
 

 
 نصيحت هاي طاليي براي 

 جماعت هاي اسالمي
 (فتوا در مورد اطاعت و بيعت)

 
 

 تأليف: 
 رحمه اهللا  سالم ابن تيميهشيخ اإل

 
 

 مقدمه و تعليق و تخريج احاديث: 
 مشهور حسن سلمان

 
 

  مترجم:
 عبدالسالم

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شده است.دانلود  دهيكتابخانه عقاز سايت كتاب  ناي
www.aqeedeh.com 

 

 book@aqeedeh.com  آدرس ايميل:  
 

 

 هاى مفيد سايت

www.nourtv.net 
www.sadaislam.com 
www.islamhouse.com 
www.bidary.net 
www.tabesh.net 
www.farsi.sunnionline.us 
www.sunni-news.net 
www.mohtadeen.com 
www.ijtehadat.com 
www.islam411.com 
 
 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.ahlesonnat.com 
www.isl.org.uk 
www.islamtape.com 
www.blestfamily.com 
www.islamworldnews.com 
www.islamage.com 
www.islamwebpedia.com 
www.islampp.com 
www.videofarda.com 
 

 



 
 
 

 فهرست 

 3 .................................................................................................. محقق مقدمه

 27 ............................................................................. پيداست نصوص از آنچه

 31 ............................................ متعال خداوند راه در تيراندازي فضيلت: مقدمه

 35 ............................................................................. است اعمال بهترين جهاد

 36 ............................................................................................... اعمال برترين

 36 .............................. است حصال اعمال جمله از آن آموزش و جهاد يادگيري

 و جنگ از فرار بودن حرام و نيكي و تقوي در همكاري و تعاون بودن واجب

 37 .................................................................................................. كردن پشت

 39 ..................................................................ديگري حق به تجاوز بودن حرام

 40 ......................................................... است ممنوع شرعي غير كردن مجازات

 41 ...................................................... نادرست تعصب و حزبگرايي بودن حرام

 42 ....................... دادن انجام حق براي را آن و دادن قرار دوستي مالك را حق

 45 .................. باشد بندگيشان و اطاعت اندازه به بايد مؤمنان دوستي و مواالت

 46 ....................... دهدمي تغيير را افراد با پيمان و عهد بسيار كه كسي نكوهش

 48 ............................................................................ نگيريد پيمان فساد اهل از

 48 ............................................ باطل يا حق به مطلق دوستي و واليت نكوهش



 نصيحت هاي طاليي براي جماعت هاي اسالمي  2

خداست راه در جهاد كردن حمايت سبب كه كارهايي براي مال كردن دريافت

 ................................................................................................................... 50 

 51 ................................................................................................. دين خالصه

 53 .................................................. باشدمي رسولش سنت و خدا كتاب ميزان،
 

 
 
 
 



 
 
 

 ا� ا����ن ا����م�م � 

 مقدمه محقق

مد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا من هيده إن احل

ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له وأشهد أن فهو املهتد، اهللا 

  .عبده ورسوله حممداً 

 :اما بعد
متعرض  / بن تيميهسالم ان رساله بسيار نافع و سودمند است كه در آن شيخ اإلاي

شود چنانچه جمعي از مسلمانان پيرامون شخصي  حزب گرايي در ميان مسلمين مي
كنند و جهت اطاعت و مخالفت  گردند و نسبت به او تعصب خاصي پيدا مي جمع مي

و را پذيرفت و در اين نكردن با او عهد و پيمان مي بندند طوري كه بايد امر و نهي ا
صالح و نيكوكار و تابع وحي يا غافل و بدكار و  ،نظرت شخص مورد كار مهم نيس

 تابع هواي نفس باشد.
برادر خواننده چه بسا سؤاالتي به ذهنت خطور كند كه آيا چنين چيزي در ميان 

صالح و  اهلافرادي در حاليكه در ميان آنها وجود داشته باشد مسلمانان ممكن است 
 ؟!!تقوي و علم و عمل موجودند
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گويم: آري وجود دارد. به تحقيق كه در قديم و جديد براي  در جواب آن مي
جماعتها و دعوتها تعصب وجود داشته است كه  ،هيئتها ،اشخاص ،روشها ،مذاهب

 اصل آن دو چيز است:
اول اينكه: از جمله طبيعت بشري و اخالقش اين است كه تنها در صورتي بر چيزي 

سودي وجود دارد و ممكن است اين  گردند كه معتقد باشند در آن بهره و مجتمع مي
عقيده براي بعضي ناشي از نظر و استدالل يا تجربه و امتحان و براي بعضي ديگر ناشي 

 از پيروي و تقليد از كسي باشد كه معتقد به فضيلت و بزرگواري و كمال او هستند!!
ه دوم اينكه: از جمله طبيعت آنها اين است كه نسبت به چيزي كه به آن عادت كرد

و خو گرفته اند راضي و تسليم باشند و به آن انس گيرند و در صورت يافتن مخالفي 
تا  براي آن از خود تعصب نشان دهند و تمام سعي و تالش خويش را به كار گيرند

بتواند از آن در مقابل هجوم مخالفان دفاع نمايند و در اين راه چيزي كه به آن توجه 
 .استي به هنگام نزاع و اختالف استر شود حق خواهي و آشكار شدن نمي

در صورتي كه اين اخالق و طبيعت بشري موجود نبود هيچ دين و مذهب و حزب 
و گروهي باقي نمي ماند ولي نكته مهم اين است كه در تمامي آنها حق تنها يك چيز 

 پذيرد. است و كثرت نمي
ان در صدد اي وجود دارد كه بايد به آن تصريح نمود و چن در اينجا مسئله

كساني كه در اين عصر هيچ پوشيدگي در آن نمانده باشد.  روشنگريش برآمد كه
شوند و در ميدان عمل اسالمي حضور دارند بايد  جزو كارگزاران اسالم محسوب مي

 نسبت به تصحيح بسياري از تصورات و مفاهيم خويش اقدام نمايند:
 ن چيست؟اوالً: نظرشان نسبت به رهبران و سرپرستان امورشا
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برند شفاف سخن  تنظيمات و مصطلحاتي كه بكار مي ثانياً: در مورد چهارچوب،
 بگويند.

 ثالثاً: نسبت به بقيه مسلمانان نظر خويش را بيان دارند.
سالم در اين رساله به معالجه در امر اول و آخري برآمده و تعدي و ظلم بر شيخ اإل

ن شود و مسلمانان را با گفتار و كردار كسي را كه مرتكب آ هر مسلماني را حرام و هر
دارد براي كساني  دهد و اظهار مي خويش به ناحق آزار دهد مورد سرزنش قرار مي

باشد درست نيست كه از  كه در گروهي جمع هستند و معلمي بر آن سرپرست مي
حت كردن يكي از مسلمانان اطاعت نمايند چون تنها امر ااستاد خويش در عقاب و نار

 ،بايد تحقيق و جستجو نمود لذا در صورت صحتبلكه كردن مالك نيست  و نهي
 .تجاوز ننمايدآن  حتي بايد به مقدار گناه باشد و ازعقوبت و نارا
دارد در صورت ايجاد نزاع بين معلم و شاگرد يا استاد و دانشجو يا رئيس  اعالم مي

دن از روي جهل و و مرئوس بايد به طور دقيق تحقيق و بررسي نمود چون ياري نمو
هوي حرام است، در هر صورت حق چه با نزديكان باشد و يا با كساني كه از ايشان 

 كند. دورند فرقي نمي
گويم: در صفوف عامالن اسالمي در اين زمان  من نيز در مورد عالج مسئله دوم مي

اي از مفاهيم وجود دارد و بايد به تصحيح آن اقدام نمود و تصحيح  مجموعه
هايي خواهد شد كه باعث متفرق گشتن دلها  شان موجب ريشه دار نمودن پيوندننمودن

و مانع از استفاده و بهره گيري آگاهانه از  و پراكنده شدن تالشها خواهد گرديد
تجارب عامالن اسالمي در اكناف زمين خواهد شد و نهايتاً تجارب بال استفاده باقي 

 خواهد ماند.
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مودنشان از طرف اكثر افراد حركتهاي اسالمي الزم از جمله چيزهايي كه تصحيح ن
 است عبارتند از:

 اوالً: مفهوم بيعت. ثانياً: مفهوم جماعت.
هم در سخنش تأمل و  شود لذا بياييد با متعرض مسئله اولي مي / سالمشيخ اإل

براي هيچكدام از معلمين و كساني كه مشغول تعليم ديگران هستند اين « انديشه كنيم:
خواهد  ندارد كه از نفري عهد و پيمان بگيرند تا در تمام چيزهايي كه او مي حق وجود

موافقش باشند و يا كسي را كه او دوست دارد دوست بدارند و يا دشمنانش را دشمني 
خان و امثال او  كنند، بلكه انجام دهنده چنين كاري از جمله افرادي چون چنگيز

كس مخالف با آنها بود  ت و ياور و هرباشند چون آنها موافقان خويش را دوس مي
دانستند، لذا عهد و پيمان خدا بر همه الزم و واجب است و همگي  دشمن و باغي مي

آنچه را تحريم كرده اند  بايد از خدا و رسولش اطاعت كنند و از آنها پيروي و هر
 براي بيان مطلب توضيحي الزم است و آن اينكه: .»حرام بداند

الم به سبب ناداني و پشت كردن به احكام اسالمي و تفرقش در زماني كه جهان اس
قسمتهاي ممالك اسالمي  رينتسراشيبي سقوط قرار گرفت و دنياي غرب توانست بيش

در نتيجه صدمات و سياسي و فرهنگي تحت نفوذ خويش در آورد  ،سلطه نظامي را با
أثير اين مصائب د؛ در نتيجه آن و تحت تيدي بر پيكره نظام اسالمي فرود آورشد

مرداني كمر همت بسته و آستينها را باال زده و امت را به قيام و نهضتي بيدار براي 
نجات دعوت كردند و براي بازگرداندن فرهنگ و تمدن اسالمي چيزي كه يك منهج 
زندگي به طور كامل است تالش قابل ستايشي را بعد از آنكه اين حقيقت و راستي در 

 ه بود، انجام دادند.دلها دچار تزلزل شد
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در جواب اين دعوتگران تالشگر جمعي لبيك گفته و دعوتشان را اجابت نمودند 
نهاده ايم  و پيرامونشان جمع شدند در نتيجه چيزي را كه ما حركت اسالمي معاصر نام

، اين حركت در قالب تنظيمات و تشكلهايي جلوه گر شد و پا به عرصه وجود نهاد
كه اين تشكلها مسلمانان را به همراهي با خود دعوت نمايند تا  يك امر طبيعي هم بود

 تالشها را در كنار هم قرار دهند و براي تحقق اين امر از نصوصي قطعي ياري گرفتند
د و مشكالت و گرفتاريها رفع يگرد كه در نهايت آن حجت اقامه مي ]اين حق است و[

 شدند. مي
ز وحي در اوقات استثنائي امري ساده آشكار كردن و ابراز نمودن نصوص معيني ا

باشد. لذا اين كار بر كساني كه دست اندركار انجام آن هستند الزم  و آسان نمي
دارد كه داراي علم شرعي چيزي كه مبنايش كتاب و سنت است، باشند و شناخت  مي

 كافي به نسبت زماني كه بشريت در آن قرار دارد داشته باشد، بعد از آن بايد بتوانند
بين نصوص و واقع رابطه ايجاد نمايند طوري كه واقع را به سبب نداشتن علم شرعي به 

آمد و در سراشيب سقوط ه سبب جهل به واقع نصوص را ناكارسقوط نكشانند و يا ب
 باشد. قرار ندهند كه اين امر منجر به انحرافاتي خواهد شد كه خطرات آن يكسان نمي

سالمي خود را نمايانده است و داراي نتايج خالصه، نصوصي كه در ميدان عمل ا
تربيتي بسيار بزرگي است آنهايي هستند كه به بيعت نمودن و ملزم كردن به اطاعت و 

نمايند نصوص در اين معني بسيار است كه ما به ذكر بعضي از آنها  اجتماع دعوت مي
ن است را كنيم و همراه با آن خطراتي كه نسبت به فهم معاني آن در كمي اكتفا مي
 نماييم. اشاره مي
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 كند كه فرمود: نقل مي ص از رسول اهللا بمسلم در صحيحش از ابن عمر 
»يلَق ةطَاع نا مدي لَعخ نالَ م ةاميالْق موي اللَّه  اتةٌ معيب هقني عف سلَيو اتم نمو ةَ لَهجح

كند  خداوند را مالقات مي دارد در حالي اطاعت دست برمياز كسي كه « »ميتةً جاهليةً
د و بيعتي بر گردن نداشته كس بمير كه براي كار خويش حجت و دليلي ندارد و هر

و همچنين مسلم در صحيح و احمد در مسند و  .»مرگ جاهليت مرده است باشد با
كه در آن كنند  نسائي در المجتبي از طريق ابوهريره حديث مرفوعي را روايت مي

 ،من خرج من الطَّاعة وفَارق الْجماعةَ فَمات مات ميتةً جاهليةً« فرمايد: مي ص رسول اهللا
 ومن خرج ،ومن قَاتلَ تحت راية عمية يغضب لعصبة أَو يدعو إِلَى عصبة فَقُتلَ فَقتلَةٌ جاهليةٌ

