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  عبدالعزيزبن عبداهللا بن بازتقريظ جناب شيخ 

  .اهتدى بهداه الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ومن

  : أما بعد
) كه توسط شيخ عالمه, ناصر بن سليمان العمر جمع .جزوه (گوشت علما مسموم است

نفيس ومفيديست كه مؤلف با ايراد دالئل مورد نياز شرعى   آورى شده, كتابچه
فتاردانشمندان, درمورد غيبت و ريختن آبروى علما هشدار مى دهد ، خداوند به مؤلف وگ

اينجانب مطالعه واستفاده از اين جزوه را به طالب توصيه مى .اجر و ثواب فراوان عطا فرمايد

= Ÿωuρ﴿: خداوند كه مى فرمايد پيروى از اوامر كنم واينكه جهت  tG øótƒ Ν ä3àÒ÷è−/ $³Ò÷èt/﴾ 

وحفظ خود ازشربزرگ  .ديگرى را غيبت نكند) = و هيچ يك از شما 12هحجرات: آي(
وعواقب وخيم غيبت, كالً زبان خود را از غيبت برادران مسلمانشان مخصوصاً علما بازدارند ، 

د مگر كسانيكه با دالئل شرعى مستثنى شوند شو مىودراين موضوع هيچ صنفى استثنا داده ن
  بيان كرده اند:كه بعضى آنها را دردو بيت چنين 

ــــــــــــــذم لـــــــــــــيس بغيبـــــــــــــــة فـــــــــــــــي ســــــــــــــتة   الـ
ـــــــــــــر فســـــــــــــقا ومســـــــــــــتفت ومـــــــــــــن   ولمظهـ

  

ــــــــــــــــــــــــذر ــــــــــــــــــــــــرف ومحـ ــــــــــــــــــــــــم ومعــ   متظلــ
  ١طلــــــــــب اإلعانـــــــــــة فـــــــــــي إزالـــــــــــة منكـــــــــــر

  

خداوند همه ما را در آنچه رضايش در آن است موفق گرداند ، وما را از شر نفس 
  .اينده استهمانا او گشاده دشت و بخش, وگناهانمان به خود پناه دهد

 .وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وآله

 عبدالعزيز بن عبد اهللا بن باز 

 رئيس كل اداره هاى تحقيقات علمى, 

  اسالمى وارشاد. گهيئتهاى فتوا ونشرفرهن

                                            
هنگام معرفى كسيكه به نقصى معروف  -2هنگام شكايت از ظلم كسى -1در شش مورد غيبت مباح است:  1

 موقع هشدار دادن از شرارت-3ربا ذكر نقصش مثل (لنگ, نابينا...) گباشد ونتوان او را معرفى كرد م

درم ، پهنگام درخواست فتوا ( -5 غيبت كسيكه آشكارا مرتكب گناه مى شود  -4شخص شرور 

  هنگام درخواست كمك  -6برادرم...) به من ظلم مى كنند آيا حق دارد؟ 

 در از بين بردن كار ناشايست كسى, در اين موقع جائز است نام خالفكار را ذكر كرد.



  پيشگفتار چاپ دوم

الحمد هللا حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله 
  حبه أجمعين أما بعد: وص

آنها را از جايگاه خاصى   زيرا كه خداوند, همه از مقام ومنزلت علما آگاهند

  واز آنجائيكه بسيارى ازمردم به اين موضوع اهميت نمى دهند, برخوردار نموده

دومين بار به چاپ   لذا اين جزوه براى, اشتباهاتى درطرز تفكر ورفتار آنها رخ داده است

  .مى رسد

وامام آگاه ابى عبداهللا عبدالعزيزبن , العه كامل وتقريظ بر اين جزوه توسط عالمهمط

   عبداهللا بن باز كه خداوند حفظش كند و در عمرش بركت دهد باعث افتخاراينجانب

اين كتابچه شده است خداوند بهترين اجر و ثواب را به او ارزانى   ارزش  وافزايش

  .فرمايد

, خواننده, و براى نويسنده  اين عمل اخالص نهد از خداوند مى خواهم كه در

  .دارنده وگيرنده آن مفيد گرداند

  
  وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

  

  هـ1413/  4/  18رياض  



  چاپ اول پيشگفتار

مـن شـرور أنفسـنا،  إن الحمد هللا، نحمده، ونسـتعينه، ونسسـتغفره، ونسـتهديه، ونعـوذ بـاهللا
ال ن لـه، وأشـهد أ يئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل لـه، ومـن يضـلل فـال هـاديومن س

عليـه وعلـى آلـه  إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اهللا
  تسليما كثيرا. وسلم وصحبه،

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u (#θà)®? $# ©!$# ¨,ym ÏµÏ?$s) è? Ÿωuρ ¨è∫θèÿsC āωÎ) ΝçFΡ r&uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪﴾ ) :آل عمران

١.٢(  

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# ãΝ ä3−/ u‘ “Ï% ©!$# / ä3s) n= s{ ÏiΒ <§ø� ‾Ρ ;οy‰Ïn≡uρ t,n= yzuρ $pκ ÷] ÏΒ $yγ y_÷ρ y— £]t/ uρ 

$uΚ åκ ÷] ÏΒ Zω% ỳ Í‘ #Z�� ÏWx. [!$|¡ÎΣ uρ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©! $# “Ï% ©!$# tβθä9 u !$|¡s? ÏµÎ/ tΠ% tnö‘ F{$# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3ø‹ n= tæ $Y6ŠÏ% u‘ 

  )١(نساء: ﴾ ∪⊆∩

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θà) ®?$# ©! $# (#θä9θè% uρ Zωöθs% # Y‰ƒÏ‰y™ ∩∠⊃∪ ôxÎ= óÁãƒ öΝä3s9 ö/ä3n=≈ yϑ ôã r& ö� Ï�øótƒuρ 

öΝ ä3s9 öΝä3t/θçΡ èŒ 3 tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# …ã&s!θß™u‘ uρ ô‰ s)sù y—$sù #�— öθsù $̧ϑŠÏà tã ∩∠⊇∪﴾ :٧١، ٧٠ (األحزاب(  

  أما بعد: 
كه بهمراه دارد, شايسته ى موضوعى هست كه بخاطر نياز مبرم و پيامدهاى ناگوار

بيدارى اسالمى براى اينكه از داخل هدف قرار .بررسى و آگاهى دادن نسبت به آن است
  احتياج به ارشاد وآگاهى دارد. نگيرد 

  ان لم تجد ما تأكله          فالنار تأكل بعضها
  شعله هاى آتش اگرچيزى را براى سوزاندن نيابند, همديگر را مى سوزانند. 

قبل از  از اين مى ترسم كه اين بيدارى اسالمى مباركه, چنانچه توجيه وارشاد نشود 

  .خودشان يكديگررا نشانه گيرند  اينكه از طرف دشمن هدف قرارگيرد

  حادثه اى جلب مى كنم:  قبل ازشروع موضوع, توجهتان را به
سال گذشته شنيدم كه بعضى ازجوانان منسوب به بيدارى اسالمى, هنگام مالقات 

درمناسبتهاى مختلف بيشتر بحثشان درمورد علماست, يا بهتراست بگوئيم طالب علم ونه 

ومدح وذمشان مى كنند, متأثرشدم وبه مطالعه وبحث    علما, درمورد آنها اظهار نظر كرده
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هاى گذشتكان پرداختم وبا خود مى گفتم آيا جوانان وعلماى پيشين چنين كارى را دركتاب

  انجام مى دادند؟

بحثى را دراين مورد جمع آورى كردم ودر يكى از دانشگاهها به ايراد آن پرداختم, اما 
  .چون موضوع بخوبى آماده نشده بود از انتشارآن عذرخواستم

ازعلما با ريختن آبروى وى شد وآن خود زمان گذشت و روزگار آبستن آزار يكى 

ضربه محكمى به هرعالم وطلبه اى بود كه ما را آزرده خاطر واندوهناك كرد وخواب را 

از چشممان گرفت, بعضى ازبرادران كه سخنرانى راجع به اين موضوع را شنيده بودند 

  .استمموضوع را كامل نمى ديدم پوزش خو درخواست منتشرشدن آن را كردند كه چون  

شب تاريك كه دراين روزها   تا اينكه رويدادهاى تلخ اخير وفتنه هائى همچون 

  گلوى ما را مى فشارد پديدن گرفت  كه نتيجه اش چه مى تواند باشد؟
  

نتيجه همان بود كه دشمنان مى خواستند, خوردن گوشت (غيبت) علما را به خود 

ب ومبلغين اكتفا نشد, بلكه آغازى بود روا دانستند, دراين ميان تنها به ريختن آبروى طال

بر ضد علما گستاخى   براى هر كس وناكسى حتى عوام الناس ومنافقين وال دينان كه

كنند, وكمترجلسه اى از غيبت يكى از علما پاك بود, با خود گفتم هنگام نياز به آگاهى 

شاد وهشدار دادن تأخيردرآن جائز نيست,  اين بود كه اين چند سطر را جهت آگاهى وار

وحتى االمكان سعى كردم   از بد گوئى علما وسخنراندن درريختن آبروى آنها نوشتم

  .بطريقه اى صحيح وموافق با روش اهل سنت وجماعت به معالجه اين موضوع بپردازم

د: اى برادر, خداوند ما را در راه رضاى گوي مىخداوند رحمت كند ابن عساكر را كه 
وچنانكه بايد,    را ازكسانى گرداند كه خشيت اورا دردل داشته باشيمموفق فرمايد, وما   خود

تقوا را رعايت كنيم, وبدان كه گوشت علما مسموم است وسنت الهى در رسوائى كم 
او را  كنندگان ارزش علما روشن است, وكسيكه زبانش را به بد گوئى علما باز كند خداوند 

‘Í﴿ سياهى دل مبتال مى كند قبل از مرگ به  x‹ósuŠù= sù tÏ% ©!$# tβθà� Ï9$sƒä† ôtã ÿÍνÍ÷ ö∆r& βr& öΝ åκ z:ŠÅÁè? 

îπuΖ ÷FÏù ÷ρr& öΝåκ z:� ÅÁãƒ ë># x‹tã íΟŠÏ9r& ∩∉⊂∪﴾ آنان كه از فرمان او سر پيچي مي كنند =) 63(نور:  آيه

  فتنه اي دامنشان را بگيرد يا عذابي دردآور به آنها برسد. بايد بترسند كه مبادا 
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طوالنى, ومسائل آن زياد است, اما حتى  "علما مسموم استوشت گ "وموضوع

    .لوبند بسنده كنمگ  االمكان سعى خواهم كرد آن را مختصر, و از سينه ريز به

  اسباب طرح اين موضوع 

  را مى توان در عناوين زير خالصه كرد:  اسباب طرح اين موضوع
  

جايگاه خاصى  وجوب احترام وبزرگداشت علما, زيرا كه علما در اسالم از .1
  برخوردارند.

