باب سوم.
موضع اهل سنت در مورد كينه با اهل بدعت و غيبت كردن آنها و بعضي مساالل دگرار كاه
مربوط به دگدار و گفترو با اهل بدعت است و روش اهل سنت اهال سانت در مزاا اه اهال
بدعت.
اگن باب شامل هفت فصل است:
فصل اول :موضع اهل سنت در مورد كينه با اهل بدعت و اظهار دشمني با آنها.
فصل دوم :موضع اهل سنت در مورد غيبت كردن اهل بدعت به خاطر برحذر داشتن امت ا
آنها.
فصل سوم :موضع اهل سنت در مورد سلام كردن براهل بدعت.
فصل چهارم :موضع اهل سنت در مورد همنشيني با اهل بدعت.
فصل پنزم :موضع اهل سنت در مورد توهين به اهل بدعت وتحقير و تعظيم نكردن و اكرام
نكردن آنها.
فصل ششم :موضع اهل سنت در مورد مزادله و مناظره با اهل بدعت.
فصل هفتم :موضع اهل سنت در مورد مزا اه اهل بدعت با كشتن و دگرر انواع تعزگر.
فصل اول
موضع اهل سنت در مورد كينه ور گدن و اظهار دشمني با اهل بدعت.
دوستي براي خدا و دشمني كر دن براي خدا ا اصول بزرگ دگن است ،كه اگمان فارد كامال

نميشود مرر به وسيله آن ،ا معاذ بن أنس  1رواگت است كه پيامبر  فرمود( :من أعطاي للاه
ومنع لله وأحب لله ،وأبغض لله ،وأنكح لله فقد اساتكمل اليگماان) 2گعناي :هركساي چيازي را



بخشيد و داد فقط براي خدا ،و نيز فقط به خاطر خدا ا دادن چيزي امتناع ور گد ،و فقط باراي
رضاي خدا دوستي كرد و براي خدا دشمني كرد و ( ني كه تحات سرپرساتي او اارار دارد) را
براي خدا به ا دواج كسي در آورد همانا اگمان را كامل كرده است.
و دلاگل ا كتاب و سنت و گفتههاي المه برارار دادن اگن اصل بزرگ ،ا اصول دگان دلالات
مي نماگند و اگر من همه دلاگل و سخنان مشروح اهل علم را در مورد احكام اگن بيان كنم بحث
طولاني خواهد شد 1و ممكن است ا داگره هدفي كه اگن فصل به خاطر آن آورده شده است
و آن موضع اهل سنت در مورد دشمني و بغض اهل بدعت است -بيرون بروم.
و من فقط به آنچه مسئله در مورد بحث ما را كه فرعي ا آن اهل است بنا برآنچه دلاگال آن
را ثابت مينماگد و اهل علم در مورد اصل بودن آن سخن گفتهاند تاكيد مينماگد پسنده ميكنم.
اما ابل ا اگنكه وارد تفصيلاه در اگن مسائله شاوگم لاا م ماي بيانم خوانناده را برحقيقات
(دوستي براي خدا و دشمني براي خدا) به صورتي عام و فراگيار باا تو اه باه اهميات آن در
تحقيق اگن مسئله آگاه سا م و اگنك آنچه ا اهل علم در اگن مورد آمده اسات باه شامارا ارالاه
ميگردد.
گحيي بن معاذ 2ميگوگد« :حقيقت دوستي براي خدا اگن است كه با نيكي كردن اضاافه نماي
شود و با فا وستم كم نميشود»
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و منظورش اگن است كه :دوستي خالص براي خدا باشد پس واتي كه دوستي تو فقط باراي
رضاي خدا باشد اگر شخص با تو نيكي كند محبت تو نسبت به او بيشتر نمي شاود و دوساتي
تو با ستم او برتو كم نخواهد شد و اگر دوستي اگن گونه نباشد دوستي براي خدا نخواهاد باود
بلكه به خاطر خواهش نفس خواهد بود گرچه او ادعا كند كه دوساتي او باراي خداسات ،كام
و گاد شدن محبت به سبب نيكي كردن محبوب و گا فا كاردنش دلالات باراگن ماي كناد كاه
دوستي براي خدا نيست.

و اگن مفهومي كه گحيي بن معاذ رحمه الله ذكر كرده است حدگث پيامبر  كه در صاحيحين

به رواگت انس بن مالك  آمده بر آن دلالت مي نماگد او ميگوگد پيامبر  فرماود( :ثلاا

مان

كنَّ فيه و د حلاوة اليگمان :أن گكون الله ورسوله أحب إليه مما ساواهما ،وأن گحاب المارا لاا
گحبه الا لله ،وأن گكره أن گعود في الكفر كما گكره أن گقذف في النار) 2گعني :سه چيز هستند در
هركسي و ود داشته باشند او ليژگرگني اگماان را خواهاد گافات :اگنكاه خادا و پياامبرش را ا
هرچيز دگرر بيشتر دوست داشته باشد و اگنكه فردي را كه دوسات دارد ،آنرا فقاط باه خااطر
خدا دوست داشته باشد ،واگنكه با گشتن به كفر را ناپسند بداند همان گونه كه افتادن در آتاش
را ناگوار وناپسند ميداند.

سپس در گفته پيامبر  كه (اورا دوست نمي دارد مرر به خاطر خدا) هر سببي براي محبات

نفي شده به ز اگنكه محبت براي خدا انزام گيرد.
واتي كه اگنزا ثابت شد كه محبت براي خدا باگد خالص وفقط باراي رضااي او باشاد و ا
دگرر اسباب غير شرعي براي محبت متاثر نشود ،نيز لا م است كاه محبات مطاابق باا شارگعت
انزام گيرد تا صحيح و نز خدا مقبول باشد ،و آن با دوست داشتن فرد بنا برآنچه او در حقيقت
برآن ارار دارد بدون افراط وتفرگط ،انزام مي شود.

شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله در طي رد خود برشيعه كه ادعااي محبات علاي  را ماي
نماگند اگن مطلب را توضيح داده مي گوگد« :محبت صحيح اگن است كه بنده آن محبوب را بناا
برآنچه او در حقيقت برآن ارار دارد دوست بدارد ،پس اگر ماردي در ماورد گكاي ا صاالحان
معتقد باشد كه او پيامبري ا پيامبران است گا معتقد باشد كه او ا پيش كوتان نخستين است بناا
براگن او را دوست دارد ،همانا او چيزي را دوست داشته كه حقيقتي ندارد ،چون او آن شاخص
را بنا براگن دوست داشته كه با آن صفت متصف است ،و اگن باطل است همانا او چيزي را كاه
و ود ندارد دوست داشته نه چيزي را كه كه مو ود است ،مانند كسي كه با ناي ا دواج كارد
كه او گمان برده بود كه آن ن داراي ثروه بزرگ و گباگي گاد و تدگن و داراي نسب و ناژاد
خوب است بنا براگن او آن ن را دوست داشت سپس روشن شد كه خيلي باا آنچاه او گماان
ميبرده فرق مي نماگد،
پس شكي نيست كه با كم شدن عقياده او محبات او نسابت باه آن ن كام ميگاردد گارا
هروات حكم به سبب علتي ثابت شود با ا بين رفتن آن علت ا بين ميرود.
و همچنين هركسي اصحاب و تابعين و صالحان را بنا برعقيدة باطلي كه در ماورد آنهاا دارد

دوست داشته باشد محبت او به آن عقيده و باور باطل ،باطل است ،و محبت شيعهها با علاي 
ا اگن مورد است ،آنها چيزي رادوست دارند كه و ود ندارد ،و آنچه آنها دوسات دارناد اماام
معصومي است كه برامامت او ا

انب خادا تصارگح شاده اسات كساي كاه بعاد ا پياامبر 

پيشواگي ز او و ود ندارد ،و او معتقد بوده است كه ابو بكر و عمر رضي الله عنهماا ظاالم و
متزاو اند گا كافرند ،پس واتي در رو ايامت براي آنها روشن گردد كه علاي ا هايي گاك ا
اگنها بهتر نبوده است و نه او و نه آنها معصوم بودهاند و نه برامامت او تصرگح شده است ،باراي
آنها روشن خواهد شد كه آنها علي را دوست نداشتهاند بلكاه در حقيقات آنهاا ا هماه ماردم

بيشتر دشمن و مخالف علي  بودهاند ،آنها كساني را كه صافاتي كاه در علاي هسات افارادي
دگرر غير ا او را به صوره كاملتري به آن صفاه متصف مينماگند منفاور و ماورد خشام و
نفره خود ارار ميدهند صفتهاگي ا ابيل امامت خلفاي سهگانه و برتر ارارداد آنهاا ا علاي،

علي  آنها را برتر ارار ميداد و به امامت آنها اعتراف ميكرد ،پس روشن شد كه آنها باه طاور
اطع با علي بغض و دشمني ميور ند»

1

و آنچه شيخ الاسلام رحمه الله ذكرده است كه محبت براي خدا باگاد بناا برآنچاه باشاد كاه
شخص در حقيقت برآن ارار دارد ا صفتهاي شاگساتهأي كاه مو اب محبات اسات ،شارط
پيروي ا شرگعت در محبت براي خدا در اگن شخص شيخ الاسلام نماد پيدا ميكند.
همان طور كه سخن گذشتة گحيي بن معاذ شرط اخلاص در محبت در اگن سخن نمااد پيادا
مي كند.
و هرواتي كه اخلاص و پيروي دو شرط براي پذگرفته شدن هر عمل صاالحي هساتند بناا
برآنچه كه در طي اگن بحث در بعضي اهاا بياان شاد -محبات صاحيح نخواهاد باود و نازد
خداوند پذگرفته نخواهد شد مرر با اگن دو شرط كاه در ساخن اماام گحياي بان معااذ و شايخ
الاسلام ابن تيميه رحمه الله نماد پيدا مينماگند.
و آنچه در مورد محبت براي خدا گفته شاده در ماورد بغاض و دشامني باراي خادا گفتاه
ميشود پس همان گونه كه ما تاكيد كردگم كه محبت براي خدا مناسب است كه هادف ا آنهاا
رضاي خدا باشد پس شخص دوست داشته ميشود مرر به خاطر خدا و اگن محبات باا نيكاي
كردن محبوب به دوستدارنده و با فاي محبوب به دوستدار اضافه و كم نشود،
پس بغض و دشمني مناسب است كه هدف ا آن رضاي خدا باشد و باگاد باه خااطر خادا
باشد نه براثر سببي دگرر مانند دشمني شخصي و گا دگرر اسباب غير دگني بلكه شاخص گاا باه
خاطر كافر بودنش گا به خاطر بدعتگذارياش در دگن گا به خااطر ارتكااب معصايت و گنااه
مورد بغض و نفره ارار ميگيرد ،پس اگنها هساتند اساباب بغاض و دشامني باراي خادا ،اماا
هرگك به اندا ه رم خود مورد دشمني ارار ميگيرد.
و بغض و دشمني براي خدا اگر خالص باشد گا خالص نباشد باا و ن شادن آن در تارا وي
گذشته در مورد محبت شناخته ميشود .و آن اگنرونه است كه بغض و دشامني باراي خادا باا
بدگهاي شخصي ا

انب فردي كه مورد بغض و دشمني ارار گرفته با فردي كه باا او دشامني

مي نماگد اضافه نمي شود و با نيكي كردن فردي كه مورد خشم و دشمني ارار گرفته به فاردي
كه با او دشمني مينماگد كم نميگردد پس اگر چنين باشد پس آن دشمني باراي خادا و در راه
خداست و اگر نه براي راضي كردن نفس است.
پس بغض و دشمني براي خدا انريزه آن انحراف ا دگن خدا به سبب گكي ا آن اسباب سه
گانه است ،و چيزي دگرر در اضافه كردن گا كم كردن دشمني ا ابيل بدكردن گاا نيكاي كاردن
فردي كه مورد بغض و دشمني ارار گرفته تاثيري نادارد بلكاه دشامني برحساب و طباق اگان
اسباب انزام ميشود.
شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ميگوگد« :باگد دانست كه دوستي كاردن باا ما من وا اب
است گرچه او برتو ستم كند و تزاو نماگد و دشمني كردن با كافر وا ب اسات گرچاه او باه
تو چيزي ببخشد و با تو نيكي كند خداوند سبحان پيامبران را مبعاو

نماوده و كتابهاا را فارو

فرستاده تا همة دگن براي خدا باشد پس باگد دوستان خدا را دوست داشت و با دشامنان خادا
دشم ني ور گد و اولياي او اكرام شوند و دشمنان او توهين كرده شوند و پااداش باراي اوليااي
الهي است و عقاب و عذاب براي دشمنان او خواهد بود»

1

و نيز مناسب است كه در بغض و دشمني كردن باراي خادا ااعاده دگراري كاه پيشتار در
محبت بيان شد رعاگت كرده شود و آن اگن است -كه محبت برطبق آنچه ا صفتهاي خاوب
كه فرد برآن ارار دارد انزام شود -پس همچنين در اگنزا مناسب است كه دشامني در راه خادا
برطبق آنچه شخص ا صفاه بد برآن ارار دارد و انزام گيرد و با اضافه شدن وگژگيهاي شت
دشمني اضافه مي شود و با كم شدن آن دشمني كردن كم كرده شود بدون ا هيي گونه افراط و
تفرگطي .و خداوند تبارك و تعالي در كتابش م مناان را باه اگان امار هاداگت كارده اسات كاه
ميفرماگد{ :گَّاأَّگُّهَّا الَّذِگنَّ آمَّنُّوا كُّونُّوا اَّوَّامِينَّ لِلَّهِ شُّهَّدَّااَّ بِالْقِسْطِ وَّلاَّ گَّزْرِمَّنَّكُّمْ شَّنَّآنُّ اَّاوْمٍ عَّلَّا أَّلااَّ
تَّعْدِلُّوا اعْدِلُّوا هُّوَّ أَّاْرَّبُّ لِلتَّقْوَّى} 2تر مه :أي مومنان براي اداي وا بااه خادا مواظبات داشاته

باشيد و ا روي دادگري گواهي دهيد و دشمنانري اومي شما را برآن ندارد كه دادگري نكنياد،
دادگري كنيد كه دادگري به پرهيزگاري نزدگكتر است.
و عدل در اگنزا در هرچيزي عام است و ا آن مله عادل و انصااف در بغاض و دشامني
ور گدن است پس مناسب نيست كه بغض و عداوه ما براي بعضي افاراد كاه باه بادعتهاي
صغيره گا گناهان آلوده هستند مانند بغض و عداوه ماا باراي مارتكبين گناهاان و بادعتهاي
كبيره باشد و نباگد بغض و عداوه ما با اگنها به اندا ه دشمني و بغض ما با كافران باشاد ،پاس
اگن انصافي است كه در دگن به آن امر شده است.
و خداوند در كتابش ا تفاوه دشمني ملتهاي كافر با م منين خبر داده است و مي فرماگد:
{لَّتَّزِدَّنَّ أَّشَّدَّ النَّاسِ عَّدَّاوَّةً لِلَّذِگنَّ آمَّنُّوا الْيَّهُّودَّ وَّالَّذِگنَّ أَّشْرَّكُّوا وَّلَّتَّزِدَّنَّ أَّاْرَّبَّهُّمْ مَّوَّدَّةً لِلَّاذِگنَّ آمَّنُّاوا
َّساتَّكْبِرُّونَّ} 1تر ماه( :أي
ِيساينَّ وَّرُّهْبَّانًاا وَّأَّنَّهُّامْ لااَّ گ ْ
الَّذِگنَّ اَّالُّوا إِنَّا نَّصَّارَّى ذَّلِكَّ بِأَّنَّ مِانْهُّمْ اِس ِ
پيغمبر) خواهي دگد كه دشمنترگن مردم براي م منان گهودگان و مشركانند و خاواهي دگاد كاه
مهربانترگن مر دم براي م منان كسانيند كه خود را مسيحي مي نامند اگن بدان خاطر است كه در
ميان مسيحيان كشيشان و راهباني هستند كه تكبر نميور ند.
پس واتي آنها چنيناند انصاف اگن است كه دشمني و بغاض ماا باراي افارادي ا آنهاا كاه
دشمنياشان با م منين بيشتر و سختتر است با دشمني و بغض ما با آنهاگي كه با م منين كمتار
دشمني مي ور ند برابر و به گك اندا ه نباشد گذشته ا اگن كه دشمني ما با كساني كه خداوناد
آنها را توصيف نموده كه ا نظر دوستي با م منين نزدگكتراند با دشمني ما باا دگرار كاافران باه
گك اندا ه و برابر باشد.
و اگن روش باگد در مورد هرگك ا كساني كه در راه خدا با آنها بغض و ر گاده ميشاود ا
ابيل بدعت گذاران مسلمان و اهل گناهان ا را شود كه با هرگك به انادا ه بادعت گاا گنااهش
بدون ا گادهروي گا كوتاهي و ر گدن دشمني و بغض ور گده شود.
و با اگن اواعد صحيح دوست داشتن براي خدا و دشامني ور گادن باراي خادا و حقيقات
هركدام ا محبت و بغض و ر گدن شرعي روشن ميگردد و نيز واضح ميشود كه باگد محبات

و بغض خالص براي خدا باشند ،پس كسي را نباگد دوست داشات مرار باراي رضااي خادا و
بغض و كينه ور گده نمي شود مرر براي رضاي خدا و باگد دوست داشتن در راه خدا و بغاض
ور گدن در راه خدا بنا برصفتهاي پسندگدهأي كه فرد برآن ارار دارد و مو ب محبت اوسات
گا بنا بر صفتهاي شتي كه مو ب دشمني و ر گدن با اوست انزام گيرند.
و چون اگن مطلب ثابت است ،پس بنا برآنچه كه نصوص شرعي و ااوال المه بار آن دلالات
دارند كه دشمني و ر گدن و بغض اهل بدعت وا ب است و بنا برعملكرد سلف صالح ا ابيل
اظهار برالت و بغض اهل بدعت و اطع كردن اسباب دوستي آنها گرچه ا نزدگكترگن نزدگكاان
باشند باگد اهل بدعت به خاطر بيرون رفتن آنها ا سنت و نوآوري آنها در دگن ماورد بغاض و
دشمني ارار گيرند.
وا

مله نصوصي كه براگن دلالت دارد فرموده الهي است كاه ميفرماگاد{ :لاا تَّزِادُّ اَّومااً

گُّ مِنونَّ بِاللهِ وَّاليَّومِ الآخِرِ گُّوادُّونَّ مَّن حادَّ اللهَّ وَّرَّسولَّهُّ ولَّو كانوا آبااَّهُّم أو أبناااَّهُّم أو إخاوانهُّم
أَّو عَّشيرتَّهُّم} 1تر مه :مردماني را نخواهي گافت كه به خدا و رو ايامت اگماان داشاته باشاند
ولي ك ساني را به دوستي بريرند كه با خدا و پيغمبرش دشمني ور گده باشند هرچناد كاه آناان
پدران گا پسران و گا اوم و ابيلةاشان باشند
پس آگه برحرام بودن دوستي كسي كه با خدا و پيامبرش مخالفت ميور د و مبار ه مينماگد
دلالت ميكند و اهل بدعت به سبب نوآوري اشان در دگن با خدا و پيامبرش مخالفت ور گده و
مبار ه ميكنند چون گكي ا معاني محااده در لغات (مخالفات) 2اسات و بادعت مخالفات باا
شرگعت است و با شرگعت اصطكاك پيدا مينماگد بنا براگن در تعرگف بدعت گفتهاند« :بادعت
عباره ا كاري است كه بوسيله مخالفت با شرگعت اصطكاك پيدا ميكناد و گاا مو اب داد و
ستد در شرگعت با اضافه كردن گا كم كردن ميگردد».3
بنا براگن امام مالك رحمه الله به اگن آگه بردشمني ور گدن با ادرگه استدلال كرده است.

ارطبي رحمه الله در تفسير اگن آگه ميگوگد« :امام مالك ا اگان آگاه بردشامني ور گادن باا
ادرگه و ترك گفتن همنشيني آنها استدلال كرده است ،اشهب 1ا مالك رواگت كرده كاه گفات:
« با ادرگه همنشيني نكن و با آنها براي خدا دشمني بودناد باه دليال گفتاه خداوناد تعاالي كاه
ميفرماگد{ :لا تَّزِدُّ اَّوماً گُّ مِنونَّ بِاللهِ وَّاليَّومِ الآخِرِ گُّوادُّونَّ مَّان حاادَّ اللاهَّ وَّرَّساولَّهُّ} 3 2تر ماه:
مردماني را نخواهي گافت كه به خدا و رو ايامت اگمان داشته باشند ولاي كسااني باه دوساتي
بريرند كه با خدا و پيغمبرش دشمني و ر گده باشند
من مي گوگم آمدن آگه به اگن صيغه و عباره كه خداوند فرموده كه اگمان و دوستي با كساي
كه با خدا به مبار ه برخاسته و مخالفت ميور د مع نميشوند و گك ا گافته نخواهند شد و
در وااعيت ندگي ا تماع اگن دو امر محال است
و اگن را به صوره خبر دادن گفته كه معني نهي كردن ا آن را در بردارد مبالغاه در نهاي و
برحذر داشتن ا دوستي كساني ا اهل بادعت و دگراران كاه باه مخالفات خادا برخاساتهاند
ميباشد و نيز با داشتن ا دوستي كردن با آنها و همراهي با آنهاست.
بنا براگن گكي ا اصول مقرر نزد سلف صالح بغاض و برالات ساتن ا اهال بادعت باود
رواگت هاي پخش شده در كتابهاي حدگث و عقيده كه در برگيرنده نهي كردن سلف ا دوساتي
كردن با اگنهاست براگن دلالت دارد و ا را كردن آنها اگن روش را بركسااني ا اهال انحاراف و
گمراهي كه معاصر با آنها بودند با اظهار دشمني با آنها و ترك همنشيني و همساگري باا آنهاا و
تصرگح به دشمني و ر گدن و برالت ستن ا آنها و ا كارهاگشان بر اگان دلالات ميكناد كاه
دشمني اهل بدعت ا اصول مقرر نزد آنها بوده است.

و ا آن مله رواگتي است كه ا ابن عمر آمده و ا او مشهور شده است كه به كسي كاه ا
او در مورد منكران ادر پرسيد گفت« :هرگاه اگنها را دگدي به آنها خبرده كاه ابان عمار ا آنهاا
بيزار است و آنها ا او بيزارند ،تا سه بار چنين گفت»

1

و ا ابن عباس رضي الله عنهما رواگت است كه او گفت« :روي مين هيي اومي پايش مان
مبغوضتر ا ادرگه نيست كه بياگند و با من در مورد ادر مزادله كنند ،و نيسات اگان مرار باه
خاطر اگنكه آنها ادر خداوند را نميدانند ،و خداوند ا آنچه انزام ميدهد پرسيده نميشاود در
حالي كه آنها پرسيده ميشوند».2
و ا ابن عون 3رواگت است كه او گفت« :هايي ااومي باراي محماد گعناي ابان سايرگن-
منفورتر ا اومي نبود كه در اگن مسئله تقدگر به و ود آوردند آنچه به و ود آوردند»

4

و شعبه 5ميگوگد« :سفيان ثوري با اهل هوا بغض ميور گد و به شده ا هم نشيني باا آنهاا
نهي ميكرد»

6

و ا ابي و اا 7رواگت ميشود كه او ميگفات« :اگار ميمونهاا و خوكهاا در خاناهأي در
كنارم باشند براگم بهتر ا اگن است كه مردي ا هوا پرستان در مزاوره من باشد».1

و ا فضيل بن عياض رواگت است كه او ميگفت« :دوسات دارم باين مان و باين صااحب
بدعت دژي آهينن باشد من نزد گهودي غذا ميخاورم و نصاراني را ا صااحب بادعت بيشاتر
ميپسندم».2
و رواگتها در اگن مورد گاد اند و نزد اهل علم مشهور هستند و مان اسامتي ا آنرا ذكار
نمودم و آن در مزموع بر اتفاق نظر سلف بربرالت ستن ا اهل بدعت و بغاض ور گادن باا
آنها دلالت مينماگد
و امام بغوي ا ماع آنها را براگن نقل كرده است و ميگوگاد« :اصاحاب و تاابعين و تاابعين
تابعين و علماي حدگث بر اگن ا ماع دارند و همه بر دشمني ور گدن باا اهال بادعت و اطاع
رابطه ا آنها متفق هستند».3
همان طور كه اهل علم ا اهل سنت كساني كه بعد ا عصر اصحاب و تابعين و تابعين آنهاا
تا و تا اگن عصر بربيان اگن اصل اتفاق نمودهاند و آن اصل وا ب باودن بغاض اهال بادعت و
دشمني ور گدن با آنها در راه خداست
و اگن بنا برنصوص شرگعت مطهر و بنا بر ا ماع سلف امت ا اصول ثابت اهلسانت اسات.
و اگنك بعضي ا سخناني كه ا آنها در اگن مورد نقل شده اراله ميگردد:
شيخ اسماعيل صابوني در تعرگف عقيده سلف و اهل حادگث ميگوگاد« :و باا اهال بادعت
كساني كه در دگن چيزهاگي به و ود آوردهاند كه ا دگن نيست بغض و كينه ماي ور ناد و باا
آنها همراه نمي شوند و به سخن آنها گوش نميدهند و با آنها همنشيني نميكنند و در دگان باا
آنها مزادله و مناظره نميكنند ،و معتقداند كه گوشهاي خود را ا گاوههاي آناان كاه هرگااه باه

گوش بخورند و در دل ارار گيرند گان ميآورند و وسوسهها در دل اري مي شاود حفاظات
نماگند».1
و ارطبي در تفسيرش ا ابن خوگز مناداد 2نقال كارده كاه او گفات« :هركساي در آگاههاي
خداوند فرورفت همنشيني او ترك كرده ميشود و با او اطع رابطه ميشود چه م من باشد چاه
كافر ،و گفت :و همچنين گاران ما وارد شدن به سر مين دشمن و وارد شدن در كليساهاي آنان
و خرگد و فروش با آنها را منع كردهاند ،و ا همنشيني كافران و اهل بدعت منع كرده اناد و باه
دوستي كردن با آنها نباگد عقيده داشت و سخن آنها شانيده نميشاود و باا آنهاا منااظره كارده
نشود».3
و شاطبي ميگوگد« :همانا گروه رسترار كه آنها اهل سنت هستند به دشمني ور گدن با اهال
بدعت و دور كردن آنها و مزاا اه كساي كاه باه ساوي آنهاا روي آورده باا كشاتن و دگرار
مزا اهها امر شدهاند و علما ا همراهي و همنشيني باا اهال بادعت طباق آنچاه گذشات-
برحذرداشتهاند ،و اگن به خاطر دشمني ور گدن و بغض ور گدن با آنهاست».4
و شيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل شيخ رحمهم الله درضامن بار حذرداشاتن ا بعضاي
گمراهان ا اهل بدعت ا منطقه (عمان) كه آنها ورقهاگي براي فرگب دادن مسالمانان عاامي
نوشته بودند -ميگوگد« :و ا سنت هاي نقل

شده ا سلف امت و المه آن

و ا امام اهل سنت ابي عبدالله احمد بن حنبل ادس الله روحه الشرگف-شاده ور گادن در
اطع رابطه و بياعتناگي به اهل بدعت است و ترك كردن مزادله با آنها و دور اناداختن ساخن

آنها و در حد امكان دوري ستن ا انهاست ،و با در تنرن ارار دادن آنها و نكاوهش كاردن و
عيب وگي آنها به خدا نزدگكي ستن است».1
و شيخ محمد بن صالح عثيمين در شرح لمعه الاعتقاد ميگوگد« :و منظور ا ترك گفتن اهال
بدعت دوري ستن ا آنها و ترك گفتن محبت و دوستي با آنها و سلام كردن بر آنهاا و تارك
نمودن دگدار و عياده آنهاست و ترك كردن دگرر چيزهاگي مانند آن.
و هزران و ترك گفتن اهل بدعت وا ب است به دليل گفته خداوند تعاالي كاه ميفرماگاد:
{لا تَّزِدُّ اَّوماً گُّ مِنونَّ بِاللهِ وَّاليَّومِ الآخِرِ گُّوادُّونَّ مَّان حاادَّ اللاهَّ وَّرَّساولَّهُّ} 2تر ماه :مردمااني را
نخ واهي گافت كه به خدا و رو ايامت اگمان داشته باشند ولي كساني را به دوستي بريرند كه با
خدا و پيغمبرش دشمني ور گده باشند

و چون پيامبر  با كعب بن مالك 3و آن دو همراهش 4واتي كه ا شاركت در غازوه تباوك

تخلف ور گده بودند اطع رابطه كرد».
و شيخ بكر بن عبد الله ابو گد در طي بيان ااعده محبت در راه خدا و بغض ور گدن در راه
خدا در كتاب بينظيرش (هزر المبتدع) ميگوگد :و اگن ااعده ا امور اعتقادي مسالم در اسالام
است ،به خاطر كثره نصوص در كتاب و سنت و آثار كه برآن دلالت مينماگناد و ا مهمتارگن
مقتضياه آن كه انزام دهندهاش مورد پاداش ارار ميگيرد و ترك كنناده آن مزاا اه ميشاود
برالت ستن ا اهل بدعت و هوا پرستان است و دشمني ور گدن با آنها و تبنيه كردن آنهاا باا
اطع رابطه و امثال آن براي هميشه تا واتي كه ا بدعت با گردند ميباشد،
و اگن در بيشتر كتابهاي عقيدتي اهل سنت و ماعت مذكور است».1



پس با اراله نصوص و گفتههاي سلف و سخن كساني ا اهل علم كاه پاس ا آنهاا آمدهاناد
مشروعيت بغض ور گدن با اهل بدعت ثابت شد ،و نيز وا ب بودن دشامني كاردن باا انهاا و
دوري ستن ا آنها در هر چيزي ثابت گردگد ،و نيز ثابت شد كه اگن ا اصول مقرر نازد اهال
سنت در كتابهاي گذشته و حاضر آنهاست.
پس واتي مشروعيت و مطلوب بودن كينه ور گدن با اهل بدعت نزد اهل سانت و ماعات
ثابت شد لا م است بعضي چيزها را كه محقق كردن دشمني ور گدن با اهل بدعت با آن كامال
مي شود تذكر دهم و اواعد شرعي را براي دشمني كردن با آنها را مشخص نماگم و اگن مطلاب
ا خلال دو مسئله روشن ميشود:
مسئله اول :در مورد آنچه كه بوسيله آن بغض اهل بدعت تحقق بغض ور گادن در راه خادا
ا اعمال البي است ،كه بر انسانها محقق كردن آن مشكل است باه خلااف اعماال اوارح كاه
انزام دادن آن اساستر است.
گرا بور گدن در راه خدا نتيزهأي ا تيزهها و ثمراه اگماان اسات كاه باراي هركساي كاه
بخواهد به دست نميآگد ،بلكه به دست نميآگد مرر براي كسي كه به در هأي بلناد در اگماان

رسيده باشد بنا بر اگن پيامبر  آن را علامتهاي كمال اگمان ارار داده است هماان طاور كاه در
حدگث گذشت( :من أعطي لله ،ومنع لله وأحب لله ،وأبغض لله ،وأنكاح للاه ،فقاد اساتكمل
الاگمان) . 2گعني :هركسي چيزي را به خاطر خدا بخشيد ،و به خاطر خدا ا دادن چيازي امتنااع
ور گد و براي خدا دوستي كرد و براي خدا دشمني كرد و ني را كه تحت سرپرساتي او اارار
دارد به خاطر خدا به ا دواج كسي در آورد همانا اگمان را كامل گردانيده است.
آن طور كه وااعيت حالت مردم گواهي ميدهد كه بغض ور گدن در راه خدا به گااد شادن
اگمان گاد ميشود و با كم شدن اگمان كم ميشود،
چون كه هرگاه اگمان در الب بندهأي اضافه و گاد شود دشمني او با دشمنان خدا و مخالفان
با شرگعت او بيشتر ميشود و به سبب هتك شدن محارم الهي خشم او شدگدتر ميشود.

و بنابراگن پيامبر  هنرامي كه محارم الهي هتك ميشد ا همه مردم خشمرينتر ماي شاد و
در تعرگف او آمده است كه چهره مبارك او (به خاطر خشمرين شدن براي خدا تغيير ميكارد)
هنرامي كه كوچكترگن مخالفتي ا اصحاب او سرمي د و اگن مورد در پيش ا گاك حادثاه در
صحيح بخاري و غيره نقل شده است.1
و در سنن ابن ما ه و مسند احمد عمرو بن شعيب 2ا پدرش ،و او ا پدر بزرگش رواگات

كرده ميگوگد« :پيامبر  بر گارانش بيرون آمد در حالي كه آنها در مورد تقدگر مزادله ميكردناد
ا شده خشم گوگا دانههاي انار در خكافته ميشوند».3
و همچنين اصحاب او و سلف امت بعد ا او پيش ا همه مردم به خاطر هتك شدن محاارم
خدا خشم مي گرفتند و پيش ا همه مردم با مخالفين با شرگعت خداوند ا اهل بدعت و دگرار
گناهكاران بغض ميور گدند .پس باگد ما در حالت پيامبر  و سلف امت بعد ا او فكر كنيم و
به آنچه بسياري ا مسلمين برآن ارار دارند ا ابيل دوستي كاردن باا دشامنان خادا و دوسات
داشتن آنها و انس گرفتن و گرم شدن با آنها و دگدار به عمل آوردن ا آنها و دوستي كاردن باا
آنها با سخنان نرم و بخشيدن هداگاي گران ايمت به آنها ،بياندگشايم و امارو ه بعضاي ا اهال
سنت را ميبينيم كه ا شيعهها كه خداوند ما در اگن شهر نبوي مدگنه به مزااوره آنهاا مبتلاا
نموده است -خداوند مدگنه را ا لو

آنها پاك كند .براي خود دوست انتخاب كردهاناد كاه باا

آنها دوستي مينماگند و در خانههاگشان به دگدارشان ميروند و در خوردن و نوشايدن باا آنهاا
مشاركت ميكنند ،تا اگي كه كار بعضي به اگي رسيده كاه رو هاش در بعضاي ا رو ههااي

ماه رمضان با افطار كردن بر سفرههاي شايعيان باه پاگاان ميرسااند ،آن سافرههاگي كاه بار آن
اصحاب پيامبر و امهاه الم منين ناسزا گفته ميشوند ،و ابل ا اگن گا بعد ا آن با اوااه غذاها
را با چيزهاي پليد و ناپاك آلوده كردهاند كه بدنهاي آنان آسيب ميبيناد بعاد ا اگنكاه آسايب
بزرگي كه به آنها در دگنشان رسيده است پس اگن بيچارهها با فاسد شدن دلهاا و بادنها ا نازد
شيعيان بيرون ميروند .به خداوند ا كور بودن بينش و ا رسواگي پناه ميبرگم.
منظ ور اگنزا بيان كردن اگن مطلب است كه بغض ور گدن براي خدا ا ثمرههاا و نتيزاههاي
اگمان است كه به دست نميآگد مرر براي كسي كه به اگراهي شاگسته ا اگمان رسايده باشاد،
و سستي كه ا مردم در مورد اگن اصل بازرگ انزاام ميشاود نتيزاه ضاعيف باودن اگماان در
دلهاگشان است.
و بر مسلمان وا ب است كه با نفس خود مزاهده نماگاد تاا اگنكاه الاب او باه حقيقات ا
دشمنان خدا نفره داشته باشد و اگن با گرفتن اسبابي كه منزر به اگن ميگردد و دوري ساتن
ا اسبابي كه به دوستي كردن با آنها و محبت آنها ميكشاند انزام ميشود.
و من در اگنزا آنچه را كه بوسيله آن بغض و ر گدن با اهل بدعت تحقق پيادا مينماگاد و
آن منظور بحث ماست -ذكر ميكنم و اگن ا خلال دو مرحله انزام ميگيرد:
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سلام نكردن بر آنها ،گرا سلام گفتن به آنها ا اسبابي است كه محبت آنهاا را

لب مينماگد مسلم در صحيح خاود ا حادگث اباوهرگره  رواگات كارده كاه پياامبر 
فرمود( :لا تدخلون الزنة حتي ت منوا ،و لا ت منوا حتي تحاابوا ،أولاا أدلكام علاي شااٍ إذا
فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم) 1گعني :شما وارد بهشت نخواهياد شاد تاا واتاي كاه
اگماندار نباشيد ،و اگماندار نميشوگد تا واتي گكدگرر را دوست نداشته باشيد ،آگا شاما را
به چيزي راهنماگي نكنم كه هرگاه آن را انزام دهيد با گكدگرر دوست ميشاوگد سالام را
ميان خودتان پخش كنيد

پيامبر  بيان كرده است كه پخش كردن و انتشار سلام ا اسباب دوستي بين مسلمين است

و ا آن ا كه بغض ور گدن و دشمني با بدعت گذار در راه خدا ،اماري مطلاوب در دگان
است سلام نكردن بر او وا ب است تا دوست داشته نشود.
امام احمد رحمه الله تعالي ميگوگد« :هرگاه مرد به بدعت گاذار سالام گفات پاس او آن را

دوست دارد پيامبر  فرموده است «آگا شما را به چيزي راهنماگي نكنم كاه هرگااه آن را انزاام
دهيد با گكدگرر دوست ميشوگد سلام را ميان خود پخش و منتشر نماگيد»
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1

ترك همنشيني با آنها و اختلاط با آنها در مسكنها و كارها ،و ترك كردن هر

آن چيزي كه منزر به تماس گرفتن با آنها و گفتوگوي با آنها ميگردد ،گرا اگان چيزهاا ا
اسباب انس گرفتن به آنها و محبت كردن با آنهاست ،و تماس و گفتوگو و همنشايني و
ترك كردن چيزي است كه خداوند به آن امر كرده كه به آنها بغض بور گد.
شيخ محمود توگزري ميگوگد« :واتي حرام بودن دوستي كردن با دشمنان خدا دانساته شاد،
پس باگد دانست كه اسابابي كاه دوساتي و محبات آنهاا را لاب مينماگاد بسايار گاداناد و
نزدگكترگن وسيله براي محبت آنها همنشايني و ساكونت باا آنهاا در خانههاسات باه وگاژه در
خانه هاي وگژه آنان ،و اختلاط با آنها در كارها و همنشيني با آنها در مزالس و همراهي باا آناان
و دگد و با دگد ا آنها و به عهده گرفتن كارهاي آنان و ساپردن كارهااي مسالمين باه آنهاا و
پوشيدن لباس آنها و استفاده ا آداب و رسوم آنها و بزرگداشت آنها با گفتاه گاا عمال هماه ا
اسباب لب محبت اند»

2

و اگن دو مسئله گعني سلام نكردن به اهل بدعت و ترك نمودن همنشيني آنهاا باه ودي در
مورد هرگك در فصل مستقلي ا اگن باب ان شااالله به طور مشروح سخن گفته خواهد شد.
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ابول نكردن نيكي و رسيدگي كردن آنها ،باه او و هاداگاي آنهاا ،چاون اگان

چيزي محبت آنها را لب مينماگد گرا نفس انسانيت بر دوست داشتن كساي كاه باا آن
نيكي كرده سرشته شده است ،پس هرگز انساني بعد ا اگان خاودش را فرگاب ندهاد كاه
هداگا و دگرر نيكوگيهاي اهل بدعت را پند برد و ادعا كناد كاه ا آنهاا نفاره دارد گارا

چنين كاري ا نظر شرعي و عقلي محال است و سلف با دور بيني و فقاه بازرگ خاود در
دگن خدا اگن مطلب را درك كردهاند.
ا عبدالله بن مبارك رواگت ميشود كه او ميگفت« :بار خداگا چنين نكن صاحب بدعتي باه
من چيزي بدهد آنگاه البم او را دوست ميدارد»

1

و نيز اگن سخن ا فضيل بن عياض رحمه الله رواگت كرده ميشود.2
و در (ترتيب المدارك) در شرح حال امام بهلول 3بن راشد ايرواني گكي ا گاران امام مالاك
آمده است « :بهلول به گكي ا گارانش دو دگنار داد تا با آن روغني بخرد و دات كند كاه روغان
خوشمزه باشد ،به آن مرد گفته شد ،نصراني روغني دارد كه خوشمزهترگن روغن است ،مرد باه
سوي آن نصراني با دو دگنار رفت و به نصراني خبرداد كاه او روغناي خوشامزه باراي بهلاول
مي خواهد .نصراني گفت :همان گونه كه شما با محبت كردن و نيكي كردن به او خودتان را باه
خدا نزدگك مينماگيد ما هم با او به خدا تقرب 4مي وگيم و آن نصراني در مقابال دو دگناار ا
آن روغن خوشمزه به اندا هأي داد كه اگار ميخواسات باه آن انادا ه روغان در اه پااگين و
معمولي بخرد باگد چهار دگنار مي داد ،سپس آن مرد پيش بهلول آمد و او را ا ما را خبار كارد
بهلول به او گفت :كاري براگم انزام دادي اكنون كاري دگرر انزام بده و برو دو دگنار مارا پاس
برير .مرد گفت :آخر براي چه بهلول گفت به گاد فرموده الهي افتادم كه ميفرماگاد{ :لااَّ تَّزِادُّ

اَّوْمًا گُّ ْمِنُّونَّ بِاللَّهِ وَّالْيَّوْمِ الآخِرِ گُّوَّادُّونَّ مَّنْ حَّادَّ اللَّهَّ وَّرَّسُّولَّهُّ} 1تر مه :مردماني را نخواهي گافت
كه به خدا و رو ايامت اگمان داشته باشند ولي كسااني را باه دوساتي بريرناد كاه باا خادا و
پيغمبرش دشمني ور گده باشند
پس ترسيدم ا اگنكه روغن نصراني را بخورم و آن گاه در دلم دوساتي اورا احسااس كانم،
پس در آن وات ا كساني ميشوم كه در ابال كالاي اندكي ا دنيا به مخالفت خادا و پياامبرش
برخاسته است.2
در علااه شدگد اگن مردان به دگنشان و اندا گيري و سخنش آنها كارها را ابل ا واااع شادن
آن و شناخت آنان به ضعفي كه نفس انسان به آن سرشته شده اسات الراوگي اسات باراي هار
عاال آگاه در دگنش ،چرونه فردي ا اگن مردان ا پذگرفتن احساني ا كساني كاه باا خادا باه
مخالفت برخاستهاند امتناع ميور د گرچه آن احساس چيز اندكي باشد اما ا بيم اگنكه مباادا در
دلش محبت و دوستي آنها وااع شود و آنگاه او هلاك خواهد شد ا پذگرفتن آن اباد مايور د
و وسيلههاگي كه من در اگنزا در مورد اطع كردن دوستي نمودن با اهل بادعت ذكار نماودم در
حقيقت مقدمهأي است براي بغض ور گدن با آنها و كمكي است براي كسي كاه باه آن چنا
ند در كاشتن بغض و عداوه اهل بدعت در الب.
و اگر نه براي فردي كه اسباب دوست داشتن آنها را ا ابيل سلام كردن به آنهاا و همنشايني
با آنها و پذگرفتن احسان و خوبي آنها را ترك نميكند نميتوان تصور كرد كه در الابش بغاض
و نفره ا اهل بدعت و ود داشته باشد ،و هرگاه اگن چيز باراي شخصاي تحقاق پيادا نماود
همانا او مرحلهأي را در محقق كرد بغض ور گدن با اهل بدعت طي نموده و پس ا آن مرحلاه
دوم ميآگد.
مرحله دوم :اظهار بغض و دشمني اهل بدعت با اعضاا و اوارح .ا آن اا كاه دشامني و
عداوه با دشمنان خدا عملي البي است باگد نشانهها و آثار آن بر اعضا نماگان گردد و اگار ناه
ا كزا دانسته ميشود كه اگنها در راه خدا بغض ميور ند و دشمني ميكنند .و اظهاار عاداوه

و نفره با دشمنان خدا ا ابيل اهل بدعت و دگرران با اماور گاادي انزاام ميشاود كاه ا آن
مله ميتوان به موارد ذگل اشاره كرد:
-1بغض و دشمني خود را به صراحت به آنها اعلام كردن ،و اگن بزرگترگن چيزي اسات كاه
با آن دشمني البي و نفره البي ا آنها تعبير كرده ميشود ،پس براي اهل سنت مناساب اسات
كه به صراحت دشمني خود را به اهل بدعت و نفره داشتن خود را ا آنها اعلام دارناد هماان
گونه كه خداوند تعالي ا ابراهيم خليل و كساني كاه باا او بودناد خبار داده اسات كاه آنهاا ا
دشمنان خدا اعلام برالت نموده و دشمني خود را با آنها آشكارا بيان داشتند و خداوند اگن امت
را امر نموده تا ا آنها در اگن مورد الرو برداري كنند آن ا كه ميفرماگد{ :اَّدْ كَّانَّتْ لَّكُّامْ أ ُّْساوَّة
حَّسَّنَّة فِي إِبْرَّاهِيمَّ وَّالَّذِگنَّ مَّعَّهُّ إِذْ اَّالُّوا لِقَّوْمِهِمْ إِنَّا بُّرَّآاُّ مِنْكُّمْ وَّمِمَّا تَّعْبُّدُّونَّ مِنْ دُّونِ اللَّهِ كَّفَّرْنَّا بِكُّمْ
وَّبَّدَّا بَّيْنَّنَّا وَّبَّيْنَّكُّمْ الْعَّدَّاوَّةُّ وَّالْبَّغْضَّااُّ أَّبَّدًا حَّتَّا تُّ ْمِنُّاوا بِاللَّاهِ وَّحْادَّهُّ} 1تر ماه( :رفتاار و كاردار)
ابراهيم و كساني كه بدو گروگده بودند الروي خوبي براي شماست .بدانراه كاه باه ااوم خاود
گفتند ما ا شما و چيزهاگي كه بغير ا خدا ميپرستيد بيزار و گرگزانيم و شما را ابول نادارگم و
درحق شما بياعتنالييم و دشمنانري و كينه تو ي هميشري ميان ما و شما پدگدار آمده است تاا
ماني كه به خداي گرانه اگمان ميآورگد و اورا به گراانري ميپرساتيد و اگان گرچاه در ماورد
برالتاند كااران است اما حكم در مورد تمام مخالفان خادا ا ابيال اهال بادعت و فسااد عاام
است .بنا براگن سلف ا اهل بدعت اظهار برالت مينمودند همان طور كه ابلاً گذشت كاه ابان
عمر در مورد ادرگه ميگفت« :به آنها بروگيد همانا ابن عمار ا آنهاا بيازار اسات و آنهاا ا او
بيزارند ،سه بار چنين گفت»

2

و امام احطاني 3بغض و نفره خود را ا اشعريها به صراحت در نونيه خور بيان ميدارد و
ميگوگد:

گا أشعرگةُّ گا أسافلةُّ الوري

گا عمي گا صم بلا آذان

أي اشعريها گا فروماگران مخلوااه أي كورها أي كرهاي بدون گوش.
إني لأُّبغضكم و أُّبغض حزبكم

بغضاً اال اليله اضغاني

من با شما بغض ميور م و ا شما و گروهتان نفره دارم نفرتي كمترگن آن عناد و كينه من
نسبت به شماست
لو كنت اعمي المقلتين كسرني

كيلا گري انسانكم انساني

1

اگر هردو چشمم كور ميبود شاد ميشدم تا مردمك چشم شما به مردمك چشم من نيافتند
 -2رفتار كردن با آنها با خشونت و سختي و تحقير كردن آنها و توهين لداداشاتن باه آناان،
گرا اگن كار اظهار بغض و دشمني با آنهاست ،و سالف باه اگان روش باا اهال بادعت رفتاار
مينمودند همان طور كه اسماعيل صابوني ا آنها نقل كرده است آن ا كه ميگوگاد« :و سالف
همه به اتفاق گفتهاند كه اهل بدعت را با خوار ارار داد و آنها را ذليل كارد و آنهاا را باگاد دور
راند و ا آنها دوري ست و ا همراهي و ندگي با آنها پرهيز نمود و با دوري ستن و ترك
گفتن آنها به خداوند تقرب و نزدگكي ست»

2

و شيخ بكر ابو گد ميگوگد« :سلف رحمهم اللاه ا تحقيار و بايار ش اارار دادن و تارك
كردن بدعت گذار و بدعتش چشمداشت پاداش الهي را به خاطر اگن كار داشتند»

3

و با ذكر رواگتها ا سلف در اگن مورد در فصل مستقلي ا اگن باب إن شاا الله اگن مطلب
بيشتر بررسي و توضيح داده ميشود.
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اطع كردن كمك نمودن به آنها و تلاش در باطل كردن اهداف آنان.

و اگن كار در اعمال اگز آنها و كارهاي حرام آنان انزام ميشود اماا ساعي در ناكاار باودن
كارهاي اگز آنها به خاطر اظهار بغض و دشمني آنهاست ،و اما در كارهاي حرام آنها به خااطر
اگنكه كمك كردن بركار حرام اصلاً اگز نيست به دليال گفتاه خداوناد تعاالي كاه ميفرماگاد:
{وَّتَّعَّاوَّنُّوا عَّلَّ الْبِرِ وَّالتَّقْوَّى وَّلاَّ تَّعَّاوَّنُّوا عَّلَّ اليِثْمِ وَّالْعُّدْوَّانِ}

1

تر مه :در راه نيكي و پرهيزگاري همدگرر را گااري و پشاتيباني كنياد و همادگرر را در راه
تزاو و ستمكاري گاري و پشتيباني مكنيد.
غزالي در الاحياا در طي سخنش ا احكام بغض ور گدن در راه خدا ميگوگد« :پس اگار تاو
بروگي درچه چيزي آشكار كردن و اظهار بغض و دشمني ممكن است مان ميگاوگم :اماا در
سخن :با نراه داشتن بان ا مكالمه و گفترو ا طرفي ،و با توهين و درشات گاوگي و خشان
گوگي در سخن ا طرفي دگرر دشمني اظهار ميشود.
و اما در كار :با اطع كردن تلاش در كمك كردن باه او و فاساد كاردن اهاداف او ا ساوگي
دگرر»

2

و به طور عموم اسباب اظهار نفره و دشمني با اهل بدعت بسيار گاد داند و من در اگنزاا
مثالهاگي ذكر نمودم -و اگن وسايلهها و اساباب برحساب تفااوه حالااه ماردم و برحساب
عرفها و عادههاگي كه بر وامع در رفتاار مياان افاراد آن حااكم اسات فارق مينماگاد پاس
هروسيلهأي كه ا خلال آن اظهار بغض و دشمني با بدعتگذار و بدعتش ممكن باشد مطلاوب
و مشروح است تا ماني كه در آن تزاو و ستمي بربدعتگذار صوره نريرد و باگد هادف ا
آن رضاي خدا باشد.
مسئله دوم :در بيان اگنكه بغض و دشمني با اهل بدعت به اندا ه بدعتگذاري و دوري آنهاا
ا سنت است و آنها در اگن مورد برابر نيستند:
واتي در مسئله اول آنچه كه با آن بغض و دشمني كردن با اهل بدعت تحقق پيدا مي نماگاد
بيان شد لا م بود در اگن مسئله بر امر مهمي كه متعلق به بغض ور گدن و دشمني با اهل بدعت

است و محقق كردن آن به صوره درست آن بنا برآنچه نزد اهل سنت و ماعت مقارر اسات
تذكر دهم.
و آن اگن است كه با اگنكه اهل بدعت همه سزاوارند كه با آنها براي خدا دشمني كرده شاود
به خاطر بدعتگذاري آنها در دگن و انحراف آنان ا سانت ،اماا باا تو اه باه تفااوه آنهاا در
نوآوري در دگن و دوري ا سنت مناسب نيست كه همه آنها در مورد نفره ارار گارفتن برابار
باشند ،و هركسي گمان برده كه آنها در كينه ور گده شدن با آنها برابرند و آنهاا باه گاك انادا ه
مورد بغض و دشمني ارار ميگيرند مرتكب اشتباه بزرگي شده است.
نزد اهلسنت كساني كه به بدعتگذاري نسبت داده ميشوند بعضي ا آنهاا افارادي اناد كاه
بركافر بودنشان و ندگق بودن آنها ا ماع شده و ا آنها افرادي هست كه به خااطر بادعتش در
مره اهل فسق شمرده شده است و كسي هست كه داراي بدعتهاي كاوچكي اسات او را باه
حد فسق نميرساند.
و اگنها با اگنكه در داگره بدعتگذاري و نوآوري در دگن داخل هستند و كلمه (اهل بادعت)
آنها را در برميگيرد
اما مناسب نيست كه در بغض ور گده شدن و در دگرار احكاام برابار باشاند چاون تفااوه
بزرگي بين آنهاست
و صحيح اگان اسات كاه هار بدعتگاذاري برحساب و باه انادا ه دورياش ا سانت گاا
نزدگكياش به آن مورد بغض و دشمني ارار ميگيرد پس دشمني كردن با او به انادا ه دوري او
ا سنت گاد ميشود و به اندا ه نزدگك باودن او باه سانت ا دشامني ور گادن باا او كاساته
ميشود.
بلكه اهل بدعت مسلمان به خاطر اسلامشان و به خاطر عادههاي خوبي كه در آنهاا و اود
دارد دوست داشته ميشوند گرچه به سبب نوآوري در دگن مورد نفره و بغض ارار ميگيرناد
پس آنها ا گك هت محبوباند و ا

هتي مورد نفره و دشمني هستند.

و اگن ا اصول مقرر نزد اهل سنت است كه ا مسئله اگمان منشعب ميگردد و آن اگن است
كه هرگاه اسمتي ا اگمان ا بين برود تمام آن ا بين نخواهد رفت ،پس در شاخص مو بااه

پاداش و مو باه عذاب و مو باه محبت و مو باه نفره و دشمني بااي ميماناد پاس باه
اندا هأي كه اگمان دارد پاداش ميگابد و دوست داشته ميشود و باه انادا ه آنچاه كاه ا اگماان
وا ب ترك نموده مزا اه و مورد نفره و بغض ارار ميگيرد،
و در همه اگن چيزها كساني ا اهل بدعت مانند هميه ،و مر ئاه و خاوارج و معتزلاه كاه
اگمان را گك چيز ارار ميدهند با اهل سنت مخالفت كردهاند.
و شيخ الاسلام ابن تيميه با بيان اگن مسئله ميگوگد« :و هرگاه كه در گك مرد خوبي و بدي و
فساد و طاعت و گناه ،سنت و بدعت مع شده باه انادا ه خوبيهااگي كاه در او و اود دارد
سزاوار دوستي كردن است و برحسب و اندا ه بادگي كاه در او و اود دارد مساتحق دشامني
ور گدن او وعذاب است ،پس در گك شخص مو باه اكرام و توهين مع ميشود و باراي او
ا اگن و ا اگن مع ميشود ،مانند د د فقير كه دستش به خاطر د دي اطع كرده ميشود ،و ا
بيت المال به اندا ه نيا ش به او بخشيده ميشود ،اگن اصلي است كاه اهال سانت و ماعات
برآن اتفاق نمودهاند و خوارج و معتزله و كساني كه باا آنهاا موافقات كردهاناد باا اهال سانت
مخالفت ور گده اند پس آنها مردم را طوري ارار نداده اند كه نه فقط مستحق ثواب باشاد و ناه
فقط مستحق عذاب باشد.
و اهل سنت ميگوگند :خداوند كساني را ا مرتكبين گناهان كبيره عذاب ميدهد سپس آنهاا
را به شفاعت كردن كسي كه به او ا ا ه شفاعت داده ميشود به فضل رحمات خاود ا آتاش
هنم بيرون ميكند همان طور كه احادگث ا پيامبر  در اگن مورد مشهوراند»

1

و ابن ابي العز حنفي رحمه الله ميگوگد« :دوستي و دشمني برحساب عادههااي خاوب و
بدي كه در آنهاست انزام ميشود همانا در بنده سبب دوستي كردن و سابب دشامني كاردن و
محبت و نفره مع ميگردد پس ا

هتي محبوب ارار ميگيارد و ا

هتاي ماورد بغاض و

نفره ارار ميگيرد ،و حكم براي غالب و اكثر است».2
پس براي ما ا بررسي اگن مسئله و كلام اهل علم در آن دو فاگده بزرگ به دست ميآگد:

اول :اگنكه اهل بدعت به اندا ه عادههاي بدي ا ابيل بدعتها و غيره كاه در آنهاا و اود
دارد مورد بغض و نفره ارار مي گيرند و آنها در اگن مورد برابر نيساتند .پاس كسااني ا اهال
بدعت كه به مسلمان بودن آنها حكم شده است به اندا ه كساني كه كفرشان اطعي اسات ماورد
دشمني و نفره ارار نمي گيرند ،بلكه در بغض ور گده شادن افاراد هرگاك ا دو گاروه برابار
نيستند مرر به اندا ه تساوي و برابر بودن آنها در مو باه دشامني و كيناه ور گادن گرچاه در
حكم عمومي به اگنكه كافراند گا مسلمان برابر هستند.
دوم :اگنكه هركسي ا اهل بدعت كه به مسلمان بودنش حكم شاده اسات باا اگنكاه بغاض
ور گدن با او مشروع است اما باگد به اندا ه خوبيهاگي كاه در او و اود دارد دوسات داشاته
شود ،گرچه در او خوبي و ود نداشته باشد مرر كمترگن چيزي كه كه اسالام باا آن ثابات ماي
شود ا ابيل به بان آوردن شهادتين و برپا داشتن نما .
اما اگن دوست داشتن گاهي آثار آن براعضا و وارح نماگان نخواهد شاد اگار خصالتهاي
شت در آن شخص برعادههاي خوب غالب باشند بلكه اثرهاي اگان محبات در گوشاهأي ا
آثار دشمني ور گدن با او پوشيده ميماند و شاگد منظور ا سخن گذشتة ابان اباي العاز هماين
باشد« :پس ا

هتي محبوب و دوست داشتني است و ا

هتي مبغوض و مورد نفره و حكم

براي غالب است كه برحسب آن آثار محبت گا دشمني براعضا نماگان ميگردد .اما اصل محبات
و دشمني در الب و ود دارند و هرگك دگرري را لغو نمينماگاد ،و اگان در شارگعت و عقال
منتفي نشده است
چون هرگك ا دوست داشتن و بغض ور گدن انريزه و سببي دارند و اگار ناه اگار براوگيم
حكم در اصل محبت و بغض ور گدن براي غالب است آن طور كه ظاهر عبااره اسات -باه
معني اگنكه هركسي كه انريزههاي محبت و دوست داشتن او برانريزههاي بغض ور گادن باا او
بيشتر باشد وا ب است كه دوست داشته شود و مورد بغض و نفره ارار نريرد و هركسي كاه
مو باه بغض ور گدن با او برمو باه محبت او بيشتر و غالب باشد همچنين براي باه غالاب
حكم ميشود و او مورد بغض و دشمني ارار ميگيرد و دوست داشته نميشود اگان مطلاب باا
آنچه شيخ در آغا سخنش بيان داشت مخالف خواهد بود و ابل ا او شيخ الاسلام بيان نماوده

است كه محبت كردن و بغض ور گدن برحسب خصالتهاي خاوب و بادي كاه در شاخص
و ود دارد خواهد بود و گاهي در گك شخص اگن مع ميشود كه هم دوست داشاته شاود و
هم مورد بغض و كينه ارار گيرد
پس اگر ما بروگيم محبت و بغض ور گدن به حكم غالب خواهاد باود در گاك شاخص در
وااعيت مع نخواهد شد كه هم دوسته داشته شود و هام ماورد بغاض اارار گيارد چاون گاا
عادههاي خوب در او غالب خواهاد باود پاس آنگااه دوسات داشاته ميشاود ،و گاا اگنكاه
عادههاي شت براو غالب است آنگاه مورد بغض و نفره خواهد بود.
به نظر من باگد اگن عباره را با آنچه گفتم مقيد كرد تا با آنچه كه نزد اهل علم ا اهل سنت
مقرر است و با آنچه شيخ خودش در آغا سخنش تصرگح نموده كه محبت ور گادن و بغاض
ور گدن برحسب عادههاي خوب و بدي كه در شخص و اود دارد ميباشاد برابار و مطاابق
ارار گيرد و اگنكه در گك شخص اگن مع ميشود كه هم ا

هتي محبوب باشاد و ا

هتاي

دگرر مورد بغض و نفره باشد و اگر نه بركسي كه بياندگشد پوشيده نيست كه اگر اگن عبااره
برصورتي دگرر حمل كرده شود اثر بزرگي در تغيير حكم مقرر در اگن مسائله خواهاد داشات
والله تعالي اعلم».
و با اگن سخن در اگن فصل را بعد ا اگنكه موضع اهل سنت را در ماورد بغاض و عاداوه
اهل بدعت بيان داشتم و اواعد دايق را براي محقق كردن اگن اصل بزرگ در علام و عمال بناا
بردلالتهاي نصوص و رواگتهاي نقل شده ا سلف در اگن مسئله مشاخص نماودم باه پاگاان
مي رسانم ،پس سپاس خداوندي را كه به محض فضل و كرم خود بدون ا ادره و نيروگاي ا
انب من مرا به اگن چيز موفق كرد.
فصل دوم
موضع اهل سنت در مورد غيبت كردن اهل بدعت به خاطر برحذرداشتن امت ا آنها.
در كتابهاي حدگث و عقيده و بر بان علما در گذشته و حاضار اگان عبااره مشاهور شاده
است كه (بدگوگي بدعتگذار غيبت نيست) و هنرامي كه آنها به طور مشروح ا معناي مقصود

ا اگن عباره سخن ميگوگند ميبينيم كه منظور آنها ا آن :رگشاهدار كاردن طعناه دن براهال
بدعت و مشهور كردن آنهاست تا امت را ا آنها و ا بدعتهاگشان برحذردارند.1
و ا آن ا كه در اگن بحث به تحقيق مواضع اهل سنت در برابر اهل بدعت تو ه شده لاا م
بود در مورد اگن عباره بنا برآنچه نصوص و سخن سلف در مورد آن دلالت مينماگاد تحقياق
كرده شود
و لا م تحقيق شود كه اطلاق آن برمعناگي كه مقصود است تا چه حدي صاحيح اسات و آگاا
اگن مفهوم در شرگعت ثابت است گا نه.
و چون كه فصل اول ا اگن باب متعلق به بيام موضع اهل سنت در مورد بغض ور گادن باا
اهل بدعت است مناسب بود اگن مسئله در اگن مقام ا بحث و بعد ا سخن ا بغاض ور گادن
با اهل بدعت بررسي شود چون طعنه دن براهل بدعت و برحذر داشتن ا آنها اولاين چياز ا
لوا م بغض ور گدن با آنهاست كه براعضا و وارح نماگان ميگردد
پس من به توفيق خداوند مي گوگم :تحقيق سخن در اگن عباره و در معني منظاور ا آن باا
بررسي دو مسئله انزام ميشود:
مسئله اول( :و آن متعلق به معني مقصود ا آن اطلاق است) و در اگن حكم طعنه دن براهل
بدعت و مشهور كردن آنها به اصد برحذرداشاتن ا آنهاا بياان خواهاد شاد و باا مرا عاه باه
نصوص شرعي ا كتاب و سنت و ااوال سلف در اگن موضوع خواهيم دگد كه اگز بودن طعنه
دن براهل بدعت و ذكر عيب آنهاا و شاتيهاي آناان اگار هادف ا آن خيار خاواهي باراي
مسلمين و برحذرداشتن امت ا آنها با شد به وضوح و روشني ثابت خواهد شد.
بلكه اگن امر ا وا باه شرعي شمرده ميشود كه باگد بعضي ا امت به انزام آن برخيزند و
اگر نه همه گناهكار خواهند شد و امر دگن فاسد خواهد بود.

و دلاگل براگن مسئله گاد است كه اگن ا گنزاگش ذكر همه را ندارد اما همه دلاگل در مله
به دو نوع تقسيم ميشوند:
اسم اول :دلاگل (عام) در و وب امر به معروف و نهي ا منكر و خداوند در كتابش به اگان
امر كرده است و ميفرماگد{ :وَّلْتَّكُّنْ مِنْكُّمْ أُّمَّة گَّدْعُّونَّ إِلَّ الْخَّيْرِ وَّگَّأْمُّرُّونَّ بِالْمَّعْرُّوفِ وَّگَّنْهَّوْنَّ عَّنْ
الْمُّنْكَّرِ وَّأُّوْلَّئِكَّ هُّمْ الْمُّفْلِحُّونَّ} 1تر مه :باگد ا ميان شما گروهي باشند كه دعوه به نيكي كنند
و امر به معروف و نهي ا منكر نماگند و آنان خود رسترارند
ابن كثير رحمه الله در تفسير آگه گفته است« :منظور ا اگن آگه اگن است كه باگد گروهاي ا
امت اگن كار را به عهده بريرند ،گرچه اگن كار برهرفاردي ا امات باه انادا ه تاوانش وا اب

است ،همان طور كه در صحيح مسلم ا ابو هرگره  رواگت شده كه گفت :ااال رساول اللاه 

(من رأي منكم منكراً فليغيره بيده) 2گعني :پيامبر  فرمود هركسي ا شما منكاري را دگاد پاس
باگد آنرا با دستش تغيير دهد.
و همان طور كه خداوند تبارك و تعالي در بيان اهميت امر به معروف و نهاي ا منكار خبار
داده است كه اگن امت به خاطر انزام دادن اگن فرگضه مستحق برتري برسااگر امتهاا گردگاده
است
خداوند تعالي ميفرماگد{ :كُّنْتُّمْ خَّيْرَّ أُّمَّةٍ أُّخْرِ َّاتْ لِلنَّااسِ تَّاأْمُّرُّونَّ بِاالْمَّعْرُّوفِ وَّتَّنْهَّاوْنَّ عَّانْ
الْمُّنكَّرِ وَّتُّ ْمِنُّونَّ بِاللَّهِ} 3تر مه :شما (أي پيروان محمد) بهترگن امتي هستيد كه به سود انساانها
آفرگده شدهاگد امر به معروف و نهي ا منكر مينماليد و به خدا اگمان دارگد.
پس برتري كه اگن امت به دست آورده ،به سبب انزام دادن فرگضه امر به معروف و نهاي ا
منكر و اگمان به خداوند تعالي است بنا براگن بعضي ا سلف (توصيف كردن امات را باه برتار

بودن) را مشروط به انزام دادن اگن شرط كرده است مزاهد رحمه الله گفته است« :آنها بهترگن
امت هستند بنا برشراگطي كه در آگه ذكر شده است»
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و شوكاني در پي سخن او ميگوگد « :و اگن ااتضا مي نماگد كه كلمه (تأمرون) و ماا بعاد آن
در محل نصب ارار داشته باشد چون حال است گعني شما بهترگن امت هستيد در حالي كه امار
و نهي مي كنيد و به خدا و آنچه كه برشما وا ب است كاه باه آن اگماان داشاته باشايد اگماان
دارگد».2
و به هرحال منظور ا آگه بيان اهميت امر باه معاروف و نهاي ا منكار و وا اب باودن آن
برامت است.
و همچنين سنت برو وب ايام به اگن اصل بزرگ دلالت دارد

در صحيح مسلم ا ابي سعيد خادري  رواگات اسات كاه گفات :ا پياامبر  شانيدم كاه

ميگفت ( :من رأي منكم منكراً فليغيره بيده ،فين لم گستطع فبلسانه ،فاين لام گساتطع فبقلباه ،و
ذلك أضعف اليگمان) .3گعني :هركسي ا شما منكري دگد پس باگد آن را با دستش تغيير دهاد و
اگر نتوانست پس با بانش براي تغيير آن اادام نماگد ،و اگر با بان نتوانست پس باا الابش ،و
اگن اگمانش ا همه ضعيفتر است

پيامبر  برهركسي كه منكري را ببيند تغيير دادن آن را وا ب گردانياده اسات اماا برحساب

مراحل سه گانه حتي كه آخرگن مرحله آن تغيير دادن منكار باا الاب اسات و آن ضاعيفترگن

اگمان است .و در صحيح مسلم نيز به رواگت ابن مسعور  آمده است كه پياامبر  فرماود( :ماا
من نبي بعثه الله في أمة ابلي ،إلا كان له من أمته حوارگون و أصحاب گأخذون بسنته ،و گقتدون
بأمره ،ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ،گقولون ما لا گفعلاون و گفعلاون ماا لاا گا مرون ،فمان
اهدهم بيده فهو م من ،و من اهدهم بلسانه فهو م من و مان اهادهم بقلباه فهاو ما من،

وليس وراا ذلك من اليگمان حبة خردل) 1گعني :هيي پيامبري كه خداوند او را در امتاي ابال ا
من مبعو

كرده نبوده است مرر اگنكه گاران و اصحابي ا امتش داشاته اسات كاه سانت او را

ميگرفتند و به دستورش ااتدا مينمودند ،سپس بعد ا آنها انشيناني خواهند آمد كه ميگوگند
آنچه انزام نميدهند و انزام ميدهند آنچه را كه به آن امر كرده نميشوند ،هركسي با دستش با
آنها هاد كند او م من است و هركسي با آنها با بانش هاد نماگد م من اسات و هركساي باا
البش با آنها هاد كند او م من است ،و پس ا اگن اندا ه دانة خردلي اگمان و ود ندارد.
و نصوص در وا ب بودن امر به معروف و نهي ا منكر گاد داند و من به آنچه كه بوسايله
آن حكم بيان ميشود اكتفا نمودم.
همان طور كه ا ماع امت نيز بروا ب بودن امر به معروف و نهي ا منكار دلالات مينماگاد
آن گونه كه امام نووي اگن مطلب را نقل كرده است آن ا كه ميگوگد« :كتاب و سنت و ا ماع
امت بروا ب بودن امر به معروف و نهي ا منكر اتفاق نمودهاند و امار باه معاروف و نهاي ا
منكر نيز زا نصيحت است كه نصيحت و خيار خاواهي دگان اسات و در اگان ماورد كساي
مخالفت نكرده به ز بعضي ا شيعيان كه مخالفت آنها اعتباري ندارد».2
و واتي اگن ثابت شد دعوه مردم به سنت و ا راي آن و برحذر داشتن مردم ا بادعتها و
اهل آن ،و مشهور كردن اهل بدعت و طعنه دن آنها به آنچه ا انحاراف ا روش درسات كاه
برآن ارار دارند ،و طعنه دن آنها به پيروي ا هاواي نفاس و بادعتها و گمراهيهاا و كاژي
وانحراف ا دگن درست كه آنها در آن ارار دارند تا مردم آنهاا را بدانناد و ا آنهاا بپرهيزناد ا
مله امر به معروف و نهي ا منكر است

و اگن وظيفة بان است كه پيامبر  آن را گكي ا وساگل تغيير منكر ارار داده است و بوسيله

آن مرحله دوم ا مراحل تغيير منكر بعد ا مرحله تغيير آن با دست تحقق ميگابد شايخ الاسالام
ابن تيميه رحمه الله با بيان اگنكه برحذرداشتن ا اهل بدعت ا

ملة امر به معاروف و نهاي ا

منكر است ميگوگد« :و كسي كه به بدعت دعوه ميدهد به اتفاق مسلمين مساتحق عقوبات و

مزا اه است و مزا اه او گاهي با كشتن انزام ميشود و گاهي با چيازي پااگينتر ا كشاتن
مزا اه ميشود
همان طور كه سلف هم بن صفوان 1و عد بن درهم 2و غيلان ادري 3و غيره را كشاتند و
اگر فرض شود كه او مستحق عقوبت نيست گا سزادادن و عقوبت او ممكان نيسات پاس باگاد
بدعت او را بيان كرد و مردم را ا آن برحذرداشت.
و همانا اگن ا
كردهاند»

ملة امر به معروف ونهي ا منكري است كه خداوند و پيامبرش باه آن امار
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پس با اگن مشروعيت بر حذرداشتن ا اهل بدعت ،و پرده برداشاتن ا حالتشاان و مشاهور
كردن آنها ثابت شدتا مردم آنها را بدانند و ا آنها بپرهيزند و اگن به خاطر عماوم دلااگلي اسات
كه بروا ب بودن امر به معروف و نهي ا منكر دلالت مينماگد كه اگن اصال بازرگ تحات آن
داخل مي گردد و اگن اصل تغيير منكر بدعت با مزاهده اهل آن است تا ا بدعت باا بياگناد و
حالتشان براي مردم نماگان گردد تا ا خطرشان بپرهيزند.
اسم دوم :دلاگل (خاص) كه برمشروعيت طعنه دن براهل بدعت و عيب وگي آنها و بياان
كردن حالتشان به خاطر برحذرداشتن مردم ا آنها دلالت مينماگد.
وا

مله آن دلاگل گفته الهي است كه ميفرماگد{ :لاَّ گُّحِبُّ اللَّهُّ الْزَّهْرَّ بِالسُّواِ مِنْ الْقَّاوْلِ إِلااَّ

مَّنْ ظُّلِمَّ وَّكَّانَّ اللَّهُّ سَّمِيعًا عَّلِيمًا} 5تر مه :خداوند دوست ندارد بان به بدگولي گشانيد مرر آن
كسي كه مورد ستم ارار گرفته باشد و خدا شنوا و آگاه است.
ابن كثير ا مزاهد در تفسير اگن آگه رواگت كرده است« :گفت :كه ماردي ماردي را مهمااني
كرد ،و حق مهماني او را به ا نياورد آن مرد چون بيرون آمد مردم را خبر كرد كه مهمان فلاني

شدم او حق مهماني مرا به ا نياورد ،گفت :اگن آشكار گفتن سخن بداست مرر كسي كه مورد
ستم ارار گرفته است او ميتواند بدي را آشكارا بيان كند تا دگراري باه او حاق مهماانياش را
بدهد».1
و شيخ السلام ابن تيميه تصرگح كرده است كه اگن آگه در حق آن مرد نا ل شده است.2
من مي گوگم :و ه دلالت اگن آگه بر ااگز باودن عياب اوگي اهال بادعت باا بادعتها و
گمراهيهاگي كه در آنها و ود دارد اگن است كه واتي باراي حماگات كاردن ا نفاس آشاكارا
گفتن بدي براي كسي كه مورد ظلم ارار گرفته در حق ظالم و ذكر ظلم او براي ماردم و مطلاع
كردن مردم به آم اگز است پس حماگت براي دگن خدا اوليتر و م كدتر است و ا اگن ماورد
است آشكارا بد گفتن در حق اهل عناد و مخالفت با دگن خدا ا اهل بادعت و دگرار و طعناه
دن برآنها به خاطر فساد عقيدتي كه برآن ارار دارند و به بدعتها آلوده هستند تا مردم ا آنهاا
بپرهيزند و آنها را بشناسند.
و با اگن خير خواهي براي خدا و پيامبرش و مسلمين كه حقيقت دگن است باه طاور كامال
انزام ميگيرد .والله اعلم.

و اما سنت بر اگز بودن اگن دلالت مينماگاد و ا آن ملاه حادگثي اسات ا پياامبر  كاه

بعضي ا اهل فساد را كساني كه در حكم اهل بدعتاند -به خاطر برحذر داشتن مردم ا آنها
مذمت كرده است.

شيخين ا أم الم منين عاگشه رواگت كردهاند كه او گفت( :إستأذن ر ل علي رساول اللاه 

اال :الذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة ،فلما دخل ألان له الكلام .الات :گاا رساول اللاه
الت الذي الت ،ثم ألنت له الكلام .اال :أي عالشة إن شر الناس من تركه الناس أو دعه -إتقاا

فحشه) 1گعني :مردي ا ا ه ورود پيش پيامبر  خواست ،پيامبر فرمود به او ا اا ه دهياد بارادر
بد ابيلهاش است ،گا فر ند بد ابيله است ،واتي آم مرد وارد شد پياامبر باا او باه نرماي ساخن
گفت ،من گفتم أي پيامبر خدا شما گفتي آنچه كه گفتي ،ساپس باا او باه نرماي ساخن گفتاي.
گفت :أي عاگشه بدترگن مردم كسي است كه مردم به خااطر پرهياز ا شاتي و بادياش او را
ترك نماگند.
نووي در شرح حدگث گفته است« :ااضي 2ميگوگد :اگن مرد عيينه بن حصن 3باود و در آن

وات هنو مسلمان نشده بود ،گرچه اظهار اسلام كرده بود ،پيامبر  خواست تا حالت او را بيان
كنند تا مردم او را بشناسند و كسي كه حالات او را نميداناد فرگاب او را نخاورد ،و ميگوگاد:
چيزهاگي ا او در حياه پيامبر  و بعد ا حياه او سر د كه برضعيف باودن اگماان او دلالات

مي نماگد و او با مرتدگن ا دگن اسلام برگشته و مرتد شد و او را اسير كرده و پيش اباو بكار 
آوردند و اگنكه پيامبر  او را (مرد بد برادر ابيله) ناميده بود ا نشانههاي نبوه بود چون هماان

طور كه پيامبر او را توصيف نمود ظاهر شد و پيامبر به خاطر به دست آورد دل و لاب كاردن
او و امثالش به اسلام با او به نرمي سخن گفت.
شتي اخلاق و كردار آن ترسيده ميشود و ااگز

و ا اگن حدگث مدارا كردن با كسي كه ا

بودن غيبات كاردن فاساقي كاه فساق خاود را آشاكار مينماگاد ،و كساي كاه ماردم نيا مناد
برحذرداشته شدن ا او هستند ثابت ميشود»

4

و مثل اگن حدگث است آنچه بخاري در صحيح خود ا عاگشه رواگت كرده كه گفات( :ااال

النبي  ما أظن فلاناً و فلاناً گعرفون من دگننا شيئاً) 1گعني :پيامبر  فرمود :گمان نميبرم كه فلاني
و فلاني ا دگن ما چيزي بدانند .ليث 2گكي ا راوگان حدگث ميگوگد« :آنها دو مارد ا مناافقين
بودند»

3

پس گاد كردن پيامبر  ا اگن دو نفر به خاطر برحذر داشتن ا آنها بوده است ،و اگان حكام

برامثال آنها ا اهل فساد اري است كه باگد ا آنها برحذرداشت.
ابن حزر در شرح اگن حدگث ميگوگد« :آنچه در اگن حدگث بيان شده است ا ابيل گمااني
كه ا آن نهي كرده شده نيست چون اگن در مقام برحذرداشتن ا فردي كه حالتش مانند حالات
آن دو مرد باشد است»
وا

4

مله آنچه ا سنت كه در اگن مورد ا آن دليل گرفته ميشود داستان فاطمه بنت ايس
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است كه در صحيح مسلم آمده است واتي كه او با پيامبر  مشوره كرد كه با چه كساي ا دواج

كند واتي معاوگه بن أبي سفيان و أبو هم 6ا او خواستراري كردند پيامبر  به او گفت( :أماا

أبو هم فلا گضع عصاه عن عاتقه ،وأما معاوگة فصعلوك لا مال له) 1گعني :اما ابو هم عصاگش
را ا گردنش پاگين نميگذارد و اما معاوگه فقير است و مالي ندارد.
و دلالت كردن اگن حدگث بر اگز بودن طعنه دن و عيب وگي اهل بدعت به آنچه آنها در
آن ارار دارند به خاطر برحذرداشتن مردم ا آنها واضح و روشن است :پس واتاي بياان عياب
اگن دو صحابي فقط به خاطر مصلحتي دنياگي خاصي و آن خير خواهي براي آن ن است اگز
ميباشد پس ذكر عيب اهل بدعت به طرگق اولي اگز است چون به مصلحتهاي دگناي تماام
مسلمين مربوط است.
و شيخ السلام ابن تيميه بعد ا بيان اگن حدگث ميگوگد« :و اگن به خاطر خير خاواهي باراي
آن ن بود گرچه متضمن بيان عيب خواسترار است -و خير خواهي مرد براي كسي كه باا او
رفتار مينماگد و او را وكيل خود ارار ميدهد و به او سفارش ميكند و كسي را كه شاهد اارار
ميدهد بلكه كسي به داوري پيش او رفته ميشود و امثال آن در همين معني و مفهوم ارار دارد.
و اگر اگن در مصلحتي خاص باشد پس چرونه خواهد بود در مورد خيار خاواهي در آنچاه
كه متعلق به حقوق عموم مسلمين است ا امر او حكاام و شااهدان و كاارگران اهال دگاوان و
غيره ،پس شكي نيست كه خير خواهي در اگن چيزها مهمتر و بزرگتر است».2
من مي گوگم :و بزرگتر ا اگن خير خواهي متعلق به مصلحت دگني مسلمين است،
و اگن چيزي كه ذكر شد متعلق به مصلحتهاي دنياگي مسلمين باود و خيار خاواهي در آن
بزرگتر و مهمتر است چون عام است پس چرونه خواهد بود واتي كاه خيار خاواهي (دگناي
عام) باشد مانند برحذرداشتن ا اهل بدعت پس شكي نيست كه اگن ا هماه مهمتار و بزرگتار
است.
و همچنين ااوال سلف بر اگز بودن عيب وگي اهل بدعت و برحذر داشتن ا آنهاا دلالات
ميكند.

