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 م ي بسم هللا الرحمن الرح

  

  

  ها فتنه برابرمؤمن در   گيریوضع م

  
  عبدهللا بن صالح العبيالن :  تأليف 

  راجعه شيخ عبدالعزيز بن باز رحمه هللا 

  ابو عمر تهرانی مترجم: 

  است رايگانای ی خيريهحق چاپ و نشر برای هر سايت اينترنت و انتشارات و مؤسسه
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  :مترجم يمقدمه
جـز هللا  يبرحقـ  يدهم که معبود و پرستش شوندهياصحابش، شهادت م يو بر آل و تمام امبريپسالم و صلوات بر 

باشـد، يمـ  يو يبنـده و فرسـتاده – کـارزارر در يدلسوز در دعوت و شمش –دهم محمد يوجود نداشته و شهادت م يتعال
امان ماند و خـود را از آنهـا حفـظ نمـود،  توان از آنها دريچگونه م ياست، ول يحتم يآمدن فتنه امر يث نبويطبق احاد 

 يبرا يالهيزبانان وس يفارس ين کتاب، نوشته شده است و آن را ترجمه نمودم تا براين امر مهم ايسالم ماندن در ا يبرا
، در ترجمه، خواندن و عمـل کـردن بـه آن يمن و شما اجر يم تا براينمايد، از هللا متعال مسألت ميايدفع فتنه به وجود ب

  نجات ما شود.  يبرا يالهيقرار دهد و در آخرت وس
  :مؤلف يمقدمه

م و از او طلـب يينمـايت مـ يم و از او طلـب هـداييجويهللا است، او را حمد گفته و از او کمک م يش برايحمد و ستا
 يات کند، گمراه کنندهيهدا را که هللا يمان و اثرات بد اعمالمان، کسيدرون يم از شّرهايبريم، به هللا پناه ميکنيآمرزش م

بـر  يدهم کـه پرسـتش شـوندهيم يگواه .وجود ندارد  يو يبرا يات کنندهيسازد، هدا هگمرا را که ينخواهد داشت و کس
  باشد.يم يو يدهم که محمد بنده و فرستادهيم يک است و گواهيشريگانه و بيجز هللا وجود نداشته و  يحق

  اما بعد:
نمـودم، بـرادر  يآن سـخنران ي» برپا کردم و دربـارهموقف المؤمن من الفتنةاض با عنوان «يدر شهر ر يامحاضره

ه نموده و زحمـت نشـر آن را يآن را ته يها، نسخهحائلدر دعوت در  ير دفتر همکاريمان، مد يخ احمد بن جزاع رضيش
م ينمايطلب م ين از هللا تعاليهمچن .ار بدهد ما را اهل علم نافع و عمل صالح قر ير بدهد و تماميد، هللا به او پاداش خيکش

سلم  صلى هللا وآنها مقدور گرداند.  يرا برا امبرين پيبرتر ن و عمل به سنتِ ين را اصالح گرداند و فهم د يکه احوال مسلم
  صحبه أجمعين. على آله و بارك على نبينا محمد و و

  عبدهللا بن صالح العبيالن   أبو عبدالرحمنسنده: ينو 
  هـ  1413/   7/   17حائل  

  :ما بعد ا
ِهْم الم * أََحِسَب النَّاُس أَْن يُتَْرُكوا أَْن يَقُولُوا آَمنَّا َوُهْم ال يُْفتَنُوَن * َولَقَْد فَتَنَّا الَِّذيَن ِمْن قَْبلِ د: يفرمايهللا سبحانه در کتابش م

م يمان آورد يند ايا انسانها پنداشتند که بگويم * آي(الف، الم، م  )  3  -1( العنكبوت    ينَ فَلََيْعلََمنَّ هللاُ الَِّذيَن َصَدقُوا َولَيَْعلََمنَّ اْلَكاِذبِ 
و  هـاکـه قبـل از آنهـا بـودن فتنـه يرند * همانا بـر کسـانيش و فتنه قرار نگيمورد آزماو آنها به حال خود گذاشته شوند و 

  ز] مشخص گرداند).يان را [نيگرداند و دروغگو ند را مشخص يگويرا که راست م يم تا هللا کسانينازل کرد  يآزمايشات
تَْيِن ثُمَّ ال يَتُ : د يفرمايم ين هللا تعاليهمچن ةً أَْو َمرَّ ( التوبـة  وبُوَن َوال ُهْم يَذَّكَُّرونَ أََوال يََرْوَن أَنَُّهْم يُْفتَنُوَن فِي ُكّلِ َعاٍم َمرَّ

  .رند)يگيشوند، سپس توبه ننموده و آنها پند نميار فتنه ما دوبار دچيکبار ينند که در هر سال يبيا نميآ( )126
ةٌ أَ : د يفرمايم ين هللا تعاليهمچن يبَُهْم فِتْنـَ يمٌ فَْليَْحَذِر الَِّذيَن يَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن تُصـِ ذَاٌب أَلـِ يبَُهْم عـَ  ) 63( النـور  ْو يُصـِ
 امبريـ ). پی شـوند عـذاب دردنـاکدچار ا يبرسد و  ياند که به آنها فتنهد بترسيکنند بايکه با امر او مخالفت م ي(پس کسان

ها حفـظ شـود و است که از فتنه ي(خوشبخت کس 1»فََواًها فََصبَرَ  اْبتُِلىَ  َولََمنِ  اْلِفتَنَ  ُجنِّبَ  لََمنْ  السَِّعيدَ  إِنَّ « :ز فرموده است ين
  .م خواهد بود)ي] عظيد، [پاداش ويکه [به آن] مبتال گردد و صبر نما يکس

  :دعوتگرانب علم و برادران صاح
ن امـر صـحبت شـده يـ ا يستم، دربـارهيم نمودن آن و پرداختن به مسائل مربوط به آن نيفتنه و تقس يان معنيدرصدد ب
صـحبت کـنم کـه هـر  استوار يامر يخواهم دربارهيمفقط باشد، يم يتکرار يوجود دارد و امر ياد يز ياست و کتابها

 يحـق رو يمسلمانان در حق قرار گرفته و بـه سـو يخواهد همهيکه م يرت دارد و هر مؤمنينش غيد  يبراکه  يمؤمن
ن ي ن مسلمانان است از بيکه در ب  يريو خ  شود شکسته میده  يشکند، عقين ميد   ،آن است]. با فرقه فرقه شدن  يايکنند، [جو

  .رود يم
رو و يچ ني(هال حول وال قوة إال بام]، ين هستيه فرقه شدن [د در فرق  -م:  يگويبه صراحت م  –ار  يامروز با تاسف بس

آن آشکار گشته است و اگر آن را حـاال از  يده است و امارتهاييآن رو يرهايشمش، وجود ندارد مگر به اذن هللا) تغييری
د فرزنـدان خـود را در يـ باه شود کی آن اين مینتيجهو  گيرد گريبان ما را می يمانيم، پشييم و شر آن را دفع ننماين نبريب

 
  .  بن األسود ، بسند صحيح ) عن المقداد   175/   1) ، وأبو نعيم في " الحلية " (  598/ رقم    20) ، والطبراني في " الكبير " (  4263رواه أبو داود (  -  1
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کند يجاد ميده ايعق از امور بزرگ يدر امر مهم ين تعدد احزاب، خلليکه ا ،مينيفرقه فرقه شدن و گرفتار احزاب شدن بب
 ر هللايـ غ يم و بـرايـ داريدوسـت مـ  تعالی ر هللايغ يشود که براين شکل مي) است، بد يزاري) و براء(بيو آن والء(دوست

  .ميشويزار ميب تعالی
واحـد جمـع  يام تا ما را بـر کلمـهينمايطلب م برادرانم و از هللا يبرا ير خواهيمگر خ ،ن سخن ندارميدر ا يهدف
  .وند زند يگر پيکد يبه را درونمان  د ويجاد نمايما الفت ا ين قلبهايکند و ب

د، بلکـه بـه کتابهـا و باشـ ينمـ  يح آن کـافين مطلـب و توضـ يـ ان ايـ ب يک کتـاب بـرايـ ا يـ ک محاضره و يقت، يدر حق
م و خودمان را يزنبخود را دوباره ورق  يم که کتابهايبرگرد  يم تا به حالتياز داريما ن  ،مياج دارياحت  ياد يز  هایمحاضرات

امر  ،مسألهاين  .ميد دوباره پرورش دهيجد  يم تا درونمان را به شکلياج داريم و احتيدوباره مورد حساب و کتاب قرار ده
و اگـر آن را  مينـ ياگر اثرات آن را اکنون نب باشد و بلکه خطر آن بزرگ است .میخطرناک  ياکه مسألهست، بلين يآسان

  ، ال حول وال قوة إال با .شود يگ مآورد، بزرمشکلی که پديد میم، يکسره نکنيم و امر آن را ياز اول معالجه نکن
ی آن هللا تعـالی، در مطالعـهکنند و همراه با ترس از ن سخن را تحمل يکنم که ايبرادران خود درخواست م ياز تمام

  .روشن سازم يقواعد منهج را با اختصار و کوتاه و يعلم ياياز قضا ياريخواهم تا بسيرا من ميز ،ند يصبر نما

  :باشد ير مين کتابچه شامل مسائل زيا يبه طور اجمال
ت  يکفا برای آن که بحث طوالنی نشود، ،ان چهار عدد از آنهايو به ب –م از آنها يبريبه هللا پناه م  –فتنه    يسببها -الف

  .کنميم
  .امهان نمود ين مطلب ده نکته را بيا يد؟ برايکه انسان طلب بال نما –ز است يا جاي –ا مشروع يآ –ب 
  :باشد و آنهايها که شامل هفت مانع مجاد فتنهيموانع ا –ج 

  .قرار داشتن ه اسالمينفرات اول التزام داشتن به قرآن و سنت و بر منهجأول: 
  .ستن به عواقب آنيدوم: نگر

-يان مـ يـ اشخاص قبل از مـا ب يخ گذشتگان، همان گونه که قرآن داستانهايمردم عصر حاضر از تار يسوم: استفاده
  .دارد 

  .دن و عدم به جوش و خروش افتادنيو انتظار کشچهارم: حفظ کردن عواطف 
  .حق يسو پنجم: بازگشت به

  .يالزم بودن اطاعت از هللا تعال ششم:
  .رامون آنها قرار گرفتنير خواهان امت و پيک بودن به خيهفتم: نزد 

آورده شـده  – قـرار دارنـد  بـر مـنهج آنهـا ی کهيان امت و علماينيشياز پ – ياتدها و جواهرين مباحث مرواريدر ا ...
باشد که در آن فيض فراوانی وجود ای میحث خالصهاين مبا است و باسد برای آن همت گمارد. توجه يستهيشا است که

([آنچـه  85اإلسراء  وما أوتيتم: د يفرمايم يپروردگار ما تبارک و تعال است.که به آن امر شده دارد و از اموری است 
  باشد]).يبه شما از علم] داده شده است، [کم م

  .است تعالی ق از جانب هللا يم: توفيگويو م

  فتنه: يهاسبب 
  ا هدف).يت (ينفس و فاسد بودن ن يت از هوايبب اول: تبعس

َوى :د يفرمايم يهللا تعال عِ اْلهـَ بِيِل  يَا َداُوُد إِنَّا َجعَْلنَاَك َخِليفَةً فِي األَْرِض فَاْحُكْم َبْيَن النَّاِس بِاْلَحّقِ َوال تَتَّبـِ ْن سـَ لََّك عـَ فَيُضـِ
حق [و عدالت] حکم کن و از از روی ن مردم يم، پس بين قرار داد يبر زم ينيجانشرا تو ما  !داود  ي(ا)  26( ص /  هللاِ 

  .سازد)يت نکن که تو را از راه هللا گمراه مي[نفست] تبع يهوا
را که  يکس يادهيا د ي(آ)   23( الجاثية /    َوأََضلَّهُ هللاُ َعلَى ِعْلمٍ   أَفََرأَْيَت َمِن اتََّخَذ إِلََههُ َهَواهُ :  د يفرماين هللا متعال ميهمچن

  .او را گمراه ساخته است) يآگاه يدهد و هللا از روي[نفسـ]ـش را معبود خود قرار م يهوا
ن يـ ان ايب يبرا ،د يببن يرا بد  يکيده و نيد  يکيرا ن يشود تا صاحب آن بد يد و باعث مينماينفس کور و کر م يهوا

شيخ اإلسالم أحمد بـن منظورم  –کند يم ين ما زندگياست که باست که قسم به هللا مانند آن  يمند شح آن دانياصل و توض
سته است بـه يدارد، شايباز م يکند و از بد يامر م يکيکه به ن يکسگفته است: « - باشد يم عبدالحليم ابن تيمية رحمه هللا

کند يم يآنچه نه د و دريارا نماکند مد يدر آنچه امر م ،ز عاِلم باشد يکند نيم  يکه نه  يزيچ  بهکند دانا باشد و  يآنچه امر م
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علـم  نمودن قبل از امربايد ز صبور باشد، يکند نيم يکند بردبار باشد و از آنچه که نهيدر آنچه که امر م، ز مدارا کند ين
[شـخص امـر کننـده علـم اگـر  بايد صبر پيشـه گـردد. و بعد از امرمدارا صورت گيرد  هنگام امر وجود داشته باشد و در

انند مد، يمدارا ننما يعالم باشد ول رت کند، اگيوجود ندارد، تبع يکه نزد او علم يزيد از چيعالم نباشد، نبااشد و] نداشته ب
اسـت  يکند و ماننـد معلمـ يرا از او قبول نم يزيچ يضيض سخت گرفته و مريد و بر مرينماياست که مدارا نم يپزشک

ا د: يفرمايم و هارون يبه موس يهللا تعال، کند ياز او قبول نم يزيچ دانش آموزکه سخت گرفته و  ْوالً لَيِّنـً هُ قـَ وال لـَ فَقـُ
ا يا بترسد)، سپس اگر امر نمود و يرد و يد، باشد که پند پذ ييسخن بگو ي(و با او با نرم ) 22( طه /  لَّهُ يَتََذكَُّر أَْو يَْخَشىلَعَ 
د، همـان گونـه کـه هللا کن ييبايد صبر نموده و شکيست که باين يزيآن مورد آزار قرار گرفت، گر يجهيکرد و در نت ينه

ْزِم األمـوريَا بُنَيَّ أَقِِم الصَّالة َوأُْمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنهَ َعِن اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصابََك إِ : د يفرمايم يتعال ْن عـَ َك مـِ (  نَّ ذَلـِ
رسد، صـبور بـاش، يکه به تو م يزيباز بدار و بر چ يامر کن و از بد  يکين پسرم! نماز برپا دار و به ي(ا) 17لقمان / 

  .1د به آن همت گمارد)ياست که با يمهم يکارهان از يا
و  يکيد و او امام امر کنندگان به نينماين به صبر امر ماامبرش را در برابر آزار مشرکيگر، پيد  ييهللا متعال در جا

 از هللا اطاعـتِ بايد  ،را انجام دهد که هللا به او امر فرموده است و هدفش يد اول کاريبا است، انسان يکنندگان از بد  ينه
 يا اقامهي، اصالح گردد و شود ی که به او میامربا دارد يدوست م [مؤمن]آنچه به او امر نموده است، باشد و  تعالی در

 ياه آن، انجام دهد و آن را بريشب ييزهايا چيخودش و  ياست برايطلب ر ياگر آن را برا، رد يصورت پذ  يحجت بر و
 يخوشـنام ين اگر آن را برايهمچن، کند يقبول نم يهللا متعال از و شود ويم کوتاهی] دچار انجام دهد  ي تعالهللار از [يغ

