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 1شماره تاریخ انحراف بشر از حق

چه ی هستی آورد. و هر آنای معین و مشخص به عرصهانسان را برای هدفی خاص و وظیفه ألالله 

ها، حیوانات و گیاهان و سایر ها و دشتها، کوهدر زمین است، اعم از دریاها و رودها، باد و باران

های زندگی را به گشایی از برخی قوانینِ طبیعی و رازمخلوقاتِ زمین را رام و مسخر او کرد. بلکه پرده

به خاطرش وی را آفریده، به دست  أوی الهام نمود. تا که انسان شایستگی هدف مهمی را که الله 

ها و آورد. هدف بس بزرگ است و مسئولیت بس خطیر؛ و امانت چقدر سنگین! تا بدانجا که آسمان

إِن َّاعَّرَّضْنَّاالْأَّمَّانَّةَّ عَّلَّى  ﴿فرماید:می ـلیتش شانه خالی کردند. الله زمین از آن هراسیدند و از بار مسئو

 : ﴾الس َّمَّاوَّاتِ وَّالْأَّرْضِ وَّالْجِبَّالِ فَّأَّبَّیْنَّ أَّن یَّحْمِلْنَّهَّا وَّأَّشْفَّقْنَّ مِنْهَّا وَّحَّمَّلَّهَّا الْإِنسَّانُ

از به عهده گرفتنش امتناع ورزیدند  ها عرضه کردیم و آنهاها و زمین و کوهیقیناً ما امانت را بر آسمان)

 یفرسا و امانت سنگینقطعاً این هدف والا و مسئولیت طاقت .1فت(و از آن ترسیدند، و انسان آن را پذیر

به او  ـد که الله که انسان از میان تمام مخلوقات و کائنات به تنهایی آن را بر عهده گرفت، خلافتی بو

انها و زمین اراده کرد انسان را در زمین جانشین کرده و وی را در و مالک آسمداد. پادشاه پادشاهان 

 چه در آن جانشین کرده است، مسئول گرداند. برابر آن

 .۰۳: بقره/ ﴾وَّإِذْ قَّالَّ رَّب ُکَّ لِلْمَّلَّائِکَّةِ إِن ِیجَّاعِلٌفِی الْأَّرْضِ خَّلِیفَّةً ﴿فرموده است:  أالله   

 (.فرشتگان گفت: به یقین جانشینی در زمین قرار می دهم و آن زمان را یاد آر که پروردگارت به)

دهم که به جای من بین ای قرار میاز جانب خویش در زمین خلیفه )الله( گوید: منمی :امام طبری 

باشد و میان  أکه قائم مقام او در اطاعت از الله است هر کس یا آدم و  بندگانم حکم کند. آن خلیفه

 . 2ندبندگان به عدالت حکم ک

                                                           

ل اوامر و نواهی به شرط آن که در بر پا داشتن آن گوید: )الأمانة( یعنی طاعت. ابن کثیر گفته است: )امانة یعنی تکلیف و قبومی س. ابن عباس 1

 . ۷۴۴ص  ۶گردد(. تفسیر ابن کثیر ج گیرد و در ترکش مجازات میاجر می

 . دارالمعرفة.۴۳ص 1. تفسیر ابن کثیر ج 2
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اند که او، کسی است که دادخواهی و مظالم ی خلیفه چنین برداشت کردهاز کلمه $گوید:  /ابن کثیر 

گوید: این سخن را دارد؛ و میکند و آنان را از محارم و گناهان باز میمیان مردم را حل و فصل می

 .1#قرطبی ذکر کرده است

ای انتخاب شود اند که واجب است خلیفهدلال نمودهگوید: ) قرطبی و دیگران از این آیه استسپس می 

شان را پایان دهد و مظلوم را در برابر ظالم یاری کند. حدود تا اختلافات مردم را مرتفع نماید. درگیریِ 

تواند آن را امور مهمی که جز امام کسی نمیها هشدار دهد. وبندباریارتکاب به بی ازرا بر پا داشته و 

شود، ی دینی این است که، چیزی که واجب بدون آن انجام نمیعهده گیرد. زیرا قاعده بر پا دارد، بر

 .2خود واجب است(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . دارالمعرفة.۶۶ص 1. تفسیر ابن کثیر ج 1

 . دارالمعرفة.۴2ص 1. تفسیر ابن کثیر ج 2
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 2شماره خلافت انسان در زمین و شرایط آن 

جا که خلافت انسان بسته به شرطی خاص است، و آن شرط، پایبندی به طاعت آفریدگار و از آن

پوشاند و از نهیش به سبب ترس از مجازات ی عمل میبه امید ثواب جامهصاحب امر و نهی، امرش را 

ی دهند. لذا قضیهی احترام، محبت و تعظیم انجام میورزد. و تمام این کارها را در دایرهاجتناب می

 ـاست که بر بندگان مسلط است. الله  ألی عبادت او برای الله خلافت انسان در زمین همان قضیه
 .۷۶: ذاریات / ﴾وَّمَّا خَّلَّقْتُ الْجِن َّ وَّالْإِنسَّ إِل َّالِیَّعْبُدُون  ﴿: فرموده است

 (.که مرا بپرستند نیافریدیمو جن و انس را جز برای این)

-است، عبادت می کردهدر هر زمان به همان چیزی که امر )الله متعال(گوید: )پس می :ابن تیمیه   

 .1شود(

بندگان را آفریده است تا بدون شریک قرار دادن، او را  ـاست که الله ابن کثیر : گوید: )آیه به این معن

اش یگانه بپرستند. لذا کسی که او را اطاعت کند به بهترین نحو پاداشش خواهد داد؛ و هر کس نافرمانی

 .2کند(کند، به بدترین روش عذابش می

                                                           

 .۷1الوسیلة ص  . قاعدة جلیلة فی التوسل و1

 .۰۸۴ص  ۰. مختصر تفسیر ابن کثیر ج 2
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انِ ضعیف که در ذات خود نیازمند عظمت این امانت و سنگینیِ مسئولیتی را که انس أاز آنجا که الله  

حکیم و بسیار آگاه بیشتر از اللهِ  به آفریدگار و خالق خویش است، بر عهده گرفته است، و از آنجا که

اش را ای آفرید که پروردگارش را بشناسد. یگانگیدهد، انسان را فطرتاً به گونهقدرت مسئولیت نمی

تعالی که شریک و انبازی ندارد، ملزم باشد. فقط از الله  بشناسد و در عبادت و طاعت، خالصانه به او

 کند.گیرد و تنها به سوی او رُخ میآموزش می

وَّإِذْ أَّخَّذَّ رَّب ُکَّ مِن بَّنِی آدَّمَّ مِن ظُهُورِهِمْ ذُر ِی َّتَّهُمْ وَّأَّشْهَّدَّهُمْ عَّلَّى أَّنفُسِهِمْأَّلَّسْتُبِرَّب ِکُمْ ﴿فرماید:می ـالله   

قَّبْلُ وَّکُن َّا دْنَّا أَّن تَّقُولُوا یَّوْمَّ الْقِیَّامَّةِ إِن َّا کُن َّا عَّنْ هَّذَّا غَّافِلِینَّ * أَّوْ تَّقُولُوا إِن َّمَّا أَّشْرَّكَّ آبَّاؤُنَّا مِن قَّالُوا بَّلَّى شَّهِ

 – 1۴2: اعراف/ ﴾مْ یَّرْجِعُونَّ ذُر ِی َّةً م ِن بَّعْدِهِمْ أَّفَّتُهْلِکُنَّا بِمَّا فَّعَّلَّ الْمُبْطِلُونَّ * وَّکَّذَّلِکَّ نُفَّص ِلُ الْآیَّاتِ وَّلَّعَّل َّهُ

1۴۷. 

لب بنی آدم نسلشان را پدید آورد، و آنان را بر خودشان و ]به یاد آر[ هنگامی را که پروردگارت از صُ)

گواه گرفت ]و فرمود:[ آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری، گواهی دادیم. تا روز قیامت نگویید: 

پدرانمان پیش از ما مشرك بودند، و ما فرزندانی پس از آنان  یا نگویید:* ما از این بی خبر بودیم

و این گونه آیات را تفصیل و *  کنی؟گرایان انجام دادند، هلاك میچه باطلآیا ما را به خاطر آن .بودیم

 (.که بازگردنددهیم و برای اینتوضیح می

وْمَّ الْقِیَّامَّةِ: یُقَّالُ لِلر َّجُلِ مِنْ أَّهْلِ الن َّارِ یَّ»کند که فرمودند: روایت می صانس بن مالک از رسول الله   

ولُ: قَّدْ أَّرَّدْتُ أَّرَّأَّیْتَّ لَّوْ کَّانَّ لَّکَّ مَّا عَّلَّى اْلأَّرْضِ مِنْ شَّیْءٍ أَّکُنْتَّ مُفْتَّدِیًا بِهِ؟ قَّالَّ: فَّیَّقُولُ: نَّعَّمْ، قَّالَّ: فَّیَّقُ

)در روز «: یْئًا، فَّأَّبَّیْتَّ إِل َّا أَّنْ تُشْرِكَّمِنْکَّ أَّهْوَّنَّ مِنْ ذَّلِکَّ، قَّدْ أَّخَّذْتُ عَّلَّیْکَّ فِی ظَّهْرِ آدَّمَّ أَّنْ لَّا تُشْرِكَّ بِی شَّ

چه در زمین است از آنِ تو بود، )در مقابل شود: آیا اگر تمام آنت به یکی از دوزخیان گفته میمقیا

تر از این کار گوید: آساندادی؟ فرمود: )جهنمی(گوید: آری. فرمود: )الله( میرهایی از جهنم( فدیه می
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هنوز( در پشتِ آدم بودی که از تو عهد گرفتم به من هیچ شرك نورزی. قبول را از تو خواستم! )

.1نکردی و شرك ورزیدی(

 

 3شماره ی رحمت الاهی این است که تا دلیل نفرستاده، کسی را عذاب نکند                 لازمه

و بی نهایت  که بسیار آگاه ألبا وجود اتمام حجت و رفعِ عذر، بر اساس رحمت و فضل الاهی، الله 

خبردار است، با حکمت رسا و بالغ خویش نخواست آدمیزاد را فقط به مقتضای میثاق فطری 

دلیل را از طریق رسالت ارائه نداده است، کسی را مجازات نکند. وقتی بازخواست کند. و اراده کرد تا 

 .1۱ء / : اسرا﴾وَّمَّا کُن َّا مُعذ ِبینَّ حت ِی نَّبعَّثَّ رَّسُولاً ﴿فرموده است: أالله 

 )ما تا پیامبری را مبعوث نکردیم، عذاب دهنده نبودیم(.

پی پیامبران را گسیل داشت، تا مردم را به نخستین پیمانشان با آفریدگار و به درپی ـدر نتیجه الله 

کند تا به مقتضای امانت بزرگ که در زمین آن را فقط بر دوش انسان نهاد، یادآوری کنند. به آنان امر می

در زندگی دنیا به آنان داده است، ملزم و پایبند باشند. خواست آخرین عذر و أل ینی که الله جانش

ر ُسُلًا م ُبَّش ِرِینَّ وَّمُنذِرِینَّلِئَّل َّا  ﴿دهد را، از آنان بگیرد. فرمود:آویز خود قرار میهایی که بنی آدم دستبهانه

 .1۱۶: نساء / ﴾سُلِیَّکُونَّلِلن َّاسِ عَّلَّى الل َّهِ حُج َّةٌ بَّعْدَّ الر ُ

 (.نباشدای پیامبرانی که مژده رسان و بیم دهنده بودند تا مردم را پس از فرستادن پیامبران، عذر و بهانه)

                                                           

از آنان عهد گرفت که او را عبادت کرده و هیچ چیز ألکند آمده است، الله روایت می س. بخاری و مسلم. در روایتی که ابن جریر از ابن عباس1

چنین ابن ابی حاتم، ابن جریر و ابن مردویه و همسکعب از ابی بن  عبدالله بن احمد در مسند پدرش، را شریک او نگردانند. نیز در روایتی که

گیرم، که مبادا روز گانه و پدرتان)آدم( را بر شما گواه میهای هفتها و زمینبه ایشان فرمود: من آسمان ألاند، آمده است: اللهروایت کرده

وجود ندارد و آفریدگاری غیر من نیست؛ پس هیچ چیزی را با  دانستیم. بدانید که معبود برحقی غیر از منقیامت بگویید: ما این مسئله را نمی

هایم را بر شما نازل کردم. من شریک نکنید. قطعاً پیامبرانی را به سویتان خواهم فرستاد تا شما را به عهد و میثاق با من یادآور باشند؛ و کتاب

 روز اقرار به اطاعت از وی نمودند. ی نداریم؛ و آنگفتند: گواه و معترفیم که تو آفریدگار و معبود مایی و جز تو آفریدگار

 و بعد از آن، این روایات را کامل خواهی یافت. بدان رجوع شود.  ۰۷در جزء اولِ کتاب معارج القبول ص 
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ترین چیزی که در عقل و خِردها وجود دارد، ترین و روشنگوید: واضحمی /امام ابن قیم جوزی 

ودنش از عیب و نقص است؛ و پیامبران هم به کمال آفریدگارِ این جهان، و پاك و منز ه بدرک عقل 

طور در فطرت انسان به خوشبخت و بدبخت اند. همینبرای یادآوری همین شناخت و تفصیل آن آمده

بودنِ انسان و به سزا و جزایی که پیامد این حالات است، در جایی غیر از این دنیا، اقرار شده است. اما 

شود. لذا فرستادگان شقاوت، جز از طریق پیامبران فهمیده نمی تفصیل و بیانِ آن سزا و جزا و سعادت و

دهند. پس عقلِ کنند و آن را شرح و بسط میها نهفته است، یادآوری میچه در سرشتالاهی به آن

سو است. شریعت و فطرت هم با یکدیگر تطابق دارند و مخالف و صریح با نقلِ صحیح، موافق و هم

 . 1معارض هم نیستند

-چنین طلب آمرزش و توبه، از زمانی بوده است که شخص نمیگوید: هممی /لاسلام ابن تیمیهشیخ ا

کاری عملی انجام داده و یا قبل از زمانی بوده که از روی ندانمو دانسته این کار زشت و ناروا است؛ 

تمام حجت ترکش کرده است. و آن پیش از دوران بعثت پیامبران بوده است. جلوتر از این که بر او ا

وما کنا معذبین حتی ﴿فرموده است: ألشود توبه و استغفار موجود بوده است. از همین روست که الله 

چه قبل از آمدن پیامبران : )ما تا پیامبری را مبعوث نکردیم، عذاب دهنده نبودیم(... لذا آن﴾نبعث رسولاً 

بر آنان اتمام حجت نشده بود؛ مگر با  هم انجام داده بودند، زشت و ناپسند و بد بوده است، لیکن هنوز

 آمدن فرستادگان. این سخن، نظر جمهور علما رحمهم الله است... .

                                                           

 . ۰۳2 -۰۳1. شفاء العلیل ص 1
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تمام علمای سلَّف )گذشته( و خلَّف )معاصر( بر این باورند که تمام اعمال جاهیت و شرك، قبل از 

نان هرگز مستحق عذاب و آمدن پیامبران، از امور زشت و ناپسند بوده است؛ لیکن تا پیامبران نیامدند، آ

 . 1اندمجازات نبوده

تا  صانسان را در زندگی دنیا به حال خود رها نکرده است. بلکه از دوران آدم  ـگونه الله و این  

و ی نبو ت و نور آن احاطه نموده است. زمانی که زمین را دوباره به ارث ببرد، مُدام آدمیزاد را با برنامه

ها با دیگر مخلوقات هستی که از آیات ثابت بانیِ عقل و فطرت و تعامل آندهوش با دیدهای همرسالت

دهند که انسان را در مسیر تلاشش به سوی آفریدگار هایی را تشکیل میها و منارهالاهی هستند، گلدسته

 د. گردانهای خارج شده از مسیر را دوباره به راه راست باز میهایی که انسانکند. منارهرهنمون می

 .۴۶: اسراء / ﴾فَّأَّبَّى أَّکْثَّرُ الن َّاسِ إِل َّاکُفُورًا ﴿ها با پیامبرانشان از درِ مخالفت درآمدند لیکن اکثر انسان  

. و هر کس هم که خواست ایمان آورد، ایمان آورد. افسوس که (ولی بیشتر مردم جزکفران  نخواستند)

 است: اند! و این سن ت الاهی در آفرینش بندگانش چه اندك

 .11۶: انعام / ﴾وَّإِن تُطِعْ أَّکْثَّرَّ مَّن فِی الْأَّرْضِیُضِل ُوکَّعَّن سَّبِیلِ الل َّهِ  ﴿

 (. گمراه می کنند اللهاگر از بیشتر مردم روی زمین پیروی کنی تو را از راه )

 ۶2: احزاب ﴾وَّلَّن تَّجِدَّلِسُن َّةِ الل َّهِ تَّبْدِیلاً  ﴿

 (.دگرگونی نخواهی یافتهرگز تغییر و  اللهو برای شیوه و روش )

کَّانَّ الن َّاسُأُم َّةً وَّاحِدَّةً فَّبَّعَّثَّ الل َّهُ الن َّبِی ِینَّ مُبَّش ِرِینَّ وَّمُنذِرِینَّ وَّأَّنزَّلَّ مَّعَّهُمُ الْکِتَّابَّ  ﴿فرموده است:  أالله  

ل َّذِینَّ أُوتُوهُ مِن بَّعْدِ مَّا جَّاءَّتْهُمُ الْبَّی ِنَّاتُ بَّغْیًا بِالْحَّق ِ لِیَّحْکُمَّ بَّیْنَّ الن َّاسِ فِیمَّا اخْتَّلَّفُوا فِیهِ وَّمَّا اخْتَّلَّفَّ فِیهِ إِل َّا ا

                                                           

 به بعد. ۶۴۱ص  11. مجموع الفتاوی ج 2
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: ﴾لَّى صِرَّاطٍ م ُسْتَّقِیمٍبَّیْنَّهُمْ فَّهَّدَّى الل َّهُ ال َّذِینَّ آمَّنُوا لِمَّا اخْتَّلَّفُوا فِیهِ مِنَّ الْحَّق ِ بِإِذْنِهِ وَّالل َّهُ یَّهْدِی مَّن یَّشَّاءُ إِ

 .21۰بقره / 

رسان برانگیخت، و با پیامبرانی را مژده دهنده و بیم اللهت بودند، پس مردم گروهی واحد و یک دس)

چه با هم اختلاف داشتند، داوری کند. و آنان به درستی و راستی کتاب را نازل کرد، تا میان مردم در آن

ن های روشاختلاف را در آن پدید نیاوردند مگر کسانی که به آنان کتاب داده شد، بعد از دلایل و برهان

اهل  اللهبرتری جویی و حسد در میان خودشان بود. پس )بر اثر( و آشکاری بود که برای آنان آمد، 

هر که را بخواهد به  اللهایمان را به توفیق خود، به حق ی که در آن اختلاف کردند، راهنمایی کرد. و 

 (.کندراهی راست هدایت می

نوح و آدم عشرة قرون کلهم علی شریعة من کان بین $گوید: س گوید: ابن عباس می /ابن کثیر 

: )میان نوح و آدم ده قرن فاصله بود. همه بر #الحق فاختلفوا، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین...

رسان شریعتی از حق استوار بودند؛ ولی اختلاف کردند؛ در نتیجه الله پیامبرانی را مژده دهنده و بیم

 فرستاد... (.

یت است: همگان بر هدایت بودند ولی بعداً اختلاف کردند، لذا الله پیامبران را مبعوث و از قتاده روا  

رضی که ابن عباس داشت؛ و اولین کسی را که فرستاد نوح بود. مجاهد هم به همین معتقد است چنان

-بعداً بت کهدین آدم علیه السلام بودند تا اینگفت... چرا که مردم همه بر را میاز اول همین الله عنه 

ای بود که برای اهل پرست شدند. در نتیجه نوح علیه السلام را به سویشان فرستاد و او اولین فرستاده

 زمین ارسال شد. 

وَّأَّنزَّلَّ مَّعَّهُمُ الْکِتَّابَّ بِالْحَّق ِ لِیَّحْکُمَّ بَّیْنَّ الن َّاسِ فِیمَّا اخْتَّلَّفُوا فِیهِ  ﴿فرموده است:  ألبه همین منظور الله 

 .21۰: بقره / ﴾تَّلَّفَّ فِیهِ إِل َّا ال َّذِینَّ أُوتُوهُ مِن بَّعْدِ مَّا جَّاءَّتْهُمُ الْبَّی ِنَّاتُبَّغْیًا بَّیْنَّهُمْ وَّمَّا اخْ
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کرد، با آنها نازل نمود؛ تا در میان مردم، در آنچه اختلاف و کتاب آسمانی، که به سوی حق دعوت می)

های که کتاب را دریافت داشته بودند، و نشانهکسانی  مگرداشتند، داوری کند. در آن اختلاف نکردند 

-(. یعنی بعد از اینروشن به آنها رسیده بود، به خاطر انحراف از حق و ستمگری، در آن اختلاف کردند

که دلایل و براهین برایشان برپا داشته شد، در آن اختلاف کردند؛ علت هم ستمگری و تجاوزی بود که 

: بقره / ﴾فَّهَّدَّى الل َّهُ ال َّذِینَّ آمَّنُوالِمَّا اخْتَّلَّفُوافِیهِ مِنَّ الْحَّق ِ بِإِذْنِهِ ﴿تند.داشگروهی بر گروهی دیگر روا می

21۰ 

(. یعنی در هنگام اهل ایمان را به توفیق خود، به حق ی که در آن اختلاف کردند، راهنمایی کرد اللهپس )

پیامبران آورده شده بود. به الله یگانه  اختلافات، آنان بر همان اعتقادی بودند که قبل از اختلافات توسط

پرداختند. لذا بر کردند. نماز بر پا داشته و زکات میکه بی همتا است اخلاص داشتند و عبادتش می

 همان جریان قبل از بروز اختلافات بوده و از تنشها دوری گزیدند. آنان گواهان مردم در روز قیامت

لح، شعیب، و آل فرعون بودند. گواه بودند که پیامبرانشان ابلاغ بودند. گواهانی بر قوم نوح، هود، صا

 . 1رسالت کرده و ایشان پیامبران خویش را دروغگو خواندند

 

 

 

 4شماره 1 گرددها تباه میسرشت

 .۱۷: کهف / ﴾وَّکَّانَّ الْإِنسَّانُ أَّکْثَّرَّ شَّیْءٍجَّدَّلًا﴿بشر تباه گشت، و از آنجا که  یتگاه که سرشت اکثرآن

                                                           

 . 2۱۳ص  1. تفسیر ابن کثیر ج1
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شیطان رفتار ناشایست انسان را برایش زیبا جلوه  ،نسان از هر چیزی برخوردش ستیزه جو تر استو ا)

باطل، حق را بر آنان پوشاند؛ مقدمات تباهی و فساد را در دلشان فراهم نمود تا با آن  داد و به همدستیِ

 ۱۴: کهف/ ﴾طِلِلِیُدْحِضُوابِهِ الْحَّق َّ وَّیُجَّادِلُ ال َّذِینَّ کَّفَّرُوا بِالْبَّا﴿از باطلشان دفاع و پشتیبانی کردند 

آن حق را تباه  یسخن باطل، ستیزه جویی و نزاع می کنند تا به وسیله یو آنان که کافرند به وسیله) 

از دست گراید، و عقلش ظُلمت و سیاهی می گردد، و بصیرتش بهآدمیزاد وقتی فطرتش تباه می(. کنند

انگارد، و یا کلاً از حق منحرف گشته و آن نداشته و حق را باطل میرود، و در پی آن باطل را حق پمی

فَّیُضِل ُ ﴿ گوید: است میحکیم و خبیر  أگردد! لیکن الله خوشحال و شادمان می ربنید، چقدرا نمی

 .۷: ابراهیم / ﴾الل َّهُمَّن یَّشَّاءُ وَّیَّهْدِی مَّن یَّشَّاءُ وَّهُوَّ الْعَّزِیزُ الْحَّکِیمُ 

را بخواهد، هدایت می نماید، و او توانای شکست ناپذیر  هو هر کواهد گمراه کرده )پس هر کس را بخ

 (. و حکیم است

 .1۴: کهف / ﴾مَّن یَّهْدِ الل َّهُ فَّهُوَّ الْمُهْتَّدِ وَّمَّن یُضْلِلْ فَّلَّن تَّجِدَّ لَّهُوَّلِی ًا م ُرْشِدًا ﴿و 

برای او یاور و دوست هدایت د، هرگز هر که را هدایت کند، راه یافته است و هر که را گمراه نمای الله)

 (.ای نخواهی یافتکننده

در درکات و سرازیریهای کفر و ضلالت، و و گروه شدند. و  دینان با خود نزاع کرده و چندین دستهبی 

ای آفریدگار را منکرند و برخی یگانگی او تعالی را اند. دستهسرگردانی و دوری از راه راست متفاوت

ی، نبوت را قبول نداشته و گروهی منکر بَّعث و معاداند. بر همین منوال دیگر مقولاتِ رد کرده و بعض

 . 1کندفاسد که شیطان آن را به دوستان خویش القاء می

                                                           

گوید: ( می!آیا انسان گمان می کند بیهوده و مهمل رها می شود؟: )﴾سًُدىُیتْرَّکَّأَّیَّحْسَّبُ الْإِنسَّانُ أَّن﴿ی قیامت سوره ۰۶ی د آیه. ابن قیم / در مور1

گردد. و این، یکی از دو باورِ یاران و همفکران ما و دیگران است؛ و آیه این است که نبوت و معاد با عقل اثبات می هایاز اسرار و شگفتی
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شوند. های مخالف با دین اسلام محسوب میاند که سرانِ گروهشش گروه$ابن حزم : گفته است:  

شاء الله جملگی را ذکر خواهم  تعددی تبدیل شدند. انهای مسپس هر کدام از این شش گروه به دسته

 اند: کرد. شش گروه مذکور بر مبنای دوری آنان از اهل سنت و جماعت به این ترتیب

نامند.ها را سوفسطایی میدانند و متکلمین آنآنان که حقایق را باطل می .1

رباز بوده است و آنان که حقایق را قبول دارند، ولی گویند: جهان هستی از ازل و دی .2

پدیدآورنده و مدب ری ندارد. 

کسانی که گویند: عالَّم هستی از دیرباز بوده است و مدب ر هم داشته است.  .۰

ای که به وجود حقایق معتقدند؛ لیکن برخی از آنان گویند: جهان از همان قدیم بوده دسته .۷

که جهان هستی از  انداست، و برخی دیگر گویند: خیر جهان نوپیداست. ولی هر دو متفق

همان قدیم الایام مدب ران فراوانی داشته است؛ و در تعداد این مدیران اختلاف نظر دارند. 

گویند: آفریدگار آن از ازل پذیرند و معتقد به خلقت جهان هستند و میکسانی که حقایق را می .۱

ها را به کل ی منکرند. بوده است. لیکن نبو ت

اند و گویند جهان مخلوق است و آفریدگارشیکتاست و او از قایقآنان که معتقد به اثبات ح .۶

دیرباز و ازل بوده است، نبوت پیامبران را قبول دارند، البته در مورد بعضی از ایشان اختلاف 

. 1کننددارند. برخی را پذیرفته و برخی دیگر را انکار می

                                                                                                                                                                             

ه پیامبران طلبد کچنین میاین است که امر و نهی کرده و جزا و مجازات دهد. هماز مستلزماتِ فرمانروایی به حقش  درست هم همین است. زیرا

ی عمل خود و بدکار به سبب کردهپاس های خویش را فرو فرستد. و حتما باید روزی باشد که در آن نیکوکار به کتابخویش را گسیل داشته و 

 . 1۶2 -1۶1ی ابن قیم ص ش جزا و سزا بیند. التبیان فی اقسام القرآن  نوشتهخوی

 .۰ص  1. الفصل فی الملل و الأهواء و النحل ج 1
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با این سخن  ـاسلامی، وقتی الله  این مطالب در مورد مخالفین دین اسلام بود. اما در مورد امت

 .۰۶: نحل / ﴾وَّلَّقَّدْبَّعَّثْنَّا فِیکُل ِ أُم َّةٍ ر َّسُولًا أَّنِ اعْبُدُوا الل َّهَّ وَّاجْتَّنِبُوا الط َّاغُوتَّ ﴿

-(، در هر قومی فرستادهرا بپرستید و از طاغوت بپرهیزید اللهو همانا در هر امتی پیامبری فرستادیم که )

 خواند.  که اسلام بود فرا می ألش را به دین الله ای را برگزید که قوم

 . 1۶: آل عمران / ﴾إِن َّالد ِینَّ عِندَّالل َّهِ الْإِسْلَّامُ ﴿. چرا که أاسلام یعنی تسلیم شدن در برابر الله 

پذیرد دین دیگری را نمی ،غیر از  آن أل(. همان اسلامی که الله ، اسلام استاللهمسلماً دینِنزد )

 .۸۱: آل عمران/ ﴾غِغَّیْرَّ الْإِسْلَّامِ دِینًا فَّلَّن یُقْبَّلَّ مِنْهُ وَّهُوَّ فِی الْآخِرَّةِ مِنَّ الْخَّاسِرِینَّمَّنیَّبْتَّوَّ﴿

 (.و هرکه جز اسلام، دینی طلب کند، هرگز از او پذیرفته نمی شودو او در آخرت از زیانکاران است)

؛ و آن دینی است که اللهأ از اولین و تمام پیامبران با دین اسلام مبعوث شدند$گوید: ابن تیمیه /   

های آسمانی که به صورت متواتر از اما کتاب$. و گفته است: 1#پذیردآخرین، فقط همین دین را می

پذیرد. و پیامبران علیهم السلام ثابت است، قاطعانه گویند که الله ـ جز دین توحیدی را از هیچ کس نمی

ها و پرستیدن و به کتاب ،را یگانه و بدون شریکمتعال الله آن دین به صورت عام اسلام است؛ یعنی 

 . 2#نفرستادگان و روز قیامت ایمان داشت

قُلْ أَّمَّرَّ رَّب ِی بِالْقِسْطِ وَّأَّقِیمُوا وُجُوهَّکُمْعِندَّ کُل ِ ﴿ی الاهی این فرموده $گفته است:  :شیخ الاسلام   

 .2۶اعراف /  :﴾مَّسْجِدٍ وَّادْعُوهُ مُخْلِصِینَّ لَّهُ الد ِینَّ 

مخلصانه بخوانید که ، و او را به او آورید روی عبادتیفرمان داده و در هر  دادگریه بگو: پروردگارم ب)

است  ـبه توحید که همان عبادت خالص و بدور از شرك به الله  ،در کنار دادگری (،دیناز آنِ اوست

                                                           

 .۰۷. العبودیة ص 1

 .۰۰۱ص  1. الفتاوی الکبری ج2
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بلِ آن، گناهی است که آمرزیده ی مقادستور داده است. چرا که توحید اصل دین است و نقطه ،هم

: نساء / ﴾إِن َّ الل َّهَّ لَّا یَّغْفِرُأَّن یُشْرَّکَّبِهِ وَّیَّغْفِرُ مَّا دُونَّ ذَّلِکَّ لِمَّن یَّشَّاءُ ﴿فرموده است: ألنخواهد شد. الله 

۷۸. 