ضي يتلَى أُمالَعا وهفَاجِرا وهرب ا رِبنِهمؤم نى ماشحتالَ يو  هدهع دهي عذي لفي ينم سفَلَي
هنم تلَسهركس از اطاعت خارج شود و جماعت را رها كند و در آن حال بميرد « »و

ش معلوم نيست بميرد و با مرگ جاهليت مرده است، و هركس زير پرچمي كه هدف
به خاطر قوم و خويشش خشمگين شود و يا به سوي طائفه و قومي دعوت نمايد 
مرگش جاهلي خواهد بود و هركس بر عليه امتم خارج شود و خوب و بدش را بزند 
و به مؤمنان آن اهميت ندهد و پيمان صاحبان عهد را رعايت نكند چنين كساني از من 

. اين نصوص و هر آنچه در اين معنا وارد شده اند »نيستم نيستند و من هم از آنها
قضايا و مسائل مهمي را در شرايط زماني ما در طبيعت حركت اسالمي طرح 

 باشند: كه بارزترين آنها دو مسئله مهم مي …گردانند مي
مسئله نخست اينكه: آن بيعت واجبي كه مسلمان به سبب ترك كردنش گناهكار 

منظور از آن، بيعت با يك استاد و يا رئيس يك تشكيالت  خواهد شد، چيست؟ آيا
اسالمي است؟ و آن استاد و آن رئيس تشكيالت كه اهليت براي بيعت نمودن را دارند 
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چه كساني هستند؟ اساتيد بسيارند و تشكيالت و تنظيمات متعددند!! يا اينكه اين بيعتي 
حاكم مسلماني است كه شود براي  كه مسلمان به سبب ترك كردنش دچار گناه مي

 جهت حاكميت شرع خداوند به پا خاسته است؟
در صورتي كه معني مشخص همين باشد و مسلمانان فاقد حاكمي باشند كه اهليت 

يا  شوند؟ شرعي و واجب براي بيعت كردن را دارد آيا در اين حالت دچار گناه مي
يعت كردن نباشد فقط زماني كه حكومت اسالمي برپا گردد و مسلماني حاضر به ب

 شوند؟ دچار گناه مي
شود اين است  مربوط به بيعت كردن برايمان آشكار مي آنچه از مجموع نصوص

شود و اين  بيعتي است كه براي حاكم مسلمان از ديگران گرفته مي ،كه بيعت واجب
شوند و در  واجب است كه مسلمانان در صورت قدرت به خاطر ترك آن گناهكار مي

اگر ناتوان از آن باشد يا شروط آن كامل نگردد گناه نيز منتفي  اين صورت نيز
 علم.گردد. واهللا أ مي

چيزي كه ما را ملزم به ذكر حديث بيعت نموده است بحث بسيار در زمينه آن در 
جريان حركت جمعي اسالمي است بسياري از تشكيالتهاي اسالمي براي تأثير 

تا آنها را وادار به همراهي با خويش در  كشند گذاشتن بر ديگران آن را به ميان مي
گيرند كه هركس بيعتي چون بيعت  تنظيمات خود گردانند و از اينجا نتيجه مي

تنظيمات و تشكيالتي را به گردن نگيرد گناهكار است و ممكن است در صورت 
 بيعت ندادن با مرگ جاهلي دنيا را ترك نمايد!!.

 گيري متشنج و ناگوار مي گردد. اين اشتباه در فهم مسئله منجر به موضع
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خواننده گرامي ما سخنان متعددي از علماي معروف را در اين زمينه برايتان بازگو 
كنيم تا موجب وضوح امر و آشكار شدن مسئله گردد و حق بصورت آشكار ظاهر  مي

 شود طوري كه هيچ پوشيدگي و خفايي در آن نماند.
 بعد از آوردن اين فرموده رسول اهللا 2011شماره »مسائل ابن هانيء« امام احمد در

هركس بميرد و فاقد امام باشد با « »مات ميتةً جاهليةً إِمام لَهمن مات ولَيس « ص
در جواب اسحاق بن ابراهيم بن هانيء كه از معني حديث  .»مرگ جاهليت مرده است

مون عليه كلهم. يقول: هذا إمام، مام؟ الذي جيتمع املسلتدري ما اإل«گويد:  پرسد مي مي
داني امام كيست؟ كسي است كه مسلمانان همگي بر امامتش اجتماع  مي« »فهذا معناه

 .»نمايند، اين امام است و معنايش همين است
أن العربة مبعظم  علم أن احلديث يدل علیا«گويد:  59 /4يري در فيض الباريكشم

 يبايعه معظمهم، أو أو ثالثة فإنه ال يكون إماماً ما مل مجاعة املسلمني، فلو بايعه رجل أو اثنان
كند بر اينكه اعتبار به بيشترين جماعت  بدان كه حديث داللت مي« »العقدأهل احللّ و

مسلمانان است بنابراين اگر يك و يا دو و يا سه نفر با كسي بيعت كنند امام نخواهد 
 .»او بيعت نمايند بود تا زمانيكه بيشترين آنها يا اهل حل و عقد با

اساس تهديد و عقاب به خاطر ترك بيعت كه در حديث رسول  بر اين گويم: مي
» من مات ولَيس في عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهليةً« آمده است كه فرمود: ص اهللا
بر او  »شته باشد با مرگ جاهليت مرده استهركس بميرد و بيعتي بر گردن ندا«

گردد مگر به  خاطر امامي كه مسلمانان به دورش جمع شده و با او بيعت  ق نميمنطب
كرده اند، ولي در صورتي كه فاقد چنين امامي باشند اين وعيد و تهديد برآنها قابل 

است كه حذيفه را راهنمايي  ص انطباق نيست. شاهد سخن، فرموده رسول اهللا
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توان  يري و اعتزال نمايد آيا ميكند در صورت نبودن جماعت و امام كناره گ مي
حذيفه را راهنمايي كرده تا بر اساس مرگ جاهليت  ص معتقد بود كه رسول اهللا

بر اين اساس اشتباه كساني كه به اين حديث متمسك  .اي خطاست بميرد چنين انديشه
شوند تا بيعت با امامي را قبل از برپا كردن دعوت و روشنگري اثبات كنند روشن  مي
تنها زماني كه حق آشكار و بيان  ص و الزم به دانستن است كه رسول اهللا ،ددگر مي

شده بود با انصار بيعت كرد و آن هم بيعت گرفتنش تنها به خاطر ايمان آوردن و 
متمسك شدن به فضايل اعمال و دوري جستن از منكرات بود و بيعت دوم نيز كه با 

ان هجرت و محكم نمودن موقف انصار منعقد گرديد براي تحقق بخشيدن به امك
و مطمئن شدن نسبت به پاكي و صفاي جو حاكم بر  ص انصار نسبت به رسول اهللا

 مدينه بود.

+ آلوسي در تفسيرش زير آيه  _ در سوره الجمعة سخن از رابطه بين 

رابطه را اظهار داشته و در …« گويد: آورد و در موردشان مي متصوفه به ميان مي
گردد كه براي  به بركت آن دل آماده دريافت فيض و بخشش مي :گويند ش ميمورد

ام كه قابليت آن را  نيافته نو از جانشينانش صاثبات آن دليلي از شارع بزرگ اسالم
داشته باشد و به آن اعتنا نمود بلكه تمام آن چيزهايي را كه در اين زمينه اظهار 

د خالي از ايراد نيست و بيشتر آنها چون آورن دارند و آن را دليل به حساب مي مي
و اگر ترس از طوالني شدن كالم نبود آنها را  ،استهاي ماه متمسك نمودن به ريسمان

 .»همراه هر آنچه كه در بردارند بيان مي داشتم
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شما به اين عالم بزرگوار كه اطالعات وسيعي دارد و آگاه به سخنان طرفداران اين 
طه و توجه است بنگريد كه دليلي قابل اعتماد از آنها سراغ طريقه در استدالل بر راب

دهد آيا ممكن است احاديث مورد بحث  ندارد و به چيزي از سخنانشان رضايت نمي
از او مخفي مانده باشد در حاليكه نزد كساني كه در طلب علم مبتدي هستند اين 

 م فراوان است.احاديث مشهور است تا چه رسد به امثال او كه متبحر و داراي عل
نيز آيا اين احاديث بر امثال شيخ اإلسالم ابن تيميه،  و به فرض مخفي ماندنش بر او

شود آيا براي تازه شروع به كار كرده جايز  ماند. آنجا كه از او سؤال مي مخفي مي
كه در صورت حق يا باطل همراه او باشد و با هركس است كه به معلمش تعهد دهد 

د دشمن و با هركس او دوستي نمايد دوست باشد؟ كه جوابش در كه با او دشمني كن
 ،دهد همين رساله موجود است و به هيچ وجه احاديث مذكور را مورد توجه قرار نمي

ماند اين را هر فرد  در صورتي كه اينجا محل توجه به آنها بود برايشان پوشيده نمي
ياسة الشرعية يف إصالح الراعي سال«داند مخصوصاً توجه به كتاب  آگاه به كتابهايش مي

 ه بر مدعي است.اگو  »الرعيةو
شود: يك صوفي از فردي بيعت  سؤال مي :از اين گذشته وقتي كه از ابن عابدين

بندد،  گيرد آنگاه فرد مورد نظر شيخ ديگري را برگزيده با او نيز تعهد و پيمان مي مي
ان دومي؟ ايشان همانگونه كه در مآيا عهد و پيمان اولي بر او الزم است يا عهد و پي

 الال يلزمه العهد األول و« گويد: مسطور است مي )334/ 2ية(تنقيح الفتاوي الحامد

نه پيمان اولي و نه عهد دومي هيچكدام بر او الزم نيست و اين « »ال أصل لذلكالثاين، و
) و 253 /1الحاوي للفتاوي. به همين صورت سيوطي در (»امر فاقد هرگونه اصلي است
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اما « ) متذكر اين مسئله شده اند:6/290الدين الخالصمحمود خطاب السبكي در (
دهد كه دست خويش را در  آنچه كه در مورد بعضي از متصوفه زمان ما روي مي

بندند كه شاگردشان باشند تا  گذارند و با آنها عهد و پيمان مي دست مردان و زنان مي
ه گاهي به وسيله خوردن اطعام در منزلشان در آنها نيز شيخ آنها گردند و در نتيج

شوند و گاه مالياتهايي بر مالشان قرار داده تا آنها در وقت معين  اموالشان شريك مي
شود اينكار جرم و فساد  مثل اينكه جزيه است كه با زور و قهر دريافت ميبپردازند 

خداوند براي  پسندد از است و خارج از حد و مرز شرع است و عقل نيز آن را نمي
 .»خود و جملگي امت كمال هدايت و همه توفيق را خواستارم

در اين كار تنها علماي متأخرين منكر آن نشده اند بلكه عالمي از بزرگان معتمد 
عبداهللا بن شخير است. ابونعيم در تابعين در اين زمينه سبقت جسته است او مطرف بن 

با سند صحيح ) 4/192سير أعالم النبالءدر ( ) و از همان طريق او، ذهبي204/ 2 الحلية(
كند كه گفت: اي بندگان خدا، بخشش كنيد و نيكي نماييد كه  از مطرف روايت مي

تنها وسيله بندگان براي رسيدن به خداوند دو فضيلت خوف و طمع است. روزي پيش 
اهللا  أن« نوشت كه از جمله آن امثال اين كلمات بود: او رفتم در حاليكه چيزي را مي

، ومن خالفنا كانت …كنا لهو …من كان معنا كنامامنا، والقرآن إربنا، وحممداً نبينا، و
ست قرآن پيشواي ما پيامبر ما و ص اهللا پروردگار ما و محمد« »يدنا عليه، وكنا وكنا

هركس با ما باشد ما نيز با او هستيم و هركس مخالف ما باشد همگي بر عليه او 
ين نوشته را بر تك تك مردان عرضه داشتند به او گفتند: اي گفت: ا .»خواهيم بود

فالني آيا به آن اقرار داريد؟ تا نوبت به من رسيد. گفتند: اي جوان آيا تو اقرار 
 نماييد؟ گفتم: نه. مي
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گوييد؟  زيد گفت: بر آن جوان عجله نكنيد. اي جوان نظر شما چيست و چه مي
اده است لذا من هرگز غير از آن عهد و گفتم: خداوند در كتابش عهدي بر من نه

پيمان ملزم به عهدي نخواهم بود، سپس افراد از آخر به اول يكي يكي برگشتند 
 در حاليكه آنها سي نفر از زاهدان بودند. هيچكدام به آن اقرار ننمودند

گرفت و هرگاه شب  ايستاد و روزها را روزه مي زيد بن صوحان شبها را به قيام مي
آمد  كرد و در آن شبها اگر زنش پيش وي مي رسيد آن را احيا مي مي جمعه فرا

نمود. گزارش كردار او به  شد و از مالقات با او در آن شبها پرهيز مي ناراحت مي
سلمان رسيد. به منزلش آمد و حال زيد را جويا شد. همسرش گفت: در خانه نيست. 