و هـدف به او نسبت خطا داده شـد  ايد و يآزار د  اياگر خطا نمود سپس  ،گردد يا انجام دهد، عملش باطل مينزد مردم و ر
شـود، يمـ  يو ينـ يهـدف انجـام امـور د و آمده  يطان نزد ويد و شينمايه مياو فاسد باشد، خودش را [انجام بر خطا] توج

د و چه بسا که ينما ياريرا  يدهد ويد تا بر آنچه آزارش مينمايآمده و او آن را طلب م ينفسش به سراغ و يسپس هوا
کنند که بر حـق ين است وضع صاحبان آراء مختلف که هر کدام از آنها فکر مين چنيد؛ ايبر حقوق آزار دهنده تجاوز نما

اسـت و آنچـه بـه آن مربـوط يا ريـ نفسشان آنها را در طلب جاه  يشتر آنها هواين بيگذارد، در بيبوده و او بر سنت قدم م
هر کس که با آنـان هللا باشد.  يد برايان بيد  يتمامو  بوده 2كلمة هللا هي العلياست که ين نيهدف آنها ا، د ينمايم ياري است 

و  نمايد وی غضب نمیبر    تعالی  هللا  که  عذر باش  يادار  مجتهدِ   مخالف آنان  گرند، حتی اينمايبغض م  يو، بر  مخالفت کند 
، همـان کسـی کـه د بد باشـ  دارای نيت و اگر شخص مخالف جاهل شوند، حتی يم يراض از هر کسی که موافق آنها باشد،

آنـان را  و رسـولش تعـالی ش کننـد کـه هللايرا ستا يشوند که کسانيازمند آن مين باشد.و دارای نيت پليد می علمی ندارد 
آنان بـر  يو دشمن يدوست، اند آنان را نکوهش نکرده و رسولشتعالی را نکوهش کنند که هللا  ياند، و کسانش نکردهيستا

 يهـوابـه دنبـال کـه  يکسان ،حال کافران به مانندِ ، اشو فرستاده یتعال ن هللاينه بر اساس د و شود ينفس م ياساس هوا
-و فرسـتادهتعـالی به آنچه هللا  يباشد و نگرشيدشمن ما ميکی دوست ماست و آن  يکی نيند: ايگويو م هستند نفس خود 

  .شود يم ن مردم شروعيها بنجاست که فتنهيند، ندارند؛ اينمايم يکنند و دشمنيم يبر اساس آن دوست اش
ِ : د يفرمايم يهللا تعال ِ يُن ُكلُّهُ   ياد تـا فتنـهيـ (و بـا آنـان بجنگ)  39( األنفال /  َوقَاتِلُوُهْم َحتَّى ال تَُكوَن فِتْنَةٌ َوَيُكوَن الّدِ

  .هللا باشد) ين برايد  يتمامنمانده و  يباق
تعـالی  هللا يبـرا ند دوسـت داشـتيـ گونه است که با نين اينباشد، فتنه است، اصل د متعال هللا  يآن برا ين تمامياگر د 

 يهللا، ترس برا يهللا، استعانه و کمک جستن برا يهللا، عبادت برا يبرا يو دشمن يهللا و دوست ي، بغض نمودن براباشد 
صـورت  از رسـول هللا يرويـ ن فقط بـا پيهللا، باشد و ا رضايتمندی يد به هللا و عطا نمودن و منع کردن برايد بايهللا، ام

  .از هللا است  يهللا و اطاعتش اطاعت ياش برايو دشمن باشد يمهللا  يز براياش نيو نهه هللا بود  يرد که امرش برايگيم
اند خواسته و رسول تعالی  آنچه هللا  يد و براينماينفسش او را کور و کر م  ينفس باشد، هوا  يکه به دنبال هوا  يکس

 ،انـد غضـب نمـوده و رسـولش تعـالی شود و به آنچه هللاينم يد و به آن راضينمايلب نمخود را آماده نکرده و آن را ط
د کـه ينمايغضب م يزيشود و بر چيم ياز آن راض ،نفس او يشود که هوايم يراض يزيد، بلکه به چينمايغضب نم

، از آن یدر نتيجـه ود وشـ يحاصـل مـ بـرای او گمراهـی  نير د اين چنين است که د  ،د ينماينفسش بر آن غضب م يهوا
 ين در حـاليـ او  باشـد مـیهمان سنت  که د ينمايغضب م يزيچبه شود و يمن يراضاموری که در دين حق وجود دارد، 

 ين اسالم است، وليفهمد آنچه حق محض است، د يد مياگر توجه نما  !!!باشد يم  است و سنت از اصول دين  سنت است که  
 

  ).   64/   3ة " (  " منهاج السن   -  1
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 يت او، بـرايـ ، بلکـه هـدف و نباشـد ن سـخن يباشد و سخن هللا باالتر تعالی هللا يش برااين تماميست که د ين نيهدف او ا
ا آن را از يـ  ،د يـ ش بـه عمـل آيستا يباشد تا توسط آن بزرگ شمارده شود و از ويا مير يا براياش فهيطا ينفسش و برا

 در راه هللا يو مجاهـد  کنـد قبـول مـی ديـن را هللا متعال يو نه برا يويدن يهدف يهد براد انجام  يشجاعت و مردانگ يرو
حـق و همزمـان کـه همـراه او  يدهد در حـاليحق و سنت دعوت م يکه به سو يباشد و چگونه خواهد بود کسينم تعالی

باشد و هم باطل و هم سنت میهم حق که کند يم يکه دشمن يزيباشد و با چيسنت و بدعت م يباشد و همراه ويباطل م
  .باشد و هم بدعت می

و  شـود يمـ  يرو کسـ ين خود را فرقه فرقه نموده و هر کدام پيگر اختالف دارند و د يکد ياست که با  ين احوال کسانيا
-يآنان م يدرباره يدانند، هللا تعاليگر را فاسق ميد  ياز آنها بعض ير نموده و بعضيگر را تکفيد  ياز آنها بعض يبعض
َق الَِّذيَن أُوتُو: د يفرما يَوَما تَفَرَّ هُ الـّدِ يَن لـَ َ ُمْخِلصـِ َّ ُدوا  ُروا إِال ِليَْعبـُ ا أُمـِ ةُ * َومـَ اَءتُْهُم اْلبَيِّنـَ اَء ا اْلِكتَاَب إِال ِمْن بَْعِد َما جـَ َن ُحنَفـَ

كَ  َالةَ َويُْؤتُوا الزَّ  يند، مگر بعد از آن که برا(و اهل کتاب فرقه فرقه نشد )  4 - 3( البينة /  اةَ َوذَِلَك ِديُن اْلقَيَِّمةِ َويُِقيُموا الصَّ
انه عبادت کنند و نماز بخوانند و زکات بدهند و يآمد * و امر نشدند، مگر به آن که هللا را خالصانه و حق جو يآنها روشن

  .استوار) ينين است د يا

  :طيسبب دوم: افراط و تفر
-يمـ  هيـ ميخ االسـالم ابـن تيل شين دليهمن از به گناه افتادن انسان در گناه بدتر است، به يد دانست غلو کردن در د يبا

  .1باشد»ين بزرگتر از گرفتار آمدن در شهوات ميشدن در د  يد: «گرفتار هويگو
إياكم والغلو فـي الـدين ، فإنـه أهلـك مـن كـان مـن فرموده است: « امبرين بر حذر داشته است و پياز غلو در د  هللا

را آن افـراد يـ دارم، زين بر حذر مـ ي(شما را از غلو کردن در د  2»همقبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارم
  .شان را حالل سازند)يزند و محرمهايشان را بريقبل از شما را هالک نمود و باعث شد تا خونها

ا يـ  يگردنـد کـه مـرد يمـ  يسبب شر و دشمن يان وقتيکفر، فسق و عص« :گفته است رحمه هللا  هشيخ اإلسالم ابن تيمي
در  .باشـد ينـاه مـ هـا گآنايـن عمـل و  ،نـد ينماينمـ  يو امر و نهـ  کرده ت وکگران در برابر آن سيکنند و د يگناه م يافهيطا
م و هم در حال يها و شرها هم در قد ن فتنهين از بزرگتريو ا، گردد يجاد ميفرقه فرقه شدن و اختالف و شر ا ،آن يجهينت

و  [به نيکی] ن ظلم ترک امرياول هستند.  يانواع يظلم و جهل دارا  د ووشيلم و جهل مگاهی دچار ظانسان    .حاضر است 
در پـس آن بـه  یگـريد  يظلمهـابدين صورت اسـت کـه [از جهل است] و  يز نوعيباشد و جهل از آن نيم [از بدی] ينه

  .3»شوند میآنها همراه  با يگريد  يب جهلهاين ترتيو به هم آيد میوجود 
انجـام آن  هنگـام يافـهيگرفتـار شـده، طا يدر بد  يافهيه سه دسته وجود دارند، طاکی اين امر اين گونه است خالصه

شود تا از آن عمل زشت زشت شمردن آنها، باعث نمی يول شمارند،زشت میگر آن را يد  يافهيمانند و طايساکت م بدی
ر امـ شود تا فتار سه گانه باث میجلوگيری کنند و اين در حالی است که برای آن عمل بد در دين نهی وجود دارد و اين ر

  .شود از حد تجاوز کرده و فتنه حاصل 
 اشو سنت فرستاده کتاب هللا به، زشت شمردن آن پليدیکه در  ز وجود دارند ين يست که گروه چهارمين يشک... 

  .شود میداده کنند و به آنان توفيق رجوع می
- يند و ميبيرا م هاسبب به وجود آمدن آن ،د يجود آمده تدبر نمابو يهاکه در فتنه ي«کس  :د يگويمرحمه هللا    يسپس و

هـا انـد. ايـن امـر در مواجهـه بـا فتنـهگرفتار آن شدهکنند، يت ميکه از آنها تبع يآن و عموم يران امت و علمايند که اميب
  .4باشد»يماصل 

ران و علمـا و يـ از ام ياد يـ تعـداد زن يگـردد و در بـ يجـاد مـ ياز دولتهـا ا يارين قسمت در بسيان گفته است: «يهمچن
جاد يها ان امت فتنهيدر ب، در نتيجه –اند است که در زمان آنها بوده يمنظورم کسان –گردد يجاد ميا آنان عبادت کنندگان

نمايند و در نتيجه، انجام دهندگان آن اعمـال زشـت مینتفکر شده است  ياز آن نه[در دين] آنچه که در  يگروه گردد.يم
نمايند و در نتيجه مینکرده است تفکر  به آن امر    در آنچه که [دين]  يند و گروهينمايمنکرده و بر آنها بغض  ننکوهش  را 

 
  ) .  27" األمر بالمعروف والنهي عن المنكر " ( ص   -  1
) ، وهو   1/466) ، والحاكم (  1110) ، وصححه ابن حبان (  3029(  ) ، وابن ماجه 269و268/ 5نسائي ( ) ، وال 3248) و(  1851رواه أحمد (  -  2

  كما قاال . 
  ) .  88" الحسبة في اإلسالم " (   -  3
  ) .  88" الحسبة في اإلسالم " (   -  4
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 يکـ يها را نيو گـروه دوم بـد پندارند می يها را بد يکيسپس گروه اول ندارند، را دوست می [اعمال بد] انجام دهندگان آن
  .1نند»يبيم

-ياز مردم در ابتدا آن منِکر م يدهند و بعضيبزرگ انجام م يآشکار نمودن آنچه علماان و  يب  يانش دربارهندر سخ
ای ای از مردم را از امری نهی ننمايد بدين دليل که ترس از مفسدهآن که عاِلم عده  ني«بد:  يگوين وجود دارد که ميشوند ا

  .2او به انجامش فرق وجود دارد» يو اجازهبزرگتر وجود دارد 
اش بـه ن اجازهيبزرگتر و ب ييوجود دارد و مرتبت کردن آن به بد  ياکه در آن مفسده ييبد  يترک عاِلم از نه نيب ...

  .آن فرق وجود دارد 
 يبرا نيشود و ايواجب م ينه انجامِ گر يد  يکند در حالتيمختلف فرق م  يهان در حالت ي«ا  :د يگويسپس رحمه هللا م

 يحجـت در بعضـ  يا بـه اقامـهيد داشتن به ترک يا اميو ترس از انجام آن است  يد اعتقا حرام بودن اي يزيحرام بودن چ
  .3کرد»يحدود و رحمتش فرق م ي، اقامهي، جهاد، عفو ويدر امر، نه امبريپ يل حالتهاين دليبه هم باشد،میمواقع 

  .ت از متشابهات يح و تبعيسبب سوم: موجود نبودن منهج صح
ا الَّ ُهوَ :  د يفرمايم  يهللا تعال ِذيَن فِي قُلُوبِِهْم  الَِّذي أَْنَزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آيَاٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابَِهاٌت فَأَمَّ

اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َزْيٌغ فَيَتَّبِعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتِغَاَء اْلِفتْنَِة َواْبتِغَاَء تَأِْويِلِه َوَما يَْعلَُم تَأْ  ُ َوالرَّ َّ ِويلَهُ إِال 
ات محکـم وجـود ياست که کتاب را بر تو نازل فرمود، در آن آ ي(او کس)  7(آل عمران / كَُّر إِال أُولُو األَْلبَابِ َربِّنَا َوَما يَذَّ 

-فتنـه يشان انحراف وجود دارد، بـرايکه در قلبها يباشند و کسانيات] متشابه مي[آگر يدارد و آنها اصل کتاب هستند و د 
که در علم راسـخ هسـتند،  يکسان داند، مگر هللا.يل آنها را نميتأو يکنند، کسيم يرويل آن از آنان پيتأو يو برا يزيانگ

  .مگر صاحبان خرد) ،رد يپذ يپند نم يو کسآن از نزد پروردگارمان است  يآن و تمام يم به تماميمان آورد يند: ايگويم
ا الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َزْيغٌ : کرد يه را قرائت مين آيآورد که او ايم رش از قتادهيدر تفسابن جرير   که در  ي(اما کسان فَأَمَّ

  !!د هستن يچه کسان مدانينم ،نباشند  4هسبائيشان انحراف وجود دارد) و گفت: اگر آنان خوارج و يقلبها
عـت رضـوان يدر ب و مشاهده نمودنـد  را همراه رسول هللادو واقعه که آن  يکسان ،هيبيقسم به جانم در اهل بدر و حد 

کـه اسـت  يکسـ  يبـرا يپند و  وجود دارد  کند يکه دانش کسب م يکس يبرا يدانش همراه او بودند،ن و انصار ياز مهاجر
خود مسلمانان ه ياز بق يدر حال 5خوارج.. .شته باشد رت دايو چشم بص که تعقل کند  يکس يالبته برا ؛باشد میدر طلب پند 

 ياد يـ نه و شام به تعداد زيدر مد  او رضی هللا عنهنو همسران  اصحاب رسول هللادر بين آن مسلمانان را جدا کردند که 
آنچه خـوارج بـر آن بودنـد  از آن بزرگواران مگر آن که ،ند جدا نشد صحابه  زنده بودند، قسم به هللا خوارج از مرد و زنِ 

بـه آنهـا  امبريکه پ ياز آنها گرفته بود و صفت که رسول هللا يبينگرفتند، بلکه از ع ينگشتند و آنها را به دوست يراض
 يو قسم به هللا وقت کردند يم يشان با آنان دشمنينمودند و با زبانهايشان بر آنان بغض ميگفتند، با قلبهايداده بود، سخن م