-آمرزد، و غیر آن را برای هر کس که بخواهد مینمیرا که به او شرك ورزیده شود این اللهمسلماً ) 

تمام پیامبران را بدان دستور داده است و ایشان را با آن، به  ـ. اسلام همان دینی است که الله (آمرزد

اند... و ها فرستاده است.. . اسلام به معنای عام که تمام پیامبران بر آن اتفاق نظر داشتهی ملتسوی همه

-مقابل آن شرك می یترین عدالت است. و نقطهشود، بزرگاین توحیدی که اصلِ دین محسوب می

 . 1ترین ظلم استباشد که بزرگ

تعالی که الله باشد: نخست ایندین الله که همان اسلام است، مبتنی بر دو اصل می $گوید: چنین میهم

که به همان روش که رسول الله به یگانگی پرستش شود و هیچ نوع شرکی به او نشود. و دیگر این

أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً عبده  $همان  ،و این دو اصل پرستش شود. ،مشروع نموده است ص

 .2است که هویت و حقیقت سخن ماست #ورسوله 

 

 

 

 

 

                                                           

 .۰۸۷ص  1. الفتاوی الکبری ج 1

 .1۶2. قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیلة ص 2
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 5شماره           2 گرددها تباه میسرشت

 .۷۸:مائده / ﴾لِکُل ٍ جَّعَّلْنَّا مِنکُمْ شِرْعَّةً وَّمِنْهَّاجًا﴿ی ابن کثیر : در تفسیر آیه

دهد که هایی میگوید: این آیه خبر از امتمی (،شریعت و راه روشنی قرار دادیمبرای هر یک از شما )

که پیامبران را با آن مبعوث کرده است، با یکدیگر تفاوت  ـاز منظر شریعت و احکام به دستور الله 

قط دارند ولی در توحید یکی هستند... اما در امر و نهی شریعت و قوانین اختلاف دارند... و دینی که ف

آوردِ تمام پیامبران بوده باشد که دستمی ألالله متعال آن را قبول دارد، توحید و اخلاص برای الله 

 . 1است

اند که در حیات پیامبرشان با او همراه پیروان هر کدام از پیامبران صلی الله علیهم و سلم، مؤمنانی بوده  

های رسولی کردند؛ کتاب الله و آثار و سنتاقتدا می آموختند و به اوزیستند، از وی میاند، با او میبوده

نمود از کرند. هر کاری که بر آنان سخت و مشکل میرا که الله برای این مؤمنان فرستاده بود، حفظ می

شد، بدون واسطه از کردند. و مستقیماً هر کاری که مربوط به امور روزمره و آخرتشان میوی سؤال می

که پیامبر از دنیا رفت و در نبودش مدت زمان مدیدی بر قومش گذشت و یاران نپرسیدند. تا ایاو می

غالب شد، پیروی و اقتدا کَّم،  ،ی درونها سست گشت، خواستهها نو شد، هم تپراکنده شدند، نسل

های آسمانی و آثار نبوی با ها چیره گشت، حق و باطل در هم آمیخت، کتابها نایاب و بدعتسنت

های عقلی با مقدمات منطقی مخلوط گشت. امت بعد از آن های شرکی قاطی شد و اولویتبافیفلسفه

وَّمَّا کَّانَّ الن َّاسُ إِل َّا أُم َّةً  ﴿حق بودند، اختلاف کرده و از هم پراکنده شدند. پارچه بردست و یککه یک

 .1۶: یونس / ﴾وَّاحِدَّةًفَّاخْتَّلَّفُوا 

                                                           

 .۶۶ص  2. تفسیر ابن کثیر ج 1
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 (. احدی نبودند؛ پسدچار اختلاف شدندو مردم ]بر محور یکتاپرستی[ جز امت و)

 .1۴: جاثیه / ﴾فَّمَّا اخْتَّلَّفُوا إِل َّا مِن بَّعْدِ مَّا جَّاءَّهُمُ الْعِلْمُبَّغْیًابَّیْنَّهُمْ ﴿

روی حسادت و هم از آنکه دانش و آگاهی برای آنان آمد، پس آنان اختلاف نکردند مگر پس از آن)

 (. برتری جویی در میان خودشان بود

 .۱۰: مؤمنون / ﴾ط َّعُواأَّمْرَّهُم بَّیْنَّهُمْ زُبُرًا کُل ُ حِزْبٍ بِمَّا لَّدَّیْهِمْ فَّرِحُونَّفَّتَّقَّ ﴿

پس کار خود را میان خویش قطعه قطعه کردند، در حالی که هر گروهی به آن ]آیینی[ که نزد آنان )

 (. است خوشحال و شادمانند

 .1۴۶: بقره/ ﴾یشِقَّاقٍ بَّعِیدٍوَّإِن َّ ال َّذِینَّ اخْتَّلَّفُوا فِی الْکِتَّابِ لَّفِ ﴿

 (.دو یقیناً آنان که در کتاب اختلاف کردند در دشمنی دور و درازی قرار دارن)

های هوی ندازه در جهالتبه هر ابه تناسب فاصله گرفتن مردم از کتاب پروردگار و سنت پیامبرشان،   

بعد از دانستنِ حق، تمام یا بخشی  ور باشند، به مقدار گمراهی از راه راستِغوطه خردیو هوس و بی

. به پیامد آن هر نسل بعد از نسل دیگر ی گرفتندو رسولش پیش ألرا تکذیب کردند و از الله  کتاباز 

گمراه گشت و با یکدیگر اختلاف نموده و بنا بر سرکشی و حسادت بعد از آن که دانش و آگاهی 

 نزدشان آمد، پراکنده شدند. 

نبوت خارج گردد، وارد شرك و غیره خواهد شد ... در  یهر کس از برنامه $گوید: می /ابن تیمیه 

ند، موحد و اهو فرزندان او که بر آیین وی بود آدمیزاد دچار شرك نبود؛ بلکه آدمابتدای امر و در اصل، 

ةً وَّاحِدَّةً فَّاخْتَّلَّفُوا وَّمَّا کَّانَّ الن َّاسُإِل َّا أُم َّ﴿ فرموده است: أیکتاپرست بودند. چرا که تابع نبوت بودند. الله 

 .1۶:  یونس / ﴾

 (.و مردم ]بر محور یکتاپرستی[ جز امت واحدی نبودند؛ پس دچار اختلاف شدند) 
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میان نوح و آدم علیهما السلام ده قرن فاصله بود و جملگی معتقد به اسلام $گوید:  سابن عباس   

 .1#کردند، دچار شرك شدند جا که پیروی از شریعت پیامبران را رهابودند. ولی از آن

 

 6شماره خاتم الأنبیاء صمحمد 

مدید،  اراده فرمود مدت زمانی طولانی مردم را هدایت نماید و آنان را بعد از اختلافاتِ أالله   

آن آگاهِ بسیار حکیم ـ بر این شد که با فرستادن خاتم پیامبران محمد  پیرامون حق گرد آورد. تصمیمِ

ی ارسال پیامبران، پایان دهد. لذا قرآن کریم را که کلام الاهی است ت، به برنامهبه سوی تمام بشری ص

فَّهَّدَّى الل َّهُ ال َّذِینَّ آمَّنُوا لِمَّا اخْتَّلَّفُوا فِیهِمِنَّ ﴿تا پایان جهان هستی، برای تمام مردم جهان ارزانی داشت. 

 .21۰: بقره / ﴾الْحَّق ِ بِإِذْنِهِ 

 (. یق خود، به حق ی که در آن اختلاف کردند، راهنمایی کرداهل ایمان را به توف اللهپس )

إِن َّا نَّحْنُ نَّز َّلْنَّا ﴿او تعالی با محافظت از قرآن کریم، حفظ دین را تا برپایی قیامت تضمین کرد. فرمود:   

 .۶: حجر / ﴾الذ ِکْرَّ وَّإِن َّا لَّهُلَّحَّافِظُونَّ 

 (. ان آنهستیمهمانا ما قرآن را نازل کردیم، و یقیناً ما نگهب) 

الله متعال در این آیه اثبات نموده است که وی ذکر را، که همان قرآن است، نازل  $گوید: ابن کثیر : می

 . 2داردآن را از تغییر و تبدیل محفوظ می ألکرده است و خودش 

 .۷۷: نحل / ﴾إِلَّیْهِمْ وَّأَّنزَّلْنَّا إِلَّیْکَّ الذ ِکْرَّ لِتُبَّی ِنَّلِلن َّاسِ مَّا نُز ِلَّ﴿امر فرمودند:  أوالله  

 (.چه را که به سویشان نازل شده بیان کنیمردم آن هب تاو قرآن را به سوی تو نازل کردیم )

                                                           

 به بعد. 1۳۶ص  2۳. مجموع الفتاوی ج1

 ۰۳۸ص 2. مختصر ابن کثیر ج2
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، یعنی از جانب «لتبین للناس ما نزل إلیهم»یعنی قرآن،  «وأنزلنا إلیک الذکر»ابن کثیر: گوید: 

ی چه نازل کرده است و چه قدر شیفتهبر تو  ـدانی که الله پیامبر خوب می آفریدگارشان. زیرا توی

دانیم که تو برترین مخلوق و سی دِ فرزندان کنی! و ما نیز خوب میاین کتابی و چقدر از آن پیروی می

چه بر آنان مشکل کنی و آنها تفصیل میچه مجمل و به صورت کلی آمده برای انسانآدم هستی. آن

 . 1#آید، توضیح خواهی داد

دوه و ناراحتی را و ان هرا ابلاغ کرده و امانت را اَّدا نمود و امت را ارشاد کردرسالت  صرسول   

یَّا أَّی ُهَّا الر َّسُولُ بَّل ِغْ مَّا أُنزِلَّ إِلَّیْکَّ مِن  ﴿های ک ر را گشود. های غافل و گوشبا وی دل ألبرچید. و الله 

 : ﴾ر َّب ِکَّ وَّإِن ل َّمْ تَّفْعَّلْ فَّمَّا بَّل َّغْتَّرِسَّالَّتَّهُ

را نرسانده  اللهچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ کن؛ و اگر انجام ندهی پیام پیامبر! آنای )

ها ادای رسالت نکرده باشد، کیست که ابلاغ نماید؟! و اگر کسی را به انسان ص(. آری، اگر رسول ای

اشد، کیست که آن را بیان به جهانیان ارزانی داشت، تبیین نکرده ب #رحمة للعامین$به عنوان  ألکه الله 

 دارد؟! 

را به اسم رسالت مورد خطاب قرار داده  صالله تبارك و تعالی رسول الله  $ابن کثیر : گفته است:   

 صچه را الله ـ با آن وی را فرستاده است، ابلاغ نماید؛ رسول دهد تا هر آناست و به وی دستور می

امت هم به انجام مأموریت و ادای امانت توسط  اَّدا نمود...هم امتثال امر نموده و آن را به نحو احسن 

که پیامبر بزرگوار اسلام این شهادت و اقرار را در بزرگترین گردهمایی، در روز ایشان، گواهی داد. چنان

حضور داشتند. این جریان  شاز اصحاب نفر  ۳۳۳/۷۳از امتش گرفت. در آن روز تقریباً  #حجة الوداع$

در آن روز در سخنرانی خویش  صز جابر بن عبدالله روایت است که رسول الله در صحیح مسلم ا

                                                           

 .۰۰2ص  2. مختصر ابن کثیر ج1
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نشهد أنک قد بل غتَّ و أد یتَّ و $قالوا: « إنکم مسؤولون عنی، فما أنتم قائلون؟یاأیها الناس »فرمودند: 

)ای مردم شما «: اللهم هل بلغتُ؟$فجعل یرفع أصبعه إلی السماء و ینکسها إلیهم، و یقول:  #نصحتَّ

شوید، چه جوابی خواهی داد؟ گفتند: گواهی حتماً در مورد ) انجام مأموریت و رسالتِ( من سؤال می

دهیم که رسالت را ابلاغ کرده و امانت را اَّدا نموده و امت را نصیحت کردی. پس انگشتش را به می

 .1غ کردم؟(فرمود: بار الاها آیا ابلافرود آورده و می شکرد و بر صحابه سوی آسمان بلند می

تا زمانی که قومش را بر راه راستی که شبش همچون روزش روشن و درخشان  صو رسول الله   

الْیَّوْمَّأَّکْمَّلْتُلَّکُمْ ﴿نرفت. بعد از نزول این آیه دار فانی را وداع گفت:  ـاست، جمع نکرد، به دیدار الله 

 .۰: مائده / ﴾مُ الْإِسْلَّامَّ دِینًادِینَّکُمْ وَّأَّتْمَّمْتُ عَّلَّیْکُمْ نِعْمَّتِی وَّرَّضِیتُ لَّکُ

امروز دینتان را برای شما کامل، و نعمتم را بر شما تمام کردم، و اسلام را برایتان به عنوان دین )

 (.پسندیدم

ترکت فیکم أمرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما: کتاب الله تعالی، و سنة $اند: فرموده صو رسول الله   

تان باقی نهادم؛ مادامی که به آن دو تمس ک جویید گمراه نخواهید شد، : )دو چیز در میانص#رسوله

 .2(صکتاب الله و سنت رسول الله 

این بزرگترین نعمت از نعمتهای الاهی بر این امت است. چرا که دین را  $گفته است:  /ابن کثیر   

به پیامبری دیگر غیر از برایشان کامل نموده است. به دین دیگری غیر از این دین نیازمند نیستند. و 

                                                           

 .۱۰۰ص  1. مختصر ابن کثیر ج1

 . مالک.2
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او را خاتم الأنبیاء گرداند و وی را به  أهم احتیاجی ندارند. از همین روست که الله  صپیامبرشان 

 .1«سوی انس و جن هدیه نمود...

 

 

 

 

 

 

 

 

 7شماره 

 تلزوم جماعتو نهی از پراکندگی و تشتّ

ستور داده است و آنان را از تفرقه و امت اسلام را به اتحاد و انسجامِ دینی د ـکه الله غم اینعلی ر

فرموده  ألدچار شدند. الله های دیگر آمد، همان بلایی که بر سر امتباز هم بهاختلاف باز داشته است، 

 .1۳۰مران / : آل ع﴾وَّاعْتَّصِمُوابِحَّبْلِالل َّهِ جَّمِیعًا وَّلَّا تَّفَّر َّقُوا ﴿است: 

 (. گروه گروه نشویدچنگ زنید، و پراکنده و  الاهی و همگی به ریسمان)

                                                           

 .۷۸2ص 1. مختصر ابن کثیر ج1
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: آل ﴾ر َّقُواوَّاخْتَّلَّفُوا مِن بَّعْدِ مَّا جَّاءَّهُمُ الْبَّی ِنَّاتُ وَّأُولَّئِکَّ لَّهُمْ عَّذَّابٌ عَّظِیمٌ وَّلَّا تَّکُونُواکَّال َّذِینَّ تَّفَّ﴿وفرمود: 

 .1۳۱عمران / 

و که دلایل روشن برای آنان آمد، پراکنده و گروه گروه شدند و مانند کسانی نباشید که پس از آن)

 .1(اختلاف کردند، و آنان را عذابی بزرگ است

ئُهُم بِمَّا کَّانُوا إِن َّ ال َّذِینَّ فَّر َّقُوا دِینَّهُمْ وَّکَّانُواشِیَّعًال َّسْتَّ مِنْهُمْ فِی شَّیْءٍ إِن َّمَّا أَّمْرُهُمْ إِلَّى الل َّهِ ثُم َّ یُنَّب ِ ﴿و نیز: 

 .1۱۶: انعام / ﴾یَّفْعَّلُونَّ

ن نیست، مسلماً کسانی که دینشان را بخش بخش کردند، وگروه گروه شدند، تو را هیچ پیوندی با آنا)

 .(کار آنان فقط با خداست، سپس به اعمالی که همواره انجام می دادند، آگاهشان می کند

به جماعت و اتحاد دستور داده و از پراکندگی و  ﴾و لا تَّفر َّقوا  ﴿گوید: این کلام الاهی  :ابن کثیر   

تشت ت و گروه گروه شدن  دارد. احادیث زیادی نیز به همبستگی و انسجام فرا خوانده و ازتفرقه باز می

هایی سفید و : )روزی که چهره﴾یومَّ تبیَّض ُ وجُوهٌ وَّ تَّسْوَّد ُ وُجُوهٌ  ﴿ی الاهینماید. و این فرمودهنهی می

های اهل سنت سپید و صورت اهل بدعت و گردند(. یعنی در روز قیامت چهرههایی سیاه میچهره

 .2گرددتفرقه سیاه می

ال َّذِینَّ فَّر َّقُوا دِینَّهُمْ وَّکَّانُواشِیَّعًال َّسْتَّ مِنْهُمْ فِی شَّیٍْء إِن َّمَّا أَّمْرُهُمْ إِلَّى الل َّهِ ثُم َّ  إن َّ﴿ی وی در شرح آیه  

مسلماً کسانی که دینشان را بخش بخش کردند، وگروه گروه شدند، تو را ): ﴾یُنَّب ِئُهُم بِمَّا کَّانُوا یَّفْعَّلُونَّ 

دادند، است، سپس به اعمالی که همواره انجام میالله ن فقط با هیچ پیوندی با آنان نیست، کار آنا

یعنی خوارج. و گفته شده است: منظور، اهل بدعت  ﴾وکانوا شیعاً﴿ گوید: می(، ندکآگاهشان می

                                                           

 .1۳۱. آل عمران / 1

 .۰۳۴-۰۳۱ص  1. مختصر ابن کثیر ج2
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را رها کرده و با آن از در مخالفت درآید را شامل  ـهستند. لیکن ظاهر آیه بر هر کس که دین الله 

ی ادیان پیروز را با دین حق و هدایت فرستاد تا آن را بر همه صرسولش  أل گردد. چرا که اللهمی

-شریعتش یکی است و گنجایش اختلاف و پراکندگی را ندارد. در نتیجه هر کس همچون دسته گرداند.

یعنی گروه گروه شود، باید بداند  ﴾وکانوا شیعاً  ﴿ی گمراه و هواپرست در آن اختلاف کند،ها و فرقه

 . 1چه آنان بدان گرفتار آمدند، مبر ا دانسته استرا از آنصرسولش أکه الله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8شماره 

 اندجز یکی، همگان درآتش گسلد واز هم میامت اسلامی 

به  أکه الله  اهان چیز دیگری نیستند. مگر اندك افرادیبرخی مردم جز تفرقه، اختلاف و جدایی خو

گر تنازع و اختلاف کرده و دسته دسته و گروه گروه شدند. و آنان رحم کند. لذا در کارشان با یکدی

                                                           

 .۶۰۸-۶۰۴ص  2. مختصر ابن کثیر ج1
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بخشی دیگر را باطل دانستند و به دلیل  ،قرآن کریم را بخش بخش کردند*. با استناد به بخشی از آیات

بعد از این که دانش و آگاهی به آنان اهداء شد، نسبت به حق دچار اختلاف و چند  ،سرکشی و تجاوز

وَّلَّوْ شَّاءَّ رَّب ُکَّ لَّجَّعَّلَّ ﴿در موردشان صدق نمود که:  أاین عمل سخن الله  دستگی شدند. به پیامد

 .11۶ – 11۸: هود / ﴾الن َّاسَّ أُم َّةً وَّاحِدَّةً وَّلَّا یَّزَّالُونَّ مُخْتَّلِفِینَّ*إِل َّا مَّنر َّحِمَّ رَّب ُکَّوَّلِذَّلِکَّ خَّلَّقَّهُمْ 

-لافهمواره در اخت ؛ )ولی(دادار میاگر پروردگارت می خواست یقیناً تمام مردم را امت واحدی قر)

 (. مگر کسانی که پروردگارت به آنان رحم کرده و به همین سبب آنان را آفریده است*اند

إن أهل الکتاب افترقوا فی دینهم علی اثنتین و سبعین ملة، و إن »که:  صچنین فرمایش رسول هم  

«: الجماعة لا واحدة و هیکلها فی النار إ –یعنی الأهواء  –هذه الأمة ستفترق علی ثلات و سبعین ملة 

و سه گروه )اهل  )اهل کتاب در دینشان به هفتاد و دو گروه تقسیم شدند و به زودی این امت به هفتاد

و در روایتی  1هم جماعت(اند جز یکی؛ آنپرستان( تقسیم خواهد شد. همگی در آتشبدعت یا هوی

)گفتند آن گروه کدام است ای «: ما أنا علیه و أصحابی»قال:  قالوا من هی یا رسول الله؟ $آمده است: 

 .2(#یاران من هستندو من  آنان که بر اعتقادِ $مود: ررسول الله؟ ف

چند خانه و کاشانه یا  مستحقین رحمت الاهی، اهل جماعت هستند. هر $گفته است: /قتاده

هاشان تند؛ هر چند که دیار و جسمخواهان هسجسمهاشان از یکدیگر جدا باشد؛ و گناهکاران، جدایی

 .۰#در جوار هم باشد

فتند. فاصله گر صو سنت نبی شان  ـگونه طولی نکشید که مردم از هدایت آفریدگارشان و این  

کرد، برداشت اشخاص، انحرافات فلاسفه و  شانو اختلافات، جذب خواهشات نفسانی، آنان راشوراند

                                                           

 داند.زده است، صحیح می ۱۴۸خ آلبانی : این روایت را در تعلیقی که بر شرح الحاویة ص . ابوداود. شی1

 . ترمذی. 2

 . 2۰۶ص 2. مختصر ابن کثیر ج۰
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مقد م نمودند. خود منحرف گشته و دیگران را از  صو رسول  ألهای متکلمین را بر الله سرایییاوه

شان را بر آنان پوشاند. چه راست فرمود الله راهه کشاندند. شیطان هم دینو راه راست به بی أراه الله 

 : أل

یَّا وَّهُمْ یَّحْسَّبُونَّ أَّن َّهُمْ یُحْسِنُونَّ قُلْ هَّْل نُنَّب ِئُکُمبِالْأَّخْسَّرِینَّأَّعْمَّالًا* ال َّذِینَّ ضَّل َّ سَّعْیُهُمْ فِی الْحَّیَّاةِ الد ُنْ ﴿

 1۳۷ - 1۳۰: کهف / ﴾صُنْعًا

]آنان[ کسانی هستند که کوششان در *  زیانکارترین مردم از جهت عمل آگاه کنم؟ بهبگو: آیا شما را )

 .1(کنندپندارند، خوب عمل میزندگی دنیا به هدر رفته در حالی که خود می

شود. گیرد، شامل خوارج هم میکه یهود و نصاری را در بر میین آیه چنانگفته است: ا /ابن کثیر   

را به روشی که  ألهاست، بلکه عام است و هر کس که الله البته نه به این معنا که فقط خاص این گروه

مردود  که به خطا رفته و عملششود، عبادت کند، حال آنپندارد درست است و عملش پذیرفته میمی

 . 2م در بر خواهد گرفتاست را ه

لَّتَّتْبَّعُن َّ سَّنَّنَّ مَّنْ کَّانَّ قَّبْلَّکُمْ، شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَّذِرَّاعًا بِذِرَّاعٍ حَّت َّى »که فرمود:  صو راست گفت رسول الله   

)به یقین رفتار آنان که «: ؟ لَّوْ دَّخَّلُوا جُحْرَّ ضَّب ٍ تَّبِعْتُمُوُهمْ قُلْنَّا: یَّا رَّسُولَّ اللهِ الْیَّهُودَّ وَّالن َّصَّارَّى قَّالَّ: فَّمَّنْ

کنید؛ حتی اگر به سوراخ سوسماری پیروی می ۰اند را وجب به وجب و ذراع به ذراعپیش از شما بوده

روید. گفتیم: ای رسول الله، منظورتان یهود و نصاری است؟ فرمودند: پس رفته باشند، دنبالشان می

 .۷کی؟(

                                                           

 .1۳۷-1۳۰. کهف / 1

 .۷۰۸ص 2. مختصر ابن کثیر ج2

 . برابر با نیم متر است. مترجم.۰

 . بخاری.۷
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 9شماره 

 ، مشخص و متمایز استعصر و نسلی در هر ،سنّت پرچمِ
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ی پیشین گسیختگی افرادی را برانگیزد تا ارادهط این دریای اختلاف و از هممقد ر نمود وس ألاما الله 

به بهترین نحو آن را بر پا  صالاهی مبتنی بر حفظ دینِ برحقش را، محقق سازد تا بعد از رسول الله 

 .2۰: احزاب / ﴾ا عَّاهَّدُوا الل َّهَّ عَّلَّیْهِرِجَّالٌ صَّدَّقُوامَّ﴿دارند. و واقعاً آنان

بودند که به  صی رسول (، صحابهبر آن پیمان بستند صادقانه وفا کردند اللهچه با مردانی که به آن)

بر دوش آنان نهاده بود را ادا کردند و به  ـبهترین روش این جریان را مدیریت کرده و امانتی که الله 

عین، بدون کم و کاست انتقال دادند. تابعین، بعد از آنان بهترین جانشین نسل بعد از خویش یعنی تاب

را در این امانت برای رساندن به آیندگان به نحو احسن  شبرای بهترین سَّلَّف بودند. آنان نقش صحابه 

ای که در این مسیر بر نقش گام صحابه قدم نهادند و به روش ایشان اقتدا نموده و در ایفا کردند. ائمه

این راستا به مخالفت و کارشکنیِ مخالفین که پرچم دار خواهشات و بدعت و گمراهی بودند، توجهی 

تمسک جسته و خویش را بر آن ملزم نمودند و به  صنکردند. به سن ت و روش و آثار رسول الله 

 آیندگان تعلیمش دادند. 

از گذشتگانِ برحق  تحویل گونه اهل سنت و جماعت در هر قرن پرچم سنت و آثار نبوت را این  

گرفته و با توجه به مسئولیت خطیر خویش، بر اساس روش پیشینیان خویش و اقتدای به آنها، به 

فرزندان نسل آینده رساندند؛ تا این که این پرچم در هر عصر و نسلی نمودار و متمایز گشت. افراد این 

زمین و  أاز درآورند و تا برپایی قیامت که الله گروهِ پیروز، پرچم را پاك و پاکیزه برافراشته و به اهتز

لا یزال طائفة من »اند: فرموده صبرد، برای آیندگان حفظش نمودند. رسول الله ساکنینش را به ارث می
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تا  ؛)پیوسته گروهی از امت من با حق چیره و برترند«: أمتی ظاهرین، حتی یأتیهم أمر الله و هم ظاهرون

 .1اند(چنان پیروز و غالبدر برپایی قیامت( صادر شود و آنان هم) ألاین که دستور الله 

، اصول و قواعد این گروهِ نجات یافته اسقرار و محکم گشت بعدهای با گذشت زمان و پیدایش نسل  

و عقایدش  ،اش از دیگران معلومو برنامه و رویکردش مشخص شد؛ منابع و مراجع فکری علمی

ها متمایز گشت. این گروه در ریر درآمد و از عقاید و اصول دیگر فرقهی تحتدوین گشته و به رشته

. پیروان این گروه چه در عقیده و فقه 2های دیگر به مثابه دین اسلام در بین سایر ادیان گردیدمیان گروه

از دیگران متمایز شدند. برای این دین بهترین گواه و شاهد گشتند.  ،و چه در اخلاق و سلوك و روش

ی هدایت از این ی حجت نمود. و هنوز که هنوز است ائمهی آنان بر امت اقامهبه وسیله ـلله و ا

ی خیر و هدایت نموده تا به ایشان ارده ألگروه هستند و همانند خورشید، راه را برای آنان که الله 

 .کنندباشند و به روش و سنت وی اقتدا کنند، روشن می  صرَّوی آثار رسول الله دنباله

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . بخاری.1

ترند و خاص صواضح و روشن است که اهل حدیث و سنت از دیگران به رسول الله$است: گفته  1۷۳ص  ۷در الفتاوی ج/. ابن تیمیه 2

اند. و این ویژگی برای کسی مورد لطف قرار گرفته و با علم و بردباری و شکیبایی و مزد چند برابر، خاص گشتهـپیروانش هم از سوی الله 

 ها هستند.مسلمانان همانند مسلمانان در میان دیگر امت که برخی از سلف گفته اند: اهل سنت در میاندیگر نیست. چنان
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 1۳شماره 

 صی بزرگوارِ رسول الله فضیلت صحابه

کتاب آفریدگار و  یز نموده است، پایبندی آنان بهتمام اصول که این گروه را در طول تاریخ متما اصلِ

ی سه و تابعین رحمهم الله؛ یعنی ائمه شسنت پیامبر و اجماع سَّلَّف بوده است. سلف یعنی صحابه 

سلام. همین رویکرد و برنامه، عاملِ مصونی تِ آنان از اختلاف، تشت ت، هواپرستی قرن میمون و با برکت ا

به کتاب الله و سنت  صی رسول الله و چند دستگی بود. واقعاً چه کسی است که غیر از صحابه

 تر باشد؟!، آگاهپیامبر

سرو گردن والاتر و ها یک در امت محم دی که از دیگر ام ت$گوید: می #الدرة المضیئة$شارح کتاب   

صحبتی بهترین نوعِ بشر نایل وجود ندارد. آنان که به هم شی بزرگوار برتر است، کسی بسان صحابه

. الله #اندعُدُول: بسیار عادل$همگی،  شآمدند. قول راجح و معتمَّد امامانِ سن ت بر این است که صحابه 

آنان که با ی الله است و د فرستاده: )محم﴾..والذین معهمحمدٌ رسول الله  ﴿فرموده است:  أل

 شکسی در فضیلت، همانند صحابه  ،...(.بر اساس شاهد و گواهی که در صحیحین آمده استاویند

لا تَّسُب ُوا أَّصْحَّابِی، فَّلَّوْ أَّن َّ أَّحَّدَّکُمْ أَّنْفَّقَّ  »کند: (روایت میص)از رسول الله  سنیست. ابو سعید خدری 

اگر یکی از شما به اندازه ی  که اصحاب مرا دشنام ندهید.: )«لَّغَّ مُد َّ أَّحَِّدهِمْ وَّلا نَّصِیفَّهُمِثْلَّ أُحُدٍ ذَّهَّبًا مَّا بَّ

(. و ترمذی از روایت ابن برابری نمی کندمن، اصحاب  1د  مُ  کوه احد، طلا انفاق کند، با یک یا نصفِ

یبل َّغُ الحاضرُ » فرمایند:شنیدم که می صروایت نموده که وی گفته است: از رسول الله  سمغفل 

، و من أبغَّضَّهم فَّمَّن أحب َّهم فَّبِحُب ی أَّحب َّهم. بَّعدی ضاًرَّذوهم غَّخِلا تت َّ ،فی أصحابی اللهَّ اللهَّالغائبَّ، 

                                                           

مترجم.(.گرم ۱۷۷. تقریباً دانسته اند انسانی میان اندام، )مد ، پیمانه ای است که برخی آن را به پُری دوکفِ دست -1
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: )حض ار به غایبین «هذَّأخُک أن ی َّمن آذاهم، فقد آذانی، و من أذانی فقد أذی الله، یوشَّوفبِبُغضی أبغَّضَّهم، 

هر دهید، نآزردن قرار  ایشان را نشانِبعد از من رسید در حق اصحاب من! از خدا بتابلاغ کنند )که( 

 د. و هر کس بدش از آنان بیاید،ورزکس با آنان محبت کند، به خاطر محبت با من به آنان محبت می

رد، مرا آزرده است، و کسی که هرکس اصحاب مرا آزُ ورزد. وخشم می انچون با من بغض دارد به آن

و کسی که  از او انتقام بگیرد اللهرد، نزدیک است که را آزُ للهرده است، و کسی که ارا آزُ هللمرا آزرد،ا

 .الله او را گرفت، نخواهد توانست از دستش بگریزد(

نیست. و نیکی اسمی جامع است  شدر میان امت اسلامی هیچ کس در خیر و نیکی، همانند صحابه   

شده و خدمتی برای مردم باشد. و نیز شامل تمام  ـالله  برای هر طاعتِ الاهی که باعث تقر ب به

شود. هیچ هایی که از آن باز داشته است، میهایی که شرع به انجام آن تشویق نموده و زشتینیکی

اند. در این میدان گوی سبقت را از دیگران ربوده شه خردمند عاقلی کوچکترین شکی ندارد که صحاب

است که راهشان را پیموده و  بخت آناند. نیکداقت دست یازیدهو به بلندای فضل و نیکی و ص

-روز کسی است که از روش آنان روی برتابد و آننقص آنان را دنبال نماید. و سیهی محکم و بیبرنامه

 بر پا ندارد. ،اندچه را آنان محقق کرده

فته باشند و کدام خصلت بر آن دست نیا شی رشد و ترقی را سراغ دارید که صحابه ام برنامهدک  

ی شیرین و خوب وجود دارد که قبل از دیگران بدان نرسیده باشند. به الله سوگند آنان به سرچشمه

ها را با قرآن و ذکر و اند. دلزلال حیات وارد آمدند و قواعد دین و کار خیر را استوار و محکم نموده

خویش در راه رضایت  قدرِل و بخششِ جان گرانایمان گشودند. و روستاها را با شمشیر و سرنیزه و بذ

ای نبوده مگر این که از کانال آنان شناخته شده است و دلیل و برهانی فتح کردند. خیر و نیکی ،رحمان

آنان کشف شده است. راه نجاتی جز راهی که آنان پیمودند وجود ندارد. هیچ  نبوده مگر این که با علومِ
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از ایشان راضی بادا! چقدر مجالس با ذکر  ـاند. الله ه آن را محقق کردهکخیرو سعادتی نیست مگر این

 آراید. گذاری از ایشان میگردد. و چه اندازه صفحات به تعریف نیک و سپاسنام آنان مزی ن می

-نیست. آنان مستحق ش، همچون صحابه پیروی از سنتدر امت، کسی در استنباط حکم شرعی و   

ها به همسویی با قرآن و سنت ترین انسانیابی به حق و صواب و شایستهدستترین افراد امت، در 

ن مَّ$د عا است: دارد دال بر این ابیان می سو دیگران از ابن مسعود  /د. روایتی که امام احمد هستن

و  ،فاً ا تکل ه، وأقل ، وأعمقها علماً هذه الأمة قلوباً أبر َّ ، فإنهم ،صالله رسول أصحابِبس تأفلی اًیس تأکان مُ

فضلهم و اتبعوا فوا لهم دینه، فاعرِ ه، وإقامةِنبی  لصحبةِ اللهُاختارهمُ قومٌ أقومهم هدیاً، و أحسنهم حالاً،

خواهد تأسی جوید به اصحاب رسول الله : )هر کس می#کانوا على الهدى المستقیم آثارهمفإنهم

ترین و بهترین یافتهترین، هدایتتکل فمترین و کترین، عالم. چرا که ایشان نیکو دلاقتدا نمایدص

صحبتیِ پیامبرخویش و برپا دارندگان آنان را برای هم ألمردانِ این امت بودند. گروهی بودند که الله 

ها دینش برگزید. شما نیز قدر و منزلت آنان را بدانید و به روش و آثار ایشان پایبند باشید. زیرا آن

 رهروان راه راست بودند.

