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 ناشر  مقدمة
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن 

له، وأشهد أن ال إله إال  سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي
اهلل وحده ال شريك له، و أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى اهلل عليه وآله وصحبه 

 وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:
سالمی در معرض مصیبتی سرسخت و تهاجم ویرانگری در این روزها بیداری ا

 در مناطق مختلف جهان قرار دارد.
کاردن و از  کدیگر داده اند تا برای سرکوبزیرا همة دشمنان دست به دست ی

 بردن بیداری اسالمی فعالیت جدی نمایند.بین
و در جریان چنین بحران وحشتناکی بیداری اسالمی باید با تأملی برگذشته با 

﴿بازنگری خود بپردازد                          

    ﴾  :(1)[117]آل عمران. 

ما مفتخریم که در این کتاب این رهنمودهاای مباارک را از شایخ محماد بان      
صالح )حفظه اهلل( که برادر علی بن حسین ابولوز خداوند او را توفیاق دهاد آن را   

 کنیم.جمع و تهیه نموده به بیداری اسالمی تقدیم می
اما از طرفی دیگر از گروهی که از صف علماء و دعوتگران برخاسته که با زیر 

گرفتن روش انتقاد پاک علمی و به دور پا گذاشتن روش نصیحت شرعی و نادیده
و دعوتگران بیاداری اساالمی و توطئاه     ءاز تعصب و حزب گرایی، تهاجم و علما

آفرینی برای آنها عادت و شگرد ایان  زدن به آنها و اشتباه چینی علیه آنها و تهمت
 طایفه قرار گرفته به شدت متأسفیم.

 کنیم که پیامبرمان محمد مصطفی و ما در این حالت همین دعایی را می
 اْلغَْيبِ  َعاِلمَ  َواأَلْرضِ  السََّمَواتِ  فَاِطرَ  َوِإْسَراِفيلَ  َوِميَكائِيلَ  ِجْبرِيلَ  َربَّ  اللَُّهمَّ »نمود: 
 ِمنَ  ِفيهِ  اْختَ َلْفتُ  ِلَما اْهِدِنى َيْخَتِلُفونَ  ِفيهِ  َكانُوا ِفيَما ِعَباِدكَ  بَ ْينَ  َتْحُكمُ  أَْنتَ  ةِ َوالشََّهادَ 
 .«ُمْسَتِقيم   ِصَراط   ِإَلى َتَشاءُ  َمنْ  تَ ْهِدى ِإنَّكَ  بِِإْذِنكَ  اْلَحق  

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
 دار المجد

                                           
پروردگارا، گناهانمان و اسرافمان را در كارمان بيامرز و گامهايمان را استوار بدار. و ماا را    -1

 .بر گروه كافران پيروز گردان



   

 

 
 

 

 

 

 مقدمه
ده ونستيعنه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن إن الحمد هلل نحم

سيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مض ل ل ه وم ن يض لل ف ال ه ادي ل ه وأش هد أن ال إل ه إال 
 اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿                        

﴾  :ای کسانی که ایمان آورده اید آنچنان که باید از خدا »[. 112]آل عمران

وا را به ترسید، از خدا بترسید )و با انجام واجبات و دوری از منهیات گوهر تق

رسد(  ی کنید غافل نباشید تا چون مرگتان به ناگاه دردامان گیرید( و شما )سع

 .«رید مگر آن که مسلمان باشیدنمی

﴿                       

                             

           ﴾  :ای مردمان از )خشم( پروردگارتان »[. 1]نساء

بپرهیزید. پروردگاری که شما را از یک انسان بیافرید و )سپس( همسرش را از 

نوع او آفرید. و از آن دو نفر مردان و زنان فراوانی )بر روی زمین( منتشر ساخت. 

دهید؛ و بپرهیزید از ه همدیگر را بدو سوگند میو از )خشم( خدایی بپرهیزید ک

این که پیوند خویشاوندی را گسیخته دارید )و صلة رحم را نادیده گیرید(، زیرا 

گمان خداوند مراقب شما است. )و کردار و رفتار شما از دیدة او پنهان که بی

 .«ماند(نمی

﴿                             

                        ﴾ 
دهد( اعمالتان ای مؤمنان از خدا بترسید )توفیق خیرتان می»[. 71 -71]احزاب: 

بخشاید. اصالً هرکه از خداوند و پیغمبرش را می کند و گناهانتانرا بایسته می

 .«یابدفرمانبرداری کند، قطعاً به پیروزی و کامیابی بزرگی دست می
 

 



   

 

 
 

 

 

 

 اما بعد:

اش المی مبارکی در تمام جوانب زندگیامت اسالمی امروز شاهد بیداری اس

باشد که دختران و پسران جوان این بیداری اسالمی مبارک را بوجود آورده می

اندیشی به وضعیت این بیداری بنگرد خواهد یافت که اند. اما هرکسی با ژرف

بیداری اسالمی با مشکالت زیادی مواجه است و این امری است که بعضی از 

علماء و دعوتگران و طالب را واداشته تا قوانین و ضوابطی وضع نمایند که 

 جوانان این بیداری مبارک طبق آن قواعد حرکت کنند.

کی نیست که دشمنان این بیداری از قبیل یهود و نصارا و دیگران به اما ش

های بیداری اسالمی هراس دارند و خیزند، زیرا آنها از نتیجهمقابله با آن برمی

دانند که اگر بیداری اسالمی قدرت بگیرد و مأموریت خویش را تکمیل نماید می

 آنها و تخت و تاجشان را درهم خواهد شکست.

آمیزبودن کارشان و تداوم آن باید برای موفقیت ،ن این بیداریپس جوانا

 چکار کنند؟!

پایبند  جوانان این بیداری باید قبل از همه چیز به کتاب خدا و سنت پیامبرش 

باشند و روش صحیح و درستی را که آنها برآن حرکت خواهند کرد از این منبع 

 اساسی اخذ کنند.

و چه پسر اگر روش آنها بر پایة کتاب خدا و  جوانان بیداری اسالمی چه دختر

نباشد، بیداری و حرکت اسالمی آنها حرکتی شتابزده و انحرافی  سنت پیامبر 

 اش باشد.صالح و آبادانیریب آن بیشتر از ارود که تخخواهد بود و بیم آن می

 جوانان این بیداری باید به روش درستی که قبل از آنها سرور انسانیت 

بر همان مسیر گامزن بوده  رده و پس از او اصحاب و یاران گرامی او حرکت ک

 اند و همچنین تابعین و تبع تابعین بر همین راه حرکت کرده اند، حرکت کنند.

همچنین جوانان بیداری باید با وحدت کلمه و اتخاذ یک روش، قدرت 

ت و دشمنان پاشیدگی نتیجة خوبی نخواهد داشواحدی باشند، زیرا تفرقه و از هم

 خدا را در شرق و غرب خوشحال خواهد کرد.

و دعوتگران و طالب در هرکجا که هستید شما را سوگند به خدا که  ءعلما

و دعوتگران و طالب باید با  ءپاشیدگی و اختالف را رها کنید، علماتفرقه و از هم



   

 

 
 

 

 

 

د جدیت در طلب حق و پیروی از آن بکوشند تا همه به یک نقطه برسند، و بای

بدانند که اختالف در بعضی از مسایل فقهی و فرعی و اجتهادی امری است الزم 

که بهترین افراد این امت  تواند از آن سالم بماند، بلکه یاران پیامبر که امت نمی

 ها سالم و به دور نمانده اند.بوده اند آنها نیز از چنین اختالف

که ذکر کردیم نباید تأثیری همچنین باید بدانند که اختالف در آن چیزهایی 

شان داشته باشد به شرطی که هرکدام از آنها تابع دلیل باشد و بر الفت و دوستی

 تعصبی برای مذهبی یا رأیی نداشته باشد و طرفدار گروه یا جماعتی نباشد.

در این کتاب شیخ محمد صالح )حفظه اهلل تعالی ورعاه( قواعد مهمی را برای 

الزم است این بیداری طبق آن قواعد باشد، تا این بیداری نماید که ما وضع می

بیداری مبارکی به اذن خداوند شود، و پس از آن این دانشمند ارجمند جوانان را 

کند و به بسیاری از قضایایی که تعلق دارد به بیداری اسالمی، راهنمایی می

وش صحیح را برای دارد تا از آن پرهیز کنند و راشتباهات را برای جوانان بیان می

 کند تا برآن حرکت کنند.آنها بیان می

های شیخ محمد ها و فتواها و نوارها و نوشتهو این کتاب از بسیاری از سخنرانی

آوری شده است. من به کمک بعضی از برادران )جزاهم اهلل خیراً( بن صالح جمع

ام مقدم نموده امتر دانستهآنچه را بهتر و مهم ،مطالب کتاب را برحسب این که

 ام:اینگونه ترتیب داده

 بخش اول: قواعد مهم موفقیت بیداری اسالمی.

بخش دوم: رهنمودهایی برای جوانان بیداری اسالمی )پرسشها و پاسخها( 

ها عبارت است بخش دوم شامل صد پرسش و پاسخ است که این پرسش و پاسخ

بویژه جوانان بیداری  ،دااز پندها و رهنمودهایی برای عموم دعوتگران به راه خ

ت را به راه حکم دعو ،ها شیخها و پاسخباشد. و در خالل این پرسشاسالمی می

صلی دعوتگر چیست؟ و روش دعوت به راه خدا را بیان خدا و این که وظیفة ا

 کند.می

شوند را سپس شیخ بسیاری از اشتباهاتی که جوانان در دعوت مرتکب آن می

اشتبهات مهمی که شیخ در مورد آن سخنی طوالنی ایراد نموده دارد. و از بیان می



   

 

 
 

 

 

 

ورزی میان جوانان است، پس از آن شیخ حکم است مسئلة تفرقه و دشمنی و کینه

 کند.به کارگرفتن وسایل جدید در دعوت به راه خدا را بیان می

دادن پدر و مادر و برادران و خویشاوندان هایی در مورد دعوتو نیز به پرسش

 گوید.دیگران پاسخ میو 

های اسالمی و تکثر و تعدد آن، و این که آیا اساسی در قرآن و اما مسئلة گروه

شوند؟ و حکم کسی ها احزاب نامیده میسنت دارد یا نه؟ و این که آیا این گروه

ها خودش را منتسب کرده، شیخ در مورد همه اینها بیش که به یکی از این گروه

 دهد.جواب میاز پانزده سؤال را 

پس از آن در مورد نقش زن در جامعه و این که آیا بر او الزم است که 

ها های خود را دعوت دهد؟ به تمام این پرسشدعوت بدهد؟ و چگونه همجنس

 دهد.پاسخ می

دادن ها در مورد دعوت کفار است و این که آیا دعوتاما بخش آخر پرسش

ه کشورهای بیگانه برای دعوت جایز کافر به اسالم واجب است؟ و آیا سفر ب

 شود چیست؟هایی که طبق آن کافر دعوت داده میها و روشاست؟ اساس

بینید به ای که اکنون شما میو در پایان بعد از جمع و ترتیب کتاب به گونه

شیخ ارائه شد و او آن را خوانده و در بعضی موارد تصحیح و در بعضی جاها 

فه نموده و سپس اجازة چاپ آن را داد، خداوند به حذف و مطالبی را نیز اضا

خاطر خدمتی که برای ما و اسالم انجام داده است به او بهترین پاداش را بدهد، 

خواهم که این عمل مرا خالص همانا خداوند توانا و قادر است. و از خداوند می

یا طلبی نباشد و اگر در آن نقص برای خویش بگرداند که در آن ریا و شهرت

کوتاهی مشاهده شود از جانب من و شیطان است و اگر مطالب آن درست و 

 پس از جانب خداوند است. تصحیح مرتب شده اس

 وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 برادرتان: 

 ها ق 1118/  2/  12ابوانس علی بن حسین ابولوز دوشنبه 



   

 

 
 

 

 

 

 بخش اول

 ی اسالمیقواعد مهم برای موفقیت بیدار

 

 مقدمه
گاوییم و از او یااری   همانا ستایش مخصوص خداوند اسات، او را ساپاس مای   

های وجود و از زشتی کردارمان باه  طلبیم، و از بدیجوییم و از او آمرزش میمی

ای بارای او نیسات و   کنناده بریم، هرکسی را خداوند هدایت کند گمراهاو پناه می

ای بارای او نیسات، و گاواهی    کنناده ایتهرکسی را که خداوند گماراه کناد هاد   

دهم دهم که هیچ معبود حقی جز خدا نیست، یگانه و یکتا است، و گواهی میمی

که محمد بنده و پیامبر خدا است، و خداوند او را با هدایت و دین حاق باه ساوی    

مردم فرستاد، و او رسالت را تبلیغ نمود و امانت را ادا کرد و امت را نصیحت نمود 

ر راه خدا آنگونه که حق جهاد بود جهاد نمود و امات را بار شااهراه روشان و     و د

ای کسای از  شاونده آالیش که شب آن چون روز روشن است و به جز هاالک بی

 شود قرار داد.آن منحرف نمی

و پس از او خلفای راشدین و ائمة هدایت یافته کسانی که میان امت در عقیده 

وت باه راه خادا و جهااد در راه خادا باه روش      و عبادت و سلوک و رفتاار و دعا  

رفتاار نمودناد راه او را ا داماه دادناد و خداوناد باه وسایلة آنهاا راه را باه           پیامبر

جهانیان نمایانده و تاریکی را روشن نمود کاه در رأس آنهاا اباوبکر صادیق قارار      

 داشت پس از او عمر فاروق و پس از او عثمان ذی الناورین و پاس از او علای    

او را به خیبر فرستاد به او گفت: همچنان آرام آرام به راهت  بود که وقتی پیامبر 

ادامه بده تا این که به منطقة آنها فرود بیایی، چون به آنجا رسیدی آنها را به اسالم 

دعوت کن و آنها را از حقوق الهی که بر آنها واجب است خبر بده، زیرا ساوگند  

فار را هادایت کناد برایات از شاترهای سار  بهتار        به خداوند به وسیلة تاو یاک ن  

 .(1)است

 

                                           
(، کتاب الجهاد والسیر 181/  1( الفتح )2912شماره ) بخاری از حدیث سهل بن سعد  -(1)

 (.1( کتاب فضائل الصحابه باب )2111 – 81اره )( و مسلم به شم112باب )



   

 

 
 

 

 

 

 اما بعد:

گرایای و بیاداری زنادة جواناان     برادران گرامی... نعمت حرکت مبارک اسالم

ها ارزانی نماوده  اسالم که خداوند به امت اسالمی در این سرزمین و در دیگر جاه

رایش وسایلة  کنند که ایان گا  بر همگان پوشیده نیست و آنها به سمتی حرکت می

 تکمیل گرایش وروندی سابق و گذشته خواهد بود.

رسیدن به آیین و شریعت الهی در خالل کتاب خادا  ، هدف این گرایش سالم

 است. و سنت پیامبرش 

کنناد  بار ضاد آن قیاام مای     ،شکی نیست که دشامنان ایان بیاداری و حرکات    

 ده اند.های مبارک دیگری نیز قیام کرهمچنان که علیه حرکت و بیداری

ور خواهد شد اما: زیراه هرگاه نور حق مشتعل شود آتش باطل نیز شعله

﴿                      ﴾ 
هایشان خاموش گردانند، ولی خواهند نور )آیین( خدا را با دهانمی»[. 3]صف: 

گرداند، هرچند که کافران دوست نداشته ا نور )آیین( خود را کامل میخد

 .«باشند

این بیداری اسالمی که ما آن را در جوانان دختر و پسرمان )الحمد هلل( مشاهده 

کنیم تنها در این سرزمین نیست، بلکه در همة کشورهای اسالمی وجود دارد و می

کتی مفید و ربه حکم خداوند ح این بیداری نیازمند چیزهایی است که آن را

 سازنده بگرداند.

ها و در مطالبی که بیان خواهد شد با کمک از خداوند به بیان این نیازمندی

قواعد خواهم پرداخت تا این که بیداری اسالمی به یاری خدا موفق و مفید و 

 سازنده باشد.

ده و خواهم که این کتاب را نور و رهنمایی برای نویسنو از خداوند می

 خواننده و تمام مسلمین قرار دهد.



   

 

 
 

 

 

 

 قاعدة اول: تمسک به قرآن و سنت

برادران... این بیداری اسالمی به ساپاس خداوناد در هماة کشاورهای اساالمی      

رسد عام و فراگیر است، اماا الزم اسات کاه ایان بیاداری      آنگونه که به ما خبر می

ا اگر بر پایه قرآن و سنت براساس و پایه محکمی از قرآن و سنت استوار باشد؛ زیر

استوار نباشد، این بیداری، بیداری شتابزده و طوفانی خواهد بود کاه بساا    رسول 

اوقات تخریب آن از اصالح و آبادانی بیشتر خواهد بود. اما اگر براسااس قارآن و   

بنا شود اثر فعال و چشمگیری در امت اساالمی و   –که ثابت اند  - سنت رسول 

 اشت.دیگران خواهد د

همة ما داستان طوالنی ابوسفیان را که وقتی به شام آمد و با هرقل پادشاه روم و 

دانیم ابوسافیان در آن وقات کاافر    فرمان روای آن زمان شام گردهم آمدند، ما می

را از قبیل عبادت خداوند ترک بتها و خوبی اخاالق   بود. ابوسفیان عقاید پیامبر 

پاس از آن  های شاریعت را برشامرد،   یگر آوردهو رفتار و صداقت و وفاداری و د

گویی حقیقت است به زودی ایان فارد   اگر آنچه تو می»هرقل به ابوسفیان گفت: 

 .(1)«شود که زیر پای من استک آنچه میمال

 را نپذیرفتاه بودناد، بلکاه پیاامبر      در آن روزها که هنوز عرب دیان پیاامبر   

برد و هنوز مکه فتح نشاده باود،   می هنوز در سرزمین هجرت )مکه( زندگی به سر

روزی به چنین پیاروزی دسات پیادا خواهاد      کرد که پیامبر چه کسی تصور می

مش چناین  کرد کاه پادشااهی چاون هرقال در میاان قاو      کرد، چه کسی تصور می

گویی حقیقت است باه زودی ایان فارد    اگر آنچه تو می»سخنی را به زبان بیاورد 

؟! ایان چیازی کاه هرقال توقاع آن را      «ای من استشود که زیر پک آنچه میمال

زیر پاهای هرقل یعنی شام را تصارف کارد و    داشت محقق شد یا نه؟! آیا پیامبر 

 مالک شد؟

درگذشات، اماا هناوز     مالک شام شد در صورتی که پیامبر  از کجا پیامبر 

 شام فتح نشده بود؟!!

                                           
( کتاب بدء 12/  1( الفتح )7قسمتی از حدیثی که بخاری روایت کرده است شماره ) -(1)

 ( حدیث را ابن مسعود از ابوسفیان ابن حرب روایت کرده است.1الوحی باب )



   

 

 
 

 

 

 

د و مالک آن شد نه سرزمین هرقل را با دعوت خود تصرف کر آری، پیامبر 

با شخص خویش، زیرا این دعوت او باه ایان سارزمین راه پیادا کارد و شارک و       

به وسیلة دعاوت و شاریعت    ها را از بین برد، و خلفای راشدین بعد از محمد بت

 حاکم و مالک سرزمین شام گردیدند. پیامبر 

وند باز گوییم اگر امت اسالمی حکام و مردم همه واقعاً به دین خداما می

گردند، و مؤمنان را دوست خود قرار داده و با کفار دشمی ورزند؛ مالک مشارق 

و مغارب زمین خواهند شد، و این نه به این خاطر است که به وسیلة ملیت یا 

شوند، بلکه آنها چون برای ای مشخص پیروز میشخصیت یا به انتساب به قبیله

شوند، و خداوند عزوجل ضامن شده تا اجرای دین الهی بپا خاسته اند پیروز می

 ﴿دین خود را بر همة ادیان چیره و غالب بگرداند. و فرموده است:   

                   ﴾  :خدا »[. 9]صف

)آسمانی( و آیین راستین  است که پیغمبر خود را همراه با هدایت و رهنمود

، و «های دیگر چیره گرداند)اسالم( فرستاده است تا این آیین را بر همة آیین

الزمة چیرگی و پیروزی این دین این است که کسانی به این دین تمسک جسته 

 اند یاری داده شوند.

برادران... این بیداری که جوانان مسلمین را فرا گرفته اگر بر کتاب خدا و 

استوار نباشد بیداری انحرافی و شتابزده خواهد بود و بیم آن می  پیامبر  سنت

اش باشد. اما اگر گفته شود چگونه رود که تخریب آن بیشتر از اصالح و آبادانی

 باز گردیم؟ به کتاب و سنت پیامبر 

 

 اما مراجعه به کتاب خدا:

ه بر تدبر و مسلمین به کتاب خدا بازگشته اند ک :توان گفت کهزمانی می

اندیشیدن به کتاب خدای عزوجل سپس بر عمل به دستوراتی که در آن آمده 

﴿حریص و مشتاق باشند، زیرا خداوند متعال فرموده است:          

                 ﴾  :بر این ای پیام)»[.29]ص



   

 

 
 

 

 

 

قرآن( کتاب پرخیر و برکتی است و آن را برای تو فرو فرستاده ایم تا در بارة 

 .«هایش بیاندیشید، و خردمندان پند گیرندآیه

﴿      ﴾ .تدبر در آیات وسیلة فهمیدن معنی است 

﴿          ﴾ پند پذیرفتن یعنی عمل به قرآن. 

پس حکمت نزول قرآن به خاطر این دو مطلب است )تدبر در آیات( و )پند 

 پذیرفتن(.

لذا ما باید به کتاب خدا بازگشته تا در آن بیاندیشیم و مفاهیم آن را درک 

کنیم و سپس زندگی خود را با دستورات قرآن تطبیق دهیم. سوگند به خدا که 

و خداوند متعال فرموده سعادت دنیا و آخرت در تمسک به کتاب خدا است 

﴿است:                        

                 ﴾  :[. 121 -128]طه

و بدبخت نخواهد شد، و  هرکس از هدایت و رهنمودم پیروی کند، گمراه»یعنی: 

های آسمانی دوری گزیند(، هرکه از یاد من روی بگرداند )و از احکام کتاب

ای( خواهد داشت؛ )چون نه به قسمت خدادادی زندگی تنگ )و سخت و گرفته

قانع خواهد شد، و نه تسلیم قضا وقدر الهی گشت( و روز رستاخیز او را نابینا گرد 

. بنابراین، «آوریمسیل و با دیگران در آنجا( گرد میآوریم )به عرصة قیامت گمی

هیچ فردی را از بندة مؤمن گرچه فقیر و مستمند باشد آرامتر و آسوده خاطرتر 

نخواهی یافت و اینجا است که مؤمن از همة مردم آرامش بیشتری دارد وسعة 

 ﴿صدرش از همه بیشتر است، زیرا خداوند متعال فرموده است:      

                              

       ﴾  :هرکس چه زن و چه مرد »یعنی: [. 97]نحل

کیزه و کار شایسته انجام دهد و مؤمن باشد، بدو )در این دنیا( زندگی پا

بخشیم و )در آن دنیا( پاداش )کارهای خوب و متوسط و عالی( خوشایندی می

 .«آنان را بر طبق بهترین کارهایشان خواهیم داد

 آالیش چیست؟زندگی پاکیزه و بی



   

 

 
 

 

 

 

 آیا فزونی و کثرت مال یعنی زندگی پاک؟!!

و  توان حیاتیا زندگی پاکیزه زیادی فرزند است؟!! یا امنیت در مناطق را می

 زندگی پاکیزه گفت؟!!

نه بلکه زندگی پاکیزه یعنی آرامش خاطر و شرح صدر، حتی اگر انسان هم 

ترین شرایط فقر و مشکالت به سر ببرد، اما او قلبش آرام و خاطرش در سخت

ر   ُكلَّهُ  َأْمَرهُ  ِإنَّ  اْلُمْؤِمنِ  أَلْمرِ  َعَجًبا»فرموده است:  آسوده است. پیامبر   َذاكَ  َولَْيسَ  َخي ْ
ًرا َفَكانَ  َشَكرَ  َسرَّاءُ  َأَصابَ ْتهُ  ِإنْ  لِْلُمْؤِمنِ  ِإالَّ  أَلَحد    َفَكانَ  َصبَ رَ  َضرَّاءُ  َأَصابَ ْتهُ  َوِإنْ  َلهُ  َخي ْ
ًرا زیرا همة  دارد،کار مؤمن انسان را به شگفتی و تعجب وامی»یعنی: . (1)«َلهُ  َخي ْ

کس جز مؤمن ممکن است و این امر برای هیچ یبکارش برای او خیر و خو

کند که برایش خیر است و اگر نیست، اگر دچار سختی و مصیبت شود صبر می

 .«کند و این هم برایش خیر استراحتی و خوشحالی برای او پیش بیاید شکر می

آیا اگر کافر دچار مشکل و ناخوشی بگردد، آیا صبر خواهد کرد؟ خیر بلکه 

د و بسا اوقات دست به خودکشی شود و دنیا برایش تنگ خواهد شغمگین می

کند و کشد، اما مؤمن هنگام بروز مشکل صبر را پیشه میزند و خودش را میمی

کند. بنابراین، زندگی او لذت صبر را در آرامش خاطر و شرح صدر احساس می

﴿گردد، و اینجا است که خداوند فرموده است: پاکیزه و زیبا می      

  ﴾ بخشم بطوری که( زندگی )ما به او زندگی پاکیزه و خوشایندی می

 در قلب و روان او پاک و زیبا خواهد بود.

سخن گفته اند،  /نگارانی که از زندگی حافظ ابن حجریکی از تاریخ

( عصر بود و چون وقتی ةگوید: حافظ ابن حجر در زمان خود )قاضی القضامی

ها یا قاطرها آن را به دنبال خود ری که اسبخواست سر کارش برود گامی

شد و به محل ای سوار برآن میشد، او او همراه با دستهکشیدند آورده میمی

کرد فروشی میرفت. روزی ازکنار مردی یهودی که در مصر روغنکارش می

هایشان آلوده و چرکین است، یهودی آمد و فروشان لباسگذشت، معموالً روغن

نْ َيا»گوید: گفت: پیامبرتان می /اه داشت، و به حافظ ابن حجر دسته را نگ  ِسْجنُ  الدُّ

                                           
 (.18اب )( کتاب الزهد و الرقائق ب2999 – 11شماره ) مسلم به روایت صهیب  -(1)



   

 

 
 

 

 

 

اما تو قاضی  «دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است». (1)«اْلَكاِفرِ  َوَجنَّةُ  اْلُمْؤِمنِ 

مصر هستی و همراه با این دسته در این ناز و نعمت قرار داری و من در  ةالقضا

گفت: من که در  /برم. حافظ ابن حجر سر میچنین عذاب و بدبختی زندگی به 

ها نسبت گذرانم این همه نعمتناز و نعمت و راحتی اگر درست باشد زندگی می

ماند و بدبختی و رنجی که تو در آن به سر های بهشت بسان زندان میبه نعمت

 هَ ِإلَ  ال َأنْ  َأْشَهدُ »بری نسبت به رنج و عذاب جهنم، بهشتی است، یهودی گفت: می
دهم که هیچ معبود حقی جز خدا )گواهی می «اللَّهِ  َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َوَأْشَهدُ  اللَّهُ  ِإال

 نیست و محمد بندة خدا و پیامبرش است( و مسلمان شد.

س مؤمن در هر حالی که باشد بر خیر و خوبی خواهد بود، زیرا او کسی پ

در رنج و زشتی قرار دارد و او  است که در دنیا و آخرت فایده برده است. و کافر

 کسی است که در دنیا و آخرت زیان دیده است.

﴿خداوند متعال فرموده است:                  

                          ﴾ 
سوگند به زمان )که سرمایة زندگی انسان، و فرصت تالش » :یعنی[. 8 -1]عصر: 

مندند مگر کسانی که ها همه زیاناو برای نیل به سعادت دو جهان است( انسان

کنند، و همدیگر را به تمسک به آورند، و کارهای شایسته و بایسته میایمان می

یکدیگر را به شکیبائی )در  کنند، وحق )در عقیده و قول و عمل( سفارش می

کفار و  .«نمایندهایی( توصیه میها و دردها و رنجها و دشواریتحمل سختی

کسانی را که دین خداوندی را ضایع نموده و در لذت و خوشگذرانی خود و 

منهمک و گمراه هستند آنها گرچه کا  بسازند و آن را محکم کنند و دنیا 

یکی از سلف  .ا در حقیقت آنها در جهنم اندبرایشان زیبا و شکوفا باشد، ام

دانستند که ما در چه نعمتی به اگر پادشاهان و فرزندان پادشاهان می»گوید: می

 .«پرداختندشمشیر به مقابلة ما می بریم برای گرفتن آن از دست ما باسر می

برند و به قضا و تقدیر اما مؤمنان با ذکر و مناجات الهی در نعمت به سر می

کنند و اگر به الهی راضی اند اگر به مصیبت و ناخوشی گرفتار شوند صبر می

                                           
 ( کتاب الزهد والرقائق.2951 – 1شماره ) مسلم به روایت ابوهریره  -(1)



   

 

 
 

 

 

 

آورند. بنابراین، آنها در راحتی و خوشی دست پیدا کنند شکر خدا را به جا می

بهترین نعمت و رفاه قرار دارند برخالف اهل دنیا که آنها طوری هستند که 

﴿: خداوند آنها را در قرآن توصیف نموده و فرموده است         

              ﴾  :اگر به آنان »یعنی: [. 53]توبه

شوند و اگر چیزی از آن بدیشان داده نشود چیزی از غنائم داده شود خشنود می

 .«کنند(گیرند )و اخم تخم میهرچه زودتر خشم می

این کتاب خداوند که در دسترسمان است بیایید به آن مراجعه ای برادران: 

 کنیم و به آن تدبر کنیم و به چیزهایی که در آن آمده است عمل کنیم.

 :اما بازگشت به سنت نبوی

در میان ما به سپاس خداوند ثابت و محفوظ است حتی احادیثی  سنت پیامبر 

را بیان داشته  سنت پیامبر  ،ماءنسبت داده اند، زیرا عل هم به دروغ به پیامبر 

نسبت داده شده آن را نیز برای ما بیان کرده اند و  اند، و نیز آنچه به دروغ به او 

به حمد الهی سنت، آشکار و محفوظ باقی مانده است که هر فردی با مراجعه به 

تواند به سنت دست می ءها اگر برایش ممکن باشد و یا با پرسیدن از علماکتاب

 دا نماید.پی

باید  گویی به کتاب خدا و سنت پیامبر تو می :اما اگر کسی بگوید که

شده در های تألیفبینیم که از کتابمراجعه کرد، در صورتی که ما مردمی را می

گویند: مذهب من فالن است؛ من پیرو فالن مذهب کنند و میمذاهب پیروی می

چنین  پیامبر  :و به او بگویی کههستم!! تا جائی که اگر شخصی را فتوا بدهی 

گوید: ام یا میگوید: من حنفی هستم، یا پیرو مذهب شافعیفرموده است، می

گوید: حنبلی و... امثال آن هستم، پس گفتة تو و عمل آنها را مالکی هستم، یا می

 توان تطبیق داد؟چگونه می

 َأْشَهدُ »گوییم: یکنیم و مجواب این است که به آنها بگوییم همة ما اقرار می
 .«اللَّهِ  َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َوَأْشَهدُ  اللَّهُ  ِإال ِإَلهَ  ال َأنْ 

 پیامبر خدا است چیست؟ دادن به این که محمد پس معنی گواهی



   

 

 
 

 

 

 

در آنچه  ،پیروی از او»یعنی:  دادن به رسالت پیامبر علماء گفته اند: گواهی

 .«ه و تصدیق او در آنچه گفته استنهی فرمود بدان امر نموده و پرهیز از آنچه او

 پیامبر خدا است. دادن به این که محمد این است گواهی

مذهب من فالن است و من پیرو فالن مذهبم به  :پس هرگاه فردی بگوید که

است و تو نباید به قول کسی  گوییم فرمودة پیامبر آنچه ما می :گوییم کهاو می

 پیامبر برخیزی. دیگر به مخالفت با گفتة

 گویند:از تقلید محض از آنها نهی کرده اند و می حتی امامان مذاهب

بازگشته و از آن پیروی  هرگاه حق مشخص و روشن شد الزم است به حق»

 .«باید کرد

با ما به استدالل از فالن مذهب  و ما به برادری که در برابر حدیث پیامبر 

دهیم که محمد پیامبر خدا همه گواهی میگوییم: ما و شما کند میمخالفت می

است، و این شهادت مقتضی این است که ما جز او از کسی پیروی نکنیم، و سنت 

در میان ما روشن و واضح و آشکارا موجود است، اما هدف من از این  پیامبر 

علم بکاهم؛ بلکه  های فقهاء و اهلگفته این نیست که از اهمیت مراجعه به کتاب

های استنباط احکام از ادلة های آنان به قصد استفاده و شناخت راهبه کتابمراجعه 

آن از چیزهایی است که ممکن نیست طلب علم بدون مراجعه با آن به دست 

 بیاید.

بینیم که دارای فقه نیاموخته اند می ء،بنابراین، افرادی را که به دست علما

ش آنها کمتر از میزانی است که های فراوانی هستند، زیرا نگراشتباهات و لغزش

دارند و از باید به اندازة آن به امور بنگرند، به طور مثال صحیح بخاری را برمی

کنند با وجود این که در احادیث حدیث عام و بعضی احادیث استدالل می

مختص و مطلق و مقید و احادیث منسو  نیز وجود دارد، اما آنها به این مطالب 

دانند نتیجه بر اثر این که عام و خاص و مطلق و مقید و... را نمی برند و درپی نمی

 شوند.به گمراهی بزرگی دچار می

مهم این است که ما شالودة حرکت و بیداری خود را بر دو اساس  ،برادران

 ریزی کنیم و بر کتاب خدا و سنت پیامبر پی یعنی کتاب خدا و سنت پیامبر 

 مقدم نداریم. سخن هیچکسی را هرکس که باشد



   

 

 
 

 

 

 

 قاعدة دوم: علم و بصیرت

است. یعنی  ملبیداری اسالمی براساس آن باشد، عیکی از اموری که باید این 

علم به شریعت خدا و علمی که برگرفته شده از دو منبع اساسی یعنی کتاب خدا و 

﴿باشد، زیرا خداوند متعال فرموده است:  سنت رسول اهلل        

                    ﴾  :سوره نحل[

و قرآن را بر تو نازل کرده ایم تا این که چیزی را برای مردم روشن سازی »[. 11

﴿ «که برای آنان فرستاده شده است )که احکام و تعلیمات اسالمی است(   

                               

      ﴾  :خداوند کتاب )قرآن را که ترازوی »یعنی: [. 118]نساء

جداسازی حق از باطل است( بر تو نازل کرده است و حکمت را )به دل تو القا 

توانستی ائع و احکام( را به تو آموخته است که نمینموده است( و چیزی )از شر

)جز در پرتو وحی( آن را بیاموزی و بدانی، فضل خدا و رحمت او بر تو بزرگ و 

 .«فراوان بوده است

علم اساس و مادة دعوت است و هرگز ممکن نیست دعوتی طبق رضای الهی  

در صحیح خود  /ی شکل بگیرد، اما این که بر پایة علم استوار باشد. امام بخار

 (باب العلم قبل القول والعملعنوانی گذاشته )

﴿و از این گفتة خداوند متعال استدالل نموده است که            

         ﴾  :بدان که قطعاً هیچ معبود حقی جز »یعنی: [. 19]محمد

 .«خود آمرزش بخواهاهلل وجود ندارد. و برای گناهان 

هر دعوت بدون علمی خالی از انحراف و گمراهی نخواهد بود، به خاطر این 

روند و سران نادان و از بین می ءکند از زمانی که علماامتش را تحذیر می پیامبر 

شوند دهند و خود گمراه میمانند که مردم را بدون علم فتوا میجاهلی باقی می

 نند.کودیگران را گمراه می

بینیم که بر اثر ما بسیاری از برادرانی را که بیداری اسالمی آنها را فرا گرفته می

احساسات و عواطف دینی جذب حرکت اسالمی شده اند بدون شک احساس و 



   

 

 
 

 

 

 

عاطفة دینی چیر خوبی است، زیرا اگر احساس و عاطفه وجود نداشته باشد اقدام 

کافی نیست، بلکه باید علم و  هم صورت نخواهد گرفت، اما عاطفه به تنهایی

دانشی باشد که انسان در عمل و دعوتش، برآن حرکت نماید، به خاطر این 

یعنی از من به مردم تبلیغ کنید، حتی  (1)«آيَةً  َوَلوْ  َعن ي بَ ل ُغوا»فرموده است:  پیامبر

ی اگر یک آیه باشد. بدون علم و آگاهی بر شریعت پیامبر امکان ندارد بتوانیم برا

بدین معنا است که  «ردم تبلیغ کنیداز من به م» «َعن ي بَ ل ُغوا»مردم تبلیغ کنیم، زیرا 

کردن چیزهائی که از جانب او صادر پیامبر ما را جانشین خود قرار داده برای تبلیغ

 شده است.

دهد عالم باشد و دارای بنابراین، دعوتگر باید به آنچه مردم را بدان دعوت می

باشد، زیرا هر علمی که  و متکی بر کتاب خدا و سنت رسول اهلل علمی صحیح 

از منابعی غیر از کتاب و سنت برگرفته شده باشد باید نخست آن را به قرآن و 

سنت عرضه کرد و بعد از این که به قرآن و سنت عرضه شد یا با قرآن و سنت 

شود، و اگر با موافق است و یا مخالف خواهد بود، اگر موافق باشد پذیرفته می

قرآن و سنت مخالف باشد نپذیرفتن و بازگرداندن آن به صاحبش هرکسی که 

يوشك أن تنزل »روایت شده که گفت:  بباشد واجب است، زیرا از ابن عباس 
یعنی:  «قال أبو بكر وعمر :قال رسول اهلل وتقولون :لعليكم حجارة من السماء، أقو 

گویم: پیامبر چنین فرموده بارد من مینزدیک است که از آسمان بر شما سنگ ب»

 .«ابوبکر و عمر چنین گفته اندگویید است و شما می

مخالف باشد  پس وقتی که گفتة ابوبکر و عمر هرگاه با حدیث پیامبر 

های کسانی که در علم و تقوا و اعتباری نخواهد داشت پس در مورد گفته

یا اصالً همراه پیامبر نبوده و خالفت همراهی پیامبر و خالفت از آنها پایینتر هستند 

کنید، بله وقتی اقوال آنها در صورت مخالفت با قول نصیب آنها نشده چه فکر می

تر هستند اگر با قرآن شود اقوال افرادی که از آنها در سطح پاینپیامبر پذیرفته نمی

 و سنت مخالف باشد به طریق اولی پذیرفته نخواهد شد.

                                           
( کتااب اننبیااء بااب    572/  1( الفتح: )8111بخاری به روایت عبداهلل بن عمرو شماره ) -(1)

(51.) 



   

 

 
 

 

 

 

﴿ه است: خداوند متعال فرمود             

          ﴾  :یعنی: آنان که با فرمان او )پیامبر( [. 18]نور

ورزند( ای )در برابر عصیانی که میکنند باید از این بترسند که فتنهمخالفت می

ن گردد، یا این که عذاب دردناکی دچارشان شود )اعم از قحطی و گریبانگیرشا

 .«های اخروی(زلزله و دیگر مصائب دنیوی و دوز  و دیگر شکنجه

دانی فتنه چیست؟ فتنه یعنی شرک، زیرا وقتی گفته است: آیا می /امام احمد 

پیدا را رد کند و نپذیرد شاید در قلبش انحرافی  های پیامبر فرد بعضی از گفته

 شود و آنگاه او هالک شود.

دعوت بر پایة جهل  جهل و علم، دعوتی است بر پایه پس دعوت بدون

اش بیشتر است، زیرا چنین دعوتگری خودش را مرشد و راهنما ضررش از فایده

شود و دیگران را گمراه قرار داده پس اگر جاهل باشد او بر اثر جهل گمراه می

از جهل ساده  ،هل او جهل مرکب است و جهل مرکبکند )و العیاذ باهلل( و جمی

باشد خودش جاهل تر و بدتر است، زیرا کسی که دارای جهل ساده میسخت

توان این جهل را رفع نمود، اما مشکل گوید و با آموختن میاست و سخنی نمی

نشیند، اصلی حالت جهل مرکب است، زیرا فرد دارای جهل مرکب ساکت نمی

گرچه از روی جهالت باشد و اینجا است که تخریب و  زندبلکه حرف می

 کردن راه و راهنمایی به راه بیشتر خواهد بود.کردن او از روشنگمراه

و پیروانش  برادران: دعوت به راه خدا بدون علم برخالف سیرة پیامبر 

﴿کند: را امر می باشد. بشنویم فرمودة الهی که پیامبر می     

                                

﴾  :بگو: این راه من است که من )مردمان را( با »یعنی: [. 113]یوسف

خدا  باشند(، وکنم و پیروان من هم )چنین میآگاهی به سوی خداوند دعوت می

دانم، و من از زمرة مشرکان نمی را منزه )از انباز و نقص و دیگر ناشایست( می

 .«انگارم(باشم )و کسی و چیزی را شریک خدا نمی



   

 

 
 

 

 

 

کنند به سوی خدا بر پایة پس پیامبر فرموده: من و کسانی که از من پیروی می

اید کند بپیروی می دهیم عین هرکس که از پیامبر علم و بینش دعوت می

 براساس علم و دانش به راه خدا دعوت دهند نه براساس جهل و نادانی.

ای دعوتگر به راه خدا در گفتة خداوند )   بر آگاهی و بینش( فکر :

 کن، یعنی دارای علم و بینش در سه چیز:

 خواند علم و بصیرت داشته باشد:نخست: باید به آنچه مردم را بدان فرا می

دهد عالم باشد، که باید به حکم شرعی که مردم را به آن دعوت می اینگونه

برد که واجب است اما در زیرا ممکن است به چیزی دعوت بدهد و گمان می

شریعت آن مسئله واجب نیست، او با این کار بندگان خدا را الزام به انجام کاری 

مردم را به ترک کند که خداوند آنها را بدان کار ملزم نکرده است، و بسا می

خواند به گمان این که حرام است اما آن چیز در دین الهی حرام چیزی فرا می

 گرداند.نیست و اینگونه چیزی را که خدا برای بندگانش حالل نموده او حرام می

ام که فردی مردم را به ترک هرچیز جدیدی گرچه نیاز به آن باشد و شنیده

گوید: خواند، به عنوان مثال میاشد فرا میضرر شرعی در آن هم وجود نداشته ب

شود گوش نکنید؟! اگر پرسیده شود به صدای قرآن که از ضبط صوت پخش می

و اصحابش وجود نداشته  گوید: چون چنین چیزی در عهد پیامبر چرا؟ می

 (1)«َضاَلَلة   ِبْدَعة   ُكلَّ »فرموده است:  شود و پیامبر است، پس بدعت شمرده می

 .«عتی گمراهی استهر بد»

دهد این فرد به راه خدا دعوت داده، اما بدون این که در آنچه دعوت می

ای برای حفظ سخن شنیده بینش و آگاهی داشته باشد، چون ضبط صورت وسیله

توان مثل مقاصد دانست، بلکه وسایل حکم مقاصد باشد و وسایل را نمیشده می

 را دارند.

                                           

 ةلجمع( کتاب ا317 – 18شماره ) قسمتی از حدیثی در مسلم به روایت جابر بن عبداهلل  -(1)

 (.18باب )



   

 

 
 

 

 

 

کتابخانه و چاپخانه که کتاب چاپ شود وجود  ر بنابراین، آیا در زمان پیامب

اماکن انبار و بایگانی کتاب وجود داشته  داشته است و آیا در دوران پیامبر 

 است؟

هم وجود نداشته، و تأریخی  خیر، وجود نداشته است. بلکه در عهد پیامبر 

ال بود که در س ریخ را برای مسلمین وضع نمود عمر بن خطاب اولی کسی که تا

توان گفت: استفادة تاریخ بدعت آیا می ،شانزدهم هجری به این عمل اقدام نمود

دهیم آگاه و دارای است و جایز نیست؟ نه. بنابراین، ما باید به آنچه دعوت می

روی شوند که در این امور زیادهبینش باشیم، و برعکس اینها افرادی یافت می

ن ضبط شده کنار اری که در آن اذگوید: نواکنند به طور مثال فردی میمی

خواهد که ما میکروفون بگذارید تا اذان پخش شود این فرد برعکس فرد اول نمی

خواهد تا به وسیلة میکروفون مردم عبادت اذان را انجام دهیم، بلکه او از ما می

 صدای مؤذنی را بشنوند که شاید هم زنده نیست، این کار نیز اشتباه است.

دهد آگاهی و بینش داشته باشد انسان باید در آنچه دعوت میخالصه این که 

کند که فالن کار واجب است و ممکن است براساس و همچنین فردی گمان می

نمود، اجتهاد اشتباه و نادرستش چنین معتقد باشد و کاش او تا این حد بسنده می

لة سنجش ای که اصلی ندارد وسیبلکه او این اعتقاد را براساس تأویل و شبهه

دهد و مشکل کار هم در اینجا است!! زیرا اگر شخصی دوستی و دشمنی قرار می

های کتاب و سنت با رأی او موافق نباشد گرچه رای و نظر او به مقتضای دلیل

ورزد و اگر شخص با رأی و اشتباه باشد با آن شخص مخالفت و دشمنی می

ص موافق اهل بدعت و دارد گرچه آن شخنظرش موافق باشد او را دوست می

بدعت چی باشد، اما وقتی با او موافق است مورد صحبت و دوستی او قرار 

خواهم در این مورد زیاد صحبت کنم، گیرد و مشکل کارهم همین است!! نمیمی

با  اناما این مسئله برای بسیاری از جوانان واضح و معلوم است، زیرا بعضی از جوان

صی دیگر بیزار و متنفر اند، چون او فتوایی ورزند و از شخشخصی صحبت می

دی که فتوا گفته که به گمان اینها حق نیست، چنین کاری اشتباه است، زیرا فر

دهد که مردم او را ستایش کنند یا پیش مردم محبوب و نمی دهد برای این فتوامی

 داشتنی باشد یا مورد نفرت و خشم مردم قرار گیرد، بلکه او برحسب آنچهدوست



   

 

 
 

 

 

 

دهد، و باید از خودمان بپرسیم که برد که از شریعت خدا است فتوا میگمان می

کند؟ بله مفتی تعبیرکنندة دین خدا و احکام الهی قول چه کسی را تعبیر می ،مفتی

قبل از این که قدمش را بگذارد باید بداند که در کجا  ،است. بنابراین، باید مفتی

ین که فتوا بدهد بداند که مسئله، مسئلة قدم خواهد گذاشت، و باید قبل از ا

گوید، مهم این است که انسان شریعت است چون او از شریعت خداوند سخن می

 دهد دارای آگاهی و بینش باشد.در آنچه دعوت می

 

شوم آگاهی وت مامه میمو  این که باید به حالت فرمی که مع

 ماشته باشد

ش قاومی  تاو پای  »د باه او گفات:   اذ را باه یمان فرساتا   معا  هنگامی که پیامبر 

رویاارویی باا   تا معاذ حالت آنها را بداند و بارای  . (1)روی که اهل کتاب هستندمی

روید یا شما پیش شخصی برای این که او را دعوت دهید میآنان آمادگی یابند، آ

دانید؟ شاید آن فرد چنان علم به اندیشة باطل خود داشته باشد که حالت او را نمی

 در ابتدای راه متوقف و ساکت کند گرچه تو برحق باشی.که ترا 

خواهید دعوت بدهید درک کنید و باید بنابراین، باید وضعیت فردی را که می

بدانید که در چه سطحی از نظر علمی قرار دارد؟ و از نظر بحث و جدال در چه 

ا او سطحی است؟ تا برای رویارویی با او آمادگی کنید و به مناقشه و مجادله ب

بپردازی؟ زیرا اگر با چنین فردی وارد بحث و جدال شوی و او با قوت و توانایی 

که در بحث و جدل دارد ترا شکت بدهد آفت و بالی بزرگی برحق وارد خواهد 

ای، و نباید گمان کرد که صاحب اندیشه باطل در هر شد که تو سبب آن شده

 ِإنَُّكمْ »فرموده است:  حال سخنی برای گفتن نخواهد داشت، زیرا پیامبر 
 ِممَّا َنْحو   َعَلى َلهُ  فََأْقِضى بَ ْعض   ِمنْ  ِبُحجَِّتهِ  أَْلَحنَ  َيُكونَ  َأنْ  بَ ْعَضُكمْ  َوَلَعلَّ  ِإَلىَّ  َتْخَتِصُمونَ 
 ِمنَ  ِقْطَعةً  هِ بِ  لَهُ  َأْقَطعُ  فَِإنََّما يَْأُخْذهُ  َفالَ  َشْيًئا َأِخيهِ  َحق   ِمنْ  َلهُ  َقَطْعتُ  َفَمنْ  ِمْنهُ  َأْسَمعُ 

                                           
( و 1( کتاب الزکاه باب )817/  8( )1895شماره ) ببخاری به روایت عبداهلل بن عباس  -(1)

 (.7( کتاب اإلیمان باب )19/  29مسلم شماره )



   

 

 
 

 

 

 

کنید و شاید برخی از شما در اختالفات خود به من مراجعه می»یعنی: . (1)«النَّارِ 

کند و من طبق آنچه شما از برخی دیگر دلیل خود را رساتر و شیواتر بیان می

کنم، هرکسی که من به نفع او قضاوت کرده و حق برادرش شنوم قضاوت میمی

د آن را اخذ کند چون برای او قسمتی از جهنم را جدا را به او واگذار کنم نبای

 .«امکرده

این حدیث داللت بر این دارد که طرف مخاصامه گرچاه بار باطال باشاد اماا       

ممکن است دلیلش را از طرف دیگر بهتار و رسااتر بیاان کناد و قضااوت باه نفاع        

همین طرف مخاصمه صورت پذیرد. بنابراین، باید به حالت و وضعیت فاردی کاه   

 خواهیم او را دعوت دهیم آگاه باشیم.می

 

 سو  این که بر کیفیت معوت آگاهی ماشته باشد:

بینی این امری است که بعضی از دعوتگران فاقد آن هستند، دعوتگری را می

تواند خود را کنترل کند که احساسات و شور و هیجان او چنان زیاد است که نمی

راین، بدون حکمت به راه خدا دعوت خواهد انجام دهد. بناباز آنچه که می

 ﴿دهد در صورتی که خداوند متعال فرموده است: می        

                   ﴾  :یعنی: [. 125]نحل

ا و اندرزهای نیکو و زیبا به راه )ای پیغمبر!( مردمان را با سخنان استوار و به ج»

؛ اما «پروردگارت فرا خوان، و با ایشان به شویة هرچه نیکوتر و بهتر گفتگو کن

این دعوتگر پاک که خداوند قلبش را سرشار از احساسات و جوش و خروج 

کند تواند خودش را کنترل کند، و وقتی منکر را مشاهده میدینی نموده نمی

برد، و این شود که پرنده بر گوشت چگونه هجوم مییور مچنان برآن حمله

کند که نه تنها نسبت به او بلکه اندیشد و فکر نمیدعوتگر به عواقب کار نمی

برای او و دیگر دعوتگران به راه حق این کار عواقب و خیمی ممکن است داشته 

﴿باشد، زیرا حق دشمنانی دارد و خداوند متعال فرموده است:       

                                           
( کتاب الشهادات، باب 811/  5( الفتح )2131شماره ) لبخاری به روایت ام سلمه  -(1)

 (.8ه باب )( کتاب انقضی1718 – 1( و همچنین مسلم شماره )27)



   

 

 
 

 

 

 

           ﴾  :اینگونه برای هر پیغمبری »یعنی: [. 81]فرقان

 .«گروهی از بزهکاران را دشمن ساخته ایم

پس دعوت هر پیامبری دشمنانی از مجرمین خواهد داشت. بنابراین، دعوتگر 

یاندیشد و امور را مقایسه های کار بقبل از این که حرکت کند الزم است به نتیجه

دهد آتش نماید، زیرا ممکن است در لحظة مشاهدة منکر با کاری که انجام می

شور و احساسات خود را فرو نشانده و خاموش کند، اما اگر با آرامی و حکمت 

پیش برود به زودی در آیندة نزدیک آتش غیرت دینی او و دیگران خاموش 

 ای نه چندان دور موفق شوند.ود در آیندهخواهد شد و ممکن است خیلی هم ز

بنابراین، برادران دعوتگرم را به استفاده از حکم و آرامی تشویق و برانگیخته 

﴿دانند که خداوند متعال فرموده است: کنم و آنها میمی      

                 ﴾  :یعنی: [. 219]بقره

دهد، و به هرکس حکمت حکمت را به هرکس که بخواهد و شایسته ببیند می»

 .«گمان خیر فراوانی بدو داده شده استداده شود، بی

 ﴿دانند که خداوند فرموده است: و نیز می           

                ﴾  :ای »یعنی: [. 125]نحل(

پیغمبر!( مردمان را با سخنان استوار و به جا و اندرزهای نیکو و زیبا به راه 

 .«پروردگارت فرا خوان، و با ایشان به شیوة هرچه نیکوتر و بهتر گفتگو کن

ها و م خوبیمعل های زیادی در این مورد از رهنمودهای پیامبر و نیز مثال

 توان ذکر کرد.برترین و اندیشمندترین دعوتگر را می

گوییم که دعوتگر باید علم و وقتی که ما با الهام از رهنمودهای شریعت می

را توشه راه خویش بگرداند عقل  صحیح و استوار براساس کتاب و سنت پیامبر 

همین امر هدایت  سالم و بدور از آالیش شهوات و شبهات نیز ما را به صراحت به

توانی به راه خدای عزوجل دعوت دهی در حالی که تو کند، چون چگونه میمی

دانی، پس چگونه شناسی و شریعت الهی را نمیرساند نمیراهی را که به خدا می

 توانی دعوتگر باشی؟!تو با این وضعیت می



   

 

 
 

 

 

 

پس از آن  اگر انسان علم نداشته باشد، بهتر این است که نخست علم بیاموزد و

که  مردم را دعوت بدهد، شاید کسی بگوید: آیا گفتة شما با سخن پیامبر 

 «تبلیغ کنید، اگر یک آیه هم باشد از من به مردم»  «آيَةً  َوَلوْ  َعن ي بَ ل ُغوا»فرمود: 

صادر شده  رسانیم از پیامبر کنیم و به مردم میپس الزم است آنچه ما تبلیغ می

گوییم: دعوتگر نیازمند علم و دانش است هدف این نیست که ما باشد، بلکه ما می

بگوییم: حتماً باید مرحلة بزرگی در علم و دانش طی کرده باشد، بلکه ما 

داند داند و در مورد آنچه که نمیبه جز به آنچه که می دگوییم: دعوت ندهمی

 سخن نگوید.



   

 

 
 

 

 

 

 قاعدة سوم: فهم

ضیة مهم است؛ یعنای: فهمیادن مقصاد و    از امور مهم در این بیداری مبارک، ق

: زیرا بسیاری از مردم علم فارا گرفتاه اناد، اماا از فهمیادن      مراد خدا و پیامبرش 

کردن کتاب خدا و احادیثی کاه میسار اسات بادون درک     محروم مانده اند، حفظ

را فهمیاد، باه    مفهوم آن کافی نیست، و بایاد هادف و منظاور خادا و پیاامبرش      

بزرگی است که گروهی از نصوص قرآن و سنت برخالف مراد  راستی چه نقصان

 خدا و پیامبر مطالبی استدالل کرده اند که بر اثر آن گمراهی به وجود آمده است.