ي و زيباترين لباسهايت را دهم كه طعامي درست كن آنگاه سلمان گفت: سوگندت مي
بپوشي. آنگاه به دنبال زيد فرستاد، زيد كه آمد سلمان به طعام نزديك شد و گفت: 
اي زيد تو هم بخور. در جواب اعالم نمود كه من روزه هستم. گفت: اي زيد بخور و 
دينت را ناقص مكن به درستي كه بدترين سفرها، سفري است كه درآن به نفس زنان، 

در آن بر خود سخت گيريد و گفته شده: از حيوان بيشتر از حد توانايي بار بيفتيد و 
كشيد. چشم تو بر تو حقي دارد و بدن تو بر تو حقي دارد و همسرت بر تو حقي  مي

داد از انواع سختگيري را  دارد. اي زيد بخور. آنگاه زيد خورد و آنچه را انجام مي
0Fترك كرد

1. 
مسئله انكار كردن مطرف بر آن است و زيد در  شود آنچه از اين جريان فهم مي

آن روزگار از جمله افراط كنندگان در اطاعت و بندگي بود و سرانجام ايشان آنچه را 

                                                 
 .439/ 8تاريخ بغداد  -1
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داد همانگونه كه گذشت ترك كرد، گرچه مطرف از جمله كساني نبود كه  انجام مي
هيچ « :آمده مي گويد »208 /2الحلية«از جماعت دور باشد چون او همانگونه كه در

اما  .»تر از من به جماعت نيست بيوه زني كه در منزل خويش سكني گزيده محتاج
در مقابل شرع گردن كج و مطيع و از اهل بدعت دور بود. از جماعت خوارج  :ايشان

حروريه پيش او آمدند و ايشان را به عقيده خويش دعوت كردند در جوابشان اظهار 
داشتم  آنها با شما بيعت كرده و ديگري را باز مي نمود: اگر دو نفس داشتم با يكي از

گوييد هدايت و حق بود نفس ديگرم را نيز به پيروي وامي داشتم و اگر  اگر آنچه مي
گمراهي بود نفسي هالك و باز برايم نفسي باقي بود اما چكار كنم تنها يك نفس 

1Fتوانم آن را فريب دهم دارم نمي

1. 
اينكه بيعت دادن به مشايخ و جماعات و احزاب به خالصه اينكه: اعتقاد داشتن به 

خاطر وجود احاديثي كه بيعت با امير مؤمنان را واجب مي داند مشروع است سخن 
ناسنجيده و نشان از عدم آگاهي و بصيرت است هيچگونه شباهتي بين بيعت مشايخ و 

مديگر چون آثار بيعتها با ه ،ديگران و بيعت كردن با اميرالمؤمنين وجود ندارد
اختالف دارند كه در صورت وجود مشابهت ابن تيميه و ابن عابدين و سبكي و 

شد كه هيچ عاقلي آن را بر  شدند و آثاري بر آن مترتب مي ديگران از آن مطلع مي
 آورد تا برسد به كسي كه عالم و فقيه باشد. زبان نمي

ر امورات جزئي ماند اين است كه بگوييم: بيعت كردن ب بعد از اين، چيزي كه مي
بدون اينكه واجد آثار بيعت كردن با  ،كه از نظر اسالم مشروع باشند آن هم با اختيار

                                                 
 .195 /4، سير أعالم النبالء7/143طبقات ابن سعد -1
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م به يك شده ملزاميرالمؤمنين باشد جايز است حال مهم نيست در عهد و پيمان گرفته 
يا ملتزم به انجام عملي بين خود و ديگران شود به  گردانداطاعت معين و مشروع 

 نوعيت شرعي به دنبال نداشته باشد.شرطي كه هيچ مم
در شرح حال عباد بن  6/39در مورد اولي چيزي را كه امام بخاري در تاريخ الكبير

شود هر شب هزار آيه از  د ميهداريم كه ايشان متع ميسره منقري تميمي آورده بيان مي
قرآن را قرائت نمايد و در صورت عدم قرائت فردايش روزه باشد اين كار بر او 
سخت آمد پيش ابن سيرين رفت. در جواب به او گفت: من در مورد عهد و پيمان با 

 گويم به عهدي كه با خداوند بسته ايد وفا كنيد. خداوند چيزي نمي
گفت: خداوند هيچ نفسي را به زيادتر از حد توانايي مكلف  /حسن بصري

 نكرده است لذا سوگندش را كفاره دهد.
، به ابن ابي شائب كه قصه گو و لمنان، عائشهدر مورد دومي سخن مادر مؤ 

باشد كه به او گفت: سه چيز وجود دارد كه در  داستانسراي اهل مدينه بود مي
جنگم و دشمني  موردشان بايد با من بيعت كني و در صورت عدم بيعت با تو مي

 خواهم كرد. در جواب سؤال كرد آن سه چيز را بيان داريد من با تو اي مادر مؤمنان
و  صكنم. فرمود: از سجع در دعا كردن پرهيز كنيد چون رسول اهللا بيعت مي

(اسماعيل استاد امام احمد كسي كه اين اثر را روايت  دادند. اصحابش آن را انجام نمي
گويد: ام المؤمنين، عائشه، گفت: من معاهد رسول خدا و اصحابش بودم و  كرده مي

معه يكبار براي مردم قصه بگو، اگر نتوانستيد دو در هر ج .)دادند آنها آن را انجام نمي
بار و اگر نتوانستيد سه بار آن را انجام دهيد و كاري نكنيد مردم از كتاب خدا خسته 

سخنان را با  ،گويند شوند، نكند خودت پيش مردم برويد در حاليكه با خود سخن مي
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و از تو خواستند  قصه هايت قطع نكنيد بلكه آنها را رها كن اگر خود پيشت آمدند
2Fبرايشان قصه بگو

1. 

+ در مورد آيه 6/33و از آن جمله كالم امام قرطبي در تفسيرش       

       _  :معني آن اين است كه در عهد  :مي باشد زجاج گويد] 1[مائده

ت و به آن وفا كنيد و اين امر و پيمان خداوند را بر خود و عهد و پيمان همديگر رعاي
من « فرمايد: مي ص به قولي راجع به عموم و به آن داللت دارد، چنانكه رسول اهللا

هركس كاري را انجام دهد و دستور ما بر آن « »لَيس علَيه أَمرنا فَهو رد عملَ عمالً
دي از قبايل قريش در كند كه افرا گو ميزابن اسحاق با .»نباشد آن كار مردود است

منزل عبداهللا بن جدعان به خاطر بزرگواري و نسب او جمع شدند عهد و پيمان بستند 
هرگاه مظلومي را در مكه يافتند از اقوام باشد يا ديگران او را حمايت كنند تا زمانيكه 

ناميدند و  »ف الفضولحل« ظلم از او برطرف گردد، قريش آن را پيمان جوانمردان
لَقَد شهِدت فى دارِ « فرمايد: در موردش مي ص ن چيزي است كه رسول اهللاين هما

بالَمِ َألجى اِإلسف ى بِهعلَوِ أُدمِ وعالن رمح ى بِهأَنَّ ل با أُحلْفًا مانَ حعدنِ جب اللَّه دبعت« 
تران سرخ موي بهتر و در منزل عبداهللا بن جدعان پيماني را بستم كه برايم از ش«

محبوبتر بود در صورتي كه كسي در دوران اسالمي نيز مرا به رعايت آن فرا خواند 
 . اين پيمان همان معني قصد شده در اين فرموده رسول اهللا»گويم دعوتش را پاسخ مي

 الْإِسلَام إِالَّ لَم يزِدهوأَيما حلْف كَانَ في الْجاهلية « فرمايد: باشد آنجا كه مي مي ص

                                                 
ش خوب دآمده سن 19/287امام احمد در مسندش آن را تخريج و همانگونه كه در فتح الرباني   -1

 است.
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زيرا  .»هر پيماني كه در دوران جاهليت منعقد گشت اسالم آن را قوت بخشيد« »شدةً
شود اما  آن موافق با شرع بود به دليل اينكه در آن دستور به حمايت از مظلوم داده مي

 عهد و پيمانهاي فاسد و باطلي كه بر اساس ظلم و غارت شكل گرفته بودند اسالم آنها
3Fرا نابود و از بين برد، الحمد هللا رب العالمين

1. 
گويد: آن زمان كه وليد بن عتبه امير مدينه بود و مالي را كه متعلق  ابن اسحاق مي

به حسين بن علي بود به نفع سلطان دستور به مصادره اش داد. حسين به او گفت: 
به دست گرفته و در  كنيد يا شمشير سوگند به اهللا يا انصاف را در مورد من رعايت مي

خوانم. عبداهللا  خيزم و مردم را به پيمان جوانمردان فرا مي برمي ص مسجد رسول اهللا
خورم اگر مرا دعوت كند شمشير به دست  بن زبير گفت: من هم به اهللا سوگند مي

شويم.  رسد يا همگي در آن كشته مي كنم تا به حقش مي گرفته و همراه او قيام مي
بن مخرمه رسيد ايشان نيز همانند آن سخنان را بيان داشت. عبدالرحمن مسور جريان به 

بن عثمان بن عبيداهللا تميمي نيز وقتي جريان را شنيد همان سخنان را بر زبان جاري 
 كرد و آنگاه كه جريان به وليد رسيد حقش را برگرداند.

ن به و از آن جمله عهد و پيمان حذيفه و پدرش حسيل با مشركين در كمك نكرد
 اشد.ب آنها و همراه او جنگ نكردن مي بر عليه ص پيامبر

كنند كه  مسلم در صحيحش  و احمد در مسندش از حذيفه بن يمان روايت مي
گفت: مرا از حضور بدر منع نكرد جز عهد و پيماني كه با مشركان بسته بودم. 

برويد؟  محمد گويد: كافران قريش ما را گرفتند و گفتند: آيا شما قصد داريد پيش مي

                                                 
 را مالحظه نماييد. 168 -167 -2/162حنبل  شرح ثالثيات مسند امام احمد بن -1
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خواهيم به مدينه برويم. از ما عهد و  در جواب گفتيم: ما قصد او را نداريم و فقط مي
پيمان گرفتند كه به سوي مدينه منصرف و همراه رسول خدا در جنگ شركت نكنيم. 

رسانديم. فرمود: به مدينه بازگرديد سپس فرمود: با  ص ما هم خبر را به رسول اهللا
 طلبيم. را رعايت كنيد و از خداوند عليه آنها ياري ميآنها عهد و پيمان 

اين است هرگاه  ص گويد: از جمله هدايت رسول اهللا مي 3/139ابن قيم در الهدي
يكي از اصحابش با دشمنانش عهدي مي بست هرچند با رضايت ايشان هم صورت 

 كرد گرفت ولي در صورتي كه مضر به حال مسلمانان نبود آن را تأييد مي نمي
همانگونه كه عهد و پيمان حذيفه و پدرش حسيل را با مشركان كه متعهد جنگ 

را امضاء و به آنها گفت: از جنگ منصرف و عهد و پيمان را  ص نكردن همراه پيامبر
 طلبيم. رعايت و ما از خداوند عليه آنها كمك و ياري مي

ن نصر بن مالك و از آن جمله بيعت گرفتن امام بزرگوار شهيد ابو عبداهللا احمد ب
بن هيثم خزاعي مروزي با مردم بر مخالفت كردن كسي كه معتقد به مخلوق بودن 

باشد و تالش براي ايجاد يك دگرگوني اساسي در روزگار الواثق  قرآن است مي
(و امام احمد بن حنبل نيز او را مدح و  خليفه عباسي بود. لذا بر اين اساس بيعت گرفت

و در ميان ركتش توانست قلوب اهل بغداد را مالك شود ستايش نمود) او در اين ح
افرادي كه با او عهد و پيمان بسته بودند نفري را بر غرب بغداد و يك نفر ديگر را بر 
شرق بغداد كار گذاشت و با جمله كساني كه با او بودند قرار گذاشتند كه در شب 

مت شروع قيام را زدن طبل قيام را آغاز نمايند و عال ـه231پنج شنبه ماه شعبان سال 
اي از سفهاء و افراد نادان شب چهارشنبه يك شب قبل از قرار  قرار دهند، ولي دسته

شروع به زدن طبل كردند آنها گمان كرده بودند همان پنج شنبه شبي است كه برايش 
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خود را آماده كرده اند، لذا بسيار طبل زدند و كسي جوابشان را نداد. اسحاق بن 
. ايشان غالمي ش محمد بن ابراهيم جانشين او بودنبود برادر دآن زمان در بغداابراهيم 

گفتند او را دنبالشان فرستاد آنها را آوردند و در مورد علت  داشت كه به او رحش مي
كارشان از آنها سؤال كرد اما كساني كه طبل زده بودند هيچكدام معلوم نشدند، نفري 

عور ش آسيب ديده بود و به او عيسي األو يك چشم كرد كه بيشتر در حمامها كار مي
گفتند را آوردند به زدن تهديدش كردند ايشان به دو فرزند اشرس كه قبل از موعد  مي

شناخت،  طبل را به صدا در آورده بودند و احمد بن نصر بن مالك و ديگراني كه مي
د، طالب را كه اعتراف نمود. همان شب به دنبال آنها رفتند بعضي را دستگير كردن

احمد بن نصر بر طرف غرب نهاده بود و همچنين ابوهارون السراج مأمور جانب شرقي 
از طرف احمد بن نصر را دستگير كردند يك شبانه روز همراه عيسي اعور به دنبالشان 
گشتند و سرانجام در شرق و غرب بغداد آنها را به زندان انداختند. ابوهارون و طالب 

4Fتاد رطل آهن بستندرا به وسيله هف

د؛ در منزل و ديگران را نيز همينطور به بند كشيدن ،1
م سبز رنگ را در يك چاه كه مقداري قرمزي در آن بود فرزندان اشرس دو پرچ