 ششود که صحابه گوید: از این روایت برداشت میمی #إعلام الموقعین$ام ابن قیم جوزی در کتاب ام  
چه از آنان اثبات شده است، سزاوارترین افراد امت هستند. زیرا آنان نسبت به در عملکرد درست و آن

اند. این اب بودهترین افراد به حق و صوترین، و نزدیکتکل فترین، کمترین، عالمدلدیگران، پاك

به آنان بیداری ذهن، فصاحت زبان، علم فراوان، یادگیری آسان، درکی  ألها از آن روست که الله امتیاز

، اعتراضی اندك یا کلاً عدم اعتراض، قصد نیک، تقوای الاهی عطا کرده بود. روش و هوشیعالی و تیز

رکز بوده است. نیازی نیست در اسناد ، ها متمی آنان عربی و معانی صحیح در سرشت و خِرد آنسلیقه

چنین تحقیق ها تحقیق و بررسی نمود. همراویان، علل حدیث و جرح و تعدیل و تحقیقِ آن یتوضع

نیاز ها بیبررسی و پژوهشآنان نیاز  نیست. از تمام این علمای اصولِدرمورد قواعد اصول و وضعیت 

گویند(: الله تعالی و جه نمود: نخست: )همین که میبودند. در مورد ایشان فقط باید به دو چیز تو

گویند(: معنایش فلان و فلان است. آنان با دارا بودن که میاین چنین گفت. و دوم: )این صرسول 

اند. تمام ترین افراد امت بودهمندترین مردم بودند. و با این دو خصلت، بهرههمین دو ویژگی خوشبخت

، پیامبرِ برگزیده صین دو مورد متمرکز کرده بودند. چرا که اصحاب رسول نیرو و توان خود را بر هم

را دیدند و وی را همراهی کردند و به معی ت ایشان اسرار آیات قرآنی را تجربه کردند. در محضر نبی 
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آداب آن را آموختند. انوار قرآنی و پرتو  آموختند، قرآن را فرا گرفتند و سبب نزول، تفسیر و صاکرم 

ترین مردم در عملکردِ درست و حق هستند و اند؛ آنان خوشبخترا تجربه کرده صطفی مص

 . 1باشندبه فهم قرآن و سنت میسزاوارترین، 

شایسته است استدلال بر معانی قرآن مبتنی بر روایاتی باشد که راویان  $امام ابن قیم : گفته است:   

روایت کرده باشند. سپس اقوال آنان را با  صاز رسول الله آن را  ،اندمورد اطمینان که وارثان پیامبران

-اند باید دنبال نمود. و آیا این امر بر انسان خردمند پوشیده میی هدایتو تابعین که ائمه چه صحابهآن

که اگر قرآن به این روش تفسیر شود بهتر از تفسیری است که از پیشوایان ضلالت و شیوخ جهمی ماند 

ها و اندیشان آنان گرفته شود؟ آنان که دارای فرقهنند مریسی، جبائی، نظ ام، و علاف و همو معتزلی هما

اند و دینشان را ها بودهها و انحرافات و بدعتاختلافات فراوانی هستند؛ همانان که در اسلام بانی فتنه

 رسند و شادمانند.های متعدد تبدیل شدند؛ و هر گروه به اعتقادات خویش ختکه کرده و به گروهتکه

گردد، با احادیث کند و باعث علم یقینی میچه دلالت بر تفسیر میحال اگر تفسیر قرآن و اثبات آن  

جایز نباشد، آیا جایز است در تفسیر آیات به تحریفات  شو اقوال صحابه  صصحیح رسول الله 

عبدالجبار و دیگر رهجویان آنان  جهم بن صفوان و پیروان او و تأویلات علاف، نظ ام، جُبایی، مریسی و

ی گمنام و ورشکستهاند و نزد اهل علم و ایمان دل و گُنگ که از قرآن و سنت دورو هر کوِر مرده

 ؟ ... 2اند، پیروی کردعلمی

                                                           

تاب محمد بن سالم سفارینی)لوامع به بعد. با کمی تصرف؛ اثر محمد بن سلوم. و این کتاب مختصر ک ۱2۱. مختصر لوامع الأنوار البهیة ص 1

به بعد مراجعه  ۷۶۷باشد، است. و نیز به شرح طحاوی ص الأنوار البهیة( که شرح کتاب وی به نام )الدرة المضئة فی عقیدة الفرقة المرضیة( می

افراد قرن من  ،)بهترین مردمان«: نهمخیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلو»فرمودند: صخوانیم که رسول الله شود. در این کتاب می

بعد از قزن خویش دو قرن را نام بردند  صدانم که رسول اللهاند( عمران که راوی حدیث است گوید: نمیو سپس آنان که در پِی ایشان ؛هستند

 یا سه قرن. بخاری و مسلم. 

 .۰۰۱ص  2. مختصرالصواعق المرسلة ج2
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 11شماره 

 اندآموخته صلفظ و معنای قرآن و حدیث را از رسول الله شی بزرگوار صحابه

بیان کرده است.  شلفظ و معنای قرآن را برای اصحاب  صنبی  $گوید: یم /ابن قیم جوزی   

جز با آموزش  ،سان که الفاظ را به آنان آموزاند، معانی را هم تعلیم داده است. چرا که ابلاغ و بیانهمان

هده بر ع : )﴾الْمُبِینُوَّمَّا عَّلَّى الر َّسُولِ إِل َّاالْبَّلَّاغُ  ﴿فرموده است:  أدادن الفاظ و معانی امکان ندارد. الله 

ی الاهی متضم ن ابلاغ معنا هم هست و بیانِ معنا از . این فرموده1(پیامبر جز رساندن آشکار نیست

و کلام خود را به امت به  ـمعانی کلام الله  صبالاترین درجات بیان است. لذا کسی که بگوید پیامبر 

فاظ بسنده کرده است و فهم معانی را به خود صورت واضح و روشن ابلاغ نکرده است و فقط به بلاغ ال

 اند. اقرار نکرده صموکول کرده است، در حقیقت به ابلاغ رسول  شصحابه 

و فرشتگان و مردانِ خیرالقرون گواهی  ألدهند که الله را می ایلیکن علما و مؤمنین همان گواهی  

ای که هیچ عذری باقی به گونه ودند؛ابلاغ بسیار روشن و قاطعی نم صکه رسول این ،اند. و آنداده

                                                           

 .۰۱. نحل / 1
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نمانده است. دلیل و برهانی ارائه داده است که از نگاه لفظ و معنا موجب علم و یقین گشته است. تبلیغِ 

قطعیِ معنایِ قرآن و سنت توسط وی، کاملاً همانند تبلیغ وی از الفاظ، بلکه به مراتب برتر و بزرگتر از 

( حفظ محصلینظ قرآن و سنت را افراد خاصِ امت )یعنی علما و طلاب و ابلاغِ الفاظ است. چرا که الفا

 اند. عام و خاص سهیم که وی ابلاغ نموده است، افرادِ ایکنند، لیکن در حفظ معانیمی

تعل َّمنا الإیمان ثم تعل َّمنا القرآن فازددنا  $اند: گفته بحبیب بن عبدالله بَّجَّلی و عبدالله بن عمر   

 شیمان را آموختیم و سپس قرآن را فرا گرفتیم؛ در نتیجه بر ایمانمان افزودیم. پس صحابه : )ا#ایماناً 
کردند. آموختند. بلکه آنان بیشتر از الفاظ به معانی توجه می صالفاظ و معانی قرآن را از رسول الله 

را به بهترین وجه ممکن پرداختند؛ تا بدین وسیله معانی ابتدا الفاظ را فرا گرفته و در پی آن به الفاظ می

 صمعنی قرآن را همانند الفاظش از رسول امین  شبه ذهن بسپارند و از یادشان نرود. حال که صحابه 
یاد گرفتند، دیگر نیاز به هیچ کس دیگری نداشتند. از این رو نقل معانی قرآن از ایشان، همانند روایت 

 هاست. کردن الفاظ قرآن از آن

وسیله اوست که بر ایشان نازل نموده است، و بدین  این کتاب الله و کلامِ انستنددحال که پیشینیان می

و دستورشان داده که از آن پیروی کنند، چگونه ممکن است از منظر عمومی و  ها را راهنمایی کردهآن

کتاب دیگری نداشتند تا آن  شباخته نباشند؟ صحابه و دل خصوصی، بر فهم و شناخت معنایش شیفته

ا بخوانند و تألیفاتی پیرامونشان نبود تا از آن بهره برند؛ بلکه قرآن تنها کتابی بود که در آن، علوم را ر

ترین مردم بر فراگیری و عمل به آن کردند. حریصبه آن توجه می ،جستند و در حفظ و عمل و فقهمی

تعلیم گونه که الفاظ را همان؛ آموزاندهم در میانشان بود و معانی را به آنان می صبودند. رسول الله 

داد. لذا امکان نداشت در این مسیر به کتابی دیگر رجوع کنند. و نیز غیر ممکن بود دلهاشان برای می

هم قرآن را به آنان آموزش  صشناخت قرآن به حرکت درنیاید. از سویی دیگر امکان نداشت رسول 

ها را به علم و هدایت موردی بودند که آنها به هر ترین انسانندهد. در حالی که صحابه حریص

ترین مردم در تعلیم و هدایت به آنان بود. حتی کسی که بیشترین هم شیفته صرهنمون کند. پیامبر 

 بود. صنمود، رسول امین می را کفاربرای آرزوی هدایت 

مشاهده  های زیادی از او راشنیدند و حالت و صحنه صاحادیث فراوانی را از رسول  شصحابه   

-را همان گونه فهمیدند که از کلامش می صهدف و دعوت رسول  ،کردند و با دل و روح خویش

از بیند و کرد. امکان ندارد کسی که حالِ متکلم را میفهمیدند. و کسی در این زمینه با آنان برابری نمی
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شنود و وسایل دیگر میکند همانند کسی باشد که از او غایب است یا با واسطه شنود و درك میمیوی 

امتیازاتی داشتند که آیندگان فاقد آن بودند، به طور قطع و لازم در  شگیرد. حال که صحابه و فرا می

از نظر ما $گوید: می /این راستا باید به جای دیگران، به ایشان رجوع نمود. از همین رو امام احمد 

 .ش#بر آن بودند.  صسول الله ی رچه صحابهاصولِ سنت یعنی تمسک و پایبندی به آن

-و یاران بزرگوارش به آن باور داشتند. چنان  صی ناجیه همان است که رسول الله پس اعتقاد فرقه  

«: من کان علی مثل ما أنا علیه و أصحابی» به این مسئله استناد کرده است:  صکه خودِ رسول الله 

ی قاطع بر هر یم(. لذا با استناد به این ادله)کسی که بر همان باوری باشد که من و یارانم بر آن

خردمندی ثابت گشت که بازگشت به اصحاب در تفسیر قرآن، مساوی است با تفسیر صحیح و مبی ِن و 

تابعین که به نیکی از صحابه حرف  است. و بسیار روشن و مبرهن استراه راستی که مورد نظرِ الاهی 

به آنان آموزش داد  صچه رسولاز آنو شر را از صحابه شنوی و تبعیت کردند، این علوم و تفاسی

 . 1سر بر نتافتند آموختند و

 

 

 12شماره   

 پاشد لیکن پایبندی به جماعت)اهل سنت( واجب استامت اسلامی از هم می

دسته شدنِ این امت بعد از ایشان به هفتاد و اندی موجود است که چند صاحادیثی از رسول الله 

هم کند. و گویای این مطلب است که همگی در آتش خواهند بود جز یکی؛ آنمیگروه را اثبات 

را داشته  شو یارانش  صکه اعتقاد و باور رسول الله  #الفرقة الناجیة: گروه نجات یافته$جماعت یا 

 باشند. 

                                                           

 به بعد. با اندکی تصر ف.  ۰۰۱ص  2سلة ج. مختصر الصواعق المر1
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مدام و پیوسته گروهی  صکند در میان امت ایشان نیز روایات دیگری هم وارد است که اثبات می  

ی دستور الاهی هستند. مخالفین و کارشکنان تا زمانی که اند و بر پا دارندههستند که غالب و پیروز

 رسانند.نمی)معنوی و دینی(ها آسیبی دستور الاهی در بر پایی قیامت صادر گردد، به آن

با جماعت را خواند و همراه بودن زیرا احادیثی روایت شده است که مردم را به پایبندیِ سنت فرا می  

 دارد. طلبی نهی میروی و جداییبر ایشان لازم دانسته و از تک

آید که امام بخاری برایش باب و تیتری به این عنوان بسته است می سدر پایان هم حدیث حذیفه  

 )کیف الأمر إذا لم تکن جماعة؟: اگر جماعتی وجود نداشت، چه باید کرد؟(.

افترقت الیهود علی إحدی و سبعین فرقه »فرمودند:  صرسول الله  روایت است که ساز ابو هریره  -

أو اثنتین و سبعین فرقة، و افترقت النصاری علی إحدی أو اثنتین و سبعین فرقه، و تفترق أمتی علی 

دسته  ۴2یا ۴1گروه تقسیم خواهند شد و نصاری هم  ۴2یا  ۴1)یهودیان به «: ثلاث و سبعین فرقه

.1شود(می تبدیلگروه  ۴۰نیز به خواهند گشت و امت من 

حج نمودیم، چون به  سبن ابو سفیان  روایت است که ما همراه با معاویة از ابو عامر عبدالله بن لحی -

إن أهل الکتابین »فرمودند:  صمکه آمدیم هنگامی که نماز ظهر را خواند، برخاسته و گفت: رسول الله 

یعنی  -و إن هذه الأمة ستفترق علی ثلاث و سبعین ملة  افترقوا فی دینهم علی ثنتین و سبعین ملة،

قَّومٌ تَّجاری بهمُ الأَّهواءُ کَّما أوإن َّه سیخرجُ فی أم َّتی کلها فی النار إلا واحدة، و هی الجماعة.  -الأهواء

ن لم تقوموا بما . والله یا معشر العرب لئصاحِبه، لا یَّبقَّی مِنهُ عِرقٌ و لا مَّفصَّلٌ إل ا دَّخَّلَّهُیَّتَّجارَّی الکلبُ بِ

یهود و نصاری در دین خویش به هفتاد و «: ) جاء به نبیکم ص لغیرکم من الناس أحری أن لا یقوم به

ها در مبدل خواهد شد. تمام آن -هواپرست –دو گروه تبدیل شدند و این امت به هفتاد و سه دسته

ها و د کرد که بدعتگروهی از امت من ظهور خواهنو آن جماعت است.  نیز  ؛اند جز یکیآتش

                                                           

 دانند. . ابوداود، ترمذی، ابن ماجة، حاکم و احمد و دیگران. ترمذی، حاکم، ابن تیمیه، سیوطی، مناوی، شاطبی، ذهبی و آلبانی آن را صحیح می1
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کند؛ هیچ رگ و چنین می شخصبا  1؛ چنان که سگ هارکندهانفوذ میخواهشات در رگ و مفاصل آن

 .2د(کنمی سرایتآن  بهمفصلی نیست مگر اینکه )بیماری(

ی لَّیَّأْتِیَّن َّ عَّلَّى أُم َّتِی مَّا أَّتَّى عَّلَّى بَّنِ »فرموده است:  صگوید: رسول الله  سعبدالله بن عمرو   -

إِن َّ و ،مَّن یَّصنَّعُ ذلککَّانَّ فِی أُم َّتِی لأُم َّهُ عَّلَّانِیَّةً  یَّأتِیکَّانَّ فِیهِمْ مَّنْ  إنإِسْرَّائِیلَّ حَّذْوَّ الن َّعْلِ بِالن َّعْلِ، حَّت َّى 

فِی الن َّارِ إِل َّا مِل َّةً  ممِل َّةً کُل ُهَّ  وَّسَّبْعِینَّ مِل َّةً، وَّتَّفْتَّرِقُ أُم َّتِی عَّلَّى ثَّلَّاثٍ وَّسَّبْعِینَّ ثِنتینعَّلَّى  تقَّر َّفَّتبَّنِی إِسْرَّائِیلَّ 

)صد در صد آن چه بر بنی « : مَّا أَّنَّا عَّلَّیْهِ الْیَّوْمَّ وَّأَّصْحَّابِی»؟ قَّالَّ: ومَّن هی یا رسول الله: .قالوا«وَّاحِدَّةً

آنان آشکارا  ازحتی اگر کسی  .۰اسرائیل آمد، بر سر امت من هم خواهد آمد؛ همانند کفش بر رد  کفش

 ۴2د؛ بنی اسرائیل تبدیل به کرآنخواهد  انندمکسی هکرد در امت من هم مادر خویش آمیزش میبا 

: آن یکی کیست؟ .گفتند«اندبه جز یک گروه در آتش .همهگروه خواهد شد ۴۰دسته شدند و امت من 

 . ۷چه من و یاران من بر آنیم(نفرمود: )آ

افترقت الیهود علی إحدی و سبعین فرقة، فواحدة »اند: فرموده صعوف بن مالک گوید: رسول الله  -

فی الجنة و سبعون فی النار وافترقت النصاری علی ثنتین و سبعین فرقة فإحدی و سبعون فی النار 

وواحدة فی الجنة، والذی نفس محمد بیده لتفترقن أمتی علی ثلاث و سبعین فرقة، واحدة فی الجنة و 

فرقه تقسیم خواهد  ۴1)یهود به «: الجماعة»سول الله من هم؟ قال: قیل : یا ر« ثنتان و سبعون فی النار

دسته پراکنده گشت و یکی در بهشت  ۴2فرقه در جهنم. نصاری به  ۴۳شد، یکی در بهشت است و 

در دست اوست، صد در صد امت من  صدیگر در جهنم. سوگند به ذاتی که جان محمد  ۴1است و 

ها چه کسانی اند. گفته شد: آنی دیگر جهنمیدسته ۴2هشت و شود؛ یکی در بگروه تجزیه می ۴۰به 

.۱هستند ای رسول الله؟ فرمود: جماعت. (

                                                           

گردد که ویروس خمی کشنده ایجاد میو بر اثر آن زگزد دد،  هر کس را که به چنگ آورد میگرسگ هار وقتی دچار بیماری جنون می -1

د. )مترجم. بر گرفته از شرح شوکند و کم کم باعث مرگ وی می دچار تشنگی می و او را شدیداً نفوذ کردهها و مفاصل شخص رگ بهبوطه مر

احادیث(.
 اند. دانسته –یا حسن  –آن را صحیح . احمد، ابوداود، حاکم و دیگران. حاکم، ذهبی، عراقی، ابن حجر، ابن تیمیه و آلبانی رحمهم الله 2

 

را صحیح دانسته و حافظ عراقی و ابن تیمیه رحمهما هم از وی ترمذی، آجری، لالکائی و دیگران. با شواهد فراوان حَّسَّن است. ترمذی آن  -۷

اند.نقل کرده و بدان احتجاج جسته
 . #اسناده جی د$و گفته است:  1۷۶2حدیث ۷۸۳ص  ۰ج و ابن ابی عاصم. سلسله احادیث صحیح . ابن ماجه، لالکائی۱
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إن بنی إسرائیل افترقت علی إحدی و سبعین »فرمودند:  صگوید: رسول الله می سانس بن مالک  -

)بنی اسرائیل «: الجماعةفرقة، و إن أمتی سافترق علی ثنتین و سبعین فرقة کلها فی النار إلا واحدة، و هی 

اند به هفتاد و یک فرقه تقسیم شد و امت من به هفتاد و دو گروه مبدل خواهد گشت؛ همگی در آتش

.1جز یکی؛ و آن جماعت است(

افترقت بنو اسرائیل علی إحدی و سبعین فرقه، أو قال اثنتین و سبعین فرقة، و $ابو امامه گفته است:  -

فقال له رجل: یا أبا أمامة، من رأیک أو  #ة، کلها فی النار إلا السواد الأعظمتزید هذه الأمة فرقة واحد

غیر مرة و لا مرتین و  صأذا لجریء، بل سمعته من رسول الله قال: إنی $؟ صسمعته من رسول الله 

خواهد شد.  )از آنان( یک گروه  بیشترگروه شد. لیکن امت )اسلام(  ۴2یا  ۴1: )بنی اسرائیل #لاثلاثة

نظر  . فردی به او گفت: ای ابو امامه#گروه پیروز و نجات یافته$اند جز سواد اعظمهمگی در آتش

که خیلی جرأت و جسارت دارم؛ بلکه ای. گفت: مثل اینشنیده صشخصی توست یا از رسول الله 

. 2ام(شنیده صبیش از یک دو سه بار از رسول الله  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

داند و تصحیح بوصیری بر این روایت را هم نقل ی ابن ابی عاصم آن را صحیح می. ابن ماجه، لالکائی و دیگران. آلبانی : در تخریج السنة نوشته1

 کند. نقل می

 دانند.ابن ابی عاصم و هیثمی آن را حَّسَّن میابن ابی عاصم، لالکائی و طبرانی. 2
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 11شماره 

  1من إمتی علی الحقث لاتزال طائفة حدی

می فرمایند:  صگوید: شنیدم رسول الله  سمعاویة

الله و هم  ی أمرُأتِی یَّم حت َّهُفَّالَّخَّ أو لهمذَّهم من خَّر ُلا یضُ اللهِ بأمرِ تی قائمةٌن أم َّمِطائفةٌ زالُتلا »  -

و  را بر پا می دارند و نومیدکنندگان ألپیوسته گروهی از امت من دستور الله «: ) علی ذلک

صادر شود، بر همین روش  ـند و تا دستور اللهرساننمی  )دینی( به ایشان زیانی ،مخالفان

.1اند(استوار

من یرد الله به خیراً یفقهه فی الدین، و لا تزال عصابة من » خوانیم: و در لفظی دیگر چنین می -

که الله برایش  )کسی«: المسلمین یقاتلون علی الحق ظاهرین علی من ناوأهم إلی یوم القیامة

 ،گرداند. و پیوسته بخشی از مسلمانان بر اساس حق، در دین آگاهش میگیردمیتصمیم خیر 

.2اند(کنند و تا روز قیامت بر مخالفین خویش غالب و چیرهپیکار می

من یرد الله به خیراً یفقهه فی الدین، و إنما أنا قاسم، و »با این الفاظ آمده است: هم در روایتی  -

)هر کس که «: ی الله، و لن یزال أمر هذه الأمة مستقیماً حتی تقوم الساعة، أو یأتی أمر اللهیعط

دهد. ام و الله میگرداند و من تقسیم کنندهی خیر نماید، او را در دین آگاه میالله برایش اراده

صادر و هماره جریان این دین استوار و راست است تا که قیامت بر پا شود یا دستور الله 

.۰گردد(

                                                           

 . مسلم.1

 . مسلم.2

 . بخاری. ۰
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در روایتی دیگر آمده است: )مالک بن یخامر سکسکی برخاست و گفت: ای امیرالمؤمنین  -

گوید: و آنان اهل شام هستند. سپس معاویه برخواست و با صدای رسا شنیدم معاذ بن جبل می

.1اند(سرزمین شام گوید: و آنان مردمانِگوید از معاذ شنیدم که میگفت: این مالک است و می

م أتیهِی یَّحت َّ تی ظاهرینَّن ام َّمِ طائفةٌزالُتلا :»کندروایت می صاز نبی اکرم  سمغیرة بن شعبة -

- ألاند؛ تا این که دستور الله)مُداماً مردمانی از امت من غالب و پیروز«: ظاهرونَّ م وهُ اللهِ أمرُ

.2(اندچنان پیروزهمبه آنان می رسد و آنان  -در بر پایی قیامت

م أتیهِی یَّحت َّ ظاهرینَّ یُقاتلونَّ عَّلَّی الحَّق ِ تین ام َّمِ ناسٌ لا یزالُ»»خوانیم: وایتی دیگر میو در ر -

؛ تا که دستور کننداز حق دفاع می )مُداماً مردمانی از امت من غالب و پیروز«: ـاللهِ  أمرُ

.۰در بر پایی قیامت به آنان می رسد(ـالله

على  قاتلونَّن أمتی یُمِ طائفةٌ لاتزالُصعتُ الن بی سَّمِ»آمده است:  سدر روایتی از جابر  -

هم: أمیرُ قولُ فیَّصلی الله علیه و سلم  عیسى بن مریمَّ نزلُ، قال: فیَّإلى یوم القیامةِظاهرین الحقِ

همیشه گروهی از  «: )الأمة هذهِ اللهِ کرمةُ؛ تَّراءأم لى بعضٍم عَّکُبعضَّ ول: لا، إن َّا، فیقُلنَّ  ل ِتعال صَّ

فرود می ص: عیسی بن مریم فرمود. اندو غالب ا روز قیامت به حق نبرد می کنندامت من ت

گوید: بفرما و ما را نماز بده. می گوید: نه؛ بعضی از شما بر بعضی دیگر می پیشوایشانآید و 

.۷الله متعال برای این امت است( امیر هستید؛ این بزرگداشتِ

هم لَّذَّن خَّهم مَّ ر ُلا یضُ علی الحق ِ تی ظاهرینَّمن أم َّ فةٌطائ لا تزالُ» گوید: می سدر روایتی ثوبان -

پیروز اند. هر کس  _بر دشمنان_مدام بخشی از امتم با حق «: ) م کذلک.و هُ اللهِ ی أمرُأتِی یَّحت َّ

                                                           

 . احمد، ابن ماجه، ابوداود طیالسی و لالکائی. 1

 . بخاری.2

 . احمد،دارمی،لالکائی و دارمی.۰

 . مسلم و احمد.۷
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تا که دستور الله )در بر پایی قیامت(  ؛سودای نا امید کردنشان را دارد زیانی به آنان نمی رساند

.1مین گونه )استوار( اند(بیاید و آنان ه

أو قال: إن رب ی زوی لی الأرض  –زَّوَّى لِیَّ الأَّرْضَّ ـهَّن َّ الل َّإِ»در روایتی دیگر چنین آمده است:  -

رَّ لأَّحْمَّفَّرَّأَّیْتُ مَّشَّارِقَّهَّا وَّمَّغَّارِبَّهَّا، وَّإِن َّ مُلْکُ أُم َّتِی سَّیَّبْلُغُ مَّا زُوِیَّ لِی مِنْهَّا، وَّأُعْطِیتُ الکَّنْزَّیْنِ ا  -

ا مِنْ سِوَّى وَّالأَّبْیَّضَّ، وَّإِن ِی سَّأَّلْتُ رَّب ِی لِأُم َّتِی أَّنْ لَّا یُهْلِکَّهَّا بِسَّنَّةٍ عَّام َّةٍ، وَّ لَّا یُسَّل ِطَّ عَّلَّیْهِمْ عَّدُو ً

لَّا یُرَّد ُ، وَّإِن ِی  قَّالَّ: یَّا مُحَّم َّدُ إِن ِی إِذَّا قَّضَّیْتُ قَّضَّاءً فَّإِن َّهُألسْتَّبِیحَّ بَّیْضَّتَّهُمْ، وَّإِن َّ رَّب ِی یَّ  أَّنْفُسِهِمْ

فَّیَّسْتَّبِیحَّ  أَّعْطَّیْتُکَّ لِأُم َّتِکَّ أَّنْ لَّا أُهْلِکَّهُمْ بِسَّنَّةٍ عَّام َّةٍ وَّ لَّا أُسَّل ِطَّ عَّلَّیْهِمْ عَّدُو ًا مِنْ سِوَّى أَّنْفُسِهِمْ 

یَّسبِی حَّت َّى یَّکُونَّ بَّعْضُهُمْ  _هَّا أَّقْطَّارِأَّوْ قَّالَّ: مَّنْ بِ _أَّقْطَّارِهَّا بین بَّیْضَّتَّهُمْ وَّلَّوِ اجْتَّمَّعَّ عَّلَّیْهِمْ مَّنْ 

لی وضع فی أمتی السیف لم یرفع عنهم إ، و إنما أخاف علی أمتی الأئمة المضلین، و إذا بَّعْضًا

یوم القیامة، و لا تقوم الساعة حتی یلحق طائفة من أمتی بالمشرکین، و حتی تعبد قبائل من أمتی 

 کلهم یزعم أنه نبی، و أنا خاتم النبیین، لانبی بعدی. أوثان، و إن ه سیکون فی أمتی کذابون ثلاثون

«: ظاهرین لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی أمر الله عز وجل و لاتزال طائفة من أمتی علی الحق

به زودی حکمرانیِ امت من قطعاً را دیدم.  شزمین را برایم جمع نمود. مشرق و مغربـ) الله 

گنج قرمز و سفید ) ثروت های ایران و روم( به من  تا جایی که برایم جمع شد، می رسد. دو

دشمنی  ،سالیِ فراگیر هلاك نکند. و جز خودشانآفریدگارم خواستم امتم را با قحطداده شد. از 

فرمود: ای محمد! هر ألی آنان را قطع کند. پروردگارم اجنبی بر ایشان چیره نگرداند که ریشه

سالی فراگیر نابود نکنم ام تت را با قحط مداد قولبه تو شود. گاه تصمیمی بگیرم بازگردانده نمی

ای بر آنان غالب مگردانم که جماعتشان را متلاشی کند؛ گر چه دشمن بیگانه ،و غیر از خودشان

                                                           

 .نووی( ۶۱/ ۰مسلم ) -1
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گروهی  گروهی از آنانتمام مردم از اطراف و اکناف وطن بر آنان یورش آورند؛ تا این که 

نگرانم؛ و اگر شمشیر در  ،بر امتمکنندهی گمراهائمه نبجااما از  ؛دیگر را به اسارت درآورند

میان امتم افتاد تا قیامت از آنان برداشته نخواهد شد؛ و تا قبایلی از امتم به مشرکین نپیوندند و 

)نفر(  تا قبایلی از امت من بت نپرستند، قیامت بر پا نخواهد شد؛ و به زودی در امت من سی

که من خاتم النبیین هستم ند؛ حال آننکهمگی ادعای نبوت می دروغگو ظهور خواهند کرد که

ند و مخالفین، تا که و بعد از من نبی نخواهد آمد. و پیوسته بخشی از امتم با حق غالب و پیروز

.1(رسانند)در برپایی قیامت( صادر گردد، به ایشان ضرری نمی ألدستور الله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.2۸۸۶مسلم ) -1
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 11شماره 

2 طائفة من إمتی علی الحق حدیث لاتزال

مهری گوید: نزد مسلم بن مخلد بودم و عبدالله بن عمرو بن عاص نیز  عبدالرحمن بن شماسه -

شود؛ آنان که از اهل جاهلیت جا بود؛ عبدالله گفت: قیامت فقط بر شرورترین مردم بر پا میآن

کند. در همین حال رد میکه حرفشان را خوانند مگر اینرا نمی ـبدترند؛ با هیچ چیز الله 

گوید: عقبه بودند که عقبة بن عامر آمد و مسلم به او گفت: ای عقبه! گوش کن عبدالله چه می

لا تزال عصابة من أمتی » فرماید: می صداند. اما من شنیدم رسول الله گفت: خودش بهتر می

هم الساعة و هم علی یقاتلون علی أمر الله، قاهرین لعدوهم، لا یضرهم من خالفهم حتی تأتی

اند کنند و بر دشمن خویش غالب)مدام گروهی از امت من بنا بر دستور الاهی نبرد می«: ذلک

رساند. تا که قیامت بر آنان نمی )دینی( و هر کس با آنان از درِ مخالفت درآید، به ایشان ضرری

بادی به  أالله  ها بر روش خویش استوارند(. عبدالله گفت: آری، سپسشود و آنپا میبر
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ای ایمان باشد وزاند که هر کس در قلبش ذرهابریشم می خوشبویی مشک و به نرمی و لطافتِ

.1شودشرور باقی خواهند ماند و قیامت بر آنان به پا می میراند. بعد از آن فقط مردمانِرا، می

 2الغربِ  اهلُ لا یزالُ »فرمودند:  صآمده است، رسول الله  سدر حدیث سعد بن ابی و قاص  -

هستند تا که قیامت بر پا پشتیبانحق  ،زمینمغرب  مدام«: الساعةُ  حت ی تقومَّ علی الحق ِ ظاهرینَّ

۰.شود(

لا وفیکم  یرَّفلا خَّ الشامِ سد أهلُإذا فَّ »فرمودند:  صگفته است رسول الله  سقُر ه مُزَّنی  -

 تباهگاه اهل شام  هر «: )اعةالس َّ ومَّقُی تَّت َّح یُبالون مَّن خَّذَّلَّهُملا  نصورینَّ تی مَّن أم َّمِ أناسٌزالَّی