لالكالي ا عاصم الاحول 1رواگت كرده كه او گفت« :پيش اتاده نشستم ا عمرو بن عبيد گااد
شد گفتيم :أي ابا خطاب آگا نميبينم كه علما بعضي به بعضي توهين مي كنند گفت أي احول
تو نميداني كه مرد هرگاه بدعتي اگزاد كرد مناسب است كه ا آن ناام بارده شاود تاا بادعتش
دانسته شود»
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و در كتاب السنه ا خلال و غيره ا

الده 3رواگت شده كاه گفات« :باه منصاور 4گفاتم :أي

عتاب رو ي كه در آن گكي ا ما رو ميگيرد كساني را كه به اباوبكر و عمار تاوهين ميكنناد
توهين ميكند گفت :بله».5
و به سفيان بن عيينه رحمه الله گفته شد« :اگن در مورد تقدگر سخن ميگوگد گعني اباراهيم
بن ابي گحي -6سفيان گفت :براي مردم مسائله و رگاان او را تعرگاف كنيادو ا پروردگارتاان
عافيت و درامان بودن را بطلبيد».7

و در نامة اسد بن موسي 1به اسد بن فراه 2آمده است« :أي برادر كوچكم بادان آنچاه ماارا
وادار كرد تا به تو نامه بنوسيم اگن بود كه اهالي سر مين تو ا چيز خوبي كه خداوند به تو عطا
نموده ا ابيل انصاف تو با مردم و حالت خوبت گاد كردند ،كه سانت را اظهاار نماودهأي و ا
اهل بدعت عيب وگي ميكني و گاد آنها را گاد كرده و برآنها طعنه مي ني و خداوند بوسايله
تو آنها را رگشهكن كرده و بوسيله تو حق را تقوگت نموده است و ترا برآنها با اظهار عيب آنهاا
و طعنه دنشان گاري نموده پس خداوند آنها را بوسيله اگن چيز ذليل نموده است و آنها بدعت
خود را دگرر مخفي و پوشيده مي دارند پس أي برادرم به پاداش اگن كار تر ا مژده باد و اگان را
ا نما و و ه و حج و هاد و ا همه كارهاي نيك خود بهترگن بشمار و اگان اعماال كزاا و
ااامه كتاب خدا و احياي سنت پيامبرش كزا»
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و امام احطاني در نونيه خود در هزو كردن اشعريها ميگوگد:
لأاطعن بمعولي أعراضكم

مادام گصحب مهزتي ثماني

با بتر بزرگ خود آبروگتان را اطع ميكنم تا واتي كه روح در بدنم باشد
و لأهزونكم و أغلب حزبكم

حتي تغيب ثتي أكفاني

و شما را هزو خواهم كرد و ا حزب و گروهتان عيب اوگي خاواهم كارد تاا واتاي كاه
سدم در كفنهاگم پوشيده شود.
و لأهتكن بمنطقي أستاركم

حتي أبلغ ااصياً أو داني

و با سخنم پردههاي شما را هتك و پاره ميكنم تا اگنكه عيب شما را به اطلاع دور و نزدگاك
ميرسانم.
تا اگنكه ميگوگد:

ولا أكتبن إلي البلاد بسيكم

فيسير سير البُّزل بالركبان

و ناسزا گفتن به شما را به شهرها مي نوگسم و آن چاون شاتر تاا ه دنادان در آورده كاه باا
سواران حركت مينماگد حركت ميكند
ولأدحضن بحزتي شبهاتكم

حتي گغطي هلكم عرفاني

1

و با دليل خود شبهاه شما را در هم ميشكنم تا اگنكه ناداني شما را شناخت من بپوشاند.
اگنها ااوال سلف امت اهل دگانت و تقوا و اهل هد و پرهيزگاري است كه باه ااگز باودن
عيب وگي اهل بدعت و بيان كردن حالت آنها براي مردم تصرگح مينماگد
بلكه آنها اگن كار را ا وا باتي شمردهاند كه دگن به ز با آن برپاا نخواهاد باود بناا باراگن
بعضي بعضي دگرر را برانزام اگن وا ب تشوگق و برانريخته مينمودند و گكادگرر را باه اگان
كار سفارش مينمودند و هركسي كه اگن كار را انزام ميداد دگرران به او خيلي رشك ميبرناد
و براي ا و اميد مزد و پاداشي داشتند كه اندا ه آن را ز پروردگار بندگان كسي دگرر نميداند.
و همچنين گفتههاي اهل علم پس ا آنها اگن امر را تاكيد مينماگد و آنچه را كه نصاوص و
ااوال سلف به صوره ا مالي و مختصر بيان كردهاناد آنهاا باه طاور مشاروح و مفصال بياان
داشتهاند واهميت آن را در دگن ابرا كردهاند.
امام اراخي ميگوگد« :اهل بدعتها وكتابهاي گمراه كننده مناساب اسات كاه در باين ماردم
فساد و عيب آن بين مردم مشهور كرده شود و به مردم گفتهشود كه آنها برراه درست نيستند تاا
مردم ضعيف ا آن برحذر باشند به آن مبتلا نشوند و به حد امكان ا آن مفاسد نفاره داشاته و
گرگزان باشند به شرط اگنكه كه در مشهور كردن عيبهاي آنان ا راستي تزاو كارده نشاود و
براهل بدعت فسادها و شتيهاگي كه انزام ندادهاند به دروغ نسبت داده نشاود بلكاه فقاط باه
چيزها نفره آوري كه آنها در آن ارار دارند اكتفا كرده شود پس گفتاه نشاود كاه بدعتگاذار
شراب مينوشد و گا اگنكه نا ميكند و دگرر كاهاگي كه در او و ود ندارد نباگد گفت».2

و شيخ الاسلام ابن تيميه در طي سخنش ا كساني ا افراد معاين كاه ذكار بادي مو اود در
آنها اگز است ميگوگد« :و مانند المه اهل بدعت ،ا اهل عقاگاد مخاالف باا كتااب و سانت،
همانا بيان كردن حالت آنها و برحذر داشتن امت ا آنها به اتفاق مسلمين وا ب است حتي باه
احمد بن حنبل گفتهشد كه :مرد كه نما ميخواند و رو ه ميگيرد و به اعتكاف مينشايند نازد
تو پسندگدهتر است گا اگنكه اگر در مورد اهل بدعت سخن بروگد گفت :واتي واتي ايام كارد
و نما خواند و اعتكاف نشست براي خودش اگن كارها را ميكند و هرگااه در ماورد رد اهال
بدعت سخن گفت براي مسلمين كار كرده است اگن بهتر است ،پس بيان كرده است كاه فاگادة
اگن براي همه مسلمين در دگنشان عام است و ا نوع هاد در راه خداست ،گرا پاك كاردن راه
خدا و دگن و برنامه و شرگعتش و دفع كردن تزاو اگنها و دشمنياشان با اگن چيزها باه اتفااق
مسلمين به طور كفاگه وا ب است ،و اگر كسي كه خداوند او را براي دفاع كاردن ضارر اگنهاا
برپا نموده نبود دگن فاسد ميشد و فساد آن ا فساد غالب شدن دشمن كه با مسلمين مي نرد
بزرگتر است چون دشمناني كه با مسلمين مي نرد هرگاه بر اگي غالب شوند دلهاا را و انچاه
ا دگن كه در دلها ارار دارد فاسد نميكنند مرر رفته رفته ،و اما اگنها در آغا كار دلهاا را فاساد
مينماگند».1
و در اگي دگرر ميگوگد« :و اگر بدعتگذاري بود كه به عقاگدي دعوه ميداد كه با كتااب
و سنت مخالف بود گا طرگقي را در پيش گرفته بود كه با كتاب و سنت مخالف بود،
و بيم آن مي رود كه اگن مرد با اگن عقيده و سلوك مردم را گمراه خواهد كارد امار او باراي
مردم بيان كرده شود تا ا گمراهي او بپرهيزند و حال او را بدانند و لا م است همه اگان چيزهاا
به صوره خير خواهي و طلب رضاي خدا باشد نه به خاطر خواهش شاخص باا انساان ،مثال
اگنكه بين آنها دشمني دنياگي ،گا كينه تو ي ،گا بغض ور گدن با گكدگرر گا كشمكش باه خااطر
رگاست باشد و او بدگهاي او را اظهار مينماگد به دليل اگنكاه اصاد خيار خاواهي دارد ،اماا در

باطن ودرون اصدش پاگين آوردن منزلت شخص و انتقام گرفتن ا اوست ،پاس اگان ا عمال
شيطان است».1
و امام ابن ايم در اد المعاد در بيان فوالد استنباط شاده ا غازوه تباوك ميگوگاد« :و ا آن
مله اگز بودن طعن دن مرد اگر حس غالب برطعنه ننده غيره دگني و گا دفااع ا خادا و
پيامبرش باشد ،و عيب وگي و طعنه دن اهل حدگث به راوگان ا اگن نوع است
و ا همين نوع است طعنه دن و عيب گرفتن وارثاان پياامبر و اهال سانت ا اهال اهاوا و
بدعتها كه آنها براي خدا اگنها را مورد طعن ارار ميدهند ناه باه خااطر را ي كاردن خاود و
اهداف خودشان».2
و شاطبي در الاعتصام در طي بيان احكام اهل بدعت ميگوگد« :ذكر كردن آنها به آنچه بارآن
هستند ،و اشاعه نمودن بدعت آنها تا با بياگند و تا كسي فرگب سخن آنها را نخاورد ،آن گوناه
كه ا بسياري ا سلف اگن چيز نقل شده شده است»
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و در اگي دگرر ا كتاب الاعتصام بيان داشته است :تعيين كردن فراههاي اهل بدعت به ز
در دو ا مناسب نيست،
و من به نقل كردن موضع شاهد براي سخن ما اكتفا ميكنم و آم مطلبي است كه او در ااي
دوم بيان كرده است:
«دوم :اگنكه فراه به گمراهي خود دعوه ميدهد و آن را در دلهاي مردم عاوام و كساي كاه
علم ندارد آراسته مينماگد ضرر اگنها برمسلمين مانند ضرر شيطان اسات و آنااه ا شايطانهاي
انساني هستند ،پس باگد به صراحت اعلام كرد كه آنها اهل بادعت و گمراهياناد و آنهاا را باه
فراههاي گمراه نسبت داد واتي شاهدان گواهي دادند كه اگنها ا آناناند.
(تا اگنكه بعد ا بيان داستان عاصم احول با اتاده كه ابلاً گذشت)

ميگوگد پس كساني مانند اگنها باگد ذكر شوند و آواره كرده شوند ،گارا ضارري كاه واتاي
اگنها رها كرده شوند عاگد مسلمين ميگردد ا ضرر به دست آمده با ذكر اگنها و گرگزاندن مردم
ا آنها بزرگتر است ،واتي كه سبب ترك تعين كردن ترس ا تفراه و دشمني باشد».1
پس با اراله نصوص شرعي و آثار سلف و ااوال اهل علم و تحقيق اگز بودن عياب اوگي
اهل بدعت و بيان كردن حالت آنها به اصد برحذر داشتن مردم ا آنها روشن شد بلكه اگن كار
ا وا ب ترگن وا باه دگني است كه دگن به ز با آن برپا نخواهد بود و اگن كار ا باب هاد
در راه خداست و ا نظر شرافت و والابودن هدف با هاد كردن با دشامنان بوسايله شمشاير و
نيز برابر است ،بلكه هنو شرافت آن و برتري برآن هاد ا چند و ه سنريني مينماگد:
و ه اول :آنچه كه شيخ الاسلام در ضمن سخن گذشتهاش بيان داشت كه گان حاصل شاده
بوسيله بدعتها و ن

آن با مسلمين مستقيم بردلها اثر خواهد كرد به خلاف ن

دشامناني

كه با سر مينهاي مسلمين مي نرند گرا اگنها دلها را فاسد نميكنند مرر به صوره تدرگزي.
پس ا اگن صوره فضيلت هاد با اهل بدعت بر هاد با اهل ن

آشكار ميشاود گرچاه

هردو هاد وا ب هستند كه امت با ترك كردن گكي ا آن دو معذور ارار داده نميشود.
و ه دوم :تسلط دشمنان برسر مينهاي مسلمين فساد آن براي عموم مسلمين ظاهر است ،و
همتهاي تمام مسلمين براي هاد كردن با دشمناني كه باا سار مينهاي مسالمين مي نرناد
برميخيزد چون آنها خطور دشمنان را درك مينماگند و اگن برخلاف تسلط اهل بدعت برعاوام
مسلمين و نشر بدعتهاگشان است گرا فساد اگن براي هرشخصي نماگان نميشاود و هركساي
خطر آن را درك نمينماگد پس اهميت هاد كردن با اگنها آشكار ميشاود و ا
ن

هااد باا اهال

برتر است چون كساني كه با اگنها هاد ميكنند كام هساتند بلكاه بعضاي ماردم آنهاا را

برفاسد كارياشان كمك ميكنند فرق نميكند كه اگن كار را ا روي اصد گا بدون اصاد انزاام
دهند ،پس كسي كه با اهل بدعت هاد ميكند و آنها را رسوا ميكند و در اگن حالات شابهاه
آنها را در هم ميشكند مانند كسي است كه پس ا اومي مي نرد كه ا ميدان نبرد پا باه فارار

گذاشتهاند پس پاداش كسي كه در لشكري اوي و نيرومند مي نرد و پاداش كسي كاه بعاد ا
اگنكه مردم ا اطراف او گرگختهاند و او را تنها گذاشتهاند مي نرد كزا.
و ه سوم :هاد با دشمناني كه با مسلمين مي نرند در ميان مسلمين تعداد گاادي هسات
كه هنرامي كه براي اگن هاد فراخوانده ميشوند براي هاد با دشمنان بپا ميخيزند به خلااف
هاد با اهل بدعت و كساني كه ا دگن منحرف شدهاند گرا براي انزام اگان هااد كساي از
علماي مخلص و استوار برسنت بپا نميخيزند
و نه تنها اگنكه كسي ز اگنها براي اگن كار بپا نميخيزد بلكه در بسياري اهها هاد با اهل
بدعت شزاعت بازرگ و ااوه در دليال و اطلااع گساتردهأي برنصاوص و گفتاههاي سالف
ميخواهد تا شبهاه اهل بدعت در هم شكسته شود و ردكرده شود.
و اگن علما با اگن وگژگيها در هر مان كم هستند.
و كسي كه ا تارگخ آگاه است در مورد آنچه در عهد خليفة عباسي (مأمون) رخ داد كه فتناة
اري شدن اگن فتناه امتحاان بزرگاي كاه

ارآن را مخلو ق ارار دادن سربلند كرد بياندگشد و ا

براي اهل سنت حاصل شد تا اگنكه در فرانيد اگن مشكل و فا عاه در برابار همياه و خلفاا و
حكامي كه اگن عقيده را داشتند ز امام احمد (امام اهل سنت و ماعت) و تعداد اندكي باا او
كسي گاراي مقاومت نداشت كه امام احمد به صراحت گفت :كه ارآن كلام خدا مخلوق نيست،
و آن شبهها را با برهان و دليل رد كرد با اگنكه اهل باطل به شده دشامني ميكردناد و اهار و
فشار پادشاه هم بود و گر فشار تهدگد به اتل گاهي و گاهي گر فشار شلاقهاي لاادان اارار
داشت امام به صراحت گفت كه ارآن مخلوق نيست»
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اگن موضع كه امام احمد و كساني كه با او بودند اتخاذ كردند ،و علماي مان آنها ا بزرگاان
المه اهل سنت سكوه در اگن فتنه تر يح دادند و گا اگنكه مزبور كردهشدند تاا بروگناد اارآن
مخلوق است و آنها در اگن مورد معذور هستند -دلالتي است اوي براگنكه اتخاذ موضاع مهام
و بزرگي است كه هرانساني نميتواند چنين موضعي بريرد بنا براگن ا بشر بن حاار

رواگات

كرده مي شود كه رو ي كه احمد بن حنبل شلاق ده شد به او گفته شد برتو وا ب اسات كاه
سخن بروگي او گفت« :شما ا من مقام پيامبران را ميخواهياد اگان چياز را نادارم ،خداوناد
احمد بن حنبل ا هرطرف حفظ نماگد».1
و گحيي بن معين گفت« :مردم ا ما ميخواهند كه مانند احمد بن حنبلباشيم ناه ساوگند باه
خدا نميتوانيم چون احمد باشيم و نميتوانيم برراه او حركت نماگم»
پس با اگن فضيلت هاد با اهل بدعت بوسيله برهاان و دليال بر هااد باا دشامنان بوسايله
شمشير و نيزه ثابت شد چون در ميان امت افراد كمي ميتوانند با اهل بدعت بزنرند به خلااف
هاد با دشمناني كه با مسلمين مي نرند.
و با اگن حكم در اگن مسئله با تحقيق اول در حكم طعنه دن به اهل بدعت و مشهور كردن
آنها و بيان كردن حالت آنها براي مردم روش ميگاردد و اگان در شارگعت ااگز اسات بلكاه
وا ب و ا نوع هاد در راه خداست و امت نميتواناد آن را تارك گوگاد بلكاه علمااگي كاه
تواناگي انزام اگن كار را دارند برآنها لا م است كه مردم را ا اهل بدعت برحذر دارناد و عياب
آنها را آشكار نماگند و آنها را رسوا كنند هرگك به اندا ه توانش باگد اگن كار را انزاام دهاد بناا
برآنچه كه نصوص كتاب و سنت و نيز ااوال سلف امت و عملكردشان و گفتههاي اهل علام و
تحقيق ا اهل سنت بروا ب بودن اگن كار دلالت مينماگد.
و بعد ا اگن باگد به بيان مسئله دوم بپردا گم:
و آن حكم اطلاق كلمه (غيبت) برطعنه دن اهل بدعت و حكم سخني كه بوسايله آن ماردم
ا انها برحذرداشته ميشوند است و آنچاه مان بعاد ا پاژوهش و نظار در اگان مسائله باه آن
رسيده ام اگن است كه اگن اطلاق ا سلف ثابت و در شرگعت صحيح است و اگن نتيزه ا طرگق
بررسي دو فرع بدست ميآگد:
فرع اول :در مورد ثابت بودن اگن اطلاق ا سلف و اهل علم پس ا آنها.
فرع دوم :در بيان و ه درست بودن اگن اطلاق و مخالف نبودن آن با دلاگل تحرگم غيبت
اما فرع اول:

ا سلف در چندگن رواگت ثابت شده كه آنها برعيب وگي و طعنه دن اهال بادعت كلماه
غيبت را اطلاق كردهاند.
ا حسن بصري رحمه الله رواگت است كه او ميگفت« :بدگوگي اهل بدعت غيبت است».1
و نيز ا او رواگت شده كه گفت« :غيبت سه نفر حرام نيست :كه گكي ا آنها صاحب بادعتي
است كه در بدعتش ا حد تزاو كرده است»

2

و در رواگتي دگرر ا او آمده است كه« :عيب وگي صاحب بدعت و فاسقي كه فساق خاود
را آشكار مينماگد غيبت نيست».3
و ا هاني بن اگوب 4رواگت است كه گفت« :ا محارب بن دثاار 5در ماورد غيبات كاردن و
عيب وگي شيعه پرسيدم گفت :در اگن صوره آنها اومي صادق هستند حساين بان علاي
گكي ا راوگان اگن رواگت ميگوگد« :او در غيبت كردن شيعه اشكالي نميدگد»

7

و ا ابراهيم نخعي رواگت است كه گفت« :بدگوگي صاحب بدعت غيبت نيست»

1

6

و ا سفيان بن عيينه رواگت است كه گفت« :كسي كه در دگن ا هاواي نفاس خاود پياروي
ميكند بدگوگي او غيبت نيست»

2

پس اگن رواگتها ا سلف دلالت براگن مينماگد كه آنها برآنچه كه بوسيله آن ا اهل بادعت
برحذرداشته ميشود كلمه غيبت را اطلاق نمودهاند و اگن موضع شاهد ا اگن رواگتها باراي
سخن ماست -و اگنكه در مرحله دوم تصرگح كردهاند كه :بدگوگي صاحب بدعت غيبت نيسات
و غيبت كردن اهل بدعت و برحذر داشتن مردم ا آنها اگز است ،و اگن مفهومي است كاه در
مسئلة اول با نصوص شرعي و ااوال اهل علم و تحقيق ا اهل سنت ثابت گردگد.
پس اگن رواگتها براي استدلال براي اگن مسئله مورد بحث ما ا گك هت مناساباند و ا
هتي دگرر ميتوان ا آن براي مسئلة اول استدلال كرد.
و كلمه غيبت برآنچه كه بوسيله آن ا اهل بدعت و دگرر اهل فساد برحذر داشته ماي شاود
ا ابيل ذكر عيب آنها و طعنه دن به آنها اطلاق شده اسات اگان مطلاب باه صاراحت ا اماام
بخاري آمده است كه او براي حدگث گذشته پياامبر  و گفتاه او در ماورد آن مارد كاه ا اا ه

خواست «به او ا ا ه دهيد و او بدترگن برادر ابيله است» 3چنين عنوان گذاشته است (بااب در
بيان اگنكه غيبت اهل تردگد و فساد اگز است)

4

و امام بخاري مذمت كردن پيامبر  آن مرد را به اصد برحذرداشتن ا او ا نوع غيبتي اسات

كه اگز است.
همان گونه كه ا

ملهأي ا علما و محققين كه بعد ا عصر المه پيشين آمدهاند ثابت اسات

كه آنها برطعنه دن براهل بدعت به اصد برحذرداشتن ا آنها ،كلمه غيبت را اطلاق كردهاند.
ابوحامد غزالي بعد ا ساخنش در ماورد غيبات در كتااب (الاحيااا) و تحات عناوان (بياان
عذرهاي كه ا ا ه غيبت كردن را ميدهد) ميگوگد« :بدان كه آنچه ا ا ه بيان بادگهاي دگراري

را ميدهد هدف درستي در شرگعت است كه دستگابي به آن هدف باه از بادگوگي آن فارد
ممكن نيست پس اگن هدف گناه غيبت را دفع مي نماگد و اگن چيزها كه ا ا ه غيبت كاردن را
ميدهد شش چيز هستند»:1
تا اگنكه مي گوگد :چهارم« :برحذرداشتن مردم ا كار بد پاس هرگااه تاو فقيهاي را مشااهده
كردي كه پيش بدعتگذار گا فرد فاسقي رفت و آمد مينماگد ،و تو ترسيدي كه اگان بادعت و
فسق به او سراگت مينماگد،پس تو ميتواني ا بدعت و فسق او پرده برداري تا واتي كه انريزه
در تو براي اگن كار ترس ا سراگت بدعت و فسق باشد نه چيزي دگرر».2
و شهاب الدگن اراخي در كتاب (الفروق) به پيروي ا غزالي تحت عنوان (فرق باين ااعادة
غيبت حرام و ااعدة غيبتي كه حرام نيست) صورتهاگي را كه غزالي ذكر نموده با اندكي تصارف
بيان كرده است او ميگوگد« :بعضي ا علما شش صوره را ا غيبت مستثني كردهاند»3و بعضي
ا اگاان صااورتها را ذكاار نمااوده تااا اگنكااه در صااوره چهااارم ميگوگااد« :صاااحبان باادعت و
تصنيفهاي گمراه كننده مناسب است كه مردم فساد و عيب آن را مشاهده نماگند و بدانناد كاه
آنها برراه درست و حق ارار ندارند تا مردم ضعيف ا آن بپرهيزند و در آن نيافتند و باه انادا ه
ممكن ا آن مفاسدگرگزان باشد به شرط اگنكه ا راستروگي در آن تزاو كرده نشود و فساادها
و كارهاي شتي كه اهل بدعت انزام ندادهاند به دروغ به آنها نسبت داده نشود بلكاه فقاط باه
منكراتي كه در آنها و ود دارد اكتفا شود»

4

و اگن صورهها را نووي نيز ذكر نموده است آن ا كه ميگوگد« :بدان كه غيبت براي غرض
شرعي صحيحي كه رسيدن به آن به ز با غيبت ممكن نيست ااگز اسات و آن شاش سابب
هستند»

5

در سبب پنزم ميگوگد« :كه فسق و بدعتش را به صوره علني انزام دهد ،مانند كساي كاه
آشكار شراب مينوشد ،و به طور علني مردم را مصادره و توايف مينماگد و ماليااه گارفتن و
چياون كردن اموال مردم به ور و به عهده گرفتن كارهاي فاسد به طور آشكار ،ذكر چنين فارد
به آنچه علني انزام ميدهد اگز است و ذكر او با عيبهاي دگرري حرام است مرر اگنكه ذكار
او با عيبهاي دگرر سببي دگرر براي اگز بودن آن غير ا آنچه گفتيم و ود داشته باشد.1
و نووي اگن اسباب شش گانه در بسياري ا كتابهاگش بيان داشته است او در شارح صاحيح
مسلم و در رگاض الصالحين و در كتاب الاذكار 2اگن اسباب ششرانه را بيان داشته است و شاگد
گكي ا اسبابي كه اگن مطلب ا او مشهور شده و ا كساني كه ابل ا او بودناده مشاهور نشاده
همين است حتي شوكاني رسالهأي دارد كه بررسي اگن اسبابي كه نووي ذكر نماوده پرداختاه و
بعضي را ثابت كرده و تاكيد نموده و بعضي دگرر را رد كرده است و اگن رساله را (رفاع الرگباة
عما گزو و ما لاگزو من الغيبة)

3

و ا كساني كه عيب وگي اهل بدعت و بيان حالتشان به خاطر برحذرداشتن مردم ا آنها را
غيبت ناميده ابن صلاح است كه ميگوگد« :غيبت بدعتگذار اگز است ،بلكه بيان عيبي كاه در
اوست به طور مطلق چه او حاضر باشد چه در غياب او گفته شود اگر هدف ا آن آگااه كاردن
مردم ا حالت او باشد تا مردم ا او بپرهيزند اگز است نظر سالف صاالح اگان باوده اسات و
بعضي چنين ميكردند.
سپس آغا غيبت و عيب وگي بدعتگذار اگز است گرچه آن فرد در ماورد بدعتگاذار
س ال كرده نشود و نيز در هنرام و ود اموي ا ابيل سا ال و غياره كاه باعاث عياب اوگي
بدعتگذار مي شود اگز است»

4

و شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هم برهمين باور اسات او ميگوگاد« :و در اگان دو ناوع
غيبت كردن بدون اختلاف بين علما اگز است گكي :اگنكه مرد فساد را آشكار انزام دهد مانناد
ظلم و شتيها و بدعتهاي مخالف با سنت ،پس واتي او منكر را اظهار كرد باه انادا ه تاوان
انكار كردن و اعتراض كردن براو اگز است تا اگنكه ميگوگد :پس هركسي منكر را اظهار نمود
اعتراض براو وا ب است و باگد ا او اطع رابطه شود و به خاطر كارش ماورد نكاوهش اارار
گيرد
پس اگن است معني گفته آنها كه هركسي كه نقاب و پرده حيا را دور انداخت عياب اوگي
او غيبت نيست به خلاف كسي كه گناهش را پشت پرده و ا گناه ماردم پنهاان مايدارد ،عياب
چنين كسي پوشيده نراه داشته ميشود اما مخفيانه نصيحت كرده ميشود و هركسي كاه حالات
او را ميداند ا او اطع رابطه مينماگد تا واتي كه توبه كناد ،و مسائله او را باه او باه صاوره
نصيحت بيان ميدارد».1
و در اگي دگرر ميگوگد« :و اما واتي مرد منكراه را آشكار نمود اعتراض و انكار براو باه
صوره علني وا ب است ،و عيب وگي او غيبت نيست و وا ب است كه به صوره آشاكار
بوسيله اموري كه او را ا اگن كار با ميدارد ا ابيل اطع رابطاه و غياره ماورد مزاا اه اارار
بريرد».2
و حافظ ابن حزر در شرح حدگث (بئس أخو العشيره) 3ميگوگد« :و ا اگان اساتنباط كارده
ميشود كه فردي كه فساد و شتي را آشكار انزام ميدهاد اگار در غيااب و پشتسار او اگان
كارهاگش بيان شود چنين عملي ا

مله غيبت مذمت شده ارار نميگيرد علما گفتهاند :غيبات

در هرهدفي كه ا نظر شرع صحيح است اگز است چون در آن ا غيبت به عنوان راهي باراي
رسيدن به هدف ارار ميگيرد» 4سپس مضمون كلام نووي را در اگن مورد بيان كرده است.

و بعضي ا المه معاصر دعوه سلفيت مانند شيخ عبدالله ابا بطين 1و شيخ سعيد بن حزاي
رحمهما الله تعالي در بعضي ا نامههاي خود كه در كتاب (الدرر السنيه) چاا

2

شاده تصارگح

كردهاند كه طعنه دن اهل بدعت ا مورد غيبت اگز است ،براي آگاهي بيشاتر باه آن مرا عاه
شود.3
همان طور كه استاد ما دكتر صالح بن سعد الساميمي در بحثاي مساتقل ا مباحاث كتاابش
(تنبيه اولي الابصار) اگن مطلب را بيان رده و آن بحث را چنين عنوان گذاشته است كه« :غيبات
كردن بدعتگذار مانند غيبت كردن فاسق به خاطر برحذرداشتن امت ا او اگز است» و او در
ضمن اگن بحث نقل اولهاگي ا علما ذكر كرده است.4
پس با اگن نقل اولها اطلاق كلمه غيبت برآنچه كه بوسيله آن برحذرداشاتن ا اهال بادعت
انزام مي گيرد ا ابيل طعنه دن برآنها و مشهور كردنشان ا بعضي ا المه سالف و اهال علام
بعد ا آنها ثابت شد و اگن ا

مله مواردي است كه دلالت برصحت اطلاق كلمه غيبت برطعنه

دن اهل بدعت مي نماگد چون به تواتر ا اهل علم بدون اگنكه مخالفي داشته باشد ثابات شاده
است.
اما آنچه به فرع دوم متعلق است:
بيان و ه صحت اگن اطلاق و مخالف نبودن آن با عموم دلاگل حرمت غيبت است.

پس ميگوگم كه اطلاق كلمه غيبت برآنچه كه بوسيله آن برحذر داشتن ا اهل بدعت تحقاق
مي گابد ا ابيل طعنه دن برآنها و مذمت كردن آنها ،و اگنكاه آن ا ناوع غيبات مبااح و ااگز
است ،و ثابت بودن اگن ا سلف با اگنكه نصوص در حرام بودن غيبت و اگز نبودن آن اطعاي
هستند مي توان آن را دو تو يه كرد كه با اگن دو تو يه توهم تعارض و تضاد بين اگان اطلااق
و بين آنچه نصوص برحرمت غيبت دلالت مينماگد منتفي ميشود
و آن دو تو يه عبارتند ا :
تو يه اول :كه (غيبت) واتي برطعنه دن براهل بدعت به اصد برحذر داشتن ا آنها اطلااق
شود و به اگز بودن آن حكم كرده شود منظور ا آن معني لغوي آن است نه معني شارعي كاه
نصوص برحرام بودن آن دلالت دارد.

و ابن حزر در شرح حدگث پيامبر  كه (خير دور الأنصار بنو النزار) 1به همين اشاره كارده

است كه بخاري بعد ا بيان بعضي ا احادگث غيبات آن را ذكار نماوده و آن را چناين عناوان

گذارده است كه (باب اول النبي  خير دور الأنصار) 2ابن حزر ميگوگد« :در آوردن اگن عنوان
در اگنزا اشكالي است ،چون اگن اصلاً ا غيبت نيست مرر اگنكه فرض كرده شود كه كساني كه
بنو نزار برآنها تر يح داده شدهاند اگن را ناپسند بدانند پس اگن ا عموم گفته پيامبر كه (غيبات
گعني برادره را طوري گاد كني كه او نميپسندد) 3استثنا كرده ميشود
و اگر برغيبت حكمي شرعي مرتب نشود محل نكوهش خواهد بود
و اما آنچه كه برآن حكمي شرعي مرتب ميشود در غيبت داخل نيست گرچه فاردي كاه در
مورد او سخن گفته ميشود آن را نپسندد»

4







سپس در شرح حدگث عاگشه كه (بئس أخو العشيره) كه بخاري آن را چنين عناوان گذاشاته
است كه (باب ما گزو من اغتياب اهل الرگب و الفساد) ميگوگد« :و در ماورد اگنكاه آگاا اگان
غيبت است اختلاف شده است ،و در حقيقت اگن غيبت نيست بلكه نصيحت است تا شنونده ا

آن بپرهيزد ،اما پيامبر  با مردي كه در مورد او چنين گفته شاده باود كلمااه را او بارروي او

نرفت به خاطر خوبي اخلاق پيامبر  بود و اگر به اگن صوره با آن مرد موا ه ميشود خاوب
بود اما هدف بدون ا اگنكه او در روي او بروگد حاصل شد.
و پاسخ اگن است كه :منظور اگن است كه صوره غيبات در آن و اود دارد ،گرچاه شاامل
غيبتي كه در شرگعت مورد نكوهش و مذمت ارار گرفته نميگاردد .و نهااگتش اگان اسات كاه

تعرگفي كه پيامبر  ا غيبت اراله داده كه ابتدا ذكر شد كه پيامبر فرمود غيبت گعني (بارادره را
طوري گاد كني كه او نميپسندد) تعرگف لغوي غيبت است و واتاي كاه ا آن آنچاه ذكار شاد
استثنا كرده شود (گعني واتي برآن حكمي شرعي مرتاب نشاود) 1اگان تعرگاف شارعي غيبات
خواهد بود»
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پس نتيزه اگن است كه غيبت دو معني دارد :گكي لغوي و آن اگن است كه انساان را طاوري
گاد كنيم كه او نميپسندد فرق نميكند كه به خاطر سببي شرعي باشد گا به خاطر غير ا ساببي
شرعي انزام شود،
و غيبت مباح كه براي مصلحتي شرعي انزام ميگيرد و غيبتي كاه حارام اسات و آن هماان
است كه به خاطر مصلحتي شرعي انزام نميشود هردو تحت اگان معناي داخلاناد ،و باه اگان
خاطر سلف (طعنه دن براهل بدعت را به خاطر بيان كردن حالت آنها و برحذر داشتن ا آنها)
را غيبت ناميدهاند.
معني دگرر مفهوم شرعي غيبت است :كه مسلمان را با چيزي گاد كرده شود كه نميپساندد و
اگن كار به خاطر مصلحتي شرعي صوره نررفته باشد .پس اگن مفهوم ا مفهاوم اول خااصتر
است.

و اگن همان غيبتي است كه نصوص برحرام بودن آن دلالت مينماگند.
بنا براگن كلمه غيبت در اگنزا مثل كلمه بدعت است ،كلمه بدعت اطلاق ميشود و منظاور ا
آن مفهوم لغوي آن است و در اگن صوره گاهي مورد ستاگش اارار ميگيارد و گااهي ماذمت
كرده ميشود همان است كه داراي اصلي شرعي نيست و بدعتي كه مورد ستاگش ارار ميگيارد
همان است كه شرگعت برآن دلالت ميكند و ا اگان ناوع اسات گفتاه عمار  در ماورد نماا

تراوگح كه (بدعتي خوبي است اگن)

1

و گفته امام شافعي رحمه الله نيز ا اگن نوع است كه گفت« :بدعت دو نوع بادعت هساتند:
بدعت نيكو و پسندگده و بدعت مذموم و ناپسند»
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و اگر ا بدعت منظور معني شرعي آن باشد و آن اگزاد كردن امري در دگن كه شرگعت برآن
دلالت نميكند پس آن بدعت به هرحال ناپسند و مذموم است ،و اگن هماان بادعتي اسات كاه
نصوص برمذمت و حرام بودن آن دلالت ميكنند .3پس همچنين اگر ا غيبت معني لغاوي عاام
آن منظور باشد گاهي اگز خواهد بود و گاهي حرام خواهد بود و ا غيبتهااي ااگز غيبات
كردن اهل بدعت به اصد برحذرداشتن ا آنهاست
و بعضي صورتهاي دگرر كه علما براي غيبت اگز ذكر نمودهاند و اگر منظاور ا آن مفهاوم
شرعي خاص آن باشد بنا برآنچه بيانش گذشت -اگن غيبت حرامي است كه نصوص برحارام
بودن آن دلالت مينماگند .والله اعلم.
تو يه دوم:اگنكه اطلاق كلمه غيبت برآنچه كه بوسيله آن برحذرداشتن ا اهل بادعت انزاام
مي شود ا ابيل طعنه دن برآنها و بيان حالت آنها به مفهوم شرعي آن كه نصوص برحرام بودن
آن دلالت مينماگد است ،اما واتي كه نصوص بروا ب بودن برحذر داشتن ا آنها و بيان كردن
حالتشان دلالت ميكند به خاطر اگن مصلحت گناه ا غيبت آنها منتفاي ميشاود پاس علماا باه
اگز بودن آن تصرگح كردهاند در واتي كه كلمه بروضع و مفهوم شرعياش بااي است.

و اگن مثالهاي گادي در شرگعت دارد گرا شارع واتي استفاده ا بعضي ا چيزهااي حارام
مانند شراب ،و خود مرده ،و خون و گوشت خوك و دگرر چيزهاي حرام در هنراام ضاروره
را ا ا ه داده است پس مقدار مباح ا اگن چيزهاي حرام مانند رعه شراب براي كساي كاه در
آن فرورفته ،و اندا هأي ا خودمرده براي كسي كه ا فرط گرسنري برحالت مرگ ارار دارد كه
با آن سدر مق نماگد و آنچه در حكم آن است اگن از مبااح را ا آن اماور حارام ا مساماي
اصلي بيرون نميكند ،و هيي كسي نرفته است كه اگن گك رعه شراب اصلاً شاراب نيسات و
آن لقمه ا گوشت خودمرده ا گوشت خودمرده نيست چون باراي ضاروره مبااح اارار داده
شده است.
و همين طور غيبت در اگنزا چنين است آنچه ا آن به خاطر مصلحتي شرعي مباح ارار داده
شده است مانند غيبت كردن بدعتگذار به خاطر برحذرداشتن مردم ا او اگن چيز باااي باودن
غيبت را در اگنزا برمفهوم شرعي آن منع نميكند.
و با اگن توهم تضاد بين اطلاق سلف و اهل علم برطعنه دن براهل بدعت به اصاد برحاذر
داشتن ا آنها كلمه غيبت را و بين حكم به اگز بودن آن و نصوصي كه برحارام باودن غيبات
دلالت مي نماگد با گكي ا اگن دو تو يه دفع ميگاردد و باا اگان صاحت اگان اطلااق روشان
ميشود .والله اعلم.
و با بيان اگن مطالب هدف ا آوردن اگن مسئله حاصل ميگردد و آن ثابت شدن اطلاق كلمه
غيبت برآنچه بوسيله آن برحذرداشتن ا اهل بدعت محقاق ميشاود ا ابيال طعناه دن برآنهاا
برآنها و مذمت كردن شان ا سلف صالح و علماي بعد ا آنها و حكم كردن آنها به ااگز باودن
غيبت بدعتگذار ميباشد.
و بيان صحت اگن اطلاق و سالم بودن اگن حكم و متضاد نبودن آن باا عماوم دلاگال تحارگم
غيبت ثابت ميشود.
اما با و ود ثابت شدن حكم اگز بودن غيبت كردن بدعتگذار مناسب است كاه ا اطلااق
عباره (عيب وگي بدعتگذار غيبت نيست) و عبارههاي دگرري مانند اگن پايش كساي كاه
منظور آن را نميفهمد خود داري كرد مرر اگنكه معني صحيح آن بيان شاود تاا شانونده گماان

نبرد كه انريزه ا گفتن اگن عباره فقط هواي نفس است گا انريزه چناين ساخني دشامني غيار
شرعي با اهل بدعت است
پس رعاگت كردن اگن چيز به وگژه در اگن مان كه آگاهي (ا مواضع سالف در برابار اهال
بدعت) كم شده است مناسب اسات و براثار كمباود آگااهي بعضاي گماان بردهاناد بعضاي ا
سخناني كه ا سلف در اگن مورد ثابت شده با نصوص كتاب و سنت مخالف است بلكه بعضي
ا كسااني كااه ا روش سالف مغرفانااد ساخناني ا ساالف را كاه بعضااي ا طلااب علاام در
سخنرانيها و درسها و در مزالس خصوصي گا عمومي ذكر مينماگند كه در صاوره توضايح
ندادن مفهوم آن و بيان نكردن منظور سلف ا آن براي بعضي ااي اشاكال اسات دساتاوگزي
براي طعنه دن به سلف و عقيدة سلفي ارار دادهاند مانند اگن عباره كه ما ا آن ساخن گفتايم
و عبارههاي دگرري كه ا سلف نقل شده است مانند اگنكه گفتهاناد (خداوناد هايي عملاي ا
صاحب بدعت را نميپذگرد) 1و عباره (خداوند اباا ور گده ا اگنكه توباه صااحب بادعت را
بپذگرد)
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و دگرر عبارههاگي كه در اثناي بحث به آن تذكر داده شد.
پس برطلاب علم امرو ه وا ب است كه براي مردم مفهوم اگن عبارهها كاه ا سالف ذكار
شدهاند را بيان كرده و توضيح دهند و آن را برصورتهاي صحيح آن كه با اصول شرگعت موافاق
است حمل نماگند بلكه بهتر اگن است كه اگر عبارههاگي بود كه باراي بعضاي ا ماردم ااي
اشكال است به اي آن كلماتي كه مفهوم آن را بدون اشكال ميرساند بياان كنناد گارا سالف
رحمهم الله با اگن عبارهها طلابي را خطاب ميكردند كه منظور آنها را با مختصرترگن عبااره
ميفهميدند.
پس خطاب كردن عموم مردم امرو را با اگن عبارهها به ادعاي اگنكه ا سلف ثابت شدهاند
بدون ا اگنكه شرح و توضيح معاني و منظور سلف ا آن بيان شود به دور ا حكمات و عقال
است.

و ابل ا اگنكه سخن را در اگن فصل كه در طي آن موضع اهل سنت در مورد غيبات كاردن
اهل بدعت بيان شد و ثابت شد كه غيبت كردن بدعتگذار به اصد بيان كردن حالات او باراي
مااردم و برحااذر داشااتن اماات ا او در شاارگعت اااگز اساات ،بلكااه اگاار انكااار و اعتااراض
بربدعتگذار به ز ا طرگق آن ممكن نبود وا ب است.
نيز باگد دانست كه غيبت بدعتگذار با شراگطي اگز است پاس اگار شاراگط در آن تحقاق
گابد اگز است و اگر نه براصل حرام بودن آن بااي خواهد بود و اگن شراگط عبارتند ا :
نخست :اخلاص در آن و اگنكه هدف ا طعنه دن براهل بدعت خير خواهي براي مسلمين و
برحذر داشتن ا آن بدعتگذار باشد و انريزه آن عوامل غيبتي كه حارام اسات مانناد دشامني
شخصي با آن بدعت گذار گا غيره و گا حسد و دگرر اهداف حرام نباشد گرا اگن اسباب غيبت
كردن بدعتگذار را مباح ارار نميدهد هرچند كه بدعتگذار به فساد آلوده باشد چون در اگان
صوره غيبت كردن او به خاطر راضي كردن نفس انزام ميشود و آنچه غيبت و عياب اوگي
او را حلال مينماگد خير خواهي براي مسلمين و اگنكه اگن كار خالصانه براي خدا انزاام گيارد
ميباشد.
شيخ الاسلام ابن تيميه بعد ا سخنش در مورد حكم غيبت كردن و عيب اوگي بدعتگاذار
ميگوگد« :سپس گوگنده در اگن مورد باگد حسن نيت داشته باشد ،پس اگر حقي به خااطر علاو
و سربلندي روي مين گا فساد سخن بروگد،به منزله كسي خواهد بود كه باراي تعصاب و رگاا
مي نرد ،و اگر براي رضاي خدا و خالصانه سخن بروگد ا مزاهدگن در راه خدا و ا وارثاان
پيامبران و انشينان پيامبران خواهد بود و اگن مخالف با گفته پيامبر  نيست كه فرمود( :غيبات

گعني گادكردن ا برادره به چيزي كه او نميپسندد)
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دوم :اگنكه بدعتگذار بدعت خود را آشكارا انزام دهد،

اما اگر بدعتش را پوشيده نراه ميدارد غيبت كردن او اگز و مشهور كردن او ااگز اگسات،
چون عيب وگي بدعتگذار ا باب انكار منكر است و انكار صاوره نميگيارد مرار هنراام
آشكارا انزام دادن منكر.
امام او اعي رحمه الله در طي سخنش ا اهل بدعت ميگوگد« :پيشينان شما بانشاان برآنهاا
سخت و تيز بود ،و دلهاگشان ا آنها متنفر بود و آنها مردم را ا بدعتشاان برحاذر ميداشاتند و
اگر آنها بدعت خود را ا مردم پوشيده نراه مي دارند ،كسي حق ندارد پرده دري آنهارا بكند،
و نباگد عيب آنها را آشكار نماگد خداوند به گرفتن آنها و به پذگرفتن توباه اولاي اسات ،اماا
واتي بدعت را آشكارا انزام دادند و دعوه آنها و دعوتررانشان به بدعت گااد شاد ،پاس در

صوره پخش كردن علم حياه و رسااندن ساخن رساول اكارم  رحمتاي اسات كاه برضاد
هرفردي كه بربدعتش اصرار ميور د و انكار ميكند به ان چن

ده ميشود»

1

و نيز بيان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اگن اصل را در ضمن سخن گذشتهاش در ماورد
مشروعيت غيبت بدعتگذار پيشتر گذشت ،و نيز بيان شد كه انكاار مشاروع نيسات باه از
برفردي كه بدعت و گناه را آشكارا انزام ميدهد نه فردي كه مخفيانه انزام ميدهد براي اطلااع
بيشتر به آن ا مرا عه شود.2
سوم :اگنكه بدعتگذاري كه در مورد او سخن گفته ميشود نده باشد و مرده نباشد ،و اگار
مرده باشد عيب وگي و غيبت او اگز نيست و نه بيان بدعتهاگش اگز اسات و ناه ماذمت

كردن او پس ا موگش اگز است به دليل گفته پيامبر  آن طور كه در صحيح بخاري آمده كاه
فرمود( :لا تسبوا الأمواه فينهم اد أفضوا إلي ما ادموا) .3گعني :مردگان را ناسزا نروليياد هماناا
آنها به آن ا پيش فرستادهاند رسيدهاند.
و چون حكمتي كه به خاطر آن عيب وگي و غيبت بدعتگذار مشاروع گردگاده اسات در
حق فرد مرده منتفي است و آن حكمت بيم فرگب خوردن مردم به او و تقليد كردن ا بادعتش

است مرر اگنكه مرده داراي كتابهاگي باشد كه بدعتها را بيان كردهاند و داراي پيرواني باشد كه
اگن بدعتها را پس ا او منتشر مينماگند ،در اگان صاوره ا آن شاخص ماردم برحذرداشاته
ميشوند چون سببي كه غيبت را مباح ارار ميدهد هنو بااي است و آن سبب متاثر شدن مردم
ا كتابها و پيروانش است.
اراخي ميگوگد« :هركسي ا اهل گمراهي مرد و گروهي به اا نرذاشات كاه او را تعظايم
كنند و كتابهاگي ا خود به ا نرذاشت كه خواند شوند و سببي و ود نداشت كه ا آن بايم آن
برود كه دگرري را فاسد كند مناسب است پرده او پوشيده نراه داشته شود و به هيي صوره ا
او عيبي ذكر نشود و حساب او با خداست».
چهارم :اگنكه در هنرام غيبت كردن بدعتگذار و بيان حالت او به انصاف پاگبند باگاد باود و
حالت او آن گونه بيان شود كه در حقيقت او برآن حالت ارار دارد و به ز عادههااي شاتي
كه در او و ود دارد و مردم را ا او متنفر مينماگد دگرر طعنهأي براو ده نشود
ِساطِ وَّلااَّ
گرا خداوند تعالي فرموده است{ :گَّاأَّگُّهَّا الَّذِگنَّ آمَّنُّوا كُّونُّوا اَّاوَّامِينَّ لِلَّاهِ ُّشاهَّدَّااَّ بِالْق ْ
گَّزْرِمَّنَّكُّمْ شَّنَّآنُّ اَّوْمٍ عَّلَّ أَّلاَّ تَّعْدِلُّوا اعْادِلُّوا هُّاوَّ أَّاْارَّبُّ لِلتَّقْاوَّي} 1تر ماه :أي م مناان باراداي
وا باه خدا مواظبت داشته باشيد و ا روي دادگري گواهي دهيد و دشمنانري ااومي شاما را
برآن ندارد كه دادگري نكنيد ،دادگري كنيد كه دادگري به پرهيزگاري نزدگكتر است.
طعنه دن اهل بدعت به آنچه در آنها و ود ندارد و متهم كردن آنها به شتيهاگي كه آنها ا
آن بيزارند ا نوع غيبتي كه اگز است نميباشد بلكه آن ا نوع متهمي است كه حرام است باه

دليل گفته پيامبر  كه فرمود( :إن لم گكن فيه ما تقول فقد بهته) 2گعني :اگر آنچاه تاو ميگاوگي
در او نباشد تو او را تهمت دهأي.
و خدا و پيامبرش و هيي گك ا سلف امت در حق هايي فاردي ا ماردم گرچاه كاافرترگن
مردم باشد ا ا ه تهمت دن ندادهاند چون تهمت دن ظلام اسات و خداوناد ظلام را برخاود
حرام گردانيد و آن را بين بندگان حارام اارار داده اسات و نياز غيبات كاردن و عياب اوگي

بدعت گذار به اصد برحذرداشتن ا او باراي طلاب رضااي خادا انزاام ميشاود و خشانودي
خداوند را نميتوان با آنچه او را ناراضي مينماگد ا ابيل دروغ و تهمت و ظلم سات ،بلكاه
خشنودي خداوند را با آنچه او دوست ميدارد ا ابيل انصاف و راستروگي طلاب نماود .بلكاه
آنچه براي من در اگن مورد برميآگد اگن است كه غيبت كردن بدعتگذار و بيان عيبهاگش باه
كمترگن اندا هأي كه با آن برحذر داشتن ا او تحقق ميگابد و مردم ا او متنفار ميشاوند باگاد
اكتفا كرد چون سببي كه غيبت و عيب وگي او را مباح ميكند همين است پس در اگان انادا ه
ا ذكر عيبهاي او و غيبت او تواف ميشود واتي مقصود ا مباح بودن آن به دست آمد و باه
بيشتر ا اگن متزاو نميشود چون گنزاگشي ندارد.
و با اگن مطالب سخن را در اگن فصل به پاگان ميرسانم و الله تعالي اعلم.
فصل سوم
موضع اهل سنت در مورد سلام كردن براهل بدعت.
واتي در فصل اول ا اگن باب موضع اهل سنت را در مورد بغض اهل بادعت پيشتار بياان
نمودم و به دنبال آن موضع آنها را در مورد غيبت كردن بدعتگذار در فصل دوم بيان نمودم
فصل اول متعلق به انكار كردن براهل بدعت با الب بود
و فصل دوم متعلق به اعتراض كردن برآنها با وارح و اعضا بود اما در حالي كه آنها حاضار
نيستند پس ا آن به بيام موضع اهل سنت در مورد احكام اهل بدعت كه متعلق باه دگادار باا
آنها و گفتوگوي با آنها است ميپاردا م و اگان مرحلاه ساوم بعاد ا آن دو مرحلاه ا مراحال
اعتراض براهل بدعت است كه پيشتر بيان شدند.
و ا آن ا كه سلام گفتن اولين چيزي است كه مسلمان هنرام ملاااه برادر مسلمانش باه آن
آغا مينماگد -اگر آن ا گنزاگشي شرعي براي ترك آن نباشد مانند اطع رابطه و غياره -آن را
بردگرر احكام كه گكي بعد ا دگرري در فصلهاي اگان بااب ان شاااالله ارالاه ميشاود مقادم
نمودم.

پس مي گوگم :سلام كردن ا

مله حقوق مسلمان بربرادرش است بنا برآنچه گفتاه پياامبر 

برآن دلالت مينماگد همان طور كه در صحيحين آمده است( :حق المسلم علي المسلم خماس:
رد السلام ،و عيادة المرگض ،و اتباع الزنالز ،و إ ابة الدعوة ،و تشميت العااطس) 1گعناي :حاق
مسلمان برمسلمان چنج چيز است :واب دادن سالام ،و عيااده بيماار ،و تشاييع نا ههاا ،و
ا ابت كردن دعوه ،و گرحمك الله گفتن به كسي كه عطسه مي ند.
و در رواگتي ا مسلم آمده است( :حق المسلم علي المسلم ست :ايل ما هنَّ گا رساول اللاه
اال إذا لقيته فسلم عليه ،و إذا دعاك فا به ،و إذا استنصحك فانصح له ،و إذا عطس فحمد اللاه
فسمته ،و إذا مرض فعده ،و إذا ماه فاتبعه) 2گعني :حق مسلمان برمسالمان شاش چياز اسات:
گفته شد آنها چه هستند أي پيامبر خدا فرمود :هرگاه او را ملاااه نماودي باراو سالام كان ،و
هروات ترا دعوه كرد ا ابت كن ،و هرگاه ا تو طلب نصيحت نماود او را نصايحت كان ،و
هرگاه عطسه د و الحمد لله گفت براو گرحمك الله برو ،و هرگاه بيمار شد او را عياده كن و
چون مرد به دنبال نا ه او برو.
پس رواگت اولي دلالت مينماگد كه گكي ا حقوق مسالمان بربارادرش اواب دادن سالام
است و رواگت دوم دلالت ميكند كه گكي ا حقوق مسلمان بربرادرش اگن است كه ابتدا باه او
سلام نماگد و هردو رواگت در مزموع برمشروعيت آغا كردن مسلمان به سلام گفتن و اواب
سلام را دادن واتي براو سلام شد دلالت مينماگد.
نووي ميگوگد« :آغا كردن به سلام سنت است و واب گفتن آن وا ب است».3
و اگنها همه در حق كسي ا مسلمين است كه ا او مشاهده نشده كاه بادعت گاا گنااهي را
آشكارا انزام دهد.
اما سلام نكردن و واب ندادن سلام اهل بدعت اگز است بنا برآنچه سنت و اااوال سالف
امت و عملكردشان و ااوال اهل علم و تحقيق ا اهل سنت برآن دلالت مينماگد

اما ا سنت عملكرد پيامبر  براگن دلالت مينماگد كه واب دادن سلام بعضي ا مخاالفين و
گناهكاران را ترك نمود تا واتي كه توبه نماگند بنا برآنچه در كتابهاي سنت مشاهور و معاروف
است و ا آن مله است آنچه كه در صحيحين ثابت است كه پيامبر  واب گفتن سلام كعب

بن مالك  را واتي ا غزوه تبوك با مانده بود را ترك نمود.

ا عبدالله بن كعب رواگت است كه گفت« :ا كعب بن مالك شنيدم كه ا با ماندن خاود ا

غزوه تبوك سخن ميگفت :و پيامبر  ا سخن گفتن با ما نهي كرد و من پيش پيامبر  ميآمدم
و براو سلام ميكردم و با خودم ميگفتم :آگا بهاگش را به واب دادن سلام تكان داد گاا ناه تاا
اگنكه پنزاه شب چنين تكميل نمودم و پيامبر واتي نما صبح را خواند اعلام كارد كاه خداوناد
توبة ما را پذگرفته است».1
و اگن حدگث اسمتي ا داستان طولاني كعب بن مالك است كاه بخااري آن را اگنگوناه در
(كتاب الاستئذان) ذكر نموده است و آن را چنين عناوان گذاشاته اسات (بااب در ماورد اگنكاه
بركسي كه مرتكب گناهي شده سلام كرده نشود و كسي كه واب سالامش گفتاه نميشاود تاا
واتي كه توبهاش مشخص شود و تا چه واتي توبه گناهكاار مشاخص ميشاود و عبداللاه بان
عمرو گفته است :بركساني كه شراب مينوشند سلام نكنيد)

2

و ا آن مورد حدگثي است كه ابوداود و ترمذي و دگرران ا عبدالله بان عمارو بان العااص

رضي الله عنهما رواگت كردهاند كه گفت« :مردي ا كنار پيامبر  عبور كرد كه دو پارچه ارماز
رن

پوشيده بود و پيامبر را سلام كرد پيامبر 

واب سلام او را نداد».3

و اگن دو وااعه مثالهاي گادي ا سنت دارند ،ا آن ملاه سالام نكاردن پياامبر و اواب
ندادن سلام صاحب گمبند است تا واتي كه آن را منهدم كرد و با مين برابار نماود أباوداود در
سنن خود رواگت كرده است.1

و واب ندادن سلام عمار بن گاسر  واتي خوشبوگي عفاران اساتفاده كارده باود ،اگان را

ابوداود نيز در كتاب السنه تحت (باب ترك السلام علي اهل الاهواا) 2ذكر نموده است.
و سلام نكردن آنحضره به مرد دگرري كه عطر عفراني استفاده كرده بود بخاري در (الادب
المفرد) تحت باب (كسي كه سلام كردن برفردي كاه عطار عفراناي اساتفاده نماوده و براهال
گناهان و معاصي را ترك مينماگد).3

و همچنين واب ندادن پيامبر  سلام و روي تافتن او ا مردي كه ا بحرگن پايش او آماده

بود و در دستش انرشتري طلاگي بود .بخاري در أدب المفرد تحت باب گذشته اگان را رواگات
نموده است و همچنين امام احمد در المسند اگن را رواگت كرده است.4

شيخ حمود التاوگزري بعاد ا اگنكاه بعضاي احادگاث را در ماورد سالام نكاردن پياامبر 

برمرتكبين گناهان را ذكر نموده ميگوگد« :و استدلال به اگن دو حادگث برسالام نكاردن براهال
اهواا و استدلال ا حدگث كعب به دوري نكردن ا آنها در نهاگت اوه و مناسبت است ،چاون
همه در اسم گناه مشترك هستند مرر گناهان اگنها كه در احادگث نام برده شدهاند نسبت به گناه
هواپرستان سبك است»

5

و اما ااوال سلف امت ا صحابه و تابعين و تابعين تابعين آنچه سنت برآن دلالات مينماگاد
كه سلام نكردن براهل بدعت اگز است تصرگح كرده است همان طور كه كارهاي آنان اگن امار
را تاكيد مينماگد چون آنها براهل بدعت سلام نميكردند و نه واب سلام آنها را ميدادند.

ملهأي ا رواگتهاي نقل شده ا آنان در كتابهاي حدگث و عقيده براگن دلالت مينماگد.

امام احمد و دارمي و دگرران ا عبدالله بن عمر  رواگت كردهاند كه« :مردي پيش او آمد و
گفت :فلاني برتو سلام ميكرد مردي ا اهل شام -عبدالله گفت :باه مان خبار رسايده كاه او
بدعتي اگزاد كرده است پس هرگز ا

انب من به او سلام نكن ا پيامبر  شنيدم كه ميگفات:

(إنه سيكون في أمتي مسخ و اذف وهو في الزندگقية و القدرگة) 1گعني :به ودي در مياان امات
من گروهي چهرههاگشان مسخ خواهد شود و سنرباران ماي شاوند و اگان كاار در نادگقها و
ادريها انزام خواهد شد.
و عبدالله بن احمد و ابن بطه رواگت كردهاند كه« :ذرا 2ا سعيد بن بير پيش ابي البختاري

3

طالي شكاگت كرد و گفت كه :ا كنارش گذار كردم و براو سلام كردم واب سلامم را نداد .ابو
البختري به سعيد بن بير گفت ،سعيد گفت :اگن هررو دگن تا هأي اگزاد مينماگد ،نه سوگند
به خدا هرگز با او سخن نخواهم گفت».4
و نيز اگن دو ا حماد بن گد رواگت كردهاند كه گفت :من با اگوب و گونس 5و ابن عاون 1و
دگرران بودم عمرو بن عبيد ا كنار آنها گذشت و برآنهاا سالام كارد و لحظاهأي اگساتاد ،آنهاا
واب سلام او را ندادند ،سپس او ا آن ا دور شد و آنها ا او گادي نكردند»

2

و ا امام مالك رحمه الله رواگت است كه گفت« :با اهل بدعت ا دواج كرده نشود و ا آنهاا
ن گرفته نشود و برآنها نباگد سلام كرد»

3

و نيز ا او رواگت شده كه گفت« :بسيار بد اومي است هواپرستان ما برآنها سلام نميكنيم».4
و ابن بطه رواگت كرده است كه« :ابراهيم تيمي 5كه ا كناار اباراهيم نخعاي گذشات و باراو
سلام كرد و او واب سلامش را نداد»

6

و ابن هاني 7ا امام احمد رواگت نموده كه او در مورد كسي كه ميگوگد تلفظ من باه اارآن
مخلوق است پرسيده شد كه آگا پشت سراو نما خوانده ميشاود گفات« :پشات ساراو نماا
خوانده نميشود و با او همنشيني كرده نميشود و با او سخن گفته نميشود و براو سلام كارده
نميشود».8

و ابن هاني ميگوگد« :با ابا عبدالله در راه مسزد امع همراه باودم ماردي ماردي ا شااكه

1

براو سلام كرد ،واب سلامش را نداد آن مرد دوباره سلام كرد ابوعبداللاه او را ا خاود راناد و
براو سلام نكرد».2
و خلال رواگت كرده كه مردي ا امام احمد پرسيد و گفت« :همساگهأي رافضي داردم كه مرا
سلام ميكند آگا واب سلامش را بدهم گفت :نه»

3

و در رواگتي دگرر آمده است «كه او در مورد مردي كه همساگهأي رافضي دارد و او را سالام
ميكند پرسيده شد گفت :نه ،اگر براو سلام كرد واب سلامش را ندهد»
ابراهيم بن حار

4

عبادي 5ميگفت و ابوعبدالله ميشنيد« :اگر صاحب بدعتي بود براو سالام

نكن ،و پشت سراو نما نخوان و براو نما نخوان ،ابوعبدالله گفت ،خداوند پاداش نيكو به تاو
بدهد أي ابا اسحاق».6
و گاد بن أگوب 7ميگوگد« :هركسي گفت كه ارآن مخلاوق اسات او كاافر اسات ،در كاافر
بودن او شكي نيست به او گفته شد :پس هركساي آنهاا را ماافر اارار ندهاد آگاا ا او حادگث

ميتوان شنيد گفت نه به او گفته شد من ا آنها خوگشاونداني دارم كه با آنها نيكاي مايكنم و
برآنها سلام ميكنم گفت :نه ،و به نا ههاي آنان حاضر نشو و به عياده آنها مرو».1
پس اگن رواگتها كه ا سلف صالح در كتابهاي حدگث و عقيده نقل شده و ا چنادگن نفار
ا المه در مانها و مكانهاي مختلف رواگت شده براگن دلالت مينماگد كه سلف همه برسالام
نكردن براهل بدعت اتفاق نمودهاند و براگن دلالت مينماگد كه روش آنها در ماورد تماام اهال
بدعت همين بوده است حتي اگر اهل بدعت ا اهل عباده و هد بودهاند باا سالف باا آنهاا
چنين شيوهأي را در پيش ميگرفتند مانند بعضي ا آنهالي كه پيشتر بيان كه سلف ا آنها اطاع
رابطه نموده و برآنها سلام نميكردند ،و گرچه آنها خوگشاوند بودند
بنا برآنچه گفتههاي صرگح گذشته انها برآن دلالت مينماگد.
و سلام نكردن براهل بدعت چيزي است كه علماي محقق اگن مسئله كاه بعاد ا عصارهاي
المه گذشته آمدهاند بنا برآنچه نصوص و ااوال سالف امات بارآن دلالات مينماگاد نياز تاكياد
كردهاند.
امام بغوي بعد ا اگنكه بعضي احادگث و رواگتها را در مورد دوري گزگدن ا اهال بادعت

نقل نموده ميگوگد« :پيامبر  ا تقسيم شدن اگن امت و ظهور اهوا و بدعتها خبر داده است

و كسي را نزاه گافته ارارداده كه ا سنت او وسنت اصحاب او پياروي نماگاد پاس برفارد
مسلمان لا م است كه هرگاه مردي را دگد كه چيزي ا هوا پرستي گا بدعت انزام مي دهد و به
آن معتقد است و در امري ا سنتها سستي مي ور د او را ترك نموده و ا او بيزاري وگاد و
چه او نده باشد چه مرده او را باگد ترك كند
بنا براگن هرگاه با او روبرو شد او را سلام نكناد و هرگااه او ابتادا دباه سالام كارد اواب
سلامش را ندهد تا اگنكه بدعتش را رها نموده و به حق با گردد»

2

و امام نووي ميگوگد« :و اما بدعتگذار و كسي كه مرتكب گناهي بزرگ شده و ا آن توباه
نكرده است مناسب است كه برانها سلام كرده نشود و واب سلامشان داده نشاود و بخااري و
دگرر علما نيز چنين گفتهاند».1
و مهلب 2ميگوگد« :سلام نكردن براهل بدعتي سنتي است كه برآن عمل شده
و بسياري ا اهل علم در مورد اهل بدعت گفتهاند كه به آنها نباگد سلام گفت»

3

و شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ميگوگد« :و اما هرگاه مرد منكراه را آشاكارا انزاام داد
وا ب است براو به طور علني اعتراض شود ،و عيب وگي او غيبت نيست ،و وا ب است كه
آشكارا با اموري كه او را ا منكر با ميدارد مانند اطع رابطه و غيره مورد مزا اه ارار گيارد،
پس براو سلام كرده نميشود ،و واب سلامش گفته نميشود اگر فرد ميتوانسات اگان كاار را
انزام دهد بدون ا اگنكه فسادي به و ود بياگد»

4

و امام ابن ايم در طي بيان فوالد غزوه تبوك ميگوگد« :و گكي ا آن اگن اسات كاه حااكم و
امام واب سلام كسي را كه بدعتي اگزاد نموده به خاطر ادب كردن او با داشتن دگرران ا كار

او ندهد ،ا پيامبر  ثابت نيست كه او پاسخ سلام كعب را بدهد بلكه او در واب سلام كعاب
لزتدي خشمرينانه مي د»

5

و حافظ ابن حزر ميگوگد « :مهوري علما براگن باورند كاه برفاساق و بدعتگاذار نباگاد
سلام كرد»

6

و شيخ محمد بن عبداللطيف آل شيخ 1فتواي مهمي در مورد حكم سلام كردن براهل بادعت
به طور عموم و به وگژه بررافضه دارد كه در آن فتوا به سا ال پاساخي داده و در اواب حاك
سلام كردن برشيعه را بيان داشته است در آن فتوا آمده است« :واتي اگن را دانستي پس سر گاك
سفره غذا خوردن با شيعه و صميمي بودن با او و مقدم كردن او در مزالس و سلام كردن باراو
اگز نيست ،چون چنين كاري دوستي و محبت ور گدن است
و خداوند متعال دوستي بين مسلمين و مشركين را اطع نماود و فرماوده اسات{ :لااَّ گَّتَّخِاذْ
الْمُّ ْمِنُّونَّ الْكَّافِرِگنَّ أَّوْلِيَّااَّ مِنْ دُّونِ الْمُّ ْمِنِينَّ وَّمَّنْ گَّفْعَّلْ ذَّلِكَّ فَّلَّيْسَّ مِنْ اللَّهِ فِي َّشايْاٍ} 2تر ماه:
م منان نباگد م منان را رها كنند و كافران را به اي اگشان به دوستي گيرند ،و هركه چنين كناد
وي را در چيزي ا خدا نيست
و ميفرماگد{ :وَّاَّدْ نَّزَّلَّ عَّلَّيْكُّمْ فِي الْكِتَّابِ أَّنْ إِذَّا سَّمِعْتُّمْ آگَّاهِ اللَّهِ گُّكْفَّرُّ بِهَّا وَّگُّسْتَّهْزَّأُّ بِهَّاا فَّلااَّ
تَّقْعُّدُّوا مَّعَّهُّمْ فَّلاَّ تَّقْعُّدُّوا مَّعَّهُّمْ حَّتَّ گَّخُّوضُّوا فِي حَّدِگثٍ غَّيْرِهِ إِنَّكُّمْ إِذًا مِثْلُّهُّمْ} 3تر مه :خداوناد
در كتاب برشما نا ل كرده است كه چون شنيدگد به آگاه خدا كفار ور گاده ميشاود و آگااه
خدا به با گچه گرفته ميشود با چنين كساني منشينيد تا آنگاه كه باه ساخن دگراري بپردا ناد
بيگمان در اگن صوره شما هم مثل آنان خواهيد بود
و آگاه در اگن مورد گاداند همان گونه كه ابلاً گذشت.
و سلام تبرگك اهل سلام بين خودشان است پس واتي كسي برشيعه و كساني ا اهل بادعت
كه گناهان را آشكارا انزام مي دهند سلام كرد و با خندهروگي و احترام با آنها برخورد كرد و باا

نرمي با آنها سخن گفت گوگا او با آنها دوستي مينماگد پس واتي او با آنها دوساتي كارد و باا
آنها بي تكلف شده و انس گرفت تمام شتي و بدي را در حقيقت مع كرده است و دشمني و
نفرتي كه در الب او باگد باشد ا بين ميرود چون منتشر كردن سلام سبب لب محبت اسات
همان گونه كه در حدگث آمده است« :آگاا شاما را باه چيازي راهنمااگي نكانم كاه بوسايله آن
همدگرر را دوست ميدارگد گفتند بله أي پيامبر خدا فرماود :سالام را در مياان خاود پخاش و
منتشر نماگيد»

1

پس واتي او برشيعيان و بدعتگذاران و مسلمانان فاسق سلام نماگد دوساتي او باا دشامنان
خدا و دشمنان پيامبرش خالصانه خواهد بود»

2

تا اگنكه ميگوگد« :و اما فقط سلام كردن برشيعيان و همراهي و همنشيني با آنها با اگنكاه باه
كافربودنشان و گمراهي آنها معتقد باشد خطر بزرگي است و گناه و خيماي اسات كاه بايم آن
ميرود كه مرتكب اگن گناه البش بميرد و واژگون گردد .و در رواگتهاي نقال شاده ا سالف
آمده است كه «بعضي ا گناهان هستند كه سزا و مزا اه آنها مردن دل و ا باين رفاتن اگماان
است» .پس در اگز بودن سلام كردن برشيعه مزادله و روبحث نميكند مرر كسي كه فرگاب
خورده و برده پول و در آمد است پس ا چنين كسي باگد اطع رابطه كرد».3
و شيخ سليمان بن سحمان ميگوگد« :ابتدا سلام نكردن و واب ندادن سلام كسي كه بدعتي

اگزاد كرده تا واتي كه توبه نماگد ا رهنمود پيامبر  است و اصحاب و تابعين و امامان مزتهاد
به اگن عمل كردهاند ،و پيامبر  باراي ماا الراوگي نيكوسات ،او ا كعاب بان مالاك و هاردو
همراهش اطع رابطه كرد واتي ا شركت با پيامبر در ن

تبوك تخلف ور گده بودناد و آنهاا

ا اهل بدر بودند و پيامبر به آنها سلام نميكرد و با آنها سخن نميگفت».4

پس با اراله اگن نصوص و ااوال سلف امت ا اصحاب و تابعين و ااوال اهل علم و تحقياق
ا اهل سنت مشروعيت سلام نكردن براهل بدعت ثابت شد ،و نيز ثابت شد كاه سالام نكاردن

برآنها ا رهنمودهاي پيامبر  و سلف صالح امت و علماگي كه ااوال سلف را تحقياق نماوده و
در علم و عمل پيروراه آنها هستند براگن عمل ميكردهاند.
و واتي اگن ثابت شد پس حكم سلام نكردن براهل بدعت چيست ،آگاا در ذاه خاود حارام
است و سلام كردن برآنها به هيي صورتي اگز نيست گا اگنكه فقط ا باب ترك گفتن و اطاع
رابطه ا آنهاست و هميشه به آن پاگبندي كرده نميشود بلكه برحسب شاراگط و حالااه فارق
ميكند و تحقيق در اگن مورد اگن است كاه اگان مسائله برحساب حالات بدعتگاذار داراي
تفصيل است.
پس اگر بدعتگذار كافر باشد پس حكم سلام كردن براو حكم سالام كاردن بركاافر اصالي
است و علما در مورد سلام كردن بركافران اختلاف كردهاند.
بعضي گفتهاند ابتدا سلام كردن برآنها اگز نيست و حرام است ،و اگر سالام كردناد اواب

آن وا ب است كه گفته شود (و عليكم) 1به دليل اگنكه مسلم در صاحيح خاود ا اباوهرگره 

رواگت كرده كه پيامبر  گفت( :لا تبدلوا اليهود و النصارا بالسلام ،فيذا لقيتم أحادهم فاي طرگاق
فاضطروه إلي أضيقه) 2گعني :گهود و نصارا را ابتدا سلام نكنيد پاس هرگااه باا گكاي ا آنهاا در
راهي روبرو شدگد او را به اسمت تن

راه مزبور كنيد.

و به دليل آنچه كه نيز مسلم ا انس بن مالك  رواگت نموده كه پياامبر  گفات( :إذا سالم

عليكم أهل الكتاب فقولوا و عليكم) .3گعني :هرگاه اهل كتاب برشما سلام كردند به آنها بروگياد
و عليكم گعني و برشما.

و نووي اگن اول را ا عموم سلف و بيشتر اهل علم نقل كرده است.1
و گروهي دگرر ا اهل علم براگن باورند كه ابتدا سلام كردن به كفار اگز است و اگان نظار
ا ابن عباس و ابي امامه 2و ابن ابي محيرگز 3رواگت شده اسات وصااحبان اگان نظار ا عماوم
احادگثي كه به پخش كردن سلام امر ميكند اساتدلال كردهاناد و نياز ا اگان گفتاه الهاي دليال
گرفتهاند كه ميفرماگد{ :فَّصفَّح عَّنهُّم وَّ اُّل سَّلم} 4تر مه :پاس ا آنهاا روي براردان و براو:
بدرود.
و گفته ابراهيم كه به پدرش گفت{ :سَّلام عَّلَّيكَّ} 5سلام برتو.
و اول را ح ا اگن دو اول و الله تعالي اعلم -اول اول است:

به دليل اگنكه پيامبر  به صراحت ا ابتدا سلام كردن به مشركين نهي كرده اسات آن گوناه
كه در حدگث ابوهرگره آمده است -و چون دلاگل گروه دوم در اگان مسائله صارگح نيسات بناا
براگن نميتواند با حدگث صحيح و صرگح كه در مورد اگن مسئله آمده مخالفت نماگد.
آن طور كه بعضي ا اهل علم دلاگل گروه دوم را واب دادهاند:
امام نووي در مورد دليل گرفتن ا عموم احادگثي كه باه پخاش كاردن سالام امار مينماگاد
بر اگز بودن ابتدا سلام كردن به كافر ميگوگد« :اگن دليل باطلي است ،چون آن عامي اسات كاه
با حدگث «گهود و نصارا را ابتدا سلام نكنيد» خاص شده است».6

و ابن حزر ا ااضي عياض نقل كارده كاه او در اواب اساتدلال ا آگاه و همچناين ااول
ابراهيم به پدرش گفته است« :كه هدف ا آن ترك گفتن و دوري گزگدن است و منظور در اگن
دو مورد تحيت وسلام نيست»

1

سپس ابن حزر مي گوگد« :و بعضي ا سلف تصرگح كردهاند كه گفته خداوند متعال {وَّ اُّال
4 3

سَّلام فَّسوف گعلمونَّ} 2تر مه :بدرودا بعدها خواهند دانست با آگه اتال منسوخ است» .

پس با اگن گفته حرام بودن ابتدا سلام كردن كفار تر يح ميگابد به اضاافه اگنكاه ،اگان ااول
گفته بيشتر سلف و مهور اهل علم است و اولي اسات كاه بساياري ا اهال و تحقياق آن را
تر يح دادهاند.
ابن ادامه در طي بيان احكام ذميها ميگوگد« :و ااگز نيسات كاه آنهاا در صادر مزاالس

نشانده شوند ،و اگز نيست كه آنها را در ابتدا سلام كرد ،به دليل آنچه كه اباوهرگره  رواگات

نموده كه پيامبر  فرمود( :لا تبدؤوا اليهود و النصاري بالسلام و إذا لقياتم أحادهم فاي الطرگاق
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فاضطروهم إلي أضيقها) .

گعني :ابتدا به گهود و نصارا سلام نكنيد و هرگاه با گكي ا آنها در راهاي روبارو شادگد او را
به اسمت تن تر راه مزبور نماگيد.
و نووي ميگوگد« :علما در واب دادن سلام كفار و ابتدا سالام كاردن باه آنهاا باا گكادگرر
اختلاف نمودهاند :مذهب ما اگن است كه در ابتدا سلام كردن به كفار حرام است و اواب دادن

سلام آنها فقط به (و عليكم=گعني و برشما) و گا با (عليكم=برشما) وا ب است و دليل ما براي
اگنكه در ابتدا سلام كردن برآنها حرام است

گفته پيامبر  است كه فرمود( :لا تبدأوا اليهود و النصارا بالسلام) گعناي :در ابتادا باه گهاود و

نصارا سلام نكنيد.

