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 مقدمه

از بـدترين مراحـل تـاريخ خـود را پشـت سـر       اي  مرحله امت اسالمي در عصر اخير
 .گذاشته است
 .دچار انحطاط گشت تا آنجا كه به اشكال عقايد جاهليت بازگشت در عقيده

 .و در اخالقش تا جايي كه بيشتر شبيه اخالق جاهليت شد
 .كه ديني را كه بدان منتسب بود، نازيبا ساختو در سلوكش تا جايي 

و در فكرش تا جايي كه نزديك بود فرق ميان زشت و زيبا، دوست و دشمن، خـوبي  
 .و بدي را فراموش كند

 .اي براي حركت و عمل برايش باقي نماند تا آنجا كه گويي ارادهاش  و در اراده
و فضـايل را  ها  ارزش نكوهش وو در تصوراتش از دين و دنيا، به حدي كه حقايق را 

 .انكار كرد
را از اين امـر  ها  آن و انحطاط تا آنجا بر همه چيز احاطه پيدا كرد كه مسلماناني كه اهللا

بـه درازا  اش  شب امت، طوالني شـده و طلـوع دوبـاره    كردند مي حفاظت كرده بود گمان
 .خواهد كشيد

ي اسـالمي  هـا  سـرزمين  تمـامي نوراني از هاي  ولي الحمدهللا شب طوالني نشد و اشعه
 ايماني است كه دوباره به دين خود بازگشـته و همـان  هاي  طلوع نمود و اين همان طليعه

آورند  برمي افروزند و در سراسر زمين فرياد مي بيداري مؤمناني است كه پرچم اسالم را بر
 كه: 

 .يپرست بت نابود باد شرك و
 .نابود باد زندگي جاهلي

 .وابستگينابود باد ذلت و 
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شود و جاهليت ديگر  مي اين بيداري است كه هر روز رشد نموده و در هر جا پراكنده
كشـد،   مـي ها  زشت نماياندنش نقشه قدرت متوقف كردن و تضعيفش را نداشته ولي براي

پاشد و بـا اسـتفاده از انـواع مكـر و حيلـه سـعي در        مي بذرهاي اختالف را در صفوفش
كند و از اشخاصي در ميان همين بيداري براي ايفاي ايـن   مي تقويت اختالف بين افرادش

 .كند مي نقش استفاده
هـا   و بعضي از افراد بيداري، بـدون اينكـه خـود بداننـد بـه عملـي كـردن ايـن نقـش         

 .پردازند مي
به همين دليل شخص مسلمان بايد خود اين حقيقت را فهميده و از اينكه ناخواسته در 

 .بپرهيزد خدمت كنداين جنگ به دشمنان اسالم 
كه اسـالم  اند  يي كه سعي در تخريب اسالم كرده و خود اعتقاد داشتندهها انسان و چه 

 !كنند! مي را ياري

ُّ َمن �ََشآُء َوَ�ۡهِدي َمن �ََشآُءۖ فَـَ� ﴿ ِِ ُُ َ َّ اۖ فَََِ  َ  ۖ َٗ ََ َََء حُ  ِِ َِ فَ َِ ََ ُُٓء  ُٓ  ُ ُ ۥَ َ�َِن  ُّ ن  َِ ََ َ
َ

َُۖعَُ  تَۡذَهۡب  ا َُۡص َِ ِ َ َعِِيُمۢ ب َّ إ نَِ  َ  �ٍ َٰ َٗ ََ َ  َعَِۡيِهۡم  ُٗ   .]٨[فاطر:  ﴾٨َفۡس
 آراسـته  و زينت نظرش در صفتان) شيطان و شيطان (توسط بدش يها عمل كه كسي آيا«

 هسـت  كـه  چنان آن را واقع كه است كسي (همانند بيندمي آراسته و زيبا را آن و است شده

 و سـازد، مـي  گمراه بخواهد را هركس خداوند )؟كندمي پيروي آسماني قوانين از و بيندمي
 بـس  خدا .مكن هالك آنان يغصه و غم با را خود پس .نمايدمي راهياب بخواهد را هركس

 .»كنندمي كه است كارهائي از آگاه

﴿ ُُ ۥَ َ�َِن  ُّ ن  َِ �َِ َِ َك ََ ٍ بَََِّٖۖ  َمِن  َ ََ   َ ََ ن  َِ ََ َ
َُ َٓءُهم َ ۡه

َ
َ ْ ُٓ ََبَُع ِِ َِ َوَ َِ ََ ُُٓء   .]١٤ [حممد: ﴾١ُٓ

 همسان برخوردارند، پروردگارشان قطعي براهين و روشن دالئل از كه كساني آيا«

 يها هوس و هواها از و است شده پيراسته و آراسته نظرشان در زشتشان اعمال كه كسانيند
   »؟كنندمي پيروي خود

 دهند در حالي كه خود گمان مي كساني است كه كار ناپسند انجامي  اين دو آيه درباره
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 .كنند كه نيكوكارند مي
 .است بدبختي نهايت باهللا نعوذ اين و
 ي وظيفـه  عزوجـل  اهللا از بعـد  كـه  كسـاني  است بيداري فرزندان به خطاب نوشته اين و

 خطاكـاري،  و آگاه غافلي بسا چه تا هاست آن ي عهده به گمراهان هدايت و دين اين نصرت

 .شود پايدار درستكاري، و روشن
  .گشاييم مي هايمان را براي برادران و سينه

  .نهيم مي و به نظراتشان احترام
 .دهيم اگر چه با ما مخالف باشند مي راها  آن و مؤدبانه جواب

گـذاريم و در   مـي  سپس ميان آنچه كه در آن اختالف جايز است و آنچه ناجايز فـرق 
گيـري نكـرده و    كنيم و قبـل از شـنيدن رأي مخـالف نتيجـه     نمي حكم عجلهصادر كردن 

 .كنيم نمي شايعات را قبول
 كـه  مشـخص  گروهـي  بـراي  فقـط  نه ست،ها انسان ي همه براي دين اين كه دانيم مي و

 .كنند خارج دين از نخواسته كه را كس هر و وارد بخواهند را هرآنكس
 و عقـل  زيرا برداريم كامل طور به را آن توانيم نمي كه حتمي است امري اختالف اينكه و
 .هستند وسيع احكامش و دين علوم معاني، ،ها زبان و است متفاوت ها درك
 .است كرده اشتباه كند متفق فهم و فكر يك با را ها انسان تواند مي كه كند گمان هركس و

 اسـاس  بـر  امـور  و شـود  ها دشمني وسعت و اختالفات ازدياد سبب تواند مي تصور اين

 .شوند مي سنجيده آن نتايج
  شود: داده پرورش ها انسان در جنبه سه بايد گوييم: مي ما

  علمي ي جنبه اول:

 ديني ي  دوم: جنبه
 عقليي  سوم: جنبه

ممكن است شخصي را ببيني كه علم و دين دارد ولي عقـل نـدارد يـا عقلـش كامـل      
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 .كند مي تخريبنيست، اين انسان بيشتر از اينكه اصالح كند 
پس بايد هر سه جنبه را پرورش داد، علم را پروراند، دين را قوي كرد و عقل را بيدار 

 .نمود
 :گوييم كه علم سه مرحله دارد مي بعد از اين به برادران جوان

 اول: حفظ نص

 دوم: فهم معناي آن

 سوم: چگونگي تطبيق اين نص با پيشامدها
كند و معنايش را هم بداند ولي در تطبيـق آن در  زيرا ممكن است انسان نص را حفظ 

 حوادث دچار اشتباه شود
خورد كه: هر كس چنين و چنـان كنـد،    مي همانند زماني كه شخصي به سخن علما بر

پس به او  او كافر يا مبتدع يا مانند آن است و سپس شخصي را ببيند كه آن سخن را گفته
 .دهد مي حكم كفر

 .گذارند مي فرق معين تكفير و مطلق تكفير بين علم اهل كه حالي در
 ايـن  كـه  شخصـي  بـا  كه زماني ولي شده كافر او بگويد چنين كسي اگر گويند: مي ها آن

 شـروط  داراي اشخاص بر حكم تطبيق زيرا كنند نمي تكفير را او شوند مواجه گفته را سخن

 .است موانعي و
 او بـر  نداشـت  موانعي، و داشت را شروط ي همه اگر كنند، مي نگاه و كرده تحقيق سپس

 او بر را حكم اين نداشت را آن از بعضي يا را شروط اين همه اگر و .كنند مي اطالق را حكم

 .كنند نمي صادر
اين وصيت برادري دلسوز است كه دو موضوع از مهمترين مسائلي كه جوانان بيداري 

 با آن مواجهند را در بر دارد

 ضوابط فهم عقيده موضوع اول:

 موضوع دوم: ضوابط برخورد با مخالفو 
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براسـتي   .كنم كه براي نويسنده و خواننده مفيد واقع شود مي از اهللا عزوجل درخواست
 .كه او شنوا و اجابت كننده است وصلي اهللا علي نبينا محمد وآله وسلم

 احمد بن سعد  .استاد دكتر
 عقيدهي  رشته –استاد دانشگاه ام القري 

 هـ 5/6/1421
 
 



 

 

