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 پیشگفتار

دَ هللاَِِّ  َمْ ورِ  -إِنَّ احلْ ُ نْ رشُ وذُ بِاهللاَِّ مِ نَعُ ، وَ هُ رُ فِ تَغْ نَسْ ينُهُ وَ تَعِ نَسْ هُ وَ دُ مَ نَانَحْ سِ نْ  أَنْفُ مِ وَ

دُ أَنْ الَ  هَ ، أَشْ هُ ادِيَ لَ لِلْ فَالَ هَ نْ يُضْ مَ ، وَ هُ لَّ لَ ضِ هِ اهللاَُّ، فَالَ مُ ْدِ نْ هيَ لِنَا مَ امَ يِّئَاتِ أَعْ سَ

هُ  ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ أَشْ هُ ، وَ يكَ لَ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ هَ إِالَّ اهللاَُّ وَ  .»إِلَ
م، از او طلب ییگو یاو را سپاس م ،خداوند است ی هژیحمد و سپاس و(

م. یبر یبه او پناه م گناھاننفس و  یھا شرراتم و از یینما یکمک و مغفرت م
و ھر  نخواھد داشت یا چ گمراه کنندهیھ ،دکنت یھر کس را خداوند ھدا
که دھم  یم یگواھو  دتواند او را ھدایت نمای یمن یکس را گمراه کند کس

ه کدھم  یم یگواھ و ی نیستکیشر و او را جز الله وجود ندارد یمعبود برحق

َها﴿د یفرما یخداوند متعال م او است. ۀبنده و فرستاد جمحمد  ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ� 

 ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ۡسلُِموَن  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  �َّ نُتم مُّ
َ
[آل عمران:  ﴾١٠٢َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

اری است از کزیه حق تقوی و پرھکچنان  د! آنیا مان آوردهیه اکسانی کای « .]١٠٢
 ».دیه مسلمان باشک نید مگر ایا نروید و از دنیزیبپرھالله 

َها﴿ د:یفرما یو م ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ َ�ٰٓ� ِيٱَر�َُّ�ُم  �َُّقوا َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس  �َّ

ۚ وَ  ْ ٱَ�ِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها َو�َثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗ� َكثِٗ�� َو�َِساٗٓء َ ٱ �َُّقوا ِيٱ �َّ َّ� 
ۚ ٱوَ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  رَۡحاَم

َ
َ ٱإِنَّ  ۡ� ی مردم ا« .]١النساء: [ ﴾١ �ِيٗباَ�َن َعلَۡيُ�ۡم رَ  �َّ

ز) از ید، و ھمسر او را (نیانسان آفر کیه ھمه شما را از کد یزیبپرھاز پروردگارتان 
ه کد یزیی بپرھیمنتشر ساخت. و از خدا یاریبسد، و از آن دو، مردان و زنان یاو آفر

شاوندان یز) از خوید، (و نیبر ید نام او را میگر می خواھیدکیزی از یه چکھنگامی 
 ».مراقب شما استقطعا الله د، ینکز یھا) پرھ قطع ارتباط با آن :عنییخود (
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َها﴿ :دیفرما یو م ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ْ قَۡوٗ� َسِديٗدا  �َّ  ٧٠َوقُولُوا

ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع  يُۡصلِحۡ 
َ
َ ٱلَُ�ۡم أ َ�َقۡد  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

د و سخن یمؤمنان! از خدا بترس یا« .]٧١ -٧٠[األحزاب:  ﴾٧١فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما 
گرداند و  یسته میتان را شا خداوند، اعمال ]جهیه در نتک[ دییحق و درست بگو

ند، قطعًا به کامبرش، اطاعت یو پ اللهه از کس کد و ھر یبخشا یتان را م گناھان
 .)رسد یم یبزرگ یابیامک

  اما بعد:
کنیم یکی از       یبرای مخاطبان تقدیم می کوچکی که اکنون  کتابچه

برای دانشجویان و حق طلبان از       به جا مانده  یمیراث علمی  مجموعه
محدث معاصر، امام اھل سنت و جماعت، شیخ محمد ناصر الدین آلبانی 

 است. 
ھایی  ترین نوشته این کتابچه ارزش بسیار باالیی دارد، شاید یکی از مھم

ھا را شرح  بجای مانده؛ چرا که اصول صحیح عقیده سلفیاست که از شیخ 
داده است لذا باید ھر فرد مسلمانی که به دین و سنت پیامبرش عالقمند 

 است این اصول را رعایت کند.
بوده که شیخ در شرح اصول دعوت        یدر اصل این کتابچه کنفرانس علم 

زندگی خود به  سلفی سخنرانی کرده است، ھمان اصولی که شیخ در طول
 آن پایبند بوده است.

حدود دو سال پیش توضیحات بسیار مھم و مفید به گمان خودم بر این 
مطالب نوشته بودم تا سودمندتر واقع گردد و از آن جایی که تقدیر ھمه چیز 
نزد خداوند است در آن زمان شرایط چاپ این کتابچه فراھم نشده تا در این 

 نگ به چاپ برسد.زمان که با جلد زیبا و قش
ام شرح برخی از مسایل مبھم یا  که بنده نوشتهدر واقع توضیحاتی 

که به صورت مختصر غیر ناقص و یا طوالنی که  تفصیل امور مجملی است



 ٣  پیشگفتار

خسته کننده نباشد، است. با استخاره از خداوند متعال نام این رساله را 

نِّيَه رشح اصول الدعوة السلفيه« دم از خداوند متعال نامی »التعليقات السَ
 خواھم در این تالش ما برکت دھد و آن را خالصانه برای خود بگرداند.      یم

گیرد که جوانان مؤمن بیشتر از ھر       یچاپ این کتابچه در زمانی صورت م
ھای انحرافی  وقت دیگر به آن نیازمند ھستند و مدعیان باطل پرست به راه

ده و یشان با عق ھا که دعوت دھند، ھمان      یبه دور از صراط مستقیم دعوت م
 ن سلف صالح سازگاری ندارد. ید

آلبانی در این کتابچه اصول عقیده و دعوت سلفی را برای تمام کسانی 
خواھند از قرآن و سنت مطابق فھم سلف صالح پیروی کنند، شرح       یکه م

شر این کتابچه را با خواھیم که پخش و ن      یدھد. از خداوند سبحان م      یم
ای برای قطع اختالفات و وحدت و نصیحتی برای امت قرار  شرح آن وسیله

دھد و تالش بنده را برای آماده سازی، چاپ زیر نویسی و شرح آن خالصانه 
ن وزن اعمال نیکم یی ا برای خودش بپذیرد، به بنده پاداش دھد و به وسیله

چیز تواناست و سپاس خداوندی که  را در قیامت بیشتر گرداند! که او بر ھر
 پروردگار جھانیان است.

 ابو عبدالرحمان
 عمرو بن عبدالمنعم سیلم





 
 

 
 
 

 تیرامون اصول دعوت سلفیپی حاتیتوض

دَ هللاَِِّ  َمْ ينُهُ  -إِنَّ احلْ تَعِ نَسْ هُ وَ دُ مَ نَانَحْ سِ ورِ أَنْفُ ُ نْ رشُ وذُ بِاهللاَِّ مِ نَعُ ، وَ هُ رُ فِ تَغْ نَسْ نْ  وَ مِ وَ

دُ أَنْ الَ  هَ ، أَشْ هُ ادِيَ لَ لِلْ فَالَ هَ نْ يُضْ مَ ، وَ هُ لَّ لَ ضِ هِ اهللاَُّ، فَالَ مُ ْدِ نْ هيَ لِنَا مَ امَ يِّئَاتِ أَعْ سَ

دُ أَنَّ  هَ أَشْ ، وَ هُ يكَ لَ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ هَ إِالَّ اهللاَُّ وَ هُ  إِلَ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ  .حمُ

َها﴿ د:یفرما یخداوند متعال م ُّ�
َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ ُقوا َ ٱ �َّ َوَ�  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  �َّ

ۡسلُِموَن  نُتم مُّ
َ
د! یا مان آوردهیه اکسانی کای « .]١٠٢[آل عمران:  ﴾١٠٢َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

 نید مگر ایا نروید و از دنیزیبپرھالله اری است از کزیه حق تقوی و پرھکچنان  آن
 .»دیه مسلمان باشک

َها﴿ د:یفرما یو م ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ َ�ٰٓ� ِيٱَر�َُّ�ُم  �َُّقوا َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس  �َّ

ۚ وَ  ْ ٱَ�ِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها َو�َثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗ� َكثِٗ�� َو�َِساٗٓء َ ٱ �َُّقوا ِيٱ �َّ َّ� 
ۚ ٱوَ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  رَۡحاَم

َ
َ ٱإِنَّ  ۡ� ی مردم ا« .]١النساء: [ ﴾١ �ِيٗباَ�َن َعلَۡيُ�ۡم رَ  �َّ
ز) از ید، و ھمسر او را (نیانسان آفر کیه ھمه شما را از کد یزیاز پروردگارتان بپرھ

ه کد یزیی بپرھیمنتشر ساخت. و از خدا یاریبسد، و از آن دو، مردان و زنان یاو آفر
شاوندان یز) از خوید، (و نیبر ید نام او را میگر می خواھیدکیزی از یه چکھنگامی 

 ».مراقب شما استقطعا الله د، ینکز یقطع ارتباط با آنھا) پرھ :عنییخود (

َها﴿ د:یفرما یو م ُّ�
َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ْ قَۡوٗ� َسِديٗدا  �َّ  ٧٠َوقُولُوا

ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع  يُۡصلِحۡ 
َ
َ ٱلَُ�ۡم أ َ�َقۡد  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

د و سخن یمؤمنان! از خدا بترس یا« .]٧١ -٧٠األحزاب: [ ﴾٧١فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما 
گرداند و  یسته میتان را شا خداوند، اعمال ]جهیه در نتک[ دییحق و درست بگو



 توضیحاتی پیرامون اصول دعوت سلفیت  ٦

ند، قطعًا به کامبرش، اطاعت یو پ اللهه از کس کد و ھر یبخشا یتان را م گناھان
 .١»درس یم یبزرگ یابیامک

 اما بعد:
ھا، روش  سخنان کتاب خدا و بھترین روش ٢ترین باید دانست که صادق 

و بدترین امور مسایل نو پیدا است و ھر نو پیدایی بدعت و تمام  جمحمد 
 ١ھا آتش دوزخ است. اند و فرجام گمراھی ھا گمراھی بدعت

                                                 
ی  کند که در خطبه      یسخن خود را با حمد و ثنای بر الله تعالی شروع م /. شیخ ١

گوید: رسول الله       یدر روایت ابن مسعود از پیامبر ثابت است. ابن مسعود م  حاجه
کند. این حدیث را ابوداود       یداد و این خطبه را ذکر م خطبه حاجه را به ما آموزش

و  ۴۹۳و در عمل الیوم و اللیله  ۶۱۸۹و نسائی در المجتبی  ۱۱۰۵، ترمذی ۲۱۱۸
با سند: از ابی اسحاق، از ابی االحوص عن ابن مسعود  ۱۸۹۲و ابن ماجه  ۴۹۲
 اند و سند آن صحیح است. آورده

ی حاجه را گردآوری و نقد  روایات خطبه رساله کوچکی دارد که در آن /شیخ 
کرده است. البته شروع با غیر این خطبه نیز که با حمد و ثناء باشد، جایز است و به 

و سخن خود را با الحمد لله و ثنای بر الله ھا  صحت از پیامبر ثابت است که سخنرانی
(ھرگاه رسول خدا برای کند که:       یکرد. جابر ابن عبدالله روایت م      یمتعال شروع م

ی  فرمود (ابتدا) خداوند متعال را سپاس و ثنایی که شایسته      یمردم سخنرانی ایراد م
 گفت...). احادیث در این باره بسیار زیاد است.      یاو تعالی است، م

به روایت جابر بن عبدالله به صورت مرفوع از » فإن اصدق الحدیث کتاب الله....«. از  ٢
)، ۳۱۹/۳، ۳۷۱پیامبر ثابت است. که احمد (ی  ی جمعه در توصیف خطبه پیامبر

از طریق جعفر  ۲۱۳/۳و بیھقی  ۴۵)، ابن ماجه ش ۱۸۸/۳)، نسائی (۵۹۲/۲مسلم (
اند. البته باید توجه داشته باشیم که  از پدرش از جابر روایت کرده       یھاشم بن محمد 

» صفة خطبة النبی«شاذ است و در کتاب  از این سند» وکل ضاللة فی النار«ی:  جمله
ام. اما این   مفصًال توضیح داده» الزیادات ضعیفه فی االحادیث الصحیحه«و در کتاب 

ابن وضاح » البدع والنھی عنھا«جمله از قول عمر بن خطاب با سند حسن در کتاب 
 ثابت است. ۲۴ ص
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 ٢و بعد:
مان را باید شروع کنیم سخن خداوند  بھترین کالمی که با آن بحث 

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ فرماید:      یمتعال است. و خداوند متعال م لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
 مِنَ  ۡ�

نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱ
َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ ْ َ�نُۡه  �َّ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا

                                                                                                         
و در » لیس بشی«گوید:       یی او م . در سند آن جابر بن نوح است. ابن معین درباره ١

و نسائی » ما انکر حدیثه«گوید:       یابوداود م» ال بس به ثقه«گوید:       یروایت دیگر م
 ».لیس بالقوی«گوید:       یم

گوید: ھر دو به پیروی از سنت است،       یم» اما بعد«و قبل از این » و بعد«. در این جا ٢
ھای خود را با الحمدلله و ثنای شایسته الله  و درس ھا ھا، نامه پیامبر تمام سخنرانی

امام بخاری در کتاب صحیح خود » اما بعد«گفت:       یفرمود و سپس م      یمتعال شروع م
در » باب: من قال فی الخطبة بعد الثناء اما بعد«باب بسته است: گونه  این ۲۹۲/۱

» اما بعد«ودن گفتن د مشروعیت و سنت بیھمین باب احادیث متعددی را که مؤی
» و بعد«ا ی» اما بعد«شود که پیامبر غالبًا به گفتن       یثابت مھا  ه از آنکاست آورده 

 پایبند بوده است.
فصل خطاب (جدا نمودن) بین حمد و ثناء و سخن و مطالب » اما بعد«اند:  و گفته 

ر تفسیر گفته است. این مطلب را ابن جریر د      یم ÷مورد نظر است که داود
) با ۳۲۳۷/۱۰و ابن ابی حاتم در تفسیر (» ضعیف جداً «از شعبی با سند  ۱۷۳۱/۲۱
 اند. آورده» ضعیف جداً «سند 

بود و این فصل  ÷داود» اما بعد«د: اولین کسی که گفت: یگو یابوموسی اشعری م 
ردن بین ک: جدا یعنیخطاب (جدا کردن اصل مطلب از مقدمه است). فصل خطاب 

 است.» اما بعد«ثنای الله از سخنان بعدی با  الحمدلله و
گوید: جدا کردن اصل مطلب از مقدمه با       یم ۴۸۴/۵حافظ ابن رجب در فتح الباری  

به این معناست که تمام امور ھر چند بزرگ و مھم باشد، تابع سپاس و ثنای » اما بعد«
ام امور مھم خداوند متعال است. ھدف از اضافت (نسبت دادن) ھمین است که تم

دنیوی و دینی باید پس از حمد و ثنای خداوند باشد... به این ترتیب قبل و بعد از 
 پایان ھر سخنی باید الحمدلله بگوییم. 
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ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
نَۡ�ٰرُ ٱَوأ

َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
� ٓ  ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

گیرندگان اول از مھاجران و انصار و کسانی که به و سبقت « .]١٠٠التوبة: [ ﴾١٠٠
اند، الله از آنان راضی باد و آنان از الله راضی  نحو احسن از آنان پیروی کرده

اند که از پای (درختان آن) نھرھا روان  ھایی آماده کرده شان باغ اند، و برای بوده
 .»مانند و این کامیابی بزرگ است      یاست و ھمیشه در آن م

مسلمان این آیه مبنای اساسی برای دعوت اسالمی است که باید ھر فرد 
 .١روش دعوت را از آن بشناسد

 اصطالح دعوت سلفی:
برخی از علما و صاحب نظران در گذشته و حال برای راه روش کسانی 

که از پیامبر و مھاجران و انصار به بھترین شکل  یکه از اسالم ناب و خالص
اند، گاھی  الح سلفی (یا دعوت سلفی) را بکار بردهاند، اصط پیروی کرده

» اھل حدیث«گویند:       یدیگر م یدر جا »انصار السنة املحمدية«گویند:       یم

                                                 
علت این است که این آیه به پیروی » این آیه به مناسبت...«گوید:       یم /. شیخ آلبانی ١

از آنان اشاره دارد؛ چرا که پیروی از  کند و به میزان ارزش پیروی      یاز سلف تشویق م
آنان پیروی از راه و روش پیامبر و التزام به راه محکم و استوار قرآن و سنت است. 

فرماید: (و کسانی که به نحو احسن از       یاین مفھوم در آن قسمت از آیه است که م
متعال راضی  اند. خداوند از آنان راضی باد و آنان ھم از خداوند آنان پیروی کرده

ھایی آماده کرده است که از پای درختان آن، نھرھا روان است  شان باغ اند و برای بوده
 ن کامیابی بزرگ است!)یکه ھمیشه در آن خواھند ماند و ا

در واقع اصول اساسی که دعوت سلفیت بر آن استوار است، پایبندی به قرآن و سنت  
 اجمعین.مطابق فھم سلف صالح است. رضی الله عنھم 
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با این حال در زمان  ١ھایی ھستند که بیانگر یک چیز است. اسم  ی این ھمه
ت ین واقعیھای مسلمان متوجه ا گذشته و عصرحاضر بسیاری از گروه

ھا به یک معنا و حقیقت داللت دارد  دانند که ھمه این اسم یا نمیاند  نشده
 اند.  اند اما حقیقت را رعایت نکرده یا واقعًا متوجه شده

  ٢ها در برابر مذهب گرایی: موضع سلفی
ھای طوالنی است که تعصب خشک و تقلید از مذاھبی که اھل  از قرن

دانند، بر دل مردم چیره شده است. این       یمنتسب مھا  سنت خود را به آن

                                                 
» ھایی ھستند که بیانگر یک چیز است اسمھا  این ی ھمه«گوید:       یم /آلبانی - ١

منظور این است که وقتی اسم با صفت یکی باشد، نام گذاری تأثیری ندارد و اگر از 
گویند: با واقعیت موافق و سازگاز نباشد باز ھم تأثیری ندارد؛ چرا که  یآن چه سخن م

ھم سازگار باشد. به این ترتیب وقتی فردی خود را به سنت رسول  باید اسم و صفت با
د و عملش با اصول اھل سنت و یالله یا سلف یا اھل حدیث منتسب بداند اما عقا

ھا تأثیری ندارند و ادعاھا دروغ ھستند. در این  ھا و نسبت جماعت سازگار نباشد، اسم
نی یکی از کسانی است که قویًا زمان بسیاری از این ادعاھا رواج دارد. و شیخ آلبا

دھد که نام گذاری بدون ھماھنگی با       یمتوجه این واقعیت بوده است لذا تذکر م
صفت و اصل آن تأثیری ندارد. اھل حدیث و اھل سنت برای دعوت به دین خدا 

کنند. در این       یھای دعوت به اسالم را عملی م اصولی دارند که بر اساس آن برنامه
اند که مردم را به رعایت این اصول   ھمواره علما، دانشمندان و محققانی بودهعصر 

اند و امور مخالفی که به نام اھل سنت رواج دارد را به مردم شرح    دعوت داده
دارند. در این       یه از مسایل خالف حق، بر حذر مکھستند  یدھند و دعوتگران      یم

خ آلبانی و شیخ عثیمین نقش مؤثر و بارزی زمینه شیخ عبدالعزیز بن باز، شی
األصول التی بنی علیھا «توانید با طول و تفصیل در کتابم  می اند و این اصول را   داشته

 مطالعه کنید. » اھل الحدیث منھجم فی الدعوة الی الله
ی فرد. مذھب گرایی یعنی: ترجیح دادن  . مذھب یعنی: نظریه، دیدگاه، فھم و عقیده ٢

 صاحب مذھب بر آیات و احادیث صحیح.نظریه 



 توضیحاتی پیرامون اصول دعوت سلفیت  ١٠

تعصب و تقلید پس از سه قرن سراسر خیر، ھمه مردم حتی اھل سنت و 
ھای دیگری ھستند، فرا گرفت و این حالت بر  را که جدای از گروه ١جماعت

اشاره ھا  آن ھایی که در حدیث مشھور به ھمه مسلط گردید. ھمان گروه
                                                 

پردازد که       یکند به توضیح اصولی م می پس از این شیخ اصطالح سلفی را تعریف - ١
در دعوت سلفی شروع        یاساس و مبانی این دعوت است لذا سخن را از اصل مھم

ب به این ترتی». دوری کردن از تعصب خشک بر یکی از مذاھب است«کند که       یم
تر از  سلفیت تنھا به راه و روش اعتقادی خشک سلف، متمرکز نیست بلکه گسترده

این است؛ چرا که عمل و پایبندی به مسایل عبادی و احکام فقھی را نیز مد نظر 
شان   ھا، اصل پایبندی به قرآن و سنت، عمل سلف امت و فھم دارد، چون در تمام این

، عبادات یا اخالقیات باشد، بدون تردید از نصوص است؛ فرقی ندارد که در عقاید
کند که تقلید از مذھب خاصی باقی نماند و کسی به نظریات       یچنین باوری ایجاب م

افراد و مذاھب چھارگانه اھل سنت در صورت مخالفت با نصوص شرعی تعصب نداشته 
ه دیگر باشد و عقاید فاسِد مخالف قرآن و سنت طبق فھم سلف از بین برود و در نتیج

کنند باقی       یپیروی مھا  آن ای که چھار مذھب از برای ادعای عصمت ائمه یمجال
ھای بدعتی و ھواپرست به آن  باطل است که فقط فرقه    نماند، چرا که این عقیده

اش  معتقدند، که ھر فرد حتی اگر از ائمه باشد بخشی از احادیث و آثار از دست
یابند و ھر یک از       یدست مھا  آن ناخت صحیحخواھد رفت و کسانی دیگر به ش

مجتھدانی که در اجتھادشان راه درست رفته باشند، در برابر آن دو پاداش دریافت 
کنند و آن  مجتھد دیگری که به خطا رفته باشد یک پاداش خواھد داشت و این       یم
ھم پیروی از او  ه مجتھد خطا کار یک پاداش دارد به این معنا نیست که در اشتباهک

شود که صالحیت       یجواز داشته باشد. بلکه تنھا به خاطر این به او یک پاداش داده م
 ھا نموده است اجتھاد را به ھدف دست یابی به حق داشته و در این راه تالش

سخنان علما و صاحب نظران برای ترک تقلید و پیروی از دلیل بیشتر از آن است که  
گوید: من بشری بیش نیستم در بین نظریاتم اشتباه       یامام مالک م به شمارش درآید.

