 ‐ 96026ﺣﻢ ﺷﻮرش و ﺧﺮوج ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻌﺎﺻ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﻣﺷﻮﻧﺪ
ﺳﻮال
ﺑﺮﺧ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ارﺗﺎب ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﮐﺒﺎﺋﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﻮﻣﺖ را واﺟﺐ ﻣﮐﻨﺪ
ﺣﺘ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ زﯾﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻮد و ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎر از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺣﻮادث
رﻧﺞ ﻣﺑﺮد .رای ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ﺑﺴﻢ اﻟﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺨﺼﻮص اﻟﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ و درود و ﺳﻼم ﺑﺮ رﺳﻮل اﻟﻪ و ﺑﺮ آل و اﺻﺤﺎب او و ﻫﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧ ﺑﺎد ﮐﻪ
رﻫﻨﻤﻮن آﻧﺎن را در ﭘ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا اﻃﻴﻌﻮا اﻟﻪ و اﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل و اوﻟ اﻣﺮِ ﻣﻨْﻢ ﻓَﺎنْ ﺗَﻨَﺎزَﻋﺘُﻢ ﻓ ﺷَء ﻓَﺮدوه اﻟَ اﻟﻪ و اﻟﺮﺳﻮلِ انْ ﻛﻨْﺘُﻢ
ﺗُﻮﻣﻨُﻮنَ ﺑِﺎﻟﻪ و اﻟْﻴﻮم اﺧﺮِ ذَﻟﻚَ ﺧَﻴﺮ و اﺣﺴﻦ ﺗَﺎوِﻳ] ًﻧﺴﺎء[۵۹ :
)ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ اﻟﻪ را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و )ﻧﯿﺰ( اوﻟﯿﺎی اﻣﺮ ﺧﻮد را ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه در اﻣﺮی
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻟﻪ و روز آﺧﺮت اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ آن را ﺑﻪ ]ﮐﺘﺎب[ اﻟﻪ و ]ﺳﻨﺖ[ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ و
ﻧﯿﻓﺮﺟﺎمﺗﺮ اﺳﺖ(.
اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺺ ﺑﺮ وﺟﻮب ﻃﺎﻋﺖ اوﻟﻮاﻻﻣﺮ ﯾﻌﻨ اﻣﺮا و ﻋﻠﻤﺎ اﺳﺖ و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻃﺎﻋﺖ ﻻزم اﺳﺖ و در اﻣﺮی ﮐﻪ )ﻣﻌﺮوف( ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻪ ﻣﻨﺮ( ﻓﺮض اﺳﺖ.
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ﻧﺼﻮﺻ ﮐﻪ در ﺳﻨﺖ آﻣﺪه ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﻟﻔﻆ ﻣﻄﻠﻖ آﯾﻪ را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﺎﻋﺖ آﻧﺎن در
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ]ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ[ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﺮِ ﻣﻌﺮوف از واﻟﯿﺎن اﻣﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ در ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﺼﯿﺖ اﻣﺮ ﮐﺮدﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ]ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد[ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺧﺮوج ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﮐﺴ ﮐﻪ اﻣﯿﺮی ﺑﺮ وی ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻌﺼﯿﺘ ﻣﺷﻮد آن ﻣﻌﺼﯿﺖ را ﺑﺪ ﺑﺪارد
اﻣﺎ دﺳﺖ از ﻃﺎﻋﺖ ﻧﺸﯿﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺴ ﮐﻪ از ﻃﺎﻋﺖ ﺑﯿﺮون رود و ﺟﻤﺎﻋﺖ را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و ]در اﯾﻦ ﺣﺎل[ ﺑﻤﯿﺮد
ﺑﻪ ﻣﺮﮔ ﺟﺎﻫﻠ ﻣﺮده اﺳﺖ .و رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﯿﺪن و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدن در آﻧﭽﻪ
دوﺳﺖ دارد و دوﺳﺖ ﻧﺪارد واﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﺮ آﻧﻪ او را ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫ ﻓﺮﻣﺎن دﻫﻨﺪ؛ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻓﺮﻣﺎن داده ﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﺷﻨﻮد و
ﻧﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﺪ .ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ از وی ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ]در آﯾﻨﺪه[ اﻣﯿﺮاﻧ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻧﯿ ﻣﺑﯿﻨﻨﺪ
و ﺑﺮﺧ دﯾﺮ را اﻧﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺲ ]در آن ﺣﺎل[ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﻣﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﻖ آﻧﺎن را ادا ﮐﻨﯿﺪ
و ﺣﻘﺘﺎن را از اﻟﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ.
ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺮ ﺷﻨﯿﺪن و اﻃﺎﻋﺖ در ﺧﻮﺷ و ﻧﺎﺧﻮﺷ
و ﺳﺨﺘ و آﺳﺎﻧ و در ﺻﻮرت آﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﺮ اﯾﻦ ]ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ[ ﮐﻪ در اﻣﺮ ]ﺣﻮﻣﺖ[ ﺑﺎ
اﻫﻞ آن در ﻧﯿﻔﺘﯿﻢ و ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺮ آﻧﻪ ﮐﻔﺮی آﺷﺎر ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺮای آن از ﺳﻮی اﻟﻪ ﺑﺮﻫﺎﻧ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن
ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺰاع و ﮐﺸﻤﺶ ﺑﺎ واﻟﯿﺎن اﻣﻮر و ﺧﺮوج و ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ آﻧﻪ ﮐﻔﺮی آﺷﺎر ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺑﺮﻫﺎﻧ آﺷﺎر از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ ﺑﺮای آﻧﻪ ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ واﻟﯿﺎن اﻣﻮر ﻓﺴﺎدی ﺑﺰرگ و ﺷﺮی ﺑﺲ
ﻋﻈﯿﻢ را ﺳﺒﺐ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﺣﻘﻮق را ﺗﺒﺎه ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﻧﻪ ﭘﺲ زدن ﻇﺎﻟﻢ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ
ﯾﺎری ﻣﻈﻠﻮم و ﺷﺮی ﺑﺴﯿﺎر رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻔﺮی آﺷﺎر دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ دﻟﯿﻠ آﺷﺎر از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ دارﻧﺪ در آن ﺻﻮرت اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﺗﻮان ﺑﺮ آن ﺳﻠﻄﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و او را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺪرﺗﺶ را ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺮوج ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺧﺮوﺟﺸﺎن
ﺷﺮی ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣآورد ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣ ﺧﺮوﺟﺸﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻗﺎﻋﺪهی ﺷﺮﻋ ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع ﺷﺪه اﯾﻨﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ :از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﯾ ﺷﺮ ﺑﺎ ﺷﺮی ﺑﺪﺗﺮ از آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﻪ ﺷﺮ را ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﭼﯿﺰی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ﮐﻪ آن را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮدارد ﯾﺎ ﮐﻢ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﻌ در از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺷﺮ ﺑﺎ ﺷﺮی ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺮوﻫ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧ را ﮐﻪ ﮐﻔﺮی آﺷﺎر اﻧﺠﺎم داده ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾ آن را دارﻧﺪ و ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺑﻪ
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وﺟﻮد آﻣﺪن ﻓﺴﺎدی ﺑﺰرگ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺎﻣ ﺻﺎﻟﺢ و ﻧﯿ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺬارﻧﺪ ﮐﺎرﺷﺎن اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺧﺮوج ﻓﺴﺎدی ﺑﺰرگ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻣﻨﯿﺖ و ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻗﺘﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و دﯾﺮ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻋﻈﯿﻢ
ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺷﻮد ﮐﺎرﺷﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺧﯿﺮ اﺟﺘﻬﺎد ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن
راه درﺳﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﻠ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن اﺳﺖ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪی اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺮ و ﺑﺪی ﮐﻢ
ﻣﺷﻮد و ﺧﯿﺮ و ﻧﯿ اﻓﺰون ﻣﮔﺮدد و اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺷﺮی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺷﻮد .از اﻟﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ و
ﻫﺪاﯾﺖ را ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ«.
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوای ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻦ ﺑﺎز ).(۲۰۴ – ۲۰۲ /۸
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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