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 آغاز سخن

ِ  من ش   باهلل  عوذ  ، و نح ه  ر  ستغف  ، و نح ه  عینح ه، و نستح د  حمح هلل؛ نح  مدح الح  إن    ا، و سنح أنف   و

 ه.نلح  یح اد  ال هح ل فح ضل  ن ی  ه، و مح نل ل  ض  ال م  فح  اهلل   ه  د  ن یح ا، مح نلنح أعمح  ئات  ی  سح 

ِح  ه  بد  عح  دا  حمم   . و أشهد أن  ه  نلح  كح ال شی ه  حدح و و أشهد أن ال إنله إال اهلل    ه.ونل  س  و 

 و از او کمک ستوده. او را است از آن اللهها ستایش یجمله کهبدان  
 به او پناه مانزشتروح و کردار های پلشتی. از خواهان آمرزشیمطلبیم و   می
و هر که را  نداردای  گمراه کننده ،راهنمایی کند جوییم. آن که را الله  می
 گمراه نمود هدایتگری نخواهد داشت.  )الله( او

شاهدم که همتا وجود ندارد؛ و  بی گواهم که معبود بر حقی جز الله
 بنده و سفیر اوست. محمد

  اما بعد: 
زندگی چنان . ه استگشتمی هالک سردرگ   امت مسلمان در تقاطع 

چشیدن رغم علیاسالمی که تاریخ  ،کند می سپری حیران و سرگردانی
در لحظات ناتوانی و دوری  انتها بی هایو فجایع و مصیبت های فراوانبحران

هر روز مسلمانان ، شاهد چنین زندگانی نبوده است. الهی استواراز حمایت 
 را از دست خودهای و بخشی از دارایی خاک و دیار خویشاز ای  پاره
و نا امیدی و  ات بیملحظ با و نگرانی و وحشتیا در حالت و دهند؛  می

 کنند. می زندگیساعات ترس و دلهره 
نگرد، شک ندارد که روزگار  می به بصیرت الهیدر سنن لیک آن که  

ی مقوله ،مسلمین ساالرقافله راهنما و  چرخد. می مسلمین علیه دشمن  
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 ا اهلل  نح ز  عح أح  وم  قح  حن  نح »دارد:  می است که بانگ معروف عمر بن خطاب

  ةح ز  ا انلع  ینح غح ن ابتح و إ   سالم  ال  ب  
با  که الله آن مردمانیم: ما «اهلل ا نح نل  ذح أح  ه  ی  ی غح ف 

اگر عّزت را ماورای اسالم بجوییم، پست و  ؛داد ماناسالم عزت و شوکت
 د.کر زبونمان خواهد

 را و علتو کم کاری درنگ از خود حساب کشیده  بدین روی بی 
شدند. متقاباًل  وارد عمل می سریع ،ی بازگشت به دین در مرحلهو  یافتند. می
شان را قدرت  شوکتو زدود و عزت  نیز خواری و نکبت را از آنان می الله
 گرفت. در پی تند باد هالکت وزیدن می یشانو باد صبابخشید  می
 اند. را نشناخته جاهلیتلیکن افرادی در اسالم رشد یافتند که  

شکست  که ای و هر دستگیره گری شکستهای دین یکی پس از دی دستگیره
  دست آویختند. دیگری  دستگیرهمردم به 

تر  بسی سخت ،امت اسالمی را در بر گرفته تاریکی که امروز حقیقت امر   
اطمینان کامل دارم که گر  اما من به آفریدگارم است.از گذشته  تر و تلخ

 .گذرد پاره گشته و می تّکهاو بخواهد این ظلمت 
و عللی که کار را  از منظر اسالم بنگریمرا  وضعیت کنونیبر ماست که  

ی حّقی که آخر این امت  و در پی آن به برنامه یم.کنبدینجا کشانده مشخص 
 این امت با چنین چرا که اول   نظر اندازیم.، شود جز با آن اصالح نمی

گاه و پناه من  است و او تکیه اصالح گشت. وعده دهنده الله ای برنامه
  است.

 الهاللید یسلیم بن ع ابو اسامه به قلم:
 



 
 
 
 

 

دآن راست گوی های امت اسالمی و پیامواقعیت   مؤیَّ

باعث بر هم  که ؛حقیقت امر امت اسالمی شاهد دو مدهوشی بود 
از ای عده در پایان و هکج شدبه راست و چپ امت  و خوردن توازن آن شد

 شدند. راه افکنده یشانهبه مردم 
 :اول: حالت سستی 
که آشوب و فتنه  گونه آننه  - رسا ،بدون هیچ ابهام و پوشیدگی پیشتر 

 خدمتکار رسول الله  ثوبان .به این وضعیت اشاره شده است -به پا کند
َكلَُة »فرمودند:  ایشانگوید: می

َ
َمُم َكَما تََداََع اْْل

ُ
ْن تََداََع َعلَيُْكُم اْْل

َ
يُوِشُك أ

َو ِمن قِلٍَّة ََننُ ، «لََعَ قَْصَعِتَها
َ
ْنتُْم بَل »يَْوَمئٍِذ؟ قَاَل:  فقال قائٌل: أ

َ
يومئٍِذ َكِثرٌي، أ

يِْل،  َولَِكنَّكم َعنَّ اللُ ُغثَاٌء َكُغثَاِء السَّ الَْمَهابََة  مْ َعُدوِّكُ  َصدور ِمنْ  وََلْْنَ
َوَما الْوََهُن؟ قَاَل: يا رسوَل الِل! ، قَالُوا: «ِِف قُلُوبُِكُم الْوََهنُ  ََلقِذَفنَّ اللُ ، وَ ِمنكم 

ْنيَا َوَكَراِهيَُة الَْموِْت » میها علیه شما فراخوان دیگر امتبه زودی : )«ُحبُّ ادلُّ
ند. شخصی گفت: خوانی غذا فرا میبرای کاسه خورندگان که چناندهند، 

اما همانند  ؛بسیاریدبه خاطر تعداد کم ما؟ فرمودند: بلکه شما در آن روز 
ریشه کن به یقین الله هیبت شما را از دل دشمنانتان  کف روی آب هستید.

! سستی اللهافکند. گفتند: ای رسول میسستی هاتان و حتمًا در دل کندمی
ّب   .1دنیا و کراهیت مرگ چیست؟ فرمود: ح 

                                                            

( با لفظ 4297شود. ابوداود با سند ابن جابر در ) سندهای متعدد صحیح میبا  -1
"حدثنی" از ابو عبدالسالم به صورت "مرفوع" تخریج کرده است. گویم: این روایت در 
بخش "متابعات" کاربرد دارد. ابن جابر همان عبدالرحمن بن یزید بن جابر "ثقه" 

ستم  (الکاشف)در  که چناندمشقی است.  است. استادش ابو عبدالسالم صالح بن ر 
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 ی فراگیریاه_ سایه کندکه حالت سستی را مشخص می حدیث مذکور _ 
 :کنداشاره میاز حقیقت امت اسالمی  گرانقدر هاییهنمونربه و  افکندمی

o در  ،انددشمنان اسالم که سربازان ابلیس و همکاران شیطان :اول
بینند سستی به چرا که می .انداسالم کمین رشد و نمو امت و دولت

به آن یورش لذا . و بیماری جسمش را پوکیده است کردهرخنه  آن
  .اندرا پنهان نمودهآن ی باقی مانده یعدهاند و آورده

آن دولت اسالم  ابتدای درخششپیوسته کفار و مشرکین  اهل کتاب از  
 آندر مدینه و ما حول  کرد و ارکان آن را اش پی ریزی نوپایی که پیامبر 

 اند. مشغول بدین کار، استوار نمود
از  آن سه فردی که ُخلِّفوا: ينَ )اثلالثِة اّلَّ این جریان به وضوح در حدیث 

: گویدمی که کعب بن مالک بیان شده است. چنان 1عقب ماندند( جنگ
                                                                                                                                

بین آن  (التقریب)( آمده است. اما حافظ ابن حجر در کتاب 2/19ی ذهبی )نوشته
ابو اسماء رحبی نیز از  دو فرق قایل است. ولی به صورت کلی شخص معتبری است.

( 1/182، حلیة األولیاء)(، ابو نعیم در 5/278) ثوبان روایتش کرده است. احمد
أنبئنا  " از مرزوق ابو عبدالله حمصی با لفظ " به لفظ "حدثنا هبارک بن فضالمتوسط 

ن سند "َحَسن" است و راویان یاند. گویم: ا" از ابو اسما رحبی از ثوبان روایت کرده
 به دلیلکه "صدوق" است، همه "ثقة" هستند. فقط  هآن جز مبارک بن فضال
" مبارک بن فضال در این جا صراحتًا با لفظ "تحدیث"  ترس وجود دارد که ه"تدلیس 

وهلل د. شو گردد و حدیث با آن صحیح میروایت کرده است که این متابعت ثابت می

تمام تعاریف و منت  ،. به پاس نعمت اسالم و سنتالمد واملنة علی االسالم وانلسنة
 ها شایسته الله تعالی است.گذاری

یکصد و اندی مورد  استخراج کردم؛را  بخاری و مسلم. فواید و رهنمون این حدیث - 1
ث بذکر فوائد حدی كحتاف انلسانل)إنام آن بر در نوشتاری جداگانه نگاشتم و . آن را شد

 نهادم. (كاملخل فنی من ِوایة کعب بن مانل
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کشاورزی از اهل شام که برای فروش ناگاه . زدم... در بازار مدینه قدم می
کعب بن مالک هستم. نشانم  دنبالگفت: مواد غذایی به مدینه آمده بود می

پادشاه  یدست نوشتهو  نزدم آمد. )مرا( نشانش دادند مردم ؟دهیدنمی
 دیدم در آن آمده و خواند نامه را ،که سواد داشتممن  به من داد.را ان غّس 

به تو ستم روا  _ رسول الله  _ دوستتاما بعد: خبر دار شدیم که : »است
به الله تو را در دیار خواری و پستی و هالکت قرار نداده است؛  .داشته است

  «.کنیم همدردی مواسات و با تو تاپیوند بما 
کفار چگونه اخبار دولت  نگر کهب !پس ای مسلمان زیرک و ای برادر عزیز

 هر ناحیه و کرانه براز  ،فرصت یافتن به محض وکنند اسالم را رصد می
 .آروند مییورش  مدولت اسال

o :خوانند تا علیه اسالمرا فرا می کفر یکدیگرهای  برخی از دولت دوم ،
 گرانش هم اندیشی کنند. دعوتسلمین و م ،یدولت اسالم

 ی جنگ جهانی اولهای صلیبی و اهداف پشت پردهکه تاریخ جنگ آن 
شان را برای پایان دادن به حکومت هاها ارتشغربی نهچگو که را بخواند
د خواه روشنبر وی  نیم روزیبسان خورشید  این امر  شوراندند ،اسالمی 

  شد.
تا آنجا که برای دست یابی به این مهم ابتدا "گروهی" و در پی آن  

"سازمان جهانی جدیدی" "هیئتی" و بعدًا "مجلسی" تأسیس نمودند. سپس 
  یابدآن فزونی می زیاده خواهیو  ،حرصپیوسته که 

o :تهای بس فراوانی اسخیرات و برکتدیار مسلمین منبع  سوم. 
بدین  اند.به آن چشم دوخته ،بر آن دست یافتنهای کفر برای دولت

تشبیه  لذیذ ای لب ریز از خوراک  آن را به کاسه روی رسول الله 
و  هدو متعاقبًا بر آن یورش آور فریبدمی را شکموهانموده است که 

  د.خواهسهمیه میاز آن  ،شیر جنگل همچون نصیب  هر کدام 
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o :مسلمین را خوردند و  هایو ثروت های کفر خیراتملت چهارم
بدون به یغما بردند و ،یآنان را بدون هیچ مقاومت و درگیردارایی 

  تناول نمودند. _از سوی مسلمانان_ هیچ مزاحمتی
o :َول کفر پنجم و اند  بالد مسلمین را سربازانی آماده باش ساخته ،د 

رد گردانده تکه دولت در حدیث عبدالله بن  که چنان اند. هایی خ 
 فرمایند: می گوید: رسول الله  می . ویآمده است حوالة

اِم، وَُجنًْدا بِالِْعَراِق، وَُجنًْدا بِاَْلََمِن » ْجنَاًدا: ُجنًْدا بِالشَّ
َ
، «َستَُجنَُّدوَن أ

! قَاَل:  ِ ََب فَلْيَلَْحْق »فُقلُْت: ِخْر ِِل يَا رَُسوَل اَّللَّ
َ
اِم، َفَمْن أ َعلَيَْكم بِالشَّ

ْهِلها
َ
اِم َوأ َل ِِل بِالشَّ َ عزَّ وجلَّ تََكفَّ  .«بِيََمِنِه َولْيَْستَِق ِمْن ُغَدرِهِ، فَإِنَّ اَّللَّ

: فسمعت  أقال   ن ِبیعة  : و مح  و یقول 
ث  هبذا الدیث  د  با إدِیس اخلوالنی  ُی 

ل اهلل  به  فال ضیعة پخش و پراکنده خواهید شد؛  لشکرهایی) :علیه تکف 
گفتم: ای  سربازانی در شام و جنگجویانی در عراق و همرزمانی در یمن.

 لیبروید. و 2فرمودند: بر شماست که به شام 1یم انتخاب کن!برا رسول 
بنوشد. چرا که الله تعالی شام  که از آبش تاکسی که نخواست، به یمن برود 

 و اهل شام را برایم تکّفل نموده است. 
 کند و می گوید: شنیدم ابو ادریس خوالنی این روایت را نقل می ربیعة 
 .3(ضایع نخواهد شد ،تکفل نمود گوید: و هر آن کس را که الله می

                                                            

 یعنی بفرمایید کدام جبهه بروم. مترجم. - 1
 ی امروزی بخشی از آن است. مترجم. که سوریه - 2
در کتاب  روایت چندین سند دارد که ابو عبدالرحمن آلبانیصحیح است. این  - 3

 اند.توضیح داده (ختریج أحادیث انلشام و دمشق)
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هیچ که هایی  اسالمی نیست؟! خرده دولتهای  آیا این حقیقت امر ملت 
حق هیچ امر و نهیی در امور داخلی و  .شان نیستدر دستاختیاری 

ل کفر َو و سیاست خود را از د   نیرو و پشتیبانیبلکه  خارجی خویش ندارند.
سزاوار و شایسته است بر او یاری کننده است و  کند. الله می استمداد

 توکل شود.
o :آنان که چرا  هراسند. نمی کفر دیگر از مسلمینهای  دولت ششم

امتی  اند. دیگر از دست دادههای  امتنزد ت خویش را هیبت و جبرو
 لشکرافتاد و قلب  می به لرزه از هراسشبند بند دول کفر  ،پیشتر که

 ،ترس و کار آمد   رندهب  ی  اسلحهچرا که  لرزید. می شیطان از هیبتش
ر نک   .ندک نمی و دژهاشان را متزلزل هدردیگر دل کفار را پ 

يينَ َسُنۡلِقي ِفي قُلُوبي ﴿ فرماید: می الله  ْ  ٱَّلذ ُكواْ  ٱلرُّۡعَب َكَفُروا ۡۡشَ
َ
ٓ أ يَما ب

ي  ي ب يهي  ٱّللذ يۡل ب کافران های  )به زودی در دل :[151]آل عمران:  ﴾ُسۡلَطَٰٗنا   ۦَما لَۡم ُيَنز
بر ]حّقانّیت[ آن دلیلی نازل نکرده، شریک  اللهاندازیم؛ زیرا چیزی را که  می ترس
 .اند( قرار داده الله
ََ شهرٍ نُِص »فرماید:  می رسول الله   وسیله ترس  ه)ب :«ُت بالرُّعب  مسري

 1.2امی یک ماه یاری شدهبه فاصله
این که پیشتر بیان شد،  در حدیث ثوبان  رسول اللهی  بنابر فرموده 

فراتر  از شخص رسول  _ در دل دشمنان اس افکندنهرهیبت و  _ ویژگی
َعنَّ الُل ِمْن ُص »: گیرد می هم در بررا رفته و امت اسالمی  ُكْم وََلْْنَ دور َعُدوِّ

                                                            

( از حدیث جابر بن 521فتح الباری شرح بخاری(، مسلم ) -1/436بخاری ) - 1
 . عبدالله

 ترسد. مترجم.یک ماه من فاصله دارد از من می ه مسافتیعنی دشمن که ب - 2
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از دل دشمنانتان ریشه  به یقین الله تعالی هیبت شما راو ) :«الَْمَهابََة ِمنكم
 .کند(کن می
o :و و ساز افراد دادتععناصر قدرت و شوکت امت اسالمی در  هفتم 

نیست؛ بلکه در عقیده و منهج و  و اسب و پیاده نظامش برگ جنگی
پرچمدار توحید و  امت  عقیده ،چرا که این امت آن است.ی برنامه
 است.

چه پرسید، تعداد افراد از  فردی که در جواب امین امبر پینشنیدی  
 .()بلکه شما آن روز فراوانید«: بَل أنتم يَومئٍذ كثريٌ »: ؟گفت

َوَيۡوَم ُحَنۡۡيٍ إيۡذ ﴿ بیندیشدقت در هر عصر و زمانه به درس حنین با  
تُُكۡم فَلَۡم ُتۡغني َعنُكۡم َشۡي  ۡعَجَبۡتُكۡم َكۡۡثَ

َ
ز[ در روز ی)و ]ن: [25]التوبة:  ﴾ا  ٗ أ
چ یادتان شما را به شگفت آورده بود، ولی به هیه شمار زک؛ آن هنگام «نیحن»

 .رد(کوجه از شما دفع ]خطر[ ن
o :ساکن بر زمین وزنی های  دیگر امت اسالمی در میان امت هشتم

يل»اند: فرموده محمد عربی که چنان ندارد.  «:ُغثاٌء كغثاِء السَّ
  هایی بسان کف سیالب(.)کف

 است:  این مطالب بیانگرگذشته  بند  
أ: کفی که سیل بنیان کن با خود همراه دارد، سوار بر آب همراه جریان  

کفر در های  دولت حرکت  با  ساناین  امت اسالمی هم کند. می آن حرکت
فتنه"  لس "د و مگسی در مجکن قارقارحرکت است. طوری که اگر کالغی 

 و بیانگر قوی، افتند و آن را کتابی محکم می ، کر و کور بر آنزی کندزو  و  
 گردانند. می
 بخشد. نمی کند که به مردم سودی می حملرا ای  برآمده کف   ،ب: سیل 
 را بازی ویشخاصلی نقش و  بسان آن کف شده گونه امت اسالمی همینو 
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را او که است  یامر به معروف و نهی از منکر ،امت اسالمی  وظیفهکند.  نمی
 .گرداند ها می سایر امت تازپیش
 الله این منظوربه  نابود خواهد شد. ،فایده بی و زده شدهت: کف  کنار  

را نابود کرده و گروه کارآمدی که برای مردم  ناکارآمد و مسئول متصّدی
 در زمین قدرت خواهد داد. را سودمند باشد

از خس و خاشاک ای  کفی را که سیل با خود همراه دارد آمیخته ث: 
بسیاری از مسلمین  افکار   گونه ایناشیاء است. های  زمین و خرد شده
پس مانده و خورده  ها، تمدنی  ی از فلسفه و ته ماندهآمیخته و ما حصل

 است.ها  و جامعهها  شهر نشینیهای  شکسته
 داند به کدامین سو نمی ودکند به اختیار خ می ج: کفی که سیل حملش 
همین سان امت  َکَند. می همانند آن که با دستان خویش قبر خود را رود. می

با وجود این،  اند. برایش چیدهای  د دشمنانش چه برنامهدان نمی اسالمی هم
 گردد. می خمی یسوسمت و  و با هر بادی به هشدبا هر فریادی همراه 

o :دنیا است. ،امت اسالم ترین خواسته و بیشترین هم و غّم باال نهم 
 بدین روی مرگ برایشان ناخوش آیند است و دنیا را دوست

ی  و زاد و توشهاند  به آباد کردن دنیا مشغولدارند. چرا که آنان  می
 گیرند. نمی بر رتآخ

 .امتش به چنین حالتی برسد مبادابود نگران   رسول اللهکه به راستی 
إَِذا فُِتَحْت »گوید:  می از قول رسول  عبدالله بن عمرو بن عاص 

ْنتُْم؟
َ
يُّ قَْوٍم أ

َ
وُم، أ قَاَل َعبُْد الرَّْْحَِن ْبُن َعوٍْف: َنُقوُل َكَما « َعلَيُْكْم فَارُِس َوالرُّ

َمَرنَا الُل، قَاَل رَُسوُل الِل َصَّلَّ الُل َعلَيِْه وََسلََّم: 
َ
ْو َغرْيَ َذلَِك، تَتَنَافَُسوَن، ُثمَّ »أ

َ
أ

ْو ََنَْو َذلَِك، ُثمَّ َتنَْطِلُقوَن ِِف 
َ
َتتََحاَسُدوَن، ُثمَّ َتتََدابَُروَن، ُثمَّ تَتَبَاَغُضوَن، أ

)زمانی که ایران و  «:َن َبْعَضُهْم لََعَ ِرقَاِب َبْعٍض َمَساِكنِي الُْمَهاِجِريَن، َفتَْجَعلُو
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روم بر شما گشوده شود، شما دیگر که هستید؟! عبدالرحمن بن عوف گفت: 
عکس؛  برنه فرمودند: یا  .1گفتگونه که الله امر فرموده خواهیم  همان
و در پی آن به هم پشت  نمودهکنید، سپس به یکدیگر حسادت  می رقابت
سپس برخی از فقرای . یا مانند این .کنید می عداوت هم بغض وو با  کرده

 .2(کنید می طمهاجرین را بر برخی دیگر مسلّ 
 پادشاه ایران فتح شد، عمرهای  گاه که گنج به همین سبب آن 

مگر این که الله  ،شود نمی قومی گشوده برها  جگریست و گفت: هرگز این گن
 کند.  می و مشکالت را گریبان گیرشانها  مصیبت
o :هر  .ندکنتوانند امت اسالمی را ریشه کن  نمی بالد کفر هرگز دهم

حال آنکه دسته _  کنار بر آن هجوم آورنداز هر گوشه و همگی چند 
آمده  صراحتًا در روایت ثوبان که چنان _جمعی یورش هم آوردند 

َ »فرمودند:  ؛ رسول الله است يُْت  إِنَّ اَّللَّ
َ
رَْض فََرأ

َ
َزَوى ِِلَ اْل

ْعِطيُت 
ُ
ِِت َسيَبْلُُغ ُملُْكَها َما ُزوَِي ِِل ِمنَْها، َوأ مَّ

ُ
َمَشاِرَقَها َوَمَغاِرَبَها، َوإِنَّ أ

ْن ََل ُيْهِلَكَها بَِسنٍَة 
َ
ِِت أ مَّ

ُ
لُْت َرِّبِّ ِْل

َ
ْبيََض، َوإِِّنِّ َسأ

َ
ْْحََر َواْل

َ
يِْن اْل الَكْْنَ

نْ 
َ
ٍة، َوأ ْنُفِسِهْم فَيَْستَِبيَح َبيَْضتَُهْم،  ََعمَّ

َ
ا ِمْن ِسَوى أ ََل يَُسلَِّط َعلَيِْهْم َعُدوًّ

ْعَطيْتَُك 
َ
، َوإِِّنِّ أ إِنَُّه ََل يَُردُّ

ُد إِِّنِّ إَِذا قََضيُْت قََضاًء فَ َوإِنَّ َرِّبِّ قَاَل: يَا ُُمَمَّ
نْ 

َ
ٍة َوأ ْهِلَكُهْم بَِسنٍَة ََعمَّ

ُ
ْن ََل أ

َ
ِتَك أ مَّ

ُ
ا ِمْن ِسَوى  ِْل َسلَِّط َعلَيِْهْم َعُدوًّ

ُ
ََل أ

ْقَطارَِها 
َ
ْنُفِسِهْم فَيَْستَِبيَح َبيَْضتَُهْم َولَِو اْجتََمَع َعلَيِْهْم َمْن بِأ

َ
ْو قَاَل:  _أ

َ
أ

ْقَطارَِها 
َ
َحَّتَّ يَُكوَن َبْعُضُهْم ُيْهِلُك َبْعًضا َويَْسِِب َبْعُضُهْم  _َمْن َبنْيِ أ

                                                            

گوییم و خواهان فضل بیشتر وی خواهیم بود)نووی  گفته و شکرش میحمدش  - 1
 (.18/96شرح مسلم 

 (.2962مسلم ) - 2
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 را دیدم. ا برایم جمع نمود. مغرب و مشرقشزمین ر هلال) «:َبْعًضا
امت من تا جایی که برایم جمع شد،  به زودی حکمرانی  قطعًا 
داده من به  (ایران و رومهای  ثروت) قرمز و سفید گنجدو  رسد. می
 فراگیر هالک نکند. از آفریدگارم خواستم امتم را با قحط سالی   شد.

ی  چیره نگرداند که ریشه نایشا و جز خودشان دشمنی اجنبی بر
اه تصمیمی بگیرم پروردگارم فرمود: ای محمد! هرگآنان را قطع کند. 
تت را با قحط سالی به تو عهد دادم که امّ  .شود بازگردانده نمی
 بر آنان غالبای  بیگانه غیر از خودشان دشمنو نکنم فراگیر نابود 

اطراف  مردم ازتمام شان را متالشی کند؛ گرچه  مگردانم که جماعت
تا این که برخی )از امت  ؛و اکناف وطن بر آنان یورش آورند

گروهی دیگر را به  برخید و ندیگر را نابود کن ای دستهمسلمان( 
 .1(دناسارت درآور

به  ،رادر آسمان استوار های  با ریشه پس کیست که آن درخت بلند قامت
 مبّدل کرده است؟! ی تیره گونخاشاک

 جواب این جاست:
 :دود رنگی.و  حالت مه آلود دوم 
بدان اشاره   که پیامبر این شاخصه را در حدیث حذیفة بن یمان 

لُوَن رَُسوَل » :گویدچنین می حذیفه .یابیمنموده است می
َ
ََكَن انلَّاُس يَْسأ

ْن يُْدِرَكِِن، 
َ
ِّ ََمَافََة أ ُُلُ َعِن الَّشَّ

َ
ْسأ

َ
، َوُكنُْت أ الِل َصَّلَّ الُل َعلَيِْه وََسلََّم َعِن اْْلرَْيِ

، ، فََجاَءنَا الُل بَِهَذا اْْلرَْيِ َفَهْل َبْعَد  َفُقلُْت: يَا رَُسوَل الِل، إِنَّا ُكنَّا ِِف َجاِهِليٍَّة َوََشٍّ
؟ قَاَل:  ؟ قَاَل: «َنَعمْ »َهَذا اْْلرَْيِ ََشٌّ ِّ ِمْن َخرْيٍ َنَعْم، »، َفُقلُْت: َهْل َبْعَد َذلَِك الَّشَّ
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قَْوٌم يَْستَنُّوَن بَِغرْيِ ُسنَِِّت، َوَيْهُدوَن بَِغرْيِ »، قُلُْت: َوَما َدَخنُُه؟ قَاَل: «َوِفيِه َدَخنٌ 
؟ قَاَل: «َوُتنِْكرُ  َهْدِِي، َتْعرُِف ِمنُْهمْ  َنَعْم، »، َفُقلُْت: َهْل َبْعَد َذلَِك اْْلرَْيِ ِمْن ََشٍّ

َجاَبُهْم إََِلَْها َقَذفُوُه ِفيَها
َ
بَْواِب َجَهنََّم َمْن أ

َ
ٌَ لََعَ أ ، َفُقلُْت: يَا رَُسوَل الِل، «ُدََع

تِنَا، َوَيتََكَّ »ِصْفُهْم نَلَا، قَاَل:  لِْسنَِتنَاَنَعْم، قَْوٌم ِمْن ِجْْلَ
َ
، قُلُْت: يَا رَُسوَل الِل، «ُموَن بِأ

ْدَرَكِِن َذلَِك؟ قَاَل: 
َ
، َفُقلُْت: فَإِْن «تَلَْزُم ََجَاَعَة الُْمْسِلِمنَي َوإَِماَمُهمْ »َفَما تََرى إِْن أ

ْل تِلَْك الِْفَرَق ُُكََّها،»لَْم تَُكْن لَُهْم ََجَاَعٌة َوََل إَِماٌم؟ قَاَل:  ْن َتَعضَّ لََعَ  فَاْعََتِ
َ
َولَْو أ

نَْت لََعَ َذلَِك 
َ
ٍَ َحَّتَّ يُْدِرَكَك الَْموُْت َوأ ْصِل َشَجَر

َ
  «:أ

پرسیدند و من از َشر سؤالش میرد خیر میدر مو  )مردم از پیامبر 
لذا گفتم: ای رسول الله، ما  گریبان گیرم شود. داامببه این ترس که  ؛کردم
را برایمان  _اسالم_ الله تعالی این خیرم، بعد تار جاهلیت و شرارت بودیگرف

سپس گفتم:  .آریفرمود:  ارمغان آورد؛ آیا بعد از این خیر َشّری خواهد بود؟
( کدر یفرمود: بله؛ و در آن تیرگی )رنگ واهد آمد؟آیا در پی آن شر خیری خ

وای سنت مرا بر میگفتم: چه تیرگی؟ فرمود: مردمانی که روشی س  است. 
و  گیرند که برخی را قبولمی و رهنمونی غیر از راهکار من برگزینند 

 خیری خواهد آمد؟ ،بعد گفتم: آیا پس از آن شر کنی.قسمتی را انکار می
شان کند به های دوزخ که هر کس اجابتدعوتگرانی بر دروازه فرمود: آری؛

شان کن؟ فرمود: وصیفت شان خواهند افکند. گفتم: ای رسول الله آتش
گویند. گفتم: که به زبانمان سخن می ی خودمانتیره ازقومی هم نژاد و  بله،

فرمود: پایبند  ؟دای داریای رسول الله، اگر آن زمان را دریافتم چه توصیه
امام بودند؟ گفتم: اگر بدون جماعت و بیجماعت مسلمین و امام آنان باش.
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زیر َدم مرگ تا  حالبر همین  ها دوری گزین؛ گرچهفرمود: از تمام گرایش
 .1(درختی )جنگل( زندگی بگذرانی

و مخّربی که توان مسلمانان را سست و فرسوده واقعًا سموم کشنده  
کرده و ایشان را از پا درآورده و برکت را از آنان ربوده است، شمشیر کفار که 

کنند، دسیسه و حقه بازی میعلیه اسالم و اهل اسالم و دولت آن هم صدا 
در  کم کمآرام و با فواصلی کوتاه  های پلیدی است کهبلکه میکروبنیست؛ 

  و کارآمد و مؤثر بوده است. اما مداوم خزیده است.کالبد غول پیکر اسالمی 
صلیبی که به دولت اسالمی  یهودی آن : توصیفو با تاکید باید گفت 
 های شهوت وباکتری ن خودچرا که آناگفت دقیق بوده است. « مرد بیمار»

و دولت  اند.دولت اسالم کاشتهو سرشت ریشه ویروس شک و تردید را در 
شیرش را تا َته  َته  ه ودر دامن و سرپرستی ایشان رشد و نمو یافت مذکور
  .نوشید
لیک  .باشدمتنوع می« خنَد »پیرامون مفهوم  عبارات شارحین  حدیث، 

 همگی بر یک نتیجه اتفاق نظر دارند:
 شرح صحیح بخاری« فتح الباری»در  عسقالنیحافظ ابن حجر  
حقد و کینه است. و گفته شده: به معنای فاسد و خن، منظور از َد » گوید: می

خن یعنی فساد و تباهی  قلب. هر سه معنا به گویند: َد  وست. نیز ه معیوب
شائبه  بی و خالص ،بعد از شر همه اشاره به این دارند که خیر   اند. هم نزدیک

 است. ر و ناخالصکّد مبلکه  .نیست
به کدر بودن حالت اشاره و َدخن به معنای دود است  :و گفته شده است

 دارد.
 هر کار ناپسند و نا خوش آیند.عبارت است از َدخن  اند: و گفته

                                                            

 (.1847فتح الباری شرح بخاری(، مسلم ) 616-615/ 6ی بخار - 1
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گرداند و  می را روشن روایت حدیثی دیگر مفهوم اینگوید:  می ابوعبید 
ها به حالت اول بر نمی)دل «:عليهَل ترجُع القلوُب لَع ما َكنت »آن: 

 گردند(.
ی حیوان است. با این اصل َدخن بر گرفته شده از رنگ کدر و تیره 

 .1((کینه نخواهد شدصاف و بی نسبت به همهاشان لددوباره تفسیر یعنی 
 .2کند می عبید را نقلسخن ابوشرح صحیح مسلم  امام نووی در 

  3گوید: می «شرح السنة »امام بغوی در کتاب 
یعنی خیر محض و خالص « فیه دخن»فرماید:می که رسول الله  این
َدخن در اصل به رنگ حیوانی  .است و تاریکی دارای تیرگیبلکه  .نیست

 شود که متمایل به سیاهی است.گفته می
رمی عظیم آبادی از قول قاری  د  و رنگی که به  گوید: در اصل به رنگ ک 

لذا در این تفسیر، اصالحی آمیخته با فساد و  گویند.، َدخن زند می سیاهی
 شود. می تباهی احساس

 چیز است:  دو بیانگرروحات بنده معتقدم تمام این ش
بلکه مخلوطی از تیرگی و  .این که این مرحله خیر  خالص نیست اول 

 تلخ مزه کند و طعمش را شور   می است که صفای خیر را مکّدرسیاهی 
ر و سیاهرنگ دیگر این که این  گرداند. می د  به  .کند می را فاسدها  لد ،ک 
 رسوخ کرده و شک و تردیدها آن رادیگر به آن های  که درد امتای  گونه
  رباید. می

                                                            

1 - (13/36.) 
2 - (12/236-237.) 
3 - (15/15.) 
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مجبور نیستیم این جا برای اثبات صحت و سقم یا درست و غلط بودن  
نشانه مقرر  اموری همراه    چرا که رسول الله؛ زیاد بمانیم ،شروحات

  اند: مودهن
 ها.اول: بدعت 
منهج حقِّ نبوی که  بهتیرگی و سیاهی مذکور، انحرافی است که  

، آسیب رسانده و منجر به فساد و برعهده داشتخیر را ی  مرحلهمدیریت 
ویرانی راه روشنی شده است که شب آن به مانند روزش واضح و روشن 

وقتی از ایشان سؤال  در حدیث حذیفه که چنان مگر رسول است.
 : ؟َدخن را تفسیر نکرده اند ،نمود
 «:قَْوٌم يَْستَنُّوَن بَِغرْيِ ُسنَِِّت، َوَيْهُدوَن بَِغرْيِ َهْدِِي، َتْعرُِف ِمنُْهْم َوُتنِْكرُ » 

وای سنت مرا بر گزینند و رهنمونی غیر از راهکار  می )مردمانی که روشی س 
 کنی(. می برخی را قبول و قسمتی را انکارگیرند که  می من بر
و رویگردانی از  ،در منهج و برنامه پیامبر  خارج شدن از سّنت لذا 

 هاو بالها  مصیبتتمام ی  ریشهاصل  درد و  ،در سیر و سلوکایشان روش 
  است.
 خیرعامل تباهی با این تفسیر واضح و روشن است که َدخن و تیرگی که  

ر، و سیمای زیبایش  است و نیکی را دگرگون نموده و سرچشمه اش را مکدَّ
انه و یاز آش برای فتنه و آشوب پیشها  قرن است کههایی  بدعت ،است
جهمیه، خوارج، أشعریه، مرجئه و رافضیان سر  ها، گاه معتزله، صوفی کمین
بدین منظور با کوششی فراوان و مو شکافانه به تحریف و سوء  .است برآورده

  اند. دست زدهاز اسالم تعبیر، نسبت ناروا و تفسیر نا صحیح و باطل 
در نتیجه از قرآن فقط خط و نگارشش باقی است و از اسالم فقط نامش  

از این روی پر واضح است که  کالبدش مانده است. ، فقطموجود و از عبادت
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و جسم را ها  دل بدعت چرا که اند. بسی وخیم و خطرناکها  دعتن بجریا
  گردانند. می را نابودها  جسمفقط  ،که دشمنان یحال در کند می تباه
ها  بدعتینبرد و کارزار با صدا  یک بینیم سَلف صالح می به همین خاطر 

 دانند. می و بریدن و اجتناب از ایشان را واجب
 1«سیر اعالم النبالء»در کتاب دل پذیرش  ،مسلمانتاریخ نگار  آن ذهبی 

گاهانه هر آن کسی که گوید: می بعد از نقل قول سفیان ثوری به  آ
خارج شده و به  از حمایت و مصونیت الله بدعتی گوش فرا دهد شخصی

از وی نقل است که، هر کس بدعتی  هم چنین شود. می خویش سپرده
 چرا که ممکن است بر کند، بیان خویشهای  همنشین نباید بهشنید 

  .تاثیر گذاردشان هادل
 حمهم الله این هشدار را متذکرگوید: بیشتر سلف صالح ر می ذهبی 
بسیار ها  و شّک و شبهه ضعیفبس ها  شدند و بر این باور بودند که دل می

 اند. رباینده
 وظیفه شناسی کرده و وفاداری نموده است.، گویم: وی راست گفته

ی  قافلهی  موجب آن چه بیان شد، دولت اسالمی در انتها و حاشیهبه  
باطلی که خود در حال نابودی  شده است.ای  چراگاه هر جنبنده بشریت
از دین  گیرد و هر منافق   می در سرزمین مسلمانان عقاب وارانه اوج ،است

 راند. می در امور آنان سخنای  برگشته
آنان را از ها  ؛ شبههرویید ،ودبخویش نفسی های  نسلی که پیرو خواهش 
در امت دو  هاشان شبیخون زد.شان باز داشت و سستی بر دلهدف

ین امت دیگر آمر ا نمودار گشت. ،خبری  جهل و عشق به دنیا بی مدهوشی و

                                                            

1 - (7/261.) 