خواهم به نکتة مهمی اشاره کنم و آن این که اشتباه بر اثار فهمیادن   و اینجا می

باود؛ زیارا جااهلی    نادرست گاهی از اشتباه بر اثر جهل و نادانی خطرناکتر خواهد 

داناد  خره مای شاود باا   ش مرتکب جهل و اشتباه میکه بر اثر جهل و نادانی خود

آموزد، اما کسی که اشتباه فهمیده است او پایش  رود علم میکه جاهل است و می

داند و معتقد است که منظور و مراد خدا و پیاامبرش  خودش معتقد است که او می

کنم تا اهمیت فهمیدن درست برای ما روشان  یان میهمین است، مثالهایی برایتان ب

 شود.

﴿خداوند متعال فرموده است:  مثال اول:           

                              

                            

         ﴾  :و )یاد کن( داود و »یعنی: [. 79 -73]انبیاء

سلیمان را هنگامی که در بارة کشتزاری که گوسفندان مردمانی، شبانگاهان در آن 

کردند و ما شاهد داوری آنان بودیم، ند، داوری میچریده و تباهش کرده بود

)هرکدام از این دو راه پیشنهادی، دادگرانه بود ولی ما بهترین راه حل در مسئله( 

قضاوت را به سلیمان فهماندیم و به هریک از آن دو داوری و دانش آموختیم، و 

این کار را( در ذکر و تسبیح با داود همراه ساختیم و ما ) ها و پرندگان راکوه

خداوند در  «کردیم. )و انجام چنین کارهایی در برابر قدرت ما چیزی نیست(می

این قضیه به علت فهمیدن درست سلیمان را بر داود برتر دانسته است، 

﴿        ﴾ «اما نقصی در علم داود  «قضاوت را به سلیمان فهماندیم



   

 

 
 

 

 

 

 ﴿نیست، زیرا فرمود:          ﴾ «ک از آن دو و به هری

 .«داوری و دانش آموختیم

ببینید که خداوند متعال وقتی امتیاز سلیمان در فهمیدن را بیان کارد بارای داود   

﴿ویژگاای دیگااری ذکاار نمااود و فرمااود:             ﴾ 
 .«ذکر و تسبیح با داود همراه ساختیم ها و پرندگان را درو کوه»یعنی: 

تا برابری و تعادل هردو را بیان دارد. بنابراین، خداوند بیان داشت که هاردو در  

داشتن علم و قضاوت مشترک اند، سپس ویژگی و امتیاز هریک را برشمرد، ایان  

 فهمیدن خیلی اهمیت دارد و علم به تنهایی کافی نیست. :گوید کهقضیه به ما می

اگر دو ظرف پیش تو باشد که در یکی آب گرم و در یکی آب  مو : مثال

خواهد از جنابت غسل یخ و سرد باشد و فصل هم فصل زمستان باشد و مردی می

کردن استفاده کنی نماید و فردی بگوید: بهتر است که از آب سرد برای غسل

 َأالَ »فرموده است:  چون غسل با آب سرد موجب سختی و مشقت است و پیامبر 
 :قَالَ . اللَّهِ  َرُسولَ  يَا ،بَ َلى :قَاُلوا ؟الدَّرََجاتِ  بِهِ  َويَ ْرَفعُ  اْلَخطَايَا بِهِ  اللَّهُ  يَْمُحو َما َعَلى َأُدلُُّكمْ 
آیا شما را به چیزی که خداوند به وسیلة آن »یعنی: . (1)«اْلَمَكارِهِ  َعَلى اْلُوُضوءِ  ِإْسَباغُ 

برد راهنمایی نکنم؟ گفتند: بله ای جات را بلند مینماید و درگناهان را محو می

 .«ها )همچون سرما و گرمای زیاد(کردن وضوء بر سختیپیامبر خدا، فرمود: تمام

یعنی کامل وضوگرفتن در ایام سردی، سپس وقتی با آب سرد، کامل وضو 

بگیری بهتر از این است که با توجه به موسم با آب گرم وضو بگیری، و این مرد 

 توا داد که استفاده از آب سرد بهتر است و از حدیث فوق استدالل نمود.ف

 نگاه کنید آیا اشتباه در علم است یا در فهمیدن؟!

 پرواضح است که اشتباه در فهمیدن است!!

 اما نفرموده که برای «هاکامل وضوگرفتن بر سختی»گوید: می زیرا پیامبر 

 وضوگرفتن آب سرد را اختیار کنید.

دو جمله باهم فرق دارند و اگر تعبیر دوم در حدیث آمده بود ما و هر

ها یعنی گفتیم: بله از آب استفاده کن. اما فرمود: کامل وضوگرفتن بر سختیمی

                                           
 (.11( کتاب الطهاره باب )11 – 251) مسلم به روایت ابوهریره  -(1)



   

 

 
 

 

 

 

گوییم: آیا خداوند سردی آب انسان را از کامل وضوگرفتن منع نکند، سپس می

نماید؟ پاسخ را در خواهد بر آنها سختی خواهد بر بندگانش آسانی کند یا میمی

﴿یابیم که این گفتة الهی می              ﴾ 
خواهد و خواهان مشقت شما خداوند آسایش شما را می»یعنی: [. 135]بقره: 

 .«نیست

ينَ  ِإنَّ »فرموده است:  و نیز پیامبر  است.  یعنی: همانا دین آسان (1)«ُيْسر   الد 

قضیة مهمی است، ما باید  ،گویم: قضیة فهمبنابراین، به جوانان بیداری اسالمی می

خواهد که از بفهمیم که خداوند از بندگانش چه خواسته است؟ آیا از آنها می

ادای عبادات، خودشان را به مشقت بیاندازند یا از آنها خواسته که بر خود آسان 

خواهد بر ما خواهد با ما آسانی کند و نمیبگیرند؟ شکی نیست که خداوند می

 سختی روا دارد.

                                           
( به 29( کتاب اإلیمان باب )111/  1( الفتح )89بخاری، قسمتی از حدیث شماره ) -(1)

 .روایت ابوهریره 



   

 

 
 

 

 

 

 قاعدة چهارم: حکمت

و یکی از اموری که بسیار مهم است مسئلة حکمت در دعوت به راه خدا 

است، و بویژه مخاطب من جوانان بیداری اسالمی هستند. چون حکمت را با اهل 

ت و پند نیکو و حکمت باید در میان گذاشت، دعوت به راه خدا باید باحکم

سپس با عمل بازدارنده از ظلم ظالم انجام خواهد گرفت، پس مراتب در دعوت 

 ﴿چهارتا هستند، خداوند متعال فرموده است:            

                ﴾  :ای »یعنی: [. 125]نحل(

پیغمبر!( مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزهای نیکو و زیبا به راه 

 .«پروردگارت فرا خوان و با ایشان به شیوة هرچه نیکوتر و بهتر جدال کن

 ﴿و خداوند متعال فرموده است:             

         ﴾  :با اهل کتاب )یعنی: با »یعنی: [. 11]عنکبوت

تر و آرامتر و قبول نزدیکتر( بحث و یهود و نصارا( جز به روشی که نیکوتر )و نرم

 .«جدال مکن، مگر با کسانی از ایشان که ستم کنند

جایش قراردادن و هرچیزی را به کاری و هرکاری را به حکمت یعنی محکم

ن است، حکمت این نیست که شتاب کنی و از مردم بخواهی که ش گذاشتجای

برند بیرون آمده و حالتشان در یک صبح و شام از حالتی که در آن به سر می

تبدیل به حالت اصحاب شود، هرکسی چنین چیزی بخواهد نادان و دور از 

 پذیرد و محمد پیامبر خدا حکمت است. زیرا حکمت الهی چنین چیزی را نمی

شد احکام شریعت به تدریج و کم کم بر او نازل که قرآن بر او نازل می کسی

 شد تا این که در وجود مردم جای گرفت و کامل شد.می

نماز سه سال قبل از هجرت یا یک و نیم سال قبل و یا پنج سال برحسب 

اختالف علماء در این مورد در معراج فرض شد، اما در ابتدای فرضیت به صورتی 

ز فرض هست فرض نبود، در ابتدا دو رکعت برای ظهر و دو رکعت در که امرو

عصر و دو رکعت در عشاء و دو رکعت در صبح و نماز مغرب سه رکعت بود تا 

سیزده سال را در مکه  وتر روز قرار گیرد. بعد از هجرت و بعد از این که پیامبر 

عشاء چهار رکعت گذارنده بود به نماز حالت اقامت افزوده شد و ظهر و عصر و 



   

 

 
 

 

 

 

گردید و نماز صبح همچنان دو رکعت باقی ماند، زیرا قراءت در نماز صبح 

 شود، و نماز مغرب چون وتر روز است همچنان سه رکعت باقی ماند.طوالنی می

زکات در سال دوم هجری فرض گردید و یا این که در مکه فرض شد، اما 

آوری زکات را به جز عاملین جمع مقدار نصاب و مقدار ادا معین نبود و پیامبر 

در سال نهم هجری قبالً نفرستاده بود پس زکات سه مرحله را پشت سر گذرانده 

 است:

﴿در مکه  مرحلة اول:      ﴾  :یعنی: و [. 111]انعام

به هنگام رسیدن و چیدن و دروکردن ببخشید و زکات الزم آنها را بدهید که در 

شود و مقدار زکات را ین آیه خداوند مقداری را که زکات در آن واجب میا

 بیان نکرده بلکه مسئله را محول به مردم نموده است.

 های زکات مشخص گردید.در سال دوم هجری نصاب مرحلة مو :

آوری زکات را عاملین جمع و در سال نهم هجری پیامبر  مرحلة سو :

 فرستاد.ای گرفتن زکات میپیش دامداران و باغداران بر

کردن حاالت مردم در قانونگذاری و شریعت الهی فکر کنید پس به رعایت

 که خداوند بهترین حاکمان است.

و همچنین در مورد روزه بر ما پوشیده نیست که در مشروعیت آن تحوالت و 

هایی آمده است، در ابتدا روزه اینگونه بود که هرکس اختیار داشت که دگرگون

گرفتن الزم شد، اما اش طعام بدهد، و پس از آن روزهوزه بگیرد یا به جای روزهر

 توانستند به طور مستقیم روزه بگیرند.دادن مخصوص کسانی بود که نمیطعام

ورزد که جهان در یک صبح و شام تغییر حکمت، امتناع می :باید بگویم که

از برادرت که او را دعوت  یابد و باید نَفَس طوالنی داشت )صبر داشته باشد(،

دهی امروز به هراندازه که حق را پذیرفته قبول کن و همچنان رفته رفته او را می

دعوت بده تا کامل او را از باطل بیرون بیاوری و نباید مردم از دیدگاه تو یکسان 

هایی کنند که شاید مناسب باشد مثالباشند، زیرا جاهل و معاند با یکدیگر فرق می

 را ذکر کنم: عوت پیامبر از د

 ( مر برابر اعرابی که مر مسجد امرار کرم:مثال اول: موضع پیامبر )



   

 

 
 

 

 

 

در مسجد  در حالی که ما با پیامبر »روایت است:  از انس ابن مالک 

نشینی آمد و در مسجد ادرار کرد اصحاب نشسته بودیم که ناگهان مرد بادیه

فرمود: او را بگذارید ادرارش  وید: پیامبر گبه او گفتند: نکن! نکن! می پیامبر

را قطع نکنید، و اصحاب او را گذاشتند تا این که او ادرار کرد، پس از آن پیامبر 

  او را خواست و فرمود: این مساجد برای کارهایی چون ادرار و آلودگی

مناسب نیستند، بلکه مساجد فقط برای نمازخواندن و تالوت قرآن و ذکر خدا 

ب آورد فردی را دستور داد یک دلو آ گوید: سپس پیامبر شند، و انس میبامی

 .(1)«محل ادرار پاشید و آب را به

نشینی در به نماز ایستادیم، بادیه ما و پیامبر »روایت است که  از ابوهریره 

حالی که در نماز بود، گفت: بار خدایا بر من و محمد رحم بفرما، و برکسی دیگر 

نشین فرمود: تو چیز نماز را تمام کرده به آن بادیه نکن، وقتی پیامبر جز ما رحم 

 .(2)«رش رحمت الهی بودای را تنگ کردی، منظووسیع و گسترده

نشین وارد مسجد شد مردی بادیه»گوید: روایت است که می سو از ابوهریره 

بکن،  و دو رکعت نماز خواند، و پس از آن گفت: بار خدایا بر من و محمد رحم

سرش را به طرف او برگرداند و فرمود: تو  و بر کسی دیگر رحم نکن!! پیامبر 

نشین در مسجد ادرار ای را تنگ کردی، سپس دیری نپایید که بادیهچیز گسترده

گیر به مردم گفت: شما آسان کرد، مردم شتابان به سوی او برخاستند پیامبر 

یخته نشده اید، یک دلو آب بر محل گیر برانگبرانگیخته شده اید و شما سخت

ادرارش بپاشید یا فرمود: یک سجل )که هم به معنی دلو است( آب بر آن 

 .(3)«بریزید

                                           

 (.81باب ) ة( کتاب الطهار235 – 111مسلم شماره ) -(1)

 (.27(، کتاب اندب، باب )152/  11( الفتح )1111بخاری به شماره ) -(2)

( و ترمذی گفته است: این حدیث حسن 112باب ) ة( کتاب الطهار113ترمذی شماره ) -(3)

( و 211/  12 – 7251و صحیح است، احمد در مسند به ترتیب و احمد شاکر شماره )

 احمد شاکر گفته است که: سندش صحیح است.



   

 

 
 

 

 

 

اعرابی بعد از این که در دین آگاهی پیدا کرد »گوید: و در روایتی دیگر می

و نه مرا  او بلند شد نه به من ناسزا گفت ،باد گفت: پدر و مادرم فدای پیامبر می

 .(1)«سرزنش کرد و نه مرا زد

نشین به در رفتار با بادیه ها در مورد حکمی که پیامبر بعد از بیان این روایت

 گویید؟!کار گرفته چه می

به نظر من اگر فردی بیاید و در مسجدی از مساجد ادرار کند، مردم همه به 

ا بترس..... کشی؟! از خدگویند: آیا خجالت نمیسوی او خواهند رفت و به او می

 اما این کار اشتباه است.

کنیم که مؤمنی که به خدا و قیامت ایمان دارد بیاید و در مسجد ما فکر نمی

ادرار کند، مگر این که بر اثر نادانی دست به چنین کاری بزند، و نادانی حالت 

نشین جاهل بود، زیرا او از صحرا آمده خاص خودش را دارد، و بدون شک بادیه

دانست که احترام مساجد واجب است، اما با حکمت، این اعرابی یاد میبود و ن

گرفت و به وظیفة خود نسبت به مساجد آگاه شد. و اگر آن فرد اعرابی ادرارش 

شد گذاشت و همانگونه که اصحاب او را بازداشته بودند بلند میرا نیمه تمام می

 آمد؟ امور ذیل ممکن بود پیش بیایند:چه پیش می

ماندن ادرار ممکن بود به سالمتی او ضرری وارد شدن و نیمه تمامبا قطع( 1)

 شود.

هایش را برای پرهیز از شدند و اگر لباس( لباسهایش با ادرار آلوده می2)

شد و همچنین ممکن بود مسجد کرد عورت او نمایان میآلودگی به ادرار بلند می

ثار نیکویی حکمت را ببین و در بیشتر آلوده شود، پس ای دعوتگر به راه خدا، آ

 آن بیاندیش.

 

 

 

 (:( مر برابر معاویه بن حکم سلمی )مثال مو : موضع پیامبر )

                                           
(، احمد شاکر سند آن را 181/  21 – 11511مسند به ترتیب احمد شاکر شماره ) -(1)

 صحیح قرار داده است.



   

 

 
 

 

 

 

 در حالی که با پیامبر روایت است که گفت:  از معاویه ابن حکم سلمی 

دم به من خشک خواندم، مردی عطسه زد و من گفتم: یرحمک اهلل، مرنماز می

کنید؟ آنها مادرم به عزایم بنشیند، چرا به من نگاه میدوختند، من هم گفتم: 

خواهند مرا های خود نمودند دیدم آنها میبر ران انهایشدست شروع به زدن

وقتی نماز را تمام کرد، پدر و مادرم  ساکت کنند، من ساکت شدم، پیامبر 

ا نه وگند به خدام، سمعلمی بهتر از او ندیده ،فدایش باد نه قبل از او و نه بعد از او

کرد نه مرا زد و نه به من ناسزا گفت، فرمود: نماز برای سخن مردم  بر من پرخاش

 .(1)«فقط تسبیح و تکبیر و خواندن قرآنمناسب نیست، بلکه نماز یعنی 

کنیم آن این است که در اینجا به یک فایده فقهی از این حدیث دست پیدا می

وشی سخنی مدر نماز به نادانی یا به فرا شود که اگر کسیاز این حدیث ثابت می

گفت نمازش صحیح است، به طور مثال اگر کسی در حال خواندن نماز بود و 

 خواهم بیرون بروم؟!دیگری آمد و به او گفت: کلید خانه کجا است من می

فردی که در حالت نماز بود، گفت: کلید روی پنجره اتاق است اما به 

شود یا نه؟! اگر به فراوشی گفته ا نمازش باطل میفراموشی این سخن را گفت آی

﴿باشد نماز درست است، خداوند متعال فرموده است:           

    ﴾  :پروردگارا اگر ما فراموش کردیم یا به خطا »یعنی: [. 231]بقره

 .«رفتیم ما را مگیر

 

 شود:وم دو فایده برای ما حاصل میاز خالل مثال اول و د توجه:

می در برخورد با جاهل، زیرا جاهل معذور است و وقتی او را ( استفاده از نر1)

 شود برخالف معاند و معارض.تعلیم بدهی قانع می

درنگ برای تمیزکردن آن ( هرگاه انسان به نجاستی آلوده شد، باید بی2)

دستور داد یک دلو  تمام کرد، پیامبر نشینی ادرارش را بشتابد، زیرا وقتی بادیه

آب بر محل ادرار ریخته شود و در این کا تأخیر نورزید. بنابراین، شایسته است 

                                           

، ة( به روایت مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلو587 – 88قسمتی از حدیث شماره ) -(1)

 (.7باب )



   

 

 
 

 

 

 

درنگ که هرگاه بدنت یا لباست یا محل نمازت به نجاستی آلوده شده باید بی

برای تمیزکردن آن بشتابی؛ زیرا ممکن است فراموش کنی و با لباس آلوده یا بدن 

 و یا بر جای کثیف نماز بخوانی.کثیف 

چون  آورده شد و ایشان  در حدیثی آمده است که کودکی پیش پیامبر 

 َفَدَعا»مهربان بود، وقتی کودک را در آغوش خود گذاشت کودک ادرار کرد، 
یعنی بر محل ادرار بالفاصله آب  «ِإيَّاهُ  فَأَتْ بَ َعهُ »آب خواست  پیامبر  «ِبَماء  

ف فاء که در این حدیث ذکر شده است، بر ترتیب و تعقیب داللت . و حر(1)پاشید

دارد، پس بر این داللت دارد که باید فوراً و بالفاصله برای رفع نجاست و 

 آلودگی بشتابیم.

( مر برابر مرمی که انگشتر طالیی بدست مثال سو : موضع پیامبر )

 کرمه بوم:
مردی را دید که انگشتر   پیامبر»روایت است که  باز عبداهلل ابن عباس 

طالیی در دست کرده، آن را از دستش بیرون کشید و انداخت و فرمود: آیا یکی 

گذارد، بعد از کند، و آن را در دست خود میاز شما به اخگری از آتش قصد می

انگشترت را بردار و از آن استفاده  :رفت به آن مرد گفته شد این که پیامبر 

آن را انداخته  دارم وقتی پیامبربه خدا هرگز آن را برنمیبکن، گفت: نه سوگند 

 .(2)«است

اه شده بود، چگونه رفتار کرد، با فردی که مرتکب گن نگاه کنید که پیامبر 

نشین و معاویه بن حکم مقایسه کنید خواهید اگر داستان این مرد را با داستان بادیه

 کنند.دید که فرق می

خودش  شود، چون پیامبر سختی مشاهده میزیرا در این داستان کمی 

انگشتر را از دست آن مرد بیرون کشیده و به او هشدار داد که چیزی که تو در 

ای اخگری از آتش جهنم است. بنابراین، باید دانست که هر دست خود کرده

 سخنی جایی دارد.

 با خانوامة بریره: مثال چهار : موضع پیامبر 

                                           
 (.59(، کتاب الوضوء باب )839/  1( الفتح )222شماره ) لبخاری به روایت عائشه  -(1)
 (.59(، کتاب الوضوء باب )839/  1( الفتح )222اره )شم لبخاری به روایت عائشه  -(2)



   

 

 
 

 

 

 

عایشه به او گفت: بریره که با ارباب خودش پیمان »از عروه روایت است که 

بسته بود که کار کند و به تدریج مبلغی بپردازد تا آزاد شود، پیش من آمد و از 

پول کتابت خود از من کمک خواست و هنوز از مبلغی که باید در برابر آزادی 

د اگر ات برگرپرداخت چیزی نداده بود. عایشه به او گفت: پیش خانوادهخود می

تو  (1)آنها قبول کردند که من پول کتابت تو را بپردازم به شرط این که مالک والء

بیان کردم )و در  باشم این کار را خواهم کرد، من این جریان را برای پیامبر 

رسید و از من پرسید و  روایت دیگری آمده است( این مسئله به گوش پیامبر 

را آزاد کن به شرط این که والئش برای تو من او را خبر کردم، فرمود: بریره 

 گوید: پیامبرکند، عائشه میباشد، زیرا والء حق کسی است که برده را آزاد می

در میان مردم برخاست و بعد از حمد و ستایش خدا فرمود: چه شده بعضی از 

گذارند که در کتاب خدا وجود ندارد هر هایی میمردم را که در معامالت شرط

ه در کتاب خدا وجود ندارد، باطل است گرچه صدبار شرط شود، زیرا شرطی ک

کسی است که  تر است و همانا والء حقحکم الهی سزاوارتر و شرط الهی محکم

 .(2)«کندبرده را آزاد می

چه شده بعضی از »یح و رسای پیامبر است که فرمود: انکار صح ،شاهد در این

داشتن راز آنها باشد به خاطر پوشیده نگاه . و اینگونه روش احتمال دارد«مردم را

و احتمال دارد که به خاطر شدت باشد، گویا آنها در جایی نیستند که بتوان آنها 

یدن از باب ستر و پوش رود و پیامبر را نام برد گرچه احتمال منظور اول بیشتر می

ا نام برد، ها و غیره کسی راسب نیست در سخنرانینمعیب از آنها نام نبرد، زیرا 

زیرا اگر گفته شود فالنی چنین و چنان گفته است آن شخص در میان مردم رسوا 

 خواهد شد.

فرمود:  پیامبر  ،آید این است کهو مطلبی دیگر که در این حدیث برمی

گذارند که در کتاب خدا وجود ندارد؛ پس هر شرطی که در هایی میشرط»

 .«رچه صدبار شرط شوداشد باطل است گکتاب خدا وجود نداشته ب

                                           
 برد.ای از او میوالء: یعنی ارثی که انسان به سبب آزادکردن برده -(1)

 5( و مسلم به شماره )1( کتاب المکاتب باب )191/  5( الفتح )2512بخاری به شماره ) -(2)

 (.2( کتاب العتق باب )1511 –



   

 

 
 

 

 

 

وجود نداشته باشد، شرطی  پس هر شرطی که در کتاب خدا و سنت پیامبر 

 باطل و مردود به صاحبش بازگردانده شود.

 گویید؟!!پس شما در مورد قوانینی که مخالف با شریعت الهی است چه می

 آیا قوانین باطل اند یا نه؟!

ستند و باید آن را ترک کرده و بله این قوانین هرکسی آن را وضع کند باطل ه

 باری هیچکسی جایز نیست که به آن تمسک جوید.

پس هر شرطی که در کتاب خدا نیست، گرچه صد بار شرط شود حکم و 

قضای الهی سزاوارتر است یعنی آنچه خداوند به عنوان حکم الهی آن را شرع و 

فرموده است:  قانون قرار داده از دیگر قوانین سزاوارتر است، خداوند متعال

﴿                           

    ﴾  :آیا آنکس که راه راست را نشان »یعنی: [. 85]یونس

ی که دهد سزاوارتر است که پیروی شود )و انسان به فرمان او رود( یا کسمی

نماید و بلکه باید خودش راهنمایی گردد )و راه برده شود(؟ شما را چه راهی نمی

روید(؟ این رود؟ به دنبال چه چیزی میشود؟ )که چراغ عقل از کفتان بدر میمی

 .«کنیدچه حکمتی است که می

 شود؟آیا در این جریان کمی سختی مشاهده نمی

 :از قبل گفته بود که است که پیامبر به خاطر این  :بعضی از علماء گفته اند

کند و هنگامی که آنها برخالف دستور والء از کسی است که بنده آن را آزاد می

به آنها شدید و  والء را برای خود شرط نمودند. بنابراین، خطاب پیامبر  پیامبر 

 سخت بود.

 

 مر برابر مرمی که مر روز رمضان با زنش مثال پنجم: موضع پیامبر 

 آمیزش کرمه بوم:

نشسته بودیم که ناگهان  با پیامبر »روایت است که گفت:  از ابوهریره 

فرمود: تو را  مردی پیش پیامبر آمده و گفت: هالک شدم ای پیامبر خدا! پیامبر 

فرمود:  چه شده؟ گفت: در حالی که روزه هستم با زنم آمیزش نمودم. پیامبر 

توانی دو ماه پشت سرهم ی؟ گفت: نه. گفت: آیا میتوانی آزاد کنای میآیا برده



   

 

 
 

 

 

 

توانی به شصت فقیر خوراک بدهی؟ گفت: روزه بگیری؟ گفت: نه. گفت: آیا می

ای پر از درنگ کرد و در همین حال پیمانه گوید: اندکی پیامبر نه، ابوهریره می

ت؟ کرد کجا اسآورده شد، فرمود: این مردی که سؤال می خرما برای پیامبر 

! فرمود: این خرماها را بگیر و صدقه کن، مرد آن مرد گفت: منم ای پیامبر 

بر کسی صدقه کنم که از من فقیرتر باشد؟ سوگند به خدا  !گفت: ای پیامبر خدا

 ای از خانوادة من فقیرتر وجود ندارد، پیامبر که در میان دو کوه مدینه خانواده

را به  و سپس فرمود: این خرماها هایش نمایان گشتخندید طوری که دندان

 .(1)«ات بده تا بخورندخانواده

 این مرد با ترس و هراس پیش پیامبر نگاه کنید به این موضع عجیب پیامبر 

با آرامش خاطر و شاد از دین اسالم به  آمد و گفت: هالک شدم، اما دست پر و

 خوشحال بود. گیری اولین دعوتگر به دین اسالم خانه بازگشت و از آسان

 گردم.به اصل مسئله که دوست دارم آن را تأکید کنم بازمی

بردن منکر و اقامة به خدا قسم که من از حرص و غیرت جوانان ما برای از بین

خواهم حق و تثبیت معروف بسیار خوشحال هستم، اما به خدا از صمیم قلب می

بگیرند گرچه شاید  خواهند بکنند از حکمت کارکه جوان در هر اقدامی که می

کار کمی دیرتر صورت پذیرد، اما سرانجام خوبی خواهد داشت کسی که آتش 

ور گردیده و او جرأت به انجام کارهایی نموده غیرت و احساسات در قلبش شعله

کند که نباید چنین جرأتی به طور موقت قلب او را شاد که حکمت تقاضا می

اهد داشت، ولی اگر کار را به تاخیر خواهد نمود، اما فساد بزرگی در پی خو

انداخت تا به آرامی پیش برود و بیاندیشد که چگونه وارد شود و چگونه خارج 

خوبی و خیر بزرگی بدست خواهد آمد و از سرانجام بد و وخیمی که  ،شود

 ممکن است او و امثال او گرفتار آن شود در امان خواهد بود.

دا و تغییر منکر در احقاق حق و امر به به کارگیری حکمت در دعوت به راه خ

شریعت را  ،معروف چیزی است که شریعت آن را خواسته است و تو ای برادرم

طبق هوای نفس خود اجرا مکن، بلکه شریعت را آنگونه اجرا کن که مقتضی 

                                           
( و مسلم به شماره 81(، کتاب الصوم، باب )198/  1لفتح )( ا1981بخاری به شماره ) -(1)

 (.11(، کتاب الصیام باب )1111/  31)



   

 

 
 

 

 

 

 ﴿شریعت خدایت هست.                     

      ﴾  :ای پیغمبر( مردمان را با »یعنی: [. 125]نحل(

سخنان استوار و به جا و اندرزهای نیکو و زیبا به راه پروردگارت فرا خوان، و با 

 .«ه نیکوتر و بهتر جدال و گفتگو کنایشان به شیوة هرچ

ا حکم از همه بهتر است، مردن بدون تردید غیرت از قلب مرده بهتر است، ام

معروف متأثر و ناراحت  نکر و از ترکقلب یعنی این که انسان از مشاهدة م

های امت شود، چنین چیزی به خدا قسم که زشت و در صفات و عادتنمی

کند و از اسالمی چنین چیزی وجود ندارد، زیرا امت اسالمی به معروف امر می

دهد، و عدم استفاده از حکمت مردم را دعوت می دارد و به راه خدامنکر باز می

در دعوت هم نادرست است، استفاده از حکمت همراه با حیات قلب و تحرک 

خواهم که در دعوت برای حق خیر و خوبی است. من از جوانان اهل غیرت می

گویم که به راه خدا از حکمت کار گرفته و به آن تکیه نمایند، من به جوانان نمی

نید و مردم را به راه خدا دعوت ندهید و مردم را به حال خودشان حرکت نک

واگذارید، فاسق را بگذارید به فسادش مغشول شود و مطیع و فرمانبردار الهی را به 

گویم: منکر و زشتی را انکار گویم بلکه میطاعتش رها کنید، چنین چیزی نمی

وان خود شب و روز به راه کنید و معروف را ثابت و پابرجا نمایید و به اندازة ت

﴿خدا مردم را دعوت دهید                   

          ﴾  :شکیبائی ورزید، »[. 211]آل عمران

یزید تا این که استقامت و پایداری کنید و مراقبت به عمل آورید و از خدا بپره

 .«رستگار شوید
کنم که از حکمت و آرامش در کارها استفاده کنید کید میگویم: و تأاما می

منکری را  ،ایو از در وارد خانه شوید، به عنوان مثال فرض کنید ما در جامعه

ور شویم و آن را بشکنیم و مشاهده کردیم آیا مناسب است که به آن منکر حمله

یا با مرتکبین آن به شدت سخن بگوییم؟ یا این که مناسبتر و بهتر پاره پاره کنیم 

اگر سخن ما کارساز قرار  ،این است که با نرمی و مهربانی با آنها سخن بگوییم



   

 

 
 

 

 

 

دهیم که آنها مسئله را به گوش گرفت چه بهتر و اگر نه به افراد دیگر اطالع می

 رسانند.مسئولین امر می

رفتن ه از نرمی و مهربانی بهتر است و در از بینشکی نیست که آرامی و استفاد

بردن منکر است و اگر نه مسئله منکر مؤثرتر خواهد بود، زیرا هدف ازاله و از بین

پیش افرادی که از ما در سطح باالتری هستند برده خواهد شد، و آنها مورد را به 

رفته و تمام گوش مسئولین امر خواهند رساند و با این کار مسئولیت ما انجام گ

﴿شده، زیرا خداوند متعال فرموده است:       ﴾  :[. 11]تغابن

 .«پس آن قدر که در توان دارید از خدا بهراسید و پرهیزکاری کنید»یعنی: 

اگر ما بر این منکر حمله کرده و بشکنیم و پاره کنیم و... اغلب نتیجه برعکس 

بردن منکر است حاصل نخواهد شد و دچار آزار و که از بینخواهد بود و مقصود 

ای بر حیثیت دعوت شویم. و بسا اوقات چنین کارهایی به طور کلی لکهاذیت می

کنم و خودم را پیش خداوند خواهد بود. بنابراین، از اینجا شما را تشویق می

ه زبان مردم است و من ب نزدزباگویم که دانم و سخنی به شما میمسئول می

. زیرا «تجربه از طبیب و پزشک بهتر است هر فرد با»گویم که مردمی به شما می

فرد با تجربه خودش دارو را تجربه کرده است، اما دکتر فقط دارو را در نسخه 

 گیرد.شود و گاهی مفید قرار نمینویسد که گاهی مفید واقع میمی



   

 

 
 

 

 

 

 قاعدة پنجم: دوستی و محبت با یکدیگر

م است که در بیداری اسالمی برای دین خدا با یکدیگر برادر و بر ما الز

دوست باشیم، و با یکدیگر محبت بورزیم، زیرا خداوند متعال فرموده است: 

﴿         ﴾  :مؤمنان برادر یکدیگرند»یعنی: [. 11]حجرات». 

بندگان خدا و »یعنی: . (1)«اناً ِإْخو  اللَّهِ  ِعَبادَ  ُكونُوا»فرموده است:  و پیامبر 

 .«برادر باشید

و مقتضای این برادری این است که ما بر یکدیگر تعدی نکنیم و با تمسک به 

دین خدا امتی واحد باشیم و از هم پاشیدگی و تفرقه با اهواء و آراء در دین خدا 

 دوری جوییم.

المی بوجود بنابراین، باید در اختالف نظرهایی که میان جوانان بیداری اس

آمده تأمل کنیم، و این اختالف نظرها اموری هستند در مسائل اجتهادی که 

رود، اما بعضی افراد گنجایش اجتهاد در آن هست و از نصوص احتمال آن می

دانند خواهند بندگان خدا را مجبور به پیروی از آنچه خودشان آن را حق میمی

ورزند انگیزة مخالفتشان این باشد که یبنمایند گرچه دیگران که با آنها مخالفت م

گویم: بعضی از جوانان امروز که خداوند دانند، میآنها هم نظر خود را حق می

هدایت را به آنها ارزانی نموده و کامالً عالقمند و حریص به اجرای شریعت 

توان در آن اختالف نظر داشت، زیرا محل اسالمی هستند، بر اثر اختالفی که می

است و نصوص قرآن و سنت احتمال هردو نظر را دارد، اما بعضی از  اجتهاد

خواهند همه مردم تابع و پیرو رأی و نظر آنها باشند و اگر از آنها جوانان می

 دانند.پیروی نکنند مردم را بر اشتباه و گمراهی می

ای که بعد از آنها آمده اند اینطور نبوده وائمه در صورتی که اصحاب پیامبر 

های اختالفی را بررسی کنید خواهید گویم: اگر کتابند، من از اینجا به شما میا

زیاد است، اما هیچیک از آنها دیگری را با رأی و  ءدید که اختالف میان علما

داند، بلکه هریک چنین دیدگاهی دارد که بر انسان الزم اجتهاد خود گمراه نمی

                                           
( 191/  11الفتح ) س( بخاری به روایت انس ابن مالک 1115قسمتی از حدیث شماره ) -(1)

 (.7باب ) ةالصل(، کتاب البر و2559و  21و  28( و مسلم )57کتاب اندب باب )



   

 

 
 

 

 

 

داری نکند، بله حق را یچکسی جانباست از حق پیروی کند، و در این مورد از ه

گیری به حق دعوت بده تا به نتیجه برسی پس بگوید؛ اما مردم را با نرمی و آسان

بر هر جوان و دانشجو الزم است که از کسی تقلید کند که به نظر او به حق 

نزدیکتر است و کسی را که با او در این مسئله مخالف است اگر مخالفت او به 

هر انسانی که چنین فکر کند که بر  :گویمباشد معذور بداند. من میمقتضای دلیل 

مردم الزم است که از حق پیروی کند در واقع او خودش را در مقام پیامبری و 

نبوت قرار داده است!! و آیا این انصاف است که تو فهم و فکر خود را بر دیگران 

هایی که ه بسا انسانحجت قرار بدهی و فهم دیگران را بر خود حجت ندانی؟! چ

پروراند و با اسالم دشمن هستند از وجود این تفرقه در کینه اسالم را در دل می

کنند که این شوند و از صمیم قلب آرزو میمیان جوانان به شدت خوشحال می

 جوانانی را که به سمت زنده و پویا حرکت کرده اند از هم پاشیده و متفرق ببینند.

 ﴿ه است: خداوند تعالی فرمود            ﴾ 
شوید و و با یکدیگر نزاع نکنید، چون درمانده و ناتوان می»یعنی: [. 11]انفال:  

 .«رودشکوه و هیبت شما از میان می

﴿گوید: و می                       

                      ﴾ 
خداوند آیین را برای شما )مؤمنان( بیان داشته و روشن نموده »یعنی: [. 18]شورا: 

به ابراهیم و  است که آن را به نوح توصیه کرده است و ما آن را به تو وحی و

موسی و عیسی سفارش نموده ایم )به همة آنان سفارش کرده ایم که اصول( دین 

 .«را پابرجا دارید و در آن تفرقه نکنید و اختالف نورزید

من شما جوانان را به محبت و وحدت بر دین خدا و خون سردی در امور و 

خدا از آن شما  خوانم، و با این امور پیروزی به امیدحکمت در دعوت خدا می

خواهد بود، زیرا شما بر برهان و دلیل روشنی از کارتان و دارای بینش و بصیرت 

 در دین الهی هستید.



   

 

 
 

 

 

 

 قاعدة ششم: صبر و چشم داشت پاداش الهی

جوانان پسر و دختر بیداری اساالمی، گااهی در بعضای حااالت باا فشاارهایی       

هایشاان  انشاگاه و در خاناه  شاوند، فشاار در باازار یاا در مدرساه و در د     مواجه مای 

کنند که آنها را تحت فشاار  بسیاری از جوانان از پدران و مادران خود شکایت می

قرار داده و عرصه را برایشان تنگ نموده اند، و آنها را با صفات زشت و بد نسبت 

 دهند. اما موضع ما در برابر این امور و این فشارها چیست؟!می

ست که صبر را پیشه کنیم و از خدای خود امید ثواب در این زمینه بر ما الزم ا

دادن باه راه خادا باازدارد؛ چاون     داشته باشیم، و این فشارها نباید ماا را از دعاوت  

وقتی باه   را با هدایت و دین حق مبعوث کرد. آیا پیامبر  خداوند متعال محمد 

یا ماورد   دادن مردم به سوی حق بپا خاست او را به حال خودش رها کردنددعوت

 اذیت و آزار قرار گرفت؟!

مبعوث شده بودند، به حال خود رها شدند یا  آیا پیامبرانی که قبل از او 

﴿مورد اذیت و آزار قرار گرفتند؟! خداوند متعال فرموده است:       

                       ﴾  :[. 81]انعام

ها پیغمبران فراوانی پیش از تو تکذیب شده اند تا در برابر تکذیب»یعنی: 

 .«شکیبائی کرده اند و اذیت و آزار شده اند تا یاری ما ایشان را دریافته است

﴿و خداوند متعال فرموده است:                   

   ﴾  :پس )در برابر اذیت و آزار کافران( »یعنی: [. 85]احقاف

ها( شکیبائی کرده اند، و شکیبائی کن، آنگونه که پیغمبران اولوالعزم )در سختی

 .«برای )عذاب( آنان شتاب مکن

  کنم، تاا ایان کاه هماة ماا از او     را برایتان بیان می هایی از صبر پیامبر نمونه

 الگوبرداری کنیم.

انداختناد،  مشرکین چیزهای متعفن و آلوده را بر دم دروازه او می مثال اول:

 (1)داری اسات؟! گفات: ایان چاه همساایه    کرد و مای صبر می با وجود این پیامبر 

                                           
 (.818/  2تاریخ طبری ) -(1)



   

 

 
 

 

 

 

داری کنیاد، پاس ایان چاه ناوع همساایه      یعنی: چگونه مرا با این کارها اذیات مای  

 است؟!

دادن ثقیف به طائف رفت و زید برای دعوت یامبر هنگامی که پ مثال مو :

 بن حارثه همراهش بود با او چکار کردند؟!

 خردان خود را دستور دادند تاا دو طارف راه باه پیاامبر     آری، اهل طائف بی

باران کنند، و چنان به او سنگ زدند که پاهایش خونین صف بکشند و او را سنگ

د نیامدم إالّ در قرن من به خو»و فرموده است:  ز آنجا بیرون رفتا شد، و پیامبر 

ها )ملک الجبال( پیشش آمد و گفت: سپس جبرائیل همراه با فرشتة کوه «الثعالب

گوید و او را سالم کرد و سپس گفت: اگر تو ها است ترا سالم میاین فرشتة کوه

 چساپانم تاا اینهاا هاالک    خواهی من دو کوه طائف را از دو طرف باه هام مای   می

فرمود: نه... شاید خداوند از نسل اینها فردی را بوجاود بیااورد کاه     شوند، پیامبر 

 .(1)خدا را بپرستند

تر اسات باه عباادت    ها امندر کعبه جایی که از همة جاه پیامبر  مثال سو :

دانستند تا جائی که اگر کسی ترین محل میمشغول بود، حتی قریش کعبه را امین

را دیدند که  دید کاری به او نداشت! اما وقتی پیامبر به میقاتل پدرش را در کع

 کنار کعبه در حال مسجد هست با او چکار کردند؟

در  مردی را دستور دادند تا شکمبة شاتر فاالن را بیااورد و بار پشات پیاامبر       

حالی که در مسجد هست بگذارد!! شما در مورد ایان اذیات و آزار کاه حتای در     

 گویید؟!!ندارد چه می تاریخ جاهلیت سابقه

صابر نماود و امیاد پااداش الهای و       با وجاود ایان هماه آزار و اذیات پیاامبر      

آماد و آن   لهمچنان در حال سجده باقی ماند، تا این که دختر کوچکش فاطماه  

                                           
( 8281این داستان را بخاری به روایت عائشه به طور کامل ذکر کرده است، شماره ) -(1)

( 1795 – 111( و مسلم شماره حدیث )7(، کتاب بدء الخلق باب )211/  1الفتح )

 (.89کتاب الجهاد و السیر باب )



   

 

 
 

 

 

 

نمااز را   دور انداخت و هنگاامی کاه پیاامبر     چیزهای موذی را از پشت پیامبر 

 .(1)ند نموده و برای هالکت قریش دعا نمودتمام کرد دستهایش را به دعا بل

جوانان صبر را پیشه کنید و از یکادیگر در شاکیبائی سابقت بگیریاد و بار       ای

 طاعت الهی مواظبت کنید و بدانید که خداوند با پرهیزکاران و نیکوکاران است.

اما آیا با صبر و شکیبائی خانوادة خود را دعاوت بادهیم یاا خشامگین شاده و      

 تیار کنیم؟!سکوت را اخ

ما باید خانوادة خود را دعوت داده و ناامید نشویم، اما باید با حکمات و نرمای   

وت داد نه با شدت و سختی؛ ممکن است بعضی از ماردم بار اثار غیارت دینای      عد

گیر باشند، اما کار چنین فردی بیشتر به جاای اصاالح تخریاب اسات، الزم     سخت

گیاری نماوده و هار کااری را باه      اندازهاست انسان حکمت داشته باشد تا امور را 

 جایش انجام دهد.

و بدان که مردم در یک صبح و شام هادایت نخواهناد شاد، إال ماا شااء اهلل. و      

 گیرند.سنت الهی چنین است که کارها آهسته آهسته انجام می

داد باا وجاود ایان    سیزده سال در مکه باقی ماند و مردم را دعوت مای  پیامبر 

موفق نشد، و پس از آن ده سال در مدیناه بااقی ماناد و دیان الهای      دعوتش کامالً 

 تکمیل نگردید إال بعد از گذشت بیست و سه سال از بعثت.

تو نباید چنین گمان ببری که در یک صبح و شام ماردم از آنچاه کاه تااکنون     

باارآن بااوده انااد بازگردنااد، هرگااز چنااین نخواهااد شااد!! و بایااد صاابر و تااالش و  

یکدیگر در میدان صبر و مواظبت برکار خیر صورت پذیرد تا ایان  گرفتن بر پیشی

 که خداوند یاری خویش را نصیب ما کند.

پرسند که باا افارادی کاه در خاانواده مرتکاب منکارات       بسیاری از جوانان می

شوند، چگونه رفتار کنیم آیا با آنها قطع رابطه کنیم؟ آیا رادیو را بشکنیم؟ آیاا  می

باه   :گاویم را بشکنیم؟ آیا چنین کنم؟ چنان کنم؟ من می ضبط صوت و تلویزیون

راه پروردگارت با حکمت دعوت بده، اگر به هدف دست پیدا نکردی بارای تاو   

گاویم  شوند باقی بماانی، نمای  هرگز جایز نیست که با افرادی که مرتکب گناه می

                                           
( کتاب 111/  1( الفتح )211شماره حدیث ) بخاری به روایت عبداهلل بن مسعود  -(1)

 (.89( کتاب الجهاد والسیر باب )1791 – 117( مسلم شماره )19الوضوء باب )



   

 

 
 

 

 

 

که آنها  برای تو جایز نیست در محلی :گویمشان باشی، بلکه میکه با آنها در خانه

تاوانی از آن اتااق باه اتااقی دیگاری      دهند سکونت کنی، بلکاه مای  گناه انجام می

 بروی.

ماند او با آنها در گناه شریک زیرا انسان وقتی با اهل معصیت و گناه باقی می

﴿است، خداوند متعال فرموده است:                   

                        

           ﴾  :خداوند در کتاب بر شما نازل »یعنی: [. 111]نساء

یچه شود، و آیات خدا به بازکرده است که چون شنیدید به خدا کفر ورزیده می

شود، با چنین کسانی منشینید تا آنگاه که به سخن دیگری بپردازند، گرفته می

 .«گمان در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بودبی
بنابراین، بر تو الزم است که صبر کنی و در شکیبائی از دیگران سبقت بگیری 

 شود فردا اصالح خواهد شد.و بدان که کسی امروز اصالح نمی

ترین کارها شروع کن و ترین و آسانات از سادهبیت اخالق خانوادهو در تر

من به قدرت الهی اطمینان دارم که اگر انسان صبر و شکیبائی داشته باشد و 

مواظبت بر نیکی نماید، همانا آیندة او موفقیت خواهد بود. خداوند متعال فرموده 

﴿است:                     

   ﴾  :ای کسانی که ایمان آورده اید! »یعنی: [. 211]آل عمران

)در برابر شداید و نامالیمات( شکیابئی روزید و )در مقابل دشمنان( استقامت و 

د و از )خشم( پایداری کنید و )از مرزهای مملکت خویش( مراقبت به عمل آوری

 .«خدا بپرهیزید، تا این که رستگار شوید

کنم و به او بنابراین، من شخصاً جوان را به صبر و شکیبائی توصیه می

شوند کم کم مفید ماندن تو با افرادی که مرتکب گناه میگویم: وقتی که باقیمی

دانیم ساختن از شود این بسیار خوب است، زیرا همانطور که میواقع می

 گیرد.کردن دیرتر انجام مینهدمم

اگر فرض کنیم که ما در کنار ساختمانی بزرگ و قوی و محکم هستیم، و اگر 

بخواهیم این ساختمان را منهدم کنیم به نظر شما اگر از ده تراکتور استفاده کنیم 



   

 

 
 

 

 

 

گیرد؟ مشخص است که در یک روز به طور کامل ساختن چقدر وقت میانهدام

اگر بخواهیم چنان ساختمان بزرگ و محکمی بسسازیم سه  شود، امامنهدم می

 گیرد.سال یا بیشتر وقت می

بنابراین، الزم است امور معقول را با امور محسوس مقایسه کنیم، پس وقتی که 

گیرد و تخریب و انهدام آن سه ساعت ساختن قصر و ساختمان سه سال وقت می

گیرد ها مدت درازی وقت میکشد همچنین ساختن دیانت و اخالق ملتطول می

 پس بر ما الزم است که صبر و شکیبائی پیشه کنیم.

شان را مشاهده هایی که پسران و دخترانخانواده :گویم کههمچنین می

کنند که به سمتی سالم و درست حرکت نموده اند برایشان جایز نیست، در می

داوند را بر این نعمت شکر ها خبرابر دعوت آنها به حق، بایستند بلکه باید خانواده

گویند که خدا از نسل آنها افرادی قرار داده که آنها را به سوی خوبی راهنمایی و 

دارند، سوگند به خدا کنند و آنها را از بدی برحذر داشته و باز میبه آن امر می

 ها نعمت بزرگتری است.ها و سواریکه این نعمت از نعمت ثروت و کا 

شان را تشویق سپاس خدا را به جای آورده و دختران و پسرانها باید وادهنخا

های آنها نوعی گویند بپذیرند گرچه شاید در گفتهنمایند، و آنچه که اینها می

شدن از دایرة اعتدال مشاهده شود، زیرا وقتی فرزندان ببینند که دعوت آنها خارج

گیری آنها خواهد روی و سختشدن زیادهشود این امر باعث کاستهپذیرفته می

 شد.

اما چیزی که باعث شده جوان دعوتگر به تنگ بیاید و ناراحت شود، این 

بینند، است که بعضی از خانوادة ما خود هیچ نوعی پذیرشی برای دعوت خود نمی

پس بر خانواده الزم است که از او بپذیرند و با او با راهنمایی و رفتار نیک 

و هم جوان دعوتگر هردو کارشان انجام گرفته و  برخورد نمایند، تا هم خانواده

 تکمیل شود. ای جوانان!! ای دعوتگران!!

 بر هر دعوتگر به راه خدا الزم است که اینگونه باشد:

 دهد شکیبا و بردبار باشد.بر دعوت خویش و به آنچه دعوت می

 ید صبر کند.آبر مشکالتی که برای دعوت پیش می

 شود باید صبر داشته باشد.او وارد می هایی که بربر آزار و اذیت



   

 

 
 

 

 

 

 قاعدة هفتم: رفتار با اخالق پسندیده

دعوتگر، باید اخالق دعوتگرانه داشته باشد، طوری کاه اثار علام در عقیاده و     

عبادت و هیئت و تمام رفتارش نمایان شود تا بتواند نقش دعاوتگر باه راه خادا را    

بین خواهد رفت، و اگار هام    بازی نماید و اگر برعکس باشد دعوتش سست و از

 موفق باشد موفقیت آن خیلی کم خواهد بود.

دارد به طور مثال شما در مورد مردی که مردم را از معامالت ربوی برحذر می

جو با خدا و پیامبرش گویید تو محارب و ستیزهخورد میو به کسی که ربا می

﴿هستی، چون خداوند در قرآن فرموده است:           

                           

   ﴾  :ای کسانی که ایمان آورده اید! از »یعنی: [. 279 -273]بقره

اقی مانده فرو گذارید، اگر مؤمن هستید، پس اگر خدا بپرهیزید و آنچه از ربا ب

 .«چنین نکردید بدانید که به جنگ با خدا و پیغمبرش برخاسته اید

ترسااند و باه یااد    گوید و آنها را از خدا میاین دعوتگر برای مردم موعظه می

 دهد.رود معامله ربوی انجام میاندازد، اما بعد خودش میخدا می

 اخالق و رفتار دعوتگری دانست؟! هرگز نه!!توان آیا این را می

گویاد  دارد، و آنها را مییا این که فردی مردم را از ترک جماعت برحذر می

تارین و  مشکل»فرموده است:  گوید: پیامبر نماز را با جماعت بخوانند و می :که

ه دانساتند کا  ترین نماز بر منافقین نماز عشاء و نماز صبح است اگر آنها مای سنگین

رفتند گرچاه باا   در این دو نماز چه پاداشی هست برای شرکت در جماعت آن می

 .(1)«باشد )روی دست و زانو راه رفتن( حالت لوکیدن

 کند.بینی که در نماز عشاء و صبح شرکت نمیاما خودش را می

 آیا رفتار و اخالق دعوتگر چنین است؟ هرگز نه..!!

بنادگان خادا از غیبات بپرهیزیاد، هماناا      گویاد: ای  بینید که مییا فردی را می

کند با کسی تشبیه داده غیبت از گناهان بزرگ است، و خداوند فردی را غیبت می

                                           
( و 81( کتاب انذان باب )115/  2( الفتح )157شماره ) بخاری به روایت ابوهریره  -(1)

 (.12( کتاب المساجد باب )151 – 252مسلم )



   

 

 
 

 

 

 

خاورد. و باه شادت ماردم را از غیبات برحاذر       که گوشت برادر مرده خود را مای 

دهاد. رفتاار   ة مجلس قرار میودارد، اما در مجالسش غیبت مردم را به عنوان میمی

 اید چنین باشد.دعوتگر نب

کردن کالم از فردی به فارد دیگار   ( نقلنميمةیا فردی مردم را از سخن چینی )

چینای از اساباب عاذاب قبار     گوید: ساخن دارد و میانگیزی برحذر میجهت فتنه

ه از کنار دو قبر گذشات و  ثابت است ک است، زیرا در حدیث صحیح از پیامبر 

بااه علاات گناااهی باازرگ عااذاب داده  شااوند وایاان دو عااذاب داده ماای»فرمااود: 

چینای  ، و دیگاری ساخن  کارده شاوند، اماا یکای از آنهاا از ادرار پرهیاز نمای      نمی

 .(1)«نموده استمی

انگیازد و از ایان کاارش بااکی     چینی میان مردم فساد برمای اما خودش با سخن

 ندارد!!

 آیا این است اخالق دعوتگر... هرگز!!

ت و معاامالت یاا اخاالق و رفتاار دعاوت      پس دعوتگر به آنچه از قبیل عباادا 

دهد باید خودش به آن چیزها عامل باشد تا دعوت او مورد قبول واقع شود و تا می

از آنهایی قرار نگیرد که اولین کسانی هساتند کاه آتاش جهانم باا آنهاا افروختاه        

 شود. والعیاذ باهللمی

واقاع ماا باه     برادران... اگر ما به حاالت خویش بنگریم خاواهیم یافات کاه در   

دهیم، بدون تردیاد کاه چناین    دهیم خودمان آن کار را انجام نمیآنچه دعوت می

تار اسات ماا را از    کاری کوتاهی بزرگی است، مگر این که توجه به آنچه مناسب

دهیم بازدارد... اینگونه که اگر فردی بلند شود و مردم انجام آنچه بدان دعوت می

د و آنها را برای این کار برانگیزد و تشویق نماید را به جهاد در راه خدا دعوت ده

یم باشاد، اماا   د به انادازة تاوان خاویش در جهااد ساه     که هریک با جان و مال خو

ایان   :توان گفت کهتری مشغول باشد در این صورت نمیخودش به کارهای مهم

 کند.دهد عمل نمیفرد به آنچه دعوت می

                                           
( 55(، کتاب الوضوء باب )879/  1( الفتح )211شماره ) ببخاری به روایت ابن عباس  -(1)

 (.81باب ) ة( کتاب الطهار292 – 111و مسلم به شماره )



   

 

 
 

 

 

 

دهد، اما شاهری کاه   خدا دعوت می فرض کنید فردی مردم را به جهاد در راه

او در آنجا است نیازمند علم شرعی و انتشار آن بین مردم است، پس چنین فاردی  

از جهادش با شمشیر و نیزه بهتر است، زیرا هر سخنی جائی  ،جهاد او با علم و بیان

گیرد به دالیلی که امری در درجة تر قرار میدارد. و چیز برتر گاهی در مقام پایین

برای بعضای خصاال دعاوت     تر است. بنابراین، پیامبر تری قرار دارد راجحایینپ

باود کاه از آن   دادن بعضای از کارهاا مشاغول مای    کرد، و لیکن خود باه انجاام  می

کردناد دیگار   گرفت که مردم فکار مای  تر بود و گاهی چنان روزه میخصال مهم

ت تا جایی که مردم فکر گرفروزه نخواهد ماند، و گاهی روزه نمیهیچ روزی بی

 گیرد.کردند که دیگر روزه نمیمی

خواهم که خودش را آراسته با اخالقی نماید برادران... من از هر دعوتگری می

اش که مناسب با شأن دعوتگر باشد، تا اینگونه بتواند دعوتگر حقیقی باشد و گفته

 بیشتر مورد قبول واقع شود.



