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  فرماید:خداوند متعال می

ُكْم َوصَّ »
َق برُكْم َعن َسبریلرهر َذلر بَُل َفَتَفرَّ برُعوُه َوالَ َتتَّبرُعوْا السُّ یاًم َفاتَّ

اطري ُمْسَتقر َ
م َوَأنَّ َهَذا ِصر ُُ ا

ُكْم   از و ُنید پريوی آن از پس است، من مستقیم راه این و» (153 :)انعام« َتتَُّقونَ برهر َلَعلَّ

 اهلل ُه است چیزی این ُند،می دور اهلل راه از را شام ُه نكنید پريوی( پراُنده) هایراه

 «.شوید پرهیزگار شاید است، نموده سفارش آن به را شام
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 تقریظ:تقدیم و 
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دانشگاه  -بستام خرضالشطی. )رئیس بخش عقیده و دعوت دانشكده رشیعت ُرتد -2

 ُویت(

ولید خالد ربی. )رئیس بخش محایت از پژوهش و مشاوره در دانشكده  ُرتد -3

 در دانشگاه ُویت( ةو الدراسات االسالمی ةالرشیع

عبدالرمحن صالح اجلريان. )استادیار دانشكده آموزش و پرورش، بخش  ُرتد -4

 (ةالدراسات االسالمی
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 بسم اهلل الرمحن الرحیم

 مقدمه: به قلم شیخ محمد الحمود النجدی

 وعلی آله وصحبه ومن اهتدی هبداه؛علی رسول اهلل والسالم  ةاحلمداهلل والصال

 اما بعد؛

پريوز و غالب قیامت  ییتا برپااست ُه ی ی نجات یافتهسلفیت مهان اعتقاد فرقه

فرقه اهل سنت و مجاعت و اهل حدیث ُه منسوب به سلف صالح  مهان. خواهد بود

امت مبارک پیش از  نای باشد. و سلف صالح مهان ُسانی هستند ُه درمی علیهماهللرضوان

 نیز پس از آهنا در قرون ثالثه و مهان نسل اول اسالم، اصحاب رسواهلل و ُسانر  .ما بودند

 ُسانی ُه بر مبنای منهج نبوی ُه ریشه در وحی دارد، از آهنا پريوی ُردند. 

به معنای  «رقهالفُ » اما با ّضم فاء .شودا ُرس فاء، به گروهی از مردم گفته میب «رقهالفر »

 باشد. جدایی و پراُندگی می

ته از برگرف ، چننی وصفیتوصیف ُردیم و غالب پريوز ،اما اینكه آهنا را نجات یافته

ُق »باشد ُه فرمودند: میحدیث رسول اهلل  تري َسَتْفرَتر َها َوَسْبعرنیَ  َثاَلث   َعَل  ُأمَّ لُّ ُُ  فر  فرْرَقًة 

َدةً  إرالَّ  النَّارر  َي: َمنْ  َواحر انَ  َوهر سه و  این امت به هفتاد» 1«:َوَأْصَحابر  اْلَیْومَ  َعَلیْهر  َأَنا َما َعَل مثل َُ

آن گروه ُسانی هستند ُه بر  مهگی آهنا در دوزخ اند جز یک گروه؛ و ،شودفرقه تقسیم می

 «.امروز من و اصحابم باشند راه و روشر 

نْ  َطائرَفة   َتَزاُل  الَ »نیز اینكه فرمودند:  و تري مر ینَ  ُأمَّ رر ُهمْ  احَلقِّ اَل  َعَل  َظاهر ْم، َمنْ  َیرُضُّ  َخَذََلُ

َ  َحتَّى َذلرَك  َوُهمْ  اهللر َأْمرُ  َیْأتر ُه  اند؛ ُسانیغالب حق چريه وا پیوسته گروهی از امتم ب: »2«َُ

                                                           
 ترمذی، حدیث صحیح مشهور - 1

 مسلم از ثوبان - 2
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شود و رسانند تا اینكه قیامت بر پا میی به آهنا نمیر، رضنرصت و یاری آهنا را ترک ُنند

 .«اندغالب و چريهآهنا چننی 

 َطائرَفة   َتَزاُل  اَل »رمودند: فاند، رسول اهلل ُه شیخنی از معاویه ذُر ُرده یو در روایت

نْ  تري مر ُهمْ  اهللر اَل  برَأْمرر  َقائرَمةً  ُأمَّ مْ  َمنْ  َیرُضُّ َ  َحتَّى َخاَلَفُهْم، َوال َمن َخَذََلُ ُرونَ  َوُهمْ  اهللر  َأْمرُ  َیْأتر  َظاهر

نرصت و پیوسته گروهی از امتم به امر خداوند عمل خواهند ُرد، ُسانی ُه »: «النَّاسر  َعَل 

رسانند تا اینكه امراهلل ، رضری به آهنا نمیده و با ایشان خمالفت ُنندیاری آهنا را ترک نمو

 .«اندآهنا مهواره برمردم غالب و چريه آید ومی )قیامت(

و گوییم این گروه، اهل سنت و مجاعت هستند. و منظور ما از سنت مهان راه ما می

های جدید ظهور دیدگاهها و كه بدعتآنپیش از  باشدمیو اصحابش روش رسول اهلل 

 ُنند.

-سنت بوده و به سوی آن دعوت می پريوو به این دلیل اهل سنت نامیده شدند، چون 

 دهند.

اما در اینجا به  اند.و مجاعت در اصل به معنای قوم وگروهی است ُه گردهم آمده

سول سنت ر باشد؛ ُسانی ُه گرد ُتاب اهلل ومعنای سلف این امت از صحابه و تابعینی می

 ،قدریه ،روافض ،جهمیهنظري های گمراهی مجع شدند؛ و این مجاعت چون فرقهاهلل 

 ،ههم در میان آهنا رخ داد یو اگر اختالف فرقه فرقه وگروه گروه نشدند. ه و...جئمر ،خوارج

جدایی میان آهنا اجیاد  آهنم در فروع بوده است. چنانچه پراُندگی و ،بسیار جزئی و ناچیز

 .چیک دیگری را گمراه نخوانده استهی نشده و

و این  .نداهنكردرا اجیاد این اصطالح ، پريوان آن ُهاما سلفیت اصطالحی قدیم است 

ها و مجاعتبه  ههستند و ُسانی ُمنسوب بزرگ میان ُسانی است ُه به این نسبت  یتفاوت
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 دیگر اینهای ها و مجاعتحرُتچنانچه در  باشند.دیگر منسوب میهای اسالمی حرُت

 گذارند.اسم می ایشانبر هستند ُه موسسان آهنا 

داند ُه آن نسبتی به متام اسالم با متام اما هرُس حقیقت این نسبت را بشناسد، می

َیا » باشد. احكام، آداب، اخالق و عقیده؛ چنانكه اهلل متعال امر ُرده است:جوانب آن می

یَن آَمنُوْا اْدُخُلوْا فر  ا الَّذر َ ةً  َأُّيُّ آفَّ َُ ْلمر   طور به اید،آورده ایامن ُه ُسانی ای[ »208 ه:بقر] :«السِّ

 «.شوید داخل اسالم در ُامل

 در اختیار گروهی از مردم نیست، نه حزبی غالی و یسلفیت به این معنا، راه و روش

را نبیند و نسبت به چیزی جز حق  نه حزبی ُه جز خود و افراطی است، نه حرُتی سیاسی

اصحاب  وبلكه دین خالص اهلل متعال و راه و روش رسول اهلل  .داشته باشدتعصب 

 باشد.می مبارُش

مسلامنان؛ لذا ُسانی ُه نسبت به و ائمه روش پیشوایان  و مهنی بوده منهج و راه و

شوند ُه امامان این  زدهشگفتپريوی از مذاهب تعصب دارند، نباید از این واقعیت 

ی آهنا در فقه و فتاوی و اقوال و اعامل خود ی سلفی بودند چرا ُه مههمهگ اهللهمرمحمذاهب 

 گذاشتند.و اصحابش بودند و پا در جای پای آهنا میبر راه و روش رسول اهلل 

صحابه و ُسانی ُه از آهنا  یعنی و این منهجی است ُه مسلامنان را به سلف صالح

افزاید؛ چرا ُه و ایامن و افتخار او میبه عزت مهم ُند؛ و این می متصل پريوی ُردند،

گوید: سلف صالح رسور مومنان و پیشوای پرهیزگاران هستند. چنانكه ابن مسعود می

را برای خود ها یافت، پس آنقلب حممد را هبرتین قلب ه واه ُردگخداوند به قلب بندگان ن»

دیگر بندگان نگاه  ببرگزید و او را برای رسالتش مبعوث نمود؛ پس از قلب حممد، به قل

ها یافت، پس آهنا را وزیران پیامربش قرار داد ُه برای قلب اصحابش را هبرتین قلب و ُرد
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آنچه را بد  پندارند نزد اهلل نیكوست ورا نیكو میجنگند؛ پس آنچه مسلامنان آندینش می

  1«بد است. خداوندپندارند، نزد می

گريند، یا این عمل را از روی جهل ز آن ایراد میاما ُسانی ُه از سلفیت خرده گرفته و ا

دهند و یا از روی ظلم؛ و ظلم گمراهی به دنبال دارد و جهل از مهلكات است، انجام می

 د.بشتابنابراین انسان عاقل قبل از مردن به سوی نجات می

زمانی خاصی نیست ُه دوره آن به پایان رسیده و حمصور در  یمرحله و بازهسلفیت 

اف و ادعایی حصحابه یا دو قرن پس از آهنا باشد؛ چننی تصوری از سلفیت ظلم و اج عرص

 بزرگیسلفیت به وجود و حضور  یزمان باطل است ُه دلیلی بر آن وجود ندارد؛ بلكه بازه

 زمنی است چرا ُه ُتاب اهلل و سنت پیامربش و منهج و راه و رسارسمكان آن  زمان است و

افرظُونَ »نكه اهلل متعال می فرماید: روش او حمفوظ است. چنا ا لَُه حَلَ َر َوإرنَّ ُْ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ « إرنَّ

 «هستیم. آن نگهبان ما قطعاً  و ُردیم نازل را قرآن ما مهانا» (9: )حجر

یَن »فرماید: و می یَن َواألَنَصارر َوالَّذر رر َن امْلَُهاجر ُلوَن مر ابرُقوَن األَوَّ َ َوالسَّ
ِضر َبُعوُهم برإرْحَسان  رَّ اتَّ

 ُهُسانی و انصار و مهاجرین از نخستنی پیشگامان و» (100 :)توبه« اهللُ َعنُْهْم َوَرُضوْا َعنْهُ 

 «شدند. خشنود او از( نیز) هاآن و گشت خشنود هاآن از اهلل ُردند، پريوی هاآن از نیكی به

نْ  َطائرَفة   َتَزاُل  الَ »فرمودند: و نیز رسول اهلل  تري مر ینَ  ُأمَّ رر َ  احَلقِّ َحتَّى َعَل  َظاهر  اهللر  َأْمرُ  َیْأتر

َذلرَك  َوُهمْ  شود و تا اینكه قیامت بر پا می اندغالب حق چريه وا پیوسته گروهی از امتم ب» :«َُ

 .«اندغالب و چريهآهنا چننی 

-آخرین آهنا دجال را میتا اینكه «: »حتی یقاتل آخرها الدجال» آمده است: یو در روایت

                                                           
 را صحیح دانسته است. مسند امحد، امحد شاُر آن - 1
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  .«ُشد

-ُسانی هستند ُه به منهج ُتاب و سنت با فهم سلف امت متسک می هابنابراین سلفی

-شان از این منهج منحرف نمیجویند. حتی به اندازه یک بند انگشت هم در اقوال و اعامل

ن شان در طول تاریخ شاهدی بر این مدعاست... و این مهامولفات ها وشوند و ُتاب

سلسله طالیی است ُه اهلل متعال مقدر فرموده تا قیامت باقی و پابرجا باشد و با اهل آن 

 دینش را حفاظت ُند و عقیده را حمرز گرداند.

راه و  رب اجتهاد عمل و فهم و ها؛ در میان آهنا ُسانی هستند ُه در علم وفیلَ اما َخ 

جدید؛ و ُسانی ُه آهنا را  وباشند. مهچون اهل بدعت در قدیم جز این منهج می یشور

ندارند و از ُسانی  فو آثار و پريوی از سلسنن  دهند، توانایی ُافی در شناختتشكیل می

پريوی ُرده زمینی های ند؟! و از روشدارمقدم می یهستند ُه عقل خود را بر وحی آسامن

 ویههستند ُه میان رای و ُسانی های گذشته هستند؟! یا اینكه از آن دسته و متاثر از امت

ند متعال با منت و ُرم خود ما را از این امور وباشند؟! خدامیو مرتدد و آثار متزلزل  نسن و

 در پناه خویش حمفوظ بدارد. 

مطالبی را در این زمینه در ُتابش  تعالیاهللحفظهاهلل  لعیسی ما برادر گرامی اطالع یافتم

اب احلدیث فی تلقی الدین و فهمه و حهج السلف اصاملخترص احلثیث فی بیان اصول من»

؛ و در این ینی موضوع مهمچنمجع آوری نموده است؛ مطالبی در « العمل به والدعوه الیه

ُتاب سعی نموده تا مهه جوانب بحث حلاظ شود ُه به خوبی به این مهم پرداخته است. 

باشد. خداوند او را می های جامع در موضوع خودچنانچه به نظر من حتقیق وی از پژوهش

 پاداش نیكو عطا ُند.

را نارش آن خواهم ُه با این حتقیق، نویسنده، خواننده ودر پایان از خداوند متعال می
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ی خود را باال برده و دین و ُتاب و سنت خواهم ُلمهمند گرداند؛ چنانكه از او میهبره

-او نزدیک است و اجابت ُنندهبندگان صاحلش را نرصت و یاری ُند، براستی  پیامربش و

 ی دعا؛

 حممد احلمود النجدی 

 مجعیت احیاء الرتاث االسالمی  -رئیس هیئت علمی

 یه صباح الناِصحاضبخش 
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 سام خضر سالم الشطیب کترمقدمه: به قلم د

والسالم علی امام املتقنی سید االولنی و اآلخرین، وارضی  ةاحلمداهلل رب العاملنی والصال

 ؛عن الصحابه والتابعنی و من تبعهم باحسان الی یوم الدیناللهم 

یث فی ثاملخترصاحل» ، ابوعبداهلل، با عنوانجُتاب برادر گرامی شیخ عیسی مال اهلل فر

را به صورت ظر مورد نرا مطالعه ُردم. بحث « بیان اصول منهج  السلف اصحاب احلدیث

دقت عمل  جامع گردآورده و به خوبی از عهده آن برآمده است و در بررسی موضوعات و

نیاز را ملس ُرده است و با این تالش ذخريه نیكو و بستانی از معرفت را به  موفق بوده و

 ُتابخانه اسالمی افزوده است.

م سلفی و فت زده ُرد چون مفهوگی بحث مرا شتقسیم بندی موضوعات و رویه

سلفیت را در برگرفته و در طول بحث پريوی از منهج سلف صالح را ترسیم نموده تا اینكه 

 را به ارث برند.خداوند متعال و ساُنان زمنی آن

ُه از  یصحابه و تابعین ،اما در میان سلف»گوید: می علیهاهللرمحهشیخ االسالم ابن تیمیه 

از آهنا  دهین اصل اختالفی دانسته نشده بلكه آثار واراآهنا به نیكویی پريوی ُردند، در مورد 

 1.«در این زمینه متواتر است

. عالمه شیخ حممد باشندمیاهل سنت و مجاعت  ومنصوره  یه وجی نافرقه ،و آهنا غربا

ُه به سنت متسک جسته و  اهل سنت و مجاعت ُسانی هستند»گوید: میاهلل رمحه العثیمنی

 ینه در امور علمی و نه اعتقادی و نه در امور عمل ،و به چیزی جز آن گرد آن مجع شده

                                                           
1
 (17/52الفتاوی) - 
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 1«ُنند.نمی  توجه ،حكمی

ی ما واجب است ُه حق را برای مردم بیان ُنیم و آهنا را به سوی حق بنابراین بر مهه

و در این  .ها بپردازیمبیم دادن آن و به نصیحت و نمودهتشویق ُنیم و حجت را بر آهنا متام 

پريوز است تا اینكه اهلل متعال و ساُنان  مسري باید بدانیم ُه منهج سلف دائمی و جاویدان و

حدیث مرفوع ابورقیه تعیم داری است ُه رسول اهلل  آنو دلیل  را به ارث برند.زمنی، آن

یُْل  َبَلغَ  َما اأْلَْمرُ  َهَذا َلَیبُْلَغنَّ »فرمودند:  كُ  َواَل  َوالنََّهاُر، اللَّ  إرالَّ  َوَبر   َواَل  َمَدر   َبیَْت  اهللُ  َیرْتُ

یَن، َهَذا اهللُ َأْدَخَلهُ  زِّ  الدِّ یز   برعر ، برُذلِّ  َأوْ  َعزر ا َذلریل  زًّ ْساَلَم، برهر  اهللُ ُیعرزُّ  عر لُّ  َوُذالًّ  اْْلر  2«:الُْكْفرَ  برهر  اهللُ ُیذر

گلی  چادری یا سنگی و هیچ خانه .اند، خواهد رسیداسالم تا جایی ُه شب و روز رسیده»

شود ُه اسالم در آن داخل نگردد. این وعده اَلی با عزت عزیزان یا ذلت ذلیالن پیدا نمی

ن عزت خواهد داد یا ذلتی ُه ُفر را ا آحتقق پیدا خواهد ُرد. عزتی ُه خداوند اسالم را ب

 «خواهد ُرد.بدان ذلیل 

و سهولت ، آسانی ،آسودگی ،اطمینان ،امنیت ،بنابراین حرُت در مسري این منهج

 باشد.مهراهی با فطرت سلیم می

 پذیران،هدف دعوت سلفی، حتقیق عبادت اهلل در زمنی، بیداری غافالن، یادآوری پند

رسزمنی حمقق شدن امنیت و آرامش در  بازداشتن جتاوزگران و عذری نزد خداوند و

 باشد...مسلامنان می

اعاملش را  برُت هند و شعلم خداوند شیخ ابوعبداهلل را توفیق دهد و در ُتاب و

                                                           
1
 431 :ص ة،فتاوی العقید - 

2
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 مقبول درگاهش قرار دهد. واحلمداهلل رب العاملنی وی در آخرت و نگهبان

 د. بسام خرض سامل الشطی

 رئیس بخش عقیده و دعوت

 دانشگاه ُویت –دانشكده رشیعت 
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 مقدمه: 

 وصحبه امجعنی.آله والسالم علی رسول اهلل وعلی  ةاحلمداهلل، والصال

 اما بعد:

در بیان اصول منهج سلف، اصحاب  اهللحفظهاز حتقیق متامیز شیخ عیسی مال اهلل فرج 

های این . از ویژگیشاهد بودمو در آن حماسن بسیار و فضایل زیادی  اطالع یافتمحدیث 

عرص  ترتیب مناسب، مجع بنی اصالت و داری، روند و، رعایت امانتو شمول حتقیق احاطه

 .باشدمی ...جدید و 

مطالبی است ُه نیازی به طوالنی  بردارنده در – وجود حجم اندک آن با -این خمترص

ین ُتاب را مرجع اصلی برای شناخت دعوت سلفیت اُردن بحث نیست؛ مطالبی ُه  

را با روش آسان، چنانكه فهم ها و ثمرات آنویژگیدهد و اصول منهج سلف و قرار می

دعوتگر از اهداف و ُه  مطالبیُند. مبادی آن برای طالب مبتدی هم آسان است، بیان می

 نیاز نیست.غایات آن بی

رود برای نویسنده و د، انتظار میبرمی ز آن هبرهاخواند و از هرُس این ُتاب را می

ری نموده و از او قدردانی او اینگونه از تالش وی سپاسگذ ی آن دعای خري ُندگردآورنده

یش از بخواهم ُه هبرتین پاداش را هبره مولف گرداند و او را ُرده است. از اهلل متعال می

 پیش موفق گرداند و به توفیقات وی بیفزاید و برما و او با قبولیت و هدایت منت گذارد.

 له وصحبه امجعنی.حممد وعلی آ هوصلی اهلل علی عبده ورسول

 ولید خالد الربیع  ُرتد

 -ةو دراسات االسالمی عةها و مشاوره در دانشكده الرشیرئیس محایت از پژوهش

 دانشگاه ُویت 
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 :مقدمه

ه علی نوالسالم علی خريته من خلفه وامی ةالصاحلات والصالتتم احلمداهلل الذی بنعمته 

 ی بسنته الی یوم الدیننوعلی آله وصحبه ومن استعبداهلل بن وحیه سیدنا ونبینا وامامنا حممد 

 اما بعد؛ 

ائمه سنت از مهان  پیشوایان و مهوارهست ُه ات آن مخداوند به این ا هایاز رمحتیكی 

اسالم به بیان عقیده اهل سنت ومجاعت و توضیح منهج و روش آهنا ظهور های اولنی سال

چه با آن در تضاد است و پاسخ به خمالفان هشدار در مورد آن ن وه آعمل ب در دریافت دین و

از به عنوان مثال مسري این منهج ربانی گام برداشتند.  برآمدند و علامی امت تا به امروز در

امام امحد،  «ةالسن»توان به ُتاب ی حتریر در آمده میمیان مولفانی ُه در این زمینه به رشته

از امام اللكائی اشاره  «اصول االعتقاد»رشح  واثرم از « ةالسن»عبداهلل ابن امحد، «  ةالسن»

آجّری « ةالرشیع»در صحیح بخاری و مسلم و نیز ُتاب «ُتاب االیامن». و مهچننی نمود

و عمل آن و راه  ولو ق قلب  ابن خزیمه مهگی با موضوع اعتقاد« التوحید»ُتاب  شافعی و

در تاریخ خود ثبت ُرده ا رآناسالمی ین مهان امتیازی است ُه امت اباشد. و روش آن می

-ن داشته است. خداوند متعال میه آای بو در راستای جدا نمودن حق از باطل توجه ویژه

ا»فرماید:  َبُد  َفَأمَّ ا ُجَفاء َفَیْذَهُب  الزَّ َذلرَك  األَْرضر  فر  َفَیْمُكُث  النَّاَس  َینَفعُ  َما َوَأمَّ ُب  َُ  اهللُ  َیرْضر

 در بخشدمی سود مردم به آنچه و رودمی بنی از افتاده، ُنار هاُف اما» (17)رعد:  «األَْمَثاَل 

 «.زندمی مثال( باطل از حق شدن روشن برای) اهلل اینگونه ماند،می( باقی) زمنی

خواهم ُه این تالش را مبارک نموده و از مولف و در پایان از خداوند متعال می

بر مبنای سنت پیامربمان حممد راست  و را خالص برای وجه ُریمشآن گردآورنده بپذیرد و

منور نموده و به آهنا توفیق شناخت را درست قرار دهد و با خواندن آن چشامن خوانندگان  و



 17  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

آن عطا فرماید. براستی او هبرتین سوال شوندگان است. واحلمداهلل رب  حق و استقامت بر

 العاملنی.

 عبدالرمحن صالح اجلريان ُرتد

  ةدانشگاه آموزش و پرورش، بخش الدراسات االسالمی دردانشیار 
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 مقدمه:

 بن مجعه اخلراز به قلم شیخ خالد

 والسالم علی من النبی بعده وعلی آله وصحبه وسلم.  ةاحلمداهلل وحده، والصال

 و بعد:

به پایه و ُند های خمتلف و مبادی آهنا، مولف را ملزم میها و فرقهمجاعت موردتالیف در 

 و بر د، احاطه داشته باشد.نُنمنهجی ُه بر مبنای آن حرُت می اساس نشات آهنا و منبع و

نیاز به تالش  یعمل نیپوشیده نیست ُه چن رسانجام رسانده، هرُس چننی تالشی را به

گردآورد ُه در آن  یدارد تا اینكه مولف بتواند مطالب را در قالب ُتاب یپر زمحت وقفه وبی

ی مورد نظر مجع آوری مربوط به آن مجاعت یا حرُت یا فرقه ، اصول و قواعدمتام مبادی

آن  و روشُه عادت  . دعوتیبویژه اگر این مهم مربوط به دعوت سلفیت باشد شده باشد.

  ُند.هر امر مربوط به دین را بدون دلیل قبول نمیُه این است 

را شیخ عیسی مال اهلل فرج از من خواست تا آن« ...احلثیثاملخترص »مولف این ُتاب 

شاهد آن  در مطالعه ُردم.را من نیز آن م.بخوانم و دیدگاه خود را در مورد آن بیان ُن

امانت و دقت علمی  ُه -انضامم ادله با وجود دشواری بحث  اِصار برصادقانه و  یتالش

 باشد.تاب قابل مالحضه میاین ویژگی در رسارس ُ چنانكهدم. بو - طلبدمی

صرب مولف در مجع آوری و حتقیق این  هریک از خوانندگان این ُتاب، حوصله و بر 

در برگرينده مباحث و جوانب خمتلف را  و عمهم پوشیده نخواهد بود چنانكه بحثی جام

 شاهد خواهد بود.

انسان را به ی عای و موسوُار دانشنامه چننیتر گذشت، یشپتوجه به آنچه با اما 

به عمل آید؛ تالشی ُه مولف  الزم است از تالش حمقق تقدیر و تشكر و آوردشگفت می
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ُند. سفری ُه هرگاه در آن به خواننده این ُتاب روی را در این سفر برداشت میثمرات آن

ای از آن مرا در سایه خود پوشانده و آوردم، درخت پرباری از علم احساس نمودم ُه شاخه

 اش چیدنی بود.میوه

مطالعه  راآنهای ارزشمندی است ُه چون ُتاب مانندمطمئن باش خواندن این ُتاب 

البته اگر از  ،دهیرا میجلب نموده و به دیگران پیشنهاد خواندن آن را ی رضایت توُن

 د.نجویان باشحقیقت

ی این ُتاب تالش در جهت ُسب مراد است و در آن سعی شده ابعاد خمتلف شیوه

آن دیگر نیازی به مراجعه به غري آن نداشته  مطالعهمساله بررسی شود تا خواننده پس از 

باشد. لذا از این جهت در موضوع خود ُافی است و به طور جامع به این مساله پرداخته 

ُند و برای گویی قانع میباست. در آن صادقانه سخن گفته شده و چون برمبنای آن سخن 

ُه هر ند، قانع ُننده است؛ براستی چطور اینگونه نباشد درحالیخوارا میُسی ُه آن

ُند تا را دنبال نموده و آهنا را با دلیل قاطع مستند می نهای مدرمبحثی از مباحث آن اید

مگر اینكه با دلیل ثابت یا برهان ساطع  رها نكرده ای را برای ناقد جایی ُه هیچ روزنه

شگفت  ها بود ُه مرا در مورد آن قانع نمود وویژگیسدی در مسري آن شده است. و این 

 زده ُرد.

 شود.از چننی آبشخوری نوشیده می و شودبراستی به چننی منهجی مراجعه می

در موضوع خود شامل و جامع است؛ منهج اهل حدیث و مصادر آهنا را از این حتقیق 

 ُند.آهناست، معرفی میُتاب و سنت و اقوال و افعال سلف صالح و هر آنچه مربوط به 

در بر دارد؛ در این ُتاب آیات قرآن را هر مطلبی است ُه این موضوع  شاملاز این جهت 

 خوردبه چشم میو احادیث صحیح نبوی و اقوال پیشوایان دعوت سلفی در قدیم و جدید 
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 . اِصار داردمهم  نای ُند و برروشن می در جستجوی حقیقت را یُه فكر و اندیشه

را در قالب آندهم ترجیح میبخواهم رای و نظر خود را در مورد این ُتاب بگویم، اگر 

 این ُتاب بیان ُنم چرا ُه حمتوای آن بسیار مفید است و علم فراوانی در به مطالعهدعوت 

یابد و چه بسا ُه خواننده را از خود را در آن می خواننده گمشدهچنانكه  .آن هنفته است

نیاز گرداند؛ و هرُس شناخت ُامل از دعوت یگر در این موضوع بیهای دُتاب مطالعه

، بر وی الزم است به این ُتاب مراجعه در پی شناختن آن استسلفیت و اصول آن ندارد و 

 یابد.اش را در آن میُند ُه گمشده

ها را هبره مولف قرار دهد و عمل وی را خواهم ُه هبرتین پاداشاز خداوند متعال می

عمل قرار دهد. براستی او  رای حرُت در مسري سلف صالح در اعتقاد و قول وراهی ب

 دار اجابت این مهم و توانای بر آن است.عهده

آنچه دوست دارد و مورد رضای  ی ما را درخواهم ُه مههو از خداوند متعال می

با این  ی مسلامنان رااوست، موفق گرداند و اخالص در قول و عمل بر ما روزی ُند و مهه

 مند گرداند. ُتاب هبره

 اهلل وسلم علی نبینا حممد وعلی آله وصحبه امجعنی. یوصل

 اخلراز ةبن مجع خالد

 ـه 4/4/1430 
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 یادداشت کمیته فرهنگی:

وصلی اهلل تعالی علی نبینا حممد وآله  ؛فیه احلمداهلل رب العاملنی، محدا ُثريا طیبا مبارُا

 وسلم تسلیام ُثريا؛ 

 اما بعد: 

های فعال در مجعیت احیاء الرتاث االسالمی در دولت ُمیته فرهنگی یكی از ُمیته

باشد. این ی فعالیت و اهداف آن میباشد. و اسم ُمیته خود بیانگر نوع و زمینهُویت می

-های مجعیت میها و ُمیتههای فرهنگی با انواع خمتلف در متام بخشُمیته حامی فعالیت

های فرهنگی و اردوهای ها و سمینارها، دروس علمی هفتهها، مهایشد سخنرانباشد؛ مانن

هباری علمی؛ چنانكه این ُمیته به پیگريی و دقت مهه حمصوالت فرهنگی و علمی و دعوی 

ُنند، توجه های خمتلف منترش میها و ُمیتهبا انواع خمتلف آن و نیز حمصوالتی ُه بخش

هایی است ُه در دفرت مرُزی مجعیت در حال انجام فعالیتویژه دارد. و این عالوه بر 

ها، سمینارهای خمتلف و مهچننی هایی مهچون سخنرانی، ُنفرانس، مهایشاست. فعالیت

 های علمی خاص.اردوهای هباری سالیانه برای مجعیت و انتشار ُتاب

برای استقبال را آن مهچننی این ُمیته نسبت به ُتابخانه عمومی مجعیت ارشاف دارد و

جویان علم رشعی هتیه دیده است؛ و اینگونه فرصتی را برای آهنا حمیا پژوهشگران و دانش

به ُسب و  ،های علمی رشعی با حجم زیادهای خمتلف ُتابنموده تا در خالل جمموعه

این زمینه منشورات و  د. این ُمیته اِصار دارد تا درنگريی بیش از پیش علم روی آورافر

 ت جدید و سودمندی را ارائه دهد و در اختیار پژوهشگران قرار دهد.حمصوال

ُتاب حارض یكی از منشوراتی است ُه این ُمیته به چاپ آن ُمک نموده و از آن 

و به یاری خداوند  دعوی و بسیار سودمند است. ،محایت ُرده است؛ و این ُتاب علمی
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باشد. و آن منهج فهم وعمل به آن میمتعال در بردارنده تعریف منهج حق در دریافت دین و 

وجه    ،باشد. مولف در این ُتاب امهیت این منهج را بیان نمودهاین امت میصالح سلف 

را توضیح داده و دیگر مشخص ُرده است. نیاز امت به آن هایاز راه و روشرا متایز آن

ز این تسمیه چه ُه مقصود ا بیان داشتهمعنای سلف و سلفیت را بیان ُرده است. و نیز 

ها و و ویژگیدین مهمرتین اصول منهج سلف در دریافت در ادامه ُسانی هستند. 

ز ا ،ُه پريوی از این منهج پردازده این مساله میرا ذُر ُرده است. و بمشخصات آن

َوَمن »فرماید: واجبات رشعی است ُه بنده در آن اختیاری ندارد. چراُه خداوند متعال می

نرنَی ُنَولِّهر َما َتَوَّلَّ َوُنْصلرهر ُیَشاقرقر ا ْع َغرْيَ َسبریلر امْلُْؤمر
َدى َوَیتَّبر َ َلُه اَْلُ  َما َتبنَیَّ

ن َبْعدر ُسوَل مر َجَهنََّم لرَّ

رياً   روشن برایش( حق راه و) هدایت آنكه از پس هرُس و» (115)نساء: «:َوَساءْت َمصر

 ُرده پريوی آنچه به را او ما ُند، پريوی مؤمنان راه جز راهی از و ُند خمالفت پیامرب با شد،

 «.است جایگاهی )آن( بد و افكنیم در جهنم به را او و گذاریم وا

مهچننی مولف اصول دعوت سلفی را به صورت مفصل ذُر نموده است و ُتابش را با 

در متام  یبیان مهمرتین ثمرات الرتام و پایبندی به منهج سلف به پایان رسانده است. و

علامی معاِصی ُه در و سنت و اقوال سلف  بودن به ُتاب و مدللاصل  ،های ُتاببخش

 اند، رعایت ُرده است.مسري آهنا گام برداشته

از  های آنو محایت ی این ُمیتههاُه ُمک است ذُر این نكته درخور یادآوری

های آن در عرصه محایتنیز های علمی و ُتاب و های خمتلف فرهنگی، دعویر فعالیت

خواهیم های علمی، برگرفته از یک چهارم وقف دعوی است. از خداوند متعال میفعالیت

آهنا را مورد آمرزش خویش قرار داده و با رمحت  ُنندگان گرداند وُه خري فراوان هبره وقف

 آهنا را مورد مرمحت خویش قرار دهد.     خود گسرتده 



 23  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

 مندمان گرداند.حقی ُه به ما آموخته، هبرهخواهیم با از خداوند متعال می

 االسالمی ُمیته فرهنگی مجعیت احیاء الرتاث

 و احلمداهلل رب العاملنی                                                     
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 هایی در منهج سلفی؟چرا درس

ُند. از اهداف متعددی را دنبال می ،دعوت سلفی در راستایهای علمی سلسله درس

 مجله: 

بر مبنای   حتقیق معنای عبودیت و بندگی برای اهلل متعال و پريوی از رسول اهلل -1

 .سلف صالحفهم 

معرفی منهج سلف صالح برای مردم به طور ُلی و برای جوانان به طور خاص؛  -2

 .باشندو شبهات میی شهوات چرا ُه جوانان بیش از دیگران در مسري هدف فتنه

  1.تصحیح برخی از مفاهیم اشتباه در مورد مفهوم سلف و سلفیت -3

انكار یا واژگون جلوه دادن سلفیت یا پوشیدن  در جهت وقفهبیهای رصد تالش -4

 .آن جز لباس سلفیت بر یلباس

منهجی دراعتقاد و دعوت به  ،كه سلفمبنی بر اینانكار برخی از متاخرین  هپاسخ ب -5

 .وی خدا نداشتندس

 «تر است.تر و حكیامنهتر و منهج خلف عاملانهمنهج سلف سامل»ابطال این ادعا ُه:  -6

 2در این دین بدعت است و مذهبی پنجم است.« سلف»لفظ »گویند: یا این ادعا ُه می

نرصت و متكنی در دنیا و ، عزت ،اطمینان ،رستگاری ،فالح ،اعتقاد به اینكه سعادت -7

به هبشت برای ما میرس نخواهد بود مگر اینكه در  روددر آخرت و واز آتش دوزخ ات نیز نج

                                                           
-خاص حمصور میشیخ یا حرُتی برخی سلف یا سلفیت را در گروهی معنی یا هیئت یا  - 1

 ُنند.

2
 مدند برای رقابت با مذاهب فقهی.آ یمنهج چننیبا  هاطرح این ادعا ُه سلفیو  - 
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 مسري این منهج استوار حرُت نموده و گام برداریم.

 و ُنند، اما چننی نیستند.درآوردن لباس سلفیت از تن ُسانی ُه ادعای سلفیت می -8

ه مذهب سلف مستلزم عمل بدارد. انتساب به منهج پرده از دروغ بودن این ادعا بر می

 به تنهایی برای صحت انتساب به سلفیت، ُافی نیست. اسمباشد و آن می مقتضیات

پاک ُردن مفهوم واژگون و نادرستی ُه در ذهن برخی در مورد این اسم پاک  -9

-اری از الفاظ مفهومی واژگون و نادرست پیدا ُردهیاجیاد شده است چنانكه بس« سلفیت»

به معروف و هنی از منكر، جهاد و... بلكه لفظ اسالم و مسلامن نیز دچار این  اند مانند امر

شده است. و این درحقیقت نتیجه عملكرد اشتباه برخی از منتسبنی به در مفهوم  یواژگون

 باشد.اسالم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

 مقدمه:

ونعوذ باهلل من رشور انفسنا وسیئات اعاملنا، من  ؛هلل، نحده ونستعینه ونستغفره ان احلمد

وحده الرشیک له و  ،ان ال اله اال اهلل فال هادی له؛ واشهد ُّيده اهلل فال مفصل له ومن یضلل

 اشهد ان حممدا عبده ورسوله؛

ُقوْا اهللَ َحقَّ ُتَقاترهر َوالَ »فرماید: اهلل متعال می یَن آَمنُوْا اتَّ
ا الَّذر َ ْسلرُمونَ َیا َأُّيُّ «: مَتُوُتنَّ إرالَّ َوَأنُتم مُّ

 او از ترسیدن شایسته ُه گونه آن اهلل، از! ایدآورده ایامن ُهُسانی ای» (102)آل عمران: 

 «.باشید مسلامن اینكه مگر نمريید و برتسید است

ي َخَلَقُكم »فرماید: اهلل متعال می ُكُم الَّذر ُقوْا َربَّ َا النَّاُس اتَّ نَْها َیا َأُّيُّ َدة  َوَخَلَق مر ن نَّْفس  َواحر مِّ

 َُ  َواألَْرَحاَم إرنَّ اهللَ 
ي َتَساءُلوَن برهر ُقوْا اهللَ الَّذر ثرريًا َونرَساء َواتَّ َُ َجاالً  نُْهاَم رر اَن َزْوَجَها َوَبثَّ مر

 تن کی از را شام ُه ذاتی آن برتسید، پروردگارتان از مردم، ای» (1)نساء:«: َعَلیُْكْم َرقریباً 

 از و ُرد پراُنده بسیاری زنان و مردان دو، آن از و آفرید او از( نیز) را مهرسش و آفرید

 پیوند( گسستن) از( مهچننی) و ُنیدمی درخواست مهدیگر از او( نام) به ُه پروردگاری

 «.است( نگهبان و) مراقب شام بر مهواره اهلل گامنبی. بپرهیزید خویشاوندی

یداً »فرماید: اهلل متعال می ُقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقْوالً َسدر یَن آَمنُوا اتَّ ا الَّذر َ ( 70)احزاب: «: َیا َأُّيُّ

 «.بگویید( حق و) درست سخن و برتسید اهلل از! ایدآورده ایامن ُهُسانی ای»

 ؛اما بعد

ها، سخن خداوند متعال است و هبرتین راه، راه و روش حممد براستی هبرتین سخن

باشد. و هر نو پیدایی در دین( میی باشد. و بدترین امور، امور نو پیدا)می وسلمعلیهاهللصلی

 بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در آتش است. )در دین( بدعت است و هر

، دوست داشتم بوجود آمده استشكل گرفته و های متعددی راه وروش از آنجا ُه
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اختیار برادرانم قرار دهم و در آن به طور جممل،  در -به اذن اهلل متعال–مفید  1خمترصی

بیان  راعمل به آن و دعوت به سوی آن ،اصول منهج سلف صالح در دریافت و فهم دین

 ُنیم.

به بیان این منهج مهراه با ادله بوده است و از آوردن شبهات و  نویسندهدر این ُتاب تكیه 

از او طلبم و متعال یاری و توفیق می . از خداوندشده استاری دپاسخ دادن به آهنا خود

 .خواهم ُه آنچه نوشتم حجتی برای من و نه برعلیه من باشدمی

آنچه در این ُتاب درست و صواب است، از سوی اهلل متعال است و هر خطا و  

باشد و اهلل و رسولش از آن بری و پاک و شیطان می مناز جانب  اشتباهی در آن است،

 ُنم.ن از خداوند متعال طلب مغفرت و آمرزش میهستند. و به خاطر آ

، از هرُس ُه در انتشار و به پایان رسیدن این ُتاب متعالپس از سپاسگذاری از اهلل 

                                                           
صفحه  13ُه از « السلفیدروس فی املنهج »در اصل این خمترص یاداشتی بوده با عنوان:  - 1

در تابستان  .دالیل تفصیلی مسائل ذُر نشده بودُرد و در بسیاری از موارد جتاوز نمی

 « اجلیل االسالمی»به صورت منهجی به جوانان  را هاسرم این د 2004 – ـه1425

هایی آسان بود. اما ذا در قالب الفاظی خمترص و عبارتدادم؛ لآموزش می «القرین»درمنطقه 

را میرس ازیم ُه اُنون اهلل متعال چاپ آنها بپردپس از مدتی تصمیم گرفتم تا به رشح آن

باشد، اما « ةالسلفی ةللدعو ةالدروس العلمی» اولنی موضوع این سلسلهنمود. شایسته است 

س این الزم است تا اولنی در ،جوانان و امت اسالمی امروز اوضاع و رشایطبا توجه به 

ایب التول فی حسن التعامل مع اط» و نیز ُتاب« یر من التكفريذوالتح ةالرباء» سلسله ُتاب

 باشد.« االمر ةوال
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ُه  1نصیحتی ُرده یا راهنامیی نموده است خصوصا شیوخ و اساتید گرامی سهمی داشته،

بدالرمحن صالح ع دُرت شیخ عثامن حممد اخلمیس، شیخ»براین بحث ارشاف داشتند: 

 ُامل تشكر و قدردانی دارم. اهللحفظهمولید خالد الربیع  دُرتاجلريان و شیخ 

 عیسی مال اهلل فرج

 ـه 1427  شعبان 6چهارشنبه 

 م                                                       30/8/2006موافق با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
بن  ویب، خالدشبن عبدالرمحن ال مشایخ گرامی: حممد احلمود النجدی، فهدمهچننی  - 1

 در این مسري داشتند. یُسانی ُه تالش خستگی ناپذیر و مهه اهللحفظهماخلراز  ةمجع
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 روند بحث:

 مقدمه

 منهج سلففصل اول: بیان معنای 

 فصل دوم: حکم پیروی از منهج سلف

 فصل سوم: اسامی سلف و القاب آنها

 مبحث اول: اهل سنت و مجاعت 

 مبحث دوم: اهل حدیث 

 مبحث سوم: سواد اعظم 

 یهجمبحث چهارم: فرقه نا 

 مبحث پنجم: طائفه منصوره 

 مبحث ششم: غرباء 

 فصل چهارم: ثبات بر منهج سلف

 سلففصل پنجم: مهمترین اصول منهج 

 مبحث اول: دریافت اعتقاد فقط از قرآن و سنت 

  به صورت مطلقمبحث دوم: استدالل سلف به سنت صحیح 

  صوص در روشنی اقوال سلفنمبحث سوم: فهم 

 مبحث چهارم: تسلیم بودن در برابر وحی 

 مبحث پنجم: مجع میان نصوص در یک مساله 

  كمحممبحث ششم: ایامن به متشابه و عمل به 

  :عدم ُندوُاو در علم ُالممبحث هفتم 
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 مبحث هشتم: عدم استفاده از الفاظ جممل 

 های منهج سلفی و وجه تمایز آنفصل ششم: ویژگی

 حمبحث اول: سهولت و وضو 

 مبحث دوم: اتفاق در مورد منهج 

 مبحث سوم: اتفاق و وحدت بر مبنای حق 

 مبحث چهارم: عدل و انصاف 

 روی و عدم غلومبحث پنجم: میانه 

 :غلو در عقیده مطلب اول 

 مطلب دوم: غلو در عبادات 

 مطلب سوم: غلو در معامالت 

 مطلب چهارم: غلو در عادات 

 فصل هفتم: اصول منهج سلفی در دعوت به سوی اهلل متعال

 مبحث اول: بازگشت به ُتاب و سنت بر مبنای فهم سلف امت 

 مبحث دوم: دعوت به توحید و اخالص در عمل تنها برای اهلل متعال 

  ز رشک با انواع خمتلف آنامبحث سوم: بر حذر داشتن مردم 

 مبحث چهارم: دعوت به اتباع و رها ُردن تقلید 

 مطلب اول: اتباع 

 مطلب دوم: تقلید 

 ها و افكار عجیب و غریبمبحث پنجم: رها ُردن بدعت 

 مبحث ششم: ُسب و فراگريی علم سودمند 
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 و ساماندهی( و تربیت ودنمبحث هفتم: تصفیه )پال 

 مبحث هشتم: اخالق و تزُیه نفس 

 مبحث هنم: بر حذر داشتن مسلامنان از احادیث ضعیف و موضوع 

 گرایی و تعصبمبحث دهم: رها ُردن حزب 

 ناف و از رسگريی زندگی اسالمییمبحث یازدهم: تالش در جهت است 

 فصل هشتم: نتایج پایبندی به منهج سلف و ثمرات آن

 و نعمت به طور متام و ُامل و اقامه حجت مبحث اول: حتقیق دین به طور ُامل 

 مبحث دوم: ثبوت عصمت برای رشیعت 

 مبحث سوم: تصدیق متام نصوص ُتاب و سنت 

 مبحث چهارم: تعظیم نصوص ُتاب و سنت 

 مبحث پنجم: ارتباط مسلامن با سلف صالح و علامی ربانی 

  آن و عدم دگرگونی اطمینان بهمبحث هفتم: پایداری بر حق و 

  هشتم: یكپارچگی و وحدت صفوف مسلامنانمبحث 

 نرصت و متكنی ،مبحث هنم: هدایت 

 ترین روشحكیامنه ین وترمبحث دهم: روش سلف، عاملانه 
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 ی منهج سلفافصل اول: بیان معن

و نیز  باشدمیاین فصل در بردارنده معنای منهج سلف از نظر لغوی و اصطالحی 

 ُند. تفاوت میان سلف و خلف و حكم پیوستن به منهج سلف را بیان می

 ن: آالف( تعریف منهج و بیان اهمیت 

لرُكلٍّ »فرماید: باشد. خداوند متعال میدر لغت به معنای راه واضح و آشكار می منهج

نَْهاجاً  َعًة َومر ْ
نُكْم رشر   (48 ة:)مائد«: َجَعْلنَا مر

 .«باشدمی راه و روش منظور از منهاج،» گوید:ابن عباس می

 در جهت حتصیل یدر اصطالح عبارت است از قواعد و ضوابطی ُه هر تالش «املنهج»

مانند قواعد زبان عربی و اصول عقیده و فقه و تفسري؛ چنانكه این  1ُند.علم را استوار می

 ُند.مند میرا ضابطهعلوم حتصیل و فراگريی اسالم و اصول آن

 اهمیت منهج: 

ُند چنانكه عقل برشی و اعامل نظم و ترتیب علم را حفظ می ،منهج و برنامه مشخص

و اینگونه انسان را برای رسیدن به حقیقت در  2نامیدمند میذهنی را با قواعد ثابت ضابطه

 د.نامیُند، ُمک میموضوعاتی ُه حتقیق می

این است ُه خط مشی درست و صحیح برای  ،رشط ُسب علم و پیرشفت در آن

و  ی رخ دادهای خمتلف و واژگان پراُنده باشدفراگريی آن انتخاب شود ُه در برگرينده

                                                           
–العرب  و معنای مورد نظر ما در این مبحث مهنی است. منهج البحث العلمی عند - 1

 271: جالب موسی

 دهد.انحرافی را در مسري حرُت نشان میمنهج مهچون قطب نامیی است ُه هر  - 2
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منهج  قضیهدر گرو  ،رو تقدیم و تاخري در فراگريی علممیان آهنا رابطه اجیاد ُند؛ از این

 1است چنانكه از حیث وجود و عدم وابسته به آن است.

 ب( تعریف سلف: 

 از مجله: 2باشدی متعددی مینبه معا سلف در لغت

بزاری است ُه با آن زمنی را صاف و ا «هفَ سلَ مر »التسویه: صاف و مهوار ُردن. و  -1

سلف »شود: ی آن زمنی را صاف و مهوار ُنند، گفته میُنند و چون بوسیلهمهوار می

 .«االرض

آن ثمن پرداخته شده  معامالت است ُه درسلم نوعی از انواع «: لمالسَّ »به معنای  -2

 )پیش فروش( شود.و ُاال با وصف مشخص تا مدتی معلوم نگه داشته می

تر فوت شدند و یشپُسانی ُه در گذشته بودند؛ سلف انسان ُسانی هستند ُه  -3

باشد. و بر این اساس است ُه اولنی افرادی ُه در می انسانشامل پدران و خویشاوندان 

اغلب به  ،و چون به طور مطلق به ُار رود .عنی بودند سلف صالح نامیده شدندی تابزمره

ا َقْد »فرماید: خداوند متعال می 3باشد.مهنی معنا می م مَّ َفُروْا إرن َینَتُهوْا ُیَغَفْر ََلُ َُ یَن 
ذر ُقل لرلَّ

لرنیر    4«َسَلَف َوإرْن َیُعوُدوْا َفَقْد َمَضْت ُسنَُّة األَوَّ

                                                           
  1/21: عثامن بن علی حسن ُرتد، منهج االستدالل  - 1

2
 .ی گردن، نرمبرخی از معانی آن: قرض، پهنه - 

مفردات،  ؛390 -2/389: ابن اثري، فی غریب احلدیث ةلنهای؛ ا264: خمتار الصحاح -3

 راغب اصفهانی. 

4
 دست( دشمنی و ُفر از) اگر: »بگو شدند ُافر ُهُسانی به!( پیامرب ای): »(38)انفال:  - 
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ا َقْد »  دادند.تر انجام مییشپیعنی آنچه  «َسَلَف مَّ

ینَ  َوَمَثالً  َسَلفاً  َفَجَعْلنَاُهمْ »فرماید: قومش می و در مورد فرعون و رر یعنی آهنا را  1«لرْْلخر

 گرينده قرار دادیم. پیشیو  عربتمایه 

ة   َرمْحَةَ  َأَرادَ  إرَذا َوَجلَّ  َعزَّ  اهللَ  إرنَّ »فرمودند: و رسول اهلل  نْ  ُأمَّ َبادرهر، مر  َقبَْلَها، َنبریََّها َقبََض  عر

ا َفَجَعَلهُ  ا َبنْیَ  َوَسَلًفا َفَرًطا ََلَ چون اهلل متعال بخواهد بر امتی رحم ُند )و آهنا را » :2...«َیَدُّْيَ

برد و او را برای امتش، پیامربشان را پیش از خودشان از دنیا می از رمحتش برخوردار سازد(

 ...«دهد تا پیشاپیش امتش قرار بگريد. )و برای آهنا شفاعت ُند.( میی آخرت قرار ذخريه

، َحرَضَ  َقْد  إرالَّ  ُأَرانر  َواَل  »...فرمودند:  عنهاماهللرضیو به فاطمه  ُل  َوإرنَّكر  َأَجِلر وًقا َأْهِلر  َأوَّ  حُلُ

، َلُف  َونرْعمَ  بر ام اولنی ُسی از خانواده بینم و تواجلم را نزدیک می... » 3:...«َلكر  َأَنا السَّ

 «)سلف( برای تو هستم. پیشینیانپیوندد. و من هبرتین هستی ُه به من می

و تابعنی و ُسانی ُه به نیكویی از آهنا  4مقصود از سلف، صحابه سلف در اصطالح:

                                                                                                                                                    

 پس بازگردند،( خود اعامل مهان به) اگر و ودشمی آمرزیده شانهایگذشته دارند، بر

 اجرا نیز هاآن درباره و) است گذشته پیشینیان( درباره اهلل روش و) سنت گامنبی

 «.(شودمی

1
 « .دادیم قرار( آیندگان برای) عربتی و گذشتگان شامر در را هاآن آنگاه: »(56 زخرف:) - 

2
 2288 :مسلم - 

3
 2450 :مسلم ؛6/282: مسند امحد - 

4
شود ُه پیامرب را در حالی مالقات ُرده باشد ُه به او ایامن به ُسی گفته می هصحاب - 

داشته است و بر اسالم فوت ُرده است. و آهنا از نظر زمانی و تارخیی سلف هستند و 
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ادلی است ُه امت بر امامت آهنا و جایگاه واالی آهنا در دین عپريوی ُردند و پیشوایان 

اند و هیچگاه به دارند و مسلامنان ُالم آهنا را سینه به سینه دریافت و قبول ُردهنظر اتفاق

 1،لهزمعت 2اشاعره، 1مرجئه، 3قدریه، 2،رافضه 1،بدعت یا لقبی ناخوشایند مهچون خوارج

                                                                                                                                                    

-مهنی معنا میو گاهی معنای مقصود از این بحث  .باشندخاص لفظ سلف آهنا میمدلول 

یَن َیُلوهَنُمْ َخرْيُ الناس قَ »باشد. چنانكه رسول اهلل فرمودند:  یَن َیُلوهَنُْم ُثمَّ الَّذر
 :«ْرنی ُثمَّ الَّذر

نند، سپس ُسانی ُه پس از آهنا ُنی هستند ُه در زمان من زندگی میهبرتین مردم، ُسا»

 :مسلم ؛6065 :بخاری ؛3594 :امحدمسند  «آیند.س ُسانی ُه بعد از آهنا مید و سپنآیمی

2533 

حتكیم برای جنگیدن با علی ابن ابی طالب خروج  با دلیلُه ای است خوارج: فرقه - 1

 ُه باحاُمی  خروج بر علی و عثامن و شان، بیزاری ازاز مشخصات بارز مذهب ُردند و

 باشد.ريه و جاویدان بودن وی در آتش میسنت خمالفت ُند و تكفري مرتكب ُب

2
علی بن ابی به این دلیل رافضه نامیده شدند، چون امامت زید بن علی بن حسنی بن  - 

او را نپذیرفتند چون امامت زیدیه هم اُنون به او منتسب هستند. ُه  طالب را نپذیرفتند.

گویی؟ و انتظار داشتند ُه او نیز دند: در مورد ابوبكر و عمر چه میزمانی ُه از او پرسی

فت: هبرتین وزیران، وزیران جدم گم و ناسزا باز ُند، به آهنا ه دشنامهچون آهنا دهان ب

بودند. و مقصود وی رسول اهلل بود. و اینگونه ستایش ابوبكر و عمر گفت، پس او ترک 

رفض به از این رو رافضه نامیده شدند. ) و بر وی خشم گرفتند و او را نپذیرفتند، هُرد

 .(باشدیچیزی را رها ُردن و نپذیرفتن م معنای

3
پندارند ُه ُنند و چننی میمی دیر را انكارقت منسوب هستند چرا ُه رَد قدریه: آهنا به قَ  - 
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 د.خلق خداوند در عمل وی نقشی ندار بنده با اراده و قدرت خود مستقل بوده و اراده و

از هنا عمل را باشد. چرا ُه آجاء است؛ و آن به معنای تاخري میمرجئه: انتساب به ار - 1

گویند: ُه احناف هستند و میفقهای مرجئه  -1اندازند. و دو نوع هستند: ایامن به تاخري می

گویند: ایامن فقط جهمیه(؛ آهنا میمرجئه متبدع ) -2عمل رشط یا الزمه ایامن نیست. 

 شناخت قلب است.

است چرا ُه با ُتاب و سنت و دیدگاه سلف  حدیدگاه فقهای مرجئه دیدگاهی مرجواما 

است برای مرجئه حمض )مبتدع(؛ اما قول مرجئه مبتدع،  یخمالفت دارد. و در واقع فتح باب

، دُرت «تعریف اخللف بمنهج السلف» ی مبتدع است ُه هیچ جایگاهی ندارد. رک:دیدگاه

 علمنی در دمام.عضو هیئت مدرس دانشكده م ،ابراهیم بن حممد بن عبداهلل الربیكان

اشاعره: منسوب به ابواحلسن الشعری؛ او علی بن ابو اسامعیل بن ابوشرب، اسحاق بن  - 2

باشد بن موسی اشعری می سامل بن اسامعیل بن عبداهلل بن موسی بن هالل بن ابوبرده عامر

برصه وفات نمود و بنی  در 324سال  متولد شد و در 260و گفته شده  270ُه در سال 

 :االعالم، زرُلی ؛213: ص ،جالل العیننی»دفن شد.  «مرشعه الروایا»برصه در  ُرخ و

 «ريوت، چاپ پنجم.داراملالینی، ب ؛4/263

 مدتاول: مرحله اعتزال؛ در این  اشعری در باب عقاید سه مرحله را پشت رس هناد: مرحله 

جوع از اعتزال و انتخاب روش عبداهلل بن سعید له گردن هناد. مرحله دوم: رزبه مذهب معت

باشد. ُنونی اشاعره میی وب است. و این مهان عقیدهساو منبه بن ُالب؛ ُسی ُه ُالییه 

 مرحله سوم: رجوع از مذهب ُالبیه به مذهب سلف صالح.

باشد. و عقیده آهنا در زمینه در مذهب اشاعره، عقل می)دین( ر دریافت در اصل مصد
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 3شدند.نمانند اینها متهم  و... 2جهمیه

                                                                                                                                                    

خربی: شنوایی، بینایی،  اثبات هفت صفت از صفات -1صفات از این قرار است:  ء وساما

نفی افعال اختیاری برای  -2 ؛«1/95 :امللل و النحل»علم و ُالم. ، اراده ،، قدرتحیات

 ةموافق» ، رضایت، غضب، خوشحالی و...ءمتعال مانند: حمبت، نزول، استوا خداوند

 .«2/12: ِصیح املنقول

فته شده پس از اینكه حسن گ -1 شود:و دلیل این لقب به آهنا اطالق میبه دمعتزله:  - 1

فاسق، طرد نمود، در مورد  «بنی منزلتنی ةمنزل»را به خاطر دیدگاه  برصی، واصل بن عطا

فته شده: بلكه بخاطر و نیز گ -2 های مسجد عزلت گزیدند.ستون در جواربرخی از مردم 

شدند چرا ُه دیدگاه اهل سنت در مورد فاسق، معتزله نامیده می «بنی منزلتنی ةمنزل»دیدگاه 

 را رها ُرده و از آن فاصله گرفتند.

ند. او ُسی بود ُه نفی صفات و سمرقندی هست نواجهمیه: آهنا منسوب به جهم بن صف - 2

عنوان نمود. و این دیدگاه را از جعد بن درهم گرفته بود. پس از این جهم در آهنا را یل طتع

را  وز اوحدر خراسان ُشته شد. سلم بن ا وو دیدگاه وی در آنجا آشكار شد  خراسان بود

در مورد جهمیه اختالف نظر دارند ُه آیا آهنا از هفتاد و دو فرقه هستند یا نه؟ و  ُشت. علام

هفتاد و  وهمیه جزجاز مجله ُسانی ُه معتقدند  .این مورد دو دیدگاه مطرح شده استدر 

 باشند.هلل بن مبارک و یوسف بن اسباط می، عبداتدو فرقه نیس

ل حقیقی برای هیچكس و از مجله باورهای جهم این است ُه ُفر فقط جهل است و فع

 «.بن ابی العز حنفیا، امام ةرشح الطحاوی» .متعال اهلل نیست مگر

3
 1/20ة: لوامع االنوار البهی - 
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ور مهه رود ُه در اینصورت منظی سلف به صورت مطلق به ُار میو گاهی ُلمه

ُسانی است ُه پایبند و ملتزم به راه و روش قرون ثالثه باشند و در مسري منهج آهنا حرُت 

َقتر »چنانكه رسول خدا فرمودند:  1ُنند.می َدة   فرْرَقًة، َوَسبْعرنیَ  إرْحَدى َعَل  اْلَیُهودُ  اْفرَتَ  فر  َفَواحر

، نَّةر ، فر  َوَسْبُعونَ  اجْلَ َقتر  النَّارر  فر  َوَسبُْعونَ  َفإرْحَدى فرْرَقًة، َوَسْبعرنیَ  ثرنَْتنْیر  َعَل  النََّصاَرى َواْفرَتَ

، َدة   النَّارر ، فر  َوَواحر نَّةر ي اجْلَ د   َنْفُس  َوالَّذر هر  حُمَمَّ َقنَّ  برَیدر تري َلَتْفرَتر َدة   فرْرَقًة، َوَسْبعرنیَ  َثاَلث   َعَل  ُأمَّ  َواحر

، فر  نَّةر ُّيود به هفتاد و یک فرقه تقسیم شدند ُه یک فرقه از » 2:«النَّارر  فر  ُعونَ َوَسبْ  َوثرنَْتانر  اجْلَ

آهنا در هبشت است و هفتاد فرقه در دوزخ؛ و نصاری به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند ُه 

اند و یک فرقه در هبشت؛ سوگند به ُسی ُه جان حممد در دست هفتاد و یک فرقه در دوزخ

شوند ُه یک فرقه در هبشت است و هفتاد و ه فرقه تقسیم میاوست، امت من به هفتاد و س

 یحمصور در زمان یا مكان مشخص ،و این فرقه نجات یافته« اند.دو فرقه دیگر در دوزخ

 نیست.

، این است ُه چون باشدمیو از دالیلی ُه بیانگر ترجیح این معنا برای این اصطالح 

را به طور مشخص تعینی نكردند بلكه آنی ناجیه سوال شدند، رسول خدا در مورد فرقه

يَ »و فرمودند: ه ذُر نمودرا به عنوان وجه متایز آن با دیگران از آنفقط صفتی  اَمَعةُ  هر  3«اجْلَ

                                                           
-دلول عام لفظ سلف مهنی میباشند؛ و منها در راه و روش و اقتدا سلف میو مهه ای - 1

 باشد. 

2
آن را  1082: عالمه آلبانی در صحیح اجلامع ؛صحیح ابن ماجه، از عوف بن مالک - 

 .است صحیح دانسته

3
 را صحیح دانسته است.آن 2042: انی در صحیح اجلامعبآل؛ ابن ماجه - 
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 . «آن مجاعت است»

رسول خدا در این پاسخ، وصف را تعینی نمودند نه موصوف را؛ و تردیدی نیست ُه 

باشند بلكه آهنا اصل مصداق این وصف میرسول خدا و اصحابش اولنی ُسانی هستند ُه 

ُه نجات  باشند. و این خود بیانگر آن استبرای دیگر مردم میو معیار و میزان ر اعتبا

ی ناجیه را باشد بلكه شامل متام ُسانی است ُه تا قیامت اوصاف فرقهنمی پیشینیانخمتص 

  1چنانكه حدیث به این مساله ترصیح دارد. داشته باشند

نْ  َطائرَفة   َتَزاُل  اَل »فرمودند: اهلل  و رسول تري مر ینَ  ُأمَّ رر ، َعَل  َظاهر قِّ ُهمْ  اَل  احْلَ  َمنْ  َیرُضُّ

ْم، َ  َحتَّى َخَذََلُ َذلرَك  َوُهمْ  اهللر  َأْمرُ  َیأْتر اند. مهواره گروهی از امت من با حقی چريه» 2:«َُ

رسانند تا اینكه امر خداوند نمی ُنند رضری به آهناُسانی ُه نرصت و یاری آهنا را رها می

  «اند.آید آنان چننی چريهمی

 ج( بوجود آمدن مذهب سلف:

های فكری متفاوت در هزمانی ُه امت اسالمی فرقه فرقه و گروه گروه شد و دیدگا

مورد اصول دین ظهور ُرد، نیاز انتساب به سلف صالح خود را نشان داده و این مهم، 

به اصول و قواعد  خمترصرا واداشت تا به طور های شاخص آنانهعلامی ربانی امت و استو

و از اینجا بود ُه برای متایز اهل سنت از اهل  .نی و نبوی بپردازندآدیدگاه سلفی و اعتقاد قر

انتساب به سلف صالح مطرح گردید. و در واقع این انتساب مانعی در مسري متام  ،بدعت

                                                           
1
 ؛ االعتصام،40: ص ،حسن منهج االستدالل علی مسائل االعتقاد، دُرت عثامن بن علی - 

 289، 2/287شاطبی، 

2
 1920مسلم:  ؛3442بخاری:  ؛20377مسند امحد:  - 
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 ُردند.های اعتقادی اجیاد میُسانی بود ُه به اسم اهل سنت بدعت

ی افتخار و عالمت از آن جهت بود ُه انتساب به سلف نشانه ،و این انتساب به آهنا

ُه انتساب به سلف، بدعتی لفظی نبوده و  استآن  این خود بیانگر وعدالت در اعتقاد بود 

نیز تنها اصطالحی ُالمی نیست بلكه حقیقتی رشعی است ُه مدلول مشخص و معینی 

 دارد.

نگردید مگر به دلیل نیاز امت به بیان تصویری ُامل از  قواعد آن بیانو بنابراین اصول 

زیستند و عدالت آهنا در این می برترروش اعتقادی و سريت توحیدی ُسانی ُه در قرون 

 1رد مشهود است.امو

 د( سلفیت چیست؟

ین و فهم آن سلفیت اصطالحی جامع برای منهجی است ُه سلف صالح در دریافت د

دعوت و تزُیه نفس بر آن اعتامد ُرده و در  ،تربیت ،احكام ،معامالت ،در زمینه اعتقادات

مسري آن حرُت نمودند. و نیز بر ُسانی ُه در قدیم و جدید پایبند به این منهج هستند، 

 ُند.داللت می

مصداق مهان  ،دعوت به سوی آنو  دانو این منهج در دریافت دین و فهم آن و عمل ب

ُلوَن »فرماید: رهنمود اَلی است ُه می قِّ َوبرهر َیْعدر ة  َُّيُْدوَن براحْلَ َّْن َخَلْقنَا ُأمَّ
)اعراف: « َوِمر

 آن به و نامیندمی هدایت حق به ُه هستند گروهی ایم،آفریده ُه آنان( میان) از و» «181

 2«.ُنندمی عدالت( و حكم)

                                                           
 23: نظریات شیخ االسالم، ص - 1

 )تفسري راستنی( عالمه ابن سعدی. «:تیسري الكریم الرمحن»نگر به تفسري این آیه در ب - 2
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مهان ِصاط مستقیم اَلی و ریسامن استواری است ُه  و این مهان اسالم صحیح است و

اطري َهَذا َوَأنَّ »خداوند متعال ما را به پريوی از آن دستور داده است:  َ
یامً  ِصر برُعوهُ  ُمْسَتقر  َوالَ  َفاتَّ

ُبَل  َتتَّبرُعواْ  َق  السُّ م َذلرُكمْ  َسبریلرهر  َعن برُكمْ  َفَتَفرَّ ُُ ا  راه این و» (153)انعام: « َتتَُّقونَ  لََعلَُّكمْ  برهر  َوصَّ

 راه از را شام ُه نكني پريوی( پراُنده) هایراه از و ُنید پريوی آن از پس است، من مستقیم

 پرهیزگار شاید است، نموده سفارش آن به را شام اهلل ُه است چیزی این ُند.می دور اهلل

 .«شوید

اهلل خطی برای ما ُشید و روزی رسول »گوید: از عبداهلل بن مسعود روایت است ُه می

های این راه»ُشید و فرمود:  آنهایی در اطراف سپس خط «این راه اهلل است.»فرمود: 

سپس این  «خواند.ُه به سوی آن فرا می قرار داردهر راهی شیطانی رس خمتلف است ُه بر 

اطري َهَذا َوَأنَّ : »فرمودآیه را تالوت  َ
یامً  ِصر برُعوهُ  ُمْسَتقر ُبَل  َتتَّبرُعواْ  َوالَ  َفاتَّ َق  السُّ  َعن برُكمْ  َفَتَفرَّ

م َذلرُكمْ  َسبریلرهر  ُُ ا  1«ید.نكنیعنی از خطوط اطراف پرهیز «: َتتَُّقونَ  َلَعلَُّكمْ  برهر  َوصَّ

سلفیت پريوی از منهج و راه و روش »گوید: اهلل میشیخ حممد بن صالح عثیمنی رمحه

آهنا سلف و پیشینیان ما بودند ُه بر ما پیشی باشد؛ چرا ُه و اصحابش میرسول اهلل 

  2«باشد.گرفتند، لذا پريوی از آهنا سلفیت می

 

 

 

                                                           
 ة،ابن ماج ،2454 :و الرقائق و الورع ةالقیام ة، ترمذی: صف6417 :بخاری: الرقاق - 1

 2729: قدارمی: الرقا ، 1/385مسند امحد:   ،4231الزهد: 

 1322 :لقاء باب املفتوح، سوال - 2
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 و( سلفی کیست؟

چه در عقیده و چه در رشیعت  1سلفی عبارت است از هرُس ُه بر مذهب سلف باشد.

 و یكسان است به مدلول این اسم آگاه یا نسبت به آن جاهل باشد. ؛و اخالق و دعوت

 برترسلف مهان ُسانی هستند ُه در قرون »گوید: اهلل میدالعزیز بن باز رمحهشیخ عب

زیستند؛ هرُس از آهنا پريوی ُند و راه و روش آهنا را در پیش گريد، سلفی است. و می

  2«هرُس در این مهم با آهنا خمالفت ُند، از خلف است.

 ف چه کسانی هستند؟لَ( خَـه

 یند.آمتام ُسانی است ُه پس از گذشتگان میدر لغت به معنای « اخللف» 

 ف:لَ و اخَل  )با سكون الم( تفاوت لغوی میان اخللف

شود ُه پس از اولنی آمده باشد. جانشنی در رش یا اخللف با سكون الم به ُسی گفته می

 3خري باشد.

هر »فرماید: دو، نسلی از مردم است. خداوند متعال می و معنای هر ن َبْعدر ْم َفَخَلَف مر

َهَواتر َفَسْوَف َیْلَقْوَن َغّیاً  َبُعوا الشَّ اَلَة َواتَّ  آنان از پس آنگاه( »59)مریم: « َخْلف  َأَضاُعوا الصَّ

 پريوی شهوات از و ُردند ترک( و ضایع) را نامز ُه شدند جانشنی خلفی نا( فرزندان)

 «.یافت خواهند را( خود) گمراهی( ُیفر) زودی به پس ُردند،

                                                           
1
 6/12 :الءبالم النعسري احافظ ذهبی،  - 

قیق دُرت امحد بن عبداملحسن اهلل، حتهحاشیه فتوی احلمویه از شیخ االسالم ابن تیمیه رمح - 2

 203 :ی؛ صجیرالتو

3
 :ابوقاسم راغب اصفهانی، املفردات فی غریب القرآن ؛66-2/65: ، ابن اثريةالنهای - 

 ی.حتقیق و ضبط حممد سید گیالن ؛155
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بیشرت است و در قرآن چننی وارد شده  )با سكون الم( رش به ُلمه خلف اما اطالق

َهَواتر َفَسْوَف َیْلَقْوَن َغّیاً »است:  بَُعوا الشَّ اَلَة َواتَّ ْم َخْلف  َأَضاُعوا الصَّ هر ن َبْعدر  1«َفَخَلَف مر

از مدلوالت  «فاخللَ »رود؛ بنابراین با فتح الم جز در مورد خري به ُار نمی «فاخللَ »اما 

 «فاخللَ »اعم از  «اخللف»است ُه  نو عالمت میان آهنا ای باشدمی «با سكون الم اخللف»

 باشد.می «اخللف»اخص از  «فاخللَ »باشد و می

 ف در قرآن کریم:لَالخَ

تنها در یک مدلول به ُار رفته است و به ُسی اطالق « اخللف»ی در قرآن ُریم ُلمه

 2از خود شده باشد.شود ُه جانشنی پیش می

اَلئرَكًة فر اأْلَْرضر خَیُْلُفونَ »فرماید: خداوند متعال می نُكم مَّ
َعْلنَا مر  )زخرف: «َوَلْو َنَشاء جَلَ

 جانشنی زمنی( روی) در ُه دادیممی قرار فرشتگانی شام جای به خواستیممی اگر و» (60

 خواهند بود.  یانشینان نیكُنند لذا جفرشتگان عصیان و نافرمانی نمی« .باشند( شام)

ي»فرماید: چننی است ُه می السالمعلیهو حكایت خداوند از موسی  «: اْخُلْفنري فر َقْومر

جانشنی پیامرب جز در خري و خوبی  و«. باش من قوم میان در من جانشنی»( 142 )اعراف:

 باشند.نمی

 ی سلف با خلف در قرآن ُریم از دو جهت است:رو رابطهاز این

 الف( بر مهان راه و روش سلف بودند.

 ب( از نظر زمانی پس از آهنا بودند.

                                                           
 155 :باب احلاء، ص ،، مفردات الراغب156: خمتار الصحاح، باب احلاء، ص - 1

 .اتغ، حرف احلاء، تفسري معانی الل19 تفسري التسهیل، ص: - 2
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هرُس پس از سلف بوده و بر راه »و آن اینكه:  باشدمی یو این مساله یادآور اصل بزرگ

ف است. و ُسانی ُه از نظر زمانی پس از سلف بودند اما بر راه و لَ و روش آهنا، از مجله َخ 

 «باشند.مهان خلف با سكون الم میروش نیكوی آهنا نبودند، 

 :عقیدهف نزد علمای لَتعریف خَ

ف ُسانی است ُه پس از سه نسل درخشان تاریخ لَ از نگاه علامی عقیده منظور از َخ 

ه شدنهای علم ُالم یونان و فالسفه متكرب آلوده اسالم ظهور ُردند و عقاید آهنا با پلیدی

را نادیده گرفته و راه اهل هوی و رها ُرده و آن. ُسانی ُه راه و روش سلف خود را بود

شد یا تفسیق، یكسان بود. راه و چه اقوالش موجب ُفر می ،بدعت را در پیش گرفتند

وارج و... ُسانی ُه خ ،گزارانی مانند جهمیه، معتزله، اشعریه، رافضهروش بدعت

ه و روش اعتقادی را و نكوهش نصوص قرآن ُریم و سنت نبوی و نیز امجاع امت بیانگر ذم

 باشد. آهنا می

 ف:لَبه وجود آمدن مذهب خَ

ی طمع بسیاری از مسلامنان نسبت به علوم ُالمی و ظهور مذهب خلف در واقع نتیجه

ای ُه آهنا را از دقت و تامل در های آن بود. مسالهمنطقی و سرياب ُردن خود با مقیاس

 به خود مشغول ُرد. نصوص ُتاب و سنت و دیدگاه و راه و روش سلف صالح

 های مذهب خلف:مهمترین شاخصه

 تاویل نصوص ُتاب و سنت با انواع جمازها. -1

نپذیرفتن صفات فعلی برای خداوند ُه از آن به نفی حلول حوادث در خداوند تعبري  -2

 ُنند.می
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 1افراط در حتكیم عقل و رد نصوص و آنچه با آن در تعارض باشد. -3

 : ی( حکم انتساب به سلف

بر ُسی ُه مذهب سلف را اظهار دارد و »گوید: اهلل میشیخ االسالم ابن تیمیه رمحه

بلكه به اتفاق، پذیرفتن این امر از وی واجب  .خود را بدان منتسب ُند، ایرادی نیست

 2«است؛ چراُه مذهب سلف متاما حق است.

در علم ُالم و جدال  ُسی ُه هرگز»ُند: اهلل از امام دارقطنی روایت میامام ذهبی رمحه

 3«وارد نشده و به ُندوُاو در آن نپرداخته است، سلفی است.

 :مستلزمات انتصاب به سلف 

طور ُلی و ُسب علم ی سلف به طور ُامل و دانستن اصول آن بهفراگريی عقیده -1

رشعی و تفقه در دین زیر نظر علام و مشایخ؛ تا اینكه با بصريت و آگاهی مردم را دعوت 

 تشویق ُند. علامو از آن دفاع ُند و پريوان خود را به فراگريی علم رشعی از  داده

 ها و بلكه در رفتار و اعامل خودُتاب ،اقوال ،اهداف ،ی سلف را در افكاراثر عقیده -2

مانند ایامن، توحید، اسامء  4طور ُلی تفصیالت امور اعتقادی را بداند.شان دهد چنانكه بهن

                                                           
1
رت ابراهیم بن حممد بن تالیف دُ ؛24-19السامء والصفات عند السلف: القواعد الكلیة ل - 

 ضو هیئت دانشكده معلمنی در دمام.اهلل، ععبداهلل بریكان حفظه

 4/149 :جمموع الفتاوی - 2

3
 16/457 :سري اعالم النبالء - 

4
 دعوتگران و طالب علم واین مهم خطاب به »گوید: اهلل میناِص العقل حفظه ُرتشیخ د - 

بودند ُه آهنا به شناخت  مردم بر این باوری ف صالح در مورد تودهباشد. اما سلعلام می
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ها و اخالق واال و راه و روش و اینكه آراسته به سنت ؛ابهححقوق صو صفات، تقدیر، 

 های سلف باشد.نبوی و شاخصه

دوست داشتن دعوت و دعوتگران سلف و  ،از دیگر مستلزمات انتساب به سلف -3

ُه در مسري راه و روش آهنا گام باشد میپیشوایان گذشته و معاِص آهنا و مجاعت و افرادی 

دعوی معاِص است ُه راه اهل سنت و مجاعت را  هایفعالیتترین ُه پاکاند؛ چرابرداشته

منتسب رو شایسته است هرُس ُه اخالق و رفتار در پیش دارد، از این و در اعتقاد و عمل

 1را دوست داشته باشد.به اهل سنت است آن

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

د. رشح باشنور اعتقادی میام یتفصیلی عقاید مكلف نیستند بلكه مكلف به شناخت امجال

 1/57؛ درء التعارض العقل والنقل، ابن تیمیه، ص: 11-10العقیدة الطحاویة، ص: 

 ؛ناِص بن عبدالكریم العقل ُرتد ؛50-49 :، صةواجلامع ةهل السنا ةمباحث فی عقید - 1

 با اندُی ترصف.
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 سواالت فصل اول:

 ُنید؟چهار هدف از اهداف مطالعه منهج سلفی را ذُر  -1

 امهیت منهج در چیست؟ -2

 ُامل ُنید: -3

 ...........سلفیت یعنی: 

 سلفی یعنی: ............

 ُنید: تعریفهریک از اصطالحات زیر را  -4

 سلف در اصطالح: ..........

 املنهج در لغت: ............

 املنهج در اصطالح: .........

 در اصطالح: ......... هصحاب

های سلفی ُه از آهنا و سه نفر از شخصیت معاِصهای سلفی تسه نفر از شخصی -5

 ُنید، نام بربید.پريوی ُرده و به آهنا اقتدا می

 به طور خالصه، بخشی از سريت صحابه بزرگوار عبداهلل بن عباس را بنویسید. -6

 انتخاب ُنید.« الف»ی از جمموعه« ب»ی متناسب با جمموعه -7
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 «ب» جمموعه  «الف» جمموعه 

 .رساندبا وجود ایامن، گناه رضری نمی جخوار 1

 واصل بن عطاء الغزال روافض 2

 تكفري مرتكب گناهان ُبريه قدریه 3

 تعطیل )صفات( مرجئه 4

 تكفري صحابه اشعریه 5

 نفی حكمت و تعطیل از اوامر اَلی معتزله 6

 ی اونفی علم خداوندی و اراده جهمیه 7
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 دوم: حکم پیروی از منهج سلففصل 

 وجوب پیروی از منهج سلف:

-اهللرضوان -بنده در پريوی از منهج سلف صالح دانستن این نكته رضوری است ُه

باشد. و دلبل این مهم اختیاری ندارد بلكه پريوی از آن واجبی از واجبات رشعی می -علیهم

 از قرار ذیل است:

 الف( دالیل قرآنی:

ْع َغرْيَ »ید: افرممی خداوند متعال -1
َدى َوَیتَّبر َ َلُه اَْلُ  َما َتَبنیَّ

ن َبْعدر ُسوَل مر قر الرَّ
َوَمن ُیَشاقر

رياً  نرنَی ُنَولِّهر َما َتَوَّلَّ َوُنْصلرهر َجَهنََّم َوَساءْت َمصر  از پس ُهُسی و( »115نساء: ) «َسبریلر املُْْؤمر

 مؤمنان راه جز راهی از و ُند خمالفت پیامرب با شد، روشن برایش( حق راه و) هدایت آنكه

 بد و  افكنیم در جهنم به را او و گذاریم وا ُرده پريوی آنچه به را او ما ُند، پريوی

 «.است جایگاهی

نرنیَ »در مورد این بخش از آیه:  اهللرمحهابن ُثري  ْع َغرْيَ َسبریلر امْلُْؤمر
این »گوید: می« َوَیتَّبر

ای با مساله تنص شارع است و گاهی خمالف با تگاهی خمالفاما مالزم صفت اول است؛ 

 امااند و اتفاق آهنا به حتقیق دانسته شده است؛ است ُه امت حممدی در مورد آن امجاع ُرده

ُند؛ و این بیانگر بزرگداشت این آیه عصمت امت از اتفاق بر خطا و اشتباه را ضامنت می

  1«باشد.امت و تعظیم پیامربشان می این

صحابه، تابعنی و ُسانی ُه بر راه و روش آهنا  -و تردیدی نیست ُه منهج سلف

 .باشدمیدر عقیده و عمل  ،مهان راه مومنان -هستند

                                                           
1
 چاپ الشعب. ؛2/365 :تفسري ابن ُثري - 
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یَن اتَّ »فرماید: اهلل متعال می -2 یَن َواألَنَصارر َوالَّذر رر َن امْلَُهاجر ُلوَن مر ابرُقوَن األَوَّ َبُعوُهم َوالسَّ

یَن فریَها َتَها األهَْنَاُر َخالردر ي حَتْ رر  جَتْ
ْم َجنَّات  َ اهللُ َعنُْهْم َوَرُضوْا َعنُْه َوَأَعدَّ ََلُ

ِضر َأَبدًا  برإرْحَسان  رَّ

 به ُهُسانی و انصار و مهاجرین از نخستنی پیشگامان و» (100)توبه: « َذلرَك اْلَفْوُز الَْعظریمُ 

 و شدند خشنود او از( نیز) هاآن و گشت خشنود هاآن از اهلل ُردند، پريوی هاآن از نیكی

 است. جاری آن( درختان) زیر از هنرها ُه است ُرده آماده( هبشت از) هاییباغ هاآن برای

 «.است بزرگ ُامیابی این ماند، خواهند آن در جاودانه

از آهنا به نیكویی پريوی ُردند، صحابه و ُسانی ُه در این آیه اهلل متعال از راه و روش 

شود. در مسائل اعتقادی و عملی ستایش نموده و نعمتی را ُه در انتظار آهناست یادآور می

 باشد. و این بیانگر رضایت خداوند متعال از این منهج و لزوم پريوی از آن می

 ب( دالیلی از سنت نبوی:

، َأَمنَة   النُُّجومُ »از ابوموسی روایت است ُه رسول خدا فرمودند:  -1 اَمءر لسَّ
 َذَهبَتر  َفإرَذا لر

اَمءَ  َأَتى النُُّجومُ  ، َأَمنَة   َوَأَنا ُتوَعُد، َما السَّ َْصَحابر  ُیوَعُدوَن، َما َأْصَحابر  َأَتى َذَهْبُت  َفإرَذا ألر

تري، َأَمنَة   َوَأْصَحابر  ُمَّ
تري َأَتى َأْصَحابر  َذَهَب  َفإرَذا ألر ستارگان حافظ و سبب : »1«ُدونَ ُیوعَ  َما ُأمَّ

امنیت آسامن هستند و هرگاه از بنی روند آنچه به آسامن وعده داده شده، خواهد آمد. و من 

-ها( هستم. و هرگاه از میان آنان روم، وعدهها و جنگحافظ و سپر اصحابم )در برابر فتنه

برای امت من هستند هایی ُه به آنان داده شده خواهد آمد. و اصحاب من حافظ و سپری 

 «ُه هرگاه از میان امت روند، آنچه بر امتم وعده داده شده خواهد آمد.

  استدالل به حدیث از این جهت است ُه: رسول اهلل»گوید: می اهللرمحهابن قیم 

                                                           
1
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نسبت اصحابش به ُسانر پس از ایشان را مهچون نسبت خود به اصحابش و نسبت 

. آشكار است ُه این تشبیه وجوب اقتدا و پريوی امت از ُندستارگان به آسامن معرفی می

رساند. چنانكه آنان از پیامربشان پريوی ُرده و به او اقتدا ُردند و مهچون رهیابی آهنا را می

ساُنان زمنی توسط ستارگان؛ و رسول خدا در این حدیث باقی بودن آهنا در میان امت را 

ُند. اما اگر بر فرض جایز بود ُه معرفی می سبب امنیت آهنا و حفظ از رش و اسباب آن

آیند بر دهند دچار اشتباه و خطا شوند و ُسانی ُه پس از آهنا میصحابه در آنچه فتوا می

دادند، حافظ مبنای حق فتوا دهند، در این صورت ُسانر پس از آهنا ُه بر مبنای حق فتوا می

  1«ت.صحابه و سپری برای آهنا بودند ُه این امر حمال اس

، النَّاسر  َخرْيُ »رسول خدا فرمودند: -2 ینَ  ُثمَّ  َقْرنر ینَ  ُثمَّ  َیُلوهَنُْم، الَّذر هبرتین : »2«َیُلوهَنُمْ  الَّذر

آیند، ُنند سپس ُسانی ُه پس از آهنا میمردم نسلی هستند ُه در زمان من زندگی می

 « آیند.سپس ُسانی ُه بعد از آهنا می

ای نمود ُه در روایت است ُه: رسول اهلل مارا چنان موعظهاز عرباض بن ساریه  -3

ها گریان شدند، پس گفتیم: ای رسول خدا، گویا ُه این مده و چشمآها به لرزه اثر آن قلب

یُكْم برَتْقَوى اهللر»فرمودند: موعظه وداع بود، پس ما را سفارش ُن. رسول اهلل   ُأوصر

ْمعر َوالطَّاَعةر َوإرْن  ثررًياَوالسَّ َُ ى اْختراَلًفا  نُْكْم َفَسرَيَ
ُه َمْن َیعرْش مر َر َعَلْیُكْم َعْبد  َوإرنَّ َفَعَلْیُكْم  ،َتَأمَّ

ْم َوحُمَْدَثاتر ا ُُ ا  َوإریَّ
ذر وا َعَلیَْها برالنََّواجر نَی َعضُّ یِّ

یَن امْلَْهدر در اشر  الرَّ
َلَفاءر أْلُُمورر َفإرنَّ برُسنَّتري َوُسنَّةر اخْلُ
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لَّ برْد  ُنم، اَلی و شنیدن و اطاعت ُردن از امري توصیه می یشام را به تقوا: »1«َعة  َضاَلَلة  ُُ

شاهد ای باشد. بدانید هریک از شام ُه زندگی ُند امريی ُه بر شام معنی شده، برده هرچند

د، پس بر شامست ُه سنت من و راه و روش خلفای هدایت بواختالفات زیادی خواهد 

های پیشنی حمكم چنگ زنید؛ از من را برخود الزم بگريد و به آهنا با دندانیافته هدایتگر پس 

 «ی است.ه)در دین( گمرا و بر حذر باشید از امور نو پیدایی )در دین( ُه هر بدعتی

این دو حدیث بیانگر فضل صحابه و ُسانی است ُه از آهنا به نیكویی پريوی ُردند. و 

و این خود  .و اختالف است هاا، مهان راه نجات از فتنهبر این داللت دارد ُه راه و روش آهن

 ُند.ن داللت میآبر لزوم پريوی از آن و عمل بر مبنای 

 ج( دالیلی از اقوال سلف:

برُعوا،»گوید: عبداهلل بن مسعود می ُعوا َواَل  اتَّ یُتْم، َفَقْد  َتْبَتدر فر لُّ  ُُ پريوی »: 2«َضاَلَلة   برْدَعة   ُُ

 « ُند. هر بدعتی گمراهی است.اجیاد نكنید؛ پريوی شام را ُفایت میُنید و بدعت 

های بندگان نگاه خداوند به قلب»گوید: و از عبداهلل بن مسعود نیز روایت است ُه می

را با رسالتش  را برای خود برگزیده و اوب یافت، پس آنوقلب حممد را هبرتین قل ُه ُرد

-قلب اصحابش را هبرتین قلب ُهر بندگان نگاه ُرد فرستاد؛ پس از قلب حممد به قلب دیگ

                                                           
آلبانی در  ؛95، دارمی: 2676ی: ذ، ترم4607، ابوداوود: 127 -4/126مسند امحد:  - 1

 را صحیح دانسته استآن 2549جلامع: صحیح ا

و ابن وضاح،  ؛2/110 :و ُتاب الزهد، امام امحد ؛315 :ُتاب الزهد، وُیع بن جراح - 2

و شیخ مشهور بن  ؛69 :االخذ بالرای، ص ة، باب ُراهیةی در املقدمو دارم ؛10 :ص

 1/125: نسته است. بنگر: االعتصام، شاطبیدا را صحیححسن آل سلامن آن
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پس آنچه  ؛جنگندها یافت، پس آهنا را وزیران پیامربش قرار داد ُه به خاطر دینش می

 1«دانند، مهان نزد اهلل بد است.دانند، نزد خداوند نیكوست و آنچه را بد میمسلامنان نیک می

هل سنت توقف ُردند، تو نیز توقف بر سنت صرب ُن؛ هرُجا ا»گوید: امام اوزاعی می

ُنند، پرهیز ُن. و راه خودداری میاز آن آنچه از د؛ و نگویُن؛ و چیزی را بگو ُه آهنا می

آورد ُه را برای تو به مهراه می یسلف صالح خود را در پیش گري ُه وسعت و گشایش

 2«برای آهنا آورد.

را رد  الزم بگري هرچند مردم توآثار سلف را برخود »گوید: مهچننی امام اوزاعی می

سخنان خود را برای تو زینت  هرچندو از رای و نظر دیگران بر حذر باش  ؛یرندذُنند و نپ

  3«ُه تو بر راه راست خواهی بود.بخشد؛ چراُه امر آشكار خواهد شد درحالی

-تكیه مینچه بدان اعتامد شده و آاما »گوید: ایت است ُه میوو از عبداهلل بن مبارک ر

  4«ُند.شود، اثر است و از رای و نظر چیزی را بگري ُه حدیث را برای تو تفسري می

                                                           
1

و  .را صحیح دانسته استو شیخ امحد شاُر اسناد آن ؛3600یا  1/379 :مسند امحد - 

و سخاوی در املقاصد  ؛9/8582: ر املعجم الكبريو طربانی د ؛3/78: حاُم در مستدرک

سته است. را حسن داننیز آن 2/17: است. و آلبانی در الضعیفةرا حسن دانسته احلسنة آن

 رد.گوید: اصلی نداع بودن این روایت میواما آلبانی در مورد مرف

2
 7: و خطیب در رشف اصحاب احلدیث ؛58 :ی در الرشیعةآجرّ  - 

 :ی، الرشیعةآجرّ  ؛6 :خطیب بغدادی، رشف اصحاب احلدیث ؛323 :بیهقی، املدخل - 3

1/193/133 

بیان العلم و ابن عبدالرب، جامع  ؛2/346/1073 :الفقیه و املتفقه ،خطیب بغدادی -4
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دارد و خود بر ُسی ُه مذهب سلف را اظهار می»گوید: و شیخ االسالم ابن تیمیه می

پذیرفتن این امر  ،ُند، ایرادی نیست؛ بلكه به اتفاقرا بدان منتسب نموده و بدان افتخار می

  1«ب است، چرا ُه مذهب سلف متاما حق است.از وی واج

اند ُه اُنون در این مورد اقوال زیادی مطرح ُردهمردم »... گوید: امام ابن ُثري می

ی و عاوزا جای بسط آهنا نیست؛ بلكه در این مقام مذهب سلف صالح مهچون مالک و

  2.«باشداصل میبن حنبل و اسحاق  ثوری و لیث بن سعد و شافعی و امحد

ی سلف صالح حرُت ُن، در مسري جاده بر»گوید: بن عبداهلل ابوزید می و شیخ بكر

صحابه و ُسانی ُه پس از آهنا بودند و در متام ابواب  :سلفی باش؛ راه سلف صالح ،جاده

متایز آهنا با دیگران در دین از آهنا پريوی نمودند؛ در توحید، عبادات و... مهان ُسانی ُه 

و الزم گرفتن سنت بر خویشتن و ترک جدال و دی به احادیث رسول اهلل التزام و پایبن

 3«بود.شود، و بحث و ُندوُار در علم ُالم و آنچه موجب گناه می نزاع و جر

 

 

 

 
                                                                                                                                                    

؛ و ابو عبداهلل الدانی بن منريآل الزهوی در سلسله اآلنار 2/1050/2023 :فضله

 را صحیح دانسته است.آن 1/295: الصحیحة 

1
 4/149، جمموع الفتاوی - 

2
 27 :د السنیةئالفوا - 

 34 :حلیة طالب العلم - 3
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 سواالت فصل دوم

 ی از منهج سلف چیست؟وحكم پري -1

ُند آن داللت می را ُه بر ییک دلیل قرآنی بر این حكم ذُر نموده و بخش -2

 نامیید؟مشخص 

یک دلیل از سنت نبوی ُه بر این حكم داللت ُند، ذُر نموده و بخشی از حدیث  -3

 ُند، مشخص ُنید؟داللت می آنرا ُه بر 

ُند از اقوال سلف مبنی بر این حكم بنویسید و بخشی را ُه برآن داللت می یدلیل -4

 مشخص ُنید؟

 ف چه ُسانی هستند؟لَ َخ  -5
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 اسامی سلف و القاب آنها :فصل سوم

                     مبحث اول: اهل سنت و مجاعت 

                                مبحث دوم: اهل حدیث 

 مبحث سوم: سواد اعظم 

 مبحث چهارم: فرقه ناجیه 

 مبحث پنجم: طایفه منصوره 

 مبحث ششم: غرباء 
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شود ُه با آن صفتی مالحضه میسلف صالح القاب متعددی دارند. در هر لقبی 

 ردازیم:پشوند. اُنون به این القاب میتوصیف می

 مبحث اول: اهل سنت و جماعت

 «باشد چه این راه و روش و به معنای راه و روش، رفتار و منش می در لغت« السنة

 1تار نیک باشد یا بد.فر

ْساَلمر ُسنًَّة َحَسنًَة، َفَلُه »فرمودند: در حدیث آمده است ُه رسول اهلل  و َمْن َسنَّ فر اْْلر

ا  َ َل هبر
ه َأْجُرَها، َوَأْجُر َمْن َعمر ن َبعدر ْم َشْیًئا، َوَمْن َسنَّ فر اْْلرْساَلمر مر

هر ْن ُأُجورر ْن َغرْير َأْن َینُْقَص مر مر

َل  ْزُر َمْن َعمر ْزُرَها، َوور ا ُسنًَّة َسیَِّئًة، َفَعَلیْهر ور َ ه هبر ن َبعدر ْم َشیًْئامر
هر ْن َأْوَزارر ْن َغرْير َأْن َینُْقَص مر : 2«مر

ُند و نیز پاداش را دریافت میهرُس در اسالم راه و روش نیكی را بنیان هند، پاداش آن»

ُند بدون اینكه چیزی از اجر و ُنند، دریافت میُسانی را ُه پس از او به آن عمل می

دوش  را بربنیان هند، گناه آن یو هرُس در اسالم راه و روش بدپاداش آهنا ُاسته شود. 

خواهد ُشید و مهچننی گناه متام ُسانی را ُه پس از او به آن عمل ُنند، بر دوش خواهد 

 «داشت بدون اینكه چیزی از گناه آنان ُاسته شود.

 «اطالق شود مقصود از آن  «السنة»چون در رشیعت ُلمه  در رشیعت: «السنة

اند و قوال و عمال به سوی آن هنی ُرده اامر و یا از آهن ابه آهناموری است ُه رسول اهلل 

 تشویق نمودند و قرآن در این موارد سخن نگفته است.

                                                           
  292: ريابن اثري، املصباح املن ؛2/409 :النهایة فی غریب احلدیث - 1

2
 و... 4/2059و  5/702: مسلم ؛19179 :مسند امحد - 
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گویند: ُتاب و سنت، یعنی قرآن و و بر این اساس است ُه در دالیل رشعی می

 1حدیث.

 طالحی سنت بر حسب اختالف اهل هر فن سنت در اصطالح: تعریف اص

 متفاوت است:

 الف( علمای حدیث:

به ُندوُاو و  - این امام هدایتگر و پیشوا - علامی حدیث در رسارس زندگی رسول خدا

و اخالق و آداب و  تجستجو پرداختند پس هر آنچه مربوط به رسول خدا بود، از سري

  2یا نه؛ ندُردت حكمی رشعی را ثابت میاوایاقوال و افعال نقل نمودند. چه این رو اخبار 

سنت عبارت است از هر آن قول یا فعل یا تایید یا صفت »پس در تعریف سنت گفتند: 

جسامنی یا اخالقی ُه از رسول خدا نقل شده است. یكسان است قبل از بعثت بوده یا بعد 

 .«از آن

 باشد.بنابراین نزد علامی حدیث، سنت مرتادف حدیث می

 علمای اصول: ب( 

به عنوان شارعی پرداختند ُه قواعد علامی اصول به جستجو در سريت رسول اهلل 

 .ُندُند و قانون زندگی را برای مردم بیان میضع میورا برای جمتهدین پس از خود 

پیامرب بوده ُه احكامی را از )تاییدات(  یبنابراین توجه آهنا بیشرت به اقوال و افعال و تقریرات

  3ُنند.ثابت می

                                                           
 2/409ة، ابن اثري: النهای - 1

 حممد عجاج اخلطیب ُرتد ؛15 :السنة قبل التدوین - 2

3
 مهان - 
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سنت عبارت است از هر آنچه از پیامرب جز قرآن »بنابراین در تعریف سنت گفتند: 

 1«صادر شده است.

ها، تصمیامت و اموری را ُه ترک ها، اشارهو این تعریف اقوال، افعال، تاییدات، نوشته

 2گريد.نموده، در بر می

 ج( علمای فقه:

بوده  یخدا پرداخته و توجه آهنا بیشرت بر افعال لوعلامی فقه نیز به جستجو در سريت رس

ُند و آهنا در جستجوی حكم رشیعت در افعال بندگان از ُه بر حكم رشعی داللت می

  3باشند.حیث وجوب یا اباحت یا... می

سنت عبارت است از هر آنچه از رسول خدا ثابت »اند: بنابراین در تعریف سنت گفته

واجب؛ بلكه راه و روشی در دین است ُه نه فرض است و نه  شده اما نه فرض است و نه

 4«شود.واجب و از آن پريوی می

 باشد.بنابراین سنت نزد علامی فقه مرتادف مندوب یا مستحب می

  5شود.نزد فقها سنت در برابر بدعت اطالق می

                                                           
1

: ابن نجار فتوحی، رشح الكوُب املنري ؛1/86: خطیب بغدادی، الفقیه واملتفقه - 

2/160  

 1/282: جمموع الفتاوی ؛2/121 :جامع العلوم و احلكم - 2

 16 :السنة قبل التدوین - 3

4
 18: مهان - 

 31 :شوُانی، ارشاد الفحول - 5
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و  «.فالنی به سنت پایبند است» :«السنة فالن علی»گویند: و از این جهت است ُه می

 گویند ُه عمل وی مطابق با عمل رسول خدا و اصحابش باشد.این را زمانی می

-یل میذرود و منظور از آن یكی از دو مورد ُار میگاهی لفظ سنت به طور مطلق به

 :باشد

 است ُه پیامرب با آن آمده است. یعلم سودمند و عمل صاحلمتضمن  اسالم؛ ُه -1

بدان ُه اسالم مهان سنت است و سنت مهان اسالم »گوید: چنانكه امام برهباری می

  1«است...

 و اصحابش داشتند.ی صحیحی ُه رسول اهلل عقیده -2

 اطالقات اصطالح اهل سنت:

 شود: اطالق عام و اطالق خاص.اصطالح اهل سنت به دو گونه اطالق می

  ضه اصطالح اهل سنت، اطالق آن در برابر راف اطالق عام: منظور از اطالق عامر

های منتسب به اسالم جز روافض را است. ُه در این صورت اصطالح اهل سنت متام فرقه

توان مسلامنان را به دو دسته اهل سنت و این مبنا می دهد. و بردر مفهوم خود جای می

 روافض تقسیم نمود.

  اصطالح اهل سنت، اطالق آن در برابر اهل  اطالق خاص: منظور از اطالق خاصر

چون خوارج، رافضه، جهمیه،  یهایباشد. فرقههای جدید میدیدگاهها و هبدعت و فرق

                                                           
 21: رشح السنة، برهباری -1
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بدعت. با در نظر داشتن اطالق های اهل فرقهمعرتله، مرجئه، اشاعره، صوفیه و دیگر 

  1رند.اها در مفهوم اهل سنت جایی ندخاص، این فرقه

 ) اجلامعة( معنای جماعت:

« قاملتفرر  عَ مَجَ »شود: باشد. گفته میمی« عَ مَجَ »در لغت، اسم مصدر از فعل  «اجلامعة»

  2باشد.مجاعت ضد پراُندگی می «رقةاجلامعة ضد الفُ »چیزهایی پراُنده به هم پیوستند. و 

مجاعت در اطالق )اهل سنت و مجاعت( صحابه، تابعنی و ُسانی است ُه به  منظور از

 ُنند. ُت مینیكی از آهنا پريوی ُرده و تا روز قیامت در مسري ایشان حر

ُند؛ های آهنا گرد آمدن پريامون حق است ُه ُتاب و سنت بر آن داللت میاز ویژگی

های آهنا شود و از ویژگیپیشوایان عادل مسلامن نیز در آهنا مالحظه می گردمجع شدن 

باشد این پیشوایان و جهاد مهراه آهنا و پیوستن به لشكر آهنا میبرای نصیحت و خري خواهی 

، َعَلیُْكمْ »د ستم پیشه و ظامل باشند. چنانكه رسول خدا فرمودند: هرچن اَمَعةر  اهللر َیَد  َفإرنَّ  براجْلَ

اَمَعةر  َعَل  بر شام واجب است ُه با مجاعت مهراه باشید چرا ُه دست خدا مهراه : »3«اجْلَ

 «مجاعت است.

يَ » د:و چون رسول خدا از فرقه نجات یافته سوال شد، فرمودن اَمَعةُ  هر فرقه نجات »«: اجْلَ

 «یافته مهان مجاعت است.

اهل علم در مورد مصداق مجاعت در این حدیث و امثال آن اختالف ُرده و اقوال 

                                                           
 عثامن بن علی حسن.   ُرتد ؛84-1/28 :منهج االستدالل - 1

2
 8/53 :لسان العرب - 

3
 را صحیح دانسته است.آن 3621 :عاجلامی؛ و شیخ آلبانی در صحیح ذترم - 
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 1باشد:اند ُه مهمرتین آهنا پنج دیدگاه زیر میمتعددی در این زمینه ذُر ُرده

از دیگران در  اهل علم و اجتهاد پیش وباشند. منظور از مجاعت، اُثر مسلامنان می -1

 این مفهوم داخل هستند.

 3یمذو تر 2مردم؛ و این دیدگاه امام بخاریعموم منظور مجاعت جمتهدین است و نه  -2

 .باشدمی

 منظور مجاعت صحابه است. -3

ُنند و این هم اتفاق می ُه در مورد امری بامنظور مجاعت مسلامنان است زمانی -4

 مهان امجاع است.

آهنا  شوند. و خروج برمی عُه گرد امريی مجزمانیمنظور مجاعت مسلامنان است  -5

  4باشد.می اهللهرمحدر مورد آن امري جایز نیست. و این دیدگاه ابو جعفر طربی 

 باشد ُه عبارتند از:این تعاریف، معنای سنت و مجاعت دارای چهار ویژگی می بر بنا

 و اصحاب بزرگوارش.اقتدا به رسول اهلل  -1

 آن داللت دارند. نظر پريامون حق ُه ُتاب و سنت برمجع شدن و اتفاق  -2

                                                           
1
 13/37 :الباری فتح ؛265-2/260: االعتصام، شاطبی - 

َذلرَك }: َتَعاََّل  َقْولرهر  َباُب فتح الباری،  ؛13/316 :صحیح بخاری - 2 َُ مْ  َو ُُ ةً  َجَعْلنَا  ُأمَّ

، برُلُزومر  َوَسلَّمَ  َعَلْیهر  اهللُ َصلَّ  النَّبريُّ  َأَمرَ  َوَما[ 143: البقرة] {َوَسًطا ؛ العرْلمر  َأْهُل  َوُهمْ  اجَلاَمَعةر

 .ةنُتاب االعتصام بالس

 2168: ُتاب الفتن، باب ماجاء فی لزوم اجلامعة، حدیث ؛6/335 :یذنن ترمس - 3

4
 13/37 :فتح الباری - 
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 گرد آمدن پريامون مسلامنانی ُه زمامدار امور هستند. -3

شود. و آن دین علم از آن پريوی میفراگريی حرُت در مسري منهجی ُه در  -4

آن استوار و  ائمه و تابعنی بر حامل آن بود و اصحاب وخداوند است ُه رسول اهلل 

 .ثابت قدم بودند

 اهل حدیث مبحث دوم:

دانند. )از اهل حدیث ُسانی هستند ُه سنت نبوی را مصدر دریافت علم و عمل می

 عمل( نظر سند، متن، فقه و

اگر آهنا اهل حدیث نباشند، من »گوید: در مورد طائفه منصوره می اهللرمحهامام امحد 

  1«ُسانی هستند.دانم چهنمی

  2«نزد من آهنا اهل حدیث هستند.»گوید: منصوره می عبداهلل بن مبارک در مورد طائفه

منظور ما از اهل حدیث تنها ُسانی نیست ُه حدیث را »گوید: میاهلل رمحهو ابن تیمیه 

اند، بلكه منظور ما از اهل حدیث متام ُسانی است را روایت ُردهاند یا آناند یا نوشتهشنیده

 از یحدیث و پريوی ظاهری و باطن یو باطنُه به حفظ و معرفت و شناخت و فهم ظاهری 

ژگی آهنا حمبت قرآن و حدیث و یترند؛ و مهچننی اهل قرآن هستند و وتر و سزاوارآن شایسته

 3.«باشدمیقرآن و حدیث  ایجستجو در معانی آهنا و عمل به مقتض

                                                           
تفاوت قائلند و اصحیح ستند ُه بنی احادیث صحیح و ناصحاب حدیث مهان ُسانی ه - 1

 24-25 :بزرگ پنداشته و اهل آن هستند. رشف اصحاب احلدیث، بغدادی، صحدیث را 

 47-26 :ص ،رشف اصحاب احلدیث - 2

 4/95: موع فتاوی ابن تیمیهجم - 3
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 هستند؛ و بیش از دیگراناهل حدیث داناترین مردم به اقوال و احوال رسول اهلل »

به  آگاهشوند؛ پیشوایان آهنا در این زمینه فقیه و آن تفاوت قائل می صحیحبنی صحیح و نا

ُنند و را تصدیق نموده و بدان عمل میهنا پريوان حدیث یوده و آنآمعانی احادیث هستند. 

ُسی ُه با  را دوست داشته و ُسی ُه حدیث را دوست داشته باشد، دوست دارند و باآن

 1«ورزد، دشمن هستند.آن دشمنی 

 :      2گویدمی اهللرمحهامام امحد 

 ارـتی آثـطیة للفـعم املـن ارـد اخبـی حممـن النبـدی

 فالرای لیل واحلدیث هنار ن عن احلدیث وآلهبال ترغ

و  احادیثاحادیث است. هبرتین وسیله برای جوان  اخبار و ،دین رسول خدا حممد»

آن روی مگردان ُه رأی و نظر شب است و حدیث روز از حدیث و اهل  ت است.اروای

 «است.

 :3گویدمی اهللرمحه و سفارینی

 رالبرشـعن النبی املقتفی خی م، هدیت، انه جاء اخلربـاعل

 واملحق بضع وسبعنی اعتقادا سوف تفرتق مـةان ذی االــب

 و صحبه من غري زیغ وجفا ما ُان فی هنج النبی املصطفی

 رـفی فرقة اال علی اهل االث جزما یعترب س هذا النحلـولی

                                                           
1
   3/347: جمموع الفتاوی - 

        2/43، جامع بیان العلم و فضله، ابن عبدالرب - 2

 1/74/76 :لوامع االنوار البهیة - 3
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ها و پیشوای آهنا ُند؛ از رسول خدا، هبرتین انسانله تو را هدایت میابدان ُه این مس»

شود و گروه بر حق ت از نگاه اعتقادی به هفتاد و چند فرقه تقسیم میمروایت شده ُه این ا

و اصحاب بزرگوارش بدون افراط و تفریظ بر روش رسول اهلل ُه ای است مهان فرقه

باشد. این نص ِصیح و قاطعی نیست ُه بدان استدالل ُنم اما در میان این هفتاد و چند می

 «باشد.فرقه، این صفات اهل حدیث می

 اعظم مبحث سوم: سواد

مهان اُثریتی باشد؛ آهنا و اصحاب بزرگوارش میمنظور از این واژه، رسول اهلل 

آهنا در  پیشوا نمودناز سوی خداوند متسک جستند؛ ُسانی ُه  نازل شده هستند ُه به حق

  ند، متسک جست. رسول اهللدواجب است و باید به آنچه آهنا متمسک ش ،حق

نَّ »فرمودند: 
تري جَیَْمعُ  اَل  اهللََّ ار ، َعَل  ُأمَّ اَمَعةر  َعَل  اهللَّر  َوَیُد  َضاَلَلة  خداوند متعال امت مرا » 1...«اجْلَ

 «ُند و دست خداوند مهراه مجاعت است.گمراهی مجع نمی بر

و آهنا سواد اعظم یعنی عموم مسلامنان هستند، ُسانی ُه منتسب به رافضه یا اشاعره یا 

 معتزله نیستند. 

 مبحث چهارم: فرقه ناجیه

وارد شده در حدیث  وعیدر  توصیف شده چراُه از مفهومر  «نجات یافته»این فرقه به 

 اْلَیُهوُد َعَل إرْحَدى َوَسبْعرنَی فرْرَقةً »آنجا ُه فرمودند:  باشد.خارج میرسول اهلل 
َقتر  اْفرَتَ

، وَ  ... نَّةر َدة  فر اجْلَ تري َعَل َثاَلث  َوَسْبعرنَی فرْرَقًة، َواحر َقنَّ ُأمَّ  َلتَْفرَتر
هر د  برَیدر ي َنْفُس حُمَمَّ ثرنْتَانر َوالَّذر

ُّيود به هفتاد و یک فرقه تقسیم شد... و سوگند به ُسی ُه جان حممد » 2«َوَسْبُعوَن فر النَّارر 

                                                           
 را صحیح دانسته است.آن 1844 :و ... آلبانی در صحیح اجلامع 2167 :یذرمت - 1
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شود ُه یک فرقه در هبشت و هفتاد و سه فرقه تقسیم میدر دست اوست، امت من به هفتاد 

 « و دو فرقه در دوزخ خواهند بود.

وعید متوجه این  ،طور ُلی باشند. اما بههای  دیگر مستحق وعید میجز یک فرقه، فرقه

برخی از افراد این فرقه مستحق وعید دیگری ِمكن است باشد هرچند فرقه نجات یافته نمی

 ی ُه در مورد پراُندگی و فرقه فرقه شدن آمده متوجه آهنا نیست.باشند اما وعید

 مبحث پنجم: طائفه منصوره

 دلیل زیر: ه به یكی از دونامیده شد «منصوره»این گروه 

بدعت و باطل و  رسانُه اهلل عزوجل آهنا را در برابر دیگران و است یا به این دلیل  -1

 و نیزه و حق و بیان در برابر آهنا پريوزند.ُند و با شمشري ُفر یاری و نرصت و تایید می

یا اینكه دلیل آن این است ُه آهنا حق را نرصت و یاری نموده و از آن دفاع و  -2

 ُنند.حمافظت می

دو دلیل صحیح و درست است و منافات و تضادی میان آهنا نیست و از این دسته  و هر 

امر  َأْهُل  َفَسَد  إرَذا»فرمودند: ُه رسول خدا  رهنموداست  نْ  َطائرَفة   َتَزاُل  اَل  فریُكْم، َخرْيَ  َفاَل  الشَّ  مر

تري ینَ  ُأمَّ ُهمْ  اَل  َمنُْصورر مْ  َمنْ  َیرُضُّ اَعةُ  َتُقومَ  َحتَّى َخَذََلُ ، نداهل شام فاسد شد چون» :1«السَّ

ترک نرصت و یاری ی در میان شام نیست. پیوسته گروهی از امت من پريوزند. ريخدیگر 

 .«رساند تا اینكه قیامت برپا شودایشان رضری نمیآنان به 

 

 
                                                           

1
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 صفات طائفه منصوره: ترینشاخصاز 

 صفت اول: استمرار

باشد. به متامیز نموده، استمرار آهنا میاز دیگران بدان اولنی صفتی ُه طائفه منصوره را 

 دارندوجود  مهوارهمنهج و رجال آهنا  ،این معنا ُه عوامل و عناِص اساسی، اصول، دعوت

 باشند.تا قیامت میبوده و و از زمان رسول خدا 

یَن »فرماید: و دلیل این امر قرآن ُریم است  ُه می رر َن املَُْهاجر ُلوَن مر ابرُقوَن األَوَّ َوالسَّ

َ اهللُ َعنُْهْم َوَرُضوْا َعنْهُ 
ِضر َبُعوُهم برإرْحَسان  رَّ یَن اتَّ

 امانپیشگ و» (100: )توبه« َواألَنَصارر َوالَّذر

 خشنود هاآن از اهلل ُردند، پريوی هاآن از نیكی به ُهُسانی و انصار و مهاجرین از نخستنی

 «.شدند خشنود او از( نیز) هاآن و گشت

ُلونَ »فرماید: اینكه خداوند متعال می ابرُقوَن األَوَّ به تاریخ ظهور این دارد اشاره « َوالسَّ

 و بس. بودند نه فقط یک منهج و روش یمردمان كه آهناو اینگروه 

َبُعوُهم»فرماید: و اینكه می یَن اتَّ و عدم  فراگريیاشاره به تداوم و استمرار آهنا و « َوالَّذر

 انقطاع ایشان دارد.

استواری و و قوام  .این راه باشند خواهند بود ُه پیوسته بر در هر زمانی ُسانیچنانكه 

َبُعوُهم(باشدمیمهان اتباع و پريوی  ،این استمرار و تداوم  . )اتَّ

وجود نداشته باشد، این گروه این صفت  «اتباع»این منهج یا رشط  «صفت»بنابراین اگر 

 را از دست داده و به دنبال آن دیگر طائفه منصوره نخواهد بود.

 اما دلیل آن از سنت نبوی: 

ْن ُأمَّ »رسول خدا فرمودند: 
یَن اَل َتَزاُل َطائرَفة  مر رر َحتَّى َیْأترَیُهْم َأْمُر اهللَّر َوُهْم َعَلی احَلق تري َظاهر
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ُرونَ  آید و حق پريوز هستند تا اینكه امر خداوند می اپیوسته گروهی از امت من ب» :1«َظاهر

 «آهنا مهچنان پريوزند.

)پیوسته( دلیل آشكاری بر صفت استمرار و  :«اَل َتَزاُل »اینكه رسول خدا فرمودند: 

 باشد.داوم طائفه منصوره میت

ُنند و نرصت و دلیل بر وجود گروهی است ُه نرصت می« َطائرَفة  »و اینكه فرمودند: 

 د.نشویاری می

مانند و ذُر و یاد آهنا باقی اما اهل سنت باقی می»گوید: سالم ابن تیمیه میشیخ اال

  2«د.مريمريند و ذُر و یاد آهنا نیز میخواهد ماند و اهل بدعت می

منهج و عوامل و عناِص و گروه  :نجات یافته عبارت است از یر بنابراین طائفه منصوره

این عوامل و عناِص اساسی متسک جسته و بر این  رباشند و باین منهج می و افرادی ُه بر

با در نظر و با قول و عمل و سالح  ،مبنا در عقیده و راه و روش، رشیعت و اخالق و جهاد

 پريوز و غالب هستند. ،و مقتضای رشیعت رشایطداشتن ظروف و 

-چنانكه گاهی با قرآن جهاد می و اصحاب بزرگوارش چننی بودند...و رسول اهلل 

برريا»فرماید: ُردند. خداوند متعال می َُ َهادًا  ْدُهم برهر جر  آن بوسیلة و»( 52 )فرقان:« َوَجاهر

 «بنام رگیبز جهاد هاآن با( قرآن)= 

َسنَةر »ُردند: و گاهی با دعوت جهاد می َظةر احْلَ ْكَمةر َوامْلَْوعر : )نحل «اْدُع إرَّلر َسبریلر َربَِّك براحْلر

 « نام دعوت پروردگارت راه به( را مردم) نیكو پند و حكمت با( »125

                                                           
1
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 و» (193 ه: )بقر« فرْتنَة  َوَقاترُلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن »پرداختند: و گاهی با سالح به جهاد می

 «.نامند باقی( رشک) فتنه تا ُنید جنگ هاآن با

-صفت دوم: جمع شدن پیرامون توحید و منهج و جدا شدن بر مبنای آن

 دو

حمور آن است، این  ،منظور از اینكه توحید اساس عملكرد طائفه منصوره بوده و منهج

-دعوتش را ابتدا از توحید آغاز میپذیرند و است ُه جز موحدان را در صفوف خود نمی

ای ُند و در مسري منهج و برنامهُند و پريوان خود را بر مبنای ایامن و توحید تربیت می

و دلیل و برهانی جز  .ُند ُه از سوی خداوند دلیل و برهانی بر آن داشته باشدحرُت می

نیكویی پريوی  ا بهآهنو ُسانی ُه از برای منهج و راه و روش اصحاب رسول اهلل 

 باشد.ُردند، نمی

دو از لذا گرد توحید و منهج اصحاب و پريوان نیكوی آهنا مجع شده و بر مبنای آن

 ُنند.نموده و دشمنی می یدوست توحید و منهجدیگران جدا شده و بر اساس 

-لویتوا ،را به عنوان دعوتگر و معلم به یمن فرستادبن جبل  ذزمانی ُه رسول خدا معا

دعوت و روش درست و صحیح مجع نمودن مردم و دعوت دادن آهنا را برای او بیان های 

 َأنَّ اَل إرَلَه إرالَّ اهللُ َوَأنِّ »نموده و فرمود: 
، َفاْدُعُهْم إرََّل َشَهاَدةر ْن َأْهلر الْكرَتابر إرنََّك َتْأتر َقْوًما مر

لِّ َیْوم  َرُسوُل اهللر، َفإرْن ُهْم َأَطاُعوا لرَذلرَك، َفَأْعلر  ُُ ْم ََخَْس َصَلَوات  فر  َض َعَلْیهر ْمُهْم َأنَّ اهللَ اْفرَتَ

ْن َأْغنرَیائر  ْم َصَدَقًة ُتْؤَخُذ مر َض َعَلْیهر ْمُهْم َأنَّ اهللَ اْفرَتَ
، َفإرْن ُهْم َأَطاُعوا لرَذلرَك، َفَأْعلر دُّ َوَلْیَلة  ْم َفرُتَ

هر

ْم، َفإرْن ُهْم َأَطاُعوا ُه َلیَْس َبْینََها  فر ُفَقَرائرهر ، َفإرنَّ ْم، َواتَّقر َدْعَوَة امْلَظُْلومر َرائرَم َأْمَواَلرر َُ اَك َو َك، َفإریَّ
لرَذلر

َجاب  
)ابتدا( آهنا را به  روی ُه اهل ُتاب هستند؛ پستو نزد قومی می»: 1«َوَبنْیَ اهللر حر

                                                           
1
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 هستم، فراخوان؛ اگر اوو من فرستاده  اینكه معبود بر حقی جز اهلل نیستگواهی دادن به 

و از آن پريوی ُردند پس آنان را آگاه ُن ُه خداوند متعال  را پذیرفتند و بدان گردن هنادهآن

چون به این نیز گردن هناده و از آن اطاعت  .پنج نامز در شبانه روز بر آهنا فرض ُرده است

ض ُرده است ُه از شان را فرُه خداوند بر آنان زُات در اموال خرب دهُردند، ایشان را 

شود. پس اگر این را نیز پذیرفتند و بدان شان داده میشان گرفته شده و به فقريانثرومتندان

هبای آنان بر حذر باش و از دعای مظلوم برتس گردن هنادند، از اموال ارزشمند و گران

 «چراُه بنی آن و خداوند هیچ حجابی نیست.

رار دادند، اولویتی ُه نه قبل از آن و نه بعد از رسول خدا اولویت در دعوت را توحید ق

. و پس از آن بود ُه بر پا داشتن عبادات را مطرح نمودند ُه از مقدم نیستآن چیزی بر آن 

 شود.آن به تصحیح عقاید و اصالح عبادات تعبري می

 صفت سوم: شمولیت دعوت

ی مهه متوجهريد و گدعوت آهنا به اسالم شامل و ُامل است و مهه مردم را در برمی

ست. گروه نجات یافته مهان گروهی است ُه دعوت آن متام بندگان خدا را در بر ها اانسان

 ای خاص و افرادی مشخص اختصاص ندارد.گريد و به گروه و طبقهمی

ثرومتند و  .ما چننی بوده است دعوت پیامربان نیز چننی بوده است و نیز دعوت پیامرب

، نیكوُار و بدُار، آزاده و برده، طبقات اجتامعی خمتلف در جامعهفقري، بزرگ و ُوچک، 

نشنی و شهرنشنی، عرب و عجم، مردان و زنان، پريمردان و ُودُان و مهه و مهه را بیابان

 شود.شامل می

ةً  إرالَّ  َأْرَسْلنَاكَ  َوَما»فرماید: خداوند متعال می افَّ رياً  لِّلنَّاسر  َُ یراً  َبشر نَّ  َوَنذر
ثَرَ  َوَلكر ُْ  النَّاسر  َأ

 دهندهبیم و دهندهبشارت جز مردم مهه برای را تو ما!( پیامرب ای) و» (28 )سبا:« َیْعَلُمونَ  اَل 
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 «.دانندنمی مردم بیشرت لیكن و نفرستادیم.

آن و چننی بود ُه رشافتمندترین مردم بعد از رسول خدا، بلكه بعد از پیامربان، ابوبكر 

-اهللرضینشست. بالل برده حبشی و در ُنار ابن عباس خردسال میآزاد عربی در ُنار مرد 

 1مجیعاعنهم

 مبحث ششم: غرباء

ُسانی ُه با وجود  .باشدمنظور از غربا دعوتگران اهل سنت در این عرص و زمان می

 دهند.تعداد اندُی از امت اسالمی را تشكیل میحق و عزت، )بیان(در )دلیل( قوت 

با وجود قوت در حق و ُامل متسک به آن  ،در ابتدای اسالمچنانچه اصحاب رسول اهلل 

ُند ُه فرمودند: حدیث رسول خدا داللت می ،تغربنان به آاندک بودند. و بر توصیف 

یًبا، َفُطوَبى لرْلُغَرَباءر » یًبا، َوَسیَُعوُد َغرر ْساَلُم َغرر و بزودی اسالم با غربت آغاز شد » 2«َبَدَأ اْْلر

ُسانی ُه به ] «.چنانكه با غربت آغاز شد، غریب خواهد شد، پس خوشا به حال غرباء

گفتیم: »آمده است:  یو در روایت [اند.خاطر پایبندی بی چون و چرا به این دین غریب شده

ینَ »ای رسول خدا، آهنا چه ُسانی هستند؟ فرمودند:  نیَ  ُیْصلرُحونَ  الَّذر ُد  حر  :«النَّاُس  ُیْفسر

آمده ُه  یو در روایت« ُسانی ُه به هنگام فاسد شدن مردم، صالح و نیبكوُارند.»

ینَ »فرمودند:  اند، اصالح ُسانی ُه آنچه مردم فاسد ُرده» :«النَّاُس  َأْفَسَد  َما ُیْصلرُحونَ  الَّذر

و در روایتی آمده ُه  ی؛چه این فساد از نوع اعتقادی باشد یا عملی یا اخالق« ُنند.می

ینَ »ودند: فرم ُموهَنَا ُسنَّتري ُُيُْیونَ  الَّذر َبادَ  َوُیَعلِّ -ُسانی ُه پس از من سنتم را زنده می» :«اهللَّر عر

 «آموزند.می بندگان خدابه را آنُنند و 
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برخی از اهل علم بر این باورند ُه غربت این گروه به خاطر اندک بودن امت اسالمی 

شان و مشغول شدن بسیاری از مسلامنان از دین بازگشتنیست، بلكه غربت آهنا به خاطر 

در چننی رشایطی متمسک به دین بوده و بدان پایبند و در این گروه باشد. اما آهنا به دنیا می

چنانكه در میان آهناست  این صفت و این ویژگی وپی نرصت و یاری ُتاب و سنت هستند 

رسول خدا  :گویداشاره دارد ُه میامر ن وبان به ایثشود؛ حدیث در گروهی دیگر دیده نمی

ُك »فرمودند:   اَم  َعَلیُْكمْ  َتَداَعى َأنْ  اأْلَُممُ  ُیوشر َلةُ  َتَداَعى َُ َُ : َقائرل   َفَقاَل  ،«َقْصَعترَها إرََّل  اأْلَ

نْ  ة   َومر ؟ َنْحنُ  قرلَّ ، َیْوَمئرذ   َأْنُتمْ  َبْل : »َقاَل  َیْوَمئرذ  ري 
ثر ُغَثاءر  ُغثَاء   َوَلكرنَُّكمْ  َُ َُ ، ْیلر نْ  اهللَُّ  َوَلَینَْزَعنَّ  السَّ  مر

مُ  ُصُدورر  ُُ نُْكْم، املََْهاَبةَ  َعُدوِّ َفنَّ  مر
 َوَما اهللَّر، َرُسوَل  َیا: َقائرل   َفَقاَل  ،«اْلَوْهنَ  ُقُلوبرُكمُ  فر  اهللَُّ َوَلَیْقذر

ْنَیا، ُحبُّ : »َقاَل  اْلَوْهُن؟ َیةُ  الدُّ َراهر َُ ی دنیا( )از هر گوشه های خمتلفبزودی امت: »1«امْلَْوتر  َو

به ُنند. ُسی گفت: این ی غذا محله میآورند ُه گرسنگان به ُاسهچنان بر شام یورش می

بلكه در آن روز تعداد شام زیاد »اندک بودن ما در آن روز است؟ رسول خدا فرمودند:  خاطر

از قلوب دشمنان یرداشته و د. و خداوند هیبت شام را یاست اما مهچون ُف روی سیل هست

سستی  ن وهُسی گفت: ای رسول خدا، و «دهد.سستی قرار میو ن هدر قلب شام و

 واهلل اعلم.« دوست داشتن دنیا و ناپسند شمردن مرگ»چیست؟ فرمودند: 

 

 

 

 

                                                           
1

را صحیح آن 8183 :و آلبانی در صحیح اجلامع ؛3745 :دداوابو ؛22450 :مسند امحد - 

 دانسته است. نگا: تعریف اخللف بمنهج السلف.
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 سواالت فصل سوم:

 شوند:چرا سلف صالح به القاب زیر توصیف می -1

 الف( فرقه نجات یافته

 ب( اهل حدیث

 طائفة منصورةج( 

 :یدهریک از موارد زیر را تعریف ُن -2

 :الف( سنت در لغت

 :ب( سنت در رشیعت

 :ج( سنت از نگاه علامی فقه

 :د( سنت از نگاه علامی اصول

یًبا، َفُطوَبى لرْلُغَرَباءر »فرمودند:  رسول خدا  -3 یًبا، َوَسَیُعوُد َغرر ْساَلُم َغرر « َبَدَأ اْْلر

 ء را ذُر نمودند، خمترص آهنا را رشح دهید. از صفات غربابرخی رسول خدا 

این عبارات را  ؛اطالق عام و اطالق خاص :اصطالح اهل سنت دو اطالق دارد -4

 رشح دهید.

؛ َعَلیُْكمْ »فرمودند:  رسول خدا -5 اَمَعةر اَمَعةر  َعَل  اهللر َیَد  َفإرنَّ  براجْلَ به اختصار « اجْلَ

 را بنویسید. «مجاعت»اقوال اهل علم در مورد لفظ 
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 فصل چهام: ثبات و پایداری بر منهج

 امهیت ثبات و پایداری بر منهج 

 اسباب ثبات و پایداری بر منهج 

 ُند.وسایلی ُه در رسیدن به منهج حق ُمک می 
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 اهمیت ثبات و پایداری بر منهج:

نیز ثبات و پایداری بر آن  ،ُه پایبندی و پريوی از منهج سلف صالح واجب استچنان

 باشد.واجب می

ثبات و پایداری بر منهج سلف مهان استقامت بر راه مستقیم اهلل و رشیعت استوار و راه 

را شود. راه و روشی ُه هرُس آنو روشی است ُه ترسیم نموده و به هبشت منتهی می

ف شده، گمراه و پیموده و بر آن استقامت ُرده، نجات یافته است و هرُس از آن منحر

های نجات وی وی  باز شده و راه های گمراهی برزیان ُار گردیده و با این انحراف، راه

 بسته شده است. ویروی ه ب

ند و هست مانند، مهان رستگارانبنابراین ُسانی ُه بر آن ثابت قدم و استوار و پایدار می

آورند، مهان نابود شدگان ی میُسانی ُه از مسري آن منحرف شده و به این سو و آن سو رو

 و هالک شدگان هستند.

 را پروردگارت» (99)حجر: « اْلَیقرنیُ  َیْأتریََك  َحتَّى َربََّك  َواْعُبْد »فرماید: خداوند متعال می

یقنی در اینجا به معنای مرگ  «.آید رساغت به( مرگ)=  یقنی ُههنگامی تا ُن عبادت

  1است.

و پایداری ندارد و در نتیجه از حرُت در مسري منهج اَلی  تمیان ُسی ُه ثبارو از این

عاجز و ناتوان است و بنی ُسی ُه ثابت قدم و استوار است و خداوند او را توفیق حرُت 

 وجود ندارد.دوستی و مهنشینی دهد، در این مسري می

                                                           
مقصود از یقنی در اینجا مرگ »گوید: مل بن عبداهلل بن عمر میگوید: ساامام بخاری می - 1

 نگا: تفسري ابن ُثري«. است



 76  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

ت این دو شخصیت، دو راه جدا از هم دارند. چنانكه اولی مسري پر پیچ و خم و نه راس

-داند ُجا میهای راه؛ و نمیپیامید؛ نه راه برای او مشخص است و نه نشانهو مستقیم را می

راست و مستقیم و با در  یرود؟ لذا گمگشته و گمراه خواهد بود. اما دومرود و چگونه می

ُند عالوه بر اینكه بر راهی واضح و روشن و مستقیم رو حرُت می نظر داشتن مسري پیش

 .قرار دارد

ن »فرماید: خداوند متعال در مورد این دو دسته می  َأْهَدى َأمَّ
هر َأَفَمن َیْمِشر ُمكرّبًا َعَل َوْجهر

یم   ْسَتقر  مُّ
اط  َ

ّیًا َعَل ِصر  به ُندمی حرُت افتاده رو به ُهُسی آیا» (22)ملک: « َیْمِشر َسور

 «!دارد؟می بر گام راست راه بر استوار و راست ُهُسی آن یا تر است،نزدیک هدایت

پا ایستاده و درست در راه  پاسخ این سوال اَلی این است ُه: تردیدی نیست ُسی ُه بر

 تر خواهد بود.تر و استواردارد، راهیابراست گام بر می

ُسی ُه بر منهج راست و مستقیم ثابت قدم و پایدار است مهچون ختمی است ُه 

مردم راست و  در بنیعت او را زنده گردانده و خداوند متعال با نور علم و ایامن و اطا

در امورش با بصريت و حكمت است، به راهش هدایت شده، خري  ؛ُندمستقیم حرُت می

آن در حق خود و  تنفیذ و اجرای باشد و در تالش برای شناسد و باعث آن میو خوبی را می

، در تالش است ُه شناسد و نسبت به آن عداوت و دشمنی دارددیگران است، رش را می

را ترک نموده و از خود و دیگران زایل گرداند؛ چننی شخصی مهچون ُسی نیست ُه در آن

ها بر وی مشتبه گم و گمراه است و راهدررس یهای جهل و نادانی و ُفر و معاصگمراهی

را و ناپسندش برای وی مزین شده و آن ه و عمل بدگردیدشده و مسريها برای وی تاریک 

 و پایش لغزیده است. وجود وی رخت بستهپندارد و ثبات و پایداری بر حق از نیكو می

اَن َمْیتاً َفَأْحَیْینَاُه َوَجَعْلنَا لَُه »فرماید: خداوند متعال در مورد این دو شخصیت می َُ َأَو َمن 
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ثَُلُه فر الظُُّلاَمتر َلیَْس برَخ  َمن مَّ َُ اُنوْا ُنورًا َیْمِشر برهر فر النَّاسر  َُ یَن َما  َن لرْلَكافررر َك ُزیِّ
َذلر َُ نَْها  ج  مِّ ارر

 و ُردیم زنده را او( هدایت با) پس بود، مرده( ُفر با) ُهُسی آیا» (122)انعام: « َیْعَمُلونَ 

 در ُه است ُسی مهانند رود،می راه مردم( میان) در آن با ُه دادیم قرار برایش نوری

 آراسته دادندمی انجام آنچه ُافران برای چننی این! نگردد؟ خارج آن از و باشد هاتاریكی

 «.است شده

 اسباب ثبات و پایداری بر منهج:

 علم و آگاهی نسبت به منهج:  -1

ُسی ُه به سوی اهلل متعال و رسای آخرت در حرُت است، »گوید: اهلل میابن قیم رمحه

رسد و به به پایان نمی شبلكه هرُس به سوی مقصدی در حال حرُت است، حرُت

مگر با دو نريو؛ نريوی علم و نريوی عمل؛ با نريوی علم منازل راه و  خواهد رسیدمقصود ن

ُند و از اسباب هالُت و نابودی و بیند و در مسري آهنا حرُت میمواضع سلوک را می

 1«ُند.دوری می ،شودهای مهلک و ُشنده ُه موجب انحراف از مسري مستقیم میراه

 پایبندی به منهج:  -2

ُه »فرماید: خداوند متعال به پیامربش می ْرَت َوَمن َتاَب َمَعَك َوالَ َتطَْغْوْا إرنَّ اَم ُأمر َُ ْم  َفاْسَتقر

ري  
 برابر در) ای،یافته فرمان ُه  گونهمهان!( پیامرب ای) پس» (112)هود: « براَم َتْعَمُلوَن َبصر

( ُند استقامت باید) است آورده رو( اهلل به) تو با ُهُسی( نیز) و ُن، استقامت( مرشُان

 «.بیناست ُنیدمی  آنچه به او گامنبی نكنید. رسُشی و

                                                           
 285نی، ص: رتجطریق اَل -1
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دا، در اسالم خگفتم: ای رسول »گوید: روایت است ُه می ثقفیو از سفیان بن عبداهلل 

براهللر، ُثمَّ  ُقْل: آَمنُْت »ی آن نپرسم. فرمودند: سخنی به من بگو ُه جز تو از ُسی دیگر درباره

مْ   1«بگو به اهلل ایامن آوردم، سپس استقامت و پایداری ُن.» :«اْسَتقر

پایبندی به راه راست امر ُرده است و استقامت و خداوند متعال در آیات متعددی به 

َوَأنَّ َهَذا »فرماید: خداوند متعال می را بر متام خملوقات واجب نموده است.پريوی از آن

اطري  َ
م برهر َلَعلَُّكْم ِصر ُُ ا ُكْم َوصَّ

َق برُكْم َعن َسبریلرهر َذلر ُبَل َفَتَفرَّ برُعوُه َوالَ َتتَّبرُعوْا السُّ یاًم َفاتَّ
ُمْسَتقر

 هایراه از و ُنید پريوی آن از پس است، من مستقیم راه این و» (153)انعام: « َتتَُّقونَ 

 آن به را شام اهلل ُه است چیزی این ُند،می دور اهلل راه از را شام ُه نكنید پريوی( پراُنده)

 «.شوید پرهیزگار شاید است، نموده سفارش

تسلیم و  اگردد مگر بپایه و اساس اسالم ثابت و استوار نمی»گوید: امام طحاوی می

  .2«فرمانربداری

ت اهلل ارتباط دقیق التزام و پایبندی به منهج سلفی و استقاماز اینجاست ُه ابن قیم رمحه

پلی ُه بر روی دوزخ قرار  - بر آن در دنیا را با پایداری و ثبات بر پل ِصاط در روز قیامت

خداوند،  هرُس در این دنیا به راه راستر »گوید: ُند؛ آنجا ُه میبیان می - گرفته اس

ها را نازل نمود، هدایت شود و در مهان راهی ُه پیامربان را با آن فرستاد و برای آن ُناب

آن حرُت ُند، در رسای آخرت به راه راست و مستقیمی ُه به هبشت و رسای  مسري

و به اندازه ثبات و پایداری و استقامت بنده بر این  شود.، هدایت میشودپاداش منتهی می

                                                           
 و ... 38: مسند امحد، مسلم - 1

 10 :عقیده طحاوی، چاپ اول، ص متن - 2
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بر راهی ُه بر جهنم قرار  - راهی ُه خداوند برای بندگانش در دنیا ترسیم نموده -، راه

ار خواهد بود و به اندازه مسريی ُه در این راه پیموده، بر آن راه داده شده، ثابت قدم و پاید

ُنند و برخی پس برخی از آهنا مهچون رعد و برق آن مسري را طی می .قدم خواهد گذاشت

گذرند. گروهی به تاخت و از آهنا مهچون یک چشم بر هم زدن و برخی مهچون باد می

-ها بر میای زخمُنند. عدهآن عبور میبرخی هروله ُنان و گروهی نیز ُشان ُشان از 

شوند. پس انسان باید چگونه ای نیز به دوزخ انداخته میرسند. و عدهدارند اما به منزل می

ای ی متام نامی حرُتش در این راه دنیوی ببیند. و این رابطهرفتن بر آن راه اخروی را در آینه

َزْونَ  َهْل »است موافق و مناسب با عملكرد وی در این دنیا.  نُتمْ  َما إرالَّ  جُتْ )نمل:  «َتْعَمُلونَ  ُُ

 1«شود؟می داده شام به ُردیدمی آنچه جز جزایی آیا»( 90

 روی گردانی از منهج: عدم -3

اهلل در پیش گرفته و در مسري با او خمالفت خداوند متعال به ُسی ُه راهی جز راه رسول

ُند، هشدار داده و هتدید نموده و می دنبالهای منحرف از ِصاط مستقیم را ُند و راهمی

َدى »فرماید: بیم داده است. خداوند متعال می َ َلُه اَْلُ  َما َتَبنیَّ
ن َبْعدر ُسوَل مر قر الرَّ

َوَمن ُیَشاقر

رياً  نرنَی ُنَولِّهر َما َتَوَّلَّ َوُنْصلرهر َجَهنََّم َوَساءْت َمصر ْع َغرْيَ َسبریلر امْلُْؤمر
 و» (115: )نساء« َوَیتَّبر

 راهی از و ُند خمالفت پیامرب با شد، روشن برایش( حق راه و) هدایت آنكه از پس هرُس

 در جهنم به را او و گذاریم وا ُرده، پريوی آنچه به را او ما ُند، پريوی مؤمنان راه جز

 «.است جایگاهی بد و افكنیم

                                                           
رالكتاب العربی، بريوت، به حتقیق ام. د1972 -ـه1392، 1/10 :مدارج السالكنی - 1

 یحممد حامد الفق
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جز راه رسول خدا ُسی ُه به خمالفت با رسول خدا برخاسته، در واقع راه و سویی »

در چننی  .اهلل برگزیده استانتخاب ُرده است و به دنبال آن منهجی جز منهج رسول

گرداند و او می نرشایطی خداوند متعال او را به مهان جهتی ُه دوست داشته است، رهنمو

 1«ُند و چه بد جایگاهی است.را وارد دوزخ می

 روی:اعتدال و میانه -4

روی نشانه و ثبات و پایداری بر منهج این است ُه میانهیكی از مهمرتین عوامل 

و  دچار لغزش شده ها بسیار در آنگامو این امری مهم است ُه  ؛ر گريدامشخصه مسري قر

مهان ُسانی ُه ویژگی و  .انده و اهل آن در میان مردم اندکیددگرها مضطرب فهم

 ی آهنا عدل و انصاف با خود و دیگران است.مشخصه

پنهان در عدم اعتدال و متاما االسالم ابن تیمیه رش را مطلب باعث شد ُه شیخ و این

تفریط در حق یا تعدی و جتاوز در باطل متاما رش »گوید: روی معرفی ُند، آنجا ُه میمیانه

. مانند ترک برخی از استباشد ُه مهان ُوتاهی نمودن در سنت یا ورود به بدعت می

یا  ُه از آهنا هنی شده است. یاده شده و انجام دادن برخی از اموراموری ُه به آهنا دستور د

)شیطان(  پیشنهاداتتكذیب حقی و تصدیق باطلی؛ و بر این اساس است ُه اُثر و بیشرت 

 2«به مردم از این دو جهت است.

                                                           
 843-1/842 :به معنای آیه در تفسري القرآن العظیم از امام ابن ُثري بنگر - 1

، پس اگر اوست نموده و در ُمنی؛ شیطان انسان را رصد 1/293 :، چاپ دومةالصدفی - 2

ُاستی در شاهد خواند و اگر در او ها و شبهات فرا میاو را به بدعت ،به عبادات بیفزاید

 خواند.هوات فرا میرا به گناهان و ش وید، اشعبادات ب
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اما در این مسري، گروهی راه را گم ُرده و ثبات و پایداری بر منهج را رها ُردند و 

ای سیاه دیدند، در پی اصالح ُجی و انحراف آن برآمدند اسالمی را از دریچهچون جامعه 

ند و با این روش هرج و مرجی به راه انداختند ُه در دیدخشونت راه حل اصالح را در و 

نی شد ُه چن؛ و گردیددار و دگرگون ها رخیته شد و صفا و پاُی اسالم خدشهاثر آن خون

و جتاوز و تعدی آهنا را دیده و  هنفس بلندی ُشید ،اندوهدشمنان اهلل از فرط خستگی و 

مشاهده ُردند و این شد ُه الفاظ و القابی بر آهنا اطالق نمودند ُه را  یرینه خودد یآرزو

داشت. الفاظی چون: بنیادگران سفت و سخت، تروریست خون مردم را از اسالم باز می

 آشام و ... .

و در این میان گروه دیگری در حال رشد هستند ُه تكالیف رشعی و التزام و پایبندی به 

ده ُرگران آمده و نفس و خواهشات نفسانی آنان را به حتوالت جامعه متامیل  ایشانآهنا بر 

و به  شدهنصوص  متوجه و در این راستا روی آوردندآن  مهراهی باو  ییمهسو بهپس  ؛است

و چننی نصوص را ضایع  پرداختندخواهشات نفسانی خود هنا موافق با حتریف و تاویل آ

 ند.نمود

 از اندک بودن راهروان منهج: ینگرانعدم  -5

لُّوَك َعن َسبریلر اهللر إرن َیتَّبرُعوَن »فرماید: خداوند متعال می َثَر َمن فر األَْرضر ُیضر ُْ َوإرن ُتطرْع َأ

 زمنی روی در ُهُسانی بیشرت از اگر و»( 116)انعام: « ُرُصونَ إرالَّ الظَّنَّ َوإرْن ُهْم إرالَّ خَیْ 

 ُنندنمی پريوی گامن از جز( هاآن) زیرا ُنند،می گمراه اهلل راه از را تو ُنی، اطاعت هستند

 « .گویندنمی سخن دروغ به جز و

ُسانی ُه منهج و راه و روش او و  ُه پريوان دندنموبه این مساله اشاره نیز رسول خدا 

. باشندمی در راه او استقامت نموده و ثابت قدم و پایدار هستند، گروهی اندک از این امت
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اَم َبَدَأ، َفُطوَبى لرْلُغَرَباءر »رسول خدا فرمودند:  َُ یبًا  یًبا، َوَسیَُعوُد َغرر ْساَلُم َغرر اسالم با »1:«َبَدَأ اْْلر

ُه در آغاز غریب بود، )در منهج( نو بزودی چنا غربت )منهج و تعداد افراد( آغاز شد

 «غریب خواهد شد، پس خوشا به حال غربا و مژده باد آنان را.

اُع »دند: وچه ُسانی هستند؟  پس در روایتی فرم غربارسول خدا سوال شدند ُه  النُّزَّ

َن اْلَقَبائرلر  ر ُسانی ُه )برای اقامه دین و متسک به آن( از قوم و قبیله خود جدا و دو» 2:«مر

  «اند.افتاده

َّْن »و در روایت دیگری فرمودند: 
َثُر ِمر ُْ ْم َأ یهر ، َمْن َیْعصر ثرري  َُ وَن، فر ُأَناسر ُسوء   ُأَناس  َصاحلرُ

 ،ُنندمردم نیكوُار اندک در میان مردم بد زیاد؛ ُسانی ُه از آهنا نافرمانی می» 3:«ُیطریُعُهمْ 

  «.ُنندبیشرتند از ُسانی ُه از آهنا اطاعت می

ینَ »فرمودند:  یو در روایت آنچه مردم )در امر  ُسانی ُه» 4:«النَّاُس  َأْفَسَد  َما ُیْصلرُحونَ  الَّذر

 « ُنند.اند، اصالح میشان( فاسد ُردهدین

بَاَد اهللَّر»آمده است:  یو در روایت ُموهَنَا عر ُیوَن ُسنَّتري، َوُیَعلِّ یَن ُُيْ
ُسانی ُه سنت مرا » 5:«الَّذر

 «آموزند.را به بندگان اهلل میُنند و آنیزنده م

                                                           
1
 از ابوهریره ،372 :مسلم - 

2
 .عنهاهللاز عبداهلل بن مسعود رضی ؛3988 :ابن ماجه ؛1/398 :مسند امحد - 

3
 از عبداهلل بن عمرو ،2/177 :امحدمسند  - 

 ، از عبدالرمحن بن سنه4/73 :مسند امحد - 4

5
 بن عبداهلل مزنی از پدرش از جدشاز ُثري  2/138 :مسند الشهاب - 
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ّق، َواَفَق  َما اجَلاَمَعةُ »گوید: ابن مسعود می نَْت  َوإرن احَلَ مجاعت آن گروهی » 1:«َوْحَدكَ  ُُ

ان آن ُم پريو هرچند)یعنی  .«است ُه با حق موافق است هرچند تو در آن تک و تنها باشی

 باشند.(

یقر  َعَلیَْك : »2و برخی از سلف صالح گفتند  ، برَطرر قِّ ْش  َواَل  احْلَ ةر  َتْسَتْوحر لَّ الركرنَی، لرقر  السَّ

اكَ  یَق  َوإریَّ ، َوَطرر الركرنیَ  برَكْثَرةر  َتْغرَتَّ  َواَل  اْلَباطرلر  اندک بودنبه راه حق پایبند باش و از » 3:«اَْلَ

رهروانش احساس تنهایی و نگرانی مكن و از راه باطل دوری ُن و به زیاد بودن پريوان و 

 .«رهروانش فریقته مشو

 ارتباط مسلمان با سلف صالح و علمای ربانی: -6

گذشته بودند و چه در چه ُسانی ُه  ،ارتباط مسلامن با سلف صالح و علامی ربانی

باشد. ا پایبندی به منهج آهنا در علم و عمل میو این ارتباط ب .ُسانی از آهنا ُه معاِصند

یَن »فرماید: خداوند متعال می ْخَوانرنَا الَّذر ر ْر َلنَا َوْلر نَا اْغفر ْم َیُقولُوَن َربَّ
هر ن َبْعدر یَن َجاُؤوا مر َوالَّذر

یاَمنر   آمدند،( انصار و مهاجران) هاآن از بعد ُهُسانی( نیز) »( 10)حرش: « َسَبُقوَنا براْْلر

عالمه «. بیامرز گرفتند پیشی ما بر ایامن در ُه را مانبرادران و را ما! پروردگارا: »گویندمی

-و برای ُسانی ُه بعد از آهنا می» 4گوید:عبدالرمحن بن ناِص السعدی در تفسري این آیه می

                                                           
1
 27: احلوادث، صع ودالباعث علی انكار الب - 

-را به فضیل بن عیاض نسبت میو آن 331 :ص« یفرتتبینی ُذب امل» ن عساُر دربا - 2

 دهد.

3
 1/69 :اغائة اللهفان ؛22-1/21 :دارج السالكنیم - 

4
 سري الكریم الرمحنیت - 
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 آیند مهنی فضیلت ُافی است ُه در مسري آهنا حرُت ُنند و به رهنمود آهنا اقتدا نامیند.

ن »اند بیان ُرد و فرمود: بنابراین خداوند پیشینیان را ُه به آهنا اقتدا نموده یَن َجاُؤوا مر َوالَّذر

مْ  هر در قالب خري « َیُقوُلونَ »آیند یعنی ُسانی ُه بعد از مهاجران و انصار به دنیا می« َبْعدر

ر »گویند: خواهی برای خود و مهه مومنان می ْر َلنَا َوْلر نَا اْغفر یاَمنر َربَّ یَن َسَبُقوَنا براْْلر « ْخَوانرنَا الَّذر

 .«اند، بیامرزتهفپروردگارا، ما و برادران ما را ُه در ایامن آوردن از ما پیشی گر

اصحاب و ُسانی ُه پیش از آهنا و  از مجلهو این دعایی است ُه مهه مومنان گذشته »

-می هبرهن است ُه مومنان از یكدیگر شود و این از فضایل ایاماند، شامل میبعد از آهنا بوده

و ایامن است ُه میان  بودهک رتُنند. چون مهه در ایامن مشبرند و برای یكدیگر دعا می

ُنند و یكدیگر ُند و به سبب این پیوند برای یكدیگر دعا میمومنان پیوند برادری اجیاد می

 1«دارند.را دوست می

برخوردارند ُه دیگر مردم از آن  یلت و ایامندر رشیعت اسالمی، علام از جایگاه و منز

داند ُه خداوند متعال منزلت و حمرومند؛ هرُس در نصوص ُتاب و سنت تامل ُند می

ُند و بلكه به اطاعت از آهنا و سوال نمودن از آهنا به جایگاه علام را بلند و رفیع معرفی می

ان مردم در احكام رشعی قرار داده دهد. و آهنا را راهنامیگام اشكال و اختالف دستور مینه

 است.

رو بر امت اسالمی رعایت حقوق علام و شناخت حقوق آهنا واجب است. چرا از این

توجهی به شته، عدم رعایت حقوق آهنا و بیذترین اسباب انحراف خوارج در گُه از بزرگ

 منزلت و جایگاه آهنا بود.

                                                           
 نگا: الثبات علی دین اهلل، دُرت امنی صادق امنی - 1
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نزلتی برای آهنا قائل نبودند، مد و شناختناصحاب نمی یُه جایگاهی برای علامچنان

پذیرفتند و از آهنا برائت جسته و بلكه تكفريشان ُردند و بلكه اقوال آهنا را رد ُرده و نمی

شناختند، از ُه اگر قدر و منزلت صحابه را میشان را حالل دانستند. درحالیخون و اموال

 ماندند. فساد انحراف و مفاسد غلو و افراط سامل می

باشد. و متسک به ُتاب براستی هدایت انسان وابسته به متسک وی به ُتاب و سنت می

-باشد؛ ُسانی ُه به ُتاب و سنت عامل باشند. از اینو سنت وابسته به اقتدا به اهل علم می

مردم بیش از »گوید: می اهللرمحهاست. امام امحد  بسیار رضوریرو نیاز مردم به علام 

یا سه بار در روز به خوراُی و و ند، چرا ُه دعلم هست ها نیازمنددنیهای و نوشیخوراُی

 1.«باشندمند مینوشیدنی نیاز دارند اما متام وقت به علم نیاز

دانند چگونه فرائض را به جای آورند و از بسیاری از مردم نمی»گوید: امام آجری می

ند مگر با وجود علام؛ و چون علام دانند چگونه اهلل را عبادت ُنامور حرام دوری ُنند و نمی

لم ُهنه شده و عفوت شدند، مردم رسگردان و رسدرگم خواهند شد و اینچننی با فوت آهنا 

 2«شود.جهل و نادانی آشكار می

شود ُه غالبا معذور به جهل ُند، دچار انحراف میمینُسی ُه علم را از علام دریافت 

او را از تبعاتی چون  ،ُند چرا ُه جهل انساننمی باشد. اما این جهل، عذر او را توجیهمی

ای جاهل است، باید در آن دارد. بلكه چون نسبت به مسالهخطا و انحراف مصون نمی

 مورد از اهل علم سوال ُند.

                                                           
1
 2/257: ابن قیم ،اعالم املوقعنی - 

 96: اخالق العلامء، ص - 2
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نُتْم الَ َتْعَلُمونَ »فرماید: خداوند متعال می ُُ رر إرن  ُْ ، انبیاء: 43)نحل: « َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ

خداوند متعال در این آیه به سوال « .بپرسید اهل علم از دانیدنمی اگر( مردم ای) پس»( 7

دهد. چرا ُه آنان راهنامی حكم اهلل و حكم ُردن از اهل علم به هنگام عدم علم دستور می

 باشند.رسولش می

به رس  یبرای سفری از شهر خارج شدیم ُه سنگ»گوید: از جابر روایت است ُه می

حمتلم شد  وی در چننی رشایطی .برداشت یَخزیكی از ما اصابت ُرد و رسش شكست و 

قادر  ُهتا زمانیوجود دارد؟ پس گفتند:  برای منو از دوستانش پرسید: آیا رخصت تیمم 

بینیم. پس آن به استفاده از آب برای غسل  هستی، رخصتی برای تو در این زمینه نمی

چون نزد رسول خدا حارض شدیم و رسول خدا از ماجرا آگاه شخص غسل ُرد و مرد. 

َؤاُل »شد، فرمود:  يِّ السُّ
َفاُء اْلعر اَم شر او را ُشتند، » :«َقتَُلوُه َقتََلُهُم اهللَُّ َأاَل َسَأُلوا إرْذ مَلْ َیْعَلُموا َفإرنَّ

سوال ُردن دانند سوال ُنند. شفای نادان خداوند آنان را بكشد. آیا نباید زمانی ُه نمی

 1«است.

توجهی نسبت به علام برابر است با دریافت علم از عوام و جاهالن و ُسانی ُه بی

د. از عبداهلل بن عمرو نشوشایستگی ) علمی( ندارند؛ و چون چننی شود، مردم گمراه می

خداوند به یكباره علم را »گوید: شنیدم رسول خدا فرمودند: بن عاص روایت است ُه می

دارد، تا از میان برمیآنان ض روح ب، بلكه علم را با فوت و قداردبندگان بر نمیاز میان 

قرار داده و از آهنا سوال )امور( ماند و مردم جاهالنی را در راس اینكه هیچ عاملی باقی نمی

                                                           
1
 صحیح دانسته است. 4362 :را در صحیح اجلامعو آلبانی آن ؛ابوداود - 
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ُنند و چننی خود گمراه شده و دیگران را نیز گمراه ُنند و آنان بدون علم فتوا صادر میمی

  1«ُنند.می

اما راه حل مصون ماندن از این گمراهی و گمراه نمودن، برائت جستن از دریافت علم 

باشد، مهان ُسانی ُه مستحق از جاهالن و مردم ناآزموده و ناپخته و رجوع به اهل علم می

 هستند. ایشانو شایسته صدور فتوا و دریافت علم و آگاهی از 

این معرفت و آگاهی ثمرات آشكاری خواهد اگر مردم قدر و منزلت علام را بشناسند، 

 : از مجله داشت

طور ُلی بر وفق رشیعت اَلی خواهد بود. چرا ُه علام با شان بهاعتقاد و اعامل -1

 ُنند.گردانند و آهنا را به سوی حق راهنامیی میعلم خود راه را برای راهروان روشن می

رهربی نداشته  وحدت صفوف و یكبارچگی و انسجام ُلمه؛ چون اگر مردم -2

شود اما باشند ُه آهنا را در علم و عمل رهربی ُند، فرقه فرقه شده و امرشان پراُنده می

 منسجم خواهد شد. شاندیدگاهشده و  متحدشان باشند، صفوف اگر پريو علام

ترین و چرا ُه ثابت شده عامل خطرناک ؛بسیاری از اسباب غلو عدم وجود -3

 گردد. جهل به ُتاب و سنت و مقاصد رشیعت و لغت و ...یبیشرتین غلوها به جهل باز م

چون مردم در مهه این موارد به علام مراجعه ُنند و این مسائل را از آهنا دریافت ُنند، در 

این صورت منابع غلو ُاهش یافته و موارد آن از بنی خواهد رفت و خداوند آهنا را از 

رر إرن »فرماید: ن هنادند ُه میدارد. چرا ُه به امر او گردانحراف مصون می ُْ َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ

نُتْم الَ َتْعَلُمونَ   «.اهل علم بپرسید از دانیدنمی اگر( مردم ای) پس»( 7، انبیاء: 43)نحل: « ُُ

                                                           
1
 بخاری، مسلم - 



 88  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

 ُند:مهمرتین وسایلی ُه در رسیدن به منهج حق ُمک می 

     تقوای اَلی به مهراه اخالص و روی آوردن به او: -1

یَن آَمنُوْا َإن َتتَُّقوْا اهللَ جَیَْعل لَُّكْم ُفْرَقاناً »فرماید: خداوند متعال می
ا الَّذر َ ا َأُّيُّ

 (29)انفال: « یر

 برای ایوسیله و) نجات راه شام برای برتسید اهلل از اگر! ایدآورده ایامن ُهُسانی ای»

 «.دهدمی قرار( باطل از حق جدایی

د: نگویعكرمه، ضحاک، قتاده و مقاتل بن حیان و ... می جماهد، ی،دابن عباس، س

راه نجات در دنیا و »افزاید: و جماهد می «باشد.)راه نجات( می «:خمرجا»به معنای  «ُفْرَقاناً »

و « باشد.به معنای نجات می« ُفْرَقاناً »گوید: از ابن عباس می یو در روایت «باشد.آخرت می

فرقانا »گوید: و حممد بن اسحاق می«. رصت و پريوزی استمنظور ن»گوید: در روایتی می

و این تفسري ابن اسحاق اعم از تفاسري دیگر است و بلكه  «.ی حق از باطلیعنی جدا ُننده

تقوای اَلی  نواهیباشد. بنابراین هرُس با انجام اوامر اَلی و ترک ی آهنا نیز میمستلزم مهه

ُند و این باعث نرصت و پريوزی و طل پیدا میرا رعایت ُند، توفیق شناخت حق از با

و سعادت وی در روز قیامت و بخشیده شدن  نجات و راهی برای برون رفت از امور دنیا

سبب ُسب نیز نابودی و پوشیده ماندن آهنا از نگاه مردم خواهد بود و  و گناهان و حمو

یَن آَمنُوا »رماید: فُه خداوند متعال میباشد. چنانثواب فراوان خداوند متعال می ا الَّذر َ َیا َأُّيُّ

 َوجَیَْعل لَُّكْم ُنورًا مَتُْشوَن برهر َوَیْغفر 
ترهر مْحَ ن رَّ

نُوا برَرُسولرهر ُیْؤترُكْم ُرْفَلنْیر مر ُقوا اهللََّ َوآمر ْر َلُكْم َواهللَُّ اتَّ

یم  
حر  ایامن پیامربش به و دبرتسی اهلل از! ایدآورده ایامن ُهُسانی ای» (28)حدید: « َغُفور  رَّ

 و بروید راه آن با ُه دهد قرار نوری شام برای و ببخشد شام به را رمحتش از هبره دو تا بیاورید

 «.است مهربان آمرزنده اهلل و بیامرزد را شام گناهان

ُقواْ »فرماید: میمتعال ُه خداوند  جاو مانند این آیه آن»گوید: امام ابن ُثري می  اهللَّ  َواتَّ
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 شام به اهلل( است مفید شام برای ُه آنچه) و برتسید اهلل از» (282)بقره: « اهللُّ َوُیَعلُِّمُكمُ 

 1«.دهدمی آموزش

 نیاز:خداوند بیدرگاه و اظهار نیاز به  ندعا و پناه برد -2

یَن »فرماید: خداوند متعال می ْب لَُكْم إرنَّ الَّذر ُكُم اْدُعونر َأْستَجر وَن َعْن َوَقاَل َربُّ ُ
َیْسَتْكربر

ینَ  رر َباَدتر َسَیْدُخُلوَن َجَهنََّم َداخر  تا بخوانید مرا: فرمود شام پروردگار و» (60)غافر: « عر

 با زودی به ُنند،می رسُشی من عبادت از ُهُسانی مهانا ُنم. اجابت را شام( دعای)

 «.شوندمی وارد جهنم به خواری

چون رسول خدا برای نامز شب بلند »گوید: ُه می عایشه روایت استام املومننی و از 

ُهمَّ » :ُردشد، نامزش را چننی آغاز میمی یَل  َربَّ  اللَّ رْبر یَكائریَل  جر افریَل  َومر رْسَ
 َفاطررَ  َوإر

َمَواتر  َ  َواأْلَْرضر  السَّ
َهاَدةر  الَْغیْبر  َعاملر ُكمُ  َأْنَت  َوالشَّ بَادركَ  َبنْیَ  حَتْ اُنوا فریاَم  عر تَلرُفوَن، فریهر  َُ نر  خَیْ  اْهدر

نَ  فریهر  اْخُتلرَف  ملرَا قِّ  مر ي َأْنَت  إرنََّك  برإرْذنرَك  احْلَ اط   إرََّل  َتَشاءُ  َمنْ  هَتْدر َ
یم   ِصر : پروردگارا، ای «ُمْسَتقر

ها و زمنی، آگاه به هنان و آشكار، تو داوری رب جربیل و میكائیل و ارسافیل، خالق آسامن

اند، مرا به سوی چه اختالف ُردهدر آن ؛ُنندآنچه اختالف می خواهی ُرد بنی بندگانت در

 2.«ُنیحق هدایت ُن، تو هرُس را ُه بخواهی به راه راست هدایت می

 تدبر در ُتاب اهلل و سنت و رسولش: -3

یَن »فرماید: خداوند متعال می نرنَی الَّذر ُ امْلُْؤمر َي َأْقَوُم َوُیبرَشِّ تري هر ي لرلَّ ْدر
إرنَّ َهَذا الُْقْرآَن ُّير

                                                           
 احیاء الرتاث االسالمی ، چاپ مجعیة2/1227 :تفسري ابن ُثري - 1

 :ابوداود ص سنن حصحیدر را آلبانی آن ؛حاُم ؛653 :ابوداود ؛24068 :سند امحدم - 2

 حسن دانسته است. 767 :ش 123
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بررياً  َُ ْم َأْجرًا   َأنَّ ََلُ
اتر احلرَ  آن ُه راهی به قرآن این شکبی» (9)ارساء: « َیْعَمُلوَن الصَّ

 دهندمی انجام شایسته هایُار ُه مؤمنانی به و ُندمی هدایت هاست،راه تریناستوار

 «.است بزرگی پاداش هاآن برای ُه دهدمی بشارت

چون بنده به خداوند روی آورده و از روی نیاز او را »گوید: سالم ابن تیمیه میشیخ اال

و در ُالم اَلی و حدیث رسول خدا و سخنان صحابه و تابعنی و ائمه  دخواند ایفربه 

 1«شود.مسلامنان تدبر و تامل ُند، راه هدایت برای او باز می

 پريوی از راه و روش سلف صالح: -4

پس از  اقتدا به آهنا هبرت از اقتدا به ُسانر »گوید: ابن تیمیه در مورد سلف این امت می

هبرت و سودمندتر از شناخت امجاع  ریالختالف آهنا در علم و دینآهناست و شناخت امجاع و ا

شود، چرا ُه امجاع آهنا معصوم است و چون و اختالفی است ُه از دیگران ذُر می

 2.«اختالف ُنند حق از سخنان و دیدگاه آنان خارج نیست

 مهنشنی صالح و نیكو: -5

ن ُدونر اهللر»فرماید: خداوند متعال می َنا َوُنَردُّ َعَل َأْعَقابرنَا ُقْل َأَنْدُعو مر  َما الَ َینَفُعنَا َوالَ َیرُضُّ

اَن َلُه َأْصَحاب  َیْدُعوَنُه إرََّل اَلُْ  َیاطرنُی فر األَْرضر َحرْيَ ي اْستَْهَوْتُه الشَّ الَّذر َُ َدى َبْعَد إرْذ َهَداَنا اهللُ 

ْرَنا َدَى َوُأمر نَا ُقْل إرنَّ ُهَدى اهللر ُهَو اَْلُ
َربِّ الَْعامَلرنیَ  اْئتر

 از غري آیا: بگو» (71)انعام: « لرنُْسلرَم لر

 برگردیم عقب به و! رساند؟می زیان نه و دهدمی سود را ما نه ُه بخوانیم را چیزی خدا،

 در( وسوسه با) را او شیطان ُهُسی مهچون! است؟ ُرده هدایت را ما اهلل آنكه از بعد

                                                           
1
 13/24جمموع الفتاوی:  - 

  13/24 :جمموع الفتاوی - 2
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 دعوت هدایت به را او دارد، یارانی او ُهدرحالی است، مانده رسگردان و ُرده گمراه زمنی

 است( واقعی) هدایت اهلل، هدایت راستی به: »بگو. «بیا ما سوی به:( گویندمی و) ُنندمی

 «.باشیم جهانیان پروردگار تسلیم ُه شده امر ما به و

، َفْلَینْظُْر »و رسول خدا فرمودند:  ُجُل َعَل درینر َخلریلرهر الرُل الرَّ ْم َمْن خُیَ ُُ انسان بر » 1:«َأَحُد

 .«گريدباشد، پس هریک از شام دقت ُند ُه چه ُسی را به دوستی میدین دوستش می

یک جوان آن است ُه چون به  ههای خداوند باز نعمت»گوید: و عبداهلل بن شوذب می

به را به عمل  باشد و اوزهد و عبادت روی آورد، با ُسی مهراه شود ُه پایبند به سنت می

 2«دارد.سنت وا می

اگر دیدی جوانی در آغاز جوانی با »گوید: و از عمر بن قیس مالئی روایت است ُه می

اما اگر دیدی با اهل بدعت مهراه است،  ؛اهل سنت و مجاعت مهراه بود، به او امیدوار باش

و اُثر و  3.«خواهد بودچه در آغاز جوانی مهراه شود، ُه جوان با آننا امید باش، چرا یاز و

اغلب چننی است. و گاهی هم چننی بوده ُه در آغاز جوانی با اهل بدعت مهراه بوده اما 

پس از مدتی حق بر وی روشن شده و توبه ُرده و به راه درست بازگشته است و عكس این 

 مساله نیز صادق و صحیح است.

                                                           
و آلبانی در صحیح  2300 :یذترم ؛7685 :مسند امحد ؛4193 :ابوداود در ادب - 1

 ن دانسته است.َس را َح آن 3545 :اجلامع

2
ی در رشح اصول اعتقاد اهل سنت و ئ، اللكاةالناجی ةاالبانة عن رشیعة الفرق ابن بطة در - 

   27 :ش 1/48 :مجاعت

3
 45 :، ش1/48 :ابن بطة در االبانة عن رشیعة الفرقة الناجیة - 
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 سواالت فصل چهارم:

 خطر انحراف از آن در چیست؟امهیت ثبات و پایداری بر منهج و   -1

یكی از اسباب ثبات و پایداری بر منهج، ارتباط مسلامن با سلف صالح و علامی  -2

 توضیح دهید این امر چگونه ِمكن است؟ .ربانی است

 انتخاب ُن.را ی مناسب با عناوین جمموعه دوم از جمموعه اول گزینه -3

 جمموع دوم: عه اول:وجمم

برُعوهُ  َوَأنَّ » مهنشنی صالح و نیک یاًم َفاتَّ اطري ُمْسَتقر َ
 «َهَذا ِصر

اَم َبَدَأ، َفُطوَبى  تقوای اَلی َُ یًبا  یًبا، َوَسَیُعوُد َغرر ْساَلُم َغرر َبَدَأ اْْلر

 لرْلُغَرَباءر 

سوی خدا نیاز به دو نريوی علمی و  حرُت پایبندی به منهج

 عملی دارد.

عدم نگرانی از اندک بودن 

 رهروان

 باشد.در حق یا تعدی در باطل مییط فررش متاما ت

علم و آگاهی نسبت به 

 منهج

َا یرا ینَ  َأُّيُّ  ُفْرَقاناً  لَُّكمْ  جَیَْعل اهللَ َتتَُّقواْ  َإن آَمنُواْ  الَّذر

رْ  رْ  َسیَِّئاترُكمْ  َعنُكمْ  َوُیَكفِّ  اْلَفْضلر  ُذو َواهللُ  لَُكمْ  َوَیْغفر

 اْلَعظریمر 

باشد، پس هریک از دوستش می انسان بر دین» میانه روی و اعتدال

 «گريد.شام دقت ُند چه ُسی را به دوستی می
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 فصل پنجم: مهمترین اصول منهج سلف در عقیده 

 :پردازداین فصل به مهمرتین اصول منهج سلف در عقیده در قالب مباحث ذیل می

 مبحث اول: حرص مصدر دریافت اعتقاد در ُتاب و سنت 

  احادیث صحیح به طور مطلقمبحث دوم: استناد به 

  اقوال سلف ورتپمبحث سوم: فهم نصوص در 

 .مبحث چهارم: تسلیم بودن در برابر آنچه وحی متذُر شده است 

 مبحث پنجم: مجع نمودن بنی نصوص در یک مساله 

  كمحممبحث ششم: ایامن به متشابه و عمل به 

 مبحث هفتم: عدم ُندوُاو در علم ُالم 
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 مصدر دریافت اعتقاد در کتاب و سنت و اجماع سلفمبحث اول: حصر 

طور عام و عقیده به طور خاص از آن منظور از مصدر دریافت، منبعی است ُه دین به

شود. چرا ُه عقیده امری غیبی است و غیب آن است ُه از نگاه حواس غایب گرفته می

دو مصدر وحی ثابت در نتیجه چیزی از آن جز با  باشد.باشد بنابراین امری توفیقی می

شود. و ایامن به غیب )امور عقیدتی( اولنی صفت از صفات متقنی است. ُسانی ُه نمی

نَی * ُهًدى فریهر  َرْیَب  الَ  اْلكرَتاُب  َذلرَك امل، »فرماید: خداوند متعال در مورد آهنا می ینَ  لِّْلُمتَّقر  الَّذر

نُونَ  یُمونَ  براْلَغْیبر  ُیْؤمر الةَ  َوُیقر َّا الصَّ
ُقونَ  َرَزْقنَاُهمْ  َوِمر  این میم *. الم. الف» (1-3)بقره:  «ُینفر

 به ُهُسانی آن. است پرهیزگاران هدایت مایه و نیست آن در شكی هیچ ُه است ُتابی

 «ُنند.می انفاق ایمداده شانروزی آنچه از و دارندمی پا بر را نامز و آورندمی ایامن غیب

ُه متضمن  یاند، تصدیقآنچه پیامربان از آن خرب دادهایامن یعنی تصدیق ُامل »

باور به حمسوسات و مشهودات زیاد مهم نیست زیرا با  فرمانربداری اعضا و جوارح است.

را گردد بلكه آنچه مهم است باور به دنیای پنهان است ُه آنجدا نمی رآن مسلامن از ُاف

سولش به آن ایامن داریم. پس چننی ایامنی ندیده و مشاهده نكردیم اما به دلیل خرب اهلل و ر

باشد. پیامربانش میو نامید زیرا تصدیق حمض اهلل است ُه مسلامن را از ُافر جدا می

را آورد خواه آناند، ایامن میبنابراین فرد مومن به متام آنچه اهلل و رسولش بدان خرب داده

را نفهمیده و عقلش به و یا آنباشد ه را درک ُردرا فهمیده و عقلش آنمشاهده ُرده و یا آن

ُنند، زیرا عقل ها و ُسانی ُه امور غیبی را تكذیب میبرخالف زندیق آن راه نیافته باشد.

در  و بنابراین آنچه را ُه بدان علم ندارند، تكذیب ُرده آورد.قاِص آنان به آن ایامن نمی

ُنند و به تصدیق می (قت رااما عقل مومنانی ُه )حقی ؛شان تباه شده استنتیجه عقل

ایامن به غیب شامل ایامن به متام غیبیات  اند، مهیشه پویا و پاُیزه است.رهنمود اَلی راه یافته
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-های گذشته و آینده و احوال قیامت و حقایق اوصاف خداوند و ُیفیت آن و آنو ناشناخته

به صفات خداوند به  بنابراین مومنانشود. اند، میچه پیامربان در این مورد از آن خرب داده

 1«را درک نكنند.صورت قطع و یقنی باور دارند هرچند ُیفیت آن

 اولین مصدر دریافت اعتقاد: قرآن 

نازل شده اهلل  قرآن ُالم حقیقی اهلل است ُه با عنوان وحی بر رسول تعریف قرآن:

برای ما نقل شده نه به سینه و سیطور متواتر نسل در نسل است؛ تالوت آن عبادت است و به

 است و از هرگونه حتریف و تبدیل و افزایش و ُاهش حمفوظ و مصون است. 

افرُظونَ »فرماید: خداوند متعال می ا َلُه حَلَ َر َوإرنَّ ُْ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ  ما مهانا»( 9)حجر: « إرنَّ

 « .هستیم آن نگهبان ما قطعاً  و ُردیم نازل را قرآن

نرنَی »فرماید: و می َرى لرْلُمْؤمر ُْ َر برهر َوذر نُْه لرُتنذر َك َحَرج  مِّ َل إرَلیَْك َفالَ َیُكن فر َصْدرر َتاب  ُأنزر
ُر

ُرونَ  َُّ ا َتَذ یاًل مَّ
ن ُدونرهر َأْولرَیاء َقلر ُكْم َوالَ َتتَّبرُعوْا مر بِّ ن رَّ َل إرَلیُْكم مِّ برُعوْا َما ُأنزر  (2-3: عراف)ا« اتَّ

 آن به تا باشد تنگی آن از اتسینه در نباید پس است، شده نازل تو بر ُه است بیُتا این»

 شام بر پروردگارتان جانب از آنچه. باشد( تذُری و) پند مؤمنان برای و دهی بیم( را مردم)

 پند اندک چه نكنید، پريوی او جز دیگر( هایمعبود و) اولیاء از و ُنید پريوی شده، نازل

 «.پذیریدمی

ْن »فرماید: می و ُة مر رَيَ
ُم اخْلر نَة  إرَذا َقََض اهللَُّ َوَرُسولُُه َأْمرًا َأن َیُكوَن ََلُ ن  َواَل ُمْؤمر اَن ملرُْؤمر َُ َوَما 

مْ  هر  ُرده داوری رسولش و خدا ُه ُاری در مؤمنی، و زن مرد هیچ» (36)احزاب: « َأْمرر

 تابع باید ایشان و اراده) ندارند آن در خود از اختیاری( باشند نموده مقّرر راو آن) باشند

                                                           
1
 29-30 :سري الكریم الرمحنیت - 
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 «.(باشد و رسول خدا اراده

نُكْم َفإرن »فرماید: و می ُسوَل َوُأْوِلر األَْمرر مر یُعوْا الرَّ
یَن آَمنُوْا َأطریُعوْا اهللَ َوَأطر َا الَّذر َیا َأُّيُّ

نتُمْ  ُُ ُسولر إرن  وُه إرََّل اهللر َوالرَّ  َفُردُّ
ء  َك َخرْي  َوَأْحَسُن  َتنَاَزْعُتْم فر ََشْ

رر َذلر نُوَن براهللر َواْلَیْومر اآلخر ُتْؤمر

یالً   پیامرب و از( قرآن از پريوی با) خدا از! اید آورده ایامن ُه ُسانی ای» (59)نساء: « َتْأور

 مسلامن و فرماندهان ُارداران و از ُنید اطاعت( او سنّت به متّسك با مصطفی حمّمد خدا)

 پیدا ُشمكش امور از امری و در) داشتید اختالف چیزی در و اگر نامئید فرمانربداری خود

 تا) برگردانید( نبوی سنّت به رجوع با) او پیامرب و( قرآن به عرضه با) خدا به راآن( ُردید

و  بیان راآن پیغمرب و نازل را قرآن خدا ُه چرا. بدانید راآن حكم و سنّت، قرآن پرتو در

 ُار این. دارید ایامن رستاخیز و روز خدا به اگر( ُنید عمل چننی باید. است داشته روشن

 «.است ترفرجام وخوش هبرت شام برای( و سنّت قرآن به رجوع یعنی)

 دومین مصدر دریافت اعتقاد: سنت 

یكسان است این راه  ،تعریف لغوی سنت: سنت در لغت به معنای راه و روش است

 نیک باشد یا بد.

سنت در اصطالح عبارت است از هر قول یا فعل یا تاییدی »تعریف اصطالحی سنت: 

  1«ُه از رسول خدا ثابت شده است.

                                                           
شوُانی؛ نگا: فصل  ؛33 :ارشاد الفحول ،آمدی ؛1/127 :االحكام فی اصول االحكام - 1

 سوم مبحث اول )اهل سنت و مجاعت(
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را بر عهده طور ُلی حفاظت آنی از وحی است ُه خداوند متعال بهخشسنت نیز ب

این بخش از وحی از الفاظ منسوب است ُه اهلل  گرفته است. و از این جهت به رسول

 است اما معانی آهنا از سوی خداوند متعال است. ایشان

َوى إرْن ُهَو إرالَّ َوْحي  »فرماید: اش میخداوند متعال در مورد فرستاده ُق َعنر اَْلَ
َوَما َینطر

 او به آنچه جز نیست این. گویدنمی سخن نفس هوای روی از و» (3-4)نجم: « ُیوَحى

 «. (گویدنمی چیزی وحی بجز و) شودمی وحی

مُ  َوَما»فرماید: و می ُُ ُسوُل  آَتا مْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ ُُ  را چیزهائی» (7حرش: « )َفانَتُهوا َعنْهُ  هَنَا

 آن از را شام ُه چیزهائی و از ُنید اجرا است آورده( اَلی احكام از) شام برای پیغمرب ُه

 «.بكشید دست است، بازداشته

یَن »فرماید: و می َا الَّذر یریُكْم َواْعَلُموْا َأنَّ َیا َأُّيُّ َا ُُيْ
م ملر ُُ ُسولر إرَذا َدَعا لرَّ

یُبوْا هللرّر َولر آَمنُوْا اْستَجر

ونَ  رَشُ  حُتْ
ُه إرَلْیهر  اید،آورده ایامن ُهُسانی ای» (24)انفال: « اهللَ َُيُوُل َبنْیَ امْلَْرءر َوَقْلبرهر َوَأنَّ

 خواندمی فرا چیزی سوی به را شام ُههنگامی ُنید، اجابت را( او) پیامرب و اهلل( دعوت)

 شودمی حایل او قلب و شخص میان اهلل ُه بدانید و بخشد.می( زندگی و) حیات را شام ُه

 «.شد خواهید حمشور او سوی به ُه( بدانید) و

ُكْم ُتْرمَحُونَ »فرماید: و می ُسوَل لََعلَّ یُعوْا اهللَ َوالرَّ
 پیامرب و اهلل و» (132)آل عمران: « َوَأطر

 «.گريید قرار( خدا) رمحت مورد تا ُنید اطاعت را

ْثَلُه َمَعهُ »و رسول خدا فرمودند:  بدانید ُه به من قرآن و مانند » 1:«َأاَل إرنِّ ُأوتریُت اْلُقْرآَن َومر

 «آن داده شده است.

                                                           
1

را آن 12ص  4408 :؛ و آلبانی در صحیح اجلامع4604 :؛ ابوداود17213 :مسند امحد - 
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ْم اَل »اهلل فرمودند: ع از پدرش روایت  است ُه رسولفو از عبیداهلل بن را ُُ نَیَّ َأَحَد
ُأْلفر

ي، َما َوَج  ، َأْو هَنَیُْت َعنُْه، َفَیُقوُل: اَل َأْدرر َّا َأَمْرُت برهر
، َیْأتریهر اأْلَْمُر ِمر یَكترهر ْدَنا فر ُرتَابر ُمتَّكرئًا َعَل َأرر

َبْعنَاهُ  دان امر ای ُه من بابم ُه بر ختتی تكیه زده باشد و مسالهنیُسی از شام را » 1:«اهللَّر اتَّ

چه در ُتاب خدا دانم؛ آنام بر او عرضه شود و او بگوید: من نمینمودم یا از آن هنی ُرده

  2.«ُنیم()و بدان عمل می هپريوی نمود پذیریم و از آنبیابیم می

عمران بن حصنی از سنت رسول  روزی»گوید: روایت است ُه می اهللرمحهو از حسن 

او گفت: ای ابو نجید، در مورد قرآن برای سخن بگو؛ پس  ُرد ُه مردی بهخدا روایت می

                                                                                                                                                    

 است.صحیح دانسته

1
؛ ابن 3989 :اود؛ ابود2587 :یذ؛ ترم6/8، 132، 4/131، 3/367 :مسند امحد - 

 را صحیح دانسته است.آن 7172 :؛ و آلبانی در صحیح اجلامع13 :ماجه

الوی در كراهلل َج میالدی توسط غالم نبی معروف به عبد 1902مانند قرآنیون ُه در سال  - 2

  های عربی رسایت ُرد.دولت بهالهور در شبه قاره هند رس برآورد و این افكار ویرانگر 

اما هر دوی اینها متاثر از تفكر غربی بودند ُه نتیجه طبیعی استعامر و محالت نظامی بود ُه 

به طور ُلی ُه برخی از آهنا از خود بر جای نگذاشت. چنان یچیزی جز شكست نفس

عامر( و برخی به دی صفوت، زینب امحد، حسنی نسنت را انكار ُردند )مانند حمامی امجد اف

مد رضا، امحد امنی شیخ حم رشیدمانند سید حممد ورت جزئی به انكار آن پرداختند )ص

السنة، استاد خادم  بهاهتم حولششلتوت، شیخ حممد بخیت مطیعی حنفی( نگا: القرآنیون و 

و  السنة»م. و ُتاب 1989، ـه1409 :الصدیق، چاپ اول مكتبة حسنی اَلی بخش، نارش

 اهلل.دُرت مصطفی سباعی رمحه ،ی الترسیع االسالمیمكانتها ف
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خوانید، آیا )از قرآن( در مورد نامز و رشایط و عمران به او گفت: تو و یارانت قرآن را می

گویی؟ آیا )از قرآن( در مورد زُات طال و شرت و گاو و حدود و ارُان آن سخن می

دانم اما پاسخ این سواالت از تو ا میها رگویی؟ من اینگوسفند و اموال خمتلف سخن می

اهلل در مورد زُات چننی و چنان بر ما فرض ُرده است. پنهان است؟ سپس گفت: رسول

گوید: آن پس آن شخص گفت: مرا زنده ُردی، خداوند تو را زنده نگه دارد. حسن می

 1«شخص از دنیا نرفت تا اینكه یكی از فقهای مسلامنان شد.

چون برای شخصی از سنت گفته شود و او بگوید: »گوید: می اهللهرمحیانی تو ایوب سخ

 «این را رها ُن و برای ما از قرآن سخن بگو، پس بدان ُه وی گمراه و گمراه ُننده است.

 مصدر سوم دریافت اعتقاد: اجماع 

-علیهباشد. خداوند متعال از قول نوح امجاع در لغت به معنای تصمیم قاطع و اتفاق می

َِلَّ َوالَ »فرماید: می السالم
ًة ُثمَّ اْقُضوْا إر ْم َعَلیُْكْم ُغمَّ ُُ ْم ُثمَّ الَ َیُكْن َأْمُر ُُ اء َُ ْم َورُشَ ُُ َفأمَْجرُعوْا َأْمَر

 و هرچه) بگريید را خود تصمیم قاطعانه تانمعبودهای با مهراه پس»( 71)یونس: « ُتنظرُرونر 

 روی از را ُار این. مكنید ُوتاهی هیچ و دهید انجام من درباره آیدبرمی تاندست از

 و مایه نامند هنان خودتان از منظورتان بعداً ( تا دهید انجام قاطع و تصمیم ُامل مشورت

 «.ندهید مهلت و مرا بكنید خواهیدمی هرچه من به نسبت آن از پس. نشود اندوهتان

در و زمان یک عرص  ناتفاق جمتهدا»امجاع نزد اصولیون در اصطالح عبارت است از: 

  2«مورد یک حكم رشعی بعد از وفات رسول خدا

                                                           
1
 الرببیان العلم و فضله، ابن عبدجامع  - 

د اهل السنة و الفقه عن ل؛ معامل اصو4/115 :؛ آمدی73 :الفحول شوُانی، ارشاد - 2
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-را حجت نمیامجاع نزد مجهور امت حجت است بر خالف خوارج و روافض ُه آن

 دانند.

ادرقرنیَ »فرماید: خداوند متعال می وُنوْا َمَع الصَّ ُُ ُقوْا اهللَ َو یَن آَمنُوْا اتَّ
َا الَّذر )توبه: « َیا َأُّيُّ

 «.اید از اهلل بترسید و با راستگویان باشید که ایمان آورده کسانیای » (119

بسیاری از سلف صالح بر این باورند ُه منظور از صادقنی، »گوید: میاهلل رمحهابن قیم 

باشد. تردیدی نیست ُه آهنا پیشوایان راستگویان هستند. و هر اصحاب حممد می

شود بلكه حقیقت صدق وی، ا ُامل میراستگویی پس از آهنا، صدق و راستی وی با آهن

 باشد. و بدُّيی است ُسی ُه در چیزی با آهنا خمالفت ُندپريوی از آهنا و مهراهی با آهنا می

چه با آهنا خمالفت ُرده، با ایشان مهراه در آن - در امور دیگر با آهنا موافق باشد هرچند -

  1.«ُندصدق می اومورد ر دوی با آهنا  یمهراهعدم نبوده است و در این صورت 

ْع َغرْيَ »فرماید: و خداوند متعال می
َدى َوَیتَّبر َ َلُه اَْلُ  َما َتَبنیَّ

ن َبْعدر ُسوَل مر قر الرَّ
َوَمن ُیَشاقر

رياً  نرنَی ُنَولِّهر َما َتَوَّلَّ َوُنْصلرهر َجَهنََّم َوَساءْت َمصر  از پس هرُس و» (115)نساء: « َسبریلر امْلُْؤمر

 مؤمنان راه جز راهی از و ُند خمالفت پیامرب با شد روشن برایش( حق راه و) تهدای آنكه

 بد و افكنیم در جهنم به را او و گذاریم وا ُرده پريوی آنچه به را او ما ُند، پريوی

 «.است جایگاهی

در این آیه خداوند متعال ُسانی را ُه راهی جز راه مومنان در »اما وجه داللت این آیه: 

                                                                                                                                                    

 اجلامعة، جیزانی.

 :املوقعنی ُند. نگا: اعالم، ابن قیم در این مورد ده دلیل از قرآن ذُر می132 :مهان - 1

135-124 
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بنابراین  .و این خود بیانگر حرام بودن چننی عملی است ُند.اند، هتدید میگرفتهپیش 

 «چرا ُه راه سومی وجود ندارد. پريوی از راه و روش مومنان واجب است.

هر ُس در پی اقتدا ُردن است، پس »گوید: بن مسعود روایت است ُه می و از عبداهلل

ترین قلوب این امت را ترین و نیکاقتدا ُند؛ چرا ُه آهنا پاک  اهلل به اصحاب رسول

ترین هدایت و هبرتین احوال را در ترین تكلف و استوارعلم و ُم تریندارا هستند و عمیق

دینش  یمیان امت دارا هستند. قومی ُه خداوند متعال آهنا را برای مهراهی پیامربش و بر پای

آهنا را بشناسید و از راه و روش آهنا پريوی ُنید چرا گه پس فضل و برتری  است. یدهزبرگ

    1.«آهنا بر راه راست و مستقیم بودند

 .«چون صحابه در امری امجاع ُردند، ما تسلیم آن هستیم»گوید: میاهلل رمحهابوحنیفه 

برای   اهلل اند ُسی ُه سنت رسولمسلامنان امجاع ُرده»گوید: میاهلل رمحه و شافعی

 2«را به خاطر هیچكس رها ُند.وی روشن شد، حق ندارد آن

شناسم ُه از رسول اهلل هیچیک از صحابه و تابعنی را نمی»گوید: و مهچننی می

شده  تلقیسنت  خرب داده باشند مگر اینكه خرب وی پذیرفته شده و بدان رجوع شده و

  3«است.

و ن جداشود، در حقیقت نزد ما از راه بنابراین هرُس این مذهب را رها ُند و از آ»

                                                           
1
 2648 :؛ نگا: الصحیحة، آلبانی1810 :ابن عبدالرب، بیان العلم و فضله - 

 3/283:  ، ابن قیم اعالم املوقعنی - 2

 حتقیق شیخ بدر ،59 :ص 143طی: جالل الدین سیو ،ةاج بالسنجحتف اال ةمفتاح اجلن - 3

  .ُویته یابن تیم ةمكتب ،داراَلدی النبوی؛ اهللالبدر حفظه
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جدا شده است و چه بسا از  ،و علامی پس از آهنا تا به امروزاهلل  اصحاب رسولروش 

 1«جاهالن باشد.

امجاع این است ُه از »گویند: میاهلل رمحهو امام امحد ابن حنبل  بن حبانا داود ظاهری و و 

پريوی شود اما در پريوی از  وارد شده،حابش و اصاهلل  رسولاحادیث و روایاتی ُه از 

 تابعنی است نه مهگی آهنا( سخن آحاد)منظور  «باشد.تابعنی خمريمی

اصحاب ما بر این باورند ُه امجاع، فقط امجاع  صحابه  داود و»گوید: ابن وهب می و

 2«است.

است ُه در علم  )بعد از قرآن و سنت(اصل امجاع سومنی »گوید: میاهلل رمحهابن تیمیه و 

باطنی را ُه  اعامل ظاهری و شود. و آهنا با این سه اصل متام اقوال ودین بدان اعتامد می و

مند بود، مهان است ُه سلف صالح ابطهضامجاعی ُه  سنجیدند. وربطی به دین داشت، می

 3 «بر آن بودند چرا ُه پس از آهنا اختالف زیاد شد و امت پراُنده گردید.

شود بلكه تنها از اهلل تر از من گرفته نمیاعتقاد از من و بلكه بزرگ»گوید: میو مهچننی 

شود؛ بنابراین آنچه در قرآن اند، اخذ میآنچه سلف امت بر آن امجاع ُرده و رسولش و

است، اعتقاد به آن واجب است و مهچننی آنچه در احادیث صحیح ثابت شده است مثل 

 است.  آن واجب صحیح بخاری و مسلم، اعتقاد به

ننوشتم ُه او را به چیزی از  یُتابسوی ُسی به هرگز فی البدایه  ؛هادر مورد ُتاب اما

                                                           

 60 :ص 135: مهان - 1

 81-82: شوُانی ارشاد الفحول، - 2

 15/30 ة:الواسطی ةالعقید -3
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مرصیان و دیگران از من پرسیدند، نوشتم. ُه  این امور دعوت ُنم بلكه پاسخ سؤاالتی را

( نوشته شده و به دروغ به جاشنكريبه سوی امري )رُن الدین  یبه من خرب رسیده ُه ُتاب

خربم اما می دانم عقاید حتریف شده ُه از حقیقت آن بی با یمن نسبت داده شده است. ُتاب

ُه سواالتی از مرص و ... در مسائل اعتقادی و ... نزد من عنوان  ُه دروغ است. درحالی

-ت، به آهنا پاسخ میمصالح ا سلف بر مبنای راه و روششد ُه با ُتاب و سنت و می

 1.«دادم

ترین قلوب این امت، ُسانی خداوند متعال پاک تحمال اس»گوید: میاهلل هرمحابن قیم 

ترین علم و ُمرتین تكلف و استوارترین هدایت را دارا بودند، از صدور احكام ُه عمیق

 2 .«پس از آهنا را در این مورد موفق بگرداند ُسانر درست حمروم ُند و 

اند روند، اتفاق ُردهبه شامر می مُسانی ُه از اهل عل دانب»گوید: میاهلل رمحه شوُانی

سنت و استقالل آن در حجیت ُه سنت نبوی در ترشیع احكام مستقل است. و ثبوت  

 3.«است یترشیع، رضورتی دین

و این دیدگاهی  .بدون هیچ خالفی، امجاع صحابه حجت است»گوید: و مهچننی می

ی )قرآن و سنت( فیقاع برگرفته از )دو منبع( توآن جایز نیست، چرا ُه امج ُه خالفاست 

 «باشد و صحابه ُسانی هستند ُه شاهد این دو منبع توقیفی بودند.می

 است. تسلیم شدن در برابر اهلل و پريوی از رسول و پريویمبنای عقیده تسلیم  خالصه:

                                                           

 4/135/123 :اعالم املوقعنی ،156-3/161: جمموع الفتاوی - 1

 4/139: اعالم املوقعنی - 2

 33: شوُانی ول،حالف ارشاد - 3
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 .علیهماهللرضوانو سپس امجاع سلف اهلل 

 1«.خداوند است و بر پیامرب ابالغ است و بر ما تسلیمرسالت از سوی »گوید: زهری می

 مبحث دوم: استناد مطلق سلف صالح به سنت صحیح 

باب عقیده  در یاچه آن حدیث و سنت نبوی متواتر باشد یا از مجله احادیث آحاد باشد و 

-ُه در ُتاب یسلف صالح تفاوتی میان متواتر و آحاد قائل نبودند. و روایات ؛عملباشد یا 

دادن آهنا  در مورد آهنا  خمتلف است، از باب اصل و اساس قراراقوال شان وارد شده و های

 2.«اندید آورده شدهناند و با ذُر اسااند بلكه برای آشنایی ذُر شدهذُر شده

 .یا بدسنت در لغت به معنای راه و روش و سريت است چه نیک باشد 

ْیَف َقْد َخَلْت »فرماید: خداوند متعال می َُ رُيوْا فر األَْرضر َفاْنظُُروْا  ُكْم ُسنَن  َفسر
ن َقْبلر مر

برنیَ  اَن َعاقرَبُة امْلَُكذَّ  هاییسنت( و هاییملت) شام از پیش شکبی» (137)آل عمران: « َُ

 «است؟ چگونه ُنندگان تكذیب رسانجام ببینید و ُنید گردش زمنی در پس است، گذشته

اهل »شام ُسانی بودند ُه قواعد و ضوابطی داشتند.  یعنی قبل از»گوید: زجاج می

 3 .«ُه در اینجا مضاف حذف شده است« سنن

َل »فرمودند: اهلل  و رسول ْساَلمر ُسنًَّة َحَسنًَة، َفَلُه َأْجُرَها، َوَأْجُر َمْن َعمر َمْن َسنَّ فر اْْلر

ْم ََشْ  هر ْن ُأُجورر ْن َغرْير َأْن َینُْقَص مر ا َبْعَدُه، مر َ اَن َعَلْیهر هبر َُ ْساَلمر ُسنًَّة َسیَِّئًة،  ، َوَمْن َسنَّ فر اْْلر ء 

                                                           

 6/2737: بخاری - 1

تصحیح و حتسنی  و نموده است.بری خود را  ُس اسناد را ذُر ُند،ُه هرجهت  از این - 2

 سند آن از طریق دیگر خواهد بود.

 4/216الحكام القرآن، قرطبی: اجلامع  - 3
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ء   ْم ََشْ هر ْن َأْوَزارر ْن َغرْير َأْن َینُْقَص مر هر، مر ْن َبْعدر َا مر َل هبر
ْزُر َمْن َعمر ْزُرَها َوور هرُس در » 1:«ور

پاداش ُسانی را ُه ُند و نیز را دریافت میاسالم راه و روش نیكی را بنیان هند، پاداش آن

ُند بدون اینكه چیزی از اجر و پاداش آهنا ُاسته ُنند، دریافت میپس از او به آن عمل می

دوش خواهد ُشید و  را بربنیان هند، گناه آن یشود. و هرُس در اسالم راه و روش بد

اینكه مهچننی گناه متام ُسانی را ُه پس از او به آن عمل ُنند، بر دوش خواهد داشت بدون 

  «چیزی از گناه آنان ُاسته شود.

سنت در رشیعت عبارت است از: هر قول یا فعل یا تاییدی ُه از رسول خدا نقل شده 

  2است.

را به طور ُلی برعهده گرفته است. سنت بخشی از وحی است ُه خداوند حفظ آن

ا َلُه حَلَ »فرماید: چنانكه می َر َوإرنَّ ُْ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ  نازل را قرآن ما مهانا»( 9)حجر: « افرُظونَ إرنَّ

و از این جهت به رسول خدا منسوب است ُه الفاظ «. هستیم آن نگهبان ما قطعاً  و ُردیم

ده یا اینكه ش نازل یا جربئیل با آهنا باشد ُهمیاما معانی از جانب خداوند  استایشان  از آن

این اجتهاد را یا اهلل  ُهیا اینكه در قول یا فعل اجتهاد ُرده است  3.به او اَلام شده است

را تایید نكرده و گردد یا اینكه آنُرده ُه در این صورت به حقیقت وحی باز می تاییدمتعال 

 4 .«او را متوجه قول یا فعل صواب نموده است
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َوى»فرماید: خداوند متعال می  و» (3-4)نجم: « الَّ َوْحي  ُیوَحىإرْن ُهَو إر  َوَما َینطرُق َعنر اَْلَ

 وحی بجز و) شودمی وحی او به آنچه جز نیست این. گویدنمی سخن نفس هوای روی از

 «.(گویدنمی چیزی

ثَْلُه َمَعُه »و رسول خدا فرمودند:  بدانید ُه مهراه ُتاب » 1«...َأاَل إرنِّ ُأوتریُت اْلكرَتاَب، َومر

 .«شده است)قرآن( مانند آن به من داده 

در مورد  اهلل  .. صحیح این است ُه سخن رسول.» گوید:میاهلل رمحهو ابن حزم 

در این مورد تردیدی نیست؛ و در میان اهل لغت و  ؛دین، متامًا وحی از سوی خداوند است

رشیعت در این زمینه خالفی نیست ُه هر وحی ُه از سوی خداوند نازل شده است، مهان 

  2«باشد.ذُر نازل شده می

 باشد.و مقصود از سنت صحیح، احادیث مورد قبول و نه مردود می

و اینكه سنت حجت است، یعنی سنت مصدر ترشیع و دریافت دین است ُه پريوی از 

 شود.شود و عذر پذیرفته نمیآن واجب و منكر آن ُافر است و حجت با آن اقامه می

 دالیلی از کتاب )قرآن(: -1

ُسوَل »فرماید: خداوند متعال می  یُعوْا الرَّ
یَن آَمنُوْا َأطریُعوْا اهللَ َوَأطر ا الَّذر َ  (59)نساء: « َیا َأُّيُّ

 با مصطفی حمّمد خدا) پیامرب و از( قرآن از پريوی با) خدا از! ایدآورده ایامن ُه ُسانی ای»

 «.ُنید اطاعت( او سنّت به متّسك

                                                           

 2643: در صحیح اجلامع آلبانیو 10-5/12ابوداود  ؛1300 4/131مسند امحد:  - 1

 را صحیح دانسته است.آن

 1/135االحكام، ابن حزم: - 2
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به اطاعت از او و اطاعت از خداوند متعال در این آیه »گوید: میاهلل رمحهعالمه ابن قیم 

را دوباره تكرار ُرده « ناطاعت ُرد»رسولش امر نموده است و در مورد رسول خدا فعل 

ُند ُه اطاعت از رسول به طور مستقل واجب است بدون اینكه است و اینگونه اعالم می

ُند، اطاعت از آن چون به چیزی امر میُند به ُتاب )قرآن( عرضه شود بلكه آنچه امر می

در ُتاب باشد یا نباشد، چرا ُه مهراه وی یكسان است امر  ؛به طور مطلق واجب است

 1.«ُتاب، مانند آن نیز به او داده شده است

ُموَك فریاَم َشَجَر َبْینَُهمْ »و خداوند متعال می فرماید:  نُوَن َحتََّى ُُيَكِّ
ُثمَّ الَ  َفاَل َوَربَِّك الَ ُیْؤمر

ُموْا َتْسلریامً  َّا َقَضْیَت َوُیَسلِّ ْم َحَرجًا ِمِّ هر
 پروردگارت به سوگند نه،» (65)نساء: « جَیرُدوْا فر َأنُفسر

 از سپس و دهند قرار داور را تو خویش اختالفات در اینكه مگر آورند،نمی ایامن هاآن ُه

 «.باشند تسلیم ُامالً  و نكنند ناراحتی احساس خود دل در تو، داوری

یَن »فرماید: در مورد خمالفت با پیامربش هشدار می دهد، آنجا ُه می نیزو  َفْلَیْحَذرر الَّذر

یم  
یَبُهْم َعَذاب  َألر

یبَُهْم فرْتنَة  َأْو ُیصر
هر َأن ُتصر الرُفوَن َعْن َأْمرر  با ُهُسانی پس»( 63)نور: « خُیَ

 به دردناک عذابی یا گريد، فرا را ایشان فتنه نكهای از برتسند باید ُنندمی خمالفت او فرمان

 «.!برسد هاآن

ْم َعنُْه َفانَتُهوا»فرماید: و می ُُ ُسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَا ُم الرَّ ُُ  ُه آنچه» (7)حرش: « َوَما آَتا

 خودداری پس است ُرده هنی آن از را شام ُه آنچه از و بگريید راآن بدهد شام به اهلل رسول

 «.ُنید

                                                           

 1/48اعالم املوقعنی:  - 1
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ُسولر إرالَّ اْلَباَلُغ امْلُبرنیُ »فرماید: و می تَُدوا َوَما َعَل الرَّ یُعوُه هَتْ
 از اگر و» (54)نور: « َوإرن ُتطر

 «.نیست آشكار ابالغ جز( چیزی) پیامرب( عهده) بر و شد خواهید هدایت ُنید اطاعت او

 دالیلی از سنت نبوی:  -2

نَیَّ  اَل »رسول خدا فرمودند : 
مْ  ُأْلفر ُُ ، َعَل  ُمتَّكرئًا َأَحَد یَكترهر َّا اأْلَْمرُ  َیْأتریهر  َأرر

، َأَمْرُت  ِمر  َأوْ  برهر

ي، اَل : َفَیُقوُل  َعنُْه، هَنَْیُت  َبْعنَاهُ  اهللَّر ُرَتابر  فر  َوَجْدَنا َما َأْدرر مَ  َما َوإرنَّ  َأالَّ  اتَّ  اهللُ َصلَّ  اهللَّر  َرُسوُل  َحرَّ

ثْ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهر  مَ  َما ُل مر نیابم ُه بر ختتش تكیه زده و امری  یهیچیک از شام را در حال» 1:«اهللَُّ َحرَّ

دانم، آنچه در ُتاب نمی»ام به او برسد و بگوید: ام یا از آن هنی ُردهاز آنچه بدان امر ُرده

اهلل حرام نموده مانند آن چیزی است بدانید ُه آنچه رسول ؛ُنیماهلل بیابیم، از آن پريوی می

 .«ده استُرُه خداوند حرام 

 دالیلی از روایات سلف صالح: -3

اَمتر  اهللُ َلَعنَ »گوید: از عبداهلل بن مسعود روایت است ُه می ، اْلَواشر اَمتر  َوامْلُْسَتْوشر

َصاتر  ، َوالنَّامر َصاتر َ  لرْلُحْسنر  َوامْلَُتَفلَِّجاتر  َوامْلَُتنَمِّ لعنت خداوند بر زنان » 2:«اهللر َخْلَق  اتر املَُْغريِّ

ُنند و لعنت خدا بر ُسانی ُه ابروها را باریک خالكوب و زنانی ُه تقاضای خالكوب می

ُنند و لعنت خداوند بر ُسانی ُه ُنند و ُسانی ُه تقاضای باریک شدن ابرو میمی

تند ُه آفرینش خداوند را تغیري آهنا ُسانی هس .ُنندتیز می زیبایی باریک و رایها را بدندان

 .«دهندمی

. این روایت را شنید خواندُه قرآن میاز بنی اسد ُه ام یعقوب نام داشت درحالیزنی 

ُنی پس نزد ابن مسعود رفته و گفت: روایتی ُه از تو به من رسیده، چیست؟ تو لعنت می

                                                           

 19148، بیهقی:568،؟؟؟:12، ابن ماجه: 17194مسند امحد:  1

 2125ومسلم: 4604بخاری: 2
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ُنند و باریک می ُه ابرو ُنند و ُسانیخالكوب و ُسانی را ُه تقاضای خالكوب می

ها را برای ُنی ُسانی ُه دندانُنند و نیز لعنت میآنانی ُه تقاضای باریک شدن ابرو می

 دهند.ُه خلقت خداوندی را تغیري می ُنند، ُسانیتیز میو زیبایی باریک 

عبداهلل در پاسخ به او گفت: چرا ُسی را لعنت نكنم ُه رسول اهلل او را لعنت ُرده 

 باشد. در ُتاب اهلل می است و بلكه

آن زن گفت: آنچه در میان دو جلد مصحف است )قرآن( خواندم اما این مطلب را در 

 آن نیافتم!

یافتی. خداوند را میخواندی آنسپس عبداهلل گفت: اگر به خوبی و با تأمل قرآن می

ْم عَ »فرماید: متعال می ُُ ُسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَا ُم الرَّ ُُ  ُه آنچه» (7)حرش: « نُْه َفانَتُهواَوَما آَتا

 خودداری پس است ُرده هنی آن از را شام ُه آنچه از و بگريید راآن بدهد شام به اهلل رسول

 «. ُنید

 حجیت حدیث آحاد در عقاید و احکام: 

به عبارت دیگر اینكه: حدیث آحاد مصدر صحیح و درستی برای دریافت عقاید و 

ُسوُل »فرماید: صحیح باشد.( خداوند متعال میباشد )چنانچه احكام می ُم الرَّ ُُ َوَما آَتا

ْم َعنُْه َفانتَُهوا ُُ از الفاظ عام است و عقاید و احكام هر دو را « ما»ُلمه « َفُخُذوُه َوَما هَنَا

 شود.شامل می

-اما ُسانی ُه بنی دریافت عقاید و احكام از احادیث متواتر و آحاد، تفاوت قائل می

چیست ُه دریافت عقاید از  ادعااند؟ و دلیل این این تفاوت را از ُجا آوردهشوند، 

 احادیث آحاد جایز نیست؟ 

 بنابراین الزم است ابتدا حدیث متواتر و حدیث آحاد را بشناسیم.
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عبارت است از: حدیثی ُه در هر طبقه از طبقات سند  در اصطالح 1حدیث متواتر

را روایت ُرده باشند ، آناویاننی تا آخر( تعداد زیادی از رتابعنی و تبع تابع ،آن )از صحابه

جعل این حدیث  بر 2بانی آهنات( راویانُند )به خاطر تعداد زیاد چنانكه عقل عادتا حكم می

َن النَّارر : »مانند حدیث «حمال و غري ِمكن باشد. ْأ َمْقَعَدُه مر ًدا َفْلَیَتَبوَّ َذَب َعَِلَّ ُمَتَعمِّ َُ  3:«َوَمْن 

این  «وی عمد بر من دروغ ببندد، پس باید جایگاه خود را در آتش آماده ببیند.رهرُس از »

 اند.حدیث را بیش از هفتاد نفر از اصحاب روایت ُرده

 .«حدیثی ُه رشوط تواتر در آن مجع نیست: »عبارت است از 4اما حدیث آحاد

                                                           
-باشد. خداوند متعال میتتابع )پی در پی، پشت رس هم( می تواتر در لغت به معنای - 1

ا ُثمَّ »فرماید:  -و گفته می ( یعنی پی در پی و پشت رسهم؛44: )مومنون «َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا َترْتَ

و از مجله احادیث متواتر عبارت است از:  پی در پی باران بارید. یعنی« تتابع املطر» :شود

َذَب  -1 َُ َن النَّارر َوَمْن  ْأ َمْقَعَدُه مر ًدا َفْلیََتَبوَّ  مسح بر خفنی -2 َعَِلَّ ُمتََعمِّ

 یک از آهنا از رسزمنی و نژاد و دارای مذاهب خمتلف باشند و ...چنانكه هر ؛اتفاق آهنا - 2

 6197 :بخاری؛ 4 مسلم: - 3

ای طبقهحدیث مشهور: حدیثی ُه در هر  -1شود: حدیث آحاد به سه دسته تقسیم می - 4

رسد. واتر نمیتاند و تعداد آهنا به حد را روایت ُردهسند سه یا بیشرت از سه نفر آناز طبقات 

 الَ  اهللََّ إرنَّ »فرماید: حادیث مشهور این روایت است ُه می( از مجله ا11/14: ة)رشح النخب

ُعهُ  اْنترَزاًعا العرْلمَ  َیْقبرُض  ی سند ه روایات در هر طبقهحدیث عزیز: حدیثی است ُ -2 ؛«َینَْتزر

-احادیث عزیز این روایت است ُه می( و از مجله 15 ة:ُمرت از دو نفر نیستند. )رشح النخب

نُ  الَ »فرماید:  ْم، ُیْؤمر ُُ ونَ  َحتَّى َأَحُد ُُ نْ  إرَلْیهر  َأَحبَّ  َأ هر  مر هر  َوالردر متفق علیه.  «َأمْجَعرنیَ  َوالنَّاسر  َوَوَلدر
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 دالیل وجوب دریافت عقیده از حدیث آحاد:

وجود ندارد. با این  واحدخرب  ازدلیلی مبنی بر تفاوت میان اثبات عقیده و احكام  -1

شده است ُه میان عقیده و احكام تفاوت قائل شود و بیانگر نتوضیح ُه دلیل معتربی وارد 

بت اث واحدشود اما عقاید با خرب ثابت شده و پذیرفته می واحدآن باشد ُه احكام با خرب 

  شود.شده و پذیرفته نمی

لِّ فرْرَقة  »فرماید: خداوند متعال می -2 ُُ ن  ًة َفَلْوالَ َنَفَر مر آفَّ َُ ُروْا  نُوَن لرَینفر اَن امْلُْؤمر َُ َوَما 

ُهْم َُيَْذُرو ْم َلَعلَّ ُروْا َقْوَمُهْم إرَذا َرَجُعوْا إرَلیْهر
ینر َولرُینذر ُهوْا فر الدِّ نُْهْم َطآئرَفة  لَِّیَتَفقَّ ( 122)توبه:  «نَ مِّ

 آنان، از گروهی هر از چرا پس ُنند، ُوچک( جهاد برای) مهگی مؤمنان ُه نباید و»

 به ُههنگامی دهند، هشدار را خود قوم بیاموزند و دانش دین در تا ُنندنمی ُوچ ایدسته

  «.برتسند هاآن ُه باشد گشتند، باز هاآن سوی

 شود.اطالق میدر زبان عربی به یک و بیش از یک نفر « َطآئرَفة  ال»

ینر »و  بنابراین اگر حجت  .شود. و بلكه عقیده مهمرت استشامل احكام و عقاید می« الدِّ

خداوند متعال یک نفر  ،شود چه از نگاه عقیده و چه از نگاه حكمیبا حدیث آحاد اقامه نمی

 ُرد.فه( را به تبلیغ امری عمومی تشویق نمیئ)الطا

                                                                                                                                                    

را ا روایت ُرده است و جز او ُسی آنرست ُه تنها یک نفر آنیب: حدیثی احدیث غر -3

، ابن )علوم احلدیث .ای در متن یا سند منفرد استدهروایت نكرده است یا اینكه به خاطر زیا

اَم : »له احادیث غریب این روایت است ُه( و از مج244 :صالح متفق  «برالنِّیَّاتر  األَْعاَمُل  إرنَّ

 علیه.
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نرنَی اْقَتَتُلوا َفَأْصلرُحوا َبْینَُهاَم َفإرن »د: فرمایو چنانكه خداوند متعال می َن امْلُْؤمر َوإرن َطائرَفَتانر مر

يَء إرََّل َأْمرر اهللَّر َفإرن َفاءْت َفَأْصلرُحو ا َعَل اأْلُْخَرى َفَقاترُلوا الَّتري َتْبغري َحتَّى َتفر ا َبْینَُهاَم َبَغْت إرْحَدامُهَ

ُطوا إرنَّ 
طرنیَ براْلَعْدلر َوَأْقسر بُّ املُْْقسر

 یكدیگر با مؤمنان از گروه دو اگر و» (9 )حجرات:« اهللََّ ُُير

 جتاوز دیگری بر دو آن از یكی اگر پس ُنید، قرار بر آشتی شانمیان خاستند، بر جنگ به

 به هاآن میان بازگشت، اگر پس گردد. باز اهلل فرمان به تا بجنگید متجاوز گروه با ُرد

 «.داردمی دوست را عادالن اهلل گامنبی ُنید، پیشه عدالت و ُنی قرار بر صلح عدالت

یُبوا »فرماید: خداوند متعال می -3  َفَتَبیَّنُوا َأن ُتصر
ق  برنَبَأ 

ْم َفاسر ُُ یَن آَمنُوا إرن َجاء ا الَّذر َ َیا َأُّيُّ

نیَ   اید،آورده ایامن ُهُسانی ای»( 6)حجرات: « َقْومًا برَجَهاَلة  َفُتْصبرُحوا َعَل َما َفَعْلُتْم َنادرمر

 تا ُنید،( حتقیق و) بررسی( آن درباره) پس آورد، شام برای خربی فاسقی( شخص) اگر

 پشیامن ایدداده انجام آنچه بر آنگاه برسانید، آسیب نادانی روی از گروهی به( مبادا) آنكه

 «.شوید

عادل خربی آورد، حجت با آن اقامه شده و متام  یو این آیه بیانگر آن است ُه چون فرد

 شود.می

شان فرستاد تا اینكه حجت خداوند متعال پیامربان را تک و تنها به سوی اقوام -4

« َوإرََّل َعاد  َأَخاُهْم ُهوداً »فرماید: خویش را بر دشمنانش اقامه ُنند. خداوند متعال می

 «.(فرستادیم) را هود برادرشان عاد،( قوم سوی) به» (65)اعراف: 

اً »  را هود برادرشان ثمود،( قوم سوی) به» (73)اعراف:  «َوإرََّل َثُموَد َأَخاُهْم َصاحلر

 «.(فرستادیم)

 را شعیب برادرشان مدین( مردم) سوی به و» (85)اعراف: « َوإرََّل َمْدَیَن َأَخاُهْم ُشَعیْباً »

 «.(فرستادیم)
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انس ابن مالک از باشد. می واحد بیانگر استناد به خرب ،سنت نبوی و اصحاب -5

و گفتند: مردی را مهراه ما آمده   نزد رسول اهلل اهل یمن گوید:روایت است ُه می

گوید: پس رسول خدا دست ابوعبیده را سنت را به ما بیاموزد. انس می بفرست تا اسالم و

ةر »گرفته و فرمود:   اأْلُمَّ
هر نُی َهذر  1.«باشددار( این است میاین امنی )امانت » «:َهَذا َأمر

ی عقیدتی نیز دارد به عنوان مثال اگر عالوه بر این، هریک از احكام رشعی، جنبه -6

 ؛انسان معتقد به حالل بودن رشاب خواری، ازدواج با حمارم و زنا باشد، ُفر ورزیده است

ندگان خود بسیاری از نامی اهلل  رسول و ُند.ُفر اعتقادی ُه انسان را از دین خارج می

بن جبل، مصعب ذ های خمتلف فرستاد مانند علی بن ابی طالب، معارا به تنهایی به رسزمنی

-با اینكه هریک به تنهایی فرستاده می ؛امجعنیعنهماهللرضیبن عمري، ابوموسی اشعری و... 

 شد.علم عقیده و احكام ثابت می حجت با پیام آهنا اقامه شده و ند،دش

وارد شده است ُه  در تثبیت خرب واحد احادیث )متعددی(»گوید: امام شافعی می

های پس از آهنا ُه ُند. و پیوسته راه و روش سلف صالح و نسلبرخی از آهنا ُفایت می

  2.«گاهی در مورد خرب واحد داشتنددیدشاهد ایشان بودیم، چننی 

ه در تثبیت خرب ندارم ُ خاطرهیچیک از فقهای مسلامنان را در »گوید: و مهچننی می

 3 .«ی آهنا در این مورد اتفاق نظر دارندواحد اختالف داشته باشند. بلكه مهه

مجهور امت حممد از ابتدا تا پایان  یو این مطلب علم یقین»گوید: میاهلل رمحهامام ابن تیمیه 

                                                           

 2419 مسلم: - 1

 401-453 :امام شافعیة، الرسال - 2

 1/277،278: الناظر ةو روض ؛410-419 :ةالرسال - 3
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میان خلف این  است. اما از در این زمینه اختالفی نبوده صالح در بنی سلف. اندرسرا می

مذهب فقهای بزرگی از –عدم تفاوت میان احادیث متواتر و آحاد در عقیده –مهم 

نقل و حنابله شافعیه مالكیه،  ه،یهای حنفباشد و این مسأله در ُتابعه اربعه میئاصحاب ا

از  4و ابوطیب 3ه و شیخ ابوحامدیاز حنف 2ابوبكر رازی و 1رسخسیشده است. چنانكه 

                                                           
متوفای  بن ابی سهل رسخس، بن امحد امام، فقیه، اصولی، تیزبنی ودقیق، ابوبكرحممد - 1

 هجری 490

 مفتی، جمتهد، عامل عراق، ابوبكر امحد بن علی رازی حنفی، ابوبكر رازی؛ امام، عالمه، -2

را  یسفر نموده و احادیث پرداخت.ُرخی به ُسب علم نزد ابواحلسن  .تألیفات زیادی دارد

هجری  307در ذواحلجه  اصم را مالقات نمود. نیشابور ابوالعباسروایت ُرده است. در 

 ء.النبلسري اعالم ا نگا:وفات ُرد.  سال سن داشت، 65ُه درحالی

 حدود دویست تألیف دارد. ؛منصوف یلسوف،ف ابوحامد، غزالی طوسی؛ بن حممد حممد - 3

فوت شد. به نیشابور و پس از آن به بغداد  خراسان( متولد و )روستایی در طوسر  در طابران

به رسزمنی خود بازگشت. نسبت عمر در  پایان  د ورُ رسف مرص رسزمنی شام و حجاز و و

یكی از روستاهای طوس  (غزاله)باشد یا منسوب به وی )غزالی( به )غزل( ریسندگی می

 باشد.می

قاضی ابوطیب.  ( طاهر بن عبداهلل بن طاهر بن عمر،ـه450-348ابوطیب طربی ) - 4

 فقه شافعی؛ وعدر فر از مجله تصانیف وی: رشح خمترص املزنی، ، جدلی؛اصولی فقیه،

 3/321 عالم:اال، 3/176: ةیعطبقات الشاف
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ابواخلطاب از  ابن ابوموسی و و... از مالكیه و قاضی ابویعلی و 1بن خویز مندادا شافعیه و

 2اند.حنابله به این مسأله اشاره ُرده

و خرب واحد  )میان حدیث متواتر به امجاع امت تفاوت قائل شدن»گوید: امام ابن قیم می

استناد شده به این احادیث در امور اعتقادی  مهوارهاست.  طلبا (در دریافت اعتقاد و احكام

است. چنانكه در امور عملی و احكام به آهنا استناد شده است... و پیوسته صحابه و تابعنی 

-احكام استناد می اسام و تقدیر و سنت به این اخبار در مسائل صفات و و اهل حدیث و

  3«ُردند.

امت این  ند وباشبیشرت احادیث بخاری و مسلم از این دسته می بدان ُه اُثر و و

 احادیث را پذیرفته و بدان یقنی دارد.

 نتیجه و پیامد رد احادیث احاد چیست؟

اغلب احادیث آحاد  و اُثر و 4بودهچون دانستیم ُه احادیث متواتر بسیار اندک  -1

نپذیرفتن احادیث آحاد، باید صدها و بلكه هزاران حدیث نپذیرفتن هستند، در صورت 

  ؛در مسائل عقیدهصحیح را رد ُنیم به ویژه 

                                                           
مد عبداهلل خویر منداد مالكی عراقی. فقیه و بن حمحممد  ( ـه 390-)؟ مندادر ابن خوی - 1

-میدر اصول فقه  یُتاب از مجله تصنیفات وی: ُتاب بزرگی در موضوع خالف و ی؛اصول

 8/280م املولفنی: معج ؛2/52: . الوافی بالوفیاتباشد

 2/373: ابن قیم ،خمترصالصواعق - 2

 2/383خمترصالصواعق:  - 3

 رسد،نگا: نظم املتنائر؟؟؟حدیث نمی 350تعداد آهنا به بیش از - 4
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چننی باور و اعتقادی در مورد احادیث آحاد، با ُتاب و سنت و اقوال سلف  -2

 خمالف است.

-اعتقاد می امرباوری تفاوت قائل شدن میان مسلامنان در  مستلزم چننی اعتقاد و -3

 باشد.

است لذا برای اثبات گوییم: این دیدگاه خود به صورت خرب واحد نقل شدهمی -4

را ذُر ُنند و سؤال اینجاست ُه این تواتر دیدگاه باید به بصورت متواتر آنُردن این 

 ُجاست؟ پس تأمل ُن.

 چون آهنا  :ندابرخی از مسائل اعتقادی که با احادیث آحاد ثابت شده

)و  بر مذهب فاسدشان باید این روایات انب ُنند،رد می یخرب واحد را در مباحث اعتقاد

 د ُنند.بلكه این اعتقادات( را ر

َ »فرمودند:  ایامن به سؤال ُردن دو فرشته نكري و منكر در قرب: رسول اهلل  -1
إرَذا ُقربر

: ا: امْلُنَْكُر، َولرْلَخرر َ
مهر ، ُیَقاُل ألََحدر ْم، َأَتاُه َمَلَكانر َأْسَوَدانر َأْزَرَقانر ُُ النَّكررُي،  امْلَیُِّت، َأْو َقاَل: َأَحُد

نَْت تَ  ُُ : َما  اَن َیُقوُل: ُهَو َعبُْد اهللر َوَرُسوُلُه، َأْشَهُد َأْن َفَیُقوالَنر َُ ؟ َفَیُقوُل: َما  ُجلر ُقوُل فر َهَذا الرَّ

نَّا َنْعَلُم َأنََّك َتُقوُل َهَذا، ُُ : َقْد  ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َفَیُقوالَنر ُثمَّ ُیْفَسُح َلُه فر  الَ إرلََه إرالَّ اهللَُّ، َوَأنَّ حُمَمَّ

ُع إرََّل َأْهِلر َقرْبر  ، ُثمَّ ُیَقاُل َلُه، َنْم، َفَیُقوُل: َأْرجر
ُر َلُه فریهر نَی، ُثمَّ ُینَوَّ

َراًعا فر َسبْعر
 َسبُْعوَن ذر

ُهْم، هر ُ
 َفُأْخربر

، َحتَّى َیبَْعَثهُ 
ُظُه إرالَّ َأَحبُّ َأْهلرهر إرَلْیهر

ي الَ ُیوقر نَْوَمةر الَعُروسر الَّذر َُ : َنْم  ْن َمْضَجعرهر  َفَیُقوالَنر اهللَُّ مر

نَّ  ُُ : َقْد  ي، َفَیُقوالَنر ْثَلُه، الَ َأْدرر ْعُت النَّاَس َیُقوُلوَن، َفُقْلُت مر اَن ُمنَافرًقا َقاَل: َسمر َُ ا َذلرَك، َوإرْن 

، َفتَْختَ  ، َفَتْلتَئرُم َعَلْیهر ي َعَلْیهر : الَتئرمر لرُف فریَها َأْضاَلُعُه، َفالَ َنْعَلُم َأنََّك َتُقوُل َذلرَك، َفُیَقاُل لرأَلْرضر
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ْن َمْضَجعرهر َذلرَك. ًبا َحتَّى َیبَْعَثُه اهللَُّ مر یَها ُمَعذَّ
یا - شودزمانی ُه مرده در قرب دفن می» 1«َیَزاُل فر

دو فرشته سیاه پوست با چشامن  -شوداینكه فرمودند : زمانی ُه یكی از شام در قرب دفن می

گویند: در شود. پس مینكري گفته می ییكی از آهنا منكر و به دیگرآیند  ُه به آبی نزد او می

دهم ُه گوید: او بنده و رسول خداست. گواهی می؟ پس میفتیگمورد این مرد چه می

گویند: ما حممد بنده و فرستاده اوست. سپس آن دو فرشته می معبود برحقی جز اهلل نیست و

و  گرددفراخ میهفتاد در هفتاد ذراع برای وی گویی. سپس قربش دانستیم ُه چننی میمی

گوید: مرا به سوی پس می ؛شود: بخوابسپس به او گفته میشود. قربش نورانی می

گویند: بخواب مهچون خواب عروسی ُه می آهنا مطلع شوم؟ تا از ام برگردانیدخانواده

نكه خداوند متعال او را از این ُند. تا ایمی ریداباو را  اش نزد وی،ترین افراد خانوادهبحمبو

گوید: شنیدم ُه مردم انگیزد. اما اگر وی منافق باشد در پاسخ آهنا میخوابگاه بر می

دانستیم ُه گویند: ما میدانم؛ پس میرا گفتم. نمیگفتند، پس من هم مانند آنچیزهایی می

فشارد ُه نی هم او را میشود تا او را بفشارد و زمپس به زمنی گفته میسگویی. تو چننی می

د و چننی عذاب خواهد شد تا اینكه خداوند او را از این رومی فروپهلوهایش در هم 

 «خوابگاه بلند ُند.

 َیْومَ  النَّاسر  َسیُِّد  َأَنا: »شفاعت بزرگ رسول خدا در حمرش: رسول خدا فرمودند -2

، َیاَمةر مَّ  َتْدُرونَ  َوَهْل  القر
لرنیَ  النَّاَس  اهللَُّ جَیَْمعُ  َذلرَك؟ مر ینَ  األَوَّ رر د   َصعرید   فر  َواآلخر ُعُهمُ  َواحر  ُیْسمر

ُمنري ي َوُیْلهر اعر نْ  الدَّ هر، مر در ْ  َشْیًئا َعَلْیهر  الثَّنَاءر  َوُحْسنر  حَمَامر ََحد   َیْفتَْحهُ  مَل ، ألر ُد، َیا: ُیَقاُل  ُثمَّ  َقْبِلر  حُمَمَّ

ْع، عْ اْشفَ  ُتْعَطْه، َسْل  َرْأَسَك، اْرَفعْ  ، َفَأْرَفعُ  ُتَشفَّ ، َیا: َفَأُقوُل  َرْأِسر تري َربِّ تري، ُأمَّ  َیا: َفُیَقاُل  ُأمَّ

                                                           

 را حسن دانسته است.آن 726؛ آلبانی در صحیح اجلامع: 1071ترمذی:  -  1
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ُد، ْل  حُمَمَّ نَّةَ  َأْدخر نْ  اجْلَ ترَك  مر َساَب  اَل  َمنْ  ُأمَّ نَ  َعَلْیهر  حر نْ  اأْلَْیَمنر  اْلَباُب ر مر ، َأْبَوابر  مر نَّةر  َوُهمْ  اجْلَ

اءُ  َُ َوى فریاَم  النَّاسر  رُشَ نَ  َذلرَك  سر ي مر د   َنْفُس  اأْلَْبَوابر َوالَّذر هر، حُمَمَّ اَعنْیر  َبنْیَ  َما إرنَّ  برَیدر رْصَ
ر نْ  املْ  مر

یعر  نَّةر  َمَصارر ةَ  َبنْیَ  لََكاَم  اجْلَ اَم  َأوْ  َوَهَجر   َمكَّ ةَ  َبنْیَ  َُ ى َمكَّ در روز قیامت من رسور مردم » 1«:َوُبرْصَ

و وسیع مجع  ها را در مكانی مهواراولنی و آخرین انساندانید چرا؟ خداوند خواهم بود؛ می

رسد؛ در این هنگام خداوند ُلامتی در محد و ثنای خود می ای آهنُند چنانكه صدا به مههمی

-ُند ُه هیچكس پیش از من آهنا را بر زبان نیاورده است. سپس گفته میبه من اَلام می

شفاعت ُن ُه شفاعت  ،شوده تو داده میشود: ای حممد، رست را بلند ُن، بخواه ُه ب

شود: امتم، امتم؛ گفته می گویم: پروردگارا،شود. پس رسم را بلند ُرده و میپذیرفته می

از دروازه سمت راست درهای  د،نات را ُه حساب و ُتابی ندارای حممد، آن گروه از امت

باشند. ها مهراه میر دروازهسای هبشت وارد ُن. و آهنا با دیگر مردم در )ورود به هبشت از(

ی به اندازه ی درهای هبشت از یكدیگر،سوگند به ُسی ُه جانم در دست اوست، فاصله

 «می باشد. 3مكه و برصی بنییا به اندازه فاصله  2فاصله  بنی مكه و هجر

                                                           

 193؛ مسلم: 7072بخاری : ؛9621مسند امحد: - 1

-می« یةالقر»به معنای  عاربهري و عرب در لغت محر  گوید: اَلجرمیحائک ن بر: اَج هَ  - 2

؛ و گفته 5/393: هجرالبحرین. معجم البلدان، یاقوت محویاز این قبیل است  باشد. و

 مهنی است.  نیزن مهگی هجر است ُه دیدگاه درست : بخش بحریشده

در میان دمشق ُه  بباشد. یكی در شام است در قلرصی: دو مكان از هم جدا میبَ  - 3

ستاهای از رو« رصیبُ »مكان دیگری با این اسم  هور است. وشاعراب از گذشته تا حال م

مهان برصی شام است.  باشد. اما مقصود مورد نظر در حدیث، میكرَب بغداد در نزدیكی عُ 
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برای مهیشه و جاودانه  اند،ایامن و باور به اینكه ُسانی ُه مرتكب گناه ُبريه شده  -3

نْ  آت   َأَتانر » فرمودند: مانند: رسول اهلل خ نمیدر دوز نْدر  مر نر  َربِّ  عر َ َل  َأنْ  َبنْیَ  َفَخريَّ  ُیْدخر

تري نرْصَف  ، َوَبنْیَ  اجَلنَّةَ  ُأمَّ َفاَعةر ُت  الشَّ َفاَعَة، َفاْخرَتْ يَ  الشَّ كُ  اَل  َماَت  ملرَنْ  َوهر  و 1«َشْیًئا براهللَّر  ُیرْشر

تريَشَفاَعتري »فرمودند:  ْن ُأمَّ
َْهلر الَْكبَائررر مر آمد و ای از سوی پروردگارم نزد من فرستاده» 2:«ألر

مرا در میان دو امر خمري نمود: اینكه نیمی از امتم وارد هبشت شوند یا شفاعت را بپذیرم. 

و آن برای ُسی خواهد بود ُه در حالی بمريد ُه رشیكی برای پس شفاعت را برگزیدم 

برای ُسانی از امتم خواهد بود ُه  شفاعت من». و فرمودند: «نداده باشدخداوند قرار 

 «.اندمرتكب گناهان ُبريه شده

، » سول خدا فرمودند:رایامن به ِصاط:   -4 د  َیاَمةر فر َصعرید  َواحر َمُع اهللَُّ النَّاَس َیْوَم القر جَیْ

ْم َربُّ الَعامَلرنَی، َفَیُقوُل: أَ  ُع َعَلْیهر
اُنوا َیْعُبُدونَ ُثمَّ َیطَّلر َُ لُّ إرْنَسان  َما  ُُ َوُیوَضُع ...  الَ َیتَْبُع 

ْم َسلِّمْ  ْم َعَلْیهر َسلِّ ، َوَقْوَُلُ ابر َُ  اخَلْیلر َوالرِّ
یَادر ْثَل جر وَن َعَلْیهر مر اُط، َفَیُمرُّ َ خداوند متعال » 3:«الرصِّ

بر آهنا وارد شده و ُند سپس مجع می یها را در زمنی مهوار و وسیعدر روز قیامت انسان

                                                                                                                                                    

 واهلل اعلم 

را صحیح آن 56 :در صحیح اجلامع یآلبان و؛ 2441ی: ذترم ؛18792امحد:  مسند - 1

 دانسته است.

 :و آلبانی در صحیح اجلامع ؛2435ی: ذترم ؛4739اود: ابود؛ 13245مسند امحد:  -  2

 را صحیح دانسته است.آن 3714

صحیح را آن 8025 :در صحیح اجلامع یآلبان و ؛8803امحد:  مسند ؛2557 ی:ذترم -  3

 دانسته است. 
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ِصاط قرار داده  و)پل( دنبال ُند ُسی را ُه عبادت ُرده است ... ُسهر»فرماید : می

شان بر روی گذرند و سخنها تندرو از آن میها و سواریشود ُه برخی مهچون اسبمی

 .«نجات، نجات گویند: )پروردگارا(آن این است ُه می

 :ستان بودن آنبامن به نعمت قرب و ایامن به عذاب قرب و فشار آن و ای  -5

نَْها َنَجا لَوْ  َضْغَطةً  لرْلَقرْبر  إرنَّ »رسول خدا فرمودند:  براستی » 1:«ُمَعاذ   ْبنُ  َسْعُد  َلنََجا َأَحد   مر

  .«بن معاذ نجات خواهد یافت آن نجات یابد، سعد قرب فشار دارد، اگر ُسی از

اَُم »بودند فرمود: و در مورد آن دو نفری ُه مرده و دفن شده  ، إرهنَّ َبانر َبانر  َوَما َلیَُعذَّ  فر  ُیَعذَّ

، برري  ا َُ ا َأمَّ ُ  الَ  َفَكانَ  َأَحُدمُهَ نَ  َیْستَرتر ، مر ا الَبْولر یَمةر  َیْمِشر  َفَكانَ  اآلَخرُ  َوَأمَّ آن دو عذاب » 2«برالنَّمر

شدن( ادرار )به بدن( شان امر بزرگی نیست. یكی از آهنا از )پاشیده شوند و دلیل عذابمی

  3.«ُردچینی میو دیگری سخن ُردپرهیز نمی

عَ  إرَذا الَْعْبَد، إرنَّ » و رسول خدا فرمودند: هر، فر  ُوضر هُ  َأْصَحاُبُه، َعنْهُ  َوَتَوَّلَّ  َقرْبر  َقْرعَ  َلَیْسَمعُ  إرنَّ

مْ  نَْت  َما: َلهُ  َفَیُقواَلنر  َفُیْقعرَدانرهر  َمَلَكانر  َیْأتریهر : َقاَل  «نرَعاَلرر ؟ َهَذا فر  َتُقوُل  ُُ ُجلر ا: َقاَل  الرَّ ُن، َفَأمَّ  امْلُْؤمر

هُ  َأْشَهُد : َفَیُقوُل  كَ  إرََّل  اْنُظرْ : َلهُ  َفُیَقاُل : َقاَل  َوَرُسوُلهُ  اهللر َعبُْد  َأنَّ نَ  َمْقَعدر ، مر  برهر  اهللُ َأْبَدلََك  َقْد  النَّارر

نَ  َمْقَعًدا ؛ َقاَل  مر نَّةر ا: »َوَسلَّمَ  َعَلیْهر  اهللُ َصلَّ  اهللر َنبريُّ  اجْلَ امُهَ  َأنَّهُ  َلنَا َوُذُررَ : َقَتاَدةُ  َقاَل  «مَجریًعا َفرَيَ

                                                           

را آن 1695 ة:صحیحال و 2180:در جامع الصحیح یو آلبان ؛24707مسند امحد:  - 1

  .دانسته استصحیح 

 292 :و مسلم218بخاری:  - 2

ده نفری ُه به هبشت بشارت داده  و از این قبیل است ایامن به حوض پیامرب و نبوت آدم و - 3

 .شدند
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هر  فر  َلهُ  ُیْفَسُح  ا، َعَلْیهر  َوُیْمأَلُ  ذرَراًعا، َسْبُعونَ  َقرْبر ً
چون بنده در قرب » 1«:ُیبَْعُثونَ  َیْومر  إرََّل  َخرضر

در مهنی حال  شنود.گردند، صدای ُفش پای آهنا را میگذاشته شده و مهراهانش باز می

 گویی؟در مورد این مرد چه می: گویندمی ویشانند و به ناست ُه دو فرشته او را می

دهم ُه او بنده اهلل و گواهی می: گویدانسان مؤمن در پاسخ آهنا می»رسول خدا فرمودند: 

تش ببنی ُه خداوند آاه خود را در شود جایگفرمودند: سپس به او گفته می .رسول اوست

را  كانپس هر دو م» را با جایگاهی در هبشت جایگزین نمود. رسول خدا فرمودند:آن

و برای ما ذُر شد ُه قرب چننی شخصی به اندازه هفتاد ذراع » گوید:قتاده می «.خواهد دید

 .«شودمیرا فرا خواهد گرفت تا روزی ُه برانگیخته و رسسبزی آن وسیع خواهد شد

 گوید: می« همیاملی»ابن قیم در 

 قی التی لیس تقصمثالو ةهی العرو ن متمسكاـه الغراء ُنوبالس

 مـذ تسلـواجـها بالنـض علیـوع خیل باملهبمتسک هبا مسک ال

 به سنت نیكو متسک جوی، آن مهان ریسامن مستحكمی است ُه آسیب پذیر نیست.»

را حمكم بگري دندان آن با بن است، به سنت چنگ بزن وچنانكه انسان بخیل به مالش وابسته 

 «سیب مهنی است.آز اُه راه سامل ماندن 

 مسأله : آیا خبر واحد مفید علم است یا ظن وگمان؟ 

باشد. به این معنا مطابقت خرب واحد با واقعیت می یزاناین سؤال شناخت م منظور از

 ظنی صدق و راستی خرب واحد امری ُه در صدق و راستی آن قطعیت وجود دارد یا اینكه

 ؛و لو اندک روداست و احتامل خطا و اشتباه یا ُذب و دروغ در آن می

                                                           

 2780 :مسلم - 1
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 توان در غالب چهار قاعده عنوان ُرد:مذهب اهل سنت و مجاعت در این مسأله را می

حد را احاطه ُرده باشند، مفید علم قاطع اخرب و 1خمتلفی قرائناگر ی اول: قاعده

 2باشد.مجهور امت می مجاعت و و این دیدگاه اهل سنت وخواهد بود. 

                                                           

 را احطه ُرده باشد انواع خمتلفی دارد ُه مشهورترین آهنا عبارتآن قرائنخربی ُه  - 1

اند ُرده ختریجُتاب صحیح خود  دومسلم در  و روایتی ُه شیخان بخاری از؛  الف( تسا

 :مجله متعددی آهنا را احاطه ُرده است از اما قرائنرسد. و به حد تواتر نمی

 مقام و منزلت  امام بخاری و مسلم در زمینه ختریج این احادیث  -1

 پیرشو بودن آهنا در تشخیص حدیث صحیح از سقیم  -2

خود به  ،این تأیید ؛ وقبولیت این دو ُتاب از سوی علام ت وپذیرفته شدن صح -3

ُه به باشد میتر از جمرد ُثرت طرقی ی است وقویتنهایی در آموختن علم ُاف

 .رسدحد تواتر نمی

مهگی آهنا از ضعف راویان و  ووری ُه طرق متفاوتی داشته باشد خرب مشه ب(

 گونه علت خالی باشند. هر

انكه چن وجود داشته باشندو متقن حافظ  هئمی راویان آن اج( خربی ُه در سلسله

ُند و امام غریب نباشند. مانند حدیثی ُه امام امحد از امام شافعی روایت می

، ُند و حدیثی ُه در نقل روایت از امام شافعیی از امام مالک روایت میعشاف

 مهچننی در روایت از امام مالک، شخص شخص دیگری با امام امحد مهراه باشد و

 .«دیگری با امام شافعی مهراه باشد

؛ 18/41 :؛ جمموع الفتاوی1/96 ؛ الفقیه واملتفقه:461 ،599: ةالرسال - 2
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این  ها بری گروهمهه این اساس است ُه مجهور اهل علم از بر»گوید: ه مییابن تیم

 مقبولیت آن صحه گذاشتتند، بر باورند ُه چون امت با تصدیق یا عمل به خرب واحد،

فان در اصول فقه از یاران ابوحنیفه و و این مهان مطلبی است ُه مصنّ  شود.موجب علم می

اند مگر گروه اندُی از متأخرین ُه در این زمینه از را ذُر ُردهنآمالک و شافعی و امحد 

 یا – این مهم را انكار ُردند. اما بسیاری از متكلامن و اهل ُالم متكلامن پريوی ُرده و

  1.«موافق هستندسلف صالح  در این زمینه با فقها و اهل حدیث و -بیشرتشان

باشد و آنچه بیانگر ُسب علم از آن  2قرائن: اگر خرب واحد خالی از ی دومقاعده

شود آن ُسب نمی علم از شود و به اتفاق،یقنی حاصل نمی ا آنباشد، وجود نداشته باشد، ب

 3و این امری است ُه در آن اختالفی نیست.

-دلیلی ُه بیانگر آن است متفاوت میخرب واحد بر مبنای »گوید:ابن قیم رمحه اهلل می

شود و گاهی گامن ُذب و دروغ بودن باشد،چنانكه گاهی به ُذب و دروغ بودن آن بیان می

ان  است  واین زمانی است ُه دلیل یكی از آهنا اقامه نشود. وگاهی صدق و راستی خرب اما 

شود حكم مینه به طور قطع ترجیح دارد. و گاهی به صدق و راستی آن به طور قطع 

                                                                                                                                                    

 103: طیالشنقی ة؛ مذُر352-2/348ح ُوُب املنري: ؛ رش466 خمترصالصواعق:

 18/41 و 13/351 جمموع الفتاوی: - 1

 ،است ُه با حلاظ آهنا قرائنین از آدر اینجا، خالی بودن  از قرائنمنظور از خالی بودن  - 2

 .به طور مطلق قرائنی مفید علم خواهد بود نه عدم خربچننی 

 4/293 اجلواب الصحیح: ؛244 :ةاملسود - 3
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چنانكه هیچ تردیدی از صدق و راستی آن نخواهد بود بنابراین چیزی نیست ُه هر خرب 

  1.«واحدی مفید علم باشد ونه ظن وگامن

قرینه  ینزد شخصچیزی امری نسبی است چنانكه  قرائنی مسأله ی سوم:هدقاع

مفید قطع  ید شخصای نزچه بسا قرینه نزد دیگری قرینه نخواهد بود و اما شودحمسوب می

 گامن باشد. و اینچننی ... و یقنی باشد اما نزد دیگری تنها مفید ظن و

 باشد: بر مبنای سه فاُتور اصلی خمتلف میقرائن بنابراین 

 شود.حال ُسی ُه از او خرب داده می -1

 حال خرب -2

  2.«دهدای ُه خرب میحال شنونده -3

اعتبار  احادیث رسول اهلل  خمصوص قرائنتردیدی نیست آنچه در  ی سوم:هدقاع

 نای چرا ُه آنان متخصص و شایسته اند؛ذُر ُرده ثایطی است ُه اهل حدیرشمهان دارد، 

مورد صحیح نیست چراُه شناخت آهنا این پريوان آهنا در  اما دیدگاه متكلامن و .مهم هستند

آگاهی نسبت به احادیث  ن است. بنابراین علم وآترین مرتبه نسبت به حدیث در پاینی

شود. لذا در این مورد باید دیدگاه  متكلامن را انكار از طریق آهنا حاصل نمی رسول اهلل 

 3.«نموده و به قطعیت اهل حدیث در این زمینه مراجعه ُرد

                                                           

 456 ،455 خمترصالصواعق: - 1

 466 ،468 خمترصالصواعق: - 2

برخی از اهل علم بر این باورند ُه چون خرب واحد صحیح باشد حتام مفید علم خواهد  - 3

چون خربی  پس .متصور نیست قرائنبه باور آهنا حدیث صحیح بدون  بود. چرا ُه
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-د پريوانزتر است از انكار یكی از مذاهب اربعه مشهور نو انكار اهل حدیث، قبیح

 1شان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

د مفید علم خرب واحو علم؛ بنابراین  قرائن: صحت آن استی صحیح شد، دو امر الزمه

قرائتی را ین دیدگاه بیانگر آن است ُه انه به صورت مطلق؛ و  قرائنخواهد بود بر مبنای 

باشند و از آن جدا نیستند. مثال صحیحی میهر حدیث اند، در واقع مهراه ُه ذُر نموده

راویان حدیث صحابه باشند، ُسانی ُه صداقت و امانت آهنا شناخته شده است و آنچه 

اللت و برهانی وجود داشته باشد ُه دو باشد و در آن نور  روایت شده قول رسول خدا 

  468-466 دهد. خمترصالصواعق:به صدق و راستی آن گواهی می

  455-453 خمترصالصواعق: و 70، 18/69ع الفتاوی: ونگا: جمم -1
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 اقوال سلف وتپرفهم نصوص در  مبحث سوم: 

ذهن را برای آن باشد ُه وجود در لغت به معنای تصور معنای نیكو می 1«الفهم»

به  ؛از فالنی فهمیدم» 2«:فهمت به – فالن نفهمت ع»شود: ُند. گفته میاستنباط آماده می

 «.وسیله آن فهمیدم

در اصطالح: عبارت است از شناخت چیزی یا موضعی یا اتفاقی یا تعینی و  «الفهم» 

باشد و تفسري و تثبیت لفظی؛ و شامل شناخت ِصیح و ُامل روابط و مبادی عمومی می

  3باشد. می یشود و حافظ زباناستخدام را شامل می

را به تو  ،سپس فهم؛ فهم» گوید:اش به ابوموسی اشعری میبن خطاب در نامه عمر

در چننی رشایطی امور خمتلف را . ُندحكم آنچه در قرآن و سنت نیست، راهنامیی می

و  بینیمی تررا نزد خداوند حمبوبها را بشناس، سپس به آنچه آنمقایسه ُن و شباهت

 4.«مشاهبت بیشرتی به حق دارد، اعتامد ُن

مراد خداوند  مبحث فهم نصوص وحی )قرآن و سنت( وابسته به ترمجه حرف به حرف

-می باشد. و هر قدر فهم استداللی صحیح تر باشد به حكم اهلل و مراد شارع حكیم نزدیک

                                                           

 ؛برای استنباطآماده ُردن ذهن  ست از تصور معنای نیكو و وجود آن وا الفهم عبارت - 1

این اساس است  ت فهم بخشی از آن در فطرت و رسشت آدمی هنادینه شده است و برصح

 ر آن است. شود: حكم نمودن بر چیزی فرعی از تصوُه گفته می

 ةالقاهر ةالعربی ةچاپ جمموع اللغ ؛730 :ص ،جم الوسیطعم - 2

 71-70ص:  ،مجعه یوسف ُرت، دةنگا: سیكولوجیه اللغ - 3

 10/115 بیهقی: ؛ سنن ُربی،4/206سنن دارمی:  - 4
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 تر خواهد بود.

فهم نادرست از وحی منجر به نتایج خطرناُی برای اهل بدعت شده است علی رغم 

 ُنند.، هبره برداری میءفراست و هوشیاری عجیب از آن فهم سو اینكه به زیرُی و با

فهم صحیح نعمتی از سوی خداوند متعال است از این جهت ُه ویژگی فطری و  لذا

ای در درون انسان است اما نیاز به صیقل و مترین و الرتام به ضوابط علمی دارد تا از غریزه

  1شود و از هر انحرافی مصون و حمفوظ بامند.نراه راست و استوار و منهج صحیح منحرف 

باشد. میعنهم اهللرضی هفهم صحاب ناز نصوص رشعی، مهابر این اساس هبرتین فهم 

نسبت به  ،بودند و از این جهت فهم آهنا از رسالت صحابه یاران و مهراهان رسول اهلل 

نْ  َما»فرمودند:  تر است. رسول اهلل دیگران بسیار بیشرت و دقیق ة   فر  اهللُ  َبَعَثهُ  َنبريٍّ  مر  َقبِْلر  ُأمَّ

انَ  إرالَّ  نْ  َلهُ  َُ ترهر  مر وَن، ُأمَّ یُّ هر، َوَیْقَتُدونَ  برُسنَّترهر  َیْأُخُذونَ  َوَأْصَحاب   َحَوارر َا ُثمَّ  برَأْمرر ُلُف  إرهنَّ نْ  خَتْ  مر

مْ  هر هر  َجاَهَدُهمْ  َفَمنْ  ُیْؤَمُروَن، اَل  َما َوَیْفَعُلونَ  َیْفَعُلوَن، اَل  َما َیُقوُلونَ  ُخُلوف   َبْعدر ، َفُهوَ  برَیدر ن 
 ُمْؤمر

، َفُهوَ  برلرَسانرهر  َجاَهَدُهمْ  َوَمنْ  ن 
، َفُهوَ  برَقْلبرهر  َجاَهَدُهمْ  َوَمنْ  ُمْؤمر ن 

نَ  َذلرَك  َوَراءَ  َوَلْیَس  ُمْؤمر  مر

یاَمنر  یش از من برانگیخته نشد مگر آنكه در میان امتش پهیچ پیامربی » 2:«َخْرَدل   َحبَّةُ  اْْلر

ُردند. سپس ُسانی و اوامر او را اطاعت می ُردندپريوانی داشت ُه به سنت او اقتدا می

-ُردند و به چیزی عمل میگفتند ُه بدان عمل نمیجانشنی آنان شدند ُه چیزی را می

ُردند ُه به آن امر نشده بودند پس هرُس با دستش با آنان جهاد ُند، مومن است. و جز 

                                                           

وخمالفیهم، شیخ  ةی بنی اهل السنقمنهج االستدالل والتلوُتاب مصادر الترشیع  گا:ن -1

 اهللمحدی عبداهلل حفظه

 50 :مسلم - 2



 128  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

 «.نخواهد بود -اندکولو  - یاین ایامن

-ر مورد آن از رسول خدا مید آمد،صحابه مشكل می عالوه بر این چون امری بر

ُند ُه عایشه هر آنچه از ابن ابی ملیكه روایت می «ُتاب العلم»امام بخاری در  .پرسیدند

  1.«را بداندُرد تا آنبه رسول خدا مراجعه می ،دانسترا نمیشنید و آنمی

ُند و صحابه از آهنا ُه به ذهن انسان خطور می یشود مسائلبا این توضیح آشكار می

-میان آهنا بود، از تلبیس شیطان می سوال نكردند با اینكه به آن نیاز داشتند و انگیزه آن در

باشد. بلكه واجب این است ُه انسان در مواردی ُه صحابه توقف ُردند، توقف ُند و 

شیم رها نكرده و فراموش نكرده است بداند خداوند متعال هیچ امری ُه بدان نیاز داشته با

 بلكه آنچه را نیاز داشتیم به متام  و ُامل بیان ُرده است.

2فضیلت همراهی با رسول خدا:
  

را خداوند متعال به قلب بندگان نگاه ُرد پس قلب حممد »گوید: عبداهلل بن مسعود می

را با رسالتش فرستاد.  را برای خود برگزید و اوهبرتین قلب از میان بندگان یافت، پس آن

پس  ،ها یافتپس از قلب حممد به قلوب بندگان نگاه ُرد و قلوب اصحابش را هبرتین قلب

جنگند. بنابراین آنچه مسلامنان نیک ُه به خاطر دینش می آهنا را وزیران پیامربش قرار داد

                                                           

 103بخاری:  - 1

2
او را مالقات ُرده و بر اسالم  ،صحابه عبارت است از ُسی ُه در حال ایامن به پیامرب - 

 :، خمترصالصواعق150 – 4/147، 80،  1/79 :اعالم املوقعنی گا:مرده باشد. ن

2/346، 345 
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  1«. بد استپندارند مهان نزد اهلل نیک است و آنچه را بد می پندارند، مهان نزد اهللمی

ینَ  َوَیَرى: »قتاده در مورد این آیه ي اْلعرْلمَ  ُأوُتوا الَّذر َل  الَّذر ن إرَلْیَك  ُأنزر بَِّك  مر قَّ  ُهوَ  رَّ  احْلَ

ي اطر  إرََّل  َوَُّيْدر َ
یزر  ِصر یدر  الَْعزر مر  است، شده داده علم ایشان به ُهُسانی و»( 6)سبا: « احْلَ

 پريوزمند( اهلل) راه به و است حق شده نازل تو بر پروردگارت سوی از ُه را آنچه دانندمی

 2باشند.گوید: آهنا اصحاب حممد میمی« .ُندمی هدایت ستوده

 عنهم:اهللفهم نصوص بر مبنای فهم صحابه رضی

 داللت قرآن ُریم بر این مهم: -1

َذلرَك »فرماید: خداوند متعال می َُ مْ  َو ُُ ةً  َجَعْلنَا  النَّاسر  َعَل  ُشَهَداء لَِّتُكوُنواْ  َوَسطاً  ُأمَّ

ُسوُل  َوَیُكونَ  یداً  َعَلیُْكمْ  الرَّ  بر تا دادیم قرار میانه امت را شام مهچننی و» (143)بقره: « َشهر

 «.باشد گواه شام بر هم پیامرب و باشید گواه مردم

-باشد. بنابراین صحابه هبرتین امت و عادلعدل می نبه معنای اختیار نمود «الوسط»

در اقوال و اعامل و اراده و نیت بودند و بر این مبنا بود ُه استحقاق یافتند تا در ترین آهنا 

 3.«شان باشندهایروز قیامت شاهدان و گواهانه پیامربان نسبت به امت

نُتمْ »فرماید: و خداوند متعال می ة   َخرْيَ  ُُ َجْت  ُأمَّ  َوَتنَْهْونَ  برامْلَْعُروفر  َتْأُمُرونَ  لرلنَّاسر  ُأْخرر

نُونَ  امْلُنَكرر  نر عَ  م َخرْياً  لََكانَ  الْكرَتابر  َأْهُل  آَمنَ  َوَلوْ  براهللر َوُتْؤمر نُْهمُ  َلَُّ نُونَ  مِّ ثَُرُهمُ  امْلُْؤمر ُْ  َوَأ

ُقونَ   به امر: ایدشده پدیدار مردم برای ُه هستید امتی هبرتین شام» (110)آل عمران: « اْلَفاسر

                                                           
1
 گوید: اسناد آن صحیح است.می رشیخ امحد شاُ ؛3600:  5/211 :مسند امحد - 

2
 1/14 :ا: اعالم املوقعنیگن و ؛22/44 :یتفسري طرب - 

3
 1/276، ن ُثريبا تفسري - 
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 ایامن ُتاب اهل اگر و. دارید ایامن اهلل به و نامئیدمی منكر از هنی و ُنیدمی معروف

 «.نافرمانند و فاسق آنان بیشرت و مؤمنند آنان از برخی بود، هبرت  شانبرای قطعاً  آوردند،می

 داللت سنت نبوی: -2

، النَّاسر  َخرْيُ »رسول خدا فرمودند:  ینَ  ُثمَّ  َقْرنر ینَ  ُثمَّ  َیُلوهَنُْم، الَّذر هبرتین » 1:...«َیُلوهَنُمْ  الَّذر

آید، سپس ُسانی ُه بعد از آهنا مردم، مردم زمان من است سپس نسلی ُه پس از آهنا می

  «آیند...می

 اقتضای هبرتین بودن در اعتقاد و فهم و عمل را دارد.  ،عمومیت حلاظ شده در حدیث

 داللت امجاع و اقوال علام: -3

نظر سنت و مجاعت مهگی اتفاق اهل»گوید: می تیمیه الف( امجاع: شیخ االسالم ابن

دارند ُه هبرتین نسل این امت از نظر اعامل و اقوال و اعتقاد و هر فضیلت دیگری، اولنی 

باشد سپس ُسانی ُه پس از آهنا آمدند و سپس ُسانی ُه بعد از آهنا آمدند... و نسل آن می

عقل و دین و بیان و  نظر دارند ُه آهنا در هر فضیلتی از مجله علم و ایامن ومهگی اتفاق

ف برتری دارند. و آهنا سزاوارتر به تبینی و روشنگری در هر مشكلی هستند و لَ عبادت بر َخ 

ُند مگر آنكه با امری معلوم و آشكار در دین اسالم جلبازی ُند این مهم را ُسی انكار نمی

 2«و خداوند او را دانسته گمراه ُرده است...

 سلف این امت و علامی آن: لب( اقوا

                                                           

 4601 :مسلم  و 3378 :بخاری  ؛ 3413مسند امحد:  -1

 158، 4/157 :جمموع الفتاوی، ابن تیمیه - 2
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 تقوای اَلی را پیشه ُنید، راه و روش ُسانر  ،ای قاریان»گوید: حذیفه بن یامن می 

پیش از خود را در پیش گريید. به خدا سوگند اگر بر این راه استقامت و پایداری ورزید 

 ید،منحرف شورا رها ُنید و به چپ و راست ربایید و اگر آنگوی سبقت را از مهگان می

 1.«شد هیدقطعاً به گمراهی دور و درازی گرفتار خوا

 پس به او  ،رشیک بن عبداهلل حدود پنجاه سال نزد ما آمد»گوید: و عباد بن عوام می

ُنند. د ما هستند ُه احادیث صفات را انكار مینزگفتم: ای ابوعبداهلل، گروهی از معتزلیان 

و سپس گفت: ما دین مان را  هروایت ُردگوید: پس حدود ده حدیث در این مورد عباد می

  2«گريند؟شان را از چه ُسی میاما آهنا دین گريیم.می از تابعنی از اصحاب رسول اهلل 

 آهنا )صحابه( در علم و عقل و دین و فضل و »گوید: می «ةالرسال»در  فعیامام شا

نسبت به ما در مقام شود، شود یا هدایت درک میی آن علم ُسب میهر سببی ُه به وسیله

باالتری قرار دارند و دیدگاه و رای و نظر آهنا برای ما هبرت است از رای و نظر ما برای 

 3.«خودمان

 اصول اهل سنت نزد ما عبارت است از: متسک به راه و»گوید: و امام امحد می 

  4«و اقتدا به آهنا و ترک بدعت... روش اصحاب رسول اهلل 

                                                           

 :ابن عبدالرب در جامع بیان العلماندلسی، و حابن وضا ؛10ص:  ،البدع و النهی عنها -1

 باشد.می 7282: و اصل آن در بخاری 2/119

 2/374، 949 :اسناد آن صحیح است. بیهقی در االسامء و الصفات -2

 4/158 :جمموع الفتاوی -3

 317 :1/156، اللكائی، ةرشح اصول اعتقاد اهل السن ؛1/241 :طبقات احلنایله - 4
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 سبب اساسی گرفتار شدن گمراهان به این حتریف، اعراض »: گویدو ابن تیمیه می

و خمالفت آهنا با  باشد.ابعنی میتو روی گردانی آهنا از فهم ُتاب اهلل بر مبنای فهم صحابه و 

است، سبب این  ضُند آن هم با متسک به آنچه با آن در تناقآنچه بر این مهم داللت می

 1.«گمراهی و حتریف شده است

  راه و روش )سنت( صحابه  راه و »گوید: اسحاق شاطبی می ابو یاصولو امام

شود و امور ذیل بر این مهم شود و به آن مراجعه میروشی است ُه بر مبنای آن عمل می

 ُند:داللت می

نتُمْ »ستایش خداوند متعال از آهنا:  -أ ة   َخرْيَ  ُُ َجْت  ُأمَّ  براملَْْعُروفر  َتْأُمُرونَ  لرلنَّاسر  ُأْخرر

نُونَ  امْلُنَكرر  َعنر  َوَتنَْهْونَ  م َخرْياً  َلَكانَ  الْكرَتابر  َأْهُل  آَمنَ  َوَلوْ  براهللر َوُتْؤمر نُْهمُ  َلَُّ نُونَ  مِّ َثُرُهمُ  املُْْؤمر ُْ  َوَأ

ُقونَ   به امر: ایدشده پدیدار مردم برای ُه هستید امتی هبرتین شام» (110)آل عمران: « اْلَفاسر

 ایامن ُتاب اهل اگر و. دارید ایامن اهلل به و نامئیدمی منكر از هنی و ُنیدمی معروف

 «.نافرمانند و فاسق آنان بیشرت و مؤمنند آنان از برخی بود، هبرت  شانبرای قطعاً  آوردند،می

هایی ُه در احادیث رسول خدا در این زمینه وارد شده است و به پريوی از توصیه  -ب

ُه راه روش آهنا در پريوی ُردن مهچون سنت رسول خدا  ُند و بیانگر آن استآهنا امر می

َلَفاءر  َوُسنَّةر  برُسنَّتري َفَعَلیُْكمْ » فرماید:باشد. چنانكه میمی یِّنیَ  اخْلُ
یَن، امْلَْهدر در اشر ُكوا الرَّ ا مَتَسَّ َ  هبر

وا ذر  َعَلْیَها َوَعضُّ ی افتهروش خلقای هدایت ی بر شامست ُه سنت من و راه و» :«برالنََّواجر

                                                           

 5/383 :التعارض العقل و النقل ءدر - 1
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دندان آهنا را حمكم بن هدایتگر )پس از من( را بر خود الزم بگريید و به آهنا متسک جسته و با 

 .«بگريید

چنانكه  ؛اندمجهور علام به هنگام ترجیح اقوال، صحابه را بر دیگران مقدم داشته  -ت

را ای قول خلفای چهارگانه اند و عدهگروهی قول ابوبكر و عمر را حجت و دلیل دانسته

و  ؛انداند و برخی به طور مطلق قول و دیدگاه صحابه را حجت و دلیل دانستهدلیل قرار داده

 1هریک از این اقوال شاهدی در سنت دارد.

های برتر این لنسحمال است ُه »گوید: بن تیمیه میاداللت عقل: شیخ االسالم  -4

در میان آهنا مبعوث شد سپس ُسانی ُه بعد از آهنا آمدند و  نسلی ُه رسول اهلل  - امت

عامل و آگاه نبوده و  ،در این زمینه نسبت به حق آشكار -سپس ُسانی ُه بعد از آهنا آمدند 

یا عدم علم و قول است و یا اعتقاد نقیض حق و  ،این مهم ضدبدان قائل نباشند. چرا ُه 

اما عدم علم و قول در حق آهنا  2آهنا حمال است.ُه هر دوی اینها در حق  ؛دیدگاه نادرست

 ،حمال است زیرا هرُس در قلبش ُمرتین حیات و فراگريی علم یا نیازی به عبادت باشد

در جستجوی این باب )اسامء و صفات( و سوال از آن خواهد بود و شناخت حق در این 

                                                           

 447، 4/446 :املوافقات - 1

گريی باشد. خردهای به اهلل و رسولش میگريی پوشیدهو خرده نطع رچرا ُه این تصو - 2

یامربش نیک عمل نكرده از خداوند متعال است از این جهت ُه در انتخاب اصحاب پ

ُه اصحابش را آموزش نداده  رسول خداست از این جهتبه گريی و طعن است و خرده

 است. )والعیاذ باهلل(
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یان آنچه اعتقاد بدان های او خواهد بود. منظورم بترین اهداف و خواستهزمینه از بزرگ

 صفات او؛ وباشد نه شناخت ُیفیت ذات اَلی شایسته و الزم است می

و این امری آشكار  ندهای سامل به هیچ امری بیش از شناخت این مهم مشتاق نیستقلب

چگونه  -ترین مقتضیات استدر فطرت انسانی است، حال با وجود این اقتضا ُه از قوی

در عرص و زمان ایشان از مسري  ،ن اقتضا در مورد آن بزرگوارانتوان تصور ُرد ُه ایمی

ها و منحرف و راه انحراف در پیش گرفته باشد؟ چننی امری حتی در مورد بدترین انسان

گردان هستند و بلكه بیش از دیگران در طلب دنیا ُسانی ُه بیش از مهه از خداوند روی

است رخ ندهد )غري قابل تصور باشد( حال اند، نزدیک و از ذُر خداوند غافل باشندمی

 چگونه ِمكن است در مورد آهنا رخ داده باشد؟!

هیچ مسلامن و  ؛اما قول دوم ُه آهنا اعتقادی بر خالف حق داشتند یا بدان قائل بودند

 1.«عاقلی ُه آهنا را بشناسد، چننی اعتقادی در مورد آهنا ندارد

 هاترین علمها و عمیقآهنا هبرتین قلب .مت هستندترین و داناترین ابنابراین صحابه فقیه

-ها و قوهترین فطرتها را داشتند و ُاملترین نیتو صحیح را دارا بودندو ُمرتین تكلف 

را شناختند و آن فسريآهنا بود. شاهد نزول قرآن بودند و ت ترین اذهان از آنر ی ادراک و پاک

شنیده و دانسته و حال متكلم را دیده است  را فهمیدند. و ُسی ُه رسول اهلل  صدمقا

هایی شنیده یا نشنیده و با واسطه یا واسطه غائب بوده و ندیده و نیست ُهمهچون ُسی 

بنابراین بر چننی ُسی الزم است ُه به علم و دین صحابه مراجعه ُند و این  ؛دانسته است
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آهنا رشیک نبودند، الزم و  رجوع بر متام ُسانی ُه پس از آهنا آمدند و در این فضیلت با

 رضوری است.

 باشند:داناترین مردم به زبان قرآن کریم می هصحاب

بر طبق زبان شناخته شده حمیطی ُه در آن نازل شد و  ؛قرآن ُریم به زبان عربی نازل شد

پس هرُس ُه به زبان عربی مسلط باشد  ؛بر مبنای عادت و روشی آهنا در سخن گفتن

های برتر ترین درک را از قرآن خواهد داشت و ُسی ُه از اولنی نسلبیشرتین فهم و نیكو

شده است ن شناخته ،تر در زبان و استوارتر در بیان و هبرت در سخن گفتن باشدفصیح ،اسالم

 باشند.می  و برترین و سزاوارترین آهنا در این فضل و پیشگامی اصحاب رسول اهلل

 ودند:صحابه داناترین مردم به تفسیر قرآن ب

با توجه به تسلط صحابه و تابعنی به زبان عربی ُه مهان زبان قرآن است و با در نظر 

داشتن مشاهده نزول قرآن و شنیدن تفسري قرآن از رسول خدا، در واقع فهم آهنا از قرآن 

 د.باشایشان میاز های پس نسلتر از تر و درک آهنا از معانی آن عمیقراسخ

-نسلمراجعه است تا آنچه به  ترزاوارسبنابراین آنچه صحابه و سلف از قرآن فهمیدند 

. چرا ُه آهنا در باب معرفت خداوند متعال و درک نمودنداز قرآن  یشانپس از ا های

و روز قیامت و دیگر مسائل اعتقادی و اصولی  تعالی شناخت اسامء و صفات و افعال او

ر این موارد هیچگونه خالف مشهور و نادری از آهنا ثبت نشده اتفاق نظر ُامل داشتند. و د

 1است.

 در وهله دومو بر این اساس است ُه هبرتین روش تفسري قرآن، تفسري قرآن به قرآن و 

                                                           

 510- 2/509، ةاملرسل: الصواعق نگا - 1



 136  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

 1.تابعنی است ري قرآن با اقوال صحابه وستفسري قرآن با سنت و پس از آن تف

 2اند.فوع دانستهبلكه گروهی از اهل حدیث تفسري صحابه را در حكم مر

ُسی در پی ُسب و فراگريی این علم است »گوید: ابو عبداهلل حاک در مستدرک می

بداند تفسري صحابه ُه شاهد وحی و تنزیل بوده است، نزد شیخنی )بخاری و مسلم( باید 

 3.«حدیث مسند است

مورد و این به خاطر ترس و تقوایی است ُه از آهنا در مورد سخن گفتن بدون علم در 

 قرآن شناخته شده است.

ُند اگر ُند ُه در تفسري قرآن، به قول یكی از صحابه مراجعه میو امام امحد ترصیح می

 4نباشند. فدیگر صحابه در آن زمینه با او خمال

های سلف و اهل سنت ُه راه و روش آهنا را در پیش دارند، نمی از ُتاب یو هیچ ُتاب

اند و با آهنا قرآن حابه و تابعنی و پیشوایان هدایت را ذُر ُردهیابی مگر اینكه در آن اقوال ص

استدالل ُرده و در معرفت و به آن شان اند و در برابر خمالفانو حدیث را تفسري ُرده

                                                           

خمترص  ؛15-1/12 :تفسري ابن ُثري ؛13/363 :جمموع الفتاوی، ابن تیمیه گا:ن - 1

 2/336 :الصواعق

 ؛2/345 :ُتاب الدعاء ؛1/542 :مستدرک ؛21-19 :ص علوم احلدیث، ةمعرف گا:ن - 2

 :اعالم املوقعنی ؛ 2/346 :: خمترص الصواعقنگاو ؛ُتاب االهوال ؛4/575ُتاب التفسري 

 128، 127 :ص ،قواعد فی علوم احلدیث، هتانوی ؛4/153

  2/258 :ُتاب التفسري، املستدرک - 3

 42: املدخل الی مذهب االمام امحد، ص ؛2/346 :خمترص الصواعق :نگا - 4
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در اما اختالفی ُه احیانًا  ؛اندشناخت حق و حقیقت و درست و صحیح بدان چنگ زده

شود، اُثرًا اختالف تنوع و نه تابعنی دیده میبرخی از حروف در بنی صحابه و تفسري 

باشد. چنانكه گاهی یک چیز را با صفات گوناگون و متنوع اختالف از نوع تضاد می

از  ینوع یا شخص ،ایُنند و گاهی هریک از آهنا در تفسري آیه یا بخشی از آیهتوصیف می

برخی از آهنا از چیزی به الزم ُنند و حرص ذُر می از باب را به عنوان مثال و نهمصادیق آن

گامن ُسی ُه  رواز این .ُندُند و برخی به ِصاحت به آن ترصیح مییا نظري آن تعبري می

ُه ُند، درحالیُند آهنا با یكدیگر اختالف دارند و اقوال متعددی را از آهنا حكایت میمی

  1ی علمی اندُی دارد.هبره، باشندمهگی به یک معنا می

ف تضاد در میان آهنا بسیار اندک است و یكی از اسباب آن عبارت است از: اما اختال

از آهنا؛ چراُه هریک از صحابه متام قرآن و سنت را از برخی  بر پنهان ماندن بخشی از علم 

ُردند و در دیگر دریافت میرا یكخود رسول خدا بدون واسطه دریافت نكردند، بلكه آن

مواردی را برخی فراموش ُرده ُه دیگران نیز ارض بودند و ای دیگر حای، عدهغیبت عده

 2«را حفظ داشتند.نآ

 هایی در تفسیر صحابه:مثال

یكی از مهاجران به »گوید: از اسلم بن یزید ابی عمران روایت است ُه می -1 

ُه ابو ه ُرد تا انسجام آهنا را پراُنده ُند درحالیلبه تنهایی به صف دشمن مح نطنیه،قسط

 .«خود را به دستش به هالُت انداخت»ایوب انصاری مهراه ما بود. برخی از مردم گفتند: 

                                                           

 1/15 :تفسري ابن ُثري ؛و پس از آن ؛ 13/333 :جمموع الفتاوی، ابن تیمیه گا:ن - 1

 سالم و مقدمه فی اصول التفسريشیخ اال، ا: رفع املالم عن ائمه االعالمگن - 2
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ها مهراه رسول در جنگ .آن در میان ما نازل شد .ابو ایوب گفت: ما به این آیه داناتریم اما

خدا بودیم و شاهد نربدهای خمتلف بوده و او را یاری نمودیم. سپس چون اسالم منترش شد 

ا بپرداخته و گفتیم: خداوند متعال  گفتگوما انصار گردهم مجع شده و به  تغلبه یافو 

و اهل انتشار و نرصت و یاری او ما را گرامی داشت تا اینكه اسالم  مهراهی رسول اهلل 

و جنگ بار  دادیم.را بر خانواده و اموال و فرزندان خود ترجیح میآن افزایش یافت و ما آن

سپس این آیه نازل شد:  .مان بازگشتیمما به سوی خانواده و فرزندانخود را گذاشته بود و 

ُقواْ » یُكمْ  ُتْلُقواْ  َوالَ  اهللر  َسبریلر  فر  َوَأنفر نَُواْ  التَّْهُلَكةر  إرََّل  برَأْیدر بُّ  اهللَ إرنَّ  َوَأْحسر
نرنیَ  ُُير )بقره: « امْلُْحسر

 نیفكنید هالُت به خویش دست با ار خود( انفاق ترک با) و ُنید انفاق اهلل راه در و» (195

 «.داردمی دوست را نیكوُاران اهلل ُه ُنید نیكی و

  1.«و هالُت در نشستن مهراه خانواده و مال و ترک جهاد معرفی گردید

-ای مردم، شام این آیه را می»ابوبكر برخاسته و محد و ثنای اَلی گفت و فرمود:  -2

َا َیا»فرماید: خوانید ُه می ینَ  َأُّيُّ م الَ  َأنُفَسُكمْ  َعَلیُْكمْ  آَمنُواْ  الَّذر ُُ ن َیرُضُّ  إرََّل  اْهتََدْیُتمْ  إرَذا َضلَّ  مَّ

ُعُكمْ  اهللر نُتمْ  براَم  َفُینَبِّئُُكم مَجریعاً  َمْرجر برید را در جای خود به ُار نمیاما آن 2«َتْعَمُلونَ  ُُ

وَنهُ  َواَل  امْلُنَْكرَ  َرَأْوا إرَذا النَّاَس  إرنَّ »ُه من از رسول خدا شنیدم ُه فرمود: درحالی ُ ُك  ُیَغريِّ  ُیوشر

                                                           

، 11028: 299 -6/298 نسائی در الكربی:؛ 2972 ی:ذترم؛ 2512 ابو داود: - 1

 دانسته است.صحیح را آن 13 :حةو شیخ آلبانی در الصحی 11029

2
 یافته هدایت شام اگر ،باشید خود مراقب! ایدآورده ایامن ُهُسانی ای»( 105: )مائده - 

 به شام یمهه بازگشت رساند،نمی زیانی شام به اندشده گمراه ُهُسانی گمراهی باشید،

 «.سازدمی آگاه ُردید،می عمل آنچه از را شام آنگاه است، اهلل سوی
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ُهمْ  َأنْ  اهللَُّ َقابرهر  َیُعمَّ را تغیري ندهند، نزدیک است ُه منكر ببینند و آن یچون مردم امر» :«برعر

 1.«خداوند با عذاب خود آهنا را در برگريد

 یکی از اسباب انحراف از فهم سلف:

و عدم شناخت  یاز فهم سلف صالح، جهل نسبت به زبان عربیكی از اسباب انحراف 

ترین اسباب باشد. این مساله یكی از بزرگُافی به زبان عربی و انتشار زبان غري عرب می

باشد. و اولنی بدعتی ُه در بنی مسلامنان ظهور ُرد، از سوی غري انحراف در این زمینه می

اولنی ُسی ُه در مورد تقدیر سخن گفت مردی »گوید: میاهلل رمحهاورزاعی  .ها بودعرب

وی نرصانی بود ُه اسالم آورده و سپس  .شداز اهل عراق بود ُه به او سوسن گفته می

از معبد این اعتقاد را  3ن اعتقاد را از او گرفت. و غیالنیا 2نرصانی شد. و معبد جهنی

                                                           

محد است و آلبانی در و لفظ از امام ا 305 :ابن حبان ؛35 :مسند امحد ؛400 :ابن ماجه - 1

 را صحیح دانسته است.آن 3737صحیح اجلامع: 

شود. ابن سعد او را حكیم و نیز عویم البرصی گفته می اجلهنی: به او ابن عبداهلل بن معبد - 2

اولنی ُسی است ُه در مورد تقدیر در در طبقه دوم از تابعنی اهل برصه ذُر ُرده است. او 

-. به مدینه آمد و عدهترأس مهگان قرار داش ربرصه سخن گفته است. و در بحث تقدیر د

از معبد بر حذر باشید ُه »گفت: ی میحسن برص .ی او منحرف شدندای از مردم به وسیله

به   هجری 80ت و در دمشق در سال شُعبدامللک او را  .«او گمراه و گمراه ُننده است

  2/225 :عسقالنی رابن حجب، دار آوخیت. هتذیب التهذی

ُه به نبوت بود . از یاران حارث ُذاب و از ُسانی غیالن دمشقی: وی از سخنوران بود - 3

او از داعیان »گوید: و ساجی می .«من منشنی با»گفت: وی ایامن آوردند. مكحول به او می
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 1.«دریافت ُرد

 2«.را زبان غري عرب هالک نمود آهنا»گوید: و بر این اساس است ُه حسن برصی می

مردم به جهالت روی نیاورده و اختالف نكردند مگر به دلیل »گوید: و امام شافعی می

 «اطالیس )فیسلوف یونانی(طترک زبان عربی و متایل به زبان ارس

انحراف به این سبب را در آهنا مشاهده  توان به موارد ذیل اشاره نمود وبه عنوان مثال می

 ُرد:

بن عالء آمده و  د ابوعمرونزبن عبید  عمرو»گوید: اصمعی روایت است ُه می از -1

با او در وجوب عذاب فاسق مناظره ُرد و به او گفت: ای ابوعمرو، آیا خداوند خالف 

 ُند.گفت: هرگز خداوند خالف وعده نمی وُند؟ ابوعمروعده می

ُند. ابوعمرو بن عالء خالف وعده می بن عبید گفت: بنا بر فهم شام خداوند عمرو

 گفت: چگونه؟ 

... سپس ابوعمرو بن عالء گفت: این را از زبان  1را ذُر نمود عیدآیه و بن عبید عمرو

 باشد. سپس این بیت را رسود: غري عربی آموختی. وعد چیزی جز ایعاد )هتدید( می

                                                                                                                                                    

ُرد با او هنی می یاو دعا نمود و مالک از مهنشین هیبر عل بن عبدالعزیز . عمر«نفی تقدیر بود

بدامللک او را ُشت. بن عهشام  و امام اوزاعی با او مناظره نموده و به قتل وی فتوا داد. 

و  ؛3/338 :نگا: ُتاب میزان االعتدال و ؛4/424 :امام ابن حجر عسقالنی، لسان املیزان

 2/200 :ُتاب املجروحنی، ابن حبان

 242 :، صةو نگا: الرشیع 1398: 4/750 :، اللكائیةرشح اصول السن - 1

 259- 5/93 :التاریخ الكبري، بخاری :نگا - 2
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 ییعادی و انجز موعداساخلف     وانی وان اوعدته او وعدته 

ام را ُنم و وعدهنمی یا هتدید ُردم یا وعده دادم، اما هتدیدم را عملهرچند من او ر 

 2.«پوشانمجامه عمل می

است مانند هبشت ُه خداوند در این مورد  نیک خري وامری بنابراین وعده در مورد 

شیئت و این در م ؛ُند اما وعید در مورد رش و بدی است مانند عذاب آتشخالف وعده نمی

 .بخشدرا میبخواهد آن اگرگرداند و می فذچون بخواهد آن را نا خداوندی است ُه

                                                                                                                                                    
ینَ »فرماید: مانند این ُالم اَلی ُه می - 1  النَّْفَس  َیْقُتُلونَ  َواَل  آَخرَ  إرََلاً  اهللَّر َمعَ  َیْدُعونَ  اَل  َوالَّذر

مَ  الَّتري قِّ  إرالَّ  اهللَُّ َحرَّ یَاَمةر  َیْومَ  اْلَعَذاُب  َلهُ  ُیَضاَعْف  َأَثامًا * َیْلَق  َذلرَك  َیْفَعْل  َوَمن َیْزُنونَ  َواَل  براحْلَ  اْلقر

ُلْد   را نفسی و خوانندنمی را دیگر معبود اهلل با ُهُسانی و»( 69 -68 )فرقان:« ُمَهاناً  فریهر  َوخَیْ

 چننی هرُس و ُنند؛نمی زنا و ُشندنمی حق به جز است، ُرده حرام( را ُشتنش) اهلل ُه

 با و گرددمی مضاعف قیامت روز در او عذاب.  دید خواهد را( خود) گناه جمازات ُند،

 «.ماند خواهد جاودان آن در( ذلت و) خواری

ناً  َیْقتُْل  َوَمن»فرماید: و اینكه می داً  ُمْؤمر َتَعمِّ َب  فریَها َخالرداً  َجَهنَّمُ  َفَجَزآُؤهُ  مُّ  َوَلَعنَهُ  َعَلْیهر  اهللُ َوَغضر

 ُیفرش برساند، قتل به عمد روی از را مؤمنی هرُس و» (93)نساء: « َعظریامً  َعَذاباً  َلهُ  َوَأَعدَّ 

 دور رمحتش از را او و ُندمی غضب او بر اهلل و ماندمی جاودانه آن در ُه است دوزخ

 «.است ساخته آماده او برای بزرگی عذاب و سازدمی

 ،امام بیهقی105-2/103اجلامع لشعب االیامن: - 2
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جایز است با نه  مردیدیدگاه ُسانی ُه بر این باورند برای هر  از این قبیل استو  -2

 َطاَب  َما َفانكرُحواْ »ماید: فرُه میُنند میاستدالل  قرآنمورد به  نای زن ازدواج ُند و در

نَ  َلُكم  2.شود نها میعچرا ُه چهار و سه و دو مج 1«َوُرَباعَ  َوُثالََث  َمْثنَى النَِّساء مِّ

داند چنانكه معنای آیه را در زبان عربی نمی «مفعل»و  «فعال»ی ُه معنای صیغهدرحالی

تصور ُه آنان خواهید با دو یا سه یا چهار زن ازدواج ُنید نه چناناین است ُه اگر می

 .اندُرده

آنچه از خوک حرام است،  :این باورند دیدگاه ُسانی ُه برو از این دسته است  -3

را حرام ُرده الل است. چرا ُه قرآن فقط گوشت آنحآن  ییا چرب هگوشت آن است و پی

  ؛رااست نه پیه و چربی آن

-دانست ُه گوشت بر پیه و چربی هم اطالق میاما اگر چننی ُسی با چننی ادعایی می

ُرد و چننی چننی ادعایی نمی ،شودبر گوشت اطالق نمیچربی ُه  شود بر خالف پیه و

 گفت.سخنی نمی

)پهلو( دارد و به این آیه  «:َجنْب »اند خداوند متعال ُرده امندیدگاه ُسانی ُه گو  -4

َتى َیا َنْفس   َتُقوَل  َأن»اند: استدالل ُرده طُت  َما عَل  َحرْسَ نُت  َوإرن اهللَّر  َجنبر  فر  َفرَّ رنَ  ُُ  ملَ

ا ینَ السَّ رر مورد نظر  «جنب»ُه در این آیه معنای حقیقی و جمازی برای ُلمه درحالی 3«خر

                                                           
1
 .ُنید ازدواج چهار چهار سه و سه و دو دو شامست پسند مورد ُه زنانی با (3)نساء :  - 

 .گویندنیز چننی می ضرواف - 2

3
 اهلل حق در ُه من بر افسوس ای: »بگوید( قیامت روز در) ُسی( مبادا) تا (56)زمر:  - 

 .«بودم( او آینی) ُنندگان مسخره از گامنبی و ُردم ُوتاهی
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یعنی فالن چیز در برابر  «ر فی جنب هذاصغاالمر ی هذا»گوید: چرا ُه عرب مینیست؛ 

حرستا، چه  از این قرار است ُه: دردا و نرو معنای آفالن چیز ُوچک است. از این

اهلل بوده، از من رسزده است. چرا ُه ُوتاهی من به امر و  من وها در مورد آنچه بنی ُوتاهی

 گردد.هنی او باز می

 َتُسبُّوا اَل »سخن ُسانی ُه در مورد این حدیث رسول خدا: از این قبیل است و   -5

ْهَر، ْهرُ  ُهوَ  اهللَ َفإرنَّ  الدَّ -درحالی .باشدهریه میدگویند: آنچه در حدیث آمده مذهب می 1«الدَّ

دانند معنای حدیث از این قرار است ُه: چون دچار مصیبتی وان چننی دیدگاهی نمیُه پري

این اهلل است ُه  چونا را به زمانه نسبت ندهید، هشدید، زمانه را دشنام ندهید و مصیبت

پس چون زمانه را دشنام دهید در واقع این  ؛نه زمانه تاین مصیبت را متوجه شام نموده اس

این عادت عرب در زمان جاهلیت بود  ؛شود نه زمانهدشنام متوجه فاعل )ُه اهلل است( می

گفت: زمانه او را در اموالش دچار مصیبت نمود. داد و میُه افعال را به زمانه نسبت می

هر چیزی را ُه بر مبنای تقدیر  مصیبت ما و بالهای زمانه او را از پای درآورد. و اینگونه

گفتند: خداوند زمانه را لعنت ُند. دادند و میاَلی در جریان بود، به زمانه نسبت می

آورند. و تنها از جهت افعالی ُه و چننی سخنانی را بر زبان می ؛خداوند زمانه را نابود ُند

دادند ُه )زمانه( را دشنام می دادند و اینگونه گویا فاعلرا دشنام میبه زمانه منسوب بود، آن

 دادند.فاعل تنها اهلل متعال است. پس گویا اهلل متعال را دشنام می

ها روشن ُند ُه چگونه در اثر عدم درک درست زبان عربی، در با این توضیح و مثال

و این امر منجر به حتریف ُالم و به  دهدرخ میُالم اَلی و سنت نبوی اشتباه و خطا فهم 

                                                           

 زمانه را دشنام ندهید ُه خداوند زمانه است. ؛2264مسلم:  - 1
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شود. اما صحابه از این اشتباه و خطا بری بودند چون آهنا در جای خودش می نآ ربدنُار ن

و آموختن آهنا  فو ادوات خمتل رعرب بودند و برای فهمیدن ُالم اَلی نیازی به ابزا

 شان دشوارشان عربی نبود، فهمیدن آن برایاما ُسانی ُه پس از آهنا آمدند و زبان ؛نداشتند

ن عربی را آموختند و در چننی رشایطی برای فهم رشیعت و درک درست و بود تا اینكه زبا

 مانند سلامن فارسی و ... ندبا آنان مهراه شد ،به جای آن

اگر از  - به آهنا اقتدا ُند ،ُتاب و سنت بر مبنای زبان عربی فسريبنابراین هرُس در ت

 و روشیچه بر اعتقاد و راه ی آهنا خواهد بود چناندر زمره -اهللشاءاهل اجتهاد باشد ان

 باشد ُه آهنا بودند و در مسري نجات یافتگان خواهد بود.

ت به الفاظ ببنابراین جهل و نادانی نسبت به زبان عربی منجر به جهل و نادانی نس

با زبان غري سخن گفتن شود. چنانكه صوص مینرشیعت و احكام آن و نیز فهم نادرست 

شود ُه به انتشار عقاید و افكار و عادات و رسوم آهنا می منجرهای دیگر عربی و زبان امت

ُه صحابه و سلف صالح  تاثريات بسیاری بدی بر امت اسالمی دارد. و از این جهت است

 خطر زبان غري عربی را درک نموده و از آن برحذر داشتند.

 هشدار سلف در مورد زبان غیر عربی:

هالک شد ُه  یبنی ارسائیل زمان»وایت است ُه: به صورت مرفوع رعنه اهللرضیاز عمر 

  1«.های دیگر در میان آهنا پیدا شدندامت اسريانر  پريوانر 

                                                           

بن خطاب، در اسناد آن ُلبی است ُه ضعیف  دارقطنی به صورت مرفوع از عمر - 1

-رده است. ابن قطان در مورد آن میرا روایت ُت. و بزار با اسناد دیگری نیز آناسضعیف 

یق علورقی آن )تپامهراه  4/146 :دارقطنی، الوصایا نسن :اسناد آن حسن است. نگاگوید: 
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مردی ُه ویژگی خاصی داشت بر » :گویدبن ابن رباح روایت است ُه میء و از عطا

گفت:  ه؛گفت: ن هستی؟طالب گذشت ُه علی به او گفت: از اهل خراسان ابی علی ابن 

فرمود: تو ُیستی؟ گفت: من از اهل زمنی هستم. سپس  ؛از اهل فارس هستی؟ گفت: نه

ینُ  َیَزاُل  اَل »گفت: من از رسول خدا شنیدم ُه فرمودند:  اًل  الدِّ ا ُمْعَتدر ْ  َما َصاحلرً  َنبَطُ  ُیْسلرمْ  مَل

َراقر  ؛ برَغرْير  فریهر  َوَقاُلوا,  ینر الدِّ  فر  َأْدَغُلوا الْعرَراقر  َنبَطُ  َأْسَلَمْت  َفإرَذا,  اْلعر ْلم  نَْد  عر  ُُّيَْدمُ  َذلرَك  َفعر

ْساَلمُ  هایی در صالح است مادامیكه غري عربو پیوسته دین معتدل و نیک » 1:«َوَینَْثلرمُ  اْْلر

های عراق اسالم آوردند به دین چیزهایی اضافه چون غري عرب .اندعراق اسالم نیاورده

در این هنگام است  ؛گویندون علم سخن میدُند و در مورد آن برا تباه مید ُه آننُنمی

 .«شودُه اسالم تباه و نابود می

ارسائیل معتدل بود و  یپیوسته دین بن»گوید: و از عروه بن زبري روایت است ُه می

در میان آهنا  «وندمول»تا اینكه  جای نداشتچیزی )از حتریف و تعطیل( در آن 

-ارسائیل از امتفرزندان زنانی ُه بنی ؛های دیگرامت ندان اسريانر رسبرآوردند. مهان فرز

ارسائیل بر مبنای رای و نظر خود سخن گفته و آهنا در دین بنی و های دیگر اسريُردند

 2.«اینچننی آهنا را گمراه نمودند

اران، افرتا زدن و دروغ بستن به قرآن ذگیكی دیگر از ُارهای بدعت»گوید: شاطبی می

شود، ُه از علوم عربی ُه به وسیله آن ُالم خدا و پیامرب فهمیده میسنت است درحالیو 

                                                                                                                                                    

 برخی از سلف صالح روایت شده است.املغنی( این مجله نیز به صورت موقوف از 

 72 :البدع و النهی عنها، ابن وضاح قرطبی، ص :نگا - 1

 1/50 :دارمی - 2



 146  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

و گذارند و متعهد اند. اهل باطل فهم و پندار خود را به حساب رشیعت اسالم میهبرهبی

اند، حال اینكه چننی وارد این مقوله شده .باشندهستند ُه اهل اجتهاد و استنباط میپایبند 

یح  »ی: ی آیهُه از برخی از آنان نقل شده ُه دربارهنچنانیستند  ر  فریَها رر
سوال شد، در  1«ِصر

 «به معنای زوزه ُشیدن باد شب است. «َِص َِص »مهان  «ِّص »جواب گفت: 

اگر ُسی به غري اسم خداوند سوگند بخورد، »گفت: از نظام نقل است ُه می

 ردن( از اسم اهلل مشتق شده است.درحقیقت سوگند نخورده است چون ایالء )سوگند خو

هُ  آَدمُ  َوَعَص »... و برخی از آهنا در مورد این ُالم اَلی:   آدم از »اند: گفته 2«َفَغَوى َربَّ

وی غگویند: ُنند ُه میاینان به قول عرب استفاده می «ربه شد.فخوردن آن درخت ِمنوعه 

  .بچه شرت، شري زیاد خورد :«الفصیل

زیادی بخورد تا اینكه سري شود. و در  برند ُه بچه شرت شريبكار می زمانی این سخن را

برند بلكه به ُار نمی و این ُلمه را به تنهایی در مورد آن« ویغ» :گویندچننی وضعی نمی

 3به معنای گمراهی آمده است.« َغیّ »از « غوی»

 فواید پایندی به فهم سلف:

بن خطاب به ابن عباس  عمرفهم سلف از پراُندگی و اختالف معصوم است.  -1

اش یكی ُه پیامربش یكی و قبلهشود درحالیچگونه این امت دچار اختالف می»گفت: 

                                                           
1
 .است سوزانی و سخت رسمای آن در ُه است بادی (117)آل عمران:  - 

2
 .شد گمراه پس ُرد، نافرمانی را پروردگارش آدم و (121: )طه - 

ع وموقف دراسات فی االهواء والفرق والبنگا: د ؛1/23 ی:: االعتصام، شاطبگان - 3

 ناِص العقل ُرتالسلف منها، د
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را ومنان، براستی قرآن بر ما نازل شد پس آنمای امري  :؟ سپس ابن عباس گفتاست

خواهند  یپس از ما مردمان .خواندیم و دانستیم ُه در مورد چه چیزی و چه ُسی نازل شد

دانند در مورد چه ُسی نازل شده است بنابراین در مورد خوانند اما نمیُه قرآن را مید وب

ُنند و چون این عمل از آهنا رسزند و هرُس رای و نظر آن رای و نظر خود را اعامل می

  1«جنگند...ُنند و چون با هم اختالف ُنند، با یكدیگر میخود را بیان دارد، اختالف می

لف و فهم آنان از دلیل، گواه صحت استدالل به آن و تصدیق آن تامل در عمل س -2

باشد. می كناز شوانب و احتامالت ِم خالی باشد. چرا ُه عمل سلف به دلیل خالص ومی

 ی اشكال و دافع اُّيام است.ُننده رفع بیان ُننده جممل وو وجه آن مشخص و معنی است 

ائل مربوط به اعتقاد و ایامن مس ازهر آنچه ؛ سكوت در آنچه سلف سكوت ُردند -3

سكوت در آن  ،در مورد آن سكوت ُردند و َخَلف از آن سخن گفتندُه سلف و صحابه 

اند، جز اقوال تر است. و هر آنچه خلف در این موارد سخن گفتهموارد سزاوارتر و شایسته

  2باطل و افرتا نبوده است.

به  ،های گمراهبسیاری از فرقه چرا ُه ؛ریشه ابتداع و گمراهی از بن و بیخ درآمدن -4

آهنا را برای نرصت مذهب و تایید  ،برخی از نصوص چنگ زده و با حتریف و تلبیس ظاهرر 

داور و قاضی میان حق  ،ُه فهم سلف از این نصوصگريند. درحالیبدعت خود به ُار می

                                                           

: ص« ه وادبهاملعفضائل القرآن وم»ُتاب  را درابوعبیدالقاسم بن سالّم هروی آن - 1

 روایت ُرده است. 42/95

و  238 :، حممد رشاد خلیل، صةواجلامع ةاعتقاد اهل السن ؛7513 :اتقنگا: املواف - 2

 وت سلف از ُیفیت متام صفات اَلی.؛ مانند سك239
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وند و باطل است. و فهم آهنا مهان حق است و جز آن فقط گمراهی و اختالف است. خدا

ْثلر  آَمنُواْ  َفإرنْ »فرماید: متعال می إرن اْهَتَدواْ  َفَقدر  برهر  آَمنُتم َما برمر اَم  َتَولَّْواْ  وَّ َقاق   فر  ُهمْ  َفإرنَّ  شر

یَكُهمُ  یعُ  َوُهوَ  اهللُ  َفَسَیْكفر مر  شام آنچه مانند به( نیز) هاآن اگر پس» (137)بقره: « اْلَعلریمُ  السَّ

 ُه نیست این جز پس ُنند، پشت اگر و. اندیافته هدایت قطعاً  بیاورند، ایامن اید،آورده ایامن

 «.دانا شنوای اوست و ُند ُفایت هاآن( رش) از را تو اهلل بزودی پس ستیزند، در آنان

به عنوان  ؛به ُار بردن این قاعده توسط سلف و اهل سنت در پاسخ به خمالفان -5

اصحاب رسول اهلل نزد  جانبمثال: ابن عباس به هنگام مناظره با خوارج به آهنا گفت: از 

ُه یک نفر هم از آهنا در میان شام نیست. و از طرف پرس عموی رسول اهلل شام آمدم درحالی

  1آهنا نازل شد و آهنا داناترین مردم به تفسري آن هستند. آمدم ُه قرآن بر

 ای از فواید ذکر شده: خالصه

 در میان اهل بدعت نبودند.  هیچیک از اصحاب رسول اهلل -1

-یا مذهب صحابه و راه و روش آن –هر فرقه یا گروه یا مذهبی ُه یكی از صحابه   -2

اند، شان نباشد، در حقیقت گرد گمراهی و بدعتی ُه تاسیس ُردهدر میان -ها در دیانت

 اند.مجع شده

روش آهنا، عنی سعادت و رستگاری و و حابه و متسک به راه ستن به مذهب صیوپ  -3

 اساس نجات است.

                                                           

صحیح دانسته است. را آن 3187 – 5/67 ر:؛ و امحد شاُ 1/342 :مسند امحد - 1

َحَسن  3406 :درا در صحیح سنن ابوداوو آلبانی اسناد آن5/165نسائی:  ؛403ابوداود: 

 دانسته است.
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شود و عكس این روش صحابه استدالل میو در برابر هرُس به مذهب و راه  -4

 مطلب صادق نیست.

ُه شاهد نزول قرآن بودند و وقایع چراصحابه داناترین مردم به تفسري قرآن بودند   -5

  1.باشدز آهنا مقدم میجرا دیدند. بنابراین فهم و فقه آهنا از قرآن بر هرُس آن

و آهنا  ؛و جدا شدند هاران ُسانی هستند ُه از گروه حق فاصله گرفتذگبدعت  -6

 هستند ُه راه اعتزال از مردم را در پیش گرفتند.

چه براستی از باشد. ، در واقع افرتا و هبتان به آهنا میهعدم پایبندی به منهج صحاب -7

جایگاهی برخوردار است ُسی ُه فهم خود را بر فهم ابوبكر و عمر و عثامن و علی و ابن 

 اهلدارد. یا اینكه ت و مفرس قرآن( ترجیح داده و مقدم میممسعود و ابن عباس )عامل این ا

 ؟! ف( به صفات اَلی از صحابه داناترندلَ تاویل )َخ 

علم را از اصحاب حممد و مردم تا زمانی ُه »رماید: فعبداهلل ابن مسعود چه میدقت ُن 

پس چون علم را از اهل  .بزرگان آهنا دریافت ُنند پیوسته در خري و خوبی خواهند بود

 2.«باشدآهنا می نبدعت دریافت ُنند، این زمان هالک شد

 

 

                                                           

عثامن  ُرتد 2/525 ة:واجلامع ةعلی مسائل االعتقاد عند اهل السنهج االستدالل من :اگن - 1

 بن علی حسن

، 11/249 :و عبدالرزاق در مصنف 815 :عبداهلل بن مبارک در الزهد ؛صحیح - 2

257/20446  ،20483 
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مبحث چهارم: تسلیم شدن در برابر وحی به همراه اعطای نقش حقیقی 

 عقل به آن

تسلیم عبارت است از فرمانربداری و گردن هنادن به امور اعتقادی و  تسلیم:تعریف 

 احكامی ُه در دو مصدر وحی ُتاب و سنت آمده است.

نُونَ  الَ  َوَربَِّك  َفالَ » فرماید:خداوند متعال با سوگند به ذات خود می ُموكَ  َحتَّىَ  ُیْؤمر  ُُيَكِّ

مْ  فر  جَیرُدواْ  الَ  ُثمَّ  َبْینَُهمْ  َشَجرَ  فریاَم  هر َّا َحَرجاً  َأنُفسر ُمواْ  َقَضیَْت  ِمِّ  نه،» (65)نساء : «َتْسلریامً  َوُیَسلِّ

 داور را تو خویش اختالفات در اینكه مگر آورند،نمی ایامن هاآن ُه پروردگارت به سوگند

 «.باشند تسلیم ُامالً  و نكنند ناراحتی احساس خود دل در تو، داوری از سپس و دهند قرار

رُذ  اهللر َأَغرْيَ  ُقْل »فرماید: پیامربش میو به  اَمَواتر  َفاطررر  َولرّیاً  َأختَّ  َوالَ  ُیطْعرمُ  َوُهوَ  َواألَْرضر  السَّ

َ  ُقْل  ُیْطَعمُ  ْرُت  إرنِّ ونَ  َأنْ  ُأمر ُُ َل  َأ نَ  َتُكوَننَّ  َوالَ  َأْسَلمَ  َمنْ  َأوَّ َُنیَ  مر  آیا: بگو»( 14)انعام: « املرُْْشر

 اوست است، زمنی و هاآسامن یآورنده پدید ُه( پروردگاری) گريم؟ یاور و ولی را اهلل غري

 ُه باشم ُسی نخستنی ُه مأمورم من: بگو. دهندنمی روزی او به و دهدمی روزی ُه

 «.نباش مرشُان از( ُه امیافته فرمان) و است آورده اسالم

 َوَتلَّهُ  َأْسَلاَم  َفَلامَّ »فرماید: و خداوند متعال در مورد تسلیم شدن ابراهیم و فرزندش می

 بر) پیشانی به را او( ابراهیم) و شدند تسلیم هردو چون پس» (103)صافات: « لرْلَجبرنیر 

 «.افكند( زمنی

و فرمانربداری از امرش و پذیرفتن خربش و  بنابراین ُامل تسلیم در برابر رسول اهلل 

نامیم، به خمالفت با آن را معقول میُه آن تصدیق آن واجب است بدون اینكه با خیالی باطل

ی ان و پس ماندهربرخیزیم یا اینكه شبهه یا شک و تردیدی وارد ُنیم یا اینكه رای و نظر دیگ

 ذهن آهنا را بر آن ترجیح داده و مقدم داریم.
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بنابراین رسول خدا را در داوری و تسلیم و فرمانربداری و گردن هنادن به اوامر و نواهی 

ُه او را فرستاده، در  دانیم چنانكه خداوند متعالمهتا می)در میان خملوقات( یكتا و بیاو 

 مهتا می دانیم.عبادت و خضوع و خواری و انابت و توُل یكتا و بی

یابد، توحید فرستنده با این دو توحید است ُه بنده جز با آهنا از عذاب اَلی نجات نمی

 ؛یامرب( با اطاعت و پريوی از اوعبادت او و توحید فرستاده شده )پ

های آسامنی و پیامربان، تسلیم شدن و عدم سوال از مبنای بندگی و ایامن به اهلل و ُتاب

باشد. و بر این اساس است ُه خداوند متعال می عی و رشایهو نوا تفاصیل حكمت اوامر

نقل نكرده ُه از  ،او ایامن آورده است پیاماز امت پیامربی ُه پیامربش را تصدیق نموده و به 

اند و از سوی خداوند به آهنا ابالغ شده، آنچه بدان امر یا از آن هنی شده تفاصیل حكمتر 

به پیامربشان نبودند. بلكه در برابر  انمومناز ُردند، دیگر پرسیده باشند. و اگر چننی می

-از حكمت میرا ف نمودند و آنچه و بدان گردن هناده و اعرتا دی این امور تسلیم شدنمهه

دانستند. در حكمت آن توقف را نمیدانستند و در مورد آنچه حكمت آندانستند ُه می

و سوال ُردن  .را دریابندنموده و در برابر آن فرمانربدار و تسلیم بودند تا اینكه حكمت آن

تر از آن برخوردار ای بزرگتبهاز این موارد در شان آهنا نبود و پیامربشان نزد آهنا از مقام و ر

 د.نبود ُه در این موارد از او  سوال ُن

-ُسانی ُه از نظر عقل و شناخت و علم ُامل - بر این اساس بود ُه سلف این امت

امر ُرده است؟ و چیز از پیامربشان هرگز نپرسیدند: چرا اهلل به فالن  - ترین این امت بودند

و چرا چننی مقدر نموده و چرا چنان ُرده است؟ چرا ُه چرا از فالن چیز هنی ُرده است؟ 

دانستند چننی سواالتی با ایامن و تسلیم شدن در تضاد است و اسالم برای ُسی ثابت می

بنابراین اولنی مراتب تعظیم امری: تصدیق آن سپس عزم  ؛شود مگر بر مبنای تسلیمنمی
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ل ُردن بدان و پرهیز از موانع آن قاطع برای عمل بدان و پس از آن شتاب به سوی آن و عم

 1.«باشدمی

ماند این است ُه: عقل چیست؟ و جایگاه آن در اسالم اما سوالی ُه باقی می

 ُجاست؟

فهو معقول و »شود: گفته می .باشدمی «ل، یعقل، عقالقَ عَ »عقل در لغت مصدر فعل 

گوید: عرب می .باشدو اصل معنای عقل، منع می .: او عقل دارد و عاقل است«عاقل

عقل در اصالح برخی از اهل  «.یعنی با طناب او را را از گرخیتن باز داشت «ةعقل الناق»

 ؛علوم رضوری، علوم نظری و عمل به مقتضای علم ،ی درکغریزه 2:علم چهار معنا دارد

 مناطاین غریزه در معقوالت و معلومات رشط است و مهنی است  3:ی درکغریزه -1

 .یابدمتایز میی درک است ُه انسان از سایر حیوانات و با قوه یف؛تكل

گريد مانند علم به ِمكنات و این علوم متام عقالء را در بر می 4:علوم رضوری -2

تر از ُل است و عدد دو بیشرت از یک است و یک واجبات و امور حمال و اینكه جزء ُوچک

 تواند در یک زمان در دو جا باشد.شخص نمی

ومی ُه بر مبنای رای و نظر و استدالل است و تفاوت مردم و عل 1علوم نظری: -3

ها در جریان احوال خمتلف باشد. و از جتربهتفاضل آهنا در آن، امری واضح و آشكار می

                                                           

 1/233 :حنفیالعز ابی  ن، امام ابةالطحاوی ةرشح العقید - 1

 146-1/145 :احیاء علوم الدین، ابی حامد حممد غزالی :اگن - 2

 و آن اساس و منبع است. - 3

 باشد.میی مدرک ترین فرع قوهنزدیک - 4
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او را های خمتلف های خمتلف او را آزموده و راهآید. چنانكه به هرُس ُه جتربهبدست می

شود و هرُس به این صنعت متصف نباشد گفته می .گویندپخته ُرده باشد، عادتًا عاقل می

 نامند.را عقل میاو نادان و جاهل و ناآزموده است. و این نوع دیگری از علوم است ُه آن

عقل به معنای خودداری از امر قبیح و »گوید: اصمعی می 2:عمل به مقتضای علم -4

شود انسان عواقب امور و نريوی این غریزه باعث می 1«باشد.می ینیك هحمدودُردن نفس ب

                                                                                                                                                    
1
یزه و علوم رضوری، علوم جتربی غری باشد چرا ُه با قوهفرع بخش اول و دوم می - 

 آید.میبدست 

ی درک و علوم ی اول )غریزهقوه وباشد. دی پایانی و هدف هنایی میو این امر ثمره - 2

آیند. ه مقتضای علم( با اُتساب بدست میی اخري )علوم نظری و عمل برضوری( و دو قوه

آن ُند. و این به دلیل امهیت اشاره میاز مصنفاتش به این معنا در بسیاری اهلل رمحهن تیمیه با

. زیرا برای ُسی ُه به موجب هدایت عقلش باشدمیی آن است. چرا ُه ثمره عقل و فایده

-های او فرا میاهلل و رسالت نخواهد بود. و عقل سلیم به سوی ایامن به یعمل نكند، عقل

با عقل حقیقت لفت ُند دراند، خماُسی با پیامی ُه پیامربان آورده بنابراین چون خواند.

های فهم و ادراک و پایه نادعا ُند ُه از بزرگرتین عاقال هرچندخود خمالفت ُرده است. 

ای آن ُه توحید دانستند اما به اقتضمثال مرشُان توحید ربوییت را می به عنوان .باشدمی

پایبند  آهنا )توحید ربویت و الوهیت(علی رغم تالزم عقلی و فطری بنی  ،الوهیت است

دانستند را می اینكه صدق رسالت رسول خدا  و نصاری( با و اهل ُتاب )ُّيود .نبودند

راین را نپذیرفتند بناباما به این امر گردن ننهاده و آنشناختند چنانكه فرزندان خود را می
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آن تسلط یابد؛ پس  و شهوتی ُه به دنبال لذت زود هنگام است فروُش ُند و بر را بداند

 شود.چون این نريو حاصل گردد، صاحبش عاقل نامیده می

عاقل تنها ُسی است  ،ساُت شو»عاقل نامید گفته شد: را ُه فردی نرصانی  ُسیو به 

  2.«او عمل ُندُه اهلل را بیابد و به اطاعت از 

نَّا َلوْ  َوَقاُلوا: »گویندو دوزخیان می ُل  َأوْ  َنْسَمعُ  ُُ نَّا َما َنْعقر عرري َأْصَحابر  فر  ُُ )ملک: «: السَّ

 «.نبودیم دوزخیان( زمره) در ُردیم،می تعقل یا شنیدیممی ما اگر( »10

 جایگاه عقل: 

حتقیق نشان »گوید: تیمیه میدر این مورد اختالف بسیار زیاد است. شیخ االسالم ابن 

و مبدا  3دهد ُه عقل با مغز و قلب هر دو رابطه دارد چنانكه مبدا فكر و نظر در مغز استمی

توان گفت: قلب حمل هدایت و مغز باشد. و بر این اساس میاراده و قصد در قلب می

 واهلل اعلم. «جایگاه فكر و اندیشه است.

 

 

                                                                                                                                                    

چه گویم: می .برند ایآنكه از آن هبرهُنند بیهایی گشتند ُه باری را محل میمهچون االغ

 ترین معنا به اصطالح رشعی باشد. واهلل اعلم.بسا ُه این معنا نزدیک

ُتاب املخصص، ابواحلسن علی بن اسامعیل معروف به ابن سیده، جلد اول، السفر  - 1

عثامن بن  ُرتد ؛159-1/158 :االستدالل من مسائل االعتقاد: منهج اگن ؛16 :الثالث ص

 علی حسن

 96: ص ،اصفهانی ة،الذریع - 2

 9/304 :جمموع الفتاوی - 3
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   منزلت عقل در اسالم:

دهد و به آنگاه ُه عقل را مناط تكلیف انسان قرار می ،عقل را گرامی داشته استاسالم 

 بخشد. ی آن، او را بر بسیاری از خملوقات برتری میوسیله

ه از دهای اَلی و استفاعقل را گرامی داشته آنگاه ُه برای پند و عربت و تسخري نعمت

 شیده است.آهنا، قدرت تفكر و تدبر در نفس و هستی را به آن بخ

را از فرو رفتن در آنچه مناسب آن نیست، باز داشته آنعقل را گرامی داشته آنگاه ُه 

را به سوی امر نامناسب هدایت نكرده است است و بر مبنای رمحت خود نسبت به عقل، آن

 را بر قوت و ُجهد خود باقی گذاشته است.و آن

 :اما تفصیل مجالت باال

های و شناخت ُاملر مقاصد رشیعت و حكمت خداوند متعال ویژگی معرفت -1

-خداوند متعال پس از ذُر برخی از احكام حج می. به عاقالن داده استتنها را  عترشی

ُقونر »فرماید:   بپرهیزید من از خردمندان، ای و» (197)بقره: « األَْلَبابر  ُأْوِلر  َیا َواتَّ

 «. (برتسید)

ْ  َیاْ  َحَیاة   اْلقرَصاصر  فر  َوَلُكمْ »فرماید: و نیز به دنبال ذُر احكام قصاص می  األَْلَبابر  ُأوِلر

 زندگی و حیات قصاص در شام برای! خرد صاحبان ای و» (179)بقره: « َتتَُّقونَ  َلَعلَُّكمْ 

 «.است

مندی از یادآوری و پند و اندرز را حمدود به عاقالن ُرده است. خداوند متعال هبره -2

رُ  َوَما» :فرمایدمی َُّ  «.گريدنمی پند خردمندان جز و»( 269)بقره: « األَْلَبابر  ُأْوُلواْ  إرالَّ  َیذَّ

انَ  َلَقْد »فرماید: و می مْ  فر  َُ هر ة   َقَصصر رْبَ
ُْوِلر  عر  در یقیناً »( 111)یوسف: « األَْلَبابر  ألِّ

 «.است خردمندان برای عربتی شانهایداستان
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نَا َوَلَقد»فرماید: و می ُْ َر نَْها تَّ ُلونَ  لَِّقْوم   َبیِّنَةً  آَیةً  مر  آن از راستی به و» (35)عنكبوت: « َیْعقر

 «.گذاشتیم باقی ورزند،می خرد ُه گروهی برای روشنی( عربت و) نشانه( قریه)

-و تامل در نعمت یخداوند متعال عاقالن را ذُر نموده و تفكر و تدبر در هست -3

ُند. در مهه حال و نیز عبادتش را برای آهنا ذُر میهایش را به مهراه مداومت ذُر و یاد او 

نَّ »فرماید: خداوند متعال می
اَمَواتر  َخْلقر  فر  ار ْیلر  َواْختراَلفر  َواأْلَْرضر  السَّ  آَلَیات   َوالنََّهارر  اللَّ

ُوِلر  ینَ  * اأْلَْلَبابر  ألر ُرونَ  الَّذر ُُ رمْ  َوَعَل  َوُقُعوًدا قرَیاًما اهللََّ َیْذ ُرونَ  ُجنُوهبر اَمَواتر  َخْلقر  فر  َوَیَتَفكَّ  السَّ

نَا َواأْلَْرضر  نَا ُسبَْحاَنَك  َباطراًل  َهَذا َخَلْقَت  َما َربَّ نَا( 191) النَّارر  َعَذاَب  َفقر لر  َمنْ  إرنََّك  َربَّ  ُتْدخر

نْ  لرلظَّاملررنیَ  َوَما َأْخَزْیتَهُ  َفَقْد  النَّارَ  نَا * َأْنَصار   مر نَا َربَّ عْ  إرنَّ نُوا َأنْ  لرْْلریاَمنر  ُینَادري ُمنَادرًیا نَاَسمر  برَربُِّكمْ  آمر

نَا َفآَمنَّا رْ  َربَّ رْ  ُذُنوَبنَا َلنَا َفاْغفر فِّ َُ نَا َسیَِّئاترنَا َعنَّا َو نَا * اأْلَْبَرارر  َمعَ  َوَتَوفَّ  َعَل  َوَعْدَتنَا َما َوآترنَا َربَّ

َنا َواَل  ُرُسلرَك  زر یَاَمةر  َیْومَ  خُتْ لرُف  اَل  إرنََّك  اْلقر  در راستی به» (194-190)آل عمران: « امْلریَعادَ  خُتْ

 خردمندان برای( آشكاری) هاینشانه روز، و شب رفت و آمد و زمنی و هاآسامن آفرینش

 و ُنندمی یاد( آرمیده) خویش پهلوی بر و نشسته و ایستاده حال در را اهلل ُهُسانی. است

 بیهوده را هااین پروردگارا،:( گویندمی و) اندیشندمی زمنی و هاآسامن آفرینش در

 ُه را ُسی پروردگارا،. دار نگاه( دوزخ) آتش عذاب از را ما پس! تو منزّهی ای،نیافریده

 یاورانی ستمكاران برای و ایُرده رسوا و خوار را او یقیناً  درآوری،( دوزخ) آتش به تو

 خود پروردگار به: »ُه خواندمی فرا ایامن به ایدهنده ندا ُه شنیدیم ما پروردگارا،. نیست

 را ما هایبدی و ببخش را ما گناهان پس پروردگارا، آوردیم، ایامن پس «بیاورید ایامن

 وعده ما به فرستادگانت( زبان) بر ُه را پروردگارا، آنچه. بمريان نیكان با را ما و بپوشان

 وعده خالف تو ُه بدرستی مگردان، رسوا قیامت روز در را ما و ُن عطا ما به ایداده

 «.ُنینمی
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نموده و عمل  نكوهش ُنند،شان تقلید میخداوند متعال ُسانی را ُه از پدران -4

را  خود عقل شانپدران و اجداد عملكردداند. چرا ُه به خاطر رضایت از آهنا را مذموم می

مُ  قریَل  َوإرَذا»فرماید: تعطیل ُردند. خداوند متعال می برُعوا ََلُ  َما َنتَّبرعُ  َبْل  َقاُلوا اهللَُّ َأْنَزَل  َما اتَّ

انَ  َأَوَلوْ  آَباَءَنا َعَلْیهر  َأْلَفْینَا ُلونَ  اَل  آَباُؤُهمْ  َُ ینَ  َوَمَثُل  * َُّيْتَُدونَ  َواَل  َشیًْئا َیْعقر َفُروا الَّذر َمثَلر  َُ َُ 

ي ُلونَ  اَل  َفُهمْ  ُعْمي   ُبْكم   ُصمر  َونرَداءً  ُدَعاءً  إرالَّ  َیْسَمعُ  اَل  براَم  َینْعرُق  الَّذر  (171- 170)بقره: « َیْعقر

( نه: )گویندمی ُنید پريوی است ُرده نازل اهلل آنچه از: شود گفته هاآن به ُههنگامی و»

 چیزی هاآن پدران اگر آیا. ُنیممی پريوی یافتیم آن بر را خود پدران آنچه از ما بلكه

 َمثل (ُنند؟می پريوی هاآن از ُورُورانه هم باز) نیافتند هدایت و فهمیدندنمی

 و صدا جز ُه را چیزی ُه است ُسی مثل مهچون شدند، ُافر ُهُسانی ( یُنندهدعوت)

 رواین از هستند و نابینا و گنگ ُر،( ُافران این) زند،می بانگ شنود،نمی ندایی

 «.اندیشندنمی

را حرام ُرده است. چنانكه عقل را از ادراک منافعش اسالم تعدی و جتاوز بر عقل  -5

ها و هر ُنندهها، سست ُنندهمست  ت،باز دارد. و از این جهت است ُه نوشیدن مسكرا

فرماید: ُند، حرام ُرده است. خداوند متعال میرا فاسد میآنچه عقل را زایل نموده و آن

َا» ینَ  َیاَأُّيُّ اَم  آَمنُوا الَّذر ْمرُ  إرنَّ ُ  اخْلَ
ْجس   َواأْلَْزاَلمُ  َواأْلَْنَصاُب  َوامْلَْیرسر نْ  رر یَْطانر  َعَملر  مر  َفاْجَتنربُوهُ  الشَّ

 و هابت و قامر و رشاب مهانا! ایدآورده ایامن ُهُسانی ای» (90)مائده: « ُتْفلرُحونَ  َلَعلَُّكمْ 

 «.شوید رستگار تا ُنید دوری هاآن از پس. است شیطان عمل از و پلید قرعه، تريهای

اسالم به شدت از اموری ُه عقل سلیم آهنا را انكار نموده و از آهنا متنفر است،  -6

 هنی ُرده است چرا ُه با توحید خمالف است. از ابوهریره روایت است ُه رسول اهلل 
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َة، َوالَ  َعْدَوى الَ »فرمودند:  رَيَ
و « َنْوءَ  َواَل »و در روایتی آمده است:  1«َصَفَر... َوالَ  َهاَمةَ  َوالَ  طر

 4هامه 3ی،فالبدرسایت بیامری، » 2«َصَفرَ  َوالَ  ُغوَل  َواَل  َعْدَوى الَ  »در روایت جابر آمده است: 

و در روایت  .«اصالت ندارد 6و نیز نوء»آمده است:  ی. و در روایت«ندارد یاصالت 5صفرو 

 .«صفر اصالتی ندارد و 1رسایت بیامری و غول» :جابر آمده است ُه

                                                           

 4/1744 :صحیح بخاری - 1

2
  1745-4/1744مسلم:  - 

 الطرية: فال بد زدن در مورد چیزی - 3

ها خفاش و یا جغد گفته شده منظور از آن جغد است. )عربو  ؛انات سمیواَلامة: حی - 4

ث مرگ وی و باعشیند، نخانه ُسی ب ر بامدانستند و معتقد بودند اگر بوم میای شرا پرنده

های استخوان شود. و مفهوم دوم آن این است ُه آهنا معتقد بودندیا یكی از بستگانش می

 شود.( ای تبدیل میمرده یا روحش به پرنده

فر ُه دومنی مال هجری قمری است. )اصالت صزدن در مورد ماه  دب: فال ةالصفر - 5

ماه حمرم را تا صفر به تاخري  جاهلیت حرمتنداشتن صفر دو معنا دارد: یكی اینكه در دوران 

رد ُه هنگام گرسنگی مردم معتقد بودند در شكم ُرمی وجود دا انداختند و دیگر اینكهمی

را از بیامری گری هم ها آند و عربشُصاحبش را میآید و چه بسا ُه به حرُت درمی

به نقل از ترمجه  .فترص یتند.( رشح امام نووی بر صحیح مسلم با اندُنسداواگريتر می

 .«خمترص صحیح بخاری، عبدالقادر ترشابی

ر شب ماه باشد. و آن بیست و هشت جایگاه در آسامن است ُه هالنوء: مفرد انواء می - 6

-میها باریدن باران را با طلوع یا غروب نوء مرتبط گريد. و عربدر یكی از آهنا قرار می
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 موضع سلف در برابر عقل:

 آنچه به صورت صحیح نقل شده است با ِصیح معقول تعارض ندارد. -1

مستقل نیست بلكه تابع رشع است و اگر در این زمینه مستقل  ،عقل برای راهنامیی -2

و سلف به این مهم امر  .ُردها را نازل نمیفرستاد و ُتاببود، خداوند پیامربان را نمی

اند ُه چون رشع و عقل با یكدیگر در تعارض قرار گرفتند، مقدم داشتن رشع واجب ُرده

دهد، اما رشع عقل را در هر راُه عقل تصدیق ُننده رشع است در هر آنچه خرب میچاست 

ای اگر دین بر مبن»گوید: ُند چنانكه علی بن ابی طالب میدهد، تصدیق نمیآنچه خرب می

دیدم  اما ؛بود تا باالی آن نبود، پاینی ُخف سزاوارتر به مسح ُردنظر )شخصی( می رای و

   2.«ُردهایش را مسح میرسول خدا روی خفُه 

 نیاز عقل به نقل مانند نیاز چشم به روشنایی برای دیدن است. -3

                                                                                                                                                    

هنی  باورینی چنباران بارید... اما رشیعت از  ،گفتند: به خاطرنوء فالندانستند. و می

 5/122 :ريثنمود. نگا: النهایه، ابن ا

د بودند ُه غول خود را ها معتقباشد. عربن و شیاطنی میجالغول: مفرد غیالن: ُه از  -1

آید تا آهنا را از راه گمراه های خمتلفی در میدهد. و به شكلها به مردم نشان میدر بیابان

 ُند. 

لبانی در صحیح سنن ابی آو شیخ  ؛1/30 :در مصنف ة؛ ابن ابی شیب162 :ابوداود - 2

-می 60انكه حافظ بن حجر در بلوغ املرام: ته است. و چننسرا صحیح داآن 147 :داود

 گوید: اسناد این روایت َحَسن است.
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داور ها را مالک و معیار یا اما اگر عقل را اصل و متبوع قرار دهیم، ُدامنی عقل -4

توان تصدیق پیامرب را در شود ُه نمیبا این توضیح معلوم می ؛دهیمیا نمونه و الگو قرار می

را موقوف به انتفای مانعی توان آندهد موُول به رشطی دانست و نیز نمیآنچه خرب می

ُنم تا اینكه گوید: آنچه بدان خرب داده شده را تصدیق نمیتصور ُرد. مانند ُسی ُه می

ا با عقل خود بدانم. ُه این ادعا ُفری آشكار است و چننی شخصی با چننی ادعایی از رآن

نَ  َلنْ  َقاُلوا آَیة   َجاَءهْتُمْ  َوإرَذا»فرماید: مجله ُسانی است ُه خداوند متعال در مورد او می  ُنْؤمر

ثَْل  ُنْؤَتى َحتَّى َ  َما مر َساَلَتهُ  جَیَْعُل  َحْیُث  َأْعَلمُ  اهللَُّ اهللَّر ُرُسُل  ُأوتر  چون و» (124)انعام: « رر

 به آنچه مهانند اینكه مگر آوریم،نمی ایامن هرگز ما: »گویندمی بیاید، هاآن برای اینشانه

 قرار ُجا را خویش رسالت ُه تراستآگاه اهلل. «شود داده( هم ما به) شده، داده اهلل پیامربان

 «.دهد

را می داند، عیبجویی نكرده و آنچه عقل صحت آناهل حق از جنس دالیل عقلی و نیز 

ُنند آهنا با ُتاب و گريند، بلكه ایراد آهنا متوجه مواردی است ُه خمالفان ادعا میایراد نمی

 باشد.و فرورفتن عقل در امور غیبی میوُاو ت ُنداو از این خمالف .سنت خمالف هستند

امری ُه خداوند متعال  ؛استواء و نزول( اموری مانند صفات اهلل متعال و افعال او )مانند

فرماید: خداوند متعال می «ایامن به غیب»را اولنی صفت را صفات متقنی برشمرده است: آن

ینَ  لرْلُمتَّقرنیَ  ُهًدى فریهر  َرْیَب  اَل  الْكرَتاُب  * َذلرَك  امل» نُونَ  * الَّذر یُمونَ  براْلَغْیبر  ُیْؤمر اَلةَ  َوُیقر َّا الصَّ
 َوِمر

ُقونَ  ْقنَاُهمْ َرزَ   نیست آن در شكی هیچ ُه است ُتابی این الف. الم. میم؛»( 3-1)بقره:  «ُینْفر

 دارندمی پا بر را نامز و آورندمی ایامن غیب به ُهُسانی آن. است پرهیزگاران هدایت مایه و

 «.ُنندمی انفاق ایمداده شانروزی آنچه از و
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  1.و هبشت و دوزخو از این قبیل است عذاب قرب و نعمت آن 

چون ُتاب و میزان )عقل( با یكدیگر در تعارض »گوید: ابن تیمیه میشیخ االسالم 

ی ُه بدان استناد شده است الزم صیا فساد داللت ن :آیدتصور شوند یكی از دو امر الزم می

 تصوراز معصوم ثابت نباشد یا اینكه بر آنچه نص مورد نظر  المث چنانكه به عنوانآید می

آید چنانكه یا اینكه فساد داللت قیاسی ُه بدان استناد شده الزم می ؛ُندشده، داللت نمی

به در قیاس به تِمكن است برخی از مقدمات آن یا متام آن فاسد باشد. و الفاظ جممل و مش

 2.«ُار رفته باشد

 اما تفصیل این کالم مجمل:

 نقل صحیح ِصیح با عقل غري صحیح خمالف است: -1

تعدد قدما  ،از اثبات صفات :این ادعا ُه امثال اگر ُسی با استناد به عقل ب به عنوان

درحقیقت به  ،آید، صفات اَلی )مانند سمع و برص و ُالم( را انكار ُندها( پیش می)اله

آن جایز نیست چرا ُه عقالً  نعقل غري صحیح استناد ُرده است. بلكه هرگز عقل نامید

ترین بلكه از بزرگ وچننی تصوری حمال و نیست  وجود موجودی بدون صفات جایز

به این معنا ُه  است؛باشد. چرا ُه چننی تصوری مستلزم وجود نقیضنی می یحماالت عقل

ترین صفاتی است ُه از بزرگ ،چرا ُه وجود« آن موجود است و موجود نیست»

كار انا ی مذهب ُسانی ُه بعضی از صفات راما الزمه و ؛موجودات بدان متصف هستند

                                                           

 ... آمده است.و مهچون حدیث مگس ُه در بخاری و - 1

 :اعالم املوقعنی ؛261، ص: ةحاویطرشح ال ؛1/148 :لنقلل و ا: درء تعارض العقاگن - 2

2/47 
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و اینگونه در حقیقت  ؛ُنند این است ُه متام صفات را انكار ُنند حتی صفت وجود رامی

نزد وی پروردگاری ُه موجود باشد و قائم به نفس خود، نخواهد بود. پاک و منزه است 

 گویند.خداوند متعال از آنچه ظاملان می

 ِصیح خمالف است: نقل غري صحیح با عقل صحیحر  -2

ِصیح در تعارض خواهد بود.  جعلی یا ضعیف باشد با عقل صحیحر  ،نقل دروغ ونچ

و عقل صحیح ِصیح بیانگر آن است ُه اهلل متعال موجود است و او خالق هر چیزی است 

و  یرشعی و دالیل عقل و او بوده است و چیزی قبل از او نبوده است و متام آیات ُونی و

از داللت سمع )ُتاب و سنت( پس از ُنند قطع نظر فطری جز بر این مهم داللت نمی

و چننی است ُه به گامنش مثال حدیثی صحیح است، اما چننی  ؛آگاهی آن از داللت عقل

  1.«نیست

تعارض میان دلیل صحیح و  .و اینگونه به نظر وی میان این و آن تعارض وجود دارد

كه با دلیل صحیح اما دلیل فاسد، صالحیت دلیل بودن را ندارد چه رسد به این ؛دلیل فاسد

 باشد )قرآن و یعارض باشد. بلكه تقدیم و ترجیح دلیل صحیح واجب است چه سمعتدر 

 ی؛حدیث( یا عقل

 :ُند ُهاز ابوهریره به صورت مرفوع روایت می 2اجلوزی نو مثال آن روایتی است ُه اب

از آن را به حرُت در آورد، پس عرق نمود ُه نفس خود را خداوند اسب را آفرید و آن»

                                                           

 124، 123: : ایثاراحلق، صگان - 1

ابن اجلوزی از طریق حممد بن شجاع التلجی از حبان بن هالل از محادبن سلعه از ابی املهزم  2

روایت ُرده است و این حدیث نیز از این قبیل است ُه می گوید: خداوند در شب عرفه 
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ُند. و جعل نمی یچننی روایتی را هیچ مسلامن»گوید: می «دریبتال»سیوطی در « آفرید!!

رو باشد ُه در دینش ُجاین روایت متهم است، حممد بن شجاع مین ویااُسی ُه از میان ر

گوید: او را چنان و منحرف بود. و در میان روایان آن ابواملهزم است ُه شعبه در مورد او می

  1.«ُردشد، پنجاه حدیث وضع و جهل میُه اگر یک درهم به او داده می دیدم

لذا بر  ؛باشندو مانند این روایات ُه به اتفاق اهل علم روایات دروغنی و جعلی می

  2دالیل رشعی بشامرد. ازرا  یهیچكس جایز نیست ُه چننی روایات

و در  .ُندغري ِصیح، عقل را در استدالل به آن دچار اشتباه می نقل صحیحر  -3

 صحیحر  . بنابراین عدم درک داللتر دردگفهم ناُافی، تعارض عقل و نقل تصور می یر نتیجه

 باشد.سمع، یكی از اسباب ادعای تعارض میان معقول و منفول می

 َعزَّ  اهللَ إرنَّ »دند: رسول خدا فرمو :گویدمثال این مورد حدیث ابوهریره است ُه می

َیاَمةر  َیْومَ  َیُقوُل  َوَجلَّ  ْضُت  آَدمَ  اْبنَ  َیا: اْلقر ، َفَلمْ  َمرر ْیَف  َربِّ  َیا: َقاَل  َتُعْدنر  َربُّ  َوَأْنَت  َأُعوُدَك؟ َُ

ي َأنَّ  َعلرْمَت  َأَما: َقاَل  اْلَعامَلرنَی، َض  ُفاَلًنا َعبْدر  َلَوَجْدَتنري ُعْدَتهُ  لَوْ  َأنََّك  َعلرْمَت  َأَما َتُعْدُه، َفَلمْ  َمرر

                                                                                                                                                    

سوار بر شرتی خاُسرتی رنگ بر صحرای عرفات نزول می ُند و با سواران مصافعه 

 ه می ُند .نموده و با پیادگان معانق

در موضوعات ذُر نموده و می  1ُتابی این روایت  89نكاء : الباعث احلثیث ، ص  1

نكا: تنزیه الرشیعه املرفوعه عن االخبار الشنیعه املوضوعه ، «( النلجی متهم است »گوید:

، نكا : التالی املصنوعه فی االحادیث  1/134ابواحلسن علی بن حممد بن عراق ُنانی، 

 1/3جالل الدین سیوطی، املوضوعه: 

  1/124نگا: موافقه صحیح املنقول لرصیع املعقول )درء التعارض( ابن تیمیه، 2
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نَْدُه؟ یَْف  َربِّ  َیا: َقاَل  ُتْطعرْمنري، َفَلمْ  اْسَتطَْعْمتَُك  آَدمَ  اْبنَ  َیا عر َُ رنَی، َربُّ  َوَأْنَت  ُأْطعرُمَك؟ َو  الَْعاملَ

هُ  َعلرْمَت  َأَما: َقاَل  ي اْستَْطَعَمَك  َأنَّ ، َعبْدر ْمُه؟ َفَلمْ  ُفاَلن   َلَوَجْدَت  َأْطَعْمتَهُ  لَوْ  َأنََّك  َعلرْمَت  َأَما ُتطْعر

ي، َذلرَك  نْدر نري، َفَلمْ  اْستَْسَقْیُتَك، آَدمَ  اْبنَ  َیا عر ْیَف  َربِّ  َیا: َقاَل  َتْسقر یَك؟ َُ  َربُّ  َوَأْنَت  َأْسقر

ي اْسَتْسَقاكَ : َقاَل  اْلَعامَلرنَی، ، َفَلمْ  ُفاَلن   َعبْدر هر ي َذلرَك  َوَجْدَت  َتهُ َسَقیْ  لَوْ  إرنََّك  َأَما َتْسقر نْدر  1«.عر

فرماید: ای فرزند آدم، بیامرشدم و مرا عیادت خداوند بزرگ و با عظمت در روز قیامت می»

ُه تو ُردم درحالیدهد: پروردگارا، چگونه من از تو عیادت مینكردی. )بنده( پاسخ می

مریض است و عیادتش ی من فرماید: مگر ندانستی ُه فالن بندهانی؟ مییپروردگار عامل

یافتی؟ ای فرزند آدم، از رفتی، مرا نزد او میدانستی ُه اگر به عیادتش مینكردی؟ مگر نمی

دادم گوید: پروردگارا، من چگونه به تو طعام میمی ؛تو طعام خواستم و به من طعام ندادی

ی من از تو دانی ُه فالن بندهفرماید: مگر نمیُه تو پروردگار عاملیانی؟ میدرحالی

-را نزد من میدادی، پاداش آندرخواست طعام ُرد و به او ندادی و اگر او را طعام می

گوید: پروردگارا، چگونه می ؛یافتی؟ ای فرزند آدم، از تو آب خواستم و به من آب ندادی

ی من از تو آب فرماید: فالن بندهمیُه تو پروردگار عاملیانی؟ دادم درحالیبه تو آب می

را نزد من نمودی، پاداش آندانستی اگر او را سرياب میواست و به او ندادی، مگر نمیخ

 «یافتی؟می

بنابراین اگر ُسی چننی برداشت ُند ُه این حدیث خمالف داللت عقل است، چرا ُه 

 باشد و بیانگر جریان داشتن صفات خملوقنی ومقتضای آن حلول حوادث در ذات اَلی می

ی و گرسنگی و تشنگی و ... در ذات اَلی است و گامن برد ُه ظاهر ربیامد احوال آهنا مانن
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ُه حق آن حدیث بیانگر این مطلب است، در حقیقت معنای حدیث را نفهمیده و چنان

را زیرا ُسی ُه این حدیث را بیان نموده، آن .تفكر نكرده است است در حدیث تدبر و

-ای را باقی نمییان نموده ُه جای هیچ شبههتفسري ُرده و چنان مراد و منظور خود را ب

شود و خورد و بیامر میو میشود گذارد و در آن بیان نموده ُه این بنده است ُه گرسنه می

شود و نه روند و هرگز اهلل متعال بیامر نشده و عیادت نمیعیادت ُنندگان به عیادتش می

 1«.شود و نه نوشاندهخورانده می

چون تعارض بنی دلیل نقلی و عقلی واقع شود، یكی از سه احتامل مقصود این است ُه 

 زیر وجود دارد:

یكی از دالیل قطعی و دیگری ظنی است ُه در این صورت مقدم داشتن و ترجیح  -1

دلیل قطعی چه نقلی باشد یا عقلی، واجب است. اما اگر هر دو ظنی باشند، ترجیح دلیلی 

 د یا عقلی؛باشد چه نقلی باشُه راجح است واجب می

یكی از دو دلیل فاسد است. در این صورت ترجیح دلیل صحیح بر فاسد واجب  -2

 است چه دلیل نقلی باشد یا عقلی؛

یكی از دالیل ِصیح باشد و دیگری چننی نباشد؛ در این صورت ترجیح دلیلی ُه  -3

ر باشد. اما باید در نظداللت آن ِصیح است بر دلیلی ُه داللت آن پنهان است، واجب می

ُه نزد ماند درحالیها از چشم برخی از مردم پنهان میداشت ُه گاهی برخی از داللت

                                                           
1
؛ مشكل احلدیث وبیانه، ابوبكر حممد بن 1/150نگا: درء التعارض العقل والنقل:  - 

 45، 44حسن بن فورک، ص: 
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باشند ُه در این صورت فی نفس االمر تعارضی وجود برخی دیگر واضح و آشكار می

 ندارد.

و با یكدیگر در  –چه از نظر سند و چه از نگاه متن  –اما اینكه دو دلیل قطعی باشند 

امكان ندارد چه این دو دلیل نقلی باشند یا عقلی؛ یا اینكه یكی نقلی و تعارض باشند، هرگز 

 دیگری عقلی باشد.

 گوید: می 1«نونیة»ابن قیم در 

 والعقـل حتـی لیـس یلتقیـان فاذا تعارض نص لفظ وارد

 الرائی صحیحا وهو ذو بطالن بالعقـل امـا فاسـد ویظنـه

 قالـه املعصــوم بالبـرهــانما  او ان ذلک النص لیس بثابت        

اگر نص وارد شده با عقل در تعارض قرار گريد، چنانكه قابل مجع نباشند، یا عقل »

ُه باطل بودن آن هویدا است. یا اینكه فاسد است و تصور صحیح بودن آن است درحالی

 « را بیان نكرده است.آن نص ثابت نیست و هرگز معصوم آن

 خالصه مطلب: 

اهل سنت و مجاعت جایگاه شایسته و مناسب خود را دارد و امری میانه بنی دو عقل نزد 

 جانب افراط و تفریط است.

داند ُه مستقل از رشع عمل جانب افراط: دیدگاهی ُه عقل را اصلی ُلی و ابتدایی می

 ُند و نیازی به آن ندارد. می

                                                           
1
 114جمموع القصائد املفیدة، ص:  - 
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نكوهش نموده و از آن  راجانب تفریط: دیدگاهی ُه به ُلی از عقل روی گردانده و آن

 گريد.ُند و به طور مطلق از دیدگاه عقلی خرده میعیبجویی می

 گوید: می –ُه مهان دیدگاه اهل سنت است  –اما دیدگاه میانه و وسط در این میان 

عقل در شناخت علوم خمتلف رشط است و ُامل و درستی اعامل بدان وابسته است  -1

رشط است. بنابراین امور انجام شده با  ،در تكلیفاین اساس است ُه سالمت عقل  و بر

ی وجود عدم عقل ناقص است و اقوال خمالف با عقل باطل است و تدبر در قرآن به وسیله

ُرونَ  َأَفالَ »فرماید: باشد. خداوند متعال میعقل می انَ  َوَلوْ  اْلُقْرآنَ  َیَتَدبَّ نْ  َُ ندر  مر  اهللر  َغرْير  عر

ثررياً  اْختراَلفاً  فریهر  َلَوَجُدواْ   اهلل غري سوی از اگر ُه اندیشند؟نمی قرآن در آیا» (82)نساء: « َُ

ت خداوند بر حجبنابراین این عقل است ُه  «.یافتندمی آن در بسیار اختالف قطعاً  بود،

   1.ُندخملوقاتش را درک می

 عقل به خودی خود مستقل نیست بلكه نیازمند رشع است. -2

 دهد.رشع است در هر آنچه بدان خرب میی عقل تصدیق ُننده -3

 2.ُندهنا تشویق میه آُند و آهنا را بیان نموده و بداللت می یرشع نیز بر دالیل عقل -4

 

 

 

                                                           
1
 339 ، 3/338 ؛ جمموع الفتاوی:1/147نگا: درء تعارض العقل و النقل:  - 

2
؛ معامل اصول 497- 2/460؛ الصواعق املرسلة: 29  ، 2/28 نگا: درء التعارض: - 

 ، به صورت خمترص.الفقه، جیزانی
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 مبحث پنجم: جمع بین نصوص در یک مساله

پژوهشگر به مجع بنی نصوص در یک مساله نیاز دارد، یكسان است این مساله از مجله 

بنی یباشد به ویژه زمانی ُه تعارض آشكار مسائل احكام می مسائل اعتقادی باشد یا از

 ندالیل وجود داشته باشد چرا ُه مجع نصوص در یک مساله تصویری ُامل از حكم )آ

دهد از این جهت ُه نصوص با یكدیگر تناقض ندارند بلكه یكدیگر را مساله( نشان می

 ُنند.محایت می

  ندارد:تعارض حقیقی بین دالیل شرعی وجود 

ای ُه اقتضای هریک از آهنا عدم گونهدلیل رشعی به وعبارت است از تقابل د تعارض:

 نباشد. كنای ُه مجع بنی آهنا ِمگونهاقتضای دیگری است چه به صورت جزئی یا ُلی، به

ُه میان  یالزم است بدانیم دالیل رشعی هرگز با هم تعارض ندارند، اما تعارض

حقیقت در نفس ررسد، تعارض ظاهری است ُه در جمتهد مینصوص ُتاب و سنت به نظ

 وجود ندارد. یتعارض احقیقت امافهم او شكل گرفته است  جمتهد و

نگاه جمتهد و به دلیل عدم توانایی الزم وی برای مجع بنی  ر)به عبارت دیگر این تعارض د

)قرآن و باشد نه اینكه حقیقتا تعارض میان نصوص وحی ای خاص مینصوص در مساله

وجود دارد. بلكه مهنی مساله نزد جمتهد دیگری ُامال قابل  ،سنت( ُه مصدر آن واحد است

 در آن مساله وجود ندارد.(وارد شده او بنی نصوص  هدر نگا یمجع است و هیچ تعارض

یع رشچنانكه دو دلیل متعارض از شارع ت ،اما اینكه این تعارض واقعی و حقیقی باشد

شده باشد ُه اقتضای هریک نقیض اقتضای دیگری است و هیچ نسخی بنی آهنا صورت 

نگرفته باشد و به هیچ عنوان بنی آهنا مجع صورت نگريد، چننی امری حمال است بلكه چننی 
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امری سفاهت و ُم خردی و عیب و نقص است ُه حتی انسان عاقل از آن پاک و منزه 

 ک و منزه است خداوند متعال از این تناقض گویی.(است چه رسد به شارع حكیم. )پا

 اما دالیل عدم تعارض نصوص:

 :یالف( دالیل قرآن

ُرونَ  َأَفاَل »خداوند متعال می فرماید :  -1 انَ  َوَلوْ  اْلُقْرآنَ  َیتََدبَّ نْ  َُ نْدر  مر  فریهر  َلَوَجُدوا اهللَّر َغرْير  عر

ثررًيا اْختراَلًفا  قطعاً  بود، اهلل غري سوی از اگر ُه اندیشند؟نمی قرآن در آیا» (82)نساء: « َُ

 «.یافتندمی آن در بسیار اختالف

یعنی ای پیامرب، آنچه از تنزیل نزد آهنا آوردی، از »گوید: می اهللرمحهاین جریر طربی 

باشد و دلیل آن نظم و ترتیب و انسجام معانی و هبم پیوستگی سوی پروردگارشان می

های خمتلف آن های آن با تصدیق یكدیگر و گواهی بخشتایید بخشاحكام آن و مهچننی 

باشد. اما اگر این قرآن از جانب غرياهلل بود، حتام احكام های دیگر مینسبت به حتقیق بخش

-های آن از فساد یکمعانی آن با یكدیگر در تناقض بود و بخش ومنسجم ناآن پراُنده و 

  1«.داشتنددیگر پرده بر می

َا»فرماید: خداوند متعال می -2 ینَ  َأُّيُّ ُسوَل  َوَأطریُعوا اهللََّ  َأطریُعوا آَمنُوا الَّذر  اأْلَْمرر  َوُأوِلر  الرَّ

نُْكمْ  ء   فر  َتنَاَزْعُتمْ  َفإرنْ  مر وهُ  ََشْ ُسولر  اهللَّر إرََّل  َفُردُّ نْتُمْ  إرنْ  َوالرَّ نُونَ  ُُ رر  َواْلَیْومر  براهللَّر ُتْؤمر  َذلرَك  اآْلخر

یاًل  َوَأْحَسنُ  رْي  َخ  از  و ُنید از اهلل اطاعت! ایدآورده ایامن ُهُسانی ای» (59)نساء: « َتْأور

 ُردید، اختالف چیزی در اگر و را )نیز اطاعت ُنید( امرتان صاحبان و ُنید پیامرب اطاعت
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 خوش و هبرت این دارید، ایامن قیامت روز و اهلل به اگر بازگردانید؛ پیامرب و اهلل به راآن

 «.است ترفرجام

و برون رفت از  ناین آیه به ِصاحت راه حل پایان یافت»گوید: اهلل میامام شاطبی رمحه

و اختالفی  زعبیانگر این مطلب است ُه تنا و ُنداختالف را مراجعه به رشیعت عنوان می

رشیعت اند، به مراجعه به ُسانی را ُه با هم اختالف ُرده وندر رشیعت وجود ندارد. چ

شود مگر و اختالف برطرف نمی ؛خواند و دلیل این مراجعه جز رفع اختالف نیستفرا می

، وجود داشتدر رشیعت اقتضای اختالف  ،اما اگر بر فرض مثال ؛با مراجعه به یک چیز

  1.«دیگر مراجعه به آن رفع اختالف را در بر نداشت و چننی ادعایی باطل است

 ب( سنت نبوی:

من و برادرم در »گوید: ُند ُه میاز پدرش از جدش روایت می بن شعیب عمرو

من و برادرم در این جملس  ؛تر بودنشسته بودیم ُه از شرتهای رسخ مو برایم حمبوب یجملس

های از دروازه یبر یك ُه پريمردانی از اصحاب رسول اهلل درحالیحارض شدیم 

ای آهنا فاصله بیندازیم، پس در گوشه بنی )جملس( نشسته بودند، پس ناپسند شمردیم ُه

ای از قرآن ذُر شد. سپس چنان در مورد آن به جدال و بحث پرداختند ُه نشستیم ُه آیه

ُه چهره ی مبارُش در نتیجه رسول خدا با عصبانیت و درحالی ؛شان باال گرفتصدای

، َیا َمْهاًل »شده بود خارج شده و به سوی آهنا خاک پاشیده و فرمود:  دگرگون َذا َقْومر َ  هبر

نْ  اأْلَُممُ  ُأْهلرَكتر  مْ  َقْبلرُكْم، مر ْم، َعَل  براْختراَلفرهر رمُ  َأْنبرَیائرهر هبر ، َبْعَضَها اْلُكُتَب  َورَضْ  اْلُقْرآنَ  إرنَّ  بربَْعض 

 ْ ْل  مَل ُب  َینْزر ُق  َبْل  َبْعًضا، َبْعُضهُ  ُیَكذِّ نُْه، َعَرْفُتمْ  َفاَم  َبْعًضا، َبْعُضهُ  ُیَصدِّ ، َفاْعَمُلوا مر ْلُتمْ  َوَما برهر  َجهر

                                                           

 310-2/309 :؛ االعتصام4/119 :املوافقات - 1
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نُْه، وهُ  مر های پیش از شام هالک و با چننی رفتاری بود ُه امت ؛آرام باشید»«: َعاملررهر  إرََّل  َفُردُّ

شان و رد ُردن بخشی از ُتاب با نابود شدند، به سبب اختالف ُردن در مورد پیامربان

-از آن بخش دیگر را تكذیب ُند بلكه بخشقرآن چننی نازل شده ُه بخشی  ؛بخش دیگر

ید، بدان عمل ُنید و آنچه نستُنند. پس آنچه از قرآن داهای خمتلف آن یكدیگر را تفسري می

داند، بازگردانید و به او را به ُسی ُه میفهمیدید و ندانستید، توضیح و تفسري آننرا 

 1«.بسپارید

د و رفتار صحابه ناراحت شدند، رسول خدا به خاطر عملكر :ه داللت این حدیثجو

دیدند و بخشی را با بخشی دیگر در تعارض با یكدیگر میخمالف  رارشعی چرا ُه دالیل 

 ،، پس رسول خدا بیان فرمود ُه چننی عملكرد و رفتاری در تعامل با نصوصمتصور بودند

ُنند و باید های خمتلف قرآن یكدیگر را تصدیق میباشد. و بخشراه هالُت و نابودی می

 استدالل شود. داناینچننی و با این نگاه فهمیده شده و ب

 ج( امجاع:

  2نظر و امجاع دارد.دالیل قطعی اتفاق میانبر عدم جواز تعارض اسالمی امت  -1 

رسول خدا  ثابت شدههر دو خربی ُه در مورد »گوید: اهلل میابوبكر باقالنی رمحه -2

آهنا صحیح نیست هرچند ظاهرًا  میانتصور وجود تعارض  ،جهآهنا را بیان نموده، به هیچ و

با یكدیگر در تعارض باشند. چرا ُه معنای تعارض بنی دو خرب یا وجود آن در قرآن در باب 

                                                           

را صحیح ی طحاوی آنلبانی در تعلیقش بر عقیدآ؛ شیخ 6702 : 6/243 :مسند امحد - 1

 .داندمی

 274: ارشاد الفحول، شوُانی ؛448 :جمد الدین ابن تیمیهة، املسود - 2
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ست ُه موجب یكی از آهنا با موجب دیگری منافات دارد و این مساله اامر و هنی و... این 

ُند یكی از این یا اینكه اجیاب می ؛ُندطل میبا ،اباجت و منع هنی و تكلیف را چون امر و

رسول به امجاع ُه اگر دو خرب باشند. درحالی ،دو خرب صادق و دیگری ُذب و دروغ باشد

ت و هر آنكه نبوت را ثابت مباشد و از چننی امری به اتفاق اخدا از این امر پاک و منزه می

  1«.داند، معصوم استمی

 :د( داللت عقل بر این قاعده

باشد. ناتوانی از اقامه دیدگاه تعارض دالیل به خودی خود اثبات ناتوانی و جهل می -1

ُه واجب است خداوند متعال را  ؛دالیل خالی از تعارض و جهل نسبت به عواقب امور

  2.هم عقال و هم رشعًا از این امور پاک و منزه بدانیم

بردارد، بنابراین اگر در آن چیزی باشد رشیعت نازل شده تا اختالف را از میان مردم  -2

-نزول آن جز فتنه نخواهد بود درحالی -مثال تعارض دالیل آن -ی اختالف باشداُه مقتض

داند، چننی ها را مینسبت به انسانوی ُه هیچ عاقلی ُه حكمت خداوند متعال و رمحت 

 .گویدنمی

و منسوخ  1علم به ناسخاز دیدگاه تعارض میان دالیل رشعی به خودی خود ابطال  -3

صحیح خواهد بود،  (ناسخ و منسوخ) آید. بلكه در اینصورت عمل به هر دوی آهناالزم می

 2.ُه به امجاع عمل به ناسخ و منسوخ هر دو با هم باطل استدرحالی

                                                           

 2/395 :ُالم ابوحامد غزالی در املستصفی :اگ؛ ن433: خطیب بغدادیة، الكفای - 1

االنوار فی اصول الفقه، ابن ؛ رشح 3/2 :التقریر و التحبري ؛ 3/76 :نگا: ُشف االرسار -2

  226 :، صمالک
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دیدگاه وجود تعارض میان دالیل رشعی بیانگر عدم ترجیح بنی دالیلی است ُه به  -4

باشد. و چننی دیدگاهی ها میض دارند و این برخالف دیدگاه اصولیظاهر با یكدیگر تعار

داند. ُه مهه این امور باطل و فاسد ترجیح صحیح می عمل به یكی از دو دلیل را بدون دلیلر 

 3.است

قائل بودن به وقوع تعارض میان دالیل رشعی، از چهار احتامل خارج نیست ُه  -5

  4باشند:میمهگی آهنا باطل 

؛ ُه امرالف( عمل ُردن به هر دو دلیل: یكسان است این دو دلیل دو خرب باشند یا دو 

آید ُه امری باطل است. چرا ُه تكلیف بیش از در این صورت اجتامع نقیضنی بوجود می

 توان است.

                                                                                                                                                    

دیگری ُه پس از آن نسخ عبارت است از برداشته شدن حكم رشعی با خطاب رشعی  -1

؛ معامل اصول الفقه، 66 :یقیطالشن ة؛ مذُر1/80 :ا: الفقیه و املتفقهگوارد شده باشد. ن

  254 :جیزانی، ص

 121-4/120: املوافقات :اگن - 2

 4/122: املوافقاتنگا:  - 3

؛ حاشیه النبائی 3/200؛ اهباج رشح املنهاج، سبكی: 122-4/121نگا: املوافقات:  - 4

نهاج االصول، عبدالرحیم بن حسن ؛ هنایه السول فی رشح م2/358 :علی اجلالل املحلی

 2/379، قریر و التحبري؛ املستصفی، غزالی، در حاشیه الت169-3/1/16نوی شافعی: سا

 ؛از آنو پس 



 174  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

ماند و از آن ب( ترک هر دو دلیل: در اینصورت مساله مورد نظر بدون حكم باقی می

ه شارع حكیم آن دو دلیل را بیهوده و لغو بیان نموده است. بطالن این د ُآیمیچننی بر 

 تصور نیز واضح و آشكار است.

چننی عملی داوری و ترجیح بدون ؛ ج( عمل به یكی از دو دلیل به طور معنی و مشخص

 باشد.سبب ترجیح و سخن گفتن در دین بر مبنای شهوت و هوی و هوس می

و این مستلزم  ؛عنی ُردن آن و بر مبنای اختیارمی( عمل ُردن به یكی از دو دلیل بدون 

ُه هریک از آهنا اقتضای نقض باشد. درحالیترک هریک از دو دلیل می جواز انجام و

 است.باشد ُه امری ِمنوع دیگری را دارد. و در این دیدگاه ترجیح اباحت بر حرمت می

 اعده:و( داللت فطرت بر این ق

 ناپسندخداوند متعال در فطرت و رسشت انسان، نفرت از تناقض و اضطراب و 

خداوند متعال به علم و حكمت و قدرت و  انسان،را هنادینه است. و در فطرت شمردن آن

دهد اراده توصیف شده است. اما تناقض و اضطراب در آنچه خداوند متعال از آن خرب می

شارع حكیم چیزی جز آنچه بر ُامل قدرت و علم و ز ابراین ابا این صفات منافات دارد، بن

 شود.ُند، صادر نمیاش داللت میحكمت و اراده

 شواهدی از اقوال علام:د( 

ُه احكام اهلل و سپس احكام رسولش،  تباید دانس»گوید: اهلل میامام شافعی رمحه -1

  1«.ُنندبه یک چیز امر میگر اختالفی ندارند و هر دوی آهنا یبا یكد

                                                           

 173ة: الرسال - 1



 175  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

با اسناد ُه دو حدیث حتی »گوید: اهلل میرمحه هیمزخ نابوبكر حممد بن اسحاق ب -2

شناسم. هرُس روایت شده باشند و با هم در تضاد باشند، نمی صحیح از رسول اهلل 

   1«.، باید با آن دو روایت بیاید تا بنی آهنا مجع ُنمُندتضادی را تصور میچننی 

بر ُسی ُه در رشیعت اسالم  ،با توجه به این مقدمه»گوید: اهلل میامام شاطبی رمحه

با چشم ُامل به رشیعت نگاه  -1ُند، رعایت دو نكته الزم است: اجتهاد و اظهار نظر می

یقنی داشته باشد ُه میان  -2و رشیعت را در متام امور معترب بداند.  ؛ُند نه با چشم نقصان

وجود ندارد بلكه مهگی از  یبوی هیچگونه تضاد و تعارضآیات قرآن و نیز میان احادیث ن

اختالفی  ارسانند. پس هرگاه در نظر ُسی ظاهرباشند و یک مفهوم را مییک رسچشمه می

میان آیات قرآن یا میان احادیث نبوی یا میان آیات و احادیث پیامرب با یكدیگر مشاهده 

. چون خداوند متعال گواهی داده وی واجب است ُه به عدم اختالف معتقد باشد شود، بر

ی اختالف و تعارض میان آیات یا ُه در قرآن اختالفی وجود ندارد. و در هنگام مشاهده

ُه به شدت نیازمند  تلقی ُنددر مقام ُسی خود را باید دست نگه داشته و  ،احادیث

عرتاض باشد یا اینكه در برابر آن تسلیم باشد و امی نصوصی مجع میان پرسش از شیوه

  2«.نكند

حدیث صحیح و ِصیح باشد ُه از هر جهت  واما اینكه د»گوید: امام ابن قیم می -3

و به خدا پناه  ؛با هم در تناقض باشند و هیچیک ناسخ دیگری نباشد، هرگز وجود ندارد

ُسی ُه از میان  ،بریم از اینكه چننی تناقضی در ُالم صادق املصدوق وجود داشته باشدمی

                                                           

 143 :مقدمه ابن صالح ؛433-432 :خطیب بغدادیة، الكفای - 1

 2/311 :االعتصام - 2
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در فهمیدن و شناخت نمودن اما مشكل در ُوتاهی  آید...جز حق بريون نمیدو لب او 

باشد یا اینكه دلیل چننی تصوری ُوتاهی در فهم مراد منقول و متییز صحیح و معلول آن می

باشد. یا اینكه دلیل آن هر دوی اینها رسول خدا و محل ُالم او بر غري معنای مورد نظر او می

 1«.شودمی)در تصور( ُه انسان دچار اختالف و فساد  باشد. و از اینجاستمی

 گوید:می نونیه اهلل درو ابن قیم رمحه

 بعضًا فسل عنها علیم زمانر  و نصوصه لیست تعارض بعضها

 االفهام و االذهانر  فةن آـم ذاـها فـمن ـاارضـتعظننـت واذا 

 2ه املبعوث بالقرآنر ـا قالـم او ان یكون البعض لیس بثابت

نصوص با یكدیگر در تعارض نیست. )چون عدم تعارض را ندانستی( از دانای زمان »

، دلیل آن آفت افهام و اذهان است. یا اینكه بعضی یسوال ُن و چون تعارض احساس ُرد

 «است. بیان نكردهاز آن دالیل ثابت نیست و ُسی ُه با قرآن مبعوث شده آهنا را 

 اسباب وقوع تعارض ظاهری بین نصوص:

یادآوری آن ُه  اینكتهباشد، بنی دالیل رشعی نمی یس از اینكه روشن شد تعارضپ

را  اباشد ُه اهل علم آهنرسد، ذُر اسباب این تعارض ظاهری میرضوری به نظر می

 :ُه عبارتند ازاند برشمرده

و  3باشد مانند: عمومقرآن و نصوص سنت میآیات قواعد و ضوابطی ُه بنی  -1 

                                                           

 150، 4/149 :زاداملعاد - 1

 1144 ة:الناجی ةفی االنتصار للفرق ةالشافی ةالكافی - 2

 إرنَّ »گريد بدون حرص مانند: لفظی ُه متام افرادش را در بر می: عبارت است از العام - 3
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 و ... 4و استناء 3دو تقیی 2اطالقو  1ختصیص

                                                                                                                                                    

ي اأْلَْبَرارَ  ]ُلمه «. هستند( هبشت های)نعمت در نیكان مسلامً »( 13)انفطار: « َنعریم   َلفر

 ةمذُرگريد.[ در این آیه متام افرادش و به عبارتی متام نیكوُاران را در بر می« االبرار»

 اهلل.من علم االصول، ابن عثیمنی رمحه ؛ االصول203 :الشنقیطی

لیلی ُه بر این ت از حمدود ُردن عام به بعضی از افرادش به داخلاص: عبارت اس - 1

 427 :، صةمعامل اصول الفقه عند اهل السن :ُند. نگاحمدودیت داللت می

لت ُند. چنانكه خداوند متعال بدون قید بر حقیقتی دال هست از آنچاملطلق: عبارت ا - 2

یرُ »فرماید: می نْ  َرَقَبة   َفَتْحرر ا َأنْ  َقْبلر  مر  جنسی آمیزش از پیش باید پس» (3)جمادله: « َیتاََمسَّ

به صورت مطلق به ُار رفته است.[ « رقبه»]در این آیه ُلمه ؛ «ُنند آزاد را برده باهم

 .51 :االصول من علم االصول، ابن عثیمنی، ص

 ُند. چنانكه خداوند متعالظی ُه بر حقیقتی با قید داللت میاملقید: عبارت است از لف - 3

یرُ »فرماید: می رر نَة   َرَقَبة   َوحَتْ ]در این آیه ُلمه «. ُند آزاد را مؤمن برده یک»( 92)نساء: « ُمْؤمر

 ؛442 :، صةاصول الفقه عند اهل السننگا: معامل برده، با قید مومن بودن ذُر شده است.[ 

یكی از یا  «الا»ردن برخی از افراد عام با حرف : عبارت است از خارج ُاالستثناء - 4

ْنَسانَ  إرنَّ  * َواْلَعرْصر »فرماید: چنانكه خداوند متعال می ؛اخوات آن ي اْْلر ینَ  إرالَّ  * ُخرْس   َلفر  الَّذر

ُلوا آَمنُوا اتر  َوَعمر احلرَ قِّ  َوَتَواَصْوا الصَّ رْبر  َوَتَواَصْوا براحْلَ . عرص به سوگند( »3-1)عرص: « برالصَّ

 انجام شایسته ُارهای و اندآورده ایامن ُهُسانی مگر. است زیان( و خرسان) در انسان ُه

]در این « .اندُرده سفارش صرب به را یكدیگر و نموده سفارش حق به را یكدیگر و اندداده

االصول من علم االصول، اند.[ ها، مومنان از زیان و خرسان استثنا شدهسوره از میان انسان
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جهل نسبت به وسعت زبان عربی: خداوند متعال قرآن را به زبان عربی نازل ُرد  -2

وسنت نیز در قالب زبان عربی وارد شده است، بنابراین اگر ُسی نسبت به آن جاهل و 

  1.ناآگاه باشد، در علم به ُتاب وسنت دچار مشكل خواهد داشت

از احادیث توسط زنادقه ُه با معانی صحیح ُتاب و سنت در  ل برخیعوضع و ج -3

 باشند.تعارض می

-دهد. چنانكه حدیثی را بر وجهی روایت میومهی ُه گاهی از برخی ثقات رخ می 4 -

و »گوید: اهلل میُه چننی نیست. ابن قیم رمحهد صحیح است درحالیبرُند ُه گامن می

باشد از دو حالت خارج نیست: یا یكی از دو  چون میان دو حدیث تعارض وجود داشته

یان در مورد آن دچار اشتباه واز احادیث و ُالم رسول خدا نیست و برخی از را ،حدیث

چرا ُه فرد  ؛اندبوده «ثبت ة،ثق»در اصطالح حمدثنی و ا اینكه ثقه و مورد اطمینان باند شده

  2«.شود...ثقه هم دچار اشتباه می

 روایت بهرا ُند و راوی دیگر آنروایان، حدیث را با لفظ روایت میگاهی یكی از  -5

بر حدیث را  راوی دیگرُند و را به صورت خمترص روایت میُند و دیگری آنمعنا می

پس چون تعارض را بداند،  ؛ُندحسب آنچه از ُالم رسول خدا درک نموده، روایت می

 خالف منتفی خواهد شد.

                                                                                                                                                    

 45 :ابن عثیمنی، ص

 و پس از آن 53 :شافعی، ص، ةالرسال :نگا - 1

 197 :املدخل الی مذهب االمام امحد، ص :نگا ؛4/149 :زاداملعاد - 2



 179  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

تطبیق ُالم شارع با اصطالحاتی ُه علامی اصول و فقها »گوید: یاهلل مابن قیم رمحه -6

هریک از این علام در خطاب و تصانیف خود  ؛اندب و... اجیاد ُردهلوال قحو دانایان به ا

پس ُسی ُه این اصطالحات اجیاد شده را گردآورده و  ؛انداصطالحاتی را به وجود آورده

را شنود آنشناسد، چون ُالم شارع را میرا نمیمعانی آهنا بر قلبش سبقت بسته و جز آن

ی را از خطاب شارع برداشت مفه ،ُند و اینگونه و به این دلیلاصطالحات محل میاین بر 

 1.«ُند ُه مراد و منظور ُالم او نیستمی

  2؛جهل نسبت به شناخت ناسخ و منسوخ -7

 های ترجیح:روش

اشتن بین امور مختلف جمع بین امور شبیه به هم و تفاوت گذ الف(

 واجب است.

-شود؛ هر چیزی حكم نظري و مانند خود را میچننی است ُه احكام رشیعت اقامه می

گردد. مجع بنی امور خمتلف ظلم است. چنانكه خداوند می نفی گريد و حكم خمالف آن از آن

نیَ »فرماید: متعال می مر امْلُْجرر َُ نَی  ُكُمونَ  * َأَفنَْجَعُل املُْْسلرمر ْیَف حَتْ َُ  (36-35)قلم: « َما َلُكْم 

 است، شده چه را شام! دهیم؟می قرار( گناهكاران و) جمرمان مهچون را مسلامنان ما آیا»

  «!ُنید؟می داوری چگونه

و مهچننی تفاوت قاتل شدن بنی امور شبیه به هم نیز ظلم است چنانكه رسول خدا به 

 إرنَّاَم »گری زن حمزونی آمده بود ُه دزدی ُرده بود، فرمود: اسامه ُه برای شفاعت و میانجی

ینَ  َأْهَلَك  ُمْ  َقبَْلُكْم، الَّذر اُنوا َأهنَّ َق  إرَذا َُ مُ  رَسَ یُف  فریهر ر وُه، الرشَّ ُُ َق  َوإرَذا َتَر مُ  رَسَ عریُف  فریهر  الضَّ

                                                           

 272،  2/271 ة:السعاد دارمفتاح  - 1

 215،  214 :ص ،ةالرسال :نگا - 2
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بود ُرد؛ چون در بنی آنان پیش از شام را نا چننی رفتاری بود ُه ُسانر » 1:«احَلدَّ  َعَلْیهر  َأَقاُموا

ضعیف و در بنی آهنا ُردند، اما اگر ُرد، او را رها میفردی صاحب جاه و مقام دزدی می

او جاری  رُرد، حد دزدی را بناتوانی )ُه هیچ حامی و جاه و مقامی نداشت( دزدی می

 .«ُردندمی

 باشد. مثال: تردیدی نیست ضد این قاعده، خود یک از اسباب انحراف می

 عدم مجع بنی امور شبیه به هم:  -1

نُوَن برَبْعضر الْكرَتابر َوَتْكُفُروَن »باشد: ُّيود می ذمُالم خداوند در  ،مثال این مورد َفُتْؤمر

 بخشی به و آوریدمی ایامن( آسامنی) ُتاب( دستورات) از بخشی به آیا( »85)بقره:  «برَبْعض  

  «!شوید؟می ُافر

شان ها و اخراج خود از رسزمنیر ورزیدند و حكم تورات در رخیتن خونچرا ُه آهنا ُف

رها ُرده و به دست فراموشی سپردند اما به هنگام تبادل اسريان به حكم تورات ایامن آورده 

ُه متام احكام تورات را در حق خود اقامه  ُه بر آهنا واجب بودو بدان عمل ُردند درحالی

  2داشته باشند.نسبت به نصوص آن نند نه اینكه رفتاری گزینشی نموده و به مهه آهنا عمل ُ

 عدم تفاوت بنی امور خمتلف:  -2

؛ باشدمی ُّيود از سوی ناتوانقیاس خداوند متعال بر خملوق ضعیف و  ،مثال این مورد

« َمْغُلولَة   اهللَّر َیُد »چنانكه خداوند متعال را با صفات خملوقات توصیف نمودند و گفتند: 

ري  َوَنْحُن َأْغنرَیاء»و گفتند: «. است بسته اهلل دست»( 64)مائده: 
)آل عمران: « إرنَّ اهللَ َفقر

                                                           
1
 1430:یذ، بخاری، مسلم و اصحاب سنن و ترممسند امحد - 

 174، 1/173 :تفسري ابن ُثري؛ 144، 4/134 :وائد االلتزام بالقاعدة، ابن قیمف - 2
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 پرس عزیر» (30)توبه: « ُعَزْیر  اْبُن اهللر»و گفتند: «. !نیازیم بی ما و است فقري خدا»( 181

 ؛«است اهلل

ُردند ُه از صفات زن و فرزند برای خداوند ثابت می ات در واقعبا این توصیف 

یُح اْبُن اهللر »گفتند: خملوقات است و در این مورد نصاری نیز با آنان مهراه بودند و می « امْلَسر

. بنابراین ُّيود و نصاری میان صفات خالق و صفات «است اهلل پرس مسیح( »30)توبه: 

 خملوق تفاوتی قائل نبودند.

است. و هریک از اهل بدعت در میان بنابراین تفاوت قائل شدن بنی امور خمتلف واجب 

در این ه یا بنی دو امر خمتلف مجع ُند، تمسلامنان ُه بنی دو امر شبیه به هم جدایی انداخ

باشد و بلكه ُّيود و نصاری در این زمینه امام و پیشوا و سلف ُّيود و نصاری می زمینه شبیه

 باشند.وی می

ُه برخی از صفات را نفی ُردند  ی ُردند، چه آنانیفو ُسانی ُه صفات اَلی را ن

ی صفات اَلی را نفی ُردند )مهچون جهمیه( )مانند اشاعره و ماتریدیه( و چه آنانی ُه مهه

و چه آنانی ُه تنها صفات و نه اسامء را نفی ُردند )مانند معتزله( و چه ُسانی ُه اسامء و 

هنا بنی امور شبیه به مهگی آدرحقیقت  ،صفات را به طور ُلی نفی ُردند )مهچون جهمیه(

هم تفاوت قائل شدند چرا ُه اعتقاد و باور در مورد برخی از صفات چه نفی و چه اثبات 

باشد. و نیز اعتقاد و باور در مورد صفات آهنا مانند اعتقاد و باور در مورد دیگر صفات می

د اسامء و باشد و مهچننی اعتقاد و باور در مورمهچون اعتقاد و باور در مورد اسامء می

 1د.باشفرعی از اعتقاد و باور در مورد ذات اَلی می ،صفات

                                                           
1
 و پس از آن 21 :التدمريیة، ص  الرسالة ا: نگ - 
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اند، چرا ُه آهنا معتقد به تعطیل مهچننی آهنا بنی امور خمتلف و متفاوت نیز مجع ُرده

شان مطرح شد. و بر این اساس ی تشبیه در قلوبشدند مگر پس از اینكه شبههنصفات 

-شبه )ُسی ُه صفات خالق را شبیه خملوق میاست ُه هر معطل )تعطیل ُننده صفات( م

 باشد.داند( می

و ُسانی ُه تقدیر را نفی ُردند نیز از جهتی میان امور شبیه به هم تفاوت قائل شدند. 

ُند و در مقابل اش را ثابت مید ُردند ُه قدرت بنده و ارادهاماعت یچرا ُه به نصوص

ُند، انكار اش را ثابت میرا ُه قدرت خالق و اراده و آفرینش و علم ازلی ینصوص

بنابراین اثبات  ؛ی این نصوص از جانب خداوند متعال آمده استُه مههنمودند. درحالی

اند، چنانكه خملوق را به ی آهنا واجب است. و نیز از جهتی بنی امور خمتلف مجع ُردهمهه

اند. هم در آنچه جایز است و هم در وند را مهچون خملوق دانستهاند و خداخالق قیاس ُرده

آیا ندیدی ُه چون اهل »گوید: آنچه واجب است و هم در آنچه حمال است. ابن قتیبه می

را بر مبنای آرای خود سنجیده قدر )قدریه( در تقدیر اَلی ُه ارسار اوست، تامل ُردند و آن

 ُردند، با مقایسه آنچه در ترُیب خملوق در باب ريهای خود تفسو بر اساس معیار و مالک

شناخت عدالت از خملوق بر خملوق قرار داده شده، نفس خود را قاضی و داور میان اهلل و 

اش را نكردند و آهنا را ُه اراده دانستندبنده قرار دادند. و اینگونه بندگان را فاعل اموری 

اند. و گویا ُه امجاع مردم بر این مهم را ن نكردهتوانای بر انجام اموری قرار دادند ُه قصد آ

 1باشد.شود و آنچه خداوند نخواهد، نمیاند ُه آنچه خداوند بخواهد مینشنیده

                                                           
1
 12/13 :اختالف اللفظ، ص - 
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و وعیدیه، خوارج و معتزله میان نصوص وعید و نصوص وعده و بشارت تفاوت قائل 

ر ورزیدند شدند، چنانكه به نصوص وعید ایامن آوردند و به نصوص وعده و بشارت ُف

 گريند.نشات می منبعی نصوص از یک ُه مههدرحالی

و در مقابل مرجئه به نصوص وعده و بشارت ایامن آوردند و به نصوص وعید ُفر 

 ورزیدند.

و روافض میان صحابه تفاوت قائل شدند و اهل بیت را از آهنا جدا ُرده و به دوستی با 

ی اصحاب ُه حمبت و دوستی با مههحالیبا دیگر صحابه روی آوردند، در یآنان و دشمن

و از سوی دیگر بنی رسول خدا و دیگران در ویژگی عصمت مجع نمودند  واجب است.

بنی در این زمینه ُه تفاوت قائل شدن درحالی ؛چنانكه برای ائمه خود عصمت قائل شدند

 ها واجب است.پیامربان و دیگر انسان

 :از اند عبارتندلفت ُردهو از مجله ُسانی ُه با این قاعده خما

ُسانی ُه بنی ُتاب و سنت تفاوت قائل شده و تنها به ُتاب اعتامد ُرده و سنت  -1

 را رها ُردند.

و مهچننی ُسانی ُه بنی احادیث متواتر و خرب واحد تفاوت قائل شدند، چنانكه  -2

امد ُرده در بحث احكام به هر دوی آهنا اعتامد ُردند و در بحث عقاید به نصوص متواتر اعت

برخی از و از احادیث آحاد با تاویل یا تفویض یا تكذیب روی گرداندند. مانند ُسانی ُه 

با این حجت ُه احادیث آحاد هستند، انكار نمودند و اینگونه میان را  یمسائل اعتقاد

بنابراین مهگی آهنا دچار تناقض و  ؛احكام عملی و مسائل اعتقادی تفاوت قائل شدند

ع نموده و بنی امور مجُه بر آهنا واجب است بنی امور شبیه به هم درحالی اضطراب شدند.

 سامل بامنند. خمتلف تفاوت قائل شوند تا از رویه و باوری ُه دارند،
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 از آنها: بخشیب( عدم برش دالیل و استدالل به 

 خود بدعت موافق و موید این روش اهل بدعت است ُه چون بخشی از دلیل رشعی را

هستند،  یضعف علمی و ایامنُه دچار  یرا در بنی مسلامناناد نموده و آنن، بدان استیابندمی

 دهند.ترویج می

آهنا هرگز به یک آیه از ُتاب  »...گوید: اهلل در رد قدریه میحممد بن ُعب قرظی رمحه

ُنند و یا ا میرا رهُنند، بلكه ابتدای آیه را گرفته و انتهای آناهلل به طور ُامل استفاده نمی

ُنند؛ سوگند به ذاتی ُه جانم در دست اوست، ابلیس را رها میآخر آیه را گرفته و پایان آن

ُنند ُه و آهنا گامن می 1دانست چه ُسی او را گمراه نموداز آهنا به خداوند داناتر بود، می

 2.«ُنندخود، خویش را گمراه نموده و هدایت می

در برابر عمر بن عبدالعزیز به  ،باب تقدیر ش دردیدگاه و چون غیالن دمشقی در مورد

رياً این آیه استناد ُرد: ) یعاً َبصر ْبتَلریهر َفَجَعْلنَاُه َسمر ْطَفة  َأْمَشاج  نَّ ن نُّ نَساَن مر ا  * إرنَّا َخَلْقنَا اْْلر إرنَّ

ُفوراً  َُ ا  رًا َوإرمَّ
ا َشاُر بریَل إرمَّ  خمتلطی نطفه از را انسان ما راستی به» (3-2)انسان: « َهَدْینَاُه السَّ

 دادیم نشان او به را راه ما مهانا. دادیم قرار بینا شنوای را او پس آزماییم،می را او آفریدیم،

 «.ناسپاس یا باشد گزارسپاس خواه

اَن »عمر رمحه اهلل به او گفت: پایان سوره را بخوان:  َُ َوَما َتَشاُؤوَن إرالَّ َأن َیَشاَء اهللَُّ إرنَّ اهللََّ 

                                                           
َینَُّهْم »این آیه دارد: شاره به ا - 1 ْم فر األَْرضر َوألُْغور نَنَّ ََلُ ي ألَُزیِّ

« َأمْجَعرنیَ َقاَل َربِّ براَم َأْغَوْیَتنر

 اعامل و معاصی) ،ساختی گمراه مرا ُه این سبب به! پروردگارا: گفت» (39)حجر: 

 «.نامیممی گمراه را آنان مجلگی و آرایممی برایشان زمنی در( را زشت

 222 :یالرشیعة، آجرّ  - 2
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ْم َعَذابًا َألریامً  ترهر َوالظَّاملررنَی َأَعدَّ ََلُ ُل َمن َیَشاُء فر َرمْحَ
 و» (31-30)انسان: « َعلریاًم َحكریاًم * ُیْدخر

 را هرُس. است حكیم دانای اهلل گامنبی بخواهد، اهلل ُهاین مگر دخواهینمی را چیزی شام

 ُرده آماده دردناُی عذاب ستمكاران برای و ُندمی وارد خود رمحت در بخواهد ُه

 «.است

گویم: ُور بودم مرا بینا گویی غیالن؟ غیالن گفت: میسپس عمر به او گفت: چه می

سپس توبه ُرد. اما پس « مرا هدایت ُردی... ُردی، ُر بودم مرا شنواندی و گمراه بودم

از وفات عمر بن عبدالعزیز در عهد هشام بن عبدامللک به مهان دیدگاه پیشنی خود بازگشت 

 1«.ُه اعدام شد

 های رفع تعارض ظاهری:روش

 مجع و سازگاری میان ادله:  -1

برد چرا ُه احتامل  به این معنا ُه جمتهد متام تالش خود را در جهت مجع میان ادله به ُار

یا اینكه رابطه  2دبه ظاهر در تعارض، در دو حالت خمتلف وارد شده باشن رود دو دلیلر آن می

                                                           
1
 228ی: الرشیعة، آجرّ  - 

2
یكدیگر در چون به نظر آید ُه دو دلیل به ظاهر با »گوید: اهلل میرمحهابوبكر باقالنی  - 

ُند، واجب است ُه نفی و مینفی یک از آهنا موجب دیگری را دارند و هرتعارض قرار 

بر این محل شود ُه آن دو دلیل در دو زمان خمتلف یا در مورد دو فرقه خمتلف این مهم اثبات 

وجه به با ت زیرااند. وارد شده تفاوتیژگی میا در مورد دو شخص یا در باب دو صفت و و

ای جز این بالغ وحی، چارهدر بیان رشح و ا خدا رسول  گوییتناقضحمال بودن 

  ُند.این مطلب را از او نقل می 433ص:  خطیب بغدادی در الكفایة، «نیست.
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عامل متام عموم و خصوص در میان آهنا وجود داشته باشد یا رابطه مطلق و مقید؛ چرا ُه ار 

اشد. و این بسزاوارتر از امهال مهه یا بخشی از آهنا می ،دالیل وارد شده در یک مساله

عامل هبرت ار » :«عامل خري من االمهالاالر »باشد و قاعده بیانگر آن است ُه می 1دیدگاه متام فقها

 «باشد.می «)دالیل( از رها ُردن و امهالر 

و چون دو حدیث به ظاهر با یكدیگر در تعارض قرار »گوید: اهلل میو خطابی رمحه

هریک بر دیگری وجود  شخص نمودن ترتیبمگريند و امكان مجع و سازگاری بنی آهنا و 

بلكه هریک از آهنا  ،داشته باشد، نباید هیچ یک از آهنا نفی شود و هریک با دیگری رد شود

و علام در مورد بسیاری از احادیث چننی عمل ُرده و روش آهنا  روددر جای خود به ُار می

  2.«چننی بوده است

 نسخ: -2

به ظاهر در تعارض، تناسخ را  هد میرس نباشد و این دو دلیلر اما اگر مجع بنی آهنا برای جمت 

متاخر و  ،تا بداند ُدامیک از دو دلیلورود هریک از آهنا باشد تاریخ  متوجهباید  -بپذیرند

دلیلی ُه متاخر باشد  ،ُدامیک پیش از دیگری وارد شده است ُه با بررسی این مساله

 ناسخ دیگری خواهد بود.

جز تعارض و اختالف با  یپس چون دو حدیث احتامل»گوید: اهلل میامام شافعی رمحه

 3«سوخ است... یكدیگر نداشتند... یكی از آهنا ناسخ و دیگری من

                                                           
1
 276نگا: ارشاد الفحول، ص:  - 

 3/80معامل السنن:  - 2

3
  7/57 :در حاشیه االم، اختالف احلدیث - 
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 ترجیح:  -3

-قدیم و تاخري زمان ورود دو دلیل امكانتاما اگر دسرتسی به تاریخ و آگاهی تارخیی از 

وجوه از علام ار است. چنانكه برخی پذیر نباشد به ترجیح اعتامد ُند و وجوه ترجیح بسی

و در این صورت  1اند.بیش از این ذُر ُرده برخیاند و ترجیح را تا پنجاه وجه شمرده

در  حشود و عمل به دلیل راجهریک از دالیل ُه بر دیگری ترجیح یافت، بدان عمل می

این »گوید: میاهلل و شوُانی رمحه باشدمیو امجاع علام بر آن  هنفته است هناد و فطرت

 2«.باشدمساله، متفق علیه می

 به ظاهر در تعارض: عدم امكان ترجیح یكی از دو دلیلر  در صورت -4

پس از عدم امكان ترجیح میان دالیل، علام اختالف ُردند چنانكه هریک دیدگاهی 

 دارند:

 گویند: جمتهد در آن مساله توقفالف( توقف: ُسانی ُه پريو این دیدگاه هستند می

 3ُند تا اینكه وجه ترجیح برای او مشخص گردد.می

                                                           
ص:  ،و االیضاح دو پس از آن؛ التقیی 11فی بیان الناسخ و املنسوخ، ص: نگا: االعتبار  - 1

245 

 276ارشاد الفحول:  - 2

شان چننی است و یكی از دو روایت از مالک و شافعیه و حنابله نیز اُثر احناف دیدگاه - 3

 448، 446، جمد الدین ابن تیمیه، ص: املسودة مهنی دیدگاه است. نگا:
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ب( تغیري: برخی بر این باورند ُه در چننی رشایطی جمتهد بنی عمل به دو دلیل خمتار  

است. و این زمانی است ُه به ترجیح یكی از دالیل دست نیابد. این مذهب برخی از 

 1باشد.شافعیه و حنفیه می

هر دو دلیل ساقط تلقی شده و جمتهد به دنبال دلیل  ج( تساقط: برخی بر این باورند ُه

  2باشد.سومی می

شود و استدالل به آن دلیلی ُه احتامالت خمتلفی دارد، ساقط می»گوید: قاعده می

 .«درست نیست

ُند، شاید ُه خداوند متعال به دیگری فهمی داده باشد ُه به او سوال می یدیگر د( از

 نداده است.

 جمع بین آنها:  چگونگیدر تعارض هستند و یل به ظاهر دال ازهایی مثال

 تعارض ظاهری میان دو آیه: -1

به  3مردی»گوید: ُند ُه میامام بخاری به صورت معلق از سعید بن جبري روایت می

 باشند؛آیاتی در قرآن با یكدیگر در تعارض میبه نظر من ابن عباس گفت: 

                                                           
1
 2/432روضة النارض:  - 

 2/432 :؛ روضة النارض، ابن قدامة275ص:  نگا: ارشاد الفحول، - 2

ارج بود. نگا: فتح الباری: های خوق رهرب فرقه ازارقه از شاخهرزآن مرد نافع بن ا - 3

8/5571 
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ورر َفاَل َأنَساَب َبْینَُهْم »فرماید: سوال اول: مانند اینكه خداوند می - َخ فر الصُّ
َفإرَذا ُنفر

چنانكه ] 2«َوَأْقَبَل َبْعُضُهْم َعَل َبْعض  َیَتَساءُلونَ »فرماید: با اینكه می 1«َیْوَمئرذ  َواَل َیَتَساءُلونَ 

 [.ُندرا اثبات میُند و آیه دیگر آنی اول سوال ُردن آهنا از هم را نفی میآیه

یثاً »ل دوم: این آیه سوا - ْ َتُكن »فرماید: با این آیه ُه می 3«َوالَ َیْكُتُموَن اهللَ َحدر ُثمَّ مَل

ُرنیَ  نَّا ُمرْشر ُُ نَا َما  ْتنَُتُهْم إرالَّ َأن َقاُلوْا َواهللر َربِّ
و عدم ُتامن در این دو آیه با یكدیگر در ُتامن  4«فر

ُند و در آیه دوم مرشک بودن امن را ذُر میتعارض قرار دارد. ]چنانكه در آیه اول عدم ُت

 ُنند[.خود در دنیا را با تاُید ُتامن می

اَمء َبنَاَها»فرماید: می سوال سوم: خداوند - َرَفَع َسْمَكَها  * َأَأنُتْم َأَشدُّ َخْلقاً َأمر السَّ

اَها  5«َذلرَك َدَحاَهاَواأْلَْرَض َبْعَد  * َوَأْغطََش َلْیَلَها َوَأْخَرَج ُضَحاَها * َفَسوَّ

                                                           
 پیوند گونه هیچ روز آن در شود، دمیده صور در ُههنگامی پس: »(101)مومنون:  - 1

 «.نپرسند یكدیگر( حال) از و بود نخواهد هاآن میان در خویشاوندی

2
 «.ُنند یكدیگر به رو ُنان سوال هاآن: »(27)صافات:  - 

3
 «.ُنند پنهان اهلل از توانندنمی را سخنی هیچ و: »(42)نساء:  - 

4
 پروردگارمان اهلل به: گویند ُه نباشد این جز عذرشان و پاسخ آنگاه: »(23)انعام:   - 

 «.!نبودیم مرشک ما ُه سوگند

5
( اهلل) ُه آسامن یا است ترسخت( مرگ از بعد) شام شنیآفر آیا» :(30 -27)نازعات:  - 

 و تاریک را شبش و. داد نظم و شكل آن به پس برافراشت، راآن سقف ُرد؟ بنا راآن

 «.گسرتانید آن از بعد را زمنی و. گردانید روشن را روزش
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اما در آیات سوره فصلت  .شده استدر این آیه آفریدن آسامن قبل از آفرینش زمنی ذُر 

 ُند ُه زمنی قبل از آسامن خلق شده است.بیان می

َك َربُّ »
َعُلوَن َلُه َأنَدادًا َذلر ي َخَلَق اأْلَْرَض فر َیْوَمنْیر َوجَتْ  * الَْعامَلرنیَ  ُقْل َأئرنَُّكْم َلَتْكُفُروَن برالَّذر

ام  َسَواء لِّلسَّ   َأیَّ
یَها َأْقَواهَتَا فر َأْرَبَعةر

َر فر ن َفْوقرَها َوَباَرَك فریَها َوَقدَّ َ مر
ُثمَّ  * ائرلرنیَ َوَجَعَل فریَها َرَواِسر

ْرهاً  َُ ا َولرأْلَْرضر ارْئتریَا َطْوعًا َأْو  َي ُدَخان  َفَقاَل ََلَ
اَمء َوهر  1«َقاَلَتا َأَتْینَا َطائرعرنیَ  اْسَتَوى إرََّل السَّ

یامً »فرماید: سوال چهارم: خداوند متعال می - حر اَن اهللَُّ َغُفورًا رَّ َُ ( و 14)فتح: « َو

یزًا َحكریامً »فرماید: می اَن اهللَُّ َعزر َُ رياً »فرماید: ( و می7)فتح: « َو یعًا َبصر اَن اهللُ َسمر َُ : ء)نسا« َو

134) 

-آید ُه خداوند این صفات را داشته است و سپس از بنی رفتهیاز این آیات چننی بر م 

  اند.

  آن گفت: اما اینكه خداوند متعال میپاسخ اما پاسخ سوال اول: ابن عباس در-

باشد. در نفخه و دمیدن اول در صور می« َفاَل َأنَساَب َبْینَُهْم َیْوَمئرذ  َواَل َیَتَساءُلونَ »فرماید: 

اَمَواتر َوَمن »شود: صور دمیده می سپس )برای بار دوم( در َق َمن فر السَّ
ورر َفَصعر َخ فر الصُّ

َوُنفر

                                                           
1

 و شویدمی ُافر آفرید روز دو در را زمنی ُهُسی آن به شام آیا: بگو: »(11-9فصلت: ) - 

 از را هاُوه( زمنی) آن در و. است جهانیان پروردگار او! دهید؟می قرار مهتایانی او برای

 فرمود،( معنی و) مقدر راآن( اهل رزق، و) خوراک و داد برُت آن در و آورد پدید فرازش

. گردید روشن( و واضح) ُنندگان سؤال برای( این بر بنا) بود، روز چهار در( مهه  هااین)

: فرمود زمنی به و آن به پس بود، دود بصورت ُهدرحالی شد، متوجه آسامن سوی به سپس

 «.آمدیم دخلواه به: »گفتند «بیایید ناخواسته یا خواسته»
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َیام  َینظُُرونَ 
َخ فریهر ُأْخَرى َفإرَذا ُهم قر و  یخویشاوند بارُه این  1«فر اأْلَْرضر إرالَّ َمن َشاء اهللَُّ ُثمَّ ُنفر

نفخه پایانی )نفخه برانگیخته  پرسند. سپس درنسبتی میان آهنا نخواهد بود و از یكدیگر نمی

 «.شدن( )َفاَل َأنَساَب َبْینَُهْم َیْوَمئرذ  َواَل َیَتَساءُلونَ 

 ُرنیَ »فرماید: پاسخ سوال دوم: اما اینكه خداوند متعال می نَّا ُمرْشر ُُ نَا َما  )انعام: « َربِّ

یثاً »فرماید: ( و اینكه می23 -می خملصان راگناهان  خداوند متعال ؛«َوالَ َیْكتُُموَن اهللَ َحدر

مرشک نبودیم. پس بر « مل نكن مرشُنی»گوییم: گویند: بیایید ما میبخشد. و مرشُان می

دانند گویند و در این هنگام است ُه میشان سخن میشود و دستانشان مهر زده میدهان

 َیَودُّ الَّذر »ماند. و در چننی رشایطی: سخنی بر خداوند پنهان نمی
َفُروْا َوَعَصُوْا َیْوَمئرذ  َُ یَن 

یثاً  رُم األَْرُض َوالَ َیْكتُُموَن اهللَ َحدر ى هبر ُسوَل لَْو ُتَسوَّ  و شدند ُافر ُهُسانی» (42)نساء: « الرَّ

 سخنی هیچ و شدندمی یكسان خاک با ُاش ای ُه ُنندمی آرزو ُردند، نافرمانی پیامرب از

 «.ُنند پنهان اهلل از توانندنمی را

  سوال سوم: خداوند متعال ابتدا زمنی را آفرید و سپس آسامن را خلق ُرد. جواب

سپس به آسامن پرداخت و در دو روز دیگر آسامن را )در هفت طبقه( ترتیب داد. سپس زمنی 

ها و ها و زیباییعبارت است از بريون ُردن آب و چراگاه و ُوه «َدَحاَها»اند. و را گسرتده

در دو روز دیگر آفرید. و این مهان ُالم اَلی است ُه سامن و زمنی را ها و چیزهای بنی آتپه

                                                           
1

 است زمنی در ُه هر و هاآسامن در ُه هر پس شود، دمیده «صور» در و: »(68)زمر:  - 

 شود،می دمیده آن در دیگر بار سپس. بمريند( و شده هوشبی) بخواهد اهلل ُه هاآن جز

 «.نگرندمی( و) خیزند پا به هاآن ناگهان
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« َخَلَق اأْلَْرَض فر َیْوَمنْیر »فرماید: اما اینكه می« َواأْلَْرَض َبْعَد َذلرَك َدَحاَها»فرماید: ُه می

 ها در دو روز خلق شدند.بیانگر آن است ُه زمنی و آنچه در آن است در چهار روز و آسامن

  :یامً »پاسخ سوال چهارم حر اَن اهللَُّ َغُفورًا رَّ َُ  « َو

خداوند متعال خود را چننی نامیده است. و این ُالم اوست. یعنی پیوسته چننی بوده 

دهد. بنابراین قرآن بر تو متعارض است؛ و اهلل هر ُاری را ُه بخواهد انجام دهد انجام می

 1تصور نشود چون متام آن از جانب اهلل است.

 تعارض ظاهری میان دو حدیث: -2

 اند این حدیث رسول اهللُسانی ُه مدعی تعارض در بنی نصوص هستند، گامن برده

نََّة َأَحد  فر َقلْ : » ، َواَل َیْدُخُل اجْلَ ْن إریاَمن  ْثَقاُل َحبَّةر َخْرَدل  مر
برهر اَل َیْدُخُل النَّاَر َأَحد  فر َقْلبرهر مر

ْثَقاُل َحبَّةر َخرْ 
َیاءَ مر ْن ُررْبر َما »فرمودند: در تعارض است ُه رسول خدا  حدیث با این 2«َدل  مر

نََّة، ُقْلُت   َقاَل: اَل إرَلَه إرال اهللَُّ، ُثمَّ َماَت َعَل َذلرَك إرال َدَخَل اجْلَ
ْن َعْبد  : َوإرْن َزَنى، -ای ابوذر – مر

                                                           
1

؛ فتح الباری، ُتاب التفسري، سوره سجده؛ نگا: الرد 556، 8/555صحیح بخاری:  - 

 «عقاید السلف»و پس از آن؛ و ضمن  54، امام امحد بن حنبل، ص: ةو اجلهمی ةعلی الزنادق

  علی سامی النشار نیز آمده است.نوشته دُرت

شود. ای ارزن ایامن وجود داشته باشد، وارد دوزخ نمیی دانهدر قلبش به اندازه هرُس - 2

 :شود. مسلمش باشد، وارد هبشت نمیای ارزنی ُرب در قلبی دانهو ُسی ُه به اندازه

 148حتریم الكرب و بیانه، حدیث:  باب -، ُتاب االیامن1/93
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َق؟ َقاَل:  َق »َوإرْن رَسَ َق؟ َقاَل: قُ « َوإرْن َزَنى، َوإرْن رَسَ َوإرْن َزَنى، َوإرْن »ْلُت: َوإرْن َزَنى، َوإرْن رَسَ

َق    1«ربوذَ اَ  نفر اَ  غمر لی رَ ة: عَ عَ ال فی الرابر قَ  مَّ )ثالثا( ثُ « رَسَ

ای تر است ار مقدار دانهاند: و زنا و دزدی نزد اهلل بزرگو برای اثبات ادعای خود گفته

 2؛ارزن از ُرب

  3دو نوع است:پاسخ این است ُه تكرب بر 

 رب اعتقادی(ُند و با آن منافات دارد. )ُر تكربی ُه ایامن واجب را نفی می -1

-نانكه خداوند متعال میچشود. ُسی ُه چننی تكربی داشته باشد، وارد هبشت نمی

ینَ »رفرماید:  رر َباَدتر َسَیْدُخُلوَن َجَهنََّم َداخر وَن َعْن عر ُ
یَن َیْسَتْكربر  و» (60: )غافر« نَّ الَّذر

 عبادت از ُهُسانی مهانا ُنم اجابت را شام( دعای) تا بخوانید، مرا: فرمود شام پروردگار

تكرب ابلیس و فرعون و «. شوندمی وارد جهنم به خواری با زودی به ُنند،می رسُشی من

فرماید: آهنا می در موردمتعال مهچننی تكرب ُّيود از این دسته است. ُّيودی ُه خداوند 

                                                           
-گر اینكه وارد هبشت میای نیست ُه بگوید: اَل إرَلَه إرال اهللَُّ و بر آن بمريد مهیچ بنده» - 1

)ابوذر(: هر چند زنا و دزدی ُند؟ فرمودند: هرچند زنا ُند و دزدی ُند.  شود. گفتم

هرچند زنا ُند و دزدی ُند. و سه بار این مطلب  :: هرچند زنا و دزدی ُند؟ فرمودندگفتم

بر خالف میل )هرچند زنا و دزدی ُند( را تكرار ُردند. سپس در بار چهارم گفتند: 

شیئا دخل... حدیث: من مات الیرشک باهلل  :، ُتاب االیامن باب1/95 :. مسلم«ابوذر

154 

 117نگا: تاویل خمتلف احلدیث، ص:  - 2

3
 118، 117تاویل خمتلف احلدیث، ص:  ؛679، 7/677 :ابن تیمیه نگا: جمموع فتاوی - 
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یقًا َتْقتُُلونَ » ْبُتْم َوَفرر ذَّ َُ یقًا  ُتْم َفَفرر اَم الَ هَتَْوى َأنُفُسُكُم اْستَْكرَبْ
ْم َرُسول  بر ُُ اَم َجاء : ه)بقر «َأَفُكلَّ

 ُردید، تكرّب  او برابر در آورد، شام نفس هوای خالف بر چیزی پیامربی زمان هر آیا»( 87

 «.ُشتید را گروهی و ُرده تكذیب را گروهی پس

دلیل ایامن نیاوردن ُسانی چون ابوجهل و دیگر دشمنان پیامربان مهان تكربشان بود  و

 داشت.ُه آهنا را از ایامن آوردن باز می

 ُند و با آن منافاتی ندارد. )تكرب عملی(ُه ایامن واجب را نفی نمی یتكرب -2

رْبَ »دند: رب فرموچنانكه رسول خدا در تفسري ُر  ؛ها و انكار حقمهچون حتقري انسان
اْلكر

، َوَغَمَط النَّاَس  قَّ َر احْلَ
ُرب پوشیدن حق و انكار آن و حتقري و خوار شمردن مردم » 1:«َمْن َبطر

 .«است

ُسی ُه رسول خدا او را امر نمود با دست چپ نخورد و با دست  از این قبیل استو 

َما َمنََعُه  ،َطْعَت اَل اْستَ »رسول خدا فرمودند: پس توانم. گفت: نمی اما ویراست بخورد. 

 2.«ُار باز نداشت اینرب او را از جز ُر  ی. چیزیهرگز نتوان» :«إرالَّ اْلكررْبُ 

شود )ُرب اعتقادی ُه نفی ُننده ایامن واجب  آننوع اول ُرب از بنابراین ُسی ُه دچار 

( و هرُس دچار نوع دوم ُرب شود ا)مطلق  شوداست( از وارد شدن به هبشت حمروم می

. و خواهد بودُامل ایامن است نه ایامن واجب( رسانجام وی هبشت  نفی)ُرب عملی ُه 

 شود. و باالخره وارد هبشت می مدتی خواهد بودحمرومیت وی از هبشت 

                                                           
؛ و نگا: ابوداود: 147باب حتریم الكرب و بیانه، حدیث:  -؛ ُتاب االیامن1/93 :مسلم - 1

 4092اب ما جاء فی الكرب، حدیث: ب -. ُتاب اللباس4/352

 رشبه، باب آداب الطعام و الرشابُتاب اال ؛2021 :مسلم - 2
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بیان حكم متكرب است ُه مهان عدم  ،مراد و منظور حدیث اول ،با توجه به این توضیح

ی ارزنی ُرب حكم ُسی ُه در قلبش به اندازه دانه :باشد به این معنا ُهت میورود به هبش

چننی ُسی از اهل  به عبارت دیگرشود وجود داشته باشد، این است ُه وارد هبشت نمی

هایی داشته باشد ُه گناه او باشد مگر زمانی ُه توبه ُند یا نیكیهبشت و مستحقان آن نمی

كربی ُه مانع ورود به تی را حتمل ُرده باشد ُه ثمره یینكه آزمایشرا حمو و نابود ُنند یا ا

ی ارزنی ایامن در قلبش زایل ُرده باشد. چنانكه حكم ُسی ُه به اندازه دانه ،هبشت است

باشد آن است ُه وارد دوزخ نشود و این نیز از جهت حكم مانند آن است. و پس از این اهلل 

 دهد هر چه را بخواهد.انجام می

باشد، ورودی ُه ورود مطلق به هبشت می 1،آنچه در حدیث نفی شده است نابراینب

ورود به عبارت دیگر در این احادیث ید؛ قم دمهراه آن عذاب و وعید به آن نباشد نه ورو

شده است؛ یعنی ورود ُسانی ُه به دوزخ وارد شده و سپس وارد نید به هبشت نفی قم

رت مغف متحان و آزمایش به نحوی یا بر مبنای شفاعت یاشوند، یا اینكه پس از اهبشت می

 شوند.یا... وارد هبشت می

 تعارض ظاهری میان آیه و حدیث:  -3

. رسول خدا فرمودند: رسدبه نظر میچنانكه به ظاهر میان حدیث و آیه زیر تعارض 

                                                           
نََّة َقتَّات  »حدیث:  مانند - 1 و اینكه  .«شودسخن چنی وارد هبشت نمی» :«اَل َیْدُخُل اجْلَ

...»فرمودند:  م  نََّة َقاطرُع َرحر را قطع ُند، وارد ُسی ُه پیوند خویشاوندی » :«اَل َیْدُخُل اجْلَ

 شود...هبشت نمی
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اَم َتَرْوَن َهَذا اْلَقَمَر، اَل ار » َُ ُكْم  ْوَن َربَّ ُكْم َسرَتَ وَن فر ُرْؤَیترهر نَّ بزودی پروردگارتان را » 1:«...َتَضامُّ

 « شوید.بینید و در دیدن آن دچار مشكل نمیخواهید دید. چنانكه این ماه را می

ُه األَْبَصارُ »فرماید: و اینكه خداوند متعال می ُُ ها او را در چشم( »103)انعام: « الَّ ُتْدرر

هرگز مرا ( »143)اعراف: « َلن َتَرانر »موسی فرمودند:  و اینكه خداوند متعال به .«یابندنمی

دیدار خداوند را در خواست ُرد السالم علیهو این زمانی بود ُه موسی  .«نخواهی دید

نر َأنُظْر إرَلیَْك »فرماید: چنانكه خداوند متعال از زبان او می پروردگارا خود را به » :«َربِّ َأرر

 .«من نشان بده تا تو را ببینم

اند میان آن حدیث و این ُنند، گامن ُردهخداوند را انكار می دیدارُسانی ُه رویت و 

بر  امااند. به عدم صحت حدیث حكم ُرده این اساسآیات تعارض وجود دارد. و بر 

اند. دچار اشتباه شده دیدگاه آنان، با تاویل رویت به معنای علماین ادعا از فرض صحت 

اَمَواتر َواأْلَْرضر »فرماید: یچنانكه خداوند متعال م ْ َتَر َأنَّ اهللََّ ُیَسبُِّح َلُه َمن فر السَّ )نور: « َأمَل

 «.گویندمی تسبیح را اهلل هستند، زمنی و هاآسامن در ُه آنان مهه ُه ندیدی آیا » (41

 باشد:اما پاسخ این ادعا از چند وجه می

باشد ، در مورد نفی آن در دنیا میمذُوری نفی رویت و دیدن خداوند در دو آیه -1

میان  یُند. بنابراین هیچ تعارضبر ثابت بودن آن در آخرت داللت می ُه حدیثدرحالی

 نیست. این نصوص

باشد. و احاطه امری به معنای نفی احاطه می ،نفی ادراک ُه در آیه به ُار رفته است -2

                                                           
1

رص، حدیث: ، باب فضل صالة الع؛ فتح الباری، ُتاب مواقیت الصالة2/23بخاری:  - 

554 
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احاطه  او تعالیتوانند به نمی ،دنرا ببینخداوند متعال هرچند . چنانكه استزاید بر رویت 

و مثال این مطلب نیز در  1داشته باشند و این به دلیل عظمت و بزرگی خداوند متعال است.

بینیم اما بدان احاطه های اَلی صادق است چنانكه خورشید را با چشم میمورد نعمت

باشد. خداوند شید میتر از خورتر و بزرگنداریم و این در حالی است ُه خداوند بزرگ

ْمَعانر َقاَل َأْصَحاُب »فرماید: متعال در مورد اصحاب موسی و قوم فرعون می َفَلامَّ َتَراءى اجْلَ

ونَ  ُُ ا مَلُْدَر ینر  * ُموَسى إرنَّ َي َربِّ َسَیْهدر
الَّ إرنَّ َمعر َُ  گروه دو چون پس»( 62-61)شعرا: « َقاَل 

 شدیم. گرفتار( فرعونیان چنگال در) ما یقیناً : گفتند موسی یاران دیدند، را یكدیگر

 خواهد هدایت مرا زودی به است، من با پروردگارم گامنبی نیست، چننی: گفت( موسی)

 2«.ُرد

موسی علیه السالم در چنان موقعیتی ادراک فرعون و یارانش را در مورد خود و یارانش 

ُه األَْبَصارُ »كرده است. بنابراین آیه: ند، نفی نبینُند و اینكه آهنا ایشان را مینفی می ُُ « الَّ ُتْدرر

حدیث رویت از طرفی و  3ُند نه رویت و دیدن را؛)به معنای احاطه( را نفی میادراک 

 وجود ندارد. این نصوصمیان  یُند، بنابراین تعارضخداوند را اثبات می

ُند. چنانكه خداوند لول حدیث را تایید میدای ذُر شده ُه مدر قرآن ُریم آیه -3

ة  »فرماید: متعال می َ
ا َناظرَرة   * ُوُجوه  َیْوَمئرذ  نَّارضر َ  روز آن»( 23-22)قیامت: « إرََّل َرهبِّ

 «.نگردمی پروردگارش سوی به. است( شاداب و) تازه هاییچهره

                                                           
1
 150ص:  ،ةنگا: رشح الطحاوی - 

2
 151، ص: ةنگا: رشح الطحاوی - 

3
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 198  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

 ها )الوجوه()النظر( به چهره هنكاتی ُه در این آیه ذُر شده است مانند اضافه شدن نگا

مهگی مفید اثبات « الی»آن با حرف  نهستند و مهچننی متعدی ذُر شد هاُه حمل چشم

و  ی خواهد بودهای هبشتترین نعمتباشد و این از بزرگرویت برصی )دیدن با چشم( می

 را انكار ُند سزاوار آن است ُه از آن حمروم شود.هرُس آن

 ه:ی جمع بین نصوص در یک مسالفواید پایبندی به قاعده

روشن و بیانگر این مطلب است ُه رشیعت از هر جهت ُامل  یخود دلیل این قاعده

 یها امری واجب است. و به هیچ وجه خلل و نقصآن در زندگی انسان نمودن است و داور

گرينده زندگی دینی و دنیوی انسان است و اگر احیانا اختالفی باشد، در آن نیست و در بر

 باشد.در آن، ِمكن میتوجیه آن و رسیدن به حق 

 اما برخی از فوائد آن:

تعارض حقیقی بنی به نصوص ُتاب و سنت با یكدیگر، چنانكه متعارض دانستن  -1

، اقتضای تكذیب بخشی از حق را دارد. چرا ُه این به معنای باور داشته باشیم نصوص

َّ »فرماید: خمالفت حق با حق است. خداوند متعال می
َب َفَمْن َأْظَلُم ِمر ذَّ َُ َذَب َعَل اهللَّر َو َُ ن 

ینَ  ْدقر إرْذ َجاءُه َأَلیَْس فر َجَهنََّم َمْثًوى لِّْلَكافررر َق برهر ُأْولَئرَك  * برالصِّ ْدقر َوَصدَّ ي َجاء برالصِّ
َوالَّذر

 ببندد، دروغ اهلل بر ُهُسی از است ترستمكار ُسی چه پس» (33-32)زمر: « ُهُم امْلُتَُّقونَ 

 ُافران برای جایگاهی جهنم در آیا ُند؟ تكذیب آمد او رساغ به چون را راست سخن و

 «.پرهیزگارانند ُه اینانند ُرد، تصدیق راآن و آورد را راست سخن ُهُسی و! نیست؟

و از این  اهل بدعت به بخشی از ُتاب ایامن آورده و به بخشی از آن ُفر ورزیدند. -2

عملكرد صحابه و تابعنی و ُسانی ُه پس از آهنا آمدند جهت به اهل ُتاب شباهت دارند. 

ها بودند، استدالل به نصوص ُتاب و سنت در مسائل اعتقادی بوده و بر راه و روش آن
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است، بدون اینكه میان این نصوص تفاوت قائل شوند و گامن تعارض میان آهنا را داشته 

-اند و یكدیگر را تصدیق میشدهبیان  نبع و مصدراین نصوص از یک م متامباشند، چرا ُه 

 1ُنند.

بنابراین، تفاوت قائل شدن بنی نصوص ُتاب و سنت در استدالل به آهنا در مسائل 

 باشد و سلف صالح چننی دیدگاهی نداشتند.های متاخرین میاعتقادی، از بدعت

-چنانكه مطلق بر مقید و عام بر خاص محل می ؛ُنندنصوص یكدیگر را تفسري می -3

 های تفسريگردد. بلكه این از هبرتین روشبا بیان و توضیح رفع می یاشكالهرگونه  وشود 

چنانكه چون  .ُنندري میفسیكدیگر را ت ،های خمتلف ُالم متكلمت چرا ُه بخشسا

آن و توضیح مطلبی در جایی جممل ذُر شده باشد، در جای دیگر به صورت مفصل بیان 

این  ،رسد، با بیان و توضیح آن در جای دیگرنظر می آمده است و آنچه در جایی مشكل به

شان یا هایاشكال بر طرف شده است. و چننی روندی در میان ُالم علام چه در ُتاب

 باشد.نوارهای صوتی آنان صادق می

 درهم شكستناهل بدعت و  نربد باز اهل علم و دین در ااین قاعده را بسیاری  -4

و « الرسالة» اهلل در ُتاب. مانند عملكرد امام شافعی رمحهاندشبهات آهنا استفاده ُرده

اهلل در رد جهمیه و امام ابن قتیبه در و نیز عملكرد امام امحد رمحه« خمتلف احلدیث»ُتابش 

و بسیاری از  ؛«مشكل اآلثار»اهلل در و طحاوی رمحه «تاویل خمتلف احلدیث»ُتابش 

 ..پیشوایان اهل سنت.

                                                           
1

ُتاب استتابة املرتدین و املعاندین، باب  :؛ فتح الباری12/283 :نگا: صحیح بخاری - 

 6931اخلوارج و امللحدین، حدیث:  قتل
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 خالصه مطلب:

 رشیعت هیچگونه تناقض و اختالفی وجود ندارد.در  -1

 دهد، در ذهن جمتهدین است.اختالفی ُه رخ می -2

-علام در گذشته و حال به این مساله پرداخته و تالیفات زیادی در این زمینه ارائه داده -3

 اند.

-از مجله ُسانی ُه هبرتین تالیفات نقلی و عقلی را در این زمینه به نگارش در آورده -4

 باشند.اهلل میماند، شیخ االسالم ابن تیمیه، امام طحاوی و امام ابن قتیبه رحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 201  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

  مبحث ششم: ایمان به متشابه و عمل به محکم:

 به دو معنا به ُار رفته است: 1در لغت «حكاماالر »

یعنی  «متو احكمت و حكّ  حكمُت »گوید: به معنای منع و بازداشتن؛ عرب می -1

باشد ُه ظامل را از ظلم منع نموده و باز ن معنا میه ایو حاُم نیز ب منع ُرده و باز داشتم.

 .«داشتن انسان از ظلم استزاصل حكمت به معنای با»گوید: اصمعی می دارد.می

اتقان )استواری در ُار(: به ُسی ُه ُاری را با دقت و ظرافت و استواری الزم  -2

به معنای علم و فقه است. خداوند متعال « احُلكم»و « حكیم» شود:یگفته م ،انجام دهد

ْكمَ  َوآَتْینَاهُ »فرماید: می «. دادیم( نبوت و) دانش او به ُودُی در و( »12)مریم: « َصبرّیاً  احْلُ

  2یعنی به او علم و فقه )فهم درست( دادیم.

 3املتشابه در لغت:

به و » اشبه »و  است.« اشباه»باشد. و مجع آن می 4به معنای مثل و مانند «بیهالشَّ الشر

شابه الشی بالشی » :شودو زمانی گفته می .شود ُه مهانند آن باشدزمانی گفته می« الشیء

 د.نشباهت داشته باش ردیگیك هدو چیز ب ُه «وتشاهبا

                                                           
1
 ماده حكم ؛144 -12/140 :نگا: لسان العرب - 

 چاپ الشعب غ5/210نگا: تفسري ابن ُثري:  - 2

3
 مادة شبه ؛505 -13/503نگا: لسان العرب:  - 

گرنه متائل میان دو چیز، در واقع شباهت از هر و .گویدچننی می «لسان العرب» مولف - 4

باشد. و برخی از اهل باشد. اما تشابه بنی دو چیز، شباهت از برخی جهات میجهت می

 اند.تشابه را در صفات و متائل را در ذوات دانسته لغت
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اَن ُمَتَشاهبر »و در قرآن ُریم آمده است:  مَّ ْیُتوَن َوالرُّ  و» (141)انعام: « ًا َوَغرْيَ ُمَتَشابره  َوالزَّ

 «.آورد پدید شباهتبی و شبیه را انار و زیتون

د: نگویباشد. و زمانی میگویند. و این دیدگاه لیث میو امور مشتبه به امور مشكل می

و به معنای اشكال و آشفتگی و اهبام « الشبه»و  گريد.رت میوُه اختالط ص «اشتبه االمر»

 باشد.و تردید و مهانندی به دلیل مشاهبت میپوشیدگی 

 حکام و تشابه در اصطالح: االِ

 شوند.ی عام و خاص اطالق میحمكم و متشابه به دو گونه

اطالق عام حمكم و متشابه: حمكم و متشابه در معنای عام ُلی، تقریبا مرتادف  -1

توصیف نموده است.  باشند. چنانكه خداوند متعال متام قرآن را به حمكم بودنیكدیگر می

َتاب  ُأْحكرَمْت آَیاُتهُ »فرماید: می
( یعنی آیات آن استوار و نیكوست. به این معنا 1)هود: « ُر

ُه اخبار آن راست و درست است و اوامر و نواهی آن عادالنه و الفاظ آن فصیح و معانی 

  1آن نیكو و زیباست.

ها و رشایع دیگر ت، چنانكه ُتاببا هیچ ُتابی منسوخ نشده اس»گوید: و ابن عباس می

 .«را منسوخ ُرده است

را استوار و حمكم قرار داده است چنانكه در آن یعنی اهلل متعال آیات آن»گوید: وقتاده می

 2.«هیچ اختالف و تناقضی نیست

                                                           
 376سري الكریم الرمحن: یت - 1

2
 3/372تفسري بغوی:  - 
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فرماید: و مهچننی خداوند متعال متام قرآن را به متشابه بودن توصیف ُرده است. می

َل » اً  اهللَُّ َنزَّ َتَشاهبر َتاباً مُّ
یثر ُر در ( یعنی در زیبایی رسارس این ُتاب شبیه 23)زمر: « َأْحَسَن احْلَ

 هم است.

ُند ُه نامد، در واقع بیان میبنابراین آنجا ُه خداوند متعال متام قرآن را حمكم می

را متشابه رسارس این ُتاب حق است و در آن هیچ بیهوده و شوخی نیست. و آنجا ُه آن

یكدیگر ُند ُه اجزای این ُتاب در حق و صدق و زیبایی شبیه خواند، در واقع بیان میمی

 1هستند.

َي َأنَزَل َعَلیَْك »فرماید: اطالق خاص حمكم و متشابه: خداوند متعال می -2 ُهَو الَّذر

َات   َتابر َوُأَخُر ُمَتَشاهبر
َْكاَمت  ُهنَّ ُأمُّ اْلكر نُْه آَیات  حمُّ

 است ُسی او»( 7)آل عمران: «  اْلكرَتاَب مر

 ُه است( روشن و ِصیح) حمكم آیات آن، از بخشی. ُرد نازل تو بر را( قرآن) ُتاب ُه

در این آیه معنای حمكم با «. است «متشاهبات» دیگر( بخش) و. است ُتاب اساس هاآن

 متشابه متفاوت است. 

-و متشابه بیان شده، ذُر می ترین و مشهورترین اقوالی را ُه در معنای حمكماُنون مهم

 ُنیم:

 حمكم:

 شود.آنچه معنا و مراد از آن دانسته می -1

 آنچه احتامل تنها یک تاویل )تفسري و معنی( را دارد. -2 

 خود واضح و روشن است و نیازی به توضیح و بیان ندارد. -3

                                                           
 3/278معامل التنزیل، تفسري بغوی:  - 1
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 ناسخ است. -4 

 متشابه: 

زد خود باقی گذاشته است. مهچون را نعبارت است از آنچه خداوند متعال علم آن -1

حقیقت )ُیفیت و چگونگی( اسامء و صقاتش و نیز زمان برپایی قیامت و خروج مسیح و 

 باشد.دجال؛ و این دیدگاه جابر بن عبداهلل و مقتضای قول شعبی و سفیان ثوری و... می

 آنچه احتامل چند معنا را دارد. -2

 1ه توضیح و بیان دارد.آنچه خود واضح و روشن نیست و نیاز ب -3 

 منسوخ است.  -4

روایت شده  2یدقتاد و ضحاک و ربیع و س و این دیدگاه از ابن عباس و ابن مسعود و

بر این باور است ُه نسخ در اینجا مهان است ُه در ُالم اَلی ذُر شده  3است و ابن تیمیه

 َواَل َنبريٍّ »است: 
ُسول  ن رَّ

ن َقبْلرَك مر
یَّترهر َفَینَسُخ اهللَُّ  َوَما َأْرَسْلنَا مر

یَْطاُن فر ُأْمنر إرالَّ إرَذا مَتَنَّى َألَْقى الشَّ

یم  
یم  َحكر

یَْطاُن ُثمَّ ُُيْكرُم اهللَُّ آَیاترهر َواهللَُّ َعلر ي الشَّ
 و رسول هیچ( ما) و» (52)حج: « َما ُیْلقر

 در شیطان ُرد،می تالوت( را ما آیات) چون اینكه مگر نفرستادیم تو از پیش را پیامربی

                                                           
؛ رشح 161؛ املسودة، ص: 685، 2/684نگا: العدة فی اصول الفقه، ابویعلی:  - 1

غوی: سري البتف ؛351، 1/350؛ زاد املسري، ابن اجلوزی: 2/142ب املنري: ُوالك

 17/422موع الفتاوی، ابن تیمیه: ؛ جم1/269

2
؛ 351، 1/350؛ زاد املسري: 173، 2/172؛ تفسري طربی: 1/59نگا: الفقیه و املتفقه:  - 

 90: و ایثار احلق، ص 4/10قرطبی: تفسري 

 162نگا: املسودة، ص: - 3
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 سپس برد،می میان از ُندمی القاء شیطان آنچه اهلل آنگاه ُرد،می القاء( چیزی) او تالوت

 «.است حكیم دانای اهلل و داردمی( حمكم و) استوار را آیاتش اهلل

-ُند سپس خداوند آنبنابراین حمكم متام قرآن است و متشابه آن است ُه شیطان القا می

 ُند. و زایل می را نسخ نموده

 دالیل محکم و متشابه:

 الف( قرآن ُریم: 

َْكاَمت  ُهنَّ ُأمُّ اْلكرَتابر »فرماید: خداوند متعال می نُْه آَیات  حمُّ
َي َأنَزَل َعَلْیَك الْكرَتاَب مر ُهَو الَّذر

رْم َزْیغ  َفَیتَّبرُعوَن َما  یَن ف ُقُلوهبر ا الَّذر َات  َفَأمَّ یلرهر َوَما َوُأَخُر ُمَتَشاهبر ْتنَةر َواْبترَغاء َتْأور نُْه اْبترَغاء اْلفر َتَشاَبَه مر

نَا َوَما َیذَّ   َربِّ
ندر ْن عر لر مِّ ُُ  

ُخوَن فر اْلعرْلمر َیُقوُلوَن آَمنَّا برهر اسر یَلُه إرالَّ اهللُ َوالرَّ ُر إرالَّ ُأْوُلوْا َیْعَلُم َتْأور َُّ

 آن، از بخشی. ُرد نازل تو بر را( قرآن) ُتاب ُه است ُسی او» (7)آل عمران: « األْلَبابر 

 دیگر( بخش) و. است ُتاب اساس هاآن ُه است( روشن و ِصیح) حمكم آیات

 و) جوییفتنه برای است، انحراف و ُژی  شانهایدردل ُهُسانی اما. است «متشاهبات»

 و. ُنندمی پريوی آن متشابه از( خود دخلواه به) آن تأویل بخاطر و( مردم ُردن گمراه

 حمكم چه) آن مهه به ما: گویندمی علم در راسخان و داند؛نمی اهلل جز راآن تأویل ُهدرحالی

 متذُر خردمندان جز و ماست؛ پروردگار طرف از مهه آوردیم، ایامن( متشابه چه و

 «.شوندنمی

 1در این آیه ده مساله وجود دارد:

 

                                                           
1
 طربی:  482-1/476، ابن ُثري: 20-4/9نگا: اجلامع الحكام القرآن، قرطبی:  - 

 325-3/322، تفسري بغوی: 3/196-211
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 مساله اول: مقصود آیه

 ند:این آیه را تالوت نمود  گوید: رسول اهللاملومننی عایشه روایت است ُه میاز ام 

ا » َات  َفَأمَّ َتابر َوُأَخُر ُمَتَشاهبر
َْكاَمت  ُهنَّ ُأمُّ الْكر نُْه آَیات  حمُّ

َي َأنَزَل َعَلیَْك اْلكرَتاَب مر یَن ف ُهَو الَّذر الَّذر

رْم َزْیغ  َفَیتَّبرُعوَن َما َتَشا یَلُه إرالَّ اهللُ ُقُلوهبر یلرهر َوَما َیْعَلُم َتْأور ْتنَةر َواْبترَغاء َتْأور نُْه اْبترَغاء اْلفر َبَه مر

ُر إرالَّ ُأْوُلوْا األْلَبابر  َُّ نَا َوَما َیذَّ  َربِّ
ندر ْن عر لر مِّ ُُ  

ْلمر َیُقوُلوَن آَمنَّا برهر ُخوَن فر الْعر اسر  سپس« َوالرَّ

یَن َسامَّ  َفإرَذا َرَأْیُتمُ »فرمودند: 
نُْه، َفُأوَلئرَك الَّذر یَن َیتَّبرُعوَن َما َتَشاَبَه مر  :«اهللَُّ َفاْحَذُروُهمْ  همالَّذر

ُنند، آهنا مهان ُسانی هستند ُه چون ُسانی را دیدید ُه از امور متشابه قرآن پريوی می»

 1.«خداوند از آهنا نام برده است، پس از آهنا بر حذر باشید

ُه ابو امامه بر االغش سوار بود، مهراه او بودم تا اینكه به درحالی»گوید: ابوغالب می

رسهایی آویزان مشاهده ُردیم. گفته شد: این رسهای  و درب مسجد دمشق رسیدیم

های های آتش، سگاند. پس ابو امامه گفت: سگخوارج است ُه از عراق آورده شده

زیر آسامن هستند. خوشا به حال ُسانی  اند. بدترین ُشته شدگان درهای آتشآتش، سگ

سپس به گریه  ُه آهنا را ُشتند یا به دست آهنا ُشته شدند. )و این را سه بار تكرار ُرد.(

اهل  نآنا ؛افتاد. گفتم: چه چیزی تو را به گریه انداخت ابوامامه؟ گفت: دلسوزی برای آهنا

َي َأنَزَل َعَلیَْك اْلكرتَاَب : »اسالم بودند ُه از آن خارج شدند. سپس این آیه را خواند ُهَو الَّذر

رْم َزْیغ  َفَیتَّبرعُ  یَن ف ُقُلوهبر ا الَّذر َات  َفَأمَّ تَابر َوُأَخُر ُمَتَشاهبر
َْكاَمت  ُهنَّ ُأمُّ الْكر نُْه آَیات  حمُّ

وَن َما َتَشاَبَه مر

یلرهر َوَما َیْعَلمُ  ْتنَةر َواْبترَغاء َتْأور نُْه اْبترَغاء اْلفر لر  مر ُُ ُخوَن فر اْلعرْلمر َیُقوُلوَن آَمنَّا برهر  اسر یَلُه إرالَّ اهللُ َوالرَّ َتْأور

ُر إرالَّ ُأْوُلوْا األْلَبابر  َُّ نَا َوَما َیذَّ  َربِّ
ندر ْن عر ُقوْا »سپس این آیه را خواند: « مِّ یَن َتَفرَّ

الَّذر َُ َوالَ َتُكوُنوْا 

                                                           
 علمالُتاب  ؛2165مسلم:  - 1
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ن َبْعدر َما َجاءُهمُ  یم   َواْخَتَلُفوْا مر
ْم َعَذاب  َعظر َك ََلُ

آهنا گفتم: ای ابو امامه،  1«اْلَبیِّنَاُت َوُأْوَلئر

را از رسول خدا مصداق این آیات هستند؟ گفت: بله؛ گفتم: این نظر توست یا اینكه آن

را شنیدی؟ ابوامامه گفت: من گستاخ هستم؟! من گستاخ هستم؟! من گستاخ هستم؟! آن

سه بار، نه چهار بار، نه پنج بار، نه شش بار، )بلكه بارها و بارها( از نه یک بار، نه دو بار، نه 

-هایش قرار داد و گفت: اگر چننی نباشد گوشرسول خدا شنیدم و انگشتانش را در گوش

ارسائیل به هایم ُر شوند. )و این را سه بار تكرار ُرد.( سپس حدیث پراُنده شدن بنی

شود و سایر آهنا وارد دوزخ ی از آهنا وارد هبشت میهفتاد و یک فرقه را ذُر نمود ُه یك

امت یک فرقه افزون بر آهنا خواهد بود. )یعنی به هفتاد و دو فرقه این  كهشوند. و اینمی

روند. پس شود و سایر آهنا به دوزخ میتقسیم خواهد شد.( ُه یكی از آهنا وارد هبشت می

گفت: )مهراهی با( سواد اعظم )اُثریت ؟ ُنیسفارش میامه، مرا به چه مای ابوا گفتم:

مسلامنان( را بر خود الزم بگري. گفتم: ویژگی سواد اعظم چیست؟ گفت: شنیدن و اطاعت 

 2ُردن هبرت از تفرقه و معصیت است.

 مساله دوم: آیات محکمات

َْكاَمت  »فرماید: خداوند متعال می نُْه آَیات  حمُّ
 « مر

-ُه تاویل آهنا دانسته شده و معنای آن فهمیده میحمكامت در آیات قرآن، آیاتی هستند 

                                                           
1
 از پس ُردند اختالف و شدند پراُنده ُه نباشید ُسانی مانند و: »(105)آل عمران:  - 

 «.است بزرگی عذاب  شانبرای اینان و آمد  شانبرای روشن دالیل آنكه

2
؛ رک: 283؛ عبد اهلل بن االمام امحد، السنة، ص: 222السنة، ص:  لابن ابی زمننی، اصو - 

 245، 1/244حجة: خمترص احلجة علی ترک امل
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معنی( را و نیست و تنها احتامل یک تاویل )تفسري  اشود و هیچ اهبام و پوشیدگی در آهن

دارند و معانی آهنا بسیار واضح و روشن و آشكار است و هیچ پوشیدگی و اهبامی در آهنا 

شود و حجت رده شده و عمل میهنا ایامن آوه آنیست و شباهتی به غري خود ندارند و ب

و دفع خصوم و  فرقه فرقه شدنعصمت بندگان از اختالف و  نیز پروردگار در آهناست.

ُه نامز جز با آن صحیح  استی فاحته باشد. و گفته شده مثال آن سورهباطل در آهنا می

 ی اخالص ُه جز توحید در آن نیست.نیست و مانند سوره

ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما »ی انعام است: ت این ُالم اَلی در سورهگوید: حمكامو ابن عباس می

 َشیْئًا َوبراْلَوالرَدْینر إرْحَساناً 
وْا برهر ُُ ُكْم َعَلیُْكْم َأالَّ ُترْشر َم َربُّ م َتْقُتُلواْ  َوالَ َحرَّ ُُ نْ  َأْوالََد  نَّْحنُ  إْماَلق   مِّ

اُهمْ  َنْرُزُقُكمْ  َش ا َتْقَرُبواْ  َوالَ  َوإریَّ نَْها َظَهرَ  َما ْلَفَواحر مَ  الَّتري النَّْفَس  َتْقُتُلواْ  َوالَ  َبَطنَ  َوَما مر  إرالَّ  اهللُ  َحرَّ

قِّ  مْ  َذلرُكمْ  براحْلَ ُُ ا ُلوَن * َوالَ  لََعلَُّكمْ  برهر  َوصَّ يَ  برالَّتري إرالَّ  اْلَیتریمر  َماَل  َتْقَرُبواْ  َتْعقر  َیْبُلغَ  َحتَّى َأْحَسنُ  هر

هُ  ْسطر  َوامْلریَزانَ  اْلَكْیَل  َوَأْوُفواْ  َأُشدَّ ُلواْ  ُقْلُتمْ  َوإرَذا ُوْسَعَها إرالَّ  َنْفساً  ُنَكلُِّف  الَ  برالْقر انَ  َوَلوْ  َفاْعدر  َذا َُ

م َذلرُكمْ  َأْوُفواْ  اهللر  َوبرَعْهدر  ُقْرَبى ُُ ا ُروَن * َوَأنَّ  َلَعلَُّكمْ  برهر  َوصَّ َُّ اطري َهَذا َتَذ َ
یامً  ِصر برُعوهُ  ُمْسَتقر  َفاتَّ

بَُل  َتتَّبرُعواْ  َوالَ  َق  السُّ م َذلرُكمْ  َسبریلرهر  َعن برُكمْ  َفَتَفرَّ ُُ ا : بگو»( 151)انعام: « َتتَُّقونَ  لََعلَُّكمْ  برهر  َوصَّ

 رشیک را چیزی آنكه: بخوانم تانبرای است، ُرده حرام شام بر پروردگارتان را آنچه بیایید

 هاآن و شام ما نكشید، فقر( بیم) از را تانفرزندان و ُنید نیكی مادر و پدر به و ندهید قرار او

 نزدیک پنهان یا باشد آشكار آنچه ناشایست و زشت( ُارهای) به و دهیم؛می روزی را

 چیزی این نكشید؛ حق، به جز است، ُرده حرام را( ُشتنش) اهلل ُه را ُسی و نشوید

رد ُه باشد است، نموده سفارش آن به را شام اهلل ُه است  نزدیک یتیم مال و به * .ورزید خر

( بلوغ و) خود رشد سن به تا ،(باشد اصالح برای ُه) وجهی تریننیكو به مگر نشوید،

 تكلیف توانش اندازهبه  جز را ُسهیچ ما ُنید، ادا عدالت به را وزن و پیامنه( حقر ) و برسد
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 را عدالت پس ،(دهیدمی شهادت یا و ُنید داوری یا) گویید سخن هرگاه و. ُنیمنمی

 ُنید، وفا اهلل پیامن و عهد به و. باشد بوده( شام) نزدیكان مورد در اگر حتی ُنید، رعایت

 راه این و *. شوید متذُر تا است نموده سفارش آن به را شام اهلل ُه است چیزی این

 از را شام ُه نكنید پريوی( پراُنده) هایراه از و ُنید پريوی آن از پس است، من مستقیم

 شاید است، نموده سفارش آن به را شام اهلل ُه است چیزی این ُند،می دور اهلل راه

  «.شوید پرهیزگار

اُه : »ُه باشدو این ُالم اَلی در مورد بنی ارسائیل می َوَقََض َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا إرالَّ إریَّ

 را او جز: ُه است داشته مقرر( چننی) پروردگارت و» (23)ارساء: « َوبراْلَوالرَدْینر إرْحَساناً 

 «.ُنید نیكی مادر و پدر به و نپرستید

باشد. و گفته شده منظور از حمكامت، آیات ناسخ و حالل و حرام و حدود و مرياث می

دارد استوار نموده و از جوالن )به این سو و آن سو( باز میرا  نفس انسانگویا ُه آیه حمكم 

 ُند.مند میدر رسیدن به مصالح خود ضابطهرا و آن

 مساله سوم: ام الکتاب

ی ُتاب یعنی آیات حمكامت اصل و ریشه« الْكرَتابر  ُأمُّ  ُهنَّ »فرماید: خداوند متعال می

شود ُه آیاتی واضح و روشن بوده و هستند ُه به هنگام اهبام و پوشیدگی به آهنا مراجعه می

عبارت « االم»باشد و هیچ اهبام و پوشیدگی در آهنا نیست. و آشكار میو داللت آهنا واضح 

شود. و گفته شده: عبارت است از آنچه امور است از امر جامعی ُه بدان مراجعه می

ُند. و گفته شده: امور جسامنی رشد می ،شود و از آن یا در آنروحانی از آن اقتباس می

 باشند. رياث و حدود احكام و ستون دین میآیاتی هستند ُه بیانگر م «ام الكتاب»منظور از 
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 مساله چهارم: متشابه

َات   َوُأَخرُ »د: یفرمااینكه می متشاهبات آیاتی هستند ُه احتامل وجوه متعدد دارند « ُمَتَشاهبر

مقصود و مراد آن است تا اینكه به آیه  ،و به خودی خود مشخص نیست ُه ُدامنی وجه

وخ و سها و آیات منحمكم در آن مساله مراجعه شود. مانند حروف مقطعه در اوایل سوره

شود. عمل نمی اهنه آو ب شدهایامن آورده  این آیاتتقدیم و تاخري و امثال و اقسام آن؛ به 

 هبرتین اقوال را اختیار ُن؛ خداوند متعال با این آیات بندگانش را امتحان ُرده است. پس 

را واضح و روشن را ُه بر او مشتبه آمده است به آیاتی ُه آن ایبنابراین ُسی ُه آیه

عكس این مساله  ُند بازگرداند و حمكم را داور قرار دهد، هدایت شده است و هرُسمی

 خواهد بود.    عكس رفتار ُند، نتیجه 

 ها(کجی قلبمساله پنجم: زیغ القلوب )انحراف و 

رْم َزْیغ  » یَن ف ُقُلوهبر ا الَّذر زاغت »باشد. و )انحراف( می «:املیل»به معنای  «الزیغ»؛ «َفَأمَّ

از این قبیل  (ها منحرف شدند.چشم«: )زاغت االبصار»)خورشید مایل شد( و  «:الشمس

 ُه قصد و نیت را رها ُند. (زاغ، یزیغ، زیغا»شود: گفته میزمانی است. و 

باشد، مهان انحراف قلب از در اینجا، شدیدترین نوع انحراف می« زیغ»ر از ومنظو 

نفسانی و افعال و عملكرد نادرست به انحراف قلب نیز ملحق  دو احوال ب ؛مسري اعتدال

انحراف و ُجی و گمراهی و خروج از مسري حق به سوی « الزیغ»شود. و مقصود از می

« َفَلامَّ َزاُغوا َأَزاَغ اهللَُّ ُقُلوهَبُمْ »فرماید: ُالم اَلی ُه می باشد. و از این قبیل استباطل می

«. ساخت منحرف را  شان هایدل اهلل شدند، منحرف( حق از) هاآن چون پس»( 5)صف: 

ُافر، زندیق، منافق، جاهل، اهل بدعت؛ هرچند به  :گريدای را در بر میو این آیه هر فرقه

 نصارای نجران بوده است.ی آن به هنگام نزول اشاره
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 مساله ششم: پیروان آیات متشابه

نْهُ »فرماید: كه خداوند متعال میچنان ُنند پريوی می ییعنی از آیات« َفَیتَّبرُعوَن َما َتَشاَبَه مر

ادعای  اُه الفاظ آن شبیه به هم هستند و معانی خمتلفی را احتامل دارند، تا اینكه اینگونه ب

را گمراهی و انحراف خود از راه حق  و های نا صوابخود تاویالت نادرست و تفسري

دانند و ُسانی ُه تاویل این آیات را به درستی نمیبر حمقق و ثابت نموده و با این روش 

نموده و آنان را نیز دچار اهبام و رسگردانی ُنند. اما  ساند، تلبیرا خوب نفهمیدهمعانی آن

 زیر خارج نیست: امورُنند از ُسانی ُه از آیات متشابه پريوی میاهداف 

یا در پی اجیاد شک و تردید در مورد قرآن و گمراه نمودن مردم هستند چنانكه زنادقه  -1

 .پردازندمیجویی و خرده گرفتن از قرآن و قرامطه چننی ُرده و به عیب

چنانكه جمسمه چننی باوری  هستندابه یا اینكه در پی اعتقاد و باور به ظاهر آیات متش -2

 ُسانی ُه معتقد بودند خداوند متعال مهچون اجسام جسم دارد. ؛داشتند

را بیان نموده و اند ُه تاویل و تفسري درست آنیا اینكه از این جهت به آهنا پرداخته -3

 معانی آهنا را توضیح داده و روشن ُنند.

مطرح ُنند چنانكه صبیغ در مورد آیات متشابه یا اینكه در مورد آن سواالت زیادی  -4

 .مطرح نمودعمر بن خطاب  را با سواالت زیادی

 یک از آنها:حکم هر

گروه اول: قرامطه و زنادقه؛ در ُفر آهنا تردیدی نیست و حكم خداوند در مورد آهنا قتل 

 ابه. تتساست بدون ا

است. چرا ُه تفاوتی میان آهنا گروه دوم: جمسمه؛ قول صحیح در مورد آهنا، تكفري آنان 

شوند. پس اگر توبه ُردند ُه پذیرفته پرستان نیست اما استتابه می رپرستان و تصویو بت
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 شود.شود ُه با مرتد میشوند و با آهنا رفتاری میشود وگرنه ُشته میمی

یا اند و منشا این اختالف به خالف در جواز گروه سوم: در جواز این امر اختالف ُرده

به تاویل آهنا  پرداختن عدمگردد. و مذهب سلف در این زمینه، عدم جواز تاویل آهنا باز می

 باشد.می

اند، تصدیق آهنا را چنانكه وارد شده»گویند: سلف صالح در مورد آیات متشابه می

چرا  سپاریم نه معانی آهنا را،پذیریم. به این معنا ُه ُیفیت آهنا را به خداوند مینموده و می

 .«ُه معانی آهنا مشخص و روشن است

ُنند، حكم گروه چهارم: ُسانی ُه مهچون صبیغ در مورد آیات متشابه زیاد سوال می

 1؛عمر با صبیغ مهچون رفتارآنان این است چنانكه شایسته است ادب شوند 

 

 

                                                           
1

-گوید: مردی در پی آیات متشابه بود و هر جا از آهنا سخن به میان میسائب بن یزید می - 

َیاتر َذْرواً »املومننی، ی امريمد و گفت: اآعمر  آورد. روزی نزد ارر ْقراً  * َوالذَّ اَلتر ور امر « َفاحْلَ

ه ( تویی؟ آنگاتگفت: )شخصی ُه در پی متشاهبات اس( چیست؟ عمر 2-1)ذاریات: 

دیدم ُه جان او افتاد. و گفت: به خدا سوگند اگر می هآستنی باال زد و با شالق خود ب

ُردم. سپس گفت: او را بر شرتی سوار می ای، رست را از تن جداموهایت را تراشیده

ُنید و نزد قومش بربید و بگویید: صبیغ در پی ُسب علم بود ولی راه علم را به خطا 

زیست تا اینكه انی ذلیل میگوید: او در میان قومش مهواره به عنوان انسپیمود. راوی می

از ترمجه ُتاب عمر ( به نقل 635، 3/634ی)ئسنة، اللكاالرشح اصول اعتقاد اهل مرد. 

 .بن خطاب، دُرت صالبی
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 مساله هفتم: طلب فتنه

ْتنَةر  اْبترَغاء»و معنای  تر بهه بیان شده ُه به صواب نزدیکاراده رشک و نیز اجیاد ش« اْلفر

است. اجیاد شبهات و اهبام در بنی مومنان تا اینكه روابط مستحكم میان آهنا را تبدیل به 

شان را با پراُندگی و تفرقه ُنند. و مردم را به سوی انحراف و ُجی سوق دهند. و پريوان

ُه قرآن حجتی بر درحالی ام و دوگانگی ُنندُّيشان دچار ااستدالل به قرآن در مورد بدعت

شان هایُند ُسانی ُه در قلببه ِصاحت بیان می ونباشد چعلیه آهنا و نه برای آهنا می

آیاتی هستند ُه الفاظ آن متشابه است و  به دنبالدر میان آیات قرآن  ،انحراف از حق است

و  ؛خمتلف را دارندد چرا ُه احتامل معانی یابمی مصداقمعانی آهنا در قالب تاویالت خمتلف 

در پی فریب  ،استدالل به این آیات بر باطلی ُه قلبش به سوی آن منحرف شدهبا اینگونه 

 باشد.دیگران می وخود 

 مساله هشتم: تاویل قرآن 

یَلهُ »فرماید: خداوند متعال می قاریان قرآن در وقف نمودن در این « االاهلل 1َوَما َیْعَلُم َتْأور

                                                           
 تاویل دو نوع است:  - 1

در این آیه « اهلل»و این زمانی است ُه در لفظ جالله  ؛حقیقی )ُلی( الف( تاویل مطلقر 

داند ی جز اهلل نمیسل امور متشابه و حقیقت آهنا را ُُه در این صورت تاوی توقف شود

و ِصاط و میزان و  نعمت آن و قربفت عذاب سامء و صفات خداوند و صمانند حقیقت ا

 ...هبشت و دوزخ و

ْلمر »جزئی؛ و این زمانی است ُه در مجله  ب( تاویل نسبیر  ُخوَن فر الْعر اسر توقف ُنیم.  «َوالرَّ

خوب نیست. و این در مسائل  عمرورسد ُه نزد خوب به نظر می دگاهی چیزی به نظر زی

انا من »: :گویدمیشود آنجا ُه یز بر مهنی محل میباشد. و قول ابن عباس ناجتهادی می
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 :اندموضع اختالف ُرده

تفسري »گوید: ؛ از ابن عباس روایت است ُه می«اهلل»توقف ُردن در لفظ جالله  -1

 الف( تفسريی ُه هیچكس در دانستن آن معذور نیست.  بر چهار بخش است:

 دانند.ب( تفسريی ُه عرب بر مبنای زبان عربی می

 دانند. ج( تفسريی ُه راسخان در علم می 

 داند.نمیرا آند( تفسريی ُه جز اهلل ُسی 

ُخوَن فر الْعرْلمر » :و برخی از آهنا در این بخش از ُالم اَلی -2 اسر ُنند. ُه توقف می« َوالرَّ

ند: خطابی ُه قابل فهم اهچننی دیدگاهی دارند. و گفت هایبسیاری از مفرسان و اصول

 نباشد، بعید است.

را علم هستم ُه تاویل آمن از راسخان در »گوید: و از ابن عباس روایت است ُه می

 .«دانندمی

-تاویل مطلق می»گویند: اند و مییل قائل شدهصو برخی از علام در این مورد به تف -3

باشد و در قرآن به دو معنا به ُار رفته است. الف( تاویل به معنای حقیقت چیزی و آنچه 

َوَرَفَع َأَبَوْیهر َعَل »اید: فرمو از این قبیل است ُالم اَلی ُه می ؛گرددامر آن بدان باز می

ن َقبُْل َقْد َجَعَلَها َربِّ َحّقاً 
یُل ُرْؤَیاَي مر دًا َوَقاَل َیا َأَبتر َهَذا َتْأور وْا َلُه ُسجَّ )یوسف: « اْلَعْرشر َوَخرُّ

( یوسف) و افتادند سجده به او برای( مهگی) و نشاند ختت بر را خود مادر و پدر و» (100

 راست راآن پروردگارم بودم، دیده پیش از ُه است تعبريخواب من این !پدرجان ای: گفت

 «.(بخشید حتقق و) گرداند

                                                                                                                                                    

 .«دانندرا میراسخان در علم هستم ُه تاویل آن من از» :«الراسخنی الذین یعلمون تاویله
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یُلهُ »فرماید: و اینكه می یَلُه َیْوَم َیْأتر َتْأور  جز هاآن آیا»( 53)اعراف: « َهْل َینُظُروَن إرالَّ َتْأور

یعنی «. رسد فرا تأویلش( و نتیجه) ُهروزی! دارند؟ را تأویلش( و رسانجام) انتظار

تاویل این معنا باشد، وقف در لفظ از منظور  اگر دهد. پس حقیقت آنچه از معاد خرب می

ُُ می« اهلل»جالله  داند. و نه آهنا را به روشنی ُسی جز اهلل نمیباشد.چرا ُه حقایق امور و 

ْلمر »در اینصورت  ُخوَن فر اْلعر اسر  باشد.خربش می« برهر  اآَمنَّ  َیُقوُلونَ »مبتدا و « َوالرَّ

معنای دیگر آن باشد ُه عبارت است از تفسري و تعبري و بیان و  ،اما اگر منظور از تاویل

یلرهر »فرماید: توضیح چیزی، مانند اینكه خداوند متعال می ( یعنی 36)یوسف: « َنبِّْئنَا برَتْأور

ُخوَن فر الْعرْلمر »تفسري آن؛ و چون این معنا در نظر گرفته شود، وقف بر  اسر خواهد بود « َوالرَّ

اند، چرا ُه آهنا )راسخان در علم( با این اعتبار، ُالمی را ُه با آن خماطب قرار داده شده

و بر این اساس  ؛فهمند هرچند علم آهنا به حقایق اشیاء و ُنه آهنا احاطه ندارددانند و میمی

ُخوَن »ُند. و در واقع حال برای حال آهنا را بیان می« برهر  آَمنَّا َیُقوُلونَ »و این معنا، مجله  اسر َوالرَّ

ْلمر   باشند.می« فر الْعر

 مساله نهم: وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ

نه  ،راسخان در علم ُسانی هستند ُه در میان بزرگان علم و دانش، از حیث رسوخ

نی در چیزی سست و نرم رسوخ نزول چیزی سنگ - باشند.غلبه بر چیزی شناخته شده می

بر نور علم  ،بنابراین به دلیل رسوخ آهنا در علم با تكیه بر صفای یقنی و اطمینان -است. 

توقف در این نصوص، ثابت قدم و استوار  غلبه نكردند، پس خداوند متعال آهنا را در حد

لر »نمود. لذا پیوسته بر ایامن بودند. و اینكه گفتند:  نْ  ُُ ندر  مِّ ضمريی در آن هنفته است « نَاَربِّ  عر

چننی آن و تقدیر  ؛گردد، چه آیات حمكم و چه آیات متشابه آنُه به ُتاب اهلل متعال باز می

ّله»است  نْ  ُُ ندر  مِّ نَا عر  متام قرآن از جانب پروردگار ماست.« َربِّ
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 مساله دهم: اولوااللباب

رُ  َوَما»  َُّ گوید و بدان ایامن ندارد و در مینیعنی این سخن را ُسی « األْلَبابر  ُأْوُلواْ  إرالَّ  َیذَّ

 «ّب لُ »ُند مگر ُسی ُه صاحب ُند و پريوی از متشاهبات را رها نمیحدود آن توقف نمی

این جهت است ُه به  زباشد و اخالص آن می ،هر چیز «بلُ »باشد ُه مهان عقل است و 

 گویند.عقل، لب می

 کم و متشابه:دالیل سنت نبوی در مورد محب( 

ُب َبْعُضُه َبْعًضا،»... رسول خدا فرمودند:  ْل ُیَكذِّ ُق  َبْل  إرنَّ اْلُقْرآَن مَلْ َینْزر  َبْعًضا، َبْعُضهُ  ُیَصدِّ

نُْه، َعَرْفُتمْ  َفاَم  ، َفاْعَمُلوا مر ْلُتمْ  َوَما برهر نُْه، َجهر وهُ  مر های شده ُه بخشنقرآن نازل » 1:«َعاملررهر  إرََّل  َفُردُّ

-ُنند. پس آنچه از آنهای آن یكدیگر را تصدیق مییكدیگر را تكذیب ُنند، بلكه بخشآن 

داند بازگردانید و از او را میندانستید، به ُسی ُه آن رارا دانستید، بدان عمل ُنید و آنچه 

 .«بپرسید

حمكم یا اهل نصوص بازگرداندن آن به با در این حدیث متشابه نسبی بیان شده است ُه 

ْن َباب  »شود. و رسول خدا فرمودند: تشابه آن بر طرف می ،علم ُل َنَزَل مر َتاُب اأْلَوَّ
اَن اْلكر َُ

، َعَل َسْبَعةر َأْحُرف   ْن َسبَْعةر َأْبَواب 
، َوَنَزَل اْلُقْرآُن مر د  ، َعَل َحْرف  َواحر د  ُتاب اول از «: »َواحر

 .«رف نازل شدیک در بر یک حرف نازل شد و قرآن از هفت در بر هفت ح

، »و از ابن مسعود روایت است ُه رسول خدا عالوه بر این فرمودند:  ر  ، َوآمر ر  َزاجر

ُموا َحَراَمُه َواْفَعُلوا َما ُأمر  لُّوا َحاَلَلُه َوَحرِّ
، َفَأحر ، َوَأْمَثال  ، َوُمتََشابره  ، َوحُمَْكم  ، َوَحَرام   ْرُتمْ َوَحاَلل 

رهر َوُقوُلوا: آَمنَّا براهللر،  ، َواْنَتُهوا َعامَّ هُنریتُمْ به نُوا برُمَتَشاهبر هر َوآمر وا برَأْمَثالرهر َواْعَمُلوا برُمْحَكمر ُ
َعنُْه َواْعتَربر

                                                           
صحیح دانسته  را( آن288/ 10؛ و شیخ امحد شاُر )6702، 10/230 :مسند امحد - 1

 است.چاپ داراملعارف
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نَا  َربِّ
نْدر ْن عر لر مر را هنی وامر و حالل و حرام و حمكم و متشابه و امثال؛ پس حالل آن» 1:«ُُ

رده انجام دهید و از آنچه هنی ُرده بدانید و حرامش را حرام و آنچه را بدان امر ُحالل 

است، دست بكشید و از امثال آن عربت بگريید و به حمكم آن عمل ُنید و به متشابه آن ایامن 

 .«آورید. و بگویید: به قرآن ایامن آوردیم ُه متام آن از جانب خداوند متعال است

شده است و  متشابه حقیقی و آنچه ایامن بدان واجب است، ذُربیان در این روایت 

باشد چرا ُه ایامن به آن واجب است تا اینكه معنای احتامل متشابه نسبی )اضافی( در آن می

 آن روشن شود.

 اقوال سلف و دیدگاه آنان در باب محکم و متشابه: پ(

شود. و به و بر مبنای آن دینداری می شدهبه حمكم ایامن آورده »گوید: ابن عباس می -1

ی آهنا )حمكم و متشابه( از شود. و مههاما بر مبنای آن دینداری نمی شده متشابه ایامن آورده

  2.جانب اهلل متعال نازل شده است

رسوخ آهنا در علم این بود ُه به متشابه آن ایامن آوردند »گوید: ام املومننی عایشه می -2

 3.«دانستندُه آن را نمیدرحالی

                                                           
1
گوید: اسناد این حدیث فضائل القرآن؛ و می ؛ ُتاب1/533رک: دحاُم در املست - 

 -2/133: الصحیحة ةقت ُرده است. و آلبانی در السلسلصحیح است و ذهبی با او مواف

 .را حسن دانسته استآن 587

 186/ 3تفسري طربی:  ؛2/4طی: االتقان، سیو - 2

3
 2/4االتقان، سیوطی:  - 
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َتاَب َیتُْلوَنُه َحقَّ تراَلَوترهر : »اهلل در مورد این ُالم اَلیحسن رمحه -3
یَن آَتْینَاُهُم اْلكر الَّذر

نُونَ  ُنند و به آهنا ُسانی هستند ُه به آیات حمكم قرآن عمل می»گوید: می 1«ُأْوَلئرَك ُیْؤمر

را رسد، به ُسی ُه آنمتشابه آن ایامن دارند. و آنچه در نظرشان مشكل و مبهم به نظر می

 است. یو این مجع میان متشابه حقیقی و اضاف 2.«ندسپارداند، میمی

به متشابه آن ایامن آورده و به حمكم آن »گوید: ی سوره آل عمران میقتاده در مورد آیه -4

  3.«ُنندعمل می

ُنیم و بدان ایامن داریم. و به متشابه به حمكم عمل می»گوید: اهلل میو ضحاک رمحه -5

ی )حمكم و متشابه( از سوی خداوند نازل شده ُنیم و مههنمیآوریم و بدان عمل ایامن می

  4.«است

رُ  َوَما»اهلل در مورد این ُالم اَلی: حممد بن جعفر بن زبري رمحه -6 َُّ « األْلَبابر  ُأْوُلواْ  إرالَّ  َیذَّ

یعنی بازگرداندن  :دنشواین امر را متذُر نمی چون عاقالن جز خردمندان و»گوید: می

مهاهنگ مهسو و به به آنچه از تاویل حمكم دانسته شده، تا اینكه هر دو در یک معنا تاویل متشا

 5.«شوند

                                                           
1

 است آن شایسته ُه چنان راآن ایم،داده هاآن به آسامنی ُتاب ُه سانیُ: »(121: ه)بقر - 

 «.آورندمی ایامن( هدایت) آن به هاآن خوانند،می

2
 1/520تفسري طربی:  - 

 3/185تفسري طربی:  - 3

 3/186تفسري طربی:  - 4

5
 3/186تفسري طربی:  - 
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اند: حمكم آن است ُه بدان عمل بسیاری از سلف گفته»گوید: اهلل میابن تیمیه رمحه -7

شود؛ چنانكه در شود و متشابه آن است ُه بدان ایامن آورده شده و بدان عمل نمیمی

-ُنیم و به متشابه آن ایامن میر روایت شده است. و به حمكم قرآن عمل میبسیاری از آثا

َتاَب َیتُْلوَنُه َحقَّ »آوریم چنانكه از ابن مسعود و... در تفسري این ُالم اَلی: 
یَن آَتْینَاُهُم اْلكر الَّذر

رام را دانند و حگوید: آنان ُسانی هستند ُه حالل را حالل میروایت شده ُه می« تراَلَوترهر 

 1.«آورندُنند و به متشابه آن ایامن میشامرند و به حمكم آن عمل میحرام می

بر هرُس واجب است بر مبنای آنچه برای وی روشن و واضح است، عمل ُند و بر 

رسد، ایامن آورد؛ و متشابه را به حمكم بازگرداند و از حمكم آنچه در نظر او مشتبه به نظر می

او تفسري و تبینی ُند، دریافت ُند تا داللت متشابه با داللت حمكم  آنچه متشابه را برای

ند و یكدیگر را تصدیق وسو گردد و نصوص با یكدیگر سازگار و موافق شموافق و هم

اند.و آنچه از سوی خداوند متعال نازل شدهمتعال ی آهنا از سوی خداوند ُنند چرا ُه مهه

-تناقضی؛ بلكه تناقض و اختالف در ُالم غرياهلل میباشد، نه اختالفی در آن است و نه 

  2.«باشدو این راه و روش صحابه و تابعنی در تعامل با نصوص حمكم و متشابه می ؛باشد

است ُه اصل قرار دادن آنچه اهلل و رسولش  نمقصود ای»گوید: اهلل میابن تیمیه رمحه

ک شود... و داللت قرآن بر این و فرمودند، واجب است و باید در معنای آن تدبر شده و در

آن است و اقوال مردم ُه گاهی با آن موافق و گاهی خمالف است، متشابه و جممل قرار داده 

                                                           
 17/386ابن تیمیه:  جمموع الفتاوی، - 1

 2/294اعالم املوقعنی:  ؛17/386نگا: جمموع الفتاوی:  - 2
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شود: احتامل چننی و چنان را دارند. و احتامل چننی و گفته می شود و به پريوان این الفاظ

 چنان را دارند.

شود و اگر موافق باشد، پذیرفته میبا خرب رسول  ،پس اگر مقصود آهنا از این الفاظ

  1.«شودمقصود آهنا خمالف با خرب رسول باشد، انكار می

 دیدگاه اهل بدعت در مورد محکم و متشابه:

و دوری از راه و روش اهل بدعت واجب است. اهل بدعت برای رد و انكار  پرهیز

  2ها دو راه دارند:سنت

ی آیات متشابه قرآن یا خدا به وسیلهاز رسول شده های ثابت رد و انكار سنت -1

  ؛احادیث متشابه

 را تعطیل و بی ثمر گردانند.ُنند تا داللت آنحمكم را متشابه فرض می -2

متشابه، نصوص خ در علم در باب سُه در آیه سوره آل عمران دیدگاه مومنان رادرحالی

 باشد.به خداوند متعال می او سپردن آهن اایامن به آهن

ی باطل خود مقوله ردیدگاه منحرفان و بیامر دالن، پريوی از متشابه و استدالل به آن بو 

 3باشند.باشد ُه با این روش در پی فتنه و حتریف ُتاب اهلل میمی

 نصوص حمكم واجب است:به ی آهنا هایی در نصوص متشابه ُه مراجعهمثال

                                                           
 225-224: ةو رشح العقیدة الطحاوی 146، 13/145نگا: جمموع الفتاوی: - 1

 2/294نگا: اعالم املوقعنی:  - 2

3
 358 -1/357سري الكریم الرمحن: ینگا: ت - 
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ند، انكار ُردند. هست وضوح وحكام جهمیه نصوص حمكمی را ُه در هنایت ار  -1

باشد، ُنند ُه اهلل متعال موصوف به صفات ُامل مینصوصی ُه به ِصاحت بیان می

اراده، حیات، ُالم، شنیدن، دیدن، وجه، دو دست، غضب،  ،صفاتی چون: علم، قدرت

ن د)ضحک(، رمحت و حكمت؛ و افعالی چون آم ندیدخنرضایت، شادمانی )فرح(، 

 به آسامن دنیا؛ یان( و نزولت)جمیء و اال

یُد »فرماید: خداوند متعال می ُكُم َما ُیرر  بخواهد چه هر اهلل مهانا»( 1)مائده: « إرنَّ اهللَ َُيْ

 «. ُندمی حكم

رياً »فرماید: و می یعًا َبصر اَن اهللُ َسمر َُ  «.است بینا شنوای اهلل و» (134)نساء: « َو

 برای) پروردگارت و» (22)فجر: « َصّفاً  َوَجاء َربَُّك َوامْلََلُك َصّفاً »فرماید: و می

 «.(بیانید) صف در صف فرشتگان( نیز) و بیاید( دادرسی

َ »فرماید: و می
ِضر  و است خشنود هاآن از اهلل( »119)مائده:  «َعنْهُ  َوَرُضواْ  َعنُْهمْ  اهللُ رَّ

 «.خشنودند او از هاآن

 و ... 

 ،به این امر خرب دادندمتعال علم و آگاهی نسبت به اینكه رسول خدا از جانب خداوند 

اگر باالتر از علم به وجوب نامز و روزه و حج و زُات و حتریم ظلم و فواحش و دروغ 

تر از آن نیست؛ علم رضوری بیانگر آن است ُه رسول خدا از سوی خداوند نباشد، پاینی

اده است. و تصدیق آهنا را بر امتش فرض نموده است، فرضی ُه متعال به این امور خرب د

شود. اما جهمیه این صفات را آیات متشابه رد و اصل ایامن جز با تصدیق آن ُامل نمی

ريُ »انكار نمودند. آیاتی از مجله:  یُع الَبصر مر ء  َوُهَو السَّ ْثلرهر ََشْ مر َُ  هیچ»( 11)شوری: « َلْیَس 

 «.بیناست شنوای وا و نیست او مهانند چیز
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ّیاً »فرماید: و اینكه می  او برای نامیهم( و مانند) آیا»( 65)مریم: « َهْل َتْعَلُم َلُه َسمر

 «.شناسی؟می

 یگانه و یكتا اهلل او: بگو( پیامرب ای)» (1)اخالص: « ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحد  »فرماید: و اینكه می

 «.است

یكتا بودن ذات و واحدیت به معنای نفی مشارُت گویند: احدیت به معنای حمققان می

 1«باشد.در صفات می

آهنا نیز نصوص حمكمی را ُه در باب اثبات علم خداوند بر خملوقات و استقرار او  -2

طور بدُّيی و رضوری دانسته شده ُه پیامربان این نصوص را بیان باشد و بهبر عرش می

  نصوص متشاهبی چون:اند. ردهد، با نصوص متشابه در این زمینه رد ُنُرد

نُتمْ » ُُ .«شامست با او باشید ُجا هر و»( 4)حدید: « َوُهَو َمَعُكْم َأْیَن َما 

یدر » ْن َحبْلر اْلَورر  او به گردن رگ(شاه) از ما و»( 16)ق:  «َوَنْحُن َأْقَرُب إرَلْیهر مر

 «.تریمنزدیک

ن َذلرَك وَ » ْجَوى َثاَلَثة  إرالَّ ُهَو َرابرُعُهْم َواَل ََخَْسة  إرالَّ ُهَو َسادرُسُهْم َواَل َأْدَنى مر ن نَّ اَل َما َیُكوُن مر

اُنوا َُ َثَر إرالَّ ُهَو َمَعُهْم َأْیَن َما  ُْ  او ُه آن مگر نباشد نفر سه میان نجوایی هیچ»( 7)جمادلة: « َأ

 و آن از ُمرت نه و است هاآن ششمنی او ُه آن مگر نیست نفری پنج و است هاآن چهارمنی

 «.است هاآن مهراه او باشند هرُجا ُه آن مگر بیشرت نه

 و ...

ند تا اینكه نصوص علو و فوقیت را دو پس از این به حیله و نرينگ و دسیسه روی آور

                                                           
1
 858 جامع البیان فی تفسري القرآن، اجیی شافعی، ص: - 
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 با نصوص متشابه رد و انكار نمودند.

حمكمی را ُه در باب قدرت اهلل متعال بر خملوقاتش وارد قدریه نیز نصوص ِصیح و  -3

باشد و آنچه او نخواهد، هرگز داوند بخواهد، میخبیانگر آن هستند ُه هرچه  و اندشده

 نخواهد بود، با نصوص متشابه در این زمینه رد نمودند. نصوص متشاهبی چون: 

ُم َربَُّك َأَحداً »
  «.ُندنمی ستم ُس هیچ به تپروردگار و» (49)ُهف: « َواَل َیظْلر

م  لِّْلَعبریدر »  «. ُندنمی ستم بندگان به هرگز تو پروردگار و»( 46)فصلت: « َوَما َربَُّك برظَالَّ

نُتْم َتْعَمُلونَ » ُُ َزْوَن َما  اَم جُتْ  جزا ُردیدمی آنچه برابر در ُه نیست این جز» (7)حتریم: « إرنَّ

 «.شویدمی داده

های ناصواب از نصوص حمكم، این نصوص را از حمكم بودن آهنا برداشتو اینگونه با 

 زئی از نصوص متشابه قرار دادند.جخارج نموده و 

نیز نصوص حمكم وارد شده در اثبات اینكه بنده به اراده خود قادر و خمتار و  1جربیه -4

 ی چون: با نصوص متشابه وارد شده در این زمینه رد نمودند. نصوص متشاهب ،فاعل است

 آنكه مگر خواهیدنمی شام و»( 29)تكویر: « َوَما َتَشاُؤوَن إرالَّ َأن َیَشاَء اهللَُّ َربُّ اْلَعامَلرنیَ »

 «.بخواهد جهانیان پروردگار

یم  » ْسَتقر  مُّ
اط  َ

َعْلُه َعَل ِصر ْلُه َوَمن َیَشأْ جَیْ
 اهلل را هرُس» (39)انعام: « من َیَشإر اهللُ ُیْضلر

  «.داد خواهد قرار راست راه بر را او بخواهد را هرُس و ُندمی گمراه بخواهد

 و... 

                                                           

اند: فعل صفوان گرفته شده است. و گفتهجربیه: اصل و اساس باور آهنا از جهم بن  - 1

 بنده مهچون طول، قد و رنگ پوست اوست. یعنی بر هر عملی جمبور است.
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با شنیدن آهنا یقنی  هو اینگونه احتامالتی از این نصوص استخراج نمودند ُه شنوند

ُند و اینگونه نصوص حمكم را در ذهن رد نمیرا خواهد داشت ُه متكلم این نصوص 

 دهند.به جلوه میاشنونده، متش

یح و حمكمی را انكار ُردند ُه در ثبوت شفاعت ِصرج و معتزله نیز نصوص خوا -5

ُاران وارد شده و بیانگر خروج آهنا را از آتش بود. از انس بن مالک روایت است برای گنه

تري»فرمودند:   ُه رسول اهلل ْن ُأمَّ
َْهلر اْلَكَبائررر مر شفاعت من برای ُسانی ار » 1:«َشَفاَعتري ألر

 .«اندخواهد بود ُه مرتكب گناهان ُبريه شدهامتم 

َن النَّارر َبْعَد َما »فرمودند:   و از انس بن مالک روایت است ُه رسول اهلل ُرُج َقْوم  مر خَیْ

یِّنیَ 
: اجَلَهنَّمر ْم َأْهُل اجَلنَّةر یهر ، َفَیْدُخُلوَن اجَلنََّة، َفُیَسمِّ نَْها َسْفع 

ُهْم مر نكه گروهی بعد از ای» 2:«َمسَّ

شوند. پس آیند و وارد هبشت میاز دوزخ بريون می آتش آهنا را سوخته و سیاه ُرده است،

 «نامند.هبشتیان آنان را جهنمیان می

 چون:  ُنند. نصوص متشاهبیو این نصوص ِصیح و حمكم را با نصوص متشابه رد می 

افرعرنیَ »  هاآن به ُنندگانشفاعت شفاعت پس»( 48)مدثر: « َفاَم َتنَفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّ

 «.بخشدنمی سودی

لر النَّاَر َفَقْد َأْخَزْیَتهُ » نَا إرنََّك َمن ُتْدخر  به تو ُه را ُسی! پروردگارا»( 192)آل عمران: « َربَّ

 «.ایُرده رسوا و خوار را او یقیناً  درآوری،( دوزخ) آتش

ْلُه َنارًا َخالردًا فریَها»  از هرُس و»( 14)نساء: « َوَمن َیْعصر اهللَ َوَرُسولَُه َوَیَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُیْدخر

                                                           

 است. را صحیح دانستهآن 3714امحد، ابوداود، آلبانی در صحیح اجلامع:  - 1

 6559بخاری:  - 2
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 ُه ُندمی وارد آتشی در را وی ُند، جتاوز او حدود از و ُند نافرمانی پیامربش و اهلل

 «.ماند خواهد آن در جاودانه

 گرفتند.و ... و چننی تعامل را با نصوص در پیش 

مومنان در عرصات قیامت و در  ُندمی جهمیه نیز نصوص حمكمی را ُه بیان -6

-به باالترین درجه می این نصوصبینند و ِصاحت و صحت پروردگارشان را می ،هبشت

 با نصوص متشابه رد و انكار نمودند. نصوص متشاهبی چون:  1رسد

ُك األَ » ُه األَْبَصاُر َوُهَو ُیْدرر ُُ  او و یابندنمی در را او هاچشم»( 103)انعام: « ْبَصارَ الَّ ُتْدرر

 «. یابدمی در را هاچشم

 نخواهی مرا هرگز» (143)اعراف: « لَن َتَرانر »و اینكه خداوند متعال به موسی فرمود: 

                                                           

ا َناظررَ »نصوصی چون:  - 1 َ ة  * إرََّل َرهبِّ َ
ة  ُوُجوه  َیْوَمئرذ  نَّارضر َ

)قیامه: « ة  * َوُوُجوه  َیْوَمئرذ  َبارسر

. و در نگردتازه )و شاداب( است. به سوی پروردگارش می هاییآن روز چهره( »22-24

و از جریر بن عبداهلل روایت است ُه «. عبوس )و درهم ُشیده( است هاییآن روز چهره

اه نگاه ُرد و فرمود: بودیم ُه در چهاردمهنی شب ماه به م گوید: نزد رسول خدا می

، َفإرنر اْسَتطَْعُتْم َأْن اَل » وَن فر ُرْؤَیترهر اَم َتَرْوَن َهَذا اْلَقَمَر، اَل َتَضامُّ َُ ُكْم  ْوَن َربَّ ُكْم َسرَتَ نَّ
ُتْغَلُبوا َعَل إر

ا َفاْفَعُلوا َ ْمسر َوَقْبَل ُغُروهبر  َربَِّك َقبَْل ُطُلوعر َوَسبِّْح بر }ُثمَّ َقَرَأ « َصاَلة  َقبَْل ُطُلوعر الشَّ
َحْمدر

ْمسر َوَقْبَل اْلُغُروبر  ُه براستی پروردگارتان را بزودی خواهی دید، چنان»)متفق علیه( « الشَّ

-شوید سعی ُنید بر نامزبینید و در دیدن آن دچار هیچ مشكلی نمی)امروز( این ماه را می

د. سپس این آیه را تالوت های صبح و عرص مواظبت ُنید و حتام این ُار را انجام دهی

 «.خداوند را قبل از طلوع و قبل از غروب آفتاب به پاُی یاد ُنید»فرمود: 
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  «.دید

َي برإرْذنر » َل َرُسوالً َفُیوحر َجاب  َأْو ُیْرسر ن َوَراء حر َمُه اهللَُّ إرالَّ َوْحیًا َأْو مر اَن لرَبرَش  َأن ُیَكلِّ َُ هر َوَما 

 با مگر بگوید، سخن او با اهلل ُه نیست( ِمكن) برشی هیچ برای و»( 51)شوری: « َما َیَشاءُ 

 وحی( او به) بخواهد را آنچه( اهلل)=  او فرمان به ُه بفرستد رسولی یا پرده پس از یا وحی

 «. ُند

 ُنند.و ... و اینگونه حمكم را متشابه خوانده و متام نصوص را رد می

خداوند  1بوت افعال اختیاریثشامری ُه در رد و انكار نصوص ِصیح و صحیح بی -7

 تعال وارد شده است.م

 نصوصی چون: 

لَّ َیْوم  ُهَو فر َشْأن  » .«است ُاری در روز هر او و»( 29ن: )رمح« ُُ

ى اهللُ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلهُ »  اعامل مؤمنان و پیامربش و اهلل بزودی پس»( 105)توبه: « َفَسرَيَ

.«دید خواهند را شام

ْن َفَیُكون» ُُ اَم َأْمُرُه إرَذا َأَراَد َشْیئًا َأْن َیُقوَل َلُه   او، فرمان ُه نیست این جز»( 82)یس: « إرنَّ

( درنگ بی) پس «شو موجود: »گویدمی آن به ُه( است این) ُند، اراده را چیزی چون

 «.شودمی موجود

 «.ُه:.. شد داده ندا رسید،( آتش) آن به چون پس»( 8)نمل: « َفَلامَّ َجاءَها ُنودريَ »

اً » ُّ ُه لرْلَجَبلر َجَعَلُه َد  ُوه( آن) بر پروردگارش چون پس»( 143)اعراف: « َفَلامَّ جَتَلَّ َربُّ

                                                           
ُه گردد چنانافعال اختیاری عبارت است از افعالی ُه به مشیئت و اراده اَلی باز می - 1

 دن و خندیدن و غضب و... مو آ دهد، مانند استواء و نزولجام میهرگاه بخواهد آهنا را ان
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 «.ساخت( مهوار و) متالشی راآن ُرد، جتلی

فریَها َفَفَسُقوْا فریَها» َك َقْرَیًة َأَمْرَنا ُمرْتَ
ْلر  شهر بخواهیم هرگاه»( 16)ارساء: « َوإرَذا َأَرْدَنا َأن هنُّ

-می چريه و رسدار را آنجا وشهوتران وخوشگذران دارا افراد گردانیم، نابود را و دیاری

 اَلی دستورات با خمالفت وبه) پردازندمی و فجور فسق به و دیار شهر آن در و آنان گردانیم

 «.(خیزندبرمی

َها َوَتْشَتكري إرََّل اهللَّر » ادرلَُك فر َزْوجر ي جُتَ
َع اهللَُّ َقْوَل الَّتر  اهلل راستی به»( 1)جمادله: « َقْد َسمر

 «.شنید بردمی شكایت اهلل به و ُردمی جمادله تو با شوهرش باره در ُه را زنی سخن

ري  َوَنْحُن َأْغنرَیاء»
یَن َقالُوْا إرنَّ اهللَ َفقر

َع اهللُ َقْوَل الَّذر  راستی به»( 181)آل عمران: « لََّقْد َسمر

 «.شنید!« نیازیمبی ما و است فقري خدا: »گفتند ُه را ُسانی سخن اهلل، ُه

لَّ َلْیَلة  إرََّل َساَمءر »رسول خدا فرمودند:  از این نصوص است آنجا ُهو  ُُ نَا  ُل َربُّ َینْزر

ْنَیا  « ُند.پروردگار ما هر شب به آسامن دنیا نزول می» 1:«الدُّ

َ َربَُّك »فرماید: و اینكه خداوند متعال می
« َهْل َینُظُروَن إرالَّ َأن َتأْتریُهُم امْلَْلئرَكُة َأْو َیْأتر

 پروردگارت یا بیایند؟ شاننزد( مرگ) فرشتگان ُه دارند آن جز انتظاری آیا»( 158)انعام: 

 «.بیاید؟( هاآن سوی به خودش)

ثَْلُه، َوَلْن »و اینكه رسول خدا فرمودند:  ْ َیْغَضْب َقبَْلُه مر َب الَیْوَم َغَضًبا مَل
إرنَّ َربِّ َقْد َغضر

ْثَلهُ   نیچنان خشمگنی است ُه پیش از این چنامروز پروردگارم » 2:«...َیْغَضَب َبْعَدُه مر

 .«خشمگنی نبوده و پس از آن هرگز چنان خشمگنی نخواهد بود

                                                           
1
 متفق علیه - 

2
 194مسلم:  ؛4712؛ بخاری: 436 – 2/435مسند امحد:  - 
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ْمُد هللرَّر َربِّ اْلَعامَلرنیَ )إرَذا َقاَل الَْعْبُد: »اینكه رسول خدا فرمودند:  و ، َقاَل اهللُ َتَعاََّل: (احْلَ

ي ی پروردگار جهانیان است، خداوند گوید: محد و سپاس براچون بنده می» 1:«مَحرَدنر َعْبدر

 .«ام محد و سپاس مرا گفتگوید: بندهمتعال می

سد و ذُر آهنا در این رو چندین برابر این نصوص ُه تعداد آهنا به بیش از هزار نص می 

از ُه ی این نصوص با استناد به این ُالم اَلی گنجد. اما با متشابه خواندن مههرساله نمی

بُّ اآلفرلرنیَ » :ُندابراهیم نقل می
رد  «ندارم دوست را ُنندگان غروب» (76)انعام: « ال ُأحر

 ُنند.و انكار می

دهد بر مبنای ُند آنچه خداوند انجام میه بیان میُرد نصوص حمكم و ِصُيی  -8

 «چگونه»و  «چرا»باشد. و به شان میحكمت و هدفی نیک است ُه وجود آهنا هبرت از عدم

 پردازند.در مورد رشیعت و تقدیر اَلی می

ُكْم َتتَُّقونَ »فرماید: چنانكه خداوند متعال می ْ األَْلَبابر َلَعلَّ « َوَلُكْم فر اْلقرَصاصر َحَیاة  َیْا ُأوِلر

 ُه باشد است، زندگی و حیات قصاص در شام برای! خرد صاحبان ای و» (179: ه)بقر

  «.ُنید پیشه تقوا شام

ن َقْبلرُكْم »فرماید: میو اینكه  یَن مر ترَب َعَل الَّذر ُُ اَم  َُ َیاُم  َب َعَلیُْكُم الصِّ
تر ُُ یَن آَمنُوْا  ا الَّذر َ َیا َأُّيُّ

ُكْم َتتَُّقونَ   است شده فرض شام بر روزه! ایدآورده ایامن ُهُسانی ای» (183)بقرة: « َلَعلَّ

 «.شوید پرهیزگار تا بود شده فرض بودند، شام از پیش ُهُسی بر ُه گونه مهان

اَل ُیْسَأُل َعامَّ »ُنند. نصوص متشاهبی چون: و این نصوص را با نصوص متشابه رد می

                                                           
1
 909ی: ئُتاب الصالة؛ نسا ؛395مسلم:  - 
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نیست و به  ای برای حكم اویعنی اهلل حاُمی است ُه تعقیب ُننده  1«َیْفَعُل َوُهْم ُیْسَأُلونَ 

-عرتاض نمیُسی بر او ا طفشدلیل عظمت و جالل و ُربیا و علم و حكمت و عدل و ل

ُند. دهند سوال میو او از آفریدگانش در مورد آنچه انجام می :یعنی« َوُهْم ُیْسَأُلونَ »ُند. 

اُنوا َیْعَمُلونَ  َفَوَربَِّك َلنَْسَأَلنَُّهْم َأمْجَعرنْیَ »فرماید: چنانكه می َُ  پس»( 93-92)حجر: « * َعامَّ 

 آنچه از. ُرد خواهیم سوال هاآن مهه از( قیامت در) قطعاً  پروردگارت، به سوگند

 «. ُردندمی

رضی بنی این اخوانند. اما حق آن است ُه هیچ تعو اینگونه متام این آیات را متشابه می

 آیات وجود ندارد.

بوت اسباب از نظر رشعی و تقدیری ثرد نصوص صحیح ِصیح زیادی ُه بیانگر  -9

ن»فرماید: د. چنانكه اهلل متعال میشنبامی ُُ  عمل آنچه از» (105)مائده: « ُتْم َتْعَمُلونَ براَم 

 «.ُردیدمی

ُبونَ » نُتْم َتْكسر ُُ  «.دادیدمی انجام آنچه( ُیفر) به پس» (39)اعراف: « براَم 

یُكمْ » َمْت َأْیدر  ُه است چیزی بخاطر( عقوبت) این» (182)آل عمران: « َذلرَك براَم َقدَّ

 «.استفرستاده پیش از شام هایدست

َمْت َیَداكَ  َذلرَك »  از هایتدست ُه است چیزی برابر در( ُیفر) این» (10)حج: « براَم َقدَّ

 «.است فرستاده پیش

ونَ » ُ
نُتْم َعْن آَیاترهر َتْستَْكربر ُُ قِّ َو نُتْم َتُقوُلوَن َعَل اهللر َغرْيَ احْلَ ُُ امروز » (93)انعام: « براَم 

 ورزیدید، تكرّب  او آیات به نسبت و گفتیدمی اهلل بر ناحق آنچه برابر باری درعذاب خفت

                                                           
1
 «.شوندمی خواست باز آنان و شودنمی خواست باز ُند،می آنچه از( او): »(23)انبیا:  - 
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 «.دید خواهید

َرةر » ْنَیا َعَل اآلخر َیاَة الْدُّ ُُم اْستََحبُّوْا احْلَ َك برَأهنَّ
 ُه است آن( خاطر) به این»( 107)نحل: « َذلر

 «.دادند ترجیح آخرت بر را دنیا زندگی

ُمْ  َذلرَك » ُهوا برَأهنَّ رر مْ  َفَأْحَبطَ  اهللَُّ  َأنَزَل  َما َُ  آنان ُه است سبب بدان این( »9)حممد: «: َأْعاَمََلُ

 «.ُرد( نابود و) تباه را شاناعامل اهلل پس داشتند، ناپسند است ُرده نازل اهلل ُه را آنچه

ْذُتْم آَیاتر اهللَّر ُهُزواً » َ ُكُم اختَّ  اهلل آیات شام ُه است سبب بدان این» (35)جاثیه: « َذلرُكم برَأنَّ

 «.گرفتید مسخره به را

اَلمر » ْضَواَنُه ُسُبَل السَّ بََع رر ي برهر اهللُ َمنر اتَّ  ُه را ُسانی آن یبوسیله اهلل» (16)مائده: « َُّيْدر

 «.ُندمی هدایت سالمت هایراه به ُنند پريوی او خشنودی از

ثررياً » َُ ي برهر  ريًا َوَُّيْدر
ثر َُ لُّ برهر   بسیاری گروه و گمراه آن با را بسیاری اهلل» (26)بقره: « ُیضر

 «.ُندمی هدایت را

 َوَحبَّ »فرماید: و اینكه در مورد باران می
بَاَرًُا َفَأنَبْتنَا برهر َجنَّات   َماًء مُّ

اَمءر َن السَّ
ْلنَا مر َوَنزَّ

یدر  صر  درو( های)دانه و هاباغ آن با پس ُردیم، نازل برُت پر آبی آسامن از و» (9)ق: « احْلَ

 «.رویاندیم شدنی

لِّ الثََّمَراتر » ُُ ن   آنگاه ُنیم،می نازل را آب» (57)اعراف: « َفَأنَزْلنَا برهر امْلَاء َفَأْخَرْجنَا برهر مر

 «.آوریممی بريون( خاک دل از) ایمیوه هرگونه( آب) آن از

یل  َوَأْعنَاب  » ن نَّخر  مِّ
 از  هاییباغ آن یبوسیله پس»( 19)مومنون: « َفَأنَشْأَنا َلُكم برهر َجنَّات 

 «.آوردیم پدید شام برای انگور و خرما درختان

یُكمْ »فرماید: و اینكه در مورد مومنان می ُم اهللُ برَأْیدر هْبُ ُلوُهْم ُیَعذِّ
 هاآن با»( 14)توبه: « َقاتر

 «.ُند شانعذاب شام دستان با اهلل تا بجنگید
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َفاء لرلنَّاسر »فرماید: و اینكه در مورد عسل می  مردم برای شفا آن در»( 69)نحل: « فریهر شر

 «.است

نرنیَ »فرماید: و اینكه در مورد قرآن می ة  لِّْلُمْؤمر َفاء َوَرمْحَ
َن اْلُقْرآنر َما ُهَو شر ُل مر « َوُننَزِّ

 «.ُنیممی نازل است، مؤمنان برای رمحت و شفا ُه را آنچه قرآن از و»( 82)ارساء: 

ُنند. اما متام این نصوص را با سیاری از نصوص دیگر ُه سببیت را اثبات میو ب

 ُنند. نصوص متشاهبی چون: نصوص متشابه از ُالم اَلی رد می

 َغرْيُ اهللَّر»
ْن َخالرق   «.هست اهلل جز آفریننده آیا»( 3)فاطر: « َهْل مر

نَّ اهللَ َقتََلُهْم َوَما »
نَّ اهللَ َرَمىَفَلْم َتْقُتُلوُهْم َوَلكر

 شام پس» (17)انفال: « َرَمیَْت إرْذ َرَمیَْت َوَلكر

( سنگ و خاک هاآن سوی به) ُههنگامی و. ُشت را هاآن اهلل بلكه نكشتید، را هاآن

 «.انداخت اهلل بلكه نینداختی، تو انداختی،

نَّ اهللَ مَحَلَ »اینكه رسول خدا فرمودند:  و
ْلتُُكْم َوَلكر من شام را سوار نكردم » 1:«ُكمْ َما َأَنا مَحَ

 « بلكه خداوند شام را سوار نمود.

ْل َعنَْها إرْن »از ُنیزش سوال ُرد:  2و پاسخ رسول خدا به ُسی ُه در مورد عزل اْعزر

ا َر ََلَ ُه َسَیْأتریَها َما ُقدِّ ْئَت، َفإرنَّ مقدر شده باشد، خداوند  ُنیزعزل ُن، هر آنچه برای آن » 3:«شر

 .«دهدبه او می

                                                           
1
 3109؛ مسلم: 6224، 6133 بخاری: - 

، ج زن، برای جلوگريی از بارداریاین است ُه مرد پس از فرو بردن آلت در فرعزل  - 2

 منی را خارج از فرج بریزد.

3
 ُتاب النكاح ؛1439مسلم:  - 
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ر  برُكُم اأْلَُممَ »و اینكه فرمودند: 
ُجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد َفإرنِّ ُمَكاثر نان آبا زنان مهربان و » 1:«َتَزوَّ

زایند ازدواج ُنید. چون من در روز قیامت به زیاد بودن شام )امت( نسبت به ُه فرزند می

  .«ُنمها افتخار میدیگر امت

ةَ  2َعْدَوىالَ »و اینكه فرمودند:  رَيَ
 .«رسایت بیامری و فال بد زدن اصلی ندارد» 4:«3 َوالَ طر

َل »و اینكه فرمودند:  شرت اول را چه ُسی به این مرض مبتال ُرده » 5:«َفَمْن َأْعَدى األَوَّ

 .«است

و « ها را منع ُند...اگر خداوند میوه» 6:«... َأَرَأْیَت إرْن َمنََع اهللَُّ الثََّمَرةَ »و اینكه فرمودند: 

 نگفت: اگر رسما و آفت مانع به ثمر رسیدن آهنا شود. 

د. نُنو با این نصوص متشابه، نصوص حمكم وارد شده در باب اثبات سببیت را رد می

چنانكه بخواهد در آن ترصف  ،سبب و خالق آن مالکر  ُنندمی نصوص متشاهبی ُه بیان

-ُند و اگر بخواهد سببیت را در آن باقی میب میُند، اگر بخواهد سببیت را از آن سلمی

                                                           

 .را صحیح دانسته استآن «اجلامع»ابو داود، نسائی و آلبانی در  - 1

داشت و منظور از آن نفی اعتقاد و باوری است ُه در جاهلیت میان اعراب وجود  - 2

 مسلم نووی ُند نه با فعل اَلی.معتقد بودند ُه بیامری به خودی خود رسایت می

گا: قول السدید ... نای زمنی واسامء و الفاظ و قطعه ی پرندگان وفال زدن به وسیله - 3

 .رشح ُتاب التوحید

4
 4116؛ مسلم:5316بخاری:  - 

 4116؛ مسلم،5478بخاری:  - 5

 4116؛ مسلم: 2048بخاری:  - 6
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السالم سلب اهلل ابراهیم علیهدر مورد خلیلاز آن گذارد، چنانكه ویژگی سوزاندن آتش را 

 نمود. 

خالقی جز ، گوید: اهلل خالق آهناستُند و میشگفتا؟! آیا ُسی ُه اسباب را اثبات می

نَّ اهللَّ َقتََلُهْم َوَما »فرماید: عال میُند؟! اما اینكه خداوند متاهلل را اثبات می
َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َوَلكر

نَّ اهللَّ َرَمى
را درست در این مورد نیز فقه آیه از آهنا پنهان مانده و آن« َرَمْیَت إرْذ َرَمیَْت َوَلكر

باشد و خطاب در آن متوجه اهل ترین معجزات رسول خدا مینفهمیدند. این آیه از بزرگ

را به است و مهچننی مشت خاُی ُه رسول خدا برداشت و پرت ُرد و خداوند آن بدر

چننی امری از قدرت رسول خدا خارج بود و مهنی توانایی  ی مرشُان رسانید.صورت مهه

ی قدرت پیامرب است است ُه از رسول خدا نفی شده است و پرت ُردنی ُه در حیطه

ُه از آهنا نفی شده است، مهان ُشتنی است ُه  برای او اثبات شده است. و مهچننی ُشتنی

-شان در آن رشُت نداشتند و بلكه این دستان فرشتگان بود ُه آهنا را میخود به دستان

ُرد ُه ناگهان رس مرشک در ُشت چنانكه یكی از صحابه در تعقیب مرشُی حرُت می

 در برابر او افتاد. ی فرشتهاثر رضبه

ُسانی ُه فهم  -اند ی باشد ُه آنان برداشت ُردهمو اگر مراد از این نصوص فه

-تفاوتی میان این عمل و هر قتل و فعل دیگری چون رشاب - درستی از نصوص ندارند

-درحالی هنا اهلل است.آ خواری یا زنا یا دزدی یا ظلم ُردن وجود ندارد. چرا ُه خالق مهه

 ُه ُالم اهلل از این هبتان منزه است. 

نَّ اهللَ مَحََلُكمْ »رسول خدا فرمودند: و مهچننی اینكه 
ْلتُُكْم َولَكر به این معنا نیست  «َما َأَنا مَحَ

بلكه رسول خدا به امر اهلل در امور  ؛ُه خداوند بر مبنای تقدیر آهنا را سوار ُرده است

ُند. پس خداوند متعال او را به سوار نمودن ُند و در واقع اوامر او را تنفیذ میترصف می
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ا امر نموده است و او این امر را تنفیذ ُرده است پس گویا ُه اهلل آنان را سوار ُرده آهن

ال اعطی احدا شیئا و واهلل انی ال»و مهنی است معنای اینكه رسول خدا فرمودند:  است.

و بر این  .«دارمبخشم و نه از او باز میبه خدا سوگند نه من چیزی به ُسی می» :«امنعه

م  و»مودند: اساس است ُه فر
اَم َأَنا َقاسر بنابراین اهلل  .«من تنها تقسیم ُننده هست» 1:«إرنَّ

به امر خدا بخشش اَلی را چنانكه معنی  بخشد و رسول خدامتعال بر زبان رسول خدا می

 ُند.نموده، تقسیم می

ا»است رهنمود رسول خدا در باب عزل:  ز این قبیلو ا َر ََلَ ین به معنای ؛ ا«َسَیْأتریَها َما ُقدِّ

ساقط نمودن اسباب نیست زیرا چون خداوند متعال آفرینش فرزندی را مقدر ُرده باشد، 

یابد و لو اینكه بسیار اندک باشد. و از هر آبی شود، انتقال میاز آن خلق میفرزند آبی ُه 

خواهد گرفت. اما سوال این است ُه ُجا در سنت نبوی بیان شده ُه مجاع نفرزند شكل 

تاثريی در به وجود آمدن فرزند ندارد و سبب آن نیست. و شوهر یا ارباب چه مجاع بكنند یا 

مجاع نكنند، هر دوی این موارد نسبت بوجود آمدن فرزند و عدم آن یكسان هستند؟ چنانكه 

 ُنند و چننی باوری دارند. منكران اسباب در واقع چننی ادعایی می

ةَ »خدا فرمودند: و از این قبیل است آنجا ُه رسول  رَيَ
اگر چنانچه آنان « الَ َعْدَوى َوالَ طر

-نفی سبب باشد، این روایت داللت بر نفی هر سبب نمی ،اند، مراد از این روایتگامن برده

فالی( از اسباب رش  بلكه هنایتا بیانگر این مطلب است ُه این دو امر )رسایت و بد ُند

ُند. بلكه اعتقاد و باور ه حدیث بر آن داللت نمیُنیستند. چگونه این ِمكن است درحالی

ُردند و بدان معتقد ُند ُه پیوسته سببیت را از یک طریق اثبات میمرشُانی را نفی می

                                                           

 3109؛ مسلم: 6868-69بخاری؛  - 1
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تر از آن امكان بودند. طریقی ُه امكان ابطال و تغیري آن و نیز خمالفت با آن با نريویی قوی

دانستند و چننی اعتقادی نسبت به این ل نمیپذیر نیست. و آهنا این موارد را فاعل و مستق

اند آهنا رسایت بیامری و بد فالی را فاعل و مستقل موارد نداشتند چنانكه برخی گامن برده

 دانستند. می

 :اما نگرش مردم به اسباب سه گونه است

 ؛باطل دانستن اسباب به طور ُلی  -1

شود و ت آهنا هرگز سلب نمیای غري قابل تغیري ُه سببیاثبات اسباب به گونه -2

-پذیر نیست. و این دیدگاه منجامن و دهریز آهنا امكاناتر ا مانند آهنا یا قوییخمالفت با آهنا 

 هاست. 

اند و حس و عقل و فطرت بر آهنا داللت دیدگاه سوم مهان است ُه پیامربان آورده -3

با این توضیح ُه  ؛ایز بودن آهنا: اثبات آهنا به عنوان اسباب و جعبارت است از ُند و آنمی

دهد. تر از آهنا رخ میسببیت آهنا و دفع آهنا با امور دیگر یا قوی اگر خداوند بخواهد سلبر 

البته با وجود بقای مقتضای سببیت در آهنا؛ چنانكه بسیاری از اسباب رش با توُل و دعا و 

رود. و نیز بسیاری از بنی می صدقه و ذُر و استغفار و آزاد ُردن برده و پیوند خویشاوندی

شگفتا، چه امور خريی  ؛رونداز اسباب خري پس از انعقاد آهنا با ضد این اسباب از بنی می

بوده ُه سبب آن منعقد شده اما به دلیل اسبابی ُه رخ داده و مانع حصول آن شده به بنده 

خواهد خود دست را با گویا آن و ُردُه آن سبب را مشاهده میحالیرنرسیده است. د

گرفت؟ و چه بسیار امور رشعی بوده ُه سبب آن منعقد شده اما با اسبابی ُه رخ داده و 

مانع حصول آن شده، به بنده نرسیده است؟ و ُسی ُه فهم درستی در این مساله نداشته 
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ای از سوی او و عملش متوجه وی نخواهد شد. واهلل املستعان و علیه باشد، هیچ هبره

 نالتكال

وارد شده و صفت ُالم را برای  خداوندنصوص حمكمی را ُه در باب ُالم  -10

-ُنند با نصوص متشاهبی ُه در ُالم اَلی وارد شده است، رد میخداوند متعال ثابت می

 :ُنند. نصوص حمكمی چون

 او آنر  از فرمانروایی و آفرینش ُه باشید آگاه»( 54)اعراف: « ْلُق َو اأْلَْمرُ َأال َلُه اخْلَ » 

 «.است

نِّي» ْن َحقَّ اْلَقْوُل مر
 «.است حق من( عده و و) سخن لیكن و» (13)سجده: « َوَلكر

َلُه » قِّ ُقْل َنزَّ ْن َربَِّک براحْلَ
( جربئیل)=القدس روح: »بگو»( 102)نحل: « ُروُح اْلُقُدسر مر

 «.است ُرده نازل حق به پروردگارت جانب از راآن

َم اهللَُّ ُموس» لَّ َُ  «.گفت سخن موسی با( اسطه و بدون) اهلل و»( 164)نساء: « َتْكلیامً   یَو 

ساالت  قاَل یا ُموِس» ( اهلل)»( 144)اعراف: «  َو برَكالمي  إرنِّ اْصَطَفْیُتَک َعَِل النَّاسر بررر

( و دادم برتری) مردم بر خود، سخن با و هایمپیام با را تو من! موسی ای: »فرمود

 «.برگزیدم

 ُنند: و این نصوص حمكم را با این نصوص مشابه رد می

لِّ ََشْ » ُُ  «.است چیز مهه یآفریننده» (102)انعام: « ء   خالرُق 

ُه َلَقْوُل َرُسول  » یم  إرنَّ رر  بزرگوار رسول گفتار( قرآن) این تردیدبی» (40)حاقه: « َُ

  «.است

ی باشد چرا ُه صفات خداوند متعال در مساماما این دو آیه نیز حجتی بر علیه آهنا می

اسمی برای ذاتی نیست ُه شنیدن و دیدن و حیات و  «اهلل»اسم او داخل هستند. چنانكه 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=54
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=102
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=164
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=144
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=102
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جودی عاری از این صفات، پروردگار جهانیان است. و چننی مو ُالم و علم نداشته باشد

و ُالم و علم و حیات و قدرت و مشیت و رمحت خداوند متعال در مسامی اسم او داخل 

باشند. بنابراین خداوند متعال با صفات و ُالمش خالق است و هر آنچه جز اوست، می

 خملوق است. 

اجیاد ُه یغ حمض است نه از این جهت نسبتی از انواع تبل  قرآن به رسول اهلل اما نسبتر 

باشد و اگر ی آن رسول باشد چرا ُه رسالت مستلزم تبلیغ ُالم مرسل )فرستنده( میُننده

رسول  ،را ابالغ ُند، دیگر آن رسولُالمی نداشته باشد ُه رسول آن ،بر فرض فرستنده

هرُس متكلم »اند: نخواهد بود. و بر این اساس است ُه بسیاری از سلف صالح گفته

بودن خداوند را انكار ُند، درحقیقت رسالت پیامربانش را انكار ُرده است چرا ُه 

  .«حقیقت رسالت آهنا ابالغ ُالم ُسی است ُه آهنا را فرستاده است

و به این ند اهاین نصوص حمكم را با نصوص متشابه رد ُردآهنا  مرشبانهم جهمیه و

متام نصوص را متشابه معرفی اینگونه نصوص حمكم را نیز متشابه خواندند و اُتفا نكرده و 

را ُه خداوند انجام دهد  یی آهنا را رد ُردند و اینگونه فعلی بعد مههو در مرحله ؛دندنمو

و با انجام آن فاعل باشد، برای او ثابت نكردند چنانكه ُالمی را ُه با آن سخن بگوید و با 

و از نگاه آهنا خداوند متعال نه ُالمی دارد و نه افعالی؛ بلكه  ؛بات نكردندآن متكلم باشد، اث

تعالی  به دیدگاه آنان ُالم و فعل خداوند خملوق است و جدای از خداوند؛ و این صفت او

دهد نه به آنچه را انجام میشود ُه آنباشد چرا ُه خداوند متعال به چیزی وصف مینمی

 دهد. را انجام نمیآن
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نیز خرب داده است ُه   خداوند متعال از خویش خرب داده و رسول اهلل -11

بینید و در دیدن آن دچار مشكل پروردگارتان را به زودی خواهید دید، چنانكه این ماه را می

  1شوید.نمی

اند، های خمتلف با تنوع زبان و تصورات متفاوت از این رویت فهمیدهاما آنچه امت

باشد، رویتی ُه بنی دو طرف مسافتی حمدود و در رو شدن و مواجهه میرویت به معنای ر

باشد و نه زیاد است و نه ُم؛ بنابراین چننی رویتی را در حق خداوند حمال و غري ِمكن می

 اند.اند. و مساله رویت را چننی فهمیدهدانسته

ْسني»فرماید: خداوند متعال می یاَدة    لرلَّذیَن َأْحَسنُوا احْلُ ُسانی برای»( 26)یونس: « َو زر

 «.(است تعالی باری رؤیت)= آن بر افزون و است( هبشت)= نیک پاداش ُردند، نیكی ُه

َدَخَل إرَذا »این آیه را تالوت نموده و فرمود:   و از صهیب روایت است ُه رسول اهلل

نَْد اهللَّر مَ   إرنَّ َلُكْم عر
نَّةر ، َناَدى ُمنَاد : َیا َأْهَل اجْلَ نََّة، َوَأْهُل النَّارر النَّارر نَّةر اجْلَ یُد َأْن َأْهُل اجْلَ ًدا ُیرر ْوعر

ینَنَا، َوُیَبیِّْض ُوُجوهَ  ْ ُیَثقِّلر اهللَُّ َمَوازر ُموُه، َفَیُقوُلوَن: َوَما ُهَو؟ َأمَل ُُ َز
نََّة، ُینْجر ْلنَا اجْلَ نَا، َوُیْدخر

ُحناَویُ  ُف  َزحزر ؟ َقاَل: َفیَْكشر َن النَّارر
، َفَواهللَّر َما َأَعَطاُهُم اهللَُّ َشیًْئا َلم مر

َجاَب، َفَینْظُُروَن إرَلْیهر احْلر

َن النََّظرر إرَلْیهر  ْم مر مْ  َأَحبَّ إرَلْیهر َْعُینرهر چون هبشتیان وارد هبشت شوند و دوزخیان » 2:«َواَل َأَقرَّ ألر

                                                           

 :حدیث -؛ فتح الباری، ُتاب مواقیت الصالة، باب فضل صالة العرص2/23 :بخاری - 1

554 

را صحیح دانسته است. آن 521 «:اجلامعصحیح»مسند امحد، ابن ماجه و شیخ آلبانی در  - 2

نگاه ُردن به چهره خداوند متعال تفسري شده است. و این تفسري از  ، در این آیه «ةالزیاد»و 

بن ة گوید: و ابوموسی و عبادبن عباس )بغوی می بن یامن، عبداهلل ابوبكر صدیق، حذیفة

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=10&AID=26
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ای نزد خداوند داشتید ُه ای هبشتیان، وعدهدهد: به دوزخ انداخته شوند، منادی ندا می

اعامل  یگویند: آن چیست؟ آیا ترازورا برآورده نموده و بدان وفا ُند. پس میخواهد آنمی

را وارد هبشت نكرد و از دوزخ  های ما را روشن نگردانید و ماما را سنگنی نكرد و چهره

شود و به نجات نداد )چیز دیگری هم هست(؟ پس حجاب میان آهنا و خداوند برداشته می

نگاه ُردن به او از نگرند. به خدا سوگند، خداوند چیزی را به آهنا نبخشیده ُه خداوند می

 .«شان گواراتر باشدتر باشد و برای چشامننزدشان حمبوب

فت فوقیت )باال بودن( خداوند متعال، دالیل بیش از آن است ُه مهگی اما در مورد ص

َف برُكُم األَْرَض »فرماید: شود. چنانكه خداوند متعال می ذُر اَمء َأن خَیْسر ن فر السَّ نتُم مَّ
َأَأمر

َي مَتُورُ   ُه دانیدمی امان در است، آسامن در ُهُسی از را خود آیا( 16)ملک: « َفإرَذا هر

 «. آید؟ در لرزش به ناگهان آن پس برد، فرو را شام زمنی( دهد فرمان)

 آسامن گواهی بر این مهم است. ی عروج پیامرب بهو واقعه

 لوین مورد دالیل نقلی حمكمی وارد شده است ُه چون شمرده شوند هزار دلیل بر عادر 

ل را ترک نموده باشد. اما جهمیه متام این دالیخداوند بر خلقش و استواء او بر عرشش می

 ُند.و آهنا را با نصوص متشابه رد می

 نصوص متشاهبی چون: 

                                                                                                                                                    

بن سابط و جماهد و  بن ابی لیلی و عبدالرمحن بن مسیب و عبدالرمحن امت( و سعیدص

... بن اسحاق و ک و حسن و قتاده و سدی و حممدبن سعد و عطاء و ضحا عكرمه و عامر

 ت شده است. نگا: تفسري ابن ُثري.افراد دیگری از سلف و خلف روای
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نُتمْ  َما َأْینَ  َمَعُكمْ  َوُهوَ » ء  »و « ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحد  » و  1«ُُ ْثلرهر ََشْ مر َُ  « َلیَْس 

اما جهمیه متام این ادله با انواع آهنا را رد نمودند و نصوص متشابه را بر نصوص حمكم 

و به این وسیله نصوص حمكم را رد نمودند. سپس حمكم را به متشابه ارجاع  دانستهغالب 

ی آن حق را رد ُردند. اما ُسی دادند و گاهی بر باطل بدان استناد ُردند و گاهی به وسیله

داند ُه از میان می وضوحته باشد، به شدر باب نصوص دا یُه ُمرتین دانش و بینش

اگر  واضح و آشكار است. ،وص بیش از دیگر نصوصنصوص، داللت مضمون این نص

و هیچ نص حمكمی در آن وجود  استاین نصوص متشابه باشد، پس متام رشیعت متشابه 

 ندارد.

شان هبرت است ی چننی دیدگاهی آن است ُه مردم این نصوص را رها ُنند برایو الزمه

صوص متشابه هستند( دچار هنا بپردازند چراُه با پرداختن به آهنا )ُه نه آاز اینكه ب

و حق  شدهشوند و دچار اعتقاد و باورهای باطل های نا صواب میتصورات و برداشت

مقیاس و معیارهای  برای آهنا آشكار نخواهد شد. بلكه در چننی رشایطی به عقل و تفكر و

 ُنند.ُنند و بر مبنای آن مفاهیم را استخراج میخود اعتامد می

های ما را بر دین خود و هدایت و دین حقی ُه خواهیم ُه قلباز خداوند متعال می

                                                           
1

معیت در اینجا به معنای معیت صفات «. شامست با او باشید ُجا هر و»( 4حدید: ) - 

َقاَل اَل »است نه معیت ذات؛ و این شبیه ُالم اَلی به موسی و هارون است ُه فرمودند: 

نري َمَعُكاَم َأْسَمُع َوَأَرى اَفا إرنَّ  هستم، شام با من شکبی! نرتسید: فرمود»( 46)طه: « خَتَ

و نرصت است )نه اینكه ذات خداوند  و منظور از این معیت نیز تایید«. بینممی و شنوممی

 (.مهراه آن دو بوده است
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 استوار و ثابت قدم گرداند. و پس از اینكه ما را هدایت نمود،  ،رسولش را با آن فرستاده

 های ما را منحرف مگرداند. براستی او نزدیک و اجابت ُننده است. قلب

صحابه وارد شده، رد و حمكمی را ُه در تایید  ِصیحر  روافض نیز نصوص صحیحر  -12

 انكار نمودند. نصوصی ُه وضوع داللت آهنا بر مهگان معلوم و آشكار است.

 ،ستایش آهنا ،نصوصی را ُه در مدح صحابه ،آهنا با چنگ زدن به نصوص متشابه

شان وارد شده و نیز نصوصی را رضایت اَلی از ایشان و مغفرت و چشم پوشی از گناهان

ُه بیانگر وجوب حمبت و پريوی از آهنا و طلب آمرزش برای آهنا و اقتدای به آهناست، رد 

 نمودند. نصوص متشاهبی چون: 

َقاَب َبْعض  » ُب َبْعُضُكْم رر اًرا، َیرْضر فَّ ُُ ي  ُعوا َبْعدر پس از من با زدن گردن » 1:«اَل َتْرجر

 .«یكدیگر، به ُفر باز نگردید

چنانكه افعال و ایامن و طاعت و فرمانربداری حمكم و ِصیح آنان را با افعال متشابه آنان 

نصوص ِصیح و حمكمی را ُه در باب ُه خوارج  خود برادران مهچونرد و انكار نمودند. 

رد و انكار  ،هرچند گناهانی را مرتكب شوند ،مواالت مومنان و حمبت آنان وارد شده

های جربان های حمو ُننده و مصیبتُه با توبه نصوح و استغفار و نیكینمودند. گناهانی 

شان و امتحان در برزخ و در ُننده و دعای مسلامنان در حق آهنا در حیات و پس از مرگ

دهد و با صداقت در توحید ی شفاعت میقیامت و شفاعت ُسانی ُه خداوند به آهنا اجازه

 ند.شوو رمحت ارحم الرامحنی بخشیده می

ها شامل برد و اگر هیچیک از اینای است ُه اثر گناهان را از بنی میگانهاین اسباب ده

                                                           
1
 99-98، 223و مسلم:  118: امحد، بخاری - 
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 شود.شود اما پس از حتمل عذاب از آن خارج میحال ُسی نشود، وارد دوزخ می

نصوص متشابه در باب وعید، متام این موارد را رها ُرده و به  پرداختنو اینگونه با 

و ایامن و طاعت و فرمانربداری حمكم آنان را با افعال متشابه آنان رد  نادیده گرفتند و افعال

انجام چننی افعالی فرمانربداری از خداوند از نمودند. افعال متشاهبی ُه چه بسا قصد آهنا 

پس اجتهاد ُرده و اجتهادشان آنان را به انجام این امور واداشته است و اینگونه  ،بوده است

اما در مقابل دشمنان ایشان از این فرصت استفاده  آهنا شده استپاداش  ،تنها یک ثواب

ند. و اگر بر دشان قرار دارا دستاویزی برای تكفري و حالل شمردن خون و اموالُرده و آن

اند و است ُه مرتكب گناه شده اینفرض هم قصد آنان از باب اجتهاد نبوده، هنایت امر 

 ُند؛فع میدباشد ُه موجب گناه را دیگری می ها و توبه و... اعاملبرای آهنا نیكی

ی و روافض مشرتُا نصوص حمكم و افعال حمكم مومنان را به وسیله جو اینگونه خوار

مومنان را تكفري نموده و با  درنتیجه ؛نصوص متشابه و افعال متشابه آنان رد و انكار نمودند

 ُشتند و مرشُان را رها ُردند.  اشمشري علیه آنان قیام ُردند و اهل ایامن ر

تقدیم رای بر رشع و هوی و  ،بنابراین فساد دین و دنیا در مقدم داشتن متشابه بر حمكم

  1باشد. و باهلل التوفیق.هوس بر هدایت می

 

 

 

 

                                                           
 نگا: ُتاب التسعینیة، ابن تیمیه ؛304 -2/294 :الم املوقعنی، ابن قیماع - 1
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 مبحث هفتم: عدم کندوکاو در علم کالم و تاویل کالمی:

باشد ترین اسباب گمراهی میُندوُاو و جستجو در علم ُالم و تاویل ُالمی از بزرگ

اهلل و روی آوردن به  گردانی از ُالمبویژه در امور اعتقادی؛ یكی از اسباب گمراهی روی

 باشد.تاویل ُالمی می

 تعالی اهلل گردانی از کالممطلب اول: اعراض و روی

ِمانعت؛  ،گردانی، پشت ُردن، دوری: رویعبارت است از در لغت «االعراض»

ْض َعنُْهْم َوعرظُْهمْ »فرماید: خداوند متعال می  برگردان روی آنان از پس» (63)نساء: « َفَأْعرر

  «.بده اندرزشان و

  «.ُند اعراض آن از آنگاه» (22)سجده: « ُثمَّ َأْعَرَض َعنَْها»

لرنیَ » اهر ْض َعنر اجْلَ   «.بگردان روی نادانان از و: »(199)اعراف: « َوَأْعرر

ي» رر ُْ  «.شود گردان روی من یاد از ُهُسی و»( 124)طه: « َوَمْن َأْعَرَض َعن ذر

ُضونَ » ا ُمْعرر َ
 «.گردانند روی آن آیات از هاآن و» (32)انبیاء: « َوُهْم َعْن آَیاهتر

نُْهم »حذف شود و بدان نیازی نباشد مانند:  «عن»وچه بسا گاهی حرف  یق  مِّ إرَذا َفرر

ُضونَ  ْعرر  .«ُنندمی اعراض هاآن از گروهی ناگهان»( 48ر: )نو« مُّ

ُضونَ » ْعرر نُْهْم َوُهم مُّ یق  مِّ  روی آنان از گروهی پس»( 23)آل عمران: « ُثمَّ َیَتَوَّلَّ َفرر

 «!دارند؟ اعراض ُهدرحالی گردانندمی

مْ  َفَأْرَسْلنَا َفَأْعَرُضوا»  هابرآن آنگاه گرداندند، روی هاآن پس» (16)سبا:  «َعَلْیهر

  1«فرستادیم...

بر در ُالم اَلی و ُالم رسولش و پرداختن دگردانی از ته معنای اعراض و رویبو این 

                                                           
1
 330 :غریب القرآن، راغب اصفهانی املفردات فی - 
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 باشد.به ُالم یونان و آراء و نظرات خمتلف و پراُنده می

 اعراض در قرآن: 

ْن َأنَباء َما َقْد َسبََق »فرماید: خداوند متعال می َذلرَك َنُقصُّ َعَلیَْك مر ن لَُّدنَّا َُ َوَقْد آَتْینَاَك مر

راً  ُْ ْزراً  * ذر َیاَمةر ور ُل َیْوَم اْلقر ُه َُيْمر ْالً  * َمْن َأْعَرَض َعنُْه َفإرنَّ
َیاَمةر محر ْم َیْوَم اْلقر یَن فریهر َوَساء ََلُ « َخالردر

 بازگو تو بر است گذشته آنچه خربهای از گونه این!( پیامرب ای)( »101-99)طه: 

( قرآن) آن از ُهُسی. ایمداده( قرآن)= ذُر تو به خود جانب از( ما) راستی به و ُنیممی

.  ُشید خواهد دوش بر( گناه از) سنگینی بار قیامت روز او گامنبی پس شود، گردان روی

 «.است باری بد قیامت روز هاآن برای و ماند خواهند جاودانه( رنج) آن در ُه

باشد و یادآور اسام و صفات ُامل گذشته و آینده می یادآور اخبارو  دربردارندهقرآن 

تعظیم  از آن،فرمانربداری  پذیرفتن آن،باشد ُه احكام امر و هنی و احكام جزایی می ،اَلی

است و میرس با نور آن هدایت به راه راست  واجب است. و و تسلیم شدن در برابر آن آن

 د.باشمیآن تعلیم و تعلم  آوردن به آنروی

از غري  خواستنو هدایت  قرآن و طلبگردانی از اتباع و پريوی امر اعراض و رویاما 

. استباشد. و در واقع ُفر ورزیدن به این نعمت تر از آن است، انكار میآن یا آنچه بزرگ

-باشد. و بر این اساس است ُه خداوند متعال میو هرُس چننی ُند مستحق عذاب می

رد یا اینكه با این یاوبدان ایامن ن د وهرُس از آن روی گردان» :«َعنْهُ َمْن َأْعَرَض »فرماید: 

امهیت و سبک شمرده و آهنا را نپذیرد یا در را بیی آنهگردانی اوامر و نوااعراض و روی

ْزراً » :آموختن مفاهیم واجب آن سستی ورزد َیاَمةر ور ُل َیْوَم الْقر ُه َُيْمر به درستی ُه در روز « َفإرنَّ

باشد ُه به سبب آن از قرآن ت سنگینی بر دوش خواهد داشت و آن بار گناهانش میقیام

یَن فریهر »روی بر تافته و به ُفر و هجران روی آورده است.  در )دوزخ( گناهانش « َخالردر
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-مانند زیرا عذاب مهان اعامل است ُه به عذابی برای صاحبان خود تبدیل میجاودانه می

هر آن  متوجهرگ بودن عذاب بر حسب گناهان است. و این شوند. و ُوچک بودن و بز

 ابالغ شده است چه عرب و چه عجم و چه اهل ُتاب و ... وی هُسی است ُه قرآن ب

ُه َیْوَم »فرماید: خداوند متعال می ي َفإرنَّ لَُه َمعریَشًة َضنكًا َوَنْحرُشُ رر ُْ
َوَمْن َأْعَرَض َعن ذر

َیاَمةر َأْعَمى رياً َقاَل رَ  * اْلقر نُت َبصر ُُ َتنري َأْعَمى َوَقْد  َ َحرَشْ یتََها  * بِّ ملر َذلرَك َأَتتَْك آَیاُتنَا َفنَسر َُ َقاَل 

َذلرَك اْلَیْوَم ُتنَسى َُ َرةر َأَشدُّ  * َو هر َولََعَذاُب اآْلخر  َربِّ
ن برآَیاتر ْ ُیْؤمر َف َومَل ي َمْن َأرْسَ َذلرَك َنْجزر َُ َو

 زندگانی گامنبی پس شود، گردان روی من یاد از ُهیُس و» (127-124)طه: « َوَأْبَقى

 چرا! پروردگارا: گوید. انگیزیم بر نابینا را او قیامت روز و داشت خواهد تنگی( و سخت)

 برای ما آیات ُه گونه مهان: بودم! فرمود بینا( دنیا در) من آنكه حال و برانگیختی؟ نابینا مرا

 و. شد خواهی فراموش( آتش در تو) امروز گونهاین ُردی؛ فراموش را هاآن پس آمد تو

 یقیناً  و دهیم؛می جزا نیاورد، ایامن پروردگارش آیات به و ُند ارساف ُه را ُسی گونهاین

 «.است پایدارتر و شدیدتر آخرت عذاب

دهد ُه به آدم و ابلیس امر نمود تا به زمنی نزول ُنند و به زودی خداوند متعال خرب می

هایی و به سوی آهنا رسوالنی را خواهد فرستاد تا راه راست را به آهنا نشان بر آهنا ُتاب

شود. و برای آهنا دیدگاهی را ُه باید نسبت به این هبشت منتهی می او تعالی و دهند ُه به

چنانكه هرُس از آنچه بدان امر شده پريوی  ُند.میُتاب نازل شده داشته باشند، تبینی 

هنی شده دوری ُند، در دنیا و آخرت گمراه نخواهد شد و شقاوت در از آن ُند و از آنچه 

گردد بلكه به سوی راه راست در دنیا و آخرت هدایت شده و دنیا و آخرت نصیب او نمی

 سعادت و امنیت در آخرت برای او خواهد بود.

ي»فرماید: و می رر ُْ ضمون هر میادآور یعنی هرُس از ُتاب من ُه « َوَمْن َأْعَرَض َعن ذر
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را تر از این شود، یعنی آنرا رها ُند یا مرتكب امری بزرگ، روی گرداند و آنواالیی است

اش را تنگ ُیفرش این است ُه زندگی« َفإرنَّ َلُه َمعریَشًة َضنكاً »انكار نامید و به آن ُفر ورزد 

ش و مشقت بار خواهیم ُرد و این عذاب اوست. و زندگی تنگ به عذاب قرب و اینكه قرب

شود، تفسري شده است. و این ُیفر بر او تنگ شده و در آن حماِصه گشته و عذاب داده می

 باشد. از ذُر پروردگار میوی  گردانیروی

 نامید.آیاتی است ُه بر عذاب قرب داللت میمجله از  آیه این

و ها عام است و شامل دردها و رنج ،و برخی از مفرسین بر این باورند ُه زندگی تنگ

آید بنابراین نه به آن گرفتار می ،گردان شودی ُه از ذُر خداوند رویُس. و باشدمیها غم

و به خاطر  در مشقت بودهآرامش خواهد داشت و نه رشح صدری برای او خواهد بود بلكه 

اش در حرج و تنگنا خواهد بود هرچند ظاهرش بیانگر رفاه و آسایش باشد و هر گمراهی

شد و آنچه بخواهد بخورد و هر جا ُه بخواهد، سكونت ُند اما قلبش به آنچه بخواهد بپو

یابد بلكه در نگرانی و حريت و تردید خواهد بود و پیوسته در یقنی و هدایت دست نمی

آخرت نیز زندگی  رسایباشد. و این عذاب دنیاست و در جهان برزخ و شک و تردید می

مطلق ذُر شده است و به امری مقید نشده طور  تنگی خواهد داشت. چون زندگی تنگ به

 است.

َن »فرماید: و خداوند متعال می ا مر  ُثمَّ َأْعَرَض َعنَْها إرنَّ
هر  َربِّ

َر برآَیاتر ُِّ َّن ُذ
َوَمْن َأْظَلُم ِمر

ُمونَ  نَی ُمنَتقر مر  آیات به ُهُسی است  آن از ترستمكار چه ُسی و»( 22)سجده: « امْلُْجرر

 خواهیم انتقام جمرمان از ما گامنبی ُند؟ اعراض آن از آنگاه شود، داده پند پروردگارش

 «.گرفت

 ُثمَّ َأْعَرَض َعنَْها»فرماید: اینكه خداوند متعال می
هر  َربِّ

َر برآَیاتر ُِّ َّن ُذ
یعنی « َوَمْن َأْظَلُم ِمر
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برای او  نیست ُه اهلل متعال با آیاتش او را پند داده و این آیات را فردیُسی ستمكارتر از 

از و ُند انكار می ،آهنا را رها نموده ،ده است، اما پس از بیان و پندُربیان نموده و واضح 

 شناسد.سپارد ُه گویا هرگز آهنا را نمیگرداند و چنان آهنا را به فراموشی میآهنا روی می

 مطلب دوم: تاویل

در معانی متفاوتی به ُار رفته است از تاویل  .باشدمی« لاوّ » ی آنتاویل در لغت: ریشه

 مجله: 

یعنی به « ء یوول الی ُذاآل الشی»شود: عاقبت و رسانجام آن: گفته می ،بازگشت -1

 گردد.یعنی حقیقتی ُه امر بدان باز می 1.سوی آن بازگشت

ان عرب، تفسري و باما معنای تاویل در ز»گوید: اهلل میتفسري: امام طربی رمحه -2

عبارت است از تفسري  «التاول و التاویل»گوید: و لیث می  2باشد.و عاقبت می بازگشت

  3ُالمی ُه معانی خمتلفی دارد.

 ( چنانكه ام.انجام دادن امری و تنفیذ آن: )این معنا به دو معنای گذشته نزدیک است -3

ول یتا« سبحان ربی االعلی»گفت: گوید: رسول خدا در سجده میاملومننی عایشه می

إرَذا َجاء َنرْصُ اهللَّر »داد: را تطبیق مییعنی این ُالم اَلی را جامع عمل پوشانده و آن« القرآن

                                                           
1
 7/215 :زبیدی، العروس نگا: تاج ؛1/80 :ابن اثري، النهایة فی غریب احلدیث - 

2
 3/184 :تفسري طربی - 

 11/33 :عربال لسان - 3
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اَن  * َوَرَأْیَت النَّاَس َیْدُخُلوَن فر درینر اهللَّر َأْفَواجاً  * َواْلَفْتُح  َُ ُه  ْرُه إرنَّ  َربَِّك َواْستَْغفر
َفَسبِّْح برَحْمدر

اباً   1«َتوَّ

 تاویل در اصطالح سلف به دو معنا به ُار رفته است. لف:تاویل نزد س

گردد: اغلب تاویل در قرآن ُریم به این ای ُه به آن بر میفرجام، حقیقت و نتیجه -1

یُل ُرْؤَیاَي »السالم فرمود: معنا به ُار رفته است. چنانكه یوسف علیه َوَقاَل َیا َأَبتر َهَذا َتْأور

ن َقْبُل َقْد َجَعَلَها   این! پدرجان ای: »گفت( یوسف)» (100)یوسف: « َربِّ َحّقاً مر

 «.(بخشید حتقق و) گرداند راست راآن پروردگارم بودم، دیده پیش از ُه است تعبريخوابم

 این حقیقت، فرجام آن خوابی است ُه قبال دیده بودم )ُه اتفاق افتاد(.

حقیقی است ُه از امری ع و آنچه خداوند از خویش و روز قیامت خرب داده است در واق

باشد ُه ُسی جز او آن خرب داده است. و این در حق خداوند مهان ُنه ذات و صفاتش می

استوا »گویند؛ نسبت به آن آگاه نیست. و بر این اساس است ُه مالک و ربیعه و... می

بن حنبل و سلف صالح ن ماجشون و امحدبو مهچننی ا «.معلوم است و ُیفیت آن جمهول

دانیم هرچند تفسري و دهد، نمیما ُیفیت آنچه خداوند از خویش خرب می» :گفتندمی

 .«دانیمرا میمعنای آن

تاویل به معنای تفسري؛ ُه عبارت است از توضیح ُالم و بیان آن؛ مانند دعای  -2

 1:«الدین و علمه التاویل اللهم فقهه فی»رسول خدا برای ابن عباس ُه فرمودند: 

                                                           
1

 ُه ببینی را مردم و. رسد فرا پريوزی و اهلل یاری ُههنگامی( پیامرب ای)»سوره نرص:  - 

 او از و گوی تسبیح پروردگارت ستایش به پس. شوندمی داخل اهلل دین در گروه گروه

 .«است پذیرتوبه بسیار او مهانا بخواه، آمرزش



 249  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

تاویل در اینجا . «او را در دین فهیم و فقیه گردان و تاویل )قرآن( را به او بیاموز پروردگارا»

 باشد.به معنای تفسري می

 (:مالتاویل از دیدگاه خلف )اهل ک

بر مبنای  حبه احتامل مرجو حتاویل عبارت است از بازگرداندن لفظ از احتامل راج

  2داللت عقل.

تاویلی است ُه موافق با داللت نصوص ُتاب و سنت باشد و  3اما تاویل صحیح

                                                                                                                                                    
می در جممع ثرا صحیح دانسته است. و هی؛ و امحد شاُر اسناد آن4/127 :مسند امحد - 1

را به و آنروایت نموده سئل عنه... ا باب جامع فیام جاء فی علمه و م ،9/176 :الزوائد

روایت ُرده است ُه را گوید: و امحد از دو طریق آنس میانی نسبت داده و سپربامحد و ط

راویان صحیح هستند. و معنای هر دو از نظر لغوی مرادف یكدیگر  ،راویان در هر دو طریق

 .«باشدمی

 17/401 :جمموع الفتاوی ؛31-2/30 :روضة الناظر - 2

تاویل  مورد نظر امل معنایتاویل صحیح چهار رشط دارد: الف( لفظ در زبان عربی احت - 3

 را تاویل ُنندهمورد نظر  ( چون لفظ مورد نظر احتامل معنایب اشته باشد.را دُننده 

معنای مورد نظر بر داشته باشد، بر وی واجب است ُه ثابت ُند و دلیل بیاورد ُه این لفظ 

ن معنا دارد و مشخص ُردن معنایی ُند. چرا ُه گاهی یک لفظ چندیاو داللت می

ظ را از ف. ج( اثبات صحت دلیلی ُه لل داردشخص برای آن در چننی رشایطی نیاز به دلیم

حقیقی  چرا ُه عدول از معنایُند؛ تاویل میمعنای دیگری  ت و معنای ظاهری آن بهحقیق

 یر صارفه تر از آن باشد. د( دلیلر ویقای ُه ز نیست مگر به دلیل صارفهو ظاهری لفظ جای
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  1.خواهد بود تاویلی ُه با این قاعده خمالف باشد، تاویل فاسد

 2نكات:

تاویل صحیح و باطل آن است ُه تاویل صحیح با میان  تفاوت عامل تشخیص -1

داللت نصوص ُتاب و سنت موافق و مطابق است اما تاویل باطل با نصوص ُتاب و 

  3سنت خمالف است.

 ،واجب است ُه الفاظ ُتاب و سنت بر ظاهر آهنا محل شده و جز با دلیل صارفه -2

 معنای ظاهری آهنا به معنای دیگری تاویل نشود.

                                                                                                                                                    

 تر از آن( سامل باشد.از هرگونه معارض و خمالف )قویلفظ از حقیقت و ظاهر آن،  معنایر 

هرگاه زنی » :«ها باطلحامراة نكحت بغري اذن ولیها فنكاایام »دیث: مانند تاویل این ح - 1

 ؛23236مسند امحد: ) 1.«تخود ازدواج ُند، نكاحش باطل اسی ولی بدون اجازه

در اینجا  «مراة»اند منظور از چنانكه گفته( 2089 :دارمی ؛1784: ابوداود؛ 1021ی: ذترم

  دخرت ُوچک است.

یا اینكه تاویل معنای ظاهری لفظ به معنایی دیگر بدون هرگونه دلیل باشد. و این در 

 شود.اصطالح اصولنی لعب نامیده می

ُُ »فرماید: مانند دیدگاه برخی از رافضه در تفسري این ُالم اَلی ُه می ْم َأْن إرنَّ اهللَ َیْأُمُر

 والعیاذ باهللگویند منظور عایشه است. ( ُه می67: ه)بقر« َتْذَبُحوْا َبَقَرةً 

2
 نگا: معامل اصول الفقه عند اهل السنة و اجلامعة. - 

     1/187 :؛ الصوافق املرسلة6/21 ؛3/67 :نگا: جمموع الفتاوی - 3
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معنای ظاهری لفظ مراد نیست درجات خمتلفی آن است ُه  گرای ُه بیاندلیل صارفه -3

 1دارد:

 ُند.برای آن ُمرتین دلیلی ُفایت میالف( اگر احتامل معنای دیگر نزدیک باشد، 

 ب( اگر احتامل معنای دیگر بعید باشد، نیازمند دلیلی قوی است.

 ج( اگر احتامل معنای دیگر متوسط باشد، نیازمند دلیلی متوسط است.

دلیلی صحیحی وجود نداشته باشد، محل لفظ بر معنایی جز  ،اگر برای تاویل لفظی -4

به معنایی جز معنای ظاهری آن جایز نیست و رد هرگونه  معنای ظاهری آن و تاویل آن

  2تاویلی واجب است.

(4()3)اهل کالم چه کسانی هستند؟
 

                                                           
 131 :اللحام ن؛ خمترص اب52 :االصول قواعد ؛33-2/32 :الناظر نگا: روضه - 1

 3/461 :ب املنرينگا: رشح ُوُ - 2

 دارند.ه عقل را بر نقل مقدم میباشد ُاهل ُالم یكی از اسامی اهل تاویل یا ُسانی می - 3

ز نزد اهل ُالم: معنای اصطالحی تاویل )ِصف لفظ ا «تاویل»تاریخ ظهور مصطلح  - 4

آن معنای متاخر  ح ظهور نمود. چنانكه تاویل بهسلف صال دوران پس ازمعنای ظاهری آن( 

و مهچننی تاویل به این معنا نزد اهل لغت از متقدمنی  نزد صحابه و تابعنی شناخته شده نبود.

برتر و  قرونكه ظهور این معنا بعد از به تعریف تاویل در لغت( بل :کره نبود. )شناخته شد

و فالسفه بوده است. و این پس از ظهور خالف و تفرقه میان مسلامنان  در حمیط متكلمنی

قرن هفتم  شناخته شدگان رازی بود ُه از بیان داشتُسی ُه این اصطالح را ولنی بود. و ا

 222، 211س التقدیس: بود. نگا: اسا
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بر مبنای رأی و نظر و ذوق و سیاست  ،اهل ُالم مهان ُسانی هستند ُه با وجود نص

شبیه ابلیس  ؛ و این عمل آنانُنندگویند یا اینكه نص را بر عقل عرضه میخود سخن می

نُْه َخَلْقَتني»است ُه تسلیم امر پروردگارش نشد و گفت:  ْن   َأَنا َخرْي  مر ْن نار  َو َخَلْقتَُه مر مر

ل از را او و ایآفریده ازآتش مرا هبرتم، او از من» (12)اعراف:  «طنی   و « (ایآفریده) گر

 .قرار گرفتی اهل ُالم اینگونه در زمره

هنا از این جهت اهل ُالم نامیده شدند ُه علمی را نیاوردند ُه معروف نباشد بلكه آاما  

ای ندارد. مثال قیاس را آوردند ُه ُمرتین فایدهبا خود گویی و ُالم اضافی را زیادهتنها 

هرچند این قیاس و  برندبه ُار میبرای توضیح دادن چیزی ُه از راه حس معلوم است، 

 ُند، مفید فایده است.در برابر ُسی ُه حسی را انكار می ،امثال آن در جای دیگر

 ترین اصول اهل کالم در دریافت دین: مهم

 ترین آهنا عبارتند از :دارند ُه مهم عقاید و احكام موضوعاهل ُالم اصول زیادی در 

مبنای مسائل اعتقادی نزد آهنا قطعیات است. و قطعی بودن تنها از راه عقل فهمیده   -1

به گامن آهنا نقل مفید یقنی نیست. و بر این اساس، مبنای  چون ؛شود نه از جهت نقلمی

  1اند.هادی عقل قراردقضیه ،ی اولعقاید و مسائل خود را در وهله

تعارض میان عقل ِصیح و نقل  ؛نداهتعارض میان عقل و نقل را جایز شمرد -2

 صحیح؟!

تنها از این جهت ُه  ؛باشندمعتقد به وجوب تقدیم دلیل عقلی به صورت مطلق می -3

                                                           

؛ درء التعارض العقل و 307، 17/306  ،16/440 :نگا: جمموع الفتاوی، ابن تیمیه - 1

 211؛ اساس التقدیس، ص: 1/12 :النقل

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=12
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=12
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 باشد.می یعقل

 1بر این باورند ُه دلیل نقلی مفید یقنی نیست. -4

بدون  ؛باشدمعنای آن در زبان عربی می ، صحتحضابطه محل لفظ بر احتامل مرجو -5

یا التزام به منهج سلف در فهم  2در نظر گرفتن سیاقی ُه در آن وارد شده یا ُلیات رشیعت

 ؛نصوص و در نظر داشتن معنای ظاهری آهنا

دهد، دلیل ای ُه لفظ را از معنای ظاهری آن به معنای دیگری انتقال میارفهصدلیل  -6

 دهد. تشخیص می عقلمعنای لفظ مهان است ُه است و در واقع  یعقل

چون با اصول آنان  ،موضع اهل کالم در برابر نصوص کتاب و سنت

 مخالف باشد: 

 بویژه اگر اخبار آحاد باشد. نصوصگريی و ایراد وارد ُردن در انكار، با خرده  -1

باشد چنانكه قرآن یا گردانی از معانی آهنا؛ و این پس از ثبوت ورود آهنا میروی -2

                                                           

باشد ُه بر مبنای خمتلف بودن میاینكه دلیل از امور ظنی یا قطعی است امری نسبی  - 1

باشد. و این دلیل نمی ،باشد و ظنی یا قطعی بودن صفت ذاتیگر، متفاوت میعقل استدالل

ُند. چنانكه گاهی دلیل نزد زید قطعی شمرده با آن خمالفت نمی یامری است ُه هیچ عاقل

 :شود. ابن قیم، خمترص الصواعقمهان دلیل نزد عمرو ظنی حمسوب می ُهشود درحالیمی

 نگا: فصل چهارم، مبحث دوم از این ُتاب   ؛501

را دارد اما نه در سیاق خاصی ُه در آن  حگاهی لفظی از نظر لغوی احتامل معنای مرجو- 2

آب، مال،  بیش از یک معنا دارد و به معنای: چشمه «عنی»به ُار رفته است. مثال: لفظ 

ُند مقصود از لفظ جاسوس و... به ُار رفته است. اما این سیاق است ُه مشخص می

 باشد. در آن مجله ُدامیک از معانی آن می «عنی»
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 ُنند:گردانی از نصوص به دو روش عمل میاخبار متواتر باشند. اما در اعراض و روی

و تفویض علم معانی آهنا به  با عقل و قلب ؛گردانی از نصوص به طور ُلیالف( روی

امرب اهلل متعال با این اعتقاد ُه ظواهر آهنا مراد نیست و این باور را به دروغ راه و روش پی

 خوانند. می

-های شاذ و نادر و انواع حیلهب( حتریف ُالم از مواضع آن؛ چنانكه در این راستا لغت

 نامند.را تأویل میگريند و این مهان است ُه آنها را به ُار می

را و آن هحق را بیان نكرد ن است ُه رسول اهلل آ این اهل تاویلاما حقیقت مذهب 

ست. و با اینكه امتش را دستور داده حق را بشناسند و بدان معتقد برای امتش روشن نكرده ا

باشند اما حق را برای آهنا بیان نكرده است بلكه آهنا را به نقیض آن راهنامیی ُرده و نصوص 

باشد. بنابراین آنچه مطلوب و مورد نظر ُتاب و سنت بیانگر ُفر ِصیح و تشبیه و احلاد می

ُند بلكه بر نقیض آن داللت ت ُه نصوص بر آن داللت نمیآنان است اعتقاد به چیزی اس

  1دارند.

 بطالن مذهب پیروان تأویل کالمی:

ُنند، از جانب اهلل توانند بگویند مسائل اعتقادی را ُه اثبات میسلف صالح می  -1

. ُتاب و سنت بر آهنا تاُید دارندو داللت  چنانكه در ُتاب و سنت وارد شده ؛متعال است

توانند چننی ادعایی داشته باشند ُه آنچه از هیچیک از تأویل ُنندگان )متاوله( نمیاما 

ُنند، از جانب ُنند یا معانی بعیدی ُه نصوص را به آنان تأویل میداللت نصوص نفی می

                                                           

، 5/17 :؛ جمموع الفتاوی، ابن تیمیه203، 1/202 :النقلودرء تعارض العقل  - 1

17/357 ،361 
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 اهلل است. 

گویند، ُسانی ُه معانی نصوص ثابت اما اگر حق مهان باشد ُه تأویل ُنندگان می -2

ُنند بدون اینكه و سنت را با این عبارات و احتامالت و مانند آهنا نفی می شده در ُتاب

چگونه بر اهلل متعال، سپس رسول خدا و  ؛از نص یا ظاهر ُتاب و سنت برآید یچننی تأویل

پس از او هبرتین امت و برترین آهنا، صحابه و تابعنی جایز است  به نص یا معنای آشكاری 

بیاموزند. و  1شانرا به فرزندان و مهرسان و ُنیزانو آن خالف حق سخن بگویند؟! بر

ها و فالسفه آمدند و یئاینچننی باطل و ُفر و تشبیه را آموزش دهند تا اینكه شاگردان صاب

 سبحانک هذا هبتان عظیم. .2«؟!را آشكار نمودندبه بیان حق پرداخته و آن

دو روش زیر بودند ُه هر بنا بر مذهب تأویل، صحابه و سلف صالح بر یكی از  -3

  3دوی آهنا باطل است:

 حق را در این زمینه نفهمیدند و ظاهر این نصوص باطل است.  ،الف( یا صحابه و سلف

                                                           

آورد و قصد آزاد ُردنش را داشت و   رسول خدا دا نزمانند ُنیزی ُه صاحبش او ر - 1

گفت: در آسامن. فرمودند: من  «خداوند ُجاست؟» :«؟اهلل ینَ اَ »رسول خدا از او پرسید: 

نَة  » :ُیستم؟ گفت: تو رسول خدا هستی. فرمودند َا ُمْؤمر ْقَها، َفإرهنَّ
آزاد ُن ُه  را او» :«َأْعتر

حتریم الكالم فی الصالة،  ، ُتاب املساجد، باب1/382. صحیح مسلم، «مومن است

 537 :حدیث

 16، 5/15 :نگا: جمموع الفتاوی، ابن تیمیه - 2

-رمحهموفق الدین ابن قدامه مقدسی ، ذم التاویل، 139-138ص:  ،نگا: ایثار احلق - 3

   اهلل؛ حتقیق شیخ بدر البدر حفظه12، 11:اهلل
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را ُتامن ُردند و به نصیحت مسلامنان ب( یا اینكه آهنا حق را دانستند و فهمیدند اما آن

 ُه واجب است، نپرداختند. 

ُند، به صورت نصوص بر آن داللت می ورادی را ُهمُند متام متاوله تالش می -4

عقل و حس قرار دهد. و اینگونه و با این روش از  سنجشرا در معرض تفصیلی بداند و آن

 اند. حد متصف بودن به ایامن به غیب خارج شده

صی نبرای  یی مشخص و معینُند قاعده و ضابطهُسی ُه نصوص را تأویل می -5

دهد. و تفاوتی صحیح و ُه تأویل آن جایز نیست، ارائه نمی ت و نصیُه تأویل آن جایز اس

ُند تأویل در آن جایز و روا ُند. بلكه هر نصی را ُه ادعا میآشكار میان آهنا بیان نمی

ُند. و عكس این مهم صادق است. و بر را تأویل مینیست، از جنس مهان نص است ُه آن

 1آید:میاز سه حالت زیر بر او الزم  این اساس پذیرفتن و انتخاب ُردن یكی

د و موافقت با حق از جهت نُنالف( ایامن به متام نصوص و اثبات آنچه بر آن داللت می

  ؛لفظ و معنی

ُنند ُه در این صورت از تناقض نصوص بر آن داللت میُه  مواردیب( انكار متام 

 پیوندد. خارج شده و به ُافران می

تفاوت بگذارد. و اینگونه  - گذاشتن میان آهنا جایز نیست ُه تفاوت -ج( بنی نصوص 

این روش نیز عنی  وبه برخی از نصوص ایامن آورده و به برخی از نصوص ُفر ورزد؛ 

 .باشدمیتناقض و اضطرابی است ُه روش و سنت مجهور متكلامن 

دن هایی ُه راه تأویل را در پیش گرفتند معیاری برای رد ُردر هیچیک از فرقه -6

                                                           

 230-1/228نگا: الصواعق املرسلة:  - 1
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جز اصول و قواعد و اعتقاداتی ُه آهنا را مذهب خود معرفی   داللت نصوص وجود ندارد

شان خمالف باشد، رد آنچه را ُه با اصول و قواعد و اعتقادات مذهب و اینگونه 1اند.ُرده

 ُنند هرچند وضوح حجت و قوت داللت آن روشن و آشكار باشد: می

الف( چنانچه روافض و مذهب رافضه عداوت و دشمنی با صحابه را یكی از اصول 

را ُه بر فضایل و رضایت اَلی از آهنا داللت  ینصوص بر این مبناخود قرار داده است و 

 ُنند. ُند، رد میمی

و اینگونه صفات  ب( جهمیه: جهمیه نیز نفی تشبیه و جتسیم را از اصول خود قرار داده

 ُنند.برای اهلل متعال ثابت شده، رد میدر نصوص اللی ُه ُامل و ج

را از اصول خود قرار دادند و اینگونه و وجوب آن 2ج( قدریه: قدریه نیز مساله عدل

                                                           

ُاو باشد. چنانكه سلف صالح به ُندومیهای میان سلف و خلف تفاوتو این یكی از  - 1

ُنند اما خلف ریزی میاصول و اعتقادات را پای ،در نصوص پرداخته و بر مبنای نصوص

اصول و قواعد و اعتقادات خود را مطرح ُرده، سپس به بررسی و ُندوُاو ، از اهل بدعت

 بند.تا دلیلی برای آهنا بیا آورندنصوص روی می

ُه در ورای آن نفی تقدیر هنفته است. و  باشداز اصول پنجگانه معتزله میعدل یكی  - 2

اگر خداوند رش را  ونرده است و بدان راضی نیست. چگفتند: خداوند رش را خلق نك

چننی رفتاری ظلم و جور آفریده باشد و سپس بندگانش را به خاطرانجام آن عذاب ُند، 

ی این اصل فاسد آهنا اما الزمه ُند.متعال عادل است و ظلم نمی ُه اهللاست!!  درحالی

خواهد و چیزی را نمیدهد ُه او این است ُه در ملک خداوند متعال اموری رخ می

خداوند  وخداوند به عجز و ناتوانی است.  ی این امر توصیفباشد و الزمهنمی هخواسته ُ
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جربیه بوجود  برابر آهنانصوصی را ُه در باب تقدیر و مشیت وارد شده بود، رد ُردند و در 

اینگونه نصوصی را ُه بر قدرت و اختیار و  آمدند ُه تقدیر و مشّیت را اصل قرار دادند و

 ُرد، رد نمودند.حكمت خداوند و عدالت او داللت می

د( وعیدیه: وعیدیه نیز نصوص وارد شده در باب وعید را اصل قرار داده و بر این اساس 

و در مقابل نصوص وعده  شود.معتقد بودند ُه هرُس وارد دوزخ شود، از آن خارج نمی

 رت و شفاعت و... را رد نمودند.و بشارت و مغف

منكر امری را به چیزی  ،تأویل ز پريوانو از مجله مفاسد تأویل آن است ُه هریک ا -7

چون  )عدم تاویل( با این توضیح ُه را رعایت ُندُند ُه خود سزاوارتر است آنملزم می

 ،تناد ُندصفات اَلی در برابر منكر معاد و حرش اجساد، به نصوص وحی استاویل ُننده 

منكر معاد تأویالت خمالف با ظاهر این نصوص ارائه خواهد داد. و در این راستا به مهان 

 باشند. تر میروش اهل تأویل استناد خواهد ُرد بویژه ُه نصوص صفات بیشرت و ِصیح

اجلام »؛ در ُتاب تامل ُنروش غزالی در ترجیح مذهب سلف در ترک تأویل  در -8

برحق بودن مذهب  اما برهان ُلیر »گوید: ابوحامد غزالی می  1؛«المالعوام عن علم الك

پس این سباشد ُه نزد هر عاقلی از مسلامت است؛ سلف، در پرتو پذیرفتن چهار اصل می

 ُند: اصول را ذُر می

 الف( رسول خدا، داناترین خلق نسبت به مصلحت احوال بندگان در دنیا و آخرت بود.

ُامل آنچه را ُه در باب مصلحت دنیا و آخرت بندگان به او  ب( رسول خدا به متام و

                                                                                                                                                    

 از آن پاک و منزه است.  

1
 باشد.های غزالی میآخرین ُتابز ا احتامال - 
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ترین مردم نسبت به را ُتامن نكرد. و او حریصابالغ نمود و چیزی از آن ،وحی شده بود

 صالح و مصلحت خلق و راهنامیی آنان به سوی مصلحت دنیا و آخرت بود. 

آنان به درک ارسار و  ج( داناترین مردم نسبت به معانی ُالم رسول خدا و سزاوارترین

-مهان ُسانی بودند ُه با او مهراه بوده و شاهد نزول تنزیل بوده و تفسري را می ،ُنه آهنا

 و آهنا اصحاب رسول خدا بودند. ؛ دانستند

جزئی از  ،د( صحابه در طول حیات خود هیچوقت به تأویل دعوت نكردند و اگر تأویل

-ی خود را بدان فرا میفرزندان و خانواده آوردند ودین بود، شب و روز بدان روی می

  «خواندند.

دانیم ُه حق پس به طور قطع با در نظر داشتن این اصول می»گوید: سپس ابوحامد می

  1.«مهان است ُه سلف گفتند و دیدگاه درست و صواب مهان است ُه آنان برگزیدند

بیانگر تشبیه و جتسیم گویند: ظاهر نصوص صفات متاوله )تأویل ُنندگان( می -9

  2است.

است ُه از هر وصفی ُه  ایناما حقیقت و واقعیتی ُه در آن هیچ شک و تردیدی نیست 

 آید.میدر ُتاب و سنت ثابت شده، تنزیه ُامل از مشاهبت حوادث بر 

                                                           

چه بسا ُه به منهج سلف بازگشت چنانكه در  25-23اجلام العوام عن علم الكالم، ص - 1

اش اواخر عمر به حدیث روی آورده بود و در حالی فوت ُرد ُه صحیح بخاری بر سینه

 قرار داشت.

المی را نازل فرموده ُه ُ ت و فصاحت عاجز و ناتوان بودهخداوند متعال در بالغگویا  - 2

 ه ظاهرش ُفر است. والعیاذ باهللُ
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این است ُه آنان را پراُنده و  ،از پیامدهای ناگوار تأویل برای اسالم و اهل آن -10

ُنند و یكدیگر را شان با یكدیگر اختالف میُند و در اصول دینتكه می متفرق و تكه

هایی از آنان دیده شده ُه خون ُنند و بلكه گروهلعنت ُرده و در برخی موارد تكفري می

شامرند. چنانكه خوارج خروج ریزند و جان و مال و آبروی آنان را حالل میدیگران را می

مگر به سبب  ندگری را برنگزیدو رافضه رافضی ر پیش نگرفتهل دزانكرده و معتزله راه اعت

جنگ با مرتدین و ُشته شدن عثامن جز تأویل نبود. و نیز در روزگار عبداهلل سبب و  ؛تأویل

 و 2؛ها به سوی بیت اهلل احلرام نشانه نرفت مگر بر مبنای تأویلمنجنیق 1،بن زبري و قرامطه

نخوردند و درخواست قتل امحد بن حنبل مطرح نشد مالک بن انس و امحد بن حنبل شالق 

 مگر بر مبنای تأویل. 

 جز سبب آنو اتفاقاتی ُه برای امام بخاری رخ داد و او را از شهرش بريون ُردند، 

ل آن مرتكب شده هتأویل نبود. براستی تأویل چه جنایت بزرگی در حق اسالم و ادستاویز 

 است. 

  3رساید:مورد مفاسد تأویل چننی میاهلل در نونیه در ابن قیم رمحه

                                                           

هجری با ظهور میمون بی دیصان ومحدان قرمط  176قرامطه: ظهور این گروه در سال  - 1

بود ُه دست به دست هم داده و با ُمک هم به نرش این مذهب پلید پرداختند. آهنا گروهی 

به نبوت زرتشت و مزدک بودند.  معتقداز زنادقه و ملحدان پريوان فالسفه فارس بودند ُه 

  11/76 :دانستند. نگا: البدایة و النهایةمات را مباح میردو حمُه این درحالی

  252، 4/251 :اعالم املوقعنی ؛376، 349، 1/348 :لهنگا: صواعق املرس 2-

 218ص:  - 3
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 تأویل ذي التحریف والبطالن نـل بلیة اْلسالم مـهذا وأص

 انـا قول ذي الربهـزادت ثالث وهو الذي قد فرق السبعنی بل

 نـن الرمحـوالعرش أخلوه م وألجله جحدت صفات ُامله

 انـاذب فتـة ُــمأوى مقالـ وألجله أفنى اجلحیم وجنة الـ

 انــة وزمــر هنایــأزال بغی لـه معطـوا اْللـقاله ـوألجل

 من غایة هي حكمة الدیان هـال لیس لفعلـه قد قـوألجل

-اصل و اساس بال و مصیبتی ُه دامنگري اسالم شده است، تأویل است ُه در بردارنده»

ُرده ی حتریف و بطالن است. و تأویل است ُه دیدگاه با دلیل را به هفتاد و سه فرقه تقسیم 

است. و به سبب آن است ُه صفات ُامل خداوند انكار شده و عرش خالی از خداوند 

-رمحن تصور شده است. و به سبب آن است ُه دوزخ و هبشت نابود و فناشدنی تصور می

گویند: گر است. و با استناد به تأویل است ُه میو این دیدگاه دروغگویی فتنه ؛شود

-و به سبب آن است ُه می ؛زمانیو است بدون هنایت  خداوند هیچ صفتی ندارد، ازلی

 . «ُه آن حكمت خداوند دیان استگوید: هدفی در ورای فعل خداوند نیست درحالی

 دیدگاه سلف در مسأله تأویل کالمی: 

احادیث و روایاتی ُه در زمینه »گوید: اهلل میحممد بن اسحاق بن خزیمه رمحه  -1

و اند، با آنچه در ُتاب اَلی در این زمینه وارد شده، موافق صفات خداوند متعال وارد شده

از سلف و سینه به سینه در طی قرون متامدی و قرن به قرن آهنا را خلف  ؛دنباشمیمنطبق 

اند. و این در راستای اثبات صحابه و تابعنی تاُنون برای ما نقل ُرده دورانصالح از 

ه آهنا و تسلیم شدن در برابر آنچه خداوند متعال صفات برای اهلل متعال و شناخت و ایامن ب

پرهیز از تأویل و تذُر عالوه بر  باشدمی در ُتابش و نیز پیامربش از ُتاب او خرب داده
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  1.«انكار صفات و ترک متثیل و ُیفیت قائل شدن

مذهب ما و متام علامی ما در حجاز و هتامه و یمن و عراق و شام و » :گویدو مهچننی می

ُنیم و با زبان خویش این است ُه آنچه را خداوند برای خود اثبات نموده، اثبات میمرص 

ی ی پروردگارمان را به چهرهُنیم بدون اینكه چهرهرا تصدیق میبدان اعرتاف و قلبا آن

تر و واالتر از آن است ُه او را به خملوقات تشبیه و پروردگار ما بزرگ ؛خملوقنی تشبیه ُنیم

 . ُنیم

ی ُسانی ُه معتقد به عدم صفات برای اک و منزه است خداوند متعال از مقولهپو 

 )معطله(؛ دنباشخداوند می

از نگاه آنان  زیراگویند. و پاک و منزه است از اینكه عدم باشد چنانكه اهل باطل می 

 خداوند هیچ صفتی ندارد.

صفات خداوند متعال ها؛ ُسانی ُه جهمی و پاک و منزه است خداوند متعال از مقوله

ُنند، مهان صفاتی ُه خداوند متعال در ُتابش و بر زبان پیامربش خویش را با را انكار می

  2.«ُندآهنا توصیف می

صحابه در تأویل متام آیاتی ُه در قرآن ُریم »گوید: شیخ االسالم ابن تیمیه می -2

را ُه  یز صحابه و احادیثتفاسري نقل شده ا ؛بیانگر صفات اَلی هستند، اختالف نداشتند

اند، مطالعه ُردم و در این میدان بیش از صد تفسري ُوچک و بزرگ را روایت ُرده

چیزی از آیات صفات و یا  ندیدم ُهمالحظه ُردم، اما تاُنون از هیچیک از صحابه 

                                                           

 19-18ابن قدامه، ذم التأویل، ص  - 1

 11-10 :ُتاب التوحید و اثبات صفات الرب، ابن خزیمه، ص - 2
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خالف مقتضا و مفهوم معروف آهنا تأویل ُنند. بلكه این صفات را  احادیث صفات را بر

شمردند برخالف و آهنا را از صفات اَلی می -ُردند نموده و بدان اعرتاف میاثبات 

 1...« - تأویل ُنندگان دیدگاه

گفتیم: خداوند باالی ما و تابعنی مهگی می»گوید: امام اوزاعی، امام اهل شام می -3

 2.«باشد. و به صفات اَلی ُه در سنت نبوی وارد شده است، ایامن داریمعرش خود می

را با دست صدقه دهد، خداوند متعال آن ،رُس یک خرما از دسرتنج پاک و حالله

دهد تا دهد ُه یكی از شام ماده شرتش را پرورش میرا پرورش میراستش گرفته و چنان آن

  .«شودتر از آن میاینكه مهچون ُوهی یا بزرگ

به روشنی بیانگر  اند،مینه وارد شدهزاین روایات و روایات متعدد دیگری ُه در این 

چنانكه بر  ،باشد. و نیز بیانگر پاک باقی ماندن عقیدهبه عقیده می پريوان آهنا توجه صحابه و

باشد. چرا ُه باشند. عالوه بر اینكه بیان آهنا رد خمالفنی نیز میرسول خدا نازل شده، می

یامیزند. و این از باب بیان حق خود رد مبتدعان را به دنبال دارد تا اینكه حق و باطل در هم ن

توز این های تارخیی نیست چنانكه دشمنان ُینههای ُالمی یا جدلمشغول شدن به جدل

 ُنند. واهلل املستعان. هبتان و افرتا را متوجه سلف می

                                                           

 6/394 :جمموع الفتاوی، ابن تیمیه - 1

را آن 43 :و ابن قیم در اجتامع اجلیوش، ص ؛408 :بیهقی، االسامء و الصفات، ص - 2

ُق َأَحد  »فرمودند:  روایت است ُه رسول خدا داند. و از ابوهریره صحیح می اَل َیَتَصدَّ

ُه، َأْو َقُلوبرتَ  ْم َفُلوَّ ُُ اَم ُیَربِّ َأَحُد َُ یَها  بِّ ، َفرُيَ
ینرهر ، إرالَّ َأَخَذَها اهللُ برَیمر ْسب  َطیِّب  َُ ْن 

َصُه، َحتَّى ْمَرة  مر

، َأْو َأْعَظمَ  َبلر ْثَل اجْلَ  1014مسلم:  ؛7430، 1410خاری: ب «َتُكوَن مر
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اهلل به دنبال روایت حدیثی ُه در باب صدقه وارد شده و در آن ابو عیسی ترمذی رمحه-4

اُثر و اغلب اهل علم در »گوید: شود، میمتعال ذُر می صفت دست راست برای خداوند

باشند و نیز نزول ُه بیانگر صفات خداوند می از این قبیلمورد این حدیث و روایاتی 

باشند و به آهنا گویند: روایات در این موارد ثابت میخداوند در هر شب به آسامن دنیا، می

شود این صفات چگونه شود و گفته نمییشود و )ُیفیت( آهنا تصور نمایامن آورده می

 ن بن عیینهاهستند و ُیفیت آهنا از چه قرار است؟ و چننی دیدگاهی از مالک بن انس و سفی

اند: آهنا را اثبات نموده و عبداهلل بن مبارک روایت شده است ُه در مورد این احادیث گفته

و چگونگی برای آهنا قائل  بدون اینكه ُیفیت ،اندُنیم چنانكه وارد شدهو تصدیق می

 1«و مهنی است دیدگاه اهل علم از اهل سنت و مجاعت... ؛شویم

اهل سنت در مورد اقرار و تأیید متام »گوید: اهلل میابو عمر یوسف بن عبدالرب رمحه -5

امجاع دارند،  ،صفات وارد شده در قرآن و سنت و ایامن به آهنا و محل آهنا بر حقیقت و نه جماز

جز اینكه برای هیچیک از این صفات ُیفیت و چگونگی قائل نیستند و از میان آهنا صفتی 

 دانند. را حمصور و حمدود نمی

اما اهل بدعت چون جهمیه و معتزله و خوارج، مهگی این صفات را انكار نموده و 

هرُس به این صفات ُنند و بر این باورند ُه هیچیک از آهنا را بر وجه حقیقی محل نمی

اند، اقرار ُند، مشبهه خواهد بود. و اینان نزد ُسانی ُه این صفات را چنانكه وارد شده

و حق و حقیقت مهراه ُسانی است  شوند.ُنند، نفی ُنندگان معبود خوانده میاثبات می

قائلند و آهنا پیشوایان مجاعت  ،در این زمینه ُه به بیان ُتاب و سنت رسول اهلل 

                                                           

 662: باب ما جاء فی فضل الصدقة عقب حدیث –؛ ُتاب الزُاة 3/24 :سنن ترمذی - 1
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  1«باشند.سلامنان( می)م

مردم در این زمینه سخنان و »گوید: می 2«الَْعْرشر  یَعلَ   یُثمَّ اْستَو» ابن ُثري در تفسري -6

و بلكه در  اند ُه هم اُنون جای رشح و بسط آهنا نیست.های زیادی را مطرح ُردهدیدگاه

شود. راه و روش و مذهب می ویاین زمینه مهان راه و روش و مذهب سلف صالح پري

بن حنبل، اسحاق بن راهویه و دیگر  وری، لیث بن سعد، شافعی، امحدثمالک، اوزاعی، 

در قدیم و جدید؛ چنانكه مذهب آهنا اثبات و تصدیق این صفات بدون  انپیشوایان مسلامن

 3«باشد...شبیه و تعطیل صفات میُیفیت قائل شدن و ت

خداوند متعال در قرآن ُریم ذُر ُه را  صفاتی»گوید: اهلل میامام ابوحنیفه رمحه -7

هستند ُه  یدهد( در واقع صفاتُند مانند وجه، ید و نفس )و آهنا را به خود نسبت میمی

د، قدرت یا نعمت دست( خداون=شود: منظور از ید ). و گفته نمیدانیمآهنا را نمیُیفیت 

ُه خداوند برای خود ثابت  باشدمی داوست چرا ُه چننی تأویل و توجیهی ابطال صفت )ی

)ید( خداوند  باشد؛ بلكه دستر دیدگاه قدریه و معتزله می چننی تاویلیُرده( است و 

باشد و خشم )غضب( و رضایت خداوند تعالی می صفت بدون ُیفیت او)نسبت به ما( 

  4.«باشدصفات بال ُیف خداوند متعال می نیز دو صفت از

                                                           

 7/145 :التمهید، ابن عبدالرب - 1

 «.شد مستقر عرش بر سپس: »(54)اعراف:  - 2

 3/422 :تفسري ابن ُثري - 3

 دار الكتب العربیة الكربی، مرص ؛185 :ُتاب فقه االُرب، ص - 4

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=54
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و علو و فوقیت و استوای »گوید: پدر امام احلرمنی رمحهاماهلل می 1ابو حممد جوینی-8

و حق در این  ُنیمخداوند بر عرش را چنانكه شایسته جالل و عظمت اَلی است، ثابت می

حتریف )این  ها برای پذیرش آن گشوده است؛ امازمینه واضح و روشن است. و قلب

پذیرد مانند حتریف استواء به استیال )چريگی و های صحیح و سامل نمیصفات( را عقل

 2...«تسلط( و 

چنانكه معتزله  –رد ُردن این اخبار جایز نیست »گوید: اهلل میقاضی ابو یعلی رمحه -9

اخبار بر  بلكه محل این -چننی راهی را در پیش گرفتند و اشاعره به تأویل آن مشغول شدند

به باشند، واجب است. صفاتی ُه ظاهر آهنا و اعتقاد به اینكه آهنا صفات خداوند متعال می

صفات خملوقات معتقد نیستیم بلكه اعتقاد و باور ما در این مورد  وهیچ شباهتی میان آهنا 

اصحاب مهان است ُه از استاد و امام ما ابو عبداهلل امحد بن حممد بن حنبل و دیگر پیشوایان 

 3حدیث روایت شده است.

سزاوار است ُه صفت استواء بدون تأویل »گوید: اهلل میعبدالقادر گیالنی رمحه -10

شستن و ملس ُردن نباشد. نه به معنای شود و اینكه آن استوای ذات بر عرش میاطالق می

                                                           

شیخ شافعیه، ابو حممد، عبداهلل بن یوسف بن عبداهلل بن یوسف بن حممد بن حیویه طایی  - 1

او فقیهی  ؛شامرد ـ جوینی پدر امام احلرمنیسنبسی ـ چنانكه ملک املوید نسب او را می

 نحوی و مفرس بود. ،حمقق ،دقیق

 :جمموعة الرسائل املنربیة دروقیه... ابو حممد اجلوینی فت االستواء و الفی اثبا ةرسال - 2

1/18 

 4ُتاب ابطال التأویالت، ص  - 3
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ُنند و نه و نه به معنای علو و ارتفاعی ُه اشاعره بیان می ؛گویندچنانكه جمسمه و ُرامیه می

گویند؛ چرا ُه رشع بیانگر این امور نیست و از به معنای استیال و غلبه چنانكه معتزله می

هیچیک از صحابه و تابعنی و سلف صالح از اصحاب حدیث چننی تأویالت و معانی نقل 

-بیان این صفات به صورت مطلق می ،دهبلكه آنچه از آهنا روایت و نقل ش ؛نشده است

 1.«باشد

 دیدگاه سلف در مورد اهل کالم:

عبداهلل بن عمر نشسته بودیم ُه مردی آمده و گفت: فالنی )مردی  با»گوید: نافع می -1

به من خرب رسیده ُه بدعتی را اجیاد ُرده »دهد. عبداهلل گفت: از اهل شام( به تو سالم می

ُه َسیَُكوُن »م مرا به او برسان. از رسول خدا شنیدم ُه فرمودند: است. اگر چننی است سال إرنَّ

ةر  یَّ  َواْلَقَدرر
یَّةر
یقر ْندر ، َوُهَو فر الزِّ ، َوَقْذف  تري َمْسخ  در امتم مسخ و قذف خصوصا در » 2:«فر ُأمَّ

 .«شودقیه و قدریه ظاهر مییزند

او بر االغش سوار بود( حرُت ُه مهراه ابو امامه )درحالی»گوید: و ابوغالب می -2

ُردیم تا اینكه به مسجد دمشق رسیدیم ُه رسهایی آویزان مشاهده ُردیم. گفته شد: می

های دوزخ، این رسهای خوارج هستند ُه از عراق آورده شدند. پس ابو امامه گفت: سگ

های دوزخ؛ بدترین ُشته شدگان در زیر آسامن؛ خوشا به حال و های دوزخ، سگ سگ

ده باد ُسانی را ُه آهنا را ُشتند یا به دست آنان ُشته شدند. و این را سه بار تكرار ُرد. مژ

                                                           

 1/50 :الغنیة - 1

ت: ن دانسته اسَس را َح و آلبانی آن ؛4613؛ ابو داود: 6208 :2/137 :مسند امحد - 2

 را تأیید ُرده است.آن 1/38 اة:و آلبانی در حاشیه مشك 2079
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سپس گریست. گفتم: ای ابوامامه، چه چیزی تو را به گریه انداخت؟ گفت: دلسوزی برای 

ُهَو الَّذي َأْنَزَل »آهنا، آنان از اهل اسالم بودند ُه از آن خارج شدند. سپس این آیه را خواند: 

ا الَّذیَن ف ات  َفَأمَّ تابر َو ُأَخُر ُمَتشاهبر
نُْه آیات  حُمَْكامت  ُهنَّ ُأمُّ اْلكر

رْم َزْیغ    َعَلْیَک اْلكرتاَب مر ُقُلوهبر

تْنَةر  نُْه اْبترغاَء اْلفر ُخوَن فر الْعرْلمر  َفَیتَّبرُعوَن ما َتشاَبَه مر اسر  َو ما َیْعَلُم َتْأویَلُه إرالَّ اهللَُّ َو الرَّ
َو اْبترغاَء َتْأویلرهر

ُر إرالَّ ُأوُلوا اأْلَْلبابر  َُّ نا َو ما َیذَّ  َربِّ
نْدر ْن عر لر مر ُُ َو ال »سپس این آیه را خواند:  1«َیُقوُلوَن آَمنَّا برهر 

ْم َعذاب  َعظیم   َک ََلُ
 ما جاَءُهُم اْلَبیِّناُت َو ُأولئر

ْن َبْعدر ُقوا َو اْخَتَلُفوا مر الَّذیَن َتَفرَّ َُ پس   2«َتُكوُنوا 

؛ گفتم: آیا این دیدگاه توست یا مصداق این آیات هستند؟ گفت: بلهآهنا گفتم: ای ابوامامه، 

را از رسول خدا شنیدی؟ پس گفت: من چننی گستاخ هستم! من چننی گستاخ اینكه آن

هستند؟! نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، نه چهار بار، نه پنج بار و نه شش بار )بلكه بیش از 

                                                           
1

 آیات آن، از بخشی. ُرد نازل تو بر را( قرآن) ُتاب ُه است ُسی او: »(7)آل عمران:  - 

 «متشاهبات» دیگر( بخش) و. است ُتاب اساس هاآن ُه است( روشن و ِصیح) حمكم

 با ولی است، تأویل قابل و دارد خمتلفی احتامالت و معانی اول درنگاه ُه آیاتی آن) است

 شانهایدردل ُهُسانی اما(. گرددمی روشن هاآن معنای و تفسري حمكم، آیات به رجوع

 دخلواه به) آن تأویل بخاطر و( مردم ُردن گمراه و) جویی فتنه برای است، انحراف و ُژی

 در راسخان و داند؛نمی اهلل جز راآن تأویل ُهدرحالی و. ُنندمی پريوی آن متشابه از( خود

 پروردگار طرف از مهه آوردیم، ایامن( متشابه چه و حمكم چه) آن مهه به ما: »گویندمی علم

 «.شوندنمی متذُر خردمندان جز و «ماست

2
 از پس ُردند اختالف و شدند پراُنده ُه نباشید ُسانی مانند و: »(105)آل عمران:  - 

 «.است بزرگی عذاب  شانبرای اینان و آمد  شانبرای روشن دالیل آنكه

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=7
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=7
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=7
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=7
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=7
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=105
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=105
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=105
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قرار داد و گفت: هایش را از رسول خدا شنیدم. سپس انگشتانش را در گوشچند بار( آن

ر چننی نباشد ُه گفتم، گوشهایم ُر شوند )و این را سه بار تكرار ُرد.( سپس حدیث گا

-و یک فرقه را ذُر نمود ُه یكی از آهنا وارد هبشت می پراُنده شدن بنی ارسائیل به هفتاد

هنا شوند. و اینكه این امت به یک فرقه بیش از آها به دوزخ انداخته میشود و سایر فرقه

شوند. پس گفتم: تقسیم خواهد شد ُه یكی از آهنا وارد هبشت و سایر آهنا وارد دوزخ می

ُنی؟ گفت: مهراهی با سواد اعظم را بر می ای ابوامامه، )در چننی رشایطی( مرا به چه امر

خود الزم بگري. گفتم: ویژگی سواد اعظم چیست؟ گفت: بر این باورند ُه شنیدن و 

  1«.از پراُندگی و معصیت و نافرمانی استاطاعت ُردن هبرت 

جاهالنی برای ریاست و پريوی  انتخابُند، اما آنچه در این میان ُار را بد و بدتر می

هم خود و هم دیگران را گمراه  ،باشد ُه اینگونهردن از آهنا و  تصدیق فتواهای آنان میُ

 ُنند. والحول والقوة اال باهللمی

در حالی به خدمت مالک بن انس رسیم ُه »گوید: اهلل میرمحهعبدالرمحن بن مهدی  -3

                                                           

؛ 283 :عبداهلل بن امام امحد در السنة، ص ؛222 :ابن ابی زمننی در اصول السنة، ص - 1

ُاو و فرو رفتن در و این ـ یعنی ُندو ؛245، 1/244 :: خمترصاحلجة علی تارک املحجةانگ

است. واهلل  ترویج یافتهدر این عرص و زمان شایع و آنچه سودی در ورای آن نیست ـ 

هر شبانه روز هتیه دیده و ای در جمازی و ماهواره هایرسانهرا ُه هایی املستعان؛ برنامه

باشد. در راستای به فتنه انداختن آهنا می ،ُنندامنان را به آهنا مشغول میپخش نموده و مسل

چنانكه بسیاری از جوانان انقالبی را حتت عنوان آزادی بیان و عدم حتجر فریب داده و به 

 اند.سمت و سوی خود ُشیده
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ُرد. مالک بن انس به مردی از او در مورد قرآن )خملوق بودن یا نبودن آن( و تقدیر سوال می

هستی؟! خداوند لعنت ُند عمرو را؛ او این بدعت 1تو از یاران عمرو بن عبید»او گفت: 

گفتند چنانكه د حتام صحابه و تابعنی از آن سخن میبوُالم را اجیاد ُرد. اگر ُالم علم می

-در مورد احكام و رشایع سخن گفتند. اما این بدعت باطل است و بر باطل داللت می

 2.«ُند

مهراه عمر بن عبدالعزیز اسري بودم ُه به من گفت: نظرت در »گوید: ابوسهل می -4

اگر پذیرفتند و توبه ُردند  ،شودمورد این قدری مذهبان چیست؟ گفتم: از آهنا استتابه می

نیز  ُه خوب وگرنه حساب آهنا با شمشري است. پس عمر گفت: دیدگاه من در مورد آهنا

 3.«باشدگوید: این نیز دیدگاه من می. و مالک نیز میمهنی است

ایراد  از مالک بن انس شنیده است ُه از جدال در دین :گویداسحاق بن عیسی می -5

-تر از دیگری برای جدال در دین نزد ما میتر و جلوجهرگاه فردی جلباز گفت:گرفته و می

                                                           

گوید: و قدری بود. ابن علیه می یی؛ او معتزلعمرو بن عبید بن باب، ابوعثامن برص - 1

بن عبید با او مهراه شد  اصل غزال بود و عمروُسی ُه در باب اعتزال سخن گفت واولنی 

    3/279 :ر یا سه فوت ُرد. میزان االعتدالُه در سال صد و چهل و چها

 1/220 :ملحجةخمترص احلجة علی تارک ا - 2

الرد علی برش »سعید دارمی در ؛ و عثامن بن 3/93 :القدر امام مالک در املوطأ، ُتاب - 3

خمترص احلجة علی »ُند. و حممد ابراهیم هارون در را روایت میآن 567 :ص «ییسرامل

 : اسناد آن صحیح است. دگویمی 243-242 :ص «تارک املحجة
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 1.«خواهد ُه آنچه را جربئیل برای پیامرب آورده، رد و انكار ُنیمآید، می

هیچكس را ندیدم ُه به ُالم روی آورده باشد و »گوید: اهلل میامام شافعی رمحه

گرفتار آید  ،خداوند از آن هنی ُرده جز رشکُه هر گناهی  هسعادمتند شده باشد. انسان ب

 2.«برای او هبرت است از اینكه مبتال به ُالم شود

حكم من در مورد پريوان ُالم آن است ُه بر شرت سوار »گوید: امام شافعی می -7

و در مورد آهنا گفته شود:  آورده شوندو در میان قبائل و مردم  هبا چوب تنبیه شدو شوند 

 3.«است ُه ُتاب و سنت را ترک ُند و به ُالم روی آورد این ُیفر ُسی

از مجله مواردی ُه به متوُل نوشتم این بود »گوید: اهلل میهامام امحد بن حنبل رمح -8

بینم جز ی برای ُالم نمییُه: من اهل ُالم نیستم، و در این مورد )مساله خلق قرآن( جا

د شده یا از تابعنی در این مورد روایت شده وار  آنچه در ُتاب اهلل یا حدیث رسول اهلل

  4.«است. اما جز اینها، ُالم در این مورد ناپسند است

                                                           

و حممد ابراهیم  1/144 :السنة دراللكائی  ؛201 :بیهقی در املدخل الی السنن، ص - 1

 225، 1/244 :ست. خمترص احلجة علی تارک املحجةگوید: اسناد آن صحیح اهارون می

حممد ابراهیم  ؛1/50 :ابن بطه، االبانة ؛182 :ابن ابی حاتم در مناقب الشافعی، ص - 2

 1/180 :بهیةلا گوید: اسناد آن صحیح است. سفارینی، لوامع االنوارهارون می

گوید: اسناد آن و حممد ابراهیم هارون می ؛1/462 :در ادب الشافعی و مناقبه بیهقی - 3

 :و بغوی در رشح السنة ؛238 :صحیح است. خمترص احلجة علی تارک املحجة، ص

 ُند.را ذُر میآن 1/218

حتقیق و  ؛208، 1/204 :ابن اجلوزی، مناقب االمام امحد ؛39 :اصبهانی، بیان احلجة - 4
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گردد و روشن می حبا این بیان امهیت پایبندی به منهج سلف در فهم نصوص واض

چنانچه با تأمل در آن امهیت تقید به الفاظی ُه بویژه در بحث عقیده وارد شده و عدم مطلق 

ر اثبات امری بدون در نظر داشتن اقوال صحابه و ُسانی ُه از آهنا به نیكویی سخن گفتن د

گمراهی و گمراه ُردن ی نهمظ اظهار نظر ُردنچننی  زیراگردد. پريوی نمودند، واضح می

 باشد.می

چون ذُر اهل بدعت به میان آمد، »گوید: اهلل میو ابو عبداهلل )امحد بن حنبل( رمحه -9

گريد. بصحبت شود و با آهنا انس دارم هیچكس با آهنا مهنشنی و همفرمود: دوست ن

خري و خوبی  به ُالم او را ونهرُس ُالم را دوست داشت پایان ُار او جز بدعت نبود. چ

را دوست ندارم. بر شام واجب رو ُالم و ُندوُاو و فرو رفتن در آناز این ؛ُنددعوت نمی

-مند و سودمند میرا بر خود الزم بگريید ُه شام را هبرهها و فقهی است ُه پایبندی به سنت

گرداند و جدال و ُالم منحرفان و ریاُاران را رها ُنید. مردمی را ُه ما دریافتیم چننی 

و هرُس اهل ُالم را دوست داشته،  ؛ُردندشناختند و از اهل ُالم دوری میامری را نمی

-به خداوند پناه می .شودنمی تهینجر و منم یخريامر عاقبت خوبی نداشته است. ُالم به 

ُنیم ُه ما را از هر امری ُه موجب هالُت ها و به رمحت او دست نیاز بلند میبریم از فتنه

  1.«در پناه خویش حمفوظ و مصون بدارد ،و نابودی است

: گویداهلل میشنیدم ُه علی بن مدینی رمحه»گوید: اهلل میو مهچننی امام امحد رمحه -10

                                                                                                                                                    

 اهلل. حممد بن ربیع املدخلی حفظهالشیخ دراسة 

گوید: اسناد آن ؛ و حممد ابراهیم هارون می1/228 :احلجة علی تارک املحجة خمترص - 1

 1/109 :سفارینی در لوامع االنوار البهیةصحیح است. 
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هرُس بدان ایامن نداشته باشد، از اهل و هایی ُه الزم است انسان بدان پایبند باشد از سنت

سنت نخواهد بود، این است ُه قرآن ُالم اهلل است و خملوق نیست. و اینكه گفته شود 

ُند چرا ُه ُالم اَلی از اوست و چیزی از ضعف و ایرادی را متوجه آن نمی ،خملوق نیست

شود. و جدل )ُالم( نیز ت و در این مورد با ُسی جمادله و مناظره نمیآن خملوق نیس

مطابق ایشان  انهرچند سخن -شود چرا ُه ُالم مكروه است و اهل ُالم آموخته نمی

د و به آثار )احادیث ند تا اینكه جدال را ترک ُننآیجزء اهل سنت به شامر نمی -سنت باشد 

  1.«دنو روایات( ایامن آور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

از  راآن «السنة»و اسناد آن صحیح است. و اللكائی در  1/165 :ص ؛اللكائی، السنة - 1

 1/157 :ُندروایت می سخنان امام امحد
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مبحث هشتم: عدم استعمال الفاظ مجمل که احتمال بیش از یک معنا را 

 دارند. 

امجل »شود: باشد. زمانی گفته میدر لغت به معنای مبهم )نامشخص( می «املجمل»

مجع آوری از ُه آن امر بر وی مشتبه و مبهم باشد. و گفته شده: جممل عبارت است  «االمر

: مجع آوری حساب و بیان ُردن آن در یک مجله ُوتاه. «احلسابامجل »گرفته شده از  ؛شده

 را به دست آورد. گفته شده: عبارت است از مجع آوری چیزی به طور خالصه چون آنو نیز 

آنچه احتامل دو یا بیش از دو معنا را دارد.  :جممل در اصطالح اصولینی عبارت است از

معانی  یح داشته و یا یكی از آهنا بر دیگربدون اینكه هریک از این معانی بر دیگری ترج

 1ترجیح دشته باشد.

این الفاظ و اصطالحات جدید را چه  ،مقصود ما در این بحث آن است ُه سلف صالح

برعكس  ؛بردند مگر پس از بیان و تفصیل آهنانفی و چه در مقام اثبات به ُار نمیدر مقام 

  2ُردند.و اصطالحات پنهان می اهل بدعت ُه اباطیل خود را در ورای این الفاظ

                                                           

 ؛3/414 :؛ رشح الكوُب املنري126 :؛ خمترص ابن اللحام52 :نگا: قواعد االصول - 1

چنانكه به هر دو معنای باشد. می« القرء»و مثال آن لفظ  ؛1/93 :اضواءالبیان شنقیطی

شود تا اینكه مقصود حكم آن این است ُه در مورد آن توقف میو باشد. حیض و طهر می

 اموراز  امری است ُه بیانگر لفظیآمده است: جممل  «املحصول»در آن روشن شود. و از 

 ُند.را مشخص نمیلفظ آن اما ستانفسه مشخص و روشن  ُه فی باشدمی

 با اندُی ترصف؛ 221-218 :رشح الطحاویة - 2
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در اطالق چننی الفاظی )مانند حدود، » 1گوید:اهلل میرمحه حنفی العز عالمه ابن ابی

گروهی  -2گروهی آهنا را نفی ُردند.  -1ارُان، اعضا، جهات( سه دیدگاه وجود دارد: 

باشند. سلف می پريوان دسته اخري . ُهاندو گروهی قائل به تفصیل -3آهنا را اثبات ُردند. 

روشن و تبینی شود ُه  ی،ُنند مگر زمانی ُه مطلبرا نفی یا اثبات نمیبه طور مطلق آن آهنا

اند. یا این الفاظ به اثبات شوند ُه در این صورت این الفاظ ثابت ،ی آناین الفاظ به وسیله

اصطالح شوند. زیرا در ی آن نفی شوند ُه در این صورت این الفاظ نفی میوسیله

امجال و اهبام وجود دارد. پس مهه  ،در این الفاظ مهچون دیگر الفاظ اصطالحی ،متأخرین

ُنندگان ُنند. به مهنی دلیل نفیشان استعامل نمیعلام این الفاظ را در خود معنای لغوی

ُنند و راجع به اثبات ُنندگان این الفاظ ، این الفاظ را حق و ناحق نفی میدصفات خداون

اند و برخی از اثبات ُنندگان این الفاظ معنای ُه قائل بدان نبوده ُنندذُر میرا  چیزی

باشند ُنند ُه خمالف دیدگاه سلف صالح و مدلول قرآن و سنت میرا در آن وارد می یباطل

و ما حق نداریم ُه به  ؛ن در خصوص نفی و اثبات آهنا نصی وارد نشده استآو در قر

وند متعال را به چیزی توصیف ُنیم ُه خود را به آن توصیف خدا ،صورت نفی و اثبات

ما فقط پريو هستیم نه  ُهده است. چراكرنكرده است و نیز پیامرب او را به آن توصیف ن

تأمل و دقت ُافی حلاظ  ،مبتدع؛ پس واجب است در این موضوع، یعنی موضوع صفات

ُنیم و هر صفتی را را اثبات میاند ما هم آنشود. هر صفتی ُه اهلل و رسولش اثبات ُرده

ُنیم. و در اثبات و نفی به الفاظی ُه را نفی میاند ما هم آنرا نفی ُردهُه اهلل و رسولش آن

ش آهنا لجوییم. پس الفاظ و معانی ُه اهلل و رسوصوص قرآن و سنت آمده، متسک میندر 

                                                           
1
 مهان - 
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 ؛ُنیماند، نفی مینفی ُرده ُنیم و الفاظ و معانی ُهاند، ما هم اثبات میرا اثبات ُرده

شوند تا اینكه است، اطالق نمی شدهنالفاظی ُه نفی و اثبات آهنا در قرآن و سنت وارد 

ی آهنا از این الفاظ روشن و واضح گردد. اگر منظورش درست و صحیح مقصود گوینده

در نصوص اما باید از این معانی درست با الفاظ به ُار رفته شده  ؛شودبود، پذیرفته می

برای این معانی، تعبري شود نه با الفاظ جممل مگر در صورت نیاز ُه در چننی رشایطی باید 

قرائنی ُه بیانگر معنای این الفاظ باشند، آورده شوند. مهچون خطابی ُه مقصود آن 

  .«ُندرا در خطاب روشن و واضح میشود مگر با ذُر قرائنی ُه معنای آنفهمیده نمی

 1چون داود جواربیُسانی  و باوردر صدد رد اعتقاد  توضیحاهلل با این رمحهامام طحاوی 

ُه معتقد بودند خدا جسم است و ُسانی . ُه قائل به تشبیه بودند و امثال او بوده است

  2.آنچه آنان معتقدند، بسیار واالتر و برتر استاز هیكل و اعضا دارد. اما خداوند 

                                                           

گوید: از زید داود اجلواربی: او یكی از رسان فتنه و جتسیم است. ابوبكر بن ابی عوان می - 1

گفت: جواربی و مریسی دو ُافر هستند. سپس یزید برای جواربی بن هارون شنیدم ُه می

ُند و پل مثالی ذُر نموده و گفت: داود جواربی چون ُسی است ُه از پلی عبور می

ُند و پس از آن شیطان رس برآورده و نی را ُه بر آن هستند غرق میشود و ُساشكافته می

ُند ُه داود یذُر م« امللل و النحل»گوید: من داود جواربی هستم. و ابن حزم در می

و خون دارد. نگا: پروردگارش چون هیئت انسانی، گوشت  بر این باور بود ُهجواربی 

 1/382 :ملیزان، ابن حجر؛ و نگا: لسان ا2661، 2/23 :میزان االعتدال

و این صفاتی است ُه در ُتاب و سنت وارد نشده است و ما بر مبنای آهنا سخن نگفته  - 2

 ُنیم. و بدان اقرار نمی
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رزی برای خداوند متعال وجود ندارد و خداوند مد و سلف صالح اتفاق نظر دارند ُه ح

سفیان و شعبه و محاد بن زید و محاد »گوید: ُنند. ابو داود طیالسی میرا به خملوق تشبیه نمی

بن سلمه و رشیک و ابو عوانه برای خداوند متعال حد و مرزی قائل نبودند و او را به 

ردند و قائل به ُیفیت و چگونگی آن ُُردند. حدیث را روایت میخملوقات تشبیه نمی

 . «دادندشدند، با استناد به روایات و احادیث پاسخ مینبودند. و اگر سوال می

شناسیم؟ فرمود: اینگونه چگونه پروردگارمان را می»و از عبداهلل بن مبارک سوال شد: 

ری آ؟ گفت: )و مرزی( حد اُه او باالی عرش است و از خملوقاتش جداست. گفته شد: ب

   .1«حدیا ب

و از غري خود مشخص  شدهی آن جدا وسیلهبه چیزی آن است ُه حد ُه است  روشن

ی آهنا قیام نیافته، و به وسیله كردهد. و خداوند متعال در خملوقاتش حلول نگردو متامیز می

ر خداوند دارد. به تعبري دیگبلكه او پاینده و قائم به ذات خود است و غري خود را برپا می

 ،به خملوقاتش نیست بلكه خملوقاتش قائم به او هستند. بنابراین در مورد حد به این معنا مقائ

جایز نیست چرا ُه در ورای نفی آن به این معنا، جز نفی وجود  یهیچگونه اختالف

-را تعینی میپروردگار و نفی حقیقت آن نیست. اما حد به معنای علم و قول ُه بندگان آن

ی اهل سنت در خصوص خداوند متعال اند، از نظر مههبرای چیزی حد و مرز قائل ُنند و

                                                           
1

را نفی عبداهلل بن مبارک از این جهت مساله حد را ذُر نموده است ُه جهمیه آنامام  - 

ن خالق از خملوق و آمیخته بودن آهنا با هم ُردند و نفی آهنا در این مورد بیانگر جدا نبودمی

بود. و در واقع نفی بر عرش بودن خداوند و فوقیت او تعالی را به دنبال داشت. از این 

 )مرتجم(   1/443: اجلهمیة تلبیس بیانُند. جهت به آن اشاره می
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 منتفی است. 

از شیخ ابوعبداهلل سلفی شنیدم )ُه او هم »گوید: می« اشرساله»ابوالقاسم قشريی در 

گفت( از منصور بن عبداهلل شنیدم )ُه او هم گفت( از ابواحلسن شنیدم )ُه او هم گفت( 

هلل تسرتی شنیدم ُه در پاسخ سوالی راجع به ذات خداوند گفت: ذات اَلی از سهل بن عبدا

در این دنیا با چشم دیده  شود.متصف به علم است. به صورت حمیط و مهه جانبه درک نمی

ی حقایق ایامن موجود است بدون آنكه حد و مرزی داشته شود. ذات اَلی به وسیلهنمی

های دیگر حلول ک شود و در موجودات و آفریدهباشد و به صورت حمیط و مهه جانبه در

بینند. در فرمانروایی و قدرت خود چريه است. ی آخرت او را میاها در رسیابد. چشم

های ی آیات و نشانهخملوقات را از شناخت ُنه و حقیقت ذاتش حمروم ُرده و به وسیله

ها او شناسند و چشمرا می ها اوخود، ذاتش را به آنان نامیانده و معرفی ُرده است. پس دل

ُنند بدون اینكه او را به ؛ مومنان در هبشت با چشم خود به او نگاه میندنُنمیرا درک 

  1.«هنایت و پایان او را درک ُنند صورت حمیط و مهه جانبه درک ُنند و نیز

ُنند، در راستای بعضی از صفات ثابت شده با ادله اما ُسانی ُه صفات را نفی می

 ُنند. به الفاظی چون ارُان و اعضا و ادوات استدالل می ،مانند ید و وجه ،قطعی

خداوند متعال دست و صورت و نفس دارد »گوید: می «فقه اُرب»اهلل در ابوحنیفه رمحه

اند. بنابراین خداوند متعال صفاتی دارد ُه ُیفیت و چنانكه در قرآن این صفات ذُر شده

شود: منظور از ید )دست( خداوند، تأویل آهنا گفته نمی چگونگی آهنا مشخص نیست و در

  .«باشدباشد. چرا ُه چننی تأویل )و حتریفی( ابطال صفت میقدرت و نعمت او می

                                                           

 219 :الطحاویة، ابن ابی عبدالعز حنفی نگا: رشح العقیدة - 1
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 باشد. ُند با دالیل قطعی ثابت میاهلل در مورد صفات بیان میآنچه را امام ابوحنیفه رمحه

َن َما َمنََعَك َأْن تَ »فرماید: خداوند متعال می نَْت مر ُُ َت َأْم  یََديَّ َأْسَتْكرَبْ
ْسُجَد ملرَا َخَلْقُت بر

 ام،آفریده خود دست دو با من آنچه برای آنكه از شد، تو مانع چیز چه» (75)ص: « اْلَعالرنیَ 

 !«ای؟ بوده متكرّبان از اصالً  یا ورزیدی تكرب آیا ُنی؟ سجده

ینرهر ُسْبحاَنُه َو  َو اأْلَْرُض مَجریعاً َقْبَضُتهُ »فرماید: و می ّیات  برَیمر امواُت َمْطور  َو السَّ
یاَمةر َیْوَم الْقر

ونَ  ُُ  و اوست مشت در زمنی متام قیامت روز ُهدرحالی» (67)زمر: « َتعاَّل َعاّم ُیرْشر

 او رشیک آنچه از است برتر و منزه او اوست، راست دست در پیچیده درهم هاآسامن

  «.پندارندمی

ء  َهالرك  إرالَّ َوْجَههُ »فرماید: و می لُّ ََشْ  او( ذات)=  روی جز چیز مهه»( 88)قصص: « ُُ

 «. شودمی نابود

رامر   َو َیْبقي»فرماید: و می ُْ اللر َو اْْلر  روی( تنها) و»( 27)رمحن: « َوْجُه َربَِّک ُذو اجْلَ

 .«ماندمی باقی ُه توست گرامی و اجلالل ذو پروردگار

َک   َو ال َأْعَلُم ما ف  َنْفيس  َتْعَلُم ما ف»فرماید: و می  در آنچه از تو»( 116)مائده: « َنْفسر

 «.دانمنمی توست، نفس در آنچه از من و آگاهی است من ضمري

ُكْم َعِل»فرماید: و می تََب َربُّ مْحَةَ   َُ  الرَّ
هر نفس  بر را رمحت پروردگارتان»( 54)انعام: « َنْفسر

 «.ُرده است فرض خود

 و) ساختم خاص نفسم برای را تو و»( 41)طه: « َو اْصَطنَْعُتَک لرنَْفيس»فرماید: و می

 «.(دادم پرورش

ُم اهللُّ َنْفَسهُ »فرماید: و می ُُ ُر  برحذر نفسش از را شام اهلل و»( 28)آل عمران: « َوُُيَذِّ

 «.داردمی

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=116
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=54
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=20&AID=41
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-به او میروند زمانی ُه مردم نزد آدم می»و رسول خدا در حدیث شفاعت فرمودند: 

خداوند تو را با دستش خلق نمود و فرشتگان به تو سجده نمودند و خداوند اسام »گویند: 

  1.«هر چیزی را به تو آموخت

قدرت است، صحیح نیست. چرا ُه « ید»گویند: منظور از اما تأویل ُسانی ُه می

َا َخَلْقُت برَیَديَّ »درست نیست در این ُالم اَلی 
گفته شود: معنای آن این است ُه: با دو « ملر

ُه اگر ید به قدرت تأویل شود در این آیه باید چننی  )چرا را خلق نمودم.قدرت خود آن

گفت: و مهچننی مرا با قدرت خود یس میو اگر چننی تأویلی درست باشد ابل (گفته شود.

با وجود  -خلق نمودی، پس او در این زمینه نسبت به من برتری ندارد. اما شناخت ابلیس

 نسبت به خداوند از جهمیه بیشرت بود.  - ُفرش

َأَومَلْ َیَرْوا َأنَّا »فرماید: ُه می وجود ندارد برای آهنادلیلی در این ُالم اَلی  تاویلو در این 

َلْت َأْیدینا َأْنعامًا َفُهْم ََلا مالرُكونَ  َّا َعمر
ْم ِمر  از هاآن برای ما ُه ندیدند آیا»( 71)یس: « َخَلْقنا ََلُ

چرا «. هستند آن مالک آنان پس ایم،آفریده را پایانی چهار ماست، هایدست ساخته آنچه

اضافه ُرده است تا اینكه « نا»را ُه مجع است به ضمري مجع « ایدی»ُه خداوند متعال لفظ 

ُنند. دو لفظ مجع متناسب با یكدیگر باشند ُه این دو لفظ داللت بر پادشاهی و عظمت می

 چنانكه لفظ ید را« یدینا»را مضاف بر ضمري مفرد ذُر نكرد و نیز نگفت: « ایدی»و ُلمه 

َّا »فرماید: را مجع ذُر ُند. بنابراین اینكه خداوند متعال میمثنی و ضمري اضافه شده به آن ِمِّ

ینَآ َلْت َأْیدر َا َخَلْقُت بریََديَّ »فرماید: مهچون این ُالم اَلی نیست ُه می« َعمر
سول خدا و ر« ملر

 انتهى ما وجهه ُسبُحاُت  ألَحَرَقت ُشفه لو النُّور، حجابه»در مورد خداوند متعال فرمودند: 

                                                           

 193؛ مسلم: 4476بخاری:  - 1

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=4045
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=36&AID=71
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=36&AID=71
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=36&AID=71
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=4045
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=4045
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حجاب برداشته شود، انوار وجه اَلی این حجاب او نور است. اگر » 1:«خلقه من برصه إلیه

-در مورد این صفات گفته نمیاما .«دسوزانبیند، خملوقاتش را میتا آنجا ُه چشم او می

شود ُه آهنا اعضا یا جوارح یا ادوات یا ارُان هستند چرا ُه رُن جزئی از ماهیت است و 

و در ُلمه اعضا، معنای پراُندگی و  ؛پذیر نیستهزیجت ،نیاز استخداوند متعال یكتا و بی

پاک و منزه است. و در نیز باشد ُه خداوند از آن جدایی و بخش بخش و تكه تكه بودن می

)حجر: « الَّذیَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن عرضنیَ »فرماید: م اَلی نیز وارد شده است ُه میاین معنا ُال

ی جوارح و در ُلمه«. ُردند( بخش بخش، و) تقسیم را قرآن ُهُسانی( مهان)»( 91

باشد و مهچننی ادوات، ابزاری هستند ُه در می معنای اُتساب و انتفاع )هبره جستن(

معانی در حق خداوند متعال این ی جویند. اما مههجلب منفعت و دفع رضر از آهنا هبره می

 باشد و بر این اساس است ُه در میان صفات اَلی ذُری از آهنا نشده است.منتفی می

 خالصه: 

باشند و بر این احتامالت فاسد سامل میبنابراین الفاظ رشعی، معانی صحیح داشته و از 

از معانی آهنا عدول نكنیم تا اینكه  ،اساس واجب است ُه چه از جهت نفی و چه اثبات

معانی فاسد اثبات نشود یا معنای صحیح نفی نگردد. و متام الفاظ جممل در معرض حق و 

 باطل قرار دارند. 

از اطالق نفی و اثبات در  ،و از این جهت است ُه بسیاری از سلف صالح و ائمه

اند. و این هنی از جهت عدم حق بودن یكی از دو مواردی ُه مورد اختالف است، هنی ُرده

بلكه از این جهت بوده ُه چننی عبارتی  ،امر متضاد و متناقض یا ُوتاهی در بیان حق نبوده

                                                           

 و ... 179 :مسند امحد، مسلم - 1

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=4045
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=4045
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=15&AYID=91
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اثبات آن، . چنانكه در استباشد ُه مشتمل بر حق و باطل از الفاظ جممل و متشابه می

اثبات حق و باطل است و در نفی آن، نفی حق و باطل هنفته است. بنابراین هر دو اطالق 

باشند و ی حق از باطل میُه جدا ُننده 1)نفی و اثبات( ِمنوع است برخالف نصوص اَلی

ُند. و بر این اساس بود ُه خداوند متعال بوسیله آهنا حق و باطل را از یكدیگر جدا می

ی حق از باطل ُالم اهلل و رسولش را امام و پیشوا و جدا ُننده ،و پیشوایان آن سلف امت

-باشد. و اینگونه آنچه را اهلل و رسولش اثبات میدادند ُه پريوی از آن واجب میقرار می

نمودند. و در مورد ُردند، نفی مینمودند و آنچه را اهلل و رسولش نفی میُردند، اثبات می

دانستند. و جز بعد از اطالق نفی و اثبات را ِمنوع می ،د و جممل و متشابههای جدیعبارت

ُردند؛ پس چون معنا را نفی نمیُردند و آنآن لفظ را اطالق نمی ،حتقیق و بررسی

ُردند برخالف ُردند و آنچه باطل بود، نفی میشد، آنچه را حق بود اثبات میمشخص می

باشد هرچند معنای آن ست و پذیرفتن آن واجب میُالم اهلل و رسولش ُه متاما حق ا

                                                           

را واجب است ُه ُالم اهلل و رسولش را اصل قرار دهیم و در معنای آن تدبر نموده و آن - 1

بفهمیم و اقوال مردم را ُه با آن خمالف و موافق است، متشابه و جممل تلقی ُنیم و به 

ل چننی و چنان را دراد؛ پس اگر مراد آهنا با خرب رسول گوینده آهنا بگوییم: این الفاظ احتام

-شود و اگر مراد ایشان با ُالم اهلل و رسولش خمالف بود، رد میاهلل موافق بود، پذیرفته می

؛ موسسة الرسالة، حتقیق دُرت عبداهلل الرتُی و شعیب 1/312شود. رشح الطحاویه: 

 ارناووط.
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ُه پذیرفتن ُالم غري معصوم واجب نیست تا اینكه معنای آن فهمیده درحالی ؛فهمیده نشود

  1.«شود

 تذکر: 

آهنا در اثبات اسامء و  شرو ؛این قاعده برخالف دیدگاه سلف در مورد اسامء اَلی نیست

امجال است. اهلل متعال پیامربانش را چننی فرستاده ُه اسام و  ،تفصیل و در نفی ،صفات

صفاتش را به صورت مفصل اثبات ُنند و آنچه را ُه شایسته و سزاوار ذات باری نیست، 

 مهچون تشبیه و متثیل، به امجال نفی ُنند. اثبات مفصل اسام و صفات اَلی از این قبیل است: 

 معبودی هیچ( است حق بر معبود) اهلل( »255)بقره:  «يُّ الَقیُّومُ اهللَُّ الَ إرلََه إرالَّ ُهَو احَل »

 «.است مدبر و دار نگه( را هستی جهان و) زنده نیست، او جز بحق

َم اهللَُّ ُموَسى َتْكلریامً » لَّ َُ  «.گفت سخن موسی با( اسطه و بدون) اهلل و( »164)نساء:  «َو

بَّارُ » یُز اجْلَ ُن اْلَعزر
ُن امْلَُهْیمر اَلُم امْلُْؤمر وُس السَّ ي اَل إرَلَه إرالَّ ُهَو امْلَلرُك اْلُقدُّ ُ  ُهَو اهللَُّ الَّذر تََكربِّ

امْلُ

ونَ  ُُ  نیست،( راستنی) معبودی او جز ُه است اهلل او( »23)حرش:  «ُسْبَحاَن اهللَّر َعامَّ ُیرْشر

 جبار پريوزمند، نگهبان دهنده، ایمنی ،(عیب هر از سامل و) منّزه پاک، هنایت پادشاه،

( او برای) آنچه از است منّزه و پاک اهلل. است بزرگی و عظمت شایسته و( ُنندهجربان)

 «.آورندمی رشیک

ْسني» ُر َلُه اأْلَْسامُء احْلُ ُئ امْلَُصوِّ ُق اْلبارر
امواتر َو اأْلَْرضر َو ُهَو   ُهَو اهللَُّ اخْلالر ُیَسبُِّح َلُه ما فر السَّ

كیمُ   او برای( نظريبی) نقشبند نوآفرین، خالق، است، اهلل او( »24)حرش:  «اْلَعزیُز احْلَ

 حكیم پريوزمند او و گویندمی او تسبیح است زمنی و هاآسامن در آنچه است، نیک هاینام

                                                           

 میه.درء تعارض العقل و النقل، ابن تی - 1
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 «.است

اند. در اسام و صفات اَلی ثابت شدهباب و دیگر آیات و احادیثی ُه از رسول خدا در 

اثبات وحدانیت اَلی با این آیات و احادیث اثبات ذات و صفات اَلی به صورت مفصل و 

ا به راه راست ُه مهان نفی متثیل واضح و روشن است. و اینگونه خداوند متعال بندگانش ر

 نموده است. راه و روش پیامربان است، هدایت

 نموده است.  به راه راست ُه مهان راه و روش پیامربان است، هدایت

 اما مثال نفی جممل در آیات قرآن:

نَة  َو ال َنْوم  »
 «.خواب نه و گريد فرا را او چرت نه» (255)بقره: « ال َتْأُخُذُه سر

اَمَواتر َواَل فر اأْلَْرضر »  فر السَّ
ة  ْثَقاُل َذرَّ

 هاآسامن در ذره اندازهبه »( 3)سبأ: « اَل َیْعُزُب َعنُْه مر

 «.نیست پنهان او از زمنی در و

ُه اأْلَْبصارُ » ُُ  «. یابندنمی در را او هاچشم» (103)انعام: « ال ُتْدرر

اما مرشُان و ُفار و اهل ُتابی ُه از راه و روش پیامربان منحرف شدند و نیز ُسانی  

با آهنا در این مسري مهراه شدند، چون صابئه و فالسفه و جهمیه و قرامطه و باطنیه و... ُه 

جهت عكس این قاعده را راه و روش خود برگزیدند چنانكه خداوند را با صفات سلبی به 

ُنند ُه هیچ حقیقتی نموده و جز وجودی مطلق را اثبات نمیصورت مفصل توصیف 

باشد ُه حتقق آن در واقعیت حمال است. باشد. و تنها وجودی در اذهان میبرای او نمی

باشد. آهنا خداوند متعال را بنابراین دیدگاه آنان مستلزم تعطیل )اسام و صفات( و متثیل می

ُنند و اسام و صفات او را تعطیل نموده و از او میمانند امور حمال و معدوم و مجادات فرض 

باشد. و از میان آهنا غالیانی هر دو امر ُنند ُه این خود مستلزم نفی ذات مینفی می

گویند: نه موجود است و نه معدوم و نه زنده ُنند و میمتناقض و متضاد را از او نفی می
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ُنند اگر چننی صفاتی را آهنا گامن میاست و نه مرده و نه عامل است و نه جاهل؛ چرا ُه 

اند و اگر چننی صفاتی را از او نفی ُنند، برای او اثبات ُنند، او را به موجودات تشبیه ُرده

اند. بنابراین هر دو امر متضاد و متناقض )موجود و معدوم( را او را به معدومات تشبیه ُرده

آیاتی را  ،ها امری بدُّيی است. و اینگونهاز او سلب نمودند ُه حمال بودن این امر برای عقل

، حتریف ُردند و در رشی هبا آهنا آمد ُتاب نازل ُرده و رسول اهلل  درُه خداوند 

ُردند و اینگونه او را به ِمتنعات و امور حمال تشبیه نمودند گرفتار آمدند ُه از آن فرار می

و  استاین امور از حماالت باشد ُه هر دوی چون مجع نقیضنی می قیضنینچرا ُه سلب 

   1.«باشداین امری بدُّيی می

 :مسواالت فصل پنج

 دالیل وجوب متسک به احادیث آحاد در بخش عقیده را بنویسید. -1

 تعریف ُنید: -2

     الف( سنت در رشیعت:    

       ب( تأویل نزد سلف عبارت است از:    

 ج( جممل در اصطالح

     د( مصدر دریافت:    

 و( قرآن ُریم 

 -عقل –آحاد  -امجاع -تسلیم -ُلمه مناسب را در جای خالی قرار بده: )صحابه -3

 متواتر( 

                                                           

 8 :؛ یا الرسالة التدمريیة7-3/4یه، نگا: جمموع الفتاوی، ابن تیم - 1
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عرص و زمان یک عبارت است از اتفاق نظر جمتهدین امت حممد در  الف(..............

  ؛بر یک حكم رشعی پس از وفات رسول خدا

ه دیگر روایت ُرده باشند عبارت است از آنچه گروهی از گرو ب( .............

 چنانكه عادتا تبانی آهنا بر ُذب و دروغ حمال باشد.

 باشد.ی درک ُننده مییزهغراز معانی آن ...... ج(........

ُسی است ُه پیامرب را در حالی مالقات ُرده باشد ُه به او ایامن داشته  د( .............

 و بر این ایامن از دنیا رفته است. 

 عبارت است از استسالم و اقرار و اعرتاف و پایبندی به رشیعت.  ............هـ( 

 عبارت است از حدیثی ُه رشوط حدیث متواتر را نداشته باشد............. ی( 

 نادرستی ( را در برابر مجله-) ی صحیح و عالمت( را در برابر مجله+عالمت ) -4

  ؛قرار بده

                                                          )  ( باشد.مانع تفرقه و اختالف میالف( پایبندی به فهم سلف 

 د. )   (باش، عدم ایامن به سوال قرب میی رد احادیث آحاد در عقیدهب( نتیجه

-ج( از اسباب انحراف از فهم سلف، جهل به زبان عربی و انتشار زبان غري عربی می

 )  ( .باشد

 )   ( .عبارت است از تصور معنای نیک و آمادگی ذهنی برای استنباطد( فهم 

 )   ( باشد.و( وعده در مورد رش و وعید در مورد خري می

 )   ( تواند احكام رشعی را بشناسد.ی( عقل به تنهایی می
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  های منهج سلفیفصل ششم: ویژگی

                                             مبحث اول: سهولت وضوح 

                                        مبحث دوم: اتفاق نظر در منهج 

                                        مبحث سوم: گرد آمدن بر مبنای حق 

 مبحث چهارم: عدل و انصاف 

 روی و عدم غلومبحث پنجم: میانه 

 :غلو در عقیده مطلب اول 

          مطلب دوم: غلو در عبادت 

 مطلب سوم: غلو در معامالت 

 مطلب چهارم: غلو در عادات 
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 های منهج سلفی: ویژگی

سازد و ها متامیز میرا از دیگر روشهایی دارد ُه آنهر منهج و راه و روش ویژگی

-را از راه و روشهایی را داراست ُه آننی نیست و ویژگیثمنهج سلف از این قاعده مست

باشد ُه در طی مباحث ذیل موضوع این فصل میها ویژگیُند. این های دیگر جدا می

 پردازیم. بدان می

 مبحث اول: سهولت و وضوح

ها در فهم و درک بسیاری از مسائل با یكدیگر متفاوت هستند. بدُّيی است ُه انسان

ه دیگران از درک آن عاجز و ناتوان ُُند ار را درک میامری غامض و دشو فردیچنانكه 

امور  ،بیان اهلر  مر یایشان پوشیده است. و حك بوده و فهم درست و درک صحیح آن بر

تا هریک از  -را بفهمندخواهد آنُه می -دهد انتقال میشنوندگان  ای بهگونهخمتلف را به

یابد و با ُه با آن مقصود و مطلوب حتقق مید دریافت ُننای را آهنا با شنیدن این امور، هبره

 در علم و رسوخ در فهم، به جای خود باقی است.  لامی اهل ُوجود آن هبره

این  طبو بر این اساس است ُه معانی نصوص ُتاب و سنت برای متام اعراب ُه خما

باب از نازل شد و این  1. بلكه قرآن بر هفت حرفبودنصوص بودند، مفهوم و مشرتک 

                                                           

اند و اقوال متعددی از آهنا نقل شده های هفتگانه اختالف ُردهعلام در معنای حرف -1

حرف ای هفتگانه )اهاست. و دیدگاه راجح از میان این اقوال آن است ُه منظور از حرف

-َلجهه عبارت دیگر از آنجا ُه باشد. بعرب در یک معنا میهای سبعه( هفت َلجه از َلجه

باشد، لذا قرآن با الفاظی در حد این های عرب در تعبري از یک معنا با یكدیگر خمتلف می

ها در آن معنا نازل شده است و در مواردی ُه اختالفی در آن نبوده است، با یک لفظ یا َلجه
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اند چنانكه برخی های هفتگانه اختالف ُردهَلجه بیش از آن ذُر شده است. علام در بیان

، ُنانه، متیمو و یمن؛ ن، هزیل، ثقیف، هوازهای هفتگانه عبارتند از: قریشاند این َلجهگفته

باشد. و عالوه بر این نیز اقوالی در این زمینه ذُر شده های عرب میترین َلجهُه فصیح

چنانكه این الفاظ « رسع، قرصی، نحویاقبل، تعال، هام، عجل، ا». اقوالی چون: تاس

باشد. و این دیدگاه منسوب می (وی آوردن)رو آن طلب اقبال باشند هفتگانه به یک معنا می

ه، ابن جریر، ابن وهب، طربی، نیسفیان بن عی»باشد از مجله: ل فقه و حدیث میبه مجهور اه

وبكره بر دهد. و حدیث ابت میطحاوی و ... و ابن عبدالرب این دیدگاه را به اُثر علام نسب

جربئیل گفت: ای حممد، قرآن را بر یک شیوه »ن آمده است: آُند ُه در آن داللت می

ها را بخواه تا اینگونه به هفت شیوه قرائت ُن. میكائیل گفت: از او افزودن بر این شیوه

مگر را بر هفت حرف بخوان؛ ُه این هفت حرف ُافی است برسد. پس جربئیل گفت: آن

هلم، »گویی: میزد. چنانكه میآذاب یا آیه عذاب با آیه رمحت در اینكه آیه رمحت با آیه ع

 « و عجل تعال، اقبل، اذهب، ارسع

ن بر مبنای آهنا نازل شده است آاین مثالی است برای حروفی ُه قر»گوید: عبدالرب میابن 

حیث الفاظ( متفاوت است.  شود )ازاما آنچه شنیده می؛ یكسان مفهوم باُه معانی هستند 

یک از آهنا چننی نیست ُه معنایی به مهراه ضد آن وجود داشته باشد و یكی از در هیچ ولی

آهنا با دیگری در معنا خمالف و متضاد بوده و یكدیگر را نفی ُنند. چنانكه )لفظ( رمحت با 

ُند: ادی تأیید میُند. و این دیدگاه را احادیث زیرا نفی می)لفظ( عذاب خمالف بوده و آن

گوید: بن خطاب می گوید: شنیدم عمرروایت است ُه می یاز عبدالرمحن بن عبدالقار

را ای ُه من آنای جز شیوهی فرقان را به شیوهشنیدم ُه هشام بن حكیم بن حزام سوره
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نزدیک  خواندم، رسول خدا برایم خواندند.می من ای ُهشیوه ُند. وخوانم، قرائت میمی

د به این خاطر در مورد او عجله ُنم. اما درنگ نمودم تا اینكه قرائت وی متام شد، سپس بو

)هشام بن حكیم( به  ردای وی را گرفته و با او نزد رسول اهلل رفته و گفتم: من شنیدم ُه این

! پس رسول خدا به من خواندما قرآن خواندید، قرآن می ای ُه برایای جز شیوهشیوه

خدا  شها ُن؛ سپس به هشام بن حكیم گفت: بخوان، پس خواند. رسولگفت: او را ر

فرمود: چننی گفت: بخوان؛ پس قرآن خواندم.  فرمود: چننی نازل شده است. سپس به من

برای شام میرساست،   از آننازل شده است. قرآن بر هفت حرف نازل شده است، پس آنچه 

 «بخوانید.

دو نفر در مورد »جهیم انصاری به او خرب داده ُه: و از برس بن سعید روایت است ُه ابو

را چننی از رسول اهلل فرا گفت: آناز آهنا یكی یات قرآن با هم اختالف ُردند. یكی از آ

اهلل در این را از رسول اهلل فرا گرفتم. پس هر دو از رسول گرفتم. و دیگری گفت: چننی آن

ن انزل علی سبعة احرف، فال ا القرآان هذ»فرمودند:   رسول خدامورد سوال ُردند. 

حرف نازل شده است. پس در مورد این قرآن بر هفت «: »ء فیه ُفرافان املر، فی القرآن متارو

-می دید)ُه به تر .«ن ُفر استآچرا ُه نزاع و جر و بحث در مورد ن جدال نكنید، آقر

  .(انجامد

 : ی نزول قرآن بر هفت حرفهااز بارزترین حكمت

 ؛قرائت و حفظ آن برای مردمان امی نی در امرالف( آسا

 ؛عرب دب( اعجاز قرآن در فطرت لغوی نز

 ج( اعجاز قرآن در معانی و احكام آن.
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را را بفهمد و مقاصد آنتا اینكه عرب آن 1.باشدمبالغه در وسعت فهم آن برای ایشان می

های اَلی از رسالت ،درک ُند به ویژه اموری ُه مردم به آهنا نیازمند هستند چون ایامن به اهلل

  ؛مجله شناخت معبود و پروردگارشان و ُیفیت عبادت و فرمانربداری از او

-بر دو نوع می ،فهمنداز الفاظ و معانی ُتاب و سنت نمی ،غت و خطاباما آنچه اهل ل

 :باشند

الفاظی ُه فهم سیاق و شناخت معنا و مفهوم به آهنا وابسته نیست ُه در این  -1

آنچه معترب است معنای  زیرارساند، صورت ندانستن و جهل به معنای آن رضری نمی

 دانستنباشد. و بر این اساس است ُه عمر از ُندوُاو در ترُیبی و نه مفهوم هر لفظ می

َهًة َو َأبًّا»فرماید: گرداند، آنجا ُه می َلی رویادر ُالم « االب»معنای ُلمه 
)عبس: « َو فاُر

 را تكلف خواند.آنجستجو در معنای دقیق و ( و ُندوُاو 31

گردانی از شناخت منظور عمر بن خطاب اعراض و روی»گوید: می اهللابن ُثري رمحه

االب( )داند ُه دقیق شكل و جنس آن )االب( بود وگرنه هرُس این آیه را بخواند می

نَبًا َو َقْضباً *  َفَأْنَبْتنا فیها َحبًّا»فرماید: باشد. خداوند متعال میگیاهی از گیاهان می َو *  َو عر

َهًة َو َأبًّا*  َو َحدائرَق ُغْلباً *  َزْیُتونًا َو َنْخالً 
 های)دانه آن در آنگاه»( 31-27)عبس: « َو فاُر

( و انبوه) هاییباغ و. نخل و زیتون و(. بسیار) سبزی و انگور و. رویاندیم( فراون

 «.(آوردیم پدید) علوفه و میوه( انواع) و. پردرخت

باشد. در الفاظی ُه فهم و درک سیاق و دانستن معنا و مقصود آیه وابسته به آن می -2

باشد. چنانكه خداوند متعال این صورت ُندوُاو و بررسی معنای آن الزم و رضوری می

                                                           

 2/85 :نگا: املوافقات - 1

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=80&AID=31
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ُكْم َلَرُؤف  َرحیم    َأْو َیْأُخَذُهْم َعِل»فرماید: می  َفإرنَّ َربَّ
ف  وُّ گوید: سعید بن مسیب می 1«خَتَ

  َأْو َیْأُخَذُهْم َعِل»چون عمر بن خطاب بر منرب بود گفت: ای مردم، در مورد این ُالم اَلی: »

ف  خَتَ  ی سخن گویید؟ مردم ساُت شدند. پريمردی از بنی هزیل گفت: این شیوهچه می« وُّ

 . «باشدی ما( میگفتن ما )َلجه

هدف از این بحث بیان این مطلب است ُه درک رشیعت آسان و به تعبري دیگر زود فهم 

منبع باشد. چرا ُه از آن می یو عمل 2است و این سهولت و آسانی در مسائل اعتقادی

                                                           
1
 «.بگريد( وحشت و) ترس حال در را آنان( ُه آن) یا» (47)نحل:  - 

باشد از اصول اعتقاد می باشند: نوع اول: مسائلی ُهمسائل اعتقادی بر دو نوع می - 2

وجود ندارد. و از مجله امور  چنانكه  گنجایش جهل نسبت به آهنا برای هیچ مسلامنی

و در این موارد تفاوتی میان  استعلم به این مسائل فرض عنی باشند. ی در اسالم میررضو

فرماید: باشد. خداوند متعال میعامل و جاهل نیست. چرا ُه حد و مرز میان ُفر و ایامن می

الُل » قِّ إرالَّ الضَّ « گمراهی؟ جز است چیزی چه حق، از بعد پس»( 32)یونس: « َفامذا َبْعَد احْلَ

خري و رش های آسامنی، پیامربان، روز قیامت و و مثال آن: ایامن به اهلل، فرشتگان، ُتاب

 باشد. تقدیر می

باشند. پایبندی به این موارد نیز الزامی است. نوع دوم: مسائلی ُه از مجله فروع اعتقادی می

ُنند و توان این مهم را فهمند و معانی آهنا را درک میو ایامن ُسانی ُه چننی مسائلی را می

ی عقل و توانایی ذهنی وی پس بر هر ُسی به اندازه ؛باشددارند، در این مسائل خمتلف می

َفاتَُّقوا »فرماید: واجب است ُه این مسائل را بداند و درک ُند. چنانكه خداوند متعال می

اما به «. اَلی را پیشه ُنیدتقوای  توانیدمی( ُه جایی) تا پس»( 16)تغابن: « اهللََّ َما اْستََطْعتُمْ 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=47
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=10&AID=32
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=64&AID=16
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=64&AID=16
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=64&AID=16
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خالی از  ی به دور است و نیزاتصاف و زاللی گرفته شده ُه از هرگونه بدعت و شبه

در  ،ی درکباشد. به طور خالصه تفاوت و تفاضل قوهتأویالت و مصطلحات ُالمی می

شود، بلكه مقداری ُه بدان مكلف هستند، مورد نظر است. شارح افراد خمتلف انكار نمی

آورده،  ردیدی نیست ُه شناختن تفصیلی آنچه رسول اهلل ت»گوید: ی طحاوی میعقیده

  1«باشد...فرض ُفایه می

ُند و نصوص قرآن و سنت و اقوال داللت می آناسالم بر سهولت و وضوح در فهم 

 سلف و عقل نیز بیانگر این مطلب است:

 قرآن ُریم: قرآن ُریم از چند وجه بیانگر این مهم است.  -1

و پند گرفتن آسان  آوریقرآن ُریم را برای حفظ و فهمیدن و یادالف( خداوند متعال 

ُرر  »فرماید: ُرده است. می ْن ُمدَّ رر َفَهْل مر ُْ َنا اْلُقْرآَن لرلذِّ ْ  ما یقیناً  و» (17)قمر: « َو َلَقْد َیرسَّ

-ابن عباس می «!شود؟ متذُر ُه هست ُسی آیا پس نمودیم، آسان تذُر برای را قرآن

توانست ُرد، هیچیک از مردم نمیسان نمیاها اگر اهلل متعال قرآن را بر زبان انسان»گوید: 

                                                                                                                                                    

طور ُلی بر امت واجب است در میان پیشوایان خود افرادی را چنان تربیت ُند ُه این 

به ی از دین هستند ُه ئسائل ختصص داشته باشند چرا ُه جزدانند و در این مامور را می

برُعوهُ   اطيَو َأنَّ هذا ِصر »فرماید: . خداوند متعال میاست پريوی از آن امر شده « ُمْسَتقیاًم َفاتَّ

درء تعارض العقل و «. ُنید پريوی آن از پس است، من مستقیم راه این و»( 153)انعام: 

 53-51 :النقل، ابن تیمیه، ص

 اهللنفی رمحه، ابن ابی العز ح4رشح الطحاویة، ص:  - 1

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=54&AID=17
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 1.«با ُالم اهلل سخن بگوید

ا شد ُه خماطب آهنا ربدُّيی است اگر قرآن با الفاظی نازل می»گوید: اهلل میابن قیم رمحه

 2.«فهمد، دیگر برای او آسان نبود، بلكه بر وی سخت و دشوار بودنمی

ب( خداوند متعال بندگانش را به تدبر در قرآن و تفكر و اندیشه در آن و نیز پريوی از آن 

َتاب  َأْنَزْلنَاُه »فرماید: و یادآوری و پند گرفتن از آن تشویق نموده است. خداوند متعال می
ُر

َر ُأوُلو اأْلَْلبابإرَلْیَك ُمَبارَ  َُّ ُروا آَیاترهر َولرَیتََذ بَّ َیدَّ
 راآن ُه برُت پر است ُتابی( »29ص: )« ك  لر

 «.گريند پند خردمندان و ُنند تدّبر آیاتش در تا ُردیم نازل تو بر

ُروَن الُْقْرآَن َأْم َعِلَأ »فرماید: میو   تدّبر قرآن در آیا»( 24)حممد: « ُقُلوب  َأْقفاَُلا  َفال َیتََدبَّ

 «!هاست؟قفل  شانهایدل بر یا ُنندنمی

نْدر َغرْير اهللَّر َلَوَجُدوا فیهر اْخترالفًا »فرماید: و می ْن عر ُروَن الُْقْرآَن َو َلْو ُاَن مر ثرياً َأ َفال َیَتَدبَّ َُ »

 در بسیار اختالف قطعاً  بود، اهلل غري سوی از اگر ُه اندیشند؟نمی قرآن در آیا»( 82)نساء: 

 «.یافتندمی آن

نفی اختالف از قرآن جز با تدبر در متام آن بدُّيی است ُه »گوید: اهلل میابن تیمیه رمحه

به نفی خمالفت بخشی  نمودنموجب حكم  ،در بخشی از آن میرس نخواهد بود؛ وگرنه تدبر

 3.«باشدُه مورد تدبر قرار نگرفته با بخشی ُه در آن تدبر شده، نمی

-فهمند؛ خداوند متعال میرا نمیُنند و آنج( نكوهش ُسانی ُه در قرآن تدبر نمی

                                                           

 نگا: تفسري ابن ُثري - 1

 1/95 :خمترصالصواعق املرسلة - 2

 13/307جمموع الفتاوی ابن تیمیه،  - 3
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جابا ً َمسُتورا ً»فرماید:   *و اذا قرأَت القرآَن َجَعلنا َبینَک و َبنَی الذیَن ال یؤمنوَن باالخرة ر حر

َوَجَعلنا َعلی ُقلوهبم َاُنّة ً َان یفقهوُه َو فی آذاهنم َوقًرا َو اذا َذُرَت َرّبَک فی الُقرآن ر َوحَدُه 

 میان بخوانی، قرآن ُههنگامی!( پیامرب ای) و» (46-45)ارساء: « َوّلوا َعلی َادبارهم ُنُفورا

-هایدل بر و. دهیممی قرار پوشیده ایپرده آورند،نمی ایامن آخرت به ُهُسانی میان و تو

 گذاریممی) سنگینی شانهایگوش در و نیابند در راآن تا دهیممی قرار هاییپوشش شان

 پشت نفرت با هاآن ُنی، یاد یگانگی به قرآن در را پروردگارت چون و(. نشنوند ُه

 «.(گریزندمی و) ُنندمی

 سنت نبوی:  -2

رسول خدا با جربئیل مالقات ُرده و »گوید: ُعب روایت است ُه می نب یاز اب

ْیُخ الَكبررُي، َوالُغاَلمُ »فرمودند:  نُْهُم الَعُجوُز، َوالشَّ یِّنَی: مر  ُأمِّ
ة  ثُْت إرََّل ُأمَّ

یُل إرنِّ ُبعر رْبر ، َیا جر

َل َعَل َسْبَعةر  ُد إرنَّ الُقْرآَن ُأْنزر ، َقاَل: َیا حُمَمَّ َتاًبا َقطُّ
ْ َیْقَرْأ ُر ي مَل

ُجُل الَّذر َیُة، َوالرَّ   :1«َأْحُرف   َواجَلارر

در میان آهنا  –سواد و درس نخوانده( فرستاده شدم ای جربئیل، من به سوی امتی امی )بی»

 - اندپريمرد و پريزن ساخلورده و غالم و ُنیز و ُسانی هستند ُه هرگز ُتابی را نخوانده

 « ای حممد، قرآن بر هفت حرف نازل شده است.»جربئیل گفت: 

بیانگر این مطلب است ُه قرآن بر هفت حرف نازل شده است چنانكه  حدیثاین 

بان آهنا نازل شده، مفهوم و قابل درک است و با ز مبنایمعانی آن برای ُسانی ُه قرآن بر

-وجود اختالف قبایل، خواندن آن برای ایشان آسان و میرس است. و عبداهلل بن مسعود می

 ،ها را بر یک انگشتُّيودی نزد رسول خدا آمده و گفت: ای حممد، خداوند آسامن»گوید: 

                                                           

 ن صحیح است.َس گوید: این حدیث َح و می ؛2945 :8/141ترمذی:  - 1
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ها را بر یک انگشت و درخت ها را بر یک انگشت و)طبقات( زمنی را بر یک انگشت و ُوه

گوید: من پادشاه هستم. پس رسول خدا می گريد. سپسخملوقات را بر یک انگشت می

وا َو ما َقَدرُ »های ایشان آشكار شد. سپس این آیه را قرائت ُردند: چنان خندیدند ُه دندان

هر   اوست بزرگی سزاوار چنانكه را اهلل( مرشُان)=  هاآن و»( 67)زمر: « اهللََّ َحقَّ َقْدرر

 «.نشناختند

و در روایت فضیل بن عیاض از منصور از ابراهیم از عبیده از »گوید: ُيیی بن سعید می

  1.«پس رسول خدا از باب تعجب و تصدیق وی خندیدند»عبداهلل عالوه بر این آمده است: 

 اقوال سلف: -3

حقی جز او نیست، هیچ   به خداوندی ُه معبود برسوگند »گوید: عبداهلل بن مسعود می

دانستم ُسی از و اگر می ؛دانم ُجا نازل شدای از ُتاب اهلل نازل نشد مگر اینكه میسوره

  2.«رفتماو می نزدمن نسبت به ُتاب اهلل داناتر است، شرتی را به خدمت گرفته و 

خواند سپس در مورد آن میای بر ما عبداهلل بن مسعود سوره»گوید: اهلل میهوق رمحمرس

 3.«ُرددر طول روز تفسري میرا گفت و آنبرای ما سخن می

 4.«هبرتین مفرس قرآن ابن عباس بود»گوید: عبداهلل بن مسعود می

                                                           

 7414 :، فتح الباری ُتاب التوحید31/393بخاری:  - 1

 فتح الباری ؛9/47 :صحیح بخاری - 2

 مقدمه ؛1/36 :تفسري طربی - 3

( صحیح 1/13) :در تفسريش رامقدمه؛ و ابن ُثري اسناد آن ؛1/40 :تفسري طربی - 4

 دانسته است.

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=67
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=67


 297  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

به عنوان  علی بن ابی طالب، ابن عباس را»ُند ُه گفت: اعمش از شقیق روایت می

ای را برای مردم ایراد نمود ُه اگر امري حج انتخاب نمود. پس )ابن عباس( چنان خطبه

ی نور را برای آهنا خوانده و به سوره ؛آوردندشنیدند، اسالم میرا میها آنها و رومیترک

 1.«تفسري آن پرداخت

آن پرداخت. پس  ابن عباس سوره بقره را خواند و به تفسري»آمده است:  یو در روایت

 3.«آوردشنید، اسالم میمی 2مردی گفت: اگر این تفسري را دیلم

خواندند، روایت ُردند ُسانی ُه برای ما قرآن می»گوید: و ابو عبدالرمحن سلمی می

آموختند، خواستند ُه برای آهنا قرآن بخواند، پس چون ده آیه میُه آهنا از رسول خدا می

ُردند تا اینكه به مقتضای آهنا عمل ُنند؛ بنابراین قرآن و آهنا نمیآیات دیگری را جایگزین 

 4.«عمل را با هم یاد گرفته و آموختیم

 باشد.ن میآباشد. و در واقع تنها فرعی از و عمل بخشی از علم و فهم می

نبود ُه خداوند متعال نازل ُرده باشد، مگر اینگه  ایهیچ آیه»گوید: و حسن برصی می

                                                           

 ، مقدمه1/36 :مهان - 1

هناده  شان نامُردند. و به نام رسزمنیدیلم: مردمی ُه در رسزمینی به نام دیلم زندگی می - 2

گفته شده: رسزمینی در یاممه. و گفته شده: نسلی معروف از  ؛شانشدند نه به اسم پدران

ها هستند. ا ترکُنند. و گفته شده: آهنن سكونت میعجم هستند ُه در نواحی آذرباجیا

  1/304 :وسطلو ا؛ املعجم 23/165 :زبیدی ،نگا: تاج العروس

 ، مقدمه1/36 :تفسري طربی - 3

 13/369 :تیمیه ، مقدمه؛ نگا: جمموع الفتاوی، ابن1/80 :تفسري طربی - 4
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ق( دوست داشت بداند در مورد چه ُسی نازل شده و منظور و معنای آن ربن از او )نافع

 1.«چیست

را )تفسري آن .ای در قرآن نیست مگر در مورد آن چیزی شنیدمهیچ آیه»گوید: قتاده می

 2.«دانم(می

صحابه و تابعنی از تفسري هیچیک از آیات »گوید: اهلل میو شیخ االسالم ابن تیمیه رمحه

گفتند: این آیه از متشاهبات است ُه معنای آن دانسته ُردند و نمیخودداری نمیقرآن 

شود، هرگز هیچیک از سلف امت و نیز امامان پیشوا ُه از آهنا پريوی می شود. ونمی

و اهل علم و ایامن،   نگفتند: در قرآن آیاتی وجود دارد ُه معنا و مفهوم آهنا را رسول اهلل

و در  ؛ماندای از مردم پوشیده میبلكه گاهی علم برخی آیات بر عده دانستند.هیچیک نمی

 3.«این مساله تردیدی نیست

 عقل: -4

و مسائل اعتقادی امری ثابت است و  اخباریعدم اختالف صحابه و تابعنی در نصوص 

این نصوص و اخبار در هنایت وضوح و روشنی هستند و آهنا ُه این خود بیانگر آن است 

معانی این نصوص را درک نمودند، بدون اینكه دچار اشكال و رسدرگمی شوند. مفاهیم و 

تر از داللت نصوص احكام بر تر و واضحبر معانی آهنا روشن اخباریو داللت نصوص 

                                                           

 17/398 :جمموع الفتاوی، ابن تیمیه - 1

 :ا جاء فی الذی یفرس القرآن برایه؛ ُتاب تفسري القرآن، باب م8/148 :سنن ترمذی - 2

2953 

 13/285 :جمموع الفتاوی، ابن تیمیه - 3
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 1.«باشدشان میمعانی

معانی نصوص  ُسانی ُه علمر »شود: می آشكاربا این توضیح بطالن مذهب مفّوضه 

نیز مهنی  ُنند. و ادعا دارند ُه مذهب سلف صالحوند تفویض میصفات و معاد را به خدا

ته شده نسُه برائت جستن سلف صالح از این مذهب به صورت متواتر دا؛ درحالیاست

است. چنانكه سلف صالح معانی این نصوص را به صورت امجالی و تفصیلی ثابت نموده 

ُیفیت و چگونگی صفات است نه ُنند، علم به و تنها بخشی را ُه به خداوند تفویض می

  2«معانی آهنا؛

اشاره  ی ُه بدان معتقد بودند،منهجپريوی از اهل ُالم در  فرجامبه این بحث در پایان 

 ُنیم:می

 گوید: می 3رازی

 و اُثر سعی العاملنی ضالل الـول عقـالعق دامــاق ـةهنای

                                                           

 1/210نگا: الصواعق املرسله،   1

 ؛ حممد بن صالح العثیمنی35 ، ص:ینگا: القواعد املثل - 2

زیادی دارد. از  رازی: استاد فیلسوف، ابوبكر حممد بن زُریای رازی طبیب؛ تألیفات - 3

ای برخوردار از معرفت و شناخت گسرتده ُرد.اندیشمندان زمان خود بود. بسیار سفر می

های وی عبارتند از: ای دارد. از مجله ُتاببود. مهیشه مشغول بود. تألیفات ارزنده

املدخل »؛ «للعبد خالقا ان»؛ «طب الروحانی»؛ «اجلامع»سی جلد در مبحث طب؛ « احلاوی»

هجری در بغداد  311ای در باب لذت دارد. در سال ؛ و مقاله«هیئة العامل»؛ «املنطقالی 

 وفات نمود.
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 و حاصل دنیانا اذی ووبال سومناجة من شوارواحنا فی وح

 سوی ان مجعنا فیه قیل وقالوا مل نستفد من بحثنا طول عمرناو 

ها، پیچیدگی و گره است. و رسانجام تالش علامی ُالم و فلسفه هنایت ُار عقل»

ی دنیای ما رنج و های ما در وحشت است و نتیجههای ما از جسمگمراهی است. روح

و « قیل»دیم جز اینكه ای نربهای خود در طول عمر هیچ استفادهعذاب است. از حجت

 .«در آن مجع ُردیم« قالوا»

ها و مكاتب فلسفی تأمل در مذاهب ُالمی و مهچننی روش»گوید: و مهچننی می 

ترین ای را سرياب ُنند و دیدیم ُه نزدیکُردم، اما ندیدم ُه بیامری را شفا دهند یا تشنه

مْحُن َعَِل الَْعْرشر اْسَتو»روش قرآن است. در مورد اثبات صفات اَلی بخوان:  ،هاراه  1« یالرَّ

ُم الطَّیُِّب »
 2«إرَلْیهر َیْصَعُد اْلَكلر

ْلامً »  3«َیْعَلُم ما َبنْیَ َأْیدُّيرْم َو ما َخْلَفُهْم َو ال ُُيیُطوَن برهر عر

  4.«رسدمرا به دست آورد، به معرفت و شناخت من در این زمینه میجتربه هرُس 

                                                           
1
)اثبات استوای خداوند بر «. گرفت قرار عرش بر( ُه است) رمحان( اهلل)» (5 )طه: - 

 عرش(

2
)اثبات صفت فوقیت برای خداوند «. رودمی باال او سوی به پاُیزه سخن» (10)فاطر:  - 

 متعال(

3
 علم به هاآن و داندمی است رسشان پشت را آنچه و دارند رو پیش را آنچه»( 110)طه:  - 

 .«ندارند احاطه او

 1/49 :اغاثة اللهفان - 4

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=20&AID=5
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=35&AID=10
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=20&AID=110
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ُنند فیه و باطنیه آشكار شد. ُسانی ُه ادعا میو با این توضیح نیز بطالن مذهب صو 

ای دارد ُه حرُت در مسري های پوشیدهدین ظاهر و باطن دارد و دین طریقت و راه و روش

های است. و چننی دیدگاه واص و نه عوامآهنا برای هرُس شایسته نیست. بلكه برای خ

 دهند. را دگرگون جلوه میای دارند ُه سهولت دین و وضوح آنخرافه

 مبحث دوم: اتفاق نظر در مورد منهج 

 ،در مورد منهج دریافت دین از ُتاب و سنت به فهم سلف ،در میان سلف صالح

اختالفی نبود بلكه مهگی اتفاق نظر داشتند ُه راه و روش خمالف با آن اشتباه است و 

دانستند ُه بر هر مسلامنی واجب است از هر منهج خمالفت با این منهج را بدعت در دین می

 خمالف با منهج و روش سلف دوری نموده و خویشتن را از آن پاک گرداند. 

 دالیلی از اقوال سلف: 

-میآن منهج سلف در باب اعتقاد و بیان  تاییدپس از  1اهللابوعثامن اسامعیل صابونی رمحه

باشد. ی سلف صالح مینمودم، اعتقاد مههمباحثی را ُه در این بخش اثبات »گوید: 

چنانكه در این موارد هیچیک از آهنا با دیگری اختالف نداشته است. بلكه مهگی بر آن امجاع 

 2.«دارند و از هیچیک از آهنا امری متضاد با آن ثابت نشده است

                                                           

ث، مفرس، امام فاضل ابو - 1 عثامن اسامعیل بن عبدالرمحن نیشابوری صابونی؛ فقیه، حمد 

خراسان و هند و شام و حجاز و  خطیب و واعظ در نیشابور، رسخس، حجاز، شام و در

هجری در نیشابور  449قدس سخن گفته است. در چهار شب مانده از ماه حمرم در سال 

 وفات نموده است.

، نارش الدار 1977 -هـ 1397؛ چاپ اول 69: عقیدة السلف اصحاب احلدیث، ص - 2

 ؛السفینة للنرش و التوزیع
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ُنند، سبب این امر آن است ُه چون اهل حدیث دین را از ُتاب و سنت دریافت می

آورد. و چون اهل بدعت دین مهم اتفاق نظر و مهسو بودن را برای آهنا به ارمغان می این

( حمض های عقلیهای )برخاسته از استداللخود را از معقوالت و آراء و نظرات و دیدگاه

بسیار ُم اتفاق  زیراباشد. ی آن تفرقه و پراُندگی و اختالف میُنند، ثمرهدریافت می

یت از راویان مطمئن و متقن، خمتلف باشد و اگر هم اختالف باشد، در افتد نقل و روامی

-رساند و ایرادی را متوجه آن نمیلفظ و ُلامت است ُه چننی اختالفی به دین رضری نمی

جهت باشند افتد ُه با یكدیگر مهسو و همُند. اما در بحث دالیل عقلی ُمرت اتفاق می

 باشد. دهد، میجز آنچه عقل دیگری به او نشان می بلكه عقل هریک از افراد راهنامی چیزی

باشد این است ُه چون متام از مجله مواردی ُه بیانگر بر حق بودن اهل حدیث می

های جدید و قدیم، با وجود اند، مطالعه ُنی، از اول تا آخر، ُتابهایی را ُه نوشتهُتاب

ای ُه ُردند و فاصلهندگی میهای زمانی متفاوتی ُه در آن زها و سدهاختالف رسزمنی

ُرده است، اما متوجه این نكته خواهی شد ُه ای زندگی یک در منطقهرمیان آهنا بوده و ه

مهگی آهنا در بیان اعتقاد بر یک شیوه و منهج بودند. راه و روشی ُه نه از آن منحرف شدند 

ر میان آنان یكسان است و و نه در آن منحرف شدند؛ دیدگاه آنان در این زمینه و نقل اعتقاد د

بینی؛ و در هیچیک از امور اعتقادی پراُندگی آراء در میان آهنا اختالفی را در بنی آنان نمی

-شان نقل ُردهوجود ندارد هرچند اندک باشد؛ بلكه چون متام آنچه بیان داشتند و از سلف

دهان بريون آمده ب منعكس شده است و از یک لاند، مجع ُنی، گویا ُه مهگی آهنا از یک ق

  1باشد؟دلیلی آشكارتر از این می ،است. آیا برای حق بودن

                                                           

 اهلل؛ ابوالقاسم اصبهانی رمحه245-2/244 :برگرفته از ُتاب: احلجة فی بیان املحجة - 1
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-ورزد از اینكه حق و حقیقت و عقیدهخداوند متعال ابا می»گوید: مهچننی اصبهانی می

ی صحیح جز با اهل حدیث و آثار باشد. چرا ُه آهنا در هر نسل عقاید خود را از سلف 

چننی بوده تا به تابعنی رسیده است و تابعنی از  سلنخویش دریافت ُردند و نسل به 

اند. و هیچ راهی دریافت ُرده اصحاب رسول اهلل و اصحاب رسول خدا از رسول اهلل 

دین آن فراخواند و مضمون آن برای شناخت دعوتی ُه رسول خدا مردم را به سوی 

 1.«بودمستقیم و راه استوار بود، جز راه و روش اصحاب رسول خدا نخواهد 

 مبحث سوم: جمع شدن بر مبنای حق و عدم اختالف و پراکندگی

امر نموده تا بر مبنای حق مجع شویم و از پراُندگی و اختالف ُه را خداوند متعال ما 

اسالمی شود امت سبب ظلم و جتاوز است، دوری ُنیم. اختالف و پراُندگی ُه باعث می

فرماید: حالل بشامرند. خداوند متعال می و خون یكدیگر رااهانت روا دارد یكدیگر به 

ُقوا» ُموا برَحْبلر اهللَّر مَجیعاً َوال َتَفرَّ
 چنگ اهلل ریسامن به مهگی و»( 103)آل عمران: « َواْعَتصر

 «.نشوید پراُنده و زنید

اَمَعَة، َفإرنَّ »و رسول خدا فرمودند:  ، َفْلَیْلَزمر اجْلَ
نَّةر ، َمْن َأَراَد ُبْحُبوَحَة اجْلَ در یَْطاَن َمَع اْلَواحر الشَّ

ْثننَْیر َأْبَعُد  َن االر خواهد در وسط و هبرتین مكان هبشت سكونت گزیند، هرُس می» 2:«َوهومر

پس باید مهراهی با مجاعت مسلامنان را بر خود الزم بگريد. چرا ُه شیطان مهراه ُسی است 

 .«باشدمیُه تنها باشد. و از دو نفر)نسبت به یک نفر( دورتر 

                                                           

 224-2/223 ة:فی بیان املحج ةاحلج - 1

-2/232 :ح دانسته است. نگا: صحیح الرتمذیرا صحیو آلبانی آن ؛2091 :ترمذی - 2

2267 



 304  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

ای مردم، فرمانربداری و مهراهی با مجاعت مسلامنان بر »گوید: و عبداهلل بن مسعود می

شام واجب است، چرا ُه آن ریسامن خداوند است ُه بدان امر ُرده است و آنچه را در 

)مهچون تبعیض و سلب حقوق و انتشار ظلم( هبرت است  دانیدمهراهی با مجاعت ناپسند می

را دوست دارید. )مانند شهرت و ریاست. یكی و فرقه فرقه شدن آن از آنچه در پراُندگی

ی سنت باشم هبرت است از اینكه در رأس بدعت ترین درجهگوید: در پاینیاز سلف می

1(.باشم
   

های بارز و مشخص اهل و بر این اساس است ُه مجع شدن بر مبنای حق از ویژگی

 شود.می متامیز باشد ُه با آن از اهل بدعتسنت و مجاعت می

و عمل صحابه و سلف  اما بر این اصل بزرگ و مهم، ُتاب اهلل و سنت رسول اهلل  

 صالح داللت دارد.

 الف( دالیل قرآنی:

 َو ال مَتُوُتنَّ إرالّ َو َأْنُتْم »فرماید: ــ خداوند متعال می1
ُقوا اهللَّ َحقَّ ُتقاترهر ا الَّذیَن آَمنُوا اتَّ َ یا َأُّيُّ

 * ُمْسلرُمونَ 

نْتُْم َأْعداًء َفَألَّ   ُُ ْعَمَت اهللّر َعَلیُْكْم إرْذ 
ُروا نر ُُ ُقوا َو اْذ ُموا برَحْبلر اهللّر مَجیعًا َو ال َتَفرَّ

َف َبنْیَ َواْعَتصر

 ُُ َن النّارر َفَأْنَقَذ نُْتْم َعل َشفا ُحْفَرة مر ُُ رْعَمترهر إرْخوانًا َو  ُ اهللُّ ُقُلوبرُكْم َفَأْصَبْحُتْم برن َک ُیَبنیِّ
ذلر َُ نْها  ْم مر

َتُدونَ  ُكْم هَتْ  لََعلَّ
 آن اهلل، از! ایدآورده ایامن ُهُسانی ای»( 103-102)آل عمران: « َلُكْم آیاترهر

 به مهگی و. باشید مسلامن اینكه مگر نمريید و برتسید است؛ او از ترسیدن شایسته ُه گونه

 ُنید، یاد خود بر را اهلل نعمت و نشوید پراُنده و زنید چنگ( اسالم و قرآن)=  اهلل ریسامن
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 نعمت( فضل) به آنگاه داد، الفت شام هایدل میان پس بودید،( یكدیگر) دشمنان ُه آنگاه

 این. داد نجات آن از را شام( او) بودید، آتش از گودلی لبه بر شام و شدید( یكدیگر) برادر او

 «.یابید راه شام ُه باشد سازد،می روشن شام برای را خود آیات اهلل گونه

ْم َعذاب  » -2 َک ََلُ
 ما جاَءُهُم اْلَبیِّناُت َو ُأولئر

ْن َبْعدر ُقوا َو اْخَتَلُفوا مر الَّذیَن َتَفرَّ َُ َوال َتُكوُنوا 

 پس ُردند اختالف و شدند پراُنده ُه نباشید ُسانی مانند و» (105)آل عمران: « َعظیم  

 «.است بزرگی عذاب  شانبرای اینان و آمد؛  برایشان روشن دالیل آنكه از

ینر ما َوَّصَّ برهر ُنوحًا َو » -3 َن الدِّ َع لَُكْم مر ْینا برهر إرْبراهیَم َو رَشَ الَّذي َأْوَحیْنا إرَلْیَک َو ما َوصَّ

ُقوا فیهر   َو عیيس  ُموِس یَن َو ال َتَتَفرَّ  شام برای را دینی خداوند»( 13)شوری: « َأْن َأقیُموا الدِّ

 تو به راآن و ما است ُرده توصیه نوح به راآن ُه است نموده و روشن داشته بیان( مؤمنان)

 ُه ایمُرده سفارش آنان مهه به) ایمنموده سفارش و عیسی و موسی ابراهیم و به وحی

 «.نورزید و اختالف نكنید تفرقه آن و در دارید پابرجا را دین( اصول

ُقوا دینَُهْم َو ُاُنوا » -4 نُْهْم فإرنَّ الَّذیَن َفرَّ یَعًا َلْسَت مر
  ََشْ   شر

 راستی به»( 159)انعام: « ء 

 ُاری گونه هیچ آنان با را تو شدند، دسته دسته و ساختند پراُنده را خود آینی ُهُسانی

 «.نیست

ُُيُكمْ » -5  و هللا و» (46)انفال: « َوَأطریُعوْا اهللَّ َوَرُسوَلُه َوالَ َتنَاَزُعوْا َفَتْفَشُلوْا َوَتْذَهَب رر

 از شام( مهابت و) قوت و شوید سست ُه نكنید نزاع مهدیگر با و ُنید اطاعت را پیامربش

 «.برود میان

 سنت نبوی:  ب(

ُرُه، التَّْقَوى َها  »ـ رسول خدا فرمودند: 1 قر ُذُلُه، َواَل َُيْ ُمُه َواَل خَیْ
، اَل َیْظلر املُْْسلرُم َأُخو امْلُْسلرمر

هر -ُهنَا التَّْقَوى َها  ُهنَا  رُي إرََّل َصْدرر ُُلُّ  -َوُیشر َر َأَخاُه املُْْسلرَم،  قر ِّ َأْن َُيْ َن الرشَّ ئ  مر برَحْسبر اْمرر

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=105
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http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=105
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ْرُضهُ امْلُْسلرمر َعَل املُْْسلرمر َح  ، َدُمُه، َوَماُلُه، َوعر مسلامن برادر مسلامن است. به او ظلم »  1:«َرام 

است، تقوا در جُند. تقوا در اینُند و او را حتقري نمیُند، یاری او را ترک نمینمی

انسان بر حسب رشارتی ُه در او هنفته است  -ُرد.اش اشاره میو به سینه -اینجاست. 

ُند. خون و آبرو و مال هر مسلامنی بر مسلامن دیگر حرام برادر مسلامنش را حتقري می

 .«است

ُسوا، َواَل »و در روایتی آمده است:  سَّ ُسوا، َواَل حَتَ سَّ اَسُدوا، َواَل َتَباَغُضوا، َواَل جَتَ اَل حَتَ

َبا وُنوا عر ُُ به یكدیگر حسادت نكنید و با هم دشمنی نكنید و در » :«َد اهللر إرْخَواًناَتنَاَجُشوا، َو

های دیگران نباشید. قیمت ُاالها را بدون آنكه امر یكدیگر جتسس نكنید و به دنبال عیب

  2.«در مسري بندگی اهلل برادروار  پیش برویدو نیت خرید داشته باشید، باال نربید 

اْلُبنَْیانر َیُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضاامُلؤْ »رسول خدا فرمودند:  -2 َُ نر  َن لرْلُمْؤمر مومن نسبت به » 3:«مر

  .«ُنندمومن مهچون ساختامنی است ُه اجزای خمتلف آن یكدیگر را حمكم و استوار می

پایی و دوست داشتن یكدیگر تشویق رسول خدا با قول و عمل خود به مهبستگی و هم

و شكاف  دسته دسته شدنقه شدن و اختالفی ُه منجر به و از پراُندگی و فرقه فر نمودند

شود، هنی ُردند. حتی در برداشتن صفوف و از بنی رفتن عزت و شوُت مسلامنان می

رسید و از امهیت ُمرتی برخوردار بود، سبب قیل و قال در اموری ُه به نظر ُوچک می

ها و اتراق نمودن در درههنگامی ُه رسول خدا پراُندگی صحابه در  ُردند.را ذُر میآن
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َن » های ُوهستانی را دید فرمودند:گذرگاه اَم َذلرُكْم مر ، إرنَّ َعابر َواأْلَْودرَیةر هر الشِّ َقُكْم فر َهذر إرنَّ َتَفرُّ

ْیَطانر  ، َحتَّى ُیَقاَل: لَ «. الشَّ اًل إرالَّ اْنَضمَّ َبْعُضُهْم إرََّل َبْعض  َك َمنْزر
ْل َبْعَد َذلر ْم َفَلْم َینْزر َط َعَلیْهر ْو ُبسر

ُهمْ  ی وسوسه و فریب شیطان ها، نتیجهها و درهپراُنده شدن شام در ُوه» 1:«َثْوب  َلَعمَّ

گرفتند. چنانكه گفته ُردند، ُنار یكدیگر قرار میاست. پس از این هر جا ُه اتراق می

 .«ی آهنا ُافی بودشد، برای مههشده: اگر تنها یک پارچه انداخته می

 عملكرد صحابه:ج( 

داد موجب دو اگر اختالفی میان آهنا رخ میُه ن بود ارفتار و عملكرد صحابه چن

و با حضور در عهد و زمان رسول خدا  چنانكهشد. میندستگی و دشمنی و ُینه توزی 

در مواردی با یكدیگر اختالف نظر داشتند. و از این قبیل است ماجرایی ُه پس از ایشان 

، جربئیل آمده و بازگشتندی احزاب داد. زمانی ُه رسول خدا از غزوه ی احزاب رخغزوه

ُرده بودند.( پس  شكنیقریظه حرُت ُند. )چرا ُه عهدایشان را امر نمود تا به سوی بنی

 2:«الَعرْصَ إرالَّ فر َبنري ُقَرْیَظةَ منكم الَ ُیَصلِّنَیَّ َأَحد  »رسول خدا به اصحابش فرمودند: 

پس صحابه از مدینه به سوی بنی  .«نامز عرص را نخواند مگر در بنی قریظههیچیک از شام »

-ای گفتند: جز در بنیقریظه خارج شدند ُه در میان راه وقت نامز عرص فرا رسید. عده

خوانیم و لو اینكه خورشید غروب ُند. چرا ُه رسول خدا فرمودند: قریظه نامز نمی

گوییم: شنیدیم و اطاعت قریظه. پس میدر بنیهیچیک از شام نامز عرص را نخواند مگر 
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منظور رسول خدا  ونخوانیم چای از آنان گفتند: نامز عرص را در وقتش میُردیم. و عده

قریظه حرُت ُنیم و از ما تأخري در نامز  این بوده ُه با رسعت و شتاب بیشرتی به سوی بن

هیچیک از آن دو گروه را  را نخواسته است. چون خرب این ماجرا به رسول خدا رسید،

نكوهش نكرد و هیچیک را متجاوز نخواند و به خاطر آنچه از ُالمش فهمیده بودند، 

  توبیخ نكرد. و صحابه در این ماجرا به خاطر اختالف دیدگاه در فهم حدیث رسول اهلل

 از یكدیگر جدا نشده و دچار چند دستگی نشدند. 

ُند، مهچننی ما را از اختالف و تفرقه اسالم ما را به وحدت و یكپارچگی امر می انكهچن

 ُند. هنی می

 اختالف و دیدگاه اهل سنت و جماعت در مورد آن:

 :اختالف بر دو نوع است

 نوع اول: اختالف تنوع

ای دالیل خمتلف شود. و این زمانی است ُه در مسالهاختالف تنوع منجر به تكامل می

فرماید: داشته باشد اما مجع بنی آهنا ِمكن باشد. مانند تفسري این ُالم اَلی ُه می وجود

اَط امْلُْستَقیمَ » َنا الرصِّ چنانكه در تفسري آن گفته شده: منظور از ِصاط مستقیم ُتاب اهلل « اْهدر

منظور راه و روش رسول خدا  :و مهچننی گفته شده ز گفته شده: اسالم است.و نی .است

ی این باشد. اما مههمنظور راه و روش دو یارش پس از او می :باشد. و نیز گفته شدهمی

باشند. زیرا ُسی ُه از رسول خدا پريوی ُند و اقوال صحیح است و به یكدیگر وابسته می

اقتدا ُند، درحقیقت از حق و حقیقت پريوی ُرده  رمس از رسول خدا به ابوبكر و عپ

است. و هرُس از حق پريوی ُند درحقیقت از اسالم پريوی ُرده است و هرُس از 

اسالم پريوی ُند، در واقع از قرآن پريوی ُرده است و قرآن مهان ُتاب اهلل و ریسامن 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=1&AID=6
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است و یكدیگر را  ی این تفاسري صحیحاستوار و راه مستقیم اَلی است. بنابراین مهه

  1ُنند.تصدیق می

 دیدگاه سلف در مورد این نوع اختالف:

 یطخمشود و نه شود و دیدگاه وی انكار نمیدر چننی اختالفی، به خمالف اعرتاض نمی

  ؛ُارشود و نه گنهخوانده می

 باشد:این نوع اختالف بر دو بخش مینوع دوم: اختالف تضاد؛ 

 جایز:بخش اول: اختالف تضاد 

گردد. به ویژه زمانی این اختالف به فقه و فهم دلیل و تنوع اجتهاد در یک مساله باز می

ُه نص رشعی حمتمل باشد. مانند اختالف صحابه در اینكه آیا رسول خدا در شب معراج 

اش برای او؛ خواندن خداوند را دید یا نه؛ و مانند: عذاب شدن مرده در اثر گریستن خانواده

ها ُه در این صورت یكپارچگی و ها یا با زانوشت رس امام؛ سجده ُردن بر دستفاحته پ

 2وحدت و الفت به جای خود باقی است.

 دیدگاه سلف در مورد این نوع اختالف:

یكی از اصول اهل سنت و مجاعت در مسائل مورد اختالف این است ُه چون اختالف 

ُه اجتهاد در آن جایز است، یكدیگر را در  برخاسته از اجتهاد باشد و از مجله مواردی باشد

دانند. و نسبت به هم ُینه و عداوت و دشمنی ندارند. مورد اختالف بوجود آمده معذور می

شان اختالف باشد. چنانكه یكی بلكه بر این باورند ُه با یكدیگر برادر هستند هرچند میان
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ُه امام خواند درحالینامز میاز آهنا پشت رس ُسی ُه بر این باور است، او وضو ندارد 

گوشت شرت خورده ُه  امامیمعتقد است وضو دارد. مانند نامز خواندن ماموم پشت رس 

ُه مأموم معتقد شكند درحالیاست ُه گوشت شرت وضو را نمی است و این امام معتقد

ت معتقد است ُه نامز خواندن پشنیز ُند اما با این مهه است گوشت شرت وضو را نقض می

گوشت شرت خورده  ورس این امام صحیح است هرچند اگر خود به تنهایی نامز بخواند 

باشد، معتقد است نامزش بدون وضوی جمدد صحیح نیست. چنانكه رسول خدا فرمودند: 

، َوإرَذا َحَكَم َفاْجَتَهَد  فَأْخَطَأ، فَ »» اُرُم َفاْجَتَهَد  فَأَصاَب، َفَلُه َأْجَرانر اگر » 1:«َلُه َأْجر  إرَذا َحَكَم احْلَ

سد و اگر رحاُم اجتهاد ُند و حكمی را صادر نامید ُه درست باشد، دو پاداش به او می

  .«رسداجتهاد ُند و حكمی را صادر نامید ولی در آن دچار اشتباه شود، یک پاداش به او می

ای است در مساله ،ناشی از اجتهاد است ُه آهنا معتقدند این اختالفر  از آن جهتاین 

ُه اجتهاد در آن جایز است. و این در حقیقت اختالف نیست. چرا ُه هریک از دو طرف 

اند ُه پريوی از آن بر آهنا واجب است و عدول از آن جایز نیست. از دلیلی پريوی ُرده

بنابراین آهنا معتقدند ُه چون برادرشان با پريوی از دلیل رشعی در انجام عملی با آهنا 

چرا ُه آهنا نیز به پريوی  ؛دهنمواست، درحقیقت در این زمینه با آهنا موافقت  خمالفت ُرده

-ُه به سوی آن فرا می ددارنمهراه  چیزی بهدو  هر وخوانند. جا ُه باشد، فرا میاز دلیل هر

 باشد. می خوانند و آن حتكیم و داور قرار دادن ُتاب اهلل متعال و سنت رسول اهلل 

سلامنان واجب است ُه امتی واحد و یكپارچه باشند و مراقب باشند تا بنابراین بر مهه م

تفرقه و تفرق میان آهنا رسوخ نكند چنانكه با زبان و شمشري به جنگ و دشمنی با یكدیگر 
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را با یكدیگر برخیزند و به خاطر اختالفی ُه اجتهاد در آن جایز است راه عداوت و دشمنی 

وهلل  در چننی امور اجتهادی وسعت نظر هناده استتعال خداوند مدر پیش نگريند. چرا ُه 

 احلمد.

شنیدن و اطاعت ُردن از ُسی  ،های این وحدت و یكپارچگیمهچننی از ُامل ُننده

وال و اوضاع امت اسالمی بر ح. براستی اتعینی شده است سلامناناست ُه امري و حاُم م

مبنای آن واحد و یكپارچه بود و  بود و بر پایبندآنگاه ُه به دینش  ؛ُسی پوشیده نیست

-ف از آهنا اطاعت میوشمرد و در معرداران رهربی جامعه و والیان امور را حمرتم میعهده

 او بود.  ُرد، در چننی رشایطی بود ُه رهربی و اداره و حكومت و غلبه در زمنی از آنر 

شان پراُنده و یناما زمانی ُه امت اسالمی اموری جدید به وجود آورد و مردم در امر د

متفرق شدند و راه رسُشی و مترد در برابر پیشوایان و حاُامن خود در پیش گرفتند و بر 

شان از دل علیه آنان خروج ُردند و تكه تكه و عده عده و فرقه فرقه شدند، هیبت و شوُت

شان در هم قوتبرداشته شد و با یكدیگر اختالف ُرده و سست شدند و عزت و  دشمنان

روی های خمتلف بر آهنا هجوم آوردند و آنان مهچون ُف ست و اینگونه بود ُه امتشك

 فایده بودند. بی آب

 نوع دوم: اختالف تضاد ناجایز

این نوع اختالف تضاد، اختالفی است ُه در آن خمالفت با راه و روش صحابه و تابعنی 

اشد ُه برخی از مردم با بباشد. اختالف در آن از نوع خمالفت در مسائل اعتقادی میمی

خمالفت در آهنا گمراه شدند. چننی اختالفی پس از سه قرن برتر اسالم بوجود آمد. و اقوال 

باشد. چنانكه صواب بودن دیدگاه حق در ها بسیار متعارض و متضارب میدر این خمالفت

ا ُه با باشد.چرقطعی می نیزباشد و خطا بودن دیدگاه دیگر قطعی می امری ،این اختالف
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هایی از ایامن خمالفت دارد یا اینكه چننی دیدگاهی در واقع انكار امری اصل ایامن یا بخش

بدُّيی و رضوری در دین است. یا اینكه خمالفت آن با امجاع یا نصی است ُه داللت و 

 .حجیت آن آشكار است

 دیدگاه سلف در مورد این نوع اختالف:

جاهل آموخته به در چننی مواردی، اشتباه خمالف توضیح داده شده و دیدگاه صحیح 

 دعوت ُسی ُه بهشود و شود و شبهه ُسی ُه در پی ُسب علم است، برطرف میمی

-جدایی و دوری از وی حكم می هشود. و بكارمیان، خواندفرا می چننی دیدگاه اشتباهی

ت یا فسق یا گمراهی باشد. مانند اختالف اهل سنت ُفر یا بدعتواند میشود ُه مبنای آن 

خداوند یا تكفري ُسی ُه مرتكب گناه ُبريه ی اسامی نیكو در مواردی چون:با اهل بدعت 

 ؛امور غیب چون عذاب قرب و ِصاط و میزان و شفاعت یا شده

اقوال در این مسائل با  وباشد اختالف از نوع اختالف تضاد می ،در متام این موارد

همیه و مرجئه و خوارج و جمانند اختالف اهل سنت با   1.«باشندكدیگر در تعارض میی

 روافض.

بنابراین چننی اختالفی در قرآن و سنت و اقوال سلف مذموم است. چنانكه خداوند 

 ما جاَءُهُم اْلَبیِّناُت َو ُأولئرَک َو ال تَ »فرماید: متعال می
ْن َبْعدر ُقوا َو اْختََلُفوا مر الَّذیَن َتَفرَّ َُ ُكوُنوا 

ْم َعذاب  َعظیم    اختالف و شدند پراُنده ُه نباشید ُسانی مانند و»( 105)آل عمران: « ََلُ

 «.است بزرگی عذاب  شانبرای اینان و آمد  شانبرای روشن دالیل آنكه از پس ُردند

قِّ َو إرنَّ الَّذیَن اْخَتَلُفوا فر الْكرتابر َلفي»فرماید: و اینكه می تاَب براحْلَ
َل الْكر َک برَأنَّ اهللََّ َنزَّ

  ذلر

                                                           

 44: ، صنصالح بن غانم السدال ُرتف و االختالف  اسسه و ضوابطه؛ دنگا: االئتال - 1
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قاق  َبعید    ُرده نازل حق به را( آسامنی) ُتاب اهلل ُه است آن بخاطر این» (176)بقره: « شر

 «.هستند( حقیقت و حق از) دور ستیزی در ُردند اختالف آن در ُهُسانی و است

اَن َقْبَلُكْم، من »گوید: رسول خدا فرمودند: عبداهلل بن رباح انصاری می َُ اَم َهَلَك َمْن  إرنَّ

ْم فر الْكرَتابر  در مورد ُتاب  ایشاناختالف را های پیش از شام امت» 1:«االمم براْختراَلفرهر

  .«هالک نمودُه بر آهنا نازل شده بود(  )آسامنی

2عدم این اصل:
   

دارند،  یمتاسفانه این اصل برای اُثر و بیشرت ُسانی ُه ادعای علم و دانش و غريت دین

خود را امري یا به  ،اند و هریک از رعیترا ترک ُردهشناخته شده نیست و بلكه عمل به آن

 داند ُه با امري دیگر رس جنگ و دشمنی دارد!!ی امريی میمنزله

ی مردم راه رسُشی و مترد در پیش چون وحدت ُلمه پراُنده گردد و رعیت و توده

گردد و هریک از آهنا سعی دارد رای گريند، هوی و هوس و ُینه و دشمنی بر آهنا مسلط می

چند روشن و واضح گردد ُه حق و را تنفیذ ُند هرو نظر خود را بر ُرسی نشانده و آن

 عدل برخالف آن است.

شویم. آنجا ُه و اینگونه است ُه از رهنمود اَلی منحرف شده و از مسري آن خارج می

 َو ال مَتُوُتنَّ إرالّ َو َأْنُتْم ُمْسلرُمونَ »فرماید: می
ُقوا اهللَّ َحقَّ ُتقاترهر َا الَّذیَن آَمنُوا اتَّ ُموا  *  یا َأُّيُّ َواْعَتصر

نُْتْم َأْعداًء َفَألََّف َبنْیَ ُقلُ  ُُ ْعَمَت اهللّر َعَلیُْكْم إرْذ 
ُروا نر ُُ ُقوا َو اْذ وبرُكْم برَحْبلر اهللّر مَجیعًا َو ال َتَفرَّ

                                                           

 2666مسلم:  - 1

2
این نوع اختالف مراد برخی از علام  باشد.جایز می تالف تضادر منظور اختالف تنوع و اخ - 

 ؛باشد نه انكار در مسائل اجتهادیمی

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=176
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=176


 314  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

ذلر  َُ نْها  ْم مر ُُ َن النّارر َفَأْنَقَذ نْتُْم َعل َشفا ُحْفَرة مر ُُ ُ اهللُّ لَُكْم َفَأْصَبْحُتْم برنرْعَمترهر إرْخوانًا َو  َک ُیبنَیِّ

َتُدونَ  ُكْم هَتْ  َلَعلَّ
 گونه آن اهلل، از! ایدآورده ایامن ُهُسانی ای»( 103-102)آل عمران « آیاترهر

 به مهگی و. باشید مسلامن اینكه مگر نمريید و برتسید؛ است، او از ترسیدن شایسته ُه

 ُنید، یاد خود بر را اهلل نعمت و نشوید پراُنده و زنید چنگ( اسالم و قرآن)=  اهلل ریسامن

 نعمت( فضل) به آنگاه داد، الفت شام  هایدل میان پس بودید،( یكدیگر) دشمنان ُه آنگاه

. داد نجات آن از را شام( او) بودید، آتش از گودالی لبه بر شام و شدید.( یكدیگر) برادر او

 «.یابید راه شام ُه باشد سازد،می روشن شام برای را خود آیات اهلل اینگونه

و مطابق حكمت به آن  -بنابراین اگر هریک از ما حقوق و تكالیف خود را بداند  

-ترین وجه ِمكن پیش میبا هبرتین نظم و ترتیب و ُامل امور متامدر این صورت  -بپردازد 

  1.«رود

 مبحث چهارم: عدل و انصاف

ْحسانر َو إیتاءر ذري اْلُقْرب»فرماید: خداوند متعال می َعنر   َو َینْهي  إرنَّ اهللََّ َیْأُمُر براْلَعْدلر َو اْْلر

ُرونَ  َُّ ُكْم َتَذ  َو امْلُنَْكرر َو اْلبَْغير َیعرُظُكْم َلَعلَّ
 و عدل به اهلل راستی هب»( 90)نحل: « اْلَفْحشاءر

 را شام و ُندمی هنی ستم و منكر و فحشا از و دهدمی فرمان نزدیكان به بخشش و احسان

.«شوید متذُر شاید دهد؛می پند

ْم َأْن »فرماید: و می ُُ وا اأْلَماناتر إرِلإرنَّ اهللََّ َیْأُمُر ها َو إرذا َحَكْمُتْم َبنْیَ النَّاسر َأْن   ُتَؤدُّ
َأْهلر

 إرنَّ اهللََّ ُاَن َسمیعاً َبصرياً 
امَّ َیعرُظُكْم برهر

ُكُموا براْلَعْدلر إرنَّ اهللََّ نرعر  به اهلل گامنبی» (58: ء)نسا« حَتْ

 مردم میان ُههنگامی و. گردانید باز هاآن صاحبان به را هاامانت ُه دهدمی فرمان شام

                                                           

 اهللعثیمنی رمحهرشح ُشف الشبهات و رشح اصول السنة، شیخ حممد بن صالح  - 1
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 آن به را شام اهلل ُه است چیزی نیكو حقیقت در ُنید، داوری عدالت به ُنید،می داوری

  «.بیناست شنوای اهلل گامنبی دهد،می اندرز

انجام اوامر و دوری از نواهی و در میان بنده و  ،میان بنده و پروردگارشدر عدل نمود 

نفسش با افزایش عبادات و پرهیز از شبهات و شهوات و در میان بنده و دیگران در رعایت 

 1د.باشمی انصاف

َمنَُّكْم َشنَآُن َقْوم  َعِل»فرماید: ُه خداوند متعال میمورد  و در این رر ُلوا   َو ال جَیْ َأالَّ َتْعدر

ُلوا ُهَو َأْقَرُب لرلتَّْقوي این آیه به سبب بغض و دشمنی »گوید: اهلل میابن تیمیه رمحه 2«اْعدر

با ُفار نازل شد. و این مهان دشمنی و عداوتی است ُه بدان امر شده است.  صحابه

 صاحبش را از ظلم ُردن بر ،ه خداوند بدان امر ُردهبنابراین چون بغض و عداوتی ُ

مسلامن به دلیل تأویل و شبهه یا یک دشمنی با  دند، پس این هنی در مورُهنی می دشمنش

هوای نفس وی، چگونه خواهد بود؟ براستی مسلامن سزاوارتر است ُه در حق او ظلم 

 3.«رفتار شودبه عدالت نشود بلكه با وی 

را رهایی مردم از ظلم و جور ادیان به خداوند متعال یكی از مقاصد آنبراستی دینی ُه 

                                                           

ا ر، ابن حجر آن6063 :، رشح حدیث56 :ُتاب االدب، باب -10/589 :فتح الباری - 1

 ُند.اهلل نقل میاز قاضی ابوبكر بن العربی رمحه

 

2
 به ُه ُنید عدالت نكنید؛ عدالت ُه ندارد آن بر را شام گروهی با دشمنی» (8)مائده:  - 

 «.است ترنزدیک پرهیزگاری

 ، حتقیق دُرت حممد رشاد سامل5/127 :منهاج السنة النبویة - 3
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سوی عدل اسالم قرار داده است، باید پريوانش را آراسته به عدل و انصاف در مورد دوست 

 .ُندو دشمن و مسلامن و ُافر و موافق و خمالف 

ِّ »فرمودند:   رسول اهلل : َخْشیَُة اهللَّر فر الرسِّ َیات  ، َواْلَعْدُل فر َثاَلث  ُمنْجر  َواْلَعاَلنرَیةر

، َوُشحر ُمَطاع  َوإرْعَجاُب  َكاُت: َهًوى ُمتََّبع 
نَى، َثاَلُث ُمْهلر َضا َواْلَقْصُد فر اْلَفْقرر َواْلغر اْلَغَضبر َوالرِّ

هر  و باشند: ترس از خداوند در پنهان و آشكار، عدالت سه امر نجات دهنده می» 1:«امْلَْرءر برنَْفسر

و سه امر هالک  ؛روی به هنگام فقر و ثروتدادگری در حالت خشم و خشنودی، میانه

شود و شود، بخلی ُه از آن پريوی میباشد: هوی و هوس ُه از آن پريوی میُننده می

  .«خودپسندی انسان

َواْلَعْدُل فر اْلَغَضبر »فرماید: و بخش مورد نظر ما در این بحث، آنجا است ُه می

 ؛«عدالت در حال خشم و خشنودی» :«َضاَوالرِّ 

 کند: ها را فاسد میدوری از انصاف قلب

روح حتقیق و  . اینكهباشدای برای طالب علم میتردیدی نیست چننی رفتاری مفسده

بررسی در امور اختالفی بر وی غلبه ُند و به مناظره و جمادله در چننی اموری بپردازد. چننی 

-اهلل میُند و اخالص وی را از بنی خواهد برد. ابن تیمیه رمحهرفتاری قلب وی را فاسد می

ه خدا به شیطان این مساله را در قالب امر به معروف و هنی از منكر و جهاد در را»گوید: 

  2.«باشدُشد درحالی ُه چننی عملی ظلم و جتاوز میتصویر می

                                                           

 ن دانسته است. َس َح  3045 :را در صحیح اجلامعو آلبانی آن ؛طربانی، االوسط - 1
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 را ، عدالت و دادگری میان دو سوی اختالف رعایت انصاف در مورد مخالف

  :آوردبه ارمغان می

خداوند حق را دوست دارد. ابوعبید القاسم بن »گوید: اهلل میاسحاق بن راهویه رمحه

  1.«استتر و داناتر سالم از من فقیه

اسحاق  چون ُسیدر خراسان » گفت: و امحد بن حنبل در مورد اسحاق بن راهویه می

ُرد. رس بلند نكرده است، هرچند در بعضی مسائل با ما خمالفت میدر زمینه فقه و دانش 

  2.«چون مردم پیوسته با یكدیگر اختالف دارند

  باشد:ها میهاست ُه در متام گرو حقایقیمذهب اهل سنت مجع و پذیرفتن 

ها وجود دارد، اهل سنت و هر حقی ُه در یكی از گروه»گوید: اهلل میامام ابن قیم رمحه

ُه از آرای باطل آهنا بری و بیزار است. با آن گروه موافق است درحالیآن مجاعت در مورد 

های خمتلف وجود است ُه در میان گروه حقایقیبنابراین مذهب اهل سنت و مجاعت مجع 

را از این جهت دوست دارد و را یاری نموده و پريوان آندارد. و بلكه بدان معتقد بوده و آن

از طرفی نفی امور باطل در هر گروهی و بیزاری و دشمنی با آهنا از این جهت، مذهب اهل 

قاضی و های خمتلف میان گروه دررو اهل سنت و مجاعت باشد. از اینسنت و مجاعت می

 3.«و به طور مطلق به گروهی از آهنا متایل ندارند باشندمیداور 
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 ها انصاف با برشمردن نیكی 

 ها غلبه داشته باشند.نیكی زمانی ُهها چشم پوشی از عیب -1

فرض عاملی ُه فتاوای بسیاری از او صادر شده، در صد براگر »گوید: ابن تیمیه می

 1.«، این بر او عیب نیستباشدمساله دچار اشتباه شده 

هیچ انسان رشافتمند و عامل و صاحب قدرت و »گوید: اهلل میو سعید بن مسیب رمحه

های آهنا ذُر نفوذی نیست مگر اینكه عیبی دارد. اما در میان مردم ُسانی هستند ُه عیب

در این صورت نقص وی به خاطر  ؛ش از نقصش باشدبی شود... ُسی ُه فضل وینمی

  2 .«شودفضل او بخشیده می

ُه در مورد شخصی معنی  خواهد بودها تنها زمانی ها و بدیاین موازنه میان نیكی اما

ها و شود. اما اگر اشتباهی از اشتباهات عاملی ذُر شود، حتام الزم نیست نیكیحكم می

ست ُه ا های وی ذُر شود. بنابراین چون اشتباه امامی بیان شود مهنی اندازه ُافیبدی

و چون عاملی )مبتدع( به خاطر « ین امر دچار اشتباه شده است.فالنی در ا»گفته شود: 

فالنی در »ُند ُه گفته شود: مهنی اندازه ُفایت می ،مهارت در علوم بالغت ستایش شود

در  شنوندهی و این زمانی است ُه از فتنه .«علوم بالغت از مهارت خاصی برخوردار است

از سخنان وی برداشت نادرستی خواهد داشت و  شنوندهدهد گر احتامل میاامان باشد. اما 

                                                           

 27/301 :الفتاوی - 1

چون »شود: است ُه در مورد چننی افرادی گفته می جهت؛ و از این 79 :ُتاب الكفایة - 2
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 1.«ُند، در این صورت باید به توضیح و تبینی مساله بپردازدچننی سخنی را مطلق تلقی می

 نیكوُار بودن انسان رشط نیست؛عصمت از اشتباه در  -2

تر برخی از شیوخ تصوف ُه به سنت نزدیک مقام پذیرش عذرر اهلل در ابن تیمیه رمحه

ُسانی ُه از نام نیكویی برخوردار بوده و  ؛اما در مورد شیوخ اهل علم»گوید: میبودند، 

هرچند در سخنان برخی از آنان اشتباهی منكر دیده شود، باید این نكته را  .بلند آوازه بودند

اشتباهی ُه  ،ل ایامن به اهلل و رسولش در مورد آهنا ثابت باشدصدر نظر داشت ُه چون ا

 2.«شودرسزده، بخشیده می آهنا پس از اجتهاد از

هنگامی ُه در مورد اهل ذمه انصاف را رعایت ُنیم، آیا در مورد مسلامنان منصف  -3

 نباشیم؟!

در حقیقت عدالتی را ُه مشتاقیم میان مسلامنان بازگردانیم و انصافی ُه آرزو داریم 

عدالتی است ُه  مهانپیدا ُند،  جنبه عمومیمیان مسلامنان خمتلف از یک دین )اسالم( 

. در روایات ذُر شده عمر بن عبدالعزیز ُردندرعایت میمسلامنان در گذشته با اهل ذمه 

هایی به او ُرد ُه به برخی از آهنا ای به قاری برصه عدی بن ارطاة نوشت و توصیهنامه

در میان اهل ذمه احوال ُسانی را ُه پري و ضعبف شده و قدرت ُسب و »ُنیم: اشاره می

از بیت املال مسلامنان حقوقی را ُه خمارج وی را تأمنی  آهنار ندارند، بررسی ُن و برای ُا

ُه به من خرب رسیده چون امرياملومننی عمر با  دلیل آن این استو  ُند، در نظر بگري...

ی مردم مشغول بود، گفت: پريمردی از اهل ذمه برخورد ُرد ُه به گدایی پشت در خانه

                                                           

 اهلل عبدالرمحن بن معال اللوُيق حفظه ُرت؛ د138ی التعامل مع العلامء، ص: قواعد ف - 1
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ات از تو جزیه گرفته باشیم و به هنگام تو رعایت نكردیم اگر در جوانیانصاف را در حق 

پريی رهایت ُنیم و حق و حقوق تو را ضایع ُنیم. سپس حقوقی از بیت املال ُه مناسب 

  1.«حال و وضع وی بود، برای او در نظر گرفت

روایت های منصفانه و واالی ابن تیمیه حتی در برابر غري مسلامنان گريیو در موضع

-هنگامی ُه ابن تیمیه برای آزاد شدن اسريان مسلامن از چنگ تاتار تالش می»شده است: 

ُنند، به آزاد ُردن هر دو گروه )مسلامنان و ُرد و دانست آهنا اسريان اهل ذمه را آزاد نمی

عهد و پیامن ما در هایی را ُه اهل ذمه( اِصار ُرده و گفت: بلكه متام ُّيودیان و نرصانی

ُنیم و هیچ اسريی از مسلامنان و اهل ذمه در اسارت شام نخواهیم باشند آزاد میمی

 2 .«گذاشت

 از مظاهر انصاف:

شود. چرا ُه این سخن است سخن حق تنها به دلیل باطل بودن گوینده اش رد نمی -1

 ی آن:ُه اعتبار دارد نه گوینده

َذلرَك »مورد پادشاهان گفت: ُه در را تصدیق نمود آنجا خداوند متعال ملكه سبا  َُ  َو

و ُفر وی مانع تصدیق سخن حقی ُه بر  .«ُنندمی رفتار گونه این و» (34)نمل: « َیْفَعُلونَ 

  3نشد. ،زبان آورد

                                                           

 1/38 :صبحی الصالح ُرت، ابن قیم؛ حتقیق دةاحكام اهل الذم - 1
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 ابن تیمیه
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مهچننی موافقت خداوند متعال با مرشُان در حكم جنگ در ماه های حرام نیز از این 

برري»سته است. د َُ َرامر قرَتال  فریهر ُقْل قرَتال  فریهر  ْهرر احْلَ  تو از»( 217)بقره: « َیْسَأُلوَنَك َعنر الشَّ

یعنی «. است بزرگ( گناهی) آن در جنگ: بگو. پرسندمی حرام، ماه در ُردن جنگ درباره

اصحابش را از ورزیدید و حممد و نیست. هرچند ُفری ُه به اهلل  این ماه ها حالل جنگ در

های حرام است و بريون ُردن اهل تر از جنگ در ماهمسجداحلرام باز داشتید، بزرگ

 ؛ تر است از جنگمسجداحلرام از آن، نزد خدا بزرگ

و داستان ابوهریره با شیطان نیز از این قبیل است. چنانكه رسول خدا به او گفت: 

  .«ُه دروغگوستشیطان به تو راست گفته است درحالی»

و شام را از انحراف »... گوید: و در وصیت معاذ بن جبل به تابعنی آمده است ُه می

ون بريچرا ُه گاهی گمراهی از زبان عامل و حكیم .  دارمانسان حكیم و دانشمند برحذر  می

 .«گویدآید  و گاهی منافق سخن حق میمی

 خمالف هرچند طبع وی بد باشد: درستر  كردن دیدگاهر نانكار  -2

بسیار به  از مشایخ اهل سنت است...»گوید: اهلل میذهبی در مورد یوسف بن آدم رمحه

  1.«نمودُرد و با تندخویی به متسک به احادیث و روایات دعوت میمعروف امر می

                                                           

ُه با عملی  استنظور از این تندخویی، تندخویی ، ذهبی؛ م591-20/590 :السري - 1

؛ امام 272 :حنیز مهنی می باشد. خمتارالصال« زعارة». چنانچه معنای ُلمه باشدمیمهراه ن

 بن ابوبكر رازی حممد
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 ...» گوید:مقدسی حنبلی می بن عبداحلمید و در بیان رشح حال تقی الدین عبدالساتر

ُسانی ُه از او روایت شنیدند اندک هستند. چرا ُه تندخو بود. به شدت به اشعریه محله 

  1.«به جتسیم خواندند. وبا دوستان حنبلی مذهب خود خمالف بود معتقدُرد پس او را می

 متنای دیدگاه درست برای خمالف، نشانه تعقل و اخالص است: -3

ُنم: ُه در برابر دشمنم آهنا را اظهار میبا من سه خصلت است »: گویدحاتم اصم می

شوم و نفسم و چون دچار اشتباه گردد، غمگنی می شومچون درست بگوید، خوشحال می

چون این خرب به امام امحد بن  2.«ُنم تا جاهالنه در مورد وی قضاوت نكنمرا ُنرتل می

  3.«تر از او نیستسبحان اهلل، ُسی عاقل گفت: اهلل رسید،حنبل رمحه

 گرداند:اشتباه خمالف، ظلم ُردن به او و نادیده گرفتن حقوقش را مباح نمی -4 

تر از معلوم است ُه رش ُفار و خوارج و مرتدین بزرگ»گوید: اهلل میابن تیمیه رمحه

به مسلامنان ظلم نكنند و ُسی ُه با  – دیگرانمبتدعان یا  -رش ظامل و ستمگر است. اما اگر

قصد ظلم ُردن به آهنا را داشته باشد، در این صورت جتاوز از سوی او بوده ، جنگدآهنا می

  4.«شوداست و بر جتاوز و رسُشی یاری نمی

شود. های اهل بدعت وجود دارد، نمیفسادی ُه در ُتاب بیانی این ها مانع اما مهه

ه رشطی ُه به از این مفاسد بیزاری جست بباید و تا جایی ُه امكان دارد »گوید: افی میرق
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اند، فسق و اقوال و افعال درست آهنا تعدی و جتاوز نشود و به ُسانی ُه مرتكب آهنا شده

شدند، نسبت داده نشود و مورد افرتا و هتمت قرار نگريند، نفجور و امور زشتی ُه مرتكب 

 اند. بنابراین در مورد اهلُه مرتكب شدهباشد بلكه این نفرت در حد امور منكر و زشتی 

به و چننی اعاملی را ُه انجام نداده،  ؛شود: رشاب نوشیده و زنا ُرده استبدعت گفته نمی

اهلل ختطئه با شتاب مهراه علم اندک در بلكه امام ابن تیمیه رمحه 1.«شودنمی وی منسوب

شامرد. چرا ُه در این منهج جهل و ظلم با هم منهج اهل بدعت می را جرح و تعدیل افراد

علم و عدل  باسخن گفتن در مورد مردم باید »گوید: اهلل می. ابن تیمیه رمحهمیخته استآ

  2.«باشد نه بر مبنای ظلم و جهل چون رفتار اهل بدعتمهراه 

 :خوانینیتعدم حسن ظن نسبت به خمالف و  -5

شدیم پرده از قلوب مردم برداریم. بلكه رشیعت بر ما فرض ُرده بر نچرا ُه ما مكلف 

و رشی ُه در ظاهر نامیان است، رفتار ُنیم. چنانكه احكام رشعی بر مبنای مبنای خري 

تر و به درستی داند. و این منهج عادالنهباشند و این خداوند است ُه پنهان را میظاهر می

ا الَّذیَن آَمنُوا اْجَتنربُوا »فرماید: تر و انصاف در آن بیشرت است. خداوند  متعال مینزدیک َ یا َأُّيُّ

ْم  ُُ بُّ َأَحُد
ُسوا َو ال َیْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعضًا َأ ُُير سَّ َن الظَّنِّ إرنَّ َبْعَض الظَّنِّ إرْثم  َو ال جَتَ

ثريًا مر َأْن َُ

ْهُتُموُه َو اتَّ  َم َأخیهر َمْیتاً َفَكرر َل حَلْ ُُ اب  َرحیم  َیْأ ! مردم ای» (13)حجرات: « ُقوا اهللََّ إرنَّ اهللََّ َتوَّ

 را یكدیگر تا دادیم قرار هاقبیله و هاتريه را شام و آفریدیم زن و مرد یک از را شام ما شکبی
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 آگاه دانای اهلل گامنبی شامست، پرهیزگارترین اهلل نزد شام ترینگرامی مهانا بشناسید،

  «.است

رسول خدا در »گوید: است. اسامه می قبیلبن زید افتاد، از این  هُه برای اسامو اتفاقی 

پس متوجه ما شدند و پا به فرار گذاشتند.  ای ما را به سوی منطقه حرقات فرستاد.رسیه

 همردی را دریافتیم ُه چون او را دستگري ُردیم، گفت: الاله االاهلل؛ پس او را با رضب

ُردم. پس ماجرا را برای چیزی را در دمل احساس می این عمل،رد شمشري ُشتیم. اما در مو

در روز قیامت در » :«من لک بال اله اال اهلل یوم القیامة»رسول خدا بیان نمودم ُه فرمود: 

گوید: گفتم ای رسول خدا، او اسامه می .«تو خواهد بود حامیبرابر الاله االاهلل چه ُسی 

 َقْلبرهر  َعنْ  َشَقْقَت  َأَفاَل »»، الاله االاهلل گفت؛ پس فرمود: از روی ترس از سالح و ُشته شدن

نْ  َتْعَلمَ  َحتَّى ا َذلرَك  َأْجلر  مر َیاَمةر؟ َیْومَ  اهللَُّ  إرالَّ  إرَلهَ  براَل  لََك  َمنْ  اَل؟ َأمْ  َقاََلَ آیا قلبش را » :« «اْلقر

چه ُسی روز قیامت در برابر الاله االاهلل حامی  ؛یا نه را گفتهآنشكافتی تا بدانی به این دلیل 

ه كُرد چنانگوید: پیوسته رسول خدا این مجله را تكرار می. اسامه می«تو خواهد بود

  1.«شدمدوست داشتم ای ُاش در این روز مسلامن می

 نظر است:انصاف مهمرتین آداب مناظره و اختالف 

میان دو طرف مناظره  ،ت نیست و حقو بر این اساس است ُه گفته شده: مناظره درس

اینكه طرفنی در دین و فهم و عقل و انصاف نزدیک به هم یا در یک تا گردد آشكار نمی

 مرتبه قرار داشته باشند. وگرنه جز جلبازی و جدال نخواهد بود.

 :انصاف در جرح و تعدیل خمالف 

                                                           

 .و ابن ماجه داودابو ،مسند امحد، بخاری، مسلم - 1
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در اشتباه و  اماشود جایگاه و منزلت عامل با لغزش و اشتباه وی نادیده گرفته نمی -1

هرُس نسبت »گوید: اهلل میشود. امام ابن قیم رمحهُه از وی رس زده، پريوی نمی یلغزش

داند ُه انسان بزرگواری ُه در اسالم از دانا و آگاه باشد، قطعًا می یتبه رشیعت و واقع

تی برخوردار ای نیكو برخوردار است و در اسالم و در میان اهل آن از جایگاه و منزلسابقه

باشد. اما شود ُه در این اشتباه و لغزش مأجور میاست، گاهی دچار اشتباه و لغزش می

جایز نیست در این اشتباه و لغزش از وی پريوی شود و نیز جایز نیست مكانت و جایگاه و 

 1.«امامت و منزلت وی نزد مسلامنان نادیده گرفته شده و هدر تلقی شود

نظر داشت ُه نباید به این لغزش اعتامد ُرد و از آن پريوی ُرد  به طور خالصه باید در

های دیدگاهبه ُس هر»گوید: اهلل میباشد. امام اوزاعی رمحهخالف رشیعت میچرا ُه بر

-)و طبق آهنا عمل خود را تنظیم ُند( از اسالم خارج می متسک جویدو نادر علام  ذشا

  2.«شود

 خمالف: موردقضاوت در رعایت عدالت در  -2

ي َأقریُلوا» گوید: رسول خدا فرمودند:املومننی عائشه میدر حدیث وارد شده ُه ام  َذور

ْیَئاتر  رمْ  اَْلَ ُدودَ  إرالَّ  َعَثَراهتر های افراد رشافتمند )ُه به بدی شهرت ندارند( از لغزش» 3:«احْلُ

                                                           

 3/395اعالم املوقعنی:  - 1

 7/125  :ذهبی، سري اعالم النبالء - 2

؛ ُتاب احلدود. و آلبانی در 4375 :؛ حدیث4/133؛ ابو داود: 6/181مسند امحد:  - 3

 دانسته است. را صحیحآن 638 :الصحیحة
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برای دو گروه فتنه  های علام و اشتباهات آنانلغزش .«پوشی ُنید جز در حدود اَلیچشم

 شوند:می

دانند. بلكه گروه اول: ُسانی ُه این عامل را بزرگ پنداشته و او را بر حق و صواب می

 را نیكی پندارند. شهاینزدیک است او را معصوم شمرده و بدی

گروه دوم: ُسانی ُه به نكوهش و ختطئه وی روی آورده و بلكه اشتباهات وی را سبب 

 شامرند. میهایش نابودی نیكی

تعظیم و  عدالت در حق آناناما حق آن است ُه عدالت در مورد آهنا رعایت شود. و 

و  حل باشند: علام و اهلاحرتام و بزرگداشت پیشینیان این امت است ُه مستحق تعظیم می

 ُاران آهنا؛ و این باید با اعرتاف به این مسأله مهراه باشد ُه هر انسانیعقد و صاحلان و نیكو

شود و با هایی دارد ُه بر مبنای آهنا دوست داشته شده و مدح و ستایش میها و بدینیكی

هایی است ُه در وجود ها و بدیشود و این بر حسب نیكیمی نكوهشاو دشمن شده و 

 1باشد.وی می

 های آنان غلبه دارد:های ُسانی ُه نیكیچشم پوشی از لغزش -3

یه مشهود است. چنانكه با بحدی مسريقف شرت پیامرب در با تأمل در حدیث تومهم و این 

 َما»رسول خدا فرمودند:  اماتوقف شرت مردم گفتند: قصواء )نام شرت پیامرب( رسُشی ُرد. 

ا َذاكَ  َوَما الَقْصَواُء، َخأَلَْت  ، ََلَ یلر  َحابرُس  َحبََسَها َوَلكرنْ  برُخُلق  ُند و قصوا رسُشی نمی» :«الفر

                                                           

 عبدالرمحن بن معال اللوُيق 142 :قواعد فی التعامل مع العلامء - 1
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داشت )اشاره به داستان ابرهه ها را از حرُت بازندارد، ولی ُسی ُه فیلچننی عادتی هم 

  1 .«دارد( او را از حرُت باز داشته است

جایز است »گوید: ُند و میای تربیتی اشاره میابن حجر در مورد این حدیث به نكته

بر چیزی بر مبنای عادتش حكم شود هرچند جایز است حكم دیگری بر او داده شود. 

-این لغزش بعید به نظر میوی انند مهبنابراین اگر شخصی دچار لغزش شد، چنانكه از 

-را به او نسبت میود و از ُسی ُه آنشمنسوب نمی ویبه آن لغزش رسد، در این صورت 

  2.«شوددهد، پذیرفته نمی

هیچ عامل و رشافتمند و صاحب فضلی نیست مگر »گوید: اهلل میسعید بن مسیب رمحه

بیشرت است، به خاطر فضلش،  شه در او عیبی هست. اما ُسی ُه فضل وی از نقصاینك

-چنانكه چون نقص وی غلبه داشته باشد، فضل وی را از بنی می روداز بنی می وی نقص

  3.«برد

 های وی:ی نیكیشمردن و غلبهبا بر حاُمرعایت انصاف در برخورد با  -4

سور بن خمرمه و  -های معاویه را برمعاویة بن ابوسفیان، مسور عیبدر گفتگویی میان مر

ای مسور، آیا امور اصالحی »و گفت:  .یستاز گناهان بری ن شمرد ُه معاویه اعرتاف ُرد

شامری، چرا ُه هر نیكی پاداش ده برابر دارد. یا اینكه گناهان را ما در امر عموم مردم را می

                                                           

 5/240 :، فتح الباری2731 :، حدیث15بخاری، ُتاب الرشک، باب نگ: صحیح  - 1

 5/250 :اریفتح البخ - 2

ت ُه دوستی تداوم خواهد داشت و ؛ و با این خصلت اس2/48 :، التمهیدابن عبدالرب - 3

 تقویت خواهد شد. ارتباط
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ترسی اگر بخشیده گناهانی داری ُه می ُنی؟ ای مسور، آیاها را رها میشمرده و نیكی

در امید  خداوند نشوند، تو را هالک خواهند ُرد؟ مسور گفت: آری؛ معاویه گفت: 

تو را سزاوارتر از من قرار نداده است. به خدا سوگند اصالح من بیش  ،مغفرت و بخشش

  1.«باشد. از آن پس مسور جز به خوبی در مورد معاویه سخن نگفتاز تو می

 هایی از عدم رعایت انصاف میان همنوعان:ونهنم

چنانكه وی را با اشتباهی ُه از  ؛ها و اشتباهاتها و جستجوی لغزشتفتیش عیب -1

ُه از وی رسزده،  یداند و از شخص عامل به خاطر لغزشاو رسزده، فاقد صالحیت ُافی می

اه و روشی مردود بخشد. و این منهج و رپريوی نمی ُند و اشتباه و لغزش وی را نمی

 است. 

ی او براستی ُیست ُه هرگز اشتباه نكرده باشد و ُیست ُه فقط نیكی در پرونده

 و ناگهانیر  با شتابرسول خدا مردان را از رفتن »گوید: روایت است ُه می جابر باشد. از

-لغزشاند یا شاهد برای اینكه ببینند در حق آنان خیانت ُرده شان،یهاشبانه نزد خانواده

   2.«باشند، هنی نمودند آنان های

ها و باشد و سكوت از مزیتعیبجویی و رسزنش به خاطر نقصی ُه در شخص می -2

 های وی.ویژگی

                                                           

 162-3/119؛ السري: 244-242 :نزهة العقالء - 1

 متفق علیه - 2
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به سخن »گوید: اهلل میذهبی رمحه ؛سخن گفتن بر مبنای هوی و هوس و تعصب -3

این سخنان شود به ویژه زمانی ُه مشخص شود مهنوعان در حق یكدیگر توجهی نمی

  1.«برخاسته از دشمنی یا طرفداری از مذهبی یا از روی حسادت بوده است

اهلل به پريوانش فرمود: افرتا و هبتان از روی حسادت؛ امام امحد بن حنبل رمحه -4

خداوند شام را مورد رمحت خویش قرار دهد، بدانید ُه چون خداوند متعال به شخصی از »

 اونوعان وی را از آن حمروم گرداند، به خاطر علمی ُه به  اهل علم، علمی ببخشد و هم

 2.«ترین خصلت در میان اهل علم استورزند و این بدداده شده، نسبت به وی حسادت می

اهلل در مورد چننی ُند. غزالی رمحهوی تعریف می نوع و ُسی ُه ازدشمنی با هم -5

ُه اگر متوجه شود است درحالیُند هدف وی اصالح مردم گامن می»گوید: ُسانی می

ی او اصالح شدند، از غم و اندوه و حسادت اند و به وسیلهنوع  وی روی آوردهمردم به هم

نوعان وی تعریف مريد و اگر از ُسانی ُه نزد وی در رفت و آمد هستند، ُسی از هممی

  3.«ترین مردم نزد وی مهو خواهد بودُند، از آن پس بد

 ه باشدتنها ُسانی را دوست داشت - خییا شی -اگر عامل »گوید: اهلل میهو ابن تیمیه رمح

پندارند و ُسانی را ُه عامل یا شیخی مانند او را دوست دارند، دوست ُه او را بزرگ می

نداشته باشد، از این قبیل است. حتی اگر هر دوی آهنا یک ُتاب مانند قرآن را بخوانند یا 

با پذیرفتن ُه های پنجگانه؛ و اینگونه ُسی را ه باشند مانند نامزعبادتی مانند یكدیگر داشت

                                                           

 1/111 :میزان االعتدال - 1

 ؛ در حاشیه739 :نزهة الفضالء - 2

 3/369 :احیاء علوم الدین - 3
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پندارد، بیش از دیگران دوست دارد. و چه بسا ُه سخنانش و اقتدا به وی، او را بزرگ می

از روی حسادت و عداوت، دشمنی ورزد. چنانكه به هنگام  او نوع خود و پريوانبا هم

شتند با اینكه رسول خدا به مهان چیزی دعوت بعثت رسول خدا ُّيودیان چننی رفتاری دا

 1.«خواندداد ُه موسی علیه السالم به سوی آن فرا میمی

 نوع: ُم ارزش جلوه دادن علم هم -6

آیی؟ قاسم رفتم، پس به من گفت: از ُجا می ننزد اب»گوید: اهلل میُيیی بن ُيیی رمحه

وهب؛ پس گفت: تقوای اَلی را پیشه ُن؛ براستی عملی در ورای بسیاری  نگفتم: از نزد اب

آیی؟ گوید: پس نزد ابن وهب رفتم ُه گفت: از ُجا میاز این احادیث نیست. ُيیی می

 پس گفت: تقوای اَلی را پیشه ُن؛ براستی بیشرت این مسائل ؛القاسم نگفتم: از نزد اب

  2.«برخاسته از رای است...

 نوعان:رعایت انصاف بین همقواعدی در 

 ُاهد.نوعان در حق یكدیگر از قدر و منزلت آهنا نمیسخن و دیدگاه هم -1

ُنند هریک از آهنا مورد اطمینان است و به عیب و ایرادی ُه به یكدیگر وارد می -2

 .شودو لغو تلقی می شودتوجه نمی

                                                           

 14/325جمموع الفتاوی:  - 1

 2/1111 جامع بیان العلم و فضله: - 2
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شود. امام ذهبی یت نمیسخنی ُه برخاسته از هوی و هوس باشد، ُتامن شده و روا -3

نوعان در حق یكدیگر برخاسته از هوی و هوس و چون مشخص شود سخن هم»گوید: می

  1.«گرددشود، بلكه ُتامن شده و روایت نمیتعصب بوده است، بدان توجهی نمی

  .شوددار شدن عدالت آهنا نمیجرح اهل فضل نسبت به یكدیگر باعث خدشه -4

هجری( یكی از علامی نیشابور به  250) رفتاهلل به نیشابور رمحهزمانی ُه امام بخاری 

ُرد تا از بخاری علم فرا گريند و اهلل طالب علم را تشویق میی رمحهلنام حممد ُيیی ذه

احادیث را از او بشنوند. اما چون )حممد بن ُيیی( احساس ُرد از طالب علم در جملس وی 

ُنند رو به افزایش هناده مام بخاری رشُت میُه به جملس ا ُسانیُاسته شده است و 

ای و زمانی ُه عده 2را فرا گرفته و سخنانی را در حق امام بخاری گفت. است، غريت او

نزد بخاری شكایت ُردند ُه حممد بن ُيیی ُسانی را ُه در جملس بخاری رشُت ُنند، از 

ُند در علم حسادت میچگونه حممد بن ُيیی »ُند، امام بخاری گفت: جملس خود طرد می

 3.«بخشدرا میُه علم چنان است ُه خداوند متعال به هرُس بخواهد آندرحالی

 ؛شودجرح ُسی ُه امامت وی ثابت شده است، پذیرفته نمی -5

                                                           

 10/995؛ سید اعالم النبالء: 741 :الفضالء نزهة - 1

  

نانی گفت ُه دیدگاه امام و گفته شده زمانی حممد بن ُيیی در مورد امام بخاری سخ - 2

ی الساری، در مسأله لفظ در قرآن شایع شد. نگا: تفصیل این مطلب را در هد بخاری

 491-490 :اهللعسقالنی رمحه رری، امام حافظ امحد بن علی بن حجمقدمة فتح البا

 471-12/391؛ سريالعلوم النبالء: 905نزهة الفضالء:  - 3
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دیدگاه صحیح در این زمینه آن است ُه: هرُس عدالت و امامت وی در علم ثابت شد 

شود. ، در مورد او به سخن هیچكس توجه نمیو ثقه بودن وی و توجه او به علم روشن شد

ُه موجب تصدیق وی در  عادالنه عنوان نامید... یو دلیل ینهمگر اینكه در مقام جرح وی ب

برخی از سلف  ... گردد باشد تا از اهتام ُینه و حسادت و عدالت و رقابت بری ادعایش

ر حالت عصبانیت و خشم اند ُه بسیاری از آهنا دصالح در حق یكدیگر سخنانی را گفته

 1شود.بوده است و برخی از آهنا محل بر حسادت می

 نادر بودن انصاف:

گاهی در فضای اختالف و مناظرات و تعصب و هوی و خواهشات نفسانی، انصاف 

اهلل از معاِصین خود باشد. امام مالک رمحهباشد و بلكه گاهی معدوم میرنگ می بسیار ُم

   2.«تر از انصاف نیستدر زمان ما چیزی ُمیاب»گفت: شكایت ُرده و می

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 1094-2/1093 :جامع بیان العلم و فضله - 1

؟ گفتچه می راستی اگر امام مالک در عرص و زمان ما بود،؛ 1/132جامع بیان العلم:  - 2

 واهلل املستعان. نگا: فقه االئتالف، خازندار
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 وروی و عدم غلمبحث پنجم: میانه

های خمتلف، در جایگاه میانه و در میان فرقه اهل سنت و مجاعت )پريوان سلف صالح(

-های دیگر، در جایگاه میانه و وسط میوسط قرار دارد، چنانكه امت اسالمی در میان امت

بیانگر پرهیز از راه گمراهان و ُسانی است ُه بر آهنا خشم گرفته باشد. نصوص رشعی 

ضالنی( ُه راه هر دوی آهنا با راه راست در تضاد بوده و هر دو راه  شد.)مغضوب علیهم و

 باشند.منحرف می

ذلرَک »فرماید: باشد خداوند متعال میروی میاما منظور از وسطیت، اعتدال و میانه َُ َو 

ًة َوَسطاً  ْم ُأمَّ ُُ یعنی امتی «. دادیم قرار میانه امت را شام مهچننی و»( 143: ه)بقر« َجَعْلنا

باشد. و بر این اساس روی و وسطیت، عدالت آهنا میو از لوازم این میانه ؛برگزیده و عادل

در روز قیامت شاهدانی بر مردم باشند چرا ُه شاهد باید عادل ی آن هستند ُه شایسته

وسطیت این دالیل از این جهت است ُه در میان دیدگاه  شهادتش پذیرفته شود.تا باشد 

ُنند و راه جفا در ُنند و نیز دیدگاه ُسانی ُه روی گردانی میباطل ُسانی ُه غلو می

در اطراف است و خطر  2سط و میانه نیستباشند. و هر آنچه وبر حق می 1گريند،پیش می

                                                           

 1/7؛ اجلواب الصحیح: 2/310یة: دالرسالة الصف - 1

-دو طرف آن با هم مساوی باشند. و گاهی به آنچه گفته می وسط چیزی جایی است ُه - 2

و این زمانی « باُس هذا اوسطهم َح »د: شومذموم باشد و نیز گفته میشود ُه دو طرف آن 

روی ُه میان بخل و زیاده« جود»واژه  موقعیت خوب و بزرگی داشته باشد. یااست ُه 

-رود ُه واژهقرار دارد. و برای مصون ماندن از مفهوم افراط و تفریط به ُار می (ارساف)

است. مانند: تساوی یا برابری، عدالت و جوانمردی و انصاف ُه مهه  یهای قابل ستایش

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=143
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  1باشد.در ُمنی اطراف می

تعدی و جتاوز از حد و حدود در عبادت و عمل و ستایش، چه از باب » تعریف غلو:

 « مدح یا عیبجویی

قَّ   َأْهَل اْلكرتابر ال َتْغُلوا فیا » فرماید:خداوند متعال می ُكْم َو ال َتُقوُلوا َعَِل اهللَّر إرالَّ احْلَ
ر  «دین

«. نگویید حق جز اهلل  یدرباره و نكنید غلو خود دین در! ُتاب اهل ای» (171)نساء: 

ُند. غلو یعنی پا را از حد و خداوند متعال در این آیه اهل ُتاب را از غلو در دین هنی می

 د و اندازه مرشوع فراتر گذاشتن و وارد شدن به حریمی ُه مرشوع نیست. پس مهانحدو

  2طورُه از تقصري و تفریط هنی شده است، از غلو و افراط نیز هنی شده است.

روی و عدم غلو های خمتلف به استقامت و پایداری و میانهاهل سنت و مجاعت به روش

 خوانند. از مجله: فرا می

آموزند ُه از خداوند بخواهند آهنا را از افراط و تفریط در پناه خویش ن میمسلامنا»ـ 1

و در این راستا خداوند متعال این دعا را به صورت متعدد در هر نامزی  حمفوظ نگه دارد

                                                                                                                                                    

« اوسطهم»از این جهت به معنای « ذلک جعلناُم امة وسطاو ُ»پسندیده است. در این آیه 

و گاهی دو طرف وسط ناشایست نیست بلكه یكسو پسندیده و حممود و سوی  ؛خواهد بود

« فالن وسط من الرجال»شود مثل گفته می« رذل»دیگر آن ناپسند است ُه به طور ُنایه 

یب القرآن، راغب یعنی او از حدود خري و نیكی خارج شده است. مفردات فی غر

 522: اصفهانی، ص

 72سري الكریم الرمحن: یت - 1

 273 :تیسريالكریم الرمحن - 2
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یمَ »مرشوع نموده است. چنانچه بگویند:  اَط املُْْسَتقر َ َنا الرصِّ یَن َأنَعمَت *  اْهدر اَط الَّذر َ
ِصر

الِّنی ْم َوالَ الضَّ ْم َغرير امَلغُضوبر َعَلیهر  راه. ُن هدایت راست راه به را ما( »7-6)فاحته: « َعَلیهر

 «.گمراهان نه و ها؛آن بر گرفتگان خشم نه دادی؛ نعمت آنان بر ُهُسانی

چون خداوند متعال به ما دستور داده تا در هر نامز از او بخواهیم ُه ما را به راه راست و 

خود بیانگر این مطلب است ُه  دایت ُند، راه ُسانی ُه به آهنا نعمت بخشیده است...ه

و ضالنی(  مرود ُه بنده به سوی یكی از این دو راه انحرافی )مغضوب علیهترس آن می

  1نحرف شود.م

هشدار دادن و برحذر داشتن از جتاوز و تعدی در حدود و امر ُردن به رعایت حدود  -2

ترْلَك ُحُدوُد اهللّر َفاَل َتْعَتُدوَها َوَمن َیَتَعدَّ ُحُدوَد اهللّر َفُأْوَلئرَك ُهُم »فرماید: متعال می اَلی؛ خداوند

 از هرُس و نكنید جتاوز هاآن از پس است، اَلی حدود  هااین» (229)بقره: « الظَّاملرُونَ 

 «.ستمگرند ُه اینانند پس ُند، جتاوز اهلل حدود

ُلی است ُه خداوند ب چیزی امر نكرده است مگر اینكه شیطان در ی و این یک قاعده

خواند و یا به ُند: یا به سوی تفریط فرا میآن مورد به دو گونه انسان را دچار وسوسه می

 سوی افراط )ُه مهان غلو است.(

ُند، جایگاه میانه گرداند و آنكه در آن غلو میمیان ُسی ُه از آن روی می َلیاما دین ا

ای در میان دو ُوه و هدایت میان دو گمراهی و جایگاه وسط را داراست مهچون درهو 

 ؛وسط بنی دو طرف مذموم و ناپسند

ُند، ُسی ُه در را ضایع میگردان از امر اَلی، با چننی رفتاری آنبنابراین چنانكه روی

                                                           

 1/65 :جمموع الفتاوی، ابن تیمیه - 1
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در اجرای امر و  گرداند. اولی با ُوتاهیرا ضایع میُند، در حقیقت آنامر خداوند غلو می

  1؛دیگری با جتاوز از حد و حدود آن

روی؛ خداوند دعوت به استقامت و پایداری و پایبندی به اوامر و عدم غلو و زیاده -3

خواند. خداوند روی ُه مهان اعتدال است، فرا میمتعال به استقامت و پایداری و میانه

َفلرذلرَک َفاْدُع َو اْسَتقرْم »فرماید: و می متعال پیامربش حممد را به استقامت و عدل امر نموده

َل َبْینَُكمُ  َْعدر ْرُت ألر ْن ُرتاب  َو ُأمر ْرَت َو ال َتتَّبرْع َأْهواَءُهْم َو ُقْل آَمنُْت برام َأْنَزَل اهللَُّ مر ام ُأمر نا  اهللَُّ رَ َُ بُّ

َمُع َبْینَنا َو إرَلْیهر ا َة َبْینَنا َو َبْینَُكُم اهللَُّ جَیْ ُكْم َلنا َأْعامُلنا َو َلُكْم َأْعاملُُكْم ال ُحجَّ )شوری: « مْلَصريُ َو َربُّ

( استقامت و) پایداری ایشده مأمور ُه  گونهمهان و ُن دعوت( دین) این به پس»( 15

 است، ُرده نازل اهلل ُه ُتابی هر به: »بگو و مكن پريوی آنان هایهوس و هوی از و ورز؛

 پروردگار و ما پروردگار اهلل ُنم، رفتار عدالت به شام میان در مأمورم و امآورده ایامن

 هیچ شام و ما بنی شامست، آنر  از شام اعامل( نتیجه) و ما آنر  از ما اعامل( نتیجه) شامست،

 به( مهه) بازگشت و آوردمی گرد( جادر یک) را شام و ما اهلل نیست،( خصومتی و) جدال

 «.اوست سوی

ُه برام َتْعَمُلوَن َبصري  »فرماید: و می نَّ
ْرَت َو َمْن تاَب َمَعَک َو ال َتطَْغْوا إر ام ُأمر َُ ْم   )هود:« َفاْسَتقر

 و ُن استقامت( مرشُان برابر در) ای،یافته فرمان ُه  گونهمهان!( پیامرب ای) پس»( 112

 گامنبی نكنید، رسُشی و( ُند استقامت باید) است آورده رو( اهلل به) تو با ُهُسی( نیز)

 «.بیناست ُنید،می ُه آنچه به او

 :نامیدمیبرای استقامت ُنندگان آماده نموده، ذُر ُه را  پاداشیو نیز خداوند متعال 

                                                           

 2/517 :مدارج السالكنی، ابن قیم - 1
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ْم َوال ُهْم َُيَْزُنونَ » نَا اهللَُّ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َفال َخْوف  َعَلْیهر یَن َقاُلوا َربُّ
( 13)احقاف: « إرنَّ الَّذر

 هاآن بر پس ُردند، استقامت سپس است، اهلل ما پروردگار: »گفتند ُهُسانی گامنبی»

 «.شوند اندوهگنی هاآن نه و نیست ترسی

ُم املَْالئرَكُة َأالّ خَتاُفوا َو »فرماید: و می ُل َعَلْیهر نَا اهللُّ ُثمَّ اْسَتقاُموا َتَتنَزَّ یَن قاُلوا َربُّ
إرنَّ الَّذر

نُْتْم ُتوَعُدونَ  ُُ نَّةر الَّتری  وا براجْلَ ُ
َزُنوا َو َأْبرشر ی * الحَتْ ْم ِفر احْلَ ُُ َرةر َو َنْحُن َأْولریاُؤ ْنیا َو ِفر اآْلخر اةر الدُّ

ُعوَن  ی َأْنُفُسُكْم َو َلُكْم فریها ما َتدَّ یم  *َلُكْم فریها ما َتْشتَهر ْن َغُفور َرحر -30)فصلت:« ُنُزالً مر

 بر فرشتگان ُردند، استقامت سپس است اهلل ما پروردگار: گفتند ُهُسانی گامنبی» (32

 ُههبشتی به باد، بشارت و نباشید اندوهگنی و نرتسید:( گویندمی و) شوندمی نازل هاآن

 و هستیم شام( یاران و) دوستان آخرت در( نیز) و دنیا زندگی در ما. شدیدمی داده وعده شام

 ُنید خواست در چه هر و است فراهم بخواهد تاندل چه هر( هبشت) آن در شام برای

 «.است مهربان آمرزنده( اهلل) سوی از پذیرایی( هااین. )است( حارض) برایتان

 دهیم:اُنون غلو را در چهار بخش مورد بررسی قرار می

 مطلب اول: غلو در عقیده

غلو در عقیده تنها به یک صورت نیست بلكه انواع خمتلفی دارد و به طور ُلی به دو 

 شود: بخش تقسیم می

ترین اسالمی و اساسیاز غلو در ُلیات رشیعت است الف( غلو ُلی اعتقادی: عبارت 

 1مسائل آن؛ غلو در این موارد بسیار خطرناک است و رضر آن بسیار بیشرت از غلو عملی

میان امت اسالمی و فرقه فرقه  اعتقادی منجر به جدایی و شكاف باشد. چرا ُه غلو ُلیر می

                                                           

 توضیح این مساله در مطلب دوم: غلو در عبادات خواهد آمد. - 1
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نی ی مهنتیجهمنحرف شدند از راه راست ُه  ییهاها و مجاعتشود. و فرقهت میمشده ا

 باشد. غلو می

 روی اهل سنت و جماعت در آنانواع غلو در عقیده و میانه: 

 روی اهل سنت و جماعت در اسماء و صفات الهی:نوع اول: میانه

و  1اهل سنت و مجاعت در بحث اسامء و صفات اَلی جایگاه میانه را در بنی اهل تعطیل

خداوند متعال غلو نموده و هیچ  است. اهل تعطیل در منزه شمردنا دار )تشبیه( اهل متثیل

صفتی را برای اوتعالی اثبات نكردند و تنها بخشی از دلیل رشعی را مستند خود قرار دادند، 

ء  »فرماید:آنجا ُه خداوند متعال می ْثلرهر ََشْ مر َُ آهنا چون جهمیه هیچ  نایحتی غال 2«َلْیَس 

 صفتی را برای اهلل عزوجل ثابت نكردند چنانكه متام صفات اَلی را انكار نمودند.

 اما اهل متثیل )تشبیه( ُسانی هستند ُه در اثبات 

های صفات صفات برای خداوند متعال غلو ُردند چنانكه صفات اَلی را با ویژگی

ه صفات خداوند متعال را از مشاهبت با خملوقات و اسامی آهنا اثبات نمودند بدون اینك

صفات خملوقات پاک و منزه بدانند و آهنا نیز بخشی از آیه را مستند خود قرار دادند، آنجا 

ريُ »فرماید:ُه می یُع البَصر مر  ،و اینگونه این صفات را با تشبیه آهنا به صفات خملوقات« ُهَو السَّ

 برای خداوند ثابت نمودند.

 را در نظر گرفتند:های خمتلف آنعت به متام آیه استناد نموده و بخشاما اهل سنت و مجا

                                                           

اولنی ُسی ُه صفات اَلی را انكار ُرد و این اعتقاد را  م بن صفوان گمراه:هجپريوان  - 1

 از جعد بن درهم دریافت ُرده بود.

2
 «.نیست او مهانند چیز هیچ » (11)شوری  - 



 339  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

ريُ » یُع الَبصر مر ء  َوُهَو السَّ ْثلرهر ََشْ مر َُ و اینگونه در رد ُسانی ُه صفات اَلی را مانند « َلْیَس 

با اثبات دو صفت و دانستند، این مهانندی با خملوقات را نفی ُردند صفات خملوقات می

-دیدگاه ُسانی را ُه اسام و صفات اَلی را منكر می ،برای خداوند متعالشنیدن و دیدن 

  1شدند، رد نمودند.

-بنابراین اهل سنت و مجاعت خداوند متعال را از شباهت به خملوقات پاک و منزه می

و سزاوار حرضت  هُنند چنانكه شایستدانند و از سوی دیگر صفات اَلی را نیز اثبات می

 باشد.حق می

 روی و وسطیت اهل سنت و جماعت در افعال خداوندوم: میانهنوع د

 )قضا و قدر( 

اهل سنت و مجاعت در موضوع افعال خداوند در بنی جربیه و قدریه، جایگاه وسط را 

گویند: بنده جمبور داراست. چنانكه جربیه قضای اَلی در افعال بندگان را اثبات نموده و می

دانند ای ندارد. و فعل و عمل بنده را از روی اجبار میهاست و هیچ قدرت و اختیار و اراد

اما قدریه قضای خداوند متعال در افعال بندگان را انكار  2ُه وی هیچ دخالتی در آن ندارد.

                                                           

-؛ و براین اساس است ُه برخی از علام می2/313؛ الصفویه: 1/7اجلواب الصحیح:  - 1

ُه عدم را عبادت  ُسی استشود، مانند صفات اَلی را منكر می گویند: ُسی ُه اسام و

داند، مهچون ُسی است ُه ُند و ُسی ُه صفات اَلی را مانند صفات خملوقات میمی

 ُند.بتی را عبادت می

َسَب » فرماید:چننی دیدگاهی با آیات اَلی خمالف است. خداوند متعال می - 2 َُ َسیَِّئًة َبَل َمن 

 ُه هرُس آری»( 81)بقره: « ْصَحاُب النَّارر ُهْم فریَها َخالرُدونَ َوَأَحاَطْت برهر َخطریَئتُُه َفُأْوَلئرَك أَ 
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 خواهند آن در جاودانه و آتشند اهل هاآن ُنند، احاطه را او گناهانش و شود گناه مرتكب

«.بود

َقُة » ارر ُق َوالسَّ ارر یم  َوالسَّ
یز  َحكر َن اهللر َواهللُ َعزر َسَبا َنَكاالً مِّ َُ اَم َجَزاء براَم  َُّيُ

)مائده: « َفاْقَطُعوْا َأْیدر

 از عقوبتی بعنوان اندشده مرتكب ُه عملی سزای به را دزد زن و دزد مرد دست»( 38

 «. است حكیم نريومند اهلل و ُنید قطع اهلل جانب

ثرري  َوَما َأَصاَبُكم » َُ یُكْم َوَیْعُفو َعن  َسَبْت َأْیدر َُ یَبة  َفبراَم  صر ن مُّ  مصیبتی هر و»( 30)شوری: « مِّ

 در( گناهان) بسیاری از( اهلل) و ایدداده انجام ُه است ُارهایی خاطر به رسد، شام به ُه

 «. گذردمی

َن اأْلَْرضر َو ال َتَیمَّ » َّا َأْخَرْجنا َلُكْم مر
َسْبُتْم َو ِمر َُ ْن َطیِّباتر ما 

ُقوا مر ا الَّذیَن آَمنُوا َأْنفر َ ُموا یا َأُّيُّ

ذیهر  ُقوَن َو َلْسُتْم برآخر نُْه ُتنْفر بیَث مر ير مَحید  اخْلَ
 َو اْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َغنر

ُضوا فیهر  )بقره: «إرالَّ َأْن ُتْغمر

 آنچه از و ایدآورده دست به ُه ایپاُیزه چیزهای از! ایدآورده ایامن ُهُسانی ای»( 267

 نكنید، راآن ناپاک قصد ُردن انفاق برای و ُنید انفاق ایم،آورده بريون شام برای زمنی از

 و. ُنید پوشی چشم آن در آنكه مگر بپذیرید، را هاآن نیستید حارض شام خود ُهدرحالی

 «.است ستوده نیازبی اهلل ُه بدانید

ة  َقْد َخَلْت » ْلَك ُأمَّ
ا تر َسَبْت  َما ََلَ ا َوَلُكم َُ َسبُْتمْ  مَّ اُنو َعامَّ  ُتْسَأُلونَ  َواَل  َُ )بقره: « ا َیْعَمُلونَ َُ

 برای و اندُرده ُسب آنچه است هاآن برای گذشتند، در ُه بودند امتی هاآن»( 134

 «.شویدنمی پرسیده شام ُردند،می( آنان) آنچه از و. ایدُرده ُسب آنچه شامست

ُبونَ اْلَیْوَم َنْخترُم » اُنوا َیْكسر َُ ُّيرْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم براَم  ُمنَا َأْیدر ْم َوُتَكلِّ هر ( 65)یس: « َعَل َأْفَواهر

 به شانهایپا و گویندمی سخن ما با شانهایدست و هنیممی ُمهر شانهایندها بر امروز»
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شود و قدر و مشیت خداوند بدان تعلق نمودند و گفتند: هر ُاری تازه از رسگرفته می

خداوند را  توسطی و آفرینش افعال بندگان گريد. و اینگونه علم خداوند و مشیت اَلنمی

انكار نمودند و بر این باور بودند ُه بنده قادر خمتار است و عمل وی به قضای اَلی مربوط 

و اینگونه فعل بنده را اثبات نمودند و فعل خداوند را نفی ُردند و بنده را خالق 1نیست.

                                                                                                                                                    

 «.دهندمی گواهی ُردندمی آنچه

 آهنادهد و در برابر انجام میُنند ُه انسان به اختیار خود اموری را این آیات اثبات می

ُه به اقامه نامز و پرداخت یات و احادیثی بود آجز  و آیاتی ُه ذُر گردید شود.حماسبه می

ی رمضان و امر به معروف و هنی از منكر و جهاد فی سبیل اهلل امر زُات و ادای حج و روزه

ُنند. و این امور تنها ُسی و نوشیدن رشاب و ... هنی میخواری ربا  از زنا و و و ُنندمی

 ُند.اراده عمل می دهد ُه دارای اراده و اختیار باشد و به اختیار ورا خماطب قرار می

َو َخَلَق »فرماید: قرآن خمالف است. آنجا ُه خداوند متعال میچننی دیدگاهی با آیات  -1

لَّ ََشْ  َرُه َتْقدیراً  ُُ  ُه چنان را چیز هر اندازه پس آفرید، را چیز مهه و»( 2)فرقان: « ء  َفَقدَّ

  1یعنی: هر چیزی حتت ُنرتل و تسخري و تدبري و تقدیر اوست.«. است ُرده باید، معنیمی

 شام اهلل ُهدرحالی»( 96)صافات: « واهللَُّ َخَلَقُكْم َو ما َتْعَمُلونَ »فرماید: میمتعال و خداوند 

اینجا مصدری باشد ُه در  در« ما»احتامل دارد «. است آفریده  دهیدمی انجام را آنچه و را

. و احتامل دارد «تان را خلق ُرده استاهلل شام و عمل»اینصورت معنای آیه چننی است: 

را اهلل شام و آنچه »باشد ُه در این صورت معنای آیه چننی است: « الذی»به معنای  «ما»

باشند اما معنای اول . هر دو معنا متالزم یكدیگر می«دهید، خلق ُرده استانجام می

افعال »است ُه امام بخاری در ُتاب  روایتیباشد. و دلیل آن تر میاضحتر و وروشن

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=25&AID=2
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=25&AID=2
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=25&AID=2
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=37&AID=96


 342  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

                                                                                                                                                    

إرنَّ اهللََّ َیْصنَُع »فرمودند:   ُند ُه رسول خدااز حذیفه به صورت مرفوع ذُر می« العباد

لَّ َصا ی و هم خود آن ُار را آفریده ی ُارخداوند متعال هم انجام دهنده» :«نرع  َوَصنَْعُتهُ ُُ

و آلبانی در السلسلة « االسامء»، حاُم، بیهقی در «خلق افعال»بخاری در . )«است

-و خداوند متعال سخن ابراهیم را بیان می ت(.را صحیح دانسته اسآن 1637 :الصحیحة

ُنم مگر ُسی را ( یعنی: عبادت نمی78: )شعراء« َفُهَو َُّيْدینر   الَّذي َخَلَقني»ُند ُه فرمود: 

ها خالقی است ُه اندازه یعنی: او« َفُهَو َُّيْدینر   الَّذي َخَلَقني»دهد. ُه این افعال را انجام می

بر مبنای مقدرات او جریان  ُند و مهه چیزه سوی آن هدایت میرا مقدر نموده و مردم را ب

تفسري ابن ) ُند.دارد و اوست ُه هرُسی را بخواهد هدایت و آنكه را بخواهد گمراه می

 (3/1057ُثري: 

ُلُق ما َیشاُء َو خَیْتارُ »فرماید: متعال می و خداوند   تو پروردگار و»( 68: )قصص« َو َربَُّک خَیْ

-اهلل متعال در این آیه خرب می«. گزیندمی بر( بخواهد هرچه) و آفریند،می بخواهد چه هر

َو ». رقیبی برای او نیست. و در این زمینه خمالف و استدر آفریدن و برگزیدن یكتا دهد ُه 

ُلُق ما َیشاُء َو خَیْتارُ  ، وجود باشد و آنچه را نخواهدیشاء: یعنی آنچه بخواهد، می ما« َربَُّک خَیْ

داشت. بنابراین متام امور چه خري و چه رش در دست اوست و بازگشت آهنا به نخواهد 

 (2134-3/2133تفسري ابن ُثري: ) باشد.سوی او می

لَّ ََشْ »فرماید: خداوند متعال می  ُُ ا   را چیز مهه ما گامنبی»( 49 :)قمر« ء  َخَلْقناُه برَقَدر   إنَّ

 «. آفریدیم اندازهبه

یًرا: »فرمایدمی و َرُه َتْقدر ء  َفَقدَّ لَّ ََشْ ُُ  هر اندازه پس آفرید، را چیز مهه و( »2 )فرقان:« َوَخَلَق 

 «.است ُرده معنیباید، می ُه چنان را چیز
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ي َخَلَق فَ  *َسبِّحر اْسَم َربَِّك اأْلَْعَل »فرماید: و اینكه می ىالَّذر َر َفَهَدى*  َسوَّ ي َقدَّ « َوالَّذر

 درست پس آفرید ُه( مهان. )ُن یاد پاُی به را اتمرتبه بلند پروردگار نام( »3-1)اعلی: 

یعنی: این خداوند «.نمود هدایت پس ُرد گريیاندازه ُهُسی( مهان) و. ساخت استوار و

و بر این اساس  ُند.را به سوی آن هدایت میُند و مردم ها را مقدر میاست ُه اندازه

اَلی در مورد خملوقاتش  ازلیر  تقدیرر  است ُه پیشوایان و امامان اهل سنت به این آیه در اثباتر 

ُنند و آن عبارت است از علم اَلی به اشیاء قبل از بوجود آمدن آهنا و نوشتن استدالل می

 ،در این معناشده احادیث ثابت  یات و امثال آهنا وآ ی این علوم قبل از بودن آهنا؛ و با اینمهه

ی قدریه را بیان ُرده و اعتقاد و باور نادرست آهنا را رد نموده و در هم شكستند. پاسخ فرقه

گوید: هریره روایت است ُه میاز ابوای ُه در اواخر عرص صحابه رس بر آوردند. قدریه

با تقدیر اَلی برخاستند. پس این آیه نازل مرشُان قریش نزد رسول خدا آمده و به خمالفت 

ْم ُذوُقوا َمسَّ َسَقرَ   َیْوَم ُیْسَحُبوَن فر النَّارر َعِل»شد:  هر لَّ ََشْ  * ُوُجوهر ُُ ا   «ء  َخَلْقناُه برَقَدر   إرنَّ

 هاآن به و) شوندمی ُشیده( جهنم) آتش در شانهایچهره بر ُه روزی( »49-48)قمر: 

«. آفریدیم اندازهبه را چیز مهه ما گامنبی. بچشید را دوزخ آتش( طعم:( »)شودمی گفته

را صحیح دانسته آن 2157ی، ابن ماجه؛ آلبانی در صحیح سنن ترمذی:مذمسند امحد، تر)

  .(است

ُذوُقوا َمسَّ : »هتالوت ُرداین آیه را  رسول خدا  و از ابوزرارة از پدرش روایت است ُه

ء  َخَلْقنَاُه برَقَدر   لَّ ََشْ ُُ ا  خرالزمان آكونون فی اناس من امتی ی نزلت فی» فرمودند:و « َسَقَر إرنَّ

زل شده است ُه در آخر الزمان ی از امتم نااناین آیه در مورد مردم» :«یكذبون بقدر اهلل

نعیم اصبهانی در طربانی در املعجم، ابو) .«ُنندو تقدیر اَلی را تكذیب می خواهند بود
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و گفتند:  ؛باشدبا خداوند میفعل و عمل خود دانستند گویا ُه بنده نیز خالقی مهراه 

خداوند در تقدیر بنده دخل و ترصفی ندارد. چننی دیدگاهی بیانگر این مطلب است ُه 

ی خداوند غلبه دارد. و بر این اساس است ُه رسول خدا ی بنده )پناه برخدا( بر ارادهاراده

                                                                                                                                                    

  .(داندصحیح میرا آن 1539«: السلسلة الصحیحة»معرفة الصحابه؛ و آلبانی در 

، َوجَمُوُس »فرمودند:  و از عبداهلل بن عمر روایت است ُه رسول خدا   جَمُوس 
ة  ُكلِّ ُأمَّ

لر

ُضوا َفاَل َتُعوُدوُهْم، َوإرْن َماُتوا َفاَل َتْشَهُدوُهمْ  یَن َیُقوُلوَن اَل َقَدَر، إرْن َمرر تري الَّذر هر امتی : »«ُأمَّ

گویند: تقدیر وجود ندارد. اگر اینان و جموس امت من ُسانی هستند ُه می دارد یجموسیان

 حاُم؛ و. )«شان رشُت نكنیدد در تشییع جنازهو اگر مردنشان نروید بیامر شدند به عیادت

 (4/2719 تفسري ابن ُثري: داند. و نگا:ن میَس را َح آن 5163آلبانی در صحیح اجلامع: 

از اصحاب رسول اهلل را  ایعدهگوید: طاوس روایت است ُه می بن مسلم از و از عمرو

باشد. و از عبداهلل بن گفتند: هر چیزی به اندازه و تقدیری مشخص میدرک نمودم ُه می

، َأور »گوید: رسول اهلل فرمودند: عمر شنیدم ُه می ، َحتَّى اْلَعْجزر َواْلَكْیسر ء  برَقَدر  ُُلُّ ََشْ

باشد حتی ناتوانی و خص میهر چیزی به اندازه و تقدیری مش: »«زر اْلَكْیسر َواْلَعْج 

  (4799؛ مسلم: 5627مسند امحد: .)«دانایی

 شنیدم ُه رسول خدا »گوید: و از عبیداهلل  بن عمرو بن عاص روایت است ُه می

اَمَواتر وَ »فرمودند:  ُلَق السَّ قر َقْبَل َأْن خَیْ
اَلئر َتَب اهللُ َمَقادریَر اخْلَ َُ ، نَی َأْلَف َسنَة  اأْلَْرَض برَخْمسر

نوشت( خملوقات را پنجاه هزار سال خداوند متعال مقادیر )و رس«: »َقاَل: َوَعْرُشُه َعَل امْلَاءر 

فرمود: عرش اَلی بر آب قرار ها و زمنی را خلق ُند، نوشته است. و قبل از آنكه آسامن

 (4797مسلم: . )«دارد
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ةُ »فرماید: آهنا را جموس این امت نامیده و می  یَّ هر  جَمُوُس  اْلَقَدرر ةر  َهذر ُضوا إرنْ : اأْلُمَّ  َفاَل  َمرر

باشد. اگر بیامر شدند به قدریه جموس این امت می» 1:«َتْشَهُدوُهمْ  َفاَل  َماُتوا َوإرنْ  َتُعوُدوُهْم،

 .«ی آهنا رشُت نكنیدعیادت آهنا نروید و اگر مردند، در تشییع جنازه

گویند: انسان ُنند و میبات میاما اهل سنت قضا و قدر اَلی در مورد افعال بندگان را اث

قدرت و اختیار و اراده دارد ُه خداوند متعال در وجود او قرار داده است و این قدرت و 

اش ارتباط دارد. بنابراین اهل سنت فعل خداوند و نیز فعل اختیار با قضا و قدر اَلی و اراده

از قضا و قدر اَلی خارج نیست.  ُنند اما با این اعتقاد و باور ُه فعل بندهبنده را اثبات می

در این آیه خلقت و آفریدن به  2«َو اهللَُّ َخَلَقُكْم َو ما َتْعَمُلونَ » فرماید:خداوند متعال می

َوَما َتَشاُءوَن إرالَّ »فرماید: خداوند و عمل به بنده نسبت داده شده است. و خداوند متعال می

ـُه رَ   جهانیان پروردگار آنكه مگر خواهیدنمی شام و»( 29تكویر: « ) اْلَعامَلرنیَ  بُّ َأن َیَشاَء اللَّ

ُند و نیز اراده و مشیت را برای و در این آیه اراده و مشیت را برای بنده ثابت می«. بخواهد

دهد. بنابراین ُند و مشیت اَلی را قید و رشط برای مشیت بنده قرار میخداوند اثبات می

                                                           

داند را حسن میآن 4442ابو داود و حاُم از طریق ابن عمر؛ آلبانی در صحیح اجلامع  - 1

اما اینكه رسول خدا آهنا را جموس این امت نامیدند از این جهت است ُه جموسیان معتقد به 

دو اله بودند. اله نور ُه آفریدگار خري بود و اله ظلمت و تاریكی ُه آفریدگار رش بود. و 

ها را خالق و آفریدگار قرار دادند چرا ُه هر یک از آهنا فعل و عمل ی انسانز مههقدریه نی

 ُند.خود را خلق می

2
 .«است آفریده  دهیدمی انجام را آنچه و را شام اهلل ُهدرحالی» (96)صافات:  - 
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باشد و خداوند متعال می اما فعل او خملوق و مفعولر  1باشد.قیقی او میفعل بنده، فعل ح

باشد. امام خداوند نیست. و میان فعل و مفعول و خلق و خملوق تفاوت می فعلر  مهان

 ،افعال بندگان»گوید: به این معنا اشاره نموده و می« ی طحاویعقیده»اهلل درطحاوی رمحه

و اینگونه برای بندگان فعل و  .«آهنا از سوی بندگان استباشد و ُسب خلقت خداوند می

دهد. و ُسب عبارت است از فعلی ُند و خلقت را به خداوند نسبت میُسب اثبات می

ا َما »فرماید: گردد. چنانكه خداوند متعال می)عملی( ُه نفع و رضر آن به فاعلش باز می ََلَ

تََسَبْت  ُْ َسَبْت َوَعَلْیَها َما ا  آنچه و او سود به آورده بدست( خوبی از) آنچه( »286ه: )بقر «َُ

 .2«اوست زیان به آورده دست به( بدی از)

؛ منظور از وعد و وعید روی اهل سنت در وعده و وعیدنوع سوم: میانه

 ؛باشدرسانجام بنده در آخرت نزد خداوند متعال می

مومنش از فضل و  خداوند متعال برای بندگانُه  هایینعمتوعده: عبارت است از 

 ُرم خود در هبشت جاویدان آماده ُرده است.

هتیه های آن ُه خداوند متعال برای ُسانی وعید: عبارت است از عذاب آتش و سختی

 ُنند.ُه از اوامر و نواهی او رسُشی می دیده

جاودانه در ، گویند: ُسی ُه مرتكب گناه ُبريه شده و بدون توبه از آن بمريدوعیدیه می

شود و مستحق گویند: وارد دوزخ نمیماند. اما مرجئه در مورد چننی شخصی میش میآت
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. و به طور یستو سزاوار دوزخ هم نیست. مرجئه قائل به عذاب هیچیک از فاسقان امت ن

 ُند. ُلی هرگونه وعید و ُیفری را در مورد آهنا تكذیب می

رجئه( جایگاه وسط و میانه را اهل سنت و مجاعت در میان وعیدیه )خوارج( و وعدیه )م

 داراست. 

ُسی ُه مرتكب گناه ُبريه شده و در حالی مرده ُه »گویند: اهل سنت در این زمینه می

باشد اما نه برای مهیشه و به صورت جاودانه؛ از آن توبه نكرده است مستحق آتش دوزخ می

ُر َأن»فرماید:چرا ُه خداوند متعال می ُر َما ُدوَن َذلرَك ملرَن َیَشاُء  إرنَّ اهللَّ الَ َیْغفر َك برهر َوَیْغفر ُیرْشَ

ى إرْثاًم َعظریاًم   اْفرَتَ
ْك براهللّر َفَقدر  را خود به رشك( هرگز) خداوند گامنبی»( 48)نسا: « َوَمن ُیرْشر

 خدا برای ُه و هر. بخشدمی بخواهد خود ُه هرُس از راآن جز گناهان ولی بخشد،نمی

 «.است شده مرتكب را بزرگی گناه گردد، قائل رشیكی

گردد. و دلیل دیگر ی اَلی باز میبنابراین رسانجام چننی شخصی به مشیت و اراده

شفاعت » 1:«شفاعتی الهل الكبائر من امتی»باشد ُه فرمودند: می  حدیث رسول خدا

-دنیا رفته . )و بدون توبه از«اندباشد ُه مرتكب گناه ُبريه شدهمن برای ُسانی از امتم می

 .اند(

ُسانی مرتكب  اما داللت این حدیث از این جهت است ُه: از امت رسول خدا 

مستحق عذاب خواهند بود، اما با ارتكاب ُبريه  بر این اساسشوند و گناهان ُبريه می

 ُند.در مورد آهنا شفاعت می شوند و بر این اساس است ُه رسول خدا ُافر نمی

                                                           

را صحیح آن 3714آلبانی در صحیح اجلامع:  ؛ و4114؛ ابو داود: 12745مسند امحد:  - 1

 دانسته است.
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روی و وسطیت اهل سنت در حقیقت اسامی اسالم و نوع چهارم: میانه

 ایمان و دین 

باشد. با این توضیح ُه اسمی ُه در این بخش در باب اسامی اسالم و ایامن و دین می

نامیم یا ُافر؟ و این ُنیم، چیست؟ آیا او را مومن میدنیا بر مرتكب گناه ُبريه اطالق می

 ن وعد و وعید است.باشد ُه مهاوی در آخرت میغري از احكام 

اسامی اسالم و ایامن و دین، حدود رشعی هستند ُه شارع احكامش را در دنیا و آخرت 

ُه شارع  ،تنظیم ُرده است. چرا ُه الفاظی هستند دارای مدلوالت رشعی بر مبنای آهنا

 میان آهنا و احكام رشعی از حیث نفی و اثبات ارتباط برقرار ُرده است.

 معتزله(: )خوارج و  اهل وعید

گویند: ُسی ُه مرتكب گناه ُبريه شود از مسامی ایامن خارج شده است اما معتزله می

قرار دارد. )نه مومن است  «منزلة بنی منزلتنی»وارد ُفر نشده است بلكه در جایگاهی به نام 

 نه ُافر( 

منزلة بنی »و خوارج گفتند: چننی شخصی ُافر است و در دین جایگاهی با عنوان 

ُفونَ »وجود ندارد.  «لتنیمنز الَُل َفَأنَّى ُترْصَ قِّ إرالَّ الضَّ  از بعد پس»( 32)یونس: « َفاَمَذا َبْعَد احْلَ

بنابراین «. !«شوید؟می گردانروی چگونه گمراهی؟ پس جز است چیزی چه حق،

شود. و ُافر بوده و خون و مالش ی ایامن خارج شده و وارد ُفر میمرتكب ُبريه از دایره

  ؛حالل است

-ُنند و بر علیه حاُامن خروج میبا چننی اعتقاد و باوری است ُه مردم را تكفري می

ُه ایامن امری ُلی با این توضیح باشد ایامن نزد آهنا می فهم ُنند. و این یكی از ثمرات

 رود.پذیر نیست، بنابراین چون بخشی از آن از بنی رود، متام آن از بنی میاست و جتزیه
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اهل وعده )مرجئه( گفتند: ُسی ُه مرتكب گناه ُبريه شده است، مومن ُامل  اما

و رشاب نوشیده و دچار قتل و شده باشد دزدی و زنا مرتكب باشد. هرچند االیامن می

گوییم: تو مومنی ُامل االیامن هستی. مانند ُسی ُه راهزنی شود. به چننی شخصی می

تو و او در ایامن یكسان  ُند.ز حمرمات دوری میدهد و اواجبات و مستحبات را انجام می

  1.هستید. و ایامن شام مانند ایامن پیامربان است. اما اعامل صالح جزو دین نیست

بنابراین اینان )اهل وعد( و آنان )اهل وعید( در اسم گذاشتن و حكم نمودن در مورد 

آنان نزد ی فهم ایامن یجهی مقابل و متضاد هم قرار دارند. و این نتدر نقطه ،چننی شخصی

باشد. چنانكه برخی از آنان )چون جهمیه و مرجئه( بر این باورند ُه ایامن تنها معرفت و می

برخی از آهنا )فقهای مرجئه( و شود. شناخت است و بس؛ و ایامن نزد آهنا ُم و زیاد نمی

خصی نه ُافر است و چننی ش» گویند:دانند. اما معتزله میعمل را از مسامی ایامن خارج می

 « دهند.نه مومن؛ و او را در جایگاه منرلة بنی منزلتنی قرار می

 گویند: وی ُافر است. می 2روریهحو 

روریه ُه چننی شخصی را مومن حمرجئه از جهتی و بنی معتزله و  اهل سنت در بنی

گویند: ُسی ُه مرتكب نامند، از جهت دیگر، جایگاه میانه و وسط را داراست و مینمی

                                                           

 1/278جمموعة الرسائل الكربی:  - 1

ای به نام حروراء سكونت داشتند. معتقد ُه در منطقه ای از خوارج استروریه: فرقهح - 2

هایی را ُه در مدت عادت ماهیانه نخوانده است، به جای بودند ُه زن باید قضای نامز

 جستندعنهام برائت و بیزاری میاهللُردند. و از عثامن و علی رضمی آورد. و امت را تكفري

 تند.دانسمی را حالل شانو اموال و ناموس دشمنان



 350  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

ال یزنی الزانی حنی یزنی و هو »گناه ُبريه شود مومن ناقص االیامن است. و این حدیث 

اند. با این را بر این دیدگاه محل ُرده« زناُار در هنگام زنا ُردن مومن نیست«: »مومن

ُه  و این بدان سبب است باشد.توضیح ُه زناُار به هنگام زنا مومن ُامل االیامن نمی

-خداوند متعال بر مرتكب ُبريه، صفت ایامن را اطالق ُرده است. خداوند متعال می

نرنَی اْقَتَتُلوا َفَأْصلرُحوا َبْینَُهاَم »فرماید:  َن امْلُْؤمر در این آیه خداوند متعال برادری  1«َوإرن َطائرَفَتانر مر

ُند با اینكه ( اثبات میمرتكب گناه ُبريه شدندبا هم ایامنی را بنی دو گروه )ُه با جنگ 

صوص نو این  .«جنگیدن با مومن ُفر است» :«قتال املومن ُفر»فرمودند:  رسول خدا 

ای از ُه برای شخصی ُه با برادر مسلامنش وارد جنگ شده، هبره هستندبیانگر این مطلب 

ور از ُفر در . و منظخواهد بودباشد. بنابراین مومنی ناقص االیامن ای از ُفر میایامن و هبره

باشد. و برخی از سلف صالح این ُالم اَلی را می «ُفر دون ُفر»اینجا، ُفر اصغر یا 

-یا رشک اصغر می «رشک دون رشک»اند ُه منظور از رشک در این آیه، چننی تفسري ُرده

ونَ َو ما »باشد.  ُُ َثُرُهْم براهللَّر إرالَّ َو ُهْم ُمرْشر ُْ ُن َأ  اهلل به هاآن بیشرت و» (106 )یوسف:« ُیْؤمر

شود. چرا ُه ایامن با رشک اُرب مجع نمی «.اندمرشک( نوعی به) اینكه مگر آورندنمی ایامن

مجع ُه یكی از اصول اهل سنت و مجاعت این است ُه ایامن با رشک و ُفر اصغر حالی)در

ایامن باشد و ( یا اینكه وی با ایامنی ُه دارد، مومن و با ارتكاب ُبريه، فاسق می.شودمی

با یكدیگر  ،یابد و مردم در ایامنافزایش و ُاهش میباشد و های خمتلفی میدارای شعبه

 باشند. متفاوت و نسبت به هم در درجات و مراتب خمتلفی می

                                                           
1
 صلح آنان میان در پرداختند، جنگ به هم با مؤمنان از گروه دو گاههر»( 9)حجرات:  - 

 «.سازید برقرار

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=12&AID=106
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را به مهراه دارند و سلامنان فاسق بخشی از ایامن و اصل آنم»گوید: اهلل میابن تیمیه رمحه

  1 .«واجب ُه به خاطر آن مستوجب هبشت باشند مهراه آنان نیست متام ایامنر 

  نوع پنجم: دیدگاه اهل سنت در مورد اصحاب رسول اهلل

 باشد:این موضوع شامل نكات ذیل می

با ایشان  حال ایامن به رسول خدا  ـ تعریف صحابه: عبارت است از هرُس ُه در1

 مالقات نموده و بر اسالم مرده است. 

اُء َعَِل »فرماید: فضل صحابه: خداوند متعال می -2 دَّ د  َرُسوُل اهللَّر َو الَّذیَن َمَعُه َأشر حُمَمَّ

ارر رُ  ْضوانًا سیامُهْم فاْلُكفَّ َن اهللَّر َو رر دًا َیْبتَُغوَن َفْضاًل مر عًا ُسجَّ َُّ ْم   مَحاُء َبْینَُهْم َتراُهْم ُر هر ُوُجوهر

َزْرع  َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه فَ  َُ ْنجیلر  ُجودر ذلرَک َمثَُلُهْم فر التَّْوراةر َو َمَثُلُهْم فر اْْلر ْن َأَثرر السُّ
اْسَتْغَلَظ مر

اتر   َعِل  اْسَتويفَ  احلر ُلوا الصَّ
اَر َوَعَد اهللَُّ الَّذیَن آَمنُوا َو َعمر رُم الُْكفَّ اَع لرَیغیَظ هبر رَّ ُب الزُّ ُسوقرهر ُیْعجر

َرًة َو َأْجرًا َعظیامً  نُْهْم َمْغفر  در هستند او با ُه و ُسانی است خدا فرستاده حممد»( 29)فتح: « مر

 حال در را ایشان. و دلسوزند مهربان یكدیگر به نسبتو  و رسسخت تند ُافران برابر

. طلبندمی را او و رضای جویندمی را خدای فضل مهواره آنان. بینیمی و سجود رُوع

 تورات در آنان توصیف این،. است نامیان شانهایپیشانی در سجده اثر بر ایشان نشانه

 هایجوانه ُه هستند ُشتزاری مهانند ُه است چننی انجیل در ایشان توصیف و اما است.

 خویش های ساقه و بر نموده و سخت داده نريو را و آهنا زده بريون را خود( هایخوشه)

-گونه مهنی نیز مؤمنان. )آوردمی شگفت به را برزگران ُه ایبگونه باشد، ایستاده راست

و  یابندمی پرورش هاو جوانه زنندمی جوانه و مهواره ایستندبازنمی حرُت از آنی. اند

                                                           

 ( 1/278جمموع الرسائل الكربی:  - 1

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=48&AID=29
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=48&AID=29
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=48&AID=29
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=48&AID=29
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=48&AID=29
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=48&AID=29
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=48&AID=29


 352  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

 را و قدرت و قّوت پیرشفت این. آورندمی بشگفت را برشیت و باغبانانر  شوندمی بارور

 از ُسانی به خداوند. ُند خشمگنی آنان سبب به را ُافران تا( ُندمی مؤمنان نصیب خدا

 «.دهدمی وعده را بزرگی پاداش و آمرزش بكنند شایسته و ُارهای بیاورند ایامن ُه ایشان

َبُعوُهْم برإرْحسان  »فرماید: و می ریَن َو اأْلَْنصارر َو الَّذیَن اتَّ َن امْلُهاجر ُلوَن مر ابرُقوَن اأْلَوَّ َو السَّ

ْم َج  َ اهللَُّ َعنُْهْم َو َرُضوا َعنُْه َو َأَعدَّ ََلُ
َتَها اأْلهَْناُر خالردیَن فیها َأَبدًا ذلرَک اْلَفْوُز َرِضر ري حَتْ  جَتْ

نَّات 

 از نیكی به ُهُسانی و انصار و مهاجرین از نخستنی پیشگامان و»( 100)توبه: « اْلَعظیمُ 

 برای و شدند. خشنود او از( نیز) هاآن و گشت خشنود هاآن از اهلل ُردند، پريوی هاآن

 است، جاری آن( درختان) زیر از هنرها ُه است ُرده آماده( هبشت از) هاییباغ هاآن

 «.است بزرگ ُامیابی این ماند، خواهند آن در جاودانه

، َذَهًبا َما َبَلَغ »فرمودند:  رسول خدا ثَْل ُأُحد  ْم َأْنَفَق مر ُُ ، َفَلْو َأنَّ َأَحَد الَ َتُسبُّوا َأْصَحابر

ْم، َوالَ  هر یَفهُ ُمدَّ َأَحدر هریک از شام اگر به  زیرااصحاب و یارانم را دشنام ندهید. » 1:«َنصر

پری دو ُف دست( یا نصف  ی یک مد )به اندازهی ُوه احد طال انفاق ُند، به اندازهاندازه

  .«خواهد بودآن ُه آهنا در راه خدا داده باشند، ن

هیچ عداوت و دشمنی با  ی  آهنا را دوست داریم ودیدگاه ما در مورد صحابه: مهه -3

آهنا نداریم. و با هرُس ُه با آهنا رس جنگ و دشمنی داشته باشد و از آهنا به بدی یاد ُند و 

داریم. چرا ُه دوست داشتن صحابه دین و  یجز خري و خوبی در مورد آهنا بگوید، دشمن

و از آهنا  باشد.ایامن و احسان است. و دشمنی و عداوت با آهنا ُفر و نفاق و طغیان می

  های ماقلبدر خواهیم ُه ُنیم و از خداوند متعال میراضی بوده و برای ایشان دعا می

                                                           

 2540؛ مسلم: 3470بخاری:  - 1
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 نسبت به آهنا ُینه و دشمنی قرار ندهد.

دیدگاه ما در مورد مشاجرات میان صحابه: بر ما واجب است ُه در مورد  -4

ذُر اصحابی  اذا»فرمودند:  مشاجرات میان صحابه سكوت ُنیم چنانكه رسول خدا 

  .«چون سخن از اصحاب من به میان آمد، دست نگه دارید» 1:«فامكسوا

 ُند:جویی میحكم ُسی ُه به صحابه دشنام داده و از آهنا عیب -5

گريی و مهراه ُردن آن با ُفر: چنانكه بر این باور باشد آهنا الف( دشنام دادن و خرده

مرتد یا فاسق شدند. ُسی ُه چننی اعتقاد و باوری در مورد صحابه   پس از رسول خدا

داشته باشد، تردیدی در ُفر وی نیست و نیز تردیدی در ُفر ُسی ُه در تكفري چننی 

باشد.چرا ُه پريوان مذاهب چهارگانه بر ُفر ُسی ُه صحابه را شخصی توقف ُند، نمی

 ند.اتكفري ُند یا به آهنا دشنام دهد، امجاع ُرده

عنهام( را دشنام دهد و آهنا را اهللهرُس شیخنی )ابوبكر و عمر رضی»گوید: حنفیه می

-اهلللعنت ُند، ُافر شده است. و مهچننی ُسی ُه عثامن و طلحه و زبري و عائشه رضی

  2.«باشدعنهم را تكفري ُند، ُافر می

  3.«شودد، ُشته میاگر ُسی بگوید: صحابه بر گمراهی و ُفر بودن» گویند:مالكیه می

شود ُه قائل به دیدگاهی باشد ُه قاطعانه به تكفري ُسی حكم می»گوید: شافعیه می

                                                           

؛ عبدالرزاق فی االمالی؛ و 1/343؛ ابن عدی فی الكامل: 2/282الكبري:  درطربانی  - 1

 34را صحیح دانسته است. نگا: الصحیحة: آن 45آلبانی در صحیح اجلامع: 

 4/264الفتاوی اَلندیة:  - 2

 2/308الشفاء:  - 3



 354  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

  1«.گمراهی امت یا تكفري صحابه را به دنبال داشته باشد

  هرُس بر این اعتقاد و باور باشد ُه صحابه پس از رسول اهلل»گوید: حنابله می

  2.«مرتد یا فاسق شدند، در ُفر وی تردیدی نیست

هرُس یكی از اصحاب رسول اهلل چون ابوبكر و عمر و » گوید:اهلل میامام مالک رمحه

عثامن و معاویه یا عمروبن عاص را دشنام دهد، اگر بگوید: آهنا بر گمراهی و ُفر بودند، 

-بت به هم باشد، به شدت تنبیه میشود. اما اگر دشنام وی از قبیل دشنام مردم نسُشته می

 3.«شود

، شان خدشه وارد نسازدب( ُسی ُه به صحابه چنان دشنام دهد ُه در عدالت و دین

یا عدم زهد را به الزم علم عدم چنانكه برخی از آهنا را بخیل یا ترسو توصیف ُند یا اینكه 

رد این عمل به ُفر باشد و به جمب و تعزیر مییادتچننی شخصی مستحق  ؛آهنا نسبت دهد

یا یكی از  هرُس اصحاب رسول اهلل »گوید: اهلل میشود. امام امحد رمحهوی حكم نمی

های آنان آهنا را دشنام دهد، مبتدع و رافضی است. برای هیچكس جایز نیست از بدی

چیزی را ذُر ُند و در مورد یكی از آهنا دهان به عیبجویی باز ُند. هرُس چننی ُند بر 

اه واجب است او را ادب ُند و وی را به سزای عملش برساند و برای او جایز نیست پادش

اگر توبه ُرد، از او  ،بلكه او را تنبیه ُند سپس از او بخواهد توبه ُند ،ُه وی را ببخشد

بپذیرد و اگر توبه نكرد، ُیفر وی را از رس گريد و در مهان جلسه او را شالق بزند تا اینكه از 
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  1.«وبه ُرده و بازگرددعمل خود ت

نزد امام امحد تفاوت است میان لعنتی ُه  ؛شامرندُنند و قبیح میج( ُسانی ُه لعنت می

 از روی خشم و غضب باشد و لعنتی ُه از روی اعتقاد باشد.

در جایگاه میانه و  ،و خوارج 2خالصه مطلب: اهل سنت در میان روافض و نواصب

دوست داشتن خاندان پیامرب و عداوت و دشمنی با باشد. چنانچه روافض در وسط می

را چنان مقام و منزلتی بخشیدند ُه برای آهنا  صحابه غلو ُردند. اهل بیت رسول خدا 

ُنند. اما نواصب عصمت و علم غیب قائل شدند و در نتیجه از آهنا طلب ُمک و یاری می

را دشنام دادند، بلكه آهنا را برخاسته و آنان  و خوارج به دشمنی با اهل بیت رسول خدا 

 شان را حالل شمردند.نتكفري نموده و خو

اما اهل سنت متام صحابه را دوست دارند و بدون افراط و تفریط هریک از صحابه را در 

ی طحاوی دهند. و چنانكه شارح عقیدهجایگاه و منزلتی ُه مستحق آن است، قرار می

                                                           

، السنة فی 1357اهلل؛ چاپ ؛ شیخ حامد الفقی رمحه50-1/49: شذرات البالئنی - 1

 مرص.

نواصب و ناصبیه و اهل نصب ُسانی هستند ُه صحابه را دوست دارند و در برابر اهل  - 2

امور سیاسی  به دلیلپردازند.و آنان میبیت پیامرب به دشمنی و اذیت و آزار و عیبجویی 

اثری از آنان  اما هم اُنونا در ابتدای این امت بودند ُردند. آهنمعروفی آهنا را لعنت می

، این لقب حضور دارندهای خمتلف نون در رسزمنیهلل. اما روافضی ُه اُنیست. احلمد

؛ رشح العقیدة 1/947 :العروس: تاج نگا ُنند.را بر اهل سنت اطالق می« نواصب»

  1/344الواسطیة، حممد خلیل هراس: 
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را دوست داریم و در دوست داشتن برخی از  اصحاب رسول اهلل »گوید: اهلل میرمحه

جوییم و با هیچیک از آهنا ُنیم و از هیچیک از آهنا بیزاری و برائت نمیآهنا افراط نمی

ُنیم. دوست داشتن آهنا دین و ایامن و احسان دشمنی نداریم و جز به خوبی از آهنا یاد نمی

 1 .«است و دشمنی و عداوت با آهنا ُفر و نفاق و طغیان

 روی و وسطیت اهل سنت در باب منقول و معقولنوع ششم: میانه

اهل سنت در بنی معتزله و اشعریه جایگاه میانه و وسط را دارد. چنانكه: معتزله و 

عقل غلو ُرده و عقل را مقدم بر نقل )ُتاب و  مورداند در متكلامنی ُه از آهنا پريوی ُرده

 ؛رودن میآو داللت نقل را خرب حمض دانستند ُه احتامل صدق و ُذب  سنت( دانستند

با این و بنابراین نقل قطعیت ندارد برعكس معقول ُه نزد آهنا قطعیت دارد. و اینگونه 

ُند، انكار دیدگاه عقایدی را ُه در ُتاب و سنت آمده و امجاع سلف بر آهنا داللت می

و اسام  ؛آن؛ شفاعت و امور اعتقادی از این قبیل نمودند. عقایدی چون: عذاب قرب و نعمت

 و صفات اَلی را نفی ُردند.

هایی را ُه ها و علتاما اشعریه در نقل غلو و افراط ُردند. از این جهت ُه حكمت

و گفتند: خداوند  هخداوند متعال مناط احكام و رشایع دینش قرار داده، به ُلی نفی نمود

در بنی معتزله و اشعریه،  ؛ُند نه از باب علت و حكمتو هنی میامر  ،ی ارادهتنها به واسطه

اهل سنت و مجاعت راه میانه و وسط را در پیش دارند چنانكه از نقل جز آنچه سند و داللت 

پذیرند و در امور عقلی جز آنچه به درستی مطرح شده باشد و با نمی ،آن صحیح است

 پذیرند.باشد، نمی ُتاب و سنت و امجاع سلف امت خمالفت نداشته

                                                           

 467اهلل: عالمه ابن ابی العز احلنفی رمحه الطعاویة، ةرشح العقید - 1
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در این زمینه )معقول و منقول( دو گروه از مردم »اهلل گوید: شیخ االسالم ابن تیمیه رمحه

 اند: دچار اشتباه شده

ای ُه افراط ُردند. چنانكه در معقوالت راه غلو در پیش گرفتند حتی آنچه را عده -1

بر حس و نصوص پیامرب را جزء معقوالت نیست، بخشی از آن به حساب آوردند. و آن

 مقدم نمودند.

ای ُه از معقوالت به طور ُلی روی گرداندند چنانكه معقوالت ِصیح را عده -2

ظنی را بر آهنا ترجیح دادند. مهچننی مردم در سمعیات و  یانكار نموده و امور سمعی و حس

 باشند.می مهچننی در حسیات پنهان و آشكار به دو دسته و باشند.نقلیات به دو دسته می

را ای نیست ُه بخشی از آن بخش دیگر از آنگونهاما واجب است بدانیم ُه حق به

ُنند. برخالف باطل ُه ن یكدیگر را تصدیق میآهای خمتلف نقض ُند و بلكه بخش

ن با هم خمالف و متناقض است. چنانكه خداوند متعال در مورد ُسانی ُه با آهای بخش

بُکر »فرماید: استند میپیامربان به خمالفت برخ  احْلُ
امءر ذاتر ی َقْول خُمَْتلرف  *السَّ ُكْم َلفر * إرنَّ

باشد ُه( آنچه با معقول ِصیح دانسته شد، )این یک قاعده ُلی می 1«ُیْؤَفُک َعنُْه َمْن ُأفرَک 

هرگز با خرب صحیح و حس صحیح خمالف نیست و مهچننی آنچه با سمع صحیح )نقل 

صحیح( دانسته شده، هرگز با عقل و حس خمالف نیست. و مهچننی آنچه با حس صحیح 

                                                           
1

 شام گامنبی(. زیباست ستارگان و) هاراه دارای ُه آسامن به قسم»( 9-7)ذاریات: - 

 نگه دور( نیكی و خري از اَلی علم در) ُهُسی. هستید گوناگون و خمتلف گفتار در( ُفار)

 «.شودمی داشته نگه دور( قرآن)=  آن( به آوردن ایامن) از است شده داشته
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  1ُند.را نقض نمیدانسته شده، خرب و عقل آن

لوم جدید و سودمند خمالف نیست و از آن منع ه قواعد عمومی رشیعت با ُسب عكچنان

این مطلب  .گريدُند بلكه یكی از سه مرتبه واجب یا مستحب یا مباح بدان تعلق مینمی

 رفته است. گمورد بررسی قرار هستند بیانگر قواعد فقهی ُه  ییهادرُتاب

 مطلب دوم: غلو در عبادات 

 .استباشد ُه مصداق آن غلو در عبادات عملی می جزئیر  نوع دوم از انواع غلو، غلور 

-منظور از جزئی بودن عبارت است از آنچه مربوط به جزئیات رشیعت اسالمی می

شود و تنها اموری را باشد. منظور از عملی، اموری است ُه مربوط به عمل انسان می

مل شود ُه مربوط به فعل انسان است. و قول زبانی و عمل اعضا و جوارح را شاشامل می

ای فاسد نیست اما در اینجا، عملی جمرد است ُه نتیجه عقیده «عملی»شود. و منظور از می

باشد. در اینصورت غلو از نظر اعتقادی می ،ای فاسد باشداگر عملی باشد ُه نتیجه عقیده

 شود:تر میمثال مساله روشنیک با ذُر 

غلو ُننده و غالی شمرده گذراند، از نظر عمل ُسی ُه متام شب را به عبادت می -1

 شود. می

مساجد آهنا  ُند ُهدوری می مساجد مسلامناناز اما ُسی ُه با این اعتقاد و باور  -2

  2، مرتكب غلو ُلی اعتقادی شده است.درضار هستن

 باشد. رسول خدا براستی مبنای دین اسالم آسانی و رفع مشقت و سختی می

                                                           

 3/133اجلواب الصحیح:  - 1
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ْ »فرمودند:  نَّ اهللَ مَل
اإر ً اًم ُمیرَسِّ گري خداوند مرا سخت» 1:«َیبَْعْثنري ُمَعنًِّتا، َولَكرْن َبَعَثنري ُمَعلِّ

  .«گري فرستاده استنفرستاده است. بلكه مرا معلمی آسان

 هایی از غلو در عبادات:نمونه

ترین و رسول خدا ُوتاه»گوید: می انس بن مالک در توصیف نامز رسول خدا  -1

ُرد اصحاب و یارانش را امر می و رسول خدا  2«نامز را در میان مردم داشت.ترین ُامل

ی بقره را آغاز سوره ،تا نامز را ُوتاه و سبک بخوانند. شبی معاذ بن جبل در امامت قومش

 .ُرد. پس مردی ُه در این نامز رشُت داشت، سالم داد و به تنهایی نامز خواند و بازگشت

نافق شدی؟ گفت: سوگند به خدا، نه؛ باید نزد رسول خدا بیایی یا گفتند: فالنی، م ویبه 

 ُنم. پس نزد رسول خدا رفته و گفت:اینكه او را از این مساله آگاه می

ُنیم و ُشیم، در روز ُار میم ُه با شرت از چاه آب مییای رسول خدا، ما ُسانی هست

-قرائت میی بقره را و در نامز سوره خواند سپس نزد ما آمدهرا می ءمعاذ مهراه شام نامز عشا

یا معاذ، افتان انت؟! اقرأ بكذا و اقرأ »رو به معاذ ُرده و فرمود:  . رسول خدا ُند

 .«ها را در نامز بخوانشوی، این و آن سورهای معاذ، سبب فتنه می«: بكذا

و در « افتان انت؟!»سه مرتبه فرمودند:  در روایت بخاری آمده است ُه رسول خدا 

َحی، »فرمودند:  روایتی آمده است ُه رسول خدا  ْمسر َوُضَحاَها، َوالضُّ ْيِل اْقَرْأ: َوالشَّ َواللَّ
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َك اأْلَْعَل ، إرَذا َیْغَشى َحیهای سوره» 1:«َسبِّحر اْسَم َربِّ ْمسر َوُضَحاَها، َوالضُّ ْیلر إرَذا َوالشَّ ، َواللَّ

  «.را بخوان اْسَم َربَِّك اأْلَْعَل  َیْغَشى، َسبِّحر 

گوید: مردی گفت: ای رسول خدا، من در نامز صبح عبداهلل بن مسعود انصاری می -2

خواند. پس رسول خدا چنان ناراحت شد ُنم چرا ُه فالنی نامز را طوالنی میرشُت نمی

نُْكْم » دند:ُه تا آن روز چننی ناراحتی از ایشان ندیدم. سپس فرمو َا النَّاُس، إرنَّ مر َیا َأُّيُّ

عریَف َوالَكبررَي َوَذا احَلاَجةر  ْز، َفإرنَّ َخْلَفُه الضَّ یَن، َفَمْن َأمَّ النَّاَس َفْلَیتََجوَّ رر ای مردم برخی » 2:«ُمنَفِّ

امامت نامز مردم را به عهده گرفت، باید  یک از شام ُهُنند. پس هراز شام نفرت اجیاد می

اه و سبک بخواند. چرا ُه پشت رس وی افراد ضعیف و پريمرد و نیازمند و ناتوان وجود ُوت

 .« دارند

میان   رسول خدا»گوید: میعون بن ابی جحیفه از پدرش روایت است ُه  از -3

 ام درداءسلامن و ابو درداء پیامن برادری اجیاد نمود. روزی سلامن ابودرداء را مالقات ُرد و 

ای؟ گفت: برادرت ابودرداء پوش و ژولیدهپوش یافت. پرسید: چرا ژندهژنده را ژولیده و

آورد. سلامن  ابودرداغذایی درست ُرد و برای  سلامنبه زندگی دنیا نیازی ندارد. سپس 

گفت: غذا بخور. ابودرداء گفت: من روزه هستم. سلامن گفت: تا تو نخوری من نیز 

نخواهم خورد. رسانجام سلامن غذا خورد. چون شب شد و هنگام خواب فرا رسید، 

ابودرداء برخاست تا عبادت ُند. سلامن گفت: بخواب. ابودرداء ُمی خوابید و دوباره 
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امن گفت: بخواب؛ وقتی شب به آخر رسید، سلامن به ابودرداء برخاست تا عبادت ُند. سل

سلامن به ابودرداء گفت:  سپسگفت: اُنون بلند شو؛ آنگاه هر دو نامز شب خواندند. 

پروردگارت بر تو حقی دارد. حق هر صاحب حقی را ادا ُن. سپس ابودرداء نزد رسول 

سلامن راست » :«صدق سلامن»فرمودند:  خدا آمد و ماجرا را تعریف ُرد. رسول خدا 

  1.«گفته است

باشد. و این ی از مستحبات میهناین حدیث بیانگر جواز »گوید: حافظ بن حجر می

زمانی است ُه این مستحبات منجر به خستگی و ماللت و ضایع شدن حقوق واجب یا 

 2.«ُه انجام آن ترجیح داردشود  مستحبی

سه نفر به خانه مهرسان رسول خدا »ید: گوو از انس بن مالک روایت است ُه می -4

پرسیدند. هنگامی ُه از ُیفیت آن مطلع شدند، گویا  و از شیوه عبادت رسول اهلل  هآمد

عبادت رسول خدا را اندک پنداشتند و با خود گفتند: ما ُجا و رسول خدا ُجا؟ خداوند 

م شب را برای مهیشه گناهان اول و آخرش را بخشیده است. آنگاه یكی از آنان گفت: من متا

خورم. را هم نمیگريم و یک روز آنخوانم. دیگری گفت: من متام عمر، روزه مینامز می

نزد آنان   ُنم. رسول اهللو هرگز ازدواج نمی نموده دوریسومی گفت: من از زنان 

َذا، َأَما َواهللَّر إرنِّ »رفت و فرمود:  َُ َذا َو َُ یَن ُقْلتُْم 
ْم َلُه، َلكرنِّي َأُصوُم َأْنُتُم الَّذر ُُ ْم هللرَّر َوَأْتَقا ُُ أَلَْخَشا

نِّي َب َعْن ُسنَّتري َفَلیَْس مر ُج النَِّساَء، َفَمْن َرغر ُر، َوُأَصِلِّ َوَأْرُقُد، َوَأَتَزوَّ
شام ُسانی » :«َوُأْفطر

سم و تراید؟ سوگند به خدا ُه من از مهه شام بیشرت از خدا میهستید ُه چننی و چنان گفته
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خوانم و خورم. هم نامز میگريم و هم میبیشرت از شام تقوا دارم. در عنی حال هم روزه می

پس هرُس از سنت من روی گرداند، از من  ؛ُنمخوابم و با زنان نیز ازدواج میهم می

  1 .«نیست

 مطلب سوم: غلو در معامالت

اگر وسیله باشد. مانند غلو در معامالت عبارت است از تشدد در حتریم هر چیزی؛ حتی 

 ؛حتریم رفاه طلبی در خوراک یا ُار

قِّ َو ال َتتَّبرُعوا   ُقْل یا َأْهَل اْلكرتابر ال َتْغُلوا ف»فرماید: خداوند متعال می ُكْم َغرْيَ احْلَ
ر دین

بیلر َأْهواَء َقْوم    السَّ
ثريًا َو َضلُّوا َعْن َسواءر َُ ْن َقْبُل َو َأَضلُّوا   ای: بگو»( 77)مائده: « َقْد َضلُّوا مر

 از ُه گروهی هایهوس از و نكنید( روی زیاده و) غلو ناحق به خود دین در! ُتاب اهل

 «. نكنید پريوی گشتند، منحرف راست راه از و ُردند گمراه را بسیاری و شدند گمراه پیش

در مورد مشاهبت با اهل ُتاب هشدار دادند. مردی از رسول خدا  رسول خدا 

نداریم؟ پس  یای هستند ُه با خوردن آهنا احساس خوبگونهپرسید: برخی از غذاها به

ء  َضاَرْعَت فریهر »در پاسخ وی فرمودند:  رسول خدا  َك ََشْ اَل َیتََخلََّجنَّ فر َصْدرر

یَّ 
انر نباید خوردن چننی غذاهایی در دلت چیزی شبیه نرصانیت )حتریف شده( وارد : »«ةَ النَّرْصَ

معنای این روایت آن است ُه: در خوردن چننی غذایی سختی و ناپسندی به خود  2.«ُند
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چرا ُه تو بر دین حنیف و آسانی هستی. و اگر در چننی مواردی تردید ُنی و بر  ،راه مده

  1« های رهبانیت مهسو و مشابه خواهی بود.با اندیشه خود سخت بگريی، در این مورد

گردد و این به دو اما غالبا این تشدد و سخت گريی منجر به دست ُشیدن از عمل می

 باشد: صورت می

آن ناتوانی ُه گاهی در نصوص رشعی از آن به نفرت  به دنبالالف( خستگی و ماللت و 

و... تعبري شده است. و نصوصی ُه ذُر خواهد از عبادت یا خسته و ملول شدن یا ناتوانی 

 ُند: شد به این معنا اشاره می

وارد شد ُه زنی  ایشاندر حالی به خانه  از عائشه روایت است ُه رسول خدا  -1

ام املومننی گفت: « ُیست؟ او» :«من هذه؟» فرمود: املومننی بود. رسول خدا  نزد ام

َمْه، َعَلْیُكْم براَم ُتطریُقوَن، » فرمودند: رسول خدا « گوید.در مورد نامزش سخن می فالنی؛»

ُبهُ « َفَواهللَّر الَ َیَملُّ اهللَُّ َحتَّى مَتَلُّوا ینر إرَلْیهر َماَداَم َعَلْیهر َصاحر اَن َأَحبَّ الدِّ َُ دست نگه دارید؛ » :«َو

، اهلل )از دادن بر شام واجب است ُه به اندازه توانایی خود عمل ُنید. به خدا سوگند

شوید. و هبرتین عمل شود اما شام )از انجام طاعت و بندگی( خسته میپاداش( خسته نمی

  2.«نزد خداوند عملی است ُه صاحبش بر انجام آن مداومت ُند

 اان هذا الدین متنی فاغلو»فرمودند:  گوید: رسول خدا و ام املومننی عائشه می -2 

  .«ر است پس به آرامی و نرمی در آن نفوذ ُنیداین دین استوا» 3:«فیه برفق
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 ( وقوع نقص:ب

آن چنانكه انسان با انجام  ،چون عملی منجر به نقص و خلل در جسم و روان عامل شود

را از لوازم حیات او خود را مورد آزار و اذیت قرار دهد یا اینكه  دیانت  و تعبداز باب 

 باشد.و به مشقت انداختن نفس میبازدارد، درحقیقت چننی رفتاری سخت گرفتن 

و از شیوه عبادت  هگوید: سه نفر به خانه مهرسان رسول خدا آمدانس بن مالک می

پرسیدند. هنگامی ُه از ُیفیت آن مطلع شدند، گویا عبادت رسول خدا را   رسول اهلل

رش اندک پنداشتند و با خود گفتند: ما ُجا و رسول خدا ُجا؟ خداوند گناهان اول و آخ

خوانم. را بخشیده است. آنگاه یكی از آنان گفت: من متام شب را برای مهیشه نامز می

خورم. سومی گفت: من را هم نمیگريم و یک روز آندیگری گفت: من متام عمر، روزه می

َأْنُتُم »نزد آنان رفت و فرمود:  ُنم. رسول اهلل و هرگز ازدواج نمی نموده دوریاز زنان 

یَن قُ  ْم َلُه، َلكرنِّي َأُصوُم َوُأْفطرُر، َوُأَصِلِّ الَّذر ُُ ْم هللرَّر َوَأْتَقا ُُ َذا، َأَما َواهللَّر إرنِّ أَلَْخَشا َُ َذا َو َُ  ْلُتْم 

نِّي َب َعْن ُسنَّتري َفَلیَْس مر ُج النَِّساَء، َفَمْن َرغر شام ُسانی هستید ُه چننی و » :«َوَأْرُقُد، َوَأَتَزوَّ

ترسم و بیشرت از شام تقوا گند به خدا ُه من از مهه شام بیشرت از خدا میاید؟ سوچنان گفته

خوابم و با خوانم و هم میخورم. هم نامز میگريم و هم میدارم. در عنی حال هم روزه می

  1 .«پس هرُس از سنت من روی گرداند، از من نیست ؛ُنمزنان نیز ازدواج می

انكار نمود چرا ُه درحقیقت چننی رفتاری چننی عملكردی را  اما رسول خدا  

حتریم اموری است ُه انسان طبیعتا به آهنا نیاز دارد و با منع نفس از این امور، انسان دچار 

روزی رسول خدا در حال سخنرانی »گوید: شود. چنانكه ابن عباس مینقص و خلل می
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ارسائیل است. نذر ُرده  . گفتند: او ابوجویا شدمردی را دید ُه ایستاده است. علتش را 

فرمودند:  ُه بایستد و ننشیند، زیر سایه نرود، حرف نزند و روزه بگريد. رسول خدا 

تا حرف بزند، زیر سایه برود و  به او بگویید»: «مره فلیتكلم ولیستظل ولیقعد ولیتم صومه»

 1 .«اش را ُامل ُندبنشیند ولی روزه

حدیث بیانگر آن است ُه هر چیزی اذیت و آزار  این»گوید: اهلل میحافظ ابن حجر رمحه

لو اینكه نتیجه آن چننی باشد و دلیلی از ُتاب و سنت بر  انسان را به دنبال داشته باشد و

جزئی از  ،مرشوعیت آن وارد نشده باشد، مانند پای خلت راه رفتن و نشستن در آفتاب

 2.«گرددو با آن نذر منعقد نمیخواهد بود اطاعت اهلل ن

باشد مانند ُسی ُه معتقد به حالل بودن هر چیزی اما در برابر این تشدد، تساهل می 

شود حتی ربا و خیانت و... و نیز معتقد  یتقویت اقتصادو باشد ُه باعث رشد و نمو مالی 

و برای  3باشد. اعتباریبه جواز سودهای ربوی از طریق تعامل با بانک و موسسات مالی و 

گویند: ربا شاهرگ زنند. چنانچه میهای واهی و سست چنگ میهبانهتوجیه این امر به 
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حیاتی جامعه است و گردش و چرخش اقتصادی جامعه بدان وابسته است و امروزه به 

 طلبد.را میرضورتی برای جامعه اسالمی تبدیل شده ُه زندگی معاِص وجود و محایت آن

1های ربویها و شغلبانک و از این قبیل است جایز دانستن فعالیت و ُار در
و فروش  

و معقول آن است ُه  معتدلدیدگاه  ُهدرحالی 2رشاب و گوشت خوب به غري مسلامنان.

ای ُه باشند. و آن عبارت است از هر معاملهمعامالت بر مبنای عدل حالل می»گفته شود : 

  3.«موافق با نصوص ُتاب و سنت باشد

ی خانواده بسیار زیاد معاِص در عرصه تساهلر گريی و تطبیق عملی منهج آسان  اما

شمردن اختالط بنی دو جنس خمالف گرفته تا عدم وجوب رعایت حجاب  یزاز جا .است

4رشعی از سوی زنان.
و از این قبیل است دعوت شیخ قرضاوی به رشُت زنان در  

و 5باشد.بازیگری و رضوری دانستن آن و غري قابل قبول خواندن داستانی ُه خالی از زنان 
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 348الفتاوی: شیخ شلوت،  دیدگاهی نزدیک به این از

نگا: فتاوی  ؛اهلل؛ و مهچننی شیخ مصطفی زرقا رمحه380شلتوت، الفتاوی: الشیخ  - 2

 563 مصطفی الزرقا:

 اهلل مه ابن عثیمنی رمحه؛ عال326نگا: معجم التعریفات و الضوابط والتقسیامت:  - 3

لعلامء، ؛ نگا: ُتب حذر منها ا27نگا: املراة بنی تعالیم الدین و تقالید املجتمع، ترابی:  - 4

تطرف، دُتور امل ؛ و نگا: حدیث الی الشباب1/325 :شیخ مشهور حسن حفظه اهلل

 85 :عبداملنعم النمر

 1672/34؛ و جملة الدعوة 1319/44جملة املجتمع، شامره  - 5
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1مهچننی جایز شمردن دست دادن با زن اجنبی
2و سفر زن بدون حمرم  

و ازدواج زن مسلامن با   

3فرشُانزد شوهر  ،مرد اهل ُتاب و باقی ماندن زن ُافر مسلامن شده
از این قبیل  

و   گريی و تسامح معاِص بدان پرداخته است.تساهالت و تسامهاتی است ُه منهج آسان

بدون هیچ قید و بندی جایز است و مهچننی  یهای سیاسنان در عرصهگفتند: رشُت ز

مت قضاوت و اینكه امام نامزگزاران مرد سر مشارُت وی در انتخابات و پارملان و بلكه 

   4باشد.

اند. از اما به این مقدار هم ُفایت نكردند بلكه مسائل زیادی از این دسته عنوان ُرده

                                                           

؛ نگا: فتاوی معاِصة: 42 ترابی: ، دُرت42الدین و تقالید املجتمع: نگا: املراة بنی تعالیم  - 1

 قرضاوی 2/294

 ؛ قرضاوی.68نگا: الصحوة االسالمیة بنی اجلحود والنطرف:  - 2

؛ و از مجله ُسانی ُه معتقد به این 62الدُتور الرتابی و فساد نظریة تصویر الدین: نگا: - 3

ی: باشد. و نگا: مقاصد الرشیعة، عبداجلبار رفاعوانی میعلهستند دُرت طه جابر ال مساله

این اخلطاء تصحیح مفاهیم و نظریة جتدید،  یلی. نگا:عالو مهچننی شیخ عبداهلل ال -123

عبداهلل  ،؛ نگا: منهج التیسري املعاِص،  دراسة حتلیلیة117-114عالیلی: شیخ عبداهلل 

   .اهللابراهیم الطویل حفظه

؛ نگا: ردود و مناقشات حول تولی 113نگا: اولویات احلرُة االسالمیة، د. قرضاوی:  - 4

یوسف  اهلل. ردا علی دُرتعبداخلالق حفظه املراة الوالیات العامة، شیخ عبدالرمحن

 القرضاوی.

328. 
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 را خواستاریم. خداوند متعال سالمت از انحراف

 ب( آمیختن حقوق خمتلف با یكدیگر:

اتفاق افتاد. از ابوجحیفه از  چننی عملكردی برای برخی از اصحاب رسول خدا 

1میان سلامن  گوید: رسول خدا پدرش روایت است ُه می
2و ابودرداء 

پیامن اخوت و  

 رسول خدا »گوید: میعون بن ابی جحیفه از پدرش روایت است ُه  از برادری بست.

ام میان سلامن و ابودرداء پیامن برادری اجیاد نمود. روزی سلامن ابودرداء را مالقات ُرد و 

ای؟ گفت: برادرت پوش و ژولیدهپوش یافت. پرسید: چرا ژندهرا ژولیده و ژنده 3درداء

                                                           

وردن عمری طوالنی داشت. داستان اسالم آ ن فارسی، صحابی، از اولنی اصحاب؛سلام - 1

وی عجیب است چنانكه از جموسیت به نرصانیت و پس از آن به اسالم روی آورد. والیت 

داد و در امارت مدائن را بر عهده داشت و فردی متواضع و فروتن بود و بسیار صدقه می

؛ 4/223؛ االصابة: 1/505نمود. سري اعالم النبالء:  هجری وفات 36ئن در سال مدا

 3/112االعالم: 

ای ُه پیش از بعثت عویمر بن مالک بن قیس بن امیة انصاری خزرجی ابودرداء؛ صحابه - 2

دار قضاوت در میان در مدینه تاجر بود. اما جتارت را برای عبادت رها ُرد. او عهده

. و یكی از ُسانی بود ُه با حفظ قرآن در مجع آن رشُت داشت. وی در ها بودخزرجی

. نگا: حدیث روایت شده است 179هجری در رسزمنی شام فوت نمود. از او  32سال 

 8/98، االعالم: 7/182االصابة:  ؛2/335سري اعالم النبالء: 

3
باشد. احادیثی را از رسول ز صحابه ُه معروف به ام درداء میخرية بنت ابی خدر، زنی ا - 

اند. حدود سال و مهرسش حفظ ُرده است. و مجعی از تابعنی از او روایت ُرده خدا 
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د. آور ابودرداغذایی درست ُرد و برای  سلامنابودرداء به زندگی دنیا نیازی ندارد. سپس 

سلامن گفت: غذا بخور. ابودرداء گفت: من روزه هستم. سلامن گفت: تا تو نخوری من نیز 

نخواهم خورد. رسانجام سلامن غذا خورد. چون شب شد و هنگام خواب فرا رسید، 

ابودرداء برخاست تا عبادت ُند. سلامن گفت: بخواب. ابودرداء ُمی خوابید و دوباره 

گفت: بخواب؛ وقتی شب به آخر رسید، سلامن به ابودرداء برخاست تا عبادت ُند. سلامن 

سلامن به ابودرداء گفت:  سپسگفت: اُنون بلند شو؛ آنگاه هر دو نامز شب خواندند. 

پروردگارت بر تو حقی دارد. حق هر صاحب حقی را ادا ُن. سپس ابودرداء نزد رسول 

سلامن راست » :«سلامنصدق »فرمودند:  خدا آمد و ماجرا را تعریف ُرد. رسول خدا 

  1.«گفته است

باشد. و این ی از مستحبات میهناین حدیث بیانگر جواز »گوید: حافظ بن حجر می

زمانی است ُه این مستحبات منجر به خستگی و ماللت و ضایع شدن حقوق واجب یا 

 2«.ُه انجام آن ترجیح داردشود  مستحبی

 مطلب چهارم: غلو در عادات

نیاوردن  های قدیمی و رویارت است از: تشدد در متسک به عادتها عبغلو در عادت

 ها:به آنچه هبرت از آن است. از مجله این عادت

 وی؛از خواستگاری از دخرت عمه  قبلاز پرس عمو فرد بیگانه اجازه خواستن  -1

                                                                                                                                                    

 2/328هجری در شام فوت نمود. نگا: االعالم:  30

 2413؛ ترمذی: 4/49بخاری:  - 1

 146-2/143؛ و نگا: املوافقات، شاطبی: 212 ، ص:4فتح الباری:  - 2
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باشد. چنانكه می ها بسیار عجیب و زشتها و بدعتبراستی این عادت و رسم و رسوم

ای به او نداشته باشد( با اش را از ازدواج با دیگری منع ُند. )هرچند عالقهخرت عمهمردی د

رشعی برای این  یُه دلیلتر است. درحالیاین ظن و گامن ُه او به شوهری برای او سزاوار

هایی است ُه خداوند متعال ها و عرفعادت ئی ازگامن زشت وجود ندارد و بلكه جز

فرماید: تاده است. و چننی رفتاری با رهنمود نبوی خمالف است ُه میبرای آهنا دلیلی نفرس

، َوَفَساد  عَ » ُجوُه، إرالَّ َتْفَعُلوا َتُكْن فرْتنَة  فر اأْلَْرضر ینَُه َوُخُلَقُه َفَزوِّ
ْم َمْن َتْرَضْوَن در ُُ یض  إرَذا َجاَء  رر

تان را به عقد بودید، دخرتاناگر ُسی به خواستگاری آمد ُه از دین و اخالق او راضی »   1:«

او در آورید چون اگر این ُار را نكنید فتنه و فسادی گسرتده و دامنگري در زمنی برپا خواهد 

ُم َحتَّى »فرماید: و مهچننی با این رهنمود نبوی خمالف است ُه می .«شد الَ ُتنَْكُح األَیِّ

ْیَف إرْذهُنَا؟ َقاَل: « نَ ُتْسَتْأَمَر، َوالَ ُتنَْكُح البرْكُر َحتَّى ُتْسَتْأذَ  َُ    2:«  َأْن َتْسُكَت »َقاُلوا: َیا َرُسوَل اهللَّر، َو

آیند. اش، به ازدواج ُسی در نمیزن بیوه بدون مشورت با او و دخرت باُره بدون اجازه»

 .«گفته شد: ای رسول خدا، اجازه دخرت باُره چگونه است؟ فرمودند: اینكه سكوت نامید

به شوهر برای دیدن مهرسش مگر در شب ازدواج؛ چننی رفتاری تشدد به اجازه عدم  -2

إرَذا خطب أحدُم املرأة فقدر أن یرى منها بعض »باشد.رسول خدا فرمودند: خرج دادن می

اگر توانست قسمتی  ،رفت یچون یكی از شام به خواستگاری زن» 3:«ما یدعوه إلیها فلیفعل

                                                           

ن َس را َح آن 1022لبانی در سلسلة الصحیحة: ؛ و آ1967ن ماجه: اب ؛1084ترمذی:  - 1

 دانسته است.

 1419؛ مسلم: 5136بخاری:  - 2

 ن دانسته است.َس را َح آن 506آلبانی در صحیح اجلامع:  و... 2082ابوداود:  - 3
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  .«ُند، پس این ُار را بكندازدواجش تشویق میاز بدن او را نگاه ُند ُه او را به 

به سوی وی نگاه ُن، زیرا نگاه ُردن به مهرس » گوید:و در حدیث دیگری جابر می

  1.«شود و در آینده زندگی موفق خواهند داشتآینده، سبب اجیاد الفت و دوستی می

ز او ببینم ُه شدم تا عضوی را امن از چشم او پنهان می»و در حدیث جابر آمده است: 

  2 .«ُندمرا به ازدواج با او تشویق می

اَن إرنَّاَم »و رسول خدا فرمودند:  َُ ُم اْمَرَأًة َفاَل ُجنَاَح َعَلْیهر َأْن َینْظَُر إرَلْیَها إرَذا  ُُ إرَذا َخَطَب َأَحُد

اَنْت اَل َتْعَلمُ  َُ ، َوإرْن  ْطَبةر چون یكی از شام به خواستگاری دخرتی رفت، » 3:«َینُْظُر إرَلْیَها لرْلخر

و  .«به او نگاه ُند هرچند آن دخرت نداند ،گناهی بر او نیست ُه با قصد خواستگاری از وی

 باشد.در برابر این تشدد و غلو، تساهل و تفریط می

 ُند.خلوت مرد با دخرتی ُه از او خواستگاری می -3

آن ترصیح شده است. و جایز نیست ُه دخرت  این عمل از اموری است ُه به حرام بودن

مع  ال خیلو رجل بامراة اال»جوان با مرد بیگانه خلوت ُنند. چرا ُه رسول خدا فرمودند: 

ی رفتارچننی  .«نباید مرد با زنی خلوت ُند مگر اینكه حمرم زن با او مهراه باشد» 4:«ذی حمرم

                                                           

 1865 :2/418؛ ابن ماجه: 3235 : 3/378 ؛ نسائی:1088 : 3/397: ترمذی - 1

را حسن آلبانی در صحیح سنن ابو داود آن ؛2082؛ ابوداود: 14626مسند امحد:  - 2

 دانسته است.

و در سلسلة  507: ؛ و آلبانی در صحیح اجلامع923؛ طربانی: 23651مسند امحد:  - 3

 را صحیح دانسته است.آن 97الصحیحة: 

 ن دانسته است.َس را َح آن 506 :د، حاُم و آلبانی در صحیح اجلامعداومسند امحد، ابو - 4
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 خواهد بود. نبرای هر دو نفر نیک  آنترین اسباب وقوع اتفاقی است ُه رسانجام از بزرگ

تواند در قالب بريون رفتن برای ِصف ناهار  یا رشُت در مهامنی یا حتی این خلوت می

 ،شود مرد پس از طی ُردن متام این مراحلخلوت با وی در خانه باشد ُه گاهی دیده می

 ُند.خواستگاری را به هبانه عدم تفاهم فسخ می

وارد شدن مجعی از مردان به مهراه داماد به مجع زنانه در شب عروسی برای رساندن  -4

ُند داماد به عروس؛ چننی رفتاری به اختالط میان زن و مرد و نگاه ُردن به زنان دعوت می

 باشند و این عمل حرام است. ُه در اوج زینت و زیبایی میدرحالی

ُه هر دو در اوج زیبایی و ر زنان بیگانه درحالینشستن داماد به مهراه عروس در براب -5

و این مورد نیز مهچون موارد قبل خالی از فتنه نیست چه برای زنان و  1باشند.زینت خود می

ها دستور داده است. چه برای مردان؛ خداوند متعال مردان و زنان را به فرو انداختن چشم

نرنَی َیغُ »فرماید: آنجا ُه می مْ ُقل لِّْلُمْؤمر هر ْن َأْبَصارر وا مر  بگو مؤمن مردان به!( پیامرب ای): »«ضُّ

ْن »«. گريند فرو( حمرم نا به نگاه از) را خود هایچشم نَاتر َیْغُضْضَن مر َوُقل لِّْلُمْؤمر

نَّ 
هر )نور:  «.گريند فرو( ناحمرم به نگاه از) را خود هایچشم بگو مؤمن زنان به و: »«َأْبَصارر

30-31) 

های زشت و زیادی وجود دارند ُه با توجه به جوامع و قبایل خمتلف، عرفها و عادت

ها ریشه در جوامع اسالمی دارد و و عرف باشند. چنانكه برخی از این عادتمتفاوت می

و برخی از آهنا از جوامع غربی ُافر وارد جامعه اسالمی شده است و در واقع سوغات 

                                                           

-37حفظه اهلل، ص:  علیمیشیخ راشد سعد ال« و لیست عبادات عادات» نگا: رساله - 1

39 
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 باشد.آهنا میارمغان 

شان از حلاظ هایی ُه در سطح جامعه وجود دارند، وجود و عدمروش اما اگر عادت و

مصالح با هم یكسان و برابر باشد، در این صورت انسان بر مهان روش خود بامند برای او 

 1های فراوان را دستورالعمل خود قرار دهد.هبرت است از اینكه عادات و روش

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 اهللشیخ حممد بن صالح العثیمنی رمحه نگا: رشح ُشف الشبهات و االصول السنة، - 1
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 سواالت فصل ششم:

 را بیان ُنید؟اقسام اختالف و دیدگاه اهل سنت و مجاعت در مورد آن -1

امر نموده و از پراُندگی و اختالف هنی ُرده است، دلیلی از  حتادرشیعت ما را به ا -2

 ُند؟ ُتاب و سنت ذُر ُنید ُه بر این معنا تاُید می

 سه مورد از مظاهر انصاف را بیان ُنید. -3

ل سنت و مجاعت را در هریک از موارد ذُر شده، به روی اهوسطیت و میانه -4

 اختصار توضیح دهید: 

 های اهل سنتفرقه دیدگاه اهل سنت مساله

   اسام و صفات خداوند

   وعده و وعید

   حقیقت ایامن

افعال خداوند )قضا و 

 قدر(

  

 اصحاب رسول اهلل

 

  

   منقول و معقول

( را در برابر مجله نادرست قرار  -( را در برابر مجله صحیح و عالمت ) +عالمت ) -5
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 بده: 

                                                                                           . )   (الف( وسطیت به معنای اعتدال است

جز افراد با فرهنگ اهل سنت این است ُه  هایدیدگاهب( از دالیل سهولت و وضوح 

 )   ( دانند.را نمیآن

رود و از اشتباهات وی های وی از بنی نمیهای عامل با اشتباهات و لغزشج( نیكی

 )    ( شود.پريوی نمی

شود ُه پردازد، از مجله افرادی شمرده مید( ُسی ُه متام شب را به عبادت و قیام می

 )   ( غلو اعتقادی دارند.

 )   ( باشد.یكی از مظاهر غلو در معامالت می ،حتریم هر چیزو( تشدد در 

 از جمموعه اول گزینه مناسب برای جمموعه دوم را انتخاب ُن. -6

 ب الف

 هاتساهل در عادت اتفاق بر منهج

 غلو در عبادات هاتفتیش و جستجوی عیب

خلوت مرد با زنی ُه از او خواستگاری 

 ُند.               می

 از جتاوز در حدود پرهیز

داستان ابودرداء با مهرسش )و ژولیده 

 بودن وی(       

را آن خمالفت آن با بدعت در دین، منزه بودن از

 ُند.واجب می

 نوعانعدم انصاف میان هم رویاهل سنت و وسطیت و میانه
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مبحث اول: بازگشت به کتاب و سنت صحیح نبوی و فهمیدن آنها به روش 

  1سلف صالح

بازگشت و مراجعه به ُتاب و سنت صحیح نبوی و معتقد بودن به اعتقاد و رشیعت و 

رفتاری ُه صحابه داشتند، راه و روش مومنان است. و دالیل زیادی در این زمینه در ُتاب 

 و سنت صحیح وجود دارد از مجله: 

 الف( قرآن کریم 

ْثلر ما آَمنُْتْم برهر َفَقدر اْهَتَدْوا َو إرْن َتَولَّْوا َفإرنَّام ُهْم »فرماید: خداوند متعال می -1 َفإرْن آَمنُوا برمر

قاق    ف  بیاورند، ایامن اید،آورده ایامن شام آنچه مانند به( نیز) هاآن اگر پس» (137)بقره: « شر

 «.ستیزند در آنان ُه نیست این جز پس ُنند، پشت اگر و اندیافته هدایت قطعاً 

دي»فرماید: خداوند متعال می -2 َ َلُه اَْلُ  ما َتبنَیَّ
ْن َبْعدر ُسوَل مر قر الرَّ

ْع َغرْيَ   َو َمْن ُیشاقر
َو َیتَّبر

ننَی ُنَولِّهر ما َتَوِلَّ َو ُنْصلرهر َجَهنََّم َو ساَءْت َمصرياً َسبیلر   از پس هرُس و»( 115: ء)نسا« امْلُْؤمر

 مؤمنان راه جز راهی از و ُند خمالفت پیامرب با شد، روشن برایش( حق راه و) هدایت آنكه

 جایگاهی بد و افكنیم در جهنم به را او و واگذاریم ُرده پريوی آنچه به را او ما ُند، پريوی

 «.     است

ننیَ »فرماید: اینكه خداوند می ْع َغرْيَ َسبیلر امْلُْؤمر
)خمالفت با رسول مالزم صفت اول  «َو َیتَّبر

باشد و گاهی خمالفت متوجه امری خمالفت با نص شارع میاین باشد. اما گاهی می(  اهلل

به حتقیق دانسته  ،اند. و اتفاق نظر آهنا در آن امرُه امت حممدی در مورد آن امجاع ُرده است

تضمنی شده است و این از  نادرست،درحقیقت عصمت آنان از اتفاق بر امری  شده است.

مام شافعی در حجت باشد. و از مجله دالیلی ُه اآهنا و تعظیم پیامربشان می تكریمباب 

                                                           

 نگا: فصل چهارم، مبحث اول و دوم و سوم؛ و فصل پنجم، مبحث دوم - 1
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و این از هبرتین و  باشد.مهنی آیه می ، بدان اعتامد نمودهبودن امجاع و حرام بودن خمالفت با آن

  1باشد.ها میترین استنباطقوی

است چنانكه خداوند متعال هدایت و و آشكار اما وجه داللت در این دو آیه واضح 

ُسانی ُه اولنی مومنان  ؛ُندمعرفی می به روش صحابهو التزام پایبندی  در گرونجات را 

باشند و  این بیانگر لزوم پريوی از راه و روش آهنا بودند و رسور و سادات پرهیزگاران می

 باشد.می

 ب( سنت نبوی:

لُّوا َأَبًدا ُرَتاَب »رسول خدا فرمودند:  -1 ُت فریُكْم َما إرنر اْعَتَصْمُتْم برهر َفَلْن َتضر ُْ إرنِّ َقْد َتَر

در میان شام چیزی را به جای گذاشتم ُه اگر بدان چنگ زنید، هرگز » 2:«هللَّر َوُسنََّة َنبریِّهر ا

 .«گمراه نخواهید شد: ُتاب اهلل و سنت پیامربش

آن ُشید و در چپ و راست  یرسول خدا خط راست»گوید: عبداهلل بن مسعود می -2

اطي»ُرد: خطوط زیادی را ترسیم نمود. سپس این آیه را تالوت  ُمْسَتقیاًم   َو َأنَّ هذا ِصر

ُكْم َتتَُّقونَ  ْم برهر لََعلَّ ُُ ا ُكْم َوصَّ
َق برُكْم َعْن َسبیلرهر ذلر ُبَل َفَتَفرَّ برُعوُه َو ال َتتَّبرُعوا السُّ )انعام: « َفاتَّ

 پريوی( پراُنده) هایراه از و ُنید پريوی آن از پس است، من مستقیم راه این و»( 153

 نموده سفارش آن به را شام اهلل ُه است چیزی این ُند،می دور اهلل راه از را شام ُه نكنید

 «. شوید پرهیزگار شاید است،

                                                           

 اهلل ري رمحهُثالشعب، ابن  2/366ظیم: تفسري القرآن الع - 1

را صحیح آن 40و الرتهیب: ؛ و آلبانی در صحیح الرتغیب1/93حاُم، مستدرک:  - 2

 دانسته است.

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=153
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و اینگونه رسول خدا مشخص نمود ُه آن خط راست مهان راهی است ُه به خداوند 

بر هریک های انحرافی هستند ُه راهباشند، شود و خطوطی ُه در اطراف آن میمنتهی می

  1.«خواندها شیطانی است ُه به سوی آن فرا میاز این راه

بنابراین مساله مهم است و بیان راه مومنان واجب است و شناختن راه و روش جمرمان 

ها بر وی مشتبه شود و راهن. تا اینكه مسلامن ندانسته به دام گمراهی گرفتار باشدمیمطلوب 

منیَ » فرماید:ته نگردد. چنانكه خداوند متعال میآمیخو  ( 55 )انعام:« َو لرَتْسَتبنَی َسبیُل املُْْجرر

دچار  ،و اینگونه با تبینی راه و روش جمرمان«. گردد آشكار( گناهكاران و) انجمرم راه تا»

ی پاک و اما به عقیده هستندُنند اهل سنت و مجاعت انحراف ُسانی نشود ُه گامن می

 ُنند. ُنند و به خاطر آن دوستی نمیزالل دعوت نمی

آنان در پیش گريد، براستی ُسی ُه از مومنان جدا شده و راهی خمالف با راه و روش 

درحقیقت به خمالفت با اهلل و رسولش برخاسته و از مجاعت مسلامنان جدا و از راه راست 

 منحرف و گمراه شده است.

چنان محد و ستایش خداوند را  ایراد خطبهرسول خدا در »گوید: جابر بن عبداهلل می -3

ای هدایت ُند، گمراه ُنندهفرمود: هرُس را اهلل ُرد ُه سزاوار آن است سپس میبیان می

ترین سخنان، برای او نیست و راست راهنامییبرای او نیست. و هرُس را گمراه ُند 

باشد و هبرتین راه و روش، هدایت و روش حممد است. و بدترین امور، امور ُتاب اهلل می

                                                           

؛ ابن 7 ،6؛ ابن حبان: 208؛ الدارمی: 343؛ نسائی، الكربی: 1/435مسند امحد:  - 1

را ... آنو... حاُم و ابن ُثري و آلبانی و 14ة: سن؛ ابن نرص، ال94، 93، 92عاصم، السنة: 

 اند.  صحیح دانسته

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=55
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نو پیدا)ی در دین( است و هر نو پیدایی بدعت است و هر بدعتی گمراهی است و هر 

 1.«راهی در آتش استگم

گویند: نزد عرباض بن ساریه رفتیم جر ُالعی میی و ُح ملَ عبد الرمحن بن عمرو السُّ  -4

الَّذیَن إرذا ما  یَو ال َعلَ » ُه این آیه در مورد وی نازل شد:او ُسی بود ُه بیامر بود. درحالی

َلُهمْ  ( مرُبی بر) را هاآن ُه آمدند تو نزد وقتی ُهُسانی بر نه و»( 92)توبه: « َأَتْوَک لرَتْحمر

 «.ُنی سوار

آموختن نزد تو آمدیم. عرباض گفت:  وپس به او گفتیم: ما برای مالقات و عیادت 

اندرز ما پرداخت، چنانكه  روزی رسول خدا نامز صبح را خوانده و رو به ما ُرد و به پند و»

ها هراسان شد. پس ُسی گفت: ای رسول خدا، گویا ها در اثر آن جاری شد و قلباشک

ای برای ما داری؟ فرمود: شام را به تقوای ُه این پند و اندرز خداحافظی است، چه توصیه

ُنم. توصیه می -ای حبشی باشد هرچند برده -اَلی و شنیدن و اطاعت ُردن از امري 

براستی هرُس پس از من زندگی ُند، اختالفات زیادی را شاهد خواهد بود. پس بر شام 

هدایت شده چنگ زنید و با بن  گرر واجب است به سنت من و راه و روش خلفای هدایت

در دین( پرهیز ُنید چرا ُه هر امر ی )ادندان آهنا را حمكم و استوار بگريید. و از امور نو پید

  2.«ر دین( بدعت است و هر بدعتی گمراهی و هر گمراهی در آتش استنو پیدایی )د

 

                                                           

 را صحیح دانسته است.آن 1860آلبانی در صحیح سنن ابی داود:  ؛ابوداود - 1

انی آلب ؛و حاُم 44؛ ابن ماجه: 2600رمذی: ؛ ت3991؛ ابوداود: 14455مسند امحد:  - 2

 صحیح دانسته است. 2549را در صحیح اجلامع:آن

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=92
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 علیهماهللج( آثار صحابه رضوان

ای با امور متشابه در قرآن با عده»گوید: عمر بن خطاب گفت: بكري بن عبداهلل اشج می

ا )احادیث( پاسخ آنان را بدهید. چرا ُه هُنند، پس با استعانت از سنتشام جمادله می

 1.«باشندوان حدیث داناتر به ُتاب خداوند میپري

 هایاست ُه بخش ایی اسالمیبنابراین اعتقاد سامل و صحیح تنها راه برپایی جامعه

قاطبه امت  حتاد و مهسویی. و راهی برای ااستخمتلف آن با یكدیگر مرتبط و وابسته 

باشد مگر با اسالمی و اجیاد وحدت صفوف و عزت و سعادت آن در دنیا و آخرت نمی

 بازگشت صحیح به اسالم پاک و زالل از رشک و بدعت و گمراهی. 

ُند ُه هر مسلامنی مذاهب و مناهج نو پیدایی را ُه با راه و روش و این مهم اقتضا می

سلف امت خمالف هستند، رها ُند و عنایت خود را متوجه مذهب سلف صالح و عقیده و 

 راه و روش آهنا ُند.

 سلف:د( اقوال 

-تامل ُند، متوجه می 2چون انسان عاقل در این امور» گوید:شیخ االسالم ابن تیمیه می

معقول  و باشددر هنایت راستی و استواری و صحت می ،شود ُه مذهب سلف و ائمه

با وجود  -ُند ُند و ُسی ُه با آن خمالفت میرا اقتضا میِصیح و منقول صحیح آن

در واقع از  -باشد و انحرافی ُه به سبب آن منحرف شده است تناقضی ُه در اقوال وی می

                                                           

 55ی: الرشیعة، آجرّ  - 1

های منظور اختالف اهل بدعت در مسائل اعتقادی و اضطراب موجود در آرا و دیدگاه - 2

 باشد.آنان می
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  1.«اقتضای عقل و سمع )نقل( خارج شده و با فطرت و سمع خمالفت ُرده است

 های معاصرین:و( اقوال و دیدگاه

راهی برای به پا  به دنبالچون مسلامنان » گوید:اهلل میدُرت مصطفی حلمی حفظه

 وف و یكپارچه شدن ندارند. و این مهم جز با اسالمر خاستن باشند، راهی جز وحدت صف

باشد و مهنی است صحیح ِمكن نخواهد بود. و مصدر اسالم صحیح، قرآن و سنت می

  2.«یی دیدگاه و نگرش سلفخالصه

شود، انحراف آهنا از حق و بنابراین سبب هر زیان و رضری ُه متوجه مسلامنان می

با  ُه حق و حقیقتی ُه رسول اهلل باشد. درحالییم حقعدم اتفاق بر مبنای  و حقیقت

قد »فرماید: رفتن خود در میان ما به جای هنادند، بسیار واضح و روشن است. چنانكه می

شام را بر امری روشن » 3:«ترُتم علی البیضاء، لیلها ُنهارها ال یزیغ عنها بعدی اال هالک

-از من هیچكس از آن منحرف نمیترک نمودم ُه شبش مهچون روز آن روشن است. پس 

 .«شودشود مگر اینكه هالک می

فرا خواند،  احتادی صحیح نباشد، هرچند به سوی اتفاق و اما دعوتی ُه مبنای آن عقیده

                                                           

 213-5/212جمموع الفتاوی:  - 1

 ؛ ]این ُتاب به فارسی ترمجه شده است[.13: قواعد املنهج السلفی، ص - 2

و ... ترمذی و  43ابن ماجه:  ؛2676؛ ترمذی: 4607داود: ؛ ابو4/126مسند امحد:  - 3

اند و ذهبی با حاُم موافقت ُرده است. را صحیح دانستهو ضیاء مقدسی و حاُم آن ربزا

و آلبانی در صحیح اجلامع:  ؛187، آلبانی؛ جامع العلوم و احلكم، ص: 2455نگا: ارواء: 

 را صحیح دانسته است. آن 4369
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دهد  ُه فهم درست و صحیحی از دعوتی باطل است. و ُسی چننی دعوتی را ترویج می

ی ی این نیست ُه به پريوان عقیدهتالف و مهبستگئدین نداشته باشد. معنای دعوت به ا

 ،های منحرف متحد شده و با هم وحدت داشته باشندصحیح بگوییم با اهل بدعت و منهج

چنانكه منحرفان چننی باوری  ؛آهنم به این حجت ُه تفرقه و پراُندگی امری مذموم است

ُرده و به  خواهیم ُه انحراف و منهج و احزاب گمراه را رهادارند. بلكه از منحرفان می

ی صحیح بازگردند. اینگونه و با چننی عملكردی اتفاق و راه و روش پريوان عقیده

ی ُه میان اهل حق و دیگران یكسان است، صورت اهلمُ مهبستگی و وحدت بر مبنای

گريد و آن ُلمه توحید و منهج استوار است. رسول خدا اصحاب و یارانش را گرد حق و 

وار مجع نمود و خداوند به این وسیله تفرقه و جدایی آنان را به ی صحیح و منهج استعقیده

شان را به عزت و شوُت تبدیل نمود. و ضعف آنان را به قوت و ذلت ،مهبستگی و احتاد

ُموا برَحبْ »فرماید: خداوند متعال می ُروا نرْعَمَت اهللَّر َعَلیُْكْم َو اْعَتصر ُُ ُقوا َو اْذ لر اهللَّر مَجیعاً َو ال َتَفرَّ

رْعَمترهر إرْخواناً  نُْتْم َأْعداًء َفَألََّف َبنْیَ ُقُلوبرُكْم َفَأْصَبْحُتْم برن ُُ  به مهگی و»( 103)آل عمران: « إرْذ 

 ُنید، یاد خود بر را اهلل نعمت و نشوید پراُنده و زنید چنگ( اسالم و قرآن)=  اهلل ریسامن

 نعمت( فضل) به آنگاه داد، الفت شام  هایدل میان پس بودید،( یكدیگر) دشمنان ُه آنگاه

.«شدید( یكدیگر) برادر او
1










 

                                                           
1

 ، شیخ عبداهلل بن حممد املعتاز15-14وة الی اهلل: منهج اهل السنة و اجلامعة فی الدع -
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 مبحث دوم: دعوت به توحید و اخالص در عمل تنها برای خداوند یکتا

باشد برپایی زمنی و آسامن میُلمه توحید و اخالص در عمل برای خداوند یكتا، سبب 

ی آهنا بر این خلق ُرده است و فطرت مهه اساسو خداوند متعال متام خملوقات را بر این 

اساس بوده است و بر مبنای آن است ُه دین تاسیس شده و قبله مشخص شده و 

باشد و شمشريهای جهاد ُشیده شده است. و آن حق حمض خداوند متعال بر بندگانش می

ای است ُه خون و مال و فرزندان را در دنیا از گزند هر ی توحید ُلمهواقع ُلمهدر 

 دهد.ُند و از عذاب قرب و دوزخ نجات میجتاوزی مصون و حمفوظ می

به آن،  با متسکاست ُه 2باشد و تنها ریسامنیورود به هبشت می 1ُلمه توحید تنها جموز

باشد. مردم بر ی اسالم و ُلید دارالسالم میهرسیدن به خداوند ِمكن خواهد بود. و آن ُلم

شوند. براساس این مبنای آن به دو دسته سعادمتند و شقاومتند، مقبول و طرد شده تقسیم می

ی توحید ستونی است ُه حامل شود. ُلمهُلمه است ُه داراالسالم از دارالكفر جدا می

 3:«اله االاهلل دخل اجلنةمن اخر ُالم ال»باشد. رسول خدا فرمودند: فرض و سنت می

                                                           

 ...رت وی نوشته بود: الاله االاهلل اشاره به حدیث صاحب ُارت دارد ُه در ُا - 1

ُروا نرْعَمَت اهللَّر »فرماید: خداوند متعال می - 2 ُُ ُقوا َو اْذ ُموا برَحْبلر اهللَّر مَجیعاً َو ال َتَفرَّ
َو اْعَتصر

رْعَمترهر إرْخواناً  َعَلیُْكْم إرذْ  نُْتْم َأْعداًء َفَألََّف َبنْیَ ُقُلوبرُكْم َفَأْصبَْحُتْم برن برخی از مفرسان ُلمه « ُُ

 اند.را به ُلمه توحید تفسري ُرده« احلبل»

گوید: اسناد ؛ و می1/351در مستدرک:  ؛ حاُم3116 ؛ ابوداود:5/247مسند امحد:  - 3

موافقت ُرده است. و آلبانی در صحیح اجلامع این حدیث صحیح است و ذهبی با وی 

  .را صحیح دانسته استآن 6479الصغري: 
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و در روایتی آمده  1.«شودباشد، وارد هبشت می« الاله االاهلل»هرُس آخرین سخنش »

  .«شودمگر اینكه هبشت بر او واجب می«: »اال وجبت له اجلنة»است: 

خوانند، دعوتی خشک ها به وجوب دعوت به سوی توحید فرا میسلفی منظور از اینكه

بخشی از مقتضیات و لوازم  ،، بلكه باید در دعوت به توحیدنیست آنو خالی به سوی 

با  ،ها به معنای پرداختن به آهنا و ترک جز آهنابیان گردد. و رعایت اولویت خمتلف آن

تر و ترک مهم نیست. چرا ُه اسالم دین شامل و ُامل است و بر ارُان و پرداختن به مهم

 ست.ها و مستحبات استوار اواجبات و سنت

بنابراین بر دعوتگران الزم است ُه در مسري توحید حرُت ُنند چرا ُه هر دعوتی ُه 

دعوتی ناقص و نافرجام خواهد  -در هر زمان و مكانی ُه باشد -مبنای آن توحید نباشد، 

ن سستی و رُود و یا انحراف از راه راست و یا هر دوی اینها آی بود و چه بسا ُه نتیجه

ها از آن غفلت باشد ُه هرگاه امتید اصل بزرگی از اصول دین میباشد. چرا ُه توح

در قالب  -رو بر دعوتگران و مصلحان از این 2ُردند به دام رشک و بدعت گرفتار آمدند.

 -رشایط و اوضاعی هر و در  - مهوارهواجب است ُه  -های اسالمی افراد و مجاعت

از توحید آغاز گردد. دعوتی  ،در مسري دعوت دعوت را از توحید آغاز ُنند و اولنی گام آهنا

از مقتضیات و لوازم توحید  هیچیکُه از نظر مفاهیم توحیدی وسیع و گسرتده باشد و از 

تر و سپس امور مهم آغاز گردد و نیز از امور توحیدی مهم ،غفلت نشود. و در این دعوت

ار شده است با در نظر هایی ُه جامعه اسالمی در این زمینه بدان دچمشكالت و بیامری

                                                           

 332الداء والدواء، ابن قیم، ص:  - 1

 23ناِص بن عبدالكریم العقل، ص:  ُرت، دةاحث فی عقیدة اهل السنة و اجلامعمب- 2
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  1حمیط و تفاوت قضایای حاُم در آن، مد نظر قرار گريد. گرفتن

 پردازیم: اُنون به طور خمترص به مقصود از توحید و امهیت و اقسام و لوازم آن می

 الف( تعریف توحید:

باشد. و این به معنای چیزی را واحد قرار دادن می «وحد یوحد»توحید در لغت مصدر 

بنابراین در مساله توحید، الوهیت را از غري اهلل  .جز با نفی و اثبات ِمكن نخواهد بودتوحید 

ةَ  َاَجَعَل » فرماید:خداوند متعال می 2ُنیم.را تنها برای اهلل عزوجل اثبات مینفی و آن  اآْلَلرَ

داً  إرََلاً  ء   َهَذا إرنَّ  َواحر  داده قرار معبود یک را معبودان( مهه) آیا» (5 ص:: )«ُعَجاب   َلَِشْ

توحید و رشیعت عبارت است از یكتا و یگانه .«است عجیبی چیزی این گامنبی است؟

از مجله: ربوبیت و اسام و صفات و  3دانستن خداوند متعال در آنچه خمصوص اوست.

 الوهیت.

 ب( اهمیت توحید:

َوَما »فرماید: توحید هدف آفرینش جن و انسان بوده است. خداوند متعال می -1

نَس إرالَّ لرَیْعبُُدونر  نَّ َواْْلر  برای مگر ام نیافریده را انس و جن من و» (56 )ذاریات:« َخَلْقُت اجْلر

.«ُنند عبادت مرا اینكه

شود. سازد، بدون حساب و عذاب وارد هبشت میُسی ُه توحید را ُامال حمقق  -2

ها بر من عرضه شدند، پس پیامربی را دیدم ُه گروهی امت»چرا ُه رسول خدا فرمودند: 

                                                           

، یاحلسین فی مسرية العمل االسالمی بنی الواقع و املامول، عبدالعزیز بن عبداهلل دالتوحی - 1

  47ص: 

 نگا: رشح االصول الثالثة، ابن عثیمنی  - 2

 ابن عثیمنی ةرشح االصول الثالث - 3
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مهراه او هستند و پیامربی بود ُه یک یا دو نفر مهراه او بودند و پیامربی بود ُه هیچكس 

های زیادی به من نشان داده شد ُه گامن ُردم امت من هستند. مهراه او نبود. ناگهان انسان

. اما به افق بنگر؛ پس به افق نگاه ُردم ُه باشدپس به من گفته شد: این موسی و قومش می

 ؛افراد بسیاری را دیدم. سپس به من گفته شد: به افق بنگر؛ در آنجا نیز افراد زیادی را دیدم

سپس به من گفته شد: این امت توست و مهراه آهنا هفتاد هزار نفر بدون حساب و عذاب 

فت. مردم در این فرصت در شوند. سپس رسول خدا برخاست و به منزل روارد هبشت می

شوند به گفتگو پرداختند چنانكه مورد ُسانی ُه بدون حساب و عذاب وارد هبشت می

باشند و برخی از آهنا گفتند: چه بسا  برخی از آهنا گفتند: شاید آهنا اصحاب رسول اهلل 

از این و اقوالی  آهنا ُسانی باشند ُه در اسالم متولد شدند و به خداوند رشک نورزیدند.

ای بحث نمودند.پس رسول خدا از منزل خارج شده و فرمود: در مورد چه مساله قبیل ذُر

ُنید؟ پس به رسول خدا پاسخ دادند. رسول خدا فرمودند: آهنا ُسانی هستند ُه تعویذ می

ُنند. در این میان عكاشة بن گريند و بر پروردگارشان توُل میخوانند و فال نمی)دم( نمی

است و گفت: )ای رسول خدا( از خداوند بخواه ُه مرا از آهنا قرار دهد. رسول حمص برخ

خدا فرمودند: تو از آهنایی؛ سپس مردی دیگر برخاست و مهنی درخواست را با رسول خدا 

 1.«مطرح ُرد. پس رسول خدا فرمودند: عكاشه در این مورد از تو سبقت گرفت

ماند. رد دوزخ شود، جاودانه در آتش نمیُسی ُه توحید را حمقق نامید، هرچند وا -3

َم َعَل النَّارر َمْن َقاَل: اَل إرلََه إرالَّ اهللَُّ َیْبتَغري برَذلرَك َوْجَه اهللَّر»رسول خدا فرمودند:   2:«َفإرنَّ اهللََّ َحرَّ

                                                           

 321، مسلم: 599بخاری:  - 1

 33، مسلم: 407بخاری:  - 2
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خداوند متعال دوزخ را بر ُسی حرام ُرده است ُه در راستای ُسب رضایت اَلی »

 «الاهلل. )معبود بر حقی جز اهلل نیست.(بگوید: الاله ا

-اند. خداوند متعال میتوحید اولنی امری بوده ُه پیامربان به سوی آن دعوت ُرده -4

لِّ  َبَعْثنَاَوَلَقْد »فرماید: ُُ ة  فر   ما یقیناً »( 36)نحل: « الطَّاُغوَت  َواْجَتنرُبوا اهللََّ  اْعُبُدواَأنر  َرُسواًل  ُأمَّ

 «.ُنید اجتناب طاغوت از و بپرستید را یكتا اهلل: ُه فرستادیم را پیامربی امت هر( میان) در

یا ابن ادم »فرماید: توحید ُفاره گناهان است. خداوند متعال در حدیث قدسی می -5

مهام عبدتنی ورجوتنی ومل ترشک بی شیئا غفرت لک علی ما ُان منک و ان استقبلنی بملء 

ای » 1:«ئهن من املغفرة واغفر لک وال ابالیلبا استقبلت بمالساموات واالرض خطایا و ذنو

و به )مغفرت( من امیدوار باشی و چیزی با من رشیک  مرا عبادت ُنی مادامیكهفرزند آدم، 

آمرزم و اگر با خطا و گناهانی به هر گناه و عمل زشتی از تو رس زند، می ،قرار ندهی

به وسعت آسامن و زمنی به استقبال  یبخششیی، با مغفرت و آوسعت آسامن و زمنی نزد من 

 .«بخشم و باُی هم نداردآیم و گناهانت را میتو می

 توحیدمبنای بر  وال و براءی دارد. و عقیدهتوحید خون انسان را مصون و حمفوظ می -6

ْرُت َأْن ُأَقاترَل النَّاَس َحتَّى َیْشَهُدوا َأْن الَ إرَلَه إرالَّ اهللَُّ» باشد. رسول خدا فرمودند:می  2:«ُأمر

. )یا «ماموریت یافتم با مردم بجنگم تا اینكه گواهی دهند معبود بر حقی جز اهلل نیست»

 اینكه به الاله االاهلل گواهی دهند.(

َفإرنَّ » ا به معاذ فرمودند:اولنی حق خداوند بر بندگان، توحید است. چنانكه رسول خد

                                                           

 دانسته است. ا صحیحرآن 4341در صحیح اجلامع: و آلبانی  ؛طربانی - 1

 31، مسلم: 24بخاری:  - 2
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َبادر َعَل اهللَّر َأْن الَ ُیَعذِّ   َشْیًئا، َوَحقَّ العر
وا برهر ُُ َبادر َأْن َیْعُبُدوُه َوالَ ُیرْشر َب َمْن الَ َحقَّ اهللَّر َعَل العر

ُك برهر َشْیًئا اهلل دانی حق خداوند بر بندگانش و حق بندگان بر ای معاذ بن جبل، آیا می» 1:«ُیرْشر

چیست؟ حق اهلل بر بندگانش این است ُه او را عبادت ُنند و چیزی را با او رشیک نكنند 

 . «و حق بندگان بر اهلل این است ُه ُسی را ُه به او رشک نورزیده، عذاب نكند

یا »فرماید: دهد توحید است. خداوند متعال میاولنی امری ُه قرآن بدان دستور می -8

ُكْم َتتَُّقونَ  ْن َقْبلرُكْم لََعلَّ ُكُم الَّذي َخَلَقُكْم َو الَّذیَن مر ا النَّاُس اْعُبُدوا َربَّ َ  ای» (21)بقره: « َأُّيُّ

 بودند شام از پیش ُه را ُسانی و شام ُهُسی آن ُنید، پرستش را خود پروردگار مردم،

 «.شوید پرهیزگار تا آفرید،

واجب است مردم را به  یدعوتگرهر ترین( امری است ُه بر توحید اولنی )و مهم -9

معاذ بن جبل را به سوی یمن فرستاد به رسوول خدا هنگامی ُه  ونسوی آن دعوت ُند. چ

 2:«هللفلیكن اول ما تدعوهم الیه شهادة ان الاله االاانک قوم تاتی اهل الكتاب »او فرمود: 

-روی، پس باید اولنی امری ُه آنان را به سوی آن دعوت میتو نزد قومی از اهل ُتاب می»

  .«ُنی گواهی دادن به الاله االاهلل باشد

-باشد اگر اسالم را میتوحید اولنی بند از قواعد مشرتک میان ما و ُفار می -10

اند. ها یا ادیان نامیدهمتدنرا گفتگوی ای است ُه امروز آنخواهند. و این مهان مساله

 َبْینَنا َو َبیْنَُكْم َأالَّ َنْعُبَد إرالَّ   ُقْل یا َأْهَل اْلكرتابر َتعاَلْوا إرِل» فرماید:خداوند متعال می
لرَمة  َسواء  َُ

َک برهر  ْن ُدونر اهللَّر اهللََّ َو ال ُنرْشر َذ َبْعُضنا َبْعضًا َأْرباباً مر  ای: بگو»( 64)آل عمران: « َشْیئًا َو ال َیتَّخر

                                                           

 43ُتاب االیامن:  ،، مسلم2644بخاری، ُتاب اجلهاد:  - 1

 28مسلم:  ؛1365بخاری:  - 2
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http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=21
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 و نپرستیم را اهلل جز ُه است یكسان شام و ما میان ُه سخنی سوی به بیایید! ُتاب اهل

 «.نگريد خدایی به اهلل جای به را دیگر بعضی ما از بعضی نسازیم، او رشیک را چیزی

آموخت. چنانكه را به ُودُان نیز میتوحید از مجله مواردی بود ُه رسول خدا آن -11

، اْحَفظر اهللََّ » ای بیش نبود فرمود:ُه پرس بچهحالیبه ابن عباس در لراَمت  َُ َیا ُغاَلُم إرنِّ ُأَعلُِّمَك 

اَهَك، إرَذا َسَألَْت َفاْسأَ   اهللََّ جَترْدُه جُتَ
ْن براهللَّر، َواْعَلْم َأنَّ َُيَْفظَْك، اْحَفظر

لر اهللََّ، َوإرَذا اْستََعنَْت َفاْستَعر

َتبَُه اهللَُّ َلَك، َولَوْ  َُ ء  َقْد  ء  مَلْ َینَْفُعوَك إرالَّ برَِشْ َة لَْو اْجَتَمَعْت َعَل َأْن َینَْفُعوَك برَِشْ  اْجتََمُعوا َعَل األُمَّ

وكَ  ء  مَلْ َیرُضُّ وَك برَِشْ ُحُف  َأْن َیرُضُّ ْت الصُّ َتَبُه اهللَُّ َعَلیَْك، ُرفرَعتر األَْقالَُم َوَجفَّ َُ  َقْد 
ء   1:«إرالَّ برَِشْ

( »آموزم )دقت ُن(: ای پرس، به تو ُلامتی را می» خداوند را حفظ ُن، تو را حفظ )حقوقر

چون چیزی خواستی، از خداوند  ؛یابیُند، خداوند را حفظ ُن، او را در برابر خود میمی

بخواه و چون نیازمند یاری بودی، از خداوند یاری بخواه؛ و بدان اگر متام امت مجع شوند 

ای ُه خداوند برای تو مقدر ُرده، ی چیزی به تو سودی برسانند، جز به اندازهُه به وسیله

ی چیزی به تو رضری سودی به تو نخواهد رساند؛ و اگر متام امت مجع شوند ُه به وسیله

ها ای ُه خداوند مقرر نموده، رضری متوجه تو نخواهند ُرد. قلمبه اندازه برسانند، جز

 «.استها خشک شدهبرداشته شده و برگه

ی توحید چنان است ُه بر زبان آوردن آن آسان و وزن آن در ترازوی اعامل ُلمه -12

لرَمَتانر »فرمودند:  سنگنی و نزد خداوند متعال حمبوب است. رسول اهلل  یَفَتانر  َُ  َعَل  َخفر

                                                           

را روایت ُرده و آلبانی در صحیح ؛ و حاُم آن2440، ترمذی: 2537مسند امحد:  - 1

 را صحیح دانسته است.آن 7834 :اجلامع
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، َسانر یَلَتانر  اللِّ ، فر  َثقر مْحَنر  إرََّل  َحبریَبَتانر  املریَزانر ، اهللَّر ُسْبَحانَ : الرَّ هر  اهللَّر ُسْبَحانَ  الَعظریمر  1:«َوبرَحْمدر

-دو ُلمه وجود دارد ُه بر زبان سبک ولی در ترازوی اعامل سنگنی و نزد خداوند حمبوب»

 «و سبحان اهلل العظیماند: سبحان اهلل بحمده 

نْ  َرُجالً  َسیَُخلُِّص  اهللََّ إرنَّ » و رسول خدا فرمودند: تري مر َیاَمةر  َیْومَ  اخَلاَلئرقر  ُرُءوسر  َعَل  ُأمَّ  القر

الًّ  َوترْسعرنیَ  ترْسَعةً  َعَلْیهر  َفَینرُْشُ  جر لُّ  سر لٍّ  ُُ جر ْثُل  سر ، َمدِّ  مر نْ  َأُتنْكررُ : َیُقوُل  ُثمَّ  البرََصر  َشْیئًا؟ َهَذا مر

َتَبتري َأَظَلَمَك  ، َیا الَ : َفَیُقوُل  احَلافرُظوَن؟ َُ ؟ َأَفَلَك : َفَیُقوُل  َربِّ ، َیا الَ : َفَیُقوُل  ُعْذر  : َفَیُقوُل  َربِّ

نَْدَنا لََك  إرنَّ  َبَل  هُ  َحَسنًَة، عر  اهللَُّ  إرالَّ  إرلَهَ  الَ  َأنْ  َأْشَهُد : فریَها برَطاَقة   َفتَْخُرُج  الَیْوَم، َعَلیَْك  ُظْلمَ  الَ  َفإرنَّ

ًدا َأنَّ  َوَأْشَهُد  هر  َما َربِّ  َیا: َفَیُقوُل  َوْزَنَك، اْحرُضْ : َفَیُقوُل  َوَرُسولُُه، َعْبُدهُ  حُمَمَّ هر  َمعَ  البرَطاَقةُ  َهذر  َهذر

؟ الَّتر جر الَُّت  َفُتوَضعُ : َقاَل  ُتظَْلُم، الَ  إرنََّك : َفَقاَل ! السِّ جر ة   فر  السِّ فَّ ، فر  َوالبرَطاَقةُ  َُ ة  فَّ  َفطَاَشتر  َُ

الَُّت  جر ء   اهللر  اْسمر  َمعَ  َیثُْقُل  َفالَ  البرَطاَقُة، َوَثُقَلتر  السِّ :«ََشْ
خداوند متعال در روز قیامت » 2

گشاید. چنانكه ی اعامل را بر وی میدهد ُه نود و نه ُارنامهمردی از امت مرا نجات می

 هافرماید: آیا از حمتوای این ُارنامهوسیع است. سپس می ی دید چشمهر ُارنامه به اندازه

و نگهبان و  اندُه نوشتن اعامل تو را بر عهده داشته یُنی؟ آیا فرشتگانچیزی را انكار می

فرماید: آیا گوید: خري، یا رب؛ خداوند متعال میاند؟ میمراقب تو بودند، بر تو ظلم ُرده

شود. سپس ُند( داری؟ پس وی حريت زده میعذری یا نیكی )ُه برای تو شفاعت 

شود. پس باشد. امروز بر تو ظلم نمیفرماید: بلكه برای تو نزد ما یک نیكی میخداوند می

                                                           

 4860مسلم:  ؛5927بخاری:  - 1

را صحیح آن 1776؛ و آلبانی در صحیح اجلامع: 2563؛ ترمذی: 6699مسند امحد:  - 22

 دانسته است. 
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اشهد ان الاله االاهلل و اشهد ان حممدا عبده و »آورند ُه در آن ُارتی برای وی بريون می

گوید: آماده باش. آن شخص میفرماید: برای وزن ُردن آن باشد. خداوند میمی« رسوله

شود: قطعا آید. گفته میها چیزی به حساب نمیاین ُارت در برابر آن ُارنامه  ،پروردگارا

ها در یک ُفه ترازو )میزان( فرمودند: پس ُارنامه شود. رسول اهلل به تو ظلمی نمی

ها باال آمده و نامهی ُارشود. مههشود و آن ُارت در ُفه دیگر قرار داده میقرار داده می

 .«ُندی توحید سنگینی نمیُند. و براستی چیزی در برابر ُلمهُارت بر آهنا سنگینی می

اَل َتُقوُم »شود. رسول خدا فرمودند: قیامت بر اهل توحید و موحدان برپا نمی -13

: اهللُ، اهللُ اَعُة َحتَّى اَل ُیَقاَل فر اأْلَْرضر -شود تا اینكه )زمانی فرا میقیامت بر پا نمی» 1:«السَّ

 .«گویدرسد ُه( ُسی در زمنی الاله االاهلل نمی

فرطَْرَة اهللَّر الَّتري َفَطَر النَّاَس »فرماید: توحید دین فطری است. خداوند متعال می -14

 «. است آفریده آن بر را مردم( اهلل) ُه است اَلی فطرت»( 30)روم: « َعَلْیَها

َّا »سخنرانی فرمود: و روزی رسول خدا در 
ْلتُْم، ِمر َمُكْم َما َجهر َأاَل إرنَّ َربِّ َأَمَرنر َأْن ُأَعلِّ

ُمْ  ُهْم، َوإرهنَّ لَّ ُُ ي ُحنََفاَء 
َبادر ، َوإرنِّ َخَلْقُت عر لُّ َمال  َنَحْلُتُه َعْبًدا َحاَلل  ُُ ي َهَذا، 

َمنري َیْومر َأَتتُْهُم  َعلَّ

َیاطرنُی َفاْجَتاَلْتُهْم عَ  مْ الشَّ آگاه باشید؛ خداوند به من امر ُرده تا آنچه را شام » 2:«...ْن درینرهر

فرماید: هر مالی ُه به بندگانم دانید و به من آموخته است، به شام بیاموزم. خداوند مینمی

ام، حالل است. متام بندگانم را یكتاپرست و بر دین حنیف )اسالم( آفریدم، اما شیاطنی داده

                                                           

را از انس روایت النووی؛ امام امحد و مسلم آن نگا: رشح گفته نشود؛ الاله االاهلل یعنی - 1

 اند.ُرده

 5109مسلم:  - 2
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 .«گردانند...شان باز میآمد و آنان را از دین نزد آنان خواهند

سال قومش را به عقیده و به ویژه توحید دعوت  13رسول خدا در مكه به مدت  -15

 داد. می

َوَعَد اهللَُّ الَّذیَن »فرماید: باشد. خداوند متعال میتوحید سبب خالفت در زمنی می -16

ْم َو  ْن َقْبلرهر اَم اْسَتْخَلَف الَّذیَن مر َُ اتر َلَیْستَْخلرَفنَُّهْم فر اأْلَْرضر  احلر ُلوا الصَّ
نُْكْم َو َعمر آَمنُوا مر

ي اْرَتيض ْم دینَُهُم الَّذر نَنَّ ََلُ ْم أَ   َلُیَمكِّ ْن َبْعدر َخْوفرهر َلنَُّهْم مر ْم َو َلُیَبدِّ ُُوَن ب  ْمنًا َیْعُبُدوَننيََلُ   ال ُیرْشر

 وعده دادن،؛ انجام شایسته ُارهای و آوردند ایامن ُه شام از ُسانی به اهلل» (55)نور: « َشْیئاً 

 ُه گونه مهان ُرد، خواهد( حكمران و) جانشنی زمنی در را هاآن قطعاً  ُه است داده

 هاآن برای ُه را شاندین و ساخت( حكمران و) جانشنی بودند هاآن از پیش ُه را ُسانی

 آرامش به را شانترس( و خوف) یقیناً  و سازد؛( برجا پا و) استوار هاآن برای است پسندیده

متكنی  سازند.نمی رشیک من با را چیزی و ُنندمی پرستش مرا تنها ُند،می مبدل امنیت و

خداوند یكتایی است ُه رشیكی باشد و آن عبادت در زمنی نیازمند امری مقدم بر آن می

 و پس از حتقیق توحید است ُه خالفت و متكنی میرس خواهد بود. «.ندارد

 ج( اقسام توحید: 

اند: توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید علام توحید را به سه بخش تقسیم ُرده

 اسامء و صفات 

 توحید ربوبیت:  -1

اقرار و  :باشد و آن عبارت است ازمیتوحید ربوبیت بخشی از توحید اثبات و معرفت 

اعرتاف به اینكه تنها اهلل است ُه خالق هر چیز و رازق و مالک آن است و تنها اوست ُه در 

 ُند.آن ترصف می

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=55
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=55
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=55
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=55
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=55
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 توحید اسام و صفات:  -2

شود و عبارت این بخش از توحید، توحید اثبات و معرفت یا توحید علمی نیز نامیده می

اف به اینكه اهلل متعال اسامی نیكو و صفات واالیی دارد. بنابراین آنچه اقرار و اعرت :است از

برای خداوند متعال ثابت نموده،  را خداوند متعال برای ذات خویش و یا رسول اهلل 

از ذات   ُنیم و آنچه را خداوند متعال از ذات خویش نفی ُرده یا رسول اهللثابت می

ُنیم. بدون اینكه صفات او را به خملوقات تشبیه ُنیم نفی ُرده است، نفی می باری تعالی

یا اینكه آهنا را تعطیل نموده و منكر شویم و یا اینكه برای آهنا ُیفیت و چگونگی قائل 

ْثلرهر ََشْ » فرماید:شویم. خداوند متعال می مر َُ میُع اْلَبصريُ  َلیَْس   (11)شوری: « ء  َو ُهَو السَّ

  «.بیناست شنوای او و نیست، او مهانند چیز هیچ»

 :توحید اسما و صفات

برای خداوند ثابت  این است ُه آنچه را اهلل متعال برای ذات خویش یا رسول اهلل 

از خداوند نفی   ُنیم و آنچه را خداوند متعال از خویشتن یا رسول اهللنموده، ثابت می

 باشد.یا متثیل می شبیهُنیم بدون حتریف یا تُنیم و آنچه را اثبات میُرده است، نفی می

 :قواعدی در اسماء و صفات

 شوند.قاعده اول: اسام و صفات اَلی توفیقی هستند. جز با ُتاب و سنت ثابت نمی

 واجب است. حتریف و بدور ازقاعده دوم: محل نصوص ُتاب و سنت بر ظاهر آهنا 

-ُیفیت جمهول می از حیثمعلوم و  از جهت معناقاعده سوم: ظاهر نصوص صفات 

 باشند.

ُند. به عنوان قاعده چهارم: ظاهر نصوص بیانگر معانی است ُه بر ذهن خطور می

و گاهی چیز دیگری  قوم اُنقوم است و گاهی مسیک گاهی مراد از آن « القریة»مثال لفظ 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=42&AID=11
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  .است

  :اسماء خداوند متعال ی درقواعد

باشند. خداوند ــ متام اسامی خداوند متعال نیكو است. یعنی در هنایت نیكویی می1

ْسنَى األَْساَمء َوهللرّر»فرماید: متعال می   «.است نیک هاینام خدا، برای و( »180)اعراف:  «احْلُ

ر داللت آهنا بر صفت هستند. اسم علم به اعتباو م لَ اسامء خداوند متعال اسامی عَ  -2

 ذات و صفت به اعتبار معنایی ُه بیانگر آن هستند.

 :باشندصفی متعدی داللت ُنند، متضمن سه امر میوچون اسامء خداوند متعال بر  -3

 ج( ثبوت حكم و معنا و اثر آن  ؛ب( ثبوت صفت؛ الف( ثبوت اسم برای اهلل

 باشند.اسامء اَلی حمصور در تعدادی مشخص نمی -4

 قواعدی در صفات اهلل متعال

 متامی صفات خداوند متعال، صفات ُامل هستند و هیچ نقصی در آهنا وجود ندارد.  -1

 ییاباشد. چرا ُه هر اسم متضمن معناسامء می وسعتتر از صفات گسرتده دایره -2

باشند ُه فعال خداوند میاباشد. و از سوی دیگر برخی از صفات هستند ُه مربوط به می

 نتهایی ندارند.ا

 شود:صفات خداوند متعال به دو دسته تقسیم می -3

این صفات عبارتند از صفاتی ُه خداوند متعال  مانند حیاط و علم و... صفات ثبوتی:

 در ُتابش و یا بر زبان رسولش برای ذات خویش اثبات نموده است.

باشد هنا متصف میصفات ذاتی: عبارتند از صفاتی ُه پیوسته خداوند متعال به آ الف(

 و... مانند علم و قدرت و شنیدن و وجه و دست

گر اباشد. صفات فعلی: عبارت است از صفاتی ُه وابسته به مشیت خداوند می ب(
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 دهد مانند استواء و نزول و خوشحالیدهد و چون بخواهد انجام نمیبخواهد انجام می

 و...

ل آهنا را در ُتابش یا بر زبان از صفاتی ُه خداوند متعااست صفات سلبی: عبارت 

  .سولش از ذات خویش نفی ُرده است. مانند مرگ و فراموشی و ناتوانیر

 شود.توحید الوهیت: و نیز توحید اراده و قصد و طلب نامیده می -3

توحید الوهیت عبارت است از یكتا و یگانه دانستن خداوند متعال در عبادت؛ چنانكه 

ذبح و نذر، بیم و امید، حمبت و رغبت و... فقط برای اهلل متعال قیام، روزه، زُات،  ،نامز

« هللرَّر َربِّ الْعامَلنیَ   َو حَمْیاَي َو َِمات  َو ُنُسكي  ُقْل إرنَّ َصالت»فرماید: باشد. خداوند متعال می

 برای مهه من، مرگ و زندگی و من( قربانی و) عبادت و نامزم گامنبی: بگو»( 162)انعام: 

   1.«است جهانیان پروردگار اهلل

باشد. عبادت در عبادت: عبادت در لغت به معنای ذلت و خواری و خضوع می

و شامل هر قول و عمل ظاهری و باطنی ُه اهلل دوست  رشیعت، اسمی است در برگرينده

  2.«باشددارد و از آن راضی می

 ُامل حمبت -2ُامل ذلت  -1ارُان عبادت: عبادت دو رُن دارد: 

ی معنای ذلت و حمبت عبادتی ُه بدان امر شده در بردارنده»گوید: اهلل میابن تیمیه رمحه

  3.«باشدحمبت برای اهلل متعال میباشد. و متضمن هنایت خواری و ذلت و می

                                                           

 1 :العبودیة، ابن تیمیه - 1

 مهان - 2

 5؛ العبودیة، ص: 2/361 :وع الفتاوی، ابن تیمیهجمم - 3

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=162
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 شود مگر اینكه با دو رشط اساسی مهراه باشد:و عبادت پذیرفته نمی

اخالص: یعنی خالصانه برای خداوند متعال انجام شود و در آن عبادت چیزی یا  -1

 ُسی را با خداوند رشیک نكند.

َفَمْن ُاَن َیْرُجوا لرقاَء »فرماید: در عبادت؛ خداوند متعال می از رسول خداپريوی  -2

هر َأَحداً   َربِّ
باَدةر ْک برعر اً َو ال ُیرْشر هر َفْلَیْعَمْل َعَمالً صاحلر  لقای به ُه هر پس»( 110)ُهف: « َربِّ

 پروردگارش عبادت در را هیچكس و دهد انجام شایسته ُار باید دارد، امید پروردگارش

یعنی هدف و نیت وی از عبادت خودنامیی و ریا نباشد بلكه عملش «. نسازد رشیک

خالصانه برای خداوند متعال و موافق با رشیعت اَلی باشد. چه آن عبادت واجب باشد یا 

مستحب؛ و اینگونه میان اخالص و پريوی مجع ُرده است و به هر دو جامه عمل پوشانده 

یر  » فرماید: میمتعال خداوند  1است.
ء  َقدر لِّ ََشْ ُُ هر امْلُْلُك َوُهَو َعَل  ي برَیدر ي * َتَباَرَك الَّذر الَّذر

یُز الَْغُفور ُكْم َأْحَسُن َعَماًل َوُهَو اْلَعزر ْم َأیُّ ُُ َیبُْلَو
َیاَة لر  برُت پر»( 2-1)ملک: « َخَلَق امْلَْوَت َواحْلَ

 چیز هر بر او و اوست دست به هستی جهان رمانرواییف ُهُسی است بزرگوار و

 شام از یک ُدام ُه بیازماید را شام تا آفرید را زندگی و مرگ ُهُسی( مهان. )تواناست

ترین ترین و درستیعنی چه ُسی خالصانه«. است بخشنده پريوزمند او و است ترُار نیكو

 2دهد.عمل را انجام می

 

 

                                                           

 ی، عالمه سعد672 :تیسري الكریم الرمحن - 1

 ، عالمه سعدی1233 :تیسري الكریم الرمحن - 2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=18&AID=110
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=18&AID=110
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=18&AID=110
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 از لوازم دعوت توحید: 

یكی از لوازم دعوت توحید، دوست داشتن موحدان و اهل توحید و یاری و نرصت آهنا 

ُقْل إرْن ُاَن »فرماید: باشد. خداوند متعال میشان میبا دشمنان یبا جان و مال و دشمن

مْ  ُُ ْم َو َأْبناُؤ ُُ َشْوَن  آباُؤ اَرة  خَتْ ْفُتُموها َو جتر ْخواُنُكْم َو َأْزواُجُكْم َو َعشرَيُتُكْم َو َأْموال  اْقرَتَ
َو إر

هاد  ف َن اهللَّر َو َرُسولرهر َو جر ُن َتْرَضْوهَنا َأَحبَّ إرَلیُْكْم مر
َ   َُساَدها َو َمساُر

بَُّصوا َحتَّي َیأْتر  َفرَتَ
َسبیلرهر

هر َو ا قنیَ اهللَُّ برَأْمرر ي اْلَقْوَم اْلفاسر  و تانفرزندان و تانپدران اگر: بگو»( 24)توبه: « هللَُّ ال َُّيْدر

 از ُه جتارتی و ایدآورده دست به ُه اموالی و تانخویشاوندان و تانمهرسان و تانبرادران

 جهاد و پیامربش و اهلل از شام نزد در هستید، دخلوش بدان ُه هاییخانه و ترسیدمی آن ُساد

 اهلل و بیاورد را خویش( عذاب) فرمان اهلل تا باشید منتظر پس است، ترحمبوب او راه در

.«ُندنمی  هدایت را نافرمان گروه

: َأْن َیُكوَن اهللَُّ َوَرُسولُُه »: و رسول خدا فرمودند یاَمنر نَّ فریهر َوَجَد َحاَلَوَة اْلر ُُ َثالَث  َمْن 

َّا 
اَم َیْكَرُه أَ َأَحبَّ إرَلْیهر ِمر َُ بُُّه إرالَّ هللرَّر، َوَأْن َیْكَرَه َأْن َیُعوَد فر الُكْفرر 

بَّ امَلْرَء الَ ُُير
ا، َوَأْن ُُير َوامُهَ

ْن سر

-ُسی ُه این سه خصلت را داشته باشد، شريینی و حالوت ایامن را می» 1:«ُیْقَذَف فر النَّارر 

وست داشته باشد. حمبتش با هرُس به خاطر چشد. اینكه اهلل و رسولش را از مهه بیشرت د

خشنودی اهلل باشد. و برگشتن به ُفر چنان نزد وی منفور و ناخوشایند باشد ُه افتادن در 

 .«آتش نزد وی ناگوار و منفور است

ای بسیار واال براستی صحابه در دوست داشتن برادران موحد خود به درجه و مرتبه

دادند هرچند خود دچار سختی و مشقت ود ترجیح میدست یافتند چنانكه آنان را بر خ

                                                           

 43مسلم:  ؛16بخاری:  - 1

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=24
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=24
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=24
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=24
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=24
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شدند هرچند از نظر نسبی یا شدند. و بلكه دشمنان توحید را ترک ُرده و از آهنا جدا میمی

از رسزمنی آهنا خارج شده  و خاستندبه دشمنی با آهنا برمی اما رسزمنی به هم نزدیک بودند

شان را در راستای ُسب فرزندان و خانوادهند و بلكه اموال و دُرشان را رها میو دین

تر ایامن آورده و در یشُه پآهنا  انُردند. و در مقابل برادررضایت خداوند ترک می

رسزمینی مستقر شده بودند، به استقبال آهنا آمده و آنان را دوست داشته و بلكه بر خود 

و دلیل چننی رفتار  ری شدند.دادند. و اینگونه در تاریخ رضب املثل ایثار و فداُاترجیح می

شان هنفته بود و حمبت بر مبنای آن نبود، وری ُه در قلوبو عملكردی چیزی جز ایامن شعله

برده بود. بنابراین دوستی و دشمنی آهنا بر مبنای  خاطرشانحمبتی ُه جز ایامن مهه چیز را از 

 ایامن بود.

ن برتسد ُه ُّيودی یا نرصانی هریک از شام باید از ای»گوید: یكی از سلف صالح می

نُْهمْ » فرماید:شود. خداوند متعال می ُه مر نُْكْم َفإرنَّ ْم مر هرُس مرشُان را به  ونچ 1«َو َمْن َیتََوَلَُّ

 .«دوستی گريد، او نیز از مرشُان است

ُنند با چننی اعاملی به شوند، گامن میُه مرتكب گناهان ُبريه می و بسیاری از ُسانی

و اساس و بنیان  ُه درحقیقت ارُان اسالم را نابود ُردهحالیُنند، دراسالم خدمت می

ُند. چنانچه تربعات فراوان و اموال زیادی و زُات و را در هم شكسته و ختریب میآن

ُنند ُه از راه بذل و بخشش می ُسانیهنا را به صدقات انبوهی را مجع آوری نموده و آ

-حالیُند دربه دعوتگران ُمک می و ُند برحق هستنداند و گامن میراست منحرف شده

ی صحیح ُه چننی رفتاری اهل بدعت و خرافات را در برابر اهل توحید و پريوان عقیده

                                                           
1
 .«هستند هاآن از ُنند، دوستی هاآن با شام از ُه ُسانی و»( 51)مائده:  - 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=51
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و براء و حمبتی است ُه ء ی والُند. و دلیل چننی عملكردی انحراف در عقیدهتقویت می

  1باشد.ی توحید میرشطی از رشوط ُلمه

 مبحث سوم: برحذر داشتن مردم از شرک با اختالف انواع آن 

 الف( تعریف شرک: 

در ملک گفته  رشاُتک به رتباشد. و مشُاء میرُش « الرشیک»رشک در لغت: مجع 

ای از آن داشته شده است. و نیز در معنای لغوی گفته شده: آنچه تو و دیگری نصیب و هبره

السالم در مورد مانند سخن موسی علیه «رشُته و شارُته واشرتُوا» :شودباشید. گفته می

ي»: السالمهارون علیه ُه فر َأْمرر ُْ  .«ردانو او را در ُار من رشیک گ( »32)طه: « َوَأرْشر

یا اینكه مثل و مانندی برای متعال رشک در رشیعت به معنای رشیک قرار دادن برای اهلل 

باشد. چه این مثل و مانند مستقل در نظر گرفته شود یا در ترصف می ئل شدنقا او تعالی

یك  فر »فرماید: رشیک خداوند قرار داده شود. چنانكه خداوند متعال می َومَل َیُكن لَُّه رَشر

 «. نیست رشیكی هیچ فرمانروایی در را او و»( 2؛ فرقان: 111)ارساء: « امْلُْلكر 

ائريَ »فرماید: و اینكه می َُ ُجایند رشیكان » (47؛ فصلت: 74-62)قصص: « َأْیَن رُشَ

  2.«من

 :ب( اقسام شرک

رشک در ربوبیت: عبارت است از رشیک قائل شدن برای خداوند متعال در افعال  -1

 شود: ُه به دو بخش تقسیم می او تعالی؛

                                                           

 منهج اهل السنة واجلامعة فی الدعوة الی اهلل، شیخ عبداهلل بن حممد املعتاز - 1

 259 :نگا: املفردات، راغب - 2
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 ی آهنا؛ مانند رشک تعطیل: و آن عبارت است از نفی برخی از افعال خداوند یا مهه

ها و ها و غالة جهمیه و رشک فرعون و نمرود در گذشته و رشک ُمونیسترشک دهری

تر است تا . )در واقع چننی باوری به ُفر و جهود نزدیکو زمانعرص این ملحدان در 

 (رشک

  رشک ورزیدن ُسانی ُه معبود دیگری را با اهلل متعال در خلق ُردن و ترصف

ُنند. مانند جموسیان ُه معتقدند دو ُنند و افعال خداوند را تعطیل نمینمودن رشیک می

و از این دسته است رشک  ؛اله وجود دارد. اله و معبود نور و اله و معبود ظلمت و تاریكی

ُنند. چنانكه غالة ی آهنا در  هستی ترصف میرخی از ائمهغالة رافضه ُه معتقدند ب

 متصوفه چننی اعتقاد و باوری در مورد شیوخ و مرشدان خود دارند.

شود ُه عبارتند رشک در اسامء و صفات: این نوع رشک به چهار بخش تقسیم می -2

 از:

 بخش اول: رشک تشبیه

نصاری ُه برخی از صفات اهلل تشبیه خملوق به خالق: مانند رشک قربپرستان و رشک 

دهند. صفاتی چون: علم و قدرت؛ و در افعال مانند: جلب منفعت متعال را به خملوقات می

 شود.و دفع رضر؛ این دو نوع رشک در هنایت به رشک در الوهیت نیز منجر می

گویند: خداوند دستی دارد ُسانی ُه می ؛تشبیه خالق به خملوق: مانند رشک مشبهه

شود و بخیل است و فریب دست ما؛ و مانند ُّيودیان معتقد بودند خداوند خسته میمهچون 

 خورد. )والعیاذ باهلل(می

و آن عبارت است از اینكه از اسامی نیكوی خداوند اسامی  ؛بخش دوم: رشک اشتقاق

باشد. چنانكه مرشُان عرب پیش شان میگريند ُه برخی از آهنا اسامی معبودانمشتق می
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اسم  «العزیز»)مناة( و از اسم اسم  «املنان»ت رسول خدا، از اسم خداوند متعال از بعث

)الالت( را مشتق گرفتند. و این اسامی را بر معبودان باطل اسم  «اهلل»)العزی( و از اسم 

 خود اطالق ُردند.

خوانند و و آن عبارت است از اینكه خداوند را با اسامی می ؛بخش سوم: رشک تسمیه

را بر خداوند « االب»نامند ُه خود را با آهنا معرفی نكرده است. چنانكه نصاری اسم می

 را بر خداوند اطالق نمودند. « العلة الفاعلة»اطالق ُردند و فالسفه اسم 

 بخش چهارم: انكار چیزی از اسامء و صفات اهلل متعال

مْحنر »فرماید: خداوند متعال می  رمحان( اهلل) به هاآن»( 30)رعد:  «َو ُهْم َیْكُفُروَن برالرَّ

 «.ورزندمی ُفر

مْح » مْحنر قاُلوا َو َما الرَّ لرَّ
ُم اْسُجُدوا لر  هاآن به ُههنگامی و»( 60)فرقان: « نُ َو إرذا قیَل ََلُ

.«!چیست؟ رمحان: گویند ُنید. سجده رمحان( اهلل) برای: شود گفته

ُدوَن ف»  حتریف هایشنام در ُه را ُسانی و»( 180)اعراف: « َأْسامئرهر   َوَذُروا الَّذیَن ُیْلحر

 «.ُنید رها ُنند،می( ُجروی و)

 شود ُه عبارتند از: رشک در الوهیت: رشک در الوهیت به دو بخش تقسیم می -3

ت ابخش اول: رشک اُرب؛ رشک اُرب عبارت است از انجام دادن یكی از انواع عباد

رُوع؛ خداوند برای غرياهلل، مانند ذبح و پناه بردن و ترس و امید و نذر و تعظیم و سجده و 

وا برهر َشْیئاً »فرماید: متعال می ُُ  چیزی و بپرستید را اهلل و» (36)نساء: « َو اْعُبُدوا اهللََّ َو ال ُترْشر

  «.مگردانید رشیک او با را

 

 

http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=13&AYID=30
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=25&AID=60
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=180
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=4&AYID=36
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 بخش دوم: رشک اصغر 

اال »رسول خدا فرمودند:  ؛نامیی در عبادت برای مردممانند ریای اندک و خود -1

اخوف علیكم عندی من املسیح الدجال؟ قالوا: بلی یا رسول اهلل؛ قال:  اخربُم بام هو

آیا شام را از » 1:«ین صالته ملا یری من نظر رجلزلی فیصالرشک اخلفی: ان یقوم الرجل فی

ترسم؟ گفتند: بله ای رسول یش از مسیح دجال بر شام مید بدر مورامری آگاه نكنم ُه 

باشد. اینكه مردی برای نامز بایستد و چون فرمودند: آن رشک خفی می خدا، رسول خدا

 « دیگری را متوجه نامز خود ببیند، نامزش را مزین نامید.

 رشک در الفاظ: چنانكه ُسی به دیگری بگوید: آنچه خداوند و تو بخواهی؛ یا -2

اینكه بگوید: این از سوی خدا و توست. یا اینكه سوگند به اهلل و تو ... از ابن عباس روایت 

گوید: مردی به رسول خدا گفت: آنچه اهلل و تو بخواهی. پس رسول خدا است ُه می

خداوند قرار )و رشیک( آیا مرا مهانند » :«أجعلتني هلل ندا؟ بل ما شاء اهلل وحده»فرمودند: 

 2.«بلكه آنچه فقط خداوند بخواهددهی. می

مانند ُسی ُه به پیامرب و عباس و حسنی  ؛و از این قبیل است سوگند خوردن به غري اهلل

َمْن َحَلَف برَغرْير اهللَّر َفَقْد »خورد. رسول خدا فرمودند: و بدوی و سیده زینب و ... سوگند می

                                                           

را آن 2607؛ و آلبانی در صحیح اجلامع: 4194؛ ابن ماجه؛ 10822مسند امحد:  - 1

 صحیح دانسته است. 

را صحیح دانسته و آلبانی آن 783؛ بخاری در ادب املفرد: 224-1/214مسند امحد:  - 2

 است.
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كَ   .«قت ُفر یا رشک ورزیده استهرُس به غري اهلل سوگند یاد ُند، درحقی» 1:«َأرْشَ

 اقسام رشک: 

  رشک در اسام و صفات 

نامند ُه خود را با آن معرفی هایی میرشک تسمیه چنانكه خداوند متعال را به اسم

 نام هنادند.  «اب»نكرده است. چنانچه نصاری خداوند را 

                        رشک در ربوبیت 

 ی افعال خداوند  برخی یا مههرشک تعطیل ُه عبارت است از نفی 

جز خداوند در آفرینش قائل است. بدون اینكه قائل به  یرشک ُسی ُه معبود دیگر

 تعطیل باشد.

 رشک در الوهیت 

 رشک اُرب: انجام دادن عبادتی برای غري اهلل مانند ذبح و نذر و دعا

 رشک الفاظ –رشک اصغر: مانند ریای اندک 

  :رشک تشبیه 

 رشک خالق به خملوق مانند رشک مشبهه 

 تشبیه خملوق به خالق مانند رشک قربپرستان 

 از اسم )املنان( و العزی از )العزیز(  «مناة»رشک اشتقاق مانند مشتق نمودن 

مْحَنر  َیْكُفُرونَ  َوُهمْ »فرماید: انكار چیزی از اسام و صفات. خداوند متعال می  « برالرَّ

                                                           

را صحیح ؛ حاُم؛ و آلبانی در صحیح اجلامع: آن1455؛ ترمذی: 5799مسند امحد:  - 1

 دانسته است.
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گویند: خداوند سمیع بدون ُند. مانند معتزله ُه میا داللت میانكار آنچه صفات بر آهن

 شنود بدون قدرت شنوایی(سمع است. )می

 ج( اسباب شرک: 

الْكرتابر ال  یا َأْهَل » فرماید:های نیک و صالح: خداوند متعال میغلو در مورد انسان -1

قَّ   َتْغُلوا ف ُكْم َو ال َتُقوُلوا َعَِل اهللَّر إرالَّ احْلَ
 غلو خود دین در! ُتاب اهل ای» (171)نساء: « دینر

  «.نگویید حق جز اهلل  یدرباره و نكنید

ا َو ال ُسواعًا َو ال َیُغوَث َو َیُعوَق َو َوقالُ » فرماید:و می َتُكْم َو ال َتَذُرنَّ َودًّ َ
وا ال َتَذُرنَّ آَلر

 و «سواع» و «ود( »بخصوص) و نكنید رها را خود معبودان: گفتند و» (23)نوح: « َنرْساً 

.«نكنید رها را «نرس» و «یعوق» و «یغوث»

-و صالح آنان در میان اعراب به بت پس از قوم نوح، افراد نیک»گوید: ابن عباس می

ی ُلب در دومة اجلندل و قبیله از آنر « ود»ند. چنانكه دششدند ُه عبادت میتبدیل هایی 

غطیف در جوف ی مراد و پس از آهنا بنیقبیله از آنر « وثیغ»ی هزیل و از آن قبیله« سواع»

الكالع بود.  ی محري، خاندان ذیهقبیل از آنر « نرس»ی مهدان و قبیله از آنر « یعوق»نزد سبا و 

چون قوم نوح هالک شد، شیطان به  ُه افراد نیک و صاحلی از قوم نوح بود ناماین اسامی، 

ها هایی از آنان ساخته و در جمالس خود نصب ُنند و این جمسمهبازماندگان اَلام ُرد جمسمه

-ها عبادت نمیهنوز این جمسمهگذاری ُنند و آنان نیز چننی ُردند اما را با اسامی آنان نام

و پس از مردند و هدف از ساخت آهنا به فراموشی سپرده شد شدند تا اینكه سازندگان آهنا 

  1.«این بود ُه عبادت شدند

                                                           

 4539بخاری:  - 1

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=171
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=171
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=71&AID=23
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=71&AID=23
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الالت »گوید: می« الالت والعزی»و از ابن عباس نیز روایت است ُه در مورد این آیه 

شد، برای حجاج )ُوبیدن و سائیدن( آماده میت ُردن مردی بود ُه غذای سویق را ُه با لَ 

رسول خدا فرمودند:  1.«به اعتكاف نشستند شقرب در جوار مردن ویپس از  ؛ُردآماده می

ْم َمَسا»» ُذوا ُقُبوَر َأْنبرَیائرهر َ ي َوَثنًا ُیْعَبُد. اْشَتدَّ َغَضُب اهللر َعَل َقْوم  اختَّ َعْل َقرْبر ُهمَّ الَ جَتْ َد اللَّ  2:«جر

شود، قرار مده؛ خشم خداوند بر قومی شدت گريد ُه پروردگارا قربم را بتی ُه عبادت »

اَم »و رسول خدا فرمودند:  .«ُنندشان را تبدیل به مسجد میقبور پیامربان َُ  ، الَ ُتْطُرونر

اَم َأَنا َعْبُدُه، َفُقوُلوا َعْبُد اهللَّر،  در مدح و ستایش من » 3:«َوَرُسوُلهُ َأْطَرْت النََّصاَرى اْبَن َمْرَیَم، َفإرنَّ

افراط نكنید چنانكه نصاری در مورد عیسی بن مریم افراط ُردند. من فقط بنده خدا هستم. 

 .«پس بگویید: بنده اهلل و رسولش

 تقلید:  -2

ة  َو إرنَّا َعِل  َبْل قاُلوا إرنَّا َوَجْدنا آباَءنا َعِل»فرماید: خداوند متعال در مورد مرشُان می   ُأمَّ

ْم ُمْهَتُدونَ  هر  و یافتیم آیینی بر را خود نیاُان ما گامنبی: گویندمی بلكه»( 22)زخرف: « آثارر

.«ایمیافته هدایت( و رویممی) هاآن پی از( نیز) ما

اَن َقبَْلُكمْ »و رسول خدا فرمودند:  َُ َحتَّى لَْو َدَخُلوا حذوالقذة بالقذة  َلَتتَّبرُعنَّ َسنََن َمْن 

گام به گام » 4«:قالوا: یا رسول اهلل، الیهود والنصاری؟ قال: فمن؟!« ُجْحَر َضبٍّ َلَدَخْلُتُموهُ 

                                                           

 27/58 :تفسري طربی - 1

 را صحیح دانسته است. ملصابیح آنو آلبانی در مشكاة ا ؛مالک در موطأ، مسند امحد - 2

 3189بخاری:  - 3

 4822؛ مسلم: 6775؛ بخاری: 9443مسند امحد:  - 4

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=43&AID=22
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شام بودند، پريوی خواهید ُرد، حتی اگر وارد سوراخ از راه و روش ُسانی ُه پیش از 

صحابه گفتند: ای رسول خدا، آیا  .«شویدسوسامری شوند، به آن سوراخ وارد می

 «تواند باشد؟!منظورتان ُّيود و نصاری است؟ فرمودند: پس چه ُسی می

 را به خاطر آن مبعوث نمود.  جهل به حقیقتی ُه خداوند متعال رسول اهلل  -3

جهل نسبت به اینكه خداوند پیامربش را برای حتقیق توحید و از بنی بردن اسباب رشک 

شوند، از دانش این مساله بسیار مبعوث ُرده است. براستی ُسانی ُه مرتكب رشک می

ندارند ُه دعوت  یخواند و چون علم و دانشاند و شیطان آهنا را به فتنه فرا میهبرهبی

ُنند و این اجابت بر حسب جهلی ُه نسبت به تش را اجابت میشیطان را باطل ُند، دعو

باشد و هر قدر علم و دانش آهنا از این مساله بیشرت باشد، از این مهم دارند، متفاوت می

خداوند متعال در مورد  های شیطان بیشرت در امان خواهند بود.رشک و اسباب آن و فتنه

َهُلونَ َقاُلوْا َیا ُموَس »فرماید: قوم موسی می ُكْم َقْوم  جَتْ ة  َقاَل إرنَّ َ
ْم آَلر اَم ََلُ َُ ا  « ى اْجَعل لَّنَا إرََلً

 هاآن ُه گونهمهان ده، قرار معبودی( نیز) ما برای! موسی ای: گفتند» (138)اعراف: 

 را اهلل عظمت و) هستید جاهل و نادان گروهی شام حقا،: گفت( موسی. )دارند معبودهای

 «.(دانیدنمی

 اند:ادیث دروغنی و جعلی ُه به پیامرب خدا نسبت داده شدهاح -4

اند قربپرستان ساخته و پرداخته و به پیامرب نسبت داده چون یپرستاناین احادیث را بت

اذا اعیتكم االمور »گوید: باشند. مانند حدیثی ُه میُه با دینش و پیامش متناقض می

چون امور شام را ناتوان نمود، پس به اصحاب قبور پناه » 1:«فعلیكم باصحاب القبور

                                                           

-را می ُسانی ُه حدیث رسول خدا به امجاعر »گوید: شیخ االسالم ابن تیمیه می - 1
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  .«بربید

اگر یكی از شام به سنگی » 1:«لو اعتقدا احدُم بحجر نفعه»گوید: و این حدیث ُه می

 .«رساندمعتقد باشد، آن سنگ به او نفع می

های دروغ و ساختگی ُه در آهنا حكایت از چننی قربهایی شده قصه و داستان -5

 است:

سختی از قرب فالنی ُمک خواست و از سختی نجات مشقت و ینكه فالن شخص در ا

اش را اجابت یافت. و فالنی به هنگام نیاز فالنی را به فریاد خواند، او نیز دعا و خواسته

نمود. و فالنی دچار رضر و زیان شد، پس به صاحب فالن قرب امیدوار شد ُه در نتیجه 

 رضر و زیان وی برطرف شد. 

 از اسباب استمرار شرک و افزایش انتشار آن: د(

واُنشی  و اینگريی در برابر دعوت سلفیت در راستای عدم رسیدن آن به مردم؛ موضع

اند. ُه اندک هم نیست. ُه با این دعوت به دشمنی برخاسته عامل نامهاییاست از سوی 

اسالمی نیست ُه از های )خداوند آهنا را زیاد نكند.( چنانكه هیچ رسزمینی از رسزمنی

بر فرض اگر بر دعوت سلفی از جهات خمتلف فشار وارد نشود  2چننی افرادی خالی باشد.

                                                                                                                                                    

 :جمموع الفتاوی .«باشدافرتایی در حق رسول خدا می شناسند، این حدیث دروغ است و

 11/293 و 1/356

 450، 1/452گوید: این روایت موضوع است. نگا: السلسلة الضعیفة: آلبانی می - 1

« ب حذر منهام العلامُت»به دایرة املعارف ارزشمند در این زمینه برای مطالعه بیشرت  - 2

 تا اینكه شاهد صدها ُتاب از این اجعه ُناهلل مری ابوعبیده مشهور بن حسن حفظنوشته
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فراگري و موفق عمل خواهد ُرد.  ،قطعا در نرش توحید خالص -از سوی دشمنانش –

 توحید خالصی ُه مسلامنان را مهچون تاریخ پر افتخارش متحد و یكپارچه خواهد ُرد.

حق آن است ُه دشمنان به آن  – این دعوت است ُه یكی از دشمنانو بر این اساس 

ها و مرصیان در جنگ با این و اگر ترک»گوید: یعنی دُرت طه حسنی می–گواهی دهند 

شدند، به جنگ با آن وارد نمی اسلحهشدند و در رسزمینش با نريو و مهراه نمی 1مذهب

بستند و بسیار نزدیک بود ُه این مذهب اعراب را نشینان با این مذهب عهد و پیامن میبادیه

هجری متحد و یكپارچه ُند چنانكه ظهور اسالم آنان را در قرن اول  13و  12در دو قرن 

  2.«هجری متحد نمود

                                                                                                                                                    

جویی از دعوت سلفیت و علامی آن گريی و عیبهایی ُه به خردهنوع باشی؛ ُتاب

اند تا از این روش عموم مردم را دچار تلبیس نموده و عملكرد نادرست خود را به پرداخته

-ها میهایی ُه با سلفیفیو این راه و روش سالحی شده در دست خرا ؛آهنا بقبوالنند

 جنگند.

 اهلل، دعوتیوت شیخ حممد بن عبدالوهاب رمحهكه بر ُسی پوشیده نیست دعچنان - 1

ه امروزه غالب مسلامنان معتقد به مذهب بودن كچنان امااصالحی بر مبنای منهج سلف بود. 

ی نتیجه ،د دعوت شیخرست. و چننی دیدگاه و باوری در موآن هستند، یک مذهب نی

)ُسانی ُه  باشد.یپردازی و افرتا و هبتان دیگران نسبت به این دعوت متلبیس و دروغ

بینند و در واقع به منافع و مصالح مادی خود را با گسرتش این دعوت توحیدی در خطر می

 خاطر پريوی از خواهشات نفسانی و پذیرفتن زندگی شیطانی با آن رس جنگ دارند. م(

 37احلیاة االدبیة فی جزیرة العرب، د. طه حسنی، ص:  - 2
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 و( خطر شرک:

 ترین گناهان ُبريه است:رشک بزرگ -1

رَبر الَكَبائررر »رسول خدا فرمودند:  ُْ اُك ُقلْ « َأالَ ُأَنبُِّئُكْم برَأ رْشَ نَا: َبَل َیا َرُسوَل اهللَّر، َقاَل: اْلر

ترین گناهان ُبريه با خرب نسازم؛ گفتیم: بله ای رسول خدا! آیا  شام را از بزرگ» 1:«...براهللَّر

 ...«رسول خدا فرمودند: رشک ورزیدن به خداوند 

برَط َعنُْهْم ما »فرماید: خداوند متعال می .ُندرشک اعامل را نابود می -2 وا حَلَ ُُ َو َلْو َأرْشَ

 بودند داده انجام ُه را آنچه هرآینه ورزیدند،می رشک اگر و»( 88)انعام: « ُاُنوا َیْعَمُلونَ 

 «.شدمی نابود هاآن( نیک اعامل) از

َت َلیَْحبََطنَّ َعَمُلَک َو »فرماید: و می  ُْ ْن َقْبلرَک َلئرْن َأرْشَ َي إرلَْیَک َو إرَِل الَّذیَن مر َو َلَقْد ُأوحر

ینَ  َن اخْلارسر اُررینَ   * َلَتُكوَننَّ مر َن الشَّ ْن مر ُُ  ُه راستی به و» (66-65: )زمر« َبلر اهللََّ َفاْعُبْد َو 

( و تباه) اعاملت یقیناً  آوری، رشک اگر ُه شد وحی بودند، تو از پیش ُهُسانی به و تو به

 شكرگزاران از و ُن پرستش را اهلل تنها بلكه. بود خواهی ُارانزیان از و شودمی نابود

«.باش 

 .بخشدرا نمیرشک گناهی است ُه خداوند متعال آن -3

ُر ما ُدوَن ذلرَک ملرَْن »فرماید: خداوند متعال می َک برهر َو َیْغفر ُر َأْن ُیرْشَ « َیشاءُ إرنَّ اهللََّ ال َیْغفر

 برای راآن از غري و بخشدنمی شود، آورده رشک او به ُه را این اهلل گامنبی»( 48)نساء: 

 «.بخشدمی بخواهد هرُس

َمْن َماَت »»باشد. رسول خدا فرمودند: ترین سبب ورود به دوزخ میرشک بزرگ -4
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ا َدَخَل النَّارَ  ْن ُدونر اهللَّر نردًّ هایی را به هرُس در حالی بمريد ُه خداگونه» 1:«َوْهَو َیْدُعو مر

 .«شودجای اهلل متعال به فریاد خوانده است، وارد آتش می

إرنَّ »فرماید: باشد؛ خداوند متعال میرشک سبب جاودانه ماندن در آتش دوزخ می -5

ُنَی فالَّذ ْن َأْهلر الْكرتابر َو امْلُرْشر َفُروا مر َُ ةر   یَن  یَّ « نارر َجَهنََّم خالردیَن فیها ُأولئرَک ُهْم رَشُّ اْلرَبر

در  ُه اندجهنم آتش در مرشُان، و ُتاب اهل از شدند ُافر ُهُسانی گامنبی»( 6)بینه: 

.«هستند آفریدگان بدترین آنان ماند، خواهند جاودانه آن

باشد. خداوند ترین سبب مهدور بودن خون انسان )با رشوط آن( میرشک بزرگ -6

ةً »فرماید: متعال می افَّ َُ ُنَی  .«بجنگید مرشُان مهه با» (36)توبه: « َو قاترُلوا املرُْْشر

-باشد. خداوند میرشک سبب دوری از هدایت در دنیا و امنیت در آخرت می -7

ُم اأْلَْمُن َو ُهْم ُمْهَتُدونَ »فرماید:  ْ َیْلبرُسوا إیامهَنُْم برظُْلم  ُأولئرَک ََلُ ( 82)انعام: « الَّذیَن آَمنُوا َو مَل

 هدایت هاآن و هستند. در امنیت نیالودند، رشک به را خود ایامن و اندآورده ایامن ُه آنان»

 «.شدگانند

را به رشک تعبري ُردند. مفهوم خمالف این آیه بیانگر این « الظلم»رسول خدا در این آیه 

مطلب است ُه هدایتی برای مرشک در این دنیا و نیز امنیتی برای او در آخرت نخواهد 

 بود.

شود. خداوند دوری و پرهیز از رشک سبب آرامش و ثبات روحی و روانی می -8

ُاُء ُمَتشاُرُسوَن َو َرُجاًل َسَلاًم لرَرُجل  َهْل »د: فرمایمتعال می َب اهللَُّ َمَثاًل َرُجاًل فیهر رُشَ رَضَ

یانر َمثَالً   است رشیكانی او( بردگی) در ُه زده مثل را( ِملوک) مردی اهلل» (29)زمر: « َیْسَتور
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 شخص یک تسلیم تنها ُه( ِملوک) مردی و دارند( مشاجره و) اختالف هم با پیوسته ُه

 «.!یكسانند؟ وصف در( دو این) آیا است،

 گريد:ترین گناهی است ُه با آن نافرمانی خداوند صورت میرشک بزرگ -9

از رسول خدا پرسیدم: ُدامنی گناه نزد »گوید: از عبداهلل بن مسعود روایت است ُه می

ا َوُهَو َخَلَقَك »تر است؟ فرمود: خدا بزرگ َعَل هللرَّر نردًّ اینكه برای خداوند مهتا و » :«َأْن جَتْ

  1 .«ُه اوتعالی تو را خلق ُرده استرشیكی قرار دهی درحالی

 تر است: ای پوشیدهرشک در این امت از راه رفتن مورچه -14

اذا  ءالنمل، وسادلک علی شیالرشک فیكم اخفی من دبیب » رسول خدا فرمودند:

فعلته اذهب عنک صغار الرشک و ُباره؛ تقول: اللهم انی اعوذبک ان ارشک بک و انا اعلم 

تر از راه رفتن مورچه است. تو را به خمفیشام رشک در میان » :»اال اعلمو استغفرک مل

-می را انجام دهی، رشک ُوچک و بزرگ تو بخشیدهن آنوُنم ُه چچیزی راهنامیی می

برم از اینكه دانسته به تو رشک ورزم و در پروردگارا، به تو پناه می»شود. اینكه بگویی: 

 .«ُنممورد رشُی ُه ندانسته مرتكب شدم به درگاه تو طلب آمرزش و مغفرت می

 ترسیدند: ها یعنی پیامربان از رشک ورزیدن میترین انسانُامل -11

ْعبَُد األَْصنَامَ »ُه فرمود:  ُندخداوند متعال از ابراهیم نقل می يَّ َأن نَّ
« َواْجنُبْنري َوَبنر

 «.بدار دور ُنیم پرستش را هابت آنكه از را فرزندانم و مرا و»( 35)ابراهیم: 

خداوند  باشد.می پدران به فرزندان هایمجله توصیهرشک از دوری و پرهیز از  -12

َک لَظُْلم  »فرماید: متعال می ْ ْک براهللَّر إرنَّ الرشِّ ُظُه یا ُبنَيَّ ال ُترْشر
ْبنرهر َو ُهَو َیعر َو إرْذ قاَل لُْقامُن الر
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 پند را او ُهدرحالی فرزندش به لقامن ُه را هنگامی( آور یاد به) و» (13)لقامن: « َعظیم  

 «.است بزرگی ستم رشک، گامنبی نیاور، رشک اهلل به! من پرسک ای: »گفت داد،می

فرماید: شود: خداوند متعال میرشک سبب حمروم شدن از ورود به هبشت می -13

ْک ن» ُه َمْن ُیرْشر نَّةَ إرنَّ َم اهللَُّ َعَلیْهر اجْلَ  آورد، رشک اهلل به هرُس مهانا»( 72)مائده: « براهللَّر َفَقْد َحرَّ

 «.است ُرده حرام او بر را هبشت اهلل

پرداز و اهل هبتان و گمراه است و گناهش بسیار بزرگ است. مرشک دروغ -14

ْک براهللَّر َفَقدر اْفرَتي» فرماید:خداوند متعال می  و هرُس»( 48)نساء: « إرْثاًم َعظیامً   َو َمْن ُیرْشر

َو َمْن »فرماید: و می .«است شده مرتكب را بزرگی گناه گردد، قائل رشیكی خدا برای

ْک براهللَّر َفَقْد َضلَّ َضالالً َبعیداً   به رشیكی قائل شود، خدا برای هرُس» (116)نساء:  «ُیرْشر

 «.(است شده پرت حق از و خیلی) است گشته گمراه بسی راستی

وَن » فرماید:است خداوند می )پلید( مرشک نجس -15 ُُ اَم امْلُرْشر ا الَّذیَن آَمنُوا إرنَّ َ یا َأُّيُّ

ْم هذا هر راَم َبْعَد عامر َد احْلَ ! ایدآورده ایامن ُهُسانی ای»( 28)توبه: « َنَجس  َفال َیْقَرُبوا املَْْسجر

 «.شوند نزدیک احلرام مسجد به ارمسال از بعد نباید پس پلیدند، مرشُان گامنبی

َقاَل اهللُ َتَباَرَك » ت و اعتباری ندارد. رسول خدا فرمودند:عمل مرشک مردود اس -16

هُ  َُ ْ
ُتُه َورشر ُْ ي، َتَر َك فریهر َمعري َغرْير َل َعَماًل َأرْشَ ، َمْن َعمر كر ْ اءر َعنر الرشِّ َُ َ  1:«َوَتَعاََّل: َأَنا َأْغنَى الرشُّ

عملی را انجام نیازترین رشُاء از رشیک هستم، هرُس فرماید: من بیخداوند متعال می»

  .«ُنماش رها میدهد ُه در آن ُسی را با من رشیک ُند، او را با عمل رشُی

َو ال »فرماید: ازدواج با زنان و مردان مرشک حرام است. خداوند متعال می -17
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ُاتر  ة  َو َلْو َأْعَجَبتُْكمْ  َتنْكرُحوا امْلُرْشر َُ ْن ُمرْشر نَة  َخرْي  مر
نَّ َو أَلََمة  ُمْؤمر

 و» (221)بقره: « َحتَّي ُیْؤمر

 مرشک( آزاد) زن از ایامن با ُنیز گامنبی نكنید. ازدواج اند،نیاورده ایامن تا مرشک زنان با

 «.آورد شگفت به را شام( او دارائی یا زیبایی) چه اگر است، هبرت

-رشک اولنی امری است ُه در قرآن ُریم از آن هنی شده است: خداوند متعال می -18

َعُلوا هللرَّر َأْنَدادًا َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ » فرماید:  قرار مهتایانی اهلل برای بنابراین» (22)بقره:« َفال جَتْ

 «.دانیدمی ُهدرحالی ندهید،

-متعال می خداوند .شودمی مرشکرشک ورزیدن، مانع طلب مغفرت برای  -19

ن َبْعدر َما»فرماید:  اُنوْا ُأْوِلر ُقْرَبى مر َُ ُرنَی َوَلْو  ُروْا لرْلُمرْشر یَن آَمنُوْا َأن َیْسَتْغفر لنَّبريِّ َوالَّذر
اَن لر َُ  َما 

یمر  حر ُْم َأْصَحاُب اجْلَ ْم َأهنَّ َ ََلُ  آوردند ایامن ُهُسانی و پیامرب برای»( 113 :)توبه« َتَبنیَّ

 بعد -باشند شاننزدیكان از هرچند - ُنند آمرزش طلب مرشُان برای ُه نبود( ایستهش)

 «.دوزخند اهل هاآن ُه شد روشن هاآن برای آنكه از

 ( هشدار دادن در مورد شرک:ـه

ْک براهللَّر إرنَّ َو »فرماید: خداوند متعال می ُظُه یا ُبنَيَّ ال ُترْشر
ْبنرهر َو ُهَو َیعر إرْذ قاَل ُلْقامُن الر

َک لَُظْلم  َعظیم   ْ  فرزندش به لقامن ُه را هنگامی( آور یاد به) و»( 13)لقامن: « الرشِّ

 ستم رشک، گامنبی نیاور، رشک اهلل به! من پرسک ای: »گفت داد،می پند را او ُهدرحالی

لقامن به فرزندش ُه بیش از مهه دلسوز اوست و بیش از مهه او را دوست «. است بزرگی

داند، به او دارد و بیش از دیگران شایسته و سزاوار آن است ُه هبرتین چیزی را ُه می

ُه تنها اهلل را عبادت ُند و چیزی را با او رشیک  ُندمی توصیهچیزی  ربیاموزد قبل از ه
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یم  »گوید: ر داده و مینسارد. سپس به وی هشدا
َك َلظُْلم  َعظر ْ ترین رشک بزرگ» 1:«إرنَّ الرشِّ

َت »فرماید: و خداوند متعال به پیامربش در قالب هشدار و بیم می .«ظلم است ُْ َلئرْن َأرْشَ

ینَ َلَیْحَبَطنَّ َعَمُلَک َو  َن اخْلارسر ( و تباه) اعاملت یقیناً  آوری، رشک اگر»( 65)زمر: «َلَتُكوَننَّ مر

 «. بود خواهی ُارانزیان از و شودمی نابود

ْأنا »فرماید: و خداوند متعال به خلیلش ابراهیم می ْبراهیَم َمكاَن اْلَبیْتر َأْن ال َو إرْذ َبوَّ ر ْلر

ْک ب ُجودر   ُترْشر عر السُّ َُّ منَی َو الرُّ
ْر َبْیترَي لرلطَّائرفنَی َو اْلقائر  یاد به) و»( 26)حج: « َشْیئاً َو َطهِّ

 را چیزی:(  گفتیم و) ُردیم؛ تعینی ابراهیم برای را( ُعبه) خانه جای ُه را زمانی( آور

 سجود( و) رُوع و ُنندگان قیام و ُنندگان طواف برای مرا انهخ و مده قرار من رشیک

 «.گردان پاک ُنندگان

ْلم  َفاَل »فرماید: و خداوند متعال به فرزندان می
َك بر َما َلیَْس َلَك برهر عر َوإرن َجاَهَداَك لرترُْشر

نُتْم َتْعَمُلونَ  ُُ ُعُكْم َفُأَنبِّئُُكم براَم  َِلَّ َمْرجر
 مرشک) پدر و مادر اگر و»( 8)عنكبوت: « ُتطرْعُهاَم إر

 آنان از پس دهی، قرار من رشیک نداری علم آن به ُه را چیزی تو ُه ُنند تالش( و باشند

 آگاه دادیدمی انجام آنچه به را شام آنگاه است، من سوی به شام بازگشت نكن، اطاعت

 «.ُرد خواهم

خداوند متعال به رأفت و مهربانی و رمحت و نیكی به پدر و مادر توصیه ُرده است. اما 

َن »فرماید: ، هنی ُرده است. و میُافر بودندر مقابل نیز ما را از دین آهنا، اگر  َو ال َتُكوَننَّ مر

ُنیَ   «.نباش مرشُان از» (14)انعام: « امْلُرْشر

 

                                                           

 ، چاپ الشعب6/338نگا: تفسري ابن ُثري:  - 1

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=65
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=65
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=65
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=22&AID=26
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=22&AID=26
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=14
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=14
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=14
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 مبحث چهارم: دعوت به اتباع و پیروی و رها کردن تقلید

 اتباع مطلب اول:

 1باشد یعنی آن چیز را دنبال ُرد.می« اتبع الشیء و تبعه»اتباع در لغت: اتباع مصدر 

السالم فرمود: ُند ُه موسی علیهچنانكه خداوند متعال از گفتگوی موسی و خرض نقل می

ْمَت ُرْشداً » َّا ُعلِّ
َمنر ِمر برُعَك َعَل َأن ُتَعلِّ  تو از آیا: گفت او به موسی» (66)ُهف: « َهْل َأتَّ

 «.بیاموزی؟ من به است، صالح و رشد یمایه و شده آموخته تو به آنچه از تا ُنم پريوی

َزُنونَ »فرماید: و چنانكه می ْم َوالَ ُهْم َُيْ  (38)بقره: « َفَمن َتبرَع ُهَداَي َفاَل َخْوف  َعَلْیهر

 خواهند غمگنی نه و بود خواهد آنان بر ترسی نه ُنند، هدایت من پريوی از ُهُسانی»

 «.شد

( این از) او پس» (89؛ 85)ُهف: « ُثمَّ َأْتَبَع َسَبباً  * َسبَباً  َفَأْتَبعَ »فرماید: و اینكه می

 «.ُرد استفاده( بود اختیارش در ُه) اسبابی از ُرد؛ سپس استفاده( و پريوی) اسباب

ب  »فرماید: و می
َهاب  َثاقر

ْطَفَة َفَأْتَبَعُه شر  ُهُسی مگر» (10)صافات: « إرالَّ َمْن َخطرَف اخْلَ

 «.ُندمی دنبال را او درخشان شهابی پس برباید، را چیزی ناگهان

ْم َعَل »فرمودند:   و در حدیث آمده است ُه رسول اهلل ُُ ، َوإرَذا ُأْتبرَع َأَحُد يِّ
َمطُْل اْلَغنر

، َفْلیَْتَبعْ 
ء  اگر ثرومتندی از پرداخت وام خود تاخري ُند، مرتكب ظلم شده است و » 2:«َمِلر

 «رود.( داده شود، به او مراجعه ُند. )در پی اوهرُس نزد پولداری حواله 

پیوستن، دنبال ُردن، پريوی ُردن و اقتدا به ُار  :در معانی «اتباع»ی بنابراین، ُلمه

گريد. و الگو قرار دادن را در بر می یرفته است. و نیز معانی نزدیک به این مفهوم مانند تاس

                                                           
1
 72، الراغب: 1/179، ابن اثري: ةهاینگا: الن - 

2
 2924؛ مسلم: 2125بخاری:  - 
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یعنی  «اتسی به» و« اقتدی به»ُه از عمل وی پريوی ُند و  «تاسی به»شود: زمانی گفته می

  1به او اقتدا ُرد و مهچون او شد.

ُند عبارت است از اینكه: انسان از را تعریف میاتباع در رشیعت چنانكه امام امحد آن

د و پس از آهنا در مورد پريوی از نآنچه از رسول خدا و اصحابش وارد شده، پريوی ُ

 2.«باشدیتابعنی خمري م

-اما اتباع و پريوی از رسول خدا، شامل پريوی از قول و فعل و ترک رسول خدا می

-ندب یا هنی می ،باشد ُه شامل وجوبوابسته به مقتضای آن می پريوی از قولو  باشند.

رسول خدا عبارت است از انجام یا ترک  باشد. و پريوی از فعل و عمل یا ترک فعل و عملر 

صورت ُه رسول خدا انجام داده یا ترک ُرده است به این دلیل ُه رسول آن فعل به مهان 

 خدا چننی عمل ُرده است. 

عملی را از هر پريوی این است ُه »: گویدبیان امهیت این امر میدر اهلل ابن تیمیه رمحه

. پس اگر عمل را به عنوان عبادت انجام داده است، در واقع جهت مانند عمل او انجام دهد

را به عنوان عبادت انجام دهیم و چون آن عبادت به مكان خاص یا زمانی آن بایدما  برای

است ُسی  و مثال آنرا در مهان زمان یا مكان انجام دهیم. خاص مقید شده، ما نیز باید آن

خواند و . و پشت مقام ابراهیم نامز میدارداالسود را ُه قصد طواف ُعبه و ملس حجر

                                                           
 36-4/34 :«اسا» نگا: لسان العرب، مادة - 1

-است ُه در مساله یتابعنی زمان؛ خمري بودن در پريوی از دیدگاه 7/548اضواء البیان:  - 2

از قول و  تفاق نظر داشته باشند، پريویای اای اختالف داشته باشند اما چون در مساله

 اه آنان مشخص و واضح و الزم است.دیدگ
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های مسجد النبی نامز بخواند و قصد صعود به صفا و مروه ت ستونخواهد پشُسی ُه می

)جموع  .«ُند. و نیز عرفه و مزدلفه و ... از این قبیل استو دعا و ذُر در آنجا را می

 (1/78الفتاوی: 

خداوند متعال به ما دستور داده تا از رسولش پريوی ُنیم و امر و هنی او را در متام 

َوَما »فرماید: ت شده، جامه عمل بپوشانیم. خداوند متعال میمواردی ُه برای ما روای

یُد الْعرَقابر  ُقوا اهللََّ إرنَّ اهللََّ َشدر ْم َعنُْه َفانَتُهوا َواتَّ ُُ ُسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَا ُم الرَّ ُُ  » (7)حرش: « آَتا

 آن از را شام ُه چیزهائی و از ُنید اجراء است آورده شام برای پیامرب ُه را چیزهائی

 «.دارد سختی عقوبت خداوند ُه برتسید اهلل از. بكشید دست است، بازداشته

یعنی هر آنچه شام را بدان امر ُرد، انجام دهید و هرگاه شام »گوید: اهلل میابن ُثري رمحه

ُند را از چیزی هنی ُرد، از آن پرهیز ُنید. چرا ُه رسول خدا تنها به خري و خوبی امر می

  1.«ُندرش و بدی هنی میو فقط از 

 و پیروی از سنتش: از رسول اهلل  اطاعتوجوب 

إرنَّ َمثَِلر َوَمَثَل َما َبَعَثنري اهللَُّ برهر »از ابو موسی روایت است ُه رسول خدا فرمودند:  -1

ْیَش برَعْینَيَّ  َمَثلر َرُجل  َأَتى َقْوَمُه َفَقاَل: َیا َقْومر إرنِّ َرَأْیُت اجْلَ یُر اْلُعْرَیاُن َفالنََّجاءَ َُ  ،َوإرنِّ النَّذر

نُْهْم َفأَ  َبْت َطائرَفة  مر ذَّ َُ ْم َفنََجْوا َو وا َواْنطََلُقوا َعَل َمْهلرهر هر َفَأْدجَلُ ْن َقْومر ْصبَُحوا َعَل َفَأَطاَعُه َطائرَفة  مر

ْیُش َفَأْهَلَكُهْم َواْسَتَباَحُهمْ  ْم َفَصبََّحُهُم اجْلَ هر
ئُْت  َمَكاَنتر َبَع َما جر َفَذلرَك َمثَِلر َوَمَثُل َمْن َأَطاَعنري َواتَّ

قِّ  برهر  َن احْلَ
ْئُت برهر مر َب َما جر ذَّ َُ گامن مثل من و مثل آنچه خداوند مرا بی» 2:«َوَمَثُل َمْن َعَصانر َو

                                                           
 4/336تفسري ابن ُثري:  - 1

2
؛ مسلم، ُتاب 9/115بخاری: ُتاب االعتصام، باب االقتداء بسنن رسول اهلل:  - 
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گوید: ای قوم، من آید و میثل مردی است ُه به سوی قومش میبر آن برانگیخته، مَ 

ُنم. پس خود را نجات ا به چشم خود دیدم و ِصاحتا خطر را به شام اعالم میلشكری ر

ل یا آخر شب در فرصتی ُه داشتند. به یدهید. پس گروهی از قوم اطاعت ُردند و در اوا

و گروهی دیگر او را تكذیب ُردند و در جای خود  نجات دادندراه افتادند و خود را 

و هالک نموده گاهان بر آنان تاختند و مهه را نشستند پس لشكر دشمن ناگهان و صبح

ام پريوی ُند و غارت ُردند. چننی است مثل ُسی ُه از من اطاعت ُند و از آنچه آورده

 .«ام، نكذیب ُندآوردهرا ُه  یمثل ُسی ُه از من نافرمانی ُند و حق

إال من ُل أمتي یدخلون اجلنة »از ابوهریره روایت است ُه رسول خدا فرمودند:  -2

نََّة، َوَمْن َعَصانر فقد أبى»قالوا: یا رسول اهلل، ومن یأبى؟ َقاَل:  «.أبى  1:«َمْن َأَطاَعنري َدَخَل اجْلَ

شوند جز ُسانی ُه از ورود به آن ابا ورزند. صحابه گفتند: متام امت من وارد هبشت می»

هرُس از من »ند: زند؟ فرمودباز می ه ُسی از ورود به هبشت رسچای رسول رسول خدا، 

شود و هرُس از من نافرمانی ُند، درحقیقت از ورود به هبشت اطاعت ُند وارد هبشت می

 .«ابا ورزیده است

مراد از ابا ورزیدن در اینجا امتناع و خودداری از پایبندی و التزام به سنت رسول اهلل »

خارج نیست یا  ورزد از دو حالتباشد. و ُسی ُه ابا میو رسُشی از فرمان او می 

شود و یا مسلامنی است ُه )مرمتب گناهان اینكه ُافری است ُه هرگز وارد هبشت نمی

شود مگر شوند منع میُبريه شده و( از ورود به هبشت مهراه اولنی ُسانی ُه به آن وارد می

                                                                                                                                                    

 1789-4/1788 :ته علی امتهشفق الفضائل، باب

1
 9/114الفتداء بسنن رسول اهلل: بخاری، ُتاب االعتصام، باب ا - 
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  1«ُسانی را ُه خداوند بخواهد. )و آنان را ببخشد و از گناهشان درگذرد.(

 هشدار در مورد مخالفت با رهنمود نبوی: 

مسلامنان را به اطاعت از خود امر ُرده است، مهچننی آهنا را از  چنانكه رسول اهلل 

منحرف شدن از مسري سنتش بر حذر داشته و به ُسانی ُه سنتش را ترک نموده و از آن 

 گردانند، هشدار داده است:روی می

َب َعْن ُسنَّتري، َفَلیَْس »فرمودند:   ول اهللاز ابو هریره روایت است ُه رس -1 َفَمْن َرغر

نِّي  .«هرُس از سنت من روی گرداند، از من نیست» 2:«مر

َل َعَماًل َلْیَس َعَلیْهر »املومننی عایشه به صورت مرفوع روایت است ُه: از ام -2 َمْن َعمر

را )به عنوان بخشی از دین( انجام دهد ُه امر ما در آن  یهرُس عمل» 3:«َأْمُرَنا َفُهَو َردر 

 .«نباشد، مردود است

 مظاهر اتباع و پیروی:

 در اعتقادات و اعمال ظاهری و باطنی الف( اقتدا به رسول اهلل 

اَن »فرماید: خداوند متعال می  َُ اَن َلُكْم فر َرُسولر اهللَّر ُأْسَوة  َحَسنَة  ملَِّن  َُ َیْرُجو اهللََّ لََقْد 

ثررياً  َُ َر اهللََّ  َُ َر َوَذ   اهلل رسول زندگی در شام برای یقیناً » (21)احزاب: « َواْلَیْوَم اآْلخر

 یاد بسیار را اهلل و دارند امید آخرت روز و اهلل به ُه آنان برای است، نیكویی رسمشق

 «.ُنندمی

                                                           
 13/254فتح الباری:  - 1

2
 اْسترْحَبابر  َباُب ؛ مسلم، 7/2صحیح بخاری، ُتاب النكاح، باب الرتغیب فی النكاح:  - 

، َنْفُسهُ  َتاَقْت  ملرَنْ  النَِّكاحر   2/1020: ُمَؤَنهُ  َوَوَجَد  إرَلْیهر

3
 3243مسلم:  - 
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انسان در شش مورد موافق پريوی از رسول خدا حمقق نحواهد شد مگر زمانی ُه عمل 

 با رشیعت باشد:

د، در این صورت آن شومرشوع مهراه ناسبب: اگر عبادت خداوند متعال با سببی  -1

 عبادت، بدعت خواهد بود و مردود است و سودی برای صاحبش نخواهد داشت.

پردازند به داری در شب بیست و هفتم ماه رجب میمثال: برخی از مردم به شب زنده

هتجد اما باید این نكته را یادآور شد ُه  د؛لیل ُه رسول خدا در این شب به معراج رفتناین د

چرا ُه مبنای این  عبادت است ولی چون مقرون به این سبب شده، بدعت خواهد بود.

موافقت عبادت  –عبادت را سببی در نظر گرفته ُه رشعا ثابت نیست ... لذا این وصف 

رود های زیادی ُه گامن میی آن بدعتت ُه به وسیلهامری مهم اس  –رشعی در سبب 

گردد. و از این قبیل است عملكرد ُسانی ، روشن و واضح میندچننی نیست وسنت هستند 

ُنند یا اینكه زیارت قبور را به روزهای مجعه و می تصورُه ماه رجب را خمصوص عمره 

 اند.عیدها اختصاص داده

با رشیعت موافق باشد. بنابراین اگر انسان عبادتی  جنس: باید عبادت در جنس نیز -2

 .نخواهد بودرا برای اهلل انجام دهد ُه جنس آن مرشوع نشده است، قابل قبول 

مثال: اگر ُسی اسبی را قربانی ُند، قربانی وی صحیح نیست. چرا ُه در جنس با 

فته شده، شرت در رشیعت حیواناتی ُه برای قربانی در نظر گر رشیعت خمالفت ُرده است.

باشد. و از این قبیل است زُات فطر نزد ُسانی ُه معتقدند باید و گاو و گوسفند می

)بنابراین باید  زُات فطر از قوت قالب رسزمنی داده شود و پرداخت نقدی آن جایز نیست.

زُات فطر خود را از قوت قالب پرداخت ُنند و پرداخت نقدی آن برای ایشان سودی 

 نخواهد داشت.(
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گانه عدد )اندازه یا ُمیت(: اگر انسان نامزی را به عنوان نامز فرض، بر نامزهای پنج -3

بیفزاید، آن نامز بدعت است و غري قابل قبول؛ چرا ُه چننی عملكردی با تعداد نامزهایی ُه 

باشد. و واضح و مشخص است ُه اگر نامز ظهر را مثال پنج رشیعت معنی ُرده، خمالف می

 د، به اتفاق نامز وی صحیح نیست.رُعت بخوان

صفت )ُیفیت و هیئت(: اگر شخصی نامزش را با سجده و سپس رُوع آغاز ُند،  -4

قطعا نامز وی باطل خواهد بود. و مهچننی اگر عمره را با ُوتاه ُردن موهایش و سپس 

باشد. و ذُر دست سعی صفا و مروه و پس از آن طواف آغاز ُند، عمره وی باطل می

ای است چنانكه در حدیث عبداهلل بن مسعود وارد شده ُه چون بر حلقه از این قبیلمجعی 

دهید؟ گفتند: از حلقات ذُر حارض شد، ایستاده و گفت: این چه عملی است ُه انجام می

 ؛شامریمهایی است ُه با آهنا تكبري و هتلیل و تسبیح خود را میای ابوعبدالرمحن، سنگریزه

-هایُنم ُه چیزی از نیكیتان را بشامرید، من ضامنت میفت: گناهانعبداهلل بن مسعود گ

وای بر شام ای امت حممد، چه زود هالُت شام فرا رسید، آنان اصحاب  شود.تان ضایع نمی

-های رسول خدا هنوز ُهنه نشده و ظرفزنند، لباسهستند ُه موج می رسول اهلل 

هدایت  یجانم در دست اوست یا شام بر دیناند. سوگند به خدایی ُه هایش هنوز نشكسته

 تر از دین حممد هستید و یا اینكه گشاینده دروازه ضاللت و گمراهی هستید.یافته

آنان گفتند: ای ابوعبدالرمحن، به خدا سوگند قصدی جز خري نداریم. عبداهلل بن مسعود 

چرا  1.«یابندمیگفت: و چه بسیارند ُسانی ُه در پی خري و خوبی هستند اما بدان دست ن

 ُه عملكرد آنان در ُیفیت و چكونگی آن با رشیعت خمالف است.

                                                           
  را صحیح دانسته است.آن 2005دارمی، آلبانی در السلسلة الصحیحة:  - 1
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قبول  قابلاحلجة قربانی ُند، قربانی وی زمان: اگر ُسی در اولنی روزهای ذی -5

نخواهد بود. چرا ُه در زمان )قربانی( با رشیعت خمالفت ُرده است. و مهچننی اگر قبل از 

های حج، به حج رود، نامز و حج وی مورد قبول نخواهد بود وقت نامز بخواند یا در جز ماه

 بخشد.و سودی به او نمی

مكان: اگر ُسی در جایی جز مسجد اعتكاف ُند، اعتكاف وی صحیح نخواهد  -6

شود. و اگر زنی بود چرا ُه اعتكاف از مجله اعاملی است ُه جز در مسجد انجام نمی

اعتكاف ُنم، اعتكاف وی صحیح نیست. چرا ُه  خواهم در حمل نامزم در خانهبگوید: می

 در مكان )اعتكاف( با رشیعت خمالفت ُرده است. 

 سنت  ضاوت و داوری بهقسپردن ب( 

ُسوَل َوُأْوِلر األَْمرر »فرماید: خداوند متعال می یُعوْا الرَّ
یَن آَمنُوْا َأطریُعوْا اهللَ َوَأطر ا الَّذر َ َیا َأُّيُّ

نُكْم َفإرن  رر َذلرَك مر نُوَن براهللر َواْلَیْومر اآلخر نتُْم ُتْؤمر ُُ ُسولر إرن  وُه إرََّل اهللر َوالرَّ  َفُردُّ
ء  َتنَاَزْعُتْم فر ََشْ

یالً  و از  ُنید اطاعت از اهلل! ایدآورده ایامن ُهُسانی  ای» (59)نساء: « َخرْي  َوَأْحَسُن َتْأور

 ُردید، اختالف چیزی در اگر و اعت ُنید()اط امرتان از صاحبان و ُنید اطاعت پیامرب

 خوش و هبرت این دارید، ایامن قیامت روز و اهلل به اگر گردانید؛ باز پیامرب و اهلل به راآن

 «.است ترفرجام

یاَم َشَجَر َبْینَُهْم ُثمَّ الَ جَیرُدوْا فر »فرماید: و می
ُموَك فر نُوَن َحتََّى ُُيَكِّ

ْم  َفاَل َوَربَِّك الَ ُیْؤمر هر َأنُفسر

ُموْا َتْسلریامً  َّا َقَضْیَت َوُیَسلِّ  ایامن هاآن ُه پروردگارت به سوگند نه،» (65)نساء: « َحَرجًا ِمِّ

 در تو، داوری از سپس و دهند قرار داور را تو خویش اختالفات در اینكه مگر آورند،نمی

 «.باشند تسلیم ُامالً  و نكنند ناراحتی احساس خود دل
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 و شریعت وی ج( رضایت به حکم رسول اهلل 

َذاَق » فرماید:گوید: شنیدم رسول خدا میاز عباس بن عبداملطلب روایت است ُه می

 َنبریًّا وَرُسواًل 
د  ینًا، َوبرُمَحمَّ

ْسالمر در َ براهللر َربًّا، َوبراْْلر
یاَمنر َمْن َرِضر هرُس راضی » 1:«َطْعَم اْْلر

و اسالم دینش و حممد پیامرب و رسول )فرستاده شده از جانب باشد ُه اهلل پروردگارش 

 .«چشدخداوند به سوی او( باشد، طعم ایامن را می

 د( توقف در حدود شریعت

باشد. بنابراین ُسی ُه به حكم رسول ی این رضایت میتوقف در حدود رشیعت ثمره

حد و مرزهای  ُند وو دین و رشیعتش راضی باشد، در حدود رشیعت توقف می اهلل 

به این سو و آن سو  و ددهنمیرا آهنا  به خود اجازه تعدی و جتاوز درُند و را رعایت میآن

دیث عبداهلل بن مغفل وارد شده  ُه چون شنید فرزندش حشود. چنانكه در نمی نحرفم

-پروردگارا به هنگام ورود به هبشت در سمت راست آن قرصی سفید از تو می»گوید: می

گفت: فرزندم، از خداوند هبشت را خیواه و از آتش دوزخ به او پناه برب، از رسول  .«خواهم

در این » :«تدون فی الطهور و الدعاءعقوم ی مةسیكون فی هذه اال»خدا شنیدم ُه فرمودند: 

 2.«ُنندای خواهند بود ُه در پاُیزگی و دعا افراط میامت عده

ارساف در آن یا بیش از سه بار وضو گرفتن عدی در پاُیزگی عبارت است از: تافراط و 

                                                           
1
ا، َوبراْْلرْسالمر درینًا،  -  َ براهللر َربًّ

صحیح مسلم، ُتاب االیامن، باب الدلیل علی ان َمْن َرِضر

 َنبریًّا وَرُسواًل فهو مومن و ان ارتكب املعا
د   1/62الكبار: ص َوبرُمَحمَّ

را صحیح و آن 1/504؛ حاُم در مستدرک: 45؛ ابوداود: 87، 4/86مسند امحد:  - 2

را نآ 96 دانسته و ذهبی با وی موافقت ُرده است. و آلبانی در صحیح سنن ابی داود:

 3672سته است. نگا: صحیح اجلامع: صحیح دان
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 یا اینكه از حد و حدود عضوی ُه به وضوی آن امر شده، جتاوز ُند.

 مطلب دوم: تقلید

 1.باشدتقلید در لغت به معنای قرار دادن قالده در گردن می

تقلید در اصطالح عبارت است از: پريوی از قول و دیدگاه دیگری بدون شناخت دلیل 

  2وی.

 تقلید:  آغاز

 3تقلید در قرن چهارم هجری به وجود آمد.

 مذموم بودن تقلید:

 دالیل قرآنی: 

یر  إرالَّ َقاَل » فرماید: خداوند متعال می -1 ن نَّذر  مِّ
ن َقْبلرَك فر َقْرَیة  َذلرَك َما َأْرَسْلنَا مر َُ َو

ة  َوإرنَّا َعَل  ا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَل ُأمَّ ُفوَها إرنَّ ْقَتُدونَ ُمرْتَ م مُّ
هر َّا  آَثارر

ْئتُُكم برَأْهَدى ِمر * َقاَل َأَولَْو جر

افرُرونَ  َُ ْلُتم برهر  ا براَم ُأْرسر ْم َقاُلوا إرنَّ ُُ ْم َعَلْیهر آَباء  هیچ در گونه مهنی» (24-23: )زخرف« َوَجدتُّ

 نمتنّعام ُه این مگر ایمنكرده مبعوث ایدهنده بیم( پیامرب) تو از پیش ودیاری شهر

 آئینی بر را خود و نیاُان پدران ما: اندگفته آنجا( و قدرت ثروت از و مغرور خوشگذران)

 .رویممی آنان دنبال به( و شویممی ماندگار ایشان شیوه بر) قطعاً  هم و ما ایمیافته

 آئینی از ُه باشم آورده شام برای هم را آئینی من اگر آیا: گفتمی( بدیشان پیامربشان)

 خود گذشتگان از هم باز) ایدیافته آن بر را خود و نیاُان پدران ُه باشد تربخش هدایت

                                                           
 512املصباح:  - 1

 2/450روضة الناظر:  ؛35/233جمموع الفتاوی:  - 2

  ، سیوطی133ی من اخلد الی االرض: الرد عل - 3
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-می( شوید؟می تقلید دامان به و دست رویدمی خویش پرستیبت و بر ُنیدمی پريوی

و  مأمور بدان( و ایدآورده خود با) ُه چیزی به ما اصالً ( و است چننی! آری: )گفتند

 «.نداریم باور اید،شده مبعوث

ا َعاُرُفونَ »فرماید: و می هر التَّاَمثریُل الَّتري َأنُتْم ََلَ هر َما َهذر َبریهر َوَقْومر * َقاُلوا َوَجْدَنا  إرْذ َقاَل ألر

ینَ  ا َعابردر  چیست هاجمسمه این: »گفت قومش و پدرش به چون» (53-52)انبیاء: « آَباءَنا ََلَ

 هاآن ُنندگان پرستش را خود پدران ما: »گفتند !؟ایدهناده دل هاآن( عبادت) به شام ُه

 «.ایمیافته

بریاَل »فرماید: و می اءَنا َفأََضلُّوَنا السَّ رَبَ ُُ ا َأَطْعنَا َساَدَتنَا َو نَّ
نَا إر  و» (67)احزاب: « َوَقاُلوا َربَّ

 در به راه از را  ما پس ُردیم، اطاعت خود بزرگان و رسوران از ما! پروردگارا: گفتند

 «.(ُردند گمراه و) بردند

 دالیلی از اقوال صحابه:

هیچیک از شام دینش را با تقلید از نباید آگاه باشید ُه »گوید: عبداهلل بن مسعود می -1

ای ُه اگر او ایامن آورد، ایامن آورد و اگر او ُافر شود، ُافر گونهدیگری دریافت ُند، به

  1.«ستشود؛ چرا ُه اسوه و الگویی در رش و بدی نی

را دعوت ُردیم ُسی ُه چون به غذایی  «امعه»در جاهلیت  ما»گوید: و مهچننی می

باشد، آنكه شد. و چننی شخصی در میان شام نیز میشد دیگری با او مهراه میدعوت می

داند بدون ُند )یعنی دینش را تابع دین دیگری میدینش را با تقلید از دیگران دریافت می

                                                           
 2/195ن قیم: اعالم املوقعنی، اب - 1
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 1«(.هانحجت و دلیل و بر

ُنند. گفته های عامل پريوی میوای بر پريوانی ُه از لغزش»گوید: ابن عباس می -2

شد: ای ابن عباس، چگونه این امر ِمكن است؟ فرمود: عامل بر مبنای فهم و دانش خود 

باشد( شنود )ُه بر خالف آن میُند، اما پس از آن حدیث رسول خدا را میاظهار نظر می

ُند. )اما پريوان رای و نظر او را رها نكرده و از آن دیدگاه خود را رها می پس رای و نظر و

 .« (ُنندپريوی می

ُند ُه نسبت به احادیث رسول پس آن عامل ُسی را مالقات می»و در لفظی آمده است: 

-ُند و او از دیدگاه خود باز میداناتر است پس وی را از قول رسول خدا آگاه می اهلل 

     2«.دنُناما پريوان وی بر مبنای دیدگاه پیشنی وی حكم میگردد. 

ی هستند ُه هبرتین آهنا، هایها مهچون ظرفقلب»گوید: علی بن ابی طالب می -3

اند: عامل ربانی و ُسانی ُه در ظروفی هستند ُه خري و خوبی در بر دارند. و مردم سه گونه

ای ت و فرومایه و نادان ُه پريو هر جنبندهاند و افراد پسمسري نجات به ُسب علم مشغول

                                                           
ُس با هر دیدگاهی ن مهراه مردم هستم. یعنی از هرمگوید: امعه ُسی است ُه می - 1

النهایة: ؛ 6116  ثار:قدم و استوار نیست. رشح مشكل اآل ُند و بر چیزی ثابتپريوی می

 7178؛ حاُم در مستدرک: 194/ 2: ؛ اعالم املوقعنی1/402

؛ و از این دسته است 2/193؛ نگا: اعالم املوقعنی: 1877بیهقی، سنن الكربی:  - 2

گشت اما پريوانش مهچنان دیدگاه ی اهل سنت و مجاعت بازعقیدهبه ابواحلسن اشعری ُه 

 ُنند. خداوند آنان را هدایت ُند.شعریه را دنبال میا
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 1.«برنداستوار پناه نمی وهبره است و به رُنی مطمئن هستند ُه از نور علم بی

 اقوال ائمه اربعه: 

برای هیچكس جایز نیست ُه سخن ما را چنانچه نداند از »گوید: امام ابو حنیفه می -1

  2.«ایم، بپذیردُجا گرفته

  3.«هرگاه حدیث صحیح شد، مهان مذهب من است»گوید: و نیز می

شوم و من انسان هستم، مرتكب خطا می بدانید ُه»گوید: اهلل میامام مالک رمحه -2

را بپذیرید در رای و نظرم بنگرید، اگر با ُتاب و سنت موافق بود آن ؛گویمدرست هم می

  4.«وگرنه ترُش ُنید

آید ُه سنتی از پیامرب عا برای هرُس پیش میقط»گوید: اهلل میامام شافعی رمحه -3

خدا را فراموش ُند یا از او پنهان بامند. هرگاه سخنی را گفته یا اصلی را نشان داده باشم 

رهنمود نبوی آن از رسول خدا نقل شده باشد، قول، قول رسول خداست و  بر خالفُه 

  5ُرد.و این مجله را تكرار می .«باشدمینیز قول من 

                                                           
1
 2/195اعالم املوقعنی:  - 

ن قیم در: اعالم املوقعنی: ؛ و اب6/293علی البحر الرائق: « حاشیة»فی  ابن عابدین - 2

2/309 

 62ظ اَلمم، ص: ا؛ و شیخ صالح الفالنی فی ایق1/63ابن عابدین فی احلاشیه:  - 3

 72؛ الفالنی، ایقاظ اَلمم، ص: 2/32ابن عبد الرب، اجلامع:  - 4

خ ابن عساُر، تاری ؛364، 2/363فعی، اعالم املوقعنی: با سند متصل تا شاحاُم  - 5

 15/1/3دمشق: 



 429  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

ام چنانچه سخن پیامرب بر خالف آن بود، حدیث رسول آنچه گفتهدر »گوید: نی میمهچن

  1.«از من تقلید نكنید باشد ومیپريوی  بهتر خدا سزاوار

از من و از مالک و شافعی و اوزاعی و ثوری تقلید »گوید: امام امحد بن حنبل می -4

 2.«شان را از آنجا گرفتندتان را از جایی دریافت ُنید ُه آنان دیننكنید؛ و دین

 های تقلید: ضرر

 های زیادی به دنبال دارد از مجله:تقلید ُردن رضر

شود. مستند به دلیل می یبر حكم ،بدون دلیل یرجیح رای و نظرتتقلید منجر به  -1

نَْها »فرماید: خداوند متعال می َش َما َظَهَر مر َ اْلَفَواحر َم َربِّ اَم َحرَّ نَّ
ْثَم َواْلَبْغَي ُقْل إر َوَما َبَطَن َواْلر

ْل برهر ُسْلَطانًا َوَأن َتُقوُلوْا َعَل اهللر َما الَ َتْعَلُمو ْ ُینَزِّ اهللر َما مَل
وْا بر ُُ قِّ َوَأن ُترْشر )اعراف: « نَ برَغرْير احْلَ

 و گناه( نیز) و پنهان چه و باشد آشكارا چه را، زشت ُارهای فقط( اهلل: )بگو» (33

 بر دلیلی اهلل ُه دهید قرار اهلل رشیک را چیزی اینكه و است ُرده حرام را حق بنا رسُشی

 نموده حرام) دهید نسبت اهلل به دانیدنمی ُه را چیزی و است نكرده نازل آن( حقانیت)

 «.(است

و در اثر تقلید است ُه اختالف در عقاید و  را به دنبال داردتعصب مذهبی  ،تقلید -2

 د.آیمی پدیداحكام 

گویند: شود. چنانكه میتقلید باعث رسوخ مفاهیم نادرست در ذهن مسلامنان می -3

 .«اختالف امت رمحت است»

                                                           
 15/9/2و ابو نعیم و ابن عساُر:  ابن ابی حاتم - 1

 2/302؛ اعالم املوقعنی: 113مم: الفالنی، ایقاظ اَل - 2
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تقلید آثار بدی در حیات امت به دنبال دارد مانند مجود فقهی و بسته شدن باب  -4

 اجتهاد.

 عقل است چرا ُه برای تامل و تفكر خلق شده است. نقشتقلید در واقع ابطال  -5

 تقلید دو نوع است: عام و خاص

 تقلید عام: 

تقلید عام این است ُه انسان به مذهب مشخصی پایبند باشد و در متام امور دینش بر 

اند چنانكه برخی از مبنای اصول و قواعد آن عمل ُند. علام در این نوع تقلید اختالف ُرده

وعی پایبندی مطلق به پريوی از ن ،در این نوع تقلید ونباشند. چعلام قائل به حتریم آن می

 ُسی جزدیدگاه وجوب اطاعت از »گوید: باشد. شیخ االسالم ابن تیمیه میغري پیامرب می

باشد و جایز ُند، بر خالف امجاع میدر متام اموری ُه به آهنا امر و از آهنا هنی می ،پیامرب

 .«را به دنبال داردناخوشایندی دانستن آن امور 

 تقلید خاص: 

و این زمانی است ُه از . برگزیندمشخص را  یای معنی، دیدگاهاینكه در مساله

شناخت حق عاجز و ناتوان باشد، چه پس از اجتهاد یا اینكه واقعا عاجز و ناتوان باشد یا 

 یابد، در این صورت چننی تقلیدی جایز است.اینكه با مشقت فراوان به حق دست می

 حکم تقلید: 

ُردن برای عموم مردم جایز است. ُسانی ُه توانایی تامل در ادله و به طور ُلی تقلید 

علام در این اختالف ندارند ُه بر عموم »گوید: اط احكام را ندارند. ابن عبد الرب میباستن

مردم جایز است از علامی خود تقلید ُنند و در واقع آنان مصداق این ُالم اَلی هستند ُه 

نتُْم الَ َتْعَلُمونَ َفاْسَأُلوْا أَ »فرماید: می ُُ رر إرن  ُْ ( مردم ای) پس» (7انبیاء: ؛ 43)نحل: « ْهَل الذِّ
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 «.بپرسید اهل علم از دانیدنمی اگر

مجهور امت معتقدند ُه به طور ُلی اجتهاد و تقلید جایز است و »گوید: ابن تیمیه می

 اند و نیز تقلیددانستهاجتهاد را بر تک تک افراد واجب نكرده و تقلید را به طور مطلق حرام ن

  1.«اندرا بر تک تک افراد واجب نكرده و اجتهاد را به طور مطلق حرام ندانسته

 های تقلید جایز:شرط

حكم استنباط ای ُه خود توانایی گونهمقلد از عموم مردم، جاهل و ناتوان باشد به -1

-تقلید بر او فرض می اهلل و رسولش را نداشته باشد. در این صورت بنا بر ُالم خداوند،

نُتْم الَ َتْعَلُمونَ »باشد:  ُُ رر إرن  ُْ باید از داناترین و با تقواترین  یچننی شخص« َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ

فردی ُه به او دسرتسی دارد، تقلید ُند و اگر دو نفر با این رشایط یافت، در تقلید از یكی 

 باشد.ري میاز آهنا خم

 معروف به علم و اجتهاد بوده و دیندار و نیكوُار باشد. از ُسی تقلید ُند ُه -2

-می رجحباشد قول دیگری ا ندانسته چنانكه ؛حق برای مقلد آشكار نشده باشد -3

 باشد.

 در این تقلید خمالفت واضح و روشنی با نصوص رشعی یا امجاع امت نباشد. -4

د. بلكه شایسته است در مقلد را پایبند و ملتزم به مذهبی مشخص در متام مسائل نكن -5

. و این به استتر به قول صواب نزدیکُه جستجوی حق باشد و از دیدگاهی پريوی ُند 

ها و در جستجوی ال از مذهبی به مذهب دیگر نیست چنانكه در پی رخصتقتنمعنای ا

 تر باشد.احكام آسان
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اط تنبر اسچون برای جمتهد امری رخ دهد ُه انجام آن فوری باشد و فرصت تامل د -6

 حكم آن نداشته باشد، در چننی رشایطی تقلید ُردن برای وی جایز است.

 الزم است؟از مذاهب آیا برای عوام الناس در آمدن به مذهبی 

بر عوام الناس الزم نیست مذهبی را برای خود انتخاب »گوید: اهلل میابن قیم رمحه

امری واجب است ُه  فقطُنند. و دیدگاه درست و قطعی در این زمینه مهنی است. چرا ُه 

اند را واجب ُرده باشند و اهلل و رسولش بر هیچیک از مردم واجب نكردهاهلل و رسولش آن

 1.«از او تقلید ُنند نه ُسی دیگرُه به مذهبی از مذاهب ائمه درآیند و تنها 

باشد جز اینكه در این زمینه اصل در این مساله عدم التزام به مذهبی معنی و مشخص می

 ُه عبارتند از:  وجود دارداستثنائاتی 

  2چون بنده جز با پایبندی به مذهبی مشخص نتواند دینش را بیاموزد. -1

باشد مهراه  یدفع فساد بزرگبا مشخص چون پیامد التزام و پایبندی وی به مذهبی  -2

 3ُه دفع آن جز با پایبندی به مذهبی معنی امكان نداشته باشد.

 تفاوت میان اتباع و تقلید:

 باشد.جمتهد و عامی مقلد می ای میان عاملر ُند( در مرتبهبع )ُسی ُه پريوی میتم

گویند: در مسائل اختالفی جای انکار بررسی صحت این قول که می

 ت.نیس

گویند: در مسائل اختالفی جای انكار اینكه می»گوید: امام ابن قیم در این مورد می

                                                           
1
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 20/209 -11/504جمموع الفتاوی:  - 3



 433  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

نیست، دیدگاه درست و صحیحی نیست چرا ُه انكار یا متوجه قول و فتوا یا متوجه عمل 

باشد. اگر دیدگاهی خمالف با سنت یا امجاع شایعی باشد، به اتفاق انكار وی واجب می

باشد. اما اگر میانكار مثل آن  ،آن با دلیل تنباشد، بیان ضعف و خمالفاست. و اگر چننی 

 عمل بر خالف سنت یا امجاع باشد، بر حسب درجات انكار، انكار آن واجب است.

انكار جایگاهی ندارد؟  ،گوید: در مسائل خمتلف فیهبراستی چگونه یک فقیه می

اند ُه با ُتاب اهلل یا سنت هُه فقهای خمتلف به نقض حكم حاُمی ترصیح ُرددرحالی

 د؟!نخمالف باشد هرچند برخی از علام با آن موافق باش رسول اهلل 

 ،ای دلیلی از سنت یا امجاع نبود و گنجایش اجنهاد در آن وجود داشتاما اگر در مساله

ُند، انكار جایگاهی ندارد. و مسائلی ُه بر ُسی ُه از روی اجتهاد یا تقلید بدان عمل می

اند و صحت دیدگاه یكی از آهنا به صورت قطعی امی سلف و خلف در آهنا اختالف ُردهعل

 بسیار است از مجله:  ،دانسته شده است یو یقین

باشد. چرا ُه خداوند متعال ُه حامله است، مدت عده وی تا وضع محل می یزن -1

 َأَجُلُهنَّ َأن َیَضْعَن مَحْ » فرماید:می
هر ُیرْساً َوُأْواَلُت اأْلمَْحَالر ْن َأْمرر « َلُهنَّ َوَمن َیتَّقر اهللََّ جَیَْعل لَُّه مر

 برتسد، اهلل از هرُس و بگذارند را خود بار ُه است این باردار زنان عّدة و» (4)طالق: 

 «.سازدمی آسان برایش را ُارش( اهلل)

به  باشد. چرا ُه رسول خدارشط حالل شدن شوهر اول می ،جمامعت با شوهر دوم -2

َفاَعَة؟ اَل، َحتَّى َتُذوقري ُعَسْیَلَتُه، َوَیُذوَق »مهرس رفاعة قرظی فرمود:  عري إرََّل رر یَن َأْن َتْرجر یدر َأُترر

خواهی نزد رفاعه بازگردی؟ تا زمانی ُه عبدالرمحن )شوهر جدید وی( از می» 1:«ُعَسْیَلتَكر 
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اید( این ُار ِمكن مهبسرت نشدهای، )با یكدیگر لذت نربده است و تو از او لذت نربده تو

 .«نیست

هر چند انزال صورت نگريد. چرا ُه رسول خدا  ،وجوب غسل به جمرد دخول -3

َتاَنانر َفَقْد َوَجَب اْلُغْسُل »فرمودند:  زن و مرد با هم  یر چون دو حمل ختنه شده» 1:«إرَذا اْلَتَقى اخْلر

  .«شودمتاس پیدا ُنند، غسل واجب می

بنی عدی انصاری را به عنوان نامینده و برادر حرام است. رسول خدا ربای فضل  -4

 بر خیرب تعینی ُرد. مسئول

لُّ »هایی ُه از نوع خرمای اعال بود، آورد. رسول خدا از او پرسید: این شخص خرما ُُ َأ

 َخیْرَبَ َهَكَذا؟
دا گفت: خري، ای رسول خ وی «اند؟های خیرب اینگونهی خرماآیا مهه» :«مَتْرر

ُنیم. رسول خدا ما یک صاع از )خرمای اعال( را با دو صاع از خرمای پست خریداری می

َذلرَك املریَزانُ »فرمودند:  َُ ْن َهَذا، َو وا برَثَمنرهر مر یُعوا َهَذا َواْشرَتُ
، َأْو بر ْثل  ثْاًل برمر  :«الَ َتْفَعُلوا، َوَلكرْن مر

چننی نكنید؛ بلكه باید به مانند هم و به یک میزان باشند. یا این )نوع نامرغوب( را »

-و برابری رعایت می عدالتبفروشید و با هبای آن از این )نوع مرغوب( بخرید. اینگونه 

  2.«شود

رشاب مست ُننده حرام است. از ابن عمر روایت است ُه رسول خدا فرمودند:  -5

لُّ ُمْسكرر  ََخْ » ْ َیُتْب، مَلْ ُُ نَُها مَل
ْنَیا َفاَمَت َوُهَو ُیْدمر ْمَر فر الدُّ َب اخْلَ ، َوَمْن رَشر ر  َحَرام 

لُّ ُمْسكر ُُ ، َو ر 

                                                           
1
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َرةر  ا فر اآْلخر هْبَ هر َخری حرام است. و هرُس در دنیا و  ای َخر استهر مست ُننده» 1:«َیرْشَ

آن توبه نكرده باشد، قطعا در آخرت  رشاب بنوشد و در حالی بمريد ُه بدان معتاد بوده و از

 .«نصیب خواهد ماندبی اَلیاز رشاب 

ازدواج موقت )متعه( حرام است. از علی بن ابی طالب روایت است ُه: رسول  -6

  2.«خدا در سال فتح خیرب از متعه )ازدواج موقت( و )خوردن( گوشت خر اهلی هنی ُردند

اَل ُیْقتََل »شود. چرا ُه رسول خدا فرمودند: مسلامن در برابر ُشتن ُافر، ُشته نمی -7

م  برَكافرر  
 .«شودمسلامن در برابر )ُشتن( ُافر ُشته نمی» 3:«ُمْسلر

باشد. از رشیح بن هانی روایت است ُه مسح بر خفنی در حرض و سفر جایز می -8

س، گوید: آمدم و از عایشه در مورد مسح بر خفنی پرسیدم، وی گفت: برو از علی بپرمی

ُرد. از او پرسیدم، گفت: رسول خدا برای مسافر سه شبانه زیرا مهراه رسول خدا سفر می

 4.«روز و برای مقیم یک شبانه روز را تعینی فرمود

از مصعب بن سعد به هنگام رُوع؛  5ها بدون عمل تطبیقها بر زانوقرار دادن دست -9

خواستم عمل خواندم، چون رُوع نمودم مهراه سعد نامز می»گوید: روایت است ُه می

دادیم تا اینكه از تطبیق را انجام دهم ُه مرا از آن هنی ُرد. و گفت: ما این عمل را انجام می
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  1.«آن هنی شد

و بر این اساس است ُه ائمه به نقص حكم  است؛ل از این دسته بسیار زیاد ئو مسا

اند، بر خالف بسیاری از این حاُم )چون بر خالف ُتاب و سنت باشد( ترصیح ُرده

وارد متوجه قائلنی آهنا را اند بلكه هیچ ایرادی مسائل ُه نه تنها به نقض آهنا ترصیح نكرده

 2.«اندندانسته

 دانند:پاسخ کسانی که با دالیل عقلی، تقلید کردن را جایز می

انی دانش در پاسخ ُس وی علم نظران و اندیشمندان عرصهگروهی از فقها و صاحب

به »گوید: اند. مزنی میدانند، به دالیل عقلی و نظری استدالل ُردهُه تقلید را جایز می

شود: آیا در آنچه بدان حكم نمودن، دلیلی ُند، گفته میُسی ُه بر مبنای تقلید حكم می

داری؟ پس اگر بگوید: بله؛ درحقیقت تقلید ُردن را باطل دانسته است. چرا ُه در این 

 چننی حكمی را صادر ُند نه تقلید. هبوده ُه باعث شد صورت دلیل

شود، چرا خون دیگران را حكم نمودم. به او گفته می ه آناما اگر بگوید: بدون دلیل ب

ُه خداوند این امور درحالی و اموال را تلف ُردی، یحالل و ناموس آنان را مباح قرار داد

-وجود داشته باشد؟ خداوند متعال میرا حرام ُرده است مگر زمانی ُه دلیلی برای آن 

َذ »فرماید:  َ ن ُسْلطَان  هبر م مِّ ُُ نَد
 یعنی دلیل و برهانی بر این ادعا ندارید. 3«اإرْن عر

-را ندانم چون از بزرگام هرچند دلیل آندانم ُه درست گفتهپس اگر بگوید: من می

                                                           
1
 1/230اآلثار:  رشح معانی - 

2
 289-3/288اعالم املوقعنی:  - 

3
 «.نیست( ادعا) این بر شام نزد دلیلی هیچ» (68)یونس:  - 
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 گوید. او جز بر مبنای دلیلی ُه بر من پوشیده مانده، سخن نمی و ُنمترین علام تقلید می

شود: اگر تقلید از معلمت جایز باشد چون او جز بر مبنای دلیلی ُه بر تو به او گفته می

تر است. چرا گوید، در این صورت تقلید از معلم معلمت سزاوارپوشیده مانده سخن نمی

د ُه بر معلم تو پنهان مانده است. چنانكه معلم گویُه بر مبنای دلیل و برهانی سخن می

گوید. پس اگر بگوید: بله؛ در حقیقت مانده، سخن نمی پنهانجز بر مبنای دلیلی ُه بر تو 

تقلید معلمش را ترک نموده و به تقلید از معلم معلمش روی آورده است. و مهچننی هر چه 

ُند تا اینكه به رسول خدا ها ترک میمعلم ها را برای تقلید از معلمباالتر رود تقلید از معلم

رسد. و اگر این استدالل را نپذیرد، سخن خود را نقض ُرده هاست میُه معلم متام معلم

تری قرار ی علمی پاینیشود: چگونه تقلید از ُسی را ُه در مرتبهاست. و به او گفته می

 ،قرار دارد یی علمی باالترتبهُه تقلید از ُسی را ُه در مرالیحدر ،دانیدارد جایز می

 دانی؟ این تناقض است.جایز نمی

تری قرار دارد، علم ُسانی را ُه ی پاینیپس اگر بگوید: چون معلم من هرچند در مرتبه

ُند، را ترک میآنچه آنو ُند باالتر از او بودند، اندوخته است پس او به آنچه عمل می

 تر است. تر و بینادانا

آموزند درحقیقت شود: و مهچننی ُسانی ُه از معلم تو علم و دانش میمی به او گفته

 ،آموزدعلم معلم تو و علم ُسانی ُه در مراتب باالتری از وی هستند، اندوخته و می

بنابراین بر تو الزم است ُه از او نیز تقلید ُنی و تقلید ُردن از معلمت را ترک گویی. و 

تر است از اینكه از معلمت تقلید ُنی. چرا ُه تو اوارمهچننی تقلید ُردن از خودت سز

ای و تری از او بودند به علم خود افزودهعلم معلمت و علم ُسانی را ُه در مراتب باال

خود گرد آوردی. لذا اگر از قول و دیدگاه خود تقلید ُند درحقیقت تقلید  نزدی آهنا را مهه
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تر دانسته است و را سزاوار  اصحاب رسول اهلل تر ازی پاینیاز افراد و علامیی در درجه

بر مبنای دیدگاه وی و قیاس بر آن، بر هریک از ُسانی ُه مهراه او هستند، الزم است از 

تر از خود پريو خود تقلید ُند و نیز تابع وی از پريوان خود و به مهنی ترتیب هرُس از پاینی

ُند. براستی تر تقلید میتر از پاینییشه باالمه به عبارت دیگر با این استداللو  ؛تقلید ُند

ی آن چننی ُند ُه نتیجهبرای فساد و نادرستی و تناقض چننی دیدگاهی مهنی ُفایت می

  1.«باشد

 پردازد.اهلل با بیان بیش از سی وجه به انكار این دیدگاه میابن قیم رمحه

 سرانجام تعصب مذهبی: 

 ؛ُندبه خداوند متعال را نقض می حاُمیتامر تعصب مذهبی اختصاص  -1

خداوند متعال ُسانی را ُه چون به سوی حكم اهلل و رسولش فرا خوانده شوند، روی 

و این  ، نكوهش نموده است؛شوندگردانده و به داوری و قضاوت دیگران راضی می

ْم َتَعالَ »فرماید: باشد. خداوند متعال میعملكرد اهل تقلید می ْوْا إرََّل َما َأنَزَل اهللُ َوإرَذا قریَل ََلُ

وَن َعنَك ُصُدوداً  نَی َیُصدُّ ُسولر َرَأْیَت امْلُنَافرقر : شود گفته هاآن به چون و» (61)نساء: « َوإرََّل الرَّ

 روی سخت تو از ُه بینیمی را منافقان بیایید، پیامرب سوی به و ُرده نازل اهلل آنچه سوی به

 «.گردانندمی

و نیز دعوت به قضاوت و داوری اهلل و  نازل شده اَلی امربنابراین هرُس دعوت به 

رسولش را اجابت نكند و بدان پاسخ مثبت ندهد و از آن روی گرداند، بر حسب زیاد و ُم 

 .استم یبودن اعراض وی، در این نكوهش سه

                                                           
 260-2/168م املوقعنی، ابن قیم: نگا: اعال - 1
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ُموا َبنْیَ َیَدير اهللَّر» یَن آَمنُوا اَل ُتَقدِّ
َا الَّذر یم  َیا َأُّيُّ

یع  َعلر
 َواتَُّقوا اهللََّ إرنَّ اهللََّ َسمر

«  َوَرُسولرهر

 اهلل از و نكنید پیشدستی رسولش و اهلل بر! ایدآورده ایامن ُهُسانی  ای»( 1)حجرات: 

 «.داناست شنوای اهلل گامنبی برتسید،

لرنیَ »فرماید: و خداوند متعال می قَّ َوُهَو َخرْيُ اْلَفاصر ْكُم إرالَّ هللرّر َیُقصُّ احْلَ )انعام: « إرنر احْلُ

 حق ی)ُننده جدا هبرتین او و ُندمی بیان را حق است، اهلل آن از تنها فرمان و حكم»( 57

 «. است( باطل از

ْ َُيُْكم براَم َأنَزَل اهللُ َفُأْوَلئرَك »فرماید: و می ُقونَ  َوَمن ملَّ  به هرُس و»( 47)مائده: « ُهُم اْلَفاسر

 «. هستند( خدا رشیعت از) متمّرد او و امثال او نكند، حكم ُرده نازل اهلل آنچه

ی حاصل از حكم ُند چرا ُه مفسدهخداوند متعال در این آیات بر این مساله تاُید می

ُقْل »فرماید: شود. و میمتام امت میبه غري ما انزل اهلل بسیار زیاد و فراگري بوده و دامنگري 

 ُُ قِّ َوَأن ُترْشر ْثَم َواْلَبْغَي برَغرْير احْلَ نَْها َوَما َبَطَن َواْلر
َش َما َظَهَر مر َ اْلَفَواحر َم َربِّ اَم َحرَّ نَّ

وْا براهللر َما مَلْ إر

ْل برهر ُسْلَطانًا َوَأن َتُقوُلوْا َعَل اهللر َما الَ َتْعَلُمونَ   ُارهای فقط( اهلل: )بگو»( 33)اعراف: « ُینَزِّ

 و است ُرده حرام را حق بنا رسُشی و گناه( نیز) و پنهان چه و باشد آشكارا چه را، زشت

 چیزی و است نكرده نازل آن( حقانیت) بر دلیلی اهلل ُه دهید قرار اهلل رشیک را چیزی اینكه

 «. (است نموده حرام) دهید نسبت اهلل به دانیدنمی ُه را

ُند ُه نسبت به آهنا علم ُسی را ُه در دینش به اموری استناد میعمل و خداوند متعال 

لم  َفلرَم »فرماید:  رانكار نموده و می و آگاهی ندارد،
َهاَأنتُْم َهُؤالء َحاَجْجُتْم فریاَم لَُكم برهر عر

ْلم  َواهللُ َیْعَلُم َوَأنتُ 
وَن فریاَم َلْیَس َلُكم برهر عر آجُّ  اهل) شام! هان» (66عمران: ال « )ْم الَ َتْعَلُمونَ حُتَ

 ومناظره داشتید جمادله علم و آگاهی آن به نسبت آنچه یدرباره ُه هستید ُسانی( ُتاب

 داندمی اهلل و ُنید؟می ومناظره جمادله ندارید علم بدان ُه چیزی مورد در چرا پس ُردید،
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 «.دانیدنمی شام و

حالل و حرام قرار رشعی آنچه اهلل و رسولش در نصوص به  توجهو از اینكه ُسی بدون 

اند، بگوید: این حالل است و این حرام، به شدت هنی ُرده است. و خرب داده ُه عامل داده

َوالَ َتُقوُلوْا ملرَا »فرماید: چننی رفتاری بر خداوند افرتا و دروغ بسته است. خداوند متعال می

نَتُُكُم الْ  ُف َأْلسر وَن َعَل َتصر یَن َیْفرَتُ
َب إرنَّ الَّذر

وْا َعَل اهللر اْلَكذر َب َهَذا َحاَلل  َوَهَذا َحَرام  لِّتَْفرَتُ
َكذر

َب الَ ُیْفلرُحونَ   ُند؛می توصیف دروغ به تانزبان ُه را چیزی و» (116)نحل: « اهللر اْلَكذر

 افرتا اهلل بر ُهُسانی یقیناً  ببندید، افرتا اهلل بر تا «حرام آن و است حالل این: »نگویید

 باشد.و آیات وارد شده در این معنا، بسیار می «.شوندنمی بندند، رستگارمی

 اما سنت نبوی: 

متهم نمود ُه با رشیک مهرسش را هالل بن امیه نزد رسول خدا »گوید: ابن عباس می

ُه  ُندمیی حدیث لعان و رهنمود نبوی را ذُر بن سحامء زنا ُرده است. و ادامه

، َفُهَو »فرمودند:  اَقنْیر ، َخَدلََّج السَّ ، َسابرَغ اأْلَْلَیَتنْیر َحَل الَْعْیننَْیر ُْ  َأ
وَها، َفإرْن َجاَءْت برهر ُ

َأْبرصر

یكر ْبنر َسْحاَمءَ  های ببینید اگر این زن فرزندی دارای چشامن سیاه، باسن فربه و ساق» :«لررَشر

و اگر با چننی و چنان  .«رشیک بن سحامء است نر آ درشت به دنیا آورد، این فرزند از

باشد. پس مهرس وی با فرزندی نزد رسول خدا هایی بود، فرزند هالل بن امیه میویژگی

َلْواَل َما َمََض »های رشیک بن سحامء را داشت. رسول خدا فرمود: حارض شد ُه ویژگی

ا َشأْن   َتابر اهللَّر لََكاَن ِلر َوََلَ
ْن ُر  امر میانشد، گر قبال حكم خدا در این زمینه بیان نمیا» 1:«مر

  .«دیگر بود ایگونهبهمن و او 

                                                           
1
 1496؛ مسلم: 5307بخاری:  - 
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این « ُتاب اهلل»آید ُه منظور رسول خدا از د، اما به نظر میندانو رسولش هبرت می اهلل

رَن َوَیْدَرُأَعنَْها الَْعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع »فرماید: بود ُه خداوند متعال می ُه ملَ َشَهاَدات  براهللَّر إرنَّ

 را اهلل بار چهار ُه آن( به) ُند،می دور را( رجم) ُیفر( زن) آن از و» «8نور: : »«اْلَكاذربرنیَ 

.«است دروغگویان از( شوهرش)=  او ُه( ُند یاد سوگند و) بگريد شاهد

فرزند به مردی این بود ُه بخاطر شباهت  -واهلل اعلم -«شان»و منظور رسول خدا از 

ُرد ولی ُتاب اهلل در این مورد قضاوت ُه به او متهم شده بود، حد را بر آن زن جاری می

را ساقط و باطل نموده و جایی ُرده و حكم را بیان نموده است و اینگونه هر حكمی جز آن

 برای اجتهاد نگذاشته است.

ُند ویزید از پدرش روایت میسفیان بن عیینه از عبداهلل بن اب»گوید: و امام شافعی می

ی ما زندگی ی زهره ُه در خانهُه گفت: عمر بن خطاب ُسی را به دنبال پريمردی از قبیله

ُرد، فرستاد. پس مهراه او نزد عمر حارض شدیم. عمر بن خطاب از او در مورد فرزندی می

فالنی  از آنر  گفت: مهبسرتی وی با فالن و نطفه ویاز فرزندان دوران جاهلیت سوال ُرد. 

 .«باشد. پس عمر گفت: راست گفتی. اما رسول خدا بر مبنای مهبسرتی قضاوت نمودمی

و ُسی از اهل مدینه ُه متهم نیست از ابن ابی ذئب روایت »گوید: امام شافعی می

بر مبنای رای و نظر ربیعه بن ای نموده و گفت: سعد بن ابراهیم برای شخصی در مساله

بر خالف ای اوت نمود. پس به او خرب دادم ُه رسول خدا در چننی مسالهابوعبدالرمحن قض

آنچه او قضاوت نموده، قضاوت ُرده است. پس سعد به ربیعه گفت: این ابن ابی ذئب 

ای است. و او نزد من مورد اطمینان است و به من خرب داده ُه رسول خدا در چننی مساله

عه به او گفت: من اجتهاد ُردم و تو قضاوت پس ربی ؛بر خالف قضاوت مننموده قضاوتی 

نمودی. سعد گفت: عجیب است، قضاوت سعد بن ام سعد را تنفیذ ُنم و قضاوت رسول 
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بلكه قضاوت سعد بن ام سعد را رد نموده و قضاوت رسول خدا را تنفیذ  !!خدا را رد ُنم

و بر مبنای آنچه را پاره ُرد ُنم. پس سعد قضاوتی را ُه مكتوب شده بود خواست و آنمی

 رسول خدا قضاوت نموده، قضاوت ُرد.

گوید: حممد بن راشد از عبده بن ابی لبابه از هشام بن ُيیی و ابو نرض هاشم ابن رسم می

ُند ُه مردی از ثقیف نزد عمر بن خطاب آمده و از او در مورد زنی حمزومی روایت می

ود، آیا از زیارت ُعبه تا هنگام شپرسید ُه در حال زیارت ُعبه در روز قربان حیض می

ثقفی گفت: رسول خدا در مورد چننی زنی  مرد دست نگه دارد؟ عمر گفت: نه؛ ،پاک شدن

او را زد و به او گفت: چرا در مورد  شالقپاسخ دیگری به من داد. پس عمر برخاست و با 

  1«را بیان نموده است؟ُنی ُه رسول خدا پاسخ آنچیزی از من سوال می

را  یُسی به من گفت: حكایتی از عمر برایم نقل ُن ُه عمل» :گویدامام شافعی میو 

را ترک ُرده باشد. به او گفتم: سفیان از انجام داده باشد اما بخاطر حدیث رسول خدا آن

. و زن استگفت: دیه بر عهده عاقله ُه عمر می  زهری از ابن مسیب برای ما روایت ُرده

برد. تا اینكه ضحاک بن سفیان به او خرب داد ُه رسول خدا به میی شوهرش ارث ناز دیه

 .«برد. پس عمر از قول خود بازگشتمیی وی ارث ی از دیهباضبوی نامه نوشته ُه زن 

ُند ُه عمر گفت: خداوند را به یاد ُسی و ابن عیینه از عمرو و ابن طاوس روایت می 

نابغه  نشنیده است. پس محل بن مالک بننی چیزی جآورم ُه از رسول خدا در مورد می

آن ای زد ُه در اثر برخاسته و گفت: میان دو ُنیزم بودم ُه یكی از آهنا به دیگری رضبه

 در مورد آن به غرة قضاوت نمود. رسول اهلل  وای از وی سقط شد. جننی مرده

                                                           
 را روایت ُرده است.اود مانند آنابود - 1
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-اوت میشنیدیم، در این مورد به چیز دیگری قضعمر گفت: اگر این مساله را نمیپس 

ُردیم. یا اینكه گفت: نزدیک بود در این مورد بر مبنای رای و نظر خود قضاوت ُنیم. پس 

 به دلیل وجود نص، اجتهاد خود را ترک نمود.

 فقط ،چننی عملكردی بر هر مسلامنی واجب است چرا ُه اجتهاد بر مبنای رای و نظر

ون برای مضطر به هنگام برای ُسی مباح است ُه مصداق مضطر باشد چنانكه مردار و خ

یم  »باشد: میرضورت مباح 
حر  َفإرنَّ َربََّك َغُفور  رَّ

 (145)انعام: « َفَمنر اْضُطرَّ َغرْيَ َباغ  َوالَ َعاد 

 و رویزیاده یا و باشد آن لذت خواهان آنكه بی گردد، ناچار( هاآن خوردن به) ُهُسی اما»

 «.است مهربان آمرزنده پروردگارت گامنبی( نیست وی بر گناهی) ُند جتاوز

و زید بن ثابت بر این باور بود ُه نیازی نیست حائض زیارت ُعبه را به هنگام حیض 

ترک ُند تا اینكه طواف وداع را انجام دهد. و در این مورد او و عبداهلل بن عباس با هم 

سوال ُن، آیا مناظره ُردند. پس ابن عباس به او گفت: از فالن زن انصاری در این مورد 

-ُه میاو سوال نمود و درحالی زاو را اینگونه دستور داده است؟ پس زید ا  رسول اهلل

 1.«گوییخندید بازگشت و گفت: تو راست می

شود، تفاوت میان دیدگاه سلف و با دقت و تامل در مواردی ُه ذُر شد و آنچه بیان می

ای ُه با دیدگاه اصحاب هر آیه»گوید: ابواحلسن عبید اهلل ُرخی می ؛خلف را مالحظه ُن

شود و یا اینكه منسوخ است و نیز هر حدیثی ُه با دیدگاه ما خمالف باشد، یا تاویل می

                                                           
1
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  1.«شود یا منسوخ استاصحاب ما خمالف باشد، تاویل می

وی با نصوص ثابت در ُتاب و سنت به خاطر تعصب مذهبی و مقدم  تخمالف -2

نَة  إرَذا َقََض اهللَُّ »فرماید: اوند متعال میخد ؛داشتن رای حمض بر آن ن  َواَل ُمْؤمر اَن ملرُْؤمر َُ َوَما 

ْم َوَمن َیْعصر اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَلالً مُّ  هر ْن َأْمرر ُة مر رَيَ
ُم اخْلر « بریناً َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأن َیُكوَن ََلُ

و ) باشند ُرده داوری پیامربش و خدا ُه ُاری در مؤمنی، و زن مرد هیچ» (36)احزاب: 

و  خدا اراده تابع باید ایشان و اراده) ندارند آن در خود از اختیاری( باشند نموده مقّرر راآن

 ُامالً  گمراهی گرفتار ُند، رسپیچی پیامربش و خدا دستور از هم هرُس(. باشد رسول

 «.گرددمی آشكاری

امر او و امر رسولش بر حذر داشته و هشدار داده و خداوند متعال به شدت از خمالفت با 

یَبُهْم َعَذاب  َألریم»است: 
یَبُهْم فرْتنَة  َأْو ُیصر هر َأن ُتصر الرُفوَن َعْن َأْمرر یَن خُیَ  (63)نور: « َفْلَیْحَذرر الَّذر

 یا گريد، فرا را ایشان فتنه اینكه از برتسند باید ُنند،می خمالفت او فرمان با ُهُسانی پس»

 «.!برسد هاآن به دردناک عذابی

درنگ امر اهلل و رسولش را ُند ُه بیو خداوند متعال مومنان را چننی توصیف می

هنند. خداوند ُنند و با رضایت و فرمانربداری و پذیرش ُامل بدان گردن میاجابت می

نرنَی إرَذا ُدُعوا إرََّل »فرماید: متعال می اَن َقْوَل امْلُْؤمر َُ اَم   اهللَّر َوَرُسولرهر لرَیْحُكَم َبْینَُهْم َأْن َیُقوُلوا إرنَّ

ْعنَا َوَأَطْعنَا َوُأوَلئرَك ُهُم امْلُْفلرُحونَ   و اهلل سوی به ُههنگامی مؤمنان سخن»( 51)نور: « َسمر

 و شنیدیم: »گویندمی ُه است این فقط ُند، داوری هاآن میان تا شوند خوانده پیامربش
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 1«.رستگارانند مهان اینان و «ُردیم اطاعت

چه بسا ُه چننی عملكردی بیشرتین خطر و تاثري را داشته باشد چراُه اساس دین و 

اند و استواری آن پريوی از آیات و روایاتی است ُه از جانب اهلل و رسولش وارد شده

اساس ُفر و جوهر آن رد نمودن آیات و روایاتی است ُه از سوی اهلل و رسولش آمده 

 است.

 مقدم نمودن رای محض بر نصوص:

 2باشد.می« رای الشیء یراه رایا»در اصل مصدر « الرای»

 شود:اقسام رای: رای به سه دسته تقسیم می

رایی ُه درستی و  -3رای صحیح  -2رایی ُه در باطل بودن آن تردیدی نیست.  -1

 نادرستی آن مشتبه است.

نكه رای صحیح را به ُار برده و بدان اند. چناسلف صالح به این سه قسم اشاره ُرده

اند و رای باطل جایز دانسته رابر اساس آنو سخن گفتن  عمل ُردند و بر مبنای آن فتوا داده

اند. و ُردن و فتوا دادن و قضاوت ُردن بر مبنای آن منع ُرده را مذموم دانسته و از عمل

 اند. زبان به ذم آن و نكوهش پريوان آن گشوده

را به هنگام مورد بخش سوم از انواع رای، عمل و فتوا و قضاوت بر مبنای آناما در 

ای جز آن نباشد. و هیچكس را به عمل بر مبنای آن اند چنانكه چارهرضورت جایز دانسته

را خمالفت با دین تلقی نكردند را حتریم نكرده و خمالفت با آنند و خمالفت با آناملزم نكرده

                                                           
 اهلل؛ شیخ حممد عید عباسی حفظه139املذهبی: نگا: بدعة التعصب  - 1
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اند. و آن مهچون ن بوده ُه شخص را میان قبول و رد آن خمري گذاشتهبلكه هنایت امر ای

باشد. خوراک و نوشیدنی است ُه در حالت عادی حرام است اما برای مضطر مباح می

در مورد قیاس از امام شافعی سوال ُردم، پس به من گفت: به »گوید: چنانكه امام امحد می

ستفاده آهنا از این نوع رای، به قدر رضورت . و ا«شودهنگام رضورت از آن استفاده می

های خمتلفی تقسیم دادند. و به بخشرا گسرتش نمیُردند و آنبوده و در آن افراط نمی

آوردن به آن از ُردند. چنانكه متاخرین چننی عملكردی داشته و اینگونه با روینمی

  .«اندنصوص و آثار غافل شده

 انواع رای باطل:

 ی دارد. رای باطل انواع

نوع اول: رایی ُه با نص خمالف است. فساد و بطالن چننی رایی در دین اسالم واضح و 

روشن است. و فتوا دادن و قضاوت بر مبنای آن حالل نیست. هرچند با نوعی تاویل و 

 تقلید دچار آن شود. 

نوع دوم:  سخن گفتن در دین بر مبنای حدس و گامن با وجود تفریط و ُوتاهی در 

خت نصوص و فهم آهنا و استنباط احكام از نصوص؛ براستی ُسی ُه نسبت به شنا

شود بر مبنای قیاس به رای و نظرش نصوص رشعی جاهل باشد و در آنچه از وی سوال می

بدون علم پاسخ دهد، بلكه به جمرد قدر مشرتک میان دو امر، حكم یكی را بر دیگری تعمیم 

بیند، حكم آهنا را متفاوت بداند، بدون اینكه ان دو امر میدهد یا اینكه به جمرد تفاوتی ُه می

در متام این مراحل به نصوص و روایات واردشده، مراجعه ُند، درحقیقت دچار رای 

 مذموم و باطل شده است.

باشد. رای بر نوع سوم: رایی ُه دربردارنده تعطیل اسام و صفات و افعال خداوند می
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بدعت و گمراهی چون جهمیه و معتزله و قدریه و مانند  های باطلی ُه اهلمبنای مقیاس

اند. چنانكه پريوان آهنا با استناد به قیاس های فاسد وآرای باطل وشبهات آهنا وضع ُرده

به خاطر آهنا الفاظ  بر مبنای آهنا و ُنند. ورد میرا ِصیح  نصوص صحیح و ،خمرب آنان

اند. پس ختطئه آهنا پیدا ُرده راویان واینگونه راهی برای تكذیب  و نمودهرد را نصوص 

خداوند مومنان با تاویل نوع دوم را پذیرا شدند و اینگونه دیدار  حتریف و تكذیب نوع اول و

سخن گفتن او تعالی با بندگانش  نیز ُالم خداوند و متعال در روز قیامت را انكار نمودند و

نَّا لَوْ  َوَقاُلوا»گویند: می آهنا ُسانی هستند ُه روز قیامت را انكار نمودند.  و  َأوْ  َنْسَمعُ  ُُ

ُل  نَّا َما َنْعقر عررير  َأْصَحابر  فر  ُُ داشتیم و می شنوا گوش ما اگر: گویندو می( »10)ملک:  «السَّ

 «.گشتیمنمی دوزخیان زمره از هرگز گرفتیم،می ُار به را خود عقل یا

 ُند وی آن تغیري میها به وسیلهسنت و شودنوع چهارم: رایی ُه با آن بدعتی اجیاد می

 شود.شود و خردسال با آن تربیت شده و بزرگسال در آن پري میمصیبت فراگري می

 نظر دارند.اتفاق ،سلف صالح و ائمه در ذم و خروج این انواع چهارگانه از دین

هور ز مجنوع پنجم: نوع دیگری از انواع رای مذموم آن است ُه ابو عمر بن عبد الرب ا

تابعنی ذُر  اصحاب و و و روایات نقل شده از رسول اهلل اهل علم در مورد احادیث 

رشایع دین بر مبنای استحسان و حدس و گامن و و و آن سخن گفتن در احكام  ُند.می

از مسائل فرعی مشغول شدن به حفظ مسائل مشكل و پیچیده و فرضیات و رد نمودن 

-می ،رجوع آهنا به اصول و تامل در علل و اعتبار آهنا بدون ،سوی یكدیگر بر مبنای قیاس

را گريند قبل از اینكه امری رخ دهد و آنرد رای و نظر را به ُار میادر این مو چنانكه باشد.

ُنند و قبل از اینكه واقع شود به بررسی جوانب خمتلف آن های خمتلفی تقسیم میبه بخش

 شوند.(وارد و مسائلی ُه رخ نداده مشغول می)و در واقع به بررسی حكم م پردازند.می
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گوید: اجتهاد در رای مشورت با اهل سفیان بن عیینه می»گوید: اسحاق بن راهویه می

 .«باشد نه اینكه بر مبنای رای و نظر خود سخنی بگویدعلم می

گوید: به ایوب سختیانی شنیدم ُه محاد بن زید می»وید: گو عبد الرمحن بن مهدی می

-چرا به رای توجهی نداری؟ پس ایوب گفت: به االغ گفته شد چرا نشخوار نمی :ه شدگفت

  .«را دوست ندارم یهودهُنی؟ گفت: جویدن ب

این علم ما رای است. و آن هبرتین امری است »گوید: از ابوحنیفه روایت است ُه می

 .«پذیریمُه در توان ماست. و هرُس با هبرت از آن نزد ما آید، از او می

 گوید:امحد بن حنبل می

 االخبارللفتی نعم املطیة           دین نبی حممد آثار 

 ال ختدعن عن احلدیث واهله        فالرای لیل واحلدیث هنار

 ولربام جهل الغنی طرق اَلدی      والشمس طالعة َلا انوار

ار و روایات دین پیامرب اسالم احادیث و روایات است. هبرتین هدایتگر برای انسان اخب»

است. در باب حدیث و اهل آن فریب خمور ُه رای و نظر مانند شب است و حدیث 

های هدایت را نداند اما خورشید با مهچون روز روشن و آشكار؛ و چه بسا ُه انسان راه

 «.انوار هدایت بر او طلوع ُند

 گویند:  و بر خی از اهل علم می

 ال الصحابة لیس خلف فیهالعلم قال اهلل قال رسوله           ق

 ما العلم نصبک للخالف سفاهة      بنی النصوص وبنی رای سفیه

 ُال وال نصب اخلالف جهالة        بنی الرسول وبنی رای فقیه

 ُال وال رد النصوص تعمدا        حذرا من التجسیم والتشبیه
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 حاشا النصوص من الذی رمیت به       من فرقة التعطیل والتمویه

سخن اهلل و رسول و صحابه است. و در این اختالفی نیست. علم این نیست ُه از  علم»

روی سفاهت دچار اختالف میان نصوص و رای انسانی پست و سفیه شوی. هرگز علم 

این نیست؛ و نیز از روی جهالت میان قول رسول و رای فقیه دچار اختالف شدن علم 

ی پرهیز از جتسیم و تشبیه علم نیست. انهنیست. و نیز رد ُردن نصوص از روی عمد به هب

هایی چون معطله  ُه در پی تعطیل نصوص و  وارونه جلوه فرقهبراستی نصوص از آنچه 

 .«باشندبری می دهند،باشند ونیز از اموری ُه به نصوص نسبت میدادن آهنا می

گذشته سنتی را ُه »گوید: واز ابن قاسم از مالک از ابن شهاب روایت است ُه می

 .«نظر بدان اعرتاض نكنید با رای و و است، برگريید

-گوید:شنیدم ُه عروة بن زبري میواز حممد بن عبد الرمحن بن نوفل روایت است ُه می

میان آهنا پیدا شدند، فرزندان  «مولودون»گوید:پیوسته امور بنی ارسائیل معتدل بود تا اینكه 

پس آهنا را گمراه  نظر سخن گفتند مبنای رای و های دیگر ُه در میان آهنا براسريان امت

 .«نمودند

ابن وهب از ابن شهاب روایت است ُه پس از ذُر مصیبتی ُه مردم دچار آن از و 

نصاری زمانی  ُّيود و»گوید: می اند،ها را ترک ُردهسنت و آوردهرویرای  به شدند و

 .«را مبنای عمل خود قرار دادندآن از تن در آوردند ُه از رای پريوی ُردند ورا لباس علم 
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 هایی در مخالفت برخی از احکام مذاهب با نصوص:مثال

ُسی ُه »گوید: در مورد مكان ایستادن امام در نامز جنازه می 1صاحب اَلدایه مثال اول:

ایستد. چرا ُه قلب وی در آن اش میخواند در برابر سینهنامز می یی زن یا مردبر جنازه

ایستادن در برابر آن اشاره به شفاعت برای ایامنش  و نور ایامن در آن هنفته است. دارد وقرار 

 .«دارد

ُند ُه ِصاحت ُه حدیث انس بن مالک را ذُر می گویدو این سخن را در حالی می

با این مهه رای  این است ُه امام در برابر رس مرد و وسط بدن زن بایستد.نبوی دارد سنت 

 وهای باطلی ُه دلیلی برای آهنا نیست دارد. آهنم بر مبنای علتیث مقدم میخود را بر حد

اند، رد  آنچه فقهای وی گفتهعدم جویی برای و چاره یدرحقیقت دلیل آن جز تعصب مذهب

 باشد.مین

نیز رای مجهور علام چون  طحاوی و ابویوسف، و عجیب است ُه دیدگاه امام ابوحنیفه،

 باشد.مطابق حدیث انس بن مالک می اسحاق شافعی و امحد و

به امجاع متاخرین حضور زنان در »گوید: مثال دوم: آنچه صاحب رشح العنایة می

 .2ُندمانند این قول را صاحب فتح القدیر نیز بیان می و .«است مرتوکنامزهای مجاعت 

بر خالف حدیث  صاحب رشح العنایة در این مورد دچار اشتباه بزرگی شده است و

إرَذا »رسول خدا فرمودند:  گوید:یحی سخن گفته ُه از ابن عمر روایت شده ُه میصح

                                                           
1
 1/462باشد: قدماتی نزد حنفیه میهای ماَلدایه یكی از ُتاب مرغینانی: - 

 226و 1/225 رشح العنایة احلنفی علی اَلدایه علی هامش فتح القدیر: - 2
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، َفاَل َیْمنَْعَها در ُم اْمَرَأُتُه إرََّل املَْْسجر ُُ چون مهرس یكی از شام برای حضور در » 1:«اْسَتْأَذَنْت َأَحَد

 .«مسجد اجازه خواست، او را از این ُار باز ندارید

تاثري بسزایی دارد و اختالفات فقهی را به ارمغان  ،ُه در استنباط عواملیاز مجله  -3

های فقهی مذاهب خمتلف و استناد به وجود احادیث ضعیف و موضوع در ُتاب ،آوردمی

اُنون به عنوان مثال برخی از احادیث و روایات واهی  ؛باشدآهنا و استنباط احكام از آهنا می

  .شودقهی مذاهب به آهنا استناد میهای فدر ُتابُه ُنیم را ذُر می

مدت عادت زنان » :«ال یكون احلیض اُثر من عرشة ایام و ال اقل من ثالثة ایام»الف( 

  .«)حیض( بیش از ده روز و ُمرت از سه روز نیست

ی این گوید: مههامام نووی در مورد این حدیث و دو حدیث دیگر در مهنی معنا می

  2عف آهنا نزد حمدثنی مورد اتفاق است.باشند. و ضاحادیث واهی می

 :«ادامهاوقال النبی: اقامها اهلل  ؛ان بالل اخذ فی االقامة فلام قال: قد قامت الصالة»ب( 

چون بالل اقامه گفتن را آغاز نمود و به مجله: قد قامت الصالة رسید، رسول خدا فرمود: »

 .«را به پا دارد و پایدار ُندخداوند آن

 3روایت ُرده است. راآن« ضعیف جدا»گوید: ابوداود با اسناد امام نووی می

سخن گفتن در » :«شیشاحلدیث فی املسجد یاُل احلسنات ُام تاُل البهمیة احل»ج( 

  .«خوردبرد ُه حیوان علف را میها را از بنی میمسجد چنان نیكی

                                                           
1
 442؛ مسلم: 5238بخاری:  - 
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  1.«به اصلی برای آن دست نیافتیم»گوید: اهلل میحافظ عراقی رمحه

 2.«اصلی برای آن نیست»گوید: و آلبانی می

 مقدم داشتن اقوال علامی متاخرین بر اقوال ائمه متقدمنی:  -4

ی نامز اند، مسالهمثال: یكی از مسایلی ُه متاخرین در آن با ائمه خود خمالفت ُرده

ه در میان فتی بر خواندن پشت رس ُسی است ُه مذهب دیگری دارد. چنانكه رای و نظر مُ 

باشد اگر بداند امام مرتكب مذهب حنفی و شافعی در قرون متاخر، بطالن نامز ماموم می دو

-می امریو چون امام مرتكب  ؛شكندشده ُه در مذهب ماموم وضو یا نامز را می یعمل

ُه ائمه و باشد. درحالیگردد ُه در مذهب ماموم مكروه است، قائل به ُراهیت نامزش می

خواندند و ُمرتین دون ُمرتین نارضایتی پشت رس هم نامز میپريوان آهنا درگذشته ب

تردیدی در مورد صحت نامز و عدم ُراهیت آن نداشتند. چنانكه از هیچیک از و اعرتاض 

ز ابودند ُه در برخی  یشده است هرچند در میان آهنا جمتهداننصحابه چننی قولی نقل 

ا در این زمینه اما مالک و معیار آهن نواقض وضو و نامز و ... با یكدیگر اختالف داشتند.

گوید: رسول خدا در مورد ائمه )نامزهای مجاعت( فرمودند: حدیث ابو هریره بود ُه می

مْ  َفَلُكمْ  َأْخَطُئوا َوإرنْ  َفَلُكْم، َأَصاُبوا َفإرنْ  لَُكْم، ُیَصلُّونَ » تان اگر امامان شام برای» 3:«َوَعَلیْهر

شود. ولی اگر در م به آنان و هم به شام پاداش داده میه ،درست و صحیح نامز بخوانند

ُنید و پیامد اشتباه به نامزشان اشكالی وجود داشته باشد، شام پاداش خود را دریافت می

                                                           
1
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 . «خواهد بود آنانعهده 

حبس شدن در یک مذهب و عدم استفاده از علم مذاهب دیگر و تالش علام و  -5

 : یمذهبهای آهنا به دلیل تعصب  ُتاب

باشد. چنانكه متعصبان خود را در یک و این یكی از رضرهای تعصب مذهبی می

ُنند و به مذاهب دیگر توجه س ُرده و از حدود و چهارچوب آن جتاوز نمیبمذهب ح

 مند شده و استفاده بربند.ال و حمققنی و دالیل آهنا هبرهرجُنند تا از تالش علام و نمی

در میان دیوارهای یک مذهب، ضایع ُردن تالش علامی  س خودباما تردیدی نیست ح

بزرگ و هدر دادن نتایج ارزشمند و بزرگی است ُه هر مذهبی داراست؛ و این دلیل 

نادیده گرفته شود معقولی نیست ُه چننی تالش و چنان نتایج ارزشمندی تنها به این سبب 

 عامل و طالب در جستجوی علم نیست. ُه آهنا از مذهبر 

صواب از و عدم التزام به مذهبی مشخص و گرفتن حق  ،وارتروش صحیح و اسراه و 

بدون ها برای استفاده از تالش متام جمتهدین و علام ی مذاهب و انتخاب هبرتین راهمهه

تاریخ اسالم وجود طول جمتهدین و علامیی ُه در  ؛باشدمیتعصب نسبت به یكی از آهنا 

الش خود را متوجه خدمت به رشیعت نمودند و هریک از ی آهنا متام تچرا ُه مهه ؛داشتند

 ی فراوانی از علم و تقوا و اخالص داشتند.آهنا هبره

گردانی های فقهی مذاهب از دالیل رشعی و رویخالی بودن بسیاری از ُتاب -6

 ؛آهنا جواربسیاری از آموختن ُتاب و سنت در 

های هایی ُه از مدتاشد. ُتاببهای فقهی مذاهب میاُثر و بیشرت ُتاب این صفتر 

های خمترصی چنانكه مشتاق ُتاب ؛باشندمدید تاُنون در میان طالب علم متداول می

 اند.ُردهبیان ای را بدون ذُر دالیل رشعی هستند ُه فقط احكام فرشده
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های مذاهب پر است از دالیل رشعی و ُه تعدادی از ُتاب استانكار  غري قابلو این 

به مذاهب هستند  منسوب آهنا از این جهت نیست. اما متاسفانه غالب ُسانی ُهاشكالی در 

بلكه متام مطالعه آهنا متوجه متون و  ،خوانندیا آهنا را می ُمرت به دالیل رشعی توجه داشته

اند؛ مسلامتی اند و بیشرت به مسلامت پرداختههای خمترصی است ُه متاخرین هتیه دیدهُتاب

در آهنا راه ندارد. و در واقع ُسی ُه با آهنا خمالفت ُند گویا با قرآن  یُه شک و تردید

 ؛ه بسا بدتر از اینچخمالفت ُرده است و 

قولی بدون دلیل پريوی هیچ آموزد ُه از اسالم دین دلیل و برهان است؛ اسالم به ما می

د. و این قرآن ُریم را تایید ُننكنیم و در برابر رای و نظری تسلیم نشویم مگر اینكه دلیل آن

نُتْم َصادرقرنیَ »گوید: خواهد و به آهنا میاست ُه از جاهالن دلیل می ُُ « ُقْل َهاُتوْا ُبْرَهاَنُكْم إرن 

 «.  : اگر راستگویید دلیل خود را بیاورید!بگو»( 111)بقره: 

ُجوُه َلنَا»گوید: آهنا میبه و نیز  ْلم  َفتُْخرر ْن عر م مِّ ُُ نَد
 نزد آیا: بگو»( 148)انعام: « ُقْل َهْل عر

 «.!سازید؟ آشكار ما برای راآن ُه است دانشی( و دلیل) شام

نُتْم َصادرقرنیَ »فرماید: و می ُُ ْلم  إرن  ْن عر  مِّ
ن َقبْلر َهَذا َأْو َأَثاَرة  َتاب  مِّ

 (4)احقاف: « ارْئُتونر بركر

 بر گذشتگان،) علم از اثری یا ،(قرآن) این از پیش( آسامنی) ُتابی گوییدمی راست اگر»

  «.بیاورید من برای( خود ادعای صدق

 ته شدن باب اجتهاد:سشیوع تقلید و مجود و ب -7

گرایی در قرون متاخر، شیوع تقلید و انتشار آن های مذهبشاخصهترین یكی از بزرگ

نكه نزدیک است ُسی از آن نجات نیابد. هرچند وجود تقلید در باشد. چنادر میان مردم می

غري ِمكن است مهه مردم اهلیت و صالحیت  چراُههر عرصی امری طبیعی و بدُّيی است 

توان تصور ُرد از میان بررسی و پريوی و حتقیق را داشته باشند. اما از سوی دیگر هم نمی
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و دانش ی باالتری از فهم دیگران از درجه و مرتبهتر و نسبت به آهنا ُسی ُه از مهه باهوش

برخوردار است و در فقه و استنباط بیش از دیگران استعداد دارد، وارد مبحث تقلید شده 

 باشد.

شود. چنانكه چننی این تعصب منجر به مبالغه و افراط مقلدین در مورد ائمه می

پردازند ُه استعداد بررسی و متعصبانی با افكاری خشک و جامد به مقابله با ُسانی می

وهش در آهنا هنفته است. و آنان را در مورد بازنگری آنچه پیشینیان حتقیق نمودند، هشدار ژپ

ُنند آهنم به این حجت ُه هرُس چننی عملی انجام دهد در واقع در حق داده و هتدید می

-حمسوب می گريی از آهناائمه و علامی گذشته جسارت ُرده است و این عمل وی خرده

-خود، در مدح و ستایش ائمه غلو و افراط می حربهشود و در این راستا و در جهت تكمیل 

ُنند ُه با دروغ مهراه است. چنانكه نزدیک است های خمتلفی از آهنا نقل میُنند و داستان

آهنا را افرادی معصوم یا خملوقاتی خیالی معرفی ُنند ُه ِمكن نیست در عامل واقع زندگی 

وی به مدت چهل سال نامز صبح را با وضوی »گویند: می 1نند. مثال در مورد فالن امامُ

حدیثی در دنیا »گویند: جایز نیست در مورد این امام بگوییم: و می 2.«خواندعشاء می

                                                           
1
 و پس از آن 29د و املجتهدین، ص: نگا: به عنوان مثال، ُتاب االجتها - 

باشد. میت نبوی نیز خمالف كه در مورد انسان حمال است با سنی عالوه بر ایننچننی سخ - 2

را  آنان عملكرد تصمیم و ه نفری ُه قصد مبالغه در عبادت داشتند،بر س رسول خدا  و

دیگری گفت: من خوابم. خوانم و نمیمن نامز می. چنانكه یكی از آهنا گفت: انكار نمود

ُنم. چون ُنم. و سومنی نفر گفت: من با زنان ازدواج نمیگريم و افطار نمیروزه می

اما انا فاصوم و »به رسول اهلل منتقل شد، آهنا را فرا خوانده و به ایشان فرمود: سخنان آهنا 
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 1.«وجود دارد ُه به او نرسیده است

ُسی از ون چ 2؛ادعای مقلدین مبنی بر اینکه فهم کتاب و سنت ممکن نیست

                                                                                                                                                    

گريم اما من روزه می» :«افطر و اصلی و انام و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی

ز سنت ُس اپس هر ُنم.خوابم و با زنان ازدواج میخوانم و میُنم و نامز میو افطار می

اند. و عالوه بر این چننی را روایت ُردهشیخان آن .«از من نیستمن روی گرداند، 

نقل از شیخ  گوید بهچنانكه شیخ ما آلبانی می -، موجب افتخار نیستامامتوصیفی از 

تر است آنچه از نگاه رشعی برای یک مسلامن هبرت و ُامل بلكه– اهللحممد عید عباسی حفظه

ند. و های متعددی را با یک وضو بخوازه اینكه ناماین است ُه برای هر نامز وضو بگريد ن

را به امامی از ائمه نسبت داده، باید آنچه ُسی ُه چننی داستانی را ساخته و پرداخته و آن

 ُرد. دقت ُن.تر بود در مورد وی ذُر میافضل و ُامل

 72گا: االجتهاد و املجتهدون، ص: ن - 1

ُروَن »فرماید: ُه خداوند متعال میچگونه چننی امری ِمكن است درحالی - 2 َأَفاَل َیَتَدبَّ

ثررياً  َُ ندر َغرْير اهللر َلَوَجُدوْا فریهر اْختراَلفًا  ْن عر اَن مر َُ  قرآن در آیا»( 82)نساء: « اْلُقْرآَن َوَلْو 

 «. یافتندمی آن در بسیار اختالف قطعاً  بود، اهلل غري سوی از اگر ُه اندیشندنمی

دهد و خداوند متعال در این آیه به تدبر در ُتابش دستور می»گوید: اهلل میابن سعدی رمحه

تدبر یعنی فكر ُردن و اندیشیدن در معانی آن و متمرُز ُردن فكر در مبادی و عواقب و 

شود. لوازم آن ... و هرچه بنده بیشرت در قرآن بیندیشید، علم و عمل و بینش او بیشرت می

ُند و خرب داده است دهد و مسلامنان را بدان تشویق میدستور می بنابراین خداوند در قرآن

َتاب  َأنَزْلنَاُه إرلَیَْك »فرماید: باشد. چنانكه میُه منظور از نازل ُردن قرآن تدبر در آن می
ُر



 457  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

 ردم باقی نامنده ُه توانایی فهمیدن و تفسري قرآن و سنت را داشته باشد. م

ند ُه رمزهای آهنا قابل فهم نیست و ارسار آهنا غري قابل هستهایی گویا آهنا طلسم

باشد. و ادعا ُردند ُه تنها امری ُه بر ما واجب است خواندن دسرتس و دست نیافتنی می

 اند و از دالیل رشعی خالی هستند.وشتههای فقهی است ُه متاخرین نُتاب

غافل شدند ُه خداوند متعال قرآن را حجتی بر مردم قرار  مقلدان متعصب از این مساله

را آسان نموده است چرا ُه در غري این صورت داده است و در این راستا فهم و بیان آن

 دیگر حجتی بر مردم نخواهد بود.

 اند:حمله کرده 1علمای محقق به تقلید

 اهلل در ُتاب ارزشمندشمغرب ابن عبدالرب رمحه اند علامیی چون: حافظر از این دسته

 «جامع بیان العلم وفضله»

ُه به خوبی این مساله را مورد « اعالم املوقعنی»و امام ابن قیم در ُتاب ارزشمندش 

 مندشاهلل در دو ُتاب ارزششاطبی رمحه ،بررسی قرار داده است. و امام حمقق اصولی

 «نیالالف»ه است. و از این علامست تبه خوبی به این مساله پرداخ« االعتصام»و « املوافقات»

چنان به مساله تقلید پرداخته ُه  ُه« ایقاظ مهم اولی االبصار»در ُتاب نادر و ارزشمندش 

                                                                                                                                                    

َر ُأْوُلوا اأْلَْلَبابر  َُّ ُروا آَیاترهر َولرَیَتَذ بَّ  تو بر راآن ُهبرُت  پر است ُتابی»( 29)ص: « ُمَباَرك  لَِّیدَّ

«گريند پند خردمندان و ُنند تدّبر آیاتش در تا ُردیم نازل ُروَن »فرماید: و می. َأَفاَل َیَتَدبَّ

ا   شانهایدل بر یا ُنندنمی تدّبر قرآن در آیا» (24)حممد: « اْلُقْرآَن َأْم َعَل ُقُلوب  َأْقَفاَُلَ

 «.!هاست؟قفل

1
 باشند.باب اجتهاد میمقلدان ُه قائل بسته شدن  - 
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آور است. در این زمینه حمققان زیادی به بحث و شایسته تقدیر است و بررسی وی شگفت

 باشد.اند ُه ذُر مهگی آهنا میرس نمیپرداختهبررسی 

گردانی از دلیل و اعتامد به افراد، به دلیل اعراض و روی»گوید: اهلل میامام شاطبی رمحه 

 ازو بدون علم  هاز مسري صحابه و تابعنی خارج شد دلیل گروهی دچار لغزش شده و به این

ینگونه از راه راست گمراه هوی و هوس و خواهشات نفسانی خود پريوی ُردند و ا

ی رسیدن قاضی و داور قرار دادن افراد بدون توجه به اینكه آهنا وسیله»گوید: . و می«شدند

است. حجت قاطع و حاُم و داور برتر  یبه حكم رشعی مطلوب هستند، رشعا گمراه

  1.«فقط رشیعت است نه هیچكس و هیچ چیز دیگر

و مشغول شدن به فرضیات سخیف و  خیالیُندوُاو و فرو رفتن در مسائل  -8

 امحقانه: 

مْ »فرماید: خداوند متعال می ُُ یَن آَمنُوْا الَ َتْسَأُلوْا َعْن َأْشَیاء إرن ُتْبَد لَُكْم َتُسْؤ ا الَّذر َ « َیا َأُّيُّ

 آشكار شام برای اگر ُه نپرسید چیزهای از! ایدآورده ایامن ُهُسانی ای» (101)مائده: 

 «.ُند اندوهگنی را شام گردد،

خداوند متعال بندگان »گوید: الرمحن بن ناِص السعدی در تفسري این آیه میعالمه عبد

شان بیان شود، ناراحت ُند ُه چون برایهایی هنی میمومنش را از پرسیدن در مورد چیز

 شان و اینكهشوند. مانند پرسش برخی  مسلامنان از پیامرب در مورد پدرانو اندوهگنی می

 اند یا هبشت؟ آهنا در جهنم

و یا مانند پرسش  ؛چننی موردی اگر برای پرسشگر بیان شود چه بسا در آن خريی نباشد

                                                           
 355و  2/347االعتصام:  - 1
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-هایی ُه در رشیعت سختگريیاست. مانند سوال رخ ندادهآهنا در مورد ُارهایی ُه هنوز 

ربط و مور بیدهد. و مانند پرسش در مورد اهایی به دنبال دارد و امت را در تنگنا قرار می

  1.«ها و امثال آهنا هنی شده استاز این پرسش لذافایده؛ بی

اند. بدُّيی است سوال سلف صالح از پرسش در مورد اموری ُه اتفاق نیفتاده منع ُرده

باشد ُه خداوند اند و مشغول شدن به جواب آهنا، تكلف میُردن از اموری ُه رخ نداده

نْ  َعَلیْهر  َأْسَأُلُكمْ  َما ُقْل »پیامربش دستور داده تا بگوید: داند و به را ناپسند میآن  َأَنا َوَما َأْجر   مر

نَ  نیَ  مر فر  شام از مزدی هیچ( دین) این( رساندن) بر من: بگو( پیامرب ای)»( 86)ص: « امْلَُتَكلِّ

«نیستم متكلفان از من و ُنمنمی خواست در ی خدا، ای بنده»گوید: ربیع بن خثیم می.

خداوند را برای علمی ُه در ُتابش به تو آموخته، ستایش ُن و علمی را ُه از تو پنهان 

مانده به ُسی ُه بدان عامل است، واگذار و خود را دچار تكلف مكن. چرا ُه خداوند 

نْ  َعَلْیهر  َأْسأَلُُكمْ  َما ُقْل »فرماید: متعال به پیامربش می نَ  َأَنا َوَما َأْجر   مر نیَ امْلُتََكلِّ  مر  « فر

موم در احادیث و ذبر این باورند ُه رای معلم مجهور اهل »گوید: و ابن عبدالرب می

و و اصحاب و تابعنی نقل شده است، سخن گفتن در احكام  روایاتی ُه از رسول اهلل 

باشد و مشغول شدن به امور مشكل و رشائع دین بر مبنای استحسان و ظن و گامن می

دهند و آهنا را به آهنا در مورد آهنا رای می رخ دادنچنانكه قبل از پیچیده و فرضیات ... 

پردازند. آهنم بر می وقوع آهناُنند و به بررسی هریک از آهنا قبل از موارد خمتلف تقسیم می

ُنند ُه رسول خدا اد مینمبنای ظن و گامن ... و به حدیث سهل بن سعد و دیگران است

                                                           
 .اهللالكریم الرمحن، عالمه سعدی رمحه سريیت - 1
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 1ند.ردشماپسند میپرداختن به چننی مسائلی را ن

برم از به خدا پناه می»یت است ُه چون بر منرب بود گفت: او از عمر بن خطاب رو

ُند ُه وجود ندارد چرا ُه خداوند متعال امری را بیان نموده چیزی سوال میاز ُه  یُس

 .«ُه وجود دارد

ُردم. از ابی بن ُعب در مورد چیزی سوال »گوید: و از مرسوق روایت است ُه می

گفت: آیا این امر وجود دارد؟ گفتم: نه؛ فرمود: ما را راحت بگذار تا اینكه بوجود آید؛ پس 

 2.«دهیمچون رخ داد، رای و نظر خود را پس از اجتهاد به تو انتقال می

عنهم روایت اهللو مانند این سخن از زید بن ثابت و مالک و زهری و ابی واثل رضی 

 شده است.

 این فرضیات:هایی از مثال

تر در سخن از اینكه چه ُسی برای امامت نامز سزاوار 3شیخ حممد وحید جباوی -1

باشد ... و به مهنی ترین افراد به امامت پادشاه و نائب وی میشایسته»گوید: می ،است

ترین چهره را داراست، ُسی ُه از ترتیب ُسی ُه هبرتین اخالق را داراست، ُسی ُه زیبا

تر و تری دارد، ُسی ُه رسی بزرگری برخوردار است، ُسی ُه لباس پاُیزهمقام واالت

 4.«تری داردآلت تناسلی ُوچک

                                                           
1
 بخاری و مسلم - 

2
 2/74اجلامع:  - 

3
 باشد.احناف می معروفیكی از فقهای  - 

4
داند تر به امامت میتری دارد، شایستهشیخ جباوی ُسی را ُه آلت تناسلی ُوچک - 
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-خواند ُه مشكی پر از باد شكم با خود محل میآیا نامز ُسی ُه در حالی نامز می -2

 ُند، صحیح است یا نه؟

اند ُه از پدری پرداختهیا اینكه برخی از آنان به بررسی حكم قربانی ُردن انسانی  -3

 مسائل؛ انسان و مادری گوسفند متولد شده است. و از این قبیل

 رسانم.ها را با مثالی عجیب به پایان میاین مثال

در بحر الرائق در فتاوای »گوید:  عابدین در حاشیه ابن عابدین میمنیشیخ حممد ا -4

ز مكانی ُه در آن وجود متعددی آمده است: چون ُعبه برای زیارت اصحاب ُرامت ا

 1.«دارد برداشته شود، در این حالت نامز خواندن به سوی مكان اصلی ُعبه جایز است

 های حرام برای رهایی از تكالیف رشعی:باز ُردن دروازه حیله -9

آن و باشد. خاسته از تعصب مذهبی میناک برچننی عملكردی یكی از اشتباهات خطر

ُه به خدا سوگند خوانند درحالیی است ُه آهنا را رشعی میهایباز ُردن دروازه حیله

ها فرار ُردن از تكالیف رشعی و حالل نمودن چرا ُه قصد آنان از این حیله ؛رشعی نیستند

 باشد.حرام و حرام نمودن حالل می

 

 

                                                                                                                                                    

رشح الفالح  قی؛ مرا44و  43ار، ص: فُتاب رفیق االسباشد. عفت وی میدلیل بر چون 

 120ی: ص: لمتن االیضاح، شیخ حسن رشنبال

چاپ سوم، چاپ « رد املختار علی الدر املختار رشح تنویر االبصار» حاشیه ابن عابدین - 1

 1/302امريیة: 
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 الحیل، اشتقاق و معنای آن:

از ترصف و عمل ُه باشد. و عبارت است از نوع خاصی می «التحول»احلیلة: مشتق از 

دهد. این معنای لغوی حیله فاعل از حالتی به حالت دیگر تغیري حالت می ی آنبه وسیله

های باشد. اما معنای عرفی بدان غلبه ُرده و در عرف عبارت است از استفاده از راهمی

جز با نوعی زیرُی و ذُاوت میرس فهمیدن آن چنانكه  ؛خفی و پنهان برای رسیدن به هدف

 خواهد بود.ن

 کنند:مسلمانان از یهودیان تقلید می

آن دچار براستی برخی از مسلامنان به دامی گرفتار آمدند ُه ُّيودیان پیش از آنان به 

ُه از صید ماهی در این ها در روز شنبه روی آوردند درحالی. آنگاه ُه به صید ماهیشدند

ه دین و فریبكاری برای حالل گری و نرينگ زدن بروز هنی شدند. چننی عملكردی حیله

 َقْبَلُكمْ  َمنْ  َسنَنَ  َلَتتَّبرُعنَّ »فرماید: باشد. و مصداق رهنمود نبوی است ُه مینمودن حرام می

ا رْبً
، شر رْب  ، َوذرَراًعا برشر َراع  قطعا از راه و روش » 1:«َلَسَلْكُتُموُه... َضبٍّ  ُجْحرَ  َسَلُكوا َلوْ  َحتَّى برذر

شام بودند، وجب به وجب و ذراع به ذراع تقلید خواهی ُرد حتی اگر یش از پُسانی ُه 

  .«شویدوارد سوراخ سوسامری شوند، شام نیز وارد آن می

-را یكی از پایهی سد ذرائع قرار داده است و آناسالم یكی از اصول مهم خود را مساله

ذرائع  دی سها با قاعدهجایز دانستن حیله»گوید: اهلل میداند. ابن قیم رمحههای تكلیف می

های منتهی به مفاسد را به هر طریق ِمكن بسته و مانع آشكار دارد، چرا ُه شارع راه یتناقض

ُند. را مهوار میگريد، با حیله راه رسیدن به آنشود، اما ُسی ُه راه حیله را در پیش میمی

رت گريد، ُجا؟ و ُسی امری حرام صو داُند تا مبابراستی ُسی ُه از امری جایز منع می

                                                           
1
 ؛ مسلم و ...6229بخاری:  - 
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  !ُه حیله را به ُار گريد تا به امر حرام دست یابد، ُجا؟

 اند:ها به دو گونهبه طور ُلی حیله

باشند و به حالل بودن آن نوع اول: ُسانی ُه با حیله به دنبال رسیدن به مقصود می

 ؛این دسته ها و فریفتگان تصاویر حرام و مواردی ازی دزدُنند مانند حیلهترصیح نمی

خري و صالح است اما خالف  شُند مقصودهایی ُه صاحبش اظهار مینوع دوم: حیله

 ُند.را در باطن پنهان میآن

 ای حرام نیست:هر حیله

شود، حرام نیست. خداوند هر امری ُه حیله نامیده می»گوید: اهلل میامام ابن قیم رمحه

نیَ »فرماید: متعال می یَلًة َوالَ إرالَّ امْلُْستَْضَعفر ْلَدانر الَ َیْسَتطریُعوَن حر َجالر َوالنَِّساء َواْلور َن الرِّ
 مر

َتُدوَن َسبریالً   ایچاره نه ُه ُودُانی و زنان و مردان از مستضعفان آن مگر»( 98)نساء: « َُّيْ

منظور از حیله در اینجا چاره اندیشی برای رهایی «. یابندمی( نجات برای) راهی نه و دارند

گريد. و از این ای حممود است و در برابر آن پاداش میباشد. و چننی حیلهمیان ُفار می از

شوند، چنانكه نعیم بن مسعود در هایی ُه برای شكست ُفار استفاده میقبیل است حیله

 روز خندق چننی ُرد.

 ی حق وتوان از طریق آن به انجام واجب و ترک حرام و تصفیهامری است ُه می حیله

نرصت و یاری مظلوم و چريه شدن بر ظامل و جمازات متجاوز دست یافت. و نیز چنان است 

ی آن برای حالل نمودن حرام و ابطال حقوق و اسقاط امور واجب توان به وسیلهُه می

 شود.اقدام ُرد. بنابراین حیله و مكر و خدعه هریک به حممود و مذموم تقسیم می

د برخی ُفر و برخی ُبريه و برخی جزء گناهان صغريه هایی ُه حرام هستناما حیله

هایی ُه حرام نیستند نیز برخی مكروه و برخی جایز و برخی مستحب و باشند. و حیلهمی
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ی ارتداد برای فسخ نكاح ُفر است. و باشند. به عنوان مثال حیله ُردن به وسیلهواجب می

ُفر است و نیز فتوا از ارث ردن وارث ی ارتداد برای حمروم ُمهچننی حیله ُردن به وسیله

 .باشدمیدادن بدان ُفر 

 های حرام: اقسام حیله

 شوند: های حرام به چند دسته تقسیم میحیله

 .باشدحیله حرام باشد و هدف از آن امری حرام  -1

حیله به خودی خود مباح باشد اما هدف از آن رسیدن به امری حرام باشد ُه در  -2

-شود. مانند سفری ُه برای راهی حرام قرار گرفتن، نیز حرام میدلیل وسیلهاینصورت به 

 زنی و ُشتن ُسی باشد ُه رخیتن خونش حالل نیست.

ای برای هدف باطل و حرام قرار گرفته است و بدان منجر در این دو بخش، حیله وسیله

ُه ای برای هدفی صحیح و جایز باشد و بدان منجر شود. تواند وسیلهشود. چنانكه میمی

 باشد. سفر ُردن راه مناسبی برای این و آن میبه عنوان مثال 

، بلكه برای دست باشد شدهن وضعحرام  یوسیله مورد نظر برای رسیدن به امر -3

ُه یافتن به امری مرشوع چون اقرار و بیع و نكاح و هبه و ... وضع شده باشد. اما ُسی 

را چون نردبان و راهی برای رسیدن به حرام قرار دهد. و این مبحثی است ُند آنحیله می

باشد و آن مهمرتین اولویت ما برای بررسی و ُه موضوع اصلی سخن در این باب می

 .استرسیدن به نتیجه 

-گرفتن حق یا دفع باطل باشد. و این خود به سه قسمت تقسیم می ،مقصود از حیله -4

 شود:

الف( وسیله به خودی خود حرام باشد. هرچند هدف از آن رسیدن به حق باشد. مثال 
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را انكار ُند و طلبكار شاهدی  بدهی خود ُسی از دیگری مالی را طلبكار باشد و بدهكار

حق وی  هُند تا ببرای اثبات حق خود نداشته باشد، پس دو شاهد دروغنی حارض می

دانند. و مهچون ُسی ُه مهرسش را وت این حق را نمیُه آن دو ثبشهادت دهند؛ درحالی

ای برای ثبوت آنچه رخ ُند و زن هم شاهد و بینهدهد و طالق را انكار میسه بار طالق می

او را طالق داده است  شوهرشُند ُه گواهی دهند داده، ندارد پس دو شاهد حارض می

 شنیدند. ندو الفاظ طالق را از شوهر ُه آندرحالی

شود نیز مرشوع باشد. و این مهان اسبابی مرشوع باشد و آنچه منجر بدان می وسیله ب(

شوند. مهچون بیع و اجاره و شان منجر میاست ُه شارع آهنا را مقرر نموده و به مسببات

باشند. و این اسباب كه اسباب حمل حكم اهلل و رسولش میلمساقات و مزارعه و وُالت؛ ب

شان از مهچون اسباب حسی در اقتضای مسببات ،خود از نگاه رشعیدر اقتضای مسببات 

 باشد. و آن دو،باشند. و این رشع خداوند متعال و آن تقدیر اوتعالی میمی ینگاه تقدیر

باشند. و خلق و امر برای خداوند متعال است و آفرینش خداوند خلق و امر او می

ه اسباب ُونی و قدری خداوند متعال كچناند. بنابراین رپذیدگرگونی و حكم او تغیري نمی

اند، جریان بلكه بر مبنای اسباب و آنچه برای آن خلق شده ،با احكام آن خمالف نیست

اند، سبب خود و آنچه برای آن مرشوع شده ازدارند، اسباب رشعی نیز چننی هستند و 

ن سنت خداوند از آباشد و شوند. بلكه این سنت خداوند متعال رشعا و امرا میخارج نمی

پذیرد خداوند متعال گاهی دگرگونی و تغیري میامری  باشد. اما سنتنگاه قضا و قدر می

شود. اما سنت قدری و ُونی خداوند چنانكه از فرمان او رسپیچی شده و با آن خمالفت می

تغیري  وند متعال درآنپذیرد و هرگز نخواهی دید ُه روش خداهرگز تغیري و دگرگونی نمی

شود. و ُه از امر ُونی و قدری خداوند رسُشی و نافرمانی نمیه مسري و جهت دهد. چ
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باشد. خداوند متعال حیله ُردن برای جلب منافع و دفع رضر از مصادیق این قسمت می

ها ها و مكراین مسأله را به هر حیوانی فهامنده است. چنانكه انواع حیوانات از انواع حیله

خرباست. اما سخن ما و ُالم سلف در ذم و نكوهش ی ُه انسان از آن بیهایاند، حیلهآگاه

 گريد.ها، این نوع را در بر نمیحیله

ای مباح ُه برای حیله برای دست یافتن به حق یا دفع ظلم به وسیلهاستفاده از ج( 

 ای برایبلكه برای غري آن وضع شده است اما وسیله ورسیدن به این هدف قرار داده نشده 

گريد یا اینكه گاهی برای دست یافتن به چننی رسیدن به مقصودی درست و صحیح قرار می

 و بدان توجه الزم نشده است. مانده هدفی وضع شده، اما این امر پوشیده 

ی مورد نظر در نوع دوم برای اما تفاوت این نوع با نوع قبل در آن است ُه وسیله

ُرد، در حقیقت راه درست و از آن استفاده می مقصود مورد نظر وضع شده بود و ُسی ُه

در نوع سوم برای هدفی جز هدف مورد نظر  ری مورد نظپیمود. اما وسیلهمنظمی را می

 - یابیمن وضع نشده دست میآبه هدفی ُه برای  ،وضع شده است اما با استفاده از آن

یا  -باشد قوال میمهچون تعریض )به ُنایه سخن گفتن( در ا ،چننی عملكردی در افعال

  1شود اما با پوشیدگی و خفاء.اینكه بدان منجر می

تأمل ُند، متوجه خواهد شد  اندگرفتهو هرُس در احادیثی ُه افرادی مورد لعنت قرار 

ثر آهنا در مورد ُسانی است ُه حمارم اَلی را حالل شمرده و با حیله فرائض ُُه اغلب و ا

ُم »نكه رسول خدا فرمودند: اند. چنااوتعالی را ساقط نموده َمْت َعَلیْهر َلَعَن اهللُ اْلیَُهوَد، ُحرِّ

                                                           

 4/130نگا: اعالم املوقعنی:  - 1



 467  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

ُحوُم، َفَجَمُلوَها، َوَباُعوَها ُلوا َأْثاَمهَنَا الشُّ َُ خداوند ُّيود را لعنت ُند، چون پیه بر آهنا » 1:«َوَأ

  .«را آب ُردند و فروختند و پولش را خوردندحرام شد، آن

« ، َ
اَشر َ َلَعَن اهللُ الرَّ

 .«خداوند رشوه دهنده و رشوه گرينده را لعنت ُند» 2:«َوامْلُْرَتِشر

َبا، آُرَل  اهللَُّ َلَعنَ » َدُه، َوُموُرَلُه، الرِّ اترَبهُ  َوَشاهر َُ خداوند لعنت ُند ُسی را ُه ربا » 3:«َو

 .«نویسدرا مینآدهد، شاهد آن است و خورد و ربا میمی

خداوند در مورد رشاب لعنت ُند ُسی » 4:...«ومعترصهالعن اهلل فی اخلمر عاِصها »

 .«شودسازد و ُسی ُه برای او ساخته میرا میُه آن

به ُردن آهنا خداوند متعال ُسانی را ُه با حیله حمارم اَلی را حالل شمردند، با تبدیل 

د را شان بود چنانكه آهنا رشع خداونخوک و بوزینه مسخ نمود و این جمازاتی از جنس عمل

نان مسخ شد و خلقت آهنا تغیري ُرد. و از آهای را تغیري دادند پس چهرهنآمسخ نموده و 

ی زُات را برای مسلامنان توان به عملكرد ُسی اشاره ُرد ُه ترک فریضهها میاین حیله

د: چون سال گذشت، اموالت را به پرست ببخش یا اینكه نگویسهل و آسان شمرده و می
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 را صحیح دانسته است. 
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به مهرست ببخش؛ و چون سال جدید آغاز شد و سال گذشته به پایان رسید،  راای آنحلظه

 .اموالت را از او بگري ُه در اینصورت زُات واجب نیست

 شوند:حرام استفاده می امور حالل نمودن برایهایی که حیله

ای بسیار های مذهبی متأخر وجود دارد، حیلههایی ُه در بسیاری از ُتاباز مجله حیله

را لعنت ُرده است. و آن پذیرد و دین حنیف فاعل آنرا نمیاست ُه طبع سلیم آن زشت

گريد ُه باشد. نكاحی ُه به قصد حالل شمردن زنی صورت مینكاح حتلیل یا جتحیش می

تا اینكه از این  ؛شوهرش او را سه طالق داده است و مهرسش به ُلی بر او حرام شده است

ای را به نكاح این زن در د. چنانكه با عقدی صوری مرد بیگانهطریق به شوهر اولش باز گرد

آورند تا با او جمامعت ُند سپس وی را طالق دهد تا اینكه برای مهرس اولش حالل شود. می

َل َلهُ » رسول خدا فرمودند: َل، َوامْلَُحلَّ خداوند لعنت ُند حملل و ُسی ُه » 1:«لََعَن اهللَّر امْلَُحلِّ

دهد و زن را به خود این عمل را انجام می هدندهو گاهی فتوا  .«ُندقدام میحملل برای او ا

 دهد!نكاح خود در آورده و پس از دخول او را طالق می

ها، حیله ُردن برای اسقاط ُفاره از ُسی است ُه در رمضان مجاع حیلهو از این قبیل 

 یاُند. با مهرسش مجاع میُند و سپس ردن چیزی افطار میوُرده است. چنانكه ابتدابا خ

خواهد نكاح مهرسش فسخ شود، پس فرزندش را به جمامعت با حیله ُردن ُسی ُه می

باشد پس ی ُسی ُه در پی عدم اجرای حد زنا بر وی میحیله یاُند. مهرسش مأمور می

 شود.ُند و سپس مرتكب زنا میابتدا با خوردن رشاب مست می

 از خودحج  یتی ُه با وجود قدرت در پی سقوط فرضی ُسحیلهاز این دسته است و 
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 شباشد. چنانكه به هنگام خروج ُاروان عازم حج، اموال خود را به یكی از نزدیكانمی

 گريد.بخشد اما پس از حرُت ُاروان، مالش را پس میمی

 ُند آن مال از آنر ی عدم اجرای حد رسقت نیز چننی است؛ چنانكه دزد ادعا میو حیله

وده یا اینكه در آن رشیک بوده است. پس به جمرد ادعای وی، حد دزدی یعنی قطع دست او ب

 شود.منتفی می

ها روی ها، تقلید است. درحقیقت متأخرانی ُه به این حیلهیكی از اسباب شیوع حیله

  1اند، عامل نیستند تا حقایق امور و مقاصد رشیعت را بدانند.آورده

 و رها ُردن بخش دیگر آن: استناد به بخشی از نص -10

آور است ُه فقهای متأخر چننی تعاملی با نصوص، امری بسیار عجیب و حريت

یابد ُه در برخی اجتهادات های آنان تأمل ُند، در میدر ُتاب هرُساند. مرتكب آن شده

اند، بخشی ُه با رأی مذهب آنان موافق است خود به بخشی از یک حدیث استدالل ُرده

جویند اما بخش دیگر مهان روایت را ُه با دیدگاه ن استدالل نموده و متسک میپس به آ

ُنند. و سبب چننی عملكرد و مذهب دیگر مهخوانی دارد، رها ُرده و با آن خمالفت می

 باشد. مثال:جز تعصب مذهبی نمی ،تعاملی با نصوص

ُردند، به ُسی ایراد میُه در روز مجعه بر منرب بودند و خطبه الف( رسول خدا درحالی

لرُس؟»ُه وارد مسجد شد فرمودند:  یَْت َیا ُفالَُن َقبَْل َأْن جَتْ ْع »َقاَل: الَ، َقاَل: « َأَصلَّ َُ ُقْم َفاْر

َعَتنْیر  ُْ  فالنی، آیا قبل از اینكه بنشینی، نامز خواندی؟ گفت: نه؛ رسول اهلل » 2:«َر
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 .«فرمودند: برخیز و دو رُعت نامز بگزار

جایز مجعه را امام بر منرب  به هنگام حضوربرخی با استدالل به این حدیث سخن گفتن 

وارد  هرُساند و گفتند: اند. اما با آنچه این روایت بدان داللت دارد خمالفت ُردهدانسته

  .«خواند، باید بنشیند و نامز نخواندُه امام خطبه میمسجد شود درحالی

ُمُروا َأَبا َبْكر  ُیَصِلِّ »ن فوت نمودند فرمودند: آر اثر رسول خدا در بیامری ُه ب -2

-عنها میاهللعائشه رضی« به ابوبكر بگویید ُه نامز را برای مردم امامت ُند.» :«برالنَّاس

تواند صدایش را به شام قرار بگريد از شدت گریه نمی گوید: گفتم: اگر ابوبكر در جای

گوید: من به حفصه ور دهید ُه امامت دهد. عائشه میهبرت است به عمر دست مردم برساند.

-نیز گفتم ُه به رسول خدا بگوید اگر ابوبكر در جای شام قرار بگريد از شدت گریه نمی

تواند صدایش را به مردم برساند. هبرت است به عمر دستور دهید. حفصه نیز چننی ُرد. 

ُكنَّ أَلَْنتُنَّ »آنگاه رسول خدا فرمود:  ُب ُیوُسَف، ُمُروا َأَبا َبْكر  َفْلُیَصلِّ لرلنَّاسر َمْه إرنَّ  :«َصَواحر

شام مهان زنانی هستید ُه یوسف را احاطه ُرده بودند. به ابوبكر بگویید تا برای مردم »

حفصه )ُه از عائشه ناراحت شده بود( گفت: هیچگاه از ناحیه تو خريی به  .«امامت دهد

  1.«من نرسید

-اند ُه چون امام دچار مشكل شد، ُسی میننی استدالل ُردهه این روایت چب ایعده

ُند خمالفت ُرده و ند به جای او امامت دهد. اما با آنچه این روایت به آن داللت میاتو

اند: هرُس چننی ُند نامزش باطل است و هرُس عملی چون عمل رسول خدا و گفته

 عمل وی باطل است.  ،ابوبكر و صحابه داشته باشد
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 پراُندگی و فتنه میان مسلامنان: نتشار اختالف وا -11

از مجله مفاسد تعصب مدهبی و نتایج مرض آن، پراُندگی و تقسیم مسلامنان به مذاهب و 

تفاوت دیدگاهی در  ،باشد. مسلامنانی ُه در اُثر امور دینهای خمتلف میهاو فرقهگروه

ه و اصول و حمبت یكسان و قمیان آنان نیست و مهگی در عقیده و عبادت و حالل و حرام و ف

 باشند. یكسو و متحد می

فرماید: ُند؛ خداوند متعال میرا نكوهش میقران ُریم اختالف را مذموم دانسته و آن

ُقوا» ُموا برَحْبلر اهللَّر مَجیعاً َو ال َتَفرَّ
 قرآن)=  اهلل ریسامن به مهگی و» (103)آل عمران: « َو اْعَتصر

  «.نشوید پراُنده و زنید چنگ( اسالم و

 را پیامربش و اهلل و»( 46)انفال: « َتناَزُعوا َفتَْفَشُلوا َو َتْذَهَب رُُيُكمْ َو ال »فرماید: و می

 «.شوید سست ُه نكنید نزاع مهدیگر با و ُنید اطاعت

ُنیَ »فرماید: و می َن امْلُرْشر ْزب  *  َو ال َتُكوُنوا مر ُُلُّ حر َیعًا  ُقوا دینَُهْم َو ُاُنوا شر َن الَّذیَن َفرَّ
مر

ُحونَ   دارید پا بر را نامز و برتسید او از و گردید باز او سوی به» (32-31)روم: « برام َلَدُّْيرْم َفرر

 هر و شدند فرقه فرقه و ُردند پاره پاره را خود دین ُهُسانی از. نباشید مرشُان از و

 «.خوشحالند دارند، خود نزد آنچه به گروهی

خداوند متعال به ما روش صحیح پایان دادن به اختالف و نزاع را آموخته است آنجا ُه 

رر  ََشْ   َفإرْن َتناَزْعُتْم ف»فرماید: می نُوَن براهللَّر َو اْلَیْومر اآْلخر نُْتْم ُتْؤمر ُُ ُسولر إرْن  وُه إرَِل اهللَّر َو الرَّ  َفُردُّ
ء 

َک َخرْي  َو َأْحَسُن َتْأویالً 
 و ُنید را اطاعت اهلل! ایدآورده ایامن ُهُسانی ای» (59)نساء: « ذلر

 ُردید، اختالف چیزی در اگر و را )اطاعت ُنید( امرتان صاحبان و ُنید پیامرب را اطاعت

 خوش و هبرت این دارید، ایامن قیامت روز و اهلل به اگر گردانید؛ باز پیامرب و اهلل به راآن

 «.است ترفرجام

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=103
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=8&AID=46
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=30&AID=31
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=30&AID=32
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=30&AID=32
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=30&AID=32
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=59
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=59
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ای ُه یكدیگر گونهشدند بهمسائلی دچار اختالف میدر  گاهی اصحاب رسول اهلل 

-دانستند و در دیدگاه یكدیگر تأمل ُرده و به تعقیب آن میمی دیدگاه نادرسترا بر 

از ابن مسعود در  .ُردندی آهنا درست و صحیح بود چننی نمیپرداختند. اگر اقوال مهه

-د بر اساس رأی خود نظر میدر این مور»گوید: مورد مسائل متفاوتی روایت شده ُه می

دهم، پس اگر درست باشد از سوی خداوند است و اگر اشتباه و نادرست باشد، از جانب 

. و عمر بن خطاب از اختالف ابی بن ُعب و «ُنممن است. و از خداوند طلب مغفرت می

اور بی بر این بعبداهلل بن مسعود در مورد نامز خواندن در یک لباس خشمگنی شد. چنانكه اُ 

 بر این باور بود ُه اینبود ُه نامز خواندن در یک لباس، خوب و زیبا است. اما ابن مسعود 

دو نفر »ُه به شدت ناراحت بود گفت: بود. پس عمر درحالی ُمی زمانی بود ُه لباس ابر

نگاه ُرده  آهنابه دیگران اند، ُسانی ُه با یكدیگر اختالف ُرده از اصحاب رسول اهلل 

گوید و تأویل ُعب درست میبن ند. براستی ُه ابی نُدریافت می یشانان را از اشو دین

ابن مسعود نادرست است. اما بدانید اگر پس از این بشنوم ُسی در این مورد اختالف ُرده 

  1.«است، با وی چننی و چنان رفتاری خواهم داشت

 شبهه و پاسخ آن: 

شود: اختالف در عقاید و بر مبنای هوی و هوس و به خاطر جاه و مقام گاهی گفته می

دنیوی مذموم است. اما اختالف فقهی، اختالفی اجتهادی است ُه اهل آن در این مورد 

 معذور هستند. 

پاسخ: اختالف مذموم هر اختالفی است ُه برای مردم شناختن حكم اهلل در آن ِمكن 

                                                           

 103-2/102جامع بیان العلم:  - 1
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ُند این ُنند. و تفاوتی نمیبر آراء و نظرات خود اِصار می گردانده وباشد. اما از آن روی

اختالف در دین باشد یا دنیا، در عقاید باشد یا فقه؛ آیاتی ُه از اختالف برحذر داشته و در 

دهند، عام هستند و آیات و روایاتی ُه آهنا را مقید ُند، وارد نشده مورد آن هشدار می

خداوند از طرفی اند. و از اختالف در دین هنی ُردهاست. و برخی از آهنا به طور مشخص 

متعال ما را به پريوی از ُتابش و سنت رسولش امر ُرده است و دستور داده تا در هر 

اختالفی ُه میان مسلامنان رخ داده حمدود به  ،اختالفی به آهنا مراجعه ُنیم. عالوه بر این

 ود دارد. مسائل فروع نیست بلكه این اختالف در اصول نیز وج

سختگريی و تشدد در برخی مسائل منجر به مشقت و در تنگنا قرار گرفتن مردم  -12

گوید: باشد. استاد حمب الدین خطیب میمثال این امر سبب شیعه شدن ایران می ؛شودمی

هجری و اهل سنت بود، از  703روزی خدابنده ُه یكی از پادشاهان ایران در سال »

او خشم گرفت و سه بار او را طالق داد. سپس )پشیامن شد و(  مهرسش ناراحت شده و بر

خواست او را به مهرسس خود بازگرداند، اما فقهای اهل سنت به او گفتند: چننی امری 

برای تو مقدور نیست تا اینكه ُسی جز تو با او ازدواج ُند )و به خواست خود او را طالق 

به از این فرصت استفاده ُرده و ان اطراف وی پس شیعی ،دهد.( این امر بر پادشاه گران آمد

را فرا خواند تا برای او در این مورد فتوا دهد.  ُسی شیعه اناز میان فقیه پیشنهاد دادندوی 

منهاج »ُتاب وی و او ُسی نبود جز ابن مطهر حلی )ُه شیخ االسالم ابن تیمیه به رد 

حارض شد و وی  نزد ون ابن مطهر( چ.پرداخته است «النبویة منهاج السنة»در  «الكرامه

پادشاه از وی در این زمینه سوال ُرد، ابن مطهر پرسید: آیا مهرست را در حضور دو شاهد 

عادل طالق دادی؟ پادشاه گفت: نه؛ پس ابن مطهر فتوا داد ُه طالق واقع نشده است چرا 

ا پادشاه تواند به مهرسش رجوع ُند. با شنیدن این فتوُه رشوط آن حمقق نشده و می
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و مهنی امر باعث شد خوشحال شد و ابن مطهر را از خاصان و نزدیكان خود قرار داد 

پادشاه وقت )سلطان حممد خدابنده( به مذهب شیعه درآید و پس از این به ُارگزاران خود 

های رایج گانه بر منابر خطبه بخوانند و اسامی آهنا را بر پولبه اسم ائمه دوازدهدستور داد 

 ت و دیوار مساجد حک نمود. ِملك

و اینگونه بود ُه متام ایران شیعه شد و شیعه شدن آن در زمان برپایی دولت صفوی 

 1گذاری نمود.ُامل و استوار شد. چنانكه دولت صفوی مذهب شیعیان غالی را پای

شیخ االسالم ابن تیمیه  دیدگاه ا در نظر گرفتنُه شایسته بود فقهای اهل سنت بدرحالی

ند. چنانكه او معتقد بود سه طالق در یک جملس تنها دگردانمی پادشاه را به وی بازمهرس

ُند. از مجله حدیث شود. و در این مورد به دالیل زیادی استدالل مییک طالق حمسوب می

طالق ثالثه در زمان رسول اهلل و ابوبكر و دو سال اول »گوید: ابن عباس است ُه می

خطاب گفت: مردم در امری ُه بن شد. پس عمر سوب میخالفت عمر، یک طالق حم

-را به اجرا در آوریم چه میُنند، اگر اینشان فرصت داده شده شتاب زده عمل میبرای

 -ُنیم را سه طالق حساب مییعنی هرُس زنش را در یک مرحله سه طالق داد آن -شود. 

  2.«و سپس این حكم را اجرا نمود

تانر »فرماید: خداوند متعال میو عالوه بر این روایت  -میخداوند متعال  3«الطَّالُق َمرَّ

                                                           

ی شیخ االسالم ابن تیمیه به نوشته« املنتقی من منهاج االعتدال»نگا: تعلیق وی بر ُتاب  - 1

 19-18ذهبی، ص:  ظاختصار حاف

 72-10/70رشح نووی بر مسلم:  - 2

3
 «.است دوبار طالق» (229)بقره:  - 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=229
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تانر »: فرماید طالق دو بار گفتن  «:ُلمتان»و نگفته:  ؛دو وقت و زمان متفاوت و؛ یعنی د«َمرَّ

رست و دابن تیمیه مهان دیدگاه  دیدگاه ر نكرده است. )وآن است. یا الفاظی از این قبیل ذُ

باشد. اما اجتهاد عمر در این زمینه تدبريی موقت با توجه صحیح در بحث طالق ثالثه می

داشتن مردم از بر زبان آوردن مكرر طالق به رشایط بوده است. ُه قصد وی از این ُار باز

ندارد ُه اجتهاد وی سنت ثابت شده از جود وامكان این گانه بوده است. و به هیچ وجه سه

اند. از رسول خدا را لغو تلقی ُند. و بسیاری از علامی حمقق این دیدگاه را ترجیح داده

 1مجله: امام ابن قیم، شوُانی، صنعانی صدیق حسن خان، سید سابق و ...(

 شعری در تقلید:

 عنـی اجلـواب بفهم لب حارض یا سائلی عن موضع التقلید خذ

 واحفظ علی بوادری ونوادری واصخ الـی قولی ودرن بنصیحتی

 تنقـاد بیـن جنـادل ودعاثـر ال فــرق بیــن مقلـد وهبیمـة

 عدال ومعنی للمقال السائر تبا لـقاض او ملفـت ال یــری

 ـمبعوث بالدین احلنیف الطاهر فاذا اقتدیتفبالكتاب وسنة الـ

 الدلیل فمل بفهـم وافـر ومـع واذ اخلالف اتی فدونک فاجتهد

 فرعا بفرع ُاملجهـول احلائــر وعلی االصول فقرس فروعک ال َتقس                   

به سخن من  ُنی، با دقت به پاسخ آن گوش ده.ای ُسی ُه در مورد تقلید سوال می»

گوش ده و نصیحتم را فرا گري و سخنانم را به خاطر بسپار. تفاوتی میان مقلد و چهارپا 

                                                           

 ؛ نگا: تعصب مذهبی در203اهلل: د عباسی حفظهیبدعة التعصب املذهبی، شیخ حممد ع - 1

 و تعصب  دهم: رها ُردن حتزب مبحث
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اقوال  اساسگوید و بر یا مفتی ُه بر مبنای عدالت سخن نمی ضینابود شود قا نیست.

اقتدا ُن ُسی  به ُتاب و سنتر  یدهد. چون اقتدا نمودُند و فتوا میدیگران قضاوت می

اجتهاد ُن و با دلیل مهراه نیف و پاک مبعوث شد. و چون اختالف بوجود آمد ُه با دین ح

شو. مسائل اجتهادی را بر اصول قیاس ُن و از این پرهیز ُن ُه مهچون افراد جاهل و 

 «.رسگردان امور فرعی را بر یكدیگر قیاس ُنی

فه ر بن سعید بلوطی خطیب خلینذه یكی از علام، مُابیاتی  از این قبیل استو 

مردود شكایت  عبدالرمحن الناِص رسوده است ُه در آهنا از قید و بندهای تعصب مذهبیر 

های مقلد و دیدگاه و موضع آنان در برابر دعوتگران به ُتاب و سنت مذهبی ُند و حالر می

 گوید:را بیان نموده و می

 طلبت دلیال هكذا قال مالک عـذیری من قوم یقولون ُلام

 وقد ُان ال ختفی علی املسالک هكذا قال اشهبفان عدت قالوا: 

 ومن مل یقل ما قاله فهو آفک فان زدت قالوا: ُسحنُن مثله

 وقالوا مجیعا: انت قرن ِماحک فان قلت: قال اهلل ضجوا واُثروا

 اتت مالكا فی ترک ذاک املسالک وان قلت: قد قال الرسول، فقوَلم

گویند: مالک چننی گفته است، پوزش خواهم، میاز قومی ُه هرگاه از آهنا دلیل می»

 خواهم. می

گویند: اشهب چننی گفته است. و مسائل خمتلف از آهنا دلیل بخواهم می هپس اگر دوبار

 از وی پوشیده نیست. 

را نیز گفته گویند: ُسحنُن مانند آنپس اگر بیش از این برای ذُر دلیل اِصار ُنم، می

 گاه او سخن نگوید، افرتا زننده است.است. و هرُس مطابق با دید
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-گی میزنند و غوغا به پا ُرده و مه؛ فریاد میفرموده است وندبگویم: خدا اگرپس 

 ُنی.تو جلبازی می :گویند

گویند: مالک در ترک آن موارد زیادی را رموده است، میفو اگر بگویم: رسول خدا 

 . «ذُر ُرده است

 ر نوپیدا و وارداتیمبحث پنجم: رها کردن بدعت و افکا

-ی قبلی میاصل ماده )بدع( به معنای اخرتاع چیزی بدون نمونه بدعت در لغت:

امواتر َو اأْلَْرضر »فرماید: باشد. و از این قبیل است ُالم خداوند ُه می )بقره: « َبدیُع السَّ

َن »فرماید: و اینكه می«. است زمنی و هاآسامن آورنده پدید»( 117 نُْت برْدعًا مر ُُ ُقْل ما 

ُسلر   و «.نیستم ظهور نو( وجودی) پیامربان میان از من: بگو( پیامرب ای)» (9)احقاف: «  الرُّ

-یشپیعنی فالنی راه و روشی را اجیاد ُرده است ُه « ابتدع فالن بدعة»شود: اینكه گفته می

ای قبلی در زیبایی ندارد، گفته چیزی نیكو ُه مدل و نمونهمورد تر وجود نداشته است. در 

شود این امر جدید و تازه است گویی قبل از آن نظري و مشاهبی نداشته است. و از این می

 شود.ُه بدعت، بدعت نامیده می جهت است

راه و روشی ُه در دین اجیاد شده و با رشیعت شباهت دارد و » بدعت در اصطالح:

 1.«ن، مبالغه در عبادت برای خداوند متعال استآمقصود از آن و عمل  مطابق 

 بدعت حقیقی و بدعت اضافی:

عبارت است از بدعتی ُه هیچ دلیل رشعی از ُتاب و سنت و امجاع و  بدعت حقیقی:

نه به طور ُلی و نه بطور جزئی بر آن داللت  معترب باشد، نزد اهل علم ی ُهقیاس و استدالل

امری است ُه بدون مثال  چون ُند. و بر این اساس است ُه بدعت نامیده شده است.نمی

                                                           

 54 -1/43اهلل: حسن حفظه االعتصام، عالمه شاطبی، حتقیق شیخ مشهور - 1
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 1پیشنی بوجود آمده است.

 های زیر اشاره نمود:توان به بدعتال میبه عنوان مث

 زیر نور خورشید با نیت عبادت.  نایستاد -2 ـ عزلت نشینی با ترک ازدواج1

 بدعت اضافی دو معنا دارد:  بدعت اضافی:

 بدعتی ُه اصل و اساسی در رشیعت دارد. و از این جهت بدعت نیست.  -1

 2باشد.بدعت حقیقی می بدعتی ُه اصل و اساسی در رشیعت ندارد و مهچون -2

 مثال بدعت اضافی: 

 را به قیام سپری ُردن.فقط مجعه را روزه گرفتن یا تنها شب آن -1

 اختصاص دادن عمره به ماه رجب -2

 ذُر گروهی و ... -3

 از بدعت: پرهیز

 الف( قرآن ُریم 

مْ »فرماید: خداوند می َتْبناها َعَلْیهر َُ یًَّة اْبَتَدُعوها ما 
 ُه رهبانیتی و»( 27)حدید: « َو َرْهبانر

.«بودیم نداشته مقرر هاآن بر ما آوردند، پدید راآن خود

َمْلُت لَُكْم دینَُكْم َو َأمْتَْمُت َعَلْیُكْم نرْعَمتي»فرماید: و می ُْ َو َرضیُت لَُكُم اْْلرْسالَم   اْلَیْوَم َأ

 را اسالم و نمودم متام شام بر را خود نعمت و ُردم ُامل را شام دین امروز»( 3)مائده: « دیناً 

 «.برگزیدم شام برای دین( بعنوان)

                                                           

 2/127االعتصام:  - 1

 2/128مهان:  - 2

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=57&AID=27
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=3
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=3
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دهد ُه خداوند متعال به پیامرب و مومنان خرب می»گوید: ابن عباس در تفسري این آیه می

را یش از آن هرگز به چیزی نیاز ندارند و خداوند آنبایامن را برای آهنا ُامل ُرده است و 

-و هرگز بر آن خشم نمی ُند و از آن راضی شدهرا ناقص نمیُامل نموده و هرگز آن

  1«گريد.

العیاذ )بدعت بر این باور است ُه دین ُامل نشده است یا اینكه اجیاد اما بدعتگزار با 

َمْلُت : »فرمایدباهلل( حممد در رسالت خیانت ُرده است. چرا ُه خداوند متعال می ُْ اْلیَْوَم َأ

 2«.ئی از دین نیستپس آنچه در آن روز دین نبوده، امروز جز« َلُكْم دینَُكمْ 

 ب( سنت نبوی

ینَُة »واجب و ثابت شده است. رسول خدا فرمودند:  مبتدعلعنت رسول خدا بر  -1 امَلدر

، َمْن َأْحَدَث َحَدًثا َفَعَلْیهر لَْعنَةُ  َذا، الَ ُیْقطَُع َشَجُرَها، َوالَ ُُيَْدُث فریَها َحَدث  َُ َذا إرََّل  َُ ْن 
 َحَرم  مر

مدینه از فالن نقطه تا فالن نقطه حرم است. درخت آن » 3:«ةر َوالنَّاسر َأمْجَعرنیَ اهللَّر َوامَلاَلئركَ 

عمل جدیدی در آن اجیاد نگردد. هرُس عمل جدید و نوپیدایی )خمالف با و بریده نشود 

 .«ُتاب و سنت( در آن اجیاد ُند، لعنت خدا، فرشتگان و مهه مردم بر او باد

َنا َهَذا َما »رسول خدا فرمودند:  عمل مبتدع مردود و باطل است. -2 َمْن َأْحَدَث فر َأْمرر

، َفُهَو َردر 
هرُس در این امر ما )دین( چیزی را اجیاد ُند ُه از آن نیست، آن » 4:«َلْیَس فریهر

                                                           

 2/12تفسري ابن ُثري:  - 1

 4/225هتذیب الفروق:  - 2

 2434؛ مسلم: 1734بخاری:  - 3

 3242مسلم:  2499بخاری:  - 4
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 .«عمل مردود و باطل است

، َو »ی بدعت در آتش است. رسول خدا فرمودند: اجیادُننده -3 لَّ حُمَْدَثة  برْدَعة  لَّ ُُ ُُ

  .«باشدهر امر نوپیدایی )در دین( بدعت است و هر بدعتی در آتش می» 1«:برْدَعة  فری النّارر 

ُنند، برای ُسی ُه آن بدعت را اجیاد ُرده گناه ُسانی ُه از بدعت پريوی می -4

م من تبعه، آثااللة ُان علیه من الی ضومن دعا »شود. رسول خدا فرمودند: حمسوب می

در )گناه ُسانی ُه از او  هرُس به  گمراهی فرا خواند،» 2:«من آثامهم شیئاذلک  صالینق

شود، بدون اینكه از گناه آنان چیزی حمسوب مینیز ُنند، برای او پريوی می (گمراهیآن 

 .«ُاسته شود

 عنهم:اهللج( اقوال صحابه رضی

ای مردم، به علم روی آورید و قبل از »زمانی ُه معاذ بن جبل در شام بود فرمود:  -1

را فرا گريید. آگاه باشید ُه برداشته شدن علم، مردن اهل اینكه از میان شام برداشته شود آن

روی برحذر باشید. و راه و روش گزاری و جلاجت و زیادهبدعت و بدعت ازباشد. و آن می

 3.«خود الزم بگريید گذشتگان را بر

راه راست و سنت را بر خود الزم »گوید: و از ابی بن ُعب روایت است ُه می -2

ای بر روی زمنی نیست ُه راه راست و سنت را در پیش گريد و خداوند بگريید. هیچ بنده

را در دل یاد ُند و از ترس خداوند، به خود بلرزد، مگر اینكه مثال وی چون درختی است 

                                                           

 1560؛ نسائی: 1435مسلم:  - 1

 2598؛ ترمذی: 4831مسلم:  - 2

 25البدع و النهی عنها، امام حممد بن وضاح، ص:  - 3
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ریزد. های آن میوزد و برگهای آن خشک شده و باد تند و شدیدی بر آن میگُه بر

ریزند و خداوند اینچننی های این درخت میبراستی گناهان چننی شخصی مهچون برگ

های خود را از ُند چنانكه آن درخت در معرض باد برگگناهان وی را حمو و نابود می

-می راهی بر خالف آنو سنت هبرت از اجتهاد در روی در راه راست دهد. و میانهدست می

، بر مبنای راه و است رویتان از روی اجتهاد یا میانهعملاگر باشد. پس دقت ُنید ُه 

 1.«باشدآهنا روش پیامربان و سنت 

تقوای اَلی و مجاعت را بر خود الزم بگريید. چرا ُه »گوید: عبداهلل بن مسعود می -3

ُند. و صرب را بر خود حممد را بر ضاللت و گمراهی مجع نمی اوند متعال هرگز امتدخ

الزم بگريید تا اینكه نیكی و خوبی میرس گردد یا اینكه رهایی و آسایش از فاجر میرس 

 2.«دگرد

راه راست را بر خود الزم بگريید، اگر بدان پایبند »گوید: و از او روایت است ُه می

گريید و اگر به خمالفت با آن می پیشیقطعا بسیار را بر خود الزم بگريید، باشید و آن

برخیزید و به این سو و آن سو متامیل شوید، قطعا دچار گمراهی دور و درازی خواهید 

 3.«شد

علم را بر خود الزم بگريید قبل از اینكه از میان شام برداشته ُسب »گوید: و مهچننی می

دوُاو و تعمق )نابجا( برحذر باشید و روی و ُنشود. و از بدعتگزاری و جلاجت و زیاده

                                                           

 54؛ رشح اصول اهل السنة، اللكانی، ص: 1/359االبانة الكربی، ابن بطة:  - 1
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 1.«راه و روش صحابه را بر خود الزم بگريید

-ُند هرگز گمراه نمیُسی ُه از احادیث و روایات پريوی می»گوید: ابودرداء می -4

 2.«شود

تقوای اَلی و استقامت »ای ُن. فرمود: مرا توصیه»و شخصی به ابن عباس گفت:  -6

 3.«وی ُن و بدعتگزار مباشرا بر خود الزم بگري، پري

 4.«را نیكو بشامرندهر بدعتی گمراهی است هرچند مردم آن»گوید: ابن عمر می -7

 د( اقوال علامی سلف:

اهلل روایت است ُه به برخی از ُارگزارانش از امرياملومننی عمر بن عبدالعزیز رمحه -1

 روی در امرش و پريوی از سنت رسول اهلل تو را به تقوای اَلی و میانه»نوشت: چننی می

اند و خودداری از مهراهی هایی ُه بدعتگزاران پس از رسول خدا اجیاد ُردهو ترک بدعت

تر ُند مگر اینكه پیشُنم. بدان ُه انسان هیچ بدعتی را اجیاد نمیو یاری آهنا توصیه می

ت. پس پایبندی به سنت را بر تذُر داده اس در مورد آنآن وارد شده است و  در رددلیلی 

خود الزم بگري ُه به اذن خداوند سنت برای تو عصمت به مهراه خواهد داشت. و بدان ُه 

                                                           

، مروزی در السنة، ص: 25؛ ابن وضاح در البدع و النهی عنها، ص: 1/66دارمی:  - 1
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 1/214؛ بغوی فی رشح السنة: 1/66؛ دارمی: 24مروزی فی السنة، ص:  - 3

، اللكانی، رشح اصول 1/339؛ ابن بطة، ابانة الكربی: 24مروزی فی السنة، ص:  - 4
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ها و امور ی عمل بپوشاند، اشتباهات و لغزشها پایبندی ُند و به آهنا جامههرُس به سنت

دند و با داند. ُسانی ُه در علم سبقت جستند، توقف ُرسنت را میخمالف با  نادرست

تر ُه آهنا در بحث و جدال بسیار قویآگاهی و بصريت الزم دست نگه داشتند درحالی

 1.«بودند اما در این میدان وارد نشدند

ُسی ُه بدعت را اجیاد ُند به »گوید: ابن سريین در مورد بدعت هشدار داده و می -2

 2.«ُندسنت مراجعه نمی

بیشرت از  ،هرچه بدعتگزار به اجتهاد خود بیفزاید»گوید: اهلل میایوب سختیانی رمحه -3

 3.«شودخداوند دور می

ُند مگر اینكه شمشري را بر خود انسان بدعتی را اجیاد نمی»گوید: ابو قالبه می -4

 4.«ُندحالل می

و  ؛گویند: قول صحیح نخواهد بود مگر با عملفقها می»گوید: وری میثسفیان  -5

و قول و عمل و نیت صحیح نخواهد بود  ؛بود مگر با نیتقول و عمل صحیح نخواهد 

                                                           

؛ ابن بطة، ابانة الكربی: 30ابن وضاح، البدع و النهی عنها، ص:  ؛5/19ابوداود:  - 1

 4612 گوید: این روایت صحیح مقطوع است. صحیح سنن ابوداود:؛ آلبانی می1/321

؛ سیوطی، االمر و االتباع، 131ابن بطة، ابانة الصغری، ص:  ؛208-1/80 :دارمی - 2

 78ص: 

؛ سیوطی فی االمر و االتباع و النهی عن االبتداع، 18بن جوزی، تلبیس ابلیس، ص: ا - 3

 81ص: 

 1/58دارمی:  - 4
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 1.«مگر زمانی ُه با سنت نبوی موافق باشند

را آموختید از اسالم را فرا گريید و چون آن»گوید: ابوالعالیه به برخی از یارانش می -6

راه راست اسالم  آگاه باشید ُه .آن روی نگردانید؛ و راه راست را بر خود الزم بگريید

به سنت پیامربتان پایبند و از  .ت و از راه راست به این سو و آن سو منحرف نشویداس

 2.«ُندهایی ُه دشمنی و ُینه را میان پريوان خود اجیاد میها برحذر باشید. بدعتبدعت

ُردند، در راستای ها مسح میاگر اصحاب حممد بر ناخن»گوید: ابراهیم نخعی می -7

 3.«شستیمها را نمیپريوی از آهنا، ناخن فضلر  ُسبر 

بدعتگزار خود را در جایگاهی شبیه به شارع قرار »گوید: اهلل میامام شاطبی رمحه -8

 (.ُندگویا امری را به عنوان دین تثبیت می ،)چرا ُه با اجیاد بدعت .«دهدمی

 :گویدمی حكم بن مبارک از عمرو بن ُيیی روایت نموده ُه»گوید: امام دارمی می

ما قبل از نامز صبح پشت در خانه عبداهلل »گوید: شنیدم پدرم از پدرش روایت نموده و می

رفتیم. پس شد مهراه او به مسجد مینشستیم و چون از خانه خارج میبن مسعود می

ابوموسی اشعری نزد ما آمده و گفت: ابوعبدالرمحن از خانه خارج شده؟ گفتیم: نه؛ پس 

ت تا اینكه عبداهلل بن مسعود خارج شود. چون از خانه بريون آمد، مهه ما مهراه ما نشس

آشنا در  ابوموسی به او گفت: ای ابوعبدالرمحن، چندی پیش شاهد امری نا برخاستیم.

 مسجد بودم و البته بحمداهلل چیزی جز خري ندیدم. ابن مسعود گفت: چه دیدی؟

                                                           

 11، ابن جوزی، تلبیس ابلیس، ص: 1/333ابن بطة، ابانة الكربی:  - 1
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هایی در ظار نامز نشسته بودند و سنگریزهمردمی را دیدم ُه در مسجد حلقه زده و به انت

گفت: صد مرتبه الاله االاهلل بگویید ای مردی با صدای بلند میدست داشتند و در هر حلقه

گفتند. ابن گفت: صد مرتبه سبحان اهلل بگویید و آهنا نیز میگفتند. سپس میو آهنا نیز می

سی گفت: چیزی نگفتم. منتظر رأی عنه گفت: تو به آهنا چه گفتی؟ ابومواهللمسعود رضی

های خود را بشامرند و به آهنا و نظر تو ماندم. ابن مسعود گفت: چرا به آهنا نگفتی تا بدی

شود. عبداهلل بن مسعود به راه افتاد و شان چیزی ضایع نمیهایضامنت ندادی ُه از خوبی

ُنید؟ چه می: شده و پرسید ها حارضما نیز با او مهراه شدیم. تا اینكه در یكی از آن حلقه

شامریم. ابن مسعود ها اذُار و تسبیحات را میگفتند: ای ابوعبدالرمحن، با این سنگریزه

های شام از نیكیچیزی ُه  ُنمتضمنی میهای خود را بشامرید. من گفت: هبرت است بدی

یاران  شود. وای بر شام ای امت حممد، چه زود اسباب هالُت شام فرا رسید.ضایع نمی

شان هنوز هایهای پیامربتان ُهنه نشده و ظرفلباسهنوز دارند.  حضورپیامربتان 

برتر از دین حممد  یاند؛ سوگند به ُسی ُه جانم در دست اوست، یا شام بر دیننشكسته

ی ضاللت و گمراهی هستید. آهنا گفتند: ای ابو هستید و یا اینكه گشایندگان دروازه

ابن مسعود فرمود: چه بسیار  .ای جز خري نداشتیموگند، ما ارادهعبدالرمحن، به خدا س

َقْوًما »یابند. رسول خدا به ما فرمودند: ی خري دارند اما بدان دست نمیافرادی ُه اراده

شان از ترقوه خوانند ولی قرائتقران را میگروهی » :«َیْقَرُءوَن اْلُقْرآَن اَل َیتََجاَوُز َتَراقرَیُهمْ 

دانم شاید اُثر آن سوگند به اهلل، نمی .«گذردباالی سینه و زیر گردن( آنان نمی )استخوان

 افراد از میان شام باشند. سپس از آنان روی گردانده و بازگشت. 

ها بودند، در جنگ هنروان مهراه گوید: بیشرت ُسانی ُه در این حلقهعمرو بن سلمه می
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 1.«جنگیدندخوارج با ما می

ُر دسته مجعی را اجیاد نموده و بدعت هناد، معضد بن یزید عجلی و اولنی ُسی ُه ذ

یارانش در ُوفه بودند ُه ابن مسعود آهنا را از این عمل هنی ُرد و به سوی آهنا سنگریزه 

دست ُشیدند؛ اما صوفیه و روافض در زمان مأمون و پس از  این عملپس از  2پرتاب ُرد.

به تشیع وجود داشت. او ُسی بود ُه تكبري دسته  وی بدان روی آوردند. در مأمون گرایش

 3مجعی پس از صلوات را در مساجد بدعت هناد.

اب بن ارت نشسته بودیم ُه خبمهراه عبداهلل بن »گوید: و عبداهلل بن ابو هزیل عنربی می

 گفت: این تعداد و آن تعداد سبحان اهلل بگویید و و به این تعداد اهلل اُرب بگویید.می

اب از ُنار وی گذشت، به وی نگاه ُرد )و گویا خبُه مشغول این امر بود، درحالی

عملكرد وی را بررسی نمود( سپس به دنبال وی فرستاد و او را نزد خود فرا خواند، پس 

زنی؟ گفت: پدرم چرا میُه عبداهلل میزد درحالیشالق را برداشته و با آن به رس عبداهلل می

گام  یدر دین مرتكب شدی، در امر بسیار خطرناک و مهلك یاب گفت: تو امر بزرگخب

  4.«هنادی. این شاخ شیطان است ُه طلوع ُرده یا بر آمده است

 ن:آظهور بدعت گفتن اهلل اُرب به هنگام قرائت قر

نزد اسود بن رسیع نشسته بودم. جملس او در انتهای »گوید: عبدالرمحن بن ابوبكر می
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نی ارسائیل )ارساء( را آغاز نمود تا اینكه به این بخش از آیه ی بمسجد جامع بود. پس سوره

هُ »فرماید: ُه می درسی ْ ربِّ َُ وی بلند شد؛ جمالد بن  یانُه ناگهان صدای اطراف «َتْكبررياً  َو

چون این عده او را دیدند، گفتند: خوش آمدی، خوش  ،مسعود به عصایش تكیه ُرده بود

تر مرتكب تان نیک باشد، شام پیشنشینم هرچند جملسآمدی، بنشنی. وی گفت: با شام نمی

ُنند، برحذر باشید ُنند. از آنچه مسلامنان انكار میرا انكار میعملی شدید ُه مسلامنان آن

 1.«و دوری ُنید

 معرفی اهل بدعت:

بدعتی ُه انسان با ارتكاب آن اهل بدعت شمرده »گوید: شیخ االسالم ابن تیمیه می

به سنت شهرت  و دانایانر  عاملاننزد ت از آنچه خمالفتش با ُتاب و سنت شود عبارت اسمی

 2.«یافته است مانند بدعت خوارج و روافض و قدریه و مرجئه

 شود:چه وقت انسان اهل بدعت خوانده می

شود یا اینكه به از اهل بدعت شمرده نمی ی،هیچیک از اهل سنت به جمرد خطای اجتهاد

حمدث شام شیخ حممد ناِصالدین آلبانی  ؛شودسنت حكم نمی ی اهلاز دایرهوی خروج 

مبتدع و بدعتگزار ُسی است ُه: عادت وی اجیاد بدعت در دین است »گوید: اهلل میرمحه

نه ُسی ُه بدعتی را اجیاد ُرده است هرچند عمل وی از روی اجتهاد نباشد بلكه از روی 

 شود.ی مبتدع نامیده میهوی و هوس بدعتی را بوجود آورده باشد. چننی شخص

ُند و آن اینكه: گاهی حاُم ظامل در برخی از ذُر مثالی به توضیح این مطلب ُمک می

شود عادل نامیده نمی مههُند، اما با این ُند به عدالت رفتار میاحكامی ُه صادر می
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 شود. اماظلم می ُند، دچارچنانكه گاهی حاُم عادل در برخی از احكامی ُه صادر می

-ی اسالمی متقن است ُه میشود. و این مسأله بیانگر قاعدهبا وجود این ظامل نامیده نمی

چون این  . و«شودخري یا رش در وجود وی، سنجیده می لبهانسان بر مبنای غ»گوید: 

 حقیقت را درک ُنیم، خواهیم دانست مبتدع ُیست.

 ط الزم است: گوید: در اینكه شخص مبتدع خوانده شود، دو رشو مهچننی می

اجیاد بدعت در دین از عادات وی  -2جمتهد نباشد بلكه پريو هوی و هوس باشد.  -1

 1.«باشد

دلیل خطای اجتهادی بر مبتدع بودن هیچیک از علامی اهل سنت یا به بنابراین 

ُنیم. چه این كم نمیحاز اهل سنت و مجاعت ایشان ُارگزاران و حكام آهنا یا خروج 

ای از مسائل عقیده و توحید باشد یا اینكه در مسائل حالل و حرام باشد ُه مسألهاجتهاد در 

است. چرا ُه وی با اجتهاد خود قصد رسیدن دانسته شده اختالف علامی امت در آن مورد 

آنچه با اجتهاد بدان دست یافته، معذور است. و بلكه به خاطر در و  به حق را داشته است

چگونه ِمكن است به بدعتگزار بودن یا فسق وی حكم  اجتهادش مأجور است. حال

 شود؟!

اند و هیچیک را بیان داشتهاین مسأله از مسائل بزرگی است ُه اهل سنت و مجاعت آن

اند و بلكه اهل بدعت چون خوارج و معتزله و از علامی صاحب نظر با آن خمالفت نكرده

-ُه معموال از عوام الناس می - اندخورده ُسانی ُه از اقوال آهنا متأثر شده یا فریب آهنا را
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 1با این قاعده خمالفت نكرده است. -باشند

َسَبْت َو َعَلیْها َما »فرماید: خداوند متعال می َُ َتَسبَْت ال ُیَكلُِّف اهللَُّ َنْفسًا إرالَّ ُوْسَعها ََلا ما  ُْ ا

نْ  ْلتَُه َعَِل الَّذیَن مر ام مَحَ َُ ْل َعَلْینا إرِْصًا  مر نا َو ال حَتْ ْذنا إرْن َنسینا َأْو َأْخَطْأنا َربَّ
نا ال ُتؤاخر نا  َربَّ نا َربَّ

َقبْلر

نا َأْنَت َمْوالنا ْر َلنا َو اْرمَحْ
ْلنا ما ال طاَقَة َلنا برهر َو اْعُف َعنَّا َو اْغفر مِّ نا َعَِل اْلَقْومر  َو ال حُتَ َفاْنرُصْ

 از) آنچه. ُندنمی تكلیف توانش اندازهبه  جز را هیچكس اهلل» (286)بقره: « اْلكافررینَ 

! پروردگارا. اوست زیان به آورده دست به( بدی از) آنچه و او سود به آورده بدست( خوبی

 را( سنگنی تكلیف و) بارگران! پروردگارا نكن، مؤاخذه را ما ُردیم، خطا یا فراموش اگر

 گذاشتی؛ بودند ما از پیش ُهُسانی( دوش) بر راآن چنانكه مگذار، ما( دوش) بر

 ما به و بیامرز را ما و مگذار ما( دوش) بر نداریم راآن حتمل طاقت ُه را آنچه! پروردگارا

 «.گردان پريوز ُافران گروه بر را ما پس مایی رسور و موال تو. فرمای رحم

ُقوا اهللََّ َما اْسَتَطْعتُمْ »فرماید: و می  تقوای  توانیدمی( ُه جایی) تا پس» (16)تغابن: « َفاتَّ

  «.اَلی را پیشه ُنید

د ُه نهست این نصوص بیانگر این مطلب»گوید: اهلل میشیخ االسالم ابن تیمیه رمحه

خداوند متعال هیچكس را به آنچه از انجام آن ناتوان است، مكلف نكرده است، برخالف 

دچار اشتباه و  هرُسو نیز بر این مسأله داللت دارد ُه  ؛جهمیه ُه معتقد به جرب هستند

شود برخالف قدریه و معتزله ُه به مواخذه چننی ، مواخذه نمیودخطا و فراموشی ش

شخصی معتقدند. فصل اخلطاب در این باب مهنی است. چون جمتهد اجتهاد نموده و 
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تقوای اَلی را رعایت ُند، درحقیقت تكلیفی را انجام داده  ،ُند و به قدر تواناییاستدالل 

تواند امام، ین جمتهد میُه خداوند از او خواسته و او را بدان مكلف ُرده است. حال ا

نظر، مفتی و... باشد. و در این صورت از خداوند اطاعت ُرده و حاُم، عامل، صاحب

ی توانایی این رشط ُه به اندازهبه ای نخواهد داشت. باشد و مواخذهمستحق ثواب می

ف خود تقوای اَلی را رعایت ُرده باشد. اما دیدگاه جهمیه ُه معتقد به جرب هستند، برخال

                                                                                                                                         1.«باشداین دیدگاه می

 های اهل بدعت و صفات آنها:ها و نشانهبرخی از ویژگی

 فرقه فرقه شدن: -1

ْن َبْعدر ما جاَءُهُم »فرماید: خداوند متعال می ُقوا َو اْخَتَلُفوا مر الَّذیَن َتَفرَّ َُ َوال َتُكوُنوا 

ْم َعذاب  َعظیم   َک ََلُ
 پراُنده ُه نباشید ُسانی مانند و»( 105)آل عمران: « اْلَبیِّناُت َو ُأولئر

 ذابع شانبرای اینان و آمد  شانبرای روشن دالیل آنكه از پس ُردند اختالف و شدند

 «. است بزرگی

نُْهْم ف» فرماید:و می َیعًا َلْسَت مر ُقوا دینَُهْم َوُاُنوا شر نَّ الَّذیَن َفرَّ
  ََشْ   ار

 به»( 159)انعام: « ء 

 گونه هیچ آنان با را تو شدند، دسته دسته و ساختند پراُنده را خود آینی ُهُسانی راستی

 «.نیست ُاری

ُه دین  شودشامل متام ُسانی میآیه عام است و »گوید: ابن ُثري در تفسري این آیه می

د. براستی خداوند متعال نخیزد و به خمالفت با آن برمینشواهلل را رها ُرده و از آن جدا می

و  .ی ادیان پريوز گرداندرا بر مههآنو رسولش را با هدایت و دین حق مبعوث نمود 
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ندگی و فرقه فرقه شدن جایگاهی ندارد. و است و در آن اختالف و پراُ رشیعت اَلی یكی

یَعاً »ن اختالف ُنند آُسانی ُه در 
های خمتلفی تقسیم شوند ُه مهگی و به فرقه« َوُاُنوا شر

  1.«بدعت و گمراهی است، خداوند متعال پیامربش را از راه و روش آنان بری ُرده است

بدعت فرقه فرقه شدن و ُند شعار اهل ُه تأُید میشیخ االسالم ابن تیمیه درحالی

آهنا اهل سنت و مجاعت هستند. »ُند: ی ناجیه را چننی توصیف میپراُندگی است. فرقه

و شذوذ های دیگر پريوی از باشند. اما ویژگی الینفک فرقهآهنا مجهور و سواد اعظم می

ا هباشد. و تعداد هیچیک از این فرقهپراُندگی و فرقه فرقه شدن و پريوی از بدعت می

ها جدایی از ُتاب و رسد. و شعار این فرقهی ناجیه نمیحتی به تعداد نزدیكی به تعداد فرقه

 2.«باشدسنت و امجاع می

 پريوی از هوی و هوس و خواهشات نفسانی: -2

-یكی از بارزترین صفات اهل بدعت پريوی از هوی و هوس و خواهشات نفسانی می

شود. بر آهنا اطالق می «اهل االهواء»اهل بدعت و  باشد. و بر این اساس است ُه واژه

ُه اهللَُّ َعِل»فرماید: خداوند متعال در توصیف آهنا می َذ إرََلُه َهواُه َو َأَضلَّ َ ْلم    َأَفَرَأْیَت َمنر اختَّ « عر

 از اهلل و داد قرار خویش( نفسانی) هوای را خود معبود ُه را ُسی ایدیده آیا» (23)جاثیه: 

 «.ُرد گمراه را او علم روی

یعنی فقط گوش به فرمان هوای نفس است. هرگاه نفس »گوید: اهلل میابن ُثري رمحه

را آن ،دهد و هرگاه امری را زشت و قبیح بداندرا انجام میوی امری را نیكو شامرد، آن
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ی حسن و قبح عقلی، چننی استدالل ُند. و در برابر باور معتزله مبنی بر قاعدهمیترک 

  1.«شودمی

های الینفک اهل بدعت، پريوی از هوی و و رسول خدا خرب دادند ُه یكی از ویژگی

شود. چنانكه در حدیث باشد ُه هرگز از آهنا جدا نمیهوس و خواهشات نفسانی می

هر »امت فرمودند:  تفرقه ًة، َوإرنَّ َهذر لَّ
ْم َعَل ثرنَْتنْیر َوَسْبعرنَی مر ُقوا فی دینرهر  اْفرَتَ

إرنَّ َأْهلر اْلكرَتابر

ةً  لَّ  َوَسبْعرنَی مر
ُق َعَل َثاَلث  َة َسَتْفرَتر َي  -َیْعنري َاْهَل اأْلَْهَواَء  -«اأْلُمَّ َدًة َوهر َها فر النَّارر إرالَّ َواحر لُّ ُُ

اَمَعةُ  برهر َوإرنَّ  .اجْلَ اَم َیتََجاَرى الَْكْلُب لرَصاحر َُ رْم ترْلَك اأْلَْهَواُء،  اَرى هبر ي َأْقَوام  جَتَ
تر ْن ُأمَّ

  2ُه َسیَْخُرُج مر

ل  إرالَّ َدَخَلهُ  ْرق  َواَل َمْفصر نُْه عر شان به هفتاد دو فرقه تقسیم اهل ُتاب در دین» 3:«اَل َیْبَقى مر

ها، اهل بدعت منظور از این فرقه - «تقسیم خواهد شدشدند و این امت به هفتاد و سه فرقه 

و آن مجاعت است. و آگاه  ؛مهگی آهنا در آتش دوزخ خواهند بود مگر یک گروه -باشدمی

هایی از امتم جریان خواهد داشت ُه هاری سگ در میان گروهچنان ها آن بدعت باشید ُه
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شود و در اثر آن بیامری ن در اثر گاز گرفتگی سگ به آن دچار میبیامری است ُه انسا - 2

هایی را به گريد مگر اینكه بیامریدهد. و سگ انسان را گاز نمیشبیه جنون به وی دست می

-د ُه از تشنگی میُنمیخودداری ه گاهی چنان از نوشیدن آب ُند چنانكاو منتقل می

 ؛ 4/195مريد. النهایة، ابن ُثري: 

ظالل »و آلبانی در  4/102مسند امحد:  ؛2/314؛ دارمی: 4597: 6-5/5داود: ابو  - 3

گوید: این حدیث صحیح است. نگا: السنة ابن ابی عاصم مع ضالل می« اجلنة ختریج السنة

 33اجلنة، ص: 
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 .«ُندفوذ میهای وی نها و مفصلبه صاحبش منتقل شده و در متام رگ

 پريوی از نصوص متشابه: -3

ا الَّذیَن ف» فرماید:خداوند متعال در توصیف آهنا می نُْه   َفَأمَّ رْم َزْیغ  َفَیتَّبرُعوَن ما َتشاَبَه مر ُقُلوهبر

تْنَةر َو اْبترغا   شانهایدردل ُهُسانی اما»( 7)آل عمران: « َء َتْأویلرهر َو ما َیْعَلُم َتْأویَلهُ اْبترغاَء اْلفر

 دخلواه به) آن تأویل بخاطر و( مردم ُردن گمراه و) جویی فتنه برای است، انحراف و ُژی

-ُند ُه میاملومننی عائشه روایت می امام بخاری از ام«. ُنندمی پريوی آن متشابه از( خود

نُْه آَیات  »رسول خدا این آیه را تالوت نمودند: گوید:  َي َأنَزَل َعَلیَْك الْكرَتاَب مر
ُهَو الَّذر

رْم َزْیغ  َفَیتَّبرُعوَن َما َتَشا یَن ف ُقُلوهبر ا الَّذر َات  َفَأمَّ َتابر َوُأَخُر ُمَتَشاهبر
َْكاَمت  ُهنَّ ُأمُّ الْكر نُْه اْبترَغاء حمُّ َبَه مر

ْتنَةر َواْبتر  ْن عر اْلفر لر مِّ ُُ  
ْلمر َیُقوُلوَن آَمنَّا برهر ُخوَن فر الْعر اسر یَلُه إرالَّ اهللُّ َوالرَّ  َوَما َیْعَلُم َتْأور

یلرهر ندر َغاء َتْأور

ُر إرالَّ ُأْوُلوْا األْلبَابر  َُّ نَا َوَما َیذَّ نْ »سپس فرمودند: « َربِّ یَن َیتَّبرُعوَن َما َتَشاَبَه مر ُه إرَذا َرَأْیتر الَّذر

ى اهللَُّ َفاْحَذُروُهمْ  یَن َسمَّ
هرگاه ُسانی را دیدید ُه از آیات متشابه پريوی » 1:«َفُأوَلئركر الَّذر

بدانید آهنا مهان ُسانی هستند ُه خداوند از آنان نام برده  روند،ُنند و به دنبال آهنا میمی

  .«است، پس از آهنا دوری ُنید

 ی قرآن: خمالفت با سنت بوسیله -4

كه ادعا چنانباشد. و ی قرآن میهای اهل بدعت خمالفت با سنت به وسیلهیكی از نشانه

ُند و نیازی به سنت نیست. رسول خدا از این قرآن ُفایت می ،ترشیع امر ُنند درمی

یثري، َفیَ »صفت خرب داده و فرمودند:  ُث برَحدر ، ُُيَدَّ
یَكترهر ُجُل ُمتَّكرئًا َعَل َأرر ُك الرَّ

ُقوُل: َبْینَنَا لُیوشر

مْ  ْن َحَرام  َحرَّ
ْن َحاَلل  اْستَْحَلْلنَاُه، َوَما َوَجْدَنا فریهر مر نَاُه، َأالَّ َوَبْینَُكْم ُرَتاُب اهللَّر ، َفاَم َوَجْدَنا فریهر مر

                                                           

 4547، 8/209فتح الباری:  باب منه آیة حمكمة... -صحیح بخاری، ُتاب التفسري - 1

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=7
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=7
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َم اهللَُّ ثُْل َما َحرَّ
َم َفُهَو مر َم َرُسوُل اهللَّر َصلَّ اهللُ َعَلْیهر َوَسلَّ نزدیک است مردی » 1:«َوإرنَّ َما َحرَّ

ُند، بگوید: بنی ما و ُه بر ختت خود تكیه زده و در مورد حدیث من صحبت میدرحالی

شامریم و آنچه را در آن را حالل میشام قرآن وجود دارد. هر آنچه را در آن حالل یافتم، آن

نند چیزی است دانیم. آگاه باشید ُه آنچه رسول اهلل حرام نموده، ماحرام یافتیم، حرام می

  . )و تفاوتی میان این دو نیست(.«را حرام ُرده استُه خداوند آن

چون شنیدی شخصی در مورد احادیث و روایات دهان »گوید: اهلل میامام برهباری رمحه

ُند، یا اینكه در پی چیزی جز گريی و عیبجویی باز ُرده است یا اینكه آهنا را رد میبه خرده

است، او را در مورد اسالم متهم ُن  و تردید نكن ُه او از اهل بدعت احادبث و روایات 

 2.«است و مبتدع

 عداوت و دشمنی با اهل حدیث:  -5

های اهل بدعت ُینه و عداوت و دشمنی با اهل حدیث و ُسانی است ُه یكی از نشانه

 گريی از آهنا هستند.و در پی عیبجویی و خرده باشند.پريو اقوال صحابه می

هیچ مبتدعی در دنیا نیست مگر اینكه با اهل »گوید: اهلل مید بن سنان قطان رمحهامح

 . 3«حدیث ُینه و دشمنی دارد

                                                           

را صحیح ؛ و آن1/109املستدرک:  حاُم در ؛1/153دارمی:  ؛4/132مسند امحد:  - 1

را صحیح دانسته و آلبانی آن 54: 1/7دانسته و ذهبی با وی موافقت ُرده است. ابن ماجه: 

 است.

 51ُتاب رشح السنة، امام برهباری، ص:  - 2

را روایت ُرده نآ 132اسامعیل صابونی در عقیدة السلف اصحاب احلدیث، ص:  - 3
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گريی از اهل عالمت اهل بدعت، عیبجویی و خرده»گوید: اهلل میابوحاتم رازی رمحه

-نامند و اینگونه میشویه میححدیث است. و عالمت زنادقه این است ُه اهل سنت را 

 1.«خواهند احادیث و روایات را ابطال و نابود ُنند

 القاب به اهل سنت و مجاعت: نسبت دادن -6

ی در مورد ب، به ُار بردن القااندچنانكه علام بیان داشتههای اهل بدعت یكی از عالمت

 ُنند.ُه در راستای حتقري و عیبجویی بر آهنا اطالق می است اهل سنت و مجاعت

-عالمت جهمیه این است ُه اهل سنت را مشبهه می»گوید: اهلل میهابوحاتم رازی رمح

جربیه خواندن اهل سنت و مجاعت و عالمت مرجئه خمالف و  ،نامند. و عالمت قدریه

و عالمت رافضه، ناصبی خواندن اهل  2باشد.نقصانیة خواندن اهل سنت و مجاعت می

هارا ی این اسمحمال است ُه مههُه اهل سنت تنها یک اسم دارد و باشد. درحالیسنت می

 3در برداشته باشد.

                                                                                                                                                    

 است. 

؛ اسامعیل صابونی، عقیدة السلف و 1/179ی، رشح اصول اعتقاد امل السنة: ئاللكا - 1

 1/132اصحاب احلدیث: 

2
پذیری ایامن نیستند و اهل سنت معتقد به افزایش و ُاهش و بخش از آنجایی ُه مرجئه - 

ُنند چرا ُه اهل را بر آهنا اطالق می« ةنقصانی»ی در این زمینه با آهنا خمالف است ُلمه

 باشند.سنت معتقد به افزایش و ُاهش )نقصان( ایامن می

؛ عقیدة السلف اصحاب احلدیث، اسامعیل 1/179ی: ئرشح اصول اهل السنة، اللكا - 3

 1/132انصاری، ضمن جمموعة الرسائل املنريیة: 
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های بدعت در اهل بدعت واضح و عالمت»گوید: اهلل میو شیخ اسامعیل صابونی رمحه

های اهل بدعت عبارتند از: شدت دشمنی آهنا با حامالن آشكار است. بارزترین عالمت

مشبهه خواندن آهنا؛ و و حتقري آهنا و حشوی و جاهل و ظاهری و   احادیث رسول اهلل

از علم نیست. و بلكه علم نزد آهنا مهان  بخشی اینكه بر این باورند احادیث رسول اهلل 

های تاریكی است ُه های فاسد و وسوسهی عقلُند و ثمرهاست ُه شیطان به آهنا القا می

  1.«زندهای آهنا موج میدر سینه

 عدم گرایش به مذهب سلف: -7

هایی ُه مشهور در بنی اهل سنت و مجاعت اُثر گروه»گوید: ابن تیمیه میشیخ االسالم 

ها به بدعت، به بدعت هستند، به مذهب سلف گرایش ندارند بلكه مشهورترین گروه

دانند؛ و های بدعت نمیباشد. حتی ُه عموم مردم چیزی جز رفض را از نشانهرافضه می

 اشد...سنی در اصطالح روافض ُسی است ُه رافضی نب

-بنابراین دانسته شد ُه شعار اهل بدعت عدم گرایش و گرویدن به مذهب سلف می

اصول سنت »گوید: اساس است ُه امام امحد در رساله عبدوس بن مالک میباشد و بر این 

 2.«باشدمی منهج اصحاب رسول اهلل نزد ما متسک به راه و روش و 

 تكفري خمالفان بدون دلیل: -8

ی ُسانی پرداخته است ُه قائل های متعددی به رد مقولهاهلل در ُتابرمحهشیخ االسالم 

چننی دیدگاهی از هیچیک از صحابه و »گوید: به تكفري اهل تأویل هستند. چنانچه می

                                                           

 132-1/131ل املنريیة: عقیدة السلف و اصحاب احلدیث، ضمن جمموعة الرسائ - 1

 4/155جمموع الفتاوی ابن تیمیه:  - 2
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باشد. از اقوال اهل بدعت می ،تابعنی و ائمه مسلامنان دانسته نشده است. بلكه در اصل

شان را تكفري نمودند مهچون خوارج و معتزله و فانُسانی ُه بدعت اجیاد ُرده و خمال

 1.«جهمیه

خوارج اهل سنت و مجاعت را تكفري ُردند. و مهچننی معتزله »گوید: و مهچننی می

شان را تكفري ُردند و روش روافض نیز چننی است و هرُس را ُه تكفري نكردند خمالفان

ی نو پدید آوردند و خمالفان خود را او را فاسق خواندند. و مهچننی اُثر اهل بدعت دیدگاه

ُنند ُه از سوی تكفري نمودند. اما اهل سنت از حق و حقیقتی پريوی می ،در آن دیدگاه

با آن مبعوث شده است. و ُسانی را ُه در این  خداوند متعال نازل شده و رسول اهلل 

ترین آهنا به حق و مهربان ُنند بلكه آهنا داناترین مردمُنند، تكفري نمیحق با آهنا خمالفت می

 2«باشند.خلق میبه نسبت 

اهلل چون در مورد ُسانی سوال شد ُه هو شیخ عبداللطیف بن عبد الرمحن آل شیخ رمح

پاسخ این است ُه من مستندی برای چننی »ُنند، گفت: خمالفان خود را تكفري می

اسالم است، آهنم بدون دیدگاهی رساغ ندارم. جسارت در تكفري ُسی ُه ظاهر وی بیانگر 

مستندی رشعی و دلیل و برهانی رضایت بخش، با دیدگاه پیشوایان علم در اهل سنت و 

 3.«انه، روش اهل بدعت و گمراهی استجسورمجاعت خمالف است. و این تكفري 

                                                           

 240-5/239منهاج السنة النبویة:  - 1

 5/158مهان:  - 2

 3/20جمموع الرسائل و املسائل النجدیة:  - 3
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 1در برابر اهل بدعت:مناسب گیری موضع

 عدم مهنشینی با اهل بدعت:

 اجتنابدر بیان  ،«رشح السنة»ُعب بن مالک در  اهلل پس از ذُر حدیثبغوی رمحه -1

این حدیث صحیح است. و بیانگر آن است ُه ترک »گوید: می ااز اهل بدعت و ترک آهن

ترسید. باشد. و رسول خدا در مورد ُعب و یارانش از نفاق میاهل بدعت برای مهیشه می

ک و دوری از آهنا امر آنگاه ُه از خروج برای جهاد مهراه او رسپیچی ُردند. پس به تر

ی آهنا را نازل ُرد و رسول خدا برائت آهنا نمود. تا اینكه خداوند متعال پذیرفنه شدن توبه

را دانست. پیوسته صحابه و تابعنی و پريوان آهنا و علامی سنت بر دشمنی با اهل بدعت و 

 2.«اندو دوری از آهنا اتفاق نظر و امجاع داشته ترک

مردی از بنی یربوع ُه به او »ُند ُه: از ابوعثامن روایت می« بانةاال»ابن بطه در  -2

یا « املرسالت»و « النازعات»و « الذاریات»شد از عمر بن خطاب در مورد صبیغ گفته می

                                                           
1

بر  ،شودالزم است این نكته یادآوری شود ُه تطبیق ضوابطی ُه در این زمینه مطرح می - 

هر مبتدعی در هر حالی به صورت مطلق جایز نیست. بلكه باید میان اهل بدعت و انواع 

بدعت و مراعات مصالح تفاوت قائل شد. تا اینكه طالب علم این ضوابط را در جایگاه 

نادرست آن بكار نگريد و اینگونه موجب تفرقه و عداوت میان مسلامنان شود و به دشمنی 

ُه بدعت بداند درحالی و ندانسته او را از اهل یستنحق دشمنی با ُسی برخیزد ُه مست

مبتال شده است. و آن امهال  امرآن است. براستی میدان دعوت به این  عكسواقعیت بیانگر 

 باشد.وابط و محایت بدون علم و آگاهی میض

 227-1/226رشح السنة:  - 2
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عمر به او گفت: رست را خلت ُن! پس رسش را خلت ُرد ُه  یكی از آهنا سوال ُرد...

گوید: ُوبیدم. ابوعثامن مییافتم، بر آن میمی 1اگر رست را تراشیده مو داشت. پس فرمود:

به سوی ما نامه »یا اینكه گفت:  مهنشنی نشوند.سپس به اهل برصه نامه نوشت ُه با او 

نشست، از گوید: اگر صد نفر بودیم و او مهراه ما مینوشت ُه با او ننشینیم. ابوعثامن می

 2.«شدیماو دور می

-بدعت مهنشنی نشوید. مهنشینی با آهنا قلب را بیامر میبا اهل »گوید: ابن عباس می -3

  3.«ُند

-گوید: با اهل بدعت نشست و برخاست و جمادله نكنید. میاهلل میابوقالبه رمحه -4

ترسم ُه شام را آغشته به گمراهی ُنند یا اینكه در دین به چیزی آلوده ُنند ُه خود بدان 

 4.«اندآلوده شده

                                                           

های ظاهری آهنا كی از نشانهیعنی اگه رست تراشیده بود قطعا از خوارج بودی ُه ی - 1

مردمانی از مرشق » :ثابت است ُه باشد. چنانكه از رسول خدا تراشیدن موی رس می

رود؛ چنان از دین خارج شان باالتر نمیهایخوانند اما از گردنشوند ُه قرآن میخارج می

ري به ُامن گردند مگر اینكه تشود. و به دین باز نمیشوند ُه تري از ُامن خارج میمی

؛ بخاری: 11614امحد:  ی ظاهری آهنا تراشیدن موی رس است. مسندشانهنبازگردد. 

 ؛7562

 2/414االبانة الكربی:  - 2

 2/438؛ ابن بطة، ابانة الكربی: 16ی در الرشیعة؛ ص: صحیح آجرّ  - 3

 1/244ی، رشح اصول اعتقاد اهل السنة: ئ؛ اللكا1/120صحیح؛ دارمی:  4
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با اهل بدعت مهنشینی و جمادله نكنید و چیزی از آهنا »گوید: حسن برصی می -5

گفت: و روایت است ُه حسن برصی از مهنشینی با معبد جهنی هنی ُرده و می 1.«نشنوید

 2.«با او ننشینید ُه او گمراه و گمراه ُننده است»

و از حممد بن سريین روایت شده ُه دو نفر از اهل بدعت بر وی وارد شده و گفتند:  -6

ای از قران برایت یم؟ گفت: نه؛ گفتند: پس آیهوی ابوبكر، حدیثی را برای تو یادآور شا»

-خیزم )و جملس را ترک میبخوانیم؟ گفت: نه؛ یا باید مرا ترک ُنید یا قطعا من برمی

 3«ُنم.(

با آهنا مهنشنی نشوید »گوید: ز برش بن حارث روایت است ُه در مورد جهمیه میاو  -7

شان شان نروید و اگر مردند برای تشییع جنازه. چون بیامر شدند به عیادتو سخن نگویید

ُه شام چننی رفتاری با آهنا گردند درحالیحارض نشوید. چگونه از دیدگاه خود باز نمی

 4«دارید؟

اصول سنت نزد ما متسک به راه و روش اصحاب رسول اهلل »گوید: امام امحد می -8

و ترک جمادله و مهنشینی با  -و هر بدعتی گمراهی است -دعت و اقتدا به آهنا و ترک ب 

  5.«باشداهل بدعت و ترک جدال و نزاع و جلبازی در دین می

                                                           

 1/133مهان:  - 1

 243ی، الرشیعة، ص: آجرّ  - 2

 57ی در الرشیعة، ص: ؛ آجرّ 1/138؛ عبداهلل بن امحد در السنة: 1/120دارمی:  - 3

 79ی، الرشیعة، ص: آجرّ  - 4

 1/156ی، رشح اصول اعتقاد اهل السنة: ئاللكا - 5
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شنیدم ُه پدرم و ابوزرعه به »گوید: اهلل میو عبدالرمحن بن ابو حاتم رازی رمحه -9

مورد تأُید ُردند. و به شدت در این امر میو ترک آهنا اهل بدعت و گمراهی  از دوری

و  ُردهبر مبنای رأی و نظر و بدون ذُر احادیث و روایات منع  داشتند. و از نوشتن ُتاب

گفتند: هرگز اهل ُردند و میهای متكلمنی هنی میاز مهنشینی با اهل ُالم و تأمل در ُتاب

 1.«شوندُالم رستگار نمی

 سالم نکردن به اهل بدعت:

 2.«ُنیمبه آهنا سالم نمی ؛اهل بدعت هستندبدترین قوم »گوید: امام مالک می

شنید، گفت: میسخنان وی را ُه امام امحد بن حنبل ابراهیم بن حارث عبادی درحالی

خوانیم. ُنیم و بر او نامز )جنازه( نمیبه او سالم نمی ،اگر ُسی اهل بدعت باشد»

پاداش را به تو  ینابوعبداهلل گفت: خداوند تو را حفظ ُند ای ابواسحاق و خداوند هبرت

 3.«بدهد

ترک و دوری از  -2»...گوید: اهلل در ضمن بیان احكام اهل بدعت میو شاطبی رمحه

تر از اقوال سلف در ترک و دوری از آهنا و سالم نكردن و سخن نگفتن با آهنا؛ آنچه پیش

 4.«ُندُسانی گذشت ُه به بدعت آلوده شدند، در این زمینه ُفایت می

های دوری و ترک اهلل سالم نكردن به اهل بدعت را یكی از راهثیمنی رمحهو شیخ ابن ع

                                                           

 470؛ و نرصاملقدسی در خمترص احلجة، ص: 1/179مهان:  - 1

 83سیوطی، االمر باالتباع والنهی عن االبتداع، ص:  1/229بغوی، رشح السنة: - 2

 494-1/493اخلالل:  - 3
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منظور از ترک اهل بدعت، دوری از آهنا و ترک حمبت و »گوید: شامرد. چنانكه میآهنا می

   1.«باشدمی نمواالت و دوستی و سالم ُردن به آهنا و دیدار و عیادت آنا

اند و ترک ده به گناه شدهتفاوت میان ترک اهل بدعت و کسانی که آلو

 کفار: 

 باشد: تفاوت میان آهنا از دو جهت می

سالم ُردن بر هریک از  بر مبنای آنُه است  یتفاوت اساسی میان آهنا در اصل نیت -1

تا ُنیم ع از این جهت سالم نمیبتدبه مسلامن مُنیم. با این توضیح ُه میآهنا را ترک 

در  اماادب شود نه اینكه معتقد به حرمت سالم ُردن به وی باشیم  از ویدوری با  اینگونه

 . حرام استسالم ُردن به وی یم ُه مورد ُافرمعتقد

 باشد:تفاوت رفتار با هریک از آهنا: و این از دو جهت می -2

  از جهت التزام به ترک سالم و عدم آن: چنانكه در مورد مبتدع و ُسی ُه مرتكب

باشد. اما در مورد ُافر پایبندی و ترک سالم مبنی بر مصلحت می به شود، التزامگناه می

 باشد. التزام به عدم آغاز سالم به آهنا واجب می

 هریک از آهنا: رسول خدا در پاسخ به سالم مبتدع به سالم  ی پاسخر از جهت صیغه

ُند  اما چون ُافر سالم« وعلیک السالم...»فرمود: شود، میو ُسی ُه مرتكب گناه می

اذا سلم علیكم احد من »چنانكه رسول خدا فرمودند:  «وعلیكم»دهیم: چننی به او پاسخ می

چون یكی از اهل ُتاب به شام سالم ُرد، پس در پاسخ » 2:«اهل الكتاب فقولوا: وعلیكم

 .«بگویید: وعلیكم

                                                           

 110رشح ملعة االعتقاد: ص:  - 1

 «السام علیكم»؛ این پاسخ زمانی است ُه بگویند: 2163مسند امحد، بخاری، مسلم:  - 2
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کنند و به عدم تعظیم اهل بدعت به ویژه کسانی که با سنت مخالفت می

 خوانند:می بدعت خود فرا

 هایی از تعظیم اهل بدعت:نمونه

 اطالق القاب نیكو و در بردارنده احرتام و تعظیم به آهنا -1

عز  ؛اندعلام از اطالق القاب نیكو به اهل بدعت برحذر داشته و در این مورد هشدار داده

گرامی داشتن آهنا با القاب نیک جایز نیست مگر اینكه رضورت »گوید: بن عبدالسالم می

ُافران و فاسقان ذلت و خواری هریک از اقتضا ُند یا نیاز شدید به آن باشد. شایسته است 

 1.«در نظر گرفته شود)با رعایت مراتب آن( 

رسول خدا دوست »گوید: اهلل در توصیف راه و روش رسول خدا میابن قیم رمحه

 2.«دانست ُه لفظ رشیف در حق ُسی به ُار رود ُه چننی نیستداشت و ناپسند مین

را از به ُار بردن آن در مورد افرادی ُه شایستگی آنبه طور خاص و از مجله الفاظی ُه 

اَل َتُقولُوا »باشد. چنانكه در حدیث آمده است: می« سید»هنی شده است، لفظ  ندارند،

قر َسیِّد  
 ؛ «به منافق نگویید سید» 3:«لرْلُمنَافر

ی نوعی احرتام و تعظیم باشد، حكم هر لقب یا لفظی ُه در بردارندهدر این زمینه و 

                                                                                                                                                    

اند، پاسخ آهنا را با الفاظ به درستی و ِصیح سالم ُردهیعنی مرگ بر شام؛ اما اگر بدانیم ُه 

 دهیم. واهلل اعلم.سالم می

 62اهلل: فتاوی عز بن عبدالسالم رمحه - 1

 2/9زاداملعاد:  - 2

است. و آلبانی  اسناد آن صحیح گوید:و نووی می 4325بخاری، ادب املفرد؛ ابوداود:  - 3

 داند.را صحیح میآن 371ه: حدر السلسلة الصحی
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چننی است و اطالق آهنا بر اهل بدعت جایز نیست. الفاظی چون: حكیم، بزرگ و رشیف، 

 بلند مقام و...

 مصادیق تكریم و یكی از ه؛ این عمل یه یا صدا ُردن آهنا با ُنیبا ُننام بردن از آهنا  -2

 باشد.احرتام می

 یور ه بیُسی است ُه ُن بهو احرتام تكریم ه نوعی یو اما ُن»گوید: اهلل میابن قیم رمحه

 باشد. شود و در واقع نوعی اذعان به مقام و جایگاه شخص میاطالق می

 1به والسوأة اللقبلقر اُ نادیه الُرمه      و ال ُنیه حنی اُ اُ             گوید:چنانكه شاعر می

خوانمش تا اینگونه او را گرامی دارم. و چون لقب ه مییزنم، با ُنچون او را صدا می»

 . «زنمبدی داشته باشد، او را با لقب صدا نمی

 :رویی با آهناگشاده -3

ستی و مواالت با دشمنان اهلل را واهلل یكی از مصادیق دشیخ سلیامن بن عبداهلل رمحه

 2ُند.رویی با آهنا ذُر میرویی و گشادهخوش

 : ایشانمقدم نمودن آهنا در جمالس یا به نرمی و لطافت سخن گفتن با  -4

باشد ُه با وجوب خوار و چننی رفتاری یكی از مصادیق احرتام و بزرگداشت آهنا می

َو »اید: فرمحقري شمردن آهنا و سخت گرفتن بر آهنا منافات دارد. چنانكه خداوند متعال می

مْ   «.باش گريسخت بر آنان و» (9؛ حتریم: 73)توبه: « اْغُلْظ َعَلْیهر

 آهنا برای ِصف غذا: ازدعوت  - 5

                                                           

 2/7زاداملعاد:  - 1

 75-7/74نگا: الدرر السنیة فی االجویة النجدیة:  - 2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=73
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ِصیح از باشد. با اینكه در این زمینه هنی آهنا میبه  چننی رفتاری یكی از انواع احرتام

 1:«ال تصاحب اال مومنا و ال یاُل طعامک اال تقی»فرماید: رسول خدا وارد شده ُه می

 .«ورخمجز با انسان متقی و پرهیزگار غذایت را جز با مومن دوستی مكن و »

 ها:تربیک گفتن به آهنا در مناسبت -6

 یهای خاصها ی عمومی چون اعیاد و ... و مناسبتتربیک گفتن به آهنا در مناسبت

جایز  ،چون تربیک ازدواج یا تولد فرزند یا از راه رسیدن مسافر یا رسیدن به جاه و مقام

نیست. چرا ُه تربیک گفتن به آهنا در این موارد یكی از مصادیق تعظیم و احرتام به آهنا بوده 

 باشد. و برخالف راه و روش سلف در این زمینه می

اهل علم در راستای پرهیز از خشم خداوند و  متقیانر »گوید: اهلل میامام ابن قیم رمحه

-ها میدار مسئولیت در والیتافتادن از چشم اوتعالی، از تربیک گفتن به ظاملانی ُه عهده

شدند و نیز از تربیک به جاهالن برای رسیدن به منصب قضاوت و تدریس و افتا خودداری 

 2.«ُردندمی

قضاوت، امارت، وزارت؛ استخدام آهنا در هریک  استخدام آهنا در امور مهم: مانند -7

متاز این  باشد. و موجب توجه مردم به آهنا و احرتام و تعظیم آهنا از به آهنا می  احرتام هاسر

و زمانی ُه ابوموسی اشعری ُاتبی نرصانی به استخدام خود در آورد،  شود.سوی مردم می

                                                           

، حاُم در 1/140، دارمی: 7/76وذی: ح؛ ترمذی برشح حتفة اال5/167ابوداود:  - 1

را آن 2/1226گوید: اسناد آن صحیح است. و آلبانی در صحیح اجلامع: مستدرک می

 داند.حسن می

 1/206احكام اهل الذمة:  - 2
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دانست در استخدام وی، حرمت هنادن و عنه او را رسزنش نمود چرا ُه میاهللعمر رضی

وقتی خداوند آنان را خوار و »ی آن نیست. پس به او گفت: هنفته است ُه شایستهی احرتام

ذلیل ُرده است، آنان را گرامی ندارید و چون خداوند آنان را ذلیل نموده، عزیزشان نكنید 

 1.«شان نكنیدو چون خداوند آنان را دور ُرده است، نزدیک

 نماز پشت سر اهل بدعت:حکم 

باشد، چون برای انسان مقدور باشد فردی را برای امامت قرار ندهد ُه مظهر منكر می

امام را انتخاب و منصوب ُرده است  یدیگر مقامر . اما اگر استبر وی واجب  یچننی عمل

تر از منكری ُه وی اظهار و امكان خلع وی از امامت نباشد یا اینكه خلع وی رشی بزرگ

تر جایز نیست. ، در این صورت دفع فساد اندک با فساد بزرگ، به دنبال داشته باشدداردمی

باشد. چرا ُه رشیعت برای ُسب تر جایز نمیو نیز دفع رضر ُمرت با حتصیل رضر بزرگ

آمده است. و  - تا آنجا ُه ِمكن است -مصالح و تكمیل آهنا و تعطیل مفاسد و تقلیل آهنا 

-اگر امكان هبره –تر باشد ترجیح هبرت میان خوب و خوبعت اَلی میآنچه مطلوب رشی

در صورتی ُه دفع هر دوی آهنا  –تر و دفع بدتر از میان بد و بد -وری از هر دوی آهنا نباشد

 ،ی بدعت و فجور از امامتباشد؛ بنابراین در صورتی ُه منع اظهار ُنندهمی -ِمكن نباشد

ت مهراه باشد، منع وی از امامت جایز نیست. بلكه پشت جز با رضری بیش از رضر امام

 پشت رسشود. و این در مورد نامزهایی است ُه خواندن آهنا جز رس وی نامز خوانده می

وی ِمكن نیست مانند نامزهای مجعه و اعیاد؛ آهنم در صورتی است ُه در این رشایط امامی 

 جز او نباشد. 

                                                           

 1/211 :ابن قیم، احكام اهل الذمة - 1
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ی مجعه و مجاعت را پشت رس حجاج و ابو عبید و بر این اساس بود ُه صحابه نامزها

های مجعه و مجاعت بسیار بیشرت از اقتدا به خواندند چرا ُه رضر فوت شدن نامزثقفی می

 وی سق و بدعتخواندن پشت رس آهنا باعث دفع فنامام فاجر است. به ویژه زمانی ُه نامز 

بدون دفع مفسده ترک نشود و با ترک نامز مجعه و مجاعت پشت رس وی، مصلحت رشعی 

  1.«شود

 حکم دوری از اهل بدعت و ترک آنها: 

ُعب و  رسول خدا ازاهلل پس از ذُر داستان دوری شیخ االسالم ابن تیمیه رمحه

داستان صبیغ ذُر نیز و اینكه مسلامنان امر شدند از آنان دوری ُنند و و ترک آهنا دوستانش 

بر این اساس و »گوید: را ترک ُرده و از او دوری ُنند، می اوعمر مسلامنان را امر ُرد  ُه

های مواردی از این قبیل، مسلامنان معتقد به ترک و دوری از ُسانی هستند ُه نشانه

شوند و گمراهی در وجود وی هویدا شود مهچون ُسانی ُه علنا بدعتی را مرتكب می

شوند. اما ُسی ُه پنهانی و در ه میدیگران را به سوی آن فرا خوانده و مرتكب گناهان ُبري

شود، چننی تكب بدعتی غري مكفره میرشود یا اینكه مخفا مرتكب معصیت و نافرمانی می

-ترک شده و از وی دوری میشود. بلكه تنها ُسی شخصی ترک نشده و از او دوری نمی

-ت میخواند. چرا ُه ترک وی نوعی جمازاُه به سوی بدعت دعوت نموده و فرا میشود 

-و تنها ُسی ُه علنا به معصیت و نافرمانی قولی یا عملی روی آورده، جمازات می ؛باشد

  2.«شود

                                                           

 64-63املسائل املاردینیة: ص:  - 1

 175-24/174جمموع الفتاوی ابن تیمیه:  - 2
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اما اگر با ترک وی، او و دیگران از عمل خود دست نكشند بلكه »گوید: و مهچننی می

ی ترک و رش و رشارت افزایش یابد و دوری ُردن از وی تأثريی نداشته باشد و مفسده

ر مصلحت آن ترجیح داشته باشد، در این صورت ترک و دوری از وی جایز دوری از وی ب

باشد. و دوری از آهنا میایشان تر از ترک نیست بلكه گاهی مدارا با برخی از مردم سودمند

باشد. و بر این اساس بود ُه ای هبرت از مدارا با آهنا میو گاهی چنان است ُه دوری از عده

از سه نفری ُه از  مثالُرد. ای دوری میردم مدارا ُرده و از  عدهای از مرسول خدا با عده

-د. درحالیُرجهاد مهراه رسول خدا رسپیچی ُردند، دوری نمود و با مولفه قلوهبم مدارا 

ُه آن سه نفر هبرت از بسیاری از مولفه قلوهبم بودند. اما اینان )مولفه قلوهبم( بزرگان قوم 

شدند، لذا مصلحت دین  در مورد آهنا ی خود اطاعت میقبیلهخود بودند و در میان قوم و 

آهنا بسیار  غري ازبود اما آن سه نفر از مومنان بودند و مومنان  آهناو حمبت با ایشان جذب 

شان عزت دین و پاک شدن ایشان از گناهانمصلحت  ،بودند، لذا در ترک و دوری از آهنا

چننی است ُه بر مبنای اوضاع و احوال و در نظر  بود. و در تعامل با دشمن نیز امرهنفته 

  1.«باشدگرفتن مصالح گاهی جنگ، گاهی مدارا و گاهی دریافت جزیه مصلحت می

و نیز داستان آن سه نفر بیانگر این مطلب است ُه برای امام و عامل و ُسی ُه از او 

و شود جایز است از ُسی ُه مرتكب عملی شده ُه مستوجب نكوهش اطاعت می

و ترک و دوری از وی درمان و شفای او را به دنبال خواهد داشت و از نظر  استرسزنش 

دوری نموده و وی را با توجه به مصلحت ُمیت و ُیفیت موجب هالُت وی نشود، 

-دوری وی ادب شدن او و نه هالُت وی میو . چرا ُه مراد از ترک رشعی ترک ُند

                                                           

 28/206جمموع الفتاوی، ابن تیمیه:  - 1



 509  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

   1.«باشد

 احوال بدعتگزار )مبتدع( بستگی دارد.  م این موارد به اوضاع واو مت

 شود:اما آنچه در این راستا به ترک ُننده مربوط می

باید رشایط و موقعیت ُسی ُه از مبتدع و دوری از آهنا در مساله ترک اهل بدعت 

ود. چنانكه باید وسعت علم و آگاهی و رسوخ وی در علم یا ضعف حلاظ شُند دوری می

در علم سنجیده شود. و تشخیص داده شود ُه مهنشینی وی با اهل و عدم دانش و آگاهی او 

با در نظر  ،شود. و اینگونه است ُه در مورد افراد خمتلفمی اوبدعت سبب به فتنه افتادن 

توان به مرشوعیت ترک یا عدم ترک اهل بدعت از سوی آهنا حكم گرفتن این رشایط می

 نمود. 

از آگاهی الزم و مهارت ُافی برخوردار باشد،  بنابراین برای عاملی ُه در علم رشعی

مهنشینی با اهل بدعت جایز است؛ و این در صورتی است ُه در چننی عملكردی مصلحتی 

به سنت و توضیح اموری ُه در فهم آن دچار اشكال  نراجح حمقق گردد. مانند دعوت آنا

 2اند.شده
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ابراهیم بن عامر  ؛ دُرت2/556موقف اهل السنة و اجلامعة من اهل االهواء و البدع:  - 2

 اهلل الرحیلی حفظه
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 خواندن دیگرانفصل: غلو در ترک و دوری از اهل بدعت و مبتدع 

ُنند متاسفانه غلو در این امر به ویژه در میان جوانانی ُه این دعوت را دنبال می

 پردازیم:گسرتش یافته است. اُنون به اقوال علامی سلف پريامون این مساله می

 اقوال پیشوایان سلف در گذشته:

اهلل در برخی از مسائل اهلل پس از مناقشه با ابو اسامعیل هروی رمحهـ امام ابن قیم رمحه1

های شیخ االسالم )هروی( و سوء باعث از بنی رفتن نیكی ،و این لغزش»گوید: توبه می

شود. چرا ُه جایگاه علمی و امامت و معرفت و پیشگام بودن وی در ت به وی نمیبظن نس

دینداری، قابل انكار نیست. و هرُس جز انسانی ُه معصوم باشد )رسول اهلل( قول و 

گاه وی قابل پذیرش و رد است چنانكه برخی از اقوالش مورد تأیید و به برخی از دید

  1.«شود. و ُامل ُسی است ُه اشتباه خود را نادیده نگريداقوالش توجهی نمی

در یكی از به دلیل خطای اجتهادی یكی از ائمه  اگر»گوید: اهلل میامام ذهبی رمحه -2

به او محله ُرده و  -نگاه رشیعت بخشیده شده است چننی خطای اجتهادی از ُه  - مسائل

هیچیک از در این صورت و از او دوری نموده و وی را ترک ُنیم،  هوی را مبتدع خواند

نخواهند  امر مستثنیتر از آهنا از این و بلكه علامیی بزرگ 3و ابن منده 2علام چون ابن نرص

                                                           

 1/198مدارج السالكنی:  - 1

در حدیث امام زمان »گوید: میامام، حافظ حممد بن نرص مروزی؛ حاُم در مورد او  - 2

خود بود. از ُيیی التمیمی، اسحاق بن راهویه و ابن ابی شیبه و ... حدیث شنیده است. اما 

 امن دچار اشتباه شده است. ی الفاظ قرآن و مساله ایدر مساله

در  ابن مندة: امام، حافظ، حمدث، ابو عبداهلل حممد بن اسحاق بن حممد بن ُيیی بن مندة؛ - 3

هجری در اصفهان متولد شد. شنیدن حدیث را در حالی آغاز ُرد ُه هفت سال  310سال 
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هربانان است پس از پريوی از هوی و ترین م. خداوند هدایتگر مردم است و او مهربانبود

 1.«بریمروی در این مساله به خدا پناه میهوس و زیاده

ی علم های خمتلف و ائمهاین امر در میان گروه»گوید: اهلل میابن ابی العز حنفی رمحه -3

های زیادی اقوال جهمیه یا مرجئه یا قدریه یا شیعه امری یقینی است. در میان گروه 2و دین

اند بلكه به آن بدعت عمل نكرده خوارج وجود دارند. اما پیشوایان علم و دین به مهه یا

هایی از ها خود را به گروهدلیل پريوان این بدعت اند، به مهنیبخشی از آن عمل ُرده

  .«اندمشاهري سلف نسبت داده

های نیک یباشد و از مجله ویژگهای اهل بدعت تكفري یكدیگر میبنابراین یكی از عیب

 پردازند.اهل علم این است ُه یكدیگر را ختطئه نموده و به تكفري یكدیگر نمی

                                                                                                                                                    

ث شنیده ُه حدود پانصد هزار حدیسالگی به نیشابور سفر ُرد درحالی 19سن داشت. در 

نگا: سري اعالم . ُردبود. و به عراق و شام و مرص سفر ُرد و از اهل بدعت دوری می

م؛ البدایة و  1975هـ 1376، چاپ سوم، سال: 3/1036النبالء؛ تذُرة احلفاظ، ذهبی: 

تاریخ دمشق، ابن  ؛الریاض -م، مكتبة النرص1966؛ چاپ اول، سال 11/336النهایة: 

 دمشقبمع اللغوی ، املج34-15/32 :عساُر

 14/40سري اعالم النبالء:  - 1

اهلل در سخن از صفت ضحک )خندیدن( برای خداوند بنگر به قول امام ابن عبدالرب رمحه - 2

خندد؛ به این خداوند می« یضحک اهلل»گوید: اما اینكه می»گوید: آنجا ُه می ؛متعال

بخشد. و رمحت و رأفت می ،احتیُند و به او آرامش و راش رحم میمعناست ُه: به بنده

 18/245باشد. نگا: سري اعالم النبالء: این عبارت جماز و مفهوم آن مهنی می
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 اقوال برخی از علمای سلف معاصر:

چندی اس بسیاری از منتسبنی به علم و » 1گوید:اهلل میشیخ عبدالعزیز بن باز رمحه -1

اند و در رفتهدعوت به خري، حیثیت و آبروی برادران دعوتگر و مشهور خود را نشانه 

ُنند؛ گاهی این حیثیت و آبروی طالبان علم و دعوتگران و اساتید سخنانی را مطرح می

دهند و گاهی چننی سخنانی را در عمل را در جمالس خود به صورت خصوصی انجام می

هایی ُه در مساجد د. و گاهی در سخنرانینُنضبط نموده و آهنا را در میان مردم منترش می

پردازند. اما این روش از جهات خمتلف با میُنند، به صورت علمی به این مسأله ایراد می

 اند، خمالف است:آنچه اهلل و رسولش امر ُرده

چننی رفتاری در حقیقت تعدی و جتاوز به حقوق مسلامنان به ویژه خواصی چون  -1

و اهنامیی ی علم و دعوتگرانی است ُه تالش خود را متوجه بیداری و ارشاد و رطلبه

ها و سخنرانیو های منهجی تصحیح عقاید و راه و روش آنان و تنظیم و ترغیب درس

 اند.های سودمند ُردهتألیف ُتاب

ی آهنا بر هم زدن احتاد مسلامنان و از هم شكافتن صفوف به هم فرشده رفتاریچننی  -2

رقه و تشتت و ُه به شدت نیازمند وحدت و یكپارچگی و دوری از تفباشد درحالیمی

 گريند،ُثرت قیل و قال در بنی خود هستند؛ به ویژه اگر دعوتگرانی ُه مورد هدف قرار می

از اهل سنت و مجاعت بوده و معروف به مبارزه با اهل بدعت و منحرفان و ایستادن در برابر 

ی آنان هاو ایراد خوانند؛ و از اشتباهات و عیبُسانی باشند ُه به بدعت و انحراف فرا می

                                                           

، الرشق االوسط، یوم السبت، در ضهای سعودی: اجلزیرة، الریامنترش شده در روزنامه -1

 هجری 22/6/1412تاریخ: 
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بینیم مگر برای دشمنانی ُه در ُمنی مصلحتی در چننی رفتاری نمی دارند.پرده برمی

هستند. دشمنانی چون اهل ُفر و نفاق یا  ور ُردن آتش فتنهشعلهفرصتی مناسب برای 

 اهل بدعت و گمراهی؛

ها در واقع محایت و مهكاری با مغرضانی چون سكوالرها و غرب زده رفتاریچننی  -3

گريی از دعوتگران و دروغ باشد. ُسانی ُه مشهور به عیبجویی و خردهدیگر ملحدان میو 

 باشند.ها و مطبوعات میبستن به آهنا و تشویق به دشمنی با آهنا در نوشته

براستی این از حق و حقوق متقابل برادری اسالمی نیست ُه این شتابزدگان دشمنان 

 ل ُسب علم و دعوت و ... هستند، یاری ُنند. شان ُه مشغوخود را بر علیه برادران

شود. و در واقع مصداق چننی رفتاری موجب فاسد شدن قلب عوام و خواص می -4

باشد. عالوه بر این افزایش غیبت و های باطل و نادرست مینرش و ترویج دروغ و شایعه

ی افراد ضعیف های رش و رشارت را به روچینی را به دنبال دارد. و دروازههتمت و سخن

-شعلهُند. ُسانی ُه تالش و ُوشش آهنا متوجه انتشار و ترویج شبهات و النفس باز می

ها بوده و نسبت به اذیت و آزار مومنان با دامن زدن به اموری ُه مرتكب فتنه ور نمودن

 اند.اند، حریصنشده

دارد. بلكه ُنند، حقیقت نزمینه رد و بدل میاین اُثر و بیشرت سخنانی ُه در  -5

تومهاتی بیش نیست. تومهاتی ُه شیطان آهنا را زینت بخشیده و دنبال ُنندگان آهنا را به این 

َُ »فرماید: وسیله فریفته است. خداوند متعال می ا الَّذیَن آَمنُوا اْجَتنرُبوا  َ َن الظَّنِّ إرنَّ یا َأُّيُّ
ثريًا مر

( بد های)گامن از بسیاری از! ایدآورده ایامن ُهُسانی ای»( 12)حجرات: « َبْعَض الظَّنِّ إرْثم  

شایسته آن است ُه انسان مومن سخن «. است گناه( ها)گامن از بعضی شکبی بپرهیزید،

برادر مومنش را به هبرتین وجه ِمكن محل ُند و از آن ُمرتین سوء برداشتی نكند. برخی از 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=49&AID=12
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=49&AID=12
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توانی سخن برادرت را به امری خري و نیک محل تا زمانی ُه می»گویند: سلف صالح می

 .«ُنی، نسبت به آن ظن سوء نداشته باش

جایز است، چون  آهنادر آهنا وجود دارد و اجتهاد در  اموری ُه گنجایش اجتهاددر  -6

گريند برخی از علام و دانش آموختگان به اجتهاد در آن روی آورند، مورد مواخذه قرار نمی

شوند؛ و این در صورتی است ُه اهلیت اجتهاد را دارا باشند. و چون ُسی و رسزنش نمی

ی نیكو با وی زاوار آن است ُه به جمادلهدر مورد اجتهاد وی با او خمالف بود، شایسته و س

ترین راه حریص باشد. و بپردازد. و اینگونه برای رسیدن به حق و حقیقت از نزدیک

های شیطان و تالش وی برای حتریک مومنان نسبت به هم را دفع ُند. و اگر این وسوسه

ها را با هبرتین عبارت امر میرس نبود و معتقد بود ُه باید خمالفت با وی بیان گردد، این مهم

ترین اشارات به دور از هرگونه هتاجم یا زخم زبان و بد زبانی و رخیتن آبروی ُسی و لطیف

انجام دهد ُه احیانا در راستای انكار حق یا اعراض از آن سخن گفته است. بدون اینكه 

مقداری ُه ها را متهم ُند. یا اینكه بیش از نیتخوانی ُند و نیترض اشخاص شود یا عمت

ما بال اقوام »فرمودند: الزم است، سخن گوید. رسول خدا در مواردی از این قبیل می

 1.«گویندچه شده است اقوامی را ُه چننی و چنان می» :«قالوا: ُذا وُذا

                                                           

چون ُسی به رسول خدا »فرماید: چنانچه در حدیث ام املومننی عائشه وارد شده ُه می - 1

 گوید.چه شده ُه چننی و چنان می گفت: فالنی راگفت: رسول خدا نمیچیز ناپسندی می

َذا»فرمود: بلكه می َُ َذا َو َُ -ننی و چنان میُه چچه شده اقوامی را » :« َما َباُل َأْقَوام  َیُقوُلوَن 

را آن 2064: ی در السلسلة الصحیحةان؛ آلبانذئصحیح ابوداود، باب االذن واالست .«گویند

 صحیح دانسته است.
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اهلل در نواری ُه از ایشان ضبط شده و برخی از جوانان را نصیحت شیخ آلبانی رمحه -2

سب و فراگريی علم را بر خود الزم بگريید؛ براستی این علم ُ»... 1گوید:ُند، میمی

دهد ُه چون زید اشتباهات زیادی دارد، فالن سخن در حق وی است ُه تشخیص می

 مارفتار  خوانیم؟!بدرست است یا نه؟ و آیا این حق را داریم ُه او را اهل بدعت یا مبتدع 

طور جدی وارد این مساله نشوید. در این زمینه چگونه است؟ نصیحت من این است ُه به 

چرا ُه امروز ما از این پراُندگی و تفرقه ُه در میان دعوتگران به ُتاب و سنت اجیاد شده، 

گوییم دعوتگرانی ُه منتسب به دعوت سلفیت هستند. شكایت داریم یا چنان ُه ما می

-دیدگاهاز آرا و باشد نه اختالف در برخی مهمرتین سبب این تفرقه توجه به نفس اماره می

، اما استفكری؛ ُسانی از پیشوایان حدیث هستند ُه احادیث آهنا مورد پذیرش  های

شود، فالنی خارجی است )از خوارج شود ُه در مورد روایت آهنا گفته میشنیده می

است( یا مرجئه است ... چننی تصوراتی رسارس گمراهی است. اما باید در میان آهنا معیار 

شد ُه به آن متسک جویند و بر مبنای آن سخن گفته و رفتار خود را تنظیم ُنند تا و میزانی با

های فراوان و بلكه های متعدد یا دو و یا سه اشتباه را بر نیكییک اشتباه را بر نیكی ،با تكلف

 ترین آهنا گواهی الاله االاهلل و حممد رسول اهلل ترجیح ندهند.بزرگ

هی در برخی سخنانم عباراتی در مورد برخی از اشخاص ... گا» 2گوید:و مهچننی می

از آهنا را جز  ُه یا ُلامتی در مورد افراد رسشناس یا در مورد هیئت و سازمانی بیان شده

                                                           

 ، وجه اول784سلسلة اَلدی و النور الصوتیة:  - 1

2
االفک والبهتان الصادون  اهل؛ نقل از ُتاب: 1/5ی جمموع فتاوای شیخ آلبانی: مقدمه - 

 اهللسنة و القرآن، شیخ املغراوی حفظعن ال
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غريت نسبت به دین و توجه به احكامش نگفتم. و هیچ هدفی چون تشویق بر علیه  روی

عجیب  -خلف –امری از امثال ما  توزی در ورای آن نبوده است. و چننیُسی یا اجیاد ُینه

ایم. گاهی اوقات چننی الفاظی و یا حتی های فتنه احاطه شدهنیست؛ ُسانی ُه با تاریكی

یا برخی از اصحابش دیده شده است. چنانكه چون ُسی  تر از آهنا از رسول اهلل سخت

 ی ای رسول خدا؛ رسول خدا به او امر فرمود: هآنچه خدا و تو بخوا»به رسول خدا گفت: 

و به خطیبی ُه گفت: هرُس اهلل و  1«.دهییا مرا رشیک خدا قرار میآ :«أجعلتني هلل ندا»

نافرمانی ُند، گمراه گشته است.  دورسولش را اطاعت ُند، هدایت یافته و هرُس از آن

  .«بدترین خطیب قوم تو هستی» 2:«بئس خطیب القوم انت»فرمود: 

ها و متشاهبات هستند و از اما متاسفانه امروزه ما به مردمی مبتال شدیم ُه در پی لغزش

 –باشند. و هدف آهنا از چننی رفتاری گردان میكامت و امور واضح و روشن رویحم

                                                           
1

 چنانچه در حدیثی ُه ابن ماجه از ابن عباس ختریج ُرده آمده است ُه رسول خدا  - 

ئَْت »فرمود:  َیُقْل: َما َشاَء اهللَُّ، ُثمَّ شر
ْئَت، َولَكرْن لر ْم َفاَل َیُقْل: َما َشاَء اهللَُّ َوشر ُُ  :«إرَذا َحَلَف َأَحُد

ی، بلكه باید بگوید: آنچه چون یكی از شام سوگند خورد، نگوید: آنچه اهلل و تو بخواه»

 .«خداوند بخواهد سپس تو بخواهی

خطبه  در حدیث مسلم از عدی بن حاتم روایت است ُه: مردی نزد رسول خدا  - 2

اَم َفَقْد َغَوى»خواند و گفت:  هر َد، َوَمْن َیْعصر پس رسول خدا « َمْن ُیطرعر اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َرشر

سولش را نافرمانی ُند و هرُس اهلل و ر طیب تو هستی. بگو:بدترین خ»به وی فرمود:  

ذُر « مها». )پیامرب خدا از اینكه نام خداوند و ایشان در قالب یک ضمري «گمراه گشته است

 شود هنی ُردند.(
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یا بنی آهنا و برخی از زمامداران و  ،اجیاد فتنه میان برادران مسلامن –تر گفتیم یشپچنانكه 

باشد. از این جهت ما معتقدیم ُه الزم است برخی از ُلامت را تصحیح ُنیم. میمسئوالن 

ی حمتویات بسیاری از نوارهای ضبط شده برای ما و مطالعه بررسیُلامتی ُه پس از 

اند و سزاوارتر آن است ُه استفاده نشوند تا اینكه آشكار شده است. ُلامتی ُه از این قبیل

 غضب بمريند.مفسدان در زمنی از خشم و 

ْب َخطریَئًة َأْو إرْثاًم »فرماید: آنان ُسانی هستند ُه خداوند در مورد امثال آنان می َوَمن َیْكسر

بریناً  َتانًا َوإرْثاًم مُّ  اْحَتَمَل هُبْ
یئاً َفَقدر  مرتكب گناهی یا خطا هرُس و» (112)نساء: « ُثمَّ َیْرمر برهر َبرر

 گرفته دوش بر را آشكاری گناه و هبتان بارر  قطعاً  ُند، متهم آن به را گناهیبی سپس شود،

 «.است

، اَل َتْغَتاُبوا »رسول خدا فرمودند:  یاَمُن فر َقْلبرهر ْ َیْدُخلر اْْلر ، َومَل
َیا َمْعرَشَ َمْن آَمَن برلرَسانرهر

ُه َمْن َیتَّبرْع َعْوَرَة  رْم؛ َفإرنَّ نَی، َواَل َتتَّبرُعوا َعْوَراهتر یهر امْلُْسلرمر َیتَّبرعر اهللَُّ َعْوَرَتُه، َوَمْن َیتَّبرعر اهللَُّ امْلُْسلرمر َأخر

اَن فر َجْوفر َبْیترهر  َُ ای » 1:«و لو جوف رحله»و در روایتی آمده است: « َعْوَرَتُه َیْفَضْحُه، َوَلْو 

در ید و شده است، غیبت مسلامنان را نكننتان وارد قلبآورده و ایامن ُسانی ُه با زبان ایامن 

ُند،  های دیگران را جستجو. براستی هرُس عیبنباشیدشان هایعیبجستجوی 

هایش را تعقیب ُند، او هایش را تعقیب خواهد ُرد. و هرُس خداوند عیبخداوند عیب

 .«گردانداش خوار و رسوا میرا در میان خانه

 وید: گاهلل در پاسخ به سوال زیر میشیخ حممد بن صالح عثیمنی رمحه -3

سوال: منهج سلفی چیست؟ آیا برای ما جایز است ُه خود را بدان منسوب ُنیم؟ و آیا 

                                                           
 را صحیح دانسته است.آن 7861آلبانی در صحیح اجلامع:  و ؛مسند امحد، ابوداود - 1
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توانیم از ُسانی ُه بدان منسوب نیستند، ایراد بگريیم یا نامیده شدن به اسم سلفی یا غري می

 را انكار ُنیم؟ جزاُم اهلل خريا.آن

 پاسخ:

باشد. چرا ُه آهنا ابش میسلفیت پريوی از منهج و راه و روش رسول خدا و اصح

باشد. اما سلف ما هستند ُه از ما سبقت گرفتند. بنابراین پريوی از آهنا مهان سلفیت می

اینكه سلفیت را منهجی خاص تلقی ُنیم ُه انسان با گرایش بدان منحرص به فرد شده و 

ر این ُنند، گمراه بخواند، هرچند بر حق باشند، درا ُه با وی خمالفت می یمسلامنان

باشد. سلف صالح مهگی صورت تردیدی نیست ُه چننی روشی بر خالف منهج سلفی می

 ر مبنایدادند؛ و ُسانی را ُه بدعوت می پريامون سنت رسول اهلل  گرد آمدنبه اسالم و 

خواندند، مگر اینكه این خمالفت در عقاید بود؛ و ُردند، گمراه نمیتاویل با آهنا خمالفت می

 .ُردندبه گمراهی ُسانی بودند ُه در عقاید با آهنا خمالفت میمعتقد فقط 

ُنند، متام ُسانی اما برخی از ُسانی ُه در این عرص و زمان منهج سلفی را انتخاب می

خوانند ولو اینكه حق با آهنا باشد. و برخی این منهج ُنند، گمراه میرا ُه با آهنا خمالفت می

باشد. و این اند ُه به اسالم منتسب میدیگر تلقی ُردهچون احزاب  یرا راه و روشی حزب

 امری منكر است ُه تایید آن ِمكن نیست.

ُردند و به ح نگاه ُنید ُه در راه و روش خود چگونه عمل میلبه مذهب سلف صا

سعه صدر و وسعت حتمل آهنا در اختالفاتی ُه اجتهاد در آهنا جایز و ِمكن است، بنگرید. 

ُردند، در مسائل اعتقادی و مسائل ئل بزرگی با یكدیگر اختالف میحتی آهنا در مسا

-را انكار میرویت خداوند توسط رسول خدا بینیم برخی از آهنا مساله علمی؛ چنانكه می

ُنند و برخی از آهنا معتقدند ُه رسول خدا خداوند متعال را دیده است. و برخی از آهنا 
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-امل است و برخی از آهنا معتقدند ُه این صحیفهاعشود قیامت وزن میمعتقدند آنچه در 

شوند. و مهچننی شاهد اختالف آهنا در مسائل فقهی چون اعامل هستند ُه وزن می یها

 خواندند.نكاح، مرياث، معامالت و ... هستیم. اما با این مهه هرگز یكدیگر را گمراه نمی

های خاص خود را داشته بنابراین سلفیت به این معنا ُه حزبی خاص باشد ُه ویژگی

 نیستند.را دارا سلفیت منهج باشد و جز خود را گمراه بخواند، چننی افرادی هرگز از 

اما سلفیتی ُه در عقیده و قول و عمل و اختالف و اتفاق و مهربانی نسبت به یكدیگر و 

چنانكه رسول  باشد.دوست داشتن هم از منهج سلف پريوی ُند، مهان سلفیت حقیقی می

 إرَذا اْشتََكى ُعْضو  »فرمودند:  خدا
َسدر َمَثلر اجْلَ َُ ْم  هر ْم َوَتَعاُطفر هر ْم َوَتَوادِّ هر

نرنَی فر َتَرامُحر َمثَُل امْلُْؤمر

َهرر  ى َوالسَّ مَّ  براحْلُ
َسدر نُْه، َتَداَعى لَُه َسائرُر اجْلَ مثال مومنان در مهربانی و دوست داشتن » 1:«مر

ت ُه چون عضوی از آن بدرد آید، اعضای دیگر با تب یكدیگر مانند اعضای یک پیكر اس

 2.«ُنندداری با او مهراهی میو شب زنده

یكی از مسائلی ُه »گوید: اهلل میعالمه عبداملحسن بن محد العباد البدر حفظه -4

 هشدار در موردمتاسفانه امروزه اهل سنت و مجاعت بدان گرفتار آمده، تقابل و جتریح و 

ُه ُه تفرقه و اخنالف و دوری از یكدیگر را به دنبال دارد. درحالی باشدیكدیگر می

دوستی و مهربانی و دلسوزی نسبت به هم و ایستادن در یک صف واحد در برابر اهل 

 اند.بدعت و خمالفان اهل سنت و مجاعت شایسته و سزاوار آنان است و بلكه بدان امر شده

 گردد:اما این مساله به دو سبب باز می

                                                           
1
 6751مسلم:  - 

 1322الباب املفتوح؛ سوال: ات ءلقا - 2
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ای جز جستجوی اشتباهات و لف( برخی از اهل سنت در این عرص و زمان مشغلها

ها باشد یا نوارهای ضبط شده؛ و به دنبال بررسی آهنا ندارند، چه این اشتباهات در ُتاب

 دهند. در مورد گوینده آن به دیگران هشدار می ،یافتن برخی از این اشتباهات

ُه مدنظر چننی افرادی بوده و در مورد آن هشدار به عنوان مثال یكی از این اشتباهات 

ها یا رانینهایی است ُه پخش سخها و تشكلدهند، مهكاری شخص با یكی از مجعیتمی

ُه این تشكل به شیخ عبدالعزیز بن باز و ها را به عهده دارد. درحالیمشارُت در ُنفرانس

 ُنند.ریق موبایل منعكس میها را از طگردد ُه سخنرانیشیخ حممد بن عثیمنی باز می

اند، خرده و اینگونه از ورود این تشكل در امری ُه این دو عامل بزرگوار بدان فتوا داده

ُه انسان رای و نظر خود را متهم ُند، سزاوارتر است از اینكه رای و نظر گريد درحالیمی

دیگری را متهم ُند. بویژه اگر رای دیگری، رای و نظری باشد ُه علامی بزرگ بدان فتوا 

ای مردم رای »گفتند: حدیبیه می پس از واقعه داده باشند. برخی از اصحاب رسول اهلل 

 .«ُنیدو نظر )خود را( در دین متهم 

گريند، ُسانی هستند ُه دروس ُه مورد جتریح و هدف آنان قرار میو برخی از افرادی 

های آهنا بسیار مفید و سودمند است. اما اینان در مورد او هشدار داده و تالیفات یا سخنرانی

دارند چرا ُه در مورد فالن شخص یا فالن مجاعت چیزی از او و دیگران را از او بر حذر می

ُه در  ُسانیو اظهار نظری از او دیده نشده است. بلكه این جتریح و حتذیر به نشده نسته دا

گسرتش یافته است. ُسانی ُه فعالیت آهنا در اظهار  های عربی ساُن هستند،دیگر دولت

باشد. تردیدی نیست هشدار در سنت و انتشار و دعوت به سوی آن بسیار مفید و فراگري می

وانند از علم تمیان دانشجویان و ُسانی است ُه می ، در واقع قطع رابطهمورد چننی افرادی

 و اخالق آنان استفاده نموده و هبره ُافی و الزم را دریافت ُنند.
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ب( در میان اهل سنت ُسانی هستند ُه چون شاهد اشتباهاتی از یكی از اهل سنت 

رار گرفته به آن دست یابد، نویسد و چون ُسی ُه مورد انتقاد قباشد، در رد وی ُتاب می

دهد. و اینگونه هریک از آهنا به خواندن نویسد و بدان پاسخ میرد دیگری نیز بر آن می

-پردازد و به نوارهای ضبط شده دیگری گوش میهای گذشته و جدید دیگری میُتاب

عیب و  ها و نوارهادهد، تا اینكه اشتباهات دیگری را به باد انتقاد گريد و از میان برگه

برخی از آهنا از قبیل لغزش زبانی است ُه خود بدان حتی ُند ُه  رصدایرادهای دیگری را 

در برابر  تاُند تا طرفداران بیشرتی داشته باشد . سپس هریک از آهنا تالش میباشدمیمبتال 

دیگری از او محایت ُنند. و اینگونه طرفداران هریک به ستایش ُسی ُه از او طرفداری 

پردازند. عالوه بر این هرُس را ُه با دیگری مالقات نموده، نند و نكوهش دیگری میُمی

پريوی از دیگری، خاطر ُنند. و چون چننی نكند او را به ملزم به موضعگريی در برابر او می

 ُند.خواند و به دنبال آن او را ترک نموده و از وی دوری میمبتدع می

پردازد خود میتایید یک طرف و نكوهش طرف دیگر اما اینكه هریک از دو گروه به 

وضعیت بیش  و باشد.وسیع می در بسرتترین اسباب ظهور فتنه و انتشار آن یكی از بزرگ

های دیگری خواهد شام زمانی ُه هریک از دوطرف به نرش اشتباهات ولغزش یش بدترپ از

بلكه دیگر  های خمتلف ونیاینگونه جوانان اهل سنت در رسزم بپردازند. و فضای جمازیدر 

 تعقیبمورد یكدیگر را  آهنا در و قالل یق های خمتلف این اطالعات را دنبال ُنند وقاره

عمل هریک از و باشد. تفرقه می رضر و ،ی آنتنها ثمره ُنند ُه هیچ خريی در آن نیست و

باعث  ُنند ومیشود ُه این مطالب در تقابل را دنبال دو طرف باعث اجیاد تردید ُسانی می

اختالف  نتیجه آن چیزی جز دشمنی و شود وپراُندگی میان آهنا می فرقه فرقه شدن و
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 1نخواهد بود.

دانم، این پراُندگی و اختالف تا آنجا ُه می» 2گوید:اهلل میابوزید رمحه عالمه بكر -5

نتسب برای اولنی بار در میان اهل سنت توسط ُسانی به وجود آمد ُه به اهل سنت م

دانستند ُه باید بودند. ُسانی ُه در واقع با اهل سنت دشمن بودند و خود را رسبازی می

با اهل سنت مهراه باشند تا باطن امورشان را بشناسند و اینگونه اندوه و افرسدگی را 

شان بایستند و ُار را به زبان جایگزین تالش و فعالیت اهل سنت نموده و در مسري دعوت

رند. زبانی ُه در مورد آبروی دعوتگران گستاخی نموده و با تعصب امحقانه دروغگو بسپا

ُند. ُسانی ُه اگر آنان را ببینی، بیچارگانی هستند ُه باید موانعی را در مسري آهنا اجیاد می

-به حال و وضع آنان گریست و تاسف خورد. ُسانی ُه به یكدیگر محله ُرده و یورش می

اند آگاه است. خفت و خواری را در میان آهنا ببنی؛ ُم پنهان ُردهبرند. و خداوند به آنچه 

عقل و سبک مغزی در میان آهنا آشكار است. و براستی این وضعیت ُسی است ُه بدون 

ُند ُه اگر با استناد به دلیل و برهان با یكی از آهنا سخن بگویی، اصول و قاعده عمل می

را به ُار برده ون بینش و بصريت الزم آنجز تعصب و هیجان چیزی نخواهی دید ُه بد

است. و اینگونه ساده لوحانه در قالب مفاهیمی چون غريت و نرصت و یاری سنت و 

ُه خود اولنی ُسانی هستند ُه ُلنگ ختریب را به ُنند، درحالیوحدت امت عمل می

 .«ُننددست گرفته و وحدت و یكپارچگی امت را تكه تكه می

                                                           
 47-44 :ص ة،باهل السن ةأ اهل السنرسالة رفقـ - 1

2
 چاپ؛ 41، 40اهلل ص: ابوزید رمحه شیخ بكر ،یف الناس بنی الظن والیقنینصُتاب ت - 

 هجری1414اول، دارالعاصمة، سال: 



 523  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

 گوید:اهلل در پاسخ به سوال ذیل مین حفظهعالقه صالح فوزا -6

نظرتان در مورد تقابل موجود میان برخی از علام چه به صورت مكتوب یا در »سوال: 

تر نیست؟ و آیا چننی رفتاری ها چیست؟ آیا گفتگوی آهنا با یكدیگر شایستهقالب سخنرانی

 1ُند؟دار نمیهای اسالمی آنان را خدشهفعالیت

 پاسخ:

سوال مطرح شده بنی علامی معترب رخ نداده است؛ و بلكه چننی رفتاری در بنی  آنچه در

باشد. از خداوند متعال برای آهنا هدایت آموختگان و جوانان هیجان زده میبرخی از دانش

ُنیم ُه این عمل زشت و ناصواب را رها ُرده و توفیق را خواستاریم. و آهنا را دعوت می

اشكال شدند به اهل دچار براساس نیكی و تقوا باشد و چون در امری و برادری در میان آهنا 

 علم مراجعه ُنند تا اینكه راه درست و صواب برای آهنا تبینی گردد.

ُه فراگريی علم رشعی و دعوت به سوی خدا را ترک ُرده و  یسوال: آیا برای جوانان

اند، نصیحتی آورده بدون علم و بینش ُافی به ُندوُاو در اختالفات میان علام روی

 2دارید؟

 پاسخ: 

-توصیه می –و به ویژه جوانان و ُسانی ُه در پی ُسب علم هستند  –به متام برادرانم 

ها یا ُنم به ُسب و فراگريی علم صحیح روی آورند، چه در مساجد یا مدارس یا دانشكده

رها ُنند چراُه را ها؛ به دروس و مصالح خود روی آورند و ُندوُاو در این امور موسسه

                                                           
 3/57و الدعوة، شیخ صالح فوزان:  حمارضات فی العقیدة - 1

2
 3/332مهان:  - 
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خريی در بر ندارند؛ و مصلحت نیست ُه وارد این مساله شوند و وقت خود را در آن ضایع 

نموده و افكار خود را پریشان ُنند. چننی عملكردی یكی از موانعی است ُه انسان را از 

سخن گفتن در آبروی دیگران و اذیت و آزار میان مسلامنان را به  و داردعمل صالح باز می

 دنبال دارد.

بنابراین بر مسلامنان و به ویژه ُسانی ُه در پی ُسب و فراگريی علم و دانش هستند 

واجب است ُه چننی اموری را ترک ُنند و به اندازه توانایی خود به اصالح در این زمینه 

 بپردازند. 

نُوَن إرْخَوة  َفَأْصلرُحوا »فرماید: خداوند متعال می اَم امْلُْؤمر ُكْم إرنَّ ُقوا اهللََّ َلَعلَّ َبنْیَ َأَخَوْیُكْم َواتَّ

 (10)حجرات: « ُتْرمَحُونَ 

 اهلل از و ُنید قرار بر( آشتی و) صلح تانبرادران میان پس برادرند، مؤمنان یقیناً »

، او را نصیحت ُنید و بنی شتو هرُس اشتباهی دا.«شود رحم  شام به ُه باشد برتسید،

ُنید و از او بخواهید ُه به دیدگاه درست و صواب باز گردد چرا ُه خود اشتباهش را بیان 

 .«باشدمی ایمقتضای نصیحت چننی رفتار حكیامنه

« بدعت تكفري و تفسیق و تبدیع )متبدع خواندن( و ضوابط آن»و در سخرانی با عنوان 

ندرا و بر این اساس بر جوانان مسلامن و طالب علم واجب است ُه علم سودم»گوید: می

ع و مصادر آن و نزد ُسانی از اهل علم ُه معروف و شناخته شده هستند، فراگريند مناباز 

و پس از این بدانند ُه چگونه سخن بگویند. و چگونه هر امری را در جای خود به ُار 

زبان خود را حفظ ُرده و جز بر مبنای  ،برند. چرا ُه اهل سنت و مجاعت در گذشته و حال
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 1.«اندفی سخن نگفتهعلم و دانش ُا

 کسب و فراگیری علم سودمند مبحث ششم:

-یكی از مهمرتین اصول دعوت سلفی، توجه به ُسب علم رشعی و فراگريی آن می

باشد. دالیل رشعی زیادی باشد. چرا ُه این از واجبات رشعی و اصول و قواعد دعوت می

 در این مورد وارد شده است از مجله: 

 دالیل قرآنی:

نتُْم الَ َتْعَلُمونَ »فرماید: ند متعال میخداو -1 ُُ رر إرن  ُْ اگر »( 43)نحل: « َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ

این آیه اهل علم را مورد »گوید: اهلل میابن سعدی رمحه«. دانید از اهل علم بپرسیدنمی

دهد. و باالترین نوع علم و دانش، علم و دانش نسبت به ُتاب خداوند ستایش قرار می

 2.«است

ُه الَ إرلََه إرالَّ ُهَو َوامْلَاَلئرَكُة َوُأْوُلوْا اْلعرْلمر َقآئراَمً »فرماید: و خداوند متعال می -2 َد اهللُ َأنَّ َشهر

كریمُ  یُز احْلَ ْسطر الَ إرَلَه إرالَّ ُهَو اْلَعزر  معبودی ُه است داده گواهی اهلل» (18)آل عمران: « براْلقر

(. دهندمی گواهی مطلب این بر نیز) دانش، صاحبان و تگانفرش و نیست او جز( بحق)

 توانمند ُه نیست او جز( بحق) معبودی ُند،دادگری می( هستی جهان در اهلل) ُهدرحالی

.«است حكیم

یز  َغُفور  »فرماید: و می -3  اْلُعَلاَمء إرنَّ اهللََّ َعزر
َبادرهر ْن عر اَم خَیَْشى اهللََّ مر  جز» (28)فاطر: « إرنَّ

 آمرزنده پريوزمند اهلل تردیدبی ترسند،می او از دانایان اهلل، بندگان میان از ُه نیست این

                                                           
1
 3/391مهان:  - 

 4/206تیسري الكریم الرمحن:  - 2
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 «.است

ای نسبت به خداوند متعال عامل است ُه به بنده»گوید: می عنهاهللابن عباس رضی

های او را حفظ حالل و حرامش را حرام بداند و توصیهرا خداوند رشک نورزد، حاللش 

  1.«شودُند و در مورد عملش حماسبه مییقنی ُند ُه او تعالی را مالقات می ُند و

 دالیلی از سنت نبوی:

لِّ ُمْسلرم  »گوید: رسول خدا فرمودند: انس بن مالک می -1 ُُ یَضة  َعَل   2:«َطَلُب الْعرْلمر َفرر

  .«ُسب و فراگريی علم بر هر مسلامنی فرض است»

ینر »ا فرمودند: گوید: رسول خدمعاویه می -2 ْهُه فر الدِّ ا ُیَفقِّ  َخرْيً
در اهللَُّ برهر  3:«َمْن ُیرر

 .«گردانددین فقیه و فهیم میدر ی خري داشته باشد، او را هرُس خداوند در حق او اراده»

ْلاًم َسَلَك اهللَُّ بر »گوید: رسول خدا فرمودند: ابو داود می -3 یًقا َیطُْلُب فریهر عر هر َمْن َسَلَك َطرر

 َ ، َوإرنَّ اْلَعاملر ْلمر
ًضا لرطَالربر اْلعر رَحتََها رر ، َوإرنَّ املَْاَلئرَكَة َلَتَضُع َأْجن

نَّةر ْن ُطُرقر اجْلَ یًقا مر ُر َلُه َطرر َلَیْستَْغفر

ر عَ  ، َوإرنَّ َفْضَل اْلَعاملر
یَتاُن فر َجْوفر امْلَاءر ، َواحْلر ، َوَمْن فر اأْلَْرضر َمَواتر ، َمْن فر السَّ َل الَْعابردر

، َوإرنَّ اأْلَ 
، َوإرنَّ الُْعَلاَمَء َوَرَثُة اأْلَْنبرَیاءر بر

َفْضلر اْلَقَمرر َلیَْلَة اْلبَْدرر َعَل َسائررر اْلَكَواُر ُثوا َُ ْ ُیَورِّ ْنبرَیاَء مَل

ْلَم، َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ برَحظٍّ َوافرر   ُثوا الْعر ا َورَّ ْرمَهً
هرُس راهی را برای ُسب و » 4:«درینَاًرا، َواَل در

                                                           
 3/553ابن ُثري:  تفسري - 1

2
 را صحیح دانسته است.آن 3808آلبانی در صحیح اجلامع:  ؛1/44ابن ماجه:  - 

3
 1721مسلم: ؛ 69بخاری:  - 

و  10ی، ُتاب القرآن: ذ؛ ابوداود، ُتاب العلم؛ ترم407، 325، 2/252مسند امحد:  - 4

را آن 6173مع: ؛ و آلبانی در صحیح اجلا17ابن ماجه در مقدمه، ص:  ؛19العلم: ُتاب 
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سازد. و های هبشت را برای او مهوار میفراگريی علم طی ُند، خداوند متعال راهی از راه

گشایند چرا ُه از آنچه جویان میپژوهان و دانشهای خود را زیر پای دانشفرشتگان بال

ی عامل طلب مغفرت ها و زمنی است، براجویند، خشنودند؛ و نیز هر آنچه در آسامنآهنا می

ها در درون آب؛ و براستی ُه فضل و برتری عامل بر عابد حتی ماهی ُندو آمرزش می

ی انبیا باشد. و علام ورثهمهچون فضل و برتری ماه شب چهارده بر سایر ستارگان می

گذارند، فقط و آنچه به ارث می ؛گذارندهستند و انبیا دینار و درمهی از خود به ارث نمی

ای ارزشمند و فراوان از ارث پیامربان باشد. لذا هرُس علم و دانش فراگريد، هبرهمی علم

 .«فرا گرفته است و به سهمی بزرگ دست یافته است

 اقوال صحابه:

ُدوا»گوید: بن خطاب می عمر -1 ُهوا َقْبَل َأْن ُتَسوَّ مادامیكه ُوچک هستید علم » 1:«َتَفقَّ

 .«بزرگ شویدرا فرا گريید قبل از اینكه 

یاَم َبنْیَ َذلرَك »گوید: عبداهلل بن مسعود می -2
َعًة فر اًم، َواَل َتْغُد إرمَّ ًا، َأْو ُمتََعلِّ

فردا » 2:«اْغُد َعاملر

 «.رو دیگران و بی اراده میان این و آن مباشعامل یا حتصیلكرده باش و دنباله

هر اْلُقُلوَب »گوید: علی بن ابی طالب می -3 ، َوالنَّاُس إرنَّ َهذر َها َأْوَعاَها لرْلَخرْير یَة  َفَخرْيُ
َأْوعر

ْ َیْسَتضر   مَل
ق  لِّ َناعر ُُ َعاع  َأْتَباُع  ج  رر ، َومَهَ

، َوُمتََعلِّم  َعَل َسبریلر َنَجاة  ُّ   َربَّانر
: َفَعاملر یُئوا برنُورر َثاَلَثة 

                                                                                                                                                    

 صحیح دانسته است.

1
 ، دارمی، ابن عبدالرب و ...1/165بخاری:  - 

2
 1/29جامع بیان العلم و فضله؛ ابن عبدالرب:  - 
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ن  َوثریق   ُْ ْ َیْلَجُئوا إرََّل ُر ، َومَل ْلمر
شان آن هایهایی هستند ُه هبرتینچون ظرف هاقلب» 1:«اْلعر

اند: عامل ربانی، ُسی ُه در مسري است ُه با خري و خوبی پر شده باشد. و مردم سه دسته

علم و دانش فراگريد و مردمانی فرومایه و نادان ُه از هر نادانی ُه به نور علم مزین  نجاتر 

 .«انده نربدهُنند و به رُنی استوار و مطمئن پنانیست، پريوی می

  مراتب علم:

 علم و دانش شش مرتبه دارد:

 ،دلیل مطرح ُردن سواالت نامناسببه مطرح ُردن سوال مناسب: برخی از مردم  -1

ُنند یا اینكه از ای ُه گاه هرگز سوال نمیمانند؛ بگونهاز علم و دانش الزم حمروم می

ی برای دانستن و سوال ُردن ُه موارد مهمرتُنند درحالیاموری غري رضوری سوال می

ُند ُه ندانستن آن رضری را وجود دارد. مانند ُسی ُه از امری سوال می آننسبت به 

ُند و سوال را نیاز نیست، رها میُند و از طرفی اموری را ُه از آهنا بیمتوجه انسان نمی

ُسب و  ُند. و این حال و وضع بسیاری از ُسانی است ُه بهدر مورد آهنا مطرح نمی

 اند.فراگريی علم مشغول

عروة بن زبري جمادله با ابن عباس را »گوید: می« العلل»اهلل در ُتاب عبداهلل بن امحد رمحه

گرفت. و عبیداهلل بن عبداهلل بن دوست داشت. چنانكه با این روش علم خود را از او فرا می

 .«در علم و دانش شدو این روش موجب عزت وی  رسیدپیاز او م دقیقیعتبه سواالت 

 خوب شنیدن و سكوت ُردن:  -2

شوند، چنانكه سخن از علم حمروم می ،برخی از مردم به دلیل عدم سكوت مناسب

                                                           
1
 2/385؛ االعتصام، شاطبی: 1/29ن: مها - 
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را بیش از سكوت دوست دارد. و این و آن از عادات وی بودهگفتن و جدل و جر و بحث 

-فراوان باز می علمر باشد و آهنا را از فراگريی آفتی است ُه در وجود بیشرت طالب علم می

علمی را ُه از »گوید: اهلل میدارد هرچند فهم خوبی از مطالب داشته باشد. ابن جریج رمحه

 .«عطا فراگرفتم، جز با نرمی و مهربانی من نسبت به او حاصل نشد

چون با عاملی نشستی، بیش از اینكه سخن بگویی، برای »گویند: و برخی از سلف می

اَن لَُه َقْلب  َأْو َأْلَقى »فرماید: وند متعال میشنیدن حریص باش، خدا َُ َن 
َرى ملر ُْ إرنَّ فر َذلرَك َلذر

ید   ْمَع َوُهَو َشهر  با ُه آنان یا دالن صاحب برای( سخن) این در گامنبی» (37)ق: « السَّ

 «.است پندی دهند، فرا گوش( خاطر) حضور

-هنفته است و مراعات آهنا دروازه های علم در ورای آهنادر این الفاظ تامل ُن ُه گنج

گشاید؛ و ُسی ُه آهنا را نادیده گرفته و مراعات های علم و هدایت را به روی بنده می

 خوب فهمیدن -3 .1«شودی علم بر روی وی بسته مینكند، دروازه

 فظ ح -4 

 تعلیم -5

 عمل به علم و مراعات حدود آن. -6 
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 :مفید و غیر مفیدتقسیم علم به 

ْلم  »رسول خدا فرمودند: 
، َوعر َیة  : َصَدَقة  َجارر ْن َثاَلث  ْنَساُن اْنَقَطَع َعَمُلُه إرالَّ مر إرَذا َماَت اْلر

ح  َیْدُعو َلهُ 
، َوَوَلد  َصالر شود جز در سه ان بمريد، عمل وی قطع میسچون ان» 1:«ُینَْتَفُع برهر

مند س از وی دیگران( از آن هبرهی جاریه ُه پرداخت ُرده است، علمی ُه )پمورد، صدقه

 .«ُندشوند، فرزند صاحلی ُه برای او دعا می

ْلاًم » و رسول خدا فرمودند: ْدنر عر ْمنري َما َینَْفُعنري، َوزر ْمَتنري، َوَعلِّ  2:«اللَُّهمَّ اْنَفْعنري براَم َعلَّ

ز ُه برایم مندم گردان و به من چیزی را بیاموهبره یپروردگارا در آنچه به من آموخت»

  .«سودمند باشد و بر علم من بیافزا

ْن َنْفس  اَل َتْشَبُع، »و فرمودند:  ْن َقْلب  اَل خَیَْشُع، َومر ْلم  اَل َینَْفُع، َومر ْن عر اللُهمَّ إرنِّ َأُعوُذ برَك مر

ا ْن َدْعَوة  اَل ُیْستََجاُب ََلَ نباشد و از برم از علمی ُه سودمند پروردگارا به تو پناه می» 3:«َومر

 .«شودشود و از دعایی ُه اجابت نمیقلبی ُه خاشع نباشد و از نفسی ُه سري نمی

 مفیدعلم آن است ُه دلیلی بر آن اقامه شود و آنچه از آن »گوید: اهلل میابن تیمیه رمحه

  4.«آمده است نبا آ است ُه رسول اهلل 

 مفید در دو امر است: علم خري و سعادت و ُامل و صالح منحرص»گوید: و مهچننی می

                                                           
1
 و ... 3084؛ مسلم: 8489ند امحد: مس - 

2
را آن 3153در السلسلة الصحیحة: ؛ و آلبانی 3823 -247؛ ابن ماجه: 3523ی: ذترم - 

 .صحیح دانسته است

3
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-و عمل صالح؛ و خداوند حممد را با هبرتین آن مبحوث نمود و آن هدایت و دین حق می

 1.«باشد

وحق مهان است ُه نصوص ُتاب و سنت و  آن است ُه موافق با حق باشد مفیدعلم 

 ُند.امجاع سلف بر آن داللت می

برُعوْا َما ُأنزر »فرماید: خداوند متعال می ن ُدونرهر َأْولرَیاء َقلریالً اتَّ ُكْم َوالَ َتتَّبرُعوْا مر بِّ ن رَّ َل إرَلْیُكم مِّ

ُرونَ  َُّ ا َتَذ  از و ُنید پريوی شده، نازل شام بر پروردگارتان جانب از آنچه» (3)اعراف: « مَّ

 «.پذیریدمی پند اندک چه نكنید، پريوی او، جز دیگر( هایمعبود و) اولیاء

ُقوا »فرماید: میو در مورد رسولش  ْم َعنُْه َفانَتُهوا َواتَّ ُُ ُسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَا ُم الرَّ ُُ َوَما آَتا

یُد الْعرَقابر   آورده( اَلی احكام از) شام برای پیامرب ُه را چیزهایی» (7)حرش: « اهللََّ إرنَّ اهللََّ َشدر

 اهلل برتسید از. بكشید دست است، بازداشته آن از را شام ُه چیزهایی و از ُنید اجرا است

 «.دارد سختی عقوبت خداوند ُه

 از ثمرات علم:

را داشت بر ما واجب بود ُه آنای جز یقنی نمیاگر علم هیچ فایده ؛یقنی به آخرت

ُردیم. یقنی ُه مهمرتین عامل حیات قلب بوده و طامنینه فراگرفته و در ُسب آن تالش می

لوازم حیات را در بردارد. و بر این اساس است ُه  و آرامش و قوت و نشاط قلب و سایر

َرةر ُهْم ُیوقرنُونَ »فرماید: خداوند متعال اهل یقنی را در ُتابش ستایش نموده و می « َوبراآلخر

َذلرَك »فرماید: و در مورد خلیلش ابراهیم می«. دارند یقنی رستاخیز روز به و»( 4)بقره:  َُ َو

یَم َمَلُكوَت  ي إرْبَراهر َن املُْوقرنرنیَ ُنرر یَُكوَن مر
اَمَواتر َواألَْرضر َولر  اینچننی و» (75)انعام: « السَّ
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 «.باشد ُنندگان یقنی از تا دادیم نشان ابراهیم به را زمنی و هاآسامن ملكوت

اُنوا »فرماید: و از طرفی ُسانی را ُه یقنی ندارند، نكوهش نموده و می َُ َأنَّ النَّاَس 

  1«.آورندنمی یقنی ما آیات به مردم ُه» (82)نمل: « قرنُونَ برآَیاترنَا اَل ُیو

و یقنی به آخرت این است ُه انسان یقنی قطعی داشته باشد رسایی جز این دنیا برای او 

آماده شده است و معادی برای او خلق شده است. و رسای دنیا راهی به سوی معاد و منزلی 

باشد. و عالوه بر اینها بداند ُه رسای آخرت باقی از منازل سري ُنندگان به سوی معاد می

نعمت و عذاب رسای دنیا نسبت به  رود. وو مهیشگی است و نعمت یا عذاب آن از بنی نمی

آخرت چنان است ُه انسان انگشت خود را در دریا فرو برده و سپس بريون آورد ُه آنچه 

پس علم برای او  ؛باشدمیانگشت وی از آب دریا برگرفته، مثال دنیا نسبت به آخرت 

ُند. و باعث را فراهم میبرگزیدن آخرت و ترجیح آن و آمادگی ُامل برای دستیابی به آن

نظر و تامل و شود سعی و تالش خود را متوجه آخرت ُند. علم نیز تفكر و تذُر و دقتمی

در امری شود ُه معانی نزدیک به هم دارند؛ مهگی اعتبار و تدبر و استبصار نامیده می

شود چرا ُه به ُار بردن در اموری با یكدیگر تفاوت دارند. علم تفكر نامیده می واشرتاک 

شود چون یادآوری علمی است ُه مراعات آن باشد و تذُر نامیده میفكر در زمینه علم می

-میمتعال ُه پس از فراموشی و غیبت آن واجب است. و از این قبیل است ُالم خداوند 

ونَ »فرماید:  ُ
ْبرصر ُروْا َفإرَذا ُهم مُّ َُّ یَْطانر َتَذ َن الشَّ ف  مِّ

ُهْم َطائر َقوْا إرَذا َمسَّ یَن اتَّ
)اعراف: « إرنَّ الَّذر

 هاآن به شیطان از ایوسوسه( و خاطره) چون ُنند،می پرهیزگاری ُهُسانی مهانا»( 201
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 1«.گردندمی بینا ناگهان پس( ُنندمی یاد را اهلل و) افتندمی( اهلل) یاد به برسد،

 .باشدلم برتر از نوافل میعکسب و فراگیری  

ُه بر نزد مالک بن انس بودم ُه نامز ظهر یا عرص فرا رسید درحالی»گوید: ابن وهب می

هایم را مجع ُرده و برای خواندم و به ُسب علم نزد او مشغول بودم. پس ُتاباو قرآن می

ُنی؟ گفتم: برخاستم برای نامز؛ مالک به من گفت: چه می ُه )نفل( برخاستم خواندن نامز

پس گفت: عجیب است؟! چون نیتت صحیح باشد، امری ُه بدان پرداختی )ُسب علم( 

 .«برتر از عملی است ُه برای آن برخاستی

گوید: ُسب و فراگريی علم برتر از نامز شنیدم ُه شافعی می»گوید: اهلل میربیع رمحه

  .«باشدنافله می

چون نیت در آن صحیح باشد، عملی برتر از فراگريی علم »گوید: و سفیان ثوری می

  .«نیست

تر است: اینكه متام شب را در و مردی به معافی بن عمران گفت: ُدام یک نزد تو حمبوب

تر است از نزد من حمبوب یحدیث بنویس»نامز بگذرانیم یا اینكه حدیث بنویسیم؟ گفت: 

 .«آخر شب به نامز بایستیاینكه از اول تا 

 .«باشدتر از قیام یک شب مینوشتن یک حدیث نزد من حمبوب»گوید: و مهچننی می

تر است بگذرانم نزد من حمبوب یبخشی از شب را به مذاُره علم»گوید: ابن عباس می

 .«از اینكه متام شب را با انجام نوافل به صبح برسانم

گوید: به امحد حنبل گفتم: منظور ابن است ُه میآمده  1و در مسائل اسحاق بن منصور
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مند شوند. شان از آن هبرهعباس از علم چیست؟ گفت: علمی است ُه مردم در امر دین

 گفتم: علم وضو و نامز و روزه و حج و طالق و ... منظور است؟ گفت: بله؛

ر سخن ابن اهلل به من گفت: منظور از علم دگوید: و اسحاق بن راهویه رمحهاسحاق می

 در و ای بنشینماینكه حلظه گفت:ابوهریره می و گویدبن حنبل می عباس مهان است ُه امحد

تر است از اینكه شب را با عبادت به صبح نموده و بیندیشم برایم حمبوب تفقه مدین امر

 2.«برسانم

 تقسیم فراگیری علم به فرض عین و فرض کفایه: 

باشد مگر در مواردی ُه طلب علم رشعی فرض ُفایه می»گوید: اهلل میابن تیمیه رمحه

بر هرُس فرض عنی است علم اموری را ُه  كهچنان. فراگريی آهنا مشخص شده است

و عمل صالح  3.«فراگريدخداوند به او امر ُرده و نیز مواردی ُه او را از آهنا هنی ُرده، 

و حبش به مقتضای آن عمل نكند ی ُه صامباشد و در علمی مفیدی علم ثمره و نتیجه

 تاثريی در رفتار وی نداشته باشد، هیچ خريی نیست. 

ْم »گوید: این پیامرب خدا شعیب است ُه به قومش می ُُ یُد َأْن ُأَخالرَفُكْم إرََّل َما َأهْنَا َوَما ُأرر

                                                                                                                                                    
وزی معروف به ُوسج؛ ر: اسحاق بن منصور بن هبرام، ابویعقوب مراسحاق بن منصو - 1

 ؛ از راویان حدیث؛ در مرو متولد شد و به عراق و حجاز و شام سفر ُرد. دریفقیه حنبل

ت ؛ طبقا1/113ساُن شده و در آنجا فوت شد. طبقات احلنابله، ابن ابی یعلی:  نیشابور

 74احلنابله، اختصار النابلسی: 

 37السعادة، ابن قیم: دارمفتاح  - 2
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 هنی آن از را شام ُه چیزی یدرباره ُنم خمالفت شام با خواهمنمی من» (88َعنُْه: )هود: 

 «.ُنممی

  جویان و دعوتگران:هایی برای دانشنکته

 باز گرداندن فروع به اصول: -1

ُلی پایبند باشد ُه جزئیات را  یالزم است انسان به اصول»گوید: اهلل میابن تیمیه رمحه

 دهد.نه رخ میوبدان ارجاع دهد تا با علم و عدل سخن بگوید. و بداند ُه جزئیات چگ

ماند و اینگونه در دروغ و جهل و در ُلیات در جهل و ظلم باقی می گرنه در جزئیاتو

  1.«فسادی بزرگ و فراگري اجیاد خواهد شد

 مشغول نكردن مردم به امور تفصیلی و مسائل فقهی: -2

آهنا از ُندوُاو  عو امجاع ثابت هستند و نیز من نصدن عموم مردم با مجالتی ُه با ُرامر 

موجب اختالف و  ،در تفاصیل امور واجب است چراُه ُندوُاو آنان در تفاصیل امور

ترین اموری است ُه خداوند متعال و شود. و تفرقه و اختالف از بزرگتفرقه میان آهنا می

  2.«اندرسولش از آن هنی ُرده

 ی شاذ و نادر و اقوال ضعیف:ایح فتاوجمنع از تر -3

برای هیچكس جایز نیست ُه مانند این مساله ضعیف را از »گوید: اهلل مییه رمحهابن تیم

جویی از وی و نه در قالب پريوی از امامی از ائمه مسلامنان حكایت ُند، نه در قالب عیب

جویی از ائمه و پريوی از اقوال گريی و عیبای در واقع خردهاو در آن؛ چراُه چننی مساله
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چننی عملكردی وزیر تاتار در میان مذهب اهل سنت فتنه بر پا ُرد  باشد. باضعیف می

مذهب رافضه و ملحدان به چنانكه حتی آنان را به خروج از اهل سنت و مجاعت و درآمدن 

 1.«فراخواند

هرچند بخشی از علم  ؛شود حق نیست ُه انتشار آن مطلوب باشدهرچه دانسته می -4

 شود:ال داشته باشد. و این به دو دسته تقسیم میرشیعت باشد و علم احكام را به دنب

 باشد.الف( بخشی ُه نرش و پخش آن مطلوب است و آن اغلب علم رشیعت می

ب( بخشی ُه نرش و پخش آن مطلقا مطلوب نیست یا اینكه رش آن نسبت به حال یا 

دنبال باشد. چننی علمی هرچند حق است اما نرش آن فتنه به زمان یا شخصی مطلوب می

دانند سخن بگویید، آیا دوست دارید با مردم بر مبنای اموری ُه می»گوید: دارد. علی می

آیا »و از معاذ روایت است ُه به رسول خدا گفته شد:  2اهلل و رسولش را تكذیب ُنند؟

به آنان بشارت نده ُه به بشارت » 3:«ال تبرشهم فیتكلوا»مردم را بشارت ندهیم. فرمودند: 

 .«ایستندتو تكیه نموده و از عمل باز می

هایش فرستاد، به او گفت: و را با ُفشاهریره روایت است ُه چون رسول خدا وو از اب

یَت  َمنْ » نْ  َلقر ائرطر  َهَذا َوَراءر  مر نًا اهللَُّ  إرالَّ  إرلَهَ  اَل  َأنْ  َیْشَهُد  احْلَ ا ُمْستَْیقر َ هُ  بُهُ َقلْ  هبر ْ نَّةر  َفَبرشِّ هرُس » :«براجْلَ

جز اهلل  یدهد معبود بر حقگواهی میبا یقنی قلبی را در ورای این باغ مالقات نمودی ُه 

و در این مورد بود ُه عمر گفت: ای رسول خدا، چننی  .«هبه هبشت بشارت بد، نیست

                                                           
1
 8/276مهان:  - 

2
 اب العلم، باب من خص بالعلم قوتابخاری، ُت - 

3
 30مسند امحد، مسلم:  - 
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ود عمل را رها ُنند ترسم ُه مردم بدان تكیه نموده و اُتفا ُنند و این باعث شمی ؛مكن

پس بگذار مهچون گذشته ُار خود را در عبادات انجام دهند. پس رسول خدا فرمود: 

مْ »  1.«به آنان چیزی مگو «َفَخلِّهر

آیا امرياملومننی عمر را »ُند ُه گفت: و ابن عباس از عبدالرمحن بن عوف روایت می

اگر امرياملومننی بمريد، با فالنی گوید: النی میفای، مردی نزد وی آمده بود و گفت: دیده

ُنم. عمر گفت: امشب به خطبه خواهم ایستاد و گروهی را ُه قصد دارند )حق بیعت می

مردم را( غصب ُنند هشدار خواهم داد. من گفتم: این ُار را مكن؛ مهانا این موسم )حج( 

-بود و از آن میُند و آهنا در جملس تو غالب خواهند است ُه مردم بد و نادان را مجع می

ترسم ُه )سخنان تو را( چنانكه باید درست درک نكنند و به هرگونه ُه خود بخواهند 

س منتظر باش تا به مدینه ُه مهد هجرت و سنت است برسی و به اصحاب پتفسري دهند. 

-از مهاجرین و انصار بپیوندی تا آهنا سخنان تو را فراگريند و درست درک رسول اهلل 

س عمر گفت: به خدا سوگند در اولنی فرصتی ُه در مدینه بیابم، به این مساله شان ُنند. پ

  2.«خواهم پرداخت

های در آموزش افرادی ُه به تازگی ُسب و فراگريی علم آغاز نمودند، اولویت -5

شود مهان نباشد ُه برای میمطرح  زومبرای افراد نوآ و مطالبی ُهایت شود. عآموزشی ر

. بلكه با ترتیب اولیت آموزشی و گام به گام شودمطرح میبیشرت موزشی آسابقه  با افراد

ن ُدونر اهللر »فرماید: پیش رود. چنانكه ابن عباس در تفسري این ُالم اَلی می َبادًا ِلِّ مر وُنوْا عر ُُ

                                                           
1
 31 مسلم: - 

 7323بخاری:  - 2
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نتُْم َتْدرُ  ُُ ُموَن اْلكرَتاَب َوبراَم  نُتْم ُتَعلِّ ُُ یِّنَی براَم 
انر وُنوْا َربَّ ُُ ن 

مردم را با ترتیب اولویت  1«ُسونَ َوَلكر

 .«در علم پرورش دهید

 ؛ و آن دو نوع است:«سد ذرائع»ی توجه به قاعده -6

 ی آن ترجیح داشته باشد.فسدهمنوع اول: مصلحت انجام عمل بر 

ی انجام آن بر مصلحتش ترجیح دارد. و این خود به چهار بخش تقسیم نوع دوم: مفسده

 شود:می

ای ُه منجر به شود: مانند نوشیدن مست ُنندهنظر منجر به مفسده میوسیله مورد  -1

 شود.راش میی و فساد فر نشود. و زنا ُه منجر به اختالط ممفسده مستی می

-وسیله مورد نظر برای امری مباح وضع شده اما هدف دستیابی به مفسده قرار می -2

 ُند.حتلیل ازدواج میقصد گريد. مهچون ُسی ُه با دیگری به 

-وسیله مورد نظر برای امری مباح وضع شده و هدف رسیدن به مفسده قرار نمی -3

شود و مفسده آن بر مصلحتش ترجیح دارد. مهچون نامز گريد اما اغلب منجر به مفسده می

اوقات هنی شده؛ و دشنام دادن و اهانت به معبودان مرشُان در برابر آهنا و خودآرایی در 

 ر هنگام عده. زنی ُه شوهرش مرده د

 هایی در این زمینه:مثال

ن ُدونر اهللر َفَیُسبُّوْا اهللَ َعْدوًا »فرماید: الف( خداوند متعال می
یَن َیْدُعوَن مر َوالَ َتُسبُّوْا الَّذر

                                                           
1

 بلكه. باشید من بندگان خدا، جای به: بگوید مردم به او سپس» (79)آل عمران:  - 

 آموزش( آسامنی) ُتاب آنكه سبب به:( بگویند مردم به ُه است این پیامربان سزاوار)

 «.باشید اَلی و ربانی( مردمانی) خواندیدمی درس ُه رو آن از و دادیدمی
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ْلم    ندهید، دشنام پرستندمی اهلل جای به( مرشُان) ُه را ُسانی و»( 108)انعام: « برَغرْير عر

 «.دهند دشنام را اهلل جهالت و دشمنی روی از( نیز) هاآن مبادا

خداوند متعال دشنام دادن به خدایان و معبودان مرشُنی را حرام ُرده است با اینكه 

شان دادن برای اهلل عزوجل و اهانت ن و غريت یچننی رفتاری نسبت به آهنا عداوت و دشمن

ای ننی عملكردی وسیلهباشد. و این هنی از این جهت است ُه مبادا چبه معبودشان می

ُه مصلحت دشنام ندادن آهنا به دادن آهنا به خداوند متعال قرار گريد. درحالی مبرای دشنا

خداوند متعال به مصلحت دشنام و اهانت به معبودان آهنا ترجیح دارد. و این خود اشاره و 

 شود. بلكه ترصیح دارد به منع جایزی ُه سبب انجام امری ناجایز می

اْذَهبَا إرََّل فرْرَعْوَن إرنَُّه »گوید: وند متعال به ُلیم اهلل موسی و برادرش هارون میب( خدا

ُر َأْو خَیَْشى * َطَغى َُّ ُه َیَتَذ  بروید، فرعون سوی به»( 44-43)طه: « َفُقواَل َلُه َقْوالً لَّیِّناً لََّعلَّ

 از) یا گريد پند او ُه شاید بگویید، سخن او با نرمی به پس. است ُرده رسُشی او گامنبی

 «.برتسد( پروردگارش

ترین دشمنانش با ترین و ُافرترین و رسُشدهد با بزرگخداوند متعال دستور می

 ،ُه به حقیقت آهنا واقف استنرمی و لطافت رفتار شود تا اینكه شدت سخنان درحالی

پس موسی و گريد. نای در جهت نفرت و عدم صرب وی برای اقامه حجت قرار وسیله

هارون را از امری جایز هنی ُرد، چرا ُه پیامدی را به دنبال داشت ُه نزد خداوند متعال 

 ناخوشایند و ناپسند بود.

ت( خداوند متعال مومنان را ُه در مكه زیر شكنجه و اذیت و آزار بودند، از مقابله به 

ا اینكه مبادا مقابله به مثل با مثل با ُفار هنی ُرد و بلكه آهنا را به عفو و گذشت دستور داد ت

تر از صرب در چننی رشایطی باشد و احتامل ای بزرگای برای رخ دادن مفسدهوسیله ُافران
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شان بر مصلحت ظلم و ستم آهنا را افزایش دهد. و مصلحت حفظ جان و دین و قرزندانش

 مقابله با آهنا ترجیح داشت.

ن مصلحت هنفته بود هنی نمود تا اینكه ُشتن و رسول خدا از ُشتن منافقان با اینكه در آ

ُشد. حممد اصحاب و یارانش را می :دنآهنا موجب نفرت مردم از او نشود و با خود نگوی

-شود ُه وارد آن شده یا هنوز نشدهچرا ُه چننی سخنی موجب نفرت ُسانی از اسالم می

نیز مصلحت مهیشگی  و منافقانتر است از مفسده نكشتن اند. و مفسده نفرت مردم بزرگ

 ؛تر است از مصلحت قتلو وحدت بزرگ

و هنی رسول خدا از جنگ با پادشاهان و خروج بر والیان امور هرچند ظامل و ستمكار  

در برابر  مانعیاز این قبیل است. چنانكه این هنی  -خوانندالبته مادامیكه نامز می -د نباش

آهنا در بر خواهد داشت. چرا ُه باشد ُه جنگ با فسادی بزرگ و رشی فراگري می

 ،در آن غرق است ویپیامدهای جنگ با آهنا و خروج بر علیه ایشان چندین برابر منكری ُه 

 إرَذا»برد. رسول خدا فرمودند: ها به رس میخواهد بود. و امت تا امروز در میان این رشارت

، ُبویرعَ  لریَفَتنْیر نُْهاَم  اآْلَخرَ  َفاْقُتُلوا خلرَ چون با دو خلیفه بیعت صورت گرفت، دومنی آهنا را » 1:«مر

 باشد. و این از جهت جلوگريی از فتنه می«. بكشید

شود. و اما گاهی منجر به مفسده می ،ی مورد نظر برای امری مباح وضع شدهوسیله -4

اش ترجیح دارد. مانند نگاه ُردن به خواستگار و گفتن سخن حق مصلحت آن بر مفسده

مانند  ؛ادشاه ظامل؛ و انجام دادن اموری ُه سبب خاص دارند در اوقات هنیدر برابر پ

رُعت نامز  را فراموش ُرده و دوخواندن حتیة املسجد یا ُسی ُه از نامز خواب مانده یا آن

                                                           
  3444مسلم:  - 1
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 در وقتی ُه از نامز خواندن در آن هنی شده است. طواف

 مبحث هفتم: تصفیه و تربیت

 ُه وارد آن شده است. است ای ودن اسالم از هر شائبهمنظور از تصفیه: پاک و منزه نم

و این مهم با تصفیه سنت از احادیث ضعیف و موضوعی ُه در آن وارد شده و پس از 

آن تفسري قرآن در پرتو سنت صحیح و راه و روش سلف صالح در امور اعتقادی و مفاهیم 

 میرس خواهد بود. 

ی اسالمی صحیح بنای اسالم و بویژه عقیدهمنظور از تربیت: به وجود آوردن نسلی بر م

یِّنَی »فرماید: خداوند متعال می چنانكه باشدو برگرفته از ُتاب و سنت می
انر وُنوا َربَّ ُُ ْن 

َوَلكر

نُْتْم َتْدُرُسونَ  ُُ نُْتْم ُتَعلُِّموَن الْكرَتاَب َوبراَم  ُُ  این پیامربان سزاوار) بلكه»( 79)ال عمران: « براَم 

 ُه رو آن از و دادیدمی آموزش( آسامنی) ُتاب آنكه سبب به:( بگویند مردم به ُه است

 «.باشید اَلی و ربانی( مردمانی) خواندیدمی درس

ُند ُه خداوند را بر مبنای منهج و راه و روشی تربیت می مربانی ُسی است ُه مرد»

ای واال ه مرتبه و درجهها و گام به گام بمتعال ترسیم نموده است و آهنا را با ترتیب اولویت

  1«.رساندُه مورد نظر خداوند است، می

آهنا ُسانی هستند ُه با در نظر »اند: برخی از اهل علم این آیه را چننی تفسري ُرده

 2«.ُنندها مردم را تربیت میداشتن اولویت

                                                           
 ؛ عمر سلیامن اشقر30سالمیة، ص: معامل الشخصیة اال - 1

كه به مسائل مشكل بپردازند، به مبادی اینچنانكه بیش از ؛ 1/162خاری: صحیح ب - 2

علمی ُه در آن  –پردازند. یعنی تربیت مردم بر مبنای علم صحیح و خالص آسان علم می
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آنگاه ُه در حمیطی نزد  ؛روش تربیتی رسول خدا در آغاز دعوت با اصحاب چننی بود

را احاطه ُرده بود. پس با وحی اَلی تصفیه چننی ها آنآنان آمد ُه رسارس مفاسد و فتنه

قد »را تبدیل به حمیطی نمود ُه در پایان عمر در مورد آن فرمود: حمیطی را آغاز نمود و آن

را بر امری روشن و  شام» 1:«ترُتم علی البیضاء لیلها ُنهارها ال یزیغ عنها بعدی اال هالک

باشد. پس از من ُسی از آن آشكار ترک نمودم ُه شب آن چون روزش )روشن( می

 «. شودشود مگر اینكه هالک میمنحرف نمی

 تربیت:و پیچیدگی دشواری 

ر ور است. تربیت انسان مهچون اموترین امتربیت انسان یكی از دشوارترین و پیچیده

رشد  چنانكهباشد. انسان به آهستگی رشد جسامنی او میروند تربیتی  ... مادی نیست

تربیت افكار و عقاید و سامان ، طلبدجسمی وی بازه زمانی الزم و ُافی خود را می

ها به مسري طول سال دربخشیدن رفتار وی نیازمند زمان است ... ما نیاز داریم ُه امت را 

-زمانی چند برای تربیت یک نسل میراه خداوند باز گردانیم و این مهم نیازمند و حق 

 2باشد.

نَا »فرماید: خداوند متعال می  باشد.این مهم یكی از وظایف بزرگ پیامربان اَلی می َربَّ

                                                                                                                                                    

بل از وارد شدن به مسائل ُوچک قبا پرداختن به مسائل  –هیچ اهبام و نارسایی نباشد 

 .تربزرگ

1
 4369؛ و آلبانی در صحیح اجلامع: 1/96؛ حاُم: 43؛ ابن ماجه: 4/126مسند امحد:  - 

 را صحیح دانسته است.آن 436و السلسلة: 

 ، عبد الرمحن عبداخلالق39السالمیة، ص: ا مةاال ءالعقاب التی تعرتض بنا - 2
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ْم إرنَّ  یهر ُِّ ْكَمَة َوُیَز ُمُهُم الْكرتَاَب َواحْلر ْم آَیاترَك َوُیَعلِّ نُْهْم َیتُْلو َعَلْیهر ْم َرُسوالً مِّ یهر
 َك َأنَت َواْبَعْث فر

یُز احَلكریمُ   آیات تا برانگیز خودشان از پیامربی هاآن میان در! پروردگارا»( 129: ه)بقر« الَعزر

 تو ُه مهانا ُند، پاُیزه را آنان و بیاموزد حكمت و ُتاب را هاآن و بخواند آنان بر را تو

 «.حكیمی پريوزمند

نرنَی إرْذ »فرماید: و می ْم آَیاترهر َلَقْد َمنَّ اهللُ َعَل امْلُؤمر ْم َیتُْلو َعَلیْهر هر
ْن َأنُفسر ْم َرُسوالً مِّ یهر

َبَعَث فر

برنی    مُّ
ي َضالل  ن َقْبُل لَفر اُنوْا مر َُ ْكَمَة َوإرن  ُمُهُم الْكرَتاَب َواحْلر ْم َوُیَعلِّ یهر ُِّ  (164)آل عمران: « َوُیَز

 بر خودشان از ربیپیام آنان میان در ُههنگامی هناد، منّت مؤمنان بر اهلل ُه براستی»

)=  ُتاب آنان به و داردمی شان پاُیزه و خواندمی هاآن بر را( قرآن)=  او آیات ُه انگیخت

 «.بودند آشكاری گمراهی در آن از پیش چه اگر و آموزدمی( سنت)=  حكمت و( قرآن

قبل از  ُند و در آیه دوم تزُیه رای اول خداوند متعال علم را قبل از تزُیه ذُر میدر آیه

علم ذُر ُرده است. این اسلوب اشاره دارد ُه دعوت پیامربان از هیچیک از این دو )علم 

 نیاز نیست و بلكه به هردوی آهنا در ُنار هم نیاز دارد.و تزُیه( بی

 از علم: پیشاهمیت دعوت به تربیت 

نیز  تر گذشت دانستیم ُه تربیت بدون علم استواری نخواهد داشت ... واز آنچه پیش

رستگاری و سعادت با علم بدون تربیت نخواهد بود. و بر این اساس است ُه ام املومننی 

عایشه چون از اخالق رسول خدا سوال شد، متام این مفاهیم را به صورت خمترص در پاسخ 

  1.«اخالق پیامرب قرآن بود»به این سوال بیان نموده و فرمود: 

گرفتیم، رساغ آیات ن ده آیه از قرآن را فرا میچو اهریک از م»گوید: و ابن مسعود می

                                                           
 4811صحیح اجلامع: د، مسلم؛ نگا: مسند امح - 1
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 1.«ُردیمدانستیم و به آهنا عمل میرفتیم تا معنا و مفهوم این آیات را میدیگر نمی

یعنی اصحاب –ند دخوانُسانی ُه برای ما قرآن می»گوید: و ابوعبدالرمحن سلمی می

شنیدند و چون ده رسول خدا میبرای ما روایت ُردند ُه آهنا قرآن را از  -  رسول اهلل

رفتند. پس قرآن و عمل ُردند رساغ آیات دیگر نمیگرفتند تا به آهنا عمل نمیآیه را فرا می

 .«را با هم فرا گرفتیم

 شمولیت و وسعت مساله تربیت:

-بلكه التزام و پایبندی به این دین به ؛رویی نیستتربیت به معنای اخالق نیک و گشاده

چهار چوب آن و التزام و پایبندی قلبی، ظاهری و و اشد، پایبندی به قالب بطور ُامل می

باشد. و از فهم ُلمه توحید و عمل به آن باطنی، علمی و عملی، و دعوی و عبادی به آن می

شود. بدون اینكه میان آغاز شده و به دور ُردن اسباب اذیت و آزار از مسري راه منتهی می

 را ناپسند و سست و سبک بشامرد.شود و بخشی از آناجزای آن جدایی انداخته 

 غفلت از مساله تربیت:

 هاییعامل بسیاری از  ناگواری 2غفلت از تربیت بر مبنای منهج و راه و روش نبوی

گرفتار آمده است. براستی چه بسیارند جماهدانی ُه امروز عقیده  است ُه امت اسالم بدان 

ُه بدون علم عمل افرادی ُنند!! و چه بسیارند عمل نمیندارند؛ و چه بسیارند علامیی ُه 

 ُنند!! و چه بسیارند دعوتگران ُه تقوا یا عملی ندارند ُه به آهنا ُمک ُند!!می

                                                           
1
 81طربانی فی تفسريه:  - 

2
فقه واقع ُه حق بزرگی از حقوق آن داده  به سیاست و اتفاقات روزمره و و مشغول شدن - 

-ُه نمی، آنان را از تربیت غافل ُرده درحالیشده است و در جای خود به ُار نرفته است

 .دانند
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وف فزمانی ُه مسلامنان تربیت نیک را به دست فراموشی سپردند و از آن دور شدند ص

فت و با اخالق ناپسند و به هم پیوسته آنان از هم گسست و اختالفات آهنا افزایش یا

با هم روی آوردند و اهتامات بزرگی نسبت به هم روا داسشتند و  ینكوهیده به دشمن

ها شان النه ُرد. و در چننی رشایطی بود ُه قلبهایو ُینه و نفرت در قلب حقداینگونه 

 فاسد شده و مردم ضعیف شدند و جوامع نابود شد.

 ای در مسیر دعوت:شبهه

؟ چگونه به فكر تربیت ُنیمتربیت  معطوفخود  چه مدت وقتگویند: تا برخی می

 :باشد؟ اما پاسخ این شبهه از چند وجه می...اندُه آهنا نابود شدهباشیم درحالی

مسلامن به منهج ُتاب و سنت و راه و روش سلف امت و اعتقاد و باور آهنا پایبند و  -1

این مسري حرُت ُند بدون اینكه توجهی به باشد. و بر او واجب است ُه در زم میتمل

 نتیجه داشته باشد و از حد جتاوز ُند.

شود در اصل و اساس امر تاثريی داشته باشد. یا هرگاه نباید شبهاتی ُه مطرح می -2

ای برای ما مطرح گردد در در مورد امری به ما اعرتاض شود راه را رها ُنیم و هرگاه شبهه

 راه و روش تردید ُنیم.

این واقعیت دعوت و راه و روش متام پیامربان بوده است. و بر این اساس است ُه  -3

ُنند و هرگز شود از ُسی طلب یاری و ُمک نمیبینیم به خاطر ظلمی ُه به آهنا میمی

ای به ُسی نرخیتند و بلكه هرگز لطمه -قبل از متكنی–را در مسري دعوت  یی خونقطره

ای در واقع اشتباه خواندن و خطا دانستن عملكرد اشتند. چننی مقولهاند و روا ندوارد نكرده

باشد ُه دعوت را در دراز مدت و طی السالم میپیامربان است ُه در راس آهنا نوح علیه

-سازیم و آنان نابود میهای طوالنی ادامه داد بدون اینكه حتی یک بار بگوید: ما میسال



 546  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

. درخواست نكردالح و درگري شدن با دشمنان را س و هیچگاه از پروردگارش محل ؛ُنند

اگر ما دعوت خود را با قوت و قدرت و ثبات مستحكم  -4ای هست؟! پس آیا پندگرينده

پیش از ما چننی ُردند و  عملكرد رسول خدا چننی  ،چنانكه پیامربان –نموده و بنا ُنیم 

ُنند ... و این سنت خداوند  توانند چننی بنای مستحكمی را نابود و خرابآنان نمی -بود

ینَ »باشد. ش میخملوقاتدر مورد  یْدر اْلَكافررر َُ ُن  ُكْم َوَأنَّ اهللَ ُموهر
 بود اینچننی»( 18)انفال: « َذلر

چرا ُه «. است ُافران( هاینقشه و) مكر ُنندهسست اهلل مهانا( ُه بدانید) و( دیدید ُه)

 آورند.را به لرزه نمیها آنزلزله طوفان بر بنای قوی و مستحكم تاثريی ندارد و

ُه حقیقت آن است ُه ایم، درحالیُه چننی بنایی را رقم زده ُنیمتصور میاما ما فقط 

تر است. )و اینكه امروزه فریادی در میان ی عنكبوت سستبناهایی ُه بنا نمودیم از خانه

 باشد.(میصدها هزار مسلامن تاثريی در آهنا ندارد، خود بیانگر این مطلب 

باشد مادامیكه حق در زمنی خداوند متعال در این دنیا می یدشمنی با حق سنت ُون -5

است. و دشمن امری جدید و نو پیدا نیست ُه به تازگی بوجود آمده باشد تا اینكه از وقوع 

 های جدیدی برای مواجهه با آن اجیاد ُنیم.آن پیشگريی ُنیم یا روش

را حتت رشایط و بنایی مستحكم و استوار بسازد، آن چون انسان عاقل بخواهد -6

سازد تا اینكه برای متام مصالح سخت و حمكم و با در نظر گرفتن اصول و قواعد آن می

رشایط احتاملی انعطاف الزم را داشته باشد. چنانكه رسول خدا اصحابش را تربیت نمود. 

د بسیار نگران ُننده بود، اما در دادر مكه رشایط بسیار دشوار بود و اتفاقاتی ُه رخ می

ین ارسول خدا با تربیت صحیح به معاجله افراد های آن، و ب مهه سختیچننی رشایطی 

 تقدیم نمود.  یجامعه پرداخت و مردانی تاریخ ساز به جامعه برش

ُنند و بر ما الزم است ُه از راه سازیم و دیگران نابود میما می»در این معقوله ُه:  -7
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به این مسأله است ُه بنای الزم به مقدار ُافی  یضمن فاعرتا« و مواجهه وارد شویم. تقابل

ُامل و آماده نشده است. و هنوز طالب تربیت نشدند و رشد نكرده و به بلوغ الزم 

 اند.نرسیده

توان به رویارویی و مقابله روی آورد ُه بسیار و چون رشایط چننی باشد چگونه می

...  ه دعوت خواهد بود و پیامدهای ناگواری را به دنبال خواهد داشتتر از گزینخطرناک

و در چننی رشایطی انتقام آنان شدیدتر و با تعدی و جتاوز بیشرتی مهراه خواهد بود و 

 تر خواهد بود.و عواقب آن وخیمبوده بازتاب آن متوجه دعوت 

آهنا را دچار امور  احزاب،ها و عدم درک این مسأله از سوی بسیاری از مجاعت

 ای جایز و رواست؟ُرده است. آیا چننی رفتار و عملكرد ناپخته ویرانگری

شتاب و عجله و نه تانی این شبهه به رسیم ُه در این شبهه به این حقیقت می تاملبا  -8

 خواند.و درنگ و صرب فرا می

این مقوله و فساد  نتایج بدست آمده و اتفاقاتی ُه رخ داده و واقعیت بیانگر بطالن -9

 باشد.مضمون آن و شومی مقتضای آن می

 باشداین مقوله بیانگر تایید ی سلف صالح ُه دلیلی از ُتاب یا سنت یا سريه -10

ای است ُه هنوز به رشد و بلوغ علمی الزم وجود ندارد. بلكه برخاسته از افكار ناپخته

ه در مسري دعوت صرب و استقامت اند و بلكه برخاسته از احساسات ُسانی است ُنرسیده

عالوه بر اینكه با راه و روش پیامربان خمالفت است ... و مهنی به عنوان  ... الزم را ندارند

 دلیل برای بطالن آن ُافی است. 

 گوید:ُنند ُه میو برادران ما برای اثبات این مقوله به قول شاعر استناد می

 مداذا ُنت تبنیه و غريک ُّيمتی یبلغ البنیان یوما متامه          
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را خراب سازی و دیگری آنرا میرسد زمانی ُه تو آنُی ساخت ساختامن به پایان می»

 . «ُندمی

اهلل . شاعر اسالمی حممد اجلبالی حفظهاستو آنچه دلیل آن شعر باشد، پاسخ آن شعر 

 رساید: چننی می

 ه بصرب وحُتكرمُ بلی یبلغ البنیان حتام متامة          اذا ُنت تبنی

 فام دام َاّس البیت صلبا موطدا        تعالی البنا رغم املعاول هتدم

 وان ُان َاّس البیت هشا مدعام            بعاطفة االحداث خر یدمدم

 وام ُان َاّس البیت قوال مزینا          هتاون البنا رغم اَلتاف ُُيمحم

 احلامس الفج داء یداهم ولو زنت اسباب البالیا فلن جتد        ُمثل

 ومن ُانت التقوی اساس بنائه          فام رضه ُید ورجم وذمدم

 ُذا انبیاء اهلل ُانت حیاهتم        جهادا وصربا ال یكل ویسام

 ُتقیم البرنا رغم املكائد شاخما             ُنسور السام تبغی عاله وانُجُم 

؛ را بنا ُنیكام الزم آنحاگر با صرب و استرسد بله، حتام ساخت ساختامن به پایان می»

ته شود، با وجود خمادامی ُه اصل و اساس خانه حمكم و استوار و سفت و سخت سا

اما اگر اساس خانه سست ؛ رودشود و باال میرا دارد، ساخته میُلنگی ُه قصد ختریب آن

؛ ُنده و سقوط میو نااستوار باشد و با عاطفه و احساسات بنیان گردد، بزودی ختریب شد

اگر اساس بنا سخنانی مزین باشد، با وجود رس و صدای زیاد، خانه سست و نا استوار  و

بیامری  ،و اگر اسباب بال و مصیبت جریان یابد، مهچون عواطف و احساسات؛ خواهد بود

اما ُسی ُه اساس بنای وی تقوی باشد هیچ مكر و حیله ؛ را فرا گريد، نخواهی یافتُه آن

پیامربان خدا با جهاد و صرب مهراه  زندگیچنانكه ؛ رساندجم و ختریبی به آن رضر نمیو ر
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 صربی در آن راه نداشته است. بوده و خستگی و بی

رُس آسامن در پی ُبا وجود ُید و مكرها بنایی رس به فلک ُشیده بنا نمودند ُه و 

 . «رسیدن به باالی آن و ستارگان است

 خالصه این مفهوم:

باشد ُه ها میقبل از هر اقدامی، بخشی از فقه الویت یپرداختن به تربیت و پرورش ایامن

 داشتند. و رفتاری در مكه چننی عمل واجب است. چنانكه رسول اهلل 

اما برانگیختن و حتریک دیگران یا به هیجان آوردن آهنا قبل از تربیت و آمادگی الزم و 

به معنای ختریب آنچه بنا شده و از بنی بردن نريو و پیش از وحدث صف و مسري، درحقیقت 

  1!!«..باشد.توان و ضایع ُردن جوانان و حمقق نمودن اهداف دشمنان می

 تصفیه: هجوالنگا

كه از هرچه با منهج صحیح و چنانگريد. متام علوم و افكار اسالمی را در بر می ،تصقیه

تفكر اسالمی از اموری ُه در آن وارد ُنیم. مهچننی تصفیه درست خمالف باشد، دوری می

گريد. مواردی ُه در افكار مسلامنان معاِص از طریق مطالعه علوم غربی شده را در بر می

الزم برای  پتانسیل بویژه فلسفه و آموزش و پرورش و هنر نفوذ ُرده است. علومی ُه

 2.«دنباشبه تفكر و اندیشه اسالمی را دارا میزیادی تزریق سموم 

-چنانكه متام علوم را در بر می بسیار استهای فعالیت آن جوالنگاه تصفیه و زمینه اما

                                                           
، شیخ عدنان بن حممد عرعور 90 -75ا، ص: هنگا: صفات الطائفة املنصورة و مفامه - 1

 اهللحفظه

 ؛دین البانی؛ تالیف ابراهیم العلیعلامء و مفكرون معاِصون عالمه حمدث حممد ناِص ال - 2

 تر بود واهلل اعلم.دادند، مناسبري مییافكار اسالمی را با اجتهاد تغاگر و براستی 
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 ُنیم؛گريد ُه به عنوان مثال به موارد ذیل اشاره می

 تصفیه عقیده:  -1

تصفیه عقیده از طریق دو مصدر وحی )قرآن و سنت( میرس خواهد بود ُه از هرگونه 

 باشد.و از ورطه تاویل به دور میای پاک و منزه بوده خرافات و رشک و شبهه

اما زمانی ُه مسلامنان از منهج و راه و روش اهل حدیث در فهم ُتاب و سنت دور 

و به حتریف  فرو رفتندگل و الی آن  دردچار رشک شده و  ،شدند، بدون اینكه بفهمند

وندی صفات اَلی و تاویل آهنا و بیان معانی جز معانی حقیقی و لغوی ُه شایسته ذات خدا

 1است روی آوردند.

منكرات به  سنت از اینگونه بود ُه اندک اندک امور اعتقادی ُه نزد اهل حدیث و و

  2مسلامت بدُّيی تبدیل شد. نزد متاخرین از خلف به جزئی از آمد،حساب می

مقام رسول خدا؛چنانكه احادیثی چون موارد ذیل را  و از این قبیل است توسل به جاه و

 نسبت می دهند:به رسول خدا  

مقام من توسل جویید چرا ُه  به جاه و» 3:«اهلل عظیم توسلوا بجاهی فان جاهی عند»-1

 .«مقام من نزد خداوند بسیار بزرگ است جاه و

                                                           
السنة؛ به قلم علی حسن عبداحلمید نگا: عقیدتنا قبل اخلالف و بعده فی ضوء الكتاب و  - 1

 اهللُت استاد حممد ابراهیم شقرة حفظهاثری با مشار

 13 اهلل:یخ علی حسن حلبی حفظهش رتبیة،التصفیة و ال - 2

 السلسلة الضعیفة: رک: اصلی برای آن در سنت نبوی نیست. گوید:اهلل میآلبانی رمحه - 3

1/22:30 
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 گوید:می به این مسأله اشاره ُرده و «القاعدة اجللیلة»شیخ االسالم ابن تیمیه در

اوند متعال بسیار بزرگ است چنانكه نزد خد تردیدی نیست ُه جاه و مقام رسول اهلل »

انَ » ُند:خداوند متعال موسی را چننی توصیف می َُ نَد  َو یهاً  اهللَّر عر  و او»( 69)احزاب: «َوجر

آشكار است ُه پیامرب ما از  و واضح و«. بود منزلت و صاحب گرانقدر خدا پیشگاه در

مقام باالتری نسبت به  جایگاه والسالم برتر است و بدون تردید نزد خداوند در موسی علیه

 او قرار دارد.

را این دو مطلب  نباید مقام او چیز دیگری است. اما این مسأله چیزی و توسل به جاه و

مقام  یكدیگر آمیخت  چنانكه برخی چننی رفتاری با مفاهیم دارند. زیرا ُسی ُه به جاه و با

امید به در این صورت هد ُه درا انجام میجوید با این هدف آنرسول خدا توسل می

 باشد. و این امری است ُه شناخت آن توسط عقل ِمكن نیست.شرت میبیاجابت دعای وی 

. بنابراین باشدمیدرک آن ن باشد ُه جمالی برای عقل در فهمیدن وچرا ُه از امور غیبی می

صحیحی در  شود، وجود داشته باشد ُه البته نقلباید نقل صحیح ُه حجت با آن اقامه می

به دو دسته  اند،احادیثی ُه در مورد توسل به رسول خدا وارد شده و وجود ندارد. ورداین م

 اند،اما در احادیث صحیحی ُه در این مورد وارد شده ضعیف؛ صحیح و شوند:تقسیم می

وجود  مقام رسول خدا هستند، دلیلی برای ُسانی ُه مدعی جایز بودن توسل به جاه و

توسل آن ُور به رسول خدا ُه  ند توسل صحابه رسول خدا برای طلب باران ومان ندارد.

از آنجا ُه  نه به جاه و مقام یا ذات او؛ و بود و در حقیقت توسل به دعای رسول اهلل 

به رسول  لبه تبع آن توس به دعای رسول خدا پس از وفات ایشان غري ِمكن است، لتوس

دلیل آن روایت انس بن مالک است ُه  باشد. وناجایز می خدا پس از وفاتش غري ِمكن و

ی دعای عباس بن عبداملطلب از خداوند آمد، عمر بن خطاب به وسیلهچون قحطی می
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گفت: پروردگارا، ما در گذشته در پیشگاه تو به دعای می ُرد ومتعال طلب باران می

یامرب در میان ما نیست و فوت اُنون )ُه پ دادی،شدیم و به ما آب میپیامربمان متوسل می

جوییم، پس بر ما باران بباران. در پیشگاه تو به دعای عموی پیامربمان توسل می شده است(

 1.ی دعای عباس )عموی پیامرب( باران می باریدوسیلهبه  گوید:ی میورا

ه السالم دچار اشتباچون آدم علیه اند ُه:و این حدیث را به پیامرب خدا نسبت داده -2

ای  خواهم ُه مرا ببخشی. خداوند فرمود:گفت: پروردگارا، به حق حممد از تو می شد،

زمانی  ام؟ آدم گفت: پروردگارا،ُه او را نیافریدهشناسی درحالیآدم، چگونه حممد را می

خود در من دمیدی ، رسم را  ُه مرا با دست خود خلق نمودی واز روح )خلق شده نزد(

پس دانستم  های عرش نوشته شده: ال اله اال اهلل حممد رسول اهلل؛دیدم ُه بر پایه وبلند ُردم 

ُنی. ترین آفریدگانت را در ُنار اسم خود ذُر نمیُه از میان خملوقات جز اسم حمبوب

باشد. مرا به ترین خملوقات نزد من میپس خداوند فرمود: درست گفتی ای آدم؛ او حمبوب

 2.«ُردماگر حممد نبود تو را خلق نمی وبخشم س تو را میحق او دعا نمودی، پ

نَّ  َخَلْقُت  َوَما» و این روایت با این آیه قرآن در تضاد است ُه می فرماید:  نَس  اجْلر  إرالَّ  َواْْلر

 «.ُنند عبادت مرا اینكه برای مگر امنیافریده را انس و جن من و» (56 )ذاریات: «لرَیْعُبُدونر 

 

 

                                                           
1
  954 بخاری: - 

2
 آلبانی: السلسلة الصحیحة،نگا: ؛ 2/323ساُر:ع؛ ابن 2/615حاُم در مستدرک: - 

 .است این حدیث موضوع گوید:و آلبانی می؛ 25: 1/37
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 نبوی: تصیفه سنت -2

باشد. چنانكه هایی است ُه نیازمند تصفیه میترین عرصهوسیع سنت نبوی یكی از

اثرات بد انتشار احادیث ضعیف و موضوع در میان عوام الناس بر ُسی پوشیده نیست. 

اند. پرداخته این زمینهحتقیق و پژوهش و تالیف و مطالعه در  اثر به بررسی و علامی حدیث و

فراخ آنان به گسرتدگی آفاق می باشد. و از  های باز وواال و اندیشه و این بیانگر مهت

ها و علوم اینجاست ُه امت اسالمی حق دارد رس باال برده و به گذشتگان خود، آن نابغه

ُه تالش  زمانیدر افتخار ُند فراخ آنان  های نورانی واندیشه وسیع و سودمند آهنا و عقل و

 ای بود ُه منجر به هالُت ودیگران در جهت حتجر و هدایت امت به سوی مجود  ُشنده

 1.«شدنابودی می

 تصفیه تفسیر: -3

تفسري علم بزرگی است ُه شایسته است تنها ُسانی در آن گام هنند ُه نسبت به ُتاب 

و عالوه بر این  حقیقت زبان عربی را بدانند الزم داشته باشند و سنت شناخت ُافی و و

-چنانكه شیخ االسالم ابن تیمیه می 2آداب قرآن را بشناسند. منسوخ و احكام و ناسخ و

 ربردارندهد، ُنندهایی ُه بسیاری از مردم آهنا را تفسري قرآن تلقی میو اُثر ُتاب» گوید:

به دروغ به سلف صالح نسبت داده  ُه باشندمیاز سلف در باب تفسري  دروغینی روایات

نظر  اند ُه برخاسته از رای ورسولش نسبت داده بلكه اقوالی را به اهلل و و اند.شده

چننی اقوالی را به اهلل  ،ای ادبیای بر مبنای قیاس یا شبههاست بلكه به جمرد شبهه )نویسنده(

دروغ زیادی  ال ُذب وهای تفسري اقواند. روشن است ُه در ُتابرسولش نسبت داده و

                                                           
 اهللشیخ ربیع بن هادی حفظه ؛18ص: مكانة اهل احلدیث، - 1

 اهللشیخ علی حلبی حفظه ،27التصفیه و الرتبیة، ص: - 2
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از ابن عباس نقل شده است ... بنابراین باید به تصحیح نقل پرداخت تا اینكه حجت اقامه 

 1.«گردد

تفاسري ذُر شده اشاره  توان به اقوالی ُه در تفسري این آیه در برخی ازبه عنوان مثال می

نُْهم» فرماید:آنجا ُه خداوند متعال می ؛ُرد نْ  َومر ن آَتاَنا َلئرنْ  اهللَ َعاَهَد  مَّ َقنَّ  َفْضلرهر  مر دَّ  َلنَصَّ

نَ  َوَلنَُكوَننَّ  نیَ  مر احلرر  اگر: ُه بستند پیامن( و عهد) اهلل با هاآن از بعضی» (75 :ه)توب «الصَّ

 نیكوُاران از و داد خواهیم( زُات و) صدقه قطعاً  دهد، ما به( نصیبی) خود فضل از( اهلل)

 «.بود خواهیم

ثعلبه بن حاطب  ذیل این آیه حدیث صحابی بزرگوار رسول خدا، مفرسانبرخی از 

ثعلبه بن حاطب انصاری نزد رسول خدا آمده  :اند ُه در آن آمده استانصاری را ذُر ُرده

پس رسول خدا  از خداوند بخواه ُه مالی را به من روزی گرداند. ای رسول خدا، و گفت:

را ادا ُنی هبرت از اموال زیادی است ُه ُی ُه شكر آناندمال  وای بر تو ای ثعلبة؛» فرمود:

شوی ُه چون پیامرب خدا باشی؟ سوگند به را نداشته باشی؛ آیا راضی نمیتوانایی شكر آن

چننی  نقره مهراه من باشند، های طال واگر بخواهم ُوه ُسی ُه جانم در دست اوست،

ه حق فرستاده است، اگر از خداوند پس ثعلبه گفت: سوگند به ُسی ُه تو را ب خواهد بود.

پس رسول  حتام حق هر صاحب حقی را به او خواهم داد. بخواهی ُه مالی را به من بدهد،

پروردگارا به ثعلبه مالی را روزی ُن. پس گوسفندی را بر گرفت و چنان  خدا فرمودند:

ای از در درهگوسفندان وی افزایش یافت ُه مدینه بر وی تنگ آمد. پس از آن خارج شده و 

اما  .شدحارض میدر مجاعت  عرص را نامز ظهر و فقط های مدینه سكونت ُرد ودره

                                                           
 نقل شده است. ی ُهویژه ارسائیلیاتبه ؛ 6/389 جمموع الفتاوی: - 1
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جز  گوسفندان وی چنان افزایش یافت ُه به طور ُلی از رشُت در نامز مجاعت باز ماند و

 ُرد.در نامز مجعه رشُت نمی

پس رسول  .مهچنان گوسفندان وی رو به افزایش بود ُه نامز مجعه را هم ترک ُرد و

چندی است مشغول  گفتند: ُند؟ثعلبه چه می خدا از ثعلبه سؤال ُرده و فرمود:

پس رسول خدا  ها رفت و...ای از درهگوسفندان شده و چون مدینه بر وی تنگ آمد به دره

نزد ثعلبه و مردی از بنی سلیم  دو نفر را برای گرفتن زُات نزد ثعلبه فرستاد و به آهنا گفت:

 زُات اموالش را از او خواستند و نزد ثعلبه رفته و آنان زُات اموال آهنا را بگريید.رفته و 

 است. جزیهزُات خواهر  است!!جزیه پس ثعلبه گفت: این  پیام رسول خدا را به او گفتند

چون  دو نزد رسول خدا رفتند.بروید تا ُمی فكر ُنم. پس آن دانم این چیست؟!نمی

پس خداوند  وای بر تو ای ثعلبه؛ بل از اینكه چیزی بگویند فرمود:رسول خدا آنان را دید ق

نُْهم» متعال این آیه را نازل ُرد: نْ  َومر ن آَتاَنا َلئرنْ  اهللَ َعاَهَد  مَّ َقنَّ  َفْضلرهر  مر دَّ نَ  َوَلنَُكوَننَّ  َلنَصَّ  مر

نَی * َفَلامَّ 
احلرر ن آَتاُهم الصَّ ُلواْ  َفْضلرهر  مِّ ُهم َوَتَولَّواْ  برهر  َبخر ُضوَن * وَّ ْعرر رمْ  فر  نرَفاقاً  َفَأْعَقَبُهمْ  مُّ  ُقُلوهبر

اُنواْ  َوبراَم  َوَعُدوهُ  َما اهللَ  َأْخَلُفواْ  براَم  َیْلَقْوَنهُ  َیْومر  إرََّل  ُبونَ  َُ  1«َیْكذر

                                                           
1

 خود فضل از( اهلل) اگر: ُه بستند پیامن( و عهد) اهلل با هاآن از بعضی» (77-75 :ه)توب - 

 پس. بود خواهیم نیكوُاران از و داد خواهیم( زُات و) صدقه قطعاً  دهد، ما به( نصیبی)

 روی ُناناعراض و ورزیدند بخل آن به بخشید،( نصیبی) هاآن به خود فضل از( اهلل) چون

 مالقات را( اهلل)=  او ُه روزی تا را نفاق( عمل این) پس(. ُردند پیچی رس و) گرداندند

 خالف بودند، ُرده وعده اهلل با ُه آنچه( سبب) به ساخت، قرار بر  شانهایدل در ُنند،

 .گفتندمی دروغ آنكه( سبب) به و( ُردند عهدشكنی و) نمودند
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اما  پس ثعلبه نزد رسول خدا آمده و از رسول خدا خواست ُه زُات او را قبول ُند.

رسول خدا  و ... مرا از پذیرفتن زُات اموال تو منع ُرده است خداوند رسول خدا فرمود:

  1«در حالی فوت شد ُه چیزی به عنوان زُات از ثعلبه  نپذیرفت...

در این روایت آمده است ُه ثعلبه در خالفت ابوبكر برای پرداخت زُات اموالش نزد  و

زمان خالفت خود از وی  عثامن در نیز عمر و نیز زُات وی را نپذیرفت. و وابوبكر آمد و ا

 نپذیرفتند.

پاسخ به مفرسانی است ُه با حق خمالفت  های تفسري،یكی از مصادیق تصفیه ُتاب

 2اند.اند چنانكه بسیاری از دعوتگران اهل حدیث چننی ُردهُرده

یكی از ُسانی ُه به این مسأله پرداخته است برادر گرامی شیخ حممد بن عبد الرمحن 

در مورد  «املفرسون بنی التاویل و االثبات الیات الصفات»ُه در ُتاب باشد مغراوی می

ُند ُه بیش از دو سوم این مفرسان در بحث آیات گوید. و اشاره میتفسري سخن می 30

سید  ابو السعود، رازی، بیضاوی، نسفی، ثعالبی،» اند. از مجله:صفات با حق خمالفت ُرده

 ...مراغی و  صابونی، فرید وجدی، قطب،

بنابراین چون این تفاسري با منهج سلف صالح خمالف باشند، در این صورت مهچننی 

دوری و  واجب است ُه از سایر اشتباهات نیز تصفیه شوند تا اینكه خواننده از اشتباهات

ُوچک نیست و  زمینه تردیدی نیست ُه اشتباه در این و ؛آنچه را درست است دریافت ُند

                                                           
-گوید: اسناد این روایت ضعیف جدا میمی 4/77/133 در ختریج ُشاف:حافظ  - 1

 4/111/1607باشد. رک: السلسلة الضعیفة، آلبانی: 

2
 اهللرمحهام شیخ عبد العزیز بن باز و... مهچون عالمه شیخ آلبانی، - 
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عالوه بر و این  1.«آن گذشت، چرا ُه اشتباه در صفات اهلل است توان به آسانی ازنمی

وجود تقریرات متعدد آن  احكام رشیعت وباب در  های تفسرياست ُه در ُتاباشتباهاتی 

 2.دارد

 تصفیه فقه: -4

علامی مسلامن می باشد ُه بیانگر وسعت دید  مرياثفقه یكی از ذخایر بزرگ 

 .استوشمولیت دیدگاه آنان 

به  ،به برخی از احادیثی ُه یا از روی تعصب مذهبی و یا تعصب نسبت به بدعتیاُنون 

 ُنیم:شود اشاره میهنا استدالل میآ

ْنَیا َفاَرَق  َحتَّى اْلَغَداةر  َصاَلةر  فر  َیْقنُُت  َوَسلَّمَ  َعَلْیهر  اهللُ َصلَّ  اهللر َرُسوُل  َزاَل  َما» -1  3:«الدُّ

 .«خواند تا اینكه دنیا را ترک گفتقنوت میرسول خدا در نامز صبح مهواره »

ولیلة  اول لیلة من رجب، ولیلة النصف من شعبان، َخس لیال ال ترد فیهن الدعوة:» -2

                                                           
1
 ، مغراوی1/8 :املفرسون بنی التاویل و االثبات - 

 اهللی حلبی حفظهشیخ عل ،30ص: التصفیه والرتبیة، - 2

 ؛2/312 ابن ابی شیبة: ؛4964: 3/110 املصنف، عبد الرزاق: ؛3/62 مسند امحد: - 3

بیهقی از او  و «االربعنی»حاُم در ؛178ص: دارقطنی، ؛1/143 طحاوی: رشح املعانی،

ابن  الواهیة، ؛639: 3/123: بغوی رشح السنة، ؛2/201روایت ُرده است:

صالة » منظور از این حدیث منكر است. و گوید:آلبانی میشیخ  ؛445-1/444اجلوزی:

 باشد.نامز صبح می «الغداة
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اولنی  شود:پنج شب است ُه دعا در آهنا اجابت می» 1:«اجلمعة ولیلة الفطر ولیلة النحر

 .«د قربانشب عید فطر و شب عی شب مجعه و شب نیمه شعبان، ماه رجب، شبر 

فرزندی ُه از زنا » 2:«ال یدخل ولد الزنا اجلنة وال شیء من نسله اال سبعة آباء» -3

  .«شودوارد هبشت نمیتا هفت نسل وی هیچكس شود و متولد شده باشد وارد هبشت نمی

تضاد است آنجا ُه خداوند در عالوه بر اینكه این حدیث باطل است با آیات قرآن نیز 

رُ  َأالَّ  » د:فرمایمتعال می َرة   َتزر ْزرَ  َوازر  بر را دیگری بارگناه هیچكس» (38)نجم: «ُأْخَرى ور

رُ  َوالَ »«. ُشدنمی دوش َرة   َتزر ْزرَ  َوازر  زمر:؛ 18 فاطر:؛ 15 ارساء:؛ 164 )انعام: «ُأْخَرى ور

 «.گريدنمی دوش به را دیگری بارگناه ُاریگناه هیچ و» (7

 هرُس قبل از ادای حج ازدواج ُند،»«: قبل ان ُيج فقد بدا باملعصیةمن تزوج »-5

 3.«دچار معصیت و نافرمانی شده است

 4:«الرجل بالتیمم اال صالة واحدة ثم یتیمم للصالة االخری یمن السنة ان ال یصل»-6

                                                           
1

این حدیث موضوع  گوید:آلبانی می ؛276-10/275 ابن عساُر: دمشق، تاریخ - 

 1452: 3/649 السلسلة الضعیفة: است. نگا:

لسلسلة رک: ا گوید: این حدیث باطل است.؛ شیخ آلبانی می145 طربانی: االوسط، - 2

 449/1287، 448 -3/447 الضعیفة:

3
گوید: این حدیث موضوع ؛ از امحد بن مجهور قرقسانی؛ آلبانی می2/20ابن عدی:  - 

 222: 1/256است. رک: السلسلة الضعیفة: 

4
-1/331 ؛ بیهقی: 68 ؛ دار قطنی، ص:؛ از طریق حسن ابن عامرة3/107ی: طربان - 

-1/423سلة الضعیفة: السل موضوع است. رک:این حدیث  گوید:؛ آلبانی می332
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 .«سپس برای نامز دیگر تیمم ُند سنت این است ُه انسان با تیمم جز یک نامز را نخواند»

غفر له بعدد ُل آیة او « یس»من زار قرب والدیه ُل مجعة فقرا عندمها او عنده » -7

:«حرف
1
ی یس سوره شاننزد قرب مادرش را زیارت ُند و هرُس در هر مجعه قرب پدر و»

 .«گريدبه تعداد هر آیه یا حرف مورد آمرزش و مغفرت قرار می را بخواند،

 تاریخ: تصفیه سیرت و -5

از  2.دهدتشكیل میشود، علوم انسانی نامیده می اُنونتاریخ بخشی از آنچه  سريت و

 باشد تا اینكه دروغ ووجود داشته قواعد ثابتی برای آن  اصول راسخ و  رو واجب  استاین

. متاسفانه این مهم چنانكه باید وجود ندارد و نیامیزدافرتا در آن راه نیابد و امور منكر با آن 

 ت. اُنون به برخی از وقایعی ُه نزد مردم مشهور است اما صحت ندارند،بلكه مفقود اس

 ُنیم: اشاره می

 داستان غار ثور: -1

شبی ُه رسول خدا در غار ثور بود خداوند متعال به درختی دستور داد رسول خدا را »

ر با تنیدن تارهای خود در ورودی غا تاعنكبوتی را فرستاد  و هایش بپوشاندبرگ با شاخ و

میان عنكبوت و  خداوند دو ُبوتر وحشی را امر ُرد بال زنان آمده و را بپوشاند وآن

                                                                                                                                                    

424 :422 

1
؛ السنن، عبدالغنی 345-2/344؛ ابونعیم، اخبار اصبهان: 1/286ابن عدی:  - 

گوید: این حدیث موضوع است. رک: السلسلة الضعیفة: ؛ آلبانی می2/91املقدسی: 

1/66 :5 

 مجال عبداَلادی ،1ص: ؛اخطاء جیب ان تصحح من التاریخ - 2
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درخت قرار گريند. پس جوانان قریش از هر قبیله یک نفر برای تعقیب رسول خدا آماده 

ی آهنا تا . چنانكه فاصلهندعصا و چامغی در دست داشت ُه هریک چوب دستی و شدند

 دویست ذراع بود.ی رسول خدا به اندازه

پس از آن جای پای رسول  و ؛به این سنگ نگاه ُنید )رساقه بن مالک( گفت: راهنام

گفتند: تو از شب گذشته تعقیب او را به صورت جدی قریش خدا را گم ُردند. جوانان 

 به غار نگاهی بیندازید. پس برای دیدن غار و تا اینكه صبح شد. رساقه گفت: رها ُردی

ی پنجاه ذراع مانده به  غار اده شده و به غار نزدیک شدند. تا اینكه در فاصلهبازرسی آن آم

بازگشت.  قرار گرفتند. اولنی ُسی ُه برای بررسی غار به آن نزدیک شد، ُبوترها را دید و

دو ُبوتر وحشی را در  نگاه نكنی؟ گفت: باعث شد داخل غار را چه دوستانش گفتند:

ُسی در غار نیست. رسول خدا این گفتگو را شنید و ورودی غار دیدم. پس دانستم 

ی آن دو ُبوتر خطر را از آهنا دور ُرد. پس رسول خدا دانست ُه خداوند متعال به وسیله

   1.«خداوند متعال آنان را در حرم پناه داد برای آهنا دو اسم انتخاب نمود و

 شنیدن موسیقی توسط رسول خدا قبل از بعثت: -2

تنها دو بار تصمیم » اند ُه مضمون آن چننی است:رسول خدا نسبت دادهروایتی را به 

 امتحان ُنم. و هر بار خداوند متعال میان من و دهند،اهل جاهلیت انجام می اگرفتم آنچه ر

هیچگاه برای امری بد تصمیم نگرفتم تا اینكه خداوند  مرتبهشد. و پس از آن دو میمانع آن 

                                                           
: 2/299 مسند بزار: ؛17/13: املخلص فی الفوائد املنتقاة ؛229-1/228 :ابن سعد - 1

آلبانی  ؛346 عقیلی: ؛1082: 20/443 طربانی: معجم الكبري، ُشف االستار؛ ؛1741

 1128: 3/259ا: السلسلة الضعیفة: منكر است. نگ روایتین ا گوید:می
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مرا گرامی داشت. شبی به غالمی ُه در باالی مكه مهراه من متعال با عطای رسالت خود 

 گفت: چننی ُن. ویمشغول چوپانی بود گفتم: مراقب گوسفندانم باش تا به مكه بروم. 

پس به سوی مكه روانه شدم تا اینكه به اولنی خانه در مكه رسیدم و صدای موسیقی شنیدم. 

هایم گوش دادم ُه خداوندگوش شستم ونپس  گفتم: این چیست؟ گفتند: عروسی است.

...  به خواب فرو رفتم ُه گرمای خورشید مرا بیدار ُردچنان را از شنیدن آن بازداشت و 

مهچون شب اول؛ اما پس از  شبی دیگر چننی درخواستی از آن غالم ُردم و وارد مكه شدم.

  1.«آن هیچگاه تصمیم به انجام عملی بد نكردم

 عام احلزن  -3

عام  بهسال وفات ام املومننی خدجیه و عمویش ابوطالب از ول خدا مشهور است رس

هایی بود ُه در این سال رنج گذاری به خاطر شدت درد واست و چننی نامیاد ُرده احلزن 

 2در راه دعوت بوجود آمد.

                                                           
 صحیح علی رشط مسلم؛ گوید:ت میحاُم از علی بن ابی طالب؛ و در مورد این روای - 1

این حدیث ضعیف  گوید:بن یارس روایت ُرده است. و آلبانی می را از عامرطربانی آن

 14-13ص:، لسرية فی الرد علی جهاالت البوطیدفاع عن احلدیث النبوی وا است.

2
است ُه تنها مصدری ُه این  آننادرست بودن این مساله  از مجله دالیل گوید:آلبانی می - 

 گوید:و فقط میباشد. می «املواهب اللدنیة»قسطالنی در ُتاب  مطلب را بیان ُرده است،

رقانی در زچنانكه  باشداعد مهان ابن عبیدة بجلی میرا ذُر ُرده است. و صصاعد آن

وی  :یگاه صاعد از نظر روایی چننی استگوید. اما جاچننی می1/244 :رشح خود بر آن

كس او را ثقه ندانسته است. بلكه حافظ بن حجر اشاره باشد و هیچجمهول و ناشناخته می
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 تالش رسول خدا برای خودُشی: -4

ه فردای آن روز رسول خدا چنان اندوهگنی شد ُ ،با توجه به آنچه به ما رسیده »...

-ی ُوه صعود میی ُوه خود را پرت ُند؛ اما هرگاه به قلهچندین بار تصمیم گرفت از قله

براستی  گفت: ای حممد،جربئیل خود را به او نشان داده و می ُرد تا خود را از آن پرت ُند،

 گشت.اماباز می تو رسول بر حق خداوند هستی؛ و این باعث آرامش رسول خدا می شد و

و چون به  ُردفردای آن روز دوباره چننی می، شدچون مدت زمان نزول وحی طوالنی می

  1«.گفتجربئیل خود را به او نشان داده و مهان ُلامت را به او می رسید،ی ُوه میقله

 

                                                                                                                                                    

وضعیت وی در این حدیث  و. است «لنی احلدیث» ُند ُه چون متابعی برای او نباشد،می

خود بیانگر آن است  .«را ذُر ُرده استصاعد آن» گوید:اینكه قسطالنی می چننی است.

صورت معلق و بدون ذُر اسناد بیان ُرده است ُه دراینصورت درجه ُه این مطلب را به 

اگر صاعد  لذا این خرب ضعیف است و صحیح نیست حتی روایت معضل خواهد بود.

 بعید است. اما باز هم از صحیح بودن بسیار دور و وحفظ باشد. توثیقفردی معروف به 

و حدیث را روایت  ُرده است ...را برای من روایت عروه از عایشه آن گوید:زهری می - 1

با این زیاده  افزاید.را میو زهری آن «الوحی وفرت»ُه  رسدُند تا اینكه به این بخش میمی

بیهقی در  ،69-68 ص: «الدالئل»ابونعیم در  ،233-6/232 را امحد در مسند:آن

 الفتح: ،حممد روایت ُرده است. حافظ از طریق عبدالرزاق از 395-1/393: «الدالئل»

ص:  ،لرد علی جهاالت البوطیالدفاع عن احلدیث النبوی و السرية فی ا ؛ رک:12/302

 این حدیث ضعیف است. گوید:شیخ آلبانی در مورد این روایت می ؛40-41
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 تصفیه اخالق و رفتار و تزکیه: -6

اخالق و رفتار و یكی از مهمرتین اهدافی ُه رسول خدا برای آن مبعوث شدند تصفیه 

-متعال می باشد. خداوندی آهنا میثمره ها وو بلكه هدف هنایی متام رسالت باشد.تزُیه می

ي ُهوَ » فرماید: یِّنیَ  فر  َبَعَث  الَّذر نُْهمْ  َرُسوالً  اأْلُمِّ مْ  َیْتُلو مِّ مْ  آَیاترهر  َعَلیْهر یهر ُِّ  اْلكرتَاَب  َوُیَعلُِّمُهمُ  َوُیَز

ْكَمةَ  اُنوا َوإرن َواحْلر ن َُ ي َقبُْل  مر برنی   َضاَلل   َلفر  درس میان در ُه است ُسی او» (2 )مجعة: «مُّ

 پاک را هاآن و خواندمی هاآن بر را آیاتش ُه برانگیخت خودشان از رسولی ناخواندگان

 در این از پیش چه اگر آموزدمی( سنت) حكمت و( قرآن) ُتاب آنان به و ُندمی( تزُیه و)

 1«.بودند آشكار گمراهی

بال در البه الی  راه و روش اصالح نفس با اسم تصوف یاد شد ُه مصیبت وبعدها از 

 های زیر توجه ُن.اُنون به مثال مرزی داشته  باشد. بدون اینكه حد و خود هنفته بود.

از اوایل ریاضت نفس خود برای ما سخن بگو؟پس شد: گفته  2به ابو یزید بسطامی -1

را به سوی خدا فرا خواندم ُه چننی خواسته ای بر من گران و   نفس خود گفت: بله،

لذت خواب را  را نپذیرفتم. پس تصمیم گرفتم یک سال آب نخورم ودشوار آمد و آن

 3نچشم ُه این برایم میرس گردید.

وحكایت شده: یكی از حارضان عالی قدر جملس ابو یزید ُه از بزرگان اهل بسطام  -2

                                                           
1
 اهللشیخ عبد الرمحن عبد اخلالق حفظه ،االصول العلمیة للدعوة السلفیة - 

2
 باشد.و یكی از مشایخ صوفیه می ی بن علیاسم وی طیغور بن عیس :ابویزید بسطامی - 

 وفات نمود. 261م آورد و در سال جد وی جموسی بود پس او اسال

 4/304 ؛ احیاء علوم الدین:2/70قوت القلوب:  - 3
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من مدت سی سال است ُه  روزی به ابویزید گفت: ُرد.لس او را ترک نمیبود هیچگاه جم

خوابم مهیشه روزه بودم و هیچگاه روزی را افطار نكردم و شب را به عبادت گذرانده و نمی

ُه آن را تصدیق نموده و نیافتم. درحالی گویی،اما چیزی از علمی ُه تو از آن سخن می

 دوست دارم.

-ذره ر سیصد سال روزه بگريی و هر شب را به عبادت بگذرانی،اگ پس ابویزید گفت:

 ای از این علم را نخواهی یافت. 

  آن مرد گفت: چرا؟

  ای.چرا ُه تو خود شیفته ابویزید گفت:

  آن مرد گفت: آیا دوایی برای آن وجود دارد؟

  ابویزید گفت:بله؛

 را انجام دهم. آن مرد گفت: به من بگو تا آن

  پذیری؛را نمیگفت: آنابو یزید 

 را برایم بیان ُن تا انجامش دهم؛ آن مرد گفت: آن

ابو یزید گفت: نزد آرایشگر برو و رسو ریشت را برتاش؛ و این لباس )فاخر(را از تن در 

ُودُان را پريامون خود  ر از گردو برگردنت بیاویز وای پُ بیاور و عبایی را بپوش و توبره

سپس وارد بازار شو  گردویی به او می دهم. من یک سیلی بزند، هرُس به مجع ُن و بگو:

  شناسند، طی ُن.متام بازار را در نظر مهگان و ُسانی ُه تو را میچننی و 

 گویی چننی ُنم؟ آن مرد گفت: سبحان اهلل؛ به ُسی چون من می

 اینكه گفتی سبحان اهلل رشک است.  ابویزید گفت:

  آن مرد گفت: چگونه ِمكن است؟
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ابو یزید گفت: چون نفس خود را بزرگ پنداشتی و در واقع نفس خود را از این عمل 

 یاد نكردی.پاک گفتی و پاُی خداوند را 

 دهم. مرا به امر دیگری راهنامیی ُن. آن مرد گفت: چننی عملی را انجام نمی

 قبل از هر عملی چننی ُن. ابویزید گفت:

 توانم.آن مرد گفت: نمی

 1«.پذیریرا نمیآن به تو گفتم ابویزید گفت:

و از این دسته است شیخ حممد رسوری مشهور به ابومحائل؛ یكی از ُسانی ُه به  -3

های عربی و رسیانی و ُند و به زبانجهد و عبادت مشهور است و اینكه حال بر او غلبه می

صدایی ها چنانكه زنان با ها و عروسیگوید. و گاهی در شادمانیعجمی سخن می

ُند... روایت شده ُه چون شیخ علی حدیدی ُنند، چننی میشادمانی خود را اعالن می

نزد وی آمده و از او در مورد راه سلوک راهنامیی خواست، چون ابومحائل او را متوجه 

خواهی راه را بدانی لباست را در معرض ملس فقرا قرار نظافت لباسش دید، گفت: اگر می

خورد، با دست خود د ُه هرُس ُه ماهی یا هر خوراُی از این دسته میبده؛ و اینگونه بو

ُرد و به مدت یكسال و هفت ماه چننی بود. چنانكه لباس وی مهچون لباس او را ملس می

ها یا ماهی فروشان شده بود... پس چون لباسش را چننی دید به وی لباس زیتون فروش

ُرد ُه در ها حال بر او غلبه میه شد... اغلب شباذُاری را تلقنی نمود و مهراه او وارد را

گفت. های غري عربی چون عربی و رسیانی و عجمی و هنودی و... سخن میاثر آن با زبان

ُشید و گروهی را و جیغ زده و فریاد می« قاق، قاق»گفت: و گاهی در طول شب می

                                                           
1
 4/306؛ االحیاء: 75-2/74القوت:  - 
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را گفت، آنچیزی می شدند. و چون در حالت غلبه حالداد ُه دیده نمیخماطب قرار می

  1«.ُرداجرا می

اما ُسانی ُه اخالق و عبادت را به فساد ُشیدند به وضع حدیث نیز روی آوردند 

چنانكه احادیثی را در جهت هوی و هوس و خواهشات نفسانی خود وضع نموده و به 

به رسول خدا نسبت دادند. و اینگونه به رسول خدا هبتان و افرتا و دروغ بستند. اُنون 

 ُنیم.هایی از این روایات جعلی اشاره مینمونه

هرُس نسبت به مردم گامن نیک داشته » 2«:من حسن ظنه بالناس ُثرت ندامته» -1

  .«باشد، پشیامنی و ندامت وی زیاد خواهد بود

ا َیا»فرماید: ُه خداوند متعال میدرحالی َ ینَ  َأُّيُّ رُبوا آَمنُوا الَّذر ثررياً  اْجَتن نَ  َُ  َبْعَض  إرنَّ  الظَّنِّ  مِّ

ُسوا َواَل  إرْثم   الظَّنِّ  سَّ ْعُضُكم َیْغَتب َواَل  جَتَ بُّ  َبْعضاً  بَّ
مْ  َأُُير ُُ َل  َأن َأَحُد ُُ مَ  َیْأ یهر  حَلْ  َمْیتاً  َأخر

ْهُتُموهُ  ُقوا َفَكرر اب   اهللََّ  إرنَّ  اهللََّ َواتَّ یم   َتوَّ
حر  از! ایدآورده ایامن ُهُسانی ای( »12)حجرات: « رَّ

 امور در) و است گناه( ها) گامن از بعضی شکبی بپرهیزید،( بد های)گامن از بسیاری

 ُسی آیا نكند، غیبت را دیگر بعضی شام از بعضی و نكنید( ُنجكاوی و) جتسس( دیگران

 راآن( البته) پس! بخورد؟ است، مرده ُهدرحالی را برادرش گوشت ُه دارد دوست شام از

                                                           
1
؛ نگا: الكشف عن حقیقة الصوفیة 1/299؛ جامع النبهانی: 2/126طبقات شعرانی:  - 

 مرة فی التاریخ؛ حممود عبدالرئوف قاسم. الول

2
؛ از ابوالعباس حممود بن حممد بن 16/149/2؛ ابن عساُر: 14/1/2: متام در الفوائد - 

گوید: این حدیث ؛ شیخ آلبانی می1152: 3/213فضل واقفی؛ رک: السلسلة الضعیفة: 

 باطل است.
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 .«است مهربان پذیرتوبه اهلل گامنبی برتسید، اهلل از و  دارید ناپسند

تان بچشید و بر هایبر شامست ُه لباس پشمی بپوشید تا حالوت ایامن را در قلب» -2

شامست ُه لباس پشمی بپوشید تا ُم خوردن را بیابید و با آن در آخرت شناخته شوید 

گذارد. و حكمت چنان یچراُه لباس پشمی مرياث تفكر و حكمت را برای قلب به جای م

یابد ُه خون جریان دارد. پس هرُس خوراک وی زیاد باشد و در وجود انسان جریان می

تر باشد، قلب سخت از هبشت دور و به آتش نزدیک جسمش بزرگ باشد و قلبش سخت

 1«.است

خوشگذرانی و بازی ُنید؛ من » 2«:اَلوا العبوا، فانی اُره ان یری فی دینكم غلظة» -3

 «.دوست ندارم در دین شام غلظت و شدت دیده شود

چون انسان ُمرت بخورد، شكمش از نور » 3«:اذا اقل الرجل الطعم ملیء جوفه نورا» -4

                                                           
1
؛ ابن اجلوزی 2/9/1، االمالی: ؛ ابن برشان148-1/147ابوبكر بن النقور در الفوائد:  - 

 90موضوع است. السلسلة الضعیفة: »گوید: در املوضاعات؛ آلبانی می

2
: گوید: موضوع است. السلسلة الضعیفة؛ مسند الفردوس؛ آلبانی می1/1/19دیلمی:  - 

2258 

ُند ودارقطنی باشد ُه ذهبی وی را در ضعفاء ذُر میو در میان راویان آن ابوالعالء می

 گوید: وی ُذاب است. می

3
و در میان راویان  گوید: موضوع است.مسند الفردوس؛ آلبانی می؛ 1/1/102دیلمی:  - 

گوید: وی ُذاب ُند ودارقطنی میباشد ُه ذهبی وی را در ضعفاء ذُر میآن ابوالعالء می

-یباشد ُه ذهبی در مورد او ماست. و مهچننی در میان راویان آن ابراهیم بن مهدی می
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 «.شودپر می

 مبحث هشتم: اخالق و تزکیه

-ال میبرگرفته از زُات به معنای پاُیزگی و رشد حاصل از برُت خداوند متع 1تزُیه

باشد چنانكه انسان در دنیا مستحق باشد. و تزُیه نفس به معنای پاُیزگی و طهارت آن می

توصیف نیكو و در آخرت مستحق اجر و پاداش و وارد شدن به هبشت باشد. چنانكه 

نَّةر ُزَمرًا َحتَّي إرذا جاُؤها َو ُفترَحْت » فرماید:خداوند متعال می ْم إرَِل اجْلَ ُ َقْوا َرهبَّ َو سیَق الَّذیَن اتَّ

ْم َخَزَنتُها َسالم  َعَلیُْكْم طرْبُتْم َفاْدُخُلوها خالردینَ   از ُهُسانی  و»( 73)زمر: « َأْبواهُبا َو قاَل ََلُ

 و رسند آن( ُنار) به وقتی تا شوند،می برده هبشت به گروه گروه اند،ترسیده شانپروردگار

 خوش) ایدبوده پاُیزه شام بر سالم: گویند آنان به نگهبانانش و شود گشوده هایشدر

تان باد یا اینكه از یعنی این مقام گوارای 2«.شوید وارد( هبشت)=  آن به جاودانه پس( باشید

است ُه: شام در دنیا پاک و پاُیزه خبائث گناهان پاک شدید. یا اینكه معنای آن از این قرار 

تان با ذُر و ستایش تان با شناخت خداوند و حمبت و خشیت او و زبانهایاید. قلببوده

 تان با اطاعت و روی آوردن به اوتعالی پاک و پاُیزه بوده است. اوتعالی و اعضا و جوارح

را به دنبال دارد،  پاُیزگی و طهارت وی چیزیی هر انسانی است ُه به هر اما شایسته

مزین باشد. اما این پاُیزگی گاهی به بنده، گاهی به خداوند و گاهی به رسول نسبت داده 

                                                                                                                                                    

 5/367 :باشد. نگا: السلسلة الضعیفةگوید: متهم به وضع حدیث می

 214، 213، 158املفردات؛ راغب اصفهانی:  - 1

2
برخی از مردم بیش از اینكه نسبت به طهارت باطنی یعنی طهارت و پاُیزگی قلب  - 

 ند!ال نشست و برخاست خود حریصحریص باشند، به پاُیزگی جسم و لباس و حم

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=73
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=73
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=73
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 شود:می

ُند. خداوند را ُسب میشود. چرا ُه بنده است ُه آنگاهی به بنده نسبت داده می -1

اها»فرماید: متعال می َُّ  و) تزُیه را خود نفس ُه هرُس حمققاً ( »9)شمس:  «َقْد َأْفَلَح َمْن َز

  «.شد رستگار ُرد،( پاک

خداوند است.  آنشود. چرا ُه فاعل حقیقی گاهی به خداوند نسبت داده می -2

ُِّي َمْن َیشاُء َو ال ُیظَْلُموَن َفتیالً »فرماید: چنانكه می  هرُس اهلل بلكه»( 49)نساء: « َبلر اهللَُّ ُیَز

 «.شوندنمی ستم خرمایی هسته روی نخ یاندازه هاآن به و گرداندمی پاک بخواهد را

ی رسیدن بندگان به واسطه ُهشود. از این جهت پیامرب نسبت داده میو گاهی به  -3

ا»فرماید: باشد. چنانكه خداوند متعال میپاُیزگی می ْم هبر یهر ُِّ ُرُهْم َو ُتَز  (103)توبه: « ُتطَهِّ

  «.ُنی شانتزُیه و سازی پاک را هاآن آن، یبوسیله تا»

های هایی ُه انسان با شایستگیو خوی و فضیلت قاما اخالق عبارت است از: خل

 ُند. خود ُسب می

 بخش ُسبی -2بخش فطری   -1شود:  اقسام اخالق: اخالق به دو بخش تقسیم می

-می ویو جزئی از رسشت  با آن خلق شده انسانبخش فطری اخالق: بخشی ُه  -1

-فرماید ُه به مریم در مورد عیسی علیهچنانكه خداوند متعال در مورد جربئیل می باشد.

یًّا»السالم گفت: 
ََهَب لَکر ُغالمًا َزُر  تو پروردگار یفرستاده من یقیناً »( 19)مریم: « ألر

یعنی اخالق پاُیزه را داراست. و این از طریق «. ببخشم تو به ایپاُیزه پرس تا هستم،

 باشد. انتخاب و توفیق اَلی می

إرنَّ فریَك »فرستاده عبدالقیس فرمود:  جو از این قبیل است آنچه رسول خدا به اش

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=91&AID=9
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=49
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=9&AYID=103
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=19&AID=19
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ْلُم َواأْلََناةُ  بُُّهاَم اهللُ: احْلر
ْصَلَتنْیر ُُير رد ُه خداوند متعال آهنا را دو خصلت در تو وجود دا» 1:«خَلَ

 .«دوست دارد: صرب و شكیبایی و درنگ در ُارها

تواند این بخش از اخالق را از حمیط بخش ُسبی اخالق: به این معنا ُه انسان می -2

اَم َمثَُل »و از آن تأثري بگريد. و بر این اساس است ُه رسول خدا فرمودند:  فراگرفتهخود  إرنَّ

الر  لریسر الصَّ ا َأْن اجْلَ : إرمَّ
ُل امْلرْسكر ، َفَحامر ، َوَنافرخر اْلكررير لر امْلرْسكر َحامر َُ  ، ْوءر لریسر السَّ ، َواجْلَ حر

ا َأْن ُُيْ  : إرمَّ رير
ًُيا َطیَِّبًة، َوَنافرُخ اْلكر نُْه رر

ا َأْن جَترَد مر نُْه، َوإرمَّ
ا َأْن َتْبَتاَع مر َیَك، َوإرمَّ

ا ُُيْذر َیاَبَك، َوإرمَّ
َق ثر رر

ًُيا َخبریَثةً  َأنْ  . استی َدم آهنگر مثال مهنشنی خوب و بد مانند حامل مشک و دمنده» 2:«جَترَد رر

ات خری و یا اینكه بوی خوش آن به مشامدهد یا از او میحامل مشک یا به تو مشک می

-ات میسوزاند و یا بوی بد آن به مشامهایت را میی َدم آهنگر لباسرسد. و دمندهمی

 . «رسد

رْيَ ُیْعَطُه، َوَمْن َیتَّقر »و نیز فرمودند:  ، َوَمْن َیَتَحرَّ اخْلَ ْلُم برالتََّحلُّمر
اَم احْلر ، َوإرنَّ ْلُم برالتََّعلُّمر اَم الْعر إرنَّ

َّ ُیوَقهُ  شود. هرُس در پی با آموختن و حلم با بردباری و شكیبایی حاصل میعلم » 3:«الرشَّ

 .«ماندد. و هرُس از رش و بدی دوری ُند، در امان میشوُسب خري باشد، به او داده می

و از این دسته است نصیحت و راهنامیی عاملی ُه به قاتل صد نفر گفت: به رسزمنی 

ُنند پس مهراه آنان ُنند ُه خدا را عبادت میفالن و فالن برو، در آنجا مردمی زندگی می

                                                           

 26مسلم:  - 1

 4762؛ مسلم: 5108بخاری:  - 2

 2328؛ آلبانی در صحیح اجلامع: 9/127 :نی، خطیب بغدادی در تاریخ بغدادیدارقط - 3

 را حسن دانسته است.آن 342و الصحیحة: 
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 1.« بدی استخدا را عبادت ُن و به رسزمنی خود باز نگرد ُه رسزمنی

)در قرآن و سنت( ما را  اما اگر امكان ُسب اخالق و تغیري آن وجود نداشت، رشیعت

 ُرد. به اخالق نیكو و دوری از اخالق زشت و ناپسند امر نمی

 ارکان اخالق نیک: 

باشد. چنانكه جز با آهنا قابل ترصف نیست: صرب، اخالق نیک دارای چهار رُن می

 عفت، شجاعت، عدالت.

انسان را به حتمل و فرو بردن خشم و خودداری از آزار و اذیت و  ،صرب: صرب -1

 دارد. بردباری و درنگ و رفق و نرمی و عدالت و عجله نكردن وا می

عفت و پاُدامنی انسان را به دوری از رذایل و اقوال و اعامل  :عفت )پاُدامنی( -2

 دهد.میدارد و او را به سوی حیا سوق زشت و ناپسند وا می

شجاعت: شجاعت موجب عزت نفس و برگزیدن اخالق واال و بذل و بخشش و  -3

 خوشایندر آناز چیزهای نفس شود ُه بیانگر شجاعت نفس و حتمل دوری سخاوت می

 باشد. می

ي َیْملرُك َنْفَس »چنانكه رسول خدا فرمودند:  یُد الَّذر در اَم الشَّ ، إرنَّ َعةر َ یُد برالرصُّ در نَْد َلْیَس الشَّ ُه عر

شجاع ُسی نیست ُه هنگام ُشتی گرفتن افراد زیادی را به زمنی بزند، بلكه » 2:«الَغَضبر 

باشد و و این حقیقت شجاعت می .«شجاع ُسی است ُه هنگام خشم، خود را ُنرتل ُند

 شود. ی آن بر دشمن خود چريه میآن در واقع قوت و نريویی است ُه بوسیله

                                                           

 4967مسلم:  ؛11170مسند امحد:  - 1

 9-26؛ مسلم: 5649بخاری:  - 2
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روی در اخالق و حرُت در میان افراط و را به اعتدال و میانهعدالت: عدالت انسان  -4

ُند. بخشش و بخشش و سخاوت می دارد. و اینچننی او را مزین به اخالقر تفریط وا می

 سخاوتی ُه جایگاه میانه در بنی بخل و ارساف را داراست. 

  1باشد.نیک مهنی چهار فاُتور اساسی می خلق و خوهایمنشأ متام 

 امر به اخالق نیک: 

به سوی این  اوخداوند متعال در ستایش پیامربش و بیان لطفی ُه با فرستادن  در قرآن:

ننَی إرْذ بَ »فرماید: امت در حق آنان روا داشته می ْن َلَقْد َمنَّ اهللَُّ َعَِل املُْْؤمر ْم َرُسوالً مر َعَث فیهر

ْكَمةَ  ُمُهُم اْلكرتاَب َو احْلر ْم َو ُیَعلِّ یهر ُِّ ْم آیاترهر َو ُیَز ْم َیتُْلوا َعَلْیهر هر  به» (164)آل عمران: « َأْنُفسر

 انگیخت بر خودشان از پیامربی آنان میان در ُههنگامی هناد، منّت مؤمنان بر اهلل ُه راستی

 و( قرآن)=  ُتاب آنان به و داردمی شانپاُیزه و خواندمی هاآن بر را( قرآن)=  او آیات ُه

 «.آموزدمی( سنت)=  حكمت

ُخُلق    َو إرنََّک َلَعِل»فرماید: در سنت نبوی: خداوند در مدح و ستایش رسولش می

و  «.هستی واالیی و عظیم بسیار خوی و اخالق بر( حممد ای) تو یقیناً  و» (4)قلم: « َعظیم  

َم اأْلَْخاَلقر »رسول خدا فرمودند:  َِّم َمَكارر مَُت
اَم ُبعرثُْت ألر من تنها برای این مبعوث شدم ُه » 2:«إرنَّ

 .«مكارم اخالق را به امتام برسانم

                                                           

 313-2/312مدارج السالكنی:  - 1

را آن 45و الصحیحة:  2349االدب املفرد؛ حاُم؛ و آلبانی در صحیح اجلامع: بخاری،  - 2

 صحیح دانسته است.
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ء  فر »و رسول خدا فرمودند:  َسنُ َأْثَقُل ََشْ ُلُق احْلَ ترین عمل در سنگنی» 1:«امْلریَزانر اخْلُ

 .«باشدترازوی اعامل، اخالق نیكو می

هر درجة القائم»و فرمودند:  ُك برُحْسنر ُخُلقر َن َلُیْدرر مومن با اخالق نیک » 2:«الصائم إرنَّ امْلُْؤمر

 ..«رسد ُه پیوسته در حالت قیام و صیام استی ُسی میبه درجه

 جوانب مختلف اخالق نیک: 

 اخالق نیک جوانب خمتلف و متعددی دارد از مجله:

مهمرتین اخالقی ُه باید در برابر خداوند متعال  الف( اخالق با خداوند متعال:

َو اْعُبُدوا اهللََّ َو ال »ُند: رعایت شود، توحید است. چنانكه خداوند متعال بدان امر می

وا برهر َشْیئاً  ُُ و بدترین «. مگردانید رشیک او با را چیزی و بپرستید را اهلل و»( 36)نساء: « ُترْشر

ُه باید در برابر خداوند متعال ترک شود، رشک است ُه خداوند متعال در مورد  یاخالق

ُر ما ُدوَن ذلرَک ملرَْن » آن هشدار داده و از آن هنی ُرده است: َک برهر َو َیْغفر ُر َأْن ُیرْشَ إرنَّ اهللََّ ال َیْغفر

( هرگناهی) آن جز و آمرزدنمی را او به آوردن رشک اهلل، قطعاً »( 116؛ 48)نساء: « َیشاءُ 

 «. آمرزدمی بخواهد ُه هر برای را

ْن »فرماید: و می نََّة َو َمْأواُه النَّاُر َو ما لرلظَّاملرنَی مر َم اهللَُّ َعَلیْهر اجْلَ ْک براهللَّر َفَقْد َحرَّ ُه َمْن ُیرْشر إرنَّ

 و است ُرده حرام او بر را هبشت اهلل آورد، رشک اهلل به هرُس انامه» (72)مائده: « َأْنصار  

                                                           

را صحیح آن 875و الصحیحة:  133ان؛ آلبانی در صحیح اجلامع: بصحیح ابن ح - 1

 دانسته است.

را آن 5082ابن ماجه، صحیح ابن حیان؛ آلبانی در صحیح اجلامع و ختریج املشكاة:  - 2

 صحیح دانسته است. 
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   «.نیست یاوری را ستمكاران و است دوزخ او جایگاه

ُند ُه مالكش از او راضی نیست. ای معرفی میدهرخداوند متعال مثال مرشک را ب

لراَمت  »فرمودند:  یرسول خدا در حدیث َُ ا برَخْمسر  یَّ رر َُ نَّ َأْن ... إرنَّ اهللََّ َأَمَر َُيَْیى ْبَن َز َُلُ َأوَّ

نْ  ى َعْبًدا مر  اْشرَتَ
َمَثلر َرُجل  َُ َك براهللَّر   َشْیئًا، َفإرنَّ َمَثَل َمْن َأرْشَ

وا برهر ُُ  َخالرصر َتْعُبُدوا اهللََّ َواَل ُترْشر

 ُثمَّ 
ق  ، َفَجَعَل َمالرهر برَذَهب  َأْو َورر َِلَّ

َیْعَمُل َوَیْرَفُع إرََّل َغرْير  الَعبدَأْسَكنَُه َداًرا، َفَقاَل: اْعَمْل َواْرَفْع إر

َك؟ َوإرنَّ اهللََّ َخْلَقُكْم َوَرَزَقُكْم، َفاْعُبدوَه َواَل ُترْشر 
َذلر َُ ُكْم َیْرََض َأْن َیُكوَن َعْبُدُه  ، َفَأیُّ

هر وا َسیِّدر ُُ

... اولنی آهنا این بود ُه:  خداوند متعال ُيیی بن زُریا را به پنج چیز امرنمود» 1:«...برهر َشْیًئا

-خداوند را عبادت ُنید و چیزی را با او رشیک نكنید. مثال ُسی ُه به خداوند رشک می

ای را خریده و او را در دهرب ،ورزد مهچون ُسی است ُه از هبرتین اموالش، با طال یا پول

را به من پرداخت ُن. پس آن بنده مد آنآو به او بگوید: ُار ُن و در ای سكونت دهد.خانه

-شود بردهپردازد. براستی چه ُسی از شام راضی میرا به دیگری میُند و درآمد آنُار می

دهد، پس تنها او را ی او چننی باشد؟ مهانا خداوند شام را خلق ُرده و به شام روزی می

 « رشیک نكنید.عبادت ُنید و چیزی را با او 

این الزم است در برابر خداوند متعال  رعایت آنُه  ییكی از موارددر این زمینه و 

زند از خداوند معذرت بخواهیم و به خاطر است ُه بدانیم به خاطر عملی ُه از ما رس می

-رسد، او را سپاس بگوییم. و اینگونه پیوسته شاُر نعمتآنچه از جانب خداوند به ما می

ُه نعمت او را بوده و به خاطر اعامل خود به درگاه او عذر آوریم. و درحالی های او

                                                           

و صحیح  1724مسند امحد، بخاری در تاریخ، ترمذی؛ و آلبانی در صحیح اجلامع:  - 1

 را صحیح دانسته است.آن 533الرتغیب: 
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 خواستاریم و شاهد عیب و اعامل خود هستیم به سوی او حرُت ُنیم. 

 ب( اخالق با پیامبر

تر است. خداوند شان نسبت به آهنا سزاواررسول خدا از خود مومنان و نزدیكان -1

مْ   النَّبريُّ َأْوِل»فرماید: متعال می هر ْن َأْنُفسر ننَی مر  از مؤمنان به نسبت پیامرب»( 6 )احزاب:« برامْلُْؤمر

 «.است ترسزاوار خودشان

 بلند ُردن صدا نزد رسول خدا: -2

 النَّبريِّ َو ال »فرماید: خداوند متعال می
َا الَّذیَن آَمنُوا ال َتْرَفُعوا َأْصواَتُكْم َفْوَق َصْوتر یا َأُّيُّ

بََط َأْعامُلُكْم َو َأْنُتْم ال َتْشُعُرونَ  بَْعض  َأْن حَتْ
ُكْم لر َجْهرر َبْعضر َُ َهُروا َلُه براْلَقْولر  ( 2)حجرات: « جَتْ

 بلند آواز با او با و نكنید پیامرب صدای از فراتر را تانصدای! ایدآورده ایامن ُهُسانی ای»

 دانیدنمی ُهدرحالی مبادا ُه گویید،می سخن بلند یكدیگر با ُه گونه مهان نگویید سخن

خود را در و رفتار عمر بن خطاب در برخورد با ُسانی ُه صدای «. گردد نابود شام اعامل

 باشد. دو نفر در مسجد رسول اهلل مسجدالنبی باال بردند، بیانگر رعایت این اخالق می

بودند ُه صدای آهنا باال گرفت؛ چون عمر بن خطاب صدای آهنا را شنید، نزد آنان رفته و 

دانید ُجا هستید؟ سپس فرمود: شام دو نفر از ُجا هستید؟ گفتند: از اهل گفت: آیا می

 آوردم. بودید شام را به درد میپس عمر بن خطاب گفت: اگر از اهل مدینه می طائف؛

گویند: بلند ُردن صدا نزد قرب رسول خدا مكروه است. چنانكه بلند ُردن و علام می

رسول خدا چه  چونصدا در برابر رسول خدا به هنگام زنده بودن ایشان چننی بوده است. 

  1باشند. سالم و درود خداوند بر او باد.زنده و چه پس از وفات حمرتم می

                                                           

 نگا: تفسري ابن ُثري - 1
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ی وقفهی بییاری رسول خدا و رعایت احرتام او؛ چنانكه امروزه شاهد هجمه -3

ُسوَل النَّبريَّ »فرماید: ها به پیامربمان حممد هستیم. خداوند متعال میغربی الَّذیَن َیتَّبرُعوَن الرَّ

يَّ الَّذي جَیرُدوَنُه َمْكتُوبًا عر  ْنجیلر َیْأُمُرُهْم برامْلَْعُروفر َو َینْهاُهْم َعنر امْلُنَْكرر اأْلُمِّ نَْدُهْم فر التَّْوراةر َو اْْلر

ُهْم َو اأْلَْغالَل الَّتي ِْصَ
بائرَث َو َیَضُع َعنُْهْم إر ُم اخْلَ ُم َعَلیْهر رِّ  َو ُُيَ

ُم الطَّیِّباتر لُّ ََلُ
ْم   َو ُُير ُاَنْت َعَلْیهر

َل َمَعُه ُأولئرَک ُهُم امْلُْفلرُحونَ  َفالَّذیَن آَمنُوا َبُعوا النُّوَر الَّذي ُأْنزر وُه َو اتَّ ُروُه َو َنرَصُ « برهر َو َعزَّ

 پريوی( ناخوانده درس)=  «أمی» پیامرب ،(اهلل) رسول( این) از ُه آنان»( 157)اعراف: 

 به را هاآن. یابندمی نوشته است، نزدشان ُه انجیلی و تورات در را صفاتش ُه ُنندمی

. داردمی بازشان( پسند نا ُارهای و) زشتی از و دهدمی فرمان پسندیده و خوب( ُارهای)

 بارهای و ُندمی حرام آنان بر را هاپلیدی و گرداندمی حالل  شانبرای را هاپاُیزه و

 ُهُسانی پس دارد،می بر هاآن( دوش) از بود، هاآن بر ُه را( زنجريهایی و) قید و سنگنی

 شده نازل او با ُه نوری از و دادند یاری را او و داشتند گرامی را او و آوردند ایامن او به

 «. رستگارند ُه آنانند نمودند، پريوی

یًرا»فرماید: و می ا َوَنذر ً ًدا َوُمَبرشِّ ا َأْرَسْلنَاَك َشاهر  تو ما راستی به( پیامرب ای)» (8)فتح: « إرنَّ

 «.فرستادیم دهندهبیم و دهندهمژده و گواه را

 درود فرستادن به رسول خدا؛  -4

َا الَّذیَن آَمنُوا َصلُّوا »فرماید: خداوند متعال می يِّ یا َأُّيُّ
إرنَّ اهللََّ َو َمالئرَكتَُه ُیَصلُّوَن َعَِل النَّبر

ُموا َتْسلیامً   فرستند؛می درود پیامرب بر فرشتگانش و اهلل گامنبی» (56)احزاب : « َعَلْیهر َو َسلِّ

 «.نیكو سالمی بگویید، سالم و فرستید، درود او بر! ایدآورده ایامن ُهُسانی ای

باشد چنانكه در حدیث ابو محید ساعدی آمده است در اینجا به معنای دعا می« صالة»و 

صلوات بفرستیم؟ فرمودند: بگویید:  شامُه صحابه گفتند: ای رسول خدا، چگونه بر 
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ْك َعَل حُمَمَّ » یَم، َوَبارر
یَْت َعَل آلر إرْبَراهر اَم َصلَّ َُ  ، ترهر یَّ  َوُذرِّ

هر د  َوَأْزَواجر ُهمَّ َصلِّ َعَل حُمَمَّ د  اللَّ

ید  َوَأْزوَ  یَم إرنََّك مَحرید  جَمر َت َعَل آلر إرْبَراهر ُْ اَم َباَر َُ  ، ترهر یَّ  َوُذرِّ
هر  1«اجر

 دوست داشتن رسول خدا و حمبت نسبت به او: -5

بُّونَ »فرماید: خداوند متعال می
نُْتْم حُتر ُُ برُعون ُقْل إرْن  ْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم   اهللََّ َفاتَّ برْبُكُم اهللَُّ َو َیْغفر ُُيْ

 پريوی از من پس دارید،می دوست را اهلل اگر: بگو» (31)آل عمران:  «َو اهللَُّ َغُفور  َرحیم  

 مهربان یآمرزنده اهلل و بیامرزد تانبرای را تانگناهان و بدارد دوست را شام اهلل تا ُنید

 «.تاس

 پريوی از رسول خدا و اقتدا به او: -6

برُعون»فرماید: خداوند متعال می بُّوَن اهللََّ َفاتَّ
نُْتْم حُتر ُُ ْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم   ُقْل إرْن  برْبُكُم اهللَُّ َو َیْغفر ُُيْ

 (31آل عمران: «)َغُفور  َرحیم  َو اهللَُّ 

َر َو   َلَقْد ُاَن َلُكْم ف»فرماید: و می َرُسولر اهللَّر ُأْسَوة  َحَسنَة  ملرَْن ُاَن َیْرُجوا اهللََّ َو اْلَیْوَم اآْلخر

ثرياً  َُ َر اهللََّ  َُ  است، نیكویی رسمشق اهلل رسول زندگی در شام برای یقیناً » (21زاب: )اح« َذ

 «.ُنندمی یاد بسیار را اهلل و دارند امید آخرت روز و اهلل به ُه آنان برای

من  یهالذی نفسی بیده ال یومن احدُم حتی اُون احب ال هو»رسول خدا فرمودند: 

سوگند به ُسی ُه جانم در دست اوست، هیچیک از شام » 2:«والده و ولده والناس امجعنی

 .«تر باشمآورد تا اینكه من نزد او از پدر و فرزند و متام مردم حمبوبایامن نمی

 داور و قاضی قرار دادن رسول خدا:  -7

                                                           

 614؛ مسلم: 5880بخاری:  - 1

 1/10 :، مسلم1/10بخاری:  - 2
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ُسوَل َو ُأوِلر اأْلَْمرر »فرماید: خداوند متعال می َا الَّذیَن آَمنُوا َأطیُعوا اهللََّ َو َأطیُعوا الرَّ یا َأُّيُّ

نُْكْم َفإرْن َتناَزْعُتْم ف رر ذلرَک  ََشْ   مر نُوَن براهللَّر َو اْلَیْومر اآْلخر نْتُْم ُتْؤمر ُُ ُسولر إرْن   َفُردُّوُه إرَِل اهللَّر َو الرَّ
ء 

پیامرب  و ُنید اهلل را اطاعت! ایدآورده ایامن ُهُسانی ای»( 59: ء)نسا« َتْأویالً َخرْي  َو َأْحَسُن 

 به راآن ُردید، اختالف چیزی در اگر و را )اطاعت ُنید( امرتان صاحبان و ُنید را اطاعت

 ترفرجام خوش و هبرت این دارید، ایامن قیامت روز و اهلل به اگر گردانید؛ باز پیامرب و اهلل

 «.است

ُموَک فیام َشَجَر َبْینَُهْم ُثمَّ ال جَیرُدوا ف»فرماید: و می نُوَن َحتَّي ُُيَكِّ
  َفال َو َربَِّک ال ُیْؤمر

ُموا َتْسلیامً  َّا َقَضْیَت َو ُیَسلِّ
ْم َحَرجًا ِمر هر  هاآن ُه پروردگارت به سوگند نه،» (65: ء)نسا« َأْنُفسر

 تو، داوری از سپس و دهند قرار داور را تو خویش اختالفات در اینكه مگر آورند،نمی ایامن

  «.باشند تسلیم ُامالً  و نكنند ناراحتی احساس خود دل در

 ج( اخالق با مردم: 

شود: در دو فاُتور اصلی خالصه می ،ی ُلی و جامع رعایت اخالق با مردمقاعده

 ؛آهنا یو عمل یرعایت اقوال و افعال نیک در برابر آهنا و خودداری از اذیت و آزار قول

رویی و نیكی اخالق نیک عبارت است از: گشاده»گوید: چنانكه عبداهلل بن مبارک می

 .«ُردن و خودداری از اذیت و آزار

ْ  َرُجاًل  إرنَّ »رسول خدا فرمودند:  ا َیْعَمْل  مَل ، َخرْيً انَ  َقطُّ َُ : لرَرُسولرهر  َفَیُقوُل  النَّاَس، ُیَدایرنُ  َو

، َما ُخْذ  َ اَوْز، َعرُسَ  َما َواْتُركْ  َتَیرسَّ  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللَُّ  َقاَل  َهَلَك  َفَلامَّ  َعنَّا، َیتََجاَوزَ  َأنْ  َتَعاََّل  اهللََّ  َلَعلَّ  َوجَتَ

ْلَت  َهْل : َلهُ  ا َعمر ؟ َخرْيً انَ  َأنَّهُ  إرالَّ . اَل : َقاَل  َقطُّ نُْت  ُغاَلم   ِلر  َُ ُُ  لرَیَتَقاََض  َبَعْثتُهُ  َفإرَذا النَّاَس، ُأَدایرنُ  َو

، َما ُخْذ : َلهُ  ُقْلُت  َ ، َما َواْتُركْ  َتَیرسَّ اَوزْ  َعرُسَ اَوْزُت  َقْد : َتَعاََّل  اهللَُّ  َقاَل . َعنَّا َیَتَجاَوزُ  اهللََّ  لََعلَّ  َوجَتَ  جَتَ
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داد و چون مردی بود ُه هیچ عملی انجام نداده بود. و به مردم قرض می» 1:« َعنَْك 

گفت: آنچه را برای مدیون فرستاد، به او میها میرا برای وصول قرض ودی خفرستاده

میرس است، بگري و مقداری از قرض را ُه برای او میرس نیست رها ُن و از آن درگذر؛ 

رد، مُ  ویگذرد )و ما را مرهون رمحت خویش قرار دهد.( چون باشد ُه خداوند از ما در

جز اینكه غالمی داشتم و به « نه»ای؟ گفت: خداوند گفت: آیا هرگز عملی را انجام داده

گفتم: آنچه فرستادم به او میها میدادم. پس چون او را برای وصول قرضمردم قرض می

را ندارد، مانده قرض ُه قدرت پرداخت آنرا برای مدیون میرس است بگري و از مقدار باقی

 .«درگذر؛ باشد ُه اهلل از ما در گذرد. خداوند فرمود: تو را بخشیدم

 تشویق به آداب و اخالق نیک: 

َهاترُكْم »رسول خدا فرمودند:  یُكْم برُأمَّ
یُكْم برآَبائرُكمْ  - َثاَلًثا –إرنَّ اهللََّ ُیوصر – إرنَّ اهللََّ ُیوصر

یُكْم براأْلَْقَربر َفاأْلَْقَربر  -مرتنی  تان به شام خداوند متعال در مورد مادران» 2:«إرنَّ اهللََّ ُیوصر

تان به شام خداوند متعال در مورد پدران -و این را سه بار تكرار نمودند -توصیه ُرده است

دیک و خداوند متعال در مورد افراد نز -بار تكرار ُردند دوو این را  -سفارش نموده است

 «)ُه حقوق آنان را رعایت ُنید.( تر به شام توصیه ُرده است.نزدیک

                                                           

 869و صحیح الرتغیب:  2078اجلامع: ان، حاُم؛ آلبانی در صحیح بنسائی، ابن ح - 1

 را صحیح دانسته است. آن

را صحیح دانسته آن 1924بخاری، ابن ماجه، طربانی و آلبانی در صحیح اجلامع:  - 2

 است.
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ْف لرَعاملررنَا َحقه»و رسول خدا فرمودند:  رَيَنا َوَیْعرر بررَيَنا َوَیْرَحْم َصغر َُ نَّا َمْن مَلْ جُیرلَّ   1:«َلْیَس مر

د، از ما نندا شامرد و به ُوچک ما رحم نكند و حق عامل ما رانُسی ُه بزرگ ما را حمرتم »

 .«نیست

َرُه، »و رسول خدا فرمودند:  یقر َفَأخَّ یق  َوَجَد ُغْصَن َشْوك  َعَل الطَّرر َبْیناََم َرُجل  َیْمِشر برَطرر

ی خاری در مسري دید، زد ُه بوتهروزی مردی در راهی قدم می» 2:«َفَشَكَر اهللَُّ َلُه َفَغَفَر َلهُ 

 .«خداوند پاسخ این عمل نیک او را داد و او را بخشیدرا از مسري راه دور ُرد ُه پس آن

گذشت به آهنا رسول خدا از ُنار ُودُان می»گوید: و از انس روایت است ُه می

 3.«ُردسالم می

ینَُك. َقیَل: إرَذا »و رسول خدا فرمودند:  ْن َزْوَجترَك َأْو َما َمَلَكْت َیمر اْحَفْظ َعْوَرَتَك إرالَّ مر

اَن اْلَقْومُ  ؟ َقاَل:  َُ اَن »َبْعُضُهْم فر َبْعض  َُ إرْن اْسَتطَْعَت َأْن اَل َیَرینََها َأَحد  َفاَل َیَرَینََّها؛ قیَل: إرَذا 

َن الناسر  نُْه مر ًیا؟ َقاَل اهللَُّ َأَحقُّ َأْن ُیْسَتْحَیا مر
رشمگاهت را از مهه بپوشان جز » 4:«َأَحُدَنا َخالر

توانی چنان ُنی ُه یكدیگر بودند؟ فرمود: اگر می مهرس و ُنیزت. گفتم: اگر مردم با

را نبیند، هبرت است. گفتم: ای رسول خدا، اگر ُسی تنها بود؟ فرمود: اهلل هیچكس آن

                                                           

را آن 1/66و ختریج الرتغیب:  5319مسند امحد، حاُم، آلبانی در صحیح اجلامع:  - 1

 حسن دانسته است.

 متفق علیه - 2

 5014نگا: صحیح اجلامع:  ؛بخاری - 3

را آن 34و آداب الزفاف:  203مسند امحد، ابویعلی، حاُم؛ و آلبانی در صحیح اجلامع:  - 4

 حسن دانسته است.
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  .«سزاوارتر است ُه مردم از او رشم ُنند

َْهِلر »و رسول خدا فرمودند:  ْم ألر ُُ ، َوَأَنا َخرْيُ
َْهلرهر ْم ألر ُُ ْم َخرْيُ ُُ ین شام هبرت» 1:«َخرْيُ

 . «ام هستمباشد و من هبرتین شام با خانوادهاش میتان با خانوادههبرتین

تان با زنان هبرتین شام، هبرتین» 2:«ءخريُم خريُم للنسا»و رسول خدا فرمودند: 

 .«است

 اخالق با بردگان و کنیزان: د( 

نیست ُه رعایت ، تردیدی هاگر رعایت اخالق با بردگان و ُنیزان مورد توجه قرار گرفت

باشد. چنانكه رسول من باب اولی مورد توجه می ،اخالق در برابر خدمتكاران و جمریان

رَي َأْجَرُه، َقبَْل َأْن جَیرفَّ َعَرُقهُ »خدا فرمودند:  مزد ُارگر را قبل از اینكه عرق » 3:«َأْعُطوا اأْلَجر

  .«وی خشک شود، بدهید

اَن َأُخوُه قنیة َوُلُكْم، َجَعَلُهُم اهللَُّ إرْخَواُنُكْم َخ »رسول خدا فرمودند: و  َُ یُكْم، َفَمْن  َت َأْیدر حَتْ

فْ  لَّ َُ ُفُه َما َیْغلرُبُه، َفإرْن  ، َوالَ ُیَكلِّ هر َّا لرباسر
، َوْلُیْلبرْسُه ِمر هر ْن َطعامر ْمُه مر هر، َفْلیُطْعر َت َیدر ُه َما َیْغلربُْه حَتْ

غالمان و زیردستان شام برادران شام هستند. خداوند آنان را در اختیار شام قرار » 4«:َفَلَیْعنَهُ 

خورد، ، باید او را از غذایی ُه خود میبودداده است. پس هرُس برادرش زیردست او 

                                                           

 ت.سرا صحیح دانسته اآن 3314جلامع: ترمذی، ابن ماجه؛ و آلبانی در صحیح ا - 1

  را صحیح دانسته است.آن 3316آلبانی در صحیح اجلامع:  ؛حاُم - 2

را حسن آن 1055طربانی در االوسط و آلبانی در صحیح اجلامع:  ،ابن ماجه، ابویعلی - 3

 دانسته است.

 3140، 3139، مسلم: 2359، 29بخاری:  - 4
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پوشد، بپوشاند. و او را به امری ُه از توانش خارج است، بخوراند و از لباسی ُه خود می

ا به ُاری مكلف نمود ُه از توانش خارج است، باید او را یاری مكلف نكند؛ و چون او ر

 « ُند.

 ُند.ُند، از اخالق زشت و ناپسند هنی میاما چنانكه اسالم به اخالق نیک امر می

 نهی از اخالق زشت و ناپسند:

 قران ُریم:

ْن َقْوم  َعيس»فرماید: خداوند متعال می ا الَّذیَن آَمنُوا ال َیْسَخْر َقْوم  مر َ َأْن َیُكوُنوا َخرْيًا   یا َأُّيُّ

ْن نرساء  َعيس ساء  مر
نُْهْم َو ال نر ُزوا َأْنُفَسُكْم َو ال َتناَبُزوا براأْلَْلقابر   مر نُْهنَّ َو ال َتْلمر

َأْن َیُكنَّ َخرْيًا مر

ْس  ْ َیُتْب َفُأولئرَک ُهُم الظَّاملرُونَ برْئَس االر  َو َمْن مَل
 ای» ( 11)حجرات: « ُم اْلُفُسوُق َبْعَد اْْلیامنر

)=  آنان شاید نكند، مسخره را دیگر گروه( مردان از) گروهی! ایدآورده ایامن ُهُسانی

 مسخره)=  آنان شاید را، دیگر زنان زنانی، نه و باشند؛ هبرت هااین از( شدگان مسخره

 زشت القاب با را یكدیگر و نكنید عیبجوئی یكدیگر از و باشند؛ هبرت هااین از( شدگان

 پس نكرد، توبه ُه هر و است بد( و زشت) بسیار فسق نام( آوردن) ایامن از پس ُه نخوانید

 «.ستمكارند ُه آنانند

َک لرلنَّاسر َو ال مَتْشر فر اأْلَْرضر َمَرحًا إرنَّ اهللََّ ال »و لقامن به فرزندش گفت:  ْر َخدَّ َو ال ُتَصعِّ

لَّ خُمْتال  َفُخور   ُُ بُّ 
ْد ف  ُُير َک إرنَّ َأْنَكَر اأْلَْصواتر َلَصْوُت   َو اْقصر

ْن َصْوتر َمْشیرَک َو اْغُضْض مر

مرير   راه زمنی در مغرورانه و مگردان روی مردم از اعتناییبی با و» (19-18)لقامن: « احْلَ

 رعایت را اعتدال رفتنت راه در و. ندارد دوست را ستاییخود متكرب هیچ اهلل گامنبی مرو،

 خران صدای ها،صدا ترینزشت زیرا( نزن فریاد هرگز و) بكاه خود صدای از و ُن

 «.است
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 سنت نبوی: 

يءر »رسول خدا فرمودند:  شر َوالَ الَبذر انر َوالَ الَفاحر انر َوالَ اللَّعَّ ُن برالطَّعَّ
 1:«َلیَْس امْلُْؤمر

 .«نیست حیامومن عیبجو و لعن ُننده و دشنام دهنده و بدزبان و بی»

ع  إرََّل َجنْبرهر »و رسول خدا فرمودند: 
ي َیْشبَُع َوَجاُرُه َجائر ُن الَّذر مومن چنان » 2:«َلیَْس امْلُْؤمر

 .«اش در ُنار وی گرسنه باشدُه مهسایهحالیدرنیست ُه سري باشد 

نِّي جَمْلرًسا َیْوَم »از جابر روایت است ُه رسول خدا فرمودند: 
َِلَّ َوَأْقَربرُكْم مر

ْن َأَحبُِّكْم إر
إرنَّ مر

َیاَمةر الثَّرْ  نِّي جَمْلرًسا َیْوَم القر
ْم مر ُُ َِلَّ َوَأْبَعَد

نَُكْم َأْخاَلًقا، َوإرنَّ َأْبَغَضُكْم إر
َیاَمةر َأَحاسر َثاُروَن القر

ُقوَن، َقاُلوا: َیا ُقوَن َوامُلَتَفْیهر ُقوَن؟ َرُسوَل اهللر، َقْد َعلرْمنَا  َوامُلَتَشدِّ ُقوَن َفاَم امْلَُتَفْیهر الثَّْرَثاُروَن َوامُلَتَشدِّ

ونَ  ُ َتَكربِّ
تر به مهنشینی با من نزدیک ترین شام نزد من و آنكه در روز قیامتحمبوب» 3:«َقاَل: امْلُ

بیش  وز قیامتباشد. و منفورترین شام نزد من و آنكه در رترین شام میاست، خوش اخالق

زنی هستند ُه با دهان از دیگران از مهنشینی با من دور است، افراد پرحرف )وراج( و الف

گویند و نیز متفیهقان. گفتند: ای رسول خدا، افراد پر و ژست افراد سخنور سخن می

 .«شناسیم. اما متفیهقان چه ُسانی هستند؟ فرمود: متكربانزن را میپرحرف و الف
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 584  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

 مورد اخالق زشت و ناپسند:هشدار در 

نَّا»رسول خدا فرمودند:  نَا َفَلْیَس مر نَّا، َوَمْن َغشَّ اَلَح َفَلیَْس مر هرُس » 1:«َمْن مَحََل َعَلْینَا السِّ

 .«ُس به ما خیانت ُند از ما نیستربر علیه ما سالح بردارد از ما نیست و ه

وُنوا اَل َتبَاَغُضوا، َواَل َتَقاطَ »و رسول خدا فرمودند:  ُُ اَسُدوا، َو ُعوا، َواَل َتَداَبُروا، َواَل حَتَ

ام    َأیَّ
م  َأْن َُّيُْجَر َأَخاُه َفْوَق َثاَلَثةر

ُم اهلل َواَل َُيرلُّ ملرُْسلر ُُ اَم َأَمَر َُ َباَد اهللر إرْخَواًنا،  با یكدیگر » 2:«عر

رید و به یكدیگر دشمنی نكنید، از یكدیگر نربید و پیوند بنی خود را از یكدیگر گسسته ندا

ند را عبادت ُنید چنانكه وپشت نكنید و نسبت به هم حسادت نورزید. برادروار خدا

خداوند شام را امر ُرده است. و برای هیچ مسلامنی حالل نیست ُه بیش از سه روز با 

 .«برادر مسلامنش قهر باشد و او را ترک گوید

ْم  َثاَلَثة  اَل ُیَكلُِّمُهمُ »و رسول خدا فرمودند:  ْم َوََلُ یهر ُِّ ْم َواَل ُیَز ، َواَل َینُْظُر إرَلْیهر یَاَمةر اهللُ َیْوَم اْلقر

ْلَعة   ، َوَرُجل  َباَیَع َرُجاًل برسر بریلر َن اْبنر السَّ
: َرُجل  َعَل َفْضلر َماء  براْلَفاَلةر َیْمنَُعُه مر یم 

َبْعَد  َعَذاب  َألر

َقُه َوُهَو َعَل َغرْير َذلرَك، َوَرُجل  َباَیَع إرَماًما اَل اْلَعرْصر َفَحَلَف َلُه براهللر أَلََخَذ  َذا َفَصدَّ َُ َها برَكَذا َو

نَْها مَلْ َیفر  نَْها َوَِف، َوإرْن مَلْ ُیْعطرهر مر خداوند متعال در روز قیامت » 3:«ُیَبایرُعُه إرالَّ لرُدْنَیا َفإرْن َأْعَطاُه مر

ُند و عذاب دردناُی در انتظار آنان آنان نگاه نمیگوید و به سوی با سه گروه سخن نمی

را از مسافران دریغ ُند. ُسی ُه است: مردی ُه در صحرا آب اضافی داشته باشد و آن

به فالن و فالن قیمت خریده است،  ُه بعد از عرص ُاالیی را با سوگند خوردن به خداوند
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چننی نبوده است. و مردی ُه با ُه به دیگری بفروشد. و مشرتی او را تصدیق ُند درحالی

ی نداشته باشد. چنانكه اگر چیزی وامام )حاُم( مسلامنان بیعت ُند و هدفی جز منافع دنی

 .«شكنداینصورت بیعت را می به او ببخشد وفادار باشد و در غري

م  »و رسول خدا فرمودند:  نََّة َنامَّ   .«شودچنی وارد هبشت نمیسخن» 1:«اَل َیْدُخُل اجْلَ

ْن َأْن »و رسول خدا فرمودند:   َخرْي  َلُه مر
ید  ْن َحدر ْخیَط  مر

ْم برمر ُُ أَلَْن ُیطَْعَن فر َرْأسر َأَحدر

رس یكی از شام فرو ُنند برای او هبرت است  رچون سوزنی از آهن د» 2:«َیَمسَّ اْمَرَأًة اَل حَترلُّ َلهُ 

 .«از اینكه زنی را ملس ُند ُه برای او حالل نیست

اَمَعَة، َوَعَص إرَماَمُه َفاَمَت »ل خدا فرمودند: و رسو َثاَلَثة  اَل َتْسَأْل َعنُْهْم: َرُجل  َفاَرَق اجْلَ

َفاَها َمُؤوَنَة ا َُ هر َفاَمَت، َواْمَرَأة  َغاَب َعنَْها َزْوُجَها َوَقْد  ْن َسیِّدر
ًیا، َوَأَمة  َأْو َعْبد  َأَبَق مر ْنیَا َعاصر لدُّ

َجْت َبعْ  از سه گروه سوال مكن: ُسی ُه )با قلب و زبان و اعتقاد » 3:«ْل َعنُْهمْ اَدُه َفاَل َتَس َفَترَبَّ

ای از امام خود رسُشی ُند )چون گونهد و بهنیا با جسم و زبان( گروه مسلامنان را ترک ُ

و برده یا ُنیزی ُه از صاحب و  ؛خوارج و متجاوزان و ...( و در حال رسُشی بمريد

و زنی ُه شوهرش او را در حالی ترک ُند ُه  ؛آقایش فرار ُند و در مهنی حال بمريد

اما آن زن پس از وی آرایش ُند. از این  ،ماُيتاج الزم برای زندگی را به جای گذاشته باشد

 .«سه دسته سوال مكن

َم َأَخاَك اَل َتُسبَّنَّ َأَحًدا َواَل »و رسول خدا فرمودند:  َن املَْْعُروفر َشْیًئا، َو َلْو َأْن ُتَكلِّ َرنَّ مر
قر  حَتْ
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، َفإرْن َأَبیْ 
اقر  السَّ

، َواْرَفْع إرَزاَرَك إرََّل نرْصفر َن امْلَْعُروفر  َوْجُهَك إرنَّ َذلرَك مر
ط  إرَلیْهر َت َوَأْنَت ُمنْبَسر

َزا اَك َوإرْسبَاَل اْْلر ، َوإریَّ یَلَة، َوإرنر اْمُرؤ  َفإرََّل اْلَكْعَبنْیر بُّ امْلَخر
، َوإرنَّ اهللََّ اَل ُُير

یَلةر َن املَخر َا مر ، َفإرهنَّ رر

اَم َوَباُل َذلرَك َعَلْیهر  ، َفإرنَّ ُه براَم َتْعَلُم فریهر ْ یَك، َفاَل ُتَعريِّ
َك براَم َیْعَلُم فر َ هیچكس را » 1:«َشَتَمَك َوَعريَّ

بگویی ُه رویی با برادرت سخنندار هرچند با گشادهدشنام نده و هیچ امر نیكی را حقري نپ

این خود نیكی است. و شلوارت را تا نصف ساق باال برب. اگر چننی نكردی پس تا باالی 

تر از قوزک پاهایت قرار دهی، پرهیز ُن. چرا ها باال برب. و از اینكه شلوارت را پاینیقوزک

دوست ندارد. و اگر ُسی به تو دشنام و خداوند تكرب را  ُه چننی عملكردی تكرب است.

دانست، از تو عیبجویی ُرد، به خاطر آنچه در مورد داد به خاطر چیزی ُه در مورد تو می

  .«خواهد بود ویوبال  رفتارشدانی، از او عیبجویی مكن. چرا ُه این او می

ُْم َقْد َأْفَض »و رسول خدا فرمودند:  ُمواالَ َتُسبُّوا األَْمَواَت، َفإرهنَّ مردگان را » 2:«ْوا إرََّل َما َقدَّ

 .«انداند، رسیدهتر فرستادهدشنام ندهید؛ آنان به آنچه پیش

 اخالق با دشمن: و( 

َواء  ُیْعَرُف برهر َیْوَم »رسول خدا فرمودند: 
َیاَمةر لرُكلِّ َغادرر  لر روز قیامت هر فرد پیامن » 3:«اْلقر

  .«شودشكنی پرچمی دارد ُه با آن شناخته می

َب لَُه »و رسول خدا فرمودند:  ، ُنصر ، ُثمَّ َقتََلُه َبْعَدَما اْطَمَأنَّ إرَلْیهر ُجلر ُجُل إرََّل الرَّ إرَذا اْطَمَأنَّ الرَّ
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َیاَمةر لرَواُء َغْدر   چون فردی به دیگری امان داد و پس از امان دادن به او، وی را » 1:«َیْوَم اْلقر

 .«گردددر روز قیامت پرچم خیانت و پیامن شكنی برای او نصب می ،ُشت

 های دیپلامتیک:اخالق با سفريان و هیئت

ْبُت َأْعنَاَقُكاَم »رسول خدا فرمودند:  ُسَل اَل ُتْقَتُل لَرَضَ سوگند به » 2:«َأَما َواهللَّر َلْواَل َأنَّ الرُّ

 .«زدمرا میشدند، گردن شام دو نفر خدا، اگر سفريان ُشته نمی

 اخالق با حیوانات:ی(  

ْن »رسول خدا فرمودند:  ُل مر ُُ ة  َرَبَطْتَها، َفَلْم ُتْطعرْمَها، َومَلْ َتَدْعَها َتْأ رَّ
َدَخَلتر اْمَرَأة  النَّاَر فر هر

 راآن ونای وارد دوزخ شد. چزنی به خاطر بستن گربه» 3:«َماَتْت َحتَّى َخَشاشر األَْرضر 

ُرد ُه از حرشات زمنی بخورد تا اینكه داد و نه او را رها میبه او غذا میحبس ُرده و نه 

 .«مرد

، اْشتَدَّ َعَلْیهر الَعَطُش، َفَوَجَد برْئًرا َفنََزَل » فرمود: رسول خدا  یق  َبْیناََم َرُجل  َیْمِشر برَطرر

ُل  ُُ ْلب  َیْلَهُث، َیْأ َُ َب ُثمَّ َخَرَج، َفإرَذا  ُجُل: َلَقْد َبَلَغ َهَذا فریَها، َفرَشر ، َفَقاَل الرَّ َن الَعَطشر الثََّرى مر

، َفَسَقى  یهر ُه ُثمَّ َأْمَسَكُه برفر ، َفنََزَل البرْئَر َفَمأَلَ ُخفَّ اَن َبَلَغ بر َُ ي 
ْثُل الَّذر َن الَعَطشر مر الَكْلَب الَكْلَب مر

لِّ َذاتر »َوإرنَّ َلنَا فر الَبَهائرمر َأْجًرا؟ َفَقاَل:  ،هللَّرَقاُلوا: َیا َرُسوَل ا ؛َفَشَكَر اهللَُّ َلُه َفَغَفَر َلهُ  ُُ َنَعْم، فر 
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 َأْجر  
برد  َرْطَبة  روزی مردی در مسري راه به شدت تشنه شد. وارد چاهی شد و از آن آب » 1:«َُ

نوشید. چون از چاه بريون آمد سگی را دید ُه از شدت تشنگی زبانش بريون آمده و خاک 

)با خود( گفت: این سگ به مهان اندازه تشنه است ُه من تشنه بودم. )دوباره  خورد.می

اش را پر از آب ُرد و به دهان گرفت و از چاه باال آمد و به سگ آب وارد چاه شد( موزه

و گناهانش را بخشید. صحابه گفتند: ای رسول  از عمل وی قدردانی ُردداد. پس خداوند 

فرمود:  دهد؟ رسول خدا یوانات هم به ما پاداش میخدا، خداوند برای نیكی به ح

 .«ای ثواب داردنیكی به هر موجود زنده»

بُّ »فرمودند:  از شداد بن اوس روایت است ُه رسول خدا و 
ن  ُُير

إرنَّ اهللََّ حُمْسر

ْتَلَة، َوإرَذا ذَ  نُوا اْلقر ، َفإرَذا َقَتْلُتْم َفَأْحسر ء  ُُلِّ ََشْ ْحَساَن إرََّل  دَّ اْْلر ْبَح، َوْلیُحر نُوا الذَّ َبْحُتْم َفَأْحسر

ْح َذبریَحتَهُ  ْم َشْفَرَتُه، َوْلرُير ُُ هر چیزی را  در موردخداوند نیكوُار است و نیكی » 2:«َأَحُد

دوست دارد. پس هرگاه ُشتید، به هبرتین صورت بكشید و چون ذبح نمودید، به نیكی ذبح 

 .«ی خود را راحت ُندُند و ذبیحهُنید. و باید یكی از شام چاقویش را تیز 

 اخالق با جمادات: هـ( 

در مورد ُوه احد  گريد. رسول خدا مجادات را نیز در بر می ،ی اخالقدایره

بُّهُ »فرمودند: 
بُّنَا َوُنحر

احد ُوهی است ُه ما را دوست دارد و ما نیز او را » 3:«ُأُحد  َجَبل  ُُير
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 .«دوست داریم

 داشتن مسلمانان از احادیث ضعیف و موضوع و منکرمبحث نهم: برحذر 

حدیث ضعیف حدیثی است ُه صفات حدیث صحیح و نیز  تعریف حدیث ضعیف:

-توان آندارد. اما به طور ُلی می 2حدیث ضعیف انواع زیادی در  آن نباشد. 1نَس حدیث َح 

 را به سه دسته تقسیم نمود:

اشد. و آن روایتی است ُه در میان بنوع اول: موضوع؛ بدترین انواع حدیث ضعیف می

 وجود داشته باشد. ُند(اسناد آن راوی ُذاب یا وضاع )ُسی ُه حدیث جعل می

تری قرار دارد. اما ضعف آن شدید از حدیث موضوع در مرتبه پاینی روایتی ُهنوع دوم: 

اع شود: متهم است؛ یا بر ترک آن مجاست. و آن حدیثی است ُه در مورد راوی آن گفته می

 .«ضعیف جدا» یا «لیس بشیء»یا  «هالک»شود: است. )جممع علی ترُه( یا گفته می

نوع سوم: حدیثی ُه ضعف در آن شدید نیست و با روایتی شبیه آن قابل جربان است. و 

                                                           

؛ یا به عبارت دیگر حدیث ضعیف عبارت است از: هر حدیثی 20ابن صالح:  املقدمه، - 1

عدالت  -2اتصال سند  -شده باشد. و صفات قبول عبارتند از: نُه صفات قبول در آن مجع 

وذ ذسالمت از ش -5سامل بودن راوی از خطای بسیار و غفلت در روایت.  -3راوی 

از علت قادح )ُه باعث ضعف حدیث سالمت  -6تر از خود( )خمالفت با احادیث قوی

 492شود(. النكت: می

ان حدیث ضعیف بشامرد. و ابن حعراقی انواع حدیث ضعیف را تا چهل و دو نوع می - 2

 اند. رک:نوع شمرده 63حدیث ضعیف را تا  برخی از علام انواعداند. و نوع می 49را 

 105تدریب الراوی: 
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آن حدیثی است ُه در میان راویان ُسی وجود دارد ُه از حفظ خوبی برخوردار نیست 

یا اینكه در مورد  ؛یا خمتلط نام است یا مدلس است یا معنعاحلفظ( یا اینكه دچار اوه ء)سی

یقأ( و ث)مل ار فیه تو «:ُسی را ندیدم ُه او را ثقه بداند.»یا  «ضعیف فقط»شود: آن گفته می

 از این قبیل.

اند ُه با متابعه جربان نشده و شواهد چنان ،اما نوع اول و دوم از انواع احادیث ضعیف

باشد. و در مورد عمل به آن رساند. اما نوع سوم برعكس این دو نوع میبه آهنا سودی نمی

  1.استباشد، اختالف  تنهادر زمانی ُه 

 و عمل به آنها: 2عواقب و پیامدهای خطرناکی روایت احادیث ضعیف

 دروغ بستن به رسول خد -1 

 شود.می یندعمل به مقتضای آن منجر به افزودن به دین یا به عبارتی اجیاد بدعت در  -2

ُه به ائتالف و وحدت و شود. درحالیمنجر به اختالف و تنازع در دین می -3

 ایم.یكپارچگی و عدم تنازع و اختالف امر شده

ها را ُنند. و این راههایی در دین ُه دشمنان اهلل متعال از آهنا نفوذ میباز شدن راه -4

 دهند.ی رضبه زدن به دین قرار میوسیله

باشد چنانكه ثابت نشده است، متفاوت می تی ُه از رسول خدا اضعف روایی مرتبه

باشد. علام ضعف برخی از این روایات بسیار شدید است و ضعف برخی از آهنا ُمرت می

اند. چنانكه در گذشته و حال اختالف ُرده ،در مورد روایاتی ُه ضعف آهنا ُمرت است

                                                           

 18عبدالعزیز بن عبدالرمحن العظیم، ص:  ُرتعیف، دالقول بالعمل باحلدیث الض قحتقی - 1

2
 .منظور احادیثی است ُه ضعف آهنا شدید باشد - 
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صورت مطلق جایز است. و برخی معتقدند ُه برخی معتقدند: عمل به حدیث ضعیف به 

مطلقا عمل به آن جایز نیست. و برخی از آهنا قائل به تفصیل شده و برای حدیث ضعیفی 

 اند.ُه عمل به آن جایز است، رشوط و ضوابطی مشخص ُرده

 تفاوت میان استدالل به حدیث ضعیف و روایت آن: 

نكرده باشد ُه جز حدیث  مادامیكه مصنف در روایت حدیث در ُتاب خود رشط

ُند، روایت ُردن حدیث ضعیف جایز است. چنانكه امام بخاری و صحیح را روایت نمی

اند جز حدیث صحیح را در مسلم در دو ُتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم رشط ُرده

 آهنا روایت نكنند. 

 اما روایت حدیث ضعیف ضوابطی دارد از مجله:

 موضوع نباشد. حدیث ضعیف، ضعف آن شدید یا -1

را با ذُر سندش روایت ُند. چنانكه ُند، آنُسی ُه حدیث ضعیف را روایت می -2

از جهت و این « هرُس روایتی را با سند ذُر ُرده باشد، بری خواهد بود.»گفته شده: 

باشد و اینگونه با ذُر سند، نقد اساتید شود، میحفظ علم و عدم تفریط در آنچه روایت می

 ُند.پژوهشگران علم حدیث حمول میرا به آن

چون ضعف حدیثی برای مصنف آشكار باشد، شایسته است ُه این مهم را یادآور  -3

 شود.

گوید: می 2توسط حافظ بن عساُر 1ابوهریره ذُر روایتدر مقام انكار  1ابوشامه مقدسی

                                                           

عبدالرمحن بن اسامعیل بن ابراهیم بن عثامن مقدسی شافعی معروف به ابوشامه؛ )شامه  - 1

 665باشد( چرا ُه خال بزرگی باالی ابروی چپ او بود. وی در سال به معنای خال می
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چننی ُرد. چرا ُه روایت دوست داشتم حافظ )ابن عساُر( این روایت را بیان نمی»

باشد. جایگاه و منزلت وی بیش از این است های منكر میدر واقع تأیید روایت ،احادیثی

داند. )یا معتقد به دروغ را میروایت ُند ُه دروغ بودن آن ُه حدیثی را از رسول خدا

بودن آن است.( اما این از عادت برخی از اهل حدیث است ُه در روایت احادیثی ُه در 

ُنند. اما چننی عملكردی نزد حمققان اهل ، با تساهل برخورد میاستامل باب فضایل اع

-حدیث و نیز نزد علامی اصول و فقه نادرست و اشتباه است. بلكه اگر درجه روایت را می

گريد، آنجا ُه رسول خدا را ذُر ُند. وگرنه مصداق وعید قرار میداند، شایسته است آن

َث َعنِّي»فرمودند:   ، َفُهَو َأَحُد اْلَكاذربرنیَ  َمْن َحدَّ ب 
ذر َُ ُه  یث  ُیَرى َأنَّ هرُس حدیثی » 3:«برَحدر

                                                                                                                                                    

 45-37نگا: الذیل علی الروضتنی، ص:  ؛فوت ُرد

َتَب اهللَُّ لَُه »گوید: از ابوهریره روایت است ُه می - 1 َُ ، ْن َرَجب  یَن مر َمْن َصاَم الَسابرع َوالعررْشر

تِّنَی َشْهًرا َیاَم سر ی شصت ماه را هرجب را روزه بگريد، خداوند پاداش روز 27هرُس » :«صر

  .«نویسدبرای او می

؛ در حدیث امام بود. ابو القاسم علی بن حسن بن هبة اهلل معروف به ابن عساُر دمشقی - 2

فوت شد. نگا: املخترص فی اخبار  571باشد. وی در سال شافعیه میمعروف فقهای  و از

 213-4/212؛ العرب، ذهبی: 3/59البرش: 

؛ 40، 38اجه: ؛ ابن م5/20رشح نووی؛ مسند امحد:  ،1/62مسلم در مقدمه صحیح:  - 3

ره ُرده است. نگا: اجلامع الصغري: ابه صحیح بودن آن اش« اجلامع الصغري»و سیوطی در 

، 65-64؛ مهراه رشح آن فیض القدیر. )الباعث علی انكار البدع و احلوادث، ص: 6/116

 ابو شامه مقدسی(
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 .«را از من نقل ُند ُه به دروغ بودن آن آگاه است، خود یكی از دروغگویان است

من بر این باورم ُه بیان ضعف در »گوید: و از این جهت است ُه امحد حممد شاُر می

این توهم را در  ،چرا ُه عدم ذُر ضعف آنحدیث ضعیف در هر صورت واجب است. 

ی ُند ُه حدیث صحیح است. علی اخلصوص زمانی ُه نقل ُنندهذهن شنونده اجیاد می

-ُسی ُه در چننی مواردی به قول و دیدگاه او مراجعه می ،آن یكی از علامی حدیث باشد

و احادیثی ُه در  شودشود. و در این زمینه تفاوتی میان احادیثی ُه در باب احكام ذُر می

چه در احكام و چه در فضایل اعامل، روایت  و شود، وجود ندارد.باب فضایل اعامل بیان می

ن از رسول خدا َس ضعیف قابل پذیرش نیست. بلكه جز احادیثی ُه به صورت صحیح یا َح 

  1.«ثابت شده، احادیث دیگر حجت نخواهند بود 

وایت احادیث ضعیف در باب فضایل به ر»گوید: و مهچننی دُرت صبحی صالح می

نیستیم. ولو اینكه متام رشوطی را دارا باشد ُه متساهالن برای پذیرش حدیث معتقد اعامل 

گوید: با وجود این رشوط، قائل اند. سپس این رشوط را ذُر نموده و میضعیف برشمرده

ُه  ن )در موضوعاتیشسبه روایت حدیث ضعیف نیستیم. چرا ُه احادیث صحیح و َح 

ُند. و براستی ُه نیاز میاند( ما را از روایات ضعیف بیحدیث ضعیف روایت شده

ن ثابت شده در بخش احكام رشعی و فضایل اخالقی بسیار زیاد َس احادیث صحیح و َح 

توانیم هضم ُنیم و اعتقاد به ثبوت ضعف در روایت را نمی ،هستند. و با وجود این رشوط

-ما را در مورد آن دچار تردید می مهوارهو این  هنادیم.نام نمیرا ضعیف اگر چننی نبود آن

                                                           

 76الباعث احلنیف، امحد شاُر، ص:  - 1
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 1.«ُه در دین جز یقنی سودمند نخواهد بودُند درحالی

آن در بخش احکام و فضایل به حکم پذیرفتن حدیث ضعیف و استدالل 

 :اعمال

علام در پذیرفتن حدیث ضعیف و استدالل به آن در احكام و فضایل اعامل، در سه 

 اند: ا یكدیگر اختالف ُردهدیدگاه ب

شود. نه در احكام و شده و عمل نمینمطلقا به حدیث ضعیف استدالل  دیدگاه اول:

 تشویق و ترساندن.نه در باب در فضایل و نه 

 دالیل این دیدگاه:

ُه خداوند متعال باشد. درحالیمی حالف( حدیث ضعیف تنها مفید ظن و گامن مرجو

َو ما »فرماید: ده است. خداوند متعال میُرز آیات قرآن نكوهش ظن و گامن را در بسیاری ا

ثَُرُهْم إرالَّ َظنًّا إرنَّ الظَّنَّ ال ُیْغني ُْ قِّ َشْیئاً إرنَّ اهللََّ َعلیم  برام َیْفَعُلونَ   َیتَّبرُع َأ َن احْلَ
 و» (36)یونس:  «مر

 به اهلل یقیناً  ُند،نمی نیازبی حق از گامن تردید،بی ُنند،نمی پريوی گامن از جز هاآن بیشرت

 «.داناست ُنند،می آنچه

ْلم  إرْن َیتَّ »فرماید: و می ْن عر ْم برهر مر قِّ َشْیئاً   برُعوَن إرالَّ الظَّنَّ َو إرنَّ الظَّنَّ ال ُیْغنيَو ما ََلُ َن احْلَ
« مر

 و ُنندنمی پريوی( اساسبی) گامن از جز ندارند، دانشی هیچ آن به هاآن و» (28)نجم: 

 «.ُندنمی نیازبی حق( شناخت) از( را انسان) گامن یقیناً 

ْم »فرمودند:  و رسول خدا  ُُ ا یثر إریَّ َذُب احَلدر ُْ ، َفإرنَّ الظَّنَّ َأ از ظن و گامن » 2:«َوالظَّنَّ

                                                           

 212-211الصالح، ص:  علوم احلدیث و مصطلحه، دُرت صبحی - 1

؛ 4917نووی؛ ابوداود:  119-6/118، در فتح الباری؛ مسلم: 9/198بخاری:  - 2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=10&AID=36
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=10&AID=36
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=10&AID=36
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=53&AID=28
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 .«اجتناب ُنید. زیرا ظن و گامن، بدترین نوع دروغ است

 ُند.نیاز میب( آنچه در احادیث صحیح بیان شده، مسلامن را از احادیث ضعیف بی

 پريوان این دیدگاه:

-می 2خن از توئیق حممد بن اسحاقدر س 1ابن سید الناس ؛اهللــ ُيیی بن معنی رمحه1

گوید: و از مجله ُسانی ُه از وی عدم تفاوت میان احكام و غري آن )در استدالل به حدیث 

 3.ضعیف( حكایت شده ُيیی بن معنی است

چنانكه از عملكرد امام بخاری در »اهلل؛ امام حممد بن اسامعیل بخاری رمحه -2

آید و با توجه به اینكه هیچ حدیث بر می های وی در مورد راویانصحیحش و شدت رشط

سد ُه مذهب وی عدم عمل به حدیث رضعیفی را ختریج نكرده است، چننی به نظر می

                                                                                                                                                    

 1989ترمذی: 

حممد بن حممد بن امحد بن عبداهلل بن سیدالناس، ابوالفتح یعمری شافعی، حافظ و ادیب  - 1

ئل و السري، های وی عبارت است از : عیون االثر فی فنون املغازی و الشاممشهور؛ از نوشته

وفات نمود. نگا: الوافی بالوفیات:  734وی در سال  خمترصاملسمی نورالعنی و ...

 335-4/330؛ الدرر الكامنة: 289-311//1

ابوبكر املطلبی موالهم املدنی؛ امام اهل مغازی، صدق یدلس؛  حممد بن اسحاق بن سیار - 2

پنجاه فوت شد. نگا: تقریب  باشد. وی در سال صد وو متهم به تشیع و قدری بودن می

 2/144التهذیب: 

 1/15عیون االثر، ابن سیدالناس:  - 3
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 1ُند.باشد. و این دیدگاهی است ُه شیخ مجال الدین قاسمی بیان میضعیف می

وی در مقدمه صحیح  اهلل؛ با توجه به تقبیحامام مسلم بن حجاج نیشابوری رمحه -3

آید ُه مذهب وی عدم استدالل به حدیث مسلم نسبت به راویان ضعیف، چنان برمی

 باشد. ضعیف به طور مطلق می

ُند، بیانگر این مطلب آنچه مسلم در مقدمه ُتابش ذُر می»گوید: می 2ابن رجب -4

شود ُه احكام از آهنا روایت ی روایت مینیاواراست ُه احادیث ترغیب )تشویق( تنها از 

 3.«شودمی

از پدرم و ابوزرعه شنیدم ُه گفتند: به احادیث »گوید: اهلل میابن ابی حاتم رمحه -5

گردد. و این شود و حجت جز با اساتید صحیح و متصل اقامه نمیمرسل استدالل نمی

 4.«باشددیدگاه من می

 شوند و احادیثی ُهاحادیث ضعیفی ُه روایت می»گوید: اهلل میان رمحهبابن ح -6

شود و باشند. چنانكه به خرب ضعیف عمل نمید، در حكم یكسان مینشوروایت نمی

                                                           

 113قواعد التحدیث، قاسمی؛ ص:  - 1

عالمه، زاهد، ثقه، حافظ زین الدین ابوالفرج عبدالرمحن بن امحد بن رجب بغدادی ثم  - 2

های وی عبارت است از: فتح الباری رشح صحیح بخاری ُه از نوشته ؛حنبلیالدمشقی 

فوت  795ُامل نشد. رشح ترمذی، لطائف املعارف، القواعد الفقهیة و ...؛ وی در سال 

 1/328؛ البدرالطالع: 6/339نگا: شذرات الذهب: شد. 

 1/74رشح علل الرتمذی، ابن رجب:  - 3

 7املراسیل، ابن ابی حاتم: ص:  - 4
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 1.«باشدوجود آن مهچون عدم آن می

ی به دلیل عدم متییز میان باهلل؛ امام حمدث ابوسلیامن خطای رمحهبامام ابوسلیامن خطا -7

 2گريد.از فقها ایراد می ،حدیث صحیح و ضعیف و استدالل به احادیث واهی و ضعیف

گوید: اهلل؛ وی در سیاق بیان صفت نقل در میان مسلامنان میم رمحهحزابوحممد بن  -8

ق و مغرب یا با نقل اهل مرش .ذُر نمودیمنقل شده باشد ُه و پنجم امری است ُه چنان »

-ختم می ای دیگر تا اینكه به رسول خدا ای از ثقهیا با نقل گروهی از گروهی یا فرد ثقه

فردی جمروح به دروغ یا غفلت یا جمهول احلال بودن و  ،مگر اینكه در سلسله راویانشود. 

 ... باشد.

ن آُنند اما نزد ما استدالل به آن و تصدیق برخی از مسلامنان به چننی روایتی استدالل می

 3و قائل بودن به چیزی از آن حالل نیست.

 4بن العربی، حارث بن اسد حماسبی اهلل؛ قاضی ابوبكرقاضی ابوبكر ابن العربی رمحه -9

-دهد، رسزنش میرا به دلیل استناد به احادیث ضعیف و اینكه آهنا را مبنای اصول قرار می

                                                           

 328-1/327، ابن حیان: املجروحنی - 1

 8-1/7معامل السنن، خطایی:  - 2

 2/84م: حزی امللل و االهواء والنحل، ابن الفصل ف - 3

باشد. حماسبی حارث بن اسد حماسبی برصی، ابوعبداهلل، از علام و مشایخ صوفیه می - 4

است از: های وی عبارت پرداخت. از نوشتهنامیده شده چون بسیار به حماسبه نفس خود می

فوت شد. نگا: طبقات  243ُتاب الرعایة حلقوق اهلل، رسالة املسرتشدین و ... وی در سال 

 197-2/191املتوفی:  ،؛ مجهرة االولیاء، ابن فیض60-56الصوفیة، ص: 
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ُه سند آهنا مشغول نكنند ُند خود را به احادیثی چنانكه شاگردان خود را توصیه می 1ُند.

 2صحیح نیست.

ت ضعیفی ُه ضعف آن به حدی روای»گوید: اهلل میحممد بن علی شوُانی رمحه -10

حكمی با آن  ،ی آن ظن و گامن )صدق و ثبوت آن از شارع( حاصل نشودباشد ُه به وسیله

تنها با حدیث  ،شود بلكه حكمشود و در اثبات رشع عام بدان استدالل نمیاثبات نمی

ن شود چرا ُه ظن و گامثابت می (حسن لذاته و حسن لغريهآن )ن با دو نوع َس صحیح و َح 

 3.«شودصدق و ثبوت آن از شارع حاصل می

و مردم را به  ُنیمآنچه با آن دینداری می»گوید: اهلل میو شیخ عالمه آلبانی رمحه -11

شود نه در فضائل و خوانیم این است ُه: مطلقا به حدیث ضعیف عمل نمیسوی آن فرا می

باشد می حمفید ظن مرجو دیگر؛ چرا ُه حدیث ضعیف تنها نه در مستحبات و نه در موارد

دانم در این زمینه خالفی بنی علام نیست. و چون چننی باشد، چگونه گفته و تا آنجا ُه می

ُه خداوند متعال در بسیاری از آیات قرآن و نیز شود: عمل به آن جایز است؟! درحالیمی

  .«را نكوهش ُرده است حبر زبان رسولش، ظن مرجو

شود. چه در به طور مطلق به حدیث ضعیف استدالل شده و عمل می دیدگاه دوم:

امور حالل و حرام و قرض و چه در فضائل و تشویق و ترساندن )ترغیب و ترهیب( و ... 

 البته به دو رشط: 

                                                           

 202-5/201نگا: عارضة االحوذی:  - 1

 2/580نگا: احكام القرآن، ابن العربی:  - 2

 48حول، شوُانی؛ ص: فارشاد ال - 3
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ی علام چون روایتی ُه ضعف آن شدید باشد، نزد مهه ؛ضعف آن شدید نباشد -1

 .استمرتوک 

در ز آن حدیثی روایت نشده باشد و نیز روایتی ُه با آن در موضوع مطرح شده، ج -2

 تعارض باشد، وجود نداشته باشد.

 دالیل این دیدگاه: 

و متعارضی نداشته باشد، باشد چون حدیث ضعیف احتامل درست بودن را داشته  -1

 شود.شود، لذا بدان عمل میجانب درست بودن روایت آن تقویت می

 .استی و نظر افراد از رأ ترحدیث ضعیف قوی -2

 پريوان این دیدگاه:

  1این دیدگاه به امام ابوحنیفه منسوب است. اهلل:امام ابوحنیفه رمحه

 از نگاهچون امام ابوحنیفه در موضوعی جز حدیث ضعیف نیابد، »گوید: م میحزابن 

  2.«وی حدیث ضعیف بر رأی و قیاس ترجیح دارد

ب ابوحنیفه اتفاق نظر دارند ُه مذهب امام و اصحا»گوید: اهلل میو ابن قیم رمحه

است ُه نزد وی حدیث ضعیف بر قیاس و رأی ترجیح دارد. و  )در این زمینه( آنابوحنیفه 

با وجود  3تر گذشت و حدیث قهقههیشپبر این مبنا مذهبش را بنا ُرده است. چنانكه 

                                                           

 51، االجوبة الفاضلة، ص: 1/267، سخاوی: ثنگا: فتح املغی - 1

؛ مناقب ابی حنیفه، ذهبی، ص: 7/929م: حزنگا: االحكام فی االصول االحكام، ابن  - 2

 1/3مرقاة املفاتیح رشح املصابیح:  21

گوید: ُند ُه میرا از ابوموسی روایت میحدیث قهقهه: طربانی در معجم الكبري آن - 3
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 1.«ردنزد وی بر رأی و قیاس ترجیح دا ،ضعف آن

 اهلل:انس رمحهامام مالک بن  -2

و  2دیدگاه مالک بن انس نیز چننی است و مقدم داشتن حدیث مرسل و منقطع و بالغات

ترین شاهد بر این بزرگ« املوطا»بیانگر این مطلب است. و ُتابش  ،قول صحابی بر قیاس

 3باشد.ی بسیاری از احادیث مرسل و منقطع میمدعاست. چنانكه در بردارنده

دهد ُه وی جز مراسیل اهل مدینه حتقیق مذهب مالک نشان می»ید: گوو ابن العربی می

 4.«پذیردرا نمی

امام شافعی نیز به احادیث ضعیف متعددی  ؛اهللامام حممد بن ادریس شافعی رمحه -3

                                                                                                                                                    

خواند ُه مردی وارد شده و چون ُور بود در گودالی روزی رسول خدا در مسجد نامز می»

ُه در نامز بودند. پس رسول خدا به در مسجد افتاد، پس بسیاری از مردم خندیدند درحالی

نگا: جممع الزواند:  .«امر نمود تا دوباره وضو بگريند و نامز بخوانندآهنا خاطر خندیدن 

2/82 

 1/98املوقعنی عن رب العاملنی: اعالم  - 1

2
ُند بدون را ذُر میهایی مانند آنبلغنی یا صیغه»گوید: ن میآروایاتی ُه امام مالک در  - 

گوید: بلغنی عن ابی اینكه بگوید چه ُسی برای وی روایت ُرده است. چنانكه می

 هریره...

 1/33نگا: اعالم املوقعنی:  - 3

 1/246لرتمذی: عارضة االحوذی رشح سنن ا - 4
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َمْن »چنانكه در یكی از اقوالش حدیث:  1عمل نموده و آهنا را بر قیاس ترجیح داده است.

ْأ، لرَیْبنر َعَل َصاَلترهر َقاَء َأْو َرَعَف َفْلیَ  -را با وجود ضعف و ارسال آن بر قیاس ترجیح می2«َتَوضَّ

 3دهد.

این دیدگاه از امام امحد شهرت یافته است چنانكه ابن  ؛اهللامام امحد بن حنبل رمحه -4

اگر در موضوع  ؛اصل چهارم: استناد به حدیث مرسل و ضعیف»گوید: اهلل میقیم رمحه

در چننی رشایطی امام امحد حدیث  ،ن( وجود نداشته باشدَس ث )صحیح یا َح مورد نظر حدی

 4.«دهدضعیف را بر قیاس ترجیح می

حدیث ضعیف نزد من »از پدرم شنیدم ُه گفت: »گوید: می 5و عبداهلل بن امحد رمحه اهلل

                                                           

نگا: الرسالة، امام شافعی:  ؛روی و اعتدال وی در استناد به حدیث مرسلبا وجود میانه - 1

 ؛ و مرسل از اقسام حدیث ضعیف است.7/78خمترصاملزنی املطبوع مع االم:  462-465

من اصابه قاء او »؛ از عایشه روایت است ُه رسول خدا فرمودند: 1221ابن ماجه:  - 2

 :«ذلک ال یتكلمفی قلس او مذی فلینرصف فلیتوضا ثم لیبنی علی صالته وهو  رعاف او

ی پری هرُس )در هنگام نامز( استفراغ ُرد یا دچار خونریزی بینی شد یا چیزی )به اندازه»

دهان یا ُمرت از آن( باال آورد یا مذی از او خارج شد، باید نامز را رها نموده و دوباره وضو 

 .«را ادامه دهد و این زمانی است ُه سخن نگفته باشدبگريد سپس نامزش 

 1/32اعالم املوقعنی، ابن قیم:  - 3

 43؛ املدخل الی مذهب االمام امحد بن حنبل، ابن بدران، ص: 1/31اعالم املوقعنی:  4

 «بتا، فهام، ثقهث»عبداهلل بن امحد بن حنبل، ابوعبدالرمحن، وی در اصطالح علم حدیث  - 5

روایت ُرده است. و از پدرش املسند و  دیگراناز پدرش و  حادیث زیادیاو  باشد.می
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  1.«تر از رأی استحمبوب

ابوعبداهلل )امحد بن حنبل( را دیدم ُه چون در اسناد حدیثی از رسول »گوید: می 2رمثو ا

ی ُرد. و این زمانی بود ُه روایتی با درجهچیزی )ضعفی( بود، به آن استناد می خدا 

  3.«برخالف آن نبود. مهچون حدیث عمرو بن شعیب ،باالتر از آن

امام ابوداود در عمل به حدیث »: اهللامام ابوداود سلیامن بن اشعث سحبستانی رمحه -5

هنج استاد خود امام امحد حنبل را در پیش گرفت. و چون در موضوعی جز حدیث  ،ضعیف

تر قوی دچرا ُه حدیث ضعیف نزد وی از رأی افرا ُرد.را ختریج مییافت، آنضعیف نمی

  4.«بود

                                                                                                                                                    

 فوت شد. 290التفسري و ... روایت ُرده است. وی در سال 

 1/81 :اعالم املوقعنی - 1

رم االسكافی ابوبكر، جلیل القدر، حافظ، ثامحد بن هانیء طائی؛ گفته شده: ُلبی؛ اال - 2

ای زیادی را از امام امحد روایت نموده و بسیاری از هامام، یكی از ُسانی است ُه روایت

-1/78فوت شد. نگا: هتذیب التهذیب:  273مسائل او را بیان داشته است. وی در سال 

 39-37لس، ص: ب؛ خمترص طبقات احلنبله، نا79

گوید: اگر فردی ثقه بن شعیب بن حممد بن عبداهلل بن عمرو بن عاص؛ قطان می عمرو - 3

گوید: و ابوداود می «.ربام احتجحنا به»گوید: ُند، حجت است. و امحد میاز او روایت 

فوت شد. نگا: الكاشف، ذهبی:  118)حجت نیست.( وی در سال  «:لیس بحجة»

2/332. 

 34ابن صالح، ص:  علوم احلدیث، - 4
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روشی قرار داد ُه  و ابوداود مبنای ُتاب سنن را»گوید: و شیخ االسالم ابن تیمیه می

را امام امحد بیان نمود. و هرُس تأمل ُند، متوجه این مطلب خواهد شد. و چه بسا ُه آن

و روایتی ُه در  1ُند به حدیث عبدالعزیز بن ابی رواداز امحد گرفته باشد. چنانكه بیان می

است ُه  شود. و این زمانیعمل می 2او برده نشدهاز  یمیان راویان آن ُسی باشد ُه اسم

تر از او در این روایت با وی خمالفت نكرده باشد. ابوداود در رساله خود به اهل فردی قوی

برخی از احادیثی ُه در ُتاب »گوید: ُند، آنجا ُه میمكه به این مسأله ترصیح می

باشند. و این زمانی وارد شده است، با سند متصل نیستند، بلكه مرسل و مدلس می« السنن»

حدیث صحیحی با سند متصل وجود نداشته است. مهچون  ،نزد عموم اهل حدیث بوده ُه

  4.«از مقسم 3روایت حسن از جابر و حسن از ابوهریره و حكم

                                                           

 275املسودة فی اصول الفقه، ص:  - 1

 «.ال یرتک ما ال یتابع علیه ةثق»گوید: عبدالعزیز بن ابی رواد العتكی؛ ُيیی بن قطان می - 2

 ؛2/166فوت شد. نگا: خالصه تذهیب الكامل:  159وی در سال 

-حكم بن عینیه، ابوحممد ُندی موالهم الكوفی، عامل اهل ُوفه؛ سفیان بن عینیه می - 3

گوید: حكم ثقه، گوید: مهچون حكم و محاد بن ابی سلیامن در ُوفه نیست. و عجلی می

ه و از اصحاب ُبار ابراهیم بود. و به سنت و پريوی از آن پایبند بود. وی در سال ثبت، فقی

 5/208، سري اعالم النبالء: 332-6/331نگا: طبقات ابن سعد:  .وفات نمود 115

-ابوالعباس؛ ساجی می و گفته شده: ؛مقسم بن بجرة و گفته شده: ابن نجدة ابوالقاسم - 4

گوید: وی های وی سخنانی گفتند. و ابن سعد میروایتگوید: مردم در مورد برخی از 

فوت شد. نگا: هتذیب  101یت ُرده و ضعیف است. وی در سال ااحادیث زیادی را رو
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گوید: اهلل میو ابن تیمیه رمحه .روایت شده است 1این مطلب از ابوداود و امحد و دیگران

ن، َس ی َح و نه در درجهجایز نیست در رشیعت به احادیث ضعیف ُه نه صحیح هستند »

فضایل اعامل را  راعتامد شود. اما امحد بن حنبل و برخی از علام روایت حدیث ضعیف د

 .«اند. و این زمانی است ُه ثابت و دروغ بودن آن مشخص نباشدجایز دانسته

و این در مورد عملی است ُه به دلیل رشعی دانسته شده مرشوع است. و در فضل آن 

شده ُه دروغ بودن آن دانسته نشده است، در اینصورت جایز است ُه ثواب حدیثی روایت 

حق و درست تلقی شود. و این در حالی است ُه  ،ذُر شده در آن روایت برای آن عمل

جایز است با استناد به حدیث ضعیف، امری را واجب یا »هیچیک از ائمه نگفته است: 

  2«با امجاع خمالفت ُرده است. مستحب قرار داد؛ و هرُس چننی بگوید، درحقیقت

اهلل و امثال وی از ائمه به چننی چننی نبوده ُه امحد بن حنبل رمحه»گوید: و مهچننی می

احادیثی در رشیعت اعتامد ُنند. و هرُس از امحد نقل ُند ُه وی به حدیث ضعیفی ُه نه 

 3.«دچار اشتباه شده است ،استدالل ُرده ،نَس ی َح صحیح است و نه در درجه

، حدیث باطل و منكر و از حدیث ضعیفامام امحد منظور »گوید: اهلل میو ابن قیم رمحه

-مینجایز نیست، عمل ُردن به آن  ُه و روایتی روایتی ُه در میان راویان آن متهم باشد

ی ه؛ بلكه حدیث ضعیف نزد وی جزئی از احادیث صحیح و بخشی از احادیث با مرتبباشد

                                                                                                                                                    

 30، رسالة ابی داود الهل مكه، ص: 289-10/288التهذیب: 

 1/267: ثنگا: فتح املغی - 1

 84القاعدة اجللیلة:  - 2

 85مهان:  - 3
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باشد. و حدیث را به سه بخش صحیح و حسن و ضعیف، تقسیم نكرده بود، بلكه حسن می

تقسیم حدیث نزد وی به دو بخش صحیح و ضعیف بود. و ضعیف نزد وی از مراتبی 

اثر یا قول صحابی و نیز امجاعی برخالف روایت  یبرخوردار بود. چنانكه اگر در موضوع

بود در اینصورت عمل به حدیث  ضعیف نزد وی بر ینم ،ضعیفی ُه در آن مورد ذُر شده

  1.«قیاس ترجیح داشت

اما با اینكه از امام امحد و دیگران جایز بودن عمل به حدیث ضعیف به صورت مطلق 

باشد و بلكه نقل شده است، مهچننی از ایشان روایتی نقل شده ُه بیانگر منع این مهم می

در  –اهلل باشد. امام امحد رمحهاعامل صحیح می روایت چننی احادیثی فقط در باب فضایل

توان با ، میروایت شده نرخموییدر احادیثی ُه در باب »گوید: می –روایت میمونی از او 

  2.«تساهل برخورد ُرد. مگر روایاتی ُه بیانگر حكمی هستند

ابن عباس فردی است ُه این احادیث »گوید: و در روایت عباس الدوری از او می

شود. و چون مسأله حالل و حرام پیش آید، )یعنی مغازی و مانند آن( از وی نوشته می

)منظورش این بود  3.«و چهار انگشت هریک از دستانش را بست ؛خواهیمقومی چننی می

و البته تساهل در چننی  .(تر از او نیازمندیمُه در بحث حالل و حرام به افرادی قوی

 -چنانكه عادت آنان چننی بود –باشند.  سنده مقرون به ُ خواهد بودروایاتی زمانی 

رو چون سند را دانست. از ایننآتوان قوت حدیث و ضعف ُه به وسیله آهنا می سندهایی
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 نیازی به ترصیح به ضعف حدیث نیست.، ذُر شود

در فضایل و مستحبات و نه عقاید و احكام به حدیث ضعیف استدالل  دیدگاه سوم:

  .شودشده و عمل می

 دالیل این دیدگاه:

عمل به آن، حق آن ادا شده است. و در غري  بااگر حدیث ضعیف، صحیح باشد 

ای چون حتلیل و حتریم و نیز ضایع شدن حق دیگری مفسده ،اینصورت پیامد عمل به آن

روایت  ُنند ُه از رسول خدا به حدیث ضعیفی استناد می و در این زمینه 1نخواهد بود.

امید به هرُس » 2«قلته:من بلغه عنی ثواب عمل فعله محل له اجره و ان مل اُن »شده است: 

را دریافت ناثواب عملی ُه از من به او ابالغ شده، آن عمل را انجام دهد، اجر و پاداش 

                                                           

 36الفتح املبنی فی رشح االربعنی، ص:  - 1

یَضَة َوَعلََّم »با این الفاظ:  1/22ابن عبدالرب در جامع بیان العلم و فضله:  - 2 َمْن َأدَّى اْلَفرر

َفْضِلر  َُ  ، در اْلَعابردر اَن َفْضُلُه َعَل امْلَُجاهر َُ رْيَ  ْم َرُجاًل، َوَمْن َبَلَغُه َعنر اهللَّر َفْضل  النَّاَس اخْلَ ُُ  َعَل َأْدَنا

اذرًبا َُ َثُه  ي َحدَّ اَن الَّذر َُ ي َبَلَغُه َأْعَطاُه اهللَُّ َما َبَلَغُه َوإرْن  هرُس » :«َفَأَخَذ برَذلرَك اْلَفْضلر الَّذر

ابد مهچون فضل فضل وی بر جماهد ع ،ای را ادا ُند و به مردم خري و خوبی بیاموزدفریضه

وند باشد. و هرُس از جانب خدا( در میان شام میترین افراد )از نظر مرتبهمن بر پاینی

و او مطابق با این فضل و برتری عمل ُند، خداوند اجر و  متعال فضلی به او رسیده باشد

این حدیث  .«رچند آنچه روایت شده، دروغ باشددهد. هبه او ابالغ شده میرا پاداش آنچه 

سلسلة االحادیث الضعیفه،  ؛28ا: تذُرة املوضوعات، فتنی، ص: نگ ؛موضوع است

 .69-5/68آلبانی: 
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 .«ُند، هرچند من چننی نگفته باشممی

 :فضایلباب های آنها در عمل به حدیث ضعیف در شرط

چهار  ،نی ُه چننی دیدگاهی دارند، برای عمل به حدیث ضعیف در باب فضایلُسا 

 اند ُه عبارتند از: رشط اساسی را بیان ُرده

 ،ضعف موجود در حدیث شدید نباشد. بنابراین حدیثی ُه ضعف آن شدید باشد -1

شود. مانند حدیث راویان ُذاب و متهم به ُذب و راویانی ُه اشتباهات وی شامل نمی

 1باشد.احش است. و این رشطی متفق علیه میف

در  تاد. شوآن عمل  قرار است بهُه داللت دارد این رشط بر وجوب شناخت حدیثی 

از حدیث برای عموم  یاز عمل به آن دوری ُند. و چننی شناخت ،صورت شدت ضعف آن

خواهند به در مورد هر حدیث ضعیفی ُه می یمردم بسیار دشوار است. و نیز چننی شناخت

آن عمل ُنند، بسیار دشوار است و دلیل آن اندک بودن علامی حدیث به ویژه در این عرص 

 و زمان است. 

 این دیدگاهدر معنای فضایل باشد. و  مواردیحدیث روایت شده در باب فضایل و  -2

  باشد.می تعالیاهللو ابن حجر هیتمی رمحهم 3امام نووی 2ابن مبارک چونُسانی 

عمل به  واقعباشد. در اینصورت، در «معمول به»یث ضعیف زیرجمموعه اصلی حد -3

                                                           

؛ الفتوحات 196؛ تدریب الراوی، ص: 258نگا: القول البدیع، سخاوی، ص:  - 1

 84-1/83الربانیة: 

 102؛ رشح علل الرتمذی: 2/30اجلرح و التعدیل:  - 2

 1/267: ثفتح املغی - 3



 608  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

بلكه عمل متوجه اصل عام است ُه عمل به آن رواست؛ چه  خواهد بودحدیث ضعیف ن

و عكس این مسأله صادق نیست یعنی عمل به حدیث  ؛حدیث ضعیف باشد یا نباشد

مل به حدیث ضعیف با توجه به ضعیف زمانی ُه اصلی عام وجود نداشته باشد؛ بنابراین ع

 1امری شكلی و نه حقیقی است. ،این رشط

ن نباشد. بلكه احتیاط نموده و آبه هنگام عمل به حدیث ضعیف، معتقد به ثبوت  -4

 2را نفرموده است.دوراندیشی ُند تا اینكه مبادا حدیثی را به پیامرب نسبت دهد ُه آن

باشد تا اینكه معتقد به ثبوت ن حدیث میاین رشط نیز مهچون رشط اول نیازمند شناخت

ُنند، آن نباشد. با اینكه اُثر و اغلب ُسانی ُه در باب فضایل به احادیث ضعیف عمل می

 دانند. ضعیف بودن این احادیث را نمی

ُنند باشند. اگر ُسانی ُه به احادیث ضعیف عمل میاین رشوط بسیار دقیق و مهم می

ی عمل به این احادیث تنگ خواهد نتیجه آن خواهد بود ُه دایره به این رشوط پایبند باشند،

شد یا اینكه از اصل و اساس به آهنا عمل نخواهد شد. و تردیدی نیست متسک به احادیثی 

نیاز نموده و از دروغ بستن اند، ما را از احادیث ضعیف بیثابت شده ُه از رسول خدا 

 3دهد.به رسول خدا نجات می

                                                           

 مهان - 1

مقدمه  1/368: ث؛ فتح املغی116؛ قواعد التحدیث: 196نگا: تدریب الراوی:  - 2

 صحیح اجلامع، آلبانی.

عَ »چنانكه رسول خدا فرمودند:  - 3 َث برُكلِّ َما َسمر ًبا َأْن ُُيَدِّ
ذر َُ َفى برامْلَْرءر  برای دروغگو » :«َُ

؛ مقدمه صحیح 6مسلم:  .«شنود، بگویدی است ُه هر آنچه میبودن انسان مهنی ُاف
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آنچه بودن معتقد به سنت »اند و آن اینكه: علام رشط پنجمی را نیز ذُر ُردهو برخی از 

  1.«ُند، نباشدحدیث ضعیف بر آن داللت می

عمل به آن شهرت پیدا »افزاید و آن اینكه: و حافظ بن حجر نیز رشطی بر این رشوط می

از رشیعت نكند تا اینكه انسان به حدیث ضعیف عمل ُند و اینگونه آنچه را ُه جزئی 

 2.«را سنت صحیح بدانندنیست، رشیعت به حساب آورد و یا اینكه برخی از جاهالن آن

 پريوان این دیدگاه: 

  3دهد. از مجله:امام نووی این دیدگاه را به مجهور علام از حمدثنی و فقها نسبت می

ند ُه ُوری روایت میثاهلل؛ خطیب بغدادی با سند خود از سفیان سفیان نوری رمحه -1

دانند، علم حالل و حرام را جز از افراد مشهور به علم ُه افزایش و ُاهش را می»گفت: 

 4.«دریافت نكنید و دریافت امور دیگر جز حالل و حرام از مشایخ اشكالی ندارد

 5پدرم از عبدة یعنی ابن سلیامن»گوید: ابن ابی حاتم می ؛اهللعبداهلل بن مبارک رمحه -2

                                                                                                                                                    

 اجلامع، آلبانی.

 10-9املنهل اللطیف، علوی مالكی:  - 1

 4-3ورد فی فضل رجب، ابن حجر، ص:  اتبینی العجب مل - 2

 مع رشحه الفتوحات الربانیة 1/82اذُار:  - 3

 1/73الرتمذی، ابن رجب:  ؛ رشح علل212الكفایة، ص:  - 4

گفته شده: ابوعمرو؛ در مصیصه ساُن شد و با ابن عبدة بن سلیامن مروزی ابوحممد؛ و  - 5

گوید: مبارک مهراه شد و از او روایت ُرد. دارقطنی او را ثقه دانسته است. و بخاری می

 239ان وی را در ثقات ذُر ُرده است. وی در سال بدیث وی معروف است. ابن حاحا
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ُه ابن مبارک از مردی حدیث روایت ُرد، به او گفته درحالیود ُه گفت: برایم روایت نم

توان از او در این اندازه روایت میشد: این راوی ضعیف است؟ پس ابن مبارک گفت: 

ُرد. یا در مواردی از این قبیل؛ به عبدة گفتم: در چه مواردی؟ گفت: در باب ادب، 

 1.«موعظه، زهد یا مانند اینها

به این دیدگاه اشاره دارد. بلكه  «الزهد و الرقائق»بن مبارک در ُتابش و عملكرد ا

باشد. چرا ُه احادیث ضعیف بسیاری از مراسیل و ترین شاهد بر این مطلب میبزرگ

 2معضالت و ... در آن ذُر ُرده است.

-اهلل؛ بیهقی در املدخل از عبدالرمحن بن مهدی روایت میعبدالرمحن بن مهدی رمحه -3

روایت ُنیم، در   چون در باب حالل و حرام و احكام از رسول خدا»ُه گفت:  ُند

گريیم، اما چون در باب فضایل و مورد راویان سخت میدر ید شدت به خرج داده و ناسا

-ید آسان گرفته و در مورد راویان با تسامح برخورد مینثواب و عقاب روایت ُنیم، در اسا

 3.«ُنیم

                                                                                                                                                    

 460-6/459فوت ُرد. نگاه: هتذیب التهذیب: 

 31-1/30ل: اجلرح و التعدی - 1

گوید: ُند ُه میذُر می یروایتی ُه از یزید الرقاش؛ 34الزهد و الرقائق، ص: »نگا:  - 2

و یزید الرقاشی ضعیف است. چنانكه « ه ُاهنا موزونةیُانت صالة رسول اهلل مستو»

 آمده است. 2/361درالتقریب: 

یة الفاضلة ، لكاملیة، االجو؛ ضمن املجموعة ا84-83نگا: املدخل، حاُم؛ ص:  - 3

 114، قواعد التحدیث، قاسمی، ص: 51-50 ی، ص:لكنو
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 1اهلل.رمحهسفیان بن عیینه  -4

احادیثی را ُه در باب »گوید: می 2اهلل در مورد موسی بن عبیدةُيیی بن معنی رمحه -5

 3.«شودنرخمویی روایت ُرده، نوشته می

چون در »گوید: ُند ُه میخطیب بغدادی از او روایت می ؛اهللامحد بن حنبل رمحه -6

ید شدت به خرج نیم، در اساباب حالل و حرام و احكام و سنن از رسول خدا روایت ُن

در باب فضایل اعامل و آنچه حكمی در بر ندارد روایت  دهیم. و چون از رسول خدا می

   4«.ُنیمعمل میتساهل با ید نُنیم، در اسا

 حتقیق مذهب امام امحد در این مسأله: 

معرفی ُردیم. و هم اُنون او را از ُسانی  5تر امام امحد را یكی از قائلنی دیدگاه دومپیش

 باشد. برشمردیم ُه قائل به تفاوت میان احادیث فضایل و احكام می

                                                           

 1/74؛ رشح علی الرتمذی، ابن رجب: 212الكفایة، خطیب بغدادی، ص:  - 1

ابن مدینی و نسائی و ابن  ؛ط العدوی موالهم ابو حممد الزیدیموسی بن عبیده بن نشی - 2

گوید: ثقه و ُثري ابن سعد می .اندهیگر از حمدثنی او را ضعیف دانستعای دعدی و عده

فوت شد. نگا: خالصة تذهیب الكامل:  153احلدیث است. و حجت نیست. وی در سال 

3/68 . 

 74-1/73رشح علل الرتمذی:  - 3

، آداب 373؛ نگا: املسودة، ابن تیمیه؛ ص: 213الكفایة، خطیب بغدادی، ص:  - 4

 311-2/309الرشعیه: 

5
 ؛ضعیف به طور مطلق یعنی احتجاج و عمل به حدیث - 
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در میان حنابله در مورد اقوال متعارضی ُه از امام امحد در یک مسأله وارد شده است 

د ولو اگر مجع میان آهنا امكان دارد، میان آهنا مجع صورت گري :ُهاین است ی ُلی قاعده

اینكه با محل عام بر خاص یا مطلق بر مقید باشد. اما اگر مجع میان اقوال متعارض امكان 

باشد. و اگر نداشته باشد و تاریخ اقوال وی مشخص باشد، قول دوم و اخري مذهب وی می

تر تاریخ اقوال امام هم مشخص نباشد، مذهب وی در آن مورد مهان است ُه به ادله نزدیک

  1«.تر استاست ُه به قواعد وی نزدیک باشد یا آن

ُند آنچه موافق با دیدگاه دوم به امام امحد نسبت داده این قاعده اقتضا می» 2گویم:می

باشد. و آنچه به وی موافق با دیدگاه به صورت مطلق در احكام و فضایل و ... می ،شده

-ترغیب و ترهیب می مقید به فضایل و احادیثی است ُه با مضمون ،سوم نسبت داده شده

 باشند.

شود ُه مذهب امام امحد در این زمینه مهان بنابراین با محل مطلق بر مقید نتیجه آن می

باشد. یعنی تفاوت قائل شدن میان احادیث احكام و احادیثی ُه در باب دیدگاه سوم می

فضایل و ترغیب و ترهیب وارد شده است. چنانكه در روایات با مضمون احكام 

ريی نموده و در بحث فضایل و ترغیب و ترهیب متساهل برخورد ُرده است. سختگ

                                                           

االنصاف فی معرفة الراجح من اخلالف، مرادوی:  ؛65-1/64، ابن مفلح: عنگا: الفرو - 1

، املدخل 243-12/241؛ قاعده نافعه جامعه، مرداوی؛ مطبوعة فی آخر االنصاف: 1/10

 48الی مذهب االمام امحد، ص: 

احلدیث الضعیف و حكم  ا:اهلل؛ نگبدالكریم بن عبداهلل اخلضري حفظهشیخ، دُرت ع - 2

 279االحتجاج به، ص: 
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 دهد. منطوق عبارت وی جمالی برای هرگونه تأویل نمیمهچنان ُه 

 1اهللابوعمر بن عبدالرب رمحه -7

 2اهلل.موفق الدین ابن قدامه رمحه -8

 3اهلل.ابو زُریا نووی رمحه -9

 4اهللحافظ اسامعیل بن ُثري رمحه -10

 5اهللجالل الدین حملی رمحه -11

 اهلل جالل الدین سیوطی رمحه -12

 6اهللرمحه یخطیب رشبین -13

                                                           

 1/22جامع بیان العلم و فضله، ابن عبدالرب:  - 1

الدمشقی، فقیه، یكی از افراد  بن امحد بن حممد بن قدامة مقدسیعبداهلل  ،امام، زاهد - 22

های وی عبارت است از: املغنی، الكافی، املقنع، العمدة ُه و مطرح؛ از نوشته معروف

. وی در سال باشند. روضة الناظر در اصول فقه، خمترص العلل و ..آهنا در فقه میمهگی 

 149-2/133یل علی طبقات احلنابله، ابن رجب: ذفوت شد. نگا: ال 620

 ، مهراه فتوحات الربانیة4/236االذُار:  - 3

 5/86تفسري ابن ُثري:  - 4

های وی عبارت است از: حممد بن امحد بن ابراهیم بن هاشم جالل حملی؛ از نوشته - 5

تفسريی ُه ُامل نشد. رشح مجع اجلوامع، رشح الورقات، رشح املنهاج و ... وی در سال 

 41-39-7فوت شد. نگا: الضوء الالمع، سخاوی:  864

، عالمه، صاحب قاهری شافعی خطیب، امام یشمس الدین حممد بن حممد رشبین - 6
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 1اهللتقی الدین فتوحی رمحه -14

 2اهللمال علی قاری رمحه -15

 3اهللدُرت نورالدین عرت رمحه  -16

 خالصه مطلب: 

دیدگاه اول با توجه به آنچه در حكم عمل به حدیث ضعیف گذشت، دیدگاه راجح 

باشد یعنی عدم استدالل به حدیث ضعیف به طور مطلق؛ نه در احكام و نه در غري می

 ن عبارتند از:آاحكام و فضایل و ... و دالیل ترجیح 

                                                                                                                                                    

مصنفات مشهوری چون: رشح املنهاج، رشح التنبیه، الرساج املنري فی التفسري و ... وی در 

 8/384شذرات الذهب:  ؛80-3/79. نگا: الكواُب السائرة: فوت شد 977سال 

حممد بن امحد بن عبدالعزیز بن علی الفتوح مرصی؛ مشهور به ابن نجار حنبلی؛ تقی  - 1

های وی دار قضاوت در مرص شد. از نوشتهه درخواست متام مرصیان عهدهالدین ابوبكر؛ ب

عبارت است از: منتهی االرادات، خمترص التحریر و رشح آن با عنوان رشح الكواُب املنري و 

 87وفات نمود. نگا: خمترص طبقات احلنابله، مجیل شطی، ص:  980... وی در سال 

های هروی قاری، فقیه حنفی؛ یكی از استوانه علی بن )سلطان( حممد، نورالدین مال - 2

علمی در عرص خود بود. در هرات متولد شد و در مكه سكونت ُرده و وفات نمود. گفته 

 االعالم زرُلی دمشقی. نوشت. نگا:شده: در هر سالی یک مصحف می

. مهچون ُتاب علوم حدیث ابن های حدیث را حتقیق ُرده استوی بسیاری از ُتاب - 3

ی امام ی شمس الدین ذهبی؛ و الكاشف نوشتهو ُتاب املغنی فی الضعفاء نوشته صالح

 را تألیف نمود.« ماذا عن امرأة»و ُتاب  ؛ذهبی و الرحلة فی طلب احلدیث
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 اتفاق علامی حدیث به نام هنادن حدیث ضعیف به مردود؛ -1

-است. ظن و گامن انسان را از حق و حقیقت بی ححدیث ضعیف تنها ظن مرجو -2

 ُند.مینیاز ن

ها و خرافات و دوری از منهج صحیح را به دنبال دارد. احادیث ضعیف رشد بدعت -3

-چرا ُه غالبا اسلوب احادیث ضعیف آمیخته با ترس و هراس و شدت و سختگريی می

باشند ُه آهنا را از دین اهلل، دین اعتدال و باشد. و اینگونه مرتعی مناسب برای متصوفه می

-اما این به معنای رد احادیث ضعیف به طور ُلی نیست. بلكه می ُند.روی جدا میمیانه

در ترجیح معنایی بر دیگر توان میدر جمالی جز استدالل به آن عمل نمود. مثال بدان توان 

احتامل دو معنای خمتلف داشته باشد و هیچیک بر  یچنانكه نص ؛معانی از آن ُمک گرفت

میان حدیث ضعیفی وارد شده ُه یک از دو معنا را دیگری ترجیح نداشته باشند و در این 

-را ترجیح میآن ُنیم ُه این حدیثمعنایی را انتخاب می دهد. در این صورتترجیح می

 دهد و لو اینكه حدیث ضعیف باشد. 

ُطوا فر اْلَیتامي»فرماید: مثالی در این زمینه: خداوند متعال می ْفُتْم َأالَّ ُتْقسر   َو إرْن خر

َن النِّساءر َمْثني َدًة َأْو ما   َفاْنكرُحوا ما طاَب لَُكْم مر ُلوا َفواحر ْفُتْم َأالَّ َتْعدر َو ُثالَث َو ُرباَع َفإرْن خر

  1«َأالَّ َتُعوُلوا  َأْیامُنُكْم ذلرَک َأْدنَمَلَكْت 

                                                           
1

 از) ُنید، رعایت را عدالت نتوانید یتیم دخرتان حق در ُه ترسیدید اگر و» (3: ء)نسا - 

 سه، سه و دو دو شامست پسند مورد ُه( دیگر) زنانی با( و ُنید نظر ِصف هاآن با ازدواج

 آنچه به یا( زن) یک به ُنید، عدالت نتوانید ُه دارید بیم اگر پس. ُنید ازدواج چهار، چهار

 .نكنید ستم اینكه به است ترنزدیک( ُار) این( نامیید اُتفا) هاییدآن مالک ُه( ُنیزان از)

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=3
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=3
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=3
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 احتامل دو معنا را دارد:« تعولوا»فرماید: اینكه خداوند متعال می

( و این دیدگاه زید .الف( اینكه بر تعداد مهرسان خود نیفزایند )و به یک زن اُتفا ُنند

 باشد.بن اسلم و سفیان بن عیینه و شافعی می

 باشد. زید. و این دیدگاه مجهور مفرسان میب( ستم نكنید و رشک نور

َذلرَك َأْدَنى َأالَّ »در مورد این آیه  و از ام املومننی عایشه روات است ُه رسول خدا 

ریُلوا»و فی روایته: « َأن اَل جَتُوروا»فرمودند: « َتُعوُلوا یعنی: ستم نكنید و رشک  1«ان اَل مَت

 .«نورزید و منحرف نشوید

پدرم گفت: مرفوع بودن این حدیث اشتباه است و صحیح آن »گوید: میابن ابی حاتم 

  2.«است ُه از عایشه موقوف است

این روایت برای ترجیح مناسب »گوید: و با وجود ضعف این روایت ابن قیم می

 3.«است

ن و ترس آباشد، جمرد امید ثواب مرتتب بر آنچه در مورد حدیث ضعیف مد نظر ائمه می

باشد نه اینكه عمل به آن بر هرُس الزم است. چنانكه شیخ االسالم ُیفر آن میاز عقاب و 

مثال عمل به حدیث ضعیف به این معنا ُه تفس امید ثواب یا ترس از »گوید: ابن تیمیه می

داند جتارت سودآور است. اما به او عقاب و ُیفر را داشته باشد، مهچون ُسی است ُه می

را در بردارد. پس اگر این خرب درست باشد، آن شخص سود  رسد ُه سود زیادیخرب می

                                                           

 599؛ نگا: تفسري ابن ُثري: شان در صحیحبابن ابی حاتم، ابن مردویه، ابن ح - 1

 600-599نگا: تفسري ابن ُثري:  - 2

 17حتفة املودود فی احكام املودود، ابن قیم، ص:  - 3
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ُند. و مثال این امر ترغیب و ترهیب با ارسائیلیات ُند و اگر دروغ باشد، وی رضر نمیمی

باشد. این موارد می دها و سخنان سلف از علام و حوادثی ُه در عامل رخ داده و ماننو خواب

و چه دیگر احكام رشعی به جمرد وجود آهنا  مواردی ُه اثبات حكم رشعی، چه استحباب

 1.«شود اما جایز است در باب ترغیب و ترهیب و امید و ترساندن ذُر شوندثابت نمی

 احادیث ضعیف و موضوع و اثر آنها بر عقیده مسلمانان: 

 تعریف حدیث موضوع:

-میی آن ی ذهن جعل ُنندهعبارت است از حدیثی ُه اجیاد شده و ساخته و پرداخته

ن، بودن آ. و با آگاهی از موضوع استباشد. حدیث موضوع بدترین انواع حدیث ضعیف 

 2ن بیان گردد.آروایت ُردن آن در هر معنایی حرام است مگر اینكه موضوع بودن 

روایت حدیث موضوع برای هیچیک از مردم جایز نیست »گوید: اهلل میابن ُثري رمحه

را آن؛ تا اینكه جاهالن و نادانان و عوامی ُه فریب آن مگر در راستای توبیخ و نكوهش و رد

 3.«اند، از آن برحذر باشندخورده

 :هشدار در مورد دروغ بستن به رسول خدا

إرنَّ »فرمودند:  گوید: شنیدم ُه رسول خدا از مغرية بن شعبه روایت است ُه می -1

                                                           

 18/66جمموع الفتاوی، شیخ االسالم ابن تیمیه:  - 1

 274نگا: تدریب الراوی فی رشح تقریب النواوی، حافظ سیوطی، ص:  2

چون دیدی ُه حدیثی با عقل یا نقل خمالف  :اندچه زیبا گفته»گوید: ی میابن اجلوز - 3

است یا با اصول در تناقض است، بدان ُه آن حدیث موضوع است. و معنای در تناقض 

های های اسالمی چون مسانید و ُتاببودن حدیث با اصول این است ُه خارج از دیوان

 78مشهور باشد. الباعث احلثیث: 
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، َمْن  ب  َعَل َأَحد  َكذر َُ ًبا َعَِلَّ َلْیَس 
ذر َن النَّارر َُ ْأ َمْقَعَدُه مر ًدا، َفْلَیَتَبوَّ َذَب َعَِلَّ ُمتََعمِّ دروغ » 1:«َُ

بستن بر من مهچون دروغ بستن بر افراد دیگر نیست. هرُس عمدا بر من دروغ ببندد، پس 

 . «باید جایگاه خود را در آتش آماده ببیند

نْ  إرنَّ »فرمودند:  لة بن اسقع روایت است ُه رسول خدائو از وا َرى َأْعظَمر  مر  َأنْ  الفر

يَ  عر ُجُل  َیدَّ ، َغرْير  إرََّل  الرَّ يَ  َأوْ  َأبریهر ْ  َما َعْینَهُ  ُیرر  َما َوَسلَّمَ  َعَلیْهر  اهللُ  َصلَّ  اهللَّر َرُسولر  َعَل  َیُقوُل  َأوْ  َتَر، مَل

 ْ پدرش نسبت جز  ُسیخود را به  انساناست ُه  این هادروغترین یكی از بزرگ» 2:«َیُقْل  مَل

نسبت دهد  ام؛ و یا سخنی را به رسول اهلل دهد یا خوابی را ُه ندیده است بگوید: دیده

 .«ُه او نگفته است

َث َعنِّي »فرمودند:  و از سمرة بن جندب روایت است ُه رسول خدا  َمْن َحدَّ

، َفُهَو َأَحُد الَْكاذربرنیَ  ب 
ذر َُ ُه  یث  ُیَرى َأنَّ حدیثی را روایت ُند ُه به  هرُس از من» 3:«برَحدر

 و این»گوید: سخاوی می .«باشددروغ بودن آن واقف است، او یكی از دروغگویان می

ُند دروغ ُند ُه گامن میُه حدیثی را روایت می ید در حق ُسیشدوعیدی به عنوان مجله 

                                                           

 5: ؛ مسلم1209بخاری:  - 1

 3247بخاری:  - 2

ُند ُه از دویست صحابه وارد شده مسلم؛ این حدیث متواتر است. و نووی نقل می  - 3

چنانكه از  - را بداندُند، دروغ بودن آنت میاست. یكسان است ُسی ُه حدیث را روای

ای هامل ثقعو  را نداند و از عوام باشدیا اینكه دروغ بودن آن -علامی این علم رشیف باشد 

وی را از دروغ بودن آن آگاه ُند، در هر دو صورت نسبت دادن حدیث دروغ به رسول خدا 

 بر وی حرام است.
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 .«ُنداست، ُفایت می

 از اسباب وضع و جعل احادیث:

 احزاب سیاسی چون رافضه و دشمنان آهنا و تأثري آنان بر وضع حدیث:  -1

ی معاویه به وقوع پیوست. ابن ی علی و شیعهو این مهم پس از قتل عثامن و ظهور شیعه

از جانب  ،ها در باب احادیث فضایلاصل دروغ»گوید: ابی احلدید در رشح هنج البالغة می

احادیثی دروغنی و ساختگی در فضل علی  ،ن آغاز ظهورباشد. چرا ُه آهنا از مهارافضه می

شان باعث شد تا این روایات را جعل وضع ُردند ُه در واقع عداوت و دشمنی دشمنان

ُنند. زمانی ُه بكریه این رفتار شیعه را دید، در برابر این احادیث جعلی، احادیث و 

 1.«روایاتی در مورد معاویه وضع نمود

 2.«دروغ بسته نشده استچون علی بر هیچیک از افراد امت »: گویدو عامر شعبی می

در مورد علی مبنی برخالفت  مهواره نگرانی و دغدغه رافضه اثبات وصیت رسول خدا 

او پس از رسول خدا بوده است. بنابراین احادیث زیادی را در این مورد وضع ُردند. از 

وصی من » 3:«ن اخلف بعدی علیوصیی و موضع رسی و خلیفتی فی اهلی و خري م»مجله: 

 .«ام و هبرتین جانشنی پس از من علی استو رازدار من و جانشنی من در خانواده

                                                           

 3/26رشح هنج البالغة:  - 1

 1/77تذُرة احلفاظ:  - 2

؛ 1/327؛ الالئی املصنوعة: 1/323الفوائد املجموعة فی االحادیث املوضوعة:  - 3

ن اسامعیل بن زیاد اسند گوید: این روایت باطل است و اصلی ندارد. در جوزقانی می

 وجود دارد ُه مرتوک است.
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-را وسیله آهنای چننی روایاتی، با مشاهدهبودند در احزاب دیگر  ی ُهاما جعل ُنندگان

ابوبكر و عمر و عثامن و معاویه تلقی ُردند. پس  شدن مقام و رتبهُاسته ای در جهت 

هنا نیز به جعل احادیث و روایاتی در جهت فضیلت و شأن شیخنی و آغفلت نكرده و 

َج بر »توان به این روایت اشاره ُرد: معاویه پرداختند. از مجله این روایات موضوع می مَلَّا ُعرر

اَمءر  بعدی علی بن ابی طالب، فارتج الساموات و هتف  ، قلت: اللهم اجعل اخللیفة منإرََّل السَّ

، تكویر: 30)انسان: « َو ما َتشاُؤَن إرالَّ َأْن َیشاَء اهللَُّ»اقرأ:  من ُل جانب، یا حممد! ةبی املالئك

زمانی ُه به آسامن برده شدم، » 1:«وبكر الصدیق( و قد شاء اهلل ان یكون من بعدک اب29

ها به لرزه ی پس از من قرار بده؛ پس آسامنعلی بن ابی طالب را خلیفه ،گفتم: پروردگارا

خواهند و آنان نمی»آمدند و فرشتگان از هر سو به من یورش آوردند ُه ای حممد: بخوان: 

ی پس از تو ابوبكر رفته ُه خلیفه ی خداوند بر اینو اراده« مگر اینكه خداوند بخواهد

های نیكی داشتند و چون اما در میان این احزاب نیز ُسانی بودند ُه نیت .«صدیق باشد

دیدند ُه درحقیقت فضایل آهنا نی در مورد صحابه را میفها طرگريیها و خردهعیبجویی

یثی را در فضل و داشت ُه احادبرا آن رفت، حمبت نسبت به صحابه ایشان را را نشانه می

مقام و جایگاه آهنا وضع و جعل ُنند و اینگونه بیان ُنند ُه تفاوتی میان خلفای  علوشأن و 

رَذ َأَبا َبْكر  َوالرًدا َوُعَمَر »گوید: چهارگانه نیست. از مجله این حدیث ُه می إرنَّ اهللََّ َأَمَرنر َأْن َأختَّ

رًيا َوُعْثاَمَن َسنًَدا َوَأْنَت یَ  ، اَل ُمشر یَثاَق فر ُأمِّ اْلكرَتابر
، َقْد َأَخَذ اهللَُّ َلُكُم امْلر رًيا؛ َأْنُتْم َأْرَبَعة  ُّ َظهر

ا َعِلر

                                                           

گوید: این ؛ سیوطی می1/275؛ الالئی املصنوعة: 1/345تنزیه الرشیعة املرفوعة:  - 1

 روایت موضوع است.

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=76&AID=30
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تري مَّ
تر َوَعْقُد ذر ُق مسیء، َأْنُتْم َخَلَفاء ُنُبوَّ

ن  َتقی َواَل ُیبْغرُضُكْم إرالَّ  ُمنَافر
بُُّكُم إرالَّ ُمْؤمر

مهانا » 1«:ُُير

ده است ُه ابوبكر را به عنوان پدر، عمر را به عنوان مشاور و عثامن را خداوند مرا امر ُر

چون سندی و تو را ای علی به عنوان حامی و پشتیبان انتخاب ُنم. شام چهار نفر هستید ُه 

ن عهد و پیامن گرفته است. جز مومن پرهیزگار شام را دوست ندارد و آخداوند از شام در قر

داران امور پس از من ُند. شام خلفای نبوت من و عهدهنی نمیجز منافق بدُار با شام دشم

 .«باشیدمی

)و در  باشند.به دنبال فاسد ُردن دین مردم می: ُسانی ُه 2دشمنان اسالم )زنادقه( -2

 (.مورد نظر خود را در قالب دین به آهنا منتقل ُنند دین در پی آنند ُه واقع 

حقد و ُینه خود نسبت به اسالم و  ،خوشایند بودناوضع جدید برای آهنا از آنجا ُه 

                                                           

 به صورت مرفوع سان ؛ خطیب از384الفوائد املجموعة فی االحادیث املوضوعة:  - 1

-می «منكر جدا»گوید: این روایت در درجه روایت میروایت ُرده است. و در مورد این 

نی از عبداهلل بن باشد. و ابن عساُر از طریق دارقطباشد. و در اسناد آن دو راوی جمهول می

ختریج ُرده  را از حذیغهرا ختریج ُرده است. و ابونعیم در فضائل الصحابه آنجحش آن

 است.

-باشد. یا ُسانی هستند ُه قائل به نور و تاریكی میپرستان میزندیق به معنای دوگانه - 2

 نن ندارند یا اینكه ُفر را در باطباشند. یا عبارتند از ُسانی ُه به آخرت و ربوبیت ایام

دین باشد یعنی ی زندیق معرب َزن دین میُنند. یا اینكه ُلمهپنهان نموده و اظهار ایامن می

قد تزندق؛ و اسم آن زندقه است. و  :شودباشد و گفته مییا زنادیق میزن؛ مجع آن زنادقه 

 شود ُه بسیار بخیل باشد. رجل زندیق و زندقی به ُسی گفته می
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توانند با زور شمشري اهداف و اغراض خود ُه نمی دانستند ده و چونپنهان ُررا ن نامسلام

پس تصمیم گرفتند  - بودندرا شاهد چرا ُه قوت و نريوی دولت اسالمی  -را حتقق بخشند

یث و روایات و اباطیل و اُاذیب ی اسالمی متنفر ُنند چنانكه احادمسلامنان را از عقیده

با هدف دور ُردن مردم از اسالم حقیقی وضع و جعل ُرده و و الب عقیده قای در سخیفانه

ة التی فی السامء راملج»گوید: نسبت دادند. مهچون این روایت ُه می به رسول خدا

عرق افعی  ُهكشان )یا ستارگانی( ُه در آسامن هستند،» 1:«عرق االفعی التی حتت العرش

دهد ُه هیچكس به خود اجازه نمی»گوید: ابوالقاسم می .«باشدُه زیر عرش می است

ه امهیتی برای دینش قائل نباشد. و آنكروایت ُند مگر  چننی مطلبی را از رسول خدا 

ای جز گویند: زیر عرش افعی خفته است؟ آیا چننی مقولهبراستی چگونه مسلامنان می

  2؟!باشدجهت زشت جلوه دادن اسالم می ی زنادقه دردسیسه

 پراُندگی نژادی و قومی و تعصب در مورد قبیله و رسزمنی و امام:  -3

برد امور تنها متوجه عرب بود و برخی از آهنا ی دولت و پیشها در ادارهامویتكیه 

متام ای آنان هایی ُه دوران بردهنسبت به عرب و عربیت تعصب داشتند چنانكه حتی برده

ُردند میان خود گرایی شدند. از این جهت تالش میشده بود، متوجه این نژادپرستی و قوم

های انقالبی از ها و حرُتو عرب مساوات و برابری اجیاد ُنند پس اُثر و بیشرت جنبش

و چون  3سوی آنان شكل گرفت و برای رسیدن به این تساوی از این طریق وارد شدند

                                                           

 14قبول االخبار، ص:  - 1

 14قبول االخبار، ص:  - 2

 1/342نگا: تاریخ االسالم، دُرت حسن ابراهیم:  - 3
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ی عزت و رسبلندی و برتری را مایهو نژاد خود افتخار نموده و آن ها به عرب بودنعرب

این موجب شد تا احادیثی را در جهت باال بردن شأن و مقام و  ،دانستندخود بر دیگران می

ان ُالم الذین حول »گوید: از مجله این روایت ُه می ؛بیان فضایل خود وضع و جعل ُنند

فیه شدة  اامراوحی اوحاه بالفارسیة و اذا  لنیفیه  ای امروان اهلل اذا اوح العرش بالفارسیة

زبان ُسانی ُه پريامون عرش هستند، فارسی است. و هرگاه خداوند » 1:«ةاوحاه بالعرب

ُند و چون را به فارسی وحی مین نرمی باشد، آنآُند ُه در بخواهد امری را وحی می

  .«ُندعربی وحی می را بهبخواهد امری ُه در آن شدت است وحی ُند، آن

به  یاساسو اینگونه بود ُه برخی از اعراب جاهل در جهت مقابله با چننی روایات بی

ابغض الكالم »جعل و وضع حدیث پرداختند و مقابله به مثل نموده و حدیث ساختند ُه: 

ة الی اهلل الفارسیة و ُالم الشیطان اخلوزیة، و ُالم اهل النارالبخاریة و ُالم اهل اجلن

منفورترین زبان نزد خداوند، فارسی است. و زبان شیاطنی و دوزخیان فارسی » 2:«العربیة

 .«است. و زبان اهل هبشت عربی است

های خمتلف را بدون توجه به صحت و ها و قصهداستان رسایان؛ ُسانی ُه داستان -4

قرآن و سنت آمده هایی ُنند ُه در هنا را جایگزین داستانآُنند تا سقم آهنا روایت می

یُث َأْن َُيَْفُظوَها»گوید: است. چنانكه عمر بن خطاب در مورد آهنا می
 3:«َأْعَیْتُهُم اأْلََحادر

و ابن عراق در مورد آهنا   .«را حفظ ُنند اآهن از اینكهه و ناتوان نموده تسرا خاحادیث آنان »

                                                           

 1/136تنزیه الرشیعة املرفوعة:  - 1

 انب، ابن ح1/129؛ املجروحنی: 1/137 تنزیه الرشیعة املرفوعة: - 2

 1/47، دارمی: 1/139رشح الاللكائی، اصول السنة:  - 3
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باشند. اغراض دنیوی میپنجم: ُسانی هستند ُه به دنبال اهداف و  صنف»...گوید: می

  1.«گردان و گدایان و پريوان پادشاهانرسایان و دورهچون داستان

 :هاها و داستانانواع قصه

باشند. ها مین ُریم هبرتین داستانآهای قرهای مناسب و مفید: قصهنوع اول: داستان

ُند. بیان میهای آن تصویری واقعی را با اسلوب ادبی مناسب و دلپذیر چرا ُه داستان

موصوف به صفات سخاوت و بخشش ُامل  ،رعایت اهداف و مقاصدو چنانكه در بیان 

دهد و یا مقرون به های داستان و اتفاقاتی ُه در آن رخ میاست تا اینكه از خالل شخصیت

ها و توجیهات و توجهاتی را های واالیی را ارائه دهد. یا اینكه عربتن است، نمونهآ

علی اخلصوص داستان  ،در قرآن پیامربانهای نانكه این مهم در خالل قصهگوشزد ُند. چ

 شود.السالم مشاهده مییوسف علیه

 های مذموم و ناپسند:ها و داستاننوع دوم: قصه

هایی اند قصهُه در احادیث مورد نكوهش قرار گرفته های مذمومیها و داستاناما قصه

اند. و رسولش و بندگان نیک و صالح نسبت داده شدهساختگی هستند ُه به دروغ به اهلل و 

هایی را ساخته و پرداخته و رسایانی با افرتا و دروغ بستن به خداوند چننی قصهچننی داستان

هایی پست و مبالغه و مثال ،اخالق باطل ،عقاید فاسد ُههایی داستان اند.بازگو ُرده

 برد.را از بنی میو صفای آن و ارزششود ُه موجب حتقري دین میدر بردارد غلوهایی 

 حكم داستان رسایان:

توانند صحیح را از ضعیف تشخیص دهند و اخبار و اهل علم، یعنی ُسانی ُه می

                                                           

 1/13تنزیه الرشیعة:  - 1
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های مقبول و مردود را از یكدیگر بشناسند، اشكال و ایرادی بر آهنا نیست ُه داستان داستان

 شود:یبگویند. البته با رعایت قواعد و ضوابطی ُه ذُر م

ی آن معنا و باشد و به وسیله یداستان بخشی از سخنان فقیه یا عامل یا دعوتگر -1

 اما اینكه پند و اندرز متاما قصه باشد، جایز نیست. مفهومی را ُه در نظر دارد، برساند،

 هایی ُه رسول خداهای قرآن یا داستانقصه مانندداستان صحیح و درست باشد  -2

و  های رسول خدااند. و مهچون قصهن برای ما بیان ُردهدر مورد گذشتگا 

 های علام و حمدثنی و ... ُه از آهنا ثابت باشد.اصحابش و قصه

 اخالص و عدم غرور و خودستایی و خود شیفتگی؛ -3

ُند چنانكه با انگشت به سوی وی اشاره پرداختن به چننی امری، انسان را مشهور می

گري قصه گویان هایی ُه گریبانیكی از آفت»گوید: رمحه اهلل میُنند. مال علی قاری می

شوند. از حارث بن معاویه شود این است ُه دچار خودستایی و غرور در سایر امور میمی

ها پرسید. عمر روایت است ُه به سوی عمر بن خطاب سفر ُرده و از او در مورد قصه

ترسم ُه بدانم. عمر گفت: بر تو میخواهم نظر تو را خواهی؟ گفت: میگفت: چه می

قصه بگویی و دچار خودشیفتگی شوی، سپس قصه بگویی و دچار خودپسندی شوی و 

خود را برتر و برتر ببینی؛ چنانكه اندک اندک گامن ُنی مهچون ثریا از آنان برتری و باالتر؛ 

نی( در روز و اینگونه است ُه خداوند متعال به مهنی اندازه )خودشیفتگی و خود برتربی

   1.«دهدقیامت تو را زیر پاهای آنان قرار می

-از مرگ قلب و مردن قلوب بندگان برحذر باش؛ و این ناشی از آفت گذشته می -4

                                                           

 111مسند امحد با سند صحیح:  - 1
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گو آن است ُه مروزی های جملس قصهاز مجله آفت»گوید: باشد. شیخ مال علی قاری می

جز داستان »گوید: اند ُه میُرده از ابوقالبه روایت« احللیة»در ُتاب العلم و ابونعیم در 

-گو میرسایان و قصه گویان سبب مرگ علم نشدند؛ چنانكه انسان حدود یكسال با قصه

  1.«ای برده باشدنشیند بدون اینكه هبره

ُند ُه گفت: قصه گویی نزدیک مسجد حممد و ابونعیم از سعید بن عاصم روایت می

ر توبیخ نكوهش مهنشینان خود گفت: چرا نشست. روزی دبن واسع برای قصه گویی می

ریزند؟ و چه اشک نمیُه بینیم بینیم ُه خشوع ندارند؟ چرا چشامنی را میهایی را میقلب

ی لرزند؟ پس حممد بن واسع گفت: ای بندهبینیم ُه به خود نمیهایی را میشده ُه اندام

د. چون ذُر از قلب خارج انخدا، چننی قومی در اثر سخنان و عملكرد تو به وجود آمده

 2.«رسوخ خواهد ُرد یشود در قلب

 رعایت حال شنوندگان: -5

ای را ُه باشد. پس قصهتوجه شنوندگان می جلبگویان متوجه تالش برخی از قصه

ُنند بدون اینكه اوضاع شنوندگان را در نظر دوست دارند و مشتاق آن هستند بیان می

-هایی را برای مردم بیان میصه بگویند بنابراین داستانداشته و در جهت رعایت حال آنان ق

 هاشان قدرت درک آهنا را ندارد. مال علی قاری از زین العراقیفهمند و عقلُنند ُه نمی

های قصه گویان این است ُه چیزهایی را به عوام یكی از آفت»گوید: ُند ُه میقل مین

ینگونه دچار اعتقادات نادرست و ناصحیح را ندارند و اگویند ُه قدرت درک و فهم آنمی

                                                           

 االرسار املرفوعة - 1

 1/370احللیة، ابونعیم:  - 2
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ع چگونه اوضاشوند. و این در صورتی است ُه قصه صحیح و درست باشد، پس می

 1ُه داستان دروغ و باطل باشد؟زمانی خواهد بود 

گویان و داستان رسایان و موعظه ُنندگان در اواخر دوران ها و جمالس قصهحلقه

گویی در مساجد ین بود ُه حلقات و جلسات قصهو پس از ا 2خلفای راشدین ظهور ُرد.

 افزایش یافت.  3های اسالمیرسزمنیدر خمتلف 

ُه مردم گرد آهنا گفتند قصه میدر زمانی  تنهاگویان چنان بودند ُه و برخی از این قصه

بود و خوشایند ا برای آهنشدند سخنانی را ُه شدند. و چون به گرد او مجع میمجع می

-ُرد. اما بزرگن نفوس و حتریک احساسات آهنا را به دنبال داشت، بیان میبرانگیخته شد

 ترین مصیبتی ُه از سوی این صنف متوجه مردم بود، دروغ بستن ایشان به رسول اهلل 

 قائل به گناه و هبتانی نبودند. دروغ بستن به رسول خدا در بود، چنانكه 

                                                           

طرق الكشف عنه؛  -اسبابه -خطورته  -الوضع فی احلدیث النبوی، تعریفه»ُتاب  نگا: - 1

 ( اهللاهلل، )و اُنون رمحهحفظشیخ دُرت، عمر سلیامن اشقر 

پس م با عمر مشورت ُرد. ددر مورد قصه گقتن برای مر ؛متیم داری، صحابی مشهور - 2

املرفوع،  زمتیی»نگا: ُتاب  ری نداد.ی چننی ُاو به او اجازه عمر او را از این ُار بازداشت

پس نه در عهد رسول خدا و نه در عهد ابوبكر و عمر و عثامن هرگز قصه نگفت.  ؛18ص: 

و  1931، چاپ لیدن سال: 1/136نگا: ُتاب العلم، مقدسی، و نگا: ذُر اخبار اصبهان: 

 66، 65؛ و ارسار املرفوعة: 18نگا: متییز املرفوع عن املوضوع، ص: 

ا ؛ وی برخی از قصه گویان و مساجدی ُه در آهن256-2/246نگا: اخلطط، مقریزی:  - 3

 1/368نگا: البیان و التبینی:  ُند.شد، ذُر میقصه گفته می
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گو اشتباه در این سه مورد قصه»گفت: گو میاز ابوملیح روایت است ُه میمون قصه

ُند و عمل وی درست است: اینكه سخنش را با متسخر دینش پر بار ُند، یا نمی

  1.«دهدخودشیفتگی ُند، یا به چیزی امر ُند ُه خود انجام نمی

رُ »اند این است ُه: گویان جعل ُردهو از مجله روایاتی ُه قصه نَّةر َشَجَرًة خَتْ ُج إرنَّ فر اجْلَ

، اَل  رِّ َواْلَیاُقوتر  برالدُّ
َجة  ُمْلَجَمة  ْن َذَهب  ُمرْسَ َها َخیْل  ُبْلق  مر

ْن َأْسَفلر َلُل، َومر ْن َأْعاَلَها احْلُ مر

در » 2:«ة، فیجلس علیها اولیاء اهلل، فتطري هبم حیث شاءوا...حنجذوات ا َتُروُث، َواَل َتُبوُل 

ید و در زیر آن اسبی سیاه و آلباس بريون میهبشت درختی است ُه از باالی آن پوشاک و 

ُند و نه مدفوع؛ باشد ُه نه ادرار میر و یاقوت میسفید از طال چراغانی و با لگامی از دُ 

شوند و هر جا ُه بخواهند پرواز هایی است ُه اولیای خداوند بر آن سوار میدارای بال

 .«ُنندمی

ها و احزاب سیاسی و دینی، آنان ور فرقهتشویق به نیكی با وجود جهل به دین: ظه -5

شأن و مقام بزرگان و  را بر آن داشت ُه احادیثی را در جهت تأیید مذاهب خود و ترفیع

شان وضع ُنند. و چننی رهربان خود و نیز در جهت ُاهش ارزش و اعتبار دشمنان

تفرقه و  عملكردی دامن برخی از صاحلان و زاهدان و عابدان را گرفت، ُسانی ُه این

ی آهنا در میان پراُندگی آنان را به این سو ُشاند. و احادیثی را وضع نمودند ُه به وسیله

 شد رسول خدادو طرف دعوا جایگاه خود را داشته باشند. و چون به آهنا گفته می

َن النَّارر » فرمودند: ْأ َمْقَعَدُه مر ًدا َفْلَیَتبَوَّ َذَب َعَِلَّ ُمتََعمِّ َُ هرُس عمدا بر من دروغ » :«َوَمْن 

                                                           

 252-251حتذیر اخلواص، سیوطی:  :امحد در الزهد، نگا - 1

 2/378تنزیه الرشیعة املرفوعة:  - 2
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-ما بر علیه پیامرب دروغ نمی»گفتند: می .«ببندد، پس باید جایگاه خود را در آتش آماده ببیند

  1.«گوییمو برای او دروغ می بندیم بلكه به نفع او

تردیدی نیست ُه چننی گفتاری از باب جعل و ختریب است. ُيیی بن سعید قطان 

به خري و نیكی و زهد ندیدم ُه به آهنا دروغ  منسوبنیا چون هیچكس ر»گوید: اهلل میرمحه

 2.«بسته شده باشد

اند، احادیثی است ُه در باب و از مجله احادیثی ُه افراد نیک و صالح وضع ُرده

ُند اند. در این مورد حاُم با سندش از ابوعامر مروی روایت میها بیان شدهفضایل سوره

بن ابی مریم گفته شد: چگونه از عكرمه از ابن عباس در  ابوعصمة نوحبه » گوید:ُه می

ُه چننی روایتی نزد یاران عكرمه فضایل هر سوره از قرآن روایتی را ذُر نمودی درحالی

دیدم ُه مردم از قرآن روی گردانده و مشغول فقه ابوحنیفه و »نیست؟ وی در پاسخ گفت: 

مید پاداش و تشویق به قرآن جعل مغازی ابن اسحاق شدند، پس این حدیث را از باب ا

 3.«نمودم

 اختالفات مذهبی و ُالمی: -6

روایت شد ُه چون به حممد بن عكاشه ُرمانی گفته شد: قومی هستند ُه هنگام رُوع 

ب یسمُنند( پس گفت: برند. )رفع یدین میشان را باال میهایو برخاستن از رُوع دست

فرمودند:  ش برای ما روایت نموده ُه رسول خدا ربن واضح از عبدهلل بن عمر از پد

                                                           

 86نگا: اختصار علوم احلدیث، ص:  - 1

 2/248الالئی املصنوعة:  2

 2/248؛ الالئی املصنوعة: 184تدریب الراوی، ص:  - 3
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برای او نامزی  ،هرُس در رُوع رفع یدین ُند» 1:«من رفع یدیه فی الرُوع فال صالة له»

 .«نیست

ُه  -حمرز ابورجاء »گوید: و از این قبیل است آنچه زهري بن معاویه روایت نموده و می

به ما خرب داده و گفت: از هیچیک از قدریه  - دیدگاه قدریه را داشت و از آن توبه ُرد

چیزی را روایت نكنید، به خدا سوگند ما روایاتی را در زمینه باور و دیدگاه قدریه وضع و 

دادیم و من ی آهنا این اعتقاد و باور را در میان مردم ترویج میُردیم و به وسیلهجعل می

به او  :گویده متقاعد ُردم. زهري میچهار هزار نفر را به این روش در مورد دیدگاه قدری

ُردی؟ گفت: خود من روایات را یكی گفتم: چگونه افراد را وارد این اعتقاد و باور می

 2.«گفتمیكی برای آهنا وضع نموده و می

 تقرب جستن به حكام و اسباب دیگر: -7

ثی مطابق دانم به یاد ندارم یكی از راویان حدیث با وضع و جعل احادیتا آنجا ُه می 

میل خلفای بنی امیه و فرماندهان آهنا، در صدد تقرب جستن به آهنا برآمده باشند. اما در 

اهلل از هارون بن ابوعبیداهلل از پدرش روایت ها چننی اتفاقی رخ داد. حاُم رمحهزمان عباسی

ید: گوگوید، نیستی؟ میمهدی گفت: آیا متوجه آنچه مقاتل به من می»گوید: نموده ُه می

                                                           

وایت با وجود گوید: این ر؛ و حاُم می82؛ باعث احلثیث، ص: 181تدریب الراوی:  - 1

ر داز زهری قطعی را ُه با سند ترین و بدترین انواع دروغ است. چپلیددروغ بودنش، از 

ُه در موطأ امام مالک و سایر  ؛ع و اعتدال روایت شده استگام رُواثبات رفع یدین به هن

 289-5/288باشد. لسان املیزان: ُتب حدیث می

 216؛ نگا: السنة قبل التدوین: 1/22و التعدیل:  حراجل - 2
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ُنم؟! گفتم: مرا به آن نیازی خواهی، احادیثی را در مدح و تعظیم عباس وضع میاگر می

متوسل به دروغ شد و  ،و غیاث بن ابراهیم در حدیثی برای جلب رضایت مهدی 1«نیست.

به حدیث چیزی را افزود. چون غیاث بن ابراهیم نزد مهدی عباسی رفت و او مشغول بازی 

الََسَبَق إالَّ ف َنْصل  »: ث بالفاصله این حدیث مشهور را روایت نمود ُهبا ُبوتران بود، غیا

غیاث بن ابراهیم برای  .«شودمسابقه فقط با تري یا شرت یا اسب انجام می» :«أْو َحافرر  أو ُخّف 

؛ مهدی ده هزار درهم به وی داد و «یا ُبوتر« »او جناح»مهدی به آن افزود:  جلب رضایت

بندی؛ و دهم تو بر رسول خدا دروغ میشهادت می»، مهدی گفت: تبازگشچون غیاث 

 2.«سپس دستور داد تا ُبوتران را ذبح ُنند

 احادیث موضوع: برابرتالش صحابه و سلف در 

 پردازیم: های علامی امت در جهت حفظ حدیث رشیف میاُنون به بخشی از تالش

باشد. امام حممد بن سريین راویان حدیث می ،الف( پایبندی به اسناد؛ منظور از اسناد

پرسیدند مسلامنان )قبل از وقوع فتنه( از اسناد حدیث نمی»گوید: اهلل در این مورد میرمحه

گفتند: راویان حدیث را نام بربید. پس راویان اما زمانی ُه فتنه روی داد )به حمدثان( می

شد و اگر از اهل بدعت یرفته میشان پذاهل سنت بود، حدیثاز چون و شد میبررسی 

  3.«شدبود، احادیث ایشان ُنار هناده می

                                                           

 ؛ ابوعبیداهلل، وزیر مهدی بود.94؛ باعث احلثیث، ص: 187تدریب الراوی، ص:  - 1

 2/76و توضیح االفكار:  187الراوی، ص:  ؛ تدریب94الباعث احلثیث، ص:  - 2

-؛ امام حممد بن سريین رمحه1/112 ، سنن دارمی:1/84صحیح مسلم برشح النووی:  - 3

 هجری فوت شد. 110متولد و در سال  33اهلل یكی از تابعنی بزرگوار است ُه در سال 
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 گري و مضاعف و تثبت و بررسی در احادیث:ب( فعالیت علمی چشم

های خداوند متعال به مسلامنان این است ُه صحابه در شهرها و یكی از نعمت

مشغول حفظ سنت های خمتلف پخش شدند و برخی از آهنا متام طول عمر خود را رسزمنی

ُردند و نبوی به ویژه در زمان فتنه بودند. بسیاری از طالب علم به سوی صحابه سفر می

ُردند تا در مورد حدیثی ُه از آب و علف و خشک و ُویری را طی میهای بیرسزمنی

اند، اطمینان حاصل ُنند و مهنی است معنای قول یكی از تابعنی رسزمنی خود شنیده

شنیدیم، اما به می ما در برصه روایاتی را از اصحاب رسول اهلل »گوید: ه میابوالعالیة ُ

-شدیم تا اینكه به مدینه سفر ُرده و آن روایت را از دهان اصحاب میآن راضی نمی

 .«شنیدیم

عنه اهللُردند. چنانكه ابوایوب رضیهدف به سوی یكدیگر سفر می  بلكه صحابه با این

ه سوی عبداهلل بن بو جابر بن عبداهلل  1عنه در مرص سفر ُرداهللرضیبه سوی عقبة بن عامر 

اهلل از مجله ُسانی بود رمحه 3از این قبیل بسیار است. مرسوقسفرهایی و  2.ُانیس سفر نمود

                                                           

 1/93نگا: جامع العلم و فضله:  - 1

؛ و جامع بیان العلم، ص: 168نگا: اجلامع الخالق الراوی و آداب السامع، ص:  - 2

 150-5/149؛ و هتذیب التهذیب: 1/93

پدرش در  ؛یه، یكی از افراد معروفمرسوق بن اجدع، امام ابوعایشه مهدانی ُوفی، فق - 3

اصحاب گوید: هیچیک از زمان خود سوارُار و قهرمان اهل یمن بود. و ابن مدینی می

عبداهلل بر مرسوق وارد نشد. وی پشت رس ابوبكر صدیق نامز خوانده است. مرسوق در 

 هجری وفات نمود. نگا: تذُرة احلفاظ. 63سال 
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ُرد حدیثی روایت می 2شعبی  1ُرد.ی آن بسیار سفر میحدیث و مذاُره فراگريی ُه برای

ی دریافت ُن، )پیش از این( ُسانی ترا بدون هیچ سخآن»گفت: ن میآی سپس به شونده

 3.«ُردندبرای دریافت چننی روایاتی به مدینه سفر می

 پ( تعقیب ُذابان:

و بر مبنای احتیاط و قواعد و ضوابط علام در قبول اخبار، برخی از آهنا آشكارا با ُذابنی 

و با پادشاه وقت  ُردهع ُردند و آهنا را از روایت حدیث منو دروغگویان برخورد می

 ُردند.رویارو می

شد؛ وی نبود، حدیث در عراق شناخته نمی هاگر شعب» گوید:اهلل میامام شافعی رمحه

گفت: حدیث روایت مكن؛ وگرنه پادشاه را برای برخورد رفت و به او مینزد شخصی می

                                                           

 1/94نگا: جامع العلم و فضله:  - 1

عامر بن رشاحیل بن عید ذی ُبار، الشعبی احلمريی؛ ابوعمرو؛ از تابعنی است. : شعبی - 2

م در ُوفه وفات  721-640هـ متولد و در  103-19وی در سال رضب املثل حفظ بود. 

یافت. در عهد عبدامللک بن مروان مهنشنی و سفري وی به سوی پادشاه روم بود. وی اندامی 

الغر و نحیف داشت. هفت ماهه متولد شد. و چون از قدرت حفظ وی سوال شد، در 

در  راكه آناینگفتم مگر به ُسی نپاسخ گفت: هیچ چیزی را ننوشتم و هیچ سخنی را 

مت قضاوت بن عبدالعزیز او را برای سر  باشد. عمرثقه می خاطر دارم. وی از راویان

خواست. فقیه و شاعر بود. در اسم پدرش اختالف است؛ چنانكه رشاحیل و عبداهلل گفته 

 ی؛لُزرباشد. نگا: االعالم ای در مهدان میشده است. نسبت وی به شعب است ُه دره

 149خالق الراوی و آداب السامع، ص: الاجلامع  - 3
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 1.«ُنمبا تو آماده می

  دروغگو: ت( موضع سلف در برابر جعل ُنندگانر 

سلف صالح دروغگویان و جعل ُنندگان را نكوهش و رسزنش نموده و از آهنا برحذر 

داشته و در مورد آهنا هشدار دادند. و از احادیث دروغنی و جعلی آنان پرده برداشته و 

جمازات و بازداشتن آهنا از این عمل را به پادشاه وقت واگذار نمودند. چنانكه حممد بن 

 160عبدالكریم بن ابی اوجاء را به خاطر زندقه وی در سال  ،هامري برص ،سلیامن عباسی

چهار »گفت: شد، شت. زمانی ُه وی برای جمازات آماده میُهجری در خالفت مهدی 

 .«هزار حدیث در میان شام وضع ُردم ُه در آهنا حالل را حرام و حرام را حالل نمودم

م ُه پس از صد سال در عراق ظهور متی یو از این دسته است بیان بن سمعان هندی از بن

ادعای الوهیت علی بن ابی طالب ُرد و دیدگاه و باورهای  ؛ُرد و لعنت خدا بر او باد

 شت و با آتش سوزاند.ُفاسدی داشت. ُه خالد بن عبداهلل قرسی او را 

و حممد بن سعید بن حسان اسدی شامی از این دسته است ُه به دار آوخیته شد. امحد بن 

ابوجعفر منصور به خاطر زندقه، او را ُشت. حدیث وی جزو احادیث »گوید: یحنبل م

زندیقی بود ُه گردنش زده شد. چهار »گوید: و امحد بن صالح مرصی می .«موضوع بود

و حاُم ابوامحد  .«از آنان برحذر باشید ،هزار حدیث نزد آن امحقان جعل ُرده بود. پس

  .«دلیل زندقه به دار آوخیته شدُرد. به وی حدیث جعل می»گوید: می

ُند ُه وی از محید از انس به صورت مرفوع روایت و حاُم ابوعبداهلل از او حكایت می

من خاتم پیامربان هستم ُه پیامربی پس از من نیست مگر اینكه خداوند »نموده ُه: 
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زندقه و نبوت این استثنا را بدان دلیل جعل نمود ُه به سوی احلاد و »گوید: و می .«بخواهد

  1.«ُرددعوت می

 شود: چگونه حدیث موضوع شناخته می

-ن و ضعیف وضع ُردهَس چنانكه علام قواعد دقیقی برای شناخت حدیث صحیح و َح 

را ُه  هاییشاخصهاند. و اند، مهچننی قواعدی برای شناخت روایات موضوع تدوین ُرده

بیانگر وضع و جعل در سند حدیث است و نیز فاُتورهایی ُه در متن روایت بیانگر جعلی 

 پردازیم: ها میاند. ُه به طور خمترص به این شاخصهبودن آن هست، ذُر ُرده

 های وضع در سند:الف( نشانه

اخته راوی حدیث به دروغ بودن آن اعرتاف ُند. و اقرار ُند آنچه روایت نموده، س -1

باشد. چنانكه عبدالكریم و ابوعصمة نوح بن مریم ُه نوح اجلامع وی میذهن ی و پرداخته

اگر »شد و نیز ابوجزی اعرتاف ُردند. ابوجزی )مریض( اعرتاف نموده و گفت: نامیده می

-ُرد، اقرار و اعرتاف نمیدر مورد جعل روایات رسوا نمی دیبینخداوند مرا چنانكه می

گريم ُه چننی و چنان حدیث وضع نمودم. و از خداوند متعال در  را گواه میُردم. اما شام

ترین دلیل بر موضوع و این قوی 2.«ُنمه میبمورد آهنا طلب آمرزش نموده و به درگاه او تو

 باشد.بودن حدیث می

                                                           

 ، تألیف امحد شاُر90الباعث احلثیث رشح اختصار علوم احلدیث، ص:  - 1

به فارسی ُه احادیثی ؛ و از این قبیل است اعرتاف میرسة بن عبد ر6قبول االخبار، ص:  - 2

نمود و در فضل علی هفتاد حدیث جعل نمود. الباعث احلثیث، ص:  ن وضعآدر فضایل قر

87 
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 :حدیثای جایگزین اعرتاف به وضع وجود قرینه -2

نكرده است یا از ُسی روایت ُند ُه در او را مالقات ُه ز ُسی روایت ُند ا مثال

رسزمینی است ُه هرگز به آنجا سفر نكرده است. یا اینكه از ُسی روایت ُند ُه بعد از 

ُه راوی ُوچک بوده و او را وفات وی به دنیا آمده است. یا اینكه وی فوت شده درحالی

ُنی؟ پس روایت نمی 1درک نكرده است. به شعبه گفته شد: چرا از عثامن بن ابی یقظان

در جملسی مهراه او نشسته بودم و از سن وی چون گفت: چگونه از ُسی روایت ُنم ُه 

 تولدمرا از زمان تولد خود خرب داد سپس از شخصی روایت ُرد ُه قبل از  ،سوال ُردم

 2«وی، مرده بود؟!

ن حدیث ای آفرد باشد. و جز او هیچ راوی ثقهنر روایتی مد ُذبراوی معروف به  -3

شود. دانشمندان را روایت نكرده باشد. در این صورت به موضوع بودن روایت حكم می

اند و روایاتی را ُه در آهنا به دروغگویی علم حدیث، یک یک راویان ُذاب را برشمرده

 اند چنانكه حتی یک نفر از آهنا از قلم نیفتاده است.پرداختند، بیان ُرده

 بررسی حال راوی: -4

نانكه برای مأمون بن امحد اتفاق افتاد. )ُه یكی از جعل ُنندگان حدیث بود.( الف( چ

در حضور وی این مسأله مطرح شد ُه آیا حسن از ابوهریره روایت شنیده یا نه؟ پس 

فرمودند: حسن از  بالفاصله اسناد روایتی را تا رسول خدا ذُر نمود ُه رسول اهلل 

                                                           
1
 باشد.می وی عثامن بن عمري - 

 16قبول االخبار، ص:  - 2
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 1ابوهریره شنیده است.

-ُم با سند سیف بن عمر متیمی روایت نموده از این قبیل است ُه میب( و آنچه حا

نزد سعد بن طریف بودم ُه پرسش از ُالس درس آمد. پس سعد به او گفت: چه »گوید: 

-ا خوار و ذلیل میرامروز او  شده؟ پرسش گفت: معلم مرا تنبیه ُرده است. سعد گفت:

ُمَعلُِّموا »فرمودند:  ول خدا ُنم. عكرمه از ابن عباس برایم روایت ُرده ُه رس

ْسكرنیر  ًة لرْلَیتریمر َوَأْغَلظَُهْم لرْلمر ُهْم َرمْحَ ْم، َأَقلُّ ُُ اُر َ
ْبَیاَنُكْم رشر تان فرزندان بدترین معلامنر » :«صر

    .«ُسانی هستند ُه ُمرتین رحم را نسبت به یتیم دارند و شدیدترین برخورد را با فقريان

برای هیچكس »گوید: است ُه ُيیی بن معنی در مورد او میاما سعد بن طریق ُسی 

و ُسی « ُرد.وی حدیث جعل می»گوید: ان میبو ابن ح« حالل نیست از او روایت ُند.

گوید: متهم به ُند یعنی سیف بن عمر؛ حاُم در مورد او میُه این قصه را از وی نقل می

 .«باشد. و در روایت ساقط استزندقه می

تر از آن روایتی است ُه ابن اجلوزی با اسناد خود تا ابوجعفر بن حممد ج( و عجیب

نامز  هُند ُه وی گفت: امحد بن حنبل و ُيیی بن معنی در مسجد رصافطیالسی نقل می

                                                           

: نظرت در مورد شافعی و به مأمون بن امحد هروی گفته شد 13قواعد التحدیث، ص:  - 1

گفت: اسناد روایتی را از امحد بن عبداهلل تا انس به  و پريوان وی در خراسان چیست؟

یكون فی امتی رجل یقال له »فرموده است:   صورت مرفوع ذُر ُرد ُه رسول خدا

خواهد بود ُه به او در میان امت من مردی »: «حممد بن ادریس ارض علی امتی من ابلیس

نگا: تدریب  .«شرت استوی برای امتم از ابلیس بیشود، رضر گفته می سحممد بن ادری

 181الراوی، ص: 
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آهنا ایستاد و گفت: امحد بن حنبل و ُيیی بن معنی برای  حضورگویی در خواندند پس قصه

ه از ابوهریره برای ما روایت بز معمر از مهام بن منمن روایت ُرده و گفتند: عبدالرزاق ا

منها طري منقاره من  ةمن قال الاله االاهلل  خیلق من ُل ُلم»ُرده ُه رسول خدا فرمودند: 

ای با منقار ی آن پرندههرُس الاله اال اهلل بگوید، از هر ُلمه» :«ذهب و ریشه من مرجان

ود بیست برگ داستانش را ادامه داد. در این و حد .«شودطال و پرهایی از مرجان خلق می

ای؟ پس میان امحد به ُيیی و ُيیی به امحد نگاه ُرده و گفت: تو این حدیث را روایت ُرده

گوید: پس هر دو ساُت گفت: به خدا سوگند هم اُنون این روایت را شنیدم. راوی می

ست به وی اشاره ُرد ُه نزد گو متام شد. پس ُيیی بن معنی با دشدند تا اینكه داستان قصه

خواهد چیزی به او ببخشد. پس ُيیی بن معنی به او ُيیی می ُردگامن گو قصه ؛او بیاید

گفت: چه ُسی این حدیث را برای تو روایت ُرده است؟ گفت: ُيیی بن معنی و امحد بن 

چیزی حنبل؛ ُيیی بن معنی گفت: من ُيیی بن معنی و این امحد بن حنبل است. هرگز چننی 

گفت: تو ُيیی بن معنی هستی؟ ُيیی  در پاسخگو در احادیث رسول خدا نشنیدیم. قصه

را شنیدم ُيیی بن معنی امحق است، اما اُنون آنمی مهوارهگو به وی گفت: گفت: بله، قصه

دانستم. ُيیی بن معنی به او گفت: چگونه دانستی من امحق هستم؟ گفت: آیا جز شام در 

شان امحد بن حنبل و نفر ُه اسم 19عنی و امحد بن حنبل نیست، جز شام از ُيیی بن م ،دنیا

ُيیی بن معنی بود حدیث نوشتم. پس امحد بن حنبل دهان وی را بست. ُه ُيیی گفت: او 

 را رها ُن تا برخیزد. پس برخاست و به استهزا و متسخر آنان روی آورد.

 های وضع در متن روایت: ب( شاخصه

ای مشخص ضابطه اتوان بسوال شدم: آیا می»گوید: اهلل میجوزی رمحهامام ابن قیم 

بدون اینكه سند روایت بررسی شود، موضوع بودن روایت را تشخیص داد؟ این سوال 
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تواند تشخیص دهد ُه نسبت به میُسی تنها مهم را بسیار ارزشمند و مهم است و این 

چننی شناختی با گوشت و خون وی احادیث صحیح شناخت دقیق و ُافی داشته باشد. و 

در شناخت احادیث و آثار ختصص داشته باشد.  وعجنی بوده و بر آن ُامال تسلط داشته 

نسبت به رسول خدا و هدایت او در آنچه بدان امر نموده و از آن هنی ُرده و آنچه از آن 

نچه برای امتش خرب داده و به آن فرا خوانده و آنچه دوست داشته و آنچه ناپسند شمرده و آ

ترشیع نموده شناخت الزم داشته باشد. گویا ُه وی نسبت به رسول خدا مهچون یكی از 

و راه و روش و هدایت و ُالم وی و نیز آنچه  خداصحابه باشد. چننی ُسی احوال رسول 

شناسد؛ چنانكه این امر برای دیگران را جایز هست یا نیست ُه از او خرب داده شود می

ُند. چنانكه پريویی نسبت به ُسی است ُه از او پريوی می رو این ویژگی ه میرس نیست.

آهنا نسبت  ت و سقمآهنا و تشخیص صح شناختنسبت به افعال و اقوال وی در راستای 

باشد. چنانكه اقوال و شان میحریص است. و این ویژگی مقلدین نسبت به امامامبه وی 

 دیگران چننی شناختیشناسند ُه برای چنان میترصُيات و مذاهب و اسلوب ایشان را 

چننی  انمقدور نیست و به عبارت دیگر شناختی ُه آهنا نسبت به امامان خود دارند، دیگر

 1.«شناختی در مورد آهنا ندارند

 باشد: از مجله قرائتی ُه بیانگر وضع در متن می

 رُاُت )ناپختگی و نااستواری( در الفاظ روایت شده: -1

دهد ُه چننی بت به زبان عربی شناخت ُافی داشته باشد، تشخیص مینسهرُس 

-الفاظی و در واقع چننی ادبیاتی از فصاحت رسول خدا نیست. احادیث رُیكی وضع شده

                                                           

 148؛ نگا: قواعد احلدیث، ص: 15املنار املنیف، ابن قیم جوزی، ص:  - 1
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-اهلل میباشد. حافظ بن حجر رمحهاند ُه الفاظ و معانی آهنا بیانگر موضوع بودن آهنا می

باشد. چنانكه هرگاه معنای ن میآن معنای معیار رُیک بودن روایت، رُیک بود»گوید: 

رُیک نباشد. چرا ُه الفاظ آن باشد. هرچند رُیكی داشت، این خود دلیل بر وضع آن می

گردد. اما اینكه رُاُت تنها در الفاظ این دین متاما حماسن است. و رُاُت به نادانی باز می

رود ُه امل در مورد آن میباشد، داللت بر موضوع بودن روایت ندارد. چرا ُه این احت

روایت به معنا شده باشد چنانكه راوی الفاظ صحیح حدیث را با الفاظی غري فصیح 

جایگزین ُرده باشد. و اینگونه معنای روایت را باچننی الفاظی انتقال داده باشد. هرچند 

 1.«باشد، دروغ گفته استاگر ترصیح ُند ُه چننی الفاظی، الفاظ رسول خدا می

اربع ال تشبع عن اربع: انثی من ذُر و ارض من مطر و » :ل آن این حدیث است ُهو مثا

شوند: زن از مرد، زمنی از چهار چیز از چهار چیز سري نمی» 2:«عنی من نظر و اذن من خرب

برای حدیث نوری مهچون »گوید: ربیع بن خیثم می .«باران، چشم از دیدن و گوش از خرب

باشد ُه شناسی و نیز برای آن تاریكی مهچون تاریكی شب میمی راباشد ُه آننور روز می

 .«ُنیرا انكار میآن

 معنای فاسد و نادرست:-2

ُنند. مهچون حدیث: آهنا را تكذیب می احساس و شعورمهچون احادیثی ُه 

و این حدیث:  .«خوردرا میبادجمان برای ُسی است ُه آن» :«الباذنجان ملا اُل له»

ناهنجار بودن و زشتی  .«بادجمان شفای هر بیامری است» :«شفاء من ُل داءوالباذنجان »

                                                           

 90الباعث احلثیث، ص:  - 1

 100-99املنار املنیب، ابن قیم؛ ص:  - 2
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لو ُان »ای چون: این روایات واضح و روشن است. و از این قبیل است روایات مسخره

اگر برنج مردی بود، بردبار و شكیبا بود. »: «اشبعه لكان حلیام ما اُله جائع اال الاالزر رج

 .«شودمگر اینكه سري می خوردرا نمیای آنهیچ گرسنه

چننی اقوالی از مجله اقوال زشت و ناهنجاری است ُه ُالم »گوید: ابن قیم جوزی می

 .«عقالء از آن مصون است چه برسد به ُالم سیداالنبیاء

هرُس » :«من اختذ دیكا ابیض، مل یقر به شیطان و ال سحر»و از این قبیل است حدیث: 

 .«رسانندرضری به او نمی بیامریشیطان و نه  خروس سفیدی را اختیار ُند، نه

و هر روایتی ُه بیانگر مباح بودن مفاسد و حرُت در مسري شهوات باشد، از این قبیل 

ثالثة تزید فی البرص: النظر الی اخلرضة و املاء اجلاری و الوجه »است. مانند حدیث: 

نگاه ُردن به سبزی و شود: نگاه ُردن به سه چیز باعث افزایش نور چشم می»: «احلسن

 .«ی زیباآب جاری و چهره

ی زیبا عبادت نگاه ُردن به چهره» :«النظر الی الوجه اجلمیل عبادة»و این حدیث:  

 .«است

ن ذُری از زیبارویان یا ستایش آهنا آمده آهر حدیثی ُه در »گوید: ابن قیم جوزی می

ها از آهنا اینكه به خواستن نیازمندیاست یا اینكه به نگاه ُردن به آهنا امر ُرده است یا 

ساختگی و هبتان و و ُند؛ دروغ اشاره دارد یا اینكه یادآور آن است ُه آتش آهنا را ملس نمی

 1.«افرتایی بیش نیست

                                                           

 24 -19نگا: منار املنیف، ابن قیم جوزی، ص:  - 1
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در تناقض باشد. و آنچه با سنت  1آنچه با نص ُتاب و سنت متواتر یا امجاع قطعی -3

 در تناقض آشكار باشد.

و از این قبیل است حدیثی ُه با ِصیح قرآن خمالفت داشته »گوید: ابن قیم جوزی می

ُند ُه هفت هزار سال است و پایان دنیا در باشد مهچون حدیثی ُه عمر دنیا را بیان می

 باشد.هزاره هفتم می

باشد چرا ُه اگر بر فرض این حدیث صحیح ها میچننی روایتی از آشكارترین دروغ

-سال باقی مانده است. درحالی 250تا قیامت  2ُه از هم اُنون داندباشد در اینصورت می

نَْد َربِّ ال »فرماید: ُه خداوند متعال می
ْلُمها عر اَن ُمْرساها ُقْل إرنَّام عر  َأیَّ

اَعةر َیْسَئُلوَنَک َعنر السَّ

یها لِّ ير  جُیَ
َأنََّک َحفر َُ امواتر َو اأْلَْرضر ال َتْأتیُكْم إرالَّ َبْغَتًة َیْسَئُلوَنَک  ها إرالَّ ُهَو َثُقَلْت فر السَّ

لرَوْقتر

نَْد اهللَّر ْلُمها عر اَعةر »فرماید: و می 3«َعنْها ُقْل إرنَّام عر ْلُم السَّ
نَْدُه عر و رسول خدا فرمودند:  4«إرنَّ اهللََّ عر

                                                           

 2/96نگا: توضیح االفكار:  - 1

 هجری زندگی ُرده است. 752تا 691از سال  ابن قیم جوزی - 2

3
 شود؟می واقع ُی ُنند،می سوال تو از قیامت رهبا در( پیامرب ای)( »187)اعراف:  - 

 در راآن( تواندنمی) او جز ُسهیچ و است من پروردگار نزد فقط آن علم مسلامً : »بگو

  جز و است( پوشیده و) سنگنی زمنی و هاآسامن در( آن دانستن) سازد؛ آشكار معینش وقت

 آن قوع و از  تو گویی ُه ُنندمی سوال تو از( چنان. )آیدنمی شام سوی به ناگهانی، بطور

 .است اهلل نزد فقط آن، علم: بگو داری، خرب

4
 «.است اهلل نزد قیامت( وقوع) علم گامنبی» (34)لقامن:  - 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=187
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=187
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=187
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=187
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=187
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=31&AID=34
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-داند قیامت چه زمانی برپا میهیچكس جز اهلل نمی» 1:«ال یعلم متی تقوم الساعة اال اهلل»

 .«شود

و مهچننی متام احادیثی ُه بر وصایت علی یا خالفت وی ترصیح دارند، صحیح نبوده و 

 2باشند.موضوع می

امری و عدم نقل آن با یكدیگر هم پیامن  نامُند صحابه بر ُتر حدیثی ُه ادعا میه -4

 .شدند

دست علی بن در بازگشت از حجة الوداع ُنند: رسول خدا چنانكه روافض گامن می

ا علی در میان آهنا ایستاد تا مهگی او را بو  بلند ُرده ابی طالب را در حمرض متام صحابه

: «هذا وصیی و اخی و اخللیفة من بعدی، فاسمعوا و اطیعوا له»بشناسند؛ سپس فرمود: 

اما  .«باشد. پس بشنوید و از او اطاعت ُنیدی پس از من میاین وصی و برادر من و خلیفه»

را تغیري دهند. پیامن شدند ُه این مساله را ُتامن نموده و آنپس از این ماجرا متام صحابه هم

 3باد. پس لعنت خداوند بر دروغگویان

یا اینكه  ؛هر حدیثی ُه با حقایق تارخیی رخ داده در عرص رسول خدا خمالف باشد -5

وضع اجلزیة عن اهل »ُند. مثل حدیث: را ثابت میمقرون به قرائنی باشد ُه بطالن آن

                                                           

 ؛ ختریج و حتقیق عبدالفتاح بوغدة31املنار، ابن قیم جوزی، ص:  - 1

 22املنار، ص:  - 2

-و از قرائنی ُه بیانگر موضوع بودن این روایت می»گوید: سیوطی می 22املنار، ص:  - 3

الباعث « باشد.باشد، این است ُه راوی آن رافضی است و حدیث در فضایل اهل بیت می

 89احلثیث: 
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 ُه ُذب و دروغ است از چند جهت:« برداشته شدن جزیه از اهل خیرب» :«خیرب

ُه سعد قبل از این در ن معاذ ذُر شده است درحالیدر این روایت شهادت سعد ب -1

 غزوه خندق وفات نمود.

شناختند. بلكه پس را نمیحكم جزیه تا آن زمان نازل نشده بود و صحابه و عرب آن -2

از سال تبوک نازل شد. آنگاه ُه رسول خدا جزیه را بر نصارای نجرانی و ُّيود یمن مقرر 

 1ُند.دن این روایت را با ده دلیل قوی بیان مینمود... و ابن قیم جوزی دروغ بو

 ؛را نقل نكرده باشدروایت از امری بزرگ خرب داده باشد و جز یک نفر آن -6

ای را جز یک نفر از حجاج نقل حجاج بیت اهلل احلرام؛ اما چننی واقعه همهچون حماِص

 د. ای دارنكرده باشد. چرا ُه معموال چننی اخباری بازتاب خربی گسرتده

ای را جز یكی از حارضان و چننی حادثه و از این قبیل است ُشته شدن خطیب بر منرب؛

 2نقل نكند.

وی از متعصبان غالی نسبت به  صورتی ُه موافقت حدیث با مذهب راوی در -7

 ؛مذهبش باشد

چنانكه رافضی حدیثی را در فضایل اهل بیت روایت ُند، یا فردی با عقیده مرجئه 

باب ارجاء روایت ُند. و مثال آن حدیثی است ُه حجة بن جوین روایت حدیثی را در 

به مدت خداوند را با رسول خدا از علی بن ابی طالب شنیدم ُه گفت: »گوید: نموده و می

                                                           

 38-37املنار، ص: نگا:  - 1

 2/96توضیح االفكار:  - 2
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 1.«پنج یا هفت سال عبادت نمودم قبل از اینكه ُسی از این امت او را عبادت ُند

ی وی در لیان مذهب تشیع بود. و درجهحجة بن جوین یكی از غا»گوید: ان میبابن ح

 2.«بود« واهی»ی نقل حدیث در رتبه

ثواب و پاداش بزرگ تعینی شده  ،گویی باشد و در برابر عمل اندکدر حدیث گزافه -8

-باشد. و در واقع در  ثواب افراط شده باشد. مهچون احادیثی ُه در باب فضایل اعامل به

هرُس دو »وع روایت شده: رف. چنانكه به صورت ماندای اغراق آمیز روایت شدهگونه

رُعت نامز در روز عاشورا بخواند و در هر رُعت فالن و فالن سوره را بخواند، در برابر 

و احادیثی از این قبیل نزد اهل  .«شودی وی نوشته میآن پاداش عمل هفتاد پیامرب در پرونده

 :ست احادیثی چونو از این مجله ا 3باشد.حدیث از احادیث موضوع می

طائرا له سبعون الف لسان لكل لسان  ةمن قال الاله اال اهلل خلق اهلل من تلک الكلم»

ای را خداوند از این ُلمه پرنده هرُس الاله االاهلل بگوید،» :«سبعون الف لغة یستغفرون له

شناسد ُه ُند ُه هفتاد هزار زبان دارد ُه هر زبانی هفتاد هزار لغت )زبان( را میخلق می

 .«ُنندبرای وی طلب مغفرت می

من ُرب تكبرية عند غروب الشمس علی ساحل البحر رافعا هبا صوته اعطاه اهلل من »

عنه سیئات ورفع له عرش درجات ما بنی  االجر بعدد ُل قطرة فی البحر عرش حسنات و حما

                                                           

 4585حاُم در مستدرک:  - 1

 118السنة و مكانتها فی الترشیع االسالمی، ص:  - 2

 1/98نگا: درءالتعارض، ابن تیمیه:  - 3
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ر ساحل دریا هرُس به هنگام غروب خورشید د» 1:«درجتنی مسرية مئة عام بالفرس املرسع

بگوید. خداوند متعال به تعداد هریک از قطرات دریا ده  یک تكبري )اهلل اُرب( با صدای بلند

بخشد و ده درجه به درجات وی افزاید ُه دهد و ده بدی وی را مینیكی به وی پاداش می

صد سال راهی است ُه اسب تیزرو  اندازهبه  یدیگر نسبت بههریک از این درجات فاصله 

 .«ُندطی 

من فعل ُذا و ُذا اعطی فی اجلنة سبعنی الف مدینة فی ُل مدینة سبعون الف قرص، »

هرُس چننی و چنان ُند، هفتاد هزار شهر به او در »: «فی ُل قرص سبعون الف حوراء

شود ُه در هر شهری هفتاد هزار قرص است و در هر قرصی هفتاد هزار حور هبشت داده می

 .«باشدمی

ها را در قالب حدیث پیامرب روایت نموده و جعل گوییوی ُه چننی گزافهاحوال را اما

ُند از دو حالت خارج نیست: یا اینكه در هنایت محاقت و نادانی و جهل است. یا اینكه می

گريی و پاینی آوردن مقام و جایگاه رسول خدا را زندیقی است ُه قصد عیبجویی و خرده

 دارد.

  ؛شدروایت خمالف با عقل با -9

هیچ حدیثی نیست ُه با عقل یا نقل صحیح خمالف باشد مگر اینكه نزد اهل علم 

باشد. بلكه هیچ حدیث صحیحی از رسول خدا در باب امر و ضعیف و بلكه موضوع می

 ههنی وجود ندارد ُه مسلامنان بر ترک آن امجاع ُرده باشند. مگر اینكه حدیث صحیحی بود

                                                           

گوید: این روایت موضوع است. نگا: السلسلة الضعیفه و املوضوعة: آلبانی می - 1

1/399-400 
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ت. و هیچ حدیث صحیحی از رسول خدا دانسته نشده ُه ُه منسوخ بودن آن ثابت شده اس

مسلامنان بر امری ضد آن امجاع ُرده باشند چه برسد به اینكه ضد آن نزد عقل ِصیح معلوم 

شود، آشكارتر است آشكار باشد. چرا ُه آنچه با عقل ِصیح دانسته می و نزد عموم عقال

شود. بنابراین چون در احادیث ته میاز آنچه جز با امجاع و مانند آن از ادله سمعی دانس

ی خفی چون امجاع و ... دانسته شده باشد، صحیح، حدیثی وجود ندارد ُه ضد آن در ادله

سزاوارتر است ُه حدیث صحیحی وجود نداشته باشد ُه با عقل ِصیح متضاد باشد. 

ررسی و از مجله مواردی ُه بیانگر موضوع بودن روایت است، ب»گوید: حافظ بن حجر می

گوید: یكی از باشد چنانكه از خطیب از ابوبكر بن طیب نقل شده ُه میمتن روایت می

 تیایومانند ر« دالیل وضع حدیث این است ُه با عقل خمالف باشد چنانكه تأویل نپذیرد.

ُه ابن جوزی از طریق عبدالرمحن بن زید بن اسلم از پدرش از جدش به صورت مرفوع 

 :«ن السفینة نوح طافت بالبیت سبعا! وصلت عند املقام رُعتنیا»روایت ُرده است ُه: 

و این از ُم  .«ُشتی نوح هفت بار ُعبه را طواف نمود و نزد مقام دو رُعت نامز خواند»

 .«های عبدالرمحن بن زید بن اسلم استا و محاقتهخردی

لرمحن بن گوید: به عبداو از طرق دیگر از ساجی از ربیع از شافعی روایت است ُه می

ان السفینة نوح » :زید گفته شد: پدرت از جدت از رسول خدا روایت ُرده ُه فرمودند

 1«بله چننی است.»پس در پاسخ گفت: « طافت بالبیت وصلت خلف املقام رُعتنی؟!

و عبدالرمحن بن زید با چننی اقوال عجیبی شناخته شده است. حتی ُه امام شافعی در 

ی برای مالک ذُر نمود، عطقشخصی حدیث من»گوید: وده مینقل نم« التعذیب»آنچه در 

                                                           

 6/179التهذیب:  - 1
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مالک به او گفت: به سوی عبدالرمحن بن زید برو تا از پدرش از نوح برای تو روایت  سپ

 «ُند!!

 هایی از احادیث موضوع و جعلی: نمونه

توسل بجویید ُه من به جاه و مقام » 1:«توسلوا بجاهی، فان جاهی عنداهلل عظیم» -1

 .«خداوند بزرگ استنزد 

برترین روزها، روز عرفه است » 2:«افضل االیام یوم عرفه اذا وافق یوم اجلمعة» -2

 .«زمانی ُه موافق با روز مجعه باشد. چننی روزی از هفتاد حج در غري مجعه برتر است

ُد(، ملرَا َخَلْقُت آَدمَ » -3 -خلق نمیاگر تو ای حممد نبودی، هستی را » 3:«َلْواَلَك )حُمَمَّ

 .«ُردم

ُه آدم در میان آب و گل بود، من پیامرب درحالی» 4:«ُنت نبیا و آدم بنی املاء و الطنی» -4

 .«بودم

 .«اطاعت از زن برابر است با ندامت و پشیامنی» 5:«ةمطاعة املراة ندا» -5

                                                           

. و شیخ االسالم در القاعدة اجللیلة به این 1/30اصلی ندارد. سلسلة الضعیفه، آلبانی:  - 1

 امر ترصیح ُرده است. 

 1/245باطل است و اصلی ندارد. السلسلة الضعیفة، آلبانی:  - 2

، چنانكه صنعانی در احادیث 1/299حدیث موضوع است. السلسلة الضعیفة:  -3

 د.گویمی 272: ة و سیوطی در الالئیاملوضوع

 1/316سلسلة الضعیفة: لحدیث موضوع است. ا - 4

 1/432موضوع؛ السلسلة الضعیفة:  - 5
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ي َرمْحَة» -6
تر  ُأمَّ

 .«اختالف امت من رمحت است» 1:«اْختراَلفر

رُم اْقَتَدْیُتُم اْهَتَدْیُتمْ اصحابی » -7 النُُّجومر برَأُّيِّ اصحاب و یاران من چون ستارگان » 2:«َُ

 .«شویداز آهنا اقتدا ُنید، هدایت می یکهستند، به هر

، فلیقل: یا فالن بن فالن! هاذا مات الرجل منكم، فدفنتموه، فلیقم احدُم عند راس» -8

نه سیستوی قاعدا، فلیقل: یا فالن بن فالنة، فانه فانه سیسمع؛ فلیقل: یا فالن بن فالنة، فا

سیقول: ارشدنی، ارشدنی؛ رمحک اهلل؛ فلیقل: اذُر ما خرجت علیه من الدار الدنیا: شهادة 

ان ال اله اال اهلل وحده ال رشیک له و ان حممدا عبده و رسوله و ان الساعة آتیة ال ریب فیها و 

نكريا، یأخذ ُل واحد منهام بید صاحبه، و یقول له:  ان اهلل یبعث من فی القبور فان منكرا و

چون ُسی از شام فوت » 3:« دونهام؟ فیكون اهلل حجیجههنع عند رجل قد لقن حجتصما 

رس وی بایستد و بگوید: ای فالن فرزند فالن؛  مقابلشد، باید او را دفن ُنید و یكی از شام 

ایستد. سپس باید ن؛ این بار وی میشنود. پس باید بگوید: ای فالن بن فالچرا ُه او می

بگوید: ای فالن بن فالن، این بار وی خواهد گفت: خداوند بر تو رحم ُند، مرا راهنامیی 

آنچه را ُه با آن از دنیا خارج شدی، ذُر ُن: »ُن، مرا راهنامیی ُن. پس باید بگوید: 

و اینكه حممد بنده و  گواهی بر اینكه معبود برحقی جز اهلل نیست، یكتاست و رشیكی ندارد

فرستاده اوست. و قیامت آمدنی است و در این تردیدی نیست و اینكه خداوند ُسانی را ُه 

ُند. در اینصورت نكري و منكر هریک دست دیگری را در قربها هستند، برانگیخته می

                                                           

 1/76اصلی ندارد. السلسلة الضعیفة:  - 1

 1/78موضوع: السلسلة الضعیفة:  - 2

 2/64منكر، السلسلة الضعیفه:  - 3
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ُنی؟ پس خداوند گوید: نزد مردی ُه حجت وی به او تلقنی شده چه میگرفته و به او می

 .«باشدجت آن دو میح

ْثَمدر َیْوَم َعاُشوَراَء مَلْ َیْرَمْد َأَبًدا» -9 َتَحَل باْْلر ُْ هرُس در روز عاشورا سورمه به » 1:«َمنر ا

 .«شودچشم ُشد، هرگز فقري نمی

گل سفید » 2:«خلق الورد االبیض من عرقی، وخلق الورد االصغر من عرق الرباق» -10

 .«براق خلق شده استاز عرق من و گل زرد از عرق 

یُمُه إرََّل َجنْبرهر » -11 ْب إرَلیْهر َرُجاًل ُیقر ، َفْلیَْجذر فِّ َوَقْد َتمَّ ْم إرََّل الصَّ ُُ چون » 3:«إرَذا اْنتََهى َأَحُد

ها بسته شده بودند )و او به تنهایی در ُه صفیكی از شام به صفوف نامز رسید درحالی

 .«و به ُنار خود بیاوردها بود( باید ُسی را از صف جلپشت صف

، َفاَل » -12 هر َ َعْن ُخُلقر ْعتُْم برَرُجل  َتَغريَّ
ُقوا، َوإرَذا َسمر ، َفَصدِّ ْعُتْم برَجَبل  َزاَل َعْن َمَكانرهر إرَذا َسمر

رُي إرََّل َما ُجبرَل َعَلْیهر  ُه َیصر ، َوإرنَّ ُقوا برهر چون شنیدید ُوهی از جای خود جابجا شد، » 4:«ُتَصدِّ

را تصدیق رب را تصدیق ُنید اما اگر شنیدید ُه اخالق شخصی تغیري ُرده است، آناین خ

 .«نكنید؛ چرا ُه او چنان خواهد بود ُه رسشته شده است

نَْدُه َفُهَو َحقر » -13
یًثا َفَعطََس عر َث َحدر هرُس حدیثی را روایت ُرد و نزد » 5:«َمْن َحدَّ
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 .«وی عطسه زده شد، آن حدیث حق است

 هم: رها کردن تحزب و تعصبمبحث د

باشد. و گرفته شده از حزب است ُه حتزب به معنای جتمع می تعریف تحزب:

باشند. و مجع آن احزاب است. و آن عبارت است از هر قوم و گروهی گروهی از افراد می

 ای یكسان دارند.شان مهسان و مهانند است یا هر گروهی ُه خواستهُه قلوب و اعامل

رأی هستند و باشند ُه با او هم اصحاب و یاران و رسبازان وی می و حزب شخص،

 باشد.حتزب گاهی ِمدوح و گاهی مذموم می

 مدح حزب منسوب به خداوند متعال: 

الََة »فرماید: خداوند متعال می یُموَن الصَّ
یَن ُیقر یَن آَمنُوْا الَّذر یُُّكُم اهللُّ َوَرُسوُلُه َوالَّذر

اَم َولر إرنَّ

اَة َوُهْم َراُرُعونَ َوُیؤْ  َُ ْزَب اهللّر ُهُم *  ُتوَن الزَّ یَن آَمنُوْا َفإرنَّ حر
َوَمن َیَتَولَّ اهللَّ َوَرُسوَلُه َوالَّذر

 ایامن ُه هاآن و پیامرباش و است اهلل تنها شام ولی و یار» (56-55)مائده: « اْلَغالرُبونَ 

 را زُات فروتنی و خشوع با  آنان و دارندمی پا بر را نامز ُهُسانی(مهان) اند،آورده

 اهلل حزب از او) بدارد دوست اند،آورده ایامن ُهُسانی و او پیامرب و اهلل هرُس و. دهندمی

 «.است پريوز اهلل حزب یقیناً ( و است

نُونَ  َقْوًما جَترُد  اَل »فرماید: و می رر  َواْلَیْومر  براهللَّر  ُیْؤمر  َولَوْ  َوَرُسولَهُ  اهللََّ  َحادَّ  َمنْ  ُیَوادُّونَ  اآْلخر

اُنوا رَيهَتُمْ  َأوْ  إرْخَواهَنُمْ  َأوْ  َأْبنَاَءُهمْ  َأوْ  آَباَءُهمْ  َُ
تََب  ُأوَلئرَك  َعشر رمُ  فر  َُ یاَمنَ  ُقُلوهبر َدُهمْ  اْْلر  برُروح   َوَأیَّ

نْهُ  ُلُهمْ  مر ي َجنَّات   َوُیْدخر رر نْ  جَتْ ترَها مر ینَ  اأْلهَْنَارُ  حَتْ َ  فریَها َخالردر
 ُأوَلئرَك  َعنْهُ  َوَرُضوا َعنُْهمْ  اهللَُّ َرِضر

ْزُب  ْزَب  إرنَّ  َأاَل  اهللَّر  حر  ایامن ُه را قومی هیچ!( پیامرب ای)»( 22)جمادله: « امْلُْفلرُحونَ  ُهمُ  اهللَّر حر

 خمالفت( و دشمنی) رسولش و اهلل با ُهُسانی با ُه یابینمی دارند قیامت روز و اهلل به

 یا شانبرادران یا شانفرزندان یا شانپدران اگرچه ُنند، دوستی ورزند،می
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 نوشته شانهایدل( صفحه) در را ایامن اهلل ُه هستند ُسانی هاآن باشند، شانخویشاوندان

 هاییباغ به را هاآن و است نموده( تأیید و) تقویت را هاآن خود جانب از روحی به و است

 مانند،می آن در جاودانه است، جاری آن( درختان) زیر از هنرها ُه ُندمی وارد( هبشت از)

 و) باشید آگاه هستند، اهلل حزب هاآن خشنودند، اهلل از( نیز) هاآن و اس خشنود هاآن از اهلل

 «.رستگاران هستند اهلل حزب مهانا( بدانید

دشمنی نموده و برای بنابراین حزب اهلل، اولیا و دوستان او هستند ُه در راه او دوستی و 

دارند. و اولیای او را یاری نموده و با دشمنانش دشمنی دارند و دشمن میاو دوست می

باشد چنانكه خداوند متعال بنابراین اجتامع و حتزب آنان برای اهلل و در راه او می .ُنندمی

اَم »فرماید: دهد. چنانكه میمومنان را به برادری از جنس ایامن ربط می نُوَن إرْخَوة  إرنَّ «  امْلُْؤمر

و مواالت و دوستی و نرصت و یاری و رحم و «. برادرند مؤمنان یقیناً »( 10)حجرات: 

َمثَُل »فرماید: نموده است چنانكه رسول خدا می عمهربانی نسبت به هم را در میان آهنا ترشی

ْم مَ  هر ْم، َوَتَعاُطفر ْم، َوَتَرامُحرهر هر نَی فر َتَوادِّ
نر نُْه ُعْضو  َتَداَعى لَُه َسائرُر امْلُْؤمر

َسدر إرَذا اْشَتَكى مر ثَُل اجْلَ

مَّ  َهرر َواحْلُ  برالسَّ
َسدر مثال مومنان در دوستی و شفقت و مهربانی نسبت به هم چون » 1:«یاجْلَ

داری و تب با او پیكری است ُه اگر عضوی از آن بدرد آید، سایر اعضا با شب زنده

 .«ُنندمهدردی می

خداوند متعال آنان را به وحدت و یكپارچگی و مهكاری و احتاد فرا خوانده و آنان را و 

ُموْا » فرماید:از تفرقه و پراُندگی و اختالف هنی ُرده است. خداوند متعال می َواْعتَصر

نُتمْ  ُُ ُروْا نرْعَمَت اهللّر َعَلْیُكْم إرْذ  ُُ ُقوْا َواْذ یًعا َوالَ َتَفرَّ
َأْعَداء َفَألََّف َبنْیَ ُقُلوبرُكْم  برَحْبلر اهللّر مَجر
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 ُ َك ُیَبنیِّ
َذلر َُ نَْها  م مِّ ُُ َن النَّارر َفَأنَقَذ  مِّ

نُتْم َعَلَ َشَفا ُحْفَرة  ُُ ْخَواًنا َو
اهللُّ َلُكْم آَیاترهر  َفَأْصَبْحُتم برنرْعَمترهر إر

َتُدونَ  ُكْم هَتْ  و زنید چنگ( اسالم و قرآن)=  اهلل ریسامن به مهگی و»( 103)آل عمران: « َلَعلَّ

 میان پس بودید،( یكدیگر) دشمنان ُه آنگاه ُنید، یاد خود بر را اهلل نعمت و نشوید پراُنده

 گودالی لبه بر شام و شدید( یكدیگر) برادر او نعمت( فضل) به آنگاه داد، الفت شام  هایدل

 روشن شام برای را خود آیات اهلل اینگونه. داد نجات آن از را شام( او) بودید، آتش از

 «.یابید راه شام ُه باشد سازد،می

 نکوهش حزبی که منسوب به غیر اهلل باشد: 

ُسُل »فرماید: خداوند متعال در نكوهش حزبی ُه به غري اهلل منسوب است، می َیَأُّيُّا الرُّ

ا إرنىّ  َن الطَّیَِّباتر َو اْعَمُلوْا َصاحلرً
یم  براَم َتْعَمُلوَن    ُُلُوْا مر

هر  َوإرنَّ  * َعلر تُُكمْ  َهذر ةً  ُأمَّ َدةً  ُأمَّ  َوَأَنا َواحر

ُكمْ  ُقونر  َربُّ لُّ  ُزُبًرا َبْینَُهمْ  َأْمَرُهمْ  * َفَتَقطَُّعوا َفاتَّ ْزب   ُُ ُحونَ  لََدُّْيرمْ  براَم  حر  (53-51)مومنون: « َفرر

 آنچه به من شکبی دهید، انجام شایسته ُار و بخورید پاُیزه( غذاهای) از! پیامربان ای»

 شام پروردگار من و است واحدی امت شام، امت این گامنبی و. آگاهم دهیدمی انجام

 پراُنده و فرقه فرقه شان( دین) ُار در خود میان در هاآن پس. برتسید من از پس هستم،

 «.خوشحالند دارند، خود نزد آنچه به هرگروه و شدند

برند، خوشحالند چرا ُه گمراهی ُه در آن برس مییعنی به »گوید: اهلل میابن ُثري رمحه

 1.«باشندُنند بر هدایت و راه و روش درست میگامن می

ُرنیَ »فرماید: و می َن امْلُرْشر الَة َو الَتُكوُنوا مر یُموا الصَّ
ُقوُه َو َأقر یَن  * ُمنریبرنَی إرَلْیهر َو اتَّ َن الَّذر مر

َیعًا  ُقوا درینَُهْم َو ُاُنوا شر ُحونَ َفرَّ ْزب برام َلَدُّْيرْم َفرر  باز او سوی به» (32-31)روم: « ُُلُّ حر

                                                           
1
 تفسري ابن ُثري - 
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 پاره را خود دین ُهُسانی از. نباشید مرشُان از و دارید پا بر را نامز و برتسید او از گردید و

 «.دارند خوشحالند خود نزد آنچه به گروهی هر و شدند فرقه فرقه و ُردند پاره

وطفقت محنة »نامرشوع؛ چنانكه در حدیث افک آمده است: و از این دسته است حتزب 

گرایی به نفع خواهرش زینب بنت جحش مهرس پیامرب خدا را و محنه حزب»: «جتازب َلا

ی افک مهان رفتار و عملكرد گروهی را یعنی: تعصب به خرج داد و در شایعه .«آغاز ُرد

یب عایشه رر جهت حتدر پیش گرفت ُه برای هواخواهی از زینب بنت جحش حزبی د

 1صدیقه تشكیل داده بودند.

ضعف این  را عواملاسالم آمد تا مردم را به وحدت و یكپارچگی امر ُند و آنان 

حتزب و تعصب و آنچه در رشیعت غلو )جتاوز از حد( خوانده  از مجلهوحدت هنی ُرد. 

جنس یا رنگ یا ُند این تعصب به خاطر رسزمنی باشد یا قبیله یا و فرقی نمی ؛شودمی

 گروه یا شیخ یا ...

 ُنیم:اشاره می زمینهاُنون به دالیلی در این 

هنی ُردند. با ترجیح متعصابه یكی از پیامربان بر دیگر پیامربان از  رسول خدا  -1

                                                           

از  گوید: رسول خدا عنهام میاهلل؛ چنانكه عایشه رضی1/377ن ُثري: النهایة، اب - 1

مهرسش زینب بنت جحش در مورد من سوال ُرده بود. او گفته بود: ای رسول خدا، من 

گویم. دارم و در مورد او جز خري چیزی نمیهایم را از عذاب خدا باز میها و چشمگوش

ُرد و خداوند به گوید: زینب از میان سایر مهرسان رسول خدا با من رقابت میعایشه می

ت او را حمافظت ُرد. اما خواهرش محنة ُه مهواره به خاطر زینب با خاطر تقوایی ُه داش

 4750من درگري بود، از ُسانی بود ُه در این شایعه رشُت داشت. بخاری: 
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خود سید و رسور برش و هبرتین و برترین آهنا بود. چون شخصی از  اینكه رسول خدا 

السالم را بر نه، سوگند به ُسی ُه موسی علیه»گوید: ُه میانصار از فردی ُّيودی شنید 

گویی: سوگند به ُسی ُه موسی را بر گفت: می به او سیلی زده و .«متام برش برگزیده است

ُه رسول او )حممد( در بنی ماست؟! پس آن ُّيودی نزد متام برش برگزیده است درحالی

چنان خشمگنی شد  نمود، رسول خدا رسول خدا رفت و چون ایشان را از ماجرا آگاه 

ُلوا َبنْیَ َأْنبرَیاءر اهللَّر»ی ایشان نامیان بود. سپس فرمود: ُه خشم در چهره پیامربان » :«الَ ُتَفضِّ

و این در صورتی است ُه برتری دادن یكی از پیامربان بر  1.«خدا را بر یكدیگر برتری ندهید

-دیگری از روی تعصب و در جهت ُاستن از مقام او باشد. چرا ُه خداوند متعال می

لََّم اهللُّ»فرماید:  َُ نُْهْم َمْن  ْلنا َبْعَضُهْم َعل َبْعض مر ُسُل َفضَّ  پیامربان این» (253بقره: «)ترْلَک الرُّ

 آنان از دادیم، برتری ایشان بعضی بر را ایشان از بعضی( گذشت نانآ از برخی نام ُه)

ْلنَا َبْعَض النَّبریِّنَی »فرماید: و خداوند متعال می «.گفت سخن او با اهلل ُه بود ُسی َوَلَقْد َفضَّ

 برتری( دیگر) بعضی بر را پیامربان بعضی( ما) راستی به و( »55)ارساء:  «َعَل َبْعض  

 «.دادیم

ای بودیم ُه یكی از مهاجرین گوید: در غزوهجابر بن عبداهلل روایت است ُه می از -2

ای به پشت یكی از انصار زد. پس آن انصاری گفت: ای انصار به با دست یا پای خود رضبه

ُه از مهاجرین بود گفت: ای مهاجرین به ُمكم بیایید. پس  دیگرییاریم بشتابید. و 

یَّةر؟»د و فرمود: رسول خدا سخنان آهنا را شنی
لر اهر چه شده ُه فریاد » :!«َما َباُل َدْعَوى اجْلَ

ای به پشت یكی گفتند: ای رسول خدا، یكی از مهاجرین رضبه «جاهلیت رس بر آوردید؟!
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َا ُمنْترنَة  »فرمود:  از انصار زده است. پس رسول خدا  این فریادها، » :«َدُعوَها، َفإرهنَّ

 1.«را ترک ُنیدهلیت است، آنفریادهای بدبو و متعفن جا

چننی رفتارهایی را جاهلیت نامید و این در صورتی است ُه با مهان  رسول خدا 

شدند و پیامن میقصد دوران جاهلیت باشد ُه قبائل در امری از امور دنیا با یكدیگر هم

گرفتند. با اینكه خداوند متعال مهاجرین و انصار ُسانی حقوق خود را بر مبنای تعصب می

 را مورد ستایش قرار داده است. 

یَن َواأْلَنَصارر »فرماید: خداوند متعال می رر اَب اهللَُّ َعَل النَّبريِّ َوامْلَُهاجر  (117)توبه: « لََّقد تَّ

 «.انصار نمود و مهاجران و پیامرب حال شامل را خود رمحت اهلل قطعاً »

ُلونَ »رماید: فو می وَّ ُقوَن اأْلَ ابر َن  َوالسَّ ْحَسان  مر إر بَُعوُهم بر یَن اتَّ نَصارر َوالَّذر یَن َواأْلَ رر َهاجر َ  امْلُ
ِضر رَّ

یَن فریَها َأَبًدا  َتَها اأْلهَْنَاُر َخالردر ي حَتْ رر  جَتْ
ْم َجنَّات  لرَك اهللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه َوَأَعدَّ ََلُ  الَْفْوزُ  َذَٰ

 از نیكی به ُهُسانی و انصار و مهاجرین از نخستنی پیشگامان و» (100)توبه:  «اْلَعظریمُ 

 هاآن برای و شدند خشنود او از( نیز) هاآن و گشت خشنود هاآن از اهلل ُردند، پريوی هاآن

 در جاودانه است، جاری آن( درختان) زیر از هنرها ُه است ُرده آماده( هبشت از) هاییباغ

  «.است بزرگ ُامیابی این ماند، خواهند آن

یَّة  »فرمودند:  ُند ُه رسول خدا ابوهریره روایت می -3 مِّ
َت َراَیة  عر َوَمْن َقاَتَل حَتْ

یَّة  
لر ْتَلة  َجاهر  , َأْو َیْدُعو إرََّل َعَصبریَّة  , َأْو َینرُْصُ َعَصبریًَّة َفُقترَل َفقر

ْلَعَصبریَّةر
هرُس زیر » 2:«َیْغَضُب لر

پرچمی ُه هدفش معلوم نیست، بجنگد چنانكه برای تعصب )قومی( خشمگنی شود یا 

                                                           

 3315و ترمذی:  2584، مسلم: 4907؛ بخاری: 3/338مسند امحد:  - 1

 ، ُتاب االمارة1848مسلم:  - 2
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اینكه به سوی تعصب دعوت ُند، یا اینكه تعصب را یاری ُند و در این حال بمريد با مرگ 

 .«جاهلیت مرده است

 انواع تعصب: 

 الف( تعصب مذهبی:

بسیار شدت پیدا ُرد. به  در قرن چهارم هجری، تعصب مذهبی به اوج خود رسید و

 پريوان جاهل در میان مذاهب بودند. تعصبویژه در میان فقهای مذاهب؛ اما عوامل این 

 و در این میانُردند. منع می 1برخی از فقهای احناف از ازدواج حنفی با شافعی -1

فتوایی از فقیه دیگری ُه ملقب به مفتی دو طرف بود مبنی بر جواز ازدواج حنفی با شافعی 

و مفهوم آن این  2«تنزیل َلام منزلة اهل الكتاب»ُرد: را چننی ذُر میشد و دلیل آنصادر می

بود ُه: ازدواج شافعی با حنفی جایز نیست چنانكه ازدواج اهل ُتاب با زن مسلامن جایز 

 3نیست.

بودم، بر شافعیه دار امور میاگر من عهده»گوید: و حممد بن موسی بالساغونی می -2

                                                           

مذهب  پريون بود. چنانكه این فتوا اختالف دو مذهب در مساله استثنا در ایام و سبب - 1

گفت: من مومن : من حقیقتا مومن هستم. و آنكه مذهب شافعی داشت میگفتحنفی می

گردد. و این هستم ان شاء اهلل؛ و مبنای این اختالف به اختالف آنان در تعریف ایامن بازمی

الف تنها حمدود به فروع نبوده است بلكه مهچننی به اصول مسأله بیانگر آن است ُه اخت

 ُشیده شده بود.

شوند ُه زن گرفتن از آهنا جایز و زن دادن به هاب به منزله اهل ُتاب تلقی میشافعی» - 2

 ابن نجیم ،ُتاب البحر الرائق«. آهنا جایز نیست

 52-5/44صفة صالة النبی، عالمه آلبانی،  - 3
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 1.«ُردمجزیه تعینی می

ای ُه با دیدگاه اصحاب و یاران ما )یعنی هر آیه»گوید: می 2ابواحلسن ُرخی -3

ما شود؛ و هر حدیثی ُه با دیدگاه شود یا منسوخ تلقی میاحناف( خمالف باشد، یا تأویل می

 3.«شود یا منسوخ استخمالف باشد، چننی است ُه یا تأویل می

حمال است حق متاما بر وفق گروهی مشخص باشد و »اما این سخنی باطل است چرا ُه 

 4.«هنایت دقت و بررسی را به ُار برد ،منصف ُسی است ُه در مدارک

در  (22-21الفالح حنفی )ص:  قیمرا»و از این قبیل است دیدگاه صاحب ُتاب  -4

                                                           

 ، ذهبی.4/51میزان االعتدال:  - 1

ازم و عبیداهلل بن حسن بن دالل بن دَلم، ابواحلسن ُرخی از ُرخ جدان؛ پس از ابوح - 2

به او رسید و اصحاب وی افزایش یافتند. افرادی چون  احناف ابوسعید برعی پیشواییر 

وی ُسب علم ابوبكر رازی و ابوعبداهلل دامغانی و ابوعلی شاشی و ابوالقاسم تنوخی نزد 

گرفت و در برابر فقر و نیاز صبور بود. از علم و نمودند. وی بسیار نامز خوانده و روزه می

ع مااجل»و « ع الصغريماجلا»و « خترصامل»های ای برخوردار بود. ُتابروایت گسرتده

در  ید روایات بود.نی فقه و حدیث و آثار با ذُر اسارا تألیف نمود. ُه در بردارنده« الكبري

پایان عمر فلج شد. پس شاگردان وی به سیف الدوله ابن محدان نامه نوشته و او را از این 

به گریه افتاد و ده هزار درهم برای امر مطلع نمودند چون وی از احوال ُرخی مطلع شد، 

 اما قبل از اینكه به دست ابواحلسن برسد، فوت شد.مداوای وی فرستاد 

 ، خرضی بک332تاریخ الترشیع االسالمی، ص:  - 3

 32اجلرح و التعدیل، قاسمی:  - 4
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مورد آب چاهی ُه نجس شده است. چنانكه حیوانی در آن افتاده و خفه شده و بمريد. وی 

به اگر حیوان با آب چاه آمیخته شده باشد، آب چاه »گوید: در مورد چننی آب نجسی می

شود. و برخی از آهنا ی چهارپایان مرصف میشود یا اینكه برای استفادهها داده میسگ

را ُه  ُسیها و براستی این فقیه سگ .«شوده فرد شافعی )مذهب( فروخته میاند: بگفته

  1. والعیاذ باهلل.«است، یكسان تصورُرده استشافعی مذهب 

و بسیاری از فقهای احناف به بطالن نامز حنفی پشت رس امامی ُه شافعی مذهب  -5

اقتدای حنفی به شافعی گوید: ابوالیرس می»گوید: است فتوا دادند. چنانكه ابن مهام می

ذُر ُرده « الشعاع»جایز نیست. و این براساس روایتی است ُه مكحول نسفی در ُتابش 

های نامز است. و نیز رفع یدین در نامز به هنگام رُوع و برخاستن از رُوع از فاسدُننده

و برخی از آهنا چون قاضی خان اقتدا به شافعی ...  باشدچرا ُه عمل ُثري می است.

اند ُه وی متعصب نباشد و در ایامن وی تردید نداشته باشد و ذهب با این قید جایز دانستهم

 2.«در موضوع خالف احتیاط ُند

 ُند. چننی قولی را ذُر می 3«رشح العنایة علی اَلدایة»در ُتابش نیز و بابرتی 

ملک  عزیز مرص»ُند: اهلل ذُر میو از این قبیل است آنچه حافظ بن ُثري رمحه -6

تصمیم به اخراج  ،هجری 595االفضل ابن صالح الدین در سالی ُه در آن فوت ُرد یعنی 

                                                           

باشد. لی مرصی حنفی میالنبُ رُش الفالح، حسن بن عامر بن علی  نویسنده ُتاب مراقی - 1

 هجری 1069متوفای: 

 312-1/311فتح القدیر:  - 2

 1/310علی هامش فتح القدیر:  - 3
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-بنویسد ُه آهنا را از رسزمنینامه حنابله از رسزمینش گرفت و اینكه به هریک از برادرانش 

 1.«شان بريون ُنند

ی دیگری ُه در دمشق رخ داد. و سبب آن عبدالغنی است فتنه دستهو از این  -7

ُرد. پس به مساله ی حنابله در مسجد جامع اموی تدریس میقدسی بود ُه در حجلهم

صفات خداوند پرداخت ُه پريوان مذاهب دیگر خشمگنی شده و به این سبب امري صارم 

را ترتیب داد و فقها را به مناظره با وی دعوت ُرد ُه به نتیجه واحدی  یالدین برغش جملس

منرب  تاند. پس امري به تبعید وی دستور داد و افرادی را فرستاد نرسیدند و با هم اتفاق نكرد

-حنابله را بشكنند و در آن روز نامز ظهر در حمراب حنابله تعطیل شد و خزائن و صندوق

 2.«هایی ُه در آنجا بود بريون انداخته شد و آشوب بزرگی به راه افتاد

در برخی مواقع به  چنانكهاد دگاهی اختالفات شدیدی میان حنفیه و شافعیه رخ می -8

 انجامید. ها میختریب رسزمنی

-یاقوت محوی پس از ذُر عزت و جایگاهی ُه اصفهان در قدیم داشت در مورد آن می

ها و تعصب میان شافعیه و هرج و مرج و ختریب و نابودی به دلیل افزایش فتنه»گوید: 

داد چنانكه هرگاه یكی از طرفنی هایی میان دو گروه رخ حنفیه در آن گسرتش یافت و جنگ

گرفت و حمل سكونت وی را سوزانده و ختریب شد اموال دیگری را به غنیمت میپريوز می

گرفتند و نه عهدی را مراعات نه خویشاوندی را در نظر می ،ُرد و در این هرج و مرجمی

                                                           

 13/81البدایة والنهایة:  - 1

 21-13/91البدایة والنهایة:  - 2
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و مذاهب به حتی تعصب مذهبی ُار را به جایی رسانده بود ُه در مورد ائمه  1ُردند.می

 وضع حدیث روی آورده بودند. احادیثی چون: 

گویند، زیان وی برای می سحممد بن ادری ودر میان امتم مردی خواهد بود ُه به ا» -1

 « امتم از ابلیس بیشرت است.

 « باشد.گئیند. او چراغ امتم میدر میان امتم مردی خواهد بود ُه به او ابوحنیفه می»

ی او ابوحنیفه شود و ُینهد آمد ُه به او نعامن بن ثابت گفته میمردی خواهمن پس از »

 .«شوداست. دین اهلل و سنت من توسط او محایت می

بنی آهناست خملوق است جز اهلل و قرآن؛ چرا ُه و ها و زمنی هر آنچه در آسامن» -2

مت من خواهند گردد. و اقوامی از اقرآن ُالم خداوند است، از او آغاز شده و به او باز می

گویند: قرآن خملوق است. هریک از آنان چننی بگوید، درحقیقت به خداوند ُفر آمد ُه می

ورزیده است. و از مهان حلظه زن وی طالق شده است. چرا ُه شایسته نیست هیچ زن 

  2.«باشد یمومنی در نكاح مردی ُافر باشد مگر اینكه این سخن وی از باب لغزش زبان

 و جعل و رُاُت الفاظ در آن واضح و آشكار است. های وضعشاخصه

ُه دیدگاه قدریه را  حَمرز ابورجاء»گوید: و از زهريبن معاویه روایت است ُه می -3

به  انداشت و از آن توبه ُرد، برای ما روایت ُرده و گفته است: از هیچیک از معتقد

                                                           

خ حممد عید ؛ نگا: بدعة التعصب املذهبی، شی1/273لدان، یاقوت محوی؛ باملعجم ال - 1

 214-212 اهلل:عباس حفظه

در این روایت « خلق قرآن»؛ تعصب اعتقادی در مساله 1/134تنزیه الرشیعة املرفوعة:  - 2

 واضح و آشكار است.
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ُردیم. و با این وضع میدیدگاه قدریه چیزی را روایت نكنید. به خدا سوگند ما حدیث 

 واردو آنان را به این مذهب  هُردروایات ساختگی مردم را در مورد دیدگاه قدریه متقاعد 

 .«ُردیم. چنانكه من چهار هزار نفر را وارد این مذهب ُردممی

به او گفتم: چگونه آنان را وارد این مذهب ُردی؟ گفت: من خودم »گوید: زهري می

 1.«گفتموضع نموده و به آهنا میروایات را یكی یكی 

 ب( تعصب قومی:

ل ضدر فُمرتین تردیدی نسبت به اسالم دارد،  یمسلامنی ُه ُمرتین آگاهی و بینش

و مهچننی در  ؛ندارد برترمسلامنان عرب و عملكرد آنان در محل رسالت اسالم در قرون 

های ن و حتمل سختیصداقت آنان در دعوت به سوی خداوند و جهاد برای نرش و دفاع از آ

ُند. تا اینكه خداوند توسط آهنا دینش را زیادی ُه در این راه متحمل شدند، تردید نمی

تزاز در آورد. چنانكه هرا در بیشرتین نقاط جهان به اچريه و غالب و پريوز نمود و پرچم آن

د در هیچ مسلامنی در فضل و جهاد مسلامنان غري عرب در یاری برادران مسلامن عرب خو

راستای نرش این دین و جهاد در جهت اعالی ُلمه اهلل و تبلیغ آن به اقصی نقاط جهان تردید 

های ایشان را عطا ُند و ما را از پريوان نیک آنان قرار ی تالشندارد. و خداوند پاداش مهه

 ی اجابت ُننده است. دهد. براستی او شنونده

 ناسیونالیسم عربی:

است، در عناِص گرایی عربی و قومجه ناسیونالیسم عربی شان متوُسانی ُه دعوت

اساسی گویند: عناِص نظر دارند. چنانكه برخی میی این دعوت با یكدیگر اختالفسازنده

آن  ی اصلیشاخصهشان این است ُه آن وطن و نسب و زبان عربی است. برخی دیدگاه

                                                           

 216؛ نگا: السنة قبل التدوین: 1/32اجلرح و التعدیل:  - 1



 663  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

-ه مهراه مشارُت در دردها و رنجزبان ب بر این باورند ُه ایعدهفقط و فقط زبان است. و 

 ی این بحث خارج است.و اقوال دیگری ُه از حوصله ؛هاست

ی این دین به عنوان یكی از عناِص سازنده ،پردازان آهناو نظریه 1نظراناما نزد صاحب

اند ُه دین ربطی به قومیت و دعوت جایگاهی ندارد. بلكه بسیاری از آهنا به ِصاحت گفته

ی ادیان چه اسالم و چه غري آن حمرتم اند ُه مههندارد و برخی از آهنا ترصیح ُردهنژاد عربی 

 هستند.

از نوع عربی یا غري عربی آن، امری  انهدعوت  نژادپرستاین اما در دین اسالم باطل بودن 

واضح و آشكار و بدُّيی است. و اشتباهی بزرگ و منكری آشكار و جاهلیتی غریب و مكر 

                                                           

ترین ی بزرگسوری ُه نگارندهموسس حزب ناسیونالیستی « ن سعادةانطو»مهچون  - 11

با رضب گلوله اعدام شد. چرا ُه در  1949زمینه است. وی در سال  ها در اینُتاب

ريوزی قومی و نژادی ما ترین مانع در مسري حتقق وحدت و پبزرگ»اظهار نظری گفت: 

 چرا ُه مراجع دینی اِصار دارندباشد. های زمینی میارتباط موسسات دینی با حكومت

دار متام امور آن یا حداقل بخشی از آهنا باشند. باید آهنا مراجع حاُمیت در دولت و عهده

یان برش در جهت اجیاد ارتباط م نهااست ُه نربدهای بزرگ آزادی خواه اما حقیقت این

اند ُه بر حق اَلی و حكمیت رشیعت ها و مصالح موسسات دینی برخاستهلحت امتصم

در میان مردم اِصار دارند... و این اصلی بسیار خطرناک است ُه مردم را به بردگی 

انسان  و مادامیكه دین در دنیا... این نقش دین بود ُشاند. این است نقشموسسات دینی می

 عرص فرهنگی ما دیگر مناسب نیست. بود، مناسب او بود اما در در گريودار بربریت خود

 103-100املحارضات العرش للسعادة، ص: 
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 باشد.در جهت نابودی اسالم و اهل آن ُه دالیل آن به رشح زیر میو نرينگی است 

باشد و مسلامن عجمی را دعوت به ناسیونالیسم عربی، اجیاد تفرقه میان مسلامنان می -1

باشد چرا ُه مهگی ُند. و حتی میان خود اعراب باعث تفرقه میاز برادر عربی او جدا می

ای ُنند. و هر اندیشهای از آهنا این مسأله را دنبال میعده پذیرند و فقطآهنا این مسأله را نمی

دار ُند و آهنا را فرقه ُه مسلامنان را از یكدیگر جدا نموده و وحدت و احتاد آنان را خدشه

ای باطل است ُه با مقاصد اسالم و اهداف آن خمالف است. فرقه و گروه گروه ُند، اندیشه

نرنَی ُهَو »فرماید: خداوند متعال می هر َوبرامْلُْؤمر َدَك برنَرْصر ي َأیَّ
رْم لَْو َأْنَفْقَت ما  *الَّذر َوَألََّف َبنْیَ ُقُلوهبر

یم  
یز  َحكر ُه َعزر نَّ اهللََّ َألََّف َبْینَُهْم إرنَّ

رْم َولكر یًعا ما َألَّْفَت َبنْیَ ُقُلوهبر
 (63-62)انفال: « فر اأْلَْرضر مَجر

 و خود یاری با ُه اوست است، ُافی تو برای اهلل پس ند،ده فریب را تو بخواهند واگر»

 در ُه را آنچه متام اگر داد، الفت هاآن  هایدل بنی و. ُرد( تقویت و) تأیید را تو مؤمنان

 میان در اهلل ولی دهی، الفت  شانهایدل بنی توانستینمی ُردی،می خرج است زمنی روی

 «.است حكیم پريوزمند او مهانا داد، الفت هاآن

اسالم از فریاد جاهلیت هنی ُرده و از آن برحذر داشته است و در نصوص زیادی به  -2

مورد آن پرداخته است بلكه نصوص رشعی از متام اخالق و اعامل دوران جاهلیت جز آنچه 

، هنی نمود. و تردیدی نیست ُه دعوت به ناسیونالیسم عربی از عناِص بوداسالم تایید 

باشد. چرا ُه دعوت به سوی غري اسالم و هواخواهی و یاری جاهلیت میجاهلیت است. 

رمحی ُه برای پريوان آن به دنبال های بیها و جنگو براستی فریاد جاهلیت چه ویرانگری

داشته است. جان و مال و آبروی آهنا را هدف قرار داده و رسانجام آن از بنی رفتن وحدت و 

 و فاصله افتادن میان قبائل و مردم بوده است. هااجیاد دشمنی و ُینه در قلب

َِلَّ َأْن َتَواَضُعوا َحتَّى اَل َیْبغرَي »روایت است ُه فرمودند:  از رسول خدا 
إرنَّ اهللََّ َأْوَحى إر
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، َواَل َیْفَخَر َأَحد  َعَل َأَحد   خداوند متعال به من وحی نمود ُه در برابر هم » 1:«َأَحد  َعَل َأَحد 

و فروتنی داشته باشید تا اینكه هیچكس بر دیگری جتاوز نكند و هیچكس بر دیگری  تواضع

 .«فخر نفروشد

هر دعوتی ُه دعوت به سوی اسالم و قرآن نباشد »گوید: و شیخ االسالم ابن تیمیه می

از مراسم جاهلیت است، چه این دعوت به سوی نسب باشد یا رسزمنی یا جنس یا مذهب 

 2.«یا راه و روش

دهند و بلكه برای به تعصب دعوت می ،نژادپرستیو منادیان دیدی نیست ُه داعیان تر

جنگند. و نیز تردیدی نیست ُه نژادپرستی به جتاوز و تعصب دشمنی ُرده و می

خواند. چرا ُه نژاد پرستی دینی آسامنی نیست ُه پريوانش را از جتاوز و فخرفروشی فرا می

ُند به آن است ُه پريوانش را تشویق می نهای جاهالفخر فروشی منع ُند بلكه اندیشه

 چون ُسی نسبت به آن تعدی نمود، تعصب به خرج دهند. و افتخار ُنند

ان اهلل قد اذهب عنكم عبیة اجلاهلیة وفخرها باآلباء، انام هو » فرمودند: رسول خدا 

لعربی علی اعجمی مومن تقی و او فاجر شقی: الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب وال فضل 

جاهلیت و افتخار به پدران را از شام دور ُرده  خداوند متعال ُرب و نخوت» 3:«اال بالتقوی

م هستند. و آدم دها فرزندان آاست. انسان یا مومن پرهیزگار است یا فاسق بدبخت؛ انسان

                                                           

 ؛ ابوداود، ابن ماجه از عیاض بن محار2865مسلم:  - 1

 28/328جمموع الفتاوی:  - 2

و ختریج  1783 باشد. آلبانی در اجلامع:مسند امحد، ابوداود، ترمذی و لفظ از ترمذی می - 3

  .را حسن دانسته استآن 312الل: حلا
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 .«از خاک است. و عربی بر عجمی فضلی ندارد مگر بر مبنای تقوا

ْن » فرماید:رهنمود اَلی ُه میاست با و این حدیث موافق  ْم مر ُُ ا النَّاُس إرنَّا َخَلْقنا َ یا َأُّيُّ

ر  َو ُأْنثي َُ نَْد اهللَّر   َذ َرَمُكْم عر ُْ َتعاَرُفوا إرنَّ َأ
ْم ُشُعوبًا َو َقبائرَل لر ُُ نَّ اهللََّ َعلیم  َخبري  َو َجَعْلنا

ْم إر ُُ « َأْتقا

 و هاتريه را شام و آفریدیم زن و مرد یک از را شام ما شکبی! مردم ای»( 13)حجرات: 

 پرهیزگارترین اهلل نزد شام ترینگرامی مهانا بشناسید، را یكدیگر تا دادیم قرار هاقبیله

 «. است آگاه دانای اهلل گامنبی شامست،

ها را تريه تريه و قبیله قبیله قرار داده دهد ُه انساندر این آیه توضیح میخداوند متعال 

 است تا یكدیگر را بشناسند نه اینكه بر یكدیگر فخر فروشند و بزرگی ُنند.

 طوالنی آمده است ُه رسول خدا  یو در حدیث صحیح از حارث اشعری در روایت

ارسائیل ان یعملوا یعمل هبن و ان یامر بنیان اهلل امر ُيیی بن زُریا بخمس ان »فرمودند: 

هبن ... ومن دعا بدعوة اجلاهلیة فهو من جثاء جهنم؛ قیل یا رسول اهلل: وان صلی وصام؟ 

قال: وان صلی وصام وزعم انه مسلم، فادعوا بدعوة اهلل الذی سامُم املسلمنی املومننی عباد 

امر نمود ُه به آهنا عمل ُند و نیز بنی  خداوند متعال ُيیی بن زُریا را به پنج چیز» 1:«اهلل

... و هرُس فریاد جاهلیت رس دهد و به سوی آن  د تا به آهنا عمل ُنندنارسائیل را امر ُ

های دوزخ خواهد بود. گفته شد: ای رسول خدا، هرچند نامز بخواند و فرا خواند، از الشه

امن ُند ُه مسلامن است. پس هرچند نامز بخواند و روزه بگريد و گ»روزه بگريد. فرمود: 

 .«به دعوت اهلل فرا خوانید ُه شام را مسلامن و مومن، بندگان اهلل نامید

                                                           

؛ صحیح 1724مسند امحد، بخاری در تاریخ، ترمذی و ... و آلبانی در صحیح اجلامع:  - 1

 را صحیح دانسته است.آن 1/97-1/89الرتغیب: 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=49&AID=13
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=49&AID=13
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=49&AID=13
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عربی، پذیرفتن اموری است ُه در  نژادپرستانهدعوت این و از مجله دالیل بطالن  -3

ستی و مواالت با ورشیعت جایگاهی نداشته و بلكه از آهنا هنی شده است. اموری چون: د

ب؛ پذیرفتن احلاد آنان؛ ایشان را حمرم ارسار خود گرفتن و یاری ُردن آهنا بر علیه ُفار عر

 ُنند. آنان دشمنی می ژادیمسلامنان ُه با دعوت ن

آن با نصوص  تاد بزرگی ُه در این امور هنفته است، امری واضح و آشكار و خمالففس

ُافران عرب و غري  قرآن و سنت بر ُسی پوشیده نیست. نصوصی ُه بر وجوب دشمنی با

و مواالت و حمرم ارسار داشتن آهنا داللت دارند. نصوص رشعی در  یعرب و حتریم دوست

َا الَّذیَن آَمنُوا ال»فرماید: بسیارند از مجله اینكه خداوند متعال می زمینهاین  ُذوا  یا َأُّيُّ َتتَّخر

ي   اْلَیُهوَد َو النَّصاري نَّ اهللََّ ال َُّيْدر
نُْهْم إر ُه مر نُْكْم َفإرنَّ ْم مر َأْولریاَء َبْعُضُهْم َأْولریاُء َبْعض  َو َمْن َیَتَوَلَُّ

ْم َیُقوُلوَن َنْخِش  ي الَّذیَن فَفرَتَ  * اْلَقْوَم الظَّاملرنیَ  ُعوَن فیهر رْم َمَرض  ُیسارر َأْن ُتصیَبنا دائرَرة    ُقُلوهبر

هر َفُیْصبرُحوا َعِل نْدر ْن عر َ براْلَفْتحر َأْو َأْمر  مر
وا ف  َفَعيَس اهللَُّ َأْن َیْأتر ْم نادرمنیَ   ما َأرَسُّ هر )مائده: « َأْنُفسر

 دوستان آنان نگزینید، بر دوستی به را نصاری و ُّيود! آوردید ایامن ُهُسانی ای» (51-52

 ستمكار گروه اهلل مهانا هستند، هاآن از ُنند، دوستی هاآن ُه با شام از ُسانی و یكدیگرند؛

 در ُه بینیمی است( نفاق)=  بیامری  شانهایدل در ُه را ُسانی پس. ُندنمی هدایت را

 نزدیک پس برسد؛ ما به آسیبی ُه ترسیم می: گویندمی( و) شتابتندمی آنان( با دوستی)

 این) آنگاه آورد، پیش( مسلامنان برای) خود سوی از( دیگر) چیزی یا پريوزی اهلل ُه است

  1«.گردند پشیامن داشتند، پنهان خود دل در آنچه از( افراد

 

                                                           

 اهللربیة، شیخ عبدالعزیز بن باز رمحهنگا: نقد القومیة الع - 1

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=51
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=51
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=51
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=51
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=52
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=52
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شعارشان این است ُه: برادرت را چه ظامل بود یا مظلوم، یاری  پ( تعصب قبلی:

 ُن.

 تعریف عصبیت:  -1

باشد. و به معنای پیچاندن و تابیدن و بستن می« صبر العَ »مشتق از  1عصبیت در لغت

 تعصب به معنای مهیاری و محایت ُردن است. 

فرزندان  «الرجلعصبة »باشند. و خویشاوندان شخص از جهت پدری می «بةَص العَ »و 

 اند.باشند. عصبه نامیده شدند چرا ُه نسب وی را احاطه ُردهمیذُور از ورثه وی 

باشد. و از این قبیل است گروهی از مردم می «اجلامعة»به معنای  «الُعْصبَة و العرصابة»و 

ما گروه متحد و نريومندی ( »8)یوسف: « َو َنْحُن ُعْصَبة  »فرماید: ُالم خداوند ُه می

ْساَلمر اَل »فرمودند:  رسول خدا اینكه و  .«هستیم ْن َأْهلر اْْلر هر اْلعرَصاَبَة مر ْن هُتْلرْك َهذر
اللُهمَّ إر

پروردگارا، اگر این گروه از اهل اسالم نابود شوند، دیگر در زمنی » 2:«ُتْعَبْد فر اأْلَْرضر 

 .«عبادت نخواهی شد

 عصبیت در اصطالح: 

عصبیت این است ُه شخصی برای یاری و نرصت گروه خود و مهراه شدن با آهنا بر 

                                                           

؛ الصحاح، جوهری: 51-45ازهری: « التهذیب اللغة»نگا: مادة )ع ص ب( در  - 1

؛ قاموس املحیط، فريوز 2966-4/2964لسان العرب، ابن منظور:  1/182-183

 946؛ موسوعة ُشاف اصطالحات الفنون و العلوم، هتانوی: 148آبادی، ص: 

 ختریج ُرده است. 1763بخشی از حدیثی  ُه امام مسلم:  - 2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=12&AID=8
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 1؛علیه ُسی ُه با آهنا درگري شده، فریاد برآورد، چه ظامل باشند یا مظلوم

به معنای فریاد بر آوردن بر خویشاوندان در مورد ستم یا مصیبت هالک و گفته شده 

پیامن شدن؛ چرا باشد ُه آهنا را در بر خواهد گرفت؛... و از این دسته است همای میُننده

 2باشد.پیامنان وی میُه فریاد هرُس برای هم

 مفهوم القبلیة: -2

ای از مردم به قبیلهو  ؛«قبیلة»شود: باشد. گفته میمی «القبیلة»منسوب به  «القبلیة»

: «القبیلة من ولد اسامعیل»شود ُه فرزندان یک پدر باشند. و معنای ُسانی گفته می

-باشد. به هر گروهی ُه از یک پدر باشند، قبیله گفته میگروهی از فرزندان اسامعیل می

 3.«شود

 ای:هشدار در مورد تعصب قبیله -3

ْن َقْوم  َعيس»فرماید: خداوند متعال می ا الَّذیَن آَمنُوا ال َیْسَخْر َقْوم  مر َ َأْن َیُكوُنوا َخرْيًا   یا َأُّيُّ

ْن نرساء  َعيس ساء  مر
نُْهْم َو ال نر ُزوا َأْنُفَسُكمْ   مر نُْهنَّ َو ال َتْلمر

َو ال َتناَبُزوا براأْلَْلقابر  َأْن َیُكنَّ َخرْيًا مر

ْ َیتُْب َفُأولئرَک ُهُم الظَّاملرُونَ   َو َمْن مَل
ْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اْْلیامنر  ای» (11)حجرات: « برْئَس االر

)=  آنان شاید نكند، مسخره را دیگر گروه( مردان از) گروهی! ایدآورده ایامن ُهُسانی

 مسخره)=  آنان شاید را، دیگر زنان زنانی، نه و باشند هبرت  هااین از( شدگان مسخره

 زشت القاب با را یكدیگر و نكنید عیبجوئی یكدیگر از و باشند؛ هبرت  هااین از( شدگان

                                                           

 ع ص ب  2453هتذیب اللغة، ازهری:  - 1

  235ن ع ر؛ مقدمه ابن خلدون، ص:  7/543تاج العروس، زبیدی:  -2

 ؛ ق ب ل 5/3519لسان العرب، ابن منظور:  - 3

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=49&AYID=11
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 پس نكرد، توبه ُه هر و است بد( و زشت) بسیار فسق نام( آوردن) ایامن از پس ُه نخوانید

 «.ستمكارند ُه آنانند

: اْلَفْخُر فر » فرمودند: و رسول خدا  وهَنُنَّ ُُ  اَل َیرْتُ
یَّةر
لر اهر ْن َأْمرر اجْلَ تري مر ْن ُأمَّ

َأْرَبع  مر

ْسترْسَقاُء برالنُُّجومر , َوالنَِّیاَحةُ   اأْلَْحَسابر َوالطَّْعُن فر اأْلَْنَسابر  چهار خصلت در امت » 1:«َواالر

ُنند: افتخار به نژاد و نمیمن وجود دارد ُه جزء امور جاهلیت هستند ولی آهنا را ترک 

 .«طعن و بدگویی از آباء و اجداد دیگران، طلب باران از ستارگان و نوحه خوانی تبار و

اینكه انسان نژاد و نسب خود را حفظ ُند، عیب نیست اما مشكل زمانی خواهد بود ُه 

را . یا اینكه آنباشدبر این باور و اعتقاد باشد ُه این امر معیار تفاضل و برتری میان برش می

ای را وسیلهسببی برای تكرب و فخرفروشی و خودبرتربینی نسبت به دیگران نلقی ُند یا آن

 برای تفرقه و گروه گروه شدن مسلامنان قرار دهد.

باشد. بینی بندگان خدا در برابر هم میها تكرب و خودبزرگترین جتاوزاز بزرگ

برهر اْلُعُقوَبَة َما مر »فرمودند:  ُه رسول خدا درحالی َل اهللَُّ َتَعاََّل لرَصاحر ْن َذْنب  َأْجَدُر َأْن ُیَعجِّ

مر  حر  الرَّ
ثُْل اْلَبْغير َوَقطریَعةر َرةر مر ُر َلُه فر اآْلخر خر ْنَیا، َمَع َما َیدَّ هیچ گناهی چون جتاوز و » 2:«فر الدُّ

جمازات آن در دنیا قطع پیوند خویشاوندی شایسته آن نیست ُه خداوند در نزول عذاب و 

را مرتكب شده تعجیل ُند و این عالوه بر عذابی است ُه برای او در آخرت برُسی ُه آن

  .«ذخريه شده است
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یَّةر َوَفْخَرَها» فرمودند: و رسول خدا 
لر اهر  إرنَّ اهللَ َعزَّ َوَجل َقْد َأْذَهَب َعنُْكْم ُعبِّیََّة اجْلَ

َجال  َفْخَرُهْم برَأْقَوام  إرنَّ  باآلباء، ْن ُتَراب  َلَیَدَعنَّ رر
يُّ َأْنُتْم َبنُو آَدَم َوآَدُم مر

ر  َشقر يُّ َو َفاجر
ن  َتقر

اَم ُمْؤمر

ْعاَلنر الَّتري َتْدَفُع برأَ  َن اجْلُ ْن َفْحمر َجَهنََّم َأْو َلَیُكوُننَّ َأْهَوَن َعَل اهللر َعزَّ َوَجلَّ مر
َها ُهْم َفْحم  مر ْنفر

خداوند متعال ُرب و نخوت و جاهلیت و افتخار به پدران را از شام دور ُرده » 1:«النَّْتنَ 

است. انسان یا مومن پرهیزگار است یا فاسق بدبخت؛ شام فرزندان آدم هستید و آدم از 

 ُنند، باید این ُار را رها ُنند و بدانند ُه آنخاک است. آنان ُه به قومیت خود افتخار می

های افتخار جز زغال جهنم نیستند و اگر از این ُار دست نكشند نزد خداوند از مایه

 .«تر خواهند بودُنند، پستهایی ُه با بینی خود ُثافت را محل میسوسک

شاس بن قیس پريمردی ُهنسال و ُافری رسسخت بود ُه به »گوید: و ابن اسحاق می

از ُنار گروهی از وی ورزید. گذر می شدت با مسلامنان ُینه داشت و به آنان حسد

و صحبتی و هم  مهنشینیی از اوس و خزرج و مشاهده متشكل اصحاب رسول خدا

های دوران جاهلیت، خشم و رابطه حسنه آهنا بر اساس اسالم بعد از دشمنی احتادحمبت و 

اینگونه با هم متحد شوند؛ نه به خدا سوگند  2او را برانگیخت و با خود گفت: فرزندان قیله

در این رسزمنی نخواهیم داشت. بنابراین به جوانی از ُّيودیان ُه  جاییاگر چننی شود ما 

آنجا بود گفت: نزد آهنا برو و با آهنا بنشنی؛ سپس روزی از جنگ بعاث و آنچه در آن اتفاق 
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آن جوان مهنی  1شان بخوان؛ه برایبیان ُن و اشعاری را ُه در مورد آن رسوده شد ،افتاد

د. چنانكه هریک از افراد شآن روز  یادآوریو  میان آنان جر و بحث ُار را ُرد و باعث

ُردند و حتی فراتر از آن گفت و یكدیگر را هتدید میقبیله از افتخارات قبیله خود سخن می

 قرار جنگی دیگر در میدانی مشخص گذاشتند.

و  هرسید، ایشان مهراه چند تن از مهاجران نزد آنان رفت ا چون این خرب به رسول خد

اهلل اهلل یا معرش املسلمنی، ابدعوی اجلاهلیة وانا بنی اظهرُم بعد ان هداُم اهلل »فرمودند: 

لالسالم واُرمكم به وقطع به عنكم امر اجلاهلیة واستنقذُم به من الكفر والف به بنی 

ُه من در دهید؟ درحالیسید، آیا فریاد جاهلیت رس میای مسلامنان، از خدا برت» :«قلوبكم

میان شام هستم و خداوند شام را به اسالم هدایت ُرد و با آن شام را گرامی داشت و به 

ی اسالم از ُفر نجات داد و ی آن امر جاهلیت را از شام دور ُرد و شام را به وسیلهوسیله

ز اینكه متوجه این وسوسه و رش شیطانی هنا پس اآ« تان را به هم نزدیک نمود؟هایدل

شان جاری شد و یكدیگر را در آغوش گرفتند. سپس مهراه رسول نشدند، اشک از چشام

ُه گوش به فرمان او بودند، برگشتند و خداوند مكر دشمن خدا شاس بن خدا درحالی

  2.«قیس را از آهنا دور ُرد

 َلْیَسْت برَمَسبَّة  َعَل إر »فرمودند:  و در حدیث آمده است ُه رسول خدا 
هر نَّ َأْنَساَبُكْم َهذر

ین  َأْو َتْقوَ  ََحد  َعَل َأَحد  َفْضل  إرالَّ بردر ْ مَتَْلُئوُه، َلیَْس ألر اعر مَل ُكْم َبنُو آَدَم، َطفُّ الصَّ لُّ ُُ  ، ى، َأحد 
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ًشا یاًل َفاحر ا َبخر یًّ
ُجلر َأْن َیُكوَن َبذر َفى برالرَّ َُ از شام سببی برای عیبجویی  های هریکنسب» 1:«َو

از دیگری نیست، مهه شام فرزندان آدم هستید مهه شام شبیه به هم هستید؛ هیچكس دارای 

فضل و برتری نسبت به دیگری نیست مگر بر مبنای دین یا تقوا؛ و برای بد بودن شخص 

 .«اخالق باشددمهنی ُافی است ُه بدزبان و بخیل و ب

رساند، حتام بدون عمل نیک و صالح به وی سودی می و اگر نسب انسان به تنهایی و

باشد. چنانكه برای ابوَلب سودمند بود اما چننی پنداری بسیار به دور از واقعیت می

ب  َوَتبَّ »فرماید: خداوند متعال می  دست دو هر باد بریده»( 1مسد: )« َتبَّْت َیَدا َأبر ََلَ

 «.باد هالک و ابوَلب

ورر َفال َأْنساَب َبْینَُهْم َیْوَمئرذ  َو ال َیتَساَءُلونَ »فرماید: و می َخ فر الصُّ
)مومنون: « َفإرذا ُنفر

 در خویشاوندی پیوند گونه هیچ روز آن در شود، دمیده صور در ُههنگامی پس»( 101

 «.نپرسند یكدیگر( حال) از و بود نخواهد هاآن میان

یَِّي اهللُ »فرمودند:  و رسول خدا 
اَم َولر ، َیْعنري ُفاَلًنا، َلیُْسوا ِلر برَأْولرَیاَء، إرنَّ َأاَل إرنَّ آَل َأبر

نرنیَ  دوستان من نیستند. دوستان من فقط اهلل و  -یعنی فالنی -خاندان ابی» 2:«َوَصالرُح امْلُْؤمر

 .«مومنان نیكوُارند

ْع برهر َنَسُبهُ »و نیز فرمودند:  ْ ُیرْسر  َعَمُلُه، مَل
هرُس عمل وی او را عقب » 3:«َوَمْن َبطََّأ برهر

                                                           

عنه و اهللرضی ر؛ از طریق عقبه بن عام71/814؛ الكبري، طربانی؛ 17583د امحد: مسن - 1

 را صحیح دانسته است. آن 2962: 3/78آلبانی در صحیح الرتغیب و الرتهیب: 

 215؛ مسلم: 5990بخاری:  - 2

 از ابوهریره 2699بخشی از حدیث مسلم:  - 3

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=18395&AyeID=6217
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=23&AID=101


 674  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

  .«انداخت، نسبش او را به پیش نخواهد برد

ْر َعشرَيَتَک اأْلَْقَربنیَ »و چون این آیه نازل شد:   خویشاوندان و»( 214)شعرا: « َو َأْنذر

، »بر این معنا تأُید نموده و فرمود:  رسول خدا «. بده هشدار را نزدیكت َیا َمْعرَشَ ُقَرْیش 

َن اهللر،  وا َأْنُفَسُكْم مر َن اهللر اْشرَتُ ، اَل ُأْغنري َعنُْكْم مر َن اهللر َشیًْئا، َیا َبنري َعبْدر امْلُطَّلربر
اَل ُأْغنري َعنُْكْم مر

َة َرُسولر اهللر، اَل  یَُّة َعمَّ
َن اهللر َشْیًئا، َیا َصفر ، اَل ُأْغنري َعنَْك مر  ُأْغنري َشْیًئا، َیا َعبَّاَس ْبَن َعبْدر املُْطَّلربر

َن اهللر َن اهللر َشْیئًا َعنْكر مر ئْتر اَل ُأْغنري َعنْكر مر  1:«َشْیًئا، َیا َفاطرَمُة برنَْت َرُسولر اهللر، َسلرینري براَم شر

توانم شام را از عذاب خدا ای قریش، خود را از عذاب اَلی نجات دهید؛ زیرا من نمی»

ی عباس بن توانم نزد خدا برای شام ُاری ُنم. انجات دهم. ای بنی عبداملطلب من نمی

-توانم نزد خدا برای تو ُاری ُنم. ای صفیه عمه رسول خدا، من نمیعبداملطلب من نمی

خواهی طلب توانم برای تو نزد خدا ُاری ُنم. و ای فاطمه دخرت حممد از مامل هرچه می

 .«توانم نزد خدا برای تو ُاری انجام دهمُن، ولی من نمی

 الت ترک التقوی اتكال علی النسبلعمرک ما االنسان اال بدینه        ف

 فقد رفع االسالم سلامن فارس     و قد وضع الرشک الشقی اباَلب 

نسب، تقوا را  به خدا سوگند ارزش و مقام انسان وابسته به دین اوست. پس با تكیه به»

او را و رشک ابوَلب  رها مكن. چنانكه اسالم مقام و جایگاه سلامن فارسی را باال برد

 2 .«خوار و ذلیل ُردو بدبخت 
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 حكم اسالم در مورد تعصب قبلی جاهلی: -4

 :توان حكم اسالم در مورد تعصب جاهلی را به طور خالصه در امور ذیل بیان نمودمی

 لغو تعصب جاهلی و برحذر داشتن از آن:  -1

، »فرمودند:  چنانكه رسول خدا  نَّا َمْن َدَعا إرََّل َعَصبریَّة 
نَّا َمْن َقاَتَل َعَل َلْیَس مر َوَلْیَس مر

نَّا َمْن َماَت َعَل َعَصبریَّة  
، َوَلْیَس مر ُسی ُه به تعصب نژادی فرا خواند از ما » 1:«َعَصبریَّة 

نیست؛ و ُسی ُه به خاطر تعصب نژادی بجنگد از ما نیست؛  و ُسی ُه بر تعصب نژادی 

  .«بمريد از ما نیست

، َأْو َینرُْصُ  َوَمْن َقاَتَل »و فرمودند:  ، َأْو َیْدُعو إرََّل َعَصَبة  یَّة  َیْغَضُب لرَعَصَبة  مِّ
َت َراَیة  عر حَتْ

یَّة  
لر تَْلة  َجاهر  3هرُس در زیر پرچمی ُه هدفش معلوم نیست، بجنگد» 2:«َعَصَبًة، َفُقترَل، َفقر

چنانكه به خاطر تعصب )ُورُورانه( خشمگنی شود یا به سوی تعصب دعوت ُند یا 

 .«نكه چننی تعصبی را یاری ُند و بمريد، بر مرگ جاهلی مرده استای

ُنیزی بود، ُه روزی با غالمم درگري شدم و او را به خاطر مادرش »گوید: و ابوذر می

َتهُ  َذرٍّ  َأَبا َیا»فرمودند: یا اباذر،  حتقري نمودم. رسول خدا  ْ ؟ َأَعريَّ هر  فریَك  اْمُرؤ   إرنََّك  برُأمِّ

یَّة  
لر ای ابوذر، آیا او را به خاطر مادرش حتقري نمودی؛ معلوم است ُه هنوز عادات » 4:«َجاهر
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 .«جاهلیت در تو وجود دارد

 نفوذ؛ ثر رعایت و ترویج عدالت در میان مردم و عدم تأیید امتیازات طبقاتی یا مريا -2

اوند متعال باشد. خدچرا ُه اساس و مبنای برتری و تفاضل، تقوا و عمل صالح می

مْ »فرمودند:  ُُ نَْد اهللَّر َأْتقا َرَمُكْم عر ُْ  اهلل نزد شام ترینگرامی مهانا» (13حجرات: ) «إرنَّ َأ

 «.شامست پرهیزگارترین

ل خدا را وسط ایام ترشیق گوید: ُسی ُه خطبه رسوو از ابونرضة روایت است ُه می 

ُكْم »فرمودند:  شنیده بود برای من روایت ُرد ُه رسول خدا  ا النَّاُس، َأاَل إرنَّ َربَّ َ َیا َأُّيُّ

، َواَل أَ  ٍّ
يٍّ َعَل َعَربر

، َواَل لرَعَجمر يٍّ
ٍّ َعَل َعَجمر

، َأاَل اَل َفْضَل لرَعَربر د  ْم َواحر ُُ ، َوإرنَّ َأَبا د 
َعَل مْحََر َواحر

ای مردم، بدانید و آگاه باشید ُه خدای شام یكی » 1:«َأْسَوَد، َواَل َأْسَوَد َعَل َأمْحََر، إرالَّ برالتَّْقَوى

است و پدرتان یكی است. آگاه باشید ُه عرب بر غري عرب و غري عرب بر عرب و نیز 

 .«بنای تقوارسخ پوست بر سیاه پوست و سیاه پوست بر رسخ پوست برتری ندارد مگر بر م

روایت است ُه: مردی از بنی خمزوم دزدی ُرده بود ُه شأن و  اعنهاهللو از عایشه رضی 

منزلت وی برای قریش مهم بود. پس گفتند: چه ُسی در مورد )عدم جاری شدن حد بر( 

گوید: گفتند: چه ُسی جز اسامه ُه حمبوب رسول خداست، او با رسول خدا سخن می

سخن  مورد با رسول خدا سخن بگوید؟ پس اسامه با رسول خدا جرأت دارد در این 

ْن ُحُدودر اهللَّر»در پاسخ او فرمود:  گفت. و رسول خدا  آیا در مورد » :«َأَتْشَفُع فر َحدٍّ مر

سپس برخاسته سخنانی ایراد نموده و فرمود: « ُنی؟گری میحدی از حدود اَلی میانجی

                                                           

و صحیح  2700؛ و آلبانی در الصحیحة: 23885؛ مسند امحد: 239مسند ابن مبارک:  - 1

 را صحیح دانسته است.آن 2963الرتغیب و الرتهیب: 
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اَم أَ » َا النَّاُس، إرنَّ َق َأُّيُّ وُه، َوإرَذا رَسَ ُُ یُف َتَر ر مر الرشَّ َق فریهر اُنوا إرَذا رَسَ َُ ُْم  یَن َقبَْلُكْم َأهنَّ
ْهَلَك الَّذر

َقْت َلَقَطْعُت َیَدهَ  د  رَسَ َمَة برنَْت حُمَمَّ
، َواْیُم اهللر َلْو َأنَّ َفاطر دَّ  احْلَ

عریُف َأَقاُموا َعَلْیهر مر الضَّ ای » :«افریهر

ث نابودی ُسان پیش از شام شد، این بود ُه چون در میان آهنا فردی امری ُه باع ،مردم

ُرد، وی را رها رشیف )دارای شأن و منزلت اجتامعی یا سیاسی یا اقتصادی( دزدی می

-ُردند( اما اگر فرد ضعیف و ناتوانی دزدی میُردند )و حد رسقت را بر او جاری نمیمی

به خدا اگر فاطمه دخرت حممد دزدی ُند حتام ُردند. سوگند ُرد، حد را بر وی اجرا می

 1.«ُنمدست او را قطع می

های باطل لغو متام مظاهر عبودیت برای غري اهلل؛ مهچون مقدس شمردن عرف -3

و در جهت پريوی از هوی و  ؛گذشتگان و مهراه شدن با آهنا بدون ُمرتین آگاهی و بینش

ست ُه عبودیت برای خداوند یكتا اثبات هوس و مجع شدن مردم پريامون آهنا؛ و از اینجا

ْنَس إرالَّ لرَیْعُبُدونر »فرماید: شود. خداوند متعال میمی نَّ َو اْْلر ( 56)ذاریات: « َو ما َخَلْقُت اجْلر

 «.ُنند عبادت مرا اینكه برای مگر ام نیافریده را انس و جن من و»

ها و فخرفروشی و بزرگ منشی به خاطر هنی از بدگویی و عیبجویی در مورد نسب -4

َِلَّ َأْن َتَواَضُعوا َحتَّى اَل َیْفَخَر َأَحد  »فرمودند:  رسول خدا  ؛آباء و اجداد
َوإرنَّ اهللَ َأْوَحى إر

، َواَل َیْبغري َأَحد  َعَل َأَحد   خداوند متعال به من وحی نمود ُه: تواضع و فروتنی » 2:«َعَل َأَحد 

 .«ُنید تا ُسی بر دیگری فخر نفروشد و طغیان و رسُشی نكند

ها امتی یكپارچه و متحد و حتی گروهی در جاهلیت عرب ؛ایمظاهر تعصب قبیله -5

                                                           

 1688؛ مسلم: 3475بخاری:  - 1

 6105مسلم:  - 2
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 در یهای متنوعدادند ُه عرفهای خمتلفی را تشكیل میواحد نبودند بلكه قبایل و گروه

ای اساس نظام اجتامعی جاهلی بود ُه میان آنان حكم فرما بود. و در واقع تعصب قبیله

فراخوانی بود این ُه در واقع  1.«برادرت را چه ظامل یا مظلوم یاری ُن»شعارش چننی بود: 

برای یاری ُسی ُه منتسب به قبیله است بدون در نظر گرفتن بر حق بودن یا نبودن وی؛ و 

م اخوانی داشته باشد و هویت وی و متُه جنسیت وی با جنسیت قبیله هم مهنی ُافی بود

 ُرد.با اسم قبیله گره خورده باشد. اسمی ُه او را از سایر قبایل متامیز میوی ترصفات 

 از بارزترین مصادیق تعصب: 

 ها: اصل و نسب ازالف( افتخار به پدران و عیبجویی 

شود. چنانكه هیچ و افراط وی در این زمینه میباعث غلو  گاهی افتخار انسان به نسب

-نمیبیند و هرگز از نظر رشف و بزرگی برابر نمی ،ی خودنسبی را با اصل و نسب قبیله

تر از . چنانكه مدعی است نسب وی رشیفُمرتین توجهی داشته باشدبه قبایل دیگر  پذیرد

  باشد.تر از نژاد او میتر و نیکباشد یا افتخارات پدران و نژاد وی پاکنسب او می

 باشد.های آشكاری از این غلو و افراط میشود نمونههایی ُه ذُر میمثال

در دوران جاهلیت در  -از بنی مدرُه -چنانكه در تاریخ وارد شده است، بدر بن معرش

گفت ما بنی مدرُه بن ُرد و میبازار عكاظ ایستاده و به اصل و نسب خود افتخار می

رود مريد. و چه ُسی قومش متكربانه راه میعیبجویی ُند، میما  ازهرُس  تیم.ف هسندر حر 

                                                           

 ُه این مجله را گفت، جندب بن عترب بود ُه مقصودش از آن، گفته شده اولنی ُسی - 1

نگا: فیض القدیر،  ُه برخاسته از تعصب جاهلی بود. قیقت این مجله بودمهان ظاهر و ح

 3/59مناوی: 
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 گویا ُه موجی تاریک است. 

گفت: من عزیزترین عرب هستم. هرُس گامن برد ُه از ُشید و میسپس پایش را می

ی وی ادعا ُرد ُه نسب قبیله من عزیزتر است، باید تنبیه شود. پس امحر بن مازن هوازنی

بن معرش شمشريش را از غالف در  های دیگر است. پس بدرو برتر از اصل و نسب باالتر

ای به پای وی زد ُه پایش از زانو قطع شد. و هیچ توجهی به حرمت ماه حرام آورد و رضبه

-روی نمی مصاحله  نكرد. و اینگونه نزدیک بود رشارت دامن هر دو قبیله را فرا گريد اگر به

 1.«آورند

-ای میُه چننی عملكردی مصداق غلو و افراط شدید در تعصب قبیله تردیدی نیست

ای باعث رایج در عرص جاهلی بود. حتی ُه چننی حادثه باشد. و براستی ُه این رفتاری

ی خود فخر بفروشد و در شد ُه امحر هوازنی بیش از پیش نسبت به اصل و نسب قبیله

 مورد آن اشعاری برساید.

 ب( انتقام گرفتن:

یدی نیست ُه جمازات جنایتكار و انتقام گرفتن از او امری جایز و رواست. به عنوان ترد

ُند بلكه را انكار نمیمثال ُشتن قاتل امری است ُه نه رشیعت و نه عقل و عرف آن

از خاندان فالن است و پس از ُه مذموم آن است ُه ُسی جز قاتل ُشته شود به این دلیل 

باشد.  گناهیتل ُسی چون مقتول تالش ُند هرچند وی ببرای قبار دیگر قاتل  ،آن

-شود وگرنه هرج و مرج رخ میُه چننی امری به پادشاه یا نایب وی واگذار میدرحالی

 دهد. 
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 ت( فریاد برآوردن و نعره ُشیدن: 

ُمک خواستن و  براینعره ُشیدن و فریاد برآوردن و صدا زدن قومی با شعار آهنا 

باشد. و چون ُسی قومش را به تعصب می یكی از مظاهر اساسی ،جنگ هتشویق ایشان ب

فریاد بخواند، باید ندا و فریاد او را اجابت ُنند بدون اینكه رشایط و وضعیت یا عمل وی 

 1را بررسی ُنند ُه آیا ظامل است یا مظلوم.

 ؛ت( تعصب نسبت به علام و مشایخ و طالب علم

 معیار حق قرار دهد. چنانكه علام و مشایخ و طالب علم را -1

تعصب و  ،و الزام مردم به مذهبی خاص یا الزام آهنا به ترجیح دیدگاهی اجتهادی -2

 جتاوز است.

هیچیک از ائمه نیست مگر اینكه اقوال و افعالی دارد »گوید: شیخ االسالم ابن تیمیه می

گريند. اما شوند با اینكه در مورد آهنا مورد نكوهش و رسزنش قرار نمیُه پريوی نمی

بلكه از موارد  ،شدهناقوال و افعالی ُه به طور قطعی خمالفت آهنا با ُتاب و سنت دانسته 

گاهی در چننی  ،اندباشند ُه اهل علم و ایامن در مورد آهنا اختالف ُردهاجتهادی می

مواردی برای برخی ُه خداوند متعال حق را در آن موضوع برای آهنا آشكار نموده، 

وجود ندارد ُه مردم را به چیزی ملزم ُند ُه  آهناباشد اما این امكان برای عی میخمالفت قط

 2.«واضح و آشكار نیست آهنابرای 

 

                                                           

 94نگا: االسالم و العرویة، جمدی ریاض، ص:  - 1

 384-10/383جمموع الفتاوی، ابن تیمیه:  - 2



 681  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

 عوامل تعصب:

 الف( برتری و ترجیح دادن شیوخ و مذاهب: 

بر مبنای ظن و گامن و خواهشات  زمینهاُثر مردم در این »گوید: اهلل میابن تیمیه رمحه

دانند و پريوی از حق گویند. چرا ُه حقیقت مراتب ائمه و مشایخ را نمینفسانی سخن می

ُنند بلكه هر انسانی بر مبنای هوای نفس خود و ظن و گامنی ُه در رس مطلق را دنبال نمی

دهد هرچند دلیل و برهانی مهراه ُند بر دیگران ترجیح میدارد، ُسی را ُه از او پريوی می

-گاهی چننی عملكردی به جمادله و جنگ و تفرقه میان آهنا مینداشته باشد و چه بسا ُه 

 1.«اندرا حرام ُردهانجامد ُه اهلل و رسولش آن

 ب( بازتاب تعصب شیوخ در پريوان وی چندین برابر است:

وی شیخ حنابله و از علامی »گوید: اهلل در مورد ابوجعفر هاشمی میامام ذهبی رمحه

اهل بدعت بسیار شدید بود و پريوانش اهل بدعت را قلع  قرن پنجم بود. در برابر معروف

ُردند؛ از صفات وی عبادت بسیار و زندگی سخت و خشونت و قاطعیت در و قمع می

ام و برپایی فتنه و رخیتن ومذهبش بود. چنانكه این امر باعث آزار و اذیت مردم توسط ع

 2.«ها و دشنام دادن به علام شده بود. پس زندانی شدخون

 ( مناظرات علنی؛ ج

 از مظاهر تعصب و حزب گرایی:

 ُتامن حقی ُه مهراه خمالف است با وجود آشكار بودن آن. -1

                                                           

 30/80جمموع فتاوی، ابن تیمیه:  - 1
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حمدود ُردن حق به عامل یا شیخی به صورت مشخص و معنی؛ و اقوال وی را  -2

چنانكه دیدگاه وی و »گوید: اهلل میشوُانی رمحه ماما ؛مهچون رشیعت تلقی ُردن

ی روایت شده، حجتی بر تو و سایر بندگان باشد. بنابراین اگر چننی اجتهادی ُه از و

-تعاملی با او داشته باشی، در حقیقت او را شارع و نه مترشعی ُه مكلف است، تلقی ُرده

 1.«ای

و از این قبیل است فرار »گوید: اهلل میبرحذر داشتن از منصفان: امام شوُانی رمحه -3

عیبجویی آهنا از ُسانی ُه با آنان ارتباط دارند یا از ایشان ُسب آهنا از علامی منصف و 

 2...«با منصفانعلم از مهنشینی  البانُنند. و برحذر داشتنن عوام و طعلم می

 عوامل ترک تعصب:

 و ُتاب اهلل: رسول خدا  و ُتابی جز برشهیچ تعصب به  عدم -1

و  یز نیست ُسی جز رسول خدا برای هیچكس جا»گوید: اهلل میهامام ابن تیمیه رمح

هرُس ُه  - قرار دهد و هر ُس شخصی را مشخص ُند  اصلرا در دین ُتاب اهلل 

و بر مبنای قول و فعل وی دوستی و دشمنی خود را تنظیم ُند، وی مصداق این آیه  -باشد

ُحونَ »فرماید: است ُه می ْزب  برام َلَدُّْيرْم َفرر ُُلُّ حر یَعًا 
ُقوا دینَُهْم َو ُاُنوا شر َن الَّذیَن َفرَّ

)روم: « مر

 نزد آنچه به گروهی هر و شدند فرقه فرقه و ُردند پاره پاره را خود دین ُهُسانی  از»( 32

... و برای هیچكس جایز نیست ُه به مقوله یا اعتقادی ُه دارد، « خوشحالند دارند، دخو

و نباید بر مبنای آن دشمنی ُند،  ؛مرشبان اوستبر این مبنا دعوت ُند ُه آن دیدگاه هم

                                                           

 79ادب الطلب:  - 1
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ی عمل بپوشد ُه از مجله مواردی است ُه اهلل و رسولش به بلكه باید به این دلیل به آن جامه

 1.«اندآن امر ُرده

  ؛باشندعلام و شیوخ راهنامیان حق می -2

ُنند وسایل ائمه و پیشوایانی ُه مسلامنان از آهنا پريوی می»گوید: اهلل میابن تیمیه رمحه

باشند. چنانكه اقوال و می های ارتباطی و راهنامیانی بنی مردم و رسول خدا و راه

را برحسب اجتهاد و  رهنمودهای نبوی را به مردم ابالغ نموده و مراد رسول خدا 

 2.«فهامنندشان به آهنا میتوانایی

 ؛پريوی از فهم سلف و روی آوردن به آن -3

در متام عمرم تا این حلظه هرگز ُسی را در اصول دین به مذهب »گوید: ابن تیمیه می

هم دعوت نكردم و به دفاع از آن هم نپرداختم و در سخنانم به آن اشاره  ی حنبلو غري یحنبل

 3«اند، ذُر نكردم...بر آن اتفاق داشته و پیشوایان امتنكردم و چیزی جز آنچه سلف 

  ؛های دعوید( تعصب حزبی برخی از مجاعت

ای از وسایل دعوت به سوی خداوند وسیله فقط حزبچون مشخص شد مجاعت و »

بنابراین برای هیچ مسلامنی جایز نیست ُه عملكرد وی در پذیرفتن حق چننی باشد  ،است

 گوید و بس؛ ُه حق مهان است ُه گروهی ُه به آن پیوسته می

ُسانی ُه  اغلبت ُه ساند، این ایكی از مسائلی ُه بسیاری از مسلامنان بدان مبتال شده
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 و ...قیهان یا متصوفه یا دعوتگران دین یا دعوت به گروهی مشخص از ف ،در باب علم

 1.«پذیرندمجاعت آنان بگوید، نمی جز آنچه گروه وچیزی ب هستند از دین ومنس

را از گروه و مجاعتی بشنود ُه بدان پیوسته هرُس حق را نپذیرد مگر زمانی ُه آنو 

-درحقیقت به ُّيودیان شباهت دارد. ُسانی ُه خداوند متعال در مورد آنان می ،است

َل َعَلْینا َو َیْكُفُروَن برام َوراَءُه َو ُهوَ »فرماید:  ُن برام ُأْنزر نُوا برام َأْنَزَل اهللَُّ قاُلوا ُنْؤمر ْم آمر  َو إرذا قیَل ََلُ

قًا ملرا َمَعُهْم ُقْل َفلرَم تَ  قُّ ُمَصدِّ ننیَ احْلَ نْتُْم ُمْؤمر ُُ ْن َقبُْل إرْن   چون و»( 91)بقره: « ْقُتُلوَن َأْنبریاَء اهللَّر مر

 ایامن چیزی به ما: »گویندمی «بیاورید ایامن ُرده، نازل اهلل آنچه به: »شود گفته هاآن به

 حق آن ُهدرحالی شوند،می ُافر آن، غري به و «است شده نازل ما خود بر ُه آوریممی

 مؤمنید و( گوییدمی راست) اگر: »بگو. دارند خود با ُه است چیزی ُنندهتصدیق و است

فرماید: و این پس از آن است ُه می«. !ُشتید؟می این از پیش را اهلل پیامربان چرا پس

ونَ ُأولئرَک الَّذیَن » ُف َعنُْهُم اْلَعذاُب َو ال ُهْم ُینرَْصُ َرةر َفال خُیَفَّ ْنیا براآْلخر یاَة الدُّ ُوا احْلَ )بقره: « اْشرَتَ

 هاآن عذاب پس خریدند، آخرت هبای به را دنیا زندگی ُه هستند ُسانی اینان» (86

  «.ُرد نخواهد یاری را هاآن ُسی و شودنمی داده ختفیف

ُند، ُسی ُه به طور مطلق از گروهی ُه به آن پیوسته، پريوی میدهد بررسی نشان می

ُند. چرا هوی و هوس و خواهشات نفسانی دوستی و دشمنی خود را تنظیم می بر مبنای

ُه پذیرفتن حق نزد وی منوط به بیان آن از سوی گروهی است ُه بدان پیوسته است. و 

بسیاری از افراد »گوید: اهلل میم رمحهباشد. شیخ االسالمبنای وی هوی و هوس میاینگونه 

با  دانند، با گروهی دوستی و را نمیُه معنای آن یبینی ُه بر مبنای هوی و هوسرا می

                                                           

 74-1/73تضاء؛ ابن تیمیه: قنگا: اال - 1

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=91
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=91
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=86
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دانند و به صورت مطلق دوستی یا دشمنی را نمیُنند و بلكه دلیل آنگروهی دشمنی می

و سلف امت  دا به طور صحیح از رسول خ یو دشمن یُنند بدون اینكه چننی دوستمی

 1.«بشناسند رامقتضیات آنو نقل شده باشد و بدون اینكه در معنای آن بیندیشند و لوازم 

گرایی روی آورد، وسیله حزبی تشكیل دهد و به حزب یبنابراین چون هر گروه و حرُت

درست و  و شود و نیک و بدخود به هدف تبدیل می ،بودن تنظیم و حزبی ُه شكل گرفته

ای جدا گريد و اینگونه آهنا را به تكهاشتباه خواندن هر چیزی در مسري محایت از آن قرار می

-و حزب خفقاند و این منجر به نُنُند ُه اهداف خاصی را دنبال میاز امت تبدیل می

شود چنانكه فرصتی گرایی و خودشیفتگی در رای و دیدگاه و ترویج ارهاب فكری می

ها گذارد تا حدی ُه برخی از این تنظیامت و گروهو مناقشه و شوری باقی نمیبرای گفتگو 

دهند؛ و این ُمرتین انعطافی در برابر فكر خمالف یا نقد عناِص و عوامل دیگر نشان نمی

امری است ُه منجر به فرار مغزها و دور شدن بسیاری از امكانات علمی از دسرتس 

  2شود.تنظیامت اسالمی می

، مدح و ذم و دوستی و دشمنی )حزب و گروه( ه واجب است بر مبنای اسمچنانچ»

هایی است ُه در قرآن ُریم ذُر شده است، صورت نگريد چرا ُه این موارد بر مبنای اسم

اسامی چون: مسلامن و ُافر؛ مومن و منافق، نیک و بد. صادق و ُاذب، مصلح و مفسد و 

 3«امثال این اسامی؛

                                                           

 1/272و نگا: درء تعارض العقل و النقل:  2/163جمموع الفتاوی؛  - 1

 113-112فی الفكر و الدعوة و احلرُة، استاد عمر عبید حسنة،  مراجعات - 2

 1/273نگا: درء التعارض:  - 3
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ها و اجیاد تفرقه میان امت بر مبنای آنچه گروهاحزاب و ن مردم با اسامی اما به فتنه انداخت

اند و نیز دوستی و دشمنی بر اساس این اسامی، با ظن و گامن اهلل و رسولش بدان امر نكرده

 و هوی و هوس، از مجله مواردی است ُه اهلل و رسولش از آن بری هستند.

شدن بر مبنای هوی و هوس قرار ن سلف صالح معیار پريوی از سنت را خشمگنی»

اند. و پريوان مذاهب خمالف با اهل سنت و مجاعت را اهل اهواء )بدعت و هوی و داده

 1.«اندهوس( نامیده

اهلل گفته شد: ای ابوبكر، سنی ُیست؟ گفت: ُسی ُه چون به ابوبكر بن عیاش رمحه

 2.«مگنی نشودها نزد وی ذُر شد، برای چیزی از آهنا خشچیزی از هوی و هوس

شود چنانكه هرُس ادعا در زندگی معاِص نیز مظاهر این تعصب و حتزب مشاهده می

از مظاهر این تعصب و غلو حزبی  .و دیگران باطل هستند استُند گروه وی برحق می

 توان به موارد ذیل اشاره ُرد.مذموم می

 و جماعت و مصدر حق تلقی کردن آن: حزبغلو و تعصب نسبت به 

 3گوید:یكی از رهربان مجاعت شكری مصطفی می -1

در این مجاعت جوانان به عملیات « ما مجاعت حق هستیم و جز ما ُسی مسلامن نیست!»

دانست و ورده بود، نمیآای را ُه به آن روی وظیفه شدند، جوانی ُه طبعر می دعوتنظامی 

                                                           

 7/100رک: اهل االهواء، املوسوعة الفقیهیة:  - 1

 1/255االستقاقة، ابن تیمیه:  - 2

باشد. نگا: عبدالرمحن ابواخلري، ذُریات مع مجاعة املسلمنی، ُنیه وی ابو مصعب می - 3

 اسم مجاعت وی، مجاعت تكفري و هجرت بود.  74ص: 
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چون و ند و مهگی تابع بیبلكه اغلب جوانان نسبت به نوع اندیشه رهرب مجاعت بیگانه بود

مان ابوسعد )ُنیه شكری مصطفی( بودند. بلكه عملیات محله به مرتدین )یعنی رچرای ف

ی آن باعث اجیاد رعب و وحشت در ُسانی ُه جزو این مجاعت نبودند( و اعالن گسرتده

 1«.قلوب مهه شده بود حتی غرباء و اعضای مجاعت

شد بود. چنانكه اگر احساس می -ورُورانهو بلكه ُ -مبنای این مجاعت اطاعت مطلق

ُسی اوامر صادره توسط مجاعت را با مقیاس رشعی سنجیده یا حتی در مورد آهنا به پرس و 

 2.«شودشد ُه با مرتدان میشد و با وی رفتاری میبه ارتداد متهم می ،جو پرداخته

اهل بدعت و دوری  پس از اینكه دیدگاه اهل علم در مورد 3و استاد حممد امحد راشد -2

و ترک »گوید: ُند، میاز آهنا و سالم نكردن به آهنا و نیز داستان ُعب بن مالک را ذُر می

مجاعت و خمالفت با آن و رسپیچی از اوامر آن گناهی ُمرت از گناهانی نیست ُه مجهور فقها 

ا است ُه هترین ناجوانمردیاز بزرگ ،واجب اند! و عهد شكنی در مورد بیعتر ذُر نموده

باالتر از حرام بودن آن است! پس ای خمالف، با خود بیندیش، اگر این بیعت شكنی را  

ورزی و راه به عیب نفس خویش، ابا می توجهُنی و از طلب مغفرت و آمرزش و تأویل می

ُنی گريی و وضعیت خود پس از هجرت را با پیش از آن مقایسه نمیجمادله را در پیش می

پس در برابر  ،ُنیاز تاریخ پند بگريی و از وقایع آخرالزمان دوری نمیخواهی و نمی

ردی، بر مومنان به حال خود رحم ُن ُه پس از این به تو سالم نخواهند ُرد!!و چون مُ 

                                                           

 73-72ذُریاتی مع مجاعة املسلمنی، ص:  - 1

 135-134ذُریاتی مع مجاعة املسلمنی، ص:  - 2

 باشد. یكی از رهربان و اندیشمندان مجاعت اخوان املسلمنی می - 3
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پس مصلحت خود را در نظر بگري و از آن مراقبت  1ات طلب مغفرت نخواهند ُرد؟!جنازه

اه شو؛ مادامی ُه زنده باشی حق تو را حفاظت ُن و تواضع به خرج ده و با قافله مهر

ُنیم و نخواهیم گذاشت تو را به قربت ملحق می طلب مغفرت و آمرزشخواهیم ُرد و با

 2.«ای خرب مرگ تو را اعالن ُندخوان اجارهتنها نوحه

مجاعتی است  -و نه غري آن -مجاعت اخوان، »گوید: می 3استاد سعید حوی رمحه اهلل -3

و بر این »گوید: و مهچننی می 4«است مسلامن دستش را در دست او بگذارد. ُه شایسته

-و مهچننی می 5.«اساس، برای هیچ مسلامنی گنجایش رسپیچی از این دعوت وجود ندارد

باشد، پس برای هیچ مسلامنی جایز نیست و چون شأن و منزلت این مجاعت این می»گوید: 

  .«از آن خارج شود

هر »فرمودند:  رسول خدا ْن ُعنُقر ْسالَمر مر ْبَقَة اْلر رْب  َفَقْد َخَلَع رر  6:«َمْن َفاَرَق اجَلاَمَعَة قریَد شر

ی وجبی ترک ُند، در حقیقت ریسامن اسالم را از گردن خود اندازه هرُس مجاعت را به »

                                                           

رفتاری جز با ُافر یا منافقی ُه نفاق آن ُشف شده باشد، نخواهد بود. واهلل  و چننی - 1

 املستعان

 278العوائق، حممد امحد الراشد، ص:  - 2

 یكی از رهربان و اندیشمندان مجاعت اخوان املسلمنی - 3

 30-29املدخل الی دعوة االخوان املسلمنی، ص:  - 4

 16فی آفاق التعالیم، ص:  - 5

را صحیح دانسته آن 1724مسند امحد، ابوداود، حاُم و آلبانی در صحیح اجلامع:  - 6

 است. 
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  .«بريون ُرده است

ا جهتی ُه از مجاعت بنابراین بر هر مسلامنی واجب است ُه به هیچ سازمان و تنظیم ی

خداوند  ؛نیست، منتسب نباشد چرا ُه اطاعت جایز نیست مگر از اولی االمر مسلامنان

َن الَّذیَن ُأوتُ »فرماید: متعال می ا الَّذیَن آَمنُوا إرْن ُتطیُعوا َفریقًا مر َ ْم َبْعَد یا َأُّيُّ ُُ و تاَب َیُردُّ
وا اْلكر

 اهل از گروهی از اگر! ایدآورده ایامن ُهُسانی ای» (100)آل عمران: « إیامنرُكْم ُافررینَ 

  1«.گردانندمی بر ُفر به  تانایامن از بعد را شام ُنید، اطاعت ُتاب

املسلمنی پایبند ی مسلامن ُامل چنان است ُه به مبانی اخوان خانه»گوید: و مهچننی می

باشد. و بر این اساس است ُه استاد حسن البنا باشد، چرا ُه آن ُامل اسالمی معاِص می

الزام خانواده به مبادی اخوان  :ُندیكی از واجبات برادر عامل را چننی عنوان می

 2.«املسلمنی

 غلو و افراط در رهبری جماعت و رهبران آن:

این  های دعوی متامیز نمودهرا از سایر حرُتهای دعوت سلفی ُه آنیكی از ویژگی

و نیز رهربی از  - جز رسول خدا -است ُه دعوت آن با حموریت شخصی از اشخاص

باشد بلكه حموریت آن وابسته به منهج گرفته شده از ُتاب و سنت صحیح و رهربان آن نمی

گذاشته اما آهنا را  باشد. دعوتی ُه به مشایخ و علام و بزرگان احرتامآثارسلف صالح می

 ُند.معصوم یا مقدس تلقی نمی

 هایی در این غلو و افراط:مثال

حممد امحد الراشد پس از بیان این مطلب ُه دعوتگران )اخوان املسلمنی( اطاعت را  -1

                                                           

 40من اجل خطوة الی االمام، ص:  - 1

 29فی آفاق التعلیم، ص:  - 2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=100
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=100
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دانند گروهی هستند ُه حق را نرصت امريشان می»گوید: شامرند، میشان میرُنی از ایامن

  1.«شامرندرا ایامن میو اطاعت از امر وی 

بدون « امر و اطاعت»شعار در این مرحله پیوسته این است :  و»گوید: مهچننی می

 2.«ُمرتین تردید و مراجعه و حرجی

و حرُت اسالمی معاِص شكل گرفت ُه موسس »گوید: اهلل میو سعید حوی رمحه -2

 3.«باشدو او حسن البنا می ؛آن امام امت و به درجه اجتهاد رسیده است

به  ،و نقطه آغازین در اطمینان مطلق به دعوت اخوان املسلمنی»گوید: و مهچننی می

گردد. براستی ما این اطمینان را حاصل ُردیم اهلل باز میاطمینان به شخص حسن البنا رمحه

پرورش دادیم. از مجله شیخ حممد  ،را از ُسانی ُه در اطمینان مهچون ُوه بودند پريوانو 

داند. نه جمدد یک قرن؛ و معتقد اهلل ُه حسن البنا را جمدد هفت قرن گذشته میاحلامد رمحه

است حسن البنا به درجه اجتهاد رسیده است و بر این باور است ُه امت در طول ده قرن 

تی است ُه در مهراهی با ی اینها انتقال جتربیاجمتهدی چون او را به خود ندیده است. و مهه

های داند ُه ویژگیُند. و بلكه حسن البنا را تنها ُسی میشخصیت حسن البنا بیان می

  4.«رهربی ُامل به او داده شده است

                                                           

 یمطلق نیست ُه چننی نرصت و یاری؛ تردیدی 8العوائق، حممد امحد الراشد، ص:  - 1

 باشد.ه آنچه موافق با حق است میمقید ب حق و نه در باطل( بلكه جایز نیست )نه در

 اهلل، حسن البنا رمحه16لة التعالیم: املجموعة، رسا - 2

 75تربیتنا الروحیة، ص:  - 3

 183املدخل الی دعوة االخوان املسلمنی، ص:  - 4
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ُنید چگونه گامن می 1،ها مسلامن در طول ده قرن احرتام بگذاریدبیایید به شعور میلیون

تهد هم نبوده است تا اینكه قرن چهاردهم حدود ده قرن در میان مسلامنان حتی یک جم

 اهلل آمد؟! هجری فرا رسید و استاد حسن البنا رمحه

خرب دادند ُه در رأس هر صد سال جمددی در میان امت  ُه رسول خدا درحالی

ُنید این جمدد در رأس هر هزار سال است ... آیا در هم ُوبنده خواهد بود اما شام گامن می

ی پادشاهان اید؟! آیا عز بن عبدالسالم فروشندهم ابن تیمیه را از یاد بردهتاتار، شیخ االسال

اید؟! در قاموس شام افرادی چون ابن قیم و ابن ُثري و ابن را فراموش ُرده هادر بازار

اهلل در چه جایگاهی قرار حجر و نووی و ذهبی و حممد بن عبدالوهاب و شوُانی رمحهم

-ای جدا بافته از تاریخ امت اسالمی میتافتهو ام بخش بریده شده دارند؟ یا اینكه معتقدید ش

 2است از جمتهدین و جمددین؟ ِملوباشید ُه 

 باشد.می (ها و احزاب)نزد برخی از مجاعت رهبر مصدر دریافت

چون مسلامنان بخواهند مسري درست و صحیح را انتخاب »گویند: اخوان املسلمنی می

 3.«شان نخواهد بوداد حسن البنا در برابرُنند جز فكر و اندیشه است

شویم ُه دور از مسري و راه و روش استاد ما هرگز راضی نمی»گویند: و مهچننی می

حسن البنا حرُت ُنیم چرا ُه ُوتاهی در این امر، در واقع تفریط و ُوتاهی در مسري 

                                                           

 خطاب سخن متوجه اخوان املسلمنی است. - 1

؛ با 125اهلل، ص: حفظهته و تقویم؛ شیخ سلیم هاللی مولفات سعید حوی، دراس - 2

 ترصفی اندک 

 5فی آفاق التعالیم، ص:  - 3
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 1.«باشددرست و صحیح نرصت و یاری اسالم در این عرص و زمان می

های بیامری رشد نمود ُه در سپس در اینجا و آنجا افكار و اندیشه»گویند: مهچننی میو 

پی رهایی و خالصی از دعوت حسن البنا و افكار وی بود. اما باید آهنا و دیگران بدانند ُه 

حرُت در مسريی جز افكار استاد حسن البنا در این عرص و زمان، نادرست یا حمال یا امری 

  2.«ت. اگر به دنبال عملی ُامل و متكامل در خدمت اسالم و مسلمنی هستیمُورُورانه اس

هرُس »گوید: براسنی آیا چننی اقوالی مصداق سخن شیخ االسالم نیست ُه می

دوستی و دشمنی  او و بر مبنای قول و عمل -هرُس ُه باشد –شخصی را مشخص ُند 

ُحونَ »ُند وی  ْزب  برام لََدُّْيرْم َفرر ُُلُّ حر یَعًا 
ُقوا دینَُهْم َو ُاُنوا شر َن الَّذیَن َفرَّ

از ُسانی خواهد « مر

های گوناگونی ها و گروهاند و به دستهبود ُه دین خود را پراُنده و بخش بخش ُرده

 3.«شی ُه دارد خرسند و خوشحال استاند و هر گروهی هم از راه و روتقسیم شده

را  برای هیچكس جایز نیست ُه شخصی جز رسول خدا»گوید: و مهچننی می

منصوب ُند و به راه و روش او فرا خواند و دشمنی و دوستی خود  وبرای امت مشخص 

را بر مبنای او تنظیم ُند؛ و نیز برای هیچكس جایز نیست ُه جز ُالم اهلل و رسولش و 

اند، ُالمی را برای امت مشخص ُند و بر مبنای آن دوستی و امت بر آن امجاع ُردهآنچه 

ُه شخصی یا ُالمی را  استهای اهل بدعت دشمنی ُند بلكه چننی عملكردی از ویژگی

                                                           

 12فی آفاق التعالیم، ص:  - 1

 5فی آفاق التعالیم، ص:  - 2

 20/8جمموع الفتاوی:  - 3

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=30&AID=32
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 1«.ُنندبرای امت مشخص نموده و به وسیله آن میان امت تفرقه و اختالف اجیاد می

برای ُسانی ُه آموزش و تعلیم دیگران را بر »گوید: اهلل میو مهچننی ابن تیمیه رمحه

عهده دارند )معلامن( جایز نیست ُه مردم را فرقه فرقه و دسته دسته ُنند و عملی را انجام 

دهند ُه موجب عداوت و دشمنی میان آهنا شود؛ بلكه باید مهچون برادرانی باشند ُه در 

َو َتعاَوُنوا َعَِل »فرماید: خداوند متعال میُنند. چنانكه نیكی و تقوا با یكدیگر مهكاری می

ِّ َو التَّْقوي
ْثمر َو الُْعْدوانر   اْلربر  و نیكوُاری راه در و» (2)مائده: « َو ال َتعاَوُنوا َعَِل اْْلر

 2«.نكنید مهكاری جتاوز و گناه راه در( هرگز) و ُنید مهكاری مهدیگر با پرهیزگاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 20/164مهان:  - 1

 16-28/15جمموع الفتاوی:  - 2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=2
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=2
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=2
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 مطلب: منهج سلف، اهل حدیث در دعوت به سوی اهلل متعال

 پیشگفتار:

نسبت به مجاعت یا رهرب و رهربان آن، به عالوه  و غلو و تعصب و حتزب برای باطل

مردم بازتابی معكوس دارد به ویژه در دیدگاه  در بنی اغلببرخی از عملكردهای اشتباه، 

مجعی عمل برخی از دعوتگران و طلبه علم؛ چنانكه این غلو و افراط تبدیل به یک اصل در 

با آهنا  نادرستیدانیم بسیاری از اموری ُه در اصل مرشوع هستند گاهی امور شود. میمی

ترک ُنیم به عنوان مثال حقیقت شود اصل مرشوع را شود اما این امور باعث نمیمهراه می

اسالم در این عرص و زمان توسط برخی از مسلامنان دچار حتریف شده است، اما آیا باید به 

ی جهاد را را رد ُنیم؟ و فریضهاسالم را رها ُرده و آن ،دلیل این عملكردهای اشتباه و شاذ

اند؟ و نیز انتساب دهی نادرست و ناصحیح ُرتعطیل ُنیم چون برخی از این اسم استفاده

به قبیله و وطن را به طور ُلی رها ُنیم چون برخی بر اساس این نسبت دوستی و دشمنی 

 ُنند...؟می

بر این اساس دوست داشتم اقوال علام را در مورد حكم عمل مجعی برای پیشربد دعوت 

 .نقل ُنم

 حکم عمل جمعی:

دعوت به سوی خداوند متعال  ما از دعوت گروهی یا مجعی این است ُه اسلوب منظور

متكی بر تالش گروهی و نه فردی باشد. تالش مجعی بر اساس تنظیم و حد و مرزهایی ُه 

با تكیه و رعایت آهنا دعوت ثمره دهد و اهداف آن حمقق شود. اُنون به اقوال برخی از علام 

 پردازیم:در این زمینه می
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 اهلل: ین آلبانی رحمهدشیخ محمد ناصرال

ی عمل مجعی امروزی بدعت و حرام است یا ُه اصل اندیشه بر این اعتقادیدسوال: آیا 

 دهد؟ اینكه نقد شام متوجه اشتباهاتی است ُه در تطبیق رخ می

 خري؛ جایی برای انكار عمل مجعی نیست زمانی»گوید: شیخ در پاسخ به این سوال می

َو »باشند: انگر عمل مجعی و گروهی میمقرون به حتزب نباشد. بلكه بسیاری از آیات بی ُه

ادرقنیَ  وُنوا َمَع الصَّ «باشید  راستگویان با و»( 119)توبه: « ُُ وَن َعَل َطَعامر ». اضُّ َواَل حَتَ

َو » «.ُنیدنمی تشویق و ترغیب مستمندان اطعام بر را یكدیگر و» (18 )فجر:« امْلرْسكرنیر 

ِّ َو التَّْقو
 مهدیگر با پرهیزگاری و نیكوُاری راه در و» (2)مائده:  «یَتعاَوُنوا َعَِل اْلربر

عی وجود ندارد. چرا ُه اسالم لذا جمالی برای انكار مطلق چننی مهكاری مج«. ُنید مهكاری

رسد این مسأله در عرص حارض از هدف با این تعاون و مهكاری برپاست. اما به نظر می

اصلی خود ُه تعاون و مهكاری در نیكی و پرهیزگاری بوده، منحرف شده و با حتزب و 

ز پذیرفته شده نزد بسیاری ابه امری  تعصب آمیخته شده است. چنانكه این تعصب و حتزب

دانیم ُه ما میدرحالی؛ دعوتگران تبدیل شده است. مهچون مجع شدن به اسم حزب

خداوند متعال در بسیاری از آیات قران از حتزب و تعصب نسبت به گروه یا مجاعتی ُه راه 

و روش خاصی دارد و منهج خاص خود را داراست، هرچند این برنامه و منهج از هر 

-است. حتزبی ُه امروزه شاهد آن هستیم بیشرت فرقه شد، هنی ُردهاجهت مطابق سنت نب

در برخی احادیث از آهنا  گرایی است و در واقع مصداق اموری است ُه رسول خدا 

َن الَّذیَن »فرماید: برحذر داشته است. مهچون ُالم اَلی ُه می یَعاً مر
ُقوا دینَُهْم َو ُاُنوا شر َفرَّ

ُحونَ  ْزب  برام لََدُّْيرْم َفرر لُّ حر  فرقه و ُردند پاره پاره را خود دین ُهُسانی از» (32)روم:« ُُ

 «.خوشحالند دارند، خود نزد آنچه به گروهی هر و شدند فرقه

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=119
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=119
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=119
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=2
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=2
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=2
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=30&AID=32
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=30&AID=32
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 1ضوابط عملی جمعی یا تجمع شرعی:

 مجع شدن بر مبنای نیكی و پرهیزگاری -1

 دعوت به ُتاب و سنت بر مبنای فهم سلف صالح امت -2

 دعوت به معصیت و نافرمانی و نرصت و یاری تعصبعدم  -3

 را تأیید ُنند.علامی بزرگ اهل سنت و مجاعت آن -4

 عدم نافرمانی از زمامداران و حاُامن مسلامن -5

 نزد آهنا بیعت نباشد. -6

 به رشیعت پایبند باشند. -7

 خالصه مطلب: 

، امری واجب است ع شدن در راه عمل به اسالم بر طبق راه و روش رسول اهللمج

ی گريد و جامعهُه هیچكس در آن اختالفی ندارد بلكه امور مسلامنان رس و سامان نمی

اسالمی حمقق نخواهد شد و نیز دولت اسالمی برپا نخواهد گردید مگر با چننی جتمعی؛ اما 

بر مبنای تعصب نسبت به شخص یا گروهی نباشد بلكه  رشط آن این است ُه این جتمع

اهلل و پیامی ُه از سوی اهلل و رسولش آمده است و منهج  متوجهتعصب در آن فقط و فقط 

 2«؛باشد سلف صالح

 

                                                           

 شیخ عبداهلل السبت حفظه اهلل. 17-15نگا: حكم العمل اجلامعی فی االسالم، ص:  - 1

 

االسالم، هجری؛ نگا: حكم العمل اجلامعی فی  1418رم ؛ حم18جملة االصالة، شامره:  - 2

 51-49الفوزان؛ ص:  نوزافاهلل؛ مراجعه عالمه شیخ صالح بن شیخ عبداهلل السبت حفظه
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 اهمیت نظام:

ها و دهی هرچه هبرت تالشنظام و ترتیب مشخص از وسایل مفیدی است ُه برای جهت

رسد تا اینكه دستیابی به هدف مثمر آهنا رضوری به نظر می ریزیگذاری و برنامهاولویت

ثمر واقع شود به ویژه در میدان دعوت؛ این نظام و ترتیب فرصت پريوزی دعوتگر در 

دهد. و بدون نظم و ترتیب الزم، تالش و دعوتش و رسیدن به اهدافش را افزایش می

مرات و اهداف مورد نظر وجود ها پراُنده بوده و انسجام الزم برای رسیدن به ثفعالیت

 1نخواهد داشت.

 تنظیم در عمل جمعی: 

جتمع گروهی از مسلامنان برای مهكاری و مهیاری در مسري دعوت به سوی خداوند و 

ترین ُمک به حتقیق اهدافی چون راهنامیی مردم به بزرگ ،امر به معروف و هنی از منكر

باشد. چنانكه این اجتامع و آهنا و ... میشد و سعادت برای رسوی خري و نیكی و بیان راه 

 ُند. ُمک می ،گردمهایی به حتقیق نريویی قوی و بازدارنده از دعوتگران به سوی خدا

باشد بنابراین ای از وسایل دعوت به سوی خدا میاما با این مهه، این جتمع تنها وسیله

بر مبنای آنچه اهلل و پس اگر »شود. اند، بررسی میوضعیت گروهی ُه گرد هم مجع شده

اند بدون اینكه چیزی بر آن افزوده یا ُاسته باشند، در اند، مجع شدهرسولش بدان امر ُرده

این صورت مومنانی هستند ُه حقوق و وظایف متام مسلامنان را دارند؛ و اگر بر آنچه اهلل و 

ب در حق و باطل اند، چیزی افزوده یا از آن بكاهند، از مجله: تعصرسولش بدان امر ُرده

شان وارد نسبت به ُسی ُه به حزب آهنا وارد شده باشد و اعراض از ُسی ُه در حزب

ای است در این صورت چننی جتمعی در واقع مهان تفرفه -چه بر حق باشد یا باطل –شود ن

                                                           

 469-463اهلل؛ دُرت عبدالكریم زیدان رمحه دعوة،نگا: اصول ال - 1
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 1.«اندرا نكوهش ُردهُه اهلل و رسولش آن

پیامنی د در هر اجتامعی در عامل عنرص همبای»گوید: اهلل میو شیخ االسالم ابن تیمیه رمحه

دو نفر یا بیشرت از دو نفر باشند.  ،ُند این اجتامعالف وجود داشته باشد. تفاوتی نمیحتو 

توانند زندگی ُنند مگر با مشارُت هم در اموری ُه جلب منافع آهنا ها نمیچرا ُه انسان

پیامن بر این امر مهان تعاقد و حتالف و همو دفع رضر از ایشان را به دنبال دارد. و اتفاق آهنا 

در قومی ُه اطاعت از فردی مشخص آهنا  عقد قرار دادو نیاز به حتالف و  2.«باشدشدن می

 ،و هر قومی ُه اطاعت از فردی»شود. تر احساس میرا متفق و منسجم نكرده است، بیش

باید در آنچه فرد مورد اطاعت )مطاع( آهنا  ،در متام امور آهنا را متفق و منسجم نكرده است

 3.«پیامن شوندرا بدان امر نكرده است، هم

چون امری  ،و آنچه بر مبنای اتفاق و عقد قرارداد تعینی شده است»گوید: و مهچننی می

باشد، وفای به آن واجب است. چرا ُه رشیعت از افعالی تشكیل شده ُه: برخی رشعی می

است و برخی بر مردم نسبت به هم واجب است. و گاهی با امر خداوند اهلل واجب  در برابر

-شود مانند نذر و قراردادهای معاوضهشوند و گاهی با عقد و قرارداد واجب میواجب می

ای و مشارُتی؛ بنابراین هیچ واجبی در رشیعت نیست مگر بر مبنای رشیعت یا عقد 

  4.«قرارداد

                                                           

 93-11/92جمموع الفتاوی، شیخ االسالم:  - 1

 307-2/306 :جامع الرسائل - 2

 2/309نگا: شیخ االسالم، جامع الرسائل:  - 3

 مهان - 4
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ایز نیست ُه از دیگری عهد و پیامن بگريد ُه در برای هیچكس ج»گوید: و مهچننی می

خواهد با وی موافق باشد. و با ُسی ُه او دوست دارد دوستی ُند و با نچه او میآهر 

ُسی ُه با او دشمنی ُند، او نیز دشمنی ُند، بلكه هرُس چننی عهد و پیامنی را مطرح 

سانی ُه موافقان خود را باشد. ُو امثال وی می 1ُند، عمل وی از جنس عمل چنگیز خان

شان عهد ی آهنا و پريوانپندارند. بلكه بر مههدوست و خمالفان خود را دشمن و متجاوز می

نچه اهلل و آو پیامن اهلل و رسولش واجب است، چنانكه باید از اهلل و رسولش اطاعت ُنند و 

اند، حرام بدانند و رسولش بدان امر نموده، انجام دهند و آنچه را اهلل و رسولش حرام ُرده

 2.«اند، رعایت ُنندرا چنانكه اهلل و رسولش امر ُرده نحقوق مسلامنا

در مورد تشكیل تنظیم برای گروهی  اهللدیدگاه شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه -2

 دهند: ُه به سوی خداوند دعوت می

در « یةسنة املحمدانصار ال»در مورد مجاعت  یاهلل در پاسخ به سوالزیز بن باز رمحهلععبدا

 پردازد.سودان به این مساله می

برای گروهی ُه )برنامه و منهجی مشخص( گویند، تنظیم سوال: آیا چنانكه برخی می

 دهند، امری بدعت است؟ دعوت می

ُند، تنظیم آن پاسخ: تنظیم بدعت نیست؛ و از مجله عواملی ُه به ادای واجب ُمک می

                                                           

ر از نسل او بودند ُه به رسزمنی مسلامنان ها بود. رهربان تاتان رهرب مغولچنگیز خا - 1

وسوعة م فوت شد. نگا: امل 1227م متولد و در سال  1167وی در سال  یورش آوردند.

 650العربیة املیرسة، ص: 

 28/16الفتاوی:  - 2



 700  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

پردازند؛ ُنند و جملسی شورایی ُه در آن به مشورت میاست ُه به او مراجعه می هربیو ر

باشد. و عملی ُه منظم و سازماندهی بلكه این از وظایف بزرگ و از اسباب پريوزی می

. و اینكه مجاعت و استشده باشد احتامل پريوزی آن بیش از عمل نامنظم و بی رس و سامان 

در مسري دعوت به سوی خداوند و آموزش خري و نیكی به مردم  گروه دعوتگر اعامل خود را

گامی با پیشوایان و ائمه معروف به سنت و و تعمري مساجد و حریص بودن به مهراهی و هم

ُند، امری بسیار مطلوب است ُه خري بزرگی در آن هنفته تنظیم و ساماندهی می ،استقامت

 است.

ز رشیعت است. چنانكه عنایت اهل سنت و چننی عملكردی بدعت نیست بلكه جرئی ا

ها و مشورت در دار شدن مسئولیتها برای عهدهمتوجه تنظیم امورشان و انتخاب هبرتین

ی اینها از مجله مواردی است ُه رشیعت بیان باشد. و مههمی دعوی خودو  امور اجرایی

( 38)شوری: « َبْینَُهْم   َو َأْمُرُهْم ُشوري»فرماید: ُرده است. و خداوند در توصیف آهنا می

َو »فرماید: می و به رسول خدا «. است مشورت( صورت) به آنان بنی شانُارهای و»

ْرُهْم فر اأْلَْمرر  فرماید: و می «.ُن مشورت آنان با ُارها، در و» (159)آل عمران: « شاور

ُقواْ » یًعا َوالَ َتَفرَّ
ُموْا برَحْبلر اهللّر مَجر  قرآن)=  اهلل ریسامن به مهگی و( »103)آل عمران: « َواْعَتصر

 «.نشوید پراُنده و زنید چنگ( اسالم و

و مشورت از مجله اموری است ُه اهلل متعال آهنا را دوست  مهكاریبنابراین اجتامع و 

 1باشد. و این زمانی است ُه در مسريمصلحت مسلامنان باشد.دارد و از آهنا راضی می

 

                                                           

 ؛43اهلل، ص: السالم، شیخ عبداهلل السبت، حفظهحكم العمل اجلامعی فی ا - 1

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=42&AID=38
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=159
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=159
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=159
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=396
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 امارت در دعوت:

  1گوید:اهلل میشیخ عبدالعزیز بن باز رمحه

 از عبدالعزیز بن عبداهلل بن باز به برادران گرامی در مجاعة السلفیة در جهراء ُویت:

 اهلل و برُاته؛ اما بعد:سالم علیكم و رمحة

مطلع شدم و « دراسة سلفیة –امارة الدعوة »از حتقیق یكی از اعضای مجاعت با عنوان 

حث آن تأمل نمودم و چننی دریافتم را به طور ُامل خواندم و در هریک از مطالب و مباآن

باشد و دالیل موید این مطلب را بیان ُه هدف این رساله عدم جواز امارت در دعوت می

 ُرده است. 

مدیریت و  -ُندنزد ُسی ُه به آن عمل می -اما به نظر من منظور امارت در امر دعوت

آید، والیت عامه بر می باشد و منظور از امارت چنانكه از لفظ آنها میپیشربد برنامه

نیست. امارت در اینجا شبیه ریاست مجعیت یا رشُت یا سازمان و اداره یا موسسه یا 

-مدیر منهج ترسیم شده میو در عمل  مرجعباشد. به این معنا ُه مسمی به آن باشگاهی می

ید اذُر نموده و بیان ُرده 24ی باشد. و دلیل آن مطالبی است ُه در حنی بحث در صفحه

ُه این امارت نزد ُسانی ُه قائل بدان هستند مستلزم پرداختن به وظایف امارت عام بر 

بنابراین  نیست؛ وظایفی چون تنفیذ رشیعت و اقامه حدود و اعالن جهاد و ... انمسلامن

لفظ  ،باشدچون این مطلب واضح است و معنای مورد نظر از این لفظ نیز مشخص می

ای در دیگر بحث و مناقشه ،ح است ُه پس از توضیح معانیامارت در اینجا یک اصطال

 مورد آن نخواهد بود.

                                                           

 هجری 13/1/1402فتوای صادره در تاریخ:  - 1
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ول فعالیت هستند مادامی غی دعوت اسالمی مشُه در عرصه یو بر متام برادران مسلامن

ی آهنا رسیدن به حق است، تداوم بر تعاون و مهكاری بر نیكی و تقوا و توصیه ُه هدف مهه

به صرب و دوری از اختالف واجب است. و شایسته نیست اختالف منهج و راه و روش 

اجیاد هنا تالش خود را متوجه آسبب متایز و جدایی میان دعوتگران باشد چنانكه هریک از 

اگر هدف یكسان است و دعوت مهگی متوجه البته  در مسري دیگری و نقد آن ُند، مانع

باشد و در منهج امری خمالف با اوامر می  اصالح و متسک به ُتاب اهلل و سنت رسول اهلل

و نواهی اهلل و رسولش نباشد. بلكه واجب است در مسري دعوت به سوی خداوند و بلند 

عمل  ،ی فساد جامعه هستندهای ویرانگر و گمراهی ُه در پُردن پرچم آن در برابر دعوت

 هنا مكمل عمل دیگری باشد. آهریک از 

و به ُار بردن تالش خود در جهت نقد یكدیگر و  یكدیگر مشغول شدن دعوتگران به

باشد. و در اجیاد نفرت از مجاعت دیگر، خطری بسیار بزرگ در مسري دعوت اسالمی می

 هایتشكلُند و جوانان را از پیوستن به برای یورش دشمن مناسب می را واقع فرصت

دارد و وقت و زمان دعوت و دعوتگران را ضایع نموده دعوی و پذیرفتن دعوت آهنا باز می

و  ناوعای را در بر ندارد. بلكه اسباب تفرقه و دشمنی و تنفر را جایگزین تو هیچ فایده

 ُند. مهكاری و سازش می

ا به سوی حق هدایت ُند و توصیه به حق و صرب خواهم ُه مهه راز خداوند متعال می

ایشان روزی گرداند. و برای اسالم و مسلامنان، عزت و رفعت و بزرگی و متكنی  را برنآبر 

 مقدر ُند.

دوست دارم در اینجا به اشتباه نویسنده در فصل سوم از ُتابش اشاره ُنم. آنجا ُه به 

روهی نباشد. و اینكه به ِصاحت بیان ُه مجاعت و گپردازد زمانی می رشایط و وضعیت
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 ُند در زمان ما مجاعت و امامی نیست.می

 :فهم نویسنده از مفهوم مجاعت است. چنانكه وی معتقد است ،سبب این اشتباه

امامی نخواهد بود ُه اطاعت از وی بر طبق آنچه اهلل و  ،مجاعت نخواهد بود و امام ،مجاعت

حقوق وی طبق رشیعت رعایت شود، مگر زمانی ُه واجب باشد و  ،اندرسولش امر ُرده

 های اسالمی فراگري باشد.امامت وی برای رسزمنی وامام عام برای مهه مسلامنان باشد 

اما این تصور درست نیست و بلكه خالف آن صحیح است. چرا ُه هرگاه امارت در 

او به حتكیم  رسزمینی از طریق بیعت یا غلبه و قدرت برای شخص مسلامنی میرس گردید و

رشیعت و تنفیذ اوامر و نواهی آن و اقامه حدود رشیعت پرداخت، در حقیقت امامت وی 

منعقد شده و اطاعت از وی واجب است و مجاعتی ُه حتت قدرت و قوت وی هستند، 

باشند ُه برای آهنا حالل نیست بر علیه این امام خروج ُنند و از اطاعت مجاعت اسالمی می

 واح و آشكار ببینند.بر اینكه از وی ُفری وی دست ُشند مگ

ها و مهچون این مورد در تاریخ مسلامنان بسیار دیده شده است. چنانكه خالفت عباسی

و هریک از آهنا برای زیردستان  ؛ها در اندلسدر مرشق زمنی منعقد شد و خالفت اموی

-ننی است ُه حكومتمجاعت اسالمی بود. اُنون نیز امر چمجاعت آهنا بودند. و امام خود 

حكومت اسالمی و مجاعت و مردمان آن،  ،باشند. پس حكومتمیهای اسالمی متعدد 

باشند مادامی ُه به تنفیذ احكام اسالم و حتكیم رشیعت اهلل پایبند باشند. مجاعت اسالمی می

شود؛ و اینچننی است هر مجاعتی ُه به و در این امر با گناهان و معاصی خلل اجیاد نمی

شود. دهد ُه مجاعت اسالمی نامیده میسوی توحید و پريوی از ُتاب و سنت دعوت می

ملتزم به رشیعت نباشد. بنابراین بر هرُسی ُه  در هر مكانی ُه باشد هر چند امر پادشاهی

، بر استدر جستجوی حق است واجب است مهراهی با مجاعتی ُه متصف به این معنا 



 704  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

ُند و بر تعداد آن بیفزاید چرا ُه آن نیز یكی از مصادیق را یاری خود الزم بگريد و آن

 باشد.حدیث مشهور حذیفه می

خداوند متعال به ما و شام فقه در دین و حرُت در مسري آن روزی گرداند و اعامل و 

اهلل والسالم علیكم و رمحة 1.اش قرار دهدهای ما را خالص برای ذات بلند مرتبهنیت

 وبرُاته

 خالصه مطلب:

باشد و هیچ الف( عمل مجعی مرشوع و از باب تعاون و مهكاری در نیكی و تقوا می -1

 شناسیم ُه از آن منع ُرده باشد.عامل سلفی را نمی

باشد. و این امری است ُه ب( آنچه در عمل مجعی ِمنوع است حتزب و بیعت گرفتن می

داریم. و این امری حذر میاز آن اعالن برائت نموده و برادران سلفی را از وقوع در آن بر

 اند. است ُه علام در مورد آن هشدار داده

ج( عمل مجعی آشكارا و واضح باشد و نزد مهه مردم معروف و شناخته شده باشد و 

 ی در دعوت و اشخاص آن نباشد.بهممجاعت برای مهه واضح بوده و هیچ امر م

یا مسئول یا ... برای  رئیسرهرب، یكی از لوازم و رضوریات عمل مجعی انتخاب  -2

باشد بدون اینكه بیعت گرفته شود یا صفات امرياملومننی به او داده ی امور دعوت میاداره

شود؛ این مسئول در امور نیک و معروفی ُه مجاعت در راستای حتقیق و ترتیب آهنا تشكیل 

هر  شود و بلكهُار حمسوب نمیشود و هرُس از وی اطاعت نكند گنهشده، اطاعت می

                                                           

اهلل؛ چاپ مجعیة السبت حفظه شیخ عبداهللنگا: حكم العمل اجلامعی فی االسالم،  - 1

 هجری 1423-1422الرشیعة: 
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صفوف به هم  و مسلامنی سعی و تالش خود را برای مهكاری با برادرانش به ُار گريد

 پیوسته آهنا را از هم جدا نكند.

باید در میان مردم اظهار وجود ُند تا مردم دعوت و منهج آهنا را بدانند  1مجاعت حق -3

 و خود را متامیز نموده و دعوت خود را اظهار دارند.

گرایی ُه امت را فرقه فرقه و گروه گروه متام وسایل و اسباب حزب دوری نمودن از -4

 2ُند واجب است. بلكه باید امت به چنگ زدن به ریسامن اَلی دعوت شود.می

 مبحث یازدهم:

تالش و ُوشش در جهت باز یافتن زندگی اسالمی و تطبیق حكم خداوند در زمنی بر 

باشد. به رهنمودهای اَلی و نبوی می حاُم و حمكوم واجب است و این در راستای عمل

َتْحُكَم َبنْیَ النَّاسر برام َأراَک »فرماید: چنانكه خداوند متعال می
قِّ لر تاَب براحْلَ

ا َأْنَزْلنا إرَلْیَک الْكر إرنَّ

 آموخته تو به اهلل آنچه به تا ُردیم، نازل تو بر بحق را ُتاب( این) یقیناً » (105: ء)نسا« اهللَُّ

  «.ُنی داوری مردم میان در

 اساس بر هاآن میان در و»( 49)مائده: « َو َأنر اْحُكْم َبْینَُهْم برام َأْنَزَل اهللَُّ»فرماید: و می

 «. ُن حكم ُرده نازل( قرآن در) اهلل آنچه

ي َعَل »فرمودند:  و رسول خدا  رُي الَّذر ، َفاأْلَمر یَّترهر
ُكْم َمْسُئول  َعْن َرعر لُّ ُُ ، َو ُكْم َراع  لُّ ُُ َأاَل 

، َوُهَو َمْسُئول  َعنُْهْم، َواملَْ  ُجُل َراع  َعَل َأْهلر َبْیترهر ، َوالرَّ
یَّترهر
، َوُهَو َمْسُئول  َعْن َرعر ْرَأُة النَّاسر َراع 

َیة  َعَل َبیْتر َبْعلرَها  هر َوُهَو َمْسُئول  َعنُْه، َراعر  َسیِّدر
َي َمْسُئوَلة  َعنُْهْم، َواْلَعبُْد َراع  َعَل َمالر هر، َوهر َوَوَلدر

                                                           

 ی ناجیه و طایفه منصورهفرقه - 1

 اهلل؛ شیخ عبداهلل السبت حفظه55، ص: نگا: حكم العمل اجلامعی فی االسالم - 2
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یَّترهر 
ُكْم َمْسئُول  َعْن َرعر لُّ ُُ ، َو ُكْم َراع  هریک از شام مسئول است و در مورد » 1:«َأاَل َفُكلُّ

انتخاب شده است مسئول است  زیردستانش سوال خواهد شد. بنابراین امريی ُه بر مردم

اش مسئول است و در و در مورد زیردستانش سوال خواهد شد. و مرد نسبت به خانواده

مورد آهنا سوال خواهد شد و زن نسبت به خانه شوهرش و فرزندانش مسئول است و در 

مورد آهنا سوال خواهد شد و بنده در برابر اموال رسورش مسئول است و از وی سوال 

شد؛ آگاه باشید ُه مهگی شام مسئول هستید و هریک از شام در مورد زیردستانش خواهد 

  .«سوال خواهد شد

یَحُة؛ َقاُلوا: ملرَْن »فرمودند:  و رسول خدا یَن النَّصر یَحُة، الدِّ یَن النَّصر یَحُة، الدِّ یَن النَّصر الدِّ

مْ هللرَّر َو لركرتَابرهر َو »َیا َرُسوَل اهللَّر؟ َقاَل:  ترهر نَی، َوَعامَّ
نر ةر امْلُْؤمر مَّ

َئر ، َوألر دین نصیحت و » 2:«لرَرُسولرهر

خريخواهی است )و این را سه بار تكرار ُردند( گفتند: برای چه ُسی ای رسول خدا؟ 

  .«فرمودند: برای اهلل و ُتابش و رسولش و حاُامن مسلامن و مسلامنان

باشد. چنانكه بیانگر ق و تكالیف میاین دو حدیث دو رُن اساسی در پرداختن به حقو

ُند ُه باید اسالم امتی باشد. و بیان میمسئولیت فردی و اجتامعی در قبال افراد و اعامل می

را بر دوش محل ُند و نیز از سلطه و قدرتی برخوردار باشد ُه از آن داشته باشد ُه آن

حامی آن( در واقع عنرصی  یمحایت ُند و این دو )امت حامل پیام اسالم و قدرت و سلطه

به صورت  باشد ُه یكدیگر را ُامل ُرده و هر دو برای هدفی مشرتکواحد در یک سو می

 ُنند.منسجم فعالیت می

                                                           

 3408؛ مسلم: 844بخاری:  - 1

 82صحیح مسلم:  - 2
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باشد و نیز از مقتضیات این ی پیوستن ما به اسالم میناین تالش در واقع یكی از معا

باشد. چرا ُه اسالم تنها ادعایی پیوستن، التزام و پایبندی به آن و عمل نمودن بر وفق آن می

و شعاری نیست ُه فریاد آن رس داده شود و نیز تنها نصی در  بر زبان آورده شودنیست ُه 

قانون نیست ُه بیانگر آن باشد ُه: دین دولت، اسالم است و پس از آن ُشتی زندگی بر 

 خالف اسالم و در هر جهت حرُت ُند.

وستن و ملحق شدن وی به اسالم از باب وراثت چنانكه بر هر مسلامنی واجب است پی

ویت باشد. این پیوستن به صورت شكلی نیست ُه تنها زندگی مسلامن را در بخش هیا 

بلكه پیوستن به اسالم و ملحق شدن به آن به این معناست ُه مسلامن  ،در برگريد عبادات

در هر زمینه تطبیق دهد و اسالم را در میان خانه و خانواده و جامعه و امت و دولتش و بلكه 

راضی باشد، مهچننی باید به احكام و قواننی و راه و  مادامیكه به اسالم به عنوان دین و عقیده

ن آروش آن درمتام امور زندگی راضی باشد و هرگز به جایگزینی برای آن و نیز تغیري در 

 راضی نشود.

باشد نه هوی و پريوی میاتباع و مبنای عبادات، رشیعت و »گوید: اهلل میابن تیمیه رمحه

اینكه فقط اهلل متعال را  -1بدعت؛ چرا ُه اسالم بر دو اصل بنا شده است: اجیاد هوس و 

او را بر مبنای رشیعتی ُه بر زبان رسولش  -2عبادت ُنیم و ُسی را با او رشیک نكنیم. 

ت نكنیم. خداوند ها عبادبیان داشته، عبادت ُنیم و او را بر مبنای هوی و هوس و بدعت

یَن اَل َیْعَلُمونَ »فرماید: متعال می برْعَها َواَل َتتَّبرْع َأْهَواء الَّذر َن اأْلَْمرر َفاتَّ  مِّ
یَعة   ُثمَّ َجَعْلنَاَك َعَل رَشر

َن اهللَّر َشیئاً *  ُْم َلن ُیْغنُوا َعنَك مر  و) راه بر( پیامرب ای) را تو سپس( »19-18)جاثیه: « إرهنَّ

 هایهوس( و هوی) از و ُن پريوی آن از پس. دادیم قرار دین از روشن( رشیعتی

 و) ُنند نیازبی اهلل از را تو توانندنمی هرگز هاآن شکبی. نكن پريوی دانندنمی ُهُسانی
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  1(«نامیند دفع تو از اورا عذاب

به طور را و آن از ما وظیفه خود را بداند شود مگر زمانی ُه هر یکاسالم پريوز نمی

 ُامل و بدون ُمرتین افراط و تفریطی انجام دهد.

و هرگز اسالم پريوز نخواهد شد مگر زمانی ُه مسلامنان رسالت خود را بدانند و 

را دانسته و شناختند. رشیعت اولنی مسلامنان آنُه  مهانگونهرا بشناسند چنانكه باید آن

 ،م یا نسل خاصی اختصاص نداردبه قو ؛اسالم رشیعتی استوار، فراگري و جاویدان است

باشد و با وجود فراگري بودن ترشیع اسالمی، ها میبلكه خطاب آن متوجه متام انسان

باشد. چنانكه هیچ امری را ی متام جوانب زندگی فردی و اجتامعی میمهچننی در برگرينده

شود یا آن میم نینداخته مگر اینكه در مورد آن خربی داده است یا اینكه حكمی شامل قل از

 شود. ای درج میاینكه حتت اصل یا قاعده

دین اسالم دانسته شده ُه  زبه صورت قطعی ا»گوید: اهلل میشیخ االسالم ابن تیمیه رمحه

باشد. عرب و عجم، پادشاه و زاهد، عامل و ها میرسالت حممد بن عبداهلل برای متام انسان

-بود. بلكه برای هر دو گروه جن و انس میعامی؛ و تا روز قیامت پیوسته باقی خواهد 

جایز نیست از پريوی و اطاعت او و پایبندی به آنچه به عنوان  آهناباشد. و برای هیچیک از 

بیان نموده، خارج شوند. بلكه اگر پیامربان پیش از او ُه اوامر و نواهی  نموده و عیرشدین ت

 2واجب بود. ل خدا بودند بر آهنا اطاعت و پريوی از رسودر زمان وی می

ُه ناخالصی یا تناقضی در آن  باشدبراستی احكام رشیعت، نظامی متكامل و منسجم می

                                                           

 1/80جمموع الفتاوی:  - 1

 423-11/422 جمموع الفتاوی: - 2
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 امورباشد. و در آن جایی برای های ُلی و جزئی میی مصلحتراه ندارد بلكه دربردارنده

های نفسانی برش؛ بلكه ی چون هوی و هوس و خواهشاموراز آن وجود ندارد،  بیگانه

و راه و روشی ثابت و جاویدان است ُه انسان به صورت قطعی و نه جتربی به آن مسري 

ُند نه اینكه تدبري و راه را به عنوان راه و روشی مهیشگی انتخاب میهند و آنگردن می

 باشد. ای از زندگی ای موقت برای رشایطی خاص یا مرحلهارهچ

ن حقیقت هستند ُه رشیعت یكی نصوص بسیاری از آیات قرآن و سنت نبوی بیانگر ای

انجامد و هر راهی جز است و عقیده یكی است و تنها راهی است ُه به خداوند متعال می

َمْلُت لَُكمْ »فرماید: آن درست و صحیح و جایز نیست. خداوند متعال می ُْ دینَُكْم َو  اْلیَْوَم َأ

 ُردم ُامل را شام دین امروز» (3)مائده: « َو َرضیُت َلُكُم اْْلرْسالَم دیناً   َأمْتَْمُت َعَلیُْكْم نرْعَمتي

 «.گزیدم بر شام برای دین( بعنوان) را اسالم و نمودم متام شام بر را خود نعمت و

 قواعد تطبیق شریعت اسالمی و مبادی آن: 

  1باشد:عقیده میالف( گام اول تصحیح 

تطبیق رشیعت اسالمی و مبادی آن، تصحیح  در مسريگام اول و نقطه آغازین حرُت 

-عقیده و بیان مفهوم حقیقی آن و ارتباط حمكم و ناگسستنی آن با حتكیم رشیعت اَلی می

را به آن و رسول خدا  هباشد  چنانكه خداوند متعا ل به بیان این امر در ُتابش پرداخت

قرن دریافت  14را در خالل و یارانش آموخته است و نیز مجهور مسلامنان آناصحاب 

ننَی إرذا ُدُعوا إرَِل اهللَّر َو َرُسولرهر لرَیْح »فرماید: اند. خداوند متعال میُرده ُكَم إرنَّام ُاَن َقْوَل املُْْؤمر

                                                           

بعث االمة االسالمیة، تألیف شیخ عبدالرمحن عبداخلالق؛ الوالء و ل ةنگا: خطوط رئیس - 1

 اهللعبداخلالق حفظه، شیخ عبدالرمحن 363-362الرباء فی االسالم، ص: 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=3
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=3
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=51
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ْعنا َو َأَطْعنا َو ُأولئرَک ُهُم امْلُْفلرُحونَ   مؤمنان سخن»( 51)نور: « َبْینَُهْم َأْن َیُقوُلوا َسمر

 ُه است این فقط ُند، داوری هاآن میان تا شوند خوانده پیامربش و اهلل سوی به ُههنگامی

 «.رستگاران هستند مهان اینان و «ُردیم اطاعت و شنیدیم: »گویندمی

-تصحیح عقیده با بیان هدایتگر و هدفمند میرس خواهد بود. چنانكه خدوند متعال می و

ُهْم »فرماید:  ْم َو لََعلَّ َل إرَلْیهر َ لرلنَّاسر ما ُنزِّ ُتَبنیِّ
َر لر ُْ ُرونَ َو َأْنَزْلنا إرَلیَْک الذِّ  و» (44)نحل: « َیَتَفكَّ

 هاآن سوی به ُه را آنچه سازی، روشن مردم برای تا ُردیم نازل تو بر را قرآن( این ما)

 «.بیندیشند هاآن ُه باشد و است شده نازل

ب( ایامن به عمومیت و شمولیت رشیعت اسالمی و صالحیت آن برای هر زمان و 

 مكانی:

باشد. و تغیري از اسالمی نیازمند تغیري وضع موجود میایامن به اینكه تطبیق رشیعت 

)و به عبارتی امری درونی و نه شود. شود و از خارج وارد نمیخود ما و از داخل آغاز می

مْ إرنَّ اهللََّ»فرماید: خداوند متعال میبريونی است.(  هر وا ما برَأْنُفسر ُ ُ ما برَقْوم  َحتَّي ُیَغريِّ «  ال ُیَغريِّ

 آنان ُه وقتی تا دهد،نمی تغري را قومی هیچ( رسنوشت و) حالت اهلل گامنبی»( 11)رعد: 

اعتقاد به اینكه رشیعت اسالمی، رشیعتی «. دهند تغري است، شانضمري در ُه را آنچه

و زمان و مكان آهنا آمده است.  با اختالف جنس و رنگ هاُه برای متام انسان جهانی است

َا النَّاُس اتَُّقوا »فرماید: گردند. خداوند متعال میواحد باز می یبنابراین متام برش به اصل یا َأُّيُّ

ْن  ُكُم الَّذي َخَلَقُكْم مر ثريًا َو نرساءً َربَّ َُ جاالً  نُْهام رر نْها َزْوَجها َو َبثَّ مر َدة  َو َخَلَق مر « َنْفس  واحر

 مهرسش و آفرید تن یک از را شام ُه ذاتی آن برتسید، پروردگارتان از مردم ای» (1: ء)نسا

 «.ُرد پراُنده بسیاری زنان و مردان دو،آن از و آفرید او از( نیز) را

ها و اجناس ها و اشكال و رنگها در قالب قبایل و گروهانسان و این اختالف و تنوع

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=51
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=51
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=44
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=13&AID=11
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=1
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=1
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=1


 711  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

یا »فرماید: ها یكدیگر را بشناسند. خداوند متعال میمتفاوت، تنها برای این بوده ُه انسان

مْ  ُُ َا النَّاُس إرنَّا َخَلْقنا ر  َو ُأْنثي َأُّيُّ َُ ْن َذ نَْد   مر َرَمُكْم عر ُْ َتعاَرُفوا إرنَّ َأ
ْم ُشُعوبًا َو َقبائرَل لر ُُ َو َجَعْلنا

نَّ اهللََّ َعلیم  َخبري  
ْم إر ُُ  زن و مرد یک از را شام ما شکبی! مردم ای» (13)حجرات: « اهللَّر َأْتقا

 نزد شام ترینگرامی مهانا بشناسید، را ریكدیگ تا دادیم قرار هاقبیله و هاتريه را شام و آفریدیم

 «.است آگاه دانای اهلل گامنبی شامست، پرهیزگارترین اهلل

های انسانی آهنا ها در این موارد و تنوع آهنا، خصوصیتانسان تفاوتاما با وجود 

شود مگر زمانی ُه برش به هدفی ُه برای مشرتک و یكسان است اما این مهسانی ُامل نمی

َو ما »فرماید: بپردازد. و آن عبادت خداوند متعال است. خداوند متعال می ،آفریده شدهآن 

ْنَس إرالَّ لرَیْعبُُدونر  نَّ َو اْْلر  رایب مگر امنیافریده را انس و جن من و» (56)ذاریات: « َخَلْقُت اجْلر

و حتقیق این امر با پريوی از دینی ُه خداوند متعال نازل ُرده است «. ُنند عبادت مرا اینكه

را قانونی جهانی برای متام برش اراده نموده، میرس خواهد بود. و حتكیم رشیعتی ُه آن

َل اْلُفْرقاَن َعِلَتباَرَک »فرماید: خداوند متعال می هر لرَیُكوَن لرْلعامَلنَی َنذیراً   الَّذي َنزَّ )فرقان: « َعبْدر

 دهنده بیم تا ُرد نازل اشبنده بر را( قرآن)=  فرقان ُهُسی است بزرگوار و برُت پر»( 1

 «. باشد جهانیان

َثَر النَّاسر ال َیْعَلُمونَ »فرماید: یو م ُْ نَّ َأ
ًة لرلنَّاسر َبشريًا َو َنذیرًا َو لكر افَّ َُ « َو ما َأْرَسْلناَک إرالَّ 

 نفرستادیم دهندهبیم و دهندهبشارت جز مردم مهة برای را تو ما!( پیامرب ای) و»( 28)سبأ: 

 «.دانندنمی مردم بیشرت لیكن و

ا النَّاُس إرنِّ َرُسوُل اهللَّر إرَلیُْكْم مَجیعاً »فرماید: و می َ  ای: بگو» (158)اعراف: « ُقْل یا َأُّيُّ

 «.هستم شام مهه سوی به اهلل فرستاده من! مردم

ُأْعطریُت ََخًْسا »فرمودند:  گوید: رسول خدا و از جابر بن عبداهلل روایت است ُه می

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=49&AID=13
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=49&AID=13
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=49&AID=13
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=49&AID=13
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=49&AID=13
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=51&AID=56
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=51&AID=56
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=51&AID=56
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=25&AID=1
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=28
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=7&AYID=158
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ًدا َوَطُهوًرا، َفأَیُّ  ، َوُجعرَلْت ِلر األَْرُض َمْسجر رَيَة َشْهر  ْعبر َمسر ُت برالرُّ ْ
: ُنرصر اَم مَلْ ُیْعطَُهنَّ َأَحد  َقْبِلر

تْ  َُ تري َأْدَر ْن ُأمَّ
، َوُأْعطریُت َرُجل  مر ََحد  َقْبِلر ْ حَترلَّ ألر ُم َومَل

لَّْت ِلر امَلَغانر ، َوُأحر اَلُة َفْلُیَصلِّ ُه الصَّ

ةً  ثُْت إرََّل النَّاسر َعامَّ ًة َوُبعر  َخاصَّ
هر اَن النَّبريُّ ُیْبَعُث إرََّل َقْومر َُ َفاَعَة، َو پنج چیز به من عطا » 1:«الشَّ

از مسافت یک ماه دشمنانم  -1ربی داده نشده است: شده است ُه قبل از من به هیچ پیام

زمنی برای من مسجد و پاک قرار داده شده است.  -2شوند. دچار ترس و وحشت می

مال غنیمت برای  -3نجا نامز بخوانند. آتوانند بنابراین هر ُجا وقت نامز فرا رسید امتم می

حق  -4حالل نبوده است. ُه قبل از من برای هیچ پیامربی من حالل شده است درحالی

هر پیامربی فقط برای قوم خودش فرستاده شده  -5شفاعت به من عنایت شده است. 

  .«ماُه من برای متام مردم دنیا مبعوث شدهدرحالی

ًة »فرماید: شاهد ما در این روایت بخشی است ُه می  َخاصَّ
هر اَن النَّبريُّ ُیبَْعُث إرََّل َقْومر َُ َو

ْثُت إرََّل  ةً َوُبعر  « النَّاسر َعامَّ

ْلُت »فرمودند:  و در حدیث ابوهریره آمده است ُه رسول خدا   اأْلَْنبرَیاءر  َعَل  ُفضِّ

تٍّ  -و آهنا را بیان نموده و در مورد پنجم می .«با شش چیز بر پیامربان برتری یافتم» :«برسر

ْلُت »فرماید:  ْلقر  إرََّل  َوُأْرسر ةً  اخْلَ افَّ   2.«و به سوی متام خملوقات فرستاده شدم» :«َُ

های گذشته، علی رغم اختالف زمانی و مكانی و جنس برشی، امت رشیعت در قرن

ترین دالیل مبنی بر صالحیت این رشیعت اسالمی را حاُم نموده است و این از بزرگ

د، قوانینی زمند تغیري و حتول هستناباشد. قوانینی ُه دائام نیبرای هر زمان و مكانی می

                                                           

 بخاری و مسلم - 1

 به روایت مسلم - 2
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شوند. اما باشند ُه وضع ُنندگان آهنا به جهل و عجز و ناتوانی توصیف میبرشی می

ی مهه با حكمت نازل شده و در بردارنده آگاهر  رشیعت اسالمی ُه از سوی خداوند دانایر 

شود و هرگز برشیت به احكامی برتر و باشد، دچار چالش قواننی وضعی نمیچیز می

الَّ َیْأتریهر »رشیعت اسالمی ُه  م رشیعت اسالمی دست نخواهد یافت.تر از احكامرتقی

هر  ْن َخْلفر ن َبنْیر َیَدْیهر َواَل مر یل   ،اْلَباطرُل مر نْ  َتنزر  هیچگونه ُه» (42)فصلت: « مَحرید   َحكریم   مِّ

 نازل ستوده حكیم سوی از نیابد، راه او به آن، رس پشت از نه و آن روی پیش از نه باطلی

  1«.است شده

ن و صالحیت آن برای جاودانه بودن آن آپذیر بودن پ( ایامن به ُامل رشیعت و انعطاف

 ؛تا روز قیامت

ایامن به اینكه راهی جز اسالم برای عزت و پیرشفت و سعادت ما وجود ندارد و مقیاس  

رفته از عبادت خداوند یكتا و حتكیم رشیعت او و گرستگاری در تصور اسالمی نشأت 

شقاوت و بدبختی است ُه هرُس از ُات باشد. و این درص برای اوتعالی میاخال

َوَمْن »فرماید: هدایت و دین اَلی روی گرداند، در انتظارش خواهد بود. خداوند متعال می

یاَمةر َأْعمى  ُه َیْوَم اْلقر ي َفإرنَّ َلُه َمعریَشًة َضنًْكا َوَنْحرُشُ رر ُْ
َ  َأْعَرَض َعْن ذر

َتنري َأْعمى قاَل َربِّ ملر  َحرَشْ

رًيا نُْت َبصر ُُ  گامنبی پس شود، گردان روی من یاد از ُهُسی و»( 125-124)طه: « َوَقْد 

: گوید. انگیزیم بر نابینا را او قیامت روز و داشت خواهد تنگی( و سخت) زندگانی

 «. !بودم بینا( دنیا در) من آنكه حال و برانگیختی؟ نابینا مرا چرا! پروردگارا»

ما قومی بودیم ُه خداوند با اسالم به ما عزت »و عمر بن خطاب به ابوعبیده گفت: 

                                                           

 الفالح. ةس مكتبئدارالفغار، قة االسالمیة، دُرت عمر سلیامن اشنگا: خصائص الرشیع - 1
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 .«ُندجستجو ُنیم، خداوند ما را خوار و ذلیل می اسالمبخشید و هرگاه عزت را در جز 

رشیعت اسالمی از سوی خداوند متعال نازل شد تا اینكه زندگی انسان را از هر جهت 

زندگی را بر  با متام ابعاد آن در خود جای دهد. و رشیعت عرصهو زندگی اجتامعی او را 

مهنی ُافی ما گردد. و برای ُند و زندگی نیز براساس رشیعت دشوار نمیانسان تنگ نمی

را ترشیع نموده، اراده نموده تا چننی باشد و چون خداوند چننی اراده است خداوندی ُه آن

واهد بود. خداوند متعال خواسته تا این رشیعت برای حكم او نخ تغیري و دگرگونیُرده 

َمْلُت َلُكْم دینَُكمْ »فرماید: مبارک ُامل باشد. خداوند متعال می ُْ ( 3)مائده: « اْلَیْوَم َأ

ت آن به اصالح روح و و از دالئل وسعت رشیعت، عنای«. ُردم ُامل را شام دین امروز»

ن به فرد و خانواده و جامعه؛ چنانكه آباشد. و نیز توجه عقل و اندیشه و قول و عمل بنده می

سیاسی و اقتصادی وضع نموده است و برپایی دولت اسالمی را مرشوع  ،نظامی اجتامعی

 را مشخص ُرده است و رابطه میان حاُم و حمكوم و نیز روابطهای آننموده و ویژگی

 ها را در حالت صلح و جنگ معنی نموده است.امت اسالمی با دیگر امت

 انعطاف پذیری شریعت اسالمی:

عامل  بهمعنا نیست ُه  به اینانعطاف  رشیعت اسالم در اصول خود انعطاف دارد اما این

. رشیعت اسالمی در راستای داده باشد اختیار تاممهه ضوابط  در موردیا فقیه یا مرد قانون 

 قیق این انعطاف به موارد زیر تكیه ُرده است: حت

این رشیعت فطرت انسان را خماطب قرار داده است و فطرت وصف مشرتُی در  -1

-شان با آن آشنا میهایباشد. و در وجود مهه آهنا هنفته است و عقلها میمیان متام انسان

ینر َحنریًفا فرْطَرَة اهللَّر الَّتري َفَطَر النَّاَس َعَلیَْها »فرماید: باشد. خداوند متعال می َفَأقرْم َوْجَهَك لرلدِّ

َثَر النَّاسر اَل َیْعَلُمونَ  ُْ نَّ َأ
یُن اْلَقیُِّم َوَلكر َك الدِّ

ْلقر اهللَّر َذلر یَل خلرَ  روی پس»( 30)روم: « اَل َتْبدر

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=5&AYID=3
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 آن بر را مردم( اهلل) ُه است اَلی فطرت آور، ندی سوی به( اخالص و) گراییحق با را خود

 مردم بیشرت لیكن و استوار دین است این نیست، اهلل آفرینش در دگرگونی است، آفریده

 «.دانندنمی

تنها وضعیت  ،ها وضع شده است و در وضع آناحكام این رشیعت برای متام امت -2

است. و به مهنی دلیل است ُه خداوند متعال  مد نظر نبودهیک امت یا یک حمیط خاص 

-هایی قرار داده است ُه از مدرُات عقل میها و علتمبنای این رشیعت را بر حكمت

 های آنان خمتلف باشد. ها و عادتاینكه بر مبنای تفاوت ملتنه باشد. 

اند. چنانكه رياتی ُلی و جامع وارد شدهعببسیاری از نصوص قرآنی به صورت ت -3

 برای اهلل»( 185)بقره: « ُیریُد اهللَُّ برُكُم اْلیرُْسَ َو ال ُیریُد برُكُم اْلُعرْسَ »فرماید: داوند متعال میخ

 «. خواهدنمی دشواری شام برای و خواهدمی آسانی شام

بُّ الَفَسادَ  َواهللُّ»فرماید: و می
 دوست را( تباهكاری) و فساد اهلل و»( 205)بقره: « الَ ُُير

 «. داردنمی

 «.ُنند قیام عدالت به مردم تا»( 25)حدید: « لرَیُقوَم النَّاُس براْلقرْسطر »

 كه رسول خدا چناناند، قالب قواعد عام و ُلی وارد شدهو بسیاری از احادیث در 

ْم، َعَلیُْكْم َحَرام  »فرمودند:  ُُ ْم، َوَأْمَوالَُكْم، َوَأْبَشاَر ُُ َماَء
تان بر خون و اموال و جان» 1:«إرنَّ در

 .«شام حرم است

یُلُه َحَرام  »و اینكه فرمودند:  
ثررُيُه، َفَقلر َُ آنچه زیادش سكرآور است، اندُش » 2:«َما َأْسَكَر 

                                                           

 5/39؛ مسند امحد: 8بخاری:  - 1

نگا:  را صحیح دانسته است.مسند امحد، ابوداود، ترمذی، نسایی، ابن ماجه، دارقطنی آن - 2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=185
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=57&AID=25
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  .«نیز حرام است

ارَ »و فرمودند:  َ
َر َواَل رضر  جایز دیگران و بخود رساندن رضر اسالم در» 1:«اَل رَضَ

 «.نیست

آهنا را مقید نكرده  یو از این نصوص جممل و مطلق نیز در رشیعت وارد شده ُه نص

شایسته قانون زندگی انسان قرار را باشد و آناست و این مهم بیانگر وسعت رشیعت می

 دهد.می

احكام جزئی ُه رشیعت به آهنا ترصیح ُرده است، احكامی هستند ُه با تغیري زمان و 

 ُنند مهچون احكام عبادات و ازدواج و مرياث و ...مكان تغیري نمی

بنابراین رشیعت اسالمی با اصول و ُلیات آن قابل انطباق بر احوال و اوضاع خمتلف 

 گريد.اشد چرا ُه احكام آن احوال خمتلف را بدون حرج و مشقت و سختی در بر میبمی

هایی برای مواجهه با احكام جدید وضع نموده است چنانكه رشیعت اسالمی راه -4

برای تبینی احكام امور و مشكالتی ُه در رشیعت حكم منصوص برای آهنا ذُر نشده 

تعزیر را برای درمان جرائمی وضع  ن مثالبه عنوااست، اجتهاد را مرشوع ُرده است. 

در جهت ُیفر آن بیان نكرده است. و مقدار تعزیرات و جنس و  ینموده ُه شارع نص

  2صفت آن برحسب رعایت مصلحت و اقتضای زمان و مكان قابل تغیري است.

                                                                                                                                                    

 778منتقی االخبار، ابن تیمیه، ص: 

را صحیح آن 6/195مسند امحد، ابن ماجه با اسناد صحیح؛ و آلبانی در صحیح اجلامع:  - 1

 سته است. دان

 ؛ دُرت سلیامن عمر اشقر.62-60خصائص الرشیعة االسالمیة، ص:  - 2
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 ؛باشدهای گذشته میت( ایامن به اینكه رشیعت اسالمی ناسخ متام رشیعت

خاتم پیامربان است، مهچننی رسالت وی اسالم نیز  رسول خدا حممد كه ایامن به این

نَْد اهللَّر »فرماید: باشد. خداوند متعال میها میی متام رسالتآخرین و خامته دهنده یَن عر إرنَّ الدِّ

ْسالمُ  خداوند متعال در این «. است اسالم خدا، نزد( حق) دین مهانا»( 19)آل عمران: « اْْلر

تنها  خداوندپذیرد. و دین مورد قبول نزد جز اسالم از ُسی نمیدینی دهد ُه آیه خرب می

در هر  به مهراه دارند،خداوند ُه از سوی  پیامیپريوی از پیامربان در  ،اسالم است. و اسالم

-ها جز از جانب وی بسته میتا اینكه به حممد ختم شد. ُسی ُه متام راه باشدمی ،زمانی

بعثت حممد با دینی جز رشیعت او خداوند را مالقات ُند، از وی  زباشد. پس هرُس پس ا

َو َمْن َیبَْتغر َغرْيَ اْْلرْسالمر دیناً َفَلْن »فرماید: پذیرفته نخواهد شد. چنانكه خداوند متعال می

ینَ  َن اخْلارسر َرةر مر نُْه َو ُهَو فر اآْلخر  اسالم از غري دینی هرُس و»( 85)آل عمران: « ُیْقَبَل مر

و در این آیه «. است زیانكاران از آخرت در او و شد نخواهد پذیرفته او از هرگز برگزیند،

نَْد اهللَّر »دین مورد قبول نزد خداوند فقط اسالم است و بس:  دهد ُهخرب می یَن عر إرنَّ الدِّ

ْسالمُ  َمْلُت َلُكْم دینَُكْم َو َأمْتَْمُت َعَلیُْكْم نرْعَمتياْلَیوْ »فرماید: و می« اْْلر ُْ َو َرضیُت لَُكُم   َم َأ

ْسالَم دیناً   و نمودم متام شام بر را خود نعمت و ُردم ُامل را شام دین امروز»( 3)مائده: « اْْلر

های خداوند متعال بر ترین نعمتو این بزرگ«. برگزیدم شام برای دین( بعنوان) را اسالم

ُامل نمود بنابراین به دینی جز آن و پیامربی  اشان رباشد چرا ُه خداوند دیناین امت می

جز پیامربشان نیاز ندارند. و بر این اساس است ُه خداوند متعال حممد را خاتم پیامربان 

قرار داده است و اورا به سوی جن و انس فرستاده است. بنابراین حالل فقط مهان است ُه 

را حرام شمرده است و دینی جز دینی الل شمرده و حرام فقط مهان است ُه او آنرا حاو آن

ُه در آن نه  ،باشد. و هر آنچه از آن خرب داده حق است و راستُه او ترشیع نموده، نمی

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=19
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=19
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=19
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=85
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=85
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=85
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=19
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=19
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=19
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=3
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=3
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ْدقًا »فرماید: دروغی است و نه خلف وعده؛ چنانكه خداوند متعال می َمُة َربَِّک صر
لر َُ َّْت  َو مَت

یعنی: در اخبار صادق و در اوامر و نواهی عادالنه است. و هنگامی ُه دین را  1«َو َعْدالً 

اْلیَْوَم »برای آهنا ُامل نمود، نعمت را بر آهنا متام نمود. و بر این اساس است ُه فرمود: 

َمْلُت َلُكمْ  ُْ ْسالَم دیناً  لَُكمُ ُكْم َو َأمْتَْمُت َعَلیُْكْم نرْعَمتي َو َرضیُت دینَ  َأ یعنی: شام نیز برای « اْْلر

را دوست آن راضی باشید چرا ُه آن دینی است ُه خداوند به آن راضی شده و آنبه  خود

آن هایش را با ترین ُتابترین و گرامیدارد و برترین پیامربانش را با آن فرستاده و رشیف

 نازل ُرده است.

َمْلُت َلُكمْ »گوید: علی بن طلحه از ابن عباس روایت نموده ُه می ُْ « دینَُكمْ  اْلیَْوَم َأ

دهد ُه ایامن را برای منظور از دین، اسالم است. خداوند متعال به پیامرب و مومنان خرب می

ا متام ُرده است پس رآهنا ُامل ُرده است بنابراین به بیش از آن نیازی ندارند، خداوند آن

 شود. شود و از آن راضی شده و هرگز خشمگنی نمیهرگز ناقص نمی

گوید: مردی ُّيودی از طارق بن شهاب روایت است ُه می»گوید: اهلل میامام امحد رمحه

خوانید ُه تان میای را در ُتابنزد عمر بن خطاب آمده و گفت: ای امري مومنان، شام آیه

گرفتیم. عمر گفت: ُدامنی را عید میشد، روز نازل شدن آنن نازل میاگر بر ما ُّيودیا

َمْلُت َلُكمْ »آیه؟ ُّيودی گفت:  ُْ پس عمر گفت: به « دینَُكْم َو َأمْتَْمُت َعَلیُْكْم نرْعَمتي اْلَیْوَم َأ

دانم، شب عرفه در بر رسول خدا نازل شد، می ُه این آیهای را خدا سوگند روز و حلظه

  2.«نازل شدروز مجعه 

                                                           
1
 «.رسید انجام به عدل و صدق با تو پروردگار ُالم و» (115)انعام:  - 

 ی.ئ؛ ترمذی؛ نسا3017بخاری و مسلم:  - 2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=115
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=115
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=115
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ةر »فرمودند:  و رسول خدا   اأْلُمَّ
هر ْن َهذر هر، اَل َیْسَمُع بر َأَحد  مر د  برَیدر ي َنْفُس حُمَمَّ َوالَّذر

ْن َأْصَحابر النَّارر  اَن مر َُ ، إرالَّ  ْلُت برهر ي ُأْرسر ْن برالَّذر ْ ُیْؤمر ، ُثمَّ َیُموُت َومَل ر
انر ، َواَل َنرْصَ ير

 1:«َُّيُودر

هیچیک از افراد این امت، ُّيودی و نرصانی نیست ُه نام مرا بشنود و به من ایامن نیاورد و »

  .«بمريد مگر اینكه از دوزخیان خواهد بود

ای از اهل ُتاب نزد و از جابر بن عبداهلل روایت است ُه عمر بن خطاب با نوشته

شمگنی شده و خ را برای رسول خدا خواند، رسول خدا رسول خدا رفت. پس آن

یًَّة، اَل َتْسَأُلوُهمْ »فرمودند: 
ا َنقر َ ْئتُُكْم هبر  َلَقْد جر

هر ي َنْفيسر برَیدر ، َوالَّذر طَّابر وَن فریَها َیا اْبَن اخْلَ ُُ  َأُمَتَهوِّ

ي َنْفيسر  ، َوالَّذر ُقوا برهر ، َأْو برَباطرل  َفُتَصدِّ ُبوا برهر ْم برَحقٍّ َفتَُكذِّ ُُ و ُ
ء  َفُیْخربر  َلْو َأنَّ ُموَسى َعْن ََشْ

هر  برَیدر

َعُه إرالَّ َأْن َیتَّبرَعنري اَن َحیًّا، َما َوسر ای پرس خطاب؛ آیا بدون فكر و اندیشه خود را به » 2:«َُ

ُنی؟ سوگند به ُسی ُه ُنی؟ خود را حريان و رسگردان میی تورات مشغول میمطالعه

واضح و روشن است از چیزی از  ام ُه آیاتشجانم در دست اوست، برای شام ُتابی آورده

یا پاسخ  ،ُنیددهند و آهنا را تكذیب میُنید مگر اینكه به درستی پاسخ میآهنا سوال نمی

ُنید. سوگند به ُسی ُه جانم در دست اوست اگر دهند و آهنا را تصدیق مینادرست می

 .«ای نداشت جز اینكه از من پريوی ُندموسی زنده بود چاره

دهد: بر دشمنانش می به مومنان بشارت نرصت و یاری رسول اهلل  خداوند متعال

                                                           

 153مسند امحد، مسلم:  - 1

، ابن عبدالرب در 5/2، السنة، ابن ابی عاصم: 1/115، دارمی: 3/387مسند امحد:  - 2

گوید: این حدیث ؛ و آلبانی می1/34؛ نگا: ارواء الغلیل: 2/24جامع بیان العلم و فضله:

 حسن است. 



 720  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

دي» قِّ   ُهَو الَّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه براَْلُ یعنی: او ُسی است ُه پیامربش را با علم  1«َو دینر احْلَ

 مو عمل صالح فرستاد. چرا ُه رشیعت شامل دو بخش است: علم و عمل؛ عل نافع

 :خبار آن حق و انشاءات آن عادالنه استارشعی صحیح و عمل رشعی مقبول؛ بنابراین 

هر » لِّ ُُ ینر  َرُه َعَِل الدِّ عرب و عجم و موجود در میان نكه دینش را بر متام ادیان تا ای« لرُیْظهر

َفى »مرشُنی پريوز گرداند.  َُ یًداَو و ُافی است ُه خداوند گواه باشد ُه حممد « براهللّر َشهر

 2باشد.ی اوست. و او ناِص و یار و یاورش میرسول و فرستاده

 در هر زمان و ج( ایامن به آسانی رشیعت و وسعت نظر و پاسخگویی آن به نیاز برش

  ؛مكان

 «یرس االمر»شود: گفته می 3باشد.می« العرس»ضد « رسالی»در لغت:  «رسالی»تعریف 

زمانی ُه آن امر آسان بوده و سخت و دشوار نباشد. و بر این اساس است ُه خداوند 

ُرر  »فرماید: متعال می ْن ُمدَّ رر َفَهْل مر ُْ َنا اْلُقْرآَن لرلذِّ ْ  را قرآن ما یقیناً  و»( 17)قمر: « َو َلَقْد َیرسَّ

را آسان به این معنا ُه آن«. !شود؟ متذُر ُه هست ُسی آیا پس نمودیم، آسان تذُر برای

عبارت است از: نرمی و  «رسی»و از معانی  4را میرس ُردیم.ودیم و پند گرفتن از آننم

باشد. چنانكه انقیاد؛ و یكی از معانی لغوی آن، اصالح و آماده ُردن می و فرمانربداری

                                                           
1

 مهه بر راآن تا فرستاد، حق دین و هدایت با را خود رسول ُه است ُسی او» (33)توبه:  - 

 «.گرداند غالب هادین

 اهللنگا: تفسري ابن ُثري رمحه - 2

 2/857 «:یرس»الصحاح، جوهری، مادة  - 3

 411/4نگا: تفسري القرآن العظیم، ابن ُثري:  - 4

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=33
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=33
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=54&AID=17
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ُه لرْلیرُْسي»فرماید: خداوند متعال می ُ  2یعنی او را برای عمل صالح آماده ُردیم. 1« َفَسنَُیرسِّ

در معانی سهولت و آسانی و انقیاد و نرمی و آماده ُردن « التیسري»و « رسالی»بنابراین 

را در بر دارد و از این باشد. و مهچننی هر آنچه از مشقت و سختی به دور باشد معنای آنمی

 قبیل است آیات زیر: 

ْدير » َن اَْلَ ُتْم َفاَم اْسَتیرَْسَ مر ْ
 بوسیله) شدید داشته باز اگر و»( 196)بقره: « َفإرْن ُأْحرصر

 بريون احرام از آنگاه و ُنید ذبح) شود فراهم قربانی از آنچه پس( غريه و بیامری یا دشمن

 «. (شوید

َن اْلُقْرآنر » َ مر پس اُنون آنچه )برای شام( میرس باشد از »( 20)مزمل: « َفاْقَرُؤا ما َتَیرسَّ

 «. قرآن بخوانید

ْم َقْوالً َمْیُسورا»  «.بگو سخن آنان با نرم گفتاری با پس»( 28)ارساء: « َفُقْل ََلُ

 . باشدمی ی این معانیاین آیات در بردارنده

ُیریُد اهللَُّ برُكُم اْلیرُْسَ َو ال »فرماید: بر این آیه ُه می 3است تعلیق زخمرشیو از این دسته 

خداوند خواسته است ُه بر شام آسان »گوید: خمرشی میز( 185)بقره: « ُیریُد برُكُم اْلُعرْسَ 

                                                           
1
 «.دهیممی توفیق آسان( راه) برای را او ما پس» (7)لیل:  - 

 30/221ی القرآن، طربی: نگا: جامع البیان فی تأویل آ - 2

غوی؛ از لزخمرشی؛ ابوالقاسم؛ مفرس، ادیب، حممود بن عمر بن حممد خوارزمی  - 3

( و یهای اعتزال)ُه پر است از باورها و اندیشه «الكشاف»مشهورترین تألیفات وی تفسري 

هجری فوت شد. نگا: سري اعالم البنالء  538باشد. وی در سال می «اساس البالغة»

 7/178 ؛ االعالم، زرُلی:20/153ذهبی: 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=92&AID=7
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=73&AID=20
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=185
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=185
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=185
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 1.«گريد و حرج و مشقت در دین را از شام نفی ُرده استبگريد و سخت ن

در اسالم عبارت است از: پایبندی به احكام دین چنانكه خداوند متعال  «یرس»اما 

های آن گريی ُه ویژگیبر وفق منهج آسانآن خواسته است و تعامل با  احكام و ترشیعات 

 2در خالل منهج نبوی بیان شده است.

ای ُه در آن نیاز مكلف و توان وی در گونهاز ترشیع احكام به یا اینكه عبارت است

رعایت  ،انجام اوامر و ترک نواهی با در نظر داشتن عدم اخالل به مبادی اساسی ترشیع

 3شود.

 ر( در اسالمساهداف آسان گیری )الی

 اهداف اعتقادی:  -1

ی هستند ُه افراد امی تكالیف اعتقادی و عملی از مجله موارد»گوید: اهلل میشاطبی رمحه

توانند آهنا را درک نموده و بفهمند تا اینكه اینگونه بتوانند حتت حكم آن در سواد نیز میو بی

 ای است ُه فهمیدن و درک آهنا برای عقل آسان استگونهآیند. چنانكه تكالیف اعتقادی به

تری ُه از فهم پاینیی ُسانهستند و چه  دقیقو  آنان ُه باهوشچه  ،اُثر و بیشرت افراد و

فهمند. و اگر تكالیف اعتقادی از مجله مواردی بود ُه را درک نموده و میند، آنربرخوردا

 اها بانسان یهجز خواص از درک آن عاجز بودند، دیگر رشیعت عام و فراگري و برای مه

-فهم ها )با درک وی انسانُه ثابت شده رشیعت برای مهههای متفاوت نبود درحالیدرک

                                                           

 1/228الكشاف:  - 1

 70خصائص الرشیعة االسالمیة؛ د. عمر االشقر، ص:  - 2

 7، ص: طیاالسالمیة، ُامل وجودة ابواملعانگا: مظاهر التیسري للرشیعة  - 3
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 ثرترین و اگريی و آسانی اسالم یكی از قویو در واقع آسان 1های متفاوت( آمده است.

 ترین عوامل در رسعت انتشار و روی آوردن مردم به آن بوده است.بخش

 اهداف تعبدی: -2

گريی یابد ُه رشیعت در ورای آسانرشیعت بررسی ُند در میخمتلف  عادهرُس در اب

ای عبادت را برحسب رشایط وی در نظر گرفته است. دمسلامن در اتوانایی  ،در تكالیف

 حال این رشایط متوجه جهل یا اُراه باشد یا عجز و عدم توانایی؛ 

هایی را ُه ِمكن است مسلامن با آن روبه رو شود، در نظر گرفته و اسالم متام وضعیت

دلیل استفاده از آب رعایت ُرده است چنانكه در هنگام عدم وجود آب یا ترس از مرگ به 

-مهچننی رشیعت در ورای آسان 2تیمم را برای وی مباح نموده است. ،یا بیامری شدید ،رسد

-گريی در تكالیف، مراقبت از نفس را نیز در نظر گرفته است چنانكه برای بیامری ُه می

ر ُردن را بیفزاید یا اینكه هببودی وی را به تأخري اندازد، افطا شترسد روزه گرفتن بر بیامری

را اعاده ُند. خداوند جایز شمرده است. و چون صحت و تندرستی به وی بازگشت، آن

ام  ُأَخرَ   َو َمْن ُاَن َمریضًا َأْو َعِل»فرماید: متعال می ْن َأیَّ
ة  مر  هرُس و» (185)بقره: « َسَفر  َفعردَّ

 روزه) را دیگر روزهای( ُرده افطار ُه روزهای تعداد به باید) پس بود، سفر در یا بیامر ُه

 «.(بگريید

 اهداف اجتامعی:  -3

و  اداتُه عبارت است از: قول یا عملی ُه از ع« عرف»ی و از این قبیل است قاعده

                                                           

 2/88املوافقات، شاطبی:  - 1

 49صورة من سامحة االسالم، دُرت عبدالعزیز ربیعة، ص:  - 2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=185
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 مردم است و با دالیل رشعی خمالفت ندارد.رسوم 

پذیری را در نظر گرفته در روند تسهیل معامالت ضامن رسعت و انعطاف چنانكه اسالم

 باشند.بسیاری از معامالت مالی می چرا ُه دو عنرص الزم برای موفقیتر  است

و از این جهت است ُه رشیعت اسالمی بر رعایت تسهیل در دو بخش شكلی و 

ی د دارد. و این مهم در آیهُند، تأُیموضوعی آنچه قراردادهای مالی و جتاری را تنظیم می

َا الَّذیَن »فرماید: ین از سوره بقره واضح و آشكار است. چنانكه خداوند متعال میدر  یا َأُّيُّ

ُتبُ   آَمنُوا إرذا َتداَینُْتْم برَدْین  إرِل ُْ ي َفا ! ایدآورده ایامن ُهُسانی ای»( 282)بقره: « وهُ َأَجل  ُمَسمًّ

 راآن( دادید انجام اینسیه یمعامله یا) دادید وامی معینی مدت تا مهدیگر به هرگاه

ین اندک باشد یا زیاد؛ ُند چه این در را رشط میین، ُتابت آناین آیه برای اثبات در «. بنویسید

شامرد. را بدون ُتابت مباح میُند و آناستثنا میین جتاری را ی عام، در اما از این قاعده

ًة ُتدیُروهَنا َبْینَُكْم َفَلیَْس َعَلیُْكْم ُجناح  َأالَّ »فرماید: چنانكه می َ
اَرًة حارضر إالَّ َأْن َتُكوَن جتر

 دست به دست خود بنی ُه باشد نقدی ستدی و داد اینكه مگر»( 282)بقره: « َتْكُتُبوها

 نو علت استثنایی دیو«. ننویسید راآن ُه نیست شام بر گناهی صورت این در پس. ُنیدمی

-جتاری از رشط ُتابت، این است ُه رشایط و صفات معامالت جتاری رسعت را اقتضا می

است ُه معامالت جتاری بسیار تكرار شده و  پذیرند و دلیل دیگر آنُنند و انتظار را نمی

و گاهی فرصت معامله را  شدهباشند. رشط نمودن ُتابت در آهنا منجر به مشقت متنوع می

 1ُند.ُند یا اینكه فروشنده را دچار رضر و زیان میرا ضایع میگريد و آناز مشرتی می

 

                                                           

 70-69طور، ص: تاالسالمی و ال نگا: الفكر - 1

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=282
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 اهداف اخالقی و رفتاری: -4

باشد ُه متام جوانب زندگی را الم، منهجی متكامل میگريی و تسهیل در اسمنهج آسان

آنكه شمولیت و بقا را برای  و رفتاریر  یدر نظر داشته است. از مجله مراعات جانب اخالق

 رسول خدا  ؛ُند. و از این قبیل است دوری از تكلیف شاق و ماللت آورآن ضامنت می

َن »این امر اشاره نموده و فرمودند:  هب یُقوَن، َفإرنَّ اهللََّ الَ َیَملُّ َحتَّى ُخُذوا مر
األَْعاَملر َما ُتطر

به اندازه توانایی خود عمل )عبادت( ُنید. زیرا خداوند )از دادن پاداش( خسته » 1:«مَتَلُّوا

 .«شود مگر اینكه شام خسته شویدنمی

روی در باب ُراهیت تشدید و زیاده»گوید: اینكه می»گوید: می 2حافظ بن حجر

روی در عبادت از این جهت مكروه است ُه ترس آن گوید: زیادهمی  3ابن بطال« بادتع

و مالل عبارت است از:  4.«رود مالل آور شود و اینگونه منجر به ترک عبادت گرددمی

                                                           

 2/811مسلم:  - 1

باشد. امحد بن علی بن حممد ُنانی عسقالنی؛ ابوالفضل؛ حافظ، یكی از ائمه حدیث می - 2

مجله: االصابة فی متییز  با رشح صحیح بخاری مشهور شد. مولفات وی بسیارند از

هجری فوت شد. نگا: االعالم:  852، هتذیب التهذیب و ...؛ وی در سال الصحابة

1/178 

و  هبزرگ مالكیقرطبی، ابواحلسن؛ از فقهای  ن خلف بن عبدامللک بن بطال بكریعلی ب - 3

هجری وفات یافت. نگا:  449باشد. وی در سال از مشهورترین شارحان بخاری می

 18/47السري: 

 3/44فتح الباری:  - 4
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 1سنگنی شدن چیزی و نفرت از آن پس از حمبتش.

 گیری در اسالم:ضوابط آسان

ی ُلی؛ و در اینجا منظور از آن قید و قاعدهتعریف ضابطه: ضابطه عبارت است از 

 2ُند.بندهایی است ُه حدود موضوع را مشخص می

باشد ُه از ضوابط آن عبارت گريی میمبنای رشیعت در اصول و اهداف آن بر آسان

 است از: 

گريی از ُتاب یا سنت ثابت باشد. تا اینكه عمل به آن و اعتامد به آن برای آسان -1

گريی برحسب هوی و هوس باشد یا اینكه ناشی ل و آسان باشد نه اینكه آسانمسلامنان سه

 از فشارهای وارد در جوامع معاِص باشد.

گريی ُه نص مشخص نموده است. چنانكه جایز عدم جتاوز از حد و حدود آسان -2

روی  تسهیلگريی بیان نموده است، به ختفیف و نیست بیش از آنكه نص در جهت آسان

تواند نشسته نامز از نظر ُمی و نه از جهت ُیفی؛ به عنوان مثال برای ُسی ُه می آورد نه

 بخواند جایز نیست دراز ُشیده نامز بخواند.

فرماید: از ُتاب یا سنت در تعارض نباشد. خداوند متعال می یگريی با نصآسان -3

ُقوا اهللََّ إرنَّ اهللََّ َسمیع  َعلیم  »  َو اتَّ
ُموا َبنْیَ َیَدير اهللَّر َو َرُسولرهر ا الَّذیَن آَمنُوا ال ُتَقدِّ َ )حجرات: « یا َأُّيُّ

 گامنبی برتسید، اهلل از و نكنید پیشدستی رسولش و اهلل بر! ایدآورده ایامن ُهُسانی ای»( 1

و به هنگام اختالف و تنازع به مراجعه به اهلل و رسولش امر ُرده «. داناست شنوای اهلل

                                                           

 1/117نگا: فتح الباری:  - 1

 53، ص: یهبة الزحیلولالخذ بایرس املذاهب؛ الضوابط الرشیعة  - 2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=49&AID=1
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 است. 

به »اند، از مجله: چنانكه اهل علم با اَلام از این اصل، قواعد فقهی مهمی را بیان ُرده

در موردی ُه نص وارد شده، جایی برای اجتهاد » .«نیست ، اجتهاد ُارآمدمهراه نص

 1.«وجود ندارد

ُارانی ُه قائل به ختفیف و دلسوزی در مورد گنه ُسانیو از این قبیل است تصور 

فرماید: اند. با اینكه خداوند متعال میهستند ُه به حدی معنی از حدود رشیعت حمكوم شده

نُوَن براهللَّر َواْلیَْومر » نُتْم ُتْؤمر ُُ راَم َرْأَفة  فر درینر اهللَّر إرن  م هبر ُُ َن  َواَل َتْأُخْذ َفة  مِّ
اَم َطائر رر َوْلیَْشَهْد َعَذاهَبُ

اآْلخر

نرنیَ   اهلل دین( احكام اجرای) در نباید دارید ایامن آخرت روز و اهلل به اگر و»( 2)نور: « امْلُْؤمر

 بر مؤمنان از گروهی باید و باشید داشته( ُاذب رمحت و) رأفت( مرد و زن) دو آن به نسبت

تغیري و منادیان و  جتددخواهو برخی از دعوتگران «. باشند حارض( و شاهد) شانجمازات

پذیرند و فروعی ُه ِمكن است به این گريی میان مبادی رشیعت ُه تغیري و تبدیل نمیآسان

-شوند. پس در احكام رشیعت چنان ترصف میگردند، تفاوتی قائل نمی فاوصاف وص

نصوص را در جای خود به ُار  ُنند؛ وُنند ُه در قواننی وضعی چنان دخل و ترصف نمی

تلقی  ایدارند ضابطه و قاعده ، تساهل و تسامحگريیبرند و تصوراتی را ُه از آساننمی

را چننی دهند و در واقع وجود و عدم وجود آنُنند ُه بر مبنای آن حكم را تغیري میمی

-عال درترشیع میُنند. و این هبتان و افرتا به نصوص و ضایع نمودن حق اهلل متتعینی می

 باشد.

                                                           

 255ه الكلیة، حممد صدقی البورنو، ص: فقاح قواعد الیضالوجیز فی ا - 1



 728  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

گريی باید در به عبارت دیگر آسان 1گريی مقید به مقاصد رشیعت باشد.آسان -4

 چهارچوب مقاصدی باشد ُه رشیعت برای حتقیق آهنا آمده است.

رشیعت اسالمی برای حتقیق مصالح مردم از جهت اثبات و ابقای آهنا آمده است. 

ت باشد و البته مقید به قید و بندهای آن؛ گريی برگرفته از رشیعواجب است ُه آسان

شود. و از نگاه نصوص برخاسته از عقل باشد، توجه نمیتنها گريی ُه بنابراین به آسان

گريی ُه با یكی از مقاصد رشیعت در تعارض باشد، اعتباری ندارد. قرآن و سنت آسان

اُهُم امْلَالئرَكُة ظاملري»فرماید: خداوند متعال می نَّا   إرنَّ الَّذیَن َتَوفَّ ُُ نُْتْم قاُلوا  ُُ ْم قاُلوا فیَم  هر َأْنُفسر

ُروا فیها َفُأولئرَک َمْأواُهْم َجَهنَّ  َعًة َفتُهاجر ُم َو ُمْسَتْضَعفنَی فر اأْلَْرضر قاُلوا َأ مَلْ َتُكْن َأْرُض اهللَّر واسر

 به ُهدرحالی گرفتند را شانجان فرشتگان ُهُسانی مهانا»( 97: ء)نسا« ساَءْت َمصرياً 

 در ما: »گفتند بودید؟ حالی چه در شام: گفتند آنان به( فرشتگان) بودند ُرده ستم خویشتن

 آن در ُه نبود پهناور خدا رسزمنی مگر: »گفتند( فرشتگان) «بودیم مستضعف زمنی

گريی در اینجا آسان«. است بدجایی و است دوزخ شانجایگاه بنابراین «ُنید؟ مهاجرت

نشده ُه در رسزمینی باقی بامنند ُه در آن اسالم  قائلختفیف این اعتباری ندارد و برای آهنا 

عزتی ُه شایسته و سزاوار مسلامن  با اقامتیباشند. چرا ُه چننی و اهل آن خوار و ذلیل می

 دن آن تالش ُند، منافات دارد. است در بدست آور

ا»فرماید: و در اینكه خداوند متعال می رِّ ُقْل ناُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرًّ ُروا فر احْلَ
« َو قاُلوا ال َتنْفر

 به! پیامرب ای) نروید، بريون( جهاد برای) گرما، این در: گفتند( یكدیگر به) و»( 81)توبه: 

                                                           

مقاصد رشیعت: رشیعت برای حفظ این موارد آمده است: دین، نسل )آبرو( عقل،  - 1

 مال، نفس

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=97
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=97
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=97
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=97
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=81
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ُه شدت گرما  تصور گویای این است«. تر استگرم( این از) جهنم آتش: »بگو( آنان

شود، اما حقیقت چننی نیست. چرا ُه ختفیف در اینجا با مقصدی از سبب ختفیف می

د. و رسوری مهمرتین مقاصد شارع ُه رسوری و بزرگی و عزت اسالم است، منافات دار

قید و بند به دست نخواهد آمد و پایدار گريی بیآسانو راحتی و ختفیف  او بزرگی اسالم ب

ْن َحَرج  »فرماید: خداوند متعال می 1نخواهد بود. ینر مر َة َأبیُكْم َو ما َجَعَل َعَلیُْكْم فر الدِّ لَّ مر

ُم املُْْسلرمنیَ  ُُ ْبراهیَم ُهَو َسامَّ
 قرار( تنگنایی و) سختی هیچ شام برای دین در و» (78)حج: « إر

 این در و( سابقه ُتب در) این از پیش( اهلل)=  او است، ابراهیم پدرتان آینی( مهان) نداد،

 «.نامید مسلامن را شام( نیز قرآن)

 احكام رشیعت اسالمی  تدرجیی د( دریافت

حتریک ایامن در نفوس و برانگیختن باید دربردارنده دعوت به تطبیق رشیعت اسالم 

 2باشد.شعور دینی و ُامل ُردن عقل و خرد و رشد و تربیت آن 

باشند، نیازمند ُه مستلزم اصالح می ريو این بدان معناست ُه بسیاری از مقتضیات تغی

ی مورد نظر را به ثمره ،عمیق روحیچنانكه بدون آمادگی . هستندبزرگی  روحیآمادگی 

 مهراه نخواهد داشت. 

-ای ُه در جامعهُنیم. مسألهبه عنوان مثال مسأله رشاب و حتریم آن در اسالم را ذُر می

ای عجنی و گره خورده با عادات و تقالید این ی جاهلی بسیار شایع بود. رشاب پدیده

 ُرد؟ ت باید با آن برخورد میجامعه بود، حال چگونه رشیع

                                                           

 327، 45، 13منهج التیسري املعاِص و دراسة حتلیلیة، عبداهلل بن ابراهیم الطویل، ص:  - 1

 400-399الدعوة االسالمیة، الوسائل، اخلطط املداخل، ص:  - 2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=22&AID=78
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=22&AID=78
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رشیعت اَلی با آیاتی از قرآن ُریم به درمان آن پرداخت و این در طی چند مرحله و با 

 رعایت رفق و نرمی و مهربانی و بدون جنگ و رخیتن خون بود.

اهلل توان به مثال دیگری در این زمینه از سريت خلیفه عادل عمر بن عبدالعزیز رمحهمی

دار شدن حكومت تصمیم داشت تا اوضاع و عمر بن عبدالعزیز پس از عهده»اشاره نمود. 

رشایط را به مهان راه و روش و رشایط زمان خلفای راشدین باز گرداند. فرزند غیوری به 

ُُ گنام عبدامللک داشت ُه از پرهیزگاران پرهیجان بود. وی در گفت ند ویی با پدرش بر روند 

نمود و خواهان رسعت بخشیدن به روند بازگشت مردم به از بنی بردن انحرافات اعرتاض 

ای »رشایط و راه و روش خلفای راشدین بود. چنانكه روزی عبدامللک به پدرش گفت: 

ها ُنی؟! به خدا سوگند باُی ندارم ُه در راه حق دیگنمی اجراپدر، چه شده ُه امور را 

ومن چننی بود: فرزندم شتاب برای عذاب من و تو به جوش آیند!! اما پاسخ پدر فقیه م

را حرام مكن؛ خداوند متعال در قرآن ُریم دو بار رشاب را نكوهش نمود و در بار سوم آن

را رها ُنند و اینگونه ترسم حق را به یک باره به مردم منتقل ُنم و آنان به ُلی آنُرد. می

  1.«فتنه بر پا شود

اسالمی و برپایی دولت اسالمی در  تابنابراین ُسانی ُه به استیناف و از رسگريی حی

ج را در راستای حتقیق اهدافی ُه دنبال یدهند، باید در این مسري سنت تدرزمنی دعوت می

ُنند، رعایت ُنند و ارزش و جایگاه واالی هدف و امكانات و ُثرت موانع را در این می

عهد نبوی باشد و با وقار  و باید در این مسري اسوه و الگوی آهنا 2مسري در نظر داشته باشند.

                                                           

 ؛ مطابع املدنی بالقاهرة2/66املوافقات فی اصول االحكام، شاطبی:  - 1

 105اهلل، ص: سالمیة، د. یوسف القرضاوی، حفظهوة االحالص - 2
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و بدون افراط و تفریط مسري مورد نظر را طی ُنند و طبیعت این دین و منهج آن در حرُت 

 ای ُه بیان نمودیم، درک ُنند.به شیوه

ها خالصانه متوجه خداوند باشد و بندگی خود برای او بنابراین قبل از هر چیز باید قلب

اعالن ُند؛ و پس از اینكه عقیده  ،نپذیرفتن جز آنرا با پذیرفتن رشیعتش و رد ُردن و 

قطعی و مستقر نمود  ،توحید را به صورت تدرجیی و با درنگ الزم و استواری ُافی

عمل ُردند، پس  ی عمل پوشاندند و بدان پاسخ مثبت داده و های بیدار به آن جامهوجدان

ی مطالعه ونایت و توجه های بعدی خواهد بود ُه هر گامی عاز این مهم به تدریج گام

 طلبد.خاص خود را می

 پایداری و صرب و درنگ و ناامید نشدن و(

و تطبیق احكام رشیعت نیازمند صرب و درنگ و شتاب نكردن در  رشوع دوبارهدعوت به 

طلبد. باید در این مسري عملكرد را می یناامیدعدم باشد. و پایداری و توُل و نتیجه می

رسول خدا را به یاد آورد، آنگاه ُه در مكه ندای توحید برآورد. زمانی ُه صدها بت در 

سیزده سال در مكه درنگ نمود و  ُعبه و اطراف آن صف ُشیده بودند اما رسول خدا 

پس از در متام این مدت به توحید و اخالص در عمل برای خداوند متعال فرا خواند. و 

گذشت بیست و یک سال از آغاز دعوت و به عبارتی پس از گذشت هشت سال از 

ها را در عمرة القضاء هیچیک از بت ها را نابود ُرد حتی ُه رسول خدا هجرت، بت

 1فتح مكه بیش نبود. زُه یكسال قبل املس هم نكرد درحالی

                                                           

ُه دهند و در شب بر ُسانی اما امروزه برخی از ما در روز به تطبیق رشیعت دعوت می - 1

های پی در پی ها و سختیها و رنجبرند؛ ُه نتیجه آن آسیبُنند، یورش میبدان حكم نمی
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بینند یا دم چون منكری را میبسیاری از مر»گوید: اهلل میشیخ االسالم ابن تیمیه رمحه

باشند، داد و فریاد نموده و می و اوضاع امت اسالمیاحوال  در و حتولاینكه شاهد تغیري 

ُه از این امر هنی شده است. بلكه در ُنند. درحالیخوانی میچون مصیبت دیدگان نوحه

ه ایامن داشته باشند اند و اینكچننی رشایطی به صرب و توُل و پایداری بر دین اسالم امر شده

خداوند مهراه پرهیزگاران و نیكوُاران است. و ایامن داشته باشند ُه عاقبت و رسانجام از 

یَن »فرماید: باشد. چنانكه خداوند متعال میپرهیزگاران می آنر  الَّذر َقوْا وَّ یَن اتَّ
إرنَّ اهللَّ َمَع الَّذر

نُونَ  ْسر  ُهُسانی ُردند و پیشه تقوا ُه است انیُس با اهلل مهانا» (128)نحل: « ُهم حمُّ

 1«.ُارندنیكو

انسانی ُسی را ُه به او نیكی ُند، دوست دارد. و در واقع نفس و فطرت رسشت 

دلی و شدت عمل او را به جلبازی و اِصار انسان چننی رسشته شده است... و گاهی سنگ

ُشاند، در چننی او را به انجام گناه بیشرت می ُاذبُند و ُرب و نخوت و نفرت وادار می

ها را به دنبال دارد، ُه جذب قلب یرشایطی نصیحت وی و امر به معروف با اسلوب موثر

ُه رشایط پذیرش  دباشد. و البته امر به معروف نیز باید با اسلوبی موثر باشواجب می

قیقت اسالم با ُسب دعوت و درک حقیقت اسالم را در خماطب به وجود آورد. درک ح

های آن؛ امام علم و آموزش و شناخت اصول اسالم و احكام و حالل و حرام و فهم ویژگی

ی مفصل در اولنی سوره»...ُند ُه: بخاری در صحیحش از ام املومننی عایشه روایت می

                                                                                                                                                    

ای حاصل شود بدون اینكه هیچ فایده و ثمرهرا متحمل میباشد ُه اسالم رضرهای آنمی

 آید.

 15/297فتاوی شیخ االسالم،  - 1
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الم به اس چنان ُه بایداز قرآن )ُه در مدینه نازل شد( ذُر هبشت و دوزخ بود تا اینكه مردم 

های آنان ثابت و استوار گردید( پس حالل و حرام نازل گردید. و گرویدند )و اسالم در دل

گفتند: هرگز رشاب را شد این بود ُه: رشاب ننوشید؛ حتام میاگر اولنی چیزی ُه نازل می

گفتند: شد چننی بود ُه: زنا نكنید؛ حتام میُنیم و اگر اولنی امری ُه نازل میرها نمی

 عملهای ُونی و رشعی خداوند در بنابراین رعایت سنت 1«ُنیم...زنا را رها نمیهرگز 

 باشد. واجب می مناسبزمان فرارسیدن و دهی تدرجیی و صرب در امور خمتلف تا ثمر

ای آسان آغاز شد و سپس خداوند متعال به تدریج تكالیف چنانكه دین مابا عقیده

مود و حمرمات را حرام ُرد و به تدریج رشایع ها را فرض نرشعی را نازل فرمود. فرض

خمتلف را به تفصیل بیان نمود تا اینكه بنای مورد نظر ُامل شد و نعمت متام؛ خداوند متعال 

َ »فرماید: می َمْلُت َلُكْم دینَُكْم َو َأمْت ُْ « َو َرضیُت َلُكُم اْْلرْسالَم دیناً   ْمُت َعَلیُْكْم نرْعَمتياْلَیْوَم َأ

 2»«. (3)مائده: 

گريی و رفق و نرمی و انعطاف در هر زمانی مطلوب است، با توجه به و اگر آسان

 لزوم آن در زمان ما بسیار بیشرت است. امروز شاهد هستیم، ضعف یقنی و غلبه مادیاتی ُه 

ْم برالَّتي  اْدُع إرِل» فرماید:خداوند متعال می َسنَةر َو جادرَْلُ َظةر احْلَ ْكَمةر َو املَْْوعر   َسبیلر َربَِّک براحْلر

َي َأْحَسُن إرنَّ َربََّک ُهَو َأْعَلُم برَمْن َضلَّ َعْن َسبیلرهر َو ُهَو َأْعَلمُ 
 با»( 125)نحل: « براملُْْهَتدینَ  هر

 با است، ترنیكو ُه روشی با و نام دعوت پروردگارت راه به( را مردم) نیكو پند و حكمت

 شده گمراه او راه از ُهُسی( حال) به پروردگارت تردیدبی ُن، مناظره( و بحث) هاآن

                                                           

 4993نگا: صحیح بخاری،  - 1

 با ترصف 105-104قرضاوی، ص:  نگا: الصحوة االسالمیة، شیخ - 2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=3
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=125
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=125
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 «. است تردانا یافتگانهدایت به او( نیز) و است تردانا است؛

 کیفیت و چگونگی تطبیق احکام شریعت و تنفیذ آن: 

های اسالمی هیچ عاقلی تردید ندارد ُه تطبیق مهه روزه احكام رشیعت در رسزمنی

پذیر نیست و نیز این تصور نادرستی است ُه تطبیق رشیعت به صورت تصادفی و امكان

واهد شد یا اینكه باید الح میرس خسبا دست بردن به دهد. یا اینكه تطبیق آن اتفاقی رخ می

بدور از افراط و  یشتن راه و روشادر انتظار تغیري باشیم. متام این موارد بدون در نظر د

ی مطالعه شده و حرُت بر وفق روشی مرسوم ُه یكی از ملتفریط و برداشتن گام ع

های عملكرد پیوسته در جهت رسیدن گرایانه و ویژگیهای اندیشه واقعمهمرتین شاخصه

باشد، میرس نخواهد بود. و امتحان و ابتال اموری هستند ُه جز صادقان بر آهنا هدف میبه 

 1ُنند.صرب نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. شیخ صالح بن غانم السدالن نگا: تطبیق الرشیعة االسالمیة فی ُل عرص، تألیف: أ. د - 1

 اهللحفظه
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 سواالت فصل هفتم: 

 شش سبب از اسباب وضع حدیث را بنویسید؟  -1

 شود؟، اهل بدعت خوانده میُسی ُه منسوب به اسالم استچه وقت  -2

 موارد زیر را تعریف ُنید: -3

 عبادت در رشیعت:            

 تعریف اصطالحی تقلید:        

 حدیث ضعیف:            

 التصفیة:

 عمل مجعی:

شود. رشک اسباب آن از خداوند نافرمانی می اترین گناهی است ُه برشک بزرگ -4

 زیادی دارد چهار سبب را ذُر ُنید.

 ( قرار دهید.-رست عالمت )و در برابر مجله ناد (+در برابر مجله درست عالمت ) -5

 )   ( تقلید ُردن مطلقا جایز نیست. -

 )   (اسالم از هرگونه تعصبی با متام اشكال آن هنی ُرده است.  -

 )    ( باشد. های بدعت حقیقی میذُر دسته مجعی از مثال -

 )   (نیک سوال پرسیدن و سكوت است.  ،یكی از مراتب علم -

 )   ( نیست مطلقا.در مسائل اختالفی، انكار جایز  -

 )   ( ترین امور است. تربیت و پرورش انسان از آسان -

شود و نه ه حدیث ضعیف استدالل میندیدگاه بخاری و مسلم: به صورت مطلق  -

 )    (شود. بدان عمل می
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 . )   (باشدربی تفرقه میان مسلامنان میع ژاد پرستیدعوت به ن -

 ( )   طلب علم بر هر مسلامنی فرض عنی است. -

 )   ( بخشی از اخالق ُسبی و بخشی از آن فطری است. -

حمقق نخواهد شد مگر با شش امر؛ آهنا را با ذُر مثال بیان  پريوی از رسول خدا -6

 ُنید.

 ُلمه مناسب را در مكان مناسب قرار بده:  -7

 تقلید( -توحید -رُاُت -موضوع -فییقتو -علم -مبتدع -)پريوی

 باشد.می ءو برا ءی والمبنای عقیدهو را مصون داشته  خون انسان .............

 عبارت است از حدیث جعلی و ساختگی. .............

 شود............. منجر به ترجیح رأی بر دلیل می

 شوند.هستند و جز با ُتاب و سنت اثبات نمی اسام و صفات خداوند ..............

 مردود و باطل است................ ُسی است ُه عمل وی 

 باشد.های حدیث موضوع میلفظ از عالمت ..............

 باشد.حتكیم سنت و سپردن قضاوت و داوری به آن از مظاهر ............ می

 باشد.از ثمرات .......... یقنی به آخرت می

 به اختصار ضوابط و قواعد دوری از اهل بدعت را ذُر ُنید. -8

 ی دوم است انتخاب ُن.آنچه مناسب جمموعه ی اولاز جمموعه -9
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 جمموعه دوم جمموعه اول

 ـ رشک تسمیه1

 

ْم َعنُْه » ُُ ُسوُل َفُخُذوُه َوما هَنا ُم الرَّ ُُ َوما آتا

 (7حرش: ) «َفاْنَتُهوا

 پريوی از متشابه تربیت بپردازیم؟تا چه وقت به  -2

 ضوابط و قواعد عمل مجعی اتباع و پريوی                                          -3

 بر زبان سبک و در ترازوی اعامل سنگنی است. اهل بدعت                                               -4

 فاعلیعلت  های دعویغلو در برخی از مجاعت -5

 با ُتاب و سنت ثابت باشد. امهیت توحید                                         -6

 عدم مهنشینی با آهنا تعصب مذهبی                                      -7

دعوت به ُتاب و سنت با فهم  -8

 تمسلف ا

-می مجاعت مصدر حق و رهرب مصدر دریافت

 .باشد

 مسلامن به منهج ُتاب و سنت پایبند شود. ضوابط آسان گريی                               -9

 های حیلهباز شدن دروازه موضع گريی در برابر اهل بدعت            -10

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=59&AID=7
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 فصل هشتم: نتایج التزام و پایبندی به منهج سلف و ثمرات آن

  متام شدن نعمت و اقامه حجتمبحث اول: حتقیق ُامل شدن دین و 

  مبحث دوم: ثبوت عصمت برای رشیعت 

 مبحث سوم: تصدیق متام نصوص ُتاب و سنت 

 مبحث چهارم: تعظیم نصوص ُتاب و سنت 

 مبحث پنجم: ارتباط مسلامن با سلف صالح و علامی ربانی 

 .مبحث ششم: سكوت در آنچه سلف سكوت ُردند 

 آن و عدم تغیري مبحث هفتم: پایداری بر حق و اطمینان به 

 مبحث هشتم: وحدت و احتاد صفوف مسلامنان و یكی شدن ُلمه آهنا 

 مبحث هنم: هدایت و یاری و نرصت و متكنی در دنیا 

 باشد.تر میتر و حكیامنهتر، عاملانهمبحث دهم: راه و روش سلف، سامل 
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 ی حجتمبحث اول: تحقیق کامل شدن دین و تمام شدن نعمت و اقامه

پایبندی به این منهج در واقع اعرتاف حقیقی به این مطلب است ُه اهلل متعال دین را 

رسالت را ابالغ نموده و  ُامل ُرده و نعمت را به پایان رسانده است و رسول اهلل 

ی او غم و اندوه را زدوده و حجت را اقامه ُرده و امانت را ادا ُرده و خداوند به وسیله

دین را به پا داشتند و لفظ و  ،ه است. و صحابه از جهت علم و عملدالیل را توضیح داد

َمْلُت َلُكْم دینَُكْم َو َأمْتَْمُت َعَلیُْكْم نرْعَمتي» :را ابالغ نمودندمعنای آن ُْ َو َرضیُت لَُكُم   اْلیَْوَم َأ

ْس   و نمودم متام شام بر را خود نعمت و ُردم ُامل را شام دین امروز»( 3)مائده: « الَم دیناً اْْلر

 «.گزیدم بر شام برای دین( بعنوان) را اسالم

ة  فر »فرماید: و خداوند متعال می ْن َدابَّ
 إرالَّ ُأَمم  َو ما مر

اأْلَْرضر َو ال طائرر  َیطرُي برَجناَحْیهر

ْن ََشْ  ْطنا فر الْكرتابر مر  ُثمَّ إرِل َأْمثاُلُكْم ما َفرَّ
ونَ   ء  رْم ُُيْرَشُ  در ایجننبده هیچ»( 38)انعام: « َرهبِّ

 مانند هاییامت اینكه مگر ُند،می پرواز خود بال دو با ُه ایپرنده هیچ نه و نیست زمنی

 سوی به سپس نكردیم، گذار فرو را چیز هیچ( حمفوظ لوح) ُتاب در ما هستند، شام

 «. گردندمی حمشور پروردگارشان

مْ   َو َیْوَم َنبَْعُث ف»فرماید: و می  َشهیدًا َعَلیْهر
ة  لِّ ُأمَّ ْئنا برَک َشهیدًا َعِل ُُ ْم َو جر هر ْن َأْنُفسر   مر

ْلنا َعَلْیَک اْلكرتاَب ترْبیانًا لرُكلِّ ََشْ  ًة َو ُبرْشي هُؤالءر َو َنزَّ  َو ُهدًي َو َرمْحَ
)نحل: « لرْلُمْسلرمنیَ   ء 

 بر را تو و انگیزیممی بر هاآن بر خودشان از گواهی امتی، هر( میان) در ُهروزی و» (89

 و هدایت و چیز مهه بیانگر ُه ُردیم نازل تو بر را ُتاب( این ما) و. آوریم گواه هاآن

 «.است مسلامنان برای بشارت و رمحت

ای در آسامن در حالی وفات نمود ُه هیچ پرنده رسول خدا»... گوید: و حذیفه می

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=3
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=3
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=38
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=38
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=89
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=89
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 1.«ذُر نمود یداد مگر اینكه در مورد آن علم و دانشهای خود را تكان نمیبال

 مبحث دوم: ثبوت عصمت برای شریعت

التزام و پایبندی به این منهج، عصمت برای رشیعت حكیامنه را به دنبال دارد چنانكه 

 .اهل بدعت و ملحدان چننی استحال ُه زبان نیازی به اصالح و تصحیح ندارد. درحالی

 مبحث سوم: تصدیق تمام نصوص کتاب و سنت

در التزام و پایبندی به این منهج، تصدیق متام نصوص و ُتاب و سنت را به دنبال دارد و 

مادامیكه بنی برخی از آهنا ناسخ و منسوخ  - یكسان است ُتاب و سنتاستدالل به آن 

فرماید: اند. خداوند متعال میچرا ُه هر دو از منبع و مصدری واحد نشأت گرفته –نباشد 

ْدقر إرْذ جاَءُه َأ َلْیَس ف» َب برالصِّ ذَّ َُ َذَب َعَِل اهللَّر َو  َُ َّْن 
َو  َجَهنََّم َمثْوًي لرْلكافررینَ   َفَمْن َأْظَلُم ِمر

َق برهر ُأولئرَک ُهُم امْلُتَُّقونَ  ْدقر َو َصدَّ  ُسی چه پس» (33-32)زمر: « الَّذي جاَء برالصِّ

 آمد او رساغ به چون را راست سخن و ببندد دروغ اهلل بر ُهُسی از است ترستمكار

 آورد را راست سخن ُهُسی و! نیست؟ ُافران برای جایگاهی جهنم در آیا ُند؟ تكذیب

 «.پرهیزگارانند ُه اینانند ُرد، تصدیق راآن و

 مبحث چهارم: تغطیم نصوص کتاب و سنت

شود. نصوص ُتاب و سنت می بهالتزام و پایبندی به این منهج باعث تعظیم مسلامن 

-چرا ُه وی معتقد است هر آنچه نصوص ُتاب و سنت در بردارند، حق و درست می

 باشد. و از دالیل این مطلب عبارتند از:

ُند به از عبداهلل بن مغفل روایت است ُه چون شخصی را دید سنگریزه پرتاب می -1

الَ : »نداز این ُار هنی نموده و فرمود او گفت: سنگریزه پرتاب مكن؛ زیرا رسول خدا 
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، َوَتْفَقُأ الَعنْیَ  نَّ ُ السِّ
، َوَلكرنََّها َقْد َتْكرسر  َعُدور

با پرتاب سنگریزه نه » :«ُیَصاُد برهر َصیْد  َوالَ ُینَْكى برهر

تواند شكار ُند و نه به دشمن آسیبی برساند ولی چه بسا ُه باعث شكستن دندان ُسی می

ُند. مهان شخص را دید ُه سنگریزه پرتاب می ،پس از مدتی .«شود و چشمی را ُور ُند

تاب گویم رسول خدا از پرتاب سنگریزه منع فرمود، باز هم سنگ پربه تو می»به او گفت: 

 1.«ُنی؟! هرگز با تو سخن نخواهم گفتمی

چون شخصی را دید ُه پس از »ُند ُه: اهلل روایت میو سعید بن مسیب رمحه -2

ُرد، وی را از این خواند و بسیار رُوع و سجده میطلوع فجر بیش از دو رُعت نامز می

ُند؟! گفت: عذاب میُار هنی ُرد. آن مرد گفت: ای ابو حممد، خداوند به خاطر نامز مرا 

 2.«ُندتو را عذاب می ،خري؛ اما به دلیل عمل ُردن برخالف سنت

عمر گفت: چون »گوید: و از سامل بن عبداهلل بن عمر از پدرش روایت است ُه می -3

رمی مجره ُردید و ذبح نمودید و رس را تراشیدید، متام اموری ُه بر شام حرام شده بود، 

  .«استعامل بوی خوششود جز زنان و حالل می

احرام شود و  واردقبل از اینكه رسول خدا »عنها فرمود: اهللسامل گفت: و عایشه رضی

نیز پس از رمی مجره و قبل از زیارت خانه ُعبه به او خوشبویی زدم. سامل گفت: سنت 

 3.«رسول خدا سزاوارتر است ُه پريوی شود
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 لمای ربانیمبحث پنجم: ارتباط مسلمان با سلف صالح وی و ع

 باشد:دانستیم ُه منظور از سلفیت یكی از دو معنای زیر می

ُردند. و دلیل گانه زندگی میهای برتر سهی تارخیی خمتص افرادی ُه در قرنبازه -1

یَن »فرمودند:  است ُه رسول خدا  یآن حدیث یَن َیُلوهَنُْم، ُثمَّ الَّذر
، ُثمَّ الَّذر َخرْيُ النَّاسر َقْرنر

آید، من هستند سپس ُسانی ُه پس از آهنا می نهبرتین مردم، مردمان قر» 1:«...َیُلوهَنُمْ 

 .«..آیندسپس ُسانی ُه پس از آهنا می

ُردند. راه و روش آنان راه و روش هبرتین مسلامنان ُه در سه قرن برتر زندگی می -2

ه آهنا به مقتضای فهم تن آهنا بر هر چیزی و عمل باشدر متسک به ُتاب و سنت و مقدم د

 ؛صحابه و سلف

بنابراین سلفیت بر مبنای تعریف دوم راه و روشی است ُه تا قیامت باقی خواهد بود و 

مادامیكه انسان به رشوط و قواعد آن پایبند باشد، انتساب به آن صحیح است. و دلیل آن 

ْن ُأمَّ »فرمودند:  حدیثی است ُه رسول خدا
، اَل اَل َتَزاُل َطائرَفة  مر قِّ یَن َعَل احْلَ رر

تري َظاهر

َذلرَك  َُ َ َأْمُر اهللر َوُهْم 
ْم، َحتَّى َیأْتر ُهْم َمْن َخَذََلُ حق پريوزند،  اپیوسته گروهی از امتم ب» :«َیرُضُّ

رسانند ُسانی ُه به آهنا پشت ُنند و دست از نرصت و یاری آهنا ُشند، رضری به آهنا نمی

 .«ید و آهنا چننی پريوزندآتا اینكه امر خداوند می

بر این اساس هرُس ولو اینكه در عرص و زمانی جز عرص سلف باشد اما به راه و روش 
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-او نیز از آهناست و مهچون آهنا سلف می ،و منهج آهنا در علم و عمل پایبند و ملتزم باشد

 باشد چرا ُه انسان به مهراه ُسی است ُه او را دوست دارد.

صحابه فوت ُردند ُه دانم می ایقین»گفت: به برخی از اصحابش میابوالوفاء بن عقیل 

خواهی چون آنان باشی، پس مثل آنان باش و اگر بر اگر می ؛و جوهر و عرض را نشناختند

این باوری ُه راه و روش متكلامن هبرت و برتر از راه و روش ابوبكر و عمر است، براستی ُه 

  1.«دیدگاه بدی داری

التزام و پایبندی به منهج آهنا در علم و عمل میرس خواهد بود. خداوند متعال و این امر با 

ْخوانرنَا الَّذیَن َسَبقُ »فرماید: می ر ْر َلنا َو ْلر نَا اْغفر ْم َیُقوُلوَن َربَّ
هر ْن َبْعدر « ونا براْْلیامنر َو الَّذیَن جاُؤ مر

: گویندمی آمدند،( انصار و مهاجران از بعد) هاآن از بعد ُهُسانی ( نیز) و» (10)حرش: 

 «.بیامرز گرفتند پیشی ما بر ایامن در ُه را مانبرادران و را ما! پروردگارا

ابن  باشد.تر میتر و حكیامنهتر، عاملانهو نیز اعتقاد به اینكه راه و روش سلف صالح سامل

درست جلوه دادن راه و روش  بابر راه و روش سلف صالح دروغ بستند و »گوید: تیمیه می

مجع ُردند: بنی جهل نسبت به راه و روش سلف  رام خلف گمراه شوند و اینگونه میان دو

 2.«در دروغ بستن به آهنا و جهل و گمراهی با تصویب راه و روش خلف
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 آنچه سلف سکوت کردند. درمبحث ششم: سکوت 

ای نبوده ُه سلف صالح در مورد آن سكوت ُرده و خلف به اظهار نظر در هیچ مسأله

مگر اینكه سكوت در  -به ویژه در مسائلی ُه مربوط به اعتقاد و ایامن است. - آن پرداختند

 تر بوده است.آهنا سزاوارتر و شایسته

گذاری سنت را ُسی پای»گوید: می عمر بن عبدالعزیز در وصیتش به عدی بن ارطاة

داند پس به چیزی راضی شو را میهای خمالف با آنها و نادانینموده ُه اشتباهات و لغزش

شدند؛ چرا ُه سكوت و توقف آهنا به خاطر ُه قوم )صحابه( برای خود به آن راضی می

ر نظر )در برخی از اظها داشتندو از روی بینش و آگاهی ُه  علم و دانش ایشان بوده است

اما اگر بگویید: امری  ؛ُه آهنا در ُشف امور داناتر بودندموارد( خودداری ُردند درحالی

را به وجود آوردند گوییم( ُسانی پس از آهنا، آناست ُه پس از آهنا اجیاد شده است؛ )می

ند. در امر آهنا بیشگامان بود ؛هنا پريوی نكردند و از آهنا روی گرداندندآُه از راه و روش 

دین به اندازه ُافی سخن گفتند و به مقداری ُه ُفایت ُند، توصیف نمودند. ُسانی ُه 

اند. ُسانی ُه اند و آنانی ُه افراط ُنند، زیان ُردهدر این زمینه تفریط ُنند، ُوتاهی ُرده

راست و آهنا در این میان به راه  .در پريوی از راه و روش آنان ُوتاهی ُردند، گمراه شدند

 1بودند.
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 مبحث هفتم: پایداری بر حق و اطمینان به آن و عدم تغییر

از مهمرتین نتایج پایبندی به منهج سلف، ثبات و پایداری بر حق تا فرارسیدن مرگ و 

یَن آَمنُوْا »فرماید: باشد. چنانكه خداوند متعال میعدم تغیري و دگرگونی می ُیَثبُِّت اهللُّ الَّذر

لُّ اهللُّ الظَّاملررنَی َوَیْفَعُل اهللُّ َما َیَشاءبراْلَقْولر  َرةر َوُیضر ْنَیا َوفر اآلخر َیاةر الدُّ )ابراهیم: « الثَّابرتر فر احْلَ

( هم) و دنیا زندگی در( توحید ُلمه) ثابت گفتار با آوردند، ایامن ُه را ُسانی اهلل» (27

 بخواهد؛ چه هر اهلل و سازدمی گمراه را ستمكاران و داردمی( قدم ثابت و) پایدار آخرت

 «.دهدمی انجام

دهد ُه خداوند متعال خرب می»گوید: اهلل میعالمه عبدالرمحن بن ناِص السعدی رمحه

دارد. ایامن قلبی مستلزم اعامل اعضا و بندگان مومنش را ُه ایامن قلبی دارند، پایدار می

باشد. پس خداوند مومنان را در زندگی جوارح است و اعامل جوارح نتیجه ایامن قلبی می

دنیا به هنگام رویارویی با شبهات هدایت نموده و به سوی یقنی رهنمون ساخته و پایدار 

-ای قطعی و راستنی برخوردار میدارد. و هنگام مواجه شدن با شهوات آنان را از ارادهمی

دم دارند. و آنان را به سازد تا آنچه را ُه خداوند دوست دارد بر آنچه هوای نفس است مق

 1.«داردهنگام مرگ بر دین اسالم و خامته نیک پایدار می

متعال پیامربش را به ثبات و پایداری بر حق تا هنگام مرگ امر نموده و چنانكه خداوند 

ري  »فرماید: می
ُه براَم َتْعَمُلوَن َبصر ْرَت َوَمن َتاَب َمَعَك َوالَ َتْطَغْوْا إرنَّ اَم ُأمر َُ ْم  ( 112)هود: « َفاْسَتقر

( اهلل به) تو با ُهُسی( نیز) و ُن استقامت ای،یافته فرمان ُه  گونهمهان!( پیامرب ای) پس»

 ُنید،می ُه آنچه به او گامنبی نكنید، رسُشی و( ُند استقامت باید) است آورده رو
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خداوند متعال در این آیه پیامرب و مومنان مهراه او را به استقامت و پایداری امر «. بیناست

ُند رشایعی را ُه خداوند مرشوع نموده، در پیش گريند و ُند. چنانكه آنان را امر میمی

رند و از آن منحرف نشوند و عقاید درستی را ُه خداوند به آنان ارزانی داشته است، پاس دا

یََك اْلَیقرنیُ »فرماید: چنانكه می 1بلكه بر آهنا مداومت داشته باشند.
« َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َیْأتر

  «.آید رساغت به( مرگ)=  یقنی ُههنگامی تا ُن عبادت را پروردگارت» (99)حجر: 

منتی از جانب خداوند متعال است چنانكه خداوند متعال منتش فضل و ثبات و پایداری 

هر طریق در پی به فتنه  از. دشمنانی ُه شودیادآور میبر رسولش و حفظ او از دشمنانش را 

إرْن ُاُدوا لََیْفترنُوَنَک َعنر الَّذي َأْوَحْینا إرَلیَْک  وَ »فرماید: انداختن او بودند. خداوند متعال می

ُذوَک َخلیالً  َ ُه َو إرذًا الخَتَّ َي َعَلْینا َغرْيَ
 بود نزدیک!( پیامرب ای) و» (73)ارساء:« لرَتْفرَتر

 آن غري تا ُنند منرصف ایم،ُرده وحی تو بر آنچه از( خود هایوسوسه با) را تو( مرشُان)

را ذُر  سپس تثبیت رسول خدا  «.بگريند خود دوست را تو آنگاه و دهی نسبت ما به را

-اگر ما تو را )بر حق( استوار و پا بر جای نمی» :«َو َلْو ال َأْن َثبَّْتناَک »فرماید: نموده و می

ْم » ؛«گذاشتیمعدم اجابت تو به دعوت آهنا بر تو منت نمیداشتیم و با  ُن إرَلیْهر َُ َلَقْد ُرْدَت َتْر

 .«نزدیک بود اندُی به آنان گرایش یابی» :«َشْیئًا َقلیالً 

پس از تثبیت  –ات و پایداری بر حق خداوند متعال در قرآن مهمرتین اسباب ثب

ْن »فرماید: ُند. آنجا ُه میهای پیامربان و ... ذُر میقصه -خداوند الًّ َنُقصُّ َعَلْیَک مر ُُ َو 

ُسلر ما ُنَثبُِّت برهر ُفؤاَدَک َو جاءَ   الرُّ
ري  َک فَأْنباءر ُْ َظة  َو ذر قُّ َو َمْوعر  احْلَ

هر ننیَ   هذر یعنی:  2«لرْلُمْؤمر
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 دلت آن، یبوسیله تا ُردیم گو باز تو بر را  پیامربان اخبار از هریک ما و» (120)هود:  - 
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قلبت را استوار و پا برجای نمودیم تا آرام گريد و پایداری ُنی و صرب پیشه سازی چنانكه 

و با اقتدا به  بگريد پیامربان اولوالعزم صرب ُردند. زیرا انسان دوست دارد از دیگران الگو

خواهد از دیگران گوی اند ُارهایش را لنجام دهد و از این طریق میتودیگران هبرت می

 گردد. سبقت را بربد و حق نیز با بیان شواهد متأثر می

گمراهی »گوید: بن یامن می هباشد.حذیفهای اهل بدعت میتغیري و دگرگونی از عادت

دین برحذر  این است ُه معروف را منكر و منكر را معروف بدانی؛ از رنگ عوض ُردن در

 .«باشید چرا ُه دین خداوند یكی است

ُه در روزی مالک بن انس درحالی»گوید: روایت است ُه می نو از عیسی بن َمع

-مسجد بر دستانش تكیه زده بود، از مسجد خارج شد. مردی ُه به او ابواجلویرة گفته می

و گفت: ای ابوعبداهلل،  -ابواجلویرة متهم به دیدگاه ارجاء بود -شد خود را به او رساند.

ُنم و از دیدگاه خود را از من بشنو؛ و در برابر تو به آن استدالل میسخنی با تو دارم آن

دهم. امام مالک گفت: اگر بر من غلبه ُردی؟ گفت: اگر بر تو چريه شدم، از من خرب می

چه؟ وی ُنی. امام مالک گفت: اگر فرد دیگری آمد و بر هر دوی ما چريه شد پريوی می

خداوند حممد را با یک دین »اهلل گفت: ُنیم. پس امام مالک رمحهگفت: از او پريوی می

 .«شویبینم ُه از دینی به دینی منتقل میفرستاد اما تو را می

هرُس دینش را هدف اختالفات قرار دهد، »گوید: اهلل میعمر بن عبدالعزیز رمحه

                                                                                                                                                    

 آمده تذُری و موعظه مؤمنان برای و حق تو برای( قرآن) این در و گردانیم استوار را

 «.است
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  1.«بیشرتین انتقال در دین را خواهد داشت

استقرار در بنی اهل  وبه طور ُلی ثبات و پایداری »گوید: اهلل میو شیخ االسالم رمحه

 2.«باشدحدیث و سنت چندین برابر اهل ُالم و فلسفه می

نزد فالسفه و متكلمنی جز »گوید: می 3شیخ ابوعبداهلل حممد بن عبدالكریم شهرستانی

 گوید: میرسگردانی و پشیامنی چیزی نیافته است. آنجا ُه 

َد  ُطفُت  لقد َعمري ُت  املعاهر لَّها             وَسريَّ ر  تلک بنی َطرف ُُ  املعاملر

                                                           

 ،؛ ابن سعد122، 1/189ی: ؛ الرشیعة، آجرّ 312، 1/342صحیح؛ دارمی:  - 1

؛ ابن بطة در 216ی در رشح اصول اعتقاد اهل السنة و اجلامعة: ئ؛ اللكا5/273الطبقات: 

الفقیه »؛ خطیب بغدادی در 1770، 2/931در جامع بیان العلم: ؛ ابن عبدالرب 566االبانة: 

 را صحیح دانسته است.آن 1/105؛ و ابوعبداهلل الدانی بن منري آل زهوی: 612«: و املتفقه

 4/51جمموع الفتاوی:  - 2

 467شهرستانی: حممد بن عبدالكریم بن امحد، ابوالفتح شهرستانی؛ وی در سال  - 3

باشد. ملقب به مذهب می ی اشعریمهجری متولد شد. متكل 479فته شده هجری و گ

هل بدعت چون اسامعیلیه و اكمت؛ متهم است به انحراف به سوی الم و حُشیخ اهل 

باشد. از گوید: متهم به احلاد و غلو در تشیع میدعوت به سوی آهنا؛ ابن السمعانی می

 548امللل والنحل؛ در سال  االقدام فی علم الكالم،تألیفات وی عبارت است از: هنایة 

ذهبی:  ،النبالء؛ سري اعالم 2/427هجری فوت شد. نگا: لسان املیزان، ابن حجر: 

؛ و فیات االعیان، ابن خلكان: 1/57؛ طبقات الشافعیة، ابن قاضی شهبة: 20/286

4/274 
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نَّ  قارعاً  أو َذَقن   حائرر               عِل ُفَّ  واَضعاً  إالَّ  أرَ  فلم
 نادرم سر

ام، چیزی ندیدم جز ها را پیمودهام و مهه رسزمنیبه جانم سوگند مهه جا را گشته»

 «.رسگشتگی بر چانه یا ُشیدن دندان پشیامنی گذاشتن ُف

-دوستان و یاران ما، به علم ُالم مشغول نشوید. اگر می»گوید: می 1ابواملعالی جوینی

گوید: و مهچننی می .«شدمرساند، هرگز به آن مشغول نمیدانستم ُالم مرا به این درجه می

فلسفه( شدم. در امری شناور اهل اسالم را رها ُرده و سوار بر دریای بزرگ )ُالم و »

شدم ُه از آن هنی شده بود. مهه اینها در جستجوی حقیقت و فرار از تقلید بود. اما اُنون از 

اگر لطف و رمحت  ؛ان را بر خود الزم بگريیدنگردم؛ دین پريزمهه آهنا به ُالم حق باز می

رسانجام من به هنگام سفر مريم و عاقبت و خداوند شامل حال من نشود، بر دین پريزنان می

 2.«ی اخالص خواهد بوداز دنیا ُلمه

به برخی از  –ترین شاگردان فخر رازی از بزرگ –مهچننی شمس الدین خرسوشاهی 

اعتقاد و باور شام چیست؟ گفتند: آنچه »افراد فاضل و دانشمندی ُه نزد وی آمدند، گفت: 

خاطر به داری؟ گفت: بله؛ وی گفت:  یقنی آنمسلامنان بدان اعتقاد دارند. وی گفت: به 

این نعمت از خداوند سپاسگزاری ُن و شكر او را به جای آور؛ اما به خدا سوگند من 

                                                           

بن امام  ابواملعالی جوینی: امام بزرگ، شیخ شافعیه، امام احلرمنی، ابواملعالی، عبدامللک - 1

ابوحممد عبداهلل بن یوسف بن عبداهلل بن یوسف بن حممد بن حیویه جوینی نیشابوری، 

هجری متولد شد.  419ضیاءالدین شافعی؛ صاحب تصانیفی چند؛ وی در ابتدای سال 

 .ءسري اعالم النبال

 85-84تلبیس ابلیس:  - 2
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-دانم اعتقادم چیست! به خدا سوگند نمیدانم به چه اعتقاد دارم. به خدا سوگند نمینمی

 .«دانم به چه اعتقاد دارم! و چنان گریست ُه ریشش خیس شد

 1گوید:ید آن فاضل مشهور عراقی میابن ابی احلد

كرر            حارَ  ُأغلوطةَ  یا فیک  ُعُمري وانقيَض  أمري الفر

فرر  أَذي إاّل  َفام          ربحت العقوُل  فیَک  سافرت  السَّ

 برالنَّظرر  املعروُف  َزَعُموا             أّنَک  األَُِل  اهللُ َفَلَحي

 البرش قّوة عن خارج  ذُروا               الّذي إنّ  ُذبوا،

های فكر، رسگشته و حريان شدم. عمرم بیهوده تلف شد. ُاریبه خاطر تو ای مغالطه »

شان ها به خاطر تو مسافرت ُردند و جز اذیت و آزار سفر چیزی نصیبعقل و اندیشه

 ؛پندارند تو به تدبر و تأمل معروفینشد. خداوند متعال زشت روی گرداند ُسانی را ُه می

 . «اند از توان برش خارج استوغ گفتند زیرا چیزی ُه ذُر ُردهدر

از آنچه به دست آوردم چیزی ندانستم جز اینكه »به هنگام مرگ گفت:   2و خونجی 

                                                           

عزالدین ابوحامد عبداحلمید بن هبة اهلل مدائنی معتزلی، نویسنده و شاعر؛ صاحب رشح  - 1

 ؛ البدایة و النهایة:2/259هجری فوت شد. نگا: الوفیات:  655البالغه؛ وی در سال  هنج

13/199 

 رفتباشد. به مرص ل فارسی میجی: حممد بن ناماور بن عبدامللک خونجی؛ در اصخونَ  - 2

ُشف االرسار »وفات ُرد. ُتاب  646دار شد. در سال اوت در مرص را عهدهمت قضو سر 

، 23/1: ءدر موضوع منطق از تألیفات اوست. نگا: سري اعالم النبال« عن غوامض االفكار

 .3/262، 1/162؛ نگا: درء تعارض العقل مع النقل: 146
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مريم س گفت: نیازمندی یک وصف سلبی است. میپنیاز دارد. سح ِمكن الوجود به مرج

  .«امُه چیزی را ندانستهدرحالی

ُشم و ملحفه را روی صورتم بر بسرتم دراز می»گوید: می 1یو حممد بن واصل محو

رسد شوم تا اینكه صبح فرا میهای این و آن روبرو میگذارم و با دالیل و حجتمی

رسد، هرُس به چننی حال و وضعیتی می .«ُه چیزی از آهنا در نظرم ترجیح نیافتدرحالی

گوید: می 2شود چنانكه ابویوسفیاگر خداوند با رمحت خود به ُمک او نرسد، زندیق م

ی ُالم ُسب ُند، زندیق و هرُس مال را از راه ُیمیا )شیمی( هرُس دین را به وسیله»

شود. و هرُس در پی احادیث غریب است، دروغ گفته جستجو ُند، مفلس و درمانده می

  .«است

های درخت حكم من در مورد اهل ُالم این است ُه با شاخه»گوید: و امام شافعی می

و گفته شود: این سزای  گردانده شوندهای خمتلف شوند و در میان قبایل و تريه تنبیهو ُفش 

 .«ُسی است ُه قرآن و سنت را رها ُرده و به ُالم روی آورد

را آن یُنم مسلامنبه چیزی از اهل ُالم مطلع شدم ُه گامن نمی»گوید: و مهچننی می

از آن هنی ُرده جز رشک، مبتال شود، برای او خداوند آنچه بگوید؛ براستی اگر انسان به هر 

                                                           

 3/263و  1/165هجری؛ نگا: درء التعارض العقل و النقل:  697متوفای سال  - 1

 هایعقوب بن ابراهیم انصاری ُوفی، از یاران امامابویوسف: امام، عالمه، فقیه عراقی - 2

ب بن یزید روایت شنیده است و افرادی چون ُيیی بن ئابوحنیفه؛ از هشام بن عروه و سا

 69در سن  182اند. در ماه ربیع اآلخر سال معنی و امحد و مجعی ُثري از او روایت ُرده

 ی فوت شد. نگا: طبقات احلفاظسالگ
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 1.«هبرت است از اینكه به ُالم مبتال شود

ی پريزنان یابیم ُه در هنگام مرگ به مذهب و عقیدهاینان )فالسفه و متكلمنی( را می

ا ُه به آهن یُنند و از حقایقُنند و به آنچه پريزنان بدان اقرار دارند، اقرار میرجوع می

ایشان روشن  دست یافتند، روی گردانند، حقایقی ُه نزد آهنا از قطعیات بود اما فساد آهنا بر

است ُه ُلامتی اما دوای چننی بیامری مهان  شان روشن نشد،گردید یا اینكه صحت آن برای

ُرد. آغاز می اخاست، نامزش را با آهنی نامز برمیبرای اقامه انهون شبچ رسول خدا 

، »فرمود: میچنانكه  اَمَواتر َواأْلَْرضر َر السَّ
افریَل، َفاطر رْسَ

یَكائریَل، َوإر ائریَل، َومر اللُهمَّ َربَّ َجرْبَ

 َُ َبادرَك فریاَم  ُكُم َبنْیَ عر ، َأْنَت حَتْ
َهاَدةر َ اْلَغْیبر َوالشَّ

َن َعاملر نر ملرَا اْختُلرَف فریهر مر َتلرُفوَن، اْهدر اُنوا فریهر خَیْ

یم   اط  ُمْسَتقر َ
ي َمْن َتَشاُء إرََّل ِصر نََّك هَتْدر

قِّ برإرْذنرَك، إر خدایا، ای پروردگار جربئیل و » 2:«احْلَ

ها و زمنی از نیستی، ای آگاه از هنان و آشكار، تو میكائیل و ارسافیل، ای آفریدگار آسامن

ُنند. مرا با ی چیزی ُه در آن اختالف پیدا میمیان بندگانت داوری خواهی ُرد. درباره

فرمان خود در حقی ُه در آن اختالف پدید آمده و اختالف شده است، هدایت ُن؛ قطعا 

 .«فرماییتو هر ُه را بخواهی به راه راست رهنمود و رهنمون می

به  ،جربئیل و میكائیل و ارسافیل خداوند نسبت به با ذُر ربوبیتر  رسول خدا 

هدایت  ،در حقی ُه در آن اختالف شدهاو را ُرد تا به فرمان خود خداوند متعال روی می

                                                           

گوید: منظور شافعی از ؛ و در توضیح آن می454-1/453بیهقی در مناقب الشافعی:  - 1

باشد. حفص معتقد به خلق قرآن بود. این سخن حفص الفرد و امثال وی از اهل بدعت می

 341؛ تبینی ُذب املفرتی، ص: 182نگا: آداب الشافعی و مناقبه، ص: 

 ؛ و ابوعوانه177مسلم:  - 2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=43&AID=86
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=43&AID=86
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=43&AID=86
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=43&AID=86
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=43&AID=86
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چنانكه خداوند متعال این سه فرشته مقرب را  ُند چرا ُه حیات قلب با هدایت است.

-می دار نزول وحی است ُه سبب حیات قلبربئیل عهدهج دار حیات نموده است:عهده

و  باشددار باران است ُه سبب حیات جسم و سایر حیوانات میمیكائیل عهده باشد.

دار دمیدن در صور است ُه سبب حیات عامل و بازگشت ارواح به اجساد ارسافیل عهده

 باشد. می

-ی ربوبیت خداوند متعال نسبت به این ارواح سهپس توسل به خداوند متعال به وسیله

امر حیات، تأثري بزرگ و بسزایی در حصول مطلوب خواهد داشت. واهلل دار عهده یر گانه

 1املستعان.

 مبحث هشتم: وحدت و یکپارچگی صفوف مسلمانان

وحدت و احتاد صفوف  ،یكی از واالترین ثمرات التزام و پایبندی به منهج سلف

وحدت ُلمه مسلامنان  نسبت بهترین مردم باشد. سلف صالح از حریصمسلامنان می

شان فاسد پريامون حق و عدم پراُندگی و تفرقه آنان و اصالح آنچه از امور دین و دنیای

-و نیز از بنی بردن اسباب نزاع و اختالف در بنی آهنا بودند. و از اختالف هنی می 2شده بود

                                                           

 210-209رشح العقیدة الطحاویة، ص:  - 1

صدر ایشان بیش از دیگران  و سعه ود ُه وسعت دید و دوراندیشیو این از آن جهت ب - 2

ورزید و از شان از پذیرفتن آن ابا نمیهایگردان نبودند و قلببود. از شنیدن حق روی

آن بودند. سلف  یافت آن تكرب نداشتند و پذیرایزدند و در دررجوع به آن رس باز نمی

ُردند و مهه ُسانی را ُه با آهنا پذیرفتن اجتهادات خود ملزم نمی هصالح دیگران را ب

خواندند و دیدگاه آهنا در امور اجتهادی بسته نبود، اموری ُه ُردند، گمراه نمیخمالفت می
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 َو ال مَتُوُتنَّ »فرماید: ُردند. چنانكه خداوند متعال می
ُقوا اهللََّ َحقَّ ُتقاترهر َا الَّذیَن آَمنُوا اتَّ یا َأُّيُّ

ُموا برَحْبلر اهللَّر مَجیعًا َو ال َتفَ  إرالَّ َو َأْنُتْم ُمْسلرُمونَ  ُقواَو اْعَتصر  ای»( 103-102)آل عمران: « رَّ

 مگر نمريید و برتسید است او از ترسیدن شایسته ُه گونه آن اهلل از! ایدآورده ایامن ُهُسانی

«. نشوید پراُنده و زنید چنگ( اسالم و قرآن)=  اهلل ریسامن به مهگی و. باشید مسلامن اینكه

حقیقت است، چرا ُه متام  و این از آن جهت است ُه راه و روش سلف، راه راست و

-خواند. چنانكه دولتمسلامنان را به رجوع به ُتاب و سنت و راه و روش مومنان فرا می

هایی ُه بر مبنای سنت برپا شدند، مسلامنان را متحد و یكپارچه نمودند و با متسک به 

حال عزت  جهاد و امر به معروف و هنی از منكر را برپا داشته و اسالم را در گذشته و ،سنت

ی اموی و عباسی به ویژه در اهبخشیدند. از زمان خلفای راشدین و در طول تاریخ دولت

و  شتافتهسنت ُه به یاری گريی آهنا تا دولت سعودی در حال حارض های شكلاولنی سال

های مقدس را از و با بدعت و رشُیات جنگیدند و رسزمنی هبه سوی توحید فرا خواند

 چننی بوده و سزاواراست چننی بر عهد خود باقی باشد.امر پیوسته  ،ردندخبائث آهنا پاک ُ

های رافضی هایی ُه مبنای آهنا امری جز سنت بوده است مهچون دولتبرخالف دولت

ها( ُه مسلامنان را تكه تكه ها )عبیدیو باطنی و قرامطه و صوفیه و دولت بنی بویه و فاطمی

میان آهنا ترویج دادند. و زمانی ُه معتزله در عهد  ُیات را دررشها و نمودند و بدعت

دار شدند و به مراُزی دست یافتند، عهدهرا ب وزارت صبرخی از خلفای عباسی من

                                                                                                                                                    

وسعت نظر ایشان، عدم تعصب و تقلید باشد. از مظاهر فهم مردم در مورد آهنا متفاوت می

-86گرایی نزد آنان بود. نگا: خمترص عقیدة اهل السنة واجلامعة، ص: ُورُورانه و حزب

 اهلل؛ با ترصف.شیخ حممد بن ابراهیم احلمد حفظه ،87

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=102
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=102
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=102
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=103
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های ُالمی ظهور نموده و علام و پیشوایان اهل سنت حماِصه شده و مردم و بلكه بدعت

 1شان دچار فتنه شدند.علام در دین

 تمکین در دنیا و نجات و رستگاری در آخرتمبحث نهم: هدایت و نصرت و 

ثْلر »فرماید: باشد. خداوند متعال میی پريوی از مذهب سلف میو این ثمره َفإرْن آَمنُوا برمر

میُع اْلَعلیمُ   َفإرنَّام ُهْم ف ما آَمنُْتْم برهر َفَقدر اْهَتَدْوا َو إرْن َتَولَّْوا  َفَسیَْكفیَكُهُم اهللَُّ َو ُهَو السَّ
قاق  « شر

 قطعاً  بیاورند، ایامن اید،آورده ایامن شام آنچه مانند به( نیز) هاآن اگر پس»( 137)بقره: 

 تو اهلل بزودی پس ستیزند، در آنان ُه نیست این جز پس ُنند، پشت اگر و. اندیافته هدایت

 «. دانا شنوای اوست و ُند ُفایت هاآن( رش) از را

شود مگر با آنچه اول این امت آخر این امت اصالح نمی»گوید: اهلل میو امام مالک رمحه

با متسک به آن اصالح شد. پس آنچه در آن روز )اول این امت( دین نبوده، امروز نیز جزئی 

 .«از دین نیست

 باشد. تر میتر و حکیمانهعالمانه تر،مبحث دهم: راه و روش سلف، سالم

باشد. و این دلیل و برهان التزام و پایبندی به منهج سلف صالح و یكی از ثمرات آن می

تر و مذهب خلف مذهب سلف سامل»گوید: ای است ُه میچنانكه رد و بیان بطالن مقوله

2شد.باو توضیح این مطلب از قرار ذیل می .«تر استتر و عاملانهحكیامنه
 

بودن جز با علم و حكمت میرس نخواهد بود  این عبارت متناقض است چرا ُه سامل  -1

 باشد.تر میتر و ساملتر، حكیامنهو مذهب سلف مهان مذهب عاملانه

                                                           

  33نگا: مباحث فی عقیدة اهل السنة و اجلامعة، ص:  - 1

 38یة من النفائس: ؛ الرسالة التدمري89احلمویة من النفائس:  - 2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=137
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=137
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=137
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باشد و این راه و روش آورده، می علم و حكمت در ایامن به آنچه رسول اهلل  -2

 رتر به علم و حكمت است.باشد پس مذهب سلف سزاواسلف و نه خلف می

باشد. آورده، می سالمت در دنیا و آخرت منوط به پريوی از آنچه رسول اهلل  -3

ُموَک فیام »فرماید: خداوند متعال می نُوَن َحتَّي ُُيَكِّ
َشَجَر َبْینَُهْم ُثمَّ ال جَیرُدوا َفال َو َربَِّک ال ُیْؤمر

َّا َقَضْیَت َو ُیَسلُِّموا َتْسلیامً   ف
ْم َحَرجاً ِمر هر  ُه پروردگارت به سوگند نه،»( 65: ء)نسا« َأْنُفسر

 از سپس و دهند، قرار داور را تو خویش اختالفات در اینكه مگر آورند،نمی ایامن هاآن

و این مهان راه و «. باشند تسلیم ُامالً  و نكنند ناراحتی احساس خود دل در تو، داوری

فرماید: ال میتعباشد ُه جز با علم میرس نخواهد بود. چنانكه خداوند مروش سلف می

ْر لرَذنبرَك » ُه اَل إرَلَه إرالَّ اهللَُّ َو اْستَْغفر  معبودی ُه بدان( پیامرب ای) پس»( 19)حممد:« َفاْعَلْم َأنَّ

 «. ُن طلب آمرزش خود گناه برای و نیست «اهلل» جز( حق به)

قِّ َو ُهْم َیْعَلُمونَ »فرماید: و می َد براحْلَ  حق به ُهُسانی  مگر»( 86)زخرف: « إرالَّ َمْن َشهر

 «. دانندمی( خوبی به) آنان و دادند گواهی

تر است و دلیل و برهان بر آن داللت دارد پريوی آن است ُه از آنچه ساملو حكمت 

رو ثابت شد ُه آورده است. از این شود. دلیل و برهان برگرفته شده از آنچه رسول اهلل 

 باشد.راه و روش سلف می وعلم و حكمت و سالمت در دیدگاه 

اهل مذهب  ،ب سلفی آن است ُه مذهسبب این مقوله در واقع گامن گوینده -4

باشد ُه عبارت است از: خواندن حروف قرآن ُریم و سنت نبوی بدون اعتقاد تفویض می

ُنند. و این دیدگاه ُسانی از اهل تفویض است ُه معتقد به به معنایی ُه بر آن داللت می

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=65
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=65
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=43&AID=86
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اما نزد ُسانی از آهنا ُه معتقدند برای نصوص  1معنایی مفهوم برای نصوص هستند.

معنایی وجود دارد ُه مفهوم نیست یا اینكه معنایی ندارند، فقط خواندن حروف مد نظر 

باشد. اما حقیقت این است ُه میان مذهب سلف و مذهب اهل تفویض تفاوت وجود می

 دارد.

-حقایق خارجی میاما توضیح آن از این قرار است ُه: مذهب سلف تفویض ُیفیت و 

باشد اما در مورد معانی لغوی قائل به تفویض نیستند. چرا ُه الفاظ قرآن بر مبنای لغت 

رو از آهنا ثابت شده اند. و از اینعرب نازل شده است و برای معانی مشخصی وضع شده

داریم.  ُنیم و به آهنا ایامناند تصدیق میُه در چننی مواردی گفتند: آهنا را چنانكه وارد شده

 و این امر میرس نخواهد بود مگر اینكه لفظ بر معنای واقعی خود محل شود.

تأویل آنچه خداوند متعال در مورد ذات مقدس خویش از »گوید: اهلل میابن تیمیه رمحه

در واقع  - باشدذات مقدسی ُه متصف به حقایق اسام و صفات می - آن خرب داده است

                                                           

آن مبتدعان ُه راه و روشی خلف از متفلسفه »گوید: اهلل میشیخ االسالم ابن تیمیه رمحه - 1

دهند، چننی دیدگاهی را از آن جهت معتقدند و مانند آهنا را بر راه و روش سلف ترجیح می

باشد. و آهنا میاند دیدگاه سلف جمرد ایامن به الفاظ قرآن و حدیث بدون فقه ُه گامن برده

نُْهمْ »گوید: اند ُه خداوند در مورد آهنا میهایی تصور ُردهآنان را چون امی یُّونَ  َومر  الَ  ُأمِّ

َّ  إرالَّ  الْكرَتاَب  َیْعَلُمونَ   ُتاب( از) ُه هستند بیسوادی افراد آنان از ایپاره و( »78)بقره:  «َأَمانر

روش خلف اند ُه راه و چننی تصور ُرده و در مقابل «.ددانننمی آرزوهایی جز (خدا)

-واع جمازات و غراتب لغات میاز حقایق آهنا با ان تاویل شدهاستخراج معانی نصوص 

 .«باشد
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باشد. و تأویل اخباری ُه خداوند متعال صفات می ذات مقدس متصف به حقایقر  حقیقتر 

باشد. بر این اساس آنچه وعد و وعید می فسدر مورد وعد و وعید بیان نموده است، مهان ن

آوریم. چرا ُه به حمكم آن عمل ُرده و به متشابه آن ایامن می ،در حدیث وارد شده است

خرب داده و نیز آنچه از روز قیامت خرب داده است، الفاظی  شخویذات خداوند متعال از 

از نظر لفظ و معنی  - شناسیمهنا شبیه معانی ُه ما در دنیا میآمتشاهبی در بردارند ُه معانی 

شناسیم نیستند و حقیقت آهنا مهچون حقیقت باشد. اما مثل مواردی ُه در دنیا میمی -

ند متعال واالتر از این هستند )ُه ُیفیت آهنا چون . چرا ُه اسام و صفات خداوتاینها نیس

شناسیم( هرچند بنی آهنا و بنی اسامی بندگان و صفات آهنا مواردی باشند ُه در دنیا می

بر آن نخواهد بود ُه خالق، مثل خملوق  یتشابه وجود داشته باشد، اما ِصف این تشابه دلیل

ی امام مالک این مهان معنای مقوله و 1باشد.است و حقیقت او مهچون حقیقت خملوق می

استوا معلوم است، ُیفیت آن جمهول است و ایامن به آن واجب »باشد ُه فرمود: اهلل میرمحه

 2.«و سوال از ُیفیت آن بدعت است

استوا معلوم و ُیفیت آن »فرماید: باشد ُه میو نیز قول شیخ او ربیعة بن عبدالرمحن می

ُند و بر رسول ابالغ است و بر ما ایامن آوردن به آهنا واجب جمهول است. خداوند بیان می

  3.«است

باشد ُه عبارت است از: و از اسباب بیان این مقوله، روی آوردن خلف به تأویل می

                                                           

 38الرسالة التدمريیة من نفائس، ص:  - 1

 116؛ االعتقاد: س: 408االسامء و الصفات، بیهقی، ص:  - 2

 90؛ احلمویة، ص: 39الرسالة التدمريیة من النفائس، ص:  - 3
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ذُر معنایی برای نصوص ُه گاهی لغت احتامل آن معنا را دارد. اما در غري این سیاق معنی؛ 

چنانكه هیچیک از آهنا با قطعیت  1 و دار ظن و گامن است.تأویل نزد آنان در گري ،و به اتفاق

با این روش چیزی اما گوید. اند سخن نمیرا برای لفظ در نظر گرفتهدر مورد معنایی ُه آن

باشد آهنا می در ُه حق و یقنیدرحالی ،اندآورند بلكه نصوص را ترک ُردهرا بدست نمی

و  اند ُه آهنا را پراُنده و دسته دسته نمودهآورده روی یو در مقابل به احتامالت و جتویزات

 حريت و رسگردانی و هالُت و نابودی را برای آهنا به دنبال دارد. 

و  باشد.های خمتلف، دلیل بر علم آهنا مینظر و دیدگاه سلف در عرص و زماناتفاق -5

دلیل بر عدم علم ایشان نسبت به  ،اضطراب خلف و پراُندگی دیدگاه و آرای خمتلف آهنا

  2باشد.حق و اظطراب آنان در استدالل می

رجوع بسیاری از ائمه خلف به مذهب سلف و ترصیح آهنا به صحت دیدگاه سلف؛  -6

شده ُسی از علامی سلف و حتی ندانسته هیچگاه اما  3افرادی چون اشعری و جوینی و ...

 4شند.عوام صالح آهنا از مذهب سلف بازگشته با

» گوید: از مجله غزالی ُه می ؛ی خلف به گمراهی خویششهادت و گواهی ائمه -7

ای در معرض زوال و ایامن برگرفته شده از دلیل ُالمی بسیار ضعیف است و با هر شبهه

شان با تواتر نقلی هایباشد. بلكه ایامن راسخ مهان ایامن عوام است ُه در قلبنابودی می

                                                           

 1/104نگا: امللل و النحل، شهرستانی:  - 1

 42نگا: نقض املنطق، ص:  - 2

 91-90نگا: الرسالة احلمویة من النفائس، ص:  - 3

 42نگا: نقض املنطق، ص:  - 4
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 1.«حاصل شده است

نظر دارند ُه راه و روش و اهل ُالم در بنی خود اتفاق»گوید: اهلل میشوُانی رمحه

باشد. و هنایت تر میاند ُه دیدگاه خلف عاملانهست. اما گامن بردهاتر دیدگاه سلف سامل

اند این بوده ُه حمققان و صاحبنظران پريوزی ُه از این اعلمیت دیدگاه خلف بدست آورده

ند. و گفتند: خوشا به حال عموم مردم. در این اهآرزوی دین پريزنان نمود ُار پایانآهنا در 

نی است ُه هرُس بدان دست یافته به جاهلی ُه جهل چناعلمیت تدبر ُن ُه حاصل آن 

ُند ُه ای ُاش از مجله گوید. و خود آرزو میبه خاطر اعتقادش تربیک می ،بسیط دارد

و دیدگاه و راه و روشی چون آنان داشته باشد. براستی این ین آهنا دآنان باشد. و دینی چون 

ُند ُه این اعلم بودنی زند و بلكه به روشنی بر این داللت میمسأله با صدای بلند فریاد می

در واقع جهل بسیار از آن هبرت است و چون به هنایت و غایت آن دست  ،ُه در پی آن هستند

بیند. براستی در این مهم عربتی است د و هتی از آن میخود را جاهل بدان و فاق ،دنُپیدا می

 2.ای آشكار است برای ُسانی ُه در آن تأمل ُنندپند پذیران و نشانهبرای 

 فضل علم سلف بر علم خلف:

 باشد زیرا:علم سلف برتر از علم خلف می

 سلف صالح داناترین مردم به زبان عربی بودند. -1

 نزول قران بودند.  هدسلف صالح شا -2

                                                           

؛ تعریف اخللف بمنهج 4/247؛ اعالم املوقعنی، ابن قیم: 99اجلواهر الغوالی، غزالی:  - 1

 اهللبن حممد بن عبداهلل بریكان حفظه السلف، دُرت ابراهیم

 4، 3التحف فی مذاهب السلف؛ ص:  - 2
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ترُتم علی البیضاء لیلها »چیز را به آهنا آموخت چنانكه فرمود: مهه رسول خدا  -3

شام را بر امری روشن و آشكار ترک نمودم ُه » 1:«ُنهارها ال یزیغ عنها بعدی اال هالک

شود مگر اینكه شب آن چون روزش روشن است. هیچكس پس از من از آن منحرف نمی

 .«ودشهالک می

بط نصوص ضاز میان متام این علوم، علم سودمند مهان »گوید: اهلل میابن رجب رمحه

ُتاب و سنت و فهمیدن معانی نصوص و مقید بودن به روایاتی است ُه از صحابه و تابعنی 

و پريوان آهنا در معانی قرآن و حدیث وارد شده است و نیز مقید بودن به آنچه از آهنا در 

ن اجتهاد و تأمل در معانی آخویی و ... وارد شده است و پس از حرام و نرممسائل حالل و 

و برای عاقل و ُسی ُه به علم سودمند عنایت دارد و بدان  ؛و تفقه در نصوص است

ُند. و هرُس در این امر تأمل نموده و بدان ُفایت ُند یا مشغول است مهنی ُفایت می

برای ُسب رضایت خداوند در نظر گريد و از ن خالصانه آاینكه نیت خود را در مسري 

ُند و به او فهم خداوند ُمک بخواهد، خداوند متعال او را یاری نموده و هدایت می

ی ُند. در این هنگام است ُه این علم ثمرهصحیح و استوار عطا نموده و وی را موفق می

  2.«استبخشد ُه مهان خشیت در برابر خداوند متعال خاص خود را به وی می

ما بعث اهلل من نبی اال ُان حقا علیه ان یدل امته علی خري »فرمودند:  و رسول خدا

                                                           

و ضیاء مقدسی  ر؛ ترمذی  و بزا2676؛ ترمذی: 4607؛ ابوداود: 4/126مسند امحد:  - 1

الرواء: اند. و ذهبی با حاُم موافقت ُرده است. نگا: ارا صحیح دانستهو حاُم آن

 و ... 43؛ ابن ماجه: 187؛ جامع العلوم و احلكم، ص: 2455

 45فضل علم السلف علی علم اخللف، ص:  - 2
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خداوند هیچ پیامربی را نفرستاده مگر اینكه » 1:«ما یعلمه َلم وینهاهم عن رش ما یعلمه َلم

 «.وظیفه داشته امتش را بر هر خريی راهنامیی و آهنا را از هر رشی هنی ُند

-ای در آسامن بالدر حالی فوت نمود ُه هیچ پرنده رسول خدا »و ابوذر فرمود:  

  2.«از آن در اختیار ما قرار داده بود یداد مگر اینكه دانشهایش را تكان نمی

آغاز در میان ما به خطبه ایستاد و ما را از  رسول خدا »و عمر بن خطاب فرمود: 

گريند. این دوزخ جای می در یان به هبشت و دوزخیانآفرینش آگاه نمود تا آنگاه ُه هبشت

  3.«نموده و برخی فراموش ُردندحفظ برخی مطلب را 

 بودند: مترین مردسلف صالح با حکمت

باشد و این ویژگی جز پس از علم و دانش نخواهد بود و به معنای اتقن می «احكم»

 باشند چرا ُه:سزاوارترین مردم به این صفت صحابه می

َو »فرماید: خداوند متعال ما را به پريوی از آهنا دستور داده است. خداوند متعال می -1

دي َ َلُه اَْلُ  ما َتَبنیَّ
ْن َبْعدر ُسوَل مر قر الرَّ

ن  َمْن ُیشاقر ْع َغرْيَ َسبیلر امْلُْؤمر
نَی ُنَولِّهر ما َتَوِلَّ َو ُنْصلرهر َو َیتَّبر

 برایش( حق راه و) هدایت آنكه از پس هرُس و» (115: ء)نسا« َجَهنََّم َو ساَءْت َمصرياً 

 آنچه به را او ما ُند، پريوی مؤمنان راه جز راهی از و ُند خمالفت پیامرب با شد، روشن

 «.است جایگاهی بد افكنیم و در جهنم به را او و گذاریم وا ُرده، پريوی

                                                           

ا َعَلْیهر َأْن َیُدلَّ »و لفظ آن از این قرار است:  6/18مسلم:  - 1 اَن َحقًّ َُ ُه مَلْ َیُكْن َنبرير َقْبِلر إرالَّ  إرنَّ

َتُه َعَل َخرْير َما َیْعَلمُ  َتُكْم ُأمَّ ْم، َوإرنَّ ُأمَّ َرُهْم رَشَّ َما َیْعَلُمُه ََلُ ْم، َوُینْذر  .«...ُه ََلُ

 5/153صحیح؛ مسند امحد:  - 2

 9/289-3192بخاری:  - 3

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=115
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=115
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=115
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=115
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=115
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به پريوی از آهنا امر نمودند. از عرباض بن ساریه روایت   و مهچننی رسول خدا -2

ها لربیز از خوف و ای نمودند ُه در اثر آن قلبگوید: رسول خدا ما را موعظهاست ُه می

ی رسول خدا، گویا این موعظه ها روان گردید. پس گفتیم: ایهراس شد و اشک از چشم

یُكمْ »باشد، پس ما را توصیه ُن، فرمودند: وداع می ْمعر  اهللَّر برتَْقَوى ُأوصر ، َوالسَّ  َوإرنْ  َوالطَّاَعةر

یًّا، َعْبًدا
هُ  َحَبشر نُْكمْ  َیعرْش  َمنْ  َفإرنَّ ي مر ى َبْعدر ثررًيا، اْختراَلًفا َفَسرَيَ َلَفاءر  َوُسنَّةر  برُسنَّتري َفَعَلیُْكمْ  َُ  اخْلُ

یِّنیَ 
یَن، امْلَْهدر در اشر ُكوا الرَّ ا مَتَسَّ َ وا هبر ، َعَلیَْها َوَعضُّ ذر مْ  برالنََّواجر ُُ ا ، َوحُمَْدَثاتر  َوإریَّ لَّ  َفإرنَّ  اأْلُُمورر ُُ 

، حُمَْدَثة   لَّ  برْدَعة  ُُ ُنم شام را به تقوا و شنیدن و اطاعت ُردن توصیه می» :«َضاَللَة   برْدَعة   َو

استی هریک از شام ُه زندگی ُند اختالفات زیادی را ای بر شام امري باشد. برهرچند بنده

گر شاهد خواهد بود. پس بر شام واجب است ُه سنت من و راه و روش خلفای هدایت

در دین( )ی را با دندان حمكم بگريید و از امور نوپیداهدایت شده را در پیش گريید و آن

 1«.هر بدعتی گمراهی است هر امر نوپیدایی )در دین( بدعت است وبرحذر باشید چرا ُه 

ای ُه در عهد و گونهتأویل آیه یا حدیث به»گوید: اهلل میو حافظ ابن عبداَلادی رمحه

زمان سلف چننی تأویلی نبوده است و سلف صالح چننی تأویلی را از آیه یا حدیث نبوی 

در واقع بیانگر این مطلب است ُه سلف  ،را برای امت بیان نكردندشناختند و آننمی

صالح در این مورد نسبت به حق جاهل و گمراه بودند اما این تأویل ُننده معرتض به آن 

 2.«استو حق و حقیقت را در این مورد یافته هدایت شده 

                                                           

را ؛ و آلبانی آن95ی: م؛ دار2676: ترمذی: 460ابوداود،  ؛127-4/126مسند امحد:  - 1

 صحیح دانسته است. 2546در صحیح اجلامع: 

 اهللابة؛ شیخ حای بن سامل احلای حفظهنگا: االصابة فی االحتجاج بفهم الصح - 2
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بنابراین اگر تفسري را در آیات قرآن و سنت »گوید: اهلل میو شیخ االسالم ابن تیمیه رمحه

ُنیم چرا ُه آهنا داناترند به آنچه شاهدش بودند. به اقوال صحابه رجوع می ،نیابیمنبوی 

ایشان شاهد قرآن و احوال خمتص به آن بودند و عالوه بر این از فهم ُامل و علم صحیح 

برخوردار بودند به ویژه علام و بزرگان آهنا چون ائمه اربعه، خلفای راشدین و پیشوایان 

 1«.هدایتگر

تر تر و ساملتر، حكیامنهُه راه و روش سلف عاملانه گرددیقنی حاصل میاساس  بر این

 باشد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1/96فی التفسري:  ةمقدم - 1
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 سواالت فصل هشتم:

ْنیا َو فر ُیَثبُِّت اهللَُّ الَّذیَن آَمنُوا »فرماید: خداوند متعال می -1 یاةر الدُّ براْلَقْولر الثَّابرتر فر احْلَ

لُّ اهللَُّ الظَّاملرنَی َو َیْفَعُل اهللَُّ ما َیشاءُ  َرةر َو ُیضر ( در مورد این ثبات و پایداری 27)ابراهیم: « اآْلخر

 را بیان ُنید؟توضیح دهید و مقصود از آن

 ر آهنا را بیان ُنید.شود، به اختصاسلفیت به یكی از دو سبب اطالق می -2

 عنوانی مناسب با عبارات زیر بنویسید. -3

 اصالح این رشیعت جایز نیست.و الف( تصحیح 

شود مگر با آنچه اول این آخر این امت اصالح نمی»گوید: اهلل میب( امام مالک رمحه

 .«امت اصالح شد. پس آنچه در آن روز دین نبوده است، امروز دین نیست

 وف مسلامنان شود؟فتواند باعث وحدت صسلف می چگونه منهج -4

 منظور از تعظیم نصوص ُتاب و سنت چیست؟ -5

-تر است و این از چند جهت میتر و ساملتر حكیامنهراه و روش سلف صالح عاملانه -6

 باشد، پنج مورد از آهنا را به اختصار بنویسید.

 

 

 

 

 

 

 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=14&AID=27
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=14&AID=27
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 پایان     

به من ارزانی داشته و پایان یافتن  هبه خاطر نعمتی ُ در پایان این بحث خداوند متعال را

 گویم چنانكه شایسته و الیق آن است. این بحث و مجع مسائل پراُنده آن سپاس می

 ُنم:اُنون به اختصار مهمرتین نتایج حاصل از این بحث را ذُر می

-میاین امت صالح مصدر دریافت اعتقاد تنها ُتاب و سنت صحیح به فهم سلف  -1

 باشد.

اگر عزت در دنیا و نجات از آتش آخرت  خمتار نیستانسان در پريوی از این منهج  -2

 خواهد.را می

امل و عهای این امت در انظر دارد ُه هبرتین قرناهل سنت و مجاعت متاما اتفاق -3

هنا ی دوم ُسانی ُه پس از آاقوال و اعتقاد، قرن اول و اولنی نسل مسلامنان بودند و در وهله

 آمدند و در مرحله بعد ُسانی ُه پس از آهنا آمدند. 

اصل و عقل پريو آن است. منهج سلف در برابر نصوص وحی تسلیم است  ،نص -4

دهد. و در امور غیبی حقیقی عقل را به آن میو در خور  شهرچند از عقل غافل نشده و نق

 یدر منهج سلف تعارض ُند، اموری ُه در آهنا جمالی برای عقل نیست. وُندوُاو نمی

میان دالیل رشعی نیست چرا ُه نصوص رشعی نازل شده تا اختالف را از میان مردم 

وجود داشته باشد، نزول آهنا  -با تعارض دالیل آن -اختالف عواملبرچیند حال اگر در آن 

جز فتنه چیزی را به مهراه نخواهد داشت و این امری است ُه هیچ عاقلی ُه حكمت 

 آورد.رمحت او نسبت به بندگانش را بداند، بر زبان نمیخداوند و 

مهراه با پريوی نیكو و اخالص در عمل برای خداوند  -دعوت به توحید ،اولنی امور -5

و رها ُردن رشک و بدعت و وسعت نظر در آهنا به مهراه عدم غفلت از مقتضیات  -متعال
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تی ُه جوامع اسالمی با آهنا روبرو ها در پرتو مشكالو لوازم آهنا و در نظر گرفتن اولویت

 باشد.هستند، می

منهج سلف آسان و واضح است. و بلكه ضامن ثبات و پایداری بر راه راست بعد  -6

باشد. و از شک و تردید و انحرافی ُه مسبب آن منهج اهل ُالم از تثبیت خداوند متعال می

 دارد.است، باز می

را از انحراف در باب  اوبخشد و می انسان به روی و اعتدال رامنهج سلف، میانه -7

 دارد.اعتقاد و قول و عمل مصون و معصوم می

از اموری ُه هم اُنون امت به آن نیازمند است: رعایت انصاف در برابر خود و  -8

باشد. انصاف در برابر دوست و دشمن به دور از هرگونه تعصب و حتزب با متام دیگران می

 ؛انواع و اشكال آن

باشد. منهج سلفی اسالم ها میمنهج سلفی فراتر از اشخاص و مجاعات و گروه -9

 صحیحی است ُه با واقعیت تطبیق دارد و سلف این امت بر آن اتفاق نظر دارند.

منهج سلف دیدگاه روشن و واضح و واقعیتی است ُه ُلمه اسالم و مسلامنان را  -10

اش از علامی ارتباط مسلامن با سلف صالحاز طریق طلب علم رشعی و تصفیه و تربیت و 

 ُند.می متحدربانی 

-آوری آهنا در این بحث میرس گردید. از خداوند متعال میاین مطالبی بود ُه مجع و گرد

 را خالص برای وجه بزرگوار خویش قرار دهد. واحلمد هلل رب العاملنی.خواهم ُه آن

 و ما انت اعلم به منی امری فیاللهم اغفرلی خطیئتی و جهلی و ارسافی 

 اللهم اغفر لی جدی و هزلی و خطئی و عمدی و ُل ذلک عندی

اللهم اغفرلی ما قدمت و ما اخرت و ما ارسرت و ما اعلنت و ما انت اعلم به منی، انت 
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 املقدم و انت املوخر و انت علی ُل شیء قدیر.

 پایان ترمجه

 47/9ساعت:   3/12/1394
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 67 ترین صفات طائفه منصوره    از شاخص

 67 صفت اول: استمرار      

 69 دو    بر مبنای آنصفت دوم: مجع شدن پريامون توحید و منهج و جدا شدن 

 70 صفت سوم: شمولیت دعوت     

 71 مبحث ششم: غرباء    

 73 سواالت فصل سوم     

 74 فصل چهام: ثبات و پایداری بر منهج     

 75 امهیت ثبات و پایداری بر منهج    

 77 اسباب ثبات و پایداری بر منهج     

 92 سواالت فصل چهارم    

 93 فصل پنجم: مهمترین اصول منهج سلف در عقیده    

 94 مبحث اول: حصر مصدر دریافت اعتقاد در کتاب و سنت و اجماع سلف    
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 95 اولنی مصدر دریافت اعتقاد: قرآن     

 97 دومنی مصدر دریافت اعتقاد: سنت    

 99 مصدر سوم دریافت اعتقاد: امجاع     

 104 مبحث دوم: استناد مطلق سلف صالح به سنت صحیح    

 109 حجیت حدیث آحاد در عقاید و احكام    

 111 دالیل وجوب دریافت عقیده از حدیث آحاد     

 115 نتیجه و پیامد رد احادیث احاد چیست     

 116 اند      برخی از مسائل اعتقادی ُه با احادیث آحاد ثابت شده

 121 آیا خرب واحد مفید علم است یا ظن وگامن      

 126 مبحث سوم: فهم نصوص در پرتو اقوال سلف    

 128 فضیلت مهراهی با رسول خدا     

 129 فهم نصوص بر مبنای فهم صحابه      

 135 صحابه داناترین مردم به زبان قرآن ُریم    

 135 صحابه داناترین مردم به تفسري قرآن        

 139 از اسباب انحراف از فهم سلف    

 144 هشدار سلف در مورد زبان غري عربی   

 146 فواید پایندی به فهم سلف      
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مبحث چهارم: تسلیم شدن در برابر وحی به همراه اعطای نقش حقیقی 

 عقل به آن

150 

 154 جایگاه عقل      

 155 منزلت عقل در اسالم   

 159 موضع سلف در برابر عقل    

 168 مبحث پنجم: جمع بین نصوص در یک مساله     

 168 تعارض حقیقی بنی دالیل رشعی وجود ندارد    

 176 اسباب وقوع تعارض ظاهری بنی نصوص     

 179 های ترجیح    روش

 179 الف( مجع بنی امور شبیه به هم و تفاوت گذاشتن بنی امور خمتلف واجب است   

 184 ب( عدم برش دالیل و استدالل به بخشی از آهنا    

 185 های رفع تعارض ظاهری    روش

 188 هایی از دالیل به ظاهر در تعارض هستند و چگونگی مجع بنی آهنا    مثال

 201 مبحث ششم: ایمان به متشابه و عمل به محکم     

حكام و تشابه در اصطالح        202 االر

 205 دالیل حمكم و متشابه    

 205 الف( قرآن ُریم     

 216 ب( دالیل سنت نبوی در مورد حمكم و متشابه     
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 217 پ( اقوال سلف و دیدگاه آنان در باب حمكم و متشابه     

 220 دیدگاه اهل بدعت در مورد حمكم و متشابه     

 243 مبحث هفتم: عدم کندوکاو در علم کالم و تاویل کالمی    

 243 تعالی     گردانی از ُالم اهللمطلب اول: اعراض و روی

 244 اعراض در قرآن    

 247 مطلب دوم: تاویل    

 248 تاویل نزد سلف    

 249 تاویل از دیدگاه خلف )اهل ُالم(     

 251 اهل ُالم چه ُسانی هستند   

 252 ترین اصول اهل ُالم در دریافت دین    مهم

 253 موضع اهل ُالم در برابر نصوص ُتاب و سنت، چون با اصول آنان خمالف باشد   

 254 بطالن مذهب پريوان تأویل ُالمی  

 261 دیدگاه سلف در مسأله تأویل ُالمی      

 267 دیدگاه سلف در مورد اهل ُالم     

مبحث هشتم: عدم استعمال الفاظ مجمل که احتمال بیش از یک معنا را 

 دارند.     

274 

 285  سواالت فصل پنجم
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 287 های منهج سلفی     فصل ششم: ویژگی

 288 های منهج سلفی    ویژگی

 288 مبحث اول: سهولت و وضوح     

 301 مبحث دوم: اتفاق نظر در مورد منهج      

 301 دالیلی از اقوال سلف      

 303 مبحث سوم: جمع شدن بر مبنای حق و عدم اختالف و پراکندگی     

 308 اختالف و دیدگاه اهل سنت و مجاعت در مورد آن    

 308 نوع اول: اختالف تنوع     

 309 نوع دوم: اختالف تضاد     

 314 مبحث چهارم: عدل و انصاف     

 316 ُند     ها را فاسد میدوری از انصاف قلب

 320 از مظاهر انصاف      

 328 هایی از عدم رعایت انصاف میان مهنوعان     نمونه

 330 نوعان     قواعدی در رعایت انصاف بنی هم

 333 روی و عدم غلو      مبحث پنجم: میانه

 334 تعریف غلو     

 337 مطلب اول: غلو در عقیده    
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 338 روی اهل سنت و مجاعت در آن     انواع غلو در عقیده و میانه

 338 روی اهل سنت و مجاعت در اسامء و صفات اَلی    میانه

 339 روی و وسطیت اهل سنت و مجاعت در افعال خداوند     میانه

 346 روی اهل سنت در وعده و وعید     میانه

 348 روی و وسطیت اهل سنت در حقیقت اسامی اسالم و ایامن و دین   میانه

 348 اهل وعید )خوارج و معتزله(      

 351      ح دیدگاه اهل سنت در مورد اصحاب رسول اهلل

 356 روی و وسطیت اهل سنت در باب منقول و معقول     میانه

 358 مطلب دوم: غلو در عبادات     

 359 هایی از غلو در عبادات     نمونه

 362 مطلب سوم: غلو در معامالت      

 370 مطلب چهارم: غلو در عادات     

 374 سواالت فصل ششم      

 376 فصل هفتم: اصول دعوت سلفی      

مبحث اول: بازگشت به کتاب و سنت صحیح نبوی و فهمیدن آنها به 

 روش سلف صالح    

377 

 384 مبحث دوم: دعوت به توحید و اخالص در عمل تنها برای خداوند یکتا     
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 386 الف( تعریف توحید     

 386 ب( امهیت توحید       

 393 ج( اقسام توحید          

 394 توحید اسام و صفات       

 394 قواعدی در اسامء و صفات     

 395 قواعدی در اسامء خداوند متعال     

 395 قواعدی در صفات اهلل متعال

 398 از لوازم دعوت توحید      

 400 مبحث سوم: برحذر داشتن مردم از شرک با اختالف انواع آن    

 400 الف( تعریف رشک     

 400 ب( اقسام رشک      

 403 رشک اصغر     

 405 ج( اسباب رشک    

 408 د( از اسباب استمرار رشک و افزایش انتشار آن:     

 410 و( خطر رشک:    

 414 هـ( هشدار دادن در مورد رشک    

 416 مبحث چهارم: دعوت به اتباع و پیروی و رها کردن تقلید
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 416 مطلب اول: اتباع     

 418 و پريوی از سنتش     حوجوب اطاعت از رسول اهلل 

 420 هشدار در مورد خمالفت با رهنمود نبوی     

 420 مظاهر اتباع و پريوی    

 420 در اعتقادات و اعامل ظاهری و باطنی      حالف( اقتدا به رسول اهلل 

 423 ب( سپردن قضاوت و داوری به سنت 

 424 و رشیعت وی     حج( رضایت به حكم رسول اهلل 

 424 د( توقف در حدود رشیعت    

 425 مطلب دوم: تقلید       

 425 مذموم بودن تقلید     

 425 دالیل قرآنی      

 426 دالیلی از اقوال صحابه    

 428 اقوال ائمه اربعه      

 429 های تقلید       رضر

 430 تقلید دو نوع است: عام و خاص     

 430 حكم تقلید     

 431 های تقلید جایز     رشط
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 432 آیا برای عوام الناس در آمدن به مذهبی از مذاهب الزم است     

 432 تفاوت میان اتباع و تقلید      

 432 گویند: در مسائل اختالفی جای انكار نیست.    بررسی صحت این قول ُه می

 436 دانند       پاسخ ُسانی ُه با دالیل عقلی، تقلید ُردن را جایز می

 438 رسانجام تعصب مذهبی     

 445 مقدم نمودن رای بر نصوص     

 446 انواع رای باطل       

 457 دیدگاه علامی حمقق در مورد تقلید        

 462 احلیل، اشتقاق و معنای آن     

 463 ای حرام نیست      هر حیله

 464 های حرام      اقسام حیله

 468 شوند     هایی ُه برای حالل نمودن امور حرام استفاده میحیله

 472 شبهه و پاسخ آن     

 477 مبحث پنجم: رها کردن بدعت و افکار نوپیدا و وارداتی     

 477 بدعت حقیقی و بدعت اضافی       

 478 پرهیز از بدعت      

 478 الف( قرآن ُریم      
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 479 ب( سنت نبوی     

 480 ج( اقوال صحابه      

 487 معرفی اهل بدعت      

 490 های اهل بدعت و صفات آهنا      ها و نشانهبرخی از ویژگی

 498 گريی مناسب در برابر اهل بدعت     موضع

 501 سالم نكردن به اهل بدعت       

ُنند و به بدعت عدم تعظیم اهل بدعت به ویژه ُسانی ُه با سنت خمالفت می

 خوانند     خود فرا می

503 

 

 506 حكم نامز پشت رس اهل بدعت     

 507 حكم دوری از اهل بدعت و ترک آهنا    

 510 فصل: غلو در ترک و دوری از اهل بدعت و مبتدع خواندن دیگران    

 510 اقوال پیشوایان سلف در گذشته      

 512 اقوال برخی از علامی سلف معاِص      

 525 مبحث ششم: کسب و فراگیری علم سودمند      

 528 مراتب علم      

 530 تقسیم علم به مفید و غري مفید     

 531 از ثمرات علم       
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 533 باشد    ُسب و فراگريی علم برتر از نوافل می

 534 تقسیم فراگريی علم به فرض عنی و فرض ُفایه       

 535 جویان و دعوتگران       هایی برای دانشنكته

 541 مبحث هفتم: تصفیه و تربیت     

 542 دشواری و پیچیدگی تربیت      

 543 امهیت دعوت به تربیت پیش از علم       

 544 شمولیت و وسعت مساله تربیت    

 545 ای در مسري دعوت     شبهه

 549 جوالنگاه تصفیه      

 550 تصفیه عقیده    

 553 تصیفه سنت نبوی     

 553 تصفیه تفسري     

 557 تصفیه فقه     

 559 تصفیه سريت و تاریخ     

 563 تصفیه اخالق و رفتار و تزُیه    

 568 مبحث هشتم: اخالق و تزکیه     

 571 ارُان اخالق نیک      



 782  اصول منهج سلف، اهل حدیث  

 573 جوانب خمتلف اخالق نیک    

 573 الف( اخالق با خداوند متعال      

 575 ب( اخالق با پیامرب     

 578 ج( اخالق با مردم        

 579 تشویق به آداب و اخالق نیک      

 581 د( اخالق با بردگان و ُنیزان      

 582 هنی از اخالق زشت و ناپسند     

 584 هشدار در مورد اخالق زشت و ناپسند     

 586 و( اخالق با دشمن       

 587 ی( اخالق با حیوانات       

 588 هـ( اخالق با مجادات      

 589 مبحث نهم: برحذر داشتن مسلمانان از احادیث ضعیف و موضوع و منکر     

 590 عواقب و پیامدهای خطرناُی روایت احادیث ضعیف و عمل به آهنا      

 591 تفاوت میان استدالل به حدیث ضعیف و روایت آن    

 594 حكم پذیرفتن حدیث ضعیف و استدالل به آن در بخش احكام و فضایل اعامل    

 594 شود.     دیدگاه اول: مطلقا به حدیث ضعیف استدالل نشده و عمل نمی

 598 شود.     به طور مطلق به حدیث ضعیف استدالل شده و عمل می دیدگاه دوم:
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د و احكام به حدیث ضعیف در فضایل و مستحبات و نه عقای دیدگاه سوم:

 شود.    استدالل شده و عمل می
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 614 خالصه مطلب     

 617 احادیث ضعیف و موضوع و اثر آهنا بر عقیده مسلامنان     

 617 تعریف حدیث موضوع    

 617       ح هشدار در مورد دروغ بستن به رسول خدا

 619 از اسباب وضع و جعل احادیث    

 631       احادیث موضوعتالش صحابه و سلف در برابر 

 635 شود      چگونه حدیث موضوع شناخته می

 648 هایی از احادیث موضوع و جعلی      نمونه

 651 مبحث دهم: رها کردن تحزب و تعصب     

 651 مدح حزب منسوب به خداوند متعال      

 653 نكوهش حزبی ُه منسوب به غري اهلل باشد     

 657 انواع تعصب     

 657 الف( تعصب مذهبی     

 662 ب( تعصب قومی     

 662 ناسیونالیسم عربی     
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 668 پ( تعصب قبلی    

 678 از بارزترین مصادیق تعصب      

 681 عوامل تعصب     

 682 عوامل ترک تعصب        

 686 غلو و تعصب نسبت به حزب و مجاعت و مصدر حق تلقی ُردن آن       

 689 غلو و افراط در رهربی مجاعت و رهربان آن      

 691 رهرب مصدر دریافت    

 694 مطلب: منهج سلف، اهل حدیث در دعوت به سوی اهلل متعال    

 694 حكم عمل مجعی      

 695 اهلل    شیخ حممد ناِصالدین آلبانی رمحه

 696 ضوابط عملی مجعی یا جتمع رشعی    

 697 امهیت نظام     

 697 تنظیم در عمل مجعی     

 699 اهلل    دیدگاه شیخ عبدالعزیز بن باز رمحه

 701 امارت در دعوت     

 705 مبحث یازدهم       

 709 قواعد تطبیق رشیعت اسالمی و مبادی آن    
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 714 انعطاف پذیری رشیعت اسالمی     

 722 اهداف آسان گريی )الیرس( در اسالم      

 726 گريی در اسالم    ضوابط آسان

 734 ُیفیت و چگونگی تطبیق احكام رشیعت و تنفیذ آن      

 735 سواالت فصل هفتم    

 738 فصل هشتم: نتایج التزام و پایبندی به منهج سلف و ثمرات آن    

 739 ی حجت    مبحث اول: تحقیق کامل شدن دین و تمام شدن نعمت و اقامه

 740 مبحث دوم: ثبوت عصمت برای شریعت   

 740 مبحث سوم: تصدیق تمام نصوص کتاب و سنت

 740 مبحث چهارم: تغطیم نصوص کتاب و سنت     

 742 مبحث پنجم: ارتباط مسلمان با سلف صالح وی و علمای ربانی    

 744 مبحث ششم: سکوت در آنچه سلف سکوت کردند.     

 745 مبحث هفتم: پایداری بر حق و اطمینان به آن و عدم تغییر     

 753 مبحث هشتم: وحدت و یکپارچگی صفوف مسلمانان    

مبحث نهم: هدایت و نصرت و تمکین در دنیا و نجات و رستگاری در 

 آخرت    

755 

 755 باشد.    تر میتر و حکیمانهتر، عالمانهروش سلف، سالممبحث دهم: راه و 

 760 فضل علم سلف بر علم خلف     
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 762 ترین مردم بودند     سلف صالح با حكمت

 765 سواالت فصل هشتم    

 766 پایان        

 

 

 

                                 

 


