه رود مي آن بيم و است، بار تاسف و دردناك بسيار چيزي چنين *

 دچار سرنوشتي به شوند، تفرقه دچار مردم وقت هر زيرا شود، نابود و برود بين از نهضت

َهَب َِ�ُحُ� ۡ ﴿ است: گفته خدا كه شد خواهند َۡ ْ َوتَ َُۡفَشلُوا �َ ْ ٰلَُعوا َٰ َّ تَ  ].46األنفال: [ ﴾َو

 .»رود مي ميان از شما هيبت و شكوه و شويد، مي ناتوان و درمانده مكنيد، كشمكش« يعني:
 زيان و شد خواهند سست ورزيدند اختالف يكديگر با و شدند تفرقه دچار مردم هرگاه پس

 داشت. نخواهند وزني و رود مي بين از ها آن قدرت و كرد، خواهند
 اسـالم  بـا  باطن و ظاهر در كه كساني يا و برند مي نام اسالم به را خود ظاهر به كه دشمناني و

 ور شـعله  را سـلمين م ميـان  اختالف آتش ها آن و شوند، مي خوشحال تفرقه اين از هستند دشمن

 يكي اين پيش و كنند، مي بيان را ديگر گروه هاي ضعف و آيند مي گروه اين پيش و نمايند، مي

 خـدا  راه بـه  دعوتگر برادران ميان اينگونه و است، چنان و چنين گروه اين گويند: مي و روند مي

 كنند. مي ايجاد دشمني
 باشيم واحد امتي و بايستيم، دينش و امبرپي و خدا دشمنان دسيسة برابر در كه است ما بر پس

 قـرار  دعـوتگر  نفر يك چون را خود همه و كنيم استفاده يكديگر از و شويم جمع يكديگر با و

 بدهيم.
 بـه  همـه  اوضاع بررسي با و شوند جمع شهري هر در رهبران همة كه است اين وحدت راه و

 با خدا راه به دادن دعوت در يكره يوهش اگر حتي گيرد، دربر را همه كه كنند اتفاق برنامه يك
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 و بـرادر  و دوسـت  همه ما كه است اين مهم بلكه ندارد، ايرادي و نيست مهم كند، فرق ديگري
 بگيريم. آغوش به را يكديگر برحق
 ايـن  اسـت  بهتـر  گـروه،  فالن يم:بگو من اگر است؟ بهتر ها گروه اين از كداميك كه اين اما

 ما بايد من نظر به و پسندم نمي را تفرقه من كه صورتي در و باشد، مي تفرقه اين به اقرار من گفته

 سـنت  و خـدا  كتـاب  بـه  نسـبت  صـادقانه  ديـدگاهي  و بنگـريم  خـود  راك به مخلصانه و صادقانه

 يكـديگر  دسـت  بـه  دسـت  بايـد  و باشـيم،  داشـته  مسلمان ملت تودة و مسلمين حكام و پيامبرش

 است. واضح و روشن خداوند سسپسا به ت،حقيق و حق و باشيم واحدي امت و دهيم،
 بـا  كه كسي اما باشد، نمي پوشيده ورزد مي تكبر اي است گردان روي كه فردي بر بجر قح و

 دسـت  بـراي  او ترديـد  بـدون  آورد، مـي  روي حـق  بـه  حـق  برابـر  در شـدن  تسليم و يقين و باور

 شد. خواهد موفق زودي به حق به پيداكردن

 يكي اخواني و يكي تبليغي و يكي سلفي باشد ،دامت نبايد دچار تفرقه شو
 مـا،  كشور در تبليغ جماعت يا المسلمين اخوان حزب به بودن منسوب و وابستگي آيا }68{

 است؟ اشتباه يا است درست
 يكي و اخواني يكي شود متفرق اسالمي امت نبايد و است، اشتباه كاري چنين من نظر به *

 اسالمي آن و شعار يك تحت و پرچم يك زير خواهيم مي ما همه باشد، سلفي يكي و تبليغي

 حسب بر توان اندازة به بايد انسان و باشيم واحد امتي و آمده گردهم آورده،  پيامبر كه است

 متعال خداوند است، معلوم نمايد، مي طلب را هدايت كه كسي براي  پيامبر سنت و دستور

نَا ﴿ است: فرموده ِۡكرِ َ�َهۡل ِمن ّمّدكِر   َءانَ لُۡقرۡ ٱَولََقۡد �َّ�ۡ ِّ ِ  قرآن ما« يعني: ].17القمر: [ ﴾١ل

 »هست؟ اي گيرنده عبرت و پذيرنده پند آيا ايم، ساخته آسان را

 همه احزاب بايد يك حزب باشند، و امت نبايد به احزاب مختلفي تقسيم شود
 المسـلمين  اخوان حزب به پيوستن براي دهند مي دعوت كه افرادي برابر در ما موضع }69{

 باشد؟ چگونه بايد خدا براي محبت و ريادبر نام و منطق با ،تبليغ جماعت يا و
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 دهـد،  مـي  دعـوت  حزب دو اين به پيوستن به خدا راه در برادري و محبت بنابر كسي اگر *

 يكديگر با مسلمانان كه دارد دوست او يعني است، درست و سالم نيتي نيتي، چنين كه گمان بي

  يك به را خودش و دهد مي دعوت حزب يك به پيوستن به كه اين اما بورزند، محبت خدا يبرا

 دچـار  مسـلمين  تا باشند يكي بايد حزب دو اين من نظر به نيست، درست كند مي منسوب حزب

 نشوند. تفرقه

 نبايد دو بيعت در گردن يكي باشد
 رهبر بيعت يكي و امر ولي بيعت يكي باشد، بيعت دو فرد گردن در كه است جايز آيا }70{

 حزب؟
 كه يحزب رهبر بيعت يكي و كشور حاكم بيعت يكي باشد، بيعت دو شخص گردن در نبايد

 بايـد  رفتنـد،  سفري به نفر سه هرگاه« است: فرموده كه  پيامبر گفته اما و است، منسوب آن به

 بلكـه  كننـد،  بيعت او با ها آن كه نيست اين معني به )66F1(»دهند قرار خود امير را يكي خود نميا از

 دچـار  تـا  ،بپذيرنـد  را او سـخن  همـه  كـه  باشـد  فـردي  گـروه  ميان در بايد كه است معني اين به

 ببنديم. را اختالف دروازة طريق هر از بايد ما كه دارد داللت حديث اين و نشوند، اختالف

 خيزند هر حركت اسالمي دشمناني دارد كه بر ضد آن بپا مي
 از بعضـي  وحشـيانه  و سرسـخت  يورش برابر در ما كشور از خارج اسالمي هاي گروه }71{

 مـورد  در تـوهين  قصـد  بـه  كـه  كسي مورد در شما نظر دارند، قرار نگاران روزنامه و نويسندگان

 چيست؟ گويد، مي سخن اسالمي هاي حركت
 را حق كه افرادي كه دانست بايد و نيست، پذير امكان مردم دهان بستن كه گويم مي من *

 فرموده متعال خداوند چون كنند، مي قيام اسالمي بيداري و حركت هر ضد بر خواهند نمي

                                           
اؤوط سند اين حديث را حسن ). ارن88) كتاب الجهاد باب (2609 – 2608ابوداود به روايت ابوهريره ( -)1(

 ).7/  11( لسنةدانسته است. نگاه كنيد به شرح ا
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� ّمَِن  َوَ�َ�ٰلَِ  ﴿ است: ِ نَِ�ّ  َعُدّوٗ
َعۡلَنا لُِ�ّ َّ ٱََ رِمِ ۡۡ  براي اينگونه« يعني: ].31الفرقان: [ ﴾لُۡم

 .»ايم ساخته دشمن را كاران بزه از گروهي پيغمبري هر
 شود برگزيده پيامبري به و شود، نازل او بر وحي كه اين از قبل  پيامبر يم:بگو ديگر مثالي

 برگزيد، پيامبري به را او خداوند وقتي اما بود، صداقت و امانتداري نماد قريش ديدگاه از

 كردند. مي عيبي هر به متصف و شاعر و مجنون ساحر، كذاب، را او قريش
 قيام آن ضد بر كه داشت خواهد دشمناني ماًحت اسالمي بيداري و حركت هر بنابراين،

 خير اهل كه گويم مي اما است، ممكن پديده اين بردن بين از گفت: توان نمي بنابراين، كنند. مي

 دفاع خود از خويش توان اندازة به و باشند، داشته را الهي پاداش چشمداشت باشند، بردبار بايد

 باشد. نيرمند و قوي موضعي شان دشمنان ابربر در ها آن موضع كه دارم دوست بلكه كنند،

حكايت از اصالح و هدايت ها  آن دهند و ظاهر افرادي به راه خدا دعوت مي
 مخالف است هايي دارند كه با روش پيامبر  نمايد، اما روش مي

 انجـام  را خـدا  راه بـه  دادن دعـوت  كـار  كـه  شود مي يافته هايي گروه اسالم جهان در }72{

 در كـه  بـدعتي  انكـاري  فراگـرفتن  و گـروه  امير با بيعت و تصوف به را خود انويرپ و دهند، مي

 موضعي چگونه بايد گروهي چنين برابر در طلبه يك خوانند، مي فرا شود، نمي ديده پيامبر سنت

 كند؟ اتخاذ
 كـه  باشـد  اينطـور  است، اصالح و صالح ظاهرش كه دعوت اين برابر در بايد طلبه موضع *

 كـه  اسـت  الزم او بـر  امـر  نمايد، استقبال هست خوبي و خير ظاهرش كه زماني تا را دعوت اين

  انحرافات آن از يكي كه دارد بيان را ها آن انحراف و گمراهي و كند تصحيح را ها آن اشتباهات

 حـاكم  جـز  بـه  شـود  آنـان  امير كه اين خاطر به شود، داده بيعت آنان از شخصي به كه است اين

 اسـت،  شرعي كار اين كنند، تعيين امير عنوان به را يكي و بروند، سفري به قتيو كه اين اما عام،

 تعيين امير عنوان به را يكي كه است داده دستور رفت مي سفر به كه گروهي هر به  پيامبر زيرا

 مـرج  و هـرج  دچـار  كند، راهنمايي را آن كه باشد داشته را كسي كه اين بدون گروه زيرا كند،

 است: گفته شاعر ورهمانط شود، مي
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 »ال يصلح الناس فويض ال رساة هلم«
 را فـردي  اگر اما شد، نخواهد خوب ندارند، رئيسي كه مرج و هرج وضعيت در مردم حالت

 كـه  حـاكمي  و اسـت،  هـا  آن امر ولي و حاكم كه كنند بيعت او با و نمايند انتخاب امير عنوان به

 داده قـرار  الزم مـا  بـر  حـق  بـه  را او يـاري  و مـك ك و كرده ذكر الزم ما بر را او پيروي خداوند

 نيست. جايز چيزي چنين ندانند، خود حاكم
 و صـالح  ها آن ظاهر و دهند، مي دعوت خدا راه به كه شوند مي يافت افرادي ترديد بدون و

 مـا  بـر  كنـد،  مـي  فرق آورده  پيامبر آنچه با كه هستند هايي روش داراي اما است، درستكاري

 يا و برويم بيرون ها آن با كه طوري به كنيم، استفاده افرادي چنين از كه بيابيم صتيفر است الزم

 دهند، مي انجام باطلي كار كه ديديم هرگاه و كنند؟ مي كار چه كنيم، نگاه و شويم ها آن همراه

 پس گشتند، باز آن به و شده هدايت حق به ها آن اگر است، باطل كار اين كه كنيم بيان برايشان

 واجب ورزيدند، اصرار خود باطل هاي روش بر ها آن اگر و خواهيم، مي ما كه است چيزي ينا

 را هـا  آن فريب مردم تا شود، بيان مردم براي شان گمراهي بايد نيز و جوييم دوري ها آن از است

 نخورند.

 انسان نبايد در دين خداوند بدون علم سخن بگويد
 را مـردم  روند، مي ديدار به و دهند، مي دعوت خدا راه به را مردم كه افرادي مورد در }73{

 ايـن  در آورنـد،  درنمـي  سر چيزي دانش و علم از افراد آن از بعضي و خوانند، مي فرا مساجد به

 دهيد؟ مي ارائه اي توصيه و نصيحت چه مورد
 كه شرطي به كرد، جستجو را مناسب وسايل و ها راه بايد من نظر به مردم اصالح روش در *

 حكـم  وسـايل  بلكـه  ندارنـد،  حكمـي  خـود  حد در وسايل زيرا نباشد؛ ممنوع و حرام وسيله آن

 شـوند،  گرفته بكار دعوت در نبايد شده، نهي ها آن از كه وسايلي اما دارند، را مقاصد و اهداف

 خـدا  راه بـه  اينگونـه  را مردم تا دهد قرار مردم جلب براي اي وسيله را ساز و رقص كه اين مانند

 بهبـود  و شـفا  خداوند زيرا داشت، نخواهد اي فايده و است، حرام كاري چنين اما بدهد، تدعو

 است. نداده قرار كرده حرام امت بر آنچه در را خود امت
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 ممنـوع  وسـايل  كـه  شـرطي  بـه  است، جايز خدا راه به دادن دعوت در وسايل از استفاده پس

 باشد. مي مقصد و هدف سوي به راهي اما ،نيست عبادت خود ذات اعتبار به وسيله زيرا نباشند،
 مقدور اندازة به و كنند مي تالوت قرآن برايشان و روند، مي مردم ديدار به ها آن كه اين و

 راهنمايي و بدهند، ياد را ها آن تا شوند مي همسفر ها آن با و دارند مي بيان را  پيامبر احاديث

 گويند، مي سخن علم بدون ها آن كه نظر اين زا اما است، خوب كاري چنين ترديد بدون كنند،

 است: فرموده متعال خداوند بگويد، سخن علم بدون خدا دين در انسان نبايد زيرا نيست. جايز

َ  قُۡل ﴿ ِ�ّ ََ ّرَم  ََ َما  ّّ ِ َش ٱ� َِ ٰ ۡ� َ ٱَما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َ�َطَن وَ  لَۡفَ� َِّ ٱبَِغۡ�ِ  ۡ�َۡ�َ ٱوَ  ۡ�ِ ن �ُۡ�ِ  ۡ�َ
َ
ُ�واْ َوأ

 ِ ِ ٱب ِۡل بِهِ  َّ ّ�َ ُُ ْ َ�َ  ۦَما لَۡ   ََُقولُوا ن 
َ
ِ ٱُسۡلَ�ٰٗنا َوأ ََۡعلَُموَن  َّ  َّ  يعني: ].33األعراف: [ ﴾٣َما 

 و پذيرد، انجام آشكارا كه چيزي آن خواه را نابهنجار كارهاي است كرده حرام خداوند بگو«
 را ستمگري و را بزهكاري و ماند پنهان و گيرد انجام پوشيده كه چيزي آن خواه و گردد ظاهر

 از كه برهاني و دليل بدون كنيد، خدا شريك را چيزي كه اين و نيست، درست وجه هيچ به كه

 بيان را چيزي خدا قول از دروغ به كه اين و باشد، دست در خبر حقانيت بر مبني خدا سوي

 .»دانيد نمي كه داريد
َّ ﴿ است: فرموده نيز و َٖ لََ  بِهِ ََۡقُف مَ  َو ادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لّسۡمعَ ٱِعۡلٌ ۚ �ِّن  ۦا لَۡي َۡ ّ  لُۡف ُُ

��َِ  َ�َن َ�ۡنُه َمۡ�  ََ ْو
ُ
ّٗ  ُٔ أ  آن از كه نكن روي دنباله چيزي از« يعني: ].36اإلرساء: [ ﴾٣و

 .»گيرد مي قرار آن از جوي و پرس مورد همه دل و گوش و چشم گمان بي ناآگاهي،
 احاديث خود هاي سخنراني در كه را سخنرانان از بسياري دارم دوست سبتمنا اين به و

 دهم. تذكر كنند مي ذكر را نادرست و گسيخته لجام
 فقط را مردم ما گويند: مي سخنرانان و هستند، موضوع يا و اند ضعيف يا احاديث اين و