  سهل انگارى بسيارى از مردم در اين موضوع. .2
  غيبت نا خوداگاه بعضى از طالب از علمائشان. .3
  مبلغان از روش صحيح در معالجه اين موضوع.  عدم آگاهى بسيارى از .4
حمله شديد وسازمان يافته منافقين والدينان به علمائمان, كه از اربابانشان يهود  .5

  .وى مى كنندومسيحيان پير

 جايگاه و فضيلت علما 

≅ö﴿ خداوند مى فرمايد: yδ “ÈθtG ó¡o„ tÏ% ©!$# tβθçΗ s>ôètƒ tÏ% ©!$# uρ Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ﴾ آيا )  9(زمر: آيه

yϑ$﴿ ،ومى فرمايد:?آنهايي كه مي دانند با آنهايي كه نمي دانند برابرند  ‾Ρ Î) ý øƒs† ©!$# ôÏΒ 

ÍνÏŠ$t6Ïã (# àσ‾≈ yϑ n= ãèø9 بندگان خدا تنها دانشمندان از خدا ترس   ) = هر آينه از ميان 28آيهطر (فا ﴾#$

pκ$﴿ ومى فرمايد: آميخته با تعظيم دارند. š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ# u (#θãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# ’ Í< 'ρé&uρ 

Í÷ ö∆F{$# óΟ ä3ΖÏΒ﴾ خدا را واطاعت  اى كسانيكه ايمان آورده ايد اطاعت كنيد=) 59(نساء: آيه

وبنا به گفته اهل علم منظور از اولواالمر علما مى باشد  .كنيد پيامبرخدا والواالمرخويش را 

�Æìsùö﴿ وبعضى از مفسرين اولواالمر را به علما و امرا تفسير كرده اند وخداوند مى فرمايد: tƒ ª! $# 

tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u öΝä3Ζ ÏΒ tÏ% ©!$# uρ (#θè?ρé& zΟù= Ïèø9 $# ;M≈y_u‘ yŠ﴾ خداوند آنها را كه 11(مجادلة: آيه= (
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 و علم به آنها داده شده درجات عظيمى مى بخشد. ايمان آورده اند وكسانى را كه 

… #$!y‰Îγx© ª﴿ فرمايد: مى çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ èπs3Í× ‾≈ n= yϑø9 $# uρ (#θä9'ρé&uρ ÉΟ ù= Ïèø9 $# $Jϑ Í←!$s% ÅÝ ó¡É)ø9 $$Î/ 4 Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) 

uθèδ â“ƒÍ– yê ø9$# ÞΟŠÅ6y⇔ø9 خداوند گواهى مى دهد كه معبودى بحق جز =) 18(آل عمران:  ﴾∪∇⊆∩ #$

او نيست, و (همچنين) مالئكه, وصاحبان دانش كه همواره قيام به عدالت دارند نيز شهادت 
  مى دهند كه معبودى بحق جز او نيست, كه هم او توانا و حكيم است.

اهللا عنه روايت مى كنند كه پيامبر صلى اهللا عليه وسلم  بخارى و مسلم از معاويه رضى
"يرد اهللا به خيرا يفقهه في الدين من"فرمودند: 

) كسيكه خداوند براى او خيرى بخواهد, در 1( 1
كسيكه  "د گوي مىدين دانايش مى كند. ابن منير همچنانكه ابن حجر از او نقل مى كند 

ابو درداء از پيامبر صلى اهللا عليه  "نخواسته استخداوند در دين دانايش نكند برايش خيرى 
فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب  " وسلم روايت مى كند كه فرمود 

ورثوا العلم، فمن أخذ  ليلةالبدر، العلماء هم ورثة األنبياء، إن األنبياء لم يورثوا دينارا وال درهما، إنما
) برترى عالم نسبت به عابد همانند برترى ماه شب چهارده بر 2(2 " به، فقد أخذ بحظ وافر

 دينار و   ساير ستارگان است, علما وارث پيامبرانند وپيامبران

تنها چيزى كه از خود به ارث گذاشته اند علم  ،درهمى را از خود به ارث نگذاشته اند
قائد اهل سنت واز جمله ع .است, پس كسيكه آن را بچنگ آ ورد بهره فراوان برده است

د: پرستش خدا گوي مىوجماعت همچنانكه شيخ عبدالرحمن بن سعدى رحمت اهللا عليه 
بوسيله احترام علماست يعنى اهل سنت وجماعت با احترام وبزرگداشت علما به خداى 

  .عزوجل تقرب مى جويند
د: مى گفتند: مرگ عالم شكافى در اسالم بوجود مى آ ورد كه هر چه زما گوي مىحسن 

د: از نظر ما, مردم در علما خالصه گوي مىبگذرد چيزى آن را پر نمى كند. اوزاعى  ن
  ند. سفيان ثورى مى فرمايد: بودن يك فقيه بر قله كوهى خود يك جمعيتيست.شو مى

  د: گوي مىوشاعر در حول و حوش اين معنى 

                                            
 جة حديث: حسنابوداود ، ترمذي ودارمي ، درروايت  1

 ابوداود ، ترمذي ودارمي ، درجة حديث: حسنروايت  2
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  أبـــــوهم آدم واألم حــــواء          النـاس مـن جهـة التمثـال أكفـاء
  مردم از نظر شكل ظاهرى با هم برابرند زيرا كه پدرشان آدم ومادرشان حواست.

  فـإن يكـن لهـم فـي أصلهـم نسب
  يفــاخرون بــه فـالطين والمـاء

  چيزى جز آب وخاك نبودند.  اگر افتخار مردم به اصل ونسبشان نبود

  ما الفضل اال الهل العلم انهم
  على الهدى لمن استهدي أدالء

  ى از آن علماست كه هدايت يافتگانند وراهنماى هدايت جويان.برتر  

  وقـدر كـل امـرئ مـا كـان يحسنه
  والجــاهلون ألهـل العلـم أعــداء

قدر و منزلت هركس وابسته به عمل نيكيست كه انجام مى دهد, ونادانان دشمن 
  عالمانند.

جات بلنديست كه اين آيات كريمه وسخنان ماندگار بيان كننده جايگاه بزرگ و در
با رعايت احترام, بزرگداشت, قدر   علما از آن برخوردارند, در نتيجه واجب است كه مردم

tΒ﴿ پاس بدارند. خداوند مى فرمايد:  منزلت آنها را  دانى و حفظ حرمت علما uρ öΝ Ïjà yèãƒ 

ÏM≈ tΒ ã�ãm «!$# uθßγsù ×� ö� yz …ã&©! y‰Ψ Ïã ÏµÎn/ u‘﴾ مه الهى را بزرگ دارد ، ) = هر كس برنا30 (حج: آيه

tΒ﴿ ومى فرمايد: نزد پروردگارش برايش بهتر است  uρ öΝÏjà yèãƒ u� È∝ ‾≈ yèx© «! $# $yγ‾Ρ Î* sù ÏΒ ”uθø) s? 

É>θè= à) ø9$# ∩⊂⊄∪﴾ كار نشانه پرهيزگاري اين = هركس شعائر خدا را بزرگ دارد, ) 32آيه: (حج

خداوند فضيلت آن را اعالم,   هر چيزيست كه وشعيره همچنانكه علما گفته اند  .دلهاست
وامر به احترام آن كرده است, و ترديدى نيست كه علما به داللت آيات و نصوص گذشته در 

خداوند فضيلت آن را اعالم, وامر به احترام آن كرده است  درجه اول شامل آنچه را كه
 است, وچه كوتاهى در احترام شعائر اهللا به علما و أذيت آنها   پس ناسزا گفتن ند.شو مى

گودالى   آبروى علما انسان را برسر ريختن"د: گوي مىرساست سخن يكى از دانشمندان كه 
    خطرناك بودن آزار چراغان  از دالئلى كه گوياى "ازگودالهاى جهنم قرارمى دهد

   (علماى) امت است حديثي است كه بخارى آن را از ابو هريره رضى اهللا عنه روايت مى كند
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قال اهللا عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا  "صلى اهللا عليه وسلم فرمودندكه پيامبر 

خداوند عزوجل در حديث قدسى مى فرمايد: كسيكه با يكى از اولياى  "فقد آذنته بالحرب
  م. شو مىمن دشمنى ورزد با او وارد جنگ 

رباخوارى نكشد  خواننده گرامى: همه ما مى دانيم كه اگر ربا خوار دست از جرم بزرگ
يا اين را نيز آوتوبه نكند خداوند با او وارد جنگ مي شود, همه اين را درك كرده ايم, اما 

ث وارد جنگ شده است, چنانكه حدي مى دانيم كه هر كس اولياء خدا را بيازارد با خداوند 
برانيم اين ؟ آيا زمانى كه خواستيم درمورد يكى از علما سخن سابق بيان كننده اين مسئله بود

از ابى حنيفه وشافعى رحمت اهللا عليهما   هشدار شديد را بخاطر مى آوريم؟خطيب بغدادى
 "ر ولي اللهى وجود ندارد گاگر فقهاء اولياءاهللا نباشند دي "روايت مى كند كه فرمودند: 

ابن عباس .يعنى منظور ازفقهاء, علماى درستكارند "فقهاى درستكار "شافعى مى فرمايد: 
يامبر خدا را آزرده است وكسيكه پ  كسيكه فقيهى را بيازارد "اهللا عنهما مىفرمايد: رضى 

  "يامبر خدا را بيازارد خداى عزوجل را آزرده است پ
اميدوارم كه آيات ونصوص سابق بيان كننده فضيلت علما وياد آ ور بعضى از حقوقى 

  كه بر گردن ما دارند باشد. 

  اهميت زبان وخطر آن

   الزم دانستم ه جهت اينكه زمينه را براى بيان امتياز نعمت زبان هموار سازم دراين فاصل
زيرا كه عميقاً در اين موضوع سهل انگارى, و در   زبان تذكراتى داده باشم  درمورد خطرات 

اين عضوى كه خداوند بخاطرش بر ما منت   ورزيده ايم,   نگهدارى زبان از لغزش, غفلت
كه به عظمت اين عضو داللت مى دهد سخنيست كه خداوند از زبان  مي نهد, از جمله دالئلى

≅ö﴿ بازگو مى كند, ومى فرمايد:   موسى è=ôm$# uρ Zοy‰ ø)ãã ÏiΒ ’ ÎΤ$|¡Ïj9 ∩⊄∠∪﴾ ) :وگره از 27طـه= (

=Ÿωuρ ß,Î﴿مى فرمايد:  و زبانم بگشاى. sÜΖtƒ ’ ÎΤ$|¡Ï9﴾ و (مى ترسم كه زبانم 13شعراء: آيه(ال =، (

�Å﴿ هارون مى فرمايد:از زبا  گشاده نشود. و r&uρ Üχρã�≈ yδ uθèδ ßx|Áøùr& Íh_ÏΒ $ZΡ$|¡Ï9﴾  :القصص)

) و برادرم هارون زبانش از من فصيح تر است.وبا ياد آورى احسانش نسبت به 34آيه
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óΟ﴿ بندگانش مى فرمايد: s9r& ≅ yèøgwΥ … ã&©! È÷uΖ øŠtã ∩∇∪ $ZΡ$|¡Ï9 uρ É÷tG x� x©uρ ∩∪﴾ ) :آيا =9، 8بلد 

     .براي او دو چشم قرار نداديم ، ويك زبان و دو لب

بعنوان مثال اگر در وضعيت محرومان ازاين نعمت كه (اللها) باشند دقت كنيم متوجه 
اين نعمت الهى خواهيم شد, آيا يك شخص گنگ مى تواند آ نچه را در دل دارد اهميت 

رى از اعضاى بدن خود را بكار او براى اظهار آنچه را كه در دل دارد بايد بسيا ؟بيان كند

منظوررا برساند واگرنيز بتواند به زحمت خواهد  گيرد كه با وجود اين باز هم نمى تواند 

پس زبان يكى از بزرگترين نعمتها وفضائل الهى برماست, كه آيا در نگهدارى آن .توانست

ديگران دورداشته كوشيده ايم؟ وآيا آن را درامور خير استفاده, واز افتراء وغيبت علماء و

  ايم؟ 

دالئل شرعى دال برخطرناك بودن اين عضو (زبان) بوده واينكه سهل انگارى درحفظ 

 (øŒÎ﴿ آن خسارت سنگينى را در پى خواهد داشت, خداوند درمورد آن خبر دروغ مى فرمايد:

… çµtΡ öθ¤) n= s? ö/ä3ÏG oΨ Å¡ø9 r' Î/ tβθä9θà) s? uρ /ä3Ïδ#uθøùr' Î/ $̈Β }§øŠs9 Νä3s9 ÏµÎ/ ÒΟ ù= Ïæ …çµtΡθç7 |¡øtrB uρ $YΨ Íh‹ yδ uθèδ uρ y‰ΨÏã «! $# 

×ΛÏà tã ∩⊇∈∪﴾  :آنگاه كه آن سخن را از دهان يكديگر مي گرفتيد و چيزي بر زبان 15(نور = (

مي رانديد كه در باره آن هيچ نمي دانستيد ، وآن را كوچك مى پنداشتيد در حاليكه نزد 
       .خدا بزرگ است

*sŒÎ#﴿ فرمايد:و در مورد منافقين مى  sù |= yδ sŒ ß∃öθsƒø: $# Ν à2θà) n= y™ >πuΖ Å¡ø9 r'Î/ >Š#y‰ Ïn﴾ 

) = اما وقتى حالت خوف وترس فرو نشست, زبانهاى تند وخشن خود را 19(أحزاب: من آيه

(tβθä9θà﴿ :-با انبوهى از خشم وعصبانيت بر شما مى گشايند. ومى فرمايد tƒ ΟÎγÏFoΨ Å¡ø9 r' Î/ $̈Β }§øŠs9 

