بسم ﷲ الرحمن الرحيم

ﻣوضع گيری ﻣؤﻣن در برابر فتنهها
تأليف :عبدﷲ بن صالح العبيﻼن
راجعه شيخ عبدالعزيز بن باز رحمه ﷲ
مترجم :ابو عمر تهرانی
حق چاپ و نشر برای هر سايت اينترنت و انتشارات و ﻣؤسسهی خيريهای رايگان است
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مقدمهي مترجم:
سﻼم و صلوات بر ﭘيامبر و بر آل و تمامﻲ اصحابش ،شهادت مﻲدهم که معبود و ﭘرستش شوندهي برحقـ ﻲ جـز ﷲ
تعالﻲ وجود نداشته و شهادت مﻲدهم محمد – دلسوز در دعوت و شمشير در کـارزار – بنـده و فرسـتادهي وي مـ ﻲباشـد،
طبق احاديث نبوي آمدن فتنه امري حتمﻲ است ،ولﻲ چگونه مﻲتوان از آنها در امان ماند و خـود را از آنهـا حفـظ نمـود،
براي سالم ماندن در اين امر مهم اي ن کتاب ،نوشته شده است و آن را ترجمه نمودم تا براي فارسﻲ زبانان وسيلهاي براي
دفع فتنه به وجود بيايد ،از ﷲ متعال مسألت مﻲنمايم تا براي من و شما اجري در ترجمه ،خواندن و عمـل کـردن بـه آن،
قرار دهد و در آخرت وسيلهاي براي نجات ما شود.
مقدمهي مؤلف:
حمد و ستايش براي ﷲ است ،او را حمد گفته و از او کمک مﻲجوييم و از او طلـب هـدايت مـ ﻲنمـاييم و از او طلـب
شرهاي درونيمان و اثرات بد اعمالمان ،کسﻲ را که ﷲ هدايت کند ،گمراه کنندهاي
آمرزش مﻲکنيم ،به ﷲ ﭘناه مﻲبريم از ّ
نخواهد داشت و کسﻲ را که گمراه سازد ،هدايت کنندهاي براي وي وجود ندارد .گواهﻲ مﻲدهم کـه ﭘرسـتش شـوندهي بـر
حقﻲ جز ﷲ وجود نداشته و يگانه و بﻲشريک است و گواهﻲ مﻲدهم که محمد بنده و فرستادهي وي مﻲباشد.
اما بعد:
محاضرهاي در شهر رياض با عنوان »موقف المؤمن من الفتنة« برﭘا کردم و دربـارهي آن سـخنرانﻲ نمـودم ،بـرادر
شيخ احمد بن جزاع رضيمان ،مدير دفتر همکاري در دعوت در حائل ،نسخههاي آن را تهيه نموده و زحمـت نشـر آن را
کشيد ،ﷲ به او ﭘاداش خير بدهد و تمامﻲ ما را اهل علم نافع و عمل صالح قرار بدهد .همچنين از ﷲ تعالﻲ طلب مﻲنمايم
ت برترين ﭘيامبر را براي آنها مقدور گرداند .صلى ﷲ و سلم
که احوال مسلمين را اصﻼح گرداند و فهم دين و عمل به سن ِ
و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
نويسنده :أبو عبدالرحمن عبدﷲ بن صالح العبيﻼن
حائل  1413 / 7 / 17هـ
اما بعد:
اس أ َ ْن ُيتْ َر ُكوا أ َ ْن َيقُولُوا آ َمنﱠا َو ُه ْم ﻻ يُ ْفتَنُونَ * َولَقَ ْد فَتَنﱠا الﱠذِينَ ِم ْن قَ ْب ِل ِه ْم
ب النﱠ ُ
ﷲ سبحانه در کتابش مﻲفرمايد :الم * أَ َح ِس َ
ص َدقُوا َولَيَ ْعلَ َم ﱠن ْالكَا ِذبِينَ  ) العنكبوت ) ( 3 -1الف ،ﻻم ،ميم * آيا انسانها ﭘنداشتند که بگويند ايمان آورديم
فَلَ َي ْعلَ َم ﱠن ﷲُ الﱠذِينَ َ
و آنها به حال خود گذاشته شوند و مورد آزمايش و فتنه قرار نگيرند * همانا بـر کسـانﻲ کـه قبـل از آنهـا بـودن فتنـههـا و
آزمايشاتﻲ نازل کرديم تا ﷲ کسانﻲ را که راست مﻲگويند را مشخص گرداند و دروغگويان را ]نيز[ مشخص گرداند(.
ع ٍام َم ﱠرةً أَ ْو َم ﱠرتَي ِْن ث ُ ﱠم ﻻ َيت ُوبُونَ َوﻻ ُه ْم َي ﱠذ ﱠك ُرونَ  ) التوبـة
همچنين ﷲ تعالﻲ مﻲفرمايد :أَ َوﻻ َي َر ْونَ أَنﱠ ُه ْم يُ ْفتَنُونَ ِفﻲ ُك ِّل َ
) (126آيا نمﻲبينند که در هر سال يکبار يا دوبار دچار فتنه مﻲشوند ،سﭘس توبه ننموده و آنها ﭘند نمﻲگيرند(.
اب أ َ ِلـي ٌم ) النـور ( 63
عـ َذ ٌ
ُصـيبَ ُه ْم َ
صـيبَ ُه ْم فِتْ َنـةٌ أ َ ْو ي ِ
ع ْن أَ ْم ِر ِه أَ ْن تُ ِ
همچنين ﷲ تعالﻲ مﻲفرمايد :فَ ْليَ ْح َذ ِر الﱠذِينَ يُخَا ِلفُونَ َ
)ﭘس کسانﻲ که با امر او مخالفت مﻲکنند بايد بترسند که به آنها فتنهاي برسد و يا دچار عـذاب دردنـاکی شـوند( .ﭘيـ امبر
ص َب َر فَ َواهًا«) 1خوشبخت کسﻲ است که از فتنهها حفـظ شـود و
نيز فرموده استِ » :إ ﱠن ال ﱠ
س ِعي َد لَ َم ْن ُج ِنّ َ
ى فَ َ
ب ْال ِفتَنَ َولَ َم ِن ا ْبت ُ ِل َ
کسﻲ که ]به آن[ مبتﻼ گردد و صبر نمايد] ،ﭘاداش وي[ عظيم خواهد بود(.
برادران صاحب علم و دعوتگران:
درصدد بيان معنﻲ فتنه و تقسيم نمودن آن و ﭘرداختن به مسائل مربوط به آن نيستم ،دربـارهي ايـ ن امـر صـحبت شـده
است و کتابهاي زيادي وجود دارد و امري تکراري مﻲباشد ،فقط مﻲخواهم دربارهي امري استوار صـحبت کـنم کـه هـر
مؤمنﻲ که براي دينش غيرت دارد و هر مؤمنﻲ که مﻲخواهد همهي مسلمانان در حق قرار گرفته و بـه سـوي حـق روي
کنند] ،جوياي آن است[ .با فرقه فرقه شدن ،دين مﻲشکند ،عقيده شکسته میشود و خيري که در بين مسلمانان است از بين
مﻲرود.
امروز با تاسف بسيار – به صراحت مﻲگويم - :در فرقه فرقه شدن ]دين هستيم[ ،ﻻ حول وﻻ قوة إﻻ با )هيﭻ نيرو و
تغييری وجود ندارد مگر به اذن ﷲ( ،شمشيرهاي آن روييده است و امارتهاي آن آشکار گشته است و اگر آن را حـاﻻ از
بين نبريم و شر آن را دفع ننماييم ،ﭘشيمانﻲ گريبان ما را میگيرد و نتيجهی آن اين میشود که بايـ د فرزنـدان خـود را در
 - 1رواه أبو داود )  ، (4263والطبرانﻲ فﻲ " الكبير " )  / 20رقم  ، ( 598وأبو نعيم فﻲ " الحلية " )  ( 175 / 1عن المقداد بن اﻷسود  ،بسند صحيح.
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فرقه فرقه شدن و گرفتار احزاب شدن ببينيم ،که اين تعدد احزاب ،خللﻲ در امر مهمﻲ از امور بزرگ عقيده ايجاد مﻲکند
و آن وﻻء)دوستﻲ( و براء)بيزاري( است ،بدين شکل مﻲشود که براي غير ﷲ تعالی دوسـت مـ ﻲداريـ م و بـراي غيـ ر ﷲ
تعالی بيزار مﻲشويم.
هدفﻲ در اين سخن ندارم ،مگر خير خواهﻲ براي برادرانم و از ﷲ طلب مﻲنمايم تا ما را بـر کلمـهاي واحـد جمـع
کند و بين قلبهاي ما الفت ايجاد نمايد و درونمان را به يکديگر ﭘيوند زند.
در حقيقت ،يک محاضره و يـ ا يـ ک کتـاب بـراي بيـ ان ايـ ن مطلـب و توضـ يح آن کـافﻲ نمـ ﻲباشـ د ،بلکـه بـه کتابهـا و
محاضراتهای زيادي احتياج داريم ،ما نياز داريم تا به حالتﻲ برگرديم که کتابهاي خود را دوباره ورق بزنيم و خودمان را
دوباره مورد حساب و کتاب قرار دهيم و احتياج داريم تا درونمان را به شکلﻲ جديد دوباره ﭘرورش دهيم .اين مسأله ،امر
آسانﻲ نيست ،بلکه مسألهاي خطرناک میباشد و بلکه خطر آن بزرگ است  .اگر اثرات آن را اکنون نبينـ يم و اگـر آن را
از اول معالجه نکنيم و امر آن را يکسره نکنيم ،مشکلی که ﭘديد میآورد ،بزرگ مﻲشود ،ﻻ حول وﻻ قوة إﻻ با .
از تمامﻲ برادران خود درخواست مﻲکنم که اين سخن را تحمل کنند و همراه با ترس از ﷲ تعـالی ،در مطالعـهی آن
صبر نمايند ،زيرا من مﻲخواهم تا بسياري از قضاياي علمﻲ و قواعد منهج را با اختصار و کوتاهﻲ روشن سازم.
به طور اجمالﻲ اين کتابچه شامل مسائل زير مﻲباشد:
الف -سببهاي فتنه – به ﷲ ﭘناه مﻲبريم از آنها – و به بيان چهار عدد از آنها ،برای آن که بحث طوﻻنی نشود ،کفايت
مﻲکنم.
ب – آيا مشروع – يا جايز است – که انسان طلب بﻼ نمايد؟ براي اين مطلب ده نکته را بيان نمودهام.
ج – موانع ايجاد فتنهها که شامل هفت مانع مﻲباشد و آنها:
أول :التزام داشتن به قرآن و سنت و بر منهج نفرات اوليه اسﻼم قرار داشتن.
دوم :نگريستن به عواقب آن.
سوم :استفادهي مردم عصر حاضر از تاريخ گذشتگان ،همان گونه که قرآن داستانهاي اشخاص قبل از مـا بيـ ان مـ ﻲ-
دارد.
چهارم :حفظ کردن عواطف و انتظار کشيدن و عدم به جوش و خروش افتادن.
ﭘنجم :بازگشت به سوي حق.
ششم :ﻻزم بودن اطاعت از ﷲ تعالﻲ.
هفتم :نزديک بودن به خير خواهان امت و ﭘيرامون آنها قرار گرفتن.
 ...در اين مباحث مرواريدها و جواهراتﻲ – از ﭘيشينيان امت و علمايی که بـر مـنهج آنهـا قـرار دارنـد – آورده شـده
است که شايستهي توجه است و باسد برای آن همت گمارد .اين مباحث خﻼصهای میباشد که در آن فيض فراوانی وجود
دارد و از اموری است که به آن امر شده است .ﭘروردگار ما تبارک و تعالﻲ مﻲفرمايد :وما أوتيتم اﻹسراء ]) 85آنچـه
به شما از علم[ داده شده است] ،کم مﻲباشد[(.
و مﻲگويم :توفيق از جانب ﷲ تعالی است.
سببهاي فتنه:
سبب اول :تبعيت از هواي نفس و فاسد بودن نيت )يا هدف(.
سـبِي ِل
ﷲ تعالﻲ مﻲفرمايد :يَا َد ُاو ُد إِنﱠا َجعَ ْلن َ
ض فَا ْح ُك ْم َبيْنَ النﱠ ِ
َاك َخ ِليفَةً فِﻲ اﻷ َ ْر ِ
ُضـلﱠ َك َ
ق َوﻻ تَت ﱠ ِبـ ِع ْال َهـ َوى فَي ِ
عـ ْن َ
اس بِ ْال َح ّ ِ
ﷲِ ) ص ) ( 26 /اي داود! ما تو را جانشينﻲ بر زمين قرار داديم ،ﭘس بين مردم از روی حق ]و عدالت[ حکم کن و از
هواي ]نفست[ تبعيت نکن که تو را از راه ﷲ گمراه مﻲسازد(.
علَى ِع ْل ٍم ) الجاثية ) ( 23 /آيا ديدهاي کسﻲ را که
همچنين ﷲ متعال مﻲفرمايد :أَفَ َرأَي َ
ضلﱠهُ ﷲُ َ
ْت َم ِن اتﱠ َخ َذ ِإلَ َههُ ه ََواهُ َوأَ َ
هواي ]نفسـ[ـش را معبود خود قرار مﻲدهد و ﷲ از روي آگاهﻲ او را گمراه ساخته است(.
هواي نفس کور و کر مﻲنمايد و باعث مﻲشود تا صاحب آن بدي را نيکﻲ ديده و نيکﻲ را بدي ببنيد ،براي بيان ايـ ن
اصل و توضيح آن دانشمندي است که قسم به ﷲ مانند آن است که بين ما زندگﻲ مﻲکند – منظورم شيخ اﻹسﻼم أحمد بـن
عبدالحليم ابن تيمية رحمه ﷲ مﻲباشد  -گفته است» :کسﻲ که به نيکﻲ امر مﻲکند و از بدي باز مﻲدارد ،شايسته است بـه
آنچه امر مﻲکند دانا باشد و به چيزي که نهﻲ مﻲکند نيز عا ِلم باشد ،در آنچه امر مﻲکند مدارا نمايد و در آنچه نهﻲ مﻲکند
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نيز مدارا کند ،در آنچه که امر مﻲکند بردبار باشد و از آنچه که نهﻲ مﻲکند نيز صبور باشد ،بايد قبل از امر نمودن علـم
وجود داشته باشد و در هنگام امر مدارا صورت گيرد و بعد از امر بايد صبر ﭘيشـه گـردد .اگـر ]شـخص امـر کننـده علـم
نداشته باشد و[ عالم نباشد ،نبايد از چيزي که نزد او علمﻲ وجود ندارد ،تبعيت کند ،اگر عالم باشد ولﻲ مدارا ننمايد ،مانند
ﭘزشکﻲ است که مدارا نمﻲنمايد و بر مريض سخت گرفته و مريضﻲ چيزي را از او قبول نمﻲکند و ماننـد معلمـ ﻲ اسـت
که سخت گرفته و دانش آموز چيزي از او قبول نمﻲکند ،ﷲ تعالﻲ به موسﻲ و هارون مﻲفرمايد :فَ ُقـوﻻ َلـهُ َقـ ْوﻻً لَيِّ ًنـا
لَعَلﱠهُ يَتَ َذ ﱠك ُر أَ ْو يَ ْخشَى ) طه ) ( 22/و با او با نرمﻲ سخن بگوييد ،باشد که ﭘند ﭘذيرد و يا بترسد( ،سﭘس اگر امر نمود و يا
نهﻲ کرد و در نتيجهي آن مورد آزار قرار گرفت ،گريزي نيست که بايد صبر نموده و شکيبايﻲ کند ،همـان گونـه کـه ﷲ
عـ ْز ِم اﻷمـور) 
ع ِن ْال ُم ْنك َِر َوا ْ
صﻼة َوأْ ُم ْر ِب ْال َم ْع ُر ِ
ﻲ أَقِ ِم ال ﱠ
صا َب َك ِإ ﱠن َذ ِلـ َك ِمـ ْن َ
ص ِب ْر َ
وف َوا ْنهَ َ
علَى َما أ َ َ
تعالﻲ مﻲفرمايدَ  :يا بُنَ ﱠ
لقمان ) (17 /اي ﭘسرم! نماز برﭘا دار و به نيکﻲ امر کن و از بدي باز بدار و بر چيزي که به تو مﻲرسد ،صـبور بـاش،
اين از کارهاي مهمﻲ است که بايد به آن همت گمارد(.1
ﷲ متعال در جايﻲ ديگر ،ﭘيامبرش را در برابر آزار مشرکان به صبر امر مﻲنمايد و او امام امر کنندگان به نيکﻲ و
نهﻲ کنندگان از بدي است ،انسان بايد اول کاري را انجام دهد که ﷲ به او امر فرموده است و هدفش ،بايد اطاعـتِ از ﷲ
تعالی در آنچه به او امر نموده است ،باشد و ]مؤمن[ دوست مﻲدارد با امری که به او میشود ،اصﻼح گردد و يا اقامهي
حجت بر وي صورت ﭘذيرد ،اگر آن را براي طلب رياست براي خودش و يا چيزهايﻲ شبيه آن ،انجام دهد و آن را براي
غير از ]ﷲ تعالﻲ انجام دهد[ دچار کوتاهی مﻲشود و ﷲ متعال از وي قبول نمﻲکند ،همچنين اگر آن را براي خوشـنامﻲ
نزد مردم و ريا انجام دهد ،عملش باطل مﻲگردد ،سﭘس اگر خطا نمود يا آزار ديد و يا به او نسبت خطا داده شـد و هـدف
او فاسد باشد ،خودش را ]انجام بر خطا[ توجيه مﻲنمايد و شيطان نزد وي آمده و هـدف انجـام امـور دينـ ﻲ وي مـ ﻲشـود،
سﭘس هواي نفسش به سراغ وي آمده و او آن را طلب مﻲنمايد تا بر آنچه آزارش مﻲدهد وي را ياري نمايد و چه بسا که
بر حقوق آزار دهنده تجاوز نمايد؛ اين چني ن است وضع صاحبان آراء مختلف که هر کدام از آنها فکر مﻲکنند که بر حـق
بوده و او بر سنت قدم مﻲگذارد ،در بين بيشتر آنها هواي نفسشان آنها را در طلب جاه ـي ا رياسـت و آنچـه بـه آن مربـوط
است ياري مﻲنمايد ،هدف آنها اين نيست که كلمة ﷲ هﻲ العليا 2بوده و تمامﻲ دين بايد براي ﷲ باشد .هر کس که با آنـان
مخالفت کند ،بر وي بغض مﻲنمايند ،حتی اگر مخالف آنان مجته ِد داراي عذر باش که ﷲ تعالی بر وی غضب نمینمايد و
از هر کسی که موافق آنها باشد ،راضﻲ مﻲشوند ،حتی اگر شخص مخالف جاهل و دارای نيت بد باشـ د ،همـان کسـی کـه
علمی ندارد و دارای نيت ﭘليد میباشد .نيازمند آن مﻲشوند که کسانﻲ را ستايش کننـد کـه ﷲ تعـالی و رسـولش آنـان را
ستايش نکردهاند ،و کسانﻲ را نکوهش کنند که ﷲ تعالی و رسولش آنان را نکوهش نکردهاند ،دوستﻲ و دشمنﻲ آنان بـر
اساس هواي نفس مﻲشود و نه بر اساس دين ﷲ تعالی و فرستادهاش ،به مانن ِد حال کافران ،کسانﻲ کـه بـه دنبـال هـواي
نفس خود هستند و مﻲگويند :اين يکی دوست ماست و آن يکی دشمن ما مﻲباشد و نگرشﻲ به آنچه ﷲ تعـالی و فرسـتاده-
اش بر اساس آن دوستﻲ مﻲکنند و دشمنﻲ مﻲنمايند ،ندارند؛ اينجاست که فتنهها بين مردم شروع مﻲشود.