از هر کس اند و زپیرو _بر دشمنان _شدند، خیری در شما نیست؛ همواره گروهی از امت من 

.۷(باکی ندارند تا قیامت بر پا شود ،کندهد آنان را نا امید کرده و یاری نکه بخوا

علیه  قاتلُائماً یُقَّ ینُهذا الد ِ رحَّلنیب: »صرسول الله  روایت کرده است که سجابر بن سمره  -

ای از مسلمین به همچنان این دین برپاست؛ دسته«: ) اعةالس َّ ومَّقُی تَّ حت َّ سلمینَّن المُمِ عُصابةٌ

. ۱خاطر آن نبرد می کنند تا قیامت بر پا شود(

تی أم َّن مِ طائفةٌ لا تزالُ»روایت کرده است: صاز رسول الله این الفاظ را  سعمران بن حصین  -

«: ) الدجالَّ هم المسیحَّرُقاتلَّ أخُأهم حتی یُاوَّن نَّی مَّعلَّ ظاهرینَّ علی الحق ِ لونَّقاتِیُ

                                                           

 . مسلم. 1

گوید: آنان در شام هستند و در سهستند. دیگران گویند: منظور سرزمین مغرب است. و معاذ  هاربعلی بن مدینی میگوید: اهل غرب ع -2

و گفته شده: آنان اهل شام و ماورای آن هستند. قاضی عیاض گوید: مراد از اهل غرب،  .نداحدیثی دیگر آمده است: ایشان در بیت المقدس

 . (ته از شرح سیوطی بر مسلممترجم؛ بر گرف)جنگ جویان و سلحشوران را گویند. 
 . مسلم و لالکائی. ۰

 . احمد، ترمذی، ابن ماجه و لالکائی.۷
نووی(.  1۰/۶۶مسلم )۱
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آخرین نفرشان که  اند؛ تاق می جنگند و بر مخالفانشان چیرهحاساس تم بر از ام پیوستهبخشی 

 .1کند(با دج ال کارزار می

رَّسُولِ الل َّهِ صَّل َّى اللهُ عَّلَّیْهِ وَّسَّل َّمَّ، فَّقَّالَّ رَّجُلٌ: یَّا کُنْتُ جَّالِسًا عِنْدَّ گوید: ة بن نفیل کندی میسلم -

ا، رَّسُولَّ الل َّهِ، أَّذَّالَّ الن َّاسُ الْخَّیْلَّ، وَّوَّضَّعُوا الس ِلَّاحَّ، وَّقَّالُوا: لَّا جِهَّادَّ قَّدْ وَّضَّعَّتِ الْحَّرْبُ أَّوْزَّارَّهَّ

کَّذَّبُوا الْآنَّ، الْآنَّ جَّاءَّ الْقِتَّالُ، وَّلَّا یَّزَّالُ مِنْ »بِوَّجْهِهِ، وَّقَّالَّ:  فَّأَّقْبَّلَّ رَّسُولُ الل َّهِ صَّل َّى اللهُ عَّلَّیْهِ وَّسَّل َّمَّ

ومَّ الس َّاعَّةُ، أُم َّتِی أُم َّةٌ یُقَّاتِلُونَّ عَّلَّى الْحَّق ِ، وَّیُزِیغُ الل َّهُ لَّهُمْ قُلُوبَّ أَّقْوَّامٍ، وَّیَّرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَّت َّى تَّقُ

، وَّالْخَّیْلُ مَّعْقُودٌ فِی نَّوَّاصِیهَّا الْخَّیْرُ إِلَّى یَّوْمِ الْقِیَّامَّةِ، وَّهُوَّ یُوحَّى إِلَّی َّ أَّن ِی وَّحَّت َّى یَّأْتِیَّ وَّعْدُ الل َّهِ 

نِینَّ مَّقْبُوضٌ غَّیْرَّ مُلَّب َّثٍ، وَّأَّنْتُمْ تَّت َّبِعُونِی أَّفْنَّادًا، یَّضْرِبُ بَّعْضُکُمْ رِقَّابَّ بَّعْضٍ، وَّعُقْرُ دَّارِ الْمُؤْمِ

هارا نشسته بودم که شخصی گفت: ای رسول الله! مردم اسب صول الله نزد رس: )«الش َّامُ 

ها را بر زمین گذاشتند؛ گویند: جهادی نیست! ها توهین نمودند و اسلحهخوار کرده و بدان

گویند. هم به او رو کرد و فرمود: الآن دروغ می صجنگ به پایان رسیده است. رسول الله 

کنند؛ و الله دلِ بخشی از امت من برای حق نبرد می اکنون جنگ فرارسیده است. همواره

دهد تا که این گروه را روزی می ی آنان،و به وسیلهکند گروهی را در مقابل آنان منحرف می

وبرکت( ها تا روز قیامت خیر)ی الاهی محقق شود. در پیشانی اسبقیامت بر پا گردد و وعده

کشد که مرا خواهد میراند. و شما که طولی نمی سته اگره خورده است. الله به من وحی نمود

زند. مرکز دیارِ کنید و برخی از شما گردن برخی دیگر را میگروه گروه مرا پیروی می

.2مسلمانان شام است(

                                                           

 . احمد. 1
 . نسائی. 2
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گروهی دیگر از صحابه از جمله ابوهریره، عمر بن خطاب، زید بن ارقم، ابوامامه و مرة بن  -

اند.وایت نمودهنیز این احادیث را رشکعب البهزی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15شماره 

 جماعت و پیروی از سنت دلالت داردبه  احادیثی که بر وجوب پایبندیِ
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من کره من أمیره شیئاً فلیصبر فإنه من »روایت نموده است:  صاز رسول الله  سابن عباس  -

باید که  کار ناپسندی دید،یک امیر، هر کس از «: ) خرج من السلطان شبراً مات میتة جاهلیة

.1صبر کند. زیرا اگر کسی از فرمان امیر سر برتافت، به مرگ جاهلیت مرده است(

من رأی من أمیره شیئاً فلیصبر، فإنه من فارق » در روایتی دیگر با این الفاظ آمده است:  -

)هر کس از امیر خویش چیزی)کاری ناپسند( دید، «: الجماعة شبراً فمات إلا مات میتة جاهلیة

بردباری نماید. چرا که هر کس یک وجب از جماعت جدا گشت و فوت نمود، به  باید که

.2مرگ جاهلیت مرده است(

چنان که من در میانتان در جابیه سخنرانی نمود و گفت: هم –س–گوید عمر  سابن عمر  -

استوصوا بأصحابی خیراً، ثم الذین »در میان ما برخاست و فرمود:  صبرخاستم، رسول الله 

 تی إن الرجل لیبدی بالشهادة قبل أن یسألها، فمنثم الذین یلونهم، ثم یفشوا الکذب، ح یلونهم،

)شما «: أراد منکم بحبحة الجنة فلیلزم الجماعة، فإن الشیطان مع الواحد و هو من الإثنین إبعد... 

اند و سپس کنم، سپس برای آنان که بعد از صحابهرا در مورد یاران خویش به نیکی وصیت می

برای بعد از ایشان. بعد از آن دروغ شایع خواهد شد؛ تا جایی که هنوز از شخص سؤال نشده 

د در وسط بهشت سکنی گزیند باید که پایبند )اهل سنت خواهدهد؛ هر کس میشهادت می

و(جماعت باشد. چرا که شیطان به همراه فردی است که تنهاست ولی از دو نفر دورتر 

. ۰است..(

                                                           

 . بخاری.1

 . بخاری و مسلم.2

 . احمد، ترمذی، حاکم و ابن ابی عاصم. ۰
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الصلاةُ المکتوبةُ إلى الصلاة التی بعدها کفارةٌ لما »گوید: می صز قول رسول الله ا سابو هریرة  -

بینهما، قال: والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر، یعنی رمضان إلى رمضان، کفارةٌ لما بینهما، 

الله، قال: ثم قال بعد ذلک: إلا من ثلاث، قالِ: فعرفتُ أن ذلک الأمرَّ حدَّثَّ: إلا مِن الإشراك ب

ونَّکْث الص َّفْقة، وترْك الس ُنة، قال: أم َّا نَّکْث الص َّفْقة: أنْ تُبایع رجلاً ثم تخالفَّ إلیه، تقاتله 

ی بعد از آن، کفاره )نماز فرض تا نماز فرضِ«: بسیفکَّ، وأما تَّرْكُ السنة: فالخروج من الجماعة

ی تا رمضان بعدی، کفارهی آینده و رمضان دو است؛ و گفت: جمعه تا جمعهگناهان میان آن

ابوهریره  –گفت: بعد از آن فرمود: مگر سه مورد  سگناهان بین این دو مدت است. ابوهریره 

به جز شرك به الله و شکستن عهد و ترك  -دهدگوید: دانستم که حتما این اتفاق رخ میمی

مخالفت با  کنی و از درصی بیعت میکه با شخسنت؛ فرمود: شکستن عهد عبارت است از این

.1جنگی و ترك سنت یعنی خروج از جماعت(آیی و با شمشیرت علیه او میاو بر می

سَّم َّی خیلنا خیل الله إذا فزعنا، و کان  صأما بعد فإن النبی $گفته است:  سسمرة بن جندب  -

: )وقتی دچار رعب و #یامرنا إذا فزعنا بالجماعة و الصبر و السکینة إذا قاتلنا صرسول الله 

در هنگام  صلشکر ما را خیل الله)لشکر الله( نامید؛ و رسول الله  صحشت شدیم، نبی و

.2داد که با جماعت و شکیبا و آرام باشیم(شدیم ما را دستور میجنگ پریشان و مضطرب می

)دست الله با جماعت «: ید الله مع الجماعة»فرمود:  صگوید: رسول الله می بابن عباس  -

.۰است(

                                                           

 . احمد و حاکم. 1

 . ابوداود. 2

 . ترمذی، طبرانی و ابن ابی عاصم. ۰
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و أ –لا یجمع الله هذه الأمة » فرموده است:  صکند که رسول الله روایت می بابن عمر  -

. 1کند(بر ضلالت جمع نمی –یا فرمود: امت مرا  این امت،أل)الله «: قال أمتی  علی الضلالة

: )از سواد #ذ َّ فی النارواد الأعظم فإنه من شَّذ َّ شُبعوا الس وات $در الفاظ روایتی دیگر آمده است:  -

.2ی آتش درآید(پیروی کنید؛ چرا که هر کس جدا شد و تار افتاد، به گوشه #گروه پیروز$اعظم

لا یَّحِل ُ دَّمُ امْرِئ مُسْلِمٍ یَّشْهَّدُ أَّنْ »فرمودند:  صهروایت کرده است که رسول الل سابن مسعود  -

 هدینِ لِفْسُ بِالن َّفْسِ، وَّالث َّی ِبُ الز َّانِی، وَّالْمَّارِقُ لا إِلَّهَّ إِلا َّ الل َّهُ وَّأَّن ِی رَّسُولُ الل َّهِ، إِلا َّ بِإِحْدَّى ثَّلاثٍ: الن َّ

هر مسلمانی گواهی دهدکه هیچ معبودی بجز الله وجود ندارد و من : )«الت َّارِكُ لِلْجَّمَّاعَّةِ 

جان در هستم، ریختن خونش جایز نیست مگر بخاطر یکی از این سه مورد:  اللهی فرستاده

.۰(و جماعت مسلمانان را رها کند هو کسی که از دین خارج شدزناکار  مقابل جان، متأهلِ

ذَّرَّفَّتْ مِنْهَّا بلیغةً  مَّوْعِظَّةًیوماً بعدَّ صَّلاةِ الغَّداةِ  صوَّعَّظَّنَّا رَّسُولُ اللهِ » گفته است:  سعرباض بن ساریه 

قَّالَّ:  فماذا تَّعْهَّدْ إِلَّینا یا رَّسُول الله؟عٍ، مَّوِْعظَّةُ مُوَّد ِهذه ن َّ إ: ال رجلٌالْعُیُونُ وَّ وَّجِلَّتْ مِنْهَّا الْقُلُوبُ، فَّقُ

رَّى اخْتِلاَّفاً کَّثِیرًا، وَّإِی َّاکُمْ ی، فَّإِن َّهُ مَّنْ یَّعِشْ مِنْکُمْ حبشیٌ أُوصِیکُمْ بِتَّقْوَّى اللهِ، وَّالس َّمْعِ وَّالط َّاعَّةِ وَّإِنْ عَّبْدٌ

فَّعَّلَّیْکُمْ بِسُن َّتِی وَّسُن َّةِ الْخُلَّفَّاءِ الر َّاشِدِینَّ الْمَّهْدِی ِینَّ، کُم فإن ها ضَّلالة، فَّمَّن أَّدرَّكَّ ذَّلک مِن وَّمُحْدَّثَّاتِ الأُمُورِ

که  ی رسا و شیوایی نمودچنان موعظهما را بعد از نماز صبح  صاللهسول )ر«: عَّض ُوا عَّلَّیْهَّا بِالن َّوَّاجِذِ 

-ست که الوداع میی شخصی اگویا که موعظه: فردی گفت ها ترسید.دلو د ماشک آبه ها از آن چشم

حرف شنوی و و پروای ازالله رمود: شما را به کنید؟فس ای رسول اللهچه وصیتی به ما می، پگوید

، زندگی سپری کند که از شمازیرا کسی ؛ای برشما امیر شودکنم اگر چه بردهفرمانبرداری سفارش مى

گمراهی  یهر بدعت ؛ چرا کهمداربرحذر مى نوآوریِ دینیاختلاف بسیاری خواهد دید. و شما را از 

                                                           

 ترمذی، حاکم، ابن ابی عاصم، طبرانی و لالکائی.  .1

 . حاکم. 2

 . بخاری.۰
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بر ، پیروی کنیدشده. هر کدامتان آن زمانه را دریافتید، برشماست که از سنت من و خلفای هدایتاست

 .1بند باشید(روشسخت پایاین 

کَّانَّ رَّسُولُ اللهِ صَّل َّى اللهُ  »فرمودند:  صروایت کرده است که رسول الله  سالله دجابر بن عب -

إِذَّا خَّطَّبَّ احْمَّر َّتْ عَّیْنَّاهُ، وَّعَّلَّا صَّوْتُهُ، وَّاشْتَّد َّ غَّضَّبُهُ، حَّت َّى کَّأَّن َّهُ مُنْذِرُ جَّیْشٍ یَّقُولُ:  عَّلَّیْهِ وَّسَّل َّمَّ

ى، ، وَّیَّقْرُنُ بَّیْنَّ إِصْبَّعَّیْهِ الس َّب َّابَّةِ، وَّالْوُسْطَّ«بُعِثْتُ أَّنَّا وَّالس َّاعَّةُ کَّهَّاتَّیْنِ»، وَّیَّقُولُ: «صَّب َّحَّکُمْ وَّمَّس َّاکُمْ»

 أَّم َّا بَّعْدُ، فَّإِن َّ خَّیْرَّ الْحَّدِیثِ کِتَّابُ اللهِ، وَّخَّیْرُ الْهُدَّى هُدَّى مُحَّم َّدٍ، وَّشَّر ُ الْأُمُورِ مُحْدَّثَّاتُهَّا،»وَّیَّقُولُ: 

هْلِهِ، وَّمَّنْ تَّرَّكَّ دَّیْنًا أَّنَّا أَّوْلَّى بِکُل ِ مُؤْمِنٍ مِنْ نَّفْسِهِ، مَّنْ تَّرَّكَّ مَّالًا فَّلِأَّ»ثُم َّ یَّقُولُ: « وَّکُل ُ بِدْعَّةٍ ضَّلَّالَّةٌ 

چشمانش قرمز شده و د، نموسخنرانی می ص: )وقتی رسول الله «أَّوْ ضَّیَّاعًا فَّإِلَّی َّ وَّعَّلَّی َّ

فرمود: داد. میشد، گویا که از هجوم یک لشکر بیم میرفت و عصبانی میصدایش بالا می

من و قیامت همانند $مود: فر. و می#هنگام باشیدی دشمن در سپیده دم و شبمواظب حمله$

 $فرمود:. و می2چسباندو وسط را به هم می )اشاره( سبابه انگشت و دو #این دو مبعوث شدیم

های بدعت ،محمد؛ بدترین امور روشِ ،اما بعد، بهترین گفتار کتاب الله است و بهترین روش

به خودش  من از هر مؤمن نسبت$. در ادامه گفت: #دینی است و هر بدعت گمراهی است

تر هستم؛ هر کس مالی باقی گذاشت، از آنِ اهل و خانواده اوست و هر کس قرضی یا مستحق

.۰(#ی محرومی برجا گذاشت، مسئولش من و )حل مشکلش( بر من استخانواده

 

 

                                                           

 . ابوداود، احمد و ترمذی،.1
 و بر پایی قیامت است. مترجم.  صی بسیار کمِ میان بعثت رسول الله . کنایه از فاصله2

 . مسلم.۰



49 
 
 

 

 

 

 

 

 

 16 شماره

 سحدیث حذیفة بن یمان 

الْخَّیْرِ، وَّکُنْتُ أَّسْأَّلُهُ عَّنِ الش َّر ِ مَّخَّافَّةَّ  عَّنِصکَّانَّ الن َّاسُ یَّسْأَّلُونَّ رَّسُولَّ اللهِ $گوید: می سحذیفه  -

 بَّعْدَّ هذَّا أَّنْ یُدْرِکَّنِی فَّقُلْتُ: یَّا رَّسُولَّ اللهِ إِن َّا کُن َّا فِی جَّاهِلِی َّةٍ وَّشَّر ٍ، فَّجَّاءَّنَّا اللهُ بِهذَّا الْخَّیْرِ، فَّهَّلْ 

قَّالَّ: نَّعَّمْ، وَّفِیهِ دَّخَّنٌ قُلْتُ: وَّمَّا دَّخَّنُهُ  ؟کَّ الش َّر ِ مِنْ خَّیْرٍ الْخَّیْرِ مِنْ شَّر ٍ قَّالَّ: نَّعَّمْ قُلْتُ: وَّهَّلْ بَّعْدَّ ذلِ

: نَّعَّمْ، قَّالَّ: قَّوْمٌ یَّهْدُونَّ بَّغَّیْرِ هَّدْیی، تَّعْرِفُ مِنْهُمْ وَّتُنْکِرُ قُلْتُ: فَّهَّلْ بَّعْدَّ ذَّلِکَّ الْخَّیْرِ مِنْ شَّر ٍ قَّالَّ

ابَّهُمْ إِلَّیْهَّا قَّذَّفُوهُ فِیهَّا قُلْتُ: یَّا رَّسُولَّ اللهِ صِفْهُمْ لَّنَّا فَّقَّالَّ: هُمْ مِنْ دُعَّاةٌ إِلَّى أَّبْوَّابِ جَّهَّن َّمَّ، مَّنْ أَّجَّ

قَّالَّ: تَّلْزَّمُ جَّمَّاعَّةَّ الْمُسْلِمِینَّ  ؟جِلْدَّتِنَّا، وَّیَّتَّکَّل َّمُونَّ بِأَّلْسِنَّتِنَّا قُلْتُ: فَّمَّا تَّأْمُرُنِی، إِنْ أَّدْرَّکَّنِی ذَّلِکَّ

قَّالَّ: فَّاعْتَّزِلْ تِلْکَّ الْفِرَّقَّ کُل َّهَّا، وَّلَّوْ أَّنْ تَّعَّض َّ  ؟فَّإِنْ لَّمْ یَّکُْن لَّهُمْ جَّمَّاعَّةٌ وَّلاَّ إِمَّامٌ وَّإِمَّامَّهُمْ قُلْتُ:

-در مورد خیر می صمردم از پیامبر : )«بِأَّصْلِ شَّجَّرَّةٍ حَّت َّى یُدْرِکَّکَّ اْلمَّوْتُ وَّأَّنْتَّ عَّلَّى ذلِکَّ

ه این ترس که مبادا گریبان گیرم شود. لذا گفتم: ای کردم؛ بپرسیدند و من از شَّر سؤالش می

را برایمان  _اسلام_رسول الله، ما گرفتار جاهلیت و شرارت بودیم، بعد الله تعالی این خیر 

.سپس گفتم: آیا در پی آن شر آریارمغان آورد؛ آیا بعد از این خیر شَّر ی خواهد بود؟ فرمود: 
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کدر( است. گفتم: چه تیرگی؟ فرمود: ی تیرگی )رنگخیری خواهد آمد؟ فرمود: بله؛ و در آن 

گیرند که گزینند و رهنمونی غیر از راهکار من بر میمردمانی که روشی سِوای سنت مرا بر می

کنی. بعد گفتم: آیا پس از آن شر، خیری خواهد آمد؟ برخی را قبول و قسمتی را انکار می

ر کس اجابتشان کند به آتششان خواهند های دوزخ که هفرمود: آری؛ دعوتگرانی بر دروازه

ی خودمان تیره ازنژاد و وصیفشان کن؟ فرمود: بله، قومی همت صافکند. گفتم: ای رسول الله 

ای گویند. گفتم: ای رسول الله، اگر آن زمان را دریافتم چه توصیهکه به زبانمان سخن می

امام  فاقدِم: اگر بدون جماعت و دارید؟ فرمود: پایبند جماعت مسلمین و امام آنان باش.گفت

بودند؟ فرمود: از تمام گرایشها دوری گزین؛ گر چه بر همین حال تا دَّم مرگ زیر درختی 

.1)جنگل( زندگی بگذرانی(

یَّا رَّسُولَّ اللهِ، إِن َّا $گفت: صآمده است که حذیفة بن یمان به رسول الله  /ر روایت مسلم د -

، قُلْتُ: کَّیْفَّ؟ قَّالَّ: «نَّعَّمْ»قَّالَّ:  #یْرٍ، فَّنَّحْنُ فِیهِ، فَّهَّلْ مِْن وَّرَّاءِ هَّذَّا الْخَّیْرِ شَّر ٌ؟کُن َّا بِشَّر ٍ، فَّجَّاءَّ اللهُ بِخَّ

فی  یَّکُونُ بَّعْدِی أَّئِم َّةٌ لَّا یَّهْتَّدُونَّ بِهُدَّایَّ، وَّلَّا یَّسْتَّن ُونَّ بِسُن َّتِی،وسَّیقُومُ فِیهِم رِجَّالٌ قُلوبُ الش َّیاطین»

لأمیر، و لطیعُو تُ سمعُتَّ»قُلتُ: کیفَّ أصنعُ یا رسولَّ الله إن أدرکنی ذلک؟قال: ، قال:«جُثمانِ إنسٍ 

ای رسول الله! ما درون شر  بودیم و الله خیر «: )ع و أطِعظهركَّ، و أخذ مالکَّ، فاسمِ ن ضربَّإ

را آورد؛ اکنون در آنیم؛ آیا در پَّی این خیر شر ی خواهد آمد؟ فرمود: آری. گفتم چطور؟ 

در میان آنان مردانی با قلوب ای خواهند آمد که پایبند هدایت و سنت من نیستند. مهفرمود: ائ

ای برایم اگر آن زمان را دریافتم چه توصیهگفتم:  .در کالبد انسانی به پا خواهند خاست نشیاطی

                                                           

 . بخاری و مسلم.1
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بزند و مال تو را شلاق دارید؟ فرمود: از امیر حرف شنوی و اطاعت میکنی گرچه بر پشتت 

.1(گوش کن و اطاعت نما _از هم حرفش را ب _بگیرد 

عن  صکان الناس یسألون رسول الله $مد و ابوداود رحمهما الله آمده است: در روایت اح -

الخیر و أسأله عن الشر، و عرفت أن الخیر لن یسبقنی، قلت: یا رسول الله، أبعد هذا الخیر شر؟ 

قال: قلت: یا رسول الله، ابعد  –اث مرات ثل -« م کتاب الله و اتبع ما فیهیا حذیفة، تعل » قال:

قال: قلت: یا رسول الله: الهدنة علی « هدنة علی دخن و جماعة علی أقذاء»هذا الشر خیر؟ قال: 

، قال: قلت: یا رسول الله أبعد «لا ترجع قلوب أقوام علی الذی کانت علیه»الدخن ما هی؟ قال: 

دعاة علی أبواب النار، و أنت أن تموت یا حذیفة فتنة عمیاء صماء، علیها »هذا الخیر شر؟ قال: 

در مورد  صدم از رسول الله )مر«: و أنت عاض علی جذل خیر لک من أن تتبع أحداً منهم

دهم؛ گفتم: ای رسول الله! دانستم که خیر را از دست نمیپرسیدند و من از شر ؛ و میخیر می

ای حذیفه قرآن را فرا گیر و به مضمونش  آید؟ تا سه بار فرمود:آیا بعد از این خیر شر  می

آید؟ فرمود: صلحی متزلزل و گروهی بر آیا بعد از شر  خیر می عمل کن. گفتم: ای رسول!

ناگواری؛ گفتم: ای رسول الله! هدنة علی دخن، چیست؟ فرمود: دل برخی از مردم بر 

ا بعد از خیر شر خواهد آمد؟  اعتقاداتی که قبلاً داشتند بر نخواهد گشت؛ گفتم: ای رسول الله آی

-ای کور و گنگ )نامعلوم و پیچیده( که در آن دعوتگرانی است که به سوی دروازهفرمود: فتنه

کنی بهتر از آن خوانند؛ و تو اگر در حالی بمیری که در جنگلی زندگی میهای آتش فرا می

.2است که از یکی از ایشان پیروی کنی(

                                                           

 . مسلم.1

 . احمد و ابوداود. 2
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إِن َّ گوید: کند، گفته است که حذیفه به مردم چنین میایت میدر الفاظی که خالد یشکری رو -

عَّنِ الْخَّیْرِ، وَّکُنْتُ أَّسْأَّلُهُ عَّنِ الش َّر ِ، فَّأَّنْکَّرَّ ذَّلِکَّ الْقَّوْمُ عَّلَّیْهِ، صالن َّاسَّ کَّانُوا یَّسْأَّلُونَّ رَّسُولَّ اللهِ 

کَّ،جَّاءَّ الْإِسْلَّامُ حِینَّ جَّاءَّ، فَّجَّاءَّ أَّمْرٌ لَّیْسَّ کَّأَّمْرِ فَّقَّالَّ لَّهُمْ: إِن ِی سَّأُخْبِرُکُمْ بِمَّا أَّنْکَّرْتُمْ مِنْ ذَّلِ

نُْت الْجَّاهِلِی َّةِ، وَّکُنْتُ قَّدْ أُعْطِیتُ فِی الْقُرْآنِ فَّهْمًا، فَّکَّانَّ رِجَّالٌ یَّجِیئُونَّ فَّیَّسْأَّلُونَّ عَّنِ الْخَّیْرِ، فَّکُ

نَّعَّمْ  "کُونُ بَّعْدَّ هَّذَّا الْخَّیْرِ شَّر ٌ کَّمَّا کَّانَّ قَّبْلَّهُ شَّر ٌ؟ فَّقَّالَّ: أَّسْأَّلُهُ عَّنِ الش َّر ِ، فَّقُلْتُ: یَّا رَّسُولَّ اللهِ، أَّیَّ

، قَّالَّ: قُلْتُ: وَّهَّلْ بَّعْدَّ هَّذَّا الس َّْیفِ بَّقِی َّةٌ؟ "الس َّیْفُ  "، قَّالَّ: قُلْتُ: فَّمَّا الْعِصْمَّةُ یَّا رَّسُولَّ اللهِ؟ قَّالَّ: "

ثُم َّ تَّْنشَّأُ دُعَّاةُ  "، قَّالَّ: قُلْتُ: ثُم َّ مَّاذَّا؟ قَّالَّ: "أَّقْذَّاءٍ وَّهُدْنَّةٌ عَّلَّى دَّخَّنٍ نَّعَّمْ، تَّکُونَّ إِمَّارَّةٌ عَّلَّى  "قَّالَّ: 

فَّمُتْ وَّأَّنْتَّ  الض َّلَّالَّةِ، فَّإِنْ کَّانَّ لِل َّهِ یَّوْمَّئِذٍ فِی الْأَّرْضِ خَّلِیفَّةٌ جَّلَّدَّ ظَّهْرَّكَّ، وَّأَّخَّذَّ مَّالَّکَّ فَّالْزَّمْهُ، وَّإِل َّا

م از رسول د: )مریَّخْرُجُ الد َّج َّالُ بَّعْدَّ ذَّلِکَّ "، قَّالَّ: قُلْتُ: ثُم َّ مَّاذَّا؟ قَّالَّ: "لِ شَّجَّرَّةٍ عَّاض ٌ عَّلَّى جِذْ

شر؛ مردم بر این کار او خرده گرفتند؛ به  پرسیدند و من در دربارهدر مورد خیر می صالله 

لام آمد، دستوری کنید توضیح خواهم داد؛ هنگامی که اسچه انکار میآنان گفت: در مورد آن

آورد که بسان جاهلیت نبود و به من فهم و برداشتی از قرآن نصیب شده بود. مردانی آمده و از 

پرسیدم. گفتم: ای کردند و من درمورد شر  از وی میدرباره خیر سؤال می صرسول الله 

دند: آری. آید؟ فرموکه قبلاً شر وجود داشت، بعد از این خیر شر  میآیا چنان صرسول الله 

گفتم: راه نجات چیست؟ فرمود: شمشیر. گفتم: آیا بعد از این شمشیر کسی هم باقی خواهد 

ماند؟ فرمود: آری امیرانی بر ناگواری و صلحی متزلزل. گفتم: بعدش؟ فرمود: دعوتگرانِ به 

 ای از جانب الله بر زمین موجود بود وسوی گمراهی پدید خواهند آمد؛ اگر در آن روز خلیفه

بر پشتت شلاق زد و اموالت را مصادره کرد از او پیروی کن. در غیر این صورت باید در حالی 
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بمیری که در جنگل زندگی گذراندی)کنایه از دوری از فتنه(. گفتم: سپس؟ فرمود: بعد از آن 

.1دجال ظهور خواهد کرد...(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1۴شماره 

 تعریف سنت

یا ناپسند. این کلمه از سُنَّن به  باشد روش است؛ خواه پسندیده سنت در زبان عربی به معنای راه و

مَّنْ سَّن َّ فِى الإِسْلاَّمِ »توان به این حدیث اشاره کرد: در توضیح می 1معنای راه و روش مشتق شده است.