 صحيح احاديث زيرا است، بزرگي اشتباه اين و كنيم، مي جذب كه هست احاديثي چنين توسط

 كند. مي نياز بي موضوع و ضعيف احاديث از استفاده از را ما خدا قرآن و

 كنند مخالف هستم من با افرادي كه از اين جماعت نقد مي
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 نقش جماعت اين كه اين وجود با شود، مي انتقاد تبليغ و دعوت جماعت از كثرت به }74{

 در را جماعـت  اين جماعت، اين از داشتنبرحذر جاي به است اميد دارد، دعوت در اي برجسته

 كني؟ نصيحت سليم دعوت
 بهتـر  هـا  جماعـت  اين از كداميك كه شود مي گفته ها جماعت مورد در زيادي هاي سخن *

 شود، مي گفته زيادي هاي سخن تبليغ و دعوت جماعت مورد در قبيل، اين از هايي سخن و است

 ديگـر  هـاي  جماعـت  در كه دارد سزايي به اثيرت و است، بزرگي خير جماعت اين در من نظر به

 شود. نمي مشاهده تأثيري چنين هستند، تاثيرگذار بيشتر كه
 گناهكـاراني  چقـدر  و اند شده مسلمان جماعت، اين دعوت به كه اند بوده كافراني بسا چه و

 هودمشـ  و ثابـت  اسـت  چيـزي  اين و اند، گرفته پيش در را طاعت راه ها اين دعوت با كه اند بوده

 ايـن  افراد بعضي مورد در و دارد، علم به احتياج جماعت اين من نظر به اما نيست، انكار قابل كه

 در تعمق گويند: مي و ندارند، عالقه آن در تعمق و علم به كه است رسيده اطالع من به جماعت

 انتقاد و است اشتباه اين گويند، مي علم مورد در هايي حرف چنين ديگر و است ءعلما ويژة علم

 است. مورد همين در تبليغ جماعت از من
 كشـورهاي  ديگـر  در مـا،  كشـور  از خـارج  جماعـت  ايـن  رهبران كه رسيده من به همچنين

 بايـد  باشـند،  عقيدتي انحراف داراي و باشد درست اگر هستند، عقيدتي انحراف داراي اسالمي

 نمود. بسنده درست و حيحص صورت به ما كشور داخل در دعوت به فقط و كرد پرهيز ها آن از
 همچنـين  و دارنـد،  هـم  هـايي  نقـص  ولـي  بينيم، مي بزرگي خير تبليغ جماعت در هرحال، به

 برحـذر  دارنـد،  عقيدتي انحراف واقعاً اگر ما كشور از خارج در جماعت اين رهبران از را مردم

 مـا  كـه  نيست نياز و باشد مي نيكوكاران و ءعلما داراي خداوند سپاس به ما سرزمين اما دارم، مي

 است؟ برخاسته كجا از اسالم مگر كنيم، سفر كشور از خارج به
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 پس گردد، برمي مدينه به يعني اينجا به نهايت در ايمان و است؟ برنخاسته سرزمين اين از آيا

 و گشت، برخواهد اينجا به اسالم بازهم هم آخر در و بوده اسالم طلوع محل اولين سرزمين اين
 .)67F1(»كنيد بيرون عربي جزيرة از را ارانص و يهود« است: فرموده  پيامبر كه است اينجا
 .)68F2(»كنيد بيرون العرب جزيره از را ينمشرك« است: فرموده فوتش مريضي در و
 كـرد،  خواهم بيرون حتماً عربي جزيرة از را نصارا و يهود« است: فرموده مسلم روايت در و

 .)69F3(»ماندن باقي آن در كسي مسمان جز هك اين تا

 هاي بزرگي دارند دهد، نقص شش صفتي كه جماعت تبليغ به آن دعوت مي
 صـفات  صـفات،  ايـن  و زنـد،  مـي  دور صـفت  شـش  محـور  بـر  تبليغ اعتجم دعوت }75{

 دارند؟ سنت و قرآن در اصلي ششگانه هاي صفت اين آيا است، اصحاب
 چيست؟ صفات اين مورد در شما نظر و
 ترديــد بــدون دهنــد، مــي دعــوت آن بــه تبليغــي جماعــت بــرادران كــه ششــگانه صــفات *

 و دعـوتگران  صـفات  كه نيستند صفاتي و ها ويژگي تنها اما هستند، نيكويي و خوب هاي صفت
 كـه  بزرگـي  هاي صفت تبليغي برادران بلكه باشد، منحصر آن در خدا راه به شدگان داده دعوت

 دعـوت  هـا  آن آنچـه  از بعضـي  از يـا  دهنـد،  مـي  دعوت آن به ها آن كه آنچه از است، تر بزرگ

 .هاست آن اجتهاد اين اما اند، كرده ترك است، تر بزرگ دهند، مي
 هـا  آن بايـد  و دارد، هـايي  كوتـاهي  دعـوت  ايـن  كـه  ايـم  نوشته مردم از بعضي به ما بنابراين،

 كـه  اسـت  مطـالبي  آن و كننـد  متمركـز  داده، قـرار  خـويش  ديـن  پيامبر آنچه بر را خود دعوت

                                           
 َجزِيَرةِ  ِمنْ  اْلُمْشرِِكينَ  َأْخرُِجوا«) و گفته است با عبارت 139/  4حافظ ابن حجر در التلخيص الحبير ( -)1(

 متفق عليه است. »اْلَعَربِ 
) 312/  6) الفتح (3168شماره حديث ( بقسمتي از حديث بخاري به روايت عبداهللا بن عباس  -)2(

 ).5، باب (ةصي) كتاب الو1637 – 20) و مسلم به شماره (6، باب (ةعوالمواد يةكتاب الجز
) كتاب الجهاد و السير، 1767/  63به شماره ( مسلم روايت كرده است از حديث عمر بن خطاب  -)3(

 ).21باب (
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 نشسـته    پيـامبر  بـا  مـا  كـه  حـالي  در فرمـود:  كه دارد داللت آن به  خطاب بن مرع حديث

 بود، سياه شدت به موهايش و بود، سفيد شدت به هايش لباس كه شد وارد مردي ناگهان بوديم،

 و نشسـت  و شـد  وارد او شـناخت،  نمـي  را او مـا  از هيچيـك  و شـد،  نمـي  ديـده  او بـر  سفر نشانة
 اي گفت: و گذاشت، هايش ران بر را يشها دست و زد، تكيه  پيامبر ايزانوه به را زانوهايش

 هـيچ  كـه  بدهي گواهي اين يعني اسالم فرمود:  پيامبر چيست؟ كه ده خبر اسالم از مرا محمد

 و داري، برپـا  را نمـاز  و اسـت،  خـدا  پيـامبر  )( محمـد  كـه  اين و نيست، اهللا جز حقي به معبود
 گفتي، راست گفت: بروي، خدا خانة حج به و بگيري، روزه را نرمضا و بدهي، را مالت زكات

 و فرشـتگانش  و خـدا  بـه  يعنـي  ايمـان  فرمـود:   پيـامبر  كـن،  بـاخبر  ايمـان  از مرا گفت: سپس
 گفـت:  باشـي،  داشته ايمان و باور خدا شر و خير تقدير و قيامت روز و پيامبرانش و هايش كتاب

 را خـدا  كـه  ايـن  يعنـي  احسـان  فرمـود:  پيـامبر  ده، خبر احسان از مرا گفت: سپس گفتي، راست

 آخـر  در و بينـد  مـي  را تـو  او بينـي  نمـي  را او اگـر  و بينـي،  مي را او گويا كه كني عبادت طوري

 .)70F1(»بياموزد شما به را دينتان تا آمد شما پيش بود، جبرئيل اين فرمود:  پيامبر حديث
 ناميد، دين را آن  پيامبر كه اصول ينا بر را خود دعوت تبليغي، جماعت برادران اگر پس

 بود. تر صحيح و بهتر برايشان كردند، مي متمركز
 هـاي  نقـص  داراي شـك  بـدون  دهنـد،  مـي  دعـوت  آن به تبليغي جماعت كه صفتي شش و

 نمايند. تكميل شريعت رهنمودهاي با را آن كه است الزم تبليغي برادران بر كه اند بزرگي

 شدبايد به يك حزب وابسته با
 خود كه حالي در دهند، مي دعوت حزبي چند و احزاب تكثر به ها حكومت از بعضي }76{

 جانانه حكومت، به وابسته حزب كه بينيم مي ما و است، احزاب از يكي به وابسته حكومتي نظام

                                           
) كتاب االيمان، باب 140/  2) الفتح (50شماره (  بخاري روايت كرده است از حديث ابوهريره -)1(

) كتاب اإليمان، 8 – 1به شماره ( ) و همچنين مسلم روايت كرده است از حديث عمر بن خطاب 37(
 ).1باب (
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 كـه  ايـن  وجـود  با نمايد، نمي اجرا را اسالمي شريعت نظام اين و كند، مي دفاع حكومتي نظام از

 دارند. وجود حزب در مسلمان غير و مسلمان افراد
 ضامن كه است خدا حزب حزب، آن و باشد، وابسته حزب يك به بايد دولت *

 و باشد، مي خدايش و انسان رابطه كه عبادات در امور همه در اسالمي شريعت گرداندن حكم
 غيره و مينظا و اقتصادي ديگر جوانب يا و خانوادگي مسايل در چه مردم ميان معامالت در

 مسلمين چون كند، مي حكمراني اسالمي كشوري بر كه است حكومتي هر وظيفة اين باشد، مي

 اند كرده شرط حكومت اين بر حال زبان به يا قال زبان به و اند، داده حكومت اين به را امر زمام

 و نونقا مرجع تنها اسالم فقط كه خواهد مي مسلمان ملت زيرا كند، اجرا را الهي شريعت كه
 كه است الزم اسالمي كشورهاي از كشوري هر در ديگر. چيزي نه باشد، زندگي و حكومت

 كه حزب يك به را سياسي غير و سياسي احزاب همه و گردد، باز پيامبر سنت و خدا كتاب به

 اهللا حزب تنها حزب اگر و نمايد، تبديل است، الهي شريعت اجراكننده كه است اهللا حزب همان

 قرآنكريم در خداوند و بود، خواهند امان در احزاب تكثر و حزبي چند ضرر از مينمسل باشد،

 خواهد شكست سبب تنازع و تعدد كه است فرموده و نموده اشاره اختالف و تعدد مضرات به

َهَب َِ�ُحُ� ۡ ﴿ شد، َۡ ْ َوتَ َُۡفَشلُوا �َ ْ ٰلَُعوا َٰ َّ تَ  يد،مكن كشمكش« يعني: ].46األنفال: [ ﴾َو

 .»رود مي ميان از شما هيبت و شكوه و شويد، مي ناتوان و درمانده
َّ ﴿ است: فرموده متعال خداوند و ِينَ ٱتَُ�ونُواْ كَ  َو ْ ٱَََفّرقُواْ وَ  َّ َُلَُفوا آَءُهُ   َۡ ََ ِمنب َ�ۡعِد َما 

ُٰتۚ ٱ َٰ ِ اٌب َعِظي �  ۡ�َّي ََ ��َِ  لَُهۡ  َع ََ ْو
ُ
 كه نشويد سانيك مانند و« يعني: ].105آل عمران: [ ﴾١َوأ

 را ايشان و رسيد آنان به روشن هاي نشانه كه آن از پس ورزيدند، اختالف و شدند پراكنده

 .»است بزرگي عذاب
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 حكم اعتصاب از كار
 (علمـاني)  الئيكـي  نظـام  گردانـدن  سـاقط  براي اسالمي كشورهاي در اعتصاب حكم }77{

 سـپس  و بـرد،  شـكايت  پيامبر به و بود اذيت در اش همسايه دست از كه مردي جريان و چيست،

 چيست؟ كرد، بيرون را خانه وسايل
 در چـه  ،كـار  از اعتصاب چون است، مهم مسلمان جوانان كردن راهنمايي براي سؤال اين *

 برحسـب  ترديد بدون و ندارد، شريعت در اساسي باشد، حكومت زمينة در يا باشد خاصي مورد

 كـه  نيسـت  شـكي  نيـز  و دارد، پـي  در را بزرگـي  هـاي  زيان آن، نياز و اعتصاب فراگيري حجم

 كـه  بـود  اين شد، مطرح سؤال در آنچه و هاست حكومت بر فشارآوردن هاي روش از اعتصاب

 است. الئيكي نظام كردن ساقط اعتصاب از هدف
 كـه  شـد  معلوم اگر پس نه؟ يا است الئيكي نظام اين كه كنيم ثابت است الزم هرچيز از قبل

 كه شرط چند با مگر نيست، جايز حكومت عليه قيام و خروج كه بدانيم ايدب است، الئيكي نظام

 ما« گفت: كه آمده  صامت بن عباده حديث در كه همچنان است، داشته بيان را آن  پيامبر

 در و مـان  ناخوشـي  و خوشـي  در كنـيم  اطاعت او از احوال تمام در كه نموديم بيعت  پيامبر با

 ديگـران  بـه  و شـود،  نمي داده ما به و است همه براي كه حقي آن دندا در و مان آساني و سختي

 از كـه  ايـن  مگـر  نكنـيم،  دخالت حاكمان حكم در كه نموديم بيعت همچنين و دهند، مي را آن

 .)71F1(»باشيم داشته آن كفر بر دليل خدا طرف از كه ببينيم آشكار كفري آنان
 است. شده كفر مرتكب حكومت كه بدانيد يقين به شما كه است اين اول شرط
 بزرگ هرچند باشد، فسق اگر اما باشد، كفر شده مرتكب حكومت كه آنچه بايد دوم: شرط

 نيست. درست حكومت عليه خروج باشد،
 باشد. نداشته تاويل احتمال كه باشد علني و آشكار كفر سوم: شرط
 داشته وجود ركف آن براي امت اجماع يا سنت و كتاب از قاطعي دليل و برهان چهارم: شرط

 شود. مي اخذ حديث از شرط چهار اين باشد،
                                           

 ).8، باب (ة) كتاب اإلمار17090 – 42) مسلم، (2) كتاب الفتن، باب (7056بخاري ( -)1(
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 توانـايي  مخـالفين  كـه  اسـت  ايـن  آيـد،  برمـي  اسـالمي  دين عمومي اصول از كه پنجم شرط

 بـين  از خودشـان  و بـود،  خواهـد  ها آن ضرر به نتيجه باشد، نداشته را حكومتي دستگاه شكست

 خواهـد  حكومـت  برابر در سكوت مضرات از بيشتر تبامر به قيام ضرر بنابراين، رفت. خواهند

 وجـود  از بعـد  اگر داشت، نظر در بايد را شرط پنج اين الييكي نظام كردن ساقط براي پس بود،

 ندارد. اشكالي است، الييكي حكومت كردن ساقط راه اعتصاب كه شد مشخص مذكور شرايط
 يـا  است، داشته بيان حكومت عليه قيام براي  پيامبر كه اي چهارگانه شرايط از يكي اگر و

 و اعتصـاب  باشـد  نداشـته  وجـود  كند، مي ايجاب را آن اسالمي شريعت ضوابط كه پنجم شرط
 نيست. درست الئيكي حكومت گرداندن ساقط براي حركت

 آيا برخورد با نظام حكومتي درست است
 بـه  اگر و شود مي برآورده اند، كرده اعتصاب كه افرادي هاي خواسته اعتصاب از بعد }78{

 برخـورد  مـردم  ملـي  انقـالب  بـا  حكومـت  با كه است جايز آيا نشود، داده پاسخ هايشان خواسته

 كرد؟
 دسـت  بـه  مـادي  نيـروي  صورت اين در چون انداخت، راه به ملي انقالبي نبايد من نظر به *

 دسـت  در چوپـان  عصـاي  و آشـپرخانه  كـارد  جـز  اي اسـلحه  شورشيان و مردم است، حكومت

 مـذكور  طئشرا اگر اما كرد، مقاومت اسلحه و تانك برابر در توان نمي عصا و دكار با و ندارند،

 عمـل  شـتابزده  مـا  نبايـد  و پرداخـت  حكومـت  با مبارزه به ديگر راهي از توان مي داشتند، وجود

 يـك  در تـوان  نمـي  كرده، سر به زندگي استعمار با طوالني هاي سال كه كشوري هر زيرا كنيم،

 سياسـت  از هدف، به رسيدن براي بايد بلكه كرد، متحول اسالمي شوريك به را آن شام و صبح

 ريـزي  پي را آن بنياد بسازد، قصر خواهد مي وقتي انسان و كرد، استفاده بردباري و طوالني نفس