و دليل ما براي واب دادن سلام آنها و با عليكم گفته پيامبر  اسات كاه فرماود( :فقولاوا و

عليكم) 1گعني :شما بروگيد و برشما
و بيشتر علما و سلف اول مذهب ما را گفتهاند».2
و ابن حزر بعد ا اگنكه اختلاف علما را در اگان مسائله نقال نماوده ميگوگاد« :و حادگث
ابوهرگره در نهي ا ابتدا سلام كردن به كفار اوليتر است».3
و شوكاني در نيل الاوطار در شرح بعضي احادگث كاه در ماورد سالام كاردن براهال كتااب
هستند ميگوگد « :و شكي نيست كه اگن حدگث كه در نهي كردن ا ابتدا سلام كردن به گهاود و
نصارا وارد شده است ا آن به طور مطلق خاصتر است و بنا و ارار دادن عام برخاص وا اب
است»

4

پس با اگن ثابت شد كه ابتدا سلام كردن به كفار حرام است و واب سلام آنها را دادن ااگز
است بلكه وا ب است -و واتي آنها سلام كردند در اواب باگاد گفتاه شاود (و علايكم) و
را ح ترگن اول ا ااوال اهل علم در اگن مسئله است .و بنا براگن اگز نيست كه به كفاار ابتادا
سلام كرد و سبب كافر بودنش همان طور كه اگز نيست واب سالام او گفتاه شاود مرار باه

همان صورتي كه واب سلام كافر ارار داده ميشود اگنطور كاه گفتاه شاود (و علايكم) واللاه
تعالي اعلم.
و اما بدعتگذاري كه به سبب بدعتش به حد كفر نرسيد بلكه در ماورد او باه اسالام حكام
شده است ،پس سلام كاردن باراو ااگز اسات چاون سالام كاردن ا

ملاه حقاوق مسالمان

بربرادرش است همان طور كه در حدگث گذشت كه( :حق المسالم علاي المسالم خماس ،رد
السلام) و در رواگتي دگرر آمده است (حق المسلم علي المسلم ست ايل ما هن گا رسول اللاه
اال :إذا لقيته فسلم عليه)

1

گعني :حق مسلمان برمسلمان شش چيز است گفته شد آنها چه هستند أي پيامبر خدا گفت:
هرگاه با او روبرو شدي براو سلام كن.
پس ابتدا سلام كردن و دادن واب سلام بدعتگذار اگز است،
و اگنكه او بدعتگذار است حق او را در سلام كردن سااط نمينماگد ،تا ماني كه آنچاه كاه
مو ب سزاور شدن او به اگن حق است كه پيامبر استحاق اگن حق را به آن معلاق نماوده و آن
صفت اسلام است در او به طور كامل و ود داشته باشد و در مورد او به اسلام حكم شده باشد.
و سلام نكردن برآنها به خاطر مصلحتي كه برآن حق تر يح دارد مشروع ارار داده ميشود و

آن مصلحت با داشتن او ا بدعتش و مزا اه كردن اوسات آنروناه كاه پياامبر  بربعضاي ا
نوآوران در دگن و مخالفين مسلمان سلام نكرد

و همان طور كه سلف امت ا صحابه و تابعين و هاال علام بعاد ا آنهاا برافارادي ا اهال
بدعت كه به كافربودنشان حكم نشده است به خاطر آن مصلحت سلام نميكردند- .بنا برآنچاه
كه نصوص در اگن مورد پيشتر نقل شد -نه باه خااطر اگنكاه سالام كاردن براهال بادعت و
مسلمانان گناهكار اگز نيست ،هيي گك ا سلف چنين نرفتهاند و ناه اهال علام بعاد ا آنهاا
چنين گفتهاند.
و بنا براگن ا بعضي ا المه سلف مانند امام احمد كه او كسي است كه معروف است كاه او
مي گوگد براهل بدعت گرچه مسلمان باشند نباگد سلام كرد و او خودش بعضي را سلام نميكرد

آنگونه كه ابلاً در اگن مورد سخن او نقل شد -ثابت شده است كه به اگز بودن سلام كاردن
براهل بدعت فتوا داده است بنا برآنچاه كاه اباوداود رحماه اللاه ا او رواگات كارده اسات او
ميگوگد« :به احمد گفتم كه ما خوگشاونداني در خراسان دارگم كه عقيده ار اا را دارند و ما به
خراسان نامه مينوسيم و برآنها سلام ميرسانيم احمد گفت :سبحان الله ،چرا نباگد به آنها سالام
كني».1
همان طور كه بعضي ا علماي محقق تصرگح نمودهاند كاه سالام نكاردن بركسااني ا اهال
بدعت كه مسلماناند به خاطر با داشتن و عقوبت است.
ابن دايق العيد 2در مورد گفته امام مالك كه (برهوا پرستان نباگد سلام كرد) ميگوگد« :و اگان
براي ادب كردن آنها و بيزاري ستن ا آنهاست»3و سخن ابن اايم در طاي بياان فوالاد غازوه
تبوك ابلاً گذشت« :و ا آن فوالد گكي اگن است كه امام و حاكم ميتواند بركسي چياز تاا هأي
اگزاد كرده به خاطر ادب كردن او و با داشتن دگرران ا كار او سلام نكند»

4

و شاطبي در ضمن بيان احكام اهل بدعت ميگوگد« :دوم :اطع رابطه و ترك كاردن سالام و
سخن گفتن است برحسب آنچه كه ا
اطع رابطه نمودند»

ملة سلف گذشت كه آنها ا كسي كه بدعتي آلوده بود

5

و ابن عثيمين بيان كرده است كه سلام نكردن ا

مله وساگل ترك گفتن اهل بادعت اسات

او ميگوگد« :منظور ا ترك گفتن اهل بدعت دوري گزگدن ا آنهاست ،و ترك محبت كاردن و
دوستي نمودن با آنها و ترك سلام كردن و دگدار و عياده آنهاست».1

پس با اگن روشن شد كه سلام نكردن بركساني ا اهل بدعت كه به مسلمان بودنشاان حكام
شده است ا باب برحذر داشتن و عقوبت است نه به خاطر اگن است كاه سالام كاردن برآنهاا
اگز نيست آن طور كه سلام كردن بربدعتگذار كافر اگز نيست.
و ا خلال اگن تحقيق مستند به نصوص شرعي و ااوال اهل علم در مورد حكم سالام كاردن
بربدعتگذاري كه به سبب بدعتش كافر است و حكم سلام كردن بربدعتگذار مسلمان بعضي
ا فرقهاي بين ترك سلام بربدعتگذار مسلمان و بين ترك سلام بربدعتگذار كاافر باراي ماا
رون ميشود.
و من اگن فرقها را تذكر ميدهم تا هنرام ا را رعاگت كرده شوند تاا اگان عمال موافاق باا
شرگعت و طبق روش سلف صالح انزام گيرد و ميتوان اگن تفاوهها را دو صوره ذگال ابارا
داشت:
صوره اول :در اصل اصدي كه انريزه سلام نكردن برهرگك ا آن دو است تفااوه و اود
دارد بنا براگن به بدعتگذار مسلمان به خاطر ترك گفتن او و ادب كردنش سلام كرده نميشود
نه بنا براگن عقيده كه سلام كردن براو حرام است گرا چنين عقيدهأي مخاالف باا فلسافه سالام
نكردن براو و منظور سلف ا آن ميباشد.
اما بدعتگذار كافر به خاطر دو هدف سلام كرده نميشود:
گكي :اطع رابطه و ادب كردن او مانند حكمت سلام نكردن بربدعتگذار مسلمان و دوم :باه
خاطر اگنكه ابتدا سلام كردن به كافر در شرگعت حرام است.
صوره دوم :هردو در عمل با گكدگرر تفاوه دارند و اگن تفاوه ا دو ناحيه است:
ا ناحيه پاگبندي سلام نكردن،
و ا ناحيه صيغه واب سلام به هرگك ا آن دو.
اما ا ناحيه پاگبندي به سلام نكردن باگد گفات كاه در حاق بدعتگاذار مسالمان نباگاد كاه
هميشه به سلام نكردن بدعتگذار مسلمان پاگبندي كرد بلكاه مااني سالام نكاردن او مشاروع
ميشود كه ترك گفتن او مشروع باشد و ترك گفتن و اطع رابطه مشروع نمي گاردد و هميشاه

در حق اهل بدعت و دگرر گناهكاران چنين عمل نميشود همان طور كه پيشتار بياان شاد-
بلكه مناسبترگن راه و مفيدترگن راه براي با گشتن بدعتگذار به راه سانت ا دو روش تارك
گفتن و به دست آوردن دل رعاگت و به كار گرفته ميشود.
اما بدعت گذار كافر هميشه نباگد به او در ابتدا سلام كرد گرچه اطع رابطه او مشاروع نباشاد
چون ابتدا سلام كردن به او حرام است و اگر اطع رابطه ا او مشروع نباشد سلام او واب داده
ميشود و اگر اطع رابطة او مشروع باشد نه در ابتدا باه او سالام كارده ميشاود و ناه سالام او
واب داده مي شود.
اما ا ناحيه كلمهاگي كه با آن سلامش واب داده ميشاود اگار اواب دادن سالام مشاروع
باشد برهرگك ا بدعتگذار مسلمان گا كافر چنين است كاه :اواب سالام بدعتگاذار هماان
گونه داده ميشود كه واب سلام مسلمين گفته ميشود
بنا براگن در واب سلامش گفته مي شود (و عليكم السلام)
و اگر به طور كاملتر وابش گفته شود ،اضافه كرده ميشود كه (و رحمة الله و بركاته).1
و بعضي ا سلف در حق كساني ا اهل بدعت كه به كفرشان حكم شده است اگن مطلب را
تصرگح نمودهاند ا ابي سهل 2رواگت است كه گفت« :به ادرگه ابتدا سلام نكنيد و اگر تر سالام
كردند برو و عليك» .به اضافه آنچه كه دلاگل عمومي دلالت مينماگد كه در واب سالام كفاار
كه افرادي ا اهل بدعت كه كافر هستند در مله آنها داخلاند ا اگن كلمه استفاده مي شاود .و
الله تعالي اعلم.
و با اگن سخن را در اگن فصل بعد ا اگنكه به فضل خداوند و توفيق او هدفي كاه باراي آن
اگن فصل آورده شده است تحقق پيدا نمود

و هدف ا اگن فصل بيان موضع اهل سنت در مورد سلام كردن به اهال بادعت بناا برآنچاه
نصوص شرعي و ااوال سلف و اهل علم بعد ا آنها در اگن مسئله برآن دلالت مينماگد تا بعاد
ا اگن به تحقيق موضع اهل سنت در مورد همنشيني با اهل بدعت در فصل بعد ا اگن فصل ان
شااالله بپردا گم
و در ضمن مواضع اهل سنت در مورد احكام اهل بدعت كه متعلق به دگدار آنها و اختلاط با
آنهاست بيان خواهد شد كه گكي ا مطالب اگن باب است پس ا خداوند گاري مي وگيم
و ا او ميخواهم مرا توفيق دهد.
فصل چهارم
موضع اهل سنت در مورد همنشيني با اهل بدعت.
ا آن ا كه نفس بشر در اصل آفرگنش آن برناتواني سرشته شده است آن طور كاه خداوناد
متعال فرموده است{ :و خلق الانسان ضعيفاً} 1تر مه :و انسان ضعيف آفرگده شده است
بنا براگن خداوند بندگانش را باه همراهاي باا برگزگادگان و صاالحان و همنشايني باا آنهاا
راهنماگي نموده تا اگن كار آنها را به حفظ و نراهداري دگنشاان كماك نماگاد ا اگان رهراذر
ميفرماگد{ :وَّاصْبِرْ نَّفْسَّكَّ مَّعَّ الَّذِگنَّ گَّدْعُّونَّ رَّبَّهُّمْ بِالْغَّدَّاةِ وَّالْعَّشِيِ گُّرِگدُّونَّ وَّ ْهَّهُّ وَّلاَّ تَّعْدُّ عَّيْنَّااكَّ
عَّنْهُّمْ تُّرِگدُّ ِگنَّةَّ الْحَّيَّاةِ الدُّنْيَّا} 2تر مه :با كساني باش كه صبحراهان و شامراهان خداي خود را
ميپرستند و بفرگاد ميخوانند ذاه او را ميطلبند و چشمانت ا اگشان براي ستن گنت حيااة
دنيوي برنرردد
ابن كثير در تفسير اگن آگه مي گوگد« :گعني باا كسااني ا بنادگان خادا همنشاين بااش كاه
خداوند را ذكر مينماگند و توحيد او را ميگوگند و سپاس مي گوگناد او را و پااكياش را بياان

ميدارند و صبح و شام او را ميخوانند خواه آنها فقير باشند گاا ثروتمناد گاا ضاعيف و نااتوان
باشند».1
همان گونه كه در مقابل آنها را ا همراهي با بدكاران و منحرفين ا دگن و نشستن با آنها با
داشته است
و ميفرماگد{ :فَّلاَّ تَّقْعُّدْ بَّعْدَّ الذِكْرَّى مَّعَّ الْقَّوْمِ الظَّالِمِينَّ} 2تر مه :پس ا باه خااطر آوردن باا
اوم ستمكار منشين
چون خداوند ا پيش ميدانسته است كه سرشت انسان چنين است كه به سرعت تحت تاثير
امور مثبت و منفي امعهأي كه در آن ندگي مينماگد ارار ميگيرد.

و پيامبر  همنشيني با صالحان و فوالدي كه ا آن به دست ميآگد و همنشيني با بادكاران و

گانهاگي كه ا آن وارد ميشود را به همنشايني باا عطاار و همنشايني باا كساي كاه در انباان
آهنرري ميدمد تشبيه داده است.

در صحيحين ا ابوموسي أشعري  3رواگت است او ارا پيامبر  رواگت مي كند كه فرماود:

(إنما مثل الزليس الصالح و الزليس السوا كحامل المسك و نافخ الكير فحامل المساك إماا أن
گخدگك و إما أن تبتاع منه ،و إما أن تزد منه رگحاً طيبة ،و نافخ الكير إما أن گحرق ثيابك و إماا
أن تزد رگحاً خبيثة) 4گعني :همانا مثال همنشين صالح و همنشين بد مانند عطار و كسي كاه در
انبان آهنرري ميدمد است ،عطار گا به تو عطري ميدهد و گا تو ا او خرگد ميكني و گا اگنكاه

بوي خوش آن به مشام تو مي رسد و كسي كاه در انباان آهنراري ماي دماد گاا لباساهاگت را
ميسو اند و گا اگنكه ا او بوي بدي احساس ميكني.

پيامبر  در اگن تشبيه رسا و بليغ بيان داشته است كه همنشيني با صالحان در بهاره باردن ا

آن مانند همنشيني با عطر فروش است ،اگر تو ا او عطر خرگد نكني گا ترا ندهد تو ا او باوي
خوشي خواهي گافت ،همان طور كه همنشيني با بدان در رسيدن ضرر مانند همنشيني باا كساي
است كه در انبان آهنرري ميدمد او اگر لباسهاگت را با آتش و آتش پارههاي آن نساو د حتمااً
بوي بد آن به تو خواهد رسيد.
و همنشيني و اختلاط با اهل بدعت و هواپرستان بزرگترگن ضرر را به بار خواهاد آورد ،گارا
ضرري كه ا همنشيني با آنها حاصال ميشاود باه مراتاب ا ضارري كاه براثار همنشايني باا
گناهكاران اهل سنت عاگد مي شود بزرگتر است.
بنا براگن در كتابهاي سنت و عقيده برحذر داشتن ا همنشيني با اهل بدعت بسيار باه چشام
ميخورد به صورتي كه صورتهاي دگرر برحذرداشتن ا ابيال برحذرداشاتن ا تعامال باا اهال
بدعت مانند آن نيست حتي رواگتها و اثرها ا سلف در اگن مورد اگر هزاران رواگات نباشاند
اما نمي توان گفت صدها رواگت ا آنها در اگن باره نقل شده اسات و بساياري ا آن رواگتهاا
براي من هنرام مع آوري ما در اگن بحث ا طرگاق بررساي كتابهااي سانت و اااوال سالف
انباشته گردگده است.
و من در اگن فصل ان شااالله تعالي و برحسب ااتضاي مقام -موضع اهل سانت در ماورد
همنشيني با اهل بدعت را با بيان دلاگل شرعي كه به ترك همنشيني باا اهال بادعت و و اوب
دوري گزگدن ا آنها تاكيد مينماگد و با ذكر رواگتهاي نقل شده ا سلف امت در اگن مورد و
نيز ااوال اهل علم و تحقيق ا اهل سنت در اگن مورد بياان ماي دارم ساپس باه دنباال اواعاد
شرعي را براي ترك گفتن بدعتگذاري با ترك نمودن همنشيني با او بيان خواهم كرد.
نخست :بيان دلاگل ا كتاب و سانت ،و اااوال و عملكارد سالف امات ا ابيال اصاحاب و
تابعين ،و تابعين آنها و ااوال اهل علم و تحقيق ا اهل سنت كه ترك همنشيني با اهل بدعت و
و وب اطع رابطه ا آنها و دوري كردن ا آنها اگر مصلحتي مهمتر نباشد تاكيد مي نماگد.

اما دليل ا كتاب :خداوند متعال پيامبرش را خطااب نماوده ميفرماگاد{ :وَّإِذَّا رَّأَّگْاتَّ الَّاذِگنَّ
گَّخُّوضُّونَّ فِي آگَّاتِنَّا فَّأَّعْرِضْ عَّنْهُّمْ حَّتَّ گَّخُّوضُّوا فِي حَّدِگثٍ غَّيْرِهِ وَّإِمَّا گُّنسِيَّنَّكَّ الشَّيْطَّانُّ فَّلاَّ تَّقْعُّدْ
بَّعْدَّ الذِكْرَّى مَّعَّ الْقَّوْمِ الظَّالِمِينَّ}

1

تر مه :هرگاه دگدي كساني به تمسخر و طعن در آگاه ما ميپردا ند ا آنان روي برردان تا
آنگاه كه به سخن دگرري ميپردا ند اگر شيطان ا گاد تو برد پس ا باه خااطر آوردن باا ااوم
ستمكار منشين.
اتاده رحمه الله مي گوگد« :خداوند او را نهي كرده ا اگنكه با كسااني بنيشاند كاه در آگااه
خدا فرو مي روند و آن را تكذگب مينماگند و اگر فراموش كرد ،بعد ا اگنكه بيادش آمد نباگاد
با اوم ظالم بنشيند».2
و ا ابي عون رواگت است كه گفت« :به نظر محمد گعني ابن سيرگن -هواپرستان ودتار ا
همه به ارتداد روي ميآوردند
ُّوضاونَّ فِاي
و او معتقد بود كه اگن آگه در مورد آنها نا ل شده است {وَّإِذَّا رَّأَّگْاتَّ الَّاذِگنَّ گَّخ ُّ
آگَّاتِنَّا فَّأَّعْرِضْ عَّنْهُّمْ} 3تر مه :هرگاه دگدي كساني به تمسخر و طعن در آگاه ما مي پردا ند ا
آنان روي برردان.
و خداوند همنشيني اگنها كه در اگنزا ا ان برحذرداشته است را در ساورة نسااا 4تاذكر داده
ُّساتَّهْزَّأُّ
است و فرموده است{ :وَّاَّدْ نَّزَّلَّ عَّلَّيْكُّمْ فِي الْكِتَّابِ أَّنْ إِذَّا سَّمِعْتُّمْ آگَّاهِ اللَّهِ گُّكْفَّارُّ بِهَّاا وَّگ ْ
ُّوضاوا فِاي حَّادِگثٍ غَّيْارِهِ} 5تر ماه :خداوناد در
بِهَّا فَّلاَّ تَّقْعُّدُّوا مَّعَّهُّمْ فَّلاَّ تَّقْعُّدُّوا مَّعَّهُّمْ حَّتَّ گَّخ ُّ

كتاب برشما نا ل كرده است كه چون شنيدگد به آگاه خدا كفر ور گده ميشاود و آگااه خادا
ببا گچه گرفته مي شود با چنين كساني منشينيد تا آنگاه كه به سخن دگرري بپردا ند»
بغوي ا ابن عباس رضي الله عنهما نقل كرده كه او در تفسير اگن آگه گفته است« :در اگن اگه
هركسي كه در دگن نوآوري مينماگد و هربدعتگذاري تا ايامت داخلاند».1
و ابن رگر طبري رحمه الله تعالي ميگوگد« :و اگن آگه به روشني برنهي كردن ا همنشايني
با تمام انواع اهل باطل ا ابيل بدعتگذاران و فاسقان هنرام فرورفتن در باطلشاان دلالات ماي
نماگد».2
و اما ا سنت برمشروعيت ترك همنشيني با اهل بدعت و وا ب باودن اطاع رابطاه ا آنهاا
چندگن حدگث دلالت مي كند ا آن مله حدگث كعب بن مالك و هردو همراهش رضاي اللاه
عنهم ميباشد و آن حدگثي طولاني است كه شيخين ا كعب رواگت نمودهاناد و در آن داساتان
با ماندن كعب ا پيامبر در غزو تبوك و ترك گفتن پيامبر  او وهمراهانش را بيان شده است و

در اگن حدگث آمده است« :و پيامبر  ا ميان كساني كه ا شركت در ن

با ماناده بودناد ا

سخن گفتن با ما سه نفر نهي كرد ،بنا براگن مردم ا ما پرهيز نموده و رفتارشاان باا ماا عاوض
شده بود تا اگي مين براگم ناآشنا بود و ميني نبود كه من ميشناختم .و اما اگنطور پنزاه شب
بااي ماندگم ،اما دو همراهم مين گير شده و در خانههاي خود نشسته و گرگه ميكردند ،و اماا
من ا همه وانتر و اوي تر بودم بنا براگن ا خانه بيرون مي دم و در نما با مسلمين حاضار
مي شدم و در با ارها دور مي دم و كسي با من سخن نمي گفت ،و من پيش پيامبر  ميآمادم
و او در اگراه خود بعد ا نما نشسته بود با خودم ميگفتم :آگا لبهاگش را به اواب سالام
من تكان داد گا نه سپس نزدگك او نما ميخواندم و د دكي به او نراه ميكردم ،چون مان باه
نما روي ميآوردم او به سوي من نراه ميكرد و چون من به سوي او متو ه مي شادم ا مان
روي روي مي گرداند تا اگنكه فاي مردم و خشونت آنها با من طولاني شد رفتم و ا دگوار ابي
اتاده بالا رفتم و او پسر عموگم و محبوبترگن مردم براگم بود براو سلام كردم ،سوگند باه خادا

كه واب سلامم را نداد ،گفتم أي ابي اتاده :ترا به خدا سوگند ميدهم آگا تو نميداني كاه مان
خدا و پيامبرش را دوست دارم او ساكت شد ،باا دوبااره او را ساوگند دادم باا او ساكوه
اختيار كرد ،با سخنم را تكرار كردم و او را سوگند دادم گفت :خدا و پيامبرش بهتر ماي دانناد
در اگن هنرام چشمهاگم پر ا اشك شد

»

1

پس اگن داستان كعب دليلي است براي مشروعيت اطاع رابطاه ا اهال بادعت و مارتكبين
گناهان با اطع همنشيني آنها و سخن نرفتن با آنها ،و ا اگن داستان بايش ا گاك نفار ا علماا
بر اگز بودن اطع رابطه ا اهل بدعت تا واتي توبه كنند استدلال كردهاند
ابوسليمان خطابي رحمه الله در شرح اگن حدگث كعاب ميگوگاد« :ا اگان حادگث دانساته
مي شود كه حرام بودن اطع رابطه بين مسلمين بيش ا سه رو در آن اگي است كه بين آن دو
نفر ابل ا اگن سر نش و ناراحتي باشد ،گا اگنكه در حقوق دهرانه كه مسلمين برگكدگرر دارند
كوتاهي ور گده شود
نه در اطع رابطهأي كه به خاطر دگن باشاد گارا اطاع رابطاه ا هواپرساتان و اهال بادعت
همواره در طي گذر مان انزام خواهد شد تا واتي كه ا آنها توبه و با گشت به حق به چشم

نخورد ،و پيامبر  بيم آن را داشت كه كعب و همراهانش به نفااق مبتلاا شادهاند واتاي كاه ا

شركت در غزوه تبوك تخلف ور گده بودند بنا براگن دستور داد ا آنها اطع رابطاه شاود و باه
آنها دستور داد در خانههاگشان حدود پنزاه رو بنشينند بنا برآنچاه در حادگث آماده اسات تاا
اگنكه خداوند آگه نا ل كرد كه توبه او و همراهانش را پذگرفته است آنگاه پيامبر پاك بودن آنها
را ا نفاق دانست».2

و بعضي ا اهل علم مانند ابن اثير 1در النهاگه 2و سيوطي در الامر بالاتباع 3اگن سخن خطاابي
را در طي سخنشان ا احكام اطع رابطه نقل كردهاند بدون ا اگنكاه اگان كلاام را باه او نسابت
دهند ،و نووي در شرح صحيح مسلم 4مضمون آن را ذكر كرده است.
و بغوي بعد ا اگنكه حدگث كعب را در شرح السنه در طي استدلالش ا آن به دوري گزگدن
ا اهل بدعت و اطع رابطه ا آنها بيان كرده است ميگوگاد« :اگان حادگث صاحيحي اسات و
دليلي است كه باگد ا اهل بدعت براي هميشه اطع رابطه نمود ،و پيامبر  بيم آن را داشت كاه

كعب و گارانش به نفاق مبتلا شدهاند بنا براگن دستور داد تا ا آنها اطاع رابطاه شاود تاا اگنكاه
خداوند آگه نا ل كرد كه توبه آنها را پذگرفته است و پيامبر  دانست كه آنها ا نفااق پاكاناد و
اصحاب و تابعين و علماي اهل سنت بردشمني ور گدن و اطع رابطه ا اهل بادعت ا مااع و
اتفاق نظر دارند».5

و دلاگل اولي و عملي ا سنت پيامبر  براي اطع رابطه ا اهل بدعت و گناهكاران گاداند و

من بعضي را در فصل گذشته در طي استدلال برمشاروعيت سالام نكاردن براهال بادعت بياان
نمودم ،نيا ي براي تكرار آن در اگنزا نيست و به محل ذكر آن مرا عه شود.6
و اما گفتهها و كارهاي سلف كه دلالت براطع رابطه ا اهل بدعت با ترك نماودن همنشايني
با آنها و ترك و اختلاط با آنها بسيار گاداند

اما من برحسب ااتضاي مقام مثالهاگي ا آن را بيان مايدارم اااوالي ا اصاحاب كاه در اگان

مورد آمدهاند :ا آن مله آنچه ا عمر بن خطاب  ثابت شد كه او صبيغ عرااي را د و باراي
اهل بصره نوشت كه با او همنشيني نكنند.
ابن بطه در الابانه ا ابي عثمان 1رواگت ميكند« :كه مردي ا ابيلة بني گربوع كه به او صابيغ

2

گفته ميشد عمر بن خطاب را ا الزارگاه ،و النا عاه ،و المرسلاه گا در ماورد گكاي ا اگنهاا
پرسيد ،عمر به او گفت :سره را پاگين كن ،او سرش را پاگين كرد ،عمر دگد كاه او پشات ماو
دارد بنا براگن به او گفت اگر سره را تراشيده ميدگدم ساره را اطاع ميكاردم ،3اباي عثماان
مي گوگد :سپس به اهل بصره نامه نوشت كه با او همنشيني نكنيد گا گفت :به ما نوشت كه باا او
همنشيني نكنيد او ميگوگد :اگر آن مرد پيش ماا مينشسات و ماا صاد نفار باودگم ا كناار او
پراكنده ميشدگم»

4

و ا ابن عباس  رواگت است كه گفت :با هواپرستان منشين گارا همنشايني آنهاا الاب را

بيمار ميكند»

5



و اما آنچه ا اصحاب وارد شده كه خود آن به طور مستقيم ا بعضي ناوآوران و گناهكااران
اطع رابطه ميكردند بسياري ا اخبار براگن امر دلالت مينماگد :ا آن مله اطع رابطة حضره

ابوبكر صدگق  ا مسطح بن اثاثه 1به خاطر سخن گفتن او در وااعه افك است و ترك نماودن
َّالساعَّةِ أَّنْ گُّ ْتُّاوا أُّوْلِاي
َّضالِ مِانْكُّمْ و َّ
انفاق براو تا اگنكه اگن آگه نا ل شد كه{ :وَّلاَّ گَّأْتَّلِ أُّوْلُّوا الْف ْ
الْقُّرْبَّ وَّالْمَّسَّاكِينَّ وَّالْمُّهَّا ِرِگنَّ فِي سَّبِيلِ اللَّهِ وَّلْيَّعْفُّوا وَّلْيَّصْفَّحُّوا أَّلاَّ تُّحِبُّونَّ أَّنْ گَّغْفِرَّ اللَّهُّ لَّكُّمْ وَّاللَّهُّ
غَّفُّور رَّحِيم} 2تر مه :كساني كه ا شما اهل فضيلت و فراخي نعمتند ،نباگاد ساوگند بخورناد
اگنكه بذل و بخشش خود را ا نزدگكان و مستمندان و مها ران در راه خدا باا ميگرناد باگاد
عفو كنند و گذشت نماگند مرر دوست نميدارگد كه خداوند شما را بيامر د و خدا آمر گار و
مهربان است.
پس آن وات ابوبكر اطع رابطه ا او را ترك نمود و با دوباره به او انفاق نمود و گفت« :بله
سوگند به خدا كه من دوست دارم خداوند مرا بيامر د»

3

و ا آن مله رواگتي است كه مسلم در صحيح خود رواگت نموده كه گكي ا خوگشااوندان

عبدالله بن مغفل  4با انرشتش سنررگزه پرتاب ميكرد ،عبدالله او را ا اگان كاار با داشات و
گفت كه پيامبر  ا سنررگزه پرتاب كردن نهي كرده است

اما او دوباره كارش را تكرار نمود عبدالله گفت« :به تاو ميگاوگم كاه پياامبر  ا سانررگزه
پرتاب كردن نهي كرده است با هم تو سنررگزه پرتاب ميكناي هرگاز باا تاو ساخن نخاواهم
گفت».1
و در صحيح بخاري آمده است كه« :عاگشه رضي الله عنها خبر داده شد كه عبدالله بان بيار
در مورد معامله گا هدگهأي كه عاگشه به او داده بود گفته است :سوگند به خدا عاگشه با ميآگاد
گا عاگشه گفت :آگا او اگن را گفته است گفتند :بله گفت :براي خدا نزر كردهام كه براي هميشه
با او سخن نروگم» .و عاگشه ا او اطع رابطه كرد تا اگنكه اطع رابطاه او طولااني شاد و كساي
براي ابن بير پيش عاگشه سفارش نمود و ا آن پس عاگشه با او سخن گفت و چهال بارده باه
خاطر نذرش آ اد كرد.2

و شافعي رواگت كرده كه ابوسعيد خدري  مردي را دگد و به او ا پيامبر  چيزي رساند و

آن مرد مخالفت كرد ابوسعيد گفت« :سوگند به خدا سقف گك خانة من و ترا گار خاود ااي
نخواهد داد»

3

و شافعي نيز و بيهقي رواگت كردهاند «كه معاوگه بن سافيان  ظرفاي ا طلاا و نقاره را باه

بيشتر ا و ن آن فروخت أبودرداا  به او گفت :ا پيامبر  شنيدهام كاه ا چناين كااري نهاي
كرده است مرر اگنكه مثل به مثل و اندا ه به اندا ه فروخته شاود معاوگاه گفات :باه نظار مان

اشكالي ندارد ،أبودرداا به او گفت :معاوگه را چكار كنم من براي او ا پيامبر  ميگاوگم و او
براي من نظر خودش را ميگوگد من با تو در گك سر مين سكونت نخواهم كرد».4

و مثالهاي براي اگن مطلب ا سيره اصحاب گادند كه بعضي علما چون ابان اتيباه 1رحماه
الله آن را ذكر نموده است

2

و آنچه من در اگنزا بيان كرد فقط نمونههاگي ا آن است.

پس واتي كه اصحاب پيامبر  با كساني كه مخالفتي اندكي با شرگعت الهي مينمودند چناين
بود و با برگزگدگان اصحاب كه در بعضي مسالل تأوگل ميكردند و دچار اشتباه ميشادند اگان
گونه بود كه با سخن نرفتن با آنها و در گاك سار مين باا آنهاا ساكونت نكاردن اطاع رابطاه
مينمودند و بلكه گاهي به طور كلي ا شهرهاگي كه آنها بودند بيارون ميرفتناد و اطاع رابطاه
گاهي تا وات مرگ ادامه پيدا مينماود پاس شاكي نيسات كاه اطاع رابطاه ا اهال بادعت و
همنشيني نكردن و همساگه نبودن با آنها و آنها هستند كه شرگعت الهي را تحرگف مينماگند و
ا هواهاي نفس خود در اصل ارار دادن بدعتها و گمراهيهاا و دعاوه دادن ماردم باه آن و
رويگردان نكردن آنها ا سنت پيروي مينماگد -اوليتر و مناسبتر است.
و همچنين سلف امت بعد ا اصحاب ا ابيل تابعين و تابعين آنها و المه دگرري كه پاس ا
آنها براگن روش روشن و واضح در رفتار با اهل بدعت گامزن بودند طبق آنچاه اااوال صارگح
آنها در اگن مورد دلالت مينماگد و طبق اخبار آنها كه براي ما نقل شده كه ا اهل بادعت اطاع
رابطه ميكردند و با آنها همنشيني نميكردند
ا

مله ااوال صرگح آنها به ترك همنشيني با اهل بادعت و نهاي كاردن آنهاا ا آن مطلباي

است كه دارمي و غيره ا اگوب 3رواگت كردهاند كه گفت« :سعيد بن بيار مارا دگاد كاه پايش

طلق بن حبيب 1نشستم به من گفت :آگا ترا ندگدم كه با طلاق بان حبياب نشساته باودي باا او
همنشيني مكن»

2

و در بعضي رواگتها آمده كه گفت« :با او منشين او مر ئي است»

3

و ا ابي الابه رحمه الله رواگت است كه او ميگفت« :با هواپرستان همنشيني نكنيد و با آنهاا
روبحث نكنيد گرا ميترسم شما را در گمراهي فرو ببرند گا آنچه در دگن برآنها مشاتبه شاده
براگتان آن را مشتبه نماگند».4
و اگوب سختياني ا او رواگت كرده كه گفت :ابوالابه به من گفت« :أي اگوب ساه چياز را ا
من به خاطر بسپار :ا رفتن به در بار و دروا ه پادشاهان بپرهيز ،و ا همنشايني باا هواپرساتان
پرهيزكن ،و به با ار و كار خود پاگبند و اانع باش گرا ثروه و غنا ا استغنا به دست ميآگد».5
و ا حسن بصري رواگت است كه او گفت« :با اهل هوا همنشايني نكنياد و باا آنهاا ار و
بحث نكنيد و به سخنانشان گوش ندهيد»

6

و ا او رحمه الله رواگت شده كه او ا همنشيني معبد هني نهي ميكرد و ميگفات« :باا او
ننشينيد همانا او گمراه است و دگرران را گمراه ميكند»

7

و ا محمد بن سيرگن رحمه الله رواگت مي شود كه دو نفر ا هواپرستان پايش او آمدناد و
گفتند« :أي ابابكر حدگثي برايگت ميگوگيم گفت :نه ،گفتناد :پاس آگاهأي ا كتااب خداوناد
عزو ل براگت ميخوانيم گفت :نه گا شما ا پيش من برميخيزگد گا من برميخيزم»

1

و ا گحيي بن كثير 2رحمه الله رواگت شده كه او ميگفت« :هرگاه در راهي باا اهال بادعتي
دچار كرد راهي دگرر را در پيش برير»

3

و عيسي بن گونس 4براي بعضي ا گاارانش ناماهأي نوشات و در آن ميگوگاد« :باا همياه
همنشيني نكنيد و براي مردم حالت آنها را بيان دارگد تا آنها را بشناسند و ا آنها بپرهيزند»

5

و ابوبكر بن عياش 6رحمه الله به گكي ا گارانش گفت« :هركسي گمان برد كه ارآن مخلاوق
است ،او نزد ما كافر و ندگق و دشمن خداوند متعال است با او همنشيني نكان و باا او ساخن
مرو».7

و ا بشر بن حار

رحمه الله تعالي رواگت است كه او در مورد هميه ميگفات« :باا آنهاا

همنشيني نكنيد و با آنها سخن نروگيد و اگر مرگض شدند آنها را عياده نكنيد و اگر مردناد در
نا ههاگشان حاضر نشوگد،
و واتي شما با آنها سخن بروگيد و

چرونه آنها با خواهند گشت».1

و ا امام احمد رحمه الله تعالي رواگت شده كه او گفت« :اصول سانت نازد ماا تمساك باه

آنچه اصحاب پيامبر  برآن بودند و ااتادا كاردن باه آنهاا و تارك بدعتهاسات ،و هربادعتي
گمراهي است ،و ترك منااشهها و نشستن با اهل هوا و تارك كاردن ار و بحاث و ادال و
منااشه در دگن ا اصول سنت است».2
و مردي به امام احمد نامهأي نوشت كه در آن ا او ا ا ه ميخواست كه كتابي بنوگسايد كاه
در آن ردكردن براهل بدعت را توضيح ميدهد ،و ا او ا ا ه خواست كه با اهل كلام بنشايند و
با آنها مناظره كند و عليه آن آنها دليل بياورد ،امام احمد رحمه الله براي او نوشت:
« بسم الله الرحمن الرحيم خداوند انزام ترا نيكو نماگاد ،و هرامار ناپساند و شاتي را ا دو
دوركند آنچه ما ميشنوگم و اهل علم را برآن گافتهاگم اگن است كه :كه اهل علم سخن گفاتن و
نشستن را با منحرفين مكروه ميدانستند ما به پذگرفتن و آنچه در كتااب خادا گاا سانت پياامبر
است امر شدهاگم نه به نشستن با اهل بدعت و گمراهي تا آنها را ردكني ،گرا آنها امور را برتاو
مشتبه ميكنند
و به حق با نميگردند ،پس سلامت انشااالله در ترك همنشيني آنهاست و فرونرفتن با آنها
در بدعت و گمراهيهاگشان است»

3

و عبدالرحمن بن ابي حاتم را ي 1ميگوگد« :ا پدرم و أبا رعه 2شنيدم كه باه تارك گفاتن
اهل انحراف و بدعت دستور ميدارند ،و به شده در اگن مورد سخن ميگفتند و نوشتن كتااب

كه محتواي آن غير ا رواگتها باشد را نميپساندگدند و ا همنشايني باا اهال كلاام و مطالعاه
كتابهاي متكلمين نهي ميكردند و ميگفتند صاحب كلام هرگز رسترار نخواهد شد».3
و رواگاه در اگن مورد ا المه گاداند و من ا بيم آن بحث طولاني نشود به اگن اندا ه اكتفاا
نمودم.
و اما رواگتهاگي كه ا آنان در مورد اگنكه خودشاان اهال بادعت را تارك گفتاه و باا آنهاا
همنشيني نكردهاند ا رواگتهاگي اولي آنها در تأكيد به ترك اهل بدعت كمتر نيستند.
ا أبي ادرگس خولاني 4رحمه الله رواگت است« :كاه او ماردي را دگاد كاه در ماورد تقادگر
سخن ميگفت ،ادرگس خولاني بلند شد و شكمش را با پاگش لرادكوب كارد و ساپس گفات:
فلاني به تقدگر اگمان ندارد با او ننشينيد ،بنا براگن آن مارد ا دمشاق باه ساوي حماص بيارون
رفت».5
و رواگت كرده ميشود كه طاوس نشسته بود مردي ا اهل هوا پيش او آمد و گفت« :آگاا باه
من ا ا ه ميدهي كه بنشينم طاوس به او گفت :اگر تو بنشيني ما بلند ميشوگم ،او گفت :خادا

ترا بيامر د أي ابا عبدالرحمن ،طاوس گفت :همين طور است سوگند به خدا اگر تو بنشايني ماا
بلند شوگم ،پس آن مرد ا آن ا دورشد».1
و ا اگوب سختياني رواگت است كه گفت« :رو ي پيش محمد بن سيرگن باودم كاه ناگهاان
عمرو بن عبيد آمد و داخل شد محمد دستش را به شكمش گرفت و بلند شد و به عمرو گفتم:
بروگم اگوب مي گوگد :ما بيرون رفتيم واتي عمرو رفت گفتم :أي اباوبكر مان آنچاه تاو انزاام
دادي فهميدم گفت :چه فهميدي اگوب ميگوگد :گفتم :بله گفت :ساگه سقف گك خاناه مان و
او را در گر خود اي نخواهد داد».2
و باري عمرو بن عبيد پيش ابوعون آمد ابن عون واتي او را دگد ساكت شاد ،و عمارو هام
ساكت شد و او را ا چيزي نپرسيد ،و اندكي درن

نمود سپس بيرون رفت ،ابان عاون گفات:

چرونه بدون ا ا ه وارد خانهام شده است ،چندگن بار اگن ملاه را تكارار نماود ،اماا اگار او
سخن ميگفت اما اگر او سخن ميگفت.3
و ا امام شافعي رحمه الله تعالي رواگت كرده ميشود :كه او گروهي را دگد كه در مسائلهأي
ا كلام سخن ميگوگند «فرگاد برآورد و گفت :گا به نيكوگي همساگه ما ميشاوگد و گاا اگنكاه ا
كنار ما برخيزگد»

4

پس اگن رواگتهاي نقل شده ا سلف امت ا اصاحاب و تاابعين و پياروان آنهاا باه نيكاي
براتفاق آنها براطع رابطه ا اهل بدعت و ترك همنشيني آنها دلالت مينماگد بناا برآنچاه اااوال
آنها در برحذرداشتن ا همنشيني به آنها و نهي كردن ا اختلاط با آنها تصارگح مينماگاد ،و بناا
برآنچه ا آنها نقل شده كه خودشان به طور مستقيم ا اهل بدعت اطع رابطاه مينمودناد و باا
آنها همنشيني نميكردند
طوري كه اگن مسئله ا عقاگد مسلم علماي اهل سلف در مورد رفتار با اهل بدعت است.

بنا براگن اگن مسئله نزد تمام علماي اهل سنت كه بعد ا عصر پيشينيان گذشاته آمدهاناد باه
عنوان گك اصل مشهور است و اگنك بعضي ا رواگتها ا آنان كاه در اگان ماورد نقال شاده
است :امام ابو عبدالله محمد بن ابي منين رحمه الله ميگوگد« :و همواره اهل سنت هواپرستان
گمراه را عيب وگي مينماگند و ا همنشيني با آنها با ميدارند و ا فتنه آنها ميترسانند».1
و شيخ اسماعيل صابوني در تعرگف عقيدة سلف و اصحاب حدگث ميگوگد« :و آنها با اهال
بدعت كساني كه در دگن چيزهاگي به و ود آوردند كه ا آن نيست بغض ميور ناد و باا آنهاا
همراه نميشوند ،و سخن آنها را گوش نميكنند و با آنها نمينشينند و با آنها در مورد دگن ار
و بحث نميكنند و با آنها مناظره نميكنند و معتقدند كه باگاد گوشهااي خاود را ا گاوههااي
آنان حفظ نماگند».2
و ابن عبدالبر مي گوگد« :علما ا ماع كردهاند كه براي مسلمان اگز نيسات كاه ا بارادرش
بيش ا سه رو اطع رابطه نماگد ،گا باعث گاني در دگن گا دنياگش بشود ،پس اگر چنين بود به
او ا ا ه داده شده تا ا آن مرد دوري كند و بسا اطع رابطه خوب و نيكو ا اختلااطي كاه آ ار
ميدهد بهتر است».3
و بغوي در شرح السنه ميگوگد« :برفرد مسلمان لا م است كه واتي مردي را دگد كه چيازي
ا بدعتها را انزام ميدهد و به آن معتقد است گا در انزام گكي ا سنتها سستي مايور د ا
او اطع رابطه نماگد و ا او دوري وگد و چه او مرده بود گا نده بود باگد او را ترك نماگد».4
و بعد ا اگن گفته است« :اصحاب و تابعين و پيروان آنها و علماي سنت براگن ا ماع نموده
و بردشمني ور گدن با اهل بدعت و ترك گفتن آنها اتفاق نمودهاند».5

و ارطبي رحمه الله در تفسير گفته خداوند متعال كه{ :ولا تركناوا إلاي الاذگن ظلماوا

}

1

تر مه :و به كافران و مشركان تكيه مكنيد
ميگوگد { :إلي الذگن ظلموا} گفته شده گعني اهل شرك و گفته شد در مورد اهال شارك و
ُّوضاونَّ فِاي آگَّاتِنَّاا}
گناهكاران عام است مانند گفته خداوند متعال كه{ :وَّإِذَّا رَّأَّگْاتَّ الَّاذِگنَّ گَّخ ُّ

2

تر مه :هرگاه دگدي كساني به تمسخر و طعن در آگاه ما ميپردا ند
و اگن درست است و آگه براطع رابطه ا اهل كفر و مرتكبين گناهان ا ابيل اهال بادعت و
غيره دلالت مينماگد گرا همراهي با آنها كفر گا گناه است گرا همراهي به ز ا دوستي انزاام
نميشود.3
و نووي رحمه الله در رواگت نقل شده ا عبدالله بن مغفل و اطع رابطاة او ا ماردي كاه او
آن را ا پرتاب كردن سنررگزه با داشته بود و او با همان كار را كرد ميگوگاد« :ا اگان وااعاه
اطع رابطه ا اهل بدعت و فسق و دور انداختهگان سنت با اگنكه ميدانند ،ثابت ميشاود و نياز
ا اگن ما را ثابت ميشود كه اطع رابطه ا آنها براي هميشه اگز است.
و نهي كردن ا اطع رابطه بيش ا سه رو در اورد كسي است كه باه خااطر راضاي كاردن
نفس خود و ندگي دنيا اطع رابطه مي نماگد
اما ا اهل بدعت و امثال آنها براي هميشه اطع رابطه كاردن اگان حادگث و امثاال آن مانناد
حدگث كعب بن مالك و غيره برآن دلالت مي نماگد».4
و شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالي ميگوگد« :منظاور ا اگان اگان اسات كاه مسالمان
شتي ها و همراهان بد را كه همراهي آنها گانبار اسات را تارك نماگاد مرار اگنكاه نياا و گاا
مصلحتي مهمتر باشد».5

و نيز ميگوگد« :و اما واتي مرد منكراه را آشكارا انزام داد وا ب است كه باه طاور علناي
براو اعتراض شود و عيب وگي او غيبت نخواهد بود ،و وا ب اسات كاه باه طاور علناي باا
اموري كه او را ا كارش با ميدارد ا ابيل اطع رابطه و غيره مورد مزا اه ارار گيرد»

1

و ابن مفلح رحمه الله ميگوگد« :اطع رابطه و ترك گفتن كسي كه گناهاان فعلاي و ااولي و
عقيدتي را آشكارا انزام ميدهد سنت است و گفته شده كه او با اگان كاار باا ميآگاد وا اب
خواهد بود و اگر نه مستحب است و گفته شده به طور مطلق اطع رابطه ا چنين فردي وا اب
است به ز ا سلام بعد ا سه رو  ،و گفته شده سلام نكردن بركسااني كاه گناهاان را آشاكارا
انزام مي دهند تا واتي توبه نماگند فرض كفاگه است و براي بقيه مردم سلام نكردن مكروه است
و ظاهر آنچه ا احمد نقل شده اگن است كه نباگد سلام كرد و سخن گفت»

2

ابن ر ب رحمه الله تعالي در مورد نهي ا اطع رابطه بيش ا ساه رو مايگوگاد« :و هماه
اگنها در مورد اطع رابطه به خاطر كارهاي دنياگي است اما به خاطر دگان ميتاوان بايش ا ساه
رو اطع رابطه كرد،
امام احمد به اگن تصرگح نموده ،و به داستان سه نفري كه ا غازوه با ماناد بودناد و پياامبر
ترسيد كه مبادا به نفاق مبتلا شده باشند به اطع رابطه ا آنها و مشورد و استدلال كردهاند و اطع
رابطه ا كساني كه بدعتهاي غليظ انزام ميدهند و كساني كه به هواپرستي دعوه ميدهند را
مباح دانستهاند».3
و شاطبي رحمه الله در طي بيان احكام اهل بدعت ميگوگد« :دوم :اطع رابطه و سلام نكردن
و سخن نرفتن با كساني كه به بدعتي آلودهاند برحسب آنچه ا تمام سلف پيشتر بياان شاد و

برحسب آنچه ا عمر  رواگت شد در داستان صبيغ عرااي».4

و شوكاني رحمه الله در تفسير فرموده الهي كه{ :وَّإِذَّا رَّأَّگْتَّ الَّذِگنَّ گَّخُّوضُّونَّ فِاي آگَّاتِنَّاا

}

ميگوگد :و اگن آگه موعظه بزرگي است براي كسي كه در همنشيني با اهل بادعت كسااني كاه
كلام خدا را تحرگف ميكنند و با كتاب و سنت پياامبرش باا ميكنناد و كتااب و سانت را باا
هواهاي گمراه كنندة خود و بدعتهاي فاسدشان برميگردانند چشم پوشي و تسامح مينماگاد.
و كمترگن كار اگن است كه همنشيني آنها ترك شود و اگن كار آساان و مشاكل نيسات .و بساا
اهل بدعت حاضر شدن او را در مزالس آنها با اگنكه او ا آنچه آنها به آن آلوده هساتند پرهياز
مينماگد شبههأي ارار ميدهند كه عوام را دچار شبه مينماگند.
پس حاضر شدن او در مزالس آنها فسادي افزونتر ا مزرد شنيدن منكر است.
و ما ا اگن مزالس نفرگن مزالس بيشماري را مشااهده نماودهاگم و ماا باه انادا ه تاوان و
نيروي خود به گاري كردن حق و دفع نمودن باطل بيا خواستهاگم و هركسي اگن شرگعت مطهار
را آن گونه كه شاگسته است بداند ،خواهد دانست كه مفاسد همنشيني با اهل بدعتهاي گماراه
كننده به مراتب ا مفاسد همنشيني با كسي كه با انزام چيزي ا كارهاي حرام مرتكاب گنااه و
معصيت الهي مي شود بيشتر است .به وگژه براي كسي كه در علم كتاب و سنت راسخ نيسات و
بسا آنها دروغها و مسخرههاي باطل خود را براي او بيان ميدارند تا اگنكه او در الابش چيازي
به و ود ميآگد كه معالزه و دفع آن مشاكل اسات و او باه آن در تماام ماده عمارش عمال
مينماگد و در حالي به دگدار خداوند ميرود كه او معتقد است كه آن حق است در صورتي كه
ا باطلترگن باطلها و شتترگن منكراه است».1
و در فتواگي طولاني گكي ا علماي بزرگ 2مغرب كه صاحب كتااب (فتااوي الماة مسالمين
بقطع لسان المبتدعين) نقل نموده آمده است« :و آنچه به طور تاكيد ا شخص خواسته شده اگن
است كه به آنچه كه با كتاب و سنت موافق است عمل نماگد و هرچه را غير ا اگن ترك نماگد،
و هركسي كه سنت و عمل كردن به آن را ناپسند بداند كاافر اسات و دور شادن ا او وا اب

است ،و هرفردي ا علما كه مرتكب بدعتگذاري باشد و تارك سنت باشد دوري كاردن ا او
و اطع رابطه ا او و ترك گفتن او وا ب است».1
و شيخ عبدالرحمن بن حسن آل شيخ رحمهم الله تعالي در گكي ا ناماههاگش ميگوگاد« :و
اما اهل بدعت ترگفتن آنها و اعتراض برآنها اگر به آنها مبتلا شدگد وا ب است»

2

و شيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن رحمهما الله تعالي ميگوگد« :و ا سنتها به ا ماناده ا
سلف امت و المه آن و ا امام اهل سنت احمد بن محمد بن حنبل ادس الله روحاه -شاده
ور گدن در اطع رابطه ا اهل بدعت و تو ه نكردن به آنهاست و ترك ر و بحاث باا آنهاا و
دور انداختن سخن آنها و دوري گزگدن ا آنان برحسب امكان و تقرب ستن به خدا به فشاار
براهل بدعت و مذمت كردن و عيب وگي آنها ا سنتهاي به ا مانده ا سلف است».3
و شيخ محمد صدگق خان 4رحمه الله تعالي ميگوگد« :و ا سنت گكي اگان اسات كاه اهال
بدعت اطع رابطه شود و ا آنها داگي برگزگده شود و با آنها در دگان و سانت ادال نكارده
شود و هرگز چيز تا هأي در دگن بدعت است ،و سنت است كه به كتابهاي بدعتگذاران نرااه
كرده نشود و به سخن آنها در اصول و فروع دگن گوش كرده نشود».5

و ا علماي معاصر ما شيخ ابن عثيمين ميگوگد« :و ترك گفتن اهل بدعت وا ب اسات باه
دليل گفته خداوند متعال كه ميفرماگد{ :لاَّ تَّزِادُّ اَّوْمًاا گُّ ْمِنُّاونَّ بِاللَّاهِ وَّالْيَّاوْمِ الاآخِرِ} 1تر ماه:
مردماني را كه به خدا و رو ايامت اگمان دارند نميبيني كه

و به دليل اگنكه پيامبر  كعب بن مالك و هردو همراهش را واتي ا شركت در غزوه تباوك

تخلف ور گده بودند ترك گفت ،اما اگر در همنشيني آنها مصلحتي چون بيان كردن حاق باراي
آنها و برحذر داشتن آنان ا بدعت بود همنشيني با آنها اشكالي ندارد و بسا وات چناين كااري
مطلوب خواهد بود به دليل فرموده الهي كه ميفرماگد{ :ادْعُّ إِلَّ سَّبِيلِ رَّبِكَّ بِالْحِكْمَّةِ وَّالْمَّوْعِظَّةِ
الْحَّسَّنَّةِ وَّ َّادِلْهُّمْ بِالَّتِي هِيَّ أَّحْسَّنُّ}3 2تر مه( :أي پيغمبر) مردمان را با سخنان استوار و بزاا و
اندر هاي نيكو و گبا به راه پروردگاره فراخوان و با اگشان باه شايوة هرچاه نيكاوتر و بهتار
گفتروكن
و شيخ سليم هلالي در پاگان كتابش (البدعة و اثرها السا في الامة) ميگوگد« :أي مسلمان أي
بندة خدا بدان كه برتو وا ب است واتي كه امر بدعت براگت روشان شاد و اگنكاه بادعت ا
تارگكترگن گناهان و ره آورد كفر اسات براگات روشان شاد وا اب اسات كاه باا اعتاراض
بربدعت گذاران ا آنها دا شوي و آنها را ترك نماگي و ا آنها نباشي ،به دليال گفتاه خداوناد
تعالي كه ميفرماگد{ :وَّلاَّ تَّكُّونُّوا كَّالَّذِگنَّ تَّفَّرَّاُّوا وَّاخْتَّلَّفُّوا مِنْ بَّعْدِ مَّا َّااَّهُّمْ الْبَّيِنَّاهُّ} 4تر ماه :و
مانند كساني نشوگد كه پراكنده شدند و اختلاف ور گدند پس ا آنكه نشانههاي روشن باه آناان
رسيد

و فرموده الهي كه ميفرماگد{ :إِنَّ الَّذِگنَّ فَّرَّاُّوا دِگنَّهُّمْ وَّكَّانُّوا شِيَّعًا لَّسْتَّ مِانْهُّمْ فِاي َّشايْاٍ}
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تر مه :بيگمان كساني كه آگين خود را پراكنده ميدارند و دسته دسته و گروه گاروه ميشاوند
توبه هيي و ه ا آنان نيستي
و شيخ بكر بن عبدالله ابو گد بحث ار ندهاگدر اگن موضوع به عنوان (هزر المبتدع) دارد كه
در آن مقاصد ترك گفتن و اطع رابطه در اسلام و انواع آن و شرالط آن و كيفيات آن و اگرااه
اعتقادي اطع رابطه را با ذكر دلاگل ا كتاب و سانت و ا مااع بياان كارده اسات هماان گوناه
ضوابط درست اطع رابطه را در شرگعت و نزد اهل سنت بيان داشته اسات خداوناد باه ازاي
خير بدهد.
و ا انچه در اگن كتاب آمده است سخ او در بحث پانزم تحات عناوان (منزلاة الهزار مان
الاعتقاد) است كه ميگوگد :علماي اسلام (اطع رابطه ا بدعتگاذار باه خااطر دگان) را اصالي
برخاسته ا (ااعده ولاا و براا در اسلام) ارار دادهاند و مفهوم اگن ااعده شرگف نزد اهل سانت
و ماعت اگن است كه دوستي و دشمني ور گدن براي خدا باشد ،پس آنهاا باا دوساتان خادا
دوستي مينماگند و با دوستان شيطان دشمني ميكنند
و با هرگك برحست عاده خوب و بد او رفتار ميشود تا اگنكاه ميگوگاد :و اگان ااعاده ا
مسلماه اعتقادي در اسلام است به خاطر كثره نصوص ا كتاب و سنت و اثر كه برآن دلالات
مينماگد و ا مهمترگن مقتضياه آن كه انزام دهندهاش پاداش ميبيند و تارك كننادة آن ماورد
مزا اه ارار ميگيرد بيزاري ستن و برالت ا اهل بدعت و هواپرستان و دشامني ور گادن و
نكوهش آنها و كارهاگي امثال آن براي هميشه تا واتي با گردند ميباشد و اگن مطلب در تماام
كتابهاي اعتقادي اهل سنت و ماعت ذكر شده است».3
پس با اگن نقل گسترده نصوص ا كتاب و سنت -و رواگتهاي نقل شده ا سلف امت ا
اصحاب و تابعين و المه اهل سنت بعد ا آنها ،سپس اگن نقل اولهاگي كه ماا ا اهال علام ا

اهل سنت رواگت كردگم مشروعيت ترك گفتن بدعتگذار و ترك همنشينياش در دگان ثابات
روشن گردگد.
و تاكيد اگن مسئله ا امور مسلم نزد اهل سنت در باب تعامل با اهل بدعت است ،بناا باراگن
علماي مزاهد در اگن باب براگن عمل ميكردند و به طور گستردهأي تصرگحاه و گفتههاگشان
در اگن باره ا عصر اصحاب تا اگن مان ثابت شده است.
و شاگد كمي در نقل كردن نصوص و ااوال اهل علم در اگن مسائله كماي طولااني كاردم :و
هدف ا اگن ز اطع كردن رگسمانهاي شك و تردگد نزد كساني كه در سالم بودن اگان روش
در رفتار با اهل بدعت شك ميكنند ،افرادي ا اهل اگن مان كاه همنشايني باا اهال بادعت و
اختلاط با آنها را ساده ميانرارند و با آنها دوست ميشوند و با تقادگم هاداگا خاود را باا آنهاا
نزدگك مينماگند نبود .بلكه حالت بعضي ا آنها به سبب هاواي نفاس گاا هال -باه ااگي
رسيده است كه اطع رابطه كردن ا اهل بدعت و ترك همنشيني او را ا اگنكه ا مطالبااه اگان
دگن باشد و ا سنت پيامبر باشد انكاار مينماگناد بناا باراگن كسااني ا علمااي معاصار را كاه
خداوند خوبي پيروي را به آنها ار اني نموده كساني كه اگن روش را همان طور كه ا پياامبر 

و ا سلف صالح امت به آنها رسيده ا را مينماگند را به خشونت و فااي و تعصاب و تنا
نظري متهم ميكنند و همواره علماي مشهور به امر دعاوه ا نااداني و هالات اگنهاا و باان
درا ي 1اگنها شكاگت نمودهاند .و لا حول و لا اوة الا بالله.
و بعااد ا اگااراد دلاگاال و ااااوال ساالف برمشااروعيت اطااع رابطااه ا بدعتگااذار و تاارك
همنشينياش به نظرم مفاسدي كه همنشيني اهل بدعت و اختلاط با آنها باه دنباال دارد را بياان
كنم كه بيان اگن مسئله با آن كامل ميگردد و در اگن مورد كاه اگان كاار در شارگعت رگشاهدار
اطمينان حاصل ميشود .كه بر ستهترگن آن امور ذگل است:
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همنشيني با آنها خطر بزرگي برهمنشين آنها دارد ،اگنطور كه ا شبههاي آنهاا

چيزهاگي براو وارد شود كه او

نميتواند آن را دفع نماگد ،و در نتيزه در گمراهي و بدعتهاي آناان فارو خواهاد رفات و
بعضي ا سلف درطي برحذر داشتن ا همنشيني كردن با آنها به صراحت اگان مطلاب را بياان
داشتهاند
ا ابي الابه رحمه الله تعالي رواگت است كه او ميگفت« :با هواپرساتان ننشاينيد و باا آنهاا
دال نكنيد ا اگنكه در گمراهي آنها فرو روگد ميترسم ،گا اگنكه آنچه را كاه ميدانياد براگتاان
مشتبه نماگند
اگوب سختياني ميگوگد سوگنر به خدا او ا فقهاي عاال و فهميده بود».1
و ا سفيان ثوري رحمه الله رواگت شده است كاه ميگفات« :هركساي باا صااحب بادعتي
همنشيني كند ا گكي ا اگن سه چيز در امان نخواهد بود :گا اگنكه سبب فتنه براي كسي غيار ا
خود ميشود،
و گا اگنكه در دلش چيزي ميافتد كه سبب آن منحرف ميشود و خداوند او را داخال آتاش
خواهد كرد ،و گا اگنكه ميگوگد سوگند به خدا هرچه آنها بروگند من تو هي نميكنم و من باه
خود اعتماد دارم ،پس هركسي بردگن خود بيمي نداشته باشد در گك چشم به هم دن خداوناد
دگن را ا او سلب ميكند».2
بنا براگن المه بزرگ ا اگن چيز برخود ميترسيدند
ا ابن سيرگن رحمه الله رواگت است كه به او مردي گفت« :فلاني ميخواهد پيش تو بياگد و
چيزي نروگد گفت :به فلاني برو نه پيش من بياگد گرا الب انسان ضعيف است و من ميترسم
ا او سخني بشنوم و البم به آنچه ابلاً بوده برنرردد»

3

و مثالها براي اگن مطلب ا كلام سلف گاداند ،پاس خداوناد باراگن ماردان رحام كناد باه
راستي كه آگاهي و اشتياق آنها به دگنشان چقدر بزرگ و گااد باوده اسات ،پاس انهاا گكاي و

كساني ا مسلمانان امرو كه ا مبتلا شدن به فتنه به سابب همنشايني باا اهال بادعت مطمائن
هستند به ادعاي اگنكه آنها به عقيده خود اعتماد دارند و ا اگنكه ا آنها متاثر شاوند نميترساند
با اگنكه مسلمين امرو داراي هل بزرگي در دگن هستند كزا.
-2

كه همنشيني با اهل بدعت مخالفت با دستور خداست كه به همنشيني نكردن

با آنها دستور داده است و

مخالفت با پيامبر  است كه ا همنشيني آنها نهي كرده است
و همنشيني با اهل بدعت در پيش گرفتن راهاي غيار ا راه ما منين اسات كاه برهمنشايني
نكردن با اهل بدعت اتفاق نموده و ا آن برحذر داشتهاند و باه اضاافه اگان همنشاين آنهاا در
معرض وعيد و هشدار شدگدي كه به دنبال اگن كار او ميآگد ارار دارد خداوند متعاال فرماوده
است{ :فَّلْيَّحْذَّرْ الَّذِگنَّ گُّخَّالِفُّونَّ عَّنْ أَّمْرِهِ أَّنْ تُّصِيبَّهُّمْ فِتْنَّة أَّوْ گُّصِيبَّهُّمْ عَّذَّاب أَّلِيم} 1تر ماه :آناان
كه با فرمان او مخالفت ميكنند باگد ا اگن بترسند كه بلا نيگرگبا نريرشان گردد گا اگنكه عاذاب
دردناكي دچارشان شود
ابن كثير در تفسير فتنه گفته است« :گعني در دلهاگشان ا كفر و نفاق گا بدعتي»

2

و خداوند ميفرماگد{ :وَّمَّنْ گُّشَّااِقْ الرَّسُّولَّ مِنْ بَّعْادِ مَّاا تَّبَّايَّنَّ لَّاهُّ الْهُّادَّى وَّگَّتَّبِاعْ غَّيْارَّ َّسابِيلِ
الْمُّ ْمِنِينَّ نُّوَّلِهِ مَّا تَّوَّلَّ وَّنُّصْلِهِ َّهَّنَّمَّ وَّسَّااَّهْ مَّصِيرًا} 3تر مه :كسي كه با پيغمبر دشمنانري كناد
بعد ا آنكه هداگت روشن شده است و ز راه م منان در پيش گيرد او را به هماان هتاي كاه
دوست داشته است رهنمود ميگردانيم.

و بنا براگن ا بعضي ا سلف آمده كه ميگفتند« :هركسي كنار صاحب بدعتي بنشيند در امان
بودن و حفاظت ا او بيرون كشيده ميشود و او به خودش سپرده ميشاود» 1و اگان مفهاوم در
فرموده خداوند متعال و ود دارد كه فرموده است{ :نوله ما تولي} تر مه :او را به هما هتاي
كه دوست داشته است رهنمود ميگردانيم
 -3همنشيني اهل بدعت محبت آنها را لب مي نماگد و باعث ميشود تا بغض ور گادن و
دشمني كردن با آنها كه خداوند به آن امر كرده ترك كرده شود بنا براگن ا عبدالله بان مساعود

 رواگت كرده ميشود كه او گفت« :مرد با كسي همراهي و مماشاه ميكند كاه او را دوسات
دارد و با كسي همخواني و همراهي مينماگد كه مثل او باشد».2
و نيز ا او رواگت شده كه او ميگفت« :مردم را با تو ه باه دوستانشاان بسانزيد گارا مارد
دوستي نمينماگد مرر با كسي كه مورد پسند او باشد»

3

 -4همنشيني با اهل بدعت براي خود اهل بدعت مضر است چون همنشيني با اهال بادعت
وسيلهأي را كه خداوند براي با گشتن بدعتگذار به اده سنت مشروع نموده ا كار ميانادا د
و آن وسيله بسان علا ي براي اوست و آن وسيله (وسيله اطع رابطه) است پس تاا مااني كاه
بدعتگذار همنشين و همدم دارد توبه نميكند بلكه گاهي ممكان اسات شايطان در و اود او
القاكند اگن مردم اطراف تو مع ميشوند و همنشيني ترا دوست ندارند مرر به خااطر درسات
بودن راه تو و خداوند محبت ترا در دلهاي آنها ارار نداده مرر به سبب اگنكاه نازد او بزرگاوار
هستي پس همنشيني كردن باعث ميشود تا او بيشتر راه باطل را ادامه دهد به اي اگنكاه توباه
نماگد و با گردد.

پس همنشيني كردن بدعتگذار ا اگن هت اگر كسي فكر كند براي بدعتگاذار گاان آور
است بنا براگن پيشتر گذشت كه ا بشر بن حار

رحماه اللاه رواگات شاده كاه او در ماورد

هميه ميگفت« :با آنها منشينيد و با آنها سخن نرولييد و اگر بيمار شدند به عياده آنها نروگاد
و اگر مردند به نا ههاگشان شركت نكنيد ،و اگر شما با آنها همنشيني كنيد و
با خواهند گشت»

چروناه آنهاا

1

 -5همنشيني اهل بدعت سبب سود ظن به همنشين آنها خواهد بود به فرض اگنكه ا آنهاا
متاثر نشود و با آنها موافقت نكند -و نزد عقلا اگن باعث ناسزا گفته شدن و كاسته شادن ار ش
او نزد صالحان ميگردد.
بنا براگن شاعر گفته است:
عن المرا لا تسأل و سأل عن ارگنه

فكل ارگنة بالمقارن تصيدي

2

تر مه :ا شخص نپرس و ا همراهش بپرس پس هرهمراهي ا همراهش پيروي ميكند
و اصمعي رحمه الله تعالي ميگوگد« :هيي شعري مشابهتر به سنت را ندگدهام»

3

و احطاني رحمه الله تعالي در نونيه خود ميگوگد:
لا گصحب البدعيُّ إلا مثله

تحت الدخان تأ ج النيران.4

با بدعتگذار همراه نمي شود مرر فردي كه مثل اوست گر دو آتش شعلهور ميشود.
و به طور كلي مفاسدي كه برهمنشيني اهل و دگرر افراد ا اهل فساد مرتب ميشاود انادا ه
آن را به ز پروردگار كسي نميداند و بنا براگن بنادگانش را ا ان نهاي كارده اسات اماا مان
خواستم بعضي ا ان را بيان كنم ،و اگنهاي پندي هستند براي كسي كاه خداوناد خواساته او را
هداگت نماگد و بينش او را روشن گرداند

بعد ا اگنكه بيان اگن مسئله با دلاگل ا كتاب و سنت و ااوال سلف امت و اهل پاس ا آنهاا
ابلاً بيان گردگد
پس برمسلمان وا ب است كه در برابر آنچه نصاوص و رواگتهاا دلالات مينماگاد كاه ا
همنشيني با اهل بدعت نهي كردهاند سر تسليم فرود آورده و آن را بپذگرد گرچه حكمت ا اگن
كار درك نشود و حكمت براي هرعاال و آگاهي واضح و روشن است و حكمت ا آن مفاساد
بزرگي است كه برهمنشيني آنها مرتب ميگردد.
دوم :ذكر اواعد شرعي براي اطع رابطه ا بدعتگاذار در مسائلة گذشاته مشاروعيت اطاع
رابطه ا اهل بدعت ،و برحذرداشتن ا همنشيني آنها با ذكر نصوص و ااوال اهل علام در اگان
مورد بيان شده سپس بعضي ا مفاسدي كه برهمنشيني كردن با اهل بدعت مرتب ميشود ذكار
شد.
و در اگن مسئله باگد اواعد شرعي براي اطع رابطه ا بدعتگذار و اگنكه چه ماني مشاروع
خواهد و چه وات مشروع نخواهد بيان شود.
و باگد بيان شود كه اطع رابطه ا بدعتگذار مشروع نيست مرر به خااطر دو منظاور گاا باه
خاطر ادب كردن بدعت گذار و برحذرداشتن امثال او ا كارش و گا به خاطر ترس حاصل شدن
ضرر و فتنه به سبب همنشيني با او.
ابن عبدالبر ميگوگد« :و نباگد اطع رابطه كني به ز ا كساي كاه تاو امياد ادب شادن او را
داري گا اگنكه ا شر او در بدعت گا در غير ا آن ميترسي».1
و اگن براي كسي كه نصوص و كلام اهل علم را تامل نماگد ظاهر است گرا در اگن نصاوص
و كلام اهل علم ا همنشيني كردن با اهل بدعت به خاطر رعاگت اگن دو سبب نهي شده است.
و بنا براگن ميتوان گفت كه اطع رابطه ا بدعتگذار اگر امياد باا آمادن و ادب كاردن او
باشد و گا بيم آن باشد كه همنشين او در دگنش دچار ضرر ميگردد مشروع خواهد باود و اگار
نه مشروع نيست.

بلكه اطع رابطه نكردن مشروع خواهد بود اگر اميد آن باشاد كاه ا همنشايني او مصالحت
بهتري تحقق گابد.
واتي اگن ثابت شد پس باگد دانست كه اطع رابطه ا اهل بدعت در ماورد هربدعتگاذاري
با بدعتگذار دگرري فرق ميكند چون احوال و شراگط م ثر در محقاق كاردن اهاداف شارعي
براي اطع رابطه و به و ود آمدن اسبابي كه باعث و انريزه اطع رابطع و عدم اطع رابطه اسات
فرق مينماگد .و اگن حالاه گا متعلق به خود بدعتگذار هستند ا نظر اگنكه بدعتش را آشكارا
انزام مي دهد گا آن را آشكار نمينماگد و ا نظر اگنكه اطع رابطاه در او تااثير مثبات گاا منفاي
ميگذارد و گا اگنكه متعلق به فردي كه اطع رابطه ميكند ميباشند به اعتبار علم و هل و توان
و ضعف او و گا اگن حالاه متعلق به مكان و مان خواهند بود ا نظر كثره بدعتها و انتشاار
آن و اوي بود اهل بدعت در بعضي اها و مانها و گااد نباودن و منتشار نباودن و ضاعيف
بودن اهل آن در بعضي اها و مكانها.
و مشروح مطالب فوق به شرح ذگل است:
اما آنچه به خود بدعتگذار متعلق است:
باگد دانست كه بين بدعتگذاري كه بدعتش را آشاكار مينماگاد و باين بدعتگاذاري كاه
بدعتش را آشكار نميكند و به آن دعوه نميدهد در اطع رابطع ا هرگك ا اگنها فرق است
پس اگر بدعتگذار بدعتش را آشكار نميكند و به آن دعوه نميدهد اطاع رابطاه ا او باه
خاطر ادب كردنش مشروع نيست گرچه همنشايني او تارك ميشاود باراي كساي كاه بايم آن
ميرود كه براثر همنشيني دچار ضرر در دگنش ميگردد .چون اعتراض و ادب كردن براي كسي
خواهد بود كه بدعت گا گناه را به طور آشكار انزام ميدهد نه كسي كه گناه و بادعت خاود را
پوشيده نراه ميدارد.
امام احمد در مورد كسي كه ميگوگد تلفظ من به ارآن مخلوق است پرسيده شاد او گفات:
«اگن سخن هم است ،هركسي ر و بحث مينماگد باا او همنشايني نميشاود و باا او ساخن
گفته نميشود و همي كافر است» .1و در مورد واافي 1پرسيده شد كه آگا با او همنشيني كارده

مي شود گفت« :اگر ر و بحث ميكند باا او ساخن گفتاه نميشاود و باا او همنشايني كارده
نميشود»
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او رحمه الله بيان كرده است كه كسي كه همنشيني با او ترك گفته ميشود كساي اسات كاه
در بدعت خود مزادله و ر و بحث مي كناد (گعناي باه آن دعاوه ميدهاد و در آن منااظره
ميكند) نه كسي كه به آن دعوه نميدهد و آن را آشكار نميكند پس ظاهر كلام او اگان اسات
كه همنشيني چنين فردي اگز است.

و شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بعد ا اگنكه داستان اطع رابطة پيامبر  ا كعاب و هاردو

همراهش و دستور پيامبر به مسلمين به اطع رابطه ا آنها و دستور دادن عمر  به مسلمين كاه
ا صبيغ اطع رابطه كنند را ذكر نموده ميگوگد« :بنا براگن موارد و امثاال آن مسالمانان باه اگان
رسيدهاند كه هركسي كه نشانههاي انحراف در او به چشم ميخورد ا كسااني كاه بادعتها را
آشكار مينماگند و به آن دعوه ميدهند و كساني كه گناهان كبيره را آشكارا انزام ميدهناد را
ترك گوگند اما كسي گناهي را پوشيده انزام ميدهد گا اگنكه بدعتي كه انسان را كاافر نميكناد
را پوشيده و مخفي نراه ميدارد و فردي كه به بدعت دعوه ميدهد به خاطر اگان تارك گفتاه
ميشود
چون اطع رابطه و ترك گفتن نوعي مزا اه اسات و كساي ماورد مزاا اه اارار ميگيارد
گناهي را با بان گا در عمل آشكار نماگد»
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و همچنين در اطع رابطه تاثير آن به صوره منفي گاا مثبات بربدعتگاذار رعاگات و ماورد
تو ه ارار ميگيرد بنا براگن احوال رواني مردم و شراگط آنان در اگن مورد رعاگت كرده ميشود

پس اگر اطع رابطه به بدعتگذار چيزي ز كينه ور گدن و بزرگ بيني نميافزاگاد در حاق
او اطع رابطه مشروع نخواهد بود
و اطع رابطه در حق كسي انزام خواهد شد كه او ا آن بهره ميبارد و اطاع رابطاه او را ا
نوآوري در دگن كه او بدان مبتلا است با ميدارد.
شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ميگوگد« :و اگر كسي كه ا او اطع رابطه شده و ناه كساي
دگرر ا آن بهره ميبرد ،بلكه اطع رابطه بدي را بيشتر مي نماگد ،و اطاع رابطاه كنناده ضاعيف
است به صورتي كه فساد آن برمصلحتش بيشاتر اسات اطاع رابطاه مشاروع و در نظار گرفتاه
نخواهد شد بلكه به دست آوردن دل براي بعضي مردم ا اطع رابطاه مفيادتر اسات بناا باراگن

پيامبر  با اومي مهرباني مينمود و دل آنها را به دست ميآورد و ا اومي اطع رابطه مينماود
همان طور كه آن سه نفري كه ا

ن

با مانده بود ا بيشتر كساني كه دلشان باه دسات آورده

ميشد بهتر بودند ،چون كساني كه دلشان به دست آورده ميشد سردراني بودند كه ابيلههاگشان
ا آنها اطاعت ميكردند بنا براگن مصلحت اگن بود كه دلهاگشان به دست آورده شاود و آن ساه
نفر مومن بودند و به ز آنها م مناني گادي و ود داشت
بنا براگن اطع رابطه ا آنها باعث سرافرادي دگن و پاك كردن آنان ا گناهان بود ،همان گونه
كه گاهي با دشمن نريدن و گاهي صلح و گرفتن زگه در نظر گرفته مي شود ،همه اگن امور
برحسب حالاه خواهند بود».1
و نيز ا آنچه كه در اگن مورد مناسب اسات رعاگات كارده شاود ماده اطاع رابطاه اسات
برحسب حالاه فردي كه ا او اطع رابطه شده گرا بعضي ا مردم هساتند كاه باا اطاع رابطاه
شدن ا آنها به مده گك ماه و دو ماه با مي آگند و بعضي در مدتي بيشتر ا اگت و بعضاي در
مدتي كمتر ا اگن با ميآگند
پس در مده اطع رابطه اندا هأي در نظر گرفته ميشود كه هدف ا اطع رابطه در آن ماده
به دست ميآگد ،بدون ا اگنكه ا آن اضافه گا كم كرده شود گرا كمبود در مده مناساب باراي
حالت فردي كه ا او اطع رابطه شده برحذر داشتن و با آمدن و ادب كردن تحقق نميگابد

و اضافه كردن برآن مده اثر معكوس خواهد داشت بعد ا اگنكاه هادف ا اطاع رابطاه در
مده مناسب به حالت فردي كه ا او اطع رابطه شد تحقق گابد.
و چه گبا و چه نكته بارگكي امام ابن ايم رحمه الله در تعيين اگن ااعده گفته است واتي كه
اطع رابطه را به دارو تشبيه داده است و اگنكه مناسب است كه دارو به اندا ه نياا بيماار باه آن
باشد او در طي بيان فوالد برگرفته شده ا اطع رابطة پيامبر  ا كعب و همراهاانش ميگوگاد:

«و در اگن دليلي است براگن كه اطع رابطة امام و عالم و كسي كه مورد اطاعات ماردم اسات ا
كسي كه مستحق سر نش است ،اطع رابطه او داروگي است به صورتي كاه ا بهباود گاافتن آن
ناتوان نخواهد بود
و در مقدار و كيفيت دارو نباگد اضافه نماگد كه در نتيزه او را هلااك كناد گارا هادف ادب
كردن اوست نه تلف كردن او».1
و همه اگنها متعلق به نراه كردن در احوال خود بدعتگذار است.
و اما آنچه متعلق به اطع رابطه كنند ميباشد:
هنرام نراه كردن در اطع رابطه ا اهل بدعت حالت اطع رابطه كننده ا آنها در نظار گرفتاه
ميشود ا نظر گستردگي دانش و پا بر اگي او در علم و گا ضعف و ناتواني او در علم در نظار
گرفته مي شود طوري كه اگر بيم آن باشد كه او ا همنشيني اهل بدعت و اختلاط با آنها دچاار
فتنه ميشود اگن كار در تاكيد مشروعيت اطع رابطه و عدم آن اثر دارد.
بنا براگن براي عالمي كه در علم تبحر دارد همنشيني با اهل بدعت در نظر گرفته خواهد شد
اگر با اگن كار مصلحتي را ح تحقق گابد مانند اگنكاه آنهاا را باه سانت دعاوه دهاد و آنچاه
فهميدن آن براي اهل بدعت مشكل است را براي آنها توضيح دهد حتي اگر آنها به بدعت خود
دعوه دهند و در آن ر و بحث نماگد آن گونه كه اگن مورد براي بسياري ا المه سالف باا
بعضي ا اهل بدعت پيش آمده است-
چو ن هدف اصلي ا اطع رابطه ا اهل بدعت ادب كردن آنهاست تا به سنت برگردند ،گاا ا
بيم به فتنه مبتلا شدن ا آنها اطع رابطه مي شود.