 17 دی  مؤ یگو راست آن یها امیپ و یاسالم امت تیواقع

 

سبب به  و از منکر و مجاهد فی سبیل الله نبودی  به معروف و نهی کننده
 .1م کردگ   بودنش رابودن به شروط الهی برتر بند نپا

ْنتُُم اَْلَْوَم »  فرمودند:  کند که رسول الله می روایت انس بن مالک 
َ
أ

ُمُروُن بِالَْمْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن الُْمنَْكِر، َوُُتَاِهُدوَن، ِِف 
ْ
لََعَ بَيِّنٍَة ِمْن َربُِّكْم تَأ

ْكَرتَاِن َسكْ  َُ ُحبِّ الَْعيِْش َسِبيِل الِل ُثمَّ َتْظَهُر ِفيُكُم السَّ َُ اْْلَْهِل وََسْكَر َر
ُمُروَن بَِمْعُروٍف َوََل َتنَْهْوَن َعْن ُمنَْكٍر، َوََل 

ْ
لُوَن َعْن َذلَِك، فَاَل تَأ وََستَُحوَّ

ْجُر ََخِْسنَي 
َ
نَِّة لَُهْم أ ُُتَاِهُدوَن ِِف َسِبيِل الِل , الَْقائُِموَن يَْوَمئٍِذ بِالِْكتَاِب َوالسُّ

يقً  ْو ِمنُْهْم قَاَل: ََل بَْل ِمنُْكْم ِصدِّ
َ
)امروز شما بر  «:ا , قَالُوا: يَا رَُسوَل الِل ِمنَّا أ

 حجتی قاطع از پروردگارتان هستید؛ امر به معروف کرده و از منکر باز
 کنید؛ سپس در میانتان دو مدهوشی و می و در راه الله جهاددارید  می
به زودی و دنیا دوستی.  جهل و مستی   خبری   بی .هدد می رخخبری  بی

و در راه  نکردهمعروف و نهی از منکر  دیگر امر به کند. می حالت شما تغییر
در آن روز بر پا دارندگان قرآن و سنت  کنید. نمی کارزار و نبرد الله

از ما یا از آنان؟   رسول اللهای  دستمزد پنجاه راست گو را دارند. گفتند:
 .2(از شما فرمود: نه بلکه

  است. تخریب و ویراندوم: دژهامان از درون 
                                                            

 ( اثر ابن کثیر بینداز.  405-1/399العظیم نگاهی به )تفسیر القرآن  - 1

آورده و در سندش قیل و قال است. من  (8/49 حلیة األونلیاء)ابو نعیم در کتاب  - 2

صحیح  (36ص انلقول املبنی فی مجاعة املسلمنی)سند این روایت را در کتابم به نام 
ه نام دانسته بودم ولی ضعیف بودنش بر من ثابت شد و آن را در کتاب دیگرم ب

ام. و در آن جا بسیار تأکید کردم تا توضیح داده (22-21صر، انلقابضون علی اجلم)
مسؤولیتم را ادا کرده باشم و الله تعالی لغزشم را بیامرزد. این یعنی امانت علمی که 

 کنیم. با آن الله را عبادت می
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کفر برای این که امت اسالمی بر اثر نیش آمپول مسمومی که ی  ائمه 
شود، از  می یقکشنده و مهلکی که در پیکرش تزرهای  ماالمال از میکروب
و  انگمراه کردن امت و تار نمودن امور بر آن براید، و خواب گران بر نخیز

 1داخلیهایی  تولیدی، اقدام به برپایی مسلمانان پوشیدن حقایق از دید
. تزریق نمایندرا  خویش سموم ،نیخود مسلمی  وسیلهبه  تا اند. نموده

اما آن زمان  شود. نمی نمایان جز در دراز مدت عوارض این بیماری پلید
 د.کن می را حیرانآید و هشیار و خردمند  می بر پزشک سخت شدرمان
و  کردهرا تکرار  الله دشمنان  ی  که دیکته یمذبورهای  تولیدی 

 به زبانمان سخن اند. که هم نوع خود ما دهند می بیرونرا  آنانیتزریقات 
و  کنند دلسوز ما هستند می خوانند و فکر می فرا به سوی آتش .گویند می

 !کوشند می بلند نمودن تمدن ماپویایی و برای 
را در پیکر امت اسالمی کاشتند فرزندان خود ها  میکروبلذا آنانی که 

  مایند.
با . یان را ناشناخته و پوشیده نگذاشتجر گر لیکن آن رحمت هدایت 

آنان که تحت نظر  وحی الهی و بدون حدس و گمانه زنی تبیین نمود.
  اند. کفر ساخته شدند و با شیر آنان رشد یافتند، توصیف شدهی  ائمه

                                                            

ها که تن هیئتاول: برانگیختن و گسیل داش و این کار را به دو روش انجام دادند: - 1
فردی به نام "محمد علی" آن را پایه گذاری کرد و آیندگان بعد از وی بر روش او 

بعد از  ،و در پی آن هبا این روش فرزندان مسلمان را شستشوی مغزی داد. اندرفته
دوم: = : شان آن چه را دیده و شنیده بودند ، اجرا کردندبازگشت به سرزمین

تحت شعار  ،الله : یعنی خزیدن دشمنان مکار و حقه باز  "استشراق" یا خاور شناسی
طرفانه ثابت شد این مطالعه و بررسی علمی. که با یک بررسی منصفانه و بی

 های اطالعاتی یهودیان صلیبی هستند.گماردگان دستگاه ،خاورشناسان
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َلها قََذفُوُه إٌَ لَع أبواب جهنم َمن أجابَهم م؛ دَععَ نَ »فرماید: می پیامبر  
تِنَا، َويَتََكَُّموَن »َفُقلُْت: يَا رَُسوَل الِل، ِصْفُهْم نَلَا، قَاَل: «. ِفيها َنَعْم، قَْوٌم ِمْن ِجْْلَ

لِْسنَِتنَا
َ
دعوت آنان را دوزخ که هر کس های  گرانی بر دروازهدعوتبله؛ ) :«بِأ

توصیفبرایمان  .گفتم: ای رسول شان خواهند افکندکند به آتش اجابت
خودمان که به زبانمان ی  قومی هم نژاد و هم تیره !شان کن؟ فرمود: آری

  (.گویند می سخن
شوند. آنان در َنَسب یا  می این اولین ویژگی آنان است که با آن شناخته

  عرب هستند. مدر تکلّ 
اشاره به این دارد  یند،از قوم و ملت و زبان خود ما گوید:می ابن حجر

 .1که عرب هستند
 گوید: یعنی بنی آدم هستند.  می داودی

ما هستند ولی در دین هم قابسی گوید: معنایش این است که ظاهرًا  
یء»چرا که  .باطن دشمن مایند یعنی در ظاهر. و در اصل به  «جلدة  الشَّ

  باشد.معنای پوشش بدن می
 شان رابه عرب بودن تفسیر   ،آنان رنگ گندم گونو گفته شده است: 

 باشد. می پوست –بدن انسان  – رنگگر نشان چرا که .کند می تقویت
 کالبدمردانی با قلوب شیاطین در  شانو در روایتی آمده است: در میان

 .2انسان به پا خواهند خاست
ایشان به ظاهر  شوند. می این دومین صفتی است که با آن شناخته 

و... هستند. امت استقالل و متمایز بودن  ،فرمانروایی ،مصالحو  دلسوز امت
جز اجرای  چیزیهاشان کنند و دل می راضی یزبانچرب ملت را با 

                                                            

 (.13/36فتح الباری )  - 1
 نووی(. 237-12/236مسلم ) - 2
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بر آن رشد یعنی یهودیان صلیبی  ،خویش ارباباندر دامان  هایی که آموخته
 خواهد. نمی اند، یافته

َٰ تَتذبيَع  ٱنلذَصََٰرىَٰ َوََل  ٱۡۡلَُهودُ َولَن تَۡرََضَٰ َعنَك ﴿.فرماید: می الله  َحَّتذ
ه کشوند، مگر آن ان از تو راضی نمییان و ترسایهودی)و هرگز  [120]البقرة:  ﴾ميلذَتُهۡم  

 .نی(کروی یش آنان پکیاز 
کنند و  می که انگلیس و یهود آن را طراحیای  این است نقشه و دسیسه 

رد و ناچیزیمجری آن نوکران  مان عقاب آسا به  که در سرزمیناند  خ 
کن لی اند. فربه گشتهو از خیراتش اند  شه بالیدهیاندچون آنان بر این  پروازند.

که ایشان را بر اصول  و سربازان ابلیسدر حقیقت در دامان حزب شیطان 
نرم، اصولی که بسیار  اند. غسل تعمید نموده اند، پرروراندهصلیبی مهلک 

 نهایت موثر است. بی ولی آهسته و خزیده خریده در حرکت بوده
ما را از آن بر حذر داشته است:  ، که موالیاست این همان چیزی  

ۚٗ يُۡرُضونَُكم ﴿ ٗة  َوََل ذيمذ
ْ فييُكۡم إيَلزٗ ْ َعلَۡيُكۡم ََل يَۡرُقُبوا َكۡيَف ِإَون َيۡظَهُروا

ََبَٰ قُلُوُبُهۡم 
ۡ
َٰهيهيۡم َوتَأ ۡفَو

َ
يأ ُقونَ ب َٰسي ۡكَۡثُُهۡم َف

َ
)چگونه ]برای آنان : [8]التوبة:  ﴾٨َوأ

شاوندی را یابند، در باره شما نه خویه اگر بر شما دست کنی[ با ا عهدی است
ه ک نند و حال آنک شان راضی می نند و نه تعّهدی را، شما را با زبانک مراعات می

 .شترشان منحرفند(یشان ابا دارد و بیها دل

يينَ ِإَوَذا لَُقواْ ﴿: فرماید می و  ينيهيۡم  ٱَّلذ َءاَمُنواْ قَالُٓواْ َءاَمنذا ِإَوَذا َخلَۡواْ إيََلَٰ َشَيَٰطي
ْ إينذا َمَعُكۡم إينذَما ََنُۡن ُمۡسَتۡهزيُءونَ  ه کسانی ک)و چون با : [14]البقرة:  ﴾١٤قَالُٓوا

های  طانیبا ش، و چون «م یمان آوردیا»ند: یگو نند، میکاند برخورد  مان آوردهیا
م، ما ییقت ما با شمایدر حق»ند: یگو نند، میک)سران شرک و کفر( خلوت  خود

 .م(ینک شخند مییفقط ]آنان را[ ر
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از ها  ملت ،کنند و در مقابل می را خوار و ذلیلها  سان ملت آری بدین 
از منهج  چرا کهسپارند.  میها  ش را به آنرهبری خویکنند و  می آنان پیروی

 رهسپار آتشآنان را کشان کشان هم کفار  در عوض اند. الهی کج شده
  .باشدآنان  مأوایهالکت ی  خواهند خانه می و کنند می
شوند. برای  نمی شان خسته ایشان از فراخوان به سوی گمراهی و بطالن 

ن رو ایاز  دارند. می بر پاها  اجتماعات، احزاب، کنگره هاو نشست ،این مهم
  اند. توصیف شده گر عوتصفت دبه  اناست که آقای

گر ممکن است شخص یا تنی چند از افراد باشند که مشغول کار  دعوت 
  .1خوانند می و مردم را برای پذیرش کارشان فرااند  خویش
و بازتاب سنت وی، انگشت اشاره را به سوی کسانی نشانه ها  این هشدار 

اند  گشته شیپورچیانیو  چیو بوقاند  شدهت که به کور رنگی گرفتار رفته اس
 کنند! می تکرارسوی مرزها و دریاها را  آنی  دیکته شده اوامرکه 
 مراقبو بیدارباشی برای امت اسالمی است؛ باشد که  تذکر موارد این 

 به هوش آیند و راه بزه کاران و مجرمان را نپویند. و بودهحیله و مکر کفار 
را  رارتشو ش  ایم  تبعات آن را در تاریخ اسالمی یافتهبه راستی ما آثار و  

 ایم. در دنیای مردم به نظاره نشسته
چنان هر شهر و زمان است و های  آن، میراث رسیدههای  و مثالها  نمونه

  فراوانند که نتوان شمرد.
و  گمراهی تا امروز صدایشان بلند است و _به گران  دعوتی  پیوسته توده

 خوانند. می به دوزخ فرا_  العیاذ بالله

                                                            

 (.11/317ی عظیم آبادی ) عون المعبود نوشته - 1
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نانکه پارس اند  هان! اینان دعوتگران حزب دموکراسی  و آنان  اند، ک 
ملی  آن دیگری،کنند و  می رعرکه عَ اند  اربابان سوسیالیستی و جامعه گرایی

 .زنند می سفَ س نَ فَ و مردم در پی آنان نَ اند  مشغول عوعوبه که اند  گرایان
 را "َدخن"زنند و  می و تباهی دامنآنان که به سیاهی از این رو  
با این وجود روشن است  اند. به گمراهی داعیان   پیش کسوتان  پراکنند،  می

که سلسه دسیسه چینی علیه اسالم و اهل اسالم و دولت آن، دارای 
 .عمیقی در تاریخ اسالمی استهای  ریشه
 :َمرُدمان فریبکار و حقه باز. سوم 
 رو به سویدر باطن اما  ؛سیما و ظاهر این مرحله خیر و نیکی است 

که مسلم  در حدیث حذیفه مگر نه این که رسول الله  .هالکت است
ياطني یف ُجثماِن »روایت کرده است فرمودند:  وَسيُقوُم ِفيِهم رَِجاٌل قُلوُب الشَّ

در کالبد انسانی به پا خواهند  نمیان آنان مردانی با قلوب شیاطی در) «:إنٍس 
 .(خاست
نگرند و از دیدن  می بسیاری از مردم که به ظاهر امور ،این وضعیت 

مشکل بسیار بزرگ  زمانی کهکه در پی آن تا  فریبد. می ،را حقیقت عاجزند
 و آیند نمی در پی اصالح آن برو پارگی پارچه بر خیاط سخت نیاید، شود ن

  اند. خیال بی
 رشد و نمو ،خیر تّکه پاره کردن  تم این َدخن و تیرگی بر به طور ح 
کاماًل شّر و ای  مرحلهبه در نتیجه  .شود می تا این که بر آن چیره .کند می

طّماع و های  و باعث پیدایش داعیان گمراه و فرقه گشتهمبدل  فساد
 گردد. می منحرف

 حال آن که پیروان حق اند. سران فتنه با چاالکی و جدّیت مشغول 
که سیطره  نمودهرشد چرا که سیاهی و فساد چنان  اند. خبر و در خواب بی
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بر حق و اهل حق خیز بر داشته و دولتش را سرنگون کرده  .یافته است
 است.
 در دست نااهالن وها  بحران ،بدین منظور در این سالیان مکر و فریب 
 قرار نگرفته است.ش و حق در جای خوی خردان افتاده است بی
ِِت لََعَ انلَّاِس َسنََواٌت » فرمودند: گوید: رسول الله  می ابوهریره 

ْ
 1َسيَأ

اِدُق، َوُيْؤَتَمُن ِفيَها اْْلَائُِن،  ُب ِفيَها الصَّ ُق ِفيَها الََْكِذُب، َوُيَكذَّ اََعُت، يَُصدَّ َخدَّ
َويِْبَضُة؟ قَاَل: "الرَُّجُل  َويِْبَضُة" ِقيَل: َوَما الرُّ ِمنُي، َوَينِْطُق ِفيَها الرُّ

َ
ُن ِفيَها اْْل َوُُيَوَّ

ْمِر الَْعامَّ يتك م اتلَّافُِه 
َ
 )به زودی بر مردم سالیانی فریبنده خواهد آمد «:ةِ ِِف أ

گردد. خائن امانت  می شود و راستگو تکذیب می که دروغگو در آن تصدیق
ود. گفته شد: خواهد برویبضه  ،ی آنسخن گوشود و  می دار محسوب

 . 2(دهد می رویبضه چیست؟ فرمود: مردی نابخرد که در مسائل ملت نظر

                                                            

در اینجا اضافه نمودن "سنوات" به سوی"خّداعات" مجازی بوده است و در حقیقت  - 1
که با رجوع به شرح احادیث در عنوان  .های فریب کار و حقه باز هستند منظور انسان

 مترجم. ترجمه نمودم.، باز حقه مردمان، آن را به ،این بحث
(، 466،512-4/465(، حاکم )2/291(، احمد )4036"صحیح لغیره" ابن ماجه ) - 2

( با 2/256،265 أمالیة)(، و شجری در 30ص، مکارم األخالق)خرائطی در کتاب 
 جمحی از اسحاق بن ابی فرات از مقبری از ابو هریره هسَند عبدالملک بن قدام

یح است و ذهبی با وی موافق گوید: سند این روایت صح است. حاکم می هروایت نمود
 است.

. عبدالملک بن قدامه استبلکه سندش ضعیف  .شان درست نیست گویم: حرف
وی را در بسیاری از کتب  جمحی در سندش موجود است و خود امام ذهبی

 نموده است! نیز نقلو ضعف او را از خیلی افراد  .خویش ضعیف دانسته است
این است. اما  ( آمدهالتقریب)در  که چناناسحاق بن ابی فرات نیز "مجهول" است 

 کند:  های دیگری هم دارد که آن را تقویت می روایت سند
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( با سند فلیح بن سلیمان از سعید بن عبید از ابو هریره به 2/338) امام احمد
" که در  فلیح " " تخریج نموده است. گویم: تمام افراد سندش به جر صورت " رفوع

هایی وجود دراد، "ثقه" هستند. در نتیجه  اش حرف و حدیث ی حافظه مورد قوه
دیگری برای این  لیکن شواهد شود. حدیث ابوهریره با مجموع دو سند "َحَسن" می

 رساند.  ی "صحیح لغیره" می حدیث وجود دارد که آن را به درجه
 که خود دارای دو سند است: اول: حدیث انس

(، 3/220) با سند محمد بن اسحاق از عبدالله بن دینار از وی. امام احمد -1
 (.466مشکل اآلثار ) طحاوی در کتاب

ولی از  .ان این سند "ثقه" هستندراویگوید:  ( می1/405 مشکل اآلثار )در تعلیق بر 
 محمد بن اسحاق به صورت "عنعنه" روایت شده است.

بزار آن را روایت کرده و محمد بن اسحاق  گوید: ( می7/844 المجموع)هیثمی در 
صراحتًا با لفظ "سماع" از عبدالله بن دینار روایت کرده است و بقیه اقراد حدیث 

 "ثقه" هستند. 
 (3373 کشف األستاِ عن زوائد انلبزاِ)گوید. زیرا در کتاب  بنده معتقدم درست می

 ابن اسحاق لفظ" تحدیث" را صریح آورده است. 
 (. 3/220. امام احمد )اسحاق از محمد بن منکدر از انسبن با سند محمد  -2

س" بوده و با لفظ  گویم: در سند این روایت محمد بن اسحاق وجود دارد که وی "مدلِّ
" عنعنه" روایت کرده است. با این توضیح معلوم است که محمد بن اسحاق این 

 حدیث را از دو استاد شنیده است. 
 کند. تحدیث" روایت می این سند صراحتًا با لفظ "أ: عبدالله بن دینار. در 
 " را صریح بیان نکرده است.  سماع ب: محمد بن منکدر. "

 انلکبی )(، طبرانی در کتاب 3373) . بزاردوم: حدیث عوف بن مالک أشجعی

(. با چند 465 مشکل اآلثار)و طحاوی در  (47،48 مسند انلشامینی) ،(18/56-57
 سند از ابراهیم از ابی عبلة از پدرش از عوف بن مالک. 
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گویم: در سند آن شمر بن یقظان وجود دارد که وی پدر ابراهیم بن ابی عبلة است. 
جز پسرش کسی دیگر از وی روایت نکرده است. و جز ابن حبان کسی دیگر او را 

 داند و وی مجهول است. "ثقه" نمی
طبق قواعد و قوانین مقرر در مصطلح  ،داراهد و سندهایی که دخالصه؛ حدیث با شو

 رسد. ی صحیح می الحدیث به درجه





 
 
 
 

 

 نور خویش استی  کنندهالله متعال کامل 

که در امتداد روز و شب مسلمین را به ای  مکر و حیلهتمام علی رغم 
گر به سوی الله آمدند و  علما و طالب دعوت خواند، سرای هالکت فرا می

به که در بالد مسلمین  روبرو شدند ضاللتو  گمراهی های پایگاهناگهان با 
و  ی اتکای نقطه، باالخره چرا که این مهمانان ناخوانده اند. مشغولزندگی 
یا نزدیک است به یک جریان شهر نشینی اند  خود را انتقال داده تمرکز

امت اسالمی اند  گمان کرده! زهی خیال باطل  د.نصلیبی یهودی تبدیل شو
 و دیگر به آن باز نگردد. کردهقصد دارد اسالم را ترک 

آنان های  که با توجیهات و حساباند  اما آنان از حقایق زیادی غافل مانده 
 وهاشان سنگینی انداخته است  در گوش چرا که الله هم خوانی ندارد.

فهم افکنده که توان هایی  ها شان پرده قادر به شنیدن حق نیستند و بر دل
 پوششی انداخته که نتوانند دید.هاشان  و بر چشمآن را نداشته 

ر گذشته و آینده د ،فرجام و انجام کارنفهمیدند که  امرهمان ابتدای  -1
 .آدمیانو ها  ؛ نه در دست آنان یا دیگر جناست فقط از آن  الله

ُ وَ ﴿فرماید:  می الله  ي  ٱّللذ ۡمريه
َ
ٰٓ أ ۡكَۡثَ  ۦََغليٌب لََعَ

َ
نذ أ ََل  ٱنلذاسي َوَلَٰكي

 بر کار خود چیره و غالب است، ولی بیشتر مردم الله)و  :[21]يوسف:  ﴾٢١َيۡعلَُمونَ 
 .دانند( نمی

ۚٗ َوَربَُّك ََيُۡلُق َما يََشآُء َوَيۡخَتاُر  َما ََكَن لَُهُم ﴿اند:  و فرموده   ﴾ٱۡۡليََيَُة
ند، و آنان یگز ند و برمییآفر اهد می)و پروردگار تو هر چه را بخو: [68]القصص: 

 .اری ندارند(یاخت
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يُع ﴿گوید:  می الله َٰتي بَدي َمََٰو ۡرضي  وَ  ٱلسذ
َ
ۡمٗرا فَإينذَما َيُقوُل َلُ  ٱۡۡل

َ
 ۥِإَوَذا َقََضٰٓ أ

[، و چون  ن ]استیها و زم آسمان ی ندهابداع کن) :[117]البقرة:  ﴾١١٧ُكن َفَيُكونُ 
؛ پس ]فورًا موجود[ «موجود[ باش»]د: یگو مید، فقط یاری اراده فرماکبه 
 .(شود می

ماندگاری این دین را در زمین علی رغم مکر و نیرنگ دشمنان،  الله

ُۡطفي ﴿ و خبر داده است:مقرر نموده  ي واْ نُوَر   ُ يُرييُدوَن ۡلي َٰهيهيۡم وَ  ٱّللذ ۡفَو
َ
يأ ُ ب ُمتيمُّ  ٱّللذ

ي  َٰفيُرونَ َولَۡو َكريهَ  ۦنُوريه ييٓ ُهَو  ٨ٱۡلَك رَۡسَل رَُسوَلُ  ٱَّلذ
َ
ي  ۥأ ي َودييني  ٱلُۡهَدىَٰ ب  ٱۡۡلَقز

ُۡظهيَرهُ  ييني لََعَ  ۥۡلي يهي  ٱلز خواهند نور  )می :[9-8]الصف:  ﴾٩ٱلُۡمۡۡشيُكونَ َولَۡو َكريهَ  ۦُكز
افران را ناخوش کگر چه ، اللهه ک نند و حال آنکن خود خاموش را با دها الله
ت و یه فرستاده خود را با هداکسی کست و او. است نور خود کننده املک ،افتد

ان کن است فائق گرداند، هر چند مشریرد، تا آن را بر هرچه دکن درست روانه ییآ
 .(دیرا ناخوش آ

نیازمند آن است که گروهی از مسلمین مسئولیت دین الهی مهم این و  
تا که  .قطعًا اغواگری دشمنان به آنان زیانی نخواهد رساند .را به عهده گیرند

 دستور خویش را در بر پایی قیامت یا عذاب دشمنان صادر فرماید. الله
دینی را در  بی شایعه افکنان سموم صلیبی یهودی وقبل از آن که  -2

های زیادی همدم  قرندیار مسلمین پخش کنند، عموم مسلمانان 
 .اند این دین بوده

شان  غفلت اند، هرگاه مسلمانان برای مدتی از آیین خود غافل مانده پس 
بسان ابر  یا .استموقتی بوده که به امت تزریق شده  هوشی   همانند بی
  .شود میو پراکنده  متالشیزود که خیلی  استتابستانی 

با برهان مخلصانه از کسی که گاه  هیچاین امر مستلزم آن است که زمین  
  ، خالی نباشد.داشته و راه را روشن کندبر پا و دلیل حق را 
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و حق در زمین ماندگار  بودهکه این دین، دین حق اند  از یاد برده -3
آن  حق ماندگاری است. است و سهم   است. زیرا برای مردم سودمند
دیری نخواهد  است.تر  و نیرومندتر  هم به این دلیل که حق الیق

 .1شنوید می پایید که خبرش را
این امر مستلزم آن است که گروهی از مسلمین بر حق ماندگار باشند.  

اهد نومیدشان کند، نخواهد شان یا هرکس که بخو در این صورت مخالفین
زیرا این امت که مورد رحمت قرار گرفته  توانست به آنان آسیبی برساند.

 .گشتاست هرگز به صورت جمعی گمراه نخواهد 

                                                            

مند شدم! لیکن کتاب  اثر سید قطب بهره (واقعنا المعاصر)اصل این لغات را از کتاب  - 1
بس خطرناک شده  یهای فراوان و خطاهای منهج سلف دچار لغزشدر مورد  مذکور

عقد )ام  ام و بر آن چنین نامی نهاده جداگانه به آن پرداختهاست؛ بنده در نوشتاری 

 . (اخلنارص فی ِد اباطیل واقعنا املعارص





 
 
 
 

 

 حقیقت امر بیداری اسالمی

مسلمانان کم کم از خواب برخواسته و شاهد حقیقتی تلخ، سرزمینی  
فراوانی که آنان را به رها کردن دین و مصدر های  و گرایش تکه پاره

 خواند، شدند. می شان فرا عزت
نگریست  می دیدگاه متفاوتیبه حقیقت موجود از  ،اما هر طایفه و گروه 

از این رو شایسته است که گفته شود:  فرق داشت.ها  که با دیگر بینش
شان  میان اند، لتی که امروز در میدان دعوت مشغوعاو تجمها  گروه

ی شروع و چگونگی  ی دعوت، نقطه پیرامون برنامهای  اختالفات گسترده
 مسیر دعوت وجود دارد.

  شود دو چیز است: می ترین اختالفی که مانع هم صدایی آنان خطرناک
  :عدم درک حجم آناول 
گم پیوسته شاهد آنیم که حزب  وش عقل ول و َح َح  ،گرایی خشک و د 

جا خوش کرده  ،در میدان دعوت به سوی اللههای فعال  بسیاری از گروه
 پیرامونران را از کسی را ندیده و هستی دیگ یشطوری که جز خو است.

 ت.خود پاک کرده اس
که بعضی احزاب  جایی شد تاتر  درشتدرشت و  هر روزاین جریان  

مسلمین  امام   ،گذار آن و بنیاناند  تنها جماعت مسلمانان آنانمّدعی شدند 
 ریزی کردند: براین اساس توهمات و خیاالتی را پی .است

 شان واجب است. برخی مّدعی شدند بیعت با اماممثاًل، 
جمعیت عظیم مسلمین بعد از قرون فرهیخته و طراز اول   دیگر، برخی

 کافر خواندند. ،صدر اسالم را
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بر  .جماعت مرجع و مادراندتنها خودشان گروهی دیگر گمان کردند که  
ای  دیگران واجب است پیرامون ایشان حلقه زده و در زیر پرچم آنان سایه

  برگیرند.
اکثرشان از یاد بردند که همه برای باز گرداندن جماعت مسلمین در  

اگر جماعت مسلمانان و امام آنان موجود بود، تعّددگرایی و  تکاپواند.
ایش نفرستاده را شاهد اختالفات موجود که الله تعالی هیچ دلیل و مدرکی بر

 نبودیم.
ها و  گروهبه حقیقت بال منازع این است که خدمت گذاران به اسالم،  

 .اصخ نه یک جماعت شود می اطالقهایی از مسلمین و اهل قبله  جماعت
دان که جماعت مسلمین آن است که تمام  می ای مسلمان نیک

 آن درآیند.ی  مسلمانان در رشته و سلسله
اینجاست . کسی باشد که احکام الهی را جاری گرداندباید امام و خلیفه  
  دست در دست او گذارده و دل به او داد. بایدد. گرد می اطاعتش واجبکه 

به احکام الهی که در رأس آن خلیفه است لت اسالمی دو دولت،لذا این 
اند  شپوشاند. و آنان که برای بازگشت دولت خالفت در تال می عملی  جامه

یکدیگر تشریک مساعی  و بر آنان است که بااند  سلمانانخود جماعتی از م
کرده و موانع موجود بین افراد خویش را بزدایند؛ تا زیر یک شعار آن هم، 

 یکتاپرستی و سنت مبتنی بر فهم سلف صالح گرد هم آیند.
در این مورد و در مورد گوید:  می به نقل از طبریابن حجر عسقالنی

 اختالف نظر وجود دارد: ،جماعت
گروه پیروز) و منظور از جماعت،  گروهی گویند: برای وجوب است 

سخنی  سپس از محمد بن سیرین از ابن مسعود هستند. الفرقة الناجیة(
 قتل عثمانی  دارد: که وقتی شخصی بعد از واقعه می با این مضمون بیان

کند که بر تو  می وی به آن شخص وصیت ،پرسد می سوال از ابن مسعود
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را بر ضاللت   امت محمد الزم است از جماعت پیروی کنی؛ چرا که الله
 کند. نمی جمع

ر شود نه بر غی می اطالق برخی دیگر معتقدند: جماعت فقط بر صحابه
 آنان.
باشند؛ زیرا  می علما ،دیگر بر این باورند که منظور از جماعتای  عده 
و مردم در اجرای دین تابع  حجت قرار داده است.مردم آنان را بر  الله
 اند. آنان
و از او  شخصی را امیر نمود ملتاما قول صحیح این است که هر گاه  

پیروی کردند بر هر فرد الزم است که تابع جماعت باشد و هر کس پیمان 
 خویش را شکست از جماعت خارج گشته است.

و ها  مردم فاقد امام بودند و به گروه هرگاهاست در حدیث آمده  
، ندد و اگر توانستنرا پیروی نکنای  فرقههای متعدد تقسیم شدند هیچ  دسته

و دیگر روایاتی هم که  د.نکناره گیرها  از تمام گروه و فته برای خروج از شّر 
 .1و ظاهرًا با یکدیگر در تعارضند، همین معنی را دارنداند  در این مورد آمده

 ،ق هستندبر حها  ب است در آن چه این جماعتهر مسلمان واجبر  
 سرها  و وظیفه دارد در اشتباهات و نواقصی که از این گروه نمایدیاریشان 

 کند.راهنمایی  آنان رابا پند و اندرز و ارشاد  ،زند می
تعاون و  ،است در نقاط مشترکی که بر حق هستندها  بر این جماعت 

و از  همکاری داشته و در آن چه اختالف نظر دارند خیرخواه یکدیگر باشند.

                                                            

 (.13/37فتح الباری ) - 1
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آنان را به راه راست رهنمون  مسئله مورد نظریگانه بخواهند در الله
  .1گرداند
سر به  بنای باشکوه وبرای ساختن ها  شایسته و بایسته است تمام گروه 

و مجد و عظمتش را  ؛و یک صدا شوند اسالمی یک دستی  فلک کشیده
 چرا که به تنهایی کس نخواهد توانست چنین کند.دوباره بر پا دارند. 

 متوّلی صالحان است. الله
است که رهروان خویش را بر حق و ها  از دیگر وظایف این جماعت 

حزبی که های  حایلو  آحاد جامعه پرورش دهند و موانعدوستی نسبت به 

                                                            

گوید: )در آن چه با هم اتفاق داریم  درست بر عکس قاعده و قانون حزبی که می - 1
داریم(. برادر حمد  کنیم و در اختالفات هم دیگر را معذور می عامل و تعاون میت

ات و خطر این مضّر  (زجر املتهاون برضِ قاعدة انلعذِ و انلتعاون)العثمان در کتاب 
دارد. همکاری و تعاون بر نیکی و تقوی در میان مسلمانان واجب  قاعده را بیان می

ی دو اصل  خاصه میان فعاالن میدان دعوت. لیکن این تعاون فقط بر پایه. است 
 محقق خواهد شد: 

 ی سلف صالح. منهج و برنامه -أ
 .تحّزبعدم  -ب

حال اگر هر گروهی بر عقائد خویش که با سلف در تضاد است بماند، و دارای اصل و   
اساسی جدای از دیگران باشد، راهی جز تعامل بر مبنای مغضوب علیهم )یهود( 

راکنده هاشان متشتت و پ حال آن که دل ؛پنداری را یکپارچه می ننخواهند داشت. آنا
 است.

اهمیت دعوتی خاص بکاهند،  اما بعضی از منتسبین به اهل سنت که سعی دارند از
کالم  .سلفیت است. فریب نخور حّق  همان دعوت  از دعوت خاص، مقصودشان 

بسیار نرم  ،ها همچون عسل است و دیدگاه ایشان در مورد علمای منهج سلفی سلفی
 و روشن است.
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اضمحالل  و قدرت و توانش را به سستی و کرده متالشیرا  بن گروهبیخ و 
رد، کشانده است  نماید. خ 

از دایره اسالم بیرون نرفته  ،ها خارج شد بنابراین کسی که از این گروه 
 .حق ندارند مخالفین را غیر مسلمان خوانندها  است. چرا که این جماعت

  نمایند.بت امت را متوانند ادعای اما گذاران آن هم نمی انیبن
  :قرآن و سنت. و فهم   در مصادر یادگیریآنان اختالف نظر دوم 

که دهد در ایام شّر و فتنه  را دستور می حذیفه ه لرسول ال
 از کسانی که به سوی جهنم فرامسلمانان فاقد امام و جماعت هستند، 

  .کناره گیری کند ،خوانند می
برداشتی  است.سیر علما در شرح این دستور نبوی متنوع و گوناگون تف 

 قبول  ، واجب بودن است گشوده و مهیا کرده آندلم را بر پذیرش  که الله
 و تعاون و تعامل بر اساس آن است.پویندگان حق  حق و یاری  

 :فوق الذکرشروح  
 پایبندی به قرآن و سنت بر مبنای فهم سلف صالح ،مذکوردستور  -1

حدیث عرباض در   دارد. قول رسول الله می الزمبر همگان را  ش
َمْن يَِعْش ِمنُْكْم فسرَيَى »بر این مفهوم داللت دارد:  بن ساریه

ْدرََك َذلَِك 
َ
ُموِر فَإِنََّها َضاَللٌَة َفَمْن أ

ُ
اْخِتالَفًا َكِثرًيا، َوإِيَّاُكْم َوُُمَْدثَاِت اْل

وا  اِشِديَن، َعضُّ َعلَيَْها ِمنُْكْم َفَعلَيْكم بُِسنَِِّت وَُسنَِّة اْلُلََفاِء الرَّ
شاهد  خیلی زود ،)هر کدامتان که بعد از من زنده بماند «:بِانلََّواِجذِ 

 .اختالفات فراوانی خواهد بود، از کارهای نوپیدا در دین بپرهیزید
_ را  زمان اند؛ پس هرکس از شما آن _ چرا که آن امور گمراهی
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انه ی من. مصّر  بر شماست سنت من و خلفای هدایت یافته ،دریافت
 .1(آن بچسبید هب

ی  تالفات بر تنهاخ هنگامبه وی امر فرموده بود، در  در حدیث حذیفه
های  فرقهو  ها از فتنه یو دور ها در جنگل کنایه از زندگی ؛درختی گاز بگیرد

 .است گمراه
وی را دستور داده است که در بروز  در حدیث عرباض بن ساریه 

بچسبد و از  بر فهم صحابه مبتنی اختالفات مصّرانه بر سنت رسول الله 
 . استگمراهی  تبدع یقیناً چرا که  .ها دوری گزیند بدعت
 به دست و خالص نابحال اگر دو روایت را با هم تلفیق کنیم معنایی  
در هنگام  ،و آن پایبندی به سنت نبوی مبتنی بر فهم سلف صالح .آید می

 است. مسلمانانگمراه و فقدان  امام و جماعت های  گروه پیدایش
ی درختی را به  دهد تنه می دستور به حذیفه این که پیامبر  -2

بلکه دندان بگزد، هرگز معنای ظاهری و سطحی آن منظور نیست. 
گیری از احزاب گمراهی است  معنایش صبر و پایداری بر حق و کناره

 اند. شدهکه از حق منحرف 
پر ، درخت شکوفه داربنیان َکن بر بادهای عنقریب بدین معناست که  

نازکش را در های  شاخه وزیدن خواهد گرفت.شاخ و برگ و بلند باالی اسالم 
 که در برابر تندبادها پایداری تنومند  ی  هم خواهد شکست و جز تنه

تنومند را در ی  مسلمانان تنهاینجاست که باید  ایستد، باقی نخواهد ماند. می
چرا که  د.ته و فدایش کنایش ریخآغوش گرفته و جان و مال خویش را به پ

 دوباره خواهد رویید. ،سوزان علی رغم وزش تندبادهای مرگبار  

                                                            

 . تخریجش خواهد آمد.  1
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که این اصل ثابت و شایسته است مسلمان به گروهی دست آویزد  -3
را سخت های  محنتبال بار و های  تا فتنه؛ است ماندگار را حلقه زده

 به عقب راَند.
با دجال وارد کارزار  ه اشبازماندآخرین  وقتی که تامذکور پیوسته گروه 

 .1بر حق استوار اند ،شود
 شود: می در سه مورد منحصر حدیث حذیفه ما حصل ،با این توضیح

ی ایشان گرچه دچار  وجوب التزام به جماعت مسلمانان و پیروی از ائمه
: كيَف قُلُت »فرماید:  در روایتی می نشنیدی پیامبر مگر معصیت شوند. 

َ كذل أدركِنإن يا رسوَل الل  أصنعُ   ن رضَب إ، و اْلمريَ  طيعُ و تُ  سمعُ ؟ قال: ت
ای  چه توصیهافتم اگر آن زمان را دری: )«عع و أطِ ، فاسمِ َك ، و أخذ مالكَ ظهر

پشتت  رگرچه بکنی  می فرمود: از امیر حرف شنوی و اطاعتبرایم دارید؟ 
  .2گوش کن و اطاعت نمال تو را بگیرد _ باز هم حرفش _ را ابزند و مشالق 
این همان دستور العملی بود که اکثر مسلمانان وقتی شاهد فساد و ظلم  

جهت بر اندازی دولت مذکور با  ، آن را از یاد بردند وبودند بعضی حاکمان
 کفار پیمان همبستگی دادند.

و  کفر صریحاز آنان شورش علیه ائمه مادامی که  فراموش کردند کودتا و 
کفر آشکاری که برای اثبات آن باید از  جایز نیست. ،سر نزدا شرک آشکار
و با  اند مقرر داشتهکه علمای ربانی آن را  . دلیلیدلیلی باشد جانب الله
گرفته از کتاب الله و سنت ، بر مبنای دیدگاه سلف امتدعوت که  قواعد فقه  
 مطابقت داشته باشد. شده است،

                                                            

 تذکرات مربوط به این روایات ارائه خواهد شد. - 1
 نووی(. 237-12/236مسلم ) - 2
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از تمام ، جب استوا ها آناگر مسلمانان فاقد جماعت و امام بودند بر  -1
 د.نهای گمراه و تفرقه افکن کناره گیر فرقه

بدون نه به معنای کناره گیری مطلق که  ،گمراههای  ترک فرقه -2
بلکه بر مسلمین است  ؛تاختن و جواالن دهدی  به باطل اجازهپیکار، 

و آن را بر  ستهتمسک ج اند، اسالماصول دین  که تبه قرآن و سن
که بر راه و مسیر ای  هدایت یافتهی  و ائمه اساس فهم صحابه

ی دعوت بشریت به این دو اصل  جویند و نیز بر پایه می ره صحابه
بفهمند. دیری ، مین و ساکنان آن حکم خواهند راندبزرگ که بر ز

خواهی دار خبرحکومت قرآن و سنت بر زمین از نخواهد پایید که 
داعی به معنای تهی بودن زمین از  ،ق گمراهَر چرا که وجود ف   د.ش

در  زیرا رسول  نیست. ل برای الله کار کند،که مدلّ  یمخلص
دهد که در هر عصر حامل  می احادیث متواتر خبر از وجود گروهی

پایی قیامت صادر شود بر بردر و تا زمانی که دستور الهی  اند. حق
این وظیفه استوارند و مخالفان نخواهند توانست به ایشان زیانی وارد 

  کنند. نومیدشانآورده و 
 



 
 
 
 

 

 در مسیر بیداری اسالمی هاییرهنمود

امت اسالمی در سنت مطهر با الفاظی واضح و روشن  حقیقت معاصر   -1
 اسالمی معاصریت بدین سبب بر ناظران فعال توصیف شده است.

عالم به کتاب الله و سنت باشند و مسائل را با تجربه، تدبیر است که 
 .مورد سنجش قرار ندهند خویشی  غریزه و

و  کشند می کرا ید واقعه علمای فقه حرکت یا فقلذا آنان که امروز اسم  
میدان دعوت را از مصدر عزت و  فعال  های  گروه ،خبرند بی از قرآن و سنت

 نمایند. می ی هدایتش دور سرچشمه
را بدست  بر علمای قرآن و سنت واجب است جایگاه اصلی خویش -2

نمایان و ه آنان راهچرا ک توجیه نمایند. عامالن به اسالم را آورده و
از این رو اگر به دنیا بیاویزند و از کاروان  اند. پیشوایان این امت

که به را چه کسی این طوفان خروشان از جوانان مسلمان  بازمانند،
و  هددا جهت اند، آن چشم دوخته عزت و شوکت اسالم و فرامانروای

 ؟کند می راهنمایی
را بر هم اسالم از  تیرگی و سیاهی که آرامشجز پاک کردن ای  چاره -3

تا باید چنین کرد زده و سر چشمه اش را گل آلود کرده، نیست؛ 
 پاک و مصّفا پرتو افشاند. ،دوباره در لباس رسالتاسالم 

 ینسل، نسل الگو و اسوه را تربیت کرد باید همان سان که پیامبر  -4
 .بیدار تربیت نمودهشیار و 
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تا به  کردمنسجم  را صد در صد باید تقاّل و تالش فعاالن اسالمی -5
مسلمین الفت ایجاد  آحادسوی ایجاد جماعت مسلمانی که میان 

 سرازیر شود. ،کند
ی مالقات فعاالن اسالمی، و پایگاه مستحکم برای ایجاد  نقطه -6

 که رسول الله  خیر  خالص استی  انان همان مرحلهجماعت مسلم
اد آرزومندم که مخلصان را برای ایج و یارانش بر آن بودند. از الله

و  رسولچنین جماعتی موفق گرداند. جماعتی که بر رد پای 
پرچمش را دگر بار باشد که دولت اسالم باز آید و  یارانش گام زنند.
مومنان دل خوشی و  هدر آن روز به یاری الل به اهتزاز در آورد.

 شادی خواهند کرد و الله متولی صالحان است.
 محقق نخواهد شد.این مهم جز با پیروی از منهج سلفی 

 



 
 
 
 

 

 لغت و اصطالح ،سلف و سلفیت از منظر زمان

گاهی می  :با توجه به این آیه خواهیم که رهرو منهج سلفی با بصیرت و آ

ي ﴿ ه ْ إيََل  ۦقُۡل َهَٰذي ۡدُعٓوا
َ
ٓ أ يۚٗ َسبييِلي ۠ َوَمني  ٱّللذ نَا

َ
ََيٍة أ َٰ بَصي ي وَُسۡبَحََٰن  ٱتذَبَعني  لََعَ  ٱّللذ

نَا۠ ميَن 
َ
بگو: این طریقه و راه من است که من و ) [108]يوسف:  ﴾١٠٨ٱلُۡمۡۡشيكيۡيَ َوَمآ أ

 اللهکنیم، و  می دعوت اللههر کس پیرو من است بر پایه بصیرت و بینایی به سوی 
بداند که مفهوم این  ،(از هر عیب و نقصی منّزه است و من از مشرکان نیستم

 گرایی )سلفی یا سلفیت( و مشتقات آن بر صدای زوزه وار حزبکلمه 
شنده غالب چرا . چیره خواهد شدنفرت انگیز  آید و بر دهلیزهای سّری می ک 

ۡحَسُن ﴿ی ظهر واضح و پرتو افشان است؛  امهکه بسان خورشید هنگ
َ
َوَمۡن أ

ٓ إيََل  ن َدََع يمذ ي قَۡوَٗل مز ]فصلت:  ﴾٣٣ٱلُۡمۡسليميۡيَ وََعميَل َصَٰليٗحا َوقَاَل إينذني ميَن  ٱّللذ
دعوت کند و کار شایسته انجام  الله)و خوش گفتارتر از کسی که به سوی : [33

[ هستم، اللهو احکام ها  دهد و گوید: من از تسلیم شدگان ]در برابر فرمان
 .کیست؟(

قبال بیان شد، بر علم و ایمان و فضل و  ن چهاین کلمه با توجه به آ
  احسان داللت دارد.