   

 

 
 

 

 

 

 عوتگر و مردمقاعدة هشتم: شکستن حواجز بین د

بسیاری از برادران دعوتگر ما وقتی قومی را در حال ارتکاب منکاری مشااهده   

کنند تا به سوی آن قوم نروند و کنند غیرت دینی و نفرت از منکر آنها را وادار می

آنهااا را نصاایحت نکننااد، ایاان اشااتباه اساات!! و هرگااز حکماات، چنااین چیاازی را 

ش آنهاا برویاد و دعاوت بدهیاد، تبلیاغ      پذیرد، بلکه حکمت این است که پای نمی

های الهی تشویق نمایید و از عذاب الهی بترسانید. و نبایاد  کنید، و آنها را به نعمت

 بگویید: اینها فاسق هستند ممکن نیست من با آنها بنشینم!!

وقتی عالقه نداری با آنها بنشینی و دوسات ناداری باا آنهاا راه      !تو ای دعوتگر

روی، پاس چاه کسای آنهاا را باه      ادن آنها پایش آنهاا نمای   دبروی و برای دعوت

گیرد؟! آیا کسانی آنها را به آغوش بکشند کاه همچاون آنانناد؟! و یاا     آغوش می

 افرادی که علم و معرفتی ندارند، آنها را به دوستی برگزینند؟!

پس دعوتگر باید بردبار باشد و ناپسندی را تحمل کند و حاواجز باین خاود و    

د تا بتواند دعوت خود را به کسانی که نیازمند آن هستند و اگر تکبر مردم را بشکن

رساانم  بکند و سر باز زند و بگوید: اگر کسی پیش من آمد من دعوت را به او می

 است. و اگر کسی نیامد من مجبور نیستم! چنین فکری برخالف سیرة پیامبر 

در موسم حج  بر کند برایش معلوم است که پیامهرکسی تاریخ را مطالعه می

رفت و آنهاا را باه ساوی خداوناد متعاال دعاوت       شان میپیش مشرکین در اماکن

یا مردی هست که مرا پیش قاومش ببارد تاا    فرمود: آ، و روایت شده که میدادمی

کالم پروردگارم را به آنها برسانم، زیرا قریش مارا از رسااندن کاالم پروردگاارم     

 .(1)بازداشته اند

الگوی ما است، پاس برماا واجاب اسات      پیشه و عادت پیامبر ومادامی که این 

 مان همچون او باشیم.کردنکه در دعوت

                                           
( و گفته: این حدیث 21(، کتاب فضائل القرآن باب )2925ترمذی شماره حدیث ) -(1)

( و ابن ماجه شماره 21باب ) لسنة(، کتاب ا1781غریب و صحیح است. ابوداود شماره )

( 5( کتاب فضائل القرآن باب )8851ی شماره حدیث )(، و دارم18( المقدمه باب )21)

 ( این حدیث را روایت کرده است.891/  8و امام احمد در مسند به شماره )



   

 

 
 

 

 

 

 قاعدة نهم: استفاده از نرمی و مهربانی

مان به راه خدا تا حد ممکن از نرمی استفاده کنیم، زیرا الزم است ما در دعوت

است و نرم رفتااری  ای عائشه خداوند نرم رفتار و مهربان »فرموده است:  پیامبر 

ونت بخشد که در برابر خشدارد، و چیزهایی در برابر نرم رفتاری میرا دوست می

 .(1)«بخشدو دیگر کارها آن را نمی

و خداوند متعال بر پیامبرش منت نهاده که او را برای امتش نرم رفتار و مهربان 

﴿آفریده است، فرموده است:                     

        ﴾  :از پرتو رحمت الهی »یعنی: [. 159]آل عمران

است که تو با آنان نرمش نمودی. و اگر درشت خوی و سنگدل بودی از پیرامون 

 .«شدندتو پراکنده می

ز کارها به شدت و مردم را با خودت قیاس کن، اگر فردی تو را برای کاری ا

خواهد یابی که از تو میای میسختی مورد خطاب قرار دهد در وجود خود انگیزه

کند تا با آن فرد همانگونه که او با تو رفتار کرده رفتار کنی، و شیطان به تو القا می

خواهد انتقاد کند! و هرگاه که این فرد هدفش نصیحت نیست، بلکه این فرد می

خواهد از او انتقاد که فردی او را مورد خطاب قرار داده می انسان احساس کند

کند، ولی اگر با نرمی با آن فرد حرف بزند کند به راهنمایی و دعوتش توجه نمی

و بگوید: این کار درست نیست! و پس از آن وقتی راه حرام را به روی او بست 

ن شیوه خیر و خوبی راه حالل دیگر به او نشان دهد، تا در آن حرکت کند، و با ای

 بزرگی به دست خواهد آمد.

و شیوة رفتار پیامبر  و این چیزی که من گفتم از رهنمودهای خدا و پیامبر 

﴿است. خداوند متعال فرموده است:            

    ﴾  :مان آورده اید! )هنگامی ای کسانی که ای»یعنی: [. 111]بقره

که از پیامبر تقاضای مراعات و توجه بیشتر خود، برای حفظ و دریافت آیات 

                                           

 (.28باب ) ةلصل( کتاب البر وا2598 – 77مسلم به روایت عائشه ) -(1)



   

 

 
 

 

 

 

های )رعایتمان کن و ما را بپای... بلکه واژه (1)کنید( مگوئید: )راعنا(قرآن می

معنی دیگری را بکار برید تا یهودیان و مشرکان نتوانند از آن سوء استفاده هم

نظرنا( )بر ما نظر م آمیز بکارش ببرند( و بگوئید: )ازشت و دشناکنند و در مفهوم 

 «انداز، درمانگر، رعایتمان کن...(

ای دیگر ای نهی نموده به گفتن کلمهخداوند متعال وقتی آنها را از گفتن کلمه

به جای آن راهنمایی کرده است و فرموده: نگویید )راعنا( )رعایتمان کن و ما را 

: )انظرنا( )بر ما نظر انداز( پس تو هرگاه راهی را که خداوند بپای( بلکه بگویی

حرام قرار داده است بر روی مردم بستی، برای آنها دری را از خالل بگشا؛ زیرا 

مردم به ناچار باید حرکت کنند و باید کار کنند همانطور که در حدیث آمده 

ها )حارث( کاسب و)همام( ین نامبهتر. (2)«َوَهمَّام   َحاِرث   اأَلْسَماءِ  َأْصَدقُ »است: 

چنین رفتار نمود هنگامی که  کننده در امور خیر یا شر( است. و پیامبر )همت

گونه است؟ د، فرمود: آیا همة خرمای خیبر اینخرمای خیبر پیش او آورده ش

گفتند: نه، اما ما یک صاع از خرمای مرغوب را به دو صاع، و دو صاع را به سه 

فرمود: چنین نکنید، بلکه همه را به  خریم، پیامبر وب میصاع خرمای نامرغ

 .(3)درهم بفروشید و با آن درهم خرمای مرغوب بخرید

وقتی دروازة حرام را به سوی آنها بست راه جایز را برای آنها گشود  پیامبر 

و آنها را به راه حالل راهنمایی کرد که خرمای نامرغوب را بفروشند و با پول آن 

 مرغوب بخرند.خرمای 

پس برای دعوتگر مناسب است که وقتی آنچه ممنوع است، آن را برای مردم 

 بیان کند آنها را به آنچه مباح و جایز است راهنمایی کند.

                                           
رعونت )راعنا( از مادة رعی به معنی رعایت ولی یهودیان آن را از مادة )رعن( به معنی  -(1)

 گرفتند.یعنی حماقت می

 م(. 11ت /  19( کتاب اندب باب )1951ابوداود شماره ) -(2)

( 117/  1(. الفتح )2212(، )2211به شماره ) ببخاری به روایت ابوسعید و ابوهریره  -(3)

 (.13باب ) ة( کتاب المساقا1598 – 95، 91( و مسلم به شماره )39کتاب البیوع باب )



   

 

 
 

 

 

 

اما نرمی و مهربانی و استفاده از آن چیزی است که هرکس اگر به بررسی 

به امت مهربان  نسبت بپردازد خواهد دید که پیامبر  دستورات و سیرة پیامبر 

 بوده است.

و بارزترین مثال در این مورد داستان صحرانشینی است که وارد مسجد شد و 

ای از مسجد شروع به ادرارکردن نمود، مردم خواستند او را سرزنش در گوشه

آنها را از این کار  کرده و باز دارند، چون منکر بزرگی انجام داده بود، پیامبر 

شدند، و وقتی که صحرانشین ادرارش را تمام کرد،  بازداشت و آنها ساکت

دستور داد که بر محل ادرار یک دلو آب پاشیده شود و اینگونه آلودگی  پیامبر

رفع خواهد شد، سپس اعرابی را خواسته و فرمود: مساجد برای آلودگی مناسب 

 نیستند، بلکه مساجد فقط برای نمازخواندن و تکبیر و تالوت قرآن مناسب اند.

خدایا برای من و محمد »احمد روایت شده که آن مرد گفت:  و در مسند امام

با نرمی و یاددادن با او  چون محمد  «کن و همراه با ما بر کسی رحم نکنرحم 

 روبر شد.

خوانم این است که در دعوت به راه چیزی که من برادرانم را به آن فرا می

ند، زیرا آنها با نرمی به چیزهائی دست خدا و انکار منکر این راه را در پیش بگیر

 توانند آن را به دست بیاورند.گیری نمیکنند که با سختپیدا می



   

 

 
 

 

 

 

 سعة صدر جوانان در برابر اختالف نظر علماء :قاعدة دهم

هاای اساالمی پابناد هساتند بایاد      جوانان و دعوتگران را و آنهایی که به ارزش

ران داشاته باشاند و کسای را کاه باه      و دیگا  ءظرفیت و توان تحمل اختالف علماا 

عقیدة آنها در اشتباه قرار دارد معذور بدانند و این نکتة بسایار مهمای اسات؛ زیارا     

بعضی از مردم به دنبال اشتباه دیگران هستند تا از اشاتباهات آناان چیازی درسات     

کنند که برای آنها مناسب نیست و شخصیت آنهاا بارای ماردم ماورد ساؤال قارار       

ین اشاتباه بزرگای اسات. اگار بادگویی فارد عاامی از گناهاان بازرگ          بگیرد، و ا

کردن و غیبت عالم گناه بزرگی است، زیارا پشات سار    شود بدگوییمحسوب می

رسااند، بلکاه او و علام    بدگویی او را کردن تنها به شخصیت عالم زیان نمی ،عالم

عالقه شوند و بینند، زیرا وقتی مردم نسبت به عالم بیشرعی که دارد همه ضرر می

کند، گرچه آن عالم حاق  یا عالم از دیدگاه مردم افت کند سخن عالم نیز افت می

و هرگاه فردی بدگویی و غیبت این  ،بگوید و مردم را به سوی حق راهنمایی کند

شاود، و چناین کااری    عالم را بکند میان مردم و میان علم دینی این عالم حایل می

 خطر بزرگی است.

را بر حسن نیت و اجتهاد حمل کنناد   ءجوانان باید اختالف علماگویم: من می

 نکنند آنها را معذور بدانند، اما ایرادی ندارد که جواناا اشتباه می ءو در آنچه علما

با علماء در مورد نظراتی که از دیدگاه جوانان اشتباه است گفتگو کنند تاا علمااء   

دارند یا کسانی که علماء را در اشتباه برای آنها بیان کنند که علماء در اشتباه قرار 

کناد گفتاة   ها انسان فکر میدانند، خودشان در اشتباه هستند؟! زیرا بعضی وقتمی

عالم اشتباه است، اما بعد از بحث و مناقشه صاحت و درساتی گفتاه عاالم بارایش      

هماة فرزنادان آدم   »د دانسات کاه عاالم هام انساان اسات و       شاود. و بایا  ثابت می

 .(1)«کنندگان هستندرین خطاکاران توبهند و بهتکاراشتباه

و اگر کسی به لغزش و اشتباه عالم خوشحال شود، و آن را بین مردم پخش 

شود، و روش سلف چنین نبوده است. همچنین نماید، این کار باعث تفرقه می

                                           

باب  ةم( کتاب صفحه القیا2199( و ترمذی )818/  2( و دارمی )193/  8احمد: ) -(1)

( 92/  5) نةلس( ارناؤوط در شرح ا81( کتاب الزهد باب )1251( و ابن ماجه شماره )19)

 گفته است که سند این حدیث به روایت انس صحیح است.



   

 

 
 

 

 

 

زند دستاویزی برای توهین به آنها قرار دهیم نباید اشتباهاتی را که از حکام سر می

هایشان چشم بپوشیم، زیرا خداوند متعال فرموده است: از بسیاری از خوبی و

﴿                          

       ﴾  :ت ای مؤمنان! بر ادای واجبا»یعنی: [. 3]مائده

خدا مواظبت داشته باشید و از روی دادگری گواهی دهید، و دشمنانگی قومی 

. یعنی کینه و دشمنی با قومی نباشد شما را «شما را برآن ندارد که دادگری نکنید

عدالتی بکشد، زیرا عدالت واجب است و برای انسان جایز نیست که به بی

یرد و میان مردم پخش کند و های یکی از علماء یا حکام و یا دیگران را بگلغزش

 هایشان ساکت بماند چون چنین کاری عدالت نیست.از خوبی

ها هایت را پخش کند و خوبیاگر فردی بر تو مسلط شود و اشتباهات و بدی

هایت را پوشیده نگاه دارد، تو این کار او را جنایت بر خودت کاریو درست

دانی باید دیگران خود جنایت میکنی، پس وقتی چنین عملی را نسبت به تلقی می

را مانند خودت بدانی و همانطور که اشاره کردم که راه حل آن که فردی را تو 

کنی، این است که با آن فرد ارتباط برقرار کنی و با او مناقشه اشتباه کار گمان می

هایی هستند کنی که بعد از مناقشه موضع مشخص خواهد شد، زیرا چه بسا انسان

گردند و چه بسا از مناظره و مناقشه به آنچه صحیح و حق است باز میکه بعد 

شود که گفتة او درست بوده است و ما قبل افرادی که بعد از مناقشه مشخص می

 کردیم که اشتباه بوده است.از آن گمان می

َيانِ  لِْلُمْؤِمنِ  اْلُمْؤِمنُ »و  برای مؤمن چون یعنی: مؤمن  (1)«بَ ْعًضا بَ ْعُضهُ  َيُشدُّ  َكاْلبُ ن ْ

 سازد.ساختمانی است که برخی از آن برخی دیگر را محکم می

 فَ ْلَتْأتِهِ  اْلَجنَّةَ  َوَيْدُخلَ  النَّارِ  َعنِ  يُ َزْحَزحَ  َأنْ  َأَحبَّ  َمنْ »فرموده است:  و نیز پیامبر 
یعنی:  (2)«ِإلَْيهِ  يُ ْؤَتى َأنْ  ُيِحبُّ  الَِّذى النَّاسِ  ِإَلى َوْلَيْأتِ  اآلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِاللَّهِ  يُ ْؤِمنُ  َوُهوَ  َمِنيَُّتهُ 

                                           
(، کتاب 111/  1( الفتح )1121شماره حدیث ) بخاری به روایت ابوموسی اشعری  -(1)

 (.17( کتاب البر و الصله باب )2532/  15( و مسلم شماره حدیث )81اندب باب )

( و حدیث را عبدالرحمن بن عبد رب الکعبه از 11باب ) ة( کتاب اإلمار1311مسلم ) -(2)

 روایت کرده است. عمرو بن عاص 



   

 

 
 

 

 

 

هرکسی دوست دارد که از جهنم نجات پیدا کند و به بهشت برود، باید در »

حالی از دنیا برود که او به خدا و روز قیامت ایمان دارد و با مردم رفتاری داشته 

 .«باشد که دوست دارد با او چنان رفتار شود

 استقامت.و این است مفهوم عدل و 



   

 

 
 

 

 

 

 قاعدة یازدهم: مقیدکردن احساسات به مقتضای شرع و عقل

برای این بیداری و حرکت مبارک الزم است که احساسات آنها را از تعقال و  

اندیشه و از حرکت به مقتضای شریعت باز نادارد، زیارا اگار احسااس و شاور باه       

بیشاتر از  شاود کاه ضارر آن    مای مقتضای شرع و تعقل مقید نشود به طوفانی مبدل 

اش خواهد بود. بنابراین، ما باید دوراندیش باشیم، منظور ایان نیسات کاه در    فایده

خاواهم ایان را   برابر باطل سکوت را اختیار کنیم یا باطل را تایید کنایم، بلکاه مای   

بگویم که باید از در وارد خانه شویم و به اندازة توان خود تالش کنیم تا بارای از  

باطال از حکمات اساتفاده کنایم، زیارا راه حکمات گرچاه         بردن و نابودکردنبین

ممکن است طوالنی باشد، اما نتیجه و بازده آن برای همه رضاایت بخاش خواهاد    

های آتش باطل را فرو نشاند و خاموش بود، شاید بعضی وقتها شور و هیجان شعله

تواناد خااموش   کند، اما آتش زیر خاکستر که در آینده روشن خواهد شد را نمی

کند. بنابراین، برادرانم و فرزندان جوان اصحاب این حرکت و بیداری را به تاأنی  

خواهم که همة اقادامات  خوانم و از آنها میو آرامی و دوراندیشی و تعقل فرا می

خود را به مقتضای شریعت ودر چهارچوب سنجیده و ارزیابی نمایند و بیاندیشاند  

 کارد تاا از او الگاو   ه حکمتی استفاده میدر دعوت و تغییر منکر از چ که پیامبر 

 باشد.بهترین الگو می و را انجام دهند، زیرا پیامبر یکبرداری ن

خاواهیم امات   وقتی ما می :گویم کهو به برادرانم و جوانان بیداری اسالمی می

هاای  اسالمی را از خواب و غفلت بیدار کنیم، بر ما الزم است کاه بار پایاة اسااس    

خواهیم که حکمت بارای خادا   های ثابتی حرکت کنیم: زیرا ما میمحکم و برنامه

خواهیم که دین خدا در زمین خدا و بر بندگان خدا حکم باشد، و این باشد، و می

هدف بسیار بزرگی است که تنها با احساساات و شاور و هیجاان بدسات نخواهاد      

 آمد، پس الزم است احساسات خود را پابند شرع و عقل بکنیم.



   

 

 
 

 

 

 

دوازدهم: برپاکردن زیارت و سفر جوانان برای دیدار قاعدة 

 یکدیگر

خواهم که زیارت و سفر را برای دیدار یکدیگر ترتیب دهناد تاا   از جوانان می

شاان  ها ریشه بدواند، و از احوال خاویش و احاوال امات   محبت و دوستی در قلب

تیجاه  مطلع شوند و همه چون قلبی واحاد و فاردی واحاد قارار بگیرناد، باازده و ن      

سفرهای زیارتی برای دیدار بسیار خوب و مهم است و دیدارهای دور و نزدیاک  

اثر بزرگی خواهند داشت، و قسمت مهمی از این رهنمود به عهدة مربیاان از قبیال   

 مدیرها و اساتید است.



   

 

 
 

 

 

 

 قاعدة سیزدهم: ناامیدنبودن از کثرت مفاسد

که با حق به مبارزه ما نباید به سبب کثرت فساد در امت و از قدرت کسانی 

شدن امت ناامید شویم، زیرا حق همانطور که شمس الدین برخاسته اند، از اصالح

یعنی:  «الحق منصور وممتحن فال تعجب فهدي سنة الرحمن»گفته است:  /زرعی 

شود، تعجب نکن، زیرا سنت الهی چنین حق پیروز است و با مشکالت مواجه می

﴿ت: است. نبرد باطل با حق ضروری اس            

                ﴾  :اینگونه برای »یعنی: [. 81]فرقان

هر پیغمبری گروهی از بزهکاران را دشمن ساخته ایم و همین بس که خدای ترا 

 .«راهنما و یاور باشد

خواهند مردم را گمراه کنناد و حاق را بار آنهاا مشاتبه      مان میبزهکاران و مجر

گرداننااد و باار مااردم مساالط گردنااد و آنهااا را ساااکت کننااد، امااا خداونااد متعااال 

﴿فرماید: می             ﴾     و همین بس خدای تاو یااور بارای

 ز دارند.خواهند او را از راه حق باکسی که دشمنان پیامبر می

پس ما نباید ناامید شویم، بلکه باید نفس طوالنی داشته و منتظر بمانیم و انجاام  

خواهناد افکاار   شوند کاه مای  از آن پرهیزگاران خواهد بود، زیرا افرادی یافت می

کنناد  سالم جوانان را به افکار منحرف تبدیل کنناد و بارای هادفی کاه دنباال مای      

م را گمراه و آنها را به حق مشکوک ساازند و  کنند تا محقق شود و مردتالش می

آنها را از انتشار حق بازدارند، اما حادثه و فاجعه برای آنها اتفاق خواهد افتاد، زیرا 

خواهد که حق را با سلیقه و فکرش کنار بزند بال و مصیبت بر او هر انسانی که می

خواساتگاه   کناد، پاس امیاد   خواهد آمد، چون خداوند دین و کتابش را یاری می

نطور کاه  توانمدی برای ادامه راه دعاوت و تاالش بارای موفقیات آن اسات، هماا      

 گیرد.افتادن دعوت قرار می خیرناامیدی سبب شکست و به تأ

ترین روزی که از سوی و نظر دوراندیشانة او در سخت به امید بزرگ پیامبر 

شاته باود و او   قومش با آن مواجه شد، بنگرید و آن روزی باود کاه از طاائف برگ   

خاردان خاود را بارای    آنها را دعوت داده و آنها دعوتش را نپذیرفته بودند، و بای 

به محلی به ناام )قارن الثعالاب(     اذیت و آزار پیامبر تحریک کردند، وقتی پیامبر 



   

 

 
 

 

 

 

رسید، جبرئیل او را صدا زد، و گفت: خداوند گفتة تاو را شانید و همچناین گفتاة     

هاا )ملاک   واب رد دادند را شنید، اکنون فرشاتة کاوه  قومت را که چگونه به تو ج

الجبال( را پیش تو فرستاده تا به آن در مورد آنها هر دستوری که بخواهی بادهی؛  

ها مرا صدا زد و به من سالم کارد، ساپس گفات: ای    فرشته کوه»فرمود:  پیامبر 

باه  خاواهی دو کاوه طاائف را    دهم، اگر مای خواهی انجام میمحمد! هرچه تو می

فرمود: نه، بلکه مان   زنم تا در میان آن دو کوه هالک شوند، پیامبر یکدیگر می

امیدوارم که خداوند از ایشان نسلی را به وجاود بیااورد کاه تنهاا خادای یگاناه را       

 .«ستند و با او کسی را شریک نگیرندبپر



   

 

 
 

 

 

 

 قاعدة چهاردهم: ارتباط با مسئولین امور

و قضات و افراد ادارات و دیگر سران حکومتی ما باید با مسئولین امور، حکام 

ارتباط داشته باشیم، و نباید بر آنها جفا کرده و احساس کنیم که راه ما با آنها فرق 

کند، و ما کجا و آنها کجا؟ زیرا وقتی چنین احساس کنیم ممکن است اصالح می

 ِللَّ هِ  تَ َواَض عَ  َم نْ »مشکل شود، بلکه ما باید برای رسیدن به حق فروتن باشایم، زیارا:   
 برد.: هرکسی به خاطر خدا فروتن باشد خداوند مقام او را باال می(1)«اللَّهُ  َرفَ َعهُ 

ها و کساانی  ارگان اگر ما با مسئولین امور و حکام و قضاوت و سران ادارات و

که امور مسلمین را به دست دارند ارتباط داشاته باشایم و میاان ماا و آنهاا تفااههم       

 ، حتماً به حکم الهی نتیجة خوبی در پی خواهد داشت.برقرار باشد

های ما را به یکدیگر نزدیک کناد، و ماا را از   خواهم که قلبو از خداوند می

دهناد و از  خدا و پیامبرش را حاکم قرار مای  ،افرادی بگرداند که در امور خویش

ر ماا  خواهم که به ما نیت عطاا نمایاد و آنچاه از شاریعت کاه با      خداوند تعالی می

پوشیده مانده آشکار کند، همانا او بخشنده و بزرگوار است و سپاس برای خادا و  

و آل و  پروردگار جهانیان اسات، و درود و رحمات خادا بار پیامبرماان محماد       

 اصحابش باد.

                                           
 (.19اب )( کتاب البر والصله ب2533 – 19مسلم به روایت ابوهریره شماره ) -(1)



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم

 رهنمودهایی برای جوانان

 بیداری اسالمی



   

 

 
 

 

 

 

 

 هاها و پاسخپرسش

 

 حکم معوت به راه خدا

دادن به راه خدا بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است، یا تنهاا  ا دعوت{ آی1}

و طالب است، و آیا برای فرد عامی جایز است که به راه خدا دعوت  ءوظیفة علما

 دهد؟

دهد، دارای علام و بیانش باشاد، فرقای     * اگر انسان در آنچه به آن دعوت می

که در پی علم آماوختن در   ایاشد یا طلبهب نماکند که عالمی بزرگ و بزرگنمی

فرماوده   داند، باشد، زیرا پیاامبر  تالش است یا فرد عامی که مسئله را به یقین می

، الزم . بناابراین (1)«حتای اگار یاک آیاه باشاد     از من به مردم تبلیغ کنیاد،  »است: 

نیست دعوتگر مراحل بزرگی از علم و دانش را کسب کرده باشد، بلکاه بایاد باه    

دهد عالم باشد، اماا اگار جاهالناه بناابر احساساات،      دان دعوت میآنچه مردم را ب

 مردم را دعوت دهد جایز نیست.

دهند، و بر اثر بینم که بدون علم به راه خدا دعوت میبرادرانی را می

دهند، و اموری را احساسات چیزهائی را که خداوند حرام نکرده حرام قرار می

نش واجب نکرده است، و این کار بسیار گردانند که خداوند بر بندگاواجب می

کردن حرام خدا خطرناکی است، زیرا تحریم آنچه خدا حالل کرده مانند حالل

دانستن آنچه خدا حرام کرده مورد است؛ پس وقتی آنها دیگران را به خاطر حالل

دهند دیگران نیز آنها را برای حرام قراردادن حالل خدا سرزنش نکوهش قرار می

 ﴿د، و خداوند متعال فرموده است: خواهند کر          

                               

                      ﴾ 
رود، به تان میو به خاطر چیزی که تنها بر زبان»یعنی: [. 117 -111]نحل:  

دورغ مگویید، این حالل است و آن حرام و در نیتجه به خدا دروغ بندید کسانی 

                                           
 ( شده است.25تخریج این حدیث در صفحة ) -(1)



   

 

 
 

 

 

 

مندی ایشان از گردند )سودجویی و بهرهبندند رستگار نمیکه بر خدا دروغ می

ه به آخرت( کاالی کمی است و عذاب دردناکی جهان ناچیز است، و با توج

)پس از پایان به آخرت( کاالی کمی است و عذاب دردناکی )پس از پایان 

 .«زندگی دنیوی( دارند

داند دعوت بدهد، بلکه و فرد عامی نباید در حالی که علم ندارد و چیزی نمی

﴿نخست باید علم بیاموزد، زیرا خداوند متعال فرموده است:       

            ﴾  :بگو: این راه من است که »یعنی: [. 113]یوسف

 .«خوانممن با آگاهی و بینش به سوی خدا می

بنابراین، باید با علم و بینش به راه خدا دعوت داد، اما در منکر و زشتی 

معروف و نهی از منکر تواند امر به مشخص و در معروف و خوبی مشخص می

 کند.

خواهد دعوت بدهد باید قبل از دعوت علم داشته باشد، زیرا کسی اما اگر می

دهد همانطور که مشخص و آشکار است بیشتر از اصالح که بدون علم دعوت می

انگیزد. خالصه این که الزم است انسان نخست علم بیاموزد، و سپس فساد برمی

ظاهر و آشکار و در امرکردن به کار خوبی که دعوت بدهد، بجز در منکرات 

توان امر به معروف و نهی از منکر مشخص و آشکار است در چنین مواردی می

 نمود.

 

 فرق عالم و معوتگر

 { تفاوت عالم و دعوتگر چیست؟2}

* تفاوت عالم و دعوتگر مشخص است، دعوتگر کسی است که برای رساندن 

ا تشویق و گااهی باا   کند و گاهی آنان را بمی ردم تالشقانون و شریعت الهی به م

 خواند.دادن از عذاب الهی به راه خدا فرا میبیم

و عالم کسی است که خداوند به او علم داده است، و ممکن است عالم 

دعوتگر باشد و ممکن است دعوتگر نباشد، او در حق علم خویش بسیار کوتاهی 

خواند، زیرا پیامبران  و کامل پیامبر توان وارث به حق نموده است و او را نمی



   

 

 
 

 

 

 

والسالم( دیناری و درهمی از خود بجای نگذاشتند، بلکه آنها علم  ة)علیهم الصال

 اْلُعَلَماءَ  ِإنَّ »فرموده است:  ترکه برای مردم گذاشتند، پیامبر  را به عنوان ارث و
 َأَخذَ  فَ َقدْ  بِهِ  َأَخذَ  َفَمنْ  اْلِعْلمَ  َورَّثُوا ِإنََّما ِدْرَهًما َوالَ  يَنارًادِ  يُ َور ثُوا َلمْ  األَنِْبَياءَ  ِإنَّ  األَنِْبَياءِ  َورَثَةُ 
وارثان پیامبران اند، و همانا پیامبران از خود  ءهمانا علما»یعنی:  (1)«َواِفر   ِبَحظ  

پس هرکسی بلکه علم را به میراث گذاشتند، درهم و دیناری به ارث نگذاشتند، 

 .«ست آورد بهرة بزرگی بدست آورده استعلم را گرفت و بد

ای که پس هرکسی که علم بیاموزد و به راه خدا دعوت بدهد او بحق به اندازه

دستورات پیامبران را اجرا می کند، به همان میزان وارث به حق پیامبران شمرده 

توان دعوتگر بود اگر گویند: بدون علم هم میشود، اما این که بعضی میمی

این است که بدون علم فراوانی که بتواند فتوا بدهد و مناظره کند و شان هدف

توان گفتة آنها را پذیرفت، اما اگر منظورشان این مسایل را استدالل نماید، می

توان دعوت بدهد، در حالی که آنچه را که به آن دعوت است که فرد می

رادی را که به داند، بدون تردید چنین سخنی درست نیست و من افدهد نمینمی

دارم، خواهند مردم را به حق دعوت دهند از این کار برحذر میاین صورت می

اش از اصالح بیشتر است. همانطور که چنین فردی فسادانگیزی و خرابکاریزیرا 

 مشاهده شده است.

                                           
(، المقدمه 228( و ابن ماجه به شماره )1( کتاب باب العلم )8111ابوداود به شماره ) -(1)

 1( وارناؤوط در شرح السنه )19( کتاب العلم باب )2132( و ترمذی به شماره )17باب )

 ته است.( به روایت ابوداود این حدیث را حسن دانس271/ 



   

 

 
 

 

 

 

 مؤمنین مر موستی با یکدیگر

تر ورزیاادن بااه امااور مساالمین ایاان حاادیث کااه بیشاا{ آیااا در باااب اهتمااام8}

من َلْم يهتم ب أمور »کنند، صحیح است: های خویش بیان میدعوتگران در سخنرانی
هرکس به امور مسالمین اهتماام ناورزد از آنهاا     »؟ یعنی: (1)«المسلمين فل يس م نهم

 .«نیست

دانم که آیا با * این حدیث یکی از احادیث مشهور میان مردم است، اما نمی

ا نه؟ اما باید دانست که مفهوم این حدیث ثابت است ی این عبارت از پیامبر 

دهد در حقیقت اسالمش میت نمیدرست است، زیرا فردی که به امور مسلمین اه

 َمَثلُ »ثابت است که فرمود:  است، زیرا در حدیث صحیح از پیامبر  ناقص
 لَهُ  َتَداَعى ُعْضو   ِمْنهُ  َتَكىاشْ  ِإَذا الواحد اْلَجَسدِ  َمَثلُ كَ  َوتَ َراُحِمِهمْ  تَ َواد ِهمْ  ِفى اْلُمْؤِمِنينَ 
ها در محبت و رحمت و مثال مسلمان»یعنی:  (2)«َواْلُحمَّى بِالسََّهرِ  اْلَجَسدِ  َسائِرُ 

مهربانی اش با یکدیگر مانند یک جسد است که هرگاه عضوی از آن بدرد آید 

 .«کنددیگر اعضای بدن در تب و بیداری با آن همراهی می

يَ اِن، ِلْلُم ْؤِمنِ  اْلُم ْؤِمنُ »است:  فرموده و پیامبر  یعنای:   (3)«بَ ْعًض ا بَ ْعُض هُ  َيُش دُّ  َكاْلبُ ن ْ

مؤمن در همکاری با ماؤمن مانناد سااختمانی اسات کاه برخای برخای دیگار را         »

و این دو حدیث و امثال آن به معنی و مفهاوم آن گفتاه مشاهور     «سازدمحکم می

هاای  آیا این حدیث مشهور از گفته رسد کهاست، اما اکنون دقیق به ذهن من نمی

 است. ءهای بعضی از علمایا از گفته پیامبر 

 

 

 

 

                                           
ضعیف قرار داده است، نگاه کنید به کتاب سلسله انحادیث  /این حدیث را شیخ آلبانی  -(1)

 (.812، 811، 811، 819/  1) ةالضعيف

( و مسلم به 27( کتاب اندب باب )152/  11( الفتح )1111بخاری شماره حدیث ) -(2)

 (.17( کتاب البر و الصاله باب )2531/  11شماره )
 ( برای تخریج حدیث.15ه به صفحة )نگا -(3)



   

 

 
 

 

 

 

 «معوتگر باید نسبت به هرچیزی شناخت ماشته باشد»

 { آیا بر دعوتگران الزم است که دارای بینش و علم باشد؟1}

باشد، زیارا  ( در عربی که به معنی دعوتگر است صیغة مبالغه میةعي* کلمة )دا

شاود، مانناد   ر اسم فاعل و صیغة مبالغه فقط برای مفهاوم مبالغاه اضاافه مای    )ت( د

پس دعوتگر یعنی کاه   ،باشدعالمه که به معنی فردی که دارای علم زیاد است می

 کارش دعوت است، پس باید او دارای شناخت و بینش وسیع علمی باشد.

تاو  دهاد، باه عناوان مثاال     اما کسی که فقاط باه مسائلة مشخصای دعاوت مای      

خواهی فردی را برای حضور در نماز جماعات دعاوت بادهی، در ایان ماورد      می

کااافی اساات کااه تااو باادانی کااه حضااور در نماااز جماعاات واجااب اساات، و       

ورزیدن و عدم حضور در جماعت خروج از راه مؤمنین است، زیرا مؤمنین تخلف

 يَ َتَخلَّ  ُ  الَ »گویاد:  می سبه نماز جماعت اهمیت قایل بودند که عبداهلل بن مسعود 
َها  ِف ي يُ َق امَ  َحتَّ ى ال رَُّجَلْينِ  بَ  ْينَ  يُ َه اَدى ي ؤتي بِ هِ  الرَُّج لُ  َك انَ  َلَق دْ وَ  ،َأْو مريض ُمَناِفق   ِإال َعن ْ
از شرکت در نماز جماعت بجز فرد منافق یا بیماری کس دیگر »یعنی:  (1)«الصَّ    

شادند و از  عات آورده مای  افراد به نماز جما ورزد، و در زمان پیامبر تخلف نمی

 .«دادندبس که ناتوان بودند آنها را بلند کرده و در میان دو مرد در صف قرار می

و از آنجا که باید به مسئله علم داشته باشی اگار تاو نصوصای را کاه در ماورد      

تاوانی کاه فاردی را کاه در حضاور در نمااز       دانی مای نماز جماعت وارد شده می

 کند به شرکت در نماز جماعت دعوت بدهی.جماعت تنبلی و سستی می

اما نباید مردم را به ترک معامالت نامشروع دعاوت دهای، و آنهاا را از انجاام     

دانی. مهم این معامالت برحذر داری و در حالی که تو از آن معامالت چیزی نمی

است که دعوتگر از این نظر که دعوتگر است کسی اسات کاه شاناخت و بیانش     

تواناد تنهاا وظیفاه و شاغل خاود را      داناش دارد، و اینگوناه مای    وسیعی در علام و 

 دعوتگری کند.

گاویم:  دهد، میای مشخص و خاص دعوت میاما فردی که مردم را در مسئله

 هرکسی حقی را دانست به آن دعوت بدهد.

                                           
 (.11( کتاب المساجد، باب )151 – 257، 251مسلم شماره ) -(1)



   

 

 
 

 

 

 

دهاد  و این که ما گفتیم علم برای دعوتگر به آنچه مردم را باه آن دعاوت مای   

ن نیست، زیرا گااهی ماردم را باه مسائلة مشخصای دعاوت       ی با آ، منافشرط است

تبلیاغ  »فرماوده اسات:    دهی و تو در آن مسئله علم و آگاهی داری. و پیامبر می

 .«د از طرف من حتی اگر یک آیه باشدکنی

 

 «از طرف من به مرم  تبلیغ کنید، حتی اگر یک آیه باشد»

یاک آیاه    ماردم هرچناد  تبلیغ کنید از مان باه   »که  { مفهوم گفتة پیامبر 5}

 دهند.چیست؟ بعضی از مردم این حدیث را روش دعوت خویش قرار می «باشد

باه   «تبلیغ کنید از من»فرموده است:  * توجیه این مسئله این است که پیامبر 

 شاود از کاالم پیاامبر    معنی این که ما به یقین بدانیم که آنچه به مردم تبلیاغ مای  

چیزی نگفته است، زیرا  این کار انجام گرفته و او  است و یا در حضور ایشان 

داناد و آن را  پس چیزی که انسان نمی «تبلیغ کنید از من»فرموده است:  پیامبر 

دهد در حقیقت او از پیامبر چیزی به مردم تبلیغ نکرده، بلکاه  نسبت می به پیامبر 

که برای  توان دلیل گرفتاز جیب خودش درآورده است، پس از این حدیث می

نسابت   هیچ فردی جایز نیست که سخنی را که از پیاامبر ثابات نشاده باه پیاامبر      

 بدهد.

 

 مامن به راه خدا است؟ای از معوتآیا تدریس علو  شرعی شاخه

هاا از ناوع دعاوت باه راه     { آیا تدریس علوم شرعی در مدارس و دانشگاه1}

 کند؟یافت میشود، با توجه به این که مدرس حقوق درخدا شمرده می

وب سا حشاریعت از اماور مساتحب و طلاب علام م     * تردیدی نیست که تعلیم 

شود، اما این که آیا تدریس دعوت به راه خدا است؟ بستگی به مادرس دارد،  می

اگر مدرس از فرصت قرارگرفتن او میان طالب استفاده نماید و آنها را به راه نیک 

تاوان  ه و نیکو بارای آنهاا باشاد مای    و خیر راهنمایی کند و در عمل الگوی شایست

دادن باه راه خادا دانسات، اماا اگار مادرس فقاط درسای         عمل تدریس را دعوت

خشک را برای آنها بخواند یا توضیح دهد طوری که گویا او فقط یک تئاوری و  

 دادن به راه خدا دانست.توان از باب دعوتکند کار او را نمیمسئله را بیان می



   

 

 
 

 

 

 

درس از ناوع اول باشاد او دعاوتگر باه راه خادا اسات،       خالصه این که اگر ما 

 گرچه از بیت المال حقوق دریافت کند ضرری نیست.

و باید دانست که بسیاری از مردم قبل از این که با زبان دعوت دهند باا حالات   

دهند بسیاری از طالب سیمایشان سیمای علم و اندیشاه و عباادت   خود دعوت می

کنناد، تاا جاائی    بینند از او بیشتر پیروی میرا می است که مردم وقتی چنین فردی

 کنند.که از سخنان دیگران به این اندازه پیروی نمی

 

 هرکسی منکری را مید

هرکسای از شاما منکاری را دیاد بایاد آن را باا       »فرموده است:  { پیامبر 7}

هاد  دست تغییر دهد و اگر نتوانست آن را با دست تغییر دهد با زبان آن را تغییر بد

ترین مرحلة ایماان  و این ضعیفو اگر با زبان نتوانست در دل خود آن را بد بداند 

بینایم کاه   م را مای حدود و اندازة توانایی چیست، با این کاه بیشاتر مارد   . (1)«است

را متمسک خاویش قارار داده    «در دل خود آن را بد بداند»قسمت آخر حدیث 

 اند؟

تواند منکر را باا دسات تغییار    انسان می* استطاعت به معنی توانایی است، اگر 

دهد بر او واجب است که با دستش برای تغییر منکر اقدام کناد، مثال ایان کاه در     

کاری را مشاهده کنی و در توان تو باشاد کاه آن   دست فردی وسیلة لهو و بیهوده

وسیله را از دست او بگیری و بشکنی در چنین صورتی الزم است که اقدام کنای،  

چنین کاری فقط در توان حکام است پس بر تو الزم است کاه در مرحلاة   اما اگر 

دوم یعنی اقدام به تغییر منکر با زباان اساتفاده کنای و باه ایان صاورت از آن فارد        

بخواهی تا خودش وسیلة حرام را بشکند یا مسئله را به اطالع حاکم و مسئولی کاه  

ائی و قدرتی هم نداشته باشای  تواند این وسیله را بشکند برسانی، اگر چنین توانمی

کمترین کار در اقدام به تغییر منکر این است که در دل خود آن چیاز را ناپساند و   

ای هسات کاه   زشت بدانی و کنار فردی که با آن آلوده هست ننشینی. اینجا مسئله

دهنادة  بعضی مردم کنار انجام ،دانند و آن این است کهبسیاری از مردم آن را نمی

گویند: گناهش به گردن خودش است. چنین چیازی درسات   شینند و مینگناه می

                                           
 (.21( کتاب اإلیمان باب )19 – 731شماره ) مسلم به روایت ابی سعید  -(1)



   

 

 
 

 

 

 

گانه یعنی: دسات و  نیست، بلکه مؤمن در هنگام مشاهدة گناه با یکی از مراتب سه

 زبان و قلب باید برای تغییر منکر اقدام نماید.

و مشخص است که هرکسی کاری را در قلبش ناپسند بداند، ممکن نیست در 

ن کار بنشیند، بلکه باید از آنجا بلند شود و از آن مکان فاصله دهنده آکنار انجام

﴿بگیرد، خداوند متعال فرموده است:                   

                        

         ﴾  :خداوند در کتاب بر شما نازل »یعنی: [. 111]نساء

شود و آیات خدا کرده است که چون شنیدید که به آیات خدا کفر ورزیده می

شود با چنین کسانی منشینید تا آنگاه که به سخن دیگری به بازیچه گرفته می

 .«ورت شما هم مثل آنان خواهید بودگمان در این صبپردازند بی

دهندة گناه همنشین است باا او در گنااه شاریک اسات،     پس کسی که با انجام

دهنادة  گرچه خودش گناه را انجام نداده، مگر این که برای نشستن در کنار انجاام 

 گناه مجبور باشد، زیرا بر فرد مجبور گناهی نیست.

 

 «های مسلمینمر سرزمینموضع مسلمانان مر برابر گناهان منتشر »

{ موضع مسالمان در برابار بسایاری از گناهاان منتشار شاده در کشاورهای        3}

 حجابی زنان، ترک نماز و... چیست؟اسالمی، مانند: ربا، بی

هرکسای منکاری   »ده و فرموده است: موضع مسلمانان را تعیین نمو * پیامبر 

زبانش آن را تغییر دهد و اگر  را دید با دستش آن را تغییر بدهد، و اگر نتوانست با

 .«ترین مرحلة ایمان استو این ضعیفنتوانست در قلبش آن را بد بداند 

 شود:طبق این حدیث تغییر منکر به سه صورت انجام می

 مرحلة اول تغییر با مست:

تی داشتی که منکر را با دست تغییر دهی منکر را تغییر بده، و راگر تو چنین قد

اش انجام گیرد و او مسائول  کر در خانهسلمان ممکن است که مناین زمانی برای م

خانه باشد و در چنین حالتی تغییر منکر با دست ممکن است، آیاا اینطاور نیسات؟    

اش شد و در آن وسیله لهاو و لعبای را مشااهده کارد و خاناه      اگر مردی وارد خانه



   

 

 
 

 

 

 

باید وسیلة لهو را  خانة او است، و فرزند و خانواده همه مال او هستند، چکار کند؟

 تواند چنین کاری بکند.بشکند چون او می

 مرحلة مو  تغییر منکر با زبان:

تواند منکر را با دست تغییر دهد، باید از مرحلة دوم یعنی تغییر با زبان اگر نمی

 کار گیرد و تغییر با زبان بر دو صورت است:

م ایان منکار دسات    دهندة منکر بگوید: از انجاا این که به انجامصورت اول: 

 کرد او را از انجام منکر بازدارد.بکش و اگر موقعیت ایجاب می

تواند چنین کاری کند مسئله را به اطالع مسئولین امار  اگر نمی صورت مو :

 برساند.

 مرحلة سو  تغییر با قلب:

توانست منکر را با دستش یا زبانش تغییر دهد باید آن را با قلبش تغییر اگر نمی

 ترین مرحلة ایمان است.ین ضعیفدهد و ا

تغییر و انکار قلبی یعنی این که در دل آن کار را ناپسند بداند و از وجاود ایان   

 گرفت.کار متنفر باشد و دوست داشته باشد که چنین کاری انجام نمی

ن در حادیث باه آ   ای هست که باید به آن توجه کرد و پیاامبر  در اینجا نکته

آیا منظور از دیدن  «ری دیدهرکسی از شما منک»فرموده: اشاره کرده است، زیرا 

 منکر در اینجا بصری یا علمی یا ظنی است؟

اما ظنی اعتباری ندارد، زیرا سوء ظن و بدگمانی نسبت به مسلمانان جایز نیست 

 و فقط دیدن با بصر و علم مطرح است.

د، و دیادن  کنمنکر را مشاهده می ،اما دیدن بصری یعنی این که انسان با چشم

بیند بشنود و یا فرد مورد اعتماادی باه او خبار دهاد. در اینجاا      علمی یعنی اگر نمی

از ما خواسته در مورد هار فاردی حکام باه       شود که پیامبر برای ما مشخص می

انجام منکر تا زمانی که ندیده ایم نکنیم. و فرموده: هرکسی از شما منکری را دید 

اگر نتوانست با زبان آن را تغییر دهد و اگار نتوانسات   با دستش آن را تغییر دهد و 

 ترین مرحلة ایمان است.در قلبش آن را ناپسند بداند و این ضعیف



   

 

 
 

 

 

 

نشاینیم و باا قلاب آن کاار را باد      گویند: ما با اهل منکار مای  بعضی از مردم می

هد شویم یا نه؟ خادا شاا  کنیم، آیا گناهکار میدانیم، و قلباً آن کار را انکار میمی

 دانیم.است که ما منکر را در قلب خود زشت و ناپسند می

ای، چون اگر قلباً آن گویم: تو با قلب خود منکر را انکار نکردهدر جواب می

کرد، پذیرفت و انکار میو جوارح تو هم آن را نمی ءدانستی اعضارا ناپسند می

 اْلَجَسدُ  َصُلحَ  َصُلَحتْ  إَذا ْضَغةً مُ  اْلَجَسدِ  ِفي َوِإنَّ  َأاَل »فرموده است:  زیرا پیامبر 
همانا در بدن آدمی »یعنی: . (1)«اْلَقْلبُ  َوِهيَ  َأاَل  ،ُكلُّهُ  اْلَجَسدُ  َفَسدَ  َفَسَدتْ  َوِإَذا ُكلُُّه،

تکه گوشتی است اگر اصالح شود، تمام بدن اصالح خواهد شد و اگر فاسد باشد 

 .«لب آدمی استتمام بدن فاسد خواهد شد، همانا آن تکه گوشت ق

دانست ممکن بود، تو کنار کسانی که و آیا اگر قلبت آن منکر را ناپسند می

﴿دهند بنشینی؟ بنابراین، خداوند متعال فرموده است: آن را انجام می     

                              

               ﴾  :یعنی: [. 111]نساء

خداوند در کتاب بر شما نازل کرده است که چون شنیدید که به آیات خدا کفر »

نید تا شود با چنین کسانی منشیشود و آیات خدا به بازیچه گرفته میورزیده می

گمان در این صورت شما هم مثل آنان آنگاه که به سخن دیگری بپردازند بی

 .«خواهید بود

کنناد وقتای از محال انجاام کاار      های بیچاره گمان میبنابراین، بعضی از عامی

زشت و گناه بنشینند و در قلاب آن را ناپساند بدانناد کاافی اسات و مفهاوم گفتاة        

و زبان نتوانست منکر را تغییر دهد با قلبش آن را  که فرموده: اگر با دست پیامبر 

انکار کرده و بد بداند، همین است، اما همانگونه که برایتان بیان کردم کسای کاه   

منکر را در قلبش بد بداند ممکن نیست با انکار قلبای در محال انجاام منکار بااقی      

اقعیات  بماند و نه از نظر شاریعت چناین چیازی امکاان پاذیر اسات و ناه از نظار و        

                                           
(، و مسلم به 89( کتاب اإلیمان، باب )158/  1(، الفتح )52بخاری، شماره حدیث ) -(1)

روایت  (، حدیث را نعمان بن بشیر 21، کتاب المساقاه، باب )(1599 – 117شماره )

 نموده است.



   

 

 
 

 

 

 

دانم و با اهل منکار  گوید: من این منکر را ناپسند میزندگی مردم، و کسی که می

گوید. یکی به من گفت: تو با این سخن خاود نشساتن باا    همنشین است، دروغ می

دهی، زیرا تراشیدن ریش از کسانی که ریش خود را تراشیده اند را حرام قرار می

 منکرات است!!

دادن منکر، دوم اثر منکار، و  مطلب داریم، اول انجام در جواب باید بگویم: دو

دهاد بایاد او را باازداری و    هرگاه شما کسی مشاهده نمودید که منکار انجاام مای   

کارش را رد کنی تا منکر را رها کند، و اگر چنانچه از منکر دست نکشید تو نباید 

. اماا هرگااه   با او بنشینی، زیرا یک نوع انکار قلبی این است کاه از او جادا شاوی   

گروهی از مردم را دیدید که منکرات را انجام داده اند و زماانی کاه تاو رسایدی     

آنها منکر را انجام داده بودند و کارشان را تمام کرده و اثر منکر باقی مانده است. 

سؤال اینجا است که آیا نشستن با آنها جایز است یا نه؟ بلاه نشساتن باا آنهاا جاایز      

کنی اثر منکر است نه خود منکر. بنابراین، بایاد باه   شاهده میاست، زیرا آنچه تو م

فرق اثر منکر با تلبیس با خود منکر توجه داشت و نباید هردو را با یکدیگر خلاط  

 کرد.

پس با افرادی که در حال تراشیدن ریاش هساتند ننشاین، اماا بعاد از تراشایدن       

توانی باا آنهاا   بینی میا میهریش وقتی آنها را در بازار یا دم در مغازه و دیگر جاه

نبایاد فرصات را از دسات    بنشینی، اما اگر امکان داشت که آنها را نصیحت کنایم  

کنیم، کنیم. بنابراین، آنها را نصیحت میما اثر گناه را در آنها مشاهده میداد، زیرا 

چون نصیحت آنها در واقع امر به معروف و نهی از منکار اسات. و همچناین ماثالً     

رسد بنشاینی، اماا او   ا جایز است با فردی که بوی سیگار از او به مشام میبرای شم

را نصیحت کن تا سیگارکشیدن را ادامه ندهد و آن را ترک کند، اما اگار داشات   

کشید نباید با او بنشاینی و اگار باا او همنشاین بشاوی تاو در گنااه باا او         سیگار می

 شریک هستی.



   

 

 
 

 

 

 

 نخست باید اسال  را ارائه کرم

هااای منتشاار در بساایاری از جوانااان در حیاارت انااد کااه چگونااه بااا گناااه {9}

کشورهای اسالمی برخورد کنند، آیاا باا خشاونت برخاورد کنناد، هماانطور کاه        

کنند بویژه در بعضی از کشورهای اساالمی کاه احکاام    بعضی از جوانان چنین می

ایان جواناان   کاردن  کنند رأی جنابعالی در راهنماییاسالمی را به خوبی اجرا نمی

 چیست؟

* بنظر من ابتدا باید عقاید و اعمال و اخالق اسالمی را به صاورت حقیقای آن   

ور شاد کاه باعاث    ارائه کرد، و نباید به مرتکبین اعمال زشت و گناه چناان حملاه  

نفرت و انزجار آنها گردد، زیرا من معتقدم اگر اسالم به صورت صحیح و درست 

هاای سالیم   ذیرند چون دین اسالم موافاق باا فطارت   پها آن را میارائه شود فطرت

 است.

