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 مقدمه

از بدترین مراحل تاریخ خود را پشت سر ای  مرحله امت اسالمی در عصر اخیر

 .گذاشته است

 .آنجا که به اشکال عقاید جاهلیت بازگشتدچار انحطاط گشت تا  در عقیده

 .و در اخالقش تا جایی که بیشتر شبیه اخالق جاهلیت شد

 .و در سلوکش تا جایی که دینی را که بدان منتسب بود، نازیبا ساخت

و در فکرش تا جایی که نزدیک بود فرق میان زشت و زیبا، دوست و دشمن، 

 .خوبی و بدی را فراموش کند

 .ای برای حرکت و عمل برایش باقی نماند تا آنجا که گویی ارادهاش  و در اراده

و فضایل ها  ارزش و در تصوراتش از دین و دنیا، به حدی که حقایق را نکوهش و

 .را انکار کرد

را از ها  آن و انحطاط تا آنجا بر همه چیز احاطه پیدا کرد که مسلمانانی که الله

اش  شب امت، طوالنی شده و طلوع دوباره کردند می این امر حفاظت کرده بود گمان

 .به درازا خواهد کشید

ی ها سرزمین نورانی از تمامیهای  ولی الحمدلله شب طوالنی نشد و اشعه

ایمانی است که دوباره به دین خود های  اسالمی طلوع نمود و این همان طلیعه

د و در سراسر افروزن می بیداری مؤمنانی است که پرچم اسالم را بر بازگشته و همان

 آورند که:  برمی زمین فریاد

 .یپرست بت نابود باد شرک و

 .نابود باد زندگی جاهلی

 .نابود باد ذلت و وابستگی
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شود و جاهلیت  می این بیداری است که هر روز رشد نموده و در هر جا پراکنده

ها  زشت نمایاندنش نقشه کردن و تضعیفش را نداشته ولی برای دیگر قدرت متوقف

پاشد و با استفاده از انواع مکر و حیله  می کشد، بذرهای اختالف را در صفوفش می

کند و از اشخاصی در میان همین بیداری  می سعی در تقویت اختالف بین افرادش

 .کند می برای ایفای این نقش استفاده

ها  کردن این نقش و بعضی از افراد بیداری، بدون اینکه خود بدانند به عملی

 .ازندپرد می

به همین دلیل شخص مسلمان باید خود این حقیقت را فهمیده و از اینکه 

 .بپرهیزد ناخواسته در این جنگ به دشمنان اسالم خدمت کند

که اند  یی که سعی در تخریب اسالم کرده و خود اعتقاد داشتندهها انسان و چه 

 !کنند! می اسالم را یاری

َ�َمن ُزّ�َِن َ�ُۥ ُسوُٓء َ�َملِ ﴿
َ
َ يُِضلُّ َمن �ََشآُء َو�َۡهِدي أ هِۦ فََرَءاهُ َحَسٗناۖ فَإِنَّ ٱ�َّ

ۢ بَِما يَۡصَنُعوَن  َ َعلِيُم ۖ فََ� تَۡذَهۡب َ�ۡفُسَك َعلَۡيِهۡم َحَسَ�ٍٰت� إِنَّ ٱ�َّ َمن �ََشآُء
  .]۸[فاطر:  ﴾٨

نت و یصفتان) در نظرش ز طانیطان و شیبدش (توّسط ش یها عمل که یا کسیآ«

ند (همانند کسی است که واقع را آن یببا و آراسته مییآراسته شده است و آن را ز

را  هرکس خداوند )؟کندروی میین آسمانی پیند و از قوانیبچنان که هست می

پس خود را با غم و  .دینمااب مییرا بخواهد راه هرکس سازد، وبخواهد گمراه می

گاه .ی آنان هالک مکنغّصه  .»کننداز کارهائی است که می خدا بس آ

َبُعوٓاْ ﴿ ّ�ِهِۦ َكَمن ُزّ�َِن َ�ُۥ ُسوُٓء َ�َملِهِۦ َوٱ�َّ ٰ بَّيَِنةٖ ّمِن رَّ َ�َمن َ�َن َ�َ
َ
أ

ۡهَوآَءُهم 
َ
 .]۱۴[محمد:  ﴾١٤أ



 ٣   مقدمه

پروردگارشان برخوردارند،  ین قطعیکه از دالئل روشن و براه یا کسانیآ«

راسته شده است و از هواها یر نظرشان آراسته و پند که اعمال زشتشان دیهمسان کسان

   »؟کنندیم یرویخود پ یها هوس و
دهند در حالی که خود  می کسانی است که کار ناپسند انجامی  این دو آیه درباره

 .کنند که نیکوکارند می گمان

 .و این نعوذ بالله نهایت بدبختی است

که بعد از الله عزوجل  و این نوشته خطاب به فرزندان بیداری است کسانی

تا چه بسا غافلی هاست  ی آن عهده نصرت این دین و هدایت گمراهان بهی  وظیفه

گاه و خطاکاری، روشن  .و درستکاری، پایدار شود آ

  .گشاییم می هایمان را برای برادران و سینه

  .نهیم می و به نظراتشان احترام

 .مخالف باشنددهیم اگر چه با ما  می راها  آن و مؤدبانه جواب

گذاریم و  می سپس میان آنچه که در آن اختالف جایز است و آنچه ناجایز فرق

گیری نکرده  کنیم و قبل از شنیدن رأی مخالف نتیجه نمی در صادر کردن حکم عجله

 .کنیم نمی و شایعات را قبول

ست، نه فقط برای گروهی مشخص ها انسانی  دانیم که این دین برای همه می و

 .را که نخواسته از دین خارج کنندهرکس  هرآنکس را بخواهند وارد وکه 

به طور کامل برداریم زیرا آن را  توانیم نمی و اینکه اختالف امری است حتمی که

 .، علوم دین و احکامش وسیع هستند، معانیها زبان است ومتفاوت ها  عقل و درک

 کند متفق فهم و فکر یک با را ها انسان تواند می که کند گمان هرکس و

 .است کرده اشتباه
و امور بر  شودها  تواند سبب ازدیاد اختالفات و وسعت دشمنی می این تصور

 .شوند می اساس نتایج آن سنجیده
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 پرورش داده شود: ها  انسان گوییم: باید سه جنبه در می ما

 علمی ی  اول: جنبه

 دینی ی  دوم: جنبه

 عقلیی  سوم: جنبه

را ببینی که علم و دین دارد ولی عقل ندارد یا عقلش کامل ممکن است شخصی 

 .کند می نیست، این انسان بیشتر از اینکه اصالح کند تخریب

پس باید هر سه جنبه را پرورش داد، علم را پروراند، دین را قوی کرد و عقل را 

 .بیدار نمود

 :گوییم که علم سه مرحله دارد می بعد از این به برادران جوان

 حفظ نص اول:

 دوم: فهم معنای آن

 سوم: چگونگی تطبیق این نص با پیشامدها

زیرا ممکن است انسان نص را حفظ کند و معنایش را هم بداند ولی در تطبیق آن 

 .در حوادث دچار اشتباه شود

چنین و چنان هرکس  خورد که میهمانند زمانی که شخصی به سخن علما بر

 است و سپس شخصی را ببیند که آن سخن را گفته کند، او کافر یا مبتدع یا مانند آن

 .دهد می پس به او حکم کفر

 .گذارند می بین تکفیر مطلق و تکفیر معین فرقدر حالی که اهل علم 

ولی زمانی که با شخصی که  گویند: اگر کسی چنین بگوید او کافر شده می ها آن

تطبیق حکم بر اشخاص کنند زیرا  نمی این سخن را گفته مواجه شوند او را تکفیر

 .دارای شروط و موانعی است

شروط را داشت و موانعی، نداشت ی  کنند، اگر همه می سپس تحقیق کرده و نگاه

و اگر همه این شروط را یا بعضی از آن را نداشت این  .کنند می بر او حکم را اطالق

 .کنند نمی حکم را بر او صادر
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از مهمترین مسائلی که جوانان  این وصیت برادری دلسوز است که دو موضوع

 بیداری با آن مواجهند را در بر دارد

 ضوابط فهم عقیده موضوع اول:

 و موضوع دوم: ضوابط برخورد با مخالف

 .کنم که برای نویسنده و خواننده مفید واقع شود می از الله عزوجل درخواست

 .وآله وسلم وصلی اهللا علی نبينا حممدبراستی که او شنوا و اجابت کننده است 

 احمد بن سعد  .استاد دکتر

 عقیدهی  رشته -استاد دانشگاه ام القری 

 هـ ٥/٦/١٤٢١





 
 

 