 كند، اختيار سكونت آن در كه اين از قبل يا باشد، زنده آن در كردن سكونت براي چه كند، مي

 هـا  سـال  هدف گرچه شود، بنا اسالمي عةلق و دژ كه است اين مهم سپ بندد، روف چشم جهان از

 و شـورش  نبايـد  و كنـيم،  عمـل  شـتابزده  كارهايي چنين در نبايد ما نظر به پس شود، محقق بعد
 هـاي  انقالب بيشتر كه دانيد مي شما و است خطرناك مسئله زيرا بياندازيم، راه به مردمي انقالبي
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 از يكـي  بـه  نيروهـا  اگـر  و نيسـت،  اسـتوار  چيـزي  بـر  كـه  است غوغا و هياهو صورت به مردمي

 دسـت  اعتـراض  و انقـالب  از همـه  ديگـران  ببرنـد،  بـين  از را بعضي و بيايند انقالبيون هاي محله

 گردند. برمي خود فكر از كشيده

 هاي فشار بر حكومت است تحصن از روش
 جوانـان  كه اين مثل دارد، دنبال به را ها ميدان در جوانان تحصن تجمعات، و اعتصاب}79{

 حكـم  برنـد،  مـي  سـر  بـه  ها ميدان آن در را هايي شب و كنند مي تحصن حكومتي هاي ميدان در

 دارد؟ شريعت در آيا و چيست تحصن
 تحصـن  دانـم  مـي  مـن  كه جايي تا و است حكومت بر فشار هاي روش از تحصن ترديد بي *

 بـر  وسـايل  كـه  دانست بايد اما است، هشد ما سرزمين وارد بيگانگان طرف از كه است فرهنگي

 و دارد را هـدف  حكـم  نباشـد،  ممنـوعي  و ناجـايز  امـر  وسيله اگر و بود، خواهند مقاصد حسب
 داشتيم. بيان را آن حكم اين از قبل ما كه است اعتصاب مانند تحصن

 اين جمله نياز به توضيح دارد
 و كنيم مي اتحاد داريم، نظر اقاتف باهم آنچه در گويد: مي كه كسي مورد در شما نظر }80{

 چيست؟ دانيم، مي معذور را يكديگر داريم، اختالف باهم آنچه در
 نظـر  اتفـاق  آنچـه  در ما كه اين اما دارد: توضيح به نياز و است، مختصر جمله اين ما نظر به *

 عذورم داريم اختالف آنچه در را بعضي بعضي ما كه اين اما و است، حق اين كنيم اتحاد داريم،

 معـذور  را يكـديگر  مـا  اسـت،  اجتهـاد  گنجـايش  آن در آنچـه  پس دارد، توضيح به نياز بدانيم،

 از مسـئله  اگر اما شوند، متنفر و دور يكديگر از ها دل اجتهادي اختالف خاطر به نبايد و دانيم مي

 را او مـا  كنـد،  اخـتالف  آن در كـه  كسـي  ندارد، وجود اجتهاد گنجايش آن در كه بود مسايلي

 آن آخر قسمت و است درست جمله اول قسمت پس ،برگردد حق به او بايد و دانيم نمي معذور

 دارد. تفصيل به نياز
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 شود دعوت بدون علم هرگز درست نمي
 و خـدا  بـراي  برادري و خدا، راه به دادن دعوت به كه بينيم مي را دعوتگران از بعضي }81{

 در حضور و عقيده و دين امور در تفقه و آموختن معل به اما ورزند، مي اهتمام خدا راه در محبت

 چيست؟ مورد اين در شما نظر دهند، نمي اهميت ءعلما مجالس
 كه است اين معني به علم به توجهي كم و است، علم دعوتگر، راه توشه اولين من نظر به *

 راه كه شدبا كرده گم راه و كور دعوتي ها آن دعوت و بمانند، باقي جهالت و ناداني بر مردم

 انسان هر باشد، قايم ناداني و جهل براساس دعوت اگر و شود، نمي داده تشخيص آن در درست

 كه حالي در برد، گمان صحيح را اموري است ممكن و كرد، خواهد حكم خودش عقل طبق

 به انسان و كشيد دست آن از بايد و است، اشتباه ديدگاهي چنين من نظر به بنابراين، باشد. اشتباه

 به خود صحيح در / بخاري امام و ندهد، دعوت چيزي ديگر به داند مي كه چيزهايي از غير

 استدالل الهي گفتة اين به سپس و والعمل) القول قبل العلم (باب است: گذاشته باب عنوان اين

نّهُ  ۡعلَ ۡ ٱفَ ﴿ است: كرده
َ
ّّ  ۥَ َٰه �ِ ََ ِ � ٓ ُ ٱَّ َُۡغفِرۡ ٱوَ  َّ �بَِ  َولِلۡ  ۡس َ َّ وَ َِ ِ ِمن ۡۡ ٰتِ ٱُم َٰ ِم ۡۡ  ﴾لُۡم

 و خود گناه براي و ندارد، وجود اهللا جز بحقي معبود هيچ قطعاً كه بدان« يعني: ].19حممد:[
 را مردم سپس و باشد، داشته علم انسان بايد ابتدا بنابراين، .»بخواه آمرزش مؤمن زنان و مردان

 به جايي از خواهيم مي ما كنيد فرض بود، نخواهد پايدار هرگز علم بدون دعوت و دهد دعوت

 راه تا بريم مي خود همراه است خوبي فرد او و داريم نيت حسن او به كه فردي برويم، جايي

 را او ما و كشد مي ها بيابان و صحراها به را ما و داند، نمي را راه او اما دهد، نشان ما به را رياض

 بلد را راه او چون چرا رسيم، نمي رياض به هنتيج در و كند، مي خسته را ما او و كنيم، مي خسته

 چنين باشد، شريعت به ما راهنماي تواند مي داند، نمي را شريعت كه فردي چگونه پس نيست،

 نيست. ممكن هرگز چيزي
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 كداميك از اين چيزها را مقدم كنيم
 عوتد و علم دارند، مقدم را كارها اين از كداميك كه اند حيران جوانان از از بعضي }82{

 پرداخت؟ كداميك انجام به ابتدا بايد خدا، راه در جهاد و
 بـه  اسـت،  ممكـن  دعوت و علم جمع زيرا ندارند، تضادي يكديگر با دعوت و علم طلب *

 علمـي  طالـب  هـر  بلكـه  دهد، دعوت خدا راه به هم و باشد علم طالب هم انسان كه صورت اين

 پـس  اسـت،  علـم  ثمـرات  و نتـايج  از خـدا  هرا به دادن دعوت چون دهد، دعوت خدا راه به بايد

 يـك  اگر حتي من طرف از دكني تبليغ« است: فرموده  پيامبر و است علم هاي نتيجه از دعوت

 .)72F1(»باشد آيه
 اسـت  الهـي  آيـين  و شـريعت  از كـه  مسئله آن به را مردم داني، مي را مسئله يك تو اگر پس

 بده. دعوت
 اخـتالف  اعتبـار  به و هريك حكم اعتبار به چيزي نچني جهاد، يا است مقدم علم كه اين اما

 كند. مي فرق افراد احوال
 نفـل  جهـاد  و باشـد،  فـرض  آموختن علم اگر گفت: بايد هريك، حكم اختالف مورد در اما

 اگـر  و اسـت،  فرض علم طلب چون بود، خواهد مقدم جهاد بر علم طلب كه نيست شكي باشد،

 فـرض  چـون  جهـاد  داشـتن  مقـدم  كـه  نيسـت  شكي ،باشد نفل علم آموختن و باشد فرض جهاد

 نفـل  هـردو  يـا  و باشـند،  فرض هردو جهاد هم و علم طلب هم اگر اما بود، خواهد واجب است،

 احـوال  اخـتالف  يعنـي  دوم مـورد  به بستكي چيزي چنين داشت؟ مقدم بايد را كداميك باشند،

 طلـب  بر را جهاد است اين بهتر انبرايش گوييم: مي ها آن به كه هستند افراد از بعضي دارد، افراد

 مقـدم  جهـاد  به را علم آموختن :كه گوييم مي ها آن به كه هستند افراد بعضي و دارند. مقدم علم

 دارند.
 دانـد،  مـي  را جديـد  جنگي هاي روش و باشد، جنگ در پيشتاز و دلير و قوي فردي اگر پس

 مشـغول  جهـاد  بـه  است بهتر ييم:گو مي او به است، ضعيف استعدادش دانش و علم زمينة در اما

                                           
 ) مراجعه كنيد.25( براي تخريج اين حديث به صفحة -)1(
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 چيـزي  جنگـي  هاي تاكتيك و روش از و باشد، ضعيف بدني داراي برعكس فردي اگر و شود،

 زرنگ فهميدن و استدالل در و قوي اش حافظه است، ماهر دانش و علم در اما آورد، نمي در سر

 خالصـه  و .است سخني هرجايي براي پس است، مقدم علم آموختن اينجا در :گوييم مي است،

 ميان كردن جمع و است علم نتيجة و ثمر دعوت و نيستند متضاد يكديگر با علم و دعوت كه اين

 است. دانش كمال دعوت و علم
 يكـي  اگـر  پـس  جهـاد:  و علـم  حكـم  در اول نظـر  داريم: نظر دو ما جهاد و علم مورد در اما

 بود. خواهد مقدم واجب ترديد بدون بود نفل ديگري و بود، واجب
 نسبت به و كنيم مي نگاه دوم نظر ديدگاه از ما بودند، نفل هردو يا بودند، واجب هردو اگر و

 كنيم. مي حكم افراد احوال اختالف به توجه با فرد خود

هركسي خواست كه به مذهب معيني منتسب شود، نبايد وقتي دليل برايش 
 با حق و دليل مخالفت كند ،روشن شد

 هـا  آن يا كنيد، مي توصيه مذهبگرايي و مذهب يك از تقليد عدم به را طالب شما آيا }83{

 كنيد؟ مي توصيه مشخصي مذهب از پيروي به است، مشكل برايشان كه احكامي در را
 درسـت  او مـذهب  چـه  كـه  باشـد  صورت اين به اگر معيني مذهب از تقليد و مذهبگرايي *

 جـايز  كنـد،  مـي  اعـراض  مذاهب ديگر از و پايبند خود مذهب به او ولي باشد، اشتباه چه و باشد

 از كـه  ايـن  بـراي  مشخصـي  مذهب به انسان اگر اما است، مذموم تعصب چيزي چنين و نيست،

 و گردانـد،  برمـي  سـنت  و كتاب به را مذهب و هست منسوب كند، استفاده آن ضوابط و اصول
 صـورت  نايـ  در پـذيرد،  مي را حق او است، ديگري مذهب در حق كه شود روشن او براي اگر

 مشخصـي  مـذهب  به و اند، بوده چنين امثالش و احمد شيخ مانند محقق علماي و ندارد، اشكالي

 حـق  و دليـل  بـا  مـذهب  خـاطر  بـه  هـا  آن شـود،  مي روشن برايشان دليل وقتي اما بودند، منسوب

 ورزيدند. نمي مخالفت
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 اي از وسايل تحصيل علم نوارها وسيله
 شوند؟ مي محسوب علم تحصيل هاي هرا از راهي كاست نوارهاي آيا }84{
 چيست؟ نوارها از استفاده راه بهترين و
 ايـن  ما و ندارد، شكي آن در هيچكسي اند، علم تحصيل وسايل از اي وسيله نوارها كه اين *

 در ءعلمـا  اقـوال  چـون  كنـيم،  نمي انكار ايم، كرده استفاده بسيار نوارها اين از كه را الهي نعمت

 و هسـتيم،  هايمان خانه در ما كه صورتي در رسد، مي ما به نوارها اين طريق زا باشند كه هرجايي
 طريـق  از را او سـخن  تـوانيم  مـي  راحتي به ما و است راه ها فرسنگ عالم آن و ما ميان اوقات بسا

 در و اسـت،  نمـوده  ارزانـي  مـا  به كه است الهي هاي نعمت از يكي تحقيق به اين و بشنويم، نوار

 شـده  پخش اي گسترده سطح در نوارها اين وسيلة به علم و ماست عليه يا ما رايب دليلي حقيقت

 است.
 كرد؟ استفاده بايد چگونه آن از كه اين اما

 اسـتفاده  نـوار  از ماشين، رانندگي حال در توانند مي مردم بعضي دارد، بستگي فرد بخود اين

 اسـت  ايـن  مهـم  دهند. مي گوش رنوا به چايي و قهوه يا نهار يا شام صرف هنگام بعضي و كنند،

 يـك  مـورد  ايـن  در تـوانيم  نمي ما و دارد، شخص هر حالت به بستگي آن از استفاده كيفيت كه

 كنيم. بيان كلي قانون

 قبول كنيماند  امور غيبي را بايد به همان صورت كه آمده
 ريكـا  از رضـامندي  خـاطر  به علم طالب براي را خود بالهاي فرشتگان كه اين معني }85{

 چيست؟ گسترانند مي دهد، مي انجام كه
 قاعدة اين بپذيريم، را نآ اند، آمده كه صورتي هر به كه ستا واجب ما بر غيبي امور در *

 چون »پذيرفت رساند، مي نصوص ظاهر آنچه بايد غيبي امور در« بسپاريد: خاطر به را مفيد

 دارند؟ بال فرشتگان آيا كه السؤ اين و كند، درك تواند نمي را آن ماهيت و حقيقت ما عقل

اِعِل ﴿ است: فرموده قرآن در متعال خداوند و هستند، بال داراي فرشتگان بله، ةِ ٱََ ََ ِ �� ََ  لَۡم



 هاي بيداري اسالمي نقواعد و رهنمو   170

نَِحة   َۡ َ
ٓ أ َِ ْو

ُ
ًَ أ  چهارتا و تا سه تا سه و دوتا دوتا هاي بال با را فرشتگان« يعني: ].1فاطر: [ ﴾َُُس

 .»كرد مأموران دارند، كه چهارتايي
 الزم و بگسترانند، علم طالب براي را بالها اين كه نيست بعيد و دارند، بال فرشتگان پس

 ايمان ما كه همانطور است، غيبي علم مطلب اين چون كنيم، مشاهده را فرشتگان بال ما نيست

 خداوند نويسند. مي گوييم: مي ما هرچه و اند، نشسته ما چپ و راست در فرشتگان كه داريم

ََ�ِيٌب َعُِيد� ﴿ است: هفرمود متعال يۡهِ  َ�َ ّّ ِ  انسان« يعني: ].18ق: [ ﴾١ّما يَلۡفُِظ ِمن قَۡول  �

 .»است سخن آن آماده و مراقب اي فرشته كه اين مگر راند، نمي زبان بر را سخني چهي
 نه. هرگز بينيد؟ مي را فرشتگان اين شما آيا

 زمين به علم طالب براي را خود هاي لبا فرشتگان كه دارد داللت نص آنچه به بايد ما پس

 داند. مي بهتر خداوند چگونه؟! كه اين اما باشيم، داشته ايمان گذارند، مي
 از بعضي كه است مطلبي دانيم، نمي را آن كيفيت ما كه غيبي امور ديگر از يكي همچنين و

 غروب وقتي خورشيد كه است داده خبر  پيامبر كه كنند مي مطرح طالب و دانشجويان

 اجازه آن به اگر و خواهد مي اجازه خداوند از و كند، مي سجده عرش اطراف رود مي كند مي

(گردد برمي نه اگر و كند مي طلوع شود، داده
73F

1(. 
 و شود، مي پنهان ما ديد از كنيم، مي مشاهده را خورشيد اكنون ما بگويد: كسي است ممكن

 غروب ديگر جايي در هنوز اما كند، مي لوعط اينجا مثال بطور كند، مي طلوع ديگر ملتي بر

 چگونه پس است. باقي هنوز ما محل در و كرده، غروب شرقي منطقة در يا و است نكرده

 كند...؟ مي سجده و رود مي عرش به گفت: توان مي
 كـه  ايـن  امـا  باشـي.  داشـته  ايمـان  فرمـوده   پيـامبر  آنچه به است واجب تو بر :گوييم مي ما

 بندگان از اي بنده يا تعالي خداوند جز كه است غيبي امور از اين گيرد، مي نجاما كار اين چگونه