’ Îû öΝÎγÎ/θè= è%﴾. ومى فرمايد: .) = به زبان خود چيزي مي گويند كه در دلشان نيست11(فتح: آيه 

﴿ß#ÅÁs? uρ ÞΟßγçFoΨ Å¡ø9 r& z> É‹s3ø9 $# āχr& ÞΟ ßγs9 4o_ó¡çtø: ) = و زبانشان به دروغ 62(النحل: آيه .﴾#$

سرانجام نيكى دارند. لذا به نگهدارى زبان امر, ونسبت به افسارگسيختگى آن   دگوي مى

pκ$﴿ داده شده: هشدار š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θà) ®? $# ©!$# (#θä9θè% uρ Zωöθs% #Y‰ƒÏ‰ y™ ∩∠⊃∪﴾.  :70(أحزاب = (
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�Β àáÏ̈$﴿ اي كساني كه ايمان آورده ايد ، از خدا بترسيد و سخن درست بگوييد. ù= tƒ ÏΒ @Α öθs% 

āωÎ) Ïµ÷ƒy‰ s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪﴾. خنى را بر زبان نمى آورد مگر اينكه ) =انسان هيچ س18(ق: آيه

(Ÿωuρ ß#ø﴿ همان دم, مالئكه اى مراقب وآماده بر انجام مأموريت (وضبط آن است) s? $tΒ }§øŠs9 

y7 s9 ÏµÎ/ íΟù= Ïæ﴾. ودر حديثى كه در صحت  از پي آنچه نداني كه چيست مرو. ) =36(اإلسراء: آيه


 	� �� ���� �« :آن اتفاق نظر وجود دارد مى فرمايند�  �� ��� ����� �	 
�� ����

كسيكه متعهد شود زبان, وشرمگاهش را از حرام نگهدارد, بهشت را برايش متعهد  .)1(»����

  م.شو مى

خيلى از مرد م خصوصاً اهل دين شرمگاه خود را از حرام حفظ مى كنند كه اين خود 
آيا هست كه  ؟ام نگه مى دارنداما آيا زبانشان را از گفتار حر توفيق و نعمت بزرگ الهيست.

روزى را پشت سر گذاريم ودر آن مرتكب غيبت شخص مسلمانى خواه عالم يا غير عالم 
حسابرسى كند تا در پيرو     اعمال خود را خصوصاً درامرمهم زبان  هريك از ما بايد ؟نشويم

� ������« :پيامبر صلى اهللا عليه وسلم كه مى فرمايد  رهنمود, وپرهيز از تهديد   ���

���� � 
متفق عليه =مسلمان كسيست كه مسلمانان از دست و زبان او  »�����"! �� ��


 # «درامان باشند. وفرمايشات آنحضرت مانند $ %&� 
'�� �()� 
� ���*�
	 ��*)�� �(+�� !,

�	 
- �+	� .
كلمه اى كه صحت آن   تلفظ = شخص بخاطر .متفق عليه »��01��� 23/ ���

به اندازه مسافت مشرق ومغرب به جهنم مى افتد. وضعيت خود را در اين  نيست  علوم م
  بخش اصالح نمائيم. 

  چه حكيمانه گفت شاعر: 

  وليس يصـاب المرء من عثرة الرجل  يصـاب الفتـى مـن عـثرة بلسانه 
  انسان از لغزشهاى زبانش آسيب مى بيند ، ونه از لغزشهاى پايش.

  وعثرتـه بـالرجل تـبرا عـلى مهل    تـذهب رأسـهفعثرتــه بــالقول 
  ا مى كند ، ولغزش پا بمرور بهبود مى يابددلغزش زبان سر را از تن ج

                                            
  روايت ترمذى, وآلبانى آن را در ارواء الغليل صحيح دانسته است -1
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  :دگوي مىديگرى 

  ال يلــدغنك إنــه ثعبــان      احـفظ لسـانك أيهـا اإلنسـان
  پس آن را نگهدار تا تو را نگزد. اى بنى آ دم زبان همانند مار است

  كــانت تهــاب لقـاءه الشـجعان     ـابر مـن قتيل لسانهكـم فـي المق
  چه زيادند كشته هاى زبان در قبرستانها كه روزى دليران از آنها در هراس بودند.

  د:گوي مىوشاعر ديگر 

  فــإذا نطقـت فـال تكـن مكثـاراً   الصمـت زيـن والسـكوت شـجاعة 
نگام سخن گفتن سكوت غيرارادى زينت وسكوت ارادى شجاعت است, پس ه 

  .زياده روى نكن

  .فلتنــدمن عــلى الكـالم مـراراً   فـإذا نـدمت عـلى سـكوتك مـرة

  ى. شو مىاگر يك بار از سكوت پشيمان شوى, بارها از گفتن پشيمان 
د: اگر خبرنگارى نزدت آيد تا سخنان تورا بنويسد پرهيز مى كنى, گوي مىحاتم اصم 

  د و پرهيز نمى كنى.شو ىمدرحاليكه سخنانت بر خدا عرضه 

  در اينجا الزم است كه بگوئيم: 

دليل بر اين نيست كه  اگر گفتيم غيبت علما بدترين و زشت ترين انواع غيبت است 
 خداوند مى فرمايد: .(غيبت) ديگران اشكالى ندارد, بلكه آن نيز حرام است  خوردن گوشت

﴿Ÿωuρ = tG øótƒ Ν ä3àÒ÷è−/ $³Ò÷è t/ 4 �= Ïtä† r& óΟ à2ß‰ tnr& βr& Ÿ≅ à2ù' tƒ zΝóss9 ÏµŠ Åzr& $\G øŠtΒ çνθßϑ çF÷δ Ì� s3sù﴾. 

) = و هيج يك از شما ديگرى را غيبت نكند, آيا كسى از شما دوست دارد 12حجرات: آيه(
 كه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ (به يقين) همه شما از اين امر كراهيت داريد. و

%tÏ﴿ فرمايد: مى ©!$# uρ šχρèŒ÷σ ãƒ šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# uρ Î� ö� tóÎ/ $tΒ (#θç6|¡oKò2$# Ï‰s) sù (#θè= yϑ tFôm$# 

$YΖ≈ tFôγç/ $Vϑ øOÎ) uρ $YΨ� Î6•Β ∩∈∇∪﴾.  :و كساني كه مردان مؤمن و زنان مؤمن را بي هيچ 58(أحزاب =، (

گناهي كه كرده باشند مي آزارند ، تهمت و گناه آشكاري را بر دوش مي كشند. ورسول اهللا 


�� « فرمايند:اهللا عليه وسلم با بيان اين مطلب مى صلى �� �6�07: �4 ����� 89 ����� :;

�  .روايت مسلم »�09
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وآنحضرت صلى اهللا  هرمسلمانى نسبت به مسلمان ديگر حرام است. جان ومال وآبروى 

� ;>��0 «الوداع فرمودند:  حجةعليه وسلم در *6�07 ��9 �*�09�� �*��"��� �;=
�4 !,

"�>1�	 :? @� ,��? �;��	 # ��? �;0'B #  ��? �  متفق عليه. »�*

جان ومال وآبروى شما بر يكديگر حرام است همانند اين روز واين ماه واين شهر, آيا 

�9� « وپيامبرصلى اهللا عليه وسلم فرمودند:    ابالغ كردم.� ��"�.� C� �"�
D �(�1�� 
� !�.�E�

:�D !!�0*� G	 H
I� H0;J :%
D %"KE 
� ��� !
; !, :%
D ?%"D� 
� MI� # !
; !, >��.� :

�)$ �K� %"KE 
� ��� �*� N !,� ,�)()O� �K�« روايت مسلم.  

دانيد غيبت چيست, گفتند: خدا ورسولش آگاهتر است, آنحضرت فرمود: (غيبت  آيا مى
تند: اگر يعنى) اينكه برادر (مسلمانت) را به چيزى ياد كنى كه دوست نداشته باشد, گف

فرمود: اگر آنگونه باشد كه مى گوئى غيبتش كردى واگر نباشد به او تهمت  ؟آنگونه باشد
  .زدى

وابوداود درسنن خود از انس ابن مالك روايت مى كند كه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم. «وسلم فرمودند: 

  .)1(»هؤالء يا جبريل؛ قال: هؤالء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم فقلت: من
موقعى كه به معراج برده شدم از عده اى گذشتم كه ناخنهائى از مس داشتند وصورت 
وسينه هاى خود را مى خراشيدند گفتم: اى جبرائيل, اينها كيستند: فرمود: اينها كسانييند كه 

  .آبروى آنها را مى ريزندغيبت مردم مى كنند و 
با اين وجود, حال كسيكه آبروى علما را مى ريزد چگونه مى تواند باشد, حقاً كه 

  حرمت شكنى زشتيست.
ابن قيم در مضمون اين مطلب سخن نفيسي دارد كه سزاوار است با آب چشم نوشته 

د: چه زيادند نگوي مىايشان  .كندمي شود، زيرا دقيقاً با رفتار بسيارى از طالب مطابقت 

آبروى زنده ها ومرده ها را از بين   كسانيكه از ظلم و زشتيها پرهيز مى كنند اما زبانشان

  .وبه آنچه مي گويند أهميت نمى دهند  مى برد

                                            
  روايت ابوداود, والبانى در صحيح الجامع آن را صحيح دانسته است -1
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و اولين موضوعى كه به بحث    بعد از اين مقدمة مهم به اصل موضوع مى پردازيم

  عنوا نش هست: خواهيم گذاشت 



  غيبت) علمااسباب خوردن گوشت (

  َغيرت وغيرت:  -1

غيرت بافتحه خصلتيست پسنديده, وآن عبارت است از تعصب وانفعال بخاطر دين 

ممكن است اندك اندك و ناخودآگاه  اين خصلت اگر كنترل نشود  وحرمات اهللا, اما 

  .منجر به خوردن گوشت (غيبت) علما شود

است و منظور ازآن,  خصلتيست ناپسند كه هم رديف حسد -اما غيرت با كسره

نبايد به سخنان "د: گوي مىلذا امام ذهبى  .همتايان (علما) نسبت به يكديگر است  سخنان

همتايان در مورد يكديگر اهميت داد خصوصاً هنگاميكه ناشى از حسد, مذهب وهواى 

  ."نفس بوده باشد

  حسد -2

است همتايان, حسد, واز جمله رقابت در جاه ومال, چشم وگوش را مى بندد و ممكن 
بخاطر نزديك كردن خود به حكام ويا رسيدن به جاه ومال, نسبت به يكديگر تعدى, وعيب 

  جوئى كنند.

  هواى نفس:  -3

اخالص نيت ندارند, بلكه دنباله روى از هواى   بعضى از آنهائيكه غيبت علما مى كنند
بهمراه  ه مثبتى پيروى از هواى نفس نتيج.نفس آنها را بسوى غيبت علما سوق داده است

Ÿωuρ ÆìÎ7®Ks? 3“uθyγø9﴿ خداوند مى فرمايد: .نخواهد داشت $# y7 ‾= ÅÒãŠsù tã È≅‹ Î6y™ «! (ص:  .﴾#$

*βÎ﴿ ) = و از پي هواي نفس مرو كه تو را از راه خدا منحرف سازد. و مى فرمايد:26آيه sù óΟ ©9 

(#θç7ŠÉftFó¡o„ y7 s9 öΝn= ÷æ$$sù $yϑ ‾Ρ r& šχθãèÎ7 −Ftƒ öΝ èδu !# uθ÷δ r&﴾ :پس اگر اجابتت 50ه آي. (قصص = (

   .نكردند ، بدان كه از پي هواي نفس خويش مي روند

كسيكه پيرو هواى نفس است, هواى نفس چشم "دگوي مىشيخ االسالم ابن تيميه 
گذشتكان مى گفتند: از دو گروه بپرهيزيد: هوا پرست كه هواى نفس    "وگوشش را مى بندد

   "يا پرست كه دنيا چشمش را بسته استاو را به فتنه انداخته و دن
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  تقليد:-4

 خداوند مشركان را از تقليد پدرانشان در گمراهى سرزنش مى كند (آنگاه كه گفتند:)

﴿$‾Ρ Î) !$tΡ ô‰ ỳ uρ $tΡ u !$t/# u #’ n?tã 7π̈Β é& $‾Ρ Î) uρ #’ n?tã Ν Ïδ Ì�≈rO# u tβρß‰ tG ôγ•Β ∩⊄⊄∪﴾. ما نياكان 22(زخرف: آيه= (

  م, و ما از پي آنها مي رويم.خود را برآئينى يافتي

نيست بلكه انواع مختلف دارد كه علما آن را بيان كرده اند, اما    هر نوع تقليد ناپسند
د, گاهى شو مىتقليديست كه منجر به غيبت علما   آنچه كه اينجا در موردش هشدار مى دهم

ت اين عالم غيبت يكى ازعلما را مى كند, مى پرسى: آيا به صحب  اوقات وقتى از كسيكه
مي گويد: نه بخدا ! مى گوئى: پس از كجا مى دانى كه كردار وگفتار وى  ؟گوش داداه اى

چگونه به اين آسانى, با تقليد از فالن  )1(د: فالنى به من گفت!گوي مىچنين و چنان است ! 
  شخص وبدون رعايت حرمت علما از آ نها عيبجوئى مى كند !.