 ی اول:مسأله
 ضوابط فهم عقیده

 .دین اسالم عقیده و شریعت است

 .بخشی که به اعمال قلبی مربوط است عقیده نام دارد

 .شود شریعت نام دارد می و قسمتی که به اعمال ظاهری مربوط

 است که اعمال بر آن قرارای  پایه زیرا بخش اول همان بخش اساسی است

شود و اگر  می گیرند و اگر این قسمت درست شد اعمال نیز بإذن الله درست می

 .شود می فاسد شد، اعمال نیز فاسد

سلمان بخش قابل توجهی از بحث و به همین دلیل شایسته است که انسان م

 .تحقیق خود را به امر عقیده اختصاص دهد

صحیح همراه باشد، زیرا روش صحیح به ای  برنامه باید با روش وها  و این تالش

 .دهدیاری الله نتایج صحیح می

 و مراجعه به سخنان علما صو با تفکر در کالم الله عزوجل، سخنان رسول الله

اسالمی ی  از اصول رسید که انسان را در فهم صحیح عقیدهای  مجموعه توان به می

 .کند می یاری

  ها: ترین این پایه از مهم

 عقیدهصحت  -۱
یعنی اینکه هدف مسلمان جستجوی حقیقتی باشد که در کتاب و سنت وجود 

 .درونیش را ثابت کندهای  نه جستجوی دالیلی که خواسته دارد،

 فرماید: می الله عزوجل
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لَٰوةَ ﴿ ْ ٱلصَّ َ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِيَن ُحنََفآَء َوُ�قِيُموا ْ ٱ�َّ ْ إِ�َّ ِ�َۡعبُُدوا ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ َوَما

َكٰوةَۚ َوَ�ٰلَِك دِيُن ٱۡلَقّيَِمةِ   .]۵[البینة:  ﴾٥َوُ�ۡؤتُواْ ٱلزَّ
انه یشان دستور داده نشده است که مخلصانه و حقگراین بدیکه جز ا یدر حال«

د یبدانند، و نماز را چنان که با )خود(ن یعت او را آئیرا بپرستند و تنها شر یخدا

ن است و ین و ارزشمند این راستیآئ .بپردازند )به تمام و کمال(بخوانند، و زکات را 

   .»بس
 فرماید: می صو رسول الله

َما« ْ�َماُل  إِ�َّ
َ
َما بِانلِّيَّاِت، األ  .١»نََوى َما اْمِرئٍ  ِللُكِّ  َو�ِ�َّ

 باشند و شخص آن چیزی را به دست می ها نیت قطعا قبولی اعمال وابسته به«

 .»آورد که نیت کرده باشد می

 .پس نیت شرط قبول شدن عمل و درستی آن شرط موفق شدن است

 گوید:  می /مطرف بن عبدالله

مت قلب وابسته به صحت عمل و صحت عمل وابسته به صحت نیت سال«

 .٢»است

 به الله عزوجل با قلبی خاشعوردن آروی  -۲
از الله سبحانه و تعالی بخواهد که او را در شناخت حقیقتی که به دنبال آن است 

زیرا اگر توفیق الله عزوجل همراه بنده نباشد حتما او گمراه شده و  یاری و توفیق دهد

شود که الله عزوجل  می کسانی همانند بیند و می  حق را باطل و باطل را حق

 فرموده:ها  آنی  درباره

                                           
 ).١٩٠٧)، و مسلم (ح ١رواه البخاری: (ح  -١

 ).٢/١٩٩(حلیة األولیاء  -٢



 ٩   ی اول: ضوابط فهم عقیده مسأله

 ۡؤِمُنواْ بَِها �ن يََرۡواْ َسبِيَل ٱلرُّۡشِد َ� َ�تَِّخُذوهُ َسبِيٗ� �َّ يُ  �ن يََرۡواْ ُ�َّ َءايَةٖ ﴿
ِ َ�تَِّخُذوهُ َسبِيٗ�ۚ �ن يََرۡواْ َسبِيَل    .]۱۴۶[األعراف:  ﴾ٱلَۡ�ّ

 غمبران و هر قسمیاز پ ایاز کتاب آسمانی و هرگونه معجزه(ای هیو اگر هر نوع آ«

و (ت یو اگر راه هدا ،آورندیمان نمینند بدان ایرا بب )جهانی یهااز نشانهای  نشانه

نند آن را راه یو چنان که راه گمراهی را بب ،رندیگنند آن را راه خود نمییرا بب )رستگاری

 .»رندیگخود می
به درگاهش تضرع کنیم داده که  به همین خاطر است که الله عزوجل به ما دستور

تا او راه حقیقت را به ما نشان دهد، چنانچه به ما آموخته که در هر رکعت از نماز 

َ�َٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم ﴿ بگوییم: که این طلب توفیق از الله عزوجل  ﴾٦ٱۡهِدنَا ٱلّصِ

 .است

 کرد این دعاست: می نمازش را با آن شروع که صاز جمله دعاهای رسول الله

» َ
املِ ، عَ ضِ األَرْ اتِ وَ وَ مَ افِيْلَ فَاطِرَ السَّ َ إِرسْ ، وَ ائِيْلَ يْكَ مِ ، وَ ائِيْلَ َ ربْ بَّ جِ مَّ رَ اللَّهُ

تُلِفَ  ْ ملَِا اخْ ينِ دِ ، اهْ نَ وْ تَلِفُ ْ ا فِيْهِ خيَ انُوْ يْامَ كَ بَادَكَ فَ َ عِ مُ بَنيْ كُ ْ ةِ، أَنْتَ حتَ ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ غَ الْ

َقِّ بِإِ  نَ احلْ يْمٍ فِيْهِ مِ تَقِ سْ اطٍ مُ َ اءُ إِىلَ رصِ نْ تَشَ يْ مَ ْدِ ، إِنَّكَ هتَ نِكَ  .١»ذْ
ن، و یو زمها  ل، ای مبدع آسمانیل و اسرافیکائیل و میالهی! پروردگار جبرائ«

گاه از دن ع از جهان عیای پنهان از دیآ
ّ
ن بندگانت در آن چه یان، تو در بیدگان، و مطل

به آنچه که از حّق در آن اختالف شده  ورزند، حاکمی، مرا می که در آن اختالف

 تیت کن، چرا که تو هرکس را که بخواهی به راه راست هدایهداات  است، با اراده

  .»کنی می

خواهد که او را به سوی حقی که مردم در  می از پرودگارش صسرور مخلوقات

 .هدایت کنداند  شناخت آن اختالف کرده

                                           
 ). ٧٦٧) و أبوداود (ح ٧٧٠صحیح مسلم (ح -١



 قواعد فهم عقیده و رفتار با مخالف   ١٠

تا او نیز ما را به سوی حقیقتی که  کرده باید به درگاهش تضرع .و این دین ماست

 .راهنمایی نمایداند  مردم در آن اختالف کرده

ْدِ�  اْهِدِ�  اللُهمَّ  قُِل « فرمود: صگوید: رسول الله می سعلی  .١»وََسدِّ

 .»استوار نما بگو: پروردگارا مرا هدایت کن و (در این راه)«
به درگاهش گریه و زاری نموده و هر مسلمانی شایسته است که بسیار دعا کرده و 

 .تا الله عزوجل او را به شناخت حق و عمل به آن، توفیق دهد

 گوید:  می /شیخ اإلسالم ابن تیمیه

زمانی که بنده نسبت به الله احساس فقر نموده و او را بخواند و به نظرکردن در «

کالم الله و کالم رسولش و کالم صحابه و تابعین و ائمه مسلمان عادت کند راه 

 .٢»شودمیهدایت برایش گشوده 

 کردن به قرآن و سنت در جستجو تکیه -۳
اهی دهند قبول کند و چیزی که در برایش گوها  آن هر آنچه را که این دو یا یکی از

 .توقف کنداش  نیامده دربارهها  آن این دو یا یکی از

و هر آنچه که این دو به بطالنش شهادت دهند ترک نموده و از آن روی گردان 

 .شود

 :فرماید می الله سبحانه و تعالی

﴿ ُ قۡوَُم َو�ُبَّ�ِ
َ
ِيَن َ�ۡعَملُوَن إِنَّ َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� ٱ�َّ