و درست وجود دارد، نظریاتم را بررسی کنید، ھر چه با قرآن و سنت موافق بود، 
جامع بیان «د و ھر چه با قرآن و سنت موافق نبود؛ ترک کنید. ابن عبدالبر در یبپذیر

 »۳۲/۲العلم و فضله 
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َُهوُد ىلَعَ إِْحَدى وََسبِْعَ� فِْرقًَة «: فرماید      یشده است آن جا که م
ْ

قَْت ايل َ�َفرَّ
يِت ىلَعَ ثََالٍث وََسبِْعَ�  مَّ

ُ
ُق أ ُق انلََّصارَى ىلَعَ اثْنَتَْ�ِ وََسبِْعَ� فِْرقًَة وََستَْفرَتِ َوَ�ْفرَتِ

 َواِحَدًة 
َّ

ََماَعةُ : «قالوا: من � يا رسول اهللا: قال ». فِْرقًَة لُكَُّها يِف انلَّاِر إال
ْ
» ِ�َ اجل

نَا َعلَيِْه  ىلَعَ  نُ و�ُ الىت تَ ِ�َ «قَاَل: و ىف رواية مفرسة للرواية األو�: 
َ
َما أ

ْصَحايِب 
َ
(یھودیان ھفتاد و یک فرقه شدند و نصاری ھفتاد و دو فرقه  ١:»َوأ

                                                 
ابوھریره، معاویه بن ابی سفیان، عبدالله بن عمروعاص، سعد بن ابی . این حدیث را  ١

وقاص، عوف بن مالک، انس بن مالک، عمرو بن عوف، ابوامامه، ابن مسعود و گروھی 
اند. این حدیث با ھمان متن اولی که شیخ آلبانی ذکر کرده  از صحابه روایت کرده

دیث را آورده است. علمایی ) این ح۳۵۹/۱صحیح و ثابت است. و شیخ در الصحیحه (
مانند: حاکم با تأیید ذھبی حسن دانسته اند. ابن حجر و شاطبی در االعتصام این 

گوید: این حدیث صحیح و       یاند و شیخ االسالم ابن تیمیه م حدیث را صحیح دانسته
ھای معاصر که  برخی از طلبه یبر خالف ادعا -مشھور است. به ھر حال این حدیث 

صحیح  -اند اعتباری بر متن حدیث گرفته یاند و ایرادھای ب لم فرسایی کردهدر آن ق
 است.

کند، عبدالله بن عمرو بن عاص، عوف بن مالک و       یمتن دوم که حدیث را تفسیر م 
اند، اما سند این سه روایت ضعیف است. (این حدیث  جماعتی از صحابه روایت کرده

اصول «ام. نگا:  به طور کامل مورد بررسی قرار دادهام و به باور خودم  را تخریج کرده
 »۲۹۱-۳۱۷ ص» اھل حدیث

ی سوال صحابه از معنای جماعت  در ھیچ یک از روایات صحیح این حدیث افزوده 
دانستند. چون       ینیامده است، و این بیانگر آن است که آنان معنا و تفسیر جماعت را م

ھای گمراه را با پاسخی مبھم و گنگی بدھد  همحال است که پیامبر راه نجات از فرق
که صحابه متوجه نشوند و نیز محال است که صحابه چیزی را نفھمند و از پیامبر 

 نپرسند.
ی معنای این وصفی که در احادیث صحیح آمده که به  پس از بررسی و تحقیق درباره 

ان سلف پیروی از جماعت تشویق کرده است و تحقیق در فھم صحابه و صاحب نظر
یابیم که منظور از جماعت در این جا فقھا، علما و محدثین       یاز معنای جماعت در م
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در ھا  آن شدند؛ به زودی امت من ھفتادو سه فرقه خواھد شد که تمام
گفتند: ای رسول خدا آن کدام فرقه است؟ فرمود: » فرقهاند بجز یک  دوزخ

آن گروه، «کند فرمود:       یجماعت. و در روایتی دیگر که این روایت را تفسیر م
 راه و روش من و اصحابم باشند). برھمان کسانی ھستند که 

                                                                                                         
گوید: جماعت در نزد صاحب نظران،       ی) م۴۶۷/۴پیرو سنت ھستند. امام ترمذی (

گوید: از علی       یگوید: از جارود بن معاذ شنیدم که م      یم». فقھا و اھل حدیث ھستند
گوید: از عبدالله بن مبارک سوال کردم؛ جماعت چه کسانی       یشنیدم که مبن حسین 

اند! گفت: فالنی و  ھستند؟ گفت: ابوبکر و عمر. گفتند: ابوبکر و عمر وفات کرده
سکری جماعت است! ابو عیسی ی  اند. گفت: ابوحمزه ھم مردهھا  آن فالنی! گفتند:

نیکوکار بوده است. و باید توجه        یمون، عالمگوید: ابوحمزه محمد بن می      ی(ترمذی) م
 داشت که عبدالله بن مبارک این را در زمان خودش گفته است.

گوید: این روایت، را ابن عساکر در تاریخ دمشق با سند صحیح از ابن مسعود       یمؤلف م 
ر چند تو تنھا ، ھ    جماعت ھمان است که موافق حق باشد«گفت:       یکند که م      ینقل م
 )۶۱/۱ (تخریج مشکاة، آلبانی» باشی!

این واقعیت را فھم ابوامامه از معنای جماعت که در روایت ذیل آمده بیشتر مورد  
 دھد:      یتاکید قرار م

ْن لَْم �َْشُكِر مَ «کند که رسول الله روی منبر فرمود:       یشعبی از نعمان بن بشیر روایت م 
 َ َقِليَل، لَْم �

ْ
ُث بِِنْعَمِة اِهللا ُشْكٌر، ال َكِثَ�، َوَمْن لَْم �َْشُكِر انلَّاَس، لَْم �َْشُكِر اَهللا. اتلََّحدُّ

ْ
ْشُكِر ال

ُفْرقَُة َعَذاٌب 
ْ
ََماَعُة رمَْحٌَة، َوال

ْ
ز کم سپاسگزاری نکند ی: (ھر کس از چ»َوتَْرُكَها ُ�ْفٌر، َواجل

از مردم تشکر نکند از خداوند متعال کند و ھر کس       یاز چیز زیاد ھم سپاسگزاری نم
گزاری نخواھد کرد! بازگو کردن نعمت الھی شکر آن است و ترک آن، کفران  سپاس

 نعمت است و جماعت رحمت و تفرقه عذاب است).
گوید: از سواد اعظم پیروی کنید! مردی گفت: سواد اعظم کدام است؟       یابوامامه م 

َِل ﴿فرماید:       یور که من ی ی سوره ابوامامه گفت: آن آیه ْ فَإِ�ََّما َعلَۡيهِ َما ُ�ّ فَإِن تََولَّۡوا
ِۡلُتۡمۖ  ا ُ�ّ . (اگر روی گرداندند بر ھر فرد ھمان است که انجام دھد و بر ﴾وََعلَۡيُ�م مَّ

 با سند حسن) ۲۷۸/۴شما ھمان خواھد بود که انجام دھید). (احمد:
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 منتسب بودن به قرآن و سنت با عمل به این دو، فرق دارد:
به این ترتیب این حدیث از احادیث صحیحی است که آشکارا گروه نجات 

ه به زودی در امت کیافته را از ھفتاد و سه گروھی که پیامبر خبر داده 
د خبر پیامبر راست و درست یکند. بدون ترد      یآید، معرفی م      یاسالم پدید م

إِۡن ُهَو   ٣ لَۡهَوىٰٓ ٱِطُق َعِن يَن َوَما﴿ فرماید:      یاست، چرا که خداوند متعال م
گوید،       ینم   و [پیامبر] از ھوای نفس سخن« .]٤-٣النجم: [ ﴾٤إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ 

 .»رسد، نیست      یگوید چیزی جز وحی که به او م      یآنچه م
-کنند.       یبه این ترتیب گروه نجات یافته آن کسانی نیستند که ادعا م

و گروه نجات  -ھای مختلف در این زمان ادعا دارند گروه ھمان طور که
اش این نیست که خود را به قرآن و سنت منتسب بداند،  یافته تنھا نشانه

چون ھیچ مسلمانی نیست مگر این که خودش را منتسب به قرآن و سنت 
ھا به دور از  حتی اگر از گروه -ھا قدیم و جدید داند؛ و ھیچ یک از گروه      یم

توانند خود را از قرآن و سنت جدا و بری       یھای نجات یافته باشد، نم وهگر
اند. به  بدانند؛ چون اگر این کار را بکنند پرچم خروج از اسالم را بلند کرده

ه در حدیث مذکور کھای مسلمان  ھا و فرقه ھمین علت است که تمام گروه
ادعای پیروی از  اشاره شده است، ھمه بر یک واقعیت مشترک ھستند و آن

 ١قرآن و سنت است.

                                                 
که بدانیم تنھا ادعای پیروی از قرآن و سنت توجه به این مسئله بسیار مھم است  - ١

بدون اعتقاد و عمل به آن، ادعایی خالی از صحت است و نیز سلفی بودن بدون عمل 
ی ادعای منتسب بودن  به اصول اھل سنت و جماعت ادعایی تو خالی است و الزمه

گوید: عموم       یبه اسمی، داشتن حقیقت آن چیز است. و ھمان طور که شیخ م
ھا  آن ھایی مانند: جھمیان، خوارج، معتزلیان، روافض و... که در حدیث فوق به قهفر

ھا  این ی کنند. آری ھمه      یاشاره شده است، ادعا دارند که از قرآن و سنت پیروی م
شود       یگویند پیرو قرآن و سنت ھستند. اما در ھنگام تحقیق و تطبیق مشخص م      یم
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جماعت (که اسالم ناب است) مخالف ھستند. و با آن  که با اصول اھل سنت و

تشویق کرده که اھل فقه، علم ھا  آن جماعتی که رسول الله امت خود را به پیروی از
تا قیامت، سواد اعظم و چارچوبه ھا  آن و حدیث و اصحاب رسول الله و پیروان واقعی

اند.  کنند، مخالف      یراه مؤمنان است و حقیقتًا از نصوص قرآن و سنت صحیح پیروی م
ھای اصل دین است که ھر کس یکی  گوید: (ایمان به خیر و شر از الزمه      یامام احمد م

را ترک کند، از دین خارج خواھد شد). و سپس امور مھم اعتقادی را ذکر ھا  آن از
ھای  گوید: (جدال در مسایل تقدیر، دیدن خداوند، قرآن و... از رسم  یکند و م یم

ھا شود حتی اگر درست و  سند و ممنوعه است تا جایی که ھر کس وارد این جدالناپ
مطابق سنت ھم بگوید از اھل سنت نیست تا زمانی که از جدال دست بکشد و تسلیم 
نصوص شود و به احادیث و روایات ایمان آورد. (نگا: رسالة عبدوس بن مالک عطار، 

 )۴۲و۴۹مشھور به نام اصول السنة (ص 
و آراء شخصی، امکان        یدھد که بدور از جدال و مباحث کالم یاحمد توضیح مامام  

ندارد، چرا که اگر فردی ادعا کند پیرو سنت است و به غیر سنت استناد کند یا برای 
ھای افراد، فلسفه و جدل استناد کند، از اھل سنت نیست.  تایید نظریاتش به حرف

ه به حق رسیده اما نه از طریق سنت پیامبر! ھایش درست باشد؛ چرا ک حتی اگر حرف
گوید: (برای ھیچ کس روا نیست که       یامام بربھاری به ھمین معنا سخنی دارد و م

ھای سنت در آن وجود داشته باشد  بگوید: فالنی اھل سنت است تا زمانی که ویژگی
سنت در آن ھای اھل  پس نباید بگوییم فالنی اھل سنت است تا زمانی که تمام ویژگی

 )۵۷ وجود اشته باشد. (نگا: شرح السنه، بربھاری ص
ی گمراه به چھار گروه قدریه،  گوید: تمام ھفتاد و دو فرقه      یعبدالله بن مبارک م 

گردد. به این ترتیب ھر کس ابوبکر، عمر و عثمان و       یمرجئه، شیعه و خوارج بر م
دیگر اصحاب را به خوبی یاد کند و برای  علی را از دیگر اصحاب پیامبر برتر بداند و

ھمه دعای خیر نماید به تمام معنا از تشیع خارج و دور گردیده و ھر کس بگوید: 
شود و به تمام معنا از مرجئه خارج و دور       یایمان اقرار و عمل است، زیاد و کم م

است و بر ده و ھر کس بگوید: نماز پشت سر ھر فرد نیکوکار و گناه کار جایز یگرد
خلیفه ھر کس که باشد جھاد واجب است و علیه حاکم مسلمان شورش نکند و برای 
حاکم دعا خیر و اصالح نماید، به تمام معنا از خوارج خارج و دور گردیده است و ھر 
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 حقیقت سلفیت:
ھا و دیگر کسانی  به کسانی که در آغاز سخن اشاره کردیم، اعم از سلفی

شوند       یدیگر شناخته مھای  ھستند و گاھی اوقات با اسمھا  آن که بر روش
منتسب به ھا  این دیگر فرق دارند. چرا که       یھای اسالم اما از تمام گروه

عصمت خروج از قرآن و سنت با اسم «یزی دیگر ھستند و آن چیز: چ
پایبندی به قرآن و سنت است که ھمان روش اصحاب پیامبر اعم از 

باشد. به ھمین  می اند مھاجران، انصار و دیگر کسانی که از آنان پیروی کرده
در سه قرنی که پیامبر آنان را بھترین ھا  آن ھای پیرو صورت دیگر نسل

                                                                                                         
کس بگوید تمام تقدیرھا، اعم از خیر و شر از جانب خداوند متعال است لذا ھر کس را 

ی  گرداند، به تمام معنا از فرقه      ید و ھرکس را بخواھد گمراه مکن      یبخواھد ھدایت م
 سنت است. قدریه خارج گردیده، و ھر کس تمام صفات مذکور را داشته باشد، از اھل

منحرف کننده و تعصبات حسادت بار و  یھا گوید: در این زمان حزب گرایی      یمؤلف م 
دانند و       یسلفیت را سبک و کم ارزش م کینه توزانه پدید آمده که این اصول سنت و

بسیاری از دعوتگران نسبت به التزام به عقاید سلف صالح مطابق فھم آنان از نصوص 
دھند. تا جایی که اختالف در عقاید و اصول را با افکار بیمار و       یتساھل بخرج م

ورھای بی اساس دانند. این با      یھای ضد و نقیض روا م ھای واھی و حرف استدالل
چه متفق ھستیم با ھم  در آن«آنان را تا جایی رسانده که ھمه جا عبارت نکبت بار: 

را زمزمه » شماریم      یچه اختالف داریم یکدیگر را معذور م کنیم و در آن      یعمل م
کنند. این عبارت ممکن است در مسایل فروع فقھی قابل توجیه باشد. اما اختالف       یم

اتفاق و ارزشی ندارد، چه توافقی با فرد قدری مذھب گونه  قاید و اصول ھیچدر ع
که معتقد است خداوند ھیچ چیز برای بندگانش مقدر نکرده و چه توافقی با        یشوم

دھند و نسبت به اصحاب رسول الله       یرافضی خبیثی که امھات المؤمنین را دشنام م
و  یتوافقی با فرد مرجئی که معتقد است ایمان باور قلبکنند و چه       یزبان درازی م

داند و چه  یرا م مردم  ی اقرار است و چه توافقی با فرد خارجی شریری که ھمه
داند، وجود دارد و چه معذور       یکه عدم و ھیچ را خداوند م      یتوافقی با فرد جھم

 دانستی!!؟؟؟ 
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َخْ�ُ «فرماید:       یا دانسته است، در حدیثی صحیح و حتی متواتر پیامبر مھ قرن
يَن يَلُوَ�ُهمْ  ِ

َّ
(بھترین مردم، مردمان قرن من ھستند  »انلَّاِس قَْرِ� ُ�مَّ اذل

 ١[تابعین]). آیند می ھا آن [صحابه]، سپس کسانی که بعد از
 کسانی که بعد ازبه این ترتیب پیروی از نسل نیک و پاک صحابه، سپس 

ونَا « کنند:      یاند که چنین دعا م آمدهھا  آن بَقُ ينَ سَ انِنَا الَّذِ وَ خْ ِ إلِ نَا وَ رْ لَ فِ نَا اغْ بَّ رَ

نِ  يامَ ِ اند،  (پروردگارا! ما و برادران ما را که پیش از ما با ایمان از دنیا رفته »بِاإلْ
 ببخش!).

ز گروه نجات یافته باشد خواھد ا      یھستند و ھر کس مھا  اھل حق این
اقتدا ھا  آن ناگزیر باید به آنچه صحابه و تابعین که سلف صالح ما ھستند و به

 ٢کنیم، عامل و پایبند باشد.      یم

                                                 
) و ترمذی با ۱۱۷/۴)، بخاری (۱۴۶۶، ابن ابی عاصم (۳۷۸/۱و۴۴۲احمد  - ١

) از طریق اعمش، از ابراھیم نخعی از عبیدة از عبدالله بن مسعود این ۳۸۵۹ش(
رده کت ی) از طریق ابن عون از ابراھیم روا۱۹۶۳اند و مسلم ( حدیث را روایت کرده

 است. 
ھستند و ھر کس که ھا  این اھل حق«د: یگو یه مکدر این سخن شیخ آلبانی  - ٢

چه صحابه و تابعین که سلف صالح ما  خواھد از گروه نجات یافته باشد باید به آن      یم
مسایلی به شرح ذیل وجود » کنیم، عامل و پایبند باشد      یاقتدا مھا  آن ھستند و به

 دارد:
اول: با پیروی از سلف (صحابه، تابعین و تبع تابعین) پایداری در دنیا و نجات در  

آید، چرا که فضیلت و برتری آن سه قرن بر دیگر قرون در حدیث       یآخرت بدست م
 ثابت است.