ﷲ تعالﻲ مﻲفرمايدَ  :وقَاتِلُو ُه ْم َحتﱠى ﻻ تَ ُكونَ فِتْنَةٌ َو َي ُكونَ ال ِ ّدينُ ُكلﱡهُ ِ ِ ) اﻷنفال ) ( 39 /و بـا آنـان بجنگيـ د تـا فتنـهاي
باقﻲ نمانده و تمامﻲ دين براي ﷲ باشد(.
اگر دين تمامﻲ آن براي ﷲ متعال نباشد ،فتنه است ،اصل دين اين گونه است که بايـ د دوسـت داشـتن بـراي ﷲ تعـالی
باشد ،بغض نمودن براي ﷲ و دوستﻲ و دشمنﻲ براي ﷲ ،عبادت براي ﷲ ،استعانه و کمک جستن براي ﷲ ،ترس براي
ﷲ ،اميد بايد به ﷲ و عطا نمودن و منع کردن براي رضايتمندی ﷲ ،باشد و اين فقط بـا ﭘيـ روي از رسـول ﷲ صـورت
مﻲگيرد که امرش براي ﷲ بوده و نهﻲاش نيز براي ﷲ مﻲباشد و دشمنﻲاش براي ﷲ و اطاعتش اطاعتﻲ از ﷲ است.
کسﻲ که به دنبال هواي نفس باشد ،هواي نفسش او را کور و کر مﻲنمايد و براي آنچه ﷲ تعالی و رسول خواستهاند
خود را آماده نکرده و آن را طلب نمﻲنمايد و به آن راضﻲ نمﻲشود و به آنچه ﷲ تعـالی و رسـولش غضـب نمـودهانـد،
غضب نمﻲنمايد ،بلکه به چيزي راضﻲ مﻲشود که هواي نفس او ،از آن راضﻲ مﻲشود و بر چيزي غضب مﻲنمايد کـه
هواي نفسش بر آن غضب مﻲنمايد ،اين چنين است که در دين بـرای او گمراهـی حاصـل مـ ﻲشـ ود و در نتيجـهی آن ،از
اموری که در دين حق وجود دارد ،راضﻲ نمﻲشود و به چيزي غضب مﻲنمايد که همان سنت مـیباشـد و ايـ ن در حـالﻲ
است که سنت است و سنت از اصول دين مﻲباشد!!! اگر توجه نمايد مﻲفهمد آنچه حق محض است ،دين اسﻼم است ،ولﻲ
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هدف او اين نيست که دين تمامﻲاش براي ﷲ تعالی باشد و سخن ﷲ باﻻترين سـخن باشـد ،بلکـه هـدف و نيـ ت او ،بـراي
نفسش و براي طايفهاش يا براي ريا مﻲباشد تا توسط آن بزرگ شمارده شود و از وي ستايش بـه عمـل آيـ د ،يـ ا آن را از
روي شجاعت و مردانگﻲ انجام دهد براي هدفﻲ دنيوي و نه براي ﷲ متعال ديـن را قبـول مـیکنـد و مجاهـدي در راه ﷲ
تعالی نمﻲباشد و چگونه خواهد بود کسﻲ که به سوي حق و سنت دعوت مﻲدهد در حـالﻲ کـه همـراه او همزمـان حـق و
باطل مﻲباشد و همراه وي سنت و بدعت مﻲباشد و با چيزي که دشمنﻲ مﻲکند که هم حق میباشد و هم باطل و هم سنت
میباشد و هم بدعت.
اين احوال کسانﻲ است که با يکديگر اختﻼف دارند و دين خود را فرقه فرقه نموده و هر کدام ﭘيرو کسـ ﻲ مـ ﻲشـود و
بعضﻲ از آنها بعضﻲ ديگر را تکفير نموده و بعضﻲ از آنها بعضﻲ ديگر را فاسق مﻲدانند ،ﷲ تعالﻲ دربارهي آنان مﻲ-
صـينَ َلـهُ الـ ّدِينَ ُحن ََفـا َء
َاب ِإﻻ ِم ْن َب ْع ِد َما َجـا َءتْ ُه ُم ْال َب ِّينـَ ةُ * َو َمـا أ ُ ِمـ ُروا ِإﻻ ِل َي ْعبـُ دُوا ﱠ َ ُم ْخ ِل ِ
فرمايدَ  :و َما تَف ﱠَرقَ الﱠذِينَ أُوتُوا ْال ِكت َ
ص َﻼةَ َويُؤْ تُوا ﱠ
الز َكاةَ َوذَ ِل َك ِدينُ ْالقَيِّ َم ِة ) البينة ) ( 4 - 3 /و اهل کتاب فرقه فرقه نشدند ،مگر بعد از آن که براي
َويُ ِقي ُموا ال ﱠ
آنها روشنﻲ آمد * و امر نشدند ،مگر به آن که ﷲ را خالصانه و حق جويانه عبادت کنند و نماز بخوانند و زکات بدهند و
اين است دينﻲ استوار(.
سبب دوم :افراط و تفريط:
بايد دانست غلو کردن در دين از به گناه افتادن انسان در گناه بدتر است ،به همين دليل شيخ اﻻسـﻼم ابـن تيميـ ه مـ ﻲ-
گويد» :گرفتار هوي شدن در دين بزرگتر از گرفتار آمدن در شهوات مﻲباشد«.1
ﷲ از غلو در دين بر حذر داشته است و ﭘيامبر فرموده است» :إياكم والغلو فـﻲ الـدين  ،فإنـه أهلـك مـن كـان مـن
قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم«) 2شما را از غلو کردن در دين بر حذر مـ ﻲدارم ،زيـ را آن افـراد
قبل از شما را هﻼک نمود و باعث شد تا خونهايشان را بريزند و محرمهايشان را حﻼل سازند(.
شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه رحمه ﷲ گفته است» :کفر ،فسق و عصيان وقتﻲ سبب شر و دشمنﻲ مـ ﻲگردنـد کـه مـردي يـ ا
طايفهاي گناه مﻲکنند و ديگران در برابر آن سکوت کرده و امر و نهـ ﻲ نمـ ﻲنماينـد ،و ايـن عمـل آنهـا گنـاه مـ ﻲباشـد .در
نتيجهي آن ،فرقه فرقه شدن و اختﻼف و شر ايجاد مﻲگردد ،و اين از بزرگترين فتنهها و شرها هم در قديم و هم در حال
حاضر است .انسان گاهی دچار ظلم و جهل مﻲشود و ظلم و جهل داراي انواعﻲ هستند .اولين ظلم ترک امر ]به نيکی[ و
نهﻲ ]از بدی[ مﻲباشد و جهل از آن نيز نوعﻲ ]از جهل است[ و بدين صورت اسـت کـه ظلمهـاي ديگـری در ﭘـس آن بـه
وجود میآيد و به همين ترتيب جهلهاي ديگري با آنها همراه میشوند«.3
خﻼصهی اين امر اين گونه است که سه دسته وجود دارند ،طايفهاي در بدي گرفتـار شـده ،طايفـهاي هنگـام انجـام آن
بدی ساکت مﻲمانند و طايفهاي ديگر آن را زشت میشمارند ،ولﻲ زشت شمردن آنها ،باعث نمیشود تا از آن عمل زشت
جلوگيری کنند و اين در حالی است که برای آن عمل بد در دين نهی وجود دارد و اين رفتار سه گانه باث میشود تا امـ ر
از حد تجاوز کرده و فتنه حاصل شود.
 ...شکﻲ نيست که گروه چهارمﻲ نيز وجود دارند که در زشت شمردن آن ﭘليدی ،به کتاب ﷲ و سنت فرستادهاش
رجوع میکنند و به آنان توفيق داده میشود.
سﭘس وي رحمه ﷲ مﻲگويد» :کسﻲ که در فتنههاي بوجود آمده تدبر نمايد ،سبب به وجود آمدن آنها را مﻲبيند و مﻲ-
بيند که اميران امت و علماي آن و عمومﻲ که از آنها تبعيت مﻲکنند ،گرفتار آن شدهانـد .ايـن امـر در مواجهـه بـا فتنـههـا
اصل مﻲباشد«.4
همچنين گفته است» :اين قسمت در بسياري از دولتهـا ايجـاد مـ ﻲگـردد و در بـ ين تعـداد زيـ ادي از اميـ ران و علمـا و
عبادت کنندگان آنان ايجاد مﻲگردد – منظورم کسانﻲ است که در زمان آنها بودهاند – ،در نتيجه در بين امت فتنهها ايجاد
مﻲگردد .گروهﻲ در آنچه که ]در دين[ از آن نهﻲ شده است تفکر نمینمايند و در نتيجه ،انجام دهندگان آن اعمـال زشـت
را نکوهش نکرده و بر آنها بغض نمﻲنمايند و گروهﻲ در آنچه که ]دين[ به آن امر کرده است تفکر نمینمايند و در نتيجه
 " - 1اﻷمر بالمعروف والنهﻲ عن المنكر " ) ص . ( 27
 - 2رواه أحمد )  ( 1851و)  ، ( 3248والنسائﻲ ) 268 /5و ، ( 269وابن ماجه )  ، ( 3029وصححه ابن حبان )  ، ( 1011والحاكم )  ، ( 466/1وهو
كما قاﻻ .
 " - 3الحسبة فﻲ اﻹسﻼم " ) . ( 88
 " - 4الحسبة فﻲ اﻹسﻼم " ) . ( 88
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انجام دهندگان آن ]اعمال بد[ را دوست میدارند ،سﭘس گروه اول نيکﻲها را بدي میﭘندارند و گـروه دوم بـديها را نيکـ ﻲ
مﻲبينند«.1
در سخنانش دربارهي بيان و آشکار نمودن آنچه علماي بزرگ انجام مﻲدهند و بعضﻲ از مردم در ابتدا آن من ِکر مﻲ-
شوند اين وجود دارد که مﻲگويد» :بين آن که عا ِلم عدهای از مردم را از امری نهی ننمايد بدين دليل که ترس از مفسدهای
بزرگتر وجود دارد و اجازهي او به انجامش فرق وجود دارد«.2
 ...بين ترک عا ِلم از نهﻲ بديﻲ که در آن مفسدهاي وجود دارد و مرتبت کردن آن به بديﻲ بزرگتر و بين اجازهاش بـه
آن فرق وجود دارد.
انجام نهﻲ واجب مﻲشود و اين براي
سﭘس رحمه ﷲ مﻲگويد» :اين در حالتهاي مختلف فرق مﻲکند در حالتﻲ ديگر
ِ
حرام بودن چيزي يا حرام بودن اعتقادي و ترس از انجام آن است يا اميد داشتن به ترک يا بـه اقامـهي حجـت در بعضـ ﻲ
مواقع میباشد ،به همين دليل حالتهاي ﭘيامبر در امر ،نهﻲ ،جهاد ،عفو وي ،اقامهي حدود و رحمتش فرق مﻲکرد«.3
سبب سوم :موجود نبودن منهج صحيح و تبعيت از متشابهات.
ُ
ُ
ْ
ﱠ
َ
ُ
ب َوأخ َُر ُمتَشَابِ َهاتٌ فَأ ﱠما الذِينَ فِﻲ قُلوبِ ِه ْم
َاب ِم ْنهُ آيَاتٌ ُمحْ َك َماتٌ ه ﱠُن أ ﱡم ال ِكتَا ِ
علَي َْك ْال ِكت َ
ﷲ تعالﻲ مﻲفرمايد :ه َُو الﱠذِي أ َ ْنزَ َل َ
الرا ِس ُخونَ فِﻲ ْال ِع ْل ِم َيقُولُونَ آ َمنﱠا ِب ِه ُك ﱞل ِم ْن ِع ْن ِد
زَ ْي ٌغ فَ َيت ﱠ ِبعُونَ َما تَشَابَهَ ِم ْنهُ ا ْبتِغَا َء ْال ِفتْنَ ِة َوا ْبتِغَا َء تَأْ ِوي ِل ِه َو َما َي ْعلَ ُم ت َأ ْ ِويلَهُ ِإﻻ ﱠ ُ َو ﱠ
ب) آل عمران ) ( 7/او کسﻲ است که کتاب را بر تو نازل فرمود ،در آن آيات محکـم وجـود
َر ِبّنَا َو َما َي ﱠذ ﱠك ُر ِإﻻ أُولُو اﻷ َ ْل َبا ِ
دارد و آنها اصل کتاب هستند و ديگر ]آيات[ متشابه مﻲباشند و کسانﻲ که در قلبهايشان انحراف وجود دارد ،بـراي فتنـه-
انگيزي و براي تأويل آن از آنان ﭘيروي مﻲکنند ،کسﻲ تأويل آنها را نمﻲداند ،مگر ﷲ .کسانﻲ که در علم راسـخ هسـتند،
مﻲگويند :ايمان آورديم به تمامﻲ آن و تمامﻲ آن از نزد ﭘروردگارمان است و کسﻲ ﭘند نمﻲﭘذيرد ،مگر صاحبان خرد(.
ابن جرير در تفسيرش از قتاده مﻲآورد که او اين آيه را قرائت مﻲکرد :فَأ َ ﱠما الﱠذِينَ ِفﻲ قُلُو ِب ِه ْم زَ ْي ٌغ) اما کسانﻲ که در
قلبهايشان انحراف وجود دارد( و گفت :اگر آنان خوارج و سبائيه 4نباشند ،نمﻲدانم چه کسانﻲ هستند!!
قسم به جانم در اهل بدر و حديبيه ،کسانﻲ که آن دو واقعه را همراه رسول ﷲ مشاهده نمودنـد و در بيعـت رضـوان
از مهاجرين و انصار همراه او بودند ،دانشﻲ براي کسﻲ که دانش کسب مﻲکند وجود دارد و ﭘندي بـراي کسـ ﻲ اسـت کـه
در طلب ﭘند میباشد؛ البته براي کسﻲ که تعقل کند و چشم بصيرت داشته باشد ...خوارج 5در حالﻲ از بقيه مسلمانان خود
را جدا کردند که در بين آن مسلمانان اصحاب رسول ﷲ و همسران او رضی ﷲ عنهن در مدينه و شام به تعداد زيـ ادي
زن صحابه جدا نشدند ،مگر آن که آن بزرگواران از آنچه خـوارج بـر آن بودنـد
زنده بودند ،قسم به ﷲ خوارج از مرد و ِ
راضﻲ نگشتند و آنها را به دوستﻲ نگرفتند ،بلکه از عيبﻲ که رسول ﷲ از آنها گرفته بود و صفتﻲ که ﭘيامبر بـه آنهـا
داده بود ،سخن مﻲگفتند ،با قلبهايشان بر آنان بغض مﻲنمودند و با زبانهايشان با آنان دشمنﻲ مﻲکردند و قسم به ﷲ وقتﻲ
با آنان در کارزار روبرو شدند با شمشيرهايشان به آنان شدت عمل نشان دادند.