در دينتان از كسى تقليد نكنيد, كه اگر ايمان  شيد مواظب با "د: گوي مىابن مسعود 
ابو  ".آورد ايمان بياوريد و اگر كفر ورزيد كفر بورزيد, وبدانيد كه در شر الگوئى نيست

جائزنيست كسى از كتابم فتوا دهد مگر اينكه بداند فتوايم بر چه اساسى "د: گوي مىحنيفه 
تقليد كردن دليل بر عدم آگاهى   گراندر دين از دي "د: گوي مى. امام احمد "بوده است

  ."كافيست

   تعصب – 5

با بررسى گفتار كسانيكه درمورد علما بدگوئى مى كنند مخصوصاً طالب و مبلغان, به 
اين نتيجه رسيدم كه يكى از آشكارترين عوامل اين رفتار تعصب بوده، كه درنتيجه گروه 

, قبيله ويا وطن, گروه گرائى در گروه گرائى نسبت به مذهب, حزب ،گرائى پديد مى آيد
اين  دائره تنگى كه مسلمانان را پراكنده و فرقه فرقه كرده است, حتى نسبت به بعضى از آ نها 

  د: گوي مىسخن شاعر صدق مى كند كه 

                                            
نده مورد اعتماد باشد آن منظور اين نيست كه فالنى سخنش را برايش نقل كرده است, زيرا كه اگر گوي -1

با تقليد از او و بدون   خود سند و مصدريست صحيح, بلكه منظور آنست كه چون فالنى ناسزا گفته او نيز

  تأكد ازصحت وسقم آن سخن او نيز ناسزا مى گويد



    

  گوشت علما مسموم است      20 
    

  غـويت وإن ترشـد غزيـة أرشـد     وهـل أنـا إال مـن غزيه إن غوت
روم, واگر راه  به بيراهه روند بيراهه كه اگر  مى توانم باشم . )1( آيا من جز از غزية
  روم.  راست روند, راه راست 

ناگهان تغيير موضع داده  ،علما عيبجوئى مى كردند برخى   شنيدم بعضى از طالبى كه از
  .واز آنها تمجيد مى كنند, زيرا كه شنيده بودند

به آنها .!اگر كسانيكه نسبت سبحان من يغير االحوال .فالنى از آنها تعريف مى كند
   تعصب به خرج مى دهند گمراه شوند, آنان نيز به پيروى از آنها گمراه شده, واگر راه

حقاً كه بعضى .همراهشان راه صحيح را در پيش مى گيرند  صحيح را درپيش گيرند آنها نيز
  .از طالب ومبلغان عقل خود را به ديگرى سپرده ودر امور دينشان از ديگران تقليد مى كنند

طرفدارى كرده و علماى  خود  از علماى كشور   كسانى را كه يش ديديم چندى پ
ديگر كشورها را مورد انتقاد قرار مى دهند ! سبحان اهللا ! مگر كشور هاى اسالمى همه يكى 
نيستند؟ ! اين يك نوع تعصب منفيست ! آيا اين ظلم نيست كه اهل شرق به علماى شرق, 

ه به علماى ميانه تعصب بورزند؟! اين نوع تعصب با واهل غرب به علماى غرب, واهل ميان
در تضاد مى   روش صحيحي كه مقتضى قبول حق بدون در نظر گرفتن گوينده آن است

با در كنار  سبك مغزان حق را "د: گوي مىلذا ابو حامد غزالى در نكوهش تعصب  .باشد
   "بزرگان بودن مي شناسند, نه بزرگان را با در كنار حق بودن.

  )2(عالم نماها -6

در عنفوان   جوانى  دشو مىعالم نماها در اين زمان زياد شده اند, بگونه اى كه مشاهده 
جوانى جهت انتقاد وابطال آراء علما و تقويت نظراتش, خود را در جايگاه علما قرار مى 
دهد, كه اينچنين عملكردى خطرناك است ونادانترين مردم كسانييند كه آنگونه كه بايد 

  .د را نمى شناسند وپا را از حد و مرز خود فراتر مى نهنــدخو 

                                            
  غزية: قبيله اى است از طيىء و هوازن (مترجم) -1
  ند كتاب خود را در صف علما قرار مى دهند (مترجم)منظور از عالم نما ها كسانى اند كه با مطالعه چ -2
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  نفاق و كراهيت داشتن از حق:  -7

’﴿ خداوند در مورد منافقين مى فرمايد: Îû Ν ÎγÎ/θè= è% ÖÚz÷ £∆ ãΝ èδyŠ# t“ sù ª! $# $ZÊt� tΒ﴾.   :بقرة)

#﴿ ) = در دلهاشان مرضي است و خدا نيز بر مرضشان بيفزوده است.10آيه  sŒÎ) uρ (#θà) s9 tÏ% ©!$# 

(#θãΖ tΒ#u (# þθä9$s% $̈Ψ tΒ# u # sŒÎ) uρ (#öθn= yz 4’ n<Î) öΝÎγÏΨŠÏÜ≈ u‹ x© (#þθä9$s% $‾Ρ Î) öΝä3yètΒ $yϑ ‾Ρ Î) ßøtwΥ tβρâ Ì“ öκ tJó¡ãΒ ∩⊇⊆∪﴾. 

) = و چون به مؤمنان مي رسند ، مي گويند: ايمان آورده ايم و چون با شيطانهاي 14(بقرة: 
گروههاى  : ما با شما هستيم ، ما آنها را مسخره مي كنيم.خويش خلوت مي كنند ، مي گويند

كه كراهيت حق را در دل   منافقين از ال دينان گرفته تا تجددگراهها, مليگراهها وامثالشان
از بدترين غيبت كنندگان علما هستند زيرا كه دلهايشان آلوده, و از حق واهل آن   دارند

مجلسى از مجالس, يكى از اين منافقين   در بسيار تأسف خوردم موقعى كه .نفرت دارند
زبانش را به غيبت علما دراز كرده بود, و بعضى از خوبان نيز ناخود آگاه از آنها تقليد, و با 

اين روزها الدينان در مورد  .آنان هم صدا شدند كه همانجا خط بطالن به حرفهايش زده شد
باز مى ايستد كه اين دليل تباهى دلها كه قلم از نوشتنش    علمائمان حرفهاى زشتى مى زنند

  .ودشمنى آنان با وارثين پيغمبران وحقى كه بهمراه دارند مى باشد 

  پياده نمون نقشه دشمنان, مانند الدينان وغيره:  -8

در جامعه داراى هيئت و   كه تا زمانيكه علما الدينان كه خدا ذليلشان كند پى برده اند 
نمى ماند لذا به ناسزا گفتن علما پرداخته وشروع كردند به زشت  جائى براى آنها باقى   هيبتند

نشان دادن چهره آنها, وخورد كردن شخصيتشان با دسيسه وعيبجوئى ودروغ, من اين را 
م, اين چيزيست كه افرادى مورد اعتماد در باره ال دينان نقل گوي مىگزاف و بدون دليل ن

عامه مردم قابل قبول    ا بزبان مى آورند كه براىكرده اند, كه آنها سخنانى را در مورد علم
  .در اين باره توضيحات بيشترى داده خواهد شد .تا چه رسد به طالب  نيست



  پيامدهاى غيبت علما

غيبت و ريختن آبروى علما, عواقب وخيم, نتائج خطرناك, وآ ثار نامطلوبى را از خود 
يشد, وسعه صدر داشته و دورنگر بر جاى خواهد گذاشت وچنانچه كسى در رخدادها بيند

  آنها عبارتند از:  باشد به آن آثار نا مطلوب پى خواهد برد كه مهمترين 

  د: شو مىسخنان حق آنها   بدگوئى از عالم سبب رد -1

بدگوئى از عالم مانند بدگوئى از يك فرد عامى نيست, بلكه زخميست كه اثر عميقى را 
د كه عالم شو مىفراتر رفته ومنجر به رد حقى   فردىمرز   از خود بر جاى مى گذارد و از

بهمراه دارد, لذا مشركين از اين فرصت استفاده كرده و در مرحله اول در مورد اسالم عيب 
زيرا يقيناً  صلى اهللا عليه و سلم وارد نمودند   گيرى نكردند بلكه اتهاماتى را به شخص پيامبر

در اذهان   ردن چهره پيامبر صلى اهللا عليه وسلمبه خدشه دار ك   مى دانستند كه اگر موفق
لذا گفتند: كه وى ساحر, كاهن,  ،ند ديگر كسى كالم حق او را قبول نمى كندشو مىعمو

اين اتهامات مشركين درحالى بود   -كه بحمد هللا همه آ نها بشكست انجاميد  وديوانه... است 
چه  .وصف مى كردند   ور, ومرد معتمدكه قبل ازبعثت, پيامبر را به امانت دار, راستگو, دا

وچه چيزى پيامبر را تبديل به كاهن, ديوانه, وساحر كرد؟ او   ؟چيزى بعد از بعثت تغيير كرد
شريعت است مى جنگيدند,   نها با وى بعنوان اينكه او پيامبر دارندهآاما  .همان بود كه بود

ن مردم خدشه دار كنند در پراكنده كه اگر توانستند چهره اورا در اذها  واين را مى دانستند
موفق شده اند, واين همان روشيست كه    كردن مردم از پيامبر صلى اهللا عليه وسلم ودين او

  .امروزه منا فقين در پيش گرفتـه انـد

  است:   بد گوئى از عالم بى اعتبار كردن علم او -2

ران است, وبى اعتبار كردن از آنجائيكه علما ميراث بران پيامبرانند, پس علم ميراث پيغمب
است, واين همان معناى سخن ابن عباس   عالم, بى اعتبار كردن پيامبر صلى اهللا عليه وسلم

پيامبر خدا را آ زرده است وكسيكه پيامبر خدا   كسيكه فقيهى را بيازارد "د: گوي مىاست كه 
  "را بيازارد خداى عزوجل را آزرده است 

را بى اعتبار   كند ميراث پيامبر صلى اهللا عليه وسلم بار را بى اعت   كسيكه اين علم  و
  و ندانسته اسالم را از اعتبار ساقط نموده است. كرده, 
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  د: شو مىبدگوئى از علما منجر به دورى طالب از علماى امت  -3

بدون رهبرى طى خواهند كرد كه با اشتباهات وخطرات   در چنين حالتى طالب مسير را
از آن   واين همان چيزيست كه امروزه ،وبه لغزشها وكجيها خواهند افتادمواجه خواهند شد 

 .داريم   در مورد جوانان خود هراس

  آنها نزد توده مردم است:  عيبجوئى از علما كم ارزش كردن 
وهمچنين ازبين بردن هيبت وبهاى آنها از دل مردم مى باشد, واين باعث خوشحالى 

ى نيست شده در يكى از كشورهاى عربى كه از وسائل د, يكى از رؤساشو مىدشمنان خدا 
 "تبليغاتى خود برضد علما استفاده مى كرد, درحال بى باكى و مسخره از آنها مى گفت: 

   ".. دو جوجه به او بده به هر چه مى خواهى فتوا مى دهد...شيخ.عالم
اده اند, به در بسيارى از كشورهاى اسالمى علما ارزش خود را نزد توده مردم از دست د

كردم دريافتم كه   علما را  يكى از آن كشورها سفر كردم وهنگاميكه ازمردم پرس جوى
آنها اصالً علما را نمى شناسند وبه آنها اهميتى نمى دهند, اين به اين دليل است كه الدينان با 

   تيرهاى خود به طرف علما, چهره آنها رامخدوش, و شخصيتشان را خورد  نشانه گرفتن
 كرده اند بگونه اى كه در نظر بسيارى از مردم آنها كاالهائى غير قابل استفاده اند. 