دوم: منتسب بود به سلف با پیروی صحیح از مذھب و راه سلف و عدم خروج از فھم  
اند باید    آنان به فھم دیگرانی که نه صحابه بودند، نه دین را به درستی فراگرفته

را برای خود یدک بکشند و به صفات حقیقی باشد نه ظاھری که فقط اسم سلفیت 
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آن پاینبدی نداشته باشند، این واقعیت حال بسیاری از دعوتگران کنونی است، بجز 

 کسانی که پروردگار مورد ترحم و لطف قرار داده است!
 ی عمل به سوم: از پیامدھای التزام به روش سلف صالح و فھم آنان از نصوص و نحوه 

توجیح و اجتھاد آنان به اجتھاد جدیدی که سابقه نداشته  عدم انحراف از اقوالھا  آن
ی که  گوید: در مسأله      یباشد است. امام احمد به شاگرد خود ابوالحسن میمونی م

ی آن بحث کرده باشد) حرف نزن! (مناقب احمد،  نداری (که پیش از تو درباره       یامام
 )۱۷۸ابن جوزی (ص

ای نیست مگر این که از اصحاب پیامبر درباره آن    ھیچ مسئلهگوید :       یو امام احمد  م 
 )۲۷۷ای وجود دارد. (مسائل احمد و ابوداود ص    نظریه

چھارم: از مقتضیات التزام به روش سلف است، ھر نظریه که موافق دلیل باشد  
بپذیریم و از طرفی فردی که در اجتھاد خود دچار اشتباه شده را با ذکر خیر در آنچه 
با نصوص مخالفت کرده است را معذور بدانیم، چون به مجتھدی که در اجتھادش 

شود و به مجتھدی که اجتھادش درست باشد دو       یک پاداش داده میاشتباه کند 
دھند البته ھر کس از آنان با نصی مخالف کرده باشد قصدی نبوده بلکه       یپاداش م

باشیم که ھر کس در پی مسایل آسان از نظریات معذور بوده است و باید توجه داشته 
و اشتباھات علما باشد، شر تمام وجود او را فرا گرفته و نابود شده است. عمر بن 

گرداند، اشتباه عالم، جدال و جر و بحث       یسه چیز دین را نابود م«گوید:       یخطاب م
(ابن عبدالبر ». ان) گمراهمنافق با استنباط از آیات قرآن و پیشوایان (حاکمان (عالم

 ) با سند صحیح)۱۱۰۱/۲در جامع بیان العلم و فضله (
ی متعه (نکاح موقت) به نظریه اھالی مکه  گوید: ھر کس در مسئله      یامام اوزاعی م 

شود به نظریه اھل شام عمل       یی شرابی که از خرما گرفته م عمل کند و در مسئله
 .۸۱/۸اگرفته است. سیر اعالم النبالء، حافظ ذھبی نماید، تمام وجودش را شر فر

پنجم: از مقتضیات التزام به روش سلف است که باید عقب ماندگی کینه توزانه را رھا  
کند، که اساس آن مقدم دانستن عقل بر نقل و رد نصوص قرآن و سنت با تأویالت 

 فاسد و ایرادھای بی جاست.
نظریات سلف پایبندی کن ھر چند مردم تو را رد  گوید: به روش و      یامام اوزاعی م 

 ».و خطیب در شرف اصحاب حدیث ۸۵آجّری در الشریعه ص «کنند. 
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ششم: باید بین نظریات و آراء صحابه، تابعین و تبع تابعین از نگاه حجیت فرق قایل  

 باشیم. این که آیا قول یا فعل صحابی سنت است؟ نیاز به شرح و توضیح دارد:
داند، در حالی که       یسنت م ی احمد آثار صحابه را حجت و در استناد به منزلهامام  

گوید:       یم ۲۷۶ھا و اجتھاد تابعین چنین نیست. ابوداود در مسائل ص اقوال، قضاوت
پرسیدند آیا عمل کرد ابوبکر، عمر و       یشنیدم بارھا امام احمد در پاسخ به سؤالی که  م

گفت: آری، و یک بار گفت: بدلیل آن حدیثی       ینت را دارد؟ معثمان و علی حکم س
فرماید: (بر شما الزم است که از سنت من و سنت خلفای راشدین       یکه پیامبر م

 پیروی کنید!) سنت خلفاء نیز حکم سنت را دارد.
سوال کردند: عمل کرد عمر بن عبدالعزیز چی؟ گفت: خیر. گفتند: مگر امام و از  

 نیست؟خلفا 
بی، معاذ و ابن مسعود  توانیم بگوییم اقوال و دیدگاه      یگفت: چرا، گفتند:  م 

ُ
ھای أ

 سنت است؟
یابم که بگویم سنت است. اما دوست ندارم با کسی از آنان مخالفت       ینم گفت: دلیلی 

 کنم.
ھی آثار دانست و گا      یمشھور است که امام احمد که آثار صحابه را ھمانند سنت م 

 گردانید تا عمل به ھیچ کدام باطل نشود.      یصحابه را با روایات مرفوع ھماھنگ م
امام شافعی در کل با امام احمد ھم نظر است اما معتقد است که در صورت عدم دلیل  

ص » السنن الکبری      یالمدخل ال«از قرآن و سنت آثار صحابه حجت است. بیھقی در 
ای که از قرآن و سنت    کند که: در ھر مسئله      یشافعی روایت مبا سند صحیح از  ۳۵

دلیل وجود داشته باشد، بر ھر کس که دلیل برسد دیگر عذری جز پیروی ندارد 
 کنیم.      یوقتی در قرآن و سنت نباشد به اقوال صحابه یا یکی از آنان رجوع م

امام شافعی ھم نظر است، ابن  امام ابوحنیفه نیز در انتخاب یکی از نظریات صحابه با 
با سند صحیح از یحیی بن ضریس ۴۲۱۹معین در تاریخ خود به روایت دوری ش 

کند که:  نزد سفیان بودم که آمد و گفت: چرا جلوی ابوحنیفه را       یروایت م
گوید ھر چه در قرآن است        یگیری؟ گفت: او را چه شده؟ گفت: شنیدم م      ینم
کنم، اگر در قرآن و       یم اگر مسئله را در قرآن نیافتم به سنت پیامبر عمل مپذیر      یم

گیرم و  می کنم، و قول ھر کس را بخواھم      یسنت نیافتم به نظریه اصحاب عمل م
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شوم! امام مالک با استناد به سخن       یخارج نمھا  آن کنم اما از اقوال      یبخواھم رد م

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿فرماید:       یم خداوند متعال است که لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
�ۡ 

ِينَ ٱوَ  ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �ََّبُعوُهمٱ �َّ ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  �َّ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُه َوأ

نَۡ�ٰرُ ٱ
َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
� ٓ . (و سبقت گیرندگان اول از ﴾١٠٠ ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

اند، الله از آنان راضی  مھاجران و انصار و کسانی که به نحو احسن از آنان پیروی کرده
اند که از پای  ھایی آماده کرده شان باغ اند، و برای باد و آنان از الله راضی بوده

مانند و این کامیابی بزرگ است).       ی(درختان آن) نھرھا روان است و ھمیشه در آن م
ھا در این مسئله با  داند. اما ظاھری  ی] پیروی از صحابه را مشروع  م۱۰۰[توبه: 

اند و معتقدند نظریات صحابه حجت نیست. ابن حزم در  مذکور مخالفت کردهی  ائمه
و » المحلی«جاھای متعددی از کتابش به این واقعیت تصریح کرده است، بویژه در 

اما قول راجح در مورد حجیت قول صحابه » االحکام فی اصول األحکام«ر د
 مختلفی دارد:ھای  صورت

ای  ـ نظریه یکی از صحابه بین اصحاب منتشر شود و کسی آن را رد نکند. چنین نظریه۱
از قیبل اجماع سکوتی و بر دیگر آراء مقدم است مشروط به آن که آیه یا حدیثی 

 ای از صحابه نزد جمھور علما حجت است. رأی و نظریهگونه  نبوسیله آن رد نشود، ای
مثال: به صحت ثابت است که گروھی از اصحاب مانند: علی بن ابی طالب، انس بن  

اند. و از طرفی  مالک، ابن مسعود، براء بن عازب، ابوأمامه باھلی مسح بر جوراب کرده
حدیث مرفوع نیز وجود دارد در این مورد بین صحابه اختالفی ثابت نیست و تعدادی 

اختالف است (مؤلف ھا  آن خالی از ایراد نیست و در حجتھا  آن که ھیچ یک از
ای مستقلی  گوید: تمام روایات مرفوع، موقوف و مقطوع این مسئله را در رساله      یم

 ام).  جمع آوری کردم و بر اساس قواعد حدیثی و فقھی مورد نقد و بررسی قرار داده
ی یک صحابه که کسی دیگر با وی مخالفت نکرده باشد: مثال: به صحت از ابن  یهـ نظر۲

ِس «گفت:       یعمر روایت است که م
ْ
أ ُذَناِن ِمْن الرَّ

ُ
(دو گوش جزو سر ھستند). این »: اْأل

 اند. با سند صحیح آورده ۴۰۱/۱) و ابن منذر در االوسط ۱۱/۱روایت را عبدالرزاق (
اند  ھای مرفوع و موقوف جماعتی از صحابه روایت کرده ورتو ھمین روایت را به ص 

البته به جز از ھمین طریق و موقوف به ابن عمر صحیح نیست. با این حال امام احمد 
به این روایت استناد کرده است.  البته ھیچ کس از صحابه با این روایت ابن عمر 
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ندارد. مانند این از ابن ه مخالف این باشد نیز وجود کمخالفت نکرده است و روایتی 

شست و پس از مسح سر؛       یھایش را م ی گوش عمر روایت است که دو یا سه بار الله
با  ۱۲/۲۱نمود. عبدالرزاق       یکرد و یک بار داخل سوراخ گوشش م      یانگشتان را تر م

عمر اند که عبدالله بن  با سند صحیح آورده ۳۴/۱سند صحیح و امام مالک در مؤطاء 
کند که برای مسح  زد. این روایت ایجاب می      یھایش آب جدید م برای مسح گوش

ھا دوباره دستان را آب بزنند، امام احمد در مسایل إسحاق نیشابوری ھمین  گوش
 نظریه را ترجیح داده است. 

 ی دیگر با وی مخالف باشد: ـ نظریه صحابی زمانی که صحابه۳
قرآن و سنت نباشد و صحابه با ھم اختالف داشته  ای که ھیچ نصی از در مسئله 

 باشند، در چنین صورتی به مقام و منزلت صحابه بستگی دارد:
اول: نظر یکی از خلفای راشدین باشد؛ در این صورت نظر یکی از خلفا طبق نص  

ُلََفاءِ «فرماید:       یحدیث ترجیح دارد، پیامبر م
ْ
اِشِديَن  َعلَيُْ�ْم �ُِسنَّيِت وَُسنَِّة اخل الرَّ

َمْهِديِّ�َ 
ْ
(بر شما الزم است که از سنت من و سنت خلفای راشدین پیروی کنید).  »:ال

اند و در  ھای حدیثی آورده (این حدیث صحیح است که در سنن اربعه و دیگر کتاب
 صفحات آینده بیشتر توضیح خواھیم داد).

ت، این امر برای وجوب در حدیث فوق به پیروی از سنت خلفای راشدین امر شده اس 
ھمین نظریه را ترجیح داده است و » صالة التراویح«است و شیخ آلبانی در کتاب 

به ما دستور داده شده که از سنت پیامبر و سنت خلفای راشدین پیروی «گوید:       یم
گوید: شافعی نیز ھمین نظریه را       ی)  م۳۸طور که بیھقی در (المدخل ص و آن». کنیم

 داده است. ترجیح
من از پروردگارم «گوید:       یو نظریه علی بن ابی طالب نیز ھمین است آن جا که م 

(ابوبکر عشاری در فضائل ابوبکر الصدیق ». کشم که با ابوبکر مخالفت کنم      یخجالت م
 با سند حسن) ۷ ص

آیات پاسخ  کردند اگر در قرآن بود با      یروایت است که ھرگاه از ابن عباس سوالی م 
داد، اگر در سنت ھم نبود از قول       یبود، از سنت پاسخ م      داد، اگر نبود و در سنت       یم

داد.       یداد و اگر از ابوبکر و عمر نبود طبق رأی خودش پاسخ م      یابوبکر و عمر پاسخ م
 با سند صحیح) ۱۶۶      ی(دارم
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 وجوب اقتدا به سلف: 
ی وجوب اقتدا به آن گروه (صحابه و تا بعین) از سلف بدعتی  مسئله

عال به آن اشاره و حتی جدید نیست بلکه دستور الزامی است که خداوند مت

ِمۢن َ�ۡعِد َما  لرَُّسوَل ٱ�َُشاقِِق  َوَمن﴿ فرماید:      یتصریح کرده است. آن جا که م
 ُ�َ َ ِ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَوَ�تَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل  لُۡهَدىٰ ٱتَبَ�َّ ٰ َونُۡصلِهِ  ۦنَُوّ�ِ َجَهنََّمۖ  ۦَما تََو�َّ

و ھر کس پس از آن که راه ھدایت برایش « .]١١٥النساء: [ ﴾١١٥وََسآَءۡت َمِصً�ا 
روشن شده باشد با این پیامبر مخالفت کند و از راھی جز راه مؤمنان پیروی نماید 

اندازیم و       یکنیم و سپس به دوزخ م      یاو را به ھمان راھی که انتخاب نموده رھا م
 ».بد جایگاھی است

دارد و       یلفت با پیامبر بر حذر مخداوند متعال در این آیه به شدت از مخا

و از راھی جز راه مؤمنان « ﴾لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَو�َتَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل ﴿ فرماید:      یسپس م
. تردیدی نیست آن مؤمنانی که خداوند متعال بر حذر داشته »پیروی کند

تردیدی کنند و       یاست گروھی از مسلمانان ھستند با راه مومنان مخالفت م
اند که  نیست که مومنان ھمان کسانی ھستند که در آیه قبل ذکر شده

نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن ﴿ فرماید:      یم
َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ از « ﴾�ِإِۡحَ�ٰنٖ  �َّ

. قطعا »اند مھاجران و انصار و کسانی که به نحو احسن از آنان پیروی کرده
 آنان ھم از پروردگارشان خشنوداند. خداوند از آنان راضی است و

                                                                                                         
یی اختالف باشد، نظریه ابوبکر مقدم است و  مسئلهحال اگر بین خلفای راشدین در  

شود. این ترتیب در حدیثی       یشان ترجیح داده م به ترتیب عمر، عثمان و علی نظریات
گوید: در زمان پیامبر از بین مردم       یه مکبه روایت ابن عمر ثابت است آن جا 

دادیم سپس عمر       یران ترجیح مدادیم لذا ابوبکر را بر دیگ      یشان را ترجیح م بھترین
از طریق  ۸/۳دادیم. (بخاری       یبن خطاب و بعد از وی عثمان را بر دیگران ترجیح م

 یحیی بن سعید انصاری از نافع از ابن عمر روایت کرده است). 
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 مالک تفاوت از ادعا تا عمل:
بینیم که       یداند و باز م      یمسلمانی که با زبان خود را پیرو قرآن و سنت م

بسی اوقات برای محفوظ ماندن از مخالفت با قرآن و سنت به روش اصحاب 
اقعی از مدعیان کند، این مالک تشخیص مسلمان و      ینم   پیامبر مراجعه

 مسلمانی است. 
اکنون شما در برابر این آیه و یک حدیث قرار دارید که در آیه راه مؤمنان 

دھد و در حدیثی دیگر       یذکر شده و پیامبر راه و روش اصحابش را تذکر  م
که گروھی از اصحاب سنن از جمله: ابوداود، ترمذی، احمد و... روایت 

 که از سنت خلفای راشدین پیروی کنید.  اند، دستور داده است کرده

َوَ�َظنَا رسوُل ا�َّ َصّ� اُهللا َعلَيِْه وَسلَّم َموِْعَظًة « گوید:      یعرباض بن ساریه م
َ�َها 

َ
ُعيُون، فُقلْنَا: يا رَسوَل ا�َّ َكأ

ْ
ُقلُوُب وََذَرفَْت ِمنَْها ال

ْ
بليغًة وَِجلَْت ِمنَْها ال

وِْصنَا. قال: موِْعَظُة ُموَدٍِّع 
َ
ر «فَأ مَّ

َ
اَعِة و�ِْن تَأ ْمِع َوالطَّ ، َوالسَّ وِصيُ�ْم بِتَْقوى ا�َّ

ُ
أ

نَُّه َمْن يَِعْش ِمنُْ�ْم فََس�ى اْخِتالفاً كِث�ا. َ�َعلَيُْ�ْم 
َ
َعلَيُْ�ْم َ�بٌْد حبيش، َو�

وا َعلَيْ  اِشِديَن الَْمْهِديِّ�، عضُّ ُلَُفاِء الرَّ
ْ
َها بانلَّواِجذ، و�ِيَّاُ�ْم �ُسنَّيت وَُسنَِّة اخل

ُموِر فَإِنَّ لُكَّ بِْدَعٍة ضاللَةٌ 
ُ
: (رسول خدا برای ما چنان سخنرانی »وُ�ْدثَاِت األ

ھا گریان شد! گفتیم: ای رسول خدا  ھا لرزان و چشم ایراد فرمود که از آن دل
گویی این سخنرانی خدا حافظی است، پس ما را سفارش کن! فرمود: (شما 

ای  کنم حتی اگر برده      یرعایت تقوای الھی، شنیدن و اطاعت، سفارش مرا به 
حبشی سرپرستی و فرماندھی شما را به عھده گیرد [بدانید که] ھر کس از 
شما عمر طوالنی کند، به زودی اختالفات زیادی خواھد دید، لذا بر شما الزم 

پیروی گر پس از من  ه از سنت من و سنت خلفای راشدین ھدایتکاست 
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کنید و آن را محکم بگیرید و از امور نو پیدا دور نمایید که ھر نو پیدایی [در 
 ١اند). ھا گمراھی دین] بدعت است و تمام بدعت

                                                 
اند و صحیح است.  این حدیث را با سندھای متعدد از عرباض بن ساریه روایت کرده - ١

صاحب نظران از جمله ترمذی، بزار، ھروی، ابن عبدالبر آن را صحیح و گروھی از 
اند. و امام احمد به این حدیث استناد کرده است. نگا: مسایل ابوادود، ش  دانسته
. این که امام احمد به حدیث فوق استناد کرده است که از نظر ایشان صحیح ۱۷۹۲

حادیث تساھل دارند، این است. البته یکی از متشددین در تصحیح که در تضعیف ا
حدیث را ضعیف قرار داده است و بر آلبانی که این حدیث را صحیح دانسته بر او 

» النصیحه«نقدی نوشته است، شیخ آلبانی به شبھات آن بھانه جو در کتاب خود 
پاسخ داده است، در این جا فرصتی برای تخریج این حدیث نیست، چون در جایی 

ام. البته نباید فراموش  ندھای این حدیث را گردآوری کردهدیگر در حد توان تمام س
که شیخ ». ھا دوزخ است فرجام تمام گمراھی«ی آخر این روایت  کنیم که افزوده

آلبانی ذکر کرده، شاذ است، و این افزوده از حدیث عرباض نیست بلکه از حدیث جابر 

ِ «گوید:       یبن عبدالله است که م َم إَِذا َخَطَب امْحَرَّْت اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ُ َعلَيِْه وََسلَّ َص�َّ ا�َّ

اُ�ْم  نَُّه ُمنِْذُر َجيٍْش َ�ُقوُل َصبََّحُ�ْم َوَمسَّ
َ
َ�يْنَاُه وََعَال َصْوتُُه َواْشتَدَّ َغَضبُُه َحىتَّ َك�

اَعُة َكَهاَ�ْ�ِ َو�َْقُرُن َ�ْ�َ إِْصبََعيِْه السَّ  نَا َوالسَّ
َ
ا َ�ْعُد َو�َُقوُل بُِعثُْت أ مَّ

َ
وُْسَطى َو�َُقوُل أ

ْ
بَّابَِة َوال

ُموِر ُ�َْدثَاُ�َها َوُ�ُّ بِْدَعةٍ 
ُ ْ
ٍد َورَشُّ األ ُهَدى ُهَدى ُ�َمَّ

ْ
ِ وََخْ�ُ ال َِديِث ِكتَاُب ا�َّ

ْ
 فَإِنَّ َخْ�َ احل

 بُِ�لِّ ُمْؤِمٍن ِمْن َ�ْفِسِه َمْن تََرَك مَ 
َ

ْو�
َ
نَا أ

َ
ْو َضَاللٌَة ُ�مَّ َ�ُقوُل أ

َ
ْهِلِه َوَمْن تََرَك َدْ�نًا أ

َ
 فَِأل

ً
اال

 َّ َّ َويلَعَ إِيلَ
شد،       یکرد، چشمانش سرخ م      ی: (ھرگاه رسول خدا سخنرانی م»َضيَااًع فَ

شد تا جایی که گویی از یورش ناگھانی       یکرد، سخت خشمگین  م      یصدایش را بلند م
دان و شامگاھان بر شما حمله خواھد شد و گفت: بامدا      یدھد و م یسپاھی بیم م

ام که بر پایی قیامت چنان نزدیک است که این    فرمود: من در حالی مبعوث شده      یم
دو انگشت من بھم نزدیک ھستند! و دو انگشت سبابه وسط خود را به ھم 

خداست، و ھان! بدانید که بھترین سخنان کتاب   فرمود: اما بعد:      یچسباند و م      یم
بھترین را و روش، راه روش محمد است و بدتر کارھا، امور نو پیدای در دین است و 

فرمود: من برای فرد مؤمن از خودش ھم       یاند و سپس م ھا گمراھی تمام بدعت
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ھا  : (و فرجام تمام گمراھی»لُكَّ بِْدَعٍة ضاللَةٌ و «و در حدیثی دیگر آمده: 
 آتش است).

ت خودش عطف کرده بینید که پیامبر سنت خلفای راشدین را بر سن      یم
خداوند متعال در  ی است. این حدیث با حدیث گروه نجات یافته و فرموده

َ َ�ُ  لرَُّسوَل ٱ�َُشاقِِق  َوَمن﴿ فرماید:      یی دوم که م هیآ  لُۡهَدىٰ ٱِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
ِ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَوَ�تَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل  ٰ َونُۡصلِهِ  ۦنَُوّ�ِ َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا  ۦَما تََو�َّ

و ھرکس پس از آن که راه ھدایت برایش روشن شده باشد با « .]١١٥[النساء:  ﴾١١٥
این پیامبر مخالفت کند و از راھی جز راه مؤمنان پیروی نماید او را به ھمان راھی 

 ».جایگاھی استاندازیم و بد       یکنیم و سپس به دوزخ م      یکه انتخاب نموده رھا م
به این ترتیب برای ھیچ مسلمانی جایز نیست که به اسم پیروی از قرآن 
و سنت از آراء و اقوالی پیروی کند که با روش سلف صالح ما مخالف باشد؛ 
چرا که روش آنان شرح و بیان قرآن و سنت است. در حالی که ھمه 

. خداوند متعال دانیم که طبق نص قرآن، سنت شرح و بیان قرآن است      یم

ٓ إَِ�َۡك ﴿ فرماید:      یخطاب به پیامبر م نَزۡ�َا
َ
َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل  ّ�ِۡكرَ ٱَوأ ِ�ُبَّ�ِ

ایم تا برای مردم شرح دھی که  ما قرآن را به تو نازل کرده« .]٤٤النحل: [ ﴾إَِ�ِۡهمۡ 
 ».برای آنان چه نازل شده است

                                                                                                         
اش است اما ھر کس    سزاوارترم لذا ھر کسی مالی از خود بجای گذاشت از آن خانواده

رسد و من باید پرداخت آن را به       یضایع کرده بود به من م قرضی داشت یا امانتی را
روایت  ۴۵ابن ماجه ش  ۱۸۸/۳و نسائی  ۲-۵۹۲عھده بگیرم). این حدیث را مسلم 

اند که از    روایت کرده» األسماء و الصفات«اند اما افزوده را نسائی و بیھقی در    کرده
ادات الضعیفه فی االحادیث الصحیحه یالز«پیامبر ثابت نیست لذا من آن را در کتابم 

ام اما این افزوده از قول عمر بن خطاب در البدع و النھی عنھا و ابن وضاح با    آورده
 إسناد حسن ثابت است.
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 اقسام سنت و راه دست یابی به آن:
پیامبر قرآن را با سنت خود شرح داده و بیان کرده است و سنت پیامبر 

و تاییدی است، لذا ما برای دست یابی به سنت و  یبر سه قسم قولی، فعل
شناخت آن راھی جز اصحاب پیامبر نداریم؛ بنابراین برای این که فرد 
 مسلمان از گروه نجات یافته شود راھی جز این که از قرآن و سنت مطابق

       یی مھم راه و روش سلف صالح پیروی کند، وجود ندارد، این سومین مسئله
خواھند از گروه نجات یافته       یاست که باید ھمه مسلمانان اگر صادقانه م

باشند، آن را بفھمند. تا در قیامت نجات یابند، ھمان روزی که به تعبیر 

َ بَِقلٍْب َسِليمٍ يَْوَم ال َ�نَْفُع ماٌل َو ال َ�نُوَن إِ «قرآن:  ىَت ا�َّ
َ
 َمْن أ

َّ
: (مال و فرزند »ال

ھای کفر، شرک و  رساند مگر کسی که با دلی سالم [از انحراف      ینم   نفعی
 ١بدعت] بیاید).

                                                 
از قرآن و سنت و مطابق راه و روش سلف صالح پیروی «گوید:       یاین که شیخ م - ١

سیار مھم در فھم قرآن و سنت، آن ن واقعیت است که این یک اصِل بیبیانگر ا» کنید
ھم فھم صحابه نه کسان دیگر، چرا که صحابه ھمان طور که عمر بن عبدالعزیز 

اند، چرا که بر علم واقعی دست    گوید: (صحابه از ما در فھم دین سبقت گرفته      یم
تر بودند و  قویاند لذا آنان برای فھم امور از ما    اند، و با چشمانی یبنا کفایت شده یافته

تر بودند، اگر ھدایتی بوده آنان بر ما پیشی  ھر خیری اگر در امور بوده شایسته
شان چیزی   اند اگر بگویی چیز جدیدی پس از آنان پدید آمده، جز انحراف راه   گرفته

پدید نیامده که فرد از آنان روی گذردانیده است این در حالی است آنان در امور دینی 
اند و آن چیزی که نیازھا را بر آورده نماید    ای که کفایت کند سخن گفته   به اندازه

اند بگوید کوتاھی کرده است و ھر    اند از ھر کس کمتر از آنچه آنان گفته   بیان نموده
ی آنان پا فراتر نھد منحرف شده است. آری، کسانی بودند که  کس از محدوده

ه نمودند به خودشان ستم روا داشتند و شان از آنان محدود  چارچوب امور دینی
فھمند، ناتوان ماندند، را و روش اصحاب راه       یکسانی دیگر فکر کردند از آنان بیشتر م
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 جی بین این دو راه مستقیم و ھدایت است. (ابن وضاح در البدع والنھی عنھا  میانه

 با سند حسن) ۷۷
دشان را از نصوص بر فھم صحابه برخی از فقھای متأخرین بر خالف این اصل فھم خو 

ی حدیث: (شما را از زیارت  اند، ھمان طور که از فقھای شافعی درباره ترجیح داده
اند نووی در شرح  توانید به زیارت قبور بروید). گفته      یقبور منع کرده بودم، اما حاال  م

ن جمع شده گوید: این حدیثی از احادیثی است که ناسخ و منسوخ در آ      یمسلم م
اند    است و منسوخ شدن نھی مردان از زیارت در آن صریح است لذا به اجماع گفته

 زیارت قبور برای مردان سنت است، اما در مورد زیارت قبور برای زنان بین اصحاب ما
تر یادآور شدیم و نوشتیم که یکی از موارد منع  [شافعی ھا] اختالف است که پیش

قول صحیح نزد در موارد خطاب به مردان داخل نیستند و ھا  آن زنان این است که
 ھا ھمین است. اصولی

گوید: این نظریه با فھم ام المؤمنین عایشه از حدیث مخالف است و روشن       یمؤلف م 
است که فھم عایشه، ھمسر پیامبر، راوی احادیث و از فقھای صحابه است بر نظریه 

 دیگران مقدم است.
آمد  یکند که روزی او المؤمنین عایشه از قبرستان م      یلیکه روایت معبدالله بن ابی م 

آیی؟ گفت: از زیارت قبر عبدالرحمان بن       یبه او گفتم: ای ام المؤمنین از کجا م
ابوبکر. گفتم: مگر رسول الله از زیارت قبور منع نفرموده است؟ گفت: چرا اما سپس 

و ابن عبدالبر در التمھید  ۷۳۷۶المستدرک دستور داد که زیارت کنیم. (حاکم در 
از طریق یزید بن حمید ابن التیاح از عبدالله ابن ابی ملیکه روایت کرده  ۲۳۳/۳

گوید: صحیح است و ھمان طور که       یم» تلخیص المستدرک«است. ذھبی در 
 باشد.) می گوید صحیح      یم

بور و رخصت جواز زیارت قبور آری، این فھم ام المؤمنین از حدیث منع از زیارت ق 
است و نسخ منع زیارت قبور برای زنان و مردان عام است و این فھم مخالف فھم 

 فقھای متأخرین است.
مخالف با فھم صحابه از نصوص داشته باشیم در        یتوانیم فھم      یحال ما چگونه م 

فرماید: (از  یکه محالی که به ما دستور داده شده که از آنان پیروی کنیم آن جا 
 سنت من و سنت خلفای راشدین پیروی کنید). 
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 وضعیت کنونی ما مسلمانان:
ھای متعددی رو به رو  کنیم که با گروه      یاکنون ما در وضعیتی زندگی م

دانند و معتقدند که اسالم، ھمان قرآن و       یمسلمان مھستیم و ھمه خود را 
ی  ھا به راه مؤمنان که سومین مسئله  سنت است، لیکن جمھور این گروه

بحث ماست، اعتماد ندارند و قانع نیستند. این راه؛ راه و  روش صحابه کرام 
و کسانی که از تابعین و تبع تابعین است که به نحو احسن از آنان پیروی 

من ھستند...)  اند، ھمان طور که در حدیث: (بھترین مردمان در قرن دهکر
 تر ذکر کردیم. پیش

                                                                                                         
امام احمد به این حدیث استناد کرده است چرا که اقوال صحابه از دیدگاه ایشان  

 )۱۷۹۲(مسائل احمد به روایت ابوداود  سنت است.
نظریه زھری و تعدادی از صاحب نظران ھمین است. نگا: ابن سعد در طبقات  

-۱۰۷و خطیب بغدادی در تقیید العلم ص  ۳۶۰/۳ابونعیم در الحلیه) و ۱۳۵/۲/۲(
کند که گفت: در حالی که در پی       یبا سند صحیح از صالح بن کیسانی روایت م ۱۰۶

نویسیم ھر چه از پیامبر بود       یھا را م علم بودم با زھری مالقات کردم و گفتیم: سنت
صحاب است بنویسیم که سنت است نوشتیم. سپس گفت: ھر روایتی که از قول ا

نوشتم در نتیجه او       ینم نوشت و من نویسم گوید: او می      یگفتم: سنت نیست، نم
 موفق شد و من محروم شدم.

َماَء َما تُوَعُد «فرماید:       یو پیامبر م  ىَت السَّ
َ
َماِء فَإَِذا َذَهبَْت انلُُّجوُم أ َمنٌَة لِلسَّ

َ
نَا انلُُّجوُم أ

َ
َوأ

يِت فَإَِذا َذَهَب  مَّ
ُ
َمنٌَة ِأل

َ
ْصَحايِب أ

َ
ْصَحايِب َما يُوَعُدوَن َوأ

َ
ىَت أ

َ
إَِذا َذَهبُْت أ

ْصَحايِب فَ
َ
َمنٌَة ِأل

َ
أ

يِت َما يُوَعُدونَ  مَّ
ُ
ىَت أ

َ
ْصَحايِب أ

َ
(ستارگان امانت داران آسمان ھستند، ھرگاه ستارگان  »:أ

اند خواھد آمد و من امانت دار  شده آسمان بروند بر آسمان چیزی که وعده داده
اصحابم ھستم و ھرگاه بروم ھمان چیزی که وعده داده شده خواھد آمد، و اصحاب 
من امانت داران امتم ھستند، وقتی اصحابم بروند بر سر امتم چیزی که وعده داده 

به روایت سعید بن ابوبرده از  ۴ج ۱۹۶ص ۴۵۹۶ش اند خواھد آمد). (مسلم: شده
 پدرش).
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 [علت گروه گروه شدن در دین داری]:
عدم رجوع به مفاھیم، افکار و آراء سلف صالح، سبب اصلی گروه گروه 

 ١ھای متفرق به نام اسالم است. شدن مسلمانان و مذاھب پراکنده و راه

 اتباع (پیروی):
گردد باید به راه و روش  خواھد حقیقتًا به قرآن و سنت باز      یھر کس م

 ٢ھای بعدی مراجعه کند. شان در قرن اصحاب پیامبر، تابعین و پیروان

                                                 
کند، حقیقت و کانون اصلی مرض فرقه فرقه شدن  می این سببی که شیخ ذکر - ١

مسلمانان در این زمان است، چرا که تنھا ادعای پیروی از قرآن و سنت کافی نیست 
مگر زمانی که به مقتضای آن عمل کنند و عمل به مقتضای قرآن و سنت بدون فھم 

شود که       یبه صحت عمل تعبیر م سلف امکان ندارد، این ھمان چیزی است که از آن
ح از قرآن و سنت یصح یروییکی از دو رکن قبولی عمل است، چون صحت عمل به پ

دارد و پیروی از قرآن و سنت بدون موافقت با فھم سلف از نصوص و التزام  یبستگ
 به روش آنان امکان ندارد.

حقیقتًا به قرآن و سنت بازگردد) تعریف خواھد       یگوید: (ھر کس م      یاین که شیخ م - ٢
گونه تعریف  اتباع را این ۱۷۸۹واقعی اتباع ھمین است، امام احمد در مسائل ابوداود 

اند، پیروی    چه پیامبر آورده و اصحاب بر آن بوده ند: (اتباع این است که فرد از آنک یم
تعریفی که شیخ آلبانی از  کند و در پیروی از افراد بعد از آنان اختیار دارد). در واقع

اتباع کرده با تعریفی که امام احمد کرده فرقی ندارد، چون پیروی از تابعین مشروط 
جا عدم خروج از اقوال آنان  به موافقت با نصوص است. و منظور شیخ از اتباع در این

به نظریات من در آوردی جدیدی است که قبًال مطرح نشده و کسی از سلف آن را 
کند و آن چه  یگوید و به آن تشویق م      یاشد، دقیقًا امام احمد نیز ھمین را منگفته ب

دھد که فریب اقوال جدیدی را نخورد که از اقوال       یبه شاگردش میمونی تذکر م
تر نیز نقل کردیم که خطاب به این شاگرد خود  صاحب نظران خارج است، بیش

نداری حرف نزن!) البته نباید        یای که امام  لهگوید: (ای ابوالحسن ھرگز در مسئ      یم
ه معنای این سخن دعوت به مذھب گرایی است، این چگونه ممکن ککسی تصور کند 
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 [فهم غلط از اموری که ذکر کردیم:]
ھای مختلف برخی از کسانی  شنوید که در  مناسبت      یبسیاری اوقات م

که ما ذکر        یزنند، اما بر علم      یھایی م کشند، حرف      یکه نام عالم را یدک م
اند، نیستند و به  کردیم یعنی: علم قرآن و سنت و آن چه صحابه بر آن بوده

فھمند،       یباشند، بلکه آن چه خودشان از قرآن و سنت م نمی این معنا عالم
ھای گمراه  م گروهبدون آن که به مرجع حفاظتی که آنان را از افتادن به دا

 ١دانند.      یحفظ نماید، علم م

                                                                                                         
گیرترین افرادی است که از رأی و اھل  است در حالی که امام احمد یکی از سخت

، در واقع امام احمد دھد      یھا دستور م کند و به اتباع و پیروی از سنت      یرأی منع م
دھد که از اقوال من درآوردی جدید بیرون از اجتھاد علمای سلف صالح       یھشدار م

دوری کنند و به صحت ثابت است که امام احمد از تقلید مذھبی و عمل به آراء افراد 
ھای به ظاھر مطرح و مقدم دانستن نظر آنان بر نصوص منع کرده است.   و شخصیت

گوید: رأی ھیچ کس مرا       یآمده! شنیدم امام احمد م ۳۶۹-۳۶۷داود صدر مسائل ابو
 کند.      ینم قانع

گوید: به ھر چه سفیان بگوید عمل       یگوید: شنیدم احمد در پاسخ مردی که م      یو م 
 گوید: من درست      یگوید: شنیدم احمد م      یکنیم؟ گفت: از روایات پیروی کن! و م      یم

گوید: ھیچ کس       یگوید: شنیدم احمد م      یندارم از رأی من چیزی نوشته شود. و م
گوید: به احمد       یشود بجز پیامبر. و م      ینیست مگر این که از نظریاتش پذیرفته و رد م

گفتم: مگر اوزاعی از مالک بیشتر صالحیت پیروی را ندارد؟ گفت: در دینت از ھیچ 
لید نکن! ھر چه از پیامبر و اصحاب است به آن عمل کن سپس در کس از آنان تق

 پیروی از تابعین فرد مخیر است.
گوید: منظورشان از علم ھمان چیزی است که خودشان از قرآن و       یاین که شیخ م - ١

فھمند... در واقع توصیف ھواپرستان و مبتدعان در فھم از نصوص و       یسنت م
به ویژه متشابھات  –که بر اساس کندوکاو در نصوص شرعی  ھاست استدالل به آن

بدور از فھم صحابه و عمل سلف از روی ھوا و و آراء شخصی ھر چه با تصورات باورھا 
کنند. این در حالی است که پیامبر خطر این       یشان سازگار باشد، مطرح م و ھواھای
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یت ام المؤمنین آمده که روش بدعی را به ما گوشزد کرده است. در حدیثی به روا

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ پیامبر آیه: نَزَل َعلَۡيَك  �َّ
َ
مُّ  ۡلِكَ�َٰب ٱأ

ُ
َۡكَ�ٌٰت ُهنَّ أ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱِمۡنُه َءاَ�ٰٞت �ُّ

ا  مَّ
َ
َخُر ُمتََ�ٰبَِ�ٰٞتۖ فَأ

ُ
ِينَ ٱَوأ  ۡلِفۡتَنةِ ٱ بۡتَِغآءَ ٱِ� قُلُو�ِِهۡم َزۡ�ٞغ َ�َيتَّبُِعوَن َما �ََ�َٰبَه ِمۡنُه  �َّ
وِ�لِهِ  بۡتَِغآءَ ٱوَ 

ۡ
وِ�لَهُ  َ�ۡعلَمُ َوَما  ۦۖ تَأ

ۡ
ۗ ٱإِ�َّ  ۥٓ تَأ ُ (او ذاتی است که بر تو این کتاب را نازل  .﴾�َّ

باشد و قسمتی از آن  یکرد که قسمتی از آن آیات محکم است که اصل و اساس این م
تا فتنه  اند، شان انحراف است به دنبال متشابھات متشابه است اما آنان که در قلوب

طلبند، در حالی که تفسیر آن را جز       یانگیزی کنند و تفسیر [نادرستی] برای آن م
 داند...).      ینم الله

ُ  يَا اَع�َِشةُ «فرمود:   يَن َس�َّ ا�َّ ِ
َّ

وئَلَِك اذل
ُ
يَن يَتَِّبُعوَن َما �ََشابََه ِمنُْه فَأ ِ

َّ
ْ�تُْم اذل

َ
إَِذا َرأ

کنند،       ی(ای عائشه، ھرگاه دیدید کسانی در قرآن جدال و جر وبحث م »:فَاْحَذُروُهمْ 
آنان ھمان کسانی ھستند که مورد نظر خداوند در این آیه ھستند، از آنان دوری 

 ).۴۷و ابن ماجه ۹۹۳ترمذی  ۴۵۹۸ابوداود  ۲۰۵۳مسلم  ۱۱/۳کنید). (بخاری 
از نصوص شرعی و عمل به آن  ھا به ھواپرستی در فھم ی گروه در واقع خوارج از ھمه 

دانند و از       یی باطل خود خون مسلمانان را مباح م سزاوارترند که طبق عقیده
ھا؛ نماز، روزه و  کند، اینان گرچه به شدت پایبند عبادت ینم حاکمان مسلمان اطاعت

باشند اما از گروھی گمراه ھستند که از دین ھمان طور  ینماز شب (تھجد) م یحت
شان از دین در   شود، علت اصلی خروج      یی کمان خارج م اند که تیر از چله   شده خارج

این است که از راه مؤمنان پیروی نکردند و نصوص را به روش غیر روش سلف تفسیر 
اند. در حقیقت ھواپرستان و مبتدعان تسلیم نصوص قرآن و سنت نیستند، چرا  کرده

کنند.       یخراب مھا  آن ویل و عوض کردن معنای اصلیکه مفاھیم آیات را با توجیه و تأ
گاھی سنت را با روایات شاذ و گاھی با عقل و گاھی به این بھانه که خبر واحد 

گویند: خبر واحد ظنی الثبوت است و گاھی با شرح و توضیح باطل؛ رد       یھستند. و م

ِٰسُخونَ ٱوَ ﴿ گوید: یل می اھل سنت و جماعت خداوند متعا کنند. اما درباره      یم ِ�  ل�َّ
ۗ  ۦَ�ُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِ  ۡلعِۡلمِ ٱ ٞ ّمِۡن ِعنِد َرّ�َِنا گویند: به ھمه       ی(و راسخان در علم م ﴾ُ�ّ

 آیات آن ایمان داریم، ھمه از جانب پروردگار ماست).
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ھایی که چاپ و  ھا یا مقاله به ھمین سبب است که در برخی از کتاب
شنوید که بسیاری از این مدعیان علم و       یبینید یا م      یشود، م      یمنتشر م

کنند       یروند یا عموم مردم، تصور م      یدانش یا کسانی که از علما به شمار م
ورزند. بطور       یای که ذکر کردیم، مخالفت م اند؛ با تک تک ادله عالمھا  آن که

تر است اما مذھب خلف  ی سلف سالم گویند: مذھب و عقیده      یمثال م
این اعالنی آشکار و رسوایی است که گوینده این  ١تر است! تر و محکم      یعلم

                                                 
 ای باطل و مخالف حدیث: ی بین مذھب سلف و مذھب خلف، مقایسه این مقایسه - ١

اِس َقْرنِ یَخ « تخریج آن را  –باشد.       ی: (بھترین مردم، مردم قرن من است) م»یُر النَّ
 -ھای سلف قرن –چرا که این حدیث بیانگر برتری سه قرن اول  -تر ذکر کردیم پیش

شان  بر دیگران در امور خیر، علم و پیروی است که بطور عام؛ امور اعتقادی و مذھب
گیرد. تردیدی نیست که خلف و       یدر بر مھا  آن الل بهرا در فھم نصوص و استد

ترند حتی در حدیث به زشتی و  در ھمه چیز و جھت کمتر و پایینھا  آن متأخرین از

يَن يَلُوَ�ُهْم « فرماید:      یھوا پرستی روش خلف اشاره شده است. در ادامه پیامبر م ِ
َّ

ُ�مَّ اذل
يَن يَلُوَ�ُهْم ُ�مَّ  ِ

َّ
َحِدِهْم يَِمينَُه َو�َِميُنُه َشَهاَدتَهُ ُ�مَّ اذل

َ
قَْواٌم �َْسبُِق َشَهاَدُة أ

َ
: (سپس بعد »ييَِجُء أ

ورند و گاھی خ      یآیند که قبل از گواھی دادن [و حرف زدن] قسم م      یاز آنان افرادی م
 خورند؟!) حتی علم در سه قرن سراسر خیر اول آشکارتر و      یبعد از حرف زدن قسم م

شود، نادانی       یھاست و در قرون خلف است که علم برداشته م فراگیرتر از دیگر قرن
و  ۱۴۵/۱کنند. (بخاری فتح الباری       یخورند و آشکار زنا م      یگردد، شراب م      یثابت م
اند و  از طریق ابوتیاح از انس بن مالک این حدیث را روایت کرده ۲۰۵۶/۴مسلم 

ي بْعده رَشٌ منه حىتَّ تلَقوا ر�َُّ�مْ « فرماید:      یپیامبر م
َّ

 واذل
َّ
يت زماٌن إال

ْ
: (ھیچ »ال يأ

آید مگر این که زمان بعد آن بدتر خواھد بود تا پروردگارتان را مالقات       ینم زمانی
    و ترمذی از طریق زبیر بن عدی از انس بن مالک روایت کرده ۳۱۵/۴کنید). بخاری 

 است.
ای    گوید: شکی نیست که این سخن شاخه      یر که شیخ االسالم ابن تیمیه مھمان طو 

آن طور که -از انحراف رافضیان است، ھر چند در این جمله تکفیر آشکار سلف 
آن -شان به فسق ھم نیست  نیست و حتی متھم کردن -روافض و خوارج معتقدند
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رآن و سنت ذکر کردیم پشت کرده سخن و امثال وی به نصوصی که از ق
 کرد!؟        یاند، توجه م است، در حالی که باید به ھدایت و نوری که سلف بوده

تر و       یتر و علم خلف علم علم سلف سالم«گویند:       یاین که اینان  م
از پیروی سلف که پیامبر به آن ھا  آن معنای آن این است که» تر است      محکم

 اند.  اند و به دستور پیامبر پشت کرده ده است، سر باز زدهدستور دا

 منهج سلف با منهج خلف]: ی سهیهایی از مقا [نمونه
ھایی را بخواھید که تفاوت پیرو سلف صالح را با آنانی که از راه  اگر مثال

تر و       یکنند و به پیروی از خلف به گمان این که علم      یسلف اعراض م
گوییم: به طور مثال: کسانی       یم، میآورند؛ نشان دھ      یروی م تر است، محکم

کنند به افکار، اقوال و  که به شناخت راه و باورھای سلف صالح توجه نمی
با قرآن و سنت، ھا  آن آورند که ما به دلیل مخالف بودن      یمذاھبی روی م

                                                                                                         
شان به جھل، ایراد گرفتن   ردناما متھم ک -ھا و... معتقدند طور که معتزلیان، زیدی

شان ھست و آنان را به ارتکاب گناھان و معاصی متھم   از آنان و گمراه دانستن
شان ھست که افراد   شان نباشد تصور و گمان فسق  اند و اگر فاسق دانستن کرده
ھای ارزشمند و فاضله، برتر باشند. و برای  ھا مفضول در شریعت از علمای قرن قرن

ھای اھل  قرآن سنت را مورد تدبر قرار دھد، بدیھی است و تمام گروه ھر کس که
ھا و  ھا از نظر اعمال و اعتقاد و تمام خوبی سنت نیز اتفاق نظر دارند که بھترین قرن

ھای دیگر افراد قرن اول و سپس قرن دوم و سوم است. ھمان طور که از  ارزش
در تمام امور ارزشی اعم از عمل،  ھا آن ھای مختلف ثابت است. آری، پیامبر به صورت

ایمان، عقل، دین، شرح و بیان امور دینی و عبادت از خلف برتر و افضل ھستند. و 
تراند. این واقعیت را ھیچ کس جز کسی  آنان برای بیان و شرح ھر مشکلی شایسته

گوید.       ینم کند و اگاھانه گمراه شده است،      یآشکارا مسایل اصلی دین را انکار م
 ۱۵۷۱/۴مجموع الفتاوا 
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صحابه و کسانی که به گوییم باطل ھستند؛ چون با سنت پیامبر،       یقاطعانه م
 اند، مخالف است.  پیروی کردهھا  آن نحو احسن از

 :[جدا کردن احادیث احاد از احادیث متواتر و حکم این عمل]
ترین مثال بر این واقعیت که برخی در این زمان زمزمه  یکی از واضح

دانند. فرق قایل       یکنند این است که خبر واحد را از حدیث متواتر جدا م
شدن بین این دو از بارزترین ادله خروج آنان از راه و روش سلف صالح 

 ١شناختند.      ینم   به نام حدیث آحاد و حدیث متواتر یاست؛ چرا که آنان چیز

                                                 
ی  . تقسیم احادیث به خبر واحد و خبر متواتر از مباحث متکلمان و ساخته و پرداخته ١

ھواپرستان است به ھدف رد کردن احادیث اعتقاد و صفات، ابوالقاسم اصفھانی در 
ی این تقسیم بندی از ابومظفر سمعانی  درباره ۲۱۴/۲» الحجه فی بیان المحجة«

 کند:      ینقل مگونه  این
این تقسیم بندی اصل و بنیاد فتنه انگیزی مبتدعان برای رد احادیث و دلیل آوردن  

گوییم: ھر گاه حدیثی به صحت از پیامبر       یھاست. به توفیق الھی م از آراء و شخصیت
شد و ثابت گردد و راویان ثقه و ائمه آن را روایت کنند و زنجیر وار تا پیامبر متصل با

 باشد.       یه در مسئله علمکحکم آن قطعی است. امت آن را پذیرفته باشند، 
این نظریه عموم اھل حدیث و افراد ثابت قدم و پایبند بر سنت است. تردیدی نیست  

گویند: خبر واحد در ھیچ صورتی قطعی و یقینی نیست و باید بصورت       یاین که م
ھا و  و یقینی بودن برسد، این حرفی است که قدریی قطعی  متواتر باشد تا به درجه

اند تا احادیث را رد کنند. و برخی از فقھایی که تخصصی    معتزله از خودشان ساخته
اند! حتی نفھمیدند که    گرفتهھا  آن در علم حدیث و ثباتی بر عقیده حق ندارند از

ی انصاف  ه دیدهھای مختلف مسلمان ب منظورشان از این سخن چیست. اما اگر گروه
ی  کنند که خبر واحد، قطعی و یقینی است؛ چرا که ھمه یم بنگرند، قطعًا اعتراف 

شان   عقایدھا و عقاید خاص خودشان از خبر واحد برای اثبات صحت  ھا با روش گروه
 کنند.      یاستناد م
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ث به احاد و متواتر را از خود ساخته و یم حدیھستند که تقسھا  این
اند: و  کرده جه احکام شرعی خاصی بر این ساس استنباطیاند. در نت پرداخته

گویند: اگر حدیث آحاد، صحیح و در امور اعتقادی باشد؛ اعتبار ندارد.       یم
 ر در صورتی که به حد تواتر برسد.مگ

خواھند بگویند: حدیث احاد در عقیده با       یدر واقع با این تقسیم بندی م
ھر احکام فرق دارد؛ در عقیده اعتبار ندارد و در احکام معتبر است!؟ اما 

                                                                                                         
که  گوید، ساخته و پرداخته کسانی است      یاین تقسیم بندی ھمان طور که شیخ م 

شان اعتبار ندارد لذا ھر گاه سند حدیث صحیح باشد، معتبر است. حتی اگر سند   نظر
آن یکی باشد، فرقی ندارد که در امور اعتقادی یا احکام باشد. این تا زمانی است که 

ایرادی از نظر متخصصان فن گونه  سند آن صحیح باشد و متن حدیث ھم ھیچ
 و جماعت و محققان متأخرین است.ت ی اھل سن نداشته باشد؛ این عقیده

آورده است: (بسیاری از اھل اثر گونه  ) این را این۸/۱ابن عبدالبر در التمھید (  
شان ھمین   (حدیث) و برخی از اھل نظر (رای) از جمله حسین کرابیسی و... نظریه

ظریه گوید: این نظریه اساس مذھب امام مالک است)  ن      یاست و ابن خوبزاد و بنداد م
ابن حزم، داود ظاھری، حارث بن اسد محاسبی آن طور که ابن حزم در اإلحکام فی 

نویسد، ھمین است. و مذھب بخاری و شافعی نیز ھمین       ی) م۱۱۵/۱» اصول االحکام
تحت عنوان: (باب: ما  ۲۵۲/۴است. امام بخاری در این باره در کتاب صحیح خود 

فی األذان و الصالة و الصوم و الفرائض و جاء فی إجازة خبر الواحد المصدوق 
األحکام) تحت این عنوان احادیثی را آورده است که بیانگر اثبات خبر واحد است. 

(به ».  گردد      یدلیل باخبر واحد ثابت م«گوید:       یم» ۴۰۱الرساله ص «امام شافعی در 
خبر واحد فقط اثبات این ترتیب آنچه ابن عبدالبر نقل کرده که شافعی معتقد است 

کند...       یاین مسئله را ذکر می  کننده علم است نه عمل؛ اعتبار ندارد) و سپس ادله
در پاسخ به شبھاتی که ھواپرستان برای فرق قایل شدن بین خبر واحد و متواتر از 

بحثی طوالنی  ۱۶۳ص» دفاعًا عن السلفیه«نگاه حجیت و اعتبار دارند در کتاب 
الحدیث حجة بنفسه «بسیار مفیدی در این باره بنام ی  و شیخ آلبانی رسالهایم.    کرده

 دارد. این رساله به فارسی نیز ترجمه شده است.» فی العقائد و األحکام
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شان اطالعی داشته باشد، به یقین  کس از راه و روش صحابه و پیروان
ای  داند که این تقسیم بندی وارداتی، ساخته و پرداخته دیگران و فلسفه      یم

 ١است که اسالم از آن بیزار و متنفر است.
کنند       یدانند اما انکار م      یھم مھا  آن دانیم و      یی ما م این واقعیت را ھمه

وضعیت در این جا به ھمان صورتی است که خداوند متعال در مورد کسان 

ْ ﴿ فرماید:      یدیگری م ٓ ٱبَِها وَ  وََجَحُدوا نُفُسُهمۡ  ۡستَۡيَقَنۡتَها
َ
ھا  آن و« .]١٤النمل: [ ﴾أ

 .»[وجود الله] را انکار کردند، در حالی که در دل به آن یقین داشتند

 دلیل حجیت خبر واحد:
دانند که پیامبر برخی از اصحاب را بصورت فردی به مناطق دور       یھمه م

از مدینه فرستاد تا آنان را به اسالم دعوت دھند. این در حالی بود که شخص 
فرستاد تا مردم را به اسالم فرا       یرا بصورت فردی و تک تک مھا  آن پیامبر

شامل عقیده و  چه پیامبر آورده نیست که خوانند. اسالم چیزی جز آن
 شود.      یاحکام م

در سنت صحیح ثابت است و مخالفان  ھای مشھوری که: یکی از مثال
شوند؛ این است که پیامبر       یدانند و از آن منحرف م      یحجیت خبر واحد م

یک بار معاذ و یک بار ابوموسی اشعری و یک بار علی را به یمن فرستاد. 

                                                 
ای است که اسالم از آن بیزار است). توصیفی    گوید: (این فلسفه      یاین که شیخ م - ١

ی: فرق قایل شدن بین احادیث  قاعدهبسیار دقیق و تعبیری فراگیر است؛ چرا که 
احاد و متواتر در استناد به احاد در احکام و رد معتبر بودن خبر واحد در عقاید از 

اند. این در حالی است که علم    قواعدی است که اھل کالم، فلسفه و سفسطه ساخته
ن اھل جایگاھی ندارد. از ائمه اربعه و صاحب نظراگونه  کالم و فلسفه در اسالم ھیچ

سنت و دیگر پیشوایان در طول تاریخ بصورت متواتر ثابت است که علم کالم و فلسفه 
 اند. را رد کرده
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فرستاد چه کار       یوقتی پیامبر آنان را به یمن م(حال سوال ما این است که) 
دادند که به الله و پیامبر       یکردند؟ شکی نیست که مردم را دعوت م      یم

که پیامبر       یایمان بیاورند که اصل و بنیاد تمام عقیده است و سپس به اسالم
آمده که پیامبر   دادند. در بخاری و مسلم به روایت انس      یآورده بود دعوت م

باید اولین چیزی که آنان را به آن «معاذ را به یمن فرستاد و به او گفت: 
دھی گواھی دادن به این باشد که معبود بر حقی جز الله نیست و       یدعوت م

دستور ھا  آن محمد پیامبر اوست، وقتی در این مورد از تو اطاعت کردند به
 ١بده که نماز بخوانند).

حدیث آمده که پیامبر در حالی که معاذ تنھا بود به او دستور داد. در این 
اولین چیزی که به آن دعوت  -این حدیث از نظر متاخرین خبر واحد است-

گونه شریکی  دھد اعتقاد داشتن به این است که خداوند یکتاست و ھیچ
 گوید: (فلیکن...) وقتی این حدیث را که صحت آن بین اکثر      یندارد و م

شان اتفاقی افتاده است، مورد   مسلمانان اعم از پیروان سلف و مخالفان
بینید که ھمه معتقدند پیامبر معاذ را به یمن فرستاد و       یبررسی قرار دھید م

به او دستور داد که مردم را دعوت دھد که گواھی دھند معبود بر حقی جز 
گویند:       یو سپس م الله نیست، حال چگونه صحت این حدیث را قبول دارند

 ٢خبر واحد در عقیده اعتبار ندارد.

                                                 
مسلم  ۴۳۰/۱بخاری  ۲۳۳/۱این حدیث را ابن عباس روایت کرده است. نگا احمد  - ١

از طریق یحیی  ۱۷۸۳ابن ماجه  ۲۹۵۵/۵و نسائی  ۶۲۵ترمذی  ۱۵۸۴ابوداود  ۵۶/۱
 فی از ابو معبد از ابن عباس...بن عبدالله بن صی

این دلیل بسیار قوی است، لذا کسی از مخالفان استناد به خبر واحد، از مبتدعان را  - ٢
سراغ نداریم که استناد به این حدیث را پاسخ دھد، بر صحت این حدیث اجماع است 

ده گوید: تنھا در صحیحین بر صحت آن توافق نش      یو ھمان طور که شیخ آلبانی م
اند و صاحب    ھای سته (ششگانه) به اتفاق این حدیث را روایت کرده بلکه تمام کتاب
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 کرد سلف، در کنار فراگیری علم قرآن و سنت:] [نیاز به شناخت عمل
خواھد سلفی باشد، ھمان طور که       یبه ھمین سبب است که ھر کس م

گیرد باید راه و روش سلف صالح اعم از صحابه،       یقرآن و سنت را یاد م
تبع تابعین را نیز یاد بگیرد، چرا که آنان این دعوت را به صورت تابعین و 

 ١اند. صحیح به ما نقل کرده

[استناد علیه پیروان خلف با احادیث احادی که در مورد احکام و عقاید 
 است:]

گویند حدیث آحاد با متواتر فرق دارد، در برابر شماست.       یاین مثال که م
گردد. در نتیبجه با       یفقط با احادیث متواتر ثابت م گویند عقیده      یمھا  این

ھای بسیار شگفت انگیز گرفتار  ی شان گاھی در تناقض گویی این عقیده
شوند علت آن است که از منھج سلفی دورند؛ چرا که برخی از نصوص       یم

                                                                                                         
اند و ھمان    دانند به این ترتیب ھمه این را حدیث را پذیرفته  ینظران این را صحیح م

کنید این حدیث فقط از طریق ابن عباس روایت است و از ابن       یطور که مشاھده م
است اما اشاره ترمذی به حدیث صنابحی در این     وایت کردهعباس فقط ابومعبد، ر

 باره برای محقق شدن شرط تواتر کافی نیست.
این شرطی که شیخ ذکر کرده است، بیانگر بینش باال و نظر درست ایشان است،  - ١

شان   چون فھم نصوص شرعی بدون مراجعه به فھم سلف صالح استناد به عمل
م: آلبانی یکی از اولین افرادی است که راه یو گزاف نگفتم اگر بگویشود.       ینم فھمیده

درمان انحراف را با نصوص قرآن و سنت مطابق فھم سلف زنده کرده است و بسیاری 
در برابر این منھج سلفی  –داران علم کالم  ھا و طرف بویژه اشعری –از فقھای متأخرین 

این راه محفوظ ماندن از اشتباه و  سر و صدا راه انداختند، حال آن که در حقیقت
ھا و استنباط به روش اھل کالم و کسانی است که راه آنان را در پیش  لغزش

گیرند، قبًال حدیث رخصت در زیارت قبور را به عنوان مثال ذکر کردیم که فقھای       یم
 متأخر شافعی با فھم ام المرمنین عایشه از نسخ این حدیث مخالفت کرده بودند.



 توضیحاتی پیرامون اصول دعوت سلفیت  ٣٨

از احکام فقھی را در بر        یی اعتقادی و حکم شرعی ھم زمان مسئله
کند که ھر       یگیرد، بطور مثال در صحیحین ابوھریره از پیامبر  روایت م      یم

گاه کسی از شما در تشھد آخر نشست باید از چھار چیز به الله پناه ببرد و 

َقرْبِ َوِمْن فِتْنَِة «بگوید: 
ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم َوِمْن َعَذاِب ال

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

الِ الَْمْحيَا وَ  جَّ : (الھی! از عذاب دوزخ و عذاب »الَْمَماِت َوِمْن رَشِّ فِتْنَِة الَْمِسيِح ادلَّ
 ١برم). ی مسیح دجال به تو پناه می ھا و شر فتنه ی زندھا و مرده قبر و فتنه

در این حدیث دستور داده شده است که از این چھار چیز به خداوند پناه 
ثابت ھا  آن واحد است که احکام شرعی باببریم، این از احکام فقھی و خبر 

گردد؛ به ھمین سبب راھی جز عمل به این حدیث ندارند، در ھمین       یم
حدیث دستور داده شده از چھار چیز به خداوند پناه ببریم و بگوییم از عذاب 

بریم!       یمسیح دجال به تو پناه می  ھا و شر فتنه ھا مرده زندهی  قبر، و از فتنه

                                                 
این حدیث در صحیحین به روایت ام المؤمنین و ابوھریره ثابت است حدیث ام  - ١

از  ۲۶۲/۸و نسائی  ۸۸۰و ابوداود  ۴۱۲/۱و مسلم  ۲۶۸/۱المؤمنین عایشه را بخاری 
 اند. طریق شعیب بن ابی حمزه از زھری از عروه بن زبیر از ام المؤمنین عائشه آورده

از طریق ھشام دستوائی از یحیی  ۷۱۳/۱مسلم و  ۴۲۳/۱و حدیث ابوھریره را بخاری  
اند. این حدیث دلیل قویی بر    بن ابی کثیر از ابو سلمه عبدالرحمان از ابوھریره آورده

رد این پیروان مقلدان خلف است. ھمانند دیگر احادیثی که ھم زمان بیانگر احکام و 
ھا معتقدند از نگاه  این خلفیروند که       یعقاید ھستند. از احادیث آحاد و افراد بشمار م

را قبول ندارند، این ھا  آن واجب است. اما ُبعد اعتقادیھا  آن احکام شرعی عمل به
اصل گمراھی است، چون ھر گاه نص حدیثی ثابت گردد مخالفت با آن در عقاید یا 

ارزشی نزد اھل گونه  اند ھیچ   ه قایل شدهکاحکام باشد، جایز نیست. و این تفاوتی 
علم، فھم و تشخیص ندارد. علما و ائمه در گذشته در مباحث اعتقادی و صفات 

اند. این امر موجب شده که مبتدعان و ھوا    پروردگار به احادیث آحاد استناد کرده
 پرستان احادیث آحاد را منکر شوند یا تأویل نادرست کنند.
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کنند و در ضرب       یآنان به عذاب قبر باور دارند؟ این جاست که گیر م آیا
 اند). (در تنگنای سخت گیر کرده»: فی حیص بیص«گویند:       یالمثل م

با روایات ھا  آن آری، عذاب قبر مربوط به مباحث عقیده است و به باور
نداشته باشند. متواتر ثابت نشده است بنابراین باید آنان به عذاب قبر ایمان 

البته در قرآن به عذاب قبر در حق آل فرعون تصریح شده است، خداوند 

ۚ  �َّارُ ٱ﴿ فرماید:      یمتعال م ا � وََعِشّيٗ [آل « .]٤٦غافر: [ ﴾ُ�ۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغُدّوٗ
 ».شوند      یفرعون] ھر صبح و شام بر آتش عرضه م

فرعون و فرعونیان است. اما برای گویند: عذاب       یدرباره این آتش ھم م
شان ثابت   عموم کفار و سپس آن دسته از مسلمانانی که عذاب قبر برای

شان ندارد. به   باطلی  ای جز ھمان عقیده است، ایمان ندارند. و این انگیزه
این ترتیب آنان شمار بسیار زیادی از احادیث را به گمان این که به درجه 

شما آن حدیث  -ان شاء الله –کنند. بطور مثال       یانکار م رسند،      ینم   تواتر

�ِْن «گوید:       یصحیح بخاری را به خاطر دارید که ابن عباس م نَُّه َمرَّ بَِقرْبَ
َ
�

 �َْسترَِتُ 
َ

َحُدُهَما فاََكَن ال
َ
ا أ مَّ

َ
بَاِن يِف َكِبٍ� أ بَاِن َوَما ُ�َعذَّ بَاِن َ�َقاَل إِ�َُّهَما يَلَُعذَّ  ِمْن ُ�َعذَّ

َها بِِنْصَفْ�ِ ُ�مَّ  َخَذ َجِر�َدًة َرْطبًَة فََشقَّ
َ
َخُر فاََكَن َ�ْميِش بِانلَِّميَمِة ُ�مَّ أ

ْ
ا اآل مَّ

َ
َْوِل َوأ ابلْ

َف  ْن ُ�َفَّ
َ
ِ لَِم َصنَْعَت َهَذا َ�َقاَل لََعلَُّه أ َغَرَز يِف لُكِّ َ�رْبٍ َواِحَدًة َ�َقالُوا يَا رَُسوَل ا�َّ

گذشت که فرمود: این دو  می (پیامبر از کنار دو قبر »:َما لَْم َ�يْبََسا َ�نُْهَما
ھا  آن شوند، یکی از      ینم   ای عذاب شوند و به خاطر گناه کبیره      یعذاب م

کرد.       ینم   خودش را از قطرات ادرار حفاظت       یکرد و دوم      یسخن چینی م
درخت خرما گرفت و آن را دو قسمت کرد ای از  تازه  سپس دستور داد چوب
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و بر سر ھر قبر یکی را قرار داد. وقتی علت را از ایشان پرسیدند. فرمود: 
 ١شان بکاھد).  امید است تا این دو تر ھستند خداوند متعال از عذاب

کند که این دو       یاین حدیث در صحیح بخاری است و پیامبر تصریح م
خواھد که       یکشند، مسلمان ھستند و از خدا م      ینفری که دارند عذاب قبر م

شان را تخفیف دھد. و نیز در حدیثی   تا خشک شدن آن دو چوب تر عذاب

َْولِ « فرماید:      یدیگر پیامبر م َقرْبِ ِمَن ابلْ
ْ
َة َعَذاِب ال َْوِل؛ فَإِنَّ اَعمَّ : »َ�َ�َُّهوا ِمَن ابلْ

نگه دارید که بیشتر عذاب قبر از قطرھای ھای ادار خودتان را پاک  (از قطره
 ٢ادرار است).

                                                 
معتمد از مجاھد از ابن  از طریق منصور بن ۱۰۶/۴، نسائی ۲۱، ابوداود ۸۹/۱بخاری  - ١

ھای سته از طریق اعمش از مجاھد، از طاوس از ابن عباس روایت  عباس در کتاب
اند، بنابراین ھر دو روایت به نظر بنده صحیح ھستند. چرا که مجاھد حافظ و  کرده

رود اول از طاوس این حدیث را شنیده باشد و سپس       یامام بزرگی است لذا احتمال م
از ابن عباس. این احتمال جا دارد و این که امام بخاری ھر دو روایت را مستقیمًا 

 آورده است با تاکید بیانگر ھمین واقعیت است.
از طریق محمد بن صباح سلمان  ۲۸/۱این حدیث را با این متن دارالقطنی در سنن  - ٢

بی بصری، قال حدثنا أزھر بن سعد السمان عن بن عون، عن محمد بن سیرین عن ا
 ھریره بصورت مرفوع آورده است.