 داند. نمي را آن كيفيت كسي است، داده اطالع را او خداوند كه الهي
                                           

) كتاب 159 – 250) و مسلم (22) كتاب التوحيد، باب (415/  13الفتح ( بخاري، حديث ابوذر  -)1(
 ).72االيمان، باب (
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 قضـيه  اين كه نپرسيد  حديث) (رواي ابوذر كرد، بيان را حديث اين  پيامبر وقتي بنابراين،

 از بعضي همچنين و نگفت چيزي و آورد، فرود تسليم سر او بلكه گيرد، مي انجام صورت چه به

(كند مي نزول دنيا آسمان به شبي هر آخر سوم يك در خداوند پرسند: مي طالب
74F

1(. 
 چيـزي  چنـين  پـس  كند، مي فرق زمين كرة در شب آخر سوم يك كه كنيم مي مشاهده ما و

 كـه  داريم ايمان اين به و نددا مي بهتر و است، داناتر خداوند گوييم: مي ما است؟ ممكن چگونه

 و باشد، مانده باقي آن سوم يك و گذشته شب سوم دو كه وقتي آيد، مي دنيا آسمان به خداوند
 بـه  اسـت،  كـرده  طلـوع  فجر ها آن براي كه افرادي به نسبت الهي نزول وقت و بدمد صبح وقتي

 داند. مي بهتر را مطلب اين ماوراي خداوند و رسد، مي پايان

 ها آموخت وان دين را تنها از كتابت آيا مي
ــا }86{ ــدون هــا كتــاب از تنهــا ديــن فراگــرفتن آي ــويژه و اســت درســت ءعلمــا ب ــي ب  وقت

 كه كسي گفته مورد در شما نظر و باشد، شكلم ها آن كمبود علت به ءعلما توسط آموختن علم

 بود؟ خواهد بيشتر هايش درستي از او اشتباهات باشد كتابش استادش هركسي گويد: مي
 گويا عالم، كتاب چون شود، مي حاصل ها كتاب از و ءعلما از آموختن با علم ترديد بدون *

 گويـد،  مـي  سـخن  كتـابش  طريق از تو با نويسد مي هايي كتاب وقتي عالم زيرا است، عالم خود

 جست. ها كتاب طريق از بايد را علم باشد مشكل ءعلما از علم آموختن وقتي پس
 از كـه  علمـي  زيرا كرد، تحصيل علم توان مي بهتر ها كتاب طريق به نسبت ءعلما طريق از اما

 بـا  و دارد بزرگـي  كوشش و تالش به نياز و كند، مي خسته بيشتر آيد مي دست به ها كتاب طريق

 وضـع  علـم  اهـل  كـه  اصـولي  و قواعـد  ماننـد  مطالب از بعضي گاهي است، ممكن تالش وجود

 اسـت،  علم دنبال كه فردي امكان حد تا بايد بنابراين، بماند. هپوشيد برايش و نفهمد را اند كرده

 او اشـتباهات  باشد كتابش راهنمايش هركسي ،كه گفته اين اما باشد، داشته علم اهل از مرجعي

                                           
) كتاب 35/ 3) الفتح (1145قسمتي از حديثي كه بخاري از ابوهريره ذكر كرده است، به شماره ( -)1(

 ).24ب صلواه المسافرين و قصرها، باب () كتا578 – 168) و مسلم (14التهجد، باب (
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 است، اشتباه مطلقاً نه و نيست، درست مطلق طور به گفته اين بود، خواهد بيشتر هايش درستي از

 كرد، خواهد اشتباه زياد شك بدون گيرد، مي فرا بيند، مي كه كتابي هر از را علم كه فردي زيرا

 امانت و علم به معروف و معتمد افراد هاي كتاب بر كتاب طريق از علم آموختن در كه كسي اما

 درسـت  گويـد  مـي  آنچـه  بيشـتر  در بلكـه  بود، نخواهد زياد اشتباهاتش فردي چنين نمايد، تكيه

 گويد. مي

 فارحكم سفر به سرزمين ك
 چيست؟ نياز بدون كفار سرزمين به سفر حكم }87{
 نيست. جايز شرط سه بدون كفار سرزمين به سفر *

 وارد هـايي  اشـكال  كفار آنجا زيرا دهد، پاسخ را شبهات كه باشد علم داراي بايد اول: شرط

 و هـا  اشـكال  تـا  باشـد،  علـم  داراي انسـان  بايـد  پـس  كشـاند،  مي انحراف به را مردم كه كنند مي
 ديـن  دشمن و خدا دشمنان كفار زيرا بماند، امان در ها آن شر از تا دهد، جواب را كفار شبهات

 شـبهات  و اشـكال  انتشار و خود دين نشر براي را خود تالش تمام ها آن و هستند، الهي اولياي و

 بـه  هـا  آن كـه  بينيـد  مـي  بنـابراين،  نماينـد.  مشـكوك  ديـنش  بـه  را مسـلمان  تـا  دارند، مي مبذول

 خواننـد،  مـي  فـرا  مسيحيت به را ما فرزندان آن خالل در و فرستند مي نوار و نشريه ما شورهايك

 پـاي  از و كننـد  مي كار اسالم از مسلمانان دوركردن براي روز و شب شوند نمي خسته مسيحيان

 شـما  بـه  همچنـين  و داريـد،  برحذر را خود مسيحيان شر از تا كنم مي توصيه را شما آيند، درنمي

 اسـالم  بـه  تظـاهر  كـه  منـافقيني  شـر  از و هـا  كمونيسـت  و يهـود  شر از را خود كه كنم مي يهتوص

 گـويم:  مـي  مـن  بنـابراين،  باشيد. برحذر و داده نجات هستند اسالم دشمن حقيقت در و كنند مي

 دانشـي  و علـم  داراي يعني شرط اين داراي بايد كند، سفر كفار سرزمين به خواهد مي كه فردي

 دهد. پاسخ كفار هاي اشكال به اندبتو كه باشد
 سفر آنجا به كه فردي كه است اين كافران سرزمين به سفر براي دوم شرط دوم: شرط

 سرزمين زيرا دارد، بازمي حرام هاي لذت و شهوات از را او كه باشد ايمان و دين داراي كند، مي
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ّّ كَ ﴿ است: شهوت و خوشگذراني سرزمين كافران ِ نۡ ٱ�ِۡن ُهۡ  �
َ
�ۡ ِ ٰ�َ  ًَ َضّل َسَِي

َ
 ﴾٤بَۡل ُهۡ  أ

 .»تر گمراه بلكه و هستند، چهارپايان همچون نايشا« :يعني ].44الفرقان: [
ِينَ ٱوَ ﴿ ُ�ُل  َّ

ۡ
ُ�لُوَن َكَما تَأ

ۡ
ُُّعوَن َوَ�أ ََُم َُ  ْ نَۡ�ٰ ُ ٱَ�َفُروا

َ
َُ ٱوَ  ۡ�  ﴾١َمۡثٗوى لُّهۡ   �ّا

 و چرند مي چهارپايان همچون و برند، مي لذت و رهبه كافران كه حالي در« يعني: ].12حممد:[
 جنسي هاي خوشگذراني و اند خوشگذرانان كنار .»است ايشان جايگاه دوزخ آتش خورند، مي

 زنا تواند مي زناكار شود. نمي بازداشته آن از هيچكسي و است، زياد ها آن پيش فكري و عقلي و

 بنوشد شراب تواند مي شرابخوار و دهد نجاما بازي همجنس و لواط عمل تواند مي لوطي و كند،

 اين از را او كه ديني و ايمان داراي انسان اگر و دارد، وجود آنجا در زشتي و فساد انواع همه و

 شد. خواهد گرفتار فسادها اين منجالب در نباشد دهد، مي نجات ها خوشگذراني
 اين به سفر براي نانسا كه است اين كفار سرزمين به سفر براي سوم شرط سوم: شرط

 صورت به او كشور در كه دانشي فراگرفتن براي يا معالجه خاطر به يا باشد داشته نياز كشورها

 كفار سرزمين به سفر نيازمند غيره و خدا راه به دادن دعوت براي يا ندارد، وجود تخصصي

 كشورهايي چنين به كه نيست جايز باشد، نداشته نيازي كشورها اين به سفر براي اگر اما باشد،

 نمايد. مي تهديد را او ايمان و دين شديدي خطر رود، مي آنجا به كه فردي زيرا كند، سفر
 از و اند كرده سفر ايمان از سرشار و سالم قلبي و روحيه با كشورها اين به جواناني بسا چه و

 اين به ما بايد پس اند، بازگشته معنوي هاي ارزش از تهي و واژگون اي روحيه و قلب با آن

 باشيم. آگاه مطلب
 از استفاده يا رايگان معالجه بهانه به آنجا و كنند، مي سفر كفار كشورهاي به مردم از بعضي

 را خود رسمي صورت به و گرفته تبعيت كشور آن در كنند، مي استفاده آنجا اهالي كه مزايايي

 كشورها آن در زيرا يست،ن درست مطلق طور به كاري چنين دهند، مي قرار كشور آن تبعه از

 فرموده متعال خداوند و شود، كرده همكاري و همدردي ها آن با آساني و سختي و تبعيت

َها ﴿ است: ُّ َ
َ � َٓ ِينَ ٱ۞ واْ  َّ َُ ُِّخ ََ  َّ َٰرى� ٱوَ  ۡ�َُهودَ ٱَءاَمُنواْ  ََ � َوَمن  �ّ ۡوِ�َآُء َ�ۡعض 

َ
ُهۡ  أ ُِ ۡوِ�َآَءۘ َ�ۡع

َ
أ

ََُولُّه  ّمِن�ُ  َ ٱِمۡنُهۡ ۗ �ِّن  ۥۡ  فَِِنّهُ َُ ۡهِدي  َّ َُ َّ ٱ لَۡقۡومَ ٱَّ  ٰلِِم َّ ى ٥ ل ِينَ ٱ َ�َ�َ ِ� قُلُوَِِه   َّ
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 ََ �ۚ َ�َع ن تُِصيَََنا َدآ�َِرٖ
َ
� أ ََ ۡ ََ ُقولُوَن  َُ َ� �َُ�ٰرُِعوَن �ِيِهۡ   ُ ٱّمَر َّ  ِ ِ�َ ب

ۡ
ن يَأ

َ
ُۡحِ ٱأ ۡمر  ّمِۡن  لَۡف

َ
ۡو أ

َ
أ

 ِ َّ  ۦِعنِده نُفِسهِۡ  َ�ِٰدمِ
َ
واْ ِ�ٓ أ ّ�َ

َ
ٰ َمآ أ  مؤمنان اي« ني:يع ].٥٢ -٥١ة: املائد[ ﴾٥َ�ُيۡصبُِحواْ َ�َ

 با شما از هركس اند، ديگر برخي دوست برخي ايشان نگيريد، دوستي به را مسيحيان و يهوديان

 افراد خداوند هك نيست شك و شود مي شمرده ايشان زمرة از او گمان بي ورزد، دوستي ايشان

 ها آن با تا روند مي شتابزده دارند دل به بيماري كه كساني بيني مي كند، نمي هدايت را ستمگر

 خداوند كه است اميد آيد، ما سر به باليي كه ترسيم مي :گويند مي و ورزند، محبت و دوستي

 پشيمان اند داشته نپنها دل در آنچه از دسته اين و كند خودكاري جانب از يا بياورد پيش را فتح

 .»گردند
 بـراي  بنـابراين،  ندارنـد.  الهـي  وعدة به اعتماد و يقين ها آن است بيمار يشانها دل كه افرادي

 ورزند. مي شتاب ها آن با محبت و كفار با دوستي

دادن كفار  حكم سفر به كشورهاي كفر به قصد آموختن زبان انگليسي و دعوت
 به اسالم

 ضــمناً و انگليســي زبــان آمــوختن بــراي اروپــايي كشــورهاي از يكــي بــه ســفر آيــا }88{

 است؟ جايز اسالم به كفار دادن دعوت
 سـفر  من عقيدة به انگليسي، زبان آموختن اول مقصد گيرد، مي انجام مقصد دو به سفر اين *

 در انگليسـي  زبان آموختن چون نيست، الزم اروپايي كشورهاي به انگليسي زبان آموختن براي

 است. كنمم اينجا
 و پـاك  هـدفي  چنـين  ترديـد  بـدون  اسـت،  خدا راه به دادن دعوت براي سفر دوم مقصد اما
 شرط: دو به اما است، خوب

 كفـار  كه شبهاتي و ها اشكال بتواند كه باشد دانش و علم از سطحي در انسان كه اين نخست

 باشـد،  نداشـته  علـم  و برود خدا راه به مردم دادن دعوت براي اگر اما دهد، جواب كنند مي وارد

 تـا  باشـد  داشـته  علم بايد پس رود، مي جنگ به اسلحه بدون كه ماند مي كسي مانند فردي چنين

 دهد. پاسخ كفار هاي اشكال و شبهات به بتواند
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 نمايد. ساكت و قانع را كنندگان مناظره و شدگان داده دعوت بتواند و
 فسـادها  و شـهوات  از بتوانـد  تـا  شـد با ايمـان  و عبادت و يند داراي كه است اين دوم: شرط

 مـنجالب  در كننـد،  مـي  سـفر  كشـورها  اين به وقتي مردم از بسياري زيرا كند، كنترل را خودش

 سـزاوار  باشـد،  نيـت  اخـالص  و عبادت و علم داراي وقتي اما كنند، مي سقوط هالكت، و فساد

 گيرد. قرار همكاري مورد و شود تشويق دعوت قصد به سفر براي او است

 دادن كفار به اسالم چيست؟ ساس و مبادي در دعوتا
 آغـاز  آن از بايـد  ابتـدا  اسـالم  بـه  كفار دادن دعوت در مسلمان كه اصولي و ها اساس }89{

 چيست؟ كند،
 داننـد،  نمـي  را منكر از نهي و معروف به امر و خدا راه به دادن دعوت فرق مردم از بسياري *

 دارند. تفاوت يكديگر با كه هستند مراحلي ها اين حقيقت در
 بـا  عمـومي  دعـوت  خصوصي، دعوت و عمومي دعوت است: قسم دو به خدا راه به دعوت

 دعـوت  امـا  گيـرد،  مـي  انجـام  عمـومي  اسـتفاده  براي كتاب نوشتن و مردم عموم براي سخنراني

 و دهـي،  دعـوت  خدا راه به را او و بروي مشخصي فرد پيش كه است صورت اين به خصوصي
 اوقات بسا زيرا د،ارد خصوصي دعوت به نياز هم مسلمان گاهي بلكه نيست، كافر هويژ تنها اين

 گمـان  و ورزنـد،  مي اصرار كبيره گناه ارتكاب براي كه كنيم مي مشاهده را مسلمين از بعضي ما

 دعـوتي  به نياز فردي چنين دارند، شك كار آن بودن حرام در يا هستند، برحق ها آن كه برند مي

 شود، قانع تا بگويد برايشان ييها مثال و كند بيان برايش را حق و برود او پيش گردعوت كه دارد

 زيرا است، باالتر دعوتگر گسترة از دستور و امر كه چون دانست. دستور و امر توان نمي را اين و

 امـا  دانسـتن.  برتر را خود و استعال صورت به كاري خواستن يعني امر دانيم مي همه كه همانطور

 و سلطه نوعي امركردن اما نمايد، مي برانيگخته كند مي تشويق است دعوت دهندة ارائه گردعوت
 ايـن  گوينـد:  مـي  بـدهي،  دسـتور  را همسـاالنت  و دوسـتانت  از فردي اگر بنابراين، است. برتري

 دستور را او اگر است تري پايين سطح در تو از كه فردي اگر اما امر، نه است خواهش و التماس

 از او قـدرت  دهـد،  مـي  تغييـر  را منكـر  كـه  فـردي  امـا  و شـود.  مي شمرده دستور امر، اين دهي،
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  پيـامبر  بنـابراين،   ببرد. بين از خودش دست با را منكر تواند مي او چون است، باالتر امركننده

 را آن نتوانست اگر و دهد، تغيير دستش با را آن ديد، را منكري شما از هركسي« است: فرموده

 .)75F1(»بپندارد بد قلبش با را آن نتوانست اگر و دهد، تغيير زبانش با
 بـا  كـرد  امري شما از هركدام نفرموده  پيامبر و ندارد، وجود ترتيبي چنين امر مورد در اما

 الخ. كند... امر دستش
 كه كسي مثال طور به كند: مي فرق كفرش برحسب كافر دادن دعوت روش كه اين خالصه

 وجود بر حسي و عقلي داليل ارائه با را ها آن ما ها كمونيست مانند كند، مي انكار را خدا وجود

 وجود وجوب و خدا وجود اما شوند، نمي قانع شرعي داليل با ها آن چون دهيم، مي دعوت خدا

 اشاره آن به خداوند كه عقلي داليل از يكي داريم، مي بيان واقع حسي و عقلي داليل با را الهي

ۡم ُهُ  ﴿ :است اين است، كرده
َ
ء  أ ۡ ََ ْ ِمۡن َ�ۡ�ِ  لُِقوا َُ ۡم 

َ
 يعني: ].35الطور: [ ﴾٣ لَۡ�ٰلُِقونَ ٱأ

 .»آفريدگارند خودشان كه اين يا و اند، شده آفريده خالقي هيچگونه بدون ايشان آيا«
 كه شنيدم پيامبر از من گويد: مي بود، بدر جنگ در اسيران از يكي كه  مطعم بن جبير

ۡم ُهُ  ﴿ كه رسيد اينجا به وقتي خواند، مي مغرب نماز در را آيه اين
َ
ء  أ ۡ ََ ْ ِمۡن َ�ۡ�ِ  لُِقوا َُ ۡم 

َ
أ

 كه بود نزديك قلبم در ايمان گرفتن جاي و من وجود در آيه اين ثيرتأ شدت از ﴾٣ ۡلَ�ٰلُِقونَ ٱ

(كند پرواز دلم
76F

2(. 
 خود به خود ها آن كه است اين است، شده مطرح آيه اين در كه پاسخي گوييم: مي ما و

 اند، نيافريده را خود خودشان نيز ها آن و باشند، داشته آفريدگاري بايد بلكه اند، نشده آفريده

 وجود به را ديگر چيز تواند نمي باشد نداشته وجود كه چيزي و اند نداشته وجودي ها آن چون

 ها آن كه نيست ممكن زني و بيافرينند را خود خودشان ها آن كه ندارد امكان بنابراين، بياورد.