  ياده شدن نقشه دشمنان: پ
آن, بدگوئى از افراد وابسته به ستاد امر به معروف ونهى از منكر,   از جمله مثال زنده

  .قضات ومبلغين است
اما در مورد افراد وابسته به ستاد امر به معروف ونهى از منكر كه بسيارى از آنها طالب 
هستند, خون وآبروى آنها مباح گشته آنگونه كه عامه مردم از منافقين گرفته تا الدينان و در 
مواردى طالب زبانشان را نسبت به آنها دراز مى كنند, هنگاميكه با آنها درمجالسشان مى 

افراد ستاد  ه معروف ونهى از منكر مى شنوى كه:رفهاى بدي را درباره ستاد امر بنشينى ح
سبحان  .افراد ستاد كارى كه بايد مى كردند نكردند...اشتباه كردند..افراد ستاد چنين كردند

  ! ؟دشو مىاهللا !! آيا جز افراد ستاد كسى اشتباه نمى كند ! چرا اشتباه ديگران ذكر ن
ز جناب شيخ محمد ابراهيم رحمت اهللا عليه را ديدم كه در مورد چندى پيش فتوائى ا

متعرض شدن نسبت به طالب تذكر مى دهد, وموضوعش چنين است كه عده اى از طالب از 
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يكى از مسئولين شكايت كرده وظاهراً آنها درشكايت زيادروى نموده اند كه درنتيجه آن 
كسى بخاطر    ا آيا تا بحال شنيده ايد كهام, زياده روى, طالب با خوارى روانه زندان شدند

  زندانى شده باشد. !!   از افراد ستاد امر به معروف ونهى از منكر   بدگوئى
از گستاخى مردم نسبت به آنان وعدم حمايت از  بعضى از جوانان ستاد نزد من آمدند و

اين مى بينيم با وجود .آنها گاليه مند بودند, تا جائى كه خود آنها به متهم تبديل شده اند
و مسرورانه براين موج  كه در صف مبلغين وطالب قرار دارند ناخودآگاه  بعضى از كسانى

نامطلوبى كه ستاد امر به معروف ونهى از منكر را مورد حمله ونابودى قرار مى دهد سوار 
  شده اند.

نهى از اشتباهات افراد ستاد امر به معروف و  اگر بخواهيم اشتباهات ديگران را درمقابل
منكر حساب كنيم, خواهيم ديد كه اشتباهات ديگران چندين برابر اشتباهات افراد ستاد است 

  .دامن مى زنند  اين اشتباهات جزئى   اما كينه توزان با همكارى فريب خوردگان به
قاضيان نيز متعرض بدگوئى وغيبت هستند, بسيار مى شنويم كه فالن قاضى چنين است, 

ر كرده است, قاضى فالنى فالن زمين وفالن خودروى آخرين سيستم را فالن قاضى فالن كا
خريده است, وقاضى فالنى كارها را به تاخير مى اندازد, تا جائى كه كسى گفته است نيازى 

سبحان اهللا !! آيا فقط قاضيها اشتباه .به قاضى ومشكالت آنها نيست قانون فرانسوى بهتر است
از قبل برنامه ريزى شده ايست كه گمراهان   !! اين يك نقشهمى كنند و ديگران مالئكه اند 

   .براى از بين بردن حكم شرعى بزرگش مى كنند
اما درباره مبلغان دين هر چه خواستند گفتند, به آنها لقبهائى دادند كه قبالً آن را نشنيده 

زان جهت .و..و..تا آخر فرهنگ ظالمانه اى كه كينه تو.بوديم, گفتند: افراطى, سختگير ،
خدشه دار كردن چهره,  وزشت نمودن حقيقت امر مبلغان دين در نظر مردم,  آنان را به آن 

اين حمالت مختلف ضد علما, طالب, قضات, افراد ستاد امر به معروف   .وصف مى كنند
اهداف   و مبلغان دين منجر به عملى شدن نقشه هاى دشمنان وتحقق يافتن  ونهى از منكر
.كه بايد همواره بيدار بودد, شو مىآنها 



   راه حل صحيح ومناسب براى اين موضوع 

بعد از آنكه با پيامدهاى غيبت علما آشنا شديم, به راه حل صحيح و مناسب براى اين 
  موضوع, در سه مطلب مى پردازيم: 

  .وظيفه علما در اين ميدان -1

  .وظيفه ما در قبال علما -2

     .غيبت علما روش مناسب براى بيان حق, بدون مرتكب شدن -3

  اوالً: وظيفه علما

  شود از خود  آنها مى الزم است كه علما با پر كردن شكافهائى كه منجر به غيبت 
الگوي خود قرار دهند كه فرمودند   حمايت كنند ودر اين زمينه پيامبر صلى اهللا عليه وسلم را

  روايت بخاري.آهسته, اين صفيه است. " 1على رسلكما، إنها صفية "

از خود دفاع, وگمان بد را از خود دور كردند, اين در  عليه الصالة والسالمنچنين پيامبر اي
حاليست كه آن صحنه با اصحاب پاك و نيكوكارش بود, تا جائيكه آنها از سخن آنحضرت 

كه شيطان همانند    و پيامبر براى آنها بيان فرمودند  به شگفت آمدند   صلى اهللا عليه وسلم
   .جريان داردخون در انسان 

  خود را با عملكرد زير بيان كرد:  ومى توان چگونگى حمايت علما از
  اينكه عالم در علم و عمل خود الگو باشد. -1

كساني راكه به علمشان عمل نمى كنند هشدار مى هد و   اينجاست كه خداوند در قرآن

÷tβρâ *﴿ -مى فرمايد:  ß∆ù' s? r& }̈ $̈Ψ9 $# Îh�É9 ø9 $$Î/ tβöθ|¡Ψ s? uρ öΝä3|¡à�Ρ r& öΝ çFΡ r&uρ tβθè= ÷G s? |=≈tG Å3ø9 $# 4 Ÿξsùr& tβθè= É) ÷ès? 

) آيا در حالي كه كتاب را مي خوانيد، مردم را به نيكي فرمان مي دهيد و 44(بقره:  .﴾∪⊇⊇∩

pκ$﴿ ومى فرمايد:  .?آيا نمى انديشيد ?خود را فراموش مي كنيد  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u zΝ Ï9 

                                            
زمانيكه پيامبر صلى اهللا عليه وسلم در مسجد اعتكاف كرده بودند همسرش صفيه رضى اهللا عنها بزيارت  1

ايشان آمدند, موقعى كه آنحضرت مى خواستند صفيه را به خانه برگردانند دو نفر از آنجا مى گذشتند 

سرعت گرفتند, پيامبر صلى اهللا عليه وسلم فرمودند:   ر صلى اهللا عليه وسلمكه با ديدن صفيه با پيامب

  آهسته, اين صفيه است .(مترجم)
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šχθä9θà) s? $tΒ Ÿω tβθè= yèø� s? ∩⊄∪ u� ã9 Ÿ2 $ºFø) tΒ y‰Ψ Ïã «! $# βr& (#θä9θà) s? $tΒ Ÿω šχθè= yèø� s? ∩⊂∪﴾.  :صف)

نزد  ?) اي كساني كه ايمان آورده ايد ، چرا سخناني مي گوييد كه به كارشان نمي بنديد3، 2
  .بگوييد كه به آن عمل نمى كنيد  كه سخنى  خشم است خداوند بسيار موجب 

  .)1(است  خر در آتش مى چرخد مشهور ومعروفو حديثى كه مانند 

  هال لنفسك  كان ذا التعليم     يا ايها الرجل المعلم غيره
  اى كسيكه معلم ديگرانى, آيا بهتر نبود كه معلم خود باشى

  عار عليك اذا فعلت عظيم    التنه عن خلق وتأتي مثله
مرتكب شوى, كارى كه ديگران را از آن باز مى دارى, خود مرتكب مشو, كه اگر  

  ننگ بزرگي شدى. مرتكب 
نسبت به فتوايش متأكد, وشرائط فتوا را در خود ايجاد   فتوا  عالم بايد قبل از صدور -2

  كنـــد: 
در مورد مسئله اى درخواست فتوا شود, بايد قبل از فتوا درنگ كرده   اگر از عالم

ن فتوا را پيگيرى كند سپس وبينديشد, و دليل درخواست فتوا, پيامدها, و منظور واقعـى از اي
 )2(فتوى دهد.  ايجاد شرايط فتوا, از آگاهى از اصول وفروع فقه ومسائل روز از   بعد

ودرست نيست كه به مفتى گفته شود, موضوع چنين وچنان است, سپس بدون تاكد 
وپيگيرى, فتوايش را بر اساس آنچه به او گفته شده بنا نهد, وبخاطر عجله وعدم تحقيق, خود 

  .را به سر زبانها انداخته,  و در معرض غيبت قرار دهد
  اينكه عالم از فريب وگول ظاهر خوردن وغافلگيرشدن حذر كند:  -3

كسانى هستند كه علما را مى فريبند، وگروهى آنهارا غافلگير مى كنند, وعده اى حقائق 
آنگونه كه  شد عالم بايد هشيار وبيدار با را بر آنان درهم آميخته وپنهان مى كنند, لذا 

                                            
منظور حديثى است كه در مورد كسانيست كه امر بمعروف ونهى از منكر مى كنند وعملشان خالف آن  -1

هايشان بيرون آمده و دور است, روز قيامت آنها را به جهنم پرت مى كنند در حاليكه روده شان از شكم

  همچنانكه االغ دور آسياب مى چرخد (مترجم).  آن مى چرخند
يزى ندارد مثل فتوى در مورد مسائل محدود ومعين ممكن چنين چموضوع از مسائليست كه نياز به  گراما ا -2

  است نياز به آگاهى از مسائل روز نباشد
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= نه فريبكارم, ونه "وال الخب يخدعني لست بالخب،"حضرت عمر رضى اهللا عنه فرمودند: 
فريبكار مى تواند فريبم دهد.اين يعنى احتياط كردن وبيدار بودن, و با صفاى دل ورفتار بر 

   .حسب ظاهر منافاتى ندارد
  مالمتگرى نهراسد: اينكه عالم در راه حق شجاع باشد و براى رضايت خدا از هيچ  -4

به آن متصف باشد, شجاعت است,   شايسته است عالم  يكى از مهمترين صفاتى كه
   بگونه اى كه امر بمعروف ونهى از منكر كند, وبه گناهكار, در هر رده اى كه باشد بگويد

سه   بد كردى, و در اين راستا عملكرد علماى پيشين الگوئيست براى علماى امروز. دراينجا
  ه از جرأت علماى پيشين در راه حق در قرنهاى مختلف را ذكر مى كنيم: نمون

در برابر مروان بن حكم,   نمونه اول: عكس العمل ابو سعيد خدرى رضى اهللا عنه
نماز خطبه بخواند,  از هنگامى كه مروان روز عيد وارد مصلى شد وبطرف منبر رفت تا قبل

د: گوي مىو درحال اعتراض به او   و د مى كشدكه ابو سعيد او را (ازسوى منبر) به طرف خ
قسم به خدا كه (سنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) را تغيير داديد. مروان درجواب گفت: 

اينچين ابو سعيد آشكارا ضد .چيز ديگرى ترك شده است (مردم براى خطبه ما نمى نشينند)
ا نصيحتى محرمانه بين من و او او اعتراض كرد, ونگفت اعتراض را در ورقه اى مى نويسم ت

  )1(.باشد
  نمونه دوم: موضعگيرى عز بن عبد السالم (سلطان العلماء) با صالح ايوب شاه: 

صالح ايوب شاه كه برشام حكومت مى كرد بخاطر اختالفاتى كه بين او وپسر 
ن در اختيار مسيحيان گذاشته بود, اين بود كه عز اب  را  عموهايش بود بعضى از قلعه ها

عبدالسالم هنگامى كه روز جمعه در مسجد جامع اموى دمشق خطبه مى خواند از جمله 

فيه  اللهم أبرم لهذه األمة أمرا رشدا، يعز"چيزهائى كه درخطبه اش گنجاند اين جمالت بود: 

= خدايا اين  ."أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر
راه حق استوار گردان تا سربلندى از آن عبادتكاران و ذلت ازآن كناهكاران باشد,  امت را به

                                            
هر موقعيتى عملكرد مناسب خود را مى طلبد وهر سخنى  اين اهميت نصحيت پنهانى را نفى نمى كند بلكه -1

  جائى دارد
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منكر نهى شود.سپس به ممنوعيت فروش اسلحه به مسيحيانى كه از  -به معروف امر, و از 
  دمشق سالح خريدارى مى كردند فتوا داد.