ۡجرٗ 
َ
نَّ لَُهۡم أ

َ
ٰلَِ�ِٰت أ    .]۹[اإلسراء:  ﴾٩� � َكبِ�ٗ ٱل�َّ

                                           
 ).٢٧٢٥صحیح مسلم (ح  -١

 ).٥/١١٨الفتاوی ( -٢



 ١١   ی اول: ضوابط فهم عقیده مسأله

برای ( ها راه نیترمیکند که مستقبه راهی رهنمود می )مردمان را(ن قرآن یا«

برابر دستورات آن) کارهای (ا و آخرت) است، و به مؤمنانی که یدن به سعادت دنیرس

پاداش  )گریدر سرای د(دهد که برای آنان کنند، مژده میده مییپسندسته و یشا

   .»است )به نام بهشت(بزرگی 
 .کند می کارها راهنماییترین  پس قرآن به برترین و پاک

 فرماید: می و

﴿ ْۚ   .]۷[الحشر:  ﴾َوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَٱنَتُهوا
 د، و ازیآورده است اجراء کن )از احکام الهی(غمبر برای شما یرا که پ زهائییچ«

  .»دیزهائی که شما را از آن بازداشته است، دست بکشیچ
 فرماید: می و

َبَع ُهَداَي فََ� يَِضلُّ َوَ� �َۡشَ�ٰ ﴿  .]۱۲۳[طه:  ﴾١٢٣َ�َمِن ٱ�َّ
 .»شد روی کند، گمراه و بدبخت نخواهدیت و رهنمودم پیهرکه از هدا«

 گوید:  می بابن عباس

الله ضمانت کرده که هرکس قرآن را بخواند و بدان عمل نماید در این دنیا و «

 .١»خواندی قبلی را شود و سپس آیه نمی آخرت گمراه

 در مسائل اعتقادی  شفهم صحابه حرص بر شناخت -۴
از  .سازد می را از دیگران متمایزها  آن یی بودند کهها ویژگی زیرا اصحاب دارای

  ها: آن ی جمله

                                           
 ).٢/٣٨١روایت حاکم، المستدرک ( -١



 قواعد فهم عقیده و رفتار با مخالف   ١٢

از  .داد می نسلی بودند که قرآن آنان را مستقیما مورد خطاب قرارها  آن -الف 

و  حاالت و مسائل درونیشان سخن گفته، احساساتشان را مورد خطاب قرار داده

 .نمود می افکارشان را تصحیح

و الگوی  ها مربی که امام صها انسان نسلی بودند که سرورها  آن -ب

 .را تربیت نمودها  آن سلمانان استم

ها عرب خالص بودند و در زمانشان زبان عربی به باالترین حد خود  آن -ت

فهمیدند زیرا ذهن و فکرشان  می قرآن را بدون تفسیرها  آن رسیده بود به همین دلیل

 .پاک بود

و انحرافاتی که سلیقه و قلب انسان را فاسد  ها بدعت ازها  آن بودن عصر پاک -ث

 .کند می کرده و مفاهیم و معانی را با هم مخلوط

ی بعدی ها نسل برخی از اسبابی است که سبب برتری نسل صحابه برها  این

 .١شد

 شان حرص بر شناخت فهم علمای امت از تابعین و پیروان -۵
 .دهد می گواهیها آن از کسانی که امت به علم، فهم و صالحیت

 و از آنچه قبول کرده به آن اقرار کنندها  آن شایسته است فرد مسلمان هرچه را که

 .دست بکشد رد کرده و نصی از قرآن و سنت بر خالف آن نیستها  آن

 گوید:  می طالب علم را به کسب معرفت راهنمایی کرده و /امام شوکانی

کرده و خودش را برای کسب  طالب علم باید به فراگیری علم خود را مشغول«

آن قرآن و سنت را بفهمد و معانی ی  آن اجتهادی که بوسیله .علوم اجتهاد، فارغ کند

و در جستجوی سنت و علوم آن  .را از هم تمیز دهدیشان ها دلیل آن دو را درک کرده و

کوشش کرده تا بتواند صحیح را از ضعیف و مقبول را از مردود تشخیص دهد و در 

                                           
 ).٢/٢٦٣)، اإلعتصام (٤/١٢٠)، إعالم الموقعین (١/١٧٤الفقیه و المتفقه ( -١



 ١٣   ی اول: ضوابط فهم عقیده مسأله

رگان ائمه از سلف امت و خلف آن نظر کند تا به سوی مطلوب هدایت سخن بز

 .1»شود

 پرهیز از آراء جدید -۶
جدیدی که در میان امت بوجود آمده و علما آن را انکار کرده و  پرهیز از آرای

 .اند بطالنش را بیان نموده

 فرماید: می الله عزوجل

نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمۡستَقِيمٗ ﴿
َ
َق بُِ�ۡم َعن ا فَٱتَّبِ َوأ ُبَل َ�تََفرَّ ۖ َوَ� تَتَّبُِعواْ ٱلسُّ ُعوهُ
  .]۱۵۳[األنعام:  ﴾َسبِيلِهۦِۚ 

و منتهی (م من است یان کردم) راه مستقیم و بیتان ترسیکه من آن را برا(ن راه یا«

باطلی که شما (ی ها راه د و ازیروی کنیاز آن پ )پس .گرددیبه سعادت هر دو جهان م

پراکنده می )منحرف و(د که شما را از راه خدا یروی نکنیپ )امکردهرا از آن نهی 

 .»سازد
 گوید:  می /مجاهد

 ﴿ منظور از«
َ
 ف

َ
ُبل  ٱلسُّ

ْ
ِبُعوا تَّ

َ
 ت

َ
مۡ َعن َسِبیِلهِ َوال

ُ
 ِبک

َ
ق رَّ

َ
و شبهات  ها بدعت ﴾َتف

 .2»است

 پرهیز از استعمال اصطالحات نو -۷
 .کنند می حق استفاده که برخی برای متنفر کردن مردم از حق و اهل

                                           
 ضمن مجموعة الرسائل المنیریة. ٦٥شرح الصدور  -١

 ).١٣٤اإلبانة (ح  -٢



 قواعد فهم عقیده و رفتار با مخالف   ١٤

 دهند تا مردم را از می زیرا اهل بدعت اوصاف زشتی را به اهل استقامت نسبت

صفات ناروایی را به  صهمانگونه که منافقان در زمان رسول الله .متنفر کنندها  آن

 .دادند تا مردم را از اسالم بیزار کنند می نسبت شو اصحابش صاو

 فرماید: میها  آنی  و الله عزوجل در باره

ِيَن يُ ﴿ ُذنۚٞ َوِمۡنُهُم ٱ�َّ
ُ
  .]۶۱[التوبة:  ﴾...ۡؤُذوَن ٱ�َِّ�َّ َوَ�ُقولُوَن ُهَو أ

ند: او سراپاگوش یگوآزارند و میغمبر را مییهستند که پ یان منافقان کسانیدر م«

 .»)کندز را باور مییچ شنود و همهو راست و دروغ را می(است 
 فرماید: می و

َفَهآُءۗ ﴿ ٓ َءاَمَن ٱلسُّ نُۡؤِمُن َكَما
َ
� ْ ٓ َءاَمَن ٱ�َّاُس قَالُٓوا ْ َكَما �َذا �ِيَل لَُهۡم َءاِمُنوا

َفَهآُء َوَ�ِٰ�ن �َّ َ�ۡعلَُموَن  ُهۡم ُهُم ٱلسُّ َ�ٓ إِ�َّ
َ
 .]۱۳[البقرة:  ﴾١٣�

مان یای مردم د همان گونه که تودهیاوریمان بیو هنگامی که بدانان گفته شود: ا«

کن یل خردانند وشان بییا !؟ هانمیاوریمان بیخردان اا همانند بییند: آیاند، گو آورده

 .»دانند نمی
اند  اهل بدعت هم همین راه را پیموده و به اهل سنت صفات زشتی را نسبت داده

 .متنفر کنندها  آن تا مردم را از

  گوید: می /ابن أبی حاتم

 جهمیه این است که اهل سنت را مشبههی نشانهگفت:  می از پدرم شنیدم که«

مرجئه این ی  قدریه این است که اهل سنت را مجبرة نامیده و نشانهی نامند ونشانه می

معتزله این است که اهل سنت را حشویة و ی  است که اهل سنت را نقصانیة و نشانه

 .١»نامند می رافضه این است که اهل سنت را نابتهی  نشانه

                                           
 .٩٣٩شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ص  -١



 ١٥   ی اول: ضوابط فهم عقیده مسأله

گذارند  می عضی از اوصافی است که اهل بدعت بر اهل سنت و جماعتبها  این

پس شایسته است انسان مواظب باشد و به این سخنان  .بیزار کنندها  آن تا مردم را از

 .توجهی نکند

 حرص بر استفاده از الفاظ قرآنی و نبوی -۸
اشتباه کلمات از ی  زیرا این کلمات در بیان حقیقت فصیح تر و دقیقترند و بقیه