قسم به جانم اگر امر خوارج هدايت بود ،صحابه با آنان يکﻲ مﻲشدند ولﻲ فقط گمراهﻲ و فرقه فرقه شدن بـود و ايـ ن
زمان طـوﻻنيﻲ زيـ اد شـد .آيـ ا در
چنين است امور کسانﻲ که بعد از آنها دچار اختﻼفات زيادي شدند و تعداد آنها در مدت
ِ
بين آنها کسﻲ رستگار شد يا نجات يافت؟
سبحان ﷲ! چگونه نفرات بعدي از گروه اول عبرت نگرفتند؟ اگر خوارج بر هدايت قرار داشـتند ،ﷲ متعـال آنـان را
چيره ساخته و آنان را رستگار کرده و ياريشان مﻲنمود؛ ولﻲ بر باطلﻲ بودند که ﷲ آن را دروغ و باطل دانسته است،
همان گونه که وضعيت آنان مشخص شد ،زمانﻲ ﭘيش آمد کـه ﷲ حجـت آنـان را باطـل معرفـ ﻲ نمـوده و سـخنان آنـان را
دروغ دانسته و خون آنها را ريخت ...اگر آن را ﭘنهان مﻲداشتند زخم و اندوهﻲ بر قلبهايشان بود و اگر آشکار مﻲکردند،
خون آنها ريخته مﻲشد ...قسم به ﷲ دين آنها چيز ﭘليدی بود ،ﭘس از آن اجتناب کنيـ د! قسـم بـه ﷲ يهوديـ ت بـدعت اسـت،
مسيحﻲات بدعت است ،خوارج بدعت است و سبائية نيز بدعت مﻲباشد و کتاب ﷲ تعالی بر اساس آنچه که آنان مﻲگويند
 " - 1مجموع الفتاوى " ). ( 30/35
 " - 2مجموع الفتاوى " ) . ( 32/35
 - 3المصدر السابق .
 - 4منظور ﭘيروان عبدﷲ بن سبأ يهودی هستند که از اولين فتنههايﻲ است که در اسﻼم شروع شد).مترجم(
عمان زندگﻲ مﻲکنند که خود را خوارج مﻲدانند و اين اسمﻲ نيست که بقيه به آنها داده باشند ،بلکه
 - 5اکنون نيز گروهﻲ به نام فرقهي اباضيه در کشور ُ
اسمﻲ است که آنها خود براي خود انتخاب نمودهاند و آنان خود را خوارج مﻲنامند و صفتﻲ که ﭘيامبر به آنان داد اين بود که قرآن خواندن و نماز
خواندن آنها شما را تحقير مﻲکند و اين در حالﻲ است که قرآن از حنجرههاي آنان عبور نمﻲکند و ]به قلبهايشان اثري ندارد[).مترجم(
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نازل نگشته است و سنت ﭘيامبر نيز مطابق آن نمﻲباشد.1
ب َوأ ُ َخـ ُر ُمت ََشـابِ َهاتٌ ...
َاب ِم ْنهُ آيَاتٌ ُم ْح َك َماتٌ ه ﱠُن أ ُ ﱡم ْال ِكتـَ ا ِ
علَي َْك ْال ِكت َ
در آيهاي که به آن اشاره نموديم :ه َُو الﱠذِي أَ ْنزَ َل َ
ﷲ بوجود آمدن فتنهها و ﭘيروي از متشابهات را آشکار مﻲنمايد ،بزرگترين کسانﻲ کـه مـ ﻲتواننـد آن را در وجـه خـود
بيان دارند ،راسخان در علم هستند ،به همين جهت شايسته است که بدانيم اهل علم در يک درجه از علم نمﻲباشند ،از آنها
کسانﻲ هستند که به علم و اهلش نسبت داده مﻲشوند و بعضﻲ از آنها راسخان در علم هستند و بعضﻲ ﭘايينتر از آن.
اينجاست که بسيار مهم مﻲباشد تا براي طالب حق روشن شود که معناي تبعيت از متشابه و معنﻲ راسخ بودن در علم
چيست:
مسلم از يزيد الفقير روايت مﻲکند که گفت» :فکري از فکرهاي خوارج نظر مرا به خود جلب نمود و همراه گروهﻲ
خارج شديم تا حجت بياوريم و بعد از آن بر عليه مردم قيـام نمـاييم ،گفـت :از مدينـه عبـور نمـ وديم کـه ناگهـان جـابر بـن
عبدﷲ را ديدم که براي گروهﻲ که در کنار ستونﻲ از ستونهاي مسجد رسول ﷲ نسشته بودند سخنرانﻲ مـ ﻲکـرد و او
جهنميانﻲ را ياد مﻲکرد که ]بعد از گذشت زمانی[ از آن خارج مﻲشوند ،به او گفتم :اي يار رسول ﷲ !اين چـه چيـ زي
ار فَقَ ْد أَ ْخزَ ْيتَهُ) کسـ ﻲ کـه داخـل جهـنم نمـايﻲ همانـا او را
است که از آن سخن مﻲگوييد؟ ﷲ مﻲفرمايدِ  :إنﱠ َك َم ْن تُد ِْخ ِل النﱠ َ
خوار ساختهاي( و مﻲفرمايد :كُلﱠ َما أَ َرادُوا أ َ ْن َي ْخ ُر ُجوا ِم ْن َها أ ُ ِعيدُوا ِفي َها) هر وقت که مﻲخواهند از آن خارج شوند بـه آن
بازگردانده مﻲشوند( و اين چيست که مﻲگويﻲ؟ جابر گفت :آيا قرآن مﻲخوانﻲ؟ گفتم :بله ،گفت :آن مقام محمودي اسـت
که به محمد داده شده است و توسط آن هر کس را که ﷲ بخواهد از جهنم خارج مـ ﻲنمايـ د ،سـﭘس صـفات ﭘـل صـراط و
عبور مردم از آن را بيان نمود - ،گفت :مﻲترسم آن را حفظ نکرده باشم ]و اشتباه براي شما بگويم[ – گفت :غير از ايـ ن
نيست که گروهﻲ بعد از قرار گرفتن در آتش از آن خارج مﻲگردند! گفت :آنان مانند چوب سياهﻲ از آن خارج مﻲگردند
و داخل نهري از نهرهاي بهشت مﻲگردنـد و در آن خـود را مـ ﻲشـويند و در حـالی از آن خـارج مـ ﻲشـوند کـه بـه ماننـد
کاغذهاي ]سفيد[ مﻲباشند .سﭘس برگشتيم و گفتيم :آيا فکر مﻲکنيد که اين شيخ بر رسول ﷲ دروغ مـ ﻲبنـدد .همگـ ﻲ ]از
عقيدهي[ خود برگشتيم و قسم به ﷲ ]در بين ما[ جز يک مرد هيﭻ کس خروج ننمود)قيام نکرد(«.2
 ...اين اثر داراي فوايدي است ،از آنها:
اول :ضرورت لزوم تبعيت از منهج ﭘيشينيان در فهم و استدﻻل ،آن گروه اين گونه فهميدند که کسﻲ که وارد جهـنم
شود از آن خارج نمﻲگردد و اين شبههاي است و شبهه موجب فتنه مﻲشود و وقتـ ﻲ ايـ ن شـبهه در آنـان بـه وجـود آمـد و
مردم را بر غير آن چيزي که فکر مﻲکردند ،مﻲديدند ،خواستند تا با مردم وارد جنگ شوند و بر آنها خروج نمايند.
دوم :حسن نيت به تنهايﻲ بدون منهج صحيح کافﻲ نمﻲباشد و آن گروه وقتﻲ حق برايشان روشن شـد از عمـل زشـتﻲ
که مﻲخواستند انجام دهند ،روي برگرداندند.
اين گونه بود که نيت آنها در درونشان نيک بود ،ولﻲ آن به تنهايﻲ کافﻲ نمﻲباشد و براي قبول شدن عبادت دو شرط
وجود دارد و گريزي از آن وجود ندارد و آن دو :اخﻼص براي ﷲ و تبعيت از ﭘيامبر مﻲباشند.
سوم :بازگشت نمودن به حق از منع کنندههاي فتنه است و وقتﻲ آنها به سوي حق برگشتند ،آن مانعﻲ براي به وجـود
آمدن فتنه شد.
چهارم :بيان فضيلت علما در توجيه مردم به سوي منهج صـحيح و فکـر اسـتواري کـه بـر اسـاس قـرآن و سـنت ﭘايـ ه
گذاري شده است.
اي عزيزان! امت اسﻼمﻲ اکنون فرقه فرقه مﻲباشـد و بـراي هـر فرقـهاي اصـولﻲ وجـود دارد و هـر فرقـهاي داراي
منهجﻲ مﻲباشد.
شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه رحمه ﷲ گفته است» :اينجاسـت کـه يکـ ﻲ از اصـول اهـل سـنت و جماعـت ،التـزام داشـتن بـه
جماعت ]و ﭘيرو فرقهاي خاص نشدن مﻲباشد[ و ترک جنگ کردن با امامان و ترک جنگ کردن در هنگام فتنـه اسـت...
اما اهل هوي مانند معتزله جنگ با امامان از اصول دينشان مﻲباشد و اصول دين آنها ﭘنج عدد اسـت :توحيـد )کـه در آن
صفات را سلب مﻲکنند( ،عدل )که آن منزلﻲ بين دو منزل است( ،تکذيب نمودن تقدير ،اجراي وعيد و امر به معروف و
نهﻲ از منکر )که در آن جنگ با امامان وجود دارد(«.3
 " - 1جامع البيان " ) . ( 187/3
. ( 180 / 1 ) - 2
 " - 3الحسبة فﻲ اﻹسﻼم " ) . ( 76
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در جايﻲ ديگر مﻲگويد» :چيزي باعث عدول شخصﻲ از راههاي شرعﻲ به راههاي بدعتدار نمﻲشود ،مگر جهل يا
ناتوانﻲ يا نيت فاسد«.1
همچنين وي رحمه ﷲ دربارهي خوارج و معتزله و هر فرقهای از فرقههاي جدا شده که به آنهـا شـباهت دارد ،سـببﻲ
را بيان مﻲدارد که آنها را به سوي گمراهﻲشان سوق مﻲدهد و مﻲگويد:2
»آنچه را که آنها دين مﻲبينند ،دين نمﻲباشد ،مانند نگرش خوارج و ديگر فرقهها از اهل هوي ،آنها به چيزي اعتقـاد
دارند که اشتباه و بدعت مﻲباشد و براي آن با مردم جنگ مﻲکنند و کسﻲ را که مخـالف آنهـا باشـد تکفيـ ر مـ ﻲکننـد و در
نگرششان و در جنگ با مخالفان خود يا تکفير و لعن آنها ،دچار خطا مﻲشوند ،اين احوال عموم اهل هوي مانند جهميـ ه
مﻲباشد که به مردم دعوت مﻲدهند تا حقيقت اسمهاي ﷲ و صفات واﻻيش را من ِکر شوند ،مﻲگويند :بـراي او)ﷲ تعـالی(
کﻼمﻲ وجود ندارد مگر آن که آن را خلق نموده است و او نمـ ﻲبينـد و ماننـد آن .توسـط بعضـ ﻲ از واليـ ان امـر ،مـردم
امتحان مﻲشوند و کسﻲ که در نگرش با آنها مخالفت مﻲکند را مجازات مﻲکنند ،گاهﻲ با قتل و گاهﻲ با زندانﻲ کـردن و
گاهﻲ با گوشه نشين کردن آنها و گاهی با جلوگيري از رسيدن رزق به آنها .اين کاري است کـه جهميـ ه بيشـتر از يکبـار
انجام دادهاند و ﷲ تعالﻲ بندگان مؤمنش را بر عليه آنها ياري مﻲدهد«.3
سبب چهارم :عجله نمودن و صبر نکردن.
ضى ) طه 83/
ع ْن قَ ْو ِم َك َيا موسى * قَا َل ُه ْم أ ُ ِ
ع ِج ْلتُ ِإلَي َْك َربّ ِ ِلت َْر َ
علَى أَثَ ِري َو َ
وﻻء َ
ﷲ تعالﻲ مﻲفرمايدَ  :و َما أَ ْع َجلَ َك َ
 ) ( 84و چه چيز تو را براي قومت به عجله انداخت * گفت :آنان به دنبال من هستند و بـه سـوي تـو عجلـه نمـودم ،ايهدف آشکار اين بود :اي ﭘروردگار! به سوي تو شتافتم تا خشنود گردي ،و ﷲ تعالﻲ
ﭘروردگار! تا راضﻲ شوي( نهايت و
ِ
ي ) طه ) ( 85 /ما قوم تو را بعد از تـو بـه فتنـه انـداختيم و سـامري
ضلﱠ ُه ُم ال ﱠ
س ِ
فرمود :فَإِنﱠا قَ ْد فَتَنﱠا قَ ْو َم َك ِم ْن بَ ْع ِد َك َوأَ َ
ام ِر ﱡ
آنان را گمراه ساخت(.
 ...اين ماجرا مربوط به موسﻲ مﻲباشد – کسﻲ که از ﭘيامبران اولو العزم است – او عجله نمود و به علت عجلهي
اصـبِ ْر إِ ﱠن َو ْعـ َد ﷲِ
وي ،قومش به فتنه افتادند و فتنهی آنها اين بود که غير ﷲ را عبادت کردند ،ﷲ تعالﻲ مﻲفرمايـ د :فَ ْ
َح ﱞق َوﻻ يَ ْست َِخفﱠنﱠ َك الﱠذِينَ ﻻ يُوقِنُونَ  ) الروم ) ( 60 /ﭘس صبر کن که وعدهي ﷲ حق است و کسانﻲ که يقين ندارند تـو را
به سبکسري وا ندارند(.
شر وا
امام بغوي گفته است» :ﻻ يستجهلنك« معنايش اين است که کسانﻲ که يقين ندارند تو را بر جهالت و تبعيت از ّ
ندارند«.4
امام ابن قيم رحمه ﷲ گفته است» :کسﻲ که در آنچه بر اسﻼم از فتنهها جاري مﻲشـود ،تفکـر نمايـ د ،چـه آن فتنـههـا
بزرگ باشند يا کوچک ،میبيند که عدم صبر در ]برخورد[ با بديها و ]همچنين صبر ننمودن در[ ﭘاک کردن آنها باعـث
میشود تا از آن فتنهها چيزي تولد يابد که از خود آن فتنه بزرگتر است«.5
 ...اين سخنﻲ از امام است که در هيئت قرآن و سنت و در هيئت حال و اوضاع مسلمانان مﻲباشد و آنچه را که ﻻزم
است ،وي رحمه ﷲ تعالﻲ در قالب اين سخن بيان داشته است.
استاد محمد قطب  -ﷲ به او توفيق دهد – در کتابش »واقعنا المعاصر« ) ص  ( 418دربارهي حرکت اسـﻼمﻲ در
مصر گفته است» :اما در داخل ]جماعت[ عجله مﻲشود تا قدرت جماعت به رخ کشيده شود چه در بيان چيزهاي نفيس و
چه در تظاهرات و راهﭘيمايﻲ و چه داخل شدن در قضاياي سياسيی که در حالل حاضر موجـود مـیباشـند ،حاضـر ماننـد
جنگ با کمونيستها يا تأئيد قضيهي مصر در مورد مجلس امن و ديگر قضايا ،و اين امر تا بدانجاسـت کـه جماعـ ت هـر
بار مﻲگويد :ما اينجا هستيم و ما مﻲتوانيم« .تا اين که مﻲگويد» :با صرفنظر کردن از قضاياي تأثير گذار امروزي ،آيـ ا
جماعت مﻲتواند خود را درگير اين امور نمايد؟ يا بر آن واجب است تا ندا سـر داده و مـنهج اساسـ ﻲ زنـدگﻲ را تصـحيح
نمايد يا ستونهاي اصلﻲ ]حرکت را[ بر ﭘا دارد و تربيت مطلوب را به سرعت قبـل از شـروع ]قيـ ام[ کامـل گردانـد و بـر
اساس آن قدمهای خود را در مسير درست بردارد«.
 " - 1مجموع الفتاوى " ) . (625/11
 " - 2منهاج السنة " ) . ( 537/4
 " - 3مجموع الفتاوى " ) . ( 625/11
 " - 4معالم التنزيل " ) . ( 279/6
 " - 5إعﻼم الموقعين " ) . ( 4/3
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آيا جايز است انسان مسلمان طلب نمايد که دچار بﻼ و مصيبت گردد؟
مﻲگويم :اين مسأله احتياج به شرح و توضيح دارد ،زيرا فهم کم از آن باعث به اشتباه و خطـا افتـادن مـ ﻲشـود ،اگـر
نيت نيکو باشد مﻲگوييم :از او کمک مﻲجوييم و از او مﻲخواهيم تا ]راه[ درست را به ما الهام نمايد:
اول :از مسلمان خواسته شده است تا با بصيرت و استفاده از مسائل شرعﻲ که قرآن آنها را روشن نمـوده اسـت و بـا
سنت ﭘيامبر مطابق است ،به سوي ﷲ تعالﻲ دعوت دهد ،اگر استفاده از اين مسائل باعث شد که مسلمان دچار اذيت شود
بر او واجب است که در مقابله با آن صبر نمايد و بﻲتابﻲ نکند و استوار بايستد و فرار نکند.