                                                           

 . احمد و ابوداود طیالسی.1
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نْ أُجُورِهِمْ شَّىْءٌ وَّمَّنْ سَّن َّ فِى الإِسْلاَّمِ سُن َّةً حَّسَّنَّةً فَّلَّهُ أَّجْرُهَّا وَّأَّجْرُ مَّنْ عَّمِلَّ بِهَّا بَّعْدَّهُ مِنْ غَّیْرِ أَّنْ یَّنْقُصَّ مِ

هر کس : )«مْ شَّىْءٌسُن َّةً سَّی ِئَّةً کَّانَّ عَّلَّیْهِ وِزْرُهَّا وَّوِزْرُ مَّنْ عَّمِلَّ بِهَّا مِنْ بَّعْدِهِ مِنْ غَّیْرِ أَّنْ یَّنْقُصَّ مِنْ أَّوْزَّارِهِ 

 ؛دارد را کنندکه به آن عمل می ینکند، پاداش این کار و پاداش کسا یگذارپایه یدر اسلام روش خوب

که  ی، گناه این کار و گناه کسانیبنا نهدشان کاسته شود و هر کس روش بداز پاداش یکه چیزبدون آن

 .2را بکاهد(شان از گناه یکه چیزبدون آن ؛دارد شوند رایم مرتکببه آن 

ی سنن من کان قبلکم: که کلمه : لتتبعن سَّنَّنصی رسول الله این فرموده $قاضی عیاض : گفته است: 

و سنن الطریق آید. ایم، به معنای روش آنان میجا روایت کردهی )سین ونون( که ما در اینرا با فتحه

 #نون$ی و ضمه #سین$و فتح  #سین و نون$ی با ضمه #سننه$ی اش. و گویند: کلمهیعنی روش و برنامه
 ۰باشد.است و به معنی روش می #سنة$جمعِ 

های مختلف آمده است که اصل این کلمه به ی )السنة( با صیغهدر حدیث کلمه$گوید: بن أثیر میا

 .۷#باشدمعنای روش و سیرت می
و سنت در اصطلاح شریعت و از دید محدثین عبارت است از: گفتار و کردار یا سکوت رسول الله 

از بعثت باشد یا بعد از آن. با  یا ویژگی آفرینشی و اخلاقی یا سیرت وی. فرقی ندارد که قبل ص

 .۱توجه به این تعریف در نزد برخی از آنان، سنت مترادف حدیث است

نقل شده است؛ خصوصاً هر  صچه از رسول الله اند: آنگونه تعریف نمودهها حدیث را ایناصولی

آیات قرآنی برای بیان و توضیح  صچه که در قرآن کریم نیامده است؛ بلکه فقط از طریق رسول آن

 .۶آمده باشد را، سنت گویند

به اثبات رسیده باشد را سنت  صچه غیر از فرض و واجب که از رسول الله و از منظر فقهاء هر آن

 .۴گویند

                                                                                                                                                                             

 ماده )سنن(. -. لسان العرب1

 . مسلم.2

 .22۰ص  2. مشارق الأنوار ج۰

 . ۷۳۶ص  2. نهایة ج1

 .۷۴ی سباعی ص . السنة و مکانتها فی التشریع الإسلامی، نوشته2

 . ۷۴ص  ۷ی شاطبی، ج. الموافقات نوشته۰

 . ۰1. أرشاد الفحول اثر شوکانی ص ۴
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شد: فلانی از ها، وقتی به کسی گفته میها و تنوع هوا و هوسها و پیدایش بدعتبعد از جدایی گروه  

شد. پس زمانی که شخص در مقابل بدعت اطلاق می #سن ت$، اهل سنت است و یا پیرو سنت است

چه مستند ؛ یا هر آن1شد، فلانی اهل سنت استکرد، گفته میعمل می صمطابق عملکرد رسول الله 

. حال فرقی نداشت که این مورد در قرآن کریم ذکر شده است یا نامیدندرا سنت می به دلیل شرعی بود

ند. مانند: جمع آوری قرآن مجید، و شاب در این باره اجتهاد نموده ش . یا که صحابهصدر سنت رسول 

 . 2ها و کتُبِ مرجعفراخواندن و وادشتن مردم به یک قراءت و نیز نوشتن دیوان

چه از شبهات اعتقادی پاك سپس در اصطلاح بسیاری از علمای متأخرِ اهل حدیث و دیگران، هر آن  

، و پیامبران و روز قیامت. ، فرشتگان، کتابـمسایل ایمان به الله بود، سنت نامیده شد. خصوصاً در 

هایی هم کتاب . و در این زمینهشهمچنین در مورد مسایل مربوط به قضا و قدر و فضایل صحابه 

نامیدند چون بسیار  #سن ت$نامیدند. از این رو این علم را جداگانه  #کتُب السنة $ها رانگاشتند و آن

 ۰ی پرتگاه هلاکت قرار داشت.ود و مخالف آن بر لبهخطیر و مهم ب

ی ، از منظر متأخرین بنا بر شأن والایش و خطیر بودن مخالفت با آن، به جنبه#سنت $یعنی اصطلاح   

یافت. چرا که هر گاه سنت به صورت مطلق بیان گردید، از نظر علم، عمل، اعتقادی اختصاص می

دلالت دارد. ابن  شو یارانش  صندگی بشر، بر روش رسول الله اخلاق، سلوك، ادب و تمام جوانبِ ز

-گوید: با اهل سنت به نیکی رفتار کنید که آنان غریب و بیرجب از قول سفیان ثوری رحمهما الله می

و خالی از شبهه و  صاند. و منظور این امامان از سنت عبارت بود از روش سالم نبی اکرم کس

گوید: اهل می /اند. از این رو فضیل بن عیاضبدان پایبند بوده کهش شهوت. و روش یاران وی 

-خوری از بزرگترین ویژگیکنند. زیرا حلالدانند چه حلالی وارد شکم خویش میاند که میسنت آنان

 .۷اندبر آن بوده شو یاران وی  صاست که نبی  #سنت  $های 

 

 

 

                                                           

 .۷۴ص ۷. الموافقات، ج1

 .۷۸ص . السنة اثر سباعی 2

 . ابن رجب. ۰

 . ابن رجب. ۷
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 11شماره 

 تعریف جماعت
روشن است. از اجتماع مشتق شده است و ضد  تفرقه و پراکندگی واضح و  #جماعت$لغویِ یریشه

گوید: گر چه بعدها لفظ جماعت اسمی شد بر آنان که کنار هم جمع شدند، می :است. ابن تیمیه 

 . 1گسیختگی استی مقابل آن پراکندگی و از همولی جماعت همان اجتماع است و نقطه

عنی گفته شد: اهل السنة و الجَّماعة، منظور سلف این امت اما هر گاه لفظ جماعت با سنت ذکر شد، ی  

از کتاب الله و  . آنان که بر حقیقتی روشن و صریح کهشودو تابعین می صباشد که شامل صحابه می

 . 2اندتجم ع نمودهشده بود، گرفتهصسنت رسول الله 

نظور پایبندی به حق و جا که به لزوم جماعت دستور آمده است، ماز آن $گفته است:  /ابو شامه 

و مخالفین بس فراوانند. زیرا حق همان است که جماعت  ،گر چه پایبندان به حق اندك جماعت است.

اند. و هرگز فراوانی و فزونیِ اهل بدان معتقد و پایبند بوده شو صحابه  صنخستین یعنی رسول الله 

 . ۰#باطلِ بعد از ایشان، ملاك اعتبار نیست

؛ گفته شد: ابوبکر #ابوبکر و عمر$سؤال شد، گفت:  #جماعت$در موردعبدالله بن مبارك گاه که از آن  

اند! ابن . اعتراض شد که فلان و فلان نفر هم مرده#پس فلانی و فلانی$وعمر که از دنیا رفته اند! گفت: 

 . ۷خود به تنهایی جماعت است #ابوحمزه سکری $مبارك گفت:

های کاملِ  تبعیت و سیر کند که صفات و ویژگیفرا به فردی ت #تجماع$خواست می /ابن مبارك   

رود را مَّثَّل پیروی در او جمع شده باشد. از همین رو به افرادی از این گروه که امیدِ اقتدای به آنان می

 شد. زند. و در زمان وی جز ابو حمزه سکری که عالم و فاضل و زاهد بود، کسی دیگر یاد نمیمی

داند، ورد لغت جماعت در روایاتی که التزام به جماعت و عدم خروج از آن را واجب میعلما در م  

 اختلاف نظر دارند. البته از دید ما این اختلاف، از نوع تنوع و تعدد است نه اختلاف تضاد و تعارض.

های اند که ستوننه غیر.) آنان کسانیهستند شصحابه  ،برخی بر این باورند که منظور از جماعت -1

.1شوند(اند که هرگز بر ضلالت جمع نمیدین را بر پا داشته و محکمش نمودند و آنان

                                                           

 . 1۱۴ص  ۰. مجموع الفتاوی، ج1

 . 1۶. شرح واسطیه اثر هراس ص 2

 .22. الباعث، به قلم ابی شامه ص ۰

 .2۳۱ص  1ی بغوی جنوشته ،. شرح السنة۷
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ی این سخن باید گفت: لفظ جماعت مطابق نقل شده است. بر پایه :این سخن از عمر بن عبدالعزیز 

چه  : )آن#ما أنا علیه الیوم و أصحابی$ثابت است و آن،  صبا روایت دیگری است که از رسول الله 

شود. بدون من و یارانم امروز بر آنیم(. گویا در این میان به گفتار، روش و اجتهادات آنان رجوع می

شود. برای ایشان، این مقوله حجت محسوب می صهیچ تعارضی بنا بر گواهی و تأیید رسول الله 

)باید که تابع سنت من ...«: فعلیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدین » فرماید: خصوصاً در روایتی که می

 ی من باشید...( ودیگر روایاتی که با همین مضمون در دست است. یافتهو جانشینان راه

آنان را حج تی بر  ألی مجتهد هستند؛ )چرا که الله و گویند: منظور از جماعت، علما، فقهاء و ائمه -2

نقل شده است.  :قوله از امام بخاری . این م2اند(مخلوقین قرار داده و مردم در دین تابع و پیرو آنان

و ما أمر النبی  ﴾و کذلک جعلناکم أمة وسطاً ﴿ بندد: )بابدر کتاب صحیح بخاری چنین عنوانی می وی

رو قرار دادیم ( و میانه چنین شما را امتی وسط وبلزوم الجماعة، و هم: أهل العلم(: باب: ) وهم ص

 .۰دهد، و جماعت، همان علما هستند(می دستور به پایبندی به جماعت صاین که نبی 

شود. وی در به اهل فقه، علم و حدیث تفسیر می #جماعت$از نقطه نظر علما $معتقد است:  :ترمذی 

کیست؟ و او گفت: آنان ابوبکر و عمر  #جماعت$ادامه به سخن ابن مبارك که از او سؤال شد منظور از 

 .۱است: به اهل علم و حدیث، جماعت گویند گفته :. و ابن سنان ۷کندهستند، استناد می

باشند. ، میهمان اهل سنت که عالم و مجتهد و دانایان هستند #جماعت$پس با این تفسیر، منظور از   

اند. گونه که عموم مقلدین از این تعریف بیروناند. همانگراها از این مقوله خارجبا این تعریف بدعت

 ها پیروان علما هستند. و غالباً آنشود زیرا به ایشان اقتدا نمی

-گروِه اهلِ اسلام هستند که بر امری از امور دین تجم ع نموده #جماعت$وبرخی گفته اند: منظور از  -۰

یا حکمِ شرعی یا اعتقادی اجماع نمایند، جماعت نام دارند.  اند. )یعنی همان اهل اجماع؛ وقتی بر مسأله

-برداشت می #کنندتی علی الضلالة: امت من بر گمراهی اتفاق نظر نمیلا تجتمع أم $این باور از حدیث 

 .۶شود(

                                                                                                                                                                             

 .2۶2ص  2ی شاطبی ج. الإعتصام نوشته1

 .2۴ص  1۰. فتح الباری ج2

 . ۰1۶ص 1۰. فتح الباری ج۰

 .۷۶۱ص ۷ذی ج. سنن ترم۷

 .2۴-2۶. شرف أصحاب الحدیث ص۱

 .2۶۰ص 2. الإعتصام ج۶
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گوید: جماعت یعنی اهل علم، تعلیق زده و که می :بر سخن امام بخاری  /ابن حجر عسقلانی   

گویند. کرمانی گفته است: مفهومِ الزام  #جماعت$معتقد است: اهل حل و عقد در هر دوره و عصری را 

اند، ملزم باشد. چه مجتهدین بر آن اجماع نمودهکه انسانِ مکل َّف به آنجماعت یعنی این و پایبندی به

ای را که امام بخاری به عنوانِ تیتر و باب بیان کرده بود، ها آیهاین تعریف یعنی همان اهل علم. اصولی

اهل  ﴾علناکم أمةً وسطاً و ج﴿ی دانند. چرا که با استناد به آیهرا حجت می #اجماع$دلیل آورده و با آن 

-دانند. مفهوم این سخن این است که آنان در گفتار و اعمالی که بر آن اجماع نمودهاجماع را عادل می

 گردد.. واین گفته به قول دو م بر می1انداند، از خطا و لغزش محفوظ و معصوم

و روایت )و هُم سوادُ یعنی همان گروه پیروز است.  #سواد اعظم$اند منظور و برخی هم گفته -۷

و فیه: علیکم بالسواد  $شود. در کتاب نهایه گفته شده است: الأعظم( نیز بر همین معنا ترجمه می

: )باید #الأعظم: ای جملة الناس و معظمهم الذین یجتمعون علی طاعة السلطان و سلوك النهج  القویم

ه تابع قدرت مرکزی و رهروان قانونِ که همراه سواد اعظم یعنی عموم مردم باشید. همراه کسانی ک

 .2استوار و پابرجایند(

های نجات یافته هستند. اعتقادات سواد اعظم همان گروه $کند: نیز چنین تفسیر می رضی الله عنه علی

ایشان حق  است و هر کس با آنان مخالفت ورزد جاهلانه مرده است. خواه در امر شریعت با آنان  دینی

. افرادی ۰#در امور سیاسی و قدرتشان؛ در هر صورت او با حق مخالفت ورزیده است اختلاف نماید یا

 اند. چون ابومسعود انصاری و ابن مسعود نیز چنین تفسیر نمودههم

بنا بر این تعریف، مجتهدین امت اسلامی، علما و شریعتمدارانِ عامل، جزو سواد  $گوید: شاطبی می  

اند. هر کس از جماعت و تعریف داخلاین ع و پیرو ایشان هستند در اعظم هستند. دیگران هم که تاب

اند که شکار و ی آنان. تمام اهل بدعت در زمرهستاانیطگروه ایشان خارج شود، تنها و شکارِ ش

 .۷ی شیطان شدند. چرا که با پیشینیان امت اسلامی مخالفند و هرگز وارد جمع آنان نشدندطعمه

اعت یعنی تجم ع مسلمانان پیرامون یک امیر. این نظر طبری است که اقوال گفته شده است: جمو  -۱

و هدف روایت، التزام و پایبندی به جماعت است. همانان که پیرو  $گوید: گذشته را ذکر کرده و می

                                                           

 .۰1۶ص  1۰. فتح الباری ج1

 .۷1۶ص 2. النهایة ج2

 .2۶۳ص  2. الإعتصام ج۰

 .2۶1. همان ص ۷
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اند که به اتفاق آراء، امیرش نمودند. و هر کس از بیعتش سر برتابد، از جماعت خارج شده کسی

 .1#است
به التزام جماعت دستور داده و از پراکندگی امت در انتخاب کسی که او را  صرسول الله لذا   

و گروهی که با رضایت کامل بر امیر بودن شخصی  $گوید: . و می2کنداند نهی میپیشوای خویش کرده

و اتفاق نظر نمودند، کسی که از آنان جدا شود، به مرگ جاهلیت مرده است. این تفسیری است که اب

اکثریت مردم و تمام علما و متدی نین و دیگر  ،دهد. و جماعتمسعود انصاری از جماعت ارائه می

 .۰اند. وآنان همان سواد أعظم هستندمردمان

گردد به تجم ع افراد پیرامون امامی که موافق با کتاب الله ی مطلب این است که جماعت بر میخلاصه  

واضح است که اتفاق بر غیرِ سنت، از معنای جماعتی که  باشد. و روشن و صو سنت رسول الله 

 ۷نماید، خارج است.احادیث تعریف می

ی اقوالی بود که در معنای جماعت آمده است. جماعتی که التزام به آن واجب است و این چکیده  

 شود: نهایتاً در دو بند خلاصه می

با این تعریف تبعیت از چنین گروهی واجب )أ(: جماعت یعنی بیعت با یک امام، طبق موازین شرعی. 

 و خروج از آن حرام است. 

حق نام دارد.  )ب(: جماعت از دید اهل سنت یعنی پیروی و ترك بدعت. که به تعبیری دیگر، مذهبِ

گردد؛ و ، اهل علم، اهل اجماع و سواد أعظم، همگی به یک مورد بر میشتفسیر جماعت به صحابه 

بدان معتقد بودند. حال بر اساس وضعیت  شو یارن وی  صچه رسول الله آن یعنی پایبندی به آن

امت و اختلاف جغرافیایی و عصر و زمان، خواه کم باشند یا زیاد. از این روست که عبدالله بن مسعود 

 .۱#جماعت آن است که در راستای حق باشد گر چه تک و تنها باشی$گوید: می س
هر چند هم که تنها و است که با اطاعت الاهی همسو باشد آن  در الفاظی دیگر آمده است: جماعت

 .۶کس باشیبی

                                                           

 .۰۴ص  1۰. فتح الباری ج1

 .2۶۷ص 2. الإعتصام ج2

 . همان.۰

 .2۶۱. همان ص۷

 هقی در المدخل. و بی 22ی ابو شامه ص . الحوادث و البدع نوشته۱

 .1۳۶-1۳۸ص  1. لالکائی در شرح السنة ج۶
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 19شماره 

 تعریف اهل حدیث
 ضد قدیم است. یعنی جدیدو  حدیث در لغت

نسبت  صهای آفرینشی یا اخلاقی که به رسول الله و در اصطلاح: به گفتار، کردار، سکوت یا ویژگی

 . 1شود، حدیث گویندداده می

 م حدیث بر دو بخش است: عل

و روایت  صعلم روایة: عبارت است از علمی که شامل گفتار، رفتار، سکوت و صفات نبی اکرم 

 . 2شودو ضبط الفاظ آن میثبتحدیث و 

که در اصطلاح به آن علم  ۰شودعلم درایة: آگاهی به قوانینی که با آن وضعیت سند و متن شناخته می

 الحدیث گویند.مصطلح 

 صاند که از نظر روایه و درایه به احادیث رسول ر گفته شد )اهل حدیث(، منظور کسانیپس اگ
اند و تمام هم و غم خود را صرف تکرار و بررسی احادیث، روایت و پیروی علمی و عملی به پرداخته

مراهان را اند و از بدعت گریزانند. از پیروان هوا و هوس که گفتار گاند. پایبند به سنتمقتضای آن کرده

                                                           

 . 2۶. منهج النقد فی علوم الحدیث ص1

 .۷۳ص 1. تدریب الراوی2

 .۷1. همان ص۰
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پرستانی که افکار فاسد، منطق دروغین و هوامقدم میدارند متمایز و جدایند.  صبر اقوال رسول 

 دهند. شده و سخنان متناقض خویش را بر دستورات قرآن کریم و سنت شریف، پیشی میتلقین

اند. ت یافتهنجا به اعتقاد حق و پایبندی به سنت و جماعت و گروهِ لذا اهل حدیث سزاوارترین مردم 

دانم چه اگر آنان اهل حدیث نباشند، پس نمی $گوید: در مورد جماعت می :از همین رو امام احمد 

 .#1هستند! کسانی

نیز وقتی شیخ ابو اسماعیل صابونی در کتاب خویش به نام )عقیدة السلف أصحاب الحدیث( یا   

گوید: کند، میویژگی اهل حدیث را ذکر می )الرسالة فی اعتقاد أهل السنة و أصحاب الحدیث و الأئمة(

ی دین و علمای مسلمین از کنند. و به ائمهاند، اقتدا میو یاران ایشان که بسان ستارگان صبه نبی  $

چه آنان از نظر دینی معتقد بودند، معتقد هستند. با مبتدعین که نمایند. به هر آنسلف صالح، اقتدا می

 . 2#کنندنه داشته و دوستی و محبت نمیاند، بغض و کیعاملان بدعت

ما سنت او را با روایات مشهوری که با اسناد صحیحِ  $گوید: شیخ اصبهانی در مورد اهل حدیث می  

 -متصل توسط برخی از علمای حافظ، از برخی دیگر روایت شده است، یافته و شناختیم. به این گروه 

اند، بسیار یافتیم که از همگان بیشتر به دنبال حدیث نظر انداختیم و آنان را افرادی –اهل حدیث 

اند. در ترکنند و به روایت صحیح، از همه عاملآوری و حفظش میدارند، خیلی زیاد جمعدوستش می

ها... اهل حدیث نتیجه به کمک قرآن و سنت دانستیم، آنان اهل قرآن و سنت هستند نه دیگر فرقه

های اند که، برای فراگیری روایاتی که بر سنتایم. آنانیحاضر دیده رحمهم الله را در گذشته و حال

آموزند. از گیرند. این روایات را از منبع آن میکند، رنج سفر را به دوش میدلالت می صرسول الله 

خورند. به می آوری کرده و حفظ نموده و به آن غبطهبیشترین جایی که روایات را سراغ دارند جمع

گیرند و احادیث چنان نزدشان فراوان دهند. بر مخالفینِ آن عیب و خرده میآن فراخوان می پیروی از

 .۰گشت که به آن مشهور شدند

بینیم دو اصطلاح )اهل حدیث( و )اهل سنت( بسیار به هم نزدیک بوده و میان گونه است که میاین  

گرفته شود، ها از این نامه نام یکی از یا مطلق و مقید وجود دارد. هر گا ،دو نسبتِ عموم و خصوصآن

                                                           

 .2۱. شرف اصحاب الحدیث ص۷

 . 1۳۳-۶۶. عقیدة السلف أصحاب الحدیث تألیف صابونی ص ۱

 ب.1۶۴ –ب 1۶۶ی ی خطی برگه. الحجة فی بیان المحجة، نسخه۰
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ی ی فرقهدیگری در آن داخل است. طوری شده است که این لفظ به تنهایی دلالت بر تمام زیرمجموعه

ها، از فقهاء، محدثین، علما، حکمرانان و پارسایان گرفته تا مجاهدین، اصولی ؛کندنجات یافته می

. و در این راستا این لفظ با )اهل حق( یا )اهل قرآن(و... ها، اهل لغت و نیز هر نیکوکار دیگرنحوی

باشد. لیکن هر گاه این دو لفظ با هم آمدند، اولی دلالت بر متخصصین و علمای حدیث مترادف می

-وقتی می $گفته است:  رحمه اللهخیر و صلاح دلالت دارد. ابن تیمیه  بر دیگر اهلِ ،کند و لفظ دیگرمی

کنیم؛ کنند، بسنده نمینگارند و روایت میبر آنان که حدیث را شنیده و می گوییم اهل حدیث، فقط

بلکه هر کس که سزاوار حفظ، شناخت، درك و پیروی ظاهر و باطنِ حدیث است و نیز اهل قرآن هم، 

ها و دو و معانی آنمورد نظرِ ماست. حداقل ویژگی آنان، دوستی با قرآن و حدیث و پژوهش در آن

 اند.دو فرا گرفتهاست که از آن ات و مفاهیمیعمل به موجب

ند. ترترند. پارسایانِ آنان از دیگر متقیان پایبندآگاه صفقهای حدیث از دیگر فقهاء نسبت به پیامبر   

مداران سزاوارترند. عموم اهل حدیث از دیگر سیاسیت صسیاستمداران ایشان نسبت به رسول 

 .1هستند صی تر از دیگران به دوستیِ نبمستحق

 

 2۳شماره 

 تعریف سَلَف

. آنان که در را سلف گویند )پدران پیشین و خویشاوندان نزدیک تو گذشتگان؛ سلف در لغت به معنای

-. و )سَّلَّف یعنی پیشینیان، و سَّلَّفِ شخص، به پدران قبل از او اطلاق می2اند(سن و منزلت از تو بالاتر

 .۰شود(

                                                           

 .۶۱-۶1ص  ۷ج /. مجموع الفتوای ابن تیمیه 1

 .1۱۶ص ۶. لسان العرب ج2

 .1۸ص 1ی مغراوی جبه نقل از )المفسرون بین التأویل و الإثبات( نوشته ۰۶. تحریر المقالة من شرح الرسالة ص۰
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یا صحابه و تابعین و یا صحابه و تابعین و  صسلف، پیرامون صحابه  و در اصطلاح تمام تعریفاتِ لفظِ

ایشان از قرآن و  تبع تابعین رحمهم الله که امامانی بزرگ بوده و همگان بر امامت، فضیلت و پیرویِ

 گردد.سنت گواه هستند، بر می

دم بودند و با رهنمون ثابت ق ،سلف صالح، افراد صدر اول اسلام هستند که در علم $وید: گقلشانی می  

و  صنشینی با رسولش آنان را برای هم ألسنتش را حفظ نموده و الله  رهیاب شدند.ـ رسول الله 
امت باشند و به حق، فی سبیل الله جهاد کردند و  آنان امامانِکه برگزید. راضی شد  ،برپایی دینجهت 

ا ارزانی رضای الاهی کردند و الله در پند و نصیحت امت و سودبخشی به آنان کوشیدند. جان خویش ر

هم در کتاب خود آنان را ستود... پیروی از آنان در تعالیم و عملکردشان و استغفار برای ایشان  ـ

 . 1#واجب است

سلف یعنی صحابه در پیروی از گفتار، رفتار، تفسیر و استنباطات اجتهادی $ابو الحسن گفته است: 

 .2#ایشان

است. چرا که ابن ناجی  شلفظ سلف فقط منحصر به صحابه  $گوید: ن میچنی #الحاشیه$عدوی در   

شود و هیچ کس با آنان اطلاق می شبه صحابه اًسلف صالح ویژگی خاصی است که منحصر$گوید: 

 .۰#شریک نیست

 .۷#راه و روش صحابه و تابعین$غزالی در مورد لغتِ سلف گفته است: 

ی چهارگانه، سلف گفته تابعین و تبع تابعین، خصوصاً ائمه باجوری معتقد است به پیامبران، صحابه،

 .۱شودمی

در این زمینه )دوران صحابه ( ی زمانی استاد محمود خفاجی بر این باور است که تعیینِ این دوره  

ی خاص، ضمیمه کافی نیست. بلکه باید همسویی با کتاب الله و سنت و روح آن دو را هم به این دوره

                                                           

 . همان.1

 .1۸ص  1المفسرون بین التأویل و الإثبات( اثر مغراوی ج. )2

 .1۳۶. الحاشیة ص ۰

 . ۶2ام العوام عن علم الکلام ص . إلج۷

 .111. شرح الجوهرة ص۱
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فردی که نظرش با کتاب الله و سنت در تضاد بود، سلفی نیست. هر چند با صحابه،  نمود. پس هر

 .1تابعین و تبع تابعین زیسته باشد

بر این  $گوید: می #العقائد السلفیة بأدلتها العقلیة و النقلیة $استاد ابن حجر قطری در کتاب خود به نام  

و تابعین رحمهم الله که تا  شی که صحابه ااساس هدف از روش سلف، مجموعه اعتقادات و برنامه

ی دین، که امامت و قدر و منزلت روز قیامت از ایشان به نیکی پیروی کردند، و نیز پیروان تابعین و ائمه

اند، مذهب سلف گویند. مانند امامان شان تایید شده و خلَّف و سلَّف سخنان ایشان را پذیرفتهدینی

، لیث بن سعد، ابن مبارك، نخعی، بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ی اهل سنت، سفیان ثوریچهارگانه

ابو داود و ابن ماجه رحمهم الله. نه افرادی که مرتکب بدعت گشتند و یا آنانی که همانند خوارج، 

 .2ها، مرجئه، جبریه، جهمیه و معتزله با القاب ناپسند به شهرت رسیدندرافضی

سه قرنِ میمون و مبارك اول که صحابه، تابعین و تبع  نِی پیشیلذا سلف اصطلاحی است که ائمه  

خیر القرون قرنی، »اند: یاد شده صگیرد. افرادی که در حدیث رسول الله تابعین باشند، را در بر می

)بهترین «: ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم. ثم یجیء اقوام تسبق شهادة أحدهم یمینه و یمینه شهادته

مان( قرن من هستندو بعد، آنان که در پی ایشانند و سپس قرن بعد از آنان. بعد قرن )مردمان مسل

. از این ۰گیرد(اش پیشی میها بر سوگند و سوگندش بر گواهیآیند که شهادت یکی از آنمردمانی می

رو هر کس عقاید، فقه و اصول این ائمه را بر خود لازم بدارد، به ایشان منسوب است؛ هر چند میان 

ی ایشان ی زمانی و مکانی هم وجود داشته باشد. و هر کس با آنان مخالفت ورزد، در زمرهان فاصلهآن

 نیست هر چند هم در زمانِ آنان و در بینشان زیسته باشد. 

 

 

 

                                                           

 .21. العقیدة الإسلامیة بین السلفیة و المعتزلة ص 1

 .2۳ – 1۶ص  1. المفسرون بین التأویل و الإثبات، مغراوی ج2

 راجح است. مترجم(. #خیر الناس قرنی ثم الذین ...$. بخاری. )شایان ذکر است که حدیث مذکور باالفاظِ ۰
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 21شماره 

 #نسل یا گروه پیروز $ةتعریف الطائفة المنصور

هل سنت هستند. که اسباب پیروزی ا کوشانِی منصوره که در احادیث آمده است همان سختطایفه  

چون علم اسبابی همآنان به ودیعه گذاشته شده است.  آفریده است در ألمعنوی و مادی که الله 

ای برای آن را وسیله ـهمسو با روش کَّونی الاهی و استفاده از مقدماتی که الله  صحیح و روشِ

ض و پایبندی به عقاید اهل سنت، بدون مح قرار داده است. و گرنه ایمانِ  ،رسیدن به هدف مورد نظر

بکارگیری اسباب پیروزی و مقدمات مادی، و بدون التزام به سنن کَّونی الاهی ضامن پیروزی نیست و 

به بندگان مخلصش وعده  أاستقرار و قدرت در زمین را در پی ندارد. آن قدرت و تمکینی که الله 

 داده است.

شود. این گروه به فقه صحیح و ثابت سنت و جماعت اطلاق می ی اهلی پیروز به مجموعهلذا طایفه  

 ألگیرند و الله درست و صحیح کمک می باشد. از اسباب پیروزی و مقدماتِاز سلف و ائمه پایبند می
)دینی  گرداند. و هر کس با آنان اختلاف ورزد یا بخواهد ناامیدشان کند، به آنان آسیبیآنان را پیروز می

 رساند. نمی (

آمیخته به خیر و  –حفظ نماید  ألهایی را که الله همانند دیگر مخلوقات، مگر آن –و گروه پیروز   

شر، عدل و سرکشی، اطاعت و معصیت یا نافرمانی است. لکن اکثر اوقات، عموماً از دیگران برتر و به 

از  و در برپایی دین دینی و حفظ این امانت اند. ودر برداشت و تحمل، مسئولیتتریاری الاهی مستحق

 از میان همگان بر دوش ایشان نهاده است.  ـدیگران توانمندتر هستند. مسئولیتی که الله 

و دیگران با استناد به روایت صحیحین این طایفه را از  بمعاویه و مغیره $گوید: می /ابن تیمیه   

هم ر ُلا یضُ اللهِ بأمرِ تیقائمةٌن أم َّمِائفةٌ طزالُتلا » فرمودند:  صشمارند. چرا که رسول الله اهل شام بر می

را بر پا می  ألپیوسته گروهی از امت من دستور الله «: ) تقومَّ الس َّاعةی لهم حت َّذَّن خَّم و لا مَّهُفَّالَّمن خَّ

؛ مالک بن (که قیامت بر پا شودند تا رساننمی )دینی( به ایشان زیانی ،دارند و نومیدکنندگان و مخالفان

گفت:  سگوید: آنان اهل شام هستند. معاویه شنیده است که می سخاست و گفت: از معاذ یخامر بر
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اند. به مانند این ها در شام سکنی گزیدهگفته است آن سگوید معاذ این مالک بن یخامر است و می

لا تزال من أمتی أمة علی »فرمودند:  صروایت روایتی از مغیرة بن شعبة آمده است که رسول الله 

)مدام بخشی از امت من پشتیبان حق هستند تا که دستور الله «: الحق حتی یأتی أمر الله و هم علی ذلک

کنند که گروه مذکور از بیاید و آنان بر همین روش استوارند(. با این روایت، از دو منظر اثبات می

 ساکنین شام هستند:

هاست. زیرا حکمرانی از آنِ آن ،نبرد و جنگاول: آنان کسانی هستند که غالب و پیروز شده و بعد از   

رسانند( و این )مخالفین به آنان زیانی نمی«: لا یضرهم من خالفهم»فرموده است:  صرسول الله 

اند؛ پس اند که غالب و پیروزی حق در این امت کسانیمطلب خواهان این است که گروه برپادارنده

 تند.وقتی پیروز گشتند معلوم است که اهل حق هس

که مسلم در صحیح اند. چنانبیانگر این است که آنان اهل شام سدوم: نصوصی همانند سخنِ معاذ   

)پیوسته مغرب «: لا یزال اهل الغرب ظاهرین»فرمودند:  صخود روایت کرده است که رسول الله 

چرا که نبی گفته است: اهل غرب همان ساکنین شام هستند.  رحمه الله زمین پیروز است(. امام احمد

در مدینه تشریف داشته و هر کس که در غرب مدینه قرار دارد در مغرب زمین است و آنان که در  ص

قرار دارند اهل  مدینه ها و کسانی که در شرق آیند. نجدیاند، ساکنان شرق به حساب میشرق مدینه

رق آمدند و سخنرانی کردند گوید: دو نفر از اهل مشمی سطور که ابن عمر اند. همانمشرق نام گرفته

 اند.بسیار جذاب )سحرگونه( برخی سخنان«: إن من البیان لسحراً»فرمودند:  صو رسول الله 

اند: روایات عدیدی گویای این مطلب است که محل ظهور )شر  و فتنه( مشرق است. مثلاً فرموده  

از این سو است( و به سمت شرق اشاره  )فتنه از این سو است، فتنه«: الفتنة من هاهنا، الفتنة من هاهنا»

)سر کفر از سمت مشرق است(. و مانند این روایات. «: رأس الکفر نحو المشرق»اند: نمودند. و یا گفته

 ،ی حق، مغرب زمینانِ امت وی هستند. و غرباند که گروه پیروز و برپادارندهبیان کرده صرسول 

کفر هم در مشرق زمین است. مردم مدینه شامیان را  همان شام و مناطق غربی آن است. فتنه و سرِ

امام ساکنین غرب است. در مورد  که اواند: گفته رحمه اللهاوزاعی  یدر بارهنامیدند. نشینان میغرب

اند: او از مردم شرق است. چرا که منتهی إلیه شام رود فرات است و در سفیان ثوری و دیگران هم گفته

ه قرار دارند که در سمت مکه هستند. قرار دارد. بعد از آن، حر ان و رقِ  صبر امتداد و سمت شهر پیام

ها رو به سمت رکن شامی و پشت به قطب ترین قبله است. یعنی آنی آنان راستاز همین رو قبله
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چون اهل ها. نه به سمت چپ همشامی هستند بدون هیچ گونه انحرافی به سمتِ راست؛ مانند عراقی

 شام. 

