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 پیشگفتار

َّنحََّّمدحَّالحََّّإن َّ َّود َّحمحَّهلل؛ َّوه َّعینحَّنستحَّه، َّوه َّر َّستغف َّنحَّ، ََّّباهلل ََّّعوذ َّنحَّ، َّش  ِ َّمن َّوسنحَّأنف ََّّو َّا، َّی َّسح َّئات 

َّ َّا،َّمحَّنلنحَّأعمح َّالَّم َّفحََّّاهلل ََّّه َّد َّنَّیح َّض  الََّّه َّوحدحََّّأشهدَّأنَّالَّإنلهَّإالَّاهلل وَّه.نلحََّّیحَّاد َّالَّهحَّلَّفحَّضل َّنَّی َّمحَّه،َّونلَّل 

َّشی ِحََّّه َّبد َّدًاَّعحَّحمم ََّّأشهدَّأن َّ.َّوه َّنلحََّّكح َّوَّ  ه.ونل َّس 
خواهان طلبیم و  می و از او کمک ستودهاست. او را  ها از آن اللهی ستایشجمله
 جوییم. آن که را اللهبه او پناه می مانهای روح و کردار زشت. از پلشتیآمرزشیم

گری که را او)الله( گمراه نمود هدایتای ندارد و هر گمراه کننده ،راهنمایی کند
م که گواههمتا وجود ندارد؛ و بی اللهنخواهد داشت. گواهم که معبود بر حقی جز 

 اوست. یفرستادهبنده و  محمد

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ َيَٰٓ ْ َءاَمُنواْ  ٱَّلذ َ  ٱتذُقوا ۡسلُِمونَ  ۦَحقذ ُتَقاتِهِ  ٱّللذ نُتم مُّ

َ
]آل  ﴾١٠٢َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َوأ

 و .دیبترس اللهاز  ،دیترس اللهد از یه باکچنان د آنیامان آوردهیه اک یسانک یا) [102عمران: 
 .(دیه مسلمان باشکد مگر آن یرینم

َها ﴿ يُّ
َ
أ ْ  ٱنلذاُس َيَٰٓ ِيَربذُكُم  ٱتذُقوا ِن نذۡفٖس َوَِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها  ٱَّلذ َخلََقُكم م 

ۚٗ وَ  ا َونَِسآءا ْ َوَبثذ ِمۡنُهَما رَِجاَلا َكثرِيا َ  ٱتذُقوا ِي ٱّللذ ۚٗ وَ  ۦتََسآَءلُوَن بِهِ  ٱَّلذ رَۡحاَم
َ
َ إِنذ  ٱۡۡل ََكَن  ٱّللذ

اَعلَۡيُكۡم رَ  ه شما را ک ید. پروردگاریزیرهمردمان! از پروردگارتان بپ یا) [1]النساء:  ﴾١قِيبا
 یمردان و زنان فراوان ،ز آن دو نفر، و ادیهمسرش را از نوع او آفر د ویافریانسان ب یکاز 

ن ید از ایزی؛ و بپرهدیدهیگر را بدو سوگند میده همکد یزیبپره یمعبود. و از منتشر ساخت
 .(مراقب شما است اللهگمان یه بکرا ید، زیخته داریرا گس یشاوندیوند خویه پک

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ َيَٰٓ ْ  ٱَّلذ ْ َءاَمُنوا َ  ٱتذُقوا ا ٱّللذ ْ قَۡوَلا َسِديدا ۡعَمَٰلَُكۡم  ٧٠َوقُولُوا

َ
يُۡصلِۡح لَُكۡم أ

َ َوَيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوَبُكۡمۗۡ َوَمن يُِطِع  -70]األحزاب:  ﴾٧١َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما ۥَورَُسوَلُ  ٱّللذ
اعمالتان را  اللهجه یدر نت د.ییو سخن حق و درست بگود یبترس اللهاز  !مؤمنان یا) [71

، ندک یبرداربرش فرمانامیو پ اللهه از ک. اصاًل هر دیبخشایند و گناهانتان را مکیم اصالح
 .(ابدییدست م یبزرگ یابیامکو  یروزیه پقطعًا ب
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 أماَّبعد:َّ

َّأصدحََّّفإن َّ َّالحََّّقح َّكتحََّّدیث  َّالحََّّاهلل،َّوخي ََّّاب  ِ ََّّ،َّوش َّحممدَّدي َّهحََّّدي  ََّّاألمو َّحم   ِ َّداا َّا،َّوكل 

ََّّحمداة َّ ََّّبدعة ََّّبدعة،َّوكل  َّيفَّانلناِ،َّوماَّقحََّّضالنلة ََّّضالنلة،َّوكل   ََّّىَّخيرَّفحَّوكحََّّل 
َّى،َّوإن َّلحَّوأحََّّرحَّث َّاَّكحَّم 

َّوعحَّاَّت َّمحَّ  .زینحَّمَّبمعج َّنت َّاَّأحَّومحََّّدونَّآلت 
بدترین . محمد و بهترین روش، روش   ؛ترین سخن کالم الهی استقطعًا راست 

و هر گمراهی  ،بدعت و هر بدعت گمراهی و هر نوآوری دینی ؛کارها نوآوری دینی است
شوید چه وعده داده مییقینًا آن بیهوده است. از زیاد  کم ولی کافی بهتر  در آتش.

 آمدنی است و شما جلودار آن نیستید.
تیآیا ما   ت  ی نا معتبر هستیم؟با گذشته مل  بر  که بتوانندارد  ایبرنامه ماآیا مل 

آیا به امید برون رفت از وضع کنونی نیازمندیم که گاهًا روش  حرکت کرد؟ آن اساس
ت  ؟ برگزینیمغرب را 

خود در معرض ناتوانی و درماندگی  بلند مدت   ما در طول تاریخ   مل 
زمین  لیکن بالفاصله بعد از .از میدان به در شدو بارها شکست خورد و  قرار گرفت

پس ما را چه  از جا بر خاست. بازگشت به کتاب الله و سنت رسول الله با ،خوردن
زنیم و آزادی اراده، به دین خود چنگ نمی با رهایی از استعمار و از شده است که بعد

  تجربه کنیم. ،اند رامشی غرب و شرق که فاقد هدایت آسمانیدهیم خطترجیح می
 شکست خورده،تابع و  ،های متمادیم قرنکشور مصر قبل از اسال ،به عنوان مثال 

آن را  که عمرو بن عاص و همراهانش آن دورانولی از  تحت فرمان روم زندگی کرد.
از  عبودیت روم خارج شده و وارد عزت  آزادی و اسالم شدند.و فتح کردند، از بندگی  

 ها سهم  مصریبعد از آن  پیشوا و یاری شده گشتند.تابع بودن و شکست برون آمدند و 
تاتارهای سرکش را مغلوب  جاها داشتند.دیگر بسزایی در فتوحات اسالمی در آفریقا و 

موفق بسیار  علمای سرشناس و افراد   کرده و جنگجویان صلیبی را شکست دادند.
که پهنایش تا دور  بودیم یما جزئی از تمدن بزرگ اسالم .شان بوددر میان زیادی
بر ما  زیادی و چون زمان آسمان رسید. وجبه ا شکوه و جالش، و افتخارات ها بوددست

، هامان سنگ شد و از کتاب الله و سنت و اقتدا به َسَلف امت دور ماندیم گذشت و دل
 کنونی گرفتار آمدیم. ذلتبه خواری و
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وُبُهۡم َِّلِۡكرِ ﴿ فرماید: می الله 
ن ََتَۡشَع قُلُ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِن لَِّلذ

ۡ
لَۡم يَأ

َ
ِ ۞أ َوَما نََزَل ِمَن  ٱّللذ

ِينَ َوََل يَُكونُواْ كَ  ٱۡۡلَق ِ  وتُواْ  ٱَّلذ
ُ
َمدُ ِمن َقۡبُل َفَطاَل َعلَۡيِهُم  ٱۡلِكَتََٰب أ

َ
َفَقَسۡت قُلُوُبُهۡمۖۡ  ٱۡۡل

َِٰسُقونَ  ِۡنُهۡم َف ه کده است یمؤمنان فرا نرس یا وقت آن برایآ) [16]الحديد:  ﴾١٦َوَكثرِيٞ م 
، فرو فرستاده است اللهه ک یقتیو حق، و در برابر حق اللهاد یشان به هنگام یها دل

تاب فرستاده شده کآنان قباًل  یه براکنشوند  یسانک؟ و آنان همچون  کندرنش کبلرزد و 
، و ت شده استشان سخیها ، و دلگشته است یبر آنان سپر یان طوالناست و سپس زم

  .(اند گشته شترشان فاسقیب

ُ وََعَد ﴿ فرماید:و می  ِينَ  ٱّللذ ْ  ٱَّلذ ْ ِمنُكۡم وََعِملُوا َٰلَِحَٰتِ َءاَمُنوا لََيۡسَتۡخلَِفنذُهۡم ِِف  ٱلصذ
ۡرِض 
َ
ِينَ  ٱۡسَتۡخلََف َكَما  ٱۡۡل ََِنذ لَُهۡم دِيَنُهُم  ٱَّلذ ِيِمن َقۡبلِِهۡم َوََلَُمك  لَُهۡم  ٱۡرتََضَٰ  ٱَّلذ

مۡ 
َ
ِۢن َبۡعِد َخۡوفِِهۡم أ نَلذُهم م  ِ ۚٗ َيۡعُبُدونَِِن ََل يُۡۡشُِكوَن ِِب َشۡي َوََلَُبد  ا َٰلَِ    ا نا َٰ ۚٗ َوَمن َفَفَر َبۡعَد  ا

ْوَلَٰٓئَِ  ُهُم 
ُ
 یارهاکاند و مان آوردهیه اکاز شما  یسانکبه  الله) [55]النور:  ﴾٥٥ٱۡلَفَِٰسُقونَ فَأ
 .ردکن خواهد ین در زمیگزیه آنان را قطعًا جاک است هداد، وعده اندسته انجام دادهیشا

. ترده اسک شان( قبل از خودان ستمگریاغیان و یطاغ)ن یگزیرا جا انینیشیه پکگونه همان
ز ی، و نپابرجا و برقرار خواهد ساخت ، حتماً پسنددیآنان م یه براکا شان ریا نین آئیچن هم

ل می  به امنخوف و هراس آنان را  را  یزیپرستند و چیمرا م )که( سازدیت و آرامش مبد 
 .(اندفاساناماًل کافر شوند، آنان که ک یسانکن ی. بعد از اگردانند ینم مشریک
اند حتی جوامع اروپایی فهمیده ،در تمام جوامع اسالمی ،بیداری اسالمی جوانان   

ت جز  ل امت صالح، با قرآن و سنت بر مبنای فهم سلف  که این ام   با آن اسالمی که او 
 سلفیت است که دعوت  این در همه جا اکنون بحمد الله و  شود. نمی اصالح شد، اصالح

دعوتی توحیدی و موافق با فطرت  ،سلفیت .این ویژگی است تأیید شده و منتسب به
  به تمام اسالم. یصالح و پایبند عمل   ،سودمند این دعوت یعنی علم   است.
جریان خواهان جدایی از  ،شناسانها و غرباما دشمنان اسالم از جمله الئیک 

چه در  البته آن -کنند  می بیشتر آنان گاهًا با زبان اظهار دشمنی بیداری هستند.
 نشانو گاهی این کار را با طعنه زدن به اسالم  -تر است دلشان است بسی بزرگ

گران توفیق روز افزونی این قافله در حرکت است و الله به دعوت !اما هیهات .دهند می
 پاشد. می اند و باطل فروالله مردم هم اسالم را پذیرفتهنصیب نموده است. بحمد 

 الحمد لله و المنة.
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 دنباله روی ،نازل شد که چنان روش سلفیت روشی است که اسالم را پاک و خالص 
آن هم با قرار دادن قرآن و سنت به عنوان  کشد. می کند و به نحو احسن به تصویر می

سلف صالحی که شامل  سلف صالح است.کردی که منطبق با فهم برنامه و روی
. زیستند می شد و در خیر القرون می و تابعین و تبع تابعین رحمهم الله صحابه
ایشان بنا بر فضلی که  آنان بر پا شد. یه وسیلهکه تمدن بزرگ اسالمی ب همانان

بر فراز ها قرن ه بود، با قدرت و شوکت مدامًا این امت را در طول  نصیبشان کرد الله
 .پیشوای بشریت قرار دادنددیگران و 

و روش زندگی  امروزه مردم بیش از هر زمانی در عقیده، عبادات، اخالق، عادات 
و در  هستند. صالح سلف مشی سلفیت و پایبند بودن به رهنمود  نیازمند تمسک به خط

سودمند و  به علم   ،ای که زندگی مردم بر اساس آن برپاستبرخورد با قضایای روزمره
گاهی از موضع    .نیاز دارند سلفیت عمل صالح و آ

سلفیت و بیان بارزترین  روش   روشن نمودن  به امید سهیم شدن در  بدین منظور   
تالش ناچیزم را تقدیم برادران دینی و  آن است، به دنبالآن برای کسی که  هایویژگی

 .کنم می دوستداران ایشان
تشکر و  ،در جمع و تقدیم این اثر مرا یاری نمودند شایسته است از تمام کسانی که 

یاسر برهامی که وقت و علمش را  ،فاضل ارجمند   قدر دانی نمایم. به خصوص استاد  
 !دش دهاخیرجزای از جانب من  اللهبرای نصیحت و راهنمایی از ما دریغ ننمود. 

مَّ...َّو رَّواِحح
ب ل...َّواغف  َّانللهمَّتقح ََّّاعف   .والمدَّهللَِّبَّانلعاملنیَّتعلمَّ...َّعم 

بار الها بپذیر ... بیامرز و رحم نما ... واز خطاهایی که میدانی چشم پوش ... و تمام 
 ها مخصوص آفریدگار جهانیان است.ستایش

 دکتر عالء بکر
 هجری 1421اسکندریه جمادی األولی 



 

 

 

 سلفی روشهای کلیدی ویژگی



 

 
 های نظری سلفیت: ویژگینخست

 لغت، شرع و تاریخ در سلفیت

 باشد.  می ن، قبلی و سابقال ف به معنای پیشیس  الو َسَلَف یعنی پیش افتاد. 

ا َوَمَثٗلا ل ٓأِۡلِخرِينَ ﴿ د:فرمای می الله  ما آنان را ) [56]الزخرف:  ﴾٥٦فََجَعۡلَنَُٰهۡم َسلَفا
 .(میا گران ساختهید یز برایعبرت انگ ی، و مثالیانینیشیو پ گامانشیپ

ما آنان را پیشینیانی قرار دادیم تا دیگران از گوید: این آیه بدین معنا است:  می فراء
  پند گیرند. هاآن

ف  سَلفاً جوهری گوید:  ب  طلباً  :مانند ،َسَلَف یسل  باشد. به معنای  می َطَلَب یطل 
 گذشت.

ل ج   .باشد می «پدران پیشین»به معنای  ،و َسَلف  الر 
سن پیشین  همچنین َسَلْف به معنای پدران و خویشاوندان   تر و شخص که از وی م 

 ،این بیت طفیل غنوی هم که در رثای قومش سروده است باشد. می تر هستند،محترم
 به همین معناست:

َّمضووووواَّسوووولفاَّقلوووودَّانلسووووبیلَّعلوووویهم
 

َّورصفَّاملنایووووووواَّبانلربوووووووا َّتقلووووووو  
 

میریم و برای آیندگان  می آنان قبل از ما رفتند و راهشان ادامه دارد. مانند آنان
 شویم. می َسَلف ،خود، همچون گذشتگان

به  اند.مرده ویپدران و خویشاوندانی است که قبل از  شخص، و گفته شده: َسَلف   
  .1نامند می تابعین را سلف صالح پیشگامان  همین منظور 

که هر کس  هم مسلمان. از نظر شرعی های گذشتگان   و مذاهب َسَلف یعنی روش
 .2به روش و آثار وی اقتدا شود، َسَلف نام دارد

                                                            
 دار المعارف. 2070 -2068ص 3ی ابن منظور ج نوشتهلسان العرب  -1
 . مصدر صناعی است که در آخرش یا و تا آمده است.3/983ج پترس بستانیمحیط المحیط اثر  -2

َلم نیز آمده است. سلم یا سلف بیعی است که  کلمه  ی الَسَلف در سنت نبوی به معنای الس 
شود و بر گردن   مشتری به آینده موکول میگیرد و تحویل جنس به  فروشنده پول را زودتر می

آمده  دانند. البته به جز روایتی که از ابن مسیب فروشنده است. علما این معامله را جایز می
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  لفظ سلف در قرآن کریم

، ذکر شده «پیشی یافت یا گذشت»به معنای در چندین جای قرآن لفظ )سلف( 
 است: 

ب ِهِ  ۥَفَمن َجآَءهُ ﴿ -1 ِن رذ )پس هر  [275]البقرة:  ﴾َما َسلََف  ۥفَلَهُ  ٱنَتَهَٰ فَ  ۦَموِۡعَظةٞ م 
 و دست کشید، آن چه پیشتر بوده از آن  کس که اندرز پروردگارش به او رسید 

 .(ستاو

َِن ﴿ -2 َفۚٗ  ٱلن َِسآءِ َوََل تَنِكُحواْ َما نََكَح َءابَآؤُُفم م 
)و  [22]النساء:  ﴾إَِلذ َما قَۡد َسلَ

  .اند(با زنانی ازدواج نکنید که پدرانتان با آنان ازدواج کرده

ن ََتَۡمُعواْ َبۡۡيَ ﴿ -3
َ
ۡخَتۡۡيِ َوأ

ُ
 َما قَۡد َسَلَفۗۡ  ٱۡۡل

خواهر را و این که دو ) [23]النساء:  ﴾إَِلذ
 .(با هم جمع آورید، مگر آن چه گذشته است

ُ َعَفا ﴿ -4 َفۚٗ َوَمۡن ََعَد َفَينَتِقُم  ٱّللذ
ا َسلَ ُ َعمذ ُ ِمۡنُهۚٗ وَ  ٱّللذ  ﴾٩٥ٱنتَِقام  َعزِيٞز ُذو  ٱّللذ

نماید. ولی هر کس  می چه در گذشته رخ داده است، گذشت الله از آن) [95]المائدة: 
 .(گیرد و الله توانا وانتقام گیرنده است می انتقامالله از او  ،دوباره برگردد

ا قَۡد َسلََف ﴿ -5 ِيَن َفَفُرٓواْ إِن يَنَتُهواْ ُيۡغَفۡر لَُهم مذ به کافران ) [38]األنفال:  ﴾قُل ل َِّلذ
 .(شود می ی اعمالشان بخشودهبگو: اگر دست بردارند، گذشته

ۡسلََفۡتۚٗ ﴿ -6
َ
آ أ جا هر کسی کارهایی را  در آن) [30]يونس:  ﴾ُهَنالَِ  َتۡبلُواْ ُُكُّ َنۡفٖس مذ

 .(یدآزما می ،که قباًل کرده است

ْ وَ ﴿ -7 ْ ُُكُوا ُبوا ۢ َهنِٓي  ٱۡۡشَ ۡسلَۡفُتۡم ِِف   َ
َ
ٓ أ يذامِ ِب ا بَِما

َ
در برابر ) [24]الحاقة:  ﴾٢٤ٱۡۡلَاَِلَةِ  ٱۡۡل

 .(دادید، بخورید و بنوشید، گوارا بادا! می کارهایی که در گذشته انجام

                                                                                                                                                  

به مدینه تشریف آوردند و اهل مدینه میوه جات  گوید: رسول الله می است. ابن عباس
کند در  کسی که خرما را بیع َسَلف می نمودند. پس فرمودند: را یک ساله و دوساله بیع َسَلف می

 کیل  معلوم، وزن  معلوم و تا مدت زمان معلوم، معامله نماید. بخاری و مسلم.
لفظ َسَلف در احادیث هم به همان معنای به کار برده شده در قرآن کریم آمده است. مانند بحث   

نیز در سخنرانی رسول  مسیح دجال. )زاد المعاد في هدی خیر العباد اثر ابن قیم جوزی( و
در مورد وفات وی دادند. که  در مورد نماز کسوف. نیز مانند: خبری که به فاطمه الله

گفته بودند: ای فاطمه تو اولین نفری هستی که بعد من)پیامبر( وفات خواهی نمود. و فرمودند: 
 برای تو هستم.« َسَلف»من بهترین 
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ا َوَمَثٗلا ل ٓأِۡلِخرِينَ ﴿ -8 پیشگامان و پیشیان  آنان را) [56]الزخرف:  ﴾٥٦فََجَعۡلَنَُٰهۡم َسلَفا
 .(ایم هانگیز برای دیگران ساختو مثالی عبرت

، تابعین و پیروان تابعین)تابع تابعین( اما از نظر تاریخی َسَلف به صحابه 
. پس کسی که شود می اطالق ،الله که اعتقادشان موافق با قرآن و سنت باشد رحمهم

، نظرش بر خالف قرآن و سنت باشد، سلفی نیست. هر چند هم در میان صحابه
 باشد. زیستهتابعین و تابع تابعین 

 سلفّیت در اصطالح

که تا روز  و تابعین رحمهم الله که صحابه ای به مجموعه اعتقادات و برنامه 
که امامت و  ،ی دینقیامت از ایشان به نیکی پیروی کردند، و نیز پیروان تابعین و ائمه

مذهب اند، اش تایید شده و خَلف و سَلف سخنان ایشان را پذیرفتهقدر و منزلت دینی
، سفیان ثوری، لیث بن سعد، ابن ی اهل سنتمانند امامان چهارگانه .سلف گویند

نه  رحمهم الله. اری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابو داود و ابن ماجهمبارک، نخعی، بخ
ها، مرجئه، همانند خوارج، رافضیآنانی که افرادی که مرتکب بدعت گشتند و یا 

لذا هر کس به عقاید و فقه . 1جبریه، جهمیه و معتزله با القاب ناپسند به شهرت رسیدند
ی زمانی و مکانی هم و ائمه فاصله بند باشد، گر چه بین این شخصی مذکور پایائمه
و هر فردی که با آنان  شود. می نسبت داده هم به ایشان «اصطالح سفلی» باشد،

 ن آنان زندگی کرده باشد و گر چه در یک؛ گر چه در میااز ایشان نیست ،مخالف باشد
 .2زمان و مکان هم بوده باشند

در برنامه و  ،که است شدهپس از نظر اصطالحی )سلفیت( اسمی بارز برای آنانی  
 و ایشان عبارتند از: ؛اقتدا نموده اند منهج به پیامبر

  .زیستندمیلیه قرون او   درو تابعین که  صحابه -1
تبعیت کند. از جمله امامان  و تابعین رحمهم الله صحابهو هر کس که از  -2

 سفیان بن عیینه، لیث بن سعد، عبدالله چهار گانه اهل سنت، سفیان ثوری،
 ابن مبارک، بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابو داود و ابن ماجه رحمهم الله.

                                                            
 ی ابن حجر قطری.النقلیة نوشتهالعقائد السلفیة بأدلتها العقلیه و  -1
 معالم اإلنطالق الکبری تالیف محمد عبد الهادی مصری. -2
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 2و محمد بن عبدالوهاب 1شیخ االسالم ابن تیمیهاز جمله  ،شیوخ مسلمان -3
که با وجود دوری از عصر صحابه و تابعین و با وجود پیدایش  رحمهما الله

 استوار بودند.های جدید، بر روش ایشان مشکالت فراوان و مبارزه طلبی
ی هند، مصر، شمال آفریقا و معاصر در جزیرة العرب، قاره سلفی  های  گرایش -4

 .3سوریه

 مضمون سلفیت

 یپر آوازه *تمدن  اوج  درکرد اسالمی یعنی همان روی ،سلفیت در مضمون
 یعنی راهنمایی به الگو و  .شخوی
تمدن اسالمی عناصر و . اجرا شده بودی اسالم که در عصر اولیهعملی ای نمونه 

ی عصرهای اولیه عملی   تطبیقاز  همین برنامه و ی خویش را ازعوامل تشکیل دهنده
مدار و اساس این تمدن بر یکتاپرستی و درک نقش انسان در  .استخراج نمود، اسالم
در آیات قرآن  که چنان .باشد می ،د حیاتادر تمام ابع تعیاحکام شر جرایو ا زندگی

 به این مهم پرداخته شده است.  پیامبر اکرمکریم و سنت 
های مختلف، که بعد از پیدایش فرقه ،ای استپس سلفیت منحصر به مدرسه 

از نسلی صالحی که آن را نسلی پس  سلف   ی اسالمی را بر مبنای فهم  عقیده و برنامه
 .4ته بودند، حفظ کردخدیگر آمو

                                                            

را ورق بزند یقین خواهد نمود که مسلمانان در این برهه از  اگر شخص تاریخ  عصر ابن تیمیه -1
زمان دچار جمود فکری شدند و دنبال نظریات متکلمین و فالسفه افتاده و باصوفیان پرسه 

را همراه دارند. این جا  زدند. گویا فراموش کرده بودند که قرآن کریم و سنت رسول الله می
 بر مبنای روش َسَلف را، نوسازی نمود.دوباره فهم اسالم  بود که ابن تیمیه

امام محمد بن عبدالوهاب: با دعوت خویش برای نابودی مظاهر شرک و بت پرستی که جزیرة  -2
ر کرده بود و آن را دوباره به پلیدی جاهلیت بر گردانده بود، به پا خاست.  العرب را پ 

چاپ دار  4-3ی دکتر مصطفی حلمی ص السلفیه بین العقیدة االسالمیة و الفلسفة الغربیة نوشته -3
الدعوة اسکندریه که از کتاب، اإلسالم و الثقافة العربیة في مواجهة تحدیات اإلستعمار و شبهات 

 کند.  ی انور جندی، نقل قول میچاپ الرسالة، نوشته 49التغریب، ص 
اند که ما فراد کسانیتمدن اسالمی در سه قرن طالیی اول، به اوج  آوازه و شکوه خود رسید. و آن ا* 

 گوییم. اصطالحًا به آنان )َسَلف صالح( می
 ، چاپ دارالدعوة اسکندریه.24-23)قواعد المنهج السلفی( تالیف دکتر مصطفی حلمی ص -4
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چون اهل حدیث در  شد. می اختهای از زمان به )اهل حدیث( شنسلفیت در برهه 
کردند و در علم و عمل  می حرکت طبق روش صحابه ،(فهم و)درک روایت و درایت
 .1بودند ایشانی پایبند برنامه

 2،بندی به جماعت مسلمانان که به عقاید امتبه دلیل پای ها همدر یکی از دوران 
خوارج، مرجئه، معتزله، و  همانند ونیز جهت تفکیک ایشان از اهل بدعت مقید بودند،

به اسم )اهل  ،و از جماعت مسلمین جدا گشتند هخارج شد که از عقاید امت روافض
  سنت و جماعت( شناخته شدند.

 اقتدا به رسول اللهبرابر با  -در معنای خاص -قبل از تمام این موارد سلفیت  
ه و بلندایی بود که سلف صال است. پیامبری که سیرت عالی   مان بدان چشم حوی قل 

 .مبدل نمودندبه یک سیرت زنده و پویا آن را در ذات و سرشت خود و  دوخته دوخته
به با فهم صحیح  ،اسالم خود  ی دست بشر نیست. سلفیت یعنی لذا سلفیت ساخته 

 و اصحابش سلفیت یعنی تمسک به اعتقاداتی که پیامبر علمی و عملی.صورت 
 . 3دندبر آن بو

منتسب بودن به سلفیت کاری پسندیده است. و هر آن کسی که به از این روی  
شود، واجب است از سوی دیگران مورد پذیرش و تأیید قرار  می سلفیت نسبت داده

 گیرد.
کرده و خود را به آن  آشکارگوید: بر کسی که مذهب سلف را  می ابن تیمیه 

این عمل وی  استواجب بلکه به اتفاق علما  دهد، عیبی وارد نیست. می نسبت
ظاهر و باطن اگر چنین شخصی در  لف کاماًل حق است.چرا که روش س .پذیرفته شود

اما اگر در ظاهر موافق و مطابق  مومن است. ،به معنای واقعی کلمه بر این اندیشه بود،
 ی منافقی است که ظاهرش را قبول، به منزلهسلفیت بود و در باطن بر عکس با

                                                            
 .24-23قواعد المنهج السلفی، ص  -1
 قبلی. -2
، خصوصیات ی علما در نقاط مختلف جهان در کشورهای اسالمی های پراکندهبا توجه به تالش -3

 متعددی از گرایش سلفی در عصر کنونی نمودار گشته است.
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چرا که دستور نداریم سینه و قلب مردم را  سپاریم.می اللهبه کنیم و درونش را  می
 .1اطالع یابیمبشکافیم تا از حقیقت امر 

. واگر در علم پذیریماز او می ،نمودابراز  را سلفبه  هر کس تمسک و پایبندی   لذا 
گاهی نداشت، او  ، صحیحو به کار درست را و عمل با سلف تفاوت داشت، یعنی آ

 کنیم. می ونهنمر
. چرا است که تمسک بدان واجب است مواردیاز  ،بازگشت به سلفدر امور دین  

  شود که ابتدای امت اصالح شد. می که آخر این امت فقط با همان چیزی اصالح
 اگر امروز مسلمانان راهی برای بلند شدنگوید:  می دکتر مصطفی حلمی 
صحیح  جماعت جز با اسالم   دت  و وح که جماعتی واحد شوند. بر آنان استجویند،  می

ی گرایش خالصه و قرآن و سنت است. ،صحیح . مصدر و منبع اسالم  امکان پذیر نیست
 .2باشدمی ی زالل قرآن و سنت رسولبازگشت به چشمه ،سلفی

 پیدایش اصطالح سلفیت از نظر تاریخی

رسول  رحلتاز  پس متعددی بود که تحوالت در پی  پیدایش اصطالح سلفیت  
ظهور  این تغییرات باعث شد که اصطالح سلفیت بر مسلمانان پدیدار گشت. الله
 توان چنین خالصه نمود: می را مذکور . تحوالت  کند
و امانت  به پایان رساندزمانی به دیار باقی شتافت که رسالت خویش را  پیامبر 

 فرماید: می اللهکامل نمود. دین را ی ایشان به وسیله را کاماًل ادا نموده و الله

ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمِِت َورَِضيُت َلُكُم  ٱَۡلَۡومَ ﴿
َ
ۡفَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
ۡسَلَٰمَ أ  ٱۡۡلِ

 ٗۚ ا امروز دینتان را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم ) [3]المائدة:  ﴾دِينا
 . (برای شما برگزیدم یدهپسند یو اسالم را به عنوان آیین

ُبُكْم من لَيَْس »فرماید:  می رسول الله  ٌء ُيَقرِّ  َوُيبَاِعُدُكْم ِمَن انلَّارِ  ،اْْلَنَّةِ  إَِل ََشْ
َمْرتُُكْم بِهِ 

َ
ُبُكْم ِمَن انلَّاِر َوُيبَاِعُدُكْم ِمَن اْْلَنَِّة إَِّلَّ قَْد  ،إَِّلَّ قَْد أ ٌء ُيَقرِّ َولَيَْس ََشْ

به بهشت نزدیک گرداند و از جهنم دور کند،  چیزی نیست که شما را: )«َنَهيْتُُكْم َعنْهُ 
                                                            

. این مسئله از بدیهیات است. زیرا اقرار به فضل 123ص ی ابن تیمیه نقض المنطق، نوشته -1
 دارد که پیروان سلف و اقتدا کنندگان به ایشان را بستاییم.  سلف، ما را ملزم می

 قواعد المنهج السلفی. اثر دکتر مصطفی حلمی. ی چاپ اول کتاب  برگرفته از مقدمه -2
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کند  می ام؛ و چیزی نیست که شما را به آتش نزدیککه شما را بدان امر نمودهمگر این
 .1(امگرداند، مگر اینکه شما را از آن باز داشته می بهشت دورو از 
جز  دیگرو مسلمانان  کامل گشت. در نتیجه اسالم قبل از وفات رسول الله 

 رسولفرا گرفتند و در دوران  که از پیامبر گونه همان ،کامل حفظ این دین  
  ، به چیز دیگری نیاز ندارند.عملی نمودند

و به  است. داشته هشداردینی  نوآوری   نسبت بهبا تأکید زیاد امتش را  پیامبر 
به آن دستور داده  جدی چنگ زدن به سنت خویش و سنت خلفای راشدین و پایبندی

 ندگی به شدت نهی نموده است.و قرآن کریم هم از اختالف و پراک است
شده  زلان که چنان در آن دوران دین کامل، پاک، آشکار و واضح بود. تازه و ناب 
تمام امت  گشت. می شبردارو فرمان تابعها جسم .شد ا مطیع و رام  این دینهدل. بود

به  ، یاعمل نمایدبه دین نداشت طبق میل خود  قدرتهیچ کس  .ددنیک دل بو
 امت او را از خود رانده و با او دشمنی در این صورت تمام   گمراهی فرا خواند.

و امت مسلمان هم منافقان را رسوا کرده و دستشان را رو کرده بود؛  الله کردند. می
سنگرانش هم مسیلمه کذاب و هم گمراهی   هم نسبت به آنان گوش به زنگ بودند.

برای هر صاحب بصیرتی واضح و نمایان بود. خالصه! دین بسیار روشن و مشخص بود 
  .ننشسته بودو هیچ غباری بر آن 

 ر امت آمد؟پس بعد از آن چه بر س

 : نسل صحابهنخست
ظ وحفمکه نازل شده  گونه همانکه دوست داشتند دین  امت ترین افراد  حریص

دل بودند. هرگز در عقائد دینی با هم اختالف نداشتند همه یک بودند. بماند، صحابه
  .زیستند می در مکه و مدینه صحابه و بزرگان  

ه و نبرد با  که صحابه خطیریترین حوادث مهم  با آن روبرو بودند جنگ رد 
 ،حقمانعین زکات به دوباره اما با نابودی مرتدین و باز گرداندن  مانعین زکات بود.

و جماعت  بوده پارچهیکجا بود که امت مدامًا . از اینوضعیت به حالت اول باز گشت
 کرد.  می پاسداری را خویش

                                                            
 شعب االیمان، بیهقی.  -1



 13  های کلیدی منهج سلفی ویژگی

و  هاجهت برپایی دین و محکم نمودن پایه که بزرگان و سران صحابه واقعاً  
همراه با کردند. و انصافًا  می انتشار آن در اقصی نقاط جهان به یکدیگر کمک و یاری

که  اعتقادی، لذا هرگز نظریات   کوشیدند. در این راه بسیارپارچگی حفظ وحدت و یک
شناخته هم او ن بیگانههای پدیدار نشد و دعوت، اعت مسلمانان در تضاد باشدمبا ج

 پنهان هافتنه البالینداشت. بلکه خود را را جرأت قد علم کردن در مقابل امت اسالم 
 .1نمود می
ی نبود. ارخ داد، در نظریات عقیده یی که میان صحابههااختالفات و کشمکش 

اختالفات به خاطر به وقوع پیوست،  شهادت عثمان که بعد از هم هاییحتی رخداد
  .دبو همگی یکسان چرا که عقیده ای نبود.عقیده
این بود  صحابه دورانامتیاز ویژه مسلمانان در  بعد از وفات رسول اللهلذا  

به  نبی اکرم رحلت  د و از زمان پیوسته پاسدار عهد دینی خویش بودنکه ایشان 
صدای  ی خالفت ابوبکر و عمردر سایه .دی جماعت دست آویخته بودندستگیره

و برپا و کامل  ،لذا وحدت کلمه و اجتماع شنیدیم. نمی ی معارضینگران کننده
جمعشان اندکی از هم  های آخر خالفت عثمانسپس در سال بود.یکنواخت 

وی  بیعت بااوضاع به حالت سابق برنگشت، لیکن  گسیخت و گرچه با خالفت علی
 ند.نشست خالفت مسند قبل براساس شوری بود. درست به همان روشی که خلفای بر 

ی استناد نکرد و به هیچ سخنی اشاره  و هرگز علی برای خلیفه شدن به وصیت یا نص 
اسانید دور از دالیل و  واردشد و  می اختالف سلیقه فقط به خالفت منحصر ننمود.

 . 2شد نمی های نوپیداعقیده یا بدعت

                                                            
مراجعه  288-278ی دکتر مصطفی حلمی، ص به کتاب، نظام الخالفة في الفکر االسالمی، نوشته -1

شود. به همین منظور دعوت عبدالله بن سبأ یهودی که به ابن السوداء مشهور بود ظاهر نگشت. 
منجر شد و در پی آن باعث نبرد  بود و نهایتًا به قتل عثمان فتنه دعوتی که عامل پیدایش

دانست و به آن  را )الله( می گشت. ابن سبأ اولین فردی بود که علی میان علی و معاویه
داد. این دعوت، پنهان و مخفی بود و مسلمانان در دوران عثمان و علیب متوجه آن  دعوت می

 نشدند. والله اعلم.
 .290-289ص قبلی.  -2
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و  مسلمانان جماعت   وحدت و تقویت   پارچگی،بر یک حرص صحابه از مظاهر
 توان به موارد زیر اشاره نمود:پرهیز از اختالف و پراکندگی می

ها پایان دارتر است، به اختالف نظرآنان بر سر این که چه کسی به خالفت حق -1
و  هاز نامزدی کنار کشید به نفع ابوبکر صدیق انصار . در نتیجهدادند

در جنگ علیه مرتدین و همگی  ایشان اتفاق نظر نمودند. بر خالفت   جملگی
ت و اوضاع به حالت سحق بر کرسی نشتا اینکه  ؛مانعین زکات شرکت کردند

 عادی برگشت.
حفظ جهت  وی ،اش محاصره نمودندرا در خانه نعثما ،زمانی که شورشیان -2

 به صحابه، خاموش کردن آتشتالش برای و  فتنه دفعمسلمانان و خون 
 مظلومانه شهید شد. دشخوو  اجازه نداد از وی دفاع کنند

 جمع شده و از او دفاع وقتی دید اهل شام دور امیر معاویه حسن -3
جلوگیری از درگیری و  و وحدت کلمه ،ناناکنند، جهت حفظ خون مسلم می

از خالفت کنار  پراکندگی، با رضایت کامل و از روی اختیار به نفع معاویه
در  رسول الله ( نام گذاری شد.الجماعةکشید. حتی این سال به )عام 

 نَ مِ  يِ تَ فَ ائِ طَ  يَ ه بَ بِ  للُ ا حُ صلِ يُ وسَ  ،دٌ يِّ ا سَ هذَ  ابِن  إنَّ »فرماید: می تمجید حسن
ی او هبه وسیل اللهبه زودی فرزند من آقا و سرور است و  این: )«ميَ سلِ المُ 

 .1(ن صلح و آشتی برقرار خواهد نمودمانامیان مسل

 دوم: اهل حدیث

-را فرا گرفته وباورهای دینی ایشان را نقل کرده اند که علم صحابهآنان کسانی 

این اسم برگرفته از )األثر( یا  اند.هم شناخته شده (رثَ اَ  اهل)همچنین به اسم  اند.
 پیدایش ایشان از عصر صحابه باشد. می آن و پژوهندگانحدیث حدیث، پیروان 

در خالل این  شروع و تا دوران بنی امیه و مدتی از خالفت عباسیان به درازا کشید.
بر قرآن کریم، احادیث نبوی، اقوال صحابه، تفسیرها و  اهل حدیثدوران تمام توجه 

 نگاشتن و عمل ، به حفظ موارد مذکور،اجتهادات ایشان متمرکز شده بود. عالوه بر این
سان که از دین همان و آموختنبر پایبندی  مبادرت ورزیدند. هااین آموختهبه 

                                                            
 بخاری. -1



 15  های کلیدی منهج سلفی ویژگی

و  اهل روایت و درایت بوده آنانلذا  به ایشان رسیده بود حریص بودند. صحابه
  و به ایشان اقتدا شود. پیشوا باشندشایستگی داشتند که 

همگام با کاروان بزرگ  ،که اهل حدیث بودند هم رحمهم الله تابعین و تبع تابعین 
 دند.نموآثار سلف صالح را پیروی هدایت شده و اسالمی حرکت کردند و با قرآن و سنت 

به اهل بدعت و هواپرستان که از این کاروان کنار کشیدند و از مسیرش خارج گشتند، 
و چون اکثریت با آنان بود و بنا بر این اغلبیت مطمئن و آسوده بال  توجه نکردند.

که خطر  گاه آنولی  توجه بودند. بی ،با حق بودند، ابتدای امر به عقاید و نظریات مخالف  
 .1اطل، وارد میدان شدندببزرگ شد برای دفاع از حق در قبال 

به امت به دست خوارج اعتقادی یا ایدئولوژیک در  به طور جدی اولین پراکندگی   
، بلکه بنا بر شعار آن هم نه به سبب جدایی ایشان از علی و معاویه وقوع پیوست.

کم فقط از آن الله است( کم إال لله، ح  که خالفت تنها از آن  انکار اینسبب نیز و  ،)ال ح 
مطلق باشد و به صورت خلیفه باید  نتخابگفتند: ا می قریش باشد، از امت جدا شدند.
یعنی  .خلیفه یک برده و غالم باشدهم که هر چند  ؛2هیچ قید و بندی پذیرفته نیست

خاص بود، اعالن کردند.  یآنان بودند که اولین حرکت را که بر مبنای فکر نظری و قالب
 خطر   واگر علی گشتند. و متمایزو با این اندیشه و نظریه از اکثریت جامعه جدا 

ی را که مسئله نکرده بود، هرگز نبرد با معاویه درک خوارج را معنی دار جنبش  
خوارج هم که اولین گروه جدا شده از جماعت های  لذا فرقه کرد. نمی رها ،اصلی بود

ی بر گرفته از و از نظریات و ایدهو به پا خواستند؛  گیری کردهآماده ،مسلمانان بودند
 هاکردند که مسلمانان به آناده روی . و چنان زیدفاع کردندبا شمشیر  ،خویش ایمان  
 .3شمردرا از اهل بدعت می ایشانو  هی نفرت نگریستبا دیده

 ی دفاع از اهل بیت ظهور کردند.بعد از خوارج شیعیان به بهانه
 تنومندی ریشههر گز بر جمعیت غالب و  ،خوارج و در پی آن شیعیان اما جدایی   

که در این  اهل سنتی تاثیری نگذاشت. ،مسلمین که همان اهل سنت و جماعت بودند
چرا که آنان از سویی  د.کناز دیگران متمایز با اسمی خاص نیاز نداشت خود را  دوران

-عقیده دارای ،قرآن و سنت محض به به دلیل پایبندی  و از سویی دیگر  یشترجمعیت ب

                                                            
 .289-288، دکتر مصطفی حلمی. ص نظام الخالفة في الفکر اإلسالمی -1
 توانند در نامزدی خالفت سهیم باشند. مترجم. یعنی تمام امت می -2
 .288نظام الخالفة، ص  -3
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دارای چنان جمعیت و  ،های جدا شدهگرایشنیز و  پاک و خالص بودند. المی  سی ا
 لذا جمعیت غالب   نبودند که نیاز باشد در سطح وسیع با آنان مواجه شد.جدی خطری 

که دیگران از است اصل مهمی  همان ،سنت و منهج َسَلف بند به قرآن ومسلمان و پای
خاص ندارد که آن را از دیگران متمایز  ویژگینیازی به نشانه و  ،و اصل .آن جدا شدند

 متمایزگزیند تا از دیگران فرق و  می بر ی معینکه برای خود اسمکس حال آن  سازد.
ست که وقتی شخصی از امام از این رو .1اوست که از این اصل جدا شده است باشد،
-گوید: آنان که همانند جهمیه، رافضی می کند اهل سنت کیست؟، می سوال مالک

 .2شوند نیستند که با آن شناختهها و قدریه دارای لقب 

 سوم: اهل سنت و جماعت

آموخته بودند و نیز  به دلیل دانشی که از صحابهمسلمانان صدر اول اسالم  
ی آنان به نظریات فکری که با اندیشهاطمینانی که به جمعیت فراوان خویش داشتند، 

و فراگیری علوم که خطر بزرگ و جدی شد،  گاه آناما  منافات داشت، توجهی نکردند.
خویش در عقائد  با عقل و هواپرستی  ها که تنو کالمی ظهور کرد، و اهل بدعت  فلسفی

زیاد  3د، و نفوذ معتزله خصوصًا از قرن دوم به بعد در عهد مامونرخنه کردنمسلمانان 
ان متمایز بود، کرد خویش که از اهل بدعت، معتزله و دیگرگشت، اهل سنت با روی

ثابت )قرآن و  تنی بر مقدم نمودن نقل  آنان مبکرد مشی و رویوارد میدان شد. خط

                                                            
 . 289-288قبلی. ص -1

ی اهل نسبت به ائمهشیعه برای مواجهه با بنی امیه به یاری علی و فرزندانش پرداخت. سپس  
 روی شدند.دچار غلو و زیاده گیری بر ابوبکر و عمر و عثمان و دیگر صحابهبیت علوی و خرده

 .180ص –االمام مالک  –ابوزهرة  -2
در زمان خویش مشهور به امام دارالهجرتین بود. او علم و دانش  ابو عبدالله مالک بن انس 

هجری درا  179اب خود به نام مؤطا، گرد آورد و در سال مهاجرین و انصار را در مشهورترین کت
 فانی را وداع گفت.

ی کتب فلسفی یونان به زبان عربی را بر دوش ی عباسی بیشترین مسئولیت ترجمهمامون خلیفه -3
کشید. و از آن به بعد با انتشار این کتب در میان مسلمانان باعث اختالف و تفرقه گردید. که این 

د تا اهل بدعت اصول  مذهب خویش را بنا کرده و قواعد کالمی که آغشته به امر کمک نمو
 مصطلحات فلسفی یونانی بود را برایش وضع نمایند. 
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ه و مقدم نمودن عقل و خیاالت که برنامه متضاد   آراء   بود. وسنت( بر عقل  ی با ادل 
 .کردند می را نکوهش ها است،کالمی
یا رخدادی معین که مستقیمًا سبب  1توانیم به طور قطع تاریخی مشخص نمی ما 

البته در این برهه  م.اعت( شده بود را بیان داریظهور اسم و اصطالح )اهل سنت و جم
 از زمان در مقابل لقب معتزلی، لقب سنی کاربرد داشت.

 آمد چهارم: آزمایش و مصیبتی که بر سر امام احمد

، )مخلوق بودن قرآن(قرآن به بدعت َخلق   لمسلمانان در زمان احمد بن حنب
بود که به  2ایهی گمراه کنندقرآن، مقوله خلقی فتنه .قرار گرفتندآزمایش مورد 
 عد  کفر را از َج  این اعتقاد  او  گردد. می فوان برهم بن صَ گمراه، َج  زندیق   سر  خیرهملحد  
 شهرت نیافت. ،ی دوران جهماما این عقیده در زمان جعد، به اندازه م آموخت.رهَ بن د  

چرا که وقتی جعد این اندیشه را اظهار کرد، بنی امیه او را تعقیب کردند و او نیز 
را از او تقلید  اندیشهگریخت. در کوفه سکنی گزید و جهم با او مالقات کرده و این 

                                                            

ٞۚٗ ﴿ ی اللهدر تفسیر این فرموده ابن عباس -1 ٞ َوتَۡسَودُّ وُُجوه که در تفسیر  ﴾يَۡوَم تَبَۡيضُّ وُُجوه
های اهل سنت و جماعت، سفید و روشن و چهرههای اهل گوید: چهرهابن کثیر آمده است می
گوید: زمانی که هجری می 143گردد. عمرو بن قیس مالئی متوفای بدعت و تفرقه، سیاه می

یابد، به وی امیدوار باش. الشرح و  دیدی جوانی در عنفوان جوانی با اهل سنت و جماعت رشد می
 .133اإلبانة اثر ابن بطال ص 

 قرآن کالم الله است و مخلوق نیست.اهل سنت معتقد است  -2
*جهم بن صفوان ابو محرز سمرقندی  گمراه  مبتدع، رئیس جهمیه بود. هیچ حدیثی را روایت نکرده 

هجری به دلیل شورش علیه  128است. در قبال، شر و فساد زیادی را کاشته است. در سال 
 حکمرانان خراسان به قتل رسید.

گاه*مأمون از فرزندان هارون الرشی تر بود. د و از خلفای عباسی است. از تمام آنان در علم کالم آ
های یونانی ترجمه شد و علم کالم   علمای معتزله را در آغوش پروراند و در دوران او کتاب

هجری به خالفت رسید و در سال  197ها را با مصطلحات فلسفی در هم آمیخت. در سال معتزلی
 هجری وفات کرد.  218

به خالفت رسید. که بعد از مراجعه به البدایة  97عربی نوشته شده بود، مأمون در سال )در متن  
َّیافتم.  198والنهایة آن را  ن  مح َّاح نحةح َّسح

یه  َّأحخ  تحل  قم َّمح دح َّبحعم نمه 
َّم  نیح

َّبحق  س  حمم
َّْل  م  ر  َّاملم حح

َّيف  فحةح الح َّاْلم  ون  َّاملمحأمم  َّل  تحوح

َّ ر  تحمح اسم َّوح ،
ة  ائح م  َّوح نیح

ع  سم
ت  َّوانلنهایةوح َّانلبدایة . ر  ه  َّأحشم ةح مسح َخح َّوح نحًة َّسح ینح ْشم 

َّع  فحة  الح َّاْلم  ، چاپ 10/301ج  يف 
 احیاء التراث. )مترجم(.
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 124در سال و جز جهم پیرو دیگری نداشت. و چون امیر خالد بن عبدالله  نمود.
 د.بان در کوفه او را به قتل رسانروز عید قر ،بر او دست یافتهجری 

در مرو به دست سالم بن احوز که  :در اصفهان و برخی گویند *جهم بن صفوان 
را غیاث بن ابی  خوردهی رسوا و شکستسپس این مقوله به قتل رسید. ،نایب وی بود
که  ،عباسی *و یکی از گمراه کنندگان مأمونمعتزله  که شیخ   کالمی، کریمه مریسی  

بعدًا احمد  ، تقلید کرد.تازه نمودو این مقوله را دوباره  بود به مخلوق بودن قرآن معتقد
مامون نیز  ند.تقلید کرد و جهمیه این اندیشه را آشکار نمود ،قاضی شر  بن ابی داود از ب  
ن سبب بود یبه هم را در مورد مخلوق بودن قرآن کریم بیازماید.وی که را وادار کرد 

 .1همه ضرب و شتم و قتل و زندان نمودندآن  اهل سنت را که
به دلیل اجبار وارده از سوی خلیفه و ترس از مجازات منتظره بسیاری اجازه دادند  
در اعتقاد اهل سنت را علنًا  توان گفت قرآن مخلوق است. لیکن امام احمد می که

و سنت  کرد اهل سنت در استالل جستن به کتاب اللهو به روی .این زمینه بیان داشت
خویش  اهل سنت در مقابله با دشمن   مشی  ی خطکه در برگیرنده و گفتار صحابه

دوباره امت اسالمی برای حفظ عقیده و منهج خویش باز ، چنگ زد. بود معتزله
به امام اهل سنت و جماعت  بدین جهت امام احمد ند.پیرامون وی گرد آمد

 نامگذاری شد.
عباسی،  سپس معتصم عباسی و نیز در عهد  واثق   ،امام احمد در دوران مأمون 

ل بر کرسی  زندانی شد و شالق خورد. و چون 
، این بال را از سر تکیه زدخالفت  متوک 

 را از زندان آزاد کرد. دمردم دور نموده و امام احم
واضح و  یدلیلخود  فتنه و امتحان،در این  منحصر به فرد امام احمد دفاع   

آشکار  سلفی   که وی موقف  این علت البته نه تنها به  .آیدحساب میبه  ومستقل روشن
کرد خویش قرار داده بود، الگو و رویرا  بردیو روش کار، و آثار و پایبندی به سنت

عموم اهل سنت و جماعت را در پاسداری فرهنگی و  دهیعالوه بر این، وی جهت بلکه
 را اثبات نمود. دینی و آشکار نمودن آن هایی دقیق یادگیری  آموزهاعتقادی و برنامه

یا تابعین  گوید: من فقط طبق کتاب الله و سنت و اعتقاد صحابهایشان می

                                                            
 .230/ 1، معرج القبول ج 10/331البدایة و النهایة تالیف ابن کثیر ج  -1
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وی در  .1دانمن در غیر این موراد را ناپسند میگویم. و حرف زدالله سخن می رحمهم
تأثیر ی راسخی بود که بیشترین ی او عقیدهپیش تاخت. اسلحه ،اعتقادی نبرد   میدان  

 *اسم احمد بن حنبل در شکست دشمن و برافراشتن مقام و منزلت سنت را داشت.
سر سخت و  رقیبیهمانند  ی سلف،پایبندی به برنامه و نماد   اسمی مشهوربه عنوان 

تا جایی که در مورد ایشان . 2قرار گرفت )جهت مبارزه با آن(مقاوم، در کنار بدعت
 .4حنبل بدعت آشکار گشتاحمد بن  : با مرگ  3گفته شده است

 پنجم: پیدایش اصطالح سلفیت
معتزله که علم کالم و میان نقل)قرآن و سنت( بودند و  میان اهل سنت که پیروان   

جستند، اختالف خواندند و متکی به عقل بوده و از قرآن و سنت دوری میجدل می
ثین را دروغگوافتاد.  آیات متشابه قرآن خواندند.  می آنان حدیث را رها کرده و محد 

 5.6یرفتپذ نمی راکردند که اهل سنت آن می ای تأویل و تفسیرکریم را به گونه
تا این که  اهل حدیث پیوسته بر منهج خاص خویش بودند. ،بعد از امام احمد 

اهل سنت و های د و باورعقایبرای دفاع از کرد کالمی خویش را رویابوالحسن اشعری 
 به کار گرفت.در مواجهه با معتزله  ،جماعت

                                                            
 .23ترجمة اإلمام احمد، اثر حافظ ذهبی ص  -1

تاد حدیث، سنت و پایداری در امتحان  سخت برای اثبات *امام احمد، امام  اهل سنت و جماعت، اس
باشد که در حدیث و فقه شناخته شده و در تقوا،  گناهی است. او ابو عبدالله شیبانی میبی

میالدی در بغداد  855هجری برابر با 241پرهیزگاری، صالح، زهد و عبادت مشهور است. در سال 
مد بن حنبل در امامت و صبر و تحمل شکنجه گوید: گر چه احمی وفات نمود. ابن تیمیه

تر است، ولی این بدین معنا نیست که او سخن جدیدی در دین ابداع کرده باشد. بلکه مشهور
تی بود که قباًل موجود و معروف بوده است. او این سنت را فهمید و به آن دعوت داده  حرفش سن 

از این سخن دست بردارد، صبر و شکیبایی و و بر شکنجه و آزاری که دیگران بر او روا داشتند تا 
 . 21نمود. نقل شده از کتاب، السلفیة و قضایا العصر، ص

گاه اسم احمد بن حنبل: هم به عنوان  یعنی هر گاه اسم بدعت به گوش می -2 رسید، ناخود آ
 شد. مترجم.ترین دشمن  بدعت، در ذهن تداعی میسرسخت

 .168ص  6ج ی ابو نعیم  حلیة األولیا، نوسته -3
 .245نظام الخالفة، ص  -4
 .253ی زهدی جارالله، ص المعتزلة. نوشته -5
 .383نظام الخالفة، ص  -6
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به ادعای یاری کردن عقاید اهل سنت، بر اساس منهج  اشعری در این میدان 
گفتند: میآنان  دیگری تبعیت نمود. 1از شیوخ معتزله یعنی با به کارگیری علم کالم،

 اما اگر مانند   .شودمیمحسوب علوم شرعی از ، بودعلم کالم با قرآن و سنت موافق اگر 
 با قرآن و سنت توافق نداشت، از علوم شرعی نیست. ،کالم معتزله و دیگران

شرع به گوید: در کل در علم کالم شرط بر این است که طاش کبری زاده می 
بر گرفته از قرآن و سنت باشد. اگر یکی از این دو عقیده، ی عقل تأیید شود و وسیله

لذا اشاعره  .2نیست شپذیر ، قابلاصلشرط از بین رفت، دیگر این علم به عنوان یک 
ت اند اگر بتوان با علم کالم عقاید سلف را یاری نمود، این علم ستودنی اسگمان کرده

 توان مخالفین را رد  نمود.میبا این روش و 
معتزله و متکلمین و پیروان فالسفه در مخالفت با قرآن و اگر علم کالم به روش  اام 

هایی ها معتقدند اهل سنت بسان حلقهاشعری نکوهیده است.حدیث به کار برده شود، 
دایره اول شامل  اند و هر کدام در دیگری داخل است.هستند که به هم متصل

ی دوم در برگیر اهل سنت حلقه باشد.و تابعین رحمهم الله یا همان سلف می صحابه
ی سوم دایره یدایره اند.و جماعتی است که سلف را به عنوان پیشوا و الگو قرار داده

و  قرآن بهکه منحصر  ،روش سلف که چنین آنان بر این باورندهم .3اشاعره است شیوخ  
بر  ،اشاعره ی؛ لیکن روش و برنامهتر استتر و به احتیاط نزدیکسالم ،باشدمی سنت

-اینآنان و  .4باشدمیتر تر و محکمعلمیاساس علم کالم در رد  مخالفین اهل سنت، 

اند که عقل و و آنان اند.برخود اطالق نمودهرا  5لقب َخَلفو  بودهی سلف گونه ادامه
 اند.دهکرجمع را با هم نقل )قرآن و سنت( 

                                                            
همانند ابوبکر باقالنی، عبدالقاهر بغدادی، ابومعالی جوینی، ابو حامد غزالی، محمد بن تومرت،  -1

 فخر الدین رازی و ریجی و دیگران که اشعری بودند.
 .20م( ص 1554 -هجری 962اجمد بن مصطفی معروف به طاش کبری زاده )  مفتاح السعادة، -2
 .384 -383نظام الخالفة، ص  -3
 اش ارائه خواهد شد. مطالب بیشتری در رد  این مسئله و لغزش گوینده -4
ای است که در که تصور کنیم پیدایش سلفیت پدیدهگوید: ایندکتر عبدالرحمن بن زید زنیدی می -5

بند بودند و بر اثر ناتوانی دولت عباسی بوجود آمد و آنان به نصوص شرعی  واضح  ساده پایی سایه
ی عقالنی  فالسفه و متکلمین در عصر عباسی ظهور کردند، عموم در هماهنگ شدن با اندیشه

های عقالنی فکری برای رویاروی با جریان ها و موقف صحابهگیری از دیدگاههم با بهرهآن
ای صور درستی از پیدایش سلفیت نیست. چرا که سلفیت با این ویژگی که خود برنامهجدید، ت
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ی سلف اشاعره نزد معتقدین و متمسکین به منهج و برنامه کالمی   اما نظریات   
 چنین نزدهم مورد قبول واقع نشد. ،صالح که پیروان امام احمد و اهل حدیث بودند

ی اهل عقیدهبه بند پای بر آنان اطالق شد ونام )حنابله(  ،ای از زمانآنان که در برهه
 قابل قبول نبود. هم، به آن معتقد بود سنت و جماعت که امام احمد

یعنی کرد جدید اشاعره بر این بود که روی های پیرو سلف در آن روزگارنظر حنبلی 
اهل حدیث هستند  ،دراصل ولی اشاعره؛ حرکت کردننوپیدا  موج کالمی   ناخواسته با

غیر از سلفیت و کالم  ،معتقد به منهجی میانهو  نشدهکرد سلف کج که از برنامه و روی
 .نیستند

به کار  َخَلفدر قبال  ی شد کهلقب)سلفیت( ، )خلف( د  کربا پیدایش منهج یا روی
 .1گرفته شد

از  ،کمک به اهل سنت در بخشی از مسایل پیروان مذهب اشعری گر چه به دلیل 
 ها، سلفی  ولی در نزد سلفی شوند،سلفیت شمرده می روش  ترین مذاهب به نزدیک
. چرا که مذهب سلفی به معنای دقیق، علم کالم را خواه به روش نیستندخالص 

 .2اندازد می معتزله باشد یا اشاعره، رد نموده و دور

 سلفتناقضات مذهب اشعری با مذهب 

 :اختالفات اشاعره با روش سلف در امور اعتقادی بوده است. به عنوان مثال
و تمام صفات را فقط  فرق قایل شدند. الله اشاعره میان صفات ذاتی و فعلی   -1

صفات فعلی مانند: استواء)قرار گرفتن بر  اند.دهوصفت نم هفت منحصر به

                                                                                                                                                  

 شد، به صورت پاک و پالوده در نسل صحابهبندی به آن محسوب میبرای فهم اسالم و پای
گر شد. از این روی دعوت به سلفیت یعنی دعوت به چنین منهجی. چرا که دعوت به جلوه

توسط شخص رسول صو علمای صحابه و  مشی صحابهمه و خطسلفیت، یعنی دعوت به برنا
 تابعین ایشان قبل از عصر عباسی.

به مبحث پیدایش اصطالح اهل سنت و جماعت در کتاب، نظام الخالفة في الفکر االسالمی، ص  -1
 39-23و به مبحث پیدایش اصطالح سلفیت در کتاب، قواعد المنهج السلفی، ص  293 -284

 ی دکتر مصطفی حلمی حفظه الله است.و کتاب نوشتهرجوع شود. هر د
 قبلی. -2
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بعضی از  در نفی و تأویل   .1اندکردهعرش(، شادی، غضب و رحمت را انکار 
ذاتی مانند:  و نیز در انکار برخی از صفات   اند.عقیده، با معتزله همصفات
 اعتقاد معتزله را دارند. ،ها، صورت و پاها، چشمدست

 ،و این اعتقاد ی کسب( هستند.اشاعره در تفسیر افعال انسان معتقد به )نظریه -2
ت و اراده را برای الله از اعتقاد معتزله و جبریه است. یتلفیق -ثابت می مشی 

 لیکن قدرت آنان را در انجام اعمال ،دانستهو بندگان را هم صاحب قدرت  دانند
 گویند: حرکات اختیاری بندگان ماحصل قدرت خودشانمی دانند.تأثیر می بی

 نامند. می ها را )َکسب(و انجام این کار بستگی دارد به اختیار الله و بوده
است و با کسب وانجام  اللهپس آفرینش این افعال به صورت ابداعی از جانب 

این عقیده اختالف چندانی با  .2گیرد می صورت و با قدرت خودشان هابنده
 .3ی جبریه نداردعقیده

کند. ارجاء ی ارجاء را یاری میجهمیه در مسئله افراط گرایان   ره مذهب  ااشع  -3
و الزم نیست یعنی ایمان فقط شامل شناخت قلبی است و خواندن شهادتین 

 .ایمان تأثیری ندارد در اصل   ،انجام اعمال
است  اللهگویند کالم الله)قرآن( نفسی است. یعنی معانی قرآن از جانب می  -4

 و این الفاظ تعبیر کالم الهی است.هستند  و الفاظ آن مخلوق

 اشعری:ابوالحسن 

هجری در بصره متولد شد، و نسب  260در سال  مذهب اشعری به او منسوب است.
  رسد.ری میعوی به ابو موسی اش

                                                            
 .176-172منهج علماء الحدیث و السنة، دکتر مصطفی حلمی، ص  -1
 .179-176قبلی، ص  -2
تاثیر انسان در انجام  ی بی. )َکسب( در نزد اشاعره عبارت است از، همراهی اراده179قبلی، ص  -3

اش تاثیری در پدید آمدن آن چیز ندارد!! کار را دارد ولی ارادهی انجام کارها. )یعنی انسان اراده

لََها َما ﴿فرماید:  می الله که چنانکه اراده بشر در کارهایش تاثیر دارد. مترجم(. حال آن
: )هر کار )نیکی( انجام دهد به نفع خود کرده و هر کار )بدی( ﴾ٱۡفتََسَبۡتۗۡ َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما 

 است. خویش کردهکند، به زیان 
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او ابوالحسن علی بن اسماعیل بن اسحاق بن سالم بن اسماعیل بن عبدالله بن  
 اشعری است.  موسی بن بالل بن ابی موسی

هنگام مرگ به زکریا بن یحیی ساجی که خود یکی  ث بود.د  َح م  اهل سنت و پدرش  
 از ائمه فقه و حدیث بود، وصیت نمود. ابوالحسن اشعری هم برخی از احادیث را از

 است.زکریا بن یحیی روایت کرده
ی معروف یکی از ائمهشاگرد  ،در علم کالم فقه را بر اساس مذهب شافعی آموخت.

 م را بر مبنای اعتزال آموخت.و کال ابو علی جبایی بودمعتزله به نام 
ذا مذهب جدیدی که لو در پی رد  آن برآمد.  هبطالن مذهب معتزله شد متوجه 

-از روش و خط پدید آورد. ،را و اعتقاد اهل سنت بوداستدالل معتزله، تلفیقی از روش  

با اهل سنت مخالفت  ا و اعتقاداتهمشی اهل سنت خارج گشته و در برخی از باور
 بر معتزله و افشاگری   ورزید.

 داشته است. مهمیبطالن مذهب آنان نقش  اما وی در رد 
در اواخر عمر درست بودن منهج و اعتقاد مذهب  سلف را دریافت، و به آن گردن  

 نهاد. آخرین کتاب وی به نام )األبانه( شاهد این مدعا است.
 ند از:امشهورترین تألیفات او عبارت

 الدیانة.اإلبانة عن أصول  -1
 الرد علی أهل الزیغ و البدع.في  اللمع -2
 علم الکالم.في  استحسان الخوض -3
 مقاالت اسالمیین و اختالف المصلین. -4

  .دار فانی را وداع گفتهجری  324وی در سال 

 به دلیل ترک اعتقادات صحابه ،امت گیحدیث پراکند

قبلكم من أهل أَّل إن من » فرماید:می روایت است که رسول الله ازمعاویه 
الكتاب افرتقوا ىلع ثنتي وسبعي ملة، وان هذه امللة ستفرتق ىلع ثالث وسبعي، ثنتان 

: )هشدار بادا! اهل کتاب قبل از شما به «وسبعون يف انلار وواحدة يف اْلنة ويه اْلماعة
ملت)اسالم( به هفتاد و سه گروه تبدیل این زودی  بهشدند و  تقسیمت هفتاد و دو مل  

 )اهل سنت(اند و یکی در بهشت. و آن جماعتاهد شد. هفتاد و دو فرقه در آتشخو
 (.باشدمی
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افرتقت ايلهود ىلع إحدى »روایت شده است که:  چنین از رسول اللههم 
وسبعون فرقة. وتفرقت انلصارى ىلع اثنتي وسبعون فرقة، وتفرتق أميت ىلع ثالث 

: «؟ قال: من اكن ىلع مثل ما أنا عليه وأصحايب وسبعي فرقة. قالوا: من يه يا رسول الل
و امت من به  به هفتاد و دو فرقه.ی و نصار شدند تقسیم)یهودیان به هفتاد و یک فرقه 

(گفتند: آن یک کدام گروه است؟ فرمو: )صحابه گردد.تقسیم می هفتاد و سه فرقه
  .1(!باشد کسی بر اعتقاداتی مثل اعتقاد من و یارانم

ر بر پای ی نجات یافتهبیان فرقه داللتی آشکار و واضح براین حدیث   بندی به و تذک 
برحق آن  لذا جماعت   دارد. به آن دین و عمل   ان ایشان در فهم  و یار سنت رسول

 باشد. و یارانش اعتقاد پیامبرعلم و عمل، هم ،برنامه ،باور ،است که در اعتقاد
از جمله، ابوداود، ترمذی، احمد، حاکم با تایید ذهبی، ی حدیث ت را ائمهااین روای 

گوید: این حدیث، صحیح و می ابن تیمیه اند.دارمی، آجری و اللکائی تخریج نموده
آن را  204، 203در سلسله احادیث صحیح شماره هم  شیخ آلبانی مشهور است.

 صحیح دانسته است.
است، در آیات  آمده این حدیثکه در گذشته  یهاامت خبر از وقوع اختالف بین 

اما خبری که این احادیث از اختالف و  بدان اشاره شده است. متعددی از قرآن کریم
های گذشته است، یا از سنت تدهد، یا از طریق قیاس بر امپراکندگی امت اسالم می

ر نموده، گرفته شده است. شبر بندگان َکونی که الله یا از طریق وحی خبر داده  مقد 
های گوناگون به این موضوع اشاره دارد. گاه از تقسیم و قرآن به روش .2ده استش

و  دداندهد. و گاهًا اختالف را در آفرینش، یک سنت میها خبر میی امتتجزیه
ها با نهی کردن و و بعضی وقت د.بودر روز قیامت خواهد  ،بندگان میان یفیصله

 تمام این موارد واضح و روشن است. شود.میتهدید، اختالفات و پراکندگی را متذکر 

َٰلَِ  َخلََقُهۡمۗۡ  ١١٨َوََل يََزالُوَن ُُمَۡتلِفِۡيَ ﴿ فرماید:می الله  ﴾إَِلذ َمن رذِحَم َربَُّ ۚٗ َولَِذ
ولی همواره اختالف دارند. مگر کسی که الله به او رحم کرده باشد و برای ) [119-118]هود: 
 .(آنان را آفریده است ،این

                                                            
 ترمذی. -1
در آیات قرآن بدان اشاره شده و نیز از طریق  که چنانبدون شک از طریق وحی بوده است.  -2

( نام دارد، ثابت است. مترجم. و   حدیث که خود )وحی غیر متل 



 25  های کلیدی منهج سلفی ویژگی

ُ إِنذَما َيۡبلُوُكُم ﴿ َولَۡو َشآَء  ٩٢فِيهِ ََتَۡتلُِفونَ  ُكنُتمۡ َما  ٱۡلقَِيََٰمةِ َوََلُبَي ََِنذ لَُكۡم يَۡوَم  ۚۦٗ بِهِ  ٱّللذ
 ُ ةا َوَِٰحَدةا َوَلَِٰكن يُِضلُّ َمن يََشآءُ  ٱّللذ مذ

ُ
براستی الله شما را ) [93-92]النحل:  ﴾ََلََعلَُكۡم أ

ورزیدید برای شما روشن چه را که در آن اختالف میقین روز قیامت آنزماید، و به یآبه آن می
ت واحدی می ،خواستمی . اگر اللهنمایدمی -کرد. لیکن هر که را بخواهد گمراه میشما را مل 

 .(گرداندنماید و هر که را بخواهد هدایت می

 ِحۡزبِۢ ﴿
اۖۡ ُُكُّ ۡمَرُهم بَۡيَنُهۡم ُزُبرا

َ
ُعٓواْ أ يِۡهۡم فَرُِحونَ َفَتَقطذ کارو بار ) [53]المؤمنون:  ﴾٥٣بَِما ََلَ

حال و چه دارند و برآنند خوشخود را به پراکندگی کشیدند و هر دسته و جمعیتی بدان
 .(اندشادان

نَزنۡلَا َعلَۡيَ  ﴿
َ
َ لَُهُم  ٱۡلِكَتََٰب َوَمآ أ ِ  ِِلُبَۡي 

ِيإَِلذ ْ  ٱَّلذ قرآن )ما  [64]النحل:  ﴾فِيهِ  ٱۡخَتلَُفوا
ایم مگر بدان خاطر که چیزی را برای مردمان بیان و روشن نمایی که در را بر تو نازل نکرده
 .(و هدایت و رحمت برای مؤمنان گردد آن اختالف دارند

ْ فِيهِ ََيَۡتلُِفونَ  ٱۡلقَِيََٰمةِ إِنذ َربذَ  ُهَو َيۡفِصُل بَۡيَنُهۡم يَۡوَم ﴿  [25]السجدة:  ﴾٢٥فِيَما ََكنُوا
-مورد اختالف ایشان داوری می ی چیزهایًا پروردگار تو روز قیامت میان آنان در بارهقطع)

 .(کند

ِينَ  ٱۡخَتلََف َوَما ﴿ ْ  ٱَّلذ وتُوا
ُ
]آل  ﴾َبۡغَيِب ۢا بَۡيَنُهۡمۗۡ  ٱۡلعِۡلمُ إَِلذ ِمۢن َبۡعِد َما َجآَءُهُم  ٱۡلِكَتََٰب أ

گاهی، به سبب ستمو اهل کتاب به اختالف برنخاستند مگر بعد از ) [19عمران:  گری و آ
 .(سرکشی میان خودشان بود

ما کتاب را به موسی دادیم ) [45]فصلت:  ﴾فِيهِ   ٱۡخُتلَِف فَ  ٱۡلِكَتََٰب َولََقۡد َءاتَۡيَنا ُموََس ﴿
 .(ی آن اختالف شدو سپس درباره

ۡحَزاُب  ٱۡخَتلََف فَ ﴿
َ
ْ ِمۡن َعذَ  ٱۡۡل ِيَن َظلَُموا َِلم  ِمۢن بَۡينِِهۡمۖۡ فََوۡيٞل ل َِّلذ

َ
 ﴾٦٥اِب يَۡوم  أ

ها در میان خود به اختالف پرداختند وای بر کسانی که ستم ها و دستهگروه) [65]الزخرف: 
 .(گرددگیرشان میکردند! چه عذاب دردناکی در روز قیامت گریبان

ْ َفَما ﴿ )ولی آنان اختالفی  [17]الجاثية:  ﴾َبۡغَيِب ۢا ٱۡلِعۡلمُ إَِلذ ِمۢن َبۡعِد َما َجآَءُهُم  ٱۡخَتلَُفٓوا
گاهی پیدا کردن  .(دنداشتند مگر بعد از آن که علم و آ

آیات در قرآن بسیار وجود دارد. اما آیاتی که امت را از پراکندگی و از این دست 
 اند از: عبارت ،کند می تقسیم نهی کرده و مرتکب را تهدید
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ُبَل َوََل تَتذبُِعواْ ﴿ َق بُِكۡم َعن َسبِيلِهِ  ٱلسُّ های باطل پیروی از راه) [153]األنعام:  ﴾ۚۦٗ َفَتَفرذ
 .(سازدنکنید که شما را از راه الله پراکنده می

ِينَ إِنذ ﴿ ء    ٱَّلذ ا لذۡسَت ِمۡنُهۡم ِِف ََشۡ ْ ِشَيعا ْ دِيَنُهۡم َوََكنُوا قُوا گمان بی) [159]األنعام:  ﴾َفرذ
شوند، تو به هیچ وجه دارند و دسته دسته و گروه گروه میکنده میکسانی که آیین خود را پرا

  .(از آنان نیستی
مورد نظر که در حدیث آمده، همان گروهی است که منهج  امت   ،از دیدگاه سلف 

در خبر هالکت آنان هایی هم که را برگزیده است. و فرقهو اصحاب ایشان  رسول
هایی هستند که و آنان فقط گروه شوند.میمعیار سنجیده حدیث ذکر شده، بر همین 

مخالفت  های هالک شده یک ویژگی مشترک دارند و آنتمام فرقه اند.بوبه اسالم منس
پس وقتی پایبندی به روش  باشد.می )اهل سنت و جماعت( ی نجات یافتهبا فرقه
شود، ی ناجیه میفرقه ی است که باعث نجات  یو منهج اصحاب وی ویژگ رسول

 است. و روش صحابه از سنت رسول اللهانحراف  ،های دیگرسبب هالکت گروه
ی مشخص و معین برای آیندگان حال که این روش و منهج با یک ویژگی و اندازه 

، گرفتارندهای منتسب به اهل سنت در آن میدان انحرافی که فرقهیابد،  می تجسم
 ست.نیمخالفت با این روش و منهج چیزی جز 

های تواند به شکل می ی نجات یافته متعدد و گوناگون است واختالف با فرقه 
شوند که ی نسبی باعث میهااختالفامر نسبی است.  نیعنی ای تولید گردد.نیز، جدید 
 است، ی نجات یافتهویژگی فرقه کهثابت نزدیک یا دور بودن با معیار  به تناسب هاگروه

رفته رفته بیشتر شود تا از ویژگی یادشده دوری  حال ممکن است د.نمتفاوت گرد
رسد که بعد به جایی می! ها را به اسالم نسبت داداین گروهحتی شود نمیجایی که 

ها که اینجاست که گروه یادشده از دیگر فرقه گردد.می صراحتًا منجر به کفر و الحاد
 د.وشمیبیرون ی حدیث هستند، و هنوز در دایره اندنرسیده کفر والحاد به َحد  

ی ی فرقهاسباب خروج از دایره پیشاپیش   ،انحراف در عقیده و مباحث ایمان 
هایی های قدریه، روافض و مرجئه از اولین گروهبدین سبب فرقه یافته قرار دارد.نجات
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ی سلف بیشتر از عقیدهها و هر چه این فرقه اند.ی هالکت شدههستند که وارد دایره
  .1رسندهالکت میوادی منحرف باشند، سریعتر و بیشتر به 

 است را هکه پایبند اعتقادات صحابیافته ی نجاتفرقه که رسول اللهاما این 
ها ، مفهوم این حدیث نزد سلفیداند می داند و بقیه را در آتش می فرقه جدا 72از 

ورود  اسباب   از روش رسول الله ی یاد شده به دلیل انحرافچنین است که فرقه
با  هاسلفیوجه داشته باشیم که با این همه باید ت .کند می فراهمرا  آنان به آتش
های ، بر فرقهاین حدیث را  قواعد عقیدتی خود کامل با هماهنگی دوراندیشی و
 .2دهند می منحرف تطبیق

 تفسیر گونه این( را انلار يف هالکفرماید: ) می که سخن رسول الله اواًل: آنان 
 ،دائمی بودن در آتش جاودانه و برای همیشه نیست. ،کنند که این در آتش بودن می

اما  اند.و در گروه کفار بوده مشرکین و آنانی است که از مسلمانان خارج خاص  
گر چه وارد آتش شوند، لیک  ،منحرف مادامی که به شرک و کفر مبتال نشوند مسلمانان  

( یعنی آنان به سبب انحراف مستحق انلار لکها يفچنین)هم مانند. نمی نآجاودانه در 
 در جهنمکه تا چه مدت اکنون وارد آتش شده باشند، یا اینکه هماما این اند.مجهن
 بسته به حاالت متفاوتی است: مانند،  می

                                                            
السلفیة و قضایا العصر، دکتر عبدالرحمن بن زید زندی. چاپ مرکز اشبیلیة للدراسات و اإلعالم  -1

 .76 – 66لریاض. چاپ اول ص ا
ها منافق فرقه اگر کسی از آن 72ی چنین بقیهگوید: همدر کتاب )االیمان( می ابن تیمیه -2

 و رسولش باشند، در باطن کافر است، و هر کس که منافق نباشد بلکه در باطن به الله
تباهاتی هم باشد، باطنًا ایمان داشته باشد، ولی با تأویل و تفسیرهای نادرست دچار خطاها و اش

-خواهد باشد. و ممکن است در برخی افراد شاخهی خطایی هم که میکافر نیست، حال هر گونه

های نفاق وجود داشته باشد، اما این نفاق، نفاقی نیست که صاحبش در آتش جهنم ای از شاخه
ا از اسالم خارجش شود که او ر کفری مرتکب می فرقه 72باشد. و هر کس بگوید: هر کدام از 

ی چهارگانه و غیر ائمه هم کند، با کتاب الله و سنت و اجماع صحابه ش، بلکه با اجماع ائمهمی
دانند. بلکه خود فرقه را کافر نمی 72افراد تمام  مخالفت نموده است. چرا که هیچ کدام از این

. چاپ المکتبة 190ند. ص کنها تکفیر میها برخی برخی دیگر را در مقاالت و نوشتهاین فرقه
 القیمة بالقاهرة.
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هایی از منحرف یا به سبب انجام نیکی نفر به دلیل توبه و ترک نظریات   گاه یک -
-کند، هرگز وارد آتش نمی می قبیل عبادت، جهاد، که گناهان را محو و نابود

 گردد.ی گناهان وی میرهها و مشکالت کفاشود. و نیز گاهی مصیبت
ی برخی اوقات رحمت الهی او را از آتش خارج نموده و شامل این فرموده -

ۚٗ ﴿ شود:می الله َٰلَِ  لَِمن يََشآُء َٰ کمتر از آن ) [48]النساء:  ﴾َوَيۡغِفُر َما ُدوَن 
 .(دبخش)شرک( را برای هر کس که بخواهد می

کنندگان و یا رحمت ن با پادرمیانی شفاعتیکو ممکن است وارد آتش شود، ل -
  ارحم الراحمین قبل از تکمیل عذاب، از آتش نجات یابد.

وارد  اللهو شاید هم وارد جهنم شده و بعد از مجازات کامل با رحمت  -
  شود.بهشت 

 این حاالت و مراتب مربوط به سرکشان و اهل بدعتی است که در امت محمد 
  قرار دارند و اهل قبله هستند.

شخص معینی را مادامی که از اهل قبله باشد، هر چند هم که دچار  هاسلفی: دوماً  
کرد یا گفتارش از اسبابی باشند گر چه عمل دانند.بدعت و انحراف شود، جهنمی نمی

  آتش گرداند. مستحقشخص  که
کنیم. چرا  نمی قلمداد جهنمیگوید: ما هرگز شخص معینی را می ابن تیمیه 

به جهنم  وعید   زیرا د یا خیر.گیرمی تعلقخاص  دانیم آیا وعید به آن شخص  که نمی
دانیم و نمی باشد.موانع می و عدم وجود  خاص  یشرایطوابسته به  ،برای فردی معین

ی وعید لیکن فایده .خیر موانع در او ثابت شده است یا مربوطه و عدم وجود  آیا شروط 
 بازتاب  و گاهًا  د.شومیجهنم ورود به  سبب ،است که گناه اعالن و بیانی ،به جهنم

یدگاه سلف چه بیان شد دآنلذا  باشد. می و عدم وجود موانعسبب بسته به وجود شرط 
  .1باشدمی پراکندگی و تقسیم امت در مورد حدیث  

 اصحابو کند در هنگام بروز اختالفات، به روش وی سفارش می پیامبر
  چنگ زده شود

                                                            

 . 69 – 68السلفیة و قضایا العصر، ص  -1
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َموِْعَظًة وَِجلَْت ِمنَْها الُْقلُوُب،  َوَعَظنَا رَُسوُل اللِ »گوید:  عرباض بن ساریه 
وِصيُكْم وََذَرفَْت ِمنَْها الُْعيُوُن، َفُقلْنَا: يَا رَُسوَل 

ُ
وِْصنَا، قَاَل: أ

َ
نََّها َموِْعَظُة ُموَدٍِّع، فَأ

َ
الِل َكأ

إِنَُّه َمْن يَِعْش ِمنُْكْم فََسََيَى بِتَْقَوى اللِ 
َر َعلَيُْكْم َعبٌْد، فَ مَّ

َ
اَعِة َوإِْن تَأ ْمِع َوالطَّ ، َوالسَّ

اِشِديَن الَْمْهِديِّيَ اْخِتالَفاً َكِثًَيا، َفَعلَيُْكْم بُِسنَّيِت وَُسنَِّة اْْلُلََفا وا َعلَيَْها ِمن بَعدی ِء الرَّ ، َعضُّ
إِنَّ َُُكَّ بِْدَعٍة َضاَللَةٌ 

ُموِر، فَ
ُ
چنان ما را  اللهسول ر) «:بِانلََّواِجِذ، َوإِيَّاُكْم َوُُمَْدثَاِت األ

 یم: اید. گفتمآ کاشبه ها د و چشمیها از آن ترس ه دلک نمودرسا و شیوایی ی موعظه
! مافروصیت ، پس ما را گویدی شخصی است که الوداع میظهعگویا که مو! اللهرسول 

نم اگر چه کسفارش می یفرمانبردارحرف شنوی و و  اللهرمود: شما را به ترس از ف
 یاری، اختالف بسزندگی سپری کند ه از شماک یسکرا یز ؛ر شودیبرشما ام یابرده

، ی بعد از من پیروی کنیدو خلفای هدایت شدهبرشماست که از سنت من د. یخواهد د
هر  چرا کهدارم، برحذر می نوآوری  دینی، و شما را از بند باشیدسخت پای روشن یابر 

.1(است یگمراه یبدعت
( نه من يعش منكمإف: »)ی رسول اللهابن رجب حنبلی گوید: این فرموده 
فعليكم بسنيت وسنة اْللفاء الراشدين املهديي من  ،فسَيى اختالفا كثَيا) یبعد

، از اختالفات فراوانی که در اصول و فروع دین، اعمال، «بعدي عضوا عليها بانلواجذ
این خبر با روایتی که از ایشان در  دهد.واقع خواهد شد، خبر میگفتار و اعتقادات 

 ه است برابر و موافق است.فرقه، آمد 72به بعد از ایشان شمورد پراکندگی و تقسیم امت
هم گروهی که در اعتقادات و باورها، اعمال و . آنانددر آتشجز یکی هایی که همه فرقه

از این روست  باشد.، شودمحسوب می که سنت کامل راشدین اقوال بر روش خلفای
  .2نامیدندسنت می ،را بودهها که سلف در قدیم روش ومنهجی که دارای این ویژگی

یان امور  وقتی پیامبرگوید: چنین میهموی   به حرف شنوی و پیروی از متول 
 امر سنت خویش و سنت خلفای راشدین از و در پی آن به پیروی دهددستور می

                                                            
است. حافظ ابو نعیم « َحَسن صحیح»ابوداود، احمد، ابن ماجة، ترمذی، و گفته است این حدیث  -1

د َج  گوید: این حدیث،در مورد این روایت می  ". اهل شام است صحیح از احادثی 
 .258الحکم، ابن رجب حنبلی. چاپ حلبی. نوبت پنجم، ص جامع العلوم و  -2
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بر خالف دیگر والیان امور،  دلیل بر این است که سنت خلفای راشدینفرماید،  می
ت شود باید همانند سنت پیامبر  .1تبعی 

باشد. و وقتی ( آمده است مفرد میعضواَّعلیهاَّبانلنوابذضمیر )ها( که در )گویم:  
-می ذکر مفردو سنت خودش، را با ضمیر  سنت خلفای راشدین رسول الله

به همین خاطر  یکی است. شدن در پیرویخواهد بگوید: که هر دو سنت مینماید، 
َّبانلنوابذنگفت: ) َّعلیهم داللت این عمل  .که ضمیر داللت بر تثنیه)دو( بکند (عضوا

از سنت  ،صحیح و به کارگیری درست همان فهم   ،که سنت خلفای راشدین دارد
و  لذا صد در صد فهم و عمل  به سنت، باید مقید به روش سلف .باشدمی رسول

 باشد.فای راشدین لیعنی خ هاامامان آن

 سلفی روشبرد و ترویج در پیش نقش ابن تیمیه

هجری در  728هجری دیده به جهان گشود و در سال  661در سال  ابن تیمیه
 دمشق از جهان دیده فرو بست.

ی برنامه و روش و در زمینه 2در محیط علمی دینی رشد و نمو یافت ابن تیمیه
کتاب و سنت را موشکافانه و  مطالعه و بررسی پرداخت. اسالم عمیقًا به ی  قرون اولیه

های ص کتاببه تحقیق و تفح   و با جدیت باکبی از روی فهم و تدبر کاماًل بررسی کرد.
در علوم فراوانی تبحر  ی این کار برآمد.فالسفه و متکلمین پرداخت و خوب از عهد

 در روش سلف یافت. ،راه هدایت و درست را .روی را در پیش گرفتمیانهیافت و 
چنین با هم مشی فیلسوفان و متکلمین دید.ت و گمراهی را در برنامه و خطبدع

علی رغم ادعای پیروی و و  مقلدین و فقهای خشک و متعصب مذاهب رویارو شد
تبیین  ،و سنت و روش ائمه را قرآندوری آنان از تمسک به اعتقاداتی که داشتند، 

 کرد.
اکثریت  در دورانی که پراکندگی و ناسازگاری پدیدار شد، ظهور کرد. ابن تیمیه 

ی فلسفی، تأویالت کالمی، سرگردانی و اندیشه شناختند.مردم گرایش سلفی را نمی

                                                            
 .259، 258قبلی، ص  -1
ث مشهور بودند. -2  پدر و پدر بزرگش، دو محد 
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ه عموم مسلمانان گمان ک ،متراکم شدانباشته و در جامعه  توهمات صوفیانه چنان
 .یعنی اسالمکردند این تفکرات 

بر حقیقت تلخ عالم اسالمی  ابن تیمیهدر آن زمان گمان غالب بر این است که  
به میراث  جهل مسلمانان در ،امراین  تو با دید تیزبینش دانست که عل   .1گشودچشم 
ی سة المدنیة( نوشتها)السیاسالمی به نام  خالی از روح  و پناه آوردن به کتاب  خویش
 .است نهفته، هامغول ی(سااإلخوان الصفا و )قانون الیاو دل دادن به رسایل فارابی 

ت هر دو تباه گشته والیکه  دانست پس لذا کمر بست تا عظمت و بزرگی  اند.و مل 
شده بود و نزدیک بود  گمها ی کتابکه علوم اسالمی در سایهاسالم را بعد از این

ها به ذهندوباره ، شود سپردهی فراموشی و به بوته کندروزگار و زمانه آن را پاک 
که هیچ ارتباط و موجود بود فکار وارداتی ی مسلمانان فقط ادر حافظه و بازگرداند.

در حقیقت تاریخ  وای! چقدر اباطیل و اراجیف و دروغ .سنخیتی با میراث آنان نداشت
می گردد که تا جایی که نزدیک بود این چیزوجود داشت!  ها از چنان امور قطعی و مسل 

ها و و خیلی ساده بود که با برداشتن نشانهد! مانَ نباقی جای هیچ مناقشه و اعتراضی 
ها و کشش ،هایی دیگر که با هوا و هوساصلی و کاشتن رهنمود وقایع   های  رهنمود
  !!2ها به حقایق تبدیل گرددغو، درخوانی داردها همگرایش
اهش خواست هر چه بر سر ر می خود را در وسط طوفانی یافت که تیمیهابن 

اس بس برنده و هحاسل د. اما او راسخ و استوار ایستاد.گیرد را از ریشه برَکنَ  می قرار
 بلکه بر علوم غیر اسالمی هم تسلط داشت. تمام علوم اسالمی را اندوخته، کارساز بود.

دشمنان  بسیاری   احد در چندین میدان نبرد کند.لذا توانست با چنین سالحی در آن  و
جای بسی تعجب است  دلیل گویایی بر تسلط و قدرت علمی این شیخ بزرگواردارد. ،وی

ون گوناگهای اکتفا نکرد؛ بلکه رخداد که وی تنها به دالیل و براهین عقلی فلسفی

                                                            

های اسالمی است. این جنگ در سال ی مغول به سرزمینگواه بر حمله حیات ابن تیمیه -1
 رد. ابن تیمیههجری بغداد به دست آنان سقوط ک 656هجری آغاز گردید و در سال  616

عصر دولت الممالیک او همرسیدند شرکت داشت. « حماة»ها وقتی به شخصًا در جنگ با مغول
  بود.

 . با تصرف.481 – 480نظام الخالفة، مصطفی حلمی، ص  -2
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ها و عالیمی که به تاریخ داشت، تا حقیقت را روشن کرده و نشانهتاریخ را بیان می
 .1دنمایآویخته شده بود و نزدیک بود حقایق را زیر پا کند، پاک 

بخشیده بود که به جدل و  تألیفات خویش نشانه و اثری خاصبه  ابن تیمیه 
ی عصر عصر   شد.میمتمایز و شناخته  ،داغ مناظرات   ن   ریا به تعبی بازگشت به مذهب س 

های شیعه و فالسفه کالم و تصوف و فرقه در مقابل طغیان علم   ،سلفی روشتر دقیق
َقهای خشک و متعصب هم از قل بود. ما  امام   .جان سالم به در نبردند م تیزشحتی ف 

برای زنده  ترسید. می ی اسالمیانحراف و بدعت بر عقیده یغلبه از ابن تیمیة
که در عقاید و  را او برنامه و منهجی های متعددی شد.سلفی وارد معرکه فکرکردن 

-و شکایت افراد بسیاری را از او خشمگین نمود کار،این  .پیدا کرد ،عبادات سالم بود

باری زیانهای مندی وارد معرکههای قدرتعلیه حریف های فراوانی علیه او طرح شد.
های این میدان گر و ویژگیزندانی که نشان .2او را به زندان افکندنده شد؛ تا جایی ک
پس جای تعجب  ،بعد از این همه .عجز و ناتوانی رقیبانش داللت داشت نبرد بوده و بر

ی شدت از های خویش در مواجه با منحرفین، با شاخصهنیست که ایشان در نوشته
 .3کندسلفی دفاع می گرایش  
ترسید مبادا مسلمانان خود را در میراث دینی خویش به می شیخ االسالم 

و  ؛های دیگر شوندتجاهل بزنند و از کتاب الله و سنت دور شوند و عجوالنه وارد گرایش
ای جز تمسک به منهج و برنامه لذا چاره گار دشمنان اسالم شوند.ناخواسته کمک

در منهج سلف وی ف و ایستادن در کنار نصوص قرآن و سنت. توقعنی ؛ ییدسلف ند
، راه درست و استوار را پیدا خراب کرده بودندی های افراطفرقه چهآنبرای اصالح 

 یسیطره ی ابن تیمیةبینیم قرآن و سنت بر اندیشهاز این روست که می نمود.
ردد و مذهب و فقه و نظریاتش گی قرآن و سنت میاو در دایره همیشگی یافته است.

 . 4بخشدرنگ می هاآن را با

                                                            
 قبلی. -1
 728در قاهره و اسکندریه زندانی شد. دو بار هم در دمشق به زندان رفت و در آنجا در سال  -2

 ت نمود.هجری وفا
 .479 – 478نظام الخالفة، ص  -3
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 مشی ابن تیمیهمنهج و خط

وی  تعبیری از منهج   ،با وجود تنوع و گوناگونی ابن تیمیةتالش و کوشش  
به کنکاش  آثارشو در  هدین را از تمام جوانب مورد بررسی قرار داد .1شودشمرده می

که هرگز از  در این پژوهش علمی با به کارگیری منهج خویش پرداخت. این زمینهدر 
مخالفین  ابتدا دالیلوی  .نمود آشکاری اهل سنت را ی و نظریهأر تافت،آن سر بر نمی

آورد و سپس دیدگاه اهل سنت و تمام و کمال می از زمان پیدایش تا دوران خویش، را
 داد.رد  ایشان بر مخالفین را مفصاًل شرح و بسط می

به نصوص قرآن و سنت بازگشت. اما این دو منبع را بعد از گردآوری  ابن تیمیة 
 گریفقهی و کالمی جلوه که با برداشت از افکار   ،فقها و متکلمین نظریات   کامل  
 .2برآنان فایق آمد ،قویمحکم و و براهین و با دالیل  هنمایان کرد نوکرد، در لباسی  می
چرا که نقل)قرآن و حدیث(  اش را در دالیل شنیداری یافت. شدهگم ةیابن تیم 

و هر کس از قرآن و سنت منحرف گردد، در نهایت  کندشکاف اختالفات را تنگ می
نصوص  یةملذا ابن تی ت است.نبو   میراث   «نقل» اشتباهش نمودار خواهد گشت.

نظریات  که چنان خویش قرار داد. کردو روی منهج بنای سنگ  را قرآن و حدیث 
 .3دادین محدوده ارایه میمهدر نیز سیاسی خود را 
. چرا که سنجیدمیها و نظریات را با ترازوی قرآن و حدیث اندیشه شیخ االسالم

ی کامل داشت. تا جایی که گفته شده است: هر حدیثی که او بر قرآن و سنت احاطه
همچنین به یاد داشتن آیات قرآن  اطالع باشد، حدیث نیست. بی از آن ابن تیمیة
هیچ سخنی را  انگیخت.تعجب و شگفت همه را بر می ،ی دالیل توسط ویارائههنگام 

مگر  ،کرددیگر یاری و کمک نمی یگاهدعلیه دی د و هیچ نظری راکرتضعیف نمی
                                                            

 هایش گرفته شده است:که از کتاب های منهج ابن تیمیهای از مهمترین نشانهخالصه -1
 . ی عقلی با نقلیاثبات همسویی و اتفاق ادله -أ

پی  نابودی و ترک معانی امتناع و عدم پذیرش تأویالت و اصطالحات فلسفی و کالمی که در  -ب
ی کالمی را که در پی رها کردن تعابیر  عقاید بودند که قرآن و سنت آورده بود. و نیز اندیشه

 .اسالمی با الفاظ شرعی بود، امتناع نمود
 شکستن، در هم کوبیدن و رها کردن علم منطق. -ج

 .22، و قواعد المنهج السلفی، ص 529نظام الخالفة، ص  -2
 .482 – 481 قبلی. ص -3
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 ،به نصوص بندی ابن تیمیةیعنی پای که با داللت قرآن وسنت موافق باشد.زمانی
  .1کردمی ترسیمرا اش همان چیزی بود که راه را برایش مشخص کرده و برنامه

آن را  حق همان است که رسول الله بود. حدیثو  کریم ح به قرآناو مسل   
  صحیح بر آن اتفاق دارند. صریح و نقل   همان چیزی است که عقالنیت   این آورد. و
این  بدعت است. حقیقت از یقطعی جدا کننده ار  همان معی ،این منهج و برنامه 

با رأی و  دارندرانند و سپس سعی که با گمان و هوای نفس حکم می کسانیمنهج در 
 ،خوانندکرد خویش سند بسازند و آن را عقالنیت میدینی برای عمل قیاس از یک اصل  

یا بسان خوارج با تأویل  نامند،کنند و آن را ذوق میهوی و سلیقه چنین می از روییا 
ی خویش را در روایات یا همانند شیعه ادلهو  اند،کنند و مدعی پیروی قرآنحکم می
 کند.گیری میو خورده حمله کردهکنند، ستجو میموضوع ج

منهج و همانند آن را برگزیده است در دقت و سالمت،  دیدگاهی که ابن تیمیة 
با نصوص آن را او در ذهن خود نظریاتی ندارد که بخواهد  حدیث است. کرد علمی  روی

نقد و بررسی قرار ؛ بلکه ابتدا نصوص را مورد ت نمایداباثحقانیت خود را توجیه کرده و 
کاود. سالم و صحیح را برگزیده و نادرست و یک عالم خبره آن را می داده و به دید  
  .2ریزد می ضعیف را دور

خدمت به شریعت به کار راستای عقل را کنار ننهاد. بلکه آن را در  ابن تیمیه 
عقل همیشه باید در خدمت قرآن و  . همانند معتزله عقل را بر نقل مقدم نکرد. گرفت

( اختصاص ی اول به نصوص)قرآن و حدیثرتبه در منهج ابن تیمیه سنت باشد.
تمام  به این دلیل که رسول دیگر نیازی به غیر نبود. این دو منبعبا وجود  داشت.

در این میان عقل  اند.ها نهی فرمودهاصول دین را بیان داشته و از دنبال نمودن بدعت
ابن  کند.رساند، از نقش اصلی خود تجاوز نمیبه عنوان راهی که ما را به ایمان می

  .3کندپیروی می امام احمد ابن حنبلاستاد خویش، خود از  یمشتیمیه در خط
و آن را  باالترین مقام را به عقل دادهاما در منهج معتزله عقل صدر نشین است و  

این برنامه و منهج را اشتباه  اند. لیکن ابن تیمیهداده وسیله ومبنای استنباط قرار

                                                            
 .487نظام الخالفة. ص  -1
 همان. -2
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چرا که آنان به سند و  دلیل عقلی دارد. استفاده ازدانسته است؛ که داللت بر ناتوانی 
هیچ اطالعی از علم حدیث و  نقل هر چند هم که صحیح و ثابت باشد، توجهی ندارند.