دوم :اگر براي مسلمان چارهاي براي از بين رفتن اذيت وجود داشته باشد – به اين معنﻲ که بتواند خود را از آن حفظ
کند بر او واجب نيست تا با آن ]مصيبت[ مقابله کند – و بر او واجب است تا بر حسب حالتهاي مختلف و احوال گوناگون
خود را از آن حفظ کند ...براي او مباح مﻲباشد که از آن دوري نمايد و به طور مستقيم و بدون واسـطه از آنچـه وي بـه
آن خوانده مﻲشود ]فاصله بگيرد[ زيرا مبتﻼ شدن براي جان سخت است و جـايز نمـ ﻲباشـد کـه آن طلـب شـود و رغبتـ ﻲ
نسبت به آن وجود داشته باشد ،زيرا در آن فتنه و آزمايشﻲ وجود دارد که عاقبت آن مجهول است .اين مسـلمان اسـت کـه
در قدرت خود استوار ماندن ]بر آن بﻼ[ را حس مﻲکند و اين در حالی است که کسﻲ که نمﻲتواند ،مجبور بـه دچـار بـﻼ
شدن ،نمﻲباشد ،گاهﻲ به طمع ثواب بردن از ﷲ متعال براي او رغبت مﻲايجاد مﻲشود و گاهﻲ با وارد شدن وسوسههاي
شيطان ]مأيوس میگردد[ و شيطان به او مﻲگويد :تو نمﻲتوانﻲ استوار بمانﻲ و تو نمﻲتوانﻲ بر بﻼ صبر کنﻲ! در نتيجه-
ي آن وقتﻲ بﻼ نازل مﻲگردد در تحمل آن ضعيف گشته و در فتنه مﻲافتد...
شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه رحمه ﷲ گفته است :1ﷲ تعالﻲ دربارهي برترين شيخها – منظورش شيخهاي صـوفﻲ اسـت –
ت ِم ْن قَ ْب ِل أَ ْن ت َْلقَ ْوهُ فَقَ ْد َرأ َ ْيت ُ ُموهُ َوأ َ ْنت ُ ْم ت َ ْن ُ
ظ ُرونَ  ) آل عمران ) ( 143/و شما قبل از آن که
مﻲفرمايدَ  :ولَقَ ْد ُك ْنت ُ ْم تَ َمنﱠ ْونَ ْال َم ْو َ
مرگ را مﻼقات کنيد آرزوي آن را داشتيد ،همانا آن را ديديد در حالﻲ که نظارهگر مﻲبوديد( و ﷲ تعالﻲ مﻲفرمايـ دَ  :يـا
صفا
ﷲ ي ُِحبﱡ الﱠذِينَ يُقَاتِلُونَ فِﻲ َ
سبِي ِل ِه َ
أَيﱡ َها الﱠذِينَ آ َمنُوا ِل َم تَقُولُونَ َما ﻻ تفعلون * َكب َُر َم ْقتًا ِع ْن َد ﷲِ أَ ْن تَقُولُوا َما ﻻ ت َ ْفعَلُونَ * إِ ﱠن َ
َكأَنﱠ ُه ْم بُ ْنيَ ٌ
وص ) الصف ) ( 4 -2/اي کسانﻲ که ايمان آوردهايد! چرا آنچه را مﻲگوييد که به آن عمل نمﻲکنيد؟ *
ص ٌ
ان َم ْر ُ
نزد ﷲ بسيار ناﭘسند است که آنچه را که انجام نمﻲدهيد ،بگوييد * ﷲ کسانﻲ که در راهش به شکلﻲ صـف بسـته و بـدون
نفوذ جهاد مﻲکنند را دوست مﻲدارد(.
در سنن تِرمذی - 2سخن شيخ اﻻسﻼم تمام نشده است – آمده است که بعضﻲ از صحابه به ﭘيامبر گفتند :اگر بدانيم
دوستداشتنﻲترين عمل نزد ﷲ چيست به آن عمل مﻲکنيم ،ﷲ تعالی نيز اين آيه را نازل فرمود :أَلَ ْم ت ََر إِلَى الﱠذِينَ قِي َل لَ ُه ْم
ش ﱠد خ ْ
صﻼة َ َوآتُوا ﱠ
َشـيَةً َو َقـالُوا
اس َك َخ ْشيَ ِة ﷲِ أَ ْو أَ َ
ُكفﱡوا أ َ ْي ِد َي ُك ْم َوأَقِي ُموا ال ﱠ
ب َ
الزكَاةَ فَلَ ﱠما ُكتِ َ
علَ ْي ِه ُم ْال ِقتَا ُل ِإذَا فَ ِري ٌق ِم ْن ُه ْم يَ ْخش َْو َن النﱠ َ
ب ) النساء ) ( 77 /آيا کسانﻲ را نديدي که بـه آنهـا گفتـه شـد از جنـگ
َربﱠنَا ِل َم َكتَب َ
علَ ْينَا ْال ِقت َا َل لَ ْوﻻ أ َ ﱠخ ْرتَنَا ِإلَى أَ َج ٍل قَ ِري ٍ
ْت َ
3
دست برداريد و نماز برﭘا داريد و زکات بدهيد] ،ولﻲ[ وقتﻲ جهاد براي آنها واجب شد ،گروهﻲ از آنهـا از مـردم خشـ يه
کردند ،همان گونه که از ﷲ خشيه داشتند يا شايد خشيهاي شـديدتر و گفتنـد :ﭘروردگـار مـا! چـرا بـر مـا جهـاد را واجـب
نمودي؟ چه مﻲشد اگر به ما مهلت بيشتري مﻲدادي(.
 ...آنان کسانﻲ بودند که قصد جهاد داشتند و آن را دوست مـ ﻲداشـتند ،ولـ ﻲ وقتـ ﻲ توسـط آن آزمـايش شـدند ،کراهـت
ورزيدند و از آن فرار کردند ،کجا درد جهاد به مانند درد آتش جهنم است؟ آيا عذاب ﷲ کـه کسـ ﻲ طﻼقـت آن را نـدارد
]مانند درد جهاد است[؟!
سوم :امام مسلم 4از انس روايت مﻲکند که ﭘيامبر مردي را عيادت نمـود در حـالﻲ کـه او مـريض شـده بـود و ]از
ش ْىءٍ أ َ ْو ت َ ْسأَلُهُ ِإ ﱠيـاهُ« )آيـ ا بـراي آن دعـايﻲ
عو ِب َ
شدت ضعف[ به مانند جوجهاي شده بود ،رسول ﷲ فرمود» :ه َْل ُك ْن َ
ت تَ ْد ُ
نمودهاي يا از ]ﷲ متعال[ درخواستﻲ داشتهاي؟( گفت :بله ،گفتم :يا ﷲ! آن مجازاتﻲ را که در آخـرت بـراي مـن در نظـر
ت اللﱠ ُهـ ﱠم آتِ َنـا
س ْب َحانَ ﱠ ِ ﻻَ ت ُ ِطيقُهُ  -أ َ ْو ﻻَ تَ ْست َِطيعُهُ  -أَ َفـﻼَ قُ ْلـ َ
گرفتهاي آن را در دنيا برايم مقدر بفرما! رسول ﷲ فرمودُ » :
ار« )ﭘاک و منزه است ﷲ! طاقت آن را نداري – يا توانايﻲ آن را نـداري
سنَةً َوفِى ِ
عذَ َ
سنَةً َوقِنَا َ
اﻵخ َرةِ َح َ
فِى ال ﱡد ْنيَا َح َ
اب النﱠ ِ
– چرا نگفتﻲ :يا ﷲ در دنيا به ما نيکﻲ عطا نما و در آخرت به ما نيکﻲ عطا نما و ما را از آتش جهنم حفظ کن( .گفـت:
 " - 1مجموع الفتاوى " ) . ( 690 -689 / 10
 ) - 2برقم  . ( 3306 :ورواه الدارمﻲ )  ، ( 200 / 2وأحمد )  ، ( 452 / 5والحاكم )  ، ( 486 / 2أبو يعلﻲ )  ، ( 7497والبيهقﻲ )  ( 159 / 9عن
عبدﷲ بن سﻼم بسند صحيح .
 - 3ترس از ابهت و عظمت را خشيه مﻲنامند).مترجم(
 ) - 4برقم . ( 2688 :
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او از ﷲ دعا نمود و ]ﷲ متعال[ او را شفا داد.
شيخ اﻹسﻼم در ﭘس اين حديث گفته است» :1اين عمل را از ترس عذاب جهـنم و دوسـت داشـتن سـﻼمتﻲ در عاقبـت
انجام داد ،ولی باعث شد تا ]عذاب را[ در دنيا ﭘيش بﻲاندازد و اين خطاي وي بود و اشتباه نمود«.
سهُ« )بر مـؤمن شايسـته نيسـت کـه خـودش را
حذيفه آورده است که رسول ﷲ فرمود» :ﻻ َي ْن َب ِغﻲ ِل ُمؤْ ِم ٍن أ َ ْن َي ِذ ﱠل نَ ْف َ
ُ 2
ﻼء ِل َما ﻻ ي ُِطيق« )به
ض ِمنَ ْالبَ ِ
ذليل کند( گفتند :چگونه ممکن است خودش را ذليل کند ،اي رسول ﷲ؟ فرمود» :أ َ ْن يَتَعَ ﱠر َ
دنبال بﻼيﻲ رود که طاقت آن را ندارد(.
چهارم :دعاهاي مأثوري ]که از ﭘيامبر رسيده است[ و در آنها مسلمان از ﭘروردگارش طلب عفو و عافيت مﻲنمايـ د
و در عافيتﻲ قرار مﻲگيرد که او را از بﻼ و چيزهاي آزار دهنده حفظ مﻲکند ،اين دليلﻲ است بر اين که خـﻼص شـدن و
رهايﻲ از آزار اهل باطل ستوده و ستايش شده است.
در صحيحين از عبدﷲ بن أبﻲ أوفى آمده است که رسول ﷲ در بعضﻲ از غزوهها ،وقتﻲ دشـمن را مﻼقـات مـ ﻲ-
اس ﻻَ تَتَ َمنﱠ ْوا
کرد ،منتظر مﻲماند تا خورشيد مايل شود ،سﭘس بين مردم ايستاده و خطبه مﻲخواند و مﻲفرمود» :يَا أَيﱡ َها النﱠ ُ
اص ـ ِب ُروا«) 3اي مــردم ،آرزوي ديـ دار دشــمن را را نداشــته باشــد و از ﷲ
ِل َقـا َء ْال َعـد ّ ُِو َو ْ
اس ـأَلُوا ﱠ َ ْال َعافِ َيـةَ َفـإ ِ َذا لَ ِقيت ُ ُمـو ُه ْم فَ ْ
درخواست عافيت داشته باشيد و وقتﻲ آنها)دشمن( را ديديد صبور باشيد(.
ابن حجر رحمه ﷲ گفته است» :ابن بطال مﻲگويد :حکمت نهيﻲ ]که در حديث آمده است[ اين است که شخص نمـ ﻲ-
داند که تأويل امري که بر وي صورت گرفته است ،چه مﻲباشد و اين مانند درخواست عافيت ]وسﻼمتﻲ[ از فتنهها است،
صديق گفته است :اگر به من عافيت داده شود و شکر کنم برايم دوست داشتنﻲتر از آن است کـه دچـار مصـ يبت شـوم و
صبر نمايم ،غير او گفتهاند :نهﻲ از آرزوي ديدار دشمن را داشتن ،برای حالت عجيبﻲ است که باعث اعتمـاد بـه نفـس و
دلگرمﻲ به قدرت و کم شدن اهتمام به دشمن مﻲشود و تمامﻲ آنها بيان مﻲدارد که بايد احتياط نمود و دورانديشﻲ کرد«.4
ﭘنجم :ﷲ تعالﻲ مﻲفرمايدَ  :و َكفَى ﷲُ ْال ُمؤْ ِمنِينَ ْال ِقتَا َل ) اﻷحزاب ) ( 25 /و ﷲ مؤمنان را ]با ارسال طوفان و باد[ از
جنگ بینياز ساخت( اين دليلﻲ بر اين است که ]در زمان نزول آيه[ مؤمنان به جنگ احتياج داشتند ،ولی ﷲ متعال براي
آنها کافﻲ شد ]و نياز آنها را از جنگيدن بر طرف نمود[ .در اين کافﻲ بودن ﷲ متعال براي عدم احتياج به جنـگ روشـن
مﻲشود که آن ]بینياز کردن[ نعمتﻲ براي مؤمنان بوده و آنان را از آزار ،سختﻲ و درد جنگ در امـان قـرار داد و اگـر
قرار گرفتن مسلمان در بﻼ و آزار آن ،چيز به ذاته خوبﻲ براي آنها بود ،ﷲ تعالﻲ براي عدم احتياج آنها به جنگ ،بر آنها
منت نمﻲنهاد.
ششم :آزار اهل باطل بر مؤمنان ،به طور قطعﻲ چيز مطلوبﻲ نمﻲباشد .آن بديهاي اهل باطـل بـوده زيـ را آنهـا اهـل
حق را آزار مﻲدهند ،چگونه مﻲشود ،مسلمانﻲ خودش را تسليم اهل باطلﻲ نمايد تا او را آزار دهـ د و خـوارش گردانـد و
ذليلش کند؟! آيا به غير از اين است که با اين تسليم نمودن ،کمک مﻲشود که ﷲ تعالﻲ ]بر اهل باطل[ خشم نمايـ د و نفـس
در حالت هﻼک ،سختﻲ و ذلت قرار گيرد؟ و تمامﻲ اين موارد جايز نمﻲباشند.
هفتم :ﷲ متعال اجازه داده است تا کسﻲ که مجبور است سخن کفر را براي خﻼص کردن خودش از اذيت و آزار بـه
بودن دفع بﻼ است ،و اگر مسلمان خودش را ز بﻼ دور نگه ندارد ،برای بﻼيـی کـه
زبان آورد و اين دليلﻲ است بر مباح
ِ
بر سر او آمده است ،ياري نمﻲشود.5
هشتم :رسول ﷲ ايرادي از کمک نمودن عمويش ابوطالب – که بر دين قوم خودش بـود – در دفـع آزار قـريش در
حد توانش ،نگرفت ،زيرا او به غير از وي ،در خانواده و عموهايش حامﻲ و دفع کنندهي ]بر آزار[ نداشت.
اين دليلﻲ است که رسول ﷲ از حمايت عمويش ابوطالب و دفع آزار توسط وي راضﻲ بـود و ايـ ن دليلـ ﻲ بـر جـايز
بودن دفع بﻼ و آزار از دعوت کننده به سوي ﷲ تعالﻲ است ،حتـ ﻲ اگـر توسـط مشـرکﻲ – در ضـمن شـرطهـاي شـرعﻲ
معلوم – صورت ﭘذيرد و عدم مستحب بودن تسليم خودش به اهل باطل را مﻲرساند.
 " - 1مجموع الفتاوى " ) . ( 693/10
 - 2رواه ال ِترمذی )  ، ( 2355وابن ماجه )  ، (4016وأحمد )  ، ( 405/5وأبو الشيخ فﻲ " اﻷمثال " )  ، ( 51والقضاعﻲ فﻲ " مسند الشهاب " ) ( 866
بسند فيه ضعف  .وله شاهد عن ابن عمر  :رواه الطبرانﻲ فﻲ " اﻷوسط " )  - 4403مجمع البحرين (  ،و " الكبير " )  ، ( 13507والبزار ) ، ( 112 / 4
وأبو الشيخ فﻲ " اﻷمثال " )  ، ( 153وفﻲ إسناده زكريا بن يحيى الضرير ذكره الخطيب فﻲ " تاريخه " )  ( 457 / 8دون جرح أو تعديل  .فالحديث  -إن
شاء ﷲ  -حسن  ،وانظر " مجمع الزوائد " )  ، ( 274 / 7و " السلسلة الصحيحة " ) . ( 173 / 2
 - 3رواه البخاری)بخارايی()بخارايی( )  ، (9/4ومسلم ) . ( 1363/3
 " - 4فتح الباري " ) . (181/6
 - 5اشاره دارد به آيهي  106سورهي نحل).مترجم(
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اين چنين بود عمل اصحاب رسول ﷲ ،کسانﻲ که به حبشه هجرت کردند و وقتﻲ به مکه بازگشتند کسﻲ از آن به آن
داخل نشد ،مگر آن که در ﭘناه کسﻲ باشد و يا آن که خود را ﭘنهان مﻲنمود.