ی حق که مخالفت یند: اگر این نصوص دلالت بر این دارد که گروه پیروز و بر پا دارندهگو  

ی رسانند، اهل شام باشند، این گفته با فرمودهدگراندیشان و کارشکنی نومیدکنندگان به آنان زیانی نمی

کُشند( و می)عمار را گروه سرکش «: تقتل عماراً الفئة الباغیة: »فرمود که سدر مورد عمار  صرسول 

اند(، در کشند که به حق سزاوارتررا گروهی می #خوارج$)آنان«: تقتلهم أولی الطائفتین بالحق»با روایت: 

-داند و معتقد است همه درست عمل کردتعارض است. این دلیل کسی است که همگان را همسان می

تر نزدیکگفته به حق و این دارد. اند. یا حداقل از ترجیح دادن برخی بر برخی دیگر دست نگه می

برند و درست هم نیست. چرا که است. و این سخن را برخی از افراد هر گروه علیه یکدیگر به کار می

هایی در قبال گفتار شیعه و روافض که اهل بدعت این باور را دارند. چنین جواب#نواصب$بعضی از 

 گوییم.عدالت سخن میهستند، بیان شده است. ولی ما داریم در مورد اهل علم و 

بدون شک باید میان این نصوص جمع نمود و ارتباط ایجاد کرد. لذا در جواب باید گفت: این   

اند، و نیز دیگر روایات که دلالت بر اهل شام که مدام مردمان مغرب زمین پیروز صی رسول فرموده

هم که هنوز است آنان پیروز و  گونه هم بوده است و هنوزبینیم که همینکند، میو فتوحات آنان می

ی دستور الاهی فرمودند: پیوسته گروهی از امت من برپادارنده صاند. و این که رسول الله غالب

هستند  ،باشد، روشن است که در میان این گروه همکه به معنای برخی می #مِن  $هستند، از حرف 

 $فرماید: سزاوارتر به حق هستند. وقتی میلیکن نسبت به دیگران  کنند؛کسانی که سرکشی و تجاوز می
و  س، دلیل بر این است که علی #کشندتر هستند، میرا گروهی که به حق نزدیک یعنی خوارج( آنان

اند. لذا اگر شخص یا گروهی سزاوارتر به حق بوده ،دیگر یارانش در آن برهه از زمان نسبت به گروهِ

ی دستور الاهی نباشند و اطاعت الله شود که برپا دارندهل نمیقات کوتاهی کرده باشند، دلیدر بعضی او

 ،شود و عملی دیگر از آنشود یک عمل طاعت محسوب را نکنند. چون گاهی می صو رسول  أل

 که در بعضی اوقات گروهی از اهل شام سرکش و متجاوز باشندتر باشد. و اما اینبه اطاعت نزدیک

ها ضعفها قابل عفو و آمرزش هستند. و این نکتها که برخی سرکشیمنافاتی با روایت ندارد. چر هم،

آنان خبر  از عموم اهل شام و بزرگواریِ ویاز اهل شام منافات ندارد. زیرا  صبا گواهی رسول الله 

 اند. داده است. و بدون شک ساکنین شام در اکثر اوقات از دیگران برتر و بهتر بوده
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دانست. حتی چندین بار به شام ها برتر میخویش شامیان را بر عراقیهم در دوران خلافت  سعمر   

مسافرت نمود. در حالی که از رفتن به عراق خودداری کرد. در مورد مسافرت به عراق با دیگران 

مشورت نمود و او را از رفتن منصرف کردند. زمانی که ضربت خورد، اول از همه اهل مدینه به عیادت 

برهه از زمان برترین افراد امت بودند. در پی آنان اهل شام به ملاقات خلیفه آمده و وی آمدند و در آن 

ترین یاب شدند و آنان آخرین افرادی بودند که از خلیفه خبر گرفتند. این صحیحها شرفسپس عراقی

 به فتح سچنین توجه و رغبت ابوبکر صدیق مطلبی است که در مورد ملاقات با خلیفه آمده است. هم

گفت: روستایی از روستاهای شام برایم محبوبتر از فتح شهری جا که میشام از عراق بیشتر بود. تا آن

 در عراق است. 

عراق و  ،در فضیلت شام و اهل مغرب زمین بر نجد شنصوصی که در قرآن و سنت و اقوال صحابه   

روایات صحیحی از رسول الله  نشینان آمده است، بیشتر از آن است که بتوان به شمار آورد. حتیشرق

فرموده است فتنه و سرِ کفر از شرق  صدر مذمت مشرق زمین آمده است. و این که پیامبر  ص

این اتفاق رخ نداد؛ و این مسئله برای مدتی خاص بوده  ساست، در آن زمان به دلیل وجود علی 

ت، از آنان نمودار گشت و ثابت از دنیا رفت، فتنه، نفاق، ترك دین و بدع سگاه که علی است. ولی آن

کند که آنان بهتر از اهل شام نیستند. نیز بدون شک علما و فرزانگانی همانند علی، ابن مسعود، عمار، می

بودند.  داشت که به مراتب از اهل شام برتر حضوردر مردم مشرق  شحذیفه و افرادی به مانند ایشان 

شود گروهی بهتر از آنان در میان اند دلیل نمیدیگران برتر مردم شام از و این که گفته شده است عمومِ

 دیگر مردمان یافت نشود. 

ی دستور داند که آنان تا آخرالزمان بر پا دارندهبه این دلیل اهل شام را از دیگران متمایز می صنبی    

از  صی رسول هالاهی هستند. و گروه پیروز هم تا برپایی قیامت در میان آنان است. لذا این فرمود

دهد. و این امری مستمر و دائمی که به فراوانی و قدرت در میانشان موجود خواهد بود، خبر می

که مبدأِ ایمان است علی رغم این -شان بیان شده است و بَّس. چرا که حجاز توصیف فقط برای ساکنین

 ور یمن، عراق و مشرق.طجهاد در آن کم خواهد شد. همیندر آخر الزمان علم، ایمان، یاری و  -

اما علم در شام پیوسته و مستمر موجود خواهد بود و هر کس در این راستا نبرد نماید، مداماً پیروز و   

گر برتری و رجحان ها بیانکامیاب است. این یک حقیقت است؛ والله اعلم. این مسئله از بعضی جنبه

تر بوده است. لذا و جدا گشتند، مستحقاز کسانی که از ا سگروه شامی است؛ با وجودی که علی 
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آمده است ایمان بیاوریم و حق را تام ُ و تمام قبول نماییم. مطیع  أچه از جانب الله برماست به هر آن

هوای خویش نباشیم و ناآگاهانه سخن نرانیم. بلکه راه علم و دادگری را پیشه کنیم و آن راهی جز 

کنند، که بخشی از حق را گرفته و بخشی دیگر را رها میپیروی از کتاب الله وسنت نیست. آنان 

 .1گسیختگی استی شروع پراکندگی و از هم)بدانند( که این نقطه

گروهی در شام، مصر و  $دارد: شیخ الاسلام در عصر خویش دقیقاً به این کلام پرداخته و آن را ثابت می

اند که دارترین مردمکنند و ایشان حقام دفاع میاند، در آن زمان از دین اسلکشورهایی که در جهتِ آنان

از آن یاد کرده است... . روایتی دیگر  صباشند که، رسول الله  #الطائفة المنصورة$یپیروز شامل گروهِ

ر د: )ایشان #أن َّهم بأکناف البیت المقدس$نماید: ی منصوره را با این فاکتور و ویژگی توصیف میطایفه

المقدس در جوار بیت ،همیشه پیروز اند(. اکنون هم این گروهِیت المقدسکنار یا سمت و سوی ب

 . 2هستند

 

 

 22شماره 

 چگونه آغاز شد؟ #اهل سنت و جماعت$گذاری به نام

اهل سنت؛ زیرا اهل سنت یعنی همان  #پیدایش$و نگفتیم  #تسمیه$منشأِ  مباید در نظر داشت که ما گفتی

گذاری کرده باشند و در . آنان کسانی نیستند که بدعتی را پایهو یاران وی صباورهای رسول الله 

ی آن به فرد یا گروهی خاص نسبت داده شوند و متعاقباً گفته شود: این نام در فلان سال پدید نتیجه

ابوحنیفه،  ألکه الله مذهب اهل سنت و جماعت، قبل از این $گوید: سلام میاآمد. از این رو شیخ ال

احمد رحمهم الله را بیافریند، مذهبی کهن و مشهور بوده است. اهل سنت، مذهبِ مالک، شافعی و 

. آنان که با این مذهب مخالفت ورزند، از منظر اهل سنت اندآموختهصخویش را از رسول الله 

دانند و در را حجت می صمبتدعانی بیش نخواهند بود. چرا که جمهور اهل سنت اجماع صحابه 

                                                           

 . ۷۱۳-۷۷۱ص  ۷مجموع فتاوی شیخ الإسلام ج .1

 .۱۱2، ۱۰2، ۱۰1ص  2۸. همان ج 2
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که مذهب اهل سنت علت این :. در ادامه ابن تیمیه 1اختلاف نظر دارنداز ایشان،  های بعداجماعِ نسل

که احمد بن حنبل در علت این$گوید: شود را چنین بیان داشته و مینسبت داده می :به امام احمد 

بدین سبب نبوده که وی سخن جدیدی در  تر است،مشهور از دیگران صبر و تحمل شکنجه امامت،

کرده باشد؛ بلکه حرفش سن تی بود که قبلاً موجود و معروف بوده است و او این سنت را  دین ابداع

از این سخن دست  تافهمیده و به آن دعوت داده و بر شکنجه و آزاری که دیگران بر او روا داشتند 

بودند. از دنیا رفته  های پیش از او، قبل از آن آزمایش و شکنجهبردارد، صبر و شکیبایی نمود. ائمه

که  ی جهمیهزمانی که در اوایل قرن سوم در دوران مأمون وبرادرش معتصم و در پی او واثق، فتنه

خواندند و صفات را کردند، پدیدار گشت، و مردم را به تفکر جهمی فرا میصفات الاهی را نفی می

ر را هم به سلکِ نمودند و متاخرین رافضه هم بر همین مذهب معتقد بودند، و والیان امابطال می

نظر نشدند. تا جایی که به قتل تهدید شدند و گروهی به ی خود در آوردند، اهل سنت با آنان هماندیشه

ها را با میل یا به اجبار دستگیر کردند، امام احمد بر باور غل و زنجیر درآمده و مجازات شدند و آن

ردند. بعد یاران خویش را برای مناظره با امام فرا که او را مدتی زندانی کخود ثابت و استوار ماند تا این

کند( و کردند .... )در ادامه راوی شکنجه و محنت امام را ذکر میخواندند و در مناظره امروز و فردا می

این امور باعثِ تحقیق در مسایل صفات و آیاتی که در این باره آمده و در مورد ادله  $گوید: سپس می

ها نگاشتند. امام احمد و اثبات و نفی، شد. نویسندگان هم در این زمینه کتاب و شبهات از دو منظر

دیگر علمای سنت و حدیث، همیشه بطلان و فساد مذهب روافض، خوارج، قدریه، جهمیه و مرجئه را 

هم شأن و منزلت  ـشناخته بودند، لیکن به دلیل محنت و مشقت، بگو مگو در این باره زیاد شد. الله 

م همام را والا نموده و او را یکی از ائمه و عالمی از علمای سرشناسِ اهل سنت گرداند. چرا که این اما

او مسایل صفات را بیان داشته و بر نصوص و روایات صفات، اشراف کامل داشت و اسرار پنهانش را 

ی از اساتیدِ که او بحثی تازه و دیگاهی جدید ابداع کرده باشد. از همین رو برخ آشکار کرد. نه این

ی مذاهب در اصول، پیدایش مذهب با امام مالک و شافعی بوده است و ائمه $اند: مغرب )الجزایر( گفته

-. واقعاً هم همان#اند، لیکن امام احمد: مذهب را توضیح داده و آن را مشهور کردمتحد و همسو بوده

ی باورها و هل سنت و جماعت، ادامهگردد که ا. از این مطلب سودمند واضح می2اندطور است که گفته

کَّسی اهل سنت، باشد. لذا اگر در دوران بدعت و در زمان بیو یاران وی می صاعتقادات رسول الله 

                                                           

 . تحقیق محمد رشاد سالم. 2/۷۸2. منهاج السنة 1

 .۷۸۶  - ۷۸2. همان. 2
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ی صحیح و جنگ با بدعت دعوت داد، کار جدیدی نکرده است. بلکه هر امامی برخاست و به عقیده

-رده شده و رنگ باخته است را، زنده و تازه میی فراموشی سپچه از اعتقادات اهل سنت که به بوتهآن

ی عقیدتی، قابل تغییر و تبدیل نیست. در نتیجه هر گاه در زمان و مکانی گرداند. چرا که عقیده و برنامه

خاص، مذهب اهل سنت به عالم یا مجد دی خاص نسبت داده شد، بدین معنا نیست که وی مذهب 

 جدیدی را پدید آورده است. 

گذاری اهل سنت یا اهل حدیث از چه زمانی شروع شد؟، باید گفت از دوران که تسمیه یا ناماما این   

ها و انحرافات این نام پدیدار گشت. چرا که لازم ها و زیاد شدن بدعتشروع تفرقه و پراکندگیِ گروه

ه چنان بود اهل سنت و جماعت با نامی خاص در روش و اعتقاد خویش از دیگران متمایز باشند. البت

و یاران  صکه پیشتر بیان شد، باید در نظر داشت که ایشان، همان امتدادِ باورها و اعتقادات رسول الله 

 وی بوده و )هستند(. 

 

 

 

 

 

 

 

 32شماره 

 پیدایش فتنه
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پردازیم تا سخن پیرامونِ آغازِ فتنه و تفرقه بسی دراز است؛ لیکن، به ریشه و اساس این جریان می 

 تمایز و جدایی اهل سنت از دیگران برسیم: هوجسرانجام به 

هم درست بعد از بسیار روشن است که اولین بدعت، بدعت خوارج و روافض بوده است. آن -1 

را تکفیر کرده و علیه او  سی عبدالله بن سبأ یهودی. خوارج علی و در پی فتنه سشهادت عثمان 

شده و حتی برخی او را  سنبو ت علی شوریدند. روافض هم بر عکس، مدعی عصمت و امامت یا 

 خدا هم خواندند.  

و زمان امارت  شپی رخ داد. بدعتِ مرجئه و قدریه در پایان دوران صحابه درها پیبعد از آن بدعت  

بدعت جهمیه،  –اواخر دوران امویان  -ابن زبیر و عبدالملک پدید آمد و در ابتدای دوران تابعین، 

 .1هرگز شاهد چنین اموری نبودیم شکه در زمان صحابه شت. حال آنمشبهه و ممثله نمودار گ

در دوران فتنه، مسلمانان به تحقیق و بررسی اسناد و نقد رجال عنایت خاص نمودند. چرا که سلف  -2

ها و خصوصاً بعد از ظهور بدعت -ناك بودند، بسیار بیمصاز نسبتِ دروغ بر رسول الله  ش

در کتاب صحیح خویش از ابن سیرین روایت دارد که: در ابتدا کسی از سندِ  . امام مسلم-ها هواپرستی

ها سر برآورد، گفتند: افراد سند را نام ببرید؛ اگر اهل سنت باشند کرد؛ ولی چون فتنهروایات سوال نمی

حدیث یعنی دین،  $گوید: . ابن سیرین می2شود و اگر از اهل بدعت باشند خیرحدیثشان پذیرفته می

 . ۰#گیریدینید دینتان را از چه کسی میبب

-در نتیجه عنایت و توجه به حدیث دقیقاً از زمان فتنه شروع شد. علمای اهل سنت شروع به پاك  

شد را از دیگران که قابل اعتماد سازی و اصلاح راویان حدیث نمودند. افرادی که روایاتشان پذیرفته می

گرفت، روایتش مورد قبول و کسی و اهل سنت قرار می وانپیرنبودند، جدا کردند. هر کس در لیست 

 . ۷شد؛ مگر با شرایط بسیار دقیق و ریزکه در گروه مبتدعین بود، روایتش رد می

                                                           

 . ۰۸۴. المنتقی اثر ابن تیمیه ص 1

 .تحقیق عتر 1/۱1ی ابن رجب . شرح علل ترمذی نوشته1۶۰- 1۶2. الکفایة ص 1۱. مسلم در مقدمه ص 2

 .1۶2. الکفایة ۰

اند. رجوع اند. با شرایطی خاص روایات آنان را پذیرفتههای مصطلح الحدیث سخن گفته. علما در مورد روایت نمودن از افراد مبتدع، در کتاب۷

 به بعد. 1/۰2۷به بعد. تدریب الراوی  1/۱۰، شرح علل ترمذی  #نسخه هندی$به بعد  1۱۶شود به، الکفایه ص 
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آنان شهرت  یبه وسیلهاست و دروغ  #دروغگویی $باید توجه داشت که فاکتور و ویژگی شیعه   

 .1#ن هواپرستان دروغگوتر از شیعیان ندیدمدر میا $یافت. از همین رو امام شافعی: گفته است: 

رخ داد، در زمان او دروغ و ساختن  -های شیعی بود که دارای گرایش -ی مختار زمانی هم که فتنه  

از جابر بن نوح از اعمش  /بسیار اوج گرفت. لذا امام احمد  صروایات دروغین از قول رسول الله 

شد؛ سبب این کار وران مختار در مورد سند )روایات( سوال میکند که: در داز ابراهیم نخعی روایت می

که شریک از ابو اسحاق روایت کرده است که از بستند. چنانمی سهای زیادی بود که بر علی هم دروغ

هستند  سآنان دروغگو و از یاران علی  -گفت: ام که میخزیمه بن نصر عبسی در روزگار مختار شنیده

د؟ چه مردمان بسیاری را از راه به در کرده خواهند خدا ایشان را بکشها چه میاین $گفت: و نیز می –

 .2#و چقدر احادیث را به تباهی کشاندند!

ها، اهل با شروعِ تحقیق و پژوهش پیرامون سند، و شناخت رجال حدیثی و جدا نمودن روایات آن

یا اهل سنت که به حدیث  #یث اهل حد $حدیث از  هواپرستان جدا گشتند. و در پی آن اصطلاح 

گرا نبودند و شد و بدعتنمودند، آشکار و پدیدار گشت. آنان که روایاتشان پذیرفته میتوجه زیاد می

 هیچ یک از باورهای هواپرستان در آنان ریشه نکرده بود. 

ی فتنه مشهور بودند. و ۰گوییی مقابل روافض، خوارج قرار داشتند؛ لیکن آنان به راستدر نقطه -2

آمد. از همین رو امام بخاری از راوایانِ خوارج، ها به شمار میها و بدعتاین دو گروه از اولین فتنه

و ضلالت خوارج تشخیص داده شد؛ چرا که آنان از جماعت  روایاتی را ذکر نموده است. لیکن فتنه

صف دیگر مسلمانان  مسلمانان خارج شدند و جز خود دیگران را تکفیر نمودند. صف خویش را از

ها بسیار بر مسلمانان فشار آورد و از همین جدا نمودند و به جنگ برخاستند. لذا بدعت و انحراف آن

 را به جنگ علیه آنان بسیج نمود.   سبا آنان وارد نبرد شد و تمام صحابه  سرو علی 

                                                           

 .1۶۴ص . الکفایة 1

 .1/۱2. شرح علل ترمذی 2

گفت: احادیث یعنی دین؛ ببینید کند، از یکی از بزرگان خوارج شنیدم که میی آنان. خطیب بغدادی با سندِ ابن لهیعه روایت می. البته نه همه۰

 .1۶۰ص ساختیم. الکفایة پسندیدیم، آن را حدیث میگیرید؛ زیرا ما وقتی چیزی را میدینتان را از چه کسی می
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تحاد و همبستگی و ترك ها بسیار گشت، مسلمانان یکدیگر را بر اوقتی خوارج شورش کردند و فتنه  

گیری امام حسن از خلافت گسیختگی، تشویق کردند. بر همین اساس وقتی در پیِ کنارهتشتت و از هم

 با وی بیعت کردند، این سال را )عام الجماعة: سال اتحاد و همبستگی( نامیدند.  سبه نفع امیر معاویه 

حدیث و شناختن افرادی که از ایشان حدیث گردد که مسلمانان چقدر بر از این جریانات معلوم می  

ی بارز برای آنان به انشانه، شود، حریص بودند. لذا وصف و ویژگی اهل سنت و اهل حدیثگرفته می

نمودند. در نتیجه هر کس به سنت و اد و همبستگی نیز تشویق میچنین بر اتحآمد. همحساب می

و با انجام بدعت یا خلافی دیگر از جمع مسلمانان  پیروی از آن و نیز دوریِ از بدعت، عنایت داشت،

 گرفت.شد، )اهل سنت و جماعت( نام میبیرون نمی

 هانامیدند. در این کتاب )الس ُن َّة(ها نمود و آن را کتُبِ اهل سنت در باب عقیده شروع به نوشتن کتاب  

شوند، روایت حسوب میو از تابعین که سلف این امت م ش، صحابه صروایات را  مستند از رسول 

-کردند. میای بر وجوبِ تبعیت و بر تحریمِ بدعت تمرکز میهای عقیدهکردند. آنان در این کتابمی

ها، صفات الاهی، قضا و قدر  ودیگر مسایل اعتقادی باید اعتقادمان همچون سَّلَّف گفتند: در بحث نام

مسلمانان کودتا و یا قیام  رون شد و علیه امامِباشد. نیز معتقد بودند نباید از جماعت مسلمان بیسصالح 

گروهی دچار زیاده روی و  ،نمود؛ هر چند هم که فاسق باشد. ولی افسوس در هر بحث از این مباحث

کاری و تفریط شدند. اما از میان آنان، اهل سنت میانه رو و حد  وسط بوده است. چنان افراط و یا کم

 میانه رو هستند. که مسلمانان، در بین سایر ادیان 
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 24شماره 

 ی تعلیم و تعلم از دیدگاه اهل سنت و جماعتبرنامه

:دانندمخالفرا،باطلمیموارد  کتاباللهوسنتباشدثابت،ورا در راستای  چههرآناهل سنت 

ی فراگیری علوم و مبدأ حقی است گرداند، برنامهاولین موردی که اهل سنت را از دیگران متمایز می  

 گیرد.که عقاید و باورها، عبادات، معاملات، رفتار و اخلاقشان از آن سرچشمه می

، قرآن و شناسیمبدأ و منشأ علم و حقهای معرفتی و شناختِ شرعی،شاخه در از دیدگاه اهل سنت،

ی الاهی تقد م ندارد و هیچ روشی بر روش محمد باشد. سخن هیچ کس بر فرمودهمی صسنت رسول 

 گرفتن ندارد. حق پیشی  ص

دهند و سنت و ها ترجیح میو سنت هستند: آنان کلام الهی را بر کلام تمام انسان اهل سنت، اهلِ قرآن)

دارند و آثارش را گام به گام در را بر عملکرد و روش هر کس دیگری مقد م می صروش پیامبر اکرم 

 .1کنند(باطن و ظاهر پیروی می

دهند که بعداً آن را از اصول ثابت نباشد، ارائه نمی صول الله ) هیچ سخنی را مادامی که از رس

چه از قرآن و سنت ثابت است و پیامبر دینشان قرار داده و همیشه بر مبنای آن سخن گویند. بلکه آن

 .2با آن مبعوث گشته به عنوان اصل بوده و به آن معتقدند و باورش دارند( ص

                                                           

 .1۱۴ص  ۰. مجموع الفتاوی: ج1

 ۰۷۶ص  ۰. همان: ج2
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های الاهی، امر به معروف و نهی از قضا و قدر، وعید، نام ) مسایلی که مردم در بحثِ صفات الهی،

گردانند. الفاظ باز می صو رسولش  ألبر سرآن اختلاف دارند را به الله  که منکر و دیگر مسایل

کنند. هر تفسیری که معنای آن با قرآن و ها در آن اختلاف دارند را تفسیر میمجمل )کُل ی( که فرقه

های نفس دانند. دنبال خواستهبت دانسته و قول مخالف با آن دو را باطل میسنت مطابقت داشت را ثا

هدایت دوری از  و ؛نیستند. چرا که پیروی از نفس مساوی است با جهل پردازیو خیال ه زنیو گمان

 .1شود(الاهی، ظلم محسوب می

ت نیستند. بلکه معصوم است. ائمه از منظر آنان دارای عصم صاز نظر اهل سنت فقط پیامبر اکرم 

. چرا که سخنان ائمه برگرفته از صاست به جز رسول الله  شدنو رد پذیرشسخن هر کسی قابل 

 شود. سنت پیامبر علیه الصلاة و السلام است و هرگز بر سنت مقد م نمی

کنند. اوست که تصدیقش در تمام تبعیت نمیصاز کسی دیگر جز رسول  ،) اهل حق و سنت–

از وی در شریعتش واجب است. این مقام و منزلت برای هیچ یک از ائمه نبوده و دستورات و اطاعت 

 .2باشد(نمی

و سلف صالح هستند. هر  شصحابه  صبعد از رسول الله  هاانسانترین اهل سنت معتقد است، آگاه  

ها اند عاری از خطاست و کسی حق رد کردن آن را ندارد. اجماع آناجماعی که در امور دین گرفته

ی برای آیندگان حجت شرعی بوده و باید به آن پایبند باشند. هر کس به اجماع آنان عمل کند، در زمره

 شان است. یا

ی مقابل آن تفر ق و پراکندگی هستند. چون جماعت یعنی اجتماع. و نقطه #جماعت$اهل سنت همان) 

است که، آنان رهروان راه  تهثابت گشنام دارد. لفظِ جماعت از آن رو برایشان به عنوان یک اسم 

اصل سومی است که در علم و دین به  #اجماع$هستند. پس  شسابقین الاولین یعنی مهاجرین و انصار 

                                                           

 .۰۷۴ص  ۰. همان: ج1

 .۰۶۷ص  ۰. همان: ج2
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معتبر آن است که سلف صالح بدان معتقد بودند. زیرا بعد از ایشان اختلاف  آن پایبند هستند. اجماعِ

 . 1و امت اسلامی پخش و پراکنده شد( ،زیاد

مسلمانان مبتنی بر پیروی از کتاب الله و سنت  . دین2ِآنان صدر در صد بدون خطاست( اجماعلیکن

 .۰معصوم و دور از خطاست( ،باشد. و این سه اصلو اجماع امت می صرسول 

 صو نیز به جماعتِ ایشان که صحابه  آوردبه عنوان یک دستصاهل سنت به سنت رسول الله 

. سخن اندقرار دادهالعین خود ی آنان را نصبگام برداشته و برنامهباشند التزام جسته، در مسیر آنان 

 پذیرند. ، نمیقرآن، سنت و اجماع مطابقت ندهند هیچ کس را، هر کس هم که باشد، مادامی که با

) هر گفتار و رفتار درونی و ظاهرِی مردم را که متعلق به دین باشد، با سه اصل که همان ترازوی -

 .۷کنندسلف باشد، وزن می اعِقرآن، سنت و اجم

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1۱۴ص  ۰. همان: ج1

 .2۷ص 1۰. همان: ج2

 .1۶۷ص  2۳. همان: ج۰

 .1۱۴ص  ۰. همان: ج۷
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 25شماره 

 نیستعقل، رأی و قیاس ، قرآن و سنت معیار شناختِ

اند سلف صالح و کسانی که از ایشان علم آموخته اهل سنت و جماعت جز به دانش، رفتار و سلوكِ  

-ند، نه اعتقاد داشته، و نه اقتدا میااند و به اصول آنان پایبند بودهآنان گام برداشته یو بر منهج و برنامه

فرا  صتفسیر قرآن را از رسول الله  شد. چرا که صحابه دارد و نه چنین چیزی را بر خود لازم میکن

اند. هرگز نظر شخصی، سلیقه، عقل، شور و شوق و عشق را گرفته وبه تابعین رحمهم الله آموزش داده

 دارند.مقد م نمی صو رسول  ألبر الله 

ثابت و  صاست که وقتی تفسیر قرآن و حدیث از رسول الله  چه را که شایسته است بدانیم: اینن) آ-

به اثبات  صشود. چرا که تفسیرش از جانب پیامبرشناخته شد، دیگر به گفتار اهل لغت، استناد نمی

و سنت بوده ها به قرآن ارزانی داشت، پایبندی آن صحابهبر  ـرسیده است... بهترین نعمتی که الله 

و تابعین رحمهم الله بر آن اتفاق نظر دارند، این است که هرگز مخالفت  شاست. از اصولی که صحابه 

کسی در مقابل قرآن، قابل پذیرش نیست. نه نظر شخصی، نه سلیقه، نه عقل، و نه شور و شوق و عشق 
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یابی که گفتار یکی از سلف نمی شد. از همین روست که درامامی بود که به آن اقتدا می ،وی... لذا قرآن

، با قرآن معارضه کرده باشد. هرگز هم 1#وجد و مکاشفه$وی با عقل، دیدگاه شخصی، قیاس، سلیقه، و 

نگفته است که در این مسئله، نقل و عقل با هم تعارض دارند؛ چه برسد به این که بگوید: باید عقل را 

گفتار صحابه و تابعین رحمهم الله، یا  رآن، حدیث،بر نقل مقد م داشت ونقل را که عبارت است از ق

ای از آیات معارضه (... سلف معتقد بودند هرگز نباید با آیهنادرست یا تأویل )تفسیر 2شودتفویض می

آن را تفسیر نمود.  صای دیگر تفسیر یا منسوخ کرد. یا با سنت رسول الله نمود؛ بلکه باید آن را با آیه

دهد؛ بر آن دلالت دارد و مفهوم آیات را شرح و بسط را تبیین کرده و توضیح میچرا که حدیث، قرآن 

 . ۰دهدمی

وَّالس َّابِقُونَّالْأَّو َّلُونَّ مِنَّ الْمُهَّاجِرِینَّ وَّالْأَّنصَّارِ وَّال َّذِینَّ ات َّبَّعُوهُم بِإِحْسَّانٍ ر َّضِیَّ الل َّهُ  ﴿فرموده است:  أل) الله -

پیشگامان : )﴾لَّهُمْ جَّن َّاتٍ تَّجْرِی تَّحْتَّهَّا الْأَّنْهَّارُ خَّالِدِینَّ فِیهَّا أَّبَّدًا ذَّلِکَّ الْفَّوْزُ الْعَّظِیمُ عَّنْهُمْ وَّرَّضُوا عَّنْهُ وَّأَّعَّد َّ

نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی و درستی از آنان پیروی کردند، الله از ایشان خشنود 

هایی آماده کرده که از زیرِ آن نهرها جاری هشتاست و آنان هم از الله راضی هستند؛ برای ایشان ب

که تابعین  ـ(. در این آیه شاهدیم که الله اند؛ این است کامیابی بزرگجا برای ابد جاودانهاست، در آن

از این رو ل رضایت و بهشت خویش نموده است... اند را هم، شامتبعیت کرده شبه نیکی از صحابه 

یروی نماید، جزو آنان خواهد بود. آنان بهترین مردم بعد از پیامبران نخستین پ هر کس از پیشگامانِ

بهترین  شبهترین امتی است که مبعوث گردید و صحابه  صامت محمد  چرا کهعلیهم السلام هستند. 

 هستند...  صافرادِ امت محمد 

و عملکرد متاخرین  لذا فهمیدن گفتار و رفتارِ آنان در علم و دین، بهتر و سودمندتر از فراگیری سخنان

های بعد از خویش به شهادت قرآن و سنت، برتر و در تمامی علوم و رفتار دینی است... آنان از نسل

                                                           

 م.هایی کفر آمیز گویند. مترجخود شدن، خرافهها است که در هنگام از خود بی. از اصطلاحات صوفی1

 . مترجم. أل. معنی نکردن و سپردن آن معنا به الله 2

 . 2۶ – 2۴. همان : ج۰
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های بعدیست. اجماع و مناظرات ایشان ند. به همین سبب اقتدای به آنان بهتر از پیروی از نسلترفرزانه

 باشد. جماع و اختلافات آیندگان میدر علم و دین، به مراتب سودمندتر از شناخت و فراگیری ا

اند، چون اجماع آنان، درست و عاری از خطا بوده است. هر گاه هم که با یکدیگر اختلاف نظر داشته  

تواند سخن درست و صحیح را در برخی از اند. لذا میبلأخره برخی از آنان حق و صواب را بیان داشته

که، قرآن و سنت بر ن را باطل دانسته و رد نمود مگر اینتوان سخنی از ایشاسخنان یافت. هرگز نمی

 خلاف آن دلالت کند. 