كه قبل از او امام شاه از اين فتوا به خشم آمد وعز بن عبدالسالم را زندانى كرد, همچنان

=|﴿ احمد وبسيارى از ائمة زندانى شده بودند. Å¡ymr& â¨$̈Ζ9 $# βr& (# þθä. u� øIãƒ βr& (# þθä9θà) tƒ $̈Ψ tΒ# u öΝèδ uρ 

Ÿω tβθãΖ tFø� ãƒ ∩⊄∪﴾.  :آيا مردم گمان كردند همينكه بگويند: ايمان آورديم به 2(عنكبوت= (

ز آن شاه يكى از همكاران واطرافيان ند وآزمايش نخواهند شد؟. بعد اشو مىحال خود رها 
نزد شاه پا درميانى   خود را به سوى عز به زندان فرستاد, فرستاده شاه به عز گفت: من براى تو 

مى كنم تا از زندان آزادت كند, اما تنها خواهشى كه از تو دارم اينست كه از شاه عذر 
به خدا قسم كه من حتى  خواهى كنى و سر شاه را ببوسى, عز در جواب گفت: رهايم كن,

شاه دستم را ببوسد, خداوند مرا از آنچه شما را به آن مبتال كرده دور دارد, اى   نمي خواهم
ياران: من در راهى وشما در راه ديگرى هستيد. شاه به ديدار فرماندهان مسيحى رفت وعز بن 

ميكه شاه با مسيحيان برد و او را در چادرى زندانى كرد, هنگا  عبد السالم را نيز به همراه
نشسته بو د, عز شروع به خواندن قرآن كرد بطورى كه صدا به گوش شاه و مسيحيان مى 

شاه گفت: آيا مى دانيد صداى چه كسى را مى شنويد؟ گفتند: نه, گفت اين يكى از , رسيد
آيا مي دانيد چرا زندانش كردم؟ گفتند: نه,  _ونگفت علماى ما _بزرگترين قسيسان ماست

  ان گفتند: بخدا قسموش سالح به شما را داده بود, مسيحيت: زيرا كه فتوا به ممنوعيت فرگف
مى   بوديم هكه اگر اين قسيس ما بود پاهايش را مى شستيم وآبى كه پاهايش را با آن شست

  .خورديم, شاه خجالت زده صدا زد ودستور آزادى عزبن عبدالسالم را داد
شيخ خضر حسين با محمدنجيب: بعد از كودتا در مصر, نمونه سوم: مخالفت شيخ ازهر/ 

محمدنجيب گفت: بين زن و مرد مساوات برقرار مى كنيم, اين بود كه شيخ خضر حسين با  
محمد نجيب تماس گرفت وگفت: يا بايد حرفت را پس بگيرى و يا اينكه فردا من وهمه 

زنده بمانيم, بعد از آن محمد ازهريها كفن پوشان به خيابان خواهيم آمد كه يا بميريم ويا 
و گفتند: اى شيخ وامام ما, عذر مى خواهيم   نجيب همراه با وزيرانش نزد شيخ خضر آمدند

در برابر مردم اعالن    بلكه عذر خود   سخن اشتباه بود, شيخ گفت: از من عذر خواهى نكنيد 
روزنامه ها دروغ  كنيد, گفتند: عذر خواهى در برابر مردم مشكل است, اين بود كه گفتند:
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پردازى كرده اند ومحمد نجيب چنين حرفى نزده است.اينچنين علم وايمان به عالم جرأت در 
براى رضايت خدا از هيچ مالمت كننده اى نهراسد, و دين خود را   راه حق را مى دهد كه

اينكه كرده, وخود را از اينكه هدف تيرها و ناسزا گفتن مردم قرار گيرد حفظ كند. و در  ادا
وجود  ترديد  مطرح شود    موضوع ترس از فتنه هر مسئله اى  كمبود شجاعت در  بخاطر

  .دارد

  دوم: وظيفه ما درقبال علما: 

  حفظ جايگاه علما و كارآمد بودن آنها در رهبرى امت, و رعايت ادب با آنان:  -1
شود,  رفتار گذشتگان با علمائشان براى ما الگوئيست كه الزم است به آن عمل كرده

وآنچه آنها در باره آداب دانش آموختن به رشته تحرير درآورده اند نوريست كه بايد طالب 
  .قرار دهند  دانش آموختن   آن را چراغ راه خود در

سزاوارتر از خود سخن بگويد,  شايسته نيست كه گوينده در حضور "د: گوي مىعراقى 
   "راهيم سخنى نمى گفتابراهيم ونخعى هنگاميكه با هم مالقات مى كردند اب

ام بحث با كسى صدايش را بلند هرگز نشنيدم كه پدرم هنگ "د گوي مىپسر شافعى 
   ."كند

ش چرا بگويد هرگز رستگار كسيكه بعنوان مسخره به شيخ"د: گوي مىصعلوكى 
  ."دشو مىن

ازعمربن الخطاب رضى اهللا عنه  ابن عباس رضى اهللا عنه مى خواست مسئله اى علمى
  .ه بخاطر رعايت ادب در برابر او يك سال انتظار كشيد وسؤالش را نپرسيدك  بپرسد

  "احترام عالم سنت است  "د: گوي مىطاووس ابن كيسان 
ابوسلمه بن عبدالرحمن بخاطر جدالى كه با ابن عباس مى كرد از علم  "د: گوي مىزهرى 

بن معين نسبت به كسى را نديدم كه بيشتر از يحيى  "د: گوي مىبخارى "زيادى محروم شد
  "محدثين احترام داشته باشد 

  ".هيبت ابراهيم نزد ما همانند هيبت فرمانروا بود "د: گوي مىمغيره 
گاهى كسى، سخنى را برايم نقل مى كند كه قبل از والدتش "د: گوي مىعطا بن رباح     

  "شنيده ام, اما چنان به او گوش مى دهم كه هرگز آن را نشنيده ام 
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هرگاه با كسى بحث مى كردم آرزو داشتم كه خدا حق را برزبانش  "رمايد: شافعى مى ف
 "جارى كند 

نزد امام احمدبن حنبل از يكى از علما سخن به ميان آمد, امام كه به علت بيمارى تكيه 
شايسته نيست كه سخن از صالحين به ميان آيد وما تكيه زده "زده بود راست شد وفرمود 

  "باشيم 
  "پرهيزگارهرگز جدال نمى كند " د:گوي مىجزرى 

y7﴿ سزاوار است كه ازهمانند آنها پيروى شود. Í× ‾≈ s9'ρé& tÏ% ©!$# “y‰ yδ ª! $# ( ãΝ ßγ1y‰ ßγÎ6sù 

÷νÏ‰ tFø% ) = اينان كساني هستند كه خدا هدايتشان كرده است، پس به روش 90آيه  (أنعام:  .﴾#$

  ايشان اقتداكن.

   الئكه كه خداوند آنها را معصوم نگهداشته استو م. )1(اينكه بدانيم غيراز پيامبران -2
  .معصومى وجود ندارد

لذا بايد اين را بدانيم كه عالم درمعرض اشتباه قرار دارد, وهنگاميكه اجتهادش بخطا 
رفت او را معذور بدانيم, نه اينكه درجستجوى اشتباهات علما بوده وآن را بر ايشان بر 

عليهم بر اين امر واقف بوده وآن را بخوبى درك  شماريم.علماى پيشين اسالم رحمت اهللا
   "هيچكس از خطا در امان نيست "د: گوي مىسفيان ثورى .كرده بودند

  "چه كسى ازاشتباه وخطاى تأ ليف خاليست !!"د: گوي مىامام احمد 
امامان بزرگ با وجود اينكه حافظ بودند ازاشتباه وخطا درامان "د: گوي مىترمذى 

  "نماندند 
شيخى كه راستى وى ثابت گرديده, انصاف نيست كه به علت "د: گوي مىان ابن حب

تصورات غلط درروايتش احاديثش ترك شود, واگر بخواهيم اين روش را در پيش گيريم  
بايد حديث زهرى, ابن جريج, ثورى وشعبه كه حافظ ومتقن هستند ترك شود, آنها معصوم 

  ".ندنيستند كه تصورغلط در روايتشان نداشته باش

                                            
عقيده اهل سنت وجماعت درمورد عصمت انبيا واضح است, كه دراين حدود برداشت شود, وكسيكه  -1

 بخواهد معلومات بيشترى دراين باره كسب كند به شرح عقيده طحاويه مراجعه كند
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زمان صحابه وجود داشته وتا قيامت ادامه خواهد  بايد دانست كه اختالف نظر از -3
 داشت: 

زيرا كه هر كدام داراى فهم,  .)1(لذا بايد در مورد اختالف علما سعه صدرداشته باشيم
نظر, و آگاهى خاص خود از دالئل (شرعى) مى باشند وهركدام درمورد اوضاع واحوال 

رند, اينست كه اختالف بين آنها امرى طبيعيست, والزم است آنچه را امور, نظر خود را دا

رفع المالم عن االئمة "مثل كتاب , بسيارى از علما در اين موضوع ذكر كرده اند مطالعه كرد

 ت اهللا عليه.متأليف: شيخ االسالم ابن تيميه رح "االعالم

 اينكه فرصت را ازدست دشمنان سلب نمائيم:  -4

ف ومقاصد آنها تذكرداده, وازعلمائمان دفاع كنيم, نه اينكه ناآگاهانه ونسبت به اهدا   
  آلت اجراى نقشه هاى دشمنان باشيم.

اينكه ازسخنان ونظرات علما برداشت خوب كنيم ودر مورد آنها گمان بد نبريم,  -5
 .گرچه نخواهيم پيرو نظرات آنها باشيم

اما فرق است بين عدم پيروى از  در حقيت ما وظيفه نداريم پيرو همه نظرات علما باشيم,
نظرعالم درصورتيكه موافق دليل شرعى نباشد, وبين بدگوئى از عالم, و قانع نشدن به نظر 

برخودروا بداريم, امام  عالم دليل براين نيست كه ناسزا گفتن, وخوردن گوشت (غيبت) اورا 
مان مذهب من اگر حديثى به درجه صحت رسد ه "شافعى رحمت اهللا عليه مى فرمودند: 

اين جمله از شمارى ازائمه نقل شده است. آنها مى دانستند كه بركسى واجب نيست  "است
ممكن است او بعلت عدم اطالع از دليلى  كه خدا را صرفاً بنا به سخن عالم بپرستند زيرا 

شرعى سخنش مخالف آن دليل شرعى باشد, اما به هرحال بايد حرمت عالم از ناسزا ومالمت 
  ود.حفظ ش

فكر نكن اگر سخن برادر مسلمانت را بد  "(حضرت) عمر رضى اهللا عنه مى فرمايند 
 "تو معانى خوبى ازآن خواهى يافت. ،,تفسير كردى

                                            
 چنانكه توضيح آن داده خواهد شد منظورم اختالف نظردر فروع است نه اصول, -1
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اينكه اشتباهات وعيبهاى خود را بشناسيم,  وبجاى پرداختن به اشتباهات ديگران  -6
  خصوصاًعلما, به اصالح اشتباهات خود بپردازيم.

 ان عبت منهم امورا انت تأتيها    اصبحت متهمايا واعظ الناس قد 
اى نصيحت كننده مردم! تو خود متهمى, اگر كردارى از مردم را زشت بدانى وخود 

 .شوى   مرتكب

  فـي كـل نفس عماها عن مساويها             وأعظـم اإلثـم بعـد الشـرك نعلمه
زشتيهاى خود  ندبزرگترين گناهى كه بعد از شرك سراغ داريم, كورى شخص از دي 
  است. 

  منهـم وال تبصـر العيب الذي فيها   عرفتهـا بعيـوب النـاس تبصرهـا
  اورا با ديدن عيب مردم وغفلت از عيب خود شناختم.  