 ي اول:مسأله
 ضوابط فهم عقيده

 .دين اسالم عقيده و شريعت است
 .بخشي كه به اعمال قلبي مربوط است عقيده نام دارد

 .شود شريعت نام دارد مي و قسمتي كه به اعمال ظاهري مربوط
گيرند و  مي قراراست كه اعمال بر آن اي  پايه زيرا بخش اول همان بخش اساسي است

شود و اگر فاسد شد، اعمال نيز  مي اگر اين قسمت درست شد اعمال نيز بإذن اهللا درست
 .شود مي فاسد

به همين دليل شايسته است كه انسان مسلمان بخش قابل توجهي از بحـث و تحقيـق   
 .خود را به امر عقيده اختصاص دهد

ه باشـد، زيـرا روش صـحيح بـه     صحيح همـرا اي  برنامه بايد با روش وها  و اين تالش
 .دهدياري اهللا نتايج صحيح مي

 و مراجعه به سخنان علما صو با تفكر در كالم اهللا عزوجل، سخنان رسول اهللا 
 اسالمي ياريي  از اصول رسيد كه انسان را در فهم صحيح عقيدهاي  مجموعه توان به مي
 .كند مي

  :ها ترين اين پايه از مهم

 صحت عقيده -1

نه  يعني اينكه هدف مسلمان جستجوي حقيقتي باشد كه در كتاب و سنت وجود دارد،
 .درونيش را ثابت كندهاي  جستجوي داليلي كه خواسته

 فرمايد: مي اهللا عزوجل

﴿ ْ ُ ـ ُِ ََۖسآَء َوُ�قِي َُ ُ ََ�َُِن  ۥَ َ ُ�ِِِۡصَ�  َّ َ ْ َۡعُبُدو  ِِ  َّ ِ ْ ن ٓو  َُ ِر
ُ
َ ٓ ةَۚ َوَما ٍُ َكـ ََ ُ ْ َز تُـ ۡۡ ةَ َوُ� ٍُ َزَصـَِ
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 ِٖ َِ ِ   .]٥[البينة:  ﴾٥َوَ�ٍزَِ  دُُِن َۡلَقَي
در حالي كه جز اين بديشان دستور داده نشده است كه مخلصانه و حقگرايانه خداي «

بدانند، و نماز را چنـان كـه بايـد بخواننـد، و      )خود(را بپرستند و تنها شريعت او را آئين 
   .»آئين راستين و ارزشمند اين است و بس .بپردازند )و كمال به تمام(زكات را 

 فرمايد: مي و رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم
لُ  إِنَّامَ « امَ ، األَعْ امَ  بِالنِّيَّاتِ إِنَّ لِّ  وَ ئٍ  لِكُ رِ ا امْ  مَ  .0F1»نَوَ

آورد  مي باشند و شخص آن چيزي را به دست مي ها نيت قطعا قبولي اعمال وابسته به«
 .»نيت كرده باشد كه

 .پس نيت شرط قبول شدن عمل و درستي آن شرط موفق شدن است
 گويد:  مي مطرف بن عبداهللا رحمه اهللا

 .1F2»سالمت قلب وابسته به صحت عمل و صحت عمل وابسته به صحت نيت است«

 وردن به اهللا عزوجل با قلبي خاشعآروي  -2

شناخت حقيقتي كه به دنبال آن است ياري از اهللا سبحانه و تعالي بخواهد كه او را در 
زيرا اگر توفيق اهللا عزوجل همراه بنده نباشد حتما او گمراه شـده و حـق را    و توفيق دهد

هـا   آني  شـود كـه اهللا عزوجـل دربـاره     مـي  كساني همانند بيند و مي  باطل و باطل را حق
 فرموده:

َ َء َُٖ  ﴿ ُُ  ْ ۡو  ََ ْ بَِهاَّ ُُ  ن  َُ  ُ مُِۖ بِي�   ۡۡ َٓ ََِخُذوحُ  ََ  َّ ِد  ۡۡ َّ َُ َز بِي َٓ  ْ ۡو  ََ ۡو ْ ن  َُ ََ  ن  َُ
 َُ بِي َٓ ۚ بِي�  َٓ ََِخُذوحُ  ََ  ِ َ ََ   .]١٤٦[األعراف:  ﴾َۡل
 قسم هر و پيغمبران از ايمعجزه هرگونه و آسماني كتاب از( ايآيه نوع هر اگر و«

 و( هدايت راه اگر و ،آورندنمي ايمان بدان ببينند را )جهاني هاينشانه از اي نشانه

                                           
 .)1907 )، و مسلم (ح1 رواه البخاري: (ح -1

 .)2/199( حلية األولياء -2
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 خود راه را آن ببينند را گمراهي راه كه چنان و ،گيرندنمي خود راه را آن ببينند را )رستگاري

 .»گيرندمي
به همين خاطر است كه اهللا عزوجل به ما دستورداده كه به درگاهش تضرع كنيم تـا او  

 دهد، چنانچه به ما آموخته كه در هـر ركعـت از نمـاز بگـوييم:    راه حقيقت را به ما نشان 

ََقِيَم ﴿ ۡٗ ُِ ۡ ٍَط َز َٰ  .كه اين طلب توفيق از اهللا عزوجل است﴾٦َۡهِدنَا َزَصِ
كرد  مي كه نمازش را با آن شروعوآله وسلم  از جمله دعاهاي رسول اهللا صلي اهللا عيله

 اين دعاست: 
» ، ائِيْلَ َ ربْ بَّ جِ مَّ رَ ةِ، اللَّهُ ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ َ الْغَ املِ ، عَ ضِ األَرْ اتِ وَ وَ مَ اطِرَ السَّ افِيْلَ فَ َ إِرسْ ، وَ ائِيْلَ يْكَ مِ وَ

قِّ بِإِذْ  نَ احلَْ تُلِفَ فِيْهِ مِ ْ ملَِا اخْ ينِ دِ ، اهْ نَ وْ تَلِفُ ْ ا فِيْهِ خيَ انُوْ يْامَ كَ كَ فَ بَادَ َ عِ مُ بَنيْ كُ ْ نْ أَنْتَ حتَ يْ مَ ْدِ ، إِنَّكَ هتَ نِكَ

يْمٍ تَ  تَقِ سْ اطٍ مُ َ اءُ إِىلَ رصِ  .2F1»شَ

و زمـين، و آگـاه از   ها  الهى! پروردگار جبرائيل و ميكائيل و اسرافيل، اى مبدع آسمان«
دنياى پنهان از ديدگان، و مطلّع از جهان عيان، تـو در بين بندگانت در آن چـه كـه در آن  

ات  ف شده است، بـا اراده ورزند، حاكمى، مرا به آنچه كه از حقّ در آن اختال مى اختـالف
  .»كنى مى هدايت كن، چرا كه تو هركس را كه بخواهى به راه راست هدايت

خواهد كه او را به سـوي حقـي كـه مـردم در      مي از پرودگارش صسرور مخلوقات 
 .هدايت كنداند  شناخت آن اختالف كرده

تا او نيز ما را بـه سـوي حقيقتـي كـه      بايد به درگاهش تضرع كرده .و اين دين ماست
 .راهنمايي نمايداند  مردم در آن اختالف كرده

لِ « فرمود: ص اهللا رسول گويد: مي س علي مَّ  قُ ينِ  اللهُ دِ ينِ  اهْ دْ دِّ سَ  .3F2»وَ

 .»استوار نما بگو: پروردگارا مرا هدايت كن و (در اين راه)«

                                           
   .)767) و أبوداود (ح 770صحيح مسلم (ح -1
 .)2725صحيح مسلم (ح  -2



 11 قواعد فهم عقيده و رفتار با مخالف 

شايسته است كه بسيار دعا كرده و به درگاهش گريه و زاري نموده تـا  و هر مسلماني 
 .اهللا عزوجل او را به شناخت حق و عمل به آن، توفيق دهد

  گويد: مي اهللا رحمه تيميه ابن اإلسالم شيخ
 اهللا كالم در كردن نظر به و بخواند را او و نموده فقر احساس اهللا به نسبت بنده كه زماني«

 گشوده برايش هدايت راه كند عادت مسلمان ائمه و تابعين و صحابه كالم و رسولش كالم و

 .4F1»شودمي

 تكيه كردن به قرآن و سنت در جستجو -3

برايش گواهي دهند قبول كند و چيـزي كـه در   ها  آن هر آنچه را كه اين دو يا يكي از
 .توقف كنداش  نيامده دربارهها  آن اين دو يا يكي از

 .اين دو به بطالنش شهادت دهند ترك نموده و از آن روي گردان شودو هر آنچه كه 
 :فرمايد مي اهللا سبحانه و تعالي

﴿ َ 
َ
َ ِِ ٍ ََ ِ ٍِ َّ َُُِ  َل َِ ۡع ََ َُِن  َِ ِمَِۖ� َ ۡۡ ُِ ۡ ُ َز ِ َُ ََُُۡو َوُ�بَ َ

َ َ ِ �َِِ ِ ۡهِدي ز ََ ََۡء َ   ٍَذ  َلُۡق ََ  نَِ  
  َ ۡج

َ
   .]٩[اإلرساء:  ﴾٩� � َكبِ�  زَُهۡم َ
براي رسيدن به ( ها راه ترينكند كه مستقيمبه راهي رهنمود مي )مردمان را(اين قرآن «