 .خالی نیستند

 گوید:  می /ابن أبی العز

 .١»نبوی استروش اهل سنت در بیان حقیقت استفاده از الفاظ شرعی و «

 اصطالحات جدید، نه به صورت کلی رد شده و نه به صورت کلی قبول -۹
 شوند می

خواهیم، اگر معنی اصطالحی را که به کار برده صحیح بود  می از گوینده توضیح

کنیم ولی در کل خودمان از  نمی کنیم و اگر معنایش باطل بود قبول می ولآن را قب

 .کنیم می لفظ شرعی استفاده

 گوید:  می /ابن أبی العز

شود  نمی اما الفاظی که (در قرآن و سنت) نفی و یا اثبات آن نیامده است، گفته«

 .»شود می مشخص شود، و اگر صحیح بود قبولاش  تا اینکه منظور گوینده

 الفاظ هستندترین  اعتقاد به اینکه الفاظ قرآنی و نبوی فصیح -۱۰
 .رسانند می و این الفاظ بدون احتیاج به واسطه، معنی را

 گوید: می /ابن قیم

                                           
 .٧١ -٧٠شرح الطحاویة   -١



 قواعد فهم عقیده و رفتار با مخالف   ١٦

و هدایت و رحمت برای مؤمنان قرار داده ها  الله عزوجل قرآن را شفای سینه«

و ترین  ترین، روشن معانی و الفاظش فصیحترین  است و لذا معانیش گرانقدر

الفاظ و مطابق با مراد این الفاظ هستند، چنانچه الله عزوجل در کالمش ترین  عظیم

 :»کند می آن را وصف

ۡحَسَن َ�ۡفِسً�ا﴿
َ
تُونََك بَِمَثٍل إِ�َّ ِجۡئَ�َٰك بِٱۡ�َّقِ َوأ

ۡ
 .]۳۳[الفرقان:  ﴾٣٣ َوَ� يَ�

قرآن و رخنه از رسالت و  به عنوان اعتراض از(چ مثالی را یه )ن کافرانیا(«

ن وجه ین که ما پاسخ راست و درست را، و بهتریکشند، مگر اان نمییبه م )دعوت تو

شان را یله اعتراضات واهی این وسیو بد(م یانینمار را به تو میین و تفسیین تبیباتریو ز

 .1»)میگردانپاسخ داده و باطل می

 گوید:  می /صنعانی

ترین راه برای  چیز و کوتاهترین  قابل فهم صرسولش یقینا کالم الله و کالم«

کالم برای ترین  سخن و شیرینترین  باشد زیرا به اتفاق، بلیغ می رسیدن به هدف

 .2»راه برای فهمیدن و سود بردن استترین  ست و نزدیکها گوش دهان و

 الله عزوجل است بفهمدی  از قرآن و سنت آن چه را شایسته -۱۱
 فرماید: می الله عزوجل

ِميُع ٱۡ�َِصُ� ﴿ ءۖٞ وَُهَو ٱلسَّ   .]۱۱[الشوری:  ﴾١١لَيَۡس َكِمۡثلِهِۦ َ�ۡ
 .»ست و او شنوا و بیناستیزی همانند خدا نیچ چیه«

کند که هیچ چیزی از مخلوقاتش مثل او نیستند و او سبحانه  می الله عزوجل بیان

صفت سمع و بصر را خویش  و تعالی نیز مانند مخلوقاتش نیست و سپس برای ذات

 .کند می اثبات

                                           
 ).١/٦٣مختصر الصواعق المرسلة ( -١

 . ٣٨تیسیر اإلجتهاد ص  -٢



 ١٧   ی اول: ضوابط فهم عقیده مسأله

کنیم و اعتقاد  می و افعال الله عزوجل را برای او اثبات در نتیجه اسماء و صفات

 .همانند اسماء، صفات و افعال مخلوقات نیستندها  اینداریم که 

 گوید:  می (شیخ امام بخاری) /نعیم بن حماد

هرکس  کفر ورزیده وهرکس الله را به چیزی از مخلوقاتش تشبیه کند، قطعا «

صفاتی را که الله خودش را با آن وصف نموده انکار کند قطعا کفر ورزیده زیرا در 

خود را با آن وصف نموده و رسولش آن را برای وصف الله به  صفاتی که الله عزوجل

 .١»نداردکار برده تشبیه وجود 

 اینکه در مورد امورغیبی با احتیاط کامل رفتار کند -۱۲
 .حقیقتی را نفی نکرده یا خرافاتی را اثبات نکند تا اینکه

غیب چیزی است که از طریق دلیل صحیح ثابت شود و خرافات چیزی است که 

 .دلیل صحیحی ندارد

 فرماید: می الله عزوجل

ِيَن يُۡؤِمُنوَن  ٢ّلِۡلُمتَّقَِ� ى َ�ٰلَِك ٱلِۡكَ�ُٰب َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهدٗ  ١الٓٓم ﴿ ٱ�َّ
لَٰوةَ بِٱۡلَغۡيِب  ا َرَزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقوَن  َو�ُقِيُموَن ٱلصَّ   .]۳ -۱[البقرة:  ﴾٣َوِممَّ

آن  ؛زگاران استیست و راهنمای پرهیدر آن ن یچ گمانین کتاب هیا -الم«

خوانند، و از سته مییی شادارند، و نماز را به گونهده باور مییای نادیکسانی که به دن

 .»بخشندم مییاآنچه بهره آنان ساخته
 فرماید: می و

ْوَ�ٰٓ�َِك َوَ� َ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌمۚ إِنَّ ﴿
ُ
ۡمَع َوٱۡ�ََ�َ َوٱلُۡفَؤاَد ُ�ُّ أ ٱلسَّ

  .]۳۶[اإلسراء:  ﴾٣٦ وٗ�  ُٔ َ�َن َ�ۡنُه َمۡ� 

                                           
 .٩٣٦شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ص  -١
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گاهیزی دنبالهیاز چ« انسان در برابر کارهائی (گمان بی .روی مکن که از آن ناآ

مورد پرس و  )دهندگر انجام مییر اعضاء دیو سا(چشم و گوش و دل همه  )که

 .»ردیگجوی از آن قرار می

 آن نیستی  عدم ورود عقل در قضایایی که در حیطه -۱۳
 .افتد می زیرا توان عقل محدود است و اگر از حد خود تجاوز کرد در هالکت

 گوید:  می ابن خلدون

و دروغی در آن  است و احکام آن یقینی بودهعقل ابزاری برای سنجش صحیح «

نیست اما نباید انتظار داشت که توحید، آخرت، حقیقت نبوت، حقایق صفات الهی 

عقل است را بتوان با آن سنجید زیرا این ی  و هر چیزی که خارج از محدوده

 .١»محال استای  خواسته

کند  می مطالعهاصولی بودند که شایسته است کسی که در موضوع عقیده ها  این

 .توجه داشته تا إن شاء الله به حقیقت برسدها  آن به

                                           
 . ٣٦٤المقدمة ص -١



 
 

 

 موضوع دوم:
 ضوابط برخورد با دیگران 

نیازمند است تا حرکاتش را هایی  انسان مسلمان برای تعامل با دیگران به ضابطه

 .کرده و او را از افتادن در اشتباه مصون بدارد تصحیح

 در ادامه برخی از این ضوابط که از قرآن و سنت و کالم علما استنباط شده ذکر

 .شود می

 تعظیم حرمات مسلمانان -۱
 .مباح شودای  شبهه نباید حرمت مسلمان با هر

رسیده حرمت جان و مال مسلمانان از طریق قرآن، سنت و اجماع امت به اثبات 

 .کوچک یا اختالفی به آن تعرض شود برحذر بودی  و باید از اینکه با هر شبهه

کید  قرآن کریم نسبت به حرمت خون، آبرو و مال مسلمان در بیش از چند آیه تأ

 فرماید: می باشد که می قول الله عزوجلها  آنی  کرده و از جمله

ْ إِن ﴿ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ْ قَۡوَمۢ� َ�ٰٓ ن تُِصيُبوا

َ
ْ أ َجآَءُ�ۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َ�تَبَيَُّنٓوا

ٰ َما َ�َعلۡتُۡم َ�ِٰدمَِ�    .]۶[الحجرات:  ﴾٦ِ�ََ�ٰلَةٖ َ�ُتۡصبُِحواْ َ�َ
د دربارهیاگر شخص فاسقی خبری را به شما رسان !دیامان آوردهیای کسانی که ا« 

گاهی بد -د، مبادا به گروهی یق کنیی آن تحق از حال و احوالشان و شناخت (ون آ

   .»دیمان شویی خود پشد، و از کردهیب برسانی) آسشانین ایراست
 و این سخن الله عزوجل:

﴿ � ْ َخۡ�ٗ ن يَُ�ونُوا
َ
ْ َ� �َۡسَخۡر قَۡومٞ ّمِن قَۡوٍ� َعَ�ٰٓ أ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