  .نشان دادند آنان شدت عمل  هشان بيرهاينان در کارزار روبرو شدند با شمشبا آ
ن يـ و فرقه فرقه شدن بـود و ا يفقط گمراه يشدند وليم يکيت بود، صحابه با آنان يقسم به جانم اگر امر خوارج هدا

ا در يـ آ .اد شـد يـ ز ييطـوالن شدند و تعداد آنها در مدت زمانِ  ياد يکه بعد از آنها دچار اختالفات ز ين است امور کسانيچن
  افت؟يا نجات يرستگار شد  ين آنها کسيب

ت قرار داشـتند، هللا متعـال آنـان را يبر هداخوارج از گروه اول عبرت نگرفتند؟ اگر  يچگونه نفرات بعد ! سبحان هللا
 ،روغ و باطل دانسته است آن را د  بودند که هللا يبر باطل يمود؛ ولنيشان مياريره ساخته و آنان را رستگار کرده و يچ

نمـوده و سـخنان آنـان را  يش آمد کـه هللا حجـت آنـان را باطـل معرفـ يپ ي، زمانت آنان مشخص شد يهمان گونه که وضع
کردند، يشان بود و اگر آشکار ميبر قلبها يو اندوه داشتند زخمياگر آن را پنهان م  ...خت يدروغ دانسته و خون آنها را ر

ت بـدعت اسـت، يـ هود يقسـم بـه هللا  !د يـ پس از آن اجتناب کن ،بود  پليدیز ين آنها چيقسم به هللا د .. .شد يخته ميخون آنها ر
ند يگويبر اساس آنچه که آنان م تعالی باشد و کتاب هللايز بدعت مية نيئات بدعت است، خوارج بدعت است و سبايحيمس
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  ) .  35/32" مجموع الفتاوى " (   -  2
  المصدر السابق .  -  3
  است که در اسالم شروع شد.(مترجم) ييهاتنهن في هستند که از اوليهودی روان عبدهللا بن سبأ ي منظور پ  -  4
ه به آنها داده باشند، بلکه  ي ست که بقي ن  ين اسمي دانند و ايکنند که خود را خوارج ميم  يمان زندگعُ  کشور ه دري اباض ي به نام فرقه  يز گروهي اکنون ن  -  5

و نماز   نن بود که قرآن خواندي به آنان داد ا امبري که پ  يمند و صفت ناياند و آنان خود را خوارج مخود انتخاب نموده ياست که آنها خود برا ياسم
  .(مترجم) ] ندارد يشان اثري کند و [به قلبهايآنان عبور نم يهاجرهن است که قرآن از ح ين در حالي کند و اير مي خواندن آنها شما را تحق
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  .1باشد يآن نم مطابقز ين امبرينازل نگشته است و سنت پ
ا :ميکه به آن اشاره نمود  ياهيدر آ ابَِهاٌت ...ُهَو الَِّذي أَْنَزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آيَاٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكتـَ ُر ُمتَشـَ  ِب َوأُخـَ

د تواننـد آن را در وجـه خـويکـه مـ  ين کسانيد، بزرگتريمانياز متشابهات را آشکار م يرويها و پبوجود آمدن فتنه هللا
از آنها ، باشند يک درجه از علم نميم اهل علم در يسته است که بدانين جهت شايبه هم،  ان دارند، راسخان در علم هستند يب

  .تر از آننييپا ياز آنها راسخان در علم هستند و بعض يشوند و بعضيهستند که به علم و اهلش نسبت داده م يکسان
راسخ بودن در علم  يت از متشابه و معنيتبع  يالب حق روشن شود که معناط  يباشد تا برايار مهم مينجاست که بسيا

  :ست يچ
 يمرا به خود جلب نمود و همراه گروه خوارج نظر ياز فکرها يکند که گفت: «فکريت مير روايد الفقيزيمسلم از 

م کـه ناگهـان جـابر بـن يود نـه عبـور نمـ يگفـت: از مد  ،مقيـام نمـاييمردم بعد از آن بر عليه و  ت بياوريمجحم تا يخارج شد 
کـرد و او يمـ  يسخنران د نسشته بودن مسجد رسول هللا ياز ستونها يکه در کنار ستون يگروه يدم که برايرا د  عبدهللا
 يزيـ ن چـه چيا !ار رسول هللاي يشوند، به او گفتم: ايآن خارج م[بعد از گذشت زمانی] از کرد که ياد ميرا  يانيجهنم

همانـا او را  ييکـه داخـل جهـنم نمـا ي(کسـ  إِنََّك َمْن تُْدِخِل النَّاَر فَقَْد أَْخَزْيتَهُ  :د يفرمايهللا م ؟د ييگويماست که از آن سخن 
خواهند از آن خارج شوند بـه آن ي(هر وقت که م ُجوا ِمْنَها أُِعيُدوا فِيَهاكُلََّما أََراُدوا أَْن يَْخرُ : د يفرماي) و مياخوار ساخته

اسـت  ي؟ گفتم: بله، گفت: آن مقام محمود يخوانيا قرآن ميگفت: آ جابر؟ ييگويست که مين چيشوند) و ايم دهبازگردان
سـپس صـفات پـل صـراط و ، د يـ مانيداده شده است و توسط آن هر کس را که هللا بخواهد از جهنم خارج مـ  که به محمد 

ن يـ ر از ايگفت: غ –م] يشما بگو ينکرده باشم [و اشتباه براترسم آن را حفظ يگفت: م -ان نمود، يعبور مردم از آن را ب
گردند ياز آن خارج م ياهيگفت: آنان مانند چوب س !گردند يتن در آتش از آن خارج مفبعد از قرار گر يست که گروهين

ماننـد شـوند کـه بـه ياز آن خـارج مـ در حـالی ند و يشـويگردنـد و در آن خـود را مـ يبهشت م ياز نهرها يو داخل نهر
[از  يبنـدد. همگـ يدروغ مـ  خ بر رسول هللاين شيد که ايکنيا فکر ميم: آيم و گفتيسپس برگشت .ند باشيد] مي[سف يکاغذها

  .2»(قيام نکرد)چ کس خروج ننمود يک مرد هيجز م و قسم به هللا [در بين ما] ي] خود برگشتيدهيعق
  :است، از آنها يد يفوا ين اثر دارايا ...

که وارد جهـنم  يدند که کسين گونه فهميدر فهم و استدالل، آن گروه ا انينيشيت از منهج پيزوم تبعاول: ضرورت ل
ن شـبهه در آنـان بـه وجـود آمـد و يـ ا يشود و وقتـ ياست و شبهه موجب فتنه م يان شبههيگردد و ايشود از آن خارج نم

  .ند يبا مردم وارد جنگ شوند و بر آنها خروج نمادند، خواستند تا يد يکردند، ميکه فکر م يزير آن چيمردم را بر غ
 يشان روشن شـد از عمـل زشـتيحق برا يباشد و آن گروه وقتينم يح کافيبدون منهج صح ييت به تنهايدوم: حسن ن

  .برگرداندند  يخواستند انجام دهند، رويکه م
قبول شدن عبادت دو شرط  يباشد و براينم يکاف ييآن به تنها يول ،ک بود يت آنها در درونشان نين گونه بود که نيا

  .باشند يم امبريت از پيو تبع هللا ياز آن وجود ندارد و آن دو: اخالص برا يزيوجود دارد و گر
به وجـود  يبرا يانعم ، آنحق برگشتند  يآنها به سو يفتنه است و وقت يهاسوم: بازگشت نمودن به حق از منع کننده

  .شد آمدن فتنه 
ه يـ کـه بـر اسـاس قـرآن و سـنت پا يح و فکـر اسـتواريمنهج صـح يه مردم به سويلت علما در توجيان فضي: بچهارم

  .شده است  يگذار
 يدارا ياوجـود دارد و هـر فرقـه ياصـول ياهـر فرقـه يباشـد و بـراياکنون فرقه فرقه م يامت اسالم !زانيعز يا
  .باشد يم يمنهج

از اصـول اهـل سـنت و جماعـت، التـزام داشـتن بـه  يکـ ياسـت کـه نجي«ا :گفته است  رحمه هللا شيخ اإلسالم ابن تيميه
... و ترک جنگ کردن با امامان و ترک جنگ کردن در هنگام فتنـه اسـت  باشد]يخاص نشدن م يارو فرقهيو پجماعت [

آن  کـه درتوحيـد ( :ن آنها پنج عدد اسـت يباشد و اصول د ينشان ميمانند معتزله جنگ با امامان از اصول د  ياما اهل هو
د و امر به معروف و يوع ير، اجرايب نمودن تقد يتکذ )، ن دو منزل است يب يکه آن منزل)، عدل (کنند يصفات را سلب م

  .3از منکر (که در آن جنگ با امامان وجود دارد)» ينه

 
  ) .  3/187" جامع البيان " (   -  1
2  -   )1  /180  . (  
  ) .  76إلسالم " ( " الحسبة في ا  -  3
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 ايشود، مگر جهل يدار نمبدعت  يهابه راه يشرع يهااز راه يباعث عدول شخص يزيد: «چيگويگر ميد  ييدر جا
  .1ت فاسد»يا ني يناتوان

 ي، سـببجدا شده که به آنهـا شـباهت دارد  يهااز فرقه ایفرقهخوارج و معتزله و هر  يدرباره رحمه هللا ين ويهمچن
  :2د يگويدهد و ميشان سوق ميگمراه يدارد که آنها را به سويان ميرا ب

اعتقـاد  يزي، آنها به چيها از اهل هوگر فرقهيارج و د باشد، مانند نگرش خوين نمينند، د يبين ميآنچه را که آنها د «
کننـد و در ير مـ يـ خـالف آنهـا باشـد تکفمرا که  يکنند و کسيآن با مردم جنگ م يباشد و برايدارند که اشتباه و بدعت م

 هيـ نند جهمما ين احوال عموم اهل هويا ،شوند ير و لعن آنها، دچار خطا ميا تکفينگرششان  و در جنگ با مخالفان خود 
 (هللا تعـالی)او يند: بـرايگويم، ش را منِکر شوند يهللا و صفات واال يقت اسمهايدهند تا حقيباشد که به مردم دعوت ميم

مـردم  ان امـر،يـ از وال ينـد و ماننـد آن. توسـط بعضـ يبينمـ  موده است و اونوجود ندارد مگر آن که آن را خلق  يکالم
کـردن و  يبا زندان يبا قتل و گاه يکنند، گاهيکند را مجازات ميش با آنها مخالفت مکه در نگر يشوند و کسيمامتحان 

کبـار يشـتر از يه بيـ است کـه جهم ين کاريا .دن رزق به آنهاياز رس يريجلوگگاهی با آنها و  نن کرد يبا گوشه نش يگاه
  .3دهد»يم ياريآنها عليه بندگان مؤمنش را بر  ياند و هللا تعالانجام داده

  سبب چهارم: عجله نمودن و صبر نکردن.
 83( طه / َوَما أَْعَجلََك َعْن قَْوِمَك يَا موسى * قَاَل ُهْم أُوالِء َعلَى أَثَِري َوَعِجْلُت إِلَْيَك َرّبِ ِلتَْرَضىد: يفرمايم يهللا تعال

 يتـو عجلـه نمـودم، ا يو بـه سـو قومت به عجله انداخت * گفت: آنان به دنبال من هستند  يز تو را براي(و چه چ ) 84 -
 ي، و هللا تعاليتا خشنود گرد   متو شتافت  يبه سو  !گارد پرور  ين بود: ايت و هدِف آشکار اي) نهايشو  يپروردگار! تا راض

 يم و سـامريبـه فتنـه انـداخت(ما قوم تو را بعد از تـو )  85( طه /  َك َوأََضلَُّهُم السَّاِمِريُّ فَإِنَّا قَْد فَتَنَّا قَْوَمَك ِمْن بَْعدِ  فرمود:
  .آنان را گمراه ساخت)

 ياو عجله نمود و به علت عجله –امبران اولو العزم است يکه از پ يکس –باشد يم ين ماجرا مربوط به موسيا ...
بِ : د يـ فرمايم يرا عبادت کردند، هللا تعال ر هللاين بود که غيا هاآنی فتنهقومش به فتنه افتادند و  ،يو َد هللاِ فَاصـْ ْر إِنَّ َوعـْ

ن ندارند تـو را يقيکه  يهللا حق است و کسان ي(پس صبر کن که وعده)  60( الروم /  نََّك الَِّذيَن ال يُوقِنُونَ َحقٌّ َوال يَْستَِخفَّ 
  .وا ندارند) يبه سبکسر

ت از شّر وا يتبع وجهالت ن ندارند تو را بر يقيکه  ين است که کسانيش اي» معناال يستجهلنك« :گفته است  يامام بغو
  .4ندارند»
هـا د، چـه آن فتنـهيـ شـود، تفکـر نمايم يها جارکه در آنچه بر اسالم از فتنه ي«کس :گفته است  حمه هللارابن قيم  امام

ها باعـث پاک کردن آن[همچنين صبر ننمودن در] ها و يعدم صبر در [برخورد] با بد بيند که میا کوچک، يبزرگ باشند 
  .5بزرگتر است» فتنه آنخود ابد که از يتولد  يزيها چز آن فتنها شود تامی

 باشد و آنچه را که الزمين مانائت حال و اوضاع مسلميئت قرآن و سنت و در هياز امام است که در ه ين سخنيا ...
  .بيان داشته است سخن در قالب اين  يرحمه هللا تعال يو است،

در  يحرکت اسـالم يدرباره ) 418( ص  »واقعنا المعاصردر کتابش « –دهد  قيتوفاو به  هللا -استاد محمد قطب 
س و ينف يزهايان چيچه در ب به رخ کشيده شود ت عشود تا قدرت جمايعجله م[جماعت] مصر گفته است: «اما در داخل 

حاضـر ماننـد  ،باشـند مـی موجـود که در حالل حاضر  یياسيس يايداخل شدن در قضا و چه ييمايچه در تظاهرات و راهپ
هـر  ت کـه جماعـ و اين امر تا بدانجاسـت ا، يگر قضايمصر در مورد مجلس امن و د  يهيد قضيا تأئيها ست يجنگ با کمون

ا يـ ، آير گذار امروزيثتأ يايد: «با صرفنظر کردن از قضايگوين که ميتا ا .م»يتوانيم و ما مينجا هستيد: ما ايگويبار م
ح يرا تصـح يزنـدگ يا بر آن واجب است تا ندا سـر داده و مـنهج اساسـ ي؟ اين امور نمايد  تواند خود را درگيريجماعت م

ام] کامـل گردانـد و بـر يـ ت مطلوب را به سرعت قبـل از شـروع [قيو ترب دارد [حرکت را] بر پا  ياصل يا ستونهايد ينما
  .»اساس آن قدمهای خود را در مسير درست بردارد 

 
  ) . 11/625" مجموع الفتاوى " (   -  1
  ) .   4/537" منهاج السنة " (    -  2
  ) .   11/625" مجموع الفتاوى " (   -  3
  ) .   6/279" معالم التنزيل " (   -  4
  ) .   3/4" إعالم الموقعين " (   -  5



 9

  ؟بت گردد يد که دچار بال و مصينماز است انسان مسلمان طلب يا جايآ
شـود، اگـر يرا فهم کم از آن باعث به اشتباه و خطـا افتـادن مـ يح دارد، زياج به شرح و توضين مسأله احتيم: ايگويم

  :د يم تا [راه] درست را به ما الهام نمايخواهيم و از او مييجويکمک م او م: ازييگويکو باشد ميت نين
که قرآن آنها را روشن نمـوده اسـت و بـا  يرت و استفاده از مسائل شرعيشده است تا با بصاز مسلمان خواسته اول: 