برابـر دسـتورات آن) كارهـاي شايسـته و     (سعادت دنيا و آخرت) است، و به مؤمناني كه 
بـه نـام   (پـاداش بزرگـي    )در سـراي ديگـر  (دهد كه براي آنان كنند، مژده ميپسنديده مي

   .»است )بهشت
 .كند مي كارها راهنماييترين  قرآن به برترين و پاكپس 

 فرمايد: مي و

﴿ ْۚ  ُ ََُه ُۖۡ  فَٱن ََ ُُل فَُخُذوحُ َوَما َفَهٮٍُ�ۡم  ُٓ ََ   .]٧[احلرش:  ﴾َوَمآ َء تَٮٍُ�ُم َز
 آورده است اجراء كنيد، و از )از احكام الهي(چيزهائي را كه پيغمبر براي شما «

                                           
 .)5/118الفتاوي ( -1
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  .»بازداشته است، دست بكشيدچيزهائي كه شما را از آن 
 فرمايد: مي و

َّ �َۡشَ�ٍ ﴿ ُّ َو ِِ ََ ُهَد َي فََ� َُ َب ََ ِن َ َِ  .]١٢٣[طه:  ﴾١ََ
 .»هركه از هدايت و رهنمودم پيروي كند، گمراه و بدبخت نخواهد شد«

 گويد:  مي ابن عباس رضي اهللا عنهما
نمايد در اين دنيا و آخـرت   اهللا ضمانت كرده كه هركس قرآن را بخواند و بدان عمل«

 .5F1»ي قبلي را خواندشود و سپس آيه نمي گمراه

  فهم صحابه رضي اهللا عنهم در مسائل اعتقادي حرص بر شناخت -4

از  .سازد مي را از ديگران متمايزها  آن يي بودند كهها ويژگي زيرا اصحاب داراي
  ها: آن ي جمله

 و حـاالت  از .داد مي قرار خطاب مورد مستقيما را آنان قرآن كه بودند نسلي ها آن -الف 
 تصحيح را افكارشان و داده قرار خطاب مورد را احساساتشان گفته، سخن درونيشان مسائل

 .نمود مي
 اسـت  مسـلمانان  الگوي و ها مربي امام كه ص ها انسان سرور كه بودند نسلي ها آن -ب

 .نمود تربيت را ها آن
ها عرب خالص بودند و در زمانشان زبان عربي به باالترين حد خـود رسـيده    آن -ت

 .فهميدند زيرا ذهن و فكرشان پاك بود مي قرآن را بدون تفسيرها  آن بود به همين دليل
 كـرده  فاسد را انسان قلب و سليقه كه انحرافاتي و ها بدعت از ها آن عصر بودن پاك -ث

 .كند مي طمخلو هم با را معاني و مفاهيم و
6Fي بعدي شدها نسل برخي از اسبابي است كه سبب برتري نسل صحابه برها  اين

2. 

                                           
 .)2/381( املستدرکروايت حاكم،  -1

 .)2/263)، اإلعتصام (4/120)، إعالم الموقعين (1/174الفقيه و المتفقه ( -2
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 حرص بر شناخت فهم علماي امت از تابعين و پيروانشان -5

 .دهد مي گواهيها  آن از كساني كه امت به علم، فهم و صالحيت
 و از آنچـه  كـرده قبـول   به آن اقرار كنندها  آن شايسته است فرد مسلمان هر چه را كه

 .دست بكشد رد كرده و نصي از قرآن و سنت بر خالف آن نيستها  آن
 گويد:  مي امام شوكاني رحمه اهللا طالب علم را به كسب معرفت راهنمايي كرده و

طالب علم بايد به فراگيري علم خود را مشغول كرده و خودش را براي كسب علـوم  «
آن قرآن و سنت را بفهمـد و معـاني آن دو را   ي  لهآن اجتهادي كه بوسي .اجتهاد، فارغ كند

و در جستجوي سنت و علـوم آن كوشـش    .را از هم تميز دهديشان ها دليل درك كرده و
كرده تا بتواند صحيح را از ضعيف و مقبول را از مردود تشخيص دهد و در سخن بزرگان 

 7F1»ائمه از سلف امت و خلف آن نظر كند تا به سوي مطلوب هدايت شود

 پرهيز از آراء جديد -6

جديدي كه در ميـان امـت بوجـود آمـده و علمـا آن را انكـار كـرده و         پرهيز از آراي
 .اند بطالنش را بيان نموده

 فرمايد: مي اهللا عزوجل

﴿  ِ ََقِي ۡٗ ٍِ� ُر َٰ ٍَذ  ِص ََ   َ
َ
ِ َوَ َق بُِ�ۡم َعن ا فَٱتَب ََ َََس ََ  َُ ُب ّٗ ْ َز  ُ َّ تََببُِع ۖ َو ُحُ بِيِِ َِۚ ُع َٓ﴾ 

  .]١٥٣[األنعام: 
و منتهـي بـه   (كه من آن را برايتان ترسيم و بيان كردم) راه مستقيم من است (اين راه «

باطلي كه شـما را از  (ي ها راه از آن پيروي كنيد و از )پس .گرددسعادت هر دو جهان مي
 .»سازدپراكنده مي )منحرف و(پيروي نكنيد كه شما را از راه خدا  )امآن نهي كرده

 گويد:  مي مجاهد رحمه اهللا

                                           
 .يةالرسائل المنير عةضمن مجمو 65شرح الصدور  -1
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بِيِِ َِۚ  ﴿ منظور از« َٓ َق بُِ�ۡم َعن  ََ َََس ََ  َُ ُب ّٗ ُ ْ َز َّ تََببُِع  .8F1»و شبهات است ها بدعت ﴾َو

 پرهيز از استعمال اصطالحات نو -7

 .كنند مي استفاده حق اهل و حق از مردم كردن متنفر براي برخي كه
 هـا  آن از را مـردم  تـا  دهنـد  مي نسبت استقامت اهل به را زشتي اوصاف بدعت اهل زيرا

 را نـاروايي  صفات سلم و عليه اهللا صلي اهللا رسول زمان در منافقان كه همانگونه .كنند متنفر

 از را مـردم  تـا  دادنـد  مـي  نسبت عنهم اهللا رضي اصحابش و سلم و وآله عليه اهللا صلي او به

 .كنند بيزار اسالم
 فرمايد: مي ها آن ي باره در عزوجل اهللا و

َُِن ُُ ﴿ َِ ُۖۡهُم َ ُذ ۚٞ َوِم
ُ
َ َُ َ َوَ�ُقُزَُُ  ُه ِِ ُذوَ  ََّ   .]٦١ [التوبة: ﴾...ۡۡ

گوينـد: او سـراپاگوش   آزارنـد و مـي  در ميان منافقان كساني هستند كه پيغمبر را مـي «
 .»)كندچيز را باور مي شنود و همهو راست و دروغ را مي(است 
 فرمايد: مي و

ٓ نَِفُهۡم هُ ﴿ َّ َ
َسَهآُء  َ ّٗ ٓ َء َمَن َز ا َِ مُِن َك ۡۡ نُ

َ
َ ْ  ُٓ ُ ٓ َء َمَن ََّاُ  ََاز ا َِ ْ َك  ُ ُۖ َُ زَُهۡم َء ِم ُم نَذ  لِي

  َُ ُِ ۡعَِ ََ  َّ ٍِ�ن  ََ َسَهآُء َو ّٗ  .]١٣ [البقرة: ﴾١َز
ي مـردم ايمـان   گونـه كـه تـوده   و هنگامي كه بدانان گفته شود: ايمان بياوريد همـان  «
لـيكن   خرداننـد و ايشـان بـي   !؟ هـان خردان ايمان بيـاوريم اند، گويند: آيا همانند بي آورده
 .»دانند نمي

 مردم تا اند داده نسبت را زشتي صفات سنت اهل به و پيموده را راه همين هم بدعت اهل

 .كنند متنفر ها آن از را
  گويد: مي اهللا رحمه حاتم أبي ابن

 نامنـد  مـي  مشبهه را سنت اهل كه است اين جهميه ينشانه گفت: مي كه شنيدم پدرم از«

                                           
 .)134(ح  نةاإلبا -1
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 اهـل  كه است اين مرجئه ي نشانه و ناميده مجبرة را سنت اهل كه است اين قدريه يونشانه

 ايـن  رافضـه  ي نشانه و حشوية را سنت اهل كه است اين معتزله ي نشانه و نقصانية را سنت

 9F1»نامند مي نابته را سنت اهل كه است

گذارنـد تـا    مـي  بعضي از اوصافي است كه اهل بدعت بر اهل سنت و جماعتها  اين
پس شايسته است انسان مواظب باشد و به اين سخنان توجهي  .بيزار كنندها  آن مردم را از

 .نكند

 حرص بر استفاده از الفاظ قرآني و نبوي -8

 خـالي  اشـتباه  از كلمـات  ي بقيـه  و دقيقترند و تر فصيح حقيقت بيان در كلمات اين زيرا

 .نيستند

  گويد: مي اهللا رحمه العز أبي ابن
 .10F2»است نبوي و شرعي الفاظ از استفاده حقيقت بيان در سنت اهل روش«