كسيكه بدگوئى علما مى كند, وخود را فراموش كرده به گفته شاعر مى ماند كه 
  د: گوي مى

 أوهـى قرنه الوعلفلـم يضرهـا و      كنــاطح صخــرة يومـا ليوهنهـا
به صخره اى شاخ مى زند تا روزى آن را سست گرداند, شاخ بز  مانند بز كوهيست كه  

          د وصخره آسيبى نمى بيند.شو مىكوهى سست 
  د: گوي مىيا مانند شاعرديگرى كه 

  أشفق على الرأس ال تشفق على الجبل        يـا نـاطح الجـبل العـالي ليثلمـه
ه بلند شاخ مى زنى تا خوردش كنى, به كوه رحم نكن اما به سرت اى كسيكه به كو 

  .رحم كن
عالم ممكن است كوتاهى كند, اما آيا كوتاهى او به اين معناست كه علم وعمل اورا رها 

  !؟كنيم

 ينفعـك علمي وال يضررك تقصيري           اعمـل بعلمـي وإن قصرت في عملي
كرده باشم زيرا كه علمم به تو سود مى دهد از علمم بهره ببر گرچه در عمل كوتاهى 

        وقصورم به تو ضررى نمى رساند.
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  سوم: روش صحيح براى بيان حق بدون اينكه ازعلما بدگوئى شود: 

علما سخنى  امروزه بعضى از مردم بين افراط وتفريط قرار گرفته اند, گروهى, هرگاه 
  كنند.بگويند آنها را متهم كرده واز آنان عيب گيرى مى 

وگروهى ديگر, هرگاه شنيدند عالم ويا طلبه اى با دليل وبرهان به بيان حق مى پردازد, 
  .ند: از علما عيبجوئى كرده وآشوب بپا مى كندگوي مى

  .هردوگروه از روش صحيح دراين موضوع به دورند
با آن هم حق را بيان كنيم وهم حرمت علما را نگهداريم, بى  حال روش صحيحى كه 

  بدون دليل, ملزم به قبول سخنى باشيم چيست؟ آنكه 
  اين را مى توان به روش زيربيان كرد: 

 د.شو مىتحقيق وبررسى درمورد صحت آنچه به علما نسبت داده  -1

د, شو مىگاهى بخاطر اهدافى كه پوشيده نيست سخنانى منتشر, وبه علما نسبت داده 

رسى كرد, زيرا كه ممكن است د تحقيق وبرشو مى كه بايد درمورد آنچه از آنها نقل 

(نسبت آن سخن به آنها) نادرست وبى اساس باشد, سخنان بسيارى را شنيده ايم كه به 

معلوم  علماى بزرگ ما نسبت داده شده بود, اما وقتى درمورد آن سخنان از آنها پرسيديم 

خ, د: فالن شيگوي مىشد كه از آن مبرا هستند, در بسيارى از جلسات يكى از حاضران 

د, تا گوي مىخدا هدايتش كند كه چنين وچنان است پرسيدم چرا؟, گفت: او چنين وچنان 

د سؤال كردم, كه گفت: شو مىاينكه نزد شيخ رفتم واز صحت وسقم آنچه از او نقل كرده 

  بخدا هيچيك از آن سخنان را نگفته اسـت !!

ولين گاميست د اشو مىپس تحقيق وبررسى درباره صحت آنچه به عالم نسبت داده 

   .روش صحيحى كه در پى تحقق آنيم برداشت  كه بايد در مورد 
  

بايد بدانيم بحث كردن با عالم ونپذيرفتن سخنانش وتصريح دربيان حق با بدگوئى  -2
از علما بكلى فرق دارد, در صورتيكه فتوا با دليل شرعى هماهنگ نباشد مى توانيم 

  وئى كنيم.آن را نپذيريم, اما حق نداريم از علما بدگ

اينكه سخنگو هدفش از گفتن, رضايت خدا باشد وازدخالت اغراض شخصى, مانند  - ٣

yϑ﴿ هوى وهوس, خالى كردن عقده ها, وشهرت طلبى بپرهيزد. sù tβ% x. (#θã_ö� tƒ u !$s) Ï9 
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ÏµÎn/ u‘ ö≅ yϑ ÷èu‹ ù= sù WξuΚ tã $[sÎ=≈ |¹ Ÿωuρ õ8Î� ô³ç„ ÍοyŠ$t7 ÏèÎ/ ÿÏµÎn/ u‘ # J‰tnr& ∩⊇⊇⊃∪﴾. آيه  : (كهف

هر كس ديدار پروردگار خويش را اميد مي بندد،بايدكرداري شايسته داشته =) 110
  باشد و در پرستش پروردگارش هيچ كس را شريك نسازد.

بايد مواظب بود كه ممكن است درابتدا هدف ازپاسخگوئى رضايت خدا باشد سپس 
  .فوذ دهدشيطان با وسوسه هايش اهدافى را از شهرت طلبى وديگر مخربهاى نيت ن 

  عدل وانصاف: -3
كسيكه درحقيقت امرطالب دقت كند خواهد دانست كه آنها يا گفته هاى عالم را يكجا 
قبول مى كنند, ويا همه را يكجا رد مى كنند, كه اين برخالف عدل وانصافيست كه خداوند 

Ÿωuρ öΝ﴿ به آن امر نموده است, خداوند مى فرمايد: à6̈Ζ tΒÌ� ôftƒ ãβ$t↔oΨ x© BΘöθs% #’ n?tã āωr& (#θä9 Ï‰÷ès? 4 
(#θä9 Ï‰ôã $# uθèδ Ü> t�ø% r& 3“uθø) −G= Ï9﴾. دشمنى با گروهي ديگر وادارتان نكند كه 8(مائدة: آيه= (

عدالت نورزيد عدالت ورزيد كه به تقوي نزديكتر است.وهمان عدل وانصاف راه و رسم اهل 
ابراهل بدعت با اهل سنت دربر"د: گوي مىسنت وجماعت است.شيخ االسالم ابن تيميه 

موارد زير شامل رعايت عدل وانصاف نسبت به  "يكديگرند انصافترازاهل بدعت نسبت به 
  د: شو مىعلما 

  تمجيد ازعالم آنگونه كه سزاواراست.-أ
عدم زياده روى در بيان اشتباهات عالم, اگريكى ازعلما در اشتباهى افتد وخواستى -ب

اهاى او نپرداز كه منجر به بدگوئى از او شود, بلكه اشتباه اورا بيان كنى, به شمارش همه خط
به موضوعى كه مى خواهى درآن حق را بيان كنى منحصر كن وپا را از آن   سخن را

  فراترنگذار, ومواظب باش كه كسى تورا به زياده روى سوق ندهد.

 : ى گيريمپروش رجال حديث را در , اينكه در معرفى اشخاص-5

مساله اى كه يكى از علما در آن به اشتباه است مى باشد كسيكه مشغول بيان حق در

روش دقيقى كه رجال حديث رحمت اهللا عليهم آن را ترسيم كرده اند در   الزم است

پيش گيرد, كه دراين زمينه كتابچه اى زيبا ومختصر, كوچك درحجم, و بزرگ درارزش, 

شيخ: احمدالصويان, اين  تأليف: منهج اهل السنة واجلماعة ىف تقومي الرجال"تحت عنوان
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روش را بيان مى كند, كه خواننده گرامى را به مطالعه آن توصيه مى كنم, زيرا رودخانه 

  .(ما را) ازآب كم بى نياز مى كند

  

  اينكه بدانيم خطاى عالم بر دو نوع است: خطا در فروع, وخطا در اصول.-6
ايجاد نمى كند, واگر  اما مسائل فروع كه مسائلى اجتهاديست, اختالف درآن مشكلى

 عالم درآن خطا كند بدون تعرض به شخص او خطا را بيان مى كنيم.

وكالً نسبت به بدعت هشدارداه  واما درمسائل اصول (عقيدتى) سخن صحيح بيان, 

د, شيخ االسالم شو مىتذكر داده   شده, ودرمورد خطر تبليغ بدعت, بدون افرط وتفريط

  اهل بدعت نسبت به از اهل بدعت با انصافتر دربرابراهل سنت "د: گوي مىابن تيميه 

اهل بدعت از يكديگربدگوئى كرده وهرگروه حق گروه ديگر را زيرپا مى "يكديگرند

گذارد, اما اهل سنت نسبت به كفار نيزانصاف را رعايت مى كنند تا چه رسد نسبت به 

  .كسانيكه خطاى آنها به درجه كفرنمى رسد

نه خيلى از راه وروش اهل سنت وجماعت به دورند, چندى بعضى ازمردم دراين زمي
پيش خبردردناك وغم انگيزى را شنيدم, وآن اينكه عده اى, يكى از مبلغان را به خطا در 
عقيده متهم كرده اند, آنها به بيان خطاى عقيدتى وى اكتفا نكرده بلكه درمورد مسائل 

بحان اهللا!چرا درمورد همسر, دختر و خانوادگى, همسر, دختر وپسران او سخن رانده اند, س
ند؟ چه نيازى در بد گوئى از شخص اوست؟!حقيقت اينكه ما سكوت گوي مىپسرانش سخن 

درمورد خطا را تشويق نمى كنيم اما خواستارروشى درست براى بيان حق و روشن ساختن 
  خطاها هستيم. 

  

افتاده است تماس گرفته دراصول يا فروع به اشتباه   وآخر اينكه اگربشود با كسيكه -7
شود بهتر است, تا شايد دراين صورت حق را بپذيرد, زيرا كه حق هدف است, ودراينكه 
خطاكارخودش به حق باز گردد, وسخنش را پس گيرد وآن را اعالن نمايد خير زيادى 
وجود دارد چونكه اگر خطايش را پاسخ داده وحق را بيان كنى ممكن است نيمى از مردم 
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د, اما اگربعد ازنصيحت وهشدارت از عذاب خدا, خودش به حق باز گردد همه قانع شون
  .كسانيكه سخنانش را پذيرفته بودند حق راخواهند پذيرفت

آنچه در اينجا قابل ذكر است اينست كه دو نفر ازعلما درمسأله اى اختالف نظرداشتند, 
لكه در يك مالقات, با آنها نيامدند كه درمألعام هر يك ديگرى را خطاكارمعرفى كنند ب

يكديگربه بحث وگفتگو پرداختند كه درپايان هركدام رأى ديگرى را پذيرفت زيرا هدفشان 
  رسيدن به حق بود. 



  خاتمه

  مسائلى هست كه نياز به توضيح دارد: 

  عدم قداست علمااوالً: 

لكه ما تبليغ قداست افراد ويا چشم پوشى از لغزشها وسكوت درمورد حق را نمى كنيم, ب
خواهان روش صحيح دربيان حق, بدون بدگوئى از علما, وبدون افرط وتفريط, وبه دور از 

  .گزافگوئى وبى انصافى هستيم

  : در روزهاى گذشته تبليغاتى در مورد اجماع سرداده شددوم

سؤاالت زيادى از من پرسيده شده كه چنين است: فالنى با اجماع علما مخالفت مى كند, 
آنچه علما برآن اجماع كرده اند مخالفت مى ورزد, مى خواهد آشوب بپا وفالنى نسبت به 

م: اجماع چيزى نيست كه بĤسانى منعقد شود, بين اجماع واجتماع فرق گوي مىكند.به اينها 
  زيادى وجود دارد.

اجماع همچنانكه علما گفته اند: يعنى اتفاق علماى معتبراسالمى در هرعصرى بريكى 

د, ونه فقط اهل يك شهر شو مىمنعقد ن   زآنها مخالف باشد اجماعواگريكى ا .از مسائل

پس .اجماع كنند, بلكه منظور, اجماع علماى معتبراسالمى در مشرق ومغرب زمين است

اجماع مسئله ساده اى نيست بلكه داراى ضوابط وشروط خاص خود است, به اين دليل 

ادعاى  يكهپس آنهائ.ه استبعضى ازعلما گفته اند: بعد از صحابه اجماع صورت نگرفت

اجماع دارند بايد كمى درنگ كنند, وبدانند كه كثرت موافقين بريك مسأله معيار نيست, 

  .بلكه معياراين است كه صحت مسأله با دليل همراه باشد

فتوائى مى دهند كه دالئل خاص خود را دارد, ديگران, از علما   گاهى بعضى ازعلما

, از مخالف بدگوئى شده و به آشوبگرى, شهرت طلبى, وطالب با آن مخالفت مى ورزند

كه اين عملكرد صحيحى نيست ودراين موارد .دشو مىالخ متهم ...جلب انظار و نا آگاهى

  بايد متوجه نكات زير بود: 

اينكه سخن هركس غيراز پيامبرصلى اهللا عليه وسلم وآنچه از طرف خداوند آورده -أ
  است.است قابل قبول بودن يا مردود شدن 
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اينكه مخالفين ازجمله علما هستند, وازآنجائيكه مخالفين ازعلما هستند, قدردانى,  -ب
  رعايت حرمت, ودورى ازغيبت آنها واجب است.

ند, اما حق با در شو مىبايد بدانيم كه بزرگان با در كنارحق بودن شناخته  -ج
  .دشو مىكناربزرگان بودن شناخته ن

ل شرايط آن درهردوگروه درنگ كند, ومهم صحت اينكه در صحت فتوا و اكما -د
كه فتوا از آنها صادرشده   فتوا واكمال شرايط آن, بدون درنظرگرفتن يكى از دوگروهى 

  است مى باشد.
اينكه اختالف درمسائل اجتهادى مشكل ساز نيست, حتى بين صحابه نيز درفهم  -هـ

 "أحدكم العصر إال في بني قريظة  ال يصلين "سخن پيامبر صلى اهللا عليه وسلم كه فرمودند: 
روايت بخارى،= شما نبايد جزدربنى قريظه نمازعصر را بخوانيد. اختالف نظررخ داد.وبعد از 
وفات آن حضرت نيز بين آنها اختالف نظر ايجاد شد, اما آن اختالف نظرمنجر به فتنه 

سائل اجتهادى وبدگوئى نشد.پس عرصه را برخود تنگ نكنيم, ودر برابراختالف نظر در م
  .سعه صدرداشته باشيم

اينكه مخالف بودن گناه بشمارنمى رود, وسن وسال مخالف نيز مطرح نيست, بلكه  -و
معياروجود شرايط فتواست, وپيوسته علما از گذشته تا به حال كم سن وسال ترها مخالف 

با آراى  بعنوان مثال ابن تيميه.آراى بزرگترشان بودند, وگاهى حق بجانب جوانترها بود
علماى هموطن خود كه درسن وسال ازآنها جوانتر بود مخالفت ورزيد ومعلوم شد كه حق با 

مثال ديگر اينكه جناب شيخ عبدالعزيزبن باز حفظه اهللا در زمانى كه جناب .ابن تيميه است
شيخ محمدبن ابراهيم رحمت اهللا عليه در قيد حيات بود با يكى از فتواهاى جناب شيخ محمد 

ومردم نيز .براهيم مخالف بود, اما شيخ محمد نگفت: تو كه هستى كه با من مخالفت كنىبن ا
چنين نگفتند, واين دليل برتبحر شيخ محمد رحمت اهللا عليه درعلم است, كه درآن مورد 

  .راى شيخ عبدالعزيزارجح بود

  سوم: چرا اشتباهات علما بيشتر از اشتباهات ديگران جلب توجه مى كند؟

نست كه علما برگزيدگان, بهترينها, الگوها ونيك رفتارترين امتند, دليلش اي

واگرخطائى ازآنها سرزند بوضوح بروز مى كند زيراكه مانند نقطه سياهى برچهره 
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علم   آنهاست, عالم ممكن است كوتاهى كند, اما آيا كوتاهى او به اين معناست كه

  وعملش را رها كنيم؟!

رلكه سياهى هرچند كوچك برآن نشيند نمايان عالم شبيه لباس سفيديست كه اگ
د, اين است كه علما بايد متوجه اين موضوع باشند, واعمال خود را حسابرسى كرده, شو مى

ونسبت به اعمال, رفتار, وگفتار خود هوشيارباشند, وهمچنين مردم نبايد لغزشهاى علما را 
  بزرگ نمايند.

  قالب مدح بپرهيز نكوهش در چهارم: از

ز مردم شروع به مدح وثناى يكى ازمشايخ مى كنند و او را با بهترين فضائل ولقبها ياد بعضى ا
ند: (اماشيخ دوست داشتنيست) يا اينكه دلش پاك است و گوي مىمى كنند, سپس مثالً 

منظورش اينست كه گاهى اوقات ساده لوح است, وماننداين اصطالحات ساده لوح بودن در 
كردن بكارمى رود, وكسانيكه اين شيوه ها را بكارمى برند قالب مدح كه جهت كم ارزش 

ند پى ببرند, وتوبه واستغفاركنند گوي مىبايد كه از خدا بترسند وتقوا پيشه كنند وبه خطرآنچه 
  وازكسيكه كم ارزشش كرده اند عذر بخواهند.

  رسد كند, دير يا زود به سزاى خود مى پنجم: كسيكه با علما بى ادبى

او كتابهاى زيادى را تأليف كرد ودرآن به "د: گوي مىشرح حال ابن حزم امام ذهبى در
بحث ونقاش پرداخته وشرح وتفصيل داد ودرخطاب با ائمه ادب را رعايت نكرد, بلكه سخن 

درازا كشاند, دشنام داد ونفرين كرد, كه بمانند عملش سزا داده شد, بگونه اى كه ه را ب
نكردند وآن را ترك گفته ونفرت حاصل كردند گروهى از أئمه توجهى به كتابهايش 
واقعيت گواه است به اينكه, آن اشخاصى كه علما  "ودرزمان خودش كتابهايش سوزانده شد

حافظ ابن .را دشنام مى دهند ونسبت به آنها گستاخى مى كنند از چشم عام وخاص مى افتند
د به داستان آنكه ضد كسيكه دراوضاع واحوال مردم وتاريخ دنيا سير كن"د: گوي مىرجب 

برادرش نقشه كشيده ونقشه اش به خودش باز گشته پى خواهد برد, واينكه آن نقشه سبب 
  يعنى سبب نجات وعافيت كسيكه ضدش نقشه كشيده شده بود. "نجات وعافيت او شده 
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  علما و طالب علم تقوا پيشه كنند ششم:

ند الزم است شو مىواقع  وسخنان مردم عليه شان بدگوئى   علما وطالبى كه مورد 
پيشه كنند وبدانند كه ازانبيا وپيامبران بهتر نيستند, پيامبر صلى اهللا عليه  بردبارى وتقواى الهى 

درامان نماند, حتى درحادثه افك نسبت به خانواده اش بدگوئى  وسلم از سخن برضدش 
وى كنند, وبدانند كه شد, ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الگوى علماست كه بايد از او پير

tΑ$s% O$tΡ﴿ سرانجام ازآن متقين است.خداوند مى فرمايد: r& ß#ß™θãƒ !# x‹≈yδ uρ Å� r& ( ô‰s% �∅tΒ ª! $# 

!$uΖ øŠn= tã ( …çµ‾Ρ Î) tΒ È,−G tƒ ÷� É9óÁtƒuρ �χ Î* sù ©! $# Ÿω ßì‹ÅÒãƒ t�ô_r& šÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩⊃∪﴾. آيه: (يوسف 

هر كس كه  من است و خدا به ما نعمت داد  ) = گفت: من يوسفم ، و اين برادر90
  پرهيزگاري كند و شكيبايي ورزد، خدا مزدش را تباه نمي سازد

tΑ$s% 4y›θãΒ ÏµÏΒ﴿ ودرمورد موسى مى فرمايد: öθs) Ï9 (#θãΨ‹ ÏètG ó™$# «! $$Î/ (# ÿρç� É9 ô¹$# uρ ( āχ Î) uÚö‘ F{$# 

¬! $yγèOÍ‘θãƒ tΒ â!$t±o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã ( èπt7 É)≈ yèø9 $#uρ šÉ) −Fßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊄∇∪﴾.  :موسي به 128(أعراف = (

قومش گفت: از خدا مدد جوييد و صبر پيشه سازيد كه اين زمين، ازآن خداست و به هر 
كس از بندگانش كه بخواهد آن را واگذار مى كند, و سرانجام نيك از آن پرهيزگاران 

  است.

›,Ÿωuρ ß﴿ ومى فرمايد:  Ïts† ã� õ3yϑ ø9 $# à⋅Äh÷¡¡9 $# āωÎ) Ï&Î# ÷δ r'Î/﴾. و نيرنگهاى بد 43(فاطر: آيه = (

  تنها دامن صاحبانش را مى گيرد.

�ولـو كـنت فـي غار على جبل وعر    ولسـت بنـاج مـن مقالـة طـاعن �

  ازسخن بدگويان درامان نخواهى ماند, گرچه درغاركوهى ناهموارباشى  

�بين خافيتي نسرومـن ذا الذي ينجو من الناس سالما        ولـو غـاب عنهـم  �

 هيچ كس ازدست مردم درامان نمى ماند, گرچه زيردوبال كركس پنهان شود. 

  عموميت دادن بپرهيز هفتم: از

موضوع عموميت دادن قضاوتها, موضوع خطرناكيست كه بسيارى ازمردم به اين پديده 
علما د: گوي مىدچار شده اند كه دليل برناآگاهى وعدم انصاف است, فردى با صيغه عموم 

چنين كردند وچنين گفتند, وعلما كوتاهى واشتباه كردند, عملكرد صحيح اينست كه در خير 
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عموميت دهيم ونه در شر, ازرحمت خدا باران برهمه مى بارد, ومجازات تنها گريبان 

ξä3sù $tΡˆ﴿ )1گناهكاررا مى گيرد. ( õ‹s{r& ÏµÎ6/Ρ x‹ Î/﴾.  همه را به گناهشان  ) 40(عنكبوت: آيه

   .رفتيمفرو گ
د و مجازات همه شو مى) اما اگر گناه آشكارگردد ونهى نشود, اين قاعده استثنا داده 1( 

 "واتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة"را دربر مى گيرد, زيرا خداوند مى فرمايد: 

 عليه ..=وبترسيد از فتنه اى كه تنها ستمكارانتان را دربرنخواهد گرفت. وپيامبر صلى اهللاآلية
مردم اگر ="إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم اهللا بعقابه": وسلم مى فرمايد: ،

گناه را ببينند وآن را تغيير ندهند زود باشد كه خداوند همه را مجازات كند.=امام احمد با 
  سند صحيح آن را از حديث ابوبكر رضى اهللا عنه روايت كرده است.

بحان اينست كه رحمتش شامل كسانيكه با خوبان آميخته اند از فضل خداى س
ولقد اطلع اهللا  "ند.شو مىد گرچه از خوبان نباشند, وخوبان همنشينانشان بدبخت نشو مىنيز

عليه، = خداوند به اهل بدر نظر كرد وفرمود:  متفق " على أهل بدر فقال: " اذهبوا مغفورا لكم
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  كشد.

 يم: گو كه در مورد علما سخن مى رانند مىهشتم: در آخر به كساني

به ورجوع كنيد, وبه اندازه اى كه غيبت علما مى تقواى الهى پيشه كرده وبه سوى خدا تو
كنيد از آنها تمجيد نمائيد, در غير اينصورت شما زيانكاريد وسر انجام از آن متقين است, 

 د: گوي مىوشما مانند مثال شاعراولى هستيد كه 

  فلـم يضرهـا وأوهـى قرنه الوعل    كنــاطح صخــرة يومـا ليوهنهـا
صخره اى شاخ مى زند تا روزى آن را سست گرداند, شاخ به   مانند بز كوهيست كه

  .د وصخره آسيبى نمى بيندشو مىبز كوهى سست 

  د: گوي مىيا مانند شاعرديگرى كه 

  .أشفق على الرأس ال تشفق على الجبل        يـا نـاطح الجـبل العـالي ليثلمـه
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اما به سرت اى كسيكه به كوه بلند شاخ مى زنى تا خوردش كنى, به كوه رحم نكن 
  .رحم كن

خود را تصحيح نموده, به عواقب اموربينديشيد و از آنچه  پس بيدار باشيد و روش 
  خداوند آن را حرام فرموده پرهيز نمائيد, خداوند شما را حفظ كند وببخشايد. 

از خداوند مى خواهم كه ما را به آموزه هايمان سود دهد وما را از انحراف در گفتار 
  .رد, خداوند آگاه تر استوكردار دور دا

  وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

  