های قدیم به آن باور داشته و یا بر عقدیة اما اگر انسان بر عقیدة فرد که از زمان

شود تا آن فرد از حق که به آن ور شد این کار باعث میپدران و نیاکانش حمله

ست که خداوند شود متنفر شود و حق را ناپسند بداند، و اینجا ادعوت داده می

 ﴿متعال فرموده است:                

                  ﴾  :ای مؤمنان(! به »یعنی: [. 113]انعام(

شنام ندهید تا آنان پرستند دهایی که مشرکان به جز خدا میمعبودها و بت

تجاوزکارانه و جاهالنه خدای را دشنام دهند. همانگونه برای هر ملتی و هر 

 .«گروهی کردارشان را آراسته ایم

برناد  ای باه سار مای   بنابراین، به نظر من برادران دعوتگرم که در چناین جامعاه  

ه تالش کنند که حق را آن گونه که هست بیاان دارناد و باطال را نیاز آنگوناه کا      

 ور شوند.هست بیان کنند، بدون این که مستقیم به اهل باطل در کارهایشان حمله



   

 

 
 

 

 

 

 بدگویی مر مورم اهل خیر جایز نیست

های خطرناکی کنندگان از منکر به تهمت{ امرکنندگان به معروف و نهی11}

کنند، با این کاه آنهاا باا    شوند، مثالً آنها را به شتابزدگی و عجله متهم میمتهم می

شوند، و های مردم در راه شریعت اسالمی مواجه میها و مخالفتشکالت و رنجم

ها باعث شده تا دعوتگران وسیلة سارگرمی و خنادة مجلاس شاوند باه      این تهمت

شان، جنابعالی افرادی را که به حیثیت و آبروی خصوص از طرف برادران مسلمان

یند به چاه چیازی راهنماایی    گوشوند و یا در مورد آنها چیزی میور میآنها حمله

 کنید؟می

تر و بدتر * توهین و بدگویی اهل خیر گناهش از توهین به مردم عادی سخت

کنند و آنها را از کارهای بد است و کسانی که مردم را به کارهای نیک امر می

دارند اهل خیر هستند، و بدگویی آنها فرایند امر به معروف و نهی از منکر باز می

کننده به آنها، امر به معروف و رود که فرد توهیننماید و بیم آن میمی را تضعیف

پنداشتن امر به معروف و نهی از منکر برای نهی از منکر را زشت بپندارد و زشت

﴿دین و ایمان مسلمان خطرناک است، زیرا خداوند متعال فرموده است:   

                   ﴾  :این بدان »یعنی: [. 9]محمد

دارند و لذا خاطر است که چیزی را که خداوند فرو فرستاده است دوست نمی

 .«گرداندسود میخداوند کارهای ایشان را هم باطل و بی

کنندگان از منکر پس بر ما الزم است که از امرکنندگان به معروف و نهی

نها را کمک نمائیم و از آبروی آنها دفاع کنیم چون آنها حمایت کنیم و باید آ

ای که بر همة امت انجام آن فرض است را به دوش که مسئولیتی بزرگ و فریضه

 دهند.کشیده و انجام می

کنندگان اما باید بگویم که ممکن نیست که ما امرکنندگان به معروف و نهی

توانیم خودمان را از طور که ما نمیاز منکر را از اشتباه و عیب پاک بدانیم، همان

ها و کننده از منکر از سختیبری بپنداریم، برادران امرکننده به معروف و نهیاشتباه

کنیم که این مشکالت را باعث برند که از خداوند مسئلت میهایی رنج میمشقت

ا خواهیم که آنها رشان بگرداند و از خداوند میشان و علو مقامکفارة گناهان

های آنان به مراتب بیشتر از اشتباه بعضی از افراد یاری کند، به حق که خوبی



   

 

 
 

 

 

 

توانند گیرد و نمیهیئت امر به معروف و نهی از منکر را غیرت و عاطفه فرا می

به جوش  خود را کنترل کنند، همانطور که غیرت و احساسات اصحاب پیامبر 

مسجد ادرار کرد اصحاب بر او نشین را مشاهده کردند که در آمد وقتی بادیه

 .(1)آنها را سکوت کرد فریاد زدند و او را از کارش بازداشتند تا این که پیامبر 

و انسان ممکن است دارای غیرتی شدید و احساسی قوی باشد در نتیجه نتواند 

خودش را کنترل نماید، اما نباید چنین موردی را دستاویزی برای انتقاد و بدگویی 

ی هیئت امر به معروف و نهی از منکر قرار دهیم و یا این که کار فرد را تمام اعضا

او  گرفتن دیگر کارهای خوب آن قرار دهیم، بلکه باید برایای برای نادیدهبهانه

ذور بدانیم و یا این که با او تماس گرفته و راه عذری جستجو نماییم و او را مع

 درست را در معالجة امور به او بنمایانیم.

 

 مامن به راه خداطلب علم یا معوت

دادن به راه خدا؟ باا  { کدامیک بهتر است، فراگیری علوم دینی یا دعوت11}

 دهد علم دارد.دهد به آنچه دعوت میتوجه به این که فردی که دعوت می

گوییم علم ضاروری اسات، و هماانطور کاه معاروف اسات ماردم باا         * ما می

خواهاد در  باشد وهرکسای مای  تخصصی می کند، هریکی داراییکدیگر فرق می

امری مهارت پیدا کند، بطور مثال بعضی از طالب علوم دینای بررسای و خوانادن    

هاا و اقاوال   دهند و بعضای فقاه و کتااب   های عقیدتی را ترجیح میعقیده و کتاب

دادن به راه خدا و امار  دهد و بعضی دعوتفقهی را مورد بررسی و مطالعه قرار می

هاای  دهند، در حقیقت این یکای از نعمات  و نهی از منکر را ترجیح میبه معروف 

ای آفریده که عالقه هریاک باه عالقاة دیگاری فارق      خدا است که مردم را بگونه

داشاتند کارهاای زیاادی مختال     کند، و اگر همة مردم به یک چیاز عالقاه مای   می

ان و بیند کاه در طلاب داناش و ژرف نگاری در آن تاو     شد، پس فردی که میمی

استعداد دارد به نظر ما به طلب علم ادامه دهاد و باه میادان دعاوت وارد نشاود تاا       

کسب علم، مفید واقع شود، زیارا کشاورهای اساالمی از تماام ابعااد در عقیاده و       

اخالق و غیره مورد تهاجم دشمنان هستند و اگر انسان دارای علم راسخ و اساتوار  

                                           
 ( مراجعه نمائید.83برای تخریج این حدیث به صفحة ) -(1)



   

 

 
 

 

 

 

را از دست خواهد داد و از بین خواهاد  بر اصول شرعی و دالیل عقلی نباشد خود 

رفت به این مناسبت دوست دارم که طالب علوم، علم معقول هم بیاموزناد، زیارا   

مردم در این زمان بر اثر ضعف ایمان به چیزهای محسوس بیشتر از نظریاات یعنای   

و علال   ین است که برادران طالب به مقوالتشوند، هدف ادالیل شرعی قانع می

خواهند درستی و صحت گفتة مرا بدانند به سخنان شایخ  ند. و اگر میهم عالم باش

احمد عبدالحلیم در مبارزه باا فالسافه و اهال کاالم و منطاق و غیاره نگااه کنناد،         

 گوید.خواهند دید که با دلیل شرعی و دلیل عقلی با مخالفانش سخن می

باه کاار    اما اگر فردی توانایی رسو  و تعمق در علم را ندارد، پس خاودش را 

دادن به راه خدا مشغول کند، اما واجب است کاه فقاط باه اماوری دعاوت      دعوت

داند که حق است، و نباید فقط بر حسب گمان دعوت دهد آنگونه که دهد که می

کنناد، احادیاث ضاعیف یاا     اساسای را ذکار مای   بعضی از دعوتگران احادیاث بای  

که اینگوناه احاادیثی را بیاان     کنند تا مردم گریه کنند، و یا اینموضوع را بیان می

دارند تا توجه مردم را جلب نمایند، اما این کار اشتباهی است که توجه مردم را می

 ءبا احادیث ضعیف و موضوع که از شریعت نیستند جلب کرد، بله بعضی از علماا 

ذکر چنین احادیثی را در بیان فضایل اعمال یا زواجر به شروط ذیال جاایز دانساته    

 اند:

 باید ضعف حدیث شدید نباشد.( 1)

 ای صحیح باشد.( حدیث دارای اصل و ریشه2)

 ( گویندة حدیث معتقد نباشد که چنین حدیثی از پیامبر ثابت است.8)

کنناد بعضای عالقاه باه تحقیاق علاوم       خالصه این که مردم با یکدیگر فرق می

ود دارد ای مناساب وجا  دارند و بعضی توان تحقیق را ندارند و برای هریک زمیناه 

 نماید.که در آن فعالیت می

 

 

 

 بهترین راه فراگیری علو  مینی چیست؟

 { با توجه به شرایط زمان ما بهترین راه فراگرفتن علوم اسالمی چیست؟12}



   

 

 
 

 

 

 

* بدون تردید بهترین راه این است کاه انساان از کتااب خداوناد متعاال آغااز       

موزد، ساپس باه فراگیاری    بیا کند، سپس به اندازة مقدور از سنت صحیح پیامبر 

ازد، اما طالب باید بیشتر به اصول تکیه کنند های اهل علم از فقه و غیره بپردتهنوش

برکردن مسائل باشد تاا هرگااه   عنی فکر و هدف طلبه نباید فقط ازها، ینه به حاشیه

هر مسئله جزئی پیش بیاید بتواند آن را بر اصول و قواعاد تطبیاق دهاد آن را حال     

گفته اند: هرکسی از دانستن اصول محاروم بماناد از    ءهمانطور که علما کند، زیرا

رسیدن به هدف و مراحل عالی دانش محاروم خواهاد باود، و بسایاری از طاالب      

هستند که ذهن خود را مملو از مسایل جزئی و فردی نموده اناد و اگار باه انادازة     

ون اصاول و  دانناد، چا  تار بروناد چیازی نمای    یک انگشت از این مسائل آن طرف

دانند. بنابراین، بر طالب علم الزم اسات کاه باه اصاول و ضاوابط و      ضوابط را نمی

شود شناخت داشته باشاد. در دوران طلبگای   قواعد شرعی که جزئیات برآن بنا می

فهمیاد، و  کرد، ولی نمیای بوده که حفظ میشود که زمانی طلبهبرای ما گفته می

را حفظ داشات، کتااب الفاروع     /مد ابن حنبل او کتاب الفروع در مذهب امام اح

هاا اسات، و نیاز در ایان کتااب باه ماذاهب        تارین کتااب در ماذهب حنبلای    جمع

وده ما تاألیف ن  /چهارگانه و غیره اشاره شده است، این کتاب را محمد بان مفلاح   

که اختیارات و نظرات  /است که یکی از شاگردان برجستة شیخ احمد عبدالحلیم 

دانست، حتی شمس الدین زرعی برای دانستن شتر از همه مردم میفقهی شیخ را بی

کارد. مهام ایان کاه ایان مارد       نظرات فقهی شیخ در مسایل فقهی به او مراجعه می

اب الفروع را تالیف نموده است، و یکی از طالب این کتاب را باه طاور کامال    تک

ون کتاابی  دانسات، و دیگار طاالب آن را چا    حفظ نموده بود، اما معنی آن را نمی

آمااد از او کردنااد و هرگاااه مشااکلی برایشااان پاایش ماای پاایش خااود حاضاار ماای 

ابن مفلح در فالن فصل یا در فالن باب چاه گفتاه اسات؟ و آن طلباه      :پرسیدندمی

دانست، پس عنایت خواند، اما معنی عبارت را نمیعبارت را از حفظ برای آنها می

فاظ اصاول فقاه و قواعاد مهمتارین      و اهتمام ورزیدن به حفظ مفاهیم و معانی و ح

 چیز برای یک طالب علم است.

 

 «به راه خدا واجب است مامنمعوت»



   

 

 
 

 

 

 

 دادن به راه خدا چیست؟{ وظیفة اصلی طلبه و عالم در برابر دعوت18}

دادن به راه خدای متعال واجب است، همانطور که خداوند متعال * دعوت

 ﴿فرموده است:                  ﴾  :[. 125]نحل

سخنان استوار و به جا و اندرزهای نیکو و زیبا به )ای پیامبر( مردمان را با »یعنی: 

 .«راه پروردگارت فرا خوان

خداوند دعوت را به سه صورت قرار داده است: دعوت با حکمت، با موعظاه،  

دهی یا علم ندارد و مناقشه بلد نیسات،  تو دعوت می و با مجادله، زیرا کسی را که

شاود، اماا حکمات    ورزد، چنین فردی با حکمت دعاوت داده مای  و مخالفت نمی

چیست؟ حکمت یعنی بیان حق و حکمت آن، اگر برایت ممکن بود که حکمات  

 حق را بیان داری.

گاردان اسات، و تااکنون حاق را     اما موعظه برای کسی اسات کاه کمای روی   

فته و از پذیرفتن آن دست نگاه داشته اسات، پاس هرگااه از چناین شخصای      نپذیر

پذیرفتن را مشاهده کردی تو او را با انادرز و موعظاه دعاوت    گردانی و عدمروی

ترساانی و  نمائی و گاهی از عذاب الهای او را مای  دهی، گاهی او را تشویق میمی

حاالش او را باه حاق     گاهی با هردو یعنی با تشویق و ترهیب همزمان باه مقتضاای  

 دهی.دعوت می

گاردان و باا آن باه مخالفات     اما مجادله در حق کسای اسات کاه از حاق روی    

خیزد، تو باید با بهترین زبان و شیوه با او مجادله کنی و یا از بهترین راه برای برمی

 کردنش وارد شوی.قانع

ه که تو در و آیة مذکور شامل آن دو مطلب است: یعنی با بهترین رفتار اینگون

 کننده و مختصر و روشنی را به کار گیری.ها و کلمات قانعدعوت، عبارت

شاان  هایی که دلیلکردن او بکار ببری، راهو دوم این که: بهترین راه را در قانع

 تر است، برایش بیان کنی تا حق برای او آشکار گردد.از همه واضح

ردگار ابراهیم با او به مجادله با فردی که در مورد پرو به مجادلة ابراهیم 

﴿پرداخت نگاه کنید که چه گفت؟ خداوند متعال در این مورد فرموده است:   

                              



   

 

 
 

 

 

 

                       

                              

       ﴾  :باخبری از کسی که با ابراهیم در آیا »یعنی: [. 253]بقره

پروردگارش راه مجادله و ستیز در پیش گرفت، بدان علت که خداوند بدو  بارة

حکومت و شاهی داده بود، هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگار من ذاتی است 

میرانم، ابراهیم گردانم و میمیراند، او گفت: من زنده میگرداند و میکه زنده می

را از مغرب برآور، پس آن  آورد، تو آنید را از مشرق برمیشرگفت: خداوند خو

 .«کندمرد کافر واماد و مبهوت شد و خداوند مردم ستمکار را هدایت نمی

میراند؟ مردی که مستحق قتل است کند و چگونه میچگونه آن شخص زنده می

کشد و به گمان خودش با چنین کاری او را شود، و او آن مرد را نمیآورده می

کشد و این کار به آورد و میتحق قتل نیست میکند! و مردی را که مسزنده می

 پندارد!!گمانش میراندن می

توان باا چناین فاردی اینطاور مناقشاه نماود کاه تاو ماردی را کاه مساتحق            می

ای، چون حیات و زنادگی  شدن است، آوردی و نکشتی تو او را زنده نکردهکشته

ن او باقی گذاشاتی، و  است و تو حیات او را با نکشت قبل از این در او وجود داشته

کناد،  توان گفت در مورد فردی که مستحق قتل نیست و او آن مرد را قتل مای می

ای باه مارگ آن مارد منجار شاده      ای بلکه تو کاری کردهاو را نمیرانده :گفت که

 است.

در مورد دجال فرموده است که جوانی پایش دجاال    و اینجا است که پیامبر 

دهد که این شخص همان دجاال اسات کاه    اهی میشود و آن جوان گوآورده می

کناد و در  کشد و او را دو قطعاه مای  از او خبر داده، سپس دجال او را می پیامبر 

رود تا مشخص شود کاه هار قسامت از دیگاری     میان دو قسمت بدن جوان راه می

خنادد  زناد، جاوان در حاالی کاه مای     جادا اسات، پاس از آن جاوان را صادا مای      

ما را از آمادن   دهم که تو همان دجال هستی که پیامبر هی میگوید: من گوامی

تواند، اینها همه دلیل خواهد او را بکشد اما نمیتو خبر داده است، سپس دجال می

 بر این هستند که کارها همه بدست خدای عزوجل است.



   

 

 
 

 

 

 

 پس ممکن بود که با آن مرد طبق آنچه ذکر شد مناقشه شود، اما ابراهیم 

ل دیگر بیاورد که نیاز به جر و بحث و حجت بازی و مجادله نباشد، خواست دلی

 ﴿ابراهیم چه گفت؟ ابراهیم گفت:               

           ﴾ « آورد، تو آن میخداوند خورشید را از مشرق

بود که آن مرد از ارائه پاسخ درماند. بنابراین، خداوند  اینجا «را از مغرب بیاور

﴿فرموده است:       ﴾ «حیران شد کسی که کفر ورزیده  سپس

﴿پس این گفتة الهی که فرموده است:  «بود       ﴾  :یعنی

تر یلش از همه روشنکردن که دلشیوه و بهترین روش در جدال و قانعبهترین 

است باشد به کار گرفته شود تا مخاطب در سخنش کج و کوله نکند. بنابراین، بر 

 ما الزم است تا زمانی که توانایی داریم به راه خدا دعوت دهیم.

دادن به راه خدا را ترک نموده است، در حالی که اما حکم فردی که دعوت

دادن به راه خدا فرض دعوت :کهدادن توانایی هم دارد، باید گفت در دعوت

و کفایت گروهی برای این کار بپا خاستند این  کفایه است، اگر به اندازة نیاز

شود، بطور مثال اگر شخصی را دیدی که اقط میس فریضه از گردن دیگران

منحرف است و اطراف تو کسی نیست که او را دعوت دهد در این وقت دعوت 

گویند: هرگاه غیر از در مورد فرض کفایه می ءعلماشود، زیرا بر تو فرض عین می

این کسی دیگر برای انجام این کار یافت نشود انجام این کار بر همین فرد فرض 

 شود.می

 

 «مامن مر راه خدا تضامی ندارمآموختن با معوتعلم»

 توانند دعوتگر به راه خدا باشند؟{ طالب علوم چگونه می11}

ای در آن نیست، به ایان معنای کاه خیار     لم فائده* در حقیقت دعوتی بدون ع

آماوزی کاار   دهد، و بر طلبه واجب است که هماراه باا علام   زیادی را از دست می

دادن به راه خدا را انجام دهد. اشکال دارد که طلبه وقتی شخصای مخاالفی   دعوت

خواناد مشااهده کناد او را باه راه خادا دعاوت       را حتی در مسجدی که درس مای 



   

 

 
 

 

 

 

اشکالی دارد که اگر به بازار برای کار خودش برود در بازار هرکسی را دهد؟ چه 

 که از دین خدا روی تافته به راه خدا دعوت دهد؟!

گاردان اسات   ای را کاه از راه خادا روی  چه اشکال دارد که در مدرساه طلباه  

دعوت دهد دستش را بگیرد و با او قدم بزند و برای حال مشاکلش باا او صاحبت     

ورزد به طاور مثاال   فردی را ببیند که با انجام گناه با او مخالفت می کند اگر انسان

چیاازی را کااه خاادا دسااتور انجااام آن را داده تاارک کنااد یااا کاااری را کااه خاادا  

دادن آن را نهی نموده انجام دهد، اگر چناین فاردی را ناپساند بداناد و از او     انجام

 مشکلی است. متنفر شود و دوری جوید و از اصالح او ناامید شود، این

داشت  و خداوند متعال برای ما بیان داشته که ما باید بردبار باشیم و چشم

﴿پاداش الهی را داشته باشیم، خداوند متعال فرموده است:            

            ﴾  :کن پس شکیبائی »یعنی: [. 85]احقاف

شکیبائی کرده اند و برای )عذاب( آنان شتاب ونه که پیامبران اولوالعزم آنگ

 .«مکن

انسان باید صبر کند و چشمداشت پاداش الهی را داشته باشد، اگر در وجود 

خویش احساس ناراحتی و کدورت نمود، باید به خود چنین تلقین کند که این 

انگشتش در جهاد  وقتی مشکل در راه خدا برایم پیش آمده است، پیامبر 

 آلود گردید فرمود:خون

.(1)َلِقيتِ  َما اللَّهِ  َسِبيلِ  َوِفى                    َدِميتِ  ِإْصَبع   ِإالَّ  أَْنتِ  َهلْ 
 

 ای.آلود گشته و آسیب دیدهیعنی: تو انگشتی هستی که در راه خدا خون

 

مامن به راه خدا مانش اندک و مشهورشدن تضامی با معوت»

 «ندارم

                                           
( و مسلم به 9( کتاب الجهاد والسیر باب )28/  1( الفتح )2313بخاری شماره حدیث ) -(1)

دیث را به طور کامل ( و این ح89( کتاب الجهاد والسیر باب )1791 – 112شماره )

 جندب ابن ابی سفیان روایت نموده است.



   

 

 
 

 

 

 

دادن بااه راه خاادا و تربیاات مااردم { بعضاای از طااالب در وظیفااة دعااوت15}

شاان انادک اسات و بعضای     یا ورزند، به دلیل این کاه سارمایة علمای   کوتاهی می

آورناد  شاویم و عاذرهای دیگاری مای    دادن مشاهور مای  ماا باا دعاوت    :گویندمی

 فرمایید؟جنابعالی چه رهنمودی در این زمینه ارائه می

ثابت   از پیامبر  :عذر اول یعنی کمی علم و دانش باید گفت که * اما در بارة

. پاس  «تبلیغ کنید، حتی اگر یک آیه باشداز من به مردم »شده که فرموده است: 

داند باید باه ماردم برسااند و او باا ایان کاار مساتحق پااداش         ای که میبه هراندازه

ان بایاد آنچاه کاه    خواهد بود، اما عاذر دوم یعنای مشهورشادن، بایاد گفات: انسا      

خداوند از قبیال عباادت و تعلایم و غیاره باه انجاام آن دساتور داده انجاام دهاد و          

گاردان شاود، باا ایان کاه      ای بگذارد و به طاور کلای از آن روی  شهرت را گوشه

عباداهلل   ،شهرت در علم و معرفت امر مطلوبی است که ضرری برای انساان نادارد  

ب ساؤال نماود و   از اصاحا  پیاامبر   روزی :گویاد کاه  مای  ببن عمر بن خطاب 

ریزد و ایان درخات   های آن نمیدر میان درختان درختی است که برگ»فرمود: 

درخات چیساات؟ ماردم در مااورد    بااه مان بگوییااد کاه ایاان   مثاال مساالمان اسات،  

کردند، اما به خااطر مان چناین آماد کاه آن درخات،       های صحرا فکر میدرخت

ما من خجالت کشیدم که بگاویم. اصاحاب   ا :گویددرخت خرما است، عبداهلل می

فرماود: آن درخات درخات     ما را به آن خبر بده، پیامبر  گفتند: ای پیامبر خدا 

گوید: من به پدرم گفتم در ذهن من هم همین خطور کرده خرما است، عبداهلل می

 بود.

گفتای مان از ایان کاه باه انادازه چناین و چناان         عمر گفت: اگر تو آن را مای 

 .(1)«دمشبیشتر خوشحال می داشتممی

کارد کاه کااش فرزنادش     چگوناه آرزو مای   نگاه کنید که عمر بان خطااب   

گفات در آن حاال   گفت، با این که اگر او پاسخ پرسش را میجواب سؤال را می

 شد.باعث شهرت او می

                                           
( و مسلم به شماره 51(، کتاب العلم، باب )277/  1( الفتح )181بخاری به شماره ) -(1)

 (.15( کتاب صفات المنافقین و احکامهم، باب )2311 1 11، 18)



   

 

 
 

 

 

 

مهم این است که اگر انسان به علام و دعاوتش مشاهور شاد بارای او ضارری       

آوردن شاهرت تاالش و   شود، بلکه اگر برای بدسات نمی نیست و از پاداش او کم

 فعالیت نماید، آنجا است که دچار گناه خواهد شد.

 

 فرق نفاق و ریا چیست؟

 { فرق نفاق و ریا چیست؟ و کدامیک برای دعوتگر زیان بارتر است؟11}

تر است، چون نفاق یعنای ایان   اند؛ اما نفاق بدتر و زشت * نفاق و ریا هردو بد

ان خیر و خوبی را اظهار نماید، در حالی که در بااطن خاود شار و بادی را     که انس

کند چه نفاق عملای باشاد یاا نفااق عقیادتی اماا نفااق        نهفته داشته است. فرق نمی

ی گاهی انسان را از ملکند )والعیاذ باهلل( و نفاق ععقیدتی خود را از دین خارج می

 نماید و گاهی نه.دایرة دین بیرون می

دهد، اما ا یعنی این که انسان عمل صالحی را برای خدا انجام میاما ری

نماید و با تمام توان آن را خواهد مردم کار او را ببینند، یا آن کار را زیبا میمی

دهد تا مردم او را تعریف کنند، این فرد قصد خیر دارد، اما تمجید و انجام می

 ابراین، کارش را به خاطر ستایشستایش مردم را نیز مورد مالحظه قرار داده. بن

دهد، به این صورت مشخص شد که نفاق از ریا بدتر است، مردم خوب انجام می

های منافقین است، خداوند متعال فرموده است: با این که ریا عالمتی از نشانه

﴿              ﴾  :با»یعنی: [. 112]نساء 

کنند و جز اندکی به عبادت او کنند و خدای را کمتر یاد میمردم ریا می

 .«پردازندنمی

 

 «ورزندبه حفظ قرآن و احامیث احکا  اهتما  می»

{ بساایاری از طااالب بااه حفااظ قرآنکااریم و احادیااث احکااام اهتمااام     17}

و کنناد و فقاط باه آنچاه از قرآنکاریم      ورزند، اما به علم اصول فقه توجه نمای می

کنند، با توجه به این که علم اصول فقاه علمای   می ءاحادیث حفظ نموده اند اکتفا

آموزند، امید اسات در خصاوص   است که به ما کیفیت فهمیدن این نصوص را می

 این مطلب راهنمایی فرمایید؟



   

 

 
 

 

 

 

آموزی به نظر من انسان به ویژه جوان کوچک خواندن و علم* در مورد درس

چنین کرده  رآنکریم را حفظ کند، زیرا اصحاب پیامبر نخست و قبل از هرچیز ق

گرفتنااد، و بااه آن عماال آموختنااد و معناای آن را یاااد ماایانااد، آنهااا قاارآن را ماای

نمودند و طالاب علام باه قارآن نیازمناد اسات، اگار شاما بخواهیاد در جمعای           می

د سخنرانی نمایید و بخواهید از قرآن استدالل کنید و قرآن را حفاظ نداشاته باشای   

 توانید از قرآن استدالل کنید.نمی

کانم، و همچناین   یق مای جوانان را برای حفظ کالم اهلل تشومن طالب و بویژه 

انحکاام(،   ةدعمپس از قرآن احادیث را آنقدر که میسر است حفظ نماید مانناد ) 

یا )بلوغ المرام( اگر در توانائی اش باشد. و پس از حدیث نوبت باه فقاه و اصاول    

د و شکی نیست که اصول فقاه از بهتارین علمهاسات و هرکسای آن را     رسفقه می

ای بزرگ بدست خواهد آورد، چون علم اصاول فقاه قواعاد و    بداند فائده و بهره

بفهمد ذهنش را با اساتنباط احکاام از دالیلاش     ضوابطی است که اگر انسان آن را

 دهد.بواسطة این قواعد و اصول تمرین می



   

 

 
 

 

 

 

 «ندن حقوجوب تواضع برای رسا»

دهند، و حالتی در دعوت به { حکم دعوتگرانی که مردم را دعوت می13}

خواهند بدست گیرند که گویا هدایت مردم را با التماس و گدایی میخود می

﴿بیاورند چیست؟ و نظر شما در بارة فرمودة الهی چیست که گفته است:   

      ﴾  :ای یحیی کتاب را با قوت برگیر»ی: یعن[. 12]مریم». 

دهند که * حقیقت امر این است که دعوتگرانی که مردم را طوری دعوت می

گویی بر گدایی مال پیش آنها آمده اند، ممکن است بر اثر ضعف شخصیت و 

توزی دعوت داده شده چنین شان باشد و گاهی بر اثر عناد و کینهضعف دعوت

ر کوتاهی در شخصیت و دعوت و توانایی ندارد. اما کنند، یعنی فرد دعوتگمی

شود، طوری است که باید با آرامش و آسانی و حالت فردی که دعوت داده می

ای دعوت نرمی با او صحبت کرد. بنابراین، چنین دعوتگری را که مردم را بگونه

تباه اش :دهد که گویا برای گدایی پیش آنها آمده نباید مقصر بدانیم یا بگوییممی

کند، اما باید انسان در کرده است، چون حالت دعوت شونده چنین ایجاب می

رنه هر یی او باید بر مقتضای حال باشد ودعوتش قوی باشد، ولی قوت و توانا

فردی باید کتاب الهی را با قوت بگیرد، همانطور که خداوند در مورد بنی اسرائیل 

  ﴿گفته است:       ﴾  :با قوت محکم و »یعنی: [. 18]بقره

. بلکه خداوند کوه را از جای برکند و بر باالی «برگیرید آنچه را به شما داده ایم

﴿سر آنها آورد تا این امر را بر آنها الزم بگرداند:                 

                     ﴾  :یعنی: [. 171]اعراف

ی آنچنان که انگار سایه بافرا بر فراز سر آنها نگاه داشتیم، هنگامی را که کوه »

افتد به آنها گفتیم آنچه را به شما و ایشان گمان بردند که بر سرشان فرو می است

 .«داده ایم محکم و با قوت برگیرید

کند که انسان برای د قوی باشد، اما گاهی دعوت ایجاب میپس انسان بای

 ن شخص متواضع و فروتن باشد.خصی و پذیرفتن آن در برابر آرسیدن حق به ش

 

 «ابتدا باید خوممان را اصالح کنیم»



   

 

 
 

 

 

 

﴿{ تفسیر آیة 19}                 ﴾ 
گمراهی شید هنگامی که شما هدایت یافتید، مواظب خود با»نی: یع[. 151]مائده: 

 چیست؟ و نظر شما در این مورد چیست؟ «رساندگمراهان به شما زیانی نمی

* نظر من همان است که خدا فرموده، خداوند ما را دستور داده که خودمان را 

م اصالح کنیم و صالح و درستکاری خودمان را حفظ کنیم و اگر کسی از مرد

دهد، همانطور که خداوند به پیامبرش گمراه شد گمراهی او به ما ضرری نمی

﴿فرموده است:                         

                    ﴾  :تو »عنی: ی[. 21 -21]غاشیه

ای و کنندهپند و اندرز بده و یادآوری کن، چرا که تو تنها پنددهنده و یادآوری

بس تو بر آنان چیره و مسلط نیستی. اما کسی که پشت کند و کفر ورزد، خداوند 

پس هرگاه انسان هدایت را در پیش گرفت،  «رساندبزرگترین عذاب را بدو می

اهد رسید، اما اگر مردم برای تغییر منکر هرکسی سرپیچی نماید به او ضرری نخو

اقدام نکنند، نزدیک است که خداوند همه را به عذاب خود گرفتار نماید، آنگونه 

﴿که فرموده است:                       

        ﴾  و مصیبتی خویشتن را از بال»یعنی: [. 25فال: ]ان 

کنند و بدانید که گردد که ستم میگیر کسانی نمیدامنبه دور دارید که تنها 

 .«خداوند دارای کیفر سخت و مجازات شدید است

شوند، در قیامت به تو هیچ ضرری نخواهند بله افرادی که مرتکب گناه می

افزایند، مگر این که در و نه به گناهانت می کنندهایت کم میرساند، نه از نیکی

دادن به راه خدا و امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی وظیفة خود یعنی دعوت

نمایی آنگاه برایت ضرر خواهد بود، اما این زیان از طرف آنها به تو متوجه نشده، 

ای که خداوند بر تو واجب گردانده بلکه از طرف خودت هست، چون وظیفه

شدن را شرط قرار داده ای و خداوند هدایتای و خودت هدایت نشدهنجام ندادها

 ﴿است و فرموده:            ﴾  :هنگامی که شما »یعنی

 .«رساندهدایت یافتید، گمراهی گمراهان به شما زیانی نمی



   

 

 
 

 

 

 

وف و نهی از دادن به راه خدا و امر به معرو مشخص است که کسی دعوت

منکر را با وجود این که بر او واجب است ترک نماید، چنین فردی به طور کامل 

 هدایت نشده است.

 

 وسایل بر حسب مقاصد و اهداف

شاوند باه ایان    دادن به راه خدا توقیفی محساوب مای  { آیا وسایل دعوت21}

نیسات و   های ارتبااطی و غیاره جاایز   معنی که استفاده از وسایل جدید مانند رسانه

از آن استفاده شده  باید فقط از وسایلی در دعوت کار گرفت که در زمان پیامبر 

 است؟

* ما باید این قاعده را بدانیم که وسایل بر حسب اهداف اند، همانطور که نازد  

اهل علم مقرر است که وسیلة احکام مقصد را دارد، تا زماانی کاه وسایله حارام و     

ز حرامی بود خیر و خوبی در آن نخواهد بود. اما اگر ممنوع نباشد و اگر وسیله چی

رساند از نظر شرعی مقصد و هادف  ای میوسیله امری جایز و مباح بود و به نتیجه

اعاراض   است، اشکالی ندارد، اما منظور این نیست از کتاب خدا و سنت پیاامبر  

در دعاوت   کنیم و از مواعظ آن به کار نگیریم به بهانة این که از وسایلة جدیادی  

رادی شود، در صورتی ممکن است ما این را وسیلة دعوت بادانیم و افا  استفاده می

ای براین، در دعوت الزم است که انسان از وسیلهبنا دانند.آن را وسیلة دعوت نمی

استفاده کند که مردم بر آن اتفاق دارند تا دعوت بر اثر اخاتالف ماردم مخادوش    

 نشود.

ممکان اسات گااهی     ،آوردن را دانسات باه دسات  اما بایاد فارق دعاوت و دل    

شادن باه کتااب و    دادهمصلحت طوری باشد که ما جوانانی را کاه بعاد از دعاوت   

شان را بیشتر به سنت به دعوت پیوسته اند با چیزهای جایز و مباح جمع نموده و دل

دست آوریم، چیزهایی که برای دین ما و دعوت زیانی نخواهد داشت، تا جوانان 

 گریزان نباشند.تاز دعو

 

 «سپس هر وسیلة جایزی ،نخست کتاب و سنت»



   

 

 
 

 

 

 

هاای دعاوت باا یکادیگر     { دعوتگران به راه خدا در مورد وساایل و راه 21}

داننااد، و افاارادی را کااه اخااتالف دارنااد، بعضاای دعااوت را عبااارتی تااوقیفی ماای

مورد  پذیرند، امید است راه درست را در ایندهند نمیهای متنوع انجام میفعالیت

 بیان دارید؟

دادن به * سپاس خداوندی را که پروردگار جهانیان است، بدون تردید دعوت

 ﴿راه خدا عبادت است، همانگونه که خداوند به آن دستور داده است:   

         ﴾ 

اندرزهای ان را با سخنان استوار و به جا و ای پیغمبر مردم»یعنی: [. 125]نحل:  

نیکو و زیبا به راه پروردگارت فرا خوان، و با ایشان به شیوة هرچه نیکوتر و بهتر 

 .«جدال کن

دستور الهی را جامة عمل پوشانده و با این کار خودش را به خدا نزدیک 

توان مردم را به راه خدا دعوت ن چیزی که با آن میکند. و شکی نیست بهتریمی

است. چون کتاب خدا بزرگترین اندرزگو برای  داد کتاب خدا و سنت پیامبر 

﴿انسانیت است:                        

    ﴾(1)  :ای مردمان از »یعنی: [. 57]یونس

هاست سینه سوی پروردگارتان برای شما اندرزی و درمانی برای چیزهایی که در

 ، و همچنین گفتة پیامبر «آمده است و هدایت و رحمت برای مؤمنان است

ای ایراد ترین موعظه و پند است، او برای اصحابش بعضی وقتها چنان موعظهبلیغ

خورد و چشمها تکان می گویند: دلها از سخنرانی او نمود که اصحاب میمی

 شدند.اشکبار می

پس اگر انسان بتواند با این وسیله موعظه بگوید، شکی نیست که این وسیله 

بهترین وسیلة دعوت است و اگر به این نتیجه رسید که به کتاب و سنت وسایلی 

دادن اضافه نماید، اشکالی ندارد به ای دعوتدیگری که خداوند جایز قرار داده بر

شرط این که وسیله شامل چیزهای حرام چون دروغ یا بازی نقش کافر در 

                                           
 .57سورة یونس، آیة  -(1)



   

 

 
 

 

 

 

و یا یکی از ائمه بعد از صحابه و  ها و یا بازی نقش اصحاب ها و نمایشسریال

رود که با این کارها به یکی از بزرگان توهین شود امثال چیزهایی که بیم آن می

ها شامل تشبه مرد و زن با یکدیگر شد، و همچنین نباید این سریال و نمایشنبا

لعنت کرده است  پیامبر  :باشد، به علت این که در حدیث صحیح آمده است که

کنند و از مردانی که خود را به زنان تشبیه از زنانی که خود را به مردان تشبیه می

 کنند.می

گاهی برای جذب مردم استفاده کرده  مهم این است که اگر از این وسایل

 شود، و شامل چیز ممنوع و حرامی نبود به نظر من اشکالی ندارد.

دادن به راه کردن از این وسایل و آن را تنها راه و وسیله دعوتاما زیاد استفاده

ای که فردی که به گونه خدا قراردادن و اعراض از کتاب خدا و سنت پیامبر 

به غیر از این وسایل و ابزار با دیگر چیزی تحت تاثیر قرار شود دعوت داده می

دانم، زیرا رهنمود نگیرد، به نظر من درست نیست، بلکه من این کار را حرام می

دادن به راه خدا کار منکر و مردم به غیر از کتاب و سنت به چیز دیگر در دعوت

ع و حرامی نباشد در زشتی است، اما اگر این اهرم و وسیله دربرگیرنده امر ممنو

 ها از آن کارگرفتن اشکالی ندارد.بعضی وقت



   

 

 
 

 

 

 

 «روش استفامه کند مفیدترین معوتگر باید از»

گیرناد  { بعضی از دعوتگران روش تعلیم و تربیت را در دعوت پیش می22}

 و بعضی شیوة وعظ و سخنرانی را، کدام روش مفیدتر است؟

ست که بندگانش را طوری آفریاده  های الهی این ا* به نظر من یکی از نعمت

 گیرند.ها و ابزارهای مختلفی را در دعوت به کار میکه راه

بطور مثال فردی سخنور است و خداوند به او توانایی در ساخنوری بخشایده و   

گفاتن بهتار اسات. و یاا     گوییم: برای تو وعظسخنش را مؤثر گردانیده ما به او می

یت کارده تاا ماردم را تربیات کناد و از ایان       فردی را خداوند نرمی و عطوفت عنا

گوییم: این شیوه برای تو بهتار اسات اگار    ناحیه در جمع مردم وارد شود، به او می

توانناد خاوب   توانایی سخنرانی نداشته باشد، زیرا بعضی مردم دعوتگرند، اما نمای 

سخن بگویند، و باید دانست کاه خداوناد فضال خاویش را بار بنادگانش تقسایم        

 ست، و بعضی را از بعضی باالتر قرار داده است.نموده ا

تارین شایوه را باه کاار گیارد، و      پس به نظر من انسان باید مفیدترین و مناساب 

آید، مشغول نکند، بلکاه باا اعتمااد باه نفاس و      خودش را به کاری که از او برنمی

بیایاد  تواند اقدام کند، تا اگر برای او اشکالی پیش جستن از خدا به آنچه مییاری

 و یا مورد اعتراض قرار گیرد، بتواند از آن خودش را رهایی دهد.

 

معوت بده به راه پرورمگارت با حکمت و پند و نیکو و با آنها به »

 «بهترین راه مجامله کن

دادن باه راه خادا در   های متعددی است کاه دعاوتگران در دعاوت   { راه28}

گرفته ایاد و راهای را کاه از     گیرند، راهی را که شما در دعوت در پیشپیش می

دادن نصایحت کارد و   توان جوانان را باه روش و چگاونگی دعاوت   خالل آن می

دادن حکام و مسئولین امر و توده مردم و جواناان پایبناد باه    بویژه در مورد دعوت

 اسالم و جوانان فاسد و دیگر اقشار مختلف مردم کدام راه بهتر است؟

ام و خودم را در بسیاری از کارها مقصر اشتههایی د* به هرحال، من کوتاهی

ام، این است که در هر دادن در پیش گرفتهدانم، اما راهی که من برای دعوتمی

کنم تا دعوتی که با آن چه بزرگان مخاطب من باشند چه کوچکترها، تالش می



   

 

 
 

 

 

 

رساند، و من به این روش روشی را اختیار کنم که به نظر من زودتر به هدف می

 ﴿کنم که خداوند به بندگانش تعلیم داده است: دم را راهنمایی میمر   

          ﴾ 

اندرزهای ان را با سخنان استوار و به جا و ای پیغمبر مردم»یعنی: [. 125]نحل:  

و زیبا به راه پروردگارت فرا خوان و با ایشان به شیوه هرچه نیکوتر و بهتر  نیکو

 .«جدال کن

کند، و ممکن نسیت که ما یک و دعوت با توجه به وضعیت هر فردی فرق می

حکم عمومی را ارائه بدهیم که شامل هر فرد و هر حالتی باشد، گاهی ممکن 

دادن به او به حق چیزی مورد دعوت است بهتر این باشد که ما با فرد مورد نظر در

رسد که سخنان ما را نگوییم، زیرا او در وضعیتی قرار دارد که بعید به نظر می

بپذیرد و یا ممکن است او در جواب تو چیزی بگوید که گناهکار شود و یا گاهی 

دهندة آن را از انجام منکر بازداری، و یا کنی که اگر انجاممنکری را مشاهده می

او بخواهی که از منکر دست بکشد، ممکن است این فرد که دعوت داده شده از 

و یا از انجام منکر بازداشته شده، دست به منکر و جنایت بزرگتری بزند. به 

کند و باید کند که حالت و موقعیت دعوت چه ایجاب میهرحال، انسان نگاه می

 قرار داد.ای کار گرفت چگونه فرد مورد نظر را مخاطب از چه شیوه

 

 «مامن از خالل وسایل جدید ارتباطی مانند تلویزیونحکم معوت»

هاا در عصار ماا نقاش     { با توجه به این که وسایل ارتباط جمعای ورساانه  21}

در دعاوت واجاب اسات و از هماه      باه نظار شاما اساتفاده از آن     مهمی دارند، آیا

و چیزهاایی بوسایلة   ها در پخش برنامه و رساندن پیاام باه ماردم بهتار اسات،      رسانه

توان به ماردم رسااند و   های دیگر نمیتوان به مردم رساند که با رسانهمی تلویزیون

ها گوید: مشارکت در وسایل ارتباط جمعی و رسانهنظر شما در مورد کسی که می

کنند و مشارکت با آن اعتاراف باه   ها منکرات را پخش میجایز نیست، زیرا رسانه

 صحت این منکرات است؟

دادن باه راه خادا الزم اسات، چاون     ها در دعوتاز رسانه * به نظر من استفاده

هاای  شاود و باه نظار مان باه صاورت      اینها ابزاری هستند که با آن اقامه حجت می



   

 

 
 

 

 

 

دادن به راه خدا استفاده کارد باه ایان معنای     ها در دعوتتوان از رسانهمختلفی می

دادن به عقیده و آنچاه  را به دعوت ای را برای دعوت به توحید و بخشیکه برنامه

دادن مربوط به اسماء و صفات الهی است، اختصاص بدهیم و قسمتی را در دعوت

کردنش، ذلت برای به اخالص عبادت برای خدا طوری که هدف انسان از عبادت

حاکمی یا بارای کسای کاه از او بااالتر اسات، نباشاد و امثاال ایان... و در بخاش          

دت و غیره بپردازیم و در قسمتی از معامالت مثل نکاح و غیره دیگری به فقه و عبا

 بحث شود، خالصه یعنی این که دعوت گسترده و فراگیر باشد.

و نباید این مطالب انباشته ارائه شود که بینناده یاا خوانناده از آن خساته شاود،      

بیشتر شود که مردم را خسته و ملول نگرداند، تا مردم از آن  ءبلکه به مطالبی اکتفا

ای گناجنده نشود که باعاث گمراهای و   مند شوند به شرط این که چنان برنامهبهره

 فاسدکردن اخالق مردم شود.

کردن این وسایل و عدم مشاارکت در آن ساببی بارای    اما به نظر من اگر ترک

شود، ترک آن الزم است تا منکر ترک شود، و سپس بعد از ترک ترک منکر می

 بهتر است گشوده شود.منکر راه برای آنچه 

ها مفید نباشد، بلکه بیشتر باعاث زیاان گاردد، طاوری کاه      اما اگر ترک رسانه

ها برای پخش زشتی بزرگتر و بیشتری خالی بماند، به نظر من الزم است از فرصت

هاا اساتفاده کارد، و    ز خاالل رساانه  دادن به راه خدا ابرای نشر دعوتاین فرصت 

ماردم  شود در وقتی که تو هدایت و خیر را بارای  میها پخش منکری که از رسانه

شود، بلکه آن برنامه جداست، پس هرکسی که هادایت و  کنی پخش نمیبیان می

کند، و وقتی که زمان پخش خیر را بخواهد به آن گوش داده و آن را مشاهده می

 برنامه مبتذل و منکر باشد تلویزیون یا رادیو را خاموش کند.



   

 

 
 

 

 

 

 «رهای اسالمی بسیار مهم استبه نظر من نوا»

دادن باه راه خادا قارار    { نوار اسالمی اهرم و وسیلة مهمای بارای دعاوت   25}

هایی برای افرادی گویید؟ و چه توصیهگرفته است، جنابعالی در مورد نوار چه می

 کنند دارید؟که در مرکز پخش نوار فعالیت می

باشاد، و فایاده بزرگای    ی* به نظر من نوار اسالمی بسیار مهم و قابال توجاه ما   

فکرشان را فقاط   :گویم کهدارد، اما به برادرانی که در این زمینه فعالیت دارند می

در کمیت متمرکز نکنند، بلکه باید بیشاترین توجاه آنهاا باه کیفیات باشاد؛ چاون        

بینای کاه   بعضی نوارها هرنوع مطالب را دربر دارند، به طور مثال ساخنرانی را مای  

کند، خوب است اشکالی نادارد، اماا ایان    موده که قلبها را نرم میسخنرانی ایراد ن

 ای اسات کاه باه پیاامبر     سخنرانی شامل احادیث ضعیف و موضوع وخودساخته

آید که خطر آن بیشاتر از ایان   نسبت داده شده اند که بر اثر آن شری به وجود می

شود، نرم میدهد دلش ای فردی که به آن نوار گوش میاست که برای چند دقیقه

نسبت داده می شاود   زیرا این سخن یک مطلب دروغ و خودساخته که به پیامبر 

کردن آن از ذهن شنونده مشکل خواهد دهد که بیرونرا در ذهن شنونده جای می

بود. بنابراین، به نظر من باید افرادی که در پخش و ضبط نوار فعالیت دارند به این 

اشند، و باید بدانند که هر نقصان و خللی در عقیاده  بعد قضیه عنایت کامل داشته ب

کنناد برساد، آنهاا پایش     و اخالق به مسلمین بر اثر نوارهایی کاه آنهاا پخاش مای    

خداوند مسئول هستند، پس عنایت و توجه به این امار الزم اسات تاا ماردم دچاار      

ا هاا ر لغزش و انحراف نشوند، زیرا افراد عامی وقتی نواری را گوش کنند کاه دل 

آورد و ماؤثر اسات باه آن دلبساته و در آن منهماک      نرم و مردم را به گریه درمای 

شود، در حالی کاه ایان   گیر میشان جایاذهان و این معلومات باطل در ،شوندمی

 امر بسیار خطرناک است.

 

 

 

 

 



   

 

 
 

 

 

 

 «معوتگران نباید با یکدیگر قطع رابطه کنند»

شاان قطاع رابطاه کنناد باه      { آیا برای دعوتگران جایز است، در بین خود21}

 های دعوت؟شان در روشسبب اختالف

 * برای مؤمنان جایز نیسات کاه از یکادیگر قطاع رابطاه کنناد، زیارا پیاامبر         

بیش از سه روز بارادرش را تارک   برای هیچ مؤمنی روا نیست که »فرموده است: 

 .«کند

ایز گفتن و قهرکردن باا او جا  حتی اگر مؤمن مرتکب گناهی شده باشد، ترک

گفتن او مصلحتی باشد، مانند این که اگر او را ترک نیست، مگر این که در ترک

کعاب بان مالاک و     کند و از او قهر نماید از گناه دست بردارد. بنابراین، پیاامبر  

آن دو نفر دیگری را که از شرکت در غزوه تبوک تخلف ورزیده بودناد، تارک   

د فاسد مصلحتی راجح بود، بایاد  گفتن افراکردن و ترکگفت، پس اگر در پشت

آنها را ترک گفت و به آنها پشت کرد، و اگر نه، نباید از آنها قهر کرد و باه آنهاا   

باشد، اما دعوتگران باه  های فاسد میپشت نمود، و این حکم در مورد عموم انسان

راه خدا برایشان مناسب نیست، بلکه جایز نیست که از یکدیگر به سابب اخاتالف   

های دعوت با یکدیگر قطع رابطه نمایند، بلکاه هریاک از روش دیگاری    در شیوه

 در صورتی که مفیدتر و کارسازتر باشد باید استفاده کند.

 

ای اختالف مارم و ناسزاگفتن با عالمی که با اهل علم مر مسئله»

 «ملیل مارم جایز نیست

ده { مردی با بسیاری از اهل علم در یاک مسائله اختالفای مخالفات کار     27}

تاوان او را باا   توان با ایان مارد بارای خادا بغاض ورزیاد، و آیاا مای        است، آیا می

 ناسزاگفتن آماج حمالت قرار داد.

)جمهاور( اخاتالف کارد، و دلیلای      ء* نه، هرگز: اگر فردی با توده بیشتر علما

بدست آمد که نظر او درست است، ناسزاگفتن او جاایز نیسات و نیاز نبایاد ماا باا       

جایز نیست که ماردم را از او برحاذر داریام،     رفتار کنیم، و همچنینخشونت با او 

 بلکه باید با این فرد ارتباط برقرار کرد و با او مناقشه شود.



   

 

 
 

 

 

 

کنند در ایان  مسائل بسیاری هست که از فهم مردم بدور اند، و مردم گمان می

اجماع کرده اناد، اماا وقتای موضاوع، ماورد بحاث و پاژوهش قارار          ءمسایل علما

دارای دالیلی است که  ءشود که فرد مخالف با تودة بیشتر علماگیرد، دیده مییم

کنند. درسات اسات کاه    پذیرند و از او پیروی میهای منصف گفتة او را میانسان

اغلب نظر و قول توده بیشتر علما )جمهور( صحیح است، اما به معنی این نیست که 

ع درست است، بلکه گاهی نظر فاردی  به طور قط ءگفتة جمهور و تودة بیشتر علما

 مخالف است حق است. ءکه با جمهور علما

اجماع و اتفاق نظر  ءو تا زمانی که مسئله از مسائلی باشد که در آن علما

مخالف است، مورد انکار و نکوهش  ءندارند، نباید فردی را که با جمهور علما

باید بدگوئی و غیبت او را قرار داد، و نباید کینه و نفرت او را در دل داشت، و ن

شود و با او بحث شود و به منظور اثبات حق با  ارقر کرد، بلکه باید با او ارتباط بر

﴿او مناقشه شود، و خداوند متعال فرموده است:                

    ﴾  :ان ساخته ایم، آیا پند سما قرآن را برای ذکر آ»یعنی: [. 17]قمر

 .«گیرنده هستعبرتپذیرنده و 

هرکسی که به دنبال حق باشد و در قرآن فکر و تدبر نماید، خداوند راه حق را 

هرکسی »گفته است:  /کند، همانگونه که شیخ احمد عبدالحلیم برایش آسان می

 .(1)«شودبر کند راه حق برایش واضح میدر قرآن به قصد طلب هدایت تد

 

 «اگر مر چیزی اختالف کرمید، آن را به خدا و پیامبرش برگرمانید»

{ برای جلوگیری از اختالف، ضوابط همکاری و فعالیات باا دعاوتگران    23}

 به نظر شما چیست؟

بدون تردید ضابطه در این اختالف بازگشت به آن چیزی است که خداوند ما 

﴿را راهنمایی کرده است:                    

                                  

                                           
 (.118م ص  1937 – 1117) شرح واسطی تألیف محمد خلیل هراسی چاپ -(1)



   

 

 
 

 

 

 

                ﴾  :ای کسانی » یعنی:[. 59]نساء

اطاعت کنید و از کارداران و فرماندهان پیغمبر  که ایمان آورده اید، از خدا و از

مسلمان خود فرمانبرداری نمایید و اگر در چیزی اختالف داشتید، آن را به خدا و 

پیغمبر برگردانید، اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید، این کار برای شما بهتر 

 .«تتر اسو خوش فرجام

﴿                  ﴾  :در هر »یعنی: [. 11]شورا

  .«گرددداوری آن به خدا واگذار میداشته باشید  چیزی که اختالف

پس در مورد کسی که از جادة صواب در عقیده و یا در عمل منحرف شده 

این است که با او مناقشه کنیم تا حق است، یعنی در امور علمی و عملی، وظیفة ما 

برایش روشن گردد و به حق بازگردد، اما در مورد اشتباهات چنین فردی ما باید 

اشتباه را بیان کنیم و به اندازة توان از آن تحذیر کنیم و با وجود این ما نباید از 

ده های بزرگی بوخداوند ناامید بشویم، زیرا خداوند اقوامی را که دارای بدعت

اند، هدایت نموده و آنها را به حق بازگردانده و آنها به اهل سنت گرویده اند و بر 

مشهور است که او  /هیچیک از ما پوشیده نیست که در مورد ابوالحسن اشعری 

تا چهل سال با گروه معتزله بود، بعد برای مدتی کمی بهتر شد پس از آن خداوند 

که مذهب اهل سنت و جماعت است،  او را به راه راست و مذهب امام احمد

هدایت نمود. پس خالصه این که مسائل عقیدتی مهم است و باید در آن یکدیگر 

 را نصیحت نمود، همانطور که در امور عملی خیرخواهی و نصیحت واجب است.

 

 «ندارم اشکالی باشد، حق اظهار مناظره از هدف اگر»

 که است روشی دارند، ختالفا یکدیگر با که افرادی میان مناظره روش {29}

 شما نظر به آیا ندارد، وجود تقریباً شیوه این امروزه اما اند، گرفته کار به را آن سلف

 است؟ مصلحت شیوه این بازگرداندن آیا و شود، اعاده دوباره روش این

 اسات،  خوبی کار دارند، اختالف یکدیگر با که افرادی میان مناقشه من نظر به *

 کاه  باشاد  ایان  آن از هادف  که طوری باشد، نیت حسن با همراه که نای شرط به اما

 بااه و خااود نظاار بااه کمااک مناااظره از هاادف اگاار امااا باشااد، لندبساار خاادا کلمااة



   

 

 
 

 

 

 

 رسایدن  هادف  و است. بهتر دادنشانجام از آن کردنترک باشد، آن نشاندنکرسی

 است. داشته وجود ما زمان از بیشتر سلف عملکرد در حق به

 تاالش  کنناد،  مخالفات  اماری  در اگار  کاه  بینیاد مای  را ماردم  از عضیب بنابراین،

 آیناد، نمای  حسااب  به مناظره موازین در که ضعیفی چیزهای با را خود نظر کنندمی

 باویژه  بپرهیزند مناظره از مردم بعضی شده باعث که است امری این و کنند، تقویت

 حاق  مخالف فرد بیان، یوائیش و تأجر راث بر که ترسندمی زیرا مردم، تودة انظار در

 بزرگای  ضارر  وقت این در و شود، مشتبه مردم برای مسئله و کند، آمیخته باطل با را

 شد. خواهد وارد حق و حق اهل طرفداران دیگر بر بلکه کننده،مناظره متوجه تنها نه

 نگاه  دور را خاود  و کارده  پرهیاز  هاییمناظره چنین از داشتند دوست مردم بنابراین،

 تاألیف  کتاابی  عالم، که است ممکن اینگونه مناظره خطر تالفی من نظر به اما د،دارن

 نماید ذکر را مخالف طرف دالیل سپس کند، ذکر دلیل با را خود هایگفته و نماید

 شاک  بادون  راه ایان  است، ضعیف نویسنده دالیل برابر در او دالیل که دارد بیان و

 تاوان مای  گیارد مای  انجاام  منااظره  آن یبارا  که هدفی به که است خوبی و سالم راه

 رسید.