 شخصی  هم چنین "سلف" به پدران و اقوام گذشته گوید: می ابن منظر
بدین منظور  شود. می اطالق برترند از وی در سن و سال و فضیلت که

 .1اند "سلف صالح" نامگذاری شدهاسالم  نسل اول ن  پیروا

                                                            

 (.9/159لسان العرب ) - 1
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رمودند: ف به دختر بزرگوارشان فاطمه گویم: این که رسول الله 
لُف أنا ل عمَ فإنه نِ »  1برای تویم( - پیش فرستاده -سلف من بهترین ): «ِك السَّ

 .از همین قبیل است نیز
نیز روایت شده  در مورد دخترشان زینب  رسول اکرمی  فرموده 

)به عثمان بن مظعون که  «:إحلیق بسلَِفنا الصالح عثمان بن مظعونَ »است: 
 منحصرو  الزم یدر اصطالح توصیف "سلف" .2صالح ما است، بپیوند( سلف

در این  ،دیگران در تبعیت و پیروی از صحابهالبته  .است برای صحابه
  با آنان مشارکت دارند. ،نام

که در علم راسخ و اند  اول اسالم افراد صدر ،گوید: سلف صالح قلشانی می
 پاسبانان سنت وی بودند که الله  راهپویان روش پیامبر اند. ریشه دار

و جهت بر پایی دینش انتخاب  برگزید  ایشان را به هم صحبتی رسولش
شایسته و بایسته  که چنانان هم نآ شد. ه امامت آنان برای امت رضایکرد. ب

و تمام وقتشان را صرف پند و اندرز امت  جهاد نمودند بود در راه الله
 .3برای رضایت الهی بخشودندرا نمودند و جان خویش 

                                                            

 (.98()2450مسلم ) - 1
اند و شیخ  ( روایت کرده8/37 الطبقات)ابن سعد در کتاب  و (238-1/237احمد ) - 2

دانسته است اما این  ح( صحی3103 شرح المسند)در  ابو اشبال احمد شاکر
( به 1715تصحیح درست نیست. چرا که استاد آلبانی در سلسله احادیث ضعیفه )

 دلیل وجود علی بن زید بن جدعان آن را معلل دانسته است.
 (.36ص، تحریر المقالة من شرح الرسالة)کتاب  - 3
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ٞد رذُسوُل ﴿فرماید:  می آنان را در کتابش چنین تعریف الله َمذ يۚٗ ُّمُّ  ٱّللذ
يينَ وَ  آُء لََعَ  ۥٓ َمَعهُ  ٱَّلذ دذ شي

َ
اري أ امبر ی[ پج محمد ]): [29]الفتح:  ﴾رََُحَآُء بَۡيَنُهۡم   ٱۡلُكفذ

 . (گر مهربانندیر ]و[ با همدیافران، سختگکند، بر یه با اوکسانی کست؛ و ا الله

يۡلُفَقَرآءي ﴿فرماید:  می هم چنین ريينَ ل يينَ  ٱلُۡمَهَٰجي ْ مين ديَيَٰريهيۡم  ٱَّلذ ۡخريُجوا
ُ
أ

يَن  يهيۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗٗل مز َٰل ۡمَو
َ
ي َوأ وَن  ٱّللذ َٰٗنا َويَنُُصُ َ َوريۡضَو ئيَك ُهُم  ۥٓۚٗ َورَُسوَلُ  ٱّللذ ْوَلٰٓ

ُ
أ

قُونَ  َٰدي بخشی از غنایم[ برای فقیران مهاجری است که از ]): [8]الحشر:  ﴾٨ٱلصذ
را  اللهاند، در حالی که فضل و خشنودی  شان بیرون رانده شده دیار و اموال

 .(کنند، اینان همان راستگویانند پیامبرش را یاری می و الله جویند و می
ستاید  می رارا ذکر کرده و ایشان  مهاجرین و انصار این آیه الله در 
 اعالن رضایت کرده است. ،آیند می از آنان و کسانی که در پی آنانو 

به را اند  و با ایشان مخالفت ورزیده تبعیت نکرده صحابهآنان که از راه  

َ َلُ  ٱلرذُسوَل َوَمن يَُشاقيقي ﴿عذاب وعید داده است:   ٱلُۡهَدىَٰ ميۢن َبۡعدي َما تَبَۡيذ
ي  ٱلُۡمۡؤمينيۡيَ َوَيتذبيۡع َغَۡيَ َسبييلي  ي َٰ َونُۡصليهي  ۦنَُولز ًَيا ۦَما تََوَّلذ  ﴾١١٥َجَهنذَم  وََسآَءۡت َمصي

به   امبریار شد با پکت برای او آشیه راه هداکس، پس از آنکو هر) :[115]النساء: 
رد، وی را بدانچه روی خود یش گیر راه مؤمنان در پی[ غ زد، و ]راهییمخالفت برخ
 .(م، و چه بازگشتگاه بدی استیشانکم و به دوزخش یرده واگذارکرا بدان سو 

کنند، پیروی شوند و در آن چه  می بدین رو واجب است در آن چه نقل 
  آمرزش طلبید.همانندشان عمل گردد و برای ایشان  اند، انجام داده

يينَ وَ ﴿فرماید:  می الله هيۡم َيُقولُوَن َربذَنا  ٱَّلذ نَلَا  ٱۡغفيرۡ َجآُءو ميۢن َبۡعدي
يَنا  َٰن يۡخَو يينَ َوِلي ي  ٱَّلذ يَمَٰني َسَبُقونَا ب ييَن َءاَمُنواْ َربذَنآ  ٱِۡلي يَّلذ  لز

يَنا غيٗلزٗ َوََل ََتَۡعۡل ِفي قُلُوب
يمٌ  که بعد از آنان ]انصار و و نیز کسانی ) :[10]الحشر:  ﴾١٠إينذَك رَُءوٞف رذحي

گویند: پروردگارا! ما و برادرانمان را که به ایمان  [ آمدند در حالی که میشمهاجرین
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هایمان نسبت به مؤمنان، خیانت و کینه قرار  بر ما پیشی گرفتند بیامرز، و در دل
 .(مده. پروردگارا! یقینًا تو رؤوف و مهربانی

در مورد )سلف( را  این اصطالح، و معاصرشان گانگذشت ،تمام اهل کالم
  اند. تأیید نموده صحابه

یعنی مذهب صحابه و  )کند:  می سلف را چنین تعریفی  غزالی کلمه
 .1تابعین _ رحمهم الله _(

بیجوری معتقد است: منظور از سلف، انبیاء، صحابه، تابعین و تابع تابعین 
 .2هستند

له بیان داشته این اصطالح بر عصر که اند  علما در در قرون مَفضَّ
 ایشان داللت دارد: ی  و برنامه صحابه
نگی و فضیلت را گوید: سلف، مردا می گوید: راشد بن سعد بخاری -1

 .3استتر  و جسورانهتر  گزارتاثیر چون .دانستند می مستحب
 نویسد: یعنی صحابه "سلف" میی  در تفسیر کلمه حافظ ابن حجر

 اند. و کسانی که بعد از آنان
راشد بن سعد تابعی است که است؛ چرا  صحابه ،بنده معتقدم: منظور

  شود. می اطالق و بدون شک از دیدگاه آنان سلف فقط بر صحابه
باب ما کان »بندد:  می در کتاب خود چنین عنوانی بخاریامام  -2

: «بیوهتم و أسفاِهم من انلطعام و انللحم و غیه   خرون يفانلسلف ید  

                                                            

 . (62إجلام انلعوام عن علم انلکالم )ص - 1

 (.111شح جوهرة انلتوحید )ص - 2
 (. فتح الباری -6/66) - 3
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شان مواد غذایی و گوشت  و مسافرتها  خانه( در سلف )صحابه)
 .1(کردند می انبار

 اجمعین هستند. معتقدم: این جا منظور از سلف صحابه
_ از ها  هری در مورد استخوان مردهز  نویسد:  می بخاریامام  -3

گوید: گروهی از علمای سلف را یافتم که با  می قبیل فیل و غیره _
گذارند و این  می روغنها  در آن کنند و می شانهها  استخوان _ _ آن

 .2دانند می المانعبکار را 
زیرا  .هستند صحابه ،مراد از سلفهم بر این باورم: این جا  بنده
 تابعی است. زهری
کند:  می با سند محمد بن عبدالله چنین روایت امام مسلم -4

گوید: از عبدالله بن مبارک شنیدم که در  می شنیدم علی بن شقیق
او  که .به حدیث عمرو بن ثابت گوش نکنید گوید: می حضور مردم
 .3ه است_ را دشنام دادسلف _صحابه

  است. این جا نیز منظور از سلف صحابه
 خویشتن را بر انجام سنت مقید کن.گوید:  می امام اوزاعی  -5

. چیزی بگو که باش ،بودند - صحابه - همان طور که آن قوم
و از آن چه باز آمدند تو هم روی گردان و راه سلف صالح  .آنان گفتند

 .4تو و آنان استی  شایسته ه،چرا که آن را ؛خود را برگزین

                                                            

 (. 9/552 فتح الباری ) - 1
 (. 342 /1) فتح الباری  - 2
 (. 16ی صحیح مسلم: )ص مقدمه - 3
 آن را آورده است. (الشریعة)آجری در کتاب  - 4
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 هستند. باز هم سلف، صحابه
و ی "سلف" این معنای اصطالحی را کسب نموده است  از این رو کلمه

 شود. نمی ،یرمشمول غ
اقتدا و اتباع این کلمه بر بهترین قرونی که شایستگی  ،اما از نظر زمانی 
مورد نظر های  قرن ،داللت دارد. با شهادت و گواهی رسول الله  دارند، را

َخرْيُ »فرماید:  می سه قرن اول هستند؛ آنجا کههمان  در خیر و نیک بودن،
يَن  ِ يَن يَلُوَنُهْم، ُثمَّ اّلَّ ِ َُ انلَّاِس قَْرِِن، ُثمَّ اّلَّ قَْواٌم تَْسِبُق َشَهاَد

َ
يَلُوَنُهْم، ُثمَّ يَِِجُء أ

َحِدِهْم يَِمينَُه، َوَيِمينُُه َشَهاَدتَهُ 
َ
سپس آنان  )بهترین  مردمان قرن من هستند، «:أ

آیند  می اند، و سپس آنان که بعد از ایشان اند؛ بعد مردمانی که بعد از ایشان
بر  شیرد و قسمگ سبقت می سوگندش که شهادت یکی از آنان بر

 . 1شهادتش(
مانی برای انحصار مفهوم سلف دقیق نیست. چرا که زلیکن تعیین 
از  اند. هزمانی سر برآوردی  گمراه و مبتدع در این فاصلههای  بسیاری از فرقه

نباشد،  ما دامی که شخصی در فهم قرآن و سنت موافق با صحابهاین رو 
سلف به حساب ی  توان او را در زمره نمی با اثبات وجود او در این عصر،صرفًا 
 اند. بنابر این علما این اصطالح را مقید به "سلف صالح " نموده آورد.
با این تفسیر مبرهن است اصطالح "سلف" در وقت اطالق، فقط به تقّدم  

و پیروان نیک آنان   پیامبر اسالمی  بلکه به صحابه .گردد نمی زمانی بر
  معطوف خواهد بود.

                                                            

 این حدیث متواتر است و بعدًا تخریجش خواهد آمد. - 1
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پس این لفظ بر کسی  .اصطالح "سلف" استقرار یافت ،ا این اعتبارب 
منهجی که قبل از  که از سالمت عقیده و منهج برخوردار باشد. ،کاربرد دارد

 .نددبر آن بو و یارانش  پیدایش اختالفات و تشتت، نبی اکرم
و این انتسابی بسیار شود  اما لفظ"سلفیت" به "سلف" نسبت داده می 

در ضمن این به معنای قد َعَلم  منهجی راست و درست است. رشده بستوده 
 مذهبی جدید نیست.  و ابداع کردن
مذهب ابراز عیب نیست کسی گوید:  می شیخ االسالم ابن تیمیه 

پذیرفته  ویبلکه واجب است از  .سلف کند و خود را به آن منتسب نماید
 .1شود. چرا که مذهب سلف چیزی جز حق نبوده است

دانند سلفیت یعنی چه،  می لیک متاسفانه برخی از مردم، آنان که خوب 
نو از ای  : حلقهگویند می سلفیت را تحریف کرده ولفظ هنگام تلفظ آن، 

اسالمی بیرون ی  که خود را از دل یگانه دایراه ،جماعت اسالمی جدید
 برای خویش خاص، مفهوم معینی کشیده است و از معنای این عنوان  

خود از سایر مسلمین متمایز گشته های  با احکام و گرایش .است برگزیده
با دیگران  نیزاخالقی های  است. حتی در خلق و خوی درونی و معیار

 .2متفاوت است

                                                            

 (.4/149مجموع الفتوی ) - 1

 :( انلسلفی ة مرحلة  زمانیة  مباِکة  ال مذهب أسالمی  )ببین دکتر بوطی در کتابش به نام  - 2
چه نوشته است. ظاهر ( ی زمانی مبارکی است نه یک مذهب اسالمی سلفیت مرحله)

 ای رو به عذاب: این کتاب پیام آور رحمت است، ولی در باطن دروازه
ی و استدالل و استنباط مفلس و یادگیر، خواهد سلف را در منهج علمی می -1
که جز آرزوی دانند  میسوادانی  ی بی چیز نشان دهد. از این رو آنان را به منزله بی
  دانند. چیزی نمی علم و دانشاز  ،اساس بی
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که سلفیت  ارچ مطمئنًا منهج سلفی چنین وضعیت و واقعیتی ندارد. 
 َرق متعدد،و میراث ف   قدیمهای  تمدن از رسوب و پالوده یعنی: اسالمی پاک
قرآن و سنت به فهم سلف صالحی  ح بهلّ سم ،جهان شمولبا ویژگی کمال و 

 اند. که در نصوص کتاب و سنت مورد تعریف و تمجید قرار گرفته
ی  خیاالت مردمانی است که از این کلمهاز زاییده  ها تصوراتی این حرف

صدر  نسلبه  ، و قدمتشزدهریشه پاک و مبارک که در قعر تاریخ این امت 
ی  پندارند این کلمه زاییده می ... تا آن جا کهرسد، نفرت دارند. میاسالم اول 

که جمال الدین افغانی و محمد عبده در ایام اشغال  است، حرکت اصالحی
 1!اند بودهپرچمدار آن مصر توسط انگلستان، 

                                                                                                                                
و به خاطرات و  .سلفیت را یک گذار زمانی تلقی کرده است که آمد و گذشت -2

 =آرزوها پیوسته است و باز نخواهد گشت. 
ر مدعی است انتساب به سلف بدعت و نوپیداست. و جریانی که گوش جهان را  -3 پ 
 کند. اند را انکار می دست به دستش کرده ی بشریها رده و کاروانک
 را صحیح نشان دهد و مذهب خلف یا معاصرینتا  دهد، شعار مذهب سلف را می -4

کند. لذا حقایق تاریخی که اش  پاسبانی های نامشروعش ستهو از خوا .آن اعتبار دهد
منهج  اضمحاللکند مذهب خلف منجر به فروپاشی شخصیت مسلمان و  ثابت می

 کند. گردد را، پنهان می اسالمی می
 بر این ادعا چندین اعتراض وارد است:  - 1

اند، حرکتی سلفی  حرکتی که بانیان آن جمال الدین افغانی و محمد عبده بوده -1
"نقل" یعنی قرآن و  کردن به ترکآمر  بود، که خود  یی معاصری عقالن نبود. اندیشه

 سنت بوده است. 
هایش صورت گرفته  هایی پیرامون حقیقت جمال الدین افغانی و انگیزه بررسی -2

 محقق و پژوهشگر  این شبهات،  .کند های فراوانی را اثبات می است که شک و شبهه
 . کندپرهیز  الدیناز جمال که دارد  را وا می وی سیرت و زندگی
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 ،سلف صالح را از نظر معنی اصطالح   ل یا ناقل این وهم و خیال، تاریخ  یقا 
ی تاریخ اسالمی هر کس را که  علمای گذشته داند. نمی ریشه یابی و زمانی

 کرد را، سلفی می پیروی در عقیده و منهج یا برنامه، از فهم صحابه
 نامیدند. می
در کتاب سیر اعالم امام ذهبی ،به عنوان نمونه تاریخ نگار مسلمان 

نزد من »کند:  می را با این مضمون نقلی حافظ دارقطنی مقوله 1النبالء
 .«از علم کالم نیستتر  چیزی منفور

علم کالم یا جدل شود و  وارد یکس نبایدهرگز »گوید:  وی در ادامه می 
 .«سلفی باشدبلکه پیوسته باید در آن کنکاش کند. 

 

                                                                                                                                
ی ماسونی در ارتباط بوده  حقایق تاریخی تأکید دارد که محمد عبده با اندیشه -3

فریب آن را خورده و حقیقت این  محمد عبده را معذور داشته و معتقد استاست و 
 دانسته است. اندیشه را نمی

 نیست.بیش دین افغانی و محمد عبده اتهامی الارتباط سلفیت به حرکت جمال  -4
کنند.های نا معلومی متهم می ها را به ارتباطات مشکوک و انگیزه اشارتًا آن زیرا

1 - (16/457.) 





 
 
 
 

 

 ها و تصحیح  شبهه
 آیا نام گذاری به ))سلفیت(( بدعت است؟  -1
چرا که  یت بدعت است.سلفی  گویند: نام گذاری به واژه می برخی 

 اند. گذاری نشدهبا آن نام  ندر دوران پیامبر امی صحابه
o کاربرد نداشت. چرا که  ))سلفیت(( در عصر رسول ی  جواب: کلمه

 مسلمانان صدر اول اسالم بر اسالمی صحیح نیازی به این کار نبود.
در خود، ی سلفیت نبود. زیرا آنان اطالق کلمهبه زیستند. نیازی  می

همان طور که بدون  اند. سرشت و فطرت و سلیقه بر سلفیت بوده
علم نحو،  گفتند. می به عربی فصیح سخن ،خطا و اشتباهیگونه  هیچ

عراب شتباه دستوری و ا  صرف و بالغت هم وجود نداشت. تا این که ا
علمی که اشتباهات  در پی آن ناچاراً  .کلمات در عربی نمایان گشت

بعد از  همین سان .گردیدابداع  ،را اصالح نماید عرابدستوری و ا  
ی  آشکار شدن انحراف و تک روی در جماعت مسلمین، کلمه

البته  موجود آن زمان بوجود آمد. ))سلفیت(( نسبت به حقیقت  
شدن امت به این  شاخه در حدیث افتراق و شاخه رسول عربی 
آن چه من و  ما أنا َعلَيه اَلَوَم و أصَحاَب:»نمایند:  می معنا اشاره

 «.یارانم بدان معتقدیم..
ر یافت و هر کدام مدعی حرکت در مسیر قرآن و تکثّ  هاگاه که فرقه آن 

اهل »و گفتند:  پرداختندها  سنت شد، علمای امت اسالمی به پاالیش گروه
 .«حدیث و سلف
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آنان که  .متمایز گشتاسالمی های  رو ))سلفیت(( از دیگر گروهاز این 
به اعتقادات یاران  متمّسکانخود را رهپویانی در مسیر اسالم صحیح و 

دانند.  می ،را پیمودند راه صحابه وکار کهتابعین نیکو در مسیر  رسول 
  اند. زیسته می القرونهمانان که در خیر 

 ما : چرا خودمان را به سلف منسوب کنیم حال آن که اللهگویند -2

َُٰكُم ﴿ :؟را مسلمان نامیده است ى ]الحج:  ﴾مين َقۡبُل  ٱلُۡمۡسليميۡيَ ُهَو َسمذ
 .(نامید« مسلمان»او شما را پیش از این ): [78

بین جواب را در ضمن تعریف این گفتگوی بسیار ظریف و دل پسند که 
ه مؤلف کتاب "تحریر المرأة قَّ و عبدالحلیم ابو ش   استادمان شیخ آلبانی

 دهیم:  می عصر الرسالة" رخ داده است، ارائه يف
 گویی؟ می : اگر به تو گویند مذهبت چیست، چهآلبانی شیخ
 ه: مسلمان.قَّ ابو ش  

 کند! نمی شیخ: این کفایت
را تالوت  اللهی  رمودهما را مسلمان نامیده است. و ف ابو شقه: الله

َُٰكُم ﴿کرد:  ى )او شما را پیش از این  [78]الحج:  ﴾مين َقۡبُل  ٱلُۡمۡسليميۡيَ ُهَو َسمذ
 .نامید(« مسلمان»

جوابی صحیح و ها  شیخ: این جواب در عهد اول اسالم قبل از انتشار فرقه
ایشان با در عقیده که ها  درست بود. اکنون اگر از هر مسلمانی از این گروه

شما به همین جواب  گیای داریم همین سوال را بپرسید، هم اختالف ریشه
)خوارج(، درزی و  رافضی، خارجیی  اعم از شیعه ؛همه را خواهند داد.

َصیری  َعَلوی همه
گویند: من مسلمانم. از این رو این جواب در این  می ن 

 کند. نمی روزها کفایت
 پیرو کتاب الله و سنت هستم. ن  اگویم: من مسلم می ابو شقه: پس
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 شیخ: این جواب هم کافی نیست!
 ابو شقه: چرا؟

ی شیخ: هرگز دیدی یکی از افرادی که مثال زدیم، بگوید: من مسلمان
ه بگوید: من بر قرآن و سنت هستم که پیرو قرآن و سنت نیستم؟ کیست ک

کند که ما در پی  میای  شروع به بیان ضمیمه نیستم؟ سپس شیخ
 .بر مبنای فهم سلف صالحو آن: کتاب و سنت  آنیم توضیح
شقه: پس من مسلمانی معتقد به کتاب الله و سنت بر مبنای فهم  ابو

 سلف هستم.
 گویی؟ می ت چیست؟ همین رابشیخ: اگر از تو بپرسد، مذه

 ابو شقه: بله.
مفهوم را در یک کلمه خالصه کنیم؟ چرا که: شیخ: نظرت چیست این 

بهترین کالم آن است که مفید و مختصر باشد. لذا  .لَّ و َد  لَّ ما قَ  الکالم   خیر  
 بگوییم: سلفی.
همان اعتقاد هنوز اما  به صورت کلی موافقم و باید بگویم : بله.ابو شقه: 
ود تو سلفی هستی، فکر نش می اول که انسانی  زیرا در وحله سابق را دارم.
 شدتر آن تند روی و که د ؛شود می زیادی معطوفهای  انسان به روش

 زند. می سرها  د که از سلفیگرد می یخشونتاست و منجر به درشتی و 
؛ حال اگر بگویی: من مسلمانم، باشدکالمت صحیح کنیم  می فرضشیخ: 

رافضی، درزی، یا اسماعیلی یا ... هم ی  شود این اسم به یک شیعه نمی آیا
 اطالق شود؟ 

َُٰكُم ﴿ من تابع این آیه ام: :گویم می ابو شقه: ممکن است. اما ى ُهَو َسمذ
 (.ه استمان نامیدلشما را مس : )الله﴾ٱلُۡمۡسليميۡيَ 
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 )اسالم صحیح(زیرا  !کنی نمی شیخ: نه برادر عزیز! شما آیه را تبعیت 
آیا  حالشان سخن گفت...  است. و باید با مردم به اندازه عقلمنظور آیه 

 آیه مسلمانی؟مورد نظر داند که تو به همین معنای  می کسی
 !اشکاالت و عیوبی که بیان کردی، ممکن است درست باشد یا نباشد 

گویی، ممکن است در بعضی افراد  می چرا که شدت و تندی که از آن سخن
مورد ای  یک منهج علمی عقیدهبه عنوان  موارداما این  ،باشد داشته وجود
؛ گوییم می منهج و برنامه سخنپس افراد را رها کن. چون ما از نیست. تأیید 

 ،گوییم: شیعه، درزی، خارجی )خوارج(، صوفی یا معتزلی می یعنی وقتی
پس موضوع  وارد است.هم  ، این جاهمان اشکاالت و عیوبی که ذکر کردی

ما این نیست؛ ما در پی اسمی هستیم که بر مذهبی داللت کند که با آن 
 پرستیم. می را الله

 مسلمان نبودند؟  هآیا تمام صحابگوید:  می یخشسپس 
 طبعًا.ابو شقه: 

شیخ: اما در میان ایشان افرادی بودند که دزدی و زنا کردند. اما این  
بگوید: من مسلمان نیستم. بلکه او مسلمان است و  صحابی شود نمی باعث
ایمان دارد، اما گاهًا بر به عنوان یک برنامه و منهج   و رسولش به الله

 کند چون معصوم نیست. می ج عملخالف منه
بر عقیده و زندگی،  رانیم که در می سخنای  به همین سبب ما از کلمه

و با آن الله  .مربوط به شئون حیات ماستو داللت دارد  اندیشه و منطق مان
اما این که فالنی متشدد و سخت گیر یا متساهل و  .پرستیم می متعال را

 است.ای دیگر  گیر است، مقوله آسان
شده ی خالصه  این کلمه خواهم اندکی در می گوید: می در ادامه شیخ 

دانی هرگز  می خوب نباشی. ّر ص  " م  ان"مسلمی  کلمهگفتن بر  بیندیشی تا
 بداند. ،را ی و مورد نظر توستدرکده اارتو کسی پیدا نخواهد شد که آن چه 
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در  اللهبده.  قرار توان عقلی آنان مورد خطابی  پس مردم را به اندازه
 .برکت عطا فرماید ،حرف شنوی و پذیرش تو

 



 
 
 
 

 

 و حزب یاری شده پیروزسلفیت، گروه 
 ه و طائفه منصوره:ی ناجی   فرقه -1

سخن در مورد گروه نجات یافته و حزب یاری شده است آن هم از چند 
 منظر:
  :ندگی و از هم گسیختگی امت احادیث نبوی در نهی از پراکاول

 اسالمی:

ِ »فرمودند:  کند که رسول الله  می روایت ابوهریره  لَع  اَلهودُ  قِت فَتَ أ
قت انلصاری لَع إحدی فرقة أو اثنتني و سبعني فرقة، و تفرَّ  إحدی و سبعنيَ 

)یهودیان به  «:فرقة و سبعنيَ  َّت لَع ثالٍث أمَّ  ُق ة، و تفَت فرقَ  بعنيَ أو اثنتني و سَ 
ند و گشتفرقه متفرق  72یا  71و نصاری به  ندگروه تبدیل شد 72یا  71

 .1شود( فرقه پراکنده می 73امت من به 
 : اند  دهروایت نمو موضوعدر این  جمعی از صحابه

ه وإنَّ » کند: روایت می ،از حدیث قبلی تر الفاظی اضافه معاویه -أ
  جاری بهمُ وٌم تتَ قَ َّت یف أمَّ  سيخرجُ 

َ
َيتَجاَری الكُب بَصاِحبه، َل ما كَ  هواءُ اْل

گروهی از امت من ظهور خواهند کرد ) «:يَبیَق ِمنُه ِعرٌق و َل َمفَصٌل إَل  َدَخلَهُ 
 که چنانشود؛  میصل آنان داخل او مف ها ها و خواهشات در رگ که بدعت

                                                            

نصح األمة فی فهم أحادیث افرتاق ) در کتاب که چناناین روایت "َحَسن" است.  - 1

ة  .(10-9ص ، األم 
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ست مگر اینکه ؛ هیچ رگ و مفصلی نیکند با صاحبش چنین می 1هار سگ
 .2(گردد )بیماری( در آن داخل می

 کند:  چنین روایت می تر،زیاد یهم با الفاظ انس بن مالک -ب
)همگی در آتشاند بجز یک گروه؛  «:ةاعَ مَ  اْلَ ، و ِه ٌَ دَ احِ  وَ إَل   ارِ  انلَّ ا یِف هَ ُك  »

 .3)مورد نظر( آن هم جماعت
نیز با کلماتی اضافه تر، همانند روایت انس بن  عوف بن مالک -ت
 .4روایت کرده است مالک
 روایت دارد،تر  الفاظی اضافهدر داستانی بلند که  ابو امامه باهلی -ث
 کند: می

 .-_ گروه پیروز و نجات یافته 5«السواد األعظم »
روایت انس بن  همچون ،با الفاظی زیادتر از سعد بن ابی وقاص -ج
 .6روایت آمده است مالک
ما أنا عليه » ،با زیادت الفاظ حدیث عبدالله بن عمرو بن عاص -د

 .1)آن چه امروز من و یارانم بر آن هستیم( «:اَلوم و أصحاَب
                                                            

گزد و  میگردد، هرکس را که به چنگ آورد  سگ هار وقتی دچار بیماری جنون می - 1
ها و مفاصل شخص  رگ بهگردد که ویروس مربوطه  بر اثر آن زخمی کشنده ایجاد می

د. گرد کند و کم کم باعث مرگ وی می و او را شدیدًا دچار تشنگی می نفوذ کرده
 )مترجم. برگرفته از شرح احادیث(.

 (.11 -10این روایت "َحَسن" است. همان )ص  - 2
 (.18 -12رسد. مرجع سابق )ص  ی "َحَسن" می به درجهبا اسناد و شواهد دیگر  - 3
 (. 19 – 18"َحَسن" قبلی )ص  - 4
 (. 21 – 19ن" همان )ص َس "َح  - 5
 (. 22 – 21این روایت ضعیف است. همان )  - 6
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در موضوع مربوطه از عمرو بن عوف مزنی، ابو درداء، ابو امامة، واثلة بن  
 .2آمده استبه صورت گروهی در یک حدیث روایت  اسقع و انس بن مالک

و در این احادیث گروهی اصول گرا که با چنگ و دندان به سنت  
چون آنان از  اند. شده توصیف ،" : نجات یافته الناجیة به صفت " اند، چسبیده

  از آتش هم نجات خواهد یافت. اختالف نجات یافته و به خواست الله
 .دوم: احادیث "الطائفة المنصوره": جماعت پیروز 
 فرمایند:  می گوید: شنیدم رسول الله معاویة -1
ن هلم، و َل مَ ذَ هم من خَ َل يُضُّ  اللِ  بأمرِ  قائمةٌ  ِت أمةٌ ن أمَّ مِ  َل يزاُل » 

)پیوسته گروهی از امت من دستور  «:كالل و هم لَع ذل  أمرُ أِت  يَ م حَّتَّ هُ فَ الَ خَ 
 ایشان زیانی به ،نومید کنندگان و مخالفان دارند و می را بر پا الله
 . 3اند( صادر شود، بر همین روش استوار و تا دستور الله ندرسان نمی
َمیر که یکی از راویان این حدیث است،  گوید: مالک بن یخامر از  می ع 

  شام مستقر هستند.در  –جماعت پیروز  –گفته است: آنان  قول  معاذ
 بن جبل گوید: مالک _راوی فوق _ گفته، که از معاذ می معاویه 

 شنیده است، آنان در شام هستند. 
 :حدیث مغیرة بن شعبة -2

                                                                                                                                

دِء الِتیاب عن حدیث ما أنا علیه و »در نوشتاری جداگانه به نام  که چنان - 1

 رسد.  ی "َحَسن" می ایت با شواهدی دیگر به درجهام، این رو بیان داشته «األصحاب

نصح األمة فی فهم )در کتاب  که چناناست.  (کاماًل پوچ)سندهایش "واهیة جدًا"  - 2

 . آمده است ( 7 -22ص ، أحادیث إفرتاق األمة
ها را در کتاب  ثابت است که آن سند از معاویه 8بخاری و مسلم. این روایت با  - 3

 ام. جمع نموده (املنثوِة بأوصاف انلطائفة املنصوِةانلآلنلی 
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ِ م كَ هُ  و اللِ  م أمرُ أتيهِ  يَ حَّتَّ  َّت ظاهرينَ ن امَّ مِ  ناٌس  َل يزاُل » دامًا  «:كذل )م 
در بر پایی  مردمانی از امت من غالب و پیروز اند؛ تا این که دستور الله

 .1اند( پایداررسد و آنان بر روش خود  می قیامت به آنان
 : روایت عمر بن خطاب -3
تا )هماره  «:اعةالسَّ  ومَ قُ  تَ لَع احلقِّ حَّتَّ  َّت ظاهرينَ مَّ أن مِ  طائفةٌ  َل تزاُل »

 .3(2قیامت بر پا شود، گروهی از امتم غالب  بر حق هستند.
 نیز چنین روایتی دارد:  ثوبان -4
 أِت  يَ م حَّتَّ هلَ ذَ ن خَ مَ هم َل يُضُّ  لَع احلقِّ  ظاهرينَ  َّتمن أمَّ  طائفةٌ  َل تزاُل »
 اند. پیروز _ بر دشمنان با حق _ )مدام بخشی از امتم «:م كذلک.و هُ  اللِ  أمرُ 

تا که  ؛رساند نمی آنانشان را دارد به زیانی  هرکس سودای نا امید کردن
 .4(اند گونه )استوار( د و آنان همیندستور الله )در بر پایی قیامت( بیای

 این الفاظ را روایت کرده است:  عمران بن حصین -5
أهم حَّت اوَ ن نَ  مَ لََع  ظاهرينَ  لَع احلقِّ  لونَ قاتِ َّت يُ ن أمَّ مِ  طائفةٌ  َل تزاُل »

جنگند  می حقاساس تم بر)مرتبًا قسمتی از امّ  «:ادلجاَل  هم املسيحَ رُ قاتَل أخُ يُ 
 .5کند( که آخرین نفرشان با دّجال کارزار می ؛ تااند چیره شان مخالفانبر و 

 آمده است:  در روایتی از جابر -6

                                                            

 بخاری و مسلم. مرجع سابق . - 1
اند و حق  اند. و العیاذ بالله گمان نشود که آنان غالب یعنی چون بر حق هستند پیروز - 2

 مغلوب. مترجم.
 در آدرس قبلی بیان داشتم. که چنانبا شروط بخاری و مسلم صحیح است.  - 3
 نووی( و آدرس قبل. 65/ 3مسلم ) - 4
 صحیح. همان. - 5
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 ْنُل ، قال: فيَ إىل يوم القيامةِ  لَع احلِق  قاتلونَ ن أمِت يُ مِ  طائفةٌ  َل تزاُل »
 م لََع كُ بعَض  ول: َل، إنَّ ا، فيقُ نلَ  لِّ هم: تعال َص أمريُ  قوُل فيَ  عيىس بن مريمَ 

)همیشه گروهی از امت من تا  «:اْلمة هلذهِ  عزوجلَّ  اللِ  كرمةُ ؛ تَ أمريٌ  بعٍض 
آید و امیر  می کنند. گفت: عیسی بن مریم فرود می حق نبرد هروز قیامت ب

گوید: نه؛ بعضی از شما بر  می گوید: بفرما و ما را نماز بده. می مسلمین
 .1بعضی دیگر امیر هستید؛ این بزرگداشت الله متعال برای این امت است(

 روایت کرده است: سلمة بن نفیل -7
ِِت َظاِهِريَن لََعَ انلَّاس يَْرفَع اَّللَّ » مَّ

ُ
اْْلن َجاَء الِْقتَال ََل تزال َطائَِفة ِمْن أ

ْمر اَّللَّ وَُهْم لََعَ ذلك أَل  هم اللُ قَ لونهم ويرزُ قاتِ قُلُوب أقوام فيُ 
َ
ِِت أ

ْ
ِمنُْهْم َحَّتَّ يَأ

ام َواْْلَ  قدَ إن عُ   :«يْل َمْعُقود ِِف نََواِصيَها اْْلرَْي إِىَل يَْوم الِْقيَاَمةَدار الُْمْؤِمِننَي الشَّ
الله  اند، )کنون جنگ آغازید؛ هنوز گروهی از امتم بر مردمان غالب و چیره

کند و با  می کنند _ از حق دور می متعال دل اقوامی را _ با کفر و الحادی که
ی آنان به  وسیلهبه  شوند و الله می _ وارد نبرد آنان_ گروه پیروز
_ صادر  دهد. تا که دستور الله تعالی _ در بر پایی قیامت می مجاهدان روزی

گاه باشی اند. ر این کار استوارآنان ب ،شود دیار مومنان شام است و تا  مرکز   دآ
 .2(خیر گره خورده استها  قیامت در پیشانی اسب

روایت با این الفاظ  عقبة بن عامر و عبدالله بن عمرو -9و 8
 اند:  نموده

ن هم مَ ُضُّ َل يَ  ظاهرينَ  اللِ   أمرِ لََع  لونَ قاتَ ن أمَّت يُ مِ  صابةٌ عِ  َل تزاُل »
گروهی از امت من  همیشه) «:ك ذلو هم لََع  ةُ اعَ السَّ  همُ أتيَ هم حَّت تَ الفَ خَ 

                                                            

 نووی(. همان. 193 -192/ 2مسلم ) - 1
 شروط مسلم صحیح است. مرجع سابق.با  - 2
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و  د_ هستن جنگند و غالب و مسلط _ بر دشمن می دستور الهی طبق
رسانند تا که قیامت بر پا شود و آنان بر  نمی به آنان ضرریها  آنمخالفان 

 .1(اند همین روش
 با این الفاظ:  روایت ابوهریره – 10

 مدام) «:اهَ فَ الَ ن خَ ها مَ ُضُّ الل َل يَ   امرِ لََع  ةٌ امَ وَّ َّت قَ ن أمَّ مِ  طائفةٌ  َل تزاُل »
ین آنان به ایشان فو مخالاند  نده دستور الهیارقسمتی از امت من بر پا د

 .2کند( نمی وارد زیانی
 :  حدیث قّره - 11

َل  نصورينَ َّت مَ أمَّ  نمِ  ائفةٌ ط فيكم َل تزاَل  ريَ فال خَ  الشامِ  أهُل سد إذا فَ »
که اهل شام فاسد شدند،  گاههر) «:اعةالسَّ  ومَ قُ  تَ الفهم حَّتَّ ن خَ هم مَ ُضُ  يَ 

و اند  _ پیروز _ بر دشمنان من ر شما نیست؛ همواره گروهی از امتخیری د
 .3رسانند( نمی مخالفین به ایشان ضرری

 روایت کرده است که:  جابر بن سمره - 12
 ومَ قُ  تَ حَّتَّ  سلمنيَ ن المُ مِ  عليه ُعصابةٌ  قاتُل ائماً يُ قَ  ينُ هذا ادلِّ  لن يربحَ »
 از مسلمین به خاطر آن نبردای  همچنان این دین برپاست؛ دسته) «:اعةالسَّ 
 . 4کنند تا قیامت بر پا شود( می

 کند:  می با دو لفظ روایت سعد بن ابی وقاص - 13

                                                            

 نووی(. همان. 68 – 13/67مسلم ) - 1
 ام. در آدرس قبلی بیان کرده که چنانشود.  با مجموع سندها "صحیح" می - 2
 همان. با شرط بخاری و مسلم صحیح است. - 3
 نووی(. قبلی. 13/66مسلم ) - 4
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 «:يامةالقِ  ومِ  يَ ىَل إ زٌَ يزعَ  يِن  ادلِّ لََع  َّت ظاهرينَ ن أمَّ مِ  طائفةٌ  و َل تزاُل »اول:  
با  ،و تا قیامت هستندو مسلط غالب  ،دینگروهی از امت من بر  پیوسته)

 .اند( عزت و سر بلند
 مدام :«الساعةُ  حَّت  تقومَ  لَع احلقِّ  ظاهرينَ  1املغرِب  اهُل  َل يزاُل »دوم:  

 .2حق پیروز و غالب هستند تا که قیامت بر پا شود( ه کمکاهل مغرب ب
 است:  گونه این الفاظ روایت ابی عنبه خوالنی - 14
َ ين غَ ذا ادلِّ  هَ یِف  يغرُس  اللُ  َل يزاُل »  وم إىل يَ   طاعتهِ هم یِف ستعملُ رساً ي

کارد و آنان را تا قیامت  می هایی الله تعالی در این دین نهال مداماً ) «: القيامةِ 
 .3(گیرد در طاعتش به کار می

" است. 4ی منصوره یا گروه پیروز "متواتر دیث طائفهابه هر صورت اح 
و  1، استاد آلبانی6، سیوطی5از جمله: ابن تیمیه گروهی از اهل علم که چنان

  بر این باورند. رحمهم اللهدیگران 

                                                            

ها هستند. دیگران گویند: منظور سرزمین  گوید: اهل غرب عرب علی بن مدینی می - 1
گوید: آنان در شام هستند و در حدیثی دیگر آمده است: ایشان  مغرب است. و معاذ

و گفته شده: آنان اهل شام و ماورای آن هستند. قاضی  .در بیت المقدس هستند
عیاض گوید: مراد از اهل غرب، جنگ جویان و سلحشوران را گویند. مترجم؛ برگرفته 

 از شرح سیوطی بر مسلم. 
 نووی(. قبلی. -13/68مسلم) - 2
 َحَسن است. همان. - 3
نفر  10سند، کمتر از  متواتر به حدیثی گویند که راویان آن، در هر طبقه از طبقات - 4

 نباشد. مترجم.
 (.6ص ، اقتضاء صراط المستقیم)کتاب در  - 5

 .(93، صاألزهاِ املتناثرة) - 6
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توصیف ": گروه پیروز، ةالمنصورمورد نظر به "گروه  ،در احادیث مذکور 
بر رقیبان و دشمنان چیره و غالب  ،حقی  تا کنون به وسیلهشده است. زیرا 

خویش پشتیبانی آنان را با  نیز الله .بوده و بر این اندیشه ثابت و استواراند
بر این ها  و آن پروراند می آنان راتا قیامت و با چشم خویش  کند. می نگهبانی

 اند. استوار و روش عقیده و راه
 منصوره مغایرت و ی  سوم: آیا بین اوصاف گروه نجات یافته و طایفه

 تعارضی وجود دارد؟ 
ناجیه و ی  در توصیف  منهج یا برنامه و وضعیت فرقه از رسول الله  
 منصوره روایات صحیحی آمده است: ی  طایفه

 اشارتًا با سه لفظ معرفی شده است: ها  منهج این گروه
ر ب _ و یارانم "ما أنا علیه و أصحابی" آن چه من _ رسول اکرم  -1

 در حدیث  که چنان آنیم.
 آمده است. عبد الله بن عمرو بن عاص

 این لفظ در حدیث انس و سعد  ": جماعت، گروه. " الجماعة -2
 وارد است.