عياش مأموريت بيرون آوردنش را به عهده گرفت كه يافتند و يكي از ياران محمد بن 
ائد خراساني نيز عامل جانب ايشان عامل جانب غربي و عباس بن محمد بن جبريل ق

شرقي حكومت بودند. آنگاه يكي از نزديكان احمد بن نصر را آورده و تهديد كردند 
ايشان نيز به همان چيزي كه عيسي اعور اعتراف كرده بود اقرار نمايد. به نزد احمد بن 
نصر كه در حمام بود رفتند. ايشان به مأموران حاكم گفت: اين منزل من است اگر 
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مي يا وسايل جنگي و يا چيزي ديگر را يافتيد همگي همراه خون من برايتان مباح پرچ
باشد. ولي در نتيجه جستجو چيزي را نيافتند سرانجام ايشان را پيش محمد بن ابراهيم 

دند و دو وبن مصعب بردند. او را با دو زنجير بسته همراه دو نفري كه اقرار نموده ب
ن كرده بود پيش اميرالمؤمنين الواثق كه آن هنگام در فرزندش و نفري كه او را پنها

سامره بود فرستادند. الواثق نسبت به محل آنها اطالع يافت. ابن داود و اصحابش را 
احضار نمود و يك مجلس عمومي را برايشان ترتيب داد تا آنها را بيازمايد و حالشان 

شدند و چنانكه را كشف كند. جملگي افراد در حضورش همراه زندانيان جمع 
گويند: ظاهراً احمد بن داود به وسيله تهديد به قتل او را به حضور در آن مجبور  مي

كرده بودند، هنگامي كه احمد بن نصر را آورند الواثق در مورد اخالل و آشوب از او 
و  عليه او را داشته با او مناظره چيزي نپرسيد و همچنين در مورد اينكه قصد خروج بر

رد بلكه به او گفت: اي احمد در مورد قرآن نظرت چيست؟ جواب داد: گفتگو نك
قرآن كالم خداست. سؤال كرد: آيا آن مخلوق است؟ جواب داد: آن كالم خداست. 

شود؟ جواب  گوييد؟ آيا در قيامت ديده مي سؤال نمود: در مورد پروردگار چه مي
كُم كَما ترونَ ترونَ رب« د:داد: اي اميرالمؤمنين، از رسول خدا به ما رسيده كه فرمو

بينيد و در  بينيد همانگونه كه ماه را مي پروردگارتان را مي« »تضامونَ في رؤيته الْقَمر الَ
 باشيم. . پس ما بر خير مي»كنيد ديدنش شك نمي

گويد! گفت: تو مرا به آن  اسحاق بن ابراهيم به او گفت: واي بر تو! بنگريد چه مي
امر كردي. اسحاق از سخنانش ترسيد و گفت: آيا من تو را به اين سخنان دستور دادم! 
گفت: آري. به من امر كردي كه او را هنگامي اميرالمؤمنان است نصيحت كنم و از 

 ترسد. نمي ص جمله نصيحت من براي او اين است كه او از حديث رسول اهللا
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گوييد؟ همگي دهن گشودند،  الواثق به اطرافيانش گفت: در موردش چه مي
عبدالرحمن بن اسحاق كه قبالً بر جانب غربي بغداد قاضي بود و عزل شده بود و در 
مجلس حضور داشت  و از جمله ارادتمندان احمد بن نصر هم بود گفت: اي 

و ابو عبداهللا ارمني كه رفيق پسر ابوداود بود گفت:  اميرمؤمنان او خونش حالل است
 شود. نش را به من بدهيد. آنگاه الواثق گفت: او كشته مياي اميرمؤمنان خو

شود  ابن ابي داود گفت: اي اميرمؤمنان: كافري است كه از او درخواست توبه مي
گويا مجبور شده كه به واسطه آن ي جنون و يا عقلش زايل شده باشد [شايد دچار نوع

خيزم هيچكس با من الواثق گفت: هرگاه مرا ديديد كه به سوي او برمي  ]كشته شود
برنخيزد و به راستي كه من به واسطه قدم زدن به سوي او خواهان اجر و پاداش الهي 
هستم. دستور داد يك شمشير تيغ را برايش آوردند آن را به دست گرفت و به طرف 
او حركت كرد، ايشان در وسط خانه بود درخواست كرد پوستي را برايش بياورند آن 

د و ريسماني خواست سرش را محكم به آن بست و ريسمان را را در وسطش قرار دا
كشيد آنگاه واثق يك ضربه شمشير به او زد كه بر ريسماني روي شانه اش اصابت 
كرد سپس ضربه اي بر سرش وارد نمود آنگاه شمشير را تكاني داد و كار را يكسره 

سر شمشير  لواثقا :كرد و شمشيري بر گردنش زد و سرش را از تن جدا نمود. و گويند
را در شكمش فرو برد و پس از آنكه كار را يكسره كرد دستور داد آن را به صليب 
بكشند و در حاليكه با دو زنجير پاهايش را بسته بودند و با يك پيراهن و دامن او را در 

اي از شهر قرار دادند. سرش را به بغداد حمل كردند و روزها آن را در قسمت  محله
مان صورت در قسمت غربي بغداد نهادند سرش را بر درختي نهاده و شرقي و به ه

اي را بر آن زده و نگهباناني بر آن گماشتند كه آن محل به مكان سر احمد بن  خيمه
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اين سر « نصر معروف شد و در گوشش يك برگ كاغذ نهاده و بر آن نوشته بودند:
او كسي است كه كافر مشرك گمراهي است!!! او احمد بن نصر بن مالك است 

مام الواثق باهللا اميرالمؤمنين بعد از آنكه در د وي را به دست عبداهللا هارون اإلخداون
مورد خلق قرآن و نفي تشبيه نمودن حجت بر او تمام گرديد و توبه به او عرضه 

داده شد ولي ايشان روي برتافت و عناد و  گرديد و امكان برگشت به حق به او
رد مورد اشاره تصريح نمود به قتل رسيد، حمد و ثنا براي سركشي نمود و به موا

خداوندي كه براي بردنش به آتش و عذاب دردناكش در مورد او تعجيل نمود و 
اميرالمؤمنين درآن مورد از او سؤال نمود و ايشان به تشبيه اقرار و به كفر سخن گفت 

و دستور داد همراهان و  .»و بدين سبب اميرالمؤمنين خونش را مباح و او را لعن نمود
آمدند را داغ كنند و  دوستان احمد بن نصر آنهايي كه جزو ياران او به حساب مي

 يان داغ شده را در يك مكان تاريكزنداني نمايند سپس بيست و اندي از اين زندان
دادند منع كردند و از مالقات  زنداني و آنها را از گرفتن زكاتي كه زندانيان مي

هارون السراج و  بعد او ند و آهن را به آنها بسته بودند تا سنگين شوندممنوعشان كرد
ديگري كه با او بود را به سامره حمل كردند سپس دوباره آنها را به بغداد بازگرداندند 

 و آنها را در زندان حبس كردند.
گازري بود علت گرفتار شدن كساني كه به سبب احمد بن نصر دستگير شدند مرد 

كاروانسرا ساكن بود. ايشان پيش اسحاق بن ابراهيم بن مصعب آمد و كه در يك 
كنم لذا كساني را  را براي دستگيري ياران احمد بن نصر راهنمايي ميو گفت: من ت

همراه و به دنبال او فرستادند، آنگاه كه همگي دستگير و با هم جمع گرديدند فهميدند 
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ه است كه در مهرزار باغ نخلي دارد (لباسشوي) سبب دستگيري آنها بود كه مرد گازر
5Fو منزلش را به تارج بردند بعد باغش را بريدند

1. 
حركت احمد بن نصر بعد از مرگش نيز ادامه يافت و به علت آشكار شدن 
امورشان در زندگي نتوانست در نتيجه حركت و قيامش به مقصود برسد و از بررسي 

و شود كه حركت ايشان از بين نرفت  دوراني كه به دنبال مرگش فرا رسيد دانسته مي
معاني كه او براي آن قيام نمود تأثير گذاشت و باعث تحول در متوكل و حتي باعث 
شد الواثق از آنچه انجام داده بود توبه كند و در صدد تغيير برآيد و بازگشت به حق و 

عه راستي را آغاز كند و به نصيحت و خيرخواهي ابن نصير عمل كند و او را مبتد
 اطراف خودش كشتند.

امام احمد بن نصر منكري را بر حاكم جامعه كه شاهد ما در اين قصه اين بود كه 
نمود و بر مخالفت كردن با حاكم و خروج نمودن بر عليه  خارج از اسالم بود انكار مي

او بيعت نمود و صف اسالمي را مشخص نمود و آن را از اهل بدعت و ديگراني كه 
كومت بودند جدا نمود و عالمان عصرش اين كارش را ستوده تا در صف مخالف ح

رحمت خدا بر او باد « جايي كه امام احمد بن حنبل امام اهل سنت در موردش گفت:
 .»با جان خود فداكاري نمود

                                                 
، طبقات 11/166عالم النبالء، سير أ190 -139 -9/135تاريخ طبريتفصيل اين جريان را در  -1

 307 -10/302النهايةوالبداية ، 176 -5/173، تاريخ بغداد2/51فعية، طبقات الشا82 -1/80بلةالحنا
 مطالعه نماييد.
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چيزي كه باعث جمع شدن امام احمد بن نصر و دوستانش با همديگر گرديد، تنها 
بنابراين هرگاه جماعتي بر اطاعت  ،بود جنگيدن با بدعت و كمك كردن به سنت

خداوند و رسولش اجتماع نمايند و همديگر را بر اين كار ياري كنند عملشان 
باشد چون دوري جستن  همانگونه كه از خالل تمامي مثالهايي كه گذشت مشروع مي

حد حنن مع كل أ« از ظلم و تعصبات جاهلي هدفشان بوده است. شعارشان اين نبود كه
السمع  نبايع علی« يا اينكه »ما در تمامي مسائل با همديگر هستيم« » كل شيءمنا يف

با همديگر در هر شرايط و در مورد همه « !!»والطاعة يف املكره واملنشط يف كل شيء
!! بلكه بايد اجتماع بر اساس يك »كنيم مسائل به قصد اطاعت و فرمانبري بيعت مي

يا  نسبت به آن اطالع دارند صورت گيرد. كار معروف و پسنديده كه همه مجتمعين
اينكه اجتماع بر اساس جنگيدن با يك امر ناپسند و مكروه كه پيش همه اجتماع 
كنندگان شناخته شده و جملگي از آن بيزار هستند صورت گيرد كه در غير اين 
  صورت عهد و پيمانشان از جنس همان پيمانهايي خواهد بود كه مشركان انجام مي

 .دادند
اگر فرد متعرض به حديث عباده بن صامت كه در صحيح آمده استدالل نمايد كه 

با رسول خدا در « »علَى السمعِ والطَّاعة في الْعسرِ والْيسرِ بايعنا رسولَ اللَّه « گويد:
در جواب او همان چيزي را  .»اطاعت و فرمانبري در آسايش و سختي بيعت نموديم

املريد، من اشتراط  أين اشتراط الشيخ علیو« داريم كه ابن جوزي گفته است: ياظهار م
شرايط بيعت يك شيخ با «. 6F1»البيعة اإلسالمية الالزمة الواجب الطاعة علی  رسول اهللا

                                                 
 .192تلبيس ابليس ص -1
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كه اطاعت كردنش در بيعت اسالمي  ص مريدش كجا و شرط بيعت با رسول اهللا
كيد شيطان با  رد كه از جمله مكر ودا ابن قيم بيان مي »واجب و الزم است كجا

دهد كه شكل واحد داشته باشند، لباس واحد،  به آنها دستور مي«صوفيه اين است كه: 
اي ساخته شده و همه  شكل و شمايل واحد و راه رفتن معين و شيخ مشخص و طريقه

و  دارند نمايد چنانكه مانند فرائض آن را بر خود الزم مي اينها را بر آنها الزم مي
گيرند و او را مورد ذم و نكوهش قرار  هركس از آن خارج گردد از او ايراد مي

آنها مشغول به حفظ نمودن رسومات از شريعت و «. در ادامه مي گويد: »دهند مي
كنند نه با اهل فقه هستند و  حقيقت هستند لذا در مقابل رسومات اهل بدعت توقف مي

ان حقيقت مقيد شدن به رسومات قراردادي نه همراه اهل حقايق و كشفند چون صاحب
پرده بين دلش و اهللا مي داند و اين امر از جمله بزرگترين  را شديدترين چيز بر خود مي

دارد و بدترين  شود دلش را از سير و حركت باز مي باشد پس هرگاه به آن مقيد مي
 گردد احواالتش توقف همراه رسومات وضعي مي باشد و در حركت متوقف نمي

   + فرمايد: گردد همانگونه كه خداوند مي رود يا پس مي بلكه يا پيش مي

       _ »براي آن كس از شما كه بخواهد به پيش و يا به عقب رود«. 