 و عباادالحلیم احمااد شاایخ ماننااد زمینااه ایاان در اینویساانده هاایچ و نوشااته هاایچ

 نماید،می ذکر را مخالف قول ابتدا امام است، نکرده زیباکار / شاگردش و تالیفاتش

 مخالفاان  خاود  کاه  هستند چنان دالیل از بعضی حتی کندمی بیان آن برای دالیلی و

 را دوم قول دالیل و دهد،می پاسخ آن به و نموده رد را آن سپس و دانند،نمی را آن

 مسائول  خادا  پایش  کاه  بداناد  بایاد  انسان و است، انصاف کمال این و کند،می ذکر

 نفاس  هاوای  از پیاروی  خااطر  باه  فقاط  نیسات  ممکن او برای که بداند باید و است،

 شود.می ضررمند تقیام روز در چون کند، اختیار را ایگفته

 

 

 

 

 

 عقل مر است سفاهت و مین مر است جهالت اسباب پذیرفتنن



   

 

 
 

 

 

 

 گرفتاه  عهاده  باه  را دین این حفاظت تعالی خدای گویند:می که افرادی {81}

 اسات،  ودهها بی دهناد، می انجام اسالم به خدمت در دعوتگران که کارهایی و است،

 داد؟ پاسخ باید چگونه را افراد این

 گارایش  اینهاا  گارایش  زیارا  اسات،  آساان  و ساهل  افاراد  ایان  باه  گفتنپاسخ *

 و دیان  باه  جهال  از ناشای  اسباب نپذیرفتن که نیست شکی و است، اسباب نپذیرفتن

 و باشاد،  اسابابی  بایاد  اما گرفته، بعهده را دین این حفاظت خداوند است، خردیبی

 و اسات،  آن باه  دادندعوت و دین بیان و نشر قبیل از دعوتگران کارهای آن اسباب

 کسای  باه  کاه  ماناد می فردی مانند کرد، استفاده نباید اسباب از گویدنمی که کسی

 صااحب  است، نوشته برایت فرزندی تو تقدیر در خداوند اگر نکن، ازدواج بگوید:

 خداوناد  اگار  نکان،  تاالش  روزی آوردنبدست برای بگوید: یا شد، خواهی فرزند

 رسد.می وت به خودش یزرو کرده مقدر برایت

﴿ است: فرموده متعال خداوند که دانیممی ما             

   ﴾ :پاسدار ما خود و ایم، فرستاده را قرآن خود ما» یعنی: [.9 ]حجر 

 .«باشیممی آن

 گیرد،مین انجام اسباب بدون کارها داندمی که خویش علم به توجه با خداوند و

 به که نموده مقدر را اسبابی دین حفظ برای خداوند بنابراین، است. فرموده چنین

 شود.می حفظ دین اسباب آن وسیلة

 عملی و عقیدتی هایبدعت از آنها بوسیلة دین که بینیممی را گذشته علمای لذا

 بیان مردم برای را حقایق و نوشتندمی و کردندمی سخنرانی آنها شد، حفظ

 از خدا بندگان میان آن نشر و آن از حمایت و دین از دفاع به ما باید پس داشتند،یم

 شدنحفظ کار این با و خیزیم بپا نموده موظف کار این به را ما خداوند که آنجا

 شود.می محقق دین

 

 

 

 است خدا کتاب مهد قرار توجه مورم باید انسان که چیزی بهترین



   

 

 
 

 

 

 

 توانناد مای  آن از دعاوتگران  که هست هاییابکت چه خدا کتاب از بعد {81}

 کنند؟ استفاده

 بایاد  کاه  اسات  متعاال  خداوند کتاب عمل و تعلم و خواندن برای چیز بهترین *

 رفتناد، نمی پیش بیشتر آیه ده از  پیامبر اصحاب دهد، قرار توجه مورد را آن انسان

 عماال آن بااه و نااد،گرفتماای فاارا را آن مفاااهیم و گرفتناادماای یاااد را آیااه ده آن تااا

 را عمال  و علام  و قارآن  نهایات  در کاه  ایان  تا رفتندمی پیش همینطور و نمودند،می

 گرفتند. فرا همزمان

 ناد، ا نگاشاته  بارآن  ءعلماا  که هاییشرح و  پیامبر صحیح احادیث قرآن از بعد

 ماورد  دعاوتگر  بایاد  را آن امثاال  و سالم،ال سبل و انوطار، نیل و الباری، فتح مانند:

 دهد. قرار نایتع

 و عبدالحلیم احمد شیخ مانند هستند، اعتماد مورد که علمایی تألیفات آن از پس

 باه  کاه  اسات  زیااد  تعدادشاان  کاه  علمایی دیگر و التمیمی عبداهلل شیخ و شاگردش

 را آماوختن  مراحال  خالصه کرد، استفاده باید اند، معروف خداترسی و زیاد دانش

 نماید. شروع است، ترمهم آنچه از و نماید، طی یگرید از پس یکی تدریج به باید

 

 گرفت فرا را خوبی هرمو من نظر به

 و اناد،  متنفار  معاصار  نویسندگان هایکتاب خواندن از طالب از بسیاری {82}

 در شاما  نظار  کنناد، مای  ءاکتفا علیهم( اهلل رحمة) سلف و پیشینان هایکتاب به فقط

 چیست؟ مورد این

 بااالتر  چیاز  هماه  از  پیامبر سنت و خدا کتاب از دعوت رفتنفراگ من نظر به *

 از و راشادین  خلفاای  از آنچاه  ساپس  معتقادیم،  چناین  ما همة تردید بدون و است،

 است. دینی دعوت راهکارهای اخذ منبع مانده جا به اسالم گذشتة مةوائ اصحاب

 از را آنهاا  معاصار  نویساندگان  و متااخرین  که آمده پیش اموری زمان این در اما

 کناد،  اساتفاده  قسامت  ایان  در آنان هایکتاب از انسان اگر و دانند،می بهتر پیشینان

 پیشاین  دعوتگران از را علم معاصرین که دانیممی ما و است، داده انجام درستی کار

 بارای  چیزهاا  ایان  عاین  کاه  آماده  پایش  جدید چیزهای ولی اند، گرفته فرا سلف و

 کناد  استفاده گروه هردو از انسان من نظر به است، نبوده مشخص گذشته دعوتگران



   

 

 
 

 

 

 

 و نمایاد،  تکیاه   پیاامبرش  سنت و خدا کتاب به نخست گیرد، فرا را خوبی هردو و

 نویساندگان  هاینوشته بر سوم مرحلة در و نماید، تکیه سلف کالم بر دوم مرحلة در

 مشخص گذشتگان برای امور این عین که داده ر  حوادثی شانزمان در که عاصرم

 است. نبوده معلوم و

 

 بندیپای با که شوممی نیرویی رفتنبین از باعث ،پایبند جوانان تفرقه

 آیدمی مست به خدا سوی به حرکت و مین به

 و گیرناد، می قرار یکدیگر روی در رو گاهی اسالم دین به پایبند جوانان {88}

 کنید؟می سفارشی چه مورد این در کند،می بیزاری اظهار بعضی از بعضی

 کاه  آماده  پایش  پایبناد  جواناان  برای که پاشیدگی هم از و تفرقه تردید بدون *

 دشامنی  نباشاد  موافاق  آنهاا  روش باا  کاه  کسای  باا  و دانناد، مای  گماراه  را یکدیگر

 شکسات  باه  اسات  ممکن اوقات بسا و است بارتأسف و اندوهناک بسیار ورزند،می

 بیانجامد. اسالمی حرکت در بزرگی

 خواهد جنی و انسانی هایشیطان چشمان خنکی و راحتی باعث ایتفرقه چنین و

 کنند، اتفاق چیز یک بر نیکان ندارند دوست جنی و انسانی هایشیطان زیرا بود،

 رفتنبین از تفرقه که دانندمی زیرا شوند، متفرق خیر اهل که خواهندمی آنها بلکه

 آید،می دست به خدا راه سمت به حرکت و الهی دین به پایبندی با که است نیرویی

 ﴿ فرموده: و نموده اشاره مطلب همین به آیه این در متعال خداوند و   

         ﴾ :انناتو و درمانده نید،مک کشمکش» یعنی: [.11 ]انفال 

 .«رودمی میان از شما هیبت و شکوه و شویدمی

 ﴿ است: فرموده نیز و                    

   ﴾ و شدند، پراکنده که نشوید کسانی مانند و» یعنی: [.115 عمران: ]آل 

 .«رسید آنان به روشن هایشانهن که آن از پس ورزیدند، اختالف

 ﴿ فرمود: و                    ﴾ 
 دسته و دارند،می پراکنده را خود آیین که کسانی گمانبی» یعنی: [.159 ]انعام: 

 .«نیستی آنان از وجه هیچ به تو شوند،می گروه گروه و دسته



   

 

 
 

 

 

 

﴿ است: رمودهف و                 

                        ﴾ 
 که است نموده روشن و داشته بیان شما برای را آیینی خداوند» یعنی: [.18 ]شورا:

 عیسی و موسی و ابراهیم به و وحی تو به را آن و است، کرده توصیه نوح به را آن

 .«نورزید اختالف و نکنید تفرقه آن در و دارید پابرجا را دین که ایم نموده سفارش

 کرده بیان ما برای را آن خیمو عواقب و داشته برحذر تفرقه از را ما خداوند پس

 پاشیدگی هم از و فساد تفرقه، چون باشیم، واحد امت که است واجب ما بر و است،

 گردد.می اسالمی امت شدنضعیف باعث اسالمی حرکت

 بین دشمنی و تفرقه باعث اختالف اما شدند، اختالف دچار  پیامبر اصحاب

 در آن مثال و شد، واقع اختالف اصحاب میان  پیامبر زمان در حتی نگردید، آنها

 دستور و آمد او پیش جبرئیل و شد فارغ احزاب غزوه از  پیامبر وقتی که تاس این

 قریظه بنی محل سوی به بودند، کرده عهدشکنی چون قریظه بنی جهاد برای تا داد

 بَِنى ِفى ِإالَّ  اْلَعْصرَ ِمْنُكْم  َأَحد   ُيَصل َينَّ  الَ » گفت: یارانش به  پیامبر کند، حرکت
 .«نخواند قریظه بنی محل در بجز را عصر نماز شما از هیچیک» یعنی: (1)«قُ َرْيظَةَ 

 در عصر نماز وقت و آمدند، بیرون قریظه بنی محل سوی به مدینه از اصحاب

 حتی خوانیم،نمی نماز قریظه بنی محل در جز به ما گفتند: بعضی رسید، فرا راه بین

 نباید هیچکس ت:اس فرموده  پیامبر چون کند، غروب راه میان در خورشید اگر

 َسِمْعَنا» گوییممی ما پس بخواند، دیگر جایی قریظه بنی محل در جز به را عصر نماز
 کردیم. اطاعت و شنیدیم :«َوَأَطْعَنا

 برای برخاستن درنگبی و شتاب  اهلل رسول منظور گفتند: اصحاب از بعضی و

 کنیم، تاخیر را صرع نماز که نخواسته ما از و است، بوده قریظه بنی سوی به حرکت

 آنچه برای و نکرد سرزنش را هیچیک پیامبر و رسید،  پیامبر اطالع به ماجرا این

 اختالف خاطر به نیز اصحاب خود و نکرد، توبیخ بود، فهمیده گروه دو از هریک

                                           
( کتاب 511/  2الفتح ) –( به روایت ابن عمر بخاری 911قسمتی از حدیث شماره ) -(1)

، 171/  7( این حدیث را روایت کرده الفتح )1119( و نیز شماره )5الخوف، باب )

 (.1771/  19( و مسلم شماره )81( کتاب المغازی باب )171



   

 

 
 

 

 

 

 که است واجب ما بر همچنین و نشدند، متفرق  پیامبر حدیث فهمیدن در نظر

 این شود، گفته و شویم متفرق اگر اما باشیم، حدیوا امت همه و نشویم متفرق

 و گروه فالن از این و مقلد این و سنی این و تبلیغی این و اخوانی این و است سلفی

 است!! بزرگی خطر چیزی چنین پس است، فالن از آن

 هایگروه به اسالمی بیداری که وقتی داریم، اسالمی بیداری از ما که امیدی و

 نادان را دیگر بعضی بعضی و دانند،می گمراه را یکدیگر که شود تقسیم متفرق

 همان به ما که است این مشکل این حل راه و رفت. خواهد بین از کند،می قلمداد

 اختالف این که بدانیم و نمودند، رفتار  پیامبر اصحاب که کنیم رفتار ایشیوه

 چنین که بدانیم و ،باشدمی دارد گنجایش اجتهاد که مواردی در اجتهاد از ناشی

 اما است، اتحاد اختالف این حقیقت در بلکه داشت، نخواهد منفی تاثیر اختالفی

 دلیل مقتضای چون دارم، نظر اختالف تو با ایمسئله در من مثال طور به چگونه؟!

 نظر اختالف ایمسئله در من با تو و هست، گوییمی تو آنچه برخالف من پیش

 با ما واقع در پس است، من نظر برخالف تو دیدگاه از دلیل مقتضای چون داری،

 انتخاب را نظری دلیل اقتضای مبنای بر ما از هریک چون نداریم، اختالف یکدیگر

 بدون ما از هیچیک و ایم، داده قرار نظر مد همه را دلیل پس است، نموده

 ونچ کنم، ستایش را تو باید من پس است، نکرده انتخاب رای دلیل درنظرگرفتن

 آنجا از و هستیم، یکدیگر دوست و برادر ما و ای،نموده من با مخالفت جرأت تو

 کدورتی تو به نسبت من نباید پس است، بوده دلیل مقتضای بر من با تو مخالفت که

 و باشی، داشته بدی احساس خود دل در من به نسبت نباید تو همچنین و باشم، داشته

 مرا. تو ینهمچن و کنم، ستایش را تو باید من

 نهمچنی او بپذیرد، را او یرأ که کند مجبور را دیگری ما از هریک اگر و

 باالتر دیگری از هیچیک چون بپذیرید، مرا یرأ هم شما باید که کندمی احساس

 را آن است، اجتهاد منشأ که را اختالفی باید ما که گویممی من بنابراین، نیست.

 و باشیم داشته کلمه وحدت تا دهیم قرار دتوح را آن بلکه ندهیم، قرار اختالف

 دریابیم. را خوبی

 پس نیست، آسانی حل راه مردم عموم به نسبت حل راه این بگوید: کسی اگر اما

 چیست؟ حل راه



   

 

 
 

 

 

 

 و بحث برای گروهی هر از برجستگان و سران که است این حل راه دیگر

 یم.باش یکپارچه و متحد تا شوند، جمع اختالفی مسایل در پژوهش

 برادران از بعضی و من دست به منی در حج موسم در ایمسئله هاسال از یکی در

 شد آورده گروه دو که بود قرار این از واقعه باشد، عجیب برایتان شاید که شد حل

 متهم کفر به را دیگری گروه، دو از هریکی و بودند، نفر چهار یا سه هریک که

 بود این اختالف علت بودند، حجاج همه و کردند،می لعنت را همدیگر و کرد،می

 دست بر راست دست خوانندمی نماز وقتی اینها گفت:می دیگری به گروه یک که

 بر هادست رهاکردن سنت زیرا است، سنت انکار این و بندند،می سینه باالی چپ

 است. رانها روی

 لعنت و ست،ا کفر نگذاشتن باز و نبستن را دستها نماز در گفت:می دوم گروه و

 آن از پس و خدا فضل به اما بود، شدید آنها اختالف است، جایز دیافر چنین بر

 از که رفتند حالی در گروه هردو اسالمی امت وحدت اهمیت بیان و برادران تالش

 کردند، اختالف آنها که مسئله این در شیطان که ببینید بودند، خشنود یکدیگر

 را یکدیگر مسئله این خاطر به که جایی تا است هداد قرار بازیچه را هااین چگونه

 ارکان نه و هاستسنت از سنت یک مسئله این که صورتی در بودند، کرده تکفیر

 که است این مورد این در امر این آخر است، واجبات از نه و فرایض از نه و اسالم

 یباال بر آن بستن و چپ دست روی راست دست گذاردن معتقدند ءعلما از بعضی

 باز دستها که است این سنت گویند:می علم اهل از گروهی و است، سنت سینه

 سنت که است این مورد این در صحیح و درست مطلب که این وجود با باشند،

 در  سعد بن سهل که آنطور باشد،می چپ دست ساعد بر راست دست گذاشتن

 ساعد بر را راست دست نماز در که شدندمی امر مردم» است: کرده روایت بخاری

 .(1)«بگذارند چپ دست

 دعوت در مختلفی هایراه و روش دارای که برادرانی به خداوند دارم امید

 هرگاه زیرا کند، رعایت را هاقلب صالح و محبت و وحدت نعمت هستند، اسالمی

 و نباشد، درست نیت اگر اما بود، خواهد آسان کار عالج باشد، خوب قلبی نیت

                                           
 (.37( کتاب انذان باب )212/  2لفتح )( ا711بخاری شماره حدیث ) -(1)



   

 

 
 

 

 

 

 و رای خود و ندهد اهمیت دیگران نظر به و باشد مهم خودش ظرن برایش هرکسی

 بود. خواهد بعید صورت این در موفقیت که است بدیهی باشد، خودپسند

 که است واجب باشد، عقیدتی مسائل در اختالف اگر که دانست باید مالحظه:

 سلف مذهب برخالف که عقیده در نظری هر و کرد، تصحیح را عقیدتی اشتباهات

 در که فردی از را مردم باید و است، واجب آن انکار و نپذیرفتن باشد، یشینانپ و

 داشت. برحذر ورزدمی مخالفت سلف مذهب با عقیده

 

 شوندمی اختالف و تفرق مچار جوانان چرا

 توجاه  عادم  باه  آیاد، مای  وجاود  باه  جوانان میان که اختالف و تفرقه آیا {81}

 آیاا  نیاز  و گاردد، برمای  دانشجو و دانشمند بین رمستم ارتباط عدم و ءعلما به جوانان

 و رسایدگی  بارای  را خاود  کاه  دانست علمایی کمبود را اختالف این دلیل توانمی

 نمایند؟ وقف طالب آموزش

 تاوان مای  شاان دیان  و علم به که علمایی به جوانان توجه عدم که نیست شکی *

 گاویم: مای  وقتای  ،باود  خواهاد  سلف روش از دوری و انحراف باعث کرد، اعتماد

 در عاالمی  هار  کاه  اسات  این خاطر به باشند، اعتماد مورد دین و علم در که علمایی

 اعتمااد  ماورد  دیانش  و علام  در کاه  عاالمی  بلکاه  نیست، اعتماد مورد دینش و علم

 شوند. جمع او اطراف باید جوانان و طالب اسلت،

 و کناد می اشتباه یگاه عالم بلکه بپذیرند، گفت عالم آن هرچه :که گویمنمی و

 دیادگاه  و باشد، پیشوایی و الگو و علم دارای انسان اگر اما گوید،می درست گاهی

 چنین گیرد،می دالیل از را احکام چگونه او که بفهمد و بداند، را او هایاستدالل و

 را ءعلماا  کمبود کنندهپرسش که این اما است، ترمناسب و بهتر جوانان برای چیزی

 ساپاس  باه  اکنون اما هستند، کم ءعلما که نیست شکی است، درست کرد مطرح نیز

 زیادی افراد آنجا که شنویممی ما اند، زیاد حجاز و قصیم و ریاض در ءعلما خداوند

 الزم جاوان  بار  کاه  اسات  ایان  من نظر به چیز ترینمهم اما دهند،می تعلیم را جوانان

 در شادن جماع  ضامن  بایاد  و نمایاد،  مواظبات  سات ه آنچاه  بر و کند صبر که است

 نورزد. شتاب نیز کارها در اعتمادند مورد امانت و علم در که علمایی اطراف

 



   

 

 
 

 

 

 

 نمایند جوییعیب را یکدیگر نباید طالب

 و نماینااد، جااوییعیااب را یکاادیگر کااه اساات جااایز طااالب باارای آیااا {85}

 دهند؟ قرار خود عادت را یکدیگر از مردم برحذرداشتن و مردم متنفرکردن

 کاه  وقتای  اسات،  حرامای  کاار  یکدیگر از ءعلما جوییعیب که نیست شکی *

 را او نباشاد  عاالم  کاه  هرچناد  خود منمؤ برادر سر پشت که نباشد جایز انانس برای

 غیبات  را ماؤمنش  عالم برادران که است جایز چگونه پس نماید، غیبت و عیبجویی

 نماید؟!

 خود مؤمن برادران عیبجویی و غیبت از را زبانش تا است واجب مؤمن انسان بر

﴿ است: فرموده متعال خداوند و دارد، نگاه               

                      

                    ﴾ :[.12 ]حجرات 

 از برخی که بپرهیزید هاگمان از بسیاری از اید، آورده ایمان که کسانی ای» یعنی:

 ننماید، غیبت دیگری از یکی و نکنید، دریپرده و جاسوسی و است، گناه هاگمان

 همة یقین به بخورد، را خود مردة برادر گوشت که دارد دوست شما از هیچیک آیا

 .«کنید پروا خدا از و آیدمی بدتان خواری مرده از شما

 عالمی او هرگاه که بداند باید مبتالست، ءعلما کردنغیبت مصیبت به که کسی

 کنند، رد را عالم حق حرف مردم که شود باعث او است ممکن کند، جوییعیب را

 را عالم آن شخصیت تنها او که بداند کند،می جوییعیب را عالم که کسی نیز و

 ءعلما چون است،  محمد ارث نمودنارزشبی او کار بلکه نکرده، ارزشبی

 توهین آنها به و گیرند، قرار جوییعیب مورد ءعلما هرگاه و هستند، پیامبران وارث

 ودخ علم و دانش آنها که صورتی در کرد، نخواهند اعتماد ءعلما علم به مردم شود،

 که شریعت دستورهای از دستوری هیچ به مردم و اند، برده ارث به  پیامبر از را

 گویمنمی من کرد، نخواهند اعتماد گرفته قرار جوییعیب مورد که عالم این توسط

 عالمی شما هرگاه اما است، اشتباه معرض در انسانی هر بلکه اند، معصوم ءعلما :که

 ارتباط او با بالفاصله است، اشتباه شما نظر به که زد سر کاری او از که دیدید را

 رد را او باید است، او با حق که شود مشخص اگر کنید، صحبت او با و نمایید برقرار



   

 

 
 

 

 

 

 اما نیست، درست اشتباه برابر در سکوت و اقرار زیرا کنید، بیان را او اشتباه و کرده

 اگر و است، شده شناخته و عالم مردی هرحال به او چون بزنید، طعنه را او نباید

 است، ضعیف قول این و گویند،می چنین مردم بعضی بگویید: اینطور است ممکن

 راه بهترین شیوه این و کنید، ذکر را صحیح گفتة و دارید، بیان را ضعف علت سپس

 است.

 بزنیم، طعنه دینی مسایل در اشتباهی خاطر به را معروف علمای بخواهیم ما اگر

 چیزی ما وظیفه اما ایم، نموده ارزشبی و داده قرار طعنه مورد ار بزرگی علمای

 اگر کن، مناقشه او با دیدی را اشتباه عالمی از اگر که کردم ذکر من که است

 یا و کرد، خواهد پیروی تو نظر از عالم هستی، صحیح راه به تو که شود مشخص

 آن در اختالف ایشگنج که باشد اموری از اختالفی مسئله و نشود، مشخص که این

 نیز تو و بگوید، گوید،می هرچه او و بیایی، باز او از باید صورت این در دارد، وجود

 است، یامدهن بوجود زمان این در تنها اختالف و باش. داشته داری که نظری هر

 شود مشخص عالم اشتباه اگر اما است، بوده امروز به تا صحابه عهد از اختالف بلکه

 اشتباه از را مردم باید تو ورزید، اصرار خود سخن نشاندنکرسی به یبرا فقط او و

 ممکن چون ،او از انتقام گرفتن و فرد آن به زدنطعنه براساس نه اما داری، برحذر

 حقی حرف کنی،می مجادله او با تو که موردی از غیر دیگر مورد در او است

 دور را خودشان بیماری و بال این از تا کنممی سفارش را برادرانم همة من بگوید.

 را ما شخصیت که هرچیزی از را آنها و مرا که طلبکارم خداوند از و دارند، نگاه

 دهد. نجات است مضر ما دنیای و دین برای و معیوب

 

 خرمانبی طرف از که مشکالتی مر را ءعلما که خواهممی خداوند از

 فرماید یاری هستند، مواجه آن با

 در را جواناان  است، جوانان از بسیاری عادات ،ءعلما اشتباه کردنبزرگ {81}

 کنید؟می راهنمایی چگونه زمینه این

 آن باا  ناادان  افراد طرف از که مشکالتی در را ءعلما که خواهممی خداوند از *

 شانویم مای  گاهی رسد،می ءعلما به زیادی آزارهای زیرا کند، یاری هستند، مواجه

 کنایم، مای  تحقیاق  وقتای  اماا  دهند،می نسبت برجسته لمایع از یکی به را چیزی که



   

 

 
 

 

 

 

 وقتی اما گفت، اینطور فالنی شودمی گفته بسا است، آن برخالف مسئله که بینیممی

 وقتای  است، بزرگی جنایت این و است، برعکس بینیممی کنیم،می بررسی را امر ما

 بار  شاما  از یکای  دادننسابت  دروغ چاون  من به بستندروغ» است: فرموده  پیامبر

 ءعلماا  باه  دادننسابت  دروغ پس است. فرموده معنا این به سخنی یا «نیست دیگری

 ماردم  از یکای  به دادننسبت دروغ مانند است، خداوندی شریعت به متعلق آنچه در

 اعتمااد  ماورد  عاالم  ایان  باه  کاه  باشدمی شرعی حکم شامل دروغ این چون نیست،

 دروغ باشااد، بیشااتر عااالم بااه مااردم اعتماااد ناادهرچ بنااابراین، شااود.ماای داده نساابت

 عامی فردی اگر زیرا بود، خواهد خطرناکتر نیز و بیشتر امور این در او به دادننسبت

 اماا  کارد،  نخواهاد  اساتقبال  کسی را او سخن گفت، چنین فرد فالن بگوید: ناحق به

 دخواهنا  ماردم  اسات،  گفتاه  چناین  اسات،  اعتمااد  ماورد  کاه  فارد  فالن :بگوید اگر

 و اسات،  حاق  آنهاا  نظر به که هستند فکری دارای مردم از بعضی بنابراین، پذیرفت.

 ایان  کاه  ایان  جاز  راهای  اماا  باشاند،  فکر همین دارای نیز مردم که کنندمی کوشش

 و بینناد نمای  دهناد،  نسابت  دروغ باه  اعتماد مورد علمای از یکی به را فکر و اندیشه

 و اسات  خطرنااک  بسایار  کااری  چنین قتحقی در است. فالنی گفتة این گویند:می

 حکمای  به مسئله این بلکه نیست، عالم آن شخصیت کردنارزشبی و زدنطعنه تنها

 است. متعلق الهی احکام از

 دشامنی  و اشاتباه  نیاز  کاار  ایان  اسات،  اشاتباهات  دادن جلوه بزرگ دوم، مسئله

 اماا  رساد، مای  حاق  به هم شک بدون و کند،می اشتباه است انسانی عالم زیرا است،

 تاو  آیاا  که بپرسیم او از و گرفته تماس او با تا است الزم ما بر کرد، اشتباه عالم وقتی

 بود، اشتباه او سخن ما نظر به و امگفته را سخنی چنین بله گفت: اگر ای؟گفته چنین

 و روشان  حاق  شاویم،  مناقشاه  وارد او باا  وقتای  و داری؟ دلیلای  آیاا  :گوییممی او به

 برگردد، حق به باید بناچار ترسدمی خدا از که انصافی با عالم هر و دشومی مشخص

 و اشااتباه دادنجلاوه  بازرگ  اماا  کناد،  اعااالم را خاود  ساخن  گارفتن باازپس  بایاد  و

 بر  تجاوز کاری چنین تردید بدون صورت ترینزشت و ترینفجیع به آن ذکرکردن

 ماردم  اگار  چون شود،می شمرده شریعت به تجاوز حتی و باشد،می مسلمانت برادر

 کسای  چاه  پایش  مردم کنی،می سلب او به را آنها اعتماد تو و دارند اعتماد کسی به

 کناد  رهباری  الهی شریعت در را آنها که پیشوایی بدون و حیران مردم آیا روند،می



   

 

 
 

 

 

 

 خادا  راه از قصاد  بادون  و ناآگاهانه را آنها که آورندمی روی جاهلی، به یا مانندمی

 خادا  راه از را آنهاا  قصاداً  کاه  روناد مای  بادی  عاالم  ساوی  باه  یا و کندمی منحرف

 دارد.میباز

 

 بدهد معوت است مصلحت بیشتر که جایی مر باید گرمعوت

 آن آشاکار  ثیرتأ وجود با رسانی اطالع مؤسسات بربرا در دعوتگر وظیفة {87}

 چیست؟ جوامع بر

 مصالحت  کاه  بدهد عوتد جایی در که شود خواسته انسانی از اگر من نظر به *

 را خواسااته آن کااه نیسات  درساات باشاد،  فراگیرتاار و زیاادتر  آن در کااردندعاوت 

 برود. پیش مکان آن در دادندعوت برای که است الزم بلکه نکند، برآورده

 استفاده خیر راه در امکانات و وسایل اگر زیرا بداند، الهی هاینعمت از را این و

 کاار  بارای  همکااری  مان  نظار  باه  پاس  گرفت، اهدخو فرا را آن زشتی و شر نشود،

 اگار  و بگذارد، جلو به قدم انسان که کندمی ایجاب خیرخواهی و نصیحت و خوب

 بگوید. لبیک را ندا این و بپذیرد آمد، عمل به مؤسسات این در مشارکت طلب او از



   

 

 
 

 

 

 

 است حکمت استعمال باب از گاهی

 بعادها  کاه  این قصد به و بیندمی را منکر که دعوتگری مورد در شما نظر {83}

 چیست؟ نماید، اختیار سکوت کند اصالح را آن

 رد و انکاار  برای که کندمی ایجاب خدا راه به دادندعوت در حکمت گاهی *

 عاین  در را منکار  دهنادة انجام که نیست مناسب هاوقت بعضی کنیم،می تاخیر منکر

 که سپاریممی خاطر به حق، به را او دادندعوت و ردکردن بلکه کنیم، رد وقت این

 این و است، درستی راه راه این حقیقت در و دهیم. دعوت را او تریمناسب وقت در

 باه  شاد، مای  ناازل  تادریج  باه  و رفتاه  رفته آن احکام ابتدا دانیممی که همانطور دین

 انجاام  را آن ماردم  کاه  کارد مای  اقرار اموری به مصلحت( خاطر )به ابتدا که طوری

 بیاان  بنادگانش  بارای  ابتادا  در خداوند مثال عنوان به شد حرام نهایت در و نددادمی

 اش فائاده  از گنااهش  و دارد هام  فوائادی  و اسات،  بزرگی گناه شراب در که کرد

 مااورد در آیااه آخاارین کااه ایاان تااا ماندنااد، باااقی همچنااین مااردم و اساات، بیشااتر

 نمود. تحریم قطعاً را آن نوشیدنشراب

 دعاوت  آنجاا  در یاا  و وقات  آن در را فارد  آن انسان که دباش مصلحت اگر پس

 و تار شایسته او نظر به چون دهد، تاخیر دیگر مکانی یا زمان برای را دعوتش و ندهد

 ندارد. اشکالی بود، خواهد مفیدتر

 کرده فراموش یا و نشود، محقق دعوت امر وقت آن از بعد که بود آن بیم اگر اما

 بشاتابد،  خدا راه به دادندعوت و حق بیان به باید پس برود، بین از مصلحت و شود،

 عماوم  خواستمی اگر اما باشد، نظر مورد معینی شخص که است صورتی در این و

 ایان  در کاه  کناد  مشاهده را افرادی عمومی مجلسی در مثال طور به دهد، دعوت را

 آگااه  ملع آن ممنوعیت به را آنها باید که اند شده حاضر کاری انجام برای مجلس

 نادارد،  اشکالی و دهد تذکر را آنها که است الزم بازداشت، کار آن انجام از و کرد

 تاخیر را تذکر و دعوت اگر اما دهد،نمی دست از را فرصت او صورت این در چون

 بیابد. اند شده حاضر مجلس در که را افراد این همة نیست، ممکن دهد



   

 

 
 

 

 

 

 کندمی فرق مرم  حالت به توجه با شب عبامت

 پوشایده  شما بر مسلمان دعوتگر زندگی در عبادت و خیزیشب اهمیت {89}

 بیاان  را آن فوایاد  شاب  قیاام  باه  تشاویق  ضامن  شودمی تقاضا عالی جناب از نیست،

 دارید؟

 و ترغیب هایکتاب جایش داریزنده شب به ترغیب و تشویق حقیقت در *

 برای شد،می وارد آیه این تنها شب عبادت مورد در اگر و است، ترهیب

 متعال خداوند بود، کافی شبانه عبادت و داریزندهشب به مسلمان دادنتشویق

﴿ است: فرموده                 

                                   

                         

                             

﴾ :خواب )و شود،می بدور بسترها از پهلوهایشان» یعنی: [.19 -11 ]سجده 

 با را خود پروردگار و پردازند(می پروردگارشان عبادت به و گفته ترک را شیرین

 بخشند،می ایم داده بدیشان که چیزهایی از و خوانند،می فریاد به امید و بیم

 و آفرین شادی چیزهایی چه دهندمی انجام که کارهایی برابر در داندنمی هیچکس

 کسى مانند است مؤمن که کسى آیا است. شده پنهان ایشان برای بخشی مسرت

 و اندآورده ایمان که کسانى امّا .شوندنمى برابر ]هرگز[ است. فاسق که است

 به است پیشکشى عنوان به دارند. «المأوى جنّات» آنان اند،کرده شایسته کارهاى

 «ردندکمى آنچه جبران

 بعضی برای مثالً کند،می فرق مردم مختلف حاالت به توجه با شبانه عبادت

 اگر است. بهتر نهباش عبادت ندادنانجام بعضی برای و است، بهتر شب قیام مردم

 در او شود می مشغول دینی علم یاددادن و آموختن و حفظ به شب اول در انسان

 مانند نمود، راهنمایی شیوه این به را شیاران از بعضی  پیامبر و بخوابد، شب آخر

 .(1)بخواند وتر نماز خوابیدن از قبل که نمود سفارش را او  پیامبر که ابوهریره

                                           
 (.88(، کتاب التهجد باب )13/  8( الفتح )1173بخاری به شماره ) -(1)



   

 

 
 

 

 

 

 عبادت برای شب و خوابد،می زود فردی چنین بود، این برعکس انسان اگر اما

 هنگام و ملتأ و تدبر با قرائت کردنطوالنی راگ شب نماز در و شد، خواهد بیدار

 عذاب آیة هنگام و الهی رحمت خواستن و کردنتوقف رحمت آیه خواندن

 است، نماز در خشوع و فروتنی باعث بیشتر او برای الهی عذاب از خواستنپناه

 باعث او برای بیشتر سجده و رکوع نمودنطوالنی اگر و کند، طوالنی را قرائت

 و نماید. مختصر را قرائت و کند طوالنی را سجده و رکوع شود،می نماز در فروتنی

 نزدیک او سجدة و رکوع که است این بهتر بود، یکسان او برای حالت هردو اگر

 اگر پس شود، انجام متناسب صورت به نمازش تا باشد او قیام با مناسب و هم به

 را قرائت اگر و باشد، طوالنی هم اشسجده و رکوع کند،می طوالنی را قرائت

 باشد. وتر نماز نمازش آخرین باید و نماید. کوتاه را سجده و رکوع کند،می کوتاه

 

 اسالمی سرومهای به مامنگوش حکم

 است؟ جایز اسالمی سرودهای به دادنگوش دعوتگر برای آیا {11}

 آن از بایاد  کاه  چیازی  آن در و ام،شانیده  را اساالمی  سارودهای  قدیم در من *

 اکناون  که دیدم  اما ام،داده گوش میاسال سرودهای به هم اخیراً و نبود، شود پرهیز

 اسات،  موسایقی  باا  همراه که هاییترانه صورت به نوازندگی و ترانه آواز با سرودها

 آن باه  نباید من نظر به شوندمی ارائه کیفیت این به که سرودهایی و شوندمی خوانده

 داد. گوش

 دادنگاوش  اشاند، نب گونهترانه و نوازندگی صورت به و شوند ارائه سالم اگر اما

 است. جایز ندهد قرار همیشگی عادت را آن انسان که شرطی به آن به

 سرود بجز که باشد طوری نباید که است این آن جایزبودن برای دیگری شرط و

 باه  دادنگاوش  اگار  زیارا  پاذیرد، نمای  پناد  و شود،نمی روشن قلبش دیگر چیزی با

 و گفت. خواهد ترک را همتریم چیزهای دهد، قرار خود همیشگی عادت را سرود

 بپاذیرد  پند و شود، مندبهره سرود از تنها که باشد داشته حالتی نباید گفتیم ما که این

 از او صاورت  ایان  در کاه  اسات  ایان  خااطر  باه  اسات،  نپاذیرد  پند چیزی دیگر از و

 گااهی  اگر بنابراین، تابد.می روی است  پیامبر سنت و قرآن که موعظه بزرگترین



   

 

 
 

 

 

 

 راه بهتار  آن باه  دادنگوش با خواستمی یا و داشت قرار رانندگی حال در بانبیا در

 ندارد. اشکالی برود

 و است موسیقی همراه که را هاییبرنامه که نیست جایز معوتگر برای

 کند تماشا گذارم،می نمایش به را حجاببی زنان یا

 پخش موسیقی با همراه که را هاییبرنامه که است جایز دعوتگر برای آیا {11}

 کند؟ تماشا گذارد،می نمایش به را حجاببی زنان یا و شود می

 ننشیند جا آن و کرده انکارش دید را چیزی چنین وقتی است الزم دعوتگر بر *

 حرام شده زیاد ما زمان در متأسفانه گرچه موسیقی زیرا نکند، تماشا را برنامه آن و

 اشعری ابومالک روایت به بخاری در هک است حدیثی آن بودنمحرا دلیل و است،

 َواْلَخْمرَ  َواْلَحرِيرَ  اْلِحرَ  َيْسَتِحلُّونَ  أُمَِّتى ِمنْ  َأقْ َوام   لََيُكوَننَّ » فرمود:  پیامبر که است آمده
 پوشیدن و زنا که آمد خواهد وجود به اقوامی من امت میان در» یعنی: (1)«َواْلَمَعاِزفَ 

 که :اند گفته ءعلما و ،«دانندمی حالل را موسیقی آالت و شراب و ابریشمی لباس

 شودمی خوانیآوازه آن با که چیزهایی همة یعنی آمده حدیث در که معازف کلمة

 اما اند، کرده ءاستثنا غایب فرد آمدن خاطر به یا و عروسی ایام در را زدنطبل فقط و

 خالل در زنان مشاهدة اما نیست، جایز و است حرام سرگرمی و لهو آالت دیگر

 شود، برده لذت آن به کردننگاه با یا باشد انگیزشهوت اگر هاییفیلم و هابرنامه

 آن حکم از حال این در من نباشد، صورت این به اگر و است، حرام که نیست شکی

 دانند.می حرام هرحال به را آن برادران از بعضی اما کنم،می توقف

 

 ارمند وجوم حدیث مو این میان تضامی

 عایشاه  باه   پیاامبر  کاه  ایان  یکای  چیست، حدیث دو این تعارض وجه {12}

 نارم  رفتاار  برابار  در و دارد، دوسات  را رفتااری نرم و است، مهربان خداوند» گفت:

 کاه  ایان  و «بخشاد نمای  کارهاا  دیگار  و خشونت ابربر در که بخشدمی را چیزهایی

 بدهاد،  تغییار  دستش با را آن دید را منکری شما از هرکسی» است: فرموده  پیامبر

 ؟«زبانش...... با نتوانست راگ

                                           

 (.1، باب بة، کتاب انشر58/  11الفتح  – 25591بخاری به شماره ) -(1)



   

 

 
 

 

 

 

 آن فرماوده:  کاه   پیامبر گفتة چون ندارد، وجود حدیث دو این میان تضادی *

 دیگار  چیازی  باا  را منکار  نتوانست اگر که است این یشنامع بدهد، تغییر دست با را

 وسایلة  باه  را رمنکا  کاه  باشاد  ممکن اگر سپس دهد، تغییر دست با را آن دهد، تغییر

 فاردی  مثاال  طور به که اینگونه کند، استفاده راه همان از دهد، تغییر آن دهندةانجام

 او باه  دعاوتگر  و کناد، مای  سرگرم را خودش آن با که باشد لهوی وسیلة دستش در

 شده داده دعوت فرد اگر سپس بشکنی، را آن باید و است، حرام چیز این گوید:می

 کار نادرستی به شدنقانع علت به است ممکن زیرا است، تربه بشکند، را آن خودش

 باه  اقادام  مساتقیم  خاودش  اگار  کاه  اسات  این مهم بشکند، را آن الهی ترس از یا و

 ممکان  اگار  و بشاکنی  را آن و بروی جلو تو که است این از بهتر نماید، آن شکستن

 باا  پاس  اری،ناد  را آن شکستن توانایی اگر و بشکنی را آن خودت توانیمی نباشد،

 انکار را آن خود قلب در نتوانستی هم زبان با اگر و کن اقدام منکر تغییر برای زبانت

 بدان. زشت و کرده

 باید نوشت، یا گفت، باطلی سخن کسی هرگاه که است الزم طالب بر بنابراین،

 برقارار  ارتبااط  گویناده  یاا  نویسانده  باا  دهناد  پاساخ  یا کنند، رد را او که این از قبل

 دانست هرگاه است الزم او بر و برگردد، سخنش از گوینده یا نویسنده شاید ایند،نم

 بارای  کسای  کاه  ایان  از قبل دارد، بیان مردم برای را خود اشتباه بود، اشتباه بر او که

 یکادیگر  علیاه  نوشاتن کتاب زیرا نماید، اقدام سخنی یا نوشتاری با او به گفتنپاسخ

 ءعلماا  و طالب که ببینند مردم هرگاه چون بود، خواهد علم اهل شدنضعیف باعث

 این خواه شود، می ضعیف آنها پیش ءعلما جبهه نگارند،می مطالبی یکدیگر رد در

 ضامن  در باشاد،  شاده  رد که کسی طرف از یا باشد، ردکننده و منتقد طرف از کار

 چاه  باا  حاق  که دانندنمی مردم زیرا نماید،می مشوش را مردم اذهان کار این که این

 دلیل و است، اشتباه مرتکب او نظر به که گوینده این پیش انسان اگر اما است، کسی

 دالیال  دارای مخالف فرد است ممکن زیرا نماید، مناقشه او با و کند بیان را او اشتباه

 کاه  کسای  مان  گماان  باه  کنناد،  مناقشاه  یکادیگر  باا  موضوع در و باشد تریمحکم

 گویاد: مای  اقل حد یا گشت، خواهد باز حق به دشو حاکم الهی شریعت خواهدمی

 را آن که ندارد اشکالی دانی،می بهتری دلیل تو اگر گویم،می چنین دلیل این به من



   

 

 
 

 

 

 

 مان  کاه  آنچاه  بارخالف  حاق  تاو  نظار  باه  اگار  کنی، بیان را آن باید بلکه کنی، بیان

 هست. گویممی

 ماردم  بارای  را دیگاران  اهاشتب نباید که است این سالم راه من نظر به این وجود با

 حاق  خودش فقط بلکه نمود، رد و داد، قرار انتقاد مورد را آنها سپس و کرد، مطرح

 چناین  فاردی  اگار  بگویاد:  اینطاور  و نمایاد،  اشااره  او باه  که این بدون دارد، بیان را

 میاان  در ورزیکینه و دشمنی و بدانند را حق مردم تا است، چنین سخنش یا بگوید،

 واجب صورت این در باشد، بدعت اهل مخالف فرد که این مگر نیاید، بوجود مردم

 نخورناد،  را او فریاب  مردم تا شود، برده نام او شخص و شود بیان او اشتباه که است

 اسات،  نهااده  گسترده را آن و دارد، را آن گنجایش شریعت که اجتهادی مسایل اما

 برد. کار به امکان حد ات را قلوب جمع و حکمت شیوة آن در که است این بهتر

 

 کنی منکر از نهی و معروف به امر باید تو

 انجاام  خاوب  کارهاای  و کانم، مای  تاالوت  قارآن  و خوانم،می نماز من {18}

 کنید؟می ایتوصیه چه مرا کنم،نمی منکر از نهی و معروف به امر اما دهم،می

 وتتال قرآن و خواند،می نماز که شخص این به من سفارش و نصیحت *

 کار به را مردم خود توان اندازة به که است این دهد،می انجام خیر کار و کندمی

 دستور کار این به را  پیامبر خداوند زیرا بازدارد، زشت کار از و کند امر خوب

﴿ فرموده: و است، داده                      

                           

              ﴾ از باید» یعنی: [.115 -111 عمران: ]آل 

 منکر از نهی و معروف به امر و کنند نیکی به دعوت که باشند گروهی شما میان

 اختالف و شدند، پراکنده که نشوید کسانی مانند و رستگارند، خود آنان و نمایند،

 .«رسید آنان به روشن هاینشانه که آن از پس ورزیدند،

 متفرق که نباشید کسانی انندم» که خداوند گفتة مورد در برادران امیدوارم

 «خوانندمی فرا خیر سوی به را مردم که باشد گروهی شما از باید» از: بعد «شدند

 به امر و شود،می تفرقه باعث منکر از نهی و معروف به امر که بدانید تا کنند، فکر



   

 

 
 

 

 

 

 و شیوه دهدمی انجام را منکر که کسی چون است... الزمی منکر از نهی و معروف

 دهدنمی انجام را زشت کار و منکر که کسی و کند،می انتخاب را دیگر راهی

 که فردی از راهش گفته ترک را معروف که کسی همچنین و دارد، دیگر ایشیوه

 و تفرقه دچار مردم صورت این به و است جدا دهد،می انجام را خوب کار

 شوند.می پراکندگی

 کار از و کن، امر خوب کار به خود توان اندازة به :که گویممی برادر این به پس

 دین واجبات ترینمهم از منکر از نهی و معروف به امر که نبدا و بازدار، را مردم بد

 داده برتری هاامت دیگر بر خاطر همین به را ما فقط خداوند که جایی تا است، خدا

﴿ فرموده: و است،                        

           ﴾ هستید امتی بهترین شما» یعنی: [.111 عمران: ]آل 

 خدا به و نماییدمی منکر از نهی و معروف به امر اید، شده دهآفری هاانسان سود به که

 دارید. ایمان

 ﴿ فرموده: اسرائیل بنی مورد در و           

                      

                  

﴾ پسر عیسی و داود زبان بر اسرائیل بنی کافران» :یعنی [.79 -73 :]مائده 

 و کردندمی سرکشی پیوسته آنان که بود خاطر بدان این اند، دهش نفرین و لعن مریم

 و کشیدند،نمی دست دادندمی انجام که زشتی اعمال از آنان گذشتند،می حد از

 بدی کار چه و دادندنمی پند و کردند،نمی نهی هاکاریزشت از را همدیگر

 .«کردندمی

 

 باشد الگو باید معوتگر

 خاودش  اما دهد،می دعوت کاری انجام به را ممرد که دعوتگری حکم {11}

 چیست؟ دهدنمی انجام را کار آن



   

 

 
 

 

 

 

 دهاد، مای  دعاوت  را آنهاا  کاه  باشد افرادی برای شایسته الگویی باید دعوتگر *

 کاار  آن کاه  باشد کسی اولین باید ،نمود امر خوب کار انجام به را مردم هرگاه پس

 اولاین  خاودش  بایاد  بازداشات،  باد  رکا از را مردم هرگاه و دهد،می انجام را خوب

 است. نموده ترک را بد و زشت کار آن که باشد فردی

 دهد،نمی انجام را آن خودش و دهد،می دعوت خیری کار به انسان گاهی اما

 مشغول بهتری کار به خودش اگر و پردازد،می آن از خیرتر کار به که این براساس

 مرود در خداوند که باشد افرادی مانند و ،باشد متضاد کردارش و گفتار نباید باشد،

﴿ است: فرموده آنها                       

     ﴾ :و دهید،می فرمان نیکوکاری به را مردم آیا» یعنی: [.11 ]بقره 

 .«فهمیدنمی آیا خوانیدمی کتاب شما که حالی در د،کنیمی فراموش را خود

 هایشروده و شودمی انداخته جهنم آتش در» که باشد فردی مانند که این یا و

 را آن باشد، بسته آسیاب در که خری همچون و است، خارج شکمش از

 وضعی چنین به چرا فالنی! ای گویند:می و آمده گرد او بر جهنم اهل چرخاند،می

 را ما بد کارهای از و نمودی،نمی امر را ما خوب کارهای به تو آیا ای،شده تارگرف

 انجام را بد کار خود و ،داشتمبازمی بد کار به من گوید:می کردی؟نمی نعم

 کنم.می سالمتی طلب متعال خداوند از (1)«دادممی

 خوبی رکا خودت اگر :که گویمنمی من کند، احتیاط زمینه این در باید انسان

 گویم:می بلکه دهند. انجام را خوب کار آن که نگویی هم دیگران به ندادی، انجام

 را دیگران اما ای،کرده محروم خوبی از را خودت ندهی، انجام را خوب کار اگر تو

 به امر تو که شد نخواهند محروم صورتی در دیگران و نکن، محروم خوب کار از

 کنی. معروف

                                           
( کتاب بدء الخلق، 831/  1( الفتح )8217به شماره ) بخاری به روایت اسامه بن زید  -(1)

 (.7( کتاب الزهد و الرقائق، باب )2939 – 51( و مسلم به شماره )11باب )



   

 

 
 

 

 

 

 شدبا مخلص باید مؤمن

 تا کند،می تالش ریا ترس از و دهد،می انجام صالح و نیکو اعمال مردی {15}

 بادون  ببرناد،  پای  کاارش  به مردم وقتی اما دارد، نگاه پوشیده مردم از را کارهایشان

 شود؟می شمرده ریا این آیا کند، خوشحالی و شادی احساس او، قصد

 است؟ ریا مردم جلو صالح عمل ترک آیا و

 به نباید و دهد، انجام خدا رضای برای خالص فقط را کارهایش منمؤ باید *

 زیرا شود، تسلیم است ریاکار او که این در کندمی خطور قلبش به که هاییوسوسه

 مؤمن و داد، نخواهد انجام را نیک کارهای از بسیاری شود، هاوسوسه تسلیم اگر

 پوشیده را آن اهیگ و کند،می اظهار را نیکش عمل گاهی که است کسی مخلص

 را کسانی خداوند بنابراین، کند.می همانطور باشد، مصلحت هرچه دهد،می انجام

 فرموده و است، نموده ستایش کنندمی انفاق آشکار و پنهانی در را خود هایمال که

﴿ است:                         

              ﴾ :یعنی: [.271 ]بقره 

 گونة به و اوضاع( و احوال همة در )و روز و شب در ار خود دارائی که کسانی»

 بر ترسی نه و است، محفوظ پروردگارشان نزد مزدشان بخشند،می آشکار و پنهان

 .«شد خواهند اندوهگین ایشان نه و است آنان

 خوبی و خیر گاهی و است، کاریپوشیده در کاریخوبی و خیر گاهی بنابراین،

 را آن است، بهتر کدامیک کن نگاه !مسلمان برادر ای تو و است. آشکاراکردن در

 که نده عادت این به را خودت هرگز و کن دوری آن از و بیا، باز ریا از و بده انجام

 این خاطر به را کاری که این یا و ببینند مردم که دهی انجام این خاطر به را کاری

 آمده پیش کار انجام از بعد تو برای که خوشحالی اما و دهی، نجام ا بدانند مردم که

 ایمژده این بلکه نیست، مضر برایت ایداده انجام الهی رضای برای را کار تو و

 ﴿ است: فرموده نآنا مورد در خداوند که است مؤمنان برای       

                    

               ﴾ :هان،» یعنی: [.11-12 ]یونس 



   

 

 
 

 

 

 

 که کسانی گردند،نمی غمگین و نیست، آنان بر یترس خداوند دوستان گمانبی

 .«است بشارت آخرت و دنیا در آنان برای اند، کرده پیشه تقوا و اند آورده ایمان

 را او و ببینند مردم که دهدمی انجام این خاطر به را نیک کار که فردی میان پس

 وقتی اما دهد،می انجام خدا رضای برای را عملش که شخصی میان و کنند ستایش

 او برای خوشحال این و شودمی خوشحال کنند،می پیدا اطالع او کار از مردم

 ندارد. ضرری

 هاای وسوساه  از نیاز  ایان  کناد،  تارک  ریاا  تارس  از را صالح عمل گاهی اگر اما

 دهای،  انجاام  را عباادت  بایاد  تاو  پاس  کند،می القا قلب در شیطان که است شیطانی

 احسااس  چناین  اگار  و کنای مای  عباادت  اری برای تو که نماید خطور دلت به گرچه

 را عباادت  و بخاواه،  کماک  خدا از و «الرَِّجيمِ  الشَّْيطَانِ  ِمنَ  بِاللَّهِ  َأُعوذُ » بگو: نمودی،

 بده. انجام

 

 «است جایز هایشانخانه مر گناهکاران میدار مصلحت صورت مر»

 آنهاا  که الیح در بدهد، دعوت را مردم که است جایز دعوتگر برای آیا {11}

 قصاد  باه  هایشاان خاناه  در گناهکاران دیدارکردن آیا و دهند؟می انجام را منکرات

 است؟ جایز خدا راه به آنها دادندعوت

 انسان اگر پس باشد، حکمت با باید داده، دستور خداوند که همانگونه دعوت *

 پاس  اسات،  بخاش  نتیجاه  و مناساب  وقات  این در یا محل این در دعوتش که بداند

 اند کرده ذکر مؤرخین و باشد، گناهکاران اماکن به آمدن با اگر حتی بدهد، دعوت

 دعاوت  را آنهاا  و آماد مای  هایشاان خاناه  در ماردم  پایش  حج موسم در  پیامبر که

 هرحاال  در اناد،  مشغول سرگرمی در یا هستند روها پیاده در آنها که وقتی و داد،می

 مجلاس  و جماع  در را آنها بیند،می مصلحت گردعوت اگر و داد، دعوت را آنها یدبا

 نمایاد،  ساعی  بایاد  و دهاد  عاوت د یکی یکی را آنها که تواندمی نیز و دهد، دعوت

 و اتباع شوند، اصالح بزرگان و سران وقتی  زیرا دهد، دعوت را شانبزرگان و نسرا

 و بزرگاان  عماومی  دعاوت  در تواناد نمی اگر و شد، خواهند اصالح هم شانپیروان

 برود است مناسب که دیگر جایی یا و هایشانخانه به کند سعی دهد دعوت را انسر

 دهد. دعوت را آنها و



   

 

 
 

 

 

 

 و نموده راهنمایی آن به را ما خداوند که حکمتی به اگر انسان که است این مهم

﴿ است: نموده پیدا دست بزرگی خوبی و خیر به باشد پایبند است داده دستور  

                       ﴾ 
 به و دهدمی بخواهد که هرکس به را فرزانگی و حکمت» یعنی: [.219 ]بقره: 

 .«است داده بدو فراوانی خیر گمانبی شود، داده فرزانگی و حکمت هرکس

 

 بیایی بیرون شغل این از باید تو

 سیکسای  مجاالت  و جنسای  مساایل  از همیشه کار محل در من همکاران {17}

 چیست؟ حل راه ندارد ایفائده اما کنم،می اعتراض من زنند می حرف

 ممکن کردننصیحت با آنان شدناصالح و گویند،می ناجایز سخن اینها وقتی *

 با نشستن زیرا شوی، مشغول دیگر کاری به و شوی، بیرون کار این از باید تو نیست؛

 گناه در آنان با شرکت حققت در آنان از جداشدن توانایی صورت در رانگناهکا

﴿ است: فرموده متعال خداوند که همانطور است،                

                          

     ﴾(1 ) :شما بر کتاب در خداوند» یعنی:[.111 ]نساء 

 به خدا آیات و شودمی ورزیده کفر خدا آیات به دیشنید چون که است کرده نازل

 دیگری سخن به که آنگاه تا منشینید، کسانی چنین با شود،می گرفته بازیچه

 .«بود خواهید آنان مثل هم شما صورت این در گمانبی بپردازند،

 دیگری شغل تا است الزم تو بر برنداشتند، دست کار این از آنها اگر پس

 که داندمی را تو نیت خداوند وقتی و نشوی، شریک شانگناه در تا نمایی جستجو

 زیرا مود،ن خواهد آسان برایت را مسئله کنیمی تالش حرام چیز این از فرار برای تو

﴿ است: فرموده متعال خداوند                     

 ﴾(2) :پرهیزکاری و بترسید، خدا از که هرکس» یعنی: [.8 -2 ]طالق 

                                           
 .111سورة نساء، آیة  -(1)

 .8و قسمتی از آیة  2سورة طالق، آیة  -(2)



   

 

 
 

 

 

 

 کندنمی تصورش که جایی از او به و سازدمی فراهم او برای را نجات راه خدا کند،

 .«رساندمی روزی

﴿                ﴾ :که هرکس» یعنی: [.1 ]طالق 

 .«سازدمی آسان و ساده را بارشکارو خدا کند، پرهیزکاری خدا از

 

 کافر یا اند مؤمن معاصی اهل آیا

 آیاا  و اسات؟  درسات  هساتند،  معصیت اهل که افرادی به کردنسالم آیا {13}

 است؟ جایز آنها با رابطة قطع

 بکنم؟ سؤالی شما از خواهممی دهم، پاسخ پرسش این به که این از قبل *

 مؤمن؟ یا اند کافر شوند،می معصیت مرتکب که افرادی آیا

 ایمان خدا به چون شوند،می معصیت مرتکب که افرادی است: این جواب

 شوند،می شمرده فاسق شوند، می کبیره گناهان مرتکب چون و اند، مؤمن دارند،

 جایز آنها از رابطه قطع و نیستند، خارج ایمان دایرة از اند اینگونه که مادامی پس

 ،لََيال   َثاَلثِ  فَ ْوقَ  َأَخاهُ  يَ ْهُجرَ  َأنْ  ُمؤمن  لِ  َيِحلُّ  الَ » است: فرموده  پیامبر زیرا نیست،
ُرُهَما َهَذا، َويُ ْعِرضُ  َهَذا فَ يُ ْعِرضُ  يَ ْلَتِقَيانِ   هیچ برای» یعنی: .(1)«بِالسَّاَلمِ  يَ ْبَدأُ  الَِّذى َوَخي ْ

 یکدیگر با که وقتی و کند، قهر برادرش از روز سه از بیش که نیست جایز مسلمانی

 همان دو این بهترین و شود،می گردانروی دیگری از هریک کنند،می برخورد

 .«کندمی اسالم ابتدا که است

 که بود گناهی گناهش و داد،می انجام گناه که افتاد یفرد بر گذرتان اگر پس

 کن دعوت خدا سوی به را او و کنید سالم را او کرد،نمی بیرون ایمان دایرة از را او

 و بپذیرد پند شاید بگو، سخن نرمی با او با و بکشد دست گناه از تا کن نصیحتش و

 گیرد. فرا را او الهی ترس یا

 نظر به اما کنی، رابطه قطع گناه دهندةانجام از باید که یکنمی فکر تو برادر بدان

 رابطه قطع و گفتنترک و کنی ترک دهد،می انجام فرد آن که را گناهی باید تو من

                                           
( کتاب 517/  11( الفتح )1177بخاری به روایت ابوایوب انصاری شماره حدیث ) -(1)

 (.3لصله و االداب باب )( کتاب البر و ا2511 – 25( و مسلم شماره )12االدب باب )



   

 

 
 

 

 

 

 قطع و گفتنترک در که این مگر نیست، درست دهدمی انجام را گناه که فردی با

 در نماید، ترک را گناه وا تا شود باعث رابطه ترک یعنی باشد، مصلحتی او با رابطه

 که ندارد اشکالی شود،می او تربیت موجب و حل راه رابطه قطع چون صورت این

 کنید. رابطه قطع او با

 فاسق گرچه نیست، جایز او گفتنترک و مؤمن از قهرکردن که این خالصه

 او کشیدندست همان فایده آن و باشد ایفایده او با رابطه قطع در که این مگر باشد،

 دو آن و مالک بن کعب با  پیامبر :که بگوید کسی شاید باشد،می گناه از

 کرد، رابطه قطع آنها با  پیامبر گفت: باید جواب در .(1)نمود رابطه قطع همراهش

 را شانحالت خداوند که آنگونه آنها و بود بزرگی فائده آنها با رابطه قطع در چون

  ﴿ شدند: چنین است، داشته بیان             

                      ﴾ :یعنی: [.113 ]توبه 

 دانستند و آمد هم به شاندل و شد، تنگ آنان بر فراخی همه با زمین که جا بدان تا»

 .«ندارد وجود خداوند به برگشت جز خدا از پناهگاهی هیچ که

 گفتنترک اما یافتند، دست بزرگی بس فایده رابطه ترک این از آنها پس

 طغیان دچار بیشتر را او بلکه ندارد، ایفائده او برای رابطه ترک که گناهکاری

 نیست. جایز شود، دورتر نیکی و خیر اهل از تا شودمی باعث و کندمی

 ؤال.س جواب خالصة بود این

 

 نیست شرعی قبرستان مر گفتنوعظ

 در شاما  نظار  شود،می گفته وعظ قبرستان در میت دفن هنگام در امروزه {19}

 چیست؟ مورد این

 قارار  همیشاگی  سانت  نباید و نیست، مشروع قبرستان در گفتنوعظ من نظر به *

 در هکا  ایان  مثال  است، مشروع باشد، گفتنوعظ برای سببی و انگیزه اگر اما بگیرد،

                                           
( روایت نموده، الفتح 1113داستان توبة کعب بن مالک و دوستانش را بخاری به شماره ) -(1)

( 9باب ) بة( کتاب التو2719/  58( و مسلم شماره )79( کتاب المغازی باب )717/  7)

 روایت کرده است.