و اگنزا ا طرگق همنشيني و مناظره مصلحت با گشتن آنها تحقق ميگابد بنا براگن همنشايني
و مناظره در نظر گرفته ميشود نه اطع رابطه ،و اگن عالم ا نشتن با آنها ا خطر فتناه در اماان
است بلكه به دست او حالت آنها اصلاح ميشود.
برخلاف نشستن فردي كه عالم نيست با آنها همانا چنين چيزي مطلوب نيست بلكه در حاق
او همنشيني نكردن و اطع رابطه ا اهل بدعت در نظر گرفته مي شود اگر بايم آن باشاد كاه او
به فتنه مبتلا شود و اغلب چنين است-
و چون ا همنشيني او با آنها مصلحتي كه ا همنشيني عاالم باا آنهاا تحقاق ميگاباد تحقاق
نخواهد گافت و مصلحتي كه ا همنشيني عالم تحقق ميگابد اميد با گشتن آنها ا طرگق مناظره
و مزادله است و افرادي كه عالم نيستند تواناگي مناظره و منااشه را ندارناد كاه امياد با گشات
آنها ا طرگق انس گرفتن باشد
و در اگن صوره اميد تحقق گافتن اگن مصلحت همراه با بيم به فساد مبتلا شدن ا همنشيني
آنها رعاگت و مورد تو ه ارار ميگيرد و ا طرگق مقاگسه بين اگن دو چيز ا

لب مصالحت و

دفع فساد آنچه كه را ح است مقدم كرده ميشود.
و انچه ما در اگنزا در مورد حكم همنشيني با اهل بدعت بيان كردگم و اگنكه گاهي همنشيني
در نظر گرفته ميشود و گاهي اطع رابطه مشروع خواهد بود به اعتبار حال همنشين باا آنهاا ا
نظر علم و توان برردكردن آنها و عدم علم و توان او نظري است كه المه برآن بودهاند
ابن مفلح ا امام احمد نقل كرده است كه او گفت« :و اطع رابطه ا كسي كه به سابب فساق
گا بدعت كافر است گا به بدعتي گمراه كننده گا فاسق كننده دعوه ميدهاد باراي كساي كاه ا
ردكردن آنها ناتوان است و گا اگنكه بيم آن باشد كه فرگب آنها را ميخورد و ماورد اذگات اارار
ميگيرد وا ب است نه براي كسي دگرر»
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او بيان كرده است كه اطع رابطه براي كسي كه ا ردكردن آنها عا ز است و كسي كه بيم ان
مي رود كه فرگب آنها را بخورد وا ب است ،و چنين فردي اهل است ،و اما كسي كه تواناگي
ردكردن آنها را داشته باشد و ا فتنه آنها در امان باشد ظاهر كلام او اگن است كاه باراي چناين

فردي اطع رابطه در نظر گرفته نميشود بلكه او با آنها مينشيند و آنها را رد ميكند و اگن عالم
است .بلكه اگن كار وظيفة علما است چون ردكردن اهل بدعت و هاد با ملحدگن بوسيلة علام
ا فرضهاي كفاگه است كه حتماً امت به انزام آن بپاخيزد و اگر نه گناهكار ميشوند و گااهي
بعضي افراد كه تواناگي اگن كار را دارند اگر غير ا آنها كسي در امت گافته نشود كه اگن كاار را
انزام دهد براي انزام اگن كار تعيين ميگردند.
شيخ الاسلام ابن تيميه ميگوگد« :و همچنين اهل علم كساني كه كتاب و سانت را در لفاظ و
معني براي امت حفاظت و نراهداري مينماگند با اگنكه حفاظت آن به طور عموم برتماام امات
وا ب كفاگي است و نيز آنچه برآحاد مسلمين وا ب است و آن علم عين است كه برمسالمان
در مورد خودش وا ب است اما و وب آن برهرفرد و و وب آن به طور كفااگي بركسااني ا
اهل علم كه در آن سردمدار ارار گرفتهاند ا و وب آن بردگرران بزرگتر است چون آن ا نظار
شرع به طور عمومي وا ب است و دانستن آن برعلما وا ب ميشود چون آنهاا بارآن توانااگي
دارند و دگرران ا دانستن آن عا زاند»
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و شيخ محمد صالح با بيان مشروعيت همنشيني با اهل بدعت به اصد روش كردن حق براي
آنها براي كساني كه براگن كار اادر هستند بعد ا اگنكه مشروعيت اطع رابطه ا آنهاا در كال را
بيان داشته ميگوگد« :اما اگر در همنشيني با آنها مصلحتي براي روشن كاردن حاق باراي آناان
باشد و برحذرداشتن انها ا بدعت ،پاس اشاكالي نادارد و بساا در چناين صاورتي همنشايني
مطلوب خواهد بود به دليل فرموده الهي كه ميگوگد{ :ادْعُّ إِلَّ سَّبِيلِ رَّبِكَّ بِالْحِكْمَّاةِ وَّالْمَّوْعِظَّاةِ
الْحَّسَّنَّةِ وَّ َّادِلْهُّمْ بِالَّتِي هِيَّ أَّحْسَّنُّ} 2تر مه :مردمان را باا ساخنان اساتوار و بزاا و انادر هاي
نيكو و گبا به راه پروردگاره فراخوان و با اگشان به شيوة هرچه نيكوتر و بهتر گفتروكن
و اگن گاهي با همنشيني و سخن شفاهي انزام ميشود و گاهي با نامه نراري و مكاتبه انزام
مي شود ،و ا

مله اطع رابطه ا اهل بدعت نراه كردن در كتابهاگشان ا بيم ابتلا به فتنه و گا ا

بيم رواج دادن آن بين مردم است

تا اگنكه ميگوگاد :اماا اگار هادف ا مطالعاه كتابهاگشاان

شناخت بدعتهاگشان باشد تا برآن رد شود اشكالي ندارد ،براي كسي كه داراي عقيدة درساتي
باشد.
كه بوسيله آن خودش را ا بدعتها حفاظت مينماگد و بررد كردن برآنها تاوناا باشاد بلكاه
بسا وا ب است چون ردكردن بدعت وا ب است و آنچاه كاه وا اب باه از باا آن انزاام
نميشود وا ب است»

1

و مناسب است كه حالاه اطع رابطه كنندگان ا نظر توان و ضعف و الت و كثره آنهاا در
اطع رابطه رعاگت كرده شود.
پس اگر فردي كه ا او اطع رابطه مي شود به سبب ادره اطع رابطه كنناده اگار گاك نفار
باشد گا به سبب كثره انها اگر گروهي باشند با مياگد براي كسي كه چناين حاالتي دارد باگاد
اطع رابطه كند تا مصلحت ا آن اطع رابطه تحقق گابد
و اما اگر اطع رابطه كننده ضعيف باشد طوري كه فردي كه ا او اطع رابطاه شاده باا اطاع
رابطه آن فرد با نميآگد پس اطع رابطه ا او به اصد ادب كردن مطلاوب نخواهاد باود چاون
مصلحتي ا اگن اطع رابطه تحقق پيدا نميكند اما اگر او برخودش ميترسد كه ا همنشايني باا
آنها دچار ضرر شود اطع رابطه براي او در نظر گرفته ميشود.
شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله در بيان اگن مطلب ميگوگد« :و اگن اطع رابطه با تو اه باه
تفاوه اطع رابطه كنندگان در ادره و ضعف و الت و كثره متفاوه است گرا هادف ا آن
با آمدن و ادب كردن فردي است كه ا او اطع رابطه شده است و باا گشات عماوم ماردم ا
حالت اوست پس اگر مصلحت در اگن مورد را ح باود طاوري كاه اطاع رابطاه او منزار باه
ضعيف شدن شد و سبك شدن آن ميگردگد اطع رابطه مطلوب و مشروع خواهد بود و اگر ناه
فردي كه ا او اطع رابطه شده با ميآگد و نه دگرري با ميآگد بلكه شر اضافه ميشود و اطع
رابطه كننده ضعيف است طوري كه فساد آن ا مصلحت آن بيشتر اسات اطاع رابطاه مطلاوب
نخواهد بود بلكه مهرباني و دل به دست آوردن براي بعضي مردم مفيدتر است»

2

و اما آنچه به مان و مكان متعلق است و حالاه ما ثري كاه در مشاروعيت اطاع رابطاه ا
بدعت گذار و همنشيني نكردن اثر دارد و رعاگت آن وا ب است .باگد گفت كاه باين مكاان و
مانهاگي كه بدعت در آن گاد است و اهل آن اوي هستند و بين اها و مانهاگي كه بادعت
در آن كم است و اهل آن ضعيفاند فرق گذارده ميشود پس اگر در مكان و مان اهال سانت
غالب بودند اطع رابطه ا اهل بدعت مطلوب خواهد بود گرا اميد آن ميرود كه آنها با بياگناد
و ا بدعتهاي خود به سبب در انزاواا ارار گرفتن ا

امعه با بياگند

و اما اگر اهل بدعت غالب بودند اطع رابطه ا آنها در اگن حالت مشروع نخواهد باود گارا
اطع رابطه اهل سنت ا آنها تماد هيي نوعي مزا اتي نخواهد بود گرا آنها چون گاد هساتند ا
اهل سنت و اختلاط با آنها بينيا اند بلكه در اگنزا اگر خطار فسااد ا اختلااط باا آنهاا و اود
نداشته باشد تاليف و به دست آوردن دلها تر يح دارد.
و شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ميگوگد« :و بنا براگن بين اهاگي كه بادعتها در آن اا
گاد شده مانند اگنكه بدعت ادرگه در بصره و تنزيم در خراسان و تشيع در كوفه گاد اسات و
بين اهاگي كه چنين نيستند فرق گذاشته ميشد و بين المهأي كاه ا آنهاا اطاعات ميشاود و
المهأي كه ا آنها اطاعت نميشود فرق گذارده ميشود و واتي هدف شرگعت دانسته شد همان
راه كه بهتر ا دگرر راهها به هدف ميرساند در پيش گرفته ميشود»

1

و علامه محقق بكر بن عبدالله ابو گد ميگوگد« :پس اگر اهل سنت غالب بودند مشاروعيت
اطع رابطة ا بدعتگذار براصل خود بااي است و اگر ادره و كثره ا بدعتگذار بود و لا
حول و لا اوة الا بالله -پس نه بدعتگذار و نه كسي دگرر به سبب اطع رابطه با خواهاد آماد
و مقصود شرعي حاصل نخواهد شد ،در اگن صوره اطع رابطه مشروع نخواهد بود و به خاطر
اگنكه مباد شر بيشتر شود روش تاليف و به دست آوردن دلها در پيش گرفته ميشود».2
پس رعاگت كردن احوال گذشته هنرام نظر كردن در حكم اطع رابطه ا بدعتگذار مناساب
است و اگن حالاه گا به بدعتگذار متعلقاند گا به فردي كه اطع رابطه مينماگد و گا به ماان و

مكان اطع رابطه وابستهاند ،گرا تفاوه اگن حالاه در تحقق اهداف شرگعت براي اطاع رابطاه
ا بدعتگذار م ثر هستند و هرچند مسئله با در نظر گرفتن كامل تمام اگن حالاه بررسي شاود
و موضع اتخاذه شده در برابر اهل بدعت چه به اطع رابطه چه به عدم آن موضع گرفته شود-
بنا براگن بررسي باشد به راه صحيح و درست نزدگكتر خواهد باود و اهاداف شارعي ا آن باه
دست خواهد آمد.
و با ا راي شرگعت خداوندي به همان صوره كه ا

انب خدا آمده است امور دگن و دنياا

درست خواهد شد و حالاه مردم بهبود خواهد گافت و آنگاه خوبي و اهل آن گاد ميشاود و
بدي و اهل آن كم خواهد شد و بيتردگد آنچه ا فزوني شراره و مسلط بودن اهل آن ا ابيل
ندگقها و ملحدگن و بدعتگذاران و فاسقان كه ما امرو ه مشاهده ميكنيم به كوتاهي ور گدن
مردم در محقق كردن وساللي كه خداوند براي معالزه اگن انحرافاه و ا بين بردن مشروع ارار
داده برمي گردد و آن كوتاهي ور گدن در فرگضه امر به معاروف و نهاي ا منكار و وسايلههاي
دگرري كه براي با گرداندن منحرف به راه دگن ا ابيل دو شيوه اطاع رابطاه و مهربااني كاردن
است كه با هرگك برحسب حالت او بوسيله گكي ا اگن دو شيوه رفتار شود و فرق نميكند كه
اگن كوتاهي برآمده ا عدم استفاده به طور كلي ا اگن وسايلهها باشاد گاا برآماده ا اشاتباه در
ا راي آن وكار بروآن باشد.
و آنچه نيز در اطع رابطه ا اهل بدعت و همنشيني نكردن با آنها به اضافه آنچاه ابلااً باه آن
تذكر داده شدن ا ابيل رعاگت كردن آن حالاه شرط است
اگن است كه منظور ا اطع رابطه رضاي خدا باشد نه هواي نفس و راضي كردن آن و اگر نه
ا اطع رابطه شرعي بيرون خواهد بود كه به انزام دهنده آن پااداش نخواهاد رسايد گرچاه در
بعضي صورهها با اطع رابطه شرعي مطابق و موافق باشد گرا هدف ا آن رضاي خادا نباوده
است.
و محقق نمودن اگن شرط در باب اطع رابطه و غيره مهم است ،گرا اگن شارط نمااد شارط
اخلاص است كه گكي ا دو شرط ابول شدن اعمال نزد خداست -همان طور كه آنچه كه ماا
ذكر نمودگم ا ابيل رعاگت كردن حالاه م ثر در محقق كردن اهاداف اطاع رابطاه و كوشاش

نمودن براي اگنكه اطع رابطه اهداف شرعي را محقق نماگد نماد شرط دگرر ا دو شارط اباول
شدن عمل است و آن شرط پيروي است.
شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ميگوگد« :واتي اگن دانسته شد پس باگد دانسات كاه اطاع
رابطه شرعي ا كارهاگي است كه خداوند و پياامبرش باه آن امار نمودهاناد پاس طاعات باگاد
خالص براي خدا باشد ،و باگد موافق دستور و امر او انزام گيرد ،و آنگاه خالص باراي خادا و
درست و صحيح انزام ميگيرد .پس هركسي به خاطر هواي نفس خود اطع رابطه كرد گا اطاع
رابطه أي كرد كه به آن امر نشده است ا اگن خارج است و چه بسا مردم آنچه نفس آنها تقاضاا
مينماگد انزام ميدهند به گمان اگنكه اگن كار طاعت الهي است».1
و امام ابن ايم در نونية خود ميگوگد:
و اهزر ولو كل الوري في ذاته

لا في هواك و نخوة الشيطان

و اطع رابطه كن گرچه ا تمام هانيان اطع رابطه نماگي اما براي خدا چنين كااري را بكان
نه به خاطر هواي نفس خود و غرور شيطاني.
و اهزرهم الهزر الزميل بلا أذي

إن لم گكن بد من الهزران

2

و ا آنها به خوبي اطع رابطه كن بدون اگنكه آ اري برساني اگر چارهأي ز اطع رابطه نبود.
پس در بيت اول شرط اول اطع رابطه را بيان كرده است و آن اخلاص است ،و در بيات دوم
كيفيت اطع رابطه و بعضي ا اواعد آن را بيان داشته
و با اگن شرط پيروي تحقق پيدا مينماگد.
و در پاگان اگن فصل كه براي بيان موضع اهل سنت در مورد حكم همنشيني با اهل بدعت و
اطع رابطه ا آنها آورده شده بود نتيزة به دست آمده ا بررسي و پژوهش اگن مسئله را چناين
خلاصه ميكنم و ميگوگم :اطع رابطه ا اهل بدعت و همنشيني نكردن با آنها مطلبي اسات كاه
نصوص و ااوال سلف و كارهاگشان در كل برمشروعيت آن دلالت مينماگد هماان گوناه كاه ا
طرگق نقل گسترده ااوال اهل علم ا اهل سنت در طي مانها و شهرهاي مختلف ثابت شد كه

تاكيد براگن كه اگن اصل ا اصول مسلم اعتقادي نزد اهل علم ا اهل سنت است مطلباي اسات
كه هيي گك ا آنها نه در گذشته و نه در عصر حاضر با آن مخالفت نكرده است.
اما اطع رابطه ا بدعت گذار براي مقاصد و اهدافي مشاروع گردگاد كاه محاور دور دن آن
بردو هدف است:
گكي :با آمدن و ادب كردن براي بدعتگذار ،و در اگن مقصد مصالحت بدعتگاذار ماورد
تو ه است
دوم :بيم گان دگدن همنشين او در دگنش و اگن ا باب دفاع فسااد و حاگال شادن ا واااع
شدن در آن وهدف ا اگن حماگت امعه مسلمان ا فساد عقيادتي ا طرگاق اختلااط باا اهال
بدعت است.
و بنا براگن روشن ميگردد كه اطع رابطه ا بدعتگذار در هرحالتي و با هرانسااني مشاروع
نيست ،بلكه هروات اهدافي كه به خاطر آن اطع رابطه مشروع گردگد محقق شاود اطاع رابطاه
مشروع خواهد بود .و اگر نه مشروع نخواهد بود
و در آنگاه براي تحقق آن مصلحتها ا

انشين اطع رابطه ستزو ميشود تا اگنكه گاهي

به دست آوردن دل مشروع و مطلوب خواهد بود.
و ا آن ا كه حالاه اطع رابطه كنندگان و اطع رابطاه شادگان و شاراگط مااني و مكااني
برمحقق كردن مقاصد و اهداف اطع رابطه تاثير دارد هنرام تو ه به حكم اطاع رابطاه ا اهال
بدعت رعاگت كردن اگن حالاه لا م است و مشروعيت و مطلاوب باودن اطاع رابطاه ا اگان
بدعتگذار و عدم اطع رابطه بنا بربرسي اگن حالاه است.
و خلاصه سخن اگنكه اطع رابطه ا اهل بدعت مشروع و پيش خداوند مقبول نخواهاد باود
مرر بعد ا اگنكه دو شرط ابول شدن براي هرعمل صالحي در آن به طور كامال و اود داشاته
باشد و آن دو شرط اخلاص و پيروي است.
اما اخلاص روشن است .و اما پيروي محقق كردن آن ا طرگق رعاگت كاردن اواعاد شارعي
براي اطع رابطه ممكن است و اگن امري است كه به ز باراي فاردي كاه باه سانت و اصاول
شرگعت عالم است و ا حالاه مان خود و ا حالاه مردم در آن مطلع است محقاق نخواهاد

بود چون ا تهاد در اگن مسئله خواستار اگن امر است همان طور كه اگن مطلب هنرام بررساي
اواعد شرعي براي اطع رابطه نماگان ميگردد -بنا براگن اطع رابطه شرعي و ا اراي آن وظيفاه
علماي عامل است و آنها هستند كه مقاصد آن را درك مينماگند
و برطبق آنچه خدا و پيامبرش مشروع نموده و طبق آنچه سلف صاالح بارآن بودهاناد باراي
محقق نمودن آن كار ميكنند و آنها كساني هستند كه عموم ماردم را هنراام دشاوارگهاي وگاژه
راهنماگي ميكنند و آنها را به همنشيني اگن امر مينماگناد و ا همنشايني آن دگراري برحساب
آنچه مصلحتهاي عمومي خصوصي مسلمين ااتضا ميكند منع مينماگند آن گونه كه سالف و
المه با شاگردان خود و عموم مرد در مان خود چنين ميكردند.
و نيز براي عموم مردم مناسب است كه ا علما در اگن مورد پيروي كنند چون آنهاا در اگان
مورد مصلحت مسلمين را درك مينماگند كه دگرران مانند آنها درك نميكنند و خداوند تعاالي
بهتر ميداند و با اگن مطالب اگن فصل را به پاگان ميرسانم و ستاگش و برتري ا آن خداست.

فصل پنزم
موضع اهل سنت در مورد توهين به اهل بدعت
و تحقير آنها و تعظيم نكردن و احترام نكردن آنها.
حكمت الهي چنين ااتضا نموده كه عزه و ادره را براي دوساتان خاود نوشاته و ذلات و
بيار شي را براي دشمنان خود ارار داده است و در دنيا و آخره چنين است.
اما در دنيا خداوناد تعاالي در حاق پياامبرش و م مناان ميفرماگاد{ :وَّلِلَّاهِ الْعِازَّةُّ وَّلِر َُّّساولِهِ
وَّلِلْمُّ ْمِنِينَّ وَّلَّكِنَّ الْمُّنَّافِقِينَّ لاَّ گَّعْلَّمُّاونَّ} 1تر ماه :عازه و اادره ا آن خادا و فرساتادة او و
م منان است و ليكن منافقان نميدانند.
اگن آگه آن طور كه شيخين 1هردو در صحيح خود رواگت كردهاند دربااره عبداللاه بان أباي

نا ل شده كه در گكي ا غزوههاي 2پيامبر  آنچاه خداوناد را در ابتاداي آگاه حكاگات كارده

گفت{:گَّقُّولُّونَّ لَّئِنْ رَّ َّعْنَّا إِلَّ الْمَّدِگنَّةِ لَّيُّخْرِ َّنَّ الأَّعَّزُّ مِنْهَّا الاأَّذَّلَّ} 3تر ماه :ميگوگناد :اگار باه
مدگنه برگشتيم باگد افراد با عزه و ادره اشخاص خوار و ناتوان را ا آن ا بيرون كنند.
و خداوند تعالي فرمود{ :وَّلِلَّهِ الْعِزَّةُّ وَّلِرَّسُّولِهِ وَّلِلْمُّ ْمِنِينَّ} تر مه :عزه و ادره ا آن خادا
و فرستادة او و م منان است
و خداوند تعالي در توصيف حالت دشمنانش و اگنكه باگد هنرام دادن زگاه ذليال و حقيار
باشند ميفرماگد{ :حَّتَّ گُّعْطُّوا الْزِزْگَّةَّ عَّنْ گَّدٍ وَّهُّمْ صَّاغِرُّونَّ} 4تر مه :تا ماني كه خاضعانه باه
اندا ه تواناگي زگه را ميپردا ند
همان طور كه خداوند سبحان در مورد عموم مخاالفين باا دگان خادا ميگوگاد{ :إِنَّ الَّاذِگنَّ
گُّحَّادُّونَّ اللَّهَّ وَّرَّسُّولَّهُّ كُّبِتُّوا كَّمَّا كُّبِتَّ الَّذِگنَّ مِنْ اَّبْلِهِمْ} 5تر مه :كساني كه باا خادا و پيغمبارش
دشمني ميكنند خوار و ذليل ميشوند همان گونه كه پيش ا اگشان پيشينان خوار و ذليل شدند
حافظ ابن كثير در تفسير اگن آگه ميگوگد« :گعني اهانت و لعنت و رسوا شدهاند هماان طاور
كه با كساني كه مانند آنها هستند چنين شده است» 6و اگن در دنياست .چون خداوند بعد ا اگن
آگه فرموده است{ :گَّوْمَّ گَّبْعَّثُّهُّمْ اللَّهُّ َّمِيعًا فَّيُّنَّبِئُّهُّمْ بِمَّا عَّمِلُّوا

} 7تر مه :رو ي خدا همراان را

نده ميگرداند و آنان را ا كارهالي كه كردهاند آگاه ميسا د
پس اگن آگه دلالت مينماگد كه اگن ذلت ابل ا رستاخيز است .والله اعلم.

و عامتر ا اگن آگه فرموده الهي است كه ميفرماگد{ :إِنَّ الَّذِگنَّ گُّحَّادُّونَّ اللَّهَّ وَّر َُّّساولَّهُّ أُّوْلَّئِاكَّ
فِي الأَّذَّلِينَّ} 1تر مه :مسلماً كساني كه با خدا و پيغمبرش دشمني ميكنند ا

مرة پستترگن و

خوارترگن (مردمان) خواهند بود
شوكاني در تفسير اگن ا عطا نقل كرده است كه گفت« :منظور ذلات در دنياا و رساواگي در
آخره است».2
ْسانُّوا
اما در آخره خداوند در توصايف حالات هرگاك ا دو گاروه ميگوگاد{ :لِلَّاذِگنَّ أَّح َّ
َّصااحَّابُّ الْزَّنَّااةِ هُّاامْ فِيهَّااا
ُّساانَّ وَّ ِگَّااادَّة وَّلاااَّ گَّرْهَّااقُّ وُّ ُّااوهَّهُّمْ اَّتَّاار وَّلاااَّ ذِلَّااة أُّوْلَّئِااكَّ أ ْ
الْح ْ
َّاصامٍ
خَّالِدُّونَّ()26وَّالَّذِگنَّ كَّسَّبُّوا السَّيِئَّاهِ َّزَّااُّ سَّيِئَّةٍ بِمِثْلِهَّا وَّتَّرْهَّقُّهُّمْ ذِلَّة مَّا لَّهُّمْ مِانْ اللَّاهِ مِانْ ع ِ
كَّأَّنَّمَّا أُّغْشِيَّتْ وُّ ُّوهُّهُّمْ اِطَّعًا مِنْ اللَّيْلِ مُّظْلِمًا أُّوْلَّئِكَّ أَّصْحَّابُّ النَّارِ هُّمْ فِيهَّاا خَّالِادُّونَّ} 3تر ماه:
كساني كه كارهاي نيكو مي كنند منزلت نيكو ا آن اگشان است و افزون دارناد و غباار و غام و
اندوه برپشيماني اگشان نمينشيند و خواري و رسوالي را نميبينند آنان اهل بهشاتاند و اا و
دانه در آن ميمانند .كساني كه كارهاي شت ميكنند كيفر هركار شتي به اندا ه آن خواهد بود
و خواري و حقاره آنان را فرا ميگيرد هيي كس و هيي چيزي نميتواند آنان را ا خادارهالي
بخشد انرار پارههاي تارگكي ا شاب چهرههاگشاان پوشاانده شاده اسات .آناان دو خيانناد و
اودانه در آن ميمانند.
پس خداوند ا اهل نيكوكاري و طاعت رسيدن غبار و سياهي در ميدانهاي حشر گا ذلات و
حقاره را نفي كرده است ،4همان طور كه در مقابل آن ا اهل بدكاري و گناه خبار داده اسات
كه آنها ذليل خواهند شد و چهرههاگشان را سياهي چون پاره ا شب تارگاك عيااذاً باللاه مان
ذلك -خواهد پوشا ند پس با اگن عزه براي اولياي خدا و اهل طاعت او در دنيا و آخره ثابت

شد پس احترام گذاشتن به اولياي خدا و بزرگداشت آنان و توهين كاردن و تحقيار دشامنان او
وا ب است تا امر الهي در آنها و آنچه در حق آنها فيصله نموده تحقق پيدا نماگد.
و من در صدر تفصيل در تمام اگن باب نيستم بلكه به پرداختن باه گوشاه ا گوشاههاي آن
اكتفا مي كنم و آن (آنچه ا اهانت كردن و تحقير دشامنان خادا وا اب اسات) و باه صاوره
خاصتر ميخواهم اگن را به عنوان گك اصل در حق اهل بدعت ميخواهم بيان دارم چون بيان
احكام آنان و بيان موضع اهل سنت در مورد آنها مورد تو ه در بحث ماست نه احكاام عماوم
مخالفان باشرگعت گرا سخن در آن بسيار گسترده است پس به توفيق الهي ميگوگم:
توهين به اهل بدعت و وا ب بودن تحقير و ذليل كردن آنهاا و احتارام نكاردن باه آنهاا ا
اصول ثابت نزد اهل سنت در باب رفتار با اهل بدعت است .و دلاگل ا كتاب و سانت و اااوال
سلف امت و اهل علم پس ا آنها بربيان اگن اصل دلالت مينماگند.
اما دلاگل ا كتاب ،بيان بعضي آگهها كه براگن دلالت مينماگد كه خداوند به ذلات و حقااره
براي مخالفين با شرگعتش فيصله نمود كه اهل بدعت در مله آنها داخلاند گذشت.
و مقتضاي آن توهين به كسي است كه خداوند او را توهين نمود و به مقتضاي آن نباگد آنهاا

را تعضيم نمود ا بيم اگنكه خداوند نارضي و خشمرين شود بنا براگن ا ابو موساي اشاعري 
رواگت است كه او نوسيندهأي نصراني را براي خود گرفته بود عمر براو پرخاش كارد و گفات:
«چرا فردي موحد را به عنوان نوسيندهاه انتخاب نكردي او گفت :أي اميرالمومنين نراارش او
ا من است و دگنش ا خود اوست گفت :آنها را واتي خداوند حقير اارار داده آنهاا را احتارام
نكنيد و به آنها عزه مده واتي خداوند آنها را ذليل كرده اسات و آنهاا را نزدگاك نكان واتاي
خداوند آنها را دور كرده است».1
و نيز ا

ملة دلاگل امري است كه خداوند باه پياامبرش دساتور داده اسات{ :گَّاأَّگُّهَّاا النَّبِايُّ

َّاهِدْ الْكُّفَّارَّ وَّالْمُّنَّافِقِينَّ وَّاغْلُّظْ عَّلَّيْهِمْ} 2تر مه :أي پيغمبر با كافران و منافقان هاد و پيكاركن
و برآنان سخت برير.

ابن كثير در تفسير اگن آگه ميگوگد« :خداوند پيامبرش را به هاد كردن با كفار و مناافقين و
شده برآنها دستور داده است همان طور كاه او را باه گساتراندن باال مهربااني باراي پياروان
م منش امر كرده است و خبر داده كه سرانزام كاافران و منافقاان در ساراي خاره باه هانم
خواهد بود

و اگن ااتضا مينماگد كه آنها اگر نفاق را اظهار نماگند با شمشاير باا آنهاا هااد

كرده ميشود ،و اگن را ابن رگر اختيار كرده است ،و ابن مسعود در پيراماون فرماوده خداوناد
كهَّ { :اهِدْ الْكُّفَّارَّ وَّالْمُّنَّافِقِينَّ} ميگوگد :با دستش با آنها هاد نماگد اگر نتوانست چهارهاش را
به روي آنها اخم كند و ابن عباس ميگوگد :خداوند او را به هاد كردن با كفار بوسيله شمشاير
و هاد كردن بوسيله بان با منافقان امر كرده است و مهرباني را ا آنها دور نموده است».1
و اگن اگه گرچه در مورد كافران و منافقان است اما حكم آن اهل بدعت را شاامل ميشاود و
كساني ا اهل بدعت كه كافر هستند روشن است و اما آنهاگي كه كافر نيستند چون مخالفت باا
اهل بدعت ا نوع مخالفت با كفار است به سبب اگنكه اهل بدعت ا شارگعت روي گرداناده و
ا هواي نفس خود پيروي كردهاند آن طور كه خداوند تعالي فرموده است{ :أَّرَّأَّگْاتَّ مَّانْ اتَّخَّاذَّ
إِلَّهَّهُّ هَّوَّاهُّ أَّفَّأَّنْتَّ تَّكُّونُّ عَّلَّيْهِ وَّكِيلاً} 2تر مه :به من برو ببينم آگا كسي كه هوي و هوس خاود را
معبود خوگش مي كند آگا تو وكيل او و چون آنها خواهي بود با مقدم كردن آراي افاراد ا ابيال
مشاگخ و پدران برشرگعت خداوند گوگا ا شرگعت الهي روي گرداندهاند آن طاور كاه خداوناد
متعال فرموده است{ :وَّإِذَّا اِيلَّ لَّهُّمْ اتَّبِعُّوا مَّا أَّنزَّلَّ اللَّهُّ اَّالُّوا بَّلْ نَّتَّبِعُّ مَّا أَّلْفَّيْنَّا عَّلَّيْهِ آبَّااَّنَّا أَّوَّلَّاوْ كَّاانَّ
آبَّاؤُّهُّمْ لاَّ گَّعْقِلُّونَّ شَّيْئًا وَّلاَّ گَّهْتَّدُّونَّ} 3تر مه :و هنرامي كه به آنان گفته شود ا آنچه خادا فارو
فرستاده است پيروي كنيد ميگوگند بلكه ما ا آنچه پدران خود را برآن گافتهاگم پيروي مايكنيم
آگا اگر پدرانشان چيزي را نفهميده باشند و راه نبرده باشند.

و بنا براگن اهل علم گفتهاند (بدعت پيام آور كافر است) 1و چون اهل بدعت نيز به بساياري
ا شعبههاي نفاق آلوده هستند و در بيشتر صفاه خود با منافقان مشابه هساتند مانناد پوشايده
نراه داشتن عقاگد خود و اظهار موافقت با اهل سنت آن طاور كاه حالات عماوم اهال بادعت
اگنرونه است گرچه رافضه و كساني ا فراههاي شيعه كه با آنها موافقاند در اگن مورد به حدي
گادهروي كردهاند كه دگرر اهل بدعت به آن حد نرسيدهاند حتي آنها به عفر صاادق 2رحماه
الله نسبت دادهاند و اگن ا

مله دروغهاگي است كه آنها به او نسبت دادهاند( -همانا دگان در

تقيه است و كسي كه تقيه نميكند دگن ندارد).3
اگن روشي كه عموم اهل بدعت در رفتار با اهل سنت ا آن پياروي مينماگاد هماان حاالتي
است كه خداوند ا منافقين در رفتار آنها با م منان حكاگت نموده آن ا كه ميگوگد{ :وَّإِذَّا لَّقُّوا
ُّساتَّهْزِلُّونَّ} 4تر ماه:
الَّذِگنَّ آمَّنُّوا اَّالُّوا آمَّنَّا وَّإِذَّا خَّلَّوْا إِلَّ شَّيَّاطِينِهِمْ اَّالُّوا إِنَّا مَّعَّكُّامْ إِنَّمَّاا نَّحْانُّ م ْ
واتي كه با م منان روبرو ميشوند ميگوگند ما هم اگمان آوردهاگام و هنراامي كاه باا رؤسااي
شيطان صفت خود به خلوه ميننشينند ميگوگند ما با شما ليم و مسخره مينماليم.
و مانند بغض ور گدن با اهل سنت و توهين به سالف امات اگنهاا ا صافاه 5اهال بادعت
هستند كه آنها در اگن صفاه با منافقين شرگكاند خداوند تعاالي در توصايف حالات مناافقين
ميگوگد{:فَّيِذَّا ذَّهَّبَّ الْخَّوْفُّ سَّلَّقُّوكُّمْ بِأَّلْسِنَّةٍ حِدَّادٍ أَّشِحَّةً عَّلَّ الْخَّيْرِ أُّوْلَّئِكَّ لَّمْ گُّ ْمِنُّوا فَّأَّحْبَّطَّ اللَّهُّ
أَّعْمَّالَّهُّمْ} 6تر مه :اما هنرامي كه خوف و هراس نماناد بانهااي تناد و تياز خاود را بيادباناه

برشما ميگشا گند و براي گرفتن غنالم سخت حرگص و آ مند آنان هرگز اگمان نياوردهاند و لذا
خداوند اعمال اگشان را باطل و بيمزد ميكند.
پس با اگن روشن شد كه حكم امر به هاد با كفار و منافقين و سختي كردن برآنها در سخن
اهل بدعت را شامل ميشود گا به سبب كفر آنها و گا به سبب مشابهت آنان باا كفاار و مناافقين
در صفتهاگي كه مو ب شده تا آنها در حكم با آنان شرگك شوند .والله اعلم.

اما دليل ا سنت ابوداود در سنن خود ا پياامبر  رواگات نماود ،كاه او گفات( :لاا تقولاوا

للمنافق سيد ،فينه إن گك سيداً فقد أسخطتم ربكم عز و ل) 1گعني :باه مناافق نروگياد ساردار
گرا اگر او سردار باشد شما پروردگارتان را ناخشنود كردهاگد.

پيامبر  نهي كرده كه برمنافق كلمه (سيد= سردار) اطلاق شود چون با اگن كلمه بزرگداشات

و تعظيم ارار ميگيرد كه اگن كار مو ب ناخشنودي او مورد خداوند تعالي است
فضل الله گيلاني در معني گفته پياامبر كاه (اگار مناافق ساردار باشاد شاما پروردگارتاان را
ناخشنود كردهاگد) ميگوگد« :اگر ساردار باشاد اطاعات او وا اب اسات و اگان كاار مو اب
ناخشنودي خدا ميگردد و گفته شده است :منظور پيامبر  اگان اسات كاه شاما باا اگان گفتاه
پروردگارتان را ناخشنود كردهاگد بنا براگن شدن را به اي گفتن ارار داده است و گفتاه شاده:
گعني اگر شما او را احترام كنيد كسي را احترام كردهاگد كه مستحق احترام كردن نيست و با اگن
كار پروردگارتان را خشمرين كردهاگد گرچه در دلتان او را احترام نكرده باشيد اما واتي گفتياد
كه تو سردار هستي همانا دروغ گفتهاگد»

2

گرچه نهي وارد شده در حدگث در حق منافق است كه با چيزي خطااب شاود كاه مو اب
تعظيم اوست ،اما در مورد تمام مخالفين با شرگعت الهي ا ابيل منافقين و اهل بدعت و گناهان
عام است كه با كلمهأي مانند اگن مورد خطاب ارار بريرند
بنا براگن نووي اگن حدگث را در رگاض الصالحين چنين عنوان گذاشته است (باب النهي عن
مخاطبه الفاسق و المبتدع و نحوهما بسيد و نحوه).1

پس ا پيامبر  ثابت شد كه ا خطاب كردن منافقين و كساني كاه در حكام آنهاا هساتند ا

ابيل اهل بدعت و اهل گناهان به كلمه (سردار) نهي كرده است و همچنين حكم در مورد دگرر
كلمههاي احترام آميز چنين است چون اگن كلمهها باعاث تعظايم و احتارام گذاشاتن باه آنهاا
ميشود.

امام ابن ايم در تعرگف رهنمود پيامبر  در حفظ سخن گفتن و انتخاب كلماه ميگوگد« :و

او استفاده ا كلمه محترمانه در حق كسي كه اابل احتارام نيسات را ناپساند ميدانسات و نياز
نميپسندگد كه كلمه توهين آميز و شت در حق كسي كه اهل آن نيست به كار بروده در ماورد
اول او ا اگنكه به منافق گفته شود (سردار ما) منع كرده است و فرمود اگر مناافق ساردار باشاد
شما پروردگار متعال خود را ناخشنود كردهاگد و ا اگنكه درخت انرور را كرم بنامند منع نماود
و ا اگنكه ابو هل را ابو الحكم بنامند منع كرد».2
و نيز ا دلاگلي ا سنت كه برو ود تحقير اهل بدعت و تعظيم نكردن آنهاا دلالات مينماگاد

فرموده پيامبر  است كه فرمود( :المدگنة حرم ،فمن أحد

فيها حدثاً ،أو آوي محدثاً فعليه لعنة

الله و الملالكة و الناس أ معين) 3گعني :مدگنه حرم اسات ،پاس هركساي در آن رخادادي باه
و ود آورد ،و گا نوآور و حادثه آفرگني را پناه داد پس براو بااد لعنات خادا و ملالكاه و تماام
مردم.

وا

مله كساني كه ا اگن حدگث به احترام نكردن اهال بادعت اساتدلال نماوده شااطبي

رحمه الله است او پس ا بيان رواگتهاي نقل شده ا سلف در نهي كردن ا دگدار اهل بدعت
و احترام نكردن به آنها و اگنكه احترام كردن آنها كمكي به انهدام اسلام است ميگوگد« :و آنچاه

ا پيامبر  ثابت شده كه «هركسي نوآوري نماگد گا نوآوري را پناه دهد لعنت خادا و ملالكاه و
همه مردم براو باد» در معني با اگن چيز ماع ميشاود گارا پنااه دادن احتارام گذاشاتن را در
برمي گيرد و دليل آن روشن است گرا رفتن به سوي او و احترام گاذاردن او باه تعظايم او باه
خاطر بدعتش ميباشد و ما دانساتيم كاه شارگعت باه رانادن و اهانات و تحقيار او باه اماري
سخت ترا اگن مانن دن و كشتن دستور داده است پس احترام گذاردن به او با داشتن ا عمل
كردن به آگين اسلام است و روي آوردن به آنچه با اسالام متضااد و مخاالف اسات ميباشاد و
اسلام ا بين نميرود مرر با عمل نكردن به آن و عمل كردن به آنچه با آن متضاد است».1
و اما ااوال سلف به صراحت ا تعظيم و بزرگداشت اهال بادعت نهاي نماوده اسات و باه
شده در اگن باره سخن گفتهاند و بيشتر آنها چنين چيزي را مذمت كارده و آن را گفتهاناد باه
تخرگب اسلام كمك مينماگد.
ا ابراهيم بن مسيره 2رحمه الله تعالي رواگت است كه او ميگفت« :هركسي بدعتگذاري را
احترام كرد همانا برتخرگب اسلام كمك كرده است».3
و اگن اثر نيز ا محمد بن اسلم 1رحمه الله تعالي رواگت كرده ميشود.2



و ا فضيل بن عياض رحمه الله تعالي رواگت اسات كاه گفات« :هركساي بدعتگاذاري را
احترام كرد همانا به تخرگب اسلام كمك كرده است و هركسي به صوره بدعتگاذاري لبخناد
د همانا به آنچه خداوند برمحمد  نا ل فرموده توهين كرده است».3
و در نامة اسد بن موسي به اسد بن الفراه آمده است« :و ا

انب پياامبر  براهال بادعت

لعنت شده است
پس ا مزالس آنها كناره گيري بكن ،و آنها را تحقير كن و آنها ا خود دوركن هماان گوناه

كه خداوند آنها را دور كرده است و همان طور كه پياامبر خادا  و الماه هاداگت آنهاا تحقيار
كردهاند»

4

و عملكرد سلف نيز اگن را تاكيد مينماگد :كه نباگد اهل بدعت را تعظيم و احترام كرد ،بلكاه
باگد به آنها توهين و آنها را تحقير نمود ،به دليل آنچه ا آنها نقل شده كه بعضي ا اهل بادعت
را توهين ميكردند و آنها را به صفتهاگي كه مناسب حالشان بود متصف مينمودناد و آنهاا را
آنگونه كه خداوند ذلت و حقاره را برآنها ارار داده گاد ميكردند.
ا ابي الابه رحمه الله تعالي رواگت است كه او مردي ا اهل سنت را همراه با مردي ا اهل
بدعت دگد بنا براگن به او گفت« :تو را به با اگن مسخرة مسخره چكار»

5

و لالكالي رواگت كرده است كه« :در حالي كه طاوس كعبه را طواف ميكرد معبد هني با او
روبروشد طاوس به او گفت :تو معبد هستي گفت :بله .ميگوگد :طاوس به آنهاا روي كارده و
گفت :اگن معبد است او را تحقير كنيد».1
و نيز ا ابي رواد رواگت كرده كه او گفت« :گاوي پيش شما آمده مواظب باشيد شما را شاخ
نزند -گعني ثور بن گزگد»

2

لالكالي ميگوگد« :ثور ادري بود».3
و در كتاب السنه ا عبدالله بن احمد آمده است« :مردم برشبر مرگسي پرگدند نزد سافيان بان
عينه تا اگنكه او را دند و گفتند :همي است.
سفيان به او گفت« :أي حيوانك أي حيوانك»

4

و دگرر ااوال و افعالي كه دلالت براگن مينماگد كه سلف صالح براگن روش در رفتار با اهال
بدعت تاكيد ميور گدند و اگن رفتار تحقير و اهانت كردن به آنهاا باود تاا دساتور خداوناد در
امور آنها محقق شود و به اميد توبه كردن و با گشتن آنها چنين مينمودند.
و اما ااوال اهل علم كساني كه بعد ا عصر سلف گذشاته آمدهاناد آنچاه را كاه نصاوص و
ااوال المه برآن دلالت مينماگد ا ابيل و وب تحقير اهل بدعت و رسوا كردن آنهاا و برحاذر
داشتن ا تعظيم و احترام كردن آنها تاكيد ميكنند.
شيخ اسماعيل صابوني در حالي كه ا ماع اهل سانت را برو اوب فشاار براهال بادعت و
تحقير آنهاا در كتااب (عقيادة السالف و اصاحاب الحادگث) نقال ميكناد ميگوگاد« :و اگان
ملههاگي كه در اگن اسمت بيان داشتم عقيده هماه آنهاا باود و هايي گاك باا دگراري در آن
اختلاف نكرده است بلكه همه برآن ا ماع كردهاند و به فشار آوردن براهل بدعت و ذليل كردن

و تحقير كردن آنها و دور نمودن آنها و دوري گزگادن ا آنهاا و پرهياز ا همراهاي و نادگي
كردن با آنها و با دوري گزگدن ا آنها و اطع رابطه ا آنها به خداي تعالي تقرب ساتن اتفااق
نمودهاند»

1

و عز عبدالسلام ميگوگد« :و مناسب است كه كفار و فاسقان براي اگنكه ا كفرشان با بياگناد
و به خاطر حميت براي خداي عزو ل اهانت كرده شوند».2
و پوشيده نيست كه عموم اهل بدعت چه كافر باشند چه فاسق در مله اگنها داخلاند بلكاه
فسق به سبب نوآوري در دگن ا فسق به سبب گناه بزرگتر است.
و نووي در كتاب (الاذكار) عنوان گذاشته است (باب در بيان اگز بودن كينه گذاشاتن باراي
كافر و بدعتگذار و فاسق اگر به ز با كينه شناخته نميشود و گا اگنكه بيم آن باشد اگار ا او
نام برده شود فتنهأي پدگد خواهد آمد) .و او بعد ا اگنكه بعضي دلاگل را اراله نموده و ا آن باه
صحت آنچه او عنوان گذاشته استدلال كرده است ميگوگد« :اگنها همه ماني است كه شرطي ما
در عنوان بيان كردگم گافته شود و اگر آن شرط و اود نداشاته باشاد براسام او چيازي اضاافه
نميشود

همان طور كه بخاري و مسلم در صحيحين رواگت كردهاند كاه پياامبر  نوشات :ا محماد

بنده و پيامبر خدا به هرال» .3پس پيامبر او را به اسمش ناميد و براي او كنيهأي ذكر نكارد و ناه
او را به لقب پادشاه روم گعني ايصر 4ملقب نمود.




و امثال اگن مورد گاد است و ما به شده ور گدن و درشت خوگي با آنها امر شادهاگم پاس
مناسب نيست كه انها را با كنيه نام ببرگم و نباگد با عباره نرمي با آنها سخن بروگيم و مناساب
كه براي آنها اظهار محبت و دوستي كنيم».1
و در كتاب فتاوي المه المسلمين بقطع لسان المبتدعين ا گكي ا علماي مغرب آماده اسات
كه« :و آنچه اكيداً مطلوب است اهانت به اهل بدعت و سلام نكردن به آنهاست».2
و شيخ سليمان بن عبدالله بان محماد بان عبادالوهاب 3رحمهام اللاه ا معاين در گكاي ا
نامههاگش پس ا اگنكه بسياري ا نصوص كتاب و سنت و آثار سلف را در حرام بودن دوستي
كردن به دشمنان خدا بيان داشته است شماري ا اماور در اگان ماورد را بياان داشاته اسات-
مي گوگد :هركسي اگن كارها را انزام دهد در محور دوستي كردن با دشمنان خدا داخل خواهاد
بود و در معرض هشدار شدگد ورود در آتش هنم ارار ميگيرد.
و من ا آن امور آنچه را به موضوع ما ربط دارد بيان ميكنم -ا اماوري كاه او ذكار نماوده
بعضي عبارتند ا  :سا ش كردن و مدارا با آنها و نزدگك نشستن با آنان و آمدن آنها پيش حكاام
مسلمين و مشوره كردن و راگزني با آنها در امور ،و استخدام آنها در كاري ا كارهااي مسالمين
هركاري كه باشد فرماندهي گاا كاارگري گاا نوشاتن -و خاوش روگاي و باا چهاره با باا آن
روبروشدن ،و احترام عمومي براي آنها

و آنچه در آن احترام و تعظيم كرده ميشوند را بيان داشته مانند اگنكاه آنهاا ساردار و حااكم
بنامند.1
اگن مطلب در چندگن صوره ا صورههاي دوستي كردن با آنان بيان داشاته اسات .و اگان
برخطرناك بودن تعظيم دشمنان خدا ا ابيل اهل بدعت و دگرران دلالت مينماگد
گرا اگر آنها به صورتهاي گذشته مورد تعظيم و احترام ارار بريرد اگن كار دوستي كاردن باا
آنها نه با م منان است
و احترام كردن به آنهاست بعد ا اگنكه خداوند آنها را ذليل كرده است.
و شيخ محمد بن عبداللطيف رحمهما الله ميگوگد« :و با رافضي غذا خوردن و انس گارفتن
با او و مقدم كردن او در مزالس و سلام كردن به او اگز نيست ،چون چنين كارهااگي محبات
ور گدن و دوستي نمودن است و خداوند دوستي كردن بين مسلمين و مشاركين را اطاع كارده
است».2
و شيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالي ميگوگد« :و صبري كه مورد ستاگش ارار گرفتاه
و به آن امر شده اگن نيست كه انسان با دشمنان خدا و پيامبرش و دشمنان دگنش هميشه نرماي
و مهرباني و چابلوسي رفتاار نماگاد و ا اگنكاه آنهاا مرتكاب حارام ميشاوند و بارآن اصارار
ميور ند

به فرض اگنكه اگر اگن پذگرفته شود ميتوان آن را در مورد مرتكبين معصايتها و

گناهان ا اهل اسلام فرض كرد با اگنكه باگد با آنها هاد نموده و ا آنها اطاع رابطاه كارد ،اماا
هميه و اباضيه و ابر پرستان نرمي با اگنها و شفقت براگنهاا و نيكاي كاردن و نرماي و صابر و
مهرباني و مژده دادن به اگنان ا اموري است كه با اگمان متضاد و انسان را در ورطه ناخشانودي
خداوند مياندا د گرا ا واتها پيش و در طي مانها حزت به آنها رسيده است».3
و شيخ حمود التوگزري ميگوگد« :و احادگث گادي آمده كه ا تعظيم دشمنان خادا گرچاه
اندك باشد نهي ميكنند و هدف ا اگن والله اعلم -سد راه دوستي كردن و محبات كاردن باا

آنهاست ،ا

ملة تعظيم سلام كردن به آنها و دست دادن به آنها و تبرگك گفتن به آنهاا و بلناد

شدن براي آنها و نشاندن آنها در صدر مزالس و راه را براي آنها با گذاردن است»

1

پس با اگن مطالب ،اگن اصل بزرگ ا اصول اهل سنت و آن تحرگم احترام كردن اهل بدعت
و و وب تحقير و اهانت آنها به دلاگلي ا كتاب و سنت و ااوال گذشته اهل علم ا اهل سانت
سلف و خلف كه بربيان اگن اصل دلالت مينماگد و ا ماع آنها براگن ثابت شد همان طاور كاه
صابوني رحمه الله كه پيشتر ا او نقل شد ا ماع آنها را نقل كرده است.
و واتي اگن ثابت شد باگد دانست كه مشروعيت تحقير و اهانت اهل بدعت نزد اهال سانت
آن گونه كه بعضي كه فهمشان ا درك كردن عمق منظور اهل سنت ا اگن ااصار اسات گماان
ميبرند نيست كه انريزه اگن كار تحقير كردن اهل بدعت به خاطر خواهش نفس گاا باه خااطر
تكبر و بزرگ بيني به ناحق است بلكه تحقير اهل بدعت به سبب اگن گك اصل ارار داده شاده
تا دو مقصد مهم شرعي به دست بياگد:
مقصد اول :پذگرفتن و ا ابت دستور خدا و پيامبرش كه باه احتارام نكاردن اهال بادعت و
و وب تحقير آنها دستور دادهاند آن طور كه خداوند متعال فرموده است{ :و اغلظ عليهم}

2

و پيامبر  فرموده است« :به منافق نروگيد سردار» و دگرر نصوصي كه گذشت

و به خاطر پيروي ا رهنمون سلف صالح امت كه برتحقير كردن اهل بدعت اتفاق نماوده و
به اگن روش با آنها رفتار مينمودند.
پس روشن است كه خاستراه اگن هدف پيروي ا دستور خدا و دستور پياامبرش و رهنماود
سلف صالح امت در تحقير كردن اهل بدعت اسات ،و ا بايم فروآمادن وعياد سرساخت كاه
برتعظيم و احترام كردن اهل بدعت مرتب ميگردد مانند گفته پيامبر كه (اگر سردار باشاد شاما
حد پروردگارتان را ناخشنود كردهاگد) و دگرر گانهاگي دوساتي كاردن باا دشامنان خادا كاه
برهيي مسلماني پوشيده نيست.
مقصد دوم :دفع مفاسدي كه به دنبال تعظيم اهل بدعت ميآگد.

و اگن مقصد گرچه ا مطالبي است كه شارع خواسته با دستور به تحقيار اهال بادعت آن را
محقق نماگد اما ميتواند دليل مستقلي در بيان مشروعيت تحقير كردن اهال بادعت باشاد گارا
هركاري كه ا خلال آن فسادي دفع ميگردد گا مصلحتي لا متر لب ميشود مشاروع خواهاد
بود گرچه دلاگل در خصوص آن دلالت نكنند.
به وگژه اگر مفاسد متعلق به امر دگن باشند مانند مفاسدي كاه بارتعظيم اهال بادعت مرتاب
ميشود شاطبي ميگوگد« :احترام كردن اهل بدعت احتمال دو فساد را دارد كه اسالام را ا باين
مي برند :گكي :تو ه و روي آوردن اهلان به آن احترام گذاردن پس آنها در مورد بدعتگاذار
معتقد ميشوند كه او بهترگن مردم است و عقيدهأي كه او برآن است ا آنچه دگرر برآن هساتند
بهتر است ،پس اگن كار منزر به پيروي ا او در بدتش ميگاردد ناه پياروي ا اهال سانت در
سنت آنها.
دوم :هرگاه او به خاطر بدعتش احترام كرده شود اگن كار او را به اگزاد بدعت و نوآوري در
هرچيزي تشوگق و برانريخته ميكند».1
بنا براگن و وب دفع اگن مفاسد بالبساتن دروا ه آن مقارر گيارد و آن احتارام نكاردن اهال
بدعت است بلكه اهانت كردن به آنها مبالغه در دفع اگن مفاسد ابل ا واوع آن و به اميد تحقق
مصلحت با گشتن بدعتگذار به سنت انزام ميشود

گرا اهانات باه او تعزگار اوسات -و ا

اگنزاست كه اهانت اهل بدعت نزد اهل سنت مشروع ميباشد گرا اگر در اهانت كردن به اهال
بدعت چيزي ز دفع مفاسد و لب آن مصلحتها نبود در ثبوه آن هماين اادر كاافي باود،

پس چرونه است كه به اضافه اگن پيامبر  به صراحت به اهانت كردن اهل بدعت امر نماوده و
ا تعظيم و احترام كردنشان نهي كرده است.
پس روشن شد كه تاكيد اهل سنت براگن اصل به خاطر اهداف شرعي محض و خواستههاي
دگني ولا است بنا براگن لا م است به اگن امر آگاه بود و دگرر را به آن آگاه كرد.

و باگد دانست كه تعظيم و احترام كردن اهال بادعت صاورتهاي گاادي دارد كاه بربعضاي
نصوص دلالت ميكند و به بعضي دگرر علما تذكر دادهاند و من ا آنچاه ميسار اسات را بياان
ميكنم تا ا افتادن در آن پرهيز شود
ا

ملة اگن صورتها ميتوان به امور ذگل اشاره كرد:

 -1اطلاق لقبهاي خوب برآنان و لقبهاگي كه نشانرر بزرگداشت آنهاسات ،علماا ا اگان
كار برحذر داشتهاند و پيشتر سخن عز بن عبدالسلام بيان شد كه گفت« :و اما احترام كردن باه
آنها با لقبهاي خوب اگز نيست مرر در صورتي كه ضرورتي اگزاب كند گا نيا مبر ميباشاد
و مناسب است كه كفار و فاسقان توهين كرده شوند»

1

و همچنين سخن ابن ايم در تعرگف رهنمود پيامبر  گذشت كه« :او استفاده و باه كااربردن

كلماه محترمانه را در حق كسي كه مقابل احترام نيست را نميپسندگد».
وا

ملة اگن لقبها كه به طو ر وگژه ا آن نهي شده است كلمه سيد است همان طاور كاه

در حدگث گذشت «به منافق سردار نروليد» و همچنين حكم در ماورد هرلقاب و كلماهأي كاه
نشانرر بزرگداشت است مانند حكيم و نابغه والامقام اگن است كاه اطلااق كاردن اگان لقبهاا
اگز نيست.
شيخ محمود توگزري ميگوگد« :توصيف كردن دشمنان خداي تعالي با صفاه بزرگداشت و
تعظيم مانند سردارد و نابغه والامقام و امثال آن اگز نيست»
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2

كنيه گذاشتن براي آنها گرا ا صورتهاي بزرگداشت و تعظيم آنهاست.

ابن ايم ميگوگد« :و اما كينه نوعي بزرگداشت و براي فردي كه كينه باراو گذاشاته ميشاود
است و او به وسيله كينه برتر ارار داده ميشود آن طور كه شاعر گفته است:
أكنيه حين أنادگه لاكرمه

ولا لقبه والسوأة اللقب

3

واتي او را صدا مي نم براو كنيه ميگذارم تا او را احترام كنم
و او را لقب نميدهم چون شتي لقب است.
و شيخ سعيد بن حزي رحمه الله ميگوگد« :و اما لقبها:
عاده سلف نامها و كنيهها بود ،هروات كسي را احتارام ميكردناد او را باه اباو فلاان كنياه
مينهادند و گاهي مرد را به فر ندش كنيه ميگذاشتند و گاهي او را به ناامي غيار ا فر نادش
كنيه ميگذاشتند».1
بنا براگن كنيه گذاشتن براي اهل بدعت اگز نيست چون در اگن كار آنها تعظيم ميشوند.
شيخ حمود التوگزري ميگوگد« :و ا

مله آنچه ا آن نهي شده است نامه نراري با دشمنان

خدا و كينه گذاردن برآنها مانند كينههاي مسلمين مثل اباي عبداللاه و اباي القاسام ،و همچناين
ملقب كردن آنها به القاب مسلمين مانند عزالدگن و امثال آن اگز نيست».2
و در صفحاه بعد احكام كنيه گذاردن اهل بدعت با تفصيل بيشتري بيان خواهد شد ،و نياز
آنچه در بعضي حالتهاي وگژه كه ا نهي و ممنوعيت كنيه گذاردن استثناا ميشود بيان خواهد
شد.
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استقبال انها با خوش روگي و چهرهأي با  ،در اثار نقال شاده ا فضايل بان

عياض رحمه الله تعالي گذشت كه

«هركسي به روي بدعتگذاري لبخند بزند به آنچه خداوناد برمحماد  ناا ل كارده اسات
توهين كرده است».3
همان طور كه شيخ سليمان بن عبدالله رحمه الله در نقل سخني كه در صافحة گذشاته ا او
نقل شد تصرگح كرده است كه :گكي ا صورتهاي دوستي كردن با دشمنان خدا خناده روگاي و
برخورد با چهرة با با آنهاست.4

 -4مقدم كردن آنها در مزالس ،گرا اگن كار احترام كردن به آنهاست و باا تحقيار و اهانات
كردن آنها كه و وب آن ثابت شد متضاد است.
شيخ محمد بن عبداللطيف ميگوگد « :و با رافضي إذا خوردن و گرم شدن با او و مقدم كردن
او در مزالس و سلام كردن به او اگز نيست».1
 -5نرمي كردن با آنها در سخن گفتن گرا باا آنچاه خداوناد باه آن دساتور داده كاه برآنهاا
درشتي نماگيد مخالف است و بنا براگن شيخ ساليمان بان ساحمان رحماه اللاه ميگوگاد« :اماا
هميه و اباضيه و ابر پرستان نرميكردن با آنها و مهرباني كردن با آنهاا و نيكاي كاردن و نارم
خوگي و صبر و رحمت و مژده دادن به آنها ا اموري است كه با اگمان متضاد است و انساان را
در ورطه ناخشنودي خداوند مياندا د»

2

 -6دعوه كردن آنها براي صرف غذا ،گرا اگن كار نوعي احترام كردن به آنهاست باا اگنكاه

به صراحت پيامبر  ا اگن كار نهي كرده است ا ابي سعيد خادري  رواگات اسات كاه او ا

پيامبر  شنيد كه ميگفت( :لا تصاحب إلا م مناً و لا گأكل طعامك إلا تقي) 3گعني :همراه مبااش
مرو با م مني و غذاي تر نخورد مرر پرهيزگاري.
 -7تبرگك گفتن به آنها در مناسبتهاي عمومي مانناد عيادها و غياره و مناسابتهاي وگاژه
مانند تبرگ ك گفتن براي ا دواج گا به دنيا آمدن فر ند گا آمدن فرد مساافر ،و گاا تبرگاك گفاتن
مقام گا پست اگنها اگز نيستند چون ا صورتهاي تعظيم ميباشاند و برخلااف رهنماود سالف
است .امام ابن ايم ميگوگد« :پرهيزگاران ا اهل علم ا تبرگاك گفاتن باا ظالماان باه مناسابت

پستها و ا تبرگك گفتن اهلان به مناسبت به عهده گرفتن پست اضاوه و تادرگس و افتااا
به خاطر پرهيز ا گرفت خدا و افتادن آنها ا نراه او پرهيز ميكردند».1
 -8استخدام آنها در كارهاي مهم مانند اضاوه گا اماره گا و اره ،چون اگن ناوعي احتارام
كردن به آنهاست و سبب ميشود تا نراه مردم عامي متو ه آنان گردد و آنها را احترام كنند.

و در اثر گذشت كه عمر  ابوموسي اشعري را واتاي كاه نوسايدهأي نصاراني باراي خاود

استخدام كرده بود سر نش كرد به دليل اگنكه او درك كرده بود كه استخدام او در واااع احتارام
كردن به اوست و گفت« :آنها را واتي خداوند اهانت كرده احترام مكن ،و باه آنهاا عازه ماده
واتي خداوند آنها را ذليل كرده است و آنها را نزدگك نكان واتاي خداوناد آنهاا را دور كارده
است».2
 -9راگزني با آنها و انس گرفتن به آراي آنهاا ،گارا أگان كاار بزرگداشات و احتارام كاردن
آنهاست و سلف ا اگن نهي كردهاند ا فضيل بن عياض رحمه الله رواگت كرده است كه گفت:
«صاحب بدعت را بردگنت امين مدان و در كاره ا او مشوره مرير»

3

و ابن بطه رحمه الله تعالي ميگوگد« :با هيي فردي ا اهل بدعت در مورد دگن خود مشاوره
نكن ،و در سفر خود او را با خود همراه نكن ،و اگر براگت ممكن است در همسااگرياه او را
نزدگك خود ارار مده».4
و به طور كلي اگن باب بسيار گسترده است كه نميتوان آن را برشمرد و منحصر كارد گارا
همواره مردم صورتهاي تا هأي ا احترام كردن باه و اود ميآورناد و كلمااه تاا هأي كاه در
نهانهاي گذشته معروف نبوده براي احترام كاردن پدگاد ميآورناد بلكاه صاورتهاي تعظايم و
بزرگداشت در هر ا با اگي دگرر و در هر ماني با مان دگرر فرق ميكنناد گااهي چيازي در
اگي گا در واتي بزرگداشت و احترام شمرده ميشود و دگرر اها در مانها احتارام شامرده

نميشود.و در هر اگي برعكس است اما ااعدهأي كه در مورد اهل بدعت به كاار مايرود اگان
است كه «هرآنچه نصوص به بركارنبردن آن دلالت مينماگند و گا علما ا آن برحذرداشاتهاند ا
صورتهاي گذشته و غيره ،و گا عرف مردم چنين است كه آن ا صورتهاي تعظيم ميباشد رفتاار
كردن اهل بدعت به آن اگز نيست» چون بيان شد كه به طور عماوم ا بزرگداشات و احتارام
كردن آنها با تمام صورتها و اشكال آن نهي شده است.
و واتي اگن ثابت شد باگد دانست كه آنچه در اگن فصل بنا بردلالات نصاوص و اااوال اهال
علم به عنوان اصل ارار داده شد كه اهانات و تحقيار اهال بادعت و تعظايم نكاردن و احتارام
نكردن به آنها وا ب است و صورتهاي احترام كه بيان آن گذشت كاه ا آن نهاي شاده اسات.
مناسب است كه اصل و ااعده در رفتار با اهال بادعت باشاد اماا گااهي باه خااطر مصالحت
مهمتري گا به خاطر نيا مبرمي ا اگن روش در رفتار با اهل بدعت عدول كرده ميشود.

چون در حدگث صحيح ا پيامبر  ثابت است كه بعضي ا مشاركين و مناافقين را باا كنياه

صدا مي د مانند اگنكه اسم ابوطالب عبد مناف 1بود و پيامبر او را ابو طالب ميناميد آنگونه كاه
در صحيح مسلم آمده است كه پيامبر  فرمود( :أهون اهل النار عاذاباً أبوطالاب) 2گعناي :آساان

ترگن اهل هنم ا نظر عذاب ابوطالب است.
و مانند اگنكه عبدالله بن ابي رليس منافقين را با كنيه نام برد آن طور كاه در داساتان عيااده

كردن پيامبر  ا سعد بن عباده  3در صاحيحين آماده اسات و در اگان داساتان آماده« :پاس
حركت كرد تا اگنكه پيش سعد بن عباده آمد و پيامبر  فرماود( :أي ساعد أتسامع ماا ااال اباو

حباب گرگد عبدالله بن أبي) 1گعني :أي سعد آگا آنچاه أباو حبااب گفات نشانيدي منظاورش
عبدالله بن أبي بود.
ظاهر امر اگن است كه كنيه گذاردن پيامبر براي اگنها به خاطر مصلحت گا نيا ي باوده اسات
چون اصل اگز نبودن آن است گرا كنيه نوعي احترام كردن به آنهاست

نووي در عنواني كه براي بعضي موارد كه ا پياامبر  نقال شاده كاه بعضاي ا مشاركين و

منافقين مانند أبوطالب و عبدالله را با كنيه ميناميد گذاشته اسات ميگوگاد (بااب اوا تكنياة
الكافر و المبتدع و الفاسق إذا كان لا گعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فتنة)

2

و بعد ا اگنكه بعضي احادگث را در اگن مورد بيان داشته ميگوگد« :همه اگنها در ماني است
ك ه شرطي كه ما در عنوان بيان گافته شود و اگر آن شرط و ود نداشته باشد براسم آنهاا چيازي
اضافه نميشود».3
او براي اگز بودن ناميد كافر و بدعتگذار و فاسق به كنيه در شارط در اگنزاا بياان داشاته
است:
گكي :واتي كه او به ز با كنيهاش شناخته نميشود.
دوم :بيم آن باشد اگر او با اسمش گاد شود فتنهأي به و ود ميآگد.
و اگن بنا برآنچه هست كه او فهميده است كه اگن دو شرط گا گكي ا اگن دو علت باه كنياه

نام بردن پيامبر  ا كساني است كه ا آنها نام برده است.

ابن حزر بعد ا نقل سخن نووي ميگوگد« :به سخن او اعتراض شده كه علات در آنچاه او
بيان كرد منحصر نيستند بلكه در داستان عبدالله بن أبي كه پيامبر ا او به كنيهاشنام برد در حالي
كه او به اسمش مشهورتر است ،به خاطر ترس ا فتنه نبود گرا كسي كه پياامبر ا عبداللاه بان



أبي پيش او گاد كرد در اسلام اوي بود پس با اوه در اسالام بايم آن نمايرود كاه اگار پياامبر
عبدالله را به نامش گاد ميكرد اگن كار منزر به فتنه ميشد ،بلكه اگن كار بربدسات آوردن دلهاا
حمل ميشود آن طور كه ابن بطال گفته است :در اگن اگز بودن به كنيه نام گرفتن مشركين باه
خاطر به دست آوردن دل آنها گا به اميد اسلام آوردن آنان و گا به خاطر اگنكه فاگدهأي ا آنها به
دست بياگد ثابت ميشود،
و اما به كنيه نام بردن ا ابوطالب روشن است كه ا ابيال ناوع اول اسات گعناي باه سابب
مشهور بودن او به كنيهاش نه به اسمش».1
پس حاصل اگن است كه به كنيه نام بردن افراد مذكور به سببي شرعي و معقول ااگز اسات
فرق نميكند كه سبب به كنيه نام بردن گكي ا آن اسبابي كه علما ذكار شادهاند باشاد و گاا باه
خاطر علتي دگرر به كنيه ا آنها نام برده شود بلكه هرگاه به سابب ناام باردن ا آنهاا باه كنياه
مصلحتي مهمتر ا تعظيم نكردن آنها محقق شود مانند به دست آمدن دلشان و گا اگنكه به علات
نيا مبرم مانند اگنكه فردي ا آنها به ز با كنيه شناخته نميشود در اگن هنرام به كنيه نام باردن
ا آنها به خاطر رعاگت آن اهداف و علتها اگز است.
و آنچه در مورد كنيه گذاشتن ذكر شد در مورد صورتهاي مختلف تعظايم ااري اسات كاه
هرگاه در آن سوي آن مصلحتي محقق شد و گا كار برد آن به شاده نياا باود رفتاار باا اهال
بدعت با آن اگز است ،و ا آن ملة خطاب كردن پيامبر  هرال را به (بزرگ روم)

2

ابن حزر ا پدرش نقل كرده است« :كه سخن پيامبر كاه (بازرگ روم) صافت لاا مي باراي
هرال بود گرا او بزرگ آنها بود

بنا براگن پيامبر  ا گفتن (پادشاه روم) به (بزرگ روم) اكتفا كرد گرا ممكن بود اگار پياامبر

 مي نوشت (پادشاه روم) كه او اگن كلمه را براي خود دستاوگزي اارار بدهاد كاه پياامبر او را
برپادشاهي برارار دانسته است.

ابن حزر مي گوگد :و مناسب است كه به مطالب فوق اگن صنميمه شود كه ذكر بزرگ روم و
عدول ا پادشاه روم در اگي صوره گرفته كه باگاد صافتي باشاد كاه او را ا دگراران ادا
مي نماگد واتي به ذكر نام او اكتفا كرده شود چون كساني كه نام آنها هرال بود گااد بودناد بناا
براگن گفته شد بزرگ روم تا ا دگرر كساني كه اسمشان هرال است دا كرده شود بناا باراگن
نميتوان ا اگن دليل گرفت كه اگز است براي هرپادشاه مشركي نوشته شود (بازرگ ااومش)
مرر اگنكه مانند اگن نيا به تشخيص باشد و بنا برعموم آنچه گذشت كاه باه سابب باه دسات
آوردن دل گا ا ترس فتنه چنين كرده ميشود
بدون ايد اگن كار اگز است و الله اعلم».1
و نيز ا اگن مورد است آنچه در صحيحين به رواگات ام الما منين عاگشاه اماده كاه گفات:

«مردي ا ا ه ورود پيش پيامبر  خواست ،فرمود :به او ا ا ه دهيد ،برادر بد ابيله گا فر ند باد
ابيله است ،واتي آن مرد داخل شد پيامبر به نرمي با او سخن گفت ،من گفاتم :أي پياامبر خادا
گفتي آنچه كه گفتي ،سپس به نرمي با او سخن گفتي فرمود :أي عاگشاه ،هماناا بادترگن ماردم
كسي است كه مردم به خاطر دوري كردن ا شتياش او را ترك گوگند».2

پيامبر  تصرگح كرده است كه نرمي او در سخن گفتن با آن مرد با اگنكاه ابتادا او را ماذمت

كرده بود به خاطر پرهيز ا شتي او بوده است.

و مثالها براي اگن ا عملكرد پيامبر  گاداند كه بر اگز بودن رفتار كردن با اهال بادعت و

دگرران ا كساني كه با شرگعت مخالفاند با نوعي تعظيم و بزرگداشت كه در اصل ا آن نهاي
شده به خاطر مصلحتي شرعي گا نيا ي ضروري دلالت مينماگند
و با اگن سخن را در اگن فصل بعد ا اگنكه مشروعيت اهانت به اهل بدعت ،و تعظيم نكردن
آنها در شرگعت ثابت گردگد و ثابت شد كه اگن مسئله نزد اهل سنت به عنوان گك اصال اسات
و در ضمن اگنكه صورههاي تعظايم كاه ا آن نهاي شاده و علماا ا آن باه صاوره خااص
برحذرداشتهاند.

و به اضافه تذكر به آنچه ا تعظيم اهل بدعت كه به خاطر مصلحتي مهمتر گا نيا ي مبرم بناا

برآنچه سنت پيامبر  برآن دلالت مينماگد

و اهل علم و تحقيق ا اهل سنت آن را تاكيد كردهاند اگز است به پاگان ميرسانم.

فصل ششم
موضع اهل سنت در مورد مزادله با اهل بدعت و مناظره كردن با آنها
مزادله مصدر ادله است :و آن گعني مقابله كردن دليل به دليل .اگن مطلب را ابن اثيار بياان
كرده است.1
و راغب اصفهاني 2گفته اسات « :ادال گعناي :ماذاكره باه صاوره منا عاه و غالاب شادن
برگكدگرر و اصل آن ا

دلت الحبل -گرفته شده گعني :بافت و پيي آن را در رگسامان محكام

كرد».3
و مزادله و مناظره و مخاصمه در بعضي كلاام اهال علام باه گاك معناي ميآگناد ابان اثيار
ميگوگد« :و مزادله گعني مناظره و مخاصمه»

4

و نزد فيرو آبادي 1خصومت با مزادله در معني گكي نيستند مرر اگنكه مزادله شادگد باشاد
ميگوگد « دل گعني :لزا ت در خصومت» 2پس خصومت نازد او ا مزادلاه عاامتر اسات و
هرمزادلهأي را درست است كه مخاصمه گفت اما برعكس نيست.
و بعضي ا اهل علم براگن باورند كه دال به اظهار مذاهب و اثباه آن متعلاق اسات و اماا
خصومت:
گعني لزا ت در سخن تا به هدفي كه منظور است ا ابيل مال و غيره به طور كامال دسات
گافته شود.3

و دال و ر و بحث در كتاب خدا و سنت پيامبر  و نزد سلف امت ماذمت شاده اسات.

خداوند تعالي ميفرماگد{ :مَّا گُّزَّادِلُّ فِي آگَّاهِ اللَّهِ إِلاَّ الَّذِگنَّ كَّفَّرُّوا فَّلاَّ گَّغْرُّرْكَّ تَّقَّلُّبُّهُّمْ فِي الْبِلاَّدِ}
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تر مه :هيي كس در مقابل آگاه خدا پرخاشرري نميكند و به تيز نمياگستد مرر آنان كه كافر
باشند ،آمد و شد و سلطه و ادره كافران در شهرها و كشورها تو را گول نزند.
و ميفرماگد{ :الَّذِگنَّ گُّزَّادِلُّونَّ فِي آگَّاهِ اللَّهِ بِغَّيْرِ سُّلْطَّانٍ أَّتَّاهُّمْ كَّبُّرَّ مَّقْتًا عِنْدَّ اللَّهِ وَّعِنْادَّ الَّاذِگنَّ
آمَّنُّوا كَّذَّلِكَّ گَّطْبَّعُّ اللَّهُّ عَّلَّ كُّلِ اَّلْبِ مُّتَّكَّبِرٍ َّبَّارٍ} 5تر مه :آنان كسانياند كه بدون هايي دليلاي
كه داشته باشند در برابر آگاه آگاه به شينر و كشمكش ميپردا ند ،مو ب خشم عظيم خادا و
كساني خواهد شد كه اگمان آورده باشند اگنرونه خداوند برهردلي كه خود بزرگ بين و ورگاو
باشند مهر مينهد.

و خداوند تعالي ميفرماگد{ :إِنَّ الَّذِگنَّ گُّزَّادِلُّونَّ فِي آگَّااهِ اللَّاهِ بِغَّيْارِ ُّسالْطَّانٍ أَّتَّااهُّمْ إِنْ فِاي
صُّدُّورِهِمْ إِلاَّ كِبْر مَّا هُّمْ بِبَّالِغِيهِ} 1تر مه :كساني كه بدون دليلي كه در دست باشند دربارة آگاه
الهي به شيزهگري و كشمكش ميپردا ند در سينههاگشان ز برتري ولي نيست و هرگز هماه
به برتري نميرسند.
و ميفرماگد{ :وَّگَّعْلَّمَّ الَّذِگنَّ گُّزَّادِلُّونَّ فِي آگَّاتِنَّا مَّا لَّهُّمْ مِنْ مَّحِيصٍ} 2تر مه :و تا كاافراني كاه
به مخالفت آگاه برميخيزند و آنها را نميپذگرند بدانند كه هيي گاه گرگزگاه و پناهگاهي ندارند
و آگاه در اگن معني گاداند.