نُفَسُ�ۡم 
َ
ۖ َوَ� تَۡلِمُزٓواْ أ � ّمِۡنُهنَّ ن يَُ�نَّ َخۡ�ٗ

َ
ّمِۡنُهۡم َوَ� �َِسآءٞ ّمِن �َِّسآٍء َعَ�ٰٓ أ
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ۡلَ�ِٰب� بِۡئَس ٱِ�سۡ 
َ
ْ بِٱۡ� يَ�ِٰن� َوَمن لَّۡم َ�تُۡب َوَ� َ�َنابَُزوا ُم ٱۡلُفُسوُق َ�ۡعَد ٱۡ�ِ

ٰلُِموَن  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱل�َّ
ُ
  .]۱۱[الحجرات:  ﴾١١فَأ

گری را ید گروهی از مردان شما گروه دینبا !دیامان آوردهیای کسانی که ا«

 گری را استهزاءید زنانی زنان دینان باشند، و نباید آنان بهتر از ایاستهزاء کنند، شا

د و مورد یگر را طعنه نزنینان خوبتر باشند، و همدیبسا آنان از ارا چهیکنند، ز

برای ( .دید و منامیگر را با القاب زشت و ناپسند مخوانیکدید، و یبجوئی قرار ندهیع

 بر (آلود مان آوردن، سخنان ناگوار و گناهیچه بد است، بعد از ا )مسلمان
ّ

دال

گفتن و بر زبان  )ردن، و به القاب بد خواندنبجوئی کیتمسخر، و طعنه زدن و ع

شان یدست برندارند و توبه نکنند، ا )ن اعمالی و اقوالییاز چن(کسانی که  !راندن

ها، و ملقب گرداندن مردم به القاب  یریگشدار، و با خردهیو با سخنان ن(ستمگرند 

   .»کنند)گران ظلم مییز، به دیآمنیزشت و توه
 عزوجل:و این سخن الله 

ّنِ إِثٞۡمۖ َو َ� ﴿ ّنِ إِنَّ َ�ۡعَض ٱلظَّ ْ َكثِٗ�� ّمَِن ٱلظَّ ْ ٱۡجَتنِبُوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِخيهِ 
َ
ُ�َل َ�َۡم أ

ۡ
ن يَأ

َ
َحُدُ�ۡم أ

َ
ُ�ِبُّ أ

َ
� ۚ ْ َوَ� َ�ۡغَتب �َّۡعُضُ�م َ�ۡعًضا ُسوا َ�َسَّ

 ۚ َ اٞب رَِّحيٞم  َمۡيٗتا فََكرِۡهُتُموهُۚ َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ َ تَوَّ   .]۱۲[الحجرات:  ﴾١٢إِنَّ ٱ�َّ
 د، که برخی ازیزیبپره ها گمان اری ازیاز بس !دیامان آوردهیای کسانی که ا«

ا یآ ؛دیبت ننمایگری غیکی از دید، و یدری نکنگناه است، و جاسوسی و پرده ها گمان

ی ن همهیقیبه  ؟بخوردی خود را هچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مردیه

ن است و از آن یز چنیبت نید، غیزاریو از آن ب(د یآیخواری بدتان مشما از مرده

   .»ر و مهربان استیپذگمان خداوند بس توبهد، بییاز خدا پروا کن )د ویزیبپره

ای برادر مسلمان ببین که چگونه الله عزوجل هویت مسلمان را در حصاری از 

 و مخصوصا مومنان را با وصف ایمان مورد خطاب قرار .استاحکام قرار داده 

ْ ﴿ دهد می ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�  .از اهمیت این امر و نهی مطمئن شوند تا ﴾َ�ٰٓ
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کید کندها  و سنت نیز با ده  .احادیث آمده تا این مسئله را تأ

 کنم: اکتفا میها  آن که به یکی از

فرمود: ما در چه اش  واند و در خطبهدر حجة الوداع خطبه خ صرسول الله

 ماهی هستیم؟

 .صحابه گفتند: الله و رسولش داناترند

 فرمود: آیا ماه ذی الحجه نیست؟

 .گفتند: آری

 سپس فرمود: اینجا چه سرزمینی است؟

 .گفتند: الله و رسولش داناتر است

 فرمود: آیا اینجا سرزمین حرم نیست؟

  .گفتند: آری

 روزیست؟سپس فرمود: امروز چه 

 .گفتند: الله و رسولش داناترند

 فرمود: آیا روز قربانی نیست؟

  .گفتند: آری

 سپس فرمود: 

، اموال و آبروی شما بر یکدیگر حرام است همانند حرمت این ها خون همانا«

 .١»این ماهروز در این سرزمین و در 

تا  نمود می کرد سکوتی طوالنی می زمانی که از صحابه سؤال صو رسول الله

 .خواهد نام موارد سؤال شده را عوض کند می رفت، می جایی که گمان

                                           
 ).١٦٧٩)، صحیح مسلم (ح ٤٤٠٦صحیح بخاری (ح  -١
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با  ها جواب اجمعین بنگر که چگونه با وجود دانستن شسپس به ادب صحابه

 .کردند می موکول صنهایت احترام در برابر رسول الله، علم آن را به الله و رسولش

مکان و با ترین  گرامیو این حدیث حرمت خون، مال و آبروی مسلمان را در 

کید  .کند می ارزشترین زمان تأ

 گوید:  می /شیخ اإلسالم ابن تیمیه

اصل این است که خون، مال و آبروی مسلمانان بر یکدیگر حرام است و تنها با «

 .١»دشو می حالل صالله عزوجل و رسولش ی  اجازه

 گوید:  می /و شوکانی

ی  نت و اجماع ثابت است و صیغه، سقبال گفتم که حرام بودن غیبت با کتاب«

شود و  می سنت عام است و شامل هرفردی از افراد مسلمان وارد شده در قرآن و

برای فردی از افراد جایز نیست مگر با دلیلی که  ها مکان حالل کردن آن در مکانی از

 کند و اگر دلیلی وجود داشت که چه بهتر و اگر نه این سخن، این عموم را خاص

 بدون داشتن حجتی از جانب او و حالل کردن حرام الله بستن بر اللهدروغ 

 .٢»دباش می

حالل خدا را حرام کنی پرهیز ای  شبهه ای مسلمان از اینکه به خاطر اختالف یا

 .کن

 مسلمان نیز انسانی است که ممکن است اشتباه کند  -۲
نیتش رسیدن به حق بلکه اگر  کردن را از او برداشته الله عزوجل نیز گناه اشتباه

 .دهد می بوده به او پاداش

 روایت شده که وقتی این آیه نازل شد: سو از ابن عباس

                                           
 ).٢٨٣/ ٣الفتاوی ( -١

 ) مجموعة الرسائل المنیریة.٥٠رفع الریبة ( -٢
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﴿ ۖ ُ ۡو ُ�ُۡفوهُ ُ�َاِسۡبُ�م بِهِ ٱ�َّ
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
  .]۲۸۴[البقرة:  ﴾�ن ُ�ۡبُدواْ َما ِ�ٓ أ

را طبق د، خداوند شما یا پنهان دارید ید آشکار سازیاگر آنچه را که در دل دار«

 .»کندیآن محاسبه م
ی اصحاب چیزی ایجاد شد که تا به حال مانند آن ایجاد نشده بود، پس ها دل در

یعنی شنیدیم، اطاعت  فرمود: بگویید: سمعنا و أطعنا و أسلمنا صرسول الله

یشان ها دل گوید: بعد از این، الله ایمان را در می ابن عباس .کردیم و تسلیم شدیم

 یه را نازل نمود:انداخت و این آ

ۚ لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما ٱۡ�تََسبَۡتۗ ﴿ ُ َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها َ� يَُ�ّلُِف ٱ�َّ
 ۚ نَا

ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ  .]۲۸۶[البقرة:  ﴾َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَآ إِن �

باالتر از گاه چیو ه(کند ف نمییش تکلیچ کس جز به اندازه توانائیخداوند به ه «

 )کی کهین(انسان) هر کار  .خواهدف نمییزان قدرت شخص از او وظائف و تکالیم

 .ان خود کرده استیبدی که) بکند به ز(انجام دهد برای خود انجام داده و هر کار 

و مورد مؤاخذه (ر یمگ )بدان(م، ما را یا به خطا رفتیم یاگر ما فراموش کرد !پروردگارا

 .»)و پرس و جو قرار مده

 الله فرمود: انجام دادم

ۚ َر�ََّنا َوَ� َ�ِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡ�ٗ ﴿ ِيَن مِن َ�ۡبلَِنا   .﴾� َكَما َ�َۡلَتُهۥ َ�َ ٱ�َّ
به (ما مگذار آن چنان که  )دوش(را بر  )ف دشواریتکال(ن یبار سنگ !پروردگارا«