 شود. قبلاً هم اجماعِمتاخرین نوپیدا و بدعت محسوب می هم به این دلیل که بسیاری از اصولِآن  

سلف بر خلاف آن به اثبات رسیده است. وقطعاً اختلافِ نوپیدای بعد از اجماعِ سلف صالح، همانند 

اعتبای ندارد. چرا که سخنانِ معروفی در مخالفتِ با ها، قدریه، و مرجئه لفتِ خوارج، رافضیمخا

 ها ثابت شده است...از آن شنصوص مشهور و اجماع صحابه 

اند. لذا باید که، سلف پیرامون آن سخن گفتهای در دین پیدا کرد مگر اینتوان مسئلهچنین نمیهم  

 .1یا با سلف همسو و موافق باشد یا مخالف(متاخرین سخنی بگویند که 

 26شماره 

 داندمی اساس و شرطِ نجات در دنیا و آخرترا،  #جماعت$اهل سنت 

گردانند. به قرآن و از مواضع اختلاف و تفرقه روی تمسک جسته صاهل سنت به جماعتِ رسول الله 

گردد، دور به انحلال رفتن نیرو می جمع و و سنت التزام یافته و از امور پوشیده که باعث پراکندگیِ

 است. #جماعت$هستند. زیرا نجاتِ دنیا و آخرت از منظر آنان منوط به 
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اند جز خبر داده است، که امتش به هفتاد و سه فرقه تبدیل خواهد شد؛ همگی در آتش ص)نبی اکرم -

اند که ان کسانیروایت است: آن صاست. و در حدیثی دیگر از رسول  #جماعت$یکی و آن یک گروه 

 .1بر روش امروزِ من و یارانم قرار دارند

، خلفای راشدین، پیشگامان نخستین از ص) پس بر مسلمان واجب است که به سنت رسول الله -

اند، التزام جوید. و در مواردی که امت مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از ایشان پیروی کرده

، اگر توانایی دارد با علم و دادگری مسئله را حل نماید و گر نه، به اسلامی بر سر آن اختلاف دارند

جملات ثابتِ قرآن، سنت و اجماع، تمسک جسته و از آنان که دینشان را بخش بخش کرده و خود 

ها، گوش دادن به گسیختگیگروه گروه گشتند، اجتناب ورزد. زیرا سر منشأ عموم اختلافات و از هم

 هاست. در حالی که هدایت از جانب پروردگارشان آمده است... در نتیجهمانصدای بدعت، و ظن و گ

چه باعت اختلاف باید عموم مردم را به پایبندیِ نصوص و اجماع دستور داد و از پرداختن به تفسیر آن

از بزرگترین چیزی که ما را نهی  صو رسول  ـو تشتتِ آنان شده است، باز داشت. چرا که الله 

 .2است #پراکندگی و اختلاف$ کرده است،

 

 

 

 27شماره 

 شروط تحصیل علم، برای توانمند و ناتوان متفاوت است
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، به صورت اجمالی و کل ی ایمان دارند؛ اما در شناختِ مفصل و صنبی اکرم شریعت به  اهل سنت

اصل، برای توانمند و عاجز فرق قایل هستند. باید متذکر شد که این  وی،ریزِ دستورات و شریعتِ 

 های فراوانی رخ داده است.  اصلی بسیار مهم است که به سبب نشناختنِ آن، فتنه

ایمانی اجمالی داشته باشد. و بی  ص) بدون شک بر هر شخصی واجب است تا به فرامین پیامبر-

چه بر افرادِ خاص و اعیان واجب فرض کفایی است... اما آن صترید شناختِ ریزِ دستورات پیامبر 

ه تناسبِ قدرت، شناخت و نیازشان متفاوت است. پس شنیدن بخشی از علوم یا فهم دقیق آن، است، ب

گونه که بر توانمند واجب است، بر کسی که توان درك آن را ندارد، لازم و ضروری نیست. و بدون آن

بر  فهمد، واجبی بر اوست کهشنود و ریزِ علوم را به صورت مفص ل میکه قرآن و سنت را میشک آن

واجبی بر  گر،چنین مفتی، محد ِث و مناظرهشنود، چنین واجبی نیست. همکسی که این نصوص را نمی

گردن دارد که بر دیگران که دارای این خصوصیات نیستند، چنین وجوبی نیست. لذا بسیاری از مسایل 

ست و چون توان خیلی از مردم پوشیده و ناشناخته ا برریز که امت در مورد آن اختلاف نظر دارند، 

ها واجب نیست. البته ی شرعی یا غیر شرعی به یقین برسند، چنین مسایلی بر آنعلمی ندارند که با ادل ه

و ثابت که تقریباً او را قانع  تواند به یقین برسد، از فراگیریِ اعتقادی قوینمیشخص نباید حال که 

ه بر آن توانمند است؛ خصوصاً زمانی که با چیزی است ک ،کند، غافل شود. بلکه همین فراگیریِ تقریبی

رساند و پاداش را برایش به حق تطابق دارد. در نتیجه اعتقادِ مطابق با حق، صاحب خویش را سود می

 . 1گرداندارمغان دارد. ولی اگر از آموختن اکثر آن عاجز است، فرض را از گردنش ساقط می

را فقط از قرآن و سنت بر مبنای فهم و برداشتِ  از این رو اهل سنت و جماعت علم و عمل خویش  

اند و آن علوم را به تابعین رحمهم بوده صرسول الله  گیرد. از کسانی که دانش آموزِمی  شصحابه

اند، درس اند و راه آنان را پیمودهامت که شاگردان تابعین بوده اند. سپس از ائمه وسلفِالله انتقال داده

ی صوفیانه را از شخصی، قیاس، سلیقه، شور و شوق و مکاشفه دیدگاها که عقل، گیرند. حاشا و کل  می

رو در رو قرار دهند. این است ها آنخواهد باشد، بر قرآن و سنت مقد م دارند و یا با هر کس که می
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-کند و به آن رنگ و بویی خاص میاول که اهل سنت و جماعت را از دیگران متمایز می همان اصلِ

ید، بلکه عقادهد. صلی که ویژگیهای عمومی و صفات اخلاقی رفتاری این جماعت را شکل میبخشد. ا

 کند. گردد را هم، گزینش مییِ این جماعت میکه در نهایت میراث و اندوخته ایاصول و قواعد فقهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21شماره 
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 گروه نجات یافته کیست؟

 #سنت$کند، همان پایبندی به از دیگران متمایز می اول که اهل سنت و جماعت را جا که اصلاز آن

است، این ویژگی، صفات و خصوصیات  شیعنی صحابه  #جماعت$و تمسک به  صرسول الله 

توان در خلال آن، اهل سنت را شناخت و از میان انبوهِ دهد که میعمومی ایشان را هم تشکیل می

اهل سنت دین را از نظر علم و : باید گفتاره نمود.های مختلف به آنان اشها و خواهشها، گرایشفرقه

با آن بر انگیخته  صخالص که محمد  یعنی به اسلامِاهر و باطن در انحصار خویش دارند.عمل و در ظ

 جویند.از او آموختند و حفظش نمودند، تمسک می ششد و صحابه 

آن را به نجات  صه رسول الله است. همان گروهی ک #گروه نجات یافته$ی ناجیه ) این اعتقادِ فرقه-

تفترق أمتی علی ثلاث و سبعین فرقة، إثنان و سبعون فی »یافتن توصیف نموده است. ایشان فرمودند: 

)امت من به هفتاد و سه دسته «: النار، وواحدة فی الجنة، و هی ما کان علی مثل ما أنا علیه و أصحابی

چه ی در بهشت است؛ و آن گروهی است که بر آنتقسیم خواهد شد؛ هفتاد و دو دسته در جهنم و یک

ثابت است. لذا  ش، صحابه صامروز من و یارانم بر آنیم، باشد(. در نتیجه این اعتقاد از رسول الله 

 .1ی ناجیه هستندآنان و پیروانشان همان فرقه

 صالله  را با آن مبعوث کرد. لیکن رسول ص، رسول الله أل) روش آنان، دین اسلام است که الله -

خبر داد که: امت ایشان به هفتاد و سه گروه تقسیم خواهد شد و جملگی جز یک گروه در آتش 

 شاند که بر اعتقاد من و یارانم آنان کسانی$؛ و در روایتی دیگر فرمودند: #جماعت$هم هستند، آن

 .2مسک جست(ای به اسلام تبود که بدون هیچ شائبه ی، اهل سنت و جماعت تنها گروه خالص#هستند
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 22شماره 

 اهل سنت همان اهل جماعت است

کنند، در حقیقت ی خویش درآورده و بدان عمل میجا که اهل سنت تمام دین را در حیطهاز آن

نتیجه. و نیز طاعت است و رحمت. و هم سبب است و هم اند. زیرا جماعت، شده #جمع$پیرامونِ دین 

های رحمت الاهی بر شود. و از نشانهالهی محسوب می محافظت و پایبندی بر جماعت هم، طاعتِ

 کنندگانش، حفظ و نگهبانی از جماعت آنان است.اطاعت

ی دستورات دین و عمل به آن است. و آن عبارت ) عامل و مسبب تجم ع و الفت و مهربانی، مجموعه-

در ظاهر و باید ده است، که هیچ شریک و انبازی ندارد. چنان که ما را دستور دا ـاست از عبادت الله 

بدان دستور أاست که الله  فرامینی گسیختگی: رها کردنباطن به آن پایبند باشیم.سبب تفرقه و از هم

 داده است. و تجاوز و از حد گذشتن هم مزید بر علت است. 

چنین خوشبختی دنیا و آخرت و و رضایت و آمرزش اوست. هم صپیامدِ جماعت: رحمت الله 

 های اوست.از دیگر نعمت روسفیدی هم

از گروه مذکور خواهد  صماحصلِ تفرقه هم: عذاب و لعنت الاهی، روسیاهی و بیزاری رسول الله 

اجماع است. زیرا ایشان به دلیل تجمع و اتحاد،  بود. و این مورد، یکی از دلایلِ قاطع بر حجت بودنِ 

را  أگیرند. امکان ندارد بتوان اللهقرار می ـمورد رحمت الله  ،فرامانبرانِ الاهی هستند و به این سبب

با اعتقاد و باور، یا گفتار و رفتاری که بدان امر نکرده است، مورد پرستش قرار داد و مستحق رحمت 

شد. پس اگر چنین عملی از مردم سر زد، هرگز اطاعت الاهی محسوب نشده و سبب رحمت نخواهد 

 .1گشت(
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ی فراموشی بسپارند، میانشان عداوت و کینه لاهی را به بوته) هر گاه مردم بخشی از دستورات ا-

گردند. و اگر به هم پیوستند، اصلاح و پدیدار خواهد شد. وچون از یکدیگر گسیختند، هلاك و تباه می

 .1عذاب و عقوبت( #تفرقه$رحمت است و  #جماعت$شوند. از آن رو که مالک می
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 13شماره 

 و معتدل هستنداهل سنت میانه رو 

روی و کوتاهی روی هستند؛ گرفتار افراط و تفریط یا زیادهاهل سنت و جماعت اهل اعتدال و میانه

رو است، اهل سنت هم از میان سایر ها میانهاند. همان گونه که امت اسلامی در میان سایر ملتنشده

 ها، دارای اعتدال است.فرقه

سنت و $اسلامی است. راه راست در قرآن موجود است و آن  همان دین خالصِ #راهِ راست$) و این -

و مسانید  مساوی است با اسلام خالص و محض. زیرا صاحبان سُنن ،است. سنتِ محض #جماعت

اند که با سندهای متعدد روایت کرده صوداود و ترمذی و دیگران از رسول الله همانند: امام احمد و اب

)به «: علی ثنتین و سبعین فرقة کلها فی النار إلا واحدة، و هی الجماعةستفترق هذه الأمة »فرموده است: 

اند به جز یکی؛ و آن مت من به هفتاد و دو گروه تقسیم خواهد شد و جملگی در آتشازودی 

)کسی «: من کان علی مثل ما أنا علیه الیوم و أصحابی»است. و در روایتی چنین آمده است:  #جماعت$

 و یارانم بر آنیم، باشد(.  چه منکه بر مثل آن

ها بوده، روترین گروه در بین گروههستند و ایشان بهترین و میانه #اهل سنت$پس آن گروه نجات یافته 

 . 1ترین است(که دین اسلام از دیگر ادیان میانهچنان

ه چکند. زیرا آنان به قرآن، سنت و آنروی میهم میانه #موضوعاتِ سنت$در دیگر اهل سنت ) -

پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از ایشان تبعی ت کردند، بر آن اتفاق نظر 

 .2اند(دارند، تمسک جسته
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ترین دین از گونه که اسلام معتدلتر هستند؛ همانها معتدل) آنان در بین امت اسلامی از دیگر گروه-

که اهل  ،ی معط له و مشب ههبین جهمیه أ#فات الله ص $آنان در بابکه میان سایر ادیان است. چرا 

که به  #وعید$باشند. در باب هم بین قدریه و جبریه می ـ#افعال الله $تمثیل هستند، قرار دارند. درباب 

ای از قدریه باشد، اهل سنت، بین مرجئه و وعیدیه که شاخهی به مجازات از جانب الله میمعنای وعده

 قرار گرفته است.است و نیز دیگران، 

اصحاب  $هستند. در مورد ،بین حروریه )خوارج( و معتزله، و مرجئه و جهمیه #ایمان و دین $در بحث 

 .1باشند(بین روافض و خوارج می ش#
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 11شماره 

 شده از قرآن، سنت و اجماع هستند متون ثابت اهل سنت اهلِ

با آن مبعوث شده  صرسول الله که عنی به تمام دستوراتیاند. یی فوقگانهآنان ملتزم به متون سه

 دین متکلمین و فلاسفه.به است؛ نه 

مبدأ و معاد، ایمان به الله و  ایمان به آفرینش و برخاستن از قبرها، $گانه یعنی های سه) آنان ویژگی-

ایشان به عمل  اند.، که مجموعِ صلاح و رستگاری هستند را در خود جمع نموده#روز حساب و کتاب

اند و رها چه بدان دستور داده شدهصالح پایبند هستند. عمل صالح که عبارت است از: عملی کردن آن

 أاند. محصولِ این فرمانبری، حصولِ ثواب در آخرت از جانب الله کردن هر چه از آن باز داشته شده

و نسبت به گذشته  ندران نیستو دور راندن عقاب و مجازات خواهد بود. از این رو برای آینده نگ

 .1د(نشوغمگین نمی

-باشد. آنان که امتداد طبیعی و صحیحِ پیروان دین اسلاماهل سنت می، صریشه و اساسِ امت محمد 

باشد. در پیامبران گذشته علیهم السلام می ی طبیعی و درستِ ادیانِکه ادامه صاند. بسانِ دین محمد 

های شاذ  و نادری هستند که از مسیر اصلی و اند، اقلیتاضافه شده های دیگر که در دیننتیجه گروه

 راهه رفتند.صحیحِ امت اسلامی به بی
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مثل سنن ابوداود، ترمذی،  #سنن و مسانید$های توان به حدیث مشهوری که در کتاب) در این باره می-

ن فرقة کل ها فی النار إلا افترقت الیهود علی إحدی و سبعی»نسائی و دیگران آمده است اشاره نمود: 

واحدة، وافترقت النصاری علی اثنین و سبعین فرقة کل ها فی النار إلا واحدة، و ستفترق هذه الأمة علی 

و فی روایة قالوا: یا « علی ثلاث و سبعین ملة»و فی لفظ « ثلاث و سبعین فرقة کل ها فی النار إلا واحدة

هی »و فی روایة قال:  #کان علی مثل ما أنا علیه الیوم و أصحابیمن »رسول الله من الفرقة الناجیة؟ قال: 

اند جز یکی، و )یهودیان هفتاد و یک دسته شدند و همگی در آتش«: الجماعة، ید الله علی الجماعة

 #اسلام$اند جز یکی، و به زودی این امت نصاری یا ترسایان هفتاد و دو گروه شدند و جملگی در آتش

اند جز یکی. در روایتی دیگر آمده است: بر هفتاد و سه خواهد شد که همه در آتشهفتاد و سه شاخه 

چه من و یارانم یا دین. گفتند: ای رسول آن گروه نجات یافته کیست؟ فرمود: هر کس که بر آن #ملت$

بر  ـاست؛ دستِ )بلاکیف( الله  #جماعت$امروز بر آنیم، باشد. در روایتی دیگر فرمودند: آن گروه 

 ماعت است.ج

 اند. اکثربینیم فرقه ناجیه که همان گروه نجات یافته باشند، به اهل سنت و جماعت توصیف شدهلذا می

رو، های تکها گروهیا گروه بزرگ هم، آنان هستند. اما دیگر گروه #سوادِ اعظم$یا  صامت محمد 

به پای جمعیتِ نجات  هاهباشند. جمعیت این گروخواه و اهل بدعت میاهل بدعت، تفرقه و جدایی

ها اند. شعار این گروهرسند چه برسد که هم تعداد آنان باشند. بلکه بسیار اندك و ناچیزیافتگان نمی

و سنت و اجماع  ألجدایی از قرآن، سنت و اجماع است. در حالی که هر کس معتقد به کتاب الله 

 .1ی اهل سنت و جماعت است(باشد، در زمره
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 ۰2ه شمار

 مدارنداهل سنت، شریعت

ریزی کرد. که آن را در تمام ابعاد دین پایه صاهل سنت معتقدین همان شریعتی هستند که رسول الله 

های شرعی و های تحقیقی پژوهشی، رفتاری، عبادات، مقاصد و سیاستشامل عقیده وباورها، برنامه

 شود. غیره می

آن را شریعت و روش  صسنت آن است که رسول الله ) از این رو سنت همانند شریعت است. و -

شود و گاه مراد از سنت، اطلاق میهم،  ریزی کردهگاه سنت به عقایدی که ایشان پَّی قرار داده باشد.

ی اند. گاهاً هم هر دو معنا منظور است. لفظ سنت همانند کلمهشریعت و اعمالی است که ارزانی داشته

-می #شرعة منهاجاً$و دیگران در تفسیرِ  سست. از همین رو ابن عباس دارای چندین معنا #الشرعة$

و # سنت$اند. تفسیر نموده روشرا به  #منهاج$و سن ترا به #شرعة$. یعنی #سنت و راه و روش$گویند: 

گاه در عقاید و اقوال است و گاه در مقاصد و رفتار. اولی در روش علم وکلام کاربرد دارد و  #شِرعَّةً$



92 
 
 

کشورداری به  و ظاهری و سیاست و برخی اوقات هم در روش عباداتِ  ؛ر روش حال و سماعدومی د

 . 1رودکار می

) سنتی که پیروی از آن واجب است و اهلش لیاقت تعریف و تمجید را داشته و مخالفش سرزنش و -

ارد در عقاید، عبادات، و سایر امور دینی است و بس. مو صگردد، سنتِ رسول الله نکوهش می

در گفتار، رفتار، و هر گفته و عملی که ترك کرده  صتوان با احادیث ثابتِ نبی اکرم مذکور را می

 .2اندو تابعین رحمهم الله بدان معتقد بوده شچه صحابه است، شناخت. سپس با شناختِ آن

پیروانِ سن ت و بیشترین محبت و دوستی را به سن ت و  ترین افراد به موارد فوق بودهاهل سن ت آگاه

 دارند.

باشند. اند، اهل حدیث و سن ت میتصاحب مقامِ گروهِ نجات یافته ی) سزاورترین مردمانی که شایسته-

-ندارند که برایش تعص ب داشته باشند. آنان داناترین انسان صکسانی که هیچ پیشوایی جز رسول الله 

همه بیشتر تواناییِ تشخیصِ روایات صحیح از بوده و از  صها به گفتار، رفتار و وضعیت پیامبر اسلام 

اند؛ معانی روایات را از همگان بهتر ی حدیث بزرگترین فقها در بحث حدیثضعیف را دارند. ائمه

محبت به آنان که حدیث را دوست  در تصدیق، عمل، دوست داشتن ودانسته و به آن پایبندتر هستند. 

که مباحث  انداند. کسانی، گوی سبقت را از همگان ربودهانددارند و دشمنی با کسانی که دشمن حدیث

 . ۰کنند(کلی و مجمل را همان سان که از قرآن و سنت ثابت است، روایت می

اند، بلکه هر کس که حدیث را دوست داشته و اهل حدیث تنها افرادی نیستند که مشغولِ علم حدیث

اهل حدیث است. فرقی ندارد که  ،دهدت میمعنای آن را حفظ کرده، عامل به آن است و به آن دعو

 این دعوتگر محد ث باشد یا فقیه، زاهد و پارسا، امیر یا عوام الناس.
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خوانیم. بلکه اهل حدیث نمی ،کنندنوشتن و روایت حدیث اکتفا می ،ما آنان را که فقط بر شنیدن) -

ها در حفظ، شناخت و فهمِ ترین انساناند که در ظاهر و باطن مستحقآناناز اهل حدیث  منظور

-چنین آنان را اهل قرآن هم می. هماندبه حدیث انسانها ترینعامل، خویشباطنِ و  ظاهرحدیث، و در

معانیو عمل به در و  دوخوانیم.کوچکترین ویژگی آنان ، محبت به قرآن و حدیث، پژوهش در آن 

پارسایان و زُه اد  .رندتآگاه صمبر ها است. فقهای اهل حدیث از دیگر فقها به سنت پیامقتضای آن

تر هستند. امرای اهل حدیث از صادق صها در پیروی از رسول از پرهیزگاران دیگر فرقهاهل حدیث 

دارتر به نبوی بوده و عموم اهل حدیث از دیگر مردمان حق تر به سیاستِدیگر فرمانروایان مستحق

 .1(است صبی بدیل  دوستی و موالات با رسولِ

 

 

 

 

 33شماره 

 ت از حدیث، متفاوت استبرداش فتاوای اهل سنت بنا بر توان علمی و

آموختند، تابعین از آنان فرا گرفته و بعد از ایشان تبع  صاز رسول الله  ش) سنت آن است که صحابه 

بورتر تر و صاز برخی دیگر آگاه در این میانبرخی از ائمه البته تابعین و به همین منوال تا روز قیامت. 

 . 2اند(بوده

                                                           

 .۶۱ص  ۷. همان: ج1

 .۰۱۸ص  ۰: جمجوع الفتاوی. 2



94 
 
 

-اند، اجتهادات و برداشت آنان هم در پارهحدیثی با یکدیگر متفاوت جا که اهل سنت در اطلاعاتِاز آن

 باشد. ای از مسایل علمی به تناسب اطلاعاتشان فرق دارد. حتی گاهاً برداشت آنان مخالف سنت هم می

ی دارند که برخواسته از اوایاند. فتادی لغزیده) از همین رو بسیاری از ائمه و سلفِ امت هم در این و-

 .1اجتهادات شخصی آنان است و با کتاب و سنت در تضاد است(

ی اهل سنت و جماعت از دیر باز در مسایل علمی و عملی اختلاف نظر داشتند؛ لیکن روش و برنامه

با هدف و گرایشی  ام،خویش را با توجه به ادبِ اختلاف، در فضایی کاملاً دوستانه و مملو از احتر

و رها کردن تفرقه و اتهام است،  #جماعت$اساسی که همان محافظت بر حفظ اتحاد و همبستگی یا 

 ها زیاد بوده باشد.  اند. هر چند که حجم تفاوتکنترل و مدیریت کرده

های را به حق فرستاد و قرآن را بر وی نازل نمود. او به سوی مردمانی با سلیقه صمحمد  ألالله )

مختلف، با دلهای ناهمگون و نظریاتِ متضاد فرستاده شد. با او پراکندگی برچیده شد و دلها به هم 

به عنوان یک  #جماعت$دارد که بیان می ألمهربان گشت و از مکر شیطان محفوظ ماند. سپس الله 

ختلاف و های که منجر به اهم از مناظرات و بحث صشود. رسول الله اصل، ستون دین محسوب می

نماید و آنان را توصیف می، اند... و گروه نجات یافته را به پایبندیِ سنتتفرقه شود، نهی فرموده

ای اختلاف نامد .. علمای صحابه و تابعین و نسل بعد از آنان رحمهم الله وقتی در مسئلهجماعت می

مْفِی شَّیْءٍ فَّرُد ُوهُ إِلَّى الل َّهِ وَّالر َّسُولِ إِن فَّإِنتَّنَّازَّعْتُ ﴿کردند: ی الاهی عمل مینظر داشتند، به این فرموده

 .۱۶: نساء / ﴾کُنتُمْ تُؤْمِنُونَّ بِالل َّهِ وَّالْیَّوْمِ الْآخِرِ ذَّلِکَّ خَّیْرٌ وَّأَّحْسَّنُ تَّأْوِیلًا

؛ و پیامبر ارجاع دهید نزاع داشتید، اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید،آن را بهاللهو اگر درباره چیزی )

ای خاص، از باب . مناظره و بحث آنان در مسألهاین برای شما بهتر واز نظر عاقبت نیکوتر است(

مشاوره و خیرخواهی برای یکدیگر بود. گاهاً سخنانشان با هم فرق داشت، اما دوستی، عصمت و 

و  کردند.. لیکن اختلاف نظر در احکام بیشتر از آن بود که بتوان حفظبرادری خویش را حفظ می
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ای با یکدیگر اختلاف نظر داشتند و بخواهند به این در مسئله انمدیریتش نمود. و اگر هر گاه مسلمان

 . 1خاطر از هم بِبُرند، هیچ احترام و عصمتی میان مسلمانان باقی نخواهد ماند

در  خطای این امت را آمرزیده است؛ چرا که خطا ـو مطمئن هستم الله  باور دارم)ابن تیمیه( ) من -

مسایل قولی خبری و مسایل علمی، عمومیت دارد. پیوسته سلف امت در بسیاری از مسایل اختلاف نظر 

 .2اند و هیچ کس دیگری را به کفر، فسق و گناه متهم نکرده است(داشته

دانند و اعمال را جزو ایمان دانسته و و شاگردانش استثناء در ایمان را جایز نمی /) ابو حنیفه -

گویند مطلقِ دانند و میکنند. مرجئه فرایض و اجتناب از محارم را واجب نمینکوهش می مرجئه را

ایمان کافی است.. معلوم است که اختلاف در این مسأله لفظی است. یعنی این اختلاف میان علما و 

 . ۰ی اهل ایمان و قرآن هستند(دینداران، همانند دیگر اختلافات در باب احکام است. همگی در زمره

با وجود تمام اختلافات نظری که بین اهل سنت وجود دارد، لیکن حق از میان جمعِ آنان بیرون   

برایش میس ر  ألای که الله نخواهد رفت. چرا که هر کدام از ائمه و علمای اهل سنت، در هر حوزه

 هستند.  صنموده باشد، در حفظ و حراست دینی، قائم مقام رسول الله 

شود. چرا که آنان، جایگزین و بَّدَّلِ انبیاء علیهم السلام هستند. و در ل( اطلاق میان )ابد) به علمای دی-

های مجهول و نایابی نیستند که حقیقتشان برای کسی شناخته باشند. انسانحقیقت قائم مقام آنان می

اند؛ رار گرفتهگیهای پیامبران علیهم السلام نایب ایشان قژشده نباشد. هر کدام به تناسب بخشی از وی

ی موارد در او یافت یکی در علم و گفتار، دیگری در عبادت و طبیعت و آن دیگری ممکن است همه

 . ۷شود(

                                                           

 .1۴۳ص  2۷. همان: ج1

 .22۶ص  ۰. همان: ج2

 .۷۴ -۷1ص  1۰. همان: ج۰

 .۶۴ص  ۷. همان: ج۷
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-) در میانشان صدیقان، شهدا و نیکوکاران وجود دارند. برخی از ایشان هم علمای سرشناس و چراغ

اند. برخی هم قابل به ذکر بوده های عالی وها و خصلتهایی فروزان و معروفی هستند. دارای ویژگی

ای که تمام مسلمانان بر هدایت و درك و فهم آنان اتفاق های عملی برای پیامبران هستند. ائمهجایگزین

 .  1نظر دارند(

هم وعده نموده است که این دین  ألاند، و الله از آنجا که اهل سنت هدایت شده و اهِل دینِ حق بوده

از آن  صایست که رسول الله گرداند، اهل سنت همان گروه یاری شدهالب میرا کاملاً یاری کرده و غ

 خبر داده است.

لا تزال طائفة من أمتی علی الحق ظاهرین لا یضرهم من »در مورد ایشان فرمودند:  ص) پیامبر اسلام 

ستند؛ غالب و مسلط ه ،حق همیشه گروهی از امت من به«: ) اعةخذلهم و لا من خالفهم حتی تقوم الس

 .2رسانند(نمی ) دینی(تا قیامِ قیامت هم، کارشکنان و مخالفان به ایشان آسیبی

اند. زیرا هدایت و دینِ حق ی که الله و با حق غالب و پیروز ) آنان تا بر پایی قیامت گروه یاری شده

وعده  ـ پیامبران خویش را با آن مبعوث داشت، همراه آنان است. آنها همان گروهی هستند که الله

 . ۰گواه باشد( صپوشانند و کافی است که الله ی عمل میداده است که به تمام دین جامه

قید و بند هستند. اما نسبت به بیگر و اند و بعضی هم عصیانبرخی از اهل سنت درستکار و شهید

شان شرورتر نسبت به ای هاگروه شود. چنان که دیگرانها یافت میها خیر بیشتری در آندیگر گروه

 هستند.

، هابا دیکر گروهتر هستند، سنت در مقایسه ها صالحی گروهاز بقیه ،به سنّت و حدیث ) گر چه منتسبینِ

شود که در هایی یافت میدر منتسبین به اسلام، ویژگی کهچنانهمانند اسلام در مقایسه با دیگر ادیان است. 

                                                           

 .1۱۶ص  ۰. همان: ج1

 .1۱۶ص  ۰. همان: ج2

 .۶۴ص  ۷. همان: ج ۰
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شود، این میدر غیر مسلمانان یافت  مام مواردِ خیر و خوبیتطورکه همانهم سراغ داریم.  احزاب یبقیه

به  ست. و باید گفت هر نوع بدی و شرّی هم در میان مسلماناناهده امشموارد در مسلمانان بیشتر قابل 

شود. همین گونه آنان که منتسب به سنت یافت می بیشترخورد، لیکن در بین غیر مسلمانان بسیار چشم می

ت ناهل س های غیرِ ها نیز موجود است. درست است که در گروهنشان همانند افراد دیگر گروههستند، در میا

ای رسد. هر نوع شرّ و بزهکاریهای اهل سنت نمیخورد، اما به پای خیر و نیکیهم هر خیری به چشم می

 .1که در بین اهل سنت شاهدیم، در دیگران به مراتب بیشتر سراغ داریم(

اند، اهل سنت و جماعت تمسک جستهاب الله و سنتبه کتصی که از امت محمد بیشترین افراد

ورزند. حدیث نبوی را در علم و دارند و به آنان محبت میرا بسیار دوست میصهستند. یاران رسول 

اند که شعار قرآن، سنت و اجماع را بلند اند. ایشان کسانیآموختهشعمل، و فقه و روش از صحابه 

زیر پرچم آن حضور و بر این تجم ع، اتحاد و همبستگی دارند.  ها تمسک جستهه جماعت آنو ب نموده

طلب، هواپرست و دنبال اختلاف و اختلال دور رو، جداییهای گمراه، تکیافته و از پرچم و شعار گروه

صبر  هستند. افرادی که عضو اهل سنت و جماعت هستند، از نظر علم و عمل، خیر و شر، عدل و ظلم،

دانند که پایبندی به برادری، اند. اما با این وجود میآزار بودن و دشمنی با هم متفاوتو سرکشی و بی

 دوستی و اتحاد، اصلِ مهم جماعت، ستونِ دین، هویت دینی و رحمت پرورگار بر آنان است.

 

 

 

 

                                                           

 .۷۱۱ص  12. همان: ج 1
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 34شماره 

 نت و جماعت هستندبهترین مردم برای مردمان، اهل س 

ی باشند. بدون شک بارزترین جنبهحاملان میراث نبوت با دو بُعد علمی و عملی آن میاهل سن ت،   

ای از بُعد اخلاقی آن است. از همین رو اخلاق نبوی که مجموعه ،ی نبویعلمی در روش و سیره

ایشان و  مردم و در مسیرِ دعوت رحمت و شفقت، آرزوی خیر برای مردم، صبر و شکیبایی در تحملِ

ای است که اهل سنت خصوصیات اخلاقی رفتاری خود را با آن آبیاری ارد، منبع و سرچشمهدیگر مو

با فضل و رحمت خویش به این فرقه  ـکند. البته در این میان میراث علمی و هدایت را که الله می

 . دانندمیاختصاص داده است، حائز اهمیت 

که وی را با . چناناشتدت و هدایت، مبعوث به عنوان رحمرا برای جهانیان  صرسول الله  أل) الله 

طور برای احسان و نیکی به مردم هم مبعوثش نمود. ی عقلی و نقلی فرستاد، همینعلم، هدایت و ادل ه

صبر بر اذیت و آزار و تحمل ایشان. از این رو وی را با علم و کَّرَّم و شکیبایی  بلاعوض و برای رحمتِ

گر گاهِ رهنما، بزرگوارِ نیکوکار و بردباری درگذر و بسیار بخشایشو بردباری برانگیخت. رسولی که آ

 بود.