 شوند مي اصطالحات جديد، نه به صورت كلي رد شده و نه به صورت كلي قبول -9

اصطالحي را كه به كار برده صحيح بود آن را خواهيم، اگر معني  مي از گوينده توضيح
كنيم ولي در كل خودمان از لفـظ شـرعي    نمي كنيم و اگر معنايش باطل بود قبول مي قبول

 .كنيم مي استفاده
 گويد:  مي ابن أبي العز رحمه اهللا

شـود تـا    نمـي  اما الفاظي كه (در قرآن و سنت) نفي و يا اثبات آن نيامده است، گفتـه «
 .»شود مي مشخص شود، و اگر صحيح بود قبولاش  ر گويندهاينكه منظو

 الفاظ هستندترين  اعتقاد به اينكه الفاظ قرآني و نبوي فصيح -10

                                           
 .939ص  ،هل السنة واجلامعةأرشح أصول اعتقاد  -1

 .71 -70  يةشرح الطحاو -2
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 .رسانند مي و اين الفاظ بدون احتياج به واسطه، معني را
 گويد: مي ابن قيم رحمه اهللا

داده است و  و هدايت و رحمت براي مؤمنان قرارها  اهللا عزوجل قرآن را شفاي سينه«
الفاظ و ترين  و عظيمترين  معاني و الفاظش فصيح ترين، روشنترين  لذا معانيش گرانقدر

 :»كند مي مطابق با مراد اين الفاظ هستند، چنانچه اهللا عزوجل در كالمش آن را وصف

﴿ �ً ِٗ ََۡس َن  َٗ َۡ َ
َّ ِجۡئَ�ٍَ  بِٱۡ�ََقِ َوَ ِ ُ  ن ََ َِ ِ تُُنََ  ب

ۡ
َُۡ َّ  .]٣٣[الفرقان:  ﴾٣ َو

به عنوان اعتراض از قرآن و رخنـه از رسـالت و دعـوت    (هيچ مثالي را  )اين كافران(«
كشند، مگر اين كه ما پاسخ راست و درست را، و بهترين وجه و زيباترين به ميان نمي )تو

و بدين وسيله اعتراضات واهي ايشان را پاسـخ داده و  (نمايانيم تبيين و تفسير را به تو مي
 .11F1»)گردانيمباطل مي

 گويد:  مي صنعاني رحمه اهللا
چيـز و  تـرين   قابـل فهـم   يقينا كالم اهللا و كالم رسولش صلي اهللا عليـه و آلـه وسـلم   «
ترين  سخن و شيرينترين  باشد زيرا به اتفاق، بليغ مي ترين راه براي رسيدن به هدف كوتاه

 .12F2»فهميدن و سود بردن استراه براي ترين  ست و نزديكها گوش كالم براي دهان و

 اهللا عزوجل است بفهمدي  از قرآن و سنت آن چه را شايسته -11

 فرمايد: مي اهللا عزوجل

َُ َۡ�َِصُ� ﴿ ِِي َٗ َُ َز ءۖٞ َوُه ۡ ََ  َِ َِِۡ ِِ ََ َك ّۡ   .]١١[الشوری:  ﴾١لَ
 .»هيچ چيزي همانند خدا نيست و او شنوا و بيناست«

هيچ چيزي از مخلوقـاتش مثـل او نيسـتند و او سـبحانه و     كند كه  مي اهللا عزوجل بيان
 خويش صفت سمع و بصر را اثبات تعالي نيز مانند مخلوقاتش نيست و سپس براي ذات

                                           
 .)1/63( خمترص الصواعق املرسلة -1

  .38ص  تيسير اإلجتهاد -2
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 .كند مي
كنيم و اعتقاد داريـم   مي و افعال اهللا عزوجل را براي او اثبات در نتيجه اسماء و صفات

 .نيستندهمانند اسماء، صفات و افعال مخلوقات ها  اينكه 
 گويد:  مي نعيم بن حماد رحمه اهللا (شيخ امام بخاري)

هركس اهللا را به چيزي از مخلوقاتش تشبيه كند، قطعا كفر ورزيده و هر كس صفاتي «
را كه اهللا خودش را با آن وصف نموده انكار كند قطعا كفر ورزيده زيرا در صفاتي كه اهللا 

را براي وصف اهللا به كـار بـرده تشـبيه    خود را با آن وصف نموده و رسولش آن  عزوجل
 .13F1»وجود ندارد

 اينكه در مورد امورغيبي با احتياط كامل رفتار كند -12

 .نكند اثبات را خرافاتي يا نكرده نفي را حقيقتي اينكه تا
 دليـل  كـه  اسـت  چيزي خرافات و شود ثابت صحيح دليل طريق از كه است چيزي غيب

 .ندارد صحيحي
 مايد:فر مي عزوجل اهللا

ۡ�َبۛ َِي ِ� ُهد   ١ زٓٓم ﴿ ََ  َّ ََقَِ� ى َ�ٍزَِ  َلِۡكَ�ٍُب  ُِ ِۡ ِ َُ   ٢َل ُِ َُُۖ  بِٱۡلَغۡيِب َو�ُقِي ِم ۡۡ َُِن ُُ َِ َ
ةَ  ٍُ ََۡ�ٍُهۡم ُُۖسُِقَُ   َزَصَِ َّ ََ ا  َِ   .]٣ – ١ [البقرة: ﴾٣َوِر

آن كساني كـه   ؛اين كتاب هيچ گماني در آن نيست و راهنماي پرهيزگاران است -الم«
خوانند، و از آنچه بهره آنان ي شايسته ميدارند، و نماز را به گونهبه دنياي ناديده باور مي

 .»بخشندايم ميساخته
 فرمايد: مي و

ِۡۚمۚ نَِ  ﴿ ََ زََ  بِ َِ ِع ّۡ ُُ َما لَ ۡق ََ  َّ ُۖۡ  َو ََ   َ ََ   َِ�ٰ ََ ْو
ُ
َ ّ ُُ َۡ َد  َ َوَۡلُس ََ ََ َوَۡ�َ ِۡ َٗ َز

ّ   ُٔ َمۡ�    .]٣٦ [اإلرساء: ﴾٣ ُ

                                           
 .٩٣٦ ، صاجلامعةو هل السنةأعتقاد ارشح أصول  -1
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 )انسان در برابـر كارهـائي كـه   (گمان بي .روي مكن كه از آن ناآگاهياز چيزي دنباله«
مورد پرس و جـوي از آن   )دهندو ساير اعضاء ديگر انجام مي(چشم و گوش و دل همه 

 .»گيردقرار مي

 آن نيستي  عدم ورود عقل در قضايايي كه در حيطه -13

 .افتد مي توان عقل محدود است و اگر از حد خود تجاوز كرد در هالكتزيرا 

  گويد: مي خلدون ابن
 نيسـت  آن در دروغي و بوده يقيني آن احكام و است صحيح سنجش براي ابزاري عقل«

 كه چيزي هر و الهي صفات حقايق نبوت، حقيقت آخرت، توحيد، كه داشت انتظار نبايد اما

 .14F1»است محال اي خواسته اين زيرا سنجيد آن با بتوان را است عقل ي محدوده از خارج
 ها آن به كند مي مطالعه عقيده موضوع در كه كسي است شايسته كه بودند اصولي ها اين

 .برسد حقيقت به اهللا شاء إن تا داشته توجه

                                           
  .٣٦٤ص املقدمة -1



 

 

 موضوع دوم:
 ضوابط برخورد با ديگران 

نيازمنـد اسـت تـا حركـاتش را     هـايي   براي تعامل با ديگران به ضـابطه انسان مسلمان 
 .تصحيح كرده و او را از افتادن در اشتباه مصون بدارد

 در ادامه برخي از اين ضوابط كه از قرآن و سـنت و كـالم علمـا اسـتنباط شـده ذكـر      
 .شود مي

 تعظيم حرمات مسلمانان -1

 .دمباح شواي  شبهه نبايد حرمت مسلمان با هر
حرمت جان و مال مسلمانان از طريق قرآن، سنت و اجماع امـت بـه اثبـات رسـيده و     

 .كوچك يا اختالفي به آن تعرض شود برحذر بودي  بايد از اينكه با هر شبهه
قرآن كريم نسبت به حرمت خون، آبرو و مال مسلمان در بيش از چند آيه تأكيد كرده 

 فرمايد: مي باشد كه مي قول اهللا عزوجلها  آني  و از جمله

َُۡص ﴿ ََ َُۡمۢ� ِ�ََ�ٍَِٖ   ََ ْ  ُ   تُِصيُب
َ
َ ْ  ُٓ ُۖ ََبََي ََ ُقۢ بَََِبَ   ِٓ ۡم فَا ُُ ْ نِ  َجآَء  ُٓ ُۖ َُِن َء َم َِ َها َ َّ َ

ۡ ٰ�َ ْ ُ بُِح
َُۡم َ�ٍِدمَِ�  ِۡ َع ََ ٍ َما  َ   .]٦[احلجرات:  ﴾٦ََ

ي اگر شخص فاسقي خبري را به شما رسـانيد دربـاره   !ايداي كساني كه ايمان آورده« 
از حال و احوالشان و شـناخت راسـتين   (بدون آگاهي  -آن تحقيق كنيد، مبادا به گروهي 

   .»ي خود پشيمان شويد) آسيب برسانيد، و از كردهايشان
 و اين سخن اهللا عزوجل:

ُۡوٞ مَِ ﴿ ََ َۡ َخ ۡٗ َ � َّ  ْ ُ ُۖ َُِن َء َم َِ َها َ َّ َ
ۡ آءٞ َمِن َ�ٰ َٗ ِ � َّ ُۖۡهۡم َو � َمِ ُ ْ َخۡ�    َُُ�ُنُ

َ
َ ٰ ََ ٍ  َع ُۡ ن ََ

 �َِ ََ ۡلَ�ٍِب� بِۡئ
َ
ْ بِٱۡ� و  َُ َۖابَ ََ  َّ ُ�ۡم َو َٗ نُس

َ
َ ْ ٓو  َُ ِِ ِۡ َّ تَ ُۖۡهَنۖ َو � َمِ   َُُ�َن َخۡ� 

َ
َ ٰ ََ آء  َع َٗ ِ َ ُم � ۡٓ
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ُ
َُۡب فَأ ََ ٍِنإ َوَمن لَۡم  ََ ُ ِ

ۡۡ ََۡعَد َ ُُق  ُٗ َُ  َۡلُس ُِ ِ ٍِ ََ ٰ�َِ  ُهُم َل ََ   .]١١[احلجرات:  ﴾١ْو
 كنند، استهزاء را ديگري گروه شما مردان از گروهي نبايد !ايدآورده ايمان كه كساني اي«

 از آنان بساچه زيرا كنند، استهزاء را ديگري زنان زناني نبايد و باشند، اينان از بهتر آنان شايد

 بـا  را يكـديگر  و ندهيـد،  قرار عيبجوئي مورد و نزنيد طعنه را همديگر و باشند، خوبتر اينان

 آوردن، ايمـان  از بعـد  است، بد چه )مسلمان براي( .مناميد و مخوانيد ناپسند و زشت القاب

 بـد  القـاب  بـه  و كـردن،  عيبجوئي و زدن طعنه و تمسخر، بر دالّ( آلودگناه و ناگوار سخنان

 و برندارنـد  دسـت  )اقـوالي  و اعمـالي  چنين از( كه كساني !راندن زبان بر و گفتن )خواندن
 مردم گرداندن ملقب و ها، گيريخرده با و نيشدار، سخنان با و( ستمگرند ايشان نكنند، توبه

   .»كنند)مي ظلم ديگران به آميز،توهين و زشت القاب به
 عزوجل: اهللا سخن اين و

﴿ ْ ُ َََُِب ُ ْ َۡج ُۖ َُِن َء َم َِ َها َ َّ َ
ۡ ٰ�َ َّ ُ ْ َو ـ ُٗ َٗ َ ََ  َّ ـَنِ نِۡۡـٞمۖ َو  َّ ََۡعـَ  َل َنِ نَِ   َّ � َمَِن َل َكَِ� 

 ِ ۚ ن َ َّ َ ْ ُ ُق ََ ُحُۚ َوَ ُِ َُ َِۡه ا فََك  َ ِخي ِ َمۡي
َ
َم َ ۡ�َ َُ ُُ ۡ

  َُأ
َ
ۡم َ ُُ ُد ََ َ

ُبِّب َ
َ
َ ۚ ا ًِ ۡع ََ ُ�م  ُِ ۡع ََ ََب  ۡغ ََ  َ

يٞم  َِ ََ  ٞٞ  َُ َ تَ َّ   .]١٢ [احلجرات: ﴾١َ
 هـا  گمـان  بپرهيزيد، كه برخـي از  ها گمان از بسياري از !ايداي كساني كه ايمان آورده«

آيا هيچ يك از  ؛دري نكنيد، و يكي از ديگري غيبت ننمايدگناه است، و جاسوسي و پرده
ي شـما از مـرده  به يقين همـه  ؟ي خود را بخوردهشما دوست دارد كه گوشت برادر مرد

از خـدا   )از آن بيزاريد، غيبت نيز چنين است و از آن بپرهيزيد وو (آيد خواري بدتان مي
   .»پذير و مهربان استگمان خداوند بس توبهپروا كنيد، بي

اي برادر مسلمان ببين كه چگونه اهللا عزوجل هويت مسلمان را در حصاري از احكام 

َها ﴿ هدد مي و مخصوصا مومنان را با وصف ايمان مورد خطاب قرار .قرار داده است َّ َ
ۡ ٰ�َ

 ْ  ُ ُۖ َُِن َء َم َِ  .از اهميت اين امر و نهي مطمئن شوند تا ﴾َ
 .احاديث آمده تا اين مسئله را تأكيد كندها  و سنت نيز با ده

 كنم: اكتفا ميها  آن كه به يكي از
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فرمود: ما اش  الوداع خطبه خواند و در خطبه حجـةرسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم در 

 ماهي هستيم؟در چه 

 .صحابه گفتند: اهللا و رسولش داناترند
 فرمود: آيا ماه ذي الحجه نيست؟

 .گفتند: آري
 سپس فرمود: اينجا چه سرزميني است؟

 .گفتند: اهللا و رسولش داناتر است
 نيست؟ حرم سرزمين اينجا آيا فرمود:

  .گفتند: آري
 سپس فرمود: امروز چه روزيست؟

 .داناترندگفتند: اهللا و رسولش 
 فرمود: آيا روز قرباني نيست؟

  .گفتند: آري
 سپس فرمود: 

، اموال و آبروي شما بر يكديگر حرام است همانند حرمت ايـن روز در  ها خون همانا«
 15F1»اين سرزمين و در اين ماه

كـرد سـكوتي    مـي  و رسول اهللا صلي اهللا عليه وآله و سلم زماني كه از صـحابه سـؤال  
 .خواهد نام موارد سؤال شده را عوض كند مي رفت، مي ايي كه گماننمود تا ج مي طوالني

 سپس به ادب صحابه رضي اهللا عنهم اجمعـين بنگـر كـه چگونـه بـا وجـود دانسـتن       
 موكـول  صبا نهايت احترام در برابر رسول اهللا، علـم آن را بـه اهللا و رسـولش     ها جواب

 .كردند مي

                                           
 .)1679)، صحيح مسلم (ح 4406صحيح بخاري (ح  -1
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مكـان و بـا   تـرين   خـون، مـال و آبـروي مسـلمان را در گرامـي     و اين حديث حرمت 
 .كند مي ارزشترين زمان تأكيد

 گويد:  مي شيخ اإلسالم ابن تيميه رحمه اهللا
اصل اين است كه خون، مال و آبروي مسلمانان بر يكـديگر حـرام اسـت و تنهـا بـا      «

 .16F1»شود مي حالل صاهللا عزوجل و رسولش ي  اجازه
 گويد:  مي و شوكاني رحمه اهللا

وارد ي  ، سنت و اجماع ثابـت اسـت و صـيغه   قبال گفتم كه حرام بودن غيبت با كتاب«
شود و حالل كـردن   مي سنت عام است و شامل هرفردي از افراد مسلمان شده در قرآن و
براي فردي از افراد جايز نيست مگر با دليلـي كـه ايـن عمـوم را      ها مكان آن در مكاني از

و  دروغ بستن بر اهللا كند و اگر دليلي وجود داشت كه چه بهتر و اگر نه اين سخن، خاص
 .17F2»باشد مي بدون داشتن حجتي از جانب او حالل كردن حرام اهللا

 .كني پرهيز كن حالل خدا را حراماي  شبهه اي مسلمان از اينكه به خاطر اختالف يا

  مسلمان نيز انساني است كه ممكن است اشتباه كند -2

بلكه اگر نيتش رسيدن به حق بوده به  اهللا عزوجل نيز گناه اشتباه كردن را از او برداشته
 .دهد مي او پاداش

 روايت شده كه وقتي اين آيه نازل شد: سو از ابن عباس 

نسُ ﴿
َ
َُۡبُدو ْ َما ِ�ٓ َ ۖ ن   ُ َّ ۡبُ�م بِ ِ َ ِٓ ُحُ ُبَا ُۡس ُُ ۡو 

َ
ُ�ۡم َ   .]٢٨٤[البقرة:  ﴾ِٗ

اگر آنچه را كه در دل داريد آشكار سازيد يا پنهان داريد، خداونـد شـما را طبـق آن    «
 .»كندمحاسبه مي

ي اصحاب چيزي ايجاد شد كه تا به حال ماننـد آن ايجـاد نشـده بـود، پـس      ها دل در

                                           
 .)283/ 3الفتاوي ( -1

 .) جمموعة الرسائل املنريية٥٠رفع الريبة ( -2
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يعني شـنيديم، اطاعـت كـرديم و     فرمود: بگوييد: سمعنا و أطعنا و أسلمنا صرسول اهللا 
يشـان انـداخت و ايـن    ها دل گويد: بعد از اين، اهللا ايمان را در مي ابن عباس .تسليم شديم

 آيه را نازل نمود:

ِۡ وََعَِۡيَها ﴿ َب َٗ َعَهاۚ زََها َما َك ۡٓ َّ ُو ِ ا ن ًٗ ُ َفۡس َّ َ ُُ ِ َِ َۡ ِخۡذنَآ َّ َُُ� َّ تُ َۖا  �َ ََ   ِۡ َب َٗ بَ ُۡ َما َ
 ۚ نَا

ۡ
ۡخَطۡ

َ
ۡو َ

َ
َۖآ َ ّ ِٗ َ  .]٢٨٦[البقرة:  ﴾نِ  �

گاه باالتر از ميزان و هيچ(كند خداوند به هيچ كس جز به اندازه توانائيش تكليف نمي «
انجام دهد براي  )نيكي كه(انسان) هر كار  .خواهدقدرت شخص از او وظائف و تكاليف نمي

اگر ما فراموش  !پروردگارا .بدي كه) بكند به زيان خود كرده است(خود انجام داده و هر كار 
 .»)و مورد مؤاخذه و پرس و جو قرار مده(مگير  )بدان(كرديم يا به خطا رفتيم، ما را 

 اهللا فرمود: انجام دادم

َۖآ نِۡ�  ﴿ ُۡ َعَِۡي ِِ ۡ�َ َّ َۖا َو �َ ا ََ َِ ۚ � َك َۖا ِ َُِن ِمن َلۡبِ َِ َ َ ََ  ُ ََُ ِۡ َ ََ﴾.  
به خاطر (ما مگذار آن چنان كه  )دوش(را بر  )تكاليف دشوار(بار سنگين  !پروردگارا«

  .»كساني كه پيش از ما بودند گذاشتي )دوش(بر  )گناه و طغيان
18Fفرمود: انجام دادم

1. 
اشـتباه كـرديم مـا را مؤاخـذه     و اهللا به ما آموخت تا از او بخواهيم كه اگر فراموش يا 

 .ننمايد، سپس دعاي ما را قبول نمود و گناه فراموشي و اشتباه را از ما برداشت
خبر داد كسي كه براي رسيدن به حقيقت اجتهاد كند اگـر اشـتباه    صبلكه رسول اهللا 

 .شود مي كرد يك اجر و اگر به حقيقت برسد دو اجر نصيبش
 فرمايد: مي  صلي اهللا عليه و سلمرسول اهللا

ا« مَ  إِذَ كَ اكِمُ  حَ دَ  احلَ تَهَ ابَ  ثُمَّ  فَاجْ هُ  أَصَ لَ ، فَ انِ رَ ا أَجْ إِذَ مَ  وَ كَ دَ  حَ تَهَ طَأَ  ثُمَّ  فَاجْ هُ  أَخْ لَ رٌ  فَ  .19F2»أَجْ
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 دسـت  بـه  پـاداش  دو باشـد  صحيح حكمش و كرده حكم اجتهاد روي از حاكم (هرگاه

 .شود) مي نصيبش پاداش يك كند اشتباه و كرده حكم اجتهاد روي از هرگاه و آورد مي
  گويد: مي اهللا رحمه تيميه ابن اإلسالم شيخ

 اشـتباه  كـه  هسـتند  مجتهديني است: دليل با همراه تأويالتشان كه محض تأويل اهل اما«

 و حـق  راه در اجتهـاد  در كـه  نيتي حسن خاطر به و است بخشش قابل اشتباهاتشان و كرده
ا فرمايـد:  مـي  ص اهللا رسـول  كـه  همانگونه گيرند مي پاداش اند داشته آن زا پيروي ـمَ  إِذَ كَ  حَ

اكِمُ   .20F1»...احلَ

اشتباهي برسد إن شاء اهللا ي  پس هركس كه در شناخت حقيقت تالش كرده و به نتيجه
كرده  توانش مكلفكند و شايسته نيست كه او را بيش از  مي پاداش خود را از اهللا دريافت

 .يا سرزنش كنيم، ولي بيان اشتباه و آگاه ساختنش مانعي ندارد

 با ديگران به طريقه اي رفتار كند كه دوست دارد با خودش رفتار شود -3

 فرمايد: مي صرسول اهللا 
نُ  الَ « مِ ، يُؤْ مْ كُ دُ تَّى أَحَ ِبَّ  حَ يهِ  حيُ َخِ ا ألِ ِبُّ  مَ هِ  حيُ سِ  .21F2»لِنَفْ

پسندد براي بـرادرش نيـز    مي آورد يكي از شما تا اينكه هر آنچه براي خود نمي (ايمان
 .بپسندد)

 گويد:  مي ابن صالح رحمه اهللا
پسـندد بـراي بـرادر     مي شود تا اينكه هر آنچه براي خود نمي ايمان يكي از شما كامل«

است كـه بـراي بـرادرش نعمتـي     مسلمانش نيز بپسندد و اين كار در صورتي امكان پذير 
يعنـي   .همانند نعمت خود را بپسندد البته تا جايي كه براي خودش مزاحمت ايجاد نشـود 

ي خودش را كم نكند و اين كار براي قلـب  ها نعمت از نعمت رساندن به برادرش چيزي
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اهللا عزوجـل مـا و    .سالم بسيار آسان است ولي براي قلب دغل كار سخت و دشوار است
 .22F1»برادرانمان را از آن حفظ كندي  همه

 گويد:  مي و كرماني رحمه اهللا
دانـي بـراي    مـي  را كه براي خود بدها  ايمان اين است كه هر آنچه از بديي  از جمله«

يـك چيـز مسـتلزم     برادرت نيز بد بداني و آن را به ياد او نياوري زيرا محبت نسـبت بـه  
مطلب در حديث به خاطر عدم نيـاز بـه   ناپسند دانستن نقيض آن است و ذكر نشدن اين 

 23F2»ذكر آن است

او ناراضـي باشـد بـه     كسي كه براي برادرش خوبي بخواهـد و از بـدي رسـاندن بـه    
او در واقع بدي كردن به اوست و به جاي اينكار او را  گويد زيرا آزردن نمي برادرش ناروا

 .ان استايمي  كند و اين كار نشانه مي دوست داشته و خوبي هايش را بيان

 شرع نيست ،فهم انسان -4

به خاطر علم يا باال بودن ها  خواهد باشد؛ ممكن است فهم بعضي مي اين انسان هر كه 
هـا   ايـن بهتر از فهم ديگران باشد ولـي بـا تمـامي     هوش و يا اخالص و يا چيزهاي ديگر

آن بـا   فهمي بشري است و جايز نيست كه ديگران را به قبول آن وادار كرده يا بر اسـاس 
 .ديگران دوستي و دشمني كند

 مسايل علمي دو نوع هستند: 

آن نصوص صحيح وارد شـده و بـه همـين خـاطر بايـد از آن      ي  نوعي كه در باره •
 .پيروي كرد

آن نصي وجود ندارد بلكه توضيح آن توسط عالمي بيان شده ي  و نوعي كه درباره •
واجب  كردن از اين نوعو ممكن است عالم ديگري خالف آن را بگويد و، پيروي 
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 .بهره جست توان از آن مي بلكه نيست
 گويد:  مي ابن قيم رحمه اهللا

كـه   -تفاوت ميان حكم نازل شده كه پيروي از آن واجب است و حكم تفسير شـده  «
حكمي اسـت كـه اهللا    باشد كه حكم نازل شده مي ، اين-نهايتش جواز پيروي از آن است
نموده و با آن ميان بندگانش حكـم كـرده اسـت و حكـم     عزوجل آن را بر رسولش نازل 

باشـد كـه    مـي  اما حكم تفسير شده، اقوال مجتهدان .كسي است، كه حاكمي جز او نيست
شـود زيـرا    نمي پيروي از آن واجب نيست و اگر كسي با آن مخالفت ورزيد كافر يا فاسق

كه اين حكم از اند  است بلكه گفته صكه اين حكم اهللا و رسولش اند  صاحبان آن نگفته
 24F1»...خواهد بپذيرد مي اجتهاد ما است و هر كس كه

  گويد: مي اهللا رحمه شوكاني و
 است، حرام كه بگويد ديگري و است حالل چيز اين كه بگويد مجهتدين از يكي هرگاه«

 25F2»ندارد اولويت ديگري بر دو اين از كدام هيچ

  شود مي علما در آن اختالف دارند آسان گرفتهدر مورد مسائلي كه  -5

اتفاق نظر وجود دارد اگر پوشيدگي نداشته باشند، درگيـري  ها  آن بيشتر مسائلي كه در
 .آيدبر سرآن به وجود نمي

بعد از اينكه اتفاق نظر مسلمانان را چه سني و چـه بـدعتي در    شيخ اإلسالم رحمه اهللا
 گويد:  مي يان كردهمورد اركان ايمان و اركان اسالم ب

وعيد يا معاني بعضـي از اسـماء بـه     بعد از اينها، اختالفشان در مورد بعضي از احكام«
 26F3»نسبت آنچه در آن متفقند امر ناچيزي است
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  تعصب نداشتن نسبت به اقوال علما: -6

زيرا سخن عالم شرع نيست كه تعصب نسبت به آن واجب باشد و ممكن اسـت ايـن   
 .باشد يا باطل سخن صحيح

پس تعصب نسبت به هيچ سخني جايز نيست مگر اينكه موافق قرآن و سنت باشـد و  
  .در اين حالت ديگر تعصب به قرآن و سنت است نه تعصب به قول عالم