7Fلذا توقفي در راه نيست تنها رفتن و پيشرفت و رجوع و برگشتن است

1. 
ه در صدد انجام عمل ديني هستند بايد هدفهاي بلند خويش را بنابراين كساني ك

حاضر و ماندگار كنند و به آن تمسك جويند و از هرگونه غل و زنجيري آن را دور 
متوجه نفسهايشان خواهد كرد و بسياري از عوارضات و را گردانند چيزي كه آنها 

                                                 
 .126 -1/125اللهفان ثةغاإ -1
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ورد دعوتگران اراضي را چون ظن و گمان فاسد در مورد مردم بطور عام و در م
نمايد تا جايي كه چنان عبارات تندي را در مورد هم به كار  بصورت خاصي ايجاد مي

رسد كه بعضي از ديگران درخواست توبه نمايند و آن  برند كه گاهاً به حدي مي مي
اي جز باطل شدن  گيرند كه نتيجه وقت در چنان ظن و گمان فاسد و تعصب قرار مي

 العياذ باهللا تعالي.گردد. و گرديدنش مياجر و پاداش و يا ناقص 
دهد و  سالم اين طايفه را مورد نداي خويش قرار ميو چنانكه خواهد آمد شيخ اإل

و به آنچه در آن  …خواهد آنچه را در اين رساله مسطور نموده بخوانند از آنها مي
 كه شما بيش از هركس ديگر به آن محتاجيد. …آمده عمل كنند

ترك كردنش گناهكار از جماعتي كه مسلمانان به سبب  مسئله دوم: منظور
آيا منظور از آن تشكيالتها و تنظيماتهاي موجود در زمان ماست كه گردد چيست؟ مي

باشد؟ يا منظور از آن جماعتي از مسلماناني است  در اكناف زمين پراكنده هستند مي
 كه بر اساس بيعت با حاكم مسلمان مجتمع گشته اند؟

 ص پيداستآنچه از نصو

شود  گناهكار مي مسلمان به واسطه دوري جستن از آن منظور از آن جماعتي كه
ر رأس آنها قرار دارد. آشكار نمودن اين جماعت مسلماناني هستند كه امام مسلمانان د

معني در اين زمان امري ضروري است چون نگاه كردن به يك تشكل و مقصود از 
باعث اختالفات و موضعگيري هاي  ادناعت مورد بحث را به آن تخصيص دجم

متعدد در ميان تمام كساني خواهد شد كه در قالب تنظيمهاي متعدد در ميادين حركت 



 نصيحت هاي طاليي براي جماعت هاي اسالمي  28

8Fاسالمي معاصر حضور دارند

نماياند كه فردي يا  و اين فهم خطا آنگاه خود را مي .1
ت بخواهند يكي از تشكيالت هاي موجود را رها نمايد كه نتايج آن از جه اي مجموعه

 باشد. فردي و اخالقي بسيار ويرانگر مي
و يا حركتي از  كنيم هر تشكيالتي از تشكلها ما تأكيد مي …به همين دليل 

حركات و يا جماعتي از جماعتها تنها جمعي از مسلمانان هستند و نه به صورت متفرق 
و نه به صورت مجتمع جماعت مسلمانان نيستند همانگونه كه اگر كسي منتسب به 

از اين تنظيمات و يا يكي از اين حركات اسالمي نباشد چنين فردي جدا از  يكي
 شود و هرگاه بميرد مردنش مرگ جاهلي نيست. جماعت محسوب نمي

                                                 
إذا كانت مجاعتهم متفرقة يف البلدان فال تقدر أحد أن يلزم «: گويد مي 475ص لةامام شافعي در الرسا -1

. ارمجاعة أبدان قوم متفرقني، وقد وجدت أبدان تكون جمتمعة من املسلمني والكافرين واالتقياء والفج
، ألنه ال ميكن وألن اجتماع األبدان وال يصنع شيئاً فلم يكن للزوم فلم يكن يف لزوم األبدان معنی

هنگامي كه جمعيتشان در « »مجاعتهم معين، إال ما عليه مجاعتهم من التحليل والتحرمي والطاعة فيهما
نمايد و گاهاً شهرها پراكنده است هيچكس قادر نيست اين افراد متفرق را ملزم به يك جماعت 

افرادي، مجتمعي را تشكيل داده اند كه از مسلمانان و كافران و اهل تقوا و فجور تشكيل يافته 
است در آن هنگام چنين اجتماعي با اين كيفيت هيچ معني ندارد و تشكيل مجتمع از چنين افرادي 

در مورد  سازد پس لزوم جماعتشان جز ممكن نيست چون اجتماع چنين افرادي چيزي را نمي
حالل و حرام و رعايت كردن آنها كه همگي در موردش اتفاق دارند و ملزم به آن هستند، چيزي 

رحمت خدا بر او باد كالمش خوب و سنجيده است و شايسته تأمل و موافق آن . »بي معني است
چيزي است كه ما ذكر كرديم يعني هر جماعتي از جماعتهاي موجود تنها جزئي از مسلمانان 

 .تند و جماعت مسلمانان تنها آنها نمي باشندهس
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چنانچه انتشار اين فهم اشتباه ما را به معني درست جماعتي كه مسلمان به سبب 
دري بين مسلمانان نمايد كه برا خواند و تأكيد مي شود فرا مي جدايي از آن دچار مي

 تنها و تنها بواسطه اصل ايمان است.

+        _  :بنابراين  .»تنها مؤمنان برادر همديگرند«]. 10[حجرات

 گردد. برادري بواسطه انتساب به تشكيالتي يا حركتي از حركتها ميسر نمي
دهد با او  هادت ميبنابراين واجب است با هركس كه نصوص اسالم به ايمانش ش

چون يك مؤمن معامله نماييم حال چنين فردي عضو تنظيمي باشد يا نباشد. و اختالف 
و امراض انواع آسيبها به صفوف عاملين حركت اسالمي به خاطر عدول از همين 

 مقياس وارد گرديده است.
هرگاه لباس عصمت دروغين كه باعث شده به كليه تصرفات و خطاهاي فردي 

 هد از اندام بعضي اشخاص به درآيد.ك نيكي درنگ مضح
و هرگاه براي گروه و شخصي عصمت قرار نداده و آنها را فارغ از اشتباه قرار 
ندهند چيزي كه جز در حالت نبودن عقل و بصيرت صحيح و يا در حالتي كه انسان به 

 گردد. به اين دين نباشد حاصل نميصورت قطعي ملتزم 
و نهي از  نصحيت و خيرخواهي و امر به معروفبررسي و  و تا زمانيكه كار نقد و

 .نجامدامنكر هيچ تحولي را ايجاد نكند و به جدايي صفها از هم ني
و تا هنگامي كه از گروهها و طوايف فكري جديد كه افكار متعدد را در زمين 

سپارند و نردبان  و جزئيات را رشد و كليات را به دست فراموشي مي پراكنند مي
 نمايند دوري نجويم. را پريشان مي اولويات
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و تا زمانيكه بحث و بررسي اسباب تقصيرات بر توجيه نمودن كارها فزوني دارند 
هنگامي مصطلحات بد و نادرست پنهان شده را بر كسي كه از حزبي به خاطر يك 

برند مانند: از راه  ينمايند و در موردش به كار م فكر قابل اعتماد جدا شده اطالق مي
 به در رفت، منحرف گرديد و يا فرار نمود و يا برعكس گرديد.

روند و منتظر نتايج  و زمانيكه وسايل را براي رسيدن به غايات و اهداف بكار نمي 
باشند طوري كه قضاياي  و اشخاص محوريت حركت اسالمي مي اعمال نيستند

 شود. اسالمي جز در خالل آنها نگريسته نمي
و زمانيكه مجال و ميداني براي مصحلت نيست و سياست و مهارت و فراگيري و  

 تجربه ميداني براي حضور ندارند.
برگزيدم و قصدم در  25 -9/ 28خره اين رساله را از ميان مجموع الفتاويو بآل

اي كه سخنان بسياري  آغاز و انتهاي آن پاداش الهي و توضيح دادن حق بوده در مسئله
آن به حق و باطل گفته شده است كه در آن مترصد آثار بيعتي شده است كه  پيرامون

شود و مانع الحاق اين آثار به بيعتي كه به مشايخ و جماعات داده  به اميرمؤمنان داده مي
 گردد. شود مي مي

و در هر حال بايد به  شرع خداوند متعال ملتزم بود و از آن در هيچ حالتي كه براي 
خارج  آيد مشايخ و پادشاهان و حاكمان و معلمان و متعلمان پيش مي ديگران اعم از
اين احكام را با عبارات جامع و واضح و آشكار توضيح  :سالم ابن تيميهنشد. و شيخ اإل

 داده است.
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 مقدمه: فضيلت تيراندازي در راه خداوند متعال

ند كه خداوند تيراندازي و زخمي كردن و زدن در راه خداوند از جمله اموراتي هست

+ فرمايد: پروردگار متعال در اين موارد مي اند؛متعال و رسولش به آن دستور داده   

                              

        _  :چون با كافران برخورد نموديد «]. 4[محمد

گردنهايشان را بزنيد تا زمانيكه از خونريزي بسيار دشمن را از پاي درآوريد آنگاه 
گذاريد و آزاد كنيد و يا به بند كشيد سپس يا بر آنها منت اسيران جنگ را محكم 

+. »فرو گذاردفديه بگيريد تا در نتيجه جنگ سختيهاي خود را       

      _  :سرها و اطراف دست و پاهايشان را بزنيد«]. 12[انفال« 

+                           _ ] :مائده

اي كساني كه ايمان آورده ايد خداوند شما را به چيزي از شكار كه دستها و «]. 94

+ »آزمايد نيزه هاي شما به آن برسد مي               

               _  :براي «]. 60[انفال

مقابله با آنها هر چيز كه در توان داريد آماده كنيد و از آماده داشتن اسبها كه به وسيله 
در صحيح مسلم از  .»آن دشمنان خدا و خويش و قومي ديگر غير از آنها را بترسانيد

إِنَّ  أَالَ« ثابت است كه اين آيه را روي منبر قرائت نمود و آنگاه فرمود: ص رسول اهللا
يمةَ الرةَ  أَالَ ،الْقُوإِنَّ الْقُويمأَالَ ،الر يمةَ الرآگاه باشيد به درستي كه قوت » «إِنَّ الْقُو
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 فرمودند: ص رسول اهللا. »جمله را سه بار تكرار فرمودند اين ،همان تيراندازي است
. 9F1»انم سيلَ، فَهيِسن مثُ ىمالر ملَّعت نم و  ،ي من أَنْ تركَبواارموا واركَبوا وأَنْ ترموا أَحب إِلَ«
تيراندازي كنيد و سواركاري نماييد و تيراندازي نزد من از سواركاري محبوبتر است «

و در روايتي  .»از ما نيست ياد بگيرد سپس آن را فراموش كند و هركس تيراندازي
هركس تيراندازي را ياد « »من تعلَّم الرمي ثُم نِسيه فَهِي نِعمةٌ جحدها« آمده كه فرمود:

و در  .»بگيرد و سپس آن را فراموش نمايد نعمتي است كه آن را انكار كرده است
ميةَ وكُلُّ شىٍء يلْهو بِه الرجلُ باطلٌ إِالَّ ر« كه فرمود: روايت شده ص سنن از رسول اهللا

قالْح نم نهفَإِن هأَترام هتبالَعمو هسفَر هيبأْدتو هسلِ بِقَوجانجام هر كار بي فايده « »الر
باطل است جز تيراندازي كردن با كمان، آموزش اسب سواري و بازي كردن با 

 فرمايد: مي ص و رسول اهللا .»باشند همسرش كه اين سه مورد حق و درست مي
»همهبِأَس ولْهأَنْ ي كُمدأَح جِزعفَلَا ي اللَّه يكُمكْفيونَ وضأَر كُملَيع حفْتت10»سF2 .» بزودي

گردد و خداوند شما را كفايت است لذا بازي كردن با تيرها  سرزمين ها بر شما فتح مي
نامه نوشت و متذكر به شام  س. مكحول گويد: عمر بن خطاب»شما را عاجز نكند

 ياد بدهيد.تيراندازي و اسب سواري  به فرزندانتانگرديد كه: 
روايت است كه فرمود: فرزندان اسماعيل  ص در صحيح بخاري از رسول اهللا

ي گذشت كه مشغول مسابقه پدر شما تيرانداز بود. و بر افرادتيراندازي را بياموزيد كه 
نِي إِسماعيلَ فَإِنَّ أَباكُم كَانَ راميا ارموا وأَنا مع بنِي ارموا ب« در تيراندازي بودند فرمود:

                                                 
 .رواه احمد في المسند، ابوداود، ابن ماجه و نسائي في السنن -1
 .خرجه مسلم في صحيحهأ -2
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فرزندان اسماعيل تيراندازي كنيد كه پدرتان تيرانداز بود حال تيراندازي كنيد » «فُلَان
آنگاه يكي از دو گروه تيراندازي را متوقف كرد و  .»و من همراه فرزندان فالني هستم

كنيد؟ جواب دادند: چگونه تيراندازي كنيم  شده كه تيراندازي نميفرمود: شما را چه 
تيراندازي كنيد من با « »ارموا فَأَنا معكُم كُلِّكُم« در حاليكه شما با آنها هستيد؟ فرمود:

 از ص گويد: در روز احد رسول اهللا مي سسعد بن ابي وقاص  .»همه شما هستم
پدر و « »ارمِ فداك أَبِي وأُمي« گفت: داد و مي مي كرد و به من تيردان من تير خارج مي

گويد: نديديم كه رسول  مي سعلي بن ابي طالب  »شود تيراندازي كنمادرم فدايت 
پدر و مارش [يعني  را به كار ببرد. لهجز براي سعد براي احدي ديگر اين جم ص اهللا