متن و  بدون درک   خویش یافتندو گاهًا اگر حدیثی را موافق با رای  های آن ندارند.سند
  .1کنند می آن را نقل ،حدیث سند  
چه با و هر آن عقلی بر دلیل شرعی خطا و اشتباه است لذا مقدم نمودن دیدگاه 

 نقل  صحیح در تضاد باشد، با عقالنیت صریح هم مخالف است.
اصول دین و مسایل توحید، صفات، قضا و قدر،  یقینًا در کتاب الله و سنت عموم   

  اند.و تمام آیات سمعی و عقلی همه با هم موافق و برابر نبوت و معاد موجود است
 گیری دارد.جای طعنه و خرده ،میان متکلمین اختالف   از دیدگاه ابن تیمیه 

حقیقت را بیان داند که سند می بی مذکور را ناپسند و اختالف  چرا که وی از این رو 
الهی که مردمان را بر  اند و با عقل صریح و سرشت  چه پیامبران آوردهو از آن دارد.نمی

ندامت و پشیمانی  از نظر ابن تیمیه دارند.است، دور میو موافق آن آفریده 
  .2ی کالمی در پایان عمر بر ناکارآمدی و ضعف علم کالم داللت دارداشاعره
 ،اثبات نماید که ها و مناظراتش تالش نمودو بارها در کتاببارها  ابن تیمیه 

ها آن .حدیث هم بودند در کنار استنباط و نظر ، اهل روایت و نقل  رحمهم الله سلف 
 نتیجه و ناکارآمد نکنند. بی هایها و اوقات خویش را صرف کاردادند تالشترجیح می
بنای فکر  برایشان کافی است. و سنت رسول الله دیدند کتاب  الله  چرا که می

 ند.نموداسالمی را کامال بر اساس و بنیاد  عقیده، شریعت، عبادات، نظم و اخالق بر پا 
اگر امت اسالمی ارده دارد دوباره بدون دخالت دیگران زمام امورش را به دست گیرد، 

 این مطلب همان مفهوم سخن عبدالله بن مسعود باید روش سلف را دنبال کند.
عليه  َّل تؤمنُ  الَحَّ  نَّ إف ،اَت ن قد مَ بمَ  فليسَتَّ  اً ن  ستَ ن اكن منكم مُ مَ  گوید:ست که میا

ها ، وأقل  ، وأعمقها علماً هذه األمة قلوباً  اكنوا أبرَّ ، اللرسول ِ أوئلك أصحاُب ، الفتنة
هم كوا بدينِ وتمسِّ هم، فوا هلم حقَّ دينه، فاعرِ  ه، وإقامةِ نبي   لصحبةِ  اللُ  اختارهمُ  ، قومٌ فاً تكل  
خواهد روشی برگزیند، روش  می (: )هر کدامتاناكنوا ىلع اهلدى املستقيم فإنهم
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زنده فرد  توان از به فتنه افتادن نمی چرا که .1اند را برگزیندگذشتگان که از دنیا رفته
-ترین، عالمایشان نیکو دل بودند. آنان که رفتند، اصحاب رسول الله در امان بود.

فکم و ترین -آنان را برای هم که الله دگروهی بودن این امت بودند. مردان  ترین تکل 

شما نیز قدر و منزلت آنان را  برگزید. برپا دارندگان دینش خویش وصحبتی پیامبر
  .2ان راه راست بودندروایشان ره زیرا چنگ آویزید. هابدانید و به دین آن

 هاعلیه مغول هایی از جهاد و پیکار ابن تیمیهصحنه

با شمشیر و  ی قلم و زبان منحصر نشد؛ بلکهدر حوزه جهاد و کارزار ابن تیمیه
ای بسیار او دارای کارنامه ده شد.شیهم ک سبیل اللهفي  جهاد میدان بهسرنیزه 

او تمام نیروی  اسالمی است.های مهاجم به سرزمین درخشان در جنگ علیه مغول
را که در توان داشت علیه آنان به کار گرفت.  علمی و روحی بلکه جسمی خویش

در دمشق در کنار نایب السطان ، که بیشتر علما و دولت مردان از شهر گریختند گاه آن
 گونه همان ود.نملیه تاتار تشویق میبر مقاومت و پایداری عایستاد و مسلمانان را  ،افرم

با  ،با مسلمینها رئیس مغول ،غازان بد   جانش به خاطر برخورد   نکه با به خطر انداخت
مصر به سوی و چون خطر تاتار را شدید یافت، از سوریه  .به درشتی سخن گفتاو 

ت و با سخنانی تند و کوبنده سلطان ناصر و دولت مردانش را به رخت سفر بر بس
در  حضور یافت.« مرج الصفر»ی سپس خود در معرکه بر انگیخت. اهجنگ علیه مغول
ر کرد که اگو مدام به آنان گوشزد می نمودزد و تشویقشان میگشت میمیان سربازان 

. سپس دوشا دوش آنان با یستگی پیروزی را دارندخالصانه از الله اطاعت کنند، شا
 .3جدیت تمام علیه مغوالن جنگید
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 در نوسازی دعوت سلفیت نقش شیخ محمد بن عبدالوهاب

در  هجری متولد شد. 1115در سال در روستای عیینه  محمد بن عبدالوهاب 
ب ت  او از ک   بار سفر بر بست.کوله ،محیطی علمی دینی رشد یافت و برای تحصیل علم

 .بسیار تأثیر پذیرفت 2و شاگرد وی ابن قیم جوزی 1شیخ االسالم ابن تیمیة
آن و انتشار  حول  نجد و ما بدتر شدن اوضاع   ناظر   شیخ محمد بن عبدالوهاب

-انجام می اللهجا که عبادات را برای غیر . تا آنبود خرافات بین مردمها و بدعت

آویختند صالحین می ها و اولیاء و قبور  به درختان و سنگ شدند.دادند و وارد شرک می
ک و برای گشایش و رفع مشکالت و سختی ها و برآورده شدن نیازها به آنان توسل و تبر 

  جستند.می
و  مظاهرشرکو نبرد با  اصالح عقاید مردمبه ه و شروع شیخ کمر خویش را بست 

هایی را که به جان خرید! وی دعوت اصالح در این راه چه سختی نمود. هابدعت
ها و بدین منظور کتاب دینی سیاسی طراحی کرد. ی خویش را به روش  طلبانه

 .درآوردی تحریر به رشتهنوشتارهایی در موضوع دعوت به توحید و عقاید سلف صالح 
جا منتشر شد تا آنیاری کرد؛ فرماندار )الدرعیة( به نام محمد بن سعود دعوت شیخ را 

سپس بعد از اتمام حجت بر  .را برایش مهیا نمودامر به معروف و نهی از منکر  میدانو 
از مشهورترین مسایلی که شیخ  .3، با آنان وارد کارزار شدسردنده و خیرهدشمنان یک

 :4خواند، این بودمخالفینش را به آن فرا می
در عبادات. این مورد از  یا یکتا دانستن الله فراخواندن به توحید الوهیت -1

 های دعوت شیخ بود.ترین بحثمهم
  .مشروع و اثبات توسل مشروعباز داشتن از توسل نا -2

                                                            
 کند. های خود به گفتار و فتواهای وی استناد میاز همین روست که در نوشته -1
-د بن عبدالوهاب میدلیل این حرف مختصر نمودن کتاب گران قدرش )زاد المعاد( توسط محم -2

 باشد.
های متعددی از قبیل: پند و ارشاد، سخنرانی، تدریس، در انتشار دعوت خویش روش شیخ -3

گران ها و مناظره را به کار گرفت. سپس برای حمایت و پشتیبانی از دعوتها، جزوهنوشتن کتاب
 و ایجاد بستر مناسب برای انتشار دعوت، مجبور به جنگ شد. 

مورد به مشهورترین کتاب وی به نام، کتاب التوحید الذی هو حق الله علی العباد، ارجاع  در این -4
 است. شود که در آن آیات و احادیث زیادی را در توضیح  مسایل  توحید گرد آوری کرده  داده می
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و عبادت در کنار  هابر قبر بارگاه نبد و، نصب ضریح، گجلوگیری از ساخت وساز -3
  ها. تا که منجر به شرک نشود.آن

 ها و صفات یکتا دانستن.نامرا در  الله -4
 های جدید.جنگ و نبرد با بدعت -5
 ناپسند. با تقلید   مبارزهدعوت به جهاد و  -6

هنوز که هنوز است آثار این دعوت در تمام دنیا خصوصًا در جزیرة العرب )عربستان 
 منتشر است. سعودی( 

اند. این دعوت مشعل گران از این دعوت تأثیر پذیرفتهبسیاری از علما و اصالح 
، از جمله: مصر، شام، عراق، آثار آن شرق و غرب زمین بیداری اسالمی معاصر بود.

 .را در نوردیده استهند، پاکستان، آفریقا و دیگر جاها 
-از افرادی که از این دعوت تاثیر پذیرفتند و صاحب این دعوت را یاری نمودند، می 

 توان به:

 – ـه1099شیخ جمال الدین قاسمی در شام، محمد بن اسماعیل صنعانی )

هجری( دو عالم مشهور  1250 –هجری  1172(، محمد بن علی شوکانی )هـ1182
و استاد محمد حامد فقی از مصر ( ـه1354 -ـه 1282یمن، استاد محمد رشید رضا )
  .1و افراد زیاد دیگری، اشاره نمود

شیخ محمد بن عبدالوهاب و انتشار آن  بر استمرار دعوت سلفی   عواملی کهو از 
 :، موارد زیر استکمک نمود

دعوت شیخ قرار  دعوت، که به مدیریت آل سعود در پشت   قدرت سیاسی   -1
 اند.گرفته

ها، فرستادن ها، نوشتارآن هم با نگاشتن کتاب نقش علمای دعوت در نشر آن. -2
  گران به بسیاری از مناطق اسالمی.دعوت

                                                            
ن علی به کتاب الصفات اإللهیة في الکتاب و السنة في ضوء اإلثبات و التنزیه، دکتر محمد امان ب -1

و به کتاب دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب  138 -121جامی، چاپ دار اإلیمان، اسکندریة، ص 
 تاریخها مبادئها أثرها، محمد بن عبدالله بن سلیمان السلمان، داراالیمان، اسکندریة، مراجعه شود.
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شیخ محمد بن  سلفی   دعوت   اج با حقیقت  ج  موسم حج. که در خالل آن ح   -3
گاهی پیدا می کنند و به آن گردن نهاده و دعوت به سوی آن را بنا عبدالوهاب آ

 .1نهندمی

  وش سلفیاصول وقواعد استدالل در راز 

از درگیری و نزاع پیرامون مسایل اصول دین بین  داصطالح سلفی یا سلفیت بع 
کردند که بر ها ادعا میهر کدام از این گروه ، ظهور کرد و مشهور شد.های کالمیفرقه

پس باید حتمًا  اند.حق هستند. یا مدعی بودند که از مسیر سلف صالح خارج نشده
های ها و رهنمودنشانهبود و دارای  بر آن بنا شده که منهج سلفاساس وقواعدی 

و بر منوال  ردهتا هر کس که بخواهد به سلف اقتدا کپیاده شود بود،  شنوواضح و ر
این منهج و برنامه در استدالل و بیان مسایل  دچار سردرگمی نشود. ،آنان حرکت کند

لذا منهج . بودشده شناخته مشهور و اصولی به تحقیق و بررسی طبق روش سلف 
 یافتند: 2اصول و قواعد اساسیاین  مبنای بر را سلفی
 استدالل به قرآن و سنت. -1
 مقدم نمودن نقل )قرآن و حدیث( بر عقل. -2
 از تأویالت کالمی.روبرتافتن  -3
 .به فهم و برداشت صحابه بندیپای -4

 : استدالل به قرآن و سنتنخست
 و سنت اکتفا استدالل از کتاب اللهی دلیل در مسایل دینی به سلف هنگام ارائه

 که چنان افی است.کگردد، زیرا این دو منبع برای کسی که دنبال دلیل می نمودند. می
و از پیروی غیر این دو باز داشته ر ما واجب باستنباط از کتاب و سنت را  تعیشر

قرآن  تفسیر   و حفظ ،در تالوت رحمهم الله ای که سلفعنایت و توجه ویژه .3است
، آنان را یاری نمود تا به حقایق آشکار آن نایل آیند و قواعد محکم و شتندکریم دا

از مردم ی ح شدهرای از سواالت طو توانستند به پاره ند.کناستوار را از آن استنباط 

                                                            
 قبلی. -1
 قواعد المنهج السلفی، مصطفی حلمی. -2
 ایم.ها را آوردهما برخی از آن در این فراوانی وجود دارد که -3
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و نیک دریافتند که بدون نیاز به مناهج و  گو باشند.به راحتی پاسخ ،غیب عاَلم حقایق  
 .کندفایت میروش متکلمین، قرآن کریم برای رد  بر دشمنان دین ک

به سنت نبوی توجه  در روایت و درایت)استباط و پژوهش( سلف صالح چنینهم 
گاهان   آنآنان اهل حدیث و راویان  نمودند.  حدیث به صحیح و ضعیف و مسایل ریز   و آ
 گزارند.کتاب و سنت فرقی نمی میان ،سلف صالح در استدالل بودند.
 ،حدیثبلکه بعد از تفسیر قرآن به قرآن،  کند.سنت قرآن را تبیین و تفسیر می 

یل صقرآن با حدیث تف مجمل   غالبًا فهم آیات   .باشدبهترین تفسیر برای کتاب الله می
بیان  را حدیث آن ،اندذکر نشدهکه در قرآن  احکام رابرخی و به تحقیق  شود.داده می

گردد ت با هم و در کنار هم واجب میا این جریان استدالل از قرآن و سنلذا بدارد. یم
و  د.هستن از نظر معنا هر دو از جانب الله جدایی انداخته شود. هاو نباید میان آن

گاه باشید که قرآن و «هه معَ و مثلَ  القرآنَ  أوتيُت  أَّل إين»حدیث آمده است:  رد : )آ
 .1داده شده است(به من همانند آن )حدیث( 

آن واجب  قبول و باشدتنباط میاس اصلی مستقل برای ،ت خود به تنهاییسن   
در آیات بسیار زیادی از قرآن کریم آمده است که به صورت قطعی پیروی از  است.

 ،و آن را به عنوان مصدر قانونگذاری و استنباط احکام دانستهسنت را الزم و ضروری 
به اطاعت و  متنوع آمده است. اظاین آیات به اسلوب مختلف و الف داند. می معتبر
 داند.می ایشان را پیروی از الله کند و پیروی  امر می برداری از رسول اللهفرمان

را به عنوان حاکم قرار  در اختالف با دیگران رسولکه گوید: کسی وصراحتًا می
)در قبول یا  حکمی صادر نمود کسی گوید: وقتی پیامبرو می ندهد، ایمان ندارد.

 از سرانجام   به مخالفین  دستور نبی اکرم چنینهم نیست. اختیاررد  آن( دارای 
 2.3دهدهشدار میناگوار و عذاب دردآور 

                                                            
 ابو داود. -1
 .163 -162الوجیز في اصول الفقه، دکتر عبدالکریم زیدان، ص  -2
اجماع همانند  حجت است، نه خود  دلیل. لیکن دلیل و مدرکی است بر وجود  دلیل از کتاب الله و  -3

که نداست، ندانسته سنت و یا قیاس  صحیح. هر کس آن را دانست، که دانست. و هر کس هم 
شود و در قرآن و سنت وارد نشده است. است. قیاس، دلیلی است که خودش )فرع( محسوب می

باشد، به آن مشترک می موجود در آن، با اصلی که در قرآن و سنت آمده است« علت»اما چون 
 اند. شود. لذا اجماع و قیاس هر دو از کتاب الله و سنت گرفته شدهاصل ملحق می
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َُٰكُم ﴿ فرماید:می الله  ٓ َءاتَى َُٰكۡم َعۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  ٱلرذُسوُل َوَما ْۚٗ َنَهى  ﴾ٱنَتُهوا
چه را که پیامبر برایتان آورده است اجرا کنید و از هر چیز که شما را از آن باز آن) [7]الحشر: 

 .(داشته است دست بکشید

ُ َوَما ََكَن لُِمۡؤِمٖن َوََل ُمۡؤِمَنة  إَِذا قََض ﴿ ن يَُكوَن لَُهُم  ۥٓ َورَُسوُلُ  ٱّللذ
َ
ۡمًرا أ

َ
ِمۡن  ٱۡۡلرَِيَةُ أ

ۡمرِهِۡمۗۡ َوَمن َيۡعِص 
َ
َ أ ا ۥَورَُسوَلُ  ٱّللذ بِينا چ یه برای و) [36]األحزاب:  ﴾٣٦َفَقۡد َضلذ َضَلَٰٗلا مُّ

اری فرمان دهند، برای آنان کاش به  و فرستاده اللهه چون ک شایسته نیستمرد و زن مؤمنی 
راهی ند قطعًا دچار گمکنافرمانی  شبرمالله و پیااز س ک؛ و هر ری باشدایارشان اختکدر 
 .(ده استیاری گردکآش

ِ  ٱنلذِبُّ ﴿ ۡوََلَٰ ب
َ
نُفِسِهۡمۖۡ  ٱلُۡمۡؤِمنِۡيَ أ

َ
پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان ) [6]األحزاب:  ﴾ِمۡن أ

 .(سزاوارتر است

ْۚٗ ﴿ فرماید:و می اطاعت کنید،  را (و اگر او )پیامبر) [54]النور:  ﴾ِإَون تُِطيُعوهُ َتۡهَتُدوا
 .(یابیدهدایت می

ه و  ، عقیده وعمل، ظاهر و باطن به دلیل عموم  در اصول و فروعپیروی از سنت   ادل 
اند که اگر سنت گوید: علما اجماع نمودهمی امام شافعی واجب است. اجماع امت،

دیگر آن را رها برای کسی واضح و روشن شد، شایسته نیست به خاطر حرف کسی 
 .1کند

نَزَل ﴿ فرماید:، میت وحیی است از جانب اللهسن   
َ
ُ َوأ  ٱۡلِكَتََٰب َعلَۡيَ   ٱّللذ

ِ َفۡضُل  نَ وََعلذَمَ  َما لَۡم تَُكن َتۡعلَُمۚٗ َوََك  ٱۡۡلِۡكَمةَ وَ  ا ٱّللذ )و  [113]النساء:  ﴾١١٣َعلَۡيَ  َعِظيما
 دانستی به تو آموخت؛ و فضل اللهچه را نمیت را بر تو نازل نمود؛ و آنکتاب و سن   الله

 نیستیم.از حدیث نیاز بی ،اکتفا به قرآن لذا به گمان   .بر تو )همواره( بزرگ بوده است(

                                                                                                                                                  
قواعدی  -البته با توجه به اختالف نظرهایی که دارند -اما قواعد فقهی که علما به آن معتقدند  

ه ها قرار ی آنی قرآن و سنت گرفته شده است و بر احکامی که در زیر مجموعهاست که از ادل 
جه گردد. به صورت کلی توها به قرآن و سنت بر میگیرد، تعمیم داده شده است. لذا همه آنمی

سلف در برداشت  احکام دین چه در اصول وفروع یا در عقیده و فقه به کتاب الله و سنت بوده 
 اند.است و به هیچ وجه از آن خارج نشده

با  54منة الرحمن في نصیحة اإلخوان، اثر شیخ یاسر برهامی، چاپ مکتبة اإلیمان، اسکندریة، ص  -1
ف.  تصر 
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َُٰكُم ﴿ یابد.ت را هم در آن میسن   ،بلکه هر که قرآن را بداند ٓ َءاتَى فَُخُذوهُ  ٱلرذُسوُل َوَما
َُٰكۡم َعۡنُه فَ  َوَما ْۚٗ َنَهى چه را که پیامبر برایتان آورده است اجرا کنید و )آن [7]الحشر:  ﴾ٱنَتُهوا

و نیز سنت، بیان و توضیح قرآن  .از هر چیز که شما را از آن باز داشته است دست بکشید(

نَزنۡلَآ إََِلَۡ  ﴿ است:
َ
ِۡكرَ َوأ َِل إََِلِۡهمۡ  ٱَّل  َ لِلنذاِس َما نُز  ِ  تیو قرآن را به سو) [44]النحل:  ﴾ِِلُبَۡي 

ال است مح .(چه به سوی مردم نازل شده است را برایشان روشن سازیفرو فرستادیم، تا آن
 بدون   ،محال است حدیث با حدیث که چنان قرآن با حدیث صحیح در تعارض باشد.

د کردن و یا ناسخ و منسوخ نمودنامکان جمع میان آن ،  و ... ها یا خاص نمودن یا مقی 
است، از نگاه تشریعی  اللهکه کالم گرچه قرآن به دلیل اینبا هم در تعارض باشند. 

قرآن و سنت گذاری باشد، لیکن از منظر تشریع و قانونو فضیلت بر سنت مقدم می
  .1یکی هستند

رف، مصالح مرسله، گفتار علما، ائمه  م نمودن حدیث بر رأی، قیاس، ع  ی مقد 
ین مسئله را به عنوان یک اصل اهل سنت ا مذاهب و عمل برخی از ائمه واجب است.

اجرا با هم اختالف دارند. اما از نظر تطبیق و  قبول دارند و در آن اختالفی نیست.
د و عموم و خصوص بودن حدیث یعنی ب ر سر ضعیف و صحیح دانستن یا مطلق و مقی 

مقدم  اما هرگز ایشان سخن أَحدی را بر قول رسول الله با هم اختالف نظر دارند.
َّفحهوَّمذهبیهمگی گویند: ) کنند.نمی َّالدیث  ح  َّصح (: )حدیث که ثابت شد، مذهب إذا

 .2من هم همان است(
شود، منابع و مصادری که دالیل احکام از آن گرفته میبه اتفاق تمام اهل سنت  

ی اصطالحات اصول فقه همانند: سخن اما در بقیه قرآن، سنت، اجماع و قیاس است.
  .3گردداستصحاب و ... به اجتهاد افراد بر می صحابی، مصالح مرسله،

 قبول  تا امروز تمام مسلمانان بر واجب بودن  خالصه، از دوران رسول الله 
ی به حدیث و نیز مراجعه احکامی که توسط حدیث ثابت شده است، اتفاق نظر دارند.

                                                            
، 55ر شیخ یاسر برهامی، چاپ مکتبة اإلیمان، اسکندریة، ص منة الرحمن في نصیحة اإلخوان، اث -1

إِۡن ُهَو إَِلذ وَۡۡحٞ  ٣ٱلَۡهَوىَٰٓ َوَما يَنِطُق َعِن ﴿. این آیه نیز داللت بر وحی بودن  حدیث دارد: 56
 شود(.گوید؛ آن)سخن( صد در صد وحیی است که وحی می)او از َهَوس سخن نمی ﴾٤يُوَۡحَٰ 

 .55قبلی. ص  -2
 .56ن، ص هما -3
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بوده هرگز چنین ن دانند.را ضروری میو عمل به مقتضای آن برای شناخت  احکام 
میان حکم اثبات شده از قرآن و  ،و کسانی که بعد از ایشان آمدند است که صحابه

پیروی از قرآن و سنت نزد آنان واجب بود؛  بگذارند. سنت فرقحکم وارد شده در 
که داللت  رخدادهایی. شدندچراکه هر دو وحی بوده و یک مصدر و منبع محسوب می

  .1غیر قابل شمارش است ،بر اجماع آنان دارد
ه  -و سنت و عمل به آن الله بندی به کتابپایبه ی بسیار زیادی وجود دارد که ادل 

گردانی از غیر متضمن رویو  دهددستور می چه با آن دو مخالف است،هر آن و ترک   ها
  است. وآن د

ْ ﴿ فرماید:می الله  ب ُِكۡم َوََل تَتذبُِعواْ ِمن ُدونِهِ  ٱتذبُِعوا ِن رذ نزَِل إََِلُۡكم م 
ُ
ۗۡ  ۦٓ َمآ أ ۡوَِلَآَء

َ
أ

ُرونَ  ا تََذكذ طرف پروردگارتان بر شما نازل شده  از چیزی که از) [3]األعراف:  ﴾٣قَلِيٗلا مذ
و  .(!دگیری؛ چه اندک پند میاولیاء)معبودان( غیر از او پیروی نکنید است، پیروی کنید؛ و از

ر  ،منظور از آنچه از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده است، قرآن و سنت که مفس 
  نه نظریات افراد. ؛باشدقرآن است، می

نَزَل ﴿ فرماید:و می 
َ
ٓ أ ْ إََِلَٰ َما ُ ِإَوَذا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡوا يَۡت  ٱلرذُسولِ ِإَوََل  ٱّللذ

َ
 ٱلُۡمَنَٰفِِقۡيَ َرأ

ا وَن َعنَ  ُصُدودا  چه الله)و چون به ایشان گفته شود: به سوی آن [61]النساء:  ﴾٦١يَُصدُّ
عموم آیه  .تابند(بینی که از تو سخت روی بر مینازل کرده و پیامبر او بیایید، منافقان را می

گر این است که اگر کسی به سوی عمل به قرآن و سنت فرا خوانده شد و روی بر بیان
ی فقهی )العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص چون طبق قاعده ، وی منافق است.تافت

قرآنی اعتبار دارد نه سبب و علت خاصی که آیه به خاطر آن نازل  عموم لفظ   :السبب(
 شده است.

وهُ إََِل ﴿ ٖء فَُردُّ ِ فَإِن تََنَٰزَۡعُتۡم ِِف ََشۡ ِ  ٱلرذُسولِ وَ  ٱّللذ ِ إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب  ٱَۡلَۡومِ وَ  ٱّللذ
هر گاه در چیزی نزاع داشتید، اگر به الله و روز آخرت ایمان دارید، آن ) [59]النساء:  ﴾ٱٓأۡلِخرِ  

جستجوی  ،ارجاع و عرضه نمودن به اللهمنظور از  .(الله و رسول الله ارجاع دهیدبه را 
وفات ایشان، مراجعه به سنت  زبعد ا رجاع به رسول اللهاجواب در قرآن کریم و 

ْ ِِفٓ ﴿ .باشدمی وی ُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُثمذ ََل ََيُِدوا َٰ ُُيَك  فََٗل َوَرب َِ  ََل يُۡؤِمُنوَن َحِتذ
                                                            

 .163الوجیز في اصول الفقه، عبدالکریم زیدان، ص  -1
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ا ا قََضۡيَت َويَُسل ُِمواْ تَۡسلِيما ِمذ ا م  نُفِسِهۡم َحرَجا
َ
آنان فکر که ) چنین نیست) [65]النساء:  ﴾٦٥أ

میان خویش تو  آورند، مگر آن که در مشاجراتکه ایمان نمی سوگنده پروردگارت کنند( بمی
 .(و کاماًل تسلیم شوند تنگ نشونددل ایرا داور قرار دهند؛ سپس از حکمی که کرده

﴿ ْ ِطيُعوا
َ
َ قُۡل أ ۖۡ وَ  ٱّللذ ْ فَإِنذ  ٱلرذُسوَل َ فَإِن تََولذۡوا َٰفِرِينَ ََل ُُيِبُّ  ٱّللذ  [32عمران: ]آل  ﴾٣٢ٱۡلَك

 .(کافران را دوست ندارد اللهأپس اگر روی گردانیدند یقینًا  بگو از الله و پیامبر اطاعت کنید.)

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ َيَٰٓ ِطيُعواْ  ٱَّلذ

َ
َ َءاَمُنٓواْ أ ِطيُعواْ  ٱّللذ

َ
ْوَِل  ٱلرذُسوَل َوأ

ُ
ۡمرِ َوأ

َ
ِمنُكۡمۖۡ َفإِن تََنَٰزَۡعُتۡم  ٱۡۡل

وهُ إََِل  ءٖ َفُردُّ ِ ِِف ََشۡ ِ  ٱلرذُسولِ وَ  ٱّللذ ِ إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب ۡحسَ  ٱٓأۡلِخرِ   ٱَۡلَۡومِ وَ  ٱّللذ
َ
َٰلَِ  َخرۡيٞ َوأ  نُ َٰ

وِيًٗل 
ۡ
الله را اطاعت نمایید و رسول و اولیای  ،ایدای کسانی که ایمان آورده) [59]النساء:  ﴾٥٩تَأ

هر گاه در چیزی نزاع داشتید، اگر به الله و روز آخرت ایمان پس اطاعت کنید  را امر خود
 .(تر است؛ این بهتر و نیک فرجامدارید، آن را به الله و رسول الله ارجاع دهید

ِطيُعواْ ﴿
َ
َ َوأ ِطيُعواْ  ٱّللذ

َ
ْۚٗ وَ  ٱلرذُسوَل َوأ ُۡتۡم فَ فَ  ٱۡحَذُروا ْ إِن تََوَلذ َٰ رَُسونِلَا  ٱۡعَلُمٓوا نذَما لََعَ

َ
 ٱۡۡلََلَٰغُ أ

بر  )از مخالفت الله و رسول(و د؛و اطاعت پیامبر کنی اطاعت الله) [92]المائدة:  ﴾٩٢ٱلُۡمبِۡيُ 
 .(و اگر روی برگردانید، بدانید بر پیامبر ما، جز ابالغ آشکار، چیز دیگری نیست ؛حذر باشید

ِطيُعواْ ﴿
َ
َ قُۡل أ ِطيُعواْ  ٱّللذ

َ
ۖۡ َوأ ِۡلُتۡمۖۡ  ٱلرذُسوَل ا ُح  فَإِن تََولذۡواْ فَإِنذَما َعلَۡيهِ َما ُح َِل وََعلَۡيُكم مذ

ْۚٗ َوَما لََعَ  )الله را اطاعت کنید،  [54]النور:  ﴾٥٤ٱلُۡمبِۡيُ  ٱۡۡلََلَٰغُ إَِلذ  ٱلرذُسولِ ِإَون تُِطيُعوهُ َتۡهَتُدوا
برش فرمان برید! و اگر سرپیچی نمایید، پیامبر مسؤول اعمال خویش است و شما و از پیام

ا اگر از او اطاعت کنید، هدایت خواهید شد؛ و بر پیامبر چیزی جز  مسؤول اعمال خود! ام 
 .(رساندن آشکار نیست!

ْ إََِل  ٱلُۡمۡؤِمنِۡيَ إِنذَما ََكَن قَۡوَل ﴿ ِ إَِذا ُدُعٓوا ن َيُقولُواْ َِلَ  ۦَورَُسوِلِ  ٱّللذ
َ
ۡحُكَم بَۡيَنُهۡم أ

ْوَلَٰٓئَِ  ُهُم 
ُ
ۚٗ َوأ َطۡعَنا

َ
گفتار مؤمنان وقتی به سوی الله و ) [51]النور:  ﴾٥١ٱلُۡمۡفلُِحونَ َسِمۡعَنا َوأ

م و اطاعت یدیشن»ند: یگوه میکن است یتنها ا ند،کانشان داوری یوانده شوند تا مامبرش خیپ
 .(ه رستگارندکند انانیا« م.یردک

ِۡن ِعنِد ﴿ ْ بِِكَتَٰٖب م  تُوا
ۡ
ِ قُۡل فَأ تذبِۡعُه إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِۡيَ  ٱّللذ

َ
ٓ أ ۡهَدىَٰ ِمۡنُهَما

َ
 ﴾٤٩ُهَو أ

تر از این دو  بیاورید که هدایت کنندهگویید کتابی از نزد الله  می راست بگو: اگر) [49]القصص: 
 .(باشد تا آن را پیروی کنم
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ْ لََ  ﴿ ِن  ٱۡعلَمۡ فَ  فَإِن لذۡم يَۡسَتِجيُبوا َضلُّ ِممذ
َ
ۡهَوآَءُهۡمۚٗ َوَمۡن أ

َ
نذَما يَتذبُِعوَن أ

َ
َُٰه  ٱتذَبعَ أ َهَوى

َِن  ى م  ِۚٗ بَِغرۡيِ ُهدا َ إِنذ  ٱّللذ َٰلِِمۡيَ  ٱۡلَقۡومَ ََل َيۡهِدي  ٱّللذ پس اگر تو را ) [50]القصص:  ﴾٥٠ٱلظذ
ه کتر از آن راهست گمکینند؛ و ک روی مییهای خود را په فقط هوسکردند، بدان کاجابت ن

 .(ندک ی نمییمردم ستمگر را راهنما د اللهیترد ند؟ بیکروی یاز هوسش پ ی اللهیراهنما بی

ْ قُۡلَنا ﴿ ى َفَمن تَبَِع ُهَداَي فََٗل َخۡوٌف  ٱۡهبُِطوا ِِن ِ ُهدا تِيَنذُكم م 
ۡ
ا يَأ ۖۡ فَإِمذ ا ِمۡنَها ََجِيعا

چه از سوی گفتیم: همگی از آن فرود آیید؛ چنان) [38]البقرة:  ﴾٣٨َعلَۡيِهۡم َوََل ُهۡم َُيَۡزنُونَ 
من هدایتی برای شما آمد، پس کسانی که از هدایتم پیروی کنند نه ترسی بر آنان است و نه 

 .(شونداندوهگین می

آمده است، کتاب وی و احکامی است که به زبان  هدایتی که از جانب الله 
کتاب و احکامی که مشتمل بر هدایت و ایمن بودن از  شده است. نپیامبرانش، بیا

 باشد.ترس و غم و اندوه می

ِ قُۡل إِنذ ُهَدى ﴿ فرماید:می الله ۗۡ ُهَو  ٱّللذ َبۡعَت َولَئِِن  ٱلُۡهَدىَٰ ۡهَوآَءُهم َبۡعَد  ٱتذ
َ
ِيأ  ٱَّلذ

ِ َما لََ  ِمَن  ٱۡلِعۡلمِ َجآَءَك ِمَن  ٖ َوََل نَِصري   ٱّللذ  ،بگو هدایت الهی) [120]البقرة:  ﴾١٢٠ِمن َوَِل 
روی آنان دنباله هوی و هوسبه تو داده شد، از  ی کهاست. و اگر بعد از علم (واقعی)هدایت 

 لذا هدایت واقعی در کتاب   .(نخواهد بود برایت کنی، از جانب الله هیچ دوست و مددگاری
  است. و سنت رسول الله الله

ى َفَمِن ﴿ خوانیم:در قرآن می  ِِن ِ ُهدا تِيَنذُكم م 
ۡ
ا يَأ ُهَداَي َفَٗل يَِضلُّ َوََل  ٱتذَبعَ فَإِمذ

پس اگر از سوی من هدایتی به شما رسید، هر کس از هدایتم پیروی ) [123]طه:  ﴾١٢٣يَۡشَقَٰ 
 .(افتدمی شود و نه به مشقت می راهکند، نه گم

لَۡم تََر إََِل ﴿ و این آیه: 
َ
ِينَ أ َِن  ٱَّلذ ا م  ْ نَِصيبا وتُوا

ُ
ِ يُۡدَعۡوَن إََِلَٰ كَِتَِٰب  ٱۡلِكَتَٰبِ أ  ٱّللذ

ۡعرُِضونَ  ِۡنُهۡم وَُهم مُّ َٰ َفرِيٞق م 
آیا ندیدی کسانی ) [23]آل عمران:  ﴾٢٣َِلَۡحُكَم بَۡيَنُهۡم ُثمذ َيَتَوَلذ

ان آنها ای از کتاب )آسمانی( داشتند، به سوی کتاب الهی دعوت شدند تا در می را که بهره
گردانند، در حالی که )از قبول حق( اعراض  روی می داوری کند، سپس گروهی از آنان،

 .(دارند؟
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نَزَل ﴿
َ
ُ ِإَوَذا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ إََِلَٰ َمآ أ يَۡت  ٱلرذُسولِ ِإَوََل  ٱّللذ

َ
وَن َعنَ   ٱلُۡمَنَٰفِقِۡيَ َرأ يَُصدُّ

ا چه الله نازل کرده، و به سوی گویند: به سوی آنچون به آنان ) [61]النساء:  ﴾٦١ُصُدودا
 .(گردانند! می بینی که از تو به شدت روی می پیامبر آیید، منافقان را

ُ لََقۡد َمنذ ﴿ ی:و آیه  نُفِسِهۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم  ٱلُۡمۡؤِمنِۡيَ لََعَ  ٱّللذ
َ
ِۡن أ إِۡذ َبَعَث فِيِهۡم رَُسوَلا م 

ِيِهۡم َوُيَعل ُِمُهُم  ۦَءاَيَٰتِهِ  بِۡي   ٱۡۡلِۡكَمةَ وَ  ٱۡلِكَتََٰب َوُيَزك   ِمن َقۡبُل َلِِف َضَلَٰٖل مُّ
ْ  ﴾١٦٤ِإَون ََكنُوا

ت نهاد که در میان آنان پیامبری از خودشان ) [164]آل عمران:  یقینًا الله بر مؤمنان من 
-و حکمت به آنان می کند، و کتابخواند و پاکشان می می برانگیخت که آیات او را بر آنان

 .(راهی آشکاری بودندآموزد، و به راستی که آنان پیش از آن در گم

َها ﴿ چنین در قرآن آمده است:هم  يُّ
َ
أ ِ  ٱلرذُسوُل قَۡد َجآَءُفُم  ٱنلذاُس َيَٰٓ ِمن  ٱۡۡلَق ِ ب

ب ُِكۡم َف  ا لذُكۡمۚٗ   َ رذ ْ َخرۡيا از سوی  قت رای، حقامبریای مردم، پ) [170]النساء:  ﴾اِمُنوا
 .(ه برای شما بهتر استکد یاوریمان بیپروردگارتان برای شما آورده است. پس ا

َِن ﴿ و نیز این آیه:  ِ قَۡد َجآَءُفم م  بِۡيٞ  ٱّللذ ُ َيۡهِدي بِهِ  ١٥نُورٞ َوكَِتَٰٞب مُّ َبعَ َمِن  ٱّللذ  ٱتذ
َٰنَهُ  َلَٰمِ ُسُبَل  ۥرِۡضَو َِن  ٱلسذ لَُمَٰتِ َوُيۡخرُِجُهم م  َوَيۡهِديِهۡم إََِلَٰ ِصَرَٰٖط  ۦبِإِۡذنِهِ  ٱنلُّورِ إََِل  ٱلظُّ
ۡسَتقِيمٖ  گر آمده نبدون شک از جانب الله برایتان نور و کتابی روش) [16-15]المائدة:  ﴾١٦مُّ

های . الله به وسیله آن ]نور و کتاب[ کسانی را که از خشنودی او پیروی کنند به راهاست
آورد، و به راه ها به سوی روشنایی بیرون میرا از تاریکیکند، و آنان سالمت راهنمایی می

 .(کندراست هدایت می

نَزنۡلَآ إََِلَۡ  ﴿ و آخرین آیه در این مورد: 
َ
ِۡكرَ َوأ َِل إََِلِۡهۡم َولََعلذُهۡم  ٱَّل  َ لِلنذاِس َما نُز  ِ ِِلُبَۡي 

ُرونَ  چه به برای مردم آنو ذکر )قرآن( را به سوی تو نازل کردیم تا ) [44]النحل:  ﴾٤٤َيَتَفكذ
  .(ی؛ و باشد که بیندیشندسویشان نازل شده را بیان کن

 : ممنوع است کتاب و سنترهنمود از  خروج
خرج ىلع أصحابه وهم  أن انليب»کند، امام مسلم در صحیحش روایت می 

بهذا أمرتم أو )خيتصمون يف القدر، فكأنما يفقأ يف وجهه حب الرمان من الغضب. فقال: 
إنما )هلذا خلقتم! ترضبون القرآن بعضه ببعض بهذا هلك األمم قبلكم. ويف رواية: 

در حالی نزد اصحابش  رسول الله: )«أهلك من اكن قبلكم باختالفهم يف الكتاب
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ی کردند؛ از فرط غضب گویا در چهره می در مورد قضا و قدر بحث و جدلن آناآمد که 
ها( دلهای انار فشرده شده باشد! سپس فرمود: آیا برای این )َج مبارک ایشان دانه

های قبل از شما به امت .کنید، برخی دیگر را رد میآیات قرآنبا برخی  ید.اهآفریده شد
 ،کسانی که قبل از شما بودنداست: آمدهو در روایتی  همین خاطر هالک شدند.

  .1(هالک کردآنان را اختالف نظرشان در کتاب )کالم الهی( 
: «أخوف ما أخاف عليكم جدال منافق عليم اللسان»فرماید: می رسول الله 
 .2(جدال  منافق  سخنور است ترسماز بیشترین چیزی که بر شما می)

يتبعون ما تشابه منه فأوئلك اذلين سىم الل إذا رأيتم اذلين »فرماید: و می 
ه به دنبال متشابهات کد یدیا در یسانکهرگاه، : )«فال جتالسوهم»ويف رواية:  .«فاحذروهم

پس از آنها  ؛نام برده است ز آنانا اللهه کهستند  یسانکها همان  ه آنکد یروند، بدانیم
 .3نکنید نشینیو در روایتی آمده است، با آنان هم (دینک یدور
: )جدال  در قرآن کفر «القرآن كفر واملراء يف»در حدیث مرفوع آمده است:  

 . 4است(
روين ما تركتكم فإنما هلك اذلين من قبلكم ذ»خوانیم: و نیز در روایت  مرفوع می

دهم( )دستوری نمی کنم: )تا زمانی که رهایتان می«بسؤاهلم واختالفهم ىلع أنبيائهم
های فراوان و مخالفت با لزیرا آنان که قبل از شما بودند به سبب سؤا رهایم کنید.

 .5(پیامبرانشان هالک گشتند
های دیگری گوید: اهل کتاب که قبل از شما بودند، با کتاب الله کتابمی عمر 

  .6خواندندها را میکتاب الله را رها کرده و همیشه آن کتابنیز نگاشتند. 

                                                            
ار. المجمع 2666مسلم، ح  -1  .156/ 1، طبرانی و بز 
، طبرانی در الکبیر آورده است و افراد سندش، راویان احادیث صحیح 238/ 1صحیح ابن حبان  -2

 نگاه کن. 187/ 1هستند. به المجمع 
 بخاری و مسلم. -3
 .232/ 1و ابن حبان در صحیحش  258/ 2، احمد 4603ابوداود ح  -4
 مسلم و نسائی. -5
 سنن  سعید بن منصور. -6
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گوید: آنان که قبل از شما بودند به سبب ترک کتاب الله و  عبدالله بن مسعود 
 تب نابود شدند.تبعیت از دیگر ک  

)حدیث( باشید و هرگز در مورد ذات الله سخن بند اثرپایگوید: می اوزاعی
 داشت.از همنشینی با آنان به شدت باز میو وی از اهل هوا و هوس متنفر بود  مرانید.
حفظ حدیث آنان را ناتوان و خسته  اند.دشمنان حدیث 1گوید: اصحاب رأی عمر 

-شد، خجالت میکرد و از حفظش محروم شدند. و هنگامی که از آنان سؤالی می

؛ در نتیجه با رای و نظر به مخالفت با حدیث برخاستند دانیم.کشیدند که بگویند نمی
  ها بر حذر باشید.از آن لذا

 کردند:اکتفا می کتاب الله و سنت به ،سلف در استدالل
  گر اکتفای سلف در استدالل به قرآن و سنت است:های زیر بیانمثال

 امام  جانشین و ی بنی ساعده در انتخاب در سقیفه بحث و مناظرات صحابه -1
شدند:  چرا که همه تسلیم این حدیث رسول .امت بعد از رسول الله

از این رو ابوبکر  د(.نباید از میان قریشیان باش ها: )امام«األئمة من قریش»
  را به امامت برگزیدند. صدیق

نظر نبودند؛ اما برای جنگ با مانعین زکات با ابوبکر صدیق هم ابتدا صحابه -2
توضیح داد که میان ترک نماز و نپرداختن زکات  بعد از این که ابوبکر صدیق

  ودند.با وی موافقت نماز منظر شرعی فرقی نیست، 
دانستند. او را کافر می که علی و صحابهخوارج  اب ابن عباس یمناظره -3

. در نتیجه برخی از ایشان های آنان را رد نمودبا کتاب الله و سنت شک و شبه
  توبه کرده و به حق باز گشتند.

، کسی که او را به شکنجه محکوم دؤابن ابو دا قاضی رد  امام احمد بر و گفتگو -4
بر کتاب الله و سنت  سلف صالحهمانند  ،این گفتمان که در بود؛کرده 
  .2اکتفا کرده است رسول

                                                            
 دارند. مترجم.آنان که عقل را معیار اصلی قرار داده و آن را بر قرآن و حدیث مقدم می -1
 . 122 – 109منهج علماء الحدیث و السنة، ص  -2
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در کتاب خویش به نام  آن را گفتگوی عبدالعزیز مکی با بشر مریسی که -5
نگاشته  «وق بودن قرآن و اسماء و صفات الهیلمخ»در مورد بحث  «حیده»

  .1است
له.نوشتار امام احمد در رد بر جهمیه و  -6  معط 
 ی )خلق أفعال العباد(.امام بخاری در جزوه -7
 می در رد  بر بشر مریسی.ارد -8

 قرآن و سنت بوده است: مبتنی برهایی از مناظرات سلف صالح که نمونه
راند؛ عمر بن غیالن نزد عمر بن عبدالعزیز آمد و در مورد قضا و قدر سخن می 

این چه خبری است که از تو به من  ای غیالن! به وی گفت: وای بر تو عبدالعزیز
گویم. گفت: بگو. غیالن گفت: ای امیر المؤمنین، گوش کن ببین چه می رسیده است؟

 خواند: ی انسان را،آیات ابتدای سورهخود  برای تأیید نظریه

بِيَل إِنذا َهَديَۡنَُٰه ﴿ ا َكُفوًرا ٱلسذ ا ِإَومذ ا َشاكِرا او نشان  ما راه را به) [3]اإلنسان:  ﴾٣إِمذ
بن عبدالعزیز گفت: وای برتو! عمر  .(ا ناسپاس!یرا گردد( یر باشد )و پذکم، خواه شایداد

 سپس این آیه را:کنی؟ می رهارا  گیری و ابتدای آفرینش آدمجریان را از اینجا می

ۡرِض ِإَوۡذ قَاَل َربَُّ  لِۡلَمَلَٰٓئَِكةِ إِّن ِ َجاِعٞل ِِف ﴿
َ
ۖۡ  ٱۡۡل آن زمانی  «یاد آور») [30]البقرة:  ﴾َخلِيَفةا

                                                            

. او در این کتاب بر برخی از موارد مثاًل این که گفته شود َسمع  الله، َبَصر  140 – 123قبلی، ص  -1
کند. اما این قول وی از ها را رد میالله، ایراد گرفته به دلیل مستند نبودن به قرآن و حدیث آن

 دو منظر خطا است: 
وَّینفذهمََّّيانلداعفی سمعهمَّ: )ی رسولاول: در این زمینه نص وجود دارد. مثاًل این فرموده

بیند. مسلم و ها را میی آنرسد و چشم همهآنان می(: صدای دعوت کننده به همهانلبرص
اند. و نیز سخن تفسیر نموده را به بینایی الله دیگران. افراد زیادی این قول رسول الله

َّاألصواتخواند: )که می عایشه َّسمعه َّانلذيَّوسع (: )پاک و منزه است ذاتی که سبحان
 اش تمام صداها را در برگرفته است(. بخاری و مسلم. شنوایی

کند. چرا که اسم،  در نصوص شرعی برای اثبات صفات کفایت می های اللهدوم: ذکر اسم
 «قدیر»بر صفت حیات و زنده بودن داللت دارد. و اسم « حی  »صفت را هم در بر دارد. مثاًل اسم 

جماعت در این مسئله همین بوده و درست هم متضمن صفت قدرت است. باور اهل سنت و 
 ی یاسر برهامی(.همین است. )نوشته



 های کلیدی منهج سلفی ویژگی    50

لَۡم ﴿ ی:تا آیه .(دهممیدر زمین جانشینی قرار  به یقین دگارت به فرشتگان گفت:روررا که پ
َ
أ

ۡعلَُم َغۡيَب 
َ
ٓ أ قُل لذُكۡم إِّن ِ

َ
َمََٰوَٰتِ أ ۡرِض وَ  ٱلسذ

َ
ۡعلَُم َما ُتۡبُدوَن َوَما ُكنُتۡم تَۡكُتُمونَ  ٱۡۡل

َ
 ﴾٣٣َوأ

چه شما دانم، و به آن می ها و زمین را نگفتم که من یقینًا نهان  آسمان به شما آیا) [33]البقرة: 
  .(دارید، دانایم؟چه پنهان میکنید و به آنآشکار می

انسان را آفریده است  اللهکه خواست اصل و مبدأ را به او یاد آورد. و اینعمر می 
  پذیری انسان منافاتی ندارد.آورد؛ و این کار با مسئولیت و اعمالش را پدید می

عیالن گفت: ای امیر مؤمنان به الله قسم گمراه نزد تو آمدم و هدایتم کردی؛ کور  
به الله سوگند که دیگر در مورد قضا  دانستم و مرا آموزاندی.بودم و بینایم نمودی؛ نمی
  و قدر سخن نخواهم گفت.

را شکست. او را نزد هشام  اما بعد از وفات عمر بن عبدالعزیز عیالن عهد خود 

)فقط  [5]الفاتحة:  ﴾٥إِيذاَك َنۡعُبُد ِإَويذاَك نَۡسَتِعۡيُ ﴿ آوردند و این آیه را برایش تالوت نمود:
هشام از او پرسید: بر چه کاری از الله یاری  .جوییم(پرستیم و تنها از تو یاری میتو را می

ای نداری، یا در کاری در چاره است و تو جز آن جستی؟ بر کاری که در دست الله
 .1سپس دستور داد و گردنش را زدنداختیار خود توست؟ 

 )قرآن و سنت( بر عقل دوم: مقدم کردن نقل
دالیل شرعی یعنی قرآن و سنت را بر  ،سلف صالح در اثبات عقاید و حقایق دینی 

ه و با قاطعیت تمام روش علمای کالم در استدالل داشتند.همه چیز مقدم می ی به ادل 
  شد را، رد  کرده و نپذیرفتند.عقلی که از علم کالم و فلسفه برگرفته می

کردند و بعد برای خویش را با قرآن و سنت آغاز می شآنان در ابتدا برنامه و رو 
محض که  عقلی   از آنجا بود که روایت را بر نظر   .گرفتندفهم آن عقل را به کار می

 داشتند.شاخصه و روش متکلمین بود، مقدم می
شریعت دستوراتی را  سلف بر این باور بودند که عقل با شرع در تعارض نیست. 

در نتیجه . این که جزو محاالت باشدکند که برای عقل قابل پذیرش است نه صادر می

                                                            
 45منهج علماء الحدیث و السنة في اصول الدین، اثر مصطفی حلمی، دار الدعوة اإلسکندریة ص  -1

و از کتاب  168ی ملطی ص ، که از کتاب التنبیه و الرد علی أهل األهواء و البدع، نوشته46 –
 ، نقل نموده است.127/ ص  2هـ، ج 1349دار السلفیة بمکة المکرمة سال  احمدالسنة امام 
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دلیل و  ،تنقل  صحیح و ثاب عقلی تعارضی نیست. میان نقل صحیح و دیدگاه سالم  
 تابع دلیل شنیداری است. ،عقلی هم شود و دیدگاه نظری  حجت محسوب می

بحث را در  دارند.ی سمعی مقدم میلیکن متکلمین دالیل عقلی خویش را بر ادله 
ی آنان بوده و با نظریات خوان با عقل و اندیشهگون و همآغازند که همابتدا طوری می
-ی خود به نصوص شریعت دست میسپس برای تأیید اندیشه .سو باشدمتکلمین هم

لذا در پی  ی عقلی قطعی بوده و دالیل نقلی ظنی است.ایشان معتقدند ادله آویزند.
  برابر آید. آنانتأویل نمایند تا با نظریات عقلی  طوریرا آنند که نصوص شرعی 

از گفتار  آمده است. اقوال زیادی از سلف صالح مبنی بر رها کردن و ترک علم کالم 
شود که مقدم داشتن عقل بر شرع جهت استنباط، باطل است. آنان چنین اثبات می

 این هم چند نمونه از این اقوال:
شود گوید: از این روست که در سخن هیچ یک از سلف دیده نمیمی ابن تیمیه 

و هرگز  .دباشن با قرآن مخافت کرده1که با عقل و نظر، قیاس و سلیقه، و وجد و مکاشفه
چه رسد به این که بگویند: عقل بر  یه یا حدیث با عقل در تعارض است.نگفتند: این آ

سلف بر  .نقل عبارت است از، قرآن، حدیث، گفتار صحابه و تابعین نقل مقدم است.
روشن و که آن را تفسیر یا منسوخ کند،  ای دیگراین باور بودند که باید آیه را با آیه

ی آن را تفسیر نمود. زیرا سنت بیان کننده یا باید با سنت رسول الله د.کر تفسیر
 .2قرآن است و بر آن داللت دارد

گوید: چگونه کسی که اصول دین را از کتاب الله و سنت نگرفته شارح طحاویه می
اصول دین ، در مورد کندبلکه در عوض از قول فالن و فالن شخص بیان می ،است
البته اگر گمان کند که از کتاب الله گرفته است، تفسیر آن را از سنت  د.گویمی سخن

و  حتی به کالم صحابه نگرفته است و اصاًل به سنت توجهی ندارد. رسول الله
و سخنان آنان توسط اند  هپیروی کرد تابعین رحمهم الله که به نیکی از صحابه

 .کننداستناد نمی ،ثقه به ما رسیده استویان را

                                                            
)وجد و مکاشفه( از اصطالحات و خزعبالت صوفیان است. که وجد در حالت رقص و جذب شدن  -1

گاهی از غیب است. مترجم. دروغین آنان رخ می  دهد و مکاشفه ادعای دروغین آ
ی محمد بن عبد از کتاب معالم االنطالقة الکبری، نوشته که 29 – 28/ ص  13الفتاوی کبری ج  -2

 نقل نموده است.  67الهادی مصری، چاپ دار طیبة، ص 
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بر  گوید: شریعت گفته است که حکم اللهمی 1طبی در کتاب اإلعتصامشا
بندگان، امور دینی است که فقط از زبان انبیاء و پیامبرانش مشروع شده باشد. لذا 

َٰ َنۡبَعَث رَُسوَلا ﴿ فرماید:می الله بَِۡي َحِتذ ِ )و ما بدون  [15]اإلسراء:  ﴾١٥َوَما ُكنذا ُمَعذ 

وهُ ﴿ و این آیه: .بفرستیم، عذاب کننده نبودیم(اینکه پیامبری را  ءٖ فَُردُّ فَإِن تََنَٰزَۡعُتۡم ِِف ََشۡ
ِ إََِل  و  اگر در موردی تنازع و اختالف داشتید آن را به الله) [59]النساء:  ﴾ٱلرذُسولِ وَ  ٱّللذ

ِۖۡ  ٱۡۡلُۡكمُ إِِن ﴿ و .(ارجاع دهید رسول الله فرمان به دست  حکم و) [57]األنعام:  ﴾إَِلذ ّلِلذ
اما گروهی از این اصل خارج  و دیگر آیات و احادیث شبیه به این موارد. .(الله است

-گذاری دخل و تصرف دارد. و عقلاند، عقل هم در تشریع و قانونگشته و گمان کرده

شوند. در نتیجه بدعتی ی پسندیده و نکوهیده تقسیم میها در این زمینه به دو دسته
 .2سابقه بود بی قبالً وردند که ین پدید آددر 

هر کس با وجود نص از گوید: می 3در شرح العقیدة الطحاویة )حنفی(ابن ابی العز
روی رأی، سلیقه و تدبیر خویش حرفی بزند، یا به عقل خود با نص مخالفت ورزد، کار 
 ابلیس را تکرار کرده است؛ چرا که او تسلیم دستور آفریدگارش نشد. آنجا که گفت:

ارٖ وََخلَۡقَتهُ ﴿
ِۡنُه َخلَۡقَتِِن ِمن نذ نَا۠ َخرۡيٞ م 

َ
)من از او بهترم. مرا  [12]األعراف:  ﴾١٢ِمن ِطۡيٖ  ۥأ

ل پدید آوردی( ن يُِطِع ﴿ فرماید:می الله .از آتش آفریدی و او را از گ  َفَقۡد  ٱلرذُسوَل مذ
َطاَع 

َ
ۖۡ أ َ رَۡسۡلَنََٰ  َعلَيۡ  ٱّللذ

َ
ٓ أ َٰ َفَما اَوَمن تََوَلذ امبر یس از پکهر ) [80]النساء:  ﴾٨٠ِهۡم َحفِيظا

شان یگردان شود، ما تو را بر ایس روکقت، الله را فرمان برده؛ و هر یفرمان َبرد، در حق

َ قُۡل إِن ُكنُتۡم ُُتِبُّوَن ﴿ و .(میا نگهبان نفرستاده ُ ُُيۡبِۡبُكُم  ٱتذبُِعوِن فَ  ٱّللذ َوَيۡغفِۡر لَُكۡم  ٱّللذ
ُ ُذنُوَبُكۡمۚٗ وَ  اگر الله را دوست دارید، پس مرا پیروی ) [31]آل عمران:  ﴾٣١َغُفورٞ رذِحيمٞ  ٱّللذ

آمرزد؛ و الله بسیار آمرزنده و دارد، و گناهانتان را میگاه( الله هم شما را دوست میکنید)آن

ُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُثمذ ََل فََٗل َوَرب َِ  ََل ﴿ و این آیه: .(مهربان است َٰ ُُيَك  يُۡؤِمُنوَن َحِتذ
ا ا قََضۡيَت َويَُسل ُِمواْ تَۡسلِيما ِمذ ا م  نُفِسِهۡم َحرَجا

َ
، ستین نیولی چن) [65]النساء:  ﴾٦٥ََيُِدواْ ِِفٓ أ

                                                            
 .45/ 1ج -1
نقل شده از منهج الماتریدیة في العقیدة، از مجموعه رسایل و دراسات في منهج اهل السنة،  -2

 .18الریاض. چاپ اول ص ، دکتر محمد بن عبدالرحمن الخمیس. دارالوطن للنشر 37ی شماره
 .191 – 190ص  -3
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ه اختالف یاان آنان میچه مه تو را در مورد آنکآورند، مگر آنمان نمییه اکبه پروردگارت قسم 
نند، و کنشان احساس ناراحتی یهاای در دل دهرکه کمی کاست داور گردانند؛ سپس از ح

خورد که آنان تا رسول به ذات خویش سوگند می الله .(م فرود آورندیاماًل سر  تسلک
را قاضی خود قرار ندهند و به حکمش راضی نشوند و کاماًل تسلیم او نگردند،  الله

  .1نیستنداهل ایمان 
 ی عقل است.میان ما و اهل بدعت مسأله مرزبدان که : 2گویدر سمعانی میابومظف  

اما اهل  عقل نمودند. ، و اتباع از دین و حدیث را تابع  آنان دینشان را بر عقل بنا نهادند
اگر اساس دین بر  باع، اصل است و عقل تابع آن است.گویند: در دین ما ات  سنت می
نیاز بودند. امر و نهی پیامبران صلوات الله علیهم بیاز بود، بندگان از وحی و عقل می

و اگر دین بر عقل محض بنا  گفت.خواست میهر کس هر چه می مفهومی نداشت.
 .3شد بر مؤمنان واجب بود قبول چیزی را که درک نکردند و نفهمیدند، ناجایز باشدمی

چه که )َسمع( شنیدن بر آن داللت آن بسیاری از: 4گویدچنین می ابن تیمیه
و  کردهچه را عقل به عنوان دلیل مطرح ، هر آنقرآن با عقل هم قابل درک است. دارد

آن  الله که چنان دارد.دهد را، بیان میمیدارد و بر آن تذکر به سویش رهنمون می
بودن و قدرت  آیات متعددی را که دال بر یکتا الله ه است.ذکر کردرا در چندین جا 

 را بیان داشته است.کند، و بندگان را به این امر راهنمایی میو علم و... وی دارد 
و آیاتی که بر معاد و باشد می ی نبوت پبامبرانشهمچنین آیاتی که اثبات کننده

باشد: این مطالب از دو منظر شرعی می را، ذکر کرده است.ممکن بودن آن دالت دارد 
دالیل عقلی را مطرح  اللهدوم:  ها خبر داده است.صاحب شریعت از آنکه اول: این

های قرآنی تمامًا  ضرب المثل جوید.ها استدالل میدر این امر به آن و کندمی

                                                            
نقل شده از منهج الماتریدیة في العقیدة، از مجموعه رسایل و دراسات في منهج اهل السنة،  -1

 .18، دکتور محمد بن عبدالرحمن الخمیس. دارالوطن للنشر الریاض. چاپ اول ص 37ی شماره
 .182صون المنطق، ص  -2
في العقیدة، از مجموعه رسایل و دراسات في منهج اهل السنة،  به نقل از، منهج الماتریدیة -3

، دکتر محمد بن عبدالرحمن الخمیس. چاپ دارالوطن للنشر الریاض. چاپ اول ص 37ی شماره
18. 

 .3مجموع الفتوی ج  -4
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جا که با و از آن و در چندین جا شرح و بسط داده شده است. هستند عقلیهای  قیاس
  .1شوندی عقلی هم محسوب میعقل قابل درک هستند، ادله

 *:علم کالم لیتحصو  شاقوال علما در نکوه
ات الهی مبتال می امام شافعی گوید: اگر انسان به غیر از شرک، به تمام منهی 

و گفته است: حکم من در مورد  شود، بهتر از آن است که به علم کالم نظر اندازد.
درخت خرما زده شوند و در میان قبایل و عشایر  علمای کالم این است که با چوب

چرخانده شوند. و گفته شود: این است مجازات کسی که قرآن و سنت را ترک کند و 
 .علم کالم بیاموزد

 گوید: و نیز می 
َّكوووولَّانلعلووووومَّسووووولَّانلقوووور نَّم ووووغلة

َّ

َّنوإالَّالوووووووودیثَّوانلفقووووووووهَّيفَّانلدیووووووووَّ
َّ

جز علم حدیث و دانش سرگرمی است؛ بهر از قرآن، اتالف وقت و یها غعلم یهمه
 دین.

َّاووووووقووووا َّحدانَّهانلعلوووومَّموووواَّكووووانَّفیوووو
َّج

َّومووواَّسوووولَّذنلوووكَّوسووووا َّانل ووویا نیَّ
َّ

َثنا: به ما حدیث گفت»علم آن است که حاوی  ما ورای این علوم  باشد.« قال حد 
 های شیاطین است.وسوسه
علمای علم شود و گوید: صاحب علم کالم هرگز رستگار نمیمی امام احمد 

 کالم زندیق و کافراند.
کالم،  دانستن  علمابو یوسف شاگرد ابوحنیفه رحمهما الله به بشر مریسی گفت: 

. هر گاه شخص در علم کالم مشهور و و ندانستن علم کالم، علم است جهل است.

                                                            
 .20ص  1ی پاورقی شماره -1

فََٗل َيَتَدبذُروَن ﴿ی: *به آیه
َ
ٓ  ٱۡلُقۡرَءانَ أ ۡقَفالَُها

َ
وب  أ

َٰ قُلُ ۡم لََعَ
َ
، تفسیر أضواء البیان، اثر [24]محمد:  ﴾٢٤أ
ی طحاویه، احمد شاکر، و نیز به الروض الباسم في ی عقیدهشنقیطی مراجعه کن. و به مقدمه

، چاپ، المطبعة السلفیة القاهرة سال 168/ ص  2الذب عن سنة أبی القاسم، ابن وزیر الیمانی ج
بیان موافقة صریح المعقول لصحیح »و « منهاج السنة النبویة»ای تفصیل بیشتر به هـ، و بر 1385
 ی شیخ االسالم ابن تیمیهکه همه نوشته« و الفتوی الحمویة« کتاب النبوات»و « المنقول

اجتماع »و « الصوعق المرسلة علی الجهمیة و المعطلة»است، مراجعه نمایید. و همچنین به 
 تألیف ابن قیم جوزی رجوع شود. « ی غزو المعطلة و الجهمیةالجیوش االسالمیة عل
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گوید: و این که می شود.سرشناس شود، به او گویند: زندیق؛ یا متهم به زندقه می
که فهم چرا  علم کالم. اعتقاد به نادرست بودنیعنی،  ،علم است ،علم کالمندانستن 

گردانی از علم کالم روی یا منظور ابو یوسف .استند مسود این مسئله، خود علمی
چرا که این کار  یا ممکن است هدفش این باشد که به علم کالم اعتبار ندهیم. باشد.می

گاه که دانش و عقل انسان و آن دارد.دانش و عقل شخص را مصون و محفوظ می
 شود. والله اعلم.علم محسوب می ،خود از این منظر محافظت شود،

گوید: علم شود چنین میدر مورد علم کالم سؤال می وقتی از امام ابو حنیفه 
 به روش سلف و پیرو حدیث باشی. بندپای تو باید کالم مقاالت و گفتار فالسفه است.

  از کارهای نوپیدا در دین بپرهیز. که هر بدعت گمراهی است.
بن عمر رحمهما الله روایت است که وی  از ابی عمر حفص   ،مد بن حنبلحاز امام ا 

گاهی داشته  ،و تو هر چه به جهل گفت: علم کالم سراپا جهل است. باشی، به بیشتر آ
گاهعلم نا  .تریآ

ابوعبدالله از بدعت بپرهیزید. شخصی پرسید: ای چنین گفته است:  امام مالک
 ها، صفات، کالم، علم و قدرت  اند که در اسمبدعت چیست؟ گفت: اهل بدعت آنان

 ،1دسکوت ماندنها نیک آن و پیروان   گونه که صحابهو آن رانند.سخن می الله
  مانند.ساکت نمی

-میکالم بیاموزد، زندیق  ی علم  گفته است: هر کس دین را به وسیلهچنین هم 

  این مقوله از ابو یوسف هم روایت شده است. د.وش
فقهاء و اهل حدیث در تمام دنیا بر این است که گوید: اجماع  عبدالله بن مبارک

علما  شوند.ی علما محسوب نمیو هرگز در زمره اند.اهل کالم، اهل بدعت و گمراهی
 ،دیگرو مالک برتری آنان نسبت به یک باشند.اند که اهل حدیث و فهم دینی آنان

  باشد.فهم و تخصص می ،تشخیص

                                                            
مین  -1 منظور از سکوت در این مسایل، دست نگه داشتن از تفصیل، کیفیت و تأویل به روش متکل 

ترین دالیل عقلی و نقلی، مملو از توضیح با واضح است. و گر نه کتاب الله و سنت و آثار صحابه
 ها، صفات و قضا وقدر هستند. )یاسر برهامی(. اسمی صحیح در باب در باب عقیده
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گفته است: مردم به جهالت و اختالف گرفتار نیامدند مگر بعد از  امام شافعی
  .1ویدنده و به زبان ارسطو گررها نمودکه زبان عرب را این

خویش . طبق هوا و هوس گوید: متکلمین آنان را نابود کردند حسن بصری
  تحریف نمودند.

 ،شد اللهگفته است: هر گاه بحث و سخن در مورد ذات  امام جعفر صادق
 و گمراه گشتند.  گفتندگروهی نسبت به ذات الله سخن دست نگه دارید. 

ت چنگ آویزید و از بحث در مورد به سن  نقل شده است که :  از سفیان ثوری
  بپرهیزید. ذات الله

و مانند صحابه عمل  خویش را به پایبندی سنت ملزم بدار. گفته است: اوزاعی 
گوید: پیرو و می اند باز آی.چه دست کشیدهکن؛ هر چه آنان گفتند تو هم بگو و از آن

با آب و تاب و آراسته ی دیگر مردمان برحذر باش؛ گر چه آثار سلف باش و از اندیشه
  سخن گویند.

که، ند مگر اینندر علم کالم توجه کاند افرادی که چنین گوید: َکم امام ذهبی 
از این رو علمای سلف  کشاند.را به مخالفت با سنت می ان آنانتالش و اجتهادش

ما و کَ ی علم ح  چرا که علم کالم زاییده اند.اندیشیدن به علم کالم را نکوهیده
  ها است.کمونیست

از اهل کالم برحذر : کندمیگونه نصیحت فرزندش را این هشام بن عبدالملک 
  شود.باش؛ زیرا کار آنان منجر به هدایت نمی

پرسیده شد: ای ابو یعقوب این چه احادیثی است که در  از عبدالله بن طاهر
این احادیث را همان گفت: ای امیر، ؟ کنید( روایت میمورد نزول )فرود آمدن الله

. علما اندنماز و احکام را روایت نموده غسل،اند که احادیث طهارت، افرادی روایت کرده
اند؛ بدون بیان کیفیت. و اند که آمدهگونه هماناین روایات  اند.ها را نقل کردههم آن

در این زمینه عادل  ،صحابهراویان این احادیث، یعنی  مردود شمرده شوند.جایز نیست 

                                                            
ی علم ارسطو فرزند نیکو ماخوس از اهالی استاگیرا، واقع در شمال یونان و اولین وضع کننده -1

منطق بود. الملل و النهل، شهرستانی. ابن صالح و نووی در الطبقات، کندی و ابن زوالق در 
 و ... . ی سیوطی تاریخ مصر و َصون المنطق نوشته
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سؤال کننده گفت: الله شفایت دهاد  گشت.اند و گر نه احکام و شریعت باطل میبوده
  رازی هم روایت شده است. این مقوله از ابو حاتم و ابوزرعه که شفایم دادی.

 گفته است: کمترین ضرر علم کالم این است که هیبت  الله جنید بن محمد 
تهی گشت، خالی از  گاه که دل از هیبت و جبروت اللهو آن افتد.میانسان از دل 

  .1گرددایمان می
کاری نیست؛ به نظر من بیشتر آنان کالم سر ما را با علمچنین گوید:  بن قتیبها 

  .2که هالک شدند به سبب علم کالم بوده است

 در نکوهش علم کالم و مشغول شدن به آن:  ،اقوال علمای کالم
ی کالمی اقوالی نقل شده است که داللت بر از بزرگان علم کالم به خصوص اشاعره 

ی فساد و تباهی این مشاهدهکه بعد از تا اینایشان دارد. خود نکوهش علم کالم توسط 
 از جمله:  .دست کشیدند آندر پایان از  علم،

 گوید: رازی در آخر عمر می
آب ای را سیر ندیدم تشنه .فلسفی را بررسی کردمهای  و برنامه یکالم هایروش 

 خوانم: می یافتم. قرآن ، راهرا  ترین راه در اثباتکند و بیماری را درمان. نزدیک

إََِلۡهِ ﴿ و رحمن بر عرش قرار گرفت( )الله   [5]طه:  ﴾٥ٱۡسَتَوىَٰ  ٱۡلَعۡرِش لََعَ  ٱلرذۡحَمَٰنُ ﴿
ي ُِب  ٱۡلََكِمُ يَۡصَعُد  َٰلِحُ  ٱۡلَعَمُل وَ  ٱلطذ  )سخنان پاکیزه به سوی او باال [10]فاطر:  ﴾ۚۥٗ يَۡرَفُعهُ  ٱلصذ

 ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ خوانم:. و در نفی چنین می(بخشدو کار شایسته به آن رفعت می رود می
 ۡۖ ءٞ ا ۦَوََل ُُيِيُطوَن بِهِ ﴿، )هیچ چیز مثل او نیست( [11]الشورى:  ﴾ََشۡ )و  [110]طه:  ﴾١١٠ِعۡلما

ا ۥَهۡل َتۡعلَُم َلُ ﴿ ،ی علمی ندارند(بر او احاطه -نامی میآیا برای او هم) [65]مريم:  ﴾٦٥َسِمي ا

 .(یابی؟
 .رسدای که رسیدم میبه نتیجهی مرا تکرار کند، هر کس تجربه سپس گفت: 

 گوید: او در وصیت خویش چنین می
ای که هیچ فایدهدر آن های فلسفی را بررسی نمودم، های کالمی و برنامهروش 
 الله به کامالً  خواهد عظمت و جالل رازیرا قرآن می نیافتم. پای فواید قرآنی باشدهم

                                                            
 صون المنطق، و الکالم عن فن المنطق و الکالم، حافظ سیوطی. -1
 .225به نقل از کتاب اإلختالف في الفظ، ابن قتیبه ص  103منهج علماء الحدیث و السنة، ص  -2
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 کند.تعارض و ضد ونقیض گویی، ممانعت می از غوطه ور شدن در ایراد   دهد. اختصاص
َرد انسان در این تنگمیچرا که خوب   ،های حقناهای عمیق و برنامهداند عقل و خ 

رد و متالشی می   .1گرددخ 
گویم که به طور قطع میابو الوفا بن عقیل به برخی از یاران خویش گفته است: 

اگر  یعنی چه؛ 2«جوهر و َعَرض»دانستند در حالی از دنیا رفتند که نمی صحابه
و کنی روش متکلمین برتر و اگر فکر می نان باشی، پس باش.آ دوست داری مثل

  ای.کرده فکریبد است،  تر از روش ابوبکر و عمرشایسته
ش چنین وصیت انگاه که ولید بن َابان  َکرابیسی در سکرات مرگ بود به فرزندآن 
گاه دکنیآیا فکر می نمود: گفت: مرا  گفتند: خیر. تر بود؟در علم کالم کسی از من آ
-حق با آن که گفتند: خیر. گفت: روش اهل حدیث را برگزینید پندارید؟گو میدروغ

 هاست.
مسلمانان و علوم آنان را سیاحت کردم و بر دریای  گوید:ابوالمعالی جوینی می 

هم برای ور شدم، آنچه از آن نهی کردند، غوطهبزرگ)علم کالم( سوار شدم، در آن
دین  عقاید به سوی حق بازگشتم.آن اکنون از تمام ق و فرار از تقلید؛ همطلب ح

-ه لطف و کرم خویش ننوازد، بر دین پیرزنان میمرا ب اگر الله پیرزنان را برگزینید.

چنین او به وای بر ابن جوینی! هم ی اخالص خواهد بود.م و پایان عمرم با کلمهمیر
دانستم کالم مرا به این اگر می گفت: دوستان به علم کالم روی نیاورید.یاران خود می

گاهاز قول حفید بن  م.گرفتنمی را فرا آن اندازد، هرگزروز می ترین فرد در رشد که آ
 تواند در الهیات حرفی قابل اعتبار بزند؟!چه کسی میگوید: فلسفه بود می

از قول شهرستانی نقل شده است که وی نزد فالسفه و متکلمین چیزی جز  
 و در این زمینه گوید:  سردرگمی و َدهَشت نیافته است.

َّنلع َّ َّهوووواكل ََّّاملعاهوووودحََّّمووووریَّنلقوووودَّ فوووو  
َّ

ََّّ ت  وووووي  َّتلوووووكَّاملعوووووامَّ وووووريفَّبووووونیحََّّوسح
َّج

                                                            
خویش بوده است. و در کتاب أقسام اللذات اعتراف کرده است، ی رازی از بزرگان  تأویل در زمانه -1

 راه درست، پیروی از قرآن است.  ها و صفات  اللهدر بحث اسم
-جوهر آن است که خود موجود است )ذات(، و َعَرض آن است که به کمک جوهر پدیدار می -2

باشد. اما سیاهی که صفت  گردد)صفت یا ویژگی(. مانند: زید  سیاه. )زید، خود شخص و ذات می
اند از: کم، متی، وضع، ملک، أن یفعل، عبارت هاشود(مترجم. َعَرضاست بر روی زید، نمودار می

 أن ینفعل و اضافه.
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َّضوووووإالَّواَِّحَّفلوووووومَّأحَّ َّحووووووائرَّوعًاَّكوووووف 
َّ

ووووونَّأوَّقوووووواِعًاَّسووووونَّنوووووَّ قح َّادموعووووووََّذح
َّ

متکلمین را چرخیدم و به تمام این مراکز های  باور کن تمام مراکز علمی و حلقه
 ،نظر انداختم

 جز آدمی که دست حیرت بر چانه گذاشته و دندان پشیمانی و ندامت به هم
 ندیدم.د، سای می

 فخر رازی گوید: 
َّ وووووووا   قح َّع  َّانلعووووووووقو   ام  ووووووودح َّإ قم حایوووووووة 

َِّن 
َّ

ََّّ َّسووووووعي  وووووووایة  ََّّوغح َّض  نیح
ووووووامل  َّانلعح َّووووووووال  

َّ

َّموووونَّب َّوأِواح َّ
َّناسوووووم َّنوووواَّيفَّوح ووووة 

َّ

ََّّ ََّّدنیانوووووووواَّأذًلََّّوَّحاصووووووووول  َّوَّوبووووووووا  
َّ

َّبحث نحوووواَّ وووو وووونم
دَّم  مَّنسووووتحف  وووواووح نح مر  َّع  َّو  ح

َّ

َّوَّقووووانلواَّ عنحوووواَّفیووووهَّق یوووولح َح َّ لَّأنم وووووح
س 

1
َّ

َّ

گمراه شدن  ،تالش جهانیان شتر  یها به بن بست خوردن و ب شهیتالش اند سرانجام  
و دست آورد دنیامان آزار و وبال اند  هها دچار وحشت شد مان در جسمیاست، روح ها
 نبردیم. یل و قال سودیق جز ،خود در طول عمرهای  است. از بحث

شود، هرگز به علم چه بر من گذشت دوباره تکرار ابو المعالی جوینی گوید: اگر آن
 .آوردمکالم روی نمی

کاران و غلوکنندگان گروهی از از تندروترین اسرافگوید: ابوحامد غزالی می
پندارند، هر کس بسان آنان علم کالم و می دانندالناس را کافر میاند که عواممتکلمین

اواًل  نآنا کافر است.، عقاید شرعی را نداند اند،ارائه داده آنانکه ی ارا نداند و با ادله
متکلمین منحصر  اندک   اند و بهشت را در گروه  را تنگ و محدود نموده اللهرحمت  
  اند.نموده
ها، چنین گوید: مسایل اختالفی که اخیرًا رخ داده است، و در این زمینه نوشتههم 

برای آن ای اند، در سلف صالح نمونههای نوپیدایی بوجود آوردهتصنیفات و مناظره
که از َسم  کشنده دوری  طور همان پس مواظب باش ماحول آن نچرخی. یابیم.نمی
از  .آوردکه انسان را از پای در می درمان است بی درد   چرا کهکنی از آن بپرهیز؛ می

                                                            
ص  ،اإلفادات و اإلنشادات )این ابیات از ابن خطیب معروف به فخر رازی است. شاطبی آن را در  - 1

اإلحاطة  )( و 5/232اثر مقری ) (نفخ الطیب )( با سند خویش آورده است. و نیز در  85 – 84
 ( با سندی دیگر آمده است.222/ 2ی لسان الدین بن خطیب ) نوشته (في أخبار غرناطة 
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به شیاطین های شیطان صفت نیز بگریز؛ چون آنان در گمراه کردن و اغوا گری، انسان
  .1کارشان را بر عهده گرفتند ،جن استراحت داده و خود

ی علم کالم درخواهد یافت که این اندیشه از چند منظر با شریعت در پژوهنده 
 تضاد و مخالفت است. از جمله:

 مباحث علم کالم نوپیدا و بدعت است. -1
  دارد.ن و حدیث باز میآانسان را از فراگیری قر ،مشغول شدن به این علم -2
ی ایل اعتقادی و ایدئولوژیک و در زمینهی مسمشی کالمی در عرضهخط -3

 کاربردی، با برنامه و روش قرآنی مغایر است.
  اصول و مبادی آن با کتاب و سنت منافات دارد. -4
 شوداسالمی می دست  یک پرداختن به علوک کالمی باعث از هم پاشیدگی امت   -5

بلکه به  شده، و افراد زیادی را به شک و حیرت انداخته و باعث فتنه و آشوب
  .2گردددینی منجر میبی

با  تکلمین نتوانستند بر یهود و نصاری پیروز شوند و تالششان نافرجام ماند.م -6
این وجود آنان به دلیل عدم ایمان اهل کتاب به قرآن و سنت، به گمان رد  بر 

 . 3گذاری کردندمنهجشان را پایه ،عقلی، نه شرعیی مخالفین با ادله
 
 

                                                            

فََٗل َيَتَدبذُروَن ﴿ی تفسیر أضواء البیان، شنقیطی، در شرح آیه -1
َ
و صون المنطق والکالم،  ﴾ٱۡلُقۡرَءانَ أ

 سیوطی.
 ی دکترا )موقف اإلمام ابن القیم من آراء المتکلمین( اثر، محمد سعید صبری صالح. رساله -2
ه -3 ی قرآن و سنت اهل کتاب و گمراهی آنان را خاموش بحمدلله علمای سلفی توانستند با ادل 

ل دین المسیح نوشته که چنانکنند.  و هدایة  ی ابن تیمیهدر کتاب، الجواب الصحیح لمن بد 
 آمده است. بسیاری از الحیاری في الرد علی أسئلة الیهود و النصاری، به قلم ابن قیم الجوزی

ی که خود، با کمی تعقل و  ی بنویسند؛ مگر رد  نویسندگان علم کالم نتوانستند بر اهل کتاب رد 
. و جز این شود. مثاًل مانند: اعتقاد به سه خدایی مسیحیان، تکذیب محمدتفکر فهمیده می

آنان گر کوتاهی و مخالفت اند. این بیانموارد هرگز در اصول دین با آنان مناظره و مباحثه نکرده
و با عقل  مخالفت نموده که در رد  بر نصاری که با تمام پیامبرانبا روش قرآن است. حال آن

 ی زیادی ذکر شده است. گر کفرآنان است هم، ادلهصریح که بیان
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 :عقل با نقل، مردود است ی تعارض  نظریه
، فقط بر کتاب وسنت اکتفا کرده و نقش توان گفت سلف صالح در استداللنمی 

-با عقل نمیتنها بلکه، آنان معتقد بودند  ؛اندعقل را در این زمینه کاًل مردود دانسته

ی محض را در ایشان نظر و اندیشه :یا باید گفت ها و معارف دست یافت.توان به حقیت
ای و غیبی، در مسایل عقیدهیعنی هرگز  گرفتند.ها و آیات آفرینش به کار نمینشانه

که  الله ؛ و آن را بر کالم  بردند نمی بهرهمحض  عقل و نظر  همانند متکلمین از 
َرد است مقدم نمی  چنین عقل را بر سنت رسول الله. همکردندآفریدگار عقل و خ 

غ دین بوده و از خطا در امان بود، مقدم نمیگر و که از طریق وحی، بیان   داشتند.مبل 
بلکه  تضاد و منافاتی وجود دارد. ،پس سلف هرگز ادعا نکردند میان شریعت و عقل 

ران تعارض ساختگی که  اند را، ی یونان ادعا کردهپذیری از فالسفهعلم کالم با تأثیرمفک 
 کنند.نفی می

دیشمندان علم نی آن از منظر الف، و وظیفهلیکن میان نقش عقل از دیدگاه س
 .1، فرق زیادی وجود داردکالم

ی الله متعال بوده که در انسان به ودیعه گذارده آفریدهاز نظر علمای سلف، عقل 
یک جریان معنوی است که به عنوان ویژگی یا صفت، انسان عاقل را پا بر شده است و 

چه را که درک کند، محیط اطراف خویش و آنو ها عقل در خالل توانایی دارد.جا می
. و محدود است های عقل به عنوان یک مخلوق،توانمندی کند.ی خود را ادا میوظیفه

حواس  پیرامون خویش، بسته به درک   بسیار وسیع   درک و برداشت عقل از محیط  
-احاطه. لذا قدرت مطلق و غلبه و باشدانسان است. لیکن حواس انسان نیز محدود می

های عقل که خود مخلوق و محدود نقص، از صفات خالق است؛ نه از ویژگی بی ی
  است.
فراوان  هایاز مفکران علم کالم جهالت و گمراهی گردد.عقل انسان دچار خطا می 

اند؛ ای شدهاضطراب و اختالفات فرقه ،بینیم گرفتار حیرتمی از این رو .سر زده است

                                                            

 – 58الصفات اإللهیة في الکتاب و السنة، دکتر محمد امان جامی، از انتشارات دار اإلیمان، ص  -1
و منهج  89 – 58. السلفیة بین العقیدة اإلسالمیة و الفلسفة الغربیة، چاپ، دار الدعوة ص 61

ی دکتر ، نوشته151 – 142علماء الحدیث و السنة في أصول الدین، انتشارات دار الدعوة، ص 
 چنین، کتاب تمام المنة في الرد علی أعداء السنة؛ و نیز، تیسیر علم الحدیث،مصطفی حلمی. هم

 شیخ محمد اسماعیل، چاپ الجماعة اإلسالمیة باإلسکندریة.
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، با کالم  در معرض لغزش و گمراهی هستندکه  کسانی گفتار  توان با لذا چگونه می
  ؟فت نمودلمخا و گفتار رسول الله
پس نقل صحیح با عقل  دهد.شریعت چیزی را که مخالف عقل باشد ارائه نمی 

ماند، لیکن آورد که عقل حیران میمطالبی را می ،گاهًا شرع صحیح در تعارض نیست.
 آورد.عقل محال باشد را، نمی هرگز چیزی که قبول آن برای

گرداند. زیرا عقل در تمام موارد ، بر ما واجب میرا  تعیشر تصدیق   ،د و اندیشهَر خ  
غ انتخاب شده، ایمان آورده  که از جانب الله به رسالت رسول به عنوان مبل 

 باشد.چه از طریق وحی آورده است، واجب مینآپیروی است. لذا 
گرداند نه پیروی و حرف شنوی از وی را واجب می مبرتصدیق و تأیید پیا 

آن را آورده عقل را  حدیث که پیامبر و اگر ما به استناد   مخالفت و تعارض با او را.
که قبول  تمام  ایم. داللتیرا باطل نموده در حقیقت داللت عقلبا این کار رد کنیم، 

 گرداند.را بر ما واجب میاقوال رسول 
بازگشت به شرع یعنی کرنش و  آورد.شرع ائتالف و اتفاق را پدید میبازگشت به  

هیچ چیز و .ه استشدتوصیف  به صدق و راستی ؛ کهسر خم کردن بر یک امر و دستور
ه  ی نیست.ی شرعمانع اجتماع مردم بر پیروی از ادل 

 گردد.افراد مسبب اختالف آراء و نظریات می اما بازگشت و رجوع به اندیشه و عقل   
ی افراد باشد به معنای تصدیق یقینی آن و ایدهوقبول رأی که بر گرفته از نظریات 

 به تنهایی عقل چنینهمنیست. لذا راهی برای اثبات و شناخت آن وجود ندارد. 
 .نیست مردم و همسو کردن ، اتحادتجمع یوسیله
حرام و بیان ، اما شریعت حالل و استعقل  ،تکلیفمالک و معیار  گر چه شرعًا  

  ی عقل نگذاشته است.واجبات دینی و منهیات شرعی را بر عهده
کند. قرآن کریم در هنگام نزاع و اختالف مردم را به کتاب الله و سنت رهنمون می

وُه ﴿ فرماید:می اللهاین یعنی وجوب  تقدیم  نقل بر عقل.  ٖء فَُردُّ فَإِن تََنَٰزَۡعُتۡم ِِف ََشۡ
ِ إََِل  ِ  ٱلرذُسولِ وَ  ٱّللذ ِ إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب ۡحسَ  ٱٓأۡلِخرِ   ٱَۡلَۡومِ وَ  ٱّللذ

َ
َٰلَِ  َخرۡيٞ َوأ وِيًٗل  نُ َٰ

ۡ
 ﴾٥٩تَأ

د، یمان دارین ای، اگر به الله و روز بازپسکردیدپس هر گاه در امری اختالف نظر ) [59]النساء: 
 .(استتر  فرجام یکن بهتر و نید، ایامبر عرضه داریو پ اللهآن را به 
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ْ ﴿ و ْ ِمن ُدونِهِ  ٱتذبُِعوا ب ُِكۡم َوََل تَتذبُِعوا ِن رذ نزَِل إََِلُۡكم م 
ُ
ٓ أ ا  ۦٓ َما ۗۡ قَلِيٗلا مذ ۡوَِلَآَء

َ
أ

ُرونَ  آنچه را از جانب پروردگارتان به سوی شما فرو فرستاده شده ) [3]األعراف:  ﴾٣تََذكذ
 .(!دیریگ پند می کد. چه اندینکروی نید؛ و جز او از معبودان )دیگر(پینکروی یاست، پ
حتی  دارند.نهایت مقدس می بی عقل را ،کالم و پیروان فالسفه اما اندیشمندان   

ند داللت عقل و معتقد دانند.مستقل و قائم بنفسه می یبرخی از فالسفه عقل را ذات
  قطعی و یقینی است.

منحصر  را استداللآنان در اصطالحات کالمی و براهین برگرفته از منطق و فلسفه،  
 پندارند.و کاماًل عقل را محیط و مسلط بر تمام جهان می دانند.و مخصوص  عقل می

ی آنان نپذیرد، از چه را خرد و اندیشهآن اللههای در مورد افعال، صفات و اسم
 کنند.نفی می الله

ه در  کنند.نصوص قرآن و سنت را زیر پا می ،ی عقلی، با تأویلاز این رو به سبب ادل 
پس لزومًا  .*بردار عقل استی عقلی اصل، و شریعت تابع و فرماننزد ایشان ادله
  :که چنین معتقدند

 ت.اب الله و سنت با عقل در تعارض اسظاهر   کت -
 قطعی هستند. ،دالیل عقلی -
 دالیل نصوص، ظنی و غیر قطعی هستند. -
تعارض بود، واجب است نص را از ظاهرش خارج نص با عقل در  اگر ظاهر   -

 ابر آید.رکنیم تا با عقل ب
دالیل عقلی را ندانستند و در نتیجه در اصول دین به حق نرسیدند؛  صحابه -

 سبیل الله از آن غافل ماندند.في  سنگین دعوت و جهاد   یا آنان به دلیل بار  
 نظر نیست.هر قرآن و سنت مد  انگفت: که ظ به یارانش پیامبر -
مین از صحابه -  !!اند!تر بودهتر و فهیمعالم متکل 
 !!فهم کامل عقاید اسالمی فقط در عهد متکلمین شناخته شده است! -

  ادعای تمام این موارد باطل است. لیکن
و سنت رسول  همان است که در کتاب  الله ،پس حجت و دلیل قطعی و بالشک 
یک شخص هر  هیچ کس حق ندارد به خاطر سخن   به اثبات رسیده است. الله

قبل از رحلت  چرا که الله خواهد باشد، با قرآن و حدیث مخالفت نماید.کس که می
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ۡفَمۡلُت لَُكۡم  ٱَۡلَۡومَ ﴿ فرماید:می الله دین را کامل کرده است. رسولش
َ
أ

ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمِِت َورَِضيُت لَُكُم 
َ
ۡسَلَٰمَ دِيَنُكۡم َوأ ۚٗ  ٱۡۡلِ ا ن یامروز د) [3]المائدة:  ﴾دِينا
[  دم، و اسالم را برای شما ]به عنوانیامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانکتان یشما را برا

رسالت را  هم آن را به بهترین بیان، بیان نموده است. رسول الله .(دمینی برگزییآ
 کتر یاز روشنگر یرا در چنان حالت ما و ادا نمود. بدون کم  و کاستمانت را اکامل و 

 یبرنم یاز آن رو ،شده کهالانسان است و جز  ، روشنشمانند روزه آن ه شب  کرد ک
گاه صحابه .تابد  ترین مردم به این دین بودند. چرا که آن را از پیامبرهم آ

 در ه و به آن عمل کردند.آموختند و دقیق حفظ نمودند و کامل و با دقت روایت کرد
ی آنان فتح نمود و ایشان را در زمین قدرت به وسیله را هاهم سرزمین اللهقبال، 
مردم هم دسته  آنان نمود. بردار  ، مطیع و فرمانشاندل بندگان را قبل از گردن داد.

  ف به اسالم شدند.خاطر مشر   یب  دسته با ط  

 اند: علمای سلف اهل نظر و استدالل بوده
کنند اهل حدیث جای تعجب است که اهل کالم گمان میگوید: می ابن تیمیه

د هستند! و اهل نظر و استدالل نیستند و حجت بودن عقل را انکار می -و سنت، مقل 

! اندی سنت عقل و اندیشه را منکرگویند: برخی از ائمهگاهًا دیده شده که می کنند.
یست. چرا که اهل درست ن حرف حرفشان پذیرفته نیست و به ایشان باید گفت: این

و این یک اصل  پذیرفته  ؛کنندانکار نمی ،چه را در قرآن آمده استسنت و حدیث آن
هرگز  خواند.یات متعدد ما را به تدبر و تعقل و اندیشه فرا میدر آ الله شده است.

 ل را منکر باشد.عق  ت، تدبر و سنتاهل ی یا ائمه ،ثابت نشده است که یکی از سلف امت
اما باید این را هم مد  نظر قرار داد که دو  اتفاق نظر دارند. قبول آنبلکه همگی در 

 ،سلف باشد.بین متکلمین و اهل سنت می ی نظر و استدالل، از الفاظ مشترک  کلمه
مین را منکر هستند. نظر و کالم  ، استدالل جاست که برخی از این نوپیدا و بدعت  متکل 

ی و ریشه فکر کردند چنین انکاری،  .1ای استدالل و نظریعنی انکار کل 
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 سلف صالح:  عقلی   هایهایی از استدلنمونه
امام به آنان آمدند.  ها )یا همان دهریه( نزد امام ابوحنیفهگروهی از کمونیست 

کشتی یک : امام گفت: اگر شخصی به شما بگویدسوالی دارم؟ گفتند: بفرما؟ گفت: 
بادهای و متالطم،  مواجکه در وسط دریایدیدم پر از اسباب و وسایل سنگین 

اند و آن کشتی بدون ناخدا و ملوان به آرامی و بدون هیچ سهمگین آن را در بر گرفته
هرگز عقل چنین چیزی را کند، آیا عقاًل قابل پذیرش است؟ گفتند: مشکلی حرکت می

، چطور ممکن است عقل حرکت کشتیی بدون ملوان هسبحان الل :امام گفت پذیرد.نمی
را نپذیرد و این دنیا با وجود تمام حاالت و اعمال مختلف و وسعت و پهنای  دارو سکان

  گویی.گفتند: راست می زیادش بدون آفریدگار و نگهبان باشد؟
پرسیده شد: چه دلیلی بر وجود آفریدگار وجود دارد؟ گفت: آیا  از امام شافعی 
و و طبی برگ  عتش نزد شماها یکسان نیست؟ گفتند:درخت توت از نظر طعم، رنگ، ب 
-؛ زنبور میگرددخورد و ابریشم از او خارج میامام گفت: کرم ابریشم آن را میآری. 

 مدفوعیا سرگین از او  ،خوردمیا رآن شود؛ گوسفند خورد و از او عسل گرفته می
شک و عنبر  گشتهش جمع نافَ  خورد و در؛ آهو آن را میدشوخارج می و تبدیل به م 

کند؟ به اشیاء مختلف تبدیل می رادارای یک خاصیت  گردد؛ کیست که این برگ  می
  در نتیجه مخالفین به دست او وارد اسالم شدند.

گوید که هیچ شکافی در از دژ نفوذ ناپذیر صاف و همواری سخن می امام احمد 
ی گداخته شده است و درونش بسان طالی ناب؛ چون نقرهرونش همب   آن نیست.

آید؛ حتما باید کسی این کار را سپس دیوار شکافته شده و از آن حیوانی بینا برون می
ای است که از تخم خارج انجام داده باشد. منظور وی از قلعه، تخم، و از حیوان، جوجه

  گردد.می
به در مورد استدالل عقلی سؤال نمود؛ ایشان  هارون الرشید از امام مالک
  استدالل جست.ها و تفاوت لغات تفاوت صداها و گوناگونی نغمه

گاه که از آن نشین دلیل جستند و آن را نیک شمردند؛ آنعرب بادیه علما به سخن  
ل ی االغ )سرگین( داللت بر شتر دارد و پس افکندهعرب دلیل خواسته شد، گفت: پ شک 

ها؛ زمین ای است و آسمان دارای برجبر االغ؛ رد پاها دلیل بر وجود روندهداللت 
 ،بردبار، ها دلیل بر وجود آفریدگاری شکیبای اینها؛ آیا همهها دارد و دریا موجشکاف

 ؟یستدانا و توانمند ن
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گفتند: سپاس سزاوار آن معبودی است که می صحابهگوید:  حسن بصری 
گفتند: اگر می ، شکاکان در ذات اللهدادثابت و الیتغیر قرار میاین مخلوقات را اگر 

حال  .نمودکرد و دوباره تازه مینوسازی میداشت آن را این مخلوق آفریدگاری می
کند: در میان آسمان و بینید مخلوق را پدیدار میی که مییهابا نشانه که اللهآن

داد، و چون و چراغی تابان قرار  ی معاشوسیله را آن آورد وزمین نور فروزانی را پدید 
و  گیردآورد که میان آسمان و زمین را در بر میبخواهد آن را از بین برده و تاریکی می

-و هر گاه بخواهد بنایی را بر پا می در آن آرامش، ستارگان و ماه و روشنایی قرار داد.

نیز هر  ند.کهد آن را برطرف مینهد و هر گاه بخوان و رعد و برق میاکند و در آن بار
و چون  کندها را حیران و سرگردان میزمان بخواهد سرمایی آورده و با آن انسان

-و َنَفس انسان را میآورد فرسا میتصمیم بگیرد آن را ببرد، به جایش گرمایی طاقت

 آفریند.را میها تا که مردم بدانند برای این مخلوق آفریدگاری است که این نشانه گیرد
  آورد.چنین وقتی تصمیم بگیرد دنیا را بردارد، برداشته و آخرت را میهم
میان یک راهب و خالد بن یزید بن معاویه در مورد وضعیت بهشتیان جدال و  

خورید و گویید که در بهشت میای رخ داد؛ راهب از وی پرسید: آیا شما نمیمناقشه
آیا برای این مورد در دنیا نمونه و مثالی  شود؟آشامید و از شما پلیدی خارج نمیمی

-آشامد و ادار و مدفوع نمیخورد و میدارید؟ خالد گفت: آری. نوزاد در شکم مادر می

-ها کاسته نمیو از آنخورید ها میگویید در بهشت از میوهراهب گفت: مگر نمی کند.

نند کتاب که از روی آن ماای دارید؟ خالد گفت: بله. شود؟ آیا در دنیا چنین نمونه
 کاهد.شود ولی چیزی از آن نمینکته برداری و کپی می

مسایل توحید  دهد که صحابهارائه می در کتاب االعتصام برخی اسناد را شاطبی 
  1اند. از جمله:را با استدالل عقلی آموخته

ل صراط در روز قیامت چنین برداشت کردند که آنان در توصیف   -1 به  «صراط»پ 
ها به صورت عادی و ملموس صورت کارچرا که گاهًا  تیزی شمشیر است.

بتوان بر این صراط یا که  تا این. دهدای رخ میخارق العاده نمیگیرد و اتفاق
ل قرار گرفت و راه رفت.  پ 
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طور که شایسته آخرت است، ثابت  برای حساب و کتاب روز قیامت، ترازو را آن -2
  شوند.چرا که اعمال همانند اجسام دنیا وزن نمی دانستند.

 که چنان عقاًل عذاب قبر و بازگشت روح به جسم را قبول کرده و ثابت دانستند. -3
و به نوعی آن  کندهای موت را تجربه میشخص در حال سکرات مرگ، سختی

و نیز آنان که به  آثارش بر جسم نمودار نیست.لی و دارددردها را بیان می
هم از این  شود، ولی آثار درد بر او دیده نمیندیهای دردناک مبتالریبیما

 .ها هستندقبیل مثال
 اند.سؤال فرشتگان قبر و نشاندن میت در قبر را هم قبول کرده و ثابت دانسته -4

ما در زندگی  عادی دانند که از حکمای میواین موارد را از موارد خارق العاده
چنین صحبت کردن اعضاء هم دنیا خارج است و خاص قبر و عالم برزخ است.

-بی و نیز جریان انسان   تا علیه صحاب خویش گواهی دهند. ،در روز قیامت

 و ... . اندوی اعمال خویش را در روز قیامت خواهد خسوادی که نامه
دلیل عقلی که داللت بر تنها چرا که  در روز قیامت. مشاهده و دیدن الله -5

-که امروز در دنیا با آن می است ایته شدههمان کیفیت شناخ ،دیدار باشد

  بینیم.
بسان نه کند. البته را انکار نمی عقل سخن گفتن الله. الله سخن گفتن   -6

  است. اللهای که شایسته و الیق انسان. بلکه به گونه
توسط مؤمنین را  احادیثی روایت شده است که دیدن الله از ابن عباس 

بَۡصَٰرُ َلذ تُۡدرُِكُه ﴿ گوید:شخصی با او مخالفت کرده و می کند.اثبات می
َ
]األنعام:  ﴾ٱۡۡل

بینی؟ گفت: آسمان را مییا گفت: آ ابن عباس .یابند(ها او را در نمی)چشم [103
  آری؟ گفت: تمام آسمان را؟ جواب داد: نه.

ة( برخی از مردم در مورد    آنانی او بر با بندگان و احاطه همراه بودن الله)معی 
برتر  مثال و صفت   کهبا وجود این .و اختالف کردند و قرار داشتنش بر عرش اظهار نظر

  :در این مورد دو مثال عقلی ذکر کرد امام احمد، است از آن  الله
ای با آب صاف موجود باشد، شیشه او گفت: اگر در دست شخصی ظروفل: او  

 ها جدا است.با وجودی که از آن، ی کامل داردها احاطهچشم آن شخص بر آب ظرف
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حال ؛ ی کامل داردبر بندگان احاطه دبا چشم خو است؛ و او اللهصفت برتر از آن  
  جدا است. هاانسانکه بر عرش قرار دارد و از آن

م: اگر شخصی خانه شود اما از درون که از منزل خارج میبا وجود اینای بسازد دو 
گاه است و اطالع کامل دارد. که جهان را آفریده است با وجودی  لذا الله آن خانه آ

گاهی کامل دارد. که بر باالی آسمان ََل َيۡعلَُم َمۡن ﴿ فرماید:می که چنانها است بر آن آ
َ
أ

ه او کنیداند؟ با ا ده است نمییه آفرکسی کا یآ) [14]الملك:  ﴾١٤ٱۡۡلَبرِيُ  ٱللذِطيُف َخلََق وَُهَو 
گاه است و نیخود ریزب  .(آ

 سلف:  از منظردیدگاه عقلی 
رد و نقل صحیح تعارضی وجود ندارد.  سلف به نیکی دریافتند که میان عقل و خ 

های در نشانه اند.دانسته ،چه شرع آورده استآنان شأن و منزلت عقل را در تأیید آن
های عقلی که گواه بر صدق و راستی کتاب و  در مثال اند.آفرینش هم بسیار اندیشیده

دیدگاه عقلی را با  باشد، به فراوانی نظر داده اند.اسالمی و دال بر صحت عقاید سنت 
به تحقیق و ی قرآن کریم کوشیدند در مطاله که چنانهمی شرعی آمیختند و ادله

رجحان عقل، سالمت درون، پرهیز از  نمودند.توجه خاص هم پژوهش در کائنات 
های فلسفی و پریشانی متکلمین به آنان این قدرت را بخشید که توانستند سردرگمی

ثابت کردند  ارتباط متناسب ایجاد کنند. ،است شریعت آورده که چه رامیان عقل و آن
خواهان اندیشیدن که میان آن دو تعارضی وجود ندارد. و در این میان برای آنان که 

ی رسا و اند هستند، ادلهو نگاشتهاند  هچه گفتدر کالم سلف و آموختن علوم و حفظ آن
  محکمی ارائه نمودند.

ی عقاید های َکونی که تصدیق کنندهنظری در نشانهی دیدگاه عقلی و اندیشه 
سنت قرآن کریم و  شوند.ی شرعی محسوب میمنهج و برنامه ،اسالمی هستند، خود

که  و جماعت علمای اهل سنت، تابعین رحمهم الله و کرد صحابهو عمل رسول
  .است عاد  بر روش ایشان گام نهادند، گواه بر این م  

چه سلف صالح این روش را به نیکی درک کرده و آن را در هنگام نیاز به اثبات آن 
ب سلف در کتاب الله و سنت آمده است، به کار گرفتند. ت   تطبیق عملی   ،مناظرات و ک 

هبرای بیان این مطلب  این روش و برنامه را ثبت نموده است. خواهیم  به این ادل 
 پرداخت: 
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 :عقلی در قرآن کریم یدالیل نظریه
ی خود است شخص تفکر و اندیشه الزم های قرآن کریم پایان ناپذیر است.شگفتی

و با خلوص نیت و در پی طلب حق در آن بیندیشد؛ در نتیجه به  را در آن به کار گیرد
وری از با بهره جا و درستش نایل خواهد آمد.های به حقایق آشکار، قواعد محکم و مثال

 ور شود.ی متکلمین و فالسفه غوطهچنین هدایتی دیگر نیاز نیست در اندیشه
های در مناظرات و بحثاز ریشه آموخته و فهمیدند.  را سلف صالح تمام این موارد 
 تبرخی از پیشگامان علم کالم و فلسفه این حقیق به آن ممارست داشتند. عمالً  خود

به آن، بهترین روش  بندیپاییادگیری روش قرآن و که و اذعان داشتند،  هرا در یافت
  .1ها استعقاید و اندیشه، باورها برای اصالح  

 گوید: پایان عمر می فخر رازی در
بیماری را درمان و ندیدم  .فلسفی را بررسی کردمهای  و برنامه یکالم هایروش

 خوانم: می یافتم. قرآن را ، راه ترین راه در اثبات را سیر آب کند. نزدیکای  هتشن

إََِلۡهِ ﴿ و رحمن بر عرش قرار گرفت( )الله   [5]طه:  ﴾٥ٱۡسَتَوىَٰ  ٱۡلَعۡرِش لََعَ  ٱلرذۡحَمَٰنُ ﴿
ي ُِب  ٱۡلََكِمُ يَۡصَعُد  َٰلِحُ  ٱۡلَعَمُل وَ  ٱلطذ )سخنان پاکیزه به سوی او باال  [10]فاطر:  ﴾ۚۥٗ يَۡرَفُعهُ  ٱلصذ

 ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ خوانم: می . و در نفی چنین(بخشدو کار شایسته به آن رفعت می رودمی
 ۡۖ ءٞ ا ۦُُيِيُطوَن بِهِ َوََل ﴿ ،)هیچ چیز مثل او نیست( [11]الشورى:  ﴾ََشۡ )و  [110]طه:  ﴾١١٠ِعۡلما

ا ۥَهۡل َتۡعلَُم َلُ ﴿ ،ندارند( ی علمیبر او احاطه -نامی می)آیا برای او هم [65]مريم:  ﴾٦٥َسِمي ا

 .یابی؟(
  .2رسدای که رسیدم میبه نتیجهی مرا تکرار کند، هر کسی تجربهسپس گفت: 

 گوید: وصیت خویش می در 
ای که های فلسفی را بررسی نمودم، در آن هیچ فایدهبرنامه های کالمی وروش 
خواهد عظمت و جالل را کاماًل به پای فواید قرآنی باشد، نیافتم. زیرا قرآن میهم
کند. اختصاص دهد. از پرداختن به تعارضات و ضد ونقیض گویی، ممانعت می الله

                                                            

 .259 – 223قواعد المنهج السلفی، ص  -1
 به نقل از رازی.  223قواعد المنهج السلفی، ص -2
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َرد انسان در این تنگچرا که خوب می های عمیق و برنامهژرف و ای ناهداند عقل و خ 
رد و متالشی می  .1گرددحق، خ 

و قرآن با  صورت گرفته است راهگمهای گروهدر قرآن کریم جدال و مناظراتی با  
-بر اندیشه و ایده عقاید و باورهای حق را بیان داشته است. ،شنیداری یا سمعیی ادله

ی دلیل مخالفین را بیان و با اقامههای کشد و شک و شبهههای باطل خط بطالن می
  .2کندها را رد میبه صورت خطاب، آن

هیچ دلیل و برهان، و تقسیم  ه و براهین را در بر دارد.سیوطی گوید: قرآن انواع ادل   
قرآن که معلومات کلی  عقلی وسمعی بنا شده باشد، مگر این و تحذیری نیست که بر

عرب بیان شده  رسم لیکن این بیان بر اساس  کریم در مورد آن سخن گفته است. 
 هم به دو دلیل: همانند روش متکلمین؛ آن ؛ریز نه به صورت   ،است

رَۡسۡلَنا ِمن رذُسول  إَِلذ بِلَِساِن قَۡوِمهِ ﴿ اول:
َ
ٓ أ َ لَُهۡمۖۡ  ۦَوَما ِ چ یو ما ه) [4]إبراهيم:  ﴾َِلُبَۡي 

 .(ندکان یق را[ برای آنان بیم، تا ]حقایامبری را جز به زبان قومش نفرستادیپ
افتد از آوردن دالیل روشن به زبانی ساده و کسی که دنبال دالیل ریز میدوم: 

برای تواند به صورت واضح و روشن که زیرا کسی که می .استراحت عاجز و ناتوان 
، دیگران را بفهماند، هرگز به داللیل گنگ و مبهمی که جز همگان قابل درک است

ا طرح نمیآوروی نمی ،فهمندنمیبرخی آن را  در خطاب به  کند. اللهرد و معم 
-ترین روش عمل کرده است. عموم مردم آن را درک کرده و قانع میبندگان به روشن

کالم الهی  در اثنای های خاص و متخصص همپذیرند. و انسانشوند و دلیل الهی را می
  .3نماینددرک می ،کنند رابا و سخنوران درک میَط چه خ  آن
ترین صورت و بهترین ترین روش برای تفهیم، به قویپس قرآن دالیل عقلی را ساده 

ت امور اعتقادی برپا می م و غیر دارد؛ طوری که عال  وجه داللت، برای اثبات و صح 
یل باالتر از همه، این دالکنند. عالم، بادیه نشین و نجیبان  عاقل آن را کاماًل درک می

  ماند.واضح و روشن هستند که راهی برای رد کردن یا شک کردن در آن نمی چنان

                                                            
 قبلی.  -1
 ی شاه ولی لله بن عبدالرحمن.ی الفوز الکبیر في أصول التفسیر، نوشتهمقدمه -2
 .172/  2االتقان في علوم القرآن، سیوطی، ج -3
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ه  ی قرآن تأکید شده آوری شود و دالیل عقلی  قرآن جمع ی سمعی  هنگامی که ادل 
آید. و لله الحمد و به دست می ییچون و چرا بی دلیل رسا وهم به آن ضمیمه شود، 

 المنة.
هدالیل عقلی در قرآن کریم ما را   -ی عقلی که متکلمین مورد نظر دراند، میبه ادل 

ی قرآنی فاقد اصطالحات اهل کالم و چرا که ادله روش آنان.وسیله و ؛ اما نه به رساند
اما در  .آنان استحیرت و نگرانی و اختالف  خالی ازچنین هم فیلسوفان است. علوم  

محقق نمود که علم کالم ی قرآن چیزی را ادله لیک. اندگامهدف هر دو همسو و هم
  ر وسیله و روش هم با هم تفاوت دارند.د و هنکرد
برهان و احتجاجی است که متکلم با آن بتواند به روش  ،عقلی منظور از دلیل   
ی البته شاخصه .1خود را قانع کند و جای هیچ اعتراضی باقی نگذارد مخالف   ،عقلی

  کند. شصورت واضح و روشن درکمهم این دلیل آن است که هر انسان عاقلی به 
نقلی  محض نیستند بلکه عقلی هم  ی قرآنیاند که ادلهعلما سلف ثابت کرده 

ترین روش بیان ذکر کرده چرا که قرآن کریم دالیل عقلی را به بهترین و محکم هستند.
های واضحی که هر انسان را در هرجا که باشد و یافت شود و است و از آن میان روش

قرآنی داللت دارد  ،و بر تمام این ادعاها استخراج نموده اند. ،خطاب قرار دهد را مورد
تردید این قرآن به استوارترین  بی» 2ژگی توصیف کرده استویآن را به این  اللهکه 

 .«کند می آیین هدایت
 
 

                                                            
 قبلی، به نقل از ابن إبی األصبع.  -1
گوید: قرآن بر دالیل می 12/8در الفتاوی ج  ابن تیمیة 147منهج علماء الحدیث و السنة، ص  -2

چنین با آن شود داللت دارد. هم، توحید و راستی رسولش شناخته میعقلی که با آن آفریدگار
شود. در قرآن، اصول دین طوری بیان شده است که با عقل، صریح امکان وقوع معاد فهمیده می

ی هم قابل درک است و چنین بیانی در کالم هیچ یک از بشر یافته نشده است. بلکه عموم  ادله
اند، قرآن به صورت خالصه، حق را خیلی بهتر و با یرک آوردههای ماهر و زعقلی که انسان

ِ ﴿فرماید: می آورد. اللهنیکوترین تفسیر می  ِجۡئَنََٰ  ب
تُونََ  بَِمَثل  إَِلذ

ۡ
ۡحَسَن  ٱۡۡلَق ِ َوََل يَأ

َ
َوأ

آورند، مگر آنکه ما حق را و نیکوترین تفسیر  )و هیچ َمَثلی بر ضد تو نمی [33]الفرقان:  ﴾٣٣َتۡفِسرًيا
 آوریم(. را برای تو می
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 هایی از دالیل عقلی در قرآن کریم: مثال

  :ات وجود آفریدگاراثب

-را اثبات می که وجود آفریدگار ستوجود امیل عقلی روشنی م دالدر قرآن کری

 کند. از جمله: 

َمََٰوَٰتِ إِنذ ِِف َخۡلِق ﴿ی: آیه -1 ۡرِض وَ  ٱلسذ
َ
ۡلِ  ٱۡختَِلَِٰف وَ  ٱۡۡل  ٱلذِِت  ٱۡلُفۡل ِ وَ  ٱنلذَهارِ وَ  ٱَلذ

نَزَل  ٱنلذاَس بَِما يَنَفُع  ٱۡۡلَۡحرِ ََتۡرِي ِِف 
َ
ٓ أ ُ َوَما ٓ ِمَن  ٱّللذ َما ۡحَيا بِهِ  ءِ ٱلسذ

َ
آءٖ فَأ ِمن مذ

ۡرَض 
َ
ِ َدٓابذةٖ َوتَۡۡصِيِف  ٱۡۡل

َِيَٰحِ َبۡعَد َمۡوتَِها َوَبثذ فِيَها ِمن ُُك  َحابِ وَ  ٱلر  رِ  ٱلسذ  ٱلُۡمَسخذ
َمآءِ َبۡۡيَ  ۡرِض وَ  ٱلسذ

َ
آفرینش  رتردید د بی) [164]البقرة:  ﴾١٦٤ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ  ٱۡۡل

هایی که در دریاها ]با جابجا کردن زمین و رفت و آمد شب و روز و کشتیها و آسمان
از آسمان نازل کرده و به وسیله  ود مردم روانند و بارانی که اللهمسافر و کاال[ به س

ای پراکنده اش زنده ساخته و در آن از هر نوع جنبندهآن زمین را پس از مردگی
ر و  کرده و گرداندن   هایی است برای رام میان آسمان و زمین، نشانهبادها و ابر  مسخ 
 .(اندیشندگروهی که می

نذ ﴿ -2
َ
لَۡم تََر أ

َ
َ أ نَزَل ِمَن  ٱّللذ

َ
َمآءِ أ ۡرِض يََنَٰبِيَع ِِف  ۥَمآءا فََسلََكهُ  ٱلسذ

َ
 ۦُثمذ َُيِۡرُج بِهِ  ٱۡۡل

َٰنُهُ  ۡلَو
َ
َۡتلًِفا أ ا ُثمذ  ۥَزرَۡعا ُمُّ َُٰه ُمۡصَفر ا ى َٰلَِ   ۥََيَۡعلُهُ  ُثمذ يَِهيُج َفََتَ َٰ ۚٗ إِنذ ِِف  ُحَطًَٰما
ْوَِل 

ُ
 ََّلِۡكَرىَٰ ِۡل

َ
َٰبِ ٱۡۡل َٰ ه الله از آسمان، آبی فرود کای  دهیمگر ند) [21]الزمر:  ﴾٢١ۡل

گاه به ن است راه داد، آنی[ زم نیریه در ]طبقات زکی یها آورد پس آن را به چشمه
 کآورد، سپس خش رون مییهای آن گوناگون است به رنگکزاری را شتکله آن یوس
ن یگرداند. قطعًا در ا ش میکنی، سپس خاشایب گاه آن را زرد میگردد، آن می

 .(ها[ برای صاحبان خرد عبرتی استی]دگرگون
هگونه جلب توجه میاین  -ی قرآنی همانند روش متکلمین خشک و بیکند که ادل 

های الهی، احساس اقرار به نعمت ،ات وجود خالقعالوه بر اثبزیرا  روح نیستند.
قدرت و توان الهی را در آفرینش  انگیزد.بر می را در درون کرنش و فروتنی در مقابل او

این آیات نیامده  مند و قادر است.گوید: او بر هر چیزی توانمی دارد.و نوآوری بیان می
او ارائه نکند. چرا  یگری ازکه تنها وجود خالق را برای ما اثبات کند و هیچ اطالعات د

 ،ی متکلمین جز اثباتاند و ادلهی اثبات وجود با هم مشترکمخلوقاتش در مسئله که
-بینی این آیات چقدر دلهمین برای تو کافی است که می حاوی پیامی دیگر نیست.
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به عنوان  اللهو افزایش ایمان بنده به هدایت قلب  ،اند و باعث ازدیاد یقیننشین
 گردند.میخالق و موالیش، 

3- ﴿ ُ ِي ٱّللذ ۡرَض َجَعَل لَُكُم  ٱَّلذ
َ
ا وَ  ٱۡۡل َمآءَ قََرارا ۡحَسَن ُصَوَرُكۡم  ٱلسذ

َ
َرُكۡم فَأ بَِنآءا َوَصوذ

َِن  َِٰت  َوَرزَقَُكم م  َٰ ِ ي  َٰلُِكُم  ٱلطذ َٰ ُ ُ َربُُّكۡمۖۡ َفَتَباَرَك  ٱّللذ ُهَو  ٦٤ٱۡلَعَٰلَِمۡيَ َربُّ  ٱّللذ
ََٰه إَِلذ ُهَو فَ  ٱۡلَحُّ  ِيَنۗۡ ُُمۡلِِصَۡي َلُ  ٱۡدُعوهُ ََلٓ إَِل ِ  ٱۡۡلَۡمدُ  ٱَل  ِ َرب  ]غافر:  ﴾٦٥ٱۡلَعَٰلَِمۡيَ ّلِلذ

ن را برای شما قرارگاه ساخت و آسمان را یه زمک[ ذاتی است  )الله ]همان [64-65
زه کیزهای پایو نمود و از چیکهای شما را نرد و صورتکگری ی، و شما را صورتیبنا

ن است معبود به حق پروردگار شما! بلندمرتبه و بزرگ است الله، یبه شما روزی داد. ا
  .(انیپروردگار جهان

4- ﴿ ُ ِي ٱّللذ نَۡعَٰمَ َجَعَل َلُكُم  ٱَّلذ
َ
ُفلُونَ  ٱۡۡل

ۡ
ْ ِمۡنَها َوِمۡنَها تَأ َكُبوا َوَلُكۡم فِيَها  ٧٩لََِتۡ

ْ َعلَۡيَها َحاَجةا ِِف ُصُدورُِكۡم وََعلَۡيَها َولََعَ   ٨٠ُُتَۡملُونَ  ٱۡلُفۡل ِ َمَنَٰفُِع َوِِلَۡبلُُغوا
يذ َءاَيَِٰت  ۦَوُيرِيُكۡم َءاَيَٰتِهِ 

َ
ِ فَأ [ ذاتی  الله ]همان) [81-79]غافر:  ﴾٨١تُنِكُرونَ  ٱّللذ

د و از برخی یرید آورد تا از برخی از آنها سواری گیان را برای شما پدیه چهارپاکاست 
د. برای شما در آنها سودهایی است، تا با ]سوار شدن بر آنها و حمل بار و یاز آنها بخور

ها حمل ها و بر کشتیهای شماست برسید، و بر آننه خود[ به مقصدی که در دلب  
-دهد، پس کدام یک از نشانهخود را به شما نشان میهای اره نشانهشوید. و همومی

 .(کنید؟!الله را انکار میهای 

5- ﴿ ِ ئِنذُكۡم َِلَۡكُفُروَن ب
َ
ِي۞قُۡل أ ۡرَض َخلََق  ٱَّلذ

َ
اۚٗ  ۥٓ ِِف يَۡوَمۡۡيِ َوََتَۡعلُوَن َلُ  ٱۡۡل نَدادا

َ
أ

َٰلَِ  َربُّ  َر فِيَهآ  ٩ٱۡلَعَٰلَِمۡيَ َٰ وََجَعَل فِيَها َرَوََِٰسَ ِمن فَۡوقَِها َوَبََٰرَك فِيَها َوقَدذ
آئِلِۡيَ  يذاٖم َسَوآءا ل ِلسذ

َ
ۡرَبَعةِ أ

َ
ََٰتَها ِِفٓ أ ۡقَو

َ
َمآءِ إََِل  ٱۡسَتَوىَٰٓ ُثمذ  ١٠أ َوِِهَ ُدَخاٞن َفَقاَل  ٱلسذ

ۡرِض 
َ
ا قَاَِلَ  ٱئۡتَِيالََها َولِۡۡل ۡو َكۡرها

َ
تَۡيَنا َطآئِعِۡيَ َطوًَۡع أ

َ
ٓ أ َُٰهنذ َسۡبَع َسَمََٰواٖت  ١١ا َفَقَضى

ۚٗ َوَزيذنذا  ۡمرََها
َ
ِ َسَمآء  أ

ۡوَۡحَٰ ِِف ُُك 
َ
َمآءَ ِِف يَۡوَمۡۡيِ َوأ ۡنَيا ٱلسذ َٰلَِ   ٱَلُّ َٰ  ٗۚ ا بَِمَصَٰبِيَح وَِحۡفظا

ه کسی که واقعًا به آن کد یین شمایا ایآ) [12-9]فصلت:  ﴾١٢ٱۡلَعلِيمِ  ٱۡلَعزِيزِ َتۡقِديُر 
ن است ید؟ ایده انی قرار میید و برای او همتایورز فر میکد، یآفر روزن را در دو یزم

د یر فراوان پدیها نهاد و در آن خوهک[، بر فراز آن  نیان. و در ]زمیپروردگار جهان
[ برای خواهندگان،  هکرد ]کری یگ ی آن را در چهار روز اندازهکآورد، و مواد خورا
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[ آسمان گرفت، و  نشی[ است. سپس تصمیم به ]آفر شانیازهایدرست ]و متناسب با ن
آن دو گفتند: « د.ییایا ناخواه بیخواه »ن فرمود: یآن بخاری بود. پس به آن و به زم

ر داشت و در  . پس آنها را ]به صورتمیر آمدیپذ فرمان [ هفت آسمان، در دو روز مقر 
ن یها آذ ا را به چراغی[ دن نیرا وحی فرمود، و آسمان ]ا [ آن ار ]مربوط بهکهر آسمانی 

 .(دانا غالب وری آن یگ ن است اندازهیم؛ ای[ نگاه داشت یکم و ]آن را نیردک

6- ﴿ ِ ِ َكۡيَف تَۡكُفُروَن ب ۡحَيَُٰكۡمۖۡ ُثمذ يُِميُتُكۡم ُثمذ ُُيۡيِيُكۡم ُثمذ  ٱّللذ
َ
َٰتاا فَأ ۡمَو

َ
َوُكنُتۡم أ

د و شما یه مردگانی بودکد؟ با آنیرکچگونه الله را من) [28]البقرة:  ﴾٢٨إََِلۡهِ تُرَۡجُعونَ 
گاه به سوی او ند؛ ]و[ آنک زنده می دوبارهراند ]و[ یمرد؛ باز شما را میکرا زنده 

 .(دیشو بازگردانده می

ۡم ُهُم ﴿ -7
َ
ء  أ ۡم ُخلُِقواْ ِمۡن َغرۡيِ ََشۡ

َ
ۡم َخلَُقواْ  ٣٥ٱۡلَخَٰلُِقونَ أ

َ
َمََٰوَٰتِ أ ۡرَضۚٗ وَ  ٱلسذ

َ
بَل  ٱۡۡل

ه خودشان خالق کا آنیاند؟  چ خلق شدهیا از هیآ) [36-35]الطور:  ﴾٣٦َلذ يُوقُِنونَ 
 .(ن ندارندیقیه کاند؟ ]نه،[ بل ردهک[ خلق  ن را ]آنانیها و زما آسمانی]خود[ هستند؟ آ

 پرستش و عبادت است:  سزاوار فقط الله
داند می سزاور الله قرآن کریم آمده است که عبادات را فقط آیات بس فراوانی در

 به عنوان مثال:  .داندرا باطل می الله غیر   عبادت  و 

ا يُۡۡشُِكونَ ﴿ فرماید:می الله مذ
َ
ُ َخرۡيٌ أ ۡن َخلََق  ٥٩َءاّلٓلذ مذ

َ
َمََٰوَٰتِ أ ۡرَض وَ  ٱلسذ

َ
نَزَل  ٱۡۡل

َ
َوأ

َِن  َمآءِ لَُكم م  ۢنَبۡتَنا بِهِ  ٱلسذ
َ
ۗۡ  ۦَمآءا فَأ ٓ ن تُۢنبُِتواْ َشَجَرَها

َ
ا ََكَن لَُكۡم أ َحَدآئَِق َذاَت َبۡهَجٖة مذ

َع  ءَِلَٰهٞ مذ
َ
ِۚٗ أ ن َجَعَل  ٦٠بَۡل ُهۡم قَۡومٞ َيۡعِدلُونَ  ٱّللذ مذ

َ
ۡرَض أ

َ
ا وََجَعَل  ٱۡۡل نَۡهَٰرا

َ
ََٰلَهآ أ ا وََجَعَل ِخَل قََرارا

َع  ٱۡۡلَۡحَرۡينِ ۡۡيَ لََها َرَوََِٰسَ وََجَعَل بَ  ءَِلَٰهٞ مذ
َ
ِۚٗ َحاِجًزاۗۡ أ ۡفََثُُهۡم ََل َيۡعلَُمونَ  ٱّللذ

َ
ن  ٦١بَۡل أ مذ

َ
أ

وٓءَ إَِذا َدََعهُ َوَيۡكِشُف  ٱلُۡمۡضَطرذ َُيِيُب  ۡرِض  َوَيۡجَعلُُكۡم ُخلََفآَء  ٱلسُّ
َ
َع  ٱۡۡل ءَِلَٰهٞ مذ

َ
ِۚٗ أ  ٱّللذ

ُرونَ  ا تََذكذ ن َيهۡ  ٦٢قَلِيٗلا مذ مذ
َ
َِيَٰحَ َوَمن يُۡرِسُل  ٱۡۡلَۡحرِ وَ  ٱۡلَب ِ ِديُكۡم ِِف ُظلَُمَِٰت أ ۢا َبۡۡيَ  ٱلر  بُۡۡشَ

َع  ۦٓۗۡ يََدۡي رَۡحَتِهِ  ءَِلَٰهٞ مذ
َ
ِۚٗ أ ُ تََعَََٰل  ٱّللذ ا يُۡۡشُِكونَ  ٱّللذ ن َيۡبَدُؤاْ  ٦٣َعمذ مذ

َ
َوَمن  ۥُثمذ يُعِيُدهُ  ٱۡۡلَۡلقَ أ

َِن  َمآءِ يَۡرزُقُُكم م   وَ  ٱلسذ
َ
َع  ۡرِض  ٱۡۡل ءَِلَٰهٞ مذ

َ
ِۚٗ أ  ﴾٦٤قُۡل َهاتُواْ بُۡرَهََٰنُكۡم إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِۡيَ  ٱّللذ

ها ه آسمانکس کا آن یگردانند؟ می یکچه ]با او[ شرا آنیا الله بهتر است ی)آ [64-59]النمل: 
م و های آن، باغ یلهیرد و برای شما آبی از آسمان فرود آورد، پس به وسکن را خلق یو زم خر 

ست؟ ]نه،[ الله ها معبودی با ید. آیانیه درختانش را بروکار شما نبود کم. یدیانیرو باطراوت
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د آورد ین را قرارگاهی ساخت و در آن رودها پدیه زمکس کا آن ی. نداه آنان قومی منحرفکبل
ودی با الله ا معبیا برزخی گذاشت؟ آیان دو دریها را ]مانند لنگر[ قرار داد، و م وهکو برای آن، 

 -چون وی را بخواند -ه درمانده را ک[ آن  ستکیا ]ی دانند. شترشان نمییه بکهست؟ ]نه،[ بل
دهد؟  ن قرار میین زمینان ایگرداند، و شما را جانش ند، و گرفتاری را برطرف میک اجابت می

ی کهای خشیکیه شما را در تارکس کا آن ی. دیریپذ م پند میکا معبودی با الله هست؟ چه یآ
فرستد؟  گر میش رحمتش بشارتیشاپیه بادها]ی باران زا[ را پکس کد و آن ینما ا راه مییو در

 یکشر [چه ]با اوبرتر ]و بزرگتر[ است از آن معبود برحقا معبودی با الله هست؟ یآ
ه از کس کآورد، و آن  ند و سپس آن را باز میک ه خلق را آغاز میکس کا آن ی. گردانند می

د، ییگو اگر راست می»ا معبودی با الله هست؟ بگو: یدهد؟ آ ن به شما روزی مییآسمان و زم
  .(دیاوریش را بیبرهان خو

دیگری را  آیات فوق داللت واضحی بر رد  مشرکین دارد؛ آنان که در کنار الله 
بسیار روشن و واضح است که  دانند.و او را در عبادت یگانه نمی کنندهم عبادت می

ها آفریدگار و روزی رسان اوست. است. چرا که تن اللهپرستش شایسته و سزاوار 
هر کس که  . غیر  اللهخواهدخیرشان را میست که ضرر را از مردم دور نموده و او
حال اگر این جریان برای همگان روشن خواهد باشد، اختیار هیچ کاری را ندارد. می

َع ﴿ ،شده است، جواب این سوال ءَِلَٰهٞ مذ
َ
ِ أ برای  ،(؟آیا با الله معبودی]دیگر[ هست) ﴾ٱّللذ

)بگو  ﴾قُۡل َهاتُواْ بُۡرَهََٰنُكۡم إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِۡيَ ﴿ :هر انسانی معلوم و مشخص است و آن
 .گویانید(دلیل خویش را ارائه دهید اگر راست

ََكَٓءُفُم ﴿ فرماید:می الله  رََءۡيُتۡم ُۡشَ
َ
ِينَ قُۡل أ ِ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱَّلذ ُروِن َماَذا  ٱّللذ

َ
أ

ْ ِمَن  ۡرِض َخلَُقوا
َ
ٞك ِِف  ٱۡۡل ۡم لَُهۡم ِۡشۡ

َ
َمََٰوَٰتِ أ ِۡنُهۚٗ بَۡل  ٱلسذ َٰ بَي َِنٖت م  ا َفُهۡم لََعَ ۡم َءاَتۡيَنَُٰهۡم كَِتَٰبا

َ
أ

َٰلُِمونَ إِن يَعُِد  د از یبگو: به من خبر ده) [40]فاطر:  ﴾٤٠إَِلذ ُغُروًرا ًضاَبۡعُضُهم َبعۡ  ٱلظذ
ن را یزی از زمیه چه چکد ید؛ به من نشان دهیخوان ه به جای الله میکان خودتان یکشر
لی یه دلکم یا تابی دادهکشان یا به ایاند؟  اری داشتهکها همار[ آسمانکا آنان در ]یاند؟  دهیآفر

ان  .(دهند گر وعده نمییدیکب به یاران جز فرکه ستمک[ خود از آن دارند؟ ]نه،[ بل تی  بر ]حق 
دارد، استناد به اقرار مشرکین نسبت به جریان های قرآن که داللت بر این از روش 

داللت بر  ،آفرینش بندگان توسط اللهبه  آنان اعترافو باشد میت توحید ربوبی  
 .عبادت در  اللهتوحید الوهیت دارد؛ و الوهیت یعنی وجوب یکتا دانستن 
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ۡن َخَلَق ﴿ فرماید:می الله  ِۡلَُهم مذ
َ
َمََٰوَٰتِ َولَئِن َسأ ۡرَض وَ  ٱلسذ

َ
ۚٗ ََلَُقوُلنذ  ٱۡۡل ُ قُۡل  ٱّللذ

ا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  فََرَءۡيُتم مذ
َ
ِ أ َراَدِّنَ  ٱّللذ

َ
ُ إِۡن أ ِ  ٱّللذ ِه َراَدِّن  ۦٓ بُِض   َهۡل ُهنذ َكَِٰشَفَُٰت ُض 

َ
ۡو أ
َ
أ

َُٰت  ۖۡ قُۡل َحۡسِبَ  هِۚۦٗ رَۡحَتِ  بِرَۡحَة  َهۡل ُهنذ ُمۡمِسَك ُ ُ  ٱّللذ ُونَ َعلَۡيهِ َيَتَوَّكذ ِ  [38]الزمر:  ﴾٣٨ٱلُۡمَتَوّك 
قطعًا خواهند گفت: « رده؟کن را خلق یها و زمسی آسمانکچه »و اگر از آنها بپرسی: )
را چه ا آنیای به من برساند؛ آ د، اگر الله بخواهد صدمهینک [ چه تصور می هان»]بگو: « الله.»

ا اگر او رحمتی برای من اراده ینند؛ کی او را برطرف توانند صدمه د، مییخوان به جای الله می
ل کمرا بس است. اهل تو معبود بر حق»بگو: « توانند رحمتش را بازدارند؟ ها میا آنیند آک

  .(نندک ل میکتنها بر او تو
های عقلی است المثلی دلیل، دادن ضرب های قرآن در ارائهیکی دیگر از روش 

و میان خالص کردن  اللهبا  کسی دیگر شریک قرار دادن میان ،که داللت دارد
ی می عبادت برای او فرق وجود دارد. ها درک آن را که عقل گونه آنخواهد به طور حس 

 فرق بسیار است. ،دارند، روشن کند که میان مؤمن و موحد با کافر و مشرک

ُ َضََب ﴿ گوید:معبود برحق چنین   ََكُٓء ُمتََشَِٰكُسوَن َورَُجٗلا  ٱّللذ َمَثٗلا رذُجٗلا فِيهِ ُۡشَ
ِرَُجل  َهۡل يَۡسَتوَِياِن َمَثًٗلۚٗ 

ا ل  ۡفََثُُهۡم ََل َيۡعلَُمونَ  ٱۡۡلَۡمدُ َسلَما
َ
ِۚٗ بَۡل أ الله ) [29]الزمر:  ﴾٢٩ّلِلذ

ت دارند و مردی ک[ او شر تکی  ناسازگار در ]مال یه چند خواجهکمَثلی زده است: مردی است 
ه کرا. ]نه،[ بل اللهاند؟ سپاس سانیکن دو در مَثل یا ایمرد است. آ یکبر ه تنها فرمانکاست 

  .(دانند شترشان نمییب
گوید و در پی آن می دارد.چنین فرق میان آفریدگار و آفریده شده را بیان میهم 
می واجب است که الله استحقاق عبادت را دارد. است که تنها لیو  افقط  را  و بر دو 

 پرستش نماید.

ُرونَ ﴿ خوانیم:در قرآن می فََٗل تََذكذ
َ
ۚٗ أ َفَمن ََيۡلُُق َكَمن َلذ ََيۡلُُق

َ
آیا ) [17]النحل:  ﴾١٧أ

 .(گیریدآفریند؟ آیا پند نمیکه نمی است آفریند همانند کسیذاتی که می

  تایی ندارد:شریک و همیکتا است و  الله
که عقال ممکن این یکی وناگون است.گسبک و روش قرآن در این زمینه متعدد و  

چرا که وجود چند شریک در  نیست برای جهان هستی بیش از یک معبود یافت شود.
های آن، منجر به ویرانی و تباهی جهان ها و نیازگردش آفرینش و رسیدگی به کار

 منافات دارد:  پذیری با کمال الوهیت و ربوبیتاین شریک د.وشهستی می
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َذَ َما ﴿ گوید:قرآن کریم می ُ  ٱَتذ ِۢ  ۥِمن َوََلٖ َوَما ََكَن َمَعهُ  ٱّللذ َهَب ُُكُّ إَِلَٰه َ ا َّلذ َٰه   إِذا ِمۡن إَِل
َٰ َبۡعٖض  ُسۡبَحََٰن  ِ بَِما َخلََق َولََعَٗل َبۡعُضُهۡم لََعَ ا يَِصُفونَ  ٱّللذ الله ) [91]المؤمنون:  ﴾٩١َعمذ

ن بود، قطعًا هر معبودی آنچه را یست، و اگر جز ایرده و با او معبودی نکار نیفرزندی اخت
از  اللهجستند. منزه است  می برتریگر یبرد، و حتمًا بعضی از آنان بر بعضی د ده باخود مییآفر

 .(نندک آنچه وصف می

ا ّلذ  ۥٓ قُل لذۡو ََكَن َمَعهُ ﴿ ای دیگر گوید:آیه ْ َءالَِهةٞ َكَما َيُقولُوَن إِذا  ٱۡلَعۡرِش إََِلَٰ ذِي  ۡبَتَغۡوا
ا ۥُسۡبَحََٰنهُ  ٤٢َسبِيٗلا  ا َكبرِيا ا َيُقولُوَن ُعلُو ا اگر با او »بگو: ) [43-42]اإلسراء:  ﴾٤٣َوتََعَََٰلَٰ َعمذ

 . اوآمدند الهی بود، در آن صورت حتمًا در صدد جستن راهی به سوی صاحب عرش، برمی
ه است و از آنم  .(ند بسی واالتر استیگو چه مینز 

ُ لَۡو ََكَن فِيِهَمآ َءالَِهٌة إَِلذ ﴿ خوانیم:و نیز در قرآن می ۚٗ  ٱّللذ )اگر  [22]األنبياء:  ﴾َلَفَسَدتَا
[ تباه  ن و آسمانی[ جز الله، معبودانی وجود داشت، قطعًا ]زم ن و آسمانی]زم دودر آن
 .شد( می
آفریدگاری دیگر  ،غیر از الله یگانه ،قرآنی این است که مخلوقات یاز دیگر ادله 

کسی دیگر را با او  ،شود در پرستشگونه است چگونه میپس حال که این ندارند.
 همسان و شریک کرد؟!

ۡم َجعَ ﴿ فرماید:می الله
َ
ْ أ ْ َكَخۡلقِهِ  لُوا ََكَٓء َخلَُقوا ِ ُۡشَ َعلَۡيِهۡمۚٗ ُقِل  ٱۡۡلَۡلقُ فَتََشََٰبَه  ۦّلِلذ

 ُ ءٖ وَُهَو  ٱّللذ ِ ََشۡ
َِٰحدُ َخَٰلُِق ُُك  َٰرُ  ٱۡلَو اند  انی پنداشتهیکا برای الله شری) [16]الرعد:  ﴾١٦ٱۡلَقهذ

نش بر آنان مشتبه شده است؟ بگو: ین دو[ آفریجه، ]ایاند و در نت دهینش او آفریه مانند آفرک
  .ار(گانه و قهیزی است، و اوست یننده هر چیالله آفر

  :اثبات نبوت و ارسال پیامبر
 نبوت بر صدق ،رآن کریم آمده است که به داللت عقلقآیات بسیار متعددی در 

این  به صورت خاص داللت دارد. دیگر پیامبران به صورت عام و بر نبوت رسول الله
ه بر را در  که تصدیق نبوت رسول الله . چند آیهاندبسیار قوی و آشکار و واضح ادل 
 کنیم: ذکر می ،است را وی از جانب اللهبعثت  یاثبات کنندهو  دارد

ۢنَبآءِ ﴿ -1
َ
َٰلَِ  ِمۡن أ ُهۡم  ٱۡلَغۡيبِ َٰ يُّ

َ
ََٰمُهۡم أ ۡقَل

َ
يِۡهۡم إِۡذ يُۡلُقوَن أ نُوِحيهِ إََِلَۡ ۚٗ َوَما ُكنَت ََلَ

يِۡهۡم إِۡذ ََيَۡتِصُمونَ  [ از  ن ]جملهیا) [44عمران: ]آل  ﴾٤٤يَۡكُفُل َمۡرَيَم َوَما ُكنَت ََلَ
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های خود را ه آنان قلمک[ وقتی  م، و ]گرنهینک ه به تو وحی میکب است یاخبار غ
رد، نزد آنان یم را به عهده گیسرپرستی مر یکدام کندند تا کاف شی[ میک ]برای قرعه
 .(ردند نزدشان نبودیک ش میکشمکگر یدیکز[ وقتی با ینبودی؛ و ]ن

به صورت مفصل و  را های پیشینپیامبران گذشته و اخبار امتداستان  پیامبر
 یشها را از قوم خوها و سرگذشتکه این خبرراست بیان داشته است؛ حال آن

حتی خبرهایی آورده  از اهل کتاب هم نبود که نزد آنان آموخته باشد. .نیاموخته بود
  شود.نزد خود اهل کتاب یافت نمی ،است که با این تفاصیل

ْ ِمن َقۡبلِهِ ﴿ -2 هُ  ۦَوَما ُكنَت َتۡتلُوا ا ّلذ  ۥِمن كَِتَٰٖب َوََل ََتُطُّ  ۡرتَاَب بَِيِمينَِ ۖۡ إِذا
خواندی و با  ن نمییش از ایتابی را پکچ ی)و تو ه [48]العنكبوت:  ﴾٤٨ٱلُۡمۡبِطلُونَ 

 کشان قطعًا به شیاند نوشتی، و گر نه باطل [ نمی تابیک[ خود ] دست ]راست
 .افتادند( می

قدرت خواندن و  این دلیل بسیار واضح و روشن است؛ چرا که رسول الله
  ت.سای به نام قرآن آورده انوشتن نداشته است و معجزه

ِن َقۡبلِهِ ﴿ -3 ا م  َفَٗل َتۡعقِلُونَ  ۦٓۚٗ َفَقۡد َۡلِۡثُت فِيُكۡم ُعُمرا
َ
ش از یقطعًا پ) [16]يونس:  ﴾١٦أ

 . (د؟ینک ر نمیکا فیام. آ ان شما به سر بردهیآن، روزگاری در م

ْ رَُسولَُهۡم َفُهۡم َلُ ﴿ ۡم لَۡم َيۡعرِفُوا
َ
که پیامبرشان را یا این) [69]المؤمنون:  ﴾٦٩ُمنِكُرونَ  ۥأ

  .(کنند؟! نشناختند، از این رو او را انکار می
روزگاری در میان آنان  زیرا رسول الله این آیات هم دلیل واضح و روشنی است.

داری و صالح بودنش باور امانتگویی، شناختند. به راستخوب میزیسته بود و او را 
خبر دادن از توانستند او را در ونه میگچ دادند. «امین»تا جایی که به او لقب  داشتند.

 بندد؟!دروغ می ، آیا بر اللهگویداو که به مردم دروغ نمی ؛رسالتش تکذیب کنند

َل َعلَۡيَنا َبۡعَض ﴿ -4 قَاوِيلِ َولَۡو َتَقوذ
َ
ِ  ٤٤ٱۡۡل َخۡذنَا ِمۡنُه ب

َ
ُثمذ لََقَطۡعَنا ِمۡنُه  ٤٥ٱَۡلَِمۡيِ َۡل

َحد  َعۡنُه َحَِٰجزِينَ  ٤٦ٱلَۡوتِۡيَ 
َ
ِۡن أ و اگر ]او[ ) [47-44]الحاقة:  ﴾٤٧َفَما ِمنُكم م 

سپس م، یگرفت ها)ی دروغ( بر ما بسته بود، دست راستش را سخت می ای گفته پاره
 .(شد [ او نمی عذاباز از شما مانع ] یکچ یهپس  م،یدرک رگ قلبش را پاره می

هم دلیلی واضح و روشن است. چرا که اگر کسی بخواهد به ادعای نبوت بر  این آیه
کند تا مردم دچار شک و تردید نگشته رسوایش می الله، دروغ ببندد هبندگان الل
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او را در میان مردم  اللهگو باشد و دروغ ،شود یک نبیچگونه میو به اشتباه نیفتند. 
ایم که الله متعال آنان که به دروغ ادعای نبوت ما دیده یاری کرده و قدرت بخشد.

را  شانو کوس رسوایی آنان را دمید و دروغ هشان کردرا، چگونه خوار و ذلیلاند  هکرد
َردی آشکار  برای هر صاحب   نمود.خ 

  از قبرها:اثبات زنده شدن بعد از مرگ و برانگیخته شدن 
به این مهم خبر  هیت. پیامبران االای غیبی اسایمان به روز آخرت، عقیده 
در اثبات این مورد، آیات  اند.مردمان زیادی هم این مسئله را دروغ پنداشته اند.داده

یک نمونه از آن، زنده  های عقلی گوناگون در قرآن کریم موجود است.فراوان به روش
 باشد: می شدن زمین بعد از ریزش باران توسط الله

ُ وَ ﴿ خوانیم:در کالم الهی می  ِيٓ  ٱّللذ رَۡسَل  ٱَّلذ
َ
َِيَٰحَ أ َفُتثرُِي َسَحاباا فَُسۡقَنَُٰه إََِلَٰ بَََلٖ  ٱلر 

ۡحَيۡيَنا بِهِ 
َ
ي ِٖت فَأ ۡرَض مذ

َ
ۚٗ َكَذَٰلَِ   ٱۡۡل )و الله همان ذاتی است  [9]فاطر:  ﴾٩ٱلنُُّشورُ َبۡعَد َمۡوتَِها

نی یزند، و ]ما[ آن را به سوی سرزمیانگ ند؛ پس ]بادها[ ابری را برمیک ه بادها را روانه میک
 [زیز ]نیخم؛ رستایدی[، پس از مرگش زندگی بخش لهین را بدان ]وسیم، و آن زمیمرده راند

 .ن است(یچن

ِيوَُهَو ﴿ َِيَٰحَ يُۡرِسُل  ٱَّلذ ۢا َبۡۡيَ يََدۡي رَۡحَتِهِ  ٱلر  قَلذۡت َسَحاباا ثَِقاَلا ُسۡقَنَُٰه  ۖۦۡ بُۡۡشَ
َ
َٰٓ إَِذآ أ َحِتذ

نَزنۡلَا بِهِ 
َ
ي ِٖت فَأ ۡخرَۡجَنا بِهِ  ٱلَۡمآءَ ِۡلَََلٖ مذ

َ
ِ  ۦفَأ

 مۡ َلَعلذكُ  ٱلَۡمۡوَتَٰ َكَذَٰلَِ  ُُنۡرُِج  ٱثلذَمَرَِٰت  ِمن ُُك 
ُرونَ  رسان  [ رحمتش مژده ش ]بارانیشاپیه بادها را پکاوست  )و [57]األعراف:  ﴾٥٧تََذكذ

م، و از ینی مرده برانیبار را بردارند، آن را به سوی سرزمه ابرهای گرانکگاه فرستد، تا آن می
ز از ینسان مردگان را ]نیم. بدی[برآور کای ]از خا وهیم؛ و از هر گونه میآن، باران فرود آور
 .د(یر شوکه شما متذکم، باشد یساز قبرها[ خارج می

نذَ  تََرى  ۦٓ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ ﴿
َ
ۡرَض أ

َ
نَزنۡلَا َعلَۡيَها  ٱۡۡل

َ
ٓ أ َوَرَبۡتۚٗ إِنذ  ٱۡهََتذۡت  ٱلَۡمآءَ َخَِٰشَعةا فَإَِذا

ِيٓ  ۡحَياَها لَُمۡحِ  ٱَّلذ
َ
ۚٗ أ ءٖ قَِديرٌ  ۥإِنذهُ  ٱلَۡمۡوَتَٰٓ ِ ََشۡ

َٰ ُُك  ِينَ إِنذ  ٣٩لََعَ َءاَيَٰتَِنا ََل يُۡلِحُدوَن ِِفٓ  ٱَّلذ
َفَمن يُۡلَقَٰ ِِف 

َ
ۗۡ أ ٓ ا يَۡوَم  ٱنلذارِ ََيَۡفۡوَن َعلَۡيَنا ِِتٓ َءاِمنا

ۡ
ن يَأ م مذ

َ
ْ  ٱۡلقَِيََٰمةِ  َخرۡيٌ أ َما ِشۡئُتۡم  ٱۡعَملُوا

ه تو کن است یهای او ا گر[ نشانهیو از ]د) [40-39]فصلت:  ﴾٤٠بَِما َتۡعَمُلوَن بَِصريٌ  ۥإِنذهُ 
د و َبرَدَمد. آری، یم به جنبش درآیزینی و چون باران بر آن فروریب فسرده میخشک و ن را یزم

قت، او بر هر یننده مردگان است. در حقک قطعًا زنده د،یه آن را زندگی بخشکهمان ذاتی 
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ا یستند. آیده نیروند بر ما پوش ژ میک ،ات مای[ آ ه در ]فهم و ارائهک. کسانی زی تواناستیچ
د؟ هر یآ خاطر می امت آسودهیه روز قکسی کا یشود بهتر است  ده مینکه در آتش افکسی ک

 .(ناستید بیده چه انجام میه او به آنکد ینکد بیخواه چه می
 اللهتوسط  بندگان ای که دال بر این مسئله است، آفرینش ابتدایی  دیگر آیه 
او سبحانه و تعالی بر  ها و زمین.تر از آن؛ یعنی پدید آوردن آسمانبلکه بزرگ است.

  مند و قادر است.انجام هر چیزی توان

َوِِهَ  ٱۡلعَِظَٰمَ َقاَل َمن يُۡحِ  ۖۥۡ َوَضََب نَلَا َمَثٗلا َونَِِسَ َخۡلَقهُ ﴿ فرماید:می معبود
ِيٓ قُۡل ُُيۡيِيَها  ٧٨َرِميمٞ  ِ َخۡلق  َعلِيمٌ  ٱَّلذ

ةٖٖۖ وَُهَو بُِكل  َل َمرذ وذ
َ
ٓ أ َها
َ
نَشأ
َ
ِي ٧٩أ َجَعَل َلُكم  ٱَّلذ

َِن  َجرِ م  ۡخَضِ  ٱلشذ
َ
ِۡنُه تُوقُِدونَ  ٱۡۡل نُتم م 

َ
ٓ أ ا َفإَِذا َو لَۡيَس  ٨٠نَارا

َ
ِيأ َمََٰوَٰتِ َخلََق  ٱَّلذ  ٱلسذ

ۡرَض وَ 
َ
ن ََيۡلَُق ِمۡثلَُهم  بَََلَٰ وَُهَو  ٱۡۡل

َ
َٰٓ أ َٰقُ بَِقَِٰدر  لََعَ ۡمُرهُ  ٨١ٱۡلَعلِيمُ  ٱۡۡلَلذ

َ
ٓ أ َما   ۥٓ إِنذ

َ
ٓ أ ا   ً َراَد َشۡي إَِذا

ن َيُقوَل َلُ 
َ
ِيفَُسۡبَحََٰن  ٨٢ُفن َفَيُكونُ  ۥأ ِ  ٱَّلذ ءٖ ِإَوََلۡهِ  ۦبَِيِده ِ ََشۡ

َملَُكوُت ُُك 
رد؛ گفت: چه کنش خود را فراموش یو برای ما َمَثلی آورد و آفر) [83-78]يس:  ﴾٨٣تُرَۡجُعونَ 

ه کسی کبگو: همان  بخشد؟ زندگی می ،ده استین پوسیه چنکها را ن استخوانیسی اک
تان در یه براکاو نشی داناست. همی[ آفر ه به هر ]گونهکد آورد و اوست یبار آن را پد نینخست

-ه آسمانکسی کا ی. آدیافروز ازتان افتد[ آتش مییه از آن ]چون نکدرخت سبزفام اخگر نهاد 

ننده دانا. چون یوست آفرند؟ آری، ایافریها به ]باز[ مانند آنکست یده توانا نین را آفریها و زم
شود.  [ موجود می درنگ ؛ پس ]بی«باش»د: یگو ه میکن بس یارش اکد، یزی اراده فرمایبه چ

زی در دست اوست، و به سوی اوست یوت هر چکه ملکاست آن ذاتی  کوهمند و[ پاکپس ]ش
 .(دیشو ده مییه بازگردانک

ها یا سالها ماه ،هاهفتهتحرک است بنگر که بی یامدی افتاده که شبیه جبه دانه
گاه که در شکم زمین جای گرفت و بدو آب نوشانیده شد، روح آن رها شده است.

های متمادی آب و علف سال بی شود. یا زمین خشکزندگی و حرکت در او دمیده می
پاید که آب باران او را به تکان وا داشته و از او علف رها شده افتاده است؛ دیری نمی

  رویاند.می
ی چشمی تپد، گوشهتازه مانده و نبض حیاتش می ،به درخت سبزفام که با آب 

بلعد. این آتش سوزان است که با آب و تش او را میبینداز که چون خشک گردد، آ
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 یبسیارآفرینندهمند و منزه است آید. پس شکوهدرخت، از در مخالفت برمی طراوت  
  مند است.دانایی که بر هر چیز غالب و توان

 ؟!!کندها بعد از مرگ او را ناتوان و درمانده میحال آیا برانگیختن جسم

ِيوَُهَو ﴿ چنین گوید: الله  ْ  ٱَّلذ ۡهَوُن َعلَۡيهِ   ۥُثمذ يُعِيُدهُ  ٱۡۡلَۡلقَ َيۡبَدُؤا
َ
]الروم:  ﴾وَُهَو أ

ار[ بر او کن ]یو ا د؛ینما د مییآغازد و باز آن را تجدنش را مییه آفرکو اوست آن ذاتی ) [27
  .(تر استآسان

َو لَۡيَس ﴿ فرماید:می الله 
َ
ِيأ َمََٰوَٰتِ َخَلَق  ٱَّلذ ۡرَض وَ  ٱلسذ

َ
ن ََيۡلَُق  ٱۡۡل

َ
َٰٓ أ بَِقَِٰدر  لََعَ

َٰقُ ِمۡثلَُهم  بَََلَٰ وَُهَو  ده توانا ین را آفریها و زمه آسمانکا ذاتی یآ) [81]يس:  ﴾٨١ٱۡلَعلِيمُ  ٱۡۡلَلذ
 .(ننده دانایند؟ آری، اوست بسیارآفریافریها بمانند آنه ]باز[ کست ین

نذ ﴿
َ
ْ أ َو لَۡم يََرۡوا

َ
َ أ ِي ٱّللذ َمََٰوَٰتِ َخلََق  ٱَّلذ ۡرَض وَ  ٱلسذ

َ
ن  ٱۡۡل

َ
َٰٓ أ ۡلقِِهنذ بَِقَِٰدر  لََعَ

َولَۡم َيۡۡعَ ِِبَ
ۚٗ إِنذهُ  ٱلَۡمۡوَتَٰ  ُُيۡـ َِي  ءٖ قَِديرٞ  ۥبَََلَٰٓ ِ ََشۡ

َٰ ُُك  ه آن معبود کاند  مگر ندانسته) [33اف: ]األحق ﴾٣٣لََعَ
تواند مردگان را  د؛ مییها درمانده نگرددن آنیده و در آفرین را آفریها و زمه آسمانکبرحقی 

 .(ز تواناستیه بر همه چکند؟ آری، اوست کز[ زنده ی]ن
هدف ما به شمار  است. گوناگونبسیار  ،بیان آیات در این باب بس فراوان و اسلوب   

 ن شد، کفایت است.اچه بیدر آنلذا  1آیات نیست آوردن

  :الله برای اثبات صفات و افعال
را سزاوار و  الله این است که فقط ،الهی در بیان صفات و افعال   رآناز اسلوب ق 

های و ویژگی و از هر عیب و نقص دانسته و تام  تمام ی صفات و افعال کاملشایسته
  داند.ا میپاک و مبر   مخلوقین

لِۡسنَُتُهُم ﴿ در قرآن آمده است: 
َ
ِ َما يَۡكرَُهوَنۚٗ َوتَِصُف أ نذ  ٱۡلَكِذَب َوَيۡجَعلُوَن ّلِلذ

َ
أ

نذ لَُهُم  ٱۡۡلُۡسَِنَٰ  لَُهُم 
َ
ۡفَرُطونَ  ٱنلذارَ ََل َجَرَم أ نذُهم مُّ

َ
ه خوش کزی را ی)و چ [62]النحل:  ﴾٦٢َوأ

و از آن  یک[ ن ه ]سرانجامکند ک پردازی می زبانشان دروغدهند، و  دارند، برای الله قرار می نمی
 .(شوندمیش فرستاده یه آتش برای آنان است و به سوی آن پکشان است. حقًا یا

                                                            

های قرآنی در اثبات  حرکت ، در آن دیگر روش526 – 521ص  1تفسیر مفاتیح الغیب رازی، ج  -1
 به سوی سرای محشر، معاد و برانگیخته شدن بعد از مرگ، بیان شده است. 



 های کلیدی منهج سلفی ویژگی    82

ی اعتقاد فاسد مشرکین را رد کرده و الله   اعتقاداترا از  این آیه به صورت کل 
مشرکین به وی نسبت  ف بوده ولکه با صفات تعریف شده در قرآن و سنت مخا باطلی
  داند.یپاک و مبرا م ،دادندمی
ه دارد و را از آن اللهمضمون و فحوای آیه این است که   چه در شأن او نیست منز 

  .های کمال توصیف نمایدوی را به تمام ویژگی

ِ ﴿ فرماید:می الله  ا يَۡشَتُهونَ  ۥُسۡبَحََٰنهُ  ٱۡۡلََنَٰتِ َوَيۡجَعلُوَن ّلِلذ َ  ٥٧َولَُهم مذ ِ ِإَوَذا بُۡش 
 ِ َحُدُهم ب

َ
نَثَٰ أ

ُ
ا وَُهَو َكِظيمٞ  ۥَظلذ وَۡجُههُ  ٱۡۡل ََٰرىَٰ ِمَن  ٥٨ُمۡسَود ا َ بِهِ  ٱۡلَقۡومِ َيَتَو ِ  ۦٓۚٗ ِمن ُسوٓءِ َما بُۡش 
ُيۡمِسُكهُ 

َ
هُ  ۥأ ۡم يَُدسُّ

َ
َٰ ُهون  أ

َاِب  ِِف  ۥلََعَ ََل َسآَء َما َُيُۡكُمونَ  ٱلَتُّ
َ
ِيَن ََل يُۡؤِمُنوَن  ٥٩أ لَِّلذ

 ِ وۡءِٖۖ َمَثُل  ٱٓأۡلِخَرةِ ب ِ  ٱلسذ َٰ   ٱلَۡمَثُل َوّلِلذ لَۡعَ
َ
و برای ) [60-57]النحل:  ﴾٦٠ٱۡۡلَِكيمُ  ٱۡلَعزِيزُ َوُهَو  ٱۡۡل

دهند[.  ل دارند ]قرار مییچه را مپندارند. منزه است او. و برای خودشان آن دخترانی می للها
ه خشم کگردد، در حالی  اه مییاش س ، چهرهی دختر داده شودمژدهی از آنان یکبه و هر گاه 
له ]خود[ روی یچه بدو بشارت داده شده، از قبخورد. از بدی آن [ خود را فرو می ]و اندوه

نند. ک ند؟ وه چه بد داوری میکپنهانش  کا در خایا او را با خواری نگاه دارد، یپوشاند. آ می
است، و الله ن وصف از آن  یمان ندارند، و بهتریه به آخرت اکی است سانکوصف زشت برای 
 .(مکیاوست ارجمند ح

چرا که آنان  دارد.را بیان می ی دیگر از این آیات بطالن  عبادت غیراللهنمونه 
ها با الوهیت و سزاواری عبادت شدن و این ویژگی اند.موصوف به عجز و نقص و ناتوانی

  منافات دارد.

َٰهِيَمۚٗ إِنذهُ  ٱۡلِكَتَٰبِ ِِف  ٱۡذُكرۡ وَ ﴿ فرماید:می الله ا نذبِيًّا ۥإِبَۡر يقا ِ بِيهِ  ٤١ََكَن ِصد 
َ
إِۡذ قَاَل ِۡل

بَِت لَِم َتۡعُبُد َما ََل يَۡسَمُع َوََل ُيۡبِۡصُ َوََل ُيۡغِِن َعنَ  َشۡي 
َ
أ بَِت إِّن ِ قَۡد َجآَءِّن  ٤٢ا  ا َيَٰٓ

َ
أ َيَٰٓ

تَِ  فَ  ٱۡلعِۡلمِ ِمَن 
ۡ
ا ٱتذبِۡعِِنٓ َما لَۡم يَأ ا َسوِي ا ۡهِدَك ِصَرَٰطا

َ
تاب از کن یو در ا) [43-41]مريم:  ﴾٤٣أ

پدر جان، چرا »چون به پدرش گفت:  گوی بود.ار راستیامبری بسیرا او پیابراهیم یاد کن، ز
به پرستی؟ ای پدر،  ند میک زی را دور نمییند و از تو چیب شنود و نمی ه نمیکزی را یچ

روی یامده است. پس، از من پیه تو را نک[ آمده  قی به دستیراستی مرا از دانش ]وحی، حقا
  .(میت نماین تا تو را به راهی راست هداک
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 های عقلی در قرآن کریم: ضرب المثل
ها را های عقلی استناد کرده و آن به ضرب المثل و منکرین قرآن برای رد  مخالفین 

ه دارد.عرضه می  ی مدرک و برهان است.ارائه برایی بسیار قوی این نوع بیان از ادل 
 قرآن در جاهای فراوانی به این مسئله پرداخته است: 

ۡبَنا لِلنذاِس ِِف َهََٰذا ﴿ خوانیم:مثاًل در قرآن می  ِ َمَثٖل لذَعلذُهۡم  ٱۡلُقۡرَءانِ َولََقۡد َضَ
ِمن ُُك 

ُرونَ  ه آنان کم، باشد ین قرآن از هر گونه مَثلی برای مردم آوردیو در ا) [27]الزمر:  ﴾٢٧َيَتَذكذ
  .(رندیپندگ
های بخواهند در آن تدبر کرده و بیندیشند، مثال که پس در قرآن برای کسانی 

نیاز و های کالمی بیبا این وجود دیگر مردم از رجوع به روش فراوانی زده شده است.
تر تر، بهتر و کاملاند ، خالصهمتکلمین ذکر کردهرا چه آن ،قرآن نهایت خودکفایند.
 آورده است.

ُ ﴿ فرماید:الله متعال می  ِيٓ  ٱّللذ نَزَل  ٱَّلذ
َ
ِ  ٱۡلِكَتََٰب أ الله ) [17]الشورى:  ﴾ٱلِۡمزَياَنۗۡ وَ  ٱۡۡلَق ِ ب

ی حق قرآن مصدر و سرچشمه .(را به حق فرود آورد میزانتاب و که کهمان ذاتی است 
کسی نپندارد که  همان عدل و دادی است که قرآن آن را آورده است. ،و میزان ؛است

دنبال حق و عدل به  که هر کس چنین.شود و عدل نیز همحق در غیر  قرآن یافت می
ر نماید.می   گردد بر اوست که به قرآن بازگردد و در آن بیندیشد و تدب 

َٰفِرِينَ فََٗل تُِطِع ﴿ فرماید:و می  ا ۦَوَجَِٰهۡدُهم بِهِ  ٱۡلَك ا َكبرِيا  [52]الفرقان:  ﴾٥٢ِجَهادا
 .ن، و با قرآن با آنان به جهادی بزرگ بپرداز(کافران اطاعت مک)پس، از 

، قرآن در دعوت به سوی الله به کارگیریاین آیه نص روشن و واضحی در  
 و انکار   گمراهان انحراف   ،های مشکوکانسان ابهام   بر یبطالنمحقق نمودن حق و خط 

ه و رد  ابهام از آن بیان شده است ،در این کتاب است. منکرین  .1عقاید همراه با ادل 

ۡفَنا ِِف َهََٰذا ﴿ در قرآن آمده است:  ِ َمَثٖل  َوََكَن  ٱۡلُقۡرَءانِ َولََقۡد ََصذ
لِلنذاِس ِمن ُُك 

نَسَٰنُ  ءٖ َجَدَلا  ٱۡۡلِ ۡفََثَ ََشۡ
َ
ن قرآن، برای مردم از هر یو به راستی در ا) [54]الكهف:  ﴾٥٤أ

 .(ز سر  جدال داردیش از هر چیم، و انسان بیگونه َمَثلی آورد

                                                            

، به نقل از تفسیر امام الجزائری 150 – 149الحدیث و السنة، مصطفی حلمی، ص  منهج علماء -1
 .429و  421، ص السلفی عبدالحمید بن بادیس
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ِ ﴿ و نیز:  ِجۡئَنََٰ  ب
تُونََ  بَِمَثل  إَِلذ

ۡ
ۡحَسَن َتۡفِسرًيا ٱۡۡلَق ِ َوََل يَأ

َ
)و  [33]الفرقان:  ﴾٣٣َوأ

 .آوریم( می را برای توکه ما حق را و نیکوترین تفسیر آورند، مگر آن نمی هیچ َمَثلی بر ضد تو
سخنی هزگز کیشانشان مشرکین و هم منظور این آیه چنین است: ای محمد 

 نابجایی اند و یا اعتراضآن در هم آمیختهو باطلی را با اند  هکه آن را آراسته و زینت داد
اطل بآوریم که که ما سخنی حق و درست میآورند مگر این، برایت نمیرااند  هنمود که
شکند. و در بیان بسی راند و ابهامشان را نابود کرده و اعتراضشان را میرا می آنان

  .1باشدتر میبهتر و مفصل
آورد که ن مؤمن موحد و مشرک کافر مثالی حسی میابرای فرق می ،به عنوان مثال

 کند: عقل آن را درک می

ِۡن ﴿ :گویدچنین می الله  َثٗلا م  ا َضََب لَُكم مذ ِن مذ نُفِسُكۡمۖۡ َهل لذُكم م 
َ
أ

نُتۡم فِيهِ َسَوآءٞ ََتَافُوَنُهۡم َكِخيَفتُِكۡم 
َ
ََكَٓء ِِف َما َرزَۡقَنَُٰكۡم فَأ ِن ُۡشَ يَۡمَُٰنُكم م 

َ
َملََكۡت أ
نُفَسُكۡمۚٗ 

َ
چه به شما ا در آنی]الله[ برای شما از خودتان َمَثلی زده است: آ) [28]الروم:  ﴾أ

طور د و همانی[ مساوی باش ه در آن ]مال با همکد یتان دارنی از بردگانایکم شریا روزی داده
ات خود را برای مردمی یگونه، آنید؟ ایم داشته باشیها بد از آنیم داریگر بیدیکه شما از ک
 .(مینک ان مییل بیشند، به تفصیاند ه میک

ُ َضََب ﴿ و:  ِرَُجل  َهۡل  ٱّللذ
ا ل  ََكُٓء ُمتََشَِٰكُسوَن َورَُجٗلا َسلَما َمَثٗلا رذُجٗلا فِيهِ ُۡشَ

ۡفََثُُهۡم ََل َيۡعلَُمونَ  ٱۡۡلَۡمدُ يَۡسَتوَِياِن َمَثًٗلۚٗ 
َ
ِۚٗ بَۡل أ الله مَثلی زده است: ) [29]الزمر:  ﴾٢٩ّلِلذ

 یکبر تنها فرمان هکت دارند و مردی است که چند خواجه ناسازگار در او شرکمردی است 
 .(دانند شترشان نمییه بکرا. ]نه،[ بل ند؟ سپاس اللهاسانیکن دو در مَثل یا ایمرد است. آ

ُ وَ ﴿ ی:و آیه َٰ َبۡعٖض ِِف  ٱّللذ َل َبۡعَضُكۡم لََعَ ِۡزِق  فَضذ ِينَ َفَما  ٱلر  ِي رِۡزقِِهۡم  ٱَّلذ لُواْ بَِرآد  ِ فُض 
فَبِنِۡعَمةِ 

َ
ۚٗ أ يَۡمَُٰنُهۡم َفُهۡم فِيهِ َسَوآٌء

َ
َٰ َما َملََكۡت أ ِ لََعَ الله بعضی ) [71]النحل:  ﴾٧١ََيَۡحُدونَ  ٱّللذ

اند، روزی   افتهیه فزونی کسانی کگر برتری داده است. ویاز شما را در رزق و روزی بر بعضی د
ار کرا ان اللها باز نعمت یدهند تا در آن با هم مساوی باشند. آ خود نمی زیردستانخود را به 

 .(نند؟ک می

                                                            
 قبلی. -1
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ُ ۞َضََب ﴿ ی دیگر:آیه زَۡقَنَُٰه ِمنذا  ٱّللذ ءٖ َوَمن رذ َٰ ََشۡ ۡملُوَكا َلذ َيۡقِدُر لََعَ ا مذ َمَثًٗل َعۡبدا
ا وََجۡهًراۖۡ َهۡل يَۡسَتوُ  ا َفُهَو يُنفُِق ِمۡنُه ِس ا ۡفََثُُهۡم ََل  ٱۡۡلَۡمدُ  ۥَنۚٗ رِۡزقًا َحَسنا

َ
ِۚٗ بَۡل أ ّلِلذ

ُ َوَضََب  ٧٥َيۡعلَُمونَ  َحُدهُ  ٱّللذ
َ
 رذُجلَۡۡيِ أ

َٰ َمَثٗلا ءٖ وَُهَو َُكٌّ لََعَ َٰ ََشۡ بَۡكُم ََل َيۡقِدُر لََعَ
َ
ٓ أ َما

 ِ ُمُر ب
ۡ
رۡي  َهۡل يَۡسَتوِي ُهَو َوَمن يَأ

ِت ِِبَ
ۡ
ههُّ ََل يَأ ِ ۡيَنَما يُوَج 

َ
َُٰه أ َٰ ِصَرَٰٖط  ٱۡلَعۡدلِ َمۡولَى َوُهَو لََعَ
ۡسَتقِيمٖ  اری از او کچ یه هکد یرخرای است َز  زند: بنده الله َمَثلی می) [76-75]النحل:  ﴾٧٦مُّ
م، و او از آن ]روزی[ در یا و دادهیکه به وی از جانب خود روزی نکسی کا ]او[ با ید. آیآ برنمی

شترشان یه بک. ]نه،[ بلالله است شایسته سان است؟ سپاسیکند ک ار انفاق میکنهان و آش
اری از او کچ یاست و هی از آنها الل یکه کزند: دو َمردند  گر[ میی. و الله َمَثلی ]ددانند نمی

ری به همراه یفرستد خ ه او را میکباشد. هر جا  می خویش د و او سربار  آقاییآ برنمی
سان یک ،دهد و خود بر راه راست است ه به عدالت فرمان میکسی کا او با یآورد. آ نمی

 .(است؟

  قیاس در قرآن کریم:
های لی با به کارگیری روشهای قرآن بر رد  مخالفین، آوردن دالیل عقاز دیگر روش

  قیاسی است.
مثل و فرق میان دو چیز مختلف را نام توان، مساوات میان دو همجمله می آناز 
  برد.

َفَنۡجَعُل ﴿ فرماید:می الله 
َ
َما َلُكۡم َكۡيَف  ٣٥ٱلُۡمۡجرِِمۡيَ كَ  ٱلُۡمۡسلِِمۡيَ أ

م داد؟ شما یاران قرار خواهکچون بدبرداران را ا فرمانیپس آ) [36-35]القلم:  ﴾٣٦َُتُۡكُمونَ 
 .(د؟ینک را چه شده؟ چگونه داوری می

ۡم ََنَۡعُل ﴿ گوید:چنین میهم 
َ
ِينَ أ ْ  ٱَّلذ ْ وََعِملُوا َٰلَِحَٰتِ َءاَمُنوا ِِف  ٱلُۡمۡفِسِدينَ كَ  ٱلصذ

ۡرِض 
َ
ۡم ََنَۡعُل  ٱۡۡل

َ
ارِ كَ  ٱلُۡمتذقِۡيَ أ ه ایمان آورده و کسانی را کا ]مگر[ ی) [28]ص:  ﴾٢٨ٱۡلُفجذ

زگاران را چون یا پرهیم، یگردان ن مییاند، چون مفسدان در زم ردهکسته یارهای شاک
 .(م؟یده اران قرار میکدیپل

ۡعَمَٰ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي ﴿ ی:و آیه
َ
ُرونَ  ٱۡۡلَِصرُيۚٗ وَ  ٱۡۡل فََٗل َتَتَفكذ

َ
بگو: آیا ) [50]األنعام:  ﴾٥٠أ

 .(اندیشید؟؟ آیا نمیاستکور و بینا یکسان 
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 در قرآن کریم:  بحث و مناظره
در چنین هم؛ باشدمی مندی بر آنجدل در لغت به معنای مناظره قوی و توان 

 باشد.مجادله هم به معنای مناظره می. گویند جدالرا،  مقابل دلیل، دلیل آوردن
 به هیچ قومی جدل داده: )«اْلدل قوم إَّل ضلوا ما أويت»و در حدیث آمده است:  

ی باطل به قصد منظور از جدل در این حدیث، مناظره (.راه شدندکه گمنشد، مگر این
 باشد. اما اگر به نیت اظهار حق باشد، ستودنی و بجا است.ی بر شخص مقابل میغلبه

ِ ﴿ :به دلیل فرموده الله  ۡحَسُنۚٗ  ٱلذِِت َوَجَِٰدلُۡهم ب
َ
و با آنان به ) [125]النحل:  ﴾ِِهَ أ

 .(وتر است مجادله نماییکه نک[  ای وهی]ش
آید که با نگاهی به لفظ )جدل( و مشتقات آن در قرآن مجید، چنین به دست می 

  باشند.می و ستوده شده شرعی ،ها نکوهیده وبرخی دیگر جایزبرخی از جدل

و دفاع از حق  جدل مشروع و مباح آن است که در مسیر دعوت به سوی الله 

إََِلَٰ َسبِيِل َرب َِ   ٱۡدعُ ﴿ دهد:را چنین مورد خطاب قرار می رسولش الله صورت گیرد.
 ِ ِ  ٱۡۡلََسَنةِٖۖ  ٱلَۡموِۡعَظةِ وَ  ٱۡۡلِۡكَمةِ ب ۡحَسُنۚٗ  ٱلذِِت َوَجَِٰدلُۡهم ب

َ
مت و اندرز ک)با ح [125]النحل:  ﴾ِِهَ أ

این  .وتر است مجادله نمای(یکه نک[  ای وهین و با آنان به ]شکو به راه پروردگارت دعوت یکن
 نوع جدل شرعی و ستودنی است و شرایطش عبارتند از:

ی باشد که شریعت آن را آورده است -1  د.دا دعوتآن به باید و  ؛برای دفاع از حق 
ه -2  ی آن دو باشد.باید مطابق با کتاب الله و سنت و ادل 

ِ  ٱۡدعُ ﴿ فرماید:می الله  حق. به هر کس  یعنی با بیان   ﴾ٱۡۡلِۡكَمةِ إََِلَٰ َسبِيِل َرب َِ  ب

ه برای کسی  ﴾ٱۡۡلََسَنةِٖۖ  ٱلَۡموِۡعَظةِ وَ ﴿ ی قرآن و سنت خواهان شناخت آن است.که با ادل 

گاهانه نافرمانی الله را می َوَجَِٰدلُۡهم ﴿ او را به الله و روز قیامت تذکر داد. ، بایدکندکه آ
 ِ ۡحَسُنۚٗ  ٱلذِِت ب

َ
  اند.که کافر و مشرک این بخش از آیه در حق  سرکشان لجوجی است ﴾ِِهَ أ

با حق، مخالف با دالیل کتاب الله و  ی مخالف  در مقابل این جدل و مناظره، مناظره 
یل گیرد و دالهرگز به خاطر الله صورت نمی سنت قرار دارد که نکوهیده و مردود است.

جز تعارض خویش،  برای دفاع از باطل  گر مناظره این مناظره از قرآن و حدیث نیست.
  رویارویی با حق که توسط شرع آمده است هدف دیگری ندارد.و 

 :کند عبارتند ازجدل را به دلیل مخالفت با حق مذمت کرده و نکوهش میآیاتی که 
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﴿ ِ َِٰطلِ َوَجََٰدلُواْ ب َٰ َخۡذُتُهۡمۖۡ فََكۡيَف ََكَن ِعَقابِ  ٱۡۡلَقذ َِلُۡدِحُضواْ بِهِ  ٱۡل
َ
و ) [5]غافر:  ﴾٥فَأ

چگونه بود نند. پس آنان را فرو گرفتم؛ کمال یقت را با آن پایتا حق به باطل جدال نمودند
 .(فر من؟کی

ِينَ َوُيَجَِٰدُل ﴿ ِ  ٱَّلذ  ب
ْ َِٰطلِ َفَفُروا َٰ ْ بِهِ  ٱۡل ۖۡ َِلُۡدِحُضوا ْ وَ  ٱۡۡلَقذ َُذٓوا نِذُرواْ  ٱَتذ

ُ
ٓ أ َءاَيَِِٰت َوَما

ا له آن، ینند تا به وسک می اند، به باطل مجادله افر شدهکه کسانی ک)و  [56]الكهف:  ﴾٥٦ُهُزوا
 .(خند گرفتندشیاند به ر م داده شدهیهای من و آنچه را ب مال گردانند، و نشانهیحق را پا

ِ َمن يَُجَِٰدُل ِِف  ٱنلذاِس َوِمَن ﴿ نرِيٖ  ٱّللذ ى َوََل كَِتَٰٖب مُّ و  8]الحج:  ﴾بَِغرۡيِ ِعۡلٖم َوََل ُهدا
تاب کچ رهنمود و یه چ دانش و بییالله بدون هه در باره کسی است ک)و از مردم  [20لقمان: 
 .(پردازد می گری به مجادلهروشن

ِ َمن يَُجَِٰدُل ِِف  ٱنلذاِس َوِمَن ﴿ رِيدٖ  ٱّللذ )و  [3]الحج:  ﴾٣بَِغرۡيِ ِعۡلٖم َوَيتذبُِع ُُكذ َشۡيَطَٰٖن مذ
روی یشی پکطان سرینند و از هر شک چ علمی مجادله مییبرخی از مردم در باره الله بدون ه

 .ند(ینما می

ِ َما يَُجَِٰدُل ِِفٓ َءاَيَِٰت ﴿ ِينَ إَِلذ  ٱّللذ ْ  ٱَّلذ دند یفر ورزکه کی یها )جز آن [4]غافر:  ﴾َفَفُروا
 .ند(ک زه نمییات الله ستی[ در آ سیک]

ِينَ ﴿ ِ يَُجَِٰدلُوَن ِِفٓ َءاَيَِٰت  ٱَّلذ َُٰهۡمۖۡ  ٱّللذ تَى
َ
ه در باره کسانی ک) [35]غافر:  ﴾بَِغرۡيِ ُسۡلَطَٰن  أ

 .(نندک ه برای آنان آمده باشد مجادله میکدلیلی بدون الله، ات یآ

لَۡم تََر إََِل ﴿
َ
ِينَ أ ِ يَُجَِٰدلُوَن ِِفٓ َءاَيَِٰت  ٱَّلذ فُونَ  ٱّللذ َٰ يُۡۡصَ ّنذ

َ
سانی را کا یآ) [69]غافر:  ﴾٦٩أ

 .(اند؟جا منحرف شدهکای تا  دهینند ندک ات الله مجادله مییه در آک

َما يَُساقُوَن إََِل  ٱۡۡلَق ِ يَُجَِٰدلُونََ  ِِف ﴿ نذ
َ
َ َكأ  ﴾٦َوُهۡم يَنُظُرونَ  ٱلَۡمۡوتِ َبۡعَد َما تَبَۡيذ

ه آنان را کی ینند. گوک مجادله می -دیه روشن گردکبعد از آن –با تو در باره حق ) [6]األنفال: 
 .(نگرند [ می شان ]بدانیرانند و ا به سوی مرگ می

َٰٓ إِ ﴿ ِينَ َذا َجآُءوَك يَُجَِٰدلُونََ  َيُقوُل َحِتذ َسَِٰطرُي  ٱَّلذ
َ
ٓ أ لِۡيَ َفَفُرٓواْ إِۡن َهََٰذآ إَِلذ وذ

َ
 ﴾٢٥ٱۡۡل

دند، یفر ورزکه کسانی کنند، ک ند و با تو جدال مییآ ه وقتی نزد تو میکجا تا آن) [25]األنعام: 
 .(«ستیان نینیشیهای پ زی جز افسانهی[ چ تابکن ]یا»ند: یگو می

 : اند، عبارتکندنکوهش می که برای وجه الله نیستبه دلیل اینجدل را آیاتی که 
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﴿ ِ َِٰطلِ َوَجََٰدلُواْ ب َٰ َخۡذُتُهۡمۖۡ فََكۡيَف ََكَن ِعَقابِ  ٱۡۡلَقذ َِلُۡدِحُضواْ بِهِ  ٱۡل
َ
و ) [5]غافر:  ﴾٥فَأ

ا یفرو گرفتم؛ آ نند. پس آنان راکمال یقت را با آن پای[ باطل جدال نمودند تا حق لهیبه ]وس
 .(فر من؟کی]دیدی[ چگونه بود 

ِينَ َوََل تَُجَِٰدۡل َعِن ﴿ نُفَسُهۡمۚٗ  ٱَّلذ
َ
شتن یه به خوکسانی ک)و از  [107]النساء:  ﴾ََيَۡتانُوَن أ

 .ن(کنند دفاع مک انت مییخ

ِ َمن يَُجَِٰدُل ِِف  ٱنلذاِس َوِمَن ﴿ رِيدٖ  ٱّللذ و ) [3]الحج:  ﴾٣بَِغرۡيِ ِعۡلٖم َوَيتذبُِع ُُكذ َشۡيَطَٰٖن مذ
روی یشی پکطان سرینند و از هر شک چ علمی مجادله مییبرخی از مردم در باره الله بدون ه

 .(ندینما می

َيَِٰطۡيَ ِإَونذ ﴿ ۡوَِلَآئِِهۡم َِلَُجَِٰدلُوُكۡمۖۡ  ٱلشذ
َ
قت، یو در حق) [121]األنعام:  ﴾ََلُوُحوَن إََِلَٰٓ أ

 .(ندیزه نماینند تا با شما ستک ها به دوستان خود وسوسه میطانیش

ِينَ إِنذ ﴿ ِ يَُجَِٰدلُوَن ِِفٓ َءاَيَِٰت  ٱَّلذ ا  ٱّللذ َُٰهۡم إِن ِِف ُصُدورِهِۡم إَِلذ كِۡبٞ مذ تَى
َ
بَِغرۡيِ ُسۡلَطَٰن  أ

َٰلِغِيهِ   َٰ ِ شان یه دلیلی براکآن بی -های الله  هه در باره نشانکقت، آنان یدر حق) [56]غافر:  ﴾ُهم ب
ه کی یست آنان به آن ]بزرگیی نینماشان جز بزرگها زند در دلیخ به مجادله برمی -دآمده باش

 .(رسندنمیش را دارند[ یآرزو
 ی مجادالتالهی با اقوام خویش داشنتد، در زمره پیشین مناظراتی که پیامبران 

هایی که چنین مناظرات و جدالهم نموده است.ها را تأیید که شریعت آن است،حقی 
  .باشدمیبا کفار و مشرکین داشته است از این دسته  رسول الله

که به مجادله و مناظره امر شده است، اند حال آنبعضی از متکلمین گمان کرده 
 .؛ این حرف درست نیستستاآموزش و یادگیری علم کالم جواز این امر دلیل بر 

آنان هرگز علم کالم  شود.ی انبیاء پیشین فهمیده میآن از روش و برنامهباطل بودن 
اصاًل و ابدًا  و پیامبر ما محمد عربی را نیاموختند و هرگز به دنبال آن هم نرفتند.

هرگز اصطالحات و روش  ،های خویش با کفار و مشرکین نگاریها و نامهدر گفتمان
عملکرد تمام انبیاء علیهم الصالة و السالم چنین  لذا از است. متکلمین را به کار نبرده

و مناظرات متکلمین شرع با جدال شود که جدل و مناظرات مورد نظر  یبرداشت م
  فرق دارد و مخالف آن است و از اصطالحات آنان هم بسیار دور است.
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  آیاتی که دال بر مناظرات پیامبران الهی است:
﴿ ْ ۡفََثَۡت  َناَجََٰدِۡلَ  قَدۡ  َيَُٰنوحُ  قَالُوا

َ
ای نوح، واقعًا با ما »گفتند: ) [32: هود] ﴾ِجَدَٰنَلَا فَأ

  .(ردیک[ جدال  ار ]همیردی و بسکجدال 

َٰهِيَم ﴿ ا َذَهَب َعۡن إِبَۡر ۡوعُ فَلَمذ ىَٰ وََجآَءتُۡه  ٱلرذ  [74]هود:  ﴾٧٤يَُجَِٰدنُلَا ِِف قَۡوِم لُوط   ٱۡلبُۡۡشَ
د، در باره قوم لوط با ی[ به او رس شد و مژده ]فرزنددار شدن برطرفم یپس وقتی ترس ابراه)

 .(ردک [ چون و چرا می ما ]به قصد شفاعت

نُتۡم َوَءابَآؤُُفم﴿
َ
ٓ أ ۡيُتُموَها ۡسَمآٖء َسمذ

َ
تَُجَِٰدلُونَِِن ِِفٓ أ

َ
-)آیا در مورد اسم [71]األعراف:  ﴾أ

 .کنید(جدال میمن با ید، گذاری کردهها را نامهای که خود و پدرانتان آن
 : به این مضمون آمده استآیاتی  اما در مورد جدال در عهد رسول الله

ُؤََلٓءِ َجََٰدِۡلُۡم َعۡنُهۡم ِِف ﴿ نُتۡم َهَٰٓ
َ
أ ةِ َهَٰٓ ۡنَيا ٱۡۡلََيوَٰ هان، شما همانان ) [109]النساء:  ﴾ٱَلُّ

 .(دیردکداری شان جانبیا از ایه در زندگی دنکد یهست

ُ ِإَون َجََٰدلُوَك َفُقِل ﴿ ۡعلَُم بَِما َتۡعَملُونَ  ٱّللذ
َ
ردند، کو اگر با تو مجادله ) [68]الحج:  ﴾٦٨أ

 .(«د داناتر استینک به آنچه می الله»بگو: 

ُ قَۡد َسِمَع ﴿ ِ تَُجَِٰدلَُ  ِِف َزوِۡجَها َوتَۡشَتِِكٓ إََِل  ٱلذِِت قَۡوَل  ٱّللذ ُ وَ  ٱّللذ ٓۚٗ  ٱّللذ  ﴾يَۡسَمُع َُتَاُوَرُكَما
 را ردک ت مییاکش الله ه در باره شوهرش با تو گفتگو و بهک[ را  الله گفتار ]زنی) [1]المجادلة: 

 .(شنود گفتگوی شما را میالله د؛ و یشن

َِٰعقَ َوُيۡرِسُل ﴿ َو ِ َفُيِصيُب بَِها َمن يََشآُء وَُهۡم يَُجَِٰدلُوَن ِِف  ٱلصذ و ) [13]الرعد:  ﴾ٱّللذ
ه کدهد، در حالی  ه را بخواهد، مورد اصابت قرار میکها هر فرستند و با آن ها را فرو می صاعقه

 .(نندک آنان در باره الله مجادله می

 حق باشد: بهحکم جدال و خود نمایی، هر چند 
طالب آن برای م کتابش را نازل نمود آن را اتمام حجتی بر بندگان قرار داد. الله 

-هر کس به دنبال حق باشد، حتمًا در این کتاب آن را می کافی است.ی حق جوینده

  یابد.

ۡفَنا ِِف َهََٰذا ﴿ فرماید:معبود یکتا می  ِ َمَثٖل  َوََكَن  ٱۡلُقۡرَءانِ َوَلَقۡد ََصذ
لِلنذاِس ِمن ُُك 

نَسَٰنُ  ءٖ َجَدَلا  ٱۡۡلِ ۡفََثَ ََشۡ
َ
مردم از هر ن قرآن، برای ی)و به راستی در ا [54]الكهف:  ﴾٥٤أ

 .ز سر  جدال دارد(یش از هر چیم، و انسان بیگونه َمَثلی آورد
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هر کس حق را با دلیل از قرآن یا سنت آموخت، نیاز نیست کالم بیشتری بر آن  
در دین ی شر و فساد، و خود نمایی جدال دروازه گونه این گویی کند.بیفزاید و گزافه

 .است
: )هیچ «ٌم بعد هدی کانوا علیه إال أوتوا الجدلما ضل  قو»خوانیم: و در حدیث می
دچار جدل و ستیزه  که هدایت نصیبشان شد، گمراه نشدند مگر اینقومی بعد از این

ۚٗ بَۡل ُهۡم قَۡوٌم ﴿ :تالوت نموداین آیه را  ، و1جویی شدند( ُبوهُ لََ  إَِلذ َجَدََلۢ َما َضَ
ه آنان مردمی کاز راه جدل برای تو نزدند، بل[ را جز  آن ]مثال) [58]الزخرف:  ﴾٥٨َخِصُمونَ 

 .(گراندو پرخاش  شهیپ جدل
کالمش او را  ازجدل به قصد شکست حریف و ناتوان کردن وی، یا با عیب گرفتن  

خوار کردن و کم شمردن و به نادانی نسبت دادن، جدل ممنوعی است که جز با 
خود برتربینی است که  ،کار چرا که عامل این. نجات یافتتوان از گناهش سکوت نمی

بازی و عالوه بر آن لج شود.با به رخ کشیدن علم وفضل و هجوم بر دیگران نمودار می
چه در آن کندشود و او را وادار میجدال باعث برانگیخته شدن خشم شخص مقابل می

  .2چنگ آویزدبه حق یا باطل  ،برای به کرسی نشاندن گفتارشتوان دارد 
ی نظر و فریفته دیدی که شخص لجوج، خود برتربیند گوید: هر گاه بالل بن سعی 

بازی لج طرف مقابلمگوید: با و ابن ابی لیلی می تش حتمی است.سخویش است، شک
 م.آوربه خشمش می یا و گو نمایمدروغرا حتمًا[ یا او مجبور میشوم ]که کنم، نمی
با اظهار  ؛کالم شخص مقابلبازی و خود نمایی عبارت است از اعتراض بر لج 

بازی . لذا راه گریز از خود نمایی و لجنمودن خلل در الفاظ یا معنا و یا هدف گوینده
طرف حق است آن را تصدیق کند و اگر  اگر سخن   ترک اعتراض و انکار است و بس.

  چنین نیست، با دلیل شرعی آن را جواب دهد و همین کافی است.
خصومت یا نزاع عبارت است از لجاجت در کالم برای به دست آوردن مال یا حق  
گاهی نباشد،  صب شده.غ مجادله و خصومت مادامی که به ناحق یا از روی عدم آ

به دفاع  ،قبل از دانستن حقای در هر زمینهکه شخصی مانند این نکوهیده نیست.
و  آمیز نشنمودن حق، کلمات ت یا در شکایت و اعتراض خویش برای آشکار بپردازد.

                                                            
 احمد، ترمذی، ابن ماجه با سند صحیح. -1
 ی قاسمی.، نوشته 24 - 23تهذیب موعظة المؤمنین من إحیاء علوم الدین، ص  -2
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برای  ،محض عناد و لجاجت  که اینیا  ای به کار برد که نیاز به آن نباشد.ناراحت کننده
این است مفهوم لجاجت  و مغلوب کردن حریف او را به خصومت وا دارد. دادنشکست

  .1دندگی؛ که بسیار مذموم و نکوهیده استو خصومت و یک
قرار گرفته و از راه شرعی بدون زیاده روی، لجاجت و بدون که مورد ظلم اما آن 

اما سزاوارتر این  طلبد، کارش حرام نیست.عناد و دشمنی و اذیت و آزار، حقش را می
هنگام جدال و  بهاگر شخص  چرا که .نکنداگر راهی وجود دارد، این کار را  که است

  .2رفته استحد اعتدال زبانش را نگه دارد، عذرش پذی ، درحق خواهی
 ترین  مبغوض: )«مُ ِص اْلَ  إل الل األلُّ  جالِ الرِّ  إنَّ إبغَض »خوانیم: در حدیث می 

 .3(جو است، شخص لجوج ستیزهاشخاص نزد الله
ستیزکنندگان علت  افروزد.کند و خشم را برمیخصومت، سینه را پر کینه می 

جا که هر کدام از دو تا آن ماند.دشمنی را فراموش کرده و حقد و کینه در هر دو می
گشته و زبان به بدگویی هم  دیگر غمگینشادی همازدیگر شادمان و طرف از غم یک

  شود.. هر کس به خصومت مبتال گردد، وارد این ممنوعات میگشایندمی
پس شایسته است جز برای  حداقل پیامد  خصومت، اضطراب و پریشانی است. 

، اما این کار و زبان و قلب از پیامدهای آن حفظ گردد ضرورت این دروازه گشوده نشود
 .4بسی دشوار است

تر این است که در مناظره و تعبیر تر و مطلوباز دیدگاه شریعت، بهتر، شایسته 
بسیار واضح و روشن است که این، بهترین  برده شود. حقایق  ایمان، روش قرآن به کار

همین بوده د، ها فرستاده شدنهم که به سوی امت کار پیامبرانراه روش است.
در این زمینه های فراوانی مثال تا رسول الله در این زمینه از نوح .5است

  موجود است.

                                                            
 قبلی. -1
 قبلی. -2
 ری.بخا -3
 ی قاسمی.، نوشته 24 - 23تهذیب موعظة المؤمنین من إحیاء علوم الدین، ص  -4
 .161، ص النبوات، اثر ابن تیمیه -5
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قَالُواْ ﴿ فرماید:با قومش، چنین می ی نوحالله متعال در مورد مناظره و مجادله 
ۡفََثَۡت ِجَدَٰنَلَا

َ
ردی کای نوح، واقعًا با ما جدال »)گفتند:  [32]هود:  ﴾َيَُٰنوُح قَۡد َجََٰدِۡلََنا فَأ

 .ردی(ک[ جدال  ار ]همیو بس

هُ ﴿ نماید:ی ابراهیم با قومش را چنین ذکر میمجادله   [80]األنعام:  ﴾ۚۥٗ قَۡوُمهُ  ۥوََحآجذ

ٓ َءاَتۡيَنََٰهآ ﴿ ی الهی که گفت:. تا این فرموده()قومش با او جدال کردند ُتَنا َوتِۡلَ  ُحجذ
َٰ قَۡوِمهِ  َٰهِيَم لََعَ ت ما بود ) [83]األنعام:  ﴾ۚۦٗ إِبَۡر  .(میم در برابر قومش دادیه به ابراهکو آن حج 

  با نمرود را به طور مفصل آورده است. قرآن کریم مناظره ابراهیم
-و در آیاتش تدبر نماید، به مناظرات متعددی بر میکسی که در قرآن کنکاش کند 

ه علیه آنان به کار گرفته شده  و جامع ی کافیخورد که با کفار صورت گرفته و ادل 
 .1است

۞َوََل ﴿ الله تبارک و تعالی به بحث و جدل به نیکوترین روش امر فرموده است. 
ۡهَل 
َ
ِ  ٱۡلِكَتَٰبِ تَُجَِٰدلُٓواْ أ  ب

ۡحَسُن إَِلذ  ٱلذِِت إَِلذ
َ
ِينَ ِِهَ أ و با ) [46]العنكبوت:  ﴾َظلَُمواْ ِمۡنُهۡمۖۡ  ٱَّلذ

ه ستم کسانی از آنان کد. مگر ]با[ ینکه بهتر است، مجادله نک[  ای وهیتاب، جز به ]شکاهل 

ِ ﴿ فرماید:. و نیز می(اند ردهک ۡحَسُنۚٗ  ٱلذِِت َوَجَِٰدلُۡهم ب
َ
و با آنان به ) [125]النحل:  ﴾ِِهَ أ

 .(وتر است مجادله نماییکه نک[  ای وهی]ش

  ی عقلی در حدیث نبوی:هایی از ادّلهنمونه مثال
إن رسول »کند که: در مسند خویش از بشیر بن جحاش روایت می امام احمد

ْصُبَعُه، ُثمَّ قَاَل: " َقاَل الُل: بَِن آَدَم،  الل
ُ
ِه فَوََضَع َعلَيَْها أ َّنَّ ُتْعِجُزيِن بََصَق يَْوًما يِف َكفِّ

َ
أ

رِْض ِمنَْك 
َ
يْتَُك وََعَدْْلَُك، َمَشيَْت َبْيَ بُرَْديِْن، َولِْْل َوقَْد َخلَْقتَُك ِمْن ِمثِْل َهِذهِ، َحَّتَّ إَِذا َسوَّ

ُق  تََصدَّ
َ
اِِقَ قُلَْت: أ َ دَ َوِئيٌد، فََجَمْعَت َوَمنَْعَت، َحَّتَّ إَِذا بَلََغِت الرتَّ َواُن الصَّ

َ
َّنَّ أ

َ
روزی : )«قَةِ ، َوأ

فرمود: و  در کف دست خویش آب دهان انداخت و بر آن انگشت نهاد رسول الله
که تو را توانی مرا عاجز و درمانده کنی حال آنزاد َکی میفرماید: ای آدمیمی الله

تو را تناسب اندام دادم؛ در میان دو لباس خویش گام که از مثل این آفریدم؟! تا این
و زمین از تو شکایت دارد. سپس مال  (کوبی کردیمتکبرانه بر زمین پایزدی )و 

                                                            

 .172 – 171منهج علماء الحدیث و السنة، ص  -1
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-که نَفس به ترقوه و گلوگاه رسید، گفتی: صدقه میاندوختی و صدقه ندادی؛ تا این

 1دهم؛ حال چه وقت صدقه است؟!
َخَذ َعْظًما »کند که: روایت می ن عباسابن ابی حاتم از اب 

َ
نَّ الَْعاَص ْبَن َوائٍِل أ

َ
أ

ِ  :ِمَن اْْلَْطَحاِء فَفتُه بِيَِدهِ ثمَّ قَاَل لرَُسول الل رَى َفَقاَل رَُسوُل اَّللَّ
َ
ُ َهَذا َبْعَدَما أ أيح اَّللَّ

لَِت اآليَا ُ ُثمَّ ُُيِْييَك ُثمَّ يُْدِخلَُك نَاَر َجَهنََّم َفََنَ ُ َعلَيِْه وََسلََّم َنَعْم يُِميتَُك اَّللَّ ُت يِف َصَّلَّ اَّللَّ
کرد.  پودر: )عاص بن وائل استخوانی از صحرا برداشت و با دستش آن را «یس آِخرِ 

کند؟ رسول این را بعد از این حالت زنده می گفت: آیا الله سپس به رسول الله
کند و سپس وارد میراند و دوباره زنده مییمتو را  فرمود: آری. الله الله
 .2(ی یس نازل شدآیات آخر سورهو . راوی گوید: کندمت میجهن  
كما خَيلوا َما ِمنُْكم من أحد إَِّلَّ سيخلو بِِه ربه »فرماید: می رسول الله 

نَبِّئَُك  :، فسئل: كيف يا رسوَل الل و ََنُن كثَي؟ فقال«أَحدُكم بالقمِر يللَة اْلدر
ُ
بِِمثِل  سأ

)صد در صد .والل اعلم آَّلء الل، هذا القمر من آيات الل لُکُّكم يَراه خملياً به ذلك يف
گونه که یکی از شما با ماه ؛ همان3با هر کدامتان به زودی خلوت خواهد کرد الله

. شخص پرسید: چگونه)ممکن است( ای رسول الله در کندشب چهارده خلوت می
های الله برایت در آفریدهتیم. فرمود: به مانند این)مسئله( حالی که ما افراد زیادی هس

-ی شماها به تنهایی آن را میاست و همه های اللهم. ماه از آفریدهآورمثال می

  (.. والله اعلمبینید

                                                            
احمد و ابن ماجه. در صحیحین هم از ابوهریرهاشاهدی برایش موجود است. و ان شاء الله این  -1

 روایت حسن است.
اند. ذهبی های خود نیاوردهحاکم گوید: با شرط بخاری و مسلم صحیح است ولی آن را در کتاب -2

 با حاکم هم نظر است..
کند: این خلوت به عرف  زبان عربی در کتاب مشکل الحدیث و بیانه، خلوت را چنین تفسیر می -3

است. گاهی شخص در شود. مثال گویند: فالنی با خود خلوت کرد؛ یعنی با خودش تنهحمل می
گاه نمییک جمع با فردی خصوصی صحبت می شوند. پس در کند و دیگران از کالم این دو آ

کند یعنی هر اش خلوت میهم با بنده حقیقت این دو شخص با هم خلوت کرده اند. حال الله
زیدیم چرا بیند. ما این نوع ترجمه را برای این خلوت کردن برگکس الله را به تنهایی و راحت می

رب  مسافت توصیف نمود. مترجم.
رب الهی را به ق   که محال است ق 
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هیچ چیز که به ماه. چرا  در این تشبیه، دیدین به دیدن تشبیه شده است نه الله
 نیست. اللهمانند 

 آمدند:  ویبا گروهی از مسیحیان نجران که نزد  گوی رسول اللهگفت
در  ،و گروه اعزامی مسیحیان نجران مشهور میان پیامبری 1ی مباهلهقصه
ری بخشی از این گفتمان را در تفسیر خود بَ َط  های سیره و تفسیر آمده است.کتاب

 کنیم: آورده است که آن را نقل می
دانید هر فرزندی به ناچار شبیه پدر خویش به ایشان فرمود: مگر نمی پیامبر

 است؟ گفتند: آری.
 میرد و عیسیی جاودان است و نمیدانید آفریدگار ما زندهینم فرمود: مگر

 نابود شدنی است؟ گفتند: بله.
بر هر چیز نگهبان است و آن را محافظت کرده و  اللهدانید فرمود: مگر نمی

 دهد؟ گفتند: درست است. اش میروزی
 چنین توانایی دارد؟ گفتند: خیر.  --فرمود: آیا عیس

ماند؟ پوشیده نمی ها و زمین بر اللهدانید هیچ چیز در آسمانمگر نمیفرمود: 
 گفتند: آری.

داند؟ ها را میآموخته شده است، چیزی از ایناو چه به جز آن فرمود: آیا عیسی
 گفتند: خیر.

 را صورت داد. فرمود: پروردگار ما هر گونه که خواست عیسی
 قضای حاجتنوشد و خورد و چیزی نمیدانید آفریدگار ما غذا نمیو فرمود: آیا نمی

 گفتند: بله. کند؟نمی
همانند دیگر زنان به او حامله شد؟  دانید مادر عیسیو نیز فرمود: آیا نمی

کنند؟ سپس همانند نوزاد سپس وضع حمل کرده همانسان که دیگر زنان چنین می
گفتند: درست  ؟نمودی غذا را از خود دفع باز مانده ، غذا خورد و نوشید وتغذیه نمود

 پندارید رخ دهد؟( مییچه)در مورد عیسوفرمود: چگونه ممکن است آن است.
                                                            

گو. هر گاه دو گروه یا دو شخص جهت اثبات مباهله یعنی نفرین کردن و آرزوی مرگ برای دروغ -1
گو بخواهند که شخص یا گروه برحق را یاری و دروغ برحق بودن خویش گرد هم آیند و از الله

 م.را بمیراند. مترج
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ُ  ١الٓمٓ ﴿ چنین نازل نمود: اللهفرمود: دانستندو انکار کردند.   ٱۡلَحُّ ََلٓ إَِلََٰه إَِلذ ُهَو  ٱّللذ
معبود برحقی نیست. زنده الف. الم. میم. )او( الله است. جز او ): [2-1]آل عمران:  ﴾٢ٱۡلَقيُّومُ 

 1.(و پاینده است

 شود:احادیث آحاد در عقیده و احکام حجت محسوب می
دانند و با آن از اسلوب متکلمین این است که در عقاید، حدیث آحاد را حجت نمی

در  اندازند.قرآن و سنت را پشت  گوش می گونه اینکنند و می و تزکیه خود را توجیح
چرا که  نمایند.ت را ساقط میاثبات مسایل عقیده و توحید، سن  ی خود برای برنامه

کم و اندک  ،متواتر، به نسبت آحاداحادیث ت و آحاد اس اکثر احادیث رسول
  هستند.

ها دلیل توان به آندلیلشان این بود که احادیث متواتر قطعی و یقینی هستند و می 
ی  -هستند و دلیل قطعی محسوب نمیجست؛ اما احادیث آحاد با وجود کثرتشان ظن 

و عمل  شریعت هم از تبعیت ظن و گمان لذا در احکام کاربرد دارند نه در عقاید. شوند.
  به آن نهی فرموده است.

باشد؛  «فیضتمس»هر چند هم که  حد تواتر نرسدبه که  ستآن ا ،حدیث آحاد 
از بخاری ن آن را حتی اگر صحیح باشد و بخاری و مسلم هم آن را آورده و امت مسلما

 باشند. پذیرفتهو مسلم 
ای و خالصه: آنان بیشتر سنت نبوی را پشت سر انداخته و در اغلب مسایل عقیده 

آنانی که معنای  قرآن با عقل  البته هنگامی که  توحید تنها بر قرآن اکتفا نموده اند.
و نظریات  ءآرا تعارض پیدا کند، اند،گرویدهرا رها و به مذهب متکلمین هر آیات اظ

 ند.دارمیمتکلمین را بر آیات مقدم 
در بحث عقاید و احکام در ذات خود  ،آحاد  صحیح اما درست این است که احادیث   

هیچ تفاوتی نیست. میان احادیث آحاد و متواتر شود. دلیل و مدرک محسوب می
 اند.بر همین باور بوده 1علمای امت هم نسل در نسل

                                                            

 – 36منهج علماء الحدیث و السنة في اصول الدین، مصطفی حلمی، دار الدعوة االسکندریة، ص  -1
 1968هجری  1388. چاپ حلبی 62 – 61، به نقل از واحدی در کتاب، اسباب النزول ص 37

 میالدی.



 های کلیدی منهج سلفی ویژگی    96

 تفاوت میان احادیث آحاد با متواتر، از چندین نگاه مردود و باطل است:  
د؛ سلف صالح این سخن، سخن یک مبتدع  نوآور است و در شریعت اصلی ندار -1

ها نقل نشده و چنین چیزی را سراغ نداشتند و از آنرضوان الله علیهم هم، 
ه است: در حدیث آمد .*حتی به ذهن هیچ کدامشان هم خطور نکرده است

ْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس ِمنُْه فُهو رَد  »
َ
ْحدَث يف أ

َ
هر کس در این دستور)دین( ما : )« مْن أ

ی . و این فرموده2(چیزی جدید بیاورد که جزو دین نباشد، آن مردود است
إِنَّ ُُكَّ ُُمَْدثٍَة بِْدَعٌة، »: رسول الله

ُموِر، فَ
ُ
َوُُكَّ بِْدَعٍة َوإِيَّاُكْم َوُُمَْدثَاِت األ

های دینی بپرهیزید که هر نوآوری : )از نوآوری«َضاَللٌَة، َوُُكَّ َضاَللٍَة يِف انلَّارِ 
  .3بدعت است و هر بدعت گمراهی و هر گمراهی در آتش است(

این حرف را گروهی از علمای علم کالم زدند و اصولیان متأخر هم از آنان تأثیر 
ند و برخی از معاصرین هم تحت تأثیر متاخرین قرار گرفته و حرفشان را تکرار کرد
  از آنان آموختند. یو دلیلش گرفته و بدون هیچ بحث و پژوه

خصوصًا جریان عقیدتی هم از این قاعده خارج نیست و آنان برای اثبات مسایل 
ه   اند.ی قطعی را شرط دانستهعقیده، وجود ادل 
 ییادعا چنینتر از آن، ادعای اتفاق اصولیان بر سر این مسئله است. عجیب و غریب

چگونه ممکن است بر این امر اتفاق شده  است. بس بزرگو جرأتی  اساس بی کامال
که از امام مالک، شافعی، شاگردان امام ابوحنیفه، داود بن علی، ابن  باشد در حالی

                                                                                                                                                  
الرد علی الحدیث حجة بنفسه في العقائد و األحکام و وجوب األخذ بأحادیث اآلحاد في العقیدة و  -1

/  20، ج 16/  18ج  . الفتاوی، ابن تیمیةی شیخ آلبانیشبه المخالفین، هر دو نوشته
 420/ 2، ج 379 – 357 2. الصواعق المرسلة علی الجهمیة و المعطلة، ابن قیم جوزی ج /257
 .431 – 401. الرسالة، امام شافعی ص 133 – 119// 1. إحکام األحکام، ابن حزم، ج434 –
نکردن حدیث آحاد در عقاید، مذهب معتزله است و اشاعره و ماتریدیه هم از آنان در این مورد  *قبول

 اند.پیروی کرده
 بخاری و مسلم.  -2
 ی آخر با سند صحیح در نسائی و بیهقی آمده است.های سنن و بیهقی. جملهاحمد، کتاب -3
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نص  ،2رحمهم الله و دیگران ی، حسین بن علی کرابیسی و حارث بن اسد محاسب1حزم
  د!صریح وجود دارد که خبر آحاد مورد قبول است و باید به آن عمل شو

 فقطخبر واحدی که  گوید: امام مالکابن خویزمنداد در کتاب اصول الفقه می 
گوید: این روایات حامل علم کند و میاند را ذکر مییک یا دو نفر آن را روایت کرده

گوید: ( میدر حدیث رؤیت)دیدن الله امام احمد هستند.یقینی و ضروری 
 .«قطعی قبول داریمدانیم که این)رؤیت( حق است و آن را به عنوان علم  خوب می»

و متنش  اگر سندش صحیح باشد خبر واحدگوید: می «المخبر»اول قاضی ابویعلی در 
 تاثبوجوبًا ا باشند،های مختلف روایت نشده باشد و امت آن را پذیرفته به صورت

یاران ما همگی همین باور را دارند و قبول  علم  حاصل از خبر آحاد  است.علم  یکننده
گوید: فتوای مذهب و می دانند؛ گر چه امت هم آن را قبول نکرده باشند.را واجب می

  نه چیزی دیگر. ؛گفتم ههم بر همین است که بند
اصول خود از قبیل، التبصرة و شرح اللمع و های ابو اسحاق شیرازی هم در کتاب

ب همین را گفته است. ت  اگر امت خبر واحد را »گوید: در کتاب شرح چنین می دیگر ک 
کند که همگی به آن عمل گردد؛ فرقی نمیقبول کنند، علم و عمل به آن واجب می

حکایت هیچ نزاع و کشمکشی  ، در این مورد از یاران شافعی«کنند یا بخشی از امت
 ت. نشده اس

د. ابوبکر کنهمین مطلب را از گروهی از فقهاء نقل میهم قاضی عبدالوهاب مالکی  
 .3استرازی هم در کتاب اصول الفقه خود این سخن را ذکر کرده 

ی روایت کنندهاست که ی یها راد و گروهفشریعت دال بر یادگیری علم از ا -2

ۚٗ فَلَۡوََل  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ ۞َوَما ََكَن ﴿ فرماید:می الله .شریعت هستند ْ َكٓافذةا َِلَنِفُروا
ْ ِِف  ُهوا ََتَفقذ ِ ِۡنُهۡم َطآئَِفةٞ َل  ِ فِۡرقَةٖ م 

ِينِ َنَفَر ِمن ُُك  ْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓواْ  ٱَل  َوَِلُنِذُروا
همگی ]به سوی  و مؤمنان را نسزد که) [122]التوبة:  ﴾١٢٢إََِلِۡهۡم لََعلذُهۡم َُيَۡذُرونَ 

کنند تا در  نمی جهاد[ بیرون روند؛ چرا از هر جمیعتی گروهی ]به سوی پیامبر[ کوچ

                                                            

ه 138 – 119/  1إحکام األحکام، ابن حزم ظاهری ج -1 زیاد و قوی مبنی بر پذیرفتن  که در آن ادل 
 خبر آحاد آورده است.

 .23. چاپ دار العلم بنها، ص وجوب األخذ بحدیث اآلحاد في العقیدة، شیخ آلبانی -2
 .25 – 23قبلی، ص  -3
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گاهی یابند و قوم خود را هنگامی که به سوی آنان بازگشتند، بیم دهند، باشد  دین آ
و انذار و  ی "طائفة" بر یک نفر و بیشتر از آن داللت دارد.کلمه .(که بپرهیزند

شرعی بدون  ت و تبلیغ  یادگیری چیزی است که سودمند اس هشدار، اعالن به
  د.شومیرا شامل عقیده و احکام  تفاوتی،هیچ 

َها ﴿ فرماید:و نیز می يُّ
َ
أ ِينَ َيَٰٓ ْ  ٱَّلذ ْ إِن َجآَءُفۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َفَتبَيذُنٓوا ]الحجرات:  ﴾َءاَمُنٓوا

تان خبری آورد، خوب تحقیق و بررسی ید، اگر فاسقی برایا مان آوردهیه اکسانی کای ) [6

ْ ﴿ و در قرائتی دیگر آمده است: .(دینک این آیه، قبول نمودن  .)مطمئن شوید( ﴾َفَتبَيذُنٓوا
 .نمایدمی را اثبات یک نفر  مورد اطمینان خبر و سخن  

بر اساس این  است. آمده رسول گفتاردر احادیث تشویق زیادی بر تبلیغ  
راوی آن  گر چه نمود؛، الزم است آن را قبول حدیث صحیح باشدمادامی که تشویق، 

  .1یک نفر باشد
اگر اعتراض شود که احادیث آحاد ظنی هستند و شریعت از پیروی ظن و گمان 

این نهی در مورد ظن و گمانی است که از آن ، در جواب باید گفت: 2بازداشته است
 لذا چنین ظنی بر مبنای هوی و هوس و مخالف شرع است. آید.علمی به دست نمی

  باشند.لیکن احادیث آحاد که چنین نیستند، بلکه جزو شرع می
ن نهی نموده آ بدانیم که شریعت ما را از نیحال اگر احادیث آحاد را جزو ظن و گما

د و مور بی و چنین باوری واقعاً ! پس نباید در احکام و عقاید به آن عمل نمود ،است
 . باطل است

 گوییم: بر این اساس می

                                                            
کند، عموم بوده و شامل آیات و احادیثی که عمل به دستورات قرآن و سنت را بر ما واجب می -1

چنین در عقاید و گذارد. همگردد؛ و میان آحاد و متواتر فرقی نمیروایات متواتر و آحاد می تمام
احکام هم فرقی قایل نیست. همین دلیل  روشن بر اثبات این سخن کافی است. و جز هوا و هوس 

عی ماند. در این زمینه به کتاب )الرسالة( امام شافو یاری نمودن متکلمین، راهی بر رد  آن نمی
 نگاه کن. 

ۖۡ إِن يَتذبُِعوَن إَِلذ ﴿گوید: در نکوهش مشرکین می الله -2 نذ نذ ِإَونذ  ٱلظذ  ٱۡۡلَق ِ ََل ُيۡغِِن ِمَن  ٱلظذ
گاهی و معرفتی ندارند. فقط از گمان پیروی  [28]النجم:  ﴾٢٨ا  ا َشۡي  )و آنان به این کار هیچ آ
 دهد(. تردید گمان برای دریافت حق، هیچ سودی نمی کنند، و بی می
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آیا  حادیث آحاد را در باب احکام و عقیده ترک کرد، چیست؟باید ادلیل این که 
  ای از قرآن یا در حدیثی صحیح ثابت شده است؟چنین ادعایی در آیه

ثابت شده است یا به آن تصریح شده  از صحابه یآیا عمل به چنین باوری از یک
 است؟ 
در باب  دیگر صحابی که یک را حدیثی یکی از صحابه است ثابت شدهآیا 

و یا افراد بعد از ایشان  نی تابعیآیا یکی از ائمه باشد؟کرده عقیده بیان داشته، رد 
 اند؟رحمهم الله چنین کاری کرده

و دیگر ی تابعین یا ائمه ال است یکی از صحابهمحگوییم ما به طور یقین می 
رد  ،ای باشد راخبر واحدی که متضمن مسایل عقیده، رحمهم الله هدایت یافتهامامان 
مثل احادیث  اند.بلکه مادامی که خبر واحد صحیح بوده، همه آن را پذیرفته نماید.

در یک سوم آخر هر  و احادیث ندا دادن و فرود آمدن رؤیت و سخن گفتن الله
 شب و ... .

هر کس از  .1: )از طرف من تبلیغ کنید(«عن  بلِّغوا »فرماید: می پیامبر -3
و از این  بر ابالغ شونده اتمام حجت کرده است ابالغ کند، طرف پیامبر

یک ر دادن بو اگر ادعا شود که با خ طریق ابالغ شونده علم آموخته است.
غ معنا بی شود، این دستور رسول اللهعلم و اتمام حجتی حاصل نمی ،مبل 
فرستاد تا یکی از یاران خویش را می آمد که پیامبرپیش میزیاد  ماند.می

  .2شدغ نماید. و با این کار بر ابالغ شونده اتمام حجت میلیبتبه جای او 
را به یمن فرستاد تا  های مختلف، علی، معاذ، ابوموسیدر زمان رسول امین 

 ،ی دینیمهمترین مسئلهکه حال آن به جای وی تبلیغ کنند و مردم را بیاموزانند.
 تعلیم عقیده است.

ی خبر یا دلیلی قاطع بر اثبات عقیده به وسیله ارسال صحابه توسط رسول الله 
شود و گر نه و با این نوع حدیث بر مردم اتمام حجت می باشد.حدیث واحد، می

 می هو با او افرادی دیگر نموداکتفا نمی به تنهایی به فرستادن یک نفر پیامبر
  فرستاد که به حد تواتر برسند.می

                                                            
 متفق علیه )بخاری و مسلم(. -1
 را نگاه کن. ، الرسالة اثر امام شافعیدرمورد فرستادگان پیامبر -2
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گاه و آن شد.مسلمانان میعقیده بر  در واجبات  سخن مذکور مستلزم اختالف  -4
آمد و برای آیندگان حجت و دلیل به حساب می حق صحابهدر حدیث فقط 

شنیده بود، یقین  چه از رسولهیچ اعتباری نداشت. زیرا صحابی به آن
، چون حدیث صحابی را آمدو کسی که بعد از صحابی می .پیدا کرده بودکامل 

ش آن را قبول نکرده، به آن یقین پیدا نمی ؛ در نتیجهدانستآحاد می کرد و رد 
چه در عهد تابعین به صورت متواتر به اثبات رسیده بود و برای و آن نمود.می

زمانی مختلف ی نسل بعد از آنان با سند تواتر ثابت نشده بود، اعتقاد این دوره
 به همین ترتیب برای آیندگان. شد... ومی

آمد که قول صحابی فقط در حق صحابی تصدیق شده از این سخن چنین الزم می 
 شد.های بعدی مردود و باطل شمرده میفت و در زمانگرو حجت قرار می

 روایت چه را صحابه مستقیمًا در امور اعتقادی از پیامبرچنین الزم بود آنهم
بلکه  ؛ها نقل نشده استچرا که با سند متواتر از آن ، مردود شمرده شود.اندکرده
روش  به دعوتشانو  اندروایت کرده بنا به تفکر متکلمین فقط به صورت آحاد صحابه

 آحاد به اثبات رسیده است.
آید که، هر گاه یکی از علمای اهل حدیث گفت: فالن از قول مذکور الزم می -5

ر است، به حرفش اکتفا نشود. چرا که خبر ایشان خبر  واحد است حدیث متوات
تمام  توان احتجاج کرد که،می سخنییعنی فقط به  گیرد.قرار نمیحجت و 

ذا به دلیل ل مردم گواه آن باشند نه یک نفر یا تعداد کمی از افراد متخصص.
تواند نمینفر یک ، های اکثر اهل حدیثکافی یا عدم اطالع بر کتاب عدم علم  

  .ثبات نمایداحدیث  بودن تواترمبرای چنین مسایلی شهادت همه را بر 
ب ی متکلمین که دورترین مردم در یادگیری حدیث و مطالعه  ت  علمای اهل ک 

ی علمی آنان بسیار سرمایه افزایند.حدیث هستند، بر عجیب و غریب بودن این امر می
  .1اندمحدثین را از دست داده اندک است و اقوال بسیار بسیار زیادی از

                                                            
لین این علم معلوم انکار برخی از احادیث  متواتر توسط  -1 متکلمین که در نزد علمای حدیث و محص 

و واضح است، بر شدت جهل ایشان نسبت به احادیث متواتر داللت دارد. احادیثی مانند: فرود 
توسط مؤمنان در روز قیامت،  در یک سوم آخر  هر شب به آسمان دنیا، دیدن الله آمدن الله

ال و ... . نزول عیسی  و ظهور دج 
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 ای است.تر از جهل آنان، نکوهش و بدگویی ایشان از تقلید در مسایل عقیده عجیب 
  ای جز تقلید ندارند.و آنان در علم حدیث چاره

ی است و عمدًا یا سهوًا احتمال خطا در آن وجود اگر گفته شود حدیث آحاد  -6 ظن 
و روایتی که دارای این  یا به صورت قوی و مطمئن روایت نشده است ،دارد

در  شود،از این رو عمل به آن ترک می و حالت باشد در عقاید کاربرد ندارد
 جواب باید گفت: این سخن از دو منظر مردود است: 

اثبات اند که روایت آحاد در عقاید، اجماع نموده: سلف صالح رحمهم الله نخست 
گاهی داریم، آفریدگار و امور غیبیصفات    .اعتبار دارد که به آن آ
دوم: بر اساس این ادعا عمل به احادیث آحاد در احکام و مسایل فرعی هم باید  

باب احکام را احادیث  آحاد  آنان که  زیرا ترک شود؛ و این حرف کاماًل نادرست است.
اگر  اند.بحث عقیده را نقل نمودهاند که احادیث آحاد در اند، همان کسانیروایت کرده

گیری شود و متهم به خطا و دروغ شوند، آنان خورده ت آحاد  اروای نقل  در باب عقیده بر 
شود به تمام جاست که نمیاین در مباحث دیگر هم همین اعتراض بر آنان وارد است.

  اعتماد کرد! و این یعنی خروج کامل از دین. روایات نقل شده از جانب پیامبر
 با خبر آحاد بالمانع است؛ و صفات الله هاناماثبات گوید:  ابن قیم جوزی 
بیان مطلب چه فرقی میان  اثبات احکام کسبی با خبر آحاد ممانعتی ندارد. که چنان
در یکی از  ی آن بگوییم:که در نتیجه ی خبری است؟به صورت جمله یای امر صیغهبه 

توان! چنین آحاد استناد کرد و در دیگری نمی توان به روایات  بیان می این دو روش  
در باب  هنوز که هنوز است زیرا باطل و غیر قابل قبول است. ،اعتقادی به اجماع امت

، که یدر جمالت امر که چنانشود. احادیث استناد می گونه اینبه  «جمالت خبری»
احکام عملی که متضمن . خصوصًا خواهد، کاربرد داردکاری را از ما می شریعت انجام
و آن را واجب مشروع کرده چنین است که  الله :گویداست و می خبر از الله

 الله در نتیجه شرع و دین   نموده و به عنوان آیین دینی، به آن راضی شده است.
، تابعین و پیروان تابعین و پیوسته صحابه گردد.میهم ها و صفات او شامل اسم

ت در بحث صفات، قضا و قدر، اسم ها و احکام این رحمهم الله و اهل حدیث و سن 
نقل نشده است که احتجاج  کدامشاناز هیچ  .کنندذکر میدلیل به عنوان احادیث را 
ها و و اسم اللهآحاد را در مسایل احکام جایز بدانند و در خبر دادن از  به احادیث  
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پس کجایند آن سلف و پیشینیانی که در این دو باب فرق . رنداصفات وی ناجایز شم
 ؟قایل بودند

و  اند که هیچ توجهی به گفتار اللهبرخی از این متکلمین بله پیشینیان و سلف   
ها را از اقتدا به کتاب الله و ندارند، بلکه در این باب قلب و صحابه رسل الله
گران دارند و با نظریات متکلمین و قواعد و اصول افراطباز می اقوال صحابهسنت و 
فرق  ،در باب عقاید و احکام آحادپردازند و میان استناد به احادیث گری میبه حیله

خیالی از هیچ  چنین اجماع   است.اجماع شده  ،و معتقدند بر این فرق قایل هستند.
البته چنین  نقل نشده است. یا از هیچ یک از صحابه وتابعین ی مسلمیناز ائمه یک

ی کنند که ائمه؛ یعنی اجماعی را ادعا میهایی شاخصه و فاکتور متکلمین استمکاری
خالف ادعای متکلمین عمل  بینیمکه می،حال آناندن چنین چیزی نگفتهمسلمی
  .1اندکرده
نبوی در مسایل عقیده و امور ای منجر به ترک احادیث چنین اندیشه فرجام   -7

منحصر به آیات قرآن  ، فقطکردن به دین شود و در این زمینه عملغیبی می
  گردد.می

 اند.و روایات متواتر به نسبت آحاد اندک چرا که اکثر احادیث نبوی آحاد هستند 
مختلفی اند و متواتر معنوی دارای الفاظ متفاوت و نادر و کمتر بسیار 2باز متواتر لفظی

  ند.آراءمختلفی دارو علما هم در اثبات متواتر، اختالف نظر دارند و است
دارند و متواتر عقیده را بیان می یبینی علمای حدیث با حدیثکه میو این 

زیرا آنان  ین مدعاست.هم کنند، شاهدمتکلمین با این روایت امور عقیده را اثبات نمی
به  متکلمین علت هم این است که هستند.استدالل به حدیث در دورترین مردم 

گاه از  اند.ترین مردم در یادگیری حدیث آنانتوجهبید و اناحادیث و سندهای آن ناآ
علمای اهل  ،گویند فالن روایت آحاد است، در مقابلست که وقتی میا همین رو

  دانند.حدیث آن را متواتر می

                                                            

 .417 – 412/ 2ج الصواعق المرسلة، ابن قیم الجوزی -1
أَّ»متواتر لفظی آن است که هم الفاظ و هم معنا متواتر باشد. مانند:  -2 َّمتعمدًاَّفلیتبو  لحی  منَّكذبَّعح

 . مترجم.«مقعدهَّمنَّانلناِ
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ت نیست که بعضی از آنان مدعی هستند درتر اینعجیب   امور عقیده نیازی به سن 
و در روایات آحاد ثابت نشده است که سنت یا حدیث به تنهایی امور عقیده را بیان 

گروهی دیگر است که حرف متکلمین را تصدیق و آن  کار   تر،از این عجیبکرده باشد! 
نداریم که سراغ موردی را  گوید: در عقاید  میاز آنان یکی مثاًل  اند.داده معیار قراررا 

کتاب  گوید: مؤلف  و در جایی دیگر می .1ی آن باشدتنها سنت یا حدیث، ثابت کننده
این مطلب  .2قیامت آحاد هستند عالمات دیث  اثابت نموده است که تمام اح «المقاصد»

دانند و باالخره آنانی است که در بحث عقاید احادیث آحاد را معتبر نمی باور   ینتیجه
  رها کردن و ترک سنت نبوی شده است.منجر به 

بسیاری از عقاید اسالمی که امت از سلف آموخته است و احادیثش مورد قبول  -8
بر ارببه روایات آحاد،  نیعنی عمل نکرد واقع شده است، احادیث آحاد هستند.

و تکذیب و خطاکار دانستن سلف در معتقد بودن و  ترک عقاید اسالمیست با ا
ما غیر از  به این معناست که اسالم   چنین؛ همن اعتقاداتایدین قرار دادن 

  .3اسالم آنان و عقاید ما متفاوت با اعتقادات ایشان است
 هایی از این باورهای سلفی:  نمونه مثال

 بر تمام پیامبران و رسوالن دیگر علیهم الصالة و السالم. برتر بودن محمد -1
در محشر و نیز شفاعت برای  اثبات شفاعت عظمی برای رسول الله -2

 .اند شدهمرتکب گناهان امت وی که مسلمانانی از 
 قرآن کریم. نهالبته  .معجزات مادی ایشان -3
چه در روایات در مورد ابتدای آفرینش، ویژگی فرشتگان و جنیات و ویژگی آن -4

  اند.که بهشت و جهنم اآلن آفریده شدهو این بهشت و جهنم، آمده است.
  قطعی بر بهشتی بودن ده یار بهشتی.اعتقاد  -5

                                                            

، به نقل از کتاب اإلسالم عقیدة و 35، ص وجوب األخذ بحدیث اآلحاد في العقیدة، آلبانی -1
 . 431ریعة، شیخ محمود شلتوت، ص ش

 .61به نقل از شیخ شلتوت، ص  36همان، ص  -2
 . برای مطالب بیشتر در این زمینه به منابع زیر رجوع شود: 39 – 36قبلی، ص  -3

 أخبار اآلحاد في الحدیث النبوی، شیخ عبدالله بن جبرین. -
 اصل اإلعتقاد، دکتر عمر اشقر. -
ة و الشواهد علی وجوب ا -  ألخذ بخبر الواحد في األحکام و والعقائد، سلیم هاللی.األدل 
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ه در روز قیامت. -6  ایمان به ترازوی دو کف 
که اگر کسی از آن و ایمان به این به نام کوثر. ایمان به حوض رسول الله -7

  بنوشد هرگز دوباره تشنه نخواهد شد.
 که کل چیز را نوشته است.ایمان به قلم و این -8
را بر زمین حرام نموده  پیامبرانخوردن اجساد  اللهایمان به این که  -9

  است.
، ظهور دجال و فرود های قیامت. از قبیل خروج مهدیایمان به نشانه  -10

 ... .و  از آسمان آمدن عیسی
های بزرگ الهی در سفر ی نشانهو مشاهده ایمان به معراج رسول الله -11

 معراج.
توحید، اجتهادات عقلی  ای یا ایدئولوژی و سلف صالح در مسایل عقیده که چنان 

ه م نمیخویش را بر ادل  چنین اجتهادات فقهی در مسایل فقه کردند، همی شرعی مقد 
ه تبعیت از احکام  ،مشی آنان در این زمینهلذا خط داشتند.ی شرعی مقدم نمیرا بر ادل 

مبتنی بر کتاب الله و سنت و ترک آراء و نظریات مخالف با این دو منبع بوده  فقهی  
آوردند و قبول نکردن اقوال عذر می ،مخالف موارد برای مجتهد   ایشان در تمام است.

 ،اما مقلدان ائمه .1دانستندنمیوی ایشان را عیب و نقصی در امامت و صالح بودن 
ولی آنان را ان صراحتًا مخالف کتاب الله و سنت است، دانستند اجتهاد امامانشمی

مقید روش سلف این بود که خود را به تمام فتواهای یک امام  دانستند.معذور نمی
که قدرت اجتهاد را داشته و  نددانستمیی کسی الزمه را ایشان اجتهاد کردند.نمی

کسی که  ش ازعامی همین بس که به گمان غالبشخص لذا بر  واجد الشرایط باشد.
لذا  د.تر را برگزیناما عالم باید قول برتر و راجح نماید. پیرویین است، دارای علم و د
بدون تعصب نسبت به نظر یکی از را دیگران  ی چهارگانه وتألیفات ائمه سزاوار است

  .2بررسی نماید ،آنان
اجتهاد و  اند که هر گاه دیدیدرا تشویق نموده یشخود  ائمه شاگردان و پیروان خو 
  د.ما مقدم داری با قرآن و حدیث موافق نیست، قرآن و حدیث را بر اجتهادات ما نظر  

                                                            

 .رفع المالم عن ائمة األعالم، ابن تیمیة -1
 قبلی. -2
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و  گوید: هر گاه حدیث صحیح شد، مذهب من هم همان است.می امام شافعی 
چون دیدید سخنم با حدیث در تضاد است، به حدیث عمل کنید و کالمم را به دیوار 

 بکوبید.
حرفی  و رسولش الله راه  همندارد گوید: هیچ کس حق می امام احمد

 .بزند
قابل پذیرش و رد شدن حرف هر کس  ،به جز رسول الله گوید:  امام مالک

 .است
داند، چنین گفته است: شایسته نیست کسی که دلیلم را نمی امام ابوحنیفه

 فتوای مرا به دیگران ارائه دهد.
 نتیجه:

  شود.غیر قطعی، میظنی و  -2 قطعی یقینی -1 ،احکام شرعی شامل دو بخش  
 است:  بخش احکام قطعی خود بر دو*

 دانند.که تمام مسلمانان، عام و خاص، به علت شهرتش آن را می أ: احکام قطعی
گانه، حرام بودن مشروبات الکلی، ، نمازهای پنجمانند: وجوب روزه ماه مبارک رمضان

َن  وم  م 
وَرة ) حرمت زنا و واجب بودن غسل جنابت. این احکام الَمعل  ر  الض  ین  ب 

ثابت الد 
احکام مخالفت ورزد)قبول  گونه اینهر کس با  شوند.( نامیده میی صدر در صدشده

  نکند( بدون چون و چرا کافر است.
گاه ب: احکام قطعی مانند  دانند.اند و عموم مردم آن را نمیکه فقط علماء از آن آ

ه این که: شخصی یک خانم و خاله که مادر اینیا ، زمان ازدواج کندهم رااش یا عم 
 عمدًا مرتکب قتل شده که اگر کسیاینبرد، یا بزرگ یک ششم از متوفی میراث می

کسی که که قطعی هستند، اما این احکام با وجود این برد.از مقتول میراث نمی ،باشد
گاه نگردد، کافر محسوب نمی را نداند، این احکام -تا وقتی بر او اتمام حجت نشود و آ

 شود.
بعد از این که مانعین زکات در  در شرح مسلم از امام خطابی امام نووی 

چگونه اگر گویند: کند: خواند، چنین نقل میگر میرا سرکش و طغیان عهد ابوبکر
خودت آنان را کافر ندانسته و  یجریان مانعین زکات را تأویل کردی و بر اساس قاعده

و آیا اگر اکنون در دوران ما گروهی از مسلمانان فرض  از سرکشان به حساب آوردی؟
ر باشند و از پرداخت آن سر باز زنند، آیا حکم سرکشان را دارند؟  بودن   زکات را منک 
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به اجماع مسلمین کافر  ،اگر کسی امروزه منکر فرض بودن زکات باشد گوییم: خیر.می
فرق بین منکران صدر اول اسالم با منکران امروزی این است که در آن دوران  است.
-که آنان در دورانی زندگی میهایی بود که امروزه وجود ندارد. یکی اینها و سببعلت

گاهی شد؛ و نیزکردند که احکام شرع گاهًا منسوخ می  کامل آنان در امور دین آ
ذا دچار شبهه و تردید شدند و معذور بودند. اما امروزه ل تازه مسلمان بودند. نداشتند و

آن را  سوادباسواد و بیدین اسالم انتشار یافته و تمام مسلمین اعم از خاص و عام، 
پذیرفته  ،عذر هیچ کس در انکار زکات، هر چند هم که تأویل کنند پس دانند.می

 نیست.
مشهور و اظهر  ،امور دین که دانستن آن میان مردم گونه انکار هر یک ازو همین 

گانه، روزه، غسل جنابت، های پنچشود. مانند: نمازمن الشمس است، کفر محسوب می
که شخص تازه حرمت زنا و مشروبات الکلی، ازدواج با محارم و مانند آن. مگر این

گاهی اگر چنین شخصی بر اساس  مسلمان باشد و حد وحدود شرعی را نداند. عدم آ
حکم او مانند دیگر مسلمانان است و هنوز در  گردد.حکمی را انکار نمود، کافر نمی

  باشد.ی اسالم میدایره
اش در یک زمان، میراث عمهیا  خالهبا  اما اموری مانند: حرمت ازدواج نمودن خانم 

میراث  مادربزرگ به مقدار یک ششمکه ، ندانسن اینعمد از مقتول نبردن قاتل  قتل  
، شده استکه از طریق خاص)علماء( بر آن اجماع  چنیناینو احکامی ، بردمی
عموم مردم از این مسایل دانیم. چرا که بلکه او را معذور می شود.نکرش کافر نمیم

گاهی ندارند   .()پایان کالم خطابی.آ
 ی: ** احکام ظن  

ی   
دارند، مخالفت نمود،  که امت مسلمان آن را قبولدین  اگر کسی با احکام ظن 

  شود.گذار و نوآور محسوب شده و با او همانند مبتدعین برخورد میبدعت
و  شود.ده و به او اعتراض میدچار خطا شهر کس با حدیث صحیح مخالفت نمود،  

. مخالفت نموده است ،مخالفت او ارزش و اعتباری ندارد. چرا که بدون دلیلی معتبر
  به مخالفت برخاسته است.نیز بلکه با دلیل صحیح 

 : روبرتافتن و دفع تأویالت کالمیسوم: 
های بارز منهج و نابجای کالمی در استدالل، از ویژگی برتافتن از تفسیر  ترک و روی 

 و این یعنی پایبندی به ظاهر مسایل اعتقادی. .روش سلفی است
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-به ذهن متبادر می ، نصوص َفحوایکه با الفاظ و  استظاهر نصوص دارای معانی  

  بر ما واجب است نصوص را بدون تحریف، بر ظاهر آن عمل نماییم. شود.
و ما را به پیروی  ل شودر و تعق  قرآن را به زبان عربی نازل نمود تا در آن تدب   الله 

بر ماست که آن را به مقتضای زبان عربی بر ظاهرش به کار گیریم؛  از آن دستور داد.
  وجود باشد.عی مشر عمان حقیقتاً  ،به کارگیری آنه در کمگر این

پایبندی  وجوب  بلکه  در این زمینه بین نصوص صفات و دیگر نصوص فرقی نیست.
چرا که معنا و محتوای آن  رتر است.آشکاتر و یستهایات در بحث صفات شبه ظاهر آ

 .1توقیفی محض است و عقل را در این میدان مجالی نیست

ِ  ۥِإَونذهُ ﴿ فرماید:می الله  وحُ نََزَل بِهِ  ١٩٢ٱۡلَعَٰلَِمۡيَ َِلَزنِيُل َرب  ِمۡيُ  ٱلرُّ
َ
َٰ  ١٩٣ٱۡۡل لََعَ

بِۡيٖ  ١٩٤ٱلُۡمنِذرِينَ قَۡلبَِ  ِِلَُكوَن ِمَن  ٖ مُّ ه کو راستی ) [195-192]الشعراء:  ﴾١٩٥بِلَِسان  َعَرِب 
بر دلت نازل کرده است.  ان است. روح االمین)جبریل( آن رای[ وحی پروردگار جهان ن ]قرآنیا

ا ﴿ فرماید:و می .(. به زبان عربی روشنتا از هشداردهندگان باشی إِنذا َجَعۡلَنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِي ا
. (دیشیندیه بکم، باشد یردکما آن را قرآنی عربی نازل ) [3]الزخرف:  ﴾٣لذَعلذُكۡم َتۡعقِلُونَ 

ْ ﴿ ونیز: ْ ِمن ُدونِهِ  ٱتذبُِعوا ب ُِكۡم َوََل تَتذبُِعوا ِن رذ نزَِل إََِلُۡكم م 
ُ
ٓ أ ا  ۦٓ َما ۗۡ قَلِيٗلا مذ ۡوَِلَآَء

َ
أ

ُرونَ  چه را از جانب پروردگارتان به سوی شما فرو فرستاده شده آن) [3]األعراف:  ﴾٣تََذكذ
 .(د!یریگ پند می کد. چه اندینکروی میگر[ پید؛ و جز او از معبودان ]دینکروی یاست، پ
گونه که الیق همان ،صفات اتفاق نظر دارند که نصوص   امت یو ائمه سلف   

-خواهان هم ،گزهرظاهر آن و  شود.ف، بر ظاهر آن حمل مییپروردگار است، بدون تحر

دارای حیات، علم،  آنان معتقدند که الله گونی و تشابه بین خالق و مخلوق نیست.
 ار گرفته است.رو حقیقتًا بر عرش خویش ق قدرت، بینایی و شنوایی حقیقی است.

 دو صفت   صاحب  . و به طور حقیقی شدن است و راضی اشتنددارای صفت دوست 
  فرماید:دارای چهره و دو دست است. زیرا می د.باشو خشم می نناپسند دانست

ۡ لََعَ ﴿ ِي ٱۡلَح ِ َوتََوَّكذ و  .(نمیرد توکل ککه نمی زندهآن بر ) [58]الفرقان:  ﴾ََل َيُموُت  ٱَّلذ

ء  َعلِيمٞ ﴿ فرماید:می ِ ََشۡ
گاه هر چیزی  او به) [29]البقرة:  ﴾٢٩َوُهَو بُِكل  َوُهَو ﴿ :و .است(آ

                                                            
هجری،  1413تقریب التدمیریة، شیخ محمد بن صالح عثیمین. چاپ اول مکتبة السنة القاهرة،  -1

 با کمی تصرف.  55میالدی، ص  1992
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 ۢ ءٖ قَِديُر ِ ََشۡ
َٰ ُُك  ِميعُ وَُهَو ﴿ :و .(و او بر هر چیز تواناست) [120]المائدة:  ﴾١٢٠لََعَ  ٱلسذ
 ﴾٥ٱۡسَتَوىَٰ  ٱۡلَعۡرِش لََعَ  ٱلرذۡحَمَٰنُ ﴿ :و .)و او شنوا و بیناست( [11]الشورى:  ﴾١١ٱۡۡلَِصريُ 

ِِت ﴿ و: .(رحمن بر عرش قرار گرفته است «الله  ») [5]طه: 
ۡ
ُ فََسۡوَف يَأ بَِقۡوٖم ُُيِبُُّهۡم  ٱّللذ

دارد و آنان  ه آنان را دوست میکآورد  )به زودی الله گروهی را می [54]المائدة:  ﴾ۥٓ َوُيِحبُّونَهُ 

ُ رذِِضَ ﴿ و: .ز[ او را دوست دارند(ی]ن ْ َعۡنُهۚٗ  ٱّللذ الله از آنان ) [119]المائدة:  ﴾َعۡنُهۡم َورَُضوا

ُ َوَلَِٰكن َكرِهَ ﴿ و: .(خوشنوداست و آنان )هم( از الله  خوشنود  ﴾َفَثبذَطُهمۡ  ٱۢنبَِعاَثُهمۡ  ٱّللذ
 و: .(پس آنان را از حرکت باز داشت ،الله راه افتادن آنان را خوش نداشت) [46]التوبة: 

ُ وََغِضَب ﴿  و: .کند(گیرد و لعنتش می)الله بر او خشم می [93]النساء:  ﴾ۥَعلَۡيهِ َولََعَنهُ  ٱّللذ

ۡكَرامِ وَ  ٱَۡلََلَٰلِ َوَيۡبَقَٰ وَۡجُه َرب َِ  ُذو ﴿ و ارجمند  باشکوهو تنها صورت  ) [27]الرحمن:  ﴾٢٧ٱۡۡلِ

بلکه دو دستش باز و ) [64]المائدة:  ﴾بَۡل يََداهُ َمۡبُسوَطَتانِ ﴿ و: .(ماند می پروردگارت باقی
سلف صالح این نصوص و دیگر نصوص  صفات را بر ظاهر آن حمل نموده  .(گشوده است

بدون تحریف و همانند بودن،  اند: منظور از وجه همان چهره و صورتی است کهو گفته
  است. هی اللالیق و شایسته

 :در بحث عقیده، فساد آور استنصوص  عمل به ظاهر  ترک 
کنند، از دو دانند و در پی آن انکارش میآنان که معنای ظاهر نصوص را فاسد می

 اند:منظر به خطا رفته
که  معناییکنند و چون لفظ بر ه میاول: نص را به معنای اشتباه و باطل ترجم 

مورد نظر  ،نص گویند: ظاهر  کنند و میآن را انکار می ،داللت ندارد آنان ترجمه نمودند
يَا اْبَن ، يَا اْبَن آَدَم َمرِْضُت فَلَْم َتُعْديِن »فرماید: در حدیث قدسی می نیست. مثاًل: الله

: )ای فرزند آدم مریض «َن آَدَم! اْستَْسَقيْتَُك فَلَْم تَْسِقِن يَا ابْ ، آَدَم! اْستَْطَعْمتَُك فَلَْم ُتْطِعْمِن 
از تو  زادهشدم به عیادتم نیامدی، ای انسان از تو غذا طلبیدم غذایم ندادی، ای آدمی

 .1آب خواستم آبم ندادی(

                                                            
الصلة و اآلداب، باب فضل عیادة المریض از حدیث ، کتاب البر و 2569/43صحیح مسلم،  -1

 .ابوهریرة
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شود؛ مریض، گرسنه و تشنه می گویند: ظاهر حدیث به این معناست که اللهمی 
  ست است و مورد نظر نیست.این معنا نادرلذا 
دانستید که این معنای کردید، میگوییم: اگر شما حق نص را به درستی ادا میمی 

خوانی ندارد. سخن حدیث با آن هم فحوایزیرا  فاسد منظور و هدف  نص نیست.
نَّ َعبِْدي »ی همین حدیث آمده است: ر در ادامهبه صورت مفس   الله

َ
َما َعِلْمَت أ

َ
أ

نَُّه اْستَْطَعَمَك َعبِْدي فُاَلٌن، فَلَْم ُتْطِعْمُه؟
َ
َما َعِلْمَت أ

َ
اْستَْسَقاَك و فُاَلنًا َمرَِض فَلَْم َتُعْدُه؟ أ
ی من مریض است و به عیادتش : )آیا ندانستی فالن بنده«؟َعبِْدي فُاَلٌن فَلَْم تَْسِقهِ 

ام از تو آب ایش ندادی؟ بندهام از تو غذا طلبید و غذنرفتی؟ مگر ندانستی فالن بنده
شود نه مریض می دارد که اللهاین حدیث به صراحت بیان می طلبید و آبش ندادی(.
 .1دهدای از بندگانش رخ میاین سه مشکل برای بنده بلکه و نه گرسنه و تشنه.

لیکن به این باور  ،کنندموافق با ظاهرش تفسیر می دوم: لفظ را به معنای صحیح   
مثاًل  که این معنا باطل نیست.کنند؛ حال آنکه چنین معنایی باطل است آن را رد می

رحمن بر عرش قرار گرفته  «الله») [5]طه:  ﴾٥ٱۡسَتَوىَٰ  ٱۡلَعۡرِش لََعَ  ٱلرذۡحَمَٰنُ ﴿ ی:آیه
 .(است
عرش محدود و چون  بر روی عرش است. اللهگویند: ظاهر آیه این است که  

لذا این معنا نادرست بوده و  هم محدود باشد. اش این است که اللهاست، پس الزمه
 .2د نظر نیستورم

گر چه عرش –بر عرش خویش قرار گرفته است  که اللهگوییم: اینپس می 
بر عرش خویش  اللهچرا که  نیست. تیمستلزم معنای باطل و نادرس -محدود است

                                                            

 .58 – 57تقریب التدمیریة ، شیخ عثیمین ص  -1
-همانند انسان است که بر پشت سواری یا کشتی قرار می پندارند بر عرش قرار گرفتن اللهمی -2

نسان نیازمن طور که ابرای قرار گرفتن بر عرش به آن نیازمند است. همان گیرد. پس الله
ی سخن آنان انکار ظاهر  لفظ است. و این، همان سوار شدن بر سواری یا کشتی است. نتیجه

که بسان   گوید: استوا و قرار گرفتن اللهموردی است که شیخ بر آن خط بطالن کشیده و می
ن همتای خویش نسبت داده است. ایانسان نیست. بلکه استوائی خاص است که آن را به ذات بی
همانند  ی خود اوست. چرا که اللهصفت هم مانند دیگر صفات و افعال الهی الیق و شایسته

 مخلوقات نیست.
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و این باال بودن و قرار  اوست. جالل و عظمتگونه که سزاوار قرار گرفته است؛ لیک آن
 و الزم نیست که الله همانند قرار گرفتن مخلوق بر مخلوق نیست. ،گرفتن بر عرش

و  یا باال بودن مختص عرش است و ب ل  الترین مخلوق از نظر امحدود به مکان باشد. این ع 
 زو این از کمال الهی است و ا است.از تمام چیزها باالتر  و الله است. ، عرشمکانی

توان گفت این معنا باطل است پس چگونه می ؛شودمحسوب می تعالی صفات کامل او
 1و مورد نظر نیست؟!

-می قابل ارائه است: مثاًل رسول اللهین خطا از هر دو منظر در یک مثال، ا 

فُُه حيُث  إنَّ قُلُوَب بَن»فرماید:  صابِِع الرمحن كقلِب واحٍد يََُصِّ
َ
آدَم لک ها بَي إصبََعِي ِمن أ

های تمام بنی آدم بین دو انگشت از انگشتان رحمن به مانند یک قلب، : )دل«یَشاء
 چرخاند(.قرار دارد؛ هر گونه که بخواهد آن را می

 میان انگشتان الله  گوید: قلوب بنی آدم بنا بر قول اول گویند: ظاهر حدیث که می 
که انگشتان باشد. واینلمس کردن و برخورد مستقیم می قرار دارد، مستلزم رحمن
 این معنا باطل و مورد نظر نیست. پسدر درون ماست!  الله
حقیقی هستند و  گویند: ظاهر حدیث گوید: انگشتان اللهوبنا بر قول دوم می 

  این نیست. اللهاعضاء است! لذا این معنا نادرست است و منظور  انگشت جزو  
 گوییم: این که دل بندگان بین دو انگشت از انگشتان اللهقول اول می در جواب 

-ها درون جسم ما نمیو انگشت م نیستیمس و برخورد مستقلقرار دارد، مستلزم 

َحابِ ﴿ ای:را ندیده آیا این سخن الله باشد. رِ  ٱلسذ َمآءِ َبۡۡيَ  ٱلُۡمَسخذ ۡرِض وَ  ٱلسذ
َ
 ﴾ٱۡۡل

کند نه به زمین و ابر نه به آسمان برخورد می .(سمان و زمینرام  میان آ ابر) [164]البقرة: 
  کنند.یکدیگر را لمس نمی

بین یدیه: )میان دو دست اوست( یعنی در  ،ی نمازگزارشود: سترهو گفته می 
 . ی هم در کار نیستبرخورد مستقیم و لمس شدن هیچروبرویش قرار دارد. 

بین مخلوقات مستلزم لمس و به هم  در گرفتن( چیزی قرار اگر )در میان 
ی  او مخلوق با خالق چسبیدن نیست، این مثال در حق رس 

ها و زمین را آسمان که ک 
ث حدی قرآن، ؟هم بر هر چیز احاطه دارد، چگونه است احاطه کرده است و خود الله

                                                            

 .61 – 60تقریب التدمیریة، ص  -1
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و عقل داللت بر این دارند که الله تعالی از مخلوقاتش جدا است و در هیچ یک از 
سلف هم بر  و هیچ مخلوق الله تعالی با او ممزوج نیست. مخلوقاتش حل نشده است.

  این باور اجماع دارند.
معنای باطل و  گوییم: اثبات انگشتان حقیقی برای اللهقول دوم می درجواب 

دارای  الله همان معنای حقیقی است. ،منظور وهدف هم و بر نداردنادرستی را در 
در  انگشتان منحصر به ذات خویش است و هیچ شباهتی با انگشت مخلوقات ندارد.

ْحبَاِر إَِل »روایت است:  صحیح بخاری و مسلم از عبدالله بن مسعود
َ
َجاَء َحْْبٌ ِمَن األ

ِ َصَّلَّ الُل َعلَيِْه  َمَواِت ىلَعَ إِْصبٍَع رَُسوِل اَّللَّ َ ََيَْعُل السَّ نَّ اَّللَّ
َ
ُد: أ ُد إِنَّا ََنِ وََسلََّم َفَقاَل: يَا ُُمَمَّ

َى ىلَعَ إِْصبٍَع، وََسائَِر اْلاََلئِِق ىلَعَ  َجَر ىلَعَ إِْصبٍَع، َوالَماَء َوالَّثَّ رَِضَي ىلَعَ إِْصبٍَع، َوالشَّ
َ
َواأل

نَا الَمِلُك 
َ
، فََضِحَك انلَّيِبُّ َصَّلَّ الُل َعلَيِْه وََسلََّم َحَّتَّ بََدْت نََواِجُذُه تَْصِديًقا إِْصبٍَع، َفيَُقوُل أ

ِ َصَّلَّ الُل َعلَيِْه وََسلََّم:  رَُسوُل اَّللَّ
َ
، ُثمَّ قََرأ َ َوَما قََدُرواْ ﴿ ِلَقْوِل احلَْْبِ ِ  ٱّللذ ۡرُض وَ  ۦَحقذ قَۡدرِه

َ
 ٱۡۡل

ا َقۡبَضُتهُ  َُٰت وَ  قَِيََٰمةِ ٱلۡ يَۡوَم  ۥََجِيعا َمََٰو َُٰتۢ بَِيِمينِهِ  ٱلسذ ا  ۥُسۡبَحََٰنهُ  ۚۦٗ َمۡطوِيذ َوتََعَََٰلَٰ َعمذ
 آمد و گفت: ای محمد : )عال می از یهودیان نزد رسول الله«[67]الزمر:  ﴾٦٧يُۡۡشُِكونَ 

ها را بر نهد و زمینها را بر یک انگشت می آسمان اللهخوانیم که: ما چنین می
درختان را بر انگشتی و آب و خاک مرطوب را بر انگشتی دیگر. و سایر انگشتی. 

در تأیید سخنان  رسول الله گوید: من پادشاهم.سپس می مخلوقات را بر انگشتی.
این  سپس پیامبر های آسیاب ایشان نمودار شد.چنان خندیدند که دندانآن عال م 

ْ ﴿ آیه را تالوت نمود: َ َوَما قََدُروا ِ  ٱّللذ ۡرُض وَ  ۦَحقذ قَۡدرِه
َ
ا َقۡبَضُتهُ  ٱۡۡل  ٱۡلقَِيََٰمةِ يَۡوَم  ۥََجِيعا

َُٰت وَ  َمََٰو َُٰتۢ بَِيِمينِهِ  ٱلسذ ا يُۡۡشُِكونَ  ۥُسۡبَحََٰنهُ  ۚۦٗ َمۡطوِيذ را  اللهو ) [67]الزمر:  ﴾٦٧َوتََعَََٰلَٰ َعمذ
قبضه قدرت سره در که سزاوار اوست نشناختند، در حالی که زمین در روز قیامت یک گونه آن

ه و برتر است از آن اوست، و آسمان چه با او شریک ها هم درهم پیچیده به دست اوست؛ منز 
 .1ی زمر آمده استالفاظ این حدیث از بخاری بوده و در تفسیر سوره .(گیرندمی

                                                            
. مسلم، کتاب 7513، 7451، 7414، 4811متفق علیه. بخاری، کتاب التفسیر و کتاب التوحید:  -1

ة و النار،   . 472، 471 . نسائی در تفسیرش شماره22 - 2786/19صفة القیامة و الجن 
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آید که مجبور باشیم بگوییم: این معنا چه معنای نادرستی از ظاهر نص الزم می
 1؟؟مورد نظر نبوده است

صفات بر ظاهر آن، تشبیه خالق  اگر اعتراض شود که حمل کردن نصوص در باب   
ی را اثبات نماییم که عقل آن را ایشود؛ لذا باید ظاهر را ترک کرده و معنبه مخلوق می

  بپذیرد و از تشبیه دوری شود.
مشابهت و همانندی و سپس  هم  تو   جواب: این کالم از چندین منظر نادرست است. 

 ، چند کار ممنوع را در بر دارد؛ از جمله: صفت نفی کردن  
ان مو گ های مخلوقین را استنباط کرده است.او از نصوص، صفات و ویژگی اول: 

لیکن این برداشت  ص همان است که او برداشت نموده است.نوا و محتوای حکرده ف
شد و بامناسب با موصوفش می در نصوص   مذکور نادرست است. چرا که صفت  

  خود اوست. یشایسته
ن مخلوق با خالق کفر و گمراهی محض است. زیرا چنین باوری دهمانند کر

ۖۡ  ۦَلۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ :مساوی است با تکذیب سخن الله ءٞ )هیچ چیز  [11]الشورى:  ﴾ََشۡ
 و گمراهی باشد. زیرا الله نصوص کفر ظاهر   . و غیر ممکن استاو نیست( همانند

ُ يُرِيُد ﴿ فرماید:می َ لَُكۡم َوَيۡهِديَُكۡم ُسََنَ  ٱّللذ ِ ِينَ َِلُبَۡي  ِمن َقۡبلُِكۡم َوَيُتوَب  ٱَّلذ
ُ َعلَۡيُكۡمۗۡ وَ  ح دهد، و راه یخواهد برای شما توض ) الله می [26]النساء:  ﴾٢٦َعلِيٌم َحِكيمٞ  ٱّللذ

م کیالله دانا و ح د، ویاند، و بر شما ببخشایاند به شما بنما ش از شما بودهیه پکسانی را ک

ُ ﴿ ی الهی:و این فرموده .است( ِ ُ يُبَۡي  ْۗۡ  ٱّللذ ن تَِضلُّوا
َ
الله برای شما ) [176]النساء:  ﴾َلُكۡم أ

 .(دیدهد تا مبادا گمراه شو ح مییتوض
به  دست نصوصعلیه ، بر آن داللت دارد تآیا که الهی ینانفی معبا دوم: او  

خویش برای نصوص معانی ساختگی ثابت سپس از جانب  است. جنایتی بزرگ زده
لذا از دو ناحیه علیه نصوص جنایت کرده  گویای آن نیست.الفاظ  کند که ظاهر  می

 است.
کند، ندانسته بر سوم: او که بدون علم محتوا و فحوای آیات صفات را نفی می 
 فرماید:می نص و اجماع حرام است. اللهو این عمل به دلیل  بندد.دروغ می الله

                                                            

 .63 – 62تقریب التدمیریة: ص  -1
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﴿ َ ِ َم َرب  َِٰحَش قُۡل إِنذَما َحرذ ۡثمَ َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َبَطَن وَ  ٱۡلَفَو ن  ٱۡۡلَق ِ بَِغرۡيِ  ٱۡۡلَۡغَ وَ  ٱۡۡلِ
َ
َوأ

 ِ ِ تُۡۡشُِكواْ ب ِۡل بِهِ  ٱّللذ ن َتُقولُواْ لََعَ  ۦَما لَۡم ُيزَن 
َ
ا َوأ ِ ُسۡلَطَٰنا  [33]األعراف:  ﴾٣٣َما ََل َتۡعلَُمونَ  ٱّللذ

بگو: پروردگارم فقط کارهای زشت را چه آشکارش باشد و چه پنهان، و گناه و ستم ناحق را، )
ت آن دلیلی نازل نکرده شریک او قرار دهید، و این اللهکه چیزی را که و این انی  که بر حق 

 .(نسبت دهید، حرام کرده است اللهاموری را از روی نادانی و جهالت به 
کند، پس کمال را که محتوای نصوص است نفی می چهارم: او وقتی صفات 
چرا  صف باشد.مت   ،کمال، یعنی صفات نقص به صفات ضد   اش این است که الله الزمه
یابید هرگز موجودی را نمی زومًا هر موجودی باید باالخره به صفتی موصوف باشد.که ل

جز صفات نقص نفی شد، آیا  اللهحال وقتی صفات کمال از  که فاقد صفات باشد.
 ماند؟چیزی می

کند، در که صفات کمال الهی را که مقتضای نصوص است نفی میدر نتیجه آن 
ی نموده است. اللهحق  زیرا او دو صفت متضاد را با هم جمع کرده  تجاوز و تعد 

ناقص و ناپیدا  نفی کرده و در ادامه او را به مخلوقات   اللهاز است. صفت نقص را 
رسد که در نفی کردن زیاده روی و جا میبلکه گاهی وقاحتش به آن کند.همانند می

-به چیزهای غیرممکن و مستحیل می همگون کردن اللهکند تا منجر به غلو می

آیات بر آن داللت دارد، بر نصوص هم جنایت  معنایی که باطل کردنچنین با هم .شود
لذا  آیات گویای آن نیست.ظاهر  سازد که اصالً ای میمعانی خودتراشیده نموده است.

ن و میان تحریف و ناکارآمد کردن نصوص قرآ میان نفی و همانند کردن صفات الله
شود. ها و صفات الهی به الحاد کشیده میدر اسم تاً . نتیجنمایدکریم و سنت ادغام می

ِ ﴿ فرماید:می الله ۡسَمآءُ َوّلِلذ
َ
ۖۡ َوَذُرواْ  ٱۡدُعوهُ فَ  ٱۡۡلُۡسَِنَٰ  ٱۡۡل ِينَ بَِها ئِهِ  ٱَّلذ ۡسَمَٰٓ

َ
 ۚۦٗ يُۡلِحُدوَن ِِفٓ أ

ْ َيۡعَملُونَ  و به الله اختصاص دارد، پس یکهای نو نام) [180]األعراف:  ﴾١٨٠َسُيۡجَزۡوَن َما ََكنُوا
ه کد. زودا ینکند رها یگرا ژی میکهای او به ه در مورد نامکسانی را کد، و یها بخواناو را با آن

ِينَ إِنذ ﴿ فرماید:و می .(افتیفر خواهند کیدادند  [ آنچه انجام می به ]سزای يُۡلِحُدوَن ِِفٓ  ٱَّلذ
َفَمن يُۡلَقَٰ ِِف 

َ
ۗۡ أ ٓ ا يَۡوَم  ٱنلذارِ َءاَيَٰتَِنا ََل ََيَۡفۡوَن َعلَۡيَنا ِِتٓ َءاِمنا

ۡ
ن يَأ م مذ

َ
ْ  ٱۡلقَِيََٰمةِ  َخرۡيٌ أ َما  ٱۡعَملُوا

ژ کات ما ی[ آ ه در ]فهم و ارائهکسانی ک) [40]فصلت:  ﴾٤٠بَِما َتۡعَملُوَن بَِصريٌ  ۥِشۡئُتۡم إِنذهُ 
ه روز کسی کا یشود بهتر است  نده میکه در آتش افکسی کا یستند. آیده نیروند بر ما پوش می
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د یده چه انجام میه او به آنکد ینکد بیخواه د؟ هر چه مییآ خاطر می امت آسودهیق
 1.ناست(یب

نصوص شرعی را از معانی ظاهر آن برداشت شخصی خویش،  آنان که با خالصه: 
، مرتکب چند کار که بر آن دلیل شرعی ندارند سازندخارج نموده و معانی دیگری می

 د:انممنوع شده
 با برنامه و روش سلف صالح. تمخالف -1
 نصوص. و هدف ناکارآمد کردن خواسته -2
 تحریف نصوص به معنی غیر مورد نظر آن. -3
  که مضمون آیات است. یتعطیل و ابطال صفات کامل -4
  خودشان در نفی و اثبات صفات. شقض رواتن -5
با نفی  تشبیه در بحث اثبات، چه نآ همانند شود:اثبات به آنان گفته می در بحث 

  تشبیه اثبات کن. با نفی   ،کنیمی نفیهم که چه را آن ،کنیمیاثبات 
چه را از ترس  تشبیه ثابت کردی، نفی شود: آننفی به آنان گفته می و در بحث 
گویی صورت تناقضدر غیر این اتی را نفی کردی.فص ،که از ترس تشبیه طور همان کن.

 کردی.
برای خویش ثابت  اللهی که و صفات هانام اثبات  مورد در  تناقض بدون   حرف آخر 

ت  یو ائمه سلف همان سخنی است کهبدون این که تشبیهی صورت گیرد، ، دانسته  ام 
حذف که نام یا صفتی از وی را دانند بدون اینرا منزه می و الله بدان معتقد بودند.

بدون تحریف، است،  ی اللهطور که الیق و شایستهو نصوص را آننند. ک و نابود
 .2کنندتعطیل، بیان کیفیت و تمثیل)همانند کردن(، بر ظاهر آن حمل می

 در نتیجه روش و منهج سلف بر این مبنا است:  
 ای.گردانی از تأویل)تفسیر ناصحیح( در نصوص عقیدهروی - أ

 کاری نصوص.برتافتن از تحریف و دستروی  - ب
 معانی نصوص. حذف   عدم قبول    - ت
 مردود دانستن تشبیه، تمثیل)همانندی( میان خالق و مخلوق. -د

                                                            

 .66 – 65تقرب التدمیریة ،  -1
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 .کیفیت برای صفات اللهعدم بیان   -ـه

 )تفسیر نادرست(: گردانی از تأویلروی -الف
گرفته شده شان ی عقلی آنان که از اصطالحات کالمیهپندارند ادلمتکلمین می 

و هر گاه دالیل شرعی  است. برجوع به آن واجاست که  و اصلی ،ای قطعیاست، ادله
گمان آنان به ی آنان در تعارض بود، که از قرآن و سنت برگرفته شده است، با ادله

 ی عقلی آنان موافق آید.ای تأویل شوند که با ادلهواجب است نصوص شرعی به گونه
مسایل توحید و  های کالمی خود پیراموندر بحث این است همان تأویلی که متکلمین

 ند.جویبه غیب و صفات الهی به آن پناه می ایمان
تأویل عبارت از اصل قرار دادن عقل و تابعیت نقل از آن  ،پس در اصطالح متکلمین 
شرع با عقل در تعارض شد، به گمان آنان باید نص را تأویل نمود  حال هر گاه باشد.می

  وانی کند.ختا با عقل هم
ی عقلی از چندین زاویه نادرست و مردود نصوص با ادلهروش متکلمین در تأویل  

 است:
که با سخنان متکلمین همسو شود در حقیقت،  ،تأویل نصوص بدین منظور -1

 تحریف و ناکارآمد کردن نصوص است.
که  ،علم کالم وضعی   اتحبا مصطل نهایت دانابی ی  بسیار آفریننده تعارض کالم   -2

مصطالحاتی که در واقع از  شرعًا ناجایز است. ،ی بشر استی اندیشهزاییده
  فیلسوفان و علمای کالم  غیر مسلمان گرفته شده است.

دالیل قرآن  کم ارزش نمودنی افکار آنان است، به توهین و موافقتی که زاییده -3
چرا که به صورت مستقل به آن دو استدالل جسته  شود.و سنت منجر می

را هم از یادگیری و بررسی مردم تازه  گردد.شود و باعث نابودی ایمان مینمی
  دارد.قرآن و سنت و درک معانی آن دو باز می

با دلیل شرعی صحیح و درست در تعارض نیست؛  ،دلیل عقلی صحیح و درست -4
مگر زمانی که استدالل عقلی نادرست  بلکه تعارض آن دو غیر ممکن است.

  باشد، یا برداشت از دلیل شرعی اشتباه از آب درآید.
به تعجب و دهشت وا  را دارد که عقل و اندیشهاموری عرضه می شریعت گاهاً  -5

. این نوع مثاًل ایمان به مالئکه ، لیکن از نظر عقلی ناممکن نیست.داردمی
که از نصوص متواتر اثبات شده است. فرشتگان  ایمان به امور غیب است ایمان،
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ر می حقیقت درک ازمخلوقاتی هستند از جنس نور که عقل   ماند.آن متحی 
همانند  مخلوقاتی که چنان وجود آنان محال و ناممکن نیست.عقاًل لیکن 

های ریز با چشم غیر مسلح قابل رؤیت نیست. اما به صورت میکروب و باکتری
یا مثاًل هوا قابل  اثبات شده است. ی میکروسکوب وجود آنانعلمی به وسیله

یا  وجودش پی برد. توان بهما می از آثارش پیرامونمشاهده نیست؛ لیکن 
 و ... . همانند برق و الکتریسیته که قابل دیدن نیست ولی آثارش مشهود است

 ویل در شریعت دارای چندین معنا است: لفظ تأ
تأویل به معنای تفسیر و توضیح که غالبًا در اصطالح مفسرین قرآن کریم  -1

 کاربرد دارد. مانند: ابن جریر طبری و دیگران رحمهم الله.
 که چنان. شودل میو  ؤَ به معنای حقیقتی که کالم یا سخن به سوی آن م   تأویل -2

وِيلَهُ ﴿ فرماید:الله متعال می
ۡ
وِيلُهُ  ۚۥٗ َهۡل يَنُظُروَن إَِلذ تَأ

ۡ
ِِت تَأ

ۡ
ِينَ َيُقوُل  ۥيَۡوَم يَأ  ٱَّلذ

 ِ [ جز در انتظار  انا ]آنی)آ [53]األعراف:  ﴾ٱۡۡلَق ِ نَُسوهُ ِمن َقۡبُل قَۡد َجآَءۡت رُُسُل َرب َِنا ب
ش از آن به فراموشی یه آن را پکسانی کلش فرا رسد، یه تأوکل آنند؟ روزی یتأو

امثال این آیه در  .یقینًا فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند(»ند: یگو اند می سپرده
  های معاد است.چه متعلق به خبرقرآن فراوانند. خصوصًا در مورد آن

ظاهری که راحت به ذهن متبادر معنای از را لفظ  ،یعنیتأویل در نز متأخرین  -3
  .، برگرداندنسوی احتمال نادرستبنا به دلیلی به  ،گرددمی

پندارد، لفظ را از معنای ظاهرش اگر شخصی بنا بر دلیلی که خود آن را دلیل می 
مانند  تأویل فاسد گویند.ن برگرداند، در حالی که آن دلیل اشتباه و نادرست است، به آ

ها و نام ،احادیث در آیات، ی منزه دانستن اللهتأویل فاسدی که متکلمین به بهانه
توان لیکن نمی تا با دالیل عقلی آنان در این مقوله موافق آید. ؛دهندصفات انجام می

 با قرآن و سنت تعارض نمود.بتوان ی آن اب آورد که به وسیلهساین را دلیلی به ح
ها و صفات تعارضی با اثبات اهل سنت در بحث نام اللهه دانستن ادعای پاک و منز  

 کنندکیفیت بیان نمی های اللهچرا که اهل سنت هرگز برای صفات و ویژگی ندارد.

ۖۡ وَُهَو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ ی الهی:و بنا بر فرموده ءٞ ِميعُ ََشۡ  [11]الشورى:  ﴾١١ٱۡۡلَِصريُ  ٱلسذ
 دانند.خالق را بسان مخلوق نمی ، (شنوا و بیناست --و او هیچ چیز همانند او نیست )

ه دانستن آفریدگا برای الله «همانند» خود  نفی و باطل دانستن   ر، همراه یعنی منز 
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ی عقلی متکلمین د گفت: ادلهبه صورت کلی بای .«السمیع و البصیر»اثبات دو صفت با 
ی شرعی کتاب الله با آن ادلهبتوان ای نیست که علم کالم گرفته شده است، ادله که از

  د نمود.خاص یا مقی  تفسیر یا و سنت را 
ویل یا أاما اگر بنا بر دلیلی شرعی بتوان لفظ را از معنای ظاهرش برگرداند، این ت 

  .1و مورد پذیرش است حیحتفسیر ص
 : 2خواهان موارد زیر است ،تأویل صحیح در نصوص

 را داشته باشد. 3معنای مرجوح احتمال  در لغت، آن لفظ  -1
ظاهر نصوص را  موجود باشد تا بر اساس آن بتوان تأویل   روایتی از پیامبر -2

بدون  چرا که برگرداندن نصوص  کتاب الله و سنت از ظاهر آن واجب نمود.
  باشد. می ممنوع رسول الله ، توضیح و ارشادرهنمون

  نیست.مورد نظر  ،نص ظاهر   :باشدآن را بیان کرده و فرموده  پیامبر -3
  برای دلیل  تأویل، معارض و مخالفی موجود نباشد. -4
این  که روش سلف صالحاند  هدر پایان عمر اذعان داشت متکلمین  اشاعرهبسیاری از  

و قبل از مرگ خویش از  اند.کردهرا تأویل نمیدالیل کتاب الله و سنت بوده است که 
  اند.سلف، برگشتهبا روش مخالف  نظریات

                                                            
 بر اساس اصطالح متأخرین. -1
 رجوع شود به:  -2

 .235 – 234/ ص 1أضواء البیان في إیضاح القرآن ، شنقیطی، تفسیر سوره آل عمران ج -
 . 59 – 56سخن ابن تیمیه در مورد تأویل در کتاب  نقض المنطق، ص  -
 رسالة اإلکلیل في المتشابه و التأویل، ابن تیمیه، المطبعة السلفیة. -
 الرسالة المدنیة، ابن تیمیه.  -
توان این حدیث قدسی صحیح را یادآور ی شروط مذکور است، میهایی که کامل کنندهاز مثال 

چرا که موارد حذف مضاف در این حدیث از نگاه لغت «. ضت  فلم تعدنییا ابن آدم مر»شد، 
فرماید: )مرض عبدی می کند. اللهی حدیث، خود داللت بر این حذف میبالمانع است. و ادامه

. بنا بر و رسول الله فالن(. برای این دلیلی تعارضی وجود ندارد و بیانی است از جانب الله
تر از این  بسی بلند مرتبه نیست. الله های اللهطلب غذا از ویزگیاین بیماری و طلب آب و 

 ی یاسر برهامی. صفات است. نوشته
 عکس  راجح و معتبر. مترجم. -3
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این بحث، به  در آیات صفات و احادیث   :گفته است ابوالحسن اشعری به صراحت 
مقاالت اإلسالمیین و اختالف »او در کتاب  سلف باز گشته است. مشی  روش و خط

تمام یا  سخن تمام هواپرستان، بدعتیان، تأویل کنندگان و نفی کنندگان  « المصلین
اهل سنت و تمام اعتقاد »را ذکر نموده و در پی آن گفته است:  الله صفات  برخی از 

چه از جانب های آسمانی، پیامبران و آنجماعت، اقرار به وجود الله، فرشتگان، کتاب
 اند، روایت نموده چه راویان مورد اعتماد از رسول اللهالله آمده است و هر آن

  نند.کهیچ یک از این موارد را رد نمی نباشند. آنا می
-به آن امر می سلف رحمهم الله گوید: این مجموع مطالبی است کهچنین میهم 

گوییم اند، میچه آنان گفتهما هم هر آن اند.گیرند و بدان معتقدکنند و خود به کار می
برایمان کافی است و بهترین وکیل. از  و رهروان آنانیم. موفقیت ما از آن  الله است. او

 کنیم و بازگشت به سوی اوست.توکل می ویبر او استمداد طلبیده، 
سخن گفته و معتقدین به تأویل  ،باقالنی در کتاب )التمهید( بر باطل بودن تأویل 

 کند.را رد می اللهها و صفات در بحث نام
رشاد( از این که در کتاب خود )اإله امام الحرمین بعد ابوالمعالی جوینی معروف ب 

در نوشتاری به نام )العقیدة النظامیة( از این قول رجوع کرده  کند،تأویل را تقویت می
پرستیم، پیروی از سلف امت ای را که پسندیده و با آن الله را میگوید: نظریهو می
در این  که و دلیل قاطعی سزاوارتر این است که نوآوری را ترک و پیرو باشیم. است.

عموم در و که باید پیروی شود اجماع امت دلیلی است  ،کهاست ایم این مورد شنیده
  شود.شریعت به آن استناد می

و تابعین با اعتقاد مبتنی بر ترک  تأویل به  گوید: چون عصر صحابهچنین میهم 
راه آنان است.  ،پیروی و اتباع دارد که روش صحیح  می پایان رسید، به صورت قطع بیان

ن وظیفه دارد پروردگار را از صفات جدید و خود ساخته پاک و منزه لذا انسان متدی  
 بدراد و در تأویل آیات مشکل سعی و کنکاش نکند و معنای آن را به آفریدگار

 واگذارد. 
نویسد: امام ابو حامد غزالی در کتاب خود به نام )إلجام العوام عن علم الکالم( می 

ندارد، مذهب  های خردمند که جای نزاع و مجادلهواضحی که از نظر انسان حقیقت

که  گوید: دلیل کلیاست. سپس می –رحمهم الله –و تابعین  سلف یعنی صحابه
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چهار اصل این  است، روش سلفبا تنها حق که داند هر انسان خردمندی با آن می
 :است نقصعیب و  بی سالم و

گاه : رسول اللهنخست ترین انسان به خیر و صالح دین و دنیای  بندگان بوده آ
 است.

گونه که به او وحی شده است، ابالغ نموده و چیزی از آن را پنهان دوم: همان
 نداشته است.

ها در عدم ابراز نظر در ها به معانی کالم الهی و سزاوارترین آنانسان سوم: داناترین 
د که همیشه همراه ایشان بوده و در وقت باشنمی اسرار قرآن، یاران رسول الله
 اند.نزول قرآن کریم حاضر بوده

اند. واگر از بدو تولد تا پایان عمر، کسی را به تأویل دعوت نداده چهارم: صحابه
تأویل جزو دین یا علوم دینی بود، بالشک خود به آن روی آورده و فرزندان و 

 نمودند.خویشاوندان خود را به آن ترغیب می
توان گوید: با این اصول چهار گانه نزد هر مسلمان، قطعًا میغزالی در ادامه می 

گفت: حق همان است که آنان گفتند و درست و صحیح نیز همان است که آنان باور 
 .1داشتند
درست و کند که روش سلف این که غزالی استدالل میگوید: می شنقیطی 
ی دلیل در این مورد هم و ارائه ت.حق است، بدون تردید استداللش درست اسبر

آن را  بسیار واضح و روشن است. چرا که اگر جایز یا ضروری بود، حتمًا رسول الله
اند کردند. چندین نفر گفتهو پیروان آنان هم آن را نقل می و یارانش نمود.تبیین می

و سنت  اللهی قبلی بازگشته و به تالوت کتاب که غزالی در آخر عمرش از اندیشه
که صحیح  از دنیا رفتاند: او در حالی حتی برخی گفته پرداخته است. رسول الله

  .2اش بوده استبخاری بر روی سینه

                                                            

فََٗل َيَتَدبذُروَن ﴿ی آیه -1
َ
در تفسیر أضواءالبیان تألیف شنقیطی و صون المنطق والکالم،  ﴾...ٱۡلُقۡرَءانَ أ
و طبقات الشافعیة، اثر سبکی  170/ ص 9المنتظم البن الجوزی جی سیوطی و نیز: نوشته

 .210/ص 6ج
 ی عربی آدرسی ذکر نشده است.در نسخه -2
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 بندیچه ما به آن معتقدیم، پایابو الحسن اشعری در مسجد بصره گفته است: آن 
 یو تابعین و ائمه و اقول صحابه و سنت رسول الله اللهبه کتاب  و عمل

 .1معتقد بوده را قبول داریم چه امام احمد بن حنبلو آن .حدیث رحمهم الله است

  رویگردانی از تحریف نصوص: -ب
َّانليش»ها گویند: عرب .، تحریف گویندتغییر و جابجا کردن به  ف   هَّحر  به  َّعنَّوح ءح

رفاًَّ کالم بر خالف  تحریف در کالم یعنی تفسیر کردن   : )آن چیز را تغییر دادم(.«حح
  شود.معنایی که به ذهن متبادر می

های یهود هر دو نوع در کتاب .اتحریف بر دو نوع است: تحریف لفظ و تحریف معن 
اکنون نزد ایشان است، به نص هایی که هملذا کتاب و نصارا به وقوع پیوسته است.

ب  
ت    ف شده است.یتحر قرآن کریم از همان ک 

ِيَن يَۡكُتُبوَن ﴿ فرماید:می الله  يِۡديِهۡم ُثمذ َيُقولُوَن َهََٰذا ِمۡن  ٱۡلِكَتََٰب فََوۡيٞل ل َِّلذ
َ
بِأ

ِ ِعنِد  ْ بِهِ  ٱّللذ وا ا  ۦلَِيۡشََتُ ِمذ ذُهم م  يِۡديِهۡم َوَوۡيٞل ل
َ
ا َكَتَبۡت أ ِمذ ذُهم م  ۖۡ فََوۡيٞل ل ا قَلِيٗلا َثَمنا

های خود [ با دست ای شده فیتاب ]تحرکه کسانی ک)پس وای بر  [79]البقرة:  ﴾٧٩يَۡكِسُبونَ 
زی به دست آرند؛ ی، تا بدان بهای ناچ«ن از جانب الله استیا»ند: یگو سند، سپس میینو می

[ به دست  ن راهیچه ]از اشان از آنیشان نوشته، و وای بر ایچه دستهاشان از آنیپس وای بر ا
  است. در نگارش لفظ تحریف این نوع تحریف، .آورند( می

ا يَۡلوُ ﴿ و:  ِ  ۥنَ ِإَونذ ِمۡنُهۡم لََفرِيقا لِۡسنََتُهم ب
َ
َوَما ُهَو ِمَن  ٱۡلِكَتَٰبِ ِِلَۡحَسُبوهُ ِمَن  ٱۡلِكَتَٰبِ أ

ِ َوَيُقولُوَن ُهَو ِمۡن ِعنِد  ٱۡلِكَتَٰبِ  ِ َوَما ُهَو ِمۡن ِعنِد  ٱّللذ ِ َوَيُقولُوَن لََعَ  ٱّللذ وَُهۡم  ٱۡلَكِذَب  ٱّللذ
[  ه زبان خود را به ]خواندنکان آنان گروهی هستند یو از م) [78عمران:  ]آل ﴾٧٨َيۡعلَُمونَ 

ست؛ و ی[ ن ]آسمانی تابکه آن از کنید، با ای[ پندار تاب ]آسمانیکچانند، تا آن را از یپ تاب میک
بندند،  ست، و بر الله دروغ مییه از جانب الله نکند: آن از جانب الله است، در صورتی یگو می
نه  ،لفظ است اما در هنگام خواندن این نیز تحریف   .(دانند [ می خودشان ]هم هکنیبا ا

  نگارش.

                                                            
 ی عربی آدرسی ذکر نشده است.در نسخه -1
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ِفُونَ ُُيَ ﴿ فرماید:و می  سخنان را از مفهوم ) [41]المائدة:  ﴾ۖۦۡ ِمۢن َبۡعِد َمَواِضعِهِ  ٱۡلََكِمَ  ر 
 .1ستادر کتاب آسمانی  این نوع تحریف، تحریف  معنا .(کنند اش تحریف میاصلی

گران کتاب دهند، تحریفدلیل معانی ظاهر  نصوص  شرعی را تغییر می بی کهآنان 
 به عنوان مثال:  اند.آسمانی

 هیی االاندیشان مبتدع آنان در مورد این فرمودهجهمیه و اشاعره و هم 

ی: چیره ولَ قرار گرفت، حرف )الم( را بر این کلمه افزودند و خواندند، )استَ  ﴾ٱۡسَتَوىَٰٓ ﴿

ةٞ ﴿ یاین کارشان همانند کار یهود بود که کلمه شد(. : حنطة) را به ،بخشش ﴾ِحطذ
 ل نمودند.مبد  م( گند

ُ َوَّكذَم ﴿ در این آیه اللهها که لفظ یا مانند بعضی از بدعتی ا ٱّللذ  ﴾ُموََسَٰ تَۡكلِيما
 خواندند.  )اللَه(را با فتحه 

َّباءبه این صورت خواندند ) ﴾وََجآَء َربَُّ  ﴿ راآیه و مانند اشاعره که این  َّمر َّأحََّّو

َّب َِّحَّ  ها.ودیگر مثال (.كح
هایی از تحریف لفظی و معنوی. برخی از اهل بدعت صفت  غضب را این بود نمونه 

ینو گویند منظور از ) به انتقام و رحمت را به نعمت دادن تفسیر نموده اند. : دو انلیحدح
تحریف معنوی است و کاماًل باطل و این نوع تحریف هم  .2دست(، نعمت و قدرت است

  مردود است و از آن نهی شده است.

 صفات: ترک  تعطیل   -ج
-می اللهطل( به معنای خالی بودن و متروک، مشتق شده است. تعطیل از )العَ 

ِشيد  ﴿ فرماید: ۡۡصٖ مذ
لَةٖ َوقَ َعطذ و قصرهای  کهای متروچاهو ) [45]الحج:  ﴾٤٥َوبِۡۡئٖ مُّ

منظور از تعطیل، نفی صفات  ،ما در بحث مورد نظر   هم به همین معناست. افراشته(
  باشد.می الله برایاثبات آن هی و عدم اال

                                                            
ة الرحمن في نصیحة اإلخوان، یاسر برهامی. مکتبة اإلیمان اإلسکندریة ص  -1  با کمی تصرف.  30من 
ألصولیة علی العقیدة الواسطیة، شیخ عبدالعزیز المحمد السلمان. دار الدعوة األسئلة و األجوبة ا -2

. شرح العقیدة الواسطیة ،محمد خلیل هراس. دانشگاه اسالمی مدینه منوره 48اإلسکندریة ص 
 . 321/ ص  1چاپ چهارم. شرح معارج القبول ج 16ص 



 های کلیدی منهج سلفی ویژگی    122

هی، روش و مذهب جهمیه و معتزله ها و صفات االمتعطیل و متروک نمودن نا
 : این است کهفرق میان تحریف و تعطیل  است.

ی که قرآن و سنت بر آن داللت  نفی   ل عبارت است ازتعطی معنای درست و حق 
  دارد.
نصوص بر آن داللت  باطلی که خود   نصوص به معانی   تحریف یعنی تفسیر   لیو
 ندارد.
تر از تحریف ماعچرا که تعطیل  عموم و خصوص مطلق است. دو آننسبت میان  

 .هر تعطیلی تحریف نیستاما است ، تعطیل یاست. یعنی هر تحریف
ی  یک معنای باطلشوند که هر دو زمانی یافت می ،این تفسیر با  اثبات و معنای حق 

( : آمدنو )المجیء )استوی( به استولی.هایصفتمانند تفسیر اشاعره در  نفی گردد.
و )الرحمة( به نعمت. و دیگر  ( به قدرت: دست)صدور دستور(، و )الیدبه مجیء األمر

  تأویالت باطل آنان در این زمینه.
توان یافت که صفات وارد شده در قرآن بدون تحریف را در تفسیر کسانی می تأویل 

برند ظاهر  صفات مورد نظر نیست؛ عالوه بر آن کنند و گمان میو سنت را نفی می
  دهند که این عملشان تفویض نام دارد.معنای دیگری هم برای صفات ارائه نمی

کنند و چرا که سلف معنا را تفویض نمی تفیض از اندیشه و مذهب سلف نیست.
بلکه معانی نصوص را از قرآن و سنت  معنایش را ندانند. خوانند کهکالمی را نمی

 اثبات کرده و حقیقت و کیفیت   صفات را برای الله کنند.برداشت می فهمیده و
در مورد کیفیت  وقتی از امام مالک که چنان کنند.ض میتفوی صفات را به الله
بر عرش سؤال شد، گفت: استواء معلوم و کیفیت مجهول و  قرار گرفتن الله

 .1است ناشناخته

 ترک تشبیه و همانندی میان خالق و مخلوق: -د
یعنی اعتقاد به تشابه میان خالق و مخلوق و همانندی  اند.مثل هم ،تمثیل و تشبیه

 صفات خالق به مخلوقات.
 بر دو نوع است:  تشبیه

                                                            
 1412س. دارالدعوة السلفیة ی محمد خلیل هراشرح العقیدة الواسطیة البن تیمیة، نوشته -1

 .22 – 21میالدی. األسکندریة، ص  1992هجری، 
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توسط  اللهبه  مخلوق به خالق. مانند تشبیه عیسی : تشبیهنخست 
َزیر به الله از دید   ها به اللهو تشبیه بت به اعتقاد یهودیان مسیحیان، و تشبیه ع 

  ی آنان است.تر از گفتهبسی واالتر و بزرگ تعالی الله مشرکین.
گویند: می کنند.می همسان اتشرا به مخلوق اللهمانند تشبیه آنانی که دوم:  
چون ، دستی بسان دست او، و شنوایی همی انسانای همانند چهرهچهره الله

 برتر از سخن ایشان است. ؛ و غیره. اللهدارد شنوایی انسان

  رویگردانی از بیان کیفیت در صفات: -هـ
َّانل یءحَّیعنی تعیین ماهیت و حقیقت برای یک شیء. عرب گوید:  کییفانلت َّ ، كی ف  
 .1را بیان داشتم کیفیتشیعنی 

صفات الله  ،تفاوت تکییف با تمثیل این است که در تکییف شخص معتقد است
ولی در تمثیل، او معتقد  کند.تعالی دارای فالن کیفیت است. یا از کیفیت آن سؤال می

 است که صفات خالق همانند صفات مخلوق است.
چیزی درای کیفیتی  و منظور از نفی کیفیت، نفی مطلق نیست. چرا که باالخره هر

لذا صفات الله متعال هم کیفیت خودش را دارد. اما عقل ما توان درک آن  است. خاص

ۖۡ َوُهَو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ فرماید:می را ندارد. الله ءٞ ِميعُ ََشۡ  [11]الشورى:  ﴾١١ٱۡۡلَِصريُ  ٱلسذ
 2.)هیچ چیز همانند او نیست و او بسیار شنوا و بیناست(

اختالف شده است. گفته شده است منظور  ﴾ۦَكِمۡثلِهِ ﴿ :این سخن اللهدر تفسیر 
انسانی مانند:  باشد.ی درنفی میمبالغه ،جا به صورت کنایهه( در اینثل  از )کاف( و )م  

  د.کنمیو غیر از تو کسی سخاوت ن کند،همانند تو بخیلی نمی
 است. چرا که الله برخی گویند: )کاف( برای تأکید زیادتر به کار برده شده 

  ها در علم نحو مشهور است.ترکیب گونه اینهمانندی ندارد. و 

                                                            
 . 51تقریب التدمیریة، ص  -1
. پس جایز نیست بگوییم صفات بدون کیفیت را اثبات 22ی هراس، ص شرح الواسطیة نوشته -2

کیفیت بیانش گوییم: بدون دانیم. لذا میکنیم لیکن با کیفیتی که آن را نمیکنیم. ثابت میمی
-است و عقل ما آن را درک نمی کنیم. یعنی این صفات دارای کیفیتی هستند که الیق اللهمی

 کند.
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ثل( زائده است. لب و دیگران گفتهای از قبیل ثععده  در این  که چنان اند: )م 

ْ بِِمۡثِل َمآ َءاَمنُتم بِهِ ﴿ آمده است: اللهی فرموده ها )اگر آن [137]البقرة:  ﴾ۦفَإِۡن َءاَمُنوا
  .اند( اید ایمان بیاورند، هدایت یافته چه شما ایمان آوردهآننیز به 
 ی وسیعی دارد.دامنه هاعربکنایه نزد  استفاده از تفسیر اول بهتر است. چرا که 

ثل( به جای خود شخص هم استفاده میها از کلمهابن قتیبه گوید: عرب کنند. ی )م 
قال  مثاًل تو می ی ال ی  ثل  قال  لی: به من اینگویی: م  َنا ال ی 

َ
-چنین گفته نمیَله هذا، یعنی أ

  شود.
چرا که )المثل( به معنای َمَثل است  ف از )مثل( صفت است.گروهی معتقدند هد 

َثُل ﴿ فرماید:الله متعال می است. و وصف و الَمَثل صفت )وصف و صفت  ﴾ٱَۡلَنذةِ ۞مذ
یعنی  نیست. صفتی همانند صفات الله. لذا بر مبنای این ترجمه، هیچ بهشتی که(

چرا  .ندنیست اللهشبیه و همانند  انهایشهیچ یک از مخلوقات در ذات، صفات و نام
و الله تعالی  نیک هستند و صفاتش صفات کمال و بزرگی است. های اللهکه تمام نام

در  مخلوقات بزرگ را آفریده است. ،با عمل و فعل  خودش بدون هیچ شریک و همیاری
همانند او هیچ چیز از هر حیث،  نتیجه به خاطر یگانه بودن و کامل بودن الله

فهمیدن و تدبر کردن است، بفهمد، در بحث  طور که حق  هر کس این آیه را آن نیست.
 . و اگر دقیق به این آیهاختالف صفات در مسیری روشن و واضح حرکت خواهد کرد

ِميعُ ُهَو ﴿ زیرا اثباتی که در آخر آیه گردد. بنگرد بر بصیرتش افزوده می ﴾ٱۡۡلَِصريُ  ٱلسذ
به خنکای یقین و که در اول آیه آمده بود،  (همانندی) هم بعد از نفی  آمده است، آن

ها بسیاری از بدعت ،با این دلیل قوی شفای سینه و سردی دل منجر خواهد شد.
گران اهل متکلمین و افراط نگران  گردد و بینی بسیاری از کوتهمتالشی و نابود می

 ۦَوََل ُُيِيُطوَن بِهِ ﴿ هی:ی االخصوصًا اگر این فرموده شود.ده مییتأویل به خاک مال
ا   ی آن شود.، ضمیمهی علمی ندارند()و بر او احاطه [110]طه:  ﴾١١٠ِعۡلما

ِميعُ ُهَو ﴿ :ی اللهو این فرموده  ، یعنی ذات بیناست(و  )او بسیار شنوا ﴾ٱۡۡلَِصريُ  ٱلسذ
-هایشان، میها و گوناگونی نیازباری تعالی سخن مخلوقات را با توجه به تفاوت زبان

ی کامل ها تسلط و احاطهای گویند که دیدش بر تمام دیدنیو بصیر به بیننده .شنود
 ،و سخت ای صافی سیاه را در دل تاریکی شب بر صخرهیعنی مورچه داشته باشد.
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-ها را میقوت و خوراک در اعضاء  حیوانات کوچک و حرکت آب در شاخه بیند.می

  .1بیند
 شود:از این آیات کریمه چنین برداشت می

هه که الله -1   کنند.را به مخلوقش تشبیه می رد بر مَشب 
لة، آنان که بسان  جهمیه صفات الهی را نفی می -2

  کنند.رد بر مَعط 
گویند: ها را بدون صفت اثبات نموده و مینام کیشان آنان کهرد بر معتزله و هم -3

 شنوا و بینای  بدون چشم و گوش.
و برخی را تأویل و تحریف  2نمایندرد بر اشاعره که برخی از صفات را اثبات می -4

در با گمراهی آنان بسیاری از راه به .اندکه این دو ضد و نقیض هم کنندمی
 شدند.

اوست، ثابت  شأن و بزرگی ونه که سزاوارگآن اللهدر آن شنوایی و بینایی  -5
  .3گرددمی

از مخلوقات و این که صفات او تعالی بسان هیچ یک از  منزه دانستن الله -6
  مخلوقاتش نیست.

می لی از باب خالی دانستن از عیب و دو  مقدم داشتن نفی بر اثبات. چرا که او   -7
 از باب آراستن و زیبایی است.

ر آمده است. و این روش  در آن نفی اجمالی و اثبات  -8 اهل سنت  به صورت مفس 
 در استنباط از این آیه و دیگر آیات است.

  پندارند سمع و َبَصر به معنای علم است.بر آنان که می رد   -9
این و  دارد. الله کمال و تعریف و توصیف داللت بر زیادی صفات   این آیات  -10

و گرنه اگر  .برایشان نیستهمانندی  ها،آن وعظمت فراوانی صفات به دلیل
تر از چنین مدح و ستایشی منظور فقط نفی صفات بود، نبود  محض شایسته

  داللت دارد. تپس این آیه بر اثبات صفا بود.
 دهند.دلیلی است برای آنان که سمع را بر بصر برتری میآیه این   -11

                                                            

 .53 – 52األسئلة و األجوبة األصولیة، شیخ عبدالعزیز المحمد السلمان ص  -1
(، دانند: الحیاة)زندگی(، الکالم)سخن(، البصر)چشم(، السمع)شنواییفقط هفت صفت را ثابت می -2

 األرادة)اراده(، العلم و القدرة.
 در شنوایی را قبل از بینایی ذکر نمود. -3
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 .1و منزلت احسان تشویق بر مقام -12
 ی مطلب: خالصه

چه رسول خود را توصیف نموده و به آن ،در قرآن چه اللهسلف صالح به آن 
ها را بر و تمام وصف ؛ایمان دارند و تسلیم آن هستند ،وی را وصف کرده است الله

که در قرآن کریم آمده است، بدون تحریف،  چه راآنان آن. کنندظاهر آن حمل می
ومنزلت االهی است، ایمان گونه در شأن مقام تعطیل، بیان کیفیت،و تمثیل وتشبیه، آن

  دارند.
-مذهب سلف را چنین بیان می ،ی واسطیهدر عقیده شیخ االسالم ابن تیمیه

 دارد: 
و کالم  کنند.چه که الله تعالی خویش را با آن وصف نموده است، نفی نمیآنهر 

نرفته ژی ک به الله آیات   وها و در نام کنندمیناصلی آن تحریف  معنای الهی را از
چرا  کنند.را به صفات مخلوقین تشبیه نمی کنند و صفات اللهکیفیت بیان نمی. اند

 زیرا شود.به مخلوقات قیاس نمی و الله مثلی نداردهم تا و، همنامکه معبود یکتا هم
گاه و بعد  تر است.سخنگوتر و نیکو از مخلوقاتش راست تر استاو به خود و دیگران آ

ین هستند؛ بر خالف آنان گوترتر و راستسخننیک ،گوی اوپیامبران راست از الله
گاهانه نسبت به   فرماید:می از این روست که الله .2ندزدهایی حرف اللهکه ناآ

﴿ ِ ةِ ُسۡبَحََٰن َرب َِ  َرب  ا يَِصُفونَ  ٱۡلِعزذ ِ  ٱۡۡلَۡمدُ وَ  ١٨١ٱلُۡمۡرَسلِۡيَ وََسَلٌَٰم لََعَ  ١٨٠َعمذ ِ َرب  ّلِلذ
پروردگارت که دارای عزت است از آنچه او را به آن ) [182-180]الصافات:  ﴾١٨٢ٱۡلَعَٰلَِمۡيَ 
ه است. و سالم بر پیامبران. و همه ستایش می توصیف ها ویژه الله است که پروردگار  کنند، منز 

  .)جهانیان است

                                                            

بینی، او که تو بینی؛ حال اگر تو او را نمیسان عبادت کنی که او را میرا آن احسان یعنی الله -1
 رجوع شود. 54 – 53بیند. به األسئلة و األجوبة األصولیة: ص را می

چه را الله متعال برای خود اثبات کرده است، ن را بر عکس نمودند؛ آنبدعتیان  هواپرست جریا -2
ها و چه ناماند که با آنثابت نموده ی خویش صفاتی را برای اللهآنان نفی کردند و با سلیقه

باشد؛ و الله تعالی خود را از آن منزه دانسته است. در صفات االهی خواهان آن است، در تضاد می
 تکذیب قرآن و سنت شدند و سخنی که به آنان گفته شده بود را تغییر دادند. نتیجه گرفتار 
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ه داشت و بر  اند،پیامبران توصیف کرده چه مخالفین  پس خودش را از آن  منز 
با  گونه اینشان از عیب و نقص، سالم فرستاد. و رانقص بودن گفت بی رسوالن به دلیل

  جمع نمود. اتبین نفی و اثب ،خویشگذاری و نامتوصیف 
ه را ها، همانآنپیام اند. چرا که اهل سنت هم از پیام پیامبران منحرف نشده 

امبران و راستان و ی[ پ عنییگرامی داشته ]شان را یا راست است. راه آنان که الله
 .صالحاندان و یشه

 :داشتنداز کتاب الله و سنت  صحابه که و عملی تمسک به فهم چهارم:

 روش سلفی بر مبنای فهم کتاب الله و سنت و عمل به آن دو طبق فهم صحابه
و  اند.ثابت شده است، اقتدا نموده ها به اقوالی که از صحابهلذا سلفی برپاست.

معتقدند فهم و برداشت صحابه از قرآن و سنت بر استنباط و برداشت دیگران مقدم و 
از مواردی است  ،و عمل به آن بندی به روش صحابهتمسک و پای تر است.شایسته

 اند.اند و حد و مرزش را مشخص نمودهکه علمای سلف در موردش سخن گفته
 مثاًل در میدان عقیده: *
 آیات قرآنی و احادیث نبوی که متعلق به بحث عقیده از صحابه تمامسلف صالح  

و در نزد اهل سنت و جماعت خارج شدن از این قاعده جایز  دارندثابت است، را قبول 
این جریان را تقویت  1درامور عقیده عدم اختالف صحابهاجماع و خصوصًا  نیست.

عقیده و  کردهمخالفت ان با ایش بعد از صحابه ،لیکن هواپرستان و بدعتیان کند.می
  ، روشن و واضح گشت. صحابه تغییر دادند و خروج ایشان از باورها و اصول ایمان  را 

نقص بودن آیات قرآن کریم و احادیث نبوی به طور صریح داللت بر تزکیه و بی 
 فرماید: می صحابهدر مورد  الله دارد. ایمان صحابه اعتقاد و اصول  

ٓ َءاَمنُتم بِهِ ﴿ ْ بِِمۡثِل َما ْۖۡ َفَقِد  ۦفَإِۡن َءاَمُنوا [ به  )پس اگر آنان ]هم [137]البقرة:  ﴾ٱۡهَتَدوا
 . (اند ت شدهیمان آوردند، قطعًا هداید، ایا مان آوردهیچه شما بدان اآن

                                                            

اند. لیکن در اموری ای که بر آن عمل شده باشد اصاًل اختالف نکردهی عقیدهدر مسئله صحابه -1
اند. مثاًل در بحث اسراء و معراج اختالف که مبتنی بر عمل نیست، مقداری اختالف نظر نموده

که آیا ابتدا قلم آفریده شده را دیده است یا خیر. یا این پروردگارش ا رسول اللهدارند که آی
 است یا عرش. 
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ۡخرَِجۡت لِلنذاِس ﴿ :و نیز
ُ
ة  أ مذ
ُ
ه کد ین امتی هستیبهتر )شما [110]آل عمران:  ﴾ُكنُتۡم َخرۡيَ أ

  .د(یا دار شدهیبرای مردم پد

ْ ُشَهَدآَء لََعَ ﴿ فرماید:چنین میهم  َُكونُوا ِ ا ِل  ةا وََسطا مذ
ُ
 ﴾ٱنلذاِس َوَكَذَٰلَِ  َجَعۡلَنَُٰكۡم أ

  .د(یم، تا بر مردم گواه باشیانه قرار دادیگونه شما را امتی م نی)و بد [143]البقرة: 
: ...«ُثمَّ اذلين يلوَنُهم ُثمَّ اذلين يَلوَنُهم  إنَّ خََيُكم قَرين»فرماید: می رسول الله 

آنان  داند و بعستید و سپس آنان که بعد از ایشان)براستی بهترین مردم قرن من شما ه
  .1هااند(که در پی آن

عليكم بسنيت وسنة اْللفاء الراشدين املهديي من بعدي عضوا »فرماید: و می 
ی بعد از من؛ مصرانه بر : )بر شماست روش من و خلفای هدایت یافته«بانلواجذعليها 
  .2بند باشد(آن پای
وأصحايب أمنة ألميت فإذا ذهب أصحايب أىت أميت ما »اند: چنین فرمودههم 

ها و ارتداد( ها، جنگ)از افتادن در فتنهی من پاسبانان امت من: )صحابه«يوعدون
های دینی، هتک )ظهور بدعت، فتنه چه وعده شده است،فتند،آنصحابم که راهستند. 
 .4آید(بر سر امتم می 3مدینه و مکه و...(به حرمت 
ی ناجیه)گروه نجات بافته( فرمودند: این گروه بر همان در مورد فرقه و پیامبر 

 هستند. و صحابه اعتقادات رسول الله
اجماع  مبتنی بر آیات قرآن و احادیث رسول لذا هر گاه صحابه بر اعتقاد   

نمودند، بر هیچ اهل سنتی گنجایش ندارد از باور آنان خارج شوند. در غیر صورت در 
از همین روست که اهل سنت علیه  گیرند.لیست هواپرستان و بدعتیان قرار می

و  همف ین  مخالفدر مسایل اعتقادی، استناد کرده و آنان را مذاهب بدعتی و نوآور 
جا که اجماع در امور دینی حال از آن دانند.از قرآن و سنت می صحابه برداشت

در  است. ابن کثیر شود، سزاوارترین اجماع، اجماع  صحابهحجت محسوب می

                                                            
 متفق علیه. -1
یٌح است. -2  احمد، ابوداود و ترمذی. و گفته است این روایت َحَسٌن َصح 
 ها از شرح نووی بر مسلم گرفته شده است. مترجم. مطالب داخل کمانک -3
 مسلم. -4
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ِينَ َوقَاَل ﴿ یتفسیر آیه ا َسَبُقونَآ إََِلۡهِ   ٱَّلذ ا مذ ِيَن َءاَمُنواْ لَۡو ََكَن َخرۡيا ]األحقاف:  ﴾َفَفُرواْ لَِّلذ
[ خوب بود، بر ما  نین دیاگر ]ا»ه ایمان آوردند گفتند: کافر شدند، به آنان که کسانی ک)و  [11

 اهل سنت معتقدند هر گفته یا عملی که از صحابه گوید:، میگرفتند( شی نمییبدان پ
. چرا که اگر )گفته یا عمل ثابت نشده( خوب بود، ثابت نشده باشد، بدعت است

مبادرت به  مشتاقانخ و سریعآنان  زیرا گرفتند.بر ما پیشی می مورد، آندر  هصحاب
  .1کردندانجام اعمال نیک می

 **در تفسیر قرآن و درک معانی آن:
گاه صحابه ای را نه در فهم و نه در هیچ آیه اند.ها به قرآن کریم بودهترین انسانآ

ن دست داهیچ کس ب ،آیندگان ازای رسیدند که د و به درجهانعمل از دست نداده
لذا قانون سلف صالح و پیروانشان رحمهم الله بر این بوده است که فهم  نیافته است.

ند، دمخالف بو ر فهم دیگران که با صحابهب ،کریم را در برداشت از قرآن صحابه
م می  .داشتندمقد 

 اللهرسول  ،بدانیمواجب است که : 2گویدمی شیخ االسالم ابن تیمیه 
-می الله بیان نموده است. یارانشبرای همانند بیان الفاظ قرآن، معانی را هم 

َِل إََِلِۡهمۡ ﴿ فرماید: َ لِلنذاِس َما نُز  ِ چه به سویشان نازل )تا برای مردم آن [44]النحل:  ﴾ِِلُبَۡي 
ابو عبدالرحمن  این آیه دربرگیر بیان الفاظ و معانی قرآن است. .شده است را بیان داری(

 ،که قاریان قرآن بودند سلمی گوید: افرادی همانند عثمان و عبدالله بن مسعود
خوب آموختند، تا می اند که: آنان هر گاه َده آیه از رسول اللهبرایمان روایت کرده

گفتند: ما می آموختند.نمییاتی دیگر کردند، آبه آن عمل نمی فهمیدند وها را نمیآن
حفظ کردن  را صرفاز این رو مدت زیادی  .)به آن( آموختیم با علم و عمل قرآن را
بقره و سوره  )از ما( گوید: وقتی یک شخصمی انس بن مالک .کردندمیسوره یک 
هشت  ابن عمر 3آمد!چقدر در چشمان ما بزرگ می ،کردعمران را حفظ می آل

                                                            
 . المکتبة التوفیقیة القاهرة.65/ ص  4ابن کثیر ج تفسیر -1
. به مقدمة في التفسیر 176 – 175/ ص 4اإلتقان في علوم القرآن، سیوطی. دارالتراث القاهرة ج -2

 رجوع شود. ابن تیمیة
 احمد در مسندش. -3
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نَزۡلَنَُٰه ﴿ فرماید:می چرا که الله، 1ی بقره نمودرا صرف حفظ سورهسال 
َ
كَِتٌَٰب أ

ْ َءاَيَٰتِهِ  بذُرٓوا َدذ ِ ََٰرٞك َل  َٰ ه آن را به سوی تو کاست  کتابی مبارک [ نیا)] [29]ص:  ﴾ۦإََِلَۡ  ُم

فََٗل َيَتَدبذُروَن ﴿ و فرمود: .شند(یندیات آن بیم تا در آیا ردهکنازل 
َ
 [24]محمد:  ﴾ٱۡلُقۡرَءانَ أ

ر نمی) -هم غیر ممکن است.آن  تدبر در قرآن بدون فهم معانی .(کنندآیا در قرآن تدب 

د و دنبال شرح ی و ریاضیات تحصیل کننکعادتًا امکان ندارد افرادی در علم پزشچنین 
نجات و خوشبختی  محفوظ ماندن،که  شود کتاب اللهچگونه می .نباشندآن 

 د! نباشوابسته است، اینگونه آن رونق دین و دنیایشان به و  صحابه
گر چه در  ی صحابه در تفسیر آیات قرآن بسیار اندک است.از این رو نزاع و مجادله

 ینبعد از تابع مردمان   بیشتر از صحابه شد، لیکن به تناسب   ،تابعیناین نزاع بین 
 افرادی از تابعین بودند که تمام تفسیر را نزد صحابه الله باز هم ناچیز بود. مرحمه
از روی استنباط و استدالل  ان،سیر خودشهای تف قسمتو گاهًا در بعضی از  ند.آموخت

ر کم است و عموم اختالف آنان بسیا اختالف نظر میان سلف در تفسیر، اند.سخن گفته
 .2تنوع است نه اختالف تضاد دیگر، اختالف  کبا ی
ای آیه له در موردتابعین و ائمه رحمهم ال گوید: هر گاه صحابهمی ابن تیمیه 

با مذهب اعتقادی  کهتفسیر کردند ای  هرا به گون آیه تفسیری نمودند، و دیگر مفسرین
صحابه و تابعین نبوده است، در این زمینه با روش  پیرو  هب هم ذو آن م ،آنان موافق آید

ی کسی که از روش صحابه و  .معتزله و دیگر بدعتیان همسو هستند به صورت کل 
مخالف  صحابه و تابعینجدا شود و همراه آنانی شود که با  تابعین و تفسیر ایشان

در تفسیر و معانی  چرا که صحابه و تابعین هستند، خطا کرده است؛ بلکه مبتدع است.
گاه قرآن را مبعوث داشته است،  رسول الله ی که اللهدر حق   که چنان ؛تراندآ
گاه   .3تراندآ

                                                            
 مؤطاء.  -1
 . 176 – 175اإلتقان في علوم القرآن، سیوطی، ص  -2
طی. تفسیر در نزد علمای اهل سنت دارای مراتبی است. ابتدا تفسیر قرآن قبلی. به تلخیص سیو -3

کند. بعد از آن تفسیر قرآن به سنت با قرآن. چرا که برخی آیات، آیات  مجمل و مبهم را تبیین می
برای بیان قرآن کافی و کامل است. سوم تفسیر  های پیامبراست. به این دلیل که روایت



 131  های کلیدی منهج سلفی ویژگی

 **در میادین عملی دین: 
در نزد سلف صالح و پیروان  احکام دینی و اجتهادات صحابهنظریات فقهی و  

 و این جریان دارای مراتب متفاوتی است:دارای جایگاه و منزلت خاصی است.  ،ایشان
 دلیل و حجتی قطعی است. ،اندبرآن اجماع نموده تمام احکام فقهی که صحابه 

ر ب ذال است. چرا که اجماع، خود حجت است. و باالترین اجماع، اجماع صحابه
 و هرگز فقها بر اجماعی غیر از اجماع صحابه اجماع است. ،حجت بودن این امر هم

از این  در احکام شرعی به حد تواتر رسیده است. هانزیرا اجماع آ اند.اتفاق نظر نکرده
 مخالفت ننموده است؛ حتی آنان که وجود اجماع را بعید ایشاناع رو کسی با اج

  .1اجماع صحابه اذعان دارنداند، به دانسته
و اختالف نظر دارند، اما در احکام فقهی و آراء متعددی که از ایشان نقل شده  
 کنند.و به آن عمل می ایشان را گرفتهاقوال آنان را بررسی کرده و سخنی از  ،سلف

 از بعضی صحابهاگر نباید از مجموع اقوال صحابه خارج شد.  ،ندحتی برخی معتقد
 ،آنان نظریات   عمل نکردن به مجموع  ، مخالف آن ییأر و از برخی دیگر صادر شدهیی أر

  .2است خارج شدن از جمع صحابه با برابر
ی چهارگانه ثابت است، بیانگر این است چه گذشت، اقوالی که از ائمهبا توجه به آن 

گوید: می شدند. ابوحنیفهکردند و از آن خارج نمیرا تبعبت می که گفتار صحابه
کنم. سخن هر کدام را که رجوع می به اقوال صحابه ،نیافتم مطلبی را در قرآناگر 

کنم. اما قول غیر  صحابه را بر گیرم و سخن هر کدام را خواستم رها میخواستم می
هم در کتاب الرساله همین  ربیع، امام شافعیبه روایت  دهم.ترجیح نمی صحابه

و باری دیگر اند  هرا گاهی گرفت ایم که علما سخن یکی ازصحابهدیده: 3را گفته است
کرد گفت: شخصی که با او مناظره می و برخی از اقوال آنان را گرفته اند. اند.رها کرده

                                                                                                                                                  

. و بعد از آنان تفسیر بزرگان تابعین رحمهم الله که در این علم، شاگردان قرآن به اقوال صحابه
 اند. بوده صحابه

 .168 – 167اصول الفقه، محمد ابو زهره. دارالفکر العربی القاهرة ص  -1
 . 169أصول الفقه، ابو زهره ، ص  -2
/ ص  7ی امام شافعی جهباشد. به کتاب األم نوشتاین کتاب حاوی فتواهای اخیر امام شافعی می -3

 نگاه کن. 247
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که در چیزی  و حدیث و اجماع، آنگفتم: اگر در قر ؟کنیتو در این مورد چه می

  گزینم.را برمی -صحابه– یکی از ایشانرا نیافتم، سخن معنایش حکم کند 
-اوست می 1در کتاب )األم( به روایت از ربیع که از فتاوای جدید شافعی امام 

یا یکی از ایشان رجوع  گوید: اگر جواب مسئله در قرآن و سنت نبود به اقوال صحابه
مان دنز بپذیریما فتوای عثمان را ی 2سپس اگر قول ابوبکر و عمر کنیم.می

البته این در زمانی است که هنگام اختالف  اقوال دلیلی از کتاب و تر است. محبوب
خواهم  پیرویسخن آن که دلیل دارد را ترین قول را برگزینیم، سنت نیابیم که قوی

  نمود.
چه این سخنان دال بر پیروی از کتاب الله و سنت است؛ سپس پیروی از آن 
با هم اختالف نظر دارند،  بر آن اجماع دارند. ولی در مواردی که صحابه هصحاب

  گزیند.میقویترین سخنی که با قرآن و سنت همسو باشد را بر
ی راشدین رضوان الله علیهم عمل چه ائمهآناگر نتوانست قویترین را برگزیند، و  
و نیز بررسی شده است.  چرا که قول ائمه مشهور و عموماً  کند.اند را تبعیت میکرده

بر اساس فتوای  ی ایشان،که بسیاری از احکام وارده در مؤطا همانند امام مالک
 .3باشد. امام احمد هم مانند امام مالک رحمهما الله عمل کرده استمی صحابه
از دیگر افراد به قرآن و  آراء و نظریات صحابهدر این که  ابن قیم جوزی 

هر گاه صحابی سخنی گفت یا حکمی صادر نمود یا : 4گویدمی، تر استسنت نزدیک
فتوایی داد، برخی مدارک مختص اوست و در برخی از دالیل و مدارک ما هم با آنها 

مستقیمًا از رسول  را دلیلش شایداین است که  ،ی که خاص اوستمشترکیم. ادله
مواردی که آنان  شنیده باشد. از رسول الله و او ای دیگربهایا از صح الله

برایش دلیل خاص داشتند و ما در آن شریکشان نیستیم، چنان فراوان است که قابل 
سخنانی که  نسبت   اند.هاند روایت نکردچه را که شنیدههر آن هاو آن شمارش نیست.

                                                            
 قبلی. -1
چرا که در حدیث آمده است: اقتدوا بالذین من بعدی: أبی بکر و عمر، به دو نفر بعد از من، ابوبکر  -2

 اقتدا کنید. و عمر
 .171 – 170أصول الفقه، ابوزهره، ص  -3
 . چاپ الشیخ منیر الدمشقی. 1/ ج284إعالم الموقعین، ابن قیم جوزی، ص  -4
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اند با شنیده از رسول الله صحابهبزرگان ابوبکر صدیق و عمر فاروق و دیگر 
د حدیث روایت کصی از ابوبکر صدیق ؟!!چند چند است ،نداکردهروایاتی که بیان 

وی از  غایب بوده است. ای از پیامبردر کمتر صحنهوی ت؛ در حالی نشده اس
 ایشان بوده است. بلکه قبل از بعثت تا پایان عمر همراه پیامبر اکرم ،م بعثتهنگا
گاه -هم ایشان بوده است.و روش و سیرت  ترین صحابه به سخن و عمل رسولآ

و  اندشنیده چه از رسول اللهنسبت روایاتشان به آن چنین عموم بزرگان صحابه
ها و اگر تمام شنیده ، بسیار اندک است.ایی که با ایشان حضور داشتندنسبت به صحنه

؛ در حالی که شدمی کردند، چندین برابر روایات ابوهریرها را روایت میهصحنه
و روایات زیادی از وی نقل  بوده است پیامبرهمراه  لتقریبا چهار سا ابوهریره

داشت گویند: اگر صحابی در این مورد اطالعی میلذا سخن کسانی که می .شده است
شناخته نرا  کسی است که سیرت و وضعیت زندگی صحابه حرف  این کرد، بیانش می

به دلیل ترس در نقل آن ترس داشتند؛ و داشتند و حدیث را بزرگ می صحابه است.
بارها آن را کردند که روایتی را نقل می کردند.از زیاد و کم کردن حدیث، کم روایت می

گفتند: قال رسول ایم و نیز نمیگفتند شنیدهصراحتًا نمی شنیده بودند. از رسول
  از این شش حالت بیرون نبود: داشتبیان می فتاوایی که از یک صحابه .الله

 شنیده است. از پیامبر -1
  شنیده است. از رسول الله شخصآن  از کسی شنیده که -2
ولی بر ما  ،فتوایش برداشت و فهمی بوده است که از قرآن استنباط نموده -3

  پوشیده مانده است.
به ما آنان ولی فقط فتوای مفتی  ؛اندتمام صحابه بر این فتوا اتفاق نظر داشته -4

 نقل شده است. 
که  بر لغت بوده است ویو منحصر به فرد  نظرش به دلیل تسلط علمی کامل -5

بوده است، یا بنا بر  محتوا و فحوای کالم. یا به دالیل ریمما چنین توانی را ندا
، کارها و حاالت ایشان، برداشتی بوده که در گذر زمان با دیدن رسول الله

نین بر اساس سیرت، شنیدن کالم، دانستن چهم چنین فتوایی داده است.
، چیزی آنعملی نزول قرآن و تفسیر  در حین  مقصد و هدف کالم، حاضر بودن 
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گانه است بر مبنای این موارد پنج فهمیده است که ما قدرت درک آن را نداریم.
  بر ما حجت است. یگوییم فتوای صحابکه می

روایت نکرده  که از پیامبریا ممکن است فتوایش بر اساس برداشتی باشد  -6
در چنین حالتی فتوای وی بر ما  باشد و در فهم مسئله به خطا رفته باشد.
قبل بر احتمال  موردپنجاحتمال وقوع حجت نیست. البته واضح و روشن است 

-و هیچ خردمندی در آن شک نمی غالب و چیره است ی ششمشماره ن  معی  

 در مورد سخن رسول الله ،لذا گمان غالب و احتمال قوی و درست کند.
گاه کفایت می کافی است و باید به آن عمل نمود. این سخن برای انسان   -آ

 .1کند
معصوم  ،به عنوان یک انسان بودند، اما دارای علم زیادیکه وجودی با  صحابه 

جا که تمام امت دچار و از آن  گرچه اجماع آنان عصمت را در پی دارد. نیستند.
 صحابه ،گمراهی شوند، سزاوارترین افراد امت در عدم  فهمی نمیگمراهی و کج

اگر خطای  اما یک صحابه به تنهایی از خطای اجتهادی معصوم نیست. هستند.
قرآن و از  الزم استو  شودفتوایش پذیرفته نمیمعذور است و اجتهادی وی ثابت شد، 

  سنت پیروی شود.
کرد عمل ،یکی از صحابه خطای اجتهادی   ثبوت  بعد از کتاب عقیدة الطحاویه  شارح   

 بر خالف حدیث   اگر ثابت شد سخن یکی از صحابهدارد: را چنین بیان میسلف 
باید گفت عموم  شود.باشد، حتمًا عذرش پذیرفته است و سخنش ترک میصحیح می

 اند:عذرها سه نوع
 چنین سخنی گفته باشد. اللهکه رسول نداشته باشد اعتقاد  -1
 ی مورد نظرهمان مسأله ،بیان آن سخن منظورش ازاعتقاد نداشته باشد که  -2

 بوده است.
  معتقد به منسوخ بودن آن حکم باشد. -3

                                                            

 .170 – 169أصول الفقه، أبی زهره، ص  -1
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آمده با آن به سوی ما  و رساندن شریعتی که رسول الله آنان بنا بر پیشگامی 
  .1و منت دارند فضلبر ما  ،دانستیمنمیچه آن بیان و توضیحو به دلیل  بود

 آنان بر دیگران است:  ی گرفتنو پیش موارد زیر گواه بر فضیلت صحابه
گاه، آنان در حفظ، تالوت و تفسیر -1 چرا که  اند.ترین افراد امت به قرآن کریمآ

را برای ایشان بیان داشته  نمعانی قرآ اند.آموخته را مستقیمًا از زبان رسولن آ
و هیچ چیز از آنان  باشندسبب نزول قرآن می ها به لغت واست و آنان داناترین انسان

  پنهان نمانده است.
گاه صحابه -2 آنان حافظان  بودند. سنت و روش رسول بهتر از همگان آ

در کجا  نبی کریم ددانستناز همه بهتر می بودند. اقوال و ناظران کردار پیامبر
احادیث ناسخ و منسوخ، عام و خاص و مطلق و مقید را  .کدام کار را تأیید کرده استو 

  شناختند.خوب می
های ها به آموزهبندترین انسانپای ،تاب الله و سنتکدر  یاران رسول -3

های کوچک و بزرگ فرقی سنتهرگز میان در عمل  پیامبر علیه الصالة و السالم بودند.
ضرب  ،ویروش و سنت و محبت شدید به  در پیروی از رسول الله نبودند.قایل 

 ،تردیده نشده است در پیروی از شخصی، کسی شیفته بدیل بودند. بی هاییمثلال
  نسبت به ایشان باشند. از پیروان نبی اکرمرهجوتر 
گاهی از قرآن و  مجتهد و اهل نظر بودند. شاگردان رسول -4 چرا که با آ

 ،سنت و تسلط بر لغت عربی، ذکاوت و هوش سرشار، دانستن سبب  نزول و دلیل  احکام
  بودند. ی استنباط و استدالل از نصوصدارای ملکه

عربی بودند. به آن اشراف کامل داشتند. لغات مشهور و غریب،  صاحبان لغت   -5
دانستند. در تلفظ دچار اشتباه خوب میریز و درشت و اسلوب بالغت و مفهوم آن را 

  های لغات عجم وارد زبانشان نشده بود.شدند و شائبهنمی
ی زهد پیشه، تیزهوشانی زیرک، مشتاقان آنان پرهیزگارانی صالح، پارسایان -6

های دروازه نمود.لذا کرنش در بارگاه حق برایشان آسان می آخرت، تارکان دنیا بودند.

                                                            
ی شیخ . احمد شاکر. به رفع المالم عن ائمة األعالم نوشته337شرح العقیدة الطحاویة، ص  -1

 نگاه کن.  اإلسالم ابن تیمیه
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ای بردند که آیندگان بدان دست چنان بهره رویشان گشوده شد.رستگاری و دانش به 
  نیافتند.

ْ وَ ﴿ فرماید:می الله ۖۡ  ٱتذُقوا َ ۗۡ َوُيَعل ُِمُكُم  ٱّللذ ُ پروا کنید،  الله)از  [282]البقرة:  ﴾ٱّللذ
 .دهد(الله شما را آموزش می

ِينَ وَ ﴿ فرماید:می الله ْ  ٱَّلذ ى ٱۡهَتَدۡوا )آنان که هدایت شدند،  [17]محمد:  ﴾َزاَدُهۡم ُهدا
 .هر چه بیشتر هدایتشان نمود(

، انتشار دعوت سبیل اللهفي  جهاد ین،چه کارهای بس بزرگی در یاری د -7
 که چنان و هحتی به اقصی نقاط دنیا مسافرت کرد دند.دینی و آموزش به خلق انجام دا

  آموختند، ابالغ کردند.
 ها و قبول توبه ایشان.و خوشنودی از آن به ایمان و راستی آنان اللهگواهی  -8
  .ت، جایگاه، برتری و عدالت  صحابهاز فضیل چنین خبر دادن پیامبرهم

 ی بسیاری از صحابهروایات بسیار زیادی که در فضایل و صفات برجسته -9
ی راشد و دیگر ده یار بهشتی، اهل بدر و شرکت کنندگان در صلح به ویژه چهار خلیفه

نات زیبایی که در مورد علمای با عمل   ده است.حدیبیه آم
-هم صحابه و نیز محس 

 آمده است. چون عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس و عبدالله بن عمر
و  .ت صحابهمامنسل در نسل امت اسالمی بر مکانت و ا راجماع و اقرا -10

 .نیکی و برتر بودن یاران رسول، گواهی آنان بر عدالت
های دارای تمدن ی ایشان و ورود ملتآور و تکان دهندهحیرتهای پیروزی -11

و طیب خاطر،  خویش آن هم با اختیار کهن و اصیل به اسالم به دست صحابه
-قوی، به کارگیری بی ، تأثیرگذاریآنان از اسالم درک صحیحداللت بر قدرت ایمان و 

آنان را  اللهموارد بود که  نبا توجه به ای دارد. توسط صحابه های دینمثیل آموزه
  .چیره کردهای زمین بر دیگر ملت

 :دالیل فضل و برتری صحابه
و  امت اسالمی است برترین نسل   آیات و روایات گویای آن است که نسل صحابه 

ای هستند که دیگران به آن دست دارای سابقه و جایگاه عالی و بلند مرتبه نزد الله
بخش آنان در خدمت به گیری رضایتتمام حوادث تاریخی، وضعیت و موضع اند.نیافته
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ترین چیزهاشان در این بهاترین و با ارزشگراندین و یاری و دفاع از آن و بخشیدن 
 گواه این مطلب است.  راه،
، نیکوکار بودن، عامل بودن، داشتزرگب ،لذا اهل سنت جملگی، بر بزرگواری 

از این رو  اتفاق نظر دارند. عقیده و بلند مرتبگی صحابهاخالص صادقانه، سالمت 
 الگوی خویش کردند.را نسل به نسل تکرار و آن را کهن نیک یاران رسول صفات  

 :صحابه تلیآیات وارده در فض
َٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ -1 لُونَ ٱ لسذ وذ

َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَهَِٰجرِينَ ٱِمَن  ۡۡل

َ
ِينَ ٱوَ  ۡۡل َبُعوُهمٱ َّلذ بِإِۡحَسَٰٖن رذِِضَ  تذ

ُ ٱ َٰٖت ََتۡرِي َُتَۡتَها  ّللذ َعدذ لَُهۡم َجنذ
َ
ْ َعۡنُه َوأ نَۡهَٰرُ ٱَعۡنُهۡم َورَُضوا

َ
َٰلَِ   ۡۡل َٰ اۚٗ  بَدا

َ
ٓ أ َخََِٰلِيَن فِيَها

ه با کسانی کن از مهاجران و انصار، و یشگامان نخستیو پ) [100]التوبة:  ﴾١٠٠ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱ
ز[ از او خشنودند، و برای آنان یشان خشنود و آنان ]نیردند، الله از اکروی یپ اری از آنانکویکن

ن یاند. ا شه در آن جاودانهی[ آن نهرها روان است. هم ر ]درختانیه از زکرده کی آماده یهاباغ
 .(ابی بزرگیامکاست همان 

از مهاجرین و انصار و  ،گامان نخستیناز پیش اللهگر خوشنودی این آیه بیان 
 دهد.ی بهشت، ورود و جاودانه بودن در آن را میبه آنان وعده پیروان نیک آنان است.

ُ ٱ۞لذَقۡد رَِِضَ ﴿ -2 َجَرةِ ٱإِۡذ ُيَبايُِعونََ  َُتَۡت  لُۡمۡؤِمنِۡيَ ٱَعِن  ّللذ َفَعلَِم َما ِِف  لشذ
نَزَل 

َ
ِكيَنةَ ٱقُلُوبِِهۡم فَأ ا لسذ ا قَرِيبا َثََٰبُهۡم َفۡتحا

َ
ۗۡ َوََكَن  ١٨َعلَۡيِهۡم َوأ ُخُذوَنَها

ۡ
َوَمَغانَِم َكثرَِيةا يَأ

ُ ٱ ا ّللذ ر آن درخت با یه مؤمنان، زکبه راستی الله هنگامی ) [19-18]الفتح:  ﴾١٩َعزِيًزا َحِكيما
آنان آرامش  شان بود بازشناخت و بریهاچه در دلردند از آنان خشنود شد، و آنک عت مییتو ب

های فراوانی است * و ]پاداش دیگر[ غنیمتی به آنها پاداش دادیکروزی نزدیفرو فرستاد و پ
 .(؛ و الله همواره توانای شکست ناپذیر و حکیم استرندآو می که آن را به دست

ای که در صلح حدیبیه شرکت صحابه 1400از تقریبًا  گوید که اللهاین آیه می 
پاداش  دارد. به آناند و راستی و صداقت درونی آنان را بیان میداشتند رضایت دار

های ، غنیمتآورد و در پی آن پیروزی سریع و نزدیکان میغزودرس دنیا را به ارم
  دهد.می مژدهفراوان و اجر و مزد اخروی را 

ٞد رذُسوُل ﴿ -3 َمذ ِۚٗ ٱُّمُّ ِينَ ٱوَ  ّللذ آُء لََعَ  ۥٓ َمَعهُ  َّلذ ِشدذ
َ
ارِ ٱأ ا  ۡلُكفذ عا َُٰهۡم ُركذ رَُحَآُء بَۡيَنُهۡمۖۡ تََرى

َِن  ا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗلا م  دا ِ ٱُسجذ ثَرِ  ّللذ
َ
ِۡن أ ۖۡ ِسيَماُهۡم ِِف وُُجوهِِهم م  َٰناا ُجودِ  ٱَورِۡضَو َٰلَِ   لسُّ َٰ
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َٰةِ  َوَمَثلُُهۡم ِِف ٱَمَثلُُهۡم ِِف  َِنيلِ ٱِلذۡوَرى ۡخَرَج َشۡط  ۡۡلِ
َ
 ۡسَتَوىَٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  ۥاَزَرهُ   َ َف  ۥهُ   َ َكَزۡرع  أ

َٰ ُسوقِهِ  اعَ ٱُيۡعِجُب  ۦلََعَ رذ ۗۡ ٱَِلَغِيَظ بِِهُم  لزُّ اَر ُ ٱوََعَد  ۡلُكفذ ِينَ ٱ ّللذ ْ وََعِمُلواْ  َّلذ َءاَمُنوا
َٰلَِحَٰتِ ٱ ۡغفِ  لصذ ۡجًرا َعِظيَمِب ۢا َرةا ِمۡنُهم مذ

َ
سانی کاست؛ و ه امبر اللیپ د)محم [29]الفتح:  ﴾٢٩َوأ

نی. یب وع و سجود میکند. آنان را در راگر مهربانیدر ]و[ با همیگافران، سختکند، بر یه با اوک
هارا خواستار اللهفضل و خشنودی  شان یها [ آنان بر اثر سجود در چهره یند. عالمت ]مشخص 

جوانه ه کای است  شتهاکل چون یها در انجشان است در تورات، و مَثل آنین صفت ایاست. ا
ستد و دهقانان را به شگفت یهای خود با تبر شود و بر ساقهه دهد تا س  یخود برآورد و آن را ما

مان آورده یه اکسانی از آنان کبه  آورد. اللهافران را به خشم ک[ الله[ آنان ] آورد، تا از ]انبوهی
 .است( اند، آمرزش و پاداش بزرگی وعده داده ردهکسته یارهای شاکو 

اوصاف  دهد.خبر میدر تورات و انجیل  یاران رسول الله از ویژگیه این آی 
به امید  الله، اخالص به نیک، هدایت محکم و استوار، عبادت زیادشان برای الله

را بیان  ی مغفرت و پاداش از جانب اللهو وعده اجر و مزد الهی، یاری پیامبر
 دارد.می

ُ  تذاَب  لذَقد﴿ -4 نَصارِ  َوٱلُۡمَهَِٰجرِينَ  ٱنلذِب ِ  لََعَ  ٱّللذ
َ
ِينَ  َوٱۡۡل َبُعوهُ  ٱَّلذ ةِ  َساَعةِ  ِِف  ٱتذ  ٱۡلُعۡۡسَ

ِۡنُهمۡ  فَرِيقٖ  قُلُوُب  يَزِيغُ  ََكدَ  َما َبۡعدِ  ِمنۢ   ﴾١١٧رذِحيمٞ  رَُءوٞف  بِِهمۡ  إِنذُهۥ َعلَۡيِهۡمۚٗ  تَاَب  ُثمذ  م 
روی یه در آن ساعت دشوار از او پکامبر و مهاجران و انصار یبر پ ن، اللهیقیبه ) [117: التوبة]
ای از آنان منحرف شود. باز  های دستهدل زی نمانده بودیه چکردند ببخشود، بعد از آنک
 .)م استیه او نسبت به آنان مهربان و رحکشان ببخشود، چرا یبرا

ت  رسول صحابه ی فوق در جنگ تبوک نازل شد.آیه  ای در گرم به معی 
هم  در مقابل دستی و کمبود آب و غذا از مدینه خارج شدند.طاقت فرسا، فقر و تنگ

  داد.خبر ی آنان و رحمت به ایشان از قبولی توبه الله

َلذ  لَُكمۡ  َوَما﴿ -5
َ
ْ  أ ِ  َسبِيلِ  ِِف  تُنفُِقوا ِ  ٱّللذ َمََٰوَٰتِ  ِميَرَُٰث  َوّلِلذ ۡرِض   ٱلسذ

َ
 يَۡسَتوِي ََل  َوٱۡۡل

نۡ  ِمنُكم نَفقَ  مذ
َ
ۚٗ  ٱۡلَفۡتحِ  َقۡبلِ  ِمن أ ََٰتَل ْوَلَٰٓئَِ   َوَق

ُ
ۡعَظمُ  أ

َ
ِنَ  َدرََجةا  أ ِينَ  م  ْ  ٱَّلذ نَفُقوا

َ
 َبۡعدُ  ِمنۢ  أ

 ْٗۚ ََٰتلُوا   َوَق
ُ  وََعدَ  َوُُك ا انفاق  اللهه در راه ک)و شما را چه شده  [10: الحديد] ﴾ٱۡۡلُۡسَِنَٰ   ٱّللذ

ش از یه پکسانی از شما کتعلق دارد؟  اللهن به یها و زمراث آسمانی[ م هکد و ]حال آنینک نمی
اند  سانیکدرجه بزرگتر از  [ثیستند. آنان از ]حیسان نیکاند،  ردهک[ انفاق و جهاد  هکفتح ]م
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به آنچه  اللهو داده است، و یکدام وعده نکبه هر الله اند. و  ه بعدًا به انفاق و جهاد پرداختهک
گاه است(ینک می   .د آ
به انفاق  در این آیه الله .1دانندفتح مورد نظر را فتح مکه میمفسرین عموم  

چنین هم دهد.توجه به اجر و مزد متفاوتشان وعده میکنندگان قبل و بعد فتح البته با 
همراه با انتظار داشتند به دلیل انفاق کردن و شرکت در جنگ  صحابه :گویدآیه می
  اجر عظیمی به دست آورند. رسول

ِي ُهوَ ﴿ -6 ِ  ِِف  َبَعَث  ٱَّلذ ِي  م 
ُ
ِۡنُهمۡ  رَُسوَلا  نَ    ٱۡۡل ْ  م  ِيِهمۡ  َءاَيَٰتِهِۦ َعلَۡيِهمۡ  َيۡتلُوا  َوُيَزك 

ْ  ِإَون َوٱۡۡلِۡكَمةَ  ٱۡلِكَتََٰب  َوُيَعل ُِمُهمُ  بِۡيٖ  َضَلَٰلٖ  َلِِف  َقۡبُل  ِمن ََكنُوا ا ِمۡنُهمۡ  َوَءاَخرِينَ  ٢مُّ  لَمذ
 ْ سوادان  ان بییه در مک اوست آن ذاتی) [3-2: الجمعة] ﴾٣ٱۡۡلَِكيمُ  ٱۡلَعزِيزُ  َوُهوَ  بِِهۡمۚٗ  يَۡلَحُقوا
قرآن و شان گرداند و کات او را بر آنان بخواند و پایخت، تا آیای از خودشان برانگ فرستاده
اری بودندانصاریان: اوست کش از آن در گمراهی آشی[ قطعًا پ اموزد، و ]آنانیشان بیبد حدیث

سواد، پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و آنان  بی مردمکه در میان 
فکری و روحی[ پاکشان کند و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد، و آنان به های  را ]از آلودگی

اند و بر مردمی دیگر که هنوز به آنان نپیوسته* یقین پیش از این در گمراهی آشکاری بودند.
 .(و او شکست ناپذیر و حکیم است ]برانگیخت[.

سواد را به عنوان رسول به سوی قومی بی پیامبر اللهگوید این آیه می 
به  کهآنبرانگیخت. در نتیجه کتاب آفریدگارشان را به آنان آموزاند و ایشان را بعد از 

ر نمود. ،بودند آغشته گمراهی محقق و رسالت بعثت از و با این کار هدف  پاک و مطه 
های دیگر هم شد که به سبب آن وارد این خیر نصیب امت ،از طریق آنان پسس شد.

  اسالم شدند.

ِينَ  ٱلُۡمَهَِٰجرِينَ  لِۡلُفَقَرآءِ ﴿ -7 ْ  ٱَّلذ ۡخرُِجوا
ُ
َٰلِِهمۡ  ِدَيَٰرِهِمۡ  ِمن أ ۡمَو

َ
ِنَ  فَۡضٗلا  يَۡبَتُغونَ  َوأ  م 

 ِ َٰناا ٱّللذ ونَ  َورِۡضَو َ  َوَينُۡصُ ۥٓۚٗ  ٱّللذ ْوَلَٰٓئَِ   َورَُسوَلُ
ُ
َِٰدقُونَ  ُهمُ  أ ِينَ  ٨ٱلصذ ارَ  َتَبوذُءو َوٱَّلذ  ٱَلذ

يَمَٰنَ  ٓ  َحاَجةا  ُصُدورِهِمۡ  ِِف  ََيُِدونَ  َوََل  إََِلِۡهمۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُُيِبُّونَ  َقۡبلِِهمۡ  ِمن َوٱۡۡلِ ا ِمذ ْ  م  وتُوا
ُ
 أ

َٰٓ  َوُيۡؤثُِرونَ  نُفِسِهمۡ  لََعَ
َ
ۚٗ  بِِهمۡ  ََكنَ  َولَوۡ  أ ْوَلَٰٓ  َنۡفِسهِۦ ُشحذ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ

ُ
 ُهمُ  ئَِ  فَأ

                                                            
تر هم همین فتح صلح حدیبیه است، و قول صحیح گوید: منظور ازطبری در تفسیر خود می -1

 است.
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ِينَ  ٩ٱلُۡمۡفلُِحونَ  َٰنَِنا نَلَا ٱۡغفِرۡ  َربذَنا َيُقولُونَ  َبۡعِدهِمۡ  ِمنۢ  َجآُءو َوٱَّلذ ِينَ  َوِۡلِۡخَو  َسَبُقونَا ٱَّلذ
يَمَٰنِ    قُلُوبَِنا ِِف  ََتَۡعۡل  َوََل  بِٱۡۡلِ

ِينَ  ِغٗل ا ْ  ل َِّلذ ٓ  َءاَمُنوا -8: الحشر] ﴾١٠رذِحيمٌ  رَُءوٞف  إِنذَ   َربذَنا
ارشان و اموالشان رانده یه از دکدارد  ان مهاجرینینوای[ اختصاص به ب نخستم، ین غنایا]) [10

نان ینند. اک اری مییامبرش را یو پ اللهباشند و  و خشنودی ]او[ میالله شدند: خواستار فضل 
کسانی ]از انصار است[ که پیش از مهاجران در سرای ردارند* و ]برای[ کهمان مردم درست 

را اند کسانی را که به سوی آنان هجرت کرده مان ]یعنی مدینه[ جای گرفتند،هجرت و ای
چه به مهاجران داده شده است داشتی به آنهای خود نیاز و چشمد، و در سینهدوست دارن

باشد. و کسانی را  دشان را نیاز شدیدی، گرچه خودهندابند، و آنان را بر خود ترجیح میینمی
و نیز کسانی که بعد از آنان  *ندااند، اینان همان رستگاران که از بخل و حرصشان بازداشته

 گویند: پروردگارا! ما و برادرانمان را که به ایمان بر می ]انصار و مهاجرین[ آمدند در حالی که
مؤمنان، خیانت و کینه قرار مده. پروردگارا!  هایمان نسبت بهما پیشی گرفتند بیامرز، و در دل

 .یقینًا تو رؤوف و مهربانی(
ی فوق حامل تعریف و تمجیدی بس بزرگ و فضیلتی عظیم برای صحابه آیه 

 یه گواهی است بر مهاجرین که آنان با کردار خود و یاری این دینآ باشد.می پیامبر

ِنَ  فَۡضٗلا  ََۡبَتُغونَ ﴿ ِ  م  َٰناا ٱّللذ  ن. آنا(باشندخواستار فضل و خوشنودی الله تعالی می) ﴾َورِۡضَو

َِٰدُقونَ ﴿ را به و نیز در آیه محبت انصار نسبت  توصیف نموده است. (راستگویان) ﴾ٱلصذ
 به برادران مهاجرشان و ترجیح دادن آنان بر خویش، ذکر شده است. در نتیجه ایشان

  توصیف شدند. (رستگاران) ﴾ُمۡفلُِحونَ ﴿ به خصلت
اند و برای سپس تعریف و تمجید آنانی بیان شده است که بعد از ایشان آمده 

ل  و غشپیشینیان طلب آمرزش و دعا کرده و قلب خویش را از  -به آنان پاک داشته غ 

 اند.

ِينَ ﴿ -8 ْ  َوٱَّلذ ْ  َءاَمُنوا ْ  وََهاَجُروا ِ  َسبِيلِ  ِِف  َوَجََٰهُدوا ِينَ  ٱّللذ ْ  َوٱَّلذ ْ  َءاَووا ٓوا نََۡصُ ْوَلَٰٓئَِ   وذ
ُ
 أ

ۚٗ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ُهمُ  ا ذُهم َحق ا ٞ  ل ۡغفَِرة مان آورده و یه اکسانی کو ) [74: األنفال] ﴾٧٤َكرِيمٞ  َورِۡزقٞ  مذ
اری یه ]مهاجران را[ پناه داده و کسانی کبه جهاد پرداخته، و  رده و در راه اللهکهجرت 

  .(ای خواهد بود ستهیش و روزی  شایای آنان بخشااند، بر اند، آنان همان مؤمنان واقعی ردهک
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 ایمان، اند. و به صداقت  مقدم داشته شده بر دیگر صحابه در این آیه مهاجرین 
ان در پایان به ایش دهد.توسط آنان شهادت می ری دین اللهیااخالص در جهاد و 

  دهد.وعده آمرزش گناهان و روزی شایسته در قیامت را می

ْ  َسبِيَِلٓ  َهَِٰذهِۦ قُۡل ﴿ -9 ۡدُعٓوا
َ
ِۚٗ  إََِل  أ َٰ  ٱّللذ ۠  بَِصرَية   لََعَ نَا

َ
َبَعِِنٖۖ  َوَمنِ  أ ِ  وَُسۡبَحَٰنَ  ٱتذ ٓ  ٱّللذ  َوَما

 ۠ نَا
َ
ام  روییپکه س که من و هر کن است راه من، یا»بگو: ) [108: يوسف] ﴾١٠٨ٱلُۡمۡۡشِكِۡيَ  ِمنَ  أ
ه است ینک دعوت می ی به سوی اللهینایرد با بک  .(ستمیان نک، و من از مشراللهم، و منز 

دهد که به مردم خبر دهد، او و دستور می به نبی خویش در این آیه الله 
گاهی و یقین به آن دهند. خوانند، به سوی الله یکتا دعوت میچه فرا مییارانش با آ

ن اعالن بیزاری شریک و انباز پاک و مبرا دانسته و از شرک و مشرکیاز را  آنان الله
  نند.کمی
آنان را مورد خطاب قرار داده و تعریفشان  اللهاولین کسانی که  در این امت 
کرده و ی تقوا توصیف ترین افراد به کلمهآنان را مستحق هستند. کند، صحابهمی

َّا)به  .داندسزاوار پرهیزگاری می َّأیا  ها راو آن کندندایشان می (ای مؤمنان: مؤمنونملیا

در روز قیامت خوار و  :گویدمی دهد.قرار می (گواهان بر مردم) ﴾ٱنلذاِس ُشَهَدآَء لََعَ ﴿
اثبات  ها رابرتر بودن ایشان بر دیگر امت گرداند.نور می کند و آنان را صاحبرسوا نمی

 ات در این زمینه بسیسار فراوان است: آی داند.ها میترین امتنموده و آنان را عادل

ْۖۡ َفَقِد  ۦفَإِۡن َءاَمُنواْ بِِمۡثِل َمآ َءاَمنُتم بِهِ ﴿ فرماید:می الله -1  [137]البقرة:  ﴾ٱۡهَتَدوا
. اند( ت شدهیمان آوردند، قطعًا هداید، ایا مان آوردهیچه شما بدان ا[ به آن )پس اگر آنان ]هم

 باشند. و آیه شامل کلمی اند صحابهاولین کسانی که در مفهوم این آیه داخل
  شود.مؤمنان دیگر هم می

ۡخرَِجۡت لِلنذاِس ﴿ فرماید:چنین میهم -2
ُ
ة  أ مذ

ُ
)شما  [110]آل عمران:  ﴾ُكنُتۡم َخرۡيَ أ

ت و اثبات کننده خیری   ،ی مذکورآیه .د(یا دار شدهیه برای مردم پدکد ین امتی هستیبهتر
 این ویژگی صحابهدارترین افراد امت به حق ها است.برتر بودن این امت بر سایر امت

  اند.هستند و آنان اولین مخاطبان این آیه

ُ يَۡوَم ََل َُيِۡزي ﴿ نیز: -3 ِينَ وَ  ٱنلذِبذ  ٱّللذ ْ َمعَ  ٱَّلذ ۖۥۡ َءاَمُنوا يِۡديِهۡم  ُه
َ
نُورُُهۡم يَۡسَۡعَٰ َبۡۡيَ أ

يَۡمَٰنِِهمۡ 
َ
مان آورده بودند خوار یه با او اکسانی را کامبر و ی)در آن روز الله پ [8]التحريم:  ﴾َوبِأ
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 در این آیه الله .ش آنان، و سمت راستشان، روان است(یشاپیگرداند: نورشان از پ نمی
  کند.را در روز قیامت رسوا نمی دهد که یاران پیامبرتضمین می

ةا  َجَعۡلَنَُٰكمۡ  َوَكَذَٰلَِ  ﴿ -4 مذ
ُ
ا أ ْ  َوَسطا َُكونُوا ِ و ) [143: البقرة] ﴾ٱنلذاِس  لََعَ  ُشَهَدآءَ  ِل 

این  عدالت  این آیه بیانگر  .(دیم، تا بر مردم گواه باشیانه قرار دادیگونه شما را امتی م نیبد
ویژگی ین به چنامت سزاوارترین افراد  ها است.امت و گواه بودن آن بر سایر امت

  باشند. می صحابه

َها ﴿ و: -5 يُّ
َ
أ ِينَ َيَٰٓ لَوَٰةِ ِمن يَۡوِم  ٱَّلذ ْ فَ  ٱَۡلُُمَعةِ َءاَمُنٓواْ إَِذا نُودَِي لِلصذ ِ إََِلَٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا  ٱّللذ

د، چون برای نماز جمعه ندا داده شد، یا همان آوردیه اکسانی ک)ای  [9]الجمعة:  ﴾ٱۡۡلَۡيَعۚٗ َوَذُرواْ 
اولین کسانی که در این آیه مورد  .د(ید، و داد و ستد را واگذاریبشتابر الله کبه سوی ذ

اند، توصیف شده و رسولش شنوی از اللهخطاب قرار گرفتند و به ایمان و حرف
 اند.بوده یاران پیامبر

َها ﴿ یو آیه -6 يُّ
َ
أ ِينَ َيَٰٓ َيامُ َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم  ٱَّلذ ِ ِينَ َكَما ُكتَِب لََعَ  ٱلص  ِمن  ٱَّلذ
د، روزه بر شما مقرر یا مان آوردهیه اکسانی ک)ای  [183]البقرة:  ﴾١٨٣َتتذُقونَ َقۡبلُِكۡم َلَعلذُكۡم 

زگار یه پرهکمقرر شده بود، باشد ش از شما ]بودند[ یه پکسانی که بر ک گونه همانشده است، 
ر و الزم شده، کنید که بر پیشینیان شما  گونه همانانصاریان: ای اهل ایمان! روزه بر شما مقر 
ر و مق ایمان مورد  که در آیه به صفت  هستند،  این صحابه .(الزم شد، تا پرهیزکار شویدر 

 گیرند.خطاب قرار می

 : در احادیث نبوی فضیلت صحابه
 الل لسئل رسو»کند که: روایت می امام بخاری از عبدالله بن مسعود -1

قوم تبدر شهادة أي انلاس خَي قال: أقراين ثم اذلين يلونهم ثم اذلين يلونهم، ثم ييجء 
سوال شد که بهترین مردمان  : )از رسول الله«أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته

، آنان که در اند و بعدچه کسانی هستند؟ فرمود: قرن من. سپس آنان که بعد از ایشان
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اند. بعدًا مردمانی خواهند آمد که گواهی یکی از آنان بر سوگندش و پی ایشان
 .1گیرد(سبقت می اشسوگندش بر گواهی

إن خَيكم قرين ثم اذلين »فرمودند:  گوید: رسول الله عمران بن حصین -2
بعد  عمران: فال أدري أقال رسول الل قال. يلونهم ثم اذلين يلونهم ثم اذلين يلونهم

: )بهترین شما )مسلمانان( قرن من هستند. سپس آنان که بعد از «قرنه مرتي أو ثالثاً 
 آیند.ها هستند. بعد کسانی که در پی آنان میآنان که بعد از آناند. سپس ایشان

بعد از قرن خویش دو قرن را نام برد یا سه  دانم رسول اللهعمران گفت: نمی
 .2(قرن
القرن اذلي أنا  أي انلاس خَي؟ قال: سأل رجل انليب»گوید: می عایشه -3

پرسید، بهترین مردم کیست؟  شخصی از رسول الله: )«فيه ثم اثلاين ثم اثلالث
 .3(یفرمود: قرنی که من در آنم. بعد دومی سپس سوم

َّل تسبوا أصحايب فواذلي نفيس »کند که: روایت می از پیامبر ابوهریره -4
یارانام را ناسزا : )«بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم أو نصيفه

د نگویید. سوگند به ذاتی که جانم در  ح  دست اوست، اگر یکی از شما به حجم کوه ا 
) یانفاق کند به اندازه د  د  یکی از آنان نمی544م   .4(رسدگرم( یا نصف م 

لع إل أهل بدر فقال: لعل الل اط  »گوید: می از قول رسول الله علی -5
 از باال بر اللهچه بسا : )«اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم اْلنة أو فقد غفرت لكم

 یه براکد، بهشت ینکد بیخواه یم هکرا  یارکسته و فرموده است : هر یاهل بدر نگر
 .5از شما گذشتم( ،فرماید()می؛ یاده استیشما واجب گرد

                                                            

. مسلم، فضائل الصحابة باب فضائل بخاری، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل اصحاب النبی -1
 الصحابة ثم الذین یلونهم.

 قبلی. -2
 مسلم، قبلی. -3
 مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب تحریم سب الصحابةش. -4
باب غزوة الفتح، کتاب التفسیر، کتاب األدب و کتاب الجهاد. مسلم کتاب بخاری کتاب المغازی،  -5

 ی حاطب بن أبی بلتعه.فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بدرش و قصه
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م آمده است که:  -6 َّل يدخل انلار من بايع حتت »روایتی مرفوع در صحیح مسل 
 .1شود(وارد آتش نمیکه زیر درخت )حدیبیه( بیعت کرده، : )هیچ یک از آنان «الشجرة
عليكم بسنيت وسنة »فرمودند:  گوید: نبی اکرممی عرباض بن ساریه -7

: )باید که سنت من و «اْللفاء الراشدين املهديي من بعدي عضوا عليها بانلواجذ
انه بر آن پایخلفای راشدین هدایت یافته  .2بند باشید(ی بعد از مرا برگزینید. مصر 

َصلَّيْنَا الَْمْغرَِب َمَع رَُسوِل »گوید: روایت کرده است که می ابو برده از پدرش -8
َ َمَعُه الِْعَشاَء. فَجلَسنَا فََخَرَج إِ  يَلْنَا. الِل َصَّلَّ الُل َعلَيِْه وََسلََّم، ُثمَّ قُلْنَا: لَْو َجلَسنَا َحَّتَّ نَُصِّلِّ

صلَّينَا َمَعک ُثمَّ قُلْنَا: ََنِلُس حَّتَّ نَُصِّلِّ َمَعَك  َفَقاَل: " َما ِزْْلُْم ُهنَا؟ " قُلْنَا: يَا رَُسوَل اللِ 
َسهُ 

ْ
َماِء، َوََكَن َكِثًَيا َما يَْرَفُع َرأ َسُه لِلسَّ

ْ
َصبْتُْم ". ُثمَّ َرَفَع َرأ

َ
ْو أ

َ
ْحَسنْتُْم أ

َ
 إَِل الِْعَشاَء. قَاَل: " أ

َماِء؛ فَإِذَ  َمنٌَة لِلسَّ
َ
َماِء، َفَقاَل: " انلُُّجوُم أ َمنٌَة السَّ

َ
نَا أ

َ
َماَء أمُرها. َوأ ىَت السَّ

َ
ا َذَهبَِت انلُُّجوُم أ

ْصَحايِب 
َ
يِت؛ فَإَِذا َذَهَب أ مَّ

ُ
َمنٌَة أِل

َ
ْصَحايِب أ

َ
ْصَحايِب َما يُوَعُدوَن. َوأ

َ
ىَت أ

َ
ْصَحايِب فَإَِذا َذَهبُْت أ

َ
أِل

يِت َما يُوَعُدونَ  مَّ
ُ
ىَت أ

َ
سپس گفتیم: بنشینیم تا . ادا کردیم نماز مغرب را با پیامبر: )«أ

نزدمان آمد و فرمود:  نشستیم. پیامبر لذابخوانیم.  نماز عشاء را هم با پیامبر
سپس گفتیم بنشینیم تا عشاء  ،با شما نماز گزاردیم هنوز اینجایید؟ گفتیم: ای رسول

م» را هم با شما بخوانیم. فرمود: خوب کاری کردید یا گفت: کار درستی  «أحسنت 
ها نگریست. فرمود: ستاره می زیاد به آسمانالبته کردید. سپس رو به آسمان کرد. 

چه وعده شده بر سر آسمان ستارگان رفتند آن چوناند؛ آسمان پاسبانانمأموران و 
چه بر اصحابم وعده شده بان اصحابم هستم. چون من بروم، آنهخواهد آمد. و من نگ

چه وعده شده بر هستند. وقتی رفتند، آن ممد. و اصحابم پاسداران امتخواهد آ ،است
  .3(م خواهد آمدتام

 
َ
 در این روایت به معنای عامل امنیت است که به پاسبان و نگهبان ترجمه شد. ةٌ نَ مَ أ

                                                            
 مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بیعة الرضوان. -1
َسن و صحیح است. در اربیعن نووی هم گوید: این رواین َح احمد، ابوداود، ابن ماجه و ترمذی می -2

 ذکر شده است. 
 مسلم، کتاب فضائل الصحابة باب بیان أن انبیص أمان ألصحابه. -3
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ها و نوآوری پیدایش بدعت ،و پایان نسل آنان گوید: رفتن صحابهحدیث فوق می 
ها )از طریق وحی( گوییتمام این پیش طور هم شد. این دنبال دارد.دینی و فتنه را به 

 .است تأیید نبوت رسول الله ی بردالیل
يأيت ىلع انلاس زمان يغزو »گوید: می از زبان رسول ابو سعید خدری -9

؟ فيقولون: نعم فيفتح هلم، ثم فئام من انلاس فيقال هلم: فيكم من رأى رسول الل
؟ من رأى من صحب من صحب رسول الل انلاس فيقال هلم: فيكميغزو فئام من 

روند. به رسد که گروهی از مردم به جهاد می: )زمانی فرا می«فيقولون: نعم، فيفتح هلم
را همراهی کرده  شود: آیا در میان شما کسی هست که پیامبرها گفته میآن

رسد که مردم به مانی میدوباره ز شوند.باشد)صحابی(؟ گویند: آری. پس پیروز می
: آیا در میان شما کسی هست که همراه صحابه شوداد رفته و به آنان گفته میهج

 .1(شوندبوده باشد)تابعی(؟ گویند: بله. و پیروز می پیامبر
َما ِمْن نيَِبٍّ »فرمودند:  روایت است که رسول الله از عبدالله بن مسعود  -10

ٍة  مَّ
ُ
ُخُذوَن بُِسنَِّتِه َوَيْقتَُدوَن َبَعثَُه الُل يِف أ

ْ
ْصَحاٌب يَأ

َ
ِتِه َحَواِريُّوَن، َوأ مَّ

ُ
َقبِِّْل إَِّلَّ اَكَن ََلُ ِمْن أ

ْمِرهِ، ُثمَّ إِنََّها ََتْلُُف ِمْن َبْعِدِهْم ُخلُوٌف َيُقولُوَن َما ََّل َيْفَعلُوَن، َويَْفَعلُوَن َما ََّل يُْؤَمُرونَ 
َ
، بِأ

ِدهِ َفُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم بِِلَسانِِه َفُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم بَِقلِْبِه َفَمْن َجاَهَدُهْم بِيَ 
يَماِن َحبَُّة َخرَْدلٍ  قبل از  اللهکه  یامبریهر پ: )«َفُهَو ُمْؤِمٌن، َولَيَْس َوَراَء َذلَِك ِمَن اْْلِ

ک و مخلص ینزد یارانین امتش، دوستان و یمبعوث کرده است، در ب یامت یمن برا
او اقتدا  یهاگرفتند و به اوامر و سنتیش میت و رفتار او را در پداشته است که سن  

خود عمل  یشدند که به گفتهینشان میبعد از آنان جانش یکردند، و سپس کسانیم
با آنها جهاد و  هر کس با دستکردند که به آن امر نشده بودند، یم یکردند و کارینم

 د، مؤمن و هر کس در دل خودبا آنها مبارزه کن ند، مؤمن و هر کس با زبانشه کمبارز
 یخردل یدانه یبه اندازه یحت یقلبو بعد از مخالفت  ؛با آنها مخالفت کند، مؤمن است

 .2(مان وجود نداردی( ای)ذره ا

                                                            
بخاری، کتاب الجهاد، کتاب األنبیاء، کتاب فضائل الصحابة باب فضائل اصحاب النبیص. مسلم،  -1

 کتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذین یلونهم.
 صحیح مسلم.  -2
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ن رآين ما دام فيكم مَ  َّل تزالون خبَيٍ »گوید: در روایتی مرفوع می وائله -11
: )پیوسته شما «نبَ ن رآين وصاحَ ن رأى مَ م مَ فيكُ  ما دامَ زالون خبَي ٍن، والل ما تَ بَ وصاحَ 

اند و کسانی باشند که مرا دیدهشما در خیر و نیکی هستید؛ مادامی که در بین 
؛ و به الله سوگند همیشه در خیر و خوبی هستید؛ مادامی که در میان اندهمراهم بوده

 .1(اندبه و یاران مرا دیدهشما آنانی هستند که صحا
ْصَحايِب، ََّل »فرمودند:  ید: رسول اللهعبد الله بن مغفل گو  -12

َ
َ يِف أ َ اَّللَّ اَّللَّ

ْبَغَضُهْم،
َ
ْبَغَضُهْم َفِببُْغِِض أ

َ
َحبَُّهْم، َوَمْن أ

َ
َحبَُّهْم فَِبُحيبِّ أ

َ
 َتتَِّخُذوُهْم َغَرًضا ِمْن َبْعِدي، َفَمْن أ

ُخَذهُ  َوَمْن آَذاُهْم َفَقدْ 
ْ
ْن يَأ

َ
َ َفيُوِشُك أ ، َوَمْن آَذى اَّللَّ َ : )در «آَذايِن، َوَمْن آَذايِن َفَقْد آَذى اَّللَّ

حرفهای زشت( هدف و دشنام بترسید؛ بعد از من آنان را )با  مورد یاران من از الله
دوستشان  ،من پس کسی که آنان را دوست بدارد، به خاطر دوست داشتن   قرار ندهید.

با آنان بغض و  ،. و کسی که با آنان بغض و عداوت کند، چون مرا دوست نداردداردمی
را  اللههر کس آنان را بیازارد مرا آزرده است و کسی که مرا بیازارد  کند.عداوت می

  .2(جانش را بگیرد)الله(را بیازارد، هر لحظه ممکن است  است. و هر کس الله آزرده
اْليمان ُحب  آيةُ »در صحیح مسلم و بخاری به صورت مرفوع آمده است که:  -13

هم إَّل ُض بغِ هم إَّل مؤمن و َّل يُ بُّ َّل ُُيِ »رواية:  و يف«. و آية انلفاق بغص األنصار األنصار،
اق و دو رویی( فی ایمان است و عداوت به آنان عالمت ن: )محبت به انصار نشانه«نافقمُ 

دارد و تنها منافق با آنان عداوت است: )فقط مؤمن آنان را دوست میو در روایتی آمده 
 کند(.می

                                                            
. حافظ ابن حجر در فتح 1481. ابن ابی عاصم 12463/ 4ابن ابی شیبه در کتاب الفضائل  -1

 گوید: سندش َحَسن است.می 7/5الباری شرح بخاری ج
، ابونعیم در الحلیة، 244/ 13. بخاری در کتاب تاریخش و ترمذی 57 – 54/ 5و  84/ 4احمد  -2

ن هم آن را صحیح دانسته است. در سندش عبدالرخمن بن بیهقی در شعب اإلیمان، و ابن حبا
 زیاد وجود دارد و او مجهول است. )شیخ آلبانی این روایت را ضعیف نموده است. مترجم(.
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گروه تبدیل شده و همه در آتش هستند  33در حدیث پراکندگی امت که به   -14
ما أنا »نماید: ویژگی گروه نجات یافته را چنین بیان می به جز یکی، رسول الله

  .1«عتقدیم()م چه من و یارنم بر آنیمآن»: «عليه و أصحایب
نازل  گوید: در بازگشت از حدیبیه این آیه بر پیامبر انس بن مالک  -15

َۡغفَِر لََ  ﴿ شد: ِ ُ َل  رَ  ٱّللذ خذ
َ
َم ِمن َذۢنبَِ  َوَما تَأ مرجعه من احلديبية، قال  [2]الفتح:  ﴾َما َتَقدذ

 ثم قرأها عليهم انليب (لقد أنزلت يلع الليلة آية أحب إيل مما ىلع األرض): انليب
فقالوا: هنيئا مريئا يا نيب الل بي الل عز وجل ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فَنلت 

ُۡدِخَل ﴿ :عليه ِ َٰٖت ََتۡرِي ِمن َُتۡتَِها  ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت وَ  ٱلُۡمۡؤِمنِۡيَ َل  نَۡهَٰرُ َجنذ
َ
َخََِٰلِيَن فِيَها  ٱۡۡل

 ِ َِر َعۡنُهۡم َسي  َٰلَِ  ِعنَد   َ َوُيَكف  َٰ ِ اتِِهۡمۚٗ َوََكَن  ا ٱّللذ از گناه  )تا الله [5]الفتح:  ﴾٥فَۡوًزا َعِظيما
ای بر من نازل شد که از هر هیفرمودند: امشب آ . پیامبر(ات درگذردگذشته و آینده

ی مذکور را بر آنان خواند. آیهآیندتر است. سپس چه در زمین است برایم خوشآن
کند؛ با ما چه خواهد فرمود که با تو چه می گوارای وجو! ای نبی الله. الله گفتند:

-اند در باغ مان آوردهیه اکتا مردان و زنانی را )نازل شد:  کرد؟! این آیه بر رسول الله

-یدان بدارد، و بدیجاوبارها روان است، درآورد و در آن ی[ آن جو ر ]درختانیه از زکی یها
 .2(ابی بزرگی استیامکشگاه الله ی[ در پ یکن ]فرجام نید؛ و ایشان را از آنان بزدایها

 : سلف در تمجید صحابه اقوال
إن الل نظر يف قلوب العباد فوجد قلب ُممد خَي »گوید: می ابن مسعود  -1

العباد بعد قلب قلوب العباد فاصطفاه نلفسه، وابتعثه برساْله، ثم نظر يف قلوب 
فوجد قلوب أصحابه خَي قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون ىلع دينه،  ُممد

 : )الله«فما رآه املسلمون حسناً فهو عند الل حسن، وما رأوه سيئاً فهو عند الل سيئ

                                                            
؛ و الفاظ )ما أنا علیه و أصحابی( از 204سلسله احادیث صحیح اثر شیخ آلبانی، حدیث شماره  -1

ر آن را آورده و در سندش قیل و قال است. در انس روایت شده است و طبرانی در معجم الصغی
ترمذی هم از قول ابن عمرو روایت شده و در سندش ضعف است. از ابو أمامه و ابو دردا و واثله 

 بن أسقع هم روایت شده است و این الفاظ َحَسن است.
چاپ فتح.  سوره 183ص  3بخاری، کتاب المغازی، باب )غزوة الحدیبیة(. تفسیر ابن کثیر ج -2

 المکتبة التوفیقیة.
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بهتر یافت و او  ی بندگانرا از دل همه های بندگان نگریست؛ قلب محمدبه قلب
به  را برای خویش برگزید . به رسالت خود مبعوثش نمود. سپس بعد از قلب محمد

ها یافت و آنان را وزرای دل دیگر بندگان نظر افکند و قلوب اصحاب او را بهترین قلب
چه را مسلمانان نیک کنند. لذا آنکه برای )دفاع( از دینش کارزار می نبی خود نمود

هم ناپسند و بد  چه را بد و ناپسند بدانند، نزد اللهنیک است و آن الله پندارند نزد
 .1(است
يعن مع  -فلمقام أحدهم ساعة ُممدٍ  وا أصحاَب بُّ َّل تسُ »گوید:  ابن عمر -2
ید. نگوی ناسزا و بدرا  ی محمد: )صحابه«خَي من عمل أحدكم عمره - انليب

 .2برتر از یک عمر عمل شماهاست( یه لحظه حضور آنان در کنار نبی
فلمقام أحدهم  َّل تسبوا أصحاب ُممد» گفته است: ابن عباس -3

خَي من عبادة ». ويف رواية: «خَي من عمل أربعي سنة - يعن مع انليب -ساعة 
رسول  باا ناسزا نگویید. یک لحظه همراهی آنان ر اصحاب محمد): «أحدكم عمره

عبادت یک عمر، از برتر از عمل چهل سال است. و در روایتی آمده است: بهتر  الله
 .3(یکی از شماهاست

فإن الل قد  َّل تسبوا أصحاب ُممد»گوید: : میچنین هم ابن عباس -4
 را ناسزا نگویید. الله )یاران محمد: «أمر باَّلستغفار هلم، وقد علم أنهم سيقتتلون

ده است که آنان به زودی جهاد و فهمی دستور داده است برای آنان طلب آمرزش شود.
 .4(خواهند کرد

: )امر «فسبوهم أمروا باَّلستغفار ألصحاب ُممد»گفت:  عایشه -5
 .5سزایشان گفتند(اآمرزش بطلبند، اما ن شدند که برای اصحاب محمد

                                                            
سَند خود، ابن األعرابی در کتاب معجم خویش. موقوفًا صحیح است. به  -1 احمد، طیالسی در م 

 ی شیخ آلبانی نگاه کن.نوشته 533سلسله احادیث ضعیف و موضوع شماره 
ف ابن ابی شیبه، ابن ماجه و ابن ابی عاصم در السنة. -2  مصن 
 احمد. -3
 ر السنة، ابن ابی شیبه، هیثمی در مجمع الزوائد از روایت طبرانی.مسلم، ابوعاصم د -4
 ترمذی و ابوداود. -5
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 ؛کنندهتک حرمت می گفته شد: گروهی به یاران پیامبر به عایشه -6
 عمل صحابه پایان یافته ؟کنیدچرا تعجب میگفت:  حتی به ابوبکر و عمر. او

 دوست دارد اجرشان پایدار باشد. و الله است
قلوباً،  هذه األمةِ  خَيُ  الل رسولِ  اكن أصحاُب »گوید: می ابن عمر -7

ِ  الل عز وجلَّ  مُ هُ هم تكلفاً، اختارَ هم علماً، وأقلِّ وأعمقِ  بهترین : )«هدينِ  ه ونقلِ نبيِّ  صحبةِ ل
 ترین افراد این امت اصحاب رسول اللهتکلفترین و کمهای این امت، عالمقلب

 .(دبرگزیها را برای همنشینی نبی خویش و انتقال دینش آن اللهبودند. 
صحابه در یک گفته است: به معبود بر حق سوگند! حضور  سعید بن زید  -8

دی او )صحابی( غبار آلود میهکه چهر نبرد همراه پیامبر ییک صحنه ، بهتر از ش 
هم عمر کنید. سپس به آنان که با  عمل یکی از شماها است؛ حتی اگر همانند نوح

دهد: چنین وعید و هشدار می گویند،بغض و عداوت دارند و ناسزایشان می صحابه
پایان یافت، الله تعالی خواست اجرشان تا قیامت قطع  بدون شک چون عمر صحابه
که بخت آنعداوت کند و خوش انایشاست که با  کسینشود. بدبخت و سیه روز 

 .1دوستشان بدارد

  :صحابهنسبت به دیدگاه متکلمین 
دارند و م میسلف مقد   ی خود را بر روش و منهج  متکلمین راه و روش وبرنامه 

سبیل الله في  پندارند جهاد. می2دانندمهمترین اصول دین را نمی ند صحابهمعتقد

                                                            
 ترمذی و ابوداود. -1
تقسیم دین به اصول و فروع، تقسیمی شرعی نیست. منظور از فروع، احکام فقهی است و اصول  -2

لمین بر آن خو باشد. این تقسیم بندی نوپیداست که متکمربوط به مسایل اعتقادی و توحید می
هگرفته اند. از این ی عقلی جاست که قرآن و سنت را خاص  احکام فرعی فقهی نمودند و ادل 

کالمی را به مسایل اصول اختصاص دادند. از این رو عذر به جهل )ندانستن( در احکام فرعی را 
طالحی قبول و در مسایل اصول، به عدم عذر و منع تقلید معتقد بودند. اما شرع تقسیم اص

 کنند. متکلمین و دیگران را قبول ندارد. اما علمای متاخر به آن عمل می
 باید توجه داشته باشیم تقسیم بندی بر دو نوع است :

قرآن کریم در این  که چنانتقسیم شرعی: همان تقسیمی که احکام مبتنی بر آن است.   - أ

َ إِنذ ﴿آیه  َك بِهِ  ٱّللذ ن يُۡۡشَ
َ
َٰلَِ   ۦََل َيۡغفُِر أ َٰ مًا الله [48]النساء:  ﴾َوَيۡغفُِر َما ُدوَن  که به او این )مسل 
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را به خود مشغول  های دین و نگهبانی و پاسداری از آن، اصحابو محکم کردن پایه
 داشت و از آموختن مسایل اصولی و بررسی و پژوهش در آن محروم نمود.

شکافانه بحث و مو  گوید: متکلمین در تاریخ صحابهدکتر مصطفی حلمی می 
متکلمین  بندی  و باببه روش  بر عملکرد صحابه ال  لیکن آثاری که د ؛بررسی کردند
 که چناناند! آن را نفهمیده لذا نتیجه گرفتند که صحابه، نیافتند. دداشته باش
انه بر صحابه متکلمین آنان را به خود  ،جهاداند  هجویی کرده و گمان کردعیب مصر 

اند!! این خطایی بس بزرگ و مشغول کرده و از یادگیری اصول مهم دین باز مانده
گیر و حیرت آور های چشمچرا که امکان ندارد پیروزی تفسیری وارونه است.

آن تفسیر  1-1ی اسالمی و درک و تطبیق عملیعقیده قبول   جز در پرتو   اصحاب

                                                                                                                                                  
کند. و تر از شرک تقسیم میآمرزد(، گناهان را به شرک و پایینشرک آورده شود را نمی

أخوفَّماَّ»فرماید: هم شرک را به دو دسته صغیره و کبیره تقسیم نموده است؛ می پیامبر

، الریاء. بیشترین ترسی که بر شما دارم، از ریا است که شرک اصغر «األصغرَّكأخافَّعلیکمَّانلْش
 است. انکار این تقسیم گمراهی است. و یکسان دانستن میان احکام آن از کارهای بدعت است. 

اند. مانند تقسیم علوم به: فقه، تقسیم اصالحی: که علما و متأخرین آن را بوجود آورده  - ب
گر حکم نیست و ر جدید و نوپیداست لیکن این تقسیم بیانتوحید و تفسیر. بدون شک این ام

ای نیست. اما اگر بحث و مناقشه« اصطالح»هدفش فقط بیان  انواع علوم است. چرا که در 
تقسیم، منجر به صدور حکم شود، مثاًل گفته شود: عذر به جهل در فروع اعتبار دارد و در اصول 

ها، چنین ت و در اعتقاد حرام، و مانند این نوع حکمخیر، یا گفته شود: در عمل تقلید واجب اس
 ی یاسر برهامی(. تقسیمی بدعت و نوپیدا است. )نوشته

بخشی و اقتدار است. قانون َکونی هم بر همین مبنا است. توان چنین پنداری سزاوار صحابه -1
-می است. اللهگرایان و مؤمنان کارگیری اسباب مشروع، مخصوص  حقبعد از صبر نمودن و به

ُ وََعَد ﴿فرماید:  ِينَ  ٱّللذ ْ  ٱَّلذ ْ ِمنُكۡم وََعِملُوا َٰلَِحَٰتِ َءاَمُنوا ۡرِض لَيَۡسَتۡخلَِفنذُهۡم ِِف  ٱلصذ
َ
َكَما  ٱۡۡل

ِينَ  ٱۡسَتۡخلََف  ََِنذ لَُهۡم دِيَنُهُم  ٱَّلذ ِيِمن َقۡبلِِهۡم َوََلَُمك  ِنۢ  ٱۡرتََضَٰ  ٱَّلذ نَلذُهم م  ِ ۚٗ  لَُهۡم َوََلَُبد  ا ۡمنا
َ
َبۡعِد َخۡوفِِهۡم أ

ۚٗ   ا َيۡعُبُدونَِِن ََل يُۡۡشُِكوَن ِِب َشۡي  )الله به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای  [55]النور:  ﴾ا
اند، وعده داده است که حتمًا آنان را در این سرزمین جانشین )گذشتگان( قرار  شایسته کرده
ان بودند جانشین )گذشتگانشان( قرار داد، و آن گونه که، کسانی را که پیش از آندهد؛ همان

دینی را که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند، و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند، 
 ]تا[ مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند(.
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 اصیل را هم جذب نمودند. صحابه ارای تمدن  های ددر نتیجه دیگر ملت شود.
 . 2و ممتاز بوده اند خالص ،غش بی همیشه پیشتاز،

 گوید: چنین ادعایی که به قول متکلمین، صحابهدکتر مصطفی حلمی می 
مفهوم  را در بر دارد. در البالی خود نکوهش و مذمت صحابه مشغول جهاد بودند،

دانسته تبلیغ نموده است که معنایش را نمیقرآنی را  پیامبر ،این سخن یعنی
. فهمیده استکه مفهومش را نمیاست. بلکه احادیث صفات را بیان داشته و حال آن

ابن  که چناناین دیدگاه  جبرئیل، و نیز صحابه و تابعین رحمهم الله.چنین هم
 .3بس بزرگی است گوید: گمراهی  می تیمیه
شده است و  نقل ها که از صحابهاز روایتبرخی به عنوان مثال  ،حلمیدکتر  

 .4کندذکر می ،دارد رادینی ی علمی آنان به اصول و عقاید داللت بر عمق فهم و احاطه
اند. چرا با وجودی که اصاًل به روش و اصطالحات فیلسوفان و متکلمین سخن نگفته

هواپرست پخش و  در زمان بدعتیان و متکلمین   که چنان ،اصطالحات گونه اینکه 
 نبود.  و مشهور در دوران ایشان شناخته شده منتشر بود،

 به عنوان مثال: 

                                                                                                                                                  

آن  صحابهدین کامل گشته است؛ و  گرایان این است که، قبل از رحلت رسول اللهباور حق -1
آموختند؛ و تمام و کمال به نسل بعد از خویش ابالغ نمودند.اما اهل کالم   را کامال از پیامبر

اند که مردم را به مبتدع، معتقدند که دین به دست آنان )متکلمین( کامل گشته است و آنان
 کنند!!!اصول دین رهنمون می

. و منهج علماء الحدیث 3له، با تصرف: ص قواعد المنهج السلفی، دکتر مصطفی حلمی حفظه ال -2
 .33في أصول الدین، مصطفی حلمی، ص 

در مورد حدیث نزول)فرود آمدن الله( و  . به شرح ابن تیمیه181قواعد المنهج السلفی: ص  -3
 ی الفتوی الحمویة الکبری، نگاه کن.تفسیر سوره اخالص و مقدمه

 . 45 – 42قواعد المنهج السلفی: ص  -4
روشن نموده و هیچ چیز  حقایق دینی را برای اصحابش تردید نیست که رسول اللهجای 

کند که مربوط به امور گذشته مانند ابتدای آفرینش باشد، یا امور را رها نکرده است. فرقی نمی
هم هرگز برای یادگیری امور دینشان به خصوص در  غیبی همانند فرشتگان و آخرت. صحابه

 کردند. میبحث عقاید درنگ ن
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ت در لحد ای شرکت داشت؛ چون می  در تشییع جنازه روزی ابن عباس -1
معبودا! ای : «ر ََل القرآن اغفِ  امهلل ربِّ »شخصی برخاست و گفت:  ،گذاشته شد

جا پرید و گفت: قرآن از  از آفریدگار  قرآن او را بیامرز. ابن عباس
 است و مخلوق   ( است. و در روایتی آمده است: قرآن کالم اللهاو)الله

 گردد.خارج گشته و به سویش باز می ()اللهآفریدگار نیست؛ از او 
کنم، اگر درست بود که توفیق الهی گفت: رأی خویش را بیان میمی ابوبکر  -2

 از شیطان است.است و اگر اشتباه بود از جانب من و 
اش سؤال کرد. آورده شد؛ از او در مورد دزدی دزدی نزد عمر بن خطاب -3

ر نمود.  آویز کردبرای توجیه گناهش قضا و قدر را دست و گفت: الله بر من مقد 
سپس گفت: قطع دستش قطع شود و او را شالق هم زد. دستور داد  عمر

 .الله دست به خاطر دزدی و شالق به دلیل دروغ بستن بر
اش محاصره کردند، تیربارانش کردند را در خانه گاه که شورشیان عثمانآن -4

اندازد. جواب داد: دروغ گفتید. اگر بر من تیر  می گفتند: الله بر تو تیرو می
 رفت.به خطا نمیاز من انداخت، می

به او اعتراض  داور توسط علی بن ابیطالب وقتی خوارج به خاطر تعیین   -5
انسان را داور گفت: ؟ گفتند: تو دو انسان را داور قرار دادی وی، به کردند
یعنی گفت قرآن داوری کرده و قرآن  .1بلکه قرآن را قاضی قرار دادم ؛نکردم

  .تمخلوق نیس
در ازای هر آیه باید خورد، گوید کسی که به قرآن سوگند می ابن مسعود -6

ای ی قرآن کفارهیعنی قرآن مخلوق نیست. لذا برای هر آیه ای بدهد.کفاره
  جداگانه صادر نمود. چرا که سوگند خوردن به مخلوق ناجایز است.

کنند در مورد مرتکبین گناهان سوال شد که آنان گمان می از ابن عمر  -7
گاهی الله گیرد. خشمگین شد و گفت: صورت می این گناه با علم و آ

                                                            
به نقل از  18منهج علماء الحدیث و السنة في أصول الدین، مصطفی حلمی، دار الدعوة، ص  -1

 .56/ ص  5به تحقیق، حسین محمد مخلوف، ج فتاوی ابن تیمیه
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، بوده است اللهکاران در علم العظیم. انجام این کار توسط گناهسبحان الله 
گاهی الله  .1کار وادار نکرداین آنان را به انجام  اما آ

 علم کالم: 
ی عقلی از هانه با ادل  کند: علمی که مصر  ابن خلدون علم کالم را چنین تعریف می 

بدعتیان را  ،ث اعتقاداتعقاید ایمانی دفاع کرده و با مذاهب سلف و اهل سنت در بح
 .2کنندرد می
چرا که آنان  تنظیم و باب بندی علم کالم منسوب به معتزله است. ترتیب، 

در روزگار عمرو بن عبید در مورد وعده به  نخستین کسانی بودند که این کار را کردند.
ام( و هم قضا و قدر سخنانی گفتند. نعمت و انکار   اهل  کیشان  بعد از او )عالف( و )نظ 

  .3کالمشان آمدند و صفات الهی را نفی نمودند
زیرا برخی گویند:  اختالف نظر وجود دارد. ،به علم کالم این علمی در وجه تسمیه 

 :یا گویند های آن تئوری و مبتنی بر بدعت است و عملی و کاربردی نیست.صرفا بحث
ایده و نظر و برای جدایی کالم از  آنان بر سر اثبات   وضع و پرداختن به آن، جدال   سبب  

 .4است و کالم ایده و نظرعمل  فقه است. زیرا فقه

  ترین موضوعات علم کالم:مهم
ی که می رد بر ملحدین   -1 ی شان برپایهجهان هستی ازلی است. رد   :گویندَدهر 

 .5( دارددلیل و مدرک است که این جهان آفریدگاری به نام )الله

                                                            
َرق و طبقات المعتزلة( اثر قاضی عبدالجبار ص 19قبلی، ص  -1 . دار المطبوعات 26به نقل از )ف 

 تر النشار و عصام الدین محمد علی.اإلسکندریة. تحقیق دک
 .82 – 73و منهج علماء الحدیث و السنة: ص  72قواعد المنهج السلفی: ص  -2
 . 70قبلی، ص  -3
 .72همان، ص  -4

 م.1405هـ.  808ابن خلدون: متوفای 
 م.761هـ. 114عمرو بن عبید: متوفای 

فلسفه همین است. توحید ربوبیت به این توحید ربوبیت است و هدف نهایی در نزد علمای کالم و  -5
در  یکتا دانستن الله -کند. مگر این توحید الوهیت تنهایی بر مسلمان بودن  فرد کفایت نمی

در اسماء وصفات  و توحید اسماء وصفات هم به آن ضمیمه شود. تنها دانستن الله -عبادت
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بر یهودیان که خالق  ، و رد  دنصارا که قایل به سه الله بودن هستنی با رد  نظریه -2
نور و  بر مجوس که معتقد به إله   کنند و نیز با رد  را به مخلوقین تشبیه می

 .1دانندرا پاک و منزه از عیب می تاریکی هستند، الله
القیوم)پایدار(، مانند: القادر، العالم، الحی)زنده(،  اللهوجوبی  بات صفات  اث -3

 کنند.الواحد)یکتا(. و رد  بر کسانی که این صفات را رد می
 در بهشت. الله سخن در مورد رؤیت یا دیدن   -4
 یا غیر مخلوق. ،بحث در مورد کالم الهی که آیا مخلوق است -5
که آیا یا غیر مخلوق. و این ،اندبندگان که آیا مخلوق بحث پیرامون افعال   -6

یا در هنگام  است قبل از انجام کار موجود بوده اشخاص، استطاعت و توانایی
 انجام عمل.

 یر.خیا  شوندمیکافر  گناه با انجامکه آیا  ،گناهان کبیره سخن در حکم  مرتکب   -7
ی است بر نفیها اثبات نبوتعمومی پیرامون بحث  -8 چنین  کنندگان  )رد 

 بر ب  
  ه صورت خاص.ب ، و اثبات نبوت محمدهمائیان(َر اعتقادی و نیز رد 

آیا امامت از  که چه کسی صالحیت آن را دارد؛ عظمی سخن در مورد امامت   -9
 طریق شورا و انتخابات است یا باید با نص )قرآن و سنت( اثبات گردد.

 :کننددفاع میخویش روش  ه ازبا این ادلّ متکلمین 
 ،انکار ه و بدون  تابعین ظهور کرد و تدوین گشت ی تبع  علم کالم در دوره -1

شود! چرا و چون مورد قبول و پسند واقع شد، بدعت حسنه محسوب می مشهور شد.
 ها پاسخ داد و موحدین را ثابت قدم نمود.توان به شبههبا آن میکه نه؟ 

                                                                                                                                                  

اند  اورا توصیف نموده در سنت خود را در کتابش و پیامبرش گونه که الله یعنی: همان
 وصفش نماییم. بدون تشبیه، تمثیل)همانندی(، تأویل، تعطیل یا نفی صفات.

کنند که گوید: بیشتر نویسندگان  علم کالم اهل کتاب را در مسایلی رد میمی ابن تیمیه -1
. ولی هرگز در اصول عقلی است؛ مانند: اعتقاد به سه خدایی مسیحیان و یا تکذیب محمد

 رساند. اللهکنند. این کوتاهی  آنان و مخالفتشان با روش قرآن را میبا آنان مناظره نمی دین
در قرآن کریم مسایلی را که با پیامبران مخالفت شده است بیان داشته و مخالفین را به سبب 

مان، شود. چرا که کفر و ایگونه موارد در قرآن کریم به وفور یافت می کارشان، نکوهیده است . این
اند مشخص شد،  هایی که با پیامبران نمودهمتعاق به رسالت و نبوت است. لذا هر گاه مخالفت

 . 23گردد. معارج الوصول إلی أن أصول الدین و فروعه قد بینها الرسول... ص کفرشان آشکار می
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ی عقلی و باید از ادله ی بیان  صحت  حقایق دینی است.الزمه ،داللیل عقلی -2
 کار گرفت تا تعریف  حق  صحیح گردد.

-و به تدبر و ارائه آیات زیادی تقلید و مقلدین را نکوهیده است. قرآن کریم در -3

کار گیری عقل  با به ،و استدالل ر، تدب  ترک تقلید حال، ی دلیل تشویق کرده است.
 شود.ودار مینم

از مناظره با متکلمین  ،برتافتندگاه که اهل حدیث از استالل عقلی روی آن -4
  قدرت و توانایی نداشتند!آنان در علم کالم تش این بود که علتناتوان ماندند. و 

ِ ﴿ :دستور به مناظره با دشمنان دین، دستور قرآنی است -5 ِِهَ  ٱلذِِت َوَجَِٰدلُۡهم ب
ۡحَسُنۚٗ 

َ
 به پیامبر ،دستور مذکور .(به بهترین روش با آنان مجادله کن) [125]النحل:  ﴾أ

جز با فراگیری و به توان . وهرگز نمیشودشامل تمام امت میلیکن  ،صادر شده است
 مجادله و مناظره نمود.کاربردن علم کالم، 

تا در  بر امت، فرض کفایه است. علم کالم حداقل  حکم فراگیری و بررسی   -6
روش را به  یکالم و بدعتیان   ها و ایرادات دشمنان دینشبههباشد که  کسی میان امت
بدان که شایسته  گوید:امام غزالی در کتاب اإلحیاء می .جواب دهد شانخود و منهج

د تا شبهات اهل بدعت در آن بپردازن 1است در هر منطقه افرادی مستقاًل به این علم
 علم فقه و تفسیر به عموم   همانند  این علم، لیکن درست نیست  منطقه را دفع کند.
از توان نمی و چرا که این علم به عنوان دارو است و فقه غذا است. مردم تدریس شود.

 .2توان گریختپرهیز کرد. ولی از ضرر دارو می ت،ضرری که در ترک غذا موجود اس
 :3های مختصر به این ادعاهاجواب

                                                            
 علم کالم. -1
)فصل الکالم في ذم علم الکالم( به تحقیق و جمع آوری یحیی مختار غزاوی. چاپ، المدینة  -2

به نقل از کتاب )اإلحیاء( غزالی.  24- 23م، ص 1988 -هـ 1408للتوزیع مؤسسة الریان بیروت 
جا نکوهش  نگاه کن. در آن 479 – 477به مفاتیح الغیب رازی، دار الغد العربی، جلد اول ص 

توان داند و معتقد است، نمیترین روش را فرض میدستور به اندیشیدن و مجادله به نیک تقلید و
جز با علم کالم به این مهم رسید. لذا بر امت واجب است به آن بپردازد. به مقدمة المستصفی في 

 ی غزالی رجوع شود. األصول نوشته
 .86 – 68)قواعد المنهج السلفی( ص  -3
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بسیار زیادی  ها و آثارنشانه اند.علم کالم را فرانگرفتهرحمهم الله سلف صالح  -1
های ی کتابحکام و خلفایی مردم را به ترجمه از ائمه در این زمینه موجود است.

کردند که مذاهب اهل بدعت با آنان دوستی کرده و فلسفی و علم کالم تشویق می
در دین  گردان و گریزان بودند.از این امر رویکاماًل لیکن علما  دادند.تمایل نشان می

جزو دین نبوده  و یارن ایشان چه در عهد رسولو آن دارد.بدعت حسنه وجود ن
که مردم با علم کالم نقبل از ای الله ی دین نیست.بعد از آنان هم در زمره ،ستا

ۡفَمۡلُت لَُكۡم  ٱَۡلَۡومَ ﴿ فرماید:می الله آشنا شوند، دین را کامل نموده است.
َ
أ

ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمِِت َورَِضيُت لَُكُم 
َ
ۡسَلَٰمَ دِيَنُكۡم َوأ ۚٗ  ٱۡۡلِ ا ن ی)امروز د [3]المائدة:  ﴾دِينا
[  دم، و اسالم را برای شما ]به عنوانیامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانکتان یشما را برا

 .دم(ینی برگزییآ
تواند چیزی را . نمیانسان حق ندارد چیزی را واجب یا حرام گرداند عقل    -2

و  حساب و ی شریعت است. حجترداند. بلکه حالل و حرام نمودن بر عهدهمشروع گ

َٰ َنۡبَعَث ﴿ فرماید:الله متعال می .استکتاب هم بر همین مبنا  بَِۡي َحِتذ ِ َوَما ُكنذا ُمَعذ 
  .(ذاب کننده نبودیمفرستادیم، عما تا پیامبری را نمی)و  [15]اإلسراء:  ﴾١٥رَُسوَلا 

ِيَن َوُمنِذرِيَن ِِلَٗلذ يَُكوَن لِلنذاِس لََعَ ﴿ فرماید:و می  ِ بَۡش  ِ رُُّسٗلا مُّ ُۢة َبۡعَد  ٱّللذ ُحجذ
گر و هشداردهنده بودند، تا برای مردم، پس از ه بشارتکامبرانی ی)پ [165]النساء:  ﴾ٱلرُُّسِل  

تی نباشد( اللهامبران، در مقابل ی[ پ ]فرستادن پس اگر اتمام حجت فقط با  .]بهانه و[ حج 
  نبود. اخروی آمد، فرستادن پیامبران شرط محقق شدن عذابعقل الزم می

ذا بین ل ی بر اتباع و پیروی است نه تقلید.نتصالح مب رویکرد و روش سلف   -3
کسی را بدون دلیل  لید یعنی سخن  تقچرا که اتباع و تقلید فاصله بسیار است. 

ب سخن دلیل نداشته باشد یا سوال کننده از او دلیل ابفتن. )حال ممکن است صپذیر
پیروی از ایشان بعد از  و اما اتباع یعنی حرکت به روش رسول الله .1خواهد(نمی
غ است و آن که وی به دستور اللهوتش؛ و اینی حتمی بر راستی نبی ادلهارائه -مبل 

  است. شود از جانب اللهچه به او وحی می

                                                            
 مترجم. -1
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اما واضح و روشن است که اهل کالم هرگز در مورد یک مسئله به اتفاق نظر  
-نقض میبرخی سخنان برخی دیگر را  اند.همیشه غرق در اختالف نخواهند رسید.

اند که حتی نخبگان آنان صراحتًا اعالن کرده گیرند.دیگر خرده میو به گفتار یک کنند
  اند.ی خویش نرسیدهبه خواسته ،بعد از تحقیق و پژوهش در علم کالم

-سطح متکلمین نبوده و نمیگرفتند که همبر اهل حدیث خرده کهاین لیکن -4

مندی بر مجادله و توانند با آنان مجادله نمایند، باید گفت، پوشیده نیست که توان
از کارهای ستوده شده نیست؛ خصوصًا در مقابل نصوص قرآن و  ،ی و لجبازیپافشار
بازی را مورد جل شرع هم مجادله و خود   اند.ما بیان داشته ث که تمام دین را برایحدی

  سرزنش قرار داده است.
-خواستند درعلم کالم، جدل و لجمی -و در پی آنان اهل حدیث- اگر صحابه 

لذا به  کردند.شدند و در این زمینه تحصیل میبه آن مشغول می ور شوند،بازی غوطه
  نیاز از علم کالم دانستند.حق و حقیقتی که کسب کرده بودند اکتفا کرده و خود را بی

در قرآن کریم  که چنانگفتگوهای پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین با اقوامشان  
 اسلوب علمای کالم به دور است. ی وکلمه از جدل فلسف آمده است، به معنای واقعی  

به سوی  . از ارسال سفرا و نمایندگان رسول اللهطور سنت رسول اللهنهمی
گونه  بدون هیچکه معلوم و واضح است  ،هرقل و کسری و دیگر پادشاهان و حکام هم

 گویدمیث تمام این حواد اکتفا شده است. فقط به دعوت به دین الله ،جدل فلسفی
  جدل و پرداختن به آن هیچ خیری نهفته نیست. که در پس  

ه دستور ی با دشمنان اسالم به بهترین روشقرآن کریم به مجادلهکه ایناما   -5
دستور  فالسفه نیست. متکلمین و گفتار   منظور مجادله به روش علم کالم و ،دهدمی

با مشرکان  پیامبر اکرم و سنت، سیرت و گفتگوی ی استکل  به مجادله، قرآن 
به  های نبی کریمنگاریمسیحیان نجران و نامه مانند   ،عرب، یهود و نصارا

ام، این دستور قرآنی را واضح و تبیین می و تمام این جریانات  کند.پادشاهان و حک 
بیان و مناظرات کالمی است. و فقط به  خالی از مجادالت فلسفی ،معلوم است که چنان

  و دعوت به سوی آن اکتفا شده است.حقایق دین 
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علم کالم از چند منظر  ادعای به وجوب و فرض کفایی بودن  یادگیری   -6
 : 1نادرست است

لذا  نیست. و فلسفه اند که نیازی به علم کالمقدر غنی و پربارقرآن و سنت آن 
 بر وی مالمتی نیست. ،دو روی برتابدو از غیر آنکسی که به آن دو تمسک جوید 

 توان گفت: آموختن آن واجب است؟چگونه می
که با  خواهد بوداند اینچه متکلمین و فالسفه از طریق کالم به آن رسیدهآن نهایت   

و در برخی جاها  اند.شرع توافق دارند. اما در مقابل در بسیاری از موارد هم خطا کرده
ان گوناگون و متفاوت که معلوم است سخنانش گونه همانو  هم با اسالم اختالف دارند

آنان که به قرآن  گفت توانپس چگونه می و عقایدشان پراکنده و از هم گسیخته است.
اند. اما کسانی که غرق در روش متکلمین کوتاهی نمودهاند تمسک جستهو سنت 

  اند.، موفقاندو خود را در معرض خطا و لغزش قرار داده اندشده
ترین آنان بودند، از ترین و برگزیدهعلیهم که کامل انبیاء و پیامبران سالم الله 

چنین توان از سیرت و روش آنان هم نمی اند.اندیشمندان و نخبگان علم کالم نبوده
توان پس چگونه می اند.دعوت نداده ؛ هرگز به سوی این علومبرداشت نمود چیزی

 گفت فراگیری این علوم واجب است؟!
که چگونه آموختن این علوم بر امت واجب است حال آن ،قباًل دانستی که چنان 

سلف صالح رحمهم الله هم بر متکلمین عیب و  شرع جدل و لجاجت را نکوهش کرده
  .2اندگیری کردهو خرده

، و دروازه ی فلسفه است.منطق ورودی و دروازهگوید: می ابن صالح  ی شر 
م آن را  است.، شر خود ، ناجایز دانسته است و هیچ یک از صحابهشریعت تعلیم و تعل 

شود به ایشان دیگر افرادی که میی مجتهد، سلف صالح و تابعین رحمهم الله، ائمه
  .3هم آن را مشروع ندانسته اند اقتدا نمود

                                                            

و  179، ص 15 -14، الرد علی المنطقیین، ص 29 – 28رنة بین الغزالی و ابن تیمیة: ص به مقا -1
 است مراجعه شود.  ی ابن تیمیهکه همه نوشته 157نقض المنطق، ص 

 ها را خواهیم آورد. بخشی از آن -2
ال ، س43به نقل از فتاوی ابن صالح. چاپ قاهرة ص  29مقارنة بین الغزالی و ابن تیمیة: ص  -3

. چاپ دار الفکر العربی 142هـ، مناهج البحث عند مفکری االسالم، دکتر علی نشار، ص 1348
 م.1967القاهرة 
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د: اما نویسق( مینط  الَم  در کتاب خود به نام )نقض   شیخ االسالم ابن تیمیه 
بره گویند آموختن علم آنان که می منطق فرض کفایه است و کسی که در منطق خ 

 .1نیست، در هیچ یک از علوم خویش مورد اعتماد نیست، کاماًل مردود و باطل است
بینی شخصی خود را ملزم به حال واقعیت این است که نمیبه بلکه از گذشته تا  

کاماًل مگر این که در نظردادن و مناظره  ،کرده باشد علوم منطق و مناظرات منطقی
بهترین  و توضیح آن بسیار عاجز و ناتوان است. یبررسی علم درکند و اشتباه می
-توان سخن یک منطقی را بر آن حمل کرد این است که، او و هممی تفسیری که

تمام اسباب هدایت را از دست  اطالعی و گمراهی قرار دارند.بی کیشانش در نهایت  
ها بر گرداند؛ مگر برخی امور صحیح را از این جهالت اند که آنانچیزی نیافته اند.داده

اما وارد باطلی  اند؛ها از باطل خویش دست کشیدهکه به سبب آن بسیاری از منطقی
با این وجود به  اند که به آنان سودی برساند.قدر وارد حق نشدهآناند و یا دیگر شده

 شریعت اسالم نسبت داد.را به فراگیری منطق و کالم  هیچ وجه درست نیست وجوب  
-ترک می ،دستور داده است چه را اللهشخصی که گرفتار منطق شده باشد، آن زیرا

البته فقط منطقیان افراطی و یاران آنان  شود.باطل می مند  ین سبب نیازکند و به ا
به دلیل طوالنی بودن اما منطقیان خردمند  معتقد به وجوب علم منطق هستند.

یا بنا بر عدم تشخیص آن و نیز به دلیل  سودمند نبودن یا باطل بودنقوانین منطق یا 
 دانند.، خود را در تمام علوم ملزم به قوانین منطق نمیهاکلی گویی و اشتباه بودن آن

از این رو پیوسته علمای  در منطق موارد زیادی است که ارزش دنبال کردن ندارد.
کنند و از منطق و اهل منطق می ی دین منطق واهلش را نکوهشمسلمین و ائمه

حتی فتواهایی به خط گروهی از علمای مشهور شافعی، حنفی و  دارند.برحذر می
در تحریم و مجازات اهل منطق سخنان بسیار شدیدی دیگران در عصر خود دیدم، که 

های مشهوری به ما رسیده است: شیخ ابو عمرو بن در این زمینه داستان گفته بودند.
 گرفتنو گفت:  دی بگیرندی معروفی را از ابی الحسن آم  مدرسهکه ور داد صالح دست
دی کسی  بود. 2)عکا(از او بهتر از بازپس گرفتن این مدرسه با وجودی که در دوران آم 

و ی آنان بهتر از همه ،رتر نبود و در اسالم و اعتقادح  در علوم کالمی و فلسفی از او متب

                                                            

 . 156 – 155ص  -1
 های صلیبی بود.)عکا( نام شهری است و در آن زمان در دست فرانسوی -2
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حق یا باطل، ایمان یا کفر، جز با  چه ،و معلوم است که مسایل ریز .1بود نمونهحتی 
ها خیلی چیزها را که دیگران چنین منطقیهم زیرکی و تیز هوشی قابل درک نیست.

دانند. گر چه ایمانش دانند و منطقی نیستند، اگر درک باالیی نداشته باشد، نمیمی
 .2ایمان دیگران باشد زبهتر ا
قرآن نگفته است: ادع  إلی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة  :3دگویمی همچنین  

ِ  ٱۡدعُ ﴿ فرماید:می و الجدل، بلکه الله  ٱۡۡلََسَنةِٖۖ  ٱلَۡموِۡعَظةِ وَ  ٱۡۡلِۡكَمةِ إََِلَٰ َسبِيِل َرب َِ  ب
 ِ ۡحَسُنۚٗ  ٱلذِِت َوَجَِٰدلُۡهم ب

َ
و به راه پروردگارت دعوت یکمت و اندرز نک)با ح [125]النحل:  ﴾ِِهَ أ

 انسان دارای سه حالت است.  .وتر است مجادله نمای(یکه نک[  ای وهین و با آنان به ]شک
کند، یا شناسد و عمل نمیکند، یا میشناسد و به آن عمل مییا حق را می: نخست 
کند. حال اولی بسان کسی است که با حکمت دعوت می کند.که حق را انکار میاین

گویند: حکمت که میو این .به آن دانستن حق و عملچرا که حکمت عبارت است از 
کامال نادرست است. چرا که این تعریف دقیقًا تعریف  ،بر دو نوع نظری و عملی است

  فلسفه است.
مردمان را باید گروه از کند. این شناسد و با آن مخالفت میدوم: آن که حق را می 

عموم  م وداریرا حکمت و موعظه  دو روش  در دعوت لذا ما  موعظه و نصیحت کرد.
هایی دارد که شخص را به نفس خواسته زیرا مردم به هر دو نوع نیازمند هستند.

لذا مردم هم نیاز به موعظه و  گرچه حق را هم بشناسد. ؛خواندمخالفت با حق فرا می
 ،اما جدل ؛ و باید به هر دو روش دعوت داد.نصیحت حسنه دارند و هم نیاز به حکمت

حسنه. بلکه فقط حریف را رد کرده و  یدهد و نه به موعظهبه حکمت دعوت می نه
ترین روش با او رضه و مخالفت نمود، به نیکاحق مع پس اگر کسی با کند.دفع می

ِ ﴿ فرماید:شود. الله متعال میمجادله و مناظره می ۡحَسنُ  ٱلذِِت ب
َ
ترین )به نیک ﴾ِِهَ أ

موعظة دعوت بدهید  اما وقتی فرمود: به روش   ولی نگفت: بالحسنة: به نیکی. .روش(

                                                            

الرد علی . به نقل از ابن تیمیه در کتاب)38 – 36مقارنة بین الغرالی و ابن تیمیة: ص  -1
 .469 – 467، 447 – 444المنطقیین: ص

 .165 – 155ص  نقض المنطق، ابن تیمیه -2
. به نقل از ابن تیمیه در کتاب)الرد علی 38 – 36مقارنة بین الغرالی و ابن تیمیة: ص  -3

 .469 – 467، 447 – 444المنطقیین: ص
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چون در جدال و مناظره گاهی موافقت موجود  راه نمود.آن را با صفت )حسنة( هم
تا رد کردن  لذا الزم است به بهترین روش صورت گیرد دیگر.است و گاه ناراحتی از یک

باشد؛ راه همبا علم  مجادله باید الح شود.اص ،که در طرف موجود است عدم پذیرشیو 
قیمت خویش در چندین جا از کتاب گران الله علم است.باحکمت همراه  که چنان

گاهی جدال کننده  ،مؤمنان را امر نکرده است بدون علم الله .را نکوهیده است ناآ
طرف . بالفرض که دهدکند و شکست میای بچینند که مخاطب را تسلیم میمقدمه

که دستور نداده به باطل علیه او دلیل آورده  گوید، اللهمقابل سخنی نادرست می
قصد ندارد تناقضات  هدف قرآن بیان حق و دعوت مردم به سوی آن است. شود.

  یادداشت نماید. هامخالفین را ذکر کند، تا اشتباهشان را علیه آن
 ر غیبی از رسول اللهبرای یادگیری اصول دین و امو هایی که صحابه مثال

 تفسیر خواستند: 
أن أناساً من )در صحیح بخاری کتاب )بدءالخلق: ابتدای آفرینش( آمده است:  -1

: اكن الل قال قالوا: جئناك نسألك عن هذا األمر؟ أهل ايلمن من الصحابة سألوه
موات سولم يكن َشء غَيه وَكن عرشه ىلع املاء وكتب يف اذلكر ُك َشء وخلق ال

پرسیدند: آمدیم در  از رسول الله ی اهل یمنتعدادی از صحابه) (:واألرض
بود و هیچ  فرمود: الله پیامبر کنیم.مورد ابتدای آفرینش از شما سؤال 

نوشت و  بر روی آب بود. همه چیز را در لوح محفوظ عرش الله ی نبود.دیگرچیز
روایت کرده  همچنین بخاری از ام المؤمنین عایشه (.آسمانها و زمین را آفرید

: )حارث بن (..؟.: كيف يأتيك الويحسأل انليب أن احلارث بن هشام)است که : 
و بعد حدیث را شود؟...پرسید: وحی چگونه بر شما نازل می از نبی اکرم هشام

 (.ذکر نمود
بَلََغ َعبَْد )روایت است که:  در کتاب األنبیاء  صحیح بخاری از انس بن مالک -2

تَاُه، َفَقاَل: إِينِّ َسائِلَُك 
َ
ِ َصَّلَّ الُل َعلَيِْه وََسلََّم الَمِدينََة فَأ ِ ْبَن َساَلٍم َمْقَدُم رَُسوِل اَّللَّ  َعْن اَّللَّ

ُل  وَّ
َ
اَعِة؟ َوَما أ اِط السَّ ْْشَ

َ
ُل أ وَّ

َ
ْهُل اْلَنَِّة؟  ثاََلٍث ََّل َيْعلَُمُهنَّ إَِّلَّ نيَِب  قَاَل: َما أ

َ
ُكلُُه أ

ْ
َطَعاٍم يَأ

ْخَواَِلِ؟
َ
ُع إَِل أ ٍء َيَْنِ يِّ ََشْ

َ
بِيِه؟ َوِمْن أ

َ
ٍء َيَْنُِع الَوَلُ إَِل أ يِّ ََشْ

َ
: )خبر تشریف ...(َوِمْن أ

آمد و پرسید: چند سؤال از   به عبدالله بن سالم رسید؛ نزد فرمایی رسول الله
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اولین عالمات روز قیامت  داند.ی دیگر آن را نمیپرسم که جز پیامبر کسشما می
؟ چگونه است که فرزند شبیه )چیست(خورنداولین غذایی که بهشتیان می چیست؟

 (.شود؟...های خود میشود؟ و چگونه شبیه داییپدرش می
أن انلاس )نقل شده است که:  در کتاب التوحید  صحیح بخاری از ابوهریره -3

: هل تضارون يف القمر نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الل قالوا: يا رسول الل هل
: )گروهی از مردم از ...(يللة اْلدر؟ قالوا: َّل يا رسول الل، قال: فإنكم ترونه كذلك

بینیم؟ آیا روز قیامت آفریدگارمان را می سؤال کردند: ای رسول الله للهسول ار
شوید؟ گفتند: نه چهارده مزاحم همدیگر میفرمودند: آیا در دیدن ماه شب  پیامبر

 (....بینیدگونه او )آفریدگارتان( را میفرمود: همین، ای رسول الله
 روایت است که وی از نبی اکرم و نیز در بخاری از عمران بن حصین -4

به  یازیچه ن اللهرسول  یا: )(ََل  َق لِ ا خُ مَ  لِ ّسَّ )فيما يعمل العاملون؟ فقال: ُك ميَّ پرسید: 
ه به منظور کآماده شده  یزیچ یس براکهرفرمودند:  1؟انجام عمل توسط مردم است

 .(آن خلق شده است
به فراگیری  ی فراوان صحابهعالقهو دال  بر  احادیث در این مورد بسیار است 

دلیل بر این است که الذکر روایات فوقچنین هم باشد.می اصول دین از رسول الله
آن  ییادگیرآنان را از این کار باز نداشته است، بلکه در مسایل دینی که  پیامبر

  داد.و آموزششان می هگوی آنان بودالزم بود ، پاسخ

 میان اهل حدیث و متکلمین:
که ی یها و فاکتورهادر کتاب خود)نقض المنطق( بعضی از ویژگی ابن تیمیه

ف  در علم و دانش و فضل بر علمای  کند. و آنان رارا بیان می است اهل حدیثمعر 
م می  هایی از این موارد:نمونه دارد.متکلمین مقد 

                                                            
ها باید عملی را انجام انسان یعنی وقتی نزد الله متعال پایان کار هر کس مشخص است، چرا -1

داند و بر او پوشیده است، خواسته یا ناخواسته جا که انسان پایان کار خود را نمیدهد؟ اما از آن
هرکس فرماید: می گیرد. لذا در ادامه رسول اللهدهد و بر اساس آن مزد میکاری را انجام می

 مترجم.. برای چیزی آماده شده که به منظور آن خلق شده است
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 در هر گروه، اضح و روشن است که اهل حدیث باگوید: ومی شیخ االسالم -1
ی دارند که یهاویژگیایشان اند با آنان شریک است، لیکن صفات کمالی که بدان آراسته

حدیث در کسی که با اهل اند. بهرهبی ودیگران از آنمتمایز هستند ها دیگر گروهاز 
خود با ایشان راهی دیگر مثل: نظر عقلی،  در مخالفت   نزاع و کشمکش است باید

 و ... ارائه دهد.  1، وجد، ذوققیاس، رأی، کالم، استدالل، مجادله، مکاشفه، مناظره
؛ آنان عاقل ترین، ها در اهل حدیث موجود استترین  این ویژگیو پاک اما چکیده 

-ترین، زیرکلترین، مدل  اندیشهراستگوترین، نیککارترین، ترین، درستدر قیاس عادل

مردم  ترین  ترین، بیناترین، شنواترین و خوش ذوقیافتهگرترین، هدایتترین، مناظره
هاست و برای اهل سنت ها برای عموم مسلمین نسبت به دیگر ملتاین ویژگی هستند.

  .2استههگروو حدیث نسبت به دیگر 
-می گرداند. اللهادراک را قوی و صحیح می ،به این دلیل که اعتقاد حق و ثابت 

ِينَ وَ ﴿ :فرماید ْ  ٱَّلذ ى ٱۡهَتَدۡوا  ()الله دندییت گرایه به هداک)وآنان  [17]محمد:  ﴾َزاَدُهۡم ُهدا

ِن ﴿ فرماید:و می .د(یت بخشیشتر هدایآنان را هر چه ب
َ
نذا َكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم أ

َ
ْ َولَۡو أ  ٱۡقُتلُٓوا

وِ 
َ
نُفَسُكۡم أ

َ
ْ أ ْ َما يُوَعُظوَن  ٱۡخرُُجوا ُهۡم َفَعُلوا نذ

َ
ِۡنُهۡمۖۡ َولَۡو أ ا َفَعلُوهُ إَِلذ قَلِيٞل م  ِمن دَِيَٰرُِكم مذ

ا ۦبِهِ  َشدذ تَۡثبِيتا
َ
ذُهۡم َوأ ا ل ا ٦٦لَََكَن َخرۡيا ا ِإَوذا ۡجًرا َعِظيما

َ
ٓ أ ا نذ ُ ِن َلذ َولََهَديَۡنَُٰهۡم  ٦٧ٓأَّلَتۡيَنَُٰهم م 

ا ۡسَتقِيما ا مُّ ار کشوند به  چه را بدان پند داده می)و اگر آنان آن [68-66]النساء:  ﴾٦٨ِصَرَٰطا
صورت آنان را . و ما نیز در آنشان مؤثرتر بودیقدم ا شان بهتر و در ثبات  یبستند، قطعًا برا می
 3.(کردیممی ید آنان را به راهی راست راهنمونترد بی دادیم. وور یقین پاداشی بزرگ میبه ط
-شوند و با آن مخالفت میاز این رو هر چه اهل بدعت از قرآن و حدیث دورتر می 

ز قرآن و حدیث شده و به تناسب پیروی آنان اوده و نکوهش آنان افزکنند بر مذمت 
  شود.نکوهش کاسته می

                                                            
گاهی حاصل کرده و حقیقتمکاشفه یعنی رسیدن به درجه -1 ها را ای که شخص  صوفی از غیب آ

-یابند!!! و وجد و ذوق هم حاالتی است که در هنگام رقص و پایکوبی به صوفیان دست میدر می

 دهد. این اصطالحات مربوط به صوفیان است. مترجم.
 . 8 -7لقاهره. با تصحیح شیخ محمد حامد الفقی، ص نقض المنطق، مکتبة السنة المحمدیة ا -2
 .8 -7نقض المنطق، مکتبة السنة المحمدیة القاهرة، با تصحیح شیخ محمد حامد الفقی، ص  -3
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و شما شاهد هستید،  ها بزرگ هستند.سبب اهل حدیث در چشم تمام گروهبدین  
شود، سنت و اهل سنت آشکارتر و تر میهر گاه اسالم و ایمان آشکارتر و قوی

به همان تناسب بدعت  ،و نفاق قد َعَلم کرده است و هر گاه کفر گردند.نیرومندتر می
و که اسالم اندیشان آن دو و هم مثاًل در دولت مهدی و رشید هم نمایان گشته است.

مند و چنان اسالم را شکوه ل، وی. در ایام متوک1دانستندایمان را بزرگ و با عظمت می
، سنت و جماعت الزموا الصغاررا اجرا کرده و  باشوکت نمود که اهل ذمه شرایط عمر
معتضد، کیشانشان قلع و قمع شدند. و نیز در ایام عزت یافت و جهمیه و رافضه و هم

اسالم تر و بهتر بودند. مهدی و قادر و خلفای دیگر که در سیرت و روش از بقیه ستوده
  .2مند بودعزیز وقدرت ،در دوران این افراد بسیار باعزت بود و سنت هم بر حسب آن

ه( و دیگر منافقان و نیز عرب  می  ی که از سرزمین هایدر دولت ابو عباس مأمون )خر 
دینان و سفرای دند، ظهور کردند. که به سبب آن مقاالت بیروم آورده شده بو

پادشاهان مشرک هند و دیگر ممالک منتشر گشت؛ تا جایی که میان مامون و آنان 
ی جهمیه و روافض و پیامد این حادثه، استیالء و غلبه .3مودت و دوستی ایجاد شد

ان  
جا که امت اسالمی به تا آن نماها بود.فدینان و دیگر فیلسوبی دیگر گمراهان و محب 

ی در قیامت، در بوته ی نفی صفات و تکذیب کالم الله مجید و رؤیت اللهفتنه
ها که ی امام احمد و دیگر داستاناذیت و آزار و شکنجه و به امتحان قرار گرفت
  .4، منجر شدانجامدذکرش به طول می

یات ضعیف، گاهًا بر اهل حدیث خرده گرفته شده است که ایشان روا -2
یا  آوردند.، دلیل میرا ندارند یا به آثاری که صالحیت احتجاج موضوع)خودساخته(،

نشآت گرفته از دو جریان این  فهمند.گویند: اهل حدیث معنی احادیث صحیح را نمی
اند و گمان یا الفاظ زیادتر و غیر سودمندی همانند روایات موضوع را آورده: چیز است

                                                            
 .118همان، ص  -1
ه اجرا  . شروطی که عمر120همان، ص  -2 در زمان فتح قدس توسط مسلمین، علیه اهل ذم 

 نمود. 
میه 19قبلی، ص  -3 ر  پیروان بابک خرمی که در خراسان زمین و دیگر جاها به فساد و تباهی . خ 

/ 10هـ به دست معتصم کشته شد. البدایة و النهایة، ابن کثیر ج223پرداخت را گویند. او در سال 
 . 85ص 
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 معنی آن رااند، لیکن را آورده دارای فایده الاست، و یا سخنان و اقوکردند، سودمند 
شود و در مسایل اصول و فروع بدون شک چنین مواردی در آنان یافت می .1اندنفمیده

و از قرآن اند  هاساس، احتجاج جستهای بیبه روایات موضوع، آثار خودساخته و داستان
 .2انددهمتوجه نش اند کهو حدیث مطالبی را ارائه داده

و  شود، و یا دروغکه آمرزیده میاست از خطاها و اشتباهاتی یا حال این اتفاق  
و به عکس در بین  لیکن این موارد در میان  اهل حدیث اندک .بهتانی بیش نیست

گرچه  -مثاًل سخنان غیرسودمندی که ذکر شده است مخالفین به مراتب بیشتر است.
ها و منطقیان بارها و بارها بیشتر از در میان کالمی -راهی است برای تصور و تصدیق

به ازای احتجاج اهل حدیث به روایات ضعیف، مخالفین به حدود و  اهل حدیث است.
قط جهل و گمراهی بلکه بازده آن ف های ناکارآمد فراوانی که هیچ سودی ندارند،قیاس
 اند،و به ازای بیان روایاتی که اهل حدیث معنایش را نفهمیده .اندلیل جستهد است،

گاهانه سخنانی گفته ف و زور، ناآ اهل  تر از کار  اند که خیلی بیشتر و بزرگآنان با تکل 
روایت ضعیف بهتر از رأی فالنی  :زیباست چقدر این سخن امام احمد حدیث است.

 .3است
اند و که: سخنی را که آنان گفتهتازه اهل حدیث ویژگی دیگری هم دارند و آن این 

اند. اما و به آن ایمان آورده 4اند، در ذات خود حق و درست است برخی نفهمیده
دانند فهمند و نیز نمیکنند که خود نمیسخنی بیان می ،متکلمین با تکلف و سختی
نقض  اصل بزرگی از اصول شریعت برای ث حدی اهلهرگز  :که آن سخن حق است. دوماً 

ی از برای تأیید آن اصل و یا برای فرعجویند؛ بلکه یا به روایت ضعیف استدالل نمی
آورند. لیکن آقایان در شکستن و نقض اصول  بر حق  و فروع روایت ضعیف را دلیل می

 .5آورندهای فاسد را دلیل می ثابت، حدود و قیاس
علیهم اجمعین و آخرت در پیروی از پیامبران صلوات الله اگر خوشبختی دنیا  -3

گاه باشد، معلوم است سزاوارترین مردم به آن، ترین مردم به آثار پیامبران و َپیروترین آ

                                                            
 .22قبلی، ص  -1
 همان. -2
 .23قبلی، ص  -3
 بیان شده است. پیامبرچرا که اصل آن مطلب از قرآن و سنت  -4
 .23قبلی، ص  -5



 های کلیدی منهج سلفی ویژگی    166

ن پیامبرا و کردار به سخن برهه از زمان و مکان عامالن  هر در  اند.در این آثار فرادا
  .1روایی هستندامعلیهم افضل الصالة والسالم، اهل سعادت و ک

 ها با آنان مشارکت دارند، اما در ارث بردن  اهل حدیث در امور رسالت دیگر امت 
از ایشان ها آن را ندانستند و یا تکذیب کردند، که دیگر امت رسول اللهاز علم 

ترین، نگربه صورت کلی فالسفه و متکلمین سطحی. 2متمایز گشته و شاخص شدند
شاید که یک  اند.ها در مسایل و دالیل خویش ترین انسانکنندهگوترین، تکذیبدروغ

  .3خالی از این جریان نباشد. والله اعلم ،مسئله از آنان
زنند، هایی که حرفشان را عوض کرده و ضد و نقیض حرف میبیشترین انسان -4
گویند و در بینی اهل کالم هستند. به صورت قطع و یقین در جایی سخنی را میمی

 کنند.اش را تکفیر میدیگر به صورت جزم و قطی ضد آن سخن را گفته و گویندهجایی 
 .4گر عدم یقین به آن مسئله استانشاین کار ن

از آن سو، از هیچ یک از علما و عوام  صالح و نیکوکار اهل سنت ثابت نشده است که  
ها و سختی بلکه ایشان علی رغم تمام حرف و اعتقاد و باور خویش بازآمده باشد.از 

این سنت و روش انبیاء و پیروان گذشته،  ها، شکیباترین مردم بر این باورند.شکنجه
سنت و روش  سلف و  چنینهم اندیشان آنان است.)اخدود( و هم ،همانند یاران

  .5باشدو ائمه رحمهم الله می ، تابعینگذشتگان این امت، صحابه
دین و چند برابر ت، چنحدیث و سنبه طور کل پایداری و استقرار در اهل  

خالصه: شناخت، یقین،  .6استقامتی است که در اهل کالم و فالسفه وجود دارد
آرامش، راسخ بودن و حرف ثابت و پایبندی به باورها که نزد علما و عوام اهل سنت و 

 که اللهکند فقط کسی با آن نزاع و مخالفت میجماعت وجود دارد، چیزی است که 
  .7استگرفته از او عقل و دین را 

                                                            
 .24قبلی، ص  -1
 همان. -2
 همان. -3
 همان. -4
 قبلی. -5
 .43همان، ص  -6
 .41قبلی، ص  -7
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بینی فیلسوفان و اهل کالم بیشترین اختالف و پراکندگی را چنین میهم -5
ت و گوید: صد در صد درست اسچه میدارند. با وجودی که هر کدامشان ادعا دارند آن

  .1آورد. و اهل سنت و حدیث بیشترین اتفاق و اتحاد را دارندبرایش دلیل می
اتحاد و توان شاهد نمی و قرآن و حدیث، پیروی از آثار پیامبرانهرگز جز با 

ن سبب چون یبه هم .2و عامل اختالف و پراکندگی در ترک این مورد است بود.انسجام 
 بیشترین اختالفات را داشتند. د،بودن فالسفه دورترین مردم در پیروی از انبیاء
بودند بیشترین دورتر و سنت  حدیث دم درخوارج، معتزله و روافض که از تمام مر

ها بیشترین خصوصًا روافض که در بین گروه گسیختگی را داشتند.پراکندگی و از هم
سبب این کار هم دوری آنان از سنت و جماعت است. درست بر  اختالفات را دارند.

 .3اندتربه سنت نزدیک ها و خوارج از معتزلهکه آنان از رافضی خالف معتزله
رود اعمالشان که گمان می دمخالفین اهل حدیث بیشترین افرادی هستننیز  -6

نابود گردد. حال ممکن یا به دلیل عقیده نادرست و نفاق، یا به سبب بیماری دل و 
اند که واجبات را ترک کرده و از ضععف ایمان، این اتفاق رخ دهد. در میانشان افرادی

هستند. این  دلشمارند و بسی سنگیارزش م بی حدود تجاوز کرده و حق را خوار و
عموم مشایخ آنان گر چه برخی مشهور به  شود.ویژگی در تک تک آنان یافت می

اهل سنت در  برخی از عوام  کنند. لیکن کارهای بزرگ را ترک می ،پارسایی و تقوایند
واضح و روشن است که اصل عمل،  اند.عبادت و پارسایی گوی سبقت را از آنان ربوده

به دو دلیل از یک  آورد.و اصول درست، فروعی صحیح را به ارمغان می علم است
گاهی.شخص اعمال فاسد سر می کسی که زشتی یک کار را بداند  زند: یا نیاز یا عدم آ

مگر کسی که هوا و هوسش بر عقلش غالب آید و گناهان او را مغلوب  دهدنمی شانجام
 .4ای دیگر و بحثی جداسته این مسئلهک کند
-نقل شده است جهم بن صفوان چهل روز نماز را ترک نمود و آن را واجب نمی 

مشرکان و مرتدین از  ها در مورد متدین بودن  بدتر از آن: برخی از این انسان .5تدانس

                                                            
 .43همان، ص  -1
 .46قبلی،  -2
 همان. -3
 .45قبلی، ص  -4
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ی پرستش ستارگان را رازی کتاب خود در زمینه که چنان نویسند.میاسالم کتاب 
و بدان تشویق و ترغیب نیک بودنش دلیل آورده و آن را سودمند دانسته نگاشته و بر

در حالی که این کار به اتفاق تمام مسلمانان مساوی با خروج از اسالم است.  کند.می
  .1گر چه ممکن است از آن توبه کرده و دوباره وارد اسالم شده باشد

اهل حدیث که هیچ، حتی به  علما و خواصی به اندازهدر حدیث  ،متکلمین -7
گاهی ندارند حدیث همعوام اهل ی اندازه هیچ کدام از آنان بخاری و مسلم و  .2آ

عموم مردم آن را  که چنان؛ اندشناسند؛ فقط نامشان را شنیدهاحادیث آن دو را نمی
 روایت دروغ و ساختگی را ندارند.از قدرت تشخیص حدیث صحیح  متواتر  گویند.می

بینی عموم می د.اندعااترین شاهد بر این یب است و صادقاعجاز هایشان سرشار  کتاب
 ،هنگام مرگ و یا قبل از آناند و لف خارجس یمشمتکلمین و صوفیان از منهج و خط

  .3ها و حکایات در این مورد به وفور موجود استداستان .ف هستندمعتر به این مهم
امام ابوالحسن اشعری است که چهل سال بر  ،ین مثال در این زمینهمشهورتر 

در این و  و به وارد مذهب اهل حدیث شد هی اعتزال زیست. سپس از آن بازگشتاندیشه
ابوحامد غزالی که در علم کالم و فلسفه و  طورهمین.اإلبانة( را نوشت)کتاب زمینه 

شد و کتاب  ی اهل حدیثاو نیز وارد اندیشه توان نام برد.تصوف متبحر بود را می
  )إلجام العوام عن علم الکالم( را نگاشت.

های کالمی و چنین سخنان رازی در کتاب )أقسام اللذات( و بازگشت او از روشهم 
ای ها فایدهی دیگری از این موارد است. او باالخره دانست که این روشفلسفی نمونه

  ندارد.
کنند حقیقت امور علمی و دینی تازه جای بسی تعجب است متکلمینی که ادعا می 

که موضوع  یاند و هر کدامشان با روایتاند، با اهل سنت و جماعت مخالفرا درک کرده
                                                            

 .47همان، ص  -1
گاهی رالی میامام ذهبی در )سیر أعالم النبالء( درمورد حجة االسالم غ -2 گوید: او نسبت به آثار آ

 کرد، قبول نداشت.نداشت و احادیث نبوی که عقل آن را درک نمی
گوید: اطالعات حدیثی من اندک و غزالی خودش در کتاب خویش به نام رسالة قانون التأویل می

 ناچیز است. 
از )سلسلة زاد المسافرین ی دکتر محمد رشاد سالم کتاب )مقارنة بین الغزالی و ابن تیمیة( نوشته

 .8ی، ص و تنبیه الغافلین( حاشیه
 .60قبلی، ص  -3
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ی به دستشان رسیده، یا و هر گاه  آورند.دلیل میدانند که معنایش را نمی روایتی کل 
ی می  .1هنددیابند آن را برای اثبات نظر خویش ارائه میاثری مجمل و کل 

اند، و در ی کالم: آنان )متکلمین و فالسفه( از شناخت حدیث بسیار دورخالصه
بلکه  ن کاماًل محسوس است.یااند. این جرترپیروی از حدیث، از اهل حدیث بسیار عقب
گاه تشان فاش شود، خواهی دید ناآ  باطن و ظاهر احوال ترین مردم به سخنان،اگر هوی 

گاهدید بسیاری از مردم عادی به این امور از آنخواهی  د.ناایشان رسول الله تر ها آ
-تشخیص نمیرا  گفته و نگفته چه رسول الله. خواهی دید آنان بین آنهستند

آنان روایاتی را  را از هم جدا کنند. توانند احادیث متواتر و روایات دروغ. بلکه نمیدهند
موضوع و فرقی ندارد آن روایات  موافق آید. های آنکنند که با اندیشهقبول می

به صورت یقین  از احادیثی که یاران خصوصی رسول الله .خیر اساختگی باشد ی
که  کننداست روی برتافته و به روایاتی عمل می دانند که این قول پیامبرمی

 اند این روایات ساختگی است و به دروغ به شخص رسولقطعًا دانسته صحابه
  .2دانندرا نمی هرگز منظور و هدف رسول و آنان اند.نسبت داده شده

  علل مخالفت سلف با متکلمین:
 : 3توان چنین خالصه کرداین علل را می 
دین اسالم، قرآن و سنت کافی است و نیازی به اسباب و  برای شناخت عقاید   -1

چه هر آن وسایل دیگر نیست. با ختم نبوت دین کامل گشت و رسول الله
  بدان نیازمند و محتاج بود را بیان داشت.امت 

هم به دلیل به کارگیری اصطالحات  ها. آنترس از بروز فتنه و ناآرامی  -2
الواقع منجر به في  کهقرآن و سنت ثبوتی ندارد. خصوصًا این ازمتکلمین که 

ها و ترکیب درچرا که شده است.  هم هایی بین مسلمانان ها و تنشدرگیری
  و هماهنگی نیست. تناسبمفاهیم و فحوای کالم 

                                                            
 .69قبلی، ص  -1
 .82 -81قبلی،  -2
توضیحات بیشتر را در )السلفیة بین العقیدة االسالمیة و الفلسفة الغربی( اثر دکتر مصطفی  -3

 بیاب. 74 – 69حلمی، ص 
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در حالی که  ناتوانی هر کس از تحقیق و پژوهش در این علوم و اجتهاد در آن. -3
قوانین و احکام دین اقتدا کرده و در حل مسایل جدید به د به نتوانمی اشخاص

  د.نحکم آن را بدان و یا دلیل شرعی  نندعلما و فقهای دینی مراجعه ک
چه جدای از قرآن و هر آن ال کردن علم کالم هیچ سودی در بر ندارد.دنب -4

اگر  .کندمی را ضایع انسان زحمتو وقت و  ؛گزاف است حدیث باشد، سخنی
 .1ذ بزنند، آن را خواهند فهمیدمتکلمین برای یادگیری قرآن و سنت زانوی تلم  

ها قابل درک نیست. مناظرات و مسایل آنان برای ذهن جریانات متکلمین، -5
جریانات غیبی که فقط پیامبران و فرستادگان الهی صلوات الله علیهم  که چنان

چه اند. واجب است به آنگونه اینکردند، اجمعین باید آن را شرح و تبیین می
اند ایمان آورده و سر تسلیم فرود آوریم. و درست نیست در شناخت و آورده

 گزین پیامبران نمود.ی عقل را جایتعریف این عقاید و مسایل غیب

 ت:تر اسو محکم پربارترتر، تر، محتاطانهمشی سلف صالح، سالمروش و خط
های خویش و در راستای پشتیبانی و حمایت از مذهب و خواستهبر  بنا متکلمین 

م میسلف،  و رویکرد مشیخط ی خود، منهج و روش خویش را براندیشه لذا  .دارندمقد 
تر است. در مقابل منهج و رویکرد اط نزدیکیتر و به احتسالم ،سلفگویند: روش می

تر و ر و معاصر را تیزهوشدر نتیجه متکلمین متأخ تر است.و محکم پربارتر ،متکلمین
گاه ناخت را از تحقیق و ش علم، بیان  فضل و برتری، علم،  دانند.تر از سلف میآ

گاهی را به سلف  دانند.فاکتورهای متکلمین می در قبال نقص و کوتاهی، خطا و عدم آ
ن است یاند اسلف انجام داده در حق  آقایون که کاری بهترینمتأسفانه  دهند.نسبت می

به دنبال عذر  سلفبرای لذا  اند!!!شدهکوتاهی و تفریط دچار سلف صالح گویند: که می
 !!!ه کنندیتا کارشان را توجگردند می
گونه شکی نیست که چنین عملی  گوید: جای هیچمی ابن تیمیه شیخ االسالم 

 –گر چه این کارشان تکفیر سلف را در پی ندارد  است. )نپذیرفتن(ای از رفضشاخه

                                                            
خواند: آنان نه اسالم را یاری نمودن و نه می ابن تیمیه متکلمین روزگار خویش را بدین صفت -1

ها)قرآن و سنت( کنند ودر شنیدنیگوید: در معقوالت سفسطه میفلسفه را شکستند. و می
، 33/ ص  5( و مجموع الفتوی، جاند. شرح حدیث )النزول: فرود آمدن اللههمچون قرمطیان

44. 
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 چون معتزله و زیدیه و دیگرانهم ، و گر چه-گویندچنان که روافض و خوارج میآن
کار و گناه یو گمراه ، اما نسبت جهالت و خطاکاریخوانندفاسق نمی را صحابه
و اگر فسق هم محسوب نشود، گمان شده است که  !دنکنت میبثارا  اصحاب بودن  
تر، عالم از صحابه رسد،نمی که دینداریشان به یاران رسول الله های بعدنسل

 !ترندبرتر و بافضیلت
آن های اهل سنت و جماعت بر چه تمام گروهبرای کسی که در قرآن و سنت و آن 

اتفاق نظر دارند، تدبر نماید، ثابت شده است که بهترین قرون این امت در گفتار و 
سپس نسل بعد و بعد از  ها، قرن اول یعنی صحابهکردار و اعتقاد و دیگر فضیلت

علم، ثابت شده است. در  با چندین سند از رسول الله که چنان ایشان هستند.
آنا سزاوارترین  ف و آیندگان برترند.لَ از َخ ن و تبلیغ دی دینداری ،عمل، عقل و خرد

لجوج و  این سخن را فقط دشمنان   توضیح هر مشکلی هستند. بیان و ها درانسان
  کنند.انکار می که امور ضروری را قبول ندارند، متکبر  اسالم

بند باشد، خواهد به سنت پایگوید: هر کس از شما میمی ابن مسعود که چنان 
ها در افتادن در فتنه از آنانی چنگ آویزد که فوت کرده اند؛ چرا که زندگان به سنت  

-ترین، عالمهستند که نیکودل آنان) که از دنیا رفتند( اصحاب محمد امان نیستند.

فترین و کم -مردمانی بودند که الله متعال آنان را برای هم ترین افراد امت بودند.تکل 

قدرشان را بدانید و به روش ایشان تمسک  و برپایی دینش برگزید. صحبتی رسول
اند: بر روش سلف و دیگران گفته بودند.بر هدایت جویید. چرا که آنان راست و درست 

خیر و نیکی نبوده که هیچ  گو است.آنان چیزی را آوردند که کافی و پاسخ زیراباشید. 
  آنان بدان دست نیافته و نفمهیده باشند.

که: آنان در علم و خرد و دین و  زیبا گفته استچقدر ی خود امام شافعی در رساله 
باالتر و  ای که بتوان با آن علمی را کسب نمود و به هدایت رسید،و هر وسیله فضیلت
  ی آنان برای ما از رأی خودمان هم بهتر است.أر بودند. برتر از ما

 :1ادعای متکلمین از چندین منظر باطل است
داناترین  ،سلف صالح در قرآن کریم و سنت نبوی از نظر حفظ و درک و فهم  -1

هرگز از این دو منبع  اند.ترین افراد به مضمون قرآن و حدیثعامل اشخاص هستند.

                                                            

 بیابید. 373 – 366/  11ج توضیح بیشتر را در فتاوی ابن تیمیه -1
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قرآن و  و بدون شک هدایت   جویند.هدایت را فقط در آن دو می .کنندگردانی نمیروی
  است.مافوق هر هدایتی سنت برای کسی که آن را به دست آورد وبدان عمل کند 

قول و  د.بوترین مخلوق و داناترین شخص به حقایق کامل رسول الله  -2
ی عقلی  درست توسط هر مسلمان که فطرتی یک مقایسه تر. باعملش از همه محکم
باشد. و به او  شخص به روش رسول اللهآید که او باید داناترین سالم دارد، الزم می

  ترین مخلوق است، اقتدا کند.بافضیلتکه 
دانند، کسانی هستند اگر گفته شود: در اشخاصی که خود را به )سنت( منتسب می

 کنند،که کوتاهی و ستم می
 در جواب باید گفت: این نقص در دیگران به مراتب بیشتر است.

پیروی اندک و  آنان نسبت به حدیث و سنت است.ها درک اندک علت این مخالفت
ت دارند، که در مخالفین  گاهی بسته به میزان  از سن  و ترجیح برخی از  از سنت آنان آ

 است. اعمال
هایی هم دارند، اما بر دیگران در کل منتسبین به حدیث و سنت گرچه کوتاهی

 ترجیح دارند.
باطنی و غیبی درمورد    اگرگمان شود که خلف و معاصرین به حقایق  امور -3

آفرینش، برانگیخته شدن از قبرها، مبدأ، معاد، ایمان به الله و روز قیامت و اخالقی که 
گاهی دارندسلف گردد، بهتر از درون با آن پاک شده و اصالح می نادرست ، کاماًل آ

چون نیز  و نبی اکرم اند.مند شدهبهرهکامال از این موارد  چرا که سلف است.
به دلیل قدرت بیان  چنین، هممند شوندها از آن سود برده و بهرهانسان داشت دوست

موارد  که داشت و نیز برای تبلیغ رسالت و آرزوی هدایت مردم، تمام این بسیار باالیی
  را برایشان بیان نموده است.

گاهی  لذا امکان ندارد علمای غیر    گاه باشند که علمای حدیث آ حدیث از اموری آ
به حقایق  شود که از رسولها کسی یافت نمیحال که در هیچ یک از گروه ارند.ند

گاه شایسته است مذمت و نکوهشی که به برخی ، باشدتر تر بوده و بیان کنندهامور آ
 نه سلف. شود، نسبت داده به َخَلف، شودروا داشته میافراد 
به جهاد و دعوت و بازماندن از تحصیل اصول  ادعای سرگرم شدن صحابه -4

گویا  یعنی برد.را در بر دارد و آنان را زیر سؤال می دین، در حقیقت نکوهش صحابه
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 ،اند که خودو چیزی را نقل کرده !ی علمی نداشتندبه اصول دین احاطه صحابه
لیکن موارد مورد  ،قرآن را به آنان رسانده است نبی اکرمگویا و  !اندکامل نفهمیده

علمی را  ابهآید که گفته شود: صحو نیز الزم می !نیاز را به آنان توضیح نداده است
طبه تابعین انتقال داده ر اند که خود در آن مسل  از آنان  و تابعین اند.نبوده و متبح 

ظهور که علمای کالم تا این  اند.آن را نیاموخته تمام جوانب  و فرا گرفته  ناقصعلمی 
چه نامفهوم و پنهان بود آشکار کردند! نواقص را مرتفع کرده و بر آن راچه کردند. آن
چه فراموش و هر آن وضیح دادندمسایل مخفی را تی کامل یافتند! ه احاطهبود پوشیده

 گونه اینتمام این موارد باطل و نادرست است. اگر که آنحال  به یاد آوردند!شده بود را 
است، چطور امت اسالمی در خیرالقرون متحد بودند و پراکنده و از هم گسیخته 

ونه گچ که متکلمین ظهور کرده و در اصول دین و عقاید اختالف نمودند.تا این نشدند.
و آیندگان از دست یافتن  کردند.میو کشورگشایی  همسلمانان صدر اسالم پیروز گشت

  ماندند.فتوحاتی باز  ها وپیروزیبه چنین 
ارتباط معکوسی بین ظهور تمدن اسالمی و توسعه، نفوذ و فتوحات  ،از این رو تاریخ 

شت ن هم افتادن و ک  او به جها و تجزیه و انشقاق صفوف مسلمین آن و بین ظهور فرقه
 .1و کشتار، ثبت نموده است

هایی که در فضیلت بر قرنهای کماین سخن یعنی تقدیم و برتر دانستن قرن -5
  علم و شناخت و بیان و اعتقاد بهتر و برتر بودند.

  دینی و سلفیت:بیمیان 
 باشند: علوم عقلی بر دو بخش می

باشند. و تمام مردم ری غریزی(: این علوم مطلقًا صحیح میعلوم بدیهی)فط -1
ها متفاوت ح و روشنی این علم بین انسانووضمیزان دارای این علم هستند. گر چه 

 است.
مختلف و قوانین حاصله از بحث و بررسی و  کسبی: که شامل معارف  علوم  -2

 پژوهش است.
 ،لذا این علوم .باشندمیها در تحصیل و تسلط بر این علوم بسیار متفاوت انسان 
ق هستندجزئی و ن سبی هستند.  یمعارف و شخص  برخی از این علوم اثبات شده و مَحق 

                                                            
 .35منهج علماء الحدیث و السنة في أصول الدین: ص  -1
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یقینی  ،مذکور گر  کند. البته فقط در نزد پژوهشو یقین پیدا می یافتهط سل  تآن  رب
 دانند.دیگران آن را یقینی و اثبات شده نمی در حالی که ؛است

 جا باید به چند مورد توجه نمود: در این
لوم مبتنی بر علذا این  مبتنی بر علوم بدیهی هستند. وعلوم مکتسبه برگرفته  
 لیکن واقعیت بر خالف این مسئله است. .1باشندای صحیح و ثابت شده میو پایه ریشه

-اند. برخی از این علوم را بعضی از مردم صحیح میعلوم مکتسبه مختلف و متفاوت

 کنند.برخی آن را پذیرفته و گروهی دیگر رهایش می کنند.دانند و دیگران آن را رد می
  .2د شدها بر علوم کسبی متحد و منسجم نخواهنانسانتمام  ه درک و باور  در نتیج

فکری  جدید د بلکه با ترکیب و ترتیب عقل معیار ثابتی وجود نداردر  ،واین یعنی 
پس عقل بنایی محکم و سنگی  دارای اصول و تصوراتی نیست که  قابل تغییر است.

ها است که ها و جلوهقبال کامل و بدون نقص، تکمیل شده باشد، بلکه مانند دیگر پدیده
 . 3و از منظر تاریخ و جدل به مانند دیگر چیزهاست است.قابل تغییر و دگرگونی 

ممکن است به صورت  اکتسابی ی ضروری وتقسیم بندی معقوالت به دو دسته 
دیگر تداخل نظری قابل اثبات باشد، اما این موارد عقلی در مقام عملی و کابردی با یک

ه و در ذهنش بر شخص چیره شد ،خاص ند و باألخره یک اندیشه و فکر  کپیدا می
-در نتیجه آن را از اولین اصول ضروری عقلی می .گردددار میفرونشسته و ریشه

عقل، مجموعه افکاری  لذا پندارد.می بنیادیبلکه منکر آن را، منکر اصول  ؛شمارد
-، تمرینی فکری است که یگانه ارزشعقالنیت آن تعامل دارد. در پرتواست که شخص 

دارای اصولی کلی  لبدون شک عق متنوع و دارای تغییر است.بلکه  مطلق نیست. د  من
ای به اندازه -فتیمگ که چنان -است که تمام مردم در آن شرکت دارند. لیکن عقالنیت

که  افکار اکتسابی داوری نماید. بر اصولتواند نمی ،کندکه بر افکار کسبی داوری می

                                                            
تواند روش و داران مذاهب عقلی معتقدند، عقل با علوم فطری و کسبی میبراین اساس طرف -1

حد گرداند.  منهجی پدید آورد که تمام مردم را مت 
مردم را درمان کنند. بلکه ی ها و مکاتب عقلی نتوانستند از هم گسیختگی همه از این رو روش -2

-های متعدد و مذاهبی متعارض و ناسازگار تبدیل شدند که با یکهای عقلی به گروهپیروان روش

 خوانند. دیگر دشمنی و عداوت نموده و دیگری را نادان می
 . 69به نقل از )العقالنیة المعاصرة( اثر  سالم یفوت، ص  165السلفیة و قضایا العصر: ص  -3
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و این  صادقه است. به اصول عقلی   افکارنزدیکترین  های آنهاندیش، معتقدند صاحبانش
  .1شوندکسب می از یک فرهنگ معین اندیشه و باورها

برگرفته از  ها و معارف  قطعا فکر عقالنی تا حد زیادی مبتنی بر مفاهیم، ارزش 
لذا  پذیرد.تأثیر می از آن رده وک حاالت اجتماعی فرهنگی است که انسان در آن زندگی

-گیری در بین فرهنگبه کار که امکان   ،محض استانداردی برای تفکر  عقالنیت الگو و 

 ی مستمرتغییر و تحولحال علم تجربی در  که چنان نیست. ر باشد،های مختلف را دا
و ساکن  متمرکزاگر نگرد. عقالنیت جاست که با دید وسیعی به اشیاء میاز این است.
میدان فکر و چه را که این عقالنیت در نزیرا آ دهد.ارزشش را از دست می باشد،
 روز شده،و به وم جدیددر پی علمدام  ،کندها یا تصور  وجود و حیات بر پا میبرنامه

این تغییر و تحوالت منبع شک و بیچارگی است؛ که با آن  داری تغییر و تحول است.
 .2گرددهای یقینی، نابود میگرایشها و ها، هدفارزش

 دین با غربی گراییتقابل عقل
ی دینی به آزادی دیدگاه و توصیه سرپرستیدارند از  غرب زدگان و ملحدین قصد

رو نابودی مرجعیت و نص  به گمان این عقلی، فرا خوانند.  که برپایی عقالنیت در گ 
به است که در اروپا  جریانیاجرایی کردن برای این نظریه تالش  هدف   دینی است.

 در مقابل نصرانیت  ، آن هایزندگی و همکاری با پیشرفتقصد آسان کردن محیط 
و پایان دادن به نقش  ی کلیسا؛ که باآلخره به نابودی سلطهف شده صورت گرفتیتحر

 .منجر شد تحریف شده مسیحیت  
کرد رویو اکثرًا  اروپایی منجر به جایگزینی عقل با دین شد. به طور قطع عقالنیت   
های یونانی، از قرن قدیم   عقل گرایی همین بوده است. شدراز مدت در طول تاریخ  اروپا 

ت و هرگز در مقابل وحی آسمانی سر فرود شناخایمان به دین را نمی هم قبل از میالد
گاه که اروپا به دین نصرانیت آن تنها برای عقل کرنش کرده بود. پیوسته نیاورده بود.

پیشرفت علمی جدید خود سرسختانه با  گردن نهاد و نصوص آن را تحریف نمود، در
 س دانستن  و دیدگاه مقد   شد.گزین دین عقل جای نهایتدر و  دین وارد کارزار شد.

  نپذیرفت. ،را بود الهیوحی ثابت شده با و ی ایمان یقینی بر پایهکه  نصوص
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دینی و آزادی از چنگال  ترام و تکریم  نصحا فکر غربی در راه نابودی دیدگاه   
ی عوامل زیادی این اندیشههای نصرانی رنج و مشقت زیادی را تحمل نمود. آموزه

مله: ستم و فشار جاز آن  مود.نی کلیسا یاری الحادی را در خالص شدن از سیطره
تأیید  فراوان مبنی بر  تبلیغ فراوانی که کلیسا علیه علم و علما به کار گرفت.مستمر و 

 معارف دینی   تضاد و مخالفت   . خصوصاً کتب مقدس مسیحیت از جانب الله صحت  
باید حتمًا لذا  م تجربی جدید پیرامون جهان هستی و انسان.وکلیسا با اکتشافات عل

لیکن  .گرفتخویش کناره می دینی مسئولیتاز  کلیسایی که دین را تحریف کرده بود،
شد، عقل جایگاه استوار اسالمی رهنمون نمیجا که اروپا با وحی صحیح و دین  آز آن
  جدید داشت. ر بارزی در فرماندهی تمدن اروپایبسیا
تجدید سعی کردند در  1دینیگرایی و منادیان بیگاه که شیفتگان غربآن و 

به عهده الزم بود برای  تنها اصلی قرار دهند که به آن رجوع شود،را امت، عقل  ساختار
فراموشی کردن اطاعت از تز ، دین و روبرو شدن با جمهور مسلمانان جریان گرفتن
  .در میان مردم نهادینه شود بود،ن و سنت که قرآ دین

های روش ،در تجدید بنای امت آننقش  و به حاشیه راندن  دین آنان در دور کردن 
 گوناگونی را به کار گرفتند:

جز دین، که  شعاراین  ، بادر صحت دین یعنی قرآن و سنت برخی از آنان کالً  
دین یعنی میراثی از عصرهای مختلف!!! نیست، شبهه وارد کردند!!! گفتند  افسانه

پیشاپیش سالح خویش این گمان را نهادینه کردند که در قرآن و سنت باورهایی وجود 
جا رویکرد ایمان به نصوص و از آن معاصر در تعارض است. دارد که با علم تجربی  

تسلیم شدن در برابر منهج و روش  ،عصمت آن را باطل دانستند. و در مقابلاسالمی و 
 علمی را تقویت نمودند.

ترجیح دادند صراحتًا گر چه در دل نصوص شرعی را قبول نداشتند، ولی  برخی و 
به نصوص : نباید ندگفت و برای رسیدن به این منظور، برخورد نداشته باشند. آنبا 

سی دانست که کرنش در مقابل آن مقدتوجه کرد و آن را نصوص  شرعی و مضامین آن
بلکه باید به عنوان یک میراث که در مقابل منهج عقالنی و ادوات نقد  واجب است،

                                                            
گرایی است. الئیکی فراخوان به سوی زندگی دینی یا مادی به معنای بی secularismالئیکی یا  -1

دینی. به کتاب )جذور العلمانیة( اثر دکتر خالی از دیانت است. و ازمنظر سیاسی یعنی حکم بی
 سید فرج احمد رجوع شود. 
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در بررسی و  بایدن ،ندعالوه بر آن معتقد بود آورد، تدریس شود.ادبی سر فرود می
بود و باید از قید  مینمنهج، روش و اصول علمای مسل نصوص شرعی، مقید به تدریس  

  .این سبک آزاد شد
واقعی اسالمی خواستند جوانب مثبت تاریخ  به اسم نقد و بررسی تاریخ  برخی دیگر  

جا در پی نابودی تصویر جوامع پیشین و جدید از آنو  جلوه دهند.و بد را زشت 
با آن به دین و نصوص دینی طعن و  تا شمردند غنیمتیو آن تصویر را  برآمدند.اسالمی 

  ند.کنعیب وارد 

  1:دیدگاه سلفیت در مورد عقالنیت

و  پیشتر گفتیم که سلفیت به معنای رهنمود علمی و عملی رسول الله 
قباًل هم بیان شد که  نیست. آنو این به معنای ترک عقل و نقش  . نه غیر ؛صحابه

یا بدیهی که اصل است. و علوم کسبی که  علوم عقلی بر دو بخش است: علوم ضروری
و نیز گفته شد: گرچه  مبتنی بر علوم ضروری است یا واجب است که چنین باشد.

روشن بودن علوم برایشان دارای مراتب متعددی هستند،  فهم و از نظر درک ومردم 
  اما همگی این علوم را قبول دارند.

اساس قدرت درک، شناخت و سطح چنین بیان شد که مردم در علوم کسبی بر هم 
و از همین جاست که برای اثبات این علوم، اختالفات و  علمی، متفاوت هستند.

در هنگام نزاع هم هرگروه سعی دارد برای اثبات  .دهدرخ میمیانشان هایی درگیری
یا  د.ارائه دهاست را  یو اساس نظر موافق و یا رأیی که مبنای علوم ضروری ،سخن خود

  اثبات نماید. را با علوم بدیهی و آشکار،فین لکوشد بطالن نظر مخامی
 ی آن است.های اولیهچه گذشت مبتنی بر داور قرار دادن عقل و معیارتمام آن 

 لیکن موقف سلفیت در این زمینه چیست؟ 

                                                            
وصفی منتسب  به عقل است. عقل+ الف و نون )برای مبالغه است( + یای نسبت + تاء  عقالنیت -1

تأنیث = عقالنیت. عقل در لغت به معنای بازداشتن و مقید کردن است. عرب گوید: )عقل البعیر 
بند، بست( تا مانع گریختنش شود. وشتر، ازجایی که صاحبش او را بسته بالعقال: شتر را با پا

-جاست. عقل انسان هم که با آن معارف و علوم را میواهد شد. یعنی مقید به هماناست دور نخ

 دارد.شود باز میاش میچه باعث فساد و تباهیآموزد، او را از افتادن در دام هالکت و آن
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زیرا عقل با شرع  کند.را رد نمیعقل  هرگز ،سلفیت به عنوان یک برنامه و رویکرد 
  در قرآن روشن است.هم نیست و نقش عقل در تضاد 

ها یمانع میان بشریت و درگیر ،داور قرار دادن عقلبیان کردیم: قباًل  که چنان ولی 
های شود؛ بلکه حتی مانع دگرگونی علوم کسبی در مسیر پیشرفتو اختالفات نمی
 شود.نمیهم علمی و فرهنگی 

-گیری محدود خود بر آنتواند با اندازهباالتر از آن، اموری وجود دارد که عقل نمی 

توسعه و تحول علمی  خلقت و حیات.ی داشته باشد. مانند مسئله ی علمیها احاطه
  .کندتأیید میاین ادعا را های متوالی در عصر

 ی زندگی بشر بوده ومتعلق به گذشته امور اعتقادی و غیبی است که ،تر از آنمهم 
چه در آینده، در آخرت برای آنچنین . و همو ادراک آن استسطح و تراز عقل باالتر از 

از آن ) ؛ این علوم غیبی علومی است کهگنجدنیز در عقل بشر نمی او رخ خواهد داد
گاه نیستیم باشد که در  خوب و نیکی را داشته تصور چیزهای یدروح و درون با و (آ

 کند.آخرت او را راضی می
نمودار  و سنت رسول الله قالب کتاب  اللهاین است آن نقش وحی که در  
-پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین و کتاب و این است همان ایمان و تصدیق   است.

می که ودادن عل شنیز آموز های نازل شده و نقش آن در هدایت و راهنمایی بشریت و
 نیاز نیست. بی بشریت از آموختن آن

باشد، و از آن دو آموزش بگیرد، مسلح به دو معتقد شخص به وحی و نبوت  وقتی 
 شود: منبع علمی می

  است.قرار داده ای برای شناخت و استنباط آن را وسیله عقلی که الله -
آن را نوری برای هدایت و معرفت یا  ای که اللهوحی فرو فرستاده شده -

  تدارک دیده است. ،شناخت
 ند.ارسهر دو انسان را به هدف و نهایت واحدی می است. هر دو از جانب الله 

غیر ممکن و  .رسد و شایسته هم نیست که برسدن آن دو اصاًل به ذهن نمیاتعارض می
 نصی ثابت از کتاب و سنت با قیاس عقلی در تعارض باشد.است 

  مخالف باشد. ،صحیح با دلیل عقلی صحیح دلیل نقلی   امکان نداردوهرگز 
 -وحی و شناخت بشری -( معضل و مشکل عقل با نقلصحابا) نزد سلف صالح 

برنامه و رویکرد  مبتنی بر  مؤمن در موقف خویش نسبت به چرا که عقل   وجود نداشت.
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ی است.  حق  در تمام قضایا علم الهی است که  ،وحی عقل سلیم، بسیار قاطع و جد 
ای از قضایای وحی، ترین شک در قضیهبا این تفسیر، کوچک کند.مطلق را عرضه می
ی نشان کند.ایمان را نقض می   ی است.نگر موقف و دیدگاه غیر عقالچرا که چنین شک 

را ما بر اساس آن  اللهکه  استای  هو وسیل معرفت و شناخت است. عقل مصدر   
 مورددر  ،ی عقلو به ما دستور داده به وسیله مکلف و مسئولیت پذیر کرده است

ن ﴿ خوانیم:در قرآن می رسالت اندیشه و تفکر نماییم.
َ
َِٰحَدة ٖۖ أ ِعُظُكم بَِو

َ
ٓ أ َما ۞قُۡل إِنذ
ِن ِجنذة    ْۚٗ َما بَِصاِحبُِكم م  ُروا ََٰدىَٰ ُثمذ َتَتَفكذ ِ َمۡثَِنَٰ َوفَُر ْ ّلِلذ من »بگو: ) [46]سبأ:  ﴾َتُقوُموا

د یشیندید، سپس بیزیبرای الله به پا خی یه: دو دو و به تنهاکدهم  اندرز می یکفقط به شما 
محدود یکن عقل، جزعی از انسان  مخلوق   ل .(وانگی نداردیگونه د چیق شما هیه رفک

بر این اساس معرفتی که ناشی از عقل باشد، خیلی کمتر از چیزی است که  است.
-مسئلهاین مسئله، . و بنده در مقابل علم الله یعنی علم   دارد.وحی آن را ارزانی می

  ار تا است.هی دو دو تا چ
سلف صالح معتقد نبودند مادامی که وحی موجود است، باید عقل را کنار گذاشته و  

 ایمانشان به وحی و حقایق مطلقبه  دانست.فایده بیو آن را باطل  خالق یوظیفه
 هرگز و آن را کنار بگذارند. کردند که بگویند به عقل نیازی نیستاکتفا نمی وحی

-موفقیت، خالقیت، و آزادی این فهم است. صحیح و درست عکس  بلکه ، چنین نیست

 -در نزد صحابه  - فکری و عقلیی هاعلمی و انواع فعالیات تماعی،اج ،های سیاسی
 .1به وحی بوده است ،عقل ی ایمان  نتیجه

پیروی نمودند،  منظور این است که در نزد صحابه و تابعین که به نیکی از صحابه
که تمام ابعاد آن را زینت بخشیده  راه برپایی حیات انسان بودهمراه عقل تنها وحی به 

وجود وحی  در دل بدان ایمان آورده و عمال در زندگی خویش محقق نموده بودند. بود.
بلکه مشکل در فقدان هر دو یا یکی از آن  کرد.ایجاد نمی ی، مشکلو عقل در کنار هم

 دو بود: 
که  (به نام وحی) ند. راهنماییمامحروم می راهنماوجود از  عقل، اگر وحی نباشد 

 یقوانین و هدف حرکت را برایش مشخص کرده و کرده یاری اشاو را در مسیر علمی
  .کندمی را محقق بهتریبندی به آن بازدهی که با پایکند برایش ترسیم می
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وحی در  هایآموزهقعی او عدم تحقق   مساوی با فقدان عقل یا فساد عقلی که چنان 
-رود، قرار میآن می بیمکه  تانسانی جاست که زندگی زیر خط  این .است زندگی بشر

  .1گیرد
 ،آیدشود، بسیاری بر این باورند که گاهًا میان عقل و شرع تعارض پدید می گفته اگر

و شرع با عقل ضروری است، گویند: موافقت بین عقل با شرع که میای  هلذا به مقول
 در جواب باید گفت:  کنند.شک می

  دلیلی که از جانب شرع ثابت شده است، یا قطعی الداللة است یا ظنی. 
مردم در آن اختالفی ندارند،  که یا قطعی است ،ی عقلیثابت شده چنین جریان  هم 

بر این  یا ظنی و غیر یقینی است و در قبول یا ترک آن اختالف و اجتهاد وجود دارد.
 اساس:
امکان ندارد دو چیز قطعی و ثبوتی با هم تناقض داشته باشند؛ حال منبع و مصدر  
محتوا و  چرا که دلیل قطعی آن است که ثبوت   خواهد عقل باشد یا شرع.می آن
  و امکان ندارد داللت آن باطل و مردود باشد.فاهیمش حتمی است م

بر  دلیل قطعی را ییجا یندر چنلیکن امکان تعارض قطعی با ظنی وجود دارد.  
  کنیم.و اصاًل به مصدر و مأخذ آن نگاه نمی داریمظنی مقدم می

در چنین حالتی باید  هم در تعارض باشند. با ،شود دو دلیل ظنی هممی که چنان 
  های معتبر ترجیح یکی را بر دیگری برتری داد.تالش و کنکاش کرد و با روش

غالب گمان یا تصور برخی بر این که میان عقل و شرع تعارض وجود دارد، در  
ی افکار اوست. این افکار نتیجه بشر است که ماحصل   ی ذهن قاصر  حقیقت زاییده

 قطعی است.یقینی و غیر غیر  نادرست از نصوص و یا به سبب دانش اکتسابی   برداشت  
که داند، حال آنمنازع میبالعلمی  را جزو حقایق   افکارشای صاحب چنین اندیشه
 .2قضیه بر عکس است

 عقل ،سلفی دیدگاهبنای ، است مبتنی بر تسلیم در مقابل وحی ،ایمانجا که از آن 
و عقل  ی وحی استمنزلت و ریاست برازنده، یعنی مقام باشد.میوحی  یزیر مجموعه

ی وحی و با رهنمودهای آن را در سایه و مسئولیتش اشوظیفه عقلپیرو آن است. 

                                                            
 .199قبلی:  -1
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 نتیجه مثبت خواهد بود.، باشدوحی  در خدمت  عقل که با این رویکرد  دهد.انجام می
  به شرعی بودن یا موافق با شرع بودن توصیف کرد. را توان عقلبلکه حتی می

: مسایل شرعی گاهی سمعی و شنیداری و گاهًا گویدمی شیخ االسالم ابن تیمه 
گوییم این دلیل شرعی است، یعنی شرع آن را ثابت دانسته و عقلی هستند. وقتی می

پس اگر  داند.یعنی شریعت به آن اجازه داده و آن را مشروع می بر آن داللت دارد.
منظور از شرعی، چیزی باشد که شریعت آن را ثابت دانسته است، حال یا با عقل قابل 

که در این صورت شرع هم آن را متذکر  ی توحید و معاد و ...؛ مانند ادلهدرک است
 با خبر پیامبر فقط ؛ و یا این که دلیل شرعیدانیمشده و آن را شرعی و عقلی می

دهد، این خبری را می وقتی پیامبر شود.است، دانسته می صادق المصدوقالکه 
اما اگر منظور از خبر شرعی آن باشد که شریعت مشروعش  خبر شرعی و سمعی است.

چه و آن بدهد نموده است و بدان دستور داده است، خبری را هم که رسول الله
-تحت همین مورد قرار می قرآن بر آن داللت دارد و موجودات به آن گواه هستند هم،

  .1گیرد
 به طور کلی:  

باور به این که  زیرا ای نادرست است.ی تعارض میان وحی و عقل، فرضیهفرضیه
-پای عدم نماید.، این فرضیه را نفی میعقل بشری گوش به فرمان وحی و تابع اوست

؛ بلکه شود نمی یا رویکرد عقالنی محسوب نیتعقال ،شنوی از آنبندی به وحی و حرف
  د.شرع هوا و هوس و گمراهی نام داراز منظر 

ی صحیح برای نگریستن به وحی عقل را مورد خطاب قرار داده و منهج و برنامه 
ها و توجیهاتی که به عقل و در بیان، رهنمون د.انآموزتمام جوانب زندگی را به او می

-افقد. کنآن عمل می بر عکس  بلکه  کند.گیر نمیدهد، عقل را ناتوان و زمینارائه می

که عقل به  گشایدای جهت احاطه و درک برایش میهای وسیع و میادین گسترده
  ها المام داشته و دست یابد.تواند در هر عصر و زمانی به صورت کامل بر آنتنهایی نمی

کند، در مسیری تنگ قرار زمانی که عقل انسان در چارچوب وحی حرکت می 
کند او در میدانی حرکت می کند.در میدانی وسیع و گسترده جوالن مینگرفته بلکه 

                                                            

در کتابش به نام: درء تعارض العقل و  به نقل از ابن تیمیه 206السلفیة و قضایا العصر ص  -1
 النقل. 
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 که چنان باشد.جهان شهود و غیب می دربرگیر  که شامل تمام وجود هستی است و 
 .1شودژرفای روح و تغییر و تحوالت و تمام زندگی را شامل می

رد خارج نک ی زندگیمادامی که دین و تعالیم آن را از صحنه اگر گفته شود: اروپا 
نجات ی کلیسا یت و سیطرهننصرا تعصبلذا از جمود و  به پیشرفت علمی نایل نیامد.

شهرنشینی معاصر فقط و فقط علم را فرمانده و جلودار خود رسیدن به و برای  .یافت
و اختیار  بگذرایمار بر این اساس بر ماست که دین اسالم، تعالیم و احکامش را کن .نمود

  پیشتازی که خواهان آنیم برساند. لم بسپاریم تا ما را به تمدنرا به ع زمام و
 در جواب باید گفت:  

نگری در مورد پیشرفت اروپا دارای نواقص و اشتباهاتی است که نیاز به این کوته
ی بس افاصله ،هست و باید باشدبوده و چه که اروپا میان آن توضیح و تفسیر دارد.

است دیدگاه خود را در مورد تمدن جدید اروپا اصالح الزم  که چنان فراوان است.
-های مثبت که باید بکوشیم تا به آن برسیم و میان جنبهتا بتوانیم میان جنبه نماییم

  های منفی که باید از آن پرهیز کنیم، فرق قایل باشیم.
بر کلیسایی که دچار تحریف و تبدیل شده بود، زمانی که اروپا علیه دین شورید،  

طور و همان ء شده بود.علم و علما سد راهکه  ایتعالیم تحریف شدهچنان آن شورید.
لیکن اگر وحی دچار  که پیشتر بیان کردیم علم صحیح با وحی در تعارض نیست.

این همان  و .کندجاست که با دانش و علم تعارض پیدا میتحریف و تبدیل شد، آن
  اتفاقی است که در اروپا رخ داده است.

، 2برخورد نصرانیت تحریف شده در لباس روحانیون نصرانی با علم روز و علمای آن 
و در  ع تحریف در دین نصرانیوخبری است که قرآن کریم از وق تأییددلیل واضحی بر 

                                                            

/ 2به نقل از سید قطب در تفسیر في ظالل القرآن ج 207 – 206السلفیة و قضایا العصر: ص  -1
1099. 

علما را بر مکتشفین و مخترعین، در میدان پزشکی،  ی زیادی لفظ علم وگویم: عمومًا عده -2
-آموزد هر آنکه قرآن کریم به ما میکنند. حال آن فیزیک، شیمی و دیگر علوم دنیوی اطالق می

ُهۡم قَۡومٞ َلذ ﴿آورد عالم نبوده و جاهلی بیش نیست. ایمان نمی کس که به الله نذ
َ
َٰلَِ  بِأ َٰ

-)لیکن شما نمی ﴾َوَلَِٰكنذُكۡم ُكنُتۡم ََل َتۡعلَُمونَ ﴿دانند( اند که نمی)زیرا آنان قومی ﴾َيۡعلَُمونَ 

الله متعال  که چنانی بزرگ را به صورت مقید به کار ببریم. دانستید(. لذا بر ماست که این کلمه

ۡفََثَ ﴿فرماید: می
َ
َِن  ٦ََل َيۡعلَُمونَ  ٱنلذاِس َوَلَِٰكنذ أ ا م  ۡنَيا ةِ ٱۡۡلََيوَٰ َيۡعلَُموَن َظَِٰهرا  ٱٓأۡلِخَرةِ وَُهۡم َعِن  ٱَلُّ
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انحراف کلیسا و مردانش و سپس ستم و ظلم و فشار بر دانشمندان علوم روز و  ،پی آن
  داده است. ن،جدید علمی آنای اکتشافات مصادره

ریف در نوشتن از آن جمله تحمذکور در قرآن کریم به وفور ثابت است.  تحریف  
 است: 

ِيَن يَۡكُتُبوَن ﴿ فرماید:می الله  يِۡديِهۡم ُثمذ َيُقولُوَن َهََٰذا ِمۡن  ٱۡلِكَتََٰب فََوۡيٞل ل َِّلذ
َ
بِأ

ِ ِعنِد  ْ بِهِ  ٱّللذ وا ا  ۦلَِيۡشََتُ ِمذ ذُهم م  يِۡديِهۡم َوَوۡيٞل ل
َ
ا َكَتَبۡت أ ِمذ ذُهم م  ۖۡ فََوۡيٞل ل ا قَلِيٗلا َثَمنا

سند، ینو های خود میبا دسترا تاب که کسانی کپس وای بر ) [79]البقرة:  ﴾٧٩يَۡكِسُبونَ 
زی به دست آرند؛ پس وای بر ی، تا بدان بهای ناچ«ن از جانب الله استیا»ند: یگو سپس می

 .(آورند به دست می چهشان از آنیشان نوشته، و وای بر ایهاچه دستاز آن شانیا

ا يَۡلوُ ﴿ فرماید:می اللهدر تلفظ است:  نوع دیگر تحریف     ۥنَ ِإَونذ ِمۡنُهۡم لََفِريقا
 ِ لِۡسنََتُهم ب

َ
َوَيُقولُوَن ُهَو ِمۡن ِعنِد  ٱۡلِكَتَٰبِ َوَما ُهَو ِمَن  ٱۡلِكَتَٰبِ ِِلَۡحَسُبوُه ِمَن  ٱۡلِكَتَٰبِ أ

 ِ ِ َوَما ُهَو ِمۡن ِعنِد  ٱّللذ ِ َوَيُقولُوَن لََعَ  ٱّللذ و ) [78]آل عمران:  ﴾٧٨َوُهۡم َيۡعلَُمونَ  ٱۡلَكِذَب  ٱّللذ
تاب کچانند، تا آن را از یپ تاب میک[  ه زبان خود را به ]خواندنکان آنان گروهی هستند یاز م
ه از کالله است، در صورتی ند: آن از جانب یگو ست؛ و مییتاب نک ه آن ازکنید، با ایپندار

 .(دانند [ می ه خودشان ]همکنیبندند، با ا دروغ می ست، و بر اللهیجانب الله ن

ِفُونَ ُُيَ ﴿ فرموده است: دیگر تحریف است: الله معانی بخش   تحریف   ِمۢن  ٱۡلََكِمَ  ر 
 .(نندک لمات را از جاهای خود دگرگون میک) [41]المائدة:  ﴾ۖۦۡ َبۡعِد َمَواِضعِهِ 

دین و کلیسا و  ی تقلید از مردان  زیر بنای حالل و حرام در دیانت نصرانی بر پایه 

ْ ﴿ ؛پیروان آنان است َُذٓوا ِن ُدوِن  ٱَتذ ۡرَباباا م 
َ
ََٰنُهۡم أ َٰ ۡحَبارَُهۡم َورُۡه

َ
ِ أ  [31]التوبة:  ﴾ٱّللذ

ی تحریف و در سایه .الله به عنوان آفریدگار گرفتند()دانشمندان و راهبانشان را به جای 
ب مقدس و معانی آن کتاب ت  برای پیروان نصرانی خویش ها، دانشمندان و راهبان ک 

یا از نصوص تحریف شده یا از اجتهاد مبتنی بر  ،د کهها و جهاالتی وضع نمودنگمراهی
 بدون تحریفنصرانیت  مواردی را برآن  و در پی   .گرفته شده بودتحریف شده  نص  

جا که ؛ تا آنتندسبعد از آن با علم و علما به دشمنی برخوا بستند، که از آن نبود.

                                                                                                                                                  

شناسند، دانند* از زندگی دنیا ظاهری را می)ولی بیشتر مردم نمی [7-6]الروم:  ﴾٧ُهۡم َغَٰفِلُونَ 
 ی یاسر برهامی.اند(. نوشتهکه از آخرت غافلحال آن
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ف در سویی و جهان تجربی  
اذا اروپا جز  ثابت در سویی دیگر قرار گرفت. نصرانیت محر 

پا را از کلیسا فراتر و نخواست  نیافت.یا منحصر کردن آن در کلیسا ترک کلی دین 
  قرار گیرد.ی مفهوم جدید دین و نقش آن در زندگی در سایهنهاده و 

خود حفظ این دین از  چرا که الله بحث تحریف دینی در اسالم منتفی است. اام 
های متمادی در طول قرن پروردگار که چنان تحریف و تبدیل را متقبل شده است.

از این رو مصادر و منابع  کرده است.ا مهی   الله ت رسولافرادی را برای حفظ سن  
قرآن کریم و سنت جاست که از این پاک ماند.ماندگار و  فیبدون تحر دین اسالم

  ند.رتناقضی ندابا علم  صحیح صحیح نبوی که همان وحی الهی هستند، 
ی اسالمی در طول تاریخ کند چرا جامعهمی روایته به ما ک است، ین جریانهم 

  درازمدت خود شاهد نزاع و جنگ میان علم و دین نبوده است.
براستی وقتی اروپا نصرانیت تحریف شده را به عنوان دین کنار گذاشت، و راه  

در نتیجه  علمی را برای تمدن و فرهنگ پیشه کرد، نور وحی و هدایت را از دست داد.
های اخالقی ارزشو به دلیل عدم پایبندی به  پدیدار گشت. ،محض تمدنی مادی  

 گونه که در خیرهمانعلم را در شر و فساد به کار گمارد؛ انسانی در تعامل میان بشر، 
را های ناتوان و ضعیف های متمدن اروپایی ملتتا جایی که کشور بست.به کار می

ها و ثروت. ها را به آنان چشاندندها و مرارتانواع خواری عمره خود نمودند.تمس
مردانش را به بردگی  های مسلمان را غنیمت شمرده و به یغما بردند.امت خیرات

اگر مجبور به خروج از بالد اسالمی شدند، به طرق  گرفته و به آبرویشان تعرض کردند.
در شاهد هستیم،  که چنان مختلف اقتصاد بالد اسالمی را وابسته به خویش کردند.

ای بتوانند در آینده را غنیمت شمردند تا مسلمینجنگ فکری فرهنگی نیازهای 
  بر آنان سیطره یابند.نزدیک 

های مختلف نمودار است و های آموزشی علمی غرب که به صورتتأسی به روش 
آن را فرا روی خویش شود، پسندیده است و باید ی مثبت غرب محسوب میجنبه

ی منفی آنان است که جنبه اما فقدان تعالیم الهی و نور وحی و رویکرد دینی گرداند.
خواهد فرهنگ دینی را به دست فرزندانش متالشی کنند. لذا سزاوار است از تقلید می

  در این زمینه پرهیز شود.
مانی واجب و ضروری یروی از رسالت دینی در هر عصر و زاگر گفته شود: آیا پ 

های زندگی جنبه و گذردکه از عمر آن میدر حالی که بیش از چهارده قرن  است؟
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ت ریی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اخالقی تغییر کرده و بشبشری در زمینه
 ؟متحول شده است

 جواب: 
از زمان بعثت تا  و محمد ؛بدون استثنا اسالم رسالتی جهان شمول است 
بعد از او نبی و  و خاتم النبیین است. ای به سوی کل بشریتی قیامت فرستادهبرپای

نخواهد شد. و این به معنای وجوب پیروی از  رسول دیگری نیست و دیگر وحیی نازل
که  گاه آنتا  است. بندی به آن در هر زمان و هر شهر و دیاریو پای شریعت اسالم

  برپایی قیامت فرود آید.هنگام در آخر الزمان و عیسی
 :این مطلب از نصوص شرعی ثابت شده است

َها ﴿ فرماید:می هالل  يُّ
َ
أ ِ إِّن ِ رَُسوُل  ٱنلذاُس قُۡل َيَٰٓ )بگو:  [158]األعراف:  ﴾إََِلُۡكمۡ  ٱّللذ

 .امبر الله به سوی همه شما هستم(یای مردم، من پ»

ا﴿ و نیز:  ا َونَِذيرا رَۡسۡلَنََٰ  إَِلذ َكٓافذةا ل ِلنذاِس بَِشريا
َ
ٓ أ )و ما تو را جز  [28]سبأ:  ﴾َوَما

های نایعنی به سوی تمام انس .م(یگر و هشداردهنده برای تمام مردم، نفرستادبشارت
ف.   مکل 
در تفسیر  قتاده ها.گوید: یعنی به سوی عموم انسانمی محمد بن کعب 

به  شخص ترینرا به سوی عرب و عجم فرستاد و عامل محمد این آیه گوید: الله
  وارتر است.از همه بزرگ اللهنزد  ،دستورات الهی

ِن ر َِجالُِكۡم َوَلَِٰكن رذُسوَل ﴿ فرماید:می الله  َحٖد م 
َ
بَآ أ
َ
ٌد أ ا ََكَن ُُّمَمذ ِ مذ وََخاَتَم  ٱّللذ

 ِ د پدر ه) [40]األحزاب:  ﴾َنۗۡ    ٱنلذبِي  ست، ولی فرستاده الله و خاتم یاز مردان شما ن یکچ یمحم 
  .(امبران استیپ

ِيَتَباَرَك ﴿ فرماید:و می  َل  ٱَّلذ ِ  ٱۡلُفۡرقَانَ نَزذ َٰ َعۡبِده  ﴾١َِلَُكوَن لِۡلَعَٰلَِمَۡي نَِذيًرا ۦلََعَ
ه بر بنده خود، فرقان را نازل فرمود، تا برای ک [ است ذاتی )بزرگ ]و خجسته [1]الفرقان: 

 .ای باشد( ان هشداردهندهیجهان

ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمِِت َورَِضيُت  ٱَۡلَۡومَ ﴿ و فرموده است:
َ
ۡفَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
أ

ۚٗ  ٱۡۡلِۡسَلَٰمَ لَُكُم  ا امل و نعمت خود را بر شما کتان ین شما را برایامروز د) [3]المائدة:  ﴾دِينا
 .(دمینی برگزیی[ آ دم، و اسالم را برای شما ]به عنوانیتمام گردان
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نِْبيَاِء ِمْن َقبِِّْل »آمده است:  لهدر حدیثی مرفوع از رسول ال 
َ
إِنَّ َمثَِِّل َوَمثََل اأْل

ْْجَلَُه إَِّلَّ َموِْضَع َْلِنٍَة ِمْن َزاِوَيٍة فََجَعَل انلَّاُس َيُطوفُوَن 
َ
ْحَسنَُه َوأ

َ
بِِه َكَمثَِل رَُجٍل َبََن بَيْتًا فَأ

نَا َخاتُِم انلَِّبيِّيَ َوَيْعَجبُوَن ََلُ َوَيُقولُوَن َهالَّ وُِضَعْت َهِذهِ اللَّ 
َ
نَا اللَِّبنَُة َوأ

َ
قطعًا : )«ِبنَُة قَاَل فَأ

امل بسازد کو با یزای  هه خانکاست  یامبران قبل از من، مانند مردیر پیمثال من و سا
هر کس وارد خانه شود و به بگذارد.  یخشت را خال یک ی، جایاهه در گوشکنیمگر ا

 یکمن همان  جای این خشت)بقیه( چقدر زیباست!گویند: به جز آن نظاره کند، می
  .1(هستم امبرانیخشت و خاتم پ

إن الرسالة وانلبوة انقطعت فال رسول »به صورت مرفوع روایت است که:  از انس 
راستی رسالت و نبوت پایان یافت؛ پس بعد از من هیچ رسول و نبی : )به«بعدي ونيب
 .2 (ردوجود ندا

فضلت ىلع األنبياء بست: أعطيت »مرفوعًا روایت شده است:  هم از انس باز 
جوامع اللكم، ونَصت بالرعب، وأحلت يل الغنائم، وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً، 

-املکافتم: یلت یاء فضیز بر انبیشش چ : )با«وأرسلت إل اْللق اكفة، وختم يب انلبيون

من حالل  یها برامتیم، غناهشد یاریترس  یلهیها به من داده شد، به وسالمکن یتر
تمام مخلوقات  یو مسجد قرار داده شد، به سو )و پاک کننده(کمن پا ین برایشد، زم

  .3ت(افیان یله من نبوت پایفرستاده شدم و به وس
يل أسماء: أنا إن »فوع روایت شده است: صحیحین)بخاری و مسلم( به صورت مر در

يمحو الل تعال يب الكفر، وأنا احلاْش اذلي ُيرش  أنا املايح اذليُممد، وأما أمحد، 
دارم: محمد، احمد، هایی نام من: )«انلاس ىلع قديم، وأنا العاقب اذلي ليس بعده نيب

 ه مردم بعد ازکو حاشر نماید محو میفر را کاو  یهلیبوس اللهه ک یسک یعنی یماح
احادیث در این مورد  نیست.که بعد از او دیگر پیامبری شوند و عاقب  یم حشر من

  است. ی موجودفراوان

                                                            
 بخاری، مسلم و دیگران. -1
 ترمذی، و گفته است این حدیث، َحَسٌن غریٌب، است. -2
 مسلم، ابن ماجه و ترمذی. -3
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با محافظت از وحی، حفظ دین را بر عهده گرفته است  اللهبنا بر تمام این موارد  
 تبدیل و تغییر دور ساخته است. ،و آن را از تحریف

 ام علمای امت اتفاق دارند که دین اسالم صالحیت هر زمان و مکانی را دارد.مت 
 و عموم و خصوصش ممتاز گشته است. فراگیربودنچرا که شریعت اسالم با واقعیت، 

حل مسایل در توانایی اسالم تاریخ،  گنجد.خن در این زمینه در این مختصر نمیس
های های متمادی که دربرگیر قومیتهای جهانی در قرنتمدندر  حایز اهمیت

-مایههای قدیمی سرمایه و دستتمدنهای پراکنده، و مردمی که از ، سرزمینمختلف

و عالوه  ی آزمایش در هم آمیخته استهمه را در یک بوته کند.تأیید می ،را ای داشتند
و برای جهان ها، اصول و اخالق است. ی ارزشفت علمی و تمدن مادی، دارابر پیشر

 تمدنی شکوفا و یگانه که ارزش خودش را داراست به ارمغان آورده است.
اصول و احکام خود در هر عصر و مکانی مصالح مردم را  شریعت اسالمی در قواعد، 
ی استقرار و بقای آن است ی بشری که الزمههای جامعهتمام نیاز و کندورده میآبر
  گو است.، جواببه هر اندازه هم که باشدرا

برای مصالح چقدر  اسالم شریعتبیند میکسی که به احکام شریعت بنگرد،  
مردم و دفع مفاسد از آنان، جهت محقق نمودن منافع زودهنگام و درازمدت  حقیقی  

  دنیوی و اخروی، حریص و شیفته است.
برای انجام هایی است که گیریها و آسان های بارز شریعت، رخصتاز دیگر ویژگی 

ه ی باستفادهمانند مشروع دانستن   ند.ادمی مشروعها و نامالیمات در سختیاحکام 
از چیزهای حرام در حالت ضرورت؛ یا اجازه به خوردن روزه برای مسافر و مریض  اندازه
 و ... .

  مفاسد از مردم است. مصلحت و دفع   بدون شک این نوع مجوزها نوعی رعایت  
مصلحت بندگان در اسالم با اجرای احکام شریعت به این نتیجه خواهیم رسید که  
ضروریات شامل  است. نمودهمراعات را سازی اصالح گری و به ،ضروری، رفاهی امور

نظام  امکان پذیر نیست و با این کمبودها شود که زندگی انسان بدون آنمواردی می
  حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال.شود. مانند: زندگی مختل می

اگر این . محتاج آنند، زندگی برای راحتی و آسایش  مردم امور رفاهی آن است که  
مانند لوازم ضروری  نیازها برآورده نشود مردم در تنگنا و فشار قرار خواهند گرفت.

 زندگی. 
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گردد که اگر یافت نشد، سازی به عادات و مکارم اخالق بر میبه امور اصالح و 
  دهد.های نیک را از دست میعادت و ی درست و سالمزندگی برنامه

ق  خواهد تمام ایناحکام شریعت می مصالح را برای جامعه به ارمغان آورده و محق 
 سازد.
اصول عمومی که در هر زمان قابل تطبیق است ممتاز و نمونه  اب ،شریعت که چنان 

تفصیلی نیز احکام  ،در کنار آن ی شورا، مساوات و عدالت.گشته است. مانند مسئله
احکام عقیده،  مانند: گردد. در هر زمان دچار دگرگونی و تحولدارد که شایسته نیست 

مثل نماز، روزه، حج، ارتباط افراد در درون جامعه. مانند تنظیم خانواده و  ،عبادات
 کیفیت ازدواج، سرپرستی، میراث، طالق و خرج و نفقه.

 ازاست که  نروی آعالوه بر موارد ذکر شده ویژگی مهم شریعت در اعتدال و میانه
  .1است دورافراط و تفریط 

شود مگر با شریعتی که در قدرت و معلوم است که شریعت منسوخ نمیواضح و  
. کند این نسخ کلی باشد یا جزعیفرقی نمی پای شریعت منسوخ شده باشد.توان هم

های ی نسخ در مورد شریعت اسالمی منتفی است. چرا که اسالم شریعتلذا مسئله
بعد از رحلت رسول  د.مقبل را منسوخ نموده و بعد از آن دیگر شریعتی نخواهد آ

 های الهی پایان یافته است.یعتی نازل نخواهد شد. بدین منظور شردیگر وحی الله
چه گذشت واضح و روشن است که تا برپایی قیامت، اسالم آخرین شریعت با بیان آن
 الله ر دهد.یخارج شده و یا آن را تغی نهیچ کس حق ندارد از آ باشد.ماندگار می

ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمِِت َورَِضيُت لَُكُم  ٱَۡلَۡومَ ﴿ فرماید:می
َ
ۡفَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
أ

ۚٗ  ٱۡۡلِۡسَلَٰمَ  ا امل و نعمت خود را بر شما تمام کتان ین شما را برای)امروز د [3]المائدة:  ﴾دِينا
 .دم(ینی برگزیی[ آ دم، و اسالم را برای شما ]به عنوانیگردان

                                                            

 . 73 – 68، 65 – 54ی عبدالکریم زیدان، ص أصول الدعوة، نوشته -1



 

 
 های عملی سلفیت در عصر حاضرویژگیدوم: 

های خاصی وجود دارد که دعوت سلفیت در عصر کنونی با جریانات عملی و ویژگی
 آنها ممتاز گشته است؛ از جمله:

 توجه به جریانات توحید و یکتاپرستی. -1
 وحدت ثمربخش اسالمی. اجرایی شدناشتیاق به  -2
  فراگیر بودن این دعوت. عمومیت و -3
 .سلفی مفهوم پیشرفت فرهنگی از نگاه -4
 اسالم. فهم سازیآسان -5
 هم سلفی است. تعاملو در است  سلفی منهجش)روش وعقیده( -6

 گرا(.اصول)معاصر  

 جریانات توحید و یکتاپرستی:به توجه 

  دانستند:می ی کاشا ؛ابتدا توحید
 به معاذ بن جبل رسول الله که چنان بر بندگان است. *توحید حق الله

بر بندگان این  : )حق الله«حُق الل ىلع العباد أن يعبدوه و َّل یرُشكوا بِه َشيئاً » فرمود:
 او شریک و همتا ندانند(. ااست که او را بپرستند و هیچ چیز را ب

به آن گناهان شود؛ گرچه *هر کس توحید را محَقق نمود گناهانش آمرزیده می 
در حالی  دالله را مالقات کن هر کس»خوانیم: در حدیث قدسی می زمین باشد.پهنای 

 سطح گناهانش را حتی اگر به وسعت اللهکه هیچ شرکی به او تعالی نکرده باشد، 
 «.آمرزدزمین هم باشد، می

گردد. در *هر کس یکتاپرستی را کاماًل به جای آورد بدون حساب وارد بهشت می 
شوند، آمده هفتاد هزار نفر بدون حساب و کتاب وارد بهشت میگوید حدیثی که می

ُ هم يَ ون و ىلع ربِّ َيَّ طَ تَ  يَ ون و ََّل وُ كتَ أنَّهم َّل يَ »است:  )برای عالج و درمان  : )آنان«ونَ توّکَّ
  «.کنندبر آفریدگار خویش توکل میتنها گیرند و کنند و فال نمیداغ نمی بیماری(
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عملش مردود و  ،هر کس که باشد -پناه بر الله -شود*کسی که به شرک مبتال  

وِۡحَ إََِلَۡ  ِإَوََل ﴿ فرماید:می الله غیر قابل پذیرش است.
ُ
ِينَ َولََقۡد أ ِمن َقۡبلَِ  َلئِۡن  ٱَّلذ

ۡكَت ََلَۡحَبَطنذ َعَملَُ  َوَِلَُكوَننذ ِمَن  ۡۡشَ
َ
و قطعًا به تو و به ) [65]الزمر:  ﴾٦٥ٱۡلَخَِٰۡسِينَ أ
ردارت تباه و مسلمًا از کورزی حتمًا  کگر شرا» ش از تو بودند وحی شده است:یه پکسانی ک
  .(«اران خواهی شدکانیز

از گناهان کبیره و دیگر گناهان پاک و معصوم هستند چه برسد به  انبیاء 
از یک شرک این آیه آمد تا بر زشتی شرک داللت کند و بالفرض محال اگر  شرک و کفر.

و در  خواهد باشد، عملش نابود خواهد شدسر بزند، هر کس که می هم رسولنبی یا 
تر از ی پایینکه در رتبه دیگر بندگانحال باید دید  کاران خواهد بود.ی زیانزمره

لذا این تهدید، تهدیدی شدید اللحن برای  اهند داشت.و، چه وضعیتی خهستندایشان 
روی سخن آیه با پیامبران است ولی تمام  آیند.از شرک باز  ت؛ تا کامالً آحاد مردم اس

  دهد.مردم را مورد خطاب قرار می
 د.بو ش نخواهدای*به غیر از گناهان دیگر، شرک از هر کس که سر بزند، قابل بخش 

آمرزد و نخواهد بخواهد می گیرد.قرار می اللهو جدای از شرک در مشیت و اراده 

َ إِنذ ﴿ فرماید:می الله محاسبه خواهد نمود. َك بِهِ  ٱّللذ ن يُۡۡشَ
َ
َوَيۡغفُِر َما ُدوَن  ۦََل َيۡغِفُر أ

 ٗۚ َٰلَِ  لَِمن يََشآُء د و یبخشا ده شود نمییورز که به او شرکن را ی)مسلمًا الله، ا [48]النساء:  ﴾َٰ
  .د(یبخشا ه بخواهد میکر از آن را برای هر یغ

  خواهد آمد.نو هرگز از آن بیرون  ماندمشرک برای همیشه جاودان در جهنم می
 شود فراخواندن به توحید و یکتاپرستی است.اولین امری که به آن پرداخته می 

توحید همان مورد  ود.شهیچ واجبی از واجبات دین بر توحید مقدم و پیش داشته نمی
که  اولین کاری را هم مهمی است که الله تعالی رسوالن و انبیاء را به سبب آن فرستاد.

-می الله پیامبران با اقوام خویش آغاز نمودند، دعوت به توحید و یکتاپرستی بود.

ِن ﴿ فرماید:
َ
ةٖ رذُسوًَل أ مذ

ُ
ِ أ
ْ َولََقۡد َبَعۡثَنا ِِف ُُك  َ  ٱۡعُبُدوا ْ وَ  ٱّللذ َُٰغوَتۖۡ  ٱۡجَتنُِبوا  [36]النحل:  ﴾ٱلطذ

د و از یالله را بپرست»د:[ یبگوم ]تا یختیای برانگ ان هر امتی فرستادهیقت، در می)و در حق

رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِ  ِمن رذُسول  إَِلذ نُوِۡحٓ إََِلۡهِ ﴿ فرماید:و نیز می .(«دیزیطاغوت بپره
َ
ٓ أ َوَما

نذهُ 
َ
۠ فَ  ۥأ نَا

َ
ٓ أ ََٰه إَِلذ م مگر یامبری نفرستادیچ پیش از تو هی)و پ [25]األنبياء:  ﴾٢٥ٱۡعُبُدونِ ََلٓ إَِل

 .(«دیست، پس مرا بپرستیی جز من نالله»ه: کم یردکه به او وحی کنیا
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را  حتی محمد شو تمام فرستادگان -وحن-الله تعالی اولین رسول خویش  
فرستادگان و فرماندهان لشکرش را به  رسول اللهو هر زمان به توحید امر فرمود. 

 و چون علی فراخوانید.فرستاد اولین دستورش این بود که اول به توحید جایی می
را به خیبر فرستاد، به وی امر فرمود که در ابتدا آنان را به توحید و یکتاپرستی دعوت 

  دهد.
  ، او را به همین امر دستور داد.را راهی یمن نمود لزمانی که معاذ بن جب 
هنگام  روایت است که رسول الله در صحیح بخاری و مسلم از ابن عباس 
تقُدُم ىلع قوٍم اهل كتاب فليكن  كإن»به یمن به وی چنین گفت:  معاذی بدرقه

اند. اولین کاری روی که اهل کتاب: )تو نزد مردمی می«اول ما تدعوهم إيله عبادة الل
و در روایتی دیگر  .که باید انجام دهی این است که آنان را به عبادت الله فرا خوانی(

 را : )آنان«ا أن َّل هلإ إَّل الل و أن ُممداً رسول اللفادعهم إل أن یشهدو»آمده است: 
 که محمدوجود ندارد و این فراخوان تا گواه باشند که معبود برحقی جز الله

 .1رسول الله است(
به اسالم دعوت که هیچ نبی و پیامبری صلوات الله علیهم فرستاده نشد مگر این 
 داشت لیکن دین تمام انبیاء یکی بود.داد. یعنی گر چه شریعت هر پیامبر فرق می

ِينَ إِنذ ﴿ فرماید:می الله ِ ِعنَد  ٱَل  َُٰمۗۡ  ٱّللذ ۡسَل دین نزد الله  در حقیقت،) [19]آل عمران:  ﴾ٱۡۡلِ

ۡسَلَٰمِ َوَمن يَۡبَتِغ َغرۡيَ ﴿ فرماید:و نیز می .اسالم است( همان ا فَلَن ُيۡقَبَل ِمۡنهُ  ٱۡۡلِ ]آل  ﴾دِينا
  .(رفته نشودید، هرگز از وی پذیگر[ جوینی ]دیه جز اسالم، دکو هر ) [85عمران: 

رَۡسۡلَنا نُوًحا إََِلَٰ قَۡوِمهِ ﴿ فرمود: در مورد نوح *الله 
َ
إِّن ِ َلُكۡم نَِذيٞر  ۦٓ َولََقۡد أ

بِۡيٌ  ن َلذ َتۡعُبُدٓواْ إَِلذ  ٢٥مُّ
َ
ۖۡ أ َ َِلمٖ  ٱّللذ

َ
َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوم  أ

َ
ٓ أ )و  [26-25]هود:  ﴾٢٦إِّن ِ

ارم،* کای آش م. ]گفت:[ من برای شما هشداردهندهیبه راستی نوح را به سوی قومش فرستاد
 .(شما از عذاب روزی دردناک بیمناکمکه جز الله را نپرستید؛ من بر 

                                                            

مراجعه  2298 – 2296حدیث شماره  455،456/ 1بخاری، مسلم و احمد. به صحیح الجامع، ج -1
 شود.
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رَۡسۡلَنا نُوًحا إََِلَٰ قَۡوِمهِ ﴿
َ
ََٰقۡوِم  ۦَولََقۡد أ ْ َفَقاَل َي َ  ٱۡعُبُدوا ِۡن إَِلَٰه  َغرۡيُهُ  ٱّللذ فََٗل  ۥٓۚٗ َما لَُكم م 

َ
أ

[ گفت:  م. پس ]به آنانین نوح را به سوی قومش فرستادیقی)و به  [23]المؤمنون:  ﴾٢٣َتتذُقونَ 
 .د؟(یست. مگر پروا نداریی نیاللهد. شما را جز او یرا بپرست اللهای قوم من، »

ۡجرَِي إَِلذ لََعَ ﴿ قومش گفت:به  نوح 
َ
ۡجر ٖۖ إِۡن أ

َ
ِۡن أ ِۡلُُكم م 

َ
ُۡتۡم َفَما َسأ فَإِن تََوَلذ

 ِۡۖ ُفوَن ِمَن  ٱّللذ
َ
ۡن أ
َ
ِمۡرُت أ

ُ
د، من مزدی از یدیو اگر روی گردان) [72]يونس:  ﴾٧٢ٱلُۡمۡسلِِمۡيَ َوأ
 .(نهندگان باشم گردنه از کست، و مأمورم ا طلبم. پاداش من فقط بر عهده الله میشما ن

ََٰقۡوِم ﴿ فرموده است: در مورد هود *الله  اۚٗ قَاَل َي َخاُهۡم ُهودا
َ
ْ ِإَوََلَٰ ََعد  أ  ٱۡعُبُدوا

 َ ِۡن إَِلَٰه  َغرۡيُهُ  ٱّللذ ونَ  ۥٓۖۡ َما لَُكم م  نُتۡم إَِلذ ُمۡفََتُ
َ
عاد، برادرشان و به سوی ) [50]هود:  ﴾٥٠إِۡن أ

چ معبودی برای شما ید. جز او هیرا بپرست اللهای قوم من، »م. هود[ گفت: یهود را ]فرستاد
 .(دیست. شما فقط دروغ پردازین

ََٰقۡوِم ﴿ فرماید:می در مورد صالح  ۚٗ قَاَل َي ا َخاُهۡم َصَٰلِحا
َ
ْ ۞ِإَوََلَٰ َثُموَد أ َ  ٱۡعُبُدوا  ٱّللذ

ِۡن إَِلَٰه  َغرۡيُهُ  [.  می[ ثمود، برادرشان صالح را ]فرستاد ]قوم)و به سوی  [61]هود:  ﴾ۖۥۡ َما لَُكم م 
 .ست(یچ معبودی جز او نید. برای شما هیرا بپرست اللهای قوم من! »گفت: 

ۚٗ قَاَل َيََٰقۡوِم ﴿ گفته است: در مورد شعیب  ا َخاُهۡم ُشَعۡيبا
َ
ْ ۞ِإَوََلَٰ َمۡدَيَن أ  ٱۡعُبُدوا

 َ ِۡن إَِلَٰه  َغرۡيُهُ  ٱّللذ ب را ین، برادرشان شعیَ [ َمْد  )و به سوی ]اهل [84]هود:  ﴾ۖۥۡ َما لَُكم م 
 .ست(ید. برای شما جز او معبودی نیرا بپرست اللهای قوم من، »[. گفت:  می]فرستاد

ُمۡسلَِمۡۡيِ  ٱۡجَعۡلَناَربذَنا وَ ﴿ توان به این مورد اشاره نمود:می راهیمباز دعاهای ا 
نَت 

َ
ٓۖۡ إِنذَ  أ رِنَا َمَناِسَكَنا َوتُۡب َعلَۡيَنا

َ
ۡسلَِمةا لذَ  َوأ ةا مُّ مذ

ُ
ٓ أ ِيذتَِنا اُب لََ  َوِمن ُذر   ٱِلذوذ

[ خود قرار ده؛ و از نسل ما، امتی  م ]فرمانیپروردگارا، ما را تسل) [128]البقرة:  ﴾١٢٨ٱلرذِحيمُ 
ی یه توکنی ما را به ما نشان ده؛ و بر ما ببخشای، یآداب دد آر[؛ و یفرمانبردار خود ]پد

 .(ر مهربانیپذ توبه

َِٰه ﴿ فرمودند: و نیز الله  ٓ إِبَۡر َٰ بَِها ََٰبِِنذ إِنذ    َوَوَّصذ َ ُم بَنِيهِ َوَيۡعُقوُب َي  ٱۡصَطَِفَٰ  ٱّللذ
ِينَ لَُكُم  ۡسلُِمونَ  ٱَل  نُتم مُّ

َ
عقوب، پسران یم و ی)و ابراه [132: ]البقرة ﴾١٣٢َفَٗل َتُموُتنذ إَِلذ َوأ

ای پسران »ن گفتند:[ یتشان چنیردند؛ ]و هر دو در وصک[ سفارش  نییخود را به همان ]آ
 .(«دیرید جز مسلمان بمید؛ پس، البته نباین را برگزین دیبرای شما ا اللهمن، 
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ۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ َحَضَ َيۡعُقوَب ﴿ گوید:در داستان یعقوب می الله 
َ
إِۡذ  ٱلَۡمۡوُت أ

ْ َنۡعُبُد إَِلََٰهَ  ِإَوَلََٰه َءابَآئَِ  إِبَۡرَِٰه  َم ِإَوۡسَمَٰعِيَل   قَاَل ِۡلَنِيهِ َما َتۡعُبُدوَن ِمۢن َبۡعِديٖۖ قَالُوا
ا َوََنُۡن َلُ  ا َوَِٰحدا عقوب را مرگ فرا یه کا وقتی ی)آ [133]البقرة:  ﴾١٣٣ُمۡسلُِمونَ  ۥِإَوۡسَحََٰق إَِلَٰها

« د؟ید پرستیپس از من، چه را خواه»ه به پسران خود گفت: کد؟ هنگامی ید، حاضر بودیرس
را  -گانهیمعبودی -ل و اسحاق یم و اسماعیمعبود تو، و معبود پدرانت، ابراه»گفتند: 

 .م(یم هستیم؛ و در برابر او تسلیپرست می

ۡخرَۡجَنا َمن ََكَن فِيَها ِمَن ﴿ رماید:فمی ی لوطدر مورد خانه 
َ
َفَما  ٣٥ٱلُۡمۡؤِمنِۡيَ فَأ

َِن  ه از مؤمنان در آن کپس هر ) [36-35]الذاريات:  ﴾٣٦ٱلُۡمۡسلِِمۡيَ وََجۡدنَا فِيَها َغرۡيَ َبۡيٖت م 
 .(میافتیبران نخانه از فرمان یکجا جز [ در آن م. و]لییرون بردیبود ب

نَت َوَِل ِ ﴿ در دعای خویش چنین گفت: فرماید یوسفمی الله 
َ
ۡنَياِِف  ۦأ  ٱَلُّ

ِ  ٱٓأۡلِخَرةِٖۖ وَ  ۡۡلِۡقِِن ب
َ
ا َوأ َٰلِِحۡيَ تََوفذِِن ُمۡسلِما ا و آخرت ی)تنها تو در دن [101]يوسف:  ﴾١٠١ٱلصذ
 .فرما( مستگان ملحقیران و به شایموالی منی؛ مرا مسلمان بم

ِ َوقَاَل ﴿ فرماید:می در مورد موسی  ََٰقۡوِم إِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم ب ِ ُموََسَٰ َي َفَعلَۡيهِ  ٱّللذ
ۡسلِِمۡيَ  ْ إِن ُكنُتم مُّ ُٓوا مان یای قوم من، اگر به الله ا»موسی گفت: ) [84]يونس:  ﴾٨٤تََوّكذ

 .(دینکل کد بر او تویهست مید، و اگر اهل تسلیا آورده
اسالم ها هم اعالن برآنان غالب آمد و آن جریان ساحران که موسی الله 

بر ایمان و باور  ایشانو  فرعون آنان را به عذاب تهدید نمود دارد کهرا بیان میکردند 

ۡفرِۡغ َعلَۡيَنا ﴿ شدند و گفتند: گرانی به سوی اللهخود شکیبایی کرده و دعوت
َ
َربذَنآ أ

َنا ُمۡسلِِمۡيَ  ا َوتََوفذ ز و ما را مسلمان یی فرو ریباکیش پروردگارا، بر ما) [126]األعراف:  ﴾١٢٦َصۡبا
 .(رانیبم

تُوِن ﴿ فرماید:ی سبأ نامه نگاشت، مینسبت به سلیمان که به ملکه 
ۡ
ذ َوأ َلذ َتۡعلُواْ لََعَ

َ
أ

 .د(یید و مرا از در اطاعت درآینک)بر من بزرگی م [31]النمل:  ﴾٣١ُمۡسلِِمۡيَ 

ِ إِّن ِ َظلَۡمُت ﴿ ، ایمان خویش را اعالن نمود:چون بلقیس ایمان آورد  ۡت َرب 
قَالَ

 ِ ِ َرب  ۡمُت َمَع ُسلَۡيَمََٰن ّلِلذ
ۡسلَ
َ
پروردگارا، من به »)گفت:  [44]النمل:  ﴾٤٤ٱۡلَعَٰلَِمۡيَ َنۡفِِس َوأ
 .م شدم(یان، تسلی، پروردگار جهاناللهمان در برابر ی[ با سل کنیردم و ]اکخود ستم 
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ون عیسی الله  نَصاُر  ٱۡۡلََوارِيُّونَ قَاَل ﴿ فرمود: در مورد حواری 
َ
ِ ََنُۡن أ َءاَمنذا  ٱّللذ

 ِ ِ ب نذا ُمۡسلُِمونَ  ٱۡشَهدۡ وَ  ٱّللذ
َ
الله  دهندگانیاریما »ون گفتند: یحوار) [52]آل عمران:  ﴾٥٢بِأ

 .(میم ]او[ هستیه ما تسلکم؛ و گواه باش یا مان آوردهیا م، به اللهیهست

نذا ِمنذا ﴿ فرماید:مسلمانان قرار داده و میی مؤمن را در زمرههای  جن الله 
َ
َوأ

ا ٱۡلَقَِٰسُطوَنۖۡ َوِمنذا  ٱلُۡمۡسلُِمونَ  ۡواْ رََشدا ْوَلَٰٓئَِ  َُتَرذ
ُ
ۡسلََم فَأ

َ
ان ما یو از م) [14]الجن:  ﴾١٤َفَمۡن أ

ه به فرمانند، آنان در جستجوی راه کسانی کبرخی فرمانبردار و برخی از ما منحرفند: پس 
 .(درستند

و اسالم همان دین الهی است و دعوت تمام پیامبران بوده  لذا توحید دین الله
  است.
ی دعوت سرلوحهبایست توحید را گویند: در گذشته مردم مشرک بودند و می اگر 

معبود به  شد؛ ولی امروزه مردم مسلمان هستند و گواهند که جز اللهقرار داده می
ی نیست و محمد پس چه لزومی دارد که مردم را به توحید  .استرسول الله  حق 

 دعوت داده و دوباره گفته شود، ال إله إال الله و أن محمدًا رسول الله؟
 باید جواب داد: 

گاهی از نا گرای نادرست است و نشاناین ادعا مقوله  و  امروزی مردم   وضعیتآ
گاهی از توحیدی است که پیامبران امروز  مردم  به خاطر آن مبعوث شدند.  عدم آ

ق نمودن عبودیت و بندگی برای  کسی ؛ مگر آنهستند اللهدورترین مردم در محق 
  به او رحم کرده باشد و این افراد بسیار اندک هستند. که الله
جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر  ،امروزی اردیشش میلیجمعیت م اسالمی از عالَ  
  یعنی از هر شش نفر، فقط یک نفرشان مسلمان است.به خود اختصاص داده است. را 

وها، بودائیان، دها، یهودیان، هنپنج میلیارد نفر دیگر جمعیتی متشکل از نصرانی 
نیاز آنان جهت دعوت به یکتاپرستی و اصالح عقیده به  هستند. دینانپرستان و بیبت

کنند و خوراک و نوشیدنی است که ه استنشاق میمراتب بیشتر از نیازشان به هوایی ک
در غیر این صورت بعد از سپری کردن دنیا گرفتار عذاب دردناک و  کنند.استفاده می

  بازگشتی بس خطرناک در آخرت خواهند شد.
 .هستند یانحرافات غیر قابل شمارش ها ومصیبت اما یک میلیارد مسلمان، دارای 

و اعتقادات باطل در میانشان  هاگویییاوهها، خرافات، ها، گمراهیبسیاری از بدعت
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زبان و اعضای خویش بسیاری از اعمال شرک آشکار و پنهان، کبیره و  با رواج دارد.
این  هایشان غالب آمده است. ها و عقلو این اعمال بر دل شوندصغیره را مرتکب می

 دانستن وی کجا؟!در عبادات و یگانه  سان افراد کجا و یکتاپرستی الله

 ی توحید قبل از وحدت کلمهکلمه

-که امروزه منتسب به اسالم هستند، شهادتین را بارها تکرار می بسیاری از آنان

 کنند، اما: می را ی توحید تلفظکنند و کلمه
ها و قوانین وضعی و قراردادی بدون هیچ قید و که درانتخاب روش ندبرخی معتقد 

ند و پذیرش شریعت اسالم و نظام اسالمی برآنان انتخاب هستبندی دارای آزادی 
ی حیات و دهد، لیکن دین را از صحنهگاهًا عبادات دینی را انجام مینیست.  ضروری

و این برداشتی نادرست از  د.انردر داوری و سیاست و اقتصاد و امور اجتماعی دور می
 عبودیت پروردگار و عمل به اسالم است.

باشند. نماز را ترک کرده مرتبا و به شدت مرتکب معاصی و منکرات میبرخی دیگر  
خورد. گاهی با رشوه و ربا خواری های گوناگون حرام میپردازد به روشو زکات را نمی

 گساری کرده و به زنا مشغول است. خورد و میو گاه با انجام معامالت حرام. حرام می
زبان حالش  رسد.به ذهنش نمی مواردینخالی اها معتاد شده و زندگی کار بلکه به این
  گردانی از دین و فراگیری احکام آن است.گویای روی

-شوند. عبادات را برای غیر الله انجام میگروهی دیگر آشکارا مرتکب شرک می 

-ها و قبرهاشان را طواف می. ضریحکندبرای اموات و صالحین نذرو ذبح می دهند.

-و بر آنان مساجدی بلند باال می دارند.بارگاه آنان را بزرگ می کنند. با ساختن گنبد و

. در دوستی و خوانندآنان را طلبیده و به فریادرسی می سازند. سپس به جای الله
 دهند.ترس و امید به آنان دل می

چون معتزله و روافض ای گمراهی همهورهای گروهها به بابخشی دیگر از مسلمان 
های صوفیان یا به حلول و اتحاد)یکی بودن خالق و مخلوق( و گفته؛ و نهندگردن می

های مخالف اهل آورند. این جدای از عقاید فرقهزندیق و فیسوفان گمراه ایمان می
سنت و جماعت همانند اشعری و ماتریدی است که جمهور مسلمانان بلکه علمای آنان 

ت و جماعت است و آن را به سلف گویند: این اعتقادات  اهل سناند و میبه آن معتقد
 دهند!!صالح هم نسبت می
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 ل  ک  از عالوه بر این موارد اعتقادات فراوان دیگری هم وجود دارد که ما فقط برخی  
های بزرگی است که اکثریت و این قسمتی اندک از گمراهی این باورها را بیان داشتیم.

و سلوک خویش در این زمان به  مسلمانان در عقاید، عبادات، معامالت، اخالق و سیر
 اند.آن گرویده

گاهی مسلمین امروزی نسبت به حقیقت دینی   تمام این ظواهر دلیلی واضح بر ناآ
 اجراییو نیاز مبرم آنان به برداشت ناصحیح عقلی گر نشان بوده وو توحید ایشان 

  نمودن توحید است.
دارد که واجب است به آن *جدای از این موارد، حقیقت بسیار مهم دیگری وجود 

 بسیار توجه شود؛ و آن:
شوند که به در بحث توحید تنها کفار نیستند که به سوی آن فراخوان داده می 

در توحید ایمان آورده و اعتقاد خویش را اصالح نمایند و ردای کفر وشرک را از تن به
به  ،حید همچنین مؤمنین به توحید و معتقدین و پایبندان به توکنند، بلکه هم

شوند تا این جریان همیشه در دلشان زنده بماند و در درونشان یکتاپرستی دعوت می
و از محتوا و  هدند و در زندگی آنان اجرایی گردد. هرگز از آن خسته نشرسوخ ک

 :دفرمایکه می ن اللهادعا سخبزرگترین دلیل بر این  مفاهیم آن غافل نشوند.

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ َيَٰٓ ِ  ٱَّلذ  ب

ْ ْ َءاِمُنوا ِ َءاَمُنٓوا ِي ٱۡلِكَتَٰبِ وَ  ۦَورَُسوِلِ  ٱّللذ َٰ رَُسوِلِ  ٱَّلذ َل لََعَ  ٱۡلِكَتَٰبِ وَ  ۦنَزذ
ِيٓ  ِ  ٱَّلذ ۚٗ َوَمن يَۡكُفۡر ب نَزَل ِمن َقۡبُل
َ
ِ أ َفَقۡد  ٱٓأۡلِخرِ  ٱَۡلَۡومِ وَ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُكُتبِهِ  ۦَوَمَلَٰٓئَِكتِهِ  ٱّللذ

امبر او و ید، به الله و پیا مان آوردهیه اکسانی کای ) [136]النساء:  ﴾١٣٦َضَلََٰٗلۢ بَِعيًدا لذ ضَ 
س به الله و کد؛ و هر یرده بگروکه قبال نازل کی یهاتابکامبرش فرو فرستاد، و یه بر پکتابی ک

قت دچار گمراهی دور و یفر ورزد، در حقکن یامبرانش و روز بازپسیها و پتابکفرشتگان او و 
 .1شونداهل ایمان به ایمان فرا خوان داده می گونه این .(درازی شده است

ریاست و عزت این امت در  ی حقیقی که ماندگاری،اند ریشهدشمنان خوب دانسته 
موانع و گاردهایی  ،و زیرکی خباثتاز سویی با  کند، عقیده است.زمین را تضمین می

و از سوی دیگر عقیده را بغرنج و میان مسلمانان و عقاید صاف و خالص آنان قراردادند 

                                                            

تربیت ی صحیح را برعقیده قرآن پیوسته نه تنها در عهد مکی بلکه در دوران مدنی هم صحابه -1
-ای از زمان بیان شود و سپس برای صحبت در زمینهگونه نیست که عقیده در برههنمود. اینمی

 های دیگر، از آن دست کشیده شود.
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ر کنند. بنابراین مسلمانان چندین قرن در این  دش نمودنشو  م   تا صفایش را مکد 
خصوصًا  .روزگار گذراندند ،از عقیده ثمربی و جدایی  عجیب آمیختگی آشفتگی و درهم

 ،اندن دور ماندهآ مستلزماتاز حقیقت و که به دست فرزندانش  ،ن ایام که عقیدهدر ای
کند و معنای آن را ی توحید را تکرار میبینیم فردی کلمهتا جایی که می شود.بح میذ

 .1پوشاندی عمل نمیهایش جامهشناسد و به خواستهداند و مفهومش را نمینمی
 و بیان جریانات توحیدی زش توحیدوحال که اهمیت توحید را دانستی، اهمیت آم 

و چون خطر شرک و حجم گناهش را درک کردی،  .دانیبه مردم را هم خوب می
 های شرک ظاهری و باطنی را نیز درک کردی.ر داشتن مردم از نشانهذاهمیت برح

شند ،انواع آن را برایشان توضیح خواهی داد تا از آن باز آمده   .2دست ک 
ها این همه بر دعوت به دانی که چرا سلفیکه این موضوع را فهمیدی، می اکنون 

این همان ویژگی ابتدایی و بارز دعوت سلفیت  ورزند.و پرهیز از شرک اهتمام می توحید
و  ترساندنبه توحید و دعوت به دعوت )در میادین دعوت است. دعوت سلفیت یعنی 

  از شرک. برحذر داشتن
 ها را که در توضیح و بیان  گران دیگر جماعتو چون این را دانستی، خطای دعوت 

دعوت آنان  تحتبلکه در  دانی.، را نیز میپردازندکرده و حق آن را نمیکوتاهی توحید 
و در تعامل با  نیز قرار دارند. ،دانندافراد زیادی که جریانات شرک و انواع شرک را نمی

  تسامح و تساهل دارند. یا آشکار  شرک اصغر و اکبر، های پنهانیبرخی از صورت
دهند را که عبادات را برای غیر الله انجام میو چون این را دانستی، خطای آنان  

دادگی چون خواندن غیر الله و طلب فریادرسی از آنان، دلعباداتی هم ای.نیز فهمیده
اند؛ توکل بر ایشان، لمس و مسح ضریح و برند جزو صالحانبه مردگانی که گمان می

 ... . و ایشانو توسل به  هاآنتبرک جستن به قبرهای آنان، نذر برای 
                                                            

ی شیخ محمد حسان. چاپ: دار الخلفاء خواطر علی طریق الدعوة، جراح و أفراح، نوشته -1
 با اندکی تصرف. 50 – 49هـ ، ص 1414المنصورة، 

نامند که منجر به ای میتعجب است که این شرکیات را موارد خاص و شاذ عقیده جای بسی -2
خواهند؟ آیا قصد دارند خطر آن بر دین بندگان را کنی چه میشود! فکر میتکفیر صاحبش نمی

گناه بدانند؟ یا در نهایت هدفشان این کم اهمیت جلوه دهند؟ یا به دروغ معتقدان به آن را بی
ب از عقاید مختلف گرد آورند که برخی از این باورها اسالمی و  است که امت را بر دینی مترک 

برخی دیگر اعتقادات مخالف با اسالم است که در شرک و بت پرستی به غل و زنجیر کشده شده 
 است؟ 
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را مردم به فهم توحید طبق قرآن و سنت بر اساس فهم سلف  چه که نیاز مبرم  آن 
 است. دارد، اصطالحات متکلمین و روش آنان در استدالل و پیروی از فالسفهبیان می

ترین جریان دینی از قرآن و سنت دور داشته است و رویکردی که مردم را در بزرگ
 غافل نموده است. و تأثیر پذیری از آن تعامل با وحی الهیها را از ها و دلاندیشه

در انپیوسته مردم نسل  دارد.اش را ثابت میتعاملی که ایمان شخص را افزوده و عقیده
ی متکلمین، از جمله اشاعره، معتزله و ی تأثیر پذیری از روش و عقیدهنسل در نتیجه

و مصطلحات فلسفی و استدالالت ی عقلی همان ادله ،کنند توحیددیگران، تصور می
و از توحید و  این مصطلحاتتوانند به آن دست یابند؛ در نتیجه از کالمی است که نمی

  تابند.مسایل توحید روی برمی

 هاسلفی از دیدگاهتوحید و عقیده 

شود که از یکدیگر ها قضایای مهم و زیادی را شامل مییکتاپرستی از منظر سلفی
را در کل ایمان  ،ترک یکی از این قضایا بعد از تبیین و ابالغ نیستند.منفک و جدا 

  .1دهدمعرض خطر و طعنه قرار می
 :2شودجریانات عقیده و توحید شامل موارد ذیل می

 اسماء و صفاتش. ت،در ربوبی اللهیگانه دانستن  -1
  .)الوهیت(در عبادت یگانه دانستن الله -2
 گذاری.ونندر حکم و قا یکتا دانستن الله -3
رسولش و برای مؤمنین و بیزاری و برائت از شرک و  الله، ایبرو والء  دوستی -4

 مشرکین .
 های آسمانی، پیامبران، روز آخرت و قضا و قدر.ایمان به فرشتگان، کتاب -5
 جریان کفر و ایمان. -6
 ی خالفت و امامت.. و مسألهاعتقاد و باور به صحابه و اهل بیت -7

                                                            
دانند، ها از پیروان دیگر مکاتب اصالحی که خود را منتسب به اسالم میبا این اصل مهم سلفی -1

آیند. آن مکاتب عمر خود را در و این جریانات، در حساب و شمارش آنان در نمیجداست. 
جریانات فرعی عملی یا اختالفات جزعی فنا کرده و توحید را که اصل و اساس دین است و به 

 اند.ها و پیامبران مبعوث شدند را، از یاد بردهخاطر آن شریعت
 ی یاسر برهامی حفظه. تهمنحة الرحمن في نصیحة اإلخوان، نوش کتاب -2
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های جدای از شریعت الهی و بیزاری از تمام شریعت جریان به داوری گرفتن 
مسلمانان امروزی رخت بر  ای است که از ذهن و دل  ترین قضایای عقیدهاسالم، از مهم

رنش و فروتنی که ک   جااز آن وم کامل توحید هم مفقود شده است.بسته است و نیز مفه
، های الوهیت استاز ویژگی در مقابل شریعت الهی و اثبات حاکمیت برای الله

 ؟معاوضه نمود توان قوانین وضعی بشر را با شریعت اللهچگونه می
 ، قوانین کفری  ندرپندابسیاری از ساده اندیشان، کم خردان و فریب خوردگان می 

که مهارشان و پیروان دموکراسی و دیگران  هاکمونیستها، الئیک ،بشر اعم از زنادقه
ها بر آنان غالب آمده است، تنها کشتی شک و شبههبه دست و هوا و هوس است و 

 بسیار سیاهی های، و تاریکیامواج سهمگین ،های بنیان کندر وسط این طوفاننجات 
بار گی زیانلمجو  شدهای به چپ و راست متمایل که مردم در آن بسان جن زده است
 .1شوندمی

فَُحۡكَم ﴿ فرماید:می الله 
َ
ۡحَسُن ِمَن  ٱۡلَجَِٰهلِيذةِ أ

َ
ِ َيۡبُغوَنۚٗ َوَمۡن أ ا ل َِقۡوٖم  ٱّللذ ُحۡكما

ن دارند، یقیه کاند؟ و برای مردمی  تیم جاهلکا خواستار حیآ) [50]المائدة:  ﴾٥٠يُوقُِنونَ 
 .(بهتر است؟ اللهسی از کداوری چه 

 تاز توحید سلف نیس االهی، اسماء و صفات   رهاکردن معانیو  واگذاری

ها و واگذار کردن و سپردن معانی  نام ،کنند مذهب سلف یعنیبرخی گمان می 
دانند که غیر عربی ثابت می زیبان ها را مانند حروف  منا صفات الهی است. یعنی الفاظ  

 ؛ از جمله:این ادعا از چند منظر نادرست و باطل است شود.معنای آن فهمیده نمی
کاماًل منافات  با ادعای تفویض ،اثبات صفات که عقیده و باور سلف بوده است -1
در شأن که گونه آنعربی  لغت   آن است که دربرگیر معانی   ،چرا که مضمون اثبات دارد.

گاه مفهوم  به تفویض  .باشدهی است، جالل و کمال اال و  از آن یندانستن معنا و عدم آ
لذا اثبات با تفویض  است. شود،طور که از لغت برداشت میعدم گرفتن معنای لفظ آن

 .2معنا منافات دارد

                                                            
 .55جراح و افراح: شیخ محمد حسان ص  -1
ی به تحفة اإلخوان في صفات الرحمن، با تالش و تقدیم محمد بن عبدالعلیم، زیر نظر اداره -2

 های علمی و دعوت و ارشاد سعودی مراجعه شود. پژوهش
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دال بر اثبات صفات و  ،اقوال و آثار فراوانی که از سلف صالح نقل شده است -2
 اند.معنای صفات را واگذار و تفویض نکرده نزد ایشان است. ،اثبات معنی این صفات

صفات مخلوقین نیست.  که این صفات همانند  اند  هتازه تأکید بسیار زیادی هم نمود
  است. اللهای است که الیق کمال و جالل لیکن به گونه

اند، شود آنان معنا را نفی کردهبعضی از سلف نقل شده که گمان می چه ازاما آن 
کیشان آنان به این معانی گرایش ی معنایی است که متأوله و معطله و همفمنظور ن
مگر  ؛دهدقولی را به یکی از سلف صالح نسبت نمیدر این مورد و گرنه هرگز  .1داشتند

، نقل طور که الیق کمال و جالل الهی استکه از وی اقوال زیادی در اثبات معنا آناین
  .باشدشده 
نسبت دادن تفویض به گوید: در مورد تفویض می عالمه محمد خلیل هراس 

طایی بسیار واضح خ، شودسلف صالح که از جانب متأخرین اشاعره و دیگران مطرح می
خواندند که و هرگز کالمی را نمی چون اصال سلف معتقد به تفویض معنا نبودند. است.

و آن را  گرفتندبلکه معانی نصوص را از کتاب الله و سنت یاد می معنایش را ندانند.
تفویض  دانستند. سپس حقیقت صفات و کیفیت آن را به اللهثابت می اللهبرای 
بر عرش سؤال  در مورد قرار گرفتن الله کامام مال وقتی از که چنان نمودند.می

 شد، گفت: استواء معلوم است و کیفیتش مجهول.
 ،گفتند: صفاتآنان میگوید: ایشان در مورد مذهب سلف در بحث اثبات صفات می 

-اما کسی که گفتار سلف را درک نمی باشد.که آمده است، می گونه همان ،بدون تأویل

پندارد، منظور آنان از این عبارت یعنی قرائت لفظ بدون اظهار نظر در مورد کند می
این  جا منظور از نفی تأویلچرا که در این معنا؛ و این برداشت کاماًل نادرست است.

 .است که نباید برای معانی حقیقت و کیفیت بیان نمود
بیان ای خود ساختهی مقوله ،نظریه پردازان معاصر گوید:می حافظ ذهبی 
. آنان است گفتهو معتقدند قبل از ایشان کسی دیگر هم چنین سخنی اند  هداشت

                                                            
نصوص قرآن و سنت را از ظاهر های جهمی و دیگران از خود ساختند و یعنی معنایی که معطله -1

کنند. در این زمینه به: مختصر صواعق به معانی مخالف آن الفاظ تحریف نمودند را، نفی می
ی ابن تیمی: که از الفتوی اثر ابن قیم جوزی: و نیز به رسالة اإلکلیل نوشته 124المرسلة، ص 

 گرفته شده است رجوع شود. 23 – 22/ ص 2الکبری ج
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 ،که آمده است باید قبول نمود و تأویل نکرد. البته منظور گونه همانگویند: صفات را 
 بر این اساس منظور از ظاهر دو چیز است:  ظاهر الفاظ هم نیست.

 که چنان. د که با آن خطاب شده استنشوتأویل و تفسیر می گونه هماناول: الفاظ  
-گونه که سفیان و دیگران رحمهم الله میاست. و همان مگفتند: استوا معلومیسلف 

یعنی معانی آن لغات واضح و روشن است و نیاز  قرائت، یعنی تفسیر الفاظ. گفتند: خود  
مذهب و اعتقاد سلف است و  ،تهاین گف شود. نیست به اجبار و اکراه تأویل و تحریف

 گویند: این صفات به هیچ عنوان شبیه صفات مخلوقین نیست.همه به اتفاق می
گیرد و به خیال و گمان انسان دوم: ظاهر آن چیزی است که در ذهن شکل می 
؛ که این تصویر دنبندمیشکل ذهن  در یک انسان ژگی و خصوصیت  وی که چنانآید. می

نیاز است و همتا و انبازی ندارد. گر چه ی بییگانه نیست. چرا که اللهمورد نظر ما 
این صفات نظیر و و برای  هایش فراوان است، لیکن همه درست و برحق  استویژگی

 .1همانندی نیست
گوید: همین تصور نادرست است که جاهالن نفی کننده نویسنده کتاب المعارج می

قات را وویژگی مخلفقط صفات،  زیرا از ظاهر   کنند. صفات را نفیکند را وادار می
کنند. در نتیجه به وحی بدگمان اند که چه ذاتی را توصیف مینفهمیده فهمیده اند.

شدند و بعد از فکر و سنجش، قیاس نمودند و تشبیه کردند و در پی آن نفی کرده و 
  .2صفات را تعطیل و ناکار آمد نمودند

 توسل و تبرک و شفاعت حرام است الله به اسم پرستش غیر  

ْ ِمن ُدوِن ﴿ فرماید:می الله  ن يَۡدُعوا َضلُّ ِممذ
َ
ِ َوَمۡن أ إََِلَٰ  ۥٓ َمن َلذ يَۡسَتِجيُب َلُ  ٱّللذ

ۡعَدآءا َوََكنُواْ  ٱنلذاُس ِإَوَذا ُحِۡشَ  ٥وَُهۡم َعن ُدََعٓئِِهۡم َغَٰفِلُونَ  ٱۡلقَِيََٰمةِ يَۡوِم 
َ
ْ لَُهۡم أ ََكنُوا

سی ک اللهه به جای کس کتر از آن  ست گمراهکیو ) [6-5]األحقاف:  ﴾٦بِعَِباَدتِِهۡم َكَٰفِرِينَ 
                                                            

ی حافظ ابن احمد حکمی. دار الفتح االسالمی باإلسکندریة، به نقل از ل نوشتهمعارج القبو -1
 .332 – 331ذهبی: ص 

. و از خطاهای بسیار زشت به داوری کشاندن عقل در امور دینی و غیبی است. 332قبلی، ص  -2
-چنین اجتهادی در عقیده قابل پذیرش نیست. و با عقل  محض در مورد عقیده سخن گفته نمی

مشاهده شده است به کفر آشکار و  که چناند. چنین اجتهادی در عقیده صاحب خویش را شو
 کشاند. سرگردانی بسیار دوری می
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خبرند؟و چون مردم  شان بییها از دعادهد، و آن امت او را پاسخ نمییه تا روز قکخواند  را می
 .(ار ورزندکشان انمحشور گردند، دشمنان آنان باشند و به عبادت

ِينَ وَ ﴿ و: إِن تَۡدُعوُهۡم ََل يَۡسَمُعواْ  ١٣َما َيۡملُِكوَن ِمن قِۡطِمري   ۦتَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱَّلذ
ْ ُدََعَٓءُفۡم َولَۡو َسِمُعواْ َما  كُِكۡمۚٗ َوََل يُنَب ُِئَ   ٱۡلقَِيََٰمةِ لَُكۡمۖۡ َوَيۡوَم  ٱۡسَتَجابُوا يَۡكُفُروَن بِِۡشۡ

 یهسته پوست   کد، مالیخوان جز او میهه بکسانی را کو ) [14-13]فاطر:  ﴾١٤ِمۡثُل َخبرِيٖ 
شنوند، و اگر ]فرضًا[ بشنوند اجابتتان  د، دعای شما را نمییاگر آنها را بخوان ستند.ینی یخرما
گاه، تو را  الله[ چون ] سکچ ینند؛ و ]هک ار میکشما را ان کامت شرینند، و روز قک نمی [ آ

 .(ندک خبردار نمی

ِ َوََل تَۡدُع َمَع ﴿ و: ء  َهالٌِ  إَِلذ وَۡجَههُ  ٱّللذ  ُهَوۚٗ ُُكُّ ََشۡ
ََٰه إَِلذ َۘ ََلٓ إَِل ًَٰها َءاَخَر َلُ  ۚۥٗ إَِل

ی جز او یاللهگر مخوان. یمعبودی د الله)و با  [88]القصص:  ﴾٨٨ِإَوََلۡهِ تُرَۡجُعونَ  ٱۡۡلُۡكمُ 
ده یز نابودشونده است. فرمان از آن  اوست. و به سوی او بازگردانیست. جز ذات او همه چین

 .د(یشو می

ْ قُِل ﴿ ِينَ  ٱۡدُعوا ِن ُدوِن  ٱَّلذ ِ زََعۡمُتم م  ةٖ ِِف  ٱّللذ َمََٰوَٰتِ ََل َيۡملُِكوَن ِمۡثَقاَل َذرذ َوََل ِِف  ٱلسذ
ۡرِض 
َ
ٖك َوَما َلُ َوَما لَُهۡم  ٱۡۡل ِن َظِهريٖ  ۥفِيِهَما ِمن ِۡشۡ َفََٰعةُ َوََل تَنَفُع  ٢٢ِمۡنُهم م  إَِلذ  ۥٓ ِعنَدهُ  ٱلشذ

ذَِن َلُ 
َ
د؛ ید بخوانیا ]معبود خود[ پنداشته اللهه جز کسانی را ک»)بگو:  [23-22]سبأ:  ﴾ۚۥٗ لَِمۡن أ
ههم تی ندارند، و برای کآن دو شرستند، و در ین کن مالیها و نه در زمای نه در آسمان وزن ذر 

بخشد، مگر  شگاه او سود نمییگری در پست. و شفاعتیبانی نیچ پشتیان آنان هیوی از م
 .ه به وی اجازه دهد(کس کبرای آن 

لَٖ  ِِف ﴿ ِن مذ َمََٰوَٰتِ ۞َوَكم م  َذَن   ً ََل ُتۡغِِن َشَفََٰعُتُهۡم َشۡي  ٱلسذ
ۡ
ن يَأ

َ
ُ ا إَِلذ ِمۢن َبۡعِد أ  ٱّللذ

شان به ند ]و[ شفاعتیهاه در آسمانک)و بسا فرشتگانی  [26]النجم:  ﴾٢٦يََشآُء َوَيۡرَِضَٰٓ  لَِمن
ه خواهد و خشنود باشد اذن دهدانصاریان: و چه کبه هر  اللهه کد، مگر پس از آنیایاری نک

بخشد مگر پس از  نمی ها هستند که شفاعتشان هیچ سودی بسیار فرشتگانی که در آسمان
 .(ر که بخواهد و بپسندد، اجازه دهدبرای هآنکه خدا 

﴿ ِ ذ ِ َفََٰعةُ قُل ّلل  ُ  ٱلشذ ۖۡ لذ ا َمََٰوَٰتِ ُمۡلُ   ۥََجِيعا ۡرِضٖۖ وَ  ٱلسذ
َ
 [44]الزمر:  ﴾٤٤ُثمذ إََِلۡهِ تُرَۡجُعونَ  ٱۡۡل

ن خاص اوست؛ سپس به یها و زم ی آسمانیست. فرمانرواالله اسره از آن یکشفاعت، »بگو: )
 .(«دیشو ده مییسوی او باز گردان
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ِيَمن َذا ﴿ ه جز به اذن او کس کست آن کی) [255]البقرة:  ﴾ۚۦٗ إَِلذ بِإِۡذنِهِ  ۥٓ يَۡشَفُع ِعنَدهُ  ٱَّلذ
 .ند؟(کشگاهش شفاعت یدر پ

 .1آیات در این زمینه بس فراوانند
ا َدَخَل »فرماید: می رسول الله  ِ نِدًّ هر : )«انلَّارَ َمْن َماَت وَْهَو يَْدُعو ِمْن ُدوِن اَّللَّ
خوانده، وارد دوزخ خواهد  یم ادیگر را به فرید یسکر از الله یه غکرد یبم یس در حالک

 .2(شد
برخی از اصحاب که بعد از فتح مکه تازه مسلمان شده  در حدیث ذات انواط وقتی

:  كما هلم ذات أنواط. قال هلم أنواٍط  اجعل نلا ذاَت گفتند:  بودند، به رسول الله
َا إِلًَها : م واذلي نفيس بيده كما قالت بنو ارسائيل ملويسلتُ اكْب! إنها السنن! قُ الل 

اْجَعل نلَّ
ما  یراکه آنان ذات أنواطی دارند، ب گونه: ) همان«َكَما لَُهْم آلَِهٌة قَاَل إِنَُّكْم قَْوٌم جَتَْهلُونَ 

ها، روش  هگونه خواست نیفرمود: الله اکبر! ا د. رسول اللهیر کنمقر   یز ذات انواطین
ل به یاسرائ ید که بنیرا گفت یسوگند شما همان سخن اللهان است و به ینیشیپ

ها طور که آنمقرر کن همان یما معبود یگفتند: برا یگفتند: )آنها به موس یموس
  .3(دیگفت: شما نادان هست یند. موسدار انین( معبودی)مشرک

 در محبت به صالحین غلو شود حرام است قبرها مسجد قرار داده شده و

قاتل الل ايلهود اَتذوا قبور انبيائهم »گوید: در روایتی مرفوع می ابوهریره 
 .4(شان را مسجد قرار دادندامبرانیکه قبور پ هالک کندهود را ی الله) :«مساجد

                                                            

چنین به کتاب . رجوع شود. هم505 – 476/ 1فتح المجید شرح کتاب التوحید، معراج القبول ج -1
اجد من اتخاذ القبور مساجد و . تحذیر السالزیارة، و الجواب الباهر في زوار المقابر  ابن تیمیه

ماتی از قبیل توسل نا  .کتاب: التوسل، نوشته شیخ آلبانی واضح و روش است که به سبب محر 
مشروع و عبادت غیر الله به اسم تبرک و شفاعت و غلو وزیاده روی در صالحین و صرف عبادات 

 برای آنان، مظاهر شرک آشکارا در امت نمودار شده است. 
 بخاری. -2
 ترمذی و آن را صحیح دانسته است.  -3
 بخاری و مسلم )متفق علیه(. -4
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لعنة الل ىلع ايلهود وانلصارى اَتذوا قبور أنبيائهم »اند: فرموده رسول الله 
شان را مسجد قرار : )لعنت الله بر یهودیان و نصارا که قبرهای پیامبران«مساجد
 .1دادند(
نِْبيَائِِهْم وََصاحِلِيِهْم أ»چنین فرمودند: هم 

َ
َّل َوإِنَّ َمْن اَكَن َقبْلَُكْم اَكنُوا َيتَِّخُذوَن ُقبُوَر أ

ََّل فَاَل َتتَِّخُذوا الُْقبُوَر َمَساِجَد 
َ
ْنَهاُكْم َعْن َذلَِك َمَساِجَد أ

َ
گاه باش: )«إِينِّ أ قبل  یسانکد یآ

گاه باش ؛دندیپرست یم امبران و صالحان رایاز شما قبر پ ه قبرها را مسجد قرار کد یآ
  .2(ردمک ید من شما را از آن نهینده
عبد، لعن الل قوماً وثناً يُ  ل قْبيامهلل َّل جتعَ »گوید: مرفوع میدر روایتی  ابوهریره 

نفرین  : )معبودا! قبرم را بتی مگردان که عبادت شود.«اَتذوا قبور أنبيائهم مساجد
  .3بر قومی باد که قبور پیامبرانشان را مسجد گردانند( الله
إن من ْشار انلاس من تدركه الساعة وهم أحياء »کند: روایت می ابن مسعود 

-اند که برپایی قیامت را درمی: )از شرورترین مردمان آنان«ومن يتخذ القبور مساجد

 .4پیامبرانشان را مسجد قرار دادند(یابند و )نیز( قومی که قبرهای 
تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض  ملا اكن مرض انليب گوید:می عایشه

فذكرتا من  –وقد اكنت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض احلبشة  –احلبشة يقال هلا مارية 
أوئلك إذا اكن فيهم الرجل الصالح »رأسه فقال:  . فرفع انليبحسنها وتصاويرها قالت

: «بنوا ىلع قْبه مسجداً ثم صوروا تلك الصور أوئلك ْشار اْللق عند الل يوم القيامة
بیمار شد، برخی از زنانش در مورد کلیسایی به نام )ماریه( که در  وقتی پیامبر)

به حبشه  سلمه و ام حبیبهچرا که ام –گفتند. سرزمین حبشه بود، سخن می
 گفت: رسول الله عایشه کردند.آن یاد می ویرو از زیبایی و تصا -رفته بودند

شان بود، بر قبرش سر خویش را بلنده کرده و فرمود: آنان، وقتی فرد صالحی در میان

                                                            
 متفق علیه. -1
 مسلم. -2
 احمد با سند صحیح. -3
 صحیح. احمد و دیگران.  -4
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نمودند؛ آنان در قیامت نزد ها را نقاشی میکردند و سپس آن عکسمسجدی بنا می
  .1اندشرورترین مخلوقات ،الله
ابتدا مردم را به در و  قرار دادهدعوت سلفیت تمام این مسایل را نصب العین خود  

 مسایل فرعی و جزئیات   تفصیل  به در پی آن  خواند.توحید و یکتاپرستی فرامیکلیات 
کان دارد هر روز پل  از این رو فردی که در مسیر سلفیت گام برمی .پردازدمیتوحید 

-دیری نمی ای از مسایل توحید است.پیماید و هر روز در خدمت مسئلهوحید را میت

 یابد.گذرد که به حول و توفیق الهی کاماًل موحد گشته و هر روز ایمانش فزونی می
رد و  گر  های دعوتعوت سلفیت از دیگر گروهخاص است که د با این ویژگی    خ 

ها از جزئیات چرا که این گروه شود.کوچک که منتسب به اسالم هستند، متمایز می
 جار و تنفرزو عدم ایجاد انپارچه کردن جز با یکبینیم که کنند. و میدین شروع می

ق نمود.نمی ،مردم در بین در این صورت است که مردم هم  توان این جزئیات را محق 
کنند برای ها فکر میحال این گروه نماید. می یاریآنان را  ،هدفاین برای رسیدن به 

ی باید از خطاهای اعتقادی آنان چشم پوشید جاست که مشرکین و . از اینانسجام مل 
-ها رسوخ میدر این گروه خواهانطلبان و ریاستو نیز جاه خوانند،آنان غیر الله را می

از بسیاری از  رساند.نان را به هدفشان میاین داعیان آ بیند که راه  می چون کنند.
کنند تا به زعم خود مردم را از دعوت خویش های اعتقادی و خرافات سکوت میبدعت
-کنند و آنان را )مصلحت دعوت( میو برای کار خویش اصطالحی اختراع می نرانند.

-می نموده و طاعات زیادی را حرام بسیاری از محرمات را مشروع گونه ایننامند و 

به عنوان یک حزب سیاسی خواب ریاست که آنان  تدر مصلحها این کار البته د.گردانن
به آن لیکن این ایده نه جزو دین است و نه . باشد، میپرورانندو حکومت را در سر می
-میمشی را دارند، به همین منظور کسانی که این روش و خط دستور داده شده است.

  (.اصالح شود سیاست و قوانین نخست باید گویند:
، که هدفش ریاست و رهبری سیاسیکه هدف دعوت، توحید باشد با ایناین بین 

دعوت  اسالمی نیست. ،ت ریاست و رهبری سیاسیدعوت به نی   .خیلی فرق است
به دنبال اصالح سیاست و قوانین است. اما در این  ،سلفیت در مسیر کوشش خود

 بنا بهمور دینی نگاه کرده و مانند دیگر ار به سیاست و مسایل مربوط به آن مسی

                                                            
 متفق علیه. -1
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ی صحیح و درست که متناسب و به اندازه شوند.آن ارزش قایل میبه  اهمیت و اولویت
  کنند.با وضعیت مسؤلین دعوت و تالش آنان است، کار می

ی مورد نقطهحالت هر دعوت، که جزئی از جزئیات اسالم را برای خود هدف و  
های دعوتی که به دنبال اصالحات مانند گروه گونه است.وصول قرار داده هم همین

های آمیختگی زن و مرد، پارتیگساری و درهماجتماعی هستند. آن هم با مبارزه با می
-وکاری و همهای خیرخواهانه و نیکچنین دعوتهم فسق و فجور و مانند این موارد.

ها این است که بر بخشی از جزئیات ها و دعوتمشکل این هیئت با فقرا و ایتام. دردی
ی محدود و افراد آن در دایره آورند.دین اکتفا نموده و نتایج اندکی را به دست می

بلکه آنان که  پاشند.ده و از هم میشو سپس متالشی  علم و عمل قرار دارند ی ازتنگ
ها هستند هم با این دعوت تمجیدبه دنبال شهرت و های فاسد هستند و دارای نیت
جزئی اسالمی گر چه هدفش مطلوب و مورد قبول است، اما  این امور   شوند.همراه می

اسالمی باقی بماند و بخشی  ن شمول و عمومی  جها دعوت   کلیالزم است در چارچوب 
  از تندیس توحید شده و دین را تنها و تنها برای الله سبحانه و تعالی قرار دهد.

و  خالص گرداندن دین برای الله متوجهبدین منظور اولین هدف سلفیت  
بعد از آن تمام تکالیف اسالمی اعم از  اختصاص یافته است. ،توحید اجرایی کردن  

مردان و زنان، سازی جوامع از فساد، تربیت قضاوت، برپایی حدود، پاک ،سیاست ،حکم
بنده  دهد.حق را، در جای خودش قرار می معامالت بر اساس دین   در عبادات، اخالق و

ی کرد سلفی، همان روش صحیح و درست است. دعوت همهبر این باورم این روی
ل تا آخر به سوی یکتاپرستی که از او انبیاء و در رأس آنان محمد بن عبدالله

هر یک از اعمال دین را در جای خودش نهاد هم، همین بوده  در پی آنو داد دعوت 
 . 1است
کامل گشته و جایز نیست  ین باوریم که دین در حیات رسول اللهاما بر  

هر کدام برای  ،گران و مجاهدینفرایضش مسکوت بماند. لیکن دعوتای از فریضه

                                                            
دهیم، و ما به سوی توقف دعوت به خیر و نیکی و یا تحقیر هیچ دعوت دینی، فراخوان نمی -1

بندی به حالل و ترک حرام، دعوت به جهاد في روزه، زکات، حج، پایواجبات شرعی اعم از نماز، 
چه برپایی آن اندازیم. بلکه آنسبیل الله، برپایی عبودیت فردی و اجتماعی را هم به تأخیر نمی

ممکن است باید بدون هیچ تاخیری فورًا برپا شود. اما در عین حال هرگز و هرگز اصل و اساس که 
 ی یاسر برهامی.کنیم. نوشتها، فراموش نکرده و به حال خودش رها نمیایمان و توحید است ر
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ْ فَ ﴿ هیی االدستورات دینی با تأسی به این فرمودهبرپایی  َ  ٱتذُقوا  ﴾ٱۡسَتَطۡعُتمۡ َما  ٱّللذ
باید که  کوشند.می و توان ، به قدر استطاعت)به قدر توان پروای الله را بکنید( [16]التغابن: 

ابتدا توحید را در افراد دعوت  و طبق سنتش باشد. این تالش بر روش رسول الله
ؤون زندگی خود در خوانند و دین را در تمام شو سپس به عمل صالح فرا نمودار کنند

تمام این موارد باید در  قتصادی، اجتماعی و اخالقی بر پا دارند.ی سیاسی، اعرصه
 اسالمی است، صورت گیرد. فعالیت اندازهدف و چشمچارچوب توحید که 

 :ثمربخش اسالمی وحدت   اشتیاق به اجرایی شدن  

 اسباب تشتت و تفرقه یاساس ایمان و معالجهبرادری بر 
برادری بر اساس ایمان را قرار داده  ی بسیار قوی  اسالم میان مسلمانان رابطه 

ٞ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ إِنذَما ﴿ فرماید:می الله است. قطعًا مؤمنان برادر ) [10]الحجرات:  ﴾إِۡخَوة

ب ألخيه ما ُيب أحدكم حَّت ُُيِ َّل يؤمن »اند: فرموده و رسول الله .(انددیگرکی
-چه برای خود دوست میکه آنشود مگر اینکدامتان کامل نمی: )ایمان هیچ«نلفسه

  .1هم دوست بدارد( یشدارد برای برادر خو
در صدر اسالم ارتباط  صحابهبین  هحقیقتًا اسالم با چنین برادری عجیبی ک 

دادند و مهاجرین مهاجر خویش را جای نمی اگر انصار برادران   انتشار یافت.ایجاد کرد، 
گریستند، این هم با برادران انصار خود محبت نداشته و با دید عفت به آنان نمی

از این رو  پیوست.به وقوع نمیهای بزرگ و انتشار سریع اسالم تا شرق و غرب پیروزی
الفات و جدایی ندگی، اختگیر امت اسالمی شد، پراکبزرگترین بال و آزمایشی که گریبان

شد علیه بود که میانشان واقع شد و شمشیری که علیه دشمن از نیام کشیده می
  خودشان به کار گرفته شد.

از مهمترین علل تنازع و اختالف بین مسلمانان، اختالف در عقاید و مسایل ایمان  
ان کسی که با گناه آیانمودار شد. مانند:  ،اختالفات اندکی در مسایلی کوچک بود.

آیا واجب است با او کبیره فوت کرده و فرصت توبه نیافته است، کافر است یا مسلمان؟ 
خوارج، سپس معتزله ظهور کرد. بعد از آن  جنگ شود یا خیر؟ در این مسیر بدعت  

تر شد ای گستردهها و صفات الهی آغاز شد. سپس اختالف عقیدهاختالفات پیرامون نام
                                                            

 بخاری و مسلم. -1
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های فکری مختلفی تکه شربها و مَ دربرگیرد و مسلمانان به گروهتا مسایل بیشتری را 
  پاره شوند.

  گردد.و قلبی می رفتاریای منجر به اختالفات و طبعًا اختالف عقیده
بند دادند که در امور عقیده پایگران سلفی از صدر اول مردم را دعوت میدعوت 

از  روی هوا و هوس را رها کنند. نادرست و از و تأویل   به کتاب الله و سنت باشند.
 های حق بوده و در عقایددعوت آنان این بود که جمهور مسلمانان بر روش هایتبرک

اد هدر دعوت و جم داعیان کنونی سلفی ه اند.بند قرآن و حدیث بودهپای خویش
کنند که در امت را تشویق میچنین هممشی سلف اول بوده و خویش بر روش و خط

ای، های عقیدهسته و تمام بدعتخویش فقط به قرآن و سنت تمسک ج عقاید   یادگیری  
بازان، دجاالن و آنان که ندانسته بر آورد شعبدهاجتهادات و تصورات غیبی که دست

یکپارچگی امت از  ها در راستایتالشتمام این  بنددند را، رها کنند.الله دروغ می
  یده و یک ایمان گردند.قدارای یک عدل شده و یکگیرد تا همه پراکندگی صورت می

اختالف  جا که در مسایل فرعی  علمی اتفاق نظر سخت و معذور است، اللهاز آن 
-در مسایلی که نمی فرمایدمیو نیز دستور  .داده استنظر را به قرآن و سنت ارجاع 

امت که  ی سلف  روش و برنامه دیگر را معذور بدانیم.توانیم به اتفاق نظر برسیم، هم
همین بوده  ،همو احیانًا با هم اختالف نظر داشتند شود شامل صحابه و تابعین می

 دادند.دیگر را معذور داشته و نسبت به سخنان خویش تعصب به خرج نمییک است.
دادند و فتوا می کردند.چه اختالف داشتند به کتاب الله و سنت مراجعه میدر آن

که بر گفتار خود تعصب نداشته آموختند به شاگردان خویش هم می تعصب نداشتند.
د. هرجا دیدند نظریاتشان با دلیل و مدرک در بند حدیث و دلیل باشید. پایباشی

 فقهیوحدت  مدیدی  به همین منظور مدت زمان   از قول خویش باز آیند. تعارض بود،
  امت اسالمی ادامه داشت. تشریعی  

پرورش یافتند که اجتهاد و بازگشت به کتاب الله و  مسلمین افرادیمیان اما در  
دلیل و حجت دیگر امکان پذیر نیست،  به گمان این که فهم   .1سنت را تحریم نمودند

حرام است که مردم جز عمل به اقوال  :و گفتند به کارگیری دلیل حرام اعالم شد.

                                                            
 بعد از قرن چهارم هجری بود که ندای بسته شدن  باب اجتهاد بلند شد. -1
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کاه در زمان ضعف امت دعت جاناین ب ی چهارگانه به قول کسی دیگر عمل کنند.ائمه
  .1اسالمی منتشر شد

لمان باید بر مبنای شود که تعام  که از هر سو فریاد زده میوتا امروز علی رغم این  
 پذیریعدم انعطافکتاب الله و سنت باشد، هنوز هستند افرادی که با ذهنیت تقلید و 

 ند.دچار هرج ومرج باش گذاریقانوندر مردم پیوسته  خواهندند و میگذرانزندگی می
برخی بر این باورند که  کنند پذیرفتن هر سخنی در دین مشروع است.گمان می

اند  هی چهارگانه تدوین نمودچه ائمهدر آنفقط ت و دین اجتهاد باطل و مردود اس
ی لفی را به دشمنی با ائمهسان رگافرادی هم هستند که دعوت .2محصور است

و گویند: هر کس مدلل سخن گوید و به قرآن و سنت رجوع  کنندچهارگانه متهم می
ز در میان مسلمانان کسانی هستند به این گفته باور داردم که هنو کند مبتدع است.

 خوانند.اند و مردم را به این فکر فرا میکه به این جریان معتفد
 که چنان؛ دنیک یا دو رأی دار ،به طور قطع معلوم است که هر امام در یک مسئله 
در بسیاری از  در قول قدیم چنین گفت و در قول جدید چنین. گوییم: شافعیمی

. حال که فقها در این مسایل با هم فقه اختالفات واضحی موجود است مسایل عملی  
شود قول یک امام را گرفته و به آن عمل کرد؟ این کار یعنی اختالف دارند، چگونه می

 معصوم نیست که در تمام مسایل اقوال وی را برگزینیم.این امام مذکور تعصب! 
جز تناقضی بیش نیست. سخن کنیم، این اگر بگوییم به اقوال تمام ائمه عمل می 

-ی پدرش ازدواج کرده است چه حکمی میمثاًل قاضی در مورد کسی که بدون اجازه

مسئله باز هم عقد گویند: با وجود این کنند و میبرخی از مذاهب آن را تأیید میدهد؟ 
و دیگر مذاهب معتقدند که چنین عقدی باطل است و ازدواج  صحیح و مشروع است.

حال باید چه کار  بستری و مقاربت باشد خواه بعد از آن.باید فسخ شود؛ خواه قبل ازهم
 کرد؟

                                                            
بانگ برآورده شد، که هر مسلمانی باید خود را ملزم به پیروی از مذاهب چهارگانه کند و در احکام  -1

 چوب بیرون نرود. دین از این چار
م( وفات نمود. امام 767 –م 669هـ )150هـ متولد و در سال  80در سال  امام ابوحنیفه -2

 م( وفات یافت. امام شافعی795 –م 712هـ )179هـ تولد و در سال 93در سال  مالک
هـ و متوفای 164متولد  م( و امام احمد820 –م 767هـ )204هـ و متوفای 150متولد 
 م( بوده است. 855 –م 780هـ) 241
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دهیم، چگونه چنین کاری را اگر بگوییم: یکی از اقوال را بر دیگری ترجیح می 
ی شخصی باشد، که چنین کاری جزو دین اگر از روی هوا و خواسته انجام دهیم.

 نیست! و اگر بر اساس دلیل و مدرک چنین کاری را انجام دهیم، این یعنی سلفیت. 
عمل  ،و بعد از تحقیق ؛ائمهست. یعنی ترجیح بین اقوال متعارض حق هم همین ا 

دلیل بود. و این است همان  همیشه باید دنبالاست. تر به آن فتوایی که به حق نزدیک
گذاری به وحدت و یکپارچگی میزان ثابتی که بر اساس آن امت در امور شرعی و قانون

  یازد.دست می
و  پارچه سازی امت در امور عملی شرعی، یکی از جوانب فکری سلفیت است.یک 

و همه را به یک  رحمهم الله و دیگر ائمه ی چهارگانهی محبت به ائمهاین کار در سایه
ن یکی قوال مدلل را گرفته و نباید به سخسپس ا محقق خواهد شد. چشم نگاه کردن،

البته باید باید به فضیلت، تالش و کوشش و  توجهی کرد.تعصب داشته و به دیگران بی
مورد در فقه را  ایشانمطالعه نموده و روش را اجتهاد آنان اعتراف کرد و کتب آنان 

را گرفته و مادامی که با قرآن و سنت در تضاد  هاسپس اقوال آن د.بررسی قرار دا
  اند.دستور داده و فرا خواندهامر آنان نیز ما را به این  نباشد، بدان عمل نمود.

این سخن  تشریعی و عملی امت است. حقیقی از پراکندگی   راه نجات  این تنها  
وضعیت پدیدار شوند که  ،مجتهد و عامل بدین معناست که ناچارًا باید در امت علمایی

کنونی و دوران گذار را کامال بررسی نموده، و اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 
چه موافق با قرآن و آنتربیتی و اخالقی مسلمانان فعلی را دانسته، و در این دوران 

ور و در این مسیر از علم ائمه مشه سنت است را برای مردم واضح و روشن نمایند.
دوستی و  .ندارندفقهای بزرگوار استفاده برده و به هیچ یک نسبت به دیگری تعصب 

حق  د نه با افراد.بند دلیل بوده و با حق همراه هستنو پای محبت آنان برای حق است
ی دعوت سلفیت است و و این بارزترین جنبهاش. گوینده باشناسند نه دلیلش می بارا 

اند و حق را با دلیل آنان جویندگان حق تر است.تر و درخشانی جوانب روشناز همه
و با وجود قدردانی و احترام به علما و فضال، اگر بعد از مشخص شدن  کنند.طلب می

  پذیرند.ببینند سخنان ایشان با دلیل صحیح در تضاد است، آن را نمی
اند نه جویندگان حقها سلفی جا که حق یکی است و تعدد پذیر نیست،نیز از آن 
شوند زیادند؛ اگر مردانی که پیروی می اند.وحدت امتپاسدار مردان. از این رو  یهبرد

های فراوانی پدیدار قرار باشد گروهی از امت دنبال هر یک از این افراد بیفتند، جماعت
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 ها همجا که این افراد مختلف و گوناگون هستند، متعاقبًا جماعتشود. و از آنمی
  گردد.ت میامت اسالمی پراکنده و متشت   گونه اینمختلف و گوناگون خواهند شد و 

با حق سنجیده شوند و ها خاطر حق و برای حق باشد، و انسانلیکن اگر ارتباط به  
آورد و جاست که فقط یک جماعت سر بر میبه گفتارشان تعصب نشان داده نشود، آن

شوند و مردانی خواهند بود که مورد احترام واقع میجا و در آن است. جماعت  حق   نآ
  شود.سخنانشان پذیرفته می و عمل به حق، تشان از حقبه قدر تبعی  

امت به و حدت و یکپارچگی  گوییم: دعوت سلفیت یعنی فراخوانبدین منظور می 
کند و به رأی به کتاب الله و سنت. به گفتار ائمه عمل می دصورت عملی؛ مستن به

  ؟جود داردین دعوتی عیب و نقصی وچندر  یاواقعًا آ شخص خاصی تعصب ندارد.
مانعی  ،چرا که پراکندگی پاشیدگی امت نیستند.به اختالف و از همراضی ها سلفی 

آحاد جامعه را از  پیوستگی  و به هم الفت دارد.است که امت را از کار گروهی باز می
-امر شدهشرعًا شود، ولی ما قدر پراکندگی واقع میگر چه بر اساس قضا و  برد.بین می

چه جز آن در نتیجه گذشتگی نشان دهیم.از جاندر این راه ایم آن را دور کنیم و 
اقی بکند، چیزی از آن مخالفین آن را بر ما تحمیل می های نفسانی و بدعتخواسته

ابزاری و ارگانیک نیست که عامل آن  مشارکت  بستگی اسالمی تنها یک هم ماند.نمی
ی است که بر پایه گروهییاری بلکه یک هم اشتراکات ارضی، زبانی و تاریخی باشد.

باشد،  واحد و پیشوایی واحد که رسول الله الگوییای واحد، هدفی واحد، عقیده
  استوار است.

اقص است ها و نوکه مبتال به بیماریدعوت سلفیت وقتی با مجتمعات امروزی  
ادای واجب  اآنان را ب خواند.شود، این جوامع را به اصالح مشکالت آن فرا میرو میبرو

ها و میان اجرایی در برداشتن موانعی که میان این جامعهامر به معروف و نهی از منکر، 
  خواند.می به مشارکت، حایل شده است اسالم نمودن  

 !جهنمی هستند؟های فرقه در لیستگر دعوت هایگروهآیا 

کنند؛ معاصر که در این میدان تالش می گر  های دعوتکنند گروهبرخی گمان می 
که  ی نبی اکرمپندارند فرمودهو می .راه هستندهای جهنمی گمی فرقهدر زمره

که چنین قرائتی از روایت ؛ حال آنآیدها منطبق میبر این گروهدر ذیل خواهد آمد، 
 .نادرست است
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إن أهل الكتابي افرتقوا يف دينهم ىلع اثنتي وسبعي ملة، » فرمایند:می ایشان 
 لکها يف انلار إَّل واحدة و –يعن األهواء  –وإن هذه األمة ستفرتق ىلع ثالث وسبعي ملة 

و قطعًا این : )اهل کتاب در دینشان به هفتاد و دو گروه، تقسیم شدند. «يه اْلماعة
اند به همه در آتش خواهد شد. -اهل هوا و هوس  -سه فرقه امت)اسالمی( هفتاد و

قالوا من يه يا رسول »و در روایت ترمذی آمده است:  .1جز یکی. و آن جماعت است(
چه که : )آن جماعت کیست ای رسول الله؟ فرمود: آن«الل؟ قال: ما أنا عليه وأصحايب

  من و اصحابم برآنیم(.
نش، او یار یا نزدیکی به روش رسول اللهدر دور بودن های معاصر دعوت 

ن روایت موم آنان را از کسانی دانست که ایتوان به صورت عمتفاوت هستند؛ لذا نمی
  .کنددر موردشان صدق می

گروه و تجمع  راه بودن  گمبر ی حکم در کتاب )االعتصام( ضابطه شاطبی 
ی های جدا از فرقهاین سبب گروهها، به زیرا این گروه»د: دارخاصی را چنین بیان می

با  ی از قواعد شریعتنیا قاعده و قانو دین آیند که در امور کلی  نجات به حساب می
در  چرا که اختالف د نه در جزئی از جزئیاتش.کننی نجات یافته مخالفت میفرقه

و  هاانان به گروهمسلمگردد که به سبب آن اختالفی نمی جزئیات و مسایل فرعی  شاذ،
مخالفت در امور کلی عامل جدایی و پراکندگی بلکه  تقسیم شوند. یی زیادهافرقه
و چون اختالف در جزئیات زیاد شد، »گوید: رسد که میجا میتا به این .«باشدمی

ی زیادی را ساختهشود. زیرا وقتی مبتدع جزئیات خودقانون کلیات بر آن اجرا می
  .2«بخش بزرگی از شریعت مخالفت نموده است کند، بااختراع می

اند که اهل های داعی در میدان اسالمی کسانی بعضی از جمعیت: ن اساسبر ای 
 خوانند.فرا می نکنند و به آهستند. زیرا آنان مخالف سنت عمل می بدعت و گمراهی

بر هی هم ها مشترک است. و گروبرخی دیگر از جماعات دعوت، سنت و بدعت در آن
حسب پایبندی و تمسک به معتقدات اهل سنت، به اهل سنت و جماعت منتسب 

 هستند.

                                                            

 آن را صحیح دانسته است.  ابوداود. وشیخ آلبانی -1
، به نقل از کتاب: الضوبط الشرعیة لتحقیق األخوة اإلیمانیة و الوحدة 200/ 2اإلعتصام، ج -2

 .17، ص اإلسالمیة، تألیف شیخ سعید عبدالعظیم حفظه الله. داراإلیمان اإلسکندریه
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تمام کسانی که منتسب به اهل قبله  میان اهل سنت و اهل قبله فرق وجود دارد. 
بلکه ممکن است از اهل بدعت و هوا و هوس باشند.  .شندباهستند، از اهل سنت نمی

  اند.ندانستهآنان را کافر  و جمهور صحابه که علی ،همانند خوارج
ی خویش را مادامی که آمده است: ما اهل قبله 286ص در شرح عقیدة الصحاویة 

معترف باشند و تمام گفتار و اخبار وی را تصدیق کنند،  به رسالت نبی اکرم
 دانیم.مسلمان و مؤمن می

ذبيحتنا، فهو لتنا، وأكل من صَّل صالتنا واستقبل قبِ »فرمایند: می رسول الله 
و ی ما روی آورد، : )هر کس نماز ما را بخواند و به قبله«املسلم، َل ما نلا وعليه ما علينا

 .ما را دارد( واجبات و حقوق ، وی ما را بخورد، او مسلمان استذبیحه
وَّل نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم یستحله، وَّل نقول َّل »فرماید: و نیز می 

تا وقتی گناهی را حالل  را قبله اهلیک از هیچ ) :«اْليمان ذنب ملن عملهيرض مع 
طمه لشود، به ایمانش گوییم کسی که مرتکب گناهی میو نمی دانیم.د، کافر نمینندا
 خورد(.نمی
-گویند مرتکب گناه کبیره کافر است را، رد می، اعتقاد خوارج که میبا این سخن 

گناه هیچ ضرری به ایمان  :گویندنماید؛ زیرا آنان میمیمرجئه را رد  که چنان کند.
و  به نوعیلذا خوارج  که طاعت در حالت کفر اعتباری ندارد. گونههمان ؛زندنمی

و  اند. با این باور خویش با رسول اللهمرجئه به نوعی دیگر گرفتار گمراهی
  .1اندمخالفت ورزیده صحابه
برای روه بهترین گروه ابن گ یاری شده هستند.اهل سنت همان گروه پیروز و  

بند جماعت مسلمانان پای دارند.ر باز میامر به معروف کرده و از منک مردمان هستند.
فقط به خاطر حق دوستی  حرف شنوی دارند. ،هستند و در کارهای معروف و نیک

بعضی دیگر کنند. به صورت عام برخی با برخی دیگر والء و دوستی دارند و بعضی می
 ،دین مردم را به غیر   دارند. دوستی و دشمنی آنان بر اساس دین است.را معذور می

 آنان به امور اعتقادی، عبادی، معامالت، اخالق و سلوک   .2دهندمورد آزمایش قرار نمی
  پایبند هستند. صحابه

                                                            

 . 121 – 120قبلی. با کمی تصرف: ص  -1
 .122همان. ص:  -2
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گاهی از حق استسبب گمراهی و خروج از دایره   ی اهل سنت و جماعت یا عدم آ
نمایند، کنند نه با علم؛ یا از روی خواهشات نفس حکم میکه با ظن و گمان حکم می

  که این حکم  به ظلم است نه به عدالت.
انسان را به ، یا دوستی و محبت به یک شخص روی در دینگاهی هم غلو و زیاده 

موافق است، او هم پسندد و میهر چه محبوب در این صورت با  کشاند.گمراهی می
 گردد.ث پراکندگی و دشمنی میان جماعت مسلمانان میاعب گونه اینتوافق دارد و 

 د:گردمی محورسه  حولاختالفات امروز مسلمین 
تنوع و گوناگونی است که باید آن را بارور کرد و در این  برخی اختالفات، از نوع   -1

ها را نوع اختالف سلیقهو نباید سعی شود این  موارد همکاری و تعامل نمود.
 توان به هدف دست یافت.ملغی نمود. زیرا با رشد و تکامل می

دیگر هستند که گنجایش دارد و قابل ضد و نقیض یک برخی اختالفات هم، -2
هاو تحمل است. بر ماست که همانند سلف صالحمان تحمل کنیم و دوستی

تمان را از بین نبریم بوده و در هنگام اختالف به بند و بر دوستی خود پای محب 
  علما رجوع کنیم.

توان آن را بعضی اختالفات هم از نوعی است که با هم در تضاد هستند اما نمی -3
ها و سخنان باطلی که ها، گمراهیاست با بدعتجا واجب تحمل کرد. این

روش و  باید با وارد کارزار شد و درمانش کرد. ،خالف قرآن و سنت استم
 سنت و جماعت جمع شده و مفصاًل برای نشر آن وارد عمل شد. ی اهلنامهرب

ق نموده و  طلبد که این برنامهلذا می  ،تیعقید هایدر بحثمفصاًل را محق 
 مشخص نماییم.آن را های تغییر، روشدیگر معامالت، اخالق، دعوت و  عبادات،

 تمسک جست.ی آنان البته در این مسیر باید به روش صالح و منهج و برنامه
و وحدت  دیگربه یک صفوف مسلمین بهترین وسیله برای نزدیک نمودن  کار این 

 .1کلمه است
  زیاد کوشید. کار  برای رسیدن به این مهم باید مخلصانه، جدی و با پشت

و تابعین که از ایشان به نیکی پیروی  احادیث مرفوع و آثاری که از صحابه 
ها، شک از پیروی آن نهی نموده است، بدعت اللههایی که راهدارد  داللتاند، کرده

                                                            
 ، تألیف سعید عبدالعظیم حفظه الله.196 -195الضوابط الشرعیة ص  -1
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ادیان  های فکری منحرف از حق و سایر  ای حرام، مذاهب و مشربهها، خواستهو شبهه
  باطل است.

و  با دست خویش خطی کشید گوید: رسول اللهمی عبد الله بن مسعود 

نذ َهََٰذا ﴿ ثمَّ قرأ«. إَّل عليه شيطان يدعو إيله هذه السبل ليس منها سبيٌل »: فرمود
َ
َوأ

ا فَ  ۖۡ ِصَرَِِٰط ُمۡسَتِقيما ْ  ٱتذبُِعوهُ ُبَل َوََل تَتذبُِعوا َق بُِكۡم َعن َسبِيلِهِ  ٱلسُّ َٰلُِكۡم  ۚۦٗ َفَتَفرذ َٰ

َُٰكم بِهِ  ى نی ها شیطا)بر سر هر راهی از این راه [153]األنعام:  ﴾١٥٣لََعلذُكۡم َتتذُقونَ  ۦَوصذ
ن است ید[ ایو ]بدان)سپس این آیه را خواند: . خواند(می وجود دارد که به سوی آن فرا

نده که شما را از راه وی پراکگر[ یها]ی د د. و از راهینکروی یراه راست من؛ پس، از آن پ
ه به تقوا کرده است، باشد ک[ شما را به آن سفارش اللهه ]کهاست نید. اینکروی میسازد پ می
کتاب بندی به پایی از اختالف و پراکندگی، ظت کنندهاحفمو ذا راه نجاتل .1د(ییگرا

و هر  بر آن نشست نجات یافت.هر که نوح است که  همچنین کشتی   الله و سنت است.

ۖۡ إَِلذ  ٱۡۡلَق ِ َفَماَذا َبۡعَد ﴿ .کس از آن باز ماند، هالک شد َُٰل َل بعد از حق ) [32]يونس:  ﴾ٱلضذ
زیاد است و  ،و باطل .حق یکی است و آن هم روشن و درخشان ؟(چیست ،جز گمراهی

اهلش را خواهی  ؛پس حق را بشناس و تاریک. تکراری است شاخه شاخه. و آن
حق را هر  خواهی فهمید چه کسی آن را آورده است. ،شناخت. باطل را نیز بشناس

خواهد و باطل را به صاحبش برگردان هر کس که می ش؛بپذیر دادکس به تو ارمغان 
های رساند. مواظب راهراه هدایت را برگزین، اندک بودن رهروان به تو زیانی نمی باشد.

  .2گمراهی باش و از زیادی هالک شوندگان فریب مخور

 عمومیت و فراگیر بودن این دعوت

 ، مردود استبه دینای کریشهو جزئی  نگاه  
 اند، بر نقص  های معاصر آن را ساختهتفکرات جزئی که مسلمانان در قرننظرات و  
  صحیح از اسالم و پایبندی کامل به آن تأثیر گذاشته است. فهم  

                                                            
 احمد و نسایی با اسناد صحیح.  -1
 .14همان. ص  -2
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تمام جوانب اسالم داشتند.  برنگاه کلی و عمومی  صحیحی  صدر اسالم مسلمانان   
سپس متأخرین  شدند.دست بوده و از هم جدا نمیپارچه و یکبه همین منظور یک
 جدا کرده و کنار گذاشتند.را از بعضی دیگر  یهای دینآمدند و برخی جنبه

  ی اعتقادی شدند.ی جنبهمسئول و متول   ،متکلمین
 دار شدند.معامالت و عبادات را فقها عهده

  اخالق و سلوک را صوفیان بر عهده گرفتند.
و هر کدام با  روی کردند.یادهغلو و زدر آن ، معتقد بودندای که هر گروه به جنبه 

لذا عمل کلی  ای خزیدند.کردند، به گوشهبخشی که در موردش تفحص و پژوهش می
و پویا و تأثیر  ارتباط زنده ،با این رویکرد و عمومی به اسالم ضایع شد و از دست رفت.

-رویکردی که منجر به تشتت و از هم بین جوانب متعدد اسالم، نابود گشت. ،متبادل

  گسیختگی فکری و روحی مسلمان شد.
، در ندبا گرایش هر گروه به غلو و افراطی که در منهج خود با آن تعامل داشت 

  .نداسالم منحرف شد از فهم صحیح   ندپایبند بود آنکه به  مسیری
گاهی نداشتند نهایی این بود که به اسالم حقیقی نتیجه  آن  و از دیگر جوانب   ؛آ

 گونه است.های دعوت هم همینوضعیت در دیگر جماعت برداشتی نادرست داشتند.
-ای از اجزاء اسالم را عهدهجزء یا مجموعهبه قیمت رها کردن جزئیات دیگر، هر گروه 

  .باشداجزاء  و مقصدش همان ی شروعنقطهدار شده است، تا 
های حشا و ناهنجاریظواهر فسق، فجور، ف علیهمبارزه  باها بعضی از دعوت 

 .ندی اصالح اجتماعی را برگزیدجنبه و غیره، اخالقی
و عطوفت با فقرا، مساکین، ایتام و بیوه دردی جهت همهای خیریه، لذا جمعیت

  زنان پدیدار گشت.
ها را ی سیاسی، حکمرانی و اصالح  مفاسد  حکام و حکومتهای دیگری جنبهگروه

 دادند.در دستور کار خویش قرار 
های دیگری هم با جنگ با مظاهر شیفتگی دنیا، و تالش برای آن به تربیت و دعوت

 .تهذیب روح پرداخته و پارسایی و غزلت نشینی را برگزیدند
ی و افرادش در دایره ههر گروه، جزئی از اجزاء را گرفته و در آن افراط و غلو نمود 

که به دنبال  گاهًا هواپرستان و بداندیشان فاسد تنگ و محدود علم وعمل باقی ماندند.
  .آمیختندبا آنان در هم می ،هم بودند شهرت و تعریف و تمجید
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بین  .است اسالمی شمول  دعوت جهان ی عام  دوری از دایره: ی این کارنتیجه 
بودند، در فهم ایشان از اسالم و  م که صحابهالوضعیت آنان و وضعیت سلف صدر اس

فهمی بسیار عمیق و شامل و فراگیر  ی زیادی است. صحابهعمل به آن، فاصله
 داشتند.

عمل به اسالم را و دعوت و  بر این اساس امروزه نیاز مبرم داریم به این که اسالم 
انب و صورتی کامل و فراگیر که تمام جو عرضه نماییم. و شبهه زشتی در شکلی دور از

این صورت و شکل، جدید و ابداعی  در برگیرد.به صورت مرتبط با هم، جزئیات را 

َها ﴿ خوانیم:نیست. بلکه از دیرباز وجود داشته است. در قرآن کریم می يُّ
َ
أ ِينَ َيَٰٓ  ٱَّلذ

ْ َءاَمُنواْ  ْ وَ  ْۤاوُدُجۡسٱوَ  ٱۡرَكُعوا ْ َربذُكۡم وَ  ٱۡعُبُدوا ]الحج:  ﴾٧٧لََعلذُكۡم ُتۡفلُِحوَن۩ ٱۡۡلَرۡيَ  ٱۡفَعلُوا
ار خوب کد و ید و پروردگارتان را بپرستینکوع و سجود کد، ریا مان آوردهیه اکسانی ک)ای  [77

شامل رکوع و سجده است. عبادت از  عبادت الله. د(یه رستگار شوکد، باشد یانجام ده
و سپس به شکل . لیکن ابتدا امر به صورت عام شودمحسوب می افعال خیر و نیک
اشاره به انجام تمام خیر و  در کنار رکوع و سجده، سیار ظریفکه ب خاص آمده است.

 یعنی عمل به تمام اعمال اسالمی. دارد. و تمام عبادات هانیکی

َها ﴿ فرماید:می الله  يُّ
َ
أ ِينَ َيَٰٓ ْ َءاَمُنواْ  ٱَّلذ ۡلمِ ِِف  ٱۡدُخلُوا ِ َِٰت  ٱلس  َكٓافذةا َوََل تَتذبُِعواْ ُخُطَو

ۡيَطَِٰن   د، و یید، همگی به اطاعت ]الله[ درآیا مان آوردهیه اکسانی ک)ای  [208]البقرة:  ﴾ٱلشذ
 .ه او دشمن آشکار شماست(کد ینکطان را دنبال میهای ش گام

ْ ﴿ و دیگران گویند: ابن عباس  ۡلمِ ِِف  ٱۡدُخلُوا ِ  یعنی ورود به اسالم و ﴾ٱلس 

  گوید: به تمام اعمال نیک و خیر عمل نمایید. مجاهد یعنی همگی. ﴾َكٓافذةا ﴿
  اسالم عمل نمایند. به اهل ایمان، تا به تمام   این دستوری است از جانب الله

را تصدیق  ش را که رسول اللهبندگان مؤمن اللهگوید: می ابن کثیر
بند بوده و به تمام یپاهای اسالم و قوانینش گیرهبه تمام دستکند تا مر میااند  هکرد

  ها دست بر دارند.توانند از تمام ممنوعیتو تا می .دستوراتش عمل نمایند
هیچ کاری را گوید: معنای آیه این است که کاماًل وارد اسالم شوید. می آلوسی 

که اسالم تمام آن را اینرها نکنید، مگر شما مربوط است را، ظاهر و باطن که به 
 و جایی برای غیر اسالم باقی نگذارند. دربرگرفته باشد.
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لم( شعبهو منظور از  گوید: گویند این خطاب خاص مسلمانان است.ونیز می  -)الس 

یعنی: ای  گیرد.لم ، حال قرار میعرابی، برای الس  های ایمان است؛ و )کافه( از نظر إ  
اقتدا کنید و هیچ یک  های ایمان به محمدتمام شعبهمسلمانان و ای مؤمنان در 
  از احکامش را رها نکنید.

  نویسد:در کتاب )تذکرة دعاة اإلسالم( در تفسیر این آیه می مودودی 

هی خارج ی االهیچ چیز از تحت سلطهای که تان؛ به گونهیعنی با تمام زندگی» 
در بخشی از  مباداالی نماند. نفوذ وی خی ای از اجزاء زندگی از دایرهرهنماند؛ و ذ

که هر  هی تهی بمانید و خود را صاحب اختیار بدانیدتان از عبودیت کامل االزندگی
 ؛ یا تابع نظام و قوانین  وضعیکنید انتخاب را برنامه و روش و هر حالتی که خواستید

 .«پسندیدباشید که می جدیدی

 بلکه و تنها یک ادعای خیالی نیست. شمولیت تنها یک کلمه برای تلفظ نیست. 
هایی که ادعای چه بسیارند جماعت حقیقتی واقع خواهد بود. ،هنگام اجرا و تطبیق
  است. ضادبودن دارند، اما رفتارشان با ادعایشان در تشمولیت و فراگیر 

 :دمنافات دارو جهان شمولی اسالم با فراگیر بودن  در مواردی که

 :ست و مغزتقسیم بندی دین به پو*
در برداشت از قرآن و سنت و عمل به آن دو، نوپیدا و خودساخته بندی این تقسیم 
هرگز از سلف صالحمان چنین چیزی اثبات نشده است. نه کسی چنین گفته و  است.

و به مقتضای چنین تقسیمی کارهایی به عنوان مغز  نه کسی بدان عمل نموده است.
اعمالی هم  ،آن توجه کرده و انجامش داد؛ و در مقابلشود، که باید به دین معرفی می

در  شود که حایز چنین اهمیت و توجهی نیست.به پوسته و ظاهر دین مربوط می
ورزد و دیگری اهتمام می یاشته و به یکذنتیجه شخص میان این دو نوع عمل فرق گ

  کند.را رها می
-اصلی یا مغز تقسیم می اما مقیاسی که با آن اعمال دینی به دو بخش ظاهری و 

واجبات  توان گفت: مبتنی بر هوا و هوس است.حتی می ر است.گردد، مقیاسی متغی  
را پوست و  رسول الله های قولی و عملی  داند و سنتو اساس دین می ب  دینی را ل  
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حتی میان واجبات دینی هم فرق قایل شده و بعضی را به  .1شماردظاهر دین می
-مقدم میو برخی دیگر را به اسم پوسته و ظاهر بودن  داشتهی لب و مغز مقدم بهانه

 دارند!!
و بخشی از آن را ترک  شودکشیده میی توحید هم بلکه این تقسیم بندی به دایره 

برای عمل به آن و چون مردم در اعتقاد و عمل به توحید روی نیاورند،  .کندمیو رها 
به هم اکنون  شود.به سویش دعوت هم داده نمی حتی ؛گیرداصراری صورت نمی

 عدمو  مردمدن احساسات ردار کی دل به دست آوردن و جلوگیری از جریحهبهانه
امری  سستی و سهل انگاری در مورد توحید، ر و اختالف به سبب عقیده،ایجاد تنف  

چه بدان و مردم را بر آن !ی دین قرار دادهست! لذا توحید را پوستهپسندیده و مطلوب ا
  دانند.و اساس دین می ب  گرد آورده و آن را ل  دارند، میباور دارند و دوستش 

هیچ توجهی به این جریان  ند.ها دارو همانند آن برخوردی که با بسیاری از بدعت 
ها بهتر از اختالف در به وجود بدعت و اتفاق نظر گویند ائتالفندارند. گاهی می

زئی و کلی جی اضافی، حقیقی، ها را به چند دستهیا بدعت است. هاآنازن بازداشت
-توجهی میدانند و به آن بیهای اضافی و جزئی را پوسته میبدعت کنند.تقسیم می

دانند و معتقدند شایسته است در های حقیقی و کلی را لب و اساس میکنند و بدعت
 !!نمودپند و ارشاد مردم را این مورد سخن گفت و 

به بدعت  تقسیم بندی استهزاگران،  برایجهت ترویج گناهان  ،هالبسیاری از ج  
دین که آن را پوسته و  های ظاهری  لذا اصاًل به بعضی از اعمال و نشانه اعتقاد ندارند.
ب دین دانند، توجه نمیظاهر دین می کنند و فقط پیرامون عمل و تمسک به مغز و ل 

گویا زبان حالشان  کنند.ی اصالح باطن رها مین را به بهانهظاهر دی گویند.سخن می
 آورندمیای از کتاب ایمان : )به پاره(یؤمنون ببعض الکتاب و یکفرون ببعض) گوید:می

  ورزند(.ای دیگر کفر میو به پاره
 و تسامح در فروع توان به تقسیم دین به دو بخش اصول و فروعو از این قبیل می 

در نتیجه  .شده استبر اصول کفایت  نظر   اتفاق  به آن هم با این ادعا که  .1اشاره نمود

                                                            
معلوم و واضح است که انجام مستحبات و ترک مکروهات شامل بخش عظیمی از احکام دین از  -1

-شود و ایمان شخص با عمل به این موارد کامل میجمله، عبادات، معامالت، اخالق و سلوک می

 گردد. 
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به گمان اشتیاق بر متحد نمودن امت و  آن را فرعی قلمداد نمایند،ای که در هر قضیه
 !!!کنندتساهل می جلوگیری از اختالف و پراکندگی،

ها را  دید که بدون تحقیق و بررسی رخصت جریان بسیاری را خواهیاین در خالل  
با این ادعا و  .2کنندنبال کرده و به لغزش برخی از علما یا به اقوال مرجوحه عمل مید

  ماند.یشعار که: هر کس از عال می تقلید کند، سالم و در امان م
انگاری بدون هیچ تواند صورت گیرد این است که، این سهلبدترین تساهلی که می 
خوانی ندارد، تعمیم داده هوس هم بر بسیاری از احکام شرع که با هوا و بندی و قید

شعائر دین و  داشت  به طوری که بعد از این کار مجالی برای دعوت به بزرگ شود.
 گردد.در دست این منحرفین می ایبازیچهماند و شریعت اجتناب از محارم باقی نمی

دارد. بلکه کند، دیگری بزرگش میتوجهی میبیچه را که یکی رها کرده و به آن آن
این است که این تسامح و تساهل به اصول دین و مسایل عقیده و  ،تر از آنخطرناک

  توحید هم کشیده شود.
ارد و احکام گذتقسیم دین به پوسته و مغز، در دل عوام الناس بدترین تأثیر را می 

توجهی به چیزی است که  بی و ماَحَصل آن کند.ارزش و خوار می بی ظاهری را نزدشان
کنند و از مخالفت با آن هم پروایی نامند؛ لذا به این احکام توجه نمیآن را پوسته می

  .3ندارند
نازل کرد تا با آن انسان مسلمان  دینش را بر پیامبرش واضح است که الله 

و بر هیچ خردمندی  د.د و او با دین، در دنیا و آخرت خوشبخت و سعادتمند شورا بساز
کند فرقی نمی پوشیده نیست که امر و نهی دینی سهم بسزایی در ساختار انسان دارد.

                                                                                                                                                  

نیست. اما علمایی که بر این باورند،  تقسیم دین به دو بخش اصل و فرع نیز از عملکرد صحابه -1
خواهند به صورت نظری میان مسایل اصول در عقیده و توحید و میان مسایل فروع در می

عبادات، معامالت، اخالقیات و سلوک، فرق گذارند. به تعلیقی که پیشتر در بحث تقسیم شرعی و 
 اصطالحی زده شد مراجعه شود. 

تقسیم دین به دو بخش پوست و مغز، باعث شده است در مسایل اختالفی  میان علما تحقیق و  -2
اختالف دارند. این گروه بررسی صورت نگیرد. از جمله مسایلی که در حالل و حرام بودن آن 

آمدند و برای شناخت حکم الله، بررسی و تحقیق را ترک کردند تا بر مردم آسان گرفته و مبادا 
 ی دین است. وقتشان را هدر داده باشند!!! زیرا این مسایل از اول تا به آخر مربوط به پوسته

تبصیر أولی اإللباب ببدعة  و رسالة 109ادلة تحریم حلق اللحیة، شیخ محمد بن اسماعیل، ص  -3
 هـ.1405چاپ هفتم  –قاهره  -تقسیم الدین إلی قشر و لباب. دار الفرقان



 221  های کلیدی منهج سلفی ویژگی

چرا که تمام این احکام همان  این امر و نهی مربوط به مستحبات باشد یا واجبات.
وسبعون  اْليمان بضعٌ »فرماید: ها میهای ایمان است که رسول الله در مورد آنشعبه

من  شعبةٌ  ريق، واحلياءُ األذى عن الطَّ  ةُ فأفضلها قول َّل هلإ إَّل الل، وأدناها إماطَ عبة شُ 
: )ایمان هفتاد و اندی شعبه دارد. برترین آن قول، ال إله إال الله است و «اْليمان

هر یک از  ای از ایمان است(.شعبه 1کمترین آن برداشتن مانعی از سر راه است و حیا
ای که و به هر شعبه ای از ایمان ناقص شده است.دد، شعبهها ناقص گراین شعبه

ایمان زیاد و با قول و عمل زیرا  مسلمان پایبندش باشد، به ایمانش افزوده است. انسان  
  تمام امت اسالمی است. و این اعتقاد و باور   شود.کم می
 هایی که بر سرامروزی و مشکالت و گرفتاری اگر اعتراض شود: حقیقت امر   

-ها و هجماتی که متوجه آنان است، بر ما الزم می مسلمانان فرود آمده است و توطئه

مسلمانان م و دارد که اتحاد و یکپارچگی صف امت مسلمان را بر هر چیزی مقدم نمایی
متحد  ،راو مردم به ظواهر آن مشغولند  که علما اختالف نظر دارندفرعی  در مسایلرا 

ست بر مسایل دین و اصولی که مورد اتفاق همه است، االن الزم او منسجم کنیم. 
و  گذشتهخصوصًا اختالف در مسایل فرعی   را رها کرد. دیگر مسایلو  هتمرکز نمود

االن که  و اوقات زیادی اختالف آراء علما و ترجیح یکی بر دیگری کار آسانی نیست.
چنین اختالف  بلکه کند.، نابود میرا حمایت از اسالم و مسلمین شود باید صرف

چه را متناسب او هر شخص آن نظرهایی در شریعت، گنجایش دارد و رحمت است.
 ،ی ما عال م نیستیمهمهجا که از آن ند.کگیرد و کسی بر کسی دیگر انکار نمیباشد می

لذا  کنیم. پیرویی دین را نیست که سخن دیگر علما و ائمه نقصیهیچ عیب و 
که  داردکند بر ما الزم میاتی که آنان را تهدید میمشکالت کنونی مسلمین و خطر

تمام هم و غم خویش را متوجه اولویات کنیم و سزاوار نیست وقتمان را در دعوت به 
  فرعیات و ظواهر کنیم.

 : 2گویددر جواب این اعتراض می شیخ محمد بن اسماعیل

                                                            

 .مسلم، ابوداود، نسایی و ابن ماجه. به روایت ابوهریره -1
-تبصیر أولی األلباب ببدعة تقسیم الدین إلی قشر و لباب از کتاب، أدلة تحریم حلق اللحیة. نوشته -2

 . 132 – 109یل. چاپ نهم، ص: ی محمد بن اسماع
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خود فتنه  ای به وجودآید،که ممکن است فتنهترک واجب شرعی، به ترس این 

ن َيُقوُل ﴿ است: ََل ِِف  ٱئَۡذنَوِمۡنُهم مذ
َ
ٓ  أ ِ ِ َوََل َتۡفتِِن 

ْۗۡ ِإَونذ َجَهنذَم لَُمِحيَطُۢة  ٱۡلفِۡتَنةِ َل  َسَقُطوا
 ِ َٰفِرِينَ ب [ اجازه ده و به  مرا ]در ماندن»د: یگو ه میکسی است ک)و از آنان  [49]التوبة:  ﴾٤٩ٱۡلَك

افران احاطه کد جهنم بر یترد اند، و بی آنان خود به فتنه افتادهه کدار،  هش« نداز.یام م فتنه
 .دارد(
-فتنه بر اثر خیرخواهی و نصیحت به بهترین روش، میان مومنین ایجاد فتنه نمی 

دلیل و مشخص شدن ی ارائهعامل پیدایش فتنه، جدل و عنادی است که بعد از  کند.
  گیرد.حق صورت می

جا ی دشمنان گفتید، کاماًل بهناتوانی و توطئهها، مانمسلظلم به اما آنچه در مورد  
سخنتان در صورتی درست است که  اید.را در هم آمیختهجریان و درست است؛ لیکن 

ی دشمن و ئهی به فرعیات با رودررو شدن با توطبندما فرض کنیم به قول شما، پای
با چرا که  حتمی نیست.ها که تعارض بین آنتالش آنان در تعارض است، حال آن

به هدف روشن اگر بیان حق در امور فرعی،  واقعاً  حاصلبی و هودهبی پرهیز از جدال  
  نمودن حق باشد، هرگز با جهاد علیه دشمن در تضاد نیست.

اما این  .دکرنسل اول با خطرهایی مواجه شدند که هستی و کیان آنان را تهدید می 
اثبات نکنند و به ملزومات آن عمل  ش راحقایق ،کشیدهکار سبب نشد از فرعیات دست 

. تخت کفار را به زیر روایی و سروری کردندها فرمانبا این وجود بر تمام امت .1ننمایند
اما از یاری مسلمین آن  فراشتند.ر اایمان را ب یسر به فلک کشیدهکشیده و قصر 
و بر عدم پیروی از  2نمایدمجادله و مخاصمه می ،ماند که بعد از اثبات حقکسی باز می
کسی هم نیست که آنان  شود.های نادرست باعث جدال میبا شبهه ورزد.آن اصرار می

-شریعت به کفار خطاب می وقتی فروع   بندی کتاب الله و سنت، فراخواند.را به پای

                                                            
نسل اول با خطر مرتدین و مدعیان نبوت مواجه شدند. سپس نبرد با روم و فارس. با این وجود از  -1

ی نظریات و پند و ارشاد در نشر علم و سنت کوتاه نیامدند. از پژوهش در مسایل علمی، عرضه
تنگ نشدند. الفی نامعتبر خسته و دلمسایل اختالفی معتبر، و از انکار بر مخالف، در مسایل اخت

لذا شایسته است برنقش قدم آنان گام برداریم و به آنان تأسی جوییم. چرا که این رویکرد باعث 
های دشمنان و برخورد با توطئه شاهد هستید با جهاد در راه الله که چنانظهور اسالم شده و 

 اسالم هم منافاتی ندارد. 
 چه از قرآن و سنت ثابت شده است. یعنی با مخالفت با آن -2
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َما ﴿ اید:مفریمدر موردشان  آنان که الله که جای خود را دارند!مسلمانان ، 1شود إِنذ
ْ إََِل  ٱلُۡمۡؤِمنِۡيَ ََكَن قَۡوَل  ِ إَِذا ُدُعٓوا ۚٗ  ۦَورَُسوِلِ  ٱّللذ َطۡعَنا

َ
ْ َسِمۡعَنا َوأ ن َيُقولُوا

َ
َِلَۡحُكَم بَۡيَنُهۡم أ

ْوَلَٰٓئَِ  ُهُم 
ُ
امبرش یو پ اللهوقتی به سوی -گفتار مؤمنان ) [51]النور:  ﴾٥١ٱلُۡمۡفلُِحونَ َوأ

م و اطاعت یدیشن»ند: یگو ه میکن است یتنها ا -ندکانشان داوری یتا مخوانده شوند 

َها ﴿ فرماید:و نیز می .(ه رستگارندکنانند یا« م.یردک يُّ
َ
أ ِينَ َيَٰٓ ْ  ٱَّلذ ْ َءاَمُنوا ۡلمِ ِِف  ٱۡدُخلُوا ِ  ٱلس 

در  .د(ییدرآکاماًل به اطاعت ]الله[  د، همگییا مان آوردهیه اکسانی ک)ای  [208]البقرة:  ﴾َكٓافذةا 
هرگز بین فروع و اصول، ظاهر و باظن و پوسته و مغز فرق قایل نشده  این آیات الله

ترین لحظات رویارویی و جنگ مسلحانه با دشمن، مؤمنان در سخت آفریدگار است.
خواند. نامند، فرا میو در مسایل عملی که آن را فروع میرا به برپایی دستور دینی و لَ 

َقۡمَت لَُهُم ﴿ فرماید:می الله
َ
ةَ ِإَوَذا ُكنَت فِيِهۡم فَأ لَوَٰ َعَ   ٱلصذ ِۡنُهم مذ فَۡلَتُقۡم َطآئَِفةٞ م 

ۡخَرىَٰ لَۡم يَُصلُّ 
ُ
ِت َطآئَِفٌة أ

ۡ
ۡسلَِحَتُهۡمۖۡ فَإَِذا َسَجُدواْ فَۡلَيُكونُواْ ِمن َوَرآئُِكۡم َوِۡلَأ

َ
ُخُذٓواْ أ

ۡ
واْ َوَۡلَأ

ْ َمَعَ  َوَۡلَ  ُخذُ فَۡلُيَصلُّوا
ۡ
ْ أ ۡسلَِحَتُهۡمۗۡ  وا

َ
شان یان ایو هر گاه در م) [102]النساء:  ﴾ِحۡذرَُهۡم َوأ

د یستند؛ و باید گروهی از آنان با تو ]به نماز[ ایشان نماز برپا داشتی، پس بایبودی و برا

                                                            

َولَۡم نَُ   ٤٣ٱلُۡمَصل ِۡيَ قَالُواْ لَۡم نَُ  ِمَن  ٤٢َما َسلََكُكۡم ِِف َسَقرَ ﴿فرماید: برای مثال الله متعال می -1
از »)چه چیز شما را در آتش)سقر( در آورد. گویند  [44-42]المدثر:  ﴾٤٤ٱلِۡمۡسِكۡيَ ُنۡطعُِم 

 ٱَۡلَِحيمَ ُثمذ  ٣٠ُخُذوهُ َفُغلُّوهُ ﴿و این آیه: «(. دادیمنوایان را خوراک نمیینمازگزاران نبودیم و ب
ِ  ۥإِنذهُ  ٣٢ٱۡسلُُكوهُ ُثمذ ِِف ِسۡلِسلَةٖ َذرُۡعَها َسۡبُعوَن ذَِراَعا فَ  ٣١َصلُّوهُ  ِ ََكَن ََل يُۡؤِمُن ب َوََل  ٣٣ٱۡلَعِظيمِ  ٱّللذ

َٰ َطَعاِم  ل کشیدش. سپس به آتشش  [34-30حاقة: ]ال ﴾٣٤ٱلِۡمۡسِكۡيِ َُيُضُّ لََعَ )بگیرید او را و در غ 
است ببندید. چرا که او هرگز به الله عظیم « متر35»افکنید. بعد او را به زنجیری که هفتاد ذرع 

- می 69و  68ی ی فرقان آیهکرد(. و در سورهآورد. و به اطعام مسکین تشویق نمیایمان نمی

ِينَ وَ ﴿فرماید:  ِ ۡدُعوَن َمَع ََل يَ  ٱَّلذ ًَٰها َءاَخَر َوََل َيۡقُتلُوَن  ٱّللذ َم  ٱلذِِت  ٱنلذۡفَس إَِل ُ َحرذ ِ  ٱّللذ  ب
َوََل  ٱۡۡلَق ِ إَِلذ

ا ثَاما
َ
َٰلَِ  يَۡلَق أ َٰ  ﴾٦٩ُمَهانًا ۦَوَيۡخَُلۡ فِيهِ  ٱلۡقَِيََٰمةِ يَۡوَم  ٱۡلَعَذاُب يَُضََٰعۡف َلُ  ٦٨يَۡزنُوَنۚٗ َوَمن َيۡفَعۡل 

)خونش را( خوانند و کسی را که الله )و آنانی که با الله معبود دیگری را نمی [69-68]الفرقان: 
شود و در فرماید: )روز قیامت عذابش مضاعف میکشند( تا این که میحرام کرده جز به حق نمی
ماند(. آیه برای کسی که چندین کار محذور را مرتکب شود عذاب آن جاودانه به خواری می

 جویز کرده است. مضاعف را ت
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رند، و گروه ید پشت سر شما قرار گی، بارند؛ و چون به سجده رفتندیرا برگافزارهای خود  جنگ
اط را فرو نگذارند و یند و با تو نماز گزارند و البته جانب احتیاید بیاند با ردهکه نماز نکگری ید

  .(رندیافزارهای خود را برگ جنگ
پندارند ی تخیل آنان نیست. میچیزی جز نتیجه ،کنندچه مخالفین گمان میآن 

-رعی و پاینسبت  میان  روبرویی با دشمن و پیروزی بر آنان و میان آموزش مسایل ف

دو چیز  تباینمانند  .وجود دارد 1لتقاب  تباین هر چند هم که ریز باشند،  ،بندی به آن
متضاد مثل: سیاهی چیز دو  تباینیا  ؛عدم و وجود، نفی و اثبات: مثل اندهم نقیضکه 

و باال و پایین. یا تباین  مانند: پدر و فرزندی تضائف تباینو سفیدی، حرکت و سکون؛ یا 
 ت: مثل: بینایی و کوری.لکی  عدم و م  

 شوند. نمی جمع ،از یک جهت واحد ون  در آ ،در یک چیز ،چرا که وجود و عدم 
 پدر ،یک شخصاگر همچنین حرکت و سکون. یا مثاًل پدر بودن و فرزند بودن. چرا که 

شود در  نمی یعنی فرزند آن شخص هم باشد. ،امکان ندارد این پدر ،شدباشخصی دیگر 
یا مانند محال بودن  اجتماع  سیاهی و  آن  واحد هم پدر آن شخص باشد و هم فرزندش.

کوری و  چنینهم حرکت و سکون در یک جسم. وجود  یا  ساده. سفیدی در یک نقطه
  شوند. نمی بینایی با هم جمع

اند. بندی به فروع با هم در تضادو پای پندارند، رو در رو شدن با دشمنانآقایان می 
این باور، منجر به  مقابله که امکان جمع میان آن دو وجود ندارد. آن هم از نوع تباین  
ین دو با صرف نظر از نصوص  که نسبت میان احال آن معنایی گشت.چنین تعارض بی

  مخالفت است. تباین  و تنها از منظر عقل،  نقلی،
مخالفت دارند این است که حقیقت هر کدام  باین که با هم تباین  دو چیز مت قانون   

در ذاتی عقاًل از آن دو در حد ذاتش مخالف حقیقت دیگری باشد. لیکن اجتماع آن دو 
 مانند: سفیدی و سردی، کالم و نشستن یا سیاهی و شیرینی. دیگر ممکن باشد.

-لیکن می ت است.حقیقت سفیدی در ذات خود با حقیقت سرما متباین و متفاو 

همچنین کالم  د.نع شومبا هم ج ،برف شود که سفیدی و سرما در ذات یک چیز مانند  

                                                            
این اصطالحات از علم  فلسفه و کالم است که شخص با خواندن آن به جای درک مسئله بدتر گیج  -1

ه و تضائف. فقط به ذکر این  لک  خواهد شد. این اصطالحات عبارتند از: تناقض، تضاد، عدم و م 
 م(ها در متن آمده است.)مترجکنیم؛ چرا که مختصری از آناصطالحات بسنده می
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در آن  واحد شود یک شخص در ولی می ؛اندو نشستن در ذات خود با یکدیگر متفاوت
  حالت نشسته سخن گوید.

به دعوت ی آنان و بین و مقابله با توطئه انطور نسبت بین  جهاد با دشمنهمین 
-می که چنانپس بندی و آموزش آن به مردم، از همین قبیل است. فروع دینی و پای

رم   شود گونه که عقاًل میسرد هم باشد، و نیز همانمثل برف، سفید رنگ  شود یک ج 
، باشد شیرین و سیاه رنگ ،نشسته در حال سخن گفتن باشد، و یک خرما یک انسان  
دین روبرو شده و با آنان وارد کارزار  با دشمنان   هم به فروعات ک  س  َم ت  شود م  عقاًل می

-پس به حکم عقل، شخصی که متعهد به اوامر إالهی و اجتناب نواهی اوست می شود.

این امر بسیار روشن و اثبات  که چنانمشغول باشد؛  تواند با جهاد با دشمنان الله
و تابعین که به  و اصحاب از رسول الله جریانی چنین  تاریخ هم  .1شده است

  .به یاد دارد، را اندنیکی از ایشان پیروی کرده

نذ ﴿ :ی الله یل کتاب الله و سنت، مانند این فرمودهه دالاما با نگاهی ب   َوََلَنُۡصَ
 ُ هُ  ٱّللذ  و: ،دهد( اری مییند، ک اری مییه او را کسی کبه  الله)و قطعًا  [40]الحج:  ﴾ۥٓۚٗ َمن يَنُۡصُ

﴿ ْ وا َ إِن تَنُۡصُ ، و دیگر ند(ک تان مییارید ینکاری ی)اگر الله را  [7]محمد:  ﴾يَنُۡصُۡفمۡ  ٱّللذ
بندی به شعایر اسالمی و میان نصرت و میان تمسک و پای یابیم، نسبت  نصوص در می

 چرا که تمسک به دین ملزوم   بین ملزوم و الزم آن است. مانند نسبت   اللهیاری 
که آیات به چان آید.الزم می اللهبه این معنا که یاری کردن بر  نصرت و یاری است.

اند که ارتباط این باور چنین به مردم وانمود کرده اما مخالفین   این مسئله تصریح دارد.
به خاطر  آقایانو  است. همبا  نقیض و متضاد   میان دو چیز   مانند منافات   ،الزم و ملزوم

گاهی در بازتاب این کار نفرتی است که  دارند. مخافین اعتمادبه  ،سادگی و عدم آ
فروع سخن گوید، گمان این که شنیدند کسی در به محض آید. دلشان به وجود می

و واضح و روشن است که، از کوزه  نماید.ها جهاد را باطل میوی با این حرف دکننمی
 .2ت. و وقتی چوب کج باشد هرگز سایه راست نخواهد شدهمان برون تراود که در اوس

                                                            
گیر رود با این روش الله متعال پیروزی و تأیید را نصیب گرداند و دشمنان را زمینبلکه امید می -1

 کند . چرا که این رویکرد آمیخته به پروای إالهی است.
 رود دیوار کج. مترجم تا ثریا می   این است. خشت اول گر نهاد معمار کج معادل فارسی آن، -2
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د آنان که صاحبان عزم و اراده و مقی   بر کول  ی بر پا نخواهد شد مگر، دولت اسالم 
ی س  تأکنند. با می بر خود اجرا اً و باطن اً را ظاهراحکام و آن  به تمام احکام شرع هستند.

َ إِنذ ﴿ فرماید:که می به قول الله نُفِسِهۡمۗۡ  ٱّللذ
َ
ْ َما بِأ وا ُ ِ َٰ ُيَغري  ُ َما بَِقۡوم  َحِتذ ِ  ﴾ََل ُيَغري 

چه را در خودشان که آنان آندهد مگر آن الله سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی) [11]الرعد: 
 .(د!است تغییر دهن

اسالم به تمام شرایع  سربازان   و تعهد   ی پایبندیدولت اسالمی فقط و فقط ثمره
بر سر هیچ یک از احکام دینی با اسالم چانه  مسلمان و امین گردعوت است.شان یندی

زند که چیزی از آن را بکاهد، بلکه تنها تمام آن احکام را به خاطر ادای امانت نمی
  سرافکنده نباشد. اللهکند تا در مقابل حفظ می

منکراتی که متعلق به خواهشات نفسانی است از  جای هیچ شکی نیست که انکار   
مان با اختیار حال که خود نباشد.آن ترین کارهاست. البته اگر مانعی برای تغییر آسان

ما را یاد  کنیم، چگونه دیگران را از آن باز داریم؟ اللهکامل در این کار تساهل می
و نهی از منکر نهفته است. ن امت در امر به معروف یکی ایشود که تنها خیرو نآور می

ِ ﴿ فرماید:می ُمُروَن ب
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنذاِس تَأ

ُ
ة  أ مذ
ُ
 ﴾ٱلُۡمنَكرِ َوَتۡنَهۡوَن َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف ُكنُتۡم َخرۡيَ أ

ده یار پسندکد: به یا دار شدهیه برای مردم پدکد ین امتی هستیشما بهتر) [110]آل عمران: 
و گفته است سبب ناتوانی و ناکارآمدی  .(دیدار یار ناپسند بازمکد، و از یده فرمان می

-کنند. میجامعه این است که هم دیگر را به نهی از منکر و امر به معروف، وصیت نمی

ِينَ لُعَِن ﴿ فرماید: َٰ لَِساِن َداوُ  ٱَّلذ َٰٓءِيَل لََعَ َٰلَِ   ٱبۡنِ وَِعيَِس  ۥدَ َفَفُرواْ ِمۢن بَِِنٓ إِۡسَر َٰ َمۡرَيَمۚٗ 
ْ َيۡعَتُدونَ  ََكنُوا ْ وذ ۚٗ َۡلِۡئَس َما ََكنُواْ  ٧٨بَِما َعَصوا نَكرٖ َفَعلُوهُ  ََل يَتََناَهۡوَن َعن مُّ

ْ ََكنُوا
دند، به زبان داوود یفر ورزکه کل، آنان یان فرزندان اسرائیاز م) [79-78]المائدة:  ﴾٧٩َيۡفَعلُونَ 

ده و تجاوز یان ورزیه عصکن به خاطر آن بود یرفتند. ام مورد لعنت قرار گیسی بن مریو ع
داشتند. راستی، چه بد  گر را بازنمییدیکشدند،  ب میکه آن را مرتکار زشتی ک. از ردندک می

مبادا که اگر همانند آنان کنیم،  ما را تهدید نموده است رسول .(ردندک بود آنچه می
هر کس که بخشی از دین االهی  الله !گیر ما هم بشودچه بر سر آنان آمد گریبانآن

ْ بِهِ ﴿ فرماید:را نابود کرده است، مجازات نموده است. می ُِروا ا ُذك  ِمذ ا م  ْ َحظ ا  ۦفَنَُسوا
ۡغَرۡيَنا بَۡيَنُهُم 

َ
[ بخشی از آنچه را  و]لی) [14]المائدة:  ﴾ٱۡلقَِيََٰمةِ  إََِلَٰ يَۡوِم  ٱۡۡلَۡغَضآءَ وَ  ٱۡلَعَداَوةَ فَأ

نه کیانشان دشمنی و یامت می[ تا روز ق ردند، و ما ]همکبدان اندرز داده شده بودند فراموش 
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ی پراکندگی و تقسسیم شدن ما را به خروجی از فتنه و رسول الله .(میندکاف
إنه من يعش منكم فسَيى اختالفا كثَيا ف»گویند: می ایشانکند. رهنمون می
سنيت وسنة اْللفاء الراشدين املهديي عضوا عليها بانلواجذ وإياكم فعليكم ب

زنده از شما که هر کس : )«انلار و ُك ضاللة يف وُمدثات األمور فإن ُك بدعة ضاللة
 ید، بر شماست که از سنت من و خلفایخواهد د یادیاختالفات ز یبماند، به زود

و بر شماست که از امور  بند باشید؛محکم بدان پاید و یکن یرویافته پیراه  ن  یراشد
 .1(و هر گمراهی در آتش اندیها، گمراه د، چرا که تمام بدعتیکن یدا دورینوپ

از  کالتشوند، راه زدودن این مشلذا هر گاه مسلمانان دچار گرفتاری و مشکلی می 
 هاست.ها و بیزاری و دوری جستن از بدعتو تمسک بیشتر به سنت بندیایشان، پای

 .2هابس با اهل بدعت و بازداشتن داعیان از سنتآتش نه

 فاسد  قیاس  

فریبند، این سخن آنان است: مثال های فاسد عقلی که با آن مردم را میاز قیاس 
را محاصره  کنند، در حالی که دشمنان ماآنان که در مورد مسایل فرعی صحبت می

شخصی دیگر با امواج گالویز  ، مثال شخصی است که بر ساحل ایستاده است واندکرده
کند و هر لحظه عنقریب است که غرق شود و او انگشتری است و دست و پنجه نرم می

که زندگی بدون توجه به اینآن که در ساحل ایستاده است  ی هم در انگشت دارد؛الیط
الیی آورد هان! پوشیدن انگشتر طفریاد بر میمیرد، آن بیچاره در خطر است و دارد می

 است. حرام
 در جواب باید گفت: 

اصلی که بر آن  که اصاًل مثل هم نیستند. کنیدشما فرعی را بر اصل قیاس می 
-اکبر که باعث مرگ می شود، حالت ضرورت است. لذا بدون شک دفع ضرر  قیاس می

 م است.مقد   که همان پوشیدن انگشتر طالیی باشد، ،اصغر یا کوچک شود بر منَکر  
گر دشمن بر ما هجوم آورد، همگی برای رویارویی با او بیرون خواهیم طور هم اهمین

                                                            
ماجه وابن حبان. شیخ آلبانی: هم در سلسله صحیحه آن را صحیح دانسته  ابوداود، ترمذی، ابن -1

 است.
 . شیخ محمد بن اسماعیل.128 – 124أدلة تحریم حلق اللحیة: ص  -2
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اما  اهمیت دارد. ،اکبر یا بزرگ جا منکر  بدون توجه به اختالفات فرعی. زیرا در این شد.
که همان وضعیت جوامع کنونی ما است و شما آن را قیاس کردید، بدون شک در  ،فرع

ها و ادیان از بین رفته و کشت و کشور ما کمتر از حالت ضرورتی است که در آن جان
و مسلمانان به صورت عمومی با پیرمردان و زنان برای  نابود گردد هازراعت و نسل

شد یا حد اقل خواهد رد  بنده ی اول این سخن  در وهلهالبته جهاد خارج شوند و ... . 
برایش  از حقیقت زندگی معترضینگیرد؛ لیکن بنده اش مورد سوء ظن قرار میگوینده
زندگی شما مثل زندگی شخصی است که خود را  قیقت  آیا ح گویم:می .آورممیدلیل 

تا شخصی که با امواج دست وپنجه نرم  ؛کندبه آب انداخته و به هیچ چیز اعتنایی نمی
و آیا این حقیقت  قومی است که  کند و نزدیک است غرق شود را، نجات دهد؟می

گونه پس چرا این خواند؟هشدار دهنده نزدشان آمده و آنان را به جهاد عمومی فرا می
 و ضروری و بلکه غیر ضروریدارید که در آن از وسایل و امکانات یکنواختی زندگی 

و  کردهجویی خورید و در بسترها کاممیوه می شوید؟مند میلذت برده و بهرهینی تزئ
کند و شما هم به هیچ کس به شما اعتراضی نمیلولید؟ ها میها و پارکگاهجدر تفر  

شود! مسلمانان در اسالم از ریشه تهدید می»گیرید که بگویید: دیگران خرده نمی
ستانید ها کام میخورید بر بسترگاه شما میوه مینشوند! آدینشان مورد ستم واقع می

شوید؟ راه سنت می پس چرا سد   ؟!«دکنیهواخوری می ،ها و جزایرها و پارساحلدر و 
 یهای عقلی نادرستساختن چنین قیاس ایهاتان را برزنید؟ و عقلها میبرایش مثال

ارزش دنیا شما از این موارد بیدر نزد  آیا سنت رسول الله اندازید؟به زحمت می
راه شدن  شما را از این سد   آیا این سخن امیر المؤمنین عمرتر است؟ ارزش بی هم

 و نظر خویش بگذارید سنت به راهش ادامه دهد، با سلیقه»دارد که گفت: باز نمی
  .«جلویش را نگیرید

رفتار کنید، آنان به اهل سنت به نیکی »گوید: که می چنین سخن سفیانهم 
حق سنت و آنان که به نا تان را در جنگ با معاندین  . و چرا نیروی«اندکسغریب و بی
 کنید؟کنند، صرف نمیها دفاع میاز بدعت

راست و  ،شما های نادرست  اند که از قیاسمان مثالی زدهبرای رسول الله 
ِ َوالُمْدِهِن ِفيَها َكَمثَِل قَْوٍم »فرماید: جا که میتر است؛ آندرست َمثَُل الَقائِِم ىلَعَ ُحُدوِد اَّللَّ

ْسَفلََها، فَََكَن 
َ
َصاَب َبْعُضُهْم أ

َ
ْعاَلَها، َوأ

َ
َصاَب َبْعُضُهْم أ

َ
اْستََهُموا ىلَعَ َسِفينٍَة يِف اَْلْحِر فَأ
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ْسَفِلَها يَْصَعُدوَن فَيَْستَُقوَن الَماَء َفيَُص 
َ
يَن يِف أ ِ يَن يِف اذلَّ ِ ْعاَلَها َفَقاَل اذلَّ

َ
يَن يِف أ ِ بُّوَن ىلَعَ اذلَّ

ْسَفِلهَ 
َ
إِنَّا َننُْقبَُها ِمْن أ

ْسَفِلَها: فَ
َ
يَن يِف أ ِ ْعاَلَها: ََّل نََدُعُكْم تَْصَعُدوَن َفتُؤُْذوَننَا، َفَقاَل اذلَّ

َ
ا أ

يِْديِهْم َفَمنَُعوُهْم ََنَوْ 
َ
َخُذوا ىلَعَ أ

َ
إِْن أ

يًعافَنَْستَِِق، فَ يًعا َوإِْن تََرُكوُهْم َغِرقُوا َْجِ : )مثال «ا َْجِ
که به اوامر او التزام ندارد به  یبند است و کسیپا االهیکه به اوامر و دستورات  یکس

و باال در  ی، تعدادکنندقرعه کشی می ایدرکشتی در  شباهت دارند که در یگروه
روند و  یم قرار دارند باال ین کشتییکه پا انرند، آنیگیقرار م یکشتن ییپادر  یتعداد
ند: اجازه یگویقرار دارند م یکشت یآن گروه که در باالطلبند، یمآب  ،دنینوش یبرا
ی در طبقهند: یگویم (هم ینییگروه پا)د، یت کنید و ما را اذییایم شما باال بیده ینم

، اگر اذیت نکنیم ها رابرداریم( و باالییآب )از دریا م و یکن ی ایجادسوراخخودمان 
شان را بگیرند، ؛ و اگر دستشوندیغرق م یهمگ شان را نگیرند،و تصمیم هاآن یجلو

در نتیجه سکوت در مورد منکرات خواه در فروع  .1(یابندنجات می ، همگیخود و آنان
مجازات و عقوبات عمومی نزول  باشد یا اصول، ظاهری باشد یا باطنی، سببی از اسباب  

  .2باشدمی
د؛ مهم این است که قلب ها بستگی دارکنند: اعمال به نیتبرخی اعتراض می 

د، و اگر فاسد شد، کل جسم شواصالح شود؛ اگر قلب اصالح شد تمام جسم اصالح می
توجهی و رها کردن  بی الم و درست باشد،قلب س مادامی که نیت   پس شود.د میسفا

ها و نتارکان و واجبات است، ترک سبندی به مهم پای ساز نیست.ظاهر مشکل
 مستحبات اشکالی ندارد.

 جواب: 
 دارای دو شرط است:  ،مورد قبول عمل صالح  

در نتیجه عمل  که نخست: یکی همان که شما فرمودید؛ نیت صحیح و قلب سالم. 
چیزی  و توجه به او در قلب هم جز هدف االهی انسان ریا و نفاق نخواهد شد.

عمل انسان، از نیت سوء و فساد قلبی در امان ماند، و بنده درعملش  اگر نخواهد بود.
  اخالص داشت و به دنبال رضایت االهی بود، شرط اول  قبولی عبادت، یافت شده است.

                                                            

 .. احمد و ترمذی از حدیث تعمان بن بشیر2493بخاری/  -1
 .129 – 128همان. ص  -2
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 روش رسول الله و با سنت و باشد. الله شرع   در راستایدوم: عمل باید  
خواهد با و گر نه بدعت در دین محسوب شده و گویا می نی داشته باشد.اخوهم نیز،

 ب نجسته است. با آن تقر   مب جوید، که نبی اکرتقر   اللهچیزی به 
 هر کس: )«من عِمل عماًل ليس عليه أمرنا، فهو رد  »فرماید: می پیامبر اسالم 

 ایم، عملش مردود است(.کاری کند که ما بدان دستور نداده
راند. و بخش دوم، از اصالح درون و نیت و سالمت قلب سخن میبخش اول، از 

  دارد.اصالح ظاهر که با شرع در توافق است و در مسیر احکامش گام بر می
پس میان عقیده و عبادت، معامله و سلوک، واجب و مستحب و گفتار و کردار فرقی 

  نیست.

ۚٗ ﴿ دارد:جا چنین بیان میاین دو شرط را یک الله ۡحَسُن َعَمٗلا
َ
يُُّكۡم أ

َ
 ﴾َِلَۡبلَُوُكۡم أ

تر و صلبه خا «أحسن» در این آیه .(نیکوکارترید یکتا شما را بیازماید که کدام) [2]الملك: 
  درست تر، تفسیر شده است.

و اگر موافق و برابر  ، مورد قبول نیست.1الص و درست نباشددر نتیجه اگر عمل خ
اخالص یعنی:  شود.نباشد، باز هم پذیرفته نمی ی اللهبا شرع باشد ولی خالصانه برا

 .انجام عمل فقط برای الله
-شود مگر، با پایبلکه هرگز قلب صالح و سالم و مملو از محبت و ترس االهی نمی 

دارد و از ها را دوست میآن اللهبندی و عمل به کارها و گفتار  ظاهری و باطنی که 
مات و شبه آن راضی است. اثر این گفتار -و کردار را بر اعضا و زبان نمایان کند، از محر 

 ب  ها اجتناب و دوری کرده و پارسایی و تقوا را پیشه نماید و از پیروی هوا و هوس و ح  
  دنیا دوری گزیند.

-صالح که با شرع دشمنی دارد و مخالفت می ی مؤمن  توان برای بندهنمیالبته  

گذارد و در باطن و ظاهر میان دستورات شرع فرق می، تابداز احکامش سر می ،ورزد
  .قلبی پاک تصور نمودنیست،  برمطیع و فرمان

اگر این را خوب درک کردیم، به وضوح خواهیم دانست که تقسیم دین به پوسته و  
داران معصیت و فساد  در زمین مغز، کاماًل تقسیمی نادرست است و راه را بر دوست

                                                            
 یعنی بر اساس سنت نباشد. مترجم -1



 231  های کلیدی منهج سلفی ویژگی

سن   به بهانه و ادعایان که آنبر ایم. کرده قطع
های شرعی مرتکب مخالفت، نیت ح 

  شوند.می
إن الل َّل ينظر إل صوركم و »فرمایند: می اض شود: رسول اللهراگر اعت 

تان ها و دارایی: )قطعًا الله به چهره«أموالكم و لكن ينظر إل قلوبكم و أعمالكم
حدیث ظاهر را شرط قبولی  .1کند(ها و کردارتان نظاره مینگرد، بلکه به دلنمی

 ندانسته است بلکه اصالح قلب و عمل را معیار قرار داده است.
 جواب: 

و  را بیان داشتیم. کمی پیشتر اهمیت سالمت قلب و اخالص عمل برای الله
نیز گفتیم برای صحت عمل، شرط دوم،  گفتیم این چیز شرط  صحت  عمل است.

 موافقت عمل با شرع است.
 چرا که نگفته است الله چه ما گفتیم در تضاد نیست.نتیجه این حدیث با آندر  

 شرط دانسته است. برای قبولی تنها قلب را معیار قرار داده است، بلکه عمل را هم
-سپس می این که شرط نخست  قبولی عمل. «ولكن ينظر إل قلوبكم»فرماید: می

لذا حدیث علیه شماست نه  این هم شرط دومی که ذکر کردیم. «و أعمالكم»فرماید: 
  به نفع شما.

ات    ی درک و فهم داعی نیست؟ نباید دعوت نشانه اگر گفته شود: مگر مراعات اولوی 
َهم کند؟ نباید اول به واجبات پرداخته و بعد به مستحبات؟ 

َ
هم  َفاأل

َ
ابتدا گناهان َاأل

را باید  تر استچه مهمآن تمام این موارد یعنی به خاطر مصلحت، بعد صغیره؟ ،کبیره
یا برای تر است چنین برای محقق نمودن کار معروف و نیکی که بزرگهم مقدم داشت.

حرفی را هم که ما زدیم مانند همین موضوع  عمل کرد. گونه اینتر باید دفع ضرر بزرگ
این یعنی و وضعیت مردم است. است. یعنی تقسیم دین به ظاهر و مغز، بر حسب 

 ها.ها و توجه به آنتمقدم دانستن اولوی  
تقدیم یک چیز بر چیز دیگر به معنای، رها نمودن دعوت برای امری دیگر  جواب: 

اولویت را در رأس کار قرار داد و سپس به مورد باید نیست. بلکه به این معنا است که 
 وضعیت  و ها به درک و فهم داعی اولویتم نمودن و تشخیص این مقد بعدی پرداخت.
  وابسته است.دعوت شونده 

                                                            
 مسلم. -1
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ترک  ی نفلی است.گرفتن روزهبه ادای نمازهای فوت شده مقدم بر مثاًل دستور  
 است. به تأخیر انداختن نماز تا آخر وقتاز  خواری مقدم بر نهی  بگساری و شرامی

  البته این در مورد نماز فرادا است نه جماعت.
ی اول، پرداختن و دعوت دادن به جریان دوم بندی به مسئلهلیکن با امتثال و پای 

  هم مانعی ندارد.
ل، باید دعوتی عمومی با به تناسباما دعوت   تمام  د.شجامعه به عنوان یک ک 

امل شود و نهی از تمام محرمات و مکروهات دینی را واجبات و مستحبات دینی را ش
ام این موارد از حقوق الینفک جامعه است. تا با این رویکرد، دین بیان تم دربرگیر باشد.

  به صورت کامل به مردم ابالغ شده و کاماًل در جامعه اجرایی گردد.
 ی شرعی و واجب کفایی است.تبلیغ و رساندن کامل  دین، هدف و خواسته 

: )از «أویع ِمَن الساِمعبَلِّغوا َعَنِّ و لَو آيَة فُربَّ مبلٍَّغ »خوانیم: در حدیث چنین می
 ها ابالغه به آنک یسانک بساچه  قول من )به مردم( ابالغ کنید، گر چه یک آیه باشد

-چنین در روایت صحیح میهم (.راتر باشندیآن داناتر و پذ یگردد از شنونده یم

 َسِمَع َمقالََّت َفبَلََغها َكما َسِمَعهارَحِ »خوانیم: 
ً
که سخنم نکند به آ : )الله رحم«َم الُل امرءأ

 د، ابالغ کرد(.نیشآن را گونه که د و همانیرا شن
و مغز دین که باید بدان ه دین به مسایل ظاهری که باید رها شپس میان تقسیم د 

تر بر دیگر مدعوت شده و تقدیم مسایل مه عمل شود، و میان دعوت تدریجی به شخص  
کند تا به تعالیم دینش و به این طریق او را تشویق می کند.یم تفکیک ایجادرا  مسایل

  و عمل کند و کارهای زشت و منکر را انکار نماید. ادهگوش فرا د
مالحظات زیادی وجود دارد که تقسیم بندی دین به پوسته و مغز باعث فساد آن  
 شود؛ از جمله: می
مه لِ إذا عَ  حبٍق  رجاًل هيبة انلاس أن يقوَل  نَّ عَ منَ َّل يَ »: ن رسول اللهنخست: سخ 

هرگز هیبت مردم باعث نشود اگر کسی چیزی را دانسته یا : )«ه أو سمعهدهِ أو شَ 
 .1(دکنبیان نآن را  شاهدش بوده یا شنیده است،

                                                            
ابن ماجه و احمد، با سند ضعیف. اما این روایت سندها و متابعات دیگری هم دارد که آن  ترمذی، -1

 .168نماید. سلسله صحیحه / را تقویت می
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گذارد. هر کس که مخالف شرع است، چه فرق نمی پوسته و مغز عموم  حدیث بین 
ب  دین، باید امر به معروف و نهی از منکر ش ودر مسایل ظاهری و چه در مغز  و  دهل 

  حق برایش بازگو شود.
-که مبادا مردم او را به تعصب، تنگ نظری و سختو اگر به خاطر ترس از این 

چه برای مردم ارزش، مخالفت با عرف جاری، خروج از آن بی گیری، توجه به چیزهای
انتقاد ناپذیری، متهم عدم گردانی، تساهل و رویشناخته شده و قابل پذیرش است، 

کند و نیز به خاطر دیگر کنند یا به خاط این که گفته نشود: او زمانه را درک نمی
سکوت کند، گناهکار است و  اعتباری ندارد، اللههای مشهور که نزد گیریخرده

  مجازات. مستحق  
که به افعال  خطاب الله»کنند: علماء حکم شرعی را چنین تعریف میدوم:  

گذارد یا دستور به ترک یا میبه انجام آن کار مکلفین مربوط است. که یا آنان را مختار 
ی نامند، در دایرهظاهر می وکه آقایان پوسته و اعمال دینی را «. دهدانجام کاری می

 با نگاه تحقیرآمیز، توان این احکام راحال چگونه می ی شرعی قرار دارد.گانهاحکام پنج
توان با گمان نادرست و بدون سند میان احکام و چگونه می پوسته و ظاهر دانست.

  مختلف شرع فرق قایل شد.
دین هستند. از آداب گرفته تا معامالت،  م: تمام جامعه نیازمند انجام تمام  سو 

ن هر کدام از کم کرد ت.اسمهم دعوت  اولویاتعبادات و عقاید. دعوت به این موارد از 
و آن رود که با ترک بیم آن میلذا  است. و ایمان مساوی با ناقص نمودن دین هااین

و انجام ندادن این موارد  دعوت به آن، پیوسته این فاکتور در جامعه مفقود بماند.عدم 
  .شود های آیندهمیراثی برای نسل

ُعْرَوًة ُعْرَوًة فلَُكََّما اْنتََقَضْت ُعْرَوٌة يَلُنَْقَضنَّ ُعَرى اْْلِْساَلِم » در حدیث آمده است: 
اَلة لُُهنَّ َنْقًضا احْلُْكُم َوآِخُرُهنَّ الصَّ وَّ

َ
آویزهای اسالم : )دست«تََشبََّث انلَّاُس بِالَّيِت تَِليَها َوأ

آویزند؛ ای بشکند، مردم خود را به دیگری میگیرهدست شکند. هر گاهدانه دانه می
 .1شکند حکومت)حاکمیت اسالمی( است و آخرینش نماز(آویزی که میلین دستاو

ی بزرگتر هااعتنایی به چیزبی توجی و کوتاهی به چیزی کوچک، منجر به بی -1
کند که به چرا که مداومت بر تفریط و کوتاهی، عادتی در انسان پدیدار می خواهد شد.

                                                            

 . صحیح. احمد، ابن حبان و حاکم از ابی امامه -1
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های شاخهبسیاری از  داند کهتمام امت خوب می گردد.سستی در کارها منتهی می
شود دوباره به آن دست و نمی اند.دور گشتهدین و احکام اسالم از حقیقت خویش 

ها عامل برپایی گیرهها و دستبعضی از این شاخه یافت و یا در موردش سخن گفت.
دعوت به سوی  ،گرآیا اگر دعوت در زمین هستند.ی دین و حمایت ریشه حکم الله

ترک کند، حکیمانه ی ناتوانی به بهانهرا  ی اسالمباقی مانده و احکام   آویزهادیگر دست
لیست پوسته و ظاهر دین  البته اکثر این موارد از منظر آنان در !؟و از روی ایمان است

  د! چنین کاری واقعًا عجیب است!قرار دار
هست به قادر به انجامش که چه را که آنکدام یک از این دو کار بهتر است؛ این 

تواند انجام دهد رها کرده و ؟ یا آنچه را نمیدتواند انجام دهد رها کنچه نمیخاطر آن
 د؟تواند عمل نمایچه میبه آن
، در بین سلف امت، اعم از دین به دو اصطالح مغز و پوسته تفکیک   اعتقاد   -2
-حریصآنان ست. و مشهور نیتابعین رحمهم الله و پیروان نیک آنان، ثابت  صحابه

 ی پیامبرمودهتا فر بودند. و باز آمدن از هر نهیی ترین مردمان در انجام هر دستور
: «بوهنِ م عنه فاجتَ كُ هيتُ م، و ما نَ عتُ طَ فأتوا منه ما استَ  كم بأمرٍ إذا أمرتُ »را محقق نمایند: 

)و چون شما را به کاری امر نمودم به قدر توان انجامش دهید و هر گاه از چیزی شما 
  باز داشتم، پس رهایش کنید(.را 

مسلمان تسلیم فرهنگ  ی نوپیدا، از زمانی پدیدار گشت که، عقل و خرد  این مقوله 
که قباًل  ییهارفت و تمام راهگرا  ناف مسلماناف و اکربی شد که اطیو تمدن غر

کار همان است بهترین روش و راه او بست.، بر را رساندمسلمان را به هدایت و حق می
بودند. روشی که با عقیده و شریعت  بندو پای های برتر اولیه بر آن استوارقرن که

  زیست.اسالمی می

 ت اسالمی منافات داردبا شمولیّ  کشورهاهای منتشر در چشم پوشی از بدعت

، سخن فهخرابندی به مبارزه با هر شمولیت و فراگیر بودن اسالمی یعنی پای
  با اسالم در تناقض است. ی کهبیهوده، شرک و کارهای زشت

  الم نسبت داده شود.ری که به اسوهر بدعت و نوآبا  مبارزهچنین هم
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ها چشم لذا شمولیت و فراگیر بودن اسالم به این معنا نیست که بر این مخالفت
زمان و مکانی  نازل شد، پاک بماند و در هر پویاگونه که تازه و دین همان ببندد تا

  دهد.اش را باز میوه
بر چنین قضایایی به اسم)مصلحت  دعوت ها در میدانبا کمال تأسف برخی از گروه 

  پوشند.چشم می ها(دست آوردن دلی )بهدعوت( یا به بهانه

  و معتقد بودند وحدت امت، مهمتر از اصالحات فهم  دین و عمل به آن است.
ت فرق میان )بدعت حقیقی( و )بدع ،ها و اصطالحاتی که ساختند از دیگر نام 
لی که انکار، و از دومی هم چشم بود. (فیااض شود؛ یا در آن فقط تنها به پوشی میاو 

  شود.نصیحت کردن و بیان مخالفت اکتفا می
چرا که شرع میان یک  شرعًا نادرست است. بیان خواهیم نمود، که چنان این کار 

 و هرگز شود.تفکیک قایل نمی ،شرع باشد ی که مخالفمبدعت و بدعتی دیگر، مادا
  ب جست.تقر   شود با عملی که خود بدعت است، به اللهنمی
 های منتشر در دنیاها باید از بسیاری بدعتچنین با جدا سازی میان بدعتهم 

ی پنج شنبه ی شعبان، یا در اولینب، نماز نیمهرغائ چشم پوشی نمود: مانند: نماز  
ی بیست و هفتم رجب، قرائت قرآن با صدای بلند قبور رفتن، روزهرجب به زیارت 
 اءت قرآن قبل از نماز جمعه و ...و قر در نماز صبح و عصر در مسجد میان اذان و اقامه

از جمله این  ی قبلی است.بدعت در اصل به معنای اختراع چیزی بدون نمونه 

َمََٰوَٰتِ بَِديُع ﴿ ی االهی:فرموده ۡروَ  ٱلسذ
َ
-هم .ها و زمین(آسمانی )پدید آورنده ﴾ِضٖۖ ٱۡۡل

َِن ﴿ چنین: امبران، نودرآمدی ی[ پ انیمن از ]م»)بگو:  [9]األحقاف:  ﴾ٱلرُُّسلِ َما ُكنُت بِۡدَعا م 
 برای بندگان رسالت آوردم. یعنی من اولین پیامبری نبودم که از جانب الله .نبودم(

 که انسانی به سان   پیامبرچرا که مردم از آمدن  بلکه پیامبران زیادی پیشگام من بودند.
  کردند.خودشان بود تعجب می

زمانی گویند فالنی بدعت نموده است، که قبل از وی کسی چنین کاری نکرده  
َّبدیعرَّها گویند: عرب باشد. َّأمر : یعنی چنان زیباست که قبل از آن چنین چیز هذا

  زیبایی یافت نشده است.
این اطالق  اند.بدعت نام نهاده ،که فاقد دلیل شرعی باشد را به همین منظور عملی

  ی آن را مبتدع گویند.دهندهتر است و انجاماز معنای لغوی خاص
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 تعریف و بیان بدعت

 با زیاده روی در عبادت  است و  شبیه دین که نوپیدا و خود ساختهبدعت: روشی 
 .دگردمیاجرا  الله

 .ترسیم گردد ،بر آن برای حرکت   راهی کهطریقه: 
 بر زبان پیامبرش اللهدین: عقاید و عبادات و معامالت و اخالقیاتی که 

  مشروع گردانده است.
شود از چه در امور دنیا اختراع مید شده است تا که آنطریقه یا راه، به دین مقی  

  گویند.چرا که به اختراعات مادی بدعت نمی تعریف ما بیرون گردد.
-در اصل  شریعت جایی نداشته است. با این قید هر آنکه  یآن چیزعنی: اختراع ی 

آید که بدعت است، از چه وابسته به دین است و در ابتدای امر چنین به ذهن می
مانند علم نحو، اصول فقه و دیگر علوم که در خدمت شرع  گردد.تعریف ما جدا می

لیکن چون در اصل  دین جایی شد، گر چه این علوم در صدر اسالم یافت نمی است.
  شود.دارد، بدعت نامیده نمی

مانند خاص شبیه روش شرعی است.  ،در صورت فقط بلکه ،بدعت نه در حقیقت 
و یا قیام اللیل در شعبان که روشی بدعت است  داریی شعبان برای روزهنمودن نیمه
زنده روزه و یا شبرای بها را هایی است که خود شریعت آن زها و شباما، شبیه رو

الحجة و یا برپا روزهای نخست ذیی عاشورا، همانند: روزه ؛اص نموده استداری خ
که  ساختهمبتدع چنین کاری را از خود  داشتن شب قدر در آخر ماه مبارک رمضان.

سنت بر او  اسمیا آن بدعت به  آن را شبیه سنت نماید، تا بتواند دیگران را بفریبد.
رعی ش عمل  افتد که شبیه چرا که انسان هرگز دنبال کاری نمی ست.پوشیده مانده ا

و  کنددفع نمیاز خود را زیرا با این بدعت سودی را جلب نکرده و زیانی  باشد.ن
از این رو مبتدع با اموری که به گمانش موافق  کنند.دیگران هم سخنش را اجابت نمی

به فالن شخص  کندمی شده ادعا شتابد. حتی اگربا شریعت است، به یاری بدعتش می
 کرده است. اقتدا ،کمال معروف است یان اهل  مدر گاهش جایکه 
الب غامور شرعی باشد، تا بتوان آن را  شکل  که بدعت هم تالش نمودباید حتمًا لذا  
-در قانونمبتدع باید که و باید با َبَرند و مارک دینی تولید و اختراع گردد و  نمود.

 شریعت باشد. گون  همانند و هم ،گذاری
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قید خواهد بگوید: این ( میبا این قید که بدعت)یعنی زیاده روی در عبادت  الله 
به  زیرا هدف از تشریع و وضع آن هم همین بوده است. معنا و مفهوم بدعت. تمام   یعنی

کار ود و به این مشغول عبادت بباید این دلیل که اصل در بدعت این است که پیوسته 
به این نتیجه او پروراند. یعنی مبتدع همین معنا را در سر می .نمودترغیب و تشویق 

نرسیده و برایش روشن نشده است که عبادات تعریف شده توسط  شریعت، برای انجام 
، به عنوان چه را که خود خواسته استکافی است. پس با عدم درک این مسئله هر آن

  نماید.یل میمردم تحم عبادت بر
چه در غالب پس هر آن ها در معنای بدعت داخل نیست.با این توضیح، عادت 

های دینی است و شبیه موارد مشروع است و به قصد ای جدید که از روشبرنامه
مانند: تصویب مالیات به مقدار مشخص و  شود.عبادت نباشد، بدعت نامیده نمی

ضرورت خاصی هم باعث چنین  زکات است. وجوب های معین شده که شبیه بهنسبت
  .1شودبدعت محسوب نمی ری نشده است. پس این چنین عملیکا

نوآوری شده باشد،  چه بعد از رسول اللهخالصه: بدعت از منظر شریعت به آن 
 جدید دین و شریعت محسوب شود. این چیز   عتبر،م نای انادرست یا شبهه لویأکه بر ت

اشد که خود را شبیه و همتای بمیگذار و پیرو هوای نفس خویش لذا مبتدع قانون
  ، صد در صد نکوهیده و مردود است.پس بدعت با این تعریف قرار داده است. الله
-باشد، حتی اگر مورد پسند و رضایتسنت در لغت به معنای طریقه و روش می 

یا سلف  رسول الله ؛ یعنی یاگیردشرعًا در مقابل بدعت قرار میو  د.شبخش هم نبا
و شامل تمام مستحبات، واجبات و اند  هاین روش را انجام داد صالح بعد از پیامبر

 باشد. مباحات می
 دانند، اصطالحیبدون تأکید می که آن را طلب و درخواست   ،تعریف فقها از سنت 

تفکیک میان سنت و فرض منظور آنان از این تعریف،  نامناسب وغیر منتظره است.
دانند. چرا که سنت اصل و یل اعتقادی میخرین هم سنت را خاص مسامتأ بوده است.

  کند.سنت را تهدید می اساس دین است و خطر بزرگی مخالف  

                                                            
بدعت اما اگر فاعل چنین کاری آن را مشروع بداند، و شرعًا مخالفت با آن را گناه بداند، قطعًا به  -1

 مبتال گشته است. )یاسر برهامی(.
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حَدَث »فرمودند:  روایت است: رسول الله در صحیحین از عایشه -1
َ
َمن أ

مِرنا هذا ما ليَس ِمنه َفُهَو رَد   يف
َ
چیزی را نوآورد که از دین : )هر کس در این دین ما «أ

 بدعت مردود است(. ننباشد، آ
: )کسی «من عِمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد»ت: در مسلم با این الفاظ آمده اس

  «.آن کار مردود استکاری کند که دستور ما بر آن نباشد، 
ی است بر مبتدعینی که   ین معتقدند از پیش  خود چیزی را در دروایت مسلم رد 
فقط  هاآنو  اندبوده آناناند که قبل از  اند. بلکه فاعل این کار کسانینیاورده پدید

مبتدع برای کار خویش روایت اول را به عنوان دلیل  پیروی کننده این کار بوده است.
های تمام نوآوری که در صحیح مسلم آمده است، ،دهد؛ لیکن با روایت دومارائه می

، حال چه خود شخص آن را هستندخارج  رسول اللهدینی که از دستور االهی و 
 است.  جواب داده شده آورده یا قبل از وی بوده است، رد شده و

-در یک سخنرانی به یارانش می گوید: رسول الله عرباض بن ساریه -2

وَُسنَِّة اْْلُلََفاِء َمْن يَِعْش ِمنُْكْم فََسََيَى اْخِتالَفاً َكِثًَيا، َفَعلَيُْكْم بُِسنَّيِت إنَّه فَ »فرماید: 
اِشِديَن الَْمْهِديِّيَ  إِنَّ َُُكَّ بِْدَعٍة  الرَّ

ُموِر، فَ
ُ
وا َعلَيَْها بِانلََّواِجِذ، َوإِيَّاُكْم َوُُمَْدثَاِت األ َعضُّ

برشماست د. یخواهد د یاری، اختالف بسزندگی سپری کنده ک از شما یسک: )«َضاَللَةٌ 
، و بند باشیدسخت پای روشن یابر ، پیروی کنید که از سنت من و خلفای هدایت شده

 .1(است یگمراه یهر بدعت چرا کهدارم، برحذر می نوآوری  دینیشما را از 
إذا خطب امَحرَّت َعيْناه وََعال َصْوتُُه  اكن رَُسوُل اللگوید: می جابر -3

اكمْ »واْشتَدَّ َغَضبُُه حَّت كأنُه ُمنذُر َجيٍْش َيُقوُل:  ا َبْعُد فإن  »ويقوُل: « َصب َحكم َوَمس  م 
َ
أ

مور ُُمَْدثَاتُها وُكَّ بدعٍة 
ُ
د وَْشَّ األ ِ وََخََي الَْهدي ُهَدى ُمم  َخَْيَ احلديث ِكتاُب اَّللَّ

د چشمانش قرمز شده و صدایش باال کرسخنرانی می رسول الله وقتی: )«َضاللةٌ 
-؛ میبود یورش یک لشکر ی  هشدار دهنده گرفت؛ گویاخشم میبه شدت رفت، و می

د که یاما بعد بدان» فرمود:یو مشود. میگاهان به شما حمله : بامدادان و شامفرمود

                                                            
 َحَسن است. ابوداود. -1
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ن امر، یمحمد است، و بدترن راه و روش، روش یاست؛ و بهترالله ن سخن کتاب یبهتر
  .1است یگمراه یبدعت است، و هر بدعت ییدایدا هستند، و هر نو پیامور نو پ
 د: اچه بر نکوهش بدعت و اهل بدعت داللت دآن
 شریعت به صورت کامل آمده است؛ دارای زیاد و کمی نیست:  -1

ۡتَمۡمُت َعَلۡيُكۡم نِۡعَمِِت  ٱَۡلَۡومَ ﴿ فرماید:می الله 
َ
ۡفَمۡلُت َلُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
أ

ۚٗ  ٱۡۡلِۡسَلَٰمَ َورَِضيُت لَُكُم  ا امل و نعمت خود را کتان ین شما را برای)امروز د [3]المائدة:  ﴾دِينا
-و در حدیث می .دم(ینی برگزیی[ آ دم، و اسالم را برای شما ]به عنوانیبر شما تمام گردان

ِ »خوانیم:  َمْن يَِعْش  ٌك تَركتُكم ىلع اْليضاِء يَللُها َكنَهارها و َّل يَزيُغ َعنها بَدی إَّل  هال
اِشِديَن الَْمْهِديِّيَ  بَعدی ِمنُْكمْ   فََسََيَى اْخِتالَفاً َكِثًَيا، َفَعلَيُْكْم بُِسنَّيِت وَُسنَِّة اْْلُلََفاِء الرَّ

وا َعلَيَْها بِانلََّواِجِذ، ِمن بَعدی إِنَّ َُُكَّ بِْدَعٍة َضاَللَةٌ ، َعضُّ
ُموِر، فَ

ُ
: «َوإِيَّاُكْم َوُُمَْدثَاِت األ

بعد از باشد؛ و آن بسان روزش می شما را بر چنان حالت روشنی ترک کردم که شب)
زندگی سپری  هک از شما یسکرا یزتابد. هالک شده از آن روی بر نمی جز انسان  من 
ی ماست که از سنت من و خلفای هدایت شدهبرشد. یخواهد د یاری، اختالف بسکند

 نوآوری  دینی، و شما را از بند باشیدسخت پای روشن یابر ، بعد از من پیروی کنید
 .2(است یگمراه یهر بدعت چرا کهدارم، برحذر می

به امت مفصاًل مند است را، چه از امور دین که انسان بدان نیازهر آن پیامبر 
که ما را چیزی نیست که ما را به بهشت نزدیک کند، مگر این خویش بیان داشته است.
نیز خبر دارد، چه از آتش دور میهر آنبه . و بدون استثنا ما را به آن دستور داده است

  رهنمون کرده است.است و با قواعد کلی اجمااًل ما را به امور دنیا  داده
ی را در شریعت امورحال که جریان واضح و روشن شد، گویا انسان مبتدعی که  

 .«شریعت کامل نشده است»: 3گویدداند، مییا مستحب می باضافه کرده و آن را واج
-چرا که اگر او در تمام ابعاد معتقد به تکامل دین بود، چنین بدعتی را به وجود نمی

  آورد.

                                                            
 مسلم. -1
 حدیث عرباض بن ساریه. قبال گذشت.  -2
 گوید.با زبان حالش چنین می -3
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هر کس در دین بدعتی به وجود آورد »گوید: می از این رو است که امام احمد 
 الله. زیرا «در رسالت خیانت کرده است پنداشته محمدو آن را نیک پندارد، 

ۡفَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكمۡ  ٱَۡلَۡومَ ﴿ فرماید:می
َ
 . تان کامل نمودم()امروز دینتان را برای ﴾أ

 مبتدع، مخالف و دشمنی لجوج علیه شریعت است:   -2
ه پیمایند را معین نموده َر  ،باید بر آن هایی را که بندگان اللهاسالم راهشریعت  
-داند و ما نمیمی زیرا الله ها است.نمودن این راهعوضبدترین بدی و شرارت  است.

که را  چیزهاییتمام های دیگری را هم یاد دارد و حال مبتدع گمان دارد راه دانیم.
معین صد در صدی  ،است چه را تعیین نمودهو هر آن .بر شمرده کامل نیستشریعت 
بلکه گاهًا  .داند، انسان  بدعتی هم میداندطور که صاحب شرع مییعنی همان نیست.

  داند!!!رسد که از شارع هم بیشتر میبا یک بررسی سرسری به این نتیجه می
 بدعت، در حقیقت پیروی از هوای نفس است:   -3
هوا و شهوت و پیمای شریعت نیست، بدون شک به دنبال جو و رهوقتی عقل ره 
-می الله و پیروی از خواهشات نفس، گمراهی آشکاری است. افتاده است سهو

ِۚٗ َفُيِضلذَ  َعن َسبِيِل  ٱلَۡهَوىَٰ َوََل تَتذبِِع ﴿ فرماید: ِينَ إِنذ  ٱّللذ ِ يَِضلُّوَن َعن َسبِيِل  ٱَّلذ لَُهۡم  ٱّللذ
ه تو را کن کروی می)و زنهار از هوس پ [26]ص:  ﴾٢٦ٱۡۡلَِسابِ َعَذاٞب َشِديُدۢ بَِما نَُسواْ يَۡوَم 

ه روز کآن خاطرروند، به  به در می اللهه از راه کسانی کقت یند. در حقکاز راه الله به در 

 تُِطۡع َمۡن َوََل ﴿ و فرموده است: .(اند عذابی سخت خواهند داشت! ردهکش حساب را فرامو
ۡغَفۡلَنا قَۡلَبهُ 

َ
ۡمُرهُ  ٱتذَبعَ َعن ذِۡكرِنَا وَ  ۥأ

َ
َُٰه َوََكَن أ ا ۥَهَوى ه کس کو از آن ) [28]الكهف:  ﴾٢٨فُُرطا

ارش بر ک[  رده و ]اساسکروی یم و از هوس خود پیا اد خود غافل ساختهیقلبش را از 
به پیروی از قرآن و یا هوس و شهوت  ،لذا جریان بندگی .(نکروی است، اطاعت م ادهیز

ِن ﴿ است: فرمودهمعبود یکتا  است.منحصر  َضلُّ ِممذ
َ
َِن  ٱتذَبعَ َوَمۡن أ ى م  َُٰه بَِغرۡيِ ُهدا َهَوى

 ِٗۚ َ إِنذ  ٱّللذ َٰلِِمۡيَ  ٱۡلَقۡومَ ََل َيۡهِدي  ٱّللذ ی یراهنما ه بیکتر از آن )و گمراه [50]القصص:  ﴾٥٠ٱلظذ
در  .ند(ک ی نمییمردم ستمگر را راهنما اللهد یترد ؟ بیستکیند، کروی یاز هوسش پ الله

آن را آورده است، پیروی نکند، کسی از  نتیجه کسی که از هدایت االهی که پیامبر
این است وضعیت انسان مبتدع. چرا که او بدون  ؛پناه بر الله تر نیست.او گمراه

-شنوی کرده است. لذا او گمراهکه شریعت است، از هوس خویش حرف ،هدایت االهی
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کند هدایت شده و پیرو شریعت جاست که گمان میترین  مردمان است. جالب این
  است.
 تر است: بدعت از گناه و معصیت خطرناک  -4
گم انسان ره ی مقابل هدایت است.راهی در نقطهو گم نوآوری گمراهی است 
 گری نیست که او را ره بنماید.ماند و هدایتی بر او پوشیده میجریان شرع ،کرده

  شود.راه گفته نمیلیکن گناه و معصیت خطا است و به خطاکار، گم
قط به فکار معلوم است که ضرر انسان  گناه»در الجواب الکافی گوید:  ابن قیم 

دین دچار فتنه و  مبتدع در اصل   ها.گردد. اما ضرر مبتدع بر تمام انسانمیخودش بر
قرار گرفته و  مبتدع بر سر راه الله یش.خودر شهوت  ،کارشود، ولی گناهامتحان می

به  آن که مبتالی کار چنین نیست.که معصیتدارد. حال آنمردم را از آن باز می
کار چنین اما گناه ،کندآورده است را نقض می چه رسول الله، هر آنبدعت است

ند بندد و گناهاهل بدعت راه آخرت را بر مردم می کند.نمی کار به سبب گناهش ک 
  .«کندحرکت می

کسی که  تر بود.به همین منظور بدعت از منظر شیطان نسبت به گناه محبوب 
افتد انسان مبتدع اش وجود دارد؛ در حالی که کمتر اتفاق میکند، امید توبهگناه می
-او را به گمراهی باشد. مگر این که اللهزیرا او معتقد است که برحق می د.توبه کن

گاه کند و توبه نماید. کاری ولی هر گناه ت،کار اسدر نتیجه هر مبتدعی گناه اش آ
  مبتدع نیست.

 بدعت و سکوت بر آن:  از مفاسد  تأیید  
 گردد.سکوت بر بدعت، منجر به فساد عبادی می -1
  کنند که این بدعت صحیح و درست است.کرده و باور میمردم به آن اعتماد  -2
  های مبتدع.و نیز یاری نمودن انسانی گمراه کردن مردم به وسیله -3
ی  ،. چرا که آقایاندروغ بستن بر رسول الله -4 بدعت را دستور شرعی تلق 

 ها است.گویند: این هم یکی از سنتکنند. تا جایی که بعضی از ایشان میمی
ی کسانی و در زمره اندازدالناس را در ورطه میعاملی است که عواماین همان 

داً »فرماید: در موردشان می گرداند که رسول اللهمی َّ متََعمِّ َمن َكذب ىلَعَ
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: )هر کس عمدًا برمن دروغ بندد، جای خود را در «فَليَتَبوَّأ َمقَعَده ِمَن انلَّار
 ا گرداند(.جهنم مهی  

-قضیه سکوت کنند و در تأیید آن برآیند، چنین برداشت میاگر علما در این  -5

بر رسول به زبان حال، ر سنت است. و این کار یعنی وشود که عمل مذک
 .دروغ بستن الله

-بندی به سنت فرا میمبتدع را به ترک بدعت و پای لذا شاهد آنیم که وقتی عوام   

کردند و علما سکوت نمی آورند که اگر این کار)بدعت( سنت نبودخوانی، دلیل می
  نمودند.نادرستی آن را برای مردم بیان می

 کنندسلف صالح بدعت را نکوهش می

آنان اعتراض نکنید،  وآوری  نمردم در مورد  بهگوید: امروزه می هشام بن عمرو 
  شناسند.از سنت در مورد آنان بپرسید، زیرا سنت را نمی که جوابی برایش دارند.

  اند، شما هم انجامش ندهید. نکرده هر کاری را که صحابه گوید: حذیفه
 بدعت است.  اللهمنفورترین عمل نزد روایت است:  از ابن عباس

چرا که از  تر است.گوید: بدعت در نزد ابلیس از معصیت محبوب وریثسفیان 
  شود.بدعت توبه نمی از توان توبه نمود ولیمعصیت می

مبتدع در لیست توبه کنندگان قرار گیرد. زیرا عمل زشتش رود یعنی امید نمی 
ما دامی که آن را نیک پندارد، ؛ لذا انگاردبرایش زیبا جلوه کرده است و آن را نیک می

ی توبه این است که شخص به این نتیجه برسد که عمل زیرا الزمه. کنداز آن توبه نمی
  آید.مذکور، بدعت است، تا از آن توبه کرده و باز 

کند که عبدالله بن مسعود شنید، گروهی در دارمی با سند صحیح روایت می 
در وسط  گویند.میی که در دست دارند، تسبیح هایریزهاند و با سنگمسجد حلقه زده

د و فالن قدر الله حان الله بگوییقدر سبگوید: اینحلقه َمردی نشسته و به دیگران می
؟ گفتند: ای ابو عبدالله کنیدن چه کاریست که میاینزدشان رفت و گفت:  اکبر.

 شماریم.الله اکبرها را با آن میال الله و اله اال  ،هایی است که سبحان اللهسنگریزه
تان چیزی نابود هایدهم از نیکیهای خویش را برشمارید؛ قول میدیگفت: ب 
برتان هستند. هنوز ی پیام. اینان صحابهامت محمد وی بر شما ای شود.نمی
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هایش نشکسته است. قسم به ظرفلباس اوست هنوز کهنه نشده است و این  فراوانند.
هستید، یا  ذاتی که جانم در دست اوست، یا شما بر دینی بهتر از دین محمد

گفتند: ای ابو عبدالله، به الله قسم که قصدمان  ی گمراهی هستید.گشایندگان دروازه
 یابند.اند و بدان دست نمیچه بسا افرادی که خواهان خیرگفت:  فقط خیر بوده است.

 تجاوز انند و از گلوی آنانخومی برایمان حدیث گفت که، گروهی قرآن رسول الله
روای گوید: دیدم اکثر  دانم شاید بیشترتان از آنان باشید.به الله سوگند نمی د.کننمی

  جنگند.آنان در روز نهروان به همراه خوارج با ما می
 جنگیدند.می یعنی آنان در صف خوارج علیه صحابه

 : انواع بدعت

گاهًا در مورد  گردد.بدعت بر حسب مخالفتش با شریعت به انواع متعدد تقسیم می 
های آن با معین و بنابر زیرشاخههای های و مکانبنا بر زمان عقیده و احکام است؛ و

  اند.شرع در مخالفت
 آید: هایی که با انجام نشدن پدید میگیرد و بدعتهایی که صورت میبدعت

آن را  که با ترک برخی کارها که رسول اللهبه گمان این انسان گاهی اوقات 
های خوراکیمانند این که بسیاری از صوفیان  .شوداند، مرتکب بدعت میانجام داده

-کنند. یا با ترک کارهای مباح و حالل خویش را میپاکیزه را ترک کرده و استفاده نمی

  کنند.آزارند و به این روش الله را عبادت می

َها ﴿ فرماید:می الله  يُّ
َ
أ ِينَ َيَٰٓ َحلذ  ٱَّلذ

َ
َِٰت َمآ أ َٰ ِ ْ َطي  ُِموا ْ ََل ُُتَر  ُ َءاَمُنوا لَُكۡم َوََل  ٱّللذ

ْۚٗ إِنذ  َ َتۡعَتُدٓوا د، یا مان آوردهیه اکسانی کای ) [87]المائدة:  ﴾٨٧ٱلُۡمۡعَتِدينَ ََل ُُيِبُّ  ٱّللذ
د و از حد  یرده، حرام مشمارک[ شما حالل  برای ]استفاده اللهه کای را  زهکیزهای پایچ

 .(دارد از حدگذرندگان را دوست نمی اللهه کد، یمگذر
و  کند.حاللش نموده است، نهی می اللهچه از حرام قرار دادن آن ی فوقیهآ 

  آن را دوست ندارد. شود که این کار یعنی تجاوزی که اللهچنین برداشت می
ها را بر خود حرام خواستند انواع حالل خوانیم: برخی از صحابهدر حدیث می 

یکی خواب شب را بر خود حرام نموده و دیگری خوردن در روز را و سومی  نمایند.
رسید و فرمود:  خبر به رسول الله تناول گوشت و شخصی هم ازدواج با زنان را.
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لكَن أصوم و أفطر و أنام و أقوم و آكل اللحم و ما بال أقوام يقول أحدهم كذا و كذا؟ »
از آنان  یکه یکچه شده است برخی را : )«النساء فمن رغب عن سنيت فليس من أتزوج

-خوابم و بیدار میخورم، میگیرم و می؟ من خودم روزه میگویدچنین و چنان می

کنم؛ هر کس از روش من روی برتابد از من ها ازدواج می خورم و با زنمانم، گوشت می
 .1(نیست
و  نداده است. انجامش آید که نبی اکرمگاهًا هم بدعت با انجام کاری پدید می 

  تقرب جوید. ثابت نیست، به الله خواهد با عباداتی که از پیامبریا طرف می
که چنین کنند؛ حال آنمثاًل شب یا روزی را برای نماز یا شب زنده داری خاص می 

  ثابت نیست. عملی از رسول الله
 که نبی کنند؛ با اینیا روزهای معینی را برای بازدید از قبرستان تعیین می

  اند.چنین نکرده
 و یا جلب خیر و منفت در تمام این موارد مرتکب بدعت، به گمان تقرب به الله 

 .کندچنین میبه خویش یا مسلمانان 

 های اعتقادی و عملی: بدعت

باشد. البته نه بنابر  چه بر خالف رسالت رسول اللهاعتقادی: اعتقاد به آن
بلکه بر اثر نوعی شبهه ممکن است چنین چیزی دشمنی و لجاجت علیه شریعت؛ 

  روافض و صوفیان در مورد اهل بیت و أولیاء و بزرگان. صورت گیرد. همانند افراط  
زیارت و بازدید از های تشییع جنازه و بدعت عملی: مانند ذکر گفتن هنگام  

 .هاستانرقب

 های زمانی و مکانی:بدعت
دها، عیدها هایی که در مساجد و و بدعت ها.و مناسبت )غیر شدعی(مانند تول 

  پیوندد.ها به وقوع میقبرستان
 ها عام هستند و وابسته به زمان و مکان خاصی نیستند.ها هم بدعتبعضی وقت 

از جمله برگزاری جشن و  چه با شرع مخالف است.مانند تقلید از اروپائیان در آن
  سالگرد میالدی.هایی که آنان باور داردند. مثل مراسم
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  های کلی و جرعی:بدعت
های کلی در شریعت اسالمی خللها ی آنکه به وسیله هاییعتدببدعت کلی:  

ته های شرعی نهفی آن فروع متعددی از مخالفتدر زیرمجموعه گردد. وایجاد می
 است.
حجت  ،آحاد در عقاید ؛ یا اعتقاد به این که خبر  مانند انکار احادیث رسول  

-ی چنین بدعتی، با احکام شریعت در بخش فروع مخالفتکه در زیر مجموعه نیست.

 هایی پدیدار میگردد، که قابل شمارش نیست.
های جزعی: که از وجود آن ضررهای اندکی به فروع شریعت وارد شده و از بدعت 

 برخی الفاظ و اضافه کردن مانند بدعت خوش آوازی و کشیدن صدا کند.آن تجاوز نمی
یا عدم  داری کند و تا افطار ننشیند.نذر کند که در حالت ایستاده روزه مثال . یادر اذان
 و... . آن را حالل نموده است هایی که اللهوراکیختناول 

 های حقیقی واضافی:بدعت
به هیچ  و خالص بدعت  محض باشد. هایش بدعت باشدچه از تمام جنبهحقیقی: آن 

لذا این بدعت تمامًا از شریعت خارج  توان آن را اثبات نمود.طریق سنت نمیروشی از 
 کند.بندی میپندارد شبهه است، پایچه میآن گرچه مبتدع به هر است.

عرفات، نهادن مجسمه و تندیس  طواف غیر از کعبه، ایستادن در غیر از جمله:
  نبد و بارگاه ... .گوشمع در اطراف ضریح و 

  کدام از این کارها نه به صورت کلی و نه تفصیلی، دلیلی ارایه نشده است.بر هیچ 
دلیل دارد و به نوعی متعلق به شرع است، اما از  یاز جهتچه آنبدعت اضافی:  

ای وابسته است و یا کاًل دلیل به شبهه و شتهجهتی دیگر با شریعت ارتباط و تعلقی ندا
 .شودبدعت محسوب می ندارد؛ لذا

یعنی در اصل برایش  .دیگر فرق دارندبا یک معنا نظر حقیق و اضافی از بدعت 
که حال آن فاقد دلیل است. ،دلیلی وجود دارد، لیکن از نظر کیفی، حاالت و تفاصیل

 عبادات توقیفی هستند و نیاز به دلیل دارند. . زیراباید دلیل داشته باشد
 مثاًل: 

رکعت که بعد از مغرب  اولین شب   12نمازی است دارای نخست: نماز رغائب:  
شود. در هر هر دو رکعت سالم داده می شود. بعد ازی ماه  رجب خوانده میجمعه
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خوانده  ی اخالص،و دوازده بار سوره ی قدری فاتحه سه بار سورهرکعت بعد از سوره
  شود.می
مشروعیت هیچ کس حق ندارد برای » ب گوید:ئدر مورد نماز رغا امام نووی 

: «الصالة خَي موضوع»فرماید: استدالل کند که می این نماز به روایت رسول الله
)بهترین چیز نماز است(. چرا که این روایت به نمازی اختصاص دارد که به هیچ عنوان 

ثابت است که از نماز در اوقات مکروهه  با شرع در تضاد نباشد. بر عکس از رسول
  .«اندنهی فرموده

شود. ی شعبان: صد رکعت است و پایان هر دو رکعت سالم داده می: نماز نیمهدوم 
 شود.اخالص خوانده میی سورهبار  11ی فاتحه در هرکعت بعد از سوره

 سوم: نماز نیکی به پدر و مادر.
 چهارم: نماز  مونس  قبر.
  های بسیار زشت و ناپسند است.تمام این موارد از بدعت

و  شونداین جهت با شریعت شباهت دارند که نافله محسوب میها از این نماز 
. اما از جهت 1فرموده است: الصالة خیر موضوع چون رسول الله .مستحب هستند

مخصوص مخالف شریعت است و ثبوتی  بندی و التزام به وقت، کیفیت، و نیت  پای
  ندارد.

 الفاظ اذان:  در آوازی و کشیدن صدا و اضافه کردنپنجم: خوش
-با چهچهه زدن و کشیدن کلمات، اذان را از کیفیت و ماهیت شرعی آن خارج می

 اضافه نمودهرا و سیدنا و الصالة والسالم کنند. یا مثاًل در )أشهد أن محمدًا رسول الله( 
 خوانند. و با صدای بلند می

ولی در  ،ودشان خود باعث نزدیک شدن به الله میذششم: اذان گفتن در عیدها: ا
  جا بدعت است.این

 و اصحاب هفتم: پایان دادن به نماز با کیفیت و اذکاری که با روش رسول الله
 مخالف است. وی

  ة.ی  د  َم هشتم: صد بار خواندن صَ 
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و  شودبه روشی بسیار نیک به مردم بیان  های اضافینیاز است این نمونه بدعت 
زیرا باید توجه داشت که انجام  .آموزاندروش درست را هم به آنان  ،در حین توضیح

  این کار با شریعت در تضاد است. داندی بدعت، نمیدهنده
مشروع و غیر مشروع،  خواهد با عمل  شخصی که مبتال به بدعت اضافی است، می 

ب درگاهمیتقرب جوید. در حالی که فقط با عبادت مشروع  به الله االهی  تواند مقر 
چنین واجب است از مشروع باشد، هم واجب است عمل در ذات  خود که چنان شد.

برداشت  این مفهوم از حدیث رسول الله که چنان مشروع باشد. ،نظر کیفی هم
: )کسی کاری بکند که مطابق با «ماًل ليس عليه أمرنا فهو ردمن عمل ع»شود. می

 .1دستور ما نباشد، آن عمل مردود است(
مبتال شده است، عمل صالح و نیک را با  یا زیادی فیااض مبتدعی که به بدعت 

لذا برای چنین  اند.پندارد همه نیک و خوبو می عملی بد، در هم آمیخته است
توبه از چیزی داند که بخواهد کار نمیزیرا او خود را گناه .یستشخصی امید توبه ن

لذا برای کسی که خود را  نیک میداند.کرد خود را بلکه برعکس تمام عمل نماید.
شامل حالش شود و فهم  که لطف اللهمگر این ای وجود ندارد.داند، توبهعاصی نمی

  .2حق را برایش آسان نماید و به او توفیق ترک بدعت نصیب فرماید
-خسته و نا امید نمی ،از بیان سنت و واجبی که ترک شده استهرگز ها سلفی 

 از کامل و پاک یها و واجبات با یکدیگر ترکیب شده و تصویرسنت زیرا تمام شوند.
-جود آن در عمل به مسلمان شخصیتی واضح و روشن عطا میو دهند.اسالم ارائه می

  شود.کند، که تا روز قیامت از نسلی به نسل دیگر منتقل می
ورزیده های دیگر صرفًا به قضایای خاصی از دین اهتمام گران مناهج و گروهدعوت 

گیرد . بلکه برای تبیین این مسئله بر آنان تنگ و سخت میکنندو سایر قضایا را رها می
گاهی آنان دارد.کو آنان را بر آنجامش تشویق می زیرا  ند؛ و این رویکرد نشان از عدم آ
ای که الله متعال بدان امر نمود است، عداوت و بغض ترک آن بخش وسهم یا حصه

ِينَ َوِمَن ﴿ فرماید:می الله که چناندارد.  کینه را به دنبال َخۡذنَا  ٱَّلذ
َ
قَالُٓواْ إِنذا نََصََٰرىَٰٓ أ

ْ بِهِ  ُِروا ا ُذك  ِمذ ا م  ْ َحظ ا ۡغَرۡيَنا بَۡيَنُهُم  ۦِميَثََٰقُهۡم فَنَُسوا
َ
 ٱۡلقَِيََٰمةِ  إََِلَٰ يَۡوِم  ٱۡۡلَۡغَضآءَ وَ  ٱۡلَعَداَوةَ فَأ

                                                            
 مسلم.  -1
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ُ وََسۡوَف يُنَب ُِئُهُم  ما نصرانی »ه گفتند: کسانی کو از ) [14]المائدة:  ﴾١٤بَِما ََكنُواْ يَۡصَنُعونَ  ٱّللذ
چه را بدان اندرز داده شده بودند [ بخشی از آن م، و]لییمان گرفتیز[ پیشان ]نی، از ا«میهست

 اللهم، و به زودی یندکنه افکیانشان دشمنی و یامت می[ تا روز ق ردند، و ما ]همکفراموش 
هودیان یایمان  الله گونه این .(دهد اند[ خبر می ساخته اند ]و می ردهک آنان را از آنچه می

کتاب الله ایمان آوردند و به برخی  گیرد؛ که چرا به برخی از آیات  را بر آنان عییب می
مسلمانان  کردند.عمل نمی به کتاب الله کفر آنان فقط این بود که .1ندرددیگر کفر ک

بر آنان  و رسول اللهداده شان اندرز با آن پند و اللههم اگر آن بخشی را که 
  صدق خواهد کرد. هم هار آنب فراموش کنند، این وضعیت ،واجب کرده است

هایش را در بر دعوتی است که تمام ارکان اسالم و برنامهاز این رو دعوت سلفیت  

َها ﴿ دارد. يُّ
َ
أ ِينَ َيَٰٓ ْ  ٱَّلذ ْ َءاَمُنوا ۡلمِ ِِف  ٱۡدُخلُوا ِ َِٰت  ٱلس  ْ ُخُطَو ۡيَطَِٰن  َكٓافذةا َوََل تَتذبُِعوا  ۥإِنذهُ  ٱلشذ

بِۡيٞ  ٞ مُّ [ اللهد، همگی به اطاعت ]یا مان آوردهیه اکسانی کای ) [208]البقرة:  ﴾٢٠٨لَُكۡم َعُدو 
عمل به  .(ار استکه او برای شما دشمنی آشکد ینکطان را دنبال میهای ش د، و گامییدرآ

که  های شیطان.بخشی از شریعت و رها کردن بخشی دیگر، یعنی پیروی کردن از گام
واجبات، و انجام بسیاری از  ک  در میدان اسالمی در لباس تر برخی از فعاالن   در

  مصلحت دعوت، بروز کرده است. خیالی  ی کارهای حرام به بهانه
ن ای گردد.محقق می، ی اصول و فروع اسالمی دلیل با بیان  همیشگارائهخالصه:  

دارد تا مبادا عذری باقی بماند. هیچ کس تقدیم می ای که حق را آشکارااست دروازه
  سر برتاید. ق ندارد از انجام واجب و ترک حرامح

 مفهوم پیشرفت فرهنگی از نگاه سلفی

 ی زندگی است: سلفیت برای هر زمان و مکانی برنامه
دعوتی  سلفیت ،پندارنداسالم به صورت عام وخصوصًا دشمنان سلفیت میدشمنان  

پیشرفت فرهنگی و  خواند وعقب مانده است که برای بازگشت به عقب و گذشته فرا می

                                                            

َفُتۡؤِمُنوَن بَِبعۡ ﴿: فرمایدمی الله که چنان -1
َ
َوتَۡكُفُروَن بَِبۡعٖض  َفَما َجَزآُء َمن َيۡفَعُل  ٱۡلِكَتَٰبِ  ِض أ
َٰلَِ  ِمنُكۡم إَِلذ ِخۡزٞي ِِف  َٰ ِ ة ۖۡ  ٱۡۡلََيوَٰ ۡنَيا [ ایمان  ای از کتاب ]تورات )آیا شما به پاره [85]البقرة:  ﴾ٱَلُّ

ورزید؟ پس جزای هر کس از شما که چنین کند، جز خواری در  ر میای کف آورید، و به پاره می
 زندگی دنیا چیزی نخواهد بود(.
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چنین پنداری از ریشه نادرست است. زیرا سلفیت با  کند.معاصر را رد می شهرنشینی  
  پیشرفت در تعارض نیست.

های دور تا بلکه از گذشته .نیستی تاریخی معین دورهیک  درمحصور سلفیت  
رسیم؛ ی اسالمی میاز طریق سلفیت به فهم صحیح عقیده عصر کنونی امتداد دارد.

  .1گذشتگان ما آن را فهمیدند که چنان
های صدر اسالم )قرون خیریه( به بندی سلفیت به برنامه و روش قرنبراستی پای 

های خود محقق کردند و دنیا هم در مقابلشان اسالم را در دلاین خاطر است که آنان 
بوده  نشاهد آدر طول تاریخ کهن خویش که بشریت  یتمدن و برترین کرنش نمود.

پس وقتی ما  تمدنی که بر اساس حق و عدالت بر پا شد. .ندبر پا نمود آنان ،است را
که آنان  ی استیا سطح عالدهیم، هدف ما رشد و ترقی تندای اقتدای به آنان را سر می

وران و پیشاهنگامی که اسالم را به عنوان دین و فرهنگ مانند دیده .محقق نمودند
با این دیدگاه اقتدای به آنان خواهان رسیدن به سطح و موقعیت آنان است؛  فهمیدند.

-ها با همان وسایل و ادواتی که آنان در زندگی استفاده مینه بازگشت به دوران آن

و به خاطر  ها و هنجارهایی است که محقق کردند لذا پیروی از ایشان در ارزش کردند.
  .2گرفتندآن زیستند؛ نه در وسایل معیشتی که آن را به کار می

شت گذشته در زمین  معاصر نیست.  سلفیت یعنی اجرایی  پس سلفیت به معنای ک 
  های صحیح اسالم برای اصالح دین و دنیا.نمودن ارزش

و وحشت در دل  سی ایجاد ترها پایگاه و ریشهحقیقت این است که دعوت سلفی 
لذا خواستند با این دعوت که  ها( است.استعمار و دعوت مسیحیت به نام )تبشیری

آنانی که با وجود تعداد اندک خویش،  همچون تعداد یارانش اندک است، مقاومت کنند.
ل از اهل بدعت بودند و  اکثریتی کهکردند. مقابله میبا اکثریت جامعه  غالبًا متشک 

ها  از سوی سلفیبه شدت و بدعتشان  بودند که مبتال به بدعتی مردم همسویی عامه
ها  ی عجیبی که دللذا تصمیم گرفتند شایعه کردند.نیز، آنان را تأیید می شدانکار می

وآن  را، انتشار دهند.گفت و با تمام ظواهر هم همخوانی داشت سریع به آن لبیک می
خواهند تکالیفی گیر هستند که میهایی تند رو و سختها انساناین که بگویند: سلفی

-درک وسایل و ابزاری که با آن می مهارت   بر دوش مردم بنهند که طاقتش را ندارند.
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 های استعمار و تبشیر  مسیحیت،ها مقاوت کرد، در دستگاه توان با افکار و اندیشه
خبر ی زیادی از ما از ان غافل و بیگر چه عده شناخته شده و بررسی شده بود.

از  .1شود، نیستیممحیطی که این وسایل در آن به کار گرفته می و قادر به درک   هستیم
و مبغوض شدن آن نزد مردم ظهور کرد و تصویری ناپسند  ی سلفیبود که کلمه جااین

-سخت می انپدید آمد. زیرا این منهج و برنامه بر آن دانستند،بد میها آن را که دل

  .3آمد
د و بازگشت به عقب   پس از آن لفظ سلفیت برای داللت بر عقب ماندگی، تشد 

گرایان( به جای لفظ رجعیین)واپس مدیدیناگهان . و بعد از اندکی 4شداستعمال می
غیر عوام ساده و راحت تلفظ این کلمه هم بر زبان عوام و  ها به کار گرفته شد.سلفی

و نیز بر سر  .5ها هم نگاشته شدها در کتاببود. دیری نپایید که این کلمه سر زبان
دیری نگذشت که دیدیم کاًل این لفظ برای داللت بر  .6زبان روزنامه نگاران هم افتاد
ای به نام )الرجعیه: برای این لفظ مصدر و ریشه شود.حیات اسالمی به کار برده می

خواستند اسالم را دور زده و به گرایی( نیز مشتق شد. که هر گاه نویسندگان میواپس
مردان، این دولت باد انتقاد بگیرند، به خاطر ترس از اتهام به طعنه در دین  

زشت، امثال این  و با این تزویرکاری  . 7بردندرا به کار می (و مرتجع گرا)واپسکلمه
الب الفاظی مبهم، ق در ،در غالف خویش را با زشتگویی   ی درونخواهند کینهافراد می

  .8درمان کنند
کند؛ اما نه به آن معنا که در پیشرفت را تفسیر می ،شایسته است بدانیم اسالم 

اسالم با انسان از منظر یک حقیقت و هستی متکامل،  میان مردم شایع و مرسوم است.
 داند.هم جدا نمی زمادی و روحی آن را ای تعامل دارد؛ در نگاه به انسان هرگز جنبه

نتایج آن برای بهبود  سازیلذا واجب است میان پیشرفت، در بحث علوم تجربی و به
زندگی انسانیت، و میان سقوط روحی که تمدن معاصر اروپایی به آن دست یافته است، 

اسباب از نوع اخالقی به همراه استفاده از  ،پیشرفت و ترقی در اسالم فرق گذاشت.
  مادی در تمام ابعاد زندگی است. آبادی  عمران و

گر استعمار غربی آثار ویرانقدیم و معاصر نگاهی بیندازیم،  اگر به رخدادهای تاریخ  
بر خویش  ،راها قرار داد ها و شکستچه ملت ما را در معرض انواع خواریو آناروپایی 
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فلسطین با آن روبرو است، تابلویی ملت  اکنونها و مشقاتی که هم سختی خواهیم دید.
  کوچک از تصرفات غرب متمدن! بر سرزمین فلسطین است.

دلی آنان در تعامل با متمدن! با خودشان و میان سنگهای  دائمًا میان تعامل غربی 
آن پیشرفت و در تعامل با ما،  پس های شکست خورده فرق هولناکی وجود دارد.ملت

 !!!1، کجاستفرهنگی که ادعایش را دارند
به دوران  ،ی قدیم در تاریخ اروپااین که از یک جهت است و از جهتی دیگر، کلمه 

که اروپا تاریخ این گردد.اطالق می ،قرون وسطی قبل از عصر بیداری و نهضت تاریک  
 کند، برگرفته از میل و رغبتی است که دری خودش را انکار کرده و ترک میگذشته

با  تاریخ گذشته، نپذیرفتن اش شده است.ماندگیکه عامل عقبای دارد ترک گذشته
  .9آنان هم مطابقت دارد کنونینهضت 
گر چرا که تاریخ ما نشان اما در مورد امت ما، قضیه کاماًل متفاوت و بر عکس است. 

اگر ما خواهان ترقی در سطح  د زندگی است.اپیشرفت فرهنگی و تمدن در تمام ابع
ی اسالمی را جامع و عقیده خواهیمسلف صالح هستیم، مفهوم آن این است که می

و شروع پیشرفت علمی یکی از انواع  مانع بپذیریم و اسالم بر ما حکومت نماید.
عقیده و روش خود را از اسالم مسلمانان  وقتیدر گذشته  های انسانی است.فعالیت

زیرا اسالم در  مندی از تمدن را محقق نمودند.های بالنده و شکوهنمونهگرفتند، 
 .2داندکند و مقام و منزلت علما را رفیع میفراگیری علوم تشویق می

در زندگی تا  ی تاریخ قرار دهیممنظور این نیست که امت اسالمی را در موزه 
-چنین سخنی نمی علمی خود، از وسایل عصرهای گذشته استفاده کند. هیچ عاقلی

از  ترپیشرفته و بلکه منظور این است که برداشت اسالمی از تمدن، خیلی فراتر گوید.
شویم که مسلمانان این قدر عقب مانده هرگز راضی نمی تصور و پندار غربی است.

ی اسالمی که مطلوب و مورد نظر است، عقب و از محقق نمودن برنامه و نمونه دباشن
 گرای  مادی الئیک   پسندیم که در این برهه از زمان، از غرب  نمیچنین هم بمانند.
  اش تقلید نماییم.در اندیشه و مضامین فکری ،محض
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گذراند، حتی اگر بگوییم این پیشرفتی که امروز جهان متمدن در آن زندگی می 
 .1ایم، گزاف نگفتهجز قسمتی کوچک از تصور فرهنگی اسالمی نیست

-راهی و حرکت با زمانه، و پایبندی به هر آنسلفیت به ادعای همبه حاشیه راندن  

ی مفاهیم غربی و سیاست چه جدید و تازه است، رویکردی نادرست است که بر پایه
بینیم، فردا حتمًا و حتمًا قدیمی زیرا هر چه را ما امروز جدید می آنان بنا گردیده است.

  خواهد شد.
لیکن باید  نیست. یای صحیح و درستقدیم، موازنهی بین جدید و در نتیجه موازنه 

حاال در هر  ی میان  حق و باطل این کار را به پایان رساند.بر اساس تطابق و مقایسه
-ها تغییر و تبدیل صورت نمی خواهد باشد؛ چرا که در ارزشای که میعصر و زمانه

  .2گیرد
آورند که تابع تمدن غربی  می کنند و فریاد برحال اگر آنان که از غرب تقلید می 

گیر آن های متعددی که دامنهایش و با تمام بحرانهستند و با تمام حاالت و دگرگونی
گزیند، و تمدن مادی را است، به ادعای پیشرفته بودن و مدنیتی که دارند، آنان را برمی

ها نگویند: این حاالت و بحراکنند و میها و مشکالتش قبول میبا وجود بحران
وقفه برای  بی های و اشتیاق به رشد است، و آنان به خاطر تالشی بلند پروازینتیجه

سلفیت این تقلید شوند، رسیدن به ترقی و بهتر شدن دچار خطاها و اشتباهاتی هم می
 کند.کورکورانه از تمدن غربی به اسم پیشرفت و مدنیت را رد می

الگوی  تمدن کنونی  صحیح، یعنی رها کردن  ی اسالمی ارتباط و پیوند با عقیده 
زیرا میان استفاده از  پیشرفت علمی غرب. عدم قبول  نه به معنای رها کردن و  غرب؛

 و نظریات فلسفی اعتقادات ،تمدن غربی عناصرنتایج علمی  تمدن  غرب و میان پذیرش 
تابعیت  و های علمی و اکتشافات، وطندر بحثچون  ی است.دفرق زیا ،در زندگی آن

یت ت ی زحمات  این فقط نتیجه معنایی ندارد. ،و مل  ها و کشورهای مختلف بشری با ملی 
شرکت داشته و . در گذشته ما مسلمانان در پیشرفت علمی برای تمام بشریت، است

  .3ایم و غیر قابل انکاری را عرضه داشتهتالش بسیار زیاد 
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ای ما با آنان در اصول بنیادینی مشکل ما با تمدن غربی نهفته در اختالف ریشه 
نیز در یکتا دانستن  گیرد.را در بر می ی توحید و ایمان به اللهاست که عقیده

بیان در توحید الوهیت، ربوبیت، حقیقت و ماهیت انسان، هدف از آفرینش او،  الله
که  است وسایلی بر سر اختالف ما با آنانچنین ی کارش در آخرت است. همنتیجه

-زندگی و برای ترقی در آن به کار میممکن درهای بهترین راه پیمودنانسان برای 

  .2گیرد
 ها جدا سازد. هایی باشد که او را دیگر امتبر امت اسالمی است که مزین به ویژگی

بندی به عقاید و شریعت اسالمی خود، امتی بسازد که قبل از تولیدات مادی، و با پای
 .1ها و سلوکش پیشرو بوده و مقام اول را احراز نماید در عقاید و ارزش

این باور که سلفیت یک گذار زمانی مبارکی بود که در پایان سه قرن اول اسالمی از  
نه جا پهن کرد و عمرش پایان یافت، ادعایی اش را در همانحرکت باز ایستاد و بار و ب 

ما یقین  ذیرش هم نیست.پ یو شایسته است. و فاقد دلیل کاماًل نادرست و زشت
ی خاکی محل سکونتش تمام کره هاست.تمام دوران برایقطعی داریم که سلفیت، 

غ خود، رسول  است. با خیر و تحفه و مردانش در حرکت و تکاپو است تا با مربی و مبل 
تا  ،و این دو اصل با دو اصل کتاب الله و سنت مالقات نماید. ،در کنار حوض الله

 نیستند. شدنی کنار حوض کوثر از یکدیگر جدا
به قیمت روز  ،سلفیت منهج و روش بادر هر زمان و مکانی پس اصاًل قصد نداریم  

این آید. ما به نمیخوشمان  ،هم جویان به این برنامه و روش؛ از عیبنان بخوریم

ۡعرِۡض َعِن ﴿ بندیم:کتاب آفریدگارمان پای رهنمون  
َ
)از  [199]األعراف:  ﴾١٩٩ٱۡلَجَِٰهلِۡيَ َوأ

که صبر کردن به  . در این جریان فقط همان رویکرد پیامبرخردان روی برتاب(بی
  کنیم.دنبال می ،نحو احسن بوده است را

 سازی فهم اسالمآسان

 گوید: خ عبدالرحمن عبدالخالق حفظه الله مییش
را  و رسولش فرستاده است.ها فرو دین اسالم را برای تمام انسان الله» 

درک و  جا که مردم در ذکاوت و سرعت  و از آن ده است.نمو برای تمام جهانیان مبعوث

                                                            

 .273 – 272همان. ص  -1



 های کلیدی منهج سلفی ویژگی    254

 آسان قرار داده است، بلکه در این دین را نه تنها در عمل اللهفهم متفاوت هستند، 
ر  یحقایق اساس نیز آسان گردانده است. فهم و درک  .باشدمیدین هم، آسان و میس 
توان مثاًل میعقاید ایمانی باشد یا حقایق شرعی عملی. کند که این حقایق فرقی نمی

ی ساده با استناد به قرآن و سنت، زیر را با کلماتی اندک در چند جلسه الله توحید  
  نظر علمای حقیقی آموخت.

ی فردی که اندک حافظه ی اسالم هم همین ویژگی را دارند.گانهفرایض پنج 
مثاًل اصول  وضو و نماز را  را فرا گیرد.ها تواند در مدت زمان کوتاهی آنمیداشته باشد، 

-دار میمند و سرمایهطور روزه. توانتوان در یک الی دو ساعت فرا گرفت. همینمی

آموختن حج هم  تواند خیلی زود به کمک یک عالم، حساب  زکات اموالش را یاد بگیرد.
  بر همین منوال است.

همچنین  خالصه: دین اسالم برای فهمیدن و یادگیری بسیار ساده و روان است. 
 یابی.هرگز و هرگز در آن مشقت و سختی نمی در اجرا و عمل هم بسیار آسان است.

نَا ﴿ ی االهی است:مصداق این حرف، فرموده ۡ ِۡكرِ  ٱۡلُقۡرَءانَ َولََقۡد يَۡسذ َفَهۡل ِمن  لَِّل 
كِرٖ  دذ ای  رندهیا پندگیم؛ پس آیا ردهک)و قطعًا قرآن را برای پندآموزی آسان  [22]القمر:  ﴾٢٢مُّ

 ضحی است بر این که قرآن که اساس اسالم است و تمام علوم  این آیه دلیل وا .هست؟(
که نام قرآن  ،کرذ   را در بر گرفته است، برای پند پذیری ساده و آسان است. اسالمی
، َولَْن یَُشادَّ »فرماید: می گردد. رسول اللهشامل علم و عمل می ،است يَن یُّْسٌ إِنَّ الِّ

وا برِْشُ
َ
ُدوا، َوقَاِرُبوا، َوأ َحٌد إَِّل َغلَبَُه، فََسدِّ

َ
يَن أ دین واقعًا آسان است. کسی در دین : )«الِّ

گیری آید)یعنی او در مقابل آساناو غالب می)دین( بر  کهکند مگر اینسختگیری نمی
استوار و محکم باشید و غلو زیاده روی نکنید و پس  (.خواهد خورد دینی شکست

دین در  بر آسان بودن   این روایت هم دال   (.د)به اجر و پاداش( مژده دهی یکدیگر را
  باشد.ی درک و عمل میعرصه
-دهگردانرا بسته و تنگ ن و راه رسیدن به آ آسان اما گروهی از مردم همین دین   
 با آوردن اصطالحات  دین را  شوند.ی مردم از کتاب الله و سنت میمانع استفاده اند.

 گشت معارفی پدیدارو علوم  اند.همانند معما و چیستان نمودهخاص در اصول و فروع، 
 نامیدیم.معارف و و ما هم به زور و غلو، آن را علوم  که هیچ سنخیتی با اسالم ندارند.

 از فهمدر علوم نحو، صرف، اصول فقه چنان غلو شد، که حتی متخصصین این فن 
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هم ناتوان شدند. تا جایی  حتی از درک دیگر فروع اسالمی .عاجز ماندندقرآن و حدیث 
 داند.بینیم یک عالم متخصص به علوم عربی جز اندکی از کتاب الله و سنت نمی می که

حتی وضو را  داند.لیکن توحید را خوب نمی ،تخصص داردگاهی شخص در اصول فقه 
 را ندارد. و سنت رسول الله اللهو قدرت استنباط از کتاب  داند.درست نمی
التحصیالنی دارد که منابر را های اسالمی فارغتر از آن، دانشگاهتر و تلخبلکه سخت

میان حدیث  قدرت تشخیص که کنند، در حالیاشغال کرده و به مردم سخنرانی می
و روایات دروغین و ساختگی که به ساحت مقدس  لو میان اقوا رسول الله صحیح  
 ندارند. ،نسبت داده شده است را ربپیام
نماها همکاری عالم پیدایشهای پژوهش اسالمی، در بود که پیچیدگی گونه اینو  
دین را  حجم کالنن ددی دانند و قدرتای از فروع دین را میکه شاخه آنان نمود.
 دینی هم شرکت داشتند. هان و غیب گویان  همچنین ایشان در پیدایش ک   .ندارند

، د، دین نازل شده برای جهانیان رای این که علمایی برگزیده هستنکهانی که به بهانه
از مسایل، با آنان در مورد دلیلشان بحث و ای  هو اگر در مسئل از مردم دریغ کردند.

چیزی را حفظ کنی و در آن بیندیشی، گویند: با ما  ی اللهکنی که از فرموده مناقشه
چرا؟ تا چشمانت را ببندند و مردم  دلیل نخواه.ما مناقشه نکن. سخن ما را بپذیر و از 

رد دانسته و مجبورشان کنند کور کورانه به دنبال آقایان راه افتند و چیزی بیرا  خ 
 ندانند!
اسالم برای مردم قرار داده  فهم   اولش را در آسان نمون   و غم   دعوت سلفیت هم   
این دعوت راه بررسی و پژوهش  عملی  بسیار ساده وروان را در برابر دیدگان  است.

و سنت انسان به قرآن  شود.می هضمعلم برای همگان قابل  گونه این گشاید.مردم می
لذا فهم و عمل به دین در دست  داند.و آن را می اندیشدصل شده و در آن میتم

بلکه اسالم عمومی  شود.ی خاصی محدود نمیگروهی خاص با پوشش و تکلم به لهجه
 .یمکنکه تنفسش می هواییعلمی جاری و ساری همچون  د.گردهمگان می مال  و 

آنان وقتی اسالم را در  بینیم.ادرانمان به وضوح میرثر و بازتابش را در بالحمد لله ا
-مند میپاید که علمایی توانگیرند، دیری نمیقالب برنامه و روش سلفیت فرا می
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دین را به صورت کلی در عقیده، شریعت و سلوک  واضح بسیار توانداو میتازه  .1گردند
دینی به طور روزمره، پزشک را از طبابتش،  و زیاد شدن بار علمی   نظاره گر باشد.

 چرا که برنامه و رویکرد سلفی دارد.را از هنرش و تاجر را از تجارتش باز نمیمهندس 
سلفی،  یدانشجوطالب و  دهد.پژوهنده میکلیدهای فهم دین را به  فهم اسالم، برای
در فکرش داند که خوب می د.شناسرا می عقیده و احکام شناخت   ، مراجع  اسالم اصول  

ه د و بداند احترام علما را چگونه حفظ کنخوب می د نباشد.و مقل   بودهچگونه مستقل 
ل باشد، هر جا مادامی که مدل   داند چگونه حق راخوب می ارد.گفتار آنان تعصب ند
داند هر گاه باطل و دلیل بطالنش را با هر منبع و و خوب می یافت، رهایش نکند.

-فهمد و میخیلی راحت و ساده اسالم را می گونه این چگونه ترک کند.، دری بیابدمص

  آموزد.
امروزه که ، تهای گذشته چنین سهولتی مورد نظر بوده اسوقتی در زمان 

تمدن  گیرد، ما بدان نیاز بیشتری داریم.های دنیوی تمام عمر انسان را میآموزش
در با تمام تالش و کوشش خود گیرد و مردم هم جدید تمام وقتش را در آن به کار می

م  دوند.می به دنبال زندگی ،پی تمدن از این رو برنامه و روش سلفی برای تعلیم و تعل 
زیرا این برنامه حداقل وقت افراد را  ترین برنامه بوده است.ترین و سالماسالم، کامل

ام عمرش را لذا شخص تم دارد.گرفته و بیشترین بازدهی و فواید را به آنان ارزانی می
که به درد دین و دنیا  های بیهودهچیز، و مسایل فرعیها، جزئیات، حاشیهت در شناخ

؛ بلکه مستقیمًا به حقایق دینی متصل شده و اصول توحید را کندخورد، فنا نمینمی
عقیده و اصول عبادات خود را تصحیح نماید و تا بتواند عملش را  ،آموزد تا ایمانمی

را گیرد فخالق را تربیت و تزکیه و ا و نیز تا که اصول نیکی گردد. اصالح کرده و انسان  
آموزد؛ چرا و تمام این موارد را از کتاب الله و سنت می و خودش را تزکیه و پاک نماید.

آن را روح و نور نامیده  و است اللهه کالم که سلفی سر و کارش با قرآن مجید ک
است، که هدایت و حکمت  همچنین ارتباطش با کالم رسول الله باشد.می است،
و ویژگی نخست برای حرکت در مسیر راه و این همان فایده و برداشت سوم  باشد.می

را با کمترین مسئولیت و تکلیف با حداقل است که امتش  سلفی، راه رسول الله

                                                            
یابیم که علمی سودمند به همراه دارند و گر را میشاید بهتر آن باشد که بگوییم: طالبی تالش -1

 مزین به عمل صالح هستند. 
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ابن  که چنان اند.گونه بودههم همین ی ایشانصحابه تالش کاماًل تعلیم داده است.
فترین و بیترین، عالمدلگوید: صحابه نیکمی مسعود ما نیز  ترین افراد بودند.تکل 

-ترین و کم تکلفترین، عالمدلیت همانند نسل اول نیکوخواهیم نسل جدید سلفمی

 ترین مردم باشند.

اصول سلفی است و در تعامل هم سلفی استاش هوعقیدروش   گرا()معاصر 

های راه دعوت مقابله های جدید با مشکالت و گردنهداعی سلفی با وسایل و روش 
این کار با اصالت  دعوت منافاتی ندارد. چرا که اصالت و  کند.ها را حل میکرده و آن
و در عصر حاضر  شود.میگفته از کلماتی است که در موردش زیاد سخن  ،معاصر بودن

این تر از هیچ چیز برای دعوت خطرناک شود.به سوی این دو واژه فراخوانده هم می
 های اساسی آن را بپوشاند.ویژگی ،نیست که پوشیدگی یا اضطراب

آن هم با استناد  دعوت  باشد.دعوت می محافظت بر عنصر و اصل   ،منظور از اصالت 
 .بندی به اصول اساسی آنی شرعی و پایبه اصول وادله

که واقعیت ؛ آن سان موجود ربا عص ،خوانی دعوتتعادل و هممعاصر بودن: یعنی  
  ایش را برآورده کند.هخواست آن زمانه را درمان و

هر زمان و شود که دعوت به اصالت، توصیفی شایسته برای با این تعریف روشن می 
دعوت به معاصر بودن نیز، برای هر زمان و مکانی  چنین توصیف  هم .1مکان است

                                                            
گردد که به مقدس بودن انجیل اعتقاد مفهوم غربی اروپایی بر کسانی اطالق میگرایی در اصول -1

کنند زندگی را بر اساس تعالیم آن بر پا دارند. لیکن دارند و به متنش تمسک جسته و سعی می
-گرایی و واپسنگرند. آنان را به عقبارزشی می گرایان را به چشم خواری و بیغرب این اصول

کنند. چرا که بعد از کشمکش و نبرد بین علم و نصرانیت تحریف شده در قرون گرایی توصیف می
ای که منجر به ختم  تسلط ی رایج در غرب، الئیکی و سکوالری است. اندیشهوسطی اندیشه

کرد. و در پی آن خواهان جدایی شد و آن را در چاردیواری کلیسا محصور میکلیسا از مجتمع می
 دین از دنیا بود.

ق این وصف با مفهوم غربی، بر بیداری اسالمی در جهان اسالم، خطایی بسیار زشت است. اطال
گذاری خویش، برای چرا که میان اسالم و علم دشمنی و عداوتی وجود ندارد. اسالم با قانون

ی دین، خود علم و ایمان و دین و دولت است. دعوت به سوی اسالم به این اصالح دنیا به واسطه
کتاب خود، قرآن را نازل نمود و از نابودی و تحریفش  اصالح است نه فساد. اللهروش برای 

محفوظ داشت تا شمع و چراغی برای هدایت بشریت باشد. و با نظم و تعالیم خود تمدن نمونه و 
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شود، تنها یک ویژگی یا توصیفی چه گاهًا تصور میو چنان است. و شایسته متناسب
 ،نخودشای و لهجه خاص برای عصر جدید نیست. زیرا دعوت دادن مردم به زبان

دعوت هم، معاصر بودن است. انتخاب روش  مناسب برای روز بودن است. معاصر و به
هم، معاصر و جدید  در هر عصر از عصرها برای نشر دعوت، به کارگیری وسایل موجود

صالت ، از معاصر بودن کناره دعوتش، عالوه بر اهم در  سیرت رسول الله است.
در عین حال واقع و حقیقت  .نی هم نیستچانه زدر این مورد جای هرگز  .گیردنمی

-سودمندترین روشها را برای دعوت خویش برمی کرد.عصر خویش را هم درمان می

کرد و از هیچ استفاده می از تمام وسایل مجاز و مشروع  موجود در عصر خویش، گزید.
 اگر کسی از سنت رسول الله کرد.پوشی نمیچشم ،یک از وسایل و ابزار مفید

پوشیده ایش بر ایشان باشد، وجود تمام موارد ذکر شده در امر دعوتاطالعی داشته 
عمل  و سنت رسول الله هم بر روش صحابه و خلفای راشدین نخواهد ماند.

  1.2نموده اند

 3روز بودنبه ضوابط  اصالت و

ثباتی در ی بیبه معناروز بودن د و بهو تجد   عقلی نیست. ر  اصالت به معنای تحج   
و هدف از آن برآورده  مسلمان نیست. و شدن شخصیت  و مح هاو تصمیم تموقعی

ا راه راست و دعوت مردم به تمام این مورد ب ها نیست.ها و میل و رغبتکردن خواسته
  دایت مخالف است.ه سوی
در شریعت هم نسبت به محوشدن و نابودی شخصیت مسلمان و پیروی از روش  

های اسالم در تضاد است، هشدار داده شده با آموزه چهآناز غیر مسلمانان و تبعیت 
 اشت.

                                                                                                                                                  
عالی  اسالمی و دولتی بسیار پهناور از شرق تا غرب بر پا نمود، که پیشوایی و رهبری زمین را 

ار سال است که در اختیار دارد. و جز بعد از دوری مسلمانان از اسالم و رهنمودش، بیشتر از هز
 هرگز جایگاه خود را از دست نداد و ضعیف نشد. 

شاهدیم: مشورت برای جمع آوری  قرآن و توافق بر آن،  مثال این جریان را در خالفت ابوبکر -1
 خطر منافقین بر مدینه بیم داشتند.  ؛ زیرا ازاندیشی برای تجهیز و اعزام سپاه اسامههم

 .134تحصیل الزاد: ص  -2
 .141 – 135همان:  -3
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از مهمترین  این ضوابط
1 : 

، سنت نبوی و روش خلفای اصول شرعی برکامل بندی محافظت و پای -1
انه به آنو  راشدین و  كم بسنيتفعلي»در حدیث آمده است:  عمل کردن. هامصر 

املهديي عضوا عليها بانلواجذ، و اياكم و املحدثات األمور،  سنتة اْللفاء الراشدين
. محکم به بر شماست سنت من و خلفای راشدین هدایت یافته: )«فإن ُك بدعة ضاللة

 .2(تمبادا که در دین نوآوری کنید؛ چرا که هر بدعتی گمراهی اس بند باشید.آن پای
  شود.ها میها و روشنامهگفتار، کردار، بر ، شامل  باعو ات   کردن این پیروی

 ها:اجتناب و پرهیز کامل از بدعت -2
: )بدترین «و ْش األمور ُمدثاتها، و ُك بدعة ضاللة»در حدیث مرفوع آمده است:  

 کارها امور ناپیدا در دین است؛ و هر بدعتی گمراهی است(.
)دین( ما : )هر کس در این «أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد   حدث يفأمن »و نیز:   امر 

 .3چیزی پدید آورد که از دین نباشد، آن بدعت مردود است(
ر تشخیص امور   -3  ثابت و متغی 
لی رخ نمی )اصول( یروش و برنامه  دهد. اما دعوت ثابت است و در آن تغییر و تحو 

ر است.ن و بهدنوع اجرا نمو   کارگیری وسایل بشری رو به رشد و متغی 
ل است.االهی اصل های  نامهردر ب   بر استمرار و عدم تحو 
های بشری تغییر و دگرگونی و اصل در روش کاری و استفاده از وسایل و برنامه 

  خوانی داشته باشد.سویی و هماست تا با هر برهه از زمان هم
و  .دادن ها و وسایل و نوع دعوتت توافق و برابری  شریعت با برنامهامراع -4

 .«کندهدف وسیله را توجیه می»ی: دوری و پرهیز از قاعده
این گناه انجام  بر مسلمان واجب است از حرام دوری جوید؛ حتی اگر گمان کند  

؛ هر چند پندارد ادای واجبات بر او الزم و ضروری است که چنان گردد.باعث خیر می
  شود.چرا که هرگز خیر، باعث شر نمی راند.ترک آن، شر و بدی را دور می

                                                            
 همان. -1
 َحَسٌن صحیٌح. ابوداود، ترمذی. -2
 متفق علیه. -3
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 بودن بندو پای کاری و تساهل.تشدد، غلو و زیاده روی و پرهیز از کمدوری از  -5
  روی.به دین و میانه

اند که در جایی که نباید . متنتعون، آنان«الُمتَنِتُِّعونَ  َك َهلَ »در حدیث آمده است: 
  کنند.سخت گیری کرد، سختگیری می

دوا و»خوانیم: چنین در حدیث میهم  قاربوا و أبرشو، و  إن الين یٌُّس، فسدِّ
: )دین واقعًا آسان است. پس استوار و محکم «استعينوا بالغدوة و الروحة وشٌئ من الْلة

 (عبادت یبرا)باشید و غلو زیاده روی نکنید و یکدیگر را)به اجر و پاداش( مژده دهید. 
 .1د(یریاز آخر شب کمک بگ پاسیاز صبح و غروب و 

روی و غلو  از زیاده بلکه کمال نیست. ممانعت از ادای عبادات به صورت   ،ما منظور 
  ممانعت شده است. ،شودروش  ینو ماللت یا ترک عبادت به بهترکه منجر به خستگی 

فإنه أهلك من اكن  الين إياكم و الغلو يفيا أيها انلاس »فرماید: می رسول الله 
زیرا آنان ای مردم از غلو و زیاده روی در دین برحذر باشید، : )«الين قبلكم الغلو يف

 .2(دینیشان هالکشان کرد که قبل از شما بودند، افراط  
معاصر باید به متخصصین و اهل علم مراجعه  رخدادهایدر مسایل جدید و  -6
  تا بتوان بین اصالت دینی و مراعات روز، توازن برقرار کرد. نمود.
إن الل َّل يقبض العلم انزتااعً من انلاس، ولكن يقبض »فرماید: می پیامبر 

العلم بقبض العلماء، حَّت لم يبق اعلم اَتذ انلاس رؤوساً جهاًَّل، فأفتوا بغَي علم فضلوا 
برد. بلکه علم را با بردن علما دارد و نمیعلم را از میان مردم بر نمی الله: )«و أضلوا
-ماند و مردم رؤسای نادانی را بر خود مینمیکند. تا این که عالمی باقی نابود می

گاهی فتوا می مراه شده و دیگران را هم گدهند. درنتیجه خود گمارند؛ آنان بدون آ
 .3کنند(گمراه می

اصل بر  معامالت عموماً در توقیف و عدم اختیار است،  ،از آنجا که اصل در عبادات 
شرع در تضاد  با نصوص   ،ر معامالتاباحت و جواز است؛ البته ما دامی که این آزادی د

 نباشد و با ضوابط و قوانین کلی موافق باشد.
                                                            

 بخاری. -1
 ابن ماجه.  -2
 متفق علیه. -3
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 :1چه با این ضوابط در تضاد استآن
خیر و نیکی در  مخالفت با هر چیز قدیمی و تعریف از هر چیز جدید و نوپیدا. -

به حق و باطل دادن حکم ذاتًا برای  و اتباع نهفته است، نه در نوآوری و بدعت.پیروی 
به بسته  ،؛ بلکه اعتبار در آناعتباری ندارددر امور، قدیم و جدید بودن  بدو یا خوب و 

مراعات شرایط، مکان از جهتی دیگر و  ،تمسک به اصول از جهتی موافقت با حق است.
  .باید در نظر گرفته شود، هم و زمانه در پرتو این اصول

گذار افراد دعوت، یا بنیان اقوال و روش  گران به ارزش دادن برخی از دعوت -
که . با وجود اینل ثابت و داللیل قاطعاصو   پایهمشی ارز ،جماعت یا رؤسای حرکتشان

گاهی داشتند.شخصبه خطای آن گفتار و دانستند که یا می ، و مخالفتش با شرع آ
  را ندارد.احوال و اوضاع صالحیت این  رفتار آنان

 و نرمش با آنان.کاران تمایل به خالف -
 گیری و ترک مراوده با آنان.با مردم و عدم کناره و همراهی یزیستمه ترک   -

این هم یکی  .مشروع شده استو دفع مفسده ترک مراوده با مردم برای جلب مصلحت 
دائمی ارتباط و قطع طرف ود کردن بو اگر منجر به نا های عالج و درمان است.از راه
وامعی سودمند است تی برای جموق   باط  تترک ار شود.استفاده نمی این روشاز  ،شود

  که اهل صالح و نیکی باشند.
توان با آن به اهداف مورد شوند و میرها کردن وسایلی که به وفور یافت می -

ق نمود.واستهخنظر رسید و  لذا هر گاه داعی دید که فالن وسیله با شرع در  ها را محق 
 نتر است، بر او است که از آتر و راحتر و کارگرتر است، یا آسانتضاد نیست و سودمندت

  رد.یر گآن را به کا شو برای رسیدن به هدف هدواستفاده نم
متوجه اشتباهاتی که به اسم  تاعمومی است  یگوییم: این فراخواندر پایان می 

امروزه شاهد آنیم که رفتار و سیر و سلوک  باشند. ،دهدبودن رخ میروز اصالت و به
در مسیر  فرق ندارد. الناسهای عوامنشجوان با رفتار و ک   گران  بسیاری از دعوت

-مرتکب مخالفتکنند، روز بودن را محقق میکه با این کار نوعی بهبه گمان ایندعوت 

انگاری ریش، یا سهلها، تراشیدن ی با خانممثل: مصافحه شوند.ها و کارهای حرام می
نسدر حجاب همسر یا دخترش، یا  در عین حال  .های حرامگرفتن با موسیقی ا 
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ربسیاری از دعوتگران هم به سخت محقق گمان که به  ؛بتال هستندم گیری و تحج 
او  کند.بر مردم سخت گرفته و آنان را متنفر میدر امور دینی الت دینی، اص نمودن

در خارج شدن و  انزناز از جمله: جلوگیری  روی شده است.گرفتار افراط و زیاده
در خانه، با وجودی  هاآنشرکت در مجالس و دید و بازدیدهای مشروع و زندانی کردن 

یا از  ها نیازمند است.که خانم تربیت شده به آداب شرعی است و به این خروج و بازدید
که آن لباس حال آن خیر. کند و از برخی دیگرها ممانعت میپوشیدن برخی لباس

ی غیر مسلمانان هایی است که اسالم بیان داشته است و شعار و نشانهمنطبق با ویژگی
خصوصًا زمانی که یک ضرورت علمی یا مصلحت زمانی استعمال چنین  هم نیست.

 .1کندپوششی را ایجاب می

 .24:17  ساعت: ،هـ1436/ رمضان/16
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 اگر صالح دانستید روی جلد پشت کتاب نوشته شود
  قواعد استدالل در روش سلفی اصول و

 استدالل به قرآن و سنت. -1
 مقدم نمودن نقل )قرآن و حدیث( بر عقل. -2
 برتافتن از تأویالت کالمی.یرو -3
 .بندی به فهم و برداشت صحابهپای -4
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