  .»ش از ما بودند گذاشتییکسانی که پ )دوش(بر  )انیخاطر گناه و طغ

 .١انجام دادمفرمود: 

و الله به ما آموخت تا از او بخواهیم که اگر فراموش یا اشتباه کردیم ما را مؤاخذه 

 .ننماید، سپس دعای ما را قبول نمود و گناه فراموشی و اشتباه را از ما برداشت

                                           
 ).١٢٦صحیح مسلم (ح  -١
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خبر داد کسی که برای رسیدن به حقیقت اجتهاد کند اگر  صبلکه رسول الله

 .شود می اجر و اگر به حقیقت برسد دو اجر نصیبشاشتباه کرد یک 

 فرماید: می صرسول الله

َصاَب  ُ�مَّ  فَاْجتََهدَ  احلَاِ�مُ  َحَ�مَ  إَِذا«
َ
ْجَراِن، فَلَهُ  أ

َ
 فَاْجتََهدَ  َحَ�مَ  َو�َِذا أ

  ُ�مَّ 
َ
ْخَطأ

َ
ْجرٌ  فَلَهُ  أ

َ
 .١»أ

به هرگاه حاکم از روی اجتهاد حکم کرده و حکمش صحیح باشد دو پاداش «

 آورد و هرگاه از روی اجتهاد حکم کرده و اشتباه کند یک پاداش نصیبش می دست

 .»شود می

 گوید:  می /شیخ اإلسالم ابن تیمیه

اما اهل تأویل محض که تأویالتشان همراه با دلیل است: مجتهدینی هستند که «

در  دو اشتباهاتشان قابل بخشش است و به خاطر حسن نیتی که در اجتها اشتباه کرده

 صگیرند همانگونه که رسول الله می پاداشاند  راه حق و پیروی از آن داشته
 .2»...احلَاِ�مُ  َحَ�مَ  إَِذا فرماید: می

اشتباهی برسد إن ی  پس هرکس که در شناخت حقیقت تالش کرده و به نتیجه

توانش کند و شایسته نیست که او را بیش از  می شاء الله پاداش خود را از الله دریافت

گاه ساختنش مانعی ندارد مکلف  .کرده یا سرزنش کنیم، ولی بیان اشتباه و آ

 ای رفتار کند که دوست دارد با خودش رفتار شود با دیگران به طریقه -۳

 فرماید: می صرسول الله

                                           
 ).١٧١٦)، صحیح مسلم (ح ٧٣٥٢صحیح بخاری (ح  -١

 ).٢٧/٤٧٦الفتاوی ( -٢



 ٢٥   ی دوم: ضوابط برخورد با دیگران مسأله

َحُدُ�ْم، يُْؤِمنُ  الَ «
َ
ِخيهِ  ُ�ِبَّ  َحىتَّ  أ

َ
 .١»نِلَْفِسهِ  ُ�ِبُّ  َما ِأل

برای برادرش  پسندد می یکی از شما تا اینکه هر آنچه برای خودآورد  نمی ایمان«

 .»نیز بپسندد

 گوید:  می /ابن صالح

پسندد برای  می شود تا اینکه هر آنچه برای خود نمی ایمان یکی از شما کامل«

برادر مسلمانش نیز بپسندد و این کار در صورتی امکان پذیر است که برای برادرش 

خود را بپسندد البته تا جایی که برای خودش مزاحمت ایجاد نعمتی همانند نعمت 

ی خودش را کم نکند و این ها نعمت از یعنی نعمت رساندن به برادرش چیزی .نشود

 .کار برای قلب سالم بسیار آسان است ولی برای قلب دغل کار سخت و دشوار است

 .2»برادرانمان را از آن حفظ کندی  الله عزوجل ما و همه

 گوید:  می /نیو کرما

دانی  می را که برای خود بدها  ایمان این است که هرآنچه از بدیی  از جمله«

یک چیز  برای برادرت نیز بد بدانی و آن را به یاد او نیاوری زیرا محبت نسبت به

مستلزم ناپسنددانستن نقیض آن است و ذکرنشدن این مطلب در حدیث به خاطر 

 .٣»عدم نیاز به ذکر آن است

او ناراضی باشد به  که برای برادرش خوبی بخواهد و از بدی رساندن به کسی

او در واقع بدی کردن به اوست و به جای اینکار او  گوید زیرا آزردن نمی برادرش ناروا

 .ایمان استی  کند و این کار نشانه می هایش را بیان را دوست داشته و خوبی

 

                                           
 ).٧١) و صحیح مسلم (ح ١٣صحیح بخاری (ح -١

 ).٧١کند (ح  امام نووی در شرح صحیح مسلم ذکر می -٢

 ).١/٥٨فتح الباری ( -٣



 قواعد فهم عقیده و رفتار با مخالف   ٢٦

 شرع نیست ،فهم انسان -۴
به خاطر علم یا باال ها  خواهد باشد؛ ممکن است فهم بعضی می ن انسان هرکهیا 

بهتر از فهم دیگران باشد ولی با تمامی  بودن هوش و یا اخالص و یا چیزهای دیگر

فهمی بشری است و جایز نیست که دیگران را به قبول آن وادار کرده یا بر ها  این

 .اساس آن با دیگران دوستی و دشمنی کند

 نوع هستند: مسایل علمی دو 

آن نصوص صحیح وارد شده و به همین خاطر باید از آن ی  نوعی که در باره •

 .پیروی کرد

آن نصی وجود ندارد بلکه توضیح آن توسط عالمی بیان ی  و نوعی که درباره •

شده و ممکن است عالم دیگری خالف آن را بگوید و، پیروی کردن از این 

 .ه جستبهر توان از آن می بلکه واجب نیست نوع

 گوید:  می /ابن قیم

 -تفاوت میان حکم نازل شده که پیروی از آن واجب است و حکم تفسیر شده «

حکمی است  باشد که حکم نازل شده می ، این-که نهایتش جواز پیروی از آن است

که الله عزوجل آن را بر رسولش نازل نموده و با آن میان بندگانش حکم کرده است و 

 اما حکم تفسیر شده، اقوال مجتهدان .حاکمی جز او نیستحکم کسی است، که 

 باشد که پیروی از آن واجب نیست و اگر کسی با آن مخالفت ورزید کافر یا فاسق می

است بلکه  صکه این حکم الله و رسولشاند  شود زیرا صاحبان آن نگفته نمی

 .١»...یردخواهد بپذ می کههرکس  که این حکم از اجتهاد ما است واند  گفته

 گوید:  می /و شوکانی

                                           
 ).٣٩٤الروح ( -١



 ٢٧   ی دوم: ضوابط برخورد با دیگران مسأله

 هرگاه یکی از مجهتدین بگوید که این چیز حالل است و دیگری بگوید که«

 .١»اولویت نداردحرام است، هیچ کدام از این دو بر دیگری 

  شود می در مورد مسائلی که علما در آن اختالف دارند آسان گرفته -۵
اگر پوشیدگی نداشته باشند، اتفاق نظر وجود دارد ها  آن بیشتر مسائلی که در

 .آیددرگیری بر سرآن به وجود نمی

بعد از اینکه اتفاق نظر مسلمانان را چه سنی و چه بدعتی در  /شیخ اإلسالم

 گوید:  می مورد ارکان ایمان و ارکان اسالم بیان کرده

وعید یا معانی بعضی از  ها، اختالفشان در مورد بعضی از احکام بعد از این«

 .٢»ناچیزی استنسبت آنچه در آن متفقند امر  اسماء به

 نداشتن نسبت به اقوال علما:  تعصب -۶
زیرا سخن عالم شرع نیست که تعصب نسبت به آن واجب باشد و ممکن است 