و اما ا سنت مذمت دال و اهل ا پيامبر  در بايش ا گاك حادگث وارد شاده اسات در

صحيحين ا عاگشه رواگت شده است كه پيامبر  فرمود( :أبغض الر ال إلي الله الالد الخصام)

3

گعني :مبغوضترگن مردان پيش خداوند لزوج دال كننده است.
نووي رحمه الله در شرح آن ميگوگد« :الد گعني كساي كاه باه شاده خصاومت و ادال
مي نماگد و ا لدگدي الوادي گرفته شده و آن به معني دو طرف دره است چون هرگااه علياه او
دليلي آورده شود او طرفي دگرر را ميگيرد و اما خصم گعني كسي كه به دال و منااشه مااهر
است و آنچه مذموم است منااسه به ناحق در دور كردن حقي گا ثابت كردن باطلي است و اللاه
أعلم».4

و ترمذي و ابن ما ه ا حدگث ابي امامه  5رواگت كردهاند كه گفات پياامبر  فرماود( :ماا

ضل اوم بعد هدي كانوا عليه إلا اوتوا الزدل ثم ارأ :ما ضربوه لك إلاا ادلاً) 2 1گعناي :هايي

اومي بعد ا هداگتي كه برآن بودند گمراه نشدند مرر اگنكه مزادله به آنها داد شاد ساپس اگان
آگه را خواند {ما ضربوه لك إلا دلاً}.
و پيامبر  ا

دال و اختلاف در كتاب خادا برحذرداشاته اسات در صاحيحين ا پياامبر 

رواگت شده كه گفت( :إارأوا القرآن ما التلفت عليه الوبكم فيذا اختلفتم فقوموا عنه).3
گعني :ارآن را بخوانيد برآنچه دلهاگتان برآن متحد است و هرگاه اختلاف كردگاد ا خوانادن
دست كشيده و بلند شوگد.

و در صحيح مسلم ا عبدالله بن عمرو بن عاص رواگت شده كه گفت( :هزره إلي النبي 

گوماً اال :فسمع اصواه ر لين إختلفا في آگة فخارج عليناا رساول اللاه  گعارف فاي و هاه
الغضب فقال :إنما هلك من كان ابلكم باختلافهم فاي الكتااب) 4گعناي :رو ي هنراام ظهار باه
سوي پيامبر رفتم ،ميگوگد :پيامبر صداي دو مرد را كه در آگهأي ا اارآن باا گكادگرر اختلااف
كرده بودند شنيد ،و به سوي ما بيرون آمد در حالي كه خشام ا چهارهاش شاناخته ميشاود و
فرمود :كساني كه پيش ا شما بودند به سبب اختلافشان در كتاب هلاك شدند.

و در رواگتي ا ابن ما ه و احمد رحمهما الله آمده است كه گفت( :خرج علينا رسول الله 

و هم گختصمون في القدر فكأنما گفقأ في و هه حب الرمان من الغضاب فقاال :بهاذا أمارتم أو
لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض ،بهذا هلك الأمم من ابلكم)
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گعني :پيامبر  به سوي ما بيرون آمد در حالي كه آنها با گكدگرر در مورد تقدگر ر و بحاث
ميكردند بنا براگن ا شده خشم گوگا در چهرهاش دانههاي انار شارافته ميشادند فرماود :باه
اگن امر شدهاگد گا براي اگن آفرگده شدهاگد بعضي ا ارآن را به بعضي دگرر مي نيد ،امتهااي
پيش ا شما به سبب اگن كار هلاك شدند.
و اما سلف صالح امت در بسياري رواگتها ا

دال نهي كردهاند كه بعضي ا اگن رواگتها

را آ ر در الشرگعه در (باب ذم الزدال و الخصوماه في الدگن) 1نقل كرده است
و ابن بطه در الابانه الكبري در (باب النهي عن المراا في القرآن) 2و لالكالي در (شرح اصاول

اعتقاد اهل السنة) در كنار آنچه ا پيامبر  رعاگت شده كه ا منااظره كاردن باا اهال بادعت و
دال و سخن گفتن با آنها و گوش فرادادن به گفتههاي تا ه اگزاده شده آنان و آراي پليد آنهاا
نهي كرده است

3

و ابن عبدالبر در امع بيان العلم و فضله در (باب ما گكره فيه المناظرة و الزدال و الماراا)

4

نقل كرده است
و حافظ اسماعيل اصبهاني 5در الحزه في بيان المحزه در (فضل في النهي عن منااظرة اهال
البدع و دالهم و الاستماع إلي أاوالهم) 6بعضي ا آن را نقل نموده است.
اگن منابع صدها رواگت ا سلف را در مذمت ر و بحث و دال و منااشاه در دگان ماع
نمودهاند و نقل اگن رواگتها به درا ا ميكشد و من ا آنچه را در آن تصرگح شده كاه الماه در

اگن مورد اتفاق دارند ذكر ميكنم هركسي ميخواهد بيشتر اطلاع حاصل كند باه مناابع مرا عاه
كند و به سپاس خداوند اگن منابع گاداند.
ابن بطه در الابانه ا عبدالرحمن بن مهدي رحمه الله تعالي رواگت كرده كه گفات« :ماردم را
ما در حالي در گافتيم كه آنها برسادگي بودند نه سخن ميگفتند نه منااشه ميكردند»

1

و ا عبدالرحمن بن أبي الزناد رواگت است كه گفت« :ماا اهال فضال و فقاه ا برگزگادگان
مردم را دگدگم كه اهل دال و اعتراض و گرفتن براي را به شده عيب وگي ميكردند و ما را
ا دگدار و همنشيني آنها با ميداشتند و ما را ا نزدگك شدن به آنها به شده برحذرداشتند.
و ا امام احمد 2رحمه الله رواگت است كه گفت« :اصول سانت نازد ماا تمساك باه آنچاه
اصحاب برآن بودند و ااتدا كردن به آنها و ترك بدعتهاست و هربدعتي گمراهاي اسات ،و ا
اصول سنت ترك منااشهها و نشستن با هواپرستان و ترك ر و بحث و ادال و خصاومتها
در دگن است».3
و ابن بطه بعد ا اگنكه رواگتها را ا سلف در مورد نهي كردن ا مزادله و ر و بحاث در
دگن است نقل كرده ميگوگد« :بدان برادرم كه من ادال و شكسات دادن گكادگرر و اختلااف
ستيزه وگي و هواپرستيهاي مختلف و آراي اختراع شده را ا آگين انسانهاي شارگف و برتار
نميدانم و نه آن را ا اخلاق انسانهاي برتر و نه ا مذاهب اهل وانمردي ميدانم و ناه آن را
ا شيوة كساني ا صالحين امت كه حالتشان براي ما حكاگت شده و نه ا سيره سالف و ناه ا
عاده پسندگدگان پس ا سلف ميدانم»

4

و امام بغوي رحمه الله تعالي ميگوگد« :و عفلماي سلف ا اهل سنت برنهي كردن ا

ادال

و ر و بحثها در صفاه اتفاق كردهاند و بربا داشتن ا فرو رفتن در علم كلام و آماوختن آن
اتفاق نمودهاند»

1

اگن آنچه بود كه به طور عموم در مورد مزادله و نهي ا آن آمده است و اما آنچاه در ماورد
نهي كردن ا مزادله با اهل بدعت به خصوص اماده اسات مسالم در صاحيح خاود ا عاگشاه
رضي الله تعالي عنها رواگت كرده كه گفت :پيامبر  اگن آگه را تلاوه كرد كه{ :هُّوَّ الَّذِي أَّنْازَّلَّ

عَّلَّيْكَّ الْكِتَّابَّ مِنْهُّ آگَّاه مُّحْكَّمَّاه هُّنَّ أُّمُّ الْكِتَّابِ وَّأُّخَّرُّ مُّتَّشَّابِهَّاه فَّأَّمَّا الَّاذِگنَّ فِاي اُّلُّاوبِهِمْ َّگْاغ
َّاساخُّونَّ فِاي الْعِلْامِ
فَّيَّتَّبِعُّونَّ مَّا تَّشَّابَّهَّ مِنْهُّ ابْتِغَّااَّ الْفِتْنَّةِ وَّابْتِغَّااَّ تَّأْوِگلِهِ وَّمَّا گَّعْلَّمُّ تَّأْوِگلَّهُّ إِلااَّ اللَّاهُّ وَّالر ِ
گَّقُّولُّونَّ آمَّنَّا بِهِ كُّل مِنْ عِنْدِ رَّبِنَّا وَّمَّا گَّذَّكَّرُّ إِلاَّ أُّوْلُّوا الأَّلْبَّاب} 2تر مه :اوسات كاه كتااب را برتاو
نا ل كرده است بخشي ا آن آگههاي محكماه است و آنها اصل و اساس اگن كتااب هساتند و
بخشي ا آن آگههاي متشابهاه است و اما كساني كه در دلهاگشان كژي است براي فتنه انريازي
و تاوگل به دنبال متشابهاه ميافتند در حالي كه تاوگل آنها را ز خدا و كسااني نميدانناد كاه
راسخان در دانش هستند ميگوگند ما به همه آنها اگمان دارگم همه ا سوي خداي ماست و ز
صاحبان عقل متذكر نميشوند.

عاگشه ميگوگد پيامبر  فرمود( :إذا رأگتم الذگن گتبعون ما تشابه منه فالالك الذگن سمي اللاه

فاحذروهم) 3گعني :هرگاه كساني را دگدگد كه متشابه ارآن را پيگيري ميكنند پس اگنها كسااني
هستند كه خداوند آنها را نام برده است پس ا آنها بپرهيزگد.

پس اگن برحذرداشتن پيامبر  ا مزادله اهل بدعت است گرا آنها اهال گمراهاي هساتند و

آنها كسانياند كه بوسيله متشابه مزادله مي كنند و آن گونه كه بيان ان در ذكر علامتهاي اهال
بدعت گذشت.4

اگوب سختياني ميگوگد« :هيي كسي ا اهل اهوا را نميدانم كه مزادله نماگاد مرار بوسايلة
متشابه ارآن»

1

امام نووي در شرح حدگث ميگوگد« :در اگن حدگث ا اختلاط با اهل انحراف و اهل بدعت
و كسي كه دنبال آگههاي مشكل به خاطر فتنه وگي است برحذرداشته است.
اما كسي كه ا آنچه براي او اي اشكال است به خاطر طلب راهنماگي پرسيد و در آن دات
و بارگك بيني كرد اشكال ندارد و پاسخ دادن باه او وا اب اسات و اماا فارد اول اواب داده

نميشود بلكه رانده ميشود و تنبيه كرده ميشود آن طور كه عمر بن خطاب  صبيغ بن عسال
را واتي كه متشابه را پيگيري ميكرد تعزگر و تنبيه نمود».2
و ااوال سلف ا مزادله اهل بدعت برحذر ميدارد و به ترك مزادله و منااشاه باا آنهاا امار
مينماگد و رواگتهاي نقل شده ا آنان در اگن مورد به خاطر كثره اابل شامارش نيسات اماا
من به بيان نمونههاگي ا آن اكتفا ميكنم:

ا ابن عباس  رواگت شده كه او ميگفت« :تكذگب ادر شركي اسات كاه براهال گمراهاي

دروا ه آن گشوده شده است ،پس با انها مزادله نكنيد آنگاه شرك آنها به دسات شاما ااري
خواهد شد».3
و ا ابي الابه رحمه الله تعالي رواگت است كه او گفت« :با اهل اهوا همنشيني نكنيد گارا ا
خطر اگنكه شما را در گمراهي فرو ببرند گا اگنكه در دگن آنچه براي آنها مشتبه است براي شاما
مشتبه نماگد در امان نيستم».4
و ابن بطه ا حسن بصري و محمد بن سيرگن رحمهما الله رواگت كرده كاه آنهاا ميگفتناد:
«با اهل اهوا ننشينيد و با آنها مزادله نكنيد و ا آنها نشنوگد»

1

و ا عون بن عبدالله 2رحمه الله رواگت است كه او گفت« :با اهل ادر ننشينيد و با آنها ار
و بحث نكنيد گرا آنها بعضي ا ارآن را در برابر بعضي دگرر ا آن ارار ميدهند».3
و ا فضيل بن عياض رحمه الله رواگت است كه او گفت« :با اهل دال ر و بحاث نكنياد
آنها در آگاه خدا فرو ميروند»

4

و ابن بطه ا حنبل بن اسحاق رحمه الله رواگت نموده كه گفت :مردي نامهأي به ابي عبدالله
نوشت كه در آن ا او ا ا ه خواست كه كتابي ميخواهد بنوگسد كه در آن رو براهل بادعت را
شرح دهد و مي خواهد با آنها به سخن بنشيند و با آنها مناظره كند و عليه آنها دليل بيااورد اباو
عبدالله به او نوشت كه« :بسم الله الرحمن الرحيم خداوند انزام ترا نيكو نماگاد و هرناوع چياز
ناپسند را ا تو دور بدارد آنچه ما ميشنيدگم و آنچه كساني ا اهل علم را كاه در گاافتيم بارآن
دگدگم اگن است كه آنها سخن و نشتن با اهل انحراف را ناپسند ميدانستند و باگد باه آنچاه در

كتاب خدا گا سنت پيامبر  است تسليم شد و آن را پذگرفت ،همانا آنها امر را باراي تاو مشاتبه
مينماگد و نه آنها با مي گردند ،پس سالم ماندن إن شااالله در همنشيني نكردن و فرونرفتن باا
آنها در بدعتها و گمراهيهاگشان است».5
و امام لالكالي با بيان ناگت مناظرة با بدعتگاذاران برمسالمين بعاد ا اگنكاه باين حالات
بدعتگذا ران در مان اول سلف و ذلت و حقاارتي كاه اهال بادعت در آن واات بارآن اارار
داشتند و بين حالت آنها بعد ا گشوده شدن دروا ه مناظراه با آنهاا نازد بعضاي ا متاأخرگن
بمقاگسه نموده و شهره و مقامي كه براي آنها به دست آمده تا اگنكه در نظر ماردم عاامي آنهاا
هم طرا اني براي اهل سنت ارار گرفتهاناد ميگوگاد« :هايي نااگتي ا منااظرة بدعتگاذاران

برمسلمين بزرگتر نيست و فشار و ذلتي بزرگتر ا اگن نبود كه سلف آنها را ترك گفته بودند كه
ا خشم و درد ميمردند و راهي براي اظهار بدعت خود نميگافتند تا اگنكاه فرگاب خوردگاان
آمدند و براي آنها راهي براي اظهار بدعتشان گشودند و راهنماگي براي ا بين بردن اسلام اارار
گرفتند تا اگنكه بين آنها مشا رهها گاد شد و دعوه آنها به منااظره كاردن ظهاور پيادا كارد و
آو ة آنها به گوش كساني ا عام و خاص كه آنها را نميشناختند برخاورد تاا اگنكاه شابهها در
برابر دلاگل ارار گرفت و با موشكافي در ر و بحاث و لزا ات هماه طارا و دوساتان اارار
گرفتند و بنا برسا ش برادر و دوست ارار گرفتند بعد ا اگنكه به خاطر خدا دشامن و مخاالف
بودند و بعد ا اگنكه براي خدا ا آنها اطع رابطه ميشد و روبروي آنها باه طاور علناي تكفيار
ميشدند و مسلمين آنها را آشكارا لعنت ميكردند و چقدر فارق اسات باين اگان در اگرااه و
چقدر اگن دو مقام ا هم ناصله دارند».1
پس ا خلال اگن رواگتها مذمت كردن سلف مزادله را به طور عموم و مزادله كاردن اهال
بدعت به طور خصوص و رويگرداني آنها ا منااشه و مزادله با آنها و برحذر داشتن ماردم ا
آن و بدعت ارار دادن آن در دگن روشن و ثابت گردگد.

همان طور كه ابلاً ثابت شد كه خداوند دال و اهل آن را مذمت نموده است و نيز پياامبر 

بنا برنصوصي كه اكنون گذشت آن را مذمت نموده است كه سالف در ماذمت كاردن ادال و
مزادله كنندگان در دگن آن نصوص ثابت ا پيامبر را مستند خوگش ارار دادهاند
واتي اگن ثابت شد باگد دانست كه مذمت دال و اهل و مزادله كردن با اهل بدعت كاه در
نصوص و كلام سلف ثابت شد به طور كلي و عموم نيست بلكه به بعضي ا اشكال مزادله امر
شده و آن مزادله و اهل آن در بعضي ا نصوص كتاب و سنت مورد ستاگش ارار گرفته اسات
َّسانَّةِ
همان گونه كه در فرموده الهي آمده است كه{ :ادْعُّ إِلَّ سَّبِيلِ رَّبِكَّ بِالْحِكْمَّةِ وَّالْمَّوْعِظَّاةِ الْح َّ
وَّ َّادِلْهُّمْ بِالَّتِي هِيَّ أَّحْسَّنُّ} 2تر مه :مردمان را با ساخنان اساتوار و بزاا و انادر هاي نيكاو و
گبا به راه پروردگاره فراخوان و با اگشان به شيوة هرچه نيكوتر و بهتر گفتروكن.

و خداوند در بيان احسان خود بربعضي ا پيامبران فرموده است كه به آنها حزت و دليال را
براومشان بخشيده است آن طور كه ميفرماگد{ :وَّتِلْكَّ حُّزَّتُّنَّا آتَّيْنَّاهَّا إِبْرَّاهِيمَّ عَّلَّا اَّوْمِاهِ نَّرْفَّاعُّ
دَّرَّ َّاهٍ مَّنْ نَّشَّااُّ} 1تر مه :اگنها دلاگل ما بود كه به ابراهيم عطا كردگم در برابر اومش در ااه
هركسي را بخواهيم بالا ميبرگم
و آن گونه كه خداوند با تاگيد و ستاگش صوههاگي ا منااشه و منااظره اباراهيم باا ااومش
ميفرماگد{ :أَّلَّمْ تَّرَّ إِلَّ الَّذِي حَّاجَّ إِبْرَّاهِيمَّ فِي رَّبِهِ أَّنْ آتَّاهُّ اللَّهُّ الْمُّلْكَّ إِذْ اَّالَّ إِبْارَّاهِيمُّ رَّبِاي الَّاذِي
گُّحْيِي وَّگُّمِيتُّ اَّالَّ أَّنَّا أُّحْيِي وَّأُّمِيتُّ اَّالَّ إِبْرَّاهِيمُّ فَّيِنَّ اللَّهَّ گَّأْتِي بِالشَّمْسِ مِنْ الْمَّشْرِقِ فَّأْهِ بِهَّاا مِانْ
الْمَّغْرِبِ فَّبُّهِتَّ الَّذِي كَّفَّرَّ} 2تر مه :آگا با خبري ا كسي كه با اباراهيم دربااره پروردگاارش راه
مزادله و تيز در پيش گرفت بدان علت كه خداوند بد و حكومت و شاهي داده بود هنرامي كه
ابراهيم گفت پروردگار من كسي است كه نده ميگرداند و ميمراند او گفت نده ميگردانم و
ميميرانم ابراهيم گفت خداوند خورشيد را ا مشرق برميآورد تو آن را ا مغارب بارآور پاس
آن مرد كافر و اماند و مهبوه شد
و خداوند در حالي كه ا مناظره دگرري ا ابراهيم با پدر و اومش خبرداده ميفرماگاد { :إِذْ
اَّالَّ لأَّبِيهِ وَّاَّوْمِهِ مَّا هَّذِهِ التَّمَّاثِيلُّ الَّتِي أَّنْتُّمْ لَّهَّا عَّاكِفُّونَّ()52اَّالُّوا وَّ َّدْنَّا آبَّااَّنَّا لَّهَّا عَّابِادِگنَّ()53اَّاالَّ
لَّقَّدْ كُّنتُّمْ أَّنْتُّمْ وَّآبَّاؤُّكُّمْ فِي ضَّلاَّلٍ مُّبِينٍ()54اَّالُّوا أَّ ِئْتَّنَّا بِالْحَّقِ أَّمْ أَّنْاتَّ مِانْ اللااَّعِبِينَّ()55اَّاالَّ بَّال
رَّبُّكُّمْ رَّبُّ السَّمَّاوَّاهِ وَّالأَّرْضِ الَّذِي فَّطَّرَّهُّنَّ وَّأَّنَّا عَّلَّ ذَّلِكُّمْ مِنْ الشَّاهِدِگنَّ} 3تر مه :آنراه كه باه
پدرش و اوم خود گفت :اگن مزسمههالي كه شما دالماً به عبادتشان مشغوليت چيتند گفتند ماا
پدران خوگش را دگدهاگم كه اگنها را پرستش ميكردهاند .ابراهيم گفت اطعاً شاما و پادرانتان در
گمراهي آشكاري بوده و هستيد گفتند آگا وااعاً آنچه را به ما ميگولي حقيقت دارد گا اگنكه ز
و افراد ملعبهبا و شوخي كننده هستي گفت بلكه پروردگار شاما پروردگاار آسامانها و ماين

است همان پروردگاري كه آنها را آفرگده است و من براگن چيزي كه گفتم ا ماره گواهاا ماي
هستم
تا اگنكه بعد ا بيان داستان شكستن ابراهيم بتهاي آنان را ميفرماگد{ :اَّالَّ بَّالْ فَّعَّلَّاهُّ كَّبِيارُّهُّمْ
ِساوا
هَّذَّا فَّاسْأَّلُّوهُّمْ إِنْ كَّانُّوا گَّنطِقُّونَّ()63فَّرَّ َّعُّوا إِلَّ أَّنفُّسِهِمْ فَّقَّالُّوا إِنَّكُّمْ أَّنْتُّمْ الظَّالِمُّونَّ()64ثُّمَّ نُّك ُّ
عَّلَّ رُّاُّوسِهِمْ لَّقَّدْ عَّلِمْتَّ مَّا هَّ ُّلاَّاِ گَّنطِقُّونَّ( )65اَّالَّ أَّفَّتَّعْبُّدُّونَّ مِنْ دُّونِ اللَّهِ مَّا لاَّ گَّنفَّعُّكُّمْ شَّيْئًا وَّلااَّ
گَّضُّرُّكُّمْ()66أُّفٍ لَّكُّمْ وَّلِمَّا تَّعْبُّدُّونَّ مِنْ دُّونِ اللَّهِ أَّفَّلاَّ تَّعْقِلُّونَّ} 1تر مه :ابراهيم گفات شااگد اگان
بت بزرگ چنين كاري را كرده باشد پس ا آنها مسئله را بپرسيد اگر ميتوانند صحبت كنند
آنان به خود آمدند و به خوگشتن گفتند حقيقتاً شما ستمررگد سپس آناان چرخشاي دناد و
عقب گرد كردند و (گفتند) تو كه مي دانستي اگنها سخن نميگوگند (ابراهيم) گفت آگا به ااي
خداوند هان و خالق انسان چيزهالي را ميپرستيد كه كمترگن سود و گاني به شما نميرسانند
واي برشما و واي برچيزهالي كه به اي خدا ميپرستيد آگا نميفهميد.
و همان گونه كه خداوند ا مزادله و منااشه موسي با فرعون و دليل آوردن او در برابر دليل
السامَّاوَّاهِ وَّالاأَّرْضِ وَّمَّاا
خبرداده است و فرموده{ :اَّالَّ فِرْعَّوْنُّ وَّمَّا رَّبُّ الْعَّالَّمِينَّ( )23اَّالَّ رَّبُّ َّ
بَّيْنَّهُّمَّااا إنْ كُّن اتُّمْ مُّااواِنِينَّ()24اَّااالَّ لِمَّ انْ حَّوْلَّ اهُّ أَّل ااَّ تَّسْ اتَّمِعُّونَّ()25اَّااالَّ رَّبُّكُّ امْ وَّرَّبُّ آبَّااالِكُّمْ
َّشارِقِ وَّالْمَّغْارِبِ وَّمَّاا
الأَّوَّلِينَّ()26اَّالَّ إِنَّ رَّسُّولَّكُّمْ الَّذِي أُّرْسِلَّ إِلَّايْكُّمْ لَّمَّزْنُّاون()27اَّاالَّ رَّبُّ الْم ْ
َّسازُّونِينَّ()29اَّاالَّ أَّوَّلَّاوْ
ًًا غَّيْرِي الَّ ْعَّلَّنَّكَّ مِنْ الْم ْ
بَّيْنَّهُّمَّا إِنْ كُّنْتُّمْ تَّعْقِلُّونَّ()28اَّالَّ لَّئِنْ اتَّخَّذْهَّ إِلَّهَّ
ِئْتُّكَّ بِشَّيْاٍ مُّبِينٍ} 2تر مه :فرعون گفت پروردگار هانيان كيت (موساي) گفات :پروردگاار
آسمانها و مين و آنچه ميان آن دو است اگر شما راه گقين ميپوليد (فرعاون رو) باه اطرافياان
خود گفت :آگا نميشنوگد.
موسي گفت :او پروردگار نياكان پشين شما است( .فرعون) گفت :پيغمبري كه به سوي شاما
فرستاده شده است اطعاً دگوانه است موسي گفت :او پروردگار طلوع و غروب و همه چيزهالي
است كه در ميان آن دو ارار دارد اگر شاما عااال ميبودگاد فرعاون گفات :اگار از مارا باه

پروردگاري بزرگزگني تو را ا مره ندانيان خواهم كرد موسي گفت :آگا اگر من چياز روشاني
را به تو نشان دهم
و خداوند متعال در حالي كه ا اوم نوح خبر ميدهد ميفرماگد{ :اَّاالُّوا گَّاانُّوحُّ اَّادْ َّادَّلْتَّنَّاا
فَّأَّكْثَّرْهَّ ِدَّالَّنَّا فَّأْتِنَّا بِمَّا تَّعِدُّنَّا إِنْ كُّنتَّ مِنْ الصَّادِاِينَّ} 1تر مه :گفتند :أي نوح با ما ر و بحاث
كردي و ر و بحث را به درا ا كشاندي اگر راست ميگولي آنچه را كه ما را ا آن ميترسااني
به ما برسان.
و آگاه ا كتاب خدا در مورد داستانهاي مناظراه و منااشه پيامبران با ااوامشان گاداند.

و ا سنت پيامبر  ا منااشه آدم و موسي عليهما السلام خبر داده است در صحيحين ا اباي

هرگره  رواگت است كه گفت پيامبر  فرمود( :إحتج آدم و موسي فقاال موساي گاا آدم أنات
أبونا خيبتنا و أخر تنا من الزنة فقال له آدم :أنت موسي اصطفاك الله بكلامه و خط لاك بياده،
أتلومني علي أمر ادره الله علي ابل أن گخلقني باربعين سنة فحج آدم موساي فحاج آدم موساي
ثلاثاً).2
گعني :آدم و موسي منااشه كردند موسي گفت أي آدم تو پدر ما هستي ما را ناكام و محاروم
كردي و ا بهشت ما را بيرون كردي ادم به او گفت :تو موسي هستي .خداوند تارا باا ساخنش
با تو برگزگده و با دستش براگت نشان گذاشت ،آگا مرا به كااري ملامات ميكناي كاه خداوناد
چهل سال ابل ا اگنكه مرا بيافرگند ان امر را براي من مقدر كرده بود ،و آدم موساي را محكاوم
كرد و حزت آدم برموسي غالب شد تا سه بار چنين فرمود.
و همچنين ااوال سلف و كارهاگشان بر اگز بودن مناظره دلالت مينماگد ابن ر ب ميگوگد:
«بسياري ا المه سلف گفتهاند با ادرگه بوسايله علام منااظره كنياد اگار ااارار كنناد شكسات
خوردهاند و اگر انكار كنند كفر ور گدهاند»
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و ا ستاگش سلف مناظره را اگر به اصد گاد گرفتن باشد سخن عمر بن عبدالعزگز است كاه
گفت« :من منااشه مردان را شستشو و آمادگي مغزهاگشان ميدانم».1
و نيز عمر بن عبدالعزگز و مالك بن انس گفتهاند« :هيي كسي را ندگدهام كه با ماردم منااشاه
ميكند مرر اگنكه سخنان مختصر و پرمعني را فراگرفته است».
گحيي بن مزگن 2ميگوگد« :منظور ا منااشه در اگنزا گفترو وگفت و شنود به صوره تعلايم
و فهميدن و بررسي گك مسئله با گكدگرر است .و الله اعلم.
اگن سخن ا عمر و مالك به رواگت گحيي بن مازگن ابان عبادالبر در اساتدلال او باه اثبااه
مناظره در باب مستقلي ا كتااب ( اامع بياان العلام) تحات عناوان (بااب اثبااه المنااظرة و
المزادلة) 3نقل شده است.
و سلف با گكدگرر در بسياري ا مسالل و احكام مناظره كردهاند كه دلالت بر ااگز باودن آن
نزد آنها مينماگد.
ابن عبدالبر ميگوگد « :و اما مناظره و منااشه علما ا صحابه و تابعين و كساني كه بعد ا آنها
بودهاند در مسالل احكام بيشتر ا آن است كه شمرده ميشود و به ودي ما ا آن چيزي كاه ا
آن استدلال ميشود را ذكر ميكنيم».4
سپس مثالهاگي را براي اگن مطلب بيان كرده است و ا آن مله ميتوان به موارد ذگل اشااره
كرد:

گد بن ثابت 1به علي در مورد مكاتب گفت :آگا تو او را اگر ناكند سنرسار ميكني گفات:
نه ،گفت پس تو شهاده و گواهي دادن او را درست ارار ميدهي گفت :نه ،گفت :پاس او تاا
ماني كه گك درهم براو بااي است برده است.
و عبيدالله بن عمر 2با پدرش در مورد مالي كه به او و برادرش ابو موساي داده باود منااظره
كرد و عبيدالله گفت :اگر مال تلف شود ما ضامن آن هستيم پس فاگده آن به سبب ضامن باودن
ما ا ماست.
و ابو هرگره با عبدالله بن سلام 3در مورد لحظهأي كه در رو

معه 4هست مناظره كرد.

و اگن مواردي كه ابن عبدالبر ذكر كرده است نموناههاگي ا منااظراتي اسات كاه باين خاود
سلف انزام شده است.
و اما مناظره كردن آنها با اهل بدعت مشهورتر و معروفتر ا اگن اسات كاه ا آن ناام بارده
شود و من فقط به اشاره به بعضي ا آن اكتفا ميكنم ا آن ملاه :منااظره علاي و ابان عبااس
رضي الله عنهما با خوارج است كه در كتابهاي سنت و فراهها به صاوره مشاروح ذكار شاده
است.5




و عمر بن عبدالعزگز رحمه الله تعالي با غيلان دمشقي كه ادرگه باود منااظره كارد تاا اگنكاه
غيلان با آمد و اعلام توبه كرد اما مرر او بعد ا مرگ عمر برگشت
اگن مطلب را لالكالي در شرح اصول اعتقاد اهل السنه بيان كرده است.1
و نيز عمر طبق آنچه ابن عبدالبر نقل كرده با خوارج مناظره كرد.2
و ا و اعي رحمه الله با مردي ادري كه طلب مناظره كرده بود منااظره كارد و او را شكسات
داد و اگن را لالكالي 3رواگت كرده است و همچنين امام شافعي با حفاص الفارد منااظره كارد و
براو غالب شد ابو نعيم در الحليه 4اگن را ذكر كرده است.
و مناظره امام احمد با هميه در حضور خليفه مشهور است كه اسمتي ا آن را خود امام در
كتاب الرد علي الزناداه و الزهميه 5بيان كرده است و دگرر مناظرههاي سلف با اهل بدعت.
پس با اگن رواگتهاي نقل شده ا كتاب و سنت و ااوال سلف در امر به منااشه و منااظره و
ستاگش برآن و براهل آن و مناظره كردن خود سلف با گكادگرر و منااظره كاردن آنهاا باا اهال
بدعت ،به اضافه نصوص و رواگتهاگي ا سلف كه نخست بيان گردگد در مورد ماذمت كاردن
مزادله و برحذرداشتن آنها ا مزادله كردن با اهل بدعت روش ميشود كه مزادله و منااظره ا
نظر مذمت شدن و ستاگش شدن آن و امر به آن و نهي ا آن در كتاب و سنت و ااوال سلف به
دو نوع تقسيم ميشود :مزادلهأي مذمت شده و نهي شده ا آن و مزادله ساتاگش شاده و امار
شده به آن.

پس واتي چنين است باگد مزادله مذموم و نهي شده ا آن را ا مزادله پسندگده و به آن امر
شده تشخيص داد تا در اگن مورد راه مسلمان روشن باشد و در اگن باره داراي بيانش باشاد تاا
به مناظره مشروع بپردا د و ا مناظره نهي شده بپرهيزد.
و بعضي ا اهل اواعدي ذكر كردهاند كه هرگك ا دو نوع را ا گكدگرر دا مينماگد و بين
نصوص ستاگش دال و نصوص مذمت دال مع ميكند.
نووي رحمه الله ميگوگد« :و بدان كه گاهي مزادله به حاق خواهاد باود و گااهي برباطال
خواهد بود خداوند تعالي ميفرماگد{ :و لا تزادلوا اهل الكتاب إلا بالتي هِيَّ أَّحسَّن} 1تر مه :با
اهل كتاب ز به روشي كه نيكوتر باشد بحث و گفترو مكن.
و ميفرماگد{ :وَّ ادِلهم بالتي هِيَّ أَّحسَّن} 2تر مه :و با روش هرچه بهتر با آنها گفتروكن.
و ميفرماگد{ :ما ُّگزادِلُّ في آگاهِ اللهِ إلا الذگنَّ كَّفَّروا} 3تر مه :هيي كساي در مقابال آگااه
خدا پرخاشرري نميكند و به تيز نمياستيد مرر آنان كه كافر باشند.
پس اگر مزادله به خاطر اگستادگي برحق و تاكيد و بيان آن باشد مزادلاه پساندگده خواهاد
بود
و اگر براي دور كردن حق گا دالي بدون علم باشد مذموم خواهد بود،
و بنا براگن توضيح نصاوص در ماواردي آن را مبااح اارار داده و در ماواردي آن را ماذمت
كردهاند»
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و شوكاني رحمه الله در گفته خداوند كه{ :ما ُّگزاادِلُّ فاي آگااهِ اللاه إلاا الاذگنَّ كَّفَّاروا}
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تر مه :هيي كس در مقابل آگاه خدا پرخاشرري نميكند و به تيز نمياگستد مرر آنان كه كافر
باشند.

مي گوگد :منظور دال باطل و اصد به شكستن حق است آن طور كه خداوند تعالي فرماوده
است{ :وَّ ادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق} 1تر مه :بناحق دال و نزاع ور گدند تا به وسايلة
باطل حق را نابود و برطرف كنند
اما دال به خاطر روشن كردن حق و رفع شبه و بحث ا را اح و مر اوح و ا محكام و
متشابه و دفع آنچه اهل باطل ا متشابهاه ارآن براي خود ستادگز اارار ميدهناد و برگردانادن
آنها بوسيله مزادله به محكم ا بزرگترگن عباداتي است كه تقرب وگندگان به خدا با آن خاود
را به خدا نزدگك مينماگند
و خداوند كساني را كه كتاب به آنها داده شد همين پيمان را ا آنها گرفت بنا براگن فرماوده
است{ :و إذ أخذ الله ميثاق الذگن أوتوا الكتاب لتبيننه للناس و لا تكتمونه}.3 2
و شيخ محمد صالح عثيمين در شرح لمعه الاعتقاد ميگوگد« :و منااشه و مزادله در دگان باه
دو نوع تقسيم مي شود:
اول :اگنكه هدف ا آن اثباه حق و باطل كردن باطل باشاد و باه اگان كاار گاا باه صاوره
و وب گا استحباب برحسب حالت امر شده است
َّسانَّةِ وَّ َّاادِلْهُّمْ
گرا خداوند متعال فرموده است{ :ادْعُّ إِلَّ سَّبِيلِ رَّبِكَّ بِالْحِكْمَّةِ وَّالْمَّوْعِظَّةِ الْح َّ
بِالَّتِي هِيَّ أَّحْسَّنُّ} 4تر مه :مردمان را با سخنان استوار و بزا و انادر هاي نيكاو و گباا باه راه
پروردگاره فراخوان و با اگشان به شيوة هرچه نيكوتر و بهتر گفتروكن.
دوم :اگنكه هدف ا آن س ال پيي كردن و گا حماگت ا نفس و گا حماگت ا باطل باشد اگان
مزادله شت و ا آن نهي شده است به دليل فرموده الهي كه ميفرماگد{ :مَّا گُّزَّاادِلُّ فِاي آگَّااهِ

اللَّهِ إِلاَّ الَّذِگنَّ كَّفَّرُّوا} 1تر مه :هيي كس در مقابل آگااه خادا پرخاشارري نميكناد و باه تياز
نمياگستد مرر آنان كه كافر باشند
و فرموده است{ :وَّ ادلوا بالباطل ليدحضاوا باه الحاق فأخاذهم فكياف كاان عقااب}

3 2

تر مه :بناحق دال و نزاع ور گدند تا به وسيلة باطل حق را نابود و برطارف كنناد ولاي مان
اگشان را گرفتار ساختهام آگا عقاب من به نسبت به اگشان چرونه است.
و شيخ بكر بن عبدالله ابو گد در كتابش (الرد علي المخالف) ميگوگد« :و مزادله باا كساي
كه راي شخصي او ،اورا به اولي شاذ تماگل داده گا باعث شده تا اول دگدي در مسئلة اگزااد
كند باب بزرگي ا ابواب نصيحت و ارشاد است پس دفاع كردن و مزادله ا حق بوسايله حاق
داراي مراتب و منا لي است و خداوند براي هرچيز اندا هأي ارار داده است»
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اگن مطلب را در ضمن بيان دفاع پسندگده در دگن ذكر كرده است.
و در ضمن سخنش ا دفاع مذموم ميگوگد« :و دفاع مخالفين ا ابيل اهل بدعت و ردكاردن
آنها براهل سنت و ماعت و مزادله كردنشان با آنها و آ ار رساندن باه آنهاا و پاگماال كاردن
آنچه ا حق كه آنان برآن ارار دارند ا اگن نوع دفاع (دفاع مذموم) است.
و خداوند در ارآن كرگم انواع مزادلههاي شت آنان و نكوهش آن را بيان داشته است و آن
برسه نوع است:
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 -1مزادله بوسيله باطل براي شكستن حق و خداوند اگن را مذمت نماوده و فرماوده اسات:
{وَّ ادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذهم فكيف كان عقاب} 1تر ماه :و بنااحق ادال و
نزاع ور گدهاند تا به وسيلة باطل حق را نابود و برطرف كنند
 -2مزادله در حق بعد ا اگنكه روشن شده است :و خداوند آن را به فرماوده خاود ماذمت
كرده است كه ميفرماگد{ :گزادلونك في الحق بعد ما تبين} 2تر مه :با تو دربارة حاق مزادلاه
ميكنند پس ا آنكه روشن شده است.
 -3مزادله در آنچه كه مزادله كننده به آن علم و آگاهي ندارد.
و خداوند سبحان اگن را مذمت كرده است و فرموده{ :ها أنتم ه لاا حا زتم فيما لكام باه
علم فلم تحا ون فيما ليس لكم به علم} 3تر مه :هان شما أي گروه درباره چيزي كاه نسابت
بدان آگاهي و اطلاعي دارگد مزادله و مناظره كردگد ولي چرا درباره چيزي كه آگاهي و اطلاعي
ا آن ندارگد مزادله و مناظره مينمالييد.
و بنا براگن سه نوع شت ا انواع مزادله به باطل و آنچه و آنچه در اي آن ارار دارد مانند
مزادله به متشابه ارآن و ر و بحث در ارآن و مزادلههاي منافقين و دال در بدعت و دال
به خاطر كينه ور گدن
و همين طور هرنوع مزادلهأي كه باطل را گاري ميدهد گا به گاري كاردن باطال و شكساتن
حق منزر ميشود و عناد و كينه ميآورد ا

دال و مزادله است كه نصوص كتاب و سانت آن

را مذمت كردهاند مانند فرموده خداوند كه ميفرماگد{ :وَّگَّعْلَّمَّ الَّذِگنَّ گُّزَّادِلُّونَّ فِي آگَّاتِنَّاا مَّاا لَّهُّامْ
مِنْ مَّحِيصٍ} 4تر مه :و تا كافراني كه به مخالفت آگاه برميخيزند و آنها را نميپذگرند بدانناد
كه هيي گاه گرگزگاه و پناهگاهي ندارند

و گفته پيامبر  در حدگث مرفوع ابي امامه كه فرمود( :ما ضل اوم بعد هدي كاانوا علياه إلاا
اوتوا الزدل ثم ارأ :ما ضربوه لك إلا دلاً بل هم اوم خصمون) 2 1گعني :هايي ااومي بعاد ا
اگنكه برهداگتي كه بودهاند گمراه نشدهاند مرر مزادله به آنها داد شده است سپس اگان آگاه را
خواند كه{ما ضربوه لك إلا دلاً بل هم اوم خصمون}.
تر مه :آنان اگن مثال را ز ا روي دال بيان نميدارناد بلكاه اگشاان گروهاي كيناهتو و
پرخاشررند
و نيز كلام سلف در مذمت دال و مزادله براگن نوع مذموم وارد شده است.
و آنچه ا سخن اهل علم در مورد فرق گاذاردن باين دو ناوع مزادلاه پساندگده و مزادلاه
مذموم به دست ميآگد اگن است كه مزادله پسندگده آن است كه براي اثباه حق گا دفاع باطال
گا براي تعليم و روشن كردن مساللي كه براي انسان مشكل است انزام گيرد.
و مزادله مذموم آن است كه براي رد حق گا گاري كردن باطل انزام شود گا در انچه مزادلاه
كرده شود كه خدا و پيامبرش ا مزادله كردن در آن نهي كرده است مانند مزادله در متشاابه و
در حق بعد ا اگنكه روشن شده است و گا مزادله به خاطر راضي كردن نفس مانند اظهار علام
و گركي و ذكاوه
تا علم و گركي خود را به مردم نشان دهد تا او را ستاگش نماگند
گا اگنكه مزادله براي مقاصد مذموم دگرري مانند كنيه و تعصب برراي خود انزام شود.
و در حقيقت بعد ا تامل در نصوص و كلام سلف و ااوال اهل علم در فرق ها بين مزادلاه
پسندگده و مزادله مذموم و ناپسند ميبينيم كه ا سه امر بيرون نيست.
گا به اصل نيت بستري دارد گا به موضوع مزادله وابسته است و گا به خود مزادلاه كننادگان
متعلق است
و آنچه اكنون بيان خواهد شد اگن امور برحسب آنچه در نصوص و اااوال اهال علام آماده
توضيح داده خواهد شد.

نخست :آنچه به اصل نيت متعلق است
حد فاصلهاي متعلق به نيت ا بزرگترگن چيزهاگي است كه حق را ا باطال ادا مينماگاد
چون نيت اثر بزرگي در ابول شدن و رد شدن و ستاگش شدن و ماذمت شادن اعماال دارد در

حدگث مشهور عمر كه ا پيامبر  رواگت ميكند آمده كه فرمود( :إنما الاعمال بالنية و لامرئ ماا
نوي :فمن كان هزرته الي الله و رسوله فهزرته إلي الله و رسوله ،و من كان هزرته إلاي الادنيا
گصيبها أو امرأة گتزو ها فهزرته إلي ما ها ر إليه).1
گعني :دار و مدار اعمال به نيت است و براي هرشخصي همان چيزي هست كاه نيات كارده
پس هركسي هزرتش به سوي خدا و پيامبرش باشد پس هزاره او باه ساوي خادا و پياامبر
خواهد بود ،و هركسي هزرتش براي دنياگي باشد كه به او برسد گا ني كاه آن را ا دواج كناد
باشد پس هزره به همان سوگي است كه او به طرف ان هزره كرده است.
پس دال در اگنزا اگر نيت در آن براي خدا باشد و انريزه آن مقصدي نيكو باشاد پاس آن
دال پسندگده است اگر دگرر شراگط مزادلاه كاه بارردي آن را بياان خاواهيم كارد در ان باه
صوره كامل و ود داشته باشد و اگر منظور ا مزادله رضاي خدا نباشد و انريزه آن منظاوري
بد باشد او در اصل خود مذموم و ناپسند است.
ا

مله مقاصد نيكو و خوب براي مزادله اگن است كه هدف ا آن دعوه دادن باه خادا و

رد كردن مخالفين باشد و اگن چيزي است كه خداوند پياامبرش را باه آن دساتور داده اسات و
فرموده{ :ادْعُّ إِلَّ سَّبِيلِ رَّبِكَّ بِالْحِكْمَّةِ وَّالْمَّوْعِظَّةِ الْحَّسَّنَّةِ وَّ َّادِلْهُّمْ بِالَّتِي هِيَّ أَّحْسَّنُّ} 2تر مه :با
سخنان استوار و بزا و اندر هاي نيكو و گبا به راه پروردگاره فراخوان و با اگشاان باه شايوة
هرچه نيكوتر و بهتر گفتروكن.
پس خداوند مزادله را با آنچه بهتر است در مرحله سوم ا مراحل دعوه بعد ا دو مرحلاه
دعوه به حكمت و موعظه حسنه ارار داده است.



بنا براگن خداوند پيامبرانش را در مناظره و مزادله آنها با ااوامشان ستاگش نماوده اسات بناا
برآن كه آگاه در اگن مورد پيشتر بيان شدند .چون مناظره آنها ا اگن مورد بوده است.
و ا مقاصد نيكوي مزادله نيز گكي اگن است كه منظور ا آن گاد گرفتن و آگاهي پياداكردن
و خير خواهي براي گكدگرر در دگن باشد آن طور كه سلف صالح امت به اگان منظاور مزادلاه
ميكردند.
شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالي ميفرماگد« :و علما ا صحابه و تابعين و كسااني كاه
بعد ا آنها بودهاند هرگاه در مسئله با گكادگرر اختلااف ميكردناد ا دساتور خداوناد پياروي
مينمودند كه ميفرماگد{ :فين تنا عتم في شا فردوه إلي الله و الرسول إن كنتم ت منون باللاه و
اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تاوگلا} 1تر مه :و اگر در چيزي اختلاف داشتيد آن را به خدا و
پيغمبر او برگردانيد اگر به خدا و رو استاخيز اگمان دارگد اگن كار باراي شاما بهتار و خاوش
فر امتر است.
و آنها در مسئله به صوره راگزني و مشوره با گكدگرر و رهنمود هرگاك دگرار را باه خيار
مناظره ميكردند»

2

و ستاگش كردن سلف مزادله را براگن چيز حمل كرده ميشاود هماان طاور كاه ا عار بان
عبدالعزگز پيشتر نقل شاد كاه گفات« :منااظره و منااشاه ماردان را كاار آ مااگي عقلهاگشاان
ميدانم»

3

و آنچه نيز ا عمر و مالك رحمهما الله رواگت ميشود كه گفتند« :هيي كسي را كه با ماردان
منااشه مينماگد ندگدهام مرر اگنكه سخنان مختصر و پرمعني را گرفته است»

4

و آنچه ا اسد بن الفراه رحمه الله رواگت شده كه گفت« :به من خبر رسيده كاه ااومي در
عراق در علم مناظره ميكردند فردي گفت :اگنها چه كساني هستند ،گفته شد :اومي هساتند كاه
ميرا

پيامبر  را بين گكدگرر تقسيم مينماگند»

1

و اما اهداف بد ا مناظره گاداند و خداوند بعضي ا آن را در كتابش بيان كرده اسات ا آن
مله :مزادله به اصد شكستن و رد كردن حق آن طور كه خداوناد تعاالي فرماوده اسات{ :وَّ
ادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذهم فكيف كان عقاب} 2تر مه :و بناحق ادال و نازاع
ور گدهاند تا به وسيلة باطل حق را نابود و برطرف كنند.
و ا آن گكي اگن است كه هدف ا مناظره فقاط مزادلاه و كيناه تاو ي باشاد آن گوناه كاه
خداوند ا كفار ارگش خبر داده است{ :و لما ضرب ابن مرگم مثلا اذا اوماك گصادون و ااالوا
أآلهتنا خير ام هم ما ضربوه لك الا دلا بل هم اوم گخصامون} 3تر ماه :هنراامي كاه فر ناد
مرگم به عنوان مثال ذكر شد اوم تاو ا آن خندگدناد و سار و صادا باه راه انداختناد و گفتناد
معبودهاي ما بهتراند گا عيسي آنان اگن مثال را ز ا روي دال بيان نماي دارناد بلكاه اگشاان
گروهي كينه تو و پرخاشررند.
و ا مقاصد مذموم دال نيز گكي اگن است كه منظور ا آن اظهار علم و گركي و با هوشي
و اوه دليل به خاطر نشان دادن به مردم و براي طلب دنيا باشد همه اگن اهداف پاداش مزادله
و ا ر آن را باطل مينماگد گرچه مزادله در حقي انزام شود چون هدف ا مزادله رضاي خدا
نبوده است و بلكه هدف ا آن راضي كردن نفس بوده است.
پس با اگن فرق بين مزادله پسندگده و مزادله مذموم ا طرگق اگن فرقهاي متعلاق باه نيتاي
كه انريزه مزادله است روشن گردگد.
دوم :ذكر نكتههاي افتراق متعلق به موضوع مزادله:

پس مزادله به اعتبار موضوع مزادله گا پسندگده ميشود گا مذموم .پس اگر مزادله و منااظره
در چيزي ا مسالل احكام فقهي مانند احكام طهاره و نما و كاه و رو ه و حاج و نكااح و
طلاق و دگرر ابواب فقه انزام شود پسندگده خواهد بود به شرط درست باودن نيات و رعاگات
كردن آداب و شراگط مناظره درست.
ابن بطه رحمه الله تعالي بعد ا ذكر رواگتهاگي ا سلف در ماورد برحذرداشاتن ا منااظره
مذموم ميگوگد« :اگر گوگندهأي بروگد كه اگن نهي و برحذر داشتن ا

دال در اهواا و منااشاه

با اهل بدعت را ما فهميدگم و اميدوارگم كه براي ما پندي و سودي باشد اما به مزادله و منااشه
كه در مسالل احكام در فقه پيش ميآگد چكاركنيم ،ما فقها و اهل علم را ميبينيم كه در مسا د
امع و دگرر مسزدها براگن چيزها بسيار مناظره ميكنناد و آنهاا باراي منااظره در اگان اماور
حلقهها و مسا دي دارند ،من به او ميگوگم :من ترا ا اگن با نميدارم اما اصلي كاه مسالمين
امر خود را برآن بنا نمودهاند را بيان ميكنم كه چرونه آن را تاسيس و وضع نمودهاند»

1

سپس آدابي كه رعاگت آن در مناظره لا م است را بيان داشته است.
و همچنين اگر مزادله در اصلي ا اصول دگن كه ممكن است حق در آن با مزادله و مناظره
روشن گردد مزادله نيز در آن پسندگده خواهد بود بنا برآنچه كه عملكرد سلف اگن گونه باوده
است
گرا آنها در بسياري ا مسالل متعلق به اصول دگن باا اهال بادعت منااظره ميكردناد مانناد
مناظره آنها با ادرگه و خوارج و هميه و دگرران و نمونههاگي ا اگان منااظراه پيشتار بياان
شد.2
و اما اگر مزادله در آنچه خداوند ا مزادله و مناظره كردن در آن نهاي كارده اسات انزاام
ميشود مزادلهأي مذموم خواهد بود مانند مزادله كردن در متشابه اران كه ان مذموم اسات باه
دليل گفته خداوند كه ميفرماگد{ :فَّأَّمَّا الَّذِگنَّ فِي اُّلُّوبِهِمْ َّگْغ فَّيَّتَّبِعُّونَّ مَّا تَّشَّابَّهَّ مِنْاهُّ ابْتِغَّاااَّ الْفِتْنَّاةِ

وَّابْتِغَّااَّ تَّأْوِگلِهِ وَّمَّا گَّعْلَّمُّ تَّأْوِگلَّهُّ إِلاَّ اللَّهُّ وَّالرَّاسِخُّونَّ فِي الْعِلْمِ گَّقُّولُّونَّ آمَّنَّا بِهِ كُّال مِانْ عِنْادِ رَّبِنَّاا}

1

تر مه :و اما كساني كه در دلهاگشان كژي است براي فتنه انريزي و تاوگل به دنباال متشاابهاه
ميافتند در حالي كه تاوگل آنها را ز خدا و كساني نميدانناد كاه راساخان در داناش هساتند
ميگوگند ما به همه آنها اگمان دارگم همه ا سوي خداي ماست.
پس خداوند خبرداده است كه كساني كه در دلهاگشان انحراف است متشاابه را ميگيرناد تاا
بتوانند آن طبق اهداف فاسد خود تحرگف كنند 2و ماهرگن در علم به آن اگمان ميآورناد چاون
ميدانند كه آن ا نزد پروردگارشان است.
و بنا براگن اهل باطل ا ابيل اهل بدعت و دگرران بوسيله متشابه مزادلاه ميكردناد اماا ناه
اهل حق بلكه آنها بدون در متشابه فرو نميرفتند.
اگوب سختياني در رواگت گذشته ميگوگد« :هيي كسي ا اهل اهوا را نميدانم مرر اگنكاه باا
متشابه مزادله ميكند»
وا

3

ملة مزادله كه خدا ا آن نهي كرده است مزادله در حق بعاد ا اگنكاه روشان شاده

ميباشد خداوند متعال ميفرماگد{ :گزادلونك في الحق بعد ما تبين}

4

چون مزادله براي روشن كردن حق و بيان آن انزام ميشود
پس مزادله كرد در حق بعد ا اگنكه روشن و واضح گردگده معني ندارد بلكه نوعي عنااد و
بزرگبيني است
خداوند متعال ميفرماگد{ :فماذا بعد الحق إلا الضلال} 5تر مه :آگا سواي حق از گمراهاي
است

و ا انواع مزادله مذموم متعلق به موضوع -مزادله در باب اسماا و صافاه اسات هماان
طور كه سلف صالح امت برآن اتفاق نمودهاند بغاوي ميگوگاد« :و علمااي سالف اهال سانت
برنهي كردن ا

دال و منااشاه در صفاه و برحذرداشتن ا فرورفتن در علم كلام و آموختن

آن اتفاق نمودهاند».1
و خلاصه سخن در اگن مورد اگن است كه هرمسئلهأي ا مسالل ا طرگق مزادله رسايدن باه
حق و الزام طرف به آن ممكن است مزادله كردن در آن پسندگده است
و هرمسئله أي كه خداوند ا مزادله كردن در آن نهي كرده است و گا رسيدن باه حاق در آن
به خاطر كوتاهي علم بشري ا درك كردن آن ،ممكن نيست مزادله كردن در آن مذموم است.
سوم :بيان نكتههاي افتراق متعلق به مزادله كنندگان.
مزادله ا نظر پسندگده بودن و مذموم بودن ا حالااه مزادلاه كننادگان و صافتهاگي كاه
دارند متاثر ارار ميگيرد.
بنا براگن در حق پسندگده و براي بعضي دگرر ناپسند است.
پس اگر مزادله ا

انب عالمي كه آنچه را كه در ان مزادله مي نماگد ميداناد انزاام شاود

پسندگده است.
و اگر مزادله ا سوگي اهل انزام شود كه آنچه را كه در آن مزادله ميكناد نميداناد اگان
مزادله مذمت ميشود.
خداوند تعالي در حالي كه مزادله را كه مزادله كننده نمي داند مذمت مينماگاد ميفرماگاد:
{ها أنتم ه لاا حا زتم فيما لكم به علم فلم تحا ون فيما ليس لكم باه علام} 2تر ماه :هاان
شما أي گروه درباره چيزي كه نسبت بدان آگاهي و اطلاعي دارگد مزادله و مناظره كردگد ولاي
چرا درباره چيزي كه آگاهي و اطلاعي ا آن ندارگد مزادله و مناظره مينماليد.

و خداوند تعالي ميفرماگد{ :و من الناس من گزادل في الله بغيار علام و گتباع كال شايطان
مرگد} 1تر مه :گروهي ا مردم درباره خداوناد بادون هايي دانشاي و رهنماودي باه مزادلاه
برميخيزند و ا هرگونه شيطان سركشي پيروي مينماگند.
و ميفرماگد{ :و من الناس من گزادل في الله بغير علم و لا هدي ولا كتاب منيار} 2تر ماه:
گروهي ا مردم دربارة خداوندگار بدون هيي دانشي و رهنمودي و كتاب روشنرري به مزادلاه
ميپردا ند.
پس علم شرط اساسي در مزادله است و اگر نه بنا برآنچاه آگااه دلالات مينماگاد مزادلاه
مذموم خواهد بود.
و به وگژه اگر مزادله با اهل بدعت انزام شود گرا اگر مزادلاه كنناده عاالم نباشاد بايم آن
مي رود كه اهل بدعت بوسيله دليل براو غالب بياگند آن گاه مردم عامي گمان ميبرناد كاه حاق
با اهل بدعت است پس آن شخص به سبب اادام به مزادله كردن بادون علام خاودش گماراه
ميشود و دگرران را گمراه مي كند.
شاطبي در الاعتصام نقل كرده است كه مردي ا اهل سنت به مالك بن انس نوشات كاه« :در
شهرما بدعتها گاداند و من كتابي رد آنها نوشتهام ،مالك به او نوشت و باه او گفات :اگار باه
خوده چنين گمان ميبري ،ميترسم دچار لغزش شوي و هلاك شوي ،پرآنها رد نميكند مرار
كسي كه ميداند آنها را چه بروگد ،كه آنها نميتوانند براو بالا بياگند پس اگن اشكالي ندارد
و كسي كه چنين نيست ميترسم كه با آنها سخن بروگد و اشاتباه كناد و آنهاا باه اشاتباه او
بروند گا براو چيره شوند و بيش ا پيش بربدعت خود ادامه دهند».3
همان طور كه در مزادله براي اگنكه پسندگده باشد شرط است كه گمان غالب مزادله كنناده
اگن باشد كه طرفي كه با او مزادله ميكند اگر حق براگش روشن گردد ان را ميپذگرد و اگر ناه

مزادله كردن با كسي كه گمان غالب اگن باشد كاه او ا پاذگرفتن حاق ساربا مي ناد و كيناه
ميور د و حق را نميپذگرد مذموم و ناپسند است.
و بنا براگن به خاطر اگن علت سلف ا مزادله كردن با بعضي ا اهل بدعت نهاي ميكردناد
چون گمان غالب آنها اگن بود كه اهل بدعت برنميگردند و حق را نميپذگرند همان طاور كاه
نامة امام احمد براي كسي كه ا او در مورد حكم رد كردن بربعضي ا اهل بدعت پرسيده باود

آمده است كه« :امور در تسليم شدن و با آمدن به آنچه در كاتب خدا گا سانت پياامبر  اسات
كه در نشستن با اهل بدعت و انحاراف تاا برآنهاا ردكناي ،هماناا آنهاا اماور را براگات مشاتبه
مينماگند و با نميگردند
پس سلامت ان شااالله در ترك همنشيني آنها و فرونرفتن با آنها در بادعت و گمراهياشاان
است».1
و باگد دانست كه مزادله و مناظره كردن شاراگط و آداب گاادي دارد كاه باه طاوري كلاي
مزادله هرمناظره كنندهأي با تو ه به آن شراگط و آداب پسندگده گا مذموم ارار ميگيرد
و من در اگنزا به ذكر شراگط و آداب مهم و بيان اصول كلي كه اگن آداب ا آن برآمده اكتفاا
مي كنم تا بحث طولاني نشود و ا مقصد بحث بيرون نرفته باشم و مشروح سخن در اگن ماورد
براي كسي كه ميخواهد بيشتر بداند -در كتابهاي تهفصي مانند (آداب البحث و المنااظره) ا
شيخ علامه محمد امين شنقيطي رحمه الله و همچناين كتااب (الارد علاي المخاالف) ا اساتاد
محقق بكر بن عبدالله ابو گد بسط گردگده است.
و ا خلال اراله و بررسي مفصل نصوص شرعي و رواگتهاي نقال شاده ا سالف و اااوال
اهل علم و تحقيق ا اهل سنت در ماورد (مزادلاه و احكاام آن) و اگنكاه چاه مااني مزادلاه
پسندگده و به آن امر ميشود و چه ماني مذموم و ا آن نهي شد .حكم مزادله و مناظره با اهل
بدعت روشن گردگد.
و آن اگن است كه :مزادله كردن با اهل بادعت ا آن نهاي كارده نميشاود و در ذاه خاود
مذمت نميشود همان گونه به خود مزادله كردن امر نميشود و در ذاه خود پسندگده نخواهد

بود بلكه هرگاه اهداف و شراگط و آداب مزادله پسندگده در آن تحقق گاگد پسندگده خواهد بود
و هرگاه با اگن اهداف و شراگط و ادب مخالف باشد مذموم خواهد بود.
بنا برآنچه در فرق بين مزادله پسندگده و مزادله مذموم به تفصيل بيان گردگد.
و اما آنچه كه در بعضي ا نصوص و ا بعضي سلف آمده كه ا مزادلاه كاردن باا اهال باه
خصوص نهي شده است مانند مواردي است كه به صوره كلي ا مزادلاه نهاي شاده اسات و
همچنين آنچه در بعضي ا نصوص آمده كه به مزادله كردن امر شده اسات و خاود سالف باا
اهل بدعت مناظره ميكردند اگن مانند آنچه است كه به طور كلي به مناظره امر شده و پياامبران
و صالحان خودشان به مزادله و مناظره پرداختهاند.
و پيشتر ا اهل علم در مورد ماع كاردن باين نصوصاي كاه مزادلاه كاردن را ماذمت
مينماگد و نصوصي كه آن را ستاگش مي كند -نقل شد كه نصوص مذمت براگن حمل ميشاود
كه در مزادله آداب و شراگط مزادله صحيح در شرگعت به طور كامال و اود نداشاته باشاد و
نصوصي كه مزادله را ميستاگد براگن حمل ميشود كه شراگط و آداب در مزادلاه باه صاوره
كامل و ود داشته باشد.
و همچنين سخن در مورد مزادله كردن با اهل بدعت و نصوص و رواگتهااگي كاه گااهي
مزادله را ستوده و گاهي مذمت كردهاند براگن چيز حمل ميشوند.
پس هيي كسي نميتواند كه با استناد به گكي ا اگن دو دليل آن را به طور كلي پساندگده گاا
به طور كلي مذموم ارار دهد و هركسي چنين چيزي بروگد با نصوص كتااب و سانت و آنچاه
سلف برآن بودهاند مخالفت ور گده است
و به تنااضي گرفتار ميشود كه نميتواند آن را رد نماگد و حق در مزادله كردن اهل بادعت
همان است كه من آن را در تفصيل گذشته بيان داشتم .و الله تعالي اعلم.
و با اگن مطلب اگن فصل به پاگان ميرسد.

فصل هفتم.
موضع اهل سنت در مورد مزا اه كردن اهل بدعت به كشتن
و با دگرر انواع تعزگر.
گكي ا اصول مقرر نزد اهل سنت كه حكام و امراا و اضاه و علماي اهل سنت برآن عمال
كردهاند مزا اه كردن بدعتگذار است اگر به بدعتش دعوه دهد گاا آن را آشاكار نماگاد باه
خلاف بدعتگذاري كه بدعتش را پوشيده نراه مي دارد كه اهال سانت باه مزاا اه كاردن او
معتقد نيستند.
گرا مزا اه كردن ا باب انكار منكر است و انكار انزام نميشود مرر بركسي كاه منكار را
اظهار كند به خلاف كسي كه منكر را پوشيده انزام ميدهد كه براو انكار و اعتراض نميشود.
و اگن مسئله در چندگن ا در اگن بحث بيان گردگد و نيا ي به با سخن گفتن در آن نيست
اما من عباره مهمي ا شيخ الاسلام ابن تيميه را در مورد مقرر بودن اگن مسئله نزد سالف بياان
مي كنم:
او رحمه الله ميگوگد« :كسي تعزگر ميشود كه ترك وا باه و انزاام اماور حارام ا او باه
چشم بخورد مانند كسي كه نما و كاه را ترك مي كند و به انزام شتيها و ستمها به طاور
علني مبادره ور د و به بدعتهاي مخالف با كتاب و سنت سلف امت كه مشخص اسات كاه
بدعت هستند دعوه دهد.
و اگن است حقيقت سخن كساني ا سلف و المه كه گفتهاند كساني كه به بادعتها دعاوه
ميدهند گواهياشان ابول نمي شود و پشت سر آنها نما خواند نمي شاود و علام و داناش ا
آنها فراگرفته نميشود و با آنها ا دواج كرده نميشود.
اگن مزا اه آنهاست تا واتي ا بدعتها با بياگند
بنا براگن سلف و المه بين كسي كه به بدعتها دعوه ميدهد و كسي كه دعاوه نميدهاد
فرق ااگل هستند گرا آن كه دعوه ميدهد منكراه را اظهار كرده بناا باراگن مساتحق عقوبات
گردگده است

به خلاف آن كه بدعتها را پوشيده نراه ميدارد گرا او ا منافقيني كه پيامبر  ظاهر آنهاا را

ميپذگرفت و امور دروني آنها را سپرد خادا ميكارد باا اگنكاه پياامبر  حالات بيشاتر آنهاا را
ميدانست بدتر نيست بنا براگن در حدگث آمده است كاه گنااه هرگااه پوشايده باشاد باه از
صاحب خود به كسي دگرر گاني نميرساند اما واتي گناه آشكارا انزام شود اگر برآن اعتراض
نشود به عموم مردم ضرر خواهد رساند گرا پيامبر  فرموده اسات( :إن النااس إذا رأوا المنكار
فلم گغيروه اوشك أن گعمهم الله بعقاب منه) 1گعني :هرگاه مردم منكار را دگدناد و آن را تغييار
ندادند ود است كه خداوند همه آنها را با عذابي ا

انب خود فراگيرد.

پس انكار منكراه ظاهر وا ب است به خلاف منكراه پوشيده گرا عقوبت و گناه ان فقاط
بركسي كه مرتكب آن ميشود».2
و واتي اگن ثابت شد پس باگد دانست كه عقوبت كساني ا اهل بدعت كاه بادعت خاود را
اظهار ميكنند و دگرر كساني كه فسق و فساد را آشكارا انزاام ميدهناد باه صاوره حساي و
معنوي ميباشد.
عقوبت معنوي :مانند نما نخواندن پشت سر آنها و نما نخواندن برآنها و ا دواج نكردن باا
آنها و عياده نكردن آنها و سلام نكردن و همنشايني نكاردن باا آنهاا و نپاذگرفتن رواگتهاا و
شهاده آنان و دگرر انواع عقوبتهاگي كه بيشترگن اسمت اگن بحث را در برگرفته اسات و در
فصول متعددي ا ابواب اگن كتاب در مورد آن بحث شد و سخن در آن بسط گردگده است.
و اما عقوبت حسي :آن است كه بربدن و مال تاثير مستقيم دارد
و مفهوم سخن ما در اگن فصل اگن نوع ا انواع عقوبت است بعد ا اگنكه ا بساياري اناواع
عقوبت هاي معنوي در گذشته سخن گفته شد و ا بعضي دگرر در باب چهارم اگن بحث سخن
گفته خواهد شد ان شاا الله تعالي.

و مزا اهها و عقوبتهاي حسي براي اهل بدعت كه نصوص و عمل سالف امات كاه باه
كارهاگشان ااتدا ميشود برآن دلالت مينماگد گاد و متنوع هستند و گاهي اگن مزا اه باا اتال
انزام ميگيرد و گاهي با چيزهاي پااگينتر ا اتال ا اناواع عقوبتهااي بادني و ماالي انزاام
ميگيرد و آنچه ذكر ميشود هرگك ا اگن امور را به تفصيل بيان ميدارد.
و اما عقوبت و مزا اه بدعتگذاري كه به بدعت دعوه ميدهاد باا كشاتن :باه نصاوص
كتاب و سنت و ا سلف امت ثابت است
و كشتن او به دو منظور انزام ميشود:
گكي اگنكه :كشتن به خاطر ارتداد واتي كه آنچه او بدان معتقد است
و گا سخن و گا كاري كه ا او سر ده كفر باشد و حزت عليه او به اگن امر ثابت كرده شوند
مانند كسي كه خدا گا پيامبرش را ناسزا گوگد گا به ارآن توهين نماگد گا چيزي ا ارآن را انكاار
كند آن طور كه بعضي ا ندگقها چنين هستند -چنين فردي به ا ماع اتل كارده ميشاود ،و
همچنين كسي كه به كافر بودن و ندگق بودن او اطعاً گقين كرده شود مانند بعضاي گروههاا ا
اهل بدعت مثل باطنيه با فرااههاي مختلاف آن و معتقادگن باه وحاده الو اود و حلوليهاا و
فلاسفه ملحد و كسي كه در حكم آنهاست ،و همچناين كساي ا اهال بادعت مانناد ادرگاه و
هميه و رافضه كه به كافر بودنش حكم شده است
همه اگنها به خاطر كافر بودنشان و مرتد بودنشان كشته ميشوند.

گفته پيامبر  براگن امر دلالت مينماگد كه در آنچه بخاري ا او رواگات كارده فرماود( :مان
بدل دگنه فااتلوه) 1گعني :هركسي دگنش را عوض كرد او را اتل كنيد.

و در صحيحين آمده است كه پيامبر  فرمود( :لا گحل دم امرئ مسلم گشهد أن لا إله إلا اللاه

و أني رسول الله ،إلا بيحدي الثلا  :النفس بالنفس ،و الثياب الزاناي ،و المفاارق لدگناه التاارك
للزماعة).2

گعني :رگختن خون شخص مسلماني كه گواهي ميدهد كه معبودي از خادا نيسات و مان
پيامبر خدا هستم حلال نيست مرر با گكي ا اگن سه مورد :نفس در مقابل نفس گعني اگر كسي
كسي را اتل كند در مقابل او اتل ميشود ،و كسي كه متأهل باشاد و ناا كناد ،و كساي كاه ا
دگنش فاصله گرفته و ماعت مسلمانان را ترك كرده است.
و اهل علم بركشتن مرتد ا ماع كردهاند آن گونه كه ابن ادامه رحمه الله اگان را نقال كارده
است او ميگوگد« :و اهل علم برو وب كشتن مرتدگن ا مااع كردهاناد ،و اگان ا اباو بكار و
عثمان و علي و معاذ و ابي موسي و ابن عباس و خالد و دگرران رواگت شده است،
و براگن امر اعتراض نشده است پس اگن ا ماع است»

1

و ا بيش ا گك نفر ا اهل علم ا ماع بركشتن كسي كه خدا گا پيامبر  را ناسزا بروگد نقل

شده است همان طور كه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اگن را ا آنها نقل كرده اسات او ماي
گوگد« :امام اسحاق بن راهوگه گكي ا المه بر ساته ميگوگاد :مسالمانان ا مااع كردهاناد كاه

هركسي خدا گا پيامبر  را ناسزا گوگد گا چيزي ا آنچه خدا نا ل كرده را رد كند گا پياامبري ا
پيامبران خدا را اتل كند او با اگن كار كافر است گرچه به همه آنچه خدا نا ل كرده اارار كند

خطابي ميگوگد :هيي گك ا مسلمانان را سراغ ندارم كه در و وب كشتن او اختلااف كارده
باشد.
و محمد بن سحنون 2ميگوگد :علما ا ماع كردهاند كه دشنام دهنده و توهين كننده به پياامبر

 كافر است ،و وعيد براي او آمده كه گرفتار عذاب خدا خواهد شاد و حكام نازد امات اتال
است
و هركسي در كافر بودن و عذاب او شك كند كافر است.

شيخ الاسلام ميگوگد :باگد گفت كه :دشنام دهندة پيامبر  اگر مسلمان باشد كاافر اارار داده
ميشود و بدون اختلاف كشته ميشود»

1

و ابن منذر نيز ا ماع بركشاتن كساي كاه پياامبر را دشانام ميدهاد را نقال كارده اسات او

ميگوگد« :ا ماع كردهاند كه هركسي كه پيامبر  را دشنام ميدهد باگد كشته شود»

2

و ااوال سلف امت ا اصحاب و تابعين و المهأي كه بعد ا آنهاا آمدهاناد بودناد باه كشاتن
ندگقها و كساني ا اهل بدعت كه به سبب بدعتشان كافر ارار داده شدهاند تصرگح ميكند.
ا ابي سهيل 3رواگت شده است كه گفت« :من با عمر بن عبدالعزگز رحمه الله همراه بودم به
من گفت :نظر تو در مورد اگن ادرگه چيست من گفتم :به نظر من ا آنهاا بخاواهي كاه توباه
كنند اگر پذگرفتند كه خوب و اگر نه آنها را ا دم شمشير برذران عمر بن عبدالعزگز گفت :راي
درست اگن است .به مالك گفتم :نظر تو چيست گفت :نظر من همين است».4

و ا مالك بن انس رحمه الله رواگت است كه او در معناي حادگث پياامبر  كاه «هركساي

دگنش را عوض كرد او را اتل كنيد» گفته است :به نظر من معني حدگث پياامبر  و اللاه اعلام
اگن است كه :هركسي ا اسلام به سوي دگني دگرر بيرون رود مانند ندگقها و امثاال آن ،اگنهاا
كشته ميشوند و ا آنها خواسته نميشود كه توبه كنيد ،گرا توبه آنهاا را نميتاوان شاناخت ،و

آنها گاهي كفر را پنهان ميكنند و اظهار اسلام ميكنند پس به نظر من ا آنها خواسته نشاود كاه
توبه كنند و اول آنها پذگرفته نميشود ،و اما كسي كه ا اسلام به سوي دگني دگرر بيرون رفات
و آن را اظهار كرد ا او خواسته ميشود كه توبه كند اگر توبه كرد كه خاوب ،و اگار ناه كشاته
ميشود»

1

و ا هارون الرشيد 2رحمه الله رواگت است كه او گفت« :به من خبر رسيده كه بشر مرگساي
گمان مي برد كه ارآن مخلوق است ،سوگند به خدا اگر دستم به او برسد او را چناان اتال كانم
كه هيي كسي كسي را آن گونه اتل نكرده است».3
و ا وكيع بن الزراح رحمه الله رواگت است كه گفت« :اما همي من ا او ميخواهم توباه
كند اگر توبه كرد كه خوب است ،و اگر نه او را اتل ميكنم»

4

و نيز ا او رواگت شده است كه «هركسي گمان برد و بروگد اران مخلاوق اسات هماناا باه
گمان او ارآن تا ه به و ود آمده است ،ا چنين كسي خواسته ميشود كه توبه كند و اگر توباه
نكرد گردنش ده ميشود»

5

و ا سفيان بن عيينه رحمه الله رواگت است كه گفت« :هركسي بروگد اران مخلوق است او
باگد بركوه ذباب به در آوگخته شود».6

و ا عبدالرحمن بن مهدي رحمه الله رواگت است كاه او گفات« :هركساي گماان بارد كاه
خداوند با موسي سخن نرفته است ا او خواسته ماي شاود كاه توباه كناد و اگار توباه نكارد
گردنش ده ميشود»

1

و ا شبابه بن سوار 2رحمه الله رواگت است كه ميگفت« :نظر من و نظر ابي النظر هشام بان
ااسم 3و گروهي ا فقها اگن است كه مرگسي كافر و منكر است به نظار ماا باگاد ا او خواساته
ميشود كه توبه كند و اگر توبه كرد كه خوب است و اگر نه گردنش ده شود»

4

و ا امام احمد رواگت اسات كاه او در ماورد اادري گفات« :واتاي علام را انكاار كارد او
ميگوگد :خداوند عزو ل چيزي را نميداند تا واتي كه آن چيز انزام ميگيرد ،ا چنين فاردي
خواسته ميشود كه توبه نماگد و اگر توبه نكرد اتل كرده ميشود»

5

پس اگن رواگتها براتفاق سلف بركشتن هركسي كه به سبب سخن گا كار گا عقيادهأي كاافر
ميگردد ا ابيل اهل بدعت و دگرر ندگقها و ملحدگن دلالت مينماگد
همان طور كه ابلاً ا ماع آنها در اگن مورد نقل كرده شد و آنها در خواستن ا آنها كاه توباه
كنند و نخواستن توبه كردن ا آنها اختلاف ور گدهاند بعضي گفتهاند باگد ا آنها خواساته شاود
تا توبه كنند و بعضي گفتهاند ا آنها خواسته نميشود كه توبه كنند همان طور كاه رواگتهااي
گذشته براگن مطلب دلالت ميكند.

و ابن منذر اختلاف آنها را در اگن مورد ذكر كرده است او در بيان اختلاف آنهاا در خواساتن
ا ندگق كه توبه كند ميگوگد« :و در مورد ندگقي كه دسترير ميشود اختلاف كردهاند كاه آگاا
ا او خواسته ميشود كه توبه كند گاا اگنكاه كشاته ميشاود و با گشاتن او باه اسالام پذگرفتاه
نميشود.
گروهي گفتهاند اگر توبه كند توبهاش مورد ابول است و اگر توبه نكند كشاته ميشاود اگان
مطلب ا علي بن ابي طالب رواگت شد و عبيدالله بن حسن و شافعي چنين گفتهاند.
و مالك و ليث بن سعد و احمد و اسحاق ميگفتند :ا آنها خواسته نميشود كه توبه كنناد و
مالك ميگوگد :ندگقها كشته ميشوند و ا آنهاا خواساته نميشاود كاه توباه كنناد و احماد
ميگوگد :ا ندگق خواسته نميشود كه توبه كند و اسحاق بن منصور 1اگان را ا او نقال كارده
است.
ابن منذر ميگوگد من همان را ميگوگم كه امام شافعي گفته است.
و او ا اول خداوند تعالي در مورد منافقان دليل گرفته و ميگوگاد{ :إتخاذوا أگماانهم ناة
فصدوا عن سبيل الله} 2تر مه :آنان سوگندهاگشان را سپري ساختهاند و بدگن وسايله مردماان
را ا راه گزدان با داشتهاند.
و اگن دلالت مينماگد كه اظهار اگمان به عنوان سپري در برابر كشتن بوده است.
و نيز ابن منذر ا آنها نقل كرده است كه در مورد خواساتن ا اهال بادعت مانناد ادرگاه و
اباضيه كه توبه كنند اختلاف كردهاند.
او ميگوگد مالك ميگفت :به نظر من باگد ا آنها خواسته شود كاه توباه كنناد و اگار توباه
نكردند كشته شوند ،و در اول شافعي آمده است :ا آنها خواسته نميشود كاه توباه كنناد و او
كلام را به شده مذمت ميكرد.