 است. عزوجل خداوند ها آن آفريدگار و شوند آفريده خود به خود

                                           
 ) مراجعه كنيد.81براي تخريج اين حديث به صفحة ( -)1(
)، باب 52) كتاب التفسير تفسير سورة طور (469/  8) الفتح (4854بخاري روايت كرده است به شماره ( -)2(

)1.( 
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 و خواهد، مي چيزي خداوند از انسان كه بينيم مي ديگران و ما است اين حسي داليل اما
 اين بر زيادي شواهد سنت و قرآن در و دهد، مي او به خواسته او كه را چيزي همان خداوند

 اگر و دارد، وجود زيادي موارد مردم ميان در زندگي واقعيت در همچنين و دارد، وجود مطلب

 نداشته قبول را  پيامبر رسالت اما باشد، داشته ايمان خداوند وجود به كه باشد كساني از فرد

 دعوت خدا راه به  پيامبر رسالت بودن حقيقت بيان با را ها آن ما نصارا و يهود مانند باشد،

 خواهند جواب در ها آن داريد؟ ايمان عيسي به شما آيا گوييم: مي نصارا به ژهبوي و دهيم، مي

 الهي فرمودة به گوييم: مي ما بله، گويند: مي كنيد؟ مي تصديق را او آيا گوييم: مي بله، گفت:

ََ  �ذۡ ﴿ است: فرموده كه دهيد فرا گوش ََ  ۡ�نُ ٱقَاَل ِعي �ءِيَل �ِّ�ِ  ََ ِ ٱُسوُل َمۡرَ�َ  َ�َٰبِ�ٓ �ِۡس َّ 
َ يََدّي ِمَن  ّۡ ٗقا لَِّما َ� ٮٰةِ ٱ�َِ�ُۡ�  ّمَصّدِ ََ ِ� ِمنب َ�ۡعِدي  ِّۡو

ۡ
ب� بِرَُسول  يَأ َ ۡ�َُد  فَلَّما  ۥٓ ۡسُمهُ ٱَوُمََّ�ِ

َ
أ

 ِ آَءُه  ب ِٰت ٱََ َٰ ِ ْ َ�ٰ  ۡ�َّي اقَالُوا ََ  �ّ ِ  را زماني ساز نشان خاطر و« يعني: ].6الصف: [ ﴾٦ِسۡحر� ّمب

 كه توراتي و بوده، شما سوي به خدا فرستادة من اسرائيل بني اي گفت: مريم پسر عيسي كه

 است احمد او نام و يد،آ مي من از بعد كه پيغمبري به و ،كنم مي تصديق است آمده من از پيش

 ايشان پيش به متقن داليل و روشن معجزات با همراه پيغمبر آن كه هنگامي اما دهم، مي مژده

 .»است آشكار جادوي اين فتند:گ آمد،
 اين در پس خير ندارد؟ ربطي شدگان داده مژده به كه دهد مي مژده چيزي به دهنده مژده آيا

 و داده، مژده را ما احمد به عيسي بگويند: اگر كنيد، تصديق را محمد بايد نصارا شما صورت
 فرموده كه بخوانيد را لهيا گفته گويم: مي من هستيم، احمد منتظر ما و است، خدا پيامبر اين

ِ ﴿ است: آَءُه  ب ََ ِٰت ٱفَلَّما  َٰ ِ  دنشآم به كه شخصي پس است، ماضي فعل (جاء) كلمه ﴾ۡ�َّي

 هرگز است؟! آمده  محمد جز پيامبري عيسي از بعد آيا و است، آمده است شده داده مژده

 نه.
 ادعا شما كه پيامبري يم:گوي مي ما آمده،  محمد از غير پيامبر عيسي از بعد بگويند: اگر

 ما كنند، نمي ادعايي چنين ها آن اما كنيد، پيروي او از است، آمده  محمد از غير كنيد مي

 عيسي براي را  پيامبر برتري كه اين براي خداوند اما است، محمد همان احمد پس گوييم: مي
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 اسم از كه ندارد يفرق است، تفضيل اسم احمد كلمه چون ناميد، احمد را او نمايد، آشكار

 احمد چون است،  پيامبر شرافت و برتري بر داللت اين و باشد، آمده مفعول اسم يا فاعل

 براي فرد سزاوارترين معني به همچنين و كند، مي ستايش را خدا بيشتر مردم همة از فردي يعني

 از كه اين يكي و رساند، مي را برتري مفهوم طرف دو از احمد كلمه پس شود، ستايش كه اين

 شود. ستايش كه است سزاوارتر مردم همة
 بشريت ديگر بر  پيامبر برتري تا شده انتخاب اسرائيل بني به دادن مژده در اسم اين و

 شود. آشكار

 ين افراد به خود را دعوت دهدتر نزديك انسان بايد
 كشـورهاي  در عربـي  غيـر  و عربـي  خارجي جوامع در دادن دعوت در شريعت حكم }90{

 متمركـز  مـورد  اين به را خود نظر شديدي هيجان و شور با دعوتگران از بسياري چيست، بيگانه

 كنند؟ مي
 كه ابتدا در خداوند زيرا دهد، دعوت را خود به افراد ينتر نزديك بايد انسان من نظر به *

َۡ َعِشَ�تََ  ﴿ فرمود: كرد، مبعوث را  پيامبرش َِ ن
َ
َّ ٱَوأ ِ قَۡرَ

َ
 يعني: ].214اء: الشعر[ ﴾٢ ۡ�

 .»بترسان را خود نزديك خويشاوندان«
 به نيست مناسب بود، فراهم مردم اصالح و دعوت براي زمينه خودش كشور در اگر پس

 به خودش سرزمين اگر و باشد، داشته قرار كنارشان در كشور آن گرچه برود، ديگر كشورهاي

 جا آن از پس و شود، منتقل دعوت براي دوم كشور به آنجا از بود، دين پايبند مطلوب صورت

َۡ ﴿ فرمود:  پيامبر به تعالي خداوند بنابراين، دهد. ادامه همينطور و برود، ديگر جايي به َِ ن
َ
َوأ

َّ ٱَعِشَ�تََ   ِ ۡقَرَ
َ
َها﴿ و به عموم مؤمنان فرمود: ﴾٢ ۡ� ُّ َ

َ � ِينَ ٱ َٓ َّ  ْ ْ َ�ُِٰلُوا ِينَ ٱَءاَمُنوا َّ 
ّفاَِ لۡ ٱيَلُونَُ�  ّمَِن  ُدواْ �ِيُ�ۡ  ِغۡلَظةٗ  َُ ِۡ ان! با كافراني اي مؤمن«يعني:  ].١٢٣ة: التوب[ ﴾َوۡ�َ

 .»ند، و بايد كه از شما شدت وحدت ببينندتر نزديك بجنگيد كه با شما
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و اگر كشور خودش نياز به دعوت و اصالح داشته باشد و او به آمريكا يا روسـيه و ديگـر   
خدا برود، چنين چيزي خالف حكمت است، زيرا حكمـت   دادن به راه كشورها براي دعوت

كند كه انسان قبل از هرچيزي به اصالح شهر و وطن خودش بپردازد، بلكه نخست  ايجاب مي
مشـغول شـود، زيـرا خداونـد     انـد   تـر  نزديك اش سپس افرادي كه به او بايد به اصالح خانواده

 اين رهنمود پيروي كنيم. را اينطور راهنمايي كرده است و ما بايد از پيامبرش 

 كند دهيم كه كفرش را نقض مي كافر را با چيزي دعوت مي
دادن مسلمان ترغيب و ترهيب است، طبق داليل قـرآن   دانيم كه روش دعوت } ما مي91{

 دادن كافر چگونه است؟ و احاديث اما روش دعوت

ََِّ  �َِ�ٰ  ۡدعُ ٱ﴿ دادن مسلمان است: دادن كافر مانند دعوت * روش دعوت ََ َسَِيِل 
 ِ َمةِ ٱب َۡ ِ مردمان را با سخنان استوار و با حكمت به راه پروردگار «يعني:  ].125النحل: [ ﴾ۡ�

 .»فرا خوان
شود، و ما به كفر كافر  دادن كافر و مسلمان مي دادن به حكمت شامل دعوت دعوت

ا رچون نصا دهيم كه كفرش را نقض مي كند، اگر كافر نگريم و او را به چيزي دعوت مي مي
داريم كه چنين چيزي از نظر  باشد كه ادعا كند خدا سومين سه تا است، ما براي او بيان مي

پذير نيست، و همانطور كه خداوند متعال بيان داشته  عقلي و از ديدگاه نصوص شرعي امكان

ّّ  لَوۡ ﴿ گوييم: است، به او مي ِ ُ ٱَ�َن �ِيِهَمآ َءالَِهٌة � اگر در «يعني:  ].22األنبياء: [ ﴾لََفَسَدتَا َّ
ها و زمين تباه  قطعاً آسمانبودند،  هللا معبودها و خداياني ميها و زمين غير از ا آسمان

ََ ٱ َما﴿ ، و خداوند متعال فرموده است:»گرديد مي َ ُ ٱ َّ � �ِٗذا  ۥمِن َوَ�  َوَما َ�َن َمَعهُ  َّ ٰه  ََ ِ ِمۡن �
 ََ ِ بَِما  ٰه ََ ِ � ّ ُُ َهَب  َ َّ � ٰ َ�ۡعض  ُهۡ  َ�َ ُِ ََ َ�ۡع ََ َولََع خداوند نه «يعني:  ].19املؤمنون: [ ﴾لَ
معبودي با او بوده است، چرا كه اگر معبودي با او گرفته است، و نه فرزندي براي خود بر

پرداخت، و هريك از معبودان برتري و چيرگي  بود هر معبودي به آفريدگان خود مي مي
باشد، و  كه معبود يكي است و عيسي بندة خدا و پيامبرش ميكنيم  و بيان مي »جست مي
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نوشيدند و  خورند و آب مي و غذا مي اند، مادرش زني راستگو بوده است و هردو انسان بوده
 بودند، نياز به آب و غذا نداشتند. اگر معبود مي

كردن كفرش كه به آن معتقد است دعوت  مهم اين است كه ما كافر را نخست با باطل
ها و  دهيم، و سپس خوبي ها بهتر است، او را دعوت مي شيوه دهيم، اما به روشي كه از همه يم

دهيم، و مضرات كفر را در دنيا و در  ينده برايش توضيح ميآمحاسن اسالم را در حال و 
 كنيم. آخرت برايش بيان مي

 دعوت خدمتگزار به اسالم واجب است
ته باشد كه كافر است، آيا بايد آن را به اسالم } اگر كسي خدمتگزار مرد يا زني داش92{

 دعوت دهد؟
 را به اسالم دعوت دهد، مگر اين كه كسي باشد كهها  آن * بله بر او واجب است كه

را دعوت بدهد، و اغلب اينطور است كه افرادي كه در خانة او است و تحت تكفل او ها  آن
بودن دعوت بر  و فرمودة الهي بر واجب را دعوت نخواهد داد،ها  آن قرار دارد، كسي جز او

ِ  ۡدعُ ٱ﴿ كند كه فرموده است: او داللت مي ََِّ  ب ََ َمةِ ٱ�َِ�ٰ َسَِيِل  َۡ ِ  ۡ�ََسَنةِ� ٱ لَۡموِۡعَظةِ ٱوَ  ۡ�
 ِ َسنُ  لِّ� ٱَوَ�ِٰدلُۡه  ب َۡ َ

ان را با سخنان استوار و اي پيغمبر! مردم«يعني:  ].125النحل: [ ﴾ِ�َ أ
يكو و زيبا به راه پروردگارت فرا خوان، و با ايشان به شيوة هرچه نيكوتر و اندرزهاي نبه جا و 

(را به اسالم فرا خوانها  آن وقتي معاذ را به يمن فرستاد فرمود: ، پيامبر »بهتر جدال كن
77F

. و )1
يابد، همانطور كه در ابتداي طلوع اسالم همينگونه  اسالم با دعوت زباني و عملي انتشار مي

 ت.انتشار ياف
دانند، و هرگـاه فـردي توسـط انسـان هـدايت       دادن به راه خدا را مي و همة فضيلت دعوت

دهد، چون فردي كـه مـردم را بـه سـوي خيـر و       شود، خداوند به همان اندازه به او پاداش مي

                                           
 ) مراجعه كنيد.29براي تخريج اين حديث به صفحة ( -)1(
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فرموده اسـت:   دهد، و پيامبر  كند، مانند كسي است كه آن را انجام مي خوبي راهنمايي مي
(مو بهتر است سيلة تو يك نفر را هدايت كند، برايت از شتران سرخاگر خداوند به و

78F

1(. 

 شوند باز نگذاريد، وقتي با شما رو به رو ميها  آن راه را براي
كند كـه هرگـاه نصـراني را ديـديم راه را بـراي او       } ميان حديثي كه ما را تشويق مي93{

نمايـد، چگونـه تطبيـق     الم مـي دادن نصراني به اسـ  تنگ كنيم، و احاديثي كه داللت بر دعوت
 دهيم؟

اسـت، و او بهتـرين راهنماسـت، و از همـه      * بايد دانست كه سـرور دعـوتگران پيـامبر    
داند، پس وقتي اين مطلب را دانستيم هرگونه فهمي  از كالم پيـامبر   مصلحت مردم را بهتر مي

را  ما سخن پيامبر كه مخالف حكمت باشد، بايد از چنين فهميدني پرهيز كنيم، و بدانيم كه 
را طبق عقل و فهم خود تفسير كنيم، زيرا عقـول و   و نبايد احاديث پيامبر ايم  اشتباه فهميده

افهام ما ناقص است، بلكه ظوابطي عمومي در شريعت وجود دارد كه مسـائل فـردي ويـژه بـه     

 «فرموده اسـت:   شود، پيامبر  آنان بازگردانده مي
َ
َُ  َ�بَْدُءوا َ َُدو

ْ
ََّصارَى ال  َو�َِذا َِالّسـَالمِ  َوا

مْ  َُ ٍِ  ِف  لَِقيتُُمو مْ  َطِر� َُ   ََاْضَطّرو
َ
ْضيَِقهِ  َِ
َ
ابتـدا بـر يهـود و نصـارا سـالم نكنيـد،       «يعني: . )79F2(»أ

 (ال تبـدؤا). بـه كلمـه   »تنـگ كنيـد  ها  آن برخورد كرديد، راه را برايها  آن وهرگاه در راه با

 »روبرو شديدها  آن و هرگاه با« (وإذا لقيتموهم)و كلمة ول حديث در ا »ابتدا شروع نكنيد«

در آخر حديث توجه كنيد، و اول حديث را با آخر آن مقايسه كنيـد، معنـي حـديث اينطـور     
گشاده و ها  آن باز نگذاريد، تا راه برايها  آن روبرو شديد، راه را برايها  آن شود: وقتي با مي

د و حركت خـود را ادامـه بدهيـد، و اگـر راه تنـگ      براي شما تنگ باشد، بلكه شما مسير خو
كردند  چنين نمي تنگ شود. و اگر نه مشخص است كه پيامبر ها  آن شد بگذاريد، براي مي

با يهوديان چنين برخـوردي   ديد، راه را برايش تنگ كند، و پيامبر  كه هرگاه كافري را مي

                                           
 ) مراجعه كنيد.14اين حديث به صفحة (براي تخريج  -)1(
 ).4) كتاب السالم، باب (2167/  13مسلم به روايت ابوهريره ( -)2(
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كردنـد. بلكـه معنـي     هرها چنين نمـي در مدينه نداشت، و همچنين اصحاب پيامبر بعد از فتح ش
گشاده نكنيد، وقتي ها  آن اسالم نكنيد، راه را به خاطر عبورها  آن حديث اين است كه ابتدا به

هـا   آن بـاز شـود، و تـا بـه راحتـي     هـا   آن شديد، متفرق نشويد، تا راه براي عبور روبروها  آن با
با تنگي ها  آن ر راه تنگ بود، بگذاريدبگذارند، بلكه شما همچنان راهتان را ادامه دهيد، و اگ

مواجه شوند. اين است معني حديث و در اين مفهوم اعتراضي نيسـت و در ايـن حـديث جـز     
كنـد، چيـزي    اظهار عزت مسلمان و اين كه مسلمان براي هيچكسي جز خدا ذلـت قبـول نمـي   

دادن  را دعـوت دادن كفار به اسالم نيست، زيـ  ديگر منظور نيست، و نيز اين مطلب مانع دعوت
دادن كفـار بـه اسـالم را     و به ويژه افرادي كه توانـايي دعـوت   كافر به اسالم امر مطلوبي است

 واجب است به اندازه توان خود كفار را به اسالم فرا خوانند.ها  آن دارند، بر

 حكم انعقاد مناظره ميان اديان
نـاظره دعـوتگر احمـد    } آيا انعقاد جلسة مناظره، ميـان اديـان درسـت اسـت، ماننـد م     94{

 ديدات و كشيش نصراني؟
 * مناظره ميان مسلمانان و كفار در صورت نياز واجب است، خداوند تعالي به پيامبرش 

ۡهَل  قُۡل ﴿گفته است: 
َ
أ � ََِ�ٰبِ ٱَٓ ّّ  ۡل ِ َّۡعُبَد �  ّّ َ

ََۡيَنُ�ۡ  َ ِ بَيۡنََنا َو ْ �َِ�ٰ َ�َِمة  َسَوآء َ ٱَََعالَۡوا َّ  َّ َو
 ُ ََاٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٔٗ َشۡ�  ۦۡ�َِ  بِهِ � َۡ َ

ا أ ًِ َنا َ�ۡع ُِ ََ َ�ۡع ُِّخ َُ  َّ ِۚ ٱا َو َّ  ْ ْ َ�ُقولُوا ْ ٱفَِِن تََولّۡوا ِ  ۡشَهُدوا نّاب
َ
َ 

اي  دادگرانهو اي اهل كتاب! بيايد به سوي سخن بگ«يعني:  ].64آل عمران: [ ﴾٦ُمۡسلُِموَن 
اوند يگانه را نپرستيم، و چيزي را شريك او كه ميان ما و شما مشترك است كه جز خد

نكنيم، و برخي از ما برخي ديگر را به جاي خداوند يگانه به خدايي نپذيريد، پس هرگاه سر 
. و داستان مناظرة ابراهيم با پادشاهي »گواه باشيد كه ما مسلم و منقاد هستيم :برتابند بگوييد

ه بود، و مناظرة ابراهيم با قومش براي ما كه در مورد پروردگارش با او به مجادله برخاست

ّن َعلَۡيهِ  فَلَّما﴿ مشخص است، ابراهيم با قومش مناظره كرد و گفت: َََءا َكۡوَكٗبا  قَاَل  ّ�ُۡل ٱََ
ّب  َِ

ُ
ٓ أ َّ فََل قَاَل 

َ
� فَلَّمآ أ ِ�ّ ََ ا  ََ َّ ٱَ�ٰ ِ ََ  لَۡقَمرَ ٱَََءا  فَلَّما ٧ �فِل ا  ََ ٰ فََل قَاَل بَاَِٗ� قَاَل َ�

َ
� فَلَّمآ أ ِ�ّ
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َّّن ِمَن  ُ�و
َ
�َ ِ�ّ ََ ۡهِدِ�  َُ َّ ٱ لَۡقۡومِ ٱلَ�ِن ّلۡ   ِ لّل ِّ َٖ ٱَََءا  فَلَّما ٧ ل ّ�ِ  لّشۡم ََ ا  ََ ََِغٗة قَاَل َ�ٰ بَا

فَلَۡت قَاَل َ�َٰقۡوِم �ِّ�ِ بَرِٓيء� ّمِّما �ُۡ�ُِ�وَن 
َ
ٓ أ ۡ�َ�ُ  فَلَّما

َ
ٓ أ ا ََ ِي َ�َطَر  �ِّ�ِ  ٧َ�ٰ ِّ ِ َ ل ِِ َۡ ۡهُت َو َّ َو

ََ ٱوَ  لّسَ�َٰ�ٰتِ ٱ �
َ
نَا۠ ِمَن  ۡ�

َ
نِيٗفا  َوَمآ َ َّ ٱََ ِ هنگامي كه « يعني: ].79 -76األنعام: [ ﴾٧ لُۡمۡ�ِ�
اي را ديد، گفت: اين پروردگار من است، اما هنگامي كه  شب او را دربر گرفت، ستاره

دارم، و هنگامي كه ماه را در حال  ا دوست نميكنندگان ر غروب كرد، گفت: من غروب
طلوع ديد، گفت: اين پروردگار من است، ولي هنگام كه غروب كرد، گفت: اگر 
پروردگارم مرا راهنمايي نكند، بدون شك از زمرة قوم گمراه خواهم بود، و هنگامي كه 

غروب كرد، خورشيد را در حال طلوع ديد، گفت: اين پروردگار من است، اما هنگامي كه 
گمان من روي به سوي  كنيد بيزارم، بي گمان من از آنچه انباز خدا مي گفت: اي قوم! من بي

اما  »مها و زمين را آفريده است، و به كنارم و از زمرة مشركان نيست كنم كه آسمان ذاتي مي
عتقد كننده به آن م كند، علم به اسالم و به ديني كه طرف مناظره بايد فردي كه مناظره مي

است، علم و آگاهي داشته باشد، تا بتواند طرف را محكوم و ساكت نمايد، چون فردي كه 
كردن دليل طرف، و  كند به دو چيز نياز دارد، يكي اثبات دليل خود و دوم باطل مناظره مي

داشتن بر عقيده طرف مقابل نيست، تا اينگونه بتواند داليل او  براي اين كار راهي جز شناخت
م بشكند، و بايد دعوتگران به اسالم بدانند كه داليل اهل باطل ضعيف و شكستني را دره

 از بين خواهد رفت، همانگونه كه خداوند متعال فرموده است:ها  آن است، و عقيدة باطل

ِينَ ٱوَ ﴿ وَن ِ�  َّ َّ ٓ ِ ٱُ�َا يَب ٱمِنب َ�ۡعِد َما  َّ ِۡ ُُ ِ  ۥَ�ُ  ۡس َّ ََ ٌة ِعنَد  َِ َِ ُُُهۡ  َدا ّۡ ِهۡ  وََعلَۡيِهۡ  َُ
اب� َشِديٌد  ََ ب� َولَُهۡ  َع َِ مخاصمه كساني كه در بارة خدا به «يعني:  ].16الشوری: [ ﴾١َغ

كنند، آنهم زماني كه پذيرفته شده است،  پردازند، و دليل و برهان ذكر مي و مجادله مي
ناپذيرفتني خصومت آنان بيهوده و داليل و براهين ايشان در پيشگاه پروردگارشان باطل و 

 .»گردد و عذاب سختي خواهند داشت است، و خشم شديد گريبانگيرشان مي
ِ  بَۡل ﴿ و فرموده است: ُف ب َِ َِّ ٱَّۡق ِٰطلِ ٱَ�َ  ۡ�َ َٰ ۚ َولَُ�ُ   ۥَ�يَۡدَمُغهُ  ۡل �َ ََاهِ  لَۡوۡ�ُل ٱفََِِذا ُهَو 

سر  اندازيم و حق، مغز ميبلكه حق را به جان باطل «يعني:  ].18األنبياء: [ ﴾١ِمّما تَِصُفوَن 
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شود، واي بر شما به سبب  پاشد، و باطل هرچه زودتر محو و نابود مي باطل را از هم مي
 .»كنيد توصيفي كه مي

و كشيش مسـيحي   اي كه ميان دعوتگر اسالمي احمد ديدات و من شاهد قسمتي از مناظره
ده شد كه در نهايت، او آن انجام گرفت بودم، و بسيار مورد پسندم واقع شد، و به من اطالع دا

را شكست داده و كشيش از مناظره دست كشيده و نـاتواني خـويش را اظهـار كـرده      شكيش
 است.

 شدن كافر اشكالي ندارد اظهار شادي براي مسلمان
شـدن يكـي از مشـركين در محلـي كـه او كـار        } آيا جايز است به مناسـبت مسـلمان  95{

 انجام گيرد؟ها  آن شدن و مسلمانها  آن آوردن دل كند، جشن بگيريم، و اين بخاطر بدست مي
شدن كافر اشكالي ندارد، بشـرط ايـن كـه آن را     * اظهار شادي و خوشحالي براي مسلمان

عيد و جشن قرار ندهيم كه هر سال تكرار شود، زيرا در اسالم به جز عيد فطر و عيـد قربـان و   
 عيد هفته يعني جمعه عيدي وجود ندارد.

آوردن دل  دن و مهماني فردي كه اسالم آورده، به خاطر تشويق و بدستكر و غذا درست
او اشكالي ندارد، به شرط اين كه هرسال در آن تاريخ جشن نگيريم و تكرار نشـود، و چنـين   

 كردن مردم به اسالم است و درست است. كاري به خاطر دلبسته

 گفت تبريكها  آن توان به رسيدن عيد مسيحيان مي آيا در هنگام فرا
 هايشان جايز است؟ گفتن به مسيحيان به مناسبت اعياد و جشن } آيا تبريك96{

مشروعيت ها  آن * بهتر است به جاي مسيحيان بگوييم نصارا، چون كلمة مسيحيان به دين
دانيم كه عيسي بن  منتسب به عيسي بن مريم هستند. در صورتي كه ما ميها  آن دهد، يعني مي

 �ذۡ ﴿ مژده داده است، و خداوند متعال فرموده است: ا به محمد بني اسرائيل ر مريم 
 ََ ََُسوُل  ۡ�نُ ٱقَاَل ِعي �ءِيَل �ِّ�ِ  ََ ِ ٱَمۡر�ََ  َ�َٰبِ�ٓ �ِۡس َ يََدّي مَِن  َّ ّۡ ٗقا لَِّما َ� ٮٰةِ ٱ�َِ�ُۡ�  ّمَصّدِ ََ  ِّۡو

ِ� مِنب َ�ۡعِدي 
ۡ
ب� بِرَُسول  يَأ َ   ۥٓ ۡسُمهُ ٱَوُمََّ�ِ

َ
و خاطر نشان ساز زماني « يعني: ].6الصف: [ ﴾ۡ�َدُ أ
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فرستادة خدا به سوي شما بوده، و توراتي را  نرا كه عيسي پسر مريم گفت: اي بني اسرائيل م
آيد و نام او احمد  كنم و به پيغمبري كه بعد از من مي كه پيش من آمده است، تصديق مي

 .»دهم است مژده مي
 اند، در حقيقت به عيسي هم كفر ورزيدهها  اند، آن ر ورزيدهبه محمد كفها  اين پس وقتي

 بنابراين، ما را به آن مژده داده بود، نپذيرفته و رد كردند.ها  آن اي كه او مژدهها  آن چون
را در قرآن توصيف نموده، و به همان ها  آن خوانيم كه خداوند را به همان اسم ميها  آن

مسلمين نيز به  ءرا بدان متصف كرده است، و علماها  نآ چيزي كه پيامبر خدا در سنت خود
گوييم: نصارا وقتي به محمد كفر  پس ما مي اند، را نصارا ناميدهها  آن پيروي از كتاب و سنت

را به عيسي منسوب ها  آن توان و نمياند  در حقيقت به عيسي هم كفر ورزيده اند، ورزيده
را به آمدن پيامبري مژده داده است كه ها  آن معيسي بن مري :گويند كه ميها  آن كرد، اما

اسمش احمد است، و پيامبري كه آمده محمد است و ما منتظر احمد هستيم، و محمد آن 
كس نيست كه عيسي ما را به آمدن او بشارت داده است، پاسخ اين تلبيس و شبه چيست؟ در 

آَءُه ﴿ گوييم: خداوند تعال فرموده است: جواب مي ََ ِ  فَلَّما  ِٰت ٱب َٰ ِ و جاء فعل ماضي  ﴾ۡ�َّي
بعد از عيسي  كند كه اين پيامبر آمده است، و آيا پيامبري غير از محمد  مياست، و داللت 

واجب ها  آن نيامده است. بنابراين، بر پيامبري جز محمد ها  آن آمده است، هرگز پيش

نلَِل �َِ�ۡهِ ِمن  ّرُسوُل لٱ َءاَمنَ ﴿ و همچنين به عيسي ايمان بياورند: است كه به محمد 
ُ
ٓ أ بَِما

َِّهِ  ِمُنونَۚ ٱوَ  ۦَّ ۡۡ ِ  لُۡم ّ َءاَمَن ب ِ ٱُُ ُِهِ  َّ ََ ِ �� ََ ُُبِهِ  ۦَوَم َُُسلِهِ  ۦَوُ� فرستادة «يعني:  ].٢٨٥ة: البقر[ ﴾ۦَو
خدا معتقد است بدانچه از سوي پروردگارش بر او نازل شده است، و مؤمنان بدان باور دارند، 

 .»هاي وي و پيغمبرانش ايمان دارند ا و فرشتگان او و كتابهمگي به خد
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هركسي گواهي دهد كه هيچ معبود به حقي جز اهللا «فرموده است:  بنابراين، پيامبر 
 )80F1(»و عيسي بنده و پيامبر خدا است...نيست، و محمد پيامبر خدا است 

بندة خدا و  شود، مگر اين كه ايمان داشته باشيم كه عيسي  پس ايمان تكميل نمي
گوييم كه عيسي پسر خدا است، و عيسي خدا است و  پيامبر خدا است، و ما مانند نصارا نمي

گوييم  گوييم كه عيسي دروغگو است، و پيامبر خدا نيست، بلكه ما مي ها مي نه مانند يهودي
عيسي پيامبر خدا بوده كه براي قومش از طرف خدا فرستاده شده است و شريعت عيسي  :كه

و يهود به  خ شده است، اما تبريك گفتن نصارامنسو ديگر پيامبران با شريعت محمد  و
 /خاطر اعيادشان به اتفاق اهل علم حرام و ناجايز است، همانطور كه شمس الدين زرعي 

گفتن كفار به شعائر ويژة كفر به اتفاق  تبريك«) گفته است: ةمدر كتاب (احكام أهل الذ
اي  بگويند: عيد شما مبارك و مانند آن پس اگر چنين جملهها  آن بهحرام است، مثل اين كه 

گفتن عيد به منزلة اين است كه او را به خاطر  كفر نباشد از محرمات است، زيرا تبريك
گفتن  كردن صليب تبريك بگويند، بلكه چنين تبريكي گناهش پيش خدا از تبريك سجده

غيره بيشتر است، و بسياري از افراد كه دين كسي به خاطر نوشيدن شراب و يا قتل و زنا و 
(واهللا  »دانند ند، و زشتي كار خود را نميشو برايشان اهميت ندارد مرتكب چنين كاري مي

 اعلم).