گوید: درست این است که این روایت مرسل است. آلبانی در  یدارقطنی م 
گوید: رجال این سند ھمه ثقه ھستند؛ بجز ھمین محمد بن صباح  می ۳۱۱/۱إرواء

گوید: اھل بصره است که روایتش       یاش را آورده و م   که ذھبی در المیزان زندگی نامه
ان شناخته شده نیست و روایتش منکر است. گویی به ھمین حدیث اشاره از أزھر سم

از طریق ابوعوانه از اعمش از  ۱۲۸/۱و دارقطنی ۳۴۸دارد. و این روایت را ابن ماجه

َْولِ «ابوصالح از ابوھریره بصورت مرفوع با لفظ:  َقرْبِ ِمْن ابلْ
ْ
رَثُ َعَذاِب ال

ْ
�

َ
: (بیشتر عذاب »أ

گوید: صحیح است ھمان طور       یاند که دارقطنی م   است). آورده ھای ادرار قبر از قطره
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به ھمین صورت احادیث دراین باره بسیار زیادند و از ھمین دسته  
آن حدیثی است که  -خواھم بحث طوالنی شود      ینم   با این که-احادیث 

شد       یپیامبر از کنار قبر دو مشرکی که در دوران جاھلیت مرده بودند رد م

َقرْبِ « ود:که فرم
ْ
ْن �ُْسِمَعُ�ْم ِمْن َعَذاِب ال

َ
َ أ َعوُْت ا�َّ َ  تََداَ�نُوا دلَ

َ
ْن ال

َ
 أ

َ
فَلَْوال

ْسَمُع ِمنْهُ 
َ
ي أ ِ

َّ
: (اگر بیم آن نبود که از دفن مردگان خود داری کنید [دعا »اذل

 ١شنوم، بشنوید).      یکردم]عذاب قبر را که من م      یم
در مورد عذاب قبر برای مشرکین و علی رغم این که این احادیث 

مسلمانان ثابت است، آنان این احادیث را قبول ندارند و به این روایات و 
احادیث آحاد ھستند. حال موضع آنان ھا  این مفاھیم ایمان ندارند؛ چرا که

َحُدُ�ْم فَلْيَْستَِعذْ «فرماید:       یدر مورد حدیث ابوھریره که پیامبر م
َ
َد أ  إَِذا �ََشهَّ

ْرَ�عٍ 
َ
ِ ِمْن أ ز به الله پناه ید از چھار چی: (ھرگاه به تشھد (آخر) نشست»بِا�َّ

د...) که یکی از آن چھار چیز عذاب قبر است. اگر از عذاب قبر به یببر
اند  یشان است عمل کرده خداوند پناه ببرند که به این حکم شرعی که وظیفه

ختالف ندارند و این یک حکم چون در عمل به احادیث آحاد در احکام با ما ا
فقھی است که رسول الله  به ما دستور داده در تشھد آخر این دعا را 

شان ھمین است و حق ھم ھست. چون  ی بخوانیم، اگر عمل کنند که عقیده

                                                                                                         
البته به روایت -گوید درست است و این حدیث را با الفاظ اول با سند صحیح       یکه م

 .۳۱۰/۱آورده است. نگا: إرواء الغلیل  - ۲۶/۱انس مالک ابن ابی حاتم در العلل 
دختر منذر از اسماء دختر ابوبکر با از طریق فاطمه  ۶۲۴۴/۲مسلم ۱۸۷/۱بخاری - ١

ْن �ُْسِمَعُ�ْم ِمْن «متن: 
َ
َ أ َعوُْت ا�َّ َ  تََداَ�نُوا دلَ

َ
ْن ال

َ
 أ

َ
َة تُبْتََ� يِف ُ�بُورَِها فَلَْوال مَّ

ُ ْ
إِنَّ َهِذهِ األ

ْسَمُع ِمنْهُ 
َ
ِي أ

َّ
َقرْبِ اذل

ْ
اگر بیم گیرد،       ی: (این امت در قبرھا مورد آزمایش قرار م»َعَذاِب ال

ر کردم آن چیزی که از عذاب قب      ین نکنید، قطعا دعا مآن نبود که مردگان را دف
 شنوم، شما ھم بشنوید).      یم
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با ما در این مورد که حکم فقھی است ھم نظرند. از طرفی چگونه به این 
 قبر ایمان ندارند؟ کنند درحالی که به عذاب      یحدیث عمل م

اند، چون از اصل راه اصحاب پیامبر  به این ترتیب حیران، گمراه و منحرف
 اند. که بین حدیث احاد و متواتر فرقی قایل نبودند، منحرف شده

 ی اربعه در این مسئله: موضع سلف و ائمه
اند، بجز  گونه فرقی بین خبر واحد و متواتر قایل نبوده سلف مطلقًا ھیچ

ھا گمراه ھستند. مانند: معتزله، خوارج و...  از کسانی که از فرقهبرخی 
اند و سزاوار وعید  با راه مؤمنان مخالفت ورزیدهھا  این اند. پیروی کرده

ِمۢن َ�ۡعِد َما  لرَُّسوَل ٱ�َُشاقِِق  َوَمن﴿ فرماید:      یپروردگار جھانیان ھستند که م
 ُ�َ َ ِ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱۡ�َ َسبِيِل َوَ�تَّبِۡع �َ  لُۡهَدىٰ ٱتَبَ�َّ ٰ َونُۡصلِهِ  ۦنَُوّ�ِ َجَهنََّمۖ  ۦَما تََو�َّ

و ھرکس پس از آن که راه ھدایت برایش « .]١١٥النساء: [ ﴾١١٥وََسآَءۡت َمِصً�ا 
روشن شده باشد با این پیامبر مخالفت کند و از راھی جز راه مؤمنان پیروی نماید 

اندازیم و       یکنیم و سپس به دوزخ م      ینموده رھا ماو را به ھمان راھی که انتخاب 
 .»بد جایگاھی است

این مثال بسیار واضح است که تنھا تمسک به کتاب و سنت مفید نیست. 
کنند.       یاند، انکار م از سنت را بنام چیزی که حدیث احاد نامیده یآنان بخش

چنگ زدن به ھمان راه و روشی گوییم راه محفوظ ماندن از انحراف،       یلذا م
اند. به ھمین سبب است که یکی از ائمه ما که در  است که سلف بر آن بوده

راھنمایی ما به تمسک جستن به راه و روش سلف برای فھم کتاب و سنت 
ری ر جمع آویبر ما منت دارند، ابن قیم است که این مفھوم را در بیت شعر ز

 کرده است:
 ی پیامبر است فرموده ی خداوند و علم فرموده

 

 اند علم اسـت آنچه صحابه گفته یو بدون سردرگم
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 علم این نیست کـه اخـتالف احمقانـه را
 

 بین پیامبر و بین رأی فقیه، علـم بـدانی
 

 و ھــر گــز انکــار و نفــی صــفات خداونــد
 

ــت ــم نیس ــبیه، عل ــل و تش ــیم تعطی  از ب
 

کند که مربوط به       یم گر اشارهیدر مصراع دوم و بیت ابن قیم به مثالی د
فرق قایل شدن بین خبر واحد و متواتر است لذا به حدیث آحاد در عقیده 

کنند، این در حالی است که سلف چنین اختالف و تفاوتی را قایل       ینم   عمل
نبودند، بلکه آنان به تمام احادیث برابر است که در عقیده یا احکام باشد، 

 گوید:      یقیم با این بیت که من کردند. و اب      یعمل م
 ھرگز انکار و نفـی صـفات خداونـد

 

 از بیم تعطیل و تشبیه، علم نیسـت 
 

 [مخالفت خلف با عقیده سلف در مورد صفات الله]:
کند، چون       یبه [مخالفت خلف با عقیده سلف در مورد صفات] اشاره م

ھا  آن تاویل آیات و تعطیلاند،  یکی از مباحثی که خلف با سلف مخالفت کرده

به حقیقت  –از جمله ائمه اربعه  –و عدم پیروی از آیات الھی است. اما سلف 

 ١معانی آیات و احادیث صفات خداوند بدون تشبیه و تعطیل ایمان داشتند.

                                                 
گوید: زھری و       یائمه برای اثبات مذھب سلف اظھار نظر کردند: امام اوزاعی م - ١

ثابت است، بپذیرید. گفتند: این احادیث را به ھمان صورتی که از پیامبر       یمکحول م
و موفق الدین مقدسی در ذم  ۲۸۶، ابن عبدالبر در جامع بیان العلم ۷۳۵(الاللکالئی 
 اند.   با سند حسن روایت کرده ۲۲التاویل ص

گوید: تمام آنچه خداوند خود را در قرآن توصیف کرده است       یسفیان بن عیینه م 
شود. دارقطنی در       یکه خوانده م تفسیر آن بدون بیان کیفیت به ھمان صورتی است

نه پرسید: یکند که احمد بن نصر از سفیان بن عی      یالصفات با سند صحیح روایت م
اش قرار  ی حدیث عبدالله که در آن آمده: (خداوند آسمان را روی انگشت درباره
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و دھد) و حدیث: (دل بندگان بین دو تا از انگشتان خداوند رحمان است).       یم

خندد). و این که او       یکند، م      یحدیث: (خداوند به خاطر کسی که او را در بازار ذکر م

�ْيَا« تعالی: َماِء ادلُّ  السَّ
َ

ُل َر�ُّنَا إِىل آید) و دیگر       ی: (ھر شب به آسمان دنیا فرود م»َ�ْ�ِ
ھا  آن ن کیفیت بهگویی؟ گفت: این احادیث را بدون بیا      یچه مھا  این احادیث مانند

 با سند صحیح) ۶۳ایمان داریم. (دارقطنی در صفات ص
گوید: از مالک بن انس، سفیان ثوری، لیث بن سعد و اوزاعی  یولید بن مسلم م 

ی احادیث صفات سوال کردم. گفتند: به ھمان صورتی که ثابت است به  درباره
وآجری در الشریعه  ۶۷الصفاتو دارقطنی در  ۳۱۳پذیرند. (ابوبکر خالل در السنه ص

 اند). با سند صحیح آورده ۳۱۴ص
گوید: من ھمان جا بودم که زکریا بن عدی از وکیع بن جراح پرسید و   یابن معین م 

َقَدَمْ�ِ «ی احادیثی مانند:  گفت: ای ابوسفیان درباره
ْ
ُكريِْسِّ َموِْضُع ال

ْ
رسی جای ک: (»ال

ی؟ گفت: اسماعیل بن ابوخالد، سفیان و مسعر را گوی      یدو قدم پروردگار است) چه م
دھند.       ینم تفسیر و توضیحیگونه  کنند و ھیچ      یدیدیم که این احادیث را روایت م

و بیھقی در  ۵۸از طریق دارقطنی در صفات ص  ۲۵۴۳(دوری در تاریخ ابن معین
 اند. باسند صحیح آورده ۷۵۹االسماء و الصفات

را ھا  آن گوید: کسی را ندیدم که این احادیث را تفسیر کند. لذا ما ھم     یابوعبیده م 
و  ۷۶۰و بیھقی در االسماء والصفات  ۵۷کنیم. (دارقطنی در الصفات ص      ینم تفسیر

 باسند صحیح).  ۲۵۵و آجری در الشریعه ص ۹۲۸االلکائی 
ھای  ول نیست، پیامگوید: استواء مجھول و کیفیت آن معق      یربیع بن عبدالرحمان م 

ذھبی در « رسالت از جانب الله و ابالغ وظیفه پیامبر است و ما باید تصدیق کنیم،
آن ھاست که ھمه بر ی  جماعتی از سلف و ائمهھا  این » .باسند صحیح ۳۵۲العلو ص

علمای محقق و پیشوایان معروف از ھا  آن این عقیده سلفی اتفاق نظر دارند که پس از
 اند.   دهآنان پیروی کر

درباره  -امام احمد –گوید: مروزی به ما خبر داد و گفت: از ابوعبدالله  یخالل م 
احادیث صفات سوال کردم. گفت: به ھمان صورتی که از پیامبر ثابت است، قبول 

به خالل نسبت داده و سند آن  ۲۶داریم. (موفق الدین ابن قدامه در ذم التأویل ص 
تر است. ابوبکر حمیدی، عبدالله بن  طوالنی ۲۸۳صحیح است و در السنه خالل ص 
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گوید: اصول سنت (دین) در نزد ما عبارتند از:     یم بخاری است مزبیر که از اساتید اما
گوید: ھر چه در قرآن و احادیث ثابت است.       یکند و سپس م      ی... مسایلی را ذکر م

ِ ٱيَُد  ۡ�َُهودُ ٱَوقَالَِت ﴿ ی: مانند آیه يِۡديِهمۡ  �َّ
َ
(و یھودیان گفتند: دست  ﴾َمۡغلُولٌَةۚ ُغلَّۡت �

َ�َٰ�ُٰت ٱوَ ﴿ ی: شان فلج باد!). و آیه ه است، دستانالله بست ُٰتۢ �َِيِمينِهِ لسَّ (و  ﴾َمۡطوِ�َّ
در ھا  این شود...) و ھر چه شبیه      یھا به دست راست او تعالی در ھم پیچیده م آسمان

کنیم. در ھمان       ینم را تفسیرھا  آن اضافه وھا  آن قرآن و احادیث ثابت است، چیزی بر
گوییم: (خداوند رحمان بر عرش       یکنیم و م      یکه در قرآن و سنت آمده توقف محدی 

است. (در        یای جز این داشته باشد معطله و جھم   قرار گرفت). و ھر کسی عقیده
السنه چاپ شده و پاورقی سند) ابوعثمان صابونی در (اعتقاد اھل السنه و اصحاب 

زنند       یگوید: اصحاب حدیث که به قرآن و سنت چنگ م می ) ۲۱الحدیث واألئمه ص
به وحدانیت الله  –شان ترحم کند!  شان را حفظ و به مردگان ی خداوند افراد زنده

دھند و رسالت و نبوت پیامر ایمان دارند و پروردگارشان را با صفاتی که در       یگواھی م
با نقل راویان ثقه از ایشان گفته وحی و کتاب او آورده، یا پیامبر در احادیث صحیح 

شناسد و برای او تعالی تمام صفاتی که در کتابش آورده یا بر زبان پیامبرش      یاست، م
دانند.       یدانند و صفات او تعالی را تشبیه صفات مخلوقات نم      یبیان شده است، ثابت م

 فرماید:      یکه م و معتقدند که خداوند آدم را بدستش خلق کرده است، ھمان طور

ن �َۡسُجَد لَِما َخلَۡقُت �َِيَديَّ ﴿
َ
إِبۡلِيُس َما َمَنَعَك أ (گفت: ای ابلیس چه چیز تو  ﴾قَاَل َ�ٰٓ

را بازداشت از این که به آنچه با دستانم خلق کردم سجده کنی؟!) و مفاھیم کالم 
د دو نعمت یاد و کنند که بگویند: منظور از دو دست خداون      ینم خداوند را تحریف

تحریف کردند. و  -خداوند نابودشان کند! –قدرت اوست، آن طور که معتزله و جھمیه 
دانند آن طور       یرا شبیه صفات مخلوقات نمھا  آن برای صفات کیفیت قایل نیستند و

 اعتقاد دارند... –را رسوا کند ھا  آن که مشبه خداوند
آن نازل کرده است یا در احادیث صحیح آمده آری، تمام صفاتی را که خداوند در قر 

مانند: صفات شنوایی، بینایی، چشم، صورت، علم، قوت، قدرت، عزت، عظمت، اراده، 
مشیت، سخن و کالم، رضایت، خشم، حیات، بیداری، خوشحالی، خنده و برای صفات 

شباھتی به صفات پرورش یافتگان و مخلوقات قایل نیستند، بلکه گونه  خداوند ھیچ
و نسبت دادن چیزی دیگر به او تعالی و بدون بیان ھا  آن افزودن برگونه  بدون ھیچ
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 بحثی در مورد تشبیه و تعطیل:
(تأویل کنندگان)  ١در واقع تشبیه مذھب مشبھه و تعطیل مذھب مؤوله

ا سلف به معانی حقیقی صفات الله با پاک دانستن او تعالی از است ام

                                                                                                         
کیفیت و شباھت، یا تحریف، تبدیل و تغییر به صفات او تعالی ایمان دارند. (اھل 

ھا  که عرب       یحدیث و سنت) آیات و احادیث را که خبری ھستند از مفاھیم
دھند، بلکه به       یمعانی ناشناخته قرار نمھا  آن برای دھند و      یفھمند، تغییر نم      یم

را به خداوند واگذار ھا  آن را قبول دارند و علمھا  آن شان  ھمان معنای ظاھری
طور که  داند ھمان      ینم را جز الله کسیھا  آن کنند و معتقدند که تاویل و تفسیر      یم

گویند: ھمه       یگوید: (و راسخان در علم م      یخداوند متعال در مورد راسخان در علم م
 گیرند).       ینم از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان پند

گوید: تشبیه مذھب مشبھه و تعطیل مذھب مؤوله است       یی این که شیخ م درباره - ١
به باید بگویم: تشبیه یعنی مشابه دانستن پروردگار به کسی از مخلوقاتش یا مشا

دانستن یکی از صفات او تعالی به یکی از صفات مخلوقات یا ھر چیزی که تازه پدید 
آید مانند این که بگویند دست او تعالی مانند فالن دست است و پای او مانند: پای       یم

ھا. اما این که اسم صفات خداوند  ماست و بینایی او مانند: بینایی ما است و مانند: این
کند که مشابه باشد و مشابھت       ینم ت مخلوقات را داشته باشد ایجابھمان اسم صفا

ھا نیست، بلکه تنھا اسم نفس با نام نفس انسان که خداوند او را  با یکی بودن اسم
 ھایی که خداوند مخلوقات خود را با نفسی جان دار نامیده یکی است و دیگر اسم

صورت عاریه برای مخلوقات خود  نام گزاری کرده است به ھمین صورت بهھا  آن
را بشناسند. (الحجة فی بیان المحجة ابوالقاسم ھا  آن گذاشته تا بندگانش

) اما مقتضای تعطیل نفی صفات است و اگر فرد یا تاویل صفات را رد ۹۳/۱اصفھانی
کند معنای مورد نظر را از معنای       یتری از نفس است که ایجاب م کند نوع خفیف

کار به معنای دیگر و دور از معنای اصلی تغییر دھد. پس به این ترتیب ظاھری و آش
ھایی از  طور که اشاعره و معتزله شاخه ھای تعطیل است ھمان تأویل یکی از شاخه

شان با تفاوت در مراتب نفی، صفات را نفی  ی گروه جھمیه ھستند. چرا که ھمه
اند تا جایی که از معنای آشکار مورد    کند. اما مشبه در اثبات صفات مبالغه کرده      یم
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ی قرآن در این باره تصریح دارد آن جا که  مشابھت به حوادث، معتقدند و آیه

ۖ َوُهَو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ فرماید:      یم ءٞ ِميعُ ٱَ�ۡ  .]١١الشوری: [ ﴾١١ ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ
 ».و بیناست ھیچ چیز مانند او تعالی نیست و او شنوا«

منزه دانستن او تعالی است » ھیچ چیز مانند او نیست«گوید:       یاین که م
ای برای رسیدن به این ھدف صفات پروردگار را برای بندگانش رد و  که عده

تعطیل کردند، در حالی که خداوند خودش را در برخی آیات توصیف کرده و 
ده است. اما خلف مفاھیم این پیامبر او تعالی را در برخی احادیث توصیف کر

شان بیرون   را از معانی ظاھریھا  آن اند که آیات را به این صورت رد کرده
اند که این کارشان منزه دانستن خداوند از تشبیه  نمودند و چنین پنداشته

است در نتیجه با آیات الھی مخالفت کردند و با سلف صالح که این را به 
در زبان عربی قبول داشتند و خداوند متعال ھمان معانی ظاھری و معروف 
 دانستند، مخالفت کردند.      یرا از مشابھت با مخلوقات منزه م

 ق) در اثبات صفات:یدق یا اهل سنت به معنای( ها ی سلفی قاعده
دانید که از ائمه اربعه، امام دارالھجره، مالک بن انس برای خاص       یشما م

است که مردی نزد او آمد و از او چنین سؤال ح ثابت یو عام با سند صح

خداوند رحمان بر عرش « ﴾٥ ۡسَتَوىٰ ٱ ۡلَعۡرِش ٱَ�َ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ﴿ کرد: ای مالک،

                                                                                                         
ی  ی ممنوع گرفتار شدند. اما سلف گروه میانه اند و به تشبیه نکوھیده   نظر فراتر رفته

ھاست، چون آنچه در قرآن و سنت در این باره آمده با شناختی که از  ی این بین ھمه
کنند       یه خداوند واگذار مرا بھا  آن دانند و کیفیت      یدارند ثابت مھا  آن حقیقت معانی

 کنند.      یدانند و از تأویل و تعطیل خودداری م      یو او تعالی را شبیه و مانند پاک م
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استوی چگونه است؟ گفت: استوی معلوم و کیفیت آن مجھول  »قرار گرفت
 ١است. سؤال از آن بدعت است. این مرد را بیرون کنید که بدعتی است.

اسخی قانع کننده و کاملی به آن فرد داده است، چون امام مالک پ 
استواء در زبان عربی معلوم است. یعنی: باالست.  یتوضیح داده که معنا

                                                 
اند که ھمه ضعیف    دھای مختلفی از امام مالک روایت کردهن ماجرا را با سنیا - ١

تالش اندک ھستند و بنده با سند صحیح لذاته یا حداقل حسن ندیدم شاید این از 
این روایت را از مالک  ۱۳۹بنده و علم ناقص این جانب باشد. (امام ذھبی در العلو ص

تر از ربیعه استاد  صحیح دانسته است. پس این از مالک ثابت است و شبیه این پیش
ھمه اھل سنت و جماعت است: نگا: تعلیقی که  ۀامام مالک نقل کردیم و این عقید

) بر رد حسان عبدالمنان که این قول را ۱۰۵النصیحه (صشیخ آلبانی در کتاب خود 
رد کرده است که به صورت کلی و تفصیلی و استنادی نوشته است. اما بحمدالله از 
قول استاد امام مالک ربیعة بن ابوعبدالرحمن استاد امام مالک ثابت است. ذھبی در 

وید نزد ربیعه بن ابی گ      یبا سند صحیح تا سفیان ثوری آورده که م ۳۵۲ص» العلو«
عبدالرحمن بودم که مردی از او سؤال کرد و گفت خداوند رحمن بر عرش قرار 
گرفت استوی چگونه است؟ گفت: استوی مجھول است، کیفیت معقول نیست، 

پیامبر است و ما باید تصدیق کنیم. این ی  رسالت از جانب الله است و ابالغ وظیفه
از طریق دیگر از ربیعه نقل  ۹۰ابن قدامه در العلو صو  ۶۶۵روایت را الاللکائی در ص

 شود:      یاند و ھر کس این عبارت را مورد تأمل قرار دھد امور زیر برایش روشن م   کرده
 اول: کیفیت صفات خداوند برای بندگان نامشخص است. 
 ات در زبان و لغت عربی مشخص است.دوم: معانی صف 
ورتی که خداوند خبر داده با نامشخص بودن سوم: ایمان به صفات به ھمان ص 

واجب است، چرا که در عموم مبحث ایمان به ھا  آن و یقین به معنایھا  آن کیفیت
الله داخل است. چھارم: اضافه و کم کردن با سؤال و کندوکاو در صفات بدعتی 
منفور است که در بین سلف شناخته شده نیست، چون بدون علم به نام خدا چیزی 

است. (مطالب بین گیومه از کتاب العقیدة السلفیه شیخ عبدالله بن یوسف  گفتن
 نقل کردیم)  ۵۸ الجدیع ص
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 ۡلَعرِۡش ٱَ�َ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ﴿ فرماید:      یمنظور این است که وقتی خداوند متعال م
 . یعنی: باالی عرش»خداوند رحمان روی عرش قرار گرفت« ﴾٥ ۡسَتَوىٰ ٱ

کند در       یاست. به ھمین سبب است که ھر فرد مسلمانی که الله را عبادت م

گوید: استوایی       یامام مالک در پاسخ م »االعلی سبحان ريب«گوید:       یسجده م
که در آیه آمده از نظر لغوی معلوم است. اما تو ای سوال کننده از کیفیت 

ت. چون حقیقت این است که کنی؟ کیفیت مجھول اس      یاستوی سوال م
شود که درباره ذات او       یی صفات خداوند متعال ھمان چیزی گفته م درباره

ھمان طور که ھر قدر فرد مسلمان وجوِد خداوند  ١تعالی باید گفته شود.
داند و به ھمان       یمتعال را قبول دارد، صفات خداوند متعال را نیز ثابت م

برای ذات خداوند عاجز است، به ھمین صورت از صورتی که از بیان کیفیت 
بیان کیفیت برای ھر یک از صفات ھم عاجز و ناتوان است، به ھمین سبب 

گوید: کیفیت صفات مجھول و سوال از آن (یعنی: کیفیت)       یاست که م

                                                 
قول راجح در نزد پیشوایان اھل سنت و جماعت ھمین است. خطیب بغدادی در  - ١

گوید: در مورد بحث صفات باید بگوییم که آنچه دراین       یم» الکالم علی الصفة«بحث 
و قبول ھا  آن ھای سنن و مذھب سلف ثابت دانستن ح در کتابباره احادیث صحی

شان بر ھمان معنای ظاھری با نفی کیفیت و تشبیه است. در اصل بحث   داشتن
صفات بخشی از بحث ذات، تابع و مانند آن است. وقتی مشخص است که اثبات 

و  صفات پروردگار جھانیان، ھمان اثبات وجود او تعالی است نه اثبات محدودیت
گوییم: خداوند متعال دست، شنوایی  یکیفیت برای او تعالی، به ھمین صورت وقتی م

صفاتی ھستند که خداوند متعال برای خود ثابت دانسته است ھا  این و بینایی دارد،
گوییم: معنای دست، قدرت و معنای شنوایی و بینایی، علم است. این عقیده       ینم لذا

ھای صحیح  آورده و با سند ۱۸-۱۷ص» ذم التأویل«د در را ابن قدامه با سند خو
طور که در اصل جزء صفات با تحقیق بنده در قدیم، چاپ شده  ثابت است. ھمان

 است.
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گوید: تو بدعتی ھستی و دستور       یبدعت است و خطاب به سوال کننده م
الک در آن بوده است، بیرون رد را از مجلسی که امام مدھد که آن م      یم

 کنند.
به این ترتیب مذھب سلف ایمان به آیات و احادیث صفات به ھمان 

بدون تأویل است، چرا که تأویل، تعطیل و رد صفات است. ھا  آن معنای لغوی
و بدون تشبیه است، چرا که تشبیه با منزه دانستن خداوند متعال که در 

تصریح شده است، ». ھیچ چیز ھمانند او نیست و او شنوا و بیناست«ی:  آیه
 منافات دارد.

 اند]: [مبتدعاِن روافض، اشاعره، ماتریدیه و معتزله معتقد به تعطیل صفات
از ھا  آن برخی از مذاھبی که اکنون وجود دارند، مانند: روافض و امثال

پیرو مذھب معتزله اھل سنت نیستند، چون در مورد صفات خداوند متعال 
که در گذشته وجود داشته، ھستند. معتزله بسیاری از آیات صفات را تاویل 

اند.  مخالفت کردهھا  آن کنند که در برخی از صفات اشاعره و ماتریدیه با می
ھا در تاویل صفات یکی  ھا با معتزلی ھا و ماتریدی لیکن از طرفی اشعری

ش به عنوان مثال یکی از آن آیات ی استوای خداوند بر عر ھستند، که آیه
اند، آنان به گمان خود  است. در اصل این گمراھی است که در آن واقع شده

 ﴾٥ ۡسَتَوىٰ ٱ ۡلَعۡرِش ٱَ�َ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ﴿ خواستند از گمراھی فرار کنند آیه:      یم
. را به معنای بر عرش مسلط شد، تاویل »خداوند رحمان بر عرش قرار گرفت«

خواھم در این جا این بحث را بیشتر باز کنم. اگر فرصتی باشد       ینمکردند. 
خواھم توجه داشته باشید که       یگردم، بلکه فقط م      یدوباره به این بحث بر م

برخی از گروھایی که در آیات صفات تابع مذھب خلف ھستند در تاویل 
د و در برخی آیات برخی از این آیات و احادیث با معتزلیان ھم عقیده ھستن

اختالف دارند، از جمله این آیات است که: وقتی معتزله در تفسیر ھا  آن با
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ۖ َوُهَو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ ی: آیه ءٞ ِميعُ ٱَ�ۡ ھیچ « .]١١الشوری: [ ﴾١١ ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ
. توقف کردند و ھمان طور که مشاھده »چیز مانند او نیست و شنوا و بیناست

این آیه از طرفی برای خداوند منزه دانستن و از طرفی اثبات دو کنید       یم
ی این دو صفت  گرداند. حال معتزله درباره می صفت شنوایی و بینایی ثابت

گویند شنوا و       یگوید، م      یگویند؟ آیا ھمان طور که پروردگار جھانیان م      یچه م
 بیناست؟!

 کنند:]      یبینایی) را به علم تأویل م[معتزله دو صفت سمع (شنوایی) و بصر (
کنند، در       یخیر بلکه معتزله دو صفت شنوایی و بینایی را به علم تاویل م

ھیچ چیز «گویند:       یواقع تعطیل و رد صفات چیزی جز این نیست. معتزله م
خداوند از داشتن ھمانند پاک است لذا در مسئله تنزیه » ھمانند او نیست

تر اشاره  ھمان طور که پیش –ستن) با ما متفق ھستند، اما در تنزیه (منزه دان
گویند منظور از شنوا و بینا بودن، علیم بودن او تعالی       یغلو کردند و م –شد 

 گونه دو صفت شنوایی و بینایی خداوند را رد و تعطیل کردند.  است، این

 اند:] خالفت کردهها م ها در این مسئله با معتزلی ها و ماتریدی [اشعری
ھمان طور  -ھا که در تاویل آیات و احادیث صفات  ھا و اشعری تریدی ما

نظرند؛ در دو صفت شنوایی و بینایی با مذھب سلف ھستند و  ھم -که گفتیم
گویند: منظور از او شنوا و بیناست این است که خداوند دو صفت شنوایی       یم

بگویند: پذیرفتن این صفات تشبیه ھا  آن و بینایی دارد. اما وقتی معتزلیان به
است، چرا که انسان نیز به گواھی قرآن شنوایی و بینایی دارد. آن جا که در 

فرماید: (پس او را شنوا و بینا گردانیدیم) لذا       یمورد اولین انسان، آدم م
و را گویند: اگر بگوییم خداوند صفت شنوایی و بینایی دارد، قطعًا ا      یمعتزله م

پاسخ سلف را ھا  ھا و ماتریدی شبیه مخلوقات قرار دادیم. در این جا اشعری
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گویند: ما خداوند متعال را با اوصافی که خودش را       یدھند، م      یمھا  آن به
گوییم: (او شنوا و بیناست). لیکن       یکنیم و م      یوصف کرده است، توصیف م

گوییم در       یھا م ھا و معتزلی به این ماتریدی(ھیچ چیز ھمانند او نیست). ما 
تمام آیات و احادیث صفات با سلف باشید و صفاتی را پروردگار برای خودش 

فرماید:       یثابت دانسته با منزه دانستن او تعالی از شبیه، ثابت بدانید که م
 شوند؟!!      ی(ھیچ چیز ھمانند او...) آیا آنان راه و روش سلف پایبند و مؤمن م

صریح صفات و راه سلف ی  ای که آنان را از آیات و ادله در واقع قاعده 
تر است؛  تر و محکم  قیگویند: علم خلف عم      یمنحرف کرده، آن است که م

ھایی  گویی آنان علم سلف را علم درویش» تر است! ولی علم سلف فقط سالم
ترند!  تر و محکم ولی خلف عالم اند؟! دانند که در فھم نصوص تعمق نکرده      یم

شود، و       یشان خارج م  گوید: از دھان      یاین سخن بسیار خطرناکی است که م
 ١گویند!      ینم   چیزی جز دروغ

 

                                                 
 –شان   ی فلسفه گرایان، پیروان و امثال ھایی که عقیده گوید: این بدعتی      یابن تیمیه م - ١

دھند لذا به پندار خود راه سلف را       یترجیح مدانند و       یسلف برتری می  را بر عقیده
که گویی سلف  دانند، چنان      یایمان خشک و خالی به الفاظ قرآن و حدیث بدون فھم م

فرماید: (و       یمھا  آن ای بودند که خداوند متعال درباره   و درس نخوانده       یافراد ام
 تاب آسمانی چیزی جز توھماتای ھستند که از ک   برخی افراد درس نخوانده

ی بجای معانی حقیقی  دانند) عقیده و راه خلف استنباط معانی عوض شده      ینم
نصوص با انواع مجازھا و معانی ناشناخته و غریب است. آری، گمان دروغین موجب 
شد که آن حرف را بزنند که معنای آن پشت کردن به اسالم است، آنان در حق 

غ گفتند و در این که راه خلف را صحیح پنداشتند گمراه شدند. به ی سلف درو عقیده
ی سلف با دروغ گفتن به نام آنان و بی خبر و گمراھی  این ترتیب بی خبر به عقیده

 )۹/۵وجود دارد. (مجموع الفتاوا (ھا  آن در درست پنداشتن راه خلف، در
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 ها در صفات خداوند:]  [اضطراب و پریشانی اعتقادی اشاعره و ماتریدی
د. لذا در بحث صفات به شدت مضطربن ھا در واقع اشاعره و ماتریدی

تان است که  گاھی در برخی صفات سلفی ھستند. مثالی که زدیم پیش روی
گفتند: (او شنوا و بیناست) یعنی: دارای صفت شنوایی و بینایی است. البته 
شنوایی او مانند شنوایی ما نیست و بینایی او مانند بینایی ما نیست. 

وند رحمان باالی عرش این حق است اما چرا قبول ندارید که خدا» گوییم      یم
 است؟

 [تفویض (واگذاری کردن) معنا و کنار گیری از مذهب سلف:]
ی کمال اوست.  استوی یعنی: باال و روی آن است، باال بودنی که شایسته

چیره » استوی«ھا استعالء (باالبودن) را به معنای  ھا و ماتریدی شما اشعری
به حقیقت پشت کردید! چرا  کنید، با این کارتان      یو مسلط شد تاویل م

ای از مردم  کنید و در موضعی قرار گرفتید که در میان عده      یچنین تاویل م
اند و نه با خلف معتزله و... لذا گفتند: ما بحث  ھستید که نه با عقیده سلف
 ١کنیم.      یصفات را به خداوند واگذار م

                                                 
که ابن حجر را نسبت به منظور از تفوض (واگذار کردن) در این جا تفویض معناست  - ١

گویند: مفوضه بوده است) اما قول صحیح این است که پس از       یاند (و م تفویض داده
داند       یشود که برخی از صفات را ثابت م      یروشن م» فتح الباری«اش در   بررسی عقیده

کند و       یتاویل مھا  و در برخی از صفات مفوضه و با اشاعره موافق است و مانند: آن
کند و سپس با       یھای سلف و خلف را در مورد صفتی ذکر م گاھی اوقات تمام دیدگاه

شود. حقیقت این است که در سخنان       ینم ترجیحی از وی دیدهگونه  سکوت ھیچ
ایشان در مباحث صفات بسیار اضطراب و پریشانی وجود دارد ؛ چرا که بر مذھب 

حالی که اشاعره را در برخی از مسایل مورد انتقاد اعتقادی خاصی ثابت نیست. در 
قرار داده است. فرق این گروه مفوضه با اھل سنت سلف در این است که اھل سنت 

ھا  آن کنند و اما معتقدند که معنای      یکیفیت صفات را به خداوند واگذار (تفویض) م
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دانند   ینم صفات را ثابت در زبان عربی مشخص است. اما گروه مفوضه چیزی جز نام

گویند، این عدم قبول معنای صفات با آنچه از       ینم و در مورد معنای صفات ھم چیزی
مذھب و عقیده سلف ذکر کردیم و آن چیزی که از سخنان امام مالک و استادش 

ھا  استوا گفته بودند که معنی آن برای عربی  ربیعه بن ابی عبدالرحمان درباره
گوید: استوا یعنی: استعلی       یست، مخالف است و با شیخ آلبانی نیز که ممشخص ا

کنیم       ینم آن کندوکاوی  (باال و روی آن قرار گرفت ولی کیفیت مجھول است و درباره
کنیم و او تعالی را از عیب و صفات نو پیدا (و مخلوق)       یبلکه آن را به خداوند واگذار م

سنت و  م. البته ناگفته نماند که تعبیر تفویض معنا از برخی علمای اھلدانی      یپاک م
)  ۱۰۵/۸جماعت مانند: ذھبی و ابن قدامه مقدسی ثابت است: ذھبی در (السیر 

به ھا  آن ی ما در این باره و این بحث (صفات) اقرار و ایمان داشتن به گوید: عقیده      یم
اش واگذار  ی صادق و معصوم ا به گویندهھمان صورتی که ثابت است و معنای آن ر

کنیم! خداوند ذھبی را رحمت کند! منظورش از معنا در این جا کیفیت معناست،       یم
در » استوا«ی  ی امام مالک را درباره اش این است که وی پس از آن که قاعده دلیل

تر  ت است، پیشگوید: (این از امام مالک ثاب      یآورد و م ) می۵۴/۲» (العلو«کتابش 
ی تمام اھل سنت این است که: ما  شبیه این را از استاد مالک ذکر کردیم و عقیده

دانیم بلکه از آن بی خبریم اما استواء ھمان طور که خداوند در       ینم کیفیت استواء را
کتابش خبر داده معلوم است و استواء به ھمان صورتی است که شایسته ذات خداوند 

گوییم و به    یکنیم و سخن بی جا از خودمان نم      یاین مسئله َکندوکاوی نماست و در 
عمق پیامدھای این مسئله از نظر نفی و اثبات کاری نداریم، بلکه سکوت و توقف 

اند...) در این جا امام ذھبی کیفیت را جدای  کنیم ھمان طور که سلف توفق کرده      یم
داند. اما ابن       یکند و معنا را ثابت م      یبه خداوند واگذار م داند، کیفیت را      یاز معنا م

تعبیر تفویض معنا را به این صورت به کار برده » ۱۱ذم التأویل ص«قدامه در کتابش 
 گوید: پس او را تصدیق      یبدانید که ھر متکلم در صفات، بدون تردید راست م«است: 

دانستند،       ینم را نفھمیدند لذا از آنچهھا  آن کنیم اما (مخاطبان) حقیقت معنای می
کند منظور از تفویض در این جا، تفویض       یشود که تایید م یسکوت کردند). مشاھده م

ھا  این گوید: (و فھم ھر چه از      یم» ۳۱لمعة االعتقاد ص«معناست نه کیفیت. و در 
از تعرض به معنای آن خودداری  مشکل و پیچیده است. باید لفظ آن را ثابت بدانیم و



 ٥٥  توضیحاتی پیرامون اصول دعوت سلفیت

لف مخالف گران این زمان با مذهب س [در واقع بسیاری از دعوت
 هستند:] 

گران مسلمان در  در این جا الزم است متوجه باشید که بسیاری از دعوت
کنند.       ینم   ای از علم قرآن و سنت دارند، از سلف پیروی این زمان که بھره

                                                                                                         
کنیم و مسئولیت آن را به نقل       یاش واگذار م کنیم و علم آن را به گوینده      یم

به ھمین خاطر برخی از محققان و پیشوایانی مانند: عالمه، ». گذاریم      یاش م کننده
گوید:       یمحمد بن ابراھیم آل شیخ، مفتی سابق عربستان به او اعتراض کردند، و م

(درباره سخن صاحب لمعه باید بگویم که این سخن از مواردی است که در این کتاب 
اش مورد انتقاد قرار گرفته است و در چند جا ایراد دارد که مصنف را نقد  عقیده
اند، چون پوشیده نیست که اھل سنت و جماعت به تمام آنچه در قرآن و سنت    کرده

ھا  این با لفظ و معنا ثابت است، ایمان دارند و معتقدند که ھا و صفات خداوند از اسم
ھا و صفات خداوند ھستند نه بصورت مجازی، و معانی دارند که  بصورت حقیقی اسم

ی این مسئله بیشتر از آن است که به  ی جالل و عظمت او تعالی است و ادله شایسته
آیات قرآن مشخص است و  ھا و صفات ھمانند؛ دیگر شمارش آید. آری، معانی این اسم

پوشیدگی، گنگی و ایرادی ندارند، اصحاب پیامبر از ایشان قرآن را فرا گونه  ھیچ
 ایراد و مشکلی در این مورد نداشتند. گونه  اند و ھیچ   گرفتند و احادیث را نقل کرده

گوید: (مذھب سلف       ی) م۱۵۳/۱عالمه عبدالرزاق عفیفی در (فتاوی شیخ عبدالرزاق  
»  لمعة االعتقاد«ه ابن قدامه در کن یفویض کیفیت صفات است، نه معنای آنھا. اما ات
کنیم اشتباه کرده است، لیکن       یگوید: معنای صفات را به خداوند تفویض م      یم

بینیم که برخی از علما       یبودن تعصب دارند، لذا م  ھا نسبت در حنبلی (برخی) حنبلی
 کنند اما درست این است که ابن قدامه مفوضه است).       یماز ابن قدامه دفاع 

گوید: ھرکس برای ابن قدامه عذر آورده است نسبت به وی گمان نیک       یمؤلف م 
داشته است و این حق اوست چرا که امام و یکی از پیشوایان اھل سنت است! ابن 

ی امامتش را  گوید: نظریه      یاش م درباره» ۱۹۱اجتماع الجیوس االسالمیه ص«قیم در 
کنند. به ھر حال اگر منظورش در       یو معطله که صفات را رد م       یاند بجز جھم پذیرفته

شود. والله       یاین جا تفویض باشد بدون شک لغزش و اشتباست که از او پیروی نم
 اعلم!
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البته بحثی که ما در این جا داریم، مثال دوم یعنی: پیروی از سلف در ایمان 
و منزه دانستن خداوند از ھا  آن ی عربیبه آیات و احادیث صفات و معنا

 شبیه و مانند است. 
خواھند معتزله ھم       یخواھند سلفی باشند و از طرفی نم      ینمھا  این آری،

را که در آیات و احادیث صفات آمده به ھا  این گویند: ما معانی      یباشند. لذا م
گویند:       یدانیم. و م      یمنزه م کنیم و او تعالی را از شبیه      یخداوند تفویض م

را مفوضه ھا  آن کنیم، لذا      یمعانی آیات و احادیث صفات به خداوند تفویض م
 ١نامند.      یم

ھا آیه و حدیثی است که از  معنی مفوضه با این کاربرد بی خبری از ده
پیامبر به ما رسیده است، و ھمان طور که اندکی پیش گفتیم خداوند 

                                                 
، در تفویض معنای صفات مذھبی قدیمی، مشخص و در میان خلف معروف است - ١

واقع تفویض مذھب وسط بین تأویل خلفی و اثبات سلفی است، اما در اصل با مذھب 
سلف صالح مخالف است. این که بسیاری از دعوتگران مسلمان به تفویض روی 

اند، روشی شناخته شده در میان بسیاری از آنان برای از بین بردن اعتقاد سلف    آورده
با (استدالل به ھمان حرفی ھا  این است.» مصلحت دعوت«صالح و ائمه تحت نام 

کنیم و       یگویند: در اموری که اتفاق داریم ھمکاری م      یاست که بسیاری از جاھالن م
دانیم! این قاعده به صورت کلی و       یدر مسایلی که اختالف داریم یکدیگر را معذور م

فاق داشته باشیم و در بجز در صورتی که در مسایل اعتقادی ات» تفصیلی مردود است
چنان اختالف وجود دارد، در  نیست و ھمھا  آن اختالفات فقھی جاری که اجماعی بر

چنین مواردی عذر بر ھر دو طرف الزم است، بشرطی که صالحیت اجتھاد و فتوا را 
زجر المتھاون بضرر «کنیم که کتاب       یداشته باشند. در این جا مخاطب را سفارش م

تالیف شیخ محمد بن ابراھیم عثمان را مطالعه کند که » قاعدة المعذرة المتعاون
کتاب بسیار مفید در مورد قاعده مذکور و بی اعتبار کردن آن است. و شرح ضرر آن 
برای امت است. و ھر یک از علمای محترم صالح فوزان و عبدالمحسن عباد بر آن 

 اند.    مقدمه نوشته
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به بندگانش معرفی کرده است، لذا خداوند ھا  آن ی ش را با بوسیلهخود
اگر این تعبیر درست  -متعال به آنان برخی از صفات پنھان، پنھان خود را 

ی این معانی و اھداف  کرده است، آنان که از ھمه      یمعرفی نم ١-باشد

                                                 
بھترین تعبیر از پروردگار است که برای خودش کرده است یا پیامبر برای او تعالی به  - ١

کار برده است یا از صحابه ثابت است لذا نباید از تعبیرھایی که سلف در این باره دارند 
از سخت گیرترین و پایبندترین مردم به اصل است، به  /تجاوز کنیم. شیخ آلبانی

نوشته، رجوع  ۱۹-۱۸تعلیقی که در مورد این مسئله در مقدمه مختصر العلو ص
ی  این جمله نشانه» این تعبیر درست باشد!«گوید: اگر       یکنید، به ھمین سبب م

چون وصف  پرھیزگاری ایشان است البته باید بدانیم که تعبیر با وصف فرق دارد،
 توفیقی است.