 که در حدیث ابی امامه .گروه پیروز و نجات یافته"سواد اعظم"  -3
 بیان شده است.

د. همخوان و ی ندارتضاد واند  وی که ذکر شد با هم متفقظ نباالف 
در کتاب دلنشین  همان طور که آجری همگونند و مخالف نیستند.

ی  فرقه :دسوال ش سپس از رسول اللهگوید:  می 2" خویش "الشریعة
 «:و أصحاَب ما أنا عليه اَلومُ »کیست؟ ایشان فرمودند:  )نجات یافته( ناجیه

                                                                                                                                

 .( 40 -39ص ، صالة انلعیدین) - 1
 (. 15 -14)ص  - 2
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 «:اْلعظم وادُ السَّ » اند: و در روایتی دیگر فرموده)آن چه من و یارانم بر آنیم(. 
ٌَ یف اْلنِة و »)گروه پیروز و نجات یافته(. و در حدیثی چنین فرمودند:  واحد

 )یکی در بهشت است و آن هم جماعت است(. «:ه اْلماعة
 الله معنی همه یکی است.: ان شاء _ آجری _ گویم

 راست گفت و وظیفه شناسی نمود.آجری ابو اسامه هاللی گوید:  
طایفه منصوره، همان جماعت است. که حقیقت همان است که گفت. چرا 

صحابی  که چنان جماعت یعنی آن چه با حق مطابق آید گر چه تنها باشی.
ده دا هارائهمین تعریف را از جماعت،  جلیل القدر عبدالله بن مسعود

 است.
 معاذ بن جبل ،ل گوید: در عهد رسو می یعمرو بن میمون اود 

تا زمانی که در شام او را به خاک  مهرش به دلم نشست. .نزد ما تشریف آورد
عبدالله بن  مردم و داناترین  ترین  فقیهبه در پی او  سپردم همنشین او شدم.

نزد او سخن از تأخیر نماز از وقت اصلیش شد، چسبیدم. روزی  مسعود
)در خانه  :ة((بحَ م سُ عهُ كم مَ التَ لوا َص كم و اجعَ يوتِ  بُ ل وا یِف ))َص گفت: 

به نماز جماعتتان را نافله هاتان نماز گزارید و)با جماعت نیز نماز بخوانید( و
 .حساب آورید

جماعت گفته شد: پس  عمرو بن میمون گوید: به عبدالله بن مسعود 
 – جماعت براستی جمهور  عمرو بن میمون ای  را چکار کنیم؟ به من گفت:

جماعت آن  -که حال آن - .که از جماعت جدا هستنداند  آنان ،-اموری 
 .1گر چه تک و تنها باشی ؛است که با طاعت الهی موافق آید

                                                            

و ابن عساکر در  (160، شح اصول اعتقاد اهل انلسنة واجلمعة)در کتاب  اللکائی - 1
 (. 2/  322/ 13، تاریخ دمشق)
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احتجاج  گیرای خود به قول ابن مسعود 1عالمه ابوشامه در کتاب 
از آنجا که به پایبندی جماعت دستور داده شده است، گوید:  می جسته و

گر چه مخلصان و  منظور از جماعت، ملزم بودن به حق و پیروی از آن است.
زیرا جماعت اولیه که  باشند.فراوان بوده و مخالفان اندک  ،آنبه ارادتمندان 

 و زیادیاند  بوده، بر حق بوده و یاران جان فدایش شامل رسول الله
 ((حق)) تعریف   ،اهل باطل که بعد از آنان آمدند، هیچ اعتباری ندارد. و بعد

  کند. می تقدیمرا  از دیدگاه ابن مسعود
نادر و کمیاب خویش این قول را  2در کتاب عالمه ابن قیم جوزی

 گوید: می تحسین کرده و
ابو محمد بن اسماعیل معروف به ابی شامه در کتاب "الحوادث و البدع" 

 را ذکر مطلب قول ابن مسعود ،مهدر اداو  ویش چه زیبا گفته است؛خ
 کند.  می
شد که منظور از "جماعت"  واضحمن )مؤلف( معتقدم برای انسان بینا  

ی  هر چند تک و تنها باشد. بدین رو طایفه ؛آن است که با حق موافق آید
با حق بر افرادی که به  ختمی مرتبت  منصوره در احادیث گهربار پیامبر  

یفه بر هم چنین در لغت عرب طا و توصیف شده است. اند، دشمنان پیروز
  د.دارداللت از یک فرد یشتر بیک فرد و 

دینوری در کتاب سودمند و ی  فقهاء آقای ابن قتیبه ادیبان و ادیب   فقیه   
 گویند حد اقّل  می :چنین گوید (45تأویل مختلف الحدیث" )ص نیکش "
چرا که طایفه بر  اند. باشد؛ حال آن که به خطا رفته می (( نفر 3)) ، طایفه

 ه و یکطایفه به معنای تکّ  شود. می یک، دو، سه و بیشتر از آن اطالق
                                                            

 . (22ص  ،انلباعث علی انکاِ انلبدع و الوادث) - 1

 .(1/69 ،غاثة انللهفان من مصائد انلشیطان)إ - 2
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فرماید:  می کوچک از یک قوم را طایفه گویند. الله بخشیگاهًا باشد.  می

يَن ﴿ يَفةٞ مز د گروهی از مؤمنان یبا): [2]النور:  ﴾٢ٱلُۡمۡؤمينيۡيَ َوۡليَۡشَهۡد َعَذاَبُهَما َطآئ
  .(ابندیفر آن دو حضور کیدر 

 که چنانلغت و دین بر آن اتفاق دارند؛ ی  گویم: این سخنی است که ائمه
 هد علی وجوب األخذ بخرب انلواحد يفاألدنلة و انلشوا"در کتاب خویش 

"األحکام انلعقائدة
 یح داده ام.ضتو 1

همان  ((منصورهی  طایفه)) پذیرفتای نیست جز این که باید  چاره
 جماعت است.

 طایفه منصوره همان سواد اعظم است؛ چرا که آن هم جماعت است.
 ؛با لفظ عام آمده است ،پایی جماعتامر به بر گوید: می ابن حبان 

همان   رسول الله چرا که اجماع اصحاب ولی منظورش خاص است.
معتقد بودند، ملزم  صحابه. لذا هر کس خود را بر آن چه جماعت است

و جماعت ی  د، شکنندهجدا بافته باشی  شاذ و تافته ،کند، و از آیندگان
جدا شده و از  بر عکس کسی که از صحابه .نیستاز آن ی  جدای شده

 جماعت   حرف شنوی کند، جماعت را متالشی کرده است. (آیندگانَخَلف )
و از  باشند دین، عقل و علمکه آراسته به صفت اند  آنان بعد از صحابه

لذا اسم جماعت بر  اندک باشند. هر چند هم ؛خواهشات نفس دوری گزینند
زیاد  سهر چند هم  ؛شود نمی اطالق ،خرد بی ته مانده ونخاله وهای  انسان
 .2باشند

                                                            

1 -  (1/23 .) 
 (.8/44صحیح ابن حبان ) - 2
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اطالع در مورد سواد  بی اگر از مردمگوید:  می اسحاق بن راهویه 
دانند که  نمی مردم.ی  مردم، تودهی  عامهاعظم سوال کنی خواهند گفت: 

. باشد پایبند به حدیث و روش رسول الله گویند که  میعال   به، جماعت
 .1بوده و پیرو ایشان است، جماعت گویند  رسولهر کس همراه به پس 

این بر تأیید و تأکید  برایدر کتاب گران سنگ خویش  امام شاطبی
نِّ صحیح فهم   را روشن خیبر برداشت نادرستبه حکایتی که  نویسد: می یس 
؛ مردمی  هجماعت یعنی عام ،پندارند می کهکند، نگاهی بینداز. فهم آنان  می

عموم مردم این برداشت، برداشت  حتی اگر بین آنان عال می هم نباشد! 
بر کم گامهایش را مح ،وفق در این لغزشگاهباید انسان م لذا علما. است؛ نه

 نصیبتوفیق را که است  فقط الله .راه راست منحرف نشود ازتا  دارد
.2کند می

نگارد:  می ناجیه چنینی  توصیف طایفه منصوره و فرقهدر  اللکائی
پیروز و  گروه   این فرقه و طایفه،چرا که  .گیرند می خشم این گروهمنکران بر 

َرد، خالفت و  جمعیت انبوه تر هستند. علم و حکمت، شکیبایی و خ 
شود. آنان اهل جمعه و  می فرمانروایی و حکومت و سیاست در آنان یافت

 اند. خاص، اهل مسجد و حج و اعیاد، و جهاد و کارزارهای  جماعات و لحظه
ش   اند  پاسابانیزبانان و رم .جان فشانند ،شایسته و نیکهای  چیز در داد و َده 

  .3کنند می پیکار ،آن طور که شایسته و بایسته است ،الله فی سبیلکه 

                                                            

 .( 239/  9، حلیة األونلیاء)ابونعیم در  - 1

 .(267//2 العتصام) - 2

 .( 1/25 عةمشح اصول اعتقاد اهل انلسنة و اجل) - 3
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ناجیه به اهل سنت ی  از همین رو است که فرقهگوید:  می ابن تیمیه 
شده است ؛ چرا که بزرگترین جماعت و سواد اعظم آنان  اطالقو جماعت 

 .1اند
گویم)مؤلف(: ای برادر به این کلمات پرارزش بیندیش و به خاطر بسپار.  

از تفسیر  ،نیمه ماّلهاو برخی  ردممی  اشکاالتی که به خیال عامهها  این واژه
 آید می امت به ذهنتشتت و از هم گسیختگی  در مورد که  احادیث رسول

 ربه گمراهی ب دعوتگرانشبهاتی که  ها، این کلید واژه د.کن می ، بر طرفرا
با  احادیث رسول ،کند. آنان که به ادعای تعارض می رد ،رااند  افروخته
مردم ی  توده ،این روایات :گویند می کنند. می کنونی آن را رد واقعیت  

 ،مسلمان و مؤمن کنند عموم مردم   می خواند. فکر می مسلمان را جهنمی
که ان شاء اند  از یاد برده .ن هستندیاو ضالالت آقاها  معتقد و پایبند به بدعت
 صحیحی  آنان را به عقیده ،مردم مسلمانی  عامه الله سرشت پاک و سالم  

، َخَلفاز همین رو است که رؤسا و علمداران مذهب  د.کررهنمون خواهد 
  مردند! می کنند کاش بر دین و اعتقاد پیر زنان می آرزو
که اند  باید گفت: طایفه منصوره همانانای  بدون کمترین شک و شبهه 

حق و  زیرا آنان بر هستند. کرامی  و صحابه پیامبر ی  بر منهج و عقیده
بر  و یارانش که نبی کریم  است چیزی معتقد به حق هستند. وحق آن

یعنی باشد،  - صحابه -در نتیجه هر کس که معتقد به جماعت آن بودند.
و تجزیه پذیری، گر چه تنها باشد، باز هم  قبل از پراکندگی جماعت  آن 

  شود. می جماعت محسوب
گردد  می و پیروز مشخص ناجیهی  فرقهمنهج های  نشانه ،با این توضیح

 یعنی:
                                                            

 (.3/345مجموع الفتوی ) - 1
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و پیروان   آنان محمد قرآن و سنت مبتنی بر فهم سلف صالح اّمت. 
دارند،  می برو آنان که به نیکی بر نقش گام ایشان گام  جان بر کف او

 . هستند
باشد.  می فهم صحابهدیگر نشانه آن، فرا خواندن به توحید بر مبنای  

  .ـ چرا که این کار یعنی تمسک به دین الله 
م شده  امت اسالمی و محقق نمودن ی  زیرا باز گرداندن مجد و شوکت گ 

توحید دینی است  چونست. حید اوی ت ، شایستهدیرینه آرزوی  امت اسالمی
اجرا  لهکه بنیان و اساس آن بر سرشت و فطرت پی ریزی شده است. ال

 است. دستور خویشی  کننده
، برنامه یامنصوره دارای منهج ی  یه و طائفهی ناج پیشتر گفتیم که فرقه 

است. در مورد منهج سخنانی ارائه شد. اکنون به  ی خاصحالت وضعیت و
 .1توضیح حالت و وضعیت این گروه خواهیم پرداخت

 مورد نظر با چهار ویژگی معرفی و توصیف شده است: گروهوضعیت 
 گروهی است(، و این یعنی استمرار. دائماً ) ((:))ال تزال طائفة   -1

دستاورد این یعنی و  با حق پیروز است(،) :علی الق(( ))ظاهرة   -2
 و غالب آمدن.  بزرگ

ر ))ال یح  -3 )نومید کنندگان و  م((:ه  فح انلح ن خح م و ال مح لح ذح ن خح هم مح رض 
به خشم آوردن اهل  رسانند(، و این یعنی نمی خالفان زیانی به آنانم

 ر.بدعت و کف

                                                            

ی  اضافه شده است تا سر نخ موضوع در دست خوانندهبه متن نوشتار این دو سطر  - 1
 محترم قرار گیرد و دچار سردر گمی نشود. مترجم.



 چرا منهج سلفی را برگزیدم؟  70

 

، و این اند( )به جز یکی همگان در آتش احدة((:ی انلن اِ إال  وح کلرها ف  )) -4
  یعنی رهایی از جهنم.

این گروه  گر استمرار و غالب بودنمنصوره بیانی  تمام احادیث طایفه 
پایداری و ثبات بر دین به دلیل ایشان البته استمرار و دست آوردهای  .است
 اند. آنا ن بر این روش استوار ،در برپایی قیامت دستور اللهتا  . واست
چرا که  اند. عرضه داشتهآن را صفت مذکور ویژگی بزرگی است که علماء  

خ داده ر اند، از آن خبر داده  رسول الله ی کهروشنی  معجزه ،آن با وقوع
 است.
تا چون  است. واضح و روشنیی  در این روایت معجزهگوید:  می مناوی 

از همان  .بوده و هستندغالب و چیره ، اهل سنت در هر عصر و زمانیکنون 
گوناگون، همچون خوارج، معتزله، های  ابتدای پیدایش بدعت به چهره

زت و عو  .کننددولتی بر پا اند  نتوانستهشان  روافض و دیگران، هیچ کدام
 اند، گی بر افروختهجنی  بلکه هر گاه شعله شوکتی نصیب ایشان نشده است.

 . 1ةفلله الحمد و المنّ  کرده است. شخاموشبه نور قرآن و سنت ـ  الله
 گروه نجات یافتهاست که از این رو اما به خشم آمدن اهل بدعت و کفر  
 محکم و ؛رشد یافت ترکه اشاست.  ، دست کشت  الله( فرقة الناجیة )

، بلکه باشدنه این که کج و خمیده استوار بر ساق خود ایستاد؛  ستبر گشت و
گاهان به قرآن و سنت( کشاورزان خبرهنیرومند و راست است.  از آنجا  2)آ

آن ی  ، از مشاهدهشناسند می ثمر را بی پر رشد و پژمرده و میوه دار وگیاه که 
و چون چشم دروغگویان، شیادان و  دارند. می رسند گشته و دوستشخ

                                                            

 (.6/395فیض القدیر) - 1
 مترجم. - 2
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 بگو: شوند. می دل و دماغ شده و اندوهگین بی افتدمتقّلبان به این درخت 
 .دخشمتان بمیری اب

 این ویژگی  نسل پیشتاز و ممتاز عصر اول است:

جنييلي َوَمَثلُُهۡم ِفي ﴿  ۡخَرَج َشۡط  ٱِۡلي
َ
 ٱۡسَتَوىَٰ فَ  ٱۡسَتۡغلََظ فَ  ۥاَرَرهُ   َ َف  ۥهُ   َ َكَزۡرٍع أ

َٰ ُسوقيهي  ُب  ۦلََعَ اعَ ُيۡعجي رذ يهيمُ  ٱلزُّ َغييَظ ب اَر   ۡلي ها در  و مَثل آن) :[29]الفتح:  ﴾ٱۡلُكفذ
ه دهد تا ستبر یبرآورد و آن را مارا  خود ی ه جوانهکای است  شتهکل چون یانج

[ آنان  ستد و دهقانان را به شگفت آورد، تا از ]انبوهییهای خود با شود و بر ساقه
  .افران را به خشم دراندازد(ک[ أل الله]

پیروز اهل سنت است. آنان که ی  طایفه بدون شک این صفت، ویژگی 
 و یاران وی  اول، محمدی  گام به گام، آرام آرام در پی نسل نمونه
 قرآن و سنت نوشیدند. حرکت کردند و از سرچشمه پاک و ضالل  

کفار نشانگر این است که گروه نامبرده نهالی است که ی  بغض عامدانه 
مسئولیت تربیت آن را بر عهده  آن را کاشته است، و رسول الله الله

ای  چرا که این گروه وسیله قدرت الهی است.های  این از نشانه گرفته است.
کوشند نور  می است. آنان که دشمنان الله برای به خشم آوردناست 
اما  کش نمایند.آن را در دل مومنان فروهای  شعله کرده ورا خاموش  الله
؛ و دهر چند کفار را ناپسند آی ؛نور خویش استی  کامل کننده الله

 هر چند کفار را ناخوش آید. ؛نمایانگر دین خویش است
دورانی با اهل هر اهل بدعت در هر شهر و بینی  می است که از این رو 

 کنند. می حدیث معادات و دشمنی
عالمات و گوید:  می ابو عثمان عبدالرحمن بن اسماعیل صابونی 
ه و پیروانش آشکار و ظاهر است؛ بارزترین نشاناهل بدعت بر های  نشانه

 اکرم صاحبان  حدیث و ناقالن اخبار نبی با عالمت آنان عداوت بیش از حد
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نامند و در  می نادان، ظاهر بینآنان را  .است ایشان حقیر و ناچیز شمردنو 
علم  اند. خوانند. معتقدند آنان در نقل احادیث فاقد علم می عقیده مشبهه

رد فاسدعی  زاییدههمان القاءات شیطان، که  آنان، ی  ، وسوسهقل و خ 
و گفتار و  آنان خالی از خیر  های  قلبهای  و دلشورهها  دغدغه ،سیاههای  دل
 .1است ایشانباطل  اساس   بیهای  سفسطهعاتل وتهی، بلکه ی  ادّله

ْوَلٰٓئيَك ﴿
ُ
يينَ ٱأ ُ ٱلََعَنُهُم  َّلذ بَۡصََٰرُهمۡ  ّللذ

َ
ۡعََمٰٓ أ

َ
ُهۡم َوأ َصمذ

َ
 :[23]محمد:  ﴾٢٣فَأ

شان کرده و گوش ]دل[  لعنت الله)آنان ]که روی گردانند[ کسانی هستند که 
  .شان را کر و چشم ]بصیرت[ شان را کور کرده است(

ُ ٱَوَمن يُهيني ﴿ ۡكريٍمٍۚ إينذ  ۥَفَما َلُ  ّللذ َ ٱمين مُّ ]الحج:  ﴾١٨َيۡفَعُل َما يََشآُء۩ ّللذ
هر چه  أالله ه کست، چرا یای ن دارنده ند او را گرامیکخوار  ألالله ه را ک)و هر  :[18

 .دهد( بخواهد انجام می
در دنیا نیست مگر هیچ اهل بدعتی گوید:  می 2قطان احمد بن سنان   

غض و عداوت دارد.  بدعتی رتکبهر گاه شخص ملذا  اینکه با اهل حدیث ب 
 .3شود می شیرینی حدیث از دلش زدوده ،شود می
ابونصر بن ساّلم  فقیه 

تر و  سنگیننزد ملحدان چیزی گوید:  4
  .1نیست مستند، از شنیدن و روایت کردن حدیث  تر  مبغوض

                                                            

 .( 102 – 101ص  ،عقیدة انلسلف اصحاب الدیث)کتاب  - 1
 هجری قمری. 258متوفای  - 2

معرفة علوم )، حاکم در (73ص ، شف اصحاب الدیث)خطیب بغدادی در  - 3

(. گویم: 102ص ، عقیدة السلف اصحاب الحدیث)، صابونی در (4 ، صالدیث
 اسنادش صحیح است.

 هجری قمری. 305متوفای  - 4
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گوید: من و احمد بن حسن  ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل ترمذی 
ترمذی نزد ابو عبدالله احمد حنبل بودیم؛ به او گفت: ای ابو عبدالله در مکه 

قتیله_ گفت: ابوابن قتیله نام اصحاب حدیث را گرفتند، او _ابوابن نزد 
خاست و تکاند بر می ابو عبدالله در حالی که لباسش را بدی هستند.های  آدم

 .2و سپس وارد خانه اش شد .گفت: زندیق، زندیق، زندیق
خود سراغ  سرزمیندر و ها  مسافرتنجا که ما در تا آگوید:  می حاکم
ی  دینی و بدعت هستند، به طایفه بی که به نوعی منتسب به آنانداریم، 
، )ظاهر بین ةیّ شو  نگریسته و آنان را َح  حقارتی  هفقط به دید منصوره
 .3نامیده اند قشری(

 اثربه اهل  و هجوم گوید: عالمت اهل بدعت، تعرض ابو حاتم رازی 
 سحطی نگرثر یا حدیث را نشان زندیقان این است که اهل ا است. )حدیث (

 .اعتبار کنند بی را " اثر و حدیث" خواهند  می این روش اخوانند و ب می
خوانند و نشان رافضیان  می ههعالمت قدریه این است که اهل سنت را مشبّ 

 .4خوانند می (شرورنابتة )آن است که اهل حدیث را ناصبی و 

                                                                                                                                

معرفة علوم )، حاکم در (74 - 73ص ، شف اصحاب الدیث)خطیب بغدادی در  - 1

 .(104ص ، عقیدة انلسلف اصحاب الدیث)، صابونی در (4ص ، الدیث

؛ معرفة علوم الدیث)، حاکم در (74ص، شف اصحاب الدیث)خطیب بغدادی در  - 2

و ابن قیم جوزی در  (103ص ، عقیدة انلسلف اصحاب الدیث)، صابونی در (4ص 

 .(1/38 طبقات النابلة)و ابو یعلی در  (180 مناقب امحد)کتاب 
 (.4ص، ة علوم الحدیثمعرف ) - 3
جملة )چاپ شده در  (اهل انلسنة و اعتقاد انلدین)ابن ابی حاتم در نوشتار خود به نام  - 4

و اللکائی در  (105ص  عقیدة انلسلف)هج. صابونی در  1403رمضان  (اجلامعة انلسلفیة
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ها برگرفته از تعصب است و جز نام  تمام این حرفنویسد:  می صابونی 
 . نیستاهل سنت  تن پوشی دیگر نام ،اهل حدیث

به ها  بینم اهل بدعت در نسبت دادن این لقب می گوید: می وی در ادامه 
ه   ،سنت اهل ت 

_  زیبد نمی ها به اهل سنت هرگز این اسم که به فضل الله و منَّ
مشرکین به  اند. را برگزیده هلبا رسول ال -ملعون  مشرکین راه برخود
نامیدند و  می برخی وی را ساحر .دادند می متفاوتهای  لقب رسول الله 

 شاعربر او نام هم بعضی  .ندندخوا می گروهی او را کاهن و غیب گو
هم به او ای  پنداشتند و عده می دیگر ایشان را دیوانهای  دسته و نهادند می

مبّرا  . حال آن که نبی مکرم اسالم گفتند می بهتان زن  دروغ باف  دروغگو
منتخب و برگزیده نبوده ای  و دور از این عیوب بوده است و جز فرستاده

 .1است

ْ لََك  ٱنُظرۡ ﴿ فرماید: می الله  ُبوا ۡمَثََٰل َكۡيَف ََضَ
َ
ْ فََٗل  ٱۡۡل فََضلُّوا

يُعوَن َسبييٗٗل  ها زدند و گمراه  بنگر چگونه برای تو َمَثل) :[9]الفرقان:  ﴾٩يَۡسَتطي
 .ابندیتوانند راهی ب جه نمییشدند؛ در نت

_ اقوال متفاوتی در مورد  دالله رسوایشان کنونیز اهل بدعت _ که  
و با سنت او رهیاب  هوی اقتدا نمود به که  و ناقالن حدیث رسول حامالن

گروهی ایشان را  اند. شدند و به اصحاب حدیث مشهور گشتند، بیان داشته
را شروران نو ها  سطحی نگر و ظاهر بین، برخی آنان را مشبهة و دیگران آن

رّیه هم آنان را جبای  د و عدهنناصبی خواندایشان را پیدا و بعضی دیگر 
 نامیدند.

                                                                                                                                

این روایت را  –مؤلف  –. بنده (2/179شح اصول اعتقاد اهل انلسنة و اجلمعة )
 دانم. صحیح می

 (.107 – 105عقیدة السلف )ص  - 1
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ها  آنو  .این معایب و نواقص محفوظ و پاک و مبّرایندلیک اهل حدیث از  
 یدالیل و راست یرضایت بخش، راهای  جز اهل سنت  تابناک با سیرهنامی 

 و وحی ،به آنان توفیق پیروی از قرآن الله .ندارندقاطع، رسا، قوی و 
اقتدا  توفیق   را داده است. ترین اولیائش دنباله روی از نزدیک و دستوراتش
 در گفتاری که امتش را در آن به قول و عمل معروف دستور به رسولش 

ایشان و  نصیب کرده است. را دارد می از سخن و کار منکر برحذردهد، و  می
 یاری ،سنتشبه  پایبندی و و رهنمون شدن رسول  را در تمسک به سیرت

  کند. می
، دهند می دیگر علیه امت اسالمی فراخوانهای  امت که چنانگویم:  
چرا  اند. شوریده هستند اهل حدیث که همان مبتدع هم بر سلفهای  فرقه

که اسالم در بین دیگر امم از  همان طور .برترندها  گروهی  که آنان از همه
ما را  خواهند گواهان  قرآن و سّنت   می آنان با این کار است. االترهمه ب
که قباًل نیاکان آنان اعم از روافض، خوارج و  گونه همان .نندکار د خدشه

 چنین کردند. قدریه با گذشتگان ما یعنی صحابه
 گوید: از ابو زرعه چنین شنیدم:  می احمد بن سلیمان تستری

گیرد، به یقین  می خرده هرگاه دیدی شخصی بر یاران رسول الله 
نزدمان حّق است، در  ه این دلیل که پیامبر ب بدان که وی زندیق است.

یاران رسول جز  اند، قرآن حق است و کسانی که قرآن و سنت را به ما رسانده
پرورانند تا بدین  می را در سر سازی صحابهاعتبار بی آنان نیستند. الله 

این زندیقان و  . حال آن که خود  اعتبار کنند بی وسیله کتاب و سنت را
  .1اند اعتباری نقص و بیتر به عیب و  شایسته ،دینان بی

                                                            

 ( و دیگران. گویم: این روایت صحیح است.48ص ، خطیب بغدادی در )الکفایة - 1
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جهت روشن کردن تو گوید:  می ی شام ابن تیمیه گل سر سبد خطه 
رده گیرند و از مذهب آنان  می باید گفت: آنان که بر اهل حدیث عیب و خ 

. به همین هستند دین بی ومنافقان  نادان  ،خودجویند، بدون شک  می کناره
قتیله هنگام شنیدن ابوخبر رسید که ابن  گاه که به امام احمد دلیل آن

 از جا بر خاسته و در حال تکان اند، گوید: مردمان بدی می اسم اهل حدیث
، چرا که او ش شدمنزلوارد دین، زندیق، کافر؛ سپس  بی لباسش گفت: دادن
 .1فهمیده بودخوب را  طرف منظور
 ،امت با هشدار و بیداری دادن و تذکر انی  علمای ربّ  گونه اینگویم: آری!  

آنان بودند؛ تا های  فریبنده و نوچههای  در کمین دعوتگران گمراهی و گروه
  آنان افتند.ی  که مبادا پاکان در دام و مکر و حیله

َربا -1  کسان. بی و غ 
 به لغت"غرباء" باید از چند منظر نگریست: 

 ل: احادیث وارده در غربت و  کسی اسالم: بی او 

  اإلسالمَ  إنَّ »کند:  می و سلم روایت از رسول الله  ابو هریره
َ
 بدأ

واقعًا که اسالم غریبانه  «:رباءِ  للغُ وَب أ، فطُ غريباً كما بد يعودُ ريباً، و سَ غ
کس خواهد شد؛ خوشا به حال غریبان.  بی آغازید؛ و به زودی چون گذشته

 .3( 2(( ))چشم و دلشان روشن
 روایت دارند؛ از جمله:  در این باب تعداد زیادی از صحابه 

                                                            

 (.96/ 4مجموع الفتاوی ) - 1
از لغت )طوبی( است. تحفة األحوذی شرح ترمذی.  این تفسیر ابن عباس - 2

 مترجم.
 وی(.نو -176 – 2/175مسلم ) - 3
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بدأ » اند: ؛ که فرموده از قول رسولس حدیث عبد الله بن مسعود  - أ
 ما بَ ريباً كَ غَ  ودُ عُ يَ ريباً، و سَ غَ  اإلسالمُ 

َ
َ طُ ، فَ دأ ن قال: قيل: مَ « لغرباءِ وب ل

غریبانه آغازید؛ و به : )اسالم 1«لبايِ القَ  نَ الْنُّ اُع مِ » قال: ؟ رباءُ الغُ 
شان روشن.  کس خواهد شد؛ چشم و دل بی زودی چون گذشته

راوی گوید: پرسیده شد: غربا کیستند؟ فرمود: آنان که از اهل و 
 اند. عیال خویش دور

 هرگاه )آنان که :«د انلاُس سَ ذا فَ إِ  صلحونَ ين يُ اّلَّ »و در روایتی آمده است: 
 .2کنند( می اصالحکنند، فساد مردم 
که الله از هر دویشان  –روایت عبدالله فرزند عمر بن خطاب  - ب

  اإلسالمَ  إنَّ »: از رسول الله  -خوشنود بادا
َ
 ودُ غريباً، و سيعُ  بدأ

 «:هاحرِ إىل جُ  ةُ يَّ احلَ  أرزُ كما تَ  ديِن جَ سني املبَ  زُ أرِ دأ، و هو يَ ريباً كما بَ غَ 
کس  واقعًا که اسالم غریبانه آغازید؛ و به زودی چون گذشته بی

مار  که چنان؛ کشد می خود را در هماو میان دو مسجد  خواهد شد؛
 .3(خزد می به سوراخ خود

گوید: روزی در حضور رسول  می عبد الله بن عمرو بن عاص - ت
َربا چه  .«طوب للغرباء»بودیم که فرمودند :  الله  گفته شد: غ 

 »کسانی اند؟ فرمود: 
ُ
  ونَ احِل َص  ناٌس أ

ُ
م هُ عصيَ ن يَ سوٍء كثرٍي مَ  ناٍس یف أ

                                                            

 1بیان داشتم. (طوبی للغرباء)در کتابم  که چنانضعیف است.  - 1
 1صحیح. آدرس قبلی. - 2
 (. نووی -76/ 2مسلم ) - 3
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َ
آنان  .َبد یی مردم مردمانی صالح در میان توده: )« مهُ يعُ طُ ن يُ مَّ كرث مِ أ

 .1اند( وان آنانبه مراتب بیشتر از پیر ،کنند می انکه نافرمانی صالح
يامة وم القِ يَ  وجلَّ عزَّ  م اللُ هُ ثُ بعَ م يَ دينهِ بِ  ارونَ الفرَّ »در روایتی آمده است:  
برای حفظ دین و  – : )آنان که با دینشان2«المُ السَّ  ليهِ عَ  مريمَ  عيىس بِن  معَ 

ر مریمپسروز قیامت ایشان را با عیسی  الله .گریزند می -ایمان 
 .(گرداند می محشور
ابو  که همانند حدیث 4و انس بن مالک3روایت ابن عباس - ث

 است. هریره
بسان روایت دوم ابن  6و سهل بن سعد 5حدیث جابر بن عبدالله - ج

 . مسعود
 شنیده است: گوید که از رسول الله  می عبد الرحمن بن َسّنة - ح

قال: « لغرباءِ وب لِ غريباً كما بدأ، فطُ  عودُ يَ  مَّ غريباً، و ثُ  دأ اإلسالمُ بَ »
، اُس د انلَّ سَ ذا فَ إَ  صلحونَ يُ  ينَ اّلَّ »قال:  ؟رباءُ ن الغُ و مَ  اللِ  يا رسوَل قيل: 
، يُل السَّ  وزُ ا َیُ كمَ  إىل املدينةِ  نَّ اإليمانُ ازَ نحَ ه ََل دِ يَ فىس بِ ی نَ و اّلَّ 

ی نَ   ةُ يَّ احلَ  رزُ أا تَ كمَ  يِن املسجدَ  نيَ ا بَ إىل مَ  زنَّ اإلسالمُ أرِ ده ََل يَ فىس بِ واّل 
سپس همچون گذشته  .)اسالم غریبانه شروع شد :«حرِهاإىل جُ 

                                                            

 3ام. توضیح داده (طوبی للغرباء)با مجموع اسنادش صحیح است. در کتابم به نام  - 1
 4ضعیف. همان.  - 2
 5ضعیف. قبلی.  -4
 6همان. شود.  با مجموع سند صحیح می - 4
 7ضعیف. آدرس قبل.  - 5
 8ضعیف.  - 6
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چشم و دل غریبان روشن. راوی گوید: شخصی  .شود می غریب
که چون  نآنا فرمود: غرباء چه کسانی اند؟ !الله گفت: ای رسول

کنند. قسم به ذاتی که جانم در دست  می مردم فاسد شوند اصالح
 سیل پیش که چناند رفت اهایمان به سوی مدینه پیش خو ،اوست
، اسالم به سوی ذاتی که روحم در دست اوست به سوگندرود؛ و  می

 .1خزد می اشبه سوی النه که مار  گونه همان ؛خزد می دو مسجد
نة سعید بن ابی وقاص - خ  روایت نیز همانند عبدالرحمن بن َسّ

 .2کند می
إِنَّ »کند:  می روایت  از قول رسول الله عمرو بن عوف مزنی - د

ِرُز إِىَل احِلَجاِز 
ْ
يَن ََلَأ يُن ِمَن ادلِّ ِرُز احلَيَُّة إِىَل ُجْحرَِها، َوََلَْعِقلَنَّ ادلِّ

ْ
َكَما تَأ

 َغِريبًا َوَيرِْجُع 
َ
يَن بََدأ ِس اْلَبَِل، إِنَّ ادلِّ

ْ
ْرِويَِّة ِمْن َرأ

ُ
احِلَجاِز َمْعِقَل اْل

فَْسَد انلَّاُس ِمْن َبْعدِ 
َ
يَن يُْصِلُحوَن َما أ ِ ي ِمْن َغِريبًا، َفُطوَب لِلُْغَرَباِء اّلَّ

مار به النه  که چنانآورد  می )براستی که دین به حجاز پناه «: ُسنَِِّت 
نفوذ  ی حجاز را به عنوان دژ و قلعه ،بدون شک دین .خزد می اش

ه را به ی کو کوهی قلهی  همان طور که بز ماده .گزیند می ناپذیر بر
 دین با غربت شروع شد و دوباره غریب .گزیده استعنوان قلعه بر

مردمان  هر گاهکه  ،کسان روشن. آنان بی شود، چشم و دل می
 .3کنند می ت عملتباهی کشند، به سنّ  به رام تاز سنّ ای  پاره

                                                            

 . این روایت، با الفاظ صحیح دیگری آمده است. 10ضعیف. قبلی.  - 1
  11صحیح. همان. - 2
 13"ضعیف جدا". بسیار ضعیف. قبلی.  - 3
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، 2، سخاوی1سیوطی که چنان(( متواتر است.  در کل، حدیث )) غرباء
ماری)!(   .دنگوی می رحمهم الله 4، کّتانی3غ 

  :))دوم: تفسیر ))غرباء 
 آمده است که آن را تفسیر ))غرباء(( جدا توضیحاتیمورد لغت در  
 ای قطعی برسیم:  تا به نتیجه چیدمها را کنار هم  بنده آناما  کند می

1-  َّ  : بائل((من القَ  اعُ ))الْنُّ
چون  و بس.ام  دیده این الفاظ را فقط در روایت عبدالله بن مسعود

س   چرخد و او می بن َسبیعی مدار آن بر ابی عبدالله اسحاق
ّ
 5"مختلط "مدل 

 است.
 : ((اُس د انلَّ سَ ذا فَ ون إِ صلحُ يُ  ينَ ))اّلَّ  -2

ا سند صحیح روایت شده ب این الفاظ در حدیث عبدالله بن مسعود
بن سلیم صواف روایت شده است توسط بکر  و در روایت ابوهریره است.
همین شخص  ازدانند. و نیز  می برمعت ن شخص ضعیف است، ولی او رایکه ا

ثابت است. در روایت جابر بن نیز  حدیث سهل بن سعد ساعدی
کاتب  - وی است. نقل شدهکاتب  لیث  با سند عبدالله بن صالح، عبدالله
در شود.  می عنوان شاهد از او کار گرفتهاما به  .هم "ضعیف" است -لیث 

                                                            

 (.180/ 2 راویلتدریب ا - 1
 (. 114ص ، مقاصد الحسنة - 2
 زده است.( 114ص ، مقاصد الحسنة)در تعلیقی که بر  - 3
 (. 35 – 34صر، نظم المتناث) - 4
ی که عیب سند را بپوشاند تا خواننده یراوبه تدلیس: تاریک کردن جریان کار.  - 5

ط از إخَتَلَط  ،متوجه عیب مذکور نشود  : به گرفته شده است مدل س گویند. مختل 
 .کند. مترجم معنای قاطی کرد. یعنی راویی که الفاظ حدیث را با هم قاطی می
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ی اسحاق بن عبدالله بن ابی فروة  به وسیله روایت عبدالرحمن بن َسنة
با سند  در حدیث سعد بن ابی وقاصآمده است که وی "متروک" است. 

 یحیی بن سعید با سند ضعیف 1"در " مرسل  صحیح روایت شده است. و 
 فوقکه الفاظ  ،رسیم می به این نتیجه ارائه شدهبا توضیحات  است. مذکور
 است. و ثابت صحیح
  صاحلونَ  ))أناٌس  -3

ُ
 :هم((طيعُ ن يُ مَّ مِ  هم أكرثَ عصيَ ن يَ مَ سوء كثري  ناسیف أ

آنان که نافرمانی  .َبد یمردمی  مردمانی صالح در میان توده)
 .اند( به مراتب بیشتر از پیروان آنان ،کنند می صالحان

آمده است و  ی فوق در حدیث عبدالله بن عمرو بن عاص جمله
 باشد. می صحیح

اصل و  بی احادیث و آن را در باب شدهدچار سوء تفاهم سبکی عالمه 
ضمن توضیحی در مورد ابو عبدالله حامد  حیاء علوم انلدین((إ))اساس کتاب 

 .2غزالی ذکر کرده است
خصوصًا که این روایت در کتاب  .و خیالی بس ناپسند است کار وهماین 

 آمده است. مسَند امام احمد
 بِ  كونَ سِ مَّ تَ م المُ ))هُ  -4

َ
اند  آن چیزی )آنان متمسکین به :يه((لَ م عَ نتُ ما أ

 .(که شما بر آنید

                                                            

روایتی که روای در آن اسم صحابی را حذف کند و سخن "تابعی" را مستقیمًا و  - 1
 سلم نسبت دهد.   گری صحابه به رسول بدون واسطه

 (. 145/  طبقات الشافعیة) - 2
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))إحیاء علوم انلدین((این مطلب را غزالی در کتاب 
حافظ آورده است.  1

 بیان داشته است که ((غرباءرا در توضیح )) سخنگوید: این  می عراقی
 .نیافتمو مدرکی دلیلی  برایش اصالً 

))احیاء علوم اصل و اساس کتاب  بی سبکی هم آن را در باب احادیث

 .2مون شخصیت غزالی ذکر کرده استاحی پیریضمن توض انلدین((
 اند. ویم: همان طور است که آن دو گفتهگ
  بِن عيىَس  معَ  القيامةِ  وجل يومَ عزَّ  اللُ  همُ بعثُ دينهم يَ بِ  ارونَ ))الفرَّ  -5

برای حفظ دین و ایمان  –آنان که با دینشان ) :(( المالسَّ  ليهِ عَ  مريمَ 
 پسر مریمروز قیامت ایشان را با عیسی  الله .گریزند می –

در حدیث عبدالله بن عمرو باسند ضعیف آمده (.گرداند می محشور
 است.

 :َّت((ن سنَّ ن بعدی مِ مِ  انلاُس  ما أفسدَ  صلحونَ ين يُ ))اّلَّ  -6
 . 3است روایت شدهدر حدیث کثیر بن عبدالله از پدرش از پدر بزرگش 

ِ  يزيدونَ  ينَ ))اّلَّ  -7  ،مردم کمبود: آنان که در هنگام ((انلاُس  قَص نَ  ذاأ
 شوند. زیاد می

 به صورت مرسل در روایت مطلب بن حنطب مذکور است.
كذا و كذا: إنه  جل یف َحِّ قال للرَّ َف؟ كيالل  قالوا يا رسوَل )) -8

باشند؟ فرمود:  چگونه غریب می : )گفتند: ای رسول ((ريُب غَ 

                                                            

1 - (1 /8 .) 
 (.145/ 4"طبقات الشافعیة" ) - 2
 ". ة  رَّ َم ب   اه  " َو  - 3
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فالن و فالن جا غریب ی  منطقهدر  آن مردشود  گفته می که چنان
  .(است

  به صورت مرسل ثابت است. این الفاظ از روایت حسن بصری
 نيَ حِ  نةِ السُّ بِ  عملونَ يَ  تکُ، ويُ  نيَ حِ  اللِ  كتاِب ين يمسكون بِ ))واّلَّ  -9

((طفَ تُ 
ُ
پایبندی  _: )آنان که پایبند به کتاب الله هستند در زمانی که أ

_ شود می موشخابه زمانی که  ،حدیثو به  شود. می به آن ترک_ 

 .(کنند می عمل ،_  گردد می متروک
 دیده شده است. از روایت بکر بن عمرو المعافری 1 به صورت ))معضل((

رونَ ، و َل يُ اللِ  يِن یف دِ  مارونَ ))َل يُ  -10   كف 
َ
در ): بذنٍب(( هل القبلةَ أ

 تکفیر گناهیشوند و اهل قبله را به سبب  نمی دین الهی دچار تردید
 .(کنند نمی

 آمده است. 2( ))واه جداً ی  با درجه انس و واثله روایت ابو درداء، در 
، تمام تفاسیری که برای لغت 3مرفوع در کل باید گفت: به جز دو تفسیر

 باشند.  نمی رباء(( آمده است، صحیح))غ  
 .((انلاُس  إذا أفسدَ  يصلحونَ  ينَ ))اّلَّ  -1

                                                            

سند آن دو راوی یا بیشتر به صورت متوالی افتاده باشد.  دربه روایتی گویند که  - 1
 مترجم.

های صادره در درجه بندی حدیث، در کتب علوم الحدیث است و به  یکی از حکم - 2
 باشد. مترجم. معنای ))بسیار پوچ و خیالی(( می

نسبت داده شود. پیامبر  رفیع به قول یا سخنی ))مرفوع(( گویند که به مقام   - 3
ممکن است این نسبت دادن صحیح یا ضعیف باشد. ولی در این جا همان حال 

 مرفوع متصل صحیح، منظور است. 
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ن مَّ مِ  عصيهم أكرثَ ن يُ ، مَ كثريٍ  سوءٍ  أناٍس  ِف صاحلونَ  ))أناٌس  -2
 .طيعهم((يُ 

  :مغایرتی  ،ی منصوره ی ناجیه و طایفه آیا میان غرباء، فرقهسوم
 وجود دارد؟

 هیچ فرقی وجود ندارد. چرا که همگی یک حقیقتفوق ات میان مسمیّ 
 .است علمای سلفسخن، اعتقاد این  اند. واحد
 –))سیعود غریبًا((   اللهی رسول  معنای فرمودهگوید:  می امام آجری 

شوند و در پی  می های گمراه کننده زیاد این است که خواهش –والله اعلم 
روند؛ حق گرایان، آنان که پایبند شریعت  می راهه بی آن مردمان زیادی به

  که رسول اللهای  یا نشنیدهآ مانند. می اسالمی هستند در بین مردم غریب
«: دَاحِ ار إَل وَ  انلَّ ها یِف ُُك  رقةً فِ  وسبعنيَ  الٍث  ثَ َّت لََع امَّ  ُق فَت تَ »فرماید:  می

 اند.  شود؛ جز یکی همه در آتش می فرقه پراکنده 73)امت من به 
 مَ »ی ناجیه چه کسانی هستند؟ فرمود:  گفته شد: فرقه

َ
اَلوم  ليهِ ا عَ نَ ا أ

 .1ن چه من و یارانم امروز بر آنیم(آ «:وأصحاَب
گروه نجات  –ناجیه ی  غرباء را به فرقه آجریگویم: دیدید که امام 

 تفسیر نمود. -یافته
ی شبهات  نویسد: مسلمانان به سبب فتنه می حافظ ابن حجر حنبلی 

 ،برخی. اند و دسته دسته شدند متفرق گشتهگمراه کننده های  و خواسته
به بعد از این که برادرانی یک دل بودند، و  برخی دیگر را کافر خواندند

جز ها  از تمام این گروه شدند.ل بّد مهم  یا روی روو احزابی ها  و گروهها  فرقه
چنین  فرقه ناجیه، کسی دیگر نجات نیافت. آنان که پیامبر امین 

                                                            

 (.27ص ، صفة الغرباء من المؤمنین ) - 1
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 مِ  طائفةٌ  زاُل َل تَ »خواندشان: 
ُ
م هلَ ذَ ن خَ هم مَ ُضُّ َل يَ  قِّ لَع احلَ  َّت ظاهرينَ مَّ ن أ

_  بر دشمنان )مدام بخشی از امتم با حق _ «:كم كذلو هُ  اللِ  أت أمرُ  يَ َّتَّ حَ 
تا  ؛رساند نمی زیانی ایشانبه  ،داردهرکس سودای نا امید کردنشان  اند. پیروز

 1اند. گونه )استوار( که دستور الله )در بر پایی قیامت( بیاید و آنان همین
ی  کسانی که در هنگامه اند: آنان غربای مذکور در احادیث آخر الزمان 

نابود شده توسط مردم را های  آنان که سنت اند. گرانفساد مردمان، اصالح 
 گریزند. ها می همانان که به خاطر حفظ دین از فتنه کنند. می احیاءدوباره 

که تعدادشان کاسته  غربایی اند. شدهبیرون اهل و عیال خویش ربایی که از غ
درست  د.نشو نمی در بعضی قبایل هیچ یک از آنان یافت که آنتا  شد

ائمه این حدیث را  که اسالم گرایان ابتدای رسالت چنین بودند. گونه همان
  اند. چنین تفسیر نموده

ريباً و غَ  سالمُ دأ اإلِ بَ » :یتیم عرب ی  در توضیح فرموده امام اوزاعی 
 دَ ما بَ غريباً كَ  ودُ عُ يَ سَ 

َ
 ، گوید: این کالم نه بدین معنا است که اسالم نابود«أ

کسی دیگر  ،ردتا جایی که جز یک مَ  .شود می شود، بلکه اهل سنت غریب می
 ماند. نمی در شهر و کشور

ت: این معنا یعنی، تعریف و تمجید اهل سنت به صفت ))غربت  لَّ  و ق 
 حسن بصری .((، در کالم سلف به کثرت یاد شده استکسان  اندک بی

ه گر مهربانی کنید کییکدگفت: ای اهل سنت به  می به یاران خویش چنین
 . شمایان را رحمت کناد الله .مردمان هستیدترین  شما از اندک

اما کسانی که  .ت وجود نداردسنّ از تر  گوید: غریب می یونس بن عبید 
 اند. کس تر بی سّنت شناسند از خود می راآن 

                                                            

 .(27 -22کشف انلکربة فی وصف حال أهل انلغربة ) - 1
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گوید: یکدیگر را نسبت به اهل سنت وصیت کنید که  سفیان ثوری
 اند. کسان بی آنان
و یاران  ت، راه و روشی است که رسول الله منظور این ائمه از سنّ  

 .واتهَ هات و َش ب  سالم و محفوظ از ش   اند. بودهبر آن  جان فدایش
می گوید: اهل سنت کسی است به همین منظور فضیل بن عیاض 

 . بشناسد ،خورد می حاللی را که و روزی که رزق
ی  و صحابه سنت رسول اکرم های  چرا که از بزرگترین ویژگی

 حالل خوری است. گرانقدرش
ت در عرف علمای معاصر اهل حدیث این مفهوم را به خود لیکن سنّ  

گرفته است: اعتقاداتی که از شبهات سالم و محفوظ مانده باشد. خصوصًا در 
های آسمانی، پیامبران علیهم  مسایل ایمان به الله تعالی، مالئکه، کتاب

همچنین در مسایل قضا و قدر و فضایل الصالة و السالم و روز قیامت. 
 . صحابه
زیرا بسیار حایز  ت نوشتند.به اسم سنّ ها  کتاب ،پیرامون این علمن آنا 

 پرتگاه هالکت قرار دارد.ی  اهمیت است و مخالف آن بر لبه
وش  سالم از شبهات و شهوات. راه و ر :ت کامل عبارت است ازاما سنّ  
که حسن بصری، یونس بن عبید، سفیان ثوری، فضیل بن عیاض  گونه همان

ت در آخر الزمان به از همین رو اهل سنّ  اند. و دیگران رحمهم الله گفته
  چرا که غریب و اندک هستند. اند. کسان توصیف شده بی غریبان و
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ی  غربا را همان فرقهبدون هیچ تفاوتی  گویم: ببین چگونه ابن رجب
  .1کند می منصوره محسوبی  ناجیه و طایفه

 اهل حدیث:  -3
 باید از چند منظر نگریسته شود:  حدیثسخن در وصف اهل 

o ی  ی ناجیه و طایفه یک: همسویی اهل علم و ایمان بر تفسیر فرقه
 منصوره به اهل حدیث.

 هستی، نیک بدان اهل علمال حقیقت که دنب یمحقق و پژوهشگر آقای 
ی پیروز  نجات یافته و طایفه القول گویند: اهل حدیث همان گروه فق  متّ 

 است.
گروهی از علمای مورد نظر  رعب آوربه لیست شگفت انگیز و  اکنون 

و آهسته آهسته رفتن  آنانراه جز پیروی از راهی یقینا گاه  آن .نگاهی بینداز
آنان  نخواهی یافت.ها  ی آن در پی ایشان و دنبال روی از فهم و اندیشه

دین رب العالمین هستند. کسانی که قرآن در موردشان سخن رانده  نحامال
 ت با آنان بر پا ایستاد و آنان با سنت.. سنّ اند است و آنان به قرآن سخن رانده

 را به نادانی و سبک مغزی زده است: خود هر کس جز راه آنان برگزیند 
 هجری. 181. متوفای -- عبدالله بن مبارک -1
 هجری. 234 . متوفای--علی بن مدینی  -2
 هجری.  241. متوفای --احمد بن حنبل  -3
 هجری. 256. متوفای --محمد بن اسماعیل بخاری  -4
 هجری. 258. متوفای --احمد بن سنان  -5

                                                            

نماید.  یکی محسوب می ،ی ناجیه و طایفه منصوره را بدون هیچ فرقی فرقه گونه این - 1
دهد. این کار رّدی است بر آنان که  فرقه ناجیه را شرح می ،حدیث طایفه منصوره با

 فرق قایل هستند.  واژهمیان این دو 
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 هجری. 267متوفای . --عبدالله بن مسلم بن قتیبه  -6
 هجری. 276. متوفای --محمد بن عیسی ترمذی  -7
 هجری. 354. متوفای --حمد بن حبان م -8
 هجری. 360. متوفای --محمد بن حسین آجری  -9

 هجری.  405. متوفای --محمد بن عبدالله نیشابوری )حاکم(  -10
 463. متوفای --احمد بن علی بن ثابت خطیب نیشابوری  -11

 هجری.
 هجری. 516. متوفای --مسعود بغوی حسین بن  -12
 هجری. 597. متوفای --عبدالرحمن بن جوزی  -13
 676. متوفای --ابوز کریا یحیی بن یحیی بن شرف نووی  -14

 هجری.
 728. متوفای --احمد بن عبدالحلیم بن تیمیه شیخ االسالم  -15

 هجری.
 هجری. 790. متوفای --اسحاق بن ابراهیم شاطبی  -16
 1هجری. 852. متوفای --سقالنی احمد بن علی بن حجر ع -17
ی  فرقه اند: صراحت گفته همه و بسیاری دیگر غیر از ایشان بتمام این ائ 

 آنانبا گفتار و با اذن الهی هر کس  اند. ناجیه و گروه پیروز همان اهل حدیث
چگونه ممکن  شود. نمی مراهرهنمون شود و بر آثار ایشان گام نهد، هرگز گ

                                                            

انلآلنلی املنثوِة فی أوصاف )نام  هاقوال این علما را با حواله به مصادر آن در کتابم ب - 1

ام. همچنین برادر بزرگوار شیخ ابو محمد ربیع بن هادی  آورده (انلطائفة املنصوِة

 (أهل الدیث هم انلطائفة املنصوِة و انلفرقة انلناجیة)مدخلی حفظه الله در کتابش به نام 
 شرح و بسط داده است.



 89  شده یاری حزب و روزیپ گروه ت،یسلف

 

سیه روز که همنشین آنان اند  این علما کسانی که آن است َره گم کنند حال
 .گردد نمی و بدبخت

عالوه بر کند:  می قلناتفاق علما در این مورد را چنین  امام نووی 
بارزی های  در حفظ علم نشانه، ومشهود یفضایل دارای ذاتاً  آنان این مطلب،

ن مِ  طائفةٌ  زاُل َل تَ »آمده است:  هستند. در بخاری و مسلم از رسول الله 
َ ذَ ن خَ هم مَ ُضُّ َل يَ  قِّ  احلَ لََع  رينَ اهِ ِت ظَ أمَّ  گروهی از امت من به  مدام) «:مهُ ل

یشان زیانی به ااند و نومید کنندگان  ی حق غالب و پیروز وسیله
 .1(رسانند نمی

تمام علما یا جمهور ایشان بر این باورند که اهل حدیث حامالن و ناقالن 
 اند. حدیث
o  :2؟چه کسانی هستند ،اهل حدیث سلف  دو : 
ی  قدم به قدم طبق برنامهدر تمسک به کتاب الله و سنت آنان که  

گام  ،و تابعین رحمهم الله که به نیکی از آنان دنباله روی نمودند صحابه
حال  اند. بر هر سخنی ترجیح دادهن که قرآن و حدیث را همانا اند. برداشته

خالق و اخواهد در بحث عقیده باشد یا عبادت، یا بازرگانی و تجارت، یا  می
 سیاست یا هر ریز و درشت دیگری که به شؤون زندگی مربوط است.

که اند  ثابت و استوار بر همان ،اند که در اصول و فروع ایشان کسانی 
 خود محمد عربی ی  وحی بر بنده و رسول و برگزیدهی  به واسطه الله
  است. فرستادهفرو 

                                                            

 .(1/17، هتذیب األسمء و انللغات) - 1

شیخ ربیع بن  ندارجمی برادر  نوشته (مکانة أهل الدیث)برگرفته از نوشتاری به نام  - 2
 . -حفظه الله -مدخلی  هادی
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که با تمام تالش و کوشش و عزم و ثبات و هستند گرانی  دعوتآنان  
  خوانند. می به کتاب الله و سنت رسول الله فرا، با قول و عمل ،راستی
بر فراز و بلندای  و هو مشّقات علمی فائق آمدها  که بر سختیهمانان  

و تفسیر  باطلاهل  خود بی ادعای افراط گران، تحریفکه  حق ایستادند
 خرد را از دین بزدایند. بی جهال
اعم از معتزله،  ،منحرف از منهج صحابههای  مردانی که با تمام فرقه 

که  جئه، صوفیان، باطنیان و هر آن کسجهمیه، خوارج، شیعیان رافضی، مر
نبرد و  اند، و در هر زمان و مکانی در پی هوی و هوس از حق کج شده است

  .کند نمی سرزنش هیچ مالمتگری در آنان تأثیر و کنند. می کارزار

ْ وَ ﴿: ق کردن قول اللهکه در محقَّ اند  آنان کسانی  ُموا َۡبلي  ٱۡعَتصي ي ِبي  ٱّللذ
 ْٗۚ قُوا د، و یسمان الهی چنگ زنیو همگی به ر): [103]آل عمران:  ﴾ََجييٗعا َوََل َتَفرذ

 کوشند. ، می(دینده نشوکپرا

يينَ فَۡلَيۡحَذري ﴿دهند:  را تطبیق می اند که این قول الله کسانی  ٱَّلذ
ي  ۡمريه

َ
مٌ  ۦٓ َُيَاليُفوَن َعۡن أ ۡلي

َ
يَبُهۡم َعَذاٌب أ ۡو يُصي

َ
يَبُهۡم فيۡتَنٌة أ ن تُصي

َ
پس ): ﴾٦٣أ

ا به یشان رسد یی بدیه مبادا بالکنند بترسند ک ه از فرمان او تمّرد میکسانی ک
 .(گرفتار شوند کعذابی دردنا

يُمۡؤميٖن َوََل ُمۡؤميَنٍة إيَذا قَََض ﴿ للهی ا و این فرموده  ُ َوَما ََكَن ل  ٱّللذ
ن يَُكوَن لَُهُم  ۥٓ َورَُسوُلُ 

َ
ۡمًرا أ

َ
ۡمريهيۡم   ٱۡۡليََيَةُ أ

َ
چ مرد و یو ه): [36]األحزاب:  ﴾ميۡن أ

اری فرمان دهند، برای آنان در کاش به  و فرستاده اللهه چون کزن مؤمنی را نرسد 
 .(باشداری یارشان اختک

 ولشسلله تعالی و رادر مخالفت با اوامر دورترین  مردم لذا ایشان  
  دارند. بس درازای  فاصله آشکار و پنهانهای  فتنه باباشند. و  می
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َٰ ﴿این آیه است:  آنان که دستور و قانونشان  يَك ََل يُۡؤميُنوَن َحَّتذ فََٗل َوَربز
يُموَك فييَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُثمذ  ا قََضۡيَت  ُُيَكز يمذ هيۡم َحرَٗجا مز نُفسي

َ
ٓ أ ْ ِفي ََل ََييُدوا

ْ تَۡسلييٗما يُموا پس نه! به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن ) :[65]النساء:  ﴾٦٥َويَُسلز
حقیقی نخواهند بود، مگر آنکه تو را در آنچه میان خود نزاع واختالف دارند به 

دشان هیچ دل تنگی و ای دروجو داوری بپذیرند؛ سپس از حکمی که کرده
 .(ناخشنودی احساس نکنند، وبه طور کامل تسلیم شوند

 که شایسته آن دو است. گونه آندانستند. قدر و منزلت قرآن و سنت را  
ای  و سینه با خوشنودی کامل مقدم داشتند.ها  را بر گفتار کل انسانها  آن

در عقاید قضاوت و داوری را به آن سپردند.  ،اکراهیباز بدون هیچ دلتنگی و 
کاماًل تسلیم خویش و باورها، عبادات، معامالت، اخالق و تمام شؤون زندگی 

 شدند.   و رسول گرانقدرش الله
را عامل  چنان وسیع شد که هزاران عالم   ،اهل حدیث سلف  ی  دایره 

برگ  برگ است.نموده  ثبتشان را  تاریخ نامی  گشت. آنان که حافظهشامل 
 د.شدنبا علم و عمل و فضل خویش سروران زمانه  .تاریخ پر از یاد آنان شد

جز رجوع به ای  اطالع یابد، چاره افرادحقیقت این از  خواهد می هرکس 
 گذشته ندارد. های  کتاب

 این هم طبقات آنان: بفرمایید!
که به ایشان ایمان آوردند، وجود مبارک  اصحاب رسول الله  -1

–اند  و با ایمان دار فانی را وداع کرده مالقات نمودندرسول اکرم را 
دیگر  ،در پی آنانو در رأس آنان خلفای راشدین قرار دارند؛  .- 

 ده یار بهشتی.
تابعین بزرگوار رحمهم الله که پیشگام آنان، اویس قرنی، سعید بن   -2

یر، سالم بن عبدالله بن عمر، عبید الله بن عبدالله مسیب، عروة بن زب
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بن عتبة بن مسعود، محمد بن حنفیة، علی بن حسن زین العابدین، 
قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق، حسن بصری، محمد بن سیرین، 

 باشند.  می عمر بن عبدالعزیز و محمد بن شهاب زهری
مالک ها  آناتباع تابعین )پیروان تابعین( رحمهم الله که پیشاپیش   -3

ی هاللی و لیث بن  بن انس، اوزاعی، سفیان ثوری، سفیان بن عیینه
 سعد هستند.

پیروان اتباع تابعین رحمهم الله که جلودار آنان عبدالله بن مبارک،   -4
 باشند. می وکیع، شافعی، عبدالرحمن بن مهدی و یحیی قطان

ی اساتید خود راه  که بر منهج و برنامهرحمهم الله شاگردان ایشان   -5
در صدر ایشان احمد بن حنبل، یحیی بن معین و علی بن  وپیمودند 

 درخشند. مدینی می
رحمهم الله که پیش قدم آنان بخاری،  ،شاگردان این شاگردان  -6

 هستند.مسلم، ابو حاتم، ابو زرعه، ترمذی، ابوداود و نسائی 
گام های بعدی در کانال و مسیر این بزرگان  آنان که در طول نسلسپس  

برداشتند. همانند: ابن جریر طبری، ابن خزیمه، ابن قتیبه دینوری، خطیب 
ری، عبدالغنی مقدسی، ابن صالح، شیخ االسالم ابن  بغدادی، ابن عبد البر َنم 

 .-الله  رحمهم –تیمیه، مّزی، ابن کثیر، ابن قیم جوزی و ابن رجب حنبلی 
بعد آنان که در پی ایشان آمدند و بر نقش گامشان در تعهد و پایبندی به  

دستور الهی در برپایی  زمانتا  کتاب الله و سنت مبتنی بر فهم صحابه
 تا که آخرین نفر آنان با دجال نبرد خواهد کرد. .پا نهادند ،قیامت
بدون  افراد است.این  اهل حدیث، منظورمان گوییم: سلف   می قتیوحال  

 ،شک این نسبت دادن هرگز حقیقی نیست مگر زمانی که عمل مدعیان آن
  باشد. مطابق با منهج نبوی 
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ی  کاهنده ،-سلفی -آیا هیچ خردمندی تصور خواهد کرد که این نسبت
یا به مجرد ادعا  ؟باشدشکی ی  زایل کنندهتواند  می یاباشد؟  انسان لغزش

و دچار نوسان  منهج در مسیرفراز و نشیب  گرداند؟ می فضیلتی را محقق
 مثمر ثمر است؟ برنامه، در گرفتن و رد کردن شدن

با اسالم صادق  خویش خواهد در ادعای می این انتساب از مدعیانش
  باشند تا حرفشان تأیید شود.

متوالی هرگز ادعای کسی در این انتساب های  در گذر تاریخ و نسل 
 سلوک، به منهج نبوی متصل باشد و عقیده،شود مگر این که  تصدیق نمی
و تا مالقات با  .شود برداشت و عرضهش فقط از این برنامه روش و عبادت

 پروردگارش فقط به این منهج وفادار باشد.
رحمت الله بر شیخ االسالم ابن تیمیه بادا که تمام این مفاهیم را در  

ما آنان را که فقط بر نموده است:  گران سنگ بدین صورت خالصهای  چکیده
خوانیم.  نمی کنند اهل حدیث می شنیدن و نوشتن و روایت حدیث اکتفا

ها  انسانترین  که در ظاهر و باطن مستحقاند  آناناز اهل حدیث  بلکه منظور
و درون  ظاهرآنان به حدیث درترین  در حفظ، شناخت و فهم  حدیث، و عامل

 .1خوانیم می اهل قرآن همهمچنین آنان را  اند. خویش
و  دودر آن  ، پژوهشترین ویژگی آنان ، محبت به قرآن و حدیث کوچک 

  است.ها  عمل به مقتضای آن ومعانی آن 
ّهاد و پارسایان فقهای اهل حدیث از دیگر فقها   به سنت پیامبر  و ز 
گاه  هستند.تر  صادق  در پیروی از رسولها  از پرهیزگاران دیگر فرقه .تراند آ

تر به سیاست نبوی بوده و  ستحقامرای اهل حدیث از دیگر فرمانروایان م

                                                            

 (.4/95 مجموع الفتوی - 1
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 عموم اهل حدیث از دیگر مردمان حق دارتر به دوستی و مواالت با رسول  
 است. بدیل  بی

o ک:رسه: تذکری به هر خردمند  زی 
به  که ؟کنید نمی را به قرآن منتسب اگر اعتراض شود که چرا خویش

 اهل قرآن ؟ ویند:گ شما
ای عالمه بزرگوار ابو القاسم هبة الله بن حسن  گویم مگر نشنیده 

هر کس معتقد به مذهبی گوید:  می نظیرش چه در کتاب بی اللکائی
 او استنادی  شود و به اندیشه می منتسب و مذهبباشد، به بانی آن فکر

اهل حدیث، ی  چرا که صاحب گفتار و اندیشه. اهل حدیث به جر کند. می
شوند و به احادیث  می نسبت داده این بزرگوارباشد و به  می رسول الله 
، شکایت و قضاوت را جویند می ، به وی استداللکنند می استناد نبی اکرم 

نماید، به این کار افتخار  می اقتدااو ، به فکر و اندیشه دادند  به او رجوع می
 تشبر دشمنان سنّ  سول الله به ر آناننزدیک بودن نموده و به دلیل 

 کیست که در شرف نیک نامی و یاد بود با آنان برابری کند. برند. می یورش
 1؟!و در میدان فخر و بزرگی و شهرت بر آنان مباهات کند

قرآن و سنت را  آنان که چرا ن و سنت گرفته شده استنام آنان از قرآ 
ق نموده هم اسمشان  اند، آن را اخذ کردهکه اند  یا این که فقط آنان اند، مَحقَّ

"حدیث" این انتسابشان به علت  شود. می به قرآن و هم به سنت منتسب

ُ ﴿فرماید:  در کتاب خود چنین می است که الله ۡحَسَن  ٱّللذ
َ
َل أ نَزذ

يثي  در این جا "حدیث"  .)الله نیکوترین سخن را فرو فرستاد(: [23]الزمر:  ﴾ٱۡۡلَدي
لذا آنان حامالن و اهل قرآن اند؛ قاریان و حافظان  به معنای قرآن است.

                                                            

 .(25 – 1/23شح اصول اعتقاد اهل انلسنة واجلمعة )هجری. در کتاب  418متوفای  - 1
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منسوب هستند. چرا که ناقالن و  و نیز به حدیث رسول الله  اند. قرآن
به هر دو معنا نام شایستگی را دارند که این  دون شکب اند. حامالن حدیث

زیرا مردم قرآن و سنت را از آنان  "اهل حدیث" بر آنان نهاده شود.
گذشته های  نه در قرن اند. فتهایشان پذیرای بررا ین دو نام او اند  آموخته
که یک مبتدع در رأس آموزگاران و ایم  و نه در عصر حاضر دیدهایم  شنیده

یا مردم در طول تاریخ از اهل بدعت چیزی آموخته  معلمان قرآن قرار گیرد.
ت نبوده اسدر ایام گذشته هیچ مبتدعی پرچمدار روایت سنت نبوی  باشند.
  .1در دین و شریعت به آنان اقتدا نکرده است کسو هیچ 

                                                            

راند که اسالم در آن با غزت و شوکت بود. علم  ای سخن می از زمانه اللکائی - 1
ها به آن نرسید.  بود. هرگز دست بدعتی و نفوذ ناپذیربوده نبوی دارای استحکامات 

اهل کینم و شاهدیم تعداد زیادی از  سپری میرا لیک امروز در دوران غریت زندگی 
کنیم و دچار  اند. تعجب نمی اند و به تدریس حدیث نبوی مشغول قاریان قرآن بدعت

وحشت و نگرانی نخواهیم شد. چرا که توجیه این کار را در سنت صحیح مطهر 
خبر داده صد در صدی از این حقیقت  سراغ داریم. پیامبر اکرم  الله  رسول

سراغمان آید و با رحمت خود پوششمان دهد. لذا بر  است. مگر این که لطف الله
گاه باشند و نیک بدانند که از چه  دانش جویان علوم شرعی است که از این حقیقت آ

إن من أَشاط »فرماید:  می گیرند. براستی که رسول الله  کسی دینشان را می
)یکی از عالئم قیامت این است که علم در  «:الساعة إن يلتمس العلم عند اْلصاغر

 ( آورده است. و اللکائی61صالزهد )نزد کوچکان جستجو شود( ابن مبارک در 
با سند ابن لهیعة از بکر بن سوادة از  (102 شح أصول اعتقاد أهل انلسنة و ا جلمعة)در 
 میه جمحی به صورت مرفوع آورده است. ابو أ

گویم: این سند صحیح است؛ زیرا اگر ابن لهیعه از "عبادله" روایت کند، روایتش 
ابن مبارک گوید:  صحیح است. همچنین هرگاه ابن مبارک از آنان روایت کند.

با الفاظی که  همچنین حدیث ابن مسعود همان اهل بدعت هستند. "اصاغر"
حکم "حدیث مرفوع " است، شاهدی بر این حدیث است. چرا که خواهد آمد و در 
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 برای این گروه اسالم رای  بهرهسهم و را زیبد که  اللهها  ستایشی  جمله 
 جامع،های  با اعطای بهره را به معنای واقعی کلمهو آنان  عطا نمودکامل 

                                                                                                                                

َل يزال انلاس خبري ما أتاهم العلم »توان از روی عقل و اجنهاد چنین حرفی زد :  نمی
و أكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل إصاغرهم فذلک حني  جمن أصحاب ُممد 

ی، به مردم برسد، بزرگان علم و  ل)مادامی که علم از جانب اصحاب رسو «:هلكوا
( مورد تعلیم ، اهل بدعتاند. و چون از سوی اصاغر )کوچکان کم علم در خیر و نیکی

( و 101(، و اللکائی )851اند(. ابن مبارک ) قرار گیرند، آن وقت است که هالک شده
 دیگران.

یمل هذا العلم من لکِّ خلف » اند: نفرموده رسول الله  مگراگر اعتراض شود: 
این حامالن ) «:ينفون عنه حتريف الغالني، و انتحال املبطلني و تأويل اْلاهلنيعدوُل، 

گران، ادعای  افراطتحریف د و باشن میعصر بعد از عصری دیگر  عادالن هر ،علم
در نوشتاری  که چناناین روایت  زدایند. خرد را می خود باطالن و تفسیر جهال بی بی

ام، "َحَسن لغیره": )به  بیان کرده (انلعدول حتریر انلنقول فی تصحیح حدیث)به نام 
  شود( است. های دیگر َحَسن می کمک روایت

بعد  (1/17 هتذیب األسمء و انللغات)در  ای که نووی گویم: آری! ولی آیا نخوانده
در این روایت از مصونیت علم حدیث و  گوید: رسول الله  از ذکر این حدیث می

در هر عصر جانشینانی عادل  دهد. الله محفوظ ماندن و عدالت ناقالنش خبر می
را به آیندگان انتقال دهند و تحریف را  علمگرداند تا  بعد از نسل گذشته را موفق می

ت حامالن شود. این قول صراحتًا عدال آن ضایع و نابود نمیاز از آن نفی گرداند و بعد 
را شکر، فی الواقع هم چنین است و این خبر  اللهدارد.  حدیث را در هر عصر بیان می

بعضی شود  میاست. البته این مقوله، با این که  ینبوهای دقیق  ها و بیانیه از اطالعیه
گوید:  ، در تضاد نیست. چرا که حدیث میشته باشندمقداری علم دا هم از فاسقان

اصاًل چیزی از این علم نباید اند؛ نه این که کسی دیگر  ل این علمعادالن هر عصر حام
از  (حلیة انلعامل  املعلم و بلغة انلطانلب املتعلم)این مسئله را در کتاب  داند! والله اعلم.ب

 ام.  ریاض، شرح و بسط داده –ات دار التوحید رانتشا



 97  شده یاری حزب و روزیپ گروه ت،یسلف

 

 و روش رسولش  داز دیگران متمایزشان نمود و به راه خو بزرگ داشت.
 و نجات یافته و جمع هدایت شده پیروز گروه   ،گروه آنلذا  رد.ک رهنمون
جایگزین کسی خواهد  نمیکه  ،پاینبد به سنت همان جماعت دادگستر   است.

 تغییر طلبد. نمی سخن و سنت او تبدیل و تغییری درو  شود له رسول ال
، بدعت  .ددار نمی منصرفروزگار آنان را از سنت  فراز و نشیب و زمانه

هر آن کس که با نیرنگ و و  دروغ و حدس باطللجاجت، جدل، گمان 
 آنان را از روش خواهد آن را کج بنمایاند، می چاپلوسی مانع راه الله شده و

خواهد نور الهی را به خاموشی  می مبتدع  مّکارگرداند.  نمی بر رسول 
افران را کامل کننده نور خویش است هر چند ک گراید حال آن که الله

 ناخوش آید.
 اهل سنت و جماعت -4

 بررسیمورد ))اهل سنت و جماعت(( از چندین منظر ی  سخن در باره
 :است
o  : ایشان وجه تسمیهاول: 

 1: دارد می بیانچنین شیخ االسالم این موضوع را 
پیروی راه پیشگامان  در ظاهر و باطن، دنباله روی آثار رسول الله  

و  و روش اهر باع وصیت رسول اکرمنخستین یعنی مهاجرین و انصار و اتّ 
ِ ليكُ عَ »گوید:  تی که میوصیّ  ی اهل سنت است. برنامه ة نَّ َّت و سُ نَّ سُ م ب

، و ذِ واجِ انلَّ ا بِ يهَ لَ وا عَ ضُّ ا و عَ هَ كوا بِ مس  عدی، تَ ن بَ مِ  املهدينيَ  الراشدينَ  ءِ الفَ اْلُ 
  ثاِت دَ و ُُم  ماكُ إيَّ 

ُ
سنت : )«اللةٌ ، و لکَّ بدعٍة َض ةٌ ٍة بدعُ ثَ ُمدَ  لُکَّ  إنَّ فَ ور، مُ اْل

 بعد از مرا بگیرید. –جانشینان هدایت یافته  –من و سنت خلفای راشدین 
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مبادا که در دین اموری جدید اصرار ورزید. بسیار و بر آن چنگ زنید بدان 
بدعت است و هر بدعت گمراهی و  -دینی-بیاورید. قطعًا هر نوآوری 

 .1ضاللت
گفتار، کالم الله تعالی است و بهترین ترین  دانند که صادق می خوب 

را بر سخنان هر  است. از این روی کالم الله رسول الله  روشروش، 
را بر هر  دهند و ارشاد و راهنمایی محمد  می ترجیح مردم اقشارقشر از 
و سنت  اهل قرآن که این منظور استبه و  دارند. می مقدم روشی وشیوه 

  اند. نامیده شده
چرا که جماعت همان اجتماع و  اند. هماعت هم خوانده شدجاهل  آنان 

گر چه  است. از هم گسیختگیمقابل آن تفرقه و ی  گردهمایی است و نقطه
 اند. لفظ جماعت اسمی شده برای آنان که دور هم جمع شدهامروزه 

  شود. می است که در علم و دین بر آن تکیه و اعتماداجماع اصل سومی 
اهل قرآن و سنت مجموع گفتارها، کردارهای درونی و بیرونی مردم که 

 سنجند. می - قرآن، سنت و اجماع- متعلق به دین است را، با این سه اصل
. چرا که پس از بدان معتقدند که سلف صالحاست  آنمعتبر  اجماعلیکن 

 .از هم گسیختایشان اختالفات اوج گرفت و امت 
از دیر باز بوده  ،در کتاب منهاج السنة آمده است که مذهب این گروه 

 ی کتاب نویسنده شود. نمی گروهی خاص منتسب است و به شخص یا
بوده و مشهور  موجود گوید: مذهب اهل سنت و جماعت از روزگاران کهن می

ابو حنیفه، مالک، شافعی و احمد رحمهم الله را  است. پیش از آن که الله
 اند. آموخته از رسول الله  همان است که صحابه ،این مذهب بیافریند.

 هرکس با آن مخافت نماید از منظر اهل سنت مبتدعی بیش نیست.
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در پی این مطلب راز انتساب اهل سنت و جماعت به امام  نویسنده 
گرچه به امام اهل سنت و  امام احمدگوید:  می داشته ورا بیان  احمد

 وینه از آن رو است که این شکنجه شهرت دارد، تحمل شکیبایی در 
قبل ی که از باشد، بلکه بدان سبب که او سنت و یکه تاز ی جدید آوردهسخن

ی  بدان فرا خوانده و بر شکنجهدیگران را و است  فهمیده بوده را موجود
 گرداند صبوری و شکیبایی پیشهخواهد او را از این باور بر می هکسی ک

 کند. می
o نجات یافته و گروه پیروز و ی  دوم: اهل سنت و جماعت همان فرقه

 اهل حدیث است.
 اما بعد، گوید:  می ابن تیمیه 

پیروز   اهل سنت و ی  نجات یافتهی  این اعتقاد فرقه ،تا برپایی قیامت
 .1جماعت است

را  با آن محمد  همان دین اسالم است که الله ،آنان روشو گوید:  
دسته تقسیم خواهد  73امتش به  :فرمودند اما رسول الله  مبعوث نمود.

 .آن گروه همان ))جماعت(( است. به جز یک گروهاند  که همه در آتششد 
 مَ  ثلِ  مِ ن لََع ن َكَ م مَ هُ »فرمودند:  ه ایشان کآمده است  حدیث در

َ
ليه ا عَ نَ ا أ

 .اند( اند که به روش امروز من و یارانم پایبند آنان کسانی) :«اَِب وم و أصحَ اَلَ 
به اسالم خالص دور از شائبه چنگ آویختند، آنان اهل سنت و جماعت 

از  برخی شهداء و صالحان موجود است. ،در میان آنان راستگویان هستند.
فضایلی  رای مناقبی منقول وادر تاریکی، دهایی  ، چراغآنان سرآمدان هدایت

 که مردم بر دانش و هدایت آنان اتفاق نظر و اجماع دارند.ای  ائمه اند. مذکور
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 در موردشان هستند که رسول الله ای  منصورهی  همان طایفه 
من أمَّت ظاهرين لَع احلق َل يضهم من خذهلم حَّت  َل تزال طائفة»گوید:  می

هر کس  اند. _ پیروز بر دشمنان )مدام بخشی از امتم با حق _ «:تقوم الساعة
تور الله تا که دس .رساند نمی به آنان زیانی ،داردسودای نا امید کردنشان 

  )در بر پایی قیامت( صادر شود.
. ایشان گرداندی  در زمرههمتا خواهانیم ما را  بی عاجزانه از یکتای 
هامان را بعد از هدایت منحرف مگرداند و از جانب خویش رحمتی بر ما  دل
 . والله اعلم.1بخشاینده است و بستنها بخشاید که او ب

ی ناجیه را به اهل سنت و جماعت  به همین منظور فرقهگوید:  می و 
 .2بزرگتر و سواد اعظم هستندتفسیر کرده است. آنان همان جمعیت 

ر واضح است که حقدارترین مردم که چنین گوید:  هم  با این توضیحات پ 
رهبر و  جز رسول  ی ناجیه باشند، اهل حدیث و سنت هستند. باید فرقه

ایشان داناترین افراد به اقوال  پیشروی دیگری ندارند که به او تعصب ورزند.
کیک روایت که قدرت تفاند  رین گروهیبزرگت اند. و احوال رسول الله

 ،زبده و چیره دستاین گروه فقهایی ی  ائمه .صحیح از ضعیف را دارند
از  در پیرویآنان که  .ندهستسنت  پیروی از در افرادی دانا در معنی و

دارند و در دشمنی  می دوستی با آنان که سنت را عزیز و دوستدر و  سنت،
آنان که گفتار  .افراداندترین  و عاملترین  صادق اند، با آنان که با سنت گالویز

دهند. هیچ گفته و سخنی که از  می مجمل را به کتب الله و سنت ارجاع
کنند و آن را از اصول دین و اصل  نمی ثابت نباشد را، َعَلم رسالت نبوی 
با آن  دهند. بلکه آن چه از قرآن و حدیث که پیامبر  نمی گفتارشان قرار
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دهند که به آن اعتماد کرده و بدان  می قرار یث شده است را اصلمبعو
 .1معتقداند
o سوم: بین اهل سنت و جماعت و سلفیت 
و گمراه نام اهل سنت و جماعت را به خود های مبتدع  بسیاری از گروه 

  دهند تا که مردم را از سرشت و فطرشان باز دارند. نسبت می
ها را از  بسیاری از مردم این گروهنویسد:  می شیخ االسالم ابن تیمیه 

کنند. گروه خویش و منتسبین  می روی هوی و هوس و ظن و گمان معرفی
نامند؛ و  می جماعتدارند را اهل سنت و  می که دوستشیی راهنمابه 

 این یک گمراهی واضح و روشن است. خوانند. می مخالفین را اهل بدعت
کسی جز رسول  ،حق و سنت و جماعتر و مقتدای اهل زیرا پیشرو و رهب

 .2نیست رب العالمین 
 که چنانند. ندا می برخی اشاعره را طالیه دار اهل سنت و جماعت 

الله  -بدانید )): 3گوید می است. او معتقدعبدالقادر بن طاهر بغدادی چنین 
  اند: گروه 8که اهل سنت و جماعت  – ند کنددتماعشما را س

، و وعده و وعید توحید و یکتاپرستی و نبوت، احکام  ای بر مباحث  دسته 
در  علمی دارند.ی  پاداش و مجازات، شروط اجتهاد و امامت و رهبری احاطه

 اند. رفته ،متکلمین ازای  ))صفاتیه(( فرقه روش برمباحث  این نوع
رافضی، خوارج، جهمیه، های  دعتیب از و تعطیل و از تشبیهکه متکّلمینی 
 . (اند( جسته برائت و هوی پرست گمراههای  دیگر فرقهنجارّیه و 
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به اشاعره و ماتریدیه را  ،برخی از متاخرین بر این باورند که امت اسالمی 
 اند. رهبر عقیدتی خود بر گزیدهعنوان 
امت خود را به دو نفر تسلیم در موضوع عقیده ))گوید:  ی میسعید حوّ  

 .1تریدی(( اابو منصور م و ند: ابوالحسن اشعریا نموده
))هرگاه اسم اهل گوید:  می ))احتاف انلسادة املتقنی((زبیدی در کتاب  

 .2((....استمنظور اشاعره و ماتریدیه  ،سنت و جماعت به صورت مطلق آمد
 ،است اسم پر طمطراقی شدهچنان اصطالح ))اهل سنت و جماعت((  

باشد، در هم که  صفاتخصوصًا در بحث ای  نحرف عقیدهکس دچار اکه هر
ی ))سلفیت(( برای داللت بر  شایسته است، کلمه شود! لذا آن داخل می

ربا و اهل حدیث به کار  فرقه ناجیه، طایفه  شود. بردهی منصوره، غ 
 ی ))اهل سنت و جماعت(( اصرار برخی از داعیان که بر استعمال کلمه 
 ورزند، گویند:  می
 –فیت کنند، آیا شما بیایند و ادعای سلمنحرف های  اگر گروهی از فرقه 

 کنید؟  می جایگزین کلمه ی))سلفیت((دیگری ی  کلمه -ها  سلفی
 جواب از چندین زاویه:  
شود و دور  است که منجر به دور تسلسل میای  فرضیهسخن، این  -1

 تسلل باطل است. 
 است. رخ ندادههنوز  واست  و زاییده تخیل یک تئوریمقوله،  این -2

افتراضی و مسائل نظری را  اموردر  کنکاش و پرسمانسلف هم 
 دانند. می ناپسند
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منهج دیم و نشنیدیم خود را به یند تا کنونهرگز طوایف منحرفی که  -3
نسبت دهند، اگر چنین ادعایی بکنند، این ادعا خود منهدم  سلفی
چرا که رهجوی منهج  آنان خواهد شد.ی  افکار و اندیشهی  کننده

را سخن گام بردارد. بند  بعدی این  سلفی باید بر مسیر صحابه
 کند: می واضح

تمام طوایف منتسب به اهل سنت جرأت ندارند بگویند، من سلفی  -4
 هستم.

ادعای منهج سلفیت ندارند و ابدًا  ،مشهور بدعتی  های  تمام گروه -5
 کنند. نمی خود را به آن منسوب

 -بدعتیهای  این است که عموم گروه دگوید: ))مقصو می ابن تیمیه 
مشهورترین از  روافضبلکه  .نیستندمنتسب به سلف  -در میان اهل سنت

 فضری  به وسیلهاز فقط مردم حتی عموم ند.باش می طوایف بدعتی،
است  آنان سنی کسی در اصطالح  شناسند. و  می شعار بدعت را ،)نپذیرفتن(

آن هم بدین دلیل است که روافض بیشترین مخالفت با  که رافضی نباشد.
بیشترین عیب و خرده روافض دارند.  را و معانی قرآن احادیث نبوی

ها و  ی دسته کنند. از میان همه می آنانی  به سلف امت و ائمهگیری را 
 به ایشان زنند. در نتیجه ی امت می به تودهآنان بیشترین طعنه را  ،طوایف
عد و دوری از پیروی سلف،  سبب  .1بودند ها مشهورترین بدعتیب 
از این  انتساب به اهل سنت است. عدمدانستیم که شعار اهل بدعت،  لذا 

تمسک معتقدیم، گوید: )) بن مالک می وسی عبد در رساله احمد رو امام
 از اصول اهل سنت است((.  پیامبری  به روش صحابه

                                                            

 (.4/155مجموع الفتوی )  - 1
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اهل بدعت ))اما این که بگوییم انتساب به سلف، شعار گوید:  سپس می 
مگر زمانی که جهل  .غیر ممکن است چرا که این .است، کاماًل اشتباه است

 .1((شودو علم و دانش کم  ،و نادانی زیاد
 هستیم که یآنان به همین منظور است که از دور شاهد اصرار و پافشاری 
فقهی چهار گانه را در دایره اهل منتسب به مذاهب های  خواهند فرقه می

ه و کتاب الل اساس بر که دعوت سلفیت ،تا در پی آن .سنت داخل کنند
... )به قول معروف( را، گداخته و ذوب نمایند بودهسنت مبتنی بر فهم سلف 

  زیر نیم کاسه است.ای  کاسهیا،  .هایی استپشت پرده خبرپس بگو!! 
بهتر خبر دارد. چنین فکری به  ما از حال الله: ویندگ ممکن است 

 رسد. نمی ذهنمان هم
 گوید:  گویم: یا شیر مادر حالل شاعر که می

 مصإإیبة كفتلإإ يال تإإدِ کنإإتفإإ ن 
 

 فاملصإإإإإیبة أع إإإإإم   يأو کنإإإإإت تإإإإإدِ 
 

خود را به و  – یدان می دانی، این واقعًا مصیبت است. یا اگر اگر نمی
  بدتر است.مصیبت  - زنی می نادانی
این موضوع را شرح و  ،پرداخت نمی کلیات و اصول این نوشتار به اگر
 .مداد می بیشتریبسط 
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 اند؟ آیا صحابه رضوان الله علیهم دارای منهج علمی بوده

، در استدالل و صحابهدارد  می احادیث زیادی آمده است که بیان 
 از جمله: اند. استنباط دارای منهج علمی بسیار دقیقی بوده

 فرمودند:  گوید: رسول الله  که می حدیث عرباض بن ساریه -1
إِنَُّه من » 

اَعِة َوإِْن ََكَن عبدا َحبَِشيًّا فَ ْمِع َوالطَّ ِ َوالسَّ وِصيُكْم بَِتْقَوى اَّللَّ
ُ
أ

ُموِر فَإنَّها يَعش ِمنُْكم فَسرَيى 
ُ
اْخِتاَلفًا َكِثرًيا، َوإِيَّاُكْم َوُُمَْدثَاِت اْْل

وا  َك ذل كَ ضاللٌة،َفَمن أدرَ  اِشِديَن َعضُّ ِمنُكم َفَعلَيُْكْم بُِسنَِِّت وَُسنَِّة اْْلُلََفاِء الرَّ
 و حرف شنوی و پیروی وصیت شما را به پروای الهی) «:َعلَيَْها بِانلََّواِجذِ 

سیاه پوست حبشی باشد. چرا که هر کس بعد ی  از یک برده گر چه .کنم می
کنید  -دینی -مبادا نوآوری .بماند اختالفات فراوانی خوهد دیداز من زنده 

که این کار گمراهی است. هرکس از شما آن زمانه را در یافت، برشماست 
 .1(مصرانه به آن پایبند باشید .راشدینمخلفای  سنت سنت من و

                                                            

( از طریق  44،  43(، ابن ماجه )2676(، ترمذی )4607ابوداود ) صحیح. - 1
لمی از عرباض بن ساریه . گوبم: عبدالرحمن تابعی است عبدالرحمن بن عمرو السُّ

اند و ابن حبان او را ثقه خوانده است.  روایت نموده ویافراد ثقه از از و جمع زیادی 
السنة )ابن ابی عاصم در  (، 5 صحیحش)داود و ابن حبان در  وحجر بن حجر در اب

وی تابعی است و جز خالد بن معدان کسی دیگر از  را تایید نموده است. او(  75،  32
او روایت ننموده است. برای این روایت سند دیگری از طریق یحیی بن ابی مطاع 

": )شنیدم( عرباض بن ساریه موجود است. وی می و در ... گوید:  می گوید: "سمعت 
(. راویان سند ثقه  1/97(، حاکم )  42کند. ابن ماجه ) حدیث را ذکر میادامه، 

َحیم اشارتًا می  گوید: روایت یحیی بن ابی مطاع از عرباض بن ساریه هستند. البته د 
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ی  بدان: عطف کلمه - کنادالله تو را به حق رهنمون  - منبرادر ایمانی  
در این حدیث داللت بر این ندارد که   خلفای راشدین بر لفظ رسول الله

 اند. کرده می اند و از آن پیروی داشته خلفا روشی غیر از سنت پیامبر اکرم 
به همین  اند. بوده  با سنت پیامبرمطابق مو به مو و بلکه دقیقًا یکسان، 

ت را به آنان سنّ رو  از این اند. منظور است که به هدایت یافتگان توصیف شده
و در  و اهل آن.اند  هبه آن بودمردم ایشان حقدارترین  کهاند  مضاف نموده

این فهم به تواتر از  یت قرار داشتند.در اولوّ  اندیگر مردم سبت بهنفهمش 
 علما ثابت است:

گوید:  به صراحت می خود در کتاب دلنشین ابن حزم ظاهری -1
عليكم بسنَّت و سنة اْللفاء » رسول الله ی  فرموده رتفسی

 ،باشدنتوانش در چیزی که  بهوی دانیم  می ،این است که «الراشدين
خلفای راشدین بعد از ایشان به کثرت  اگر بگوییم: .دهد نمی دستور

 از سه حالت خارج نیست:  اختالف این !اندنظر داشتهاختالف 
اند را بپذیریم، که این امکان  یا باید تمام آن چه در آن اختالف نموده - أ

وجود دارد. مثاًل  فتوای ضد و نقیضندارد. چرا که در این مسئله 
یک  پدر بزرگ   امکان ندارد طبق فتوای ابوبکر صدیق و عایشه

 و براساس فتوای عمر .میراث ببرد و برادرانش خیراز وی شخص 

                                                                                                                                

 شنیدن را از عرباض بن ساریه "گویم: یحیی صراحتًا لفظ "سماع "مرسل" است.
این حدیث سندهای دیگری  له اعلم.به وی درست است. وال ذکر نموده است. اسناد  

 نیز دارد؛ لذا بدون شک ثابت است.
علما بر صحت این روایت و احتجاج به آن اتفاق نظر دارند. فقط ابن قطان بن فاسی 

 باشد -ان شاء الله  – در این مورد شاذ است. که البته جواب این آقا و مقلدان ایشان
 جای دیگر.در 
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دیگر برادران  از آن   و بقیه مال همال را به ارث برد یک سوم  پدر بزرگ 
برد و  می پدر بزرگ یک ششم میراث و به فتوای علی .خواهد بود

  1برند!بمال را برادران ارث ی  بقیه
در نتیجه بند  در تمام مسایل اختالفی به همین صورت است. اتفاقو این 

چرا که در توان مردم نیست به چنین روشی عمل  " أ " که درست نیست.
 نمایند.
 و این به هر فتوایی که دلمان خواست عمل نماییم :بگوییمباید یا   - ب

. چرا باشد می خروج از اسالم حرف به معنای ! اینمشروع است کار
 مای  به سلیقه دین الله ،واجب استبه موجب این اعتقاد که 

و هر چه چه را خواست حرام گرداند  هر موکول شود و هر کدام از ما
 حرام دیگررا که شخصی  یکی از ما چیزی و .ندکپسندید حالل 

 ٱۡۡلَۡومَ ﴿: اللهی  فرمودهحال آن که  م.بدانیکرده است، حالل 
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دييَنُكمۡ 

َ
را بر شما کامل  تان)امروز دین: [3]المائدة:  ﴾أ

يۡلَك ُحُدوُد ﴿و  .کردم( ي ت ۚٗ  ٱّللذ  )این حدود  : [229]البقرة:  ﴾فََٗل َتۡعَتُدوَها

ْ ﴿و همچنین:  از آن فراتر نروید( ؛استالهی  : [46]األنفال:  ﴾َوََل تََنَٰزَُعوا
 از این آیات چنین بر کند. می ، این فرضیه را باطلمنازعه نکنید()و 
و واجبات  است حرام ،حرامتا قیام  قیامت، از اکنون گیریم که  می

 د.مان می واجب بوده و حالل، حالل
عمل کنیم خود به خود سخن از خلفای راشدین یا اگر به فتوای یکی  
. پس با این آید می به دستای  و بالشک چنین نتیجهایم  را ترک کرده بقیه

                                                            

 ی این فتواها عمل نمود. مترجم. حد به همهوا توان در آن   یعنی نمی -1
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در نتیجه چه بخواهند،  ایم. فرضیه در حقیقت به سنت ایشان عمل نکرده
 .چه نخواهند، ما و دیگران ما حصل این روایت را دریافتم

عادتش این  جا در اندلس، مفتی جاهلی نزدمان بود. یاد داریم اینبه  
د وی دادند نز می بود، که هر گاه فتوای دو نفر که در آن زمان عمومًا فتوا

این دو  نظرهم نیز ن نوشت، م می فتوای آنانی  شد، پایین برگه می آورده
. دو شیخ با هم اختالف نظر داشتندآن  ،در آنکه حکمی آمد . هستمشیخ 

نوشت من هم نظر زیر فتوای آنان  طبق روال گذشته علم بی مفتی پس چون
اختالف  که با هم ار به او گفتند: دو شیخبعضی از حّض این دو شیخ را دارم، 

 اختالفچون آنان ف دارند، من هم الچون آن دو اختند؟! گفت: ه انمود
  .1مکن می
 بیشتر مورد دیگرابو محمد گوید: حال که دو بند  گذشته رد شد یک  
 چه خلفا برآن اتفاق کرده و از سنت رسول الله  در آنماند؛ و آن:  نمی

کنیم. واین کار دقیقا زمانی صورت  می عملاند  پیروی نموده و بیان داشته
 هم بر آن اجماع داشته باشند. صحابهگیرد که دیگر  می
دستور به حرف شنوی از خلفای  همچنین آنگاه که پیامبر امین  

 دهد، ناچارًا از دو حالت خارج نیست: می راشدین

                                                            
سازد و  شود که قبل از غوره کردن کشمش می مثال برای عال م نمایی زده می این -2

پندارد  و می ساختههای جنگی را آماده  کند. اسب نیازی می اعالن بی ،قبل از درمان
کند.  گیر می ینی مردم را بیچاره و زم خود و توده نهایتاً  .هم جزو پهلوانان است او
چون به  لیو استاد است.و عرض اندام  ادنو نمایش د ردننقش بازی کرا که در چ

گیر  د زمینببینی امتحان را  و نتیجه ودو محک زده ش هی امتحان سپرده شد بوته
توان بر فراز آسمان نیکی و خوبی اوج  بدون علمی وافر و بصیرت نمی زیراشود.  می
 د.مآ و به پرواز در رفتگ



 109 اند؟ بوده یعلم منهج یدارا همیعل الله رضوان صحابه ایآ

 

اتخاذ گردد، ایشان خالف سنت  سنتیکه اند  اجازه داده  رسول الله یا 
بالشک  ،کس چنین گوید اگرهیچ مسلمانی چنین ادعایی ندارد و هرگز که 

دین یا واجب  چرا که .شود میو خون و مالش مباح شده کافر است و مرتد 
تقسیم  از این تقسیم،غیر هرگز یا حرام است و یا حالل.  .است یا غیر واجب

 ،حال اگر کسی معتقد باشد که مشروع است بندی دیگری وجود ندارد.
 مباحپس داشته باشند،  مبرفای راشدین روشی سوای سنت پیاخل
تا خویش در عهد   چیزی را که رسول الله خلفای راشدینکه  داند می

مر . یا یا حرامی را حالل کنند ؛گردانندحرام گردانده را، حالل  پایان ع 
 واجب نکرده است، واجب گردانند و واجب   را که رسول الله ای  فریضه

. ، ساقط نمایندخود باقی بوده را که تا پایان حیات بر حکم  ثابت از پیامبر
کافر و  ،التی از این حاالت را جایز بداندکه ح اتفاق تمام امت هر آن کس هب

در نتیجه صورت فوق باطل و مردود است. و بالله تعالی  .مشرک است
 التوفیق. 

اقتدا کرده و  به سنت پیامبر  و یا باید بگوییم که خلفای چهار گانه 
اعتقاد ما بر همین مورد است و حدیث جز این  اند. نمودهپیروی از آن 

 1صورت، هیچ تفسیر دیگری ندارد.
 به امر رسول  خلفای راشدینسنت  گوید: می ابن تیمیه  - ت

ر دین د است. لذا این روش هم جزو سنت پیامبر  .شد پدیدار
حرامی جز حرام  و  اند، واجب نموده آنچه رسول الله واجبی جز

                                                            

 .(78 – 76/ 6الحکام فی أصول األحکام ) - 1
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سوای مستحب وی، مکروهی غیر از آنچه ایشان و  یمستحبایشان، 
  1وجود ندارد. مباحی جز مباح پیامبر 

و  شود این سنت رسول الله  می وقتی گفتهنویسد:  می فاّلنی  - ث
تا پایان عمر بر  است، بدین معناست که پیامبر  ابوبکر و عمر

 2آن سنت بوده است.
 ..«يو سنة اْللفاء الراشدين من بعد عليكم بسنِت»گویم: باید حدیث  

مشکلی  بر رسول الله  لذا در عطف خلفا بر معنای مذکور حمل شود.
 سنت پیامبر  ما ورایسنتی  شود. چون خلفای راشدین نمی ایجاد

 اند. نداشته
 3گوید:  می قاری  - ج
کنند.  می عمل -رسول  - فقط بر سنت من )خلفای راشدین( آنان)) 

عالم  -  پیامبر -سنت را به آنان اضافه نموده است چون ایشان به سنت 
 . ((بوده است درستیا استنباط و اختیارشان صحیح و اند  بوده
گوید: سنت  می و نیز با ایشان موافق است عالمه مبارکفوری  - ح

. مطابق با سنت رسول الله  یعنی همان سنت   خلفای راشدین
 .4آورد( می در بند قبل ذکر شد را، )سپس سخن قاری که

ی منظور از سنت خلفا که دانستی نیکگوید: حال  و همچنین می 
 .1است ...  همان سنت رسول اللهدقیقًا  راشدین
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گوید:  می نقل کرده و یگران قیمت از عالمه شوکانی کالمی نفیس ووی  
این مطلب را به  اند. به درازا سخن گفته -سنت  -علما در این زمینه

راهه  بی ون تأمل بهکه اکثرشان بداند  ن تفسیر نمودهگوگوناهای  صورت
 شایسته است برای مدلول این ترکیب به مقتضای لغت عرب عمل اند. رفته
 گویا رسول طریقه. ،. سنت یعنی روشو به آن رجوع شود شده
حقیقت . در چنگ بزنیدبه طریقه و روش من و خلفای راشدین فرماید:  می

ترین مردم چرا که آنان شیفته بوده است.  همان سنت رسول ،خلفاروش 
در  ،در هر حالتی اند. بودهانب وجی  در همهو عمل به آن  سنتدر 

چه برسد به کارهای  .کردند می حدیث پرهیزمخالفت با  ازکارها ترین  کوچک
ص و یافتند، بعد از تفّح  نمی و سنت دلیلی الله گاه که در کتاب و آن .بزرگ

 یافتند، عمل می ای که دست بررسی و تبادل نظر و اندیشیدن به نتیجه
 کردند. می

 جزو، که دلیل موجود نباشد هنگامی یأاندیشه و راین نوع عمل به 
 .2باشد می  پیامبر سنت

                                                                                                                                

 (.3/51همان ) - 1
ی  اندیشه این کالم نویسنده با قواعد اصول حدیث همخوانی ندارد. زیرا رای و - 2

شود. و تعریف سنت عبارت است از: گفتار، کردار،  سنت محسوب نمی جزوصحابه
ثابت باشد. چرا که رسول بزرگوار  سکوت و صفتی که با سند صحیح از رسول الله 

سنت من است. ولی ما را به پیروی از از  ،اند: سنت خلفاء و رای ایشان اسالم نفرموده
شایسته بود مؤلف فقط  اند. دستور داده ،یت یافتهی خلفای هدا رای و اندیشه

و در  مقدم است.و رای آنان بر فهم دیگر مردمان سنت خلفای راشدین گفت:  می
کنیم. چنانکه در چند سطر  به اقوال خلفاء رجوع می ،ادله یا عدم فهم نصوص نبود

ز متن کتاب دانم که چیزی ا گوید. اما چون بنده خود را ملزم می بعد هم همین را می
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 ت پیامبر محسوبگویید عمل به رای هم سنّ  می اگر بگویی: شما که 
چه مفهومی  الراشدين( ء)وسنة اْللفا شود پس این سخن رسول الله  می

 دارد؟
را در نیافته و در عهد خلفای  رسول ی  گویم: برخی از مردم زمانه 

 ندگیز و خلفای راشدین یا در روزگار نبی کریم  اند. زیسته می راشدین
که در دوران  است رخدادی صورت گرفته کردند ولی در دوران خلفا می

خواسته  الراشدين( ءسنة اْللفا)و. لذا با این قول پیامبر بوقوع نپیوسته است
 آید را برطرف نماید. می پدیدها  در دلکه است شک و تردیدی 

 گر چه جزو سنت محسوب رای و نظر صادره از خلفای راشدین 
وجود  برداشت از حدیث این است که، در عدماقل فایده و حد اّما شود،  می
 دیگر مردمان است.ی  از اندیشهتر  ه، نظر آنان شایستهادلّ 

انجام  در حیات خود، در کل زیاد اتفاق افتاده است که رسول الله  
که  حال آن .دهد می نسبت یک کار یا ترک آن را به خویش و به صحابه

 را در برای  به خود نسبت دهد، نسبت دادن آن به دیگران فایدهرا وقتی کار 
این چیزی است که من از  ست.ا  او برتری  ندارد. زیرا کهن الگو و اسوه

اقوال علما را به عنوان  ،تفسیر حدیث فهمیده ام. در هنگام نوشتن این باور
منت الله بر بنده بوده  که ازام  اگر درست گفتهحال . 1شاهد متذکر نشدم

 .بوده استت گرفته کار من و شیطان خطا و اشتباهی صور است و گر
 .2ماستغفرالله العظی

                                                                                                                                
نکاهم و تغییری در آن ایجاد نکنم، الزم دانستم این مورد را در پاورقی متذکر شوم. 

 هذا ما ظهر لی والله اعلم بالصواب. مترجم.
 کالم پرارزش زیادی از آنان، بیان شد. ،پیشتر - 1

 .( 441 – 440/ 7)حتفة األحوذی  - 2
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گوید:  می کالمی دلنشین از عالمه صنعانی نقل کرده و مبارکفوری 
سكوا بها و مَ تَ  يعدبَ  اشدينَ الرَّ  اْللفاءِ  و سنةِ  ِتعليكم بسنَّ »حدیث منظور 

)بر شماست که به سنت من و خلفای راشدین بعد از  «:ذواجِ انلَّ يها بِ وا علَ عضُّ 
من تمسک جسته و مصرانه به آن پایبند باشید(، همان سنت خلفای راشد 
است که در نبرد با دشمنان، تقویت شعائر دینی و مانند آن کاماًل طبق روش 

زیرا این حدیث عام است و تمام  د.نباشعمل کرده  رسول الله ی  و طریقه
گیرد و منحصر به ابوبکر صدیق و عمر  می خلفای هدایت یافته را در بر

ی  دهد که هیچ خلیفه می قواعد و قوانین شرع نشان نیست. فاروق
مشروع  راشدی را نشاید که روش و سلوکی غیر از سنت رسول الله

 .1نماید
در امور دین  م صحابهبه طور کلی، سنت خلفای راشدین همان فه

گام  رسول  گام چرا که آنان در فهم و تطبیق سنت کاماًل بر نقش است.
 :سازد می شفافاین مطلب را مورد زیر  اند. نهاده
 که در آن رسول  حدیث عبد الله بن عمرو بن عاص -1

اِئيَل »فرماید:  می َت لََعَ بَِِن إِْْسَ
َ
ِِت َما أ مَّ

ُ
ِتنَيَّ لََعَ أ

ْ
ِمثاًْل بِِمثٍْل َحْذَو ََلَأ

ِِت  مَّ
ُ
ُه َعاَلِنيًَة ََكَن ِِف أ مَّ

ُ
انلَّْعِل بِانلَّْعِل، َحَّتَّ لَْو ََكَن ِفيِهْم َمْن نََكَح أ

ِِت  مَّ
ُ
ُق أ قُوا لََعَ إِْحَدى وََسبِْعنَي ِملًَّة، َوَتْفَتِ اِئيَل اْفَتَ ِمثْلَُه، إِنَّ بَِِن إِْْسَ

ًَ لََعَ ثاََلٍث وََسبِْعنَي مِ  فَِقيَل َُلُ: َما  .«لًَّة ُُكَُّها ِِف انلَّاِر إَِلَّ ِملًَّة َواِحَد
َُ؟ قَاَل:  ْصَحاِب »الَْواِحَد

َ
نَا َعلَيِْه اَْلَْوَم َوأ

َ
آن چه بر  )صد در صد «:َما أ
 .؛ کاماًل مثل همبر سر امت من هم خواهد آمد بنی اسرائیل آمد،

آنان آشکارا با مادر  ازحتی اگر کسی  .کفش بر رّد کفش همانند
                                                            

 .( 51 – 50/  3 حتفة األحوذی) - 1



 چرا منهج سلفی را برگزیدم؟  114

 

د آمد؛ بنی خواه کرد در امت من هم مثل آن می خویش آمیزش
 .گروه خواهد شد 73دسته شدند و امت من  71اسرائیل تبدیل به 

آن یکی به وی گفته شد:  .«به جز یک گروه در آتش اند همه
 «آن چه من و یاران من بر آنیم») آنان که برکیست؟ فرمود: 

 . 1(باشند
متّصف به که اند  که طایفه منصوره هماناناند  بیان داشته مبر پیالذا 
  باشند. بزرگوار ویی  صحابههم صفت و  پیامبر سنتهای  ویژگی
و ره یافتگان  اقتدا کنندگان به رسول  صحابه :ی سخن چکیده 

پیشوایشان  .در قرآن مجید آمده است آنانثنای  اند. رهنمود ایشان بوده
  ستاید. می راها  آنکه شیوه اش قرآن و سنت بوده است،  محمد 
و هر کس به آنان اقتدا اند  بوده سنت مردم بهترین  شایسته صحابه 

 ونبه بهشت در است که به فضل اللهای  نجات یافتهی  کند، عضو فرقه
 .شدخواهد 
منهج  حدیث عرباض بن ساریه و عبدالله بن عمرو عاص توضیح،با این  

 که: گونه اینکند.  می صحابه را در استدالل و استنباط اثباتی  و برنامه
یک  پیرامونبیند هر دو  می اگر کسی در دو حدیث مذکور تأّمل نماید، 

حلقه  ،راه نجاتآن و  از یک منبع هستند.هر دو یک  گویند. قضیه سخن می
لذا  .رنداددر دورانی که مردم مذاهب گوناگون  است. نجات بند حیاتکمر و

بر آن  و یاران باوفایش  فهم و برداشت درست همان است که نبی اکرم
 تفصیل آن: اند. بوده

                                                            

از انتشارت دار  (دِء االِتیاب عن حدیث ما أنا علیه و األصحاب)در کتابم  که چنان - 1
 ریاض بیان داشتم، با شواهدش "َحَسن" است. -الرایة
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َمْن يَِعْش »گوید:  نمی به تصریح ض بن ساریهمگر حدیث عربا -1
ُموِر فَإِنََّها ِمنُْكْم فسرَيَى اْخِتالَفًا َكِثرًيا، َوإِيَّاُكْم َوُُمَْدثَاِت 

ُ
اْل

شاهد  زود خیلی)هر کدامتان بعد از من زنده بماند  «:َضاَللَةٌ 
از کارهای نوپیدا در دین بپرهیزید،  .اختالفات فراوانی خواهد بود

 .اند( چرا که آن امور گمراهی
گاه کن! آیا جز این است که اختالفات فراوان   مبرادر مسلمان  عالمانه مرا آ

ها است که به هفتاد  همان تعدد گروه مذکور در حدیث عرباض بن ساریه
گان در هم ،جز یکی که بر راه روشن و واضح است و ؟و اندی رسیده است

از آن راه روشنی که جز انسان هالک شده  ؟مسیر گمراهی و بدعت هستند
 گیرد و نمی رود و غیر از ره گم کرده کسی از آن کناره نمی راهه بی به

د و راه روشن گردد. نمی سرنگون ت   ؛ و آن:ها و حجتی واضح دارد نشانه ،آن م 
)آن چه  «:ابو أصحَ  ليه اَلومُ ما أنا عَ » :است  رسولی  ودهاین فرم -2

فرمایش دیگر ایشان همان یم(، یعنی دقیقًا امروز من و یارانم بر آن
)بر شما  «:اشدينَ الرَّ  لفاءِ ة اْلُ َّت و سنَّ م بسنَّ فعليكُ »: فرماید می که

 ام(. بادا سنت من و جانشینان هدایت یافته
 .ایشان است همان سنت مّطهر اند، بر آن بوده رسول الله  آن چهچون  

 نبوده سنت رسول  چیزی جز اند، و آن چه یاران ایشان به آن پایبند بوده
برپایی  ی که به نیکی تاو علمای عاملخلفای راشدین  همان سنتی که .است
 اند. ، بر آن بودهکنند می پیرویاز ایشان  تقیام

جدید این توجیه و استدالل نیستم. قبل ازمن ی  من پردازنده -3
لیک این پرتو و بازتاب  اند. اند که به این مهم اشاره کرده بودهای  ائمه

و با  به آن پرداختم و شرح و بسطش داده نوری بود که من از ریشه
 نمودم تا راه مؤمنان مشخص گردد.  تاییدشفراوان تقویت و ی  ادله



 چرا منهج سلفی را برگزیدم؟  116

 

را تحت بابی  که حدیث عرباض بن ساریه این هم حافظ ابن حبان 
ةُ  ُق فِت َّت تَ الَّ  قِ رَ الفِ  نيِ ن بَ مِ  اجيةِ وصف الفرقة انلَّ  ))ذكرُ به عنوان   عليها أم 

ی  پراکندههای  نجات یافته از بین فرقهی  ویژگی فرقه بیان) ((: املصطیف
 . کند می (، روایتامت مصطفی 

ضمن خبر  -« تیفعلیکم بسنَّ  » پیامبر ایش گوید: فرم در ادامه می وا 
بیان روشنی است مبنی بر این که  –از اختالفی که در امتش رخ خواهد داد 

ها  کرد و دنبال دیگر اندیشه بیانرا ها  آنپایداری نمود و ها  س بر سنتهرک
و َکَرم خویش  الله با منُّ  باشد. می گروه نجات یافتهی  قیامت در زمره، تنرف

 ما را از آنان گرداند!
، این معانی درست و برداشت پیروزچیره دست  ی  از نقل قول این ائمه 

از سنت رسول  فهم و درک صحابه فقطدر واقع تراود:  می خالص از حدیث
 کننده و راه نجات از معضالت  های گمراه  برون رفت از هوسراه ، الله 
 –که رهپویان خود را از مسیر روشن باز داشته است  –ها  و شهوتها  شبهه
گوی سبقت را در این میدان  و اند. وافری از سنت بردهی  بهرهآنان  باشد. می

هیچ کس از امت طمع نورزد که به  غالب آمدند.ها  و بر دور دست ربودند.
کفایت علمی  .برابر حق خبردار و به گوش بودند چرا که آنان در .ن برسدآنا
نیک بخت آن است که در راه راست  .اشتند و با دیدی تیزبین نگریستندد

آنان گام نهد و سیه روز کسی است که راست و چپ َزَند و دنبال یاغیان 
حیران در میدان هالکت و گمراهی، سراب هوی و هوس ی  گم گشته افتد.
شیطان  یابد. نمی رسانده و هیچرا به سراب  خویش کهپندارد تا آن  می را آب

نکبت و یابد. پناه بر الله از  می خویشو قافله ساالر را کنار خود و غالب 
 خواری.
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آن دست به تو را به الله قسم بگو: کدام خصلت نیکویی است که صحابه 
 اند؟ کدام برنامه و طرح پیشرفت بوده که بر آن چیره نشده باشند؟  نیافته
قسم به ذاتی که روح و جانم در دست اوست، حق را شیرین و زالل از  

حکم و تأیید کردند و جای ستاسالم را مهای  آن نوشیدند. پایهی  سرچشمه
نبوت خالص و  مشکاتاز  آن چه هیچ حرفی برای کسی باقی نگذاشتند.

ارزش  عالی و با اسنادشان،غش میراث بردند به تابعین سپردند.  بی صاف و
 است. ز و متعال عزیاز الله  امین از جبرئیل از رسول امین 

در دلشان بس رفیع و واال بود. بزرگوارتر از این که هوی  سنت پیامبر  
 ناخالص و به هم آمیخته را باای  و هوسی را بر آن مقّدم دارند یا که اندیشه

در حالی که دوستی و ممکن است،  چنین چیزی چگونه آن در هم آمیزند.
  دشمنی آنان بر بنای سنت بود.

 به سویش تک تکد، دسته دسته و طلبی می آنان را هرگاه پیامبر  
بدین  پرسیدند چرا؟ نمی و از او میل خاطر میکردندرا با  کار این پریدند. می

سزاوارترین مردمان به سنت  ،روی آنان در فهم، تطبیق، استدالل و استنباط
راند که آنان را از  می ی بر ایشان حکممنهجی علمی دقیقبودند.  رسول 

دارا با  ،آنانی  لذا روش و طریقه داشت. می راه محفوظی  به لبه پرت شدن
توصیف شده  ،سنتدر قرآن و منهجی علمی  ،عناصرو  لوازم تمامبودن 
  است.
های  به ))السبیل(( یعنی راه دارای نشانه را آنمنهج ایشان  الله - أ

ميۢن َبۡعدي  ٱلرذُسوَل َوَمن يَُشاقيقي ﴿فرماید:  می .وصف نموده است واضح
َ َلُ  ي  ٱلُۡمۡؤمينيۡيَ َوَيتذبيۡع َغَۡيَ َسبييلي  ٱلُۡهَدىَٰ َما تَبَۡيذ ي َٰ َونُۡصليهي  ۦنَُولز  ۦَما تََوَّلذ

ًَيا  یغمبر دشمنانگیه با پک یسک) :[115]النساء:  ﴾١١٥َجَهنذَم  وََسآَءۡت َمصي
ش یجز راه مؤمنان در پ روشن شده است ، و تیهدا هکند ، بعد از آن ک
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 میگردان می ستش داشته است رهنموده دوک یرد ، او را به همان جهتیگ
م ، و دوزخ چه بد یسوزان می و با آن میگردان می و به دوزخش داخل

  .(است ! یگاهیجا
، و پیموده شده آن را ))السنة(( یعنی راه پیروی شده پیامبر  - ب

 گذشت. در حدیث عرباض بن ساریه که چنان. خوانده است
داند  می یی ناجیه و گروه پیروز را منحصر به آنان فرقه رسول الله  - ت

ر روش ایشان منهجی با اگ و یاران وی باشند. که بر روش رسول
چگونه ممکن است به آن تمسک  ،واضح نباشدهای  انهشعالمات و ن

چون در غیر این صورت با دیگر مناهج در هم خواهد آمیخت  جست.
 و امکان تشخیص آن از غیر، وجود ندارد.

ٓ ﴿بنگر:  ی الله این فرموده به يميۡثلي َما ْ ب يهي فَإيۡن َءاَمُنوا َفَقدي  ۦَءاَمنُتم ب
  ْ ایمان به آن به همانند آن چه شما اورند یمان بیاگر آنان ا): [137]البقرة:  ﴾ٱۡهَتَدوا

  .اند( گمان رهنمود گشته ی، بآورده اید 
، ربٍ َص  امُ كم أيَّ رائِ ن وَ مِ  إنَّ »بینداز:  به این سخن رسول هم نگاهی  
 ما أنتم عَ بِ  ومئذٍ يَ  ک فيهنَّ سِّ مَ تَ للمُ 

َ
روزگاران )براستی  :«نكممِ  سنيَ ََخ  جرُ ليه أ

، پاداش باشندبر آنان که به روش شما پایبند  دارید. صبر و شکیبایی پیش رو
 .1باشد( می پنجاه نفر از شما

پاک و روشنی است  ،علمیای  به منهج و برنامه منحصراین خصوصیات  
 منحرفی از آن جز هالک شده کس است. روشن آن همچون روزش که شب  

                                                            

نا أِتیاب عن حدیث ما دِء اال)در کتاب خود به نام  که چنان"حسن لغیره" است.  - 1

 یان نمودم.ب (15ص، صحابعلیه و األ
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گیرد و سرنگون  نمی و غیر از ره گم کرده کسی از آن کناره .شود نمی
 کند. نمی نگشته و جز متردد کسی در آن شک

گمان  اند، ندانستهف را آن طور که شایسته ایشان است، آنان که قدر سل 
اعتماد بر ظواهر نصوص  اند. و سطحی نگر یان محضسلف نص گرااند  کرده

داللت  درک. در نتیجه بدون کنند نمی لتعقُّ در آن هرگز و  کردهو اکتفا 
 و جاهالنه معنی آن را به الله متعال تفویض شوند. می به آن تسلیم ،نصوص

عبادات هم طاعات و آنان مشغول شدن به باورهای خود را از  کنند. می
  دانند. می مفیدترو تر  سودمند

که  –تالش برای ورشکسته نشان دادن سلف، در منهج علمی دقیق  
هنگام در شایسته است برای فهم قرآن و سنت به آن رجوع شود و 

افسار  دو وهم و خیال  ی  بر پایه –پراکندگی و تفرقه به آن پناه برده شود 
قل کرده و بر آن تبانی گسیخته مبتنی است. گر چه اهل کالم آن دو را ن

 از: اند  آن دو عبارت اند. نموده
o تر و  ولی مذهب خلف علمی ؛تر  گویند: مذهب سلف سالم اول: می

  تر است. محکم
این  دارم. می را تقدیم گمراه نهایت ی بی نظریهدروغ و حقیر بودن این 

 از چندین منظر قابل نقض است: سخن 
مگر اند.  یل شدهاف یا معاصرین بین سالمت، علم و حکمت فرق قلَ َخ   -1

که در رکاب علم  نیست یپایه و بنیان  سالمت همانعلم و حکمت 
 کشاند؟ می حمکت پیرا در  بلندش و دامن کردهحرکت 

ردها چگونه میان سبب و نتیجه اند؟ این غیر  ی آن فرق قایل عقل و خ 
 ممکن است!
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به  –صحابه –معاصرین از بهترین مردمان چگونه ممکن است   -2
باشند؟ آیا مگر برتر بودن به خاطر داناتر و تر  گاهآ و رسول  الله

 علم و حکمت نیست.
اقطاب و جویند و  می مذهب از آن بیزاریآن در مذهبی که سران   -3

علم و  ، چهدارند می بزرگانش دروغ و اشتباه بودن آن را اعالن
  .ی نهفته استحکمت

 به صورتحموّیه ی  عقیدهآن را در کتاب  شیخ االسالم ابن تیمیه
 گوید:  می کامل آورده و حق مطلب را ادا کرده است و

با اسم خلف  کهگروهی از متکلمین خصوصًا ، شود متاخرین می چگونه 
و اند  شود و در باب دین دچار اضطراب و تضاد گویی شده می به آنان اشاره
آن افکنده شده است، از ای زخیم نسبت به شناخت الله بر هحجاب و پرد

گاه است،  دکترین مرام   .سلف برتر باشند متکلمین که از حال آنان بسیار آ
 دهد:  می چنین خبر

 هإإاکل   املعاهإإدح  نلعمإإری نلقإإد طفإإت  
 

ت    إإإإی   تلإإإإك املعإإإإامل طإإإإريف بإإإإنیح  وسح
 

 حإإإإائر إعا  کإإإف  ضإإإإال وا ِح فلإإإإم أح 
 

إإإإن أو قإإإإإاِعا  سإإإإن نإإإإ  قح  ادمإعإإإإإق ذح
 

چرخیدم و به تمام های متکلمین را  باور کن تمام مراکز علمی و حلقه
 این مراکز نظر انداختم

جز آدمی که دست حیرت بر چانه گذاشته و دندان پشیمانی و ندامت به 
 رد، ندیدم.افش می هم
گفتند، یا فقط نقش بازی  می علیه خود اقرار کردند که آن چهآنان  

 نگاشته بودند.ها  کردن بوده است و یا مطالبی که خود در کتاب
 سخن  برخی از رؤسای آنان:  مانند اینو یا  

إإإإال   قح ام  انلعإإإإإإإإإإإقول  ع  إإإإدح حایإإإإة  إ قم
 ِن 

 

نیح ضإإإإإإإالل   
إإإإإامل  إإإإإإایة  سإإإإإعَ انلعح  وغح
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 وأِواحنإإا يف وحشإإة  مإإن جسإإومنا
 

 و حاصإإإإإإإإإل دنیانإإإإإإا أذ  و وبإإإإإإال   
 

إإنم بحث نحإإا طإإ
د م  مل نسإإتحف  إإاإوح نح مر  لح ع   و 

 

عنحإإإا فیإإإه ق یإإإلح و قإإإانلوا  إإإوح  أنم مجح
 1س 

 

 جهانیانشتر تالش یو ب خوردنبه بن بست ها  شهیسرانجام تالش اند
و دست اند  دچار وحشت شدهها  ممان در جسیها است، روح شدنگمراه 
ل و قال یق جزخود در طول عمر های  . از بحثان آزار و وبال استدنیامآورد 
 نبردیم. یسود
و  غوطه ور شدم -علم کالم  -گوید: در دریای بزرگ  دیگری می 

مسلمانان و علوم آنان را رها کردم. در آن چه مرا از آن باز داشتند فرو رفتم 
و اکنون اگر پروردگارم بر من رحم و شفقتی نکند وای بر فالنی )منظور 

  .2میرم می مادرمی  عقیدهدارم بر  حاال خودش است(.
اهل مردم در هنگام مرگ، ترین  ید: شکاکیکی دیگر از آنان چنین گو 
 هستند. کالم
علم به الله  رد تحقیق و تفحص قرار گیرند از حقیقت  موکار آنان هر گاه  

و در این زمینه به هیچ اصل و اثری هم  و شناخت خالص او تهی هستند.
ی  عقب ماندهو ارزشان  محروم  بی شود این می چگونه اند. دست نیافته

یعنی مهاجرین  ،اولو سرگردان در مورد الله و آیات او از پیشگامان درمانده 

                                                            

الفادات و )این ابیات از ابن خطیب معروف به فخر رازی است. شاطبی آن را در  - 1

اثر  (نفخ الطیب)با سند خویش آورده است. و نیز در  (85 – 84ص  ،النشادات

/ 2ی لسان الدین بن خطیب ) نوشته (الحاطة فی أخباِ غرناطة)( و 5/232مقری )
 ( با سندی دیگر آمده است.222

 سی اعالم انلنبالء)(، 9/19المنتظم )در  که چناناین گفتار از ابن جوینی است.  - 2

 ( آمده است.3/361 شذرات الذهب)و  (3/260 طبقات انلشافعیة)، (18/471
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پیروی از صحابه به نیکی از وارثان پیامبران که چطور و انصار داناتر باشند. 
تاریک  شبهای  از سران هدایت و چراغ از جانشینان پیامبران،کردند، 

گاه قرآن بر پا ی  و خود به وسیله بر پا شدآنان که قرآن با ایشان  تراند. آ
 همانان که الله .سخن راندندقرآن با نان آ . قرآن از آنان سخن گفت وماندند

پیامبران دیگر سرآمد  پیروان که  داشتارزانی چنان علم و حکمتی به ایشان 
حقایق آن قدر اندوختند که اگر تمام  اصلاز حقایق معارف و گشتند. 
ی شود، آن گرد آور سلفت و علم حکم در کنارو دانش دیگران ها  حکمت

چگونه  .گشتسلف است، شرمنده و زبون خواهد  که خواهان رویارو شدن با
خصوصًا در بحث شناخت  –امکان دارد خیر القرون امت در علم و حکمت 

 عالم نمایهای  از این بچهتر  کمتر و ناقص – اللهو آیات ها  و احکام اسم لهال
هند و پیروان فیلسوف نما و های  شود که نوچه می مگریا  باشند. علم بی

 ؟1و اهل قرآن و ایمان داناتر باشندانبیاء  وارثاناز  یونان
روش خلف اعلماند  پنداشتهگوید:  می عالم ربانی محمد بن علی شوکانی 
 اند، که از این اعلمیت بردهای  نهایت پیروزی و بهره .است از روش سلف تر

تیز هوشانشان در پایان عمر آرزو کنند که کاش بر که محققین و  این است
 .گفتند: خوش به حال عوام می آنان مردند. می پیرزناندین 
یافته  دست اعلم بودنکه به  شخصیخوب به این اعلم بودن تدبر کن!  

 ،است خبر بیعلمش این است که به یک عوام که از علم است، ما حصل 
آرزو دارد ل ساده دارد تبریک گفته است و هگوید. به کسی که ج می تبریک

 د.نهایشان قدم  مسیربه دین آنان معتقد باشد و بر  .باشدکه جزو این افراد 
 نشانگر این است که فریادشو  آورد می ص با صدای بلند فریاد براین شخ
 چه .هستندآن یان دنبال که آقا است خیلی بهتر از عالمه بودنی ،جهل

                                                            

 .(428/  1 انلعقیدة المویة) - 1
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کند جهل از این علم بهتر  می در مورد علمی که صاحبش اقرار پنداری می
ای  ،کند می این علم آرزوو در این که وی بعد از رسیدن به نهایت  ؟است
 کنی؟ می چه فکر داشت نمی چنین علمیو  خبر از آن بوده بی کاش
و  درس عبرتی است برای عبرت گیرندگان. چنین اقرار و آرزویی 
معارف و  جهل  به  ،چرا همان ابتدای امر است برای تماشاگران.ای  نشانه
ه از پیامدهایش در امان نماند ؟ چرا پی نبردند ،وارد شدند در آن که علومی

  !؟و خویش را راحت نکردند
 چرا نگفتند: 

 أِی األمإإإإإإإإإإر إنلإإإإإإإإإإی  خإإإإإإإإإإر  
 

 یصإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإی  خإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإره أوال   
 

 ی اول. گردد سر خانه این کار آخرش بر میفکر کنم 
 و از تبریک گفتن به عوام سالم بردند می را سودرهایی از چنین آرزویی  
کند و  نمی انسان خردمند آرزوی چنین جایگاهی یا کمتر از آن را ماندند. می

این کار را فقط برای  گوید. نمی از خویش تبریکتر  به هم سطح خود یا پایین
  باشد. و باالتر برتراز وی  آن شخص و مقام کند که رتبه می کسی
تر برساده از آن  علمی که جهل  از جای تعجب است  من! الله ای وای 

یب و آیا تا کنون کسی چنین چیز عج !باشد واالتربوده و نسبت به آن 
  نقل کرده اند؟ هایی ن چنین حرفسخ ناقالنیا  ؟غریبی دیده است

تکلف و پیروان را دارد، ای که معرفی کردیم و کمترین  طایفه وضعیت 
فاسد، ورودگاه و  شان که هدف های دیگر چه برسد به گروه .چنین استاین 

تظاهر و خواهند با  می مانند آنان که .واضح و آشکار استمحل صدورشان 
سعی دارند ها  اسالم و اهلش را بزرگ نشان دهند و با ایراد شک و شبهه ،ریا

ند. به دنبال اثبات اموری هستند که منجر به خدشه و شبهه اندازدر دین 
  د.شو می عیب دین و تنفر مسلمانان از اسالم

 آن وقت بدان که: 
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 خإإإإی األمإإإإوِ انلسإإإإانلفات علإإإإی الإإإإدی
 

و ش  األمإإإإإإإوِ املحإإإإإإإدثات انلبإإإإإإإدائ 
1

 
 

 بدترین امور، وبر هدایت است  شده ثابت می  یقدبهترین کارها، کارهای  
 .دینی هستند بدعتنوپیدا و  کارهای
ف مذهب سلف را لَ مرکب. چرا که َخ است جهلی  ،این فهم و برداشت -4

دانند )آن کس که نداند و  و ندانستند که خود نمی اند. نشناخته
. در نتیجه گمان 2نداند که نداند، در جهل مرکب ابد الدهر بماند(

  دانند؛ حال آن که چنین نیست. می بردند که چیزی
غیر ممکن است َخَلف از َسَلف داناتر گوید:  می عالمه سفارینی 

دارند. آنان که قدر و  می باشند. ادعایی که بعضی از غیر محققین بیان
و مؤمنین را آن  و رسول الله  حق اللهآنان  .دانند نمی منزلت سلف را

تر و راه و روش سلف سالم زیرا گفتند: نشناختند. ،اند بدان امر شده که چنان
  !تر استتر و محکمراه خلف اعلم

زدند که راه سلف یعنی مجّرد ایمان به الفاظ  باوراین حرف را با این  
 .3سوادان پنداشتند بی آنان را بسان .آن فهمدرک و  خالی از قرآن و حدیث  

                                                            

 .( 44 -41 انلتحف فی مذاهب انلسلف) - 1
 مترجم. - 2
که امروزه برای تحقیر و  که چنانرا ندارند! سوادانی که قدرت فهم و درک مطلب  بی - 3

... . و گر نه قرآن می گویند: بی احترامی به شخصی، می بی فرماید: الرسول النبی  سواد 
 (. و رسول الله157ای که قدرت کتابت و خواندن ندارد. )اعراف:  األّمی: فرستاده

يٌة: فرمایند: در روایت صحیح می مِّ
ُ
ٌة أ مَّ

ُ
)نسائی(. ولی هرگز  سوادیم. ما امتی بی إِنَّا أ

 نبوده است. مترجم. احترامی به خود و دیگر صحابه بی منظور پیامبر 
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که به صورت است نصوصی  استخراج معانی   ،گویند: راه و روش َخَلف می 
این  دارند. ای ناشناختهجازاند و لغات نصوصی که م .اند رفتهبکار  مجازی

رها  که مضمونش پرت کردن و کند ثابت می را یا همان مقولهان فاسد، گم
  .نمودن اسالم است

در درست دانستن  اند. بر راه و روش سلف دروغ ساخته و نقل کرده 
 یعنی تلفیق و در هم آمیختن دو باطل: این واند.  روش َخَلف به خطا رفته

  َسَلف و دروغ بستن بر آنان.عدم شناخت منهج أ:  
 1درست دانستن روش غیر َسَلف. ب: جهل و 
 کند: می مطلب فوق را این مطلب روشن 
o  :دوم: دالیل و براهین قرآنی یا منطق یونانی 
 باتوان  نمی ،خردان بی به خیال بسیاری ازگوید:  می ابن قیم جوزی 

 ی ه وسیلهب و رسول الله جست. احتجاج و استدالل  کسیعلیه شریعت 
 د.کر نمی آورد و با آنان مجادله نمی شریعت بر دشمنان خویش استدالل

خطاب به  ،کنند، شریعت های جاهل و نوچگان یونانی گمان می منطقی 
ی مردم را با روش  عموم است و قابل احتجاج نیست. و پیامبران توده

گردد و آنان  می دلیل و برهان به افراد خاص بر دادند. دعوت می ،خطاب
 ،را که بر روش آقایان بودند یو آنان دشانفقط خویعنی  .یت آن را دارنداهل

 دانستند. می خواص
چرا که  ایشان از اسالم است. یاطالع بی دست آوردها  تمام این گفته 

و پیدایش  ارسال پیامبرانتوحید، اثبات خالق و معاد، ی  قرآن در زمینه
ادعای خویش متکلمین و دیگران بر  است. مملو از ادله و براهین ،جهان
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ترین  عبارات، واضحترین  دالیل قرآنی با فصیح اند. ارائه نداده دلیل صحیحی
 1.استمذکور  ی،و سوال اعتراضهر  ازمعنا  ینترترین و دوربیان، کامل

شخص متکلمین در ابتدای کتاب ترین  ابو حامد غزالی زبر دست 
علم کالم و  اگر بگویی چراگوید:  به این مهم اعتراف کرده و می (اإلحیاء)

یا نکوهیده؟ اند  فلسفه جزو اقسام علوم نیست؟ و آیا این دو علم پسندیده
 باید گفت:

ده در قرآن و حدیث آم بدان ما حصل ادله و براهین درست  علم کالم، 
نکوهیده ی  که از قرآن و حدیث خارج است، یا مجادلهای  ولی ادله است.

ای  یا اخالل گری و فتنه انگیزی دو جانبهشود و  می است که بدعت محسوب
سخنانی یاوه و پرت که اکثرًا  ،و مقاالت طوالنیها  است که به تناقضات فرقه

ند و شمر می و ناچیز ارزش بی سرشت و خوی مردمان آن را ست وو پال
در هم ادله برخی  د.شو می مربوط اند، شنیدن آنی  ها عاشق و شیفته گوش
مواردی است که متعلق به دین نیست و در عصر اول اسالم وارد و پی 

که منجر به هایی  تاما امروزه به دلیل پیدایش بدع منقول نبوده است.
علیه هایی  شبه شود حکمش تغییر کرده است. می رویگردانی از قرآن و سنت

برایش ترتیب پیچیده گنگ و سنت به هم بسته شد و کالمی قرآن و 
 شود. می لذا از سر ناچاری کار ممنوع جایز اند. داده
 نویسد: می رازی در کتاب اقسام اللذات خویش 
را ای  ندیدم تشنه .فلسفی را بررسی کردمهای  و برنامه کالمهای  کتاب 

 .یافتم را قرآن ، راهدر اثباتترین راه  نزدیکسیر آب کند و بیماری را درمان. 

يُب  ٱۡلََكيمُ إيَۡلۡهي يَۡصَعُد ﴿خوانم:  می يز سخنان پاکیزه به سوی او ): [10]فاطر:  ﴾ٱلطذ

رحمن بر عرش  الله  ) :[5]طه:  ﴾٥ٱۡسَتَوىَٰ  ٱۡلَعۡرشي لََعَ  ٱلرذۡحَمَٰنُ ﴿،  (رود باال می
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ءٞ   ۦلَۡيَس َكميۡثليهي ﴿خوانم:  می . و در نفی چنین(قرار گرفت  :[11]الشورى:  ﴾ََشۡ
 .(نیستهیچ چیز مثل او )

 کند، همانند من خواهد فهمید.تکرار مرا ی  هرکسی تجربه و 
قرآنی است که از طریق های  داللت کند، می چیزی که رازی بدان اشاره 
 کند می که خاطر نشان و گر نه داللت عقلی را .آشکار شده است وی بر برخ

 متمایز شدهعقلی است که قرآن با آن  دلیل شنیداری، خواند می و به آن فرا
 .شود می محسوبم به این ادله از راسخین فی العلم است. عال   و شهرت یافته

یابد و  می آن آرامش ابروح  گیرد. می آن آرام اب است که قلب همان این علم،
با آن ها  دلیل .گردد می ه و بصیرت بدان منورگشتعقل و خرد به آن پاک 

به آن را ه وینداستدالل جتواند  نمی قدرت یافته و هیچ یک از جهانیان
اباند ت می قرآنی رخ کس با آن به مخاصمه برخیزد دلیل بلکه هر مغلوب کند.

شود و به  می فتحی  وسیلهه ه ببها  . دلشکند می را طرف مقابلی  و شبهه
 گونه ایندر هر عصر و زمان  افسوس خاطر الله و رسول اجابت خواهد شد.

شک و  .عقلی و قطعی و یقینی است لذا داللت قرآن اند. کمیابعلما 
بعد از  ،قلبو رد و احتماالت به آن نفوذ ندارد گی نمی جلوی آن راها  شبهه
 آن هرگز رهایش نخواهد کرد. فهمو درک 
 برخی از متکلمین گویند:  
دلیل فنا کردم و جز دور شدن  در جستجویدر علم کالم را  عمرمتمام  

شتم و در آن اندیشیدم و فکر لذا به قرآن بازگ بم نشد.از دلیل چیزی نصی
 دانم! نمی دلیل که همراه من است و خود وای!دیدم  .کردم
د آن شخصی است که شاعر در موردش چنین نبه الله قسم مثال من مان 
 گوید:

 و مإإن انلعئائإإب انلعئائإإب جإإإإمة
 

 قإإإإرب البیإإإإب و مإإإإا انلیإإإإه وصإإإإول 
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 انلبیإإإداء یقتلهإإإا انل مإإإأ کإإإانلعیس يف
 

 واملإإإإاء فإإإإوق ظهإإإإإوِ هإإإإا حممإإإإول 
 

به عزیزت نزدیک باشی و به او دست که عجائب این است  ترین عجیباز 
 نیابی
 .کشته استرا تشنگی او و آب بر پشت در صحرا مانند شتری که ه
از  کم است.گاه که به قرآن رجوع کردم دیدم خودش دلیل و ح   گوید: آن 
واضحش آن قدر در آن یافتم، که اگر تمام های  الهی و نشانه ه و براهینادلّ 

یک سوره از  اند، حق و حقیقتی که متکلمین در کتاب هاشان نگاشته
، فصاحت الفاظش، با بیان زیبایشقرآن با مضمون و محتوایش های  سوره

تذکر بر موارد هم مثل و و با  و پرهیز سن احتیاطح  تطبیق مطالب مفصلش، 
  آید. می فایق این کتب برراهنمایی به جواب، 

 تر از آن:بردرست مثل این گفته یا 
 انلفإااد فلإم یإدع کفی و شفی مإا يف

 

 انلقإإول جإإدا  و ال هإإزال   نلإإذی أِب يف 
 

جای  محتاجو برای  .هر آن چه در دل بود کافی و شافی بیان کرد 
 نه جدی و نه شوخی. باقی نگذاشتحرفی 
 بعد از آن لشکرهای علم کالم همچون گذشته بر من هجوم آوردند و در 
هیچ  اواز داد و  نمی جازه ورد به آناناما قلب ا .ازدحام کردندام  سینه
 روی بر گردانده وبا سر افکندگی  لذا .کرد نمی و قبولشان ی ندیدهاسقبال
 تند.رف می
کریم لبریز از احتجاج است و در آن  خالصه منظور این است که قرآن 

 شود. می ه و قیاسهای صحیح یافتانواع ادلّ 
 دهد و می دلیل و مناقشه دستوری  را به اقامه رسولش  الله 

ي ﴿فرماید:  می لُۡهم ب ۡحَسُنۚٗ  ٱلذَّتي َوَجَٰدي
َ
َ أ )و با آنان به نیکوترین : [125]النحل:  ﴾ِهي

ۡهَل ﴿و  .شیوه به بحث ]و مجادله[ بپرداز(
َ
ْ أ لُٓوا ي  ٱۡلكيَتَٰبي ۞َوََل تَُجَٰدي  ٱلذَّتي إيَلذ ب
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ۡحَسنُ 
َ
َ أ و با اهل کتاب جز با نیکوترین شیوه مجادله و ): [46]العنكبوت:  ﴾ِهي

  .(گفتگو مکنید
  مناظرات قرآن کریم با کفار در آن موجود است. مناظرات رسول الله 

 دلیل بر آنان موجود است.ی  و یارانش با دشمنان و نزاع کنندگان و اقامه
 .1کند نمی گیرد و انکار نمی جز جاهل افراطی کسی دیگر آن را نادیده

 

                                                            

منهج سلف صالح است، لطفا به  بیشتری براساسهرکس خواهان دیدن مناظرات  - 1

از انتشارات  ( اظرات انلسلف م  حزب البلیس و أفراخ اخللف دِاسة و حتلیال  من)کتابم 
 ام، رجوع کند.دمّ  –دار ابن جوزی 





 
 
 
 

 

 !سلفی؟ منهجچرا فقط 

که از  را کسی ،همبه کمک  قرآن و سنت و اقوال سلف صالحی  هادلّ  
و کسی که چنین  کرده تمجید و تعریف را روش سلف تبعیت و پیروی کند

اله روی از منهج سلف را واجب و وجوب دنب ،این موارد اند. کوهیدهنکند را ن
  .پیروی از این منهج، راه و کمربند نجات زندگی است گرداند. می روریض

افکنیم تا راه  می سهمگینتیر چندین بر تردید انسان مشکوک اکنون  
پر باَرش حالوت  بلند باالیو از  سر برآوردیقین  درون درخت  مومنان از 

ریحان  آسایش و در لباس نازک   پر برگ و بارشی  و در سایهبچینیم ایمان 
 پهلو گردانیم.

o َٰبيُقونَ وَ ﴿گوید:  اول: الله لُونَ  ٱلسذ وذ
َ
ريينَ ميَن  ٱۡۡل نَصاري وَ  ٱلُۡمَهَٰجي

َ
 ٱۡۡل

يينَ وَ  َبُعوُهم ٱَّلذ َ  ٱتذ ُ بيإيۡحَسَٰٖن رذَضي َعدذ لَُهۡم  ٱّللذ
َ
ْ َعۡنُه َوأ َعۡنُهۡم َورَُضوا

َٰٖت ََتۡريي ََتَۡتَها  نَۡهَٰرُ َجنذ
َ
يَك  ٱۡۡل َٰل بَٗداۚٗ َذ

َ
ييَن فييَهآ أ ي ٱۡلَفۡورُ َخَِٰلي  ﴾١٠٠مُ ٱۡلَعظي

ه با کانی سکن از مهاجران و انصار، و یشگامان نخستی)و پ: [100]التوبة: 
ز[ از او یشان خشنود و آنان ]نیاز ا اللهردند، کروی یاری از آنان پکویکن

[ آن نهرها  ر ]درختانیه از زکرده کی آماده یها خشنودند، و برای آنان باغ
 .ابی بزرگ(یامکن است همان یاند. ا شه در آن جاودانهیروان است. هم

 خلقاز بهترین  که ستاید  می پرودگار  مردم، مردمانی را :استنباط از آیه 
ر واضح است که اگر آنان حرفی زدند و  اند. پیروی کرده -  محمد - پ 

مورد تمجید قرار گیرد و  آن شخصفردی از ایشان پیروی کرد، الزم است 
از دیگر   و رسول اللهمستحق رضایت الهی باشد. ولی اگر پیروان 

 ماند. نمی ثنا و رضایتمردمان متمایز نباشند جایی برای تعریف و 
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o  :ي ﴿دوم ُمُروَن ب
ۡ
يلنذاسي تَأ ۡخريَجۡت ل

ُ
ٍة أ مذ

ُ
َوَتۡنَهۡوَن  ٱلَۡمۡعُروفي ُكنُتۡم َخَۡيَ أ

ي  ٱلُۡمنَكري َعني  ي  َوتُۡؤميُنوَن ب د ین امتی هستی)شما بهتر: [110]آل عمران:  ﴾ٱّللذ
ار کد، و از یده ده فرمان مییار پسندکد: به یا دار شدهیه برای مردم پدک

 . د(یمان داریا اللهد، و به یدار ناپسند بازمی
این تأیید  .ستاثبات کرده ارا ها  این امت بر سایر امت برتری الله 
چرا که از راه روشن منحرف  معناست که آنان همیشه پا بر جایند. بدین
نان به نیکی دعوت داده و از منکر و آدهد که  گواهی می الله اند. نشده

بر آیندگان این است که فهم آنان  یتأیید چنینی  الزمه دارند. می زشتی باز
 شود. می حجت محسوباند، و زمین را نابود گردها  آسمان اللهتا زمانی که 

شود و  می شاملتمام امت را م است و اگر اعتراض شود که این آیه عا 
 نیست، مختص صحابهتنها 

را کند  پیروی ینیک از ایشان بهو کسی  اند. ایشان ،اولین مخاطبان گویم:
م عه  در بند اول گذشت.) تب   که چنانیا با دلیل.  قیاسمگر با  شود نمی ملاش
 (.إحسان  ب  

 صحابه –که درست هم همین است  –و اگر معنای آیه را عام بگیریم  
چرا که ایشان اولین  اند. داخل خطاب که در شمولیت  اند  اولین گروهی

و مستقیمًا با  آموزش گرفته  هستند که بدون واسطه از پیامبر کسانی
 د.بودن مرتبطوحی 
کسی دیگر چرا که  .هستندخطاب این آیه به  از دیگرانتر  آنان شایسته 

لذا  ف نشده است.یوصتغیر از آنان توسط الله تعالی با اوصاف کامل، 
از دیگران  واقع، گواه بر این است که صحابه مطابقت وصف با حقیقت  

 کند: میتر  را واضحموضوع بند سوم این  اند. به تعریف و تمجیدتر  دارحق
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o  يَن يَلُوَنُهْم،  1َخرْيُ انلَّاِس »فرماید:  می سوم: رسول الله ِ قَْرِِن، ُثمَّ اّلَّ
َحِدِهْم يَِمينَُه، َوَيِمينُُه 

َ
َُ أ قَْواٌم تَْسِبُق َشَهاَد

َ
يَن يَلُوَنُهْم، ُثمَّ يَِِجُء أ ِ ُثمَّ اّلَّ

)بهترین  مردمان، )مسلمانان( قرن من هستند، سپس آنان  «:َشَهاَدتَهُ 
بعدًا قومی  .هستند آنان که در پی ایشان ،و بعداند  که بعد از ایشان

گیرد و  می د که گواهی یکی از آنان بر قَسَمش سبقتمند آهخوا
 .2(اش سوگندش بر گواهی

در رنگ و جسم و دارایی و..... آنان بوده  آیا برتر بودن نسل صحابه 
د که ناد می خوببه کتاب الله و سنت باشد،  عالماست؟ خردمندی که 

در اسالم بر مبنای تقوای  برتر بودنچرا که  چنین مقصودی مد نظر نیست.

ۡكَرَمُكۡم عينَد ﴿فرماید:  می الله شود. می دل و عمل صالح سنجیده
َ
إينذ أ

ي  َُٰكۡمۚٗ  ٱّللذ ۡتَقى
َ
 اللهـن شما نزد یقت ارجمندتری)در حق: [13]الحجرات:  ﴾أ

 .ن شماست.(یزکارتریپره
كم و موالِ م و أكُ رِ وَ ر إىل ُص نظُ َل يَ  اللَ  إنَّ » فرماید: می و رسول الله  

 به جمال و داریی شما الله) «:كمالِ كم و أعمَ لوبِ إىل قُ  نظرُ لكن يَ 
 .3و کردارتان نظر دارد(ها  نگرد؛ بلکه به دل نمی
 دید بعد از قلب محمد .نظر انداخت یاران رسول الله منان به قلوب  

به آنان درک و فهمی داد که دیگران هرگز  .هستندها  اینان دارای بهترین دل

                                                            

خیر القرون(( مشهور است. گویم این لفظ ))این حدیث در بسیاری از کتب به لفظ  - 1
 ام.  صحیح نیست. درست همان است که بنده آورده

( و 3/478( فیض القدیر)(، و مناوی در 1/2 ( اإلصابة)بخاری. حافظ ابن حجر در  - 2
 ( تاییدشان کرده است. 127)ص  (نظم المتناثر)انی در کتّ 

 نووی(. – 121/  16مسلم ) - 3
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تند الله متعال پنداش می نیک بدان دست نیافتند. لذا هر آن چه را اصحاب
 هم ناپسندش پسندیدند الله نمی خواند و هر آن چه را می هم نیکش

  .دانست می
به دل بندگان  عبدالله بن مسعود که الله از او راضی باد، گوید: الله  
 و آن را برای خویش برگزید ؛بهترین دل است افکند؛ دید دل محمدنظر 
در پی آن به دل دیگر بندگان نگریست؛  را به رسالت خود بر انگیخت. وی

های  از آنان راضی باد بهترین دل اللهکه   دید دل اصحاب رسول
که به خاطر دینش جنگیدند.  دنمونبی خود  وزاریبندگان است. لذا آنان را 

نیک انگاشتند نزد الله هم نیک  – صحابه –پس آن چه را که مسلمین 
 .1است و هر چه را بد خواندند الله هم آن را ناپسند دانست

از  –ای  گفتم: آیا نامه روایت است که : به علی از ابو جحیفه 
دانش و علمی که  )جز( یاجز قرآن نه! به نزدتان است؟ گفت:  – پیامبر

 یا نیست.( نزد ما )چیز دیگری مؤمن داده است،ی  الله تعالی به یک بنده
گفتم این ورق چیست؟ گفت:  .2آن چه در این ورقه نوشته شده است )جز(

                                                            

الفقیه )(، خطیب بغدادی در 23(، طیالسی در مسندش )ص  379/ 1احمد ) - 1
هور آن است که مش ( به صورت موقوف با سند "َحَسن" آورده است.1/66) (المتفّقه
ی این فن  ائمه که چنانی آخر "مرفوع " است. اما این حرف درست نیست.  جمله
است. من هم آن را در نوشتار خویش به نام  اند. این سخن قول ابن مسعود گفته

 ام. ( بیان کرده 322 -321)ص  ( انلبدعة و أثرها انلسیء علی األمة)
به خود را که  انسخنان باطل رافضی است که این سندی واضح و صریح از علی - 2

کوبد. گمان  را در هم می دهند نسبت می دروغ به اهل بیت نبویبه ناحق، ظالمانه و 
) کنند آن چه در نزد عترت است کتابی سه برابر قرآن موجود است و آن را  می

 نامند. می (مصحف فاطمة 
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 مسلمان در قبال کافر کشتهدیه و آزادی اسیر و این که  -پرداختدستو  -
 .1)در آن نوشته شده است( شود نمی
نسبت به کتاب الله و سنت، تا بر پایی  فهم صحابهبدین صورت  

در  . لذا آنان گواهان اللهباشد می امت دلیل و حجت بر آیندگان   ،قیامت
 به دلیل زیر: زمین هستند.

o  :َُكونُواْ ﴿فرماید:  می اللهچهارم ي ٗة وََسٗطا ّلز مذ
ُ
يَك َجَعۡلَنَُٰكۡم أ َوَكَذَٰل

)و  :[143]البقرة:  ﴾َعلَۡيُكۡم َشهييٗدا   ٱلرذُسوُل َوَيُكوَن  ٱنلذاسي ُشَهَدآَء لََعَ 
امبر بر ید؛ و پیم، تا بر مردم گواه باشیانه قرار دادیگونه شما را امتی م نیبد

  .(شما گواه باشد
آنان  ست.ی عادل قرار داده ابانتخرا من آن موالی بزرگوار صحابه ،الله 

ها  ملتترین  کردار و تصمیمات میانه روبوده و در گفتار و ها  بهترین  امت
آنان را  پس بدین روی لیاقت آن را دارند که گواهان بر مردم باشند. هستند.

 سن  در نظر گرفت، یادشان را بلند کرد، تعریف و تمجیدشان نمود و به ح  
 قبول پذیرای آنان شد.

و  در پیشگاه الهی آن است که با علم و صداقت گواهی دهد. معتبرشاهد  

ي ﴿فرماید:  می از روی حق، با استناد به علم خویش ي إيَلذ َمن َشهيَد ب َوُهۡم  ٱۡۡلَقز
گاهانه به حق گواهی داده باشندکمگر آنان ): [86]الزخرف:  ﴾٨٦َيۡعلَُمونَ   .(ه آ

                                                                                                                                
( نگاه کن. کالم  322-321ی شیخ االسالم ابن تیمیه )ص  به )بغیة المرتاد( نوشته
 گرانقدری خواهی یافت.

 فتح الباری (. -1/204بخاری ) - 1
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حال که شهادت آنان در نزد الله معتبر است، بدون شک و تردید فهم 
چرا که این آیه  ایشان حجت است.بعد از های  آنان در دین هم برای نسل

 کند. می داللت را مطلقًا اثبات
داند. اهل  را عادل مطلق نمی امت اسالمی هیچ نسلی جز صحابه 

و  خواند. می لادرا ع سنت و جماعت به صورت عام و مطلق تمام صحابه
به صورت روایتًا و درایتًا )سند و درک  کم و کاستی هیچ و استثناء دونب

 کسی را عادلکه فقط ان به خالف دیگر .آموزند می مطلب( از ایشان علم
و این دو ویژگی نصیب انسان  که امامت و عدالتش اثبات شود.دانند  می
 پای نهند. ه بر نقش گام صحابهک گردد مگر این نمی
توجیه متن قرآن و در  با این توضیح واضح گشت که فهم صحابه 

به پیروی  رو بعد از ایشان حجت و مدرک است. از همینهای  سنت، بر نسل
 دهد: به مورد بعد نگاه کن : می از راه و روش ایشان دستور

o  ٱتذبيعۡ وَ ﴿ در قرآن آمده است:م: جپن  ٗۚ نَاَب إيََلذ
َ
: [15]لقمان:  ﴾َسبييَل َمۡن أ

 .گردد( سوی من بازمینان به ک ه توبهکن کروی یسی را پک)راه 
هم آنان  گشتند. الله می توبه کنان باز اللهبه سوی  تمام صحابه 

فرماید :  می کرد. درهنموو کردار صالح و شایسته را به سخن پاک و نیکو 

يينَ وَ ﴿ ْ  ٱَّلذ َُٰغوَت  ٱۡجَتنَُبوا ْ إيََل  ٱلطذ نَابُٓوا
َ
ن َيۡعُبُدوَها َوأ

َ
ي أ ۚٗ لَُهُم  ٱّللذ ىَٰ ۡ  ٱۡلبُۡۡشَ ي َفبَۡشز

يينَ  ١٧عيَبادي  ۡحَسَنهُ  ٱۡلَقۡوَل يَۡسَتميُعوَن  ٱَّلذ
َ
ْوَلٰٓئيَك  ۥٓۚٗ َفَيتذبيُعوَن أ

ُ
يينَ أ َُٰهُم  ٱَّلذ ُ  َهَدى  ٱّللذ

ْولُواْ 
ُ
ْوَلٰٓئيَك ُهۡم أ

ُ
ۡلَبَٰبي َوأ

َ
ه خود را از طاغوت ک[ آنان  و]لی): [18-17]الزمر:  ﴾١٨ٱۡۡل

اند آنان را مژده باد،  بازگشته اللهتند و به سوی دارند تا مبادا او را بپرس به دور می
را ن آن یدهند و بهتر ه: به سخن گوش فرامیکپس بشارت ده به آن بندگان من 

 .نانند همان خردمندان(یو ا شان کردهراه نمود اللهه کنانند ینند؛ اک روی مییپ
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را در پیش  لذا برای فهم دین الله در قرآن و سنت باید راه صحابه 
به مخالفین راه ایشان را به جهنم و  از همین رو است که الله گرفت.
 کند: می بند بعدی این مطلب را واضح بد تهدید نموده است. یبازگشت

o ٱلرذُسوَل َوَمن يَُشاقيقي ﴿فرموده است:  ششم: الله  َ ميۢن َبۡعدي َما تَبَۡيذ
ي  ٱلُۡمۡؤمينيۡيَ َوَيتذبيۡع َغَۡيَ َسبييلي  ٱلُۡهَدىَٰ َلُ  ي َٰ َونُۡصليهي  ۦنَُولز َجَهنذَم   ۦَما تََوَّلذ

ًَيا )و هر کس بعد از آنکه ]راه[ هدایت  :[115]النساء:  ﴾١١٥وََسآَءۡت َمصي
برایش روشن و آشکار شد، با پیامبر مخالفت و دشمنی کند و از راهی جز 

اریم، و به راه مؤمنان پیروی نماید، او را به همان سو که رو کرده واگذ
 .دوزخ درآوریم؛ و آن بد بازگشت گاهی است.(

راهی غیر راه را که هر کس  وجه داللت این آیه چنین است: الله
یشان در ، تهدید کرده است. پس معلوم است که اتباع از ارا مؤمنان برگزیند

 .واجب بوده و مخالفت با آن گمراهی است اللهفهم شرع 
 روش خطاب است و حجت نیست. اگر گویند: این استدالل به 
 :جهت که. به این شود می محسوب گویم: نه! دلیل 

فَلَۡيَس ﴿گفتم:  گوید: به عمر بن خطاب می یعلی بن امیهأ:  
ْ ميَن  وا ن َتۡقُُصُ

َ
ي َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ ة لَوَٰ ن َيۡفتيَنُكُم  ٱلصذ

َ
ۡفُتۡم أ يينَ إيۡن خي  ٱَّلذ

 ْٗۚ اند به شما آزار  دهیفر ورزکه که آنان کد یم داشتیب)اگر : [101]النساء:  ﴾َكَفُرٓوا
ولی اکنون که مردم در  .د(ینکوتاه که نماز را کست یبرسانند، گناهی بر شما ن

 امان اند! 



 چرا منهج سلفی را برگزیدم؟  138

 

علت را  دم.شتعجب م، واداشتتعجب تو را به ن چه گفت: من آ عمر 
به شما داده  است که الله موهبتی؛ فرمود: جویا شدم از رسول الله 

 .1است؛ صدقه اش را بپذیرید
ی بزرگوار یعلی بن امیه و عمر بن خطاب که الله از ایشان  دو صحابه 

فهمیدند که کوتاه خواندن نماز بسته به حالت ترس  گونه اینراضی باد 
واین  کامل بخوانند.را  نماز است. پس اگر مردم در امنیت بودند باید که

 شود. همان دلیل خطاب است که ))مفهوم مخالف(( نامیده می
فهم وی را تایید  جویا شد و پیامبر علت را از رسول الله  عمر 
 چرا که الله اما توضیح داد که این برداشت در اینجا معتبر نیست. نمود.

  صدقه اش را قبول کنید. - موهبتی -به شما صدقه داده 
 وی را تأیید در ابتدا درست نبود پیامبر  عمر حال اگر برداشت 
 (بولِ القَ  فرعُ  وجيهُ )اتلَّ  گویند: نمود. نمی برایش توجیه گونه اینکرد و  نمی

 است. لفرع قبوتوجیه 
کند که وی شنیده است رسول  می روایت جابر از ام مبشرب: 

ن مِ  اللُ  ار إن شاءانلَّ  َل يدخَل أحدٌ »: 2گوید می در نزد حفصه الله
قالت ا. فَ رهَ هَ انتَ الل، فَ  َّل يا رسوَل بَ  :التقَ . «هاتَ حَت  عوهُ ايَ ين بَ رَ اّلَّ جَ اب الشَّ أصحَ 

  :فصةُ حَ 

﴿ ٗۚ ينُكۡم إيَلذ َواريُدَها ُثمذ ُنَنّجزي ﴿: وجلَّ عزَّ  قال اللُ : » قال انلبُّ فَ  .﴾ِإَون مز
يينَ  ْ  ٱَّلذ نََذُر  ٱتذَقوا َٰليميۡيَ وذ ا ٱلظذ ثييزٗ )ان شاء الله هیچ یک از افرادی  :﴾٧٢فييَها جي

به جهنم نخواهند اند  _ بیعت کرده  که در زیر درخت با وی _ پیامبر
                                                            

 نووی(. -196 -5مسلم: ) 1
 (.2466مسلم: ) - 2
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و هیچ  نهیب زد. حفصه گفت:امیر او را رود! پی می حفصه گفت: بله رفت.
در جواب فرمود:  . رسول الله شود می کس از شما نیست مگر آنکه وارد دوزخ

سپس آنان را که ]از کفر، شرک، فساد و گناه[ پرهیز  فرماید: می الله
 در دوزخ رها اند، دهیم، و ستمکاران را که به زانو درافتاده می کردند، نجات

  کنیم(. می
کند که ورود به جهنم  می نین برداشتچ بینیم ام المؤمنین می 

 شدن است.ورود به معنای داخل پندارد  می و شود می شامل تمام مردم

يينَ ُثمذ ُنَنّجزي ﴿ با خواندن کامل آیه رسول الله  ْ  ٱَّلذ این  [72]مريم:  ﴾ ٱتذَقوا
 اشکال را رفع نمود.

سپس توضیح داد داخل  رسول الله در ابتدا برداشت او را رد نکرد. 
خاص لی اّو  فرق دارد. ثابت و حتمیکند با ورود  می شدنی که الله نفی

 فرازقی است که منظورش انکار عذاب است. چرا که آنان از نیکوکاران متّ 
 شوند. می گونه عذاب و سختی وارد بهشت جهنم عبور کرده و بدون هیچ
 اند. ولی دیگر مردمان بر عکس آنان

 الحمد لله و المنة ثابت شد که لفظ خطاب هم دلیل و مدرک محسوب 
  .شود می ه آن ارجاعو برای درک و فهم مطلب ب و قابل اعتماد است شود می

]النساء:  ﴾ٱلُۡمۡؤمينيۡيَ َوَيتذبيۡع َغَۡيَ َسبييلي ﴿ی قرآن کافی است:  همین آیه 
 نبودهدلیل خطاب که اثبات کند، ، گزیند( می )خالف راه مؤمنان را بر: [115

راه  ینمابَ  شود. چرا که می لی، احتجاج محسوببلکه با تقسیم بندی عق
 راه سومی وجود ندارد. دیگران،پیروی از مؤمنین و اتباع راه 

اتباع پس غیر  راه ایشان را حرام گردانده است، از پیروی  حال که الله 
 است. رهنو مبَ  این بسیار واضحو راه آنان واجب است. 
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اگر گفته شود: میان این دو راه، راه سومی هم هست! و آن هم کاًل عدم  
 پیروی! 

چون  اند. آن را گفتهها  سخنی است که تا کنون عقلترین  گویم: این پوچ 
فرماید:  می چرا که الله مؤمنین. غیر همان پیروی راه  یعنی  ،عدم اتباع

ي َفَماَذا َبۡعَد ﴿ َُٰل  إيَلذ  ٱۡۡلَقز َل فُونَ  ٱلضذ َٰ تُُۡصَ َّنذ
َ
: )و بعد از [32]يونس:  ﴾٣٢فَأ

 د؟(.یشو ده میی[ بازگردان ]از حق ست؟ پس چگونهیقت جز گمراهی چیحق
  می وجود ندراد.و سوّ اند  فقط دوها  شود که راه می معلوم در نتیجه

روی نکردن از راه مذکور شامل پی اگر اعتراض شود که وعید و ترساندن   
 این وعید را مستحق بلکه مخالفت با رسول الله  ؛شود نمی مؤمنان

خالف مؤمنان حرام نیست مگر زمانی که با  پس مطلقًا اتباع راه   ،گرداند می
 !،مخالفت شود رسول الله

برای الزم  به تنهایی خودش، حرام است و گویم: خود مخالفت به تنهایی 

َوَمن يَُشاقيقي ﴿فرماید:  می الله که چنان است. وکافی مستقل آوردن وعید
 َ َ فَإينذ  ۥَورَُسوَلُ  ٱّللذ يُد  ٱّللذ و  الله)و هر کس با : [13]األنفال:  ﴾١٣ٱۡلعيَقابي َشدي

  .سخت کیفر است( اللهپیامبرش دشمنی و مخالفت ورزد، پس ]بداند که[ یقینًا 
لذا مخالفت با  جداگانه است.ها  مشخص شد که هر کدام از وعید اکنون 

چندین چیز بر این گفته  خود خواهان وعیدی جداگانه است. مؤمنینروش 
 : داللت دارد

آن را با مخالفت از ، راه مؤمنان به تنهایی حرام نبود اتباع غیر  أ: اگر  
 کرد. نمی همراه رسول الله 

 نبود، ذکر آن باب: اگر عمل بر خالف راه مؤمنان به خودی خود حرام  
پس واضح و روشن است که عطف آن بر مخالفت با  د.خواهد بومعنا و لغو  بی

 درست مثل اولی. شود. می خود علتی جداگانه محسوب پیامبر 
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اگر گویند: مخالفت محض با روش مؤمنان به صورت مطلق وعیدی را در  
یه مخالفت با آچون  یین شود.مگر زمانی که هدایت برای فرد تب. داردپی ن

 را بیان کرده و وعید را مشروط به تبیین هدایت دانسته است. رسول الله 
لذا واجب عطف نموده است.  خالف راه مومنان را بر آن سپس پیروی کردن

 راه غیر مؤمنین.از پیروی  هدایت شرطی باشد بر وعید   است که تبیین  

و  [115]النساء:  ﴾ٱلُۡمۡؤمينيۡيَ َوَيتذبيۡع َغَۡيَ َسبييلي ﴿ فرماید: الله یکتا میگویم:  

َ َلُ  ٱلرذُسوَل َوَمن يَُشاقيقي ﴿آن را بر  عطف  [115]النساء:  ﴾ٱلُۡهَدىَٰ ميۢن َبۡعدي َما تَبَۡيذ
بلکه مطلقًا  شود. نمی می محسوبل شرطی برای دّو لذا قید اّو  نموده است.