 اسالم دين حق است
} علماي كرام در مورد افرادي كه از دين، به خاطر اهـداف شخصـي خـود اسـتفاده     97{

 گويند؟ كنند، چه مي مي
كه معروف است، دين حق است، و خداوند متعال به پيامبرش فرموده  * اسالم همانطور

ٓ ﴿ است: ا ّّ ِ �  ِ َٰ  ب َٰ ََۡسۡل
َ
َِّ ٱأ يٗر� ۡ�َ َِ ما تو را همراه با حقايق « يعني: ].١١٩ة: البقر[ ﴾�َِشٗ�� َونَ

                                           
) الفتح 3435روايت كرده است به شماره ( قسمتي از حديثي كه بخاري به روايت عباده بن صامت  -)1(

 ).10ن، باب () كتاب اإليما28 – 46) و مسلم (47) كتاب احاديث األنبياء باب (546/  6(
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. و دين اسالم باالتر و مهمتر از اين است كه »دهنده باشي رسان و بيم يقيني فرستاديم، تا مژده
نسان آن را هدف براي براي رسيدن به اهداف شخصي خود قرار دهد، و هركسي ادعا ا

كند كه از ياوران و حاميان اسالم است، بايد گفتار و كردار او به اسالم عرضه شود، تا  مي
گويند: ما به اسالم  معلوم گردد كه آيا در ادعاي خود صادق است يا نه، زيرا منافقين همه مي

همانطور كه  اند، كند مؤمن هايشان را بشنود، فكر مي هرگاه فردي سخنو ايم  چنگ زده

آَءَ   �َِذا﴿ خداوند متعال فرموده است: ٰفُِقونَ ٱََ َٰ ْ �َۡشَهُد �ِنَّ  لَرَُسوُل  لُۡم ِۗ ٱقَالُوا ُ ٱوَ  َّ ۡعلَُ   َّ َُ

ُ ٱوَ  ۥ�ِنَّ  لَرَُسوُ�ُ  َّ ٱ�َۡشَهُد �ِّن  َّ ٰفِقِ َٰ بُ  لُۡم َِ ٰ ْ ٱ ١وَن لََ� ٓوا َُ َ ْ َعن َسَِيِل  َّ ّنٗة فََصّدوا َُ يَۡ�َٰنُهۡ  
َ
َ

ِۚ ٱ ۡعَملُوَن  َّ َُ  ْ ُهۡ  َسآَء َما َ�نُوا ّّ ِ هنگامي كه منافقان نزد تو «يعني:  ].2 -1املنافقون: [ ﴾٢�
دهيم كه حتما فرستادة خدا هستي،  گويند: ما گواهي مي و ميخورند  آيند، سوگند مي مي

دهد كه منافقان در گفتة  باشي، ولي خدا گواهي مي داند كه تو فرستادة خدا مي يخداوند م
دارند،  گردانند و از راه خدا باز مي خود دروغگو هستند، آنان سوگندهاي خود را سپري مي

 .»كنند ايشان چه كار بدي مي
َسامُ ﴿ و در ادامة اين بحث فرموده است: َۡ َ

بَُ  أ ِۡ ۡع َُ َُُهۡ   ُۡ َ
َََ ْ �َۡسَمۡع ۞�َذا  ُقولُوا َُ ُهۡ   �ن 

ّ َصۡيَحة  َعلَۡيِهۡ ۚ ُهُ   ُُ �  َ�َۡسُبوَن  ُشب� ّمَسّنَدٖ َُ ُهۡ   ّّ َ
َُۡه ۚۡ ٱفَ  لَۡعُدوّ ٱلَِقۡولِِهۡ   َكَ ََ َُلَُهُ   َۡ ٰ ُ  ٱَ� َّ 

وَن  َُ فَ ۡۡ ّ�ٰ يُ
َ
تو را  شان بيني پيكر و سيماي هنگامي كه ايشان را مي«يعني:  ].4املنافقون: [ ﴾٤َ

شان گوش فرا  آيند به سخنان آورد، و هنگامي كه به سخن درمي گيرد و به شگفت مي مي
هايي هستند كه تكيه داده شده باشند، هر فردي را بر ضد خود  دهي، آنان انگار تخته مي
پندارند و هر آوازي را به زيان خويش، آنان را دشمنان بشمار و از ايشان برحذر باشد،  مي

 .»شوند ان بكشد چگونه برگردانده ميخدايش
شنود،  هايشان را مي منافقان چنان بيان و گفتار شيوايي دارند كه وقتي انسان حرف

رحق و راه درست بها  آن برد كه دهد و گمان مي هايشان گوش مي بالفاصله خوب به سخن
ن به اهداف قرار دارند. به هرحال، جايز نيست كه انسان دين اسالمي را راهي براي رسيد

اي براي دست پيداكردن به دنيا قرار دهد، بلكه او بايد به اسالم چنگ بزند،  شخصي و وسيله
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تا از ثمرات بزرگ آن كه عزت و اقتدار و حكومت در زمين است، قبل از پاداش جهان 

ُ ٱ وََعدَ ﴿ مند شود، خداوند متعال فرموده است: آخرت در دنيا بهره ِينَ ٱ َّ ْ مِنُ�ۡ  َءاَمُنو َّ ا
 ْ ٰلَِ�ِٰت ٱوََعِملُوا َّ َُۡخلَِفّنُهۡ  ِ�  ل َِ ٱلَيَۡس �

َ
َُۡخلََف ٱَكَما  ۡ� ِينَ ٱ ۡس ّ لَُهۡ   َّ ََ ِ َّ ِمن َ�ۡبلِِهۡ  َوَ�َُم

ِيٱدِيَنُهُ   تََ�ٰ ٱ َّ َّ �ُۡ�ُِ�و َۡ ۡعُبُدونَِ�  َُ  ۚ ۡمٗنا
َ
ۡوفِِهۡ  أ ََ َ�ُّه  ّمِنب َ�ۡعِد  ۚ  ٔٗ َن ِ� َشۡ� لَُهۡ  َوَ�َُبّدِ  ﴾ا

و كارهاي شايسته انجام اند  كه ايمان آوردهخداوند به كساني از شما «يعني:  ].55النور: [
دهد كه آنان را قطعاً جايگزين در زمين خواهد كرد، همانگونه كه  دهند، وعده مي مي

پسندد  پيشينيان را جايگزين قبل از خود كرده است، همچنين آيين ايشان را كه براي آنان مي
سازد، مرا  پابرجا و برقرار خواهد ساخت و نيز خوف و هراس آنان را به آرامش مبدل مي

 .»گردانند پرستند و چيزي را انبازم نمي مي
ِمن� فَلَُنۡحيِيَّنهُ  َمنۡ ﴿ و خداوند متعال فرموده است: ۡۡ ٰ َوُهَو ُم ََ ن

ُ
ۡو أ

َ
 ۥَعِمَل َ�ٰلِٗحا ّمِن ذََكر  أ

ّيَِبٗة   ََ  ٖٗ َيٰو ۡعَملُوَن ََ َُ  ْ َسِن َما َ�نُوا َۡ َ
رَُه  بِأ َۡ َ

لَِ�ّنُهۡ  أ ۡۡ هركس «يعني:  ].97النحل: [ ﴾٩َوَ�َ
دهد، و مؤمن باشد بدو زندگي پاكيزه و خوشايندي مرد كار شايسته انجام چه زن و چه 

 .»بخشيم و پاداش آنان را بر طبق كارهايشان خواهيم داد مي

 كفار نيست جهاد با منافقين مانند جهاد با
هــا  } بهتـرين راه بــراي مقابلــه بـا جنگــي كــه بعضــي از فرزنـدان مســلمين از الئيكــي   98{

 چيست؟اند  (علماني) و ديگران، عليه مسلمين و اسالم به راه انداخته
* امت اسالمي بايد با هر سالحي كه با آن به سوي مسلمين هدف گيري شده به صـورت  

كننـد، الزم اسـت    ني كه با افكار و گفتار با اسالم مبارزه مـي مناسبي مقابله كند. بنابراين، كسا
و افـرادي كـه از ناحيـه     با داليل فكري و عقلي و داليل شـرعي بيـان شـود،   ها  آن بطالن فكر

دفـع شـود، بلكـه در صـورت     ها  آن خيزند، الزم است تهاجم اقتصادي به مبارزه با اسالم برمي
 ور شد. حملهها  آن با همان وسيله بر اند، اسالم برخاسته به مبارزةها  آن اي كه امكان به وسيله
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و بيان كرده شود كه بهترين راه براي اقتصاد عادالنه روش اسالم است، و كساني كه با 
مقاومت كرد. ها  آن آيند، بايد با آنچه مناسب است، در برابر اسلحة اسلحه به جنگ اسالم مي

� ﴿ بنابراين، خداوند متعال فرموده است: َهآَ ُّ َ
ََ ٱَ�ِٰهِد  �ِّ�ّ ٱ َ ّفا َُ َّ ٱوَ  لۡ ٰفِقِ َٰ َعلَۡيِهۡ ۚ  ۡغلُۡظ ٱوَ  لُۡم

 َٖ َهّنُ   َوَِۡئ ََ َوٮُٰهۡ  
ۡ
و منافقان اي پيغمبر با كافران «يعني:  ].9التحريم: [ ﴾٩ لَۡمِص�ُ ٱَوَمأ

و چه آنان سخت بگير و جايگاهشان دوزخ است، و چه بد سرنوشت جهاد و پيكار بكن و بر 
 .»زشت جايگاهي است

، زيرا جهـاد بـا منـافقين بـه     دبا كفار تفاوت دانافقين با جهاد و مشخص است كه جهاد با م
 شود. گيرد، و با كفار با گلوله و شمشير جهاد مي وسيلة علم و بيان انجام مي

 را جزو كافران شمرده است خداوند در قرآن مجيد يهود و نصاري
: مسجدي از مساجد اروپـا در يكـي از درسـهايش گفـت كـه      } يكي از سخنرانان در99{

دانيد بيشتر افرادي كه در مساجد اروپا براي وعـظ   جايز نيست، و شما مي تكفير يهود و نصارا
ترسيم چنين سـخني منتشـر شـود،     شان اندك است. و ما مييا  روند، سرماية علمي و درس مي

 ؟اميد است در اين زمينه توضيح كاملي ارائه دهيد
د تعالي در قرآن كفر يهود و * چنين سخني گمراهي و گاهي كفر است، چون خداون

ِ ٱ ۡ�نُ ٱُعَلۡ�ٌر  ۡ�َُهودُ ٱ َوقَالَِت ﴿ را بيان كرده و فرموده است: نصارا َٰرىٱَوقَالَِت  َّ ََ  لَۡمِسيحُ ٱ �ّ
ِ  ٱ ۡ�نُ ٱ فَۡ�ٰهِِهۡ   يَُ�ِٰ�  َّ

َ
ِينَ ٱوَن قَۡوَل  ُٔ َ�ٰلَِ  قَۡولُُه  بِأ َُلَُهُ   َّ ٰ �َ ۚ ْ ِمن َ�ۡبُل ُ  ٱَ�َفُروا َّ  ٰ�ّ

َ
َ

وَن  َُ فَ ۡۡ ْ ٱ ٣يُ ٓوا َُ َ ََاٗ�ا ّمِن ُدوِن  َّ َۡ َ
َٰنُهۡ  أ َٰ َُۡه ََُهۡ  َو َبا َۡ َ

ِ ٱأ ّّ  ۡ�نَ ٱ لَۡمِسيحَ ٱوَ  َّ ِ ِمُرٓواْ �
ُ
َمۡرَ�َ  َوَمآ أ

 ّّ ِ َٰه � ََ ِ � ٓ ّّ ٗد    َِ ٰ ََ ٰٗها  ََ ِ � ْ : يعني ].٣١ -٣٠ة: التوب[ ﴾٣َ�ّما �ُۡ�ُِ�وَن  ۥُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنهُ ِ�َۡعُبُدٓوا
گويند: مسيح پسر خدا است، اين  ير پسر خدا است، و نصارا ميزَگويند: ع يهوديان مي«

ماند كه پيش از آنان  گويند، آنان به گفتار كافراني مي سخني است كه آنان به زبان مي
شوند، يهوديان  را نفرين و نابود كند، چگونه بازداشته ميگفتند: خداوند كافران  همچنين مي

مسيح پسر مريم را نيز خدا  اند، و نصارا علماي ديني و پارسايان خود را هم به خدايي پذيرفته



 هاي بيداري اسالمي نقواعد و رهنمو   190

شمارند، بديشان جز اين دستور داده نشده است كه تنها خداي يگانه را بپرستند و بس جز  مي
را ها  آن ورزي و چيزهايي است كه ايشان منزه از شرك خدا معبود به حقي نيست و او پاك و

 .»دهند انباز قرار مي
 مشرك هستند، و خداوند در آياتي ديگر كفرها  آن پس اين آيه داللت بر اين دارد كه

ِينَ ٱَ�َفَر  لََقدۡ ﴿ را به صراحت بيان نموده است و فرموده:ها  آن ْ �ِّن  َّ َ ٱقَالُٓوا  لَۡمِسيحُ ٱُهَو  َّ
گويند: خدا همان  كه مياند  گمان كساني كافر شده بي«يعني:  ].٧٢ة: املائد[ ﴾َمۡر�َ َ  ۡ�نُ ٱ

 .»مسيح پسر مريم است
ِينَ ٱَ�َفَر  لَّقدۡ ﴿ و فرموده: ْ �ِّن  َّ َ ٱقَالُٓوا َّ  � َُ ََٞ�َٰثة  ِ گمان  بي«يعني:  ].٧٣ة: املائد[ ﴾َٞال

 .»كي از سه خدا استخداوند ي :گويند كه ميكه اند  كساني كافر
ِينَ ٱ لُعِنَ ﴿ و فرموده: ٰ لَِساِن َداوُ  َّ �ءِيَل َ�َ ََ ْ ِمنب بَِ�ٓ �ِۡس ََ  دَ ۥَ�َفُروا  ﴾َمۡرَ� َ  بۡنِ ٱوَِعي

و  اند، پسر مريم لعن و نفرين شدهيعني: كافران بني اسرائيل بر داود و عيسي  ].٧٨ة: املائد[

ِينَ ٱ �ِنّ ﴿ خداوند فرموده: ۡهِل َ�َفرُ  َّ
َ
ََِ�ٰبِ ٱواْ ِمۡن أ َّ ٱوَ  ۡل ِ َهّن َ  لُۡمۡ�ِ� ََ  ].٦ة: البين[ ﴾ِ� نَاَِ 

، و »خواهند ماندآتش دوزخ  مسلماً كافران اهل كتاب و مشركان جاودانه در ميان«يعني: 
آيات و احاديث در اين مورد زياد است، پس اگر كسي كفر يهود و نصارد را انكار كند كه 

ياوردند، و او را تكذيب كردند، به معني اين است كه خدا را تكذيب ايمان ن به محمد 
شكي داشته باشد در كفر او ها  آن و تكذيب خدا كفر است، و اگر در كفر كرده است،

نبايد كافر گفت، در ها  اين به :تواند بگويد كه شكي نيست. سبحان اهللا!! اين مرد چگونه مي
را تكفير كرده است، و ها  آن تاست و خداوند ين سهگويند: خداوند سوم ميها  آن حالي كه

گويند: مسيح فرزند خدا  ميها  آن تكفير شوند، در حالي كهها  اين چگونه راضي نيست كه
 گويند: خداوند فقير و ما غني هستيم؟! گويند: دست خدا بسته است، و مي است، و مي

هـا   ايـن  سـندد، در حـالي كـه   پ را نمـي هـا   ايـن  و اطالق كلمة كفـر بـر  ها  آن چگونه تكفير
 كنند؟! شان را به چنين صفات زشتي كه همه عيب و دشنام و ناسزا است متصف ميپروردگار
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خواهم كه به سوي خدا باز گردد، و توبه كند و اين گفتة الهي را  من از اين مرد مي