ولي تعصب  .زيرا علما بسيارند تعصب به علما باعث تفرقه و درگيري ميان امت شده 
  .شود زيرا قرآن و سنت يكي هستند مي به قرآن و سنت سبب اتحاد امت

 گويد:  مي شيخ اإلسالم ابن تيميه رحمه اهللا
را در تمامي دستورات، يـا تصـديق هـر     صهر كس اطاعت كسي غير از رسول اهللا «

واجب بداند و به عصمت او در تمام مسائل ديني اي كـه امـر كـرده     آنچه را كه خبر داده
برابر دانسته و در نتيجه او را با رسول  صباشد، آن شخص را با رسول اهللا اعتقاد داشته 

اهللا در تمامي خصوصيات رسالت يكسان كرده است، حال چه اين شخص صحابه رضـي  
يا افـراد  يا بعضي از أئمه، مشايخ، حكام و پادشاهان  ،صيا خويشاوندان پيامبر  اهللا عنهم

  27F1»ديگري باشد
با اين حال تعصب نسبت به سخن عالم و دشمني با مخالفان او جايز نيست چـرا كـه   

هدف يك مسلمان پيروي از سخني است كـه   اين كار ادعاي معصوم بودن آن عالم است
 .داراي دليل باشد نه تعصب نسبت به شخص عالم

كـه دليـل    كنيم و با سخنانشان يم دعاها  آن علماي امت همگي علماي ما هستند، براي
را هايمـان   كنيم بلكه سـينه  نمي گيريم و مخالفانشان را گمراه ندانسته و متهم مي دارد انس

 .كنيم مي مناظرهها  آن مقابل اختالفاتشان گشوده و با نيكي با
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 عدم استعمال قدرت در به كرسي نشاندن اقوال و مذاهب -7

و ضايع كردن حق بندگي او در مسيري اسـت كـه    زيرا اين كار ظلم نسبت به مخالف
 .با اجتهاد به آن رسيده است

 شيخ اإلسالم ابن تيميه رحمه اهللا در بيان انواع اختالفات و درجات اختالف كننـدگان 
 گويد:  مي

و بر اسـاس   كساني كه قول بدعت خود را سبب رها كردن جماعت مسلمانان نكرده«
از نوع خطا و اشتباه بوده و اهللا عزوجل چنين ها  آن تبدع كنند، نمي دوستي و دشمني آن

 بخشد مي خطاهايي را از مؤمنان

يي را از روي هـا  سخن در اين اشتباهات افتاده و كهاند  سلف بودهي  و بسياري از ائمه
 .كه مخالف آن چيزي است كه در قرآن و سنت به اثبات رسيده استاند  اجتهاد گفته

مخالفان خود والء و براء دارند و جماعت مسـلمانان را متفـرق   برخالف كساني كه با 
را حـالل  هـا   آن كافر يا فاسق دانسته و جنگ بـا  كرده و مخالف آراء و اجتهادات خود را

 28F1».اين افراد تفرقه انداز و اختالف بر انگيز هستند .كرده اند

ي  ف را از دايـره اخـتال ي  از طرفي ديگر اجبار در پذيرفتن اقوال با زور و قدرت قضيه
كشاند، اختالف را عميق تر كرده، بذر تفرقه  مي اختالف پنهانيي  اختالف ظاهري به دايره

 .آورد مي كاشته و در مخالف احساس بي انصافي پديد را
 .شوند مي اجتماع متولد درون يكها  و اينجاست كه احزاب و گروه

 مراعات طبيعت بشري -8

ي مختلف خلقـت نمـوده و بـراي هـر كـدام      ها صورت اهللا عزوجل مخلوقاتش را در
 را در مورد فهم يك چيز ناممكنها  آن متفاوتي قرار داده كه اتفاقهاي  امكانات و ظرفيت

  .سازد مي
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و به همين خاطر بايد اختالفات را قبول كرده و با دليل آوردن و گفتگو سـعي در كـم   
 .كردن آن كنيم، نه با زور و قدرت

 نويسد:  مي خود بر رازيي  ن تيميه رحمه اهللا در رديهشيخ اإلسالم اب
اقوال او به صورت عمدي براي نصرت باطل گفته نشده است، بلكه او اقوالش را بـر  «

گفته پس هرگاه  مي يافته مي ي عقلي كه در جستجوهاي خويش به آن دستها دليل اساس
 كند آن را بيان مي باطلرسيده كه به نظرش سخن فالسفه را  مي در مسائل عقلي به چيزي

شـده، در   مـي  كرده زيرا عادت او جستجوي مطلق در هرچيزي بوده كه برايش آشـكار  مي
 ديـده  مـي  كـالم فالسـفه را   و در آن قابليت ذم رسيده مي نتيجه از هرچيزي كه به فكرش

 .كرده مي همچنين با ديگران نيز به همين ترتيب رفتار .كرده مي استفاده
گفتـه و در   مـي  كنند كه او عمدا سخن باطـل  مي ظن داشته يعني فكربرخي به او سوء 

 حالي كه اينچنين نيست بلكه او در حد علم، جستجو و تفكر خـود تـا جـايي كـه بـه آن     
 »...گفته مي رسيده، سخن مي

 گويد:  مي تا آنجا كه
و اگرچه اين نقص نهايت كوشـش صـاحب آن بـوده و قـدرت از بـين بـردن آن را       «

اگر با تمام توان اجتهاد كرده، عجز براي او عذري در مقابل اينكه اهللا عزوجـل او  نداشته، 
 .29F1»...باشد مي را عذاب نكند

 عدم رنگ دادن مسائل ديني با طبيعت بشري ما -9

ي بشري از طبيعت تند، منفعل و كم تحمل تا طبيعت آرام و خونسرد و ها طبيعت زيرا
و بلكه صـدها و هـزاران طبيعـت وجـود     ها  نيز ده ودر ميان اين د .باتحمل متفاوت است

 .اما طبيعت دين و احكام ديني در قضاياي مشابه يكي است .دارد
برخورد مردم با اين احكام و تطبيق آن در واقعيـت و اسـتفاده از ان در حـوادث بـر      
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اساس طبيعت بشري متفاوت است و به همين دليل بايد به شدت از خلط احكام شـرعي  
 .ي بشري بر حذر بودها تطبيع با

 نشسته، در حـالي كـه مـردم در مسـجد نمـاز      به عنوان مثال: انساني كه بيرون از خانه
 انجـام داده كـه مسـتحق عقـاب     گناهكـار اسـت و كـاري    خوانند، از نظر شرع فردي مي
 .باشد مي

تواند جلوي خود را بگيرد، و بـه او   نمي تندخو از كنار او عبور كند زماني كه شخصي
گويد و زماني كه شخصي نرم خو از كنارش بگذرد شايد به خـاطر   مي بد و بيراه و دشنام

 .مگر افراد اندكي كه خالف اين را انجام دهند او را نصيحت هم نكند عذرتراشي
باشند و صحيح اين است كـه برخـورد، شـرعي باشـد نـه       مي و هر دو برخورد، اشتباه

 .ر بايد با خوبي و نرمي نصيحت شوداين انسان خالفكا .براساس طبيعت و خو

 صادر نكردن حكم نسبت به مردم از روي گمان -10

دهـد و   مـي  كارهايي است كه انسان انجامترين  مردم از خطرناك  حكم كردن در مورد
زيرا انسان در روز قيامـت   .به همين خاطر بايد بيشترين احتياط را در اين زمينه انجام داد

كنـد   مـي  شود ولي نسبت به حكمي كه بر ديگـران  نمي ران محاسبهاز حكم نكردن بر ديگ
 .محاسبه خواهد شد

بايد  در اين حالت هم .پس صادر نكردن حكم بهتر است، مگر اينكه انسان ناچار باشد
تالش خود را كرده و اهللا را درنظر بگيرد و تمـام احتيـاط خـود را بـه خـرج داده تـا بـه        

 .حقيقت و راه درست برسد
 فرمايد: مي عالياهللا ت

َنِ نِۡٞۡمۖ ﴿ َّ ََۡعَ  َل َنِ نَِ   َّ � َمَِن َل ُ ْ َكَِ�  َََُِب ُ ْ َۡج ُۖ َُِن َء َم َِ َها َ َّ َ
ۡ   .]١٣[احلجرات:  ﴾َ�ٰ

 هـا  گمـان  بپرهيزيد، كه برخـي از  ها گمان از بسياري از !ايداي كساني كه ايمان آورده«
 .»گناه است
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 فرمايد: مي صو رسول اهللا 
مِي الَ « رْ لٌ  يَ جُ الً  رَ جُ ، رَ وقِ سُ الَ  بِالفُ يهِ  وَ مِ رْ ، يَ رِ فْ تْ  إِالَّ  بِالكُ تَدَّ ، ارْ يْهِ لَ ْ  إِنْ  عَ نْ  ملَ بُهُ  يَكُ احِ  صَ

لِكَ  ذَ  .30F1»كَ

فسق يـا كفـر) بـه    (كند مگر اينكه  نمي هيچ شخصي، ديگري را به فسق يا كفر متهم«
 .»شخص چنين نباشدگردد، اگر آن  مي خودش باز