موسس دعوت سلفی «گویید:       یدھند که م      یاز آلبانی پرسیدند: به شما نسبت م 
خداوند است، آیا این درست است؟ و اگر درست است، چگونه صفتی که خداوند به 

گوید:       یالله در پاسخ م توانیم به او نسبت بدھیم؟ شیخ رحمه      یخودش نداده، ما م
ام اما این صفت نیست، چون پدید آوردن چیزی از جانب    ی، من این را گفتهآر

خداوند به زبان ما برای تعبیر از حقیقتی که اتفاق افتاده است، نه به این معنا که ما 
خداوند را به چیزی توصیف کنیم که خودش را وصف نکرده است اما من این سخن 

فت: مؤسس فالن دعوت فالنی است. در اصل گ      یام که م   را در پاسخ کسی گفته
مؤسس حقیقی خداوند است که تمام نظام ھستی را بنا نھاده است. به این ترتیب 
این توصیف نیست و به اتفاق علما اطالق آن به عنوان وصف برای الله جایز نیست و 

 »۴۸فتاوی مدینه سوال«تاسیس امر بشری نیست بلکه کار پروردگار بشر است). 
بطور کامل شبیه ھمان چیزی است که شیخ عبدالرزاق عفیفی در پاسخ به  این 

سوالی فتوا داده است. از ایشان پرسیدند آیا جایز است که بصورت خبری بگوییم 
چه در  آن«گوید:       یخداوند واجب الوجود است؟ در پاسخ چیزی به ھمین مفھوم م

چه بصورت خبری به  توقیفی است اما آن رود      یھا و صفات او تعالی به کار م باب اسم
برند الزم نیست که توقیفی باشد مانند: خداوند قدیم، شیء موجود و قائم به       یکمار م

 )۱۶۳/۱نفسه است. (بدائع الفوائد 
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گاهھا  این خبرند گفتند: خداوند از منظور بی استوا را به  تر است! کسانی که آ
   کنند، ای کاش! حرف      ی(مسلط و چیره شد) تأویل م»: استولی«معنای 

کردند؛ چون آنان از       یکردند و این را ھم تفویض م      یزدند و سکوت م      ینم
وقتی امام مالک  -کردند؟      یاز چه چیز فرار م –کردند       یچیزی فرار م

م و به معنای باالی آن قرار گرفت. گفتند: باال بودن گوید: استوا معلو      یم
خداوند به این معناست که او تعالی در جھت باالست. گفتند: ما معتقد به 
جھت برای خداوند نیستیم، لذا معتقد به صفت علو برای الله نیستیم! با 

  ﴾٥ ىٰ ۡسَتوَ ٱ ۡلَعۡرِش ٱَ�َ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ﴿ ی: ھایشان معنای آیه توجه به این حرف
 گویند...      یچیست؟ م

گویند: استواء به معنای استیالء (چیره شدن)       ی[نقدی بر کسانی که م
 است:]

کند که بین خداوند و       یاقتضاء م -استولی-سبحان الله مسلط شدن 
چیز دیگر رقابت غلبه کردن چیره شدن بوده است، حال آن چیز دیگر غیر 

تواند باشد، پس خداوند بر       یچه کسی دیگری ماز برخی مخلوقات خداوند 
دانند       یزند؟!! قطعًا م      یملک خود مسلط شده است!! چه کسی این حرف را م

ی سلف صالح در تاویل آیات و احادیث  شان که از عقیده  یکی از بزرگان
 -استولی-ی: (استوی) به معنای  رده که تاویل آیهکاند تصریح  منحرف
عنای غلبه بر دیگری است. یعنی ھمان معنایی را که خودش ھم آیه بدون م

را به آن تفسیر کرده است، تعطیل و رد نموده است، چون وقتی بگوییم 
ماند. در حقیقت       ینم   مسلط شدن بدون غلبه است، دیگر معنایی به آیه باقی

دند این تعطیل نص است، ھمان طور که آیات و احادیث صفات را تعطیل کر
به ھمین سبب است که از ان سخن یکی از دو امام ما، ابن قیم یا ابن تیمیه 
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کنند و گروھی معطله عدمی را       یگوید: گروه مجسمه بتی را عبادت م      یکه م
  ١برم!      یلذت م» کنند      یعبادت م

 کنند که اصًال وجود ندارد. این واقعیت      یآری، آنان چیزی را عبادت م
که آنان صفت ثابت علو (باال بودن) را        یشان وجود دارد و ھنگام  آشکارا بین

کنند، البته این صفت تنھا در آیه استوای نیست بلکه در       یاز خداوند نفی م
خواھیم وارد آن بحث       یآیات و احادیث متعددی ثابت است که در این جا نم

ده و ھمه جا ھست. لیکن برایم ھای ائمه چاپ ش شویم الحمدلله کتاب
ھمین بس که قول برخی از پیشوایان خلف را که به گمان خود در پی تنزیه 
(پاک دانستن) خداوند ھستند، در این جا نقل کنم، آنان صفت علو را از 

توان گفت. و       ینم   ی پروردگار گویند: در باره      یاند و م خداوند متعال نفی کرده
شود که باال و پایین یا در راست و چپ یا در جلو یا       ینم   فاین طور توصی

ی معبود خود خداوند  پشت سر و داخل عالم خارج از عالم است، درباره
گوید: الله باال، پایین، در راست، چپ،       یگویند؟!! معطله م      یطور م متعال، این

به کسی بگویند:  جلو، پشت سر، در داخل و در خارج عالم نیست؟؟!! اگر
تر از این  بصورت شفاف معدوم (ھیچ) را برای ما توصیف کند؟ چیزی پیش
گویند،       یچیزی که این گروه معطله در توصیف معبود خود، خداوند م

گویند: نه باالست و نه پایین و در سمت راست       یمھا  نخواھد گفت. وقتی این
در زمان ابن تیمیه جمع است و نه در سمت چپ... وقتی علمای خلف 

شدند و از او به امیر وقت دمشق شکایت کردند که این فرد با علما مخالفت 
کند و برای خداوند متعال جسم قایل است و او تعالی را شبیه مخلوقات       یم
شان با ابن تیمیه مجلسی مقرر کند.   داند، و در خواست دادند که برای      یم

                                                 
جمله دوم این مقوله را از قول گروھی از سلف و ائمه از جمله ابن مبارک، علی بن  - ١

شان را در   اند. ابن تیمیه قول قان و محدثین نقل کردهمدینی و گروھی از علما، محق
 نقل کرده است. ۵۲/۵-۵۳۱مجموع الفتاوا 
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تیمیه با آنان که با سلف در آیات و حاادیث صفات نشست برگزار شد و ابن 
ھا  تیمیه، خلفی ھای مخالفان ابن مخالف بودند، مناظره کرد امیر داشت حرف

کرد، که به تصریح       یو ابن تیمیه را در مورد آیات و احادیث صفات گوش م
آن آیات و احادیث آشکار صفات پروردگار به صورت عام و صفت علو به 

وقتی  –شد. امیر که ظاھرًا فرد ھوشیار و عاقلی بود       یثابت م صورت خاص
گویند: خداوند باال نیست، پایین نیست، در سمت       یشنید گروه خلفی م

تر نقل کردیم  ای که پیش راست و چپ نیست. تا آخر این متن گمراه کننده
 پرودگارشان را گم کرده اند؟! ھا  این نیست!! امیر عاقل چه گفت؟ گفت:

کسانی ھستند که گمراه ھا  این دانند الله کجاست؟      یآری، وقتی عمًال نم
گوید:       یشدند و پروردگارشان را گم کردند. این در حالی است که خداوند م

إَِ�ۡهِ ﴿ فرماید:      یروند و م      یروی عرش است، فرشتگان به سوی او باال م
ّيُِب ٱ ۡلَ�ِمُ ٱ يَۡصَعدُ  ٰلِحُ ٱ ۡلَعَمُل ٱوَ  لطَّ کلمات پاکیزه به « .]١٠فاطر: [ ﴾يَۡرَ�ُعهُ  ل�َّ

 .»برد      یرا باالتر مھا  آن رود و عمل صالح      یسوی او باال م
 تا دیگر آیات و احادیث فراوان این موضوع...

کسی که شود با       یها فارغ التحصیل م [فرق بین کسی که از مذهب سلفی
 شود:]      یها فارغ التحصیل م از مذهب خلفی

ھا فارغ  در پایان ھمین بس که بدانید فردی که از مدرسه سلفی
شود، چه       یشود با فردی که از مدرسه خلفی فارغ التحصیل م      یالتحصیل م

 فرقی با ھم دارند: 
ی محمد است که اصحابش از آن فارغ التحصیل  ی سلفی، مدرسه مدرسه

اند، و تردیدی نیست که پیامبر به ما دستور داده است که از آنان پیروی  شده

که از فرد فارغ التحصیل از        یو ھنگام -ادله مسئله را ذکر کردیم –کنیم 

نب پروردگار سلفی دلیل بخواھید، دلیلش بر اساس ھدایت از جای  مدرسه
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ی خلفی فارغ التحصیل  است. حتی اگر از عوام باشد. اما فردی که از مدرسه
ترین افراد باشد!  برد، حتی اگر از عالم      یشده آشکارا در گمراھی به سر م

ھمانند: آنھایی که با ابن تیمیه در ماجرایی که نقل کردیم مناظره کرده 
 یقت را بھتر بفھمید.خواھید این حق      یبودند. اما اگر م

 [سخنی در مورد حدیث جاریه:]
(کنیز) را مرور کنید که موالیش، معاویه بن حکم  با من حدیث آن جاریه

کند که امام       یاو را سیلی زده بود، این ماجرا را موالی کنیز روایت م       یسلم
ط مسلم آن را در صحیح خود بصورت طوالنی آورده است. اما در این جا فق

گوید: ای       یکنم: معاویه بن حکم م      یاش را نقل م به عنوان شاھد خالصه
دارم که در اطراف کوه احد برایم گوسنفدان  یرسول خدا من کنیز

چراند، روزی ناگھانی گرگ به گوسفندانم حمله کرد (و یکی از       یم
او را  ھا خشمگین شدم و گوسفندانم را خورد) من ھم مانند: دیگر انسان

سیلی زدم لذا حاال تصمیم گرفتم او را آزاد کنم. پیامبر فرمود: او را نزد من 
خوب به این حدیث توجه کنید، آن » الله کجاست!«بیاور! وقتی آمد پرسید: 

 بفھمید، به فھمانید و حفظ کنید! را

ُ «گوید:       یپیامبر م ْ�َن ا�َّ
َ
: (الله کجاست؟) کنیز گفت: در آسمان است! »أ

نَا«فرمود: 
َ
ْعِتْقَها «: (من کیستم؟) گفت: تو رسول خدایی؟ فرمود: »َمْن أ

َ
أ

 ١: (او را آزاد کن که مؤمن است).»فَإِ�ََّها ُمْؤِمنَةٌ 

                                                 
به روایت معاویه بن حکم این حدیث به  ۱۴/۳، نسائی ۳۲۸۴، ابوداود ۱/۳۸۲مسلم - ١

ھا و ھواپرستان سالم نمانده، چرا که در اثبات صفت علو  طور خاص از ایرادھا، بدعتی
حد قھار صریح و واضح است. برای پاسخ به شبھات در مورد این برای خداوند وا

 رجوع کنید.  ۱۱۶-۱۱۰دفاع عن السلفیه ص«حدیث به کتاب ما 
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دھد که این کنیز گوسفند چران مؤمن است؛ چرا       یپیامبر گواھی م
من است؟ چون پروردگارش را شناخته است و او دھد که او مؤ      یگواھی م

تعالی باالی عرش و باالتر از مخلوقاتش است. چرا چنین نباشد در حالی که 
 -گویند      یآن طور که در عصر حاضر م-ای  آن کنیز در جامعه و مدرسه

ی محمد و موالی آن کنیز یکی از شاگردان محمد  کرد که مدرسه      یزندگی م
 کند.      یاین عقیده را روایت ماست و خودش 

آری، به ھمین سبب است که وقتی پیامبر این سوال کنجکاوانه را از  
گوید: الله باال است! چرا       یدھد و م      یپرسد، آن پاسخ صحیح را م      یاش م عقیده

ی تبارک را حفظ نکرده باشد،  چنین نباشد در حالی که آن کنیز اگر سوره

مۡ ﴿ خواند:      ییامبر یا از موالیش شنیده که در ھر شب محداقل از پ
َ
ن  أ ِمنُتم مَّ

َ
أ

َمآءِ ٱِ�  ۖ فََسَتۡعلَُموَن َكۡيَف نَِذيرِ  لسَّ ن يُۡرِسَل َعلَۡيُ�ۡم َحاِصٗبا
َ
الملک: [ ﴾١٧أ

آیا از آن ذاتی که در آسمان است در امان ھستند که بر شما طوفانی شن « .]١٧
 ».خواھید دانست که [واقعیت این] ھشدار چگونه استبفرستد؟! به زودی 

فھمد، به       یآری، این آیه را به ھمان صورت شنیده است که ھر فرد عرب م
گوید:       یم» الله کجاست؟«پرسد:  می ھمین سبب است که وقتی رسول الله

 در آسمان است!

 ها در برابر این حدیث و مانند این:] [موضع خلفی
ھا و  و کسانی که برخی از کتاب –ھای امروز  دانید که موضع خلفی      یآیا م

تر و       یتر و علم شان محکم  پندارد که علم      ینویسد و م      یبرخی رسایل را م
 در برابر این حدیث چیست؟  –است        یعلم
گویند: سوالی که در این حدیث آمده برای امروز قابل توجیه نیست!؟       یم 

شان نه تنھا با منھج و عقیده سلف مخالف است، بلکه با این   این حرف
شان با احادیث، به خاطر این که بصورت شفاف در مورد عقیده است،   حرف
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اند، نه تنھا احادیث صحیح است، بلکه علما بر صحت آن  مخالفت کرده
 ١احادیث از جمله ھمین حدیث، اتفاق نظر دارند.

» خداوند رحمان بر عرش قرار گرفت«ی:  یهشان آ  در قسمت تاویل 
گفتیم آن را به مسلط شدن تفسیر کردند؛ این اعتراض بر آنان وارد است که 

داند، این باور آنان را بر آن داشت       یاش م ھر کس خداوند را مغلوب بر عرش
 که بگویند: بر عرش خود مسلط شد و این گمراھی دور از حقیقت است! 

دھند، و       یا در برابر جاریه سکوت را به پیامبر نسبت مو نیز در این ج
گویند: چون جوابش صحیح نبود، پیامبر سکوت کرد!؟ این در حالی است       یم

 »آیا از آن ذاتی که در آسمان است...«که اندکی پیش گفتیم: 
 ی سخن:  خالصه

واجب است که به مذھب سلف چنگ زنیم، چون این تنھا راه مطمئنی 
کند فرد مسلمان از گروه نجات یافته باشد اما در غیر       یت که تضمین ماس

                                                 
گویند متن آن مضطرب       یاند این است که م یکی از ایرادھایی که بر این حدیث گرفته - ١

کنند و       یاد مشان به روایات ضعیف و بی اعتبار استن است و برای اثبات این ادعای
دھند، ربط به این حدیث ندارد. (شیخ       یاحادیث دیگری را که مورد استناد قرار م

نویسد: ھر کس گمان  ) می۷۵ابی العالء بن عطار ص» ذکر االعتقاد«جدیع در تعلیق 
کند که در متن این روایت اختالف (اضطراب) است، حرفش درست نیست، چون به 

ضعیف است یا اگر صحیح ھا  آن ی ارزشی اند که بھترین درجه هروایاتی استناد کرد
رود بلکه فقط برخی از مبتدعان به ناحق و       ینم است اختالف و اضطراب به شمار

دانند تا معنای این حدیث را که بیانگر       یرا به این حدیث مرتبط مھا  آن باطل مفھوم
است، باطل بدانند و رد کنند و عقیده اھل سنت مبنی این که الله روی عرش 

ید: الله در ھمه جا ھست. و به ھمین صورت تردید وارد کردن برخی از منحرفان یبگو
گاه، فھیم و منصف، شبه که این حدیث در صحیح مسلم نیست، برای انسان ای  ھای آ

ی عنکبوت است! این در حالی است که در شبھات مبتدعان آیات  تر از خانه سست
 نمانده چه رسد به احادیث! قرآن سالم 
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ھای گمراه خواھد بود و سلفی بودن تنھا راه حفاظت از  این صورت از گروه
 گمراھی است! 

 ی اساسی در دعوت به قرآن و سنت]: [قاعده
 در پایان ناگزیر باید توجه داشته باشیم که ما وقتی تمام مسلمانان را به

دھیم به خاطر       یپیروی از قرآن و سنت (صحیح) مطابق فھم سلف دعوت م
ادله صحیح شفافی است که ذکر کردم. اما در اصل کتاب و سنت از آنان دور 

دھیم، چرا       یرا به بھترین شکل به قرآن و سنت دعوت مھا  نیستیم، لیکن آن
مورد تاییداند اما شان که قرآن و سنت است،   که معتقدیم در اصل عقاید

ی ما در دعوت  دھیم و این وظیفه      یرا دعوت مھا  اند لذا آن منحرف شده
خواھند به اسالم       یاست و قاعده کلی و اساس در مورد تمام کسانی که م

إَِ�ٰ َسبِيِل َرّ�َِك  ۡدعُ ٱ﴿ فرماید:      یدعوت دھند ھمین است که خداوند متعال م
 ِ ۡ ٱوَ  ۡ�ِۡكَمةِ ٱب ِ  ۡ�ََسَنةِ� ٱ َموِۡعَظةِ ل ۡحَسُنۚ  لَِّ� ٱَوَ�ِٰدلُۡهم ب

َ
با « .]١٢٥النحل: [ ﴾ِ�َ أ

حکمت و پند نیکو به راه پروردگارت دعوت ده و با آنان به نحو احسن مجادله 
  ١.»کن

                                                 
گر سلفی است  ترین وظایف دعوت ای که شیخ ذکر کرده است. یکی از مھم   این قاعده - ١

در دعوت       یکه اکنون باید در دعوت خود به سوی پروردگار، به آن پایبند باشد. و نرم
طور  ن آنپایبندی به دور از بی مایگی و دور از فاسق و کافر خواندن بی دلیل مخالفا

از اموری است که سودمند خواھد بود و مذھب سلف  –کنند       یکه برخی جاھالن م
کند که پرسیدند       یبا سند صحیح از امام احمد روایت م ۳۵صالح این است. خالل 

گفتند: دست نگه دارید! مؤلف:       یچیست؟ گفت: اصحاب عبدالله در این باره م  »امر«
اشته باشیم که این روش در میدان آموزش، إعالم، نصیحت و گوید: باید توجه د

کند،       یدھد، دفاع م      یاش ثابت است و به آن دعوت م دعوت است. اما کسی که بدعت
با نھیب و بانگ خودت دور کن و باید از بدعتی حذر کنی و این الزمه و مشخصه 

 مذھب سلف است.
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ی سلف صالح  به این ترتیب نباید با آن کسانی که از مذھب و عقیده
این انحراف در بسیار از مسایل فقھی  کنیم چرا که       یاند نرم منحرف شده

طور که ذکر کردیم در  نیست بلکه در بسیاری از امور اعتقادی است و ھمان
اند. لذا ما  بحث صفات، عذاب قبر و... که از مسایل اعتقادی است، منحرف

کنیم و از       ینم   دھیم و خودمان را از آنان جدا      یبه بھتر روش آنان را دعوت م

ُ بَِك رَُجًال َخْ�ٌ « فرماید:      یشویم که رسول الله م      یجدا نم آنان ْن َ�ْهِدَي ا�َّ
َ َ
أل

ْن يَُ�وَن لََك مُحُْر انلََّعمِ 
َ
(اگر الله به دستان تو یک نفر را ھدایت  ١»لََك ِمْن أ

 کند، برایت از شتران سرخ مو بھتر است).
 امید است که ھمین قدر کفایت کند! 

 روزی تربت جامحامد فی
٢٠/٧/١٣٨٨ 

                                                 
بدالعزیز بن ابی حازم از پدرش از سھل بن از طریق ع ۱۸۷۲/۴و مسلم ۲۲/۳بخاری - ١

اند، متن فوق شاھدی بر این    سعد در ضمن حدیثی طوالنی در فضیلت علی آورده

ْن َ�ْهِدَي ا�َّ بَِك رَُجًال َواِحداً َخْ�ٌ لََك ِمْن مُحِْر انلََّعمَ «فرماید:       یحدیث است که م
َ
: »أل

را ھدایت کند برایت از شتران سرخ مو بھتر تو یک نفر ی  (اگر خداوند متعال بوسیله
است). این حدیث را با سندی دیگر بخاری و مسلم به روایت یعقوب قاری از ابوحازم 

 اند.    روایت کرده
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