بر دعوت کنندهي مسلمان واجب است تا رغبت نموده و سعﻲ نمايد که بﻼ و آزار را از خودش دفع نمايـ د تـا ايـ ن کـه
جو مناسبﻲ براي دعوت به سوي ﷲ تعالﻲ ايجاد گردد ،آن به وضوح در سيرهي رسول ﷲ وجـود دارد ،او در زمـان
ّ
ُ
ّ
ﱠ
موسم حج نزد قبائل مﻲرفت و آنها را به اسﻼم دعوت داده و مﻲفرمودَ » :من رجل يحملنﻲ إلى قومـه فيمنعنـﻲ َحتـى أبَ ِلـ َغ
سالَةَ َربِّﻲ؟ فإن قريشا ً قد منعونﻲ أن أبلغ رسالة ربﻲ«) 1کـدام مـردي اسـت کـه مـرا نـزد قـومش ببـرد و ]دشـمنان را از
ِر َ
رسيدن[ به من منع نمايد تا رسالت ﭘروردگارم را ابﻼغ دارم؟ قريش مرا از ابﻼغ رسالت ﭘروردگارم ،منع کرده است(.
نهم :استاد محمد قطب در کتابش »واقعنا المعاصر« بعد از ضربهاي که باعث شکست حرکت مصـر شـد ،مـ ﻲگويـ د:
»عدهي زيادي از جماعتهايﻲ که حول امام شهيد 2در درس هفتگﻲاش حلقه زده بودند فرار کردند و ]اين در حـ الﻲ بـود
که[ مرکز عمومﻲ جماعت اخوان مملو ]از انسان[ بود و همچنين خيابانهاي فرعﻲ که حول آن بود نيـ ز مملـو ]از انسـان[
بود ،اين وقتﻲ بود که ديدند ،امر چيزي نزديک و سفري کوتاه نمﻲباشد] ،بلکه[ آن فقط جهاد و عذاب است .اين گونه بود
که جماعتﻲ که با استقبال امام شهيد آمده بودند ،همگﻲ به کشورها يا روستاها فـرار کردنـد ،و ايـن در حـالی بـود کـه در
سفرهايش خستگﻲ به وي راه نداشت.
خﻼصهي سخنﻲ که دربارهي طلب بﻼ و دفع از آن ،در مطالب قبلﻲ از کتاب ﷲ و سنت و سيرهي ﭘيامبرش آمـده
است ،شامل سه امر است:
اول :اذيت يا ضرري که به مسلمان مﻲرسد به مانند مريضﻲها و مصيبتهايﻲ است که بر انسان نازل مﻲگـردد ،در
نتيجه عدم دوست داشتن و رغبت نداشتن به گرفتار شدن به اذيت اهل باطل بر وي و عدم طلب نمودن ضرر بر خودش،
نيز خللﻲ در ايمانش ايجاد نمﻲکند.
دوم :اگر اذيت و ضرري به دعوت کنندهي به سوي ﷲ متعال ايجاد گردد ،او را از کار خود باز نمﻲدارد ،ولـ ﻲ ايـ ن
گونه نيست که دعوت دهنده ،آن را براي خودش طلب نمايد بلکه به گونهاي رفتار مﻲکند که آن وقـوع نيابـد و اگـر واقـع
شد براي دفع آن به هر وسيلهي مشروعﻲ که در کتاب و سنت آمده متوسل مﻲشود.
سوم :اگر ضرر و اذيتﻲ بر مسلمان به خاطر التزامش به مسائل مشروع در دعوت به سوي ﷲ تعـالﻲ وارد شـد ،بـر
وي واجب است که از ﷲ متعال کمک بطلبد و صبر نموده و با حساب و کتاب قدم بردارد و به زيبايﻲ شـکيبايﻲ نمايـ د و
بداند که تمامﻲ اين امور در دست ﷲ متعال است و آنچه که ﷲ بخواهد مﻲشود و آنچه که نخواهد نمﻲشود و هيﭻ تغيير
و قوتﻲ وجود ندارد مگر به اذن ﷲ متعال )ﻻ حول وﻻ قوة إﻻ با (.
موانع فتنهها:
مانع اول :التزام داشتن به کتاب ﷲ سبحانه و سنت ﭘيامبرش محمد بر منهج ﭘيشينيان صالح امت رحمهم ﷲ.
ش ِمـ ْن ُك ْم َب ْعـدِى
رسول ﷲ در حديث عرباض بن سارية که صحيح و مشـهور مـ ﻲباشـد ،مـ ﻲفرمايـ د» :فَإ ِ ﱠنـهُ َمـ ْن يَ ِعـ ْ
ت
اجـ ِذ َوإِ ﱠيـا ُك ْم َو ُم ْحـ َدثَا ِ
ع ﱡ
الرا ِشدِينَ ت َ َم ﱠ
سنﱠ ِة ْال ُخلَف ِ
سنﱠتِى َو ُ
يرا فَعَلَ ْي ُك ْم بِ ُ
َاء ْال َم ْه ِديِّينَ ﱠ
سيَ َرى ا ْختِﻼَفًا َكثِ ً
علَي َْهـا بِالنﱠ َو ِ
ضـوا َ
سكُوا بِ َهـا َو َ
فَ َ
3
ُ
ضﻼَلَةٌ وكل ضﻼلة فﻲ النار« )کسﻲ که بعد از من زنده بماند ،اختﻼفات زيـ ادي را
ع ٍة َ
عةٌ َو ُك ﱠل ِب ْد َ
ور فَإِ ﱠن ُك ﱠل ُمحْ َدثَ ٍة ِب ْد َ
اﻷ ُم ِ
خواهد ديد ،ﭘس بر شماست تا به سنت من و سنت خلفاي راشدين هدايت شدهي بعد از من تمسک بجويد و آن را به دنـدان
بگيريد ،شما را بر حذر مﻲدارم از امور جديد ،زيرا هر امر جديدي بدعت بوده و هر بدعتﻲ گمراهﻲ و هر گمراهيﻲ بـه
سوي آتش جهنم مﻲباشد(.
در اينجاست که اهل سنت و اهل بدعت از يکديگر جدا مﻲشوند ،مسلمان سنت را گرفته و بدعت را رها مﻲسازد ،به
همين دليل محمد بن سيرين رحمه ﷲ گفته است» :آنها به دنبال سند نبودند ،وقتﻲ فتنه ايجاد شد ،آن را درخواست نمودد و
اهل سنت را گرفته و اهل بدعت را رها کردند«.4
مانع دوم :نگريستن به عاقبت امر.
 - 1رواه ال ِترمذی )  ، ( 2925وأبو داود )  ، ( 3734وابن ماجه )  ، ( 201وأحمد )  ، ( 390/3عن جابر  ،بسند صحيح .
 - 2لفظ عبارت حفظ شده است.
 - 3رواه ال ِترمذی ) ( 318/7ن وأبو داود )  ( 201/4ن وابن ماجه )  ، (15/1وأحمد ) .(126/4
 - 4رواه مسلم فﻲ مقدمة " صحيحه " ) . ( 15/1

11

کسﻲ که به آخرت امر ننگرد ،فقيه و فهميده نمﻲباشد ،به همين جهت در قواعد اهل علم آمده است» :دفع مفاسد مقـ دم
است بر جلب مصالح«.
به همين دليل – همانطور که بيان شد – انسان عا ِلم که به قواعد شرع عا ِلم است و مصادر و موارد آن را مﻲداند ،با
بصيرتترين و عالمترين شخص به حق مﻲباشد  -مخصوصا ً در فتنهها – و آن عا ِلم بودن ايجاد نمﻲشود ،مگر با شناخت
قواعد عمومﻲ شرع؛ به همين دليل عﻼمه محقق ابن قـيم رحمـه ﷲ در کتـابش »إعـﻼم المـوقعين« نـود و نـه مثـال بـراي
قاعدهي سد از اسباب ]فتنه را[ بيان مﻲدارد.
 ...از براي مفيد بودن ،از سخنش در کتابﻲ که به آن اشاره شد ،فقط دو مثال را بيان مﻲداريم و اگر کسﻲ بـه بيشـ تر
از آن تمايل دارد ،مﻲتواند به آن کتاب رجوع کند ،او رحمه ﷲ به نيکويﻲ سخن گفته و ﭘر فايده مﻲگويد» :مثال اول :ﷲ
تعالﻲ در مکه ،مسلمانان را از ياري رساندن با دست ]و شمشير[ نهﻲ نمود و به آنها امر فرمود تا عفو نمايند و ببخشـند،
زيرا ياري رساندن آنها ]با شمشير[ وسيلهاي مﻲشد تا مفسدهاي بزرگتري از مفسده عفو نمودن ،ايجاد گردد و احتمال ظلم
را باﻻ مﻲبُرد و مصلحتﻲ ]بدنبال داشت[ کـه همـان حفـظ خودشـان ،دينشـان و فرزندانشـان بـود و آن از مصـلحت يـ اري
رساندن ]با شمشير[ و مقابله ارجحيت داشت .مثال دوم :ﭘيامبر از قتل منافقان دست کشـ يد زيـرا در آن مصـلحتﻲ وجـود
داشت ،زيرا آن وسيلهاي مﻲشد تا مردم از وي متنفر شده و بگويند :محمد اصحابش را مﻲکشـد ،ايـ ن سـخن باعـث ايجـاد
تنفر از اسﻼم براي کسﻲ که مﻲخواهد به آن بگرايد و کسﻲ که آن را نمﻲخواست ،بود و مفسدهي ايجاد تنفر ،بزرگتر از
مفسدهي ترک قتل آنها بود و مصلحت اي جاد محبت ]به اسﻼم[ بزرگتر از مصلحت قتل بود .ولﻲ بايد دانسته شود که جايز
نمﻲباشد تا مصلحت ارجحﻲ بر مفسدهاي که گمان به آن مﻲرود و باعث وهم مﻲشود ترک گردد که اين خود فتنه است.
مانع سوم :فايده بردن مسلمانان عصر حاضر از تاريخ گذشتگان.
همان طور که در قرآن قصههايﻲ آمده است که توسط آن از گذشتهي خود درس مﻲگيريم .اينجاست که سخن بزرگﻲ
را از شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه رحمه ﷲ مﻲآوريم ،تا چه بسا خطايﻲ در سخن من باشد و در چيزي خطا کنم که قصد آن را
نداشتهام و مسائلﻲ که از آنها برحذر مﻲشوند را ياد مﻲکنم:
 -1از آوردن اين سخن – سخن شيخ اﻻسﻼم – نيت نـدارم – بعـد از بيـ ان چيزهـايﻲ کـه از آن خـودداري مـ ﻲشـود –
دربارهي سرزمينهاي خود کفا چيزي بگويم.
 -2در آن هشدار ،تحذير و خيرخواهﻲ براي اين امت در تمامﻲ سرزمينهاي اسﻼمﻲ وجود دارد و دفعـ ﻲ بـراي هـ ر
شري مﻲباشد که نمﻲتوانيم تبعيت از آن و آثارش ،را تحمل کنيم.
گونه ّ
 -3آن آورده مﻲشود زيرا رسول ﷲ از فتنهها سخن گفته و اخبار قيامت را قبل از وقوع آن بيان داشـته اسـت و آن
را انجام نداد ،مگر براي ﭘند دادن و برحذر داشتن اين امت.
 -4آن آورده شده زيرا صحابه عبدﷲ بن مسعود گفته است» :خوشـبخت کسـ ﻲ اسـت کـه توسـط غيـ ر خـود ﭘنـد داده
شود«.1
 ...شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه رحمه ﷲ گفته است» :2به طور کلﻲ اهل سنت براي اطاعت از ﷲ تعـالی و رسـولش بـر
حسب امکان ،کوشش مﻲکنند ،همان گونه که ﷲ تعالﻲ مﻲفرمايد :فَاتﱠقُوا ﷲ َ َما ا ْست َ َ
ط ْعت ُ ْم ) التغابن ) ( 16 /از ﷲ تا آنجا
َ ُ 3
ْ
که مﻲتوانيد ،بترسيد و تقوا ﭘيشه کنيد( ،ﭘيامبر نيز فرموده استِ » :إذَا أَ َم ْرت ُ ُك ْم ِبأ َ ْم ٍر فَأتُوا ِم ْنهُ َما ا ْستَط ْعت ْم« )اگر شما را
به چيزي امر کردم تا آنجا که مﻲتوانيد آن را انجام دهيـ د( و مـ ﻲداننـد ﷲ تعـالﻲ ،محمـد را بـراي اصـﻼح بنـدگانش در
زندگﻲ و معاد مبعوث نموده است ،او به اصﻼح امر فرموده است و از فساد نهﻲ کرده است ،و اگر در چيزي اصـﻼح و
فساد وجود دارد ،ارجحيت در هر کدام از آن دو است ،آن بايد صـورت گيـ رد ،اگـر صـﻼح آن بيشـتر از فسـاد آن باشـد،
انجام دادن آن ارجح مﻲباشد و اگر فساد آن بيشتر از صﻼح آن است ،تـرک آن ارجـح مـ ﻲباشـد ،ﷲ تعـالى رسـولش را
براي بدست آوردن مصلحتها و تکميل آنها و خاموش کردن مفاسد و کم کردن آنها مبعوث نموده است ،اگر خليفـهاي از
خلفاء مانند يزيد ،عبدالملک و منصور و غيره از آنها ،روي برگرداندند ،گفته مﻲشود :واجب است تا او را از وﻻيت منع
نمود و با او جنگيد تا وﻻيتﻲ ديگر برگزيند – همان گونه که ديده مﻲشود سيف آن را انجام داد – اين فکري فاسـد اسـت،
 - 1رواه مسلم ) . ( 2645
 " - 2منهاج السنة " ) .( 527 / 4
 - 3رواه البخاری)بخارايی()بخارايی( ) ، ( 49 / 9ومسلم ) . ( 675 / 2
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زيرا مفسدهي آن بيشتر از مصلحت آن است ،همان گونه که کسانﻲ که بر امام صـاحب قـدرت خـروج نمـودهانـد و شـري
متولد شده است که بزرگتر از خيري است که ايجاد مﻲگردد:
* مانند کسانﻲ که در مدينه بر يزيد خروج نمودند.
* مانند ابن اشعث 1که بر عبدالملک در عراق خروج کرد.
* مانند ابن مهلب 2که بر ﭘدرش در خراسان خروج کرد.
* مانند ابو مسلم 3صاحب دعوتﻲ که از خراسان خروج کرد.
* مانند کسانﻲ که از مدينه و بصره بر منصور خروج نمودند.
و امثال آنها ...هدف آنان اين بود که با غالب شدن بر ولﻲ ،بر آنها غلبه صورت ﭘذيرد ،سـﭘس ﭘادشاهشـان بـه سـراغ
آنها رفتند و براي آنها عاقبتﻲ باقﻲ نماند؛ عبدﷲ بن علﻲ و أبو مسلم عدهي زيادي را کشتند و هـر دوي آنهـا را ابـوجعفر
منصور به قتل رساند.
اما اهل حرة و ابن أشعث  ،وابن مهلب – و ديگران – به شدت شکست خوردنـد و اصـحاب آنهـا ﭘراکنـده شـدند و نـه
براي آنها دينﻲ باقﻲ ماند و نه دنيايﻲ .ﷲ تعالﻲ به چيزي امر نمﻲکند که توسط آن صﻼح دين و صﻼح دنيا حاصل نمﻲ-
شود.
اگر آن عمل را بندگان متقﻲ ﷲ متعال و اهل بهشت انجام دهنـد ،بهتـر از علـ ﻲ ،طلحـة ،زبيـ ر و عايشـه و ديگـران
نيستند و به همين ترتيب براي جنگﻲ بين آنها صورت گرفـت ،از طـرف کسـی سـتايش نمـ ﻲشـوند و آنهـا داراي منزلتـ ﻲ
بزرگتر و نيت بهتري از ديگران هستند.
اين چنين بود اهل حرة ،در بين آنها اهل علم و اهل دين موجود بودند ،همچنين ياران ابن أشعث در بـ ين آنهـا از اهـل
علم وجود داشت و ﷲ همگﻲ آنها را بيامرزد ،به شعبﻲ دربارهي فتنهي ابن أشعث گفته شد :کجا بـودي اي عـامر؟ گفـت:
همان جايﻲ که شاعر مﻲگويد:
ٌ
إنسان فكدت أطير
وصوت
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى ،،،
ّ
شر و بدي سـخت
گرگ زوزه کشيد و از گرگ وقتﻲ زوزه مﻲکشيد طلب انس نمودم
و صداي فرياد انسان آمد و ّ
گرفت
 ...فتنهاي به ما رسيد که ما در آن نه از نيکان با تقوا بوديم و نه از گناهکاران قوي.
حسن بصري مﻲگفت» :ح ّجاج عذاب ﷲ است ،ﭘس عذاب ﷲ را با دستهايتان دفع نکنيد و بر شماست که ]در برابر
ض ﱠرعُونَ  ) المؤمنون
ﷲ [خواري و تضرع نماييد ،ﷲ تعالﻲ مﻲفرمايدَ  :ولَقَ ْد أ َ َخ ْذنَا ُه ْم ِب ْال َعذَا ِ
ب فَ َما ا ْستَكَانُوا ِل َر ِبّ ِه ْم َو َما يَتَ َ
) ( 76 /و همانا آنان را با عذاب گرفتيم و از ﭘروردگارشان طلب خواري ننمودند و تضرع نکردند(«.