ت شود ين مسائل باعث شد که مسلمان دچار اذ ياگر استفاده از ا ،دعوت دهد   يتعال  هللا  يمطابق است، به سو  امبريسنت پ
  .ستد و فرار نکند يبانکند و استوار  يتابيد و بيبر او واجب است که در مقابله با آن صبر نما

که بتواند خود را از آن حفظ   ين معنيبه ا  –ت وجود داشته باشد  ين رفتن اذ ياز ب  يبرا  يامسلمان چاره  ياگر برادوم:  
مختلف و احوال گوناگون  يو بر او واجب است تا بر حسب حالتها –بت] مقابله کند يست تا با آن [مصيکند بر او واجب ن

بـه  يم و بدون واسـطه از آنچـه ويد و به طور مستقينما يباشد که از آن دورياو مباح م يبرا ...خود را از آن حفظ کند 
 يباشـد کـه آن طلـب شـود و رغبتـ يز نمـ يجان سخت است و جـا يرا مبتال شدن برايرد] زيشود [فاصله بگيآن خوانده م

ن مسـلمان اسـت کـه يااقبت آن مجهول است. وجود دارد که ع يشيرا در آن فتنه و آزمايز، نسبت به آن وجود داشته باشد 
دچـار بـال مجبور بـه  ،تواند يکه نم يکساين در حالی است که کند و يدر قدرت خود استوار ماندن [بر آن بال] را حس م

 يهابا وارد شدن وسوسه يشود و گاهيجاد مياياو رغبت م  يبراگاهي به طمع ثواب بردن از هللا متعال  باشد،  ينم  شدن،
- جهيدر نت! يبر بال صبر کن يتوانيو تو نم ياستوار بمان يتوانيتو نم  :د يگويماو    طان بهيشو    گردد][مأيوس می  انطيش
  ...افتد يف گشته و در فتنه ميدر تحمل آن ضع د گرد يبال نازل م يآن وقت ي

 –اسـت  يصـوف يهاخيمنظورش ش –ها خين شيبرتر يدرباره يهللا تعال :1گفته است  رحمه هللا هشيخ اإلسالم ابن تيمي
(و شما قبل از آن که  ) 143( آل عمران / تُُموهُ َوأَْنتُْم تَْنُظُرونَ َولَقَْد ُكْنتُْم تََمنَّْوَن اْلَمْوَت ِمْن قَْبِل أَْن تَْلقَْوهُ فَقَْد َرأَيْ :  د يفرمايم

ا : د يـ فرمايم يد) و هللا تعاليبود يگر منظاره که يدر حال د يد يد، همانا آن را د يآن را داشت يد آرزويمرگ را مالقات کن يـَ
نَّ هللاَ يُِحبُّ الَِّذيَن يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِلِه َصفا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِلَم تَقُولُوَن َما ال تفعلون * َكبَُر َمْقتًا ِعْنَد هللاِ أَْن تَقُولُوا َما ال تَْفعَلُوَن * إِ 

*  ؟د يکنيد که به آن عمل نمييگويچرا آنچه را م !د يامان آوردهيکه ا يکسان ي(ا)  4 -2( الصف /  َمْرُصوصٌ َكأَنَُّهْم بُْنيَانٌ 
بـدون  وصـف بسـته  يبه شکل که در راهش يد * هللا کسانييد، بگويدهيار ناپسند است که آنچه را که انجام نمينزد هللا بس

  .دارد)يکنند را دوست مينفوذ جهاد م
م يگفتند: اگر بدان امبريبه پ از صحابه يآمده است که بعض –خ االسالم تمام نشده است يسخن ش  -  2تِرمذی  در سنن

أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن قِيَل لَُهْم : ه را نازل فرمود ين آيز اين تعالی م، هللاينکيست به آن عمل مين عمل نزد هللا چيتريداشتندوست 
ا ُكتَِب َعلَْيِهُم اْلِقتَاُل إِذَا فَِريٌق ِمْنُهْم يَْخَشْوَن النَّاَس َكَخشْ ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم وَ  َكاةَ فَلَمَّ الُوا أَقِيُموا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّ يَةً َوقـَ يَِة هللاِ أَْو أََشدَّ َخشـْ

که بـه آنهـا گفتـه شـد از جنـگ  يد يرا ند  يا کساني(آ)  77النساء /  ( ْرتَنَا إِلَى أََجٍل قَِريبٍ َربَّنَا ِلَم َكتَْبَت َعلَْينَا اْلِقتَاَل لَْوال أَخَّ 
 3هياز آنهـا از مـردم خشـ  يجب شد، گروهاآنها و يجهاد برا ي] وقتيد، [وليد و زکات بدهيد و نماز برپا داريدست بردار

بـر مـا جهـاد را واجـب  چـرا دتر و گفتنـد: پروردگـار مـا!يشـد  ياهيد خشيا شايه داشتند يهمان گونه که از هللا خش ،کردند 
  .)يداد يم يشتريشد اگر به ما مهلت بي؟ چه مينمود 

ش شـدند، کراهـت يتوسـط آن آزمـا يوقتـ  يولـ  ،داشـتند يبودند که قصد جهاد داشتند و آن را دوست مـ  يآنان کسان... 
 طالقـت آن را نـدارد  يکـه کسـ  عذاب هللا آتش جهنم است؟ آيا د دند و از آن فرار کردند، کجا درد جهاد به مانند دريورز

  ؟![مانند درد جهاد است]
[از ض شـده بـود و ياو مـرکـه  يدر حـالادت نمـود يرا ع يمرد  امبريکند که پيت ميروا از انس 4سوم: امام مسلم

اهُ  تَْسأَلُهُ  أَوْ  بَِشْىءٍ  تَْدُعو ُكْنتَ  َهلْ فرمود: « بود، رسول هللا شده يابه مانند جوجهشدت ضعف]   ييآن دعـا يبـرا ايـ (آ »إِيـَّ
مـن در نظـر  يرا که در آخـرت بـرا يا هللا! آن مجازاتي؟) گفت: بله، گفتم: ياداشته يا از [هللا متعال] درخواستي يانموده
ِ  ُسْبَحانَ فرمود: « م مقدر بفرما! رسول هللايا برايآن را در دن ياگرفته الَ  - تَْستَِطيعُهُ  الَ  أَوْ  - تُِطيقُهُ  الَ  َّ تَ قُ  أَفـَ مَّ  لـْ ا اللَّهـُ  آتِنـَ

ْنيَا فِى  يآن را نـدار ييتوانايا  – ي(پاک و منزه است هللا! طاقت آن را ندار »النَّارِ  َعذَابَ  َوقِنَا َحَسنَةً  اآلِخَرةِ  َوفِى َحَسنَةً  الدُّ
هنم حفظ کن). گفـت: ما و ما را از آتش جعطا ن يکيما و در آخرت به ما نعطا ن يکيا به ما نيا هللا در دني: يچرا نگفت –

 
  ) .  690 - 689/   10" مجموع الفتاوى " (   -  1
) عن   159/  9) ، والبيهقي (  7497) ، أبو يعلي (  486/  2) ، والحاكم (  452/  5) ، وأحمد (  200/  2الدارمي ( ) . ورواه  3306( برقم :  -  2

  عبدهللا بن سالم بسند صحيح . 
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  .او از هللا دعا نمود و [هللا متعال] او را شفا داد 
و دوسـت داشـتن سـالمتي در عاقبـت ن عمل را از ترس عذاب جهـنم يا: «1ث گفته است ين حد يدر پس اشيخ اإلسالم 

  بود و اشتباه نمود». يو ين خطاياندازد و ايش بيا پيباعث شد تا [عذاب را] در دن لیو ،انجام داد 
سـت کـه خـودش را يسـته ني(بر مـؤمن شا »نَْفَسهُ  يَِذلَّ  أَنْ  ِلُمْؤِمنٍ  يَْنبَِغي الفرمود: « آورده است که رسول هللا هفيذ ح

ضَ  أَنْ رسول هللا؟ فرمود: «  يا  ،ل کند يل کند) گفتند: چگونه ممکن است خودش را ذليذل (به  2»يُِطيقُ  ال ِلَما اْلبَالءِ  ِمنَ  يَتَعَرَّ
  .رود که طاقت آن را ندارد) ييدنبال بال

د يـ نمايت ميده است] و در آنها مسلمان از پروردگارش طلب عفو و عافيرس امبري[که از پ يمأثور يچهارم: دعاها
ن که خـالص شـدن و ياست بر ا يلين دليا، کند يآزار دهنده حفظ م يزهايرد که او را از بال و چيگيقرار م يتيو در عاف

  .ش شده است ياطل ستوده و ستااز آزار اهل ب ييرها
-يدشـمن را مالقـات مـ  يها، وقتاز غزوه يدر بعض آمده است که رسول هللا عبدهللا بن أبي أوفىن از يحيدر صح

 تَتََمنَّْوا الَ  النَّاسُ  أَيَُّها يَافرمود: «يخواند و ميستاده و خطبه مين مردم ايل شود، سپس بيد مايماند تا خورشيکرد، منتظر م
اءَ لِ  ُدوِّ  قــَ أَلُوا اْلعــَ َ  َواســْ ةَ  َّ إِذَا اْلعَافِيــَ وُهمْ  فــَ بُِروا لَِقيتُمــُ دار دشــمن را را نداشــته باشــد و از هللا يــ د  يمــردم، آرزو ي(ا 3»فَاصــْ

  .)د يباشر ود صبيد يآنها(دشمن) را د  يد و وقتيت داشته باشيدرخواست عاف
-ين است که شخص نمـ يث آمده است] اي[که در حد  ييحکمت نهد: يگوي«ابن بطال م :رحمه هللا گفته است ابن حجر 

ها است، ] از فتنهيت [وسالمتين مانند درخواست عافيباشد و ايصورت گرفته است، چه م  يو  برکه    يل امريداند که تأو
م و بت شـويتر از آن است کـه دچـار مصـ يدوست داشتن ميت داده شود و شکر کنم براياست: اگر به من عاف هگفت قيصد 

باعث اعتمـاد بـه نفـس و  است که يبيحالت عج ، برایدار دشمن را داشتنيد  ياز آرزو ياند: نهر او گفتهيغ، ميصبر نما
  .4کرد» يشياط نمود و دوراند يد احتيدارد که بايان ميآنها ب  يد و تمامشويبه قدرت و کم شدن اهتمام به دشمن م يدلگرم

از [با ارسال طوفان و باد] (و هللا مؤمنان را  ) 25( األحزاب /  ى هللاُ اْلُمْؤِمنِيَن اْلِقتَالَ َوَكفَ : د يفرمايم يپنجم: هللا تعال
 يهللا متعال برا ولی ،داشتند احتياج ه] مؤمنان به جنگ ياست که [در زمان نزول آبر اين  يلين دليا ساخت) نيازبیجنگ 
 روشـناج به جنـگ يعدم احت يبودن هللا متعال برا ين کافيدر ا ].[و نياز آنها را از جنگيدن بر طرف نمود  شد  يآنها کاف

و درد جنگ در امـان قـرار داد و اگـر  يمؤمنان بوده و آنان را از آزار، سخت يبرا ينعمتنياز کردن] آن [بیشود که يم
اج آنها به جنگ، بر آنها يحتعدم ا  يبرا  يآنها بود، هللا تعال  يبرا  يز به ذاته خوبيچ  ،قرار گرفتن مسلمان در بال و آزار آن

  .نهاد يمنت نم
را آنهـا اهـل يـ اهل باطـل بـوده ز يهايبد باشد. آن ينم يز مطلوبيچ يبه طور قطع ،ششم: آزار اهل باطل بر مؤمنان

د و خـوارش گردانـد و د تا او را آزار دهـ ينما يهل باطلم ايخودش را تسل يشود، مسلمانيدهند، چگونه ميحق را آزار م
د و نفـس يـ [بر اهل باطل] خشم نما يشود که هللا تعاليکمک م ،م نمودنين تسليبا ا ن است کهير از ايا به غيآ ؟!کند لش يذل

  .باشند يز نميجا اين موارد  يتمامو رد؟ يو ذلت قرار گ يدر حالت هالک، سخت
ت و آزار بـه يدش از اذ خالص کردن خو يکه مجبور است سخن کفر را برا يهفتم: هللا متعال اجازه داده است تا کس

کـه  يـیبالخودش را ز بال دور نگه ندارد، برای  مسلماناگر و  ،است  دفع بال است بر مباح بودنِ  يلين دليزبان آورد و ا
  .5شود ينم ياري بر سر او آمده است،

ش در يدر دفـع آزار قـر –ن قوم خودش بـود يکه بر د  –ش ابوطالب ياز کمک نمودن عمو يراد يا رسول هللاهشتم: 
  .[بر آزار] نداشت  يو دفع کننده يش حامي، در خانواده و عموهاير از ويرا او به غيحد توانش، نگرفت، ز

ز يبـر جـا يلـ ين دليـ بـود و ا يراض يش ابوطالب و دفع آزار توسط ويت عمويمااز ح است که رسول هللا يلين دليا
 يشـرع يهـادر ضـمن شـرط – يتوسـط مشـرکاگـر  ي، حتـ است  يهللا تعال يبودن دفع بال و آزار از دعوت کننده به سو

  .رساند يرا مم خودش به اهل باطل يلتسو عدم مستحب بودن  صورت پذيرد  –معلوم 
 

  ) .   10/693" مجموع الفتاوى " (   -  1
)   866) ، والقضاعي في " مسند الشهاب " (  51) ، وأبو الشيخ في " األمثال " (  5/405) ، وأحمد ( 4016) ، وابن ماجه (  2355(  ذی ِترمرواه ال -  2

) ،   112/  4) ، والبزار (  13507مجمع البحرين ) ، و " الكبير " (  -  4403بسند فيه ضعف . وله شاهد عن ابن عمر : رواه الطبراني في " األوسط " ( 
إن   -) دون جرح أو تعديل . فالحديث  457/  8) ، وفي إسناده زكريا بن يحيى الضرير ذكره الخطيب في " تاريخه " (  153وأبو الشيخ في " األمثال " ( 

  ) .   173/    2) ، و " السلسلة الصحيحة " (  274/   7حسن ، وانظر " مجمع الزوائد " (  -شاء هللا 
  ) .   3/1363) ، ومسلم (  4/9(  ی)(بخارايی)بخاری(بخاراي رواه ال -  3
  ) . 6/181" فتح الباري " (   -  4
  نحل.(مترجم)  يسوره   106 يه ي اشاره دارد به آ -  5



 11

از آن به آن  يبه مکه بازگشتند کس  يکه به حبشه هجرت کردند و وقت  ي، کسانن بود عمل اصحاب رسول هللاين چنيا
  .د نمويپنهان م آن که خود را ايباشد و  يداخل نشد، مگر آن که در پناه کس

ن کـه يـ د تـا ايـ د که بال و آزار را از خودش دفع نماينما يمسلمان واجب است تا رغبت نموده و سع يبر دعوت کننده
در زمـان  وجـود دارد، او رسول هللا يرهيجاد گردد، آن به وضوح در سيا يهللا تعال يدعوت به سو يبرا يمناسب جوّ 

ىَمن رجل يحملني إلى قومـه فيمنعنـي « فرمود:يرفت و آنها را به اسالم دعوت داده و ميل مموسم حج نزد قبائ غَ  َحتـَّ  أُبَلـِّ
نـزد قـومش ببـرد و [دشـمنان را از  ااسـت کـه مـر ي(کـدام مـرد  1شاً قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي»؟ فإن قريَربِّي ِرَسالَةَ 