 عذر آوردن براي خطاي مسلمان -11

و با دليل ثابت شود كه اين سخن يا عمل  اگر مسلمان سخني گفته يا عملي انجام دهد
اشتباه بوده، شايسته است كه براي او عذري آورد كه احتمال داشته به خاطر آن، اين كـار  

 .يا سخن از او سرزده باشد
گويـد كـه عـذر آن اجتهـاد      مي يي سخنها بدعت اهللا از شيخ اإلسالم ابن تيميه رحمه

 باشد:  مي اشتباه
كند ولي به خاطر اجتهادش  مي بله چه بسا شخصي كه در مسائل دين تفسير اشتباهي«

و صـحيحش شـامل اجـر     آن بخشيده شده خطاي اجتهادي كه در شرع .شود مي بخشيده
 31F2»از او در اين تفسير جايز نيست ولي پيروي .است

 گويد:  مي و
و اگر چه بسياري از عبادت كاران، علما، حكام و يا كساني كه (به علت نداشتن دليل «

يي كـه  ها بدعت از شده،به خاطر اينكه كارشان از روي اجتهاد بوده صحيح) سخنشان رها
فهميـدن   براي ما قابل قبول نيست زيرا هـدف ها  آن معذور باشند، سخناند  بوجود آورده

بسيار راستگو باشند زيرا شـرط نيسـت   هايي  حتي اگر اين افراد، انسان دليل صحيح است
در  و اگر ما اين كار را انجام دهيم و كارهاي شخص راستگو صحيح باشدها  كه تمام گفته

                                           
 .)6045صحيح بخاري (ح  -1
 .)268( المستقيم اقتضاء الصراط -2
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و ايـن مطلبـي    .ايـم  را در مقام رسول اهللا صلي اهللا عليه وآله و سـلم قـرار داده  ها  واقع آن
 .32F1»بسيار وسيع است

 گويد:  مي صبدعت مولود نبوي  ي و درباره
بزرگداشت تولد رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم و گرفتن سـالگرد بـراي آن ممكـن    «

 به خاطر حسن نيت و تعظيم رسول اهللا صلي اهللا عليـه وآلـه و سـلم   ها  است براي بعضي
 از مـؤمن راسـتين پذيرفتـه    اجر بزرگي داشته باشد، چنانچه قبال گفتم، بعضي از كارها كه

  .33F2»آيد مي شود و نارواست براي برخي از مردم كار نيك به حساب نمي

 مراعات نتايج قول وعمل -12

خواهد انجام دهد سبب فسـاد   مي خواهد بگويد يا كاري كه مي شخص اگر سخني كه
  .بيشتر يا از دست رفتن مصلحتي بزرگتر شود انجام آن جايز نيست

 فرمايد: مي و تعالي اهللا سبحانه

َُِن َُۡدُعَُ  ﴿ َِ َ ْ ُ ّب ُٗ َ َّ س ِۡ� � َو َ َعۡدَوۢ� بَِغۡ�ِ ِع َّ َ ْ ُ ّب ُٗ ِ فََّ َّ   .]١٠٨[األنعام:  ﴾ِمن ُدوِ  َ
پرستند دشنام ندهيد تـا  ئي كه مشركان بجز خدا ميها بت به معبودها و )اي مؤمنان!(« 

 .»تجاوزكارانه و جاهالنه اهللا را دشنام دهند )مبادا خشمگين شوند و(آنان 
 .نامد مي و اين همان چيزي است كه شيخ اإلسالم ابن تيميه آن را موازنات ديني

  گويد: مي شيخ اإلسالم ابن تيميه رحمه اهللا
كلـي  ي  با هم تعارض پيدا كننـد، قاعـده  ها  و بديها  هرگاه مصالح و مفاسد يا خوبي«

شود و امر و نهي اگر چه براي به دست آوردن مصلحت و  مي انتخابارجح  اين است كه
باشد ولي بايد به مقابل آن هم توجه شـود يعنـي زمـاني كـه مصـلحت از       مي دفع مفسده

به دست آمده بيشتر باشد انسان مأمور بـه انجـام آن نيسـت بلكـه     ي  دست رفته يا مفسده

                                           
 .) نيز رجوع شود294و  290صفحه ي () به 282( المستقيم اقتضاء الصراط -1
 .)297اقتضاء الصراط ( -2
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 34F1»ام استزماني كه مفسده از مصلحت بيشتر باشد انجام آن حر

به تحريـر در آورده و  » يا هر دو باهمها  و بديها  تعارض خوبي«و فصلي را در مورد: 
اول): دفـع بـدتر،   (توان انجام داد:  مي واضح است كه بدي را در دو صورت«در آن گفته: 

بدي بـه   هرگاه تنها با بدي دفع شود و (دوم): به دست آوردن بهتر، هر گاه فقط از طريق
از آن بهتـر   شود: زماني كه علت تـرك خـوبي   مي خوبي نيز در دو حالت رها .دست بيايد

باشد يا اينكه خوبي سبب به وجود آمدن بدي اي شود كه ضرر آن بيشتر از نفـع خـوبي   
 »است، اين قواعد در مورد موازنات ديني است

 گويد:  مي تا آنجا كه
يص دهد، همانا عاقـل  چنانچه گفته شده: عاقل كسي نيست كه خوبي را از بدي تشخ«

كسي است كه خوب تر را از خوب و بدتر را از بد تشخيص دهد و در ايـن بـاره شـاعر    
 گفته:

ـــــــمه ـــــــن جس ـــــــدی م ـــــــب إذا ب  إن اللبي
 

 مرضـــــــــان خمتلفـــــــــان داوی األخطـــــــــرا 
 

 تـر را مـداوا   خردمند هرگاه در جسمش دو بيماري آشـكار شـود، مريضـي خطرنـاك    
 .كند) مي

 گويد:  مي تا جايي كه
توان حرام بزرگتر را رهـا كـرد مگـر بـا انجـام       نمي زماني كه دو كار حرام باشند وو «

 .35F2»كوچكتر، انجام حرام كوچكتر در اين حالت حرام نيست

اشتياق در همراه شدن با جماعت مسلمانان زيرا اتحاد مسلمانان فرض است و  -13
 حرامها  آن اختالف

 فرمايد: مي اهللا عزوجل

                                           
 .)129/ 28(الفتاوي  -1
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﴿ ْ ُ ُِ ََِص َۡ ِ َ�ِيع  َوَ َّ َ ُِ َۡب ِِ ْۚ  ُ َُ ََ َس ََ  َّ   .]١٠٣[آل عمران:  ﴾ا َو
 .»خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد )ناگسستني قرآن و سنت(و همگي به رشته «
 فرمايد: مي و

َيع  ﴿ ِۡ  ْ ُ َُۖهۡم َوَ�نُ ُ ْ دُِ َُ ََ َُِن فَ َِ َِ نَِ  َ ۡٗ إ ا َل ء  ۡ ََ ُۖۡهۡم ِ�    .]١٥٩[األنعام:  ﴾ِم
و آن را بـا  (دارنـد  خود را پراكنده مـي  )يكتاپرستي راستين(گمان كساني كه آئين  بي«

و (شوند و دسته دسته و گروه گروه مي )آميزندعقائد منحرف و معتقدات باطل به هم مي
 .»تو به هيچ وجه از آنان نيستي )كنندهر دسته و گروهي از مكتبي و مذهبي پيروي مي

 فرمايد: مي صو رسول اهللا 
 .36F1»من فارق اجلامعة وخالف الطاعة مات ميتة جاهلية«

هـا) سـرپيچي كنـد بـر      امير آن(هر كس از جماعت مسلمانان جدا شود و از اطاعت «
 .»ميرد مي مرگ جاهليت

 كند و نسبت به آن هشـدار  مي بر حق را واجب و تفرقه را حرام اين نصوص، اجتماع
 .دهد مي

 گويد:  مي الطحاوي رحمه اهللامام 
 .37F2»كنيم مي و از سنت و جماعت پيروي كرده و از تكروي، اختالف و تفرقه اجتناب«

  گويد: مي شيخ اإلسالم ابن تيميه رحمه اهللا
مسلمان در شهري از شهرهاي مسلمانان داخل شد بر او واجب است كه نمـاز   هرگاه«

دشـمني نكنـد و اگـر در    هـا   آن داشته و با دوستشان بخواند،ها  جمعه و جماعت را با آن
او را راهنمايي كند، بايد ايـن كـار را    توانست مي ميانشان شخص گمراه يا فاسدي ديد كه

                                           
 .)1848 صحيح مسلم (ح -1

  .)544( رشح الطحاوية -2
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 .38F1»كند مي مكلفاش  انجام دهد و درغير اين صورت اهللا هر كس را بر اساس توانايي
برخورد بـا   بود كه شايسته است شخص مسلمان آن را درهايي  بعضي از ضابطهها  اين

اهللا رعايت كرده تا ايمان خـود و وحـدت امـت را     برادران مسلمان و دعوتگران به سوي
 .حفظ كند
براي خودش قرار دهـد و صـلي   خواهم كه مفيد واقع شده و آن را خالصانه  مي از اهللا

 .وسلم صحبهآله وعلي اهللا وسلم علي نبينا محمد و

                                           
 .)268/ 3الفتاوي ( -1
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