طلق بن حبيب مﻲگفت» :با تقوا ﭘيشه کردن از فتنه بترسيد ،به او گفته شد :تقـوا را بـراي مـا بيـ ان دار! او گفـت :بـا
اطاعت ﷲ بر نوري که از ﷲ است عمل کن و در حـالﻲ کـه اميـ د بـه رحمـت ﷲ داري و نافرمـانﻲ ﷲ را بـر نـوري از
طرف ﷲ ترک کن و اين در حالﻲ باشد که از عذاب ﷲ مﻲترسﻲ« أحمد و ابن أبﻲ الدنيا آن را روايت کردهاند.4
بافضيلتترين مسلمانان از قيام نمودن و جنگ در فتنه نهﻲ مﻲکردند ،کما آن که در بين آنها عبدﷲ بن عمر ،سعيد بن
مسيب و علﻲ بن حسين)امام سجاد( و غيره بودند و آنان در سالﻲ که در آن ماجراي حرة اتفاق افتاد 5از قيام بر عليه يزيد
نهﻲ مﻲکردند و به همين ترتيب حسن بصري و مجاهد و ديگران از قيامﻲ که در آن فتنهي ابـن اشـعث اتفـاق افتـاد نهـ ﻲ
مﻲکردند.
به همين دليل اهل سنت بر اساس احاديث صحيحﻲ که از ﭘيامبر بيان شد جنگ را ترک مﻲکنند و ايـ ن را در عقايـ د
خود بيان مﻲدارند و بر ستم اميران صبر نموده و جنگ با آنها را ترک مﻲکنند و چه بسا که در ايـ ن فتنـههـا بسـ ياري از
اهل علم و اهل دين کشته مﻲشوند.
جنگيدن با ستمگران و امر به معروف و نهﻲ از منکر شبيه به جنگﻲ کـه داراي فتنـه اسـت مـ ﻲباشـد ،ولـ ﻲ در اينجـا

 - 1أنظر " البداية والنهاية " )  ( 41 - 36 / 9ﻻبن كثير .
 - 2انظر " البداية والنهاية " ) . ( 219 / 9
 - 3انظر " البداية والنهاية " )  37 - 31 / 10و . ( 74 - 67
 - 4ورواه ابن أبﻲ شيبة )  ، (23/11وابن المبارك فﻲ " الزهد " )  ، ( 473وأبو نعيم فﻲ " الحلية " ) . ( 64/3
 - 5انظر " البداية والنهاية " ) . ( 217 / 8
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جاي شرح آن نمﻲباشد.1
کسﻲ که در احاديث صحيح ثابت شده از ﭘيامبر تأمل نمايد و به مانند صاحبان بصـ يرت ﭘنـد بگيـ رد ،خواهـد دانسـت
آنچه که نصوص نبوي بيان مﻲدارد ،خيرترين امور مﻲباشد.
به همين دليل وقتﻲ امام حسين مﻲخواست تا خارج شود و به نزد اهل عراق برود ،زيرا براي او نامههـاي بسـ ياري
نوشته بودند ،بزرگترينهاي اهل علم مانند ابن عمر ،ابن عباس ،أبوبكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام به او گفتند که
خارج نشو و گمان بيشتر آنها اين بود که او کشته مﻲشود ،تا جايﻲ که بعضﻲ از آنها گفتند :ﷲ در کشته شدن محـ افظ تـو
باشد .بعضﻲ ديگر گفتند :اگر زشت نبود تو را مﻲگرفتيم و از خروج منعـت مـ ﻲنمـوديم .آنـان بـه ايـ ن شـکل قصـد خيـ ر
خواهﻲ داشتند ،طالب مصلحت او و مصلحت مسلمانان بودند .ﷲ و فرستادهاش فقط به اصﻼح امر مﻲنمايند و نـه بـه
فساد ،ولﻲ گاهﻲ فتوا به درست اصابت مﻲکند و گاهﻲ به خطا.
آنچه که روشن است آنچه آنها مﻲگفتند اين بود که خروج را نه مصلحتﻲ در دين مﻲدانستند و نه در دنيـ ا ،بلکـه آنـان
او را يعنﻲ نوهي رسول ﷲ را از ظلم طاغيان نهﻲ مﻲکردنـد تـا جـايﻲ کـه او را کشـتند و او شـهيد مظلـومﻲ شـد و در
قيامش فسادي وجود داشت که اگر در بﻼدش باقی میماند آن اتفاق نمﻲافتاد ،2از نيت و هدف او که به دست آوردن خيـ ر
شـري عظـ يم
شر با قيامش و کشته شدنش بيشتر شد و خير نقصان يافت و سـبب ّ
و دفع شر بود ،چيزي حاصل نشد ،بلکه ّ
گشت؛ کشته شدن امام حسين باعث به وجود آمدن فتنهها شد ،همان گونه که قتل عثمان باعث ايجاد فتنهها شد.
اين تمامﻲ چيزي است که آشکار مﻲکند که آنچه ﭘيامبر به آن امر نموده است که همان صبر بر ستم اميران و ترک
جنگ و قيام کردن بر عليه آنان است ،صالحترين امر براي بندگان چه در زندگﻲ و چه در آخرت آنها مﻲباشد و کسﻲ که
با آن چه از روي عمد و چه از روي خطا انجام میﭘذيرد ،مخالفت کند ،اصﻼحﻲ حاصل نمﻲشود ،بلکـه فسـاد بـه وجـود
مﻲآيد ،به همين جهت است که رسول ﷲ امام حسن را ستايش کرده و مﻲفرمايد » :ﱠ
ُصـ ِل ُح ﱠ ُ ِبـ ِه
سي ْ
سـيِّ ٌد َو َ
إن ا ْبنِﻲ َهـ َذا َ
بَيْنَ َ
ع ِظي َمتَي ِْن ِم ْن ْال ُمؤْ ِمنِينَ «) 3اين ﭘسر من سروري است و ﷲ توسط او بين دو گروه بزرگ از مؤمنان صلح بر
طائِفَتَي ِْن َ
قرار مﻲکند( .اين در حالﻲ است که کسﻲ را براي جنگيدن ،فتنه و قيام بر اميران ستايش ننمود و کسﻲ را از اطاعت ]از
ﷲ [باز نداشت و نه به جدايﻲ از جماعت امر نمود.
احاديث ﭘيامبر که صحيح بودن آنها به اثبات رسيده است ،بر ايـ ن امـر دﻻلـت مـ ﻲکنـد ،همـان گونـه کـه در صـحيح
بخاری)بخارايی( 4از حسن بصري رحمه ﷲ آمده است که از ابو بکرة شنيدم که مﻲگفت» :از ﭘيامبر وقتﻲ که بر منبر
سيِّ ٌد َولَعَ ﱠل ﱠ َ أ َ ْن
بود و حسن کنار وي بود و يکبار به مردم نگاه مﻲکرد و يکبار به او شنيدم که مﻲفرمود» :إِ ﱠن ا ْبنِﻲ َه َذا َ
ع ِظي َمتَي ِْن ِم ْن ْال ُم ْس ِل ِمينَ « )اين ﭘسر من سـروري مـ ﻲباشـد و چـه بسـا کـه ﷲ توسـط او ،بـ ين دو گـروه
يُ ْ
ص ِل َح ِب ِه بَيْنَ فِئَتَي ِْن َ
بزرگ از مسلمانان صلح بر قرار کند( ،ﭘيامبر بيان فرمود که او سيد ]و سروري[ مﻲباشد و کسﻲ که به او اشاره نمود،
ﷲ ]متعال[ توسط او بين دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح بر قرار کرد.
اين بيان مﻲدارد که صلح ايجاد کردن بين دو گروه دوست داشتنﻲ و ستوده شده است و ﷲ تعـالی و فرسـتادهاش آن
را دوست دارند؛ آنچه امام حسن انجام داد از بزرگترين فضيلتها و مناقبﻲ است که ﭘيـ امبر آن را بـراي سـ تايش بيـ ان
فرمود :اگر جنگ واجب و يا مستحب بود ،ﭘيامبر احدي را براي ترک واجب يـ ا مسـتحب سـتايش نمـ ﻲنمـود ،بـه همـ ين
جهت ﭘيامبر بر احدي از کسانﻲ که جنگ جمل و صفين را بر ﭘا داشتند ،ستايشﻲ ننمود ،و نه فضيلتﻲ را براي مردمـ ﻲ
که در مدينه در روز َح ّرة اتفاق افتاد و آنچه که در مکه در محاصرهي ابن زبير رضﻲ ﷲ عنهما به وقوع ﭘيوست و آنچه
که در فتنهي ابن أشعث و ابن مهلب و ديگر فتنهها روي داد ،ولﻲ به تواتر از ﭘيامبر آمـده اسـت کـه وي بـه جنـگ بـا
خوارج امر فرمود ،5مارقين 6کسانﻲ که أمير المؤمنين على در نهروان بعد از خروجشان از حروراء 7با آنها جنگيد.
 - 1در عقيدهي اهل سنت و جماعت فقط وقتﻲ مﻲشود عليه حاکم قيام کرد که يا حاکم کفر ّبواح داشته باشد و يا اين که بين مسلمانان نماز برﭘا نکند و در
هر حالت ديگري بايد اصﻼح طلب بود ،کما آن که در حديث آمده است :برترين جهاد بر عليه حاکم ستمگر ،کلمهي عدالت است )سنن ابوداود ،4346
سنن تِرمذی  ،2174سنن ابن ماجه  4011و صححه آلبانﻲ().مترجم(
 - 2اين عمل امام حسين براي وي خير شد ،زيرا شهيد شد و به ديدار ﷲ متعال رسيد ،ولﻲ براي مسلمانان شر شد ،زيرا آنان فرد بزرگﻲ چون حسين بن
علﻲ رضﻲ ﷲ عنهما را از دست دادند).مترجم(
 - 3صحيح بخاری)بخارايی( 7109 ،3746 ،3629 ،2704؛ سنن ابو داود 4664؛ سنن ِترمذی 3773؛ سنن نسائﻲ  1410و صححه آلبانﻲ).مترجم(
. ( 186 / 3 ) - 4
 - 5انظر " نظم المتناثر من حديث المتواتر " ) رقم  ( 19 :للكتانﻲ .
 - 6مارقة به کسانﻲ گفته مﻲشود که به مانند آن که تيري از کمان خود دور مﻲشود آنها نيز از دين دور مﻲشوند).مترجم(
 - 7جايﻲ نزديک کوفه.
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آنها کسانﻲ بودن که در سنت ﭘيامبر به جنگ با آنها امر شده بود و وقتﻲ علﻲ با آنها جنگيد از اين جنگ شاد شد و
علم بعـد از
دربارهي آنها حديث روايت شد ،تمامﻲ صحابه بر جنگ با آنها اتفاق نظر داشتند و اين چنين بود سخن اهل ِ
آنها ،جنگ با آنها مثل جنگ با اهل جمل و صفين و غيره نبود ،جنگﻲ که نه براي آن نصﻲ آمده بود و نه اجماع صورت
گرفت و کسانﻲ که در داخل آن بودند ،آن را ستايش نکردند ،بلکه از آن ﭘشيمان شدند و از آن بازگشتند.
تا اين که گفت :اين چنين بود حال امام حسن ،او ﭘدر و برادرش را به ترک جنگ کردن فرا مﻲخواند ،وقتﻲ امر به
او مربوط شد ،ﷲ متعال توسط وي بين دو گروه از جنگجويان صلح بر قرار نمود ،علﻲ نيز در آخر امر روشن ساخت
که مصلحت ترک جنگ از انجام آن بيشتر بود ،اين چنين بود وضع امام حسين که کشـته نشـد ،مگـر آنـه کـه بـه حـالتﻲ
مظلومانه شهيد شد و اين در حالﻲ بود که خواستهاش اميري نبود ،اين گونه طلب نمود که يا به سرزمينش برگردد ،يا در
مناطق مرزي ]برای جنگ با کافران[ برده شود و يا او را نزد يزيد ببرند.
اگر گفته شود :علﻲ و حسين رضﻲ ﷲ عنهما جنگ را در آخر آن ترک کردند چون از آن ناتوان بودند ،زيـ را بـراي
شدن اشخاص ،مصلحت مطلوبﻲ را نمﻲديدند.
آنها يارانﻲ باقﻲ نمانده بود ]ولﻲ اين گونه نبود[ و آنها در جنگ و کشته
ِ
به او گفته مﻲشود :در اينجا به طور آشکار حکمتﻲ وجود دارد که دين به آن امـر کـرده اسـت و آن نهـ ﻲ از قيـ ام بـر
عليه اميران و نيکو بودن ترک جنگ با آنها در فتنه میباشد و هدف انجام اين جنگ ،امـر بـه معـروف و نهـ ﻲ از منکـر
حرة و دير الجماجم بر يزيد و حجاج و غيره قيام نمودند.
است ،ماند کسانﻲ که در ّ
ولﻲ اگر من َکري با چيزي از بين رود ،مگر آن که آن چيز من َکرتر از آن باشد ،از بين رفتن آن بـه ايـ ن ترتيـ ب خـود
من َ
کر مﻲباشد و اگر معروف با انجام چيزي که من َکر بودن آن بيشتر از مصلحت آن است ،طلب شـود ،بدسـت آوردن آن
معروف به اين شکل ،من َکر است.
اين چنين بود وضع خوارج که شمشير گرفتن بر اهل قبله را براي خود حـﻼل کردنـد تـا ايـ ن کـه علـ ﻲ و مسـلمانان
ديگر با آنها جنگ نمودند ،به طور اجمالﻲ اين چنين است وضع معتزله و زيديه و فقيهان غير از آنهـا دربـارهي شمشـ ير
گرفتن بر عليه اميران.
تا اين که مﻲگويد :شايسته است که دانسته شود که سببهاي اين فتنهها مشترک است ،و چيزي به قلب وارد مـ ﻲشـود
که قلب را از شناخت حق و نيت آن باز مﻲدارد ،و اين به منزلهي جاهليت است و جاهليت چيزي است که در آن حـق و
نيتش وجود ندارد و اسﻼم با علم نافع و عمل صالح به شناخت حق و نيت آن امر نموده است ،اتفاق نظر وجـود دارد کـه
بعضﻲ واليان امر با خودخواهﻲ ظلم مﻲنمانيد و جانها در برابر ظلم آنها صبر نمﻲنمايند و راهﻲ براي از بين رفتن ظلـم
وجود ندارد ،مگر با چيزي که مفسدهي آن بيشتر از آن است ،ولﻲ از آنجا که انسان گـرفتن حقـش و دفـع ظلـم را دوسـت
ست َْلقَ ْونَ َب ْعـدِى
دارد ،ديگر نمﻲنگرد به فساد عامﻲ که توسط آن متولد مﻲشود .به همين دليل ﭘيامبر فرموده استِ » :إنﱠ ُك ْم َ
ض«) 1شما بعد از من سختﻲ مﻲبينيد ،ﭘس صبر نماييد تا مرا در کنار حوض ]کوثر[
أَثَ َرة ً فَا ْ
علَى ْال َح ْو ِ
صبِ ُروا َحتﱠى ت َْلقَ ْونِى َ
مﻼقات کنيد(.
همچنين از او در صحيحين به ثبت رسيده است که فرمود» :على المرء السمع والطاعة فﻲ يسره وعسره  ،ومنشطه
ومكرهه  ،وأثرة عليه«) 2بر شخص شنيدن و اطاعت کردن ]از امير[ در آسانﻲ و سـختﻲ و در حـالتﻲ کـه آن را دوسـت
دارد يا از آن کراهت دارد و وقتﻲ به وي سختﻲ وارد مﻲشود ،واجب است(.3
السـ ْمع َو ﱠ
شـ ِط
اعـ ِة ِفـى ْالعُ ْسـ ِر َو ْالي ُْسـ ِر َو ْال َم ْن َ
در صحيحين آمده است» :بَايَ ْعنَا َر ُ
الط َ
سو َل ﱠ ِ -صلى ﷲ عليه وسـلمَ -
ع َلـى ﱠ ِ
4
ْ
َ
ع اﻷ َ ْم َر أ ْهلَهُ َونَقُو َل ال َح ﱠق َحي ُ
اف ِفـى ﱠ ِ لَ ْو َمـةَ ﻻَ ِئـ ٍم« )بـا رسـول ﷲ بـر
َاز َ
ْث َما ُكنﱠا ﻻَ ن ََخـ ُ
َو ْال َم ْك َر ِه َوأَثَ َرةٍ َ
علَ ْينَا َوأ َ ْن ﻻَ نُن ِ
شنيدن و اطاعت کردن در سختﻲ و آسانﻲ ،نشاط و کراهت و در زمان سختﻲ بر ما ،بيعت نموديم و اين کـه در امـور بـا
اهل آن نزاع نکنيم و هر کجا که بوديم حق بگوييم و در راه ﷲ از مﻼمت هيﭻ مﻼمت کنندهاي نترسيم(.