قَالَ « :فرمود ص خداگويد: رسول  سبن مالك انس  .]را فداي كسي ديگر كند
 بِيالن نسٍ عأَن نانَ ععدج ناب تعمانَ سفْيلَى سع قُرِئ َةَ  :قَالأَبِي طَلْح توي لَصف

 نم ريشِ خيو وقتي كه  .»صداي ابوطلحه در لشكر بهتر از يكصد نفر است« »مائةالْج
زانو نشسته و تيرهاي تيردانش را  در مقابلش بر ص ابوطلحه در لشكر بود رسول اهللا

 گفت: آورد و مي بيرون مي
11Fووجهي لوجهك الوقاء           نفسي لنفسك الفداء

1. 
 .نفسم فداي نفس تو و رويم فداي روي تو

شمشير و تير و كمان داشت و در سنن از وي روايت است كه  صرسول خدا 
 »لَغَ الْعدو أَخطَأَ أَو أَصاب كَانَ لَه كَعدلِ رقَبةمن رمى بِسهمٍ في سبِيلِ اللَّه فَب« فرمود:

هركس در راه خدا تيري بيندازد به دشمن برسد يا نه برايش چون آزاد كردن يك «

                                                 
 .خرجه بخاريأ -1
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إِنَّ اللَّه لَيدخلُ « روايت است كه فرمود: ص و باز در سنن از رسول خدا .»ستبرده ا
 »الْجنةَ صانِعه يحتِسب فى صنعته الْخير والرامى بِه والْممد بِه بِالسهمِ الْواحد ثَالَثَةً

گرداند كسي كه به قصد خير و  خداوند به سبب هر تير سه نفر را به بهشت داخل مي«
اندازد و كسي كه آن را آماده  پاداش الهي آن را ساخته است و فردي كه آن را مي

باشند و  . و اين بدان سبب است كه اين نوع كارها از جمله اعمال جهاد مي»گرداند  مي
آورد و فضيلت آن بر  جهاد برترين چيزي است كه انسان به وسيله آن خير فراهم مي

+ فرمايد: حج و عبادات ديگر برتر است همانگونه كه خداوند متعال مي     

                              

                            

                         

                            

     _  :كردن مسجد  آيا آب دادن به حاجيان و آباد«]. 22 -19[توبه

دانيد كه به خدا و روز آخرت ايمان آورده و در راه اهللا جهاد  الحرام را چون كسي مي
آنان كه كند.  كند، اينها نزد خداوند يكسان نيستند و خداوند ظالمان را هدايت نمي مي

ان و جانهايشان جهاد كردند در ايمان آوردند و هجرت كردند و در راه خدا با مالهايش
پروردگارشان آنان را به  .اند كه كاميابند ترند. و همينان نزد خداوند بلند مرتبه

] خود و خشنودى و باغهايى كه در آنجا نعمت پايدار دارند، مژده  بخشايشى از [سوى
 .»هميشه در آن جاودانند. خداوند است كه پاداش بزرگ به نزد اوست. دهد مى
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 بهترين اعمال استجهاد 

در صحيح آمده كه نفري گفت: من بعد از اسالم به هيچ عملي چون عمارت و آباد 
كردن مسجدالحرام اهميت نمي دهم. علي بن ابي طالب گفت: جهاد در راه خدا از 

 ص صداهايتان را نزد منبر رسول خدا همه اينها برتر است. عمر بن خطاب گفت:
پرسم. بعد از انجام نماز  انجام داديم در موردش از او مي بلند نكنيد، هرگاه نماز را

سؤال كرد و خداوند اين آيه را نازل فرمود و آنگاه برايشان روشن گرديد كه ايمان و 
از آباد كردن مسجدالحرام و حج و عمره و طواف و نيكي كردن به حاجيان  ،جهاد

ة يف سبيل اهللا، أحب إىل من ألن أرابط ليل« گويد: س بهتر است به همين سبب ابوهريره
نگهباني دادن يك شب در راه خدا برايم « »أن أقوم ليلة القدر عند احلجر األسود

به همين دليل  .»سود استده داري در شب قدر در نزد حجر األمحبوبتر از شب زن
حفاظت كردن از مرزها از مجاورت در مكه و مدينه برتر است و كاركردن با تير و 

اما در شهرهاي دور از دسترس دشمن مانند  ،ها بهتر از نماز سنت استكمان در مرز
 نماز سنت است.

إِنَّ في الْجنة مائَةَ درجة « روايت است كه فرمود: ص در صحيحين از رسول اهللا
يا با كَممهنيا بنِ ميتجركُلُّ د هبِيلي سف ينداهجلْمل ا اللَّههدضِأَعالْأَراِء ومالس 12»نF1 .» در

بهشت يكصد درجه وجود دارد فاصله يك درجه تا درجه ديگر به اندازه فاصله زمين 
 .»آماده كرده استتا آسمان است كه خداوند آن را براي مجاهدان در راهش 

                                                 
 .رواه بخاري -1
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 برترين اعمال

افضل از اعمال عبادي همگي مقام اليق به خود را دارند كه در مقام و موقعيت خويش 
نزديك بر او  يدن دشمن شمشير به دست گرفتن و ازديگري است پس هنگام رس

ضربه زدن و يا به خاطر وجود موانعي چون رودخانه و قلعه و امثال آن از دور 
برترين و تيراندازي كردن تا اينكه دشمن را به زانو در آورد براي مسلمانان سودمندتر 

تالف در حاالت دشمن و حاالت مجاهدين در اعمال است و اين كار به واسطه اخ
گاهي تيراندازي سودمندتر و  ،رابطه با دشمن فرق دارد كه از آن جمله اين است كه

 گاه زخمي كردن و كشتن و اين چيزي است كه جنگجويان آن را تشخيص مي دهند.

 يادگيري جهاد و آموزش آن از جمله اعمال صالح است

ر باشد يادگيري اين اعمال از جمله اعمال صالح رضاي پروردگا كسي كه قصدش
و هركس چنين فردي را آموزش دهد در هر جهادي كه او انجام دهد شريك  است

خواهد شد بدون اينكه اجر و پاداش او ناقص گردد. همچون كسي كه قرآن را قرائت 
و  آموزد. بر فراگير الزم است در اين كار نيتش را نيكو گرداند را مي يو يا عمل

 ،قصدش رضاي پروردگار باشد و بر معلم و مربي الزم است كه براي يادگير و متعلم
خيرخواه و ناصح و براي يادگيريش بكوشد و بر فراگير و متعلم الزم است كه احترام 
استاد را بگيرد و احسانش را پاس دارد چون كسي كه شكرگزار مردم نباشد شكر 

 بايد حقش را نفي و نيكيش را انكار نكند. آورد و پروردگار را نيز به جاي نمي
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واجب بودن تعاون و همكاري در تقوي و نيكي و حرام بودن 
 فرار از جنگ و پشت كردن

بر تعليم دهندگان الزم است در احسان و نيكي با همديگر همكاري نمايند چنانكه 
. 13F1»يسلمه يظْلمه والَ الْمسلمِ الَ الْمسلم أَخو« دهد: به آن دستور مي ص رسول اهللا

 فرمايد: و مي .»نمايد نميكند و او را تسليم  نميمسلمان برادر مسلمان است به او ظلم «
» رائس ى لَهاعدت وضع هنكَى متإِذَا اش دسثَلُ الْجم هِماطُفعتو مهادوي تف نِنيمؤثَلُ الْمم
مؤمنان در دوستي و محبت چون اندام واحدي هستند كه «. 14F2»رِ والْحمىجسد بِالسهالْ

هرگاه عضوي از آن به درد آيد باقيمانده اندام در تب و بي خوابي با او همكاري 
بِيده لَا يؤمن أَحدكُم حتى يحب لأَخيه من  يوالَّذي نفْس« فرمايد: . و مي»خواهند كرد

يالْخبحا يهرِ م فِْسهن15»لF3 .» سوگند به كسي كه جانم در دست اوست كسي از شما ايمان
آورد تا زمانيكه هر آنچه از خير براي خود دوست دارد بر ديگري هم دوست  نمي

ين الْمؤمن للْمؤمنِ كَالْبنيان يشد بعضه بعضا وشبك ب« فرمايد: و مي .»داشته باشد
هابِع16»أَصF4 .» مؤمن براي مؤمن چون ساختماني است كه بعضي از آن بعضي ديگر را

 فرمايد: و باز مي .»گرداند آنگاه انگشتان خود را چون شبكه در هم قرار داد محكم مي

                                                 
 .متفق عليه -1
  .رواه بخاري -2
 .رواه بخاري و مسلم -3
 .رواه بخاري و غيره -4



 نصيحت هاي طاليي براي جماعت هاي اسالمي  38

حسادت «. 17F1»إِخوانالَا تقَاطَعوا ولَا تباغَضوا ولَا تدابروا وكُونوا عباد اللَّه ولَا تحاسدوا «
نداشته باشيد و به هم پشت نكنيد و در طع رحم نكنيد و نسبت به هم بغض نورزيد و ق

 . اين روايات همگي در صحيح وجود دارند.»بندگي خداوند با هم برادر باشيد
بِأَفْضلَ من درجة  مكُئُبنأَلَا أُ« روايت است كه فرمود: ص در سنن از رسول اهللا

صلَاح ذَات  :قَالُوا بلَى قَالَ ؟ ركَنمالْ نِع ىِهالنو وفرعمالْبِ رِماَألو صيامِ والصلَاة والصدقَةال
 آيا شما«. 18F2»لَا أَقُولُ تحلق الشعر ولَكن تحلق الدين؛الْبينِ فَإِنَّ فَساد ذَات الْبينِ هي الْحالقَةُ

را به چيزي كه برتر از درجه نماز، روزه، زكات و امر به معروف و نهي از منكر است 
آگاه گردانم؟ گفتند: آري. فرمود: اصالح نمودن روابط مردم با هم مي باشد كه افساد 

. در »باشد آن همان تراشنده است. منظورم تراشيدن مو نيست بلكه تراشيدن دين مي
يسِ ثْنينِ ويوم الْخمأَبواب الْجنة يوم اِإلتفْتح « رمود:ف ص صحيح آمده كه رسول اهللا

كَانت بينه وبين أَخيه شحناُء فَيقَالُ أَنظروا  رجالً يشرِك بِاللَّه شيئًا إِالَّ فَيغفَر لكُلِّ عبد الَ
اي كه  شوند هر بنده هر دوشنبه و پنج شنبه باز ميدرهاي بهشت «.19F3»هذَينِ حتى يصطَلحا

شود مگر مردي كه بين او و برادرش  شريك براي خداوند قرار نداده باشد بخشيده مي
شود اين دو نفر را نگاه داريد تا زمانيكه صلح  كينه و دشمني باشد پس گفته مي

أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَلَاث يلْتقيان  لَا يحلُّ لمسلمٍ« فرمايد: مي ص و باز پيامبر .»نمايند مي
مهريخذَا وه دصيذَا وه دصلَامِفَيأُ بِالسدبي ي20»ا الَّذF4 .» براي مسلمان حالل نيست كه

                                                 
 .رواه بخاري في الصحيحرواه مالك في الموطأ و  -1
 .خرجه ابوداود و الترمذي و احمدأ -2
 .بخاري و مسلم و مالك في الموطأالرواه  -3
 .بخاري و مسلمالاه رو -4
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رسند و هركدام روي  بيشتر از سه روز از برادر مسلمانش دوري نمايد، به همديگر مي
 .»كند دارد، بهترينشان كسي است كه شروع به سالم مي خويش را از ديگري باز مي

 حرام بودن تجاوز به حق ديگري

براي هيچيكدام از تعليم دهندگان جايز نيست كه به ديگري ظلم كند و يا با قول و 

   + فرمايد: عمل بدون حق او را باز دارد. خداوند متعال مي

                         _  :58[احزاب .[

هركس مردان و زنان مؤمن را به غير از گناهي كه انجام داده باشند آزار دهد به «
هيچكس اين حق را ندارد بدون  .»تحقيق كه بهتان و گناه آشكاري را برداشته است

ظلمي ديگري را آزار دهد و به او تجاوز و حقش را ضايع گرداند و چنانچه به  هيچ
خاطر هوي اينكار را انجام دهد انجام دهنده ظلمي بوده است كه خدا و رسولش آن 

يا عبادي إِني حرمت الظُّلْم « فرمايد: را حرام نموده اند. در حديث قدسي خداوند مي
اي بندگانم من ظلم را بر خود حرام «. 21F1»ته بينكُم محرما فَلَا تظَالَمواعلَى نفِْسي وجعلْ

 .»ظلم نكنيد نموده و آن را در بين شما ممنوع قرار دادم لذا به همديگر 

                                                 
 .احمد في المسندي الصحيح ورواه مسلم ف -1
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 مجازات كردن غير شرعي ممنوع است

هرگاه شخصي جنايتي انجام دهد درست نيست او را جز به وسيله مجازاتهاي شرعي 
جازات كرد هيچ يك از اساتيد و تعليم دهندگان اين حق را ندارند كه هرگونه م

بخواهد مجازات نمايد و هيچ فرد ديگري هم حق ندارد او را در اين كار ياري و يا با 
انجام دادنش موافقت نمايد. چنانكه دستور به دوري نمودن از فردي را بدون گناه 

نشانم و يا اخراج كرده و آواره  جايت ميتو را سرشرعي صادر نمايد يا بگويد: 
كنم كه چنين كارهايي مانند كار راهبان با نصاري و سرپرستان يهود با زيردستان و  مي

باشد. ابوبكر صديق  و هوي با زيردستان و رعايا مي  يا مشابه اعمال رهبران گمراهي
عصيت اهللا، فال  أطيعوين ما أطعت اهللا، فإن« در ميان امتش گويد:قجانشين رسول خدا 

كنم فرمان بريد. پس اگر خدا  مرا تا زمانيكه پروردگار را اطاعت مي« »كميطاعة يل عل
لَا « فرمايد: مي ص . رسول اهللا»را نافرماني كردم اطاعت من بر شما واجب نيست

درست  فرمانبري هيچ مخلوقي در نافرماني خداوند«. 22F1»طَاعةَ لمخلُوقٍ في معصية الْخالقِ
هركس شما را به معصيت و نافرماني «. 23F2»من أَمركُم بِمعصية اللَّه فَلَا تطيعوه«. »نيست

 .»پروردگار دستور داد از او اطاعت نكنيد
بنابراين هرگاه معلم و يا استادي دستور به هجرت و دوري گزيدن از شخصي را 

مرتكب گناه شرعي شده بود درست صادر نمود در آن كار انديشه كنيد اگر چنانچه 

                                                 
 .بخاري و مسلم في الصحيحالرواه  -1
 .بخاري و مسلم في الصحيحالرواه  -2
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است كه به اندازه گناهش بدون زيادي مورد عتاب قرار گيرد  ولي اگر مرتكب گناه 
 شرعي نشده بود  به خاطر غرض معلم يا ديگري نبايد او را مجازات كرد.