ْ لَۡو تُۡدهُِن َ�ُيۡدهُِنوَن ﴿ بخواند كه فرموده است: ايشان دوست «عني: ي ].9القلم: [ ﴾٩َوّدوا
(بدين اميد كه  »دارند كه نرمش و سازش نشان دهي، تا آنان هم نرمش و سازش كنند مي

هاي خدا را به خاطر آنان ترك كني، و در بعضي از مسائل با ايشان همگام و  برخي از فرمان
 همآهنگ شوي) و در كفر يهود و نصارا با ايشان سازش و مداهنت نكند، و براي هريك بيان

سوگند به ذاتي كه جانم «فرموده است:  كافر و از اهل جهنم هستند، پيامبر ها  آن كند كه
در دست او است، هيچكسي از اين امت يعني (امت دعوت) چه يهود چه نصراني كه دعوت 

ام ايمان نياورد، سپس بميرد حتماً از اهل جهنم  مرا بشنود و به آنچه من از جانب خدا آورده
 .)81F1(»بودخواهد 

بنابراين، بر اين گوينده الزم است كه بسوي خدا باز گردد، و از اين دروغ بزرگ توبه 
الزم ها  آن و اين كه بر اند، كافر هستند، و اهل جهنمها  اين كند، و به صراحت اعالم كند كه

است، و محمد براي  پيروي كنند، زيرا محمد مژدة عيسي  است از پيامبر امي محمد 
شناسند كه فرزندان خود را  او را همانطور ميها  آن شناخته شده است و رانصايهود و 

ِينَ ٱ﴿ شناسند، خداوند تعالي فرموده است: مي َّبُِعوَن  َّ ّ ٱ �ِّ�ّ ٱ لّرُسوَل ٱيَ ِّّ
ُ
ِيٱ ۡ� ُِدونَهُ  َّ  ۥََ

ًَا ِعنَدُهۡ  ِ�  ُُو َۡ ٮٰةِ ٱَم ََ ِ�يلِ ٱوَ  ِّۡو ِ�ۡ  ِ ُمرُُه  ب
ۡ
رِ ٱَوَ�ۡنَهٮُٰهۡ  َعِن  ُروِف لَۡمعۡ ٱيَأ

ََ َوُ�ِحّل لَُهُ   لُۡمن
ِٰت ٱ َٰ ِ ََ ٱَوُ�َحّرُِم َعلَۡيِهُ   لّطّي ِ � � ََ ُع َ�ۡنُهۡ  �ِۡ�َُهۡ  وَ  ۡ�َ َِ ۡغَ�َٰل ٱَو�َ

َ
ِينَ ٱَ�نَۡت َعلَۡيِهۡ ۚ فَ  لِّ� ٱ ۡ� َّ 

ْ بِهِ  وهُ وَ  ۦَءاَمُنوا وهُ َونََ�ُ َُ ْ ٱوََعّل َبُعوا ََ ٱ َّ ِيٓ ٱ �ّو نلَِل َمَعهُ  َّ
ُ
��َِ  ُهُ   ۥٓ أ ََ ْو

ُ
 ﴾١ لُۡمۡفلُِحونَ ٱأ

كنند از فرستادة خدا پيغمبر امي كه در تورات  كساني كه پيروي مي« يعني: ].157األعراف: [
دارد، و  دهد و از كار زشت باز مي يابند، او آنان را به كار نيك دستور مي و انجيل نگاشته مي

اندازد و بند  سازد، و فرو مي ها را بر آنان حرام مي نمايد و ناپاك حالل ميها را برايشان  پاكيزه
آورد، پس كساني كه به او ايمان بياورند و از او حمايت كنند، و  و زنجير را از ايشان بدر مي

                                           
 ).70) كتاب اإليمان باب (240  /153( مسلم به روايت ابوهريره  -)1(
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گمان آنان  وي را ياري دهند و از نوري پيروي كنند كه به همراه او نازل شده است، بي
 .»رستگارند

مژده داده است، و خداوند در قرآن سخن عيسي را حكايت  به آمدن محمد و عيسي 

ََ  �ذۡ ﴿ كرده است: ََُسوُل  ۡ�نُ ٱقَاَل ِعي �ءِيَل �ِّ�ِ  ََ ِ ٱَمۡرَ�َ  َ�َٰبِ�ٓ �ِۡس ٗقا لَِّما  َّ �َِ�ُۡ�  ّمَصّدِ
َ يََدّي ِمَن  ّۡ ٮٰةِ ٱَ� ََ ِ� ِمنب  ِّۡو

ۡ
ب� بِرَُسول  يَأ َ ِ  ۥٓ ۡسُمهُ ٱَ�ۡعِدي  َوُمََّ�ِ آَءُه  ب ََ ۡ�َُد  فَلَّما 

َ
ٰتِ ٱأ َٰ ِ  ۡ�َّي

 ٰ�َ ْ اقَالُوا ََ  �ّ ِ اني را كه عيسي پسر و خاطر نشان ساز زم«يعني:  ].6الصف: [ ﴾٦ِسۡحر� ّمب
بني اسرائيل من فرستادة خدا به سوي شما بوده، و توراتي را كه پيش از من مريم گفت: اي 

آيد و نام او احمد است، مژده  كنم و به پيغمبري كه بعد از من مي آمده است، تصديق مي
دهم، اما هنگامي كه آن پيغمبر همراه با معجزات روشن و داليل متقن به پيش ايشان آمد،  مي

 .»گفتند: اين جادوي آشكاري است
آمد، ها  آن وقتي فردي كه به آمدنش مژده داده بود، يعني احمد، با داليل روشن پيش

كنيم كه گفتند: فردي  را رد مي ين، ما ادعاي اين نصاراد: اين سحر آشكاري است. بنابراگفتن
 گوييم كه خداوند فرموده است:  كه عيسي به آمدنش مژده داده احمد است نه محمد. ما مي

﴿ ِ آَءُه  ب ََ ِٰت ٱفَلَّما  َٰ ِ  .﴾ۡ�َّي
اما خداوند به عيسي نيامده و محمد، احمد است،  و بعد از عيسي پيامبري جز محمد 

محمد را احمد بنامد، چون احمد اسم تفضيل از مادة حمد است، و محمد بيشتر  الهام كرد كه
كاملتري است كه پيش از  كند و از همة مردم داراي صفات مياز همة مردم خدا را ستايش 

معني  حمد را اسم تفضيل از باب اسم فاعل قرار دهيم، بهاهمه سزاوار ستايش است، پس اگر 
كند، خواهد بود، و اگر صيغة تفضيل را از  اي كه بيشتر از همة مردم خدا را ستايش مي بنده

فردي كه بيشتر از همه مردم سزاوار حمد و ستايش است،  ،باب مفعول قرار دهيم به معني
شونده) است كه با كاملترين صيغه  كننده) و محمود (ستايش شود، پس او حامد (ستايش مي

 د داللت كند، يعني احمد نامگذاري شده است.كه بر حم
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گويم: هركسي كه گمان كند در زمين ديني غير از دين اسالم هست كه خداوند  و من مي
پذيرد، چنين كسي كافر است و هيچ شكي در كفر او نيست، چون خداوند عزوجل  آن را مي

ُُ  ۡ�ِۡسَ�ٰ ِ ٱيَََُِۡغ َ�ۡ�َ  َوَمن﴿ فرموده است: ِ ٱۡقَبَل مِۡنُه َوُهَو ِ� دِيٗنا فَلَن  َرٖ َِ  لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن  �
شود  كه غير از اسالم آييني برگزيند، از او پذيرفته نميو كسي «يعني:  ].85آل عمران: [ ﴾٨

ۡ�َمۡلُت  ۡ�َۡومَ ٱ﴿: ، و خداوند فرموده است»و او در آخرت از زمرة زيانكاران خواهد بود
َ
أ

ََۡممۡ  َ
: يعني ].٣ة: املائد[ ﴾دِيٗنا ۡ�ِۡسَ�ٰ َ ٱُت َعلَۡيُ�ۡ  نِۡعَمِ� َوََِضيُت لَُ�ُ  لَُ�ۡ  دِيَنُ�ۡ  َوَ

كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم را به امروز دين شما را برايتان كامل «
 .»عنوان آيين پسند خدا براي شما برگزيدم

ِ ٱِعنَد  ّ�ِينَ ٱ �ِنّ ﴿ فرمايد: و نيز مي گمان دين در  بي«يعني:  ].19آل عمران: [ ﴾ۡسَ�ٰ ُ ۡ�ِ ٱ َّ
 .»پيشگاه خدا اسالم است

مة مردم بيان كنم كه اين گوينده بايد توجه كند و براي ه بنابراين، براي بار دوم تكرار مي
هـا   آن اقامـة حجـت شـده و رسـالت بـه     هـا   آن كافر هستند، چون بـراي  كند كه يهود و نصارا

 عناد و كينه كفر ورزيدند. از رويها  آن رسيده، اما
 شوند، چون خشم گرفته ناميده ميها  آن و يهود با (مغضوب عليهم) افرادي كه خدا بر

شود،  حق را دانسته و با آن مخالفت ورزيدند و به نصاري (ضالين) گمراهان گفته ميها  آن
حق را ها  آن مةبه دنبال حق بودند، اما گمراه شده و به حق نرسيدند، اما اكنون هها  آن چون

سزاوار و در معرض خشم الهي ها  آن شناختند، ولي با آن مخالفت ورزيدند. بنابراين، همه
دهم كه به خدا و تمام پيامبرانش ايمان بياورند  هستند، و من همة يهود و نصاري را دعوت مي

 اند، هايشان به همين چيز دستور داده شده در كتابها  آن پيروي كنند، چون و از محمد 

ُُۡب ٱ۞وَ ﴿ همانگونه كه خداوند متعال فرموده است: هِ  ۡ� َِ َياٱَ�َا ِ� َ�ٰ ّۡ َسَنٗة َوِ�  ّ� ِ ٱََ َرٖ َِ � 
ِصيُب بِهِ 

ُ
اِ�ٓ أ ََ ۚ قَاَل َع  َۡ�َِ� ٓ ِيَن  ۦ�ِنّا ُهۡدنَا ِّ ِ ُُُبَها ل �ۡ

َ
� فََسأ ء  ۡ ََ  ّ ُُ َشآُء  َوََۡ�َِ� وَِسَعۡت 

َ
َمۡن أ

ُُّقوَن وَ  تُوَن َُ ۡۡ ِينَ ٱوَ  لّلَكٰوَٖ ٱ�ُ ِمُنوَن  َ�َُِٰناُه  � َّ ۡۡ ِينَ ٱ ١يُ َّبُِعوَن  َّ ّ ٱ �ِّ�ّ ٱ لّرُسوَل ٱيَ ِّّ
ُ
ِيٱ ۡ� َّ 
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ُِدونَهُ  ًَا ِعنَدُهۡ  ِ�  ۥََ ُُو َۡ ٮٰةِ ٱَم ََ ِ�يلِ ٱوَ  ِّۡو ِ�ۡ  ِ ُمُرُه  ب
ۡ
ََ ٱَوَ�ۡنَهٮُٰهۡ  َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱيَأ  رِ لُۡمن

ِٰت ٱَوُ�ِحّل لَُهُ   َٰ ِ ََ ٱَو�َُحّرُِم َعلَۡيِهُ   لّطّي ِ � � ََ ُع َ�ۡنُهۡ  �ِۡ�َُهۡ  وَ  ۡ�َ َِ ۡغَ�َٰل ٱَوَ�
َ
َ�نَۡت  لِّ� ٱ ۡ�

ِينَ ٱَعلَۡيِهۡ ۚ فَ  ْ بِهِ  َّ وهُ وَ  ۦَءاَمُنوا وهُ َونََ�ُ َُ ْ ٱوََعّل َبُعوا ََ ٱ َّ ِيٓ ٱ �ّو نلَِل َمَعهُ  َّ
ُ
ِ  ۥٓ أ �� ََ ْو

ُ
َ  ُهُ  أ

َها  قُۡل  ١ لُۡمۡفلُِحونَ ٱ ُّ َ
َ � ََُسوُل  �ّاُس ٱَٓ ِ ٱ�ِّ�ِ  ِيٱ�َِ�ُۡ�ۡ  َ�ِيًعا  َّ  لّسَ�َٰ�ٰتِ ٱُمۡلُ   ۥَ�ُ  َّ

� ٱوَ  َِ �
َ
ّّ ُهَو يُۡ�ِ  ۡ� ِ َٰه � ََ ِ � ٓ ِ  َٔ َوُ�ِميُت  َ�  ۦَّ ْ ب ِ ٱاِمُنوا ََُسوِ�ِ  َّ ِّ ٱ �ِّ�ِّ ٱَو ِّّ

ُ
ِيٱ ۡ� َّ  ِ ِمُن ب ۡۡ ِ ٱيُ َّ 

 ٰ َُُدوَن  تّبُِعوهُ ٱوَ  ۦُِهِ َوَ�َِ� ََۡه ي ما در اين و برا«يعني:  ].158 -156األعراف: [ ﴾١لََعّلُ�ۡ  
گفت: عذاب خود را  ايم، مقرر دار، چرا كه ما به سوي تو بازگشت كردهدنيا و آن دنيا نيكي 

بر گرفته است، آن را براي رسانم و رحمت من همه چيز را در به هركس كه بخواهم مي
كساني مقرر خواهم داشت كه پرهيزكاري كنند و زكات بدهند و به آن ايمان بياورند، 

يابند، او  كنند از فرستادة، پيغمبر امي كه در تورات و انجيل انگاشته مي كساني كه پيروي مي
ا را برايشان حالل ه دارد، و پاكيزه دهد و از كار زشت باز مي آنان را به كار نيك دستور مي

اندازد و بند و زنجير را از آنان بدر  سازد و فرو مي ها را بر آنان حرام مي نمايد و ناپاك مي
آورد، پس كساني كه به او ايمان بياورند و از او حمايت كنند، و وي را ياري دهند و از  مي

د، بگو: اي مردم من رستگارن گمان آنان نوري پيروي كنند كه به همراه او نازل شده است، بي
ها و زمين از آن اوست جز  فرستادة خدا به سوي همگي شما هستم، خدايي كه ملك آسمان

گرداند، پس ايمان بياوريد به خدا و  ميراند و زنده مي او معبود بحقي نيست، او است كه مي
روي كنيد هايش دارد از او پي اي كه ايمان به خدا و سخن آن پيغمبر درس نخواندهاش  فرستاده

 .»تا هدايت يابيد
 فرموده است: به دو پاداش دست پيدا كنند، سه نفر هستند كه به و همانطور كه پيامبر 

هم  مردي از اهل كتاب كه به پيامبرش ايمان آورد و به محمد «رسد:  مي دو پاداشها  آن
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كردم يدا قناع در باب حكم مرتد دست پ. من به سخني از صاحب اإل)82F1(»ايمان آورده است
....... يا اين كه افرادي كه ديني غير از اسالم انتخاب «گويد:  كه در ادامه سخنش مي

شان را درست بداند،  ذهبمانند نصاري را كافر نداند يا در كفرشان شك كند يا م اند، كرده
 .»كافر است

 هركسي عقيده داشته باشد كه كليساها«احمد عبدالحليم نقل شده است كه  و از شيخ
شود، و كارهايي كه يهود و نصاري انجام  خانة خدا هستند، و در آن خدا پرستش مي

شود و يا اين كه  دهند، عبادت و اطاعت براي خدا و پيروي از پيامبرش محسوب مي مي
را براي بازگشايي كليساها و اقامة ها  آن پسندد و يا دارد، و مي را دوست ميها  آن خداوند كار

دت الهي كمك كند و عقيده داشته باشد كه چنين كارهايي طاعت و عبا دين يهود و نصاري
هركسي عقيده «همچنين در جايي ديگري گفته است: و  »هست، چنين فردي كافر است

ها در كليساهايشان باعث نزديكي به خدا و عبادتي براي خدا است  داشته باشد كه ديدار ذمي
 .»دشو مرتد و از دين اسالم خارج ميچنين فردي 

كند، و اين مطلبي  و اين گفتة شيخ مطلبي را كه ما در ابتداي پاسخ عرض كرديم تاييد مي

 .واهللا املستعانندارد.  است كه در آن ابهامي وجود

                                           
) 31) كتاب العلم باب (229/  1) الفتح (97به شماره ( قسمتي از حديث بخاري به روايت ابوموسي  -)1(

 ).10) كتاب االيمان باب (154 – 241و مسلم (
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