 .یا باطل باشد این سخن صحیح

پس تعصب نسبت به هیچ سخنی جایز نیست مگر اینکه موافق قرآن و سنت 

  .تعصب به قرآن و سنت است نه تعصب به قول عالمباشد و در این حالت دیگر 

ولی  .زیرا علما بسیارند تعصب به علما باعث تفرقه و درگیری میان امت شده 

  .شود زیرا قرآن و سنت یکی هستند می تعصب به قرآن و سنت سبب اتحاد امت

 گوید:  می /شیخ اإلسالم ابن تیمیه

را در تمامی دستورات، یا تصدیق  صهرکس اطاعت کسی غیر از رسول الله«

ای که امر  واجب بداند و به عصمت او در تمام مسائل دینی هر آنچه را که خبر داده

                                           
 ).٦٢شرح الصدور ( -١

 ).٧/٣٥٧الفتاوی ( -٢



 قواعد فهم عقیده و رفتار با مخالف   ٢٨

برابر دانسته و در نتیجه او را  صکرده اعتقاد داشته باشد، آن شخص را با رسول الله

با رسول الله در تمامی خصوصیات رسالت یکسان کرده است، حال چه این شخص 

یا بعضی از أئمه، مشایخ، حکام و پادشاهان  ،صیا خویشاوندان پیامبر شهصحاب

 .١»باشدیا افراد دیگری 

با این حال تعصب نسبت به سخن عالم و دشمنی با مخالفان او جایز نیست چرا 

هدف یک مسلمان پیروی از سخنی  که این کار ادعای معصوم بودن آن عالم است

 .نسبت به شخص عالم است که دارای دلیل باشد نه تعصب

که  کنیم و با سخنانشان می دعاها  آن علمای امت همگی علمای ما هستند، برای

کنیم بلکه  نمی گیریم و مخالفانشان را گمراه ندانسته و متهم می دلیل دارد انس

 .کنیم می مناظرهها  آن را مقابل اختالفاتشان گشوده و با نیکی باهایمان  سینه

 قدرت در به کرسی نشاندن اقوال و مذاهبعدم استعمال  -۷
زیرا این کار ظلم نسبت به مخالف و ضایع کردن حق بندگی او در مسیری است 

 .که با اجتهاد به آن رسیده است

 کنندگان در بیان انواع اختالفات و درجات اختالف /شیخ اإلسالم ابن تیمیه

 گوید:  می

و بر  عت مسلمانان نکردهکسانی که قول بدعت خود را سبب رها کردن جما«

از نوع خطا و اشتباه بوده و الله ها  آن بدعت کنند، نمی دوستی و دشمنی اساس آن

 بخشد می عزوجل چنین خطاهایی را از مؤمنان

یی را از ها سخن در این اشتباهات افتاده و کهاند  سلف بودهی  و بسیاری از ائمه

در قرآن و سنت به اثبات رسیده  که مخالف آن چیزی است کهاند  روی اجتهاد گفته

 .است

                                           
 ).٢٧٣/ ١جامع الرسائل ( -١



 ٢٩   ی دوم: ضوابط برخورد با دیگران مسأله

برخالف کسانی که با مخالفان خود والء و براء دارند و جماعت مسلمانان را 

را ها  آن کافر یا فاسق دانسته و جنگ با متفرق کرده و مخالف آراء و اجتهادات خود را

 .١»اختالف بر انگیز هستنداین افراد تفرقه انداز و  .حالل کرده اند

اختالف را از ی  دیگر اجبار در پذیرفتن اقوال با زور و قدرت قضیهاز طرفی 

تر  کشاند، اختالف را عمیق می اختالف پنهانیی  اختالف ظاهری به دایرهی  دایره

 .آورد می انصافی پدید کاشته و در مخالف احساس بی کرده، بذر تفرقه را

 .وندش می اجتماع متولد درون یکها  و اینجاست که احزاب و گروه

 مراعات طبیعت بشری -۸
ی مختلف خلقت نموده و برای هر کدام ها صورت الله عزوجل مخلوقاتش را در

را در مورد فهم یک چیز ها  آن متفاوتی قرار داده که اتفاقهای  امکانات و ظرفیت

  .سازد می ناممکن

ر و به همین خاطر باید اختالفات را قبول کرده و با دلیل آوردن و گفتگو سعی د

 .کم کردن آن کنیم، نه با زور و قدرت

 نویسد:  می خود بر رازیی  در ردیه /شیخ اإلسالم ابن تیمیه

اقوال او به صورت عمدی برای نصرت باطل گفته نشده است، بلکه او اقوالش «

گفته  می یافته می ی عقلی که در جستجوهای خویش به آن دستها دلیل را بر اساس

 رسیده که به نظرش سخن فالسفه را باطل می به چیزیپس هرگاه در مسائل عقلی 

کرده زیرا عادت او جستجوی مطلق در هرچیزی بوده که برایش  می کند آن را بیان می

کالم  و در آن قابلیت ذم رسیده می شده، در نتیجه از هرچیزی که به فکرش می آشکار

 همین ترتیب رفتار همچنین با دیگران نیز به .کرده می استفاده دیده می فالسفه را

 .کرده می

                                           
 ).٣/٣٤٩الفتاوی ( -١



 قواعد فهم عقیده و رفتار با مخالف   ٣٠

گفته و  می کنند که او عمدا سخن باطل می برخی به او سوء ظن داشته یعنی فکر

در حالی که اینچنین نیست بلکه او در حد علم، جستجو و تفکر خود تا جایی که به 

 »...گفته می رسیده، سخن می آن

 گوید:  می تا آنجا که

آن بوده و قدرت از بین بردن آن را و اگرچه این نقص نهایت کوشش صاحب «

نداشته، اگر با تمام توان اجتهاد کرده، عجز برای او عذری در مقابل اینکه الله 

 .١»...باشد می عزوجل او را عذاب نکند

 عدم رنگ دادن مسائل دینی با طبیعت بشری ما -۹
ی بشری از طبیعت تند، منفعل و کم تحمل تا طبیعت آرام و ها طبیعت زیرا

و بلکه صدها و هزاران ها  نیز ده در میان این دو .خونسرد و باتحمل متفاوت است

 .اما طبیعت دین و احکام دینی در قضایای مشابه یکی است .طبیعت وجود دارد

برخورد مردم با این احکام و تطبیق آن در واقعیت و استفاده از ان در حوادث بر  

لیل باید به شدت از خلط احکام اساس طبیعت بشری متفاوت است و به همین د

 .ی بشری بر حذر بودها طبیعت شرعی با

 نشسته، در حالی که مردم در مسجد نماز به عنوان مثال: انسانی که بیرون از خانه

 انجام داده که مستحق عقاب گناهکار است و کاری خوانند، از نظر شرع فردی می

 .باشد می

تواند جلوی خود را بگیرد، و  نمی ندتندخو از کنار او عبور ک زمانی که شخصی

گوید و زمانی که شخصی نرم خو از کنارش بگذرد شاید  می به او بد و بیراه و دشنام

مگر افراد اندکی که خالف این را انجام  او را نصیحت هم نکند به خاطر عذرتراشی

 .دهند

                                           
 ).٥٦٣ -٥٦١/ ٥الفتاوی ( -١



 ٣١   ی دوم: ضوابط برخورد با دیگران مسأله

د نه باشند و صحیح این است که برخورد، شرعی باش می و هر دو برخورد، اشتباه

 .این انسان خالفکار باید با خوبی و نرمی نصیحت شود .براساس طبیعت و خو

 صادر نکردن حکم نسبت به مردم از روی گمان -۱۰
 کارهایی است که انسان انجامترین  مردم از خطرناک  حکم کردن در مورد

زیرا انسان  .دهد و به همین خاطر باید بیشترین احتیاط را در این زمینه انجام داد می

شود ولی نسبت به حکمی که  نمی در روز قیامت از حکم نکردن بر دیگران محاسبه

 .کند محاسبه خواهد شد می بر دیگران

در این حالت  .پس صادر نکردن حکم بهتر است، مگر اینکه انسان ناچار باشد

خرج داده باید تالش خود را کرده و الله را درنظر بگیرد و تمام احتیاط خود را به  هم

 .تا به حقیقت و راه درست برسد

 فرماید: می الله تعالی

ّنِ إِثٞۡمۖ ﴿ ّنِ إِنَّ َ�ۡعَض ٱلظَّ ْ َكثِٗ�� ّمَِن ٱلظَّ ْ ٱۡجتَنُِبوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ﴾ 

  .]۱۳[الحجرات: 
 د، که برخی ازیزیبپره ها گمان اری ازیاز بس !دیامان آوردهیکسانی که ا یا«

 .»گناه است ها گمان
 فرماید: می صو رسول الله

  بِالُ�ْفِر، يَْرِميهِ  َوالَ  بِالُفُسوِق، رَُجًال  رَُجٌل  يَْرِ�  الَ «
َّ

ْت  إِال  إِنْ  َعلَيِْه، اْرتَدَّ
 .١»َكَذلَِك  َصاِحبُهُ  يَُ�نْ  لَمْ 

فسق یا کفر) (کند مگر اینکه  نمی هیچ شخصی، دیگری را به فسق یا کفر متهم«

 .»گردد، اگر آن شخص چنین نباشد می خودش بازبه 

                                           
 ).٦٠٤٥صحیح بخاری (ح  -١



 قواعد فهم عقیده و رفتار با مخالف   ٣٢

 عذرآوردن برای خطای مسلمان -۱۱
و با دلیل ثابت شود که این سخن  اگر مسلمان سخنی گفته یا عملی انجام دهد

یا عمل اشتباه بوده، شایسته است که برای او عذری آورد که احتمال داشته به خاطر 

 .آن، این کار یا سخن از او سرزده باشد

گوید که عذر آن اجتهاد  می یی سخنها بدعت از /خ اإلسالم ابن تیمیهشی

 باشد:  می اشتباه

کند ولی به خاطر  می بله چه بسا شخصی که در مسائل دین تفسیر اشتباهی«

و  آن بخشیده شده خطای اجتهادی که در شرع .شود می اجتهادش بخشیده

 .١»جایز نیستاز او در این تفسیر  ولی پیروی .صحیحش شامل اجر است

 گوید:  می و

و اگر چه بسیاری از عبادت کاران، علما، حکام و یا کسانی که (به علت «

 شده،به خاطر اینکه کارشان از روی اجتهاد بوده نداشتن دلیل صحیح) سخنشان رها

نیست برای ما قابل قبول ها  آن معذور باشند، سخناند  یی که بوجود آوردهها بدعت از

بسیار راستگو هایی  فهمیدن دلیل صحیح است حتی اگر این افراد، انسان زیرا هدف

و اگر  و کارهای شخص راستگو صحیح باشدها  باشند زیرا شرط نیست که تمام گفته

و این  .ایم قرار داده صرا در مقام رسول اللهها  در واقع آن ما این کار را انجام دهیم

 .2»مطلبی بسیار وسیع است

 گوید:  می صبدعت مولود نبویی  و درباره

و گرفتن سالگرد برای آن ممکن است برای  صبزرگداشت تولد رسول الله«

اجر بزرگی داشته باشد،  صبه خاطر حسن نیت و تعظیم رسول اللهها  بعضی

                                           
 ).٢٦٨اقتضاء الصراط المستقیم ( -١

 ) نیز رجوع شود.٢٩٤و  ٢٩٠) به صفحه ی (٢٨٢اقتضاء الصراط المستقیم ( -٢
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شود و نارواست  نمی چنانچه قبال گفتم، بعضی از کارها که از مؤمن راستین پذیرفته

 .١»آید می حسابردم کار نیک به برای برخی از م

 مراعات نتایج قول وعمل -۱۲
خواهد انجام دهد سبب  می خواهد بگوید یا کاری که می شخص اگر سخنی که

  .فساد بیشتر یا از دست رفتن مصلحتی بزرگتر شود انجام آن جایز نیست

 فرماید: می الله سبحانه و تعالی

ِيَن يَۡدُعوَن ﴿ ْ ٱ�َّ َ َعۡدَوۢ� بَِغۡ�ِ ِعۡلٖ�� َوَ� �َُسبُّوا ْ ٱ�َّ ِ فَيَُسبُّوا  ﴾مِن ُدوِن ٱ�َّ
  .]۱۰۸[األنعام: 

پرستند دشنام یئی که مشرکان بجز خدا مها بت به معبودها و )ای مؤمنان!(« 

 .»تجاوزکارانه و جاهالنه الله را دشنام دهند )ن شوند ویمبادا خشمگ(د تا آنان ینده
 .نامد می شیخ اإلسالم ابن تیمیه آن را موازنات دینیو این همان چیزی است که 

  گوید: می /شیخ اإلسالم ابن تیمیه

ی  با هم تعارض پیدا کنند، قاعدهها  و بدیها  هرگاه مصالح و مفاسد یا خوبی«

شود و امر و نهی اگر چه برای به دست آوردن  می ارجح انتخاب کلی این است که

باید به مقابل آن هم توجه شود یعنی زمانی که باشد ولی  می مصلحت و دفع مفسده

به دست آمده بیشتر باشد انسان مأمور به انجام ی  مصلحت از دست رفته یا مفسده

 .٢»حرام استآن نیست بلکه زمانی که مفسده از مصلحت بیشتر باشد انجام آن 

به تحریر در » یا هر دو باهمها  و بدیها  تعارض خوبی«و فصلی را در مورد: 

اول): (توان انجام داد:  می واضح است که بدی را در دو صورت«آورده و در آن گفته: 

دفع بدتر، هرگاه تنها با بدی دفع شود و (دوم): به دست آوردن بهتر، هرگاه فقط از 

                                           
 ).٢٩٧اقتضاء الصراط ( -١

 ).١٢٩/ ٢٨الفتاوی ( -٢
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شود: زمانی که علت ترک  می خوبی نیز در دو حالت رها .بدی به دست بیاید طریق

ای شود که ضرر آن  خوبی سبب به وجود آمدن بدیاز آن بهتر باشد یا اینکه  خوبی

 .»بیشتر از نفع خوبی است، این قواعد در مورد موازنات دینی است

 گوید:  می تا آنجا که

چنانچه گفته شده: عاقل کسی نیست که خوبی را از بدی تشخیص دهد، همانا «

ین باره عاقل کسی است که خوب تر را از خوب و بدتر را از بد تشخیص دهد و در ا

 شاعر گفته:

 إن اللبيـــب إذا بـــدی مـــن جســـمه
 

ـــرا  ـــان داوی األخط ـــان خمتلف  مرض
 

 تر را مداوا خردمند هرگاه در جسمش دو بیماری آشکار شود، مریضی خطرناک

 .کند) می

 گوید:  می تا جایی که

توان حرام بزرگتر را رها کرد مگر با انجام  نمی و زمانی که دو کار حرام باشند و«

 .١»نیستکوچکتر، انجام حرام کوچکتر در این حالت حرام 

شدن با جماعت مسلمانان زیرا اتحاد مسلمانان  اشتیاق در همراه -۱۳
 حرامها  آن فرض است و اختالف

 فرماید: می الله عزوجل

ِ َ�ِيعٗ ﴿ ْۚ ا َوَ� َوٱۡ�َتِصُمواْ ِ�َۡبِل ٱ�َّ قُوا   .]۱۰۳[آل عمران:  ﴾َ�َفرَّ
 .»دید و پراکنده نشویخدا چنگ زن )ناگسستنی قرآن و سنت(و همگی به رشته «
 فرماید: می و

قُواْ دِيَنُهۡم َوَ�نُواْ ِشَيعٗ ﴿ ِيَن فَرَّ � ا لَّۡسَت إِنَّ ٱ�َّ ٍء  .]۱۵۹[األنعام:  ﴾ِمۡنُهۡم ِ� َ�ۡ

                                           
 ).٦١ -٢٠/٥٣الفتاوی ( -١
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و آن را (دارند خود را پراکنده می )نیکتاپرستی راستی(ن یگمان کسانی که آئ یب«

و دسته دسته و گروه گروه  )زندیآمیبا عقائد منحرف و معتقدات باطل به هم م

چ وجه از یتو به ه )کنندروی مییو هر دسته و گروهی از مکتبی و مذهبی پ(شوند  یم

 .»ستییآنان ن
 فرماید: می صو رسول الله

 .١»ميتة جاهلية من فارق اجلماعة وخالف الطاعة مات«
ها) سرپیچی کند  امیر آن(هرکس از جماعت مسلمانان جدا شود و از اطاعت «

 .»میرد می بر مرگ جاهلیت

کند و نسبت به آن  می بر حق را واجب و تفرقه را حرام این نصوص، اجتماع

 .دهد می هشدار

 گوید:  می /امام الطحاوی

 اختالف و تفرقه اجتنابو از سنت و جماعت پیروی کرده و از تکروی، «

 .٢»کنیم می

  گوید: می /شیخ اإلسالم ابن تیمیه

مسلمان در شهری از شهرهای مسلمانان داخل شد بر او واجب است که  هرگاه«

دشمنی نکند و ها  آن دوستشان داشته و با بخواند،ها  نماز جمعه و جماعت را با آن

او را راهنمایی کند، باید  نستتوا می اگر در میانشان شخص گمراه یا فاسدی دید که

 مکلفاش  را بر اساس تواناییهرکس  این کار را انجام دهد و درغیر این صورت الله

 .٣»کند می

                                           
 ).١٨٤٨صحیح مسلم (ح  -١

 ). ٥٤٤شرح الطحاویة ( -٢

 ).٢٦٨/ ٣الفتاوی ( -٣
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بود که شایسته است شخص مسلمان آن را در هایی  بعضی از ضابطهها  این

الله رعایت کرده تا ایمان خود و  برخورد با برادران مسلمان و دعوتگران به سوی

 .امت را حفظ کند وحدت

برای خودش قرار دهد خواهم که مفید واقع شده و آن را خالصانه  می از الله

 .وسلم صحبهآله وعلی وصلی اهللا وسلم علی نبينا حممد و
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