ي ﴿کم عبارت است از و ح اند. با هم آمده ،مشارکت در حکمجمع و برای  ي  ۦنَُولز
َٰ َونُۡصليهي  ًَيا ۦَما تََوَّلذ )او را به همان سو که : [115]النساء:  ﴾١١٥َجَهنذَم  وََسآَءۡت َمصي

در نتیجه . رو کرده واگذاریم، و به دوزخ درآوریم؛ و آن بد بازگشت گاهی است(
 را واجب وعید خاص به خودها  معلوم است که هر کدام از این ویژگی

  گرداند. می
 آن چه در ذیل خواهد آمد بر این مهم داللت دارد: 

چرا . ، تبیین و شفاف سازی  هدایت استمخالفت با رسول الله أ: شرط
 شود. نمی فیوصت که اگر کسی نداند هدایت چیست، به مخالفت با رسول 

  شود. می منان خود به تنهایی هدایت محسوبؤاما پیروی از راه م
باع و اگر اتّ  حال را بزرگ و با عظمت دانسته است. انمؤمن ،آیهب:  

خاطر تبعّیت از ایشان نه به ، باشدهدایت تبیین به  مشروطپیروی راه آنان 
 در نتیجه راه ایشان به تنهایی .هدایت استتبیین بلکه به خاطر  ،خودشان

 ماند. می فایده بی
ثابت شد که فهم  نجات است. راه ایشانبا این توضیح معلوم شد که راه  

، به کجی روی بر تابدهر کس از آن  دینی صحابه برای دیگران حجت است.
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جهنم برایش کافی است و  است. انداختهگناه گاه  بهو خود را  گراییده است
این است حق مورد نظر؛ بدان چنگ  بد قرارگاه و جایگاه و بد مصیری است.

 فرعی دست بردار.های  آویز و از کارهای کوچک و راه

o  :ي ﴿ خوانیم: در قرآن میهفتم م ب ي َوَمن َيۡعَتصي َرَٰٖط  ٱّللذ َي إيََلَٰ صي َفَقۡد ُهدي
ۡسَتقييمٖ  د، قطعًا به راه یجو کتمسالله س به کو هر): [101]آل عمران:  ﴾١٠١مُّ
 .ت شده است(یراست هدا

از ایشان راضی بادا! متمّسکان به الله بودند. چرا که  که الله صحابه 
دوست و یاور آنان است که به حق تمسک جویند. به دلیل:  ،ولیالله

ْ وَ ﴿ ُموا ي  ٱۡعَتصي ي ب يۡعَم  ٱّللذ َُٰكۡم  فَن يۡعَم  ٱلَۡمۡوََّلَٰ ُهَو َمۡولَى َيُ َون )و  :[78]الحج:  ﴾٧٨ٱنلذصي
  .اوری(یو یکی و چه نیو موالیکد. او موالی شماست؛ چه نیرو اللهبه پناه 
 ،. و اینعلوم و واضح استمبرایشان الله و یاوری کمال موالگری 

هدایت  صحابه ک بودند. به گواهی الله تمّس م یعنی آنان به الله
به همین  شرعی، عقلی و فطری است. پیروی از هدایت واجب   اند. شدگان

با با صبر و یقین و پرواپیشگان نمود که ی  آنان را ائمه مناسبت الله
  کنند. می راهنمایی دستور الله

 توضیح این مقوله:

o :ا وََجَعۡلَنا ﴿فرمودند:  الله هشتم ۡمرينَا لَمذ
َ
يأ ٗة َيۡهُدوَن ب يمذ ئ

َ
ميۡنُهۡم أ

ْ  َوََكنُواْ أَِب وا َٰتيَنا يُوقيُنونَ َصََبُ ل یاسرائ یان بنیو از م): [24]السجدة:  ﴾٢٤َي
گاه  مودند ، بدانن می یراهنمائ ه به فرمان ماکم یردکدار یرا پد یانیشوایپ
 .(ردندکدا یامل پکمان یات ما ایدند و به آیورز یبائکیش لیاسرائ یه بنک

 ی برحق خبر. موالآمده است این توصیف در مورد اصحاب موسی 
گرداند که نسل ای  ینشان ائمهدهد که یاران موسی را به خاطر صبر و یق می
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در گرو  دینی چرا که )) دست یافتن به امامت اقتدا کنند. ایشانبه ی بعد
 صبر و یقین است((. 

 تر از یاران موسی و شایستهتر  مستحق معلوم است که یاران محمد 
 شکیباتر.ها  تو از تمام امّ اند  کامل تر ،چون ایشان در یقین اند. به این ویژگی
و تمجید رسول این شایستگی به گواهی الله زیبد. می آنان هپس امامت ب

واجب است  اند. از این رو آنان داناترین افراد این امت از ایشان است. الله 
به حسًا وعقاًل  شرعًا،فهم قرآن و سنت  و .شودو گفتارشان رجوع  به فتواها
  و بالله التوفیق. .گرددمقید فهم آنان 
o روایت است:  دهم: از ابو موسی اشعری 
نَا َصلَّيْنَا الَْمْغرَِب َمَع رَُسوِل الِل َصَّلَّ الُل َعلَيِْه وََسلََّم، ُثمَّ قُلْنَا: لَْو َجلَس» 

َ َمَعُه الِْعَشاَء. فَجلَسنَا فََخَرَج إََِلْنَا. َفَقاَل: " َما ِزتْلُْم ُهنَا؟ " قُلْنَا: يَا  َحَّتَّ نَُصِّلِّ
رَُسوَل الِل صلَّينَا َمَعک ُثمَّ قُلْنَا: ََنِلُس حَّتَّ نَُصِّلِّ َمَعَك الِْعَشاَء. قَاَل: " 

َصبْتُْم ". ُثمَّ َرَفَع 
َ
ْو أ

َ
ْحَسنْتُْم أ

َ
َسُه إِىَل أ

ْ
َماِء، َوََكَن َكِثرًيا َما يَْرَفُع َرأ َسُه لِلسَّ

ْ
َرأ

َماَء  َت السَّ
َ
َماِء؛ فَإَِذا َذَهَبِت انلُُّجوُم أ َمنٌَة لِلسَّ

َ
َماِء، َفَقاَل: " انلُُّجوُم أ نَا أمرُ السَّ

َ
ها. َوأ

ْصَحاِب َما يُوَعُدوَن. 
َ
َت أ

َ
ْصَحاِب فَإَِذا َذَهبُْت أ

َ
َمنٌَة ِْل

َ
مَ أ

َ
ْصَحاِب أ

َ
ِِت؛ فَإَِذا َوأ مَّ

ُ
نٌَة ِْل

ِِت َما يُوَعُدونَ  َذَهَب  مَّ
ُ
َت أ

َ
ْصَحاِب أ

َ
خواندیم.  نماز مغرب را با پیامبر) «:أ

 لذابخوانیم. سپس گفتیم: بنشینیم تا نماز عشاء را هم با پیامبر 
نزدمان آمد و فرمود: هنوز اینجایید؟ گفتیم: ای رسول  نشستیم. پیامبر 

شما  بارا هم  الله با شما نماز گزاردیم سپس گفتیم بنشینیم تا عشاء
م(( یا گفت: کار درستی کردید. فرمود: خوب کاری کردید بخوانیم.  ))أحسنت 

نگریست. بعد فرمود:  می سپس رو به آسمان کرد. همیشه زیاد به آسمان
آنچه وعده شده اند؛ هرگاه ستارگان رفتند  آسمان پاسبانانمأموران و ها  ستاره

آن بان اصحابم هستم. چون من بروم، هو من نگ بر سر آسمان خواهد آمد.
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خواهد آمد. و اصحابم پاسداران امت من است وعده شده بر اصحابم چه 
 .1م خواهد آمدتآن چه وعده شده بر ام هستند. وقتی رفتند،

در امت اسالمی  ،را برای آیندگان نسبت اصحاب خویش رسول الله  
ستارگان برای به نسبت ش، برای اصحاب و خودشخص ه مانند نسبت ب

 .قرار داده است آسمان
 را معلوم است که این تشبیه نبوی وجوب اتباع و پیروی فهم صحابه 
ن قرآن که مبیِّ  امت به کالم نبی اکرم  طور که درست همان رساند. می

فسیر بیان و ت انتقال دهندگانهم  صحابه کنند، می رجوع کریم است
  به امت هستند. رسول الله 

 معصوم است و از روی خواهشات فردی سخن هم چنین رسول الله  
جز  ،عادل هستندهم  صحابه .استهدایت و ارشاد  او صاحب راند. نمی

 دهند. نمی گویند و جز حق انجام نمی راست
 دزدکی گوشرای راندن شیاطینی که بای  ستارگان را وسیله الله 

َمآءَ إينذا َريذنذا ﴿فرماید:  می. ، قرار داده استکنند می ۡنَيا ٱلسذ يزييَنٍة  ٱلُّ ب
اريدٖ  ٦ٱۡلَكَواكيبي  ي َشۡيَطَٰٖن مذ

ين ُكز ۡفٗظا مز ُعوَن إيََل  ٧وَحي مذ َٰ  ٱلَۡمَلي َلذ يَسذ لَۡعَ
َ
 ٱۡۡل

يبٖ  ي َجان
ٌب  ٨َوُيۡقَذفُوَن مين ُكز َف  ٩ُدُحوٗرا  َولَُهۡم َعَذاٞب َواصي إيَلذ َمۡن َخطي

ۡتَبَعهُ  ٱۡۡلَۡطَفةَ 
َ
َهاٞب ثَاقيبٞ  ۥفَأ نت یرا با ز دنیا)ما آسمان  :[10-6]الصافات:  ﴾١٠شي

 نانآ ایم. ردهکاماًل حفظ ک، یطان متمّردیما آن را از هر ش ایم. ستارگان آراسته
شان یاه از هر سو به کچرا  .گوش فرا دهند کیدزد توانند به گروه واالمقام نمی
شوند و از صحنه  می به عقب رانده رود. آنان سخت می شهاب( نشانه یرهای)ت

)  یو سرمد یا ( و دائمی) در دن یمالکگردند، و عذاب به تمام و  می آسمان( طرد

                                                            

 نووی(. -16/82مسلم: ) - 1
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 یند، فورًا آذرخشک یه با سرعت استراق سمعکدر آخرت ( دارند. و اّما از آنان هر 
 .ددگر می ننده به دنبال او روانکسوراخ 

َمآءَ َولََقۡد َريذنذا ﴿ فرماید: می الله پاک و منزه  ۡنَيا ٱلسذ يَمَصَٰبييَح  ٱلُّ ب
َيَٰطيۡيي   يلشذ )به نام  یهائ را با چراغ دنیاما آسمان ): [5]الملك:  ﴾وََجَعۡلَنََٰها رُُجوٗما لز

 . (میا منان ساختهیراندن اهری  لهیها را وس و آن ایم، ستارگان( آراسته
 خردان، بی تأویل برایآرایش و زینت امت بودند.  طور صحابههمین  

در  ، به کمین نشسته بودند.گران افراط تحریفخود باطالن و  بی ادعای
های نفسانی  و دنبال خواسته کردند می که قرآن را بخش بخشآنان کمین 

  به احزاب راست و چپ پراکنده شدند و گروه گروه گشتند. خویش بودند.

ي ﴿فرماید:  تعالی میالله  ََٰمَٰٖتٍۚ َوب و ) :[16]النحل:  ﴾١٦ُهۡم َيۡهَتُدونَ  ٱنلذۡجمي وََعَل

وَُهَو ﴿و نیز:  (.شوند می له ستارگان رهنمونیشان به وسیا و است یهائ نشانه
يي يَها ِفي ُظلَُمَٰتي  ٱنلُُّجومَ َجَعَل َلُكُم  ٱَّلذ َۡهَتُدواْ ب ي ّلي و ) [97]األنعام:  ﴾ٱۡۡلَۡحري  وَ  ٱۡلََبز

ا بدانها یو در کیخش یهایکیده است تا در تاریشما آفر یه ستارگان را براکست او
 .(دیرهنمود شو

تا در اند  روی زمینهای  انسانبرای  هایی همان طور که ستارگان عالمت 
جهت رهایی از  سانهمین  ،شوند هنمودخشکی و دریا رهای  تاریکی
هر کس از  شود. می اقتدا به صحابهها  ها و شبهه شهوتهای  تاریکی

یکی بر فراز ها  خویش به تاریکی گمراهی با، دروی گردانها  رهنمون آن
ممکن نیست آن را  ،بدر آورددر خواهد آمد که اگر دست خویش را دیگری 

  د.نیبب
های  توانیم کتاب الله و سنت را از بدعت می است که با فهم صحابه 

 واند  آنان که در پی فتنه و آشوب محفوظ بداریم.شیاطین جن و انس 
آن منظور الله متعال و  متعاقباً و  نابجا کنند تأویل این دو منبع راخواهند  می
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افتادن  در مقابلپاسبانی  لذا فهم صحابه را به تباهی کشند. رسول الله 
شد، باید  نمی احتجاج پس اگر به فهم صحابه .است آناسباب  در شر و

 د، که این محال است.بو می آیندگان پاسبان صحابه و نگهبان آنان فهم
o  :و سرزنش و مالمت  در باب  وجوب  محبت به صحابهیازدهم

دارند، احادیث بس فراوانی آمده است. کمال  کسانی که با آنان بغض
در  ایشاندر پیروی از روش آنان و حرکت بر رهنمود  ،محبت با آنان

 نهفته است. فهم قرآن وسنت رسول الله
اشاره نمود:  توان به این سخن گهر بار رسول الله  می به عنوان نمونه 

َحِدِهْم »
َ
ُحٍد َذَهبًا َما بَلََغ ُمدَّ أ

ُ
ْنَفَق ِمثَْل أ

َ
َحَدُكْم أ

َ
نَّ أ

َ
ْصَحاِب، فَلَْو أ

َ
َل تَُسبُّوا أ
وه کی  از شما به اندازه یکیاگر  که د.یصحاب مرا دشنام ندها) :«َوَل نَِصيَفهُ 

  .2(ندک نمی یبرابر ،مناصحاب  1ّد ا نصف م  ی یکند، با کاحد، طال انفاق 
این فضیلت فقط به خاطر دیدن و هم جواری و هم صحبتی با رسول  
به سبب  آنان فضیلتبلکه نبوده است؛ چرا که در این شکی نیست.  الله 

پس بوده است.  پیامبر و عمل بر وفق سنت   ایشان حّد  پیروی بیش از
نصب   ایشانو سخنان  سزاوار است که فهم آنان، به عنوان راه برگزیده شود.

                                                            

ری دوکف  دست )مّد، پیمانه - 1  انسانی میان اندام، ای است که برخی آن را به پ 
 مترجم.اند(. دانسته

نووی(. روای حدیث ابوسعید  93-92/ 16فتح الباری(، مسلم ) – 7/21بخاری: ) - 2
روایت شده است که  نووی( از ابوهریره 16/92است. در کتاب مسلم )  خدری

( )ص )املدخل انلی انلسننحافظ بیهقی در  که چنانباشد و )َوهم( است.  صحیح نمی

اند. اگر خواهان اطالعات  بیان داشته (135/ 7)فتح انلباِی ( و ابن حجر در 113
بیشتری در این زمینه هستید به )جزء محمد بن عاصم عن شیوخه( با تحقیق بنده 

 ( نظر اندازید.13)
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این مطلب  د.شون نظر افکندهغیر آن چیزی العین هر مسلمان گردد و به 
بدین خاطر که سبب ورود حدیث خطابی است  .بسیار واضح و روشن است

ّد صحابه یا نصف آن با ا   .شده است 1که به خالد بن ولید د ح  وقتی یک م 
 لت و پیشگام بودنشان در اسالم، پسکند، آن هم به سبب فضی می برابری

حال اگر  است. زیادیی  توفیر و فاصلهو آیندگان  بدون شک بین صحابه
که حداقل خردی داشته باشد  شخصیاست، چگونه  گونه اینآنان منزلت 
 رهنمودی نباشد که به برای دین الله حابهداند، فهم ص می جایز

 ؟کند می راه هدایتترین  مستقیم
o  ليكَ عَ »فرمایند:  می دوازدهم: در حدیثی دیگر رسول الله ِ َّت سنَّ م ب

سنت  باد بر شما) «:ذِ واجِ انلَّ وا عليها بَ ضُّ اشديَن عَ الرَّ  ة اْللفاءِ و سنَّ 
  2باشید(.؛ مصّرانه به آن پایبند نیراشد یمن و خلفا

رسول الله ،این است که پیشتر گذشت که چنان وجه داللت این حدیث
در بروز اختالفات امتش را به تمسک و پایبندی به سنت خویش بر مبنای 

 کند. می امر فهم صحابه
که رسول توان به این مورد اشاره نمود  می ظریف حدیثهای  از نکته 
کند. فرمود:  را یاد می بعد از ذکر سنت خود، سنت خلفای راشدین الله

آن  – است بسیار پایبند بودنکنایه از  که –)با دندان آسیاب  «:هاليَ وا عَ ضُّ عَ »
! چرا که لفظ ))علیها(( بر سنت وا عليهما(())عضُّ ولی نگفت:  بگیرید(.را 

 داللت دارد.به عنوان منهجی واحد،  و روش خلفای راشدین پیامبر

                                                            

ی ابن حمزه حسینی  نوشته )انلبیان و انلتعریف فی اسباب وِود الدیث انلرشیف(به  - 1
 ( نگاه کن. 305 – 304/ 3)
 قباًل گذشت. - 2
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راهی نیست جز این که چنین برداشت صحیحی استنباط شود؛ یعنی: 
 .ابهبر اساس فهم صح تمسک به سنت نبی اکرم 

o  ته و ی نجات یاف که در توصیف منهج فرقهسیزدهم: حدیث دیگری
 «:ما أنا عليه اَلوم و أصحاَب»طایفه پیروز آمده است عبارت است از: 
 1)آن چه من و اصحابم امروز بر آنیم(.

و بعد از ایشان فهم  اگر گفته شود: بدون شک فهم رسول الله 
 همان منهجی است که هیچ باطلی از هیچ جهت بدان راه ،اصحاب
سلفی همان فهم رسول و یابد؛ لیک کجا دلیل آمده است که منهج  نمی

 باشد؟  می یاران وی
 نگریست:باید از دو منظر به جواب 

و هیچ بعد از عهد نبوت و خالفت راشده آمده است.  ،أ: مفاهیم ذکر شده
که به اند  شوند. بلکه این آیندگان نمی وقت گذشتگان به آیندگان نسبت داده

دیگر را های  شوند. پس واضح و مبرهن است گروهی که راه می سلف منتسب
 -باشد می اصحابکه منهج  –نرود و از آنان پیروی نکند، بر منهج اصل 

 .تسباقی مانده ا
های امت، جز اهل سنت و جماعت که پیروان سلف  ب: در بین فرقه

 یابیم که با عملکرد صحابه نمی صالح یا اهل حدیث هستند، کسی دیگر را
 موافق باشند.

موافق باشند حال آن که  توانند با صحابه می مثاًل معتزله؛ چگونه 
فاقد زنند و ایشان را  می طعنه بزرگان صحابهسروران و سران این فکر به 

 نسبت گمراهی که به آنانافرادی مانند واصل بن عطا  .دانند می عدالت

                                                            

 ت. قباًل گذش - 1
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سبزی و علف گواهی ای  بر دسته اگر علی و طلحه و زبیرگوید: دهد،  می
 . 1کنم نمی دهند، به گواهی آنان حکم

از امت گشتند. از  جدا بافتهای  اما خوارج، از دین بیرون شدند و تافته
حسین، ابن عباس، عثمان،  آنان تکفیر علی، حسن،ی  ضروریات اندیشه

را هدف قرار داده و  کسی که صحابه است. طلحة، عایشه و معاویه
  تواند در صف آنان قرار گیرد. نمی تکفیر کند

ناقالن  اند. میراث پیامبران را به باد تمسخر گرفته را ببین!ها  صوفی 
 بزرگشان خوانند. می ش دانسته و آنان را مردهارز بی الله و سنت راکتاب 

گیرید. ولی ما  می دیگرای  پس از مردهای  گوید: شما علمتان را از مرده می
شان  کام -گیریم. بدین منظور میرد می که نمیای  علم خویش را از زنده

ین ثَ دَّ حَ » گویند: می -دهای اهل حدیثشیرین مبادا! به خاطر مخالفت با سنَ 
 د(.رم به من روایت ک)دلم از آفریدگار :«بِّ ن رَ  عَ لِب قَ 

ی  همهجز تعدادی اندک،  ،بعد از پیامبر و اما شیعه، معتقد است 
 مرتد شدند. صحابه
از ابو گوید:  می 2است در کتاب رجالش شیعهکّشی که یکی از امامان  

ه مرتد شدند. نفر بقیّ به جز سه  روایت است: بعد از نبی جعفر صادق
گفتم: آن سه کیستند؟ گفت: مقداد بن اسود، ابوذر غفاری، سلمان 

 . فارسی

                                                            

 .( 120 -119)انلفرق بنی انلفرق، ص  - 1
 .13 -12ص:  - 2
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 -کند که : مهاجرین و انصار می نقل ( از ابو جعفر13و در )ص
 .1مرتد شدند به جز سه نفر

به ابوبکر و  2، در کتاب خود-!ی عصرشان آیت الله -این هم خمینی 
 -گوید: شیخین  می او کند. می را لعنت دو زند و آن می طعنه عمر

... از این جاست که مجبوریم شواهدی از مخالفت  - ابوبکر و عمر
 اند. بات کنیم که آن دو با قرآن مخالفشان با قرآن را ایراد کنیم تا اثای

هایش کلمات  و در گوش 3گوید: ...دو چشمش را بست می 137و در ص  
و جاری و ساری از  یدروغ پردازی  که برپایهبود. کلماتی  عمر ابن خطاب

 اعمال کفر و زندقه و مخالف با آیات قرآن بود.
کند ایمان منافقینی که تمرین نفاق کردند و  مرجئه را بنگر که گمان می 

با ایمان پیشگامان نخست از مهاجرین و اند  در آن ماهر و زبر دست شده
 برابر است. انصار
 اند؟ آنان که:  موافق با صحابهها  فت: اینشود گ می حال بگو آیا 

 کنند. را تکفیر می أ: بهترین افراد صحابه
 کنند. نمی را قبول ب: در احکام و عقاید هیچ یک از روایات رسول الله 

یونان پیروی ی  های فرهنگ روم و فلسفه و ته ماندهها  ج: از پس مانده
 کنند. می

                                                            

 نگاه کن.  (115ی کلینی ) )کافی( نوشتهبه کتاب  - 1
 (.131کشف االسرار، ص  - 2
 است. منظور پیامبر - 3
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را  –صحابه –قرآن و سنت  گواهانبر آنند که ها  این فرقهخالصه: 
به ها  در حالی که خود این زندیق باطل دانسته و به آنان خدشه وارد کنند.

  اند. عیب و نقص سزاوارتر
فهم، با این توضیح روشن شد که فهم سلفی در استدالل و یادگیری،  

 پیروز است.ی  گروه نجات یافته و طایفهی  همان منهج و برنامه
که در احکام، سیرت و فهم خویش اند  آنان کنندگان به صحابهاقتدا  

و این سنت و روشی است که فقط  کنند. می ثابت عمل و به روایات صحیح
  نه صاحبان بدعت و هوی پرستی. ؛منحصر به اهل حدیث است

نجات پیروان سلف  لذا با مطالبی که از دید خواننده محترم گذشت، 
که اقتدا کنندگان به سنت خویش و  صالح با توجه به حکم رسول الله 

 گردد. می خواند، محقق می را نجات یافته سنت خلفای راشدین





 
 
 
 

 

به فهم سلف و  و تابعین رحمهم الله احتجاج صحابه
 ی ایشان برنامه

قبل از نماز صبح گوید:  می : عمرو بن سلمهعبد الله بن مسعود -1
 نشسته بودیم. وقتی خارجعبدالله بن مسعودی  جلوی درب خانه

ابو موشی  -در همین حین -رفتیم.  می شد با او به مسجدمی
او  بیرون شد؟ گفتیم: نه. آمد و گفت: ابو عبدالرحمن اشعری
از خانه بیرون آمد. چون بیرون آمد  نشست تا ابن مسعود ما هم با

به وی گفت: در مسجد چیزی  همگی نزد وی رفتیم. ابو موسی
 جز خیر چیزی نبود. –الحمد الله  –دیدم که نپسندیدم. البته 

در هایی  گروه .عمری باقی باشد، خواهی دیدگفت: اگر  ؟بودگفت: چه 
در هر حلقه مردی است و در  اند. ظر نمازو منتاند  مسجد دیدم که حلقه زده

هم ها  بگویید. آن «الله اکبر»بار  100هایی؛ میگوید:  دستشان سنگ ریزه
له إ: ال گفتند می .«ال إاله إال»بگویید بار  100گفت:  می گفتند. می الله اکبر
 تسبیحصد بار هم ها  بگویید. آن «سبحان الله»بار  100گفت:  می .إال الله

چه گفتی؟ گفت: چیزی نگفتم. منتظر دستور ها  گفت: تو به آنگفتند.  می
 و من هم ضامن خویش را بشمارند 1گفت: نگفتی که گناهانشما بودم. 

 شود؟!  نمی آنان کاستههای  از حسنات و نیکی که شدم می

                                                            

دارد که به  هایس را بشمارد او را وا می تا که اسغفار کنند. چرا که هرکس لغزش - 1
 توبه نماید. سوی الله
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رسیدیم. ها  از آن حلقهای  سپس رفت و ما هم با او رفتیم. تا به حلقه
 کنید؟!  می ایستاد و گفت: این چه کاری است کهباالی سرشان 

است که با آن الله اکبر، ال إله هایی  عبدالرحمن سنگ ریزه ،گفتند: ای ابو
 .شماریم می إال الله و سبحان الله را
شما های  کنم که از نیکی می شمارید. من ضمانترگفت: گناهانتان را ب

شوید.  می سریع هالک چقد شود. وای بر شما ای امت محمد  نمی کاسته
هنوز لباسش خشک نشده و  .و سلم بودند پیامبرتان ی  صحابه ،آنان
شما یا  ذاتی که جانم در دست اوست! ؛ سوگند بههایش نشکسته است ظرف
یا گشودگان دروازه گمراهی  و بودهتر  هدایت یافته محمد  صحابهاز واقعًا 

 هستید!
گفت: چه بسیار آنان  نداشتیم. خیرز جهدفی گفتند: به الله سوگند که 

به ما  یابند. براستی رسول الله  نمی ن خیراند و به آن دستاکه خواه
 قطعًا قومی قرآن) :«إن قوماً يَقرؤوَن الُقرآن َل ََیاِوُز تراقيَهم»فرمودند: 

 .1(رود نمیتر  از گلویشان پایین –ولی –خوانند  می
از دانم، شاید اکثرشان از شماها باشند؛ سپس  سوگند، نمی اللهبه  

را ها  آن حلقهافراد م گوید: عمو می بن سلمهعمرو  .آنان روی بر تافت
 .2زنند می شمشیرما  خوارج علیهروز نهروان همراه که در دیدیم 

                                                            

( با سند )جّید(. این 1/404دارد. احمد ) سند دیگری هم از عبدالله بن مسعود - 1
 هم روایت شده است.  - –حدیث از تعداد زیادی از صحابه 

 )انلبدعة و أثرها انلسییء فی المة (تخریج و فهم و برداشت این مناظره را در کتابم:  - 2
 ( چاپ سوم بخوان. 33 - 29)ص 
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، بر نوچگان خوارج، به وجود بینیم در این جا ابن مسعود می 
آن طور که  دادند. نمی را انجام خوارجکند که کار  می احتجاج اصحاب

از آنان  کردند اگر کارشان شایسته بود، اصحاب رسول الله  می آنان گمان
حال که چنین نکردند، پس کارشان جز  گرفتند. می در این کار سبقت
 گمراهی نبوده است.

- برای نسل بعد از آنان حجت و مدرک نباشد، اگر منهج صحابه حال 
 مثل ، ما همهستیدشما مردانی گفتند:  می به عبدالله بن مسعود -خوارج
 .-حجت و مدرک نیستیدما  بریعنی شما  -شما
باشد باید  خواهد مقتدا می هرکس: گوید می مسعودهم چنین ابن  -2

 ند.بوداین امت ترین  آنان نیکو دل تأسی جوید. به اصحاب پیامبر 
 ،در حالت و وضعیتو ترین  برنامهترین، با  تکّلف ، بینتری آنان عالم
 ایشان را به هم صحبتی الله مردمانی که اند. هبود امت نیکوترین  
پس قدرشان را بدانید و رهرو  برگزید. و برپایی دینش  رسول الله

  اند. راهشان باشید؛ که آنان بر راه راست بوده
شوریدند در جایی گرد  1گاه که حروریه آن :عبد الله بن عباس  -3

علیه که آمدند. تعدادشان شش هزار نفر بود. اتفاق نظر نمودند 
گفتند: ای امیر  می آمدند و می قیام کنند. پیوسته مردمانی علی

 اند. شوریده شماخوارج علیه  ،المؤمنین

                                                            

اء، روستایی در چهار کیلومتری کوفه. اولین تجّمع خوارج بود که منتسب به َحروَر  - 1
 3به مخالفت بر خاستند. لذا بدانجا منسوب شدند. )معجم البلدان( در آنجا با علی

 .(359/ 1)انللباب فی هتذیب األنساب (،  345/ 
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 ؛مجنگ نمی جنگگفت: رهایشان کن. تا با من نجنگند، با آنان  می وی
  .1کنند می را بزودی این کار لیو

آمدم و گفتم: ای امیر مؤمنان نماز را  روزی قبل از نماز ظهر نزد علی
 صحبت کنم.  –خوارج  –قدری به تأخیر انداز تا با این قوم 

 گفت: از آنان بر تو بیم دارم. گفتم: نه اصاًل. آدم آرامی بودم؛ کسی را
  ردم.آز   نمی

داشتم پوشیدم و موها را  یمنی کهی  به من اجازه داد. بهترین پارچه
خوردند، نزدشان رفتم. تا کنون  می روز در حالی که نهاری  شانه زده و نیمه

پیشانی آنان از فرط سجده  بر قومی چنین عبادت گزار وارد نشده بودم.
که هایی  پیراهن شتر سفت شده بود.ی  هاشان بسان پینه دست بود. زخمی

شلوار باال زده و های  پاچهبر اثر شسته شدن کهنه و مندرس بود. 
 هاشان بر اثر عبادت عالمت دار بود. چهره
 !؟است یلباسچه گفتند: خوش آمدی ابن عباس. این سالمشان کردم.  

را در زیباترین لباس یمنی دیده  گیرید؟ پیامبر می گفتم: چرا بر من خرده

َم رييَنَة ﴿ سپس این آیه را تالوت نمودم: ام. ي قُۡل َمۡن َحرذ ٓ  ٱّللذ ۡخَرَج  ٱلذَّتي
َ
أ

ي  يَبَٰتي وَ  ۦليعيَباديه يز ٍۚ ميَن  ٱلطذ يۡرقي ه کرا  یاله یها نتیز یسکچه ): [32]األعراف:  ﴾ٱلرز
رده کم یزه را تحرکیپا یها ین مواهب و روزیده است و همچنیبندگانش آفر یبرا

 ؟ (است
، مهاجرین و  گفتند: چرا اینجا آمدی؟ گفتم: از نزد اصحاب رسول الله

ام. قرآن بر آن نازل شد و در  نزدتان آمده انصار و پسر عمو و داماد پیامبر 

                                                            

در مورد خوارج داده  با خوارج مصداق خبری بود که رسول الله  جنگ علی - 1
 بودند.
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گاه تر تا آمدم  ؛همراه نیستشما  باهیچ یک از آنان  اند. تفسیر آن از شما آ
 به آنان برسانم. را کالمتانو  رساندهگویند به شما  می چه آن

بَۡل ُهۡم ﴿فرماید:  می متعالگروهی گفتند: با قریش مخاصمه نکنید. الله 
ُمونَ   .(نه توز و پرخاشگرندکی یشان گروهیه اکبل): [58]الزخرف:  ﴾٥٨قَۡوٌم َخصي

رفتند و گفتند: فقط دو یا سه نفر از ما با او ای  چند نفر از آنان به کناره
 گوییم. می سخن

و پسر  بر اصحاب رسول الله  اعتراضاتیحاضرم. چه ورید. گفتم: بیا
؟ گفتند: در سه مورد؟ گفتم: چیست؟ گفتند: اول این که داریدعموی وی 

 فرماید: می او مردم را در دین الله َحَکم قرار داده است؛ در حالی که الله

ي   ٱۡۡلُۡكمُ إيني ﴿ ذ گفتم:  .(ستین اللهفرمان جز در دست ) :[57]األنعام:  ﴾إيَلذ ّللي
جنگید و اسیر و غنیمت - با عایشه - او این که یک. گفتند: اما دوم،

شان مباح بوده است و اگر مؤمن  اگر کافر بودند که اسیر کردن نگرفت.
 .1اسیر نمودن و جنگ با آنان جایز نبوده استاند  بوده

گفتند: نام امیر المؤمنین را از خویش  سومی چیست؟ گفتم: این دوتا.
گفتم: غیر از  برداشته است؛ پس اگر امیر مؤمنان نیست، امیر کفار است.

 کافیست.ها  این چه؟ گفتند: همین
چیزی خواندم که  گفتم: آیا اگر از کتاب الله و سنت رسول الله  

تم: این گردید؟ گفتند: آری. گف می کرد، از نظرتان بر می ادعای شما را رد
ای  گویید: مردان را در دین الهی َحَکم قرار داده است، از کتاب الله آیه می که

                                                            

شوند،  ها و اوالدشان اسیر نمی حکم گروه شورشی همین است یعنی: زن - 1
های آنان  شوند. فراری هاشان کشته نمی گردد، زخمی هاشان تقسیم نمی غنیمت

 اند نباید جنگ با آنان را شروع کرد.  شود. مادامی که وارد جنگ نشده تعقیب نمی
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قاضی قرار داده  ،آورم که الله تعالی انسان را در یک چهارم درهم می بر شما
 دستور داده است که در این مورد َحَکم قرار داده شوند. است. الله

َها ﴿اید:  آیا نخوانده  يُّ
َ
أ يينَ َيٰٓ ْ  ٱَّلذ ْ ََل َتۡقُتلُوا ۡيدَ َءاَمُنوا ۚٗ َوَمن  ٱلصذ نُتۡم ُحُرمٞ

َ
َوأ

يۡثُل َما َقَتَل ميَن  ۥَقَتلَهُ  يٗدا فََجَزآءٞ مز َتَعمز يهي  ٱنلذَعمي مينُكم مُّ َذَوا َعۡدٖل  ۦَُيُۡكُم ب
ينُكمۡ  ر ینخج، دیه در حالت احرام هستک ی! هنگاممؤمنان یا): [95]المائدة:  ﴾مز

ان یمعادل آن از چهارپاای  ّفارهکد یشد باکر بیس از شما عمدًا نخجکو هر د .یشکم
ان یه دو نفر عادل از مکای  ّفارهک، مانند : بز و گوسفند و شتر و گاو( بدهد ،  ی)اهل

حال اگر این درست است، کار  .(نندکخودتان به معادل بودن آن قضاوت 
 هم درست است. علی
آیا حکم انسان، در اصالح میان دیگران و دهم  می به الله سوگندتان 

 جلوگیری از خون ریزی برتر و بهتر است یا در مورد خرگوش؟!
 شوهرشدر مورد خانم و  گفتند: آری. بلکه اصالح بهتر است. 

َقاَق بَۡينيهيَما فَ ﴿فرماید:  می ۡفُتۡم شي ْ ِإَوۡن خي ۡهليهي  ٱۡبَعُثوا
َ
يۡن أ يۡن  ۦَحَكٗما مز وََحَكٗما مز

 ٓ ۡهليَها
َ
از خانواده  یان آنان شود ، داوریم ید جدائیدیو اگر ترس): [35]النساء:  ﴾أ

ها  شما را به الله قسم، آیا حکم انسان .ید(بفرست زنخانواده  از یشوهر ، و داور
کم آنان در مورد شرمگاه زن در اصالح میان مردم و حفظ خون ایشان از ح

 ست؟!بهتر نی
گویید: جنگید و  می أله تمام است؟ گفتند: آری. گفتم: اما این کهاین مس

گیرید؟ و آن  می اسارتبه را  اسیر و غنیمت نگرفت؛ آیا مادرتان عایشه
 هم حالل و مباح دانید، از مادرتان عایشه می چه از کنیزان دیگر حالل

و اگر بگویید: او  ! کافرشده اید.دانیم می مباح دانید؟ اگر بگویید: آری می

ُّ ﴿اید:  مادر ما نیست باز هم کفرکرده ي  ٱنلذبي ۡوََّلَٰ ب
َ
هيۡم   ٱلُۡمۡؤمينيۡيَ أ نُفسي

َ
ميۡن أ
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ۡرَوَُٰجهُ 
َ
َهَُٰتُهۡم   ۥٓ َوأ مذ

ُ
ت یغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولویپ): [6]األحزاب:  ﴾أ

  .(غمبر ، مادران مؤمنان محسوبندیهمسران پو ، دارد یشتریب
برون رفتی پیدا  گریز یا اکنون شما میان دو گمراهی گیر افتاده اید. راه 
گفتند: آری. اما این که خود را امیر  آیا این مورد را هم جواب دادم؟ کنید.

 همانا نبی الله  دهم که شما را راضی کند. می المؤمنین نخواند؛ جوابی
 ،يا لَع أمحُ »فرمود:  به علی روز حدیبیه با مشرکان قرارداد صلح بست.

 «:د بن عبداهللمَّ عليه ُُمَ  حَ الَ ا َص ب هذا مَ الل. و أكتُ   رسوُل أّنِّ  ک تعلمُ إنَّ  ال لهم
رسول الله هستم. بنویس این دانی که من  می کن. بار الها خود علی پاک)

  .1(نماید می است که محمد بن عبدالله به مفاد آن صلحای  عهد نامه
بهتر و برتر بود و نام  از علی که رسول الله  سوگند به الله 

 شد.ی نّق حو نمودن نبوت تلو این کار وی پاک کردن و م خویش را پاک کرد.
 آیا این مورد را هم جواب دادم؟ گفتند: بله.  
همان  رب ایشان شوریدند وی  بازگشتند و بقیهپس دو هزار نفر از آنان  

 .2آنان را کشتند انصارکشته شدند. مهاجرین و خویش گمراهی 
. چون علیه خوارج، احتجاج نمود به منهج صحابه ابن عباس 

گاه ترند. با رسول ها  آن قرآن در میان آنان نازل شد و ایشان به تفسیرش آ

                                                            

 -303/ 5گیرد. بخاری ) ار میبرای این حدیث شاهد قر روایت براء بن عازب - 1
نووی(. هم چنین شاهد دیگری از  138 -12/134فتح الباری(. و مسلم ) 304

 نووی(. 139 – 138/ 12موجود است: مسلم ) روایت أنس
)مناظرات انلسلف م  حزب ابلیس و أفراخ صحیح است. تخریجش را در کتابم  - 2

 .دّمام نگاه کن –نشر دار ابن جوزی  (95اخللف، ص 
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به به روش و سنت او تر  هم نشینی و مصاحبت کردند و پایبند الله 
 هستند.

واضح خوارج، و بیان حق به صورت های  بر شبهه توجیه ابن عباس 
و روشن از باطل گنگ و نا مفهوم، دلیلی علمی است بر آن چه ما در مورد 

 بیان داشتیم. اتباع و پیروی از منهج صحابه
 - گوید: خودت را به سنت ملزم بدار؛ هر جا آنان می اوزاعی -4

ایستادند و عمل کردند تو هم بایست. تو هم قایل به  -صحابه
باز آی. را سلف صالح اند  آنان باش. از آن چه دست کشیده ی گفته

که پیروی از ایشان بر تو الزم و ضوروری خویش را برگزین چرا 
 .1است

 اگر الزم دانستید پشت جلد بنویسید.
قدیم و میراث های  سلفیت یعنی: اسالمی پاک و پالوده از رسوب تمدن

ح به قرآن و سنت به فهم لّ سم ،جهان شمولَرق متعدد، با ویژگی کمال و ف  
سلف صالحی که در نصوص کتاب و سنت مورد تعریف و تمجید قرار 

 اند. گرفته
فرا  و سنت مبتنی بر فهم سلف صالح اّمت قرآن و، سلفیتی  نشانه

باشد. چرا که این کار یعنی  می فهم صحابهخواندن به توحید بر مبنای 
م شده . زیرا باز گرداندن مجد وتمسک به دین الله امت ی  شوکت گ 

ی توحید است.  اسالمی و محقق نمودن دیرینه آرزوی  امت اسالمی، شایسته
توحید دینی است که بنیان و اساس آن بر سرشت و فطرت پی ریزی  چون

 دستور خویش است.ی  اجرا کننده شده است. الله

                                                            

 (.58در )الشریعة، ص آجری - 1
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راه و روش  سالم از شبهات و شهوات.  :ت کامل عبارت است ازسنّ 
که حسن بصری، یونس بن عبید، سفیان ثوری، فضیل بن عیاض  گونه همان

ت در آخر الزمان به از همین رو اهل سنّ  اند. و دیگران رحمهم الله گفته
 چرا که غریب و اندک هستند. اند. کسان توصیف شده بی غریبان و

که  چنان اسم پر طمطراقی شده است، «اهل سنت و جماعت»اصطالح 
باشد، در آن هم که خصوصًا در بحث صفات ای  حرف عقیدههرکس دچار ان

برای داللت بر فرقه  «سلفیت»ی  شایسته است، کلمه شود! لذا داخل می
ربا و اهل حدیث به کار  ناجیه، طایفه  شود. بردهی منصوره، غ 
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