 حرام بودن حزبگرايي و تعصب نادرست

و در ميانشان دشمني و  تعليم دهندگان اين حق را ندارند مردم را گروه گروه كرده
كينه بياندازند بلكه بايد چون برادراني بر انجام نيكي و احسان همكاري نمايند. چنانكه 

+ فرمايد: خداوند متعال مي                  _ 

ولي به خاطر گناه و دشمني كنيد ا همديگر همكاري بر احسان و تقوي ب«]. 2[مائده: 
هيچ فردي از آنها اين حق را ندارد كه از فردي پيمان  .»با همديگر همكاري نكنيد

خواهد با او موافقت نمايد و با هركس او دوست باشد دوست و  بگيرد كه در آنچه مي
دهد عملش  بلكه هركس چنين كاري را انجام ،با هركس او دشمني كند دشمن باشد

كه موافقان خويش را صديق و  ييباشد آنها از جنس عمل چنگيزخان و امثال او مي
و هركس با آنها مخالف باشد را دشمن و باغي مي دانند. بلكه بر آنها و  ،دوست

و رسول موجود است و آن اينكه پروردگار متعال و  يمان خداپيروانشان عهد و پ
لذا در  ،هللا و رسولش دستور داده اند انجام دهندرسولش را اطاعت كنند و آنچه را ا

صورتي كه استاد نفري مظلوم واقع شد او را كمك كند و اگر ظلم نمود در آن به او 
ثابت  ص كمك نكند بلكه از انجامش او را باز دارد چنانكه در صحيح از رسول اهللا

لُوما فَكَيف أَنصره مظْ يا رسولَ اللَّه انصر أَخاك ظَالما أَو مظْلُوما قيلَ« است كه فرمود:
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برادرت را چه ظالم باشد يا « .24F1»ن الظُّلْمِ فَذَاك نصرك إِياهم منعهت :أَنصره ظَالما قَالَ
كنيم اما  مظلوم كمك كنيد. گفته شد اي رسول خدا: اگر مظلوم باشد او را كمك مي

م؟ فرمود: او را از ظلم كردن باز داريد و اين همان كمك ظالم را چگونه كمك نمائي
 .»باشد كردنش مي

 و آن را براي حق انجام دادن قرار دادنحق را مالك دوستي 

هرگاه بين دو تعليم دهنده و يا دو نفر از تعليم شوندگان و يا يك تعليم دهنده و يك 
كس درست نيست كه فراگير علم و فنون دشمني و مشاجراتي روي داد براي هيچ

يكي از آنها را تا زمان معلوم گرديدن حق ياري دهد لذا نبايد به خاطر هوي و از روي 
جهل كسي را كمك نمايد بلكه مسئله را بررسي كند و در صورت مشخص شدن حق 
صاحبش را از ميان آن دو بر عليه باطل ياري نمايد، حال صاحب حق دوست او يا 

عبادت  ،اران او و يا ديگري باشد. چون مقصود و هدفديگري باشد و باطل جزو ي
باشد.  پروردگار و اطاعت رسولش و پيروي كردن از حق و قيام نمودن به عدل مي

+ فرمايد: پروردگار متعال مي                      

                                    

                           _ 

ان آورده ايد برپا دارنده عدالت و اظهار كننده حق اي كساني كه ايم«]. 135[نساء:  

                                                 
 .رواه بخاري و مسلم -1
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براي خدا باشيد اگر چه بر ضرر خويشتن يا پدر و مادر و يا خويشاوندانتان باشد اگر 
شود توانگر يا فقير باشد به هر حال خداوند برايشان  كسي كه حق بر او ثابت مي

ي مجوئيد و در مهربانتر است پس به خاطر پيروي كردن خواهش نفس از عدالت دور
دهيد آگاه  صورتي كه سخن بپيچانيد يا اعراض نماييد خداوند نسبت به آنچه انجام مي

دهد. اعراض نمودن:  : يعني خبر دروغ ميلوي يلوي لسانه شود: گفته مي .»باشد مي
پوشاندن و كتمان حق است چون كسي كه از حق سكوت كند مانند شيطاني است كه 

 اشد.قادر به سخن گفتن نمي ب
ق را در مورد سوي دوست و رفيقش متمايل شود بدون اينكه جانب ح هركس به

جاهليت عمل نموده و از حكم خدا و رسولش خارج گشته  او رعايت كند به حكم
است بنابراين بر همه واجب است كه همراه اهل حق بر عليه اهل باطل يك دست 

خدا و رسول او را بزرگ داشته باشند لذا معظم و بزرگ پيش آنها بايد كسي باشد كه 
اند و مقدم پيش آنها بايد كسي باشد كه خدا و رسولش او را مقدم داشته اند و 

باشد و به همين محبوب پيش آنها كسي باشد كه محبوب خداوند و رسولش مي
و  ه نزد خدا و رسولش پستصورت پست و فرومايه نزدشان بايد كسي باشد ك

اينكه هوي و آرزوها نه  باشد رضايت پروردگار و رسول مي مقدار هستند و معيار با بي
چون هركس خدا و رسولش را اطاعت كند هدايت يافته و هركس  ،ندمالك واقع شو

 خدا و رسولش را نافرماني كند چنين فردي تنها به خود آسيب رسانده است.
ه تفرقه و اين همان اصل و اساسي است كه بايد به آن اعتماد نمود لذا هيچ احتياج ب

 + گروه گروه شدن ندارد. چون اهللا تعالي مي فرمايد:           
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     _  :كساني كه دين خويش را متفرق و تبديل به «]. 159[انعام

  +فرمايد:  و مي .»گروهها شدند در هيچ چيز با آنها نيستيد       

            _ چون كساني نباشيد كه بعد از «]. 105عمران:  [آل

 .»آنكه مسائل برايشان روشن گرديد دچار اختالف و تفرقه شدند
و را به خود و هرگاه دو نفري كه استادش او را تعليم دهد منزلت و ارزش احسان ا

كند ولي نبايد كمر دفاع از استادش و يا ديگري را در هر  داند از او تشكر مي مي
شرايطي ببندد چون آماده دفاع شدن از يك شخص معين و خود را به او منتسب 
كردن همانگونه كه در سؤال بيان گرديد از جمله بدعتهاي جاهليت است و از نوع 

 بستند. آن را ميكه مشركان همان پيمانهايي است 
در صورتي كه مقصود از آن آمادگي و نسبت دادن همكاري و تعاون در مسائل 
احسان و تقوي باشد اين امر از جمله مسائلي است كه خداوند متعال و رسولش براي 
او و ديگري به آن دستور داده است و در صورتي كه مقصود از آن همكاري كردن با 

گران باشد اين را خداوند متعال و رسولش حرام نموده هم براي گناه و تجاوز به دي
پس هر قصد خيري كه در اين موارد وجود دارد در دستورات پروردگار متعال و  ،اند

و اگر مقصود از آن شر و بدي  .رسولش وجود دارد لذا نيازي به دستور متعلمين نيست
 باشد خداوند متعال و رسولش آن را تحريم كرده اند.

دهندگان نبايد دانش آموزان خويش را در اين مورد مخالفت كنند و غير  لذا تعليم
از معلمان نيز هيچكس اين حق را ندارد كه يكي از شاگردانش را گرفته و به همان 
صورت بدعي به خود نسبت دهد و نبايد منكر حق معلم اولي بر شاگرد باشند و براي 
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يده تعليم از ديگري منع كند و براي معلم معلم اولي نيز اين حق وجود ندارد او را از فا
دوم نيز اين حق وجود ندارد كه به او بگويد: خود را براي همراهي با من و منتسب 

بلكه اگر از دو معلم تعليم دريافت  ،شدن به من آماده كن و از معلم اوليت دوري كن
ب داشته باشد كرد بايد مراعات حق هر دو را بكند و نبايد براي هيچكدام از آنها تعص

و در صورتي كه تعليم دادن اولي به او بيشتر بوده باشد بايد بيشتر رعايت حقوق او را 
 بنمايد.

ت و بندگيشان اطاعمواالت و دوستي مؤمنان بايد به اندازه 
 باشد

و همكاري كردن در نيكي و احسان با  هرگاه بر اساس اطاعت خدا و رسولشو 
همه چيز با هم نيستند بلكه هر فردي با ديگري در  همديگر متحد شدند، هر كدام در

كند ولي در معصيت و نافرماني خدا و  فرمانبري و اطاعت خدا و رسولش همكاري مي
چون تعاون و همكاري بر اساس راستي و عدالت و احسان  ،رسولش با او نخواهد بود

ولش دوست و امر به معروف و نهي از منكر و ياري مظلوم و هر آنچه كه خدا و رس
و اساس همكاري بر پايه تعاون بر ظلم و عصبيت جاهلي و پيروي  ،باشد مي ،دارند

لذا براي  ،كردن از هوي بدون توجه به هدايت پروردگار و تفرقه و اختالف نيست
هيچ شخصي نبايد تعهد همكاري در هر چيزي را داد و او را در آنچه اطاعت خدا و 

 .آن است مخالفت ننمايد رسولش در
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ي حق در چنين حاالتي لزومي ندارد نفر از نزد يكي به نزد ديگري رود و هيچ فرد
راهي و نامهاي ديگر جاهلي بخواند  ندارد ديگري را با نامهايي چون، پيدا شده، سر

خواهد موافق سازد  سازد تا ديگري را با هر آنچه خود مي چون اين نامها فردي مي
دارد و با همان كسي كه او دشمني  ست ميهمان كسي را دوست بدارد كه او دو

نمايد بطور مطلق او نيز دشمني كند ولي اين كار حرام است و هيچ فردي حق  مي
ندارد ديگري را به آن دستور دهد و هيچ فردي هم نبايد در اين كار از او اطاعت كند 

هم بلكه عامل وحدت و اجتماعشان بايد سنت باشد و عامل تفرقه و دور شدنشان از 
بايد بدعت باشد. آنچه خدا و رسولش به آن دستور داده اند آنها را به دور خود جمع 
كند و معصيت و نافرماني خدا و رسولش بايد عامل تفرقشان گردد تا سرانجام مردم به 
اهل اطاعت خدا و يا اهل معصيت و نافرماني از او تبديل شدند. بنابراين عبادت نبايد 

 عت مطلق جز از خدا و رسولش صورت گيرد.جز براي خداوند و اطا

 دهد نكوهش كسي كه بسيار عهد و پيمان با افراد را تغيير مي

بدون شك از جمله عبادات جاهلي است كسي كه عهد و پيمان با كسي را شكسته و 
با ديگري هم پيمان گردد اينكار ظلم و بغي و نقض عهدي است كه آن را محكم 

و گناه است و اين بزرگتر از گناه كسي است كه همچون  نموده بود اين كار حرام
چنين كسي كه پيش غير تعليم دهنده و استادش  بلكه ،او را انجام نداده استعمل 

برود و با او پيمان بندد كارش مانند گوشت خوك مرده است. چنين فردي به عهد و 
كسته و به مانند كند همانگونه كه با اولي بيعت را ش پيمان پروردگار نيز عمل نمي
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كند و فاقد هرگونه عهد و پيماني است و نه دين دارد و نه  فردي است كه شوخي مي
اي هم پيمان مي شد ولي  پايبند رعايت پيماني است، چنانكه در جاهليت نفري با قبيله

بست و اين  كرد عهد اولي را شكسته و با دومي پيمان مي هرگاه قويتر از او را پيدا مي

+ فرمايد: همانها است. خداوند متعال مي شبيه حال         

                               

                       

                               

                                

                              

                          

 _  :چون عهد و پيمان با خدا بستيد به آن وفا كنيد و بعد از «]. 94 -91[نحل

محكم ساختن سوگندها آنها را نشكنيد كه هر آينه خداوند را بر خويشتن نگهبان 
نباشيد كه  داند. چون زناني دهيد مي ساخته اند و به راستي خداوند آنچه را انجام مي

بعد از محكم كردن، رشته خود را پاره پاره و از هم گسست، سوگندهاي خويش را 
وسيله مكر و حيله در ميان خويش قرار ندهيد تا گروهي از گروه ديگر افزونتر شود 

آزمايد. و البته براي شما روز قيامت آنچه  كه براستي خداوند شما را به آن افزوني مي
نمايد. و اگر خدا بخواهد همگي شما را يك  نموديد، بيان مي ميرا كه در آن اختالف 

كند  داد ولي هركس را بخواهد گمراه و هركس را بخواهد هدايت مي گروه قرار مي
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شويد، سوگندهاي خويش را وسيله  داديد حتي بازخواست مي و از آنچه انجام مي
اريش بلغزد و به سبب نيرنگ و حيله در ميان خويش قرار ندهيد تا قومي بعد از استو

بازداشتن مردم از راه خدا سزاي آن را بچشيد و براي شما عذاب بزرگي قرار 
 .»اند داده

 از اهل فساد پيمان نگيريد

بر آنها الزم است امر به معروف و نهي از منكر كنند و در ميان خويش كسي را كه 
به سن بلوغ نرسيده ظلم و فحشايش آشكار است دعوت نكنند و نوجواني را كه هنوز 

دعوت نكنند تا مايه فتنه در بينشان نباشد و با كسي معاشرت نكنند كه به سبب آن 
 مورد اتهام قرار گيرند و از كسي به خاطر هدف فاسدي تكريم ننمايند.