ﭘيامبر بر مسلمين امر فرمود تا بر خودخواهيﻲ که نسبت به آنها صورت مﻲگيـ رد صـبر نماينـد و از صـاحبان امـر
خود اطاعت کنند ،حتﻲ اگر نسبت به آنها خودخواهﻲ نمايند و در امور با آنها نزاع نکنند.
عدهي زيادي – يا بيشتر آنها  -از کسانﻲ که بر عليه صاحبان امر قيام مﻲنمايند ،فقط به علت نزاع کردن با آنهـا بـه
 - 1رواه البخاری)بخارايی( )  ، ( 33 / 5ومسلم ) . ( 1474 / 3
 - 2رواه البخاری)بخارايی( )  ، ( 109 / 13ومسلم ) . ( 1839
 - 3اين شنيدن و اطاعت کردن در حﻼل است و اگر نه در اعتقاد اهل سنت و جماعت اطاعت در گناه و حرام از هيﭻ کس جايز نمﻲباشد).مترجم(
 - 4رواه البخاری)بخارايی( )  ، ( 47 / 9ومسلم ) . ( 1470 / 3
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خاطر خودخواهيی است که نسبت به آنها صورت مـ ﻲگيـ رد و بـر آن خودخـواهﻲ صـبر نمـ ﻲکننـد ،صـاحب امـر گناهـان
ديگري را انجام داده که باعث بغض بر او از براي خودخواهﻲاش مﻲشود ،کسﻲ که با او وارد جنگ مﻲشود مﻲﭘنـدارد
رفتن فتنه بايد با او بجنگد و دين تمامﻲ آن براي ﷲ شود ،بيشتر چيزي که او را بـه جنـگ وادار مـ ﻲ-
که براي از بين
ِ
ُ
کند ،هدف او مﻲباشد که گاهﻲ براي وﻻيت است و گاهﻲ براي مال ،ﷲ تعالﻲ مﻲفرمايد :فَإِ ْن أ ْع ُ
ضوا َو ِإ ْن لَ ْم
طوا ِم ْن َها َر ُ
يُ ْع َ
ط ْوا ِم ْن َها إِ َذا ُه ْم يَ ْس َخطُونَ  ) التوبة ) ( 58 /اگر به آنها عطا شود راضﻲ مﻲگردند و اگر به آنها ]چيزي[ داده نشود آنان
خشمگين مﻲگردند(.
ّ
ٌ
ُ
اب
ع َذ ٌ
در صحيح از ﭘيامبر آمده است که فرمود» :ثَﻼثَة ﻻ يُ َك ِل ُم ُه ُم ﱠ ُ َ ،وﻻ يَ ْنظ ُر إِلَ ْي ِه ْم يَ ْو ِم ا ِل ْقيَا َم ِة َوﻻ يُزَ ِ ّكي ِه ْم َ ،ولَ ُه ْم َ
س ِبي ِل  ،يقول ﷲ له يوم القيامة  :اليوم أمنعك فضلﻲ كما منعت فضل ما لـم تعمـل
علَى فَ ْ
ض ِل َماءٍ َي ْمنَ ُع ِم ْنهُ ابْنَ ال ﱠ
أ َ ِلي ٌم َ :ر ُج ٌل َ
يداك َو َر ُج ٌل بَايَ َع إماما ﻻ يُبَايِعُهُ إِﻻ ِلل ﱡد ْنيَا  ،فَإ ِ ْن أَ ْع َ
طاهُ منها رضﻲ  ،وإن منعه سخط َو َر ُجـ ٌل حلـف علـى سـلعة بعـد العصـر
كاذبا ً لقد ُأعطﻲ بها أكثر ما أعطى«) 1سه شخص هستند که ﷲ با آنها سخن نمﻲگويد و به آنها نمـ ﻲنگـرد و آنـان را ﭘـاک
نمﻲگرداند و براي آنها عذاب دردناکﻲ خواهد بود :مردي که نزد وي آب وجود دارد و آن را از راه مانـده بـاز مـ ﻲدارد،
ﷲ روز قيامت به وي مﻲگويد :امروز فضل خود را از تو منع مﻲکنم ،همان گونه که فضل خود را از چيزي کـه دسـتت
آن را بدست نياورده بود ،منع کردي و مردي که با امامﻲ فقط براي ]منفعت[ دنيا بيعت مـ ﻲکنـد و اگـر بـه او عطـا شـود
راضﻲ مﻲگردد و اگر از او منع شود خشمگين مﻲشود و مردي که بر کاﻻي تجارت بعد از زمـانﻲ بـه دروغ قسـم مـ ﻲ-
خورد تا چيزي بيشتر از آنچه بايد به وي عطا شود ،عطا شود(.
وقتﻲ بدين شکل شبهه و شهوت ايجاد مﻲگردد ،به دليل همين شهوت و شبهه فتنه بر ﭘا مﻲشود و اين در حـالﻲ اسـت
که دين به هر انسانﻲ امر مﻲکند که بر مصلحت خودش و مسلمين باشد ،تا آنجا که ﭘيامبر فرموده استَ » :ما ِمـ ْن َر ُجـ ٍل
علَ ْي ِه ْال َجنﱠةَ«) 2کسﻲ که از وي طلب شود تا زمام امر زير
عى َر ِعيﱠةً يَ ُموتُ ِحينَ يَ ُموتُ َوه َُو غ ﱞ
َاش ِل َر ِعيﱠتِ ِه إِﻻﱠ َح ﱠر َم ﱠ ُ َ
يُ ْست َْر َ
دست خود را به عهده بگيرد و در حالﻲ بميرد که او در حق زير دستانش ظلم بنمايد ،جز اين نيست که ﷲ بهشـت را بـر
او حرام مﻲکند(.
همچنين زير دستان را به اطاعت و خير خواهﻲ امر مﻲنمايـ د ،همـان گونـه کـه در صـحيحين بـه ثبـت رسـ يده اسـت:
سـو ِل ِه َ ،وﻷَئِ ﱠمـ ِة
سـو َل ﱠ ِ ؟ َقـا َل  ِ :ﱠ ِ َ ،و ِل ِكت َِابـ ِه َ ،و ِل َر ُ
صي َحةُ  ،قَالُوا ِ :ل َمـ ْن َيـا َر ُ
صي َحةُ  ،ال ِ ّدينُ النﱠ ِ
صي َحةُ  ،ال ِ ّدينُ النﱠ ِ
»ال ِ ّدينُ النﱠ ِ
عا ﱠمتِ ِه ْم«) 3دين همهاش خير خواهﻲ است ،دين همهاش خير خواهﻲ است ،دين همـهاش خيـ ر خـواهﻲ اسـت،
ْال ُم ْس ِل ِمينَ َ ،و َ
گفتند :براي چه کسﻲ اي رسول ﷲ!؟ فرمود :براي ﷲ و کتابش و فرستادهاش و امامان مسلمان و عموم آنها(.
امر فرموده است تا بر خودخواهﻲ آنان صبر صورت گيرد ،از جنگ با آنها و نزاع در امور در حالﻲ که ظلـم مـ ﻲ-
کنند ،نهﻲ فرموده است ،زيرا فسادي که از جنگ با آنها ﭘديدار مـ ﻲشـود ،از فسـاد ظلـم واليـ ان امـر بيشـتر اسـت و فسـاد
کوچکتر را با فساد بزرگتر از بين نمﻲبرند.
کسﻲ که در قرآن و سنتِ ثابت شده از ﭘيامبر تدبر نمايد و از آنچه در درونش و آفاق است ،درس بگيرد ،تحقق اين
ق َوفِﻲ أَ ْنفُ ِس ِه ْم َحتﱠى يَت ََبـيﱠنَ لَ ُهـ ْم أَ ﱠنـهُ ْال َحـ ﱡق ) فصـلت) ( 53 /آيـ ات
سخن ﷲ تعالﻲ را خواهد دانستَ  :
سنُ ِري ِه ْم آيَاتِنَا فِﻲ اﻵفَا ِ
خود را در افقها و در درونشان به آنها نشان خواهيم داد تا اين که براي آنها روشـن شـود کـه آن حـق اسـت( ،ﷲ تعـالﻲ
نشانههايش را در آفاق و در درونهايشان به بندگانش نشـان مـ ﻲدهـد تـا ايـ ن کـه روشـن شـود کـه قـرآن حـق اسـت ،ﭘـس
خيرخواهﻲ آن صادقانه است و امر آن عدالت مﻲباشدَ  :وتَ ﱠم ْ
س ِمي ُع ْالعَ ِلـي ُم
عدْﻻ ﻻ ُمبَ ِ ّد َل ِل َك ِل َماتِ ِه َوه َُو ال ﱠ
ص ْدقًا َو َ
ت َك ِل َمةُ َربِّ َك ِ
) اﻷنعام ) ( 115 /سخن ﭘروردگارت صـادقانه و عادﻻنـه تمـام شـد ،تغييـ ري در سـخنان وي وجـود نداشـته و او شـنواي
داناست(.
قاعدهاي در جرح و تعديل اشخاص:
سﭘس شيخ اﻹسﻼم ابن تيميه رحمه ﷲ قاعدهي مفيدي را در حکم نمودن دربارهي اشخاص بيان مـ ﻲدارد و مـ ﻲگويـ د:
»چيزي که به اين موضوع مربوط مﻲشود ،اين است که دانسته شود که مردان بزرگ در علم و ديـ ن ماننـد صـحابه و
تابعين و نفرات بعدي آنها تا روز قيامت – از اهل بيت و ديگران – براي آنها اجتهاداتﻲ وجود دارد که بـا گمـان و يـ ا بـا
 - 1أخرجه البخاری)بخارايی( )  ، ( 178 / 3ومسلم ) . ( 103 / 1
 - 2أخرجه البخاری)بخارايی( )  ، ( 64 / 9ومسلم ) . ( 125 / 1
. ( 74 / 1 ) - 3

16

نوعﻲ از هواي خفﻲ همراه است ،به همين دليل شايسته نمﻲباشد که از آن تبيعت شود حتﻲ اگر آن حکمها از دوسـتان ﷲ
و ﭘرهيزگاران صادر شده باشد.
اينجاست که براي دو گروه فتنه ايجاد مﻲگردد :گروهﻲ آن ]فتوا[ را بزرگ دانسته و مﻲخواهنـ د آن عمـل را درسـت
جلــوه دهنـ د و از آن تبعيـ ت مـ ﻲکننـ د و گروهـ ﻲ آن را مــذموم دانســته و ايـ ن باعــث مـ ﻲشــود تــا در وﻻيـ ت و تقــواي ]آن
بزرگواران[ ايراد وارد کنند ،بلکه حتﻲ در نيکوکاري و از اهل بهشت بودن آن و يـ ا حتـ ﻲ در ايمـان تـا جـايﻲ کـه او را
خارج از ايمان مﻲبينند ...هر دو طرف اين امر فاسد هستند و کسانﻲ مثـل خـوارج و رافضـه و ديگـر کسـانﻲ کـه داراي
هوي مﻲباشند ،شامل اين افراد هستند.
کسﻲ که راه اعتدال را بﭘيمايد ،کسﻲ را که شايستهي بزرگﻲ باشد را گرامـ ﻲ مـ ﻲدارد و او را دوسـت داشـته و بـا او
ق حق بودن را ادا مﻲکند و حق را عظيم دانسته و به مخلوقات مهربانﻲ مﻲکند و مﻲداند که هر کسﻲ
دوستﻲ مﻲکند و ح ِ
داراي نيکﻲها و بديهايﻲ مﻲباشد ،در نتيجه ]برای نيکیهايش[ ستوده مﻲشود و ]برای بدیهايش[ نکـوهش مـ ﻲگـردد و
]از نيکيی که انجام میدهد[ ثواب مﻲبرد و ]برای بدی که انجام میدهـ د[ مجـازات مـ ﻲشـود و از بـراي وجـوهﻲ دوسـت
داشته مﻲشود و بر اساس وجوهﻲ به وي بغض مﻲشود .ايـ ن مـذهب اهـل سـنت و جماعـت اسـت ،بـر خـﻼف خـوارج و
معتزله و کسانﻲ که با آنها موافق هستند«.
سﭘس او رحمه ﷲ منهجﻲ را براي تعامل با ُحکام و سﻼطين بيان مﻲدارد و مﻲگويد :وقتﻲ آن روشن شـد سـخنﻲ کـه
دربارهي يزيد و خلفاء و ﭘادشاهانﻲ که شبيه او هستند گفته مﻲشود اين است که :کسﻲ که با آنهـا در اطاعـت از ﷲ ماننـد
نماز ،حج ،جهاد و امر بـه نيکـ ﻲ و نهـ ﻲ از بـدي و اقامـهي حـدود دينـ ﻲ همکـاري کنـد ،از آنچـه از اطاعـت ﷲ تعـالی و
فرستادهاش انجام مﻲدهد اجر مﻲبرد مانند مؤمنان صالحﻲ چون عبدﷲ بن عمر رضﻲ ﷲ عنهما و امثال وي.
]ولﻲ[ کسانﻲ که دروغ آنها را تکذيب نمﻲنمايند و در ظلم آنها ،آنان را ياري مﻲدهند در حالﻲ کـه کمکـ ﻲ در گنـاه و
دشمنﻲ انجام مﻲدهند ،مستحق نکوهش و مجازات مﻲباشند ،به همين دليل صحابه با يزيد و ديگران وارد جنگ شـدند،
]ولﻲ[ در جنگ بر عليه قسطنطنيه در زمان حيات ﭘدرش معاويـ ه شـرکت کردنـد و در سـربازان آنهـا ايـ وب انصـاري
حضور داشت و اين اولين لشکري بود که با قسطنطنيه وارد جنگ شدند ،در صحيح بخاری)بخارايی()بخـارايﻲ( از ابـن
ور لَ ُهـ ْم«) 1اولـ ين
عمر رضﻲ ﷲ عنهما آمده است که ﭘيـ امبر فرمـود» :أ َ ﱠو ُل َجـي ٍْش ِمـ ْن أ ُ ﱠم ِتـﻲ َي ْغـ ُزونَ َمد َ
ْصـ َر َم ْغ ُفـ ٌ
ِينـةَ قَي َ
لشکري که با شهر قيصر)قسطنطنيه( وارد جنگ مﻲشوند ،گناهانشان آمرزيده مﻲشود(.
مانع چهارم :حفظ کردن عواطف و انتظار کشيدن و عدم به جوش و خروش افتادن.
 ...بخارايﻲ)بخاری)بخارايی(( از خباب بن اﻷرت آورده است :نزد رسول ﷲ در حالﻲ که در سايهي کعبـه نشسـته
بود شکايت کرديم ،به او گفتيم :آيا براي ما طلب ياري نمﻲکنﻲ؟ آيا براي ما از ﷲ دعا نمﻲفرمايﻲ؟ وي فرمـودَ » :كـانَ
ِينـ ِه
عـ ْن د ِ
ﱠ
علَى َرأْ ِس ِه فَيُش ﱡَق ِباثْنَتَي ِْن َو َما َي ُ
الر ُج ُل ِفي َم ْن قَ ْبلَ ُك ْم ُي ْحف َُر لَهُ ِفﻲ ْاﻷ َ ْر ِ
ص ﱡدهُ ذَ ِل َك َ
ض ُع َ
َار فَيُو َ
ض فَيُ ْج َع ُل ِفي ِه فَيُ َجا ُء ِب ْال ِم ْنش ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ﱠ
َ
َ
ب
َوي ُْم َ
اكـ ُ
الر ِ
شط بِأ ْمش ِ
ير ﱠ
ص ٍ
ب َو َما يَ ُ
ص ﱡدهُ ذ ِل َك َ
عظ ٍم أ ْو َ
َاط ال َحدِي ِد َما دُونَ لحْ ِم ِه ِم ْن َ
ع َ
ع ْن دِينِ ِه َو ﱠ ِ ليُتِ ﱠم ﱠن َهذا اﻷ ْمـ َر َحتـى يَ ِسـ َ
2
َ
ُ
ّ
ﱠ
غن َِم ِه َولَ ِك ﱠن ُك ْم ت َ ْست َ ْع ِجلونَ « )مردي قبل از شما بـود کـه زمـ ين را
علَى َ
ص ْنعَا َء إِلَى َحض َْر َم ْو َ
ت َﻻ يَخ ُ
ب َ
َاف إِﻻ ﱠ َ أ ْو ال ِذئْ َ
ِم ْن َ
براي او مﻲکندند و او را در آن مﻲگذاشتند و ارهاي آورده مﻲشد و آن را بر سرش مﻲگذاشتند و او را دو نيم مﻲکردند و
اين او را از دينش بر نمﻲگرداند ،شانهاي از آهن را در گوشتش وارد مﻲنمودند تا يا به استخوان مﻲرسيد و يا به عصب
و اين او را از دينش بر نمﻲگرداند ،قسم به ﷲ اين امر به اتمام خواهد رسيد به طوري کاروانﻲ از صنعا به سوي حضر
الموت حرکت مﻲکند و از چيزي نمﻲترسد ،مگر ﷲ يا گرگﻲ که ]به[ گوسفندانش ]حمله کند[ ولﻲ شما عجله مﻲکنيد(.