و شبابه و ابو الضر ميگوگند :مرگسي كافر و منكر است ا او خواسته ميشود كاه توباه كناد
اگر توبه كرد كه خوب است و اگر نه گردنش ده ميشود.
و گزگد بن هارون ميگوگد :هم كافر است سالم بن احو  1در اصفهان او را بنا باراگن ااول
اتل كرد».2
و همان طور كه ااوال سلف بر اگز بودن كشتن ندگقها و هركسي كاه باه خااطر بادعتش
كافر ارار داده شده است دلالت مينماگد عملكرد آنهاا اگان مطلاب را تاكياد ميكناد گارا كاه
بسياري ا سلف خودشان بعضي ا ندگقها و اهل بدعت را اتل كردند.
علي بن ابي طالب  بعضي ا

ندگقها كه پايش او آورده شادند و انكاار كردناد و برآنهاا

حزت ااامه شد را اتل كرد ابو سعيد دارمي اگن مطلب در الرد علي الزهميه ذكر كرده است.3
و خالد بن عبدالله اسري 4رحمه الله عد بن درهم را در رمز عيد به اتل رسانيد او بعاد ا
خطبهاش در عيد گفت« :أي مردم برگردگد و ارباني كنيد من عد بن درهم را اربااني مايكنم،
گرا او گمان مي برد كه خداوند با موسي سخن نرفته است ،پاك است خداوناد ا آنچاه عاد
ميگوگد،سپس به سوي او رفته و سر او را برگد»

5

و مرد دگرري را كه با ارآن مخالفت ور گد به اتل رساند.
داستان او را دارمي در الرد علي الزهميه ذكر كرده است.6

و هشام بن عبدالملك 1غيلان دمشقي را به اتل رساند و دستور داد او را بردروا ه دمشاق باه
در آوگختند اگن مطلب را عبدالله بن احمد در كتاب السنه 2ذكر كرده است.
و نيز هشام به سالم بن احو نوشت اما بعد« :مردي ا دهريها و ا ندگقها در اطاراف تاو
سربلند كرده است كه به او هم بن صفوان گفته ميشود اگر دست تو به او رسيد او را به اتال
برسان و اگر نه در طي گك نقشه مرداني را به ترور او برمار تا او را به اتل رسانند» 3ساالم بان
احو او را دسترير كرده و گردنش را د.4
و مثالها در اگن مورد ا سيره سلف در رفتار با ندگقها و اهل بدعت گاداند و من به ذكار
بعضي اكتفا كردم و آن بر اگز بودن كشتن نادگقها و هركساي كاه باه سابب بادعتش كاافر
ميگردد دلالت مينماگد.
و همان طور كه نصوص و ااوال سلف و عملكرد آنها بر اگز بودن كشتن كسي كه به خاطر
بدعتش كافر ارار داده شده ا اهل بدعت به سبب مرتدشدن دلالات مينماگاد بلكاه برو اوب
كشتن او دلالت ميكند گرا ااوال اهل علم كه پس ا آنها آمدهاند اگن مطلب را تاكيد ميكند:
ابو حامد غزالي در در حكم كسي ا باطنيها كه باه كاافر باودن او فيصاله شاده ميگوگاد:
« كوتاه سخن در اگن مورد اگن است كه با آنها و در مورد خون و مال و نكاح و ذبيحه و ا راي
اضاوهها و اضاي عباداه همان رفتار شود كه با مرتدگن رفتار شود.
اما در مورد ا دواج با آنها مانند كافر اصلي رفتار كرده نميشود گرا اماا اختياار دارد كاه باا
كافر اصلي به گكي ا شيوههاي چهارگانه رفتار نماگد .گا زگه بريرد و گا ا آنها فدگه بريارد و
گا آنها را به بردگي بريرد و گا آنها را اتل كند،

و در حق مرتد چنين اختياري ندارد بلكه راهي براي به بردگي گرفتن آنها و ود ندارد و ناه
راهي براي زگه گرفتن ا آنها و ود دارد و نه راهي براي فدگه گرفتن بلكه آنچه وا ب است
كشتن آنها و پاككردن مين ا لو

آنهاست»

1

و امام نووي رحمه الله ميگوگد« :و اما فرموده پيامبر « و ترك كننده دگنش و داشاوند ا

ماعت» در مورد هرمرتدي كه به هرصورتي ا اسلام با گشته عام است پس كشتن او وا اب
است اگر به اسلام با نرردد و علما گفتهاناد :و نياز شاامل هركساي ميشاود كاه ا

ماعات

مسلمين با بدعت گا شورشي گا دگرر چيزي داشده است و همچنين خوارج و الله اعلم»

2

و شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه اللاه در ضامن ساخنش ا حكام اصاحاب وحادة الو اود
ميگوگد« :و اگنطور اگنهاگي كه به وحدة الو ود معتقدند سران آنها پيشواگان كفر هستند كشتن
آنها وا ب است و توبه هيي كسي ا آنها پذگرفته نميشود اگر ابل ا توبه كردن دسترير شود،
گرا او ا بزرگترگن ندگقهاگي است كه اظهار اسلام ميكنند و بزرگترگن كفر را در درون خود
پنهان ميدارند و اگنها كساني هستند كه سخنشان را ميفهمند و مخالفت خود را با دگان اسالام
مي دانند و مزا اه هركسي كه به آنها منتسب است گا ا آنها دفاع كند گا آنها را ستاگش كناد و
گا كتابهاگشان را بزرگ لوه دهد وا ب است».3
و ابن فرحون 4در مورد حكم ندگق ميگوگد « :ندگقي گعني اظهار اگمان و مخفي كردن كفر
پس هركسي دگني ا ادگان غير ا اسلام را در درون خاود مخفاي كارد اگار آماد و توباه كارد
توبهاش ابول مي گردد و اگر بردگني كه آن را پوشيده نراه داشته دستريرشد كشته ميشاود و ا
او خواسته نميشود كه توبه كند

و ابن عبدالسلام نقل كرده است كه ا او مانند مرتد خواساته ميشاود كاه توباه كناد و اگان
مذهب گروهي ا علماست».1
پس با اگن مشروعيت كشتن ندگقها و كسي ا اهل بدعت كه به سبب بادعتش كاافر اارار
داده شده به خاطر ارتداد بنا برآنچه نصوص و ا ماع سلف و مبادره ور گدن خلفاي و اماراي
اهل سنت به كشتن اگنها و ا راي حكم خدا در آنها دلالت مينماگد ثابت گردگد.
و اگن مقصد اول براي كشتن اهل بدعت است و آن كشتن آنها به خاطر ارتداد اگر بدعتي را
اظهار مينماگند كه انسان را كافر ميكند و حزت برآنها براي اگن امر ثابت شده است.
و اما مقصد دوم كشتن آنها به خاطر دفع فسادشان و حماگت مردم ا فتنه و شر آنها اگر دفع
شر آنها به ز با كشتن با دگرر چيزي ممكن نباشد:
و كافر و غير كافر ا آنها كشته ميشوند واتاي بدعتگاذار غيار كاافر باه بادعتش دعاوه
ميدهد و بيم آن ميرود كه مردم به فتنه مبتلا شوند ااوال سلف براگن دلالت مينماگد.
ا امام مالك رحمه الله رواگت است كه «او در ماورد اباضايه و حرورگاه و هماه اهال اهاوا
گفت :به نظر من ا آنها خواسته شود كه توبه كنند و اگر توبه نكردند اتل كرده شوند».2
و ابن ابي منين ا ابن القاسم 3رحمه الله نقل كرده است كه «او در ماورد هواپرساتان مانناد
ادرگه و اباضيه و كساني ا اهل اسلام كه مانند آنها هساتند افارادي كاه برغيار آنچاه ماعات
مسلمين برآن است ا ابيل بدعتها و تحرگف كتاب خدا و تاوگل كردن آن برخلاف معناياش
ارار دارند ميگوگد ا اگنها خواسته ميشود كه توبه كنند خواه اگن كارها را اظهار نماگناد گاا آن
را مخفي كنند اگر توبه كرد كه خوب است و اگر نه گردنشان به خااطر تحرگاف كاردن كتااب

خدا و مخالفتشان با ماعت مسلمين و پيروان پيامبر  و مخالفت با اصحابش ده ميشود و
المه هداگت براگن عمل ميكردند»

1

پس فتوادادن مالك و ابن القاسم رحمهما الله به كشتن اهل اهوا اگر توبه نكردناد باه خااطر
دفع شر آنها و اطع فسادشان است.
گرا بعضي ا اهل بدعت كه به خاطر بدعت خود كافر ارار داده نميشوند كشتن معني از
اگن ندارد.
و ابن ابي منين رحمه الله اگن را تصرگح كرده است و ا بعضي ا علما انادلس نقال كارده
كه به كشتن كساني ا اهل بدعت كه به كافر بودنشان معتقد نيستند به خااطر انكاار برآنهاا باه
كشتن آنها فتوا دادهاند.
او ميگوگد« :اهل علم در كافر ارار دادن اهل اهواا اختلاف كردهاند بعضاي ا آنهاا گفتهاناد
آنها كافراند و براي هميشه در هنم خواهند بود
و بعضي ا آنها بدعت آنها را به كفر نميرساند و آنها را ا اسلام بيرون نميكند و ميگوگاد:
آنچه آنها برآن هستند فساد و گناهانياند اما آسنها سختترگن گناهان و فساادها هساتند و اگان
مذهب اساتيد ما در اندلس و عقيده آنان در مورد آنهاست و آنها ميگفتند با هيي فردي ا آنهاا
در سخن و استدلال ر و بحث نميشود
اما راي او به عنوان راي بد به او شناخته ميشود و ا او خواسته ميشود كه توباه كناد اگار
توبه كرد خوب است و اگر نه كشته ميشود»

2

و شيخ الاسلام ابن تيميه ا المه سلف اگن را نقل كرده است
و اگنكه كشتن آنها بعضي ا اهل بدعت را به خاطر مرتد بودن آنها به سابب كاافر بودنشاان
بوده است ،و گا به خاطر فساد كردن آنها در مين به اصد حماگات كاردن ماردم ا آنهاا باوده
است ميگوگد« :و المه كساني كه به كشتن اگنهاگي كه رؤگت خدا را در آخره انكار ميكنناد و
مي گوگند ارآن مخلوق است و سخناني مانند آن به بان ميآورند امر كردهاند گفته شده آنها باه

كشتن آنها به خاطر كافر بودنشان امر كرده است و گفتاه شاده چاون آنهاا واتاي ماردم را باه
بدعتشان دعوه دهند مردم را گمراه ميكنند پس به علت فساد كردن در ماين آنهاا و حفاظ
دگن مردم ا اگنكه گمراه ميشوند».1
و نيز نقل كرده است كه گفتن به كشتن دعوه دهنده به بدعتش به خاطر فساد كردن او چاه
كافر باشد چه كافر نباشد
باوري است كه بيشتر سلف برآن اند ،ميگوگد« :و بنا براگن بيشتر سلف به كشتن كساي كاه
به بدعت دعوه ميدهد كسي كه مردم را گمراه ميكند به خاطر فسااد كاردن او در دگان امار
ميكنند و فرق نميكند كه آنها گفته باشند كافر است گا كافر نيست»

2

و در اگي دگرر ا كتابش ميگوگد « :و گروهي ا گاران شافعي و احماد و دگراران كشاتن
كسي را كه به بدعتهاي مخالف با كتاب و سنت دعوه ميدهد اگز ارار دادهاند ،و همچنين
بسياري ا اصحاب مالك چنين گفتهاند ،و گفتهاند مالك و غيره كشتن ادرگه را به خاطر فسااد
كردن در مين نه به خاطر ارتداد اگز ارار دادهاند»

3

و شيخ الاسلام ابن تيميه خودش براگن باورست كه دعوه دهندة به بدعتها به خاطر فسااد
كردن او و حماگت مردم ا فتنهاش كشته شود همان طور در بيشتر ا گاك اا باه آن تصارگح
كرده است و در طي سخن ا حكم اتل و ن

با اهل بدعت ميگوگد« :و هركسي ا آنهاا باه

گمراهي دعوه دهد و ا شر او به ز با كشتن آن نميتوان خود را حفاظ كارد او نياز كشاته
ميشود گرچه اظهار توبه نماگد ،گرچه به كافر بودنشان حكم كرده نميشود مانند الماه رفاض
كه مردم را گمراه ميكنند همان طور كه مسلمانان غيلان ادري و عد بن درهم و امثال آنهاا را
اتل كردند پس اگن د ال به طور مطلق كشته ميشود و الله اعلم»

4

و نيز ميگوگد« :و هركسي فساد او در مين به ز با كشتن دفاع نميگاردد كشاته ميشاود
مانند كسي كه ماعت مسلمين را پراكننده مينماگد
و كسي كه به بدعتها در دگن دعوه ميدهد»

1

و امام شاطبي به اگن باور است .او در ضمن بيان احكام اهل بدعت ميگوگد« :هفاتم :كشاتن
اگر با و ود اگنكه ا آنها خواسته شود كه توبه كنند آنها با نرردند ،و بدعتش را آشاكار كارده
است و اما كسي كه بدعتش را پوشيده نراه دارد و بدعت او كفري بود و گا چيزي باود كاه باه
كفر منزر ميشود پس بدون ا اگنكه ا او خواسته شود كه توبه كند كشته ميشود»

2

پس با اگن اگز بودن اتل اهل بدعت كساني كه بدعتهاي خود را آشكار مينماگناد ثابات
ميشود بنا برآنچه نصوص و ااوال سلف و عملكردشان برآن دلالت ميكند و اگنكه كشتن آنهاا
به دو منظور انزام مي گيرد گا كشتن آنها به خاطر مرتدبودنشان است اگر كافر باشند گا به خاطر
فساد كردنشان و حماگت كردن مردم ا آنها باشد اگر دفع فساد آنها باه از باا كشاتن ممكان
نباشد و در اگن مورد كافر و غير كافر برابر است.
و اما عقوبت اهل بدعت به پاگينتر ا اتل ا سلف ثابت است و اگن عقوبتها مقدر نيساتند
چون اصل در تعزگر مقدر نيست نه نوع آن و نه صفت آن،
و بلكه به ا تهاد حاكم و واليان امر ا ابيل اضاه و غيره وابسته است و اگن ااعده نزد اهل
علم و غيره مقرر است و دلاگل برآن ا كتاب و سانت و عملكارد سالف گااد اسات و محال
تفصيل و شرح آن در كتابهاي (أحكام الامامة و السياسة الشرعية) است.
و من بعضي ا ااوال اهل علم را تاكيد آن بيان ميدارم:
شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله در ضمن سخنش ا انواع مزا اههاي شرعي ميگوگد« :ا
آن مله مزا اههاگي هستند كه مشخصاند مانند هشتاد ضربه شلاق دن به كسي كاه تهمات
مي ند ،و اطع دست د د ،و بعضي مزا اهها هستند كه مشخص نيستند و آن (تعزگار) نامياده

مي شود و اندا ه و صفاه آن برحسب بزرگي گناهان و كوچاك باودن آن و برحساب حالات
گناهكار و برحسب حالت گناه در كمي و گادياش فرق ميكند.
و تعزگر داراي چند نوع است :بعضي ا تعزگرها هستند كه با سر نش كردن انزام ميگيرناد
و بعضي تعزگرها هستند كه با ندان كردن انزام ميشوند و بعضي تعزگرها هستند كه باا تبعياد
ا وطن انزام ميگيرد و بعضي تعزگرها هستند كه با دن انزام ميشوند»

1

و اگن را نيز ابن ايم در الطرق الحكميه بيان كرده است.2
و ابن فرحون در تبصره الحكام ميگوگد« :و تعزگر به كاار شخصاي اختصااص نادارد و باه
سخن معيني اختصاص دارد».
و بنا براگن عقوبتهاي سلف براي اهل بدعت متعدداناد و باا تو اه باه تناوع بادعتها و
تفاوه آن در گناه و رعاگت حالاه اهل بدعت ا نظر با آمدن آنها بوسيله بعضي مزا اهها و
با نيامد آن با بعضي دگرر متنوعاند.
و من با استدلال به ااوال سلف و عملكردشان بعضي ا اگن عقوبتها و مزا اههاا را بياان
ميكنم.
ا

ملة اگن مزا اهها ميتوان به امور ذگل اشاره كرد:

 -1شلاق دن آنها و آن ا بعضي ا سلف ا صاحابه و تاابعين و كسااني كاه بعاد ا آنهاا

بودهاند نقل شده است و ا آن مله شلاق دن عمر  صبيغ عرااي را واتاي ا متشاابه اارآن
س ال كرد عمر او را صد شلاق د سپس او را در خانه نراه داشت تا اگنكه خوب شد سپس با
او را فراخوانده و صد شلاق دگرر به او د سپس به مردم شاهرها نوشات كاه باا او همنشايني
نكنند تا اگنكه توبه كرد و صداات توبه او آشكار شد
و اگن داستان مشهور است آن را بسياري ا المه رواگت كردهاند.1

و نيز ثابت است كه عمر گروهي را كه مع ميشدند و باراي مسالمين دعاا ميكردناد باه
خاطر اگنكه اگن بدعت را اگزاد كرده بودند را د ابن وضاح رواگت كرده كاه گكاي فرماناداران
عمر به او نوشت كه «اگنزا گروهي هست كه مع ميشوند و براي مسلمين و امير دعا ميكنند
عمر به او نوشت آنها را همراه خوده بياور،
و او آنها را آورد ،عمر به دربان گفت شلااي آماده كن ،واتي آنها پيش عمر آمدند برامير آنها
شلاق بلند كرده و او را د»

2

و نيز ا عمر ثابت است كه (ر بيين) كه تمام ماه ر ب را رو ه ميگرفتند را د اگن را نياز
ابن وضاح ا طرگق شعبي رحمه الله رواگت كرده است.3

و ا علي بن ابي طالب  ثابت است كه او مردي را كه در مسزد كوفه داستان ميگفت د

ابن وضاح به سند خودش ا علي  رواگت نماوده اسات كاه« :او رو ي باه مسازد كوفاه

رفت ،و مردي اصه ميگفت و اطراف او مردم گادي مع شده بودند علي او را با دره د»

4

و لالكالي نقل كرده است كه «پيش عمر بن عبدالعزگز رحمه الله نعالي مردي آورده شاد كاه

عثمان  را دشنام داده بود عمر بن عبدالعزگز او را سي شالاق د و فارد دگراري را باه خااطر
دشنام دادن عثمان ده ضربه شلاق د و او همچنان دشنام ميداد تا اگنكه عمر او را هفتاد ضاربه
شلاق د»

5

و ا گفتههاي سلف كه در بيان اگن مزا اه در حق اهل بدعت آمده مطلبي است كه ا امام
شافعي معروف است كه او ميگفت« :حكام مان در ماورد اصاحاب كلاام اگان اسات كاه باا
چوبدستي ده شوند و برشتر سوار كرده شوند و در ميان ابيلهها گردانده شود،
و اگن سزاي كسي است كه كتاب و سنت را ترك كرده و كلام را گرفته است»

1

و رواگتها ا سلف در اگن مورد گاداند و من به بعضي ا آن اكتفا نمودم
 -2ندان كردن آنها :سلف براي تادگب اهل بدعت به ندان كردن آنها راهنماگي كردهاناد ا
مالك بن انس رحمه الله رواگت اسات كاه گفات« :اارآن كلاام خداوناد عزو ال اسات و او
ميگوگد :هركسي بروگد ارآن مخلوق اسات او ده ميشاود و تاا دم مارگ نادان كارده ماي
شود».2
و ا عبدالله بن احمد بن حنبل رواگت است كه گفت« :ا پدرم در ماورد كساي كاه بادعتي
اگزاد كرده و به آن دعوه ميدهد ،و دعوترراني دارد كه به آن دعوه مي دهند پرسيد كاه آگاا
به نظر تو باگد او ندان كرده شود گفت :بله به نظر من باگد ندان كارده شاود و بادعت او ا
مسلمين دور نراه داشته شود»

3

و ا ابو الحسن لخمي 4رحمه الله گكي ا المه مالكي -آمده است كه او در ماورد گروهاي
ا اباضيه كه بين مسلمين ساكونت كارد و مسازدي بناا كردهاناد و در آن حلقاه ميگيرناد و
مذهبشان را آشكار ميكنند .در پاسخ گفت« :هرگاه اگن اوم كساني كه مذهبشان را ذكر كاردي،
و آنها آن را آشكار مي نماگند و مسزدي ساختهاند و در آن مع ميشاوند و نماا عياد را در

گوشهأي ا مسلمين با ماعت ميخوانند ،اگن باب بزرگي است كه بيم ان ميرود كاه اادره
آنها محكم شود و دگن مردم را براي مردم فاسد كنند و اهلان و كسي كه تشاخيص نميدهاد
به آنها تماگل پيدا ميكند پس بركسي كه خداوند ادره او را گسترده نموده وا ب است كه ا
آنها بخواهد كه ا آنچه برآن هستند توبه كنند
و اگر با نيامدند ده مي شوند و ندان كرده ميشوند و در دن آنها مبالغاه ميشاود و اگار
با هم آنها برعقيدة خود پا بر ا ماندند در مورد كشتن آنها اختلاف شده است.
و اما منهدم كردن مسزدي كه آنها ساختهاند و همه آنچه در آن مع ميشوند حق است».1
 -3تبعيد كردن آنها :و اگن مزا اه در حق اهل بدعت و گناهان ا سنت و عمل اصحاب و
كساني ا سلف كه بعد ا آنها بودهاند ثابت است بخاري در صحيح خاود تحات عناوان (بااب
نفي اهل المعاصي و المنخنثين) ا ابن عباس  رواگت كرده كه گفت( :لعن النبي  المنخنثاين
من الر ال و المتر لاه من النساا و اال اخر وهم من بيوتكم و أخارج فلانااً و أخارج عمار

فلاناً) 2گعني پيامبر  مردان ن صفت و نان مرد صفت را لعنت كرده است و فرماود آنهاا را ا
خانههاگتان بيرون كنيد و فلاني را بيرون كرد و عمر فلاني را بيرون راند.

و ترمذي در سنن خود تحت (باب ما اا في النفي) ا عبدالله بن عمار رضاي اللاه عنهماا

رواگت كرده كه گفت( :ان النبي  ضرب و غرب و ان أبا بكر ضرب و غرب و أن عمر ضارب

و غرب) 3گعني پيامبر  د و تبعيد كرد و ابو بكر د و تبعيد كرد و عمر د و تبعيد كرد.

و محققين اهل سنت به صراحت گفتهاند كه تبعيد ا بااب مزا اههاسات و آن را ا اناواع
تعزگر شمردهاند

ابن ايم رحمه الله ميگوگد« :و تعزگر با سر نش ،و ملامت كردن با ساخن انزاام ميشاود و
بعضي ا آن با ندان كردن ميشود و بعضي ا تعزگر با تبعيد ا وطن انزام ميشود و بعضي ا
آن با دن انزام ميشود»

1

 -4تعزگر كردن آنها به اهانت و تحقير آنها :و اگن داراي چندر صوره است كاه ا سالف و
اهل علم پس ا آنها ثابتاند ا آن مله مطلبي است كه ا ابن عباس رضي اللاه عنهماا ثابات
شده كه او در مورد ادرگه گفت« :اگر فردي ا آنها را ميدگدم موهاگش را ميگارفتم 2و گفات:
اگر فردي ا آنها را ببينم بينياش را گا ميگيرم».3
و به نافع گفته شد« 4اگن مرد در مورد ادر سخن مي گوگد نافع مشتي سنررگزه گرفت و باه
صورتش د»

5

و ا سالم بن عبدالله 6رحمه الله رواگت است كه با او مردي چنين كرد كاه پايش او آماد و
گفت« :مردي نا كرده است ،سالم گفت :ا خداوند طلب آمر ش ميكند و توباه ميكناد مارد
گفت :خداوند آن را براو مقدر كرده است سالم گفت :بله ،سپس مشتي سنررگزه گرفات و باه
صوره آن مرد د و گفت :بلندشو».7
-5سوختن كتابهاگشان و ا بين بردن آن .گرا اگن كار تنبيه و تعزگري برآنهاست ،و فساد باه
دست آمده با اطلاع پيدا نمودن مردم برآن كتابها و خواندن آن و گان دگدن به سبب در دگنشان
با سوختن كتابها و ا بين بردن آن دفع ميگردد و امر سلف به اگن كار و تشوگق آنها به اگن ا

( )1باب است مرو ي ميگوگد« :به احمد گفتم :كتابي به عارگه گرفتهام كاه در آن چيزهااي
بدي است به نظر تو آگا آن را پاره كنم گا آن را بسو انم گفت :بله»

1

و امام ابن ايم رحمه الله ميگوگد« :و همه اگن كتابهاگي كه مخالفت سنت را در بردارناد باه
خواندن آن ا ا ه نيست بلكه ا ا ه هست كه ا بين برده شوند ،و هيي چيزي براي امت ا اگن
كتابها مضرتر نيست و اصحاب همه ارآنهاي مخالف با مصحف عثمااني را آتاش ناد چاون
ترسيدند مبادا امت دچار اختلاف شود ،پس چرونه اگر آنها اگن كتابهاگي را كه اختلاف و تفرااه
را بين امت وارد كرده ميدگدند»

2

( )2منهدم كردن و سوختن مكانهاگي كه آنها براي بدعت مع ميشوند مانند خانههاگشاان
و مسا دشان.
و سنت و عملكرد سلف ا اصحاب و دگرران برآن دلالت مي نماگد.
ابن ايم در ضمن بيان فوالد غزوه تبوك ميگوگد« :و ا آن مله سوختن مكانهاي گناه كاه

در آن معصيت خدا و پيامبرش انزام ميشود و منهدم كردن آن همان طور كه پياامبر  مسازد
ضرار را آتش د و به دستور داد آن را منهدم كنند و آن مسزدي بود كاه در آن نماا خواناده
ميشد
و در آن گاد الهي ميشد واتي كه سااختن او باراي ضارر رسااندن و تفرااه باين م مناان و
پاگراهي براي منافقين بود
و هرمكاني كه اگن گونه باشد برامام وا ب است كه آن را تعطيل كند گا آن را منهدم كناد و
گا آن را آتش ند و گا اگنكه صوره آن را تغيير داده و ا آنچه براي آن وضع شده آن را بيرون
كند.
و مسزد ضرار اگنرونه بود پس مكانهاي شرك كه خادمان آن دعوه ميدهند كه كساني كه
در آن مكانها ارار دارند همتاگاني براي خدا گرفته شوند بيشاتر سازاوار تخرگاب و آتاش دن
هستند و تخرگب آن وا بتر است و همچنين محلهاي گناه و فساد مانند ميكدهها و خانههاي

شراب فروشان و ارباب منكراه چنين هستند و عمر بن خطاب روستاگي را كاه در آن شاراب
فروخته ميشد به طور كامل آتش د و ميكده و شراب فروشي (روگشد ثقفاي) 1را آتاش د و
روگشد را فوگسق (فاسقك) ناميده و اصر سعد را واتي ا رعيت در آن ا خاودش را در پارده
كرده بود آتش د»
و دگرر انواع تبنيه و تعزگر كه نصوص و ااوال سلف و كارهاگشان بارآن دلالات مينماگاد و
به طور كلي اگن باب در شرگعت آن طور كاه گذشات -مشاخص نيسات و باه ا تهااد اماام
برميگردد كه او ا انواع مزا اههاي مناسب به حال بدعتگاذار و شاراگط ماان و مكاان ،و
مقدار با آمدن بدعتگذار و غيره با اگن مزا اه و عادم با آمادن او آنچاه را مناساب ميبيناد
اختيار ميكند.
و بعد ا اراله نصوص شرعي و رواگتهاي نقل شده ا سلف و ااوال اهل علم ا اهل سنت
حكم شرعي براي عقوبت و مزا اه بدعتگذار با اتل و با دگرر اناواع تبنياه كمتار ا اتال و
موضع اهل سنت در اگن مورد و آن اگنكه مزا اه كردن بدعتگذار با همه اگن چيزها مشاروع
ميباشد روشن گردگد
و اگن تحت ااعده امر به معروف و نهي ا منكر كه ا مهمترگن اساسهاي اگن دگن و اواعد
آن است داخل ميباشد
و رفتار اهل سنت ا ابيل خلفا و امرا و اضاه و علما با اهل بدعت چنين بوده است
بنا براراله نصوصي در اگن مورد كه در اثناي اگن فصل گذشت.
و واتي اگن ثابت شد آنچه مناسب است به آن تذكر داد اگن است كاه مزاا اه كاردن اهال
بدعت با انواع مزا اهها و تبنيههاگي كه گذشت ماني شرعي و درسات خواهاد باود كاه باا
شراگط و آدابي كه رعاگت كردن آن هنرام به كار گرفتن اگن روش در حق اهل بادعت مناساب
است همراه باشد
وا

ملة اگن شراگط و آداب ميتوان به آنچه ذگلاً بيان ميشود اشاره كرد:

 -1اخلاص در اگن مورد گرا عمل صالح اگر خالص نباشد و براي رضاي خدا انزاام نشاود
پذگرفته نخواهد شد و اگن در چندگن ا در اگن بحث 1بيان گردگده است.
پس همچنين مزا اه كردن بدعتگذار در اگنزا باگاد در آن اخلااص و حسان نيات باشاد
اگنرونه كه انريزه آن محقق كردن مصلحتي باشد كه به خاطر آن مصلحت مشروع گردگده است
و آن با آمدن و ادب كردن بدعتگذار است نه براي هدفي دگرر مانند دشمني دنيوي گا هواي
نفس بلكه هدف ا مزا اه كردن بدعتگذار نيكي كردن به او و مهرباني كردن به اوست و آن
اگن است كه او به سنت با ميگردد و ا بدعت با ميآگد.
شيخ الاسلام ابن تيميه با بيان اگن اصل ميگوگد« :و بنا براگن براي كسي كه مردم را به خااطر
گناهان مزا اه مينماگد مناسب است كه هدف او ا آن نيكي كردن به آنها و مهرباني كردن به
آنها باشد
همان طور كه هدف پدر ا تنبيه ادب كردن فر ند است
و همان گونه كه اصد پزشك معالزه بيمار است».2
 -2اگنكه عقوبت و مزا اه به اندا ه ناگت باشد پس مرتكب ناگت كوچاك باا عقوبات
بزرگ مزا اه كرده نميشود
و مرتكب ناگت بزرگ با مزا اه كوچك مورد مزا اه ارار نميگيرد بلكه انواع مزا اه
با نوع ناگت مناسب ميباشد.
ابن فرحون ا ابو بكر طرطوشي در اخبار خلفاي گذشته نقل كرده كه« :آنها با فرد باه انادا ه
او و اندا ه ناگتش رفتار مينمودند بنا براگن عقوبتهاا و مزا اههاگشاان متناوع و گونااگون
است بعضي مي دند و بعضي ندان ميكردند
و بعضي عمامه را بيرون ميكردند و بعضي شلوارشان را با ميكردند».3

 -3در مزا اه به اندا هأي كه گمان ميرود ناگت كار به آن باا ميآگاد اكتفاا ميشاود و
برآن اضافه كرده نميشود و اگن به اندا ه عقوبت بستري دارد آن طور كاه شارط گذشاته باه
نوع آن بستري دارد-
و ابن فرحون در تبصره الحكام در طي سخنش ا ضوابط و اواعد تعزگر به آن تصرگح كرده
است.1
و در المعيار المعرب در طي سخن ا مزا اههاي شرعي ميگوگد« :و در كال آن باا تو اه
به اختلاف ناگتها و گناهان و با تو ه به حال مزا اه شونده و صبر او و برمزا اه كام گاا
ناتواني او در برابر مزا اه و با آمدن او با كمترگن مزا اه و برحسب كسي كه براو ناگات
شده و برحسب خود خيانت مزا اه فرق مي كند».2
 -4كه اصالاً باه مزاا اه روي نيااورد مرار اگنكاه فقاط مزاا اه و عقوبات در حاق آن
بدعتگذار كارسا و مطلوب باشد نه مهرباني كردن گراي بعضي مردم هستند كه آنهاا را از
عقوبت و تبنيه اصلاح نميكند و بعضي هستند كه آنها را ز مهرباني كاردن و باه دسات آورد
دلشان چيزي دگرر اصلاح نميكند.
شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله در طي سخنش ا بعضي عقوبتهااي اهال بادعت مانناد
ترك رواگتها و شهاده آنها و نما نخواندن پشت سر آنها ميگوگد« :واتي دانسته شد كه اگان
ا باب عقوبتهاي شرعي است دانسته شد با تو ه به تفاوه حلاه در كمي و گاادي بادعت
و ظهور و پوشيده ماندن سنت فرق ميكند
و گاهي به دست آوردن دل مطلوب است و گاهي اطع رابطه مطلوب است».
و با اگن بيان اگن مسئله مسئله عقوبت و مزا اه كردن اهل بدعت با كشتن و دگرار اناواع
تعزگر -بنا برآنچه نصوص و ااوال سلف و اهل پس ا آنها دلالت مينماگاد كامال و باه پاگاان
رسيد

و همچنين گقين ضوابط و اواعد شرعي براي به كار گرفتن اگن روش نزد سلف در حق اهل
بدعت و شراگط و آدابي كه رعاگت كردن آن هنرام ا راي اگن روش وا ب است پاگان گافت.
و با اگن مطالب اگن فصل به پاگان ميرسد و الله تعالي اعلم.
فصل دوم
موضع اهل سنت در مورد شهاده دادن اهل بدعت
حكم كردن به پذگرفته شدن گواهي دادن بدعتگذار گا رد كردن آن با تو ه به فارق كاردن
حال بدعتگذار ا اگن نظر كه به سبب بدعتش كافر است گا كافر نيست فرق ميكند .پس اگار
بدعتگذار كافر باشد بين اهل علم اختلافي نيست كه گواهي دادن او علياه باه خااطر كفارش
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پذگرفته نيست خداوند تعالي ميفرماگد{ :و استشاهدوا شاهيدگن مان ر االكم فاين لام گكوناا
ر لين فر ل و إمرأتان ممن ترضون مان اشاهداا} 2تر ماه :و دو نفار ا ماردان خاود را باه
گواهي گيرد و اگر دو مرد نبود گك مرد و دو ن ا ميان كساني گواه كنيد كه مورد رضااگت و
اطمينان شما هستند.
و ميفرماگد{ :و اشهدوا ذوي عدل منكم} 3تر مه :و برآنان دو مرد عاادل ا مياان خودتاان
گواه كنيد.
گكي ا سلف در استدلال باه اگان دو آگاه برعادم اوا گاواهي دادن كاافر علياه مسالمان
ميگوگد :آنها ا كساني نيستند كه ما ميپسندگم و عادل نيستند.4
و نيز مفهوم گفته خداوند كه (ا مرادنتان) و (داراي انصاف ا شما) منحصار باودن گاواهي
دادن در مسلمين است چون هردو ضمير در (ر الكم) و (منكم) برم مناان برميگردناد هماان
طور كه خطاب در اول آگه مداگنه ا سوره بقره براگن دلالت مينماگد {گا اگهاا الاذگن آمناوا إذا

تداگنتم بدگن} 1تر مه :أي كساني كه اگمان آوردهاگد هرگاه به همدگرر تا ماده معيناي واماي
دادگد.
و در سوره طلاق {گا أگها النبي إذا طلقتم النساا} 2تر مه :أي پيغمبر واتي كه خواستيد نان
را طلاق دهيد.
پس اگن دو آگه بر اگز نبودن گواهي دادن كافر عليه مسلمان دلالت ميكنناد اماا ا آن گاك
ص.ره مستثني است كه در آن گواهي دادن كافر عليه مسلمان اگز است و آن گواهي دادن به
وصيت در سفر است به دليل فرموده الهي كه ميفرماگد}{ :

3

تر مه :أي م منان هنرامي كه مرگ گكي ا شما فرارسيد باگد در مواع وصيت دو نفر دادگر
ا ميان خودتان گا اگر در سفر بودگد و بلاي مرگ دامنريرتان شاد ا مياان دگراران باه گاواهي
گرفته شوند اگر شك كردگد بعد ا نما آن دو را نراه دارگد آنان باگد به خدا ساوگند بخورناد
كه سوگندمان را نميفروشيم
اگر هم آن كس خوگشاوند ما باشد و گواهي الهي را كتمان نميكنيم چرا كه اگر چنين كنايم
ما ا مرة گناهكاران خواهيم بود.
ابن ايم رحمه الله ميگوگاد« :و ا شارگح 4ثابات اسات كاه گفات :گاواهي دادن مشاركين
برمسلمين به ز در وصيت اگز نيست و در وصيت اگز نيست مرر در سفر».5
سپس بعد ا اگنكه بعضي رواگتها ا سلف را در اگن باره نقل كرده اسات ميگوگاد« :پاس
گواهي دادن آنها به ز در اگن موضع اگز نيست و اگن مذهب ااضي دانش و عادالت شارگح

است و اول سعيد بن مسيب است و او آن را ا ابن عبااس و اباو موساي اشاعري نقال كارده
است».1
و به استثناي اگن صوره ،اهل علم بر اگز نبودن گواهي دادن كافر برمسالمان اتفااق دارناد
همان طور كه امام نووي اگن را ا آنها نقل كرده است كه ميگوگد« :علما و محادثين و فقهاا و
اصحاب اصول گفتهاند :بدعتگذاري كه به سبب بادعتش كاافر اارار داده ميشاود باه اتفااق
رواگتش ابول نميشود».2
و سخن در رواگت در اگنزا مانند سخن در مورد گواهي دادن است
نووي بعد ا اگن عباره ميگوگد« :بدان كه خبر و گئاهي دادن در چند صفت مشاتركاند و
در چند صفت با گكدگرر فرق ميكنند پس در شرط بودن اسالام و عقال و بلاوغ و عادالت
مشتركاند».3
و امام ارافي نيز به اگز نبودن گواهي دادن كافر برمسلمان تصرگح كرده و گفته است كه آن
ا اصول مذهب نزد مالكيهاست او ميگوگد« :كفار بنا براصاول ماا راهاي باراي گاواهي دادن
ندارد به خلاف ابي حنيفه كه او گواهي دادن آنها در وصيت در سافر و گاواهي دادن بعضاي ا
آنها بربعضي دگرر را اگز ميداند».4
و شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالي ميگوگد« :و گاواهي دادن كاافر برمسالمانان اباول
نميشود و پشت سر او نما خوانده نميشود».5
پس با اگن اگز نبودن گواهي دادن كافر برمسلمان روشن گردگد به ز آنچه كه دليال آن را
ا صورتهاي گذشته استثنا ميكند

و واتي اگن ثابت شد پس كسي كه به سبب بدعت و نوآوري در دگن كاافر اسات در حكام
رد شدن گواهياش مانند كافر اصلي است گرا در حكم بين كافري كه باه سابب بادعت كاافر
است و كافري كه به غير آن كافر است فراي نيست
و بعضي ا اهل علم به اگز نبودن گواهي دادن بدعتگذار تصرگح كردهاند
ا آن مله مطلبي است كه ا ابن خزگمه رحمه اللاه تعاالي رواگات كارده ميشاود كاه او
ميگفت« :ارآن كلام خدا مخلوق نيست ،پس هركسي گفت مخلوق است او باه خاداي بازرگ
كفر ور گده است گواهي دادنش پذگرفته نميشود»

1

و بغوي ا ابي سليمان خطابي نقل كرده است كه او براگن باور بوده اسات كاه گاواهي دادن
اهل اهوا را اگز ميدانست مرر كسي ا خوارج گا شيعه كه به سابب بادعت خاود باه ااگي
رسيده كه اصحاب را كافر ارار ميدهد و كسي ا ادرگه كه مخالفان مسلمان خود را كافر اارار
ميدهد او ميگوگد « :و ابو سليمان خطابي هواپرساتان و كسااني را كاه تاوگال كارده و اشاتباه
كردهاند را كافر ارار نميداد و گواهي دادن آنها را ااگز اارار مايداد تاا واتاي كاه خاوارج و
روافض به ا گن حد نرسيده باشند كه اصحاب را كافر ارار دهند و گاا ادرگاه چناين نكنناد كاه
مخالفان مسلمانشان را كافر ارار دهند و او نما خواندن را پشت سر آنها ااگز ناداد و احكاام
اضاه آنها را اگز نداد و معتقد باشد كه عليه مسلمين شمشير به كار برد و رگختن خاون آنهاا
را مباح بداند هركسي ا اهل اهوا به اگن حد رسيده باشد گواهي دادن او درست نيست».2
و ابو حامد غزالي در طي سخنش ا احكام باطنيه ميگوگد« :و شهاده آنها مردود است گرا
اگنها اموري هستند كه در تمام آن اسلام شرط است پس هركسي ا آنهاا كاه باه كفارش حكام
شده اگن امور ا او صحيح نيستند»

3

و ابن ايم رحمه الله ميگوگد« :هركسي به خاطر مذهبش كافر اارار داده شاده اسات مانناد
كسي حدو

عالم و حشر ا ساد و علم پروردگار متعال را به همه كاگناه و اگنكه او با اراده و

خواست خود كار انزام ميدهد را انكار كند شهاده و گواهي دادن او پذگرفته نميشاود چاون
او بردگن اسلام نيست».1
پس با اگن اگز نبودن گواهي دادن بدعتگذاري كه به سبب بدعتش كافر است ثابات شاد.
و الله تعالي اعلم.
و اما اگر بدعتگذار به سبب بدعتش به حد كفر نرسيده بلكاه باا و اود بدعتگاذارياش
براي او به اصل اسلام حكم شده است
پس ا دو حال خالي نيست گا به دروغ گفتن مشهور است و گا ا دگنش اگن اسات گاواهي
دادن براي موافقين او اگز است و گا اگنطور نيست .
پس اگر به دروغ گفتن مشهور بود و گا دگنش گواهي دادن را براي فر ندان گروهش ا اهل
بدعت اگز ميداند گواهي دادن او پذگرفته نميشود چون مدار گواهي دادن برگمان غالاب باه
ر استرو بودن شاهد است و اگن به خاطر مشهور بودنش به دروغ گفاتن ،دروغ گفاتن او ثابات
مي شود گا به خاطر آنچه عقيده دارد كه دروغ گفتن را براي موافقين خود حلاال ميداناد دروغ
گفتن او ثابت ميشود
عز بن عبدالسلام رحمه الله تعالي ميگوگد« :و مدار ابول شدن گواهي دادن و رواگت كاردن
براعتماد داشتن به راستروگي است».2
و ابن ايم رحمه الله بعد ا سخنش ا حكم ابول شدن شهاده فاساق ميگوگاد« :و ساخن
اگن مسئله اگن است كه مدار ابول شدن شهاده و رد شدن آن برغالب گمان راستروگي و عادم
آن است».3

و شيخ الاسلام ابن تيميه اتفاق فقها را بررد شدن شهاده كسي كاه باه دروغراوگي معاروف
است نقل كرده است و ميگوگد« :و رد شدن شهاده كسي كه به دروغ گفتن معروف بين فقهاا
مورد اتفاق است».1
و كساني ا اهل بدعت كه به دروغروگي مشهوراند و معروف است كه گواهي دادن دروغ را
عليه مخالفان خود مباح و اگز ميدانند رافضه هستند.
شيخ الاسلام ابن تيميه ميگوگد« :اهل علام باه نقال و رواگات و اساناد اتفااق كردهاناد كاه
درغروترگن گروه رافضه هستند ،و دروغ ا آنهاا ا اادگم باوده اسات ،بناا باراگن اهال اسالام
ميدانستند كه رافضه با دروغ گفتن ا دگرر دا هستند.
ابو حاتم را ي ميگوگد :ا گونس بن عبدالاعلي 2شنيدم كه ميگفت اشهب 3گفته اسات :كاه
مالك در مورد رافضه پرسيده شد گفت :با آنها سخن مرو و ا آنها رواگت نكن گرا آنهاا دروغ
ميگوگند.
و م مل بن اهاب 4گفته است ا گزگد بن هارون شنيدم كاه ميگفات ا هرصااحب بادعتي
رواگت نوشته ميشود اگر به بدعت خود دعوه نميدهد به ز رافضه.
و محمد بن سعيد اصفهاني 1ميگوگد ا شرگك 2شنيدم كه ميگفت :كاه علام را ا هركساي
كه ملاااه كنم فراميگيرم به ز رافضه گارا آنهاا حادگث وضاع ميكنناد و آن را دگان فارار
ميدهند

و ابو معاوگه 3گفت :ا اعمش شنيدم كه ميگفت :مردم را و آنچه آنها را مينامند در گافتم به
ز درغروگان گعني اصحاب مغيره بن سعيد-4
اعمش ميگوگد :و برشما لا م نيست كه اگن را نروگيد ،گارا مان ميترسام كاه بروگناد ماا
اعمش را با ني در حال نا دگدهاگم ،و اگنها رواگتهاي ثابتي هستند كه ابو عبدالله بن بطاه در
الابانه الكبري رواگت كرده است.6 5
و بنا براگن ا المه ثابت شده كه آنها گاواهي دادن رافضاه را رد كردهاناد چاون باه دروغ و
گواهي دادن به دروغ براي مخالفان خود معروفاند.
و خطيب بغدادي با سند خود ا ااضي ابي گوسف رواگت كارده كاه گفات« :شاهاده اهال
اهواي راسترو را اگز ميدانم به ز خطابيه و ادرگه كساني كه ميگوگند خداوناد چياز را تاا
واتي درست ميشود نميداند».7
ابراهيم حربي روي اگن اثر ا ابي گوسف ميگوگد او ا خطابيه پرسيده شد گفات« :گروهاي
ا رافضه هستند

واتي تو برمردي هزار درهم ارض داشته باشي سپس پيش من بياگي و بروگي مان ا فلااني
هزار درهم طلبرارم و من فلاني را نميشناسم تو ميگوگي به امام كه اگن طور است ،واتاي تاو
به امام سوگند خوردي من ميروم و براگت گواهي ميدهم .اگنها خطابيه هستند».1
و بيهقي با سند خود ا گونس بن عبدالاعلي رواگت كرده كه گفات« :ا شاافعي شانيدم كاه
ميگفت :گواهي دادن همه هواپرستان را اگز ميدانم به از رافضاه گارا آنهاا بعضاي باراي
بعضي دگرر گواهي ميدهند».2
و ا ربيع رواگت است كه گفت شافعي در كتاب ادب القاضي ميگوگد« :مرار اگنكاه ا آنهاا
كسي باشد كه به حلال دانستن گواهي دروغ برمرد معروف اسات ،چاون او خاوني آن مارد را
مباح ميداند و مالش را حلال ميداند شهاده او به خاطر دروغ رد كرده ميشود
و گا كسي ا آنها باشد كه گواهي دادن را براي فرد مورد اعتماد اگز ميداند پس او باراگش
سوگند ميخورد و اطعاً براگش شهاده ميدهد در صورتي كه آن ا حضور نداشته و نشانيده
است پس شهاده او ابل ا اگنكه شهاده دروغ را حلال داند رد كرده ميشود».3
و اگن اول نيز ا ابو حنيفه رحمه الله تعالي رواگت ميشود.
خطيب بغدادي 4ا او نقل كارده اسات .و صااحب در نقال ماذهب حنفاي در اگان مسائله
ميگوگد « :و شهاده اهل اهواا به ز خطابيه اگز است .و آنها گروهاي ا مبالغاه كننادگان و
غلاة رافضه هستند كه معتقداند براي هركسي كه پيش آنهاا ساوگند بخاورد ميتوانناد شاهاده
دهند و گفته شده آنها شهاده دادن را براي گروه خود وا ب ميدانناد پاس امكاان تهمات و
دروغ در شهاده آنها هست».5

پس با اگن اگز نبودن گواهي دادن رافضه براهل سنت و دگرر فراههاي مخاالف باا رافضاه
ثابت شد چون ثابت گردگد كه آنها شهاده دروغ را براي موافقاان خاود ااگز ميدانناد و بناا
برآنچه نزد علماي رح و تعدگل اهل سنت ثابت است آنها به دروغ مشهور هستند.
و همچنين حكم در مورد دگرر فراههاگي كه چنين شيوهأي اختيار كردهاند همين است ،پس
گواهي دادن آنها به اتفاق المه بنا برآنچه شيخ الاسلام نقل نمود المه بررد كردن شاهاده كساي
كه به دروغگوگي معروف است اتفاق نمودهاند مردود است پس واتي المه در مورد كسي كه به
دروغ معروف است بدون ا اگنكه آن را حلال بداند چنين حكم كردهاند پس در مورد كسي كاه
دروغ گفتن را به خاطر گاري كردن موافقان خود مباح ميداند چطور خواهاد باود پاس شاكي
نيست كه اگن فرد ناگت و رمش ا كسي كه دروغ گفته و به حرام بودن دروغ گفتن معتقاد
است بيشتر است ،و شهاده اگن ا شهاده آن دروغروگي كه دروغ را حلال ميداند باه طرگاق
اولي اابل رد است.
اگن حكم شهاده كسي ا اهل بدعت است كه به دروغ مشهور است گاا آن را باراي گااري
كردن موافقين خود اگز ميداند
اما اگر بدعتگذار به چيزي ا اگن امور معروف نبود حكام اباول شادن گاواهي او و عادم
ابول شدن گواهي او موضع اختلاف بين اهل علم است بعضي براگن باورند كه به طاور مطلاق
رد كرده ميشود و بعضي گفتهاند شهاده كسي كه به بادعت خاود دعاوه ميدهاد رد كارده
ميشود
و شهاده كسي كه به بدعت خود دعوه نميدهد پذگرفته ميشود.
امام نووي اختلاف علما را در اگن مورد نقل كارده اسات او ميگوگاد« :علماا ا محادثين و
فقهاا و اصحاب اصول گفتهاند بدعتگذاري كه به سبب بدعت خود كافر ارار داده ميشود باه
اتفاق رواگتش ابول نميشود
و اما كسي كه كافر ارار داده نميشود در مورد رواگت او اختلاف كردهاناد بعضاي آن را باه
طور مطلق رد كردهاند و بعضي آن را به طور مطلق پذگرفتهاند

اگر ا كساني باشد كه دروغ را براي حماگت ا مذهبش گا ا اهل ماذهبش حلاال نميداناد
فرق نميكند چه به بدعتش دعوه دهد گا به بدعتش دعوه ندهاد و اگان ا اماام ماا شاافعي
رحمه الله حكاگت شده است به دليل اگنكه ميگوگد شاهاده اهال اهاوا را باه از خطابياه ا
رافضه ميپذگرم چون آنها معتقدند براي موافقان خود ميتوان به دروغ شهاده داد
و بعضي گفتهاند اگر به بدعتش دعوه نميدهد پذگرفته ميشود و اگار باه بادعتش دعاوه
ميدهد شهاده او ابول نميشود و اگان ماذهب بساياري گاا بيشاتر علماسات و آن مياناهتر و
درست است».1
و سخن نووي در اگنزا در مورد رواگت است او در اورد شهاده صدق پيدا مينماگاد چاون
رواگت و شهاده در تمام آنچه او بيان كرده اسات مشاتركاند و او باه اگان امار تاذكر داده و
گفتهاست« :بدان كه خبر و شهاده در چند صفت مشاتركاند و در چناد صافت باا هام فارق
مينماگند پس در شرط بودن اسلام و عقل و بلاوغ و عادالت و اوانمردي و حفاظ خبار
مشتركاند».2
همان گونه كه اختلاف گذشته را شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله نقل كرده است آن اا كاه
ميگوگد« :و فقها در رد كردن گواهي كسي به دروغ گفتن معروف اسات اتفااق نمودهاناد و در
مورد شهاده ساگر اهل اهوا اختلاف كردهاند كه آگا به طور مطلق پذگرفته ميشود گاا باه طاور
مطلق رد كرده ميشود گا اگنكه شهاده كسي كه به بدعتها دعوه ميدهد رد كرده ميشاود
و اگن اول سوم براهل حدگث غالب است».3
اما اول اول :و آن اول به اگز بودن شهاده اهل بدعت به طور مطلاق علااوه ا كساي كاه
دروغ گفتن را حلال ميداند ا گروهي ا المه رواگت شده است همان طور كه اهل علم اگان را
ا آنها نقل كردهاند.

خطيب بغدادي رحمه الله ميگوگد« :و گروهي ا اهل علم براگن باورند كه اخبار اهال اهاوا
كساني كه به حلال دانستن دروغ و شهاده دادن براي كسي كه باا آنهاا موافاق اسات معاروف
نيستند پذگرفته ميشود و گكي ا كساني ا فقها كه اگن سخن را گفتهاند ابو عبدالله محماد بان
ادرگس شافعي است او ميگوگد :و شهاده اهل اهوا پذگرفته ميشود به از خطابياه ا رافضاه
چون آنها معتقدند كه براي موافقان خود به دروغ شهاده دهند و حكاگت شده كه اگن ماذهب
ابن ابي ليلي و سفيان ثوري است و مثل آن ا ابو گوسف ااضي رواگت شده است».1
و نقل رواگتها ا امام شافعي و امام ابو گوسف در اگن مورد گذشت.2
و گكي ا كساني كه اگن اول را ا امام شافعي نقل كردهاند امام بغوي اسات او ميگوگاد« :و
شافعي گواهي دادن اهل بدعت و نما خواندن پشت سر آنها را با كراهيت به طور مطلق ااگز
ارار داده است».3
و همچنين نووي اگن اول را ا امام شافعي نقل كرده است همان طور كه گذشت.4
و نيز شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اگن اول را ا ابو حنيفه و شافعي نقل كارده اسات او
ميگوگد « :و بنا براگن ابو حنيفه و شافعي و دگرران شهاده اهل اهوا باه از خطابياه را اباول
ميكردند».5
و بغدادي بيان كرده است كه شافعي ا اگن اول به عدم ابول شدن شهاده اهل اهوا ر اوع
كرده است او ميگوگد« :و شافعي در كتاب الشهاداه به ااگز باودن شاهاده اهال اهاوا از
خطابيه كساني كه شهاده دروغ را براي موافقان خود عليه مخالفان خود ااگز ميدانناد اشااره

كرده است و در كتاب القياس به ر وع خود ا ابول شهاده معتزله و سااگر اهال اهاوا اشااره
كرده است».1
و آنچه بغدادي در اگنزا ذكر كرده است نميتواند با آنچه المه حدگث و نقد كنندگان رواگت
مانند خطيب بغدادي و بيهقي و بغوي و نووي و شيخ الاسلام ابن تيميه نقل كردهاند كه ماذهب
شافعي در اگن مسئله اگن است كه او ميگوگد شهاده اهل اهوا اگز است مخالفت نماگد.
پس همين در مذهب شافعي ان شاا الله تر يح دارد و الله اعلم.
و ا كساني ا محققين كه براگن باورند ابو سليمان خطابي است آن طور كه بغوي ا او نقال
كرده است و اگن گذشت-2
و بيهقي نيز اگن اول را تاگيد و حماگت كرده است او بعد ا نقل بعضي رواگتها ا الماه در
مورد اگز بودن شهاده اهل بدعت ميگوگد« :پس بنا باراگن روش شاهاده اهال اهاواا اگار
داراي تاوگلي باشند درست و اري است».
و اما اول دوم :اول به رد شدن شهاده اهل بدعت به طور مطلق است ا گروهاي ا سالف
رواگت شده كه ا ميتوان ااضي شرگك بن عبدالله نخعي رحمه الله را نام برد.
و بنا برآنچه عبدالله بن احمد ا عبدالرحمن بن مهدي رواگت كرده است او مي گوگاد« :باه
من خبر رسيد كه شعبه به شرگك گفت :چرونه تو گواهي دادن مر ئه را اگز نميداني گفت
چرونه شهاده اومي را اگز بدانم كه به گمان آنها نما ا اگمان نيست».3
و خلال رواگت كرده ميگوگد« :ابو گوسف نزد شرگك شهادتي داد شرگك به او گفات :بلناد
شو و شهاده او را نپذگرفت به او گفته شد تو شهاده او را رد ميكني گفت :شهاده مردي را
اگز ارار دهم كه ميگوگد نما ا اگمان نيست».4

با اگنكه فصل و پيروي ابو گوسف ا سنت معروف است اما او شهادتش را به خاطر مخالفت
او در مسئلة اگمان رد كرد.
و ا كساني كه اگن اول ا آنها رواگت ميشود معاذ بن معاذ و ااضي رحمه الله است كاه او
شهاده بعضي ا اهل بدعت را رد نمود
و همچنين هارون الرشيد به خاطر موافقتش با او چنين كرد
لالكالي ا علي بن مدگني رواگت كرده كه گفت« :ا معااذ بان معااذ شانيدم واتاي ا پايش
هارون آمد در واتي كاه هاارون در آن تشارگف آوري او را ا اا ه داده باود ا او شانيدم كاه
ميگفت :اميرالم منين به من گفت :سوگند به خدا كه به دنبال تو براي اگن نفر ستادم كاه ا تاو
ناراحت هستم اما من هميشه دگدن و شناخت ترا دوست دارم .سپس گفت :چه ااومي هساتند
آنها كه تو شهاده آنها را رد كردي گفت گفتم :أي اميرالم منين ادرگه و معتزله هساتند گفات:
كار درستي انزام دادهأي خداوند ترا موفق كند».1
و اول به رد شهاده به طور مطلق ا امام مالك و گارانش نقل شده است هماان طاور كاه و
نشرگسي 2ا مالكيها ا گكي ا اصحاب مالك نقل كرده كه او در ماورد گاواهي دادن خاوارج
بعضي بربعضي گا عليه سني پرسيده شد در پاسخ گفت« :مذهب مالك و اصاحابش اگان اسات
كه شهاده دادن آنها به طور مطلق اگز نيست و دگرر علما براي ضروره شاهاده بعضاي ا
آنها بربرخي دگرر را اگز ارار ميدهند و گا در اگي كه ز آنهاا كساي و اود نادارد گاا در
اگي كه آنها در شهر اكثرگت هستند گا تمام اهالي شهر آنها هستند».3
ابن فرحون بيان كرده است كه در رد شدن شهاده اهل بادعت باه طاور مطلاق در ماذهب
مالكي اختلافي و ود ندارد.

او در تبصره الحكام ميگوگد« :فصال اول در ماورد حكام گاواهي دادن اهال بادعت و در
مذهب اختلافي نيست كه شهاده آنها اگز نيست و در آنها نزدگكتر به خاوبي و كماال اعتباار
ندارد و شهاده آنها براي اهل سنت و عليه آنها اگز نيست و شهاده دادن بعضي ا آنها عليه
بعضي پذگرفته نميشود به خاطر منتفي بودن عادالت در اباول شادن شاهاده شارط اسات و
اگنطور آن را ابن عصمه استري 1نقل كرده است و آن روشن است
و در المنتقي ا با ي 2آمده است و شهاده هيي فردي ا اهل اهوا ابول نميشود گرچه باه
آنچه برآن هست دعوه نميدهد انتهي -و فرق نميكند چه به طاور عماد مرتكاب بادعت
باشد گا به سبب اهلي گا تاوگل كننده باشد».3
و اگن عباره را ونشرگسي در المعيار المعرب نقل كرده است.4
و اما اول سوم :رد كردن شهاده بدعتگذاري كاه بادعت خاود دعاوه ميدهاد اسات و
پذگرفتن آن اگر دعوه نميدهد اگن ا شماري ا سلف نقل شده است
بيهقي ا عبدالرحمن بن مهدي رحمه الله رواگت كرده است كه او گفت« :علم ا اهل اهاواا
نوشته ميشود و شهاده آنها اگز است تا واتي به هوا پرستي و بادعت خاود دعاوه ندهناد
هرگاه كه دعوه دادند ا آنها علم نوشته نميشود و شهاده آنها اگز نيست»

5

و اگن اول نيز ا امام احمد رواگت كرده ميشود آن گونه كاه در رواگات حارب ا او آماده
است كه او گفت« :شهاده ادرگه و رافضه و هركسي كه بدعتي دعاوه دهاد و بارآن مزادلاه
ميكند اگز نيست»

1

و در سخن نووي گذشت كه اگن اول مذهب بسياري گا بيشتر اهل علم اسات او ميگوگاد:
«و آن منصفانهتر و صحيح است»

2

و شيخ الاسلام نقل كرده است اگن اول براهل حدگث غالب است.3
و براگن باورند كه اگن را ح است آن طور كه بزودي سخن او در اگن مورد بيان خواهد شد.
و ابن ايم همين اول را گفته است او در نوع ساوم ا اناواع اهال بادعت كاه اظهاار اسالام
ميكنند ميگوگد « :كه س ال كند و طلب نماگد و هداگت باراي او روشان گاردد و او آن را باه
خاطر تقليد و تعصب گا كينه گا دشمني كردن با اصحاب حق و هداگت ترك كند پاس كمتارگن
رتبة آن اگن است كه فاسق باشد و كافر ارار دادن او محل ا تهاد و تفصيل است
پس اگر آشكارا انزام ميداد و به بادعت دعاوه مايداد شاهاده او و فتواهاا و احكاام در
صوره ادره رد كرده ميشود و شاهاده و فتاواگي و حكماي ا او پذگرفتاه نميشاود مرار
هنرام ضروره».4
و اهل اگن اول شهاده بدعتگذاري كاه باه بادعتش دعاوه ميدهاد را ا بااب انكاار و
عقوبات بااراي او رد ميكنناد بنااا باراگن در حكاام باين بدعتگااذاري كاه دعااوه ميدهااد و
بدعتگذاري كه دعوه نميدهد فرق گذاشتهاند ،گرا آن كه بدعت را آشاكارا انزاام ميدهاد
مستحق مزا اه و عقوبت است به خلاف كسي كه بدعت را آشكارا انزام نميدهد مزاا اه و
ترك گفتن او مطلوب نخواهد بود.

شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالي ميگوگد« :تعزگر براي كسي است كه ترك وا باه و
انزام امور حرام ا او به چشم بخورد مانند كسي كاه نماا و كااه را تارك نماوده اسات و
كارهاي بي ا و شت را آشكار ميكند و به بدعتهاي مخالف با كتاب و سنت و ا ماع امات
كه روشن شده كه بدعت هستند دعوه ميدهد.
و اگن حقيقت سخن كساني ا سلف و المه است كه گفتهاند كه آنهاگي كه به بدعت دعاوه
مي دهند شهادتشان ابول نميشود و پشت سر آنها نما خواناده نميشاود و علام ا آنهاا فارا
گرفتاه نميشاود و بااا آنهاا ا دواج كاارده نميشاود پاس اگاان مزاا اتي بااراي آنهاسات تااا ا
بدعتگذاري با بياگند و بنا براگن بين كسي كه به بدعت دعوه ميدهد و بين كسي كه دعوه
نميدهد فرق ميگذارند
چون دعوترر به بدعت منكراه را اظهار كرده بنا براگن مساتحق مزاا اه و عقوبات شاده

است به خلاف آن كه بدعت را پوشيده نراه داشته است گرا او ا منافقيني كاه پياامبر  ظااهر
آنها را ميپذگرفت
و امور دروني آنها را به خدا ميسپرد باا اگنكاه حالات بساياري ا آنهاا را ميدانسات بادتر
نيست»
و در اگي دگرر در طي بيان مذهب سلف ميگوگد« :و بنا براگن شهاده اهل بدعت و اهال
اهوا را ميپذگرند و پشت سر آنها نما ميخوانند و هركسي آن را رد كرده است مانناد مالاك
و احمد -اگن مستلزم گناهكار بودنشان نيست بلكه هدف انكار منكر و اطع رابطه ا كسي است
كه ب دعت را اظهار كرده است پس واتي ا او اطع رابطه شود و پشت سر او نما خوانده نشود
و شهاده او پذگرفته نشود اگن او را ا اظهار بدعت منع خواهد كرد
و بنا براگن احمد بين كسي كه به بدعت دعوه ميدهد و آن را اظهار ميكناد و باين فاردي
كه چنين نيست فرق گذاشته است
و همين طور گفته است فراي كه :هركسي كه پشت سر كساي نماا خواناد كاه بادعت گاا
منكري را آشكارا انزام ميدهد نما را دوباره بخواند».1

و اول را ح ا اگن ااوال در مورد حكم شهاده كساني ا اهل بدعت كه به اسلام انها حكم
شده است اول سوم است
و آن اگن است كه شهاده اهل بدعت اگر دعوترر بودند به خاطر باا آمادن و عقوبات رد
كرده ميشود و اگر دعوترر به بدعت نبودند پذگرفته ميشود.
پس به اضافه اگنكه اگن اول ،گفتة اكثر اهل علم ا اهل سنت است و اولي اسات كاه علماا
محقق اگن مسئله مانند نووي و شيخ الاسلام ابن تيميه و امام ابن ايم آن را تر يح دادهاند
چيزي است كه ضوابط شرعي براي ابول كردن شهاده اهل بدعت گا رد كردن آن در اسالام
آن را ااتضا مينماگد.
و آن اگنرونه است كه مدار ابول شدن شهاده بنا براعتماد برراستروگي اسات هماان طاور
كه ابلاً گذشت -و بنا براگن علما بررد كردن كسي به سبب ارتكاب گنااه فاساق اسات 1اتفااق
نمودهاند
گرا واتي كه فسق او برآماده ا نقاص او در تادگنش باوده اسات ا دروغ گفاتن در اماان
نخواهد بود چون در و ود او ترس ا خداوند ضعيف است و اگان برخلااف فساق باه سابب
بدعت است
گرار اغلب انريزه نوآوري لر دگن تدگن است و بنا براگن بسياري ا اهل بادعت ا كارهااي
حرام پرهيز ميكنند با اگنكه بدعتگذاري ميكنند پس گماان غالاب براگنهاا راساتروگي اسات
چون آنها محارم الهي را تعظيم ميكنند و دروغ نميگوگند به خصوص اگر ا كساني باشند كاه
معتقدند هركسي دروغ بروگد گا دگرر گناهي انزام دهاد كاافر ميشاود مانناد خاوارج و گاا ا
كساني باشد كه گناه را باعث هميشه ماندن در هنم ميشمارندمانند معتزله
پس انسان به راستروگي اگنها بيشتر ا دگرران اطمينان پيدا ميناميد و بنا براگن بيهقي رحماه
الله تعالي ميگوگد« :و شهاده كسي كه دروغ را شرك ميداند گا گناهي ميداناد كاه هانم را

براي او وا ب ميكند اوليتر است كه انسان به آن اطمينان پيدا نماگد ا شهاده كسي كه گنااه
دروغ را سبك ميشمارد».1
پس شهاده اهل بدعت ا و ه مورد ابول و اري خواهد بود.
و بنا براگن ر بي نقل كرده است كه فساق ا طرگاق عقياده نازد فقهااي بازرگ در ماذهب
(حنفي) مانع ا ابول شدن شهاده نيست.2
و اگن ماني است كه فسق بدعتگذار ثابت شود اما اگار فساق او ثابات نشاد اگنطاور كاه
بدعت او به حد فسق نميرسد اما مانعي ا موانع معتبر فاسق ارار دادن ا حكم كردن باراي او
به فسق منع مينماگد مانند تاوگل ،اگن در عدالت او خللي اگزاد نميكند و اصلاً ا اباول شادن
شهاده او نزد سلف امت منع نميكند.
بيهقي ميگوگد« :هيي فردي ا سلف كه به او ااتدا ميشود و نه كسي ا تابعين بعاد ا آنهاا
را سراغ دارگم كه شهاده كسي را كه تاوگل ميكند رد كارده باشاد گرچاه او را اشاتباه كاار و
گمراه ارار داده است».3
پس با اگن تر يح اول كسي كه شهاده اهل بدعت را اگز ارار داده است كساني ا اهال
بدعت كه به سبب بدعت خود كافر ارار داده نميشود و دروغ گفتن را حلال نميدانند -براول
كسي كه شهاده آنها را رد كرده روشن گردگد چون اگن اول با اصول اهل سنت در باب تكفير
و فاسق ارار دادن و اواعد معتبر در رد شهاده و عدم رد آن موافق است.
اما واتي كه انكار كردن منكر بركسي كه آن را اظهار كرده وا ب است.
بنا براگن اعتراض بردعوترران به بدعت و آنهاگي كه آن را آشكارا انزام ميدهند ا طرگق رد
كردن شهاده آنها لا م است تا دگرر مردم ا كاري مانند كار آنان با بياگند.

شيخ الاسلام ابن تيميه ميگوگد« :آنچه اهل سنت به آن امر كرده كه دعوترر اهل بدعت ترك
گفته ميشود بنا براگن شاهد اارار داده نميشاود و ا او رواگات كارده نميشاود و ا او فتاوا
پرسيده نميشود و پشت سر او نما خوانده نميشود،
گاهي ا اگن باب است گرا اطع رابطه ا او نوعي تنبيه و تعزگر براوسات تاا ماردم را ا آن
گناه كه بدعت است با دارند گرچه در نفس الامر او توبه كننده گا معذور است گارا هادف ا
اطع رابطه گكي ا اگن دو چيز است گا اگنكه و با اگن اول كسي كه ميگوگد شهاده كسااني ا
اهل بدعت كه دعوه ميدهند رد كرده ميشود نه كسي كه آن را آشكارا انزام نميدهاد باردو
اول آخر در اگن مسئله و آن دو نوع رد كردن شهاده به طور مطلق و ابول كردن آن باه طاور
مطلق تر يح ميگابد.
شيخ الاسلام ابن تيميه در سخنش ا ترك شهاده اهل بدعت و اگنكه ا باب عقوبتهاسات
ميگوگد« :هركسي اگن را دانست براي او روشن ميگردد كاه هركساي كاه شاهاده و رواگات
كساني ا اهل بدعت را كه تاوگل ميكنند به طور مطلق رد كرده است ساخنش ضاعيف اسات،
گرا سلف با تاوگل در انواع بزرگي داخل شدهاند و هركسي كه كسااني ا اهال بادعت را كاه
بدعت را اظهار ميكنند المه در علم و شهاده ارار داده و برآنها باا اطاع رابطاه و مناع كاردن
انكار و اعتراض نميكند اول او هم ضعيف است»

1

پس با اگن حكم شهاده اهل بدعت نزد اهل سنت روشن گردگد
و روشن شد كه اهل بدعت با تو ه به ابول شدن شهاده آنها و عدم ابول شدن شهادتشان
به دو نوع تقسيم ميشوند:
نوعي هست كه بررد شدن شهاده آن ا ماع ا ماع شاده اسات و آن هماان بدعتگاذاري
است كه به سبب بدعتش كافر ارار داده شده است ،و همچنين كسي كاه دروغ و گاواهي دادن
به دروغ را براي موافقان خود حلال ميداند مانند بعضي گروههااي رافضاه كاه اگان عقياده را
دارند پس در ابول نشدن شهاده اگن دو گروه بين علما اختلاافي و اود نادارد مرار در گاك
صوره و آن شهاده بروصيت در سفر است

پس شهاده كافر در آن براي ضروره بنا برآنچه بيانش گذشت پذگرفته ميشود.1
و نوعي هست كه اهل علم در ابول شدن شهاده آن ورد شدن شهاده آن اختلاف كردهاناد
و آن بدعتگذار مسلماني است كه براو به كفر حكم نشده است ،و آنهاا دروغ گفاتن را حلاال
نمي دانند و گا اگنكه دگنش گواهي به دروغ را براي موافقان خود مباح نميداناد بعضاي ا اهال
علم براگن باورند كه شهاده او به طور مطلق رد كرده ميشود
و بعضي گفتهاند كه شهاده او به طور مطلق پذگرفته ميشود
و اكثر اهل علم بين دعوترر و بين آنكه دعوه نميدهد فرق گذاشتهاند و شهاده هركساي
كه بدعتش دعوه نميدهد را اگز ارار داده و شهاده دعوترر به بدعت را ا باب منع و ادب
كردن مردود دانستهاند و اگن اول ان شاا الله براول گذشته تر يح دارد .همان طور كه در طاي
بحث روشن گردگد كه رد شدن شهاده بدعتگذار نزد سلف دو مأخذ دارد
گكي( :براي مصلحت شهاده) و آن عدم اعتماد به راساتروگياش و ا هماين رهراذر آنهاا
شهاده بدعتگذار كافر و آنكه دروغ گفتن را حلال مي داند رد كردهاند.
دوم( :براي مصلحتي شرعي و عام) و آن ترك گفتن اوست تا ا بدعتش باا بياگاد و كساي
دگرر ا كاري مانند كار او با بياگد و ا اگن رهرذر شاهاده دعاوترران اهال بادعت كاه باه
اسلامشان حكم شده را رد كردهاند.
و امام ابن ايم به اگن دو مستمسك تصرگح كرده و گفتاه اسات« :و باراي رد كاردن خبار و
شهاده فاسق دو مأخذ و ود دارد:
گكي :عدم اعتماد به او واتي آن را شنيده و فرا گرفته است چون او به دگنش كم تو ه است
و عظمت الهي در دل او كم است بنا براگن نميتوان اعتماد كرد كه دروغ نرفته است.
دوم :ترك گفتن بنا براعلان او فسق را و با رد شهاده و خبر او ترك گفته ميشود ،پس اگار
شهاده او پذگرفته شود اگن هدف كه ا نظر شرع مطلوب است باطل ميگردد».

و با اگن سخن را در اگن فصل بعد ا اگنكه حكم شهاده اهل بدعت و اگنكه چه واتي مورد
ابول و چه واتي نزد اهل سنت مردورد است روشن شد به پاگان ميرسانم و هدف ا گنزاندن
اگن با روشن شدن اگن مطلب به دست آمد خداوند را به فضلش سپاس ميگوگم.

فصل دوم
موضع اهل سنت در مورد رواگت بدعت گذار
رواگت وشهاده چرچه در بعضي احكام با گكدگرر فرق ميكنند اما در بيشاتر احكاام گكاي
هستند.
امام مسلم ميگوگد« :گرچه معني خبر به معني شهاده فرق در برخي صورتها فارق ميكناد
اما در بيشتر مفاهيم با هم گكي هستند».1
و اما نووي اگن را به طور مشروح بيان كرده و ميگوگد« :بدان كه خبار و شاهاده در چناد
صفت مشتركاند و در چند صفت فرق ميكنند ،بنا براگن در شرط بودن اسلام ،و عقال و بلاوغ
و عدالت و وانمردي و حفظ خبر ،و آنچه به آن شهاده داده ميشود هنرام شنيدن شهاده و
هنرام اداي شهاده مشتركاند و در آ ادي و مرد بودن و تعداد و دروغ و ابول فرع باا و اود
اصل فرق ميكنند .بنا براگن خبر غلام و ن و گك نفر رواگت فرع با حضور اصال كاه اساتاد
اوست -پذگرفته ميشود اما شهاده اگنها پذگرفته نميشود مرر در ماورد ن در بعضاي ماوارد
همراه با ناني دگرر ،و شهاده به سبب تهمت رد كارده ميشاود مانناد شاهاده دادن برعلياه
(دشمنش)
و شهاده به آنچه ا خودش ضرري را دفع مي نماگد و گا منزر به عاگد شدن فاگدهأي براي
او ميشود و شهاده براي فر ند و پدرش رد كرده ميشود و در ماورد شاهاده كاور اختلااف
كردهاند امام شافعي و گروهي آن را نپذگرفتهاند

و مالك و گروهي آن را اگز ارار دادهاند و همه برابول شادن خبار و رواگات كاور اتفااق
كردهاند و شرگعت در اگن صفتها بين شهاده و رواگت فرق گذارده است چون شهاده براي
امر خاصي است بنا براگن در آن تهمت ظاهر مي شود و رواگت او و همه مردم را فرا مي گيارد
و تهمت منتفي ميشود»
و ا اگن رهرذر حكم رواگت بدعتگذار نزد اهل سنت در كال باا حكام شاهاده او فارق
نميكند گرچه در بعضي تفصيلاه زلي متعلق به هرگك ا دو مسئله فارق ميكنناد ،و واتاي
اگن ثابت شد باگد دانست كه حكم رواگت بدعتگذار با تو ه به اختلاف احوال بدعتگاذار ا
نظر اگنكه به سبب بدعتش كافر ميگردد گا نه و ا نظر اگنكه دروغ را حلال ميداناد گاا ناه و ا
اگن نظر كه به بدعتش دعوه ميدهد گا نه بنا برآنچه در شهاده گذشت -فرق ميكند.
پس اگر بدعتگذار كافر بود رواگتش مردود است چون گكي ا شراگط ابول شادن رواگات
اسلام است همان طور كه پيشتر گذشت.1
و امام نووي در شرح صحيح مسلم اتفاق علما را بررد كردن رواگت بدعتگاذار كاافر نقال
كرده است و ميگوگد« :علما ا محدثين و فقها و اصحاب اصول گفتهاند بدعتگاذاري كاه باه
سبب بدعتش كافر ارار داده ميشود به اتفاق رواگتش ابول نميشود»

2

و نيز اگن مطلب را در كتاب (التقرگب) نقل كرده است و گفتاه اسات« :هركساي باه سابب
بدعتش كافر ارار بريرد به اتفاق ا او دليل گرفته نمي شود»

3

و ظاهر سخن ابن الصلاح 1نيز براگن دلالت مينماگد كه به اتفااق علماا رواگات بدعتگاذار
كافر رد كرده ميشود او ميگوگد« :در مورد اباول شادن رواگات بدعتگاذاري كاه باه سابب
بدعتش كافر نمي گردد اختلاف كردهاند».2

مفهوم آن اگن است كه بررد شدن رواگت بدعتگذار كافر اتفاق شده است و بناا باراگن ابان
كثير در اختصار و تلخيص كلام ابان صالاح در (اختصاار علاوم الحادگث) ميگوگاد« :مسائله:
بدعت گذار اگر به سبب بدعتش كافر ارار داده شود در رد كردن رواگت او اشكالي نيست».3
و معلمي رحمه الله تعالي ميگوگد« :شكي نيست كه بدعتگذار اگار باه سابب بادعتش ا
اسلام بيرون شد رواگتش پذگرفته نمي شود چاون گكاي ا شاراگط اباول شادن رواگات اسالام
است».
پس ا اگن رواگتهاي نقل شده ا اهل علم ظاهر است كه رواگت بدعتگذار كافر باه طاور
مطلق پذگرفته نميشود و اتفاق علما براگن مسئله نقل شد و آن سخن صارگح ناووي و مفهاوم
كلام علماي دگرر است كه سخنشان نقل گردگد.
و ابن حزر گفته است كه اول رد شدن رواگت كافر اول مهور است و هستند كسااني كاه
گفتهاند پذگرفته ميشود.
او ميگوگد« :بدعت گا انسان را كافر ميكند مانند اگنكه به چيزي معتقد باشد كه مستلزم كفار
است گا عقيدهأي داشته باشد كه انسان را فاسق ميكناد صااحب بادعت اول را مهاور اباول
نميكنند و گفته شده به طور مطلق پذگرفته ميشود و گفته شده اگر به حلال باودن دروغ باراي
حماگت و گاري عقيدهاش معتقد نباشد ابول ميشود و تحقيق اگن اسات :كاه هركساي كاه باه
سبب بدعت كافر ارار داده شده رد كرده نميشود گرا هرگروهي ادعا ميكند كاه مخاالفين آن
بدعتگذار هستند و بسا مبالغه آميزي كرده و مخالفين خود را كافر ارار ميدهند و اگن اگر باه
طور مطلق در نظر گرفته شود مستلزم تكفير همه گروهها خواهد بود پس ساخن ماورد اعتمااد
آن است كه آن كسي كه رواگتش رد كرده ميشود كسي اسات كاه امار متاواتري ا شارگعت و

امري ا دگن را كه بالضروره معلوم است را انكار كند و همچنين كسي كاه بارعكس آن معتقاد
باشد
و اما كسي كه اگنرونه نباشد و به اضافه اگن آنچه را رواگت ميكند حفظ كارده و باه اضاافه
پرهيزگاري و تقواگي كه دارد پس مانعي ا ابول شدن رواگت او نيست».1
بنا براگن سيوطي برنووي در نقل كردن او اتفاق علما را بررد كردن رواگت كسي كه به سبب
بدعتش كافر ارار داده شده اعتراض و سخن او را رد كرده است سيوطي در شرح ااول ناووي
كه (به اتفاق ا او دليل گرفته نمي شود) ميگوگد« :گفته شده ادعاي اتفاق علماا ممناوع اسات
گرا گفته شده به طور مطلق پذگرفته ميشود و گفتاه شاده اگار باه حارام باودن دروغ معتقاد
باشد »

2

سپس كلام گذشته ابن حزر را بيان كرده است.
و به طور عموم سخن درست ان شاا الله تعالي همان است كه الماة ارح و تعادگل باه آن
گقين نمودهاند كه رواگت بدعتگذار كافر رد كرده ميشود همان طور كاه پيشتار ا آنهاا نقال
شد

3

چون نصوص دلالت مينماگند كه اسلام در شهاده و رواگت معتبر است و در فصل گذشاته
بيان شد بنا براگن نيا ي به تكرار آن نيست.4
و آنچه معلوم و نزد اهل علم مقرر است اگن است كه براي صحت مسائلة اتفااق اهال علام
برآن شرط نيست و اگر نه بسياري ا مسالل هستند كه براي اهل علم حق در آن پوشيده نيست
به خاطر كثره دلاگل برآن و صراحت آن اما بعضي ا اهل علم در آن مخالفت كرده و به خاطر
اسبابي كه بيان آن به طول ميانزام 5ااوال شاذي را در آن مساگل بيان كردهاند.