 نكوهش واليت و دوستي مطلق به حق يا باطل

و با كسي كه او هركس با فردي هم پيمان شود تا با كسي كه او دوست دارد دوستي 
دشمني دارد دشمني نمايد پيمانش از همان نوع پيمانهايي است كه تالشگران راه 

و امثال اين افراد از جمله مجاهدان في سبيل اهللا نيستند  ،تار داشتنداشيطان از لشكريان ت
شوند بلكه از جمله لشكريان شيطان هستند  و جزو لشكريان مسلمان نيز محسوب نمي

است استادي به شاگردش بگويد: بر تو عهد و پيمان خداست كه هر آن  بلكه شايسته
دارند و با دشمنان خدا و  را دوست بداريد كه خدا و رسولش دوست مي يكس
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هرگاه حق با  رسولش دشمني و بر اساس نيكي و احسان با ديگران همكاري نمائيد.
كن، اگر كسي چنين من بود حق را ياري ده و اگر من بر باطل بودم باطل را كمك م

خواهند همه دين از  آنها كه مي ،التزامي را بگيرد از جمله مجاهدين في سبيل اهللا است
 صآن خدا و كلمة اهللا برتر و واالتر باشد. در صحيحين آمده كه به رسول خدا 

گفتند: نفري به خاطر شجاعت و يكي به خاطر تعصب جاهلي و ديگري به خاطر ريا 
من قَاتلَ لتكُونَ كَلمةُ « ز آنها كارشان در راه خداست؟ فرمود:جنگد كدام يك ا مي

هركس بجنگد تا كلمه خدا باالتر باشد او «. 25F1»اللَّه هي الْعلْيا فَهو في سبِيلِ اللَّه عز وجلَّ
پس هرگاه مجاهدي به خاطر تعصب براي مسلمانان  .»در راه خدا حركت نموده است

عت جنگ يا به خاطر اينكه مردم او را ستايش نمايند و يا به خاطر شجاجنگد و  مي
تا زمانيكه فقط به خاطر اعالي كلمه اهللا جهاد نكند جنگيدنش در راه خدا  كند، مي

نيست. با اين وصف كسي كه بهترين تعليم دادنش بر اساس و مبناي فاسدي است تا 
باشد؟  ايند چگونه در راه خدا ميسرانجام فردي را بر عليه مخلوقي ديگر حمايت نم

تار اكسي كه چنين كاري را انجام دهد عملش از جمله اعمال اهل جاهليت و پيروان ت
باشد كه از دين خارج بودند و چنين افرادي مستحق مجازات شرعي هستند تا آنها  مي

آن خدا و امثالشان را از مانند چنين تفرقه و اختالفي دور نمايد و سرانجام همه دين از 
و اطاعت و فرمانبري از آن خدا و رسولش باشد و برپا دارنده عدالت گردند و به 

از ديگران حمايت و به آنها  ديگران را دوست بدارند و به خاطرخاطر خدا و رسولش 
 معروف امر نمايند و از منكرات نهي كنند.
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دريافت كردن مال براي كارهايي كه سبب حمايت كردن جهاد 
 استدر راه خد

تعليم دهندگان اين حق را دارند كه براي اعمالي كه از اين قبيل است پولي را مقرر 
و  مقرري و پاداش به خاطر تعليم اين حرفه ها جايز است ندارند بنابراين دريافت نمود

لذا اگر فراگيرنده فنون به استاد يا تعليم دهنده  ،چنين شغلي از جمله بهترين شغلهاست
اي تحويل دهد يا چيزي را در مقابل آن پرداخت  ل انجام داده هديهاش به خاطر عم

اي را برايش بپردازد جايز است و در  نمايد و وسايلي را برايش تهيه يا كراية مغازه
اي در چنين مواردي از جمله  چنين حالتي استاد نيز بايد قبول كند و بخشش معاوضه
ي مسابقه دهندگان از غير آنها افضل اعمال است حتي در شريعت بخشيدن عوض برا

 نيز جايز است.
اگر حاكم مسلمانان مالي از بيت المال اعم از تير يا اسب يا شتر و امثال آن را براي 
مسابقه دهندگان خارج گرداند به اتفاق ائمه جايز است و در صورتي كه يك فرد 

نظور اگر فردي باشد و به همين م مسلمان براي اين كار مالي را قرار دهد مأجور مي
براي تعليم دهندگان اين امورات بخششي بنمايد به خاطر انجام آن پاداش دريافت 

چون اين كارها نفعش براي همه مسلمانان است لذا چه به صورت فردي و يا  ،دارد مي
 جمعي پرداختن مال در اين راه جايز است.

باشند و  مي اصل اين كار ناشي از آن است اين اعمال وسيله حمايت از جهاد
همه دين از آن او باشد و كلمه خداوند  ،مقصود از جهاد در راه خدا نيز اين است كه

 متعالي و برتر گردد.
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 خالصه دين

 خالصه دين دو چيز مي باشد:
 اول اينكه: غير از اهللا تعالي را پرستش ننمائيم.

ه امورات بدعي دوم اينكه: او را همانگونه كه تشريع نموده عبادت كنيم و به وسيل

+ او را عبادت ننمائيم همانگونه كه فرموده است:         _  :ملك]

  .»كنيد تا شما را بيازميد كه كداميك بهتر عمل مي«]. 2
فضيل بن عياض گويد: معني آن خالص و صائب باشد. به او گفته شد معني آنها 

گردد و هرگاه  باشد ولي صائب نباشد قبول نمي چيست؟ جواب داد: عمل اگر خالص
صائب باشد ولي خالص نباشد مقبول نيست حتي زماني كه هم خالص و هم صواب 

بر اساس سنت  خالص آن است كه براي خدا باشد و صائب اين است كه .باشد
 صورت گرفته باشد.

ه لوجهك اللهم اجعل عملي كله صاحلًا، واجعل« گويد: عمر بن خطاب در دعايش مي
پروردگارا عملم را همگي صالح گردان و آن را « »خالصا، وال جتعل ألحد فيه شيئًا

. اين همان دين اسالمي است كه »لص نما و در آن شريكي قرار مدهبراي خود خا
خداوند رسوالنش را به خاطر آن مبعوث و كتابهايش را به خاطر آن نازل كرده است 

از  ،واحد است، هركس براي او تسليم نگردد و آن تسليم شدن براي پروردگار

 + فرمايد: عبادتش روي برتافته است. خداوند متعال مي      

          _  :كساني كه از عبادت من تكبر ورزند «]. 60[غافر
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و هركس براي خداوند و ديگري  .»كنم ذليالنه و با خواري آنها را وارد جهنم مي
بخشد چنانكه  تسليم شود چنين فردي مشرك است و خداوند مشركان را نمي

   + فرمايد: مي       _  :لذا خداوند داراي حقي است كه  ]. 48[نساء

او نبايد از  پس جز اهللا عبادت نمي شود و جز .هيچ مخلوقي با او در آن شريك نيست
كسي خوف داشت و جز براي او نبايد تقوي پيشه كرد و تنها بايد بر او توكل نمود و 

+ فرمايد: فقط بايد او را طلبيد و به فريادرسي خواند همانگونه كه مي     

             _  :در هرگاه از كار فارغ شدي «]. 8 -7[انشراح

  + فرمايد: . و مي»عبادت خدا بكوش و به سوي پروردگار خويش توجه نما

     _  :و »و پروردگارت امر كرده جز او را نپرستيد«]. 23[اسراء .

   + فرمايد: مي                   _  :نور]

هركس خدا و رسولش را اطاعت و از خدا بترسد و تقواي او را داشته باشد آنها «]. 52
پس اطاعت از آن خدا و رسولش و خوف و تقوي تنها از آن  .»رستگاران هستند

+ فرمايد: ست. خداوند متعال ميخدا                    

                          _  :اگر «]. 59[توبه

گفتند: خداوند برايمان كافي  به آنچه خدا و رسول به آنها داده راضي بودند و مي
وي اهللا تعالي راغب و است و خداوند از فضل خود و رسولش خواهد داد و به س

 ولي دادن از آن خدا و رسول . پس رغبت و كفايت تنها از آن خداست»خواهانيم

+ فرمايد: باشد. چنانكه مي مي               _ 
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ي شما را نهي كند هر چيز را رسول خدا به شما دهد برگيريد و از هر چيز«]. 7[حشر:  
 .»دوري جوئيد

 باشد ميزان، كتاب خدا و سنت رسولش مي

حالل آن چيزي است كه او حالل نمايد و حرام آن چيزي است كه او حرام گرداند، 
دين چيزي است كه او تشريع گرداند. بنابراين هيچ فردي اعم از مشايخ و پادشاهان و 

خلوقات حق خارج گشتن از آن را ندارند و حاكمان و تعليم دهندگان و سائر م ءعلما
بلكه همگي مخلوقات الزم است به دين اسالم متدين باشند ديني كه خداوند، 

در دين پايان دهند. رسوالن و بزرگ عوث داشت كه همگي پيامبرانش را براي آن مب
ترين آنها محمد  اوالد آدم و امام و پيشواي پرهيزگاران و بهترين مخلوقات و شايسته

جمع گرديده است، هركس در هر مقام و موقعيتي كه باشد  ص نده خدا و رسولشب
در صورتي كه دستوري بدهد بايد آن را بر كتاب خدا و سنت رسولش عرضه داشت 

باشد همانگونه كه در  و در غير اين صورت مردود مي ،در صورت موافقت با آن قبول
هركس كاري را «. 26F1»يس علَيه أَمرنا فَهو ردلَ من عملَ عمالً« فرمايد: صحيحين آمده مي

كه در  ءلذا مشايخ و علما .»انجام دهد و دستور ما بر آن نباشد آن كار مردود است
احواالت و اقوالشان، معروف و منكر و هدايت و گمراهي وجود دارد الزم است كه 

ل و رسولش قبول كنند هر آنچه را خداوند متعا ،آن را به خدا و رسولش برگرداند
بپذيرند و آنچه را كه خداوند متعال و رسولش رد كنند مردود دارند. در مورد تعليم 
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+ فرمايد: باشد. خداوند متعال مي دهندگان و امثال آنها نيز همينگونه مي      

                                 

                          _  :59[نساء .[

كنيد و  اي كساني كه ايمان آورده ايد خدا را فرمانبري كنيد و پيامبر را فرمانبري«
فرمانروايان از جنس خويش را نيز اطاعت نماييد و اگر در چيزي دچار اختالف شديد 

دانيد اين كار به اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد آن را به خدا و رسولش برگر

      + فرمايد: و مي .»باشد ، بهتر و نيكوتر مياعتبار سرانجام

                         

                               

                           

  _  :مردم يك امت واحد بودند سپس خداوند متعال پيامبران «]. 213[بقره

نان كتاب را به حق فرو فرستاد تا بشارت دهنده و بيم دهنده مبعوث داشت و همراه آ
در آنچه كه در آن اختالف نمودند داوري كند و تنها كساني كه به آنها كتاب داده 
شده بود بعد از آنكه برايشان روشن گرديد به خاطر ظلم و حسادت اختالف نمودند 
پس خداوند مؤمنان را به آن حق كه در وي به اراده خود اختالف نمودند راهنمايي 

 .»كند د و خداوند هركس را بخواهد به راه راست راهنمايي ميكر
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از خداوند متعال خواهانيم كه ما و باقي برادرانمان را به راه راست راهنمايي 
گرداند راه پيامبران، صديقان، شهيدان و صالحان آنها كه مشمول نعمت پروردگار 

 شدند و آنها چه خوب دوستاني هستند.
 

 د هللا رب العاملنين احلموآخر دعوانا أ
 سلمآله وصحبه و علىسيدنا حممد و صلى اهللا علىو
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