  .)است  هش مرا از ابالغ رسالت پروردگارم، منع کرد يابالغ دارم؟ قرد تا رسالت پروردگارم را يدن] به من منع نمايرس
د: يـ گويمصـر شـد، مـ حرکت که باعث شکست  يا» بعد از ضربهواقعنا المعاصراستاد محمد قطب در کتابش «نهم: 

بـود  يالن در حـ ياش حلقه زده بودند فرار کردند و [ايدر درس هفتگ 2د يکه حول امام شه ييهااز جماعت  ياد يز ي«عده
ز مملـو [از انسـان] يـ که حول آن بود ن يفرع يابانهاين خيجماعت اخوان مملو [از انسان] بود و همچن يکه] مرکز عموم

ن گونه بود يا .باشد، [بلکه] آن فقط جهاد و عذاب است يکوتاه نم يک و سفرينزد  يزيامر چ ،دند يبود که د  ين وقتي، ابود 
در ايـن در حـالی بـود کـه و  ،کردنـد روستاها فـرار ا ي به کشورها يآمده بودند، همگ د يل امام شهکه با استقبا يکه جماعت

  راه نداشت. يبه و يش خستگيسفرها
آمـده  امبرشيپ يرهيو سنت و س از کتاب هللا يطلب بال و دفع از آن، در مطالب قبل يکه درباره يسخن يخالصه

  است، شامل سه امر است:
در ، گـردد ياست که بر انسان نازل م ييهابت يها و مصيضيرسد به مانند مريسلمان مکه به م يا ضرريت ياول: اذ 

و عدم طلب نمودن ضرر بر خودش،  يت اهل باطل بر وياذ به دن گرفتار شعدم دوست داشتن و رغبت نداشتن به نتيجه 
  .کند يجاد نميمانش ايدر ا يز خللين

ن يـ ا يدارد، ولـ يو را از کار خود باز نماجاد گردد، يهللا متعال ا يبه سو يبه دعوت کننده يت و ضرريدوم: اگر اذ 
ابـد و اگـر واقـع يکند که آن وقـوع نيرفتار م ياد بلکه به گونهيخودش طلب نما يست که دعوت دهنده، آن را برايگونه ن
  .شود يکه در کتاب و سنت آمده متوسل م يمشروع يلهيدفع آن به هر وس يشد برا

شـد، بـر  وارد  يهللا تعـال يبر مسلمان به خاطر التزامش به مسائل مشروع در دعوت به سو يتياذ  سوم: اگر ضرر و
د و يـ نما ييبايشـک ييبايواجب است که از هللا متعال کمک بطلبد و صبر نموده و با حساب و کتاب قدم بردارد و به ز يو

 تغييرچ يشود و هيشود و آنچه که نخواهد نميخواهد مب  است و آنچه که هللا  متعال  ن امور در دست هللايا  يبداند که تمام
) يو قوت   .وجود ندارد مگر به اذن هللا متعال (ال حول وال قوة إال با

  ها:موانع فتنه
  رحمهم هللا.ان صالح امت ينيشيبر منهج پ امبرش محمد يالتزام داشتن به کتاب هللا سبحانه و سنت پ مانع اول:

هُ د: «يـ فرمايباشـد، مـ يح و مشـهور مـ يکه صح عرباض بن ساريةث يدر حد  رسول هللا نْ  فَإِنـَّ شْ  مـَ ْنُكمْ  يَعـِ ِدى مـِ  َبعـْ
اِشِدينَ  اْلَمْهِديِّينَ  اْلُخلَفَاءِ  َوُسنَّةِ  بُِسنَّتِى فَعَلَْيُكمْ  َكثِيًرا اْختِالَفًا فََسيََرى ا تََمسَّكُوا الرَّ وا بِهـَ ا َوَعضـُّ ذِ  َعلَْيهـَ اُكمْ َوإِ  بِالنََّواجـِ َدثَاتِ  يـَّ  َوُمحـْ
را  ياد يـ ختالفات زاکه بعد از من زنده بماند،  ي(کس3»وكل ضاللة في النار َضالَلَةٌ  بِْدَعةٍ  َوُكلَّ  بِْدَعةٌ  ُمْحَدثَةٍ  ُكلَّ  فَإِنَّ  األُُمورِ 

را به دنـدان د و آن يجوببعد از من تمسک  يت شدهين هدايراشد  يبر شماست تا به سنت من و سنت خلفاپس د، يخواهد د 
بـه  ييو هر گمراه يگمراه يبدعت بوده و هر بدعت يد يرا هر امر جد يد، زيدارم از امور جد يم ربر حذ را د، شما يريبگ
  .باشد)يآتش جهنم م يسو

سازد، به ي، مسلمان سنت را گرفته و بدعت را رها مشوند يگر جدا ميکد ينجاست که اهل سنت و اهل بدعت از يدر ا
و  د د ونمآن را درخواست  ،جاد شد يفتنه ا ي، وقتبه دنبال سند نبودند   «آنها  :گفته است رين رحمه هللا  يد بن سمحمل  ين دليهم
  .4»کردند  ل سنت را گرفته و اهل بدعت را رهااه

  .ستن به عاقبت امرينگر :مانع دوم

 
  ) ، عن جابر ، بسند صحيح .  3/390) ، وأحمد (  201) ، وابن ماجه (   3734) ، وأبو داود (   2925(   تِرمذیرواه ال -  1
  لفظ عبارت حفظ شده است.  -  2
  ). 4/126) ، وأحمد (  1/15) ن وابن ماجه (    4/201) ن وأبو داود (   7/318(  تِرمذیرواه ال -  3
  ) .  1/15رواه مسلم في مقدمة " صحيحه " (  -  4
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م د مده است: «دفع مفاسد مقـ ن جهت در قواعد اهل علم آيباشد، به هميده نميه و فهميکه به آخرت امر ننگرد، فق يکس
  .است بر جلب مصالح»

داند، با يم است و مصادر و موارد آن را مانسان عاِلم که به قواعد شرع عالِ  –ان شد يهمانطور که ب –ل ين دليبه هم
اخت مگر با شن ،شود يجاد نمياعاِلم بودن و آن  –ها مخصوصاً در فتنه -باشد ين شخص به حق ميترن و عالميتررت يبص

 ي«إعـالم المـوقعين» نـود و نـه مثـال بـرا در کتـابش محقق ابن قـيم رحمـه هللاه عالمل ين دليشرع؛ به هم يقواعد عموم
  .دارد يان ميب[فتنه را] سد از اسباب  يقاعده

تر شـ يبـه ب يم و اگر کسيداريان ميکه به آن اشاره شد، فقط دو مثال را ب يد بودن، از سخنش در کتابيمف ياز برا... 
«مثال اول: هللا  د:يگويده ميسخن گفته و پر فا ييکويتواند به آن کتاب رجوع کند، او رحمه هللا به نيل دارد، مياز آن تما

ند و ببخشـند، يفرمود تا عفو نما امر هامود و به آنن ير] نهيرساندن با دست [و شمش ياريدر مکه، مسلمانان را از  يتعال
و احتمال ظلم  گردد جاد ياز مفسده عفو نمودن، ا يبزرگتر ياتا مفسده شد يم يالهير] وسيشمشرساندن آنها [با   ياريرا  يز

 ياريـ نشـان و فرزندانشـان بـود و آن از مصـلحت يحفـظ خودشـان، د همـان [بدنبال داشت] کـه  يو مصلحت رد بُ يرا باال م
وجـود  يآن مصـلحت زيـرا درد يفقان دست کشـ از قتل منا امبريت داشت. مثال دوم: پير] و مقابله ارجحيرساندن [با شمش

جـاد ين سـخن باعـث ايـ کشـد، ايند: محمد اصحابش را ميمتنفر شده و بگو يشد تا مردم از ويم يالهيرا آن وسيداشت، ز
بزرگتر از جاد تنفر، يا يخواست، بود و مفسدهيکه آن را نم يد و کسيخواهد به آن بگرايکه م يکس يتنفر از اسالم برا

ز يد دانسته شود که جايبا يول .جاد محبت [به اسالم] بزرگتر از مصلحت قتل بود يترک قتل آنها بود و مصلحت ا يهمفسد 
  .ن خود فتنه است يشود ترک گردد که ايرود و باعث وهم ميکه گمان به آن م يابر مفسده يباشد تا مصلحت ارجحينم

  .گذشتگان خيده بردن مسلمانان عصر حاضر از تاريفا مانع سوم:
 ينجاست که سخن بزرگيم. ايريگيخود درس م يآمده است که توسط آن از گذشته ييهاهمان طور که در قرآن قصه

خطا کنم که قصد آن را  يزيدر سخن من باشد و در چ ييتا چه بسا خطا، ميآوريم رحمه هللا  هشيخ اإلسالم ابن تيميرا از  
  :کنمياد ميشوند را يکه از آنها برحذر م يام و مسائلنداشته
 –شـود يمـ  يکـه از آن خـوددار ييزهـايان چيـ بعـد از ب –ت نـدارم ين –خ االسالم يسخن ش –ن سخن ياز آوردن ا -1

  .ميبگو يزيخود کفا چ يهانيسرزم يدرباره
ر هـ  يبـرا يوجود دارد و دفعـ  ياسالم يهانيسرزم ين امت در تماميا يبرا يرخواهير و خيدر آن هشدار، تحذ  -2

  .ميت از آن و آثارش، را تحمل کنيم تبعيتوانيباشد که نميم يگونه شرّ 
ان داشـته اسـت و آن يامت را قبل از وقوع آن بيها سخن گفته و اخبار قاز فتنه را رسول هللايشود زيآن آورده م -3

  .ن امت يپند دادن و برحذر داشتن ا يمگر برا ،را انجام نداد 
ر خـود پنـد داده يـ اسـت کـه توسـط غ ي«خوشـبخت کسـ : گفته است  عبدهللا بن مسعود  بهرا صحايآن آورده شده ز -4
  .1شود»
بـر  و رسـولشتعـالی اطاعت از هللا  ياهل سنت برا ي: «به طور کل2گفته است رحمه هللا  شيخ اإلسالم ابن تيميه.. .

(از هللا تا آنجا  ) 16( التغابن /  هللا َ َما اْستََطْعتُمْ  فَاتَّقُوا: د يفرمايم  يکنند، همان گونه که هللا تعاليحسب امکان، کوشش م
(اگر شما را  3»اْستََطْعتُمْ  َما ِمْنهُ  فَأْتُوا بِأَْمرٍ  أََمْرتُُكمْ  إِذَاز فرموده است: «ين امبريپ، د)يشه کنيد و تقوا پيد، بترسيتوانيکه م
اصـالح بنـدگانش در  يرا بـرا محمـد  ،يتعـال داننـد هللاي) و مـ د يـ د آن را انجام دهيتوانيامر کردم تا آنجا که م يزيبه چ
اصـالح و  يزيو اگر در چ ،کرده است  يفساد نهاو به اصالح امر فرموده است و از  ،است  نمودهو معاد مبعوث  يزندگ

اشـد، بشـتر از فسـاد آن ياگـر صـالح آن ب، رد يـ صـورت گ د يبا آن ،ت در هر کدام از آن دو است يفساد وجود دارد، ارجح
را  رسـولش ، هللا تعـالىباشـد يشتر از صالح آن است، تـرک آن ارجـح مـ يباشد و اگر فساد آن بيآن ارجح م نانجام داد 

از  يافـهياگر خل ،ل آنها و خاموش کردن مفاسد و کم کردن آنها مبعوث نموده است يها و تکمبدست آوردن مصلحت  يبرا
ت منع يشود: واجب است تا او را از والي، گفته مبرگرداندند   يرو  ها،از آن  رهيد، عبدالملک و منصور و غيزيخلفاء مانند  

فاسـد اسـت،  ين فکريا –ف آن را انجام داد يشود سيده ميهمان گونه که د  –ند يگر برگزيد  يتيد تا والينمود و با او جنگ

 
  ) .   2645رواه مسلم (  -  1
  ).   527/   4" منهاج السنة " (    -  2
  ) .   675/   2) ، ومسلم (   49/   9(  بخاری(بخارايی)(بخارايی)رواه ال -  3
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 يانـد و شـررت خـروج نمـودهکه بر امام صـاحب قـد  يشتر از مصلحت آن است، همان گونه که کسانيآن ب يرا مفسدهيز
  :گردد يجاد مياست که ا يريکه بزرگتر از خ متولد شده است 

  .د خروج نمودند يزينه بر يکه در مد  يمانند کسان* 
  .که بر عبدالملک در عراق خروج کرد  1مانند ابن اشعث * 
  .که بر پدرش در خراسان خروج کرد  2بن مهلب مانند ا* 
  .از خراسان خروج کرد  که يصاحب دعوت 3مانند ابو مسلم* 
  .نه و بصره بر منصور خروج نمودند يکه از مد  يمانند کسان* 

سـپس پادشاهشـان بـه سـراغ د، ريبر آنها غلبه صورت پذ  ،يولبر دن با غالب شن بود که يهدف آنان ا ...و امثال آنها
آنهـا را ابـوجعفر  يرا کشتند و هـر دو يد ايز يعدهمسلم  وأب عبدهللا بن علي و؛ نماند  يباق يآنها عاقبت يو برا ند آنها رفت

  .منصور به قتل رساند 
به شدت شکست خوردنـد و اصـحاب آنهـا پراکنـده شـدند و نـه  –گران يد  و –ابن أشعث ، وابن مهلب  حرة واما اهل 

-يحاصل نما ين و صالح دنيکند که توسط آن صالح د يامر نم يزيبه چ يهللا تعال. ييايماند و نه دن يباق ينيآنها د  يبرا
  .شود 

 گـرانيشـه و د ير و عايـ ، طلحـة، زبيهللا متعال و اهل بهشت انجام دهنـد، بهتـر از علـ  ياگر آن عمل را بندگان متق
 يمنزلتـ  ياراو آنهـا د  شـوند يش نمـ يسـتا بين آنها صورت گرفـت، از طـرف کسـی يجنگ يب براين ترتيستند و به همين

  .گران هستند يز د ا يت بهتريبزرگتر و ن
ن آنهـا از اهـل يدر بـ ابن أشعث  ارانين يهمچن ،ند ن موجود بود ين آنها اهل علم و اهل د ي، در بهل حرةن بود اينن چيا

عـامر؟ گفـت:  يا يکجا بـود : گفته شد ابن أشعث  يفتنه يدرباره شعبيبه ، امرزد يآنها را ب يعلم وجود داشت و هللا همگ
  :د يگويکه شاعر م ييهمان جا

  ت إنساٌن فكدت أطيرإذ عوى ،،، وصوّ الذئب عوى الذئب فاستأنست ب
سـخت  ياد انسان آمد و شّر و بد يفر يد طلب انس نمودم      و صدايکشيزوزه م يد و از گرگ وقتيگرگ زوزه کش

  گرفت 
  .يم و نه از گناهکاران قويکان با تقوا بود يد که ما در آن نه از نيبه ما رس يافتنه ...

د و بر شماست که [در برابر يتان دفع نکنيهاهللا است، پس عذاب هللا را با دست  گفت: «حّجاج عذاب يم يحسن بصر
عُونَ : د يفرمايم يد، هللا تعالييو تضرع نما ي] خوارهللا ( المؤمنون  َولَقَْد أََخْذنَاُهْم بِاْلعَذَاِب فََما اْستََكانُوا ِلَربِِّهْم َوَما يَتََضرَّ
  .»ننمودند و تضرع نکردند) يم و از پروردگارشان طلب خواريب گرفت(و همانا آنان را با عذا)  76 /

ان دار! او گفـت: بـا يـ مـا ب يد، به او گفته شد: تقـوا را بـرايشه کردن از فتنه بترسي«با تقوا پ: گفت يمطلق بن حبيب 
از  يهللا را بـر نـور يو نافرمـان يد بـه رحمـت هللا داريـ کـه ام يکه از هللا است عمل کن و در حـال ياطاعت هللا بر نور

  .4اند ت کردهيآن را روا ابن أبي الدنيا أحمد و »يترسيکه از عذاب هللا مباشد  يدر حالاين طرف هللا ترک کن و 
د بن ين آنها عبدهللا بن عمر، سعيکردند، کما آن که در بيم  يام نمودن و جنگ در فتنه نهين مسلمانان از قيترلت يبافض

د يزيه يام بر علياز ق 5حرة اتفاق افتاد   يکه در آن ماجرا  يسال در  بودند و آنان  هريو غ  م سجاد)(امانيبن حس  يب و عليمس
 يابـن اشـعث اتفـاق افتـاد نهـ  يکه در آن فتنه ياميگران از قيو مجاهد و د  يب حسن بصرين ترتيکردند و به هميم ينه
  .کردند يم

د يـ ن را در عقايـ کنند و ايان شد جنگ را ترک ميب مبرايکه از پ يحيث صحيل اهل سنت بر اساس احاد ين دليبه هم
از  ياريهـا بسـ ن فتنـهيـ کنند و چه بسا که در ايک مرران صبر نموده و جنگ با آنها را تيدارند و بر ستم اميان ميخود ب

  .شوند ين کشته مياهل علم و اهل د 
نجـا يدر ا يباشـد، ولـ يفتنـه اسـت مـ  ياراکـه د  يه به جنگياز منکر شب يدن با ستمگران و امر به معروف و نهيجنگ

 
  ) البن كثير .  41 - 36/   9أنظر " البداية والنهاية " (  -  1
  ) .  219/   9انظر " البداية والنهاية " (  -  2
  ) .   74  -   67و  37 - 31/    10انظر " البداية والنهاية " (  -  3
  ) .  64/ 3) ، وأبو نعيم في " الحلية " (  473) ، وابن المبارك في " الزهد " ( 11/23ورواه ابن أبي شيبة (  -  4
  ) .  217/   8انظر " البداية والنهاية " (  -  5
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  .1باشد يشرح آن نم يجا
رد، خواهـد دانسـت يـ رت پنـد بگيد و به مانند صاحبان بصـ يتأمل نما امبريح ثابت شده از پيث صحيکه در احاد  يکس

  .باشد ين امور ميرتريدارد، خيان ميب يآنچه که نصوص نبو
 ياريبسـ  يهـااو نامه يرا برايج شود و به نزد اهل عراق برود، زخواست تا خاريم نيامام حس يل وقتين دليبه هم

به او گفتند که بكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام وأباهل علم مانند ابن عمر، ابن عباس،  يهانينوشته بودند، بزرگتر
فظ تـو ا در کشته شدن محـ از آنها گفتند: هللا يکه بعض ييشود، تا جاين بود که او کشته ميشتر آنها ايخارج نشو و گمان ب

ر يـ ن شـکل قصـد خيـ آنـان بـه ا. مينمـود يم و از خروج منعـت مـ يگرفتيگر گفتند: اگر زشت نبود تو را ميد  يبعض .باشد 
ند و نـه بـه ينمايفقط به اصالح امر م اشو فرستاده داشتند، طالب مصلحت او و مصلحت مسلمانان بودند. هللا يخواه

  .به خطا يکند و گاهيدرست اصابت مفتوا به  يگاه يفساد، ول
کـه آنـان ، بلايـ دانستند و نه در دنين ميدر د  ين بود که خروج را نه مصلحتيگفتند ايآنچه که روشن است آنچه آنها م

شـد و در  يد مظلـوميکـه او را کشـتند و او شـه ييکردنـد تـا جـايم يان نهيرا از ظلم طاغ رسول هللا ينوه يعنياو را 
ر يـ ت و هدف او که به دست آوردن خياز ن ،2افتاد يآن اتفاق نم ماند باقی میوجود داشت که اگر در بالدش  يامش فساد يق

م يعظـ  يافت و سـبب شـرّ ير نقصان يشتر شد و خيامش و کشته شدنش بيحاصل نشد، بلکه شّر با ق يزيو دفع شر بود، چ
  .ها شد جاد فتنهيباعث ا ان گونه که قتل عثمانها شد، همباعث به وجود آمدن فتنه نيگشت؛ کشته شدن امام حس

ران و ترک يبه آن امر نموده است که همان صبر بر ستم ام امبريکند که آنچه پياست که آشکار م يزيچ ين تماميا
که  يد و کسشابيو چه در آخرت آنها م يدر زندگبندگان چه   ين امر برايه آنان است، صالحتريام کردن بر عليجنگ و ق

بلکـه فسـاد بـه وجـود  ،شود يحاصل نم يمخالفت کند، اصالحپذيرد، انجام میخطا  يعمد و چه از رو يآن چه از رو با
َذا اْبنِي إنَّ د: «يفرمايش کرده و ميرا ستا امام حسن ن جهت است که رسول هللايبه هم، د يآيم يِّدٌ  هـَ ِلحُ  سـَ ُ  َوَسيُصـْ هِ  َّ  بـِ

ن صلح بر ان دو گروه بزرگ از مؤمنياست و هللا توسط او ب ين پسر من سروري(ا 3»اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنْ   تَْينِ َعِظيمَ   َطائِفَتَْينِ   بَْينَ 
را از اطاعت [از  يش ننمود و کسيران ستايام بر اميدن، فتنه و قيجنگ يرا برا يکس است که ين در حاليا .کند)يقرار م

  .ود از جماعت امر نم يي] باز نداشت و نه به جداهللا
ح يکنـد، همـان گونـه کـه در صـحين امـر داللـت مـ يـ ده است، بر ايح بودن آنها به اثبات رسيکه صح امبريث پياحاد 

که بر منبر   يوقت  امبريگفت: «از پيدم که ميشن  رحمه هللا آمده است که از ابو بکرة  ياز حسن بصر  4بخاری(بخارايی)
َ   َولَعَلَّ   َسيِّدٌ  َهذَا  اْبنِي  إِنَّ فرمود: «يدم که ميکبار به او شنيکرد و  يمکبار به مردم نگاه  يبود و    يکنار و  بود و حسن  أَنْ  َّ

ن دو گـروه يبـ  ،باشـد و چـه بسـا کـه هللا توسـط اويمـ  ين پسر من سـروري(ا »اْلُمْسِلِمينَ  ِمنْ  َعِظيَمتَْينِ  فِئَتَْينِ  بَْينَ  بِهِ  يُْصِلحَ 
 ،اشاره نمود او که به  يباشد و کسي] ميد [و سروريساو  فرمود که  ان  يب  امبريپ ،بزرگ از مسلمانان صلح بر قرار کند)

  .د بزرگ از مسلمانان صلح بر قرار کر ن دو گروهيهللا [متعال] توسط او ب
آن  اشو فرسـتادهتعـالی و ستوده شده است و هللا  ين دو گروه دوست داشتنيجاد کردن بيدارد که صلح ايان مين بيا

ان يـ ش بيتاسـ  يآن را بـرا امبريـ است که پ يها و مناقبلت ين فضيانجام داد از بزرگتر ؛ آنچه امام حسنارند را دوست د 
ن يبـه همـ ، مـود نيش نمـ يا مسـتحب سـتايـ ترک واجب  يرا برا ياحد  امبريپبود، ا مستحب يو فرمود: اگر جنگ واجب 

 يمردمـ  يرا برا يلتيو نه فض ،مود نن يشيتند، ستان را بر پا داشيکه جنگ جمل و صف ياز کسان يبر احد  امبريجهت پ
وست و آنچه يهللا عنهما به وقوع پ ير رضيابن زب ياتفاق افتاد و آنچه که در مکه در محاصره  َحّرة  نه در روزيکه در مد 

جنـگ بـا بـه  يآمـده اسـت کـه و امبريبه تواتر از پ يداد، ول يها روگر فتنهيد  ابن مهلب و ابن أشعث و يکه در فتنه
  .د يبا آنها جنگ 7در نهروان بعد از خروجشان از حروراء أمير المؤمنين على که يکسان 6نيمارق ،5خوارج امر فرمود 

 
ن مسلمانان نماز برپا نکند و در ي ن که ب ي ا اي ا حاکم کفر بّواح داشته باشد و ي ام کرد که ي ه حاکم قي شود عليم ياهل سنت و جماعت فقط وقت  يدهي در عق -  1

،  4346عدالت است (سنن ابوداود  ي ه حاکم ستمگر، کلمهي ن جهاد بر علي برتر ث آمده است: ي د اصالح طلب بود، کما آن که در حدي با ي گري هر حالت د
  ).(مترجم) يو صححه آلبان  4011، سنن ابن ماجه 2174 ِترمذیسنن 

ن بن  ي حسچون  يرا آنان فرد بزرگي مسلمانان شر شد، ز يبرا  يد، ولي دار هللا متعال رسي د شد و به دي را شهي ر شد، زي خ ي و يبرا ني ن عمل امام حسي ا -  2
  هللا عنهما را از دست دادند.(مترجم)  ي رض يعل

  .(مترجم) يو صححه آلبان  1410 ي؛ سنن نسائ 3773 تِرمذی؛ سنن 4664؛ سنن ابو داود 7109، 3746، 3629، 2704 بخاری(بخارايی) ح ي صح  -  3
4  -   )3  /186  . (  
  ) للكتاني .   19انظر " نظم المتناثر من حديث المتواتر " ( رقم :  -  5
  شوند.(مترجم) ين دور مي ز از دي شود آنها ن ياز کمان خود دور م ي ري شود که به مانند آن که ت ي گفته م يمارقة به کسان  -  6
  ک کوفه. ي نزد ييجا  -  7
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ن جنگ شاد شد و يد از ايبا آنها جنگ يعل يبه جنگ با آنها امر شده بود و وقت  امبريبودن که در سنت پ  يآنها کسان
بعـد از  ن بود سخن اهل علمِ ين چنيبر جنگ با آنها اتفاق نظر داشتند و ا ابهصح يتمام، ت شد يث روايآنها حد  يدرباره

آمده بود و نه اجماع صورت  يآن نص يکه نه برا يره نبود، جنگين و غيآنها، جنگ با آنها مثل جنگ با اهل جمل و صف
  .از آن بازگشتند مان شدند و يش نکردند، بلکه از آن پشيکه در داخل آن بودند، آن را ستا يگرفت و کسان

امر به  يوقت ،خواند يو پدر و برادرش را به ترک جنگ کردن فرا ما ،ن بود حال امام حسنين چنين که گفت: ايتا ا
خت از در آخر امر روشن سين يعل ،ان صلح بر قرار نمود ين دو گروه از جنگجويب ياو مربوط شد، هللا متعال توسط و

 يبـه حـالتآنـه کـه مگـر که کشـته نشـد،  نين بود وضع امام حسين چنيا، تر بود شيجنگ از انجام آن بکه مصلحت ترک 
ا در ينش برگردد، يا به سرزمين گونه طلب نمود که ينبود، ا يرياش امبود که خواسته ين در حاليد شد و ايمظلومانه شه
  .د ببرند يزيا او را نزد ي] برده شود و رای جنگ با کافران[ب يمناطق مرز

 يرا بـرايـ هللا عنهما جنگ را در آخر آن ترک کردند چون از آن ناتوان بودند، ز ين رضيو حس يود: علاگر گفته ش
  .دند يد يرا نم يمصلحت مطلوب ،اشخاص  ن گونه نبود] و آنها در جنگ و کشته شدنِ يا ينمانده بود [ول يباق يارانيآنها 

ام بـر يـ از ق ين به آن امـر کـرده اسـت و آن نهـ يکه د وجود دارد  يحکمت طور آشکارنجا به يدر ا :شود يبه او گفته م
از منکـر  يامـر بـه معـروف و نهـ  هدف انجام اين جنگ،و  باشد می کو بودن ترک جنگ با آنها در فتنهيران و نيه اميعل

   .نمودند  اميره قيد و حجاج و غيزيبر دير الجماجم  حّرة و که در ياست، ماند کسان
ب خـود يـ ن ترتيـ ن رفتن آن بـه ايرتر از آن باشد، از بز منکَ يمگر آن که آن چ ،رود  نياز ب يزيبا چ يراگر منکَ  يول

شتر از مصلحت آن است، طلب شـود، بدسـت آوردن آن ير بودن آن بکه منکَ  يزينجام چروف با اباشد و اگر معير منکَ م
  .ر است منکَ  ،ن شکليمعروف به ا

و مسـلمانان  ين کـه علـ يـ خود حـالل کردنـد تـا ا يرا برا ر گرفتن بر اهل قبلهين بود وضع خوارج که شمشين چنيا
ر يشمشـ  ير از آنهـا دربـارهيهان غيو فق هيد يو ز ن است وضع معتزلهين چنيا يبه طور اجمال ،گر با آنها جنگ نمودند يد 

  .رانيه اميگرفتن بر عل
شـود يبه قلب وارد مـ  يزيو چ ،ها مشترک است ن فتنهيا يهاسته است که دانسته شود که سبب يد: شايگوين که ميتا ا

است که در آن حـق و  يزيت چيت است و جاهليجاهل ين به منزلهيو ا ،دارد يت آن باز ميکه قلب را از شناخت حق و ن
تفاق نظر وجـود دارد کـه ات آن امر نموده است، يحق و ن تش وجود ندارد و اسالم با علم نافع و عمل صالح به شناخت ين

ن رفتن ظلـم ياز ب يبرا يد و راهنينمايظلم آنها صبر نم در برابرد و جانها ينمانيظلم م يخودخواهان امر با يوال يبعض
از آنجا که انسان گـرفتن حقـش و دفـع ظلـم را دوسـت  يول ،شتر از آن است يآن ب يکه مفسده يزيمگر با چ ،وجود ندارد 

ِدى َستَْلقَْونَ  إِنَُّكمْ «: فرموده است  امبريل پين دليهم به .شود يکه توسط آن متولد م ينگرد به فساد عاميگر نميد  ،دارد   َبعـْ
د تا مرا در کنار حوض [کوثر] ييد، پس صبر نماينيبيم  ي(شما بعد از من سخت  1»اْلَحْوِض   َعلَى  تَْلقَْونِى  َحتَّى  فَاْصبُِروا  أَثََرةً 

  .د)يمالقات کن
ه ، ومنشطه على المرء السمع والطاعة في يسره وعسر«ده است که فرمود: ين به ثبت رسيحيدر صح ن از اويهمچن

کـه آن را دوسـت  يو در حـالت يو سـخت يدر آسان [از امير] دن و اطاعت کردني(بر شخص شن 2ومكرهه ، وأثرة عليه»
  .3شود، واجب است)يوارد م يسخت يبه و يا از آن کراهت دارد و وقتيدارد 

ِ  َرُسولَ  بَايَْعنَان آمده است: «يحيصحدر  ى -وسـلم عليه هللا صلى- َّ ْمعِ  َعلـَ ةِ  السـَّ ى َوالطَّاعـَ رِ  فـِ رِ  اْلعُسـْ طِ  َواْليُسـْ  َواْلَمْنشـَ
افُ  الَ  ُكنَّا َما َحْيثُ  اْلَحقَّ  َونَقُولَ  أَْهلَهُ  األَْمرَ  نُنَاِزعَ  الَ  َوأَنْ  َعلَْينَا َوأَثََرةٍ  َواْلَمْكَرهِ  ى نَخـَ ِ  فـِ ةَ  َّ مٍ  لَْومـَ بـر  رسـول هللا(بـا  4»الَئـِ

ن کـه در امـور بـا يم و ايعت نمود يب ،بر ما ي، نشاط و کراهت و در زمان سختيو آسان يدن و اطاعت کردن در سختيشن
  .م)ينترس ياچ مالمت کنندهيم و در راه هللا از مالمت هييم حق بگويم و هر کجا که بود ينکن نزاعاهل آن 

نـد و از صـاحبان امـر يرد صـبر نمايـ گيکه نسبت به آنها صورت م يين امر فرمود تا بر خودخواهيبر مسلم امبريپ
  .ند و در امور با آنها نزاع نکنند ينما ياگر نسبت به آنها خودخواه يخود اطاعت کنند، حت

فقط به علت نزاع کردن با آنهـا بـه  ،ند ينمايام ميه صاحبان امر قيکه بر عل ياز کسان  - آنها شتريا بي – ياد يز يعده

 
  ) .   1474/  3) ، ومسلم (  33/   5(    بخاری(بخارايی)رواه ال -  1
  ) .  1839) ، ومسلم (  109/    13(    بخاری(بخارايی)رواه ال -  2
  باشد.(مترجم) يز نمي چ کس جاي دن و اطاعت کردن در حالل است و اگر نه در اعتقاد اهل سنت و جماعت اطاعت در گناه و حرام از هي ن شن ي ا -  3
  ) .   1470/  3) ، ومسلم (  47/   9(    بخاری(بخارايی)رواه ال -  4
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امـر گناهـان  صـاحب  ،کننـد يصـبر نمـ  يرد و بـر آن خودخـواهيـ گياست که نسبت به آنها صورت مـ  یيخودخواهخاطر 
پنـدارد يشود ميکه با او وارد جنگ م يکس، شود ياش ميخودخواه يعث بغض بر او از براارا انجام داده که ب يگريد 

-يکه او را بـه جنـگ وادار مـ  يزيشتر چيشود، ب هللا يآن برا ين تماميد با او بجنگد و د يفتنه با ن رفتنِ ياز ب يکه برا
فَإِْن أُْعُطوا ِمْنَها َرُضوا َوإِْن لَْم  :د يفرمايم يمال، هللا تعال يبرا يت است و گاهيوال يبرا يباشد که گاهيکند، هدف او م

] داده نشود آنان يزيگردند و اگر به آنها [چيم  يض(اگر به آنها عطا شود را)   58( التوبة /    ِمْنَها إَِذا ُهْم يَْسَخطُونَ   يُْعَطْوا
   .گردند)ين ميخشمگ

ُ  يَُكلُِّمُهمُ  ال ثَالثَةٌ « :آمده است که فرمود  امبريح از پيدر صح يِهمْ  َوال اِلْقيَاَمةِ  يَْومِ  إِلَْيِهمْ  يَْنُظرُ  َوال ، َّ  َعذَابٌ  َولَُهمْ  ، يَُزّكِ
يقول هللا له يوم القيامة : اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لـم تعمـل  ، السَّبِيلِ  اْبنَ  ِمْنهُ  يَْمنَعُ  اءٍ مَ  فَْضلِ  َعلَى َرُجلٌ :  أَِليمٌ 

ْنيَا إِال يُبَايِعُهُ  ال إماما بَايَعَ  َوَرُجلٌ  يداك لٌ  وإن منعه سخط ، يمنها رض أَْعَطاهُ  فَإِنْ  ، ِللدُّ حلـف علـى سـلعة بعـد العصـر  َوَرجـُ
نگـرد و آنـان را پـاک يد و به آنها نمـ يگوي(سه شخص هستند که هللا با آنها سخن نم 1»طي بها أكثر ما أعطىذباً لقدُ أعكا
دارد، يآب وجود دارد و آن را از راه مانـده بـاز مـ  يکه نزد و يخواهد بود: مرد  يآنها عذاب دردناک يگرداند و براينم

کـه دسـتت  يزيکنم، همان گونه که فضل خود را از چيز تو منع مفضل خود را اد: امروز يگويم يامت به ويهللا روز ق
کنـد و اگـر بـه او عطـا شـود يعت مـ يا بي[منفعت] دن يفقط برا يکه با امام يو مرد  ي، منع کرد بود  اوردهيآن را بدست ن

-يقسـم مـ بـه دروغ  يتجارت بعد از زمـان يکه بر کاال يشود و مرد ين ميگردد و اگر از او منع شود خشمگيم يراض
  .عطا شود، عطا شود) يد به ويشتر از آنچه بايب يزيخورد تا چ

اسـت  ين در حـاليشود و اين شهوت و شبهه فتنه بر پا ميل هميگردد، به دليجاد مين شکل شبهه و شهوت ايبد  يوقت
نْ  َما« :ست فرموده ا امبرين باشد، تا آنجا که پيکند که بر مصلحت خودش و مسلميامر م ين به هر انسانيکه د  لٍ  مـِ  َرجـُ

مَ   إِالَّ   ِلَرِعيَّتِهِ   َغاشٌّ   َوُهوَ   يَُموتُ   ِحينَ   يَُموتُ   َرِعيَّةً   يُْستَْرَعى ُ   َحرَّ ر يطلب شود تا زمام امر ز يکه از و ي(کس 2»اْلَجنَّةَ  َعلَْيهِ  َّ
هللا بهشـت را بـر ين نيست که جز اد، ير دستانش ظلم بنمايرد که او در حق زيبم يرد و در حاليود را به عهده بگخدست 

  .کند)ياو حرام م
 :ده اسـت ين بـه ثبـت رسـ يحيد، همـان گونـه کـه در صـحيـ مانيامر م ير خواهياطاعت و خ به ر دستان راين زيهمچن

ينُ « ينُ  ، النَِّصيَحةُ  الّدِ ينُ  ، النَِّصيَحةُ  الّدِ نْ :  قَالُوا ، النَِّصيَحةُ  الّدِ ا ِلمـَ ولَ  يـَ ِ  َرسـُ الَ  ؟ َّ ِ :  قـَ َّ هِ  ، ِ وِلهِ  ، َوِلِكتَابـِ ةِ  ، َوِلَرسـُ  َوألَئِمـَّ
تِِهمْ  ، اْلُمْسِلِمينَ  اسـت،  ير خـواهيـ اش خن همـهياست، د  ير خواهياش خن همهياست، د  ير خواهياش خن همهي(د  3»َوَعامَّ

  .مان و عموم آنها)اش و امامان مسلهللا و کتابش و فرستاده يرسول هللا!؟ فرمود: برا يا يچه کس يگفتند: برا
-يکه ظلـم مـ  ياز جنگ با آنها و نزاع در امور در حال ،رد يآنان صبر صورت گ يامر فرموده است تا بر خودخواه

شـتر اسـت و فسـاد يان امـر بيـ از فسـاد ظلـم وال ،شـود يدار مـ ينگ با آنها پد جکه از  يرا فساد يز، رموده است ف يکنند، نه
  .برند ين نميکوچکتر را با فساد بزرگتر از ب

ن يرد، تحقق ايد و از آنچه در درونش و آفاق است، درس بگيتدبر نما امبريثابت شده از پ که در قرآن و سنتِ  يکس
قُّ : را خواهد دانست  يسخن هللا تعال هُ اْلحـَ ْم أَنـَّ يََّن لَهـُ ات يـ آ()  53( فصـلت/  َسنُِريِهْم آيَاتِنَا فِي اآلفَاِق َوفِي أَْنفُِسِهْم َحتَّى يَتَبـَ
 يهللا تعـال ،روشـن شـود کـه آن حـق اسـت)آنها  ين که برايم داد تا ايو در درونشان به آنها نشان خواه هافقاخود را در 

ن کـه روشـن شـود کـه قـرآن حـق اسـت، پـس يـ دهـد تـا ايشان به بندگانش نشـان مـ يهاش را در آفاق و در درونيهانشانه
يمُ  باشد:يآن صادقانه است و امر آن عدالت م يرخواهيخ َل ِلَكِلَماتِِه َوهَُو السَِّميُع اْلعَلـِ ْت َكِلَمةُ َربَِّك ِصْدقًا َوَعْدال ال ُمبَّدِ  َوتَمَّ

 يوجـود نداشـته و او شـنوا يدر سـخنان و يرييـ (سخن پروردگارت صـادقانه و عادالنـه تمـام شـد، تغ ) 115( األنعام / 
  .داناست)

  :ل اشخاص يدر جرح و تعد  ياعدهاق
 :د يـ گويدارد و مـ يان مـ ياشخاص ب يرا در حکم نمودن درباره يد يمف يقاعدهرحمه هللا  تيميهخ اإلسالم ابن يسپس ش

و  ن ماننـد صـحابهيـ ن است که دانسته شود که مردان بزرگ در علم و د يشود، اين موضوع مربوط ميکه به ا يزي«چ
بـا ا يـ وجود دارد که بـا گمـان و  يآنها اجتهادات يبرا –ان گريت و د ياز اهل ب –امت يآنها تا روز ق ين و نفرات بعد يتابع

 
  ) .  103/  1) ، ومسلم (  178/   3(    بخاری(بخارايی)أخرجه ال -  1
  ) .  125/  1) ، ومسلم (   64/   9(    بخاری(بخارايی)أخرجه ال -  2
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هللا دوسـتان از آن حکمها اگر  يعت شود حتيباشد که از آن تبيسته نميل شاين دلي، به همهمراه است  يخف ياز هوا يوعن
  .صادر شده باشد  انزگاريپرهو 

د آن عمـل را درسـت نـ خواهيگ دانسته و مآن [فتوا] را بزر يگردد: گروهيجاد ميدو گروه فتنه ا ينجاست که برايا
[آن  يت و تقــواـيـ شــود تــا در والين باعــث مــ يــ آن را مــذموم دانســته و ا يد و گروهــ ـنـ کنيت ـمـ يــ د و از آن تبعـنـ جلــوه ده

کـه او را  ييمـان تـا جـايدر ا  يا حتـ يـ و از اهل بهشت بودن آن و  يکوکاريدر ن يند، بلکه حتنراد وارد کيبزرگواران] ا
 يکـه دارا يگـر کسـانيو د  مثـل خـوارج و رافضـه يهستند و کسانن امر فاسد يهر دو طرف ا ...ند نيبين ممايخارج از ا

  .، شامل اين افراد هستند باشند يم يهو
دارد و او را دوسـت داشـته و بـا او يمـ  يباشد را گرامـ  يبزرگ يستهيکه شارا  يکس ،د يمايکه راه اعتدال را بپ يکس

 يداند که هر کسيکند و ميم يم دانسته و به مخلوقات مهربانيکند و حق را عظين را ادا مکند و حِق حق بود يم يدوست
 گـردد وينکـوهش مـ  هايش][برای بدی شود ويستوده مهايش] [برای نيکیجه يباشد، در نتيم ييهايها و بد يکين يدارا

دوسـت  يوجـوه يشـود و از بـرايمجـازات مـ د] دهـ [برای بدی که انجام میبرد و يثواب م دهد][از نيکيی که انجام می
ن مـذهب اهـل سـنت و جماعـت اسـت، بـر خـالف خـوارج و يـ شود. ايبغض م يبه و يشود و بر اساس وجوهيداشته م

  .که با آنها موافق هستند» يمعتزله و کسان
کـه  ين روشن شـد سـخنآ يوقت :د يگويدارد و ميان مين بيتعامل با ُحکام و سالط يرا برا يسپس او رحمه هللا منهج

که با آنهـا در اطاعـت از هللا ماننـد  ين است که: کسيشود ايه او هستند گفته ميکه شب يد و خلفاء و پادشاهانيزي يدرباره
و  تعـالی کنـد، از آنچـه از اطاعـت هللا يهمکـار ينـ يحـدود د  يو اقامـه ياز بـد  يو نهـ  يکـ ينماز، حج، جهاد و امر بـه ن

  .يهللا عنهما و امثال و يچون عبدهللا بن عمر رض يبرد مانند مؤمنان صالحيدهد اجر ميانجام م اشفرستاده
در گنـاه و  يکـه کمکـ  يدهند در حاليم ياريد و در ظلم آنها، آنان را نينمايمنب يکه دروغ آنها را تکذ  ي] کساني[ول

 ،گران وارد جنگ شـدند يد و د يزيبا  هل صحابين دليبه هم ،باشند يدهند، مستحق نکوهش و مجازات ميانجام م يدشمن
 يوب انصـاريـ شـرکت کردنـد و در سـربازان آنهـا ا هيـ ات پدرش معاويدر زمان ح هه قسطنطنيي] در جنگ بر علي[ول

) از ابـن يي(بخـارابخاری(بخارايی)صحيح در  ،وارد جنگ شدند  يهنقسطنطبود که با  ين لشکرين اوليحضور داشت و ا
لُ «: فرمـود  امبريـ ه است که پآمد  رضي هللا عنهما عمر ْيٍش  أَوَّ نْ  جـَ ي مـِ تـِ ُزونَ  أُمَّ ةَ  يَغـْ رَ  َمِدينـَ ورٌ  قَْيصـَ مْ  َمْغفـُ ن ي(اولـ  1»لَهـُ

  .شود)يده ميشوند، گناهانشان آمرزي) وارد جنگ مهيصر(قسطنطنيکه با شهر ق يلشکر

  .دن و عدم به جوش و خروش افتادنيو انتظار کشحفظ کردن عواطف  :چهارممانع 
کعبـه نشسـته  يهيکه در سا يدر حال هللا رسولاز خباب بن األرت آورده است: نزد  )بخاری(بخارايی)(ييبخارا.. .

انَ «: فرمـود  ي؟ وييفرمايما از هللا دعا نم يا براي؟ آيکنينم ياريما طلب  يا برايآ: ميم، به او گفتيت کرد يبود شکا  كـَ
ُجلُ  نْ  ذَِلكَ  يَُصدُّهُ  َوَما بِاثْنَتَْينِ  فَيَُشقُّ  َرأِْسهِ  َعلَى فَيُوَضعُ  بِاْلِمْنَشارِ  فَيَُجاءُ  فِيهِ  فَيُْجعَلُ  اْألَْرِض  فِي هُ لَ  يُْحفَرُ  قَْبلَُكمْ  فِيَمنْ  الرَّ هِ  عـَ  ِدينـِ
ِ  ِدينِهِ  َعنْ  َذِلكَ  يَُصدُّهُ  َوَما َعَصبٍ  أَوْ  َعْظمٍ  ِمنْ  لَْحِمهِ  ُدونَ  َما اْلَحِديدِ  بِأَْمَشاطِ  َويُْمَشطُ  َّ نَّ  َو رَ  َهَذا لَيُتِمَّ ى اْألَمـْ يرَ  َحتـَّ بُ  يَسـِ اكـِ  الرَّ

َ  إِالَّ  يََخافُ  الَ  َحْضَرَمْوتَ  إِلَى َصْنعَاءَ  ِمنْ  ئْبَ  أَوْ  َّ ن را يقبل از شما بـود کـه زمـ  ي(مرد  2»تَْستَْعِجلُونَ  َولَِكنَُّكمْ  َغنَِمهِ  َعلَى الّذِ
کردند و يم ميگذاشتند و او را دو نيآن را بر سرش م  شد ويآورده م  ياذاشتند و ارهگيکندند و او را در آن مياو م  يبرا

عصب به ا يد و يرسيمبه استخوان  ايتا نمودند يموارد از آهن را در گوشتش  ياگرداند، شانهينش بر نمين او را از د يا
حضر  ياز صنعا به سو يکاروان يد به طوريخواهد رسن امر به اتمام يگرداند، قسم به هللا اينم رنش بين او را از د يو ا

  .د)يکنيشما عجله م يکه [به] گوسفندانش [حمله کند] ول يا گرگيمگر هللا  ،د سرتينم يزيکند و از چيالموت حرکت م
نمـود، عجلـه يآمـد و عجلـه مـ  ينـزد و يجوان يوقت يهللا تعال ينده به سوا دعوت کنيسته است که طالب علم ياش ...

شـود مگـر بـه يف نمـ يـ را بـر انسـان تکليـ را آرام کنـد، ز يواجب است تا عواطف و ياد نکند، بلکه بر ويردن او را زک
و  ،د)يـ توانيد تـا آنجـا کـه مـ يـ (پـس از هللا تقـوا کن)  16( التغابن /  فَاتَقُوا هللاَ َما اْستََطْعتمْ دارد:  ييآنچه که توانا ياندازه

  .شود يفاسد شدن راه ما و منهج ما موش و خروش افتادن باعث کنترل ننمودن عواطف و به ج
ا َواْلقَائِمُ  اْلقَائِمِ  ِمنْ  َخْيرٌ  فِيَها اْلقَاِعدُ  فِتَنٌ  َستَكُونُ فرمود : « آورده است که رسول هللا رهيابو هر رٌ  فِيهـَ نْ  َخيـْ ي مـِ  اْلَماشـِ

 
1  -   )4  /42  . (  
2  -   )4  /179  . (  
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ً  َوَجدَ  َوَمنْ  تَْستَْشِرْفهُ  لََها يُْشِرفْ  َوَمنْ  السَّاِعي ِمنْ  َخْيرٌ  فِيَها َواْلَماِشي د کـه [در آن يـ آيمـ  ييهـا(فتنـه 1»بِهِ  فَْلَيعُذْ  َمعَاًذا أَوْ  َمْلَجأ
به سراغ فتنه برود  که يو کس دوندهاز ستاده بهتر از راه رونده و راه رونده بهتر يستاده است و ايزمان] نشسته بهتر از ا

  .رد)يدا کرد در آن پناه بگيپ يا محل پناهي يکه پناهگاه يو کس سازد ياو را هالک م
ن يهستند و بدحالتر يشتريگر دچار شدت بيد  ياز آنها از بعض يبعض يعني« :» گفته است تح الباريدر «فابن حجر 

 بهتـر راه رونـده ازسـبب همـان ستاده اسـت بـه يکه ا يک شدنش است، سپس کسيبر تحر يرا آن سببيآنها دونده است، ز
جنگـد و نشسـته اسـت، يکه نگاه کننـده اسـت و نمـ  يستاده است، سپس کسيکتر است و آن ايبه آن نزد است، سپس آن که 

 يداريـ خواب و ب نيبقرار دارد که  ينگرد و در حالتيکند و نميکند و خود را حاضر نميکه از آن اجتناب م يسپس کس
  .2در حال خواب است»و  شود و راضی بودهگرفتار نمیدر آن  يچ اتفاقيه يکه برا ياست، سپس کس

ُ  قَالَ د: «يفرمايم امبرياست که پ يگريث د ي[حد  (هللا فرموده است: من بـر اسـاس گمـان  3»بِي َعْبِدي َظنِّ  ِعْندَ  أَنَا َّ
م و آن را بزرگتـر از آنچـه ياد کنـ يـ جان فتنـه را زيرسد که ما هرچه هيث به ما مين حد يکنم)، از ايام به من رفتار مبنده
  4شود.]يشتر ميما ب يم، هالکت از فتنه براينان خاطر دور شويم و هر چه از اطميان کنيت باس

  حق. يها: بازگشت به سومانع پنجم از موانع فتنه
آورده اسـت کـه  ي، از ابو جرو مـازن6آورده است  در مسندش يعليکه ابو  يتياز روا 5»لبداية والنهايةدر «اابن كثير 

 دهـم کـه از رسـول هللاي] گفت: تو را به هللا قسم مر[ي] به زب[يدم، علي] را در جنگ جمل د بر[ي] و ز[ي«عل :گفت 
نم و يـ بينجا نمير از ايبه غ يي، گفت: بله و آن را در جايکه تو ظالم هست يدر حال يجنگيگفت: تو با من ميدم که ميشن

  .»ر کردند]ينه آنان را با هم درگ[و بعد از آن منافقان شبا نمود  ي] خودداريسپس [از جنگ با عل
ک يـ ] نزد ر[يـ ارانش به طلحـه و زبيو  يعل ي«وقت آورده است که گفت: يبا سندش از ابوحرب بن اسود دؤل يهقيب

نشسته بـود  که بر قاطر رسول هللا يرون آمد در حالي] ب[يک شدند، عليگر نزد يد  ياز صفوف به بعض يشدند و بعض
ک يـ ] را صـدا زدنـد، بـه هـم نزد بر[ياو ز يهستم و برا يد و من عليرا صدا بزن ير بن عوامزبمن  يبرا: و ندا سر داد 

؟ او گفت: چگونه يداريرا دوست م يا عليبر! آيز  يشان به هم برخورد کرد، او گفت: ايهايسوار  ينيکه ب  ييشدند تا جا
-ياد نميرا  ن سخن رسول هللايا اياو گفت: «آباشد؟  يم ماينيد   ادرم است و بريدوست نداشته باشم پسر خاله و پسر عمو

] گفت: بله و قسـم بـه هللا، ر[ي»؟ زبيکه تو ظالم هست يدر حال يشويکه گفت: «قسم به هللا تو با او وارد جنگ م يآور
بـا تـو  شـد، قسـم بـه هللا يادآوريـ م يحاال برا يآن را فراموش کردم، ولشنيدم  از زمانی که از آن را از رسول هللاهمانا 

ر يـ ها را شکافت [و بعد از آن منافقان شبانه آنان را بـا هـم درگاش برگشت و صفيسوار ي] بر رور[يجنگم، و زبينم
  .7کردند]»
 شجاع بود و نزد صحابه ريترسد، زبينم ياچ مالمت کنندهياز مالمت ه ياست که کس يينجا، جايقسم به هللا ا... 

ا يـ روح و پژمرده است يند: او بيا بگويترسو است،  يند: فالنينداشت که مردم بگو ييابان يو از ا داشت  يمنزلت و مقام
  !گفتن آنها را دارد  ييکه هر کس توانا ييبه مانند آن، سخنها

  .گردن نهاد  ث رسول هللايش روشن شد، باطل را ترک نمود و منصرف شد و بر حد يحق برا يبلکه وقت

  است. يم اطاعت از هللا تعالها: لزومانع ششم از موانع فتنه
  .ست)ين ياش کافبنده يا هللا براي(آ)  36( الزمر /  أََلْيَس هللاُ بَِكاٍف َعْبَدهُ : د يفرمايم يهللا تعال

  .باشد»يت ميت بر حسب عبود ي«کفا: گفته است  ... ابن قيم رحمه هللا
فرمـوده  شـود، رسـول هللايشـتر مـ يز بيـ انسـان ن يبودن هللا متعال بـرا يشتر شود کافيب يه اطاعت از هللا تعالچهر 

  .باشد)يمن م يمانند هجرت کردن به سو ]يعبادت در هرج [و سخت( 8»إِلَىَّ  َكِهْجَرةٍ  اْلَهْرجِ  فِى اْلِعبَاَدةُ « :است 
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ِ  ُسْبَحانَ تابانه بلند شد، سپس فرمود: «يب يشب امبريپ ِزلَ  َماَذا َّ ةَ  أُنـْ نْ  اللَّْيلـَ اذَا تَنِ اْلفِـ  مـِ تِحَ  َومـَ نْ  فـُ َزائِنِ  مـِ وا اْلخـَ  أَْيِقظـُ
ْنيَا فِي َكاِسيَةٍ  فَُربَّ  اْلُحَجرِ  َصَواِحبَاتِ  امشـب نـازل خواهـد شـد و  يا(پاک و منزه است هللا! چه فتنه 1»اْآلِخَرةِ  فِي َعاِريَةٍ  الدُّ
ده باشـد و در يا لبـاس پوشـ يـ در دن يبسا کسـ د، پس چه يدار کنيها را ب[دربشان] باز خواهد شد؟ صاحبان خانه يچه خزائن

  .ان باشد)يآخرت عر
از  يرد، وليکند تا فتنه صورت نپذ ياست که کمک م ين اموريشود که نماز شب از بزرگتريث استفاده مين حد ياز ا

قـال، و  ل ويـ هـا و قگرداننـد و بـه صـحبت يبر م يردم در هنگام فتنه از اطاعت هللا رومشتر يد گفت که بيتأسف با يرو
  .هللا المستعان کند.يشوند که به آنها کمک نميمشغول م يه و زارياد بر آوردن، و گريفر

از آنهـا،  يآنهـا قـرار گـرفتن و عـدم دور اطـرافرخواهـان امـت و يک شـدن بـه خيـ هـا: نزد مانع هفتم از موانع فتنه
  ها است.مخصوصاً در فتنه

  .)(برکت همراه بزرگان شما است  2»البركة مع أكابركمفرمود: « امبريابن عباس آورده است که پ... 
هستند که در امور مـاهر  ي«برکت همراه بزرگان شما است، کسان :آن را شرح داده است  3»فيض القديردر «مناوي 

 ت يت آنهـا هـدايد و از هـدايـ د و به فکـر آنهـا اقتـدا کنيکنند، پس با آنان مجالست کنياد شدن اجر محافظت ميهستند، از ز
  .د»يشو

 يم و بعضينيگزياز سخنانش را بر م يبعض يو هر کس وجود ندارد، مگر رسول هللا يم که معصوميما اعتقاد دار
با تـوهم برای ما که  يما و بر پسند ما و بر مصالح يقهيبر نظر ما و بر سل] امبري[پث يم، و آن احاد يکنيگر را رد ميد 

  .دارد  ياند، برترخته شدهيو نکوهش آم
ُسوِل َوإِلَى أُوِلي األَْمِر  :د يرا بشنو ين سخن هللا تعاليا َوإِذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن األْمِن أَِو اْلَخْوِف أََذاعُوا بِِه َولَْو َردُّوهُ إِلَى الرَّ

کـه  ي(و هنگـام)  83( النساء /  ُم الشَّْيَطاَن إِال قَِليالً هُ التَّبَْعتُ ِمْنُهْم لَعَِلَمهُ الَِّذيَن يَْستَْنِبُطونَهُ ِمْنُهْم َولَْوال فَْضُل هللاِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُ 
ن سخنان را] به رسول يدهند و اگر [ايرسد، آن را انتشار ميبه آنان م است، دنيا ترسيدن يکه موجب نترس ي[خبر] کار

دانست و اگر فضل هللا و رحمتش بر  آن را خواهند  ،که اهل استنباط هستند  ي، کسانو صاحبان امر از خودشان برگردانند 
  .د)يکرد يت ميطان تبعياز ش ه]ي[بق ياندکتعداد بجز  ،شما نبود 

از طرف هللا بر بندگانش، در مـورد عمـل  ينجا ادب کردنيد: «در ايگويه مير آيدر تفس ... شيخ ابن سعدي رحمه هللا
 يت و شـاد يکه به امن ياز امور مهم و مصالح عموم يرکه اگر ام ن است يآنها ا يستهيان شده است و شايست آنها بيناشا
وع ندهند، بلکه آن را به رسول يد، ثابت قدم گردند و با عجله آن را شيبه آنها رسباشد  يم  يبتيکه از مص  يا ترسين  امؤمن
متانـت ل و ، عقيرخواهيکه اهل فکر، علم، خ يکسانهمان که از خودشان است، رجوع دهند،  ياالمر يو به اول --هللا 

که مربوط به ادب است،  يابه قاعده امر نيا .دانند يشناسند و مصالح و ضد آن را ميکه امور را م  يکسان  هستند و همان
آن به اهل آن بازگردانده شود و به اهل آن سـپرده  ،ده شد يفهم يزياز امور چ ين است که اگر در امريداللت دارد و آن ا

 يشـتريتـر اسـت و بـه سـالمت از خطـا مناسـبت بکيـ ن به درست بودن نزد يرد و ايگصورت ن يش دستيشود و بر آن پ
شوند، آمده است و امر نموده است که قبل از يده ميآنها شن  ياز عجله و سرعت دادن به نشر امور وقت  يدر آن نه  ...دارد 

ن يـ ا ايـ ش قـدم شـود و يآن پـ  د دريـ آن مصلحت است و انسان با ايرد که آيذ ستن در آن، تأمل صورت پيتن و نگرسخن گف
  .4»؟کند  يد از آن خودداريست و بايگونه ن

  ها: دعا نمودن.[مانع هشتم از موانع فتنه
ُذوا«فرموده است:  امبريپ ِ  تَعَوَّ َّ د چه آشکار باشـند و يها به هللا پناه ببر(از فتنه 5»بََطنَ  َوَما ِمْنَها َظَهرَ  َما اْلِفتَنِ  ِمنَ  بِا

د بـه هللا متعـال پنـاه يهستند، با يپنهان ييکه آشکار هستند و چه آنها ييها، چه آنهاحفظ شدن از فتنه يد براياچه پنهان). ب
کـه  يگردد بـه شـرطيمستجاب مگيرد، که برای کار حالل و خير صورت می ييم که هر دعايد بدانين را هم بايبرد، و ا

م يـدعُ بـإِثم، أَْو قَِطيعـِة  رموده است:ف رد، زيرا پيامبريدر استجابت دعا، عجله صورت نپذ  ا لـَ ِد مـَ «ال يَزاُل يُْستََجاُب ِللَعبـْ
 

  ) .  8/   3(    بخاری(بخارايی)رواه ال -  1
  8) ، وأبو نعيم (  62/  1) ، والحاكم (  36) ، والقضاعي في " مسند الشهاب " (  165/  11) ، والخطيب في" تاريخ بغداد " (  559رواه ابن حبان (  -  2
  ح . ) بسند صحي   171 /
  ) .   220/   3" فيض القدير " (    -  3
  ) .  113/   2" تيسير الكريم الرحمن " (   -  4
  .(مترجم) 7392ح مسلم ي صح  -  5
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ی رحـم دعـاء نمايـد، شود، مگر آن که بـرای گنـاه و قطـع صـلهَرِحم، ما لَْم يَْستعِْجْل» ([دعا] هميشه برای بنده اجابت می
ْد [البته] به شرطي که شتاب و عجله ننمايد) گفته شد: ای رسول هللا! عجل ْوت، َوقـَ ْد دعـَ ه نمودن چيست؟ فرمود: «يَقُول: قـَ

(بگويـد: همانـا دعـا کـردم و دعـا کـردم و نديـدم کـه بـرايم  1َدَعْوُت فَلَم أََر يَْستَِجيُب لي، فَيَْستَْحِسُر ِعْند ذلك، ويََدعُ الدَُّعاَء»
  کند).اجابت شود، پس در اين اثناء خسته شده و دعا نمودن را ترک می

  2]کند.ترين مردم کسی است که برای رفع مشکالتش، حتی دعا نمیز گفته است: ضعيفبزرگی ني
مسلمانان را از  يکنم تا من و شما و تماميدرخواست م يو از هللا تعال  رسانميمان  يخود را به پا  يفهين سخن وظيبا ا

آن بوده و بر آن  يول يرا ويح گرداند، زاصال ما را ياعمال و قلبها .د، چه آنها آشکار باشند و چه پنهانيها حفظ نمافتنه
  .قادر است 

  . صحبه أجمعين آله و   لى نبينا محمد و صلى هللا ع
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