اما با و ود اگن اختلاف آنها ا حق چيزي را تغيير نداده است باه اضاافه اگنكاه كسااني كاه
اختلاف را در اگن مسئله ذكر كردهاند نرفتهاند كه مخالف در آن چه كساي هسات گارا ساخن
هرمخالفي در اختلاف اعتبار ندارد.
و اما آنچه ابن حزر ذكر كرده است كه ميگوگد« :تحقيق اگن است كه رواگت هركاافري كاه
به سبب بدعتش كافر گردگده است رد كرده نميشود»
سخن او آن طور كه به گمان ميآگد به ابول شدن رواگت كافري كه باه سابب بادعت كاافر
است به طور مطلق دلالت نميكند.
و بنا براگن گفته است «هركسي كه به سبب بدعت كافر ارار داده شده رد كرده نميشود»
و نرفت «هركسي كه به سبب بدعت كافر است» و فرق باين دو كلماه واضاح اسات .گارا
هدف او احترا ا رد كردن رواگت هركسي است كه به سبب بدعتگاذاري بادون دليال كاافر
ارار داده شده است بنا برآنچه نزد بسياري ا اهل بدعت مشاهور اسات -گارا ا نشاانههاي
اهل بدعت كافر ارار دادن مخالفين فقط به خاطر مخالفت است نه كسي كاه بناا بردليال كاافر
ارار داده شده كه اهل سنت هستند-
پس كسي كه بنا بردليل كافر داده شده بنا برآنچه رواگتش رد كرده مي شود
و اگن مطلبي است كه او آن را با اگن سخنش تعبير كرده است كه «آنچه مورد اعتمااد اسات
اگن است كسي كه رواگتش رد كرده ميشود فردي است كه امر متواتر معلومي ا شرگعت را رد
كرده باشد» پس سخن او در اگن مورد واضح است كه رواگت هركساي كاه باه سابب بادعتش
كافر ارار داده شده تا واتي كه كفرش به گقين و دليل ثابت نشده رد كرده نميشود.
و اگن حقيقت اول اهل سنت در اگن مورد است بنا برآنچه در (فصال تكفيار و تفسايق) باه
طور مشروح بيان شد كه اهل سنت برهيي مسلماني به كفر و به فسق و به احكام مرتب بركفار
و فسق حكم نميكنند تا واتي كه امري را انزام دهد كه انساان را كاافر گاا فاساق مينماگاد و
حزت براو ثابت شود كه كار او كفر گا فسق است.
پس با اگن رد شدن رواگت بدعتگذاري كه به سابب بادعتش كاافر اارار داده شاده ثابات
گردگد .و الله تعالي اعلم.

و اما اگر بدعتگذار دروغ را حلال ميدانست مانند كساي دروغ گفاتن را باه خااطر گااري
مذهب گا اهل مذهبش حلال ميداند پس شكي در رد شدن رواگت او و ابول نشدن آن نيسات
گرا حلال دانستن و اگز دانستن دروغ گفتن كفر است پس اگر حزت براو به اگن چياز ثابات
شد رواگت او به خاطر كفر و دروغش مردود است

1

و اگر براو به كفر حكم نشود به خاطر مانعي ا موانع تكفير -رواگتش باه خااطر دروغاش
مردود است.
پس رواگت به هرحال و به اتفاق اهل علم پذگرفته نمي شود
شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ميگوگد« :و رد كردن شاهاده كساي كاه باه دروغ گفاتن
معروف است بين فقها مورد اتفاق است»
و بنا براگن علماي رح و تعدگل در رد كردن رواگت كسي كه دروغ گفتن را حلال ميداناد
اختلاف نكردهاند
با اگنكه در مورد رواگت بدعتگذار داراي اختلاف بزرگي هستند.
خطيب بغدادي ميگوگد « :و گروهي ا اهل علم براگن باورند كه اخبار اهل اهوا كسااني كاه
به حلال دانستن دروغ معروف نيستند و كسي شهاده به نااحق را باراي موافقاان خاود حلاال
نميدانند پذگرفته ميشود».2
و ابن صلاح در طي بيان ااوال اهل علام در ماورد حكام رواگات بدعتگاذار ميگوگاد« :و
بعضي رواگت بدعتگذار را اگر ا كساني نباشد كه دروغ گفتن را براي گاري كردن ماذهبش و
اهل مذهبش حلال نميداند پذگرفتهاند».3

و نووي ميگوگد « :و هركسي كه كافر ارار داده نشود گفته شده باه طاور مطلاق ا او دليال
گرفته نمي شود و گفته شده اگر دروغ گفتن را براي گاري كردن مذهبش گا اهل مذهبش حلاال
نميداند ا او دليل گرفته مي شود».1
و ابن كثير در مختصر علوم الحدگث ميگوگد« :بدعتگذار اگر به سبب بادعتش كاافر اارار
داده شود در رد كردن رواگت او اشكالي نيست
و اگر كافر ارار داده نشود اگر دروغ گفتن را حلال بداند نيز رواگتش رد كرده ميشود»

2

و ذهبي ميگوگد« :و شتترگن عبارههاي رح ،د ال و درغرو و گا عال كنناده اسات
حدگث عل مي كند سپس بعد ا اگن كلماه متهم به دروغ و به تارك رواگات او اتفااق شاده
شتترگن عبارههاي رح هستند».3
و ابن حزر در طي سخنش ا حكم رواگت بدعتگذار و ااوال علما در ماورد آن ميگوگاد:
«و گفته شده رواگت آن به طور مطلق پذگرفته ميشود مرر اگنكه معتقاد باه حلاال باودن دروغ
باشد».4
و سيوطي با توضيح و اظهار نظر بركلام نووي ميگوگاد« :و گفتاه شاده باه آن دليال گرفتاه
ميشود اگر ا كساني نباشد كه دروغ گفتن را به خاطر گاري كردن مذهبش حلال ميداند».5
و معلمي در مورد حك رواگت بدعتگذار ميگوگد« :

و او اگر دروغ را حلال بداناد ،گاا

به خاطر اگن كار كافر ارار داده ميشود و گا فاسق اارار داده ميشاود ،و اگار ماا او را معاذور
بدانيم گكي ا شراگط ابول شدن رواگت راستروگي است پس رواگت او ابول نميشود»
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پس با اگن اتفاق علماي حدگث و ناادان رواگت بررد كردن رواگت كساني ا اهل بدعت كاه
دروغ را حلال ميدانند و دگرر اهل بدعت و اگنكه نزد عموم علما ا اخابار و رواگتهااي آناان
دليل گرفته نميشود روشن گردگد ،حتي نزد كساني كه رواگت بدعتگاذار را باه طاور مطلاق
اگز ارار دادهاند چون در رواگت راستروگي رواگت كننده اعتبار دارد و اگنهاا دروغشاان بلكاه
حلال دانستن آنها دروغ را و دروغ گفتن آنها به خاطر گاري كردن مذاهب و اهل مذاهب خاود
به عنوان تدگن ثابت شده است بنا براگن مشهور است كه الماه سالف رواگات رافضاه را تارك
نمودهاند چون آنها دروغ گفتن را به خاطر گاري كردن مذهبشان اگز ميدانند.
مردي ا ابو حنيفه پرسيد« :مرا امر ميكني كه ا چه كسي رواگتها را بشانوم هركساي كاه

عادل باشد به ز شيعه گرا اصل عقيدة آنها گمراه ارار دادن اصحاب محمد  است»

1

و اشهب ميگوگد مالك ا رافضه پرسيده شد گفت« :با آنها سخن نروليي و ا آنهاا رواگات
نكنيد آنها دروغ ميگوگند»

2

و ا شرگك بن عبدالله رواگت است كه گفت« :علم را ا هركسي ملاااه كاردي فارا بريارد
به ز رافضه گرا آنها حدگث عل ميكنند و آن را دليل ارار ميدهند».3
و ا گزگد بن هارون رواگت است كه گفت« :ا هرصاحب بدعتي علم نوشته ميشود اگر باه
آن دعوه ندهد به ز رافضه».4
و ا امام شافعي رواگت است كه او گفت« :در ميان اهل اهاوا ااومي را كاه بيشاتر باه دروغ
شهاده دهد ا رافضه ندگدهام»

5

و ا او ثابت شده كه او گفت« :شهاده همه اهل اهواا را به ز رافضه ااگز مايدانم گارا
آنها بعضي براي بعضي گواهي ميدهند».1

پس سلف رواگت رافضه را به خاطر مباح ارار دادن آنها دروغ را براي گاري كردنشاان دگان
خود و موافقين خود را و به خاطر اگنكه دروغ گفتن در ميان آنها شاگع است رد كردهاند
بنا برآنچه المه و علماگي كه بعد ا آنها آمده تصرگح كردهاند.
شيخ الاسلام ميگوگد« :و اهل علام باه نقال و رواگات و اساناد اتفااق كردهاناد كاه رافضاه
درغروترگن گروههاست و دروغ در آنها ا ادگم بوده است و بنا براگن الماه اسالام ميدانساتند
كه امتيا آنها كثره دروغ گفتن است».2
سپس ملهأي ا رواگتها ا سلف در اگن مورد بيان نموده است
و در فصل گذشته نقل شد من به بيان در آن ا اكتفا نموده و اكنون آن را اعاده نميكنم.3
و در اگي دگرر ميگوگد« :و منظور در اگنزا اگن است كه همه علما براگن اتفاق دارناد كاه
دروغ گفتن در ميان رافضه ا سير گروهها روشنتر است و هركسي در كتابهاي رح و تعدگل
تامل كند .مي بيند كه دروغ در شيعه ا دگرر گروهها بيشتر معاروف اسات حتاي اهال صاحيح
مانند بخاري ا هيي گك ا گذشتران شيعه مانند عاصم بن ضمره 4و حاار

اعاور 5و عبداللاه

بن سلمه 6و امثال آنها رواگت نكرده است ،با اگنكه اگنها برگزگدگان شيعه بودند بلكاه اصاحاب

صحيح حدگث علي را ا اهل بيتش رواگات ميكنناد .تاا اگنكاه ميگوگاد :و اماا رافضاه اصال
بدعتشان ا ندگقي و الحاد برآمد و تعمد بردروغ گفتن در آنها گاد است
و آنها به اگن اارار مي كنند و ميگوگند دگن ما تقيه است
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و تقيه اگن است كه گكي ا آنها با بانش چيزي برخلاف آنچه در البش هست بروگد و اگن
دروغ و نفاق است».
و حافظ ذهبي ميگوگد« :بدعت به دو نوع است بدعت كوچك مانند مبالغه آميزي تشايع گاا
مانند تشيع بدون مبالغه آميزي و تحرگف اگن در تابعين و تابعين آنها گاد است
اما همراه با دگن و پرهيزگاري و راساتروگي اگار حادگث اگنهاا رد كارده شاود ملاهأي ا
رواگت نبوي ا بين ميرود و اگن فسادي دگني است.
سپس بدعت بزرگ مانند رفض كامل و مبالغه آميزي در آن و توهين باه اباو بكار و عمار و
دعوه دادن به آن را اگن نوع ا آنها دليل گرفته نميشود و نيز اكناون در مياان اگان ناوع مارد
راسترو و مورد اعتمادي سراغ ندارم بلكه دروغ گفتن شعار آنهاست و تقيه لباسشان است پاس
چرونه رواگت كسي كه حالت او چنين است ابول مي شود ،هرگز».
پس با اگن اتفاق علما بررد كردن رواگت كسااني ا اهال بادعت كاه دروغ گفاتن را حلاال
ميدانند مانند رافضه كساني كه ا سلف رواگت شده اخذ كردن ا اگنها نهي شده است
و اهل حدگث و ناادان اسناد رواگت آنها را ترك كردهاند چون آنها دروغ گفتن را باه خااطر
گاري كردن مذهبشان و شهاده دروغ دادن براي موافقاان خاود را حلاال ميدانناد و در ماورد
هرگروهي كه دروغ را حلال ميدانند حكم همين است كه رواگتشان رد كرده شاود و همچناين
هرفردي كه به اگن كاار معاروف باگاد رواگاتش رد شاود و پذگرفتاه نشاود ا هرگروهاي كاه
ميخواهد باشد و به هرمذهبي كه منتسب باشد و الله اعلم.
و اما اگر بدعتگذار به سبب بدعتش كافر ارار داده نميشود علما در ابول كردن رواگات او
و رد كردن رواگت او به چند اول اختلاف كردهاند كه ابن صلاح اگن ااوال را ذكار كارده اسات

آن ا كه ميگوگد« :در مورد بدعتگذاري كه به سبب بدعتش كافر ارار داده نميشود اختلااف
كردهاند بعضي رواگت آن را رد كردهاند چون به سبب بدعتش فاسق است و همان طاور كاه در
كفر تاوگل كنند و تاوگل نكننده برابراند و در فسق تاوگل كننده و تاوگل نكننده برابراند
و برخي رواگت بدعتگذار را اگر دروغ گفتن را براي گاري كردن مذهبش گا اهال ماذهبش
حلال نميداند پذگرفتهاند چه به بدعتش دعوه دهد گا به بدعتش دعوه ندهد ،و بعضاي اگان
اول را به شافعي نسبت دادهاند چون گفته است «شهاده اهل اهواا را به ز خطابيه ا رافضاه
ميپذگرم چون آنها شهاده دادن به دروغ را براي موافقان خود حلال ميدانند».
و گروهي گفتهاند :رواگتش اگر به بدعتش دعوه ندهد ابول كرده ميشود
و اگر به بدعتش دعوه دهد رواگتش ابول نميشود.
و اگن مذهب بسياري گا بيشتر علماست

و بعضي ا اصحاب شافعي  اختلاف بين اصحاب او در ابول شدن رواگت بدعتگذار اگر
به بدعتش دعوه ندهد را حكاگت كرده است و گفته است :اما اگر به بدعت دعاوه ندهاد در
ابول كردن رواگت او بين آنها اختلافي نيست.
و ابو حاتم بن حبان بستي 1گكي ا مصنفين ا المه حادگث ميگوگاد« :دعاوترر باه بادعت
دليل گرفتن ا او نزد تمام المه ما اگز نيست و ما سراغ نادارگم كاه در اگان ماورد باين آنهاا
اختلافي باشد».
و اگن مذهب سوم ميانهتر و بهتر است و مذهب اول ا آنچه ا المه شاگع اسات دور اسات
گرا كتابهاي آنان سرشار ا رواگت ا بدعتگذاران غير دعوترر است و در صحيحين بساياري
ا احادگث آنها در شواهد و اصول ذكر شده است و الله اعلم
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و اگن اول را نيز نووي در (التقرگب و التيسير) نقل كرده است و مانند ابن صلاح ااول ساوم
را تاگيد كرده است او بعد ا ذكر اول سوم ميگوگد« :و اگن روشنتر و منصفانهتر است و ااول
بسياري گا بيشتر اهل علم است».1
و ابن حزر در (النخبه) ميگوگد« :سپس بدعتگذاري گا با بدعتي كه انسان را كافر گا فاساق
ميكند ،صاحب بدعت اول را مهاور اباول نميكنناد .و دوم در صاحيحترگن رواگات كساي
دعوه نميدهد ابول كرده ميشود مرر حدگثي رواگت نماگد كه بدعت او را تقوگات مينماگاد
پس بنا براول مختار رواگتش رد كرده ميشود و و اني 2شيخ نسالي اگان را تصارگح كارده
است»
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پس در مورد حكم رواگت بدعتگذار براي ما چهار اول به دست ميآگد :رد كردن به طاور
مطلق ،و ابول اگر دروغ گفتن را حلال نداند و ابول كردن رواگت آن كاه دعاوه نميدهاد ،و
ابول نكردن رواگت آن كه دعوه ميدهد و ابول كردن رواگت آن كاه دعاوه نميدهاد مرار
اگنكه چيزي رواگت كند كه بدعتش را تقوگت ميكند.
و اگنك در مورد هرگك ا اگن مذاهب باا ذكار علمااگي كاه آن ماذهب را گفتهاناد و دليال
هرگروهي براي باور خود به طور مشروح سخن گفته ميشود.
اما اول اول :و آن اول به رد كردن رواگت بدعتگاذار باه طاور مطلاق اسات اگان ااول ا
گروهي ا سلف رواگت شده بنا برآنچه كه بغدادي نقل كرده است.
او مي گوگد :اهل علم در شنيدن رواگت ا اهل بدعت و اهاواا مانناد ادرگاه و رافضاه و در
دليل گرفتن به آنچه آنها رواگت ميكنند اختلاف كردهاند.
گروهي ا سلف اگن را صحيح ندانستهاند به علت اگنكه آنها نزد كساني كه تاوگال كننادگان
را كافر ارار ميدهند كافراند

و نزد كساني كه تاوگل كننده را كافر نميداند فاسق هستند
و گكي ا كساني كه اگن اول ا او رواگت كرده ميشود مالك بن انس است.1
و گكي ا كساني كه اگن اول ا آنها نقل شده ابن سيرگن رحمه الله تعاالي اسات مسالم در
صحيح خود رواگت كرده كه او گفت« :آنها ا اسناد نميپرسيدند واتي فتناه واااع شاد گفتناد:
«افرادتان را براي ما نام ببرگد ،پس ا ميان آنها به اهل سنت نراه كرده ميشد
و حدگث آنها فراگرفته ميشد ،و به اهل بدعت نراه ميشد و حدگث آنها گرفته نميشد».2
و خطيب اگن رواگت را ا ابن سيرگن با كلماتي نزدگك به اگن در ضمن نقل رواگتهاگي كه
بررد شدن رواگت بدعتگذار به طور مطلق دلالت مينماگد نقل كرده است.3
و نيز ا كساني كه اگن را رواگت كرده علي بن حرب 4رحمه اللاه تعاالي اسات طباق آنچاه
خطيب ا او نقل كرده است كه او ميگفت« :هركسي ميتواناد حادگث را باه از ا صااحب
سنت ننوگسد آنها هرصااحب هاوا و بادعتي را كاه دروغ ميگوگاد و پرواگاي نادارد تكاذگب
ميكنند».5
و عبدالوهاب 6وراق اگن اول را گفته است طبق آنچه در كتاب الورع امام احمد آماده اسات
كه مردي ا او پرسيد و گفت« :من ا مردي حدگث ميشنيدم ،سپس بعاد ا آن باراگم روشان

شد كه او صاحب بدعت است آگا ا او حدگث نشنوم گفت :او را نميتوان براحادگث پيامبر 
امين ارار داد ا او حدگث فرا مرير».1
و آنچه به ظاهر ا سفيان ثوري رحمه الله نقل شده دلالت ميكند كه او باه اگان ااول بااور
دارد خطيب ا او رواگت كرده كه او گفت« :هركساي ا بدعتگاذاري شانيد خداوناد او را ا
آنچه شنيده فاگدهأي نميدهد و هركسي با بدعتگذاري دسات داد حلقاههاي نزيار اسالام را
گكي پس ا دگرري شكسته است».2

و دليل اهل اگن اول اگن است كه :اهل اهوا را نميتوان برحدگث پيامبر  امين ارار داد گارا

هواپرستي آنها را وادار به دروغ گفتن و عل حدگث بنام پياامبر  باراي تاگياد بدعتهاگشاان
ميكند چون آنها ا كتاب و سنت براي بدعتهاي خود نميتوانند استدلال كنند.3
گفته وبعضي ا كساني كه ا اگن هواپرستيها توبه كردهاند اگن مطلب را باه صاراحت بياان
داشتهاند
خطيب در كتاب (الزامع) ا ابن لهيعه 4رواگت كرده كه گفات :ا پيرماردي ا خاوارج كاه
توبه كرده بود و با گشته بود شنيدم كه ميگفت« :اگن احادگث دگن هستند نراه كنيد كه دگنتان
را ا چه كسي فرا ميگيرد ما اگنطور بودگم كه هرگاه هواي نفس ما چيزي ميخواست حادگثي
براي آن ميساختيم».5
و در كتاب الكفاگه ا خطيب نيز ا طرگق ابن لهيعه رواگات اسات كاه« :مارد در هواپرساتي
داخل شده سپس بعد ا آن بيرون آمد و آن را انكار كرد و او واتي بيرون آمد بود ميگفت شما

را ا اهل اهوا برحذر ميدارم سوگند به خدا كه ما خير را اگن ميپنداشتيم كه براي شما چيازي
رواگت كنيم كه شما را گمراه ميكند».1
و اما اول دوم :و آن گفتن به ابول شدن رواگت اهال بادعت تاا واتاي كاه كاافر اارار داده
نشدهاند و گا تا واتي كه دروغ را حلال ندانستهاند ،اگن اول ا گروهاي ا سالف نقال شاده و
بعضي ا علماي متاخرگن براگن باورند.
خطيب ميگوگد« :و گروهي ا اهل علم براگن باورند كه اخبار اهل اهواا كسااني كاه حلاال
دانستن دروغ و شهاده دادن براي كساني كه با آنها موافقاند ا آنهاا معاروف نيسات پذگرفتاه
ميشود و گكي ا فقها كه اگن اول را گفته است ابو عبدالله محمد بن ادرگس شاافعي اسات او
گفته است« :و شهاده دادن اهل اهواا به ز خطابياه ا رافضاه پذگرفتاه ميشاود چاون آنهاا
معتقدند كه براي موافقان خود به ناحق شهاده دهند».
و حكاگت شده كه اگن مذهب ابن ابي ليلي و سفيان ثوري 2است و مثل اگان ا اباو گوساف
رواگت شده است.3
وا

ملة كساني كه اگن اول ا آنها رواگت كرده ميشود گحياي بان ساعيد القطاان 4اسات

خطيب با سند خود به علي بن مدگني رواگت كرده است كه گفت« :به گحياي بان ساعيد اطاان
گفتم كه عبدالرحمن بن مهدي گفت :من ا اهل حدگث كساني را كه در بدعتگذاري در رأس

ارار دارند ترك ميكنم گحيي بن سعيد خندگد و گفت :با اتاده 1چكار ميكند و با عمار بان ذر
همداني 2چكار ميكند و با ابن ابي رواد 3چكار ميكند و گحيي گروهي را برشمرد كاه مان ا
ذكر آنها دست نراه داشتهام سپس گحيي گفت اگر گحيي اگن نوع را ترك كرده افاراد گاادي را
ترك گفته است».4
و اگن ا علي بن مدگني رواگت كرده ميشود بنا برآنچه خطيب با سندش ا او رواگت كارده
كه گفت« :اگر بصره به حالت ادرگه ترك كرده شود و اگر اهل كوفه به آن راي گعني تشايع-
ترك كرده شود كتابها خراب ميشوند».5
خطيب ميگوگد« :اول او كه كتابهاي خراب ميشوند گعني حدگث ا بين ميرود».6
و اگن اول نيز ا محمد بن عبدالله بن عمار موصلي 7رواگت شده است
خطيب با سند خودش ا حسين بن ادرگس 8رواگت كرده كه گفت« :محمد بان عبداللاه بان
حماد 1موصلي را در مورد علي بن غراب 2پرسيدم گفت :او صاحب حدگث و به آن آگااه باود

گفتم :آگا او ضعيف نيست گفت :او به تشيع گراگش داشت و من رواگت كردن را ا ماردي كاه
صاحب حدگث است و حدگث را ميداند به شرط اگنكه براي تشيع دروغ نروگد گاا باراي اادر
دروغ باخي نكند ترك نميكنم و مان ا ماردي كاه حادگث را نميداناد و نميفهماد رواگات
نميكنم گرچه ا فتح گعني موصلي برتر باشد».3
وا

ملة كساني كه اگن اول ا او رواگت كرده ميشود محمد بن گعقاوب 4اسات خطياب

رواگت كرده است كه او ا فضل بن محمد شعراني 5پرسيده شد گفت« :در رواگت راستروست
مرر اگنكه ا كساني باشد كه در تشيع مبالغه آميزي كند گفته شد كاه در صاحيح ا او حادگث
بيان شده گفت :چون كتاب استاد من گعني مسلم بن حزاج -ا حدگث شيعه پر است».6
و گكي ا كساني كه اگن اول را گفتهاند عز بن عبدالسلام اسات او ميگوگاد« :شاهاده دادن
اهل اهواا رد كرده نميشود چون اعتمادي كه در شهاده آنهاهست به آن انادا ه اسات كاه در
شهاده اهل سنت و ود دارد و مدار ابول شدن شهاده و رواگت براعتماد و راستروگي اسات

و اگن در اهل اهوا همان گونه و ود دارد كه در اهل سنت و ود دارد و صحيحترگن اول اگان
است كه آنها به سبب بدعتهاگشان كافر ارار داده نميشود»
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و ا علماي معاصر شيخ احمد شاكر رحمه الله اگن اول را گفته است
او پس ا ذكر ااوال در مورد حكم رواگت بدعتگذار و رد آن ميگوگد« :و همه اگان اااوال
نظرگه هستند و آنچه در رواگت اعتبار دارد صداات راوي و امانتداري اوست و كسي كه احوال
رواگت كنندگان را پيگيري مينماگد بسياري ا اهل بدعت را ميبيند كه محل اعتماد و اطمينان
هستند گرچه چيزي رواگت كنند كه باراي آنها موافق است و بسياري هساتند كاه در هرچيازي
كه رواگت ميكنند اابل اعتماد نيستند».2
پس اول او به ابول شدن رواگت بدعتگذار به طور مطلق اگار راساتروگياش ثابات گاردد
ميانزامد.
و شيخ علامه ناصرالدگن الباني رحمه الله تعاالي ميگوگاد« :و تشايع در رواگات كاردن نازد
محدثين ضرري ندارد چون آنچه رواگت كننده مورد اعتبار اسات اگان اسات مسالمان عاادل و
حافظ باشد اما داشتن مذهبي مخالف با اهل سنت نزد محدثين راوي را غير معتبر نمينماگد تاا
ماني كه چيزي را ا دگن با الضرور معلوم است انكار نكند همان طور كه حافظ بان حزار در
شرح نخبه ذكر كرده است».4 3
و براي ابول شدن رواگت بدعتگذار نزد كساني ا علما كه اگن سخن را گفتهاناد دو مأخاذ
و ود دارد كه ا ااوال آنها روشن ميگردد:
مأخذ اول :اگنكه اعتبار در رواگت صداات راوي است پس هروات راستروگي او ثابات شاد
رواگتش پذگرفته ميشود
و بعد ا اگن مذهب او در ابول شدن رواگت او گا رد شدن آن تاثيري ندارد.

مأخذ دوم :اگر رواگت كردن ا هربدعتگذاري ترك كرده شود بيشاتر احادگاث پياامبر  ا
بين مي رود چون بسياري ا بدعتگذاران احادگث رواگت كردهاند.
و اما اول سوم :و آن اگن است كه بين دعوترر ا اهل بدعت و آن كه دعوه نميدهد فارق
گذاشته شود و رواگت كسي كه دعوه نميدهد پذگرفته مي شود و رواگات كساي كاه دعاوه
ميدهد رد كرده ميشود اگن اول بسياري گا بيشتر علماست طبق آنچه ابان صالاح و ناووي در
رواگت گذشته ا آنها تصرگح كردهاند.1
بلكه ابن حبان ا ماع را براگن اول نقل كرده است بنا برآنچه ابن صلاح ا او رواگات كارده
است كه او گفت« :دعوه دهنده به بدعتها دليل گرفتن ا او نزد تمام المه ما ااگز نيسات و
در اگن مورد اختلافي ا آنها را نميدانم».2
و صحيح اگن است كه ا ماع ثابت نميشود گرا بعضي ا سلف رواگات بدعتگاذار را باه
طور مطلق چه دعوترر باشد گا دعوترر نباشد اگز ارار دادهاند و بنا براگن ابن حزر ميگوگاد:
« و ابن حبان چيز غرگبي گفته است و ادعا كارده كاه برپذگرفتاه شادن رواگات آن كاه دعاوه
نميدهد بدون ا تفصيل و شرح اتفاق كردهاند».3
وا

ملة كساني كه اگن اول ا او نقل شده عبدالله بن مبارك رحمه الله است بناا برآنچاه

خطيب با سندش به علي بن حسن بن شقيق 4رواگت كرده او گفت« :به عبدالله بن مبارك گفتم
ا عمرو بن عبيد شنيدهاي با دستش اشاره كرد گفت اگنقدر گعني گاد ،گفتم پس چرا او را نام
نميبري و دگرر كساني ا ادرگه را نام ميبري گفت چون اگن گكي ا سران بود»
و اگن اول ا عبدالرحمن بن مهدي رواگت كرده ميشود
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خطيب ا او رواگت كرده كه او گفت« :هركسي راي داشت و به آن دعوه ناداد رواگات او
پذگرفته ميشود ،و هركسي راي داشت و به آن دعوه داد همانا او مستحق ترك گفتن است»

1

و بيهقي ا او رواگت كرده كه او گفت« :علم ا اصحاب اهواا نوشته ميشود و شهاده دادن
آنها اگز است تا واتي دعوه ندهند ،واتاي باه آن دعاوه داد ناه حادگث ا او آنهاا نوشاته
نميشود و شهاده دادن آنها اگز نيست».2
وا

ملة كساني كه اگن اول را گفته است امام احمد رحمه الله است

خطيب با سند خود به ابي داود سليمان بن اشعث رواگت كرده كه گفت« :به احمد بن حنبل
گفتم :آگا ا ادرگه حدگث نوشته ميشود گفت :اگر دعوه ندهد».3
و در طبقاه الحنابله ا ابن ابي گعلي ا

عفر بن محمد 4رواگت شده كه گفت :گفتم« :تو ا

ابي معاوگه 5حدگث نقل ميكني در حالي كه او مر ئي بود او دعوه نميداد».6
بغوي ميگوگد« :احمد بن حنبل پرسيده شد كه آگا ا مر ئاي و اادري و دگرار اهال اهاوا
حدگث نوشته ميشود گفت :بله اگر به آن دعوه نميداد
و گاد در آن سخن نميگفت اما اگر دعوه ميداد نه».7
و اگن اول ا امام مالك رحمه الله رواگت شده بنا برآنچه ابن عبدالبر و بغاوي ا او رواگات
كرده كه او گفت« :علم ا چهار نفر فرا گرفته نميشود:سفيه و بيخودي كاه سافاهت خاود را

آشكار مينماگد و صااحب بادعت و هواپرساتي كاه باه آن دعاوه ميدهاد و ماردي كاه در

سخنهاي مردم به دروغ گفتن معروف است گرچه برپيامبر  دروغ نميگوگد

و مردي كه داراي فضل و صلاحي است اما حدگثي كاه ميگوگاد معاروف و شاناخته شاده
نيست».1
ابن عبدالبر ميگوگد« :اماا اگان خبار را ا مالاك ا چناد طرگاق در (كتااب التمهياد) ذكار
كردهاگم».2
و خطيب به امام مالك اگن اول را كه رواگت بدعتگذار باه طاور مطلاق رد كارده ميشاود
نسبت داده است بنا برآنچه گذشت 3-و اگنكه رواگت بدعتگذارري كاه دعاوه ميدهاد رد
كرده ميشود نه آن كه دعوه نميدهد و اگن اول ا او نزد محققين مشهور است.
شيخ الاگلام ابن تيميه ميگوگد « :و بنا براگن امام احمد و بيشتر كساني ا المه كه ابال ا او و
بعد ا او بودهاند مانند مالك و غيره رواگت آن كه به بدعت دعوه ميدهد را نميپذگرفتند و با
او همنشيني نميكردند به خلاف آن كه ساكت است».4
و علامه عبدالرحمن معلمي ميگوگد« :و آن كاه باه بادعتش دعاوه نميدهاد نقال ا مااع
براگنكه او مانند سني واتي عادل بودنش ثابت شد رواگتش ابول ميشود گذشت
و ا مالك آنچه با اگن موافق ثابت شده است و ا مالك رواگت شده كه ا اگان نياز رواگات
كرده نميشود اما براول اول عمل كرده ميشود»
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و دليل اهل اگن اول در ابول كردن رواگت كسي ا اهل بدعت كه دعاوه نميدهاد هماان
است كه خطيب ذكر كرده است او پس ا بيان اختلاف در ماورد حكام شاهاده اهال بادعت
ميگوگد« :آنچه برآن اگز بودن دليل گرفتن ا رواگتهاي آنان استناد ميشود اگن اسات كاه ا

اصحاب مشهور است كه آنها رواگاه خوارج را ميپذگرفتند و شاهاده كسااني ا فاساقان باه
تاوگل كه در مقام آنها ارار داشتند ابول كردند سپس استمرار عمل تابعين و خلف بعاد ا آنهاا
براگن ،چون آنها ميدگدند كه اگنها راستروگي را تعظيم و دروغ گفتن را حرام ميدانناد و خاود
را ا كارهاي ممنوع با ميدارند
و براهل شك و طرگقههاي مذموم انكار ميكنند و احادگثي رواگت ميكنند كاه باا آراي آنهاا
مخالف است و مخالفين آنها ا آن احادگث عليه آنها دليل ميگيرند بنا براگن ا رواگات عماران
بن حطان و او گكي ا خوارج است دليل ميگرفتند
و ا رواگت عمرو بن دگنار كه به ادر و تشيع گراگش داشت دليل ميگرفتند و عكرماه 1كاه
اباضي بود و ابن ابي بخيح كه معتزلي بود آنها ا رواگت او دليل گرفتند تا اگنكاه بعاد ا اگنكاه
بعضي ا كساني را كه به آنها دليل گرفته شده ا كساني كه به بدعتها منسوباند نام برده.
و ا رواگتهاي آنان دليل گرفتهاند پس اگن ا ماع آنهاست و بزرگترگن دليل در اگام ماورد
است و نزدگك بودن به نظر درست گمان تقوگت ميشود».2
و براي ابول شدن رواگت اهل بدعت به اگن استدلال شده كه ترك رواگتهاي آنها باعاث ا
بين رفتن بسياري ا احادگث ميگردد كه تنها آنان آن احادگث را رواگت كردهاند
بنا براگن رواگتهاگشان به خاطر دفع اگن فساد ابول و اگز ارار داده شده است.
ذهبي در بيان شرح حال ابان بن تغلب 1بعد ا اگنكه اااوال الماه را در ثقاه اارار دادن او باا
اگنكه شيعه است نقل كرده ميگوگد« :كسي ميتواند بروگد كه چروناه بدعتگاذاري را موثاق
ارار دادهاند و تعرگف ثقه عدالت و خوب حفظ كرده است.

پس كسي كه صاحب بدعتي باشد چرونه عادل است :وابش اگن است كه بدعت بردو نوع
است بدعت كوچك مانند تشيع بودن مبالغه آميزي و انحراف ،اگن در تابعين و تابعين آنها گااد
بود با اگنكه دگن و پرهيزگاري و صداات داشتند پس اگر حادگث اگنهاا رد كارده شاود مقادار
گادي ا احادگث نبوي ا بين خواهد رفت و اگن فساد روشني است».2
و اما رد كردن رواگت بدعتگذاري كه دعوه ميدهد نزد كسي ا المه كه اگن اول را گفتاه
است دو مأخذ دارد:
گكي :ا ترس اگنكه دعوه دادنش به بدعت خود او را وادار به عل احادگثي مينماگاد كاه
بدعت او را نيكو ارار ميدهد و رواگتها را به خاطر حماگت ا بدعتش تحرگف ميكند
و خطيب اگن مطلب را تصرگح كرده است او بعد ا نقل برخي رواگتها ا سالف در ماورد
رد كردن رواگت بدعتگذار ميگوگد« :آنها ا اگن منع كردهاند كه رواگت ا بدعتگاذاراني كاه
دعوه نمي دهند نوشته شود ا ترس اگنكه كه دعوه دادن به بادعت و ترغياب باه آن آنهاا را
وادار به عل احادگثي مينماگد كه بدعت آنها را نيكو ارار ميدهد ،همان طور كه در باب ابال
ما اگن را ا خار ي كه توبه كرده بود حكاگات كاردگم كاه گفات :ماا هرواات چيازي را كاه
ميخواستيم آن را حدگثي ارار ميدادگم».4 3
و ابن حزر نيز اگن را به صراحت بيان داشته است او ميگوگد« :و گفته شاده رواگات كساي
كه به بدعتش دعوه نميدهد پذگرفتاه ميشاود ،گارا آراساتن بادعتش گااهي او را وادار باه
تحرگف كردن رواگتها و برابركردن آن به مقتضاي مذهبش مينماگد».5

من مي گوگم :و شاهد آن در هان وااعيت اموري است كه ا

همي اگن عصر( -كاوثري)

مشهور و معروف است كه رواگتهاا صاحيح را تحرگاف كارده و باين آن و باين رواگتهااي
ضعيف خلط كرده و با اسانيد رواگتها با ي كرده وبعضي ا ضعفا را موثق ارار داده و بعضاي
ا ثقاه را ضعيف ارار داده و در اگن مورد ميخواسته مردم را به اشتباه بياندا د تاا عقيادهاش
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فاسدش را گاري كند
تا اگنكه گكي ا المه بينظير اهل سنت و او اماام محاد

شايخ عبادالرحمن معلماي اسات

بپاخواسته و او را در سي عبره آمو در كتاب (التنكيل) داده و او را رسوا كرد و انحراف اگان
مرد و اعتماد نكردن به نقل او براي درو و نزدگك و عاال كودن مشخص شد خداوند ا

انب

سنت و اهل سنت شيخ معلمي را بهترگن پاداش را بدهد و او را ا چشمة بهشت آب بنوشااند.
آمين
دوم :اگنكه ترك نمودن رواگت آنها مزا اه و عقوبتي براي آنهاست و باعث مي شاود تاا ا
بدعت با بياگند و با ترك رواگت آنها مردم ا آنها و ا بدعتهاگشان متنفر ميشاود ،و باا اگان
كار وظيفة نهي ا منكر تحقق ميگابد.
و شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اگن مطلب را تصارگح نماوده و ميگوگاد« :و بناا باراگن
شهاده دادن اهل اهوا را ميپذگرند و پشت سر آنها نما ميخوانند و هركسي آن را رد كارد
مانند مالك و احمد -اگن مستلزم گناه بودن پذگرفتن شهاده و نماا خوانادن پشات سار آنهاا
نيست اما هدف انكار منكر و اطع رابطه ا كسي است كاه بادعت را اظهاار كارده اسات پاس
هروات ا او اطع رابطه شود و پشت سر او نماا خواناده نشاود و شاهاده دادن او پذگرفتاه
نميشود اگن كار او را ا اظهار بدعت با ميدارد و بنا براگن احمد بين آن كسي كه باه بادعت
دعوه ميدهد و آن را آشكار ميكند و آن كسي كه چنين نيست فرق گذاشته است».2

و ميگوگد« :پس اگر به بدعتش دعوه ميدهد ا ولاگت و اماامتش و شاهادتش و رواگاتش
منع كرده مي شود چون اگن كار نهي ا منكر است نه به خاطر اگنكه نما فاسد ميشود گا اگنكه
او در رواگت و شهادتش مورد اتهام است» .1پس اگن دليل اهل اگن اولاند.
اما اول چهارم :و آن ابول شدن رواگت كسي است كه به بدعت دعوه نميدهد مرر اگنكاه
چيزي رواگت كند كه بدعتش را تقوگت مينماگد،ابن حزر اگن را ا

و اني شيخ نسالي نقل

كرده است .طبق آنچه كه پيشتر بيان شد.2
و ظاهر كلام ابن حزر اگن را ميرساند كه او اگن اول را تاگيد مينماگد او بعاد ا نقال اگان
اول ا

و اني ميگوگد« :و آنچه او گفته است هات دارد ،چاون علتاي كاه باه خااطر آن

حدگث دعوترر به بدعت رد شده در آنچه ظاهر حدگث رواگات شاده باا ماذهب بدعتگاذار
موافق است وارد است گرچه او دعوه ندهد»
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و سخن ابن حزر تو يهي دگرر دارد كه با آنچه و اني گفتاه اسات مخاالف اسات بناا
برآنچه به ودي بيان خواهد شد.
و اول را ح ا اگن ااوال اول سوم است و آن ا پنج هت تر يح دارد:
هت اول :اگنكه مدار ابول شدن رواگت براعتماد به راساتروگي اسات و رواگات فاساق باه
سبب ارتكاب گناه به خاطر اگن رد شده كه غالب گمان اگن است كه او به سبب نقاص دگانات
در و ود او راست نميگوگد
و اما بدعتگذار آنچه او را وادار به بدعتگذاري نموده است اغلب تدگن است پاش اتهاام
دروغ گفتن ا او اگر محارم الهي را تعظيم ميكند منتفي ميگردد

و اگر چنين نباشد به سبب فاسق شدن به علت ارتكاب گناه رواگتش مردود اسات و بعاد ا
اگن بحث در مورد ردشدن رواگت او به سبب بدعتگذاري گا عدم آن معني ندارد پس رواگات
بدعتگذاري كه دعوه نميدهد ا اگن و ه ابول كرده ميشود.1
و اما بدعتگذاري كه به بدعت دعوه ميدهد رواگتش به خااطر عادم حصاول اعتمااد باه
راستروگياش رد كرده ميشود چون دعوه دادن او به بدعتش و مزادلاه او در آن گااهي او را
به دروغ گفتن و تزوگر در راه نشر آن وادار ميكناد باه اضاافة اگنكاه انكاار منكار و اعتاراض
برهركسي كه منكر را اشكارا انزام ميدهد وا ب است .پس كمترگن كار اگن است كه رواگتش
به طور اطع رابطه ا او بنا برآنچه در خلال اگن بحث بيان شد
ا ابيل نما نخواندن پشت سر بدعتگذاراني كاه باه بادعتها دعاوه ميدهناد و حاضار
نشدن در نا ههاگشان و سلام نكردن برآنها به خاطر با داشتن آنهاا و ادب كاردن دگراران ا
انزام كار آنها رد كرده شود.
هت دوم :اگنكه اگن اول ،اول بسياري ا اهل علم است هماان طاور كاه خطياب باه اگان
تصرگح كرده است او ميگوگد« :و بسياري ا علما گفتهاند رواگتهاي كساني ا اهل اهاواا كاه
دعوه نميدهند پذگرفته ميشود اما آنهاگي كه دعوه ميدهند ا اخبار و رواگتهاگشاان دليال
گرفته نميشود و ا

ملة كساني كه براگن باور است ابو عبدالله احماد بان محماد بان حنبال

است».2
و هرگك ا ابن صلاح و نووي اگن را تصرگح كردهاند آنها ميگوگند« :و آن اول بساياري گاا
بيشتر علماست».3
و در سخن شيخ الاسلام ابن تيميه گذشت كه اگن اول ،اول امام احمد و بيشاتر الماهاي كاه
ابل ا او و بعد ا او بودهاند است ،و گكي ا كساني كه اگن را تصرگح نموده ابن كثير اسات او

ميگوگد« :آنچه اكثر برآن هستند اگن است كه در ميان دعوترر به بدعت و غيار دعاوترر فارق
است».1
بلكه ابن حبان ا ماع المه را براگن اول با تو ه به شهره آن نزد سالف نقال كارده اسات.
همان طور كه گذشت.2
هت سوم :اگنكه اگن اول ،اولي است كه نزد المه حدگث برآن عمل شده است ابان صالاح
بعد ا بيان ااوال در مورد حكم رواگات بدعتگاذار ميگوگاد« :و اگان ماذهب ساوم ا هماه
عادلانهتر و بهتر است و مذهب ا آنچه ا الماه حادگث شااگع اسات بسايار فاصاله دارد گارا
كتابهاي آنان سرشار ا رواگت كردن ا بدعتگذاران غير دعوترر است و در صحيحن احادگث
گاد ا آنها در شواهد و اصول رواگت شده است و الله أعلم».3
هت چهارم :اگنكه اگن اولي است كاه محققاين بازرگ اگان مسائله ا علمااي متقادمين و
متأخرگن آن را تر يح دادهاند مانند خطيب بغدادي و ابن صلاح و ناووي و شايخ الاسالام ابان
تيميه 4و همچنين ذهبي گرا مفهوم سخن او چنين ميرسااند كاه او نياز اگان ااول را تار يح
ميدهد.5
و ا متأخرگن علامه معلمي در تحقيق خود براي حكم رواگت بدعتگذار در كتااب التنكيال
اگن اول را تر يح داده است.6
هت پنزم :هيي اولي ا ااوال در مورد حكم رواگت بدعتگذار و ود ندارد مرر اگنكه باا
آنچه آن را ضعيف مينماگد معارض است به ز اول سوم.

اما اول معارض است با «پذگرفتن اصحاب رواگت و اخبار خوارج و شهاده آنها را و اباول
كردن كسي كه ا فاسقان به تأوگل كه در مقام آنها بودند ،سپس ادامه گاافتن عملكارد تاابعين و
كساني كه بعد ا آنها بودند براگن» خطيب اگن را تصرگح كرده است.1
و نيز با عملكرد مصنفين در حدگث مانند صاحب صحيحين و دگرران مخالف است كه آنهاا
ا اهل بدعت رواگت كردهاند ابن صلاح بعد ا نقل ااوال در ماورد حكام رواگات بدعتگاذار
گفته است« :و اگن مذهب سوم عادلانهتر و بهتر ا دگرر مذاهب است
و مذهب اول ا آنچه ا المه حدگث شاگع است بسيار فاصله دارد گرا كتابهاي آنان سرشاار
ا رواگت ا بدعتگذاران غير دعوترر است و در صحيحين بسياري ا احادگث آنها در شواهد
و اصول رواگت شدهاند و الله أعلم»

2

و سيوطي در (التدرگب) كساني را ا اهل بدعت كه بخاري و مسلم گا گكي ا آن دو ا آنهاا
رواگت كردهاند نام برده و بدعتهاگي كه آنها بدان متهم بودهاند را ذكر كرده اسات ،3مان آنهاا
شمردم به هشتاد و چهار نفر رسيدند شانزده نفر ا آنها به عقيدة ار اا ماتهم شادهاند و هفات
نفر به ناصبيت متهماند و بيست و شش نفر به تشيع متهماند و سي نفر به عقيادة ادرگاه ماتهم
هستند و گكي به عقيدة هم متهم است و دو تا حروري هستند و گكي واافي هست و گكي ا
خانهنشينان خوارج است.
و اما اول دوم :و آن اول به ابول شدن رواگت بدعتگذار به طور مطلق است اگان ااول باا
آنچه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله در بيان تضعيف هرگك ا دو اول اول و دوم ذكر نماوده
مخالف است او ميگوگد« :و هركسي اگن را دانست براي او روشن ميشود كه ردكردن شهاده
و رواگت كساني ا اهل بدعت كه تأوگل ميكنند به طور مطلق ،اول ضعيفي است گارا سالف
با تاوگل در انواع بزرگي داخل شدند و هركسي كساني را كه بدعت را اظهار ميكنند المهأي در

علم و شهاده ارار داده و برآنها با اطع رابطه و با داشتن انكاار نميكناد نياز ااولش ضاعيف
است».1
و اما اول چهارم :اول به ابول شدن رواگت بدعتگذاري كه دعاوه نميدهاد اسات مرار
اگنكه چيزي رواگت كند كه مذهبش را تقوگت مينماگد .با اگن اول علامه معلمي مخالفت كارده
كه اولين كسي كه اگن سخن را گفته است و اني است و او خودش بدعتگذار است گارا

او ا ناصبيهاي رويگردان ا حضره علي  است

و او با اگن سخنش بعضي ا منسوبين به تشايع را كاه الماه برموثاق اارار دادن آنهاا اتفااق
كردهاند متهم ميكند و ا اگن اول لا م ميآگد بدعتگذاري كاه لهزاهاش صااداانه اسات اگار
حد گثي كه نزد اهل سنت شناخته شده ومعروف است را رواگت كند اما با اگن حادگث بادعتش
تقوگت ميشود آن حدگث ابول نميشود او ميگوگد« :و اولين كسي كه اگن اول باه او نسابت
داده ميشود ابراهيم بن گعقاوب و ااني اسات و او خاودش بدعتگاذاري رويگاردان ا
اميرالم منين علي بود و به شده كساني را كه اظهار تشيع ميكردناد عياب اوگي ميكارد .و
و اني داراي عقيدة ناصبيت است و او فرگقة طعنه دن به كساني است كاه خاود را شايعه
علي ميدانند همان طور كه گذشت و چنين برميآگد كه او با اگن سخنش به آنها اشاره ميكناد
گرا كوفيها منسوب به تشيع گروه بزرگي هستند كه المه اهل سنت برموثق اارار دادن آنهاا و
ستاگش آنها به خوبي و پذگرفتن رواگتهاگشان و برتر ارار دادن آنها بربساياري ا ثقااه كاه باه
تشيع منسوب نبودهاند اتفاق دارند حتي به شعبه گفته شد كه براي ما گاران معتماد و ثقاهاه را
برو گفت :اگر با شما ا گاران ثقه و معتمدم سخن براوگم ا چناد نفاري ا اگان شايعهها ناام
خواهم برد حكم بن عتيبه 2و سلمه بن كهيل 3و حبيب بن ابي ثابت 4و منصور،5گوگا و اني

واتي راهي براي عيب وگي اگنها و امثالشان به طور مطلق نيافته است تلاش كرده تا ا آنچاه ا
رواگتهاي آنان كه او نميپسندد و آن رواگتهاگي است كه متعلق به فضيلت اهال بيات اسات
خودش را اگنرونه نزاه دهد.
و ا عباره مذكور او چنين برميآگد كه بدعتگذاري كه در گوگش خود صادق اسات و در
رواگت مورد اعتماد و حدگثش نزد اهل سنت مقبول است واتي حدگثي رواگت كناد كاه باراي
اهل سنت شناخته شده و ناآشنا نيست اما مرر با اگان حادگث بادعتش تقوگات ميگاردد اگان
حدگث او گرفته نميشود و او متهم است اما اگنكه حدگث او گرفته نشاود را ميتاوان اگنروناه
تو يه كرد كه به خاطر مصلحت چنين ميشود همان طور كه گذشت
و اما اگنكه او متهم كرده ميشود براي اتهام او بعد ا ا تماع اگن شراگط تو يهي نيست مرر
اگنكه گفته شود منظور را ا متهم باودن او اگان اسات كاه هركساي كاه بعات او را ميداناد و
صداات و امانت او را نداند و نداند كه آن حدگث معاروف اسات و ناآشانا نيسات او را ماتهم
ميكند و به او رواگتهاگش گمان بد ميبرد و ا

و اني بعيد نيست كاه باا اظهاار اگنكاه او

تلاش ميكند اگن مفهوم را برساند پس با اگن تو يه عباره او درست ميشود اما ابان حزار ا
آن معني دگرري فهميده است».1
سپس او بعد ا اگن گفته است« :و سياق كلام ابن حزر علاوه براستناد او به ااول و ااني
دلالت ميكند كه منظور او اگن است كه راوي به طور مطلق ردكرده ميشود
و گا اگنكه منظورش اگن است كه آن حدگث و ساگر رواگتهااي رواگات كنناده آن ردكارده
ميشود
و اگن به خاطر چند چيز است ا آن مله گكي اگنكه ابن حزر تصرگح كرده است كه علتاي
كه به خاطر آن حدگث بدعتگذاري كه دعوه ميدهد ردكرده ميشود در اگن وارد اسات و او
پيش بيان كرد كه علت در بدعتگذار دعوترر اگن است« :كاه آراساتن بادعت گااهي او را باه
تحرگف رواگتها وادار ميكند و او آن را طبق آنچاه ماذهبش ااتضاا ميكناد برابار ميكناد» و
هركسي حالتش چنين باشد عدالت او ثابت نميشود همان طور كه گذشت پس به طاور مطلاق

ردكرده ميشود ،و گكي اگن كه اگن علت در دعوترر ااتضا ميكند كه باه طاور مطلاق ردكارده
شود پس همچنين در اگنزا چنين است ،بلكه گاهي برمقتضاي سخن ابن حزار گفتاه ميشاود
اگن اوليست چون بدعتگذار دعوترر به طور مطلق ردكارده ميشاود گرچاه چيازي رواگات
نكند كه با بدعتش موافق باشد و اگن رواگت كرده است».1
پس با اگن روشن شد كه فرق گذاشتن بين رواگتهاي گك بدعتگذار با ردكردن آنچاه كاه
بوسيله آن بدعتش تقوگت ميشود و ابول كردن غير آن تو يهي ندارد
گرا باگد گا همه رواگتهاگش به خاطر رعاگت مصلحت ردكرده شود همان طور كه سلف همه
رواگتهاي بدعتگذاري كه دعوه ميدهد را ردكردهاند گرچه در ميان آن رواگتي نباشد كه باا
آن بدعتش تقوگت ميگردد و گا اگنكه همه پذگرفته ميشوند گرا بعد ا ثابات شادن عادالت و
راستروگي او با عدم تهمت معني براي ردكردن آن و ود ندارد.
و اما مشروط كردن حكم پذگرفته شدن رواگتهااي آن باه اگنكاه بادعتش باا آن رواگتهاا
تقوگت نشود و ردكردن رواگتهاي آن اگر بدعتش با آن تقوگت ميگردگد اگان ااعاده درساتي
نيست گرا گاهي بدعتگذار حدگثي رواگت ميكند كه در ظاهر بدعتش با آن تقوگت مي شاود
و آن حدگث نزد اهل سنت شناخته شده است پس حدگث پيامبر  با اگنكه ثابت شده به خااطر

اگنكه ظاهر آن به هواي نفس و بدعت راوي موافق ردكرده نميشود.
با اگنكه و اني اولين كسي است كه اگن اول به او نسبت داده شده اسات اماا او در بياان
اگن اول متهم است كه انريزه او ا بيان هواي نفس و ردكردن رواگتهاي شيعهأي كه با عقياده
او در فضاگل اهل بيت مخالفاند بوده است.
و معلمي براي كلام ابن حزر تخرگزي دگرر ذكر كرده اسات اگار ماا باه آنچاه معلماي در
تو يه سخن او گفته است به طور اطعي گقين پيدا نكنيم حد اال در نسبت دادن اگن اول به او
تواف باگد كرد .و الله تعالي أعلم.
و با اگن تر يح اول سوم در مورد حكم رواگت بدعتگذار روشن شد و آن اگان اسات كاه
رواگت بدعتگذاري كه دعوه ميدهد ردكرده ميشود و رواگت كسي كه باه بادعتش دعاوه

نميدهد ابول كرده ميشود بنا بردلاگلي كه اگن اول را تر يح ميدهد و معارضااتي كاه دگرار
ااوال را در اگن مسئله ضعيف ميگرداند
و با اگن تحقيق اگن مسئله و حكم رواگت بدعتگذار به طور عموم ،پاگان ميپذگرد.
و خلاصه بحث اگن است كه رواگت بدعتگذار اگر به سبب بادعتش كاافر باود بناا برااول
مهور ردكرده ميشود و نووي ا ماع را براگن نقل كرده است همان طور كه گذشت
و اما اگر دروغ گفتن را براي گاري كردن مذهبش حلال ميداند در باين اهال علام اختلاافي
و ود ندارد كه رواگت او مردود است.
و در مورد حكم ابول شدن رواگت بدعتگذاري كه به سبب بدعتش كافر نيست اهال علام
اختلاف كردهاند
و سخن را ح ا گفتههاي آنان اگن است كه رواگت آن كه دعوه نميدهد پذگرفته ميشاود
و رواگت دعوترر ردكرده ميشود بنا برآنچه گذشت.
و با اگن سخن را در اگن فصل به پاگان ميرسانم .و الله اعلم
فصل سوم
موضع اهل سنت در مورد فراگرفتن علم ا اهل بدعت و حكم
استخدام آنها در تدرگس.
در فصل گذشته تحقيق حكم رواگت بدعتگذار و موضع اهل سنت در مورد آن بيان شد .و
با اگنكه رواگت نوعي ا انواع فراگرفتن علم است مرر رواگت احكام مخصوص باه خاودش را
دارد با تو ه به آنچه برابول شدن گا ردشدن رواگت ا ابيل اثباه حدگثي و نسبت دادن آن باه

سنت و نفي آن و حكم كردن برآن به اگنكه ا پيامبر  ثابت نيست مرتب ميشاود .و حكام در
هردو حالت سخت است.
و بنا براگن مدار ابول شدن رواگت نزد محدثين گا ردشدن آن برغالب گمان به راسترو باودن
راوي گا عدم راسترو بودن آن است با اطع نظر ا مذهب راوي تا واتي كه مسلمان باشاد گارا
براي شناخت احادگث صحيح ا احادگث ضعيف راهي ز اگن نيست .پس حدگث پياامبر  ا

فرد درغروگي رواگت كرده نميشود گرچه او ا اهل سنت باشد تاا باه پياامبر  چيازي كاه ا
سنت او نيست به او نسبت داده نشود.
و رواگت فرد راسترو ردكرده نميشود گرچه در او بدعتگذاري و ود داشته باشاد و اگار

برخي ا سنت پيامبر  كه آن را تنها بعضي ا اهل بدعت رواگت كردهاند ا بين ميرود.

و اگن مانع آن نيست كه در بعضي موااع رواگت بدعتگذار به خااطر احتيااط باراي حفاظ
سنت ردكرده شود مانند اگنكه بدعتگذار دعوه دهنده باشد در اگن صوره بيم آن ميرود كاه
دعوه دادن او به بدعتش و آراستن آن او را وادار به دروغ گفتن گا تحرگف رواگتها به خااطر
گاري بدعتش بكند ،و گا اگنكه رواگت او به خاطر عقوبت و ادب كردنش ردكرده شود چاون او
بدعت را آشكار كرد و آن را به طور علني انزاام ميدهاد .و اگان مطلباي اسات كاه در فصال
گذشته به طور مشروح بيان شد.
و اما در مسئله فراگرفتن علم ا بدعتگذار علاوه بررواگت مانند شرح نصوص و تفساير آن
و استنباط احكام ا نصوص و بيان آن ،مسئله در اگن مورد با رواگت و احكام آن فارق ميكناد
در اگن مسئله به راسترو بودن بدعتگذار و عدم صداات او تو ه نميشود به آن اندا هأي كاه
به متاثر شدن شاگردان ا او در بدعتش و متاثر نشدن آنها ا او تو ه ميشود و نوع علماي كاه
او تدرگس ميكند آگا متعلق به بدعتش هست گا نه.
و ا اگن رهرذر هرگك ا دو مسئله را با تو ه به اختلاف حكم در آنهاا در فصال مساتقلي
آوردم
و پس ا بيان حكم رواگت بدعتگذار اگنك وات آن فرا رسيده تا حكام فراگارفتن علام ا
بدعتگذار و حكم استخدام او در تدرگس و تعليم را نزد اهل سنت بيان كنيم.
و با مرا عه به رواگتهاي نقال شاده ا سالف در اگان مسائله مايبينيم كاه اااوال آنهاا ا

فراگرفتن علم ا اهل بدعت برحذر مايدارد ا علاي بان اباي طالاب  رواگات اسات كاه او
ميگفت« :نراه كنيد كه اگن علم را ا چه كسي فرا ميگيرد گر آن دگن است».1

و اگن رواگت ا گروهي ا سلف نقل شده كه ميتوان ا آنها ابن سرگن و ضحاك بن مزاحم
و دگرران را نام برد.1
و ا ابن عمر رضي الله عنهما رواگت است كه او گفت« :دگنت را دگنت را نراه دار ،گارا آن
گوشت و خونت هست پس نراه كن ا چه كسي آن را فراميگيري ،ا كساي دگان را فرابريار
كه استقامت داشته و راست رفتهاند و ا كساني كه منحرف شدهاند دگن را فرامرير».2

اصحاب پيامبر  و تابعين بعد ا آنها به گرفتن علم ا اهل عدل و راستي راهنماگي كردهاناد

و ا فراگرفتن علم ا اهل ستم و انحراف برحذرداشتهاند ،و ا

ملة اهل انحراف اهال بادعت

هستند را آنها با اگن بدعتها ا دگن منحرف شدهاند پس فراگرفتن علم ا آنهاا ااگز نيسات
گرا علم دگن است و براي عمل كردن به آن خوانده ميشاود پاس اگار علام ا بدعتگاذاري
فراگرفته شود بدعتگذار تنها مساللي ا بدعتها را بيان ميكند كه او آن را دگان خاود گرفتاه
است پس با علم و عمل خاود برشااگردانش اثار ميگاذارد و شااگردان او بربادعتها تربيات
ميشوند و رشد ميكنند و بعد ا آن با گشت آنها ا بدعتها مشكل ميشود به وگاژه اگار در
سن كودكي ا بدعتگذار علم فراگرفته شود اثار آن باااي ميماناد و در تماام نادگي ا باين
نميرود.
و بنا براگن ا عمرو بن ايس ملالي 3گكي ا المه سلف رواگت كرده ميشود كه او ميگفات:
«هرگاه وان را دگدي كه ا ابتدا با اهل سنت رشد ميكند به او اميد داشته باش
و هرگاه آن را با اهل بدعت دگدي ا او نااميد باش».4
و نيز گكي ا رواگتهاگي كه ا فراگرفتن علم ا اهل بدعت برحذر ميدارد

رواگتي است كه ابن عبدالبر ا ابن مسعود  رواگت ميكند كه گفت« :مردم تا واتي علام را
ا بزرگان خود فراگيرند همواره برخير و خوبي خواهند بود و هرگااه علام را ا كوچكترهااي
خود و ا افراد بد خود فراگرفتند هلاك ميشوند».1
و كوچكترها در اگنزا اهل بدعت هستند ،ابن عبدالبر رواگات كارده اسات كاه عبداللاه بان
مبارك رحمه الله ا (كوچكترها) پرسيده شد گفت« :آنها گكي كاه بااراي خاود ميگوگناد اماا
كوچكي ا بزرگي رواگت ميكند كوچك نيست».2
و در شرح اصول اعتقاد اهل السنه ا لالكالي ا عبدالله بن مبارك رواگت شده كاه او گفات:
«كوچكترها ا اهل بدعت هستند».3
شاطبي با اظهار نظر براگن سخن ابن مبارك ميگوگد« :و اگن درست است گرا اهال بادعت
در علم كوچكتراند و به خاطر اگن اهل بدعت گردگدهاند».4

پس اگن رواگت ا ابن مسعود  بر اگز نبودن فراگرفتن علم ا اهل بدعت دلالت مينماگاد

و اگنكه هرگاه چنين شود اگن كار سبب هلاكت مردم خواهد بود.
و وااعيت به اگن شهاده ميدهد چه بسا افرادي به سبب همراهي با اهل بدعت و فراگرفتن
علم ا آنها هلاك شدهاند ،و بنا براگن سلف به شده ا همنشيني و همراهي و شانيدن ساخنان
اهل بدعت برحاذر ميداشاتند -طباق رواگتهااگي ا سالف در اگان ماورد كاه در دو فصال
(همنشيني با اهل بدعت) و (مناظره كردن با آنها) در باب سوم گذشت -5پس چروناه علام ا
آنها فراگرفته ميشود و به شبهاه آنها گوش فراداده ميشود و ااوال آنها گرفتاه ميشاود پاس
شكي نيست كه اگن ا بزرگترگن اسباب گمراهي و هلاكت است

همان طور كه صحابي گرامي ادر ابن مسعود  اگن را تصرگح نموده است.

و ا رواگتهاي نقل شده ا سلف در نهي كردن ا فراگارفتن علام ا اهال بادعت رواگتاي
است كه ابن عبدالبر ا امام مالك رحمه اللاه رواگات كارده كاه او گفات« :علام ا چهاار نفار
فراگرفته نميشود:
سفيهي كه سفاهت خود را آشكار ميكند و صاحب بدعتي كه به آن دعوه ميدهد و مردي

كه به دروغ گفتن در سخنان مردم معروف است گرچه برپيامبر  دروغ نميگوگد ،و مردي كاه
داراي فضل و صلاح است اما حدگثي كه او ميگوگد شناخته شده نيست».1
و خمان طور كه سلف ا صحابه و تابعين ا فراگرفتن علم ا اهل بدعت نهي كردهاند ااوال
كساني كه بعد ا آنها آمدهاند به نهي كردن ا فراگرفتن علم ا اهال بادعت و برحذرداشاتن ا
آن صرگح است.
نووي رحمه الله تعالي در طي سخنش ا انواع غيبت اگز ميگوگد« :و گكي ا آن اگن است
كه فردي كه ميخواهد فقه بيامو د را ببيند كه پيش بدعتگذاري رفت و آمد ميكند و گا پايش
فاسقي ميرود و ا او علم فراميگير و بيم آن باشد كه فقه آمو ضرر كند پس براو لاا م اسات
كه او را با بيان حالت فاسق و بدعتگذار نصيحت كند به شرط اگنكه هدفش نصيحت باشد».2
پس كلام نووي دلالت مينماگد كه فراگرفتن علم ا اهل بدعت مناسب نيسات و بناا باراگن
غيبت كردن بدعتگذار پيش كسي كه نزد او به اصد طلب علم رفت و آمد ميكند و حالات او
را نميداند اگز ارار داده شده است ،گوگا آنچه نزد آنها معروف است
عدم وا فراگرفتن علم ا اهل بدعت است و گاهي كساني كه حالت آنها را نماي دانناد ا
آنها علم فراميگيرند پس در اگن وات شناساندن اهل بدعت لا م است.
و بعضي ا اهل علم براگن و عدم اگز بودن فراگرفتن علم ا اهل بدعت و و اوب پرهياز
ا آنها تصرگح كردهاند.
امام ذهبي ميگوگد« :و هرگاه سخن گوي بدعتگذار را دگدي كه ميگوگد كتاب و سانت را
برذار دليل عقلي بياور بدان كه او ابو هل است و هرگاه سالك توحيدي را دگدي كه ميگوگد

عقل و نقل را كنار برذار و ا ذوق و عشق برو بدان كه او ابليس است كه باه صاوره انساان
ظاهر شده گا در و ود او حلول كرده است.
اگر ا او ترسيدي فراركن و اگر نه با او نبردكن و برسينهاش انو بزن و آگه كرساي را باراو
بخوان و او را خفهكن».1
و در كتاب فتاوي المه المسلمين بقطع لسان المبتدعين در فتواگي ا بعضي ا علماي مصر و
شام و مغرب آمده كه آنها ا ماع را بر اگز نبودن فراگرفتن علم ا اهل بدعت نقال كردهاناد .و
اگن عباره آن «المه مزتهدگن براگن ا ماع كردهاناد كاه فراگارفتن علام ا بدعتگاذار ااگز
نيست و گفتهاند و گفتهاند نا كه گكي ا بزرگترگن گناهان كبيره است رمش سابكتر ا اگان
است كه شخص در مورد دگنش ا بدعتگذاري س ال كند».2
و در همين كتاب در طي فتواگي ا گكي ا علماي مغرب آمده است كاه« :آنچاه ا شاخص
مطلوب است و مورد تاكيد ميباشد اگن است كه به آنچه با كتاب و سانت موافاق اسات عمال
كند ،و غير ا اگن را ترك گوگد،
و هركسي كه سنت و عمل كردن به آن را ناپسند ميداند دوري كردن ا او وا اب اسات و
هرشيخي كه مرتكب بدعتگذاري و تارك سنت باشد دوري كارد و اطاع رابطاه ا او او اب
است و فراگرفتن علم ا او اگز نيست ،چون اگن كاار دگان را فاساد ميكناد و چاه فساادي
بزرگتر ا آن و ود دارد».3
و ا علماي معاصر شيخ سليم هلالي ميگوگد« :هركسي باه بادعتش دعاوه دهاد مساتحق
مزا اه شدن در دنيا است تا ضرر او ا مردم دفع گردد گرچه در درون خود مزتهاد باشاد و
كمترگن سزاي او اگن است كه تارك گفتاه شاود و داراي مقاامي در دگان نباشاد و علام ا او
فراگرفته نشود و ا او فتوا پرسيده نشود».4

و شيخ بكر بن عبدالله ابو گاد در (حلياه طالاب العلام) تحات عناوان (فراگارفتن علام ا
بدعتگذار) ميگوگد« :ا ابا هل بدعتگذار كه انحراف عقيده ابرهاي خرافاه او را فراگرفتاه
و به طبق هواي نفس حكم ميكند و ان را عقل مينامد و ا نص روي مينابد پرهيازكن و آگاا
عقل و ود دارد مرر در نص ،بادعت گاذاري باه ضاعيف چنا

مي ناد و ا صاحيح دوري

ميكند و به آنها (اهل شبهاه و اهل اهوا) گفته ميشاود و بناا باراگن ابان مباارك رحماه اللاه
بدعتگذاران را (كوچكان) ميناميد خطيب در الزامع رواگت كرده است».1
پس أي طالب علم اگر در توان و براگت ممكن بود علم را ا بدعتگاذار فرامريار ،رافضاي
باشد گا خار ي گا مر ئي گا ادري گا ابرست باشد ،و اگنرونه توبه سطح مردان نخواهي رسايد
مرداني كه داراي عقيدة درست در دگن و داراي تماس محكم با خادا ،داراي نظار درسات ،و
پير و رواگتها -مرر با ترك گفتن بدعتگذاران و بدعتهاگشان
و كتابهاي سيره و اعتصام به سنت سرشار ا موارد ا بين بردن اهل سنت اهل بادعت را و
راندان آنهاست و دوري كردن ا آنها همان گونه كه فرد سالم ا بيمارگر گرفته دوري ميكند و
آنها داستانها و وااعههاگي دارند كه توضيح آن به درا ا ميكشد .تا اگنكاه ميگوگاد -پاس أي
طالب سلفي برراه باش و ا بدعتگذاران بپرهيز ا اگنكه ترا به فتنه بياندا ند آنهاا باراي گاول
دن و شكار كردن راههاگي را به كار ميگيرند ،كه اگن راهها را با شيرگن باني و سخن عسالي
و آن عسل برعكسي است -و رگخاتن اشاك و خاوب ااپيادن و فرگاب دادن باه خيالااه و
ترساندن با كرامتها ،و با ليسيدن دست و بوسيدن شانهها هموار ميكنند و در وراي اگن كارها
به ز علااه شدگد به بدعتگذاري و غبار فتنه چيزي نيست كاه نهاال آن در الاب و درونات
ميكارد و در دربند آن مياندا د سوگند به خدا كه نابينا براي رهباري كورهاا و راهنماگياشاان
شاگسته نيست.

اما فراگرفتن علم ا علماي سنت در حقيقت عسل را رابخور و نپرس ،خداوناد تارا توفياق
دهد ا چشمة لال ميرا

رسالت بنوشي ،و اگر نه باگد بردگن گرگست».1

پس ا طرگق اگن رواگتها ا سلف گذشته و كساني ا اهل علم و تحقياق كاه بعاد ا آنهاا
آمدهاند ثابت شد كه فراگرفتن علم ا اهل بدعت اگز نيست چون ضررهاي بزرگي ميرسااند
و مفاسد بزرگي برفراگرفتن علم ا آنها مرتب ميگردد.
و بنا براگن اگز نيست كه بدعتگذاران به عنوان معلم اهل سانت گقاين شاوند و اساتخدام
آنها در كارهاي خاص گا عام تعليمي اگز نيست چون براثر اگن عقاگاد طلاابي كاه پايش آنهاا
درس ميخوانند فاسد ميگردد و بدعتها در وامع اهل سنت شيوع پيدا ميكند.
شيخ حمود التوگزري ميگوگد« :نزدگك كردن اهل بدعت و گماشتن آنها بركارهاي تعلايم و
آمو شتي و اعتماد كردن به آنها در اگن مورد سببي در فاسد كردن عقياده و اخلااق بساياري ا
دانش آمو ان گردگده است ،بنا براگن دانش آمو ان را ميبيني كاه باه تارك آنچاه امار شاده و
ارتكاب آنچه ا آن نهي شده تو يهي ندارند ،لا حول و لا اوة إلا بالله».2
و آنچه در اگنزا بيان شد كه استخدام اهل بدعت در تعليم و تدرگس اگز نيسات در حالات
تواناگي است اما در حالت ضروره استخدامشان اگز است.
مانند اگنكه ااامه تعليم گا تدرگس بعضي تخصاصها كاه اهال سانت باه خوانادن آن نياا
دارند -به ز با اهل بدعت ممكن نباشد
پس در اگن صوره مصلحت تعليم به خاطر عدم و ود فردي ا اهل سنت كاه آن را انزاام
دهد تعطيل كرده نميشود ،بلكه در اگن حالت تدرگس به فردي ا اهل بدعت با پرهيز ا او-
كه مي تواند سپرده ميشود ،در صورتي كه براگن امر فساادي بزرگتار ا فسااد تارك تعلايم ان
تخصصاتي كه اهل بدعت تدرگس ميكنند مرتب نشود.
شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله با بيان اگن ااعده ميگوگد« :پاس هرگااه اااماه وا بااه ا
ابيل علم و هاد و غير مشكل باشد مرر بوسيله كسي ا اهال بادعت كاه ضارر بادعت او ا

ضرر ترك اگن وا ب كمتر است در اگن صوره به دست آوردن مصلحت وا ب با فسادي كه
مصلحت برآن فساد تر يح داده شده بهتر خواهد بود ا اگنكه برعكس شود و بنا باراگن ساخن
در اگن مسالل مفصل است».1
و شيخ بكر ابو گد در كتاب هزر المبتدع ميگوگد« :و ا مهمترگن امور در اگنزا گكاي اگان
است كه هرگاه كه وا باه نزد اهل سنت مانند تعليم و هاد و پزشاكي و هندساه و امثاال آن
ااامهاس به ز وسيله آنها مشكل باشد در اگن صوره برمصلحت هااد و تعلايم عمال كارده
مي شود و با و ود اگن كه ا بدعت آن و ا مبتلا شدن به فتنه به سبب او در حد امكاان پرهياز
كرده ميشود و استفاده ا او به اندا ه ضروره خواهد بود و چون نيا برطرف شد اهال سانت
به اصل اطع رابطه برميگردد و بدعتگذار را دور ميكند».2
و اگن چيزي كه علما ذكر كردهاند حكام و مسئولين امر نراه كنناد اگار باه اساتفاده ا اهال
بدعت در كارهاي تعليم به خاطر نيا به آنها مزبور بودند اگز است.
اما احاد مردم باگد در اگن مورد ا حكام اطاعت كرده و علم را ا كساي كاه ولاي امار او را
براي تدرگس گماشته است فرابريرند چون باگد ا ولي امر اطاعت كنند و چون كه به آماوختن
علم نيا دارند با اگنكه باگد ا آن مدرس بدعتگذار مواظب باشاند -و مناساب اسات كاه ا
تك روي و خروج ا اطاعت در اگن مورد پرهيز شود گرا شر شورش و خاروج علياه اماام و
تعطيل شدن وا ب علم چند برابر شر حاصل شده ا فراگرفتن علم ا بدعتگذار است
و هيي كسي در اگن مورد مخالفت نميكند مرر كسي كه نسابت باه دگان اهال باشاد گاا
صاحب هوا و انحراف باشد.
شيخ بكر ابو گد بعاد ا بياان ااگز نباودن فراگارفتن علام ا اهال بادعت كاه بعضاي ا
اسمتهاي سخن او در اگن مورد پيشتر گذشت ميگوگد« :و آنچاه باراي تاو بياان كاردم در
حالت تواناگي و اختيار است اما اگر تو در درس نظامي بودي كه اختياري نداشتي با پنااه باردن
به بيداري و هوشياري ا دسيسههاي او مواظب باش آن طور كاه گفتهاناد «ميوههاا را بچاين و

چوب را در آتش بياندا » و ا طلب علم فروگذار مكن ،گرا نيترسم كاه اگان ناوعي فارار ا
ن

باشد پس برتو لا م نيست مرر اگنكه مسئله او را روشن كني و ا شر او بپرهيزي».1
پس با اگن اگز بودن فراگرفتن علم ا اهل بدعت و همچنين اگز باودن اساتخدام آنهاا در

تدرگس و به كار گماشتن آنها ا

انب مسئولين امر هنرام ضروره و نيا ثابت گردگد

و همچنين استخدام آنها در تعليم اگر بيم ان باشد كه ا استخدام نكردن آنها فتنهأي بزرگتار
ا فتنة فراگرفتن علم ا آنها بو ود بياگد ،گا اگنكه با استخدام آنها اصالاً ضارري پايش نياگاد ،و
استخدام نكردن آنها راهي شرعي و درست نداشته باشد پس در اگن صاوره اساتخدام آنهاا در
تعليم و تدرگس اگز خواهد بود.
اگنرونه كه سلف و اهل علم بعد ا آنها ا فراگرفتن علم ا اهال بعات و اساتخدام آنهاا در
تدرگس به خاطر دو منظور نهي كردهاند :حماگت دانش آمو ان و كسااني كاه پايش آنهاا درس
ميخوانند ا اگنكه ا طرگق متاثر شدن ا گفتهها و كارهاي آنان دچار فساد عقيدتي شوند
و اگن ا كلام گذشته اهل علم در مورد برحذرداشتن ا فراگرفتن علم ا اهال بادعت ظااهر
است.2
منظااور دوم :اطااع رابطااه ا اهاال باادعت بااه اصااد برحذرداشااتن و ادب كااردن آنهااا ا
بدعتهاست و اگن در حق بدعتگذاران دعوترر است چون فقط برفردي ا اهال بادعت كاه
بدعت را آشكار ميكند انكار و اعتراض ميشود.
و شيخ الاسلام ابن تيميه اگن را تصرگح كرده است او ميگوگد« :و اگن حقيقت اول كساني ا
سلف و المه است كه گفتهاند شهاده دعوترران به بدعتها پذگرفته نميشود و پشت سر آنهاا
نما خوانده نميشود و علم ا آنها فراگرفته نميشاود و باا آنهاا ا دواج كارده نميشاود ،اگان
سزاي آنهاست تا با بياگند
و بنا براگن بين دعوترر و غير دعوترر فرق ميگذارند چون دعوترر منكراه را اظهار كارده
است بنا براگن مستحق سزا ميباشد به خلاف آن كه پوشيده نراه ميدارد»

1

پس اگر بربه كار نررفتن آنها در تدرگس فساد بزرگتري پيدا شد كه ا فساد به دست آمده با
تعطيل شدن اگن دو مقصد بربه كار نررفتن آنها بزرگتار باود پاس فسااد كاوچكتري باا فسااد
بزرگتري دفع نميگردد بلكه همان ضرر كه سبكتر است اگر دفع كاردن هاردو ممكان نباشاد
انزام ميشود .مانند اگنكه اهل بدعت داراي ادره و توان باشند و ا استخدام نكاردن آنهاا در
تدرگس و دگرر كارها بيم اگن ميرود كه با اگن كار فتنهأي رخ دهد مانند شورش عليه اماام گاا
فساد كردن در شهرها
پس در اگن صوره حكمت اگن نيست كه فساد كمتر حاصل شده با فراگرفتن علام ا آنهاا
با فساد بزرگتري كه ا استخدام نكردن آنها در تعليم برآمده است دفع گردد.
و همچنين اگر استخدام آنها ضرري براي طلابي كه پيش آنها درس ميخوانند نداشاته باشاد
مانند اگنكه علومي كه آنها درس ميدهند شرعي نباشد مانند پزشكي گا هندسه گا بعضاي علاوم
كه مربوط به صنعت و تا ههاي تكنولوژي است در اگن صوره بيم آن نيسات كاه كسااني كاه
اگن درها را ميخوانند ا عقيدة كساني ا اهل بدعت كه به آنها درس ميدهند متاثر شوند چون
اگن درسها ا مواد دگني كه گاهي مدرس مينهأي براي پخش كردن بدعتش بين داناش آماو ان
ميگابد دور هستند
پس استخدام كردن اهل بدعت در تدرگس اگن مواد اگز است چون فتنهأي كاه در تادرگس
آنها مواد دگني را و ود دارد در اگنزا نيست و ا تدرگس اگان ماواد مناع كارده نميشاوند باه
صوره اطع رابطه و ترك گفتن آنها ،مانند اگنكه دعوترر به بدعت باشاند و باا اطاع رابطاه ا
آنها مصلحتي تحقق پيدا كند و اگر نه منع كردن آنها ا تدرگس اگان ماواد ااگز نيسات چاون
گنزاگشي براي استخدام نكردن آنها در اگنزا و ود ندارد گرا استخدام نكردن آنها در تادرگس
به خاطر دو هدف مشروع ارار ميگيرد :گا ا ترس ضرر دگدن طلاب با متااثر شادن ا آنهاا در
عقيدهاشان گا اگنكه هدف ا استخدام نكردن آنها اطع رابطه و سزا و مزا اه كردن آنهاسات و
اگن هردو چيز در اگن حالت منتفي هستند پس معني باراي اساتخدام نكاردن آنهاا در تادرگس

و ود ندارد بلكه مصلحت اگن است كه ا آنها در علوم نادري كه آنها تدرگس آن را خوب بلد
هستند استفاده كنيم و الله اعلم.
پس با اگن موضع اهل سنت در مورد فراگرفتن علم ا اهل بدعت و حكام اساتخدام كاردن
آنها در تعليم و تدرگس با رواگتهاي نقل شده ا سلف در اگن فصل و ااوال اهل علام پاس ا
آنها كه سخن آنها را شرح و توضيح ميدهد و موضع آنهاا را بياان مايدارد روشان شاد .و ا
خلال آن روشن گردگد كه سلف ا فراگرفتن علم ا اهل بدعت نهي ميكردند و ا ترس فرگب
خوردن كساني كه پيش آنها درس ميخوانند به آرا و افكاار آنهاا و لغازش خاوردن باه ساوي
بدعتها و گمراهيهاي آنها ا اگن برحذرميداشتند ،و نزد آنها گماشتن اهل بدعت باه عناوان
مدرس براي فر ندان اهل سنت به خاطر اگن منظور اگز نيست و به منظور اطع رابطاه و ادب
كردن آنها به اميد توبه كردن و دست كشيدن آنها ا بدعتها
اما در حالت ضروره استخدام كردن آنها در تعليم اگز است اگر ااامه علم به از باا آنهاا
ممكن نباشد و همچنين اگر براستخدام نكردن آنها فسااد بزرگتاري ا فسااد اساتخدام آنهاا در
تعليم به و ود بياگد گا اگنكه با استخدام آنها مصلحتي بهتر ا مصالحت اساتخدام نكاردن آنهاا
تحقق گابد به كار گرفتن آنها در تدرگس با پرهيز و مواظبت ا آنها اگز است و الله اعلم.

فصل چهارم
موضع اهل سنت در مورد استخدام اهل بدعت در هاد.
اگن مسئله ا مسالل بزرگي است كه نراه كردن در آن ا وظاگف ولي امار مسالمين اسات و
حكم در آن بنا بررعاگت كرد مصلحتهاي عام و خاص مسلمين است بنا براگن گاهي حارام و
گاهي مكروه و گاهي اگز است.
و اگن برحسب نيا مسلمين به كمك خواستن ا اهل بدعت
و برحسب اختلاف احوال خود بدعتگذاران است.

و تفصيل سخن اگن است كه:
بدعت گذار گا به مسلمين خوش بين است به معني اگنكه ا او دگانت كاردن باا فرگاب دادن
مسلمين و خبر خواهي نكدن براي آنها ثابت نيست گا اگنكه اخلاق بدون تدگن اگنرونه است ،و
گا اگنكه اگنطور نيست پس اگر او به مسلمين خوش بين است گا مسلمين به كماك خواساتن ا
او نيا دارند گا نيا ندارند.
پس اگر مسلمين به كمك خواستن ا او نيا نداشتند و نيا ي به استخدام كردن او در هااد
نيست پس كمك گرفتن به او مكروه است .بعضاي ا رواگتهااي نقال شاده ا سالف باراگن
دلالت مي نماگد .ا آن مله رواگتي است كه ابن ابي عاصم باا ساند خاود ا علاي بان بكاار

1

رواگت كرده كه گفت« :ابن عون براي من مال ميفرستاد و من آن را در راه خدا تقسيم ميكردم
او مي گفت :به ادري ا آن چيزي مده و به گمان من در مورد ادري گفت :و آنها با شما ن
نكنند گرا آنها گاري كرده نميشوند»

2

و در منااب امام احمد ا ابن و ي آمده است كه فرستاده خليفه پيش امام احمد آماد و او
را ا كمك گرفتن به اهل اهواا پرسيد احمد گفت« :ا آنهاا كماك گرفتاه نميشاود ،فرساتاده
گفت :پس ا گهود و نصارا كمك گرفته ميشود و ا آنها كمك گرفته نميشود گفت :گهاود و
نصارا به دگنهاي خود دعوه نميدهند و اهل اهواا دعوه ميدهند».3
و در اگن كتاب نيز ا امام احمد آمده است كه او گفت« :مناسب نيسات در چيازي ا اماور
مسلمين ا اهل بدعت و اهل اهوا كمك گرفته شود چون اگان بزرگتارگن ضارري باراي دگان
است».4

و ابن مفلح ا مرو ي رواگت كرده كه« :ا امام احمد ا ا ه ورود خواسته شد و او ا ا ه داد
چهار نفر آمدند فرستادههاي متوكل -او را پرسيدند و گفتند ا

همياه در اماور كام ور گااد

مسلمين كمك گرفته مي شود گا ا گهود و نصارا احمد گفت :ا

هميه نه در كارهاي كم و نه

گاد مسلمين كمك گرفته ميشود ،و اما اشكالي ندارد ا گهود و نصارا در بعضي امور كاه آنهاا
برمسلمين مسلط نشوند تا مسلمين گر دست آنها ارار نريرند كمك گرفته شود و سلف ا آنها
كمك گرفتهاند ،محمد بن احمد مرو ي گفت :آگا ا گهود و نصارا كاه مشارك هساتند كماك
گرفته ميشود و ا

همي كمك گرفته نميشود گفت :فر نادم مسالمين فرگاب هميهاا را

ميخورند و ا گهود و نصارا فرگب نميخورند»

1

پس أي رواگتها برنهي كردن سلف ا كمك گرفتن به اهل بدعت در هاد دلالات ميكناد
همان طور كه در رواگت نقل شده ا ابن عون و نهي كردن او ا

نريدن ادرگه همراه مسلمين

آمده ،و نهي امام احمد ا كمك گرفتن ا اهل اهواا در چيزي ا امور مسلمين در بيش ا گاك
رواگت كه در آن كمك گرفتن ا آنها در هاد داخل است
و نهي كردن سلف ا كمك گرفتن ا آنها در اگنزا بركراهت حمل كرده ميشود گرا نهاگات
است كه اهل بدعت به سبب بدعت خود كافر باشند و كمك گرفتن به كافر خوش بين نسابت
به مسلمين هنرام نيا

اگز است و در صوره عدم نيا مكروه است.

و بر اگز بودن كمك گرفتن ا مشركين در هاد و غيره رهنمود و سايره پياامبر  دلالات

ميكند .ا آن مله اگن است كه پيامبر  و ابو بكر ا عبدالله بن ارگقط 2در اگنكه راهنماي آنها
در هزره به سوي مدگنه باشد كمك گرفتند و او مشرك باود -بخااري در صاحيح خاود ا

عاگشه رضي الله عنها در داستان هزره پيامبر  ابو بكر رواگت كرده است و در آن آمده است
كه( :و استأ ر رسول الله و ابو بكر ر لاً من بني الدگل و هاو مان بناي عباد بان عادي هادگااً

خرگتاً و الخرگت الماهر بالهداگة -اد غمس حلفاً في آل العاص بن والل الساهمي وهاو علاي
دگن كفار ارگش ،فامناه فدفعا إليه راحلتيهما و وعداه غار ثور 1بعد ثلا
ثلا

ليال براحلتيهماا صابح

وانطلق معهما عامر بن فهيرة 2و الدليل فأخذ بهم طرگق السواحل).3
گعني« :پيامبر و ابو بكر مردي را ا بني الدگل و آن ا بني عبد بن عدي اسات كاه راهنمااگي

ماهر بود ا ا ه گرفتند و او در سوگندي بال عاص بن والل السهمي هم پيمان باود و او باردگن
ارگش بود ،پيامبر  و ابو بكر  به او اعتماد كرده و شتران سواري خود را باه او دادناد و او را
به غار ثور ا سه شب صبح و رو سوم وعده دادند كه شتران را آن ا بياورد و عامر بن فهياره
و راهنما با آنها رفتند و رانما آنها را ا طرگق ساحل برد».4

و ا آن مله پيمان پيامبر  با گهود مدگنه برگاري كردن گكدگرر است اگان معاهاده را ابان

هشام در سيره ذكر كرده و عباره نوشته شده پيمان را بيان كرده است
و در اگن معاهده آمده است« :مخارج گهود برگهود است و مخارج مسلمين برمسلمين اسات
و پيمان بين آنها اگن است كه همدگرر را عليه هركسي را كه با اهل اگمان پيماان ناماه بزنرناد
گاري كنند».5

و پيامبر  با ابيله خزاعه كه مشرك بودند -در صلح حدگبيه پيمان بست ابن هشام 1اگان را

ذكر كرده است و مشاركت آنها با پيامبر  در فتح مكه ثابت است.2

امام ابن ايم در طي بيان فوالد صلح حدگبيه ميگوگد« :و ا آن گكاي اگان اسات كاه كماك
گرفتن به مشرك مورد اعتماد در هاد هنرام نيا

اگز است».3

و شوكاني ميگوگد« :و ا آنچه كه بر اگز بودن كمك گارفتن ا مشاركين ااگز اسات كاه

ازمان 4همراه با اصحاب پيامبر  در حالي كه او مشرك بود رو احد براي ن

بيرون رفت و

سه نفر بني عبدالدار حاملان پرچم مشركين را كشتتا اگنكه پيامبر  فرمود« :خداوند اگن دگان را

بوسيله مرد فاسقي گاري ميكند ،همان طور كه اگن مطلب نزد سيره نراران ثابت اسات و ابيلاه
خزاعه همراه پيامبر  عليه ارگش در سال فتح مكه بيرون آمدند».5

و در كتابهاي سيره ثابت است كه پيامبر  واتي مكه را فتح كرد اهال مكاه هماراه باا او باه

سوي حنين بيرون آمدند و همراه با او با ابيله هوا ن نريدند و بعضي ا آنها كافر بودند و در
دگن هنو داخل نشده بودند.

حافظ ابن كثير ا هري رحمهما الله تعالي نقل كرده است كه« :پيامبر  واتاي مكاه را فاتح

كرد و چشم با فتح مكه خنك گردگد به سوي هوا ن بيرون رفت و اهل مكه با او پياده و سوار
بيرون رفتند هيي كسي را ترك نكرد حتي نان كه مسلمان نبودن براي تماشا بيرون رفتند و باه



اميد به دست آوردن غنيمت بيرون رفتند و با و ود اگن رسيدن صدمهأي به پيامبر  و گاارانش
را ناپسند نميدانستند».1

و مثالها براي كمك گرفتن پيامبر  ا بعضي كفار در نرهاگش گاد است و اسامتي ا آن

را شيخ دكتر ربيع بن هادي مادخلي در رسااله باه عناوان (صاد عادوان الملحادگن ،و حكام
الاستعانه علي اتالهم بغير المسلمين) مع كرده است و اگن كتاب باا اگناك حزماش كوچاك
است اما در موضوع خود ار شمند است 2هركسي ميخواهد اگن مسئله را تحقيق نماگاد باه آن
مرا عه كند
و اگن مثالها به روشني بر اگز بودن كمك گرفتن ا كفار و مشركين در هاد و ن

هنرام

نيا دلالت ميكنند و الله اعلم.

و اما آنچه مسلم در صحيح خود ا عاگشه رضي الله عنها رواگت كرده كه او گفت« :پيامبر 

به طرف بدر بيرون رفت واتي به حره الوبره 3رسيد مردي پيش او آمد كه ا

رأه و شاهامت

او گاد ميشد گاران پيامبر  واتي او را دگدند خوشحال شد چون او به پيامبر  رسيد باه پياامبر

 گفت :آمدهام تا در اگن ن

به دنبال تو باشم و به غنيمت همراه تو دست گابم پيامبر  به او

گفت :به او گفت :به خدا و پيامبرش اگمان داري گفت :نه .فرمود :برگرد من هرگز ا مشارك
كمك نميگيرم».
عاگشه مي گوگد :سپس او به راه خود ادامه داد تا اگنكه ما به محل درخت 4رسيدگم آن مرد به

پيامبر رسيد و به او همان سخني را گفت كه بار اول گفته بود پيامبر  به او هماان طاور گفات
كه بار اول گفته بود «برگرد من هرگز ا مشرك كمك نريرم» گفت :سپس برگشت با در محل



بيداا 1پيش پيامبر آمد و پيامبر مانند بار اول گفت آگا به خدا و پيامبرش اگمان داري گفت :بلاه

پيامبر  به او گفت« :پس همراه ما بيا».2

بعضي ا اهل علم امتناع ور گدن پياامبر  را ا كماك گارفتن باه اگان مشارك تاا اگنكاه

مسلمان شد -بركراهت حمل كردهاند و بنا براگن بين آن و بين آنچه ا او در سانت و كتابهااي
سيره ا استعانت و كمك گرفتن پيامبر به بعضي ا مشاركين در بعضاي ا

ن هااگش ثابات

است مع كردهاند كه آنچه ا او در اگن مورد ثابت است براباحات در حاالتي كاه كاافر نظار
خوبي نسبت به مسلمين داشته باشد
و نيا به كمك گرفتن ا او باشد حمل كرده ميشود و امتناع ور گدن او به كمك گارفتن ا
مشرك در اگن حدگث بركراهت حمل مي شود چون نيا ي به آن نبود.
وا

ملة كساني كه براگن باورند امام شافعي و بعضي اهال علماناد بناا برآنچاه ناووي در

شرح خود براي حدگث گذشتة عتيشه آن را نقل كرده است كه ميگوگاد« :و در حادگثي دگرار

آمده است كه پيامبر  ا صفوان بن أميه 3ابل ا اسلام آوردنش كمك گرفت ،بنا براگن گروهاي
ا علما به حدگث اول به طور مطلق استدلال كردهاند.
و شافعي و دگرران گفتهاند اگر كافر نظر خوبي نسابت باه مسالمين دارد و نياا باه كماك
گرفتن ا او هست ا او كمك گرفته ميشود و اگر نه كمك گرفتن ا او مكروه است و اگن دو
حدگث را براگن دو حالت حمل كرده است».4



و اگن مفهوم سخن نووي است كه براي اگن حدگث چنين عناوان گذاشاته اسات كاه (بااب
كراهية الاستعانة في الغزو بكافر لا لحا ة أو كونه حسن الرأي في المسلمين).1
و شيخ ربيع بن هادي مدخلي بعد ا تحقيق اگن مسئله ميگوگد« :به نظر من بهتار اسات كاه
گفته شود :كراهت گا ممنوعيت هنرام عدم نيا به آنهاست و اگز بودن كمك گارفتن باه آنهاا
هنرام نيا و ضروره است».2
پس با اگن اگز بودن كمك گرفتن به مشركين در ن

هنراام نياا اگار آنهاا خيار خاواه

مسلمين باشند بدون كراهت ثابت شد به دليل اگنكه پيامبر  چنين كرد.

و كراهت كمك گرفتن ا آنها در صوره عدم نيا بناا برآنچاه كاه حادگث عاگشاه دلالات
ميكند ميباشد كه« :برگرد من ا مشرك كمك نميگيرم»
و بنا براگن نهي كردن سلف ا كمك گرفتن ا اهل بدعت در رواگتهاگي گذشته بركراهات
حمل كرده ميشود نه تحرگم .گرا نهاگت اگن است كاه اهال بادعت كاافر باشاند پاس كماك
گرفتن ا آنها حرام نيست با اگنكه بركافر بودن بسياري ا اهل بدعت نميتاوان باه طاور اطاع
گقين كرد بلكه در مورد آنها به اسلام حكم شده است و سلف كمك گرفتن ا آنها را باه خااطر
چند علت مكروه دانسته اند:
گكي ا آن اگن است كه بدعت و گناهان سبب شكست و دست نيافتن به پيرو ي است پس
كمك گرفتن ا آنها به خاطر اگن علت مكروه ارار داده شده است و اگن ا اول ابان عاون كاه
در مورد ادرگه گذشت كه «همراه شما نزنرند گارا آنهاا گااري كارده نماي شاوند» 3فهمياده
ميشود و بنا براگن خلف و امراا ا سلف صالح امت ساربا ان را در ن هاگشاان باه تقاواي
الهي توصيه مي كنند

و تقوا را ا بزرگترگن اسبابپيرو ي بردشمنان مي شمارند.1
و گكي ا اسبابي كه سلف به خاطر آن ا كمك گرفتن ا اهل بدعت در هاد نهي كردهاناد
و آن را مكروه اراردهاند :فرگب خوردن مسلمين به آنها و به وگژه متأثر شادن ا بدعتهاگشاان
است اگر بدعتگذار دعوترر باشد مسلمين بيشاتر ا او متاأثر ميشاوند چاون او ماردم را باه
بدعتش دعوه مي دهد
و امام احمد در رواگتهاي گذشته به اگن تصرگح نموده است آن ا كه ميگوگد« :ا گهود و
نصارا كمك گرفته ميشود و گفت :گهود و نصارا به ادگان خود دعوه نميدهند و اهال اهاواا
دعوه ميدهند».
و به مرو ي گفت« :أي فر ندانم مسلمين ا آنها فرگب ميخورند و ا اگنها (گهود و نصاارا)
فرگب نمي خورند».2
نيز كمك گرفتن ا آنها ا

هتي دگرر نيز مكروه است و آن اگنكه اگر آنها به بادعت خاود

دعوه دهند و آن را آشكارا انزام دهند انكار برآنها وا ب است،و ا

ملة انكار برآنها كماك

نررفتن ا آنها در هاد به خاطر با آمدن و ادب كردن آنهاسات ،هماان طاور نماا نخوانادن
پشت سر آنها و برآنها ،و ترك شهاده و رواگت آنها ا همين باب مشروع است.
اگن در صورتي است كه مسلمين ا گاري و كمك اهل بدعت در هاد بينيا باشند و نيا ي
به كمك گرفتن ا آنها نيا داشته نباشند پس كمك گرفتن ا آنها مكروه خواهد بود
گرچه آنها خير خواه مسلمين باشند به سبب علتهاگي كه پيشتر بيان شد.
و اما هنرام نيا و ضروره ا آنها كمك گرفتاه ميشاود اگار آنهاا نظار خاوبي نسابت باه
مسلمين داشتند و ا آنها فيب دادن مسلمين شناخته شده نباشد بدون كراهت كماك گارفتن ا
آنها اگز است پس كمك گرفتن ا آنها ا كمك گرفتن ا مشركين كه حكم كماك گارفتن ا

آنها گذشت كه هنرام نيا و ضروره كمك گرفتن ا آنها اگز است اگر خيار خاواه مسالمين
باشند بهتر است.1
بلكه كمك گرفتن ا اهل بدعت در اگن حالت امر مطلوبي است اگر ااامه هاد به ز باا او
مشكل است گا اگنكه با كمك گرفتن ا او مصلحت مهمتري تحقق گابد.
شيخ الاسلام ابن تيميه ميگوگد« :واتي كه ااامه وا باه ا ابيل علم و هاد و غياره مشاكل
بود به ز بوسيله كسي كه در او بدعتي باود كاه ضارر آن ا ضارر تارك وا اب كمتار باود،
تحصيل و به دست آوردن مصلحتي وا ب با فسادي كه مصلحت برآن تر يح داده شده اسات
ا برعكس آن بهتر است».2
و شيخ بكر ابو گد ميگوگد« :و ا مهمترگن امور در اگنزا اگن است واتي كاه وا بااه نازد
اهل سنت مانند تعليم و هاد و طب و هندسه و امثال آن ااامهاش به ز بوسايله اهال بادعت
ممكن نباشد
در اگن صوره برحاصل كردن مصلحت هاد و تعليم عمل ميشاود و ا بادعت او پرهياز
ميگردد».3
اگن حكم كمك گرفتن ا اهل بدعت است اگر آنها خير خواه مسلمين باشند و ا آنها فرگبي
ا روي تدگن گا أخلاق به چشم نخورده باشد ،كمك گرفتن ا آنها بدون نيا مكروه است و در
صوره نيا

اگز است.

و اما اگر اهل بدعت به فرگب دادن مسلمين و خير خواهي نكردن براي آنها معاروف بودناد
كمك گرفتن ا آنها به طور مطلق اگز نيست چه اگن فرگب برآمده ا اخلااي باشد كه بعضاي
افراد به آن مختص هستند گا برآمده ا دگني باشد كه بعضي گروههاي مخالف اهل سانت آن را
به عنوان دگن انزام ميدهند مانند گروههاي باطنيه با تمام اناواعش و گاروه رافضاه گارا اگان
گروهها اذگت كردن مسلمين و فرگب دادن آنها را و ضرر رساندن به آناان را دگان ميدانناد در

كتابهاي رافضه آمده و بنا برآنچه مزلسي در (بحار الانوار) با سند خاود ا اباي عبداللاه عفار
صادق- 1و او ا اگن برئ است -رواگت كرده است كه او پرسيده شد «تو در كشتن ناصبي چاه
ميگوگي  2گفت :رگختن خونش حلال استمواظب باش اگر توانستي براو دگواري چپه كان ،گاا
او را در آب غرق كن تا برتو به كشتن او گواهي داده نشود و اگر توانستي چنين كن گفته شاد:
در مورد مال او چه ميگوگي آنچه برآن دسترسي داري و ميتواني آن ا بين ببر».3
و خميني در كتاب تحرگر الوسيله اگن را تصرگح كرده و ميگوگد« :سخن اويتر اگان اسات
كه ناصبي در مباح بودن آنچه ا آنها به غنيمت گرفته شده و تعلق گارفتن خماس باه آنچاه ا
آنها گرفته شده به اهل حرب محلق شود بلكه ظاهر اگن است كه گرفتن مال او در هركزاا كاه
گافته شود و به هرنحوي كه باشد اگز است و بيرون كردن خمس آن وا ب است».4
و رافضه در مباح ارار دادن رگختن خون اهل سانت و خاوردن مالشاان مبالغاه آميزيهااگي
دارند كه بيان آن به طول ميانزامد و در اگان ماورد باه صاوره مفصال باا ذكار عبارههاا ا
كتابهاگشان در كتاب بذل المزهود في اثباه مشابه الرافضاه لليهاود 5ساخن گفتاه شاده اسات
هركسي ميخواهد بيشتر اگن مسئله را تحقيق نماگد به آن كتاب مرا عه كند.

اگن دلاگلي بود در كتابهاي رافضه كه بردشمني كاردن و نفاره آنهاا ا اهال سانت و مبااح
دانستن خون و مال آنها دلالت ميكند و باطنيه در اگن مورد ا رافضه سرسختترند.
بنا براگن خيانت كردن اگن دو گروه به مسلمين و توطئه چيني آنها با كفاار برضاد مسالمين
معروف است آن طور كه در تأرگخ مشهور اسات و كسااني كاه ا آنهاا آگااهي دارناد اگان را
ميدانند.
و شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله و او ا همه ماردم بيشاتر آنهاا را ميشاناخت ميگوگاد:
«سپس به اضافه اگن رافضه كفار را گاري ميكنند و آنها را عليه مسلمين كمك ميكنند
همان طور كه مردم مشاهده كردند واتي هلاكو پادشاه ترك كفار در سال 658وارد شاام شاد
آنها با او همكاري كردند».
و در ضمن سخنش ا نصيريها ميگوگد« :و آنچه براي ما مشاخص اسات اگان اسات كاه
نصاري برسواحل شامي ا

هت آنها غلبه پيدا كردناد و آنهاا هماواره باا هردشامن مسالمين

همراهند آنها با نصارا برضد مسلمين همراه هستند و بزرگترگن مصيبتها براي آنان فتح كاردن
مسل مين مناطق ساحلي را و عقب نشيني نصارا بود بلكه گزرگترگن مصيبت براي آنهاا پيارو ي
مسلمين برتاتار بود و بزرگترگن شن و شادي آنها واتي باود كاه نصاارا برمر هااي مسالمين
غالب شدند -و العياذ بالله» 1-
پس هركسي كه چنين صفتهاگي داشته باشاد و رفتاارش باا مسالمين اگنروناه باشاد پاس
چرونه ممكن است كه ا آنها كمك گرفته شود و برآنها اعتمااد كارده شاود كاه آنهاا را هااي
مسلمين را براي دشمنانشان پخش نميكنند.
و گا اگنكه فرماندهان مسلمين را ا بين نميبرند و آنها را متفرق نميكنند ،پس شكي نيسات
كه كمك گرفتن به آنها به خاطر ضرر بزرگي ا بااي ماندن آنها در لشكر مسلمين پدگد ميآگاد
حرام است ،و چون خطر آنها براي مسلمين ا خطر دشمني كه مي نراد بزرگتار اسات گارا
مسلمين به آنها اطمينان پيدا كرده و ا طرف آنها مطمئن هستند

و بنا براگن شيخ الاسلام ابن تيميه طيب الله ثراه -به حرام بودن استخدام نصيريها و اگنكاه
ا گناه كبيره است فتوا داده است و آن را به منزله كسي كه گارگ را باراي پاساداري گوسافند
استفاده ميكند برشمرده است
او رحمه الله در طي سخنش ا احكام نصيريها ميگوگد« :و اما استخدام افراد مانند اگنها در
مر هاي مسلمين گا العههاگشان گا لشكرهاگشان ا گناهان كبيره است و بسان كساي اسات كاه
گرگها را براي چراندن گوسفندان استفاده ميكند آنها پيش ا همه مردم مسلمين و حكاام آنهاا
را فرگب ميدهند و آنها بيش ا همه مردم براي فساد مملكت و حكومت علااهمنداند و آنهاا ا
فرگبكاري كه در ميان لشكر است بدتراند چون آن كسي كه براي فساد انريزي در لشكر پنهان
شده هدفش گا فرمانده لشكر است گا هدفي براي دشمن دارد و اگنها به آگين و پيامبر آن و دگان
و پادشاهان و علما و عام و خاص امت هدف دارند و اگنها بيش ا همه مردم باه تحوگال دادن
العهها به دشمنان علااه دارند و بيش ا همه به شوراندن لشكر عليه فرمانده و بيرون كردن آنها
ا اطاعت او علااهمند هستند.
و برمسئولين امر وا ب است كه اسم آنها را ا دگوانهاي ن

بيارون كنناد بناا باراگن در

هيي مر ي و در غير محل مر ي رها كرده نميشوند گرا ضرر آنها در مر بيشتر است
و برمسئولين امر و حكام وا ب است كه به اي اگنها افرادي كه بردگن اسلام مورد اطميناان
هستند را استخدام كنند ،بلكه واتي ولي امر كسي را كه او را فرگب ميدهاد اساتخدام نميكناد
گرچه مسلمان باشد پس چرونه كسي را استخدام ميكند كه همه مسلمانان را فرگب ميدهد.
و براي او تاخير اگن وا ب با توان برآن اگز نيست بلكه هروات او بتواناد آنهاا را عاوض
كند براو اگن كار وا ب است».1
و حكم در اگنزا در مورد نصيرها و امثال آنها ا اهل بادعت عاام اسات پاس هركساي كاه
مسلمين را فرگب مي دهد استخدام كردن او در هاد و مر ها اگز نيست به خاطر ضرر بزرگي
كه ا استخدام اگنها عاگد مسلمين ميشود.

و بنا براگن ابو بكر و عمر رضي الله عنهما هيي فردي ا اهل رده را پس ا اگنكه باه دگان
با گشتند در اموري ا امور مسلمين كار نررفتند و آنها را ا سوار شدن براسبها مناع كردناد
چون به صحت توبه آنان و خير خواهي آنها براي مسلمين اعتماد نداشتند همان طور كاه شايخ
الاسلام ابن تيميه رحمه الله اگن را نقل كرد ،و ميگوگاد« :و عمار و اباو بكار هرگاز مناافقي را
بركارهاي مسلمين نرماشتند و نه ا خوگشاوندان خود كسي را پستي دادند و نه آنهاا را در راه
خدا سر نش سر نش كنندهأي با ميداست بلكه آنها واتي با اهل رده نريدند و آنهاا را باه
اسلام با گرداند آنها را ا سوارشدن اسبها و حمل اسلحه تا واتي صحت توبهاشان ظااهر شاد
منع كردند.
و عمر به سعد بن ابي وااص كه امير عراق بود ميگفت هيي فردي ا آنها را برپساتي اارار
مده و در ن

با آنها مشوره نكن ،آنها بزرگاني مانند طليحه اسدي 1و اارا بن حابس 2و عيينه

بن حصين 3و اشعث بن ايس 4و امثال آنها بودند
و اگنها واتي ابو بكار و عمار ا آنهاا بايم داشاتند كاه ناوعي نفااق دارناد آنهاا برمسالمين
نرماشتند».5




و با اگن حكم استخدام اهل بدعت در هاد روشن گردگد و روشن شد كاه ساه حكام دارد
كه با اختلاف احوال اهل بدعت و شراگط مسلمين مختلف ميشوند.
پس كمك گرفتن ا آنها هنرام نيا به آنها و خوب بودن نظر آنها نسبت باه مسالمين ااگز
استو هنرام عدم نيا

اگز نيست.

و كمك گرفتن ا آنا اگر به فرگب دادن مسلمين و خير خواهي نكردن برآنها معروف بود باه
طور مطلق كمك گرفتن ا آنها حرام است .و با اگن مطالب اگن فصل و باب كاه آخارگن بااب
ابواب كتاب است به پاگان ميرسد.
ا خداوند مسئلت دارم كه اگن كتاب را خالص براي رضاي خوگش بررداند و صالي اللاه و
سلم علي نبينا محمد و علي آله و صحبه و سلم.
پاگان
بعد ا اگنكه خداوند به اتمام اگن بحث برما احسان كرد او را برآنچه انعام كرده بسيار سپاس
ميگوگم كه توفيق داد اگن بحث را به پاگان رسانم و مسالل پراكنده آن را بعد ا اگنكاه در لااي
كتابها پراكنده بود مع نمود و مشكل آن را توضيح دهيم و پيچيدة آنرا بنا برآنچاه نصاوص و
كلام سلف برآن دلالت مينماگد شرح دهيم.
و ا توفيقاه الهي گكي اگن بود كه من ا خلال بررسي اگن موضع مهم (موضع اهال سانت
در مورد اهل اهواا و بدعت) به نتيزههاي مهمي دست پيدا نمودم كه روش رفتار سلف صاالح
را با اهل بدعت در بسياري ا مسالل عقيدتي بيان ميدارد و اگن مسالل به بسيت و گك مسائله
ميرسد كه به چهار باب تقسيم شدهاند و ابل ا آن در آمد -چهار مسئله در تعرگف سانت و
اهل سنت و بدعتها و اهل آن و ضوابط شرعي كاه روش اهال سانت را ا روشهااي اهال
بدعت دا مينماگد بيان گردگد.
و در پاگان اگن بحث مهمتري نتيزههاي به دست آمده ا اگن بحاث را طباق آنچاه در پاژ و
هشهاي معاصر انزام ميگيرد

و اواعد بحث معاصر آن را گك اصل ارار داده بيان ميكنم و اگنك به صوره مختصر ارالاه
ميگردد.
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تعرگف اهل سنت

و اگنكه آنها كساني هستند كه به كتاب خدا و سنت و پيامبرشصل و آنچه اصحاب و تاابعين
به نيكي تا به امرو برآن اتفاق كردهاند چن

دهاناد و اهال سانت در چيازي ا اصاول دگان

مخالفت نكرده و عوام مسلمين كه به آنها ااتدا ميكنند در اهل سنت داخلاند.
 -2بيان اگنكه اهل سنت لقبي كه با آن شناخته شوند ز اسالام و آنچاه اسالام بارآن دلالات
ميكند ندارند و نامهاگي كه آنان به آن مشهوراند «مانند اهل سنت و ماعت -و گروه رساترار
و گروه پيرو و سلفيها» برگرفته شده ا كتاب و سنت اند ،بعضي ا اگن اسمها به نص پياامبر

 ثابت اند و بعضي به فصل تحقيق درست آنها اسلام را براياشان به دست آمده اسات و اگان
اسمها به طور كامل با نامهاي اهل بدعت كه اغلب ا اصل بدعتشان مشتقاند گا باه انتسااب باه
اشخاصي كه سران آنها در اگن بدعتها هستند برميگردد فرق ميكنند.
 -3هيي گك ا اهل سنت به محض اشتباه اهل بدعت ارار داده نميشود و به بيرون بودن او
ا اهل سنت حكم كرده نميشود چه ا تهاد در مسئلهأي ا مسالل عقيده و توحيد بااش گاا در
مسالل حلال و حرام باشد.
 -4اهل سنت برو وب پيروي ا كتاب و سنت و طرگق سلف نخستين كه براي آنها به خير
و فضل گراهي داده شد و تحرگم همه بدعتها و اگنكه همه بدعتها گمراهي و هلاكت هستند
اتفاق دارند
و اهل سنت اتفاق دارند كه در ميان بدعتها بدعتي خوب نيست بلكاه بادعتها نازد اهال
علم ا اهل سنت مذموم هستند و همچنين اهل بدعتها نزد آنها مذموم و ناپسند هستند.
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تعرگف بدعت

و اگنكه آن راهي ساخته شده در دگن است كه با شرگعت مشابه است و هادف ا آن مبالغاه
در عباده خداوند تعالي است.

 -6بدعتها به اعتبارهاي مختلف تقسيمهاي مختلفاي دارناد ا آن ملاه تقسايمها اگنهاا
هستند كه بدعت به حقيقي و اضافي و به عادي و عبادي و فعلي و تركي و اعتقاادي و كلاي و
زلي و بسيط و مركب و بدعتي كه انسان را كافر ميكند و ردعتي كه انسان را كافر نميكند
و بدعتي كه انسان را كافر نميكند تقسيم ميشوند «و اگن در بحث سوم در آمر مفصالاً بياان
شده است».
 -7تعيين اواعد مهم و كلي كه اهل بدعت را مشخص مينماگد و اگن ا طرگق تحقيق كلماه
(اهل اهواا و بدعتها) و بيان منظور اگن كلمه هنرامي كه به طور مطلاق بياان ميشاود انزاام
ميگيرد ،و بيان آنچه كه بوسيله آن شهاده دادن برفرد ثابت ميشود كه ا اهل بدعت است
و ذكر علامتهاي اهل بدعت كه مهمترگن آن اعتبارناد ا (تفرااه) پياروي ا هاواي نفاس،
پي گيري متشابه و معارضه سنت با ارآن ،و كينه با اهل حدگث ،و اطلاق لقبها براهل سنت باه
اصد توهين به آنان و ترك گرفتن مذهب سلف به عنوان مذهب ،و كافر ارار دادن مخالفانشاان
بدون دليل.
 -8تعرگف اصول فراههاي اهل بدعت كه دگرر فرااهها ا آن منشاعب ميشاود و آن فرااه
خوارج و شيعه و ادرگه و مر ئه و هميه است.
 -9بيان موضع اهل سنت در مورد تكفير اهل بدعت و فاسق ارار دادن آنها و اگن بردو اصل
استوار است:
اصل اول :دلالت كتاب و سنت براگنكه اول گا عمل سار ده ا فاردي كاه باراو حكام شاده
مو ب كفر است و اتي در مسئلة تكفير نراه كرده شود -و گا اگنكه مو ب فساق اسات اگار
در مسلة فاسق ارار دادن نراه شود.
اصل دوم :انطباق حكم برگوگندة معين گا انزام دهند معين طوري كه شراگط تكفير گا فاساق
ارار دادن در او به طور كامل و ود داشته باشد و مونع آن منتفي باشد.
 -11كافر ارار دادن سلف بعضي ا فراههاي اهل بدعت را مانند هميه و ادرگه كاه منكار
علم هستند و غلاة رافضه :اگن ا باب تكفير مطلق است كه ا آن تكفير آحاد افراد اگان فرااهها
لا م نميشود.

 -11بيان موضع اهل سنت در مورد لعنت كردن اهل بدعت
و اگنكه لعنت نزد آنها به دو نوع تقسيم ميشود
نوع اول :لعنت مطلق و آن لعنت كردن با صفت عامتر است مانند لعنت كردن به صافتي كاه
نصوص برلعنت كردن به آن دلالت مينماگد و آن سه نوع است (كفر ،فسق ،بدعتگاذاري) گاا
به صفت خاصتري مانند لعنت كردن گهود و نصارا و مزوس و بعضي فرااههاي منساوب باه
اسلام ا اهل بدعت.
نوع دوم :لعنت فرد معين مانند اگنكه بروگي (خداوند فلااني را لعنات كناد .و تاو او را ناام
ببري)
اما لعنت كردن مطلق با هردو نوع خاود ااگز اسات نصاوص و كلاام سالف بارآن دلالات
مينماگد اما لعنت فرد معين در مورد حكم آن ميان سلف اختلاف است
گروهي آن رامنع كرده و گروهي آن را در حق كافر اگز ارار دادهاناد ناه در حاق فاساق و
گروهي آن را ا ا ه دادهاند اگر فرد معين مستحق لعنت باشد چه كافر باشد چه مسلمان به اگان
معني كاري انزام دهد كه در شرگعت لعنت شده و شراگط لعنت در او تحقق گاباد و مواناع در
حق او منتفي باشد و اول سوم را ح است و الله اعلم.
 -12بيان موضع اهل سنت در مورد ابول شدن اعمال اهل بادعت نازد خداوناد و خلاصاه
مذهب آنها در اگن مسئله اگن است كه عمل بدعتگذار ا نظر ابول شدن گا رد شادن برمبنااي
اواعد رعاگت شده در ابول شدن اعمال نزد خداوند به صوره عموم است پس واتاي شاراگط
ابول شدن در آن محقق شود مقبول است ان شاا الله -و هرگاه گكي ا شاراگط در آن و اود
نداشته باشد پس آن مردود است پس تمام عمل بدعتگذار كافر به خاطر فقادان شارط اسالام
كه شرط ابول شدن هرعمل صالحي است مردود است.
و اما بدعتگذاري كه كافر نيست گا عملش بدعت محض اسات گاا ناه ،پاس اگار عملاش
بدعت محض باشد مردود است چون فااد شرط متابعات و پياروي اسات و همچناين اگار در
اعمال شرط اخلاص و ود نداشته باشد نيز مردود اسات و اماا اگار باراي عمال او اصالي در
شرگعت باشد گا بدعت برآن داخل است گا نه

پس اگر برآن داخل نباشد و خالص براي خدا باشد مقبول است.
و اگر بدعت برآن داخل باشد گا آن را فاسد ميكند و آن با اخلال در شراگط صحت آن -گا
آن را فاسد نميكند پس اگار باه شاراگط صاحت آن اخلاال اگزااد نكارد و او اگار باه خااطر
بدعتگذاري گناهكار است اما عملش مقبول است و اگر به شراگط صحت آن خلل اگزاد كناد
مردود است و الله اعلم.
 -13بيان موضع اهل سنت در مورد ابول شدن توبه اهل بدعت
و اگنكه توبه آنها نزد خداوند مورد ابول است اگر شراگط توبه در آن به صوره كامال گافتاه
شوند اما آنها براي توبه كردن موفق نميشوند و كمتر ا آنها توبه سرمي ند گرا آنهاا معتقدناد
كه بدعتهاگشان ا دگن است بنا براگن تا واتي اگنطور باشد آنها ا آن توبه نميكنند به خلااف
گناهكاران
گرا آنها ميدانند كه با شرگعت مخالفت ميكنند پس توبه كردن آنها ا گناهان آسان خواهاد
بود و اگن معني چيزي است كه ا بعضي سلف رواگت شده كه« :بادعت باراي ابلايس ا گنااه
پسندگدهتر است گرا ا گناه توبه كرده ميشود و ا بدعت توبه نميشود».
 -14بيان موضع اهل سنت در مورد نما خواندن پشت سر بدعتگذار
و اگنكه حكم در اگن مسئله با اختلاف حالاه اهل بدعت مختلف ميشود
و نوع نما ي كه پشت سر آنها خوانده ميشود پس اگر بدعتگذار كافر بود نما پشت سار
او صحيح نخواهد بود چون نما در ذاه خود فاسد است اما اگر امام معه باود و اداي نماا
به ز پشت سر او ممكن نبود پشت سر او نما خوانده ميشود
سپس با اعاده مي گردد و اما اگر بدعتگذار كافر نبود و به بدعت دعاوه نميدهاد نماا
پشت سر او ادا كرده ميشود
و اگر خواندن آن پشت سر عادل ممكن نبود اگن بهتر است و اگر بدعتگاذار كاافر نباود و
به بدعتش دعوه ميداد پس نما نيز پشت سر او خوانده ميشود اگار اداي آن باه از پشات
سر او ممكن نبود
و نما پشت سر او اگر امكان اداي آن پشت سر فرد عادل بود مكروه ميشود.

 -15بيان موضع اهل سنت در مورد ا دواج با اهل بدعت
و اگنكه حكم ا دواج با كساني ا اهل بدعت كه به كفرشان حكم شده به طور مطلاق حارام
استبه خاطر كفر و ارتداد آنها ا دگن ،پس ا دواج با آنهاا و باه ا دواج دادن ناان باه آنهاا باه
ا ماع اهل سنت اگز نيست
و اما اگر بدعت گذار كافر نبود او با ن سني ا دواج داده نمي شود چون او كفو و هم برابار
ن سني نيست اما ا دواج با او با كراهت به موافقت ن و سرپرستهاگش اگز است گرا هام
برابري حق آنهاست و آنها ميتوانند آن را سااط كنند و اما ا دواج مردي ا اهل سنت باا ناي
بدعتگذار كه بدعتش به حد كفر نرسيده درست است گرا هم براباري در اناب مارد شارط
است كه كفو ن باشد نه برعكس،
اما ا دواج او با ن بدعتگذار به خاطر مفاسدي كه برا دواج مرتب ميگرد مكروه است.
 -16بيان موضع اهل سنت در مورد حكم خوردن حيواناتي كاه اهال بادعت سارميبرند و
حكم در اگن مسئله با اختلاف حالت بدعتگذار ا نظر كافر شدن او به بدعتش و عدم كفار او
مختلف ميشود پس اگر كافر بود ذبيحة او خورده نميشود
گرا نصوص و ااوال اهل علم برحرام بودن ذبيحههاي كفار و مشاركين غيار ا اهال كتااب
دلالت مينماگد
و اما اگر بدعتگذاري كه به سبب بدعتش كافر نيست ذبيحة او حلال اسات گارا مسالمين
برحلال بودن ذبيحة مسلمين ا ماع كردهاند و بدعتگذار بودن او تاثيري برحلال باودن ذبيحاة
او تا واتي مسلمان باشد ندارد.
 -17موضع اهل سنت در مورد عياده كردن اهل بدعت:
و اگنكه بدعتگذاري كه به سبب بدعتش كافر است عيادتش مشروع نيست مرر اگنكه غالب
گمان اگن باشد كه در ا پس آن مصلحتي تحقق گابد مانند ا ابات كاردن بدعتگاذار دعاوه
سنت را و توبه كردن او ا بدعت ،و گا ا آن امر مشروعي مانند صله رحم گاا نيكاي كاردن باه
همساگه تحقق گابد

و اما اگر بدعتگذار به سبب بدعتش به حد كفر نرسيده و او مسلمان است عياده كردن او
مله حقوق او برمسلمين اسات ،غيار ا اگنكاه اگار او باه

اگز است بلكه عياده كردن او ا

بدعت دعوه دهد عيادتش ا باب ترك گفتن و اطع رابطه و عقوبت او ترك كرده ميشود ناه
براي اگنكه عياده كردن او اگز است.
 -18بين موضع اهل سنت در مورد حضور در نا ههاي اهل بدعت:
و اگنكه اگر بدعتگذار به سبب بدعتش كافر باشد نما خوانادن باراو ااگز نيسات ناه باه
خاطر عموم نهي ا نما خواندن بركفار و منافقين و نهي ا استغفار براي آنها.
و اگر بدعتگذار كافر نباشد نما خواندن براو ااگز اسات بلكاه مطلاوب اسات اماا اگار
بدعتگذار به بدعت دعوه ميدهد نما نخواندن براو مشروع خواهد بود و اگن مقياد باه ساه
شرط است:
ا -هدف ا نما نخواندن براو با داشتن و ادب كردن دگرران ا كاري مانند كار او باشد ناه
اگنكه نما خواندن براو اگز نيست.
ب -غالب گمان اگن باشد كه اگن مصلحت تحقق پيدا ميكند و آن مصالحت باا داشاتن ا
كاري مثل كار ميت است و اگر نه نما نخواندن براو مشروع نخواهد بود.
ج -ا مسلمين كساني گافته شوند كه برآن ميت نما بخوانناد گارا ااگز نيسات كاه هماه
مسلمين به ترك نما خواندن برمسلملني اتفاق كنند گرچه بدعتگذار باشد بلكه باگد براو نما
خواند و دفنش كرد.
 -19بيان موضع اهل سنت در مورد ار

دادن به اهل بدعت و ار

بردن ا آنها:

و اگنكه بدعتگذاري كه به علت بدعتش كافر است ا هيي فردي ا مساملين ار
و هيي فردي ا مسلمين ا او ار
كافر ار

نميبارد

نميبرد به دليل اگنكه پياامبر  فرماوده اسات« :مسالمان ا

نميبرد و نه كافر ا مسلمان ار

ميبرد» و اگان در صاورتي اسات كاه بدعتگاذار

كافر كفر را اظهار و آشكار كند اما اگر آن را پوشيده نراه ميداشت و اظهاار اسالام ميكارد آن
طور كه بعضي ا بدعت كه عقاگد خود را پنهان ميكنند و در ظاهر باه عقيادة مسالمين پاگبناد
هستند در مورد اگنها به حكم اهل اسلام حكم كرده ميشود پس آنها ا خوگشاوندان خاود ار

ميبرند ،و خوگشاوندان ا آنها ار

ميبرند آن گونه كه عملكرد پيامبر  و گارانش باا مناافقين

اگنرونه بود آنها برمنافقين احكام اسلام را ا ابيل ار

بردن و غيره در دنياا ا ارا ميكردناد تاا

واتي كه آنها كفر و نفاق را اظهار نكرده بودند.
 -21بين موضع اهل سنت در مورد كينه ور گدن با اهل بدعت و اظهار دشمني با آنها:
و اگنكه گكي ا اصول اهل سنت بغض ور گدن و دشمني كردن با اهل بدعت براي خداست
چون آنها ا سنت بيرون رفته
و در دگن نوآوري كردهاند و مناسب است كه اگان بغاض و دشامني براعضاا و اوارح باا
تصرگح به دشمني با آنها و رفتار با شده و خشونت با آنها و اطع گاري آنها و گاهي در ساعي
در ابطال اهداف آنها نماگان گردد و دگرر روشهاگي كاه باا آن بغاض و عاداوه آنهاا نماگاان
ميگردد.
 -21بيان موضع اهل سنت در مورد غيبت و عيب وگي اهل بدعت:
و اگنكه غيبت بدعتگذار اگر براي برحذرداشاتن ا او باشاد در شارگعت ااگز اسات بناا
برآنچه نصوص و ااوال اهل علم برآن دلالت مينماگد اما به سه شرط مقيد است:
اول :اخلاص دوم :اگنكه بدعتگذاري كه ا او برحذر داشته ميشود بدعت را آشكارا انزاام
دهد اما كسي كه آن را پوشيده نراه ميدارد عيب وگي و مشهور كردن او اگز نيست.
سوم :اگنكه بدعتگذاري كه در مورد او سخن گفته ميشود نده باشد و مرده نباشد پس اگر
مرده بود غيبت كردن او اگز نيست مرر اگنكه كتابهااگي داشاته باشاد كاه بادعت هاا را بياان
ميدارد و پيرواني داشته باشد كه پس ا او آن را منتشر ميكنناد پاس ا چناين فاردي برحاذر
داشته ميشود.
 -22بين موضع اهل سنت در مورد سلام كردن براهل بدعت
و اگنكه حكم در اگن مسئله با تو ه به اختلاف حال بدعتگذار ا نظار كاافر باودن و عادم
كفرش فرق ميكند پس اگر كافري بود ابتدا سلام كردن به او حرام اسات و اواب سالام او را
گفتن واتي سلام كند اگنطور وا ب است كه گفته شود( :و عليكم) حكم آن در اگن مورد حكم
كافر اصلي است

و اما اگر بدعتگذار به سبب بدعتش كافر نباشد سنت اسات كاه ابتادا باه او سالام كارد و
واب سلام او واتي سلام كرد وا ب است و حكم در اگن مورد حكم دگرر مسلمين است
اما سلام نكردن بربدعتگذاري كه دعوه ميدهد و ندادن واب سلام او ا بااب با داشاتن

و عقوبت مشروع است ،همان طور كه پيامبر  سلام كردن بربعضي ا مخالفين و بدعتگاذاران
مسلمان را براي اگن هدف ترك نمود.
 -23بيان موضع اهل سنت در مورد همنشيني با اهل بدعت
و اگنكه اطع رابطه ا اهل بدعت و همنشيني نكردن با آنها ا اصول اهل سنت اسات كاه در
كتابهاي سنت و عقيده رواگتهاي گادي ا آنها در اگن مورد نقل شده است
و علماگي كه مذهب اهل سنت را بيان داشتهاند ا عصر صحابه تا اگن مانهاي اخيار باراگن
اتفاق كردهاند
و هيي فردي ا اهل سنت كه اول او معتبر است در اگن ماورد مخالفات نكارده اسات ،اماا
مناسب است كه دانسته شود كه اطع رابطه ا بدعتگذار به خاطر اهاداف و مقاصادي شارعي
مشروع گردگده است پس هرگاه اگن اهداف تحقق گابند مشروع است و اگر نه مشروع نخواهاد
بود بلكه مهرباني و به دستاوردن دل مشروع خواهد بود.
 -24بيان موضع اهل سنت در مورد تحقير اهل بدعت
و احترام نكردن آنها و اگنكه تحقير اهل بدعت و تعظيم نكردن آنها گكي ا اصول اهل سنت
است كه نصوص و ا ماع سلف امت بربيان ان دلالت ميكند
و اگنكه گكي ا اشكال تعظيم و احترام كردن اهل بدعت كه وا ب است ترك كارده شاود و
علما ا آن برحذرداشتهاند :اطلاق لقبهاي نيكو كه نماگانرر بزرگداشت آنهاست برآنها و كيناه
گذاردن برآنها و خنده روگي در برابر آنها و مقدم كردن آنها در مزالس و مهرباني كردن با آنهاا
و دعوه آنها براي صرف إذا و تبرگك گفتن به آنها و كار گارفتن ا آنهاا در كارهاا و مشاوره
كردن با آنها پس وا ب است كه ا همه اگنها پرهيز كرده شود.
 -25بيان موضع اهل سنت در مورد مزادله با اهل بدعت

و اگنكه مزادله به صوره عام به دو نوع تقسيم ميشود بنا برآنچه نصاوص شارعي و كلاام
اهل علم برآن دلالت ميكند مزادله پسندگده كه آن است كه براي اثباه حق و دفع باطل باشاد
گا براي تعليم و واضح كردن امور مشكل در مسالل باشد و مزادله مذموم و آن ،همان است كاه
براي ردكردن حق گا گاري كردن باطل انزام گيرد و گا در چيزي باشاد كاه خادا و پياامبرش ا
مزادله كردن در آن نهي كردهاند مانند مزادله كردن در متشابه و در حق پاس ا اگنكاه روشان
گردگده است گا اگنكه مزادله به خاطر راضي كردن نفس باشد مانناد اظهاار گركاي و علام باه
خاطر نشان دادن به مردم و براي اگنكه مردم او را ستاگش كنند و گا مزادلهأي كاه باراي دگرار
اهداف مذموم مانند كينه و تعصب براي راي انزام ميگيرد .پس هرگاه مزادلاه كاردن باا اهال
بدعت ا نوع اول باشد پسندگده و به آن امر شده است
و هروات ا نوع دوم باشد مذموم است و ا آن نهي شده است.
 -26بيان موضع اهل سنت در مورد سزا دادن اهل بدعت با اتل و دگرر انواع تعزگار و بياان
مشروعيت اگن سزاها نزد اهل سنت
و اگنكه براي كشتن اهل بدعت دو منظور صحيح و ود دارد:
گكي اگنكه :آنها به خاطر مرتد شدن ا دگن اگر ا آنها چيزي سار ند كاه مو اب كفرشاان
ميشود و حزت برآنها ثابت گردگد كشته ميشوند.
دوم :كشتن آنها به خاطر دفع فساد و حماگت مردم ا آنها حتاي گرچاه باه كفرشاان حكام
نشده باشد به خاطر رعاگت كردن مصلحت عموم مسلمين.
و اما مزا اه آنها با سزاهاي دگرر غير ا اتال معاين و مشاخص نيسات بلكاه باه ا تهااد
مسئولين امر در انتخاب سزاگي كه با حال بدعتگاذار برميگاردد و باا شاراگط ماان و مكاان
مناسب است
بنا براگن سزاهاي سلف براي اهل بدعت متعدد بودهاند بعضي ا آنهاا شالاق ده شادهاند و
بعضي ندان كرده شادهاند و بعضاي تبعياد گردگدهاناد و كتابهااي بعضاي ساوخته شادهاند و
خانههاگشان خراب شده است و دگرر سزاهاگي كه ا سلف در حق اهل بدعت نقل شدهاند.
 -27بيان موضع اهل سنت در مورد شهاده دادن اهل بدعت

و اگنكه اهل بدعت با تو ه به اباول شادن شهادتشاان گاا ردشادن آن باه دو ناوع تقسايم
ميشوند :نوعي كه برردشدن شهاده آن ا ماع شده است و آن بدعتگذاري است كه به سبب
بدعتش كافر است گا كسي كه دروغ گفتن و شاهاده باه دروغ را باراي موافقاان خاود حلاال
ميداند
و نوعي كه در ابول شدن شهاده آن و ردآن اختلاف شده است و ان بدعتگاذار مسالماني
است كه براو به كفر حكم نشده است و ا او حلال دانستن دروغ شناخته نشده است ،بنا باراگن
بعضي اهل علم براگن باورند كه شهاده آن به طور مطلق پذگرفته ميشود
و بعضي آن را به طور مطلق ردكردهاند و بسياري ا اهل علم بين دعاوترر و غيار دعاوترر
فرق گذاشتهاند بنا براگن گواهي دادن بدعتگذاري كه دعوه نميدهد را اگز ارار دادهاند
و گواهي دادن بدعتگذار دعوترر را ا باب با داشتن و سزا ردكردهاند و اگن ااول إن شااا
الله را ح است.
 -28بيان موضع اهل سنت در مورد رواگت بدعتگذار
و اگنكه بنا براول مهور اگر بدعتگذار باه سابب بادعتش كاافر باشاد رواگاتش ردكارده
ميشود و بعضي ا اهل علم ا ماع را براگن نقل كردهاند
و اما كسي كه دروغ گفتن را براي گاري كردن ماذهبش حلاال ميداناد در مياان اهال علام
اختلافي نيست كه رواگتش مردود است و اما بدعتگذاري كه كافر نيست علما در ماورد اباول
كردن رواگت او برچهار اول اختلاف كردهاند بعضي آن را به طور مطلق ردكردهاند و بعضاي آن
را به طور مطلق پذگرفتهاند مرر اگنكه دروغ گفتن را حلال بداند و بعضي رواگت بدعت گذاري
كه دعوترر نيست پذگرفتهاند و رواگت دعوترر را ترك گفتهاند
و بعضي براگن باورند رواگت بدعتگذاري كه دعوه نميدهد پذگرفته ميشاود مرار اگنكاه
چيزي رواگت نماگد كه بدعتش را تقوگت ميكند.
 -29بيان موضع اهل سنت در مورد فراگرفتن علم ا اهل بدعت
و حكم استخدام آنها در تدرگس :و سلف ا فراگرفتن علم ا اهل بدعت و معين كردن اهال
بدعت به عنوان مدرس براي فر ندان اهل سنت نهي كردهاند

ا بيم اگنكه كساني كه پيش آنها درس ميخوانند به فتنه مبتلا شوند و چون منع و سزاي آنها
ا بدعتگذاري است.
و اگن در حال توان است اما نزد ضروره استخدام آنها در تدرگس اگز اسات مانناد اگنكاه
ااامة تعليم به ز با آنها ممكن نباشد گا اگنكه براستخدام نكردن آنهاا فساادي بزرگتار ا فسااد
استخدام كردن آنها مرتب گردد گا با استخدام كاردن آنهاا مصالحتي مهمتار برمصالحت تارك
استخدام آنها تحقق گابد.
 -31بيان موضع اهل سنت در مورد استخدام اهل بدعت در هاد
و اگنكه حكم در اگن مسئله با تو ه به اختلاف احوال اهل بدعت و شراگط مسلمين فرق مي
كند پس كمك گرفتن به آنها هنرام نيا اگر نظر خوبي به مسلمين داشته باشاند ااگز اسات و
هنرام عدم نيا مكروه ارار داده ميشود
و اگر به فرگب دادن مسلمين و خير خواهي نكاردن باراي مسالمين معاروف باشاند كماك
گرفتن به آنها حرام است.
و با اگن بحث را به پاگان مي رسانم ا خداوند تعالي مسائلت دارم كاه آن را خاالص باراي
رضاي خود بررداند و به هركسي ا مسلمين كه آن را ميخواند و بارآن اطلااع پيادا مينماگاد
فاگده و بهره دهد او بخشنده و بزرگوار است
و صلي الله علي نبينا محمد و علي آله و صحبه وسلم.

فهرست.
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تعرگف اهل اهواا ا دو هت
و ه اول نشانههاي مهم براي عموم فراههاي اهل بدعت
مسئله اول در مورد تحقيق لفظ اهل اهواا و اهل بدعت
مسئله دوم در اگن مورد كه برمردم در دنيا برحسب ظاهر حكم مي شود

مسئله سوم در بيان آنچه بوسيله آن شهاده براهل بدعت
ثابت مي شود
مسئله چهارم در بيان علامتهاي اهل بدعت
 -1تفراه
-2

پيروي ا هواي نفس

 -3پيگيري متشابه
 -4معارضه سنت با ارآن
 -5كينه ور گدن با اهل حدگث
 -6اطلاق لقبها براهل سنت
 -7نررفتن مذهب سلف به عنوان مذهب
 -8تكفير مخالفانشان
و ه دوم :بيان اصول فراههاگشان
 -1خوارج
 -2شيعه
 -3ادرگه
 -4مر ئه
 -5هميه
باب اول :موضع اهل سنت در مورد تكفير اهل بدعت و فاسق
ارار دادن آنها
مذهب اهل سنت در تكفير و فاسق ارار دادن بردو اصل
استوار است
اصل اول :دلالت كتاب و سنت كه اول و فعل مو ب
كفر است
مسئلة اول :ااعدة صحيح براي چيزهاگي كه انسان را كافر

ميكنند نزد اهل سنت
 -1ترك آنچه امر شده كه به آن اگمان باگد داشت
 -2عدم اعتقاد و وب وا باه و تحرگم محرماه
 -3حكم ترك چيزي ا وا باه و ارتكاب امور حرام
بدون عقيده
 -4انزام چيزي ا امور حرام كه با اگمان متضاد است
مسئله دوم :تكفير كسي كه نصوص بركافر بودن مطلق
او دلالت مينماگند
اصل دوم :انطباق حكم به كفر برگوگندة معين
مسئله اول :اگنكه به كافر بودن فرد معين تا واتي
كه شراگط تكفير در محقق نشده حكم نميشود.
مسئلة دوم :بيان شراگط تكفير
شرط اول :اگنكه فردي كه براو به كفر حكم شده بالغ و عاال باشد
شرط دوم :سخن گا عمل با اراده و اختيار او ا او سر ده باشد
شرط سوم :ايام حزت برفرد معين كه با مخالفت
آن كافر ميگردد
اختلاف علما به دو اول در آنچه
با آن حزت ااامه ميشود.
اول را ح و دلاگل برآن
تحقيق اول شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب
در مسئله فهم حزت
شرط چهارم :اگنكه تاوگل كننده نباشد.
بيان اگنكه نظر در فاسق ارار دادن بردو اصل استوار است
برحسب آنچه در تكفير گذشت.

فصل دوم :موضع اهل سنت در مورد لعنت كردن
اهل بدعت و دعا كردن عليه آنها
اول :موضع آنها در مورد لعنت كردن اهل بدعت
مراتب لعنت
تحقيق حكم در مسئله لعنت كردن فرد معين با بررسي
دو مسئله انزام ميگيرد.
مسئلة اول :اگنكه لعنت مطلق مستلزم لعنت فرد معين نيست
مسئلة دوم :حكم لعنت كردن فرد معين
اختلاف علما در اگن مسئله برسه اول
اول اول :اگنكه لعنت كردن فرد معين به هيي حالتي
اگز نيست
اول دوم :اگنكه لعنت كافر اگز است نه فاسق
اول سوم :اگنكه لعنت به طور مطلق اگز است
تر يح اول سوم ا دو هت
دوم :موضع آنها در مورد دعا كردن براهل بدعت
تقسيم دعا به دو نوع :دعاي مطلق و دعاي عليه فرد معين
دلاگل بر اگز بودن دعا كردن عليه فرد معين
حكمت ا دعا كردن عليه مخالفين
اگز بودن دعا كردن عليه بدعتگذار با هردو نوع
دعا در حق كافر و مسلمان
فصل سوم :موضع اهل سنت در مورد حكم ابول شدن اعمال
اهل بدعت نزد خداوند.
نقل بعضي رواگتها ا سلف كه متضمن اگن هستند كه هيي
عملي ا بدعتگذار پذگرفته نميشود

دلالت نصوص برآنچه رواگتها در برگرفتهاند
تو يه شاطبي براي نصوص و رواگتها
تحقيق كلام شاطبي و عرض آن برنصوص
ااعده صحيح براي شناخت آنچه ا اعمال اهل بدعت
كه مقبول است و آنچه كه مقبول نيست
تو يه ظاهر نصوص و كلام سلف با چهار تو يه
هرگك ا اگن تو يهاه به اصلي ا اصول شرگعت
برميگردند
اصل اول
اصل دوم
اصل سوم
اصل چهارم
نتيزه به دست آمده ا پژوهش اگن مسئله
فصل چهارم :موضع اهل سنت در مورد حكم ابول شدن توبه اهل بدعت
گك اشكال و توضيح آن
نصوص و رواگتهاگي كه در ظاهر براگن دلالت مي نماگد
كه اهل بدعت توبهأي ندارند
بيان اگنكه نصوص و رواگتها احتمال دو معني را دارند
معني اول :اگنكه اهل بدعت براي توبه كردن توفيق نميگابند
معني دوم :اگنكه اهل بدعت توبهأي ندارند
خلاصه سخن در مورد حكم توبه كردن اهل بدعت
باب دوم :موضع اهل سنت در مورد نما خواندن پشت سر
اهل بدعت و خوردن ذبيحههاي آنها و عياده كردن
بيمارانشان و حضور در تشييع نا ههاگشان

و حكم ار

بردن آنها و ار

بردن ا آنها.

فصل اول :موضع اهل سنت در مورد نما خواندن
پشت سر اهل بدعت
حكم در اگن مسئله با تو ه به اختلاف احوال اهل بدعت فرق ميكند
حكم نما خواندن پشت سر بدعتگذار اگر بدعتش را آشكار ميكند
اختلاف علما در حكم نما خواندن پشت بدعتگذاري
كه بدعتش را آشكار مي كند به دو اول
حكم نما خواندن پشت سر بدعتگذاري كه بدعتش را آشكار نميكند
حكم نما خواندن پشت سر كسي كه حالتش معلوم نيست
حكمت ا نهي كردن ا نما خواندن پشت سر بدعتگذار
تحليل مختصر براي مواضع سلف در مورد نما خواندن پشت
سر بدعتگذار
فصل دوم( :موضع اهل سنت در مورد ا دواج ،با اهل بدعت)
اختلاف حكم برحسب حالاه اهل بدعت
حكم ا دواج با كساني ا اهل بدعت كه به كفرشان حكم شده است
حكم ا دواج با بدعتگذاري كه كافر نيست
بعضي ا ضررهاگي كه برا دواج با اهل بدعت مرتب ميگردد
فصل سوم( :موضع اهل سنت در مورد خوردن حيواناتي
كه اهل بدعت ذبح ميكنند)
مسئله كاه ارگن مسئله ا دواج است
حلال بودن ذبيحة مسلمان و اهل كتاب و دلاگل براگن
حرام بودن ذبيحههاي مشركين غير ا اهل كتاب و حرام
بودن ذبيحه مرتدگن و مزوس و دليل ا مالي براگن
دليل مفصل و مشروح

حكم ذبيحة بدعتگذار به حكم به كفر گا اسلامش برميگردد
ااوال اهل علم در اگن مسئله
حكم ذبيحة كسي كه مزهول الحال است
اختلافاه زلي در ميان مسئله ذبح و ا دواج
فصل چهارم( :موضع اهل سنت در مورد عياده كردن
اهل بدعت)
تفاوه حكم در اگن مسدله با تو ه به تفاوه حالاه اهل بدعت
حكم عياده كردن بدعتگذار كافر
خلاصه سخن در مورد عياده كردن بدعتگذار كافر
حكم عياده كردن بدعتگذار مسلمان
آنچه مناسب است كه مسلمان امرو آنگونه باشد چيست
فصل پنزم( :موضع اهل سنت در مورد حضور در نا ههاي
اهل بدعت)
اگز نبودن نما خواندن برمسلماني كه مرده اگر فاسق باشد
حكم نما خواندن بربدعتگذار ميان دو حكم گذشته دور مي ند
دلاگل بر اگز نبودن نما خواندن بربدعتگذار كافر و
ااوال اهل علم در آن
اگز بودن نما خواندن برمنافقيني كه نفااشان را اظهار نكردهاند
اگز بودن نما خواندن بربدعتگذار مسلمان و ااوال اهل علم
در اگن مورد
اگز بودن نما نخواندن بربدعتگذار مسلماني كه بدعتش
را آشكار ميكند و شراگط اگن
شرط اول:
شرط دوم:

شرط سوم:
فصل ششم( :موضع اهل سنت در مورد و ار
دادن اهل بدعت و ار
اختلاف حكم ار

ارار

بردن ا آنها)

بردن ا گكدگرر با تو ه به اختلاف حلاه آنها

حكم ار

بردن ا گكدگرر بدعتگذار مسلمان و دلاگل براگن

حكم ار

بردن بدعتگذار كافر و دلاگل براگن

اختلاف علما در مورد و ار
بعد ا اگنكه بروار

ارار دادن كافر ا مسلمان

نبودن كافر ا مسلمان ا ماع كردهاند

تر يح اول مهور ا چند هت
حكم ار

بردن ا گكدگرر در مورد كسي كه بدعتش را پنهان ميكند

خلاصه سخن در مورد حكم ار

بردن اهل بدعت

باب سوم( :موضع اهل سنت در مورد كينه و ر گدن با اهل بدعت
و غيبت كردن آنها و بعضي مسالل دگرر كه متعلق به
دگدار و گفتروي با اهل بدعت است و روش اهل سنت
در سزا دادن آنها)
فصل اول :موضع اهل سنت در مورد كينه ور گدن با اهل بدعت
حقيقت حب و بغض در راه خدا ااوال اهل علم در اگن مورد-
دلاگل و وب بغض و ر گدن و دشمني كردن با اهل بدعت
رواگتها در اگن مورد ا سلف و اوال اهل علم
تعيين ااعده بغض ور گدن اهل بدعت ا خلال دو مسئله
مسئلة اول :آنچه بوسيله آن بغض ور گدن با اهل بدعت محقق ميشود
مرحلة اول :اطع كردن اسباب دوستي آنها
 -1سلام نكردن برآنها
 -2همنشيني نكردن با آنها

 -3ابول نكردن نيكي آنها
مرحلة دوم :اظهار بغض و دشمني آنها بر وارح
 -1تصرگح براي آنها به بغض و دشمني
 -2رفتار با خشونت و سختي با آتها
 -3اطع همكاري با آنها
مسئلة دوم :بغض ور گدن با اهل بدعت به اندا ة دوري آنها ا دگن
دو فاگدة به دست آمده ا بررسي اگن مسئله
فصل دوم( :موضع اهل سنت در مورد غيبت كردن اهل بدعت
آنچه در كتابهاي سلف مشهور است كه عيب وگي بدعتگذار
غيبت نيست)
تحقيق اگن اطلاق ا طرگق دو مسئله
مسئلة اول :متعلق به معني مورد نظر ا اطلاق اگن عباره
بيان اگز بودن عيب وگي اهل بدعت به اصد برحذر
داشتن مردم ا آنها و دلاگل آن
دلاگل عام
دلاگل خاص
برتري هاد با اهل بدعت بر هاد نريدن با دشمناني كه
با مسلمين مي نرند ا چند هت
مسئلة دوم :حكم اطلاق كلمة غيبت برعيب وگي اهل بدعت
صحت اطلاق اگن عباره ا خلال بررسي دو فرع
فرع اول :ثبوه آن ا سلف
فرع دوم :بيان موافقت اطلاق اگن عباره با
اصول شرگعت و مخالف نبودنش با آن
غيبت كردن بدعتگذار با چند شرط اگز است

فصل دوم :موضع اهل سنت در مورد سلام كردن براهل بدعت
سلام كردن ا

مله حقوق مسلمان بربرادرش است

اگز بودن ابتدا سلام نكردن و واب ندادن سلام اهل بدعت
و دلاگل آن
دلاگل ا سنت
دلاگل ا ااوال سلف
دلاگل ا ااوال اهل علم
حكم سلام نكردن بربدعتگذار را با تو ه
به تفاوه حالاه بدعتگذار متفاوه است
حكم سلام نكردن بربدعتگذار مسلمان
حكم سلام نكردن بربدعتگذار كافر
بعضي حد فاصلها بين سلام نكردن بربدعتگذار كافر
و بدعتگذار مسلمان
فصل چهارم :موضع اهل سنت در مورد همنشيني با اهل بدعت
برحذر داشتن ا همنشيني اهل بدعت و و وب دوري گزگدن
ا آنها
دلاگل اگن مطلب ا كتاب
دلاگل آن ا سنت
دلاگل آن ا ااوال سلف
همنشيني نكردن با اهل بدعت نزد اهل علم گك اصل است
بعضي ا مفاسدي كه برهمنشيني با اهل بدعت مترتب ميشود
اواعد شرعي براي اطع رابطه ا اهل بدعت
اطع رابطه ا اهل بدعت به دو منظور را انزام ميشود
اول :با داشتن و ادب كردن

دوم :ا بيم ضرر ا همنشيني او
فصل پنزم :موضع اهل سنت در مورد توهين كرده به اهل بدعت
توهين كردن به اهل بدعت ا اصول مقرر نزد اهل سنت است
دلاگل آن ا كتاب
ا سنت
ا ااوال سلف
ا ااوال اهل علم
بيان اگنكه تحقير اهل بدعت به دو منظور انزام ميشود
منظور اول :ا ابت امر خدا و پيامبرش
منظور دوم :دفع مفاسدي كه برتعظيم آنها مترتب ميشود
بعضي ا اشكال بزرگداشت اهل بدعت كه وا ب است
ا آن پرهيز شود
 -1اطلاق لقبهاي خوب برآنها
 -2كنيه گذاشتن برآنها
 -3استقبال با خندروگي و چهره با ا آنها
 -4مقدم كردن آنها در مزالس
 -5با نرمي با آنها سخن گفتن
 -6دعوه آنها براي صرف غذا
 -7تبرگك گفتن به آنها به خاطر مناسبتها
 -8استفاده ا آنها در كارها
 -9مشوره كردن با آنها
اگز بودن عدول كردن ا اگن روش در رفتار با اهل بدعت
هنرام نيا
فصل ششم :موضع اهل سنت در مورد مزادله

و مناظره كردن با اهل بدعت
تعرگف مزادله در لغت و فرق بين آن و بين مناظره و مخاصمه
مذمت دال ا شرگعت به صوره كلي
نهي ا مزادله كردن با اهل بدعت به طور خصوصي
ستاگش بعضي ا صورتهاي مزادله و ستوده شدن آن در شرگعت
مناظرههاي پدگد آمده بين سلف و مناظره كردن آنها با اهل بدعت
اواعدي كه مزادله پسندگد را ا مزادله ناپسند دا ميكند
 -1آنچه به اصل نيت متعلق است
 -2آنچه به موضوع مزادله متعلق است
 -3آنچه به مزادله كنندگان متعلق است
فصل هفتم( :موضع اهل سنت در مورد سزادادن اهل بدعت
بوسيله اتل و دگرر انواع تعزگر)
سزا دادن اهل بدعت با اتل با نصوص و ااوال سلف ثابت است
اتل بدعتگذار دو مقصد شرعي دارد
گكي :كشتن آن به خاطر مرتد شدن واتي كه به چيزي
معتقد باشد كه با اعتقاد به آن كافر ميگردد
دوم :كشتن او به خاطر دفع فسادش و حماگت مردم ا او
سزا دادن اهل بدعت به غير ا اتل و اگنكه آن
مشخص نيست
 -1دن و شلاق دن آنها و ثبوه آن ا سلف
 -2ندان كردنشان
 -3تبعيدشان
 -4تنبيه انها با آنچه با آن تحقير ميشوند
 -5سوختن كتابهاي آنها و ا بين بردن آن

شراگط و آداب سزا دادن بدعتگذار
باب چهارم( :موضع اهل سنت در مورد ابول شدن شهاده
و رواگت اهل بدعت و حكم استخدام آنها در تعليم و هاد)
فصل اول( :موضع اهل سنت در مورد شهاده دادن اهل بدعت)
اختلاف حكم در مسئله به اعتبار اختلاف حال بدعتگذار
دلاگل برردشدن شهاده دادن كافر به طور عموم
ااوال اهل علم در الحان بدعتگذار كافر به كافر اصلي در
ردشدن شهاده آن
ردكردن شهاده كسي ا اهل بدعت كه به دروغ گفتن مشهور باشد
اختلاف علما در مورد حكم شهاده بدعتگذار مسلمان
اول اول :اگز بودن آن به طور مطلق
اول دوم :ردشدن آن به طور مطلق
اول سوم :ردكردن شهاده بدعتگذاري كه دعوه مي دهد
و ابول شهاده آن كه دعوه نميدهد
تر يح اول سوم
ردشدن شهاده بدعتگذار به دو منظور است
فصل دوم :موضع اهل سنت در مورد رواگت بدعتگذار
اتفاق رواگت و شهاده در بيشتر احكام آن
اتفاق برردشدن رواگت بدعتگذار كافر
اتفاق برردشدن رواگت كسي كه دروغ گفتن را حلال ميداند
اختلاف علما در مورد حكم ابول شدن رواگت بدعتگذاري
كه كافر نيست
اول اول :رد رواگت بدعتگذار به طور مطلق
اول دوم :ابول رواگت بدعتگذار به طور مطلق

اول سوم :رد رواگت بدعتگذاري كه دعوه ميدهد
و ابول رواگت آن كه دعوه نميدهد
اول چهارم :ابول كردن رواگت بدعتگذاري كه دعوه
نميدهد مرر اگنكه چيزي رواگت كند كه بدعتش را تقوگت
مينماگد
تر يح اول سوم ا چند هت
خلاصه بحث در اگن مسئله
فصل سوم( :موضع اهل سنت در مورد فراگرفتن علم
ا اهل بدعت)
ااوال سلف در برحذر داشتن ا فراگرفتن علم ا اهل بدعت
ااوال اهل علم در برحذر داشتن ا فراگيري علم ا اهل بدعت
اگز بودن فراگرفتن علم در حال ضروره
برحذر داشتن سلف و اهل علم ا فراگرفتن علم ا اهل بدعت
به خاطر دو هدف
فصل چهارم( :موضع اهل سنت در مورد استخدام اهل بدعت در هاد)
حكم در اگن مسئله بررعاگت كردن مصلحت مصلحت مسلمين و احوال
اهل بدعت استوار است
حكم كمك گرفتن ا بدعتگذاري كه نظر خوبي نسبت به مسلمين دارد
مكروه بودن كمك گرفتن در صورتي كه نيا نباشد
مكروه نبودن كمك گرفتن ا بدعتگذار در صوره نيا
اگز بودن كمك گرفتن ا مشركين در هاد
اگز نبودن كمك گرفتن ا اهل بدعت اگر مسلمين را فرگب ميدهند
خطرناك بودن آن
پاگان

فهرست منابع و مأخذ كتاب
فهرست مطالب كتاب