 ...شايسته است که طالب علم يا دعوت کننده به سوي ﷲ تعالﻲ وقتﻲ جوانﻲ نـزد وي آمـد و عجلـه مـ ﻲنمـود ،عجلـه
کردن او را زياد نکند ،بلکه بر وي واجب است تا عواطف وي را آرام کنـد ،زيـ را بـر انسـان تکليـ ف نمـ ﻲشـود مگـر بـه
اندازهي آنچه که توانايﻲ دارد :فَاتَقُوا ﷲَ َما ا ْست َ َ
ط ْعت ْم ) التغابن ) ( 16 /ﭘـس از ﷲ تقـوا کنيـ د تـا آنجـا کـه مـ ﻲتوانيـ د( ،و
کنترل ننمودن عواطف و به جوش و خروش افتادن باعث فاسد شدن راه ما و منهج ما مﻲشود.
ْ
اشـﻲ
يهـا خ َْيـ ٌر ِمـ ْن ال َم ِ
ابو هريره آورده است که رسول ﷲ فرمود َ » :
ستَكُونُ فِت ٌَن ْالقَا ِع ُد فِي َها َخي ٌْر ِم ْن ْالقَائِ ِم َو ْالقَائِ ُم فِ َ
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ف لَ َها تَ ْست َ ْش ِر ْفهُ َو َم ْن َو َج َد َم ْل َجأ ً أ َ ْو َمعَا ًذا فَ ْل َيعُ ْذ بِ ِه«) 1فتنـههـايﻲ مـ ﻲآيـ د کـه ]در آن
َو ْال َما ِشﻲ فِي َها َخي ٌْر ِم ْن ال ﱠ
سا ِعﻲ َو َم ْن يُ ْش ِر ْ
زمان[ نشسته بهتر از ايستاده است و ايستاده بهتر از راه رونده و راه رونده بهتر از دونده و کسﻲ که به سراغ فتنه برود
او را هﻼک مﻲسازد و کسﻲ که ﭘناهگاهﻲ يا محل ﭘناهﻲ ﭘيدا کرد در آن ﭘناه بگيرد(.
ابن حجر در »فتح الباري« گفته است» :يعنﻲ بعضﻲ از آنها از بعضﻲ ديگر دچار شدت بيشتري هستند و بدحالترين
آنها دونده است ،زيرا آن سببﻲ بر تحريک شدنش است ،سﭘس کسﻲ که ايستاده اسـت بـه همـان سـبب از راه رونـده بهتـر
است ،سﭘس آن که به آن نزديکتر است و آن ايستاده است ،سﭘس کسﻲ که نگاه کننـده اسـت و نمـ ﻲجنگـد و نشسـته اسـت،
سﭘس کسﻲ که از آن اجتناب مﻲکند و خود را حاضر نمﻲکند و نمﻲنگرد و در حالتﻲ قرار دارد که بين خواب و بيـ داري
است ،سﭘس کسﻲ که براي هيﭻ اتفاقﻲ در آن گرفتار نمیشود و راضی بوده و در حال خواب است«.2
]حديث ديگري است که ﭘيامبر مﻲفرمايد» :قَا َل ﱠ ُ أَنَا ِع ْن َد َ
ع ْبدِي ِبﻲ«) 3ﷲ فرموده است :من بـر اسـاس گمـان
ظ ِّن َ
بندهام به من رفتار مﻲکنم( ،از اين حديث به ما مﻲرسد که ما هرچه هيجان فتنـه را زيـ اد کنـ يم و آن را بزرگتـر از آنچـه
4
است بيان کنيم و هر چه از اطمينان خاطر دور شويم ،هﻼکت از فتنه براي ما بيشتر مﻲشود[.
مانع ﭘنجم از موانع فتنهها :بازگشت به سوي حق.
ابن كثير در »البداية والنهاية« 5از روايتﻲ که ابو يعلﻲ در مسندش آورده است  ،از ابو جرو مـازنﻲ آورده اسـت کـه
گفت» :علﻲ] [و زيبر] [را در جنگ جمل ديدم ،علﻲ] [به زبير] [گفت :تو را به ﷲ قسم مﻲدهـم کـه از رسـول ﷲ
شنيدم که مﻲگفت :تو با من مﻲجنگﻲ در حالﻲ که تو ظالم هستﻲ ،گفت :بله و آن را در جايﻲ به غير از اينجا نمﻲبيـ نم و
سﭘس ]از جنگ با علﻲ [خودداري نمود ]و بعد از آن منافقان شبانه آنان را با هم درگير کردند[«.
بيهقﻲ با سندش از ابوحرب بن اسود دؤلﻲ آورده است که گفت» :وقتﻲ علﻲ و يارانش به طلحـه و زبيـ ر] [نزديـ ک
شدند و بعضﻲ از صفوف به بعضﻲ ديگر نزديک شدند ،علﻲ] [بيرون آمد در حالﻲ که بر قاطر رسول ﷲ نشسته بـود
و ندا سر داد :براي من زبير بن عوام را صدا بزنيد و من علﻲ هستم و براي او زيبر] [را صـدا زدنـد ،بـه هـم نزديـ ک
شدند تا جايﻲ که بينﻲ سواريهايشان به هم برخورد کرد ،او گفت :اي زيبر! آيا علﻲ را دوست مﻲداري؟ او گفت :چگونه
دوست نداشته باشم ﭘسر خاله و ﭘسر عمويم است و برادر دينﻲام مﻲباشد؟ او گفت» :آيا اين سخن رسول ﷲ را ياد نمﻲ-
آوري که گفت» :قسم به ﷲ تو با او وارد جنگ مﻲشوي در حالﻲ که تو ظالم هستﻲ«؟ زبير] [گفت :بله و قسـم بـه ﷲ،
همانا از زمانی که از آن را از رسول ﷲ شنيدم آن را فراموش کردم ،ولﻲ حاﻻ برايم يـ ادآوري شـد ،قسـم بـه ﷲ بـا تـو
نمﻲجنگم ،و زبير] [بر روي سوارياش برگشت و صف ها را شکافت ]و بعد از آن منافقان شبانه آنان را بـا هـم درگيـ ر
کردند[«.7
 ...قسم به ﷲ اينجا ،جايﻲ است که کسﻲ از مﻼمت هيﭻ مﻼمت کنندهاي نمﻲترسد ،زبير شجاع بود و نزد صحابه
منزلت و مقامﻲ داشت و از اين ابايﻲ نداشت که مردم بگويند :فﻼنﻲ ترسو است ،يا بگويند :او بﻲروح و ﭘژمرده است يـ ا
به مانند آن ،سخنهايﻲ که هر کس توانايﻲ گفتن آنها را دارد!
بلکه وقتﻲ حق برايش روشن شد ،باطل را ترک نمود و منصرف شد و بر حديث رسول ﷲ گردن نهاد.
6

مانع ششم از موانع فتنهها :لزوم اطاعت از ﷲ تعالﻲ است.
ع ْب َدهُ ) الزمر ) ( 36 /آيا ﷲ براي بندهاش کافﻲ نيست(.
ْس ﷲُ ِب َكافٍ َ
ﷲ تعالﻲ مﻲفرمايد :أَ َلي َ
 ...ابن قيم رحمه ﷲ گفته است» :کفايت بر حسب عبوديت مﻲباشد«.
هر چه اطاعت از ﷲ تعالﻲ بيشتر شود کافﻲ بودن ﷲ متعال بـراي انسـان نيـ ز بيشـتر مـ ﻲشـود ،رسـول ﷲ فرمـوده
ى«) 8عبادت در هرج ]و سختﻲ[ مانند هجرت کردن به سوي من مﻲباشد(.
ج َك ِهجْ َرةٍ إِلَ ﱠ
استْ » :ال ِعبَا َدة ُ فِى ْال َه ْر ِ
 - 1أخرجه البخاری)بخارايی( )  ، ( 91/ 8ومسلم ) . ( 2212 / 4
 - 2فتح الباري ) . ( 34 / 13
 - 3صحيح بخاری)بخارايی( 7505 ،7405؛ صحيح مسلم 7128 ،7005 ،6981؛ سنن تِرمذی 3603؛ سنن ابن ماجه  3822و صححه آلبانﻲ).مترجم(
 - 4اين ﭘاراگراف توسط مترجم اضافه شده است.
 " - 5البداية والنهاية "  -ابن كثير ) ( 241 / 7
 ) - 6برقم  ( 666 :وانظر " مجمع الزائد " ) . ( 235 / 7
 - 7وهو فﻲ " مستدرك الحاكم " )  . ( 366 / 3وانظر " المطالب العالية " ) . ( 303 - 302 / 4
 - 8رواه مسلم ) . ( 2268 / 4
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س ْب َحانَ ﱠ ِ َما َذا أ ُ ْنـ ِز َل اللﱠي َْلـةَ ِمـ ْن ْال ِفـت َِن َو َمـا َذا ُفـتِ َح ِمـ ْن ْال َخـزَ ائِ ِن أ َ ْي ِق ُ
ظـوا
ﭘيامبر شبﻲ بﻲتابانه بلند شد ،سﭘس فرمودُ » :
1
اريَ ٍة فِﻲ ْاﻵ ِخ َرةِ« )ﭘاک و منزه است ﷲ! چه فتنهاي امشـب نـازل خواهـد شـد و
احبَا ِ
ص َو ِ
ت ْال ُح َج ِر فَ ُربﱠ كَا ِسيَ ٍة فِﻲ ال ﱡد ْنيَا َ
َ
ع ِ
چه خزائنﻲ ]دربشان[ باز خواهد شد؟ صاحبان خانهها را بيدار کنيد ،ﭘس چه بسا کسـ ﻲ در دنيـ ا لبـاس ﭘوشـ يده باشـد و در
آخرت عريان باشد(.
از اين حديث استفاده مﻲشود که نماز شب از بزرگترين اموري است که کمک مﻲکند تا فتنه صورت نﭘذيرد ،ولﻲ از
روي تأسف بايد گفت که بيشتر مردم در هنگام فتنه از اطاعت ﷲ روي بر مﻲگرداننـد و بـه صـحبتهـا و قيـ ل و قـال ،و
فرياد بر آوردن ،و گريه و زاري مشغول مﻲشوند که به آنها کمک نمﻲکند .ﷲ المستعان.
مانع هفتم از موانع فتنههـا :نزديـ ک شـدن بـه خيرخواهـان امـت و اطـراف آنهـا قـرار گـرفتن و عـدم دوري از آنهـا،
مخصوصا ً در فتنهها است.
2
 ...ابن عباس آورده است که ﭘيامبر فرمود» :البركة مع أكابركم« )برکت همراه بزرگان شما است(.
مناوي در »فيض القدير« 3آن را شرح داده است» :برکت همراه بزرگان شما است ،کسانﻲ هستند که در امور مـاهر
هستند ،از زياد شدن اجر محافظت مﻲکنند ،ﭘس با آنان مجالست کنيد و به فکـر آنهـا اقتـدا کنيـ د و از هـدايت آنهـا هـدايت
شويد«.
ما اعتقاد داريم که معصومﻲ وجود ندارد ،مگر رسول ﷲ و هر کسﻲ بعضﻲ از سخنانش را بر مﻲگزينيم و بعضﻲ
ديگر را رد مﻲکنيم ،و آن احاديث ]ﭘيامبر [بر نظر ما و بر سليقهي ما و بر ﭘسند ما و بر مصالحﻲ که برای ما با تـوهم
و نکوهش آميخته شدهاند ،برتري دارد.
ُ
ْ
سو ِل َو ِإلَى أو ِلﻲ اﻷ َ ْم ِر
الر ُ
اين سخن ﷲ تعالﻲ را بشنويدَ  :و ِإ َذا َجا َء ُه ْم أ َ ْم ٌر ِمنَ اﻷ ْم ِن أ َ ِو الخ َْو ِ
ف أ َ َذاعُوا ِب ِه َولَ ْو َردﱡوهُ ِإلَى ﱠ
ِم ْن ُه ْم لَ َع ِل َمهُ الﱠذِينَ َي ْستَ ْن ِب ُ
ش ْي َ
علَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمت ُهُ ﻻتﱠ َب ْعت ُ ُم ال ﱠ
طانَ ِإﻻ قَ ِليﻼً ) النساء ) ( 83 /و هنگـامﻲ کـه
طونَهُ ِم ْن ُه ْم َولَ ْوﻻ فَ ْ
ض ُل ﷲِ َ
]خبر[ کاري که موجب نترسيدن يا ترسيدن است ،به آنان مﻲرسد ،آن را انتشار مﻲدهند و اگر ]اين سخنان را[ به رسول
و صاحبان امر از خودشان برگردانند ،کسانﻲ که اهل استنباط هستند ،آن را خواهند دانست و اگر فضل ﷲ و رحمتش بر
شما نبود ،بجز تعداد اندکﻲ ]بقيه[ از شيطان تبعيت مﻲکرديد(.
 ...شيخ ابن سعدي رحمه ﷲ در تفسير آيه مﻲگويد» :در اينجا ادب کردنﻲ از طرف ﷲ بر بندگانش ،در مـورد عمـل
ناشايست آنها بيان شده است و شايستهي آنها اين است که اگر امري از امور مهم و مصالح عمومﻲ که به امنيت و شـادي
مؤمنان يا ترسﻲ که از مصيبتﻲ مﻲباشد به آنها رسيد ،ثابت قدم گردند و با عجله آن را شيوع ندهند ،بلکه آن را به رسول
ﷲ  --و به اولﻲ اﻻمري که از خودشان است ،رجوع دهند ،همان کسانﻲ که اهل فکر ،علم ،خيرخواهﻲ ،عقل و متانـت
هستند و همان کسانﻲ که امور را مﻲشناسند و مصالح و ضد آن را مﻲدانند .اين امر به قاعدهاي که مربوط به ادب است،
دﻻلت دارد و آن اين است که اگر در امري از امور چيزي فهميده شد ،آن به اهل آن بازگردانده شود و به اهل آن سـﭘرده
شود و بر آن ﭘيش دستﻲ صورت نگيرد و اين به درست بودن نزديـ کتـر اسـت و بـه سـﻼمت از خطـا مناسـبت بيشـتري
دارد ...در آن نهﻲ از عجله و سرعت دادن به نشر امور وقتﻲ آنها شنيده مﻲشوند ،آمده است و امر نموده است که قبل از
سخن گفتن و نگريستن در آن ،تأمل صورت ﭘذيرد که آيا آن مصلحت است و انسان بايـ د در آن ﭘـ يش قـدم شـود و يـ ا ايـ ن
گونه نيست و بايد از آن خودداري کند؟«.4
]مانع هشتم از موانع فتنهها :دعا نمودن.
ظ َه َر ِم ْن َها َو َما بَ َ
ﭘيامبر فرموده است» :تَعَ ﱠو ُذوا بِا ﱠ ِ ِمنَ ْال ِفت َِن َما َ
طنَ « )از فتنهها به ﷲ ﭘناه ببريد چه آشکار باشـند و
چه ﭘنهان( .بايد براي حفظ شدن از فتنهها ،چه آنهايﻲ که آشکار هستند و چه آنهايﻲ ﭘنهانﻲ هستند ،بايد بـه ﷲ متعـال ﭘنـاه
برد ،و اين را هم بايد بدانيم که هر دعايﻲ که برای کار حﻼل و خير صورت میگيرد ،مستجاب مﻲگردد بـه شـرطﻲ کـه
اب ِلل َع ْبـ ِد َمـا َلـم يـدعُ بـإِثم ،أ َ ْو قَ ِطيعـ ِة
در استجابت دعا ،عجله صورت نﭘذيرد ،زيرا ﭘيامبر فرموده است» :ﻻ يزَ ا ُل يُ ْ
ستَ َج ُ
5
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َر ِحم ،ما لَ ْم يَسْتعْ ِج ْل« )]دعا[ هميشه برای بنده اجابت میشود ،مگر آن که بـرای گنـاه و قطـع صـلهی رحـم دعـاء نمايـد،
دعـ ْوتَ ،و َقـ ْد
]البته[ به شرطﻲ که شتاب و عجله ننمايد( گفته شد :ای رسول ﷲ! عجله نمودن چيست؟ فرمود» :يَقُولَ :قـ ْد َ
عا َء«) 1بگويـد :همانـا دعـا کـردم و دعـا کـردم و نديـدم کـه بـرايم
ع ْوتُ فَلَم أ َ َر يَ ْست َِج ُ
يب لﻲ ،فَيَ ْستَ ْح ِس ُر ِع ْند ذلك ،ويَ َدعُ ال ﱡد َ
َد َ
اجابت شود ،ﭘس در اين اثناء خسته شده و دعا نمودن را ترک میکند(.
2
بزرگی نيز گفته است :ضعيفترين مردم کسی است که برای رفع مشکﻼتش ،حتی دعا نمیکند[.
با اين سخن وظيفهي خود را به ﭘايان مﻲرسانم و از ﷲ تعالﻲ درخواست مﻲکنم تا من و شما و تمامﻲ مسلمانان را از
فتنهها حفظ نمايد ،چه آنها آشکار باشند و چه ﭘنهان .اعمال و قلبهاي ما را اصﻼح گرداند ،زيرا وي ولﻲ آن بوده و بر آن
قادر است.
صلى ﷲ على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين.
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 - 2اين بند توسط مترجم اضافه شده است.
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