   

 

 
 

 

 

 

 شاوخی  و باازی  و خناده  مشاغول  کاه  شوند مشاهده افرادی مرده، کردندفن هنگام

 سبب زیرا است، درست و خوب گفتنوعظ که نیست شکی صورت این در هستند،

 کاردن دفان  هنگاام  این اما شود، بیان موعظه تا کندمی ایجاب که هست ایانگیزه و

 رهنماود  و سانت  در کااری  نچنای  برخیازد،  ماردم  میاان  ساخنرانی  برای فردی مرده

 گیرد. انجام کار این نباید بنابراین، ندارد. اصلی پیامبر

 آمااده  قبر هنوز و شد، فارغ انصاری مردی جنازة از  پیامبر که است درست بله

 هیبات(  و عظمات  )از گویا که نشتند او اطراف یارانش و نشست  پیامبر بود، نشده

 گرفتاه  آرام  پیاامبر  حضاور  در آنقدر یعنی – د.دارن قرار هاییپرنده سرشان باالی

 بارای   پیاامبر  و زدمی زمین به را آن و بود، پیامبر دست در چوبی شاخه و – بودند

 .(1)گفتمی سخن مرگ از بعد و مردن هنگام شخص حالت از آنها

 ساخنرانی  ماردم  بارای  که سخنرانی عنوان به  پیامبر که است مشخص اینجا در

 او اطاراف  هام  یاارانش  و بود نشسته او بلکه است، نبوده نماید موعظه را آنها و کند

 ساخن  برایشاان   پیاامبر  میاان  ایان  در شود، آماده قبر تا بودند منتظر و بودند نشسته

 تاو  و باشاید،  مارده  شادن دفن منتظر و نشسته شانهمراهان و شما که این مثل گفت،

 کاه  خاصی سخنی و کنی، صحبت مرگ از بعد حاالت و مرگ مورد در آنها برای

 فارق  شاود می ایراد سخنرانی عنوان به که سخنی با شود،می گفته نشینانهم میان در

 و ایساتاد مای  قبارش  کناار   پیاامبر  شاد، مای  دفان  مارده  وقتای  همچناین  و کند،می

 را او تاا  بخواهیاد  خداوناد  از و بطلبید، آمرزش برادرتان برای خداوند از فرمود:می

 مطلاب  بیان نیز این .(2)گیردمی قرار سؤال مورد اکنون او زیرا نماید، استوار و پابرجا

 نیست. سخنرانی و است خاصی

 

 مین مر گمراهی و خرمیبی و تضام یعنی این

                                           
 ایت کرده اند.از حدیث براء بن عازب که احمد و ابوداود و غیره نیز رو -(1)

( ارناؤوط در تحقیق شرح السنه امام 78( کتاب الجنائز باب )8221ابوداود به شماره ) -(2)

 ( گفته است، سند این حدیث حسن است.113/  5بغوی )



   

 

 
 

 

 

 

 نباید شود، منکر مرتکب که فردی که دارند داللت این بر آیه دو این آیا {51}

﴿ از: رتندعبا آیه دو آن و نماید، نهی منکر آن از را مردم           

       ﴾ :اید، آورده ایمان که کسانی ای» ی:یعن [.2 ]صف 

 .«کنیدنمی عمل آن برابر خودتان که گوییدمی سخنی چرا

﴿ و                        

   ﴾ :خود و دهید،می فرمان نیکوکاری هب را مردم آیا» یعنی: [.11 ]بقره 

 «فهمید؟نمی آیا خوانیدمی کتاب شما که حالی در کنید،می فراموش را

 از را مردم نباید منکر مرتکب که ندارند داللت مطلب این بر آیه دو این *

 آنها که کندمی داللت آنها کار زشتی بر آیه دو این بلکه دارد، باز رمنک آن ارتکاب

 دهند،می انجام را آن خودشان که حالی در دارند،بازمی منکر ارتکاب از را دیگران

 در این دهند،نمی انجام را نیک کار خودشان و کنندمی امر نیک کار به را مردم یا

 چگونه است. دین در گمراهی و خردیبی و است گفتار و کردار در تضاد حقیقت

 دهی؟!!می انجام را آن خودت و داریمی باز را مردم کاری دادنانجام از

 دهی؟!!نمی انجام را آن خودت و کنیمی امر کاری انجام به را مردم چگونه و

 کسای  اولاین  خاودت  داشاتی، مای  صاداقت  بد کار از مردم بازداشتن در تو اگر

 انجام به را مردم صادقانه تو اگر همچنین و جستی، دوری شتز کار آن از که بودی

 ایان  اماا  دادی،می انجام را نیک کار که بودی کسی اولین کردی،می امر نیک کار

 شارع  و عقال  خاالف  کاار  این ندهی، انجام خودت و کنی امر چیزی به را مردم که

 فرماوده  و نماوده  سارزنش  کاار  این خاطر به را اسرائیل بنی خداوند بنابراین، است.

 ﴿ است:   ﴾ :فهمید.نمی آیا یعنی 

 

 نباشی ناامید و مهی معوت خدا راه به باید تو

 صدای و کنندمی روشن تلویزیون آنها روم،می خود اقوام دیدار به وقتی {51}

 آنهاا  اماا  دارم،مای  بااز  را آنهاا  و نموده اعتراض کارشان بر من و کنندمی بلند را آن

 را نوجواناان  و نوباوگان دیگر و شوم؟می محسوب گناهکار من آیا کنند،نمی قبول

 دهم؟ دعوت چگونه



   

 

 
 

 

 

 

 افارادی  بساا  چه زیرا نباشد، ناامید و دهد، دعوت خدا راه به پیوسته باید جوان *

 دعاوتگر  بناابراین،  است. کرده اصالح را آنها خداوند اند، بوده غرق فساد در که را

 جاناب  از پیاروزی  منتظار  و کناد  صابر  و بدهاد،  ادامه حق راه به دادنوتدع به باید

 باشد. متعال خداوند

 نیسات  جاایز  فاردی  چنین برای بنابراین، است. جایز حرام عمل در مشارکت اما

 و کند، تماشا را ناجایز و حرام هایبرنامه و هافیلم و بپردازد تلویزیون تماشای به که

 صورت در باید بلکه دهد، فرا گوش رادیو نامشروع و مبتذل هایبرنامه به که این یا

 فرماوده   پیاامبر  زیارا  کناد،  تارک  را مکاان  آن بالفاصله نصیحت نشدنواقع مفید

 با نتوانست اگر و دهد، تغییر دستش با را آن دید، را منکری شما از هرکسی» است:

 .«بداند بد ار آن دلش به نتوانست زبان با اگر و دهد، تغییر را آن زبانش

 او برای خداوند باشد، همنشین شوند،می گناه مرتکب که افرادی با که انسانی

﴿ است: فرموده متعال خداوند که چون کند،می ثبت را گناه همان نیز     

                             

                      ﴾  
 پردازند،می ما آیات در طعن و تمسخر به کسانی دیدی هرگاه» یعنی: [.13 ]انعام:

 برد تو دیا از شیطان اگر بپردازند، دیگری سخن به که آنگاه تا بگردان، روی آنان از

 .«منشین ستمکار قوم با آوردن خاطر به از پس

﴿ است: فرموده و                         

                         

   ﴾ :چون که است کرده نازل شما بر تابک در خداوند» یعنی: [.11 ]نساء 

 با شود،می گرفته بازیچه به خدا تآیا و شود،می ورزیده کفر خدا آیات به شنیدید

 مثل هم شما گمانبی بپردازند، دیگری سخن به که آنگاه تا منشینید، کسانی چنین

 .«بود خواهید آنان



   

 

 
 

 

 

 

 شنویمی یا کنیمی مشاهده را منکر که جایی در که نیست جایز رایتب پس

 توان اندازه به را آنها و بمانی، باقی اتخانواده با توانیمی خانه در اما بمانی، باقی

 کنی. نصیحت خود

 آنها به خداوند که جوانانی همة از من :که بگویم باید ،دوم مطلب به پاسخ در اما

 دیگر کنند، تالش امکان حد تا که خواهممی است، نموده یارزان را هدایت نعمت

 متأثر خود همساالن از بیشتر جوانان زیرا نمایند، جذب خود سوی به را جوانان

 )بارک جوانان ای شما پس گیرند،می قرار تاثیر تحت بزرگترها از کمتر و شوندمی

 جذب را جوانان از ریبیشت تعداد تا دارید مبذول را تالش و سعی نهایت فیکم( اهلل

 ناچیز و کم دست را خود و کند، هدایت شما دست به را آنها دخداون تا نمایید،

 صبح یک در منحرف فرد که خواهیممی ما نگویید: و نباشید شتابزده نیز و نپندارید،

 یا ماه یک یا هفته یک از بعد منحرف فرد اوقات بسا زیرا شود، هدایت باید شام و

 صبر تانبرادران شدنهدایت در شما که است این مهم اما شود،می هدایت بیشتر

 باشید. داشته

 

 کندمی مسخره مین به پایبندی خاطر به مرا بزرگتر  برامر

 ه:گویدکا می من به و کند،می مسخره خیلی مرا که دارم بزرگتری برادر {52}

 از بعد گوید:می و کند،می گوش ترانه باشد تنها خانه در وقت هر و است، منافق این

 او بارهاا  مان  و هست وسواسی :که گویدمی نیز و کرد، خواهد ترک را تدین مدتی

 چکار برادرم این با من ندارد، دوست را کنندگاننصیحت او اما ام،کرده نصیحت را

 خیراً؟ اهلل جزاکم کنید راهنمایی مرا کنم،

 کارهاای  کاه  اناد  باوده  فاراد ا بسایاری  زیارا  نباشی، ناامید او اصالح از باید تو *

 را او بناابراین،  اسات.  کارده  هادایت  را آنهاا  خداوند اما اند، دادهمی انجام نادرست

 تاا  کان،  هدیه او به را هاکتابچه و سخنرانی نوارهای از بعضی و کن، نصیحت بیشتر

  طالاب  ابای  بان  علای  باه   پیاامبر  و نمایاد،  هدایت تو دست به را او خداوند شاید

 شاترهای  از برایات  نمایاد،  هادایت  را نفار  یاک  تاو  وسایلة  به خداوند اگر» فرمود:

 .(1)«است بهتر موسر 

                                           
 ( مراجعه کنید.11برای تخریج این حدیث به صفحة ) -(1)



   

 

 
 

 

 

 

 تو به او که آزاری و اذیت مقابل در و کن، نصیحت را او همواره بنابراین،

﴿ گفت: فرزندش به لقمان که همانطور باش، بردبار رساندمی        

                              

  ﴾ :به و بخوان شاید چنانکه را نماز عزیزم! پسر ای» یعنی: [.17 ]لقمان 

 رسد،می تو به که مصائبی برابر در و کن نهی بد کار از و بده، دستور نیک کار

 .«ورزید ثبات و کرد جزم را عزم آن بر باید که است کارهائی از اینها باش، شکیبا

 

 خواهدنمی میگر چیزی برامرانش اصالح جز خدا سوی به معوتگر
 ساخنم  و پذیرندنمی آنها کنم،می نصیحت را برادرانم و خانواده وقتی من 58}

 کنم؟ چکار باید من گذرد،می سخت برایم و کنند،می قطع را

 اناد،  گرفتار تو شکل این به بسیاری و آید،می پیش خیلی که است زیچی این *

 از بعضای  که است این خاطر به دارند، شکایت مشکل این از زیادی زنان و مردان و

 فقاط  دعوتگر هدف که کنندمی گمان شوند،می داده دعوت خدا راه به وقتی مردم

 بگیارد،  انتقام او از یا و هدد قرار خویش دستور تابع و سلطه تحت را او که است این

 شود.می وارد ذهن به شیطان طرف از شکبی هاییگمان چنین و

 دیگار  چیازی  حاق،  به برادرانش هدایت و اصالح جز خدا راه به دعوتگر هدف

 خداوناد  از و کان  صابر  :کاه  گاویم مای  محتارم  پرسشگر این به من بنابراین، نیست.

 باه  رسدمی دعوت راه در تو به آزاری هر که بدان و باش، داشته پاداش چشمداشت

 ماردم  پاذیرش  ماورد  دعوتگر دعوت اگر و دهد،می پاداش تو به خداوند آن خاطر

 او به خداوند مردم شدنهدایت خاطر به و داده انجام را خویش وظیفة او شود، واقع

 باه » اسات:  فرماوده   طالاب  ابای  بان  علی به  پیامبر زیرا داد، خواهد نیک پاداش

 هدایت را نفر یک تو وسیلة به خداوند اگر خدا به سوگند بده، ادامه راهت به یآرام

 .(1)«است بهتر موسر  شتران از برایت کند،

                                           
 ( مراجعه کنید.11برای تخریج این حدیث به صفحة ) -(1)



   

 

 
 

 

 

 

 آزار و اذیات  دچاار  خادا  راه در و نشاود،  واقاع  قبول مورد دعوتگر سخن اگر و

 و خادا،  راه باه  دادندعاوت  پااداش  یکی داد، خواهد پاداش دو او به خداوند شود،

 متعال. خداوند راه در شدناذیت پاداش ییک

 خداوند همانطور نمودند، صبر اما گرفتند، قرار آزار و اذیت مورد ‡ پیامبران

﴿ است: فرموده پیامبرش به متعال                 

           ﴾ تو از پیش فراوانی پیغمبران» یعنی: [.81 عام:]ان 

 تا اند شده آزار و اذیت و اند، کرده شکیبائی هاتکذیب برابر در و اند شده تکذیب

 .«است دریافته را ایشان ما یاری

 راه در تو به مردم طرف از که آزاری و اذیت نباید ،بزرگوار برادر ای تو و

 میدان از تو نشینیعقب باعث یا دارد، باز حق گفتن از را تو رسد،می خدا به دعوت

 محکم و راسخ ایمانش که آیدمی گرفتار حالتی چنین به فردی زیرا شود، دعوت

﴿ است: فرموده متعال خداوند که همانطور نباشد،         

                   ﴾ :یعنی: [.11 ]عنکبوت 

 به که هنگامی اما ایم، آورده ایمان ویند:گمی که هستند کسانی مردم میان در»

 خدا عذاب همسان را مردمان شکنجه گرفتند قرار آزار و اذیت مورد خدا خاطر

 .«شمارندمی

 امیدنا و دهد ادامه را خدا راه به دادندعوت که کنممی سفارش برادر این به من

 آنها از آن گویندة چه ،بپذیرند را حق دبای که کنممی توصیه اشخانواده به و نشود.

 باشد. آنها از بزرگتر یا آنها سن هم یا باشد کوچکتر

 



   

 

 
 

 

 

 

 مهد معوت را فرزندش است بهتر که ایشیوه به باید پدر

 یبناد پا کامل طور به شانفرزندان که این از دین به پایبند پدران از بعضی {51}

 بقیاه  باه  و خوانناد مای  نمااز  فرزنادان  مثال: بطور برند،می رنج نیستند اسالمی احکام

 مبتاذل،  هاای فایلم  تماشاای  چاون  گناهاان  از بعضای  اماا  هستند، پایبند اسالم اصول

 انجاام  را ریاش  تراشایدن  جماعات،  نمااز  باه  حاضرنشدن هاوقت بعضی رباخواری،

 بایاد  چگوناه  فرزنادان  ایان  برابار  در دین هب پایبند و مسلمان پدری موضع دهند؛می

 باشد؟

 کند؟ برخورد نرمی با آنها با یا نماید رفتار آنها با خشونت با پدر آیا و

 اگار  و دهاد  دعاوت  رفتاه  رفتاه  است، بهتر که صورتی هر به را آنها من نظر به *

 ترسخت گناه کدام که کند نگاه پدر شوند،می مرتکب را متعددی گناهان فرزندان

 آن ماورد  در و کند تالش گناه آن از آنها بازداشتن برای نخست است، خطرناکتر و

 و کناد، مای  آساان  را کاار  خداوناد  کاه  ایان  تاا  نمایاد،  مناقشه و گفتگو آنها با گناه

 بایاد  نپذیرفتناد،  را او نصایحت  فرزنادان  اگار  و کنناد مای  ترک را گناه آن فرزندان

 وجاود  باا  تواننمی که هستند طوری گناهان بعضی کنند،می فرق هاگناه که دانست

 ساطح  در گناهاان  بعضای  و داشت نگاه خود کنار در را فرزند گناهی چنان ارتکاب

 حتمااً  کاه  بگیرد قرار مفسده دو برابر در انسان هرگاه و هستند، نوع این از تریپایین

 ینتار ضعیف و ترینسبک ارتکاب شد، خواهند واقع هردو یا مفسده دو آن از یکی

 است. حق و انصاف

 از جاوان  کاه  صاورت  این به آید،می پیش پرسش این برعکس شکل گاهی اما

 اسات.  آن بارعکس  پادرش  و اسات  دیان  پایبند جوان برد،می رنج پدرش انحراف

 چناین  به کند،می مخالفت فرزندش با مسایل از بسیاری در پدر که بینیمی بنابراین،

 و بترساند  عزوجال  خداوناد  از شاان رزنادان ف ماورد  در کاه  کانم مای  توصیه پدرانی

 الهای  نعمت را دین به آنها پایبندی و استقامت و دین سمت به شانفرزندان حکمت

 در آنهاا  نفاع  باه  شاان فرزنادان  اصاالح  زیرا گویند، شکر برآن را خداوند و دانسته،

 َم اتَ  ِإَذا» اسات:  فرماوده   پیاامبر  کاه  همانطور بود، خواهد مرگ از بعد و زندگی
 يَ  ْدُعو َص  اِلح   َوَولَ  د   بِ  هِ  يُ ْنتَ َف  عُ  َوِعْل  م   َجارِيَ  ة   َص  َدَقة   :ثَ  اَلث   ِم  نْ  ِإالَّ  َعَملُ  هُ  انْ َقطَ  عَ  اإِلْنَس  انُ 



   

 

 
 

 

 

 

 صادقة  چیاز:  ساه  از مگار  شاود، مای  قطاع  عملش بمیرد، انسان هرگاه» یعنی: .(1)«لَ هُ 

 دعا برایش که کویینی فرزند یا و شوند،می مندبهره آن از مردم که دانشی و جاریه،

 را آنها مادرهایشان و پدر اگر :که گویممی پسران و دختران به همچنین و ،«کندمی

 آنها از اطاعت و کنند، اطاعت آنها از نباید فرزندان دادند، دستور گناهی ارتکاب به

 و ناراحات  ماادر  و پادر  ورزد، مخالفات  آنهاا  با فرزند اگر و نیست، واجب گناه در

 شود،نمی شمرده مادر و پدر از فرزند نافرمانی باب از چیزی چنین د،شون خشمگین

 کمتار  گناهان زیرا است، آنها با نیکی نوعی گناه دادنانجام در آنها با مخالفت بلکه

 گنااه  مرتکاب  و بپوشاند، عمل جامة مادر و پدر دستور به فرزند اگر چون شوند،می

 ود.ب خواهد زیاد مادر و پدر گناه و جرم شود،

 آن انجاام  باه  را شاما  ماادر  و پادر  کاه  گناهی ارتکاب از فرزندان، شما اگر پس

 از زیارا  ایاد،  نموده نیکی آنها به شما حقیقت در کردید، خودداری دهندمی دستور

 و معصایت  در هرگاز  پاس  ایاد،  آورده عمال  به جلوگیری شانگناه بار شدنسنگین

 پادر  اگر نیست، گناه آن کردنترک که هاییعبادت در اما نکنید، پیروی آنها گناه

 پاس  اسات،  بهتر راهی چه که کند نگاه باید انسان دادند، را آن ترک دستور مادر و

 طاعت اگر اما ورزد، مخالفت آنها با بیندمی مادر و پدر مخالفت در را مصلحت اگر

 با و دهد، انجام مخفیانه را طاعت بود، ممکن آن داشتننگاه پوشیده که بود نوعی از

 آن داشاتن نگااه  پوشایده  کاه  باود  ناوعی  از طاعت اگر و نماید، مدارا مادرش و پدر

 کاه  کناد  قاانع  را ماادرش  و پادر  و دهاد  انجاام  را طاعات  شاکارا آ نبود، پذیرامکان

 را طاعت این که کسی هر برای و آنها برای ضرری هیچ الهی طاعت این دادنانجام

 را آنهاا  کنندهقانع هایحرف نوع دیگر با دکن سعی و داشت نخواهد دهد،می انجام

 کند. قانع

 

 

 

 خدا سوی به معوت و رحم صلة و منکر انکار میان توانمی چگونه

 نموم جمع

                                           
 (.8( کتاب الوصیه باب )1181/  11به روایت ابوهریره به شماره )مسلم  -(1)



   

 

 
 

 

 

 

 صالة  و زشات  کار انکار و نرمی با دعوت میان همزمان توانیممی چگونه {55}

 کنیم؟ جمع رحم

 و )خویشااوندی(  رحام  صلة و زشت کار انکار میان تواندمی حکمت با انسان *

 انکاار  را زشات  کاار  گااهی  که اینگونه نماید، جمع نرمی با خدا هرا به دادندعوت

 خاود  جاای  باه  اسات،  تحمال  قابال  خیار  راه در کاه  را چیزهاا  از بعضای  و نمایدمی

 انجاام  را زشات  و منکار  کارهاای  از بعضای  کاه  دارد پدری کنید فرض گذارد،می

 را کارهاایش  تاا  دهاد  اجاازه  او باه  کاه  بخواهد پدرش از تواندمی فرد این دهد،می

 بعضای  پادر  به کمک ضمن در و نماید، کمک را او جایز کارهای در و دهد، انجام

 را کاار  این و کار این انسان اگر بگوید: که این مثل کند، یادآوری برایش را چیزها

 عاذاب  مورد آخرت از قبل دنیا در بسا و شود،می نقصان دچار ایمانش بدهد، انجام

 ایان  از منظاور  کاه  بداناد  و شاود  متوجه پدر که است ممکن بسا شود،می واقع الهی

 و نموده اشاره او به که این و رفتارینرم این خاطر به را فرزندش و باشد.می او سخن

 نماید. هدایت را او خداوند نتیجه در و بدارد دوست نگفت، را او صراحت به

 

 نصیحت ،شومنمی حاضر جماعت ازنم مر که را اتهمسایه باید تو

 کنی
 کناد، نمای  شارکت  جماعات  نمااز  در کاه  را امهمساایه  صاورت  چاه  به {51}

 کنم؟ نصیحت

 شارکت  جماعات  نمااز  در او کاه  پرساد مای  کنناده پرساش  کاه  همساایه  این *

 اندرزگفتن و کردننصیحت برای برادر این که است این اشاصالح روش کند،نمی

 خاود  خاناة  باه  را او همچنین و کند، دیدار را او و برود اش نهخا به و نماید تالش او

 رواباط  و شاوند،  دلبساته  یکادیگر  باه  افراد وقتی و بگیرد، رابطه او با و کند، دعوت

 قصاد    پیامبر که کند بیان او برای نیز و گردد،می آسان سخن پذیرفتن شود خوب

 ایان  و بساوزاند،  تاش آ در کنناد نمای  شارکت  جماعات  نماز در که را افرادی نمود

 الهای  عاذاب  هشادار  و وعیاد  از کناد نمای  شارکت  جماعات  نماز در که را همسایه

 جماعات  باا  هماراه  مساجد  در را نمااز  که هرکسی :که بگوید برایش نیز و بترساند،

 او باه  پااداش  و ثاواب  خواند،می خانه در که فردی نماز برابر هفت و بیست بخواند،



   

 

 
 

 

 

 

 شااید  گیارد،  بکاار  برایش را الهی عذاب از ترهیب و ترغیب انواع دیگر و رسد،می

 نمااز  در نکاردن شارکت  باه  همچناان  و نپاذیرفت  اگار  و کند. هدایت را او خداوند

 است. گرفته انجام او مسئولیت اینگونه و کند خبر را امر مسئولین ادامه جماعت

 

 کنند مسخره را او مرم  گرچه مهد معوت خدا راه به باید معوتگر

 کنناد، می مسخره مرا آنها و دهم،می دعوت را آنها من که افرادی محک {57}

 چیست؟

 تاو  دعاوت  ه:گویندکا مای  آنها چون کنم، رابطه قطع آنها با که است جایز آیا و

 باشد؟ خویشاوندان برای فقط باید

 اولین کنند، مسخره را او مردم گرچه بدهد، دعوت که است الزم دعوتگر بر *

 ﴿ گفت:می او اما کردند،می مسخره را او قومش  نوح پیامبر       

   ﴾ :همانگونه هم ما کنید،می مسخره را ما شما اگر» یعنی: [.83 ]هود 

 .«کنیممی مسخره را شما

 ﴿ است: فرموده که اند شنیده را الهی فرمودة این همة و    

                          

                            

                        

       ﴾ :مؤمنان به پیوسته گناهکاران» یعنی: [.85 -29 ]مطففین 

 ایشان کنار از مؤمنان که هنگامی و کردند،می ریشخند را ایشان و خندیدند،می

 قرار جوییعیب و تمسخر مورد را آنان چشم و دست و سر اشارات با گذشتندمی

 باز شادمانه گشتند،برمی خود هایخانواده میان به گناهکاران هنگامی و دادند،می

 سرگشته و گمراه قطعاً اینها گفتند:می دیدند،می را مؤمنان که هنگامی و گشتند،می

 نشده فرستاده کردارشان پاییدن و مؤمنان نگهبانی برای کارانبزه که این حال و اند،

 هایتخت بر کنندمی ریشخندشان و خندند،می کافران به مؤمنان امروز لذا بودند،

 .«نگرندمی و زنندمی تکیه مجلل



   

 

 
 

 

 

 

 به اما کنند، مسخره را تو گرچه بدهی، دعوت را آنها که است الزم تو بر پس

 است بهتر بدهی، وتدع جدا جدا و یکی یکی را افرادی چنین شما اگر من نظر

 جمع اینگونه بتوانی تا بده، دعوت خدا راه به تنهایی به و گرفته را آنها از یکی یعنی

 باشد. دعوت در حکمت از نوعی این شاید و بپاشی، هم از را آنها

 

 است ثابت نیز زنان حق مر است ثابت مرمان حق مر آنچه

 دهد؟ دعوت ایهزمین چه در زن و است، واجب زنان بر دعوت آیا {53}

 نیاز  زناان  حاق  در است، ثابت مردان حق در هرچه که بدانیم را قاعده این باید *

 ایان  مگار  است، ثابت نیز مردان حق در است ثابت زنان حق در هرچه و است، ثابت

 کند. داللت آن خالف به که باشد دلیلی که

 فرماود:  ل عایشه .کنیممی بیان برایتان است، مردان ویژة آنچه از اینمونه اکنون

 اسات  واجاب  جهاادی  زنان بر فرمود: است؟ واجب جهاد زنان بر آیا خدا! پیامبر ای

 .(1)عمره و حج یعنی نیست، جنگ آن در که

 و است، واجب مردان بر دشمنان با جنگ و جهاد که کندمی داللت حدیث این

 نمااز  در انمرد صف بهترین است: فرموده  پیامبر همچنین و نیست، واجب زنان بر

 در زناان  صاف  بهتارین  و است، آخرین مردان صف بدترین و است، اول هایصف

 .(2)است اول هایصف آنها صف بدترین و است، صف آخرین نماز

 زناان  بارای  ابریشم پوشیدن و طال بودنحالل است، زنان ویژة که حکمی مثال و

 است. زنان ویژة چیز دو این که باشدمی

 نیز زنان حق در است، واجب مردان حق در که نهی و امر که است این اصل

 بنابراین، است. ثابت نیز مردان حق در زنان مورد در شده ثبت نهی و امر است، ثابت

 این وجود با شود، زده شالق ضربه هشتاد است الزم بزند، تهمت را مردی هرکسی

 زنند:می تهمت را خبربی و پاکدامن زنان که آمده کسانی مورد در آیه که

                                           
( 39/  1( الفتح )237512371بخاری با عبارت دیگر این حدیث را روایت کرده است ) -(1)

 (.12کتاب الجهاد و السیر باب )

 (.23باب ) ة( کتاب الصلو111 – 182مسلم به روایت ابوهریره، شماره ) -(2)



   

 

 
 

 

 

 

﴿                             

  ﴾ :سپس دهند،می زنا نسبت پاکدامن زنان به که کسانی» یعنی: [.1 ]نور 

 .«بزنید تازیانه هشتاد بدیشان آورندنمی گواه چهار

 مردان و زنان میان یا است مردان ویژة آیا که بنگریم خدا راه به دادندعوت به

 این آید،برمی  پیامبر سنت و خدا کتاب از آنچه گیرد؟می فرا را همه و مشترک

 زن دعوت حریم اما شود،می شامل را مرد و زن و است، مشترک دعوت که است

 برایش دعوت که دهدمی دعوت زنانه جمع در زن است، مرد دعوت حریم از غیر

 مساجد. در یا باشد مدارس در چه است، زنانه جمع زن دعوت محل و است، ممکن

 

 بگیری نظر مر را مصلحت باید تو

 میاان  دعاوتگری  تاا  کنم، تکمیل را درسم تا دهد،می دستور مرا شوهرم {59}

 کنم، تحصیل ترک و کنم رسیدگی فرزندانم و خانه به خواهممی من اما باشم، زنان

 نمایم؟ ترک را درسم یا کنم اطاعت شوهرم از آیا

 اسات؟  مناد نیاز تاو  بوجاود  خانه آیا که بنگری مصلحت به باید شما من نظر به *

 ماادر  مراقبت و توجه به نیاز که هستند زیادی کوچک هایبچه خانه در که این مثل

 زیارا  اسات،  بهتار  مدرسه به رفتن از اتخانه در تو ماندنباقی صورت این در دارند،

 اماور  اصالح به ابتدا در یعنی: (1)«حول ك بم ن ثم بنفسك بدءاِ » است: فرموده  پیامبر

 باش. مشغول آنها بر انفاق و اطرافیان اصالح به سپس بپرداز، خود به انفاق و خویش

 یاک  این و هستی، ظفمؤ خانه اصالح و فرزندان مراقبت و نگهداری به تو پس

 اسات  ممکان  کاه  اسات  کفایاه  فارض  خادا  راه به دادندعوت و است، واجب کار

 بهتار  کنای  جماع  کار هردو میان بتوانی اگر و دهند، انجام را کار این زنان از افرادی

 هاام اسات  بهتاار طاور  ایاان باشای،  دعااوتگر بتاوانی  مدرسااه از غیار  در یعناای اسات، 

 دوسات  مناسابت  ایان  باه  و خدا، راه به دعوتگری هم و فرزندان تربیت و داریخانه

                                           
روایت نموده، و در  «ابدء بنفسك ثم بمن يليك»رر المنتثره( به عبارت سیوطی در )الد -(1)

ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء »( به عبارت 997مسلم به روایت جابر به شماره )
 .«فألهلك



   

 

 
 

 

 

 

 چاه  و مسلمان چه فاسد و بد هایکلفت و خدمتگذاران استخدام از را برادرانم دارم

 مفاساد  باعاث  فاساد  و باد  خدمتگاذارهای  کارگرفتن به زیرا بپرهیزند، مسلمان غیر

 از: عبارتند که شودمی زیادی

 جاایز  محارم  بادون  زن سفر و آیند،می محرم بدون خدمتگذاران این از بسیاری

  پیاامبر  از  ب عمر ابن که آمده مسلم( و )بخاری صحیحین در که همانطور نیست،

 .(1)برود سفر به محرم بدون نباید زن فرمود: که نموده روایت

 بساا  و بارد مای  پای  آن به و شود،می مطلع خانه اسرار از خدمتگذار و کلفت این

 مسلمین احوال از اطالع برای را آن بیگانگان که باشد مزدوری زن این است ممکن

 شوند. آگاه شانداخلی امور به تا اند رستادهف

 برای چیزها این و شود،می زنان سستی و تنبلی باعث مستخدم و کلفت استخدام

 انجاام  کااری  و باشاد  نشساته  خانه در زن وقتی زیرا است، مضر زن فکر حتی و زنان

 گردد.می ضعیف اشحافظه و شودمی کودن ندهد،

 یاا  خانه مرد دچارشدن باعث که هستند زیبا و جوان خدمتگزاران، این از بعضی

 از بسایاری  کاه  است چیزی این و شوند،می فتنه به باشد داشته فرزند اگر فرزندانش

 است. داده ر  هاییفتنه چنین که اند رسانده ما اطالع به مردم

 و پاهااا و هااادساات کااه عریااان نیمااه صااورت بااه خاادمتگزاران ایاان از بساایاری

 و ناجاایز  کارهاا  ایان  و شوندمی حاضر مردها پیش است، لخت و نمایان هایشانران

 است. حرام

 اگار  و بپرهیازیم،  کلفات  و مساتخدم  کاارگرفتن  به از شدت به که دارد جا پس

 داشت: نظر مد را ذیل شروط باید کنیم، استفاده استخدام از بود الزم

 باشد. خود محرم با همراه زن -1

 باشد. نداشته فتنه وقوع خطر -2

 باشد. داشته وجود مستخدم کارگرفتن به برای واقعی نیاز -8

 

 مین به تمسک برای خوم همجنس مختران به زن معوت

                                           
( کتاب 1811 – 121( باب حج النساء و مسلم شماره )1312بخاری شماره حدیث ) -(1)

 (.71الحج باب )



   

 

 
 

 

 

 

 دهد؟ دعوت چگونه دین به تمسک برای را خود همجنس دختران زن {11}

 شوند؟ جمع مسجد در یا شوند، جمع یکدیگر هایخانه در که است بهتر آیا

 مانند زن که جایی آن از اما بدهند، دعوت مردان ثلم توانندمی زنان من نظر به *

 مارد  باا  وجاوه  تماام  از دعاوت  در زن بناابراین،  بارود.  بیارون  خانه از تواندنمی مرد

 است، گرفته بر در را زنان از زیادی جمع که هادانشکده و مدارس اما نیست، یکسان

 فراگیاری  برای ایخانه در زنان که این اما باشد، زنان دعوت برای ایزمینه تواندمی

 وقتای  زیرا است؛ توقف محل من نزد کار این حکم شوند، جمع دعوت امور و علم

 ایان  بهتار  مان  نظار  به کنممی مقایسه آن مضر پیامدهای و کار این مفید مزایای میان

 را هاا کتااب  و بیااموزد،  علام  مقادور  اندازة به و بماند باقی اشخانه در زن که است

 و باشاد،  داشته قرار یکدیگر کنار در هایشانخانه نزنا این که این گرم کند، مطالعه

 هاا خاناه  از یکی در دعوت و علم برای توانمی صورت این در باشد، هم به نزدیک

 و شادن جماع  بارای  دوری جاای  باه  و شاود،  ماشاین  ساوار  زن که این اما شد، جمع

 و کانم، مای  توقف آن دمور در من که است ایمسئله برود، ایخانه در آیی گردهم

 کرد. استخاره باید آن دانستندرست مورد در

 

 چیست اختالفی مسائل مر جماعت و سنت اهل اصول

 ایان  ضاابطة  و چیسات؟  اختالفای  مساائل  در جماعت و سنت اهل اصول {11}

 چیست؟ اختالفی مسائل

 از ناشای  اخاتالف  اگر که است این اختالفی مسائل مورد در سنت اهل اصول *

 را دیگار  بعضای  بعضای،  باشاد  هست، آن در اجتهاد گنجایش که اموری در هاداجت

 کسی زیرا دهند،نمی قرار دشمنی و تفرقه موجب را اختالف این و دانند،می معذور

 اسات،  نورزیده مخالفت من با حقیقت در کندمی مخالفت دلیل اقتضای به من با که

 به هم او و ام،نموده مخالفت دلیل اقتضای به او با هم من چون است یکی روش زیرا

 و هساتیم،  برابار  و یکای  هم با ما بنابراین، است. ورزیده مخالفت من با دلیل اقتضای

 اماا  است، داشته وجود امروز به تا  پیامبر دوران از اختالف پیوسته که دانست باید

 تاابعین  و اصاحاب  باا  آن در که است اموری نیست، اختالف گنجایش آن در آنچه

 و شادند،  گماراه  آن در ماردم  از بسایاری  کاه  عقیادتی  مساایل  مانند شود، مخالفت



   

 

 
 

 

 

 

 بوجاود  تاابعین  تاابع  و تابعین و صحابه عصر المفضله(، )القرون از بعد فقط اختالف

 در انادکی  اخاتالف  هام  صاحابه  عصار  در اگرچاه  گشات،  فراوان اشدایره و آمد،

 قارن  آن در اصاحاب  هماة  دبایا  کاه  دانست باید و است، داشته وجود مسایل بعضی

 بیشاتر  وقتای  بلکاه  نباشاد،  زناده  بعدی قرن در آنها از بعد کسی و باشند، کرده فوت

 شاما  زیارا  آیناد، مای  شامار  باه  ملات  آن قارن  ،قارن  آن باشاند،  زنده قرن یک مردم

 داده قارار  دیگری از پس یکی را هااجل خویش، حکمت طبق خداوند که دانیدمی

 بود زنده آنها از یکی که زمانی تا صحابه قرن :بگوییم ما گرا مثال طور به پس است.

 افرادی شمار در اند، بوده تابعین عصر در که افرادی از بسیاری است، نشده منقرض

 عبادالحلیم  احماد  شایخ  و گرفات،  خواهناد  قارار  اناد  زیساته  اصاحاب  قارن  در که

 تاوان می قرن آن راضانق به رفتند، بین از قرن یک افراد تعداد بیشتر وقتی گوید:می

 جز به و باشند بربسته رخت جهان از اصحاب بیشتر اگر مثال طور به پس کرد، حکم

 قارن  کاه  اسات  ایان  معنای  باه  باشاند،  زناده  بیشاتر  یاا  نفر صد یا نفر ده اندکی تعداد

 بیشترین وقتی امروز، به تا تابعین تبع و تابعین همچنین و است، شده منقرض اصحاب

 است. رسیده پایان به آنها عصر ندباش ردهک وفات تعدادشان

 القارون  یعنای:  اناد،  شاده  داده برتاری  قارون  و اعصار دیگر بر که هاییقرن پس

 وجاود  آنها دوران در آمد وجود به عقیدتی مسائل در بعدها که اختالفی – لمفضلةا

 باا  حقیقات  در ورزناد، مای  اخاتالف  عقیادتی  مساائل  در ما با که افرادی و نداشت،

 و شاود، نمای  پذیرفته گروه این اختالف و کنندمی مخالفت تابعین و اصحاب ةعقید

 و اسات،  باوده  اختالف مورد اصحاب عهد در که مسائلی اما کرد، انکار را آنها باید

 و باود،  خواهاد  بااقی  آن در اخاتالف  ،اسات  داشاته  وجاود  اجتهاد گنجایش آن در

 حکم اگر نمود، حکم و کرده داجتها قاضی و حاکم هرگاه» است: فرموده  پیامبر

 اشپااد  یاک  او باه  رود خطا به اجتهاد اگر و رسدمی پاداش دو او به باشد درست او

 .(1)«رسدمی

                                           
(، کتاب االعتصام 281/  18( الفتح )7852شماره ) روایت عمرو بن عاص بخاری به  -(1)

 (.1، باب )قضية( کتاب ان1711 – 15( و مسلم شماره )21باب )



   

 

 
 

 

 

 

 صافات  ماورد  در آیاا  که بپرسد کسی اگر اختالف در قاعده و ضابطه است این

 از اخاتالف  این که چون خیر، گوییم:می جواب در هست؟ اختالف گنجایش خدا

 اخاتالف  الهای  صافات  در نفر دو حتی اصحاب از زیرا است، بیرون اصحاب روش

 بار  تمثیال،  بادون  و است، حق الهی صفات که اند نموده اقرار همه و اند نداشته نظر

 آنها از اختالفی مورد این در آنها که این دلیل و شوند،می حمل خود معنای حقیقت

 صافات  احادیث و هاآیه سیرتف مورد در اختالفی آنها از وقتی پس است، نشده وارد

 سنت و قرآن چون هستند، قایل الهی صفات به آنها که است این معنی به نشده وارد

 ثابات  چیزی آنها از که وقتی و دانستند،می را عربی زبان آنها و هستند عربی زبان به

 در سلف مذهب با که کسانی با ما بنابراین، اند. معتقد حدیث و آیه ظاهر با که نشده

 بهتار  یاا  و کنیممی انکار را آنها نظر و هستیم، مخالف اند مخالف الهی صفات زمینة

 و خادا،  فرشاتگان  باه  ایماان  خادا،  باه  ایماان  کامال  طاور  باه  ایماان  بااب  در بگویم

 اماور  شاش  ایان  هماة  در شار  و خیار  قادر،  و قیامت روز و پیامبرانش و هایشکتاب

 بر و نکرده قبول را آنها و پذیریمینم ما باشند، مخالف اصحاب مذهب با که کسانی

 کنیم.می انکار آنها

 

 رأی، مر بازهم گیرند، قرار تحقیق مورم اختالفی مسایل اگر حتی

 ماشت خواهد وجوم اختالف

 راه دعاوتگر  بارای  تاا  گیارد، نمای  قرار تحقیق مورد اختالفی مسایل چرا {12}

 کند؟ پیدا دست یکپارچگی و وحدت به امت و شود، مشخص آن در درست

 نمااییم،  تحقیاق  را اختالفای  مساایل  و کنیم، جمع ایمنطقه در را ءعلما ما اگر *

 خداترسی خود توان اندازة به مردم باید اما داشت، خواهد وجود نظر اختالف بازهم

 انگیازة  بلکه باشد، نفس هوای خاطر به فقط عالم یک از پیروی نباید و باشند، داشته

 اخاتالف  صورت در باید انسان بنابراین، باشد. هدایت قصد عالم یک نظر از پیروی

 و علام  خااطر  باه  است، نزدیکتر حق به او نظر به که کند پیروی کسی رأی از ءعلما

 ایان  ظاهراً کنیم، جمع نظر یک بر را مردم همة ما که این اما داریش،امانت و دیانت

 است. ممکن غیر و مشکل امری

 



   

 

 
 

 

 

 

 نمایدمی توقف مشخصی فتوای بربرا مر علت سه خاطر به فقیه

 مشخصای  فتوای و نموده توقف مسایل، از ایمسئله در فقیه که این معنی {18}

 چیست؟ توقف منشأ یعنی چیست؟ دهدنمی ارائه را

 کاه  ایان  مثال  باود،  خواهاد  مفتی پیش ادله تعارض خاطر به گاهی توقف این *

 بعضای  و مرسااند مای  را حرمات  بعضای  و کند،می وجوب اقتضای دالیل از بعضی

 و توقااف فتااوا ارائااه از مفتاای صااورت ایاان در نمایااد،ماای مباااح و حااالل را مساائله

 نماید.می خودداری

 باه  بلکاه  نیسات،  دالیال  تشابه خاطر به فتوادادن در توقف که این یا دیگر: علت

 پایش  حالات  بار  را دلیال  توانمی آیا که باشدمی موجود حالت به دلیل تطبیق خاطر

 نیست، پذیرامکان مطلق طور به دلیل دادنتطبیق یا نمود، حکمی و داد، بیقتط آمده

 توان.نمی دیگر بعضی در و نمود تطبیق را دلیل توانمی اوقات بعضی در که این یا

 بار  و دارد، وجاوب  بار  داللات  حادیث  و آیه که بداند فقیه که این یا سوم: علت

 مصالحت  را فتاوایی  چناین  ارائاه  ااما  داد، تطبیاق  را آن تاوان مای  هام  موجود حالت

 ارائاه  از آماد  خواهاد  وجاود  به فتوا آن اثر بر که ایمفسده بیم از بنابراین، داند.نمی

 یافتاه  اهلل( )رحمهام  سالف  کاالم  در زیاادی  موارد چنین و نماید،می خودداری فتوا

 زیارا  داشتند، خاصی مهارت مورد این در  خطاب بن عمر امیرالمؤمنین و شود،می

 هماواره  صاحیح  و درسات  راه باه  و حکمت با  او و بود، طوالنی او خالفت دوران

 کاه  را فاردی   عمار  امیرالماؤمنین  که بود این موارد این از یکی و نمود. پیدا دست

 قارار  حارام  او بارای  را زناش  و نماوده  منع زنش به رجوع از داده طالق سه را زنش

 عمر خالفت دوران از سال دو تا و ابوبکر و  پیامبر عهد در که این وجود با داد،می

 طبق عمر اما آمد،می شمار به طالق یک وقت یک در دادنطالق سه که بود اینطور

 رجاوع  از ماردم  کاه  رساید می نتیجه این به دیدمی خودش زمان در او که مصلحتی

 گردد:می مشخصی فتوای در مفتی توقف باعث ،سبب سه پس شوند، بازداشته

 دالیل تعارض *

 مشخص حالت بر دالیل انطباق بودنمشکل یا و *

 هامصلحت تعارض یا *

 



   

 

 
 

 

 

 

 را خوم هایتالش اسالمی بیداری این تحکیم و تثبیت برای باید ما

 کنیم متمرکز

 فکار  بعضای  کاه  آنگوناه  بینایم، می امروزه ما که اسالمی بیداری این آیا {11}

 ایان  یاا  است، الهی روش از ورید و فساد برابر در العملی عکس و واکنش کنندمی

 باه  دوم صاورت  در و اسات،  اساتوار  خاویش  پایاة  بار  وجودش و داررشیه خود که

 اهلل؟ شاء ان بود خواهد بخش نتیجه خداوند خواست

 گردد:برمی سبب دو به اسالمی بیداری این من نظر به *

 به اگر عاقل انسان زیرا است، روشنفکران و متفکران از اغلب که اول: سبب

 مردم بیشتر که روانی هایرنج و اضطراب و مرج و هرج و بندوباریبی و ولنگاری

 نتیجه این به بنگرد، هستند آن دچار هاملت تمام بلکه عربی، کشورهای در تنها نه

 آن خداوند که الهی شریعت به تمسک جز مشکالت این برای حلی راه که رسدمی

 هدایت آن پرتو در خود عملی و علمی ندگیز در که داده قرار مردم برای نوری را

﴿ است: فرموده متعال خداوند که همانطور ندارد، وجود شد خواهند      

                     ﴾ :یعنی: [.171 ]نساء 

 نور سویتان به است، آمده نزدتان به یحجت پروردگارتان سوی از مردم ای»

 .«ایم فرستاده آشکاری

 و آرامش احساس چنان باشد، محکم تعالی خداوند با اشرابطه که انسانی و

 احساس چنین هستند، گردانروی خداوند از که افرادی که نمود خواهد صدر شرح

 ﴿ است: فرموده متعال خداوند که همانطور کرد، نخواهند      

                  ﴾ :هرکس» یعنی: [.97 ]نحل 

 و پاکیزه زندگی بدو باشد مؤمن و دهد، انجام شایسته کار مرد چه زن چه

 .«بخشیممی آیندیخوش

 عقیادتی  فساد و القیاخ بندوباریبی که اند دانسته فهمیده افراد و عقال بنابراین،

 انساان  رهاایی  برای را راهی باید هستند، آن گرفتار مردم بیشتر که فکری انحراف و

 باشاد.  انساان  هادایت  بارای  راهنماایی  و مرجاع  کاه  کارد  جساتجو  معضالت آن از

 بست، امید توانمی فردی چنین به و گرددبازمی اسالم به عاقل و متفکر فرد بنابراین،



   

 

 
 

 

 

 

 نموده انتخاب را اسالم راه اسالمی هایآموزه به شدنقانع و بینش و بررسی با او زیرا

 است.

 وقتای  جاوان  پاس  کنناد، مای  تقلید یکدیگر از مردم زیرا است: تقلید دوم سبب

 را درساتی  سمت و مسیر که ببیند را دوستش یا اشهمسایه یا عمویش پسر یا و برادر

 قلابش  در تقلیاد  ایان  و دهاد می جامان را کار همان مانند نیز او است، گرفته پیش در

 اساالمی  بیاداری  مسایر  در حرکات  از و کندمی پیدا اطمینان او به و دواند،می ریشه

 او شایطان  گاهی و ماند، خواهد قدمثابت و باقی راه همین در بنابراین، شود.می قانع

 د.شاو مای  منحرف دیگر هایجهت به و کرده رها را مسیر این او و کندمی گمراه را

 ما این وجود با اما هستند، اسالمی بیداری این سبب مورد دو این من نظر به بنابراین،

 و راهنماایی  بارای  و کنایم  متمرکاز  اسالمی بیداری تثبیت بر را خود هایتالش باید

 باه  اسالمی، بیداری این از مردم بسیاری زیرا کنیم، تالش آن عملی و فکری پیشبرد

 عملای  و تربیتی و دعوتی شیوة ناحیة از اما اند، یافته دست چشمگیری اندیشة و علم

 خاود  قلاب  در شدیدی انگیزه وقتها بعضی زیرا هستند، فراوانی هایکوتاهی دارای

 را ماردم  اوضااع  اما کند،می احساس خیر، محبت و الهی دین به مردم پایبندی برای

 باا  دهاد،  قارار  الجهمع مورد را آنها بیماری چگونه که سنجدنمی و گیردنمی نظر در

 ما وقتی پس است. آورده شریعت که است آن باحکمت و درست راه که این وجود

 مجموعاة   پیاامبر  کارد،  مبعاوث  مردم برای را  محمد متعال خداوند که بینیممی

 ارائاه  ماردم  به سال یک یا ماه یک یا هفته یک طول در کاملی آیین و شریعت یک

 کلماة  جاز  اساالمی  ارکاان  از و ماناد  بااقی  مکاه  در السا  سیزده  پیامبر بلکه نداد،

 باین  در وقت آن در زکات بودنفرض در و نبود، فرض دیگر چیزی نماز و شهادت

 که بود فرض اختیاری صورت به شد فرض روزه وقتی سپس هست. اختالف علماء

 آن از پس بدهند، غذا فقرا به آن عوض در یا و بگیرند روزه یا که بودند مختار مردم

 فاتح  از قبل اگر زیرا افتاد، تاخیر به مکه فتح تا حج فرضیت و شد تعیین گرفتنروزه

 هرحاال  باه  شادند، مای  مشکل دچار مکه به رفتن برای مردم بود،می فرض حج مکه

 داناد می بگیرد، نظر در شریعت و احکام تدریجی نزول در را الهی حکمت هرکسی

 و نماود،  تبادیل  موافاق  باه  مخالفات  از شاام  و صبح یک در را مردم نیست مکن که

 تواناد مای  داده او باه  خداوناد  کاه  علمای  طبق کند، درک را مطلب این انسان وقتی



   

 

 
 

 

 

 

 اگار  و کناد  راهنماایی  خیار  راه باه  تأنی و صبر با و نیکو موعظه و حکمت با را مردم

 حکمات  باه  فردی چنین همانا شوند، اصالح روز یک در که بخواهد مردم از کسی

 اسات  الزم پاس  اسات،  ورزیده مخالفت خداوندی قانون و آیین با و زده طعنه الهی

 بنادگان  بتواناد  تاا  نکند قیاس خودش به را مردم و نماید، گیریاندازه را امور انسان

 کند. اصالح را خداوند فاسد

 

 بداند جایز را هاگروه و احزاب تعدم که ملیلی سنت و قرآن مر

 ندارم وجوم

 کاه  شاود مای  یافت دلیلی پیامبرش سنت و خداوند بکتا نصوص در آیا {15}

 دهد؟ قرار مباح را اسالمی هایگروه تعدد

 ندارد، وجود بداند مباح را هاگروه و احزاب تعدد که چیزی سنت و قرآن در *

 ﴿ فرموده: متعال خداوند و است، کرده مذمت را احزاب تعدد سنت و قرآن بلکه

                                     

      ﴾ :را خود آیین که کسانی گمانبی» یعنی: [.159 ]انعام 

 ستی،نی آنان از وجه هیچ به تو شوندمی گروه گروه و دسته دسته و دارندمی پراکنده

 و ،«سازدمی باخبر کنندمی آنچه از را ایشان خدا و است، خدا با سروکارشان

﴿ است: فرموده تعالی خداوند            ﴾ :[.82 ]روم 

 .«است خوشحال و خرسند دارد که آیینی و روش از گروهی هر» یعنی:

 امری با بلکه ورزیده، الفتمخ الهی دستور با احزاب این که نیست شکی

+ فرموده: و است، نموده تشویق آن به خداوند که کرده مخالفت    

             ﴾ [92 :مؤمنون.] :ملت این» یعنی 

 .«بهراسید من از تنها پس هستم، شما همة پروردگار من و بوده اییگانه

 گروهی و حزب هر که نگریممی تحزب و تفرقه این پیامدهای به وقتی بویژه و

 هم این از فراتر اوقات بسا و گوید،می ناسزا و نموده، فسق به متهم را دیگری

 اشتباه گراییحزب و تحزب این معتقدم من بنابراین، گویند.می یکدیگر به کلماتی



   

 

 
 

 

 

 

 چوب چهار و قالب در که این ونبد دعوت نیست ممکن گویند:می بعضی است،

 شود؟!! منتشر و بگیرد قدرت گیرد، قرار حزبی

 در و گیردمی نیرو دعوت زمانی بلکه نیست، درست سخنی چنین گوییم:می ما

 زده چنگ  پیامبرش سنت و خدا کتاب به بیشتر انسان که شودمی پخش هرجا

 کند. پیروی ینراشد خلفای عملکرد و پیامبر احادیث از بیشتر و باشد،

 

 است بیمار ایپدیده اسالمی هایگروه تعدم

 خواهاد  دنباال  به منفی آثار دعوت میدان در اسالمی هایگروه تعدد آیا {11}

 است؟ مفید و سالم ایپدیده که این یا داشت،

 نظار  به و نیست، سالم ایپدیده و است، بیمار ایپدیده احزاب و هاگروه تعدد *

 ایان  منظور باشد. است سنت و قرآن به منسوب که حزب یک ههم اسالمی امت من

 ممکان  چیازی  چناین  زیارا  باشاند،  نظر یک دارای که کنم مجبور را همه که نیست

 اسات،  داشاته  وجود  پیامبر زمان در حتی و اصحاب عهد در نظر اختالف و نیست

 بنای  لمحا  در بجاز  را عصر نماز شما از هیچیک» گفت: آنها به  پیامبر که کسانی

 مسیر در و کردند حرکت قریظه ینب محل سوی به مدینه از آنها و (1)«نخواند قریظه

 شادند،  گاروه  دو ناص  ایان  مطلاب  فهمیادن  در آنها و رسید فرا عصر نماز وقت راه

 برسایم،  قریظاه  بنای  محال  باه  تا شود داده تاخیر باید نماز که بود این نظرشان بعضی

 خواناده  وقات  سار  نمااز  که بود این نظرشان ضیبع و شود، تمام نماز وقت اگر حتی

  پیاامبر  اطاالع  به واقعه این و اند، نرسیده قریظه بنی محل به هنوز آنها گرچه شود،

 وجاود  نظار  اختالف که است این مهم نکرد، سرزنش را آنها از هیچیک او و رسید

 هریاک  کاه  معنی این به است، ترسناکی و خطرناک امر اتجاه در اختالف اما دارد،

 به ناسزا و زشت حرف و کندمی فرق برادرش وشر با او روش که باشد معتقد ما از

 قارار  دیگاری  روش بر چون داند؛نمی هم مسلمان را او اوقات بسا و بگوید برادرش

 بعضای  وضاعیت  کاه  همانطور رود،می بیم آن وقوع از که است یخطر این و دارد.

 فارد  کاه  است ممکن بسا و باشد مخالف نظرش با کسی اگر که هست اینگونه مردم

 هار  از و شاود مای  ورحملاه  او باه  فرد این اما باشد، صحیح و درست نظرش مخالف

                                           
 ( مراجعه کنید.112برای تخریج این حدیث به صفحة ) -(1)



   

 

 
 

 

 

 

 کاار  این و شود، ورحمله او به و بگوید ناسزا را او بتواند که کندمی استفاده فرصتی

 اناد،  متحاد  و بارادر  ماؤمنین  زیارا  اسات،  مؤمناان  راه و روش برخالف تردید بدون

 مبنای بر رأی اختالف اگر :گویممی من بلکه باشند، داشته نظر اختالف هم با هگرچ

 اختالف یکدیگر با که نفر دو از هریک زیرا نیست، اختالف حقیقت در باشد، دلیل

 صاورت  در و دارد وجود هاانسان میان که است امری فهم در اختالف و دارند، نظر

 شد. نخواهند منجر دلها اختالف به و داشت، نخواهد ضرری نیت حسن

 

 چیست شاناختالف و هاگروه تعدم قبال مر مسلمانان موضع

 زیااد  دهناد، مای  دعوت خدا راه به که اسالمی هایگروه از زمان این در {17}

 از ماا  )سالفیت(  و المسالمین(  )اخوان حزب )تبلیغ( جماعت مانند: شود،می صحبت

 ایان  اخاتالف  برابار  در مسالمان  عموضا  و کنایم؟  پیاروی  هاا گاروه  این از کدامیک

 چیست؟ هاگروه

 بیاداری  کاه  رودمای  آن بایم  و است، بارتاسف و دردناک بسیار چیزی چنین *

 شوند، تفرقه دچار مردم وقت هر زیرا شود، نابود و برود بین از نهضت این و اسالمی

 ﴿ اساات: گفتااه خاادا کااه شااد خواهنااد دچااار سرنوشااتی بااه        

       ﴾  :ناااتوان  و درمانااده  مکنیااد،  کشاامکش » یعناای:  [.11 ]انفااال 

 .«رودمی میان از شما هیبت و شکوه و شوید،می

 سسات  ورزیدناد  اخاتالف  یکادیگر  باا  و شادند  تفرقاه  دچاار  ماردم  هرگاه پس

 نخواهناد  وزنای  و رودمای  باین  از آنهاا  قادرت  و کارد،  خواهند زیان و شد خواهند

 شت.دا

 و ظااهر  در کاه  کساانی  یاا  و برناد می نام اسالم به را خود ظاهر به که دشمنانی و

 اخاتالف  آتاش  آنهاا  و شوند،می خوشحال تفرقه این از هستند دشمن اسالم با باطن

 گاروه  هاای ضاعف  و آیناد مای  گروه این پیش و نمایند،می ورشعله را مسلمین میان

 چنان و چنین گروه این گویند:می و روندمی یکی این پیش و کنند،می بیان را دیگر

 کنند.می ایجاد دشمنی خدا راه به دعوتگر برادران میان اینگونه و است،



   

 

 
 

 

 

 

 امتای  و بایستیم، دینش و پیامبر و خدا دشمنان دسیسة برابر در که است ما بر پس

 چون را خود همه و کنیم استفاده یکدیگر از و شویم جمع یکدیگر با و باشیم واحد

 بدهیم. قرار دعوتگر نفر یک

 بررسای  باا  و شاوند  جماع  شاهری  هر در رهبران همة که است این وحدت راه و

 یاک ره شایوه  اگر حتی گیرد، دربر را همه که کنند اتفاق برنامه یک به همه اوضاع

 مهم بلکه ندارد، ایرادی و نیست مهم کند، فرق دیگری با خدا راه به دادندعوت در

 بگیریم. آغوش به را یکدیگر برحق و برادر و دوست ههم ما که است این

 بهتار  گروه، فالن یم:بگو من اگر است؟ بهتر هاگروه این از کدامیک که این اما

 را تفرقاه  مان  کاه  صاورتی  در و باشاد، مای  تفرقاه  ایان  باه  اقارار  مان  گفته این است

 دیادگاهی  و بنگاریم  خاود  راک به مخلصانه و صادقانه ما باید من نظر به و پسندمنمی

 مسالمان  ملات  تودة و مسلمین حکام و پیامبرش سنت و خدا کتاب به نسبت صادقانه

 و حاق  و باشایم  واحادی  امات  و دهایم،  یکدیگر دست به دست باید و باشیم، داشته

 است. واضح و روشن خداوند سسپسا به حقیقت،

 اماا  ،باشدنمی پوشیده ورزدمی تکبر ای است گردانروی که فردی بر بجر قح و

 تردید بدون آورد،می روی حق به حق برابر در شدنتسلیم و یقین و باور با که کسی

 شد. خواهد موفق زودی به حق به پیداکردن دست برای او

 

 

 

 سلفی یکی و تبلیغی یکی و اخوانی یکی ،شوم تفرقه مچار نباید امت

 باشد

 تبلیاغ  جماعات  یاا  المسلمین اخوان حزب به بودنمنسوب و وابستگی آیا {13}

 است؟ اشتباه یا است درست ما، کشور در

 یکی شود متفرق اسالمی امت نباید و است، اشتباه کاری چنین من نظر به *

 تحت و پرچم یک زیر خواهیممی ما همه باشد، سلفی یکی و تبلیغی یکی و اخوانی

 یمباش واحد امتی و آمده گردهم آورده،  پیامبر که است اسالمی آن و شعار یک

 را هدایت که کسی برای  پیامبر سنت و دستور حسب بر توان اندازة به باید انسان و



   

 

 
 

 

 

 

﴿ است: فرموده متعال خداوند است، معلوم نماید،می طلب          

         ﴾ :پند آیا ایم، ساخته آسان را قرآن ما» یعنی: [.17 ]قمر 

 «هست؟ ایگیرندهعبرت و یرندهپذ

 

 مختلفی احزاب به نباید امت و باشند، حزب یک باید احزاب همه

 شوم تقسیم

 حازب  باه  پیوساتن  بارای  دهناد مای  دعاوت  که افرادی برابر در ما موضع {19}

 بایاد  خادا  بارای  محبات  و ریادبار نام و منطق با ،تبلیغ جماعت یا و المسلمین اخوان

 باشد؟ چگونه

 دعوت حزب دو این به پیوستن به خدا راه در برادری و محبت بنابر یکس اگر *

 که دارد دوست او یعنی است، درست و سالم نیتی نیتی، چنین که گمانبی دهد،می

 حازب  یاک  باه  پیوساتن  به که این اما بورزند، محبت خدا برای یکدیگر با مسلمانان

 من نظر به نیست، درست کندمی منسوب حزب یک به را خودش و دهدمی دعوت

 نشوند. تفرقه دچار مسلمین تا باشند یکی باید حزب دو این

 

 باشد یکی گرمن مر بیعت مو نباید

 و امار  ولای  بیعات  یکای  باشاد،  بیعت دو فرد گردن در که است جایز آیا {71}

 حزب؟ رهبر بیعت یکی

 بیعات  یکای  و کشاور  حااکم  بیعات  یکی باشد، بیعت دو شخص گردن در نباید

 هرگااه » اسات:  فرماوده  که  پیامبر گفته اما و است، منسوب آن به که یزبح رهبر

 این معنی به (1)«دهند قرار خود امیر را یکی خود نمیا از باید رفتند، سفری به نفر سه

 فاردی  گاروه  میان در باید که است معنی این به بلکه کنند، بیعت او با آنها که نیست

 دارد داللت حدیث این و نشوند، اختالف دچار ات ،بپذیرند را او سخن همه که باشد

 ببندیم. را اختالف دروازة طریق هر از باید ما که

                                           
 (. ارناؤوط سند این33( کتاب الجهاد باب )2119 – 2113ابوداود به روایت ابوهریره ) -(1)

 (.7/  11) لسنةحدیث را حسن دانسته است. نگاه کنید به شرح ا



   

 

 
 

 

 

 

 

 خیزندمی بپا آن ضد بر که مارم مشمنانی اسالمی حرکت هر

 و سرسااخت یااورش براباار در مااا کشااور از خااارج اسااالمی هااایگااروه {71}

 کسای  مورد در شما نظر ،دارند قرار نگارانروزنامه و نویسندگان از بعضی وحشیانه

 چیست؟ گوید،می سخن اسالمی هایحرکت مورد در توهین قصد به که

 افرادی که دانست باید و نیست، پذیرامکان مردم دهان بستن که گویممی من *

 چون کنند،می قیام اسالمی بیداری و حرکت هر ضد بر خواهندنمی را حق که

﴿ است: فرموده متعال خداوند                ﴾ 
 دشمن را کارانبزه از گروهی پیغمبری هر برای اینگونه» یعنی: [.81 ]فرقان:

 .«ایم ساخته

 پیامبری به و شود، نازل او بر وحی که این از قبل  پیامبر بگویم: دیگر مثالی

 را او خداوند وقتی اما بود، صداقت و یامانتدار نماد قریش دیدگاه از شود برگزیده

 عیبی هر به متصف و شاعر و مجنون ساحر، کذاب، را او قریش برگزید، پیامبری به

 کردند.می

 ضد بر که داشت خواهد دشمنانی حتماً اسالمی بیداری و حرکت هر بنابراین،

 اما است، ممکن پدیده این بردنبین از گفت: تواننمی بنابراین، کنند.می قیام آن

 و باشند، داشته را الهی پاداش چشمداشت باشند، بردبار باید خیر اهل که گویممی

 برابر در آنها موضع که دارم دوست بلکه کنند، دفاع خود از خویش توان اندازة به

 باشد. نیرمند و قوی موضعی شاندشمنان

 

 و اصالح از حکایت آنها ظاهر و مهندمی معوت خدا راه به افرامی

 مخالف  پیامبر روش با که مارند هاییروش اما نماید،می هدایت

 است

 خادا  راه باه  دادندعوت کار که شودمی یافته هاییگروه اسالم جهان در {72}

 فراگارفتن  و گاروه  امیار  باا  بیعات  و تصاوف  باه  را خاود  انوپیر و دهند،می انجام را

 برابار  در طلباه  یک خوانند،یم فرا شود،نمی دیده پیامبر سنت در که بدعتی انکاری

 کند؟ اتخاذ موضعی چگونه باید گروهی چنین



   

 

 
 

 

 

 

 اینطور است، اصالح و صالح ظاهرش که دعوت این برابر در باید طلبه موضع *

 امار  نمایاد،  اساتقبال  هست خوبی و خیر ظاهرش که زمانی تا را دعوت این که باشد

 بیاان  را آنها انحراف و راهیگم و کند تصحیح را آنها اشتباهات که است الزم او بر

 باه  شاود،  داده بیعات  آناان  از شخصی به که است این انحرافات آن از یکی که دارد

 و بروناد،  سافری  باه  وقتای  که این اما عام، حاکم جز به شود آنان امیر که این خاطر

 گروهای  هر به  پیامبر زیرا است، شرعی کار این کنند، تعیین امیر عنوان به را یکی

 گروه زیرا کند، تعیین امیر عنوان به را یکی که است داده دستور رفتمی سفر به که

 مارج  و هارج  دچاار  کناد،  راهنماایی  را آن کاه  باشاد  داشاته  را کسای  که این بدون

 است: گفته شاعر همانطور شود،می

 «لهم سراة ال فوضي الناس يصلح ال»
 اماا  شاد،  واهاد نخ خوب ندارند، رئیسی که مرج و هرج وضعیت در مردم حالت

 آنها امر ولی و حاکم که کنند بیعت او با و نمایند انتخاب امیر عنوان به را فردی اگر

 را او یاری و کمک و کرده ذکر الزم ما بر را او پیروی خداوند که حاکمی و است،

 نیست. جایز چیزی چنین ندانند، خود حاکم داده قرار الزم ما بر حق به

 آنها ظاهر و دهند،می دعوت خدا راه به که شوندمی تیاف افرادی تردید بدون و

 آورده  پیاامبر  آنچاه  با که هستند هاییروش دارای اما است، درستکاری و صالح

 باه  کنایم،  اساتفاده  افارادی  چناین  از کاه  بیابیم فرصتی است الزم ما بر کند،می فرق

 و کنند؟می کار چه م،کنی نگاه و شویم آنها همراه یا و برویم بیرون آنها با که طوری

 باطال  کاار  ایان  کاه  کنایم  بیاان  برایشان دهند،می انجام باطلی کار که دیدیم هرگاه

 ماا  کاه  اسات  چیزی این پس گشتند، باز آن به و شده هدایت حق به آنها اگر است،

 آنها از است واجب ورزیدند، اصرار خود باطل هایروش بر آنها اگر و خواهیم،می

 را آنهاا  فریاب  ماردم  تاا  شاود،  بیان مردم برای شانگمراهی باید نیز و جوییم دوری

 نخورند.

 

 بگوید سخن علم بدون خداوند مین مر نباید انسان



   

 

 
 

 

 

 

 دیادار  باه  و دهناد، مای  دعاوت  خادا  راه باه  را مردم که افرادی مورد در {78}

 داناش  و علام  از افاراد  آن از بعضای  و خوانناد، مای  فارا  مساجد به را مردم روند،می

 دهید؟می ارائه ایتوصیه و نصیحت چه مورد این در آورند،درنمی سر یچیز

 کارد،  جساتجو  را مناسب وسایل و هاراه باید من نظر به مردم اصالح روش در *

 حکمای  خاود  حاد  در وساایل  زیارا  نباشاد؛  ممناوع  و حارام  وسیله آن که شرطی به

 نهای  آنهاا  از کاه  لیوساای  اماا  دارند، را مقاصد و اهداف حکم وسایل بلکه ندارند،

 بارای  ایوسیله را ساز و رقص که این مانند شوند، گرفته بکار دعوت در نباید شده،

 کااری  چناین  اماا  بدهاد،  دعاوت  خدا راه به اینگونه را مردم تا دهد قرار مردم جلب

 در را خاود  امات  بهباود  و شافا  خداوناد  زیرا داشت، نخواهد ایفایده و است، حرام

 است. نداده قرار کرده حرام امت بر آنچه

 کاه  شارطی  باه  اسات،  جاایز  خادا  راه باه  دادندعاوت  در وسایل از استفاده پس

 سوی به راهی اما نیست، عبادت خود ذات اعتبار به وسیله زیرا نباشند، ممنوع وسایل

 باشد.می مقصد و هدف

 دازةان به و کنندمی تالوت قرآن برایشان و روند،می مردم دیدار به آنها که این و

 یاد را آنها تا شوندمی همسفر آنها با و دارندمی بیان را  پیامبر احادیث مقدور

 که نظر این از اما است، خوب کاری چنین تردید بدون کنند، راهنمایی و بدهند،

 علم بدون خدا دین در انسان نباید زیرا نیست. جایز گویند،می سخن علم بدون آنها

﴿ است: رمودهف متعال خداوند بگوید، سخن                

                                   

           ﴾ :حرام خداوند بگو» یعنی: [.88 ]اعراف 

 ظاهر و پذیرد، انجام آشکارا که چیزی آن خواه را نابهنجار کارهای است کرده

 و را بزهکاری و ماند پنهان و گیرد انجام پوشیده که چیزی آن خواه و گردد

 کنید، خدا شریک را چیزی که این و نیست، درست وجه هیچ به که را ستمگری

 که این و باشد، دست در خبر حقانیت بر مبنی خدا ویس از که برهانی و دلیل بدون

 .«دانیدنمی که دارید بیان را چیزی خدا قول از دروغ به



   

 

 
 

 

 

 

 ﴿ است: فرموده نیز و                   

               ﴾ چیزی از» یعنی: [.81 اء:]اسر 

 و پرس مورد همه دل و گوش و چشم گمانبی ناآگاهی، آن از که نکن رویدنباله

 .«گیردمی قرار آن از جوی

 خود هایسخنرانی در که را سخنرانان از بسیاری دارم دوست مناسبت این به و

 دهم. تذکر کنندمی ذکر را نادرست و گسیخته لجام احادیث

 مردم ما گویند:می سخنرانان و هستند، موضوع یا و اند ضعیف یا احادیث این و

 است، بزرگی اشتباه این و کنیم،می جذب که هست احادیثی چنین توسط فقط را

 موضوع و ضعیف احادیث از استفاده از را ما خدا قرآن و صحیح احادیث زیرا

 کند.می نیازبی

 

 هستم الفمخ کنندمی نقد جماعت این از که افرامی با من

 ایان  کاه  ایان  وجود با شود،می انتقاد تبلیغ و دعوت جماعت از کثرت به {71}

 ایان  از برحذرداشاتن  جاای  باه  است امید دارد، دعوت در ایبرجسته نقش جماعت

 کنی؟ نصیحت سلیم دعوت در را جماعت این جماعت،

 ایان  از کادامیک  کاه  شاود مای  گفتاه  هاا جماعات  مورد در زیادی هایسخن *

 تبلیاغ  و دعاوت  جماعات  ماورد  در قبیال،  این از هاییسخن و است بهتر هاتجماع

 تاثیر و است، بزرگی خیر جماعت این در من نظر به شود،می گفته زیادی هایسخن

 تاأثیری  چناین  هساتند،  تاثیرگذار بیشتر که دیگر هایجماعت در که دارد سزایی به

 شود.نمی مشاهده

 چقادر  و اناد  شده مسلمان جماعت، این دعوت به که اند بوده کافرانی بسا چه و

 چیزی این و اند، گرفته پیش در را طاعت راه اینها دعوت با که اند بوده گناهکارانی

 علام  باه  احتیاج جماعت این من نظر به اما نیست، انکار قابل که مشهود و ثابت است

 و علام  باه  کاه  اسات  رسایده  اطالع من به جماعت این افراد بعضی مورد در و دارد،

 چنین دیگر و است ءعلما ویژة علم در تعمق گویند:می و ندارند، عالقه آن در تعمق

 در تبلیغ جماعت از من انتقاد و است اشتباه این گویند،می علم مورد در هاییحرف

 است. مورد همین



   

 

 
 

 

 

 

 دیگار  در ماا،  کشاور  از خاارج  جماعات  ایان  رهباران  که رسیده من به همچنین

 دارای و باشااد درساات اگاار هسااتند، عقیاادتی انحااراف اراید اسااالمی کشااورهای

 ماا  کشاور  داخل در دعوت به فقط و کرد پرهیز آنها از باید باشند، عقیدتی انحراف

 نمود. بسنده درست و صحیح صورت به

 و دارناد،  هام  هاایی نقص ولی بینیم،می بزرگی خیر تبلیغ جماعت در هرحال، به

 انحاراف  واقعااً  اگار  ماا  کشاور  از خارج در عتجما این رهبران از را مردم همچنین

 و ءعلماا  دارای خداوناد  ساپاس  باه  ماا  سارزمین  اما دارم،می برحذر دارند، عقیدتی

 از اساالم  مگار  کنایم،  سفر کشور از خارج به ما که نیست نیاز و باشدمی نیکوکاران

 است؟ برخاسته کجا

 مدیناه  باه  یعنای  اینجاا  باه  نهایات  در ایمان و است؟ برنخاسته سرزمین این از آیا

 باازهم  هام  آخار  در و باوده  اساالم  طلاوع  محل اولین سرزمین این پس گردد،برمی

 و یهاود » اسات:  فرماوده   پیاامبر  کاه  است اینجا و گشت، برخواهد اینجا به اسالم

 .(1)«کنید بیرون عربی جزیرة از را ارانص

 .(2)«کنید رونبی العرب جزیره از را ینمشرک» است: فرموده فوتش مریضی در و

 بیارون  حتمااً  عربای  جزیرة از را نصارا و یهود» است: فرموده مسلم روایت در و

 .(3)«نماند باقی آن در کسی مسمان جز هک این تا کرد، خواهم

 

 بزرگی هاینقص مهد،می معوت آن به تبلیغ جماعت که صفتی شش

 مارند

                                           
 اْلُمْشرِِكينَ  َأْخرُِجوا»( و گفته است با عبارت 189/  1حافظ ابن حجر در التلخیص الحبیر ) -(1)

 متفق علیه است. «اْلَعَربِ  َجزِيَرةِ  ِمنْ 

/  1( الفتح )8113شماره حدیث ) بقسمتی از حدیث بخاری به روایت عبداهلل بن عباس  -(2)

، ةصي( کتاب الو1187 – 21( و مسلم به شماره )1، باب )ةعوالمواد ية( کتاب الجز812

 (.5باب )

( کتاب 1717/  18به شماره ) مسلم روایت کرده است از حدیث عمر بن خطاب  -(3)

 (.21الجهاد و السیر، باب )



   

 

 
 

 

 

 

 صافات،  یان ا و زناد، می دور صفت شش محور بر تبلیغ اعتجم دعوت {75}

 دارند؟ سنت و قرآن در اصلی ششگانه هایصفت این آیا است، اصحاب صفات

 چیست؟ صفات این مورد در شما نظر و

 بادون  دهناد، مای  دعاوت  آن باه  تبلیغای  جماعات  برادران که ششگانه صفات *

 کاه  نیساتند  صافاتی  و هاا ویژگای  تنها اما هستند، نیکویی و خوب هایصفت تردید

 بلکااه باشاد،  منحصار  آن در خاادا راه باه  شادگان دادهدعااوت و دعاوتگران  صافات 

 دعاوت  آن باه  آنهاا  که آنچه از است، بزرگتر که بزرگی هایصفت تبلیغی برادران

 اناد،  کارده  ترک است، بزرگتر دهند،می دعوت آنها آنچه از بعضی از یا دهند،می

 آنهاست. اجتهاد این اما

 باید و دارد، هاییکوتاهی دعوت این که ایم نوشته مردم از بعضی به ما بنابراین،

 مطالبی آن و کنند متمرکز داده، قرار خویش دین پیامبر آنچه بر را خود دعوت آنها

 باا  ماا  کاه  حاالی  در فرمود: که دارد داللت آن به  خطاب بن عمر حدیث که است

 و باود،  سفید شدت به هایشلباس که شد وارد مردی ناگهان بودیم، نشسته   پیامبر

 را او ماا  از هیچیاک  و شاد، نمای  دیاده  او بار  سفر نشانة بود، سیاه شدت به موهایش

 و زد، تکیاه   پیاامبر  زانوهاای  باه  را زانوهایش و نشست و شد وارد او شناخت،نمی

 کاه  ده خبار  اساالم  از مارا  محمد ای گفت: و گذاشت، هایشران بر را هایشدست

 جاز  حقای  باه  معبود هیچ که بدهی واهیگ این یعنی اسالم فرمود:  پیامبر چیست؟

 مالت زکات و داری، برپا را نماز و است، خدا پیامبر () محمد که این و نیست، اهلل

 گفتای،  راست گفت: بروی، خدا خانة حج به و بگیری، روزه را رمضان و بدهی، را

 نشفرشتگا و خدا به یعنی ایمان فرمود:  پیامبر کن، باخبر ایمان از مرا گفت: سپس

 داشاته  ایماان  و باور خدا شر و خیر تقدیر و قیامت روز و پیامبرانش و هایشکتاب و

 احساان  فرمود: پیامبر ده، خبر احسان از مرا گفت: سپس گفتی، راست گفت: باشی،

 بینای نمی را او اگر و بینی،می را او گویا که کنی عبادت طوری را خدا که این یعنی



   

 

 
 

 

 

 

 تاا  آماد  شاما  پایش  بود، جبرئیل این فرمود:  پیامبر ثحدی آخر در و بیندمی ترا او

 .(1)«بیاموزد شما به را دینتان

 را آن  پیامبر که اصول این بر را خود دعوت تبلیغی، جماعت برادران اگر پس

 بود. ترصحیح و بهتر برایشان کردند،می متمرکز نامید، دین

 دارای شاک  بادون  دهناد، مای  دعاوت  آن باه  تبلیغی جماعت که صفتی شش و

 رهنمودهاای  باا  را آن کاه  اسات  الزم تبلیغای  بارادران  بار  کاه  اند بزرگی هاینقص

 نمایند. تکمیل شریعت

 

 باشد وابسته حزب یک به باید

 در دهناد، مای  دعاوت  حزبی چند و احزاب تکثر به هاحکومت از بعضی {71}

 حزب که مبینیمی ما و است، احزاب از یکی به وابسته حکومتی نظام خود که حالی

 شاریعت  نظاام  ایان  و کناد، مای  دفااع  حکاومتی  نظاام  از جاناناه  حکومت، به وابسته

 حازب  در مسالمان  غیار  و مسالمان  افاراد  که این وجود با نماید،نمی اجرا را اسالمی

 دارند. وجود

 ضامن که است خدا حزب حزب، آن و باشد، وابسته حزب یک به باید دولت *

 خدایش و انسان رابطه که عبادات در امور همه در اسالمی شریعت گرداندنحکم

 دیگر جوانب یا و خانوادگی مسایل در چه مردم میان معامالت در و باشد،می

 کشوری بر که است حکومتی هر وظیفة این باشد،می غیره و نظامی و اقتصادی

 به و اند، داده حکومت این به را امر زمام مسلمین چون کند،می حکمرانی اسالمی

 اجرا را الهی شریعت که اند کرده شرط حکومت این بر حال زبان به یا قال انزب

 و حکومت و قانون مرجع تنها اسالم فقط که خواهدمی مسلمان ملت زیرا کند،

 که است الزم اسالمی کشورهای از کشوری هر در دیگر. چیزی نه باشد، زندگی

 یک به را سیاسی غیر و اسیسی احزاب همه و گردد، باز پیامبر سنت و خدا کتاب به

 و نماید، تبدیل است، الهی شریعت اجراکننده که است اهلل حزب همان که حزب

                                           
( کتاب 111/  2( الفتح )51شماره ) بخاری روایت کرده است از حدیث ابوهریره  -(1)

به  ( و همچنین مسلم روایت کرده است از حدیث عمر بن خطاب 87االیمان، باب )

 (.1( کتاب اإلیمان، باب )3 – 1شماره )



   

 

 
 

 

 

 

 امان در احزاب تکثر و حزبی چند ضرر از مسلمین باشد، اهلل حزب تنها حزب اگر

 و نموده اشاره اختالف و تعدد مضرات به قرآنکریم در خداوند و بود، خواهند

 ﴿ شد، خواهد شکست سبب تنازع و تعدد که است فرموده        

      ﴾ :ناتوان و درمانده ید،مکن کشمکش» یعنی: [.11 ]انفال 

 .«رودمی میان از شما هیبت و شکوه و شوید،می

  ﴿ است: فرموده متعال خداوند و            

                   ﴾ یعنی: [.115 عمران: ]آل 

 که آن از پس ورزیدند، اختالف و شدند پراکنده که نشوید کسانی مانند و»

 .«است بزرگی عذاب را ایشان و رسید آنان به روشن هاینشانه

 

 کار از اعتصاب حکم

 الئیکای  نظاام  گرداندنساقط برای اسالمی کشورهای در اعتصاب حکم {77}

 پیاامبر  باه  و باود  اذیت در اشهمسایه دست از که مردی جریان و چیست، )علمانی(

 چیست؟ کرد، بیرون را خانه وسایل سپس و برد، شکایت

 از اعتصااب  چاون  اسات،  مهم مسلمان جوانان کردنراهنمایی برای سؤال این *

 ندارد، شریعت در اساسی باشد، حکومت زمینة در یا باشد خاصی مورد در چه ،کار

 در را بزرگای  هاای زیاان  آن، نیاز و اعتصاب فراگیری حجم برحسب تردید بدون و

 هاستحکومت بر فشارآوردن هایروش از اعتصاب که نیست شکی نیز و دارد، پی

 الئیکای  نظام کردنساقط اعتصاب از هدف که بود این شد، مطرح سؤال در آنچه و

 است.

 اگار  پاس  ناه؟  یاا  اسات  الئیکی نظام این که کنیم ثابت است الزم هرچیز از قبل

 جاایز  حکومات  علیاه  قیاام  و خروج که بدانیم باید است، الئیکی نظام که شد معلوم

 حادیث  در که همچنان است، داشته بیان را آن  پیامبر که شرط چند با مگر نیست،

 از احوال تمام در که نمودیم بیعت  پیامبر با ما» گفت: که آمده  صامت بن عباده

 آن دادن در و ماان آساانی  و ساختی  در و ماان ناخوشی و خوشی در کنیم اطاعت او

 و دهناد، مای  را آن دیگاران  باه  و شاود، نمای  داده ماا  باه  و است همه برای که حقی



   

 

 
 

 

 

 

 آناان  از کاه  ایان  مگار  نکنایم،  دخالات  حاکمان حکم در که نمودیم بیعت همچنین

 .(1)«باشیم داشته آن کفر بر دلیل خدا طرف از که ببینیم آشکار کفری

 است. شده کفر مرتکب حکومت که بدانید یقین به شما که است این اول شرط

 باشاد،  فساق  اگار  اماا  باشد، کفر شده مرتکب حکومت که آنچه باید دوم: شرط

 نیست. درست حکومت علیه خروج باشد، بزرگ هرچند

 باشد. نداشته تاویل احتمال که باشد علنی و آشکار کفر سوم: رطش

 کفار  آن برای امت اجماع یا سنت و کتاب از قاطعی دلیل و برهان چهارم: شرط

 شود.می اخذ حدیث از شرط چهار این باشد، داشته وجود

 مخاالفین  کاه  اسات  این آید،برمی اسالمی دین عمومی اصول از که پنجم شرط

 و باود،  خواهاد  آنها ضرر به نتیجه باشد، نداشته را حکومتی دستگاه شکست توانایی

 سکوت مضرات از بیشتر تبامر به قیام ضرر بنابراین، رفت. خواهند بین از خودشان

 را شارط  پانج  این الییکی نظام کردنساقط برای پس بود، خواهد حکومت برابر در

 راه اعتصااب  کاه  شاد  صمشخ مذکور شرایط وجود از بعد اگر داشت، نظر در باید

 ندارد. اشکالی است، الییکی حکومت کردنساقط

 بیاان  حکومات  علیاه  قیاام  بارای   پیاامبر  که ایچهارگانه شرایط از یکی اگر و

 وجاود  کند،می ایجاب را آن اسالمی شریعت ضوابط که پنجم شرط یا است، داشته

 درسات  الئیکای  حکومات  گردانادن سااقط  بارای  حرکات  و اعتصاب باشد نداشته

 نیست.

 

 

 است مرست حکومتی نظا  با برخورم آیا

 بارآورده  اناد،  کارده  اعتصااب  کاه  افارادی  هایخواسته اعتصاب از بعد {73}

 باا  حکومات  باا  که است جایز آیا نشود، داده پاسخ هایشانخواسته به اگر و شودمی

 کرد؟ برخورد مردم ملی انقالب

 ماادی  نیروی صورت این در چون اخت،اند راه به ملی انقالبی نباید من نظر به *

 عصاای  و آشاپرخانه  کاارد  جز ایاسلحه شورشیان و مردم است، حکومت دست به

                                           

 (.3، باب )ة( کتاب اإلمار17191 – 12( مسلم، )2( کتاب الفتن، باب )7151بخاری ) -(1)



   

 

 
 

 

 

 

 مقاومات  اسلحه و تانک برابر در تواننمی عصا و کارد با و ندارند، دست در چوپان

 باا  مباارزه  باه  دیگار  راهای  از تاوان مای  داشاتند،  وجود مذکور طئشرا اگر اما کرد،

 هاای ساال  کاه  کشاوری  هار  زیارا  کنایم،  عمل شتابزده ما نباید و تپرداخ حکومت

 باه  را آن شاام  و صابح  یاک  در تاوان نمای  کارده،  سار  به زندگی استعمار با طوالنی

 نفاس  سیاسات  از هادف،  باه  رسایدن  برای باید بلکه کرد، متحول اسالمی کشوری

 را آن نیااد ب بساازد،  قصار  خواهاد مای  وقتی انسان و کرد، استفاده بردباری و طوالنی

 آن در که این از قبل یا باشد، زنده آن در کردنسکونت برای چه کند،می ریزیپی

 عاة لق و دژ کاه  اسات  ایان  مهام  پاس  بنادد،  روف چشم جهان از کند، اختیار سکونت

 چناین  در نبایاد  ماا  نظر به پس شود، محقق بعد هاسال هدف گرچه شود، بنا اسالمی

 زیارا  بیاندازیم، راه به مردمی انقالبی و شورش بایدن و کنیم، عمل شتابزده کارهایی

 هیااهو  صورت به مردمی هایانقالب بیشتر که دانیدمی شما و است خطرناک مسئله

 انقالبیاون  هایمحله از یکی به نیروها اگر و نیست، استوار چیزی بر که است غوغا و

 از کشایده  دسات  اضاعتار  و انقاالب  از هماه  دیگران ببرند، بین از را بعضی و بیایند

 گردند.برمی خود فکر

 

 

 

 است حکومت بر فشار هایروش از تحصن

 این مثل دارد، دنبال به را هامیدان در جوانان تحصن تجمعات، و اعتصاب{79}

 به هامیدان آن در را هاییشب و کنندمی تحصن حکومتی هایمیدان در جوانان که

 دارد؟ عتشری در آیا و چیست تحصن حکم برند،می سر

 مان  کاه  جاایی  تاا  و اسات  حکومات  بار  فشاار  هاای روش از تحصن تردیدبی *

 اماا  است، شده ما سرزمین وارد بیگانگان طرف از که است فرهنگی تحصن دانممی

 و ناجاایز  امار  وسایله  اگار  و باود،  خواهناد  مقاصاد  حسب بر وسایل که دانست باید

 ایان  از قبال  ما که است تصاباع مانند تحصن و دارد را هدف حکم نباشد، ممنوعی

 داشتیم. بیان را آن حکم

 



   

 

 
 

 

 

 

 مارم توضیح به نیاز جمله این

 داریام،  نظار  اتفااق  بااهم  آنچاه  در گوید:می که کسی مورد در شما نظر {31}

 چیست؟ دانیم،می معذور را یکدیگر داریم، اختالف باهم آنچه در و کنیممی اتحاد

 آنچاه  در ما که این اما دارد: توضیح به ازنی و است، مختصر جمله این ما نظر به *

 آنچه در را بعضی بعضی ما که این اما و است، حق این کنیم اتحاد داریم، نظر اتفاق

 اجتهاد گنجایش آن در آنچه پس دارد، توضیح به نیاز بدانیم، معذور داریم اختالف

 از دلهاا  اجتهاادی  اخاتالف  خااطر  باه  نبایاد  و دانایم مای  معذور را یکدیگر ما است،

 اجتهااد  گنجایش آن در که بود مسایلی از مسئله اگر اما شوند، متنفر و دور یکدیگر

 حق به او باید و دانیمنمی معذور را او ما کند، اختالف آن در که کسی ندارد، وجود

 دارد. تفصیل به نیاز آن آخر قسمت و است درست جمله اول قسمت پس ،برگردد

 

 شوممین مرست هرگز علم بدون معوت

 بارادری  و خادا،  راه به دادندعوت به که بینیممی را دعوتگران از بعضی {31}

 اماور  در تفقاه  و آموختنعلم به اما ورزند،می اهتمام خدا راه در محبت و خدا برای

 ماورد  ایان  در شاما  نظار  دهند،نمی اهمیت ءعلما مجالس در حضور و عقیده و دین

 چیست؟

 این معنی به علم به توجهیکم و است، علم دعوتگر، هرا توشه اولین من نظر به *

 گمراه و کور دعوتی آنها دعوت و بمانند، باقی جهالت و نادانی بر مردم که است

 براساس دعوت اگر و شود،نمی داده تشخیص آن در درست راه که باشد کرده

 ممکن و کرد، خواهد حکم خودش عقل طبق انسان هر باشد، قایم نادانی و جهل

 چنین من نظر به بنابراین، باشد. اشتباه که حالی در برد، گمان صحیح را اموری است

 که چیزهایی از غیر به انسان و کشید دست آن از باید و است، اشتباه دیدگاهی

 عنوان این به خود صحیح در / بخاری امام و ندهد، دعوت چیزی دیگر به داندمی

 استدالل الهی گفتة این به سپس و والعمل( لالقو قبل العلم )باب است: گذاشته باب

﴿ است: کرده                          

     ﴾ :وجود اهلل جز بحقی معبود هیچ قطعاً که بدان» یعنی: [.19 ]محمد 

 باید ابتدا بنابراین، .«بخواه آمرزش منمؤ زنان و مردان و خود گناه برای و ندارد،



   

 

 
 

 

 

 

 پایدار هرگز علم بدون دعوت و دهد دعوت را مردم سپس و باشد، داشته علم انسان

 حسن او به که فردی برویم، جایی به جایی از خواهیممی ما کنید فرض بود، نخواهد

 دهد، ننشا ما به را ریاض راه تا بریممی خود همراه است خوبی فرد او و داریم نیت

 کنیم،می خسته را او ما و کشدمی هابیابان و صحراها به را ما و داند،نمی را راه او اما

 بلد را راه او چون چرا رسیم،نمی ریاض به نتیجه در و کند،می خسته را ما او و

 شریعت به ما راهنمای تواندمی داند،نمی را شریعت که فردی چگونه پس نیست،

 نیست. ممکن رگزه چیزی چنین باشد،

 

 کنیم مقد  را چیزها این از کدامیک

 دارناد،  مقدم را کارها این از کدامیک که اند حیران جوانان از از بعضی {32}

 پرداخت؟ کدامیک انجام به ابتدا باید خدا، راه در جهاد و دعوت و علم

 ممکن دعوت و علم جمع زیرا ندارند، تضادی یکدیگر با دعوت و علم طلب *

 دهاد،  دعاوت  خادا  راه باه  هم و باشد علم طالب هم انسان که صورت این به است،

 از خادا  راه باه  دادندعاوت  چاون  دهد، دعوت خدا راه به باید علمی طالب هر بلکه

 فرماوده   پیاامبر  و اسات  علام  هاای نتیجاه  از دعوت پس است، علم ثمرات و نتایج

 .(1)«باشد آیه یک اگر حتی من طرف از دکنی تبلیغ» است:

 آیاین  و شاریعت  از کاه  مسائله  آن به را مردم دانی،می را مسئله یک تو اگر پس

 بده. دعوت است الهی

 باه  و هریاک  حکام  اعتباار  باه  چیازی  چناین  جهاد، یا است مقدم علم که این اما

 کند.می فرق افراد احوال اختالف اعتبار

 و شاد، با فارض  آموختنعلم اگر گفت: باید هریک، حکم اختالف مورد در اما

 طلاب  چاون  باود،  خواهاد  مقدم جهاد بر علم طلب که نیست شکی باشد، نفل جهاد

 کاه  نیست شکی باشد، نفل علم آموختن و باشد فرض جهاد اگر و است، فرض علم

 هام  و علم طلب هم اگر اما بود، خواهد واجب است، فرض چون جهاد داشتنمقدم

 چناین  داشت؟ مقدم باید را یککدام باشند، نفل هردو یا و باشند، فرض هردو جهاد

 که هستند افراد از بعضی دارد، افراد احوال اختالف یعنی دوم مورد به بستکی چیزی

                                           
 کنید. ( مراجعه25برای تخریج این حدیث به صفحة ) -(1)



   

 

 
 

 

 

 

 بعضای  و دارناد.  مقدم علم طلب بر را جهاد است این بهتر برایشان گوییم:می آنها به

 دارند. مقدم جهاد به را علم آموختن :که گوییممی آنها به که هستند افراد

 را جدید جنگی هایروش و باشد، جنگ در پیشتاز و دلیر و قوی فردی اگر پس

 بهتار  گاوییم: مای  او باه  اسات،  ضعیف استعدادش دانش و علم زمینة در اما داند،می

 از و باشاد،  ضاعیف  بادنی  دارای بارعکس  فاردی  اگر و شود، مشغول جهاد به است

 است، ماهر دانش و علم در اما آورد،نمی در سر چیزی جنگی هایتاکتیک و روش

 آماوختن  اینجا در :گوییممی است، زرنگ فهمیدن و استدالل در و قوی اشحافظه

 باا  علام  و دعوت که این خالصه و است. سخنی هرجایی برای پس است، مقدم علم

 و علام  میاان  کاردن جماع  و اسات  علام  نتیجة و ثمر دعوت و نیستند متضاد یکدیگر

 است. دانش کمال دعوت

 اگر پس جهاد: و علم حکم در اول نظر داریم: نظر دو ما جهاد و علم مورد در اما

 بود. خواهد مقدم واجب تردید بدون بود نفل دیگری و بود، واجب یکی

 نگااه  دوم نظار  دیادگاه  از ماا  بودناد،  نفال  هاردو  یاا  بودناد،  واجب هردو اگر و

 کنیم.می حکم افراد احوال اختالف به توجه با فرد خود نسبت به و کنیممی

 

 ملیل وقتی نباید شوم، منتسب معینی مذهب به که خواست هرکسی

 کند مخالفت ملیل و حق با ،شد روشن برایش

 توصایه  ماذهبگرایی  و ماذهب  یاک  از تقلیاد  عادم  باه  را طالب شما آیا {38}

 ماذهب  از پیاروی  باه  اسات،  مشاکل  برایشاان  کاه  احکاامی  در را آنهاا  یاا  کنید،می

 کنید؟می توصیه مشخصی

 او مذهب چه که باشد صورت این به اگر معینی مذهب از تقلید و مذهبگرایی *

 ماذاهب  دیگار  از و پایبناد  خاود  ماذهب  باه  او ولای  باشد، اشتباه چه و باشد درست

 باه  انساان  اگار  اما است، مذموم تعصب چیزی چنین و نیست، جایز کند،می اعراض

 و هسات  منسوب کند، استفاده آن ضوابط و اصول از که این برای مشخصی مذهب

 در حاق  کاه  شاود  روشان  او بارای  اگار  و گرداناد، برمی سنت و کتاب به را مذهب

 علماای  و نادارد،  اشکالی صورت این در پذیرد،می را حق او است، دیگری مذهب

 منساوب  مشخصای  ماذهب  باه  و اناد،  باوده  چناین  امثالش و احمد شیخ مانند محقق



   

 

 
 

 

 

 

 حاق  و دلیال  باا  ماذهب  خااطر  باه  آنها شود،می روشن برایشان دلیل وقتی اما بودند،

 ورزیدند.نمی مخالفت

 

 علم تحصیل وسایل از ایوسیله نوارها
 شوند؟می محسوب علم تحصیل هایراه از راهی کاست نوارهای آیا {31}

 چیست؟ نوارها از استفاده راه بهترین و

 کیشا  آن در هیچکسای  اناد،  علام  تحصایل  وسایل از ایوسیله نوارها که این *

 انکاار  ایام،  کارده  اساتفاده  بسایار  نوارهاا  ایان  از کاه  را الهای  نعمت این ما و ندارد،

 رسد،می ما به نوارها این طریق از باشند که هرجایی در ءعلما اقوال چون کنیم،نمی

 هاا فرسانگ  عالم آن و ما میان اوقات بسا و هستیم، هایمانخانه در ما که صورتی در

 تحقیاق  باه  ایان  و بشنویم، نوار طریق از را او سخن توانیمیم راحتی به ما و است راه

 بارای  دلیلی حقیقت در و است، نموده ارزانی ما به که است الهی هاینعمت از یکی

 است. شده پخش ایگسترده سطح در نوارها این وسیلة به علم و ماست علیه یا ما

 کرد؟ استفاده باید چگونه آن از که این اما

 از ماشاین،  راننادگی  حاال  در توانندمی مردم بعضی دارد، ستگیب فرد بخود این

 گاوش  ناوار  باه  چایی و قهوه یا نهار یا شام صرف هنگام بعضی و کنند، استفاده نوار

 دارد، شاخص  هر حالت به بستگی آن از استفاده کیفیت که است این مهم دهند.می

 کنیم. بیان کلی قانون یک مورد این در توانیمنمی ما و

 

 

 کنیم قبول اند آمده که صورت همان به باید را غیبی امور

 رضامندی خاطر به علم طالب برای را خود بالهای فرشتگان که این معنی {35}

 چیست؟ گسترانندمی دهد،می انجام که کاری از

 بپذیریم، را نآ اند، آمده که صورتی هر به که ستا واجب ما بر غیبی امور در *

 نصوص ظاهر آنچه باید غیبی امور در» بسپارید: خاطر به را مفید قاعدة این

 و کند، درک تواندنمی را آن ماهیت و حقیقت ما عقل چون «پذیرفت رساند،می

 خداوند و هستند، بال دارای فرشتگان بله، دارند؟ بال فرشتگان آیا که سؤال این



   

 

 
 

 

 

 

﴿ است: فرموده قرآن در متعال             ﴾ :[.1 ]فاطر 

 دارند، که چهارتایی چهارتا و تاسه تاسه و دوتا دوتا هایبال با را فرشتگان» یعنی:

 .«کرد مأموران

 بگسترانند، علم طالب برای را بالها این که نیست بعید و دارند، بال فرشتگان پس

 است، غیبی علم مطلب این چون کنیم، مشاهده را فرشتگان بال ما نیست الزم و

 ما هرچه و اند، نشسته ما چپ و راست در فرشتگان که داریم ایمان ما که همانطور

 ﴿ است: فرموده متعال خداوند نویسند.می گوییم:می         

    ﴾ :این مگر راند،نمی زبان بر را سخنی چهی انسان» یعنی: [.13 ]ق 

 .«است سخن آن آماده و مراقب ایفرشته هک

 نه. هرگز بینید؟می را فرشتگان این شما آیا

 طالب برای را خود هایبال فرشتگان که دارد داللت نص آنچه به باید ما پس

 بهتر خداوند چگونه؟! که این اما باشیم، داشته ایمان گذارند،می زمین به علم

 داند.می

 است مطلبی دانیم،نمی را آن کیفیت ما که غیبی امور دیگر از یکی همچنین و

 که است داده خبر  پیامبر که کنندمی مطرح طالب و دانشجویان از بعضی که

 خداوند از و کند،می سجده عرش اطراف رودمی کندمی غروب وقتی خورشید

 .(1)گرددبرمی نه اگر و کندمی طلوع شود، داده اجازه آن به اگر و خواهدمی اجازه

 پنهان ما دید از کنیم،می مشاهده را خورشید اکنون ما بگوید: کسی است ممکن

 در هنوز اما کند،می طلوع اینجا مثال بطور کند،می طلوع دیگر ملتی بر و شود،می

 ما محل در و کرده، غروب شرقی منطقة در یا و است نکرده غروب دیگر جایی

 کند...؟می سجده و رودمی عرش به گفت: توانمی چگونه پس است. باقی هنوز

 اماا  باشای.  داشاته  ایماان  فرموده  پیامبر آنچه به است واجب تو بر :گوییممی ما

 تعالی خداوند جز که است غیبی امور از این گیرد،می انجام کار این چگونه که این

                                           
 – 251( و مسلم )22( کتاب التوحید، باب )115/  18الفتح ) بخاری، حدیث ابوذر  -(1)

 (.72( کتاب االیمان، باب )159



   

 

 
 

 

 

 

 را آن کیفیات  کسای  اسات،  داده اطاالع  را او خداوناد  که الهی بندگان از ایبنده یا

 داند.ینم

 که نپرسید  حدیث( )روای ابوذر کرد، بیان را حدیث این  پیامبر وقتی بنابراین،

 چیازی  و آورد، فارود  تسالیم  سار  او بلکاه  گیارد، مای  انجام صورت چه به قضیه این

 باه  شابی  هر آخر سوم یک در خداوند پرسند:می طالب از بعضی همچنین و نگفت

 .(1)کندمی نزول دنیا آسمان

 پاس  کناد، مای  فارق  زمین کرة در شب آخر سوم یک که کنیممی هدهمشا ما و

 داناد می بهتر و است، داناتر خداوند گوییم:می ما است؟ ممکن چگونه چیزی چنین

 شاب  ساوم  دو کاه  وقتای  آیاد، مای  دنیاا  آسامان  به خداوند که داریم ایمان این به و

 نسبت الهی نزول وقت و بدمد صبح وقتی و باشد، مانده باقی آن سوم یک و گذشته

 مااورای  خداوناد  و رسد،می پایان به است، کرده طلوع فجر آنها برای که افرادی به

 داند.می بهتر را مطلب این

 

 آموخت هاکتاب از تنها را مین توانمی آیا

 وقتی بویژه و است درست ءعلما بدون هاکتاب از تنها دین فراگرفتن آیا {31}

 گفته مورد در شما نظر و باشد، شکلم آنها کمبود لتع به ءعلما توسط آموختنعلم

 هاایش درساتی  از او اشاتباهات  باشاد  کتاابش  استادش هرکسی گوید:می که کسی

 بود؟ خواهد بیشتر

 کتاب چون شود،می حاصل هاکتاب از و ءعلما از آموختن با علم تردید بدون *

 طریاق  از تاو  باا  ویساد نمای  هاایی کتاب وقتی عالم زیرا است، عالم خود گویا عالم،

 از باید را علم باشد مشکل ءعلما از علم آموختن وقتی پس گوید،می سخن کتابش

 جست. هاکتاب طریق

 زیارا  کارد،  تحصایل  علم توانمی بهتر هاکتاب طریق به نسبت ءعلما طریق از اما

 و تاالش  باه  نیااز  و کند،می خسته بیشتر آیدمی دست به هاکتاب طریق از که علمی

                                           
/ 8( الفتح )1115قسمتی از حدیثی که بخاری از ابوهریره ذکر کرده است، به شماره ) -(1)

افرین و قصرها، ( کتاب صلواه المس573 – 113( و مسلم )11( کتاب التهجد، باب )85

 (.21باب )



   

 

 
 

 

 

 

 مانناد  مطالاب  از بعضای  گااهی  است، ممکن تالش وجود با و دارد بزرگی وششک

 بماناد.  پوشایده  بارایش  و نفهماد  را اناد  کارده  وضاع  علام  اهال  که اصولی و قواعد

 داشاته  علام  اهال  از مرجعای  اسات،  علام  دنبال که فردی امکان حد تا باید بنابراین،

 از او اشااتباهات باشااد کتااابش راهنمااایش هرکساای ،کااه گفتااه ایاان امااا باشااد،

 مطلقااً  ناه  و نیسات،  درسات  مطلق طور به گفته این بود، خواهد بیشتر هایشدرستی

 شاک  بدون گیرد،می فرا بیند،می که کتابی هر از را علم که فردی زیرا است، اشتباه

 هاای کتااب  بر کتاب طریق از علم آموختن در که کسی اما کرد، خواهد اشتباه زیاد

 زیااد  اشاتباهاتش  فاردی  چناین  نمایاد،  تکیاه  امانات  و علم به معروف و معتمد افراد

 گوید.می درست گویدمی آنچه بیشتر در بلکه بود، نخواهد

 

 کفار سرزمین به سفر حکم

 چیست؟ نیاز بدون کفار سرزمین به سفر حکم {37}

 نیست. جایز شرط سه بدون کفار سرزمین به سفر *

 کفاار  آنجاا  زیارا  دهاد،  پاساخ  را شابهات  کاه  باشاد  علام  دارای باید اول: شرط

 دارای انساان  بایاد  پاس  کشاند،می انحراف به را مردم که کنندمی وارد هاییاشکال

 بماناد،  اماان  در آنهاا  شار  از تا دهد، جواب را کفار شبهات و هااشکال تا باشد، علم

 را خود تالش تمام آنها و هستند، الهی اولیای و دین دشمن و خدا دشمنان کفار زیرا

 دینش به را مسلمان تا دارند،می مبذول شبهات و اشکال انتشار و خود دین نشر برای

 و فرستندمی نوار و نشریه ما کشورهای به آنها که بینیدمی بنابراین، نمایند. مشکوک

 شب شوندنمی خسته مسیحیان خوانند،می فرا مسیحیت به را ما فرزندان آن خالل در

 را شاما  آیناد، درنمی پای از و کنندمی کار اسالم از انانمسلم دورکردن برای روز و

 توصایه  شاما  باه  همچناین  و داریاد،  برحذر را خود مسیحیان شر از تا کنممی توصیه

 اساالم  باه  تظااهر  که منافقینی شر از و هاکمونیست و یهود شر از را خود که کنممی

 مان  بناابراین،  باشید. برحذر و داده نجات هستند اسالم دشمن حقیقت در و کنندمی

 یعنی شرط این دارای باید کند، سفر کفار سرزمین به خواهدمی که فردی گویم:می

 دهد. پاسخ کفار هایاشکال به بتواند که باشد دانشی و علم دارای



   

 

 
 

 

 

 

 به که فردی که است این کافران سرزمین به سفر برای دوم شرط دوم: شرط

 حرام هایلذت و شهوات از را او که اشدب ایمان و دین دارای کند،می سفر آنجا

 ﴿ است: شهوت و خوشگذرانی سرزمین کافران سرزمین زیرا دارد،بازمی  

             ﴾ :همچون نایشا» :یعنی [.11 ]فرقان 

 .«ترگمراه بلکه و هستند، چهارپایان

﴿                         ﴾ 
 همچون و برند،می لذت و بهره کافران که حالی در» یعنی: [.12 ]محمد:

 کنار .«است ایشان جایگاه دوز  آتش خورند،می و چرندمی چهارپایان

 است، زیاد آنها پیش ریفک و عقلی و جنسی هایخوشگذرانی و اند خوشگذرانان

 تواندمی لوطی و کند، زنا تواندمی زناکار شود.نمی بازداشته آن از هیچکسی و

 همه و بنوشد شراب تواندمی شرابخوار و دهد انجام بازی همجنس و لواط عمل

 از را او که دینی و ایمان دارای انسان اگر و دارد، وجود آنجا در زشتی و فساد انواع

 خواهد گرفتار فسادها این منجالب در نباشد دهد،می نجات هانیخوشگذرا این

 شد.

 به سفر برای انسان که است این کفار سرزمین به سفر برای سوم شرط سوم: شرط

 در که دانشی فراگرفتن برای یا معالجه خاطر به یا باشد داشته نیاز کشورها این

 غیره و خدا راه به دندادعوت برای یا ندارد، وجود تخصصی صورت به او کشور

 نداشته نیازی کشورها این به سفر برای اگر اما باشد، کفار سرزمین به سفر نیازمند

 رود،می آنجا به که فردی زیرا کند، سفر کشورهایی چنین به که نیست جایز باشد،

 نماید.می تهدید را او ایمان و دین شدیدی خطر

 سفر ایمان از سرشار و سالم قلبی و روحیه با کشورها این به جوانانی بسا چه و

 بازگشته معنوی هایارزش از تهی و واژگون ایروحیه و قلب با آن از و اند کرده

 باشیم. آگاه مطلب این به ما باید پس اند،

 یا رایگان معالجه بهانه به آنجا و کنند،می سفر کفار کشورهای به مردم از بعضی

 به و گرفته تبعیت کشور آن در کنند،می ستفادها آنجا اهالی که مزایایی از استفاده

 مطلق طور به کاری چنین دهند،می قرار کشور آن تبعه از را خود رسمی صورت



   

 

 
 

 

 

 

 و همدردی آنها با آسانی و سختی و تبعیت کشورها آن در زیرا نیست، درست

﴿ است: فرموده متعال خداوند و شود، کرده همکاری          

                               

                           

                         

                   ﴾ 
 نگیرید، دوستی به را مسیحیان و یهودیان مؤمنان ای» نی:یع [.52 -51 ]مائده: 

 گمانبی ورزد، دوستی ایشان با شما از هرکس اند، دیگر برخی دوست برخی انایش

 هدایت را ستمگر افراد خداوند که نیست شک و شودمی شمرده ایشان زمرة از او

 و دوستی آنها با تا روند می شتابزده دارند دل به بیماری که کسانی بینیمی کند،نمی

 خداوند که است امید آید، ما سر به بالیی که ترسیممی :گویندمی و ورزند، محبت

 پنهان دل در آنچه از دسته این و کند خودکاری جانب از یا بیاورد پیش را فتح

 .«گردند پشیمان اند داشته

 ندارناد.  الهای  وعادة  باه  اعتمااد  و یقاین  آنهاا  اسات  بیماار  هایشاندل که افرادی

 ورزند.یم شتاب آنها با محبت و کفار با دوستی برای بنابراین،

 

 و انگلیسی زبان آموختن قصد به کفر کشورهای به سفر حکم

 اسال  به کفار مامنمعوت

 و انگلیسای  زباان  آماوختن  بارای  اروپاایی  کشورهای از یکی به سفر آیا {33}

 است؟ جایز اسالم به کفار دادندعوت ضمناً

 باه  ،انگلیسای  زباان  آماوختن  اول مقصاد  گیرد،می انجام مقصد دو به سفر این *

 چون نیست، الزم اروپایی کشورهای به انگلیسی زبان آموختن برای سفر من عقیدة

 است. ممکن اینجا در انگلیسی زبان آموختن

 هادفی  چنین تردید بدون است، خدا راه به دادندعوت برای سفر دوم مقصد اما

 شرط: دو به اما است، خوب و پاک



   

 

 
 

 

 

 

 و هاا اشاکال  بتواناد  کاه  اشاد ب داناش  و علام  از سطحی در انسان که این نخست

 راه باه  ماردم  دادندعاوت  بارای  اگر اما دهد، جواب کنندمی وارد کفار که شبهاتی

 باه  اسالحه  بادون  کاه  ماناد می کسی مانند فردی چنین باشد، نداشته علم و برود خدا

 پاسخ کفار هایاشکال و شبهات به بتواند تا باشد داشته علم باید پس رود،می جنگ

 دهد.

 نماید. ساکت و قانع را کنندگانمناظره و شدگانداده دعوت واندبت و

 و شاهوات  از بتواند تا باشد ایمان و عبادت و یند دارای که است این دوم: شرط

 سافر  کشاورها  ایان  باه  وقتای  ماردم  از بسایاری  زیارا  کند، کنترل را خودش فسادها

 و علام  دارای وقتای  اماا  کنناد، مای  ساقوط  هالکات،  و فسااد  منجالب در کنند،می

 و شود تشویق دعوت قصد به سفر برای او است سزاوار باشد، نیت اخالص و عبادت

 گیرد. قرار همکاری مورد

 

 

 چیست؟ اسال  به کفار مامنمعوت مر مبامی و اساس

 از بایاد  ابتدا اسالم به کفار دادندعوت در مسلمان که اصولی و هااساس {39}

 چیست؟ کند، آغاز آن

 را منکار  از نهی و معروف به امر و خدا راه به دادندعوت فرق مردم زا بسیاری *

 دارند. تفاوت یکدیگر با که هستند مراحلی اینها حقیقت در دانند،نمی

 دعاوت  خصوصی، دعوت و عمومی دعوت است: قسم دو به خدا راه به دعوت

 جاام ان عماومی  اساتفاده  بارای  کتااب  نوشتن و مردم عموم برای سخنرانی با عمومی

 و باروی  مشخصای  فرد پیش که است صورت این به خصوصی دعوت اما گیرد،می

 هام  مسالمان  گااهی  بلکاه  نیست، کافر ویژه تنها این و دهی، دعوت خدا راه به را او

 مشااهده  را مسالمین  از بعضای  ماا  اوقاات  بساا  زیارا  د،ارد خصوصای  دعاوت  به نیاز

 آنهاا  کاه  برناد مای  گماان  و ناد، ورزمی اصرار کبیره گناه ارتکاب برای که کنیممی

 دارد دعاوتی  باه  نیاز فردی چنین دارند، شک کار آن بودنحرام در یا هستند، برحق

 قانع تا بگوید برایشان هاییمثال و کند بیان برایش را حق و برود او پیش دعوتگر که

 گساترة  از دساتور  و امار  کاه  چاون  دانسات.  دساتور  و امار  تاوان نمای  را این و شود،



   

 

 
 

 

 

 

 باه  کااری  خواساتن  یعنای  امار  دانایم می همه که همانطور زیرا است، باالتر دعوتگر

 تشاویق  اسات  دعاوت  دهندةارائه دعوتگر اما دانستن. برتر را خود و استعال صورت

 اگار  بناابراین،  اسات.  برتری و سلطه نوعی امرکردن اما نماید،می برانیگخته کندمی

 خاواهش  و التمااس  این گویند:می بدهی، دستور را همساالنت و دوستانت از فردی

 دهای،  دستور را او اگر است تریپایین سطح در تو از که فردی اگر اما امر، نه است

 از او قادرت  دهاد، مای  تغییر را منکر که فردی اما و شود.می شمرده دستور امر، این

  ببارد.  باین  از خاودش  دسات  باا  را منکار  تواناد مای  او چاون  اسات،  باالتر امرکننده

 دساتش  باا  را آن دیاد،  را منکاری  شما از هرکسی» است: فرموده  پیامبر راین،بناب

 قلابش  باا  را آن نتوانست اگر و دهد، تغییر زبانش با را آن نتوانست اگر و دهد، تغییر

 .(1)«بپندارد بد

 شاما  از هرکادام  نفرماوده   پیاامبر  و ندارد، وجود ترتیبی چنین امر مورد در اما

 الخ. کند... رام دستش با کرد امری

 طور به کند:می فرق کفرش برحسب کافر دادندعوت روش که این خالصه

 ارائه با را آنها ما هاکمونیست مانند کند،می انکار را خدا وجود که کسی مثال

 قانع شرعی دالیل با آنها چون دهیم،می دعوت خدا وجود بر حسی و عقلی دالیل

 بیان واقع حسی و عقلی دالیل با را الهی وجود وجوب و خدا وجود اما شوند،نمی

 ﴿ است: این است، کرده اشاره آن به خداوند که عقلی دالیل از یکی داریم،می

              ﴾ :ایشان آیا» یعنی: [.85 ]طور 

 .«آفریدگارند خودشان که این یا و اند، شده آفریده خالقی هیچگونه بدون

 پیامبر از من گوید:می بود، بدر جنگ در اسیران از یکی که  مطعم بن جبیر

 ﴿ که رسید اینجا به وقتی خواند،می مغرب نماز در را آیه این که شنیدم   

             ﴾ و من وجود در آیه این ثیرتأ شدت از 

 .(2)کند پرواز دلم که بود نزدیک قلبم در ایمان تنگرفجای

                                           
 ( مراجعه کنید.31برای تخریج این حدیث به صفحة ) -(1)

( کتاب التفسیر تفسیر سورة 119/  3( الفتح )1351بخاری روایت کرده است به شماره ) -(2)

 (.1(، باب )52طور )



   

 

 
 

 

 

 

 خود آنها که است این است، شده مطرح آیه این در که پاسخی گوییم:می ما و

 خودشان نیز آنها و باشند، داشته آفریدگاری باید بلکه اند، نشده آفریده خود به

 باشد اشتهند وجود که چیزی و اند نداشته وجودی آنها چون اند، نیافریده را خود

 خود خودشان آنها که ندارد امکان بنابراین، بیاورد. وجود به را دیگر چیز تواندنمی

 آنها آفریدگار و شوند آفریده خود به خود آنها که نیست ممکن نیز و بیافرینند را

 است. عزوجل خداوند

 چیزی خداوند از انسان که بینیممی دیگران و ما است این حسی دالیل اما

 سنت و قرآن در و دهد،می او به خواسته او که را چیزی همان خداوند و هد،خوامی

 مردم میان در زندگی واقعیت در همچنین و دارد، وجود مطلب این بر زیادی شواهد

 ایمان خداوند وجود به که باشد کسانی از فرد اگر و دارد، وجود زیادی موارد

 با را آنها ما نصارا و یهود مانند باشد، تهنداش قبول را  پیامبر رسالت اما باشد، داشته

 نصارا به بویژه و دهیم،می دعوت خدا راه به  پیامبر رسالت بودنحقیقت بیان

 بله، گفت: خواهند جواب در آنها دارید؟ ایمان عیسی به شما آیا گوییم:می

 الهی فرمودة به گوییم:می ما بله، گویند:می کنید؟می تصدیق را او آیا گوییم:می

﴿ است: فرموده که دهید فرا گوش                

                           

                       ﴾ 
 بنی ای گفت: مریم پسر عیسی که را زمانی ساز نشان خاطر و» یعنی: [.1 ]صف: 

 است آمده من از پیش که توراتی و بوده، شما سوی به خدا فرستادة من اسرائیل

 مژده است مداح او نام و ید،آمی من از بعد که پیغمبری به و ،کنممی تصدیق

 پیش به متقن دالیل و روشن معجزات با همراه پیغمبر آن که هنگامی اما دهم،می

 .«است آشکار جادوی این گفتند: آمد، ایشان

 خیر ندارد؟ ربطی شدگاندادهمژده به که دهدمی مژده چیزی به دهندهمژده آیا

 به عیسی ند:بگوی اگر کنید، تصدیق را محمد باید نصارا شما صورت این در پس

 گویم:می من هستیم، احمد منتظر ما و است، خدا پیامبر این و داده، مژده را ما احمد

﴿ است: فرموده که بخوانید را الهی گفته         ﴾ فعل )جاء( کلمه 



   

 

 
 

 

 

 

 بعد آیا و است، آمده است شده داده مژده دنشآم به که شخصی پس است، ماضی

 نه. هرگز است؟! آمده  محمد جز یامبریپ عیسی از

 که پیامبری گوییم:می ما آمده،  محمد از غیر پیامبر عیسی از بعد بگویند: اگر

 چنین آنها اما کنید، پیروی او از است، آمده  محمد از غیر کنیدمی ادعا شما

 نای برای خداوند اما است، محمد همان احمد پس گوییم:می ما کنند،نمی ادعایی

 احمد کلمه چون نامید، احمد را او نماید، آشکار عیسی برای را  پیامبر برتری که

 این و باشد، آمده مفعول اسم یا فاعل اسم از که ندارد فرقی است، تفضیل اسم

 بیشتر مردم همة از فردی یعنی احمد چون است،  پیامبر شرافت و برتری بر داللت

 ستایش که این برای فرد سزاوارترین معنی به همچنین و کند،می ستایش را خدا

 همة از که این یکی و رساند،می را برتری مفهوم طرف دو از احمد کلمه پس شود،

 شود. ستایش که است سزاوارتر مردم

 دیگر بر  پیامبر برتری تا شده انتخاب اسرائیل بنی به دادنمژده در اسم این و

 شود. آشکار بشریت

 

 

 مهد معوت را خوم به افرام ننزمیکتری باید انسان

 در عربای  غیار  و عربای  خارجی جوامع در دادندعوت در شریعت حکم {91}

 خاود  نظار  شدیدی هیجان و شور با دعوتگران از بسیاری چیست، بیگانه کشورهای

 کنند؟می متمرکز مورد این به را

 در وندخدا زیرا دهد، دعوت را خود به افراد نزدیکترین باید انسان من نظر به *

﴿ فرمود: کرد، مبعوث را  پیامبرش که ابتدا          ﴾ 
 .«بترسان را خود نزدیک خویشاوندان» یعنی: [.211 ]شعراء:

 مناسب بود، فراهم مردم اصالح و دعوت برای زمینه خودش کشور در اگر پس

 و باشد، داشته قرار ارشانکن در کشور آن گرچه برود، دیگر کشورهای به نیست

 برای دوم کشور به آنجا از بود، دین پایبند مطلوب صورت به خودش سرزمین اگر

 دهد. ادامه همینطور و برود، دیگر جایی به جا آن از پس و شود، منتقل دعوت

و  ﴾   ﴿ فرمود:  پیامبر به تعالی خداوند بنابراین،



   

 

 
 

 

 

 

﴿عموم مؤمنان فرمود:  به                 

         ﴾  :ان! با کافرانی ای مؤمن»یعنی: [. 128]توبه

 .«نزدیکترند، و باید که از شما شدت وحدت ببینندبجنگید که با شما 

نیاز به دعوت و اصاالح داشاته باشاد و او باه آمریکاا یاا        و اگر کشور خودش

دادن به راه خدا بارود، چناین چیازی خاالف     روسیه و دیگر کشورها برای دعوت

کند که انسان قبل از هرچیازی باه اصاالح    حکمت است، زیرا حکمت ایجاب می

اش سپس افرادی شهر و وطن خودش بپردازد، بلکه نخست باید به اصالح خانواده

را اینطاور راهنماایی    به او نزدیکتر اند مشغول شود، زیرا خداوناد پیاامبرش   که 

 کرده است و ما باید از این رهنمود پیروی کنیم.

 

 کندمهیم که کفرش را نقض میکافر را با چیزی معوت می

دادن مسلمان ترغیب و ترهیب است، طباق  دانیم که روش دعوت{ ما می91}

 دادن کافر چگونه است؟وش دعوتدالیل قرآن و احادیث اما ر

 ﴿دادن مسلمان است: دادن کافر مانند دعوت* روش دعوت     

     ﴾  :مردمان را با سخنان استوار و با حکمت به »یعنی: [. 125]نحل

 .«راه پروردگار فرا خوان

شود، و ما به کفر دادن کافر و مسلمان میدادن به حکمت شامل دعوتدعوت

دهیم که کفرش را نقض می کند، اگر نگریم و او را به چیزی دعوت میکافر می

ا باشد که ادعا کند خدا سومین سه تا است، ما برای او بیان رکافر چون نصا

پذیر داریم که چنین چیزی از نظر عقلی و از دیدگاه نصوص شرعی امکانمی

 ﴿گوییم: بیان داشته است، به او مینیست، و همانطور که خداوند متعال   

          ﴾  :ها و زمین غیر از اگر در آسمان»یعنی: [. 22]انبیاء

، و «گردیدها و زمین تباه میقطعاً آسمانبودند، هلل معبودها و خدایانی میا

 ﴿خداوند متعال فرموده است:                 

                    ﴾  :یعنی: [. 91]مؤمنون



   

 

 
 

 

 

 

معبودی با او بوده است، چرا گرفته است، و نه خداوند نه فرزندی برای خود بر»

پرداخت، و هریک یدگان خود میبود هر معبودی به آفرکه اگر معبودی با او می

کنیم که معبود یکی است و و بیان می «جستاز معبودان برتری و چیرگی می

باشد، و مادرش زنی راستگو بوده است و هردو عیسی بندة خدا و پیامبرش می

بودند، نیاز به نوشیدند و اگر معبود میخورند و آب میانسان بوده اند، و غذا می

 .آب و غذا نداشتند

کردن کفرش که به آن معتقد است مهم این است که ما کافر را نخست با باطل

دهیم، ها بهتر است، او را دعوت میشیوه دهیم، اما به روشی که از همهدعوت می

دهیم، و ینده برایش توضیح میآها و محاسن اسالم را در حال و و سپس خوبی

 کنیم.یمضرات کفر را در دنیا و در آخرت برایش بیان م

 

 معوت خدمتگزار به اسال  واجب است

{ اگر کسی خدمتگزار مرد یا زنی داشته باشد که کافر است، آیا باید آن 92}

 را به اسالم دعوت دهد؟

* بله بر او واجب است که آنها را به اسالم دعوت دهد، مگر این که کسی 

در خانة او است باشد که آنها را دعوت بدهد، و اغلب اینطور است که افرادی که 

و تحت تکفل او قرار دارد، کسی جز او آنها را دعوت نخواهد داد، و فرمودة 

 ﴿کند که فرموده است: بودن دعوت بر او داللت میالهی بر واجب    

                       ﴾  :[. 125]نحل

اندرزهای نیکو و زیبا به ان را با سخنان استوار و به جا و ای پیغمبر! مردم»یعنی: 

، «راه پروردگارت فرا خوان، و با ایشان به شیوة هرچه نیکوتر و بهتر جدال کن

. و اسالم با (1)وقتی معاذ را به یمن فرستاد فرمود: آنها را به اسالم فرا خوان پیامبر 

یابد، همانطور که در ابتدای طلوع اسالم همینگونه ی و عملی انتشار میدعوت زبان

 انتشار یافت.

                                           
 ( مراجعه کنید.29برای تخریج این حدیث به صفحة ) -(1)



   

 

 
 

 

 

 

دانند، و هرگاه فردی توسط انسان دادن به راه خدا را میو همة فضیلت دعوت

دهد، چون فردی که مردم را هدایت شود، خداوند به همان اندازه به او پاداش می

دهد، مانند کسی است که آن را انجام می کند،به سوی خیر و خوبی راهنمایی می

فرموده است: اگر خداوند به وسیلة تو یک نفر را هدایت کناد، برایات    و پیامبر 

 .(1)مو بهتر استاز شتران سر 

 

 شوندراه را برای آنها باز نگذارید، وقتی با شما رو به رو می

دیدیم راه را  کند که هرگاه نصرانی را{ میان حدیثی که ما را تشویق می98}

دادن نصارانی بااه اسااالم  بارای او تنااگ کنایم، و احااادیثی کاه داللاات بار دعااوت    

 نماید، چگونه تطبیق دهیم؟می

است، و او بهترین راهنماست، و از  * باید دانست که سرور دعوتگران پیامبر 

داند، پس وقتی این مطلب را دانستیم هرگونه فهمی  همه مصلحت مردم را بهتر می

الم پیامبر که مخالف حکمت باشاد، بایاد از چناین فهمیادنی پرهیاز کنایم، و       از ک

را طباق   را اشتباه فهمیده ایم و نباید احادیاث پیاامبر    بدانیم که ما سخن پیامبر 

عقل و فهم خود تفسیر کنیم، زیرا عقول و افهاام ماا نااقص اسات، بلکاه ظاوابطی       

شاود،  به آنان بازگردانده می عمومی در شریعت وجود دارد که مسائل فردی ویژه

 َطرِي ق   ِف ي َلِقيُتُم وُهمْ  َوِإَذا بِالسَّ اَلمِ  َوالنََّص اَرى اْليَ ُه ودَ  تَ ْب َدُءوا اَل »فرموده است:  پیامبر 
ابتدا بر یهود و نصارا سالم نکنید، وهرگاه در راه »یعنی: . (2)«َأْضَيِقهِ  إَلى فَاْضَطرُّوُهمْ 

ابتادا  ». باه کلماه )ال تبادؤا(    «را برای آنها تنگ کنیاد با آنها برخورد کردید، راه 

و هرگااه باا آنهاا روبارو     »ول حدیث و کلمة )وإذا لقیتماوهم(  در ا «شروع نکنید

در آخر حدیث توجه کنید، و اول حادیث را باا آخار آن مقایساه کنیاد،       «شدید

 شاود: وقتای باا آنهاا روبارو شادید، راه را بارای آنهاا بااز         معنی حدیث اینطور می

نگذارید، تا راه برای آنها گشاده و برای شما تنگ باشد، بلکه شاما مسایر خاود و    

شاد بگذاریاد، بارای آنهاا تناگ      حرکت خود را ادامه بدهید، و اگر راه تنگ مای 

کردناد کاه هرگااه کاافری را     چنین نمی شود. و اگر نه مشخص است که پیامبر 

                                           
 ( مراجعه کنید.11صفحة )برای تخریج این حدیث به  -(1)

 (.1( کتاب السالم، باب )2117/  18مسلم به روایت ابوهریره ) -(2)



   

 

 
 

 

 

 

ودیان چنین برخاوردی در مدیناه   با یه دید، راه را برایش تنگ کند، و پیامبر می

کردند. بلکه معنای  نداشت، و همچنین اصحاب پیامبر بعد از فتح شهرها چنین نمی

حدیث این است که ابتدا به آنها اسالم نکنید، راه را به خااطر عباور آنهاا گشااده     

شدید، متفرق نشوید، تا راه برای عبور آنها باز شود، و تا  نکنید، وقتی با آنها روبرو

ه راحتی آنها بگذارند، بلکه شما همچنان راهتان را ادامه دهیاد، و اگار راه تناگ    ب

بود، بگذارید آنها با تنگی مواجه شوند. این است معنی حادیث و در ایان مفهاوم    

اعتراضی نیست و در این حدیث جز اظهار عزت مسلمان و این که مسالمان بارای   

نظور نیست، و نیز این مطلب کند، چیزی دیگر مهیچکسی جز خدا ذلت قبول نمی

دادن کافر به اسالم امر مطلاوبی  دادن کفار به اسالم نیست، زیرا دعوتمانع دعوت

دادن کفاار باه اساالم را دارناد، بار آنهاا       و به ویژه افرادی که توانایی دعوت است

 واجب است به اندازه توان خود کفار را به اسالم فرا خوانند.

 

 امیانحکم انعقام مناظره میان 

{ آیا انعقاد جلسة مناظره، میان ادیان درست است، مانند مناظره دعاوتگر  91}

 احمد دیدات و کشیش نصرانی؟

* مناظره میان مسلمانان و کفار در صورت نیاز واجب است، خداوند تعالی به 

﴿گفته است:  پیامبرش                        

                            

                    ﴾  :[. 11]آل عمران

ای که میان ما و شما دادگرانهسخن و ای اهل کتاب! بیاید به سوی بگ»یعنی: 

مشترک است که جز خداوند یگانه را نپرستیم، و چیزی را شریک او نکنیم، و 

برخی از ما برخی دیگر را به جای خداوند یگانه به خدایی نپذیرید، پس هرگاه 

. و داستان مناظرة «گواه باشید که ما مسلم و منقاد هستیم :سر برتابند بگویید

پادشاهی که در مورد پروردگارش با او به مجادله برخاسته بود، و مناظرة ابراهیم با 

ابراهیم با قومش برای ما مشخص است، ابراهیم با قومش مناظره کرد و گفت: 

﴿                                    



   

 

 
 

 

 

 

                                    

                             

                            

                ﴾  :یعنی:[. 79 -71]انعام 

ای را دید، گفت: این پروردگار من هنگامی که شب او را دربر گرفت، ستاره»

دارم، کنندگان را دوست نمیاما هنگامی که غروب کرد، گفت: من غروباست، 

و هنگامی که ماه را در حال طلوع دید، گفت: این پروردگار من است، ولی 

هنگام که غروب کرد، گفت: اگر پروردگارم مرا راهنمایی نکند، بدون شک از 

دید، گفت:  زمرة قوم گمراه خواهم بود، و هنگامی که خورشید را در حال طلوع

گمان این پروردگار من است، اما هنگامی که غروب کرد، گفت: ای قوم! من بی

کنم که گمان من روی به سوی ذاتی میکنید بیزارم، بیمن از آنچه انباز خدا می

اما باید  «مها و زمین را آفریده است، و به کنارم و از زمرة مشرکان نیستآسمان

کننده به آن به اسالم و به دینی که طرف مناظرهکند، علم فردی که مناظره می

معتقد است، علم و آگاهی داشته باشد، تا بتواند طرف را محکوم و ساکت نماید، 

کند به دو چیز نیاز دارد، یکی اثبات دلیل خود و دوم چون فردی که مناظره می

 داشتن بر عقیده طرفکردن دلیل طرف، و برای این کار راهی جز شناختباطل

مقابل نیست، تا اینگونه بتواند دالیل او را درهم بشکند، و باید دعوتگران به اسالم 

بدانند که دالیل اهل باطل ضعیف و شکستنی است، و عقیدة باطل آنها از بین 

﴿خواهد رفت، همانگونه که خداوند متعال فرموده است:        

                         

    ﴾  :مخاصمه و کسانی که در بارة خدا به »یعنی: [. 11]شورا

کنند، آنهم زمانی که پذیرفته شده پردازند، و دلیل و برهان ذکر میمجادله می

راهین ایشان در پیشگاه پروردگارشان است، خصومت آنان بیهوده و دالیل و ب

گردد و عذاب سختی باطل و ناپذیرفتنی است، و خشم شدید گریبانگیرشان می

 .«خواهند داشت



   

 

 
 

 

 

 

﴿و فرموده است:                       

         ﴾ بلکه حق را به جان باطل »یعنی: [. 13بیاء: ]ان

پاشد، و باطل هرچه زودتر محو و سر باطل را از هم می اندازیم و حق، مغزمی

 .«کنیدشود، وای بر شما به سبب توصیفی که مینابود می

و  ای کاه میاان دعاوتگر اساالمی احماد دیادات      و من شاهد قسمتی از منااظره 

و بسیار مورد پسندم واقع شد، و به مان اطاالع   کشیش مسیحی انجام گرفت بودم، 

را شکست داده و کشایش از منااظره دسات     شداده شد که در نهایت، او آن کیش

 کشیده و ناتوانی خویش را اظهار کرده است.

 

 شدن کافر اشکالی ندارماظهار شامی برای مسلمان

ه شدن یکی از مشرکین در محلای کا  { آیا جایز است به مناسبت مسلمان95}

شادن  آوردن دل آنها و مسلمانکند، جشن بگیریم، و این بخاطر بدستاو کار می

 آنها انجام گیرد؟

شدن کافر اشکالی ندارد، بشرط ایان  * اظهار شادی و خوشحالی برای مسلمان

که آن را عید و جشن قرار ندهیم که هر سال تکرار شود، زیارا در اساالم باه جاز     

 ته یعنی جمعه عیدی وجود ندارد.عید فطر و عید قربان و عید هف

کاردن و مهماانی فاردی کاه اساالم آورده، باه خااطر تشاویق و         و غذا درست

آوردن دل او اشکالی ندارد، به شرط این کاه هرساال در آن تااریخ جشان     بدست

کردن مردم به اسالم اسات و  نگیریم و تکرار نشود، و چنین کاری به خاطر دلبسته

 درست است.

 

 توان به آنها تبریک گفترسیدن عید مسیحیان می فراآیا مر هنگا  

هایشاان جاایز   گفتن به مسایحیان باه مناسابت اعیااد و جشان     { آیا تبریک91}

 است؟

* بهتر است به جای مسیحیان بگوییم نصارا، چون کلمة مسیحیان به دین آنها 

 دهد، یعنی آنها منتسب به عیسی بن مریم هستند. در صورتی که مامشروعیت می

مژده داده است، و  بنی اسرائیل را به محمد  دانیم که عیسی بن مریم می



   

 

 
 

 

 

 

﴿خداوند متعال فرموده است:                  

                           

   ﴾  :و خاطر نشان ساز زمانی را که عیسی پسر مریم » یعنی:[. 1]صف

فرستادة خدا به سوی شما بوده، و توراتی را که پیش  نگفت: ای بنی اسرائیل م

آید و نام او احمد کنم و به پیغمبری که بعد از من میمن آمده است، تصدیق می

 .«دهمیاست مژده م

پس وقتی اینها به محمد کفر ورزیده اند، آنها در حقیقت به عیسی هم کفر 

ای که او آنها را به آن مژده داده بود، نپذیرفته و رد ورزیده اند، چون آنها مژده

خوانیم که خداوند آنها را در قرآن بنابراین، ما آنها را به همان اسم می کردند.

که پیامبر خدا در سنت خود آنها را بدان متصف  توصیف نموده، و به همان چیزی

مسلمین نیز به پیروی از کتاب و سنت آنها را نصارا نامیده  ءکرده است، و علما

گوییم: نصارا وقتی به محمد کفر ورزیده اند، در حقیقت به عیسی اند، پس ما می

گویند یتوان آنها را به عیسی منسوب کرد، اما آنها مهم کفر ورزیده اند و نمی

عیسی بن مریم آنها را به آمدن پیامبری مژده داده است که اسمش احمد  :که

است، و پیامبری که آمده محمد است و ما منتظر احمد هستیم، و محمد آن کس 

نیست که عیسی ما را به آمدن او بشارت داده است، پاسخ این تلبیس و شبه 

﴿ت: گوییم: خداوند تعال فرموده اسچیست؟ در جواب می      

   ﴾  کند که این پیامبر آمده است، و میو جاء فعل ماضی است، و داللت

بعد از عیسی آمده است، هرگز پیش آنها پیامبری جز  آیا پیامبری غیر از محمد 

و همچنین به  نیامده است. بنابراین، بر آنها واجب است که به محمد  محمد 

﴿بیاورند: عیسی ایمان                        

              ﴾  :فرستادة خدا معتقد »یعنی: [. 235]بقره

است بدانچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده است، و مؤمنان بدان باور 

 .«های وی و پیغمبرانش ایمان دارندرند، همگی به خدا و فرشتگان او و کتابدا



   

 

 
 

 

 

 

هرکسی گواهی دهد که هیچ معبود به حقی »فرموده است:  بنابراین، پیامبر 

 (1)«و عیسی بنده و پیامبر خدا است...جز اهلل نیست، و محمد پیامبر خدا است 

بندة  باشیم که عیسی  شود، مگر این که ایمان داشتهپس ایمان تکمیل نمی

گوییم که عیسی پسر خدا است، و خدا و پیامبر خدا است، و ما مانند نصارا نمی

گوییم که عیسی دروغگو است، و پیامبر ها میعیسی خدا است و نه مانند یهودی

عیسی پیامبر خدا بوده که برای قومش از طرف  :گوییم کهخدا نیست، بلکه ما می

 و شریعت عیسی و دیگر پیامبران با شریعت محمد  خدا فرستاده شده است

و یهود به خاطر اعیادشان به اتفاق اهل    شده است، اما تبریک گفتن نصارامنسو

در کتاب )احکام أهل  /علم حرام و ناجایز است، همانطور که شمس الدین زرعی 

ست، گفتن کفار به شعائر ویژة کفر به اتفاق حرام اتبریک»( گفته است: ةمالذ

ای مثل این که به آنها بگویند: عید شما مبارک و مانند آن پس اگر چنین جمله

گفتن عید به منزلة این است که او را به کفر نباشد از محرمات است، زیرا تبریک

کردن صلیب تبریک بگویند، بلکه چنین تبریکی گناهش پیش خدا خاطر سجده

ا قتل و زنا و غیره بیشتر است، و گفتن کسی به خاطر نوشیدن شراب و یاز تبریک

ند، و شوبسیاری از افراد که دین برایشان اهمیت ندارد مرتکب چنین کاری می

 )واهلل اعلم(. «دانندزشتی کار خود را نمی

                                           
روایت کرده است به شماره  قسمتی از حدیثی که بخاری به روایت عباده بن صامت  -(1)

( کتاب 23 – 11( و مسلم )17( کتاب احادیث اننبیاء باب )511/  1( الفتح )8185)

 (.11اإلیمان، باب )



   

 

 
 

 

 

 

 اسال  مین حق است

{ علمای کرام در مورد افرادی که از دین، به خاطر اهداف شخصی خود 97}

 گویند؟کنند، چه میاستفاده می

* اسالم همانطور که معروف است، دین حق است، و خداوند متعال به 

﴿پیامبرش فرموده است:             ﴾  :یعنی:[. 119]بقره 

. و دین «دهنده باشیرسان و بیمما تو را همراه با حقایق یقینی فرستادیم، تا مژده»

این است که انسان آن را هدف برای برای رسیدن به  اسالم باالتر و مهمتر از

کند که از یاوران و حامیان اهداف شخصی خود قرار دهد، و هرکسی ادعا می

اسالم است، باید گفتار و کردار او به اسالم عرضه شود، تا معلوم گردد که آیا در 

نگ زده گویند: ما به اسالم چادعای خود صادق است یا نه، زیرا منافقین همه می

کند مؤمن اند، همانطور که هایشان را بشنود، فکر میایم و هرگاه فردی سخن

﴿ خداوند متعال فرموده است:                     

                         

                     ﴾  
و خورند آیند، سوگند میهنگامی که منافقان نزد تو می»یعنی: [. 2 -1]منافقون: 

داند که می دهیم که حتما فرستادة خدا هستی، خداوندگویند: ما گواهی میمی

دهد که منافقان در گفتة خود باشی، ولی خدا گواهی میتو فرستادة خدا می

گردانند و از راه خدا باز دروغگو هستند، آنان سوگندهای خود را سپری می

 .«کننددارند، ایشان چه کار بدی میمی

﴿و در ادامة این بحث فرموده است:             

                             

                   ﴾  :هنگامی »یعنی: [. 1]منافقون

آورد، و گیرد و به شگفت میشان ترا میبینی پیکر و سیمایکه ایشان را می

دهی، آنان انگار شان گوش فرا میآیند به سخنانهنگامی که به سخن درمی

پندارند و هایی هستند که تکیه داده شده باشند، هر فردی را بر ضد خود میتخته



   

 

 
 

 

 

 

هر آوازی را به زیان خویش، آنان را دشمنان بشمار و از ایشان برحذر باشد، 

 .«شوندبکشد چگونه برگردانده می خدایشان

هایشان را منافقان چنان بیان و گفتار شیوایی دارند که وقتی انسان حرف

برد که آنها دهد و گمان میهایشان گوش میشنود، بالفاصله خوب به سخنمی

رحق و راه درست قرار دارند. به هرحال، جایز نیست که انسان دین اسالمی را ب

ای برای دست پیداکردن به دنیا قرار ه اهداف شخصی و وسیلهراهی برای رسیدن ب

دهد، بلکه او باید به اسالم چنگ بزند، تا از ثمرات بزرگ آن که عزت و اقتدار و 

مند شود، حکومت در زمین است، قبل از پاداش جهان آخرت در دنیا بهره

﴿خداوند متعال فرموده است:                    

                           

                       

      ﴾  :که ایمان خداوند به کسانی از شما »یعنی: [. 55]نور

دهد که آنان را قطعاً دهند، وعده میآورده اند و کارهای شایسته انجام می

جایگزین در زمین خواهد کرد، همانگونه که پیشینیان را جایگزین قبل از خود 

ا و برقرار خواهد پسندد پابرجکرده است، همچنین آیین ایشان را که برای آنان می

پرستند و سازد، مرا میساخت و نیز خوف و هراس آنان را به آرامش مبدل می

 .«گردانندچیزی را انبازم نمی

 ﴿و خداوند متعال فرموده است:             

                             

﴾  :دهد، و مرد کار شایسته انجام هرکس چه زن و چه »یعنی: [. 97]نحل

بخشیم و پاداش آنان را بر طبق مؤمن باشد بدو زندگی پاکیزه و خوشایندی می

 .«کارهایشان خواهیم داد

 

 

 



   

 

 
 

 

 

 

 جهام با منافقین مانند جهام با کفار نیست

{ بهترین راه بارای مقابلاه باا جنگای کاه بعضای از فرزنادان مسالمین از         93}

 ها )علمانی( و دیگران، علیه مسلمین و اسالم به راه انداخته اند چیست؟الئیکی

* امت اسالمی باید با هر سالحی که با آن به سوی مسلمین هدف گیری شاده  

فکار و گفتار با اسالم مباارزه  به صورت مناسبی مقابله کند. بنابراین، کسانی که با ا

کنند، الزم است بطالن فکر آنها با دالیل فکری و عقلی و دالیال شارعی بیاان    می

خیزناد، الزم اسات   و افرادی که از ناحیه اقتصادی به مبارزه باا اساالم برمای    شود،

ای که آنها به مباارزة اساالم   تهاجم آنها دفع شود، بلکه در صورت امکان به وسیله

 ور شد.ه اند، با همان وسیله بر آنها حملهبرخاست

و بیان کرده شود که بهترین راه برای اقتصاد عادالنه روش اسالم است، و 

آیند، باید با آنچه مناسب است، در برابر کسانی که با اسلحه به جنگ اسالم می

﴿اسلحة آنها مقاومت کرد. بنابراین، خداوند متعال فرموده است:       

                                

﴾  :و منافقان جهاد و پیکار بکن و بر ای پیغمبر با کافران »یعنی: [. 9]تحریم

آنان سخت بگیر و جایگاهشان دوز  است، و چه بد سرنوشت و چه زشت 

 .«هی استجایگا

، زیارا جهااد باا    دبا کفار تفاوت دانافقین با جهاد و مشخص است که جهاد با م

گیارد، و باا کفاار باا گلولاه و شمشایر جهااد        منافقین به وسیلة علم و بیان انجام می

 شود.می

 

 را جزو کافران شمرمه است خداوند مر قرآن مجید یهوم و نصاری

جد اروپاا در یکای از درساهایش    { یکی از سخنرانان در مسجدی از مسا99}

دانیاد بیشاتر افارادی کاه در     جایز نیست، و شما می : تکفیر یهود و نصاراگفت که

شان انادک اسات. و ماا    یا روند، سرمایة علمیمساجد اروپا برای وعظ و درس می

ترسیم چنین سخنی منتشر شود، امید است در این زمیناه توضایح کااملی ارائاه     می

 دهید؟



   

 

 
 

 

 

 

د تعالی در قرآن کفر گمراهی و گاهی کفر است، چون خداون * چنین سخنی

﴿را بیان کرده و فرموده است:  یهود و نصارا               

                      

                          

                                

                     ﴾ [ :81توبه- 

گویند: مسیح یر پسر خدا است، و نصارا میزَگویند: عُیهودیان می»: یعنی[. 81

گویند، آنان به گفتار کافرانی پسر خدا است، این سخنی است که آنان به زبان می

 گفتند: خداوند کافران را نفرین و نابود کند،ماند که پیش از آنان همچنین میمی

شوند، یهودیان و نصارا علمای دینی و پارسایان خود را هم به چگونه بازداشته می

شمارند، بدیشان جز این دستور خدایی پذیرفته اند، مسیح پسر مریم را نیز خدا می

داده نشده است که تنها خدای یگانه را بپرستند و بس جز خدا معبود به حقی 

یزهایی است که ایشان آنها را انباز ورزی و چنیست و او پاک و منزه از شرک

 .«دهندقرار می

پس این آیه داللت بر این دارد که آنها مشرک هستند، و خداوند در آیاتی 

﴿دیگر کفر آنها را به صراحت بیان نموده است و فرموده:       

              ﴾  :گمان کسانی بی»یعنی: [. 72]مائده

 .«گویند: خدا همان مسیح پسر مریم استکافر شده اند که می

﴿و فرموده:                  ﴾  :[. 78]مائده

خداوند یکی از سه خدا  :گویند کهمیگمان کسانی کافر اند که بی»یعنی: 

 .«است

 ﴿و فرموده:                

      ﴾  :پسر یعنی: کافران بنی اسرائیل بر داود و عیسی [. 73]مائده

 ﴿خداوند فرموده: مریم لعن و نفرین شده اند، و            



   

 

 
 

 

 

 

          ﴾  :مسلماً کافران اهل کتاب و مشرکان »یعنی: [. 1]بینه

، و آیات و احادیث در این مورد زیاد «خواهند ماندآتش دوز   جاودانه در میان

ایمان  است، پس اگر کسی کفر یهود و نصارد را انکار کند که به محمد 

ن است که خدا را تکذیب کرده نیاوردند، و او را تکذیب کردند، به معنی ای

و تکذیب خدا کفر است، و اگر در کفر آنها شکی داشته باشد در کفر او  است،

به اینها نباید کافر  :تواند بگوید کهشکی نیست. سبحان اهلل!! این مرد چگونه می

تاست و خداوند آنها را گویند: خداوند سومین سهگفت، در حالی که آنها می

و چگونه راضی نیست که اینها تکفیر شوند، در حالی که آنها  تکفیر کرده است،

گویند: دست خدا بسته است، و گویند: مسیح فرزند خدا است، و میمی

 گویند: خداوند فقیر و ما غنی هستیم؟!می

پسندد، در حالی که اینهاا  چگونه تکفیر آنها و اطالق کلمة کفر بر اینها را نمی

ات زشاتی کاه هماه عیاب و دشانام و ناسازا اسات        شان را به چناین صاف  پروردگار

 کنند؟!متصف می

خواهم که به سوی خدا باز گردد، و توبه کناد و ایان گفتاة    من از این مرد می

  ﴿الهی را بخواند که فرماوده اسات:          ﴾   :[. 9]قلام

تا آنان هم نرمش و  دارند که نرمش و سازش نشان دهی،ایشان دوست می»یعنی: 

های خدا را به خاطر آنان ترک کنی، )بدین امید که برخی از فرمان «سازش کنند

و در بعضی از مسائل با ایشان همگام و همآهنگ شوی( و در کفر یهاود و نصاارا   

با ایشان سازش و مداهنت نکند، و برای هریک بیان کند که آنهاا کاافر و از اهال    

سوگند به ذاتی که جانم در دست او است، »موده است: فر جهنم هستند، پیامبر 

هیچکسی از این امت یعنی )امت دعوت( چه یهود چاه نصارانی کاه دعاوت مارا      

ام ایمان نیاورد، سپس بمیرد حتماً از اهال  بشنود و به آنچه من از جانب خدا آورده

 .(1)«بودجهنم خواهد 

ز گردد، و از این دروغ بنابراین، بر این گوینده الزم است که بسوی خدا با

بزرگ توبه کند، و به صراحت اعالم کند که اینها کافر هستند، و اهل جهنم اند، 

                                           
 (.71( کتاب اإلیمان باب )211  /158) مسلم به روایت ابوهریره  -(1)



   

 

 
 

 

 

 

پیروی کنند، زیرا محمد مژدة  و این که بر آنها الزم است از پیامبر امی محمد 

شناخته شده است و آنها او را  نصارااست، و محمد برای یهود و  عیسی 

شناسند، خداوند تعالی فرموده است: رزندان خود را میشناسند که فهمانطور می

﴿                      

                             

                           

                             

           ﴾  :کسانی که پیروی » یعنی:[. 157]اعراف

یابند، او آنان کنند از فرستادة خدا پیغمبر امی که در تورات و انجیل نگاشته میمی

ها را برایشان دارد، و پاکیزهدهد و از کار زشت باز میرا به کار نیک دستور می

اندازد و بند و زنجیر یسازد، و فرو مها را بر آنان حرام مینماید و ناپاکحالل می

آورد، پس کسانی که به او ایمان بیاورند و از او حمایت کنند، را از ایشان بدر می

و وی را یاری دهند و از نوری پیروی کنند که به همراه او نازل شده است، 

 .«گمان آنان رستگارندبی

ا مژده داده است، و خداوند در قرآن سخن عیسی ر و عیسی به آمدن محمد 

﴿حکایت کرده است:                  

                             

                   ﴾  :و »یعنی: [. 1]صف

بنی اسرائیل من فرستادة انی را که عیسی پسر مریم گفت: ای خاطر نشان ساز زم

کنم و خدا به سوی شما بوده، و توراتی را که پیش از من آمده است، تصدیق می

دهم، اما هنگامی آید و نام او احمد است، مژده میبه پیغمبری که بعد از من می

که آن پیغمبر همراه با معجزات روشن و دالیل متقن به پیش ایشان آمد، گفتند: 

 .«این جادوی آشکاری است

وقتی فردی که به آمدنش مژده داده بود، یعنی احمد، با دالیل روشن پیش 

را رد  ین، ما ادعای این نصاراآنها آمد، گفتند: این سحر آشکاری است. بنابرا



   

 

 
 

 

 

 

م که گفتند: فردی که عیسی به آمدنش مژده داده احمد است نه محمد. ما کنیمی

﴿گوییم که خداوند فرموده است: می          ﴾. 
نیامده و محمد، احمد است، اماا خداوناد    و بعد از عیسی پیامبری جز محمد 

تفضیل از مادة حمد محمد را احمد بنامد، چون احمد اسم  به عیسی الهام کرد که

کناد و از هماة ماردم دارای    مای است، و محمد بیشتر از همة مردم خدا را ستایش 

حماد را  اکاملتری است که پیش از همه سزاوار ساتایش اسات، پاس اگار      صفات

ای کاه بیشاتر از هماة ماردم     اسم تفضیل از باب اسم فاعل قرار دهیم، به معنی بنده

، و اگر صایغة تفضایل را از بااب مفعاول قارار      کند، خواهد بودخدا را ستایش می

شود، فردی که بیشتر از همه مردم سزاوار حمد و ستایش است، می ،دهیم به معنی

شونده( است که با کاملترین صیغه کننده( و محمود )ستایشپس او حامد )ستایش

 که بر حمد داللت کند، یعنی احمد نامگذاری شده است.

مان کند در زمین دینی غیر از دین اسالم هست گویم: هرکسی که گو من می

پذیرد، چنین کسی کافر است و هیچ شکی در کفر او که خداوند آن را می

﴿نیست، چون خداوند عزوجل فرموده است:              

                 ﴾ و کسی »یعنی: [. 35عمران:  ]آل

شود و او در آخرت از زمرة که غیر از اسالم آیینی برگزیند، از او پذیرفته نمی

﴿، و خداوند فرموده است: «زیانکاران خواهد بود         

                 ﴾ امروز »: یعنی[. 8ائده: ]م

کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسالم را دین شما را برایتان کامل 

 .«به عنوان آیین پسند خدا برای شما برگزیدم

  ﴿فرماید: و نیز می       ﴾  :یعنی: [.19]آل عمران

 .«گمان دین در پیشگاه خدا اسالم استبی»

کنم که این گوینده بایاد توجاه کناد و بارای     نابراین، برای بار دوم تکرار میب

کافر هستند، چاون بارای آنهاا اقاماة حجات       مة مردم بیان کند که یهود و نصاراه

 شده و رسالت به آنها رسیده، اما آنها از روی عناد و کینه کفر ورزیدند.



   

 

 
 

 

 

 

م گرفته نامیده و یهود با )مغضوب علیهم( افرادی که خدا بر آنها خش

شوند، چون آنها حق را دانسته و با آن مخالفت ورزیدند و به نصاری )ضالین( می

شود، چون آنها به دنبال حق بودند، اما گمراه شده و به حق گمراهان گفته می

نرسیدند، اما اکنون همة آنها حق را شناختند، ولی با آن مخالفت ورزیدند. 

در معرض خشم الهی هستند، و من همة یهود و بنابراین، همه آنها سزاوار و 

 دهم که به خدا و تمام پیامبرانش ایمان بیاورند و از محمد نصاری را دعوت می

هایشان به همین چیز دستور داده شده اند، پیروی کنند، چون آنها در کتاب

﴿همانگونه که خداوند متعال فرموده است:              

                             

                             

                       

                               

                               

                             

                           

                          

                        

      ﴾  :ی ما در این دنیا و برا»یعنی: [. 153 -151]اعراف

مقرر دار، چرا که ما به سوی تو بازگشت کرده ایم، گفت: عذاب و آن دنیا نیکی 

رسانم و رحمت من همه چیز را دربر گرفته خود را به هرکس که بخواهم می

است، آن را برای کسانی مقرر خواهم داشت که پرهیزکاری کنند و زکات بدهند 

کنند از فرستادة، پیغمبر امی که در د، کسانی که پیروی میو به آن ایمان بیاورن

دهد و از کار یابند، او آنان را به کار نیک دستور میتورات و انجیل انگاشته می

ها را بر آنان نماید و ناپاکها را برایشان حالل میدارد، و پاکیزهزشت باز می



   

 

 
 

 

 

 

آورد، پس کسانی آنان بدر میاندازد و بند و زنجیر را از سازد و فرو میحرام می

که به او ایمان بیاورند و از او حمایت کنند، و وی را یاری دهند و از نوری پیروی 

رستگارند، بگو: ای مردم من  گمان آنانکنند که به همراه او نازل شده است، بی

ها و زمین از آن فرستادة خدا به سوی همگی شما هستم، خدایی که ملک آسمان

گرداند، پس میراند و زنده میمعبود بحقی نیست، او است که می اوست جز او

ای که ایمان به خدا و ایمان بیاورید به خدا و فرستاده اش آن پیغمبر درس نخوانده

 .«هایش دارد از او پیروی کنید تا هدایت یابیدسخن

فرموده است: به دو پاداش دست پیدا کنند، سه نفر  و همانطور که پیامبر 

مردی از اهل کتاب که به پیامبرش ایمان »رسد: می د که به آنها دو پاداشهستن

قناع در . من به سخنی از صاحب اإل(1)«هم ایمان آورده است آورد و به محمد 

....... یا این که »گوید: کردم که در ادامه سخنش میباب حکم مرتد دست پیدا 

مانند نصاری را کافر نداند یا در افرادی که دینی غیر از اسالم انتخاب کرده اند، 

 .«شان را درست بداند، کافر استذهبکفرشان شک کند یا م

هرکسی عقیده داشته باشد که »احمد عبدالحلیم نقل شده است که  و از شیخ

شود، و کارهایی که یهود و کلیساها خانة خدا هستند، و در آن خدا پرستش می

رای خدا و پیروی از پیامبرش محسوب دهند، عبادت و اطاعت بنصاری انجام می

پسندد و یا آنها را دارد، و میشود و یا این که خداوند کار آنها را دوست میمی

برای بازگشایی کلیساها و اقامة دین یهود و نصاری کمک کند و عقیده داشته 

و  «دت الهی هست، چنین فردی کافر استباشد که چنین کارهایی طاعت و عبا

هرکسی عقیده داشته باشد که دیدار »یی دیگری گفته است: همچنین در جا

ها در کلیساهایشان باعث نزدیکی به خدا و عبادتی برای خدا است چنین ذمی

 .«شودمرتد و از دین اسالم خارج میفردی 

کند، و و این گفتة شیخ مطلبی را که ما در ابتدای پاسخ عرض کردیم تایید می

 ندارد. واهلل المستعان. امی وجوداین مطلبی است که در آن ابه

                                           
( کتاب 229/  1( الفتح )97به شماره ) قسمتی از حدیث بخاری به روایت ابوموسی  -(1)

 (.11( کتاب االیمان باب )151 – 211( و مسلم )81العلم باب )