خیر و نمود. بدون هیچ چشم داشتی ها را اصلاح میکرد و قلبداد و راهنمایی میپس او تعلیم می 

هر پیامبری بود. و روش رهپویان  داد. واین صفت و ویژگیِنشان می صلاح دنیا و آخرت را به مردم

: )شما ﴾کنتم خیرَّ أمةٍ أُخرِجَّت للن َّاس﴿باشد: همین است. صفت امتِ وی هم همین می همص رسول 

گوید: شما بهترین مردم برای مردمان میس بهترین امتی بودید که برای مردم پدیدار گشتید(. ابوهریره 

سودرسانی و  کنید. اهل سنت برایآورید تا که وارد بهشتشان میبودید. آنان را به زنجیرها بسته و می
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لیکن مردم بر اثر عدم آگاهی، آن را  کنند؛اصلاح مردم، مال و جان خویش را در این راه هزینه می

را که در  - أل -در سخنرانی خویش گفت: شکرو سپاس الله  :دارند. چنان که امام احمد ناپسند می

ا از ضلالت و گمراهی به هدایت نبود، علما را توفیق داد تا مردم رموجود هر برهه از زمان که پیامبری 

دلان را با کتاب الله زنده کردند. و نابینایان را رهنمون باشند. در اجرای این برنامه صبوری کردند. مرده

بینایی بخشیدند. چه کشته شدگان به دست شیطان را که زنده نمودند و چه بسیار  ،به نور الاهی

تأثیرشان بر مردم. و چه بد بود بازتاب مردم در مقابلشان... گمراهانی را که رهنمون گشتند. چه زیبا بود 

. 

پسندد. او تعالی در هنگام دارد و اخلاق رذیله و بد را نمیاخلاق پسندیده و والا را دوست می ألالله   

ظهور شبهات، دیدِ تیزبین را دوست داشته و عقل کامل، در هنگام بروز شهوات برایش محبوب است. 

گیری را دوست پسندد هر چند که برای کشتن مارها باشد؛ و نرمی و آساناعت را میو گویند او شج

 .1با مشتی خرما(اگر شده دارد حتی 

فکران خویش باشد کنند؛ خواه در تعامل با همبه قرآن و حدیث اقتدا می ،در اخلاق و رفتاراهل سنت  

 یا با دیگران. 

ی، و در راحتی و خوشی به شکر و سپاس و هنگام ها به صبورها و ناگواری) در هنگام سختی-

-دهند. به کارهای شایسته و نیک و اخلاق پسندیده فرا میتقدیراتِ تلخ به راضی بودن دستور می

ترین کامل«: )أکمل المؤمنین إیماناً أحسنهم خلقاً: »که باور دارندصخوانند. به این فرمایش رسول 

اند ارتباط برقرار کنند با آنان که از تو بریده(. تشویق میهاستنینِ آترخوش اخلاقمؤمنان در ایمان، 

اند، درگذر. اهل . از آنان که به تو ستم روا داشتهببخشاند، تو دریغ کردهکمک به کنی. به کسانی که از 

مانده نوازی و کمک به راهپروری، مسکینداری، یتیمسنت به نیکی والدین، ارتباط خویشاوندی، همسایه

ستایی، سرکشی و زورگویی به خلق، چه به حق و خوانند. از کبر و خودبر زیر دست، فرا می و مهربانیِ

                                                           

 .۰1۴ -۰1۰ص  1۶ج مجموع الفتاوی:. 1
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کنند. در تمام گفتار نهی میتور داده و از بد اخلاقی و جهالت،دارند. به اخلاق والا دسچه ناحق، باز می

 .1هستند( صو رفتار خویش در هر بُعدی، منقاد و فرمانبرِ کتاب الله و سنت رسول 

دهد این است که، آنان آمران به معروف و ای که اهل سنت را بهترین امت قرار میاولین اصل و قاعده

پوشند، در ی عمل میها با وجودی که به تمام موجباتِ شریعت جامهناهیان از منکر هستند. لیکن آن

صدایی دلی، همو هم«جماعت» عینِ حال بر قاعده و قانونِ بزرگی دیگر، که همان حفظ و پاسداری از

 و ترك اختلاف و تفرقه باشد، ملتزم و پایبند هستند. 

کنند. معتقد به برپاییِ حج و دارد، امر به معروف و نهی از منکر میسان که شریعت واجب می) همان-

کار باشد یا اند. خواه آن امیر نیکوها و عیدها در کنار امیر و فرمانروای خویشجهاد، گردهمایی در نماز

دانند. به این فرموده خواهی به امت را تد یُن میبزهکار. به جماعت پایبند هستند و نصیحت و خیر

مؤمن : )صو شبَّکَ بَینَ أصابِعَه «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ کَالْبُنْیَانِ یَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»معتقدند:  صرسول الله 

. که هر قسمت آن، موجب تقویت قسمت دیگر آن می شودبرای مؤمن، بمنزلة یک ساختمان است 

را هم باور دارند که  صسپس )برای توجیه( انگشتانش را در هم فرو برد(. و نیز این فرمایش رسول 

عَى لهُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَکَى مِنْهُ عُضْوٌ تَداکمثَلُ الْمُؤْمِنِینَ فِی تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وتَعاطُفِهِمْ، »فرمود: 

ثل بدن است که هر ، مِعطوفت به همو  ،تر حم،ل مؤمنان در دوستیثَّمَّ: )«سائِرُ الْجسدِ بالسَّهَرِ والْحُمَّى

 .2(دکننی میدرد، با او همبیداریشبتب و در ، سایر اعضا به درد آید گاه عضوی از آن

ه مسئول شهروندانِ خویش ) بر والیان امر که علما، امرا و شیوخِ هر گروه هستند، واجب است ک-

اند امر کرده دستور داده صو رسول الله  أچه الله باشند. امر به معروف و نهی از منکر نمایند. به آن

 . ۰اند، باز دارندچه باز داشتهو از هر آن

 . 1گسیختگی استبستگی و نهی از اختلاف و از هم) بخشی از امر به معروف، دستور به اتحاد و هم-
                                                           

 .1۱۸ص  ۰. همان: ج1

 .1۱۸ص  ۰. همان: ج 2

 .۷2۰ص  ۰. همان: ج ۰
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 ۰۱شماره 

 شنوی در کارِ معروف و نیک هستنداهل سنت پایبند بر حفظ جماعت و حرف

کوشد، این کار را بر اساس علم زم به اطاعت الاهی است و بر حفظِ جماعت میوقتی اهل سنت ملت  

 اند نهدر تکاپوی طاعت الاهی ،آغازند. از این رو در دلِ آزدی و پویاییشرعی و اجرایی کردن آن می

 در سرکشی و طغیان.

) راه میانه که همان اسلامِ ناب است، برای آنان که دوشادوش امیر خویش و گروهی که سزاوارتر به - 

شود. البته زمانی که این جهاد نمایند، جهاد محسوب می 2نماهاخواهند علیه مسلماناسلام هستند و می

دوشِ آنان شوند، نباید همنافرمانی الاهی می تنها راه جهاد باشد؛ و اگر گروهِ مجاهد مرتکب معصیت و

                                                                                                                                                                             

 ۷21ص  ۰. همان: ج 1

ی راندند. در حالی که دست نوشتهبه شام آمدند. آنان منتسب به اسلام بودند و شهادتین را بر زبان می ۶۶۶ها هستند که در سال . منظور مغول2

برخی از قوانین چنگیز که از سرِ هوا  ای از احکام آسمانی ورا قانون اجرایی خود قرار دارند. سیاه مشقی که مجموعه #یاسق$چنگیز خان به نام 

ها و آبروها، شریعت قرار دادند و و هوس نوشته شده بود را در خود جمع نموده بود. فرزندان چنگیز  بعد از مرگ وی آن را برای ریختن خون

 . ۱۳1ص  2۸کردند. مجموع الفتوی ج بر اساس آن حکم می
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لا  $ها رهایشان نمود. چرا که . بلکه باید در طاعات الاهی آنان را همراهی کرده و در معصیتکردجهاد 

این امت در  : )نباید مخلوق را در نافرمانیِ خالق اطاعت نمود(. برتریِ #طاعةَّ لَّمِخْلُوقٍ فِی مَّعصِیَّةَّ الله 

مکل فی، واجب است. این  ر بر اساس همین فاکتور بوده است و این رویکرد بر هر انسانِگذشته و حاض

کشند و خود روی. نه همانند خوارج است که به پیامدِ کم علمی، سجاده آب میایدئولوژی یعنی میانه

؛ حتی اگر دانندحاکمان می نه بسان مرجئه است که خود را در همه چیز پیروِ  دانند،را پارسایان امت می

 . 1آن حکام نیکوکار نباشند

-باعث فراموشی دیگری نمی ،دو امانتحامل دو امانت است. سنگینی یکی از آن ،زماناهل سنت هم

 #جماعت اسلامی$شود. یکی امانتِ علمی کاربردیِ دعوت و جهاد است و دیگری، امانتِ محافظت بر 

ی مذهبی یا طریقت ل طِ آز و خودخواهی، عرف، غلبهها آزادانه، دور از تسبه معنای عام و فراگیر. آن

 دهند. ی مسیر میی شرع، ادامهگری، بسیار دقیق طبق موازین حکیمانهصوفیانه یا طایفه

) بیان و تبلیغ رسالت الاهی که از طریق وحی بر پیامبرانش نازل شده است و پایبندی به میثاقی که -

های پیامبران، ایمان، دعوت و است. در نتیجه فراگیری آموزه از علما گرفته است، واجب شرعی ألالله 

طلبد، گفتار و کردار مردم در اصول و فروعِ تبلیغ و تلاش و مجاهده بر آن واجب است. به جِد می

، هایی از قبیلِ عادتدقیقاً با قرآن و سنت سنجیده شود. در این میان نه هواپرستی ،درونی و ظاهری

هایی از زنیت یا از شخصی خاص دنباله روی خواهد شد، و نه حدس و گمانهمذهب، طریقت، ریاس

قبیل روایات ضعیف، قیاسِ فاسد، تقلید از کسی که پیروی از گفتار و رفتار او واجب نیست. چرا که 

در کتاب خود آنان را که به حدس و گمان و خواهشات نفسانی معتاد هستند و پیروی از  أالله 

 .2اند، نکوهش کرده استن را رها کردهدستورات معبودشا

                                                           

 .۱۳۸ص  2۸. همان: ج 1
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ی اول به هر شخص، دوستی دارند، در همان وهلهولاء و جا که اهل سنت فقط نسبت به حق از آن

نه بر اساس تعصب جاهلی نسبت به تیره و قومیت، شهر،  ؛نگرندگروه یا تجمعی از همین منظر می

 ریاست. پُست و مذهب، طریقت و سلوك، مجتمع و یا 

هیچ کس حق ندارد ستایش و نکوهش، حُب  و بُغض، ودوستی و دشمنی را وابسته به اسمِ قبیله،  )- 

دهند، یا به دیگر انتسابها، بداند. لذا شهر، مذاهب یا راه و روشی که به یکی از ائمه و مشایخ نسبت می

فر است، باید هر کس مؤمن است، موالات و دوستی با او واجب است از هر قشری که باشد. و اگر کا

کسی که ایمانی آمیخته با فسق و  شمن دانست، از هر قشری که باشد.با او معادات داشت و وی را د

فجور دارد، به حسب ایمانش باید با او موالات داشت. و بغض و کینه هم به تناسبِ ایمان باید باشد. 

شود. و هرگز کافر نمی چنین شخصی بر عکسِ اعتقاد خوارج و معتزله، به صِرف ارتکاب گناهان،

ی فاسقان انبیاء، صدیقین، شهدا و صالحین در ایمان و دین، حب و بغض و موالات و معادات در رتبه

 . 1نیستند

 

 

 

 

 ۰۶شماره 

 دارنداهل سنت همدیگر را به صورت عام دوست دارند و برخی، برخی دیگر را معذور می

                                                           

 .22۶-22۴ص  2۸. همان: ج1
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ن که به کدام گروه، حزب، جماعت، گرایش یا آنان به صِرف اهل سنت بودن، با چشم پوشی از ای

اجتهاد خاصی منتسب هستند، یکدیگر را دوست دارند و بدون اینکه سریع همدیگر را متهم کنند و یا  

 دارند. گمراه بخوانند، برخی را معذور می

ب نهاده است، عق) واجب است فردی را که الله مقد مش نموده است، مقدم دانست و آن را که عقب -

ورزند، دارند، دوست داشت و به هر چه بُغض میچه را که الله و رسولش دوست مینهاد. باید آن

اند، راضی بود. باید چه الله و رسول راضیاند باز داشت و به آنچه نهی نمودهبُغض ورزید. باید از آن

از مردم برخی دیگر را  که همه یکپارچه و متحد باشیم. اما چه کنیم کار به جایی رسیده است که بعضی

حق با طرف مقابل بوده و مطابق قرآن و سنت عمل است که ممکن خوانند. حال آنگمراه و کافر می

چنین لیکن نماید. و گرچه ممکن است برادر مسلمانش در بخشی از امور دینی دچار خطا شده باشد. 

ا و فراموشی را برای این امت خط ـنیست که هر کس به پیامدِ خطا، کافر و فاسق شود. بلکه الله 

 . 1معاف نموده است

قرار  )تفتیش( نیست، مورد امتحان و آزمایشتعالی اهل سنت کسی را با سؤالاتی که از جانب الله 

دوستی و دشمنی  [ها، شعارها و لوگوها، تجمعات و رؤسا تعص ب ندارند. بلکه معیاردهند. به اسمنمی

آن هم به معنای حقیقی، تعصب دارند و بس.  ،به جماعت مسلمانان آنان، دین و تقوا است. فقط نسبت

 اند.اند که پرچم قرآن و سنت بر فهم سلف صالح را بر افراشتهو جماعت مسلمانان آنان

یزید بن معاویه و امتحانی که  کوتاه آمد و از ذکرِ )تفتیش باورها( ) لذا واجب است در این زمینه- 

خوانی ندارد. ونیز روی گرداند. چرا که این رویکرد با باور اهل سنت هم ی او شدند،مردم به وسیله

بدان دستور نداده است، مورد امتحان و آزمایش قرار  صو رسول  ألچه که الله نباید امت را با آن

؟ واجب است وقتی از یک مسلمان 2«قرفندی»هستید یا  «شکیلی»داد. مثلاً نباید به افراد گفت: شما 

                                                           

 . ۷2۳ص  ۰جمجموع الفتاوی: . 1
 . اسمهایی که نشانگر وابستگی به حزب یا افراد خاصی است. مترجم.2
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ی شد، در جواب بگوید: نه شکیلی و نه قرفندی. بلکه مسلمانم و پیرو کتاب الله و سنت بر چنین سؤال

 .1مبنای فهم سلف صالح(

ها برای انتساب مردم به برخی از امامان مثل: امام ابوحنیفه، مالکی، شافعی و ) بلکه برخی از نام- 

ا انتساب به قبایلی مثل: قیسی، یمانی یا حنبلی رحمهم الله یا به شیخی همانند: قادری، عَّدَّوی و غیره ی

به کشوری از کشورها و شهرها همانند: عراقی و مصری، که نامگذاری با آن گنجایش دارد، جایز 

ها دوستی و دشمنی ورزید. نیست مردم را تفتیش کرده و مورد امتحان قرار داد. هرگز نباید بر مبنای نام

ای آنانند که از همه پرهیزگارتر باشند؛ حال از هر تیره و طایفه ترین مردم در پیشگاه الاهیبلکه گرامی

 . 2خواهند باشند(که می

جایز است که چنان از هم بگسلد که بر مبنای طایفه، با  ص)  با این وجود چگونه برای امت محمد - 

 بر ـشخصی دوستی ورزیده شود و با دیگری، بر اساس هوا وهوس که هیچ دلیلی از جانب الله 

را از چنین رویکردی مبر ا  صنبی خود  ألصح ت آن نیامده است، دشمنی ورزد. تا جایی که الله 

بدعتی همچون خوارج است که از جماعت مسلمین کناره گرفته و  اهلِ دانسته است. این ویژگیِ

داند. لیکن اهل سنت و جماعت به ریختن خون مخالف خویش را به ثمن بخس، مشروع و مباح می

کنند این است که شخص مقابل اند. کمترین کاری که در این زمینه میلله )دین اسلام( چنگ زدهحبل ا

توان شود! ...چگونه مینظر است، پذیرفته و در اختلافات از او به الله پناه برده میچه با آنان همرا در آن

ندارد، امت را تکه پاره  های نوپیدایی که برای اثباتش از قرآن و سنت دلیلی وجودبا نام و برچسب

 نمود؟!

ی پاشیدگی فعلی امت در بین علما، مشایخ و بزرگان، حاکمان و زمامداران عاملِ قهر و غلبهاز هم  

 اند. را ترك نموده صو رسول الله  ألدشمن بر آنان است. چرا که آنان عمل به دستورات الله 

                                                           

 .۷1۷ص  ۰. همان: ج1
 . ۷1۶ص  ۰جهمان: . 2
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ردند، عداوت و بغض در میانشان بروز کرد و در لذا هر گاه مردم برخی از دستورات الاهی را ترك ک  

-میپی آن از هم گسیختند و به فساد و تباهی و هلاکت گرفتار آمدند. لیکن اگر گرد هم آیند، اصلاح

پاشیدگی، عذاب و رحمت است و تفرقه و از هم ،شوند و فرمانروا. چرا که همبستگی و جماعت

 .1فلاکت(

خیر برای تمام مسلمانان و عفو و بخشش بر  الفت و دوست داشتنِ  اهل سنت پیوسته در مسیر اتحاد،  

کوشند. وی را به کار درست فراخوانده و برایش دعای هدایت و مغفرت می ،لغزش و خطای خطاکار

 نمایند.می

صدایی و ها، همگیرد، الفت دلی دین را در بر مید از قواعد بزرگی که مجموعهندان) )آنان( خوب می-

 .1: انفال / ﴾فَّات َّقُوا الل َّهَّ وَّأَّصْلِحُواذَّاتَّ بَّیْنِکُمْ ﴿اند: فرموده ـری است. الله اصلاحگ

(. و دیگر نصوصی که بر اتحاد و ائتلاف دستور داده و از پروا کنید و بین خود را اصلاح نمایید اللهاز )

ند. و کسانی که از این ادارد. آنان که مزین به این اصل هستند، اهل جماعتجدایی و تشت ت باز می

یعنی عمل به مجموعِ  صخواهان و اهل افتراق هستند. و اطاعت از رسول الله اند، جداییدایره خارج

 سنت. 

من )ابن تیمیه( هرگز دوست ندارم حتی یک مسلمان در ظاهر و باطن، دچار نگرانی و سختی شود؛   

کنم. بلکه هر کدام ن را ملامت و سرزنش نمیفکران و دوستانمان. و اصلا هیچ کدامشاچه برسد به هم

در نزد من به کَّر ات دارای بزرگواری، کرامت، محبت و تعظیم هستند. هر کدام به تناسب خویش. 

که به خطا رفته و گناه کرده است. شخص بالأخره یا اجتهاد کرده و درست عمل نموده است، یا این

تلاش و اجتهاد خود کسب کرده است، الله  ابی که در پیِاولی که دارای اجر و پاداش است. دومی با ثو

بر ما و او و دیگر مؤمنان بیامرزد  أمی که باید دعا کنیم الله آمرزد. سو از او درگذشته و او را می أل
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داند که همه در کار نیک و تقوی با یکدیگر تعامل و همکاری دارند. بر هر یک از ما .... اهل سنت می

 ت که برخی، برخی دیگر را محکم و استوار یاری نماییم....واجب و ضروری اس

پسندم، برای تمام مؤمنان من برای تمام مسلمانان خواهان خیرم. هر خیری که برای خویش می   

 ـسپاسگذارم و از آنان که عمل صالح دارند، قدردانم. از الله انم. از کسانی که نیت صالح دارند، خواه

 .1توفیق توبه دهد( خواهم گناهکاران رامی

ای اختلاف نظر و تابعین و علمای بعد از ایشان رحمهم الله، هر گاه در مسئله ش) علمای صحابه -

فَّإِنتَّنَّازَّعْتُمْفِی شَّیْءٍ فَّرُد ُوهُ إِلَّى الل َّهِ وَّالر َّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَّ ﴿ کردند: داشتند، به دستور الاهی عمل می

 .۱۶: نساء / ﴾مِ الْآخِرِ ذَّلِکَّ خَّیْرٌ وَّأَّحْسَّنُ تَّأْوِیلًابِالل َّهِ وَّالْیَّوْ 

و پیامبر ارجاع الله آن را به پس و روز قیامت ایمان دارید،  اللهو اگر درباره چیزی نزاع داشتید، اگر به )

(. لذا با الفت و مهربانی و برادری دینی، با تدهید؛ این برای شما بهتر واز نظر عاقبت نیکوتر اس

 . 2نمودند(تبادل اندیشه می ،دیگر در مسایل علمی عملییک
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 ۰۴شماره 

 1اصول مورد توافقِ اهل سنت و جماعت

که برای آنان به صورت شعار در آمده است، و لُب اعتقادات آنان را  1اهل سنت بر اصول بسیار مهمی  

، در یک یا چند اصل از نظر نیست و گروهی که با ایشان همدر بر دارد، اتفاق نظر دارند. و هر فرقه 

 اختلاف دارند:  ،اصولی که در ادامه خواهیم آورد

، تا روز قیامت است؛ و آن: ایمان به -اهل سنت و جماعت  –یافته و پیروز ی نجات) این باورِ فرقه

 .2ر: چه خیر و چه شر(دَّها، پیامبران، برخواستن بعد از مرگ و ایمان به قَّالله، ملائکه، کتاب

 ؛ بدون بیان کیفیت.صفات عبارتست از: اثباتِأ عقیده اهل سنت و جماعت در صفات الله  -1

 بدون ابطال و تعطیل صفات.  ألپاک و مقدس دانستن الله 

و  با آن در کتاب خود، خویش را ألچه الله : ایمان به آنگفتتوان چنین می أ) از ایمان به الله -  

کنند و نه کنند و نه تعطیل. نه کیفیت بیان مینه تحریف می وی را توصیف کرده است. صرسول 

همانند او نیست و او  : )هیچ چیز﴾لیس کمثله شیٌ و هو السمیع البصیر ﴿ : ـتمثیل. بلکه معتقدند الله 

-خود را با آن توصیف کرده است، نفی نمی ـبی نهایت بیناست(. هرگز صفتی که الله  بسیار شنوا و

روند. برای صفات الله ها و آیات الاهی به کژی نمیکنند. در نامجایش تحریف نمی کنند. کلمه را از

                                                           

شود، و به صورت قطع و صد در صد از دین ثابت است و تمام چه از این کلیات گرفته میکلی، یا آن . منظورمان از اصولی که به صورت1

وجوب و تحریم که همه بر آن اتفاق نظر دارند هم کاری نداریم؛ مگر به صورت باشد. همچنین بر مسایل مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند، نمی

در کتب احکام به آن پرداخت. مانند: اجماع، قواعد، فروعِ فقهی از قبیل تحریم صیغه و متعه، جواز کلی. و نیز آنچه که باید برای تفصیل آن 

 ها و همانند این موارد که برای اهل سنت به عنوان یک شعار درآمده است. مسح بر موزه
 . 12۶ص  ۰جمجموع الفتاوی: . 2
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نوع و همتایی هم أکنند. چرا که الله مثل نمیکیفیت قایل نیستند و آن را به صفات بندگانش هم أل

گان تر است. از همشود. زیرا او نسبت به دیگران به خود آگاهندارد. او تعالی با خلقش مقایسه نمی

 گوید. راستگوتر است و به مراتب از بندگانش بهتر سخن می

اند. گویند، راستگویانِ تصدیق شدهپیامبرانش صلوات الله علیهم بر خلاف آنان که ناآگاهانه سخن می  

* ى الْمُرْسَّلِینَّ وَّسَّلَّامٌ عَّلَّ*سُبْحَّانَّ رَّب ِکَّ رَّب ِ الْعِز َّةِ عَّم َّا یَّصِفُونَّ﴿فرماید: می ـست که الله ا از همین رو

کنند، چه او را به آن توصیف میپروردگارت که دارای عزت است از آن: )﴾وَّالْحَّمْدُ لِل َّهِ رَّب ِ الْعَّالَّمِینَّ

(. او تعالی است که پروردگار جهانیان استالله ها ویژه و همه ستایش.  و سلام بر پیامبران. منز ه است

اند پاك دانسته است. و بر پیامبران بدان توصیف نمودهص له چه مخالفانِ پیامبران الخود را از آن

فرستد. الله از صفاتِ نقص و عیب، سلام می ألخویش به سبب عملکرد درستشان در منزه دانستن الله 

در توصیفی که از خویش ارائه داده است، به دو بحث نفی و اثبات در این زمینه پرداخته است. از  ـ

تابد. چرا که راه راست همین است. راه آنان که الله های پیامبران سر نمیوزههمین رو اهل سنت از آم

 .  1بر آنان انعام نمود. همانان که پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحین هستند( أ

است. نازل شده است و  أل)پیشینیان( امت اسلامی بر این است که قرآن کلام الله  ی سلفِاندیشه

با این  صچه از پیامبر بارك و تعالی آغاز و به سویش بر خواهد گشت... و آنمخلوق نیست. از الله ت

راند، و آدم علیه السلام را با با صَّوت تکلم کرده و سخن میتعالی مضمون ثابت شده است که، الله 

ی ئمهکنند. تمام این باورها، باورِ پیشینیان امت و اها، را تصدیق میزند، و نیز دیگر مثالصَّوت صدا می

 . 2اهل سنت است

پروردگارش را در دنیا  صکه محمد به اتفاق تمام مسلمانان و علمای آنها، هر روایتی، دال بر این)   

با چشمان خویش دیده است، کذبِ محض است. این سخنی است که هیچ یک از آنان نگفته و 

زمین ننهاده است... از این رو پا به  صبرای رسولش  ألاند... و معتقدند که هرگز الله روایتش نکرده

                                                           

 .1۰۳ – 12۶ص  ۰ج همان: . 1
 .۷۳2 – ۷۳1ص  ۰جهمان: . 2



110 
 
 

را به چشمان خویش دیده است، به اتفاق  أهر کس مدعی شود که وی قبل از رحلت از دنیا، الله 

 ألتمام اهل سنت ادعایش باطل است. زیرا معتقدند هیچ مؤمنی تا وقتی در دنیا است، توان دیدن الله 

داستان  صست که، وقتی رسول الله را ندارد. در صحیح مسلم از حدیث نواس بن سمعان ثابت ا

)بدانید که هیچ یک «: واعلموا أن أحداً منکم لن یری ربه حتی یموت» نمود، فرمود: دجال را تشریح می

 .1از شما تا نمیرد، پروردگارش را نخواهد دید(

ای در عرصات قیامت بر این جریان،گردد. و برای مؤمنان میسر می ،در بهشت، با چشم ـ) دیدن الله 

 اند. دیگر مردمان هم رخ خواهد داد. چنان که احادیث در این باره متواتر

اند و اهل سنت هم بر آن را پذیرفته ،های صحیح آمده است. سلف صالح و ائمهاین روایات در کتاب

 آن اتفاق نظر دارند. 

نمایند. آنان که یاین جریان را تکذیب یا تحرف م ،جهمیه و پیروان آنان همانند: معتزله و رافضه  

اند. ها و مخلوقاتاند که بدترین انسانکنند. آنان معطلهصفات الاهی، اعم از دیدن و غیره را انکار می

را تکذیب  صگفتار و خبر رسول  ،رو و معتدل است. نه همانند اینانالاهی در این زمینه میانه دین

را با  ألتوان در دنیا الله گوید: میی که میکنند و نه بسان برخی، تصدیقِ افراطی دارند. تصدیقمی

 اند..چشم دید!! هر دو باطل و ناصواب

آفریدگار جهانیان است و  ألباور تمام پیامبران و پیروان ایشان و نیز اهل کتاب، بر این است که الله   

 تمامدو است. او آفریدگار عرش عظیم است. چه در میان آنها و زمین و هر آنآفریدگار آسمان

ها و بر عرش خویش است. از بالای آسمان ألالله  اویند و محتاج و نیازمند به وی.مخلوقات، بندگان 

 . 2مخلوقات خود جداست و با این حال مدام با آنان است و از ایشان جدا نیست(
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 از آن صایمان به تمام اتفاقات بعد از مرگ است که رسول  ز جمله مواردِ ایمان به روز آخرت،) ا

ها به کبری بر پا شود و روح که قیامتِنن، عذاب و نعمتِ قبر، گرفته تا ایخبر داده است. آنان از امتحا

اجساد برگردد، ایمان دارند.. وبه این که مردم پای برهنه و لخت و ختنه نشده به فرمان رب العالمین از 

 ان، به گلو رسد، ایمان دارند. قبرهایشان به پا خیزند، تا خورشید به آنان نزدیک گردد و عرقِ آن

نامه را به ی اعمال گشوده شده و برخی اعمالگردد. کارنامهمیزان آورده شده و اعمال بندگان وزن می  

بندگان را محاسبه کرده و با  ـسر گیرند.. الله  دست راست و برخی دیگر به دست چپ  یا به پشتِ

که گیرد. چنانبه گناهانش آگاه کرده و از او اقرار میی مؤمنش به طور خاص خلوت کرده و او را بنده

 در قرآن و سنت توصیف نموده است. 

ای شود. زیرا که وی نیکیهاست، محاسبه نمیاما کفار، همانند آن کسی که دارای حسنات و بدی  

بازداشت و بعد از اقرار، مجازات و عقوبت  سبب آنکارهایش شمارش شده و به  ،ندارد. در عوض

 شوند. می

مالک حوض کوثر است.. پُل)الصراط( هم بر روی جهنم نصب  صی قیامت: رسول الله در عرصه  

شده است. همان پلی که میان بهشت و دوزخ است. مردم به تناسب اعمال خویش، از روی آن عبور 

د. از آن که افتند.. و هر کس از آن پُل گذشت، به بهشت درآیبرخی ربوده شده و به آتش می کنند.می

گیرند. شوند و بعضی از بعضی دیگر قصاص میبر پلی میان بهشت و جهنم، نگه داشته می ،عبور کردند

شود. اولین فردی که طلب باز شدن و چون پاك و پیراسته شدند، اجازه ورود به بهشت به آنان داده می

 دد، امت وی خواهد بود. گراست و اولین امتی که وارد بهشت می صکند، محمد درب بهشت را می

 در قیامت صاحب سه نوع شفاعت است: صرسول الله 

 کند تا حساب و کتاب شروع شود. نخست: برای تمام آنان که در عرصات قیامت هستند، پادرمیانی می

 است.  ص. این دو شفاعت، مخصوص رسول کندشفاعت میبهشت  ورود بهشتیان بهدوم: برای 
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کند. در این نوع شفاعت وی و دیگر اند، شفاعت میرد آنان که مستحق آتشاما شفاعت سوم: در مو  

اند، شفاعت اند. در مورد آنان که مستحق آتشپیامبران علیهم الصلاة و السلام، صدیقین و دیگران شریک

کند. الله تبارك و اند، شفاعت خروج از آتش را میعدم ورود به آتش، و در مورد آنان که در آتش

کند. هم گروهی از مردم را بدون شفاعت بلکه با فضل و رحمت خویش، از جهنم خارج می تعالی

آفریند و وارد اقوامی را از نو می ـاند زیاد است، لذا الله فضای بهشت برای اهلِ دنیا که وارد آن شده

 . 1گرداند(آن می

 

 

 

 

 

 ۰۸شماره 

 رندقدیر با تمام مراتبش ایمان دااهل سنت و جماعت به ت 

ر بر دَّی ناجیه که همان اهل سنت است، به تقدیر ایمان دارد. به تقدیرِ خیر و شر. ایمان به قَّ) فرقه- 

 خود دارای دو رتبه است:  ،دو بخش است که هر بخش

 اول: 

کنند. داند که مخلوقاتش چه میبا علمی که از قدیم دارد و از ازل به آن موصوف است، می ألأ: الله   

 الات آنان اعم از طاعات، معاصی، رزق و عمرشان آگاهی دارد. به تمام ح
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تقدیر مخلوقات را در لوح محفوظ نگاشته است. این تقدیرِ برخواسته از علم وی  ألب: سپس الله   

،گاهی کلی و اجمالی و گاهی مفص ل است. هر چه را که خواسته است در لوح محفوظ نوشته  ـ

ای را به سویش فرستاده و او را به آفریند، فرشته، جسمِ نوزاد را میاست. زمانی که قبل از دمیدن روح

، عمْر، عملکرد و خوشبخت یا بدبخت بودنش. و مانند کند: به نوشتن روزینوشتن چهار مورد امر می

 مواردی این گونه.

 کنند. ی اندکی انکارش میهای غالی و تندرو انکارش کرده و امروزه عدهدر گذشته قَّدَّری

 دوم: 

 ـچنین ایمان به این که هر چه اللهی فراگیرش است. همأ: شاملِ مشی تِ قاطع و لازم الإجرا، و اراده  

تحتِ مشیت الاهی ها و زمین شود. تمام حرکات و سکناتِ آسمانشود و اگر نخواهد، نمیبخواهد می

موجودی قادر و توانمند است.  افتد. بر هر عَّدَّم واش، هیچ اتفاقی در مملکتش نمیبدون اجازهاست. 

آفریدگار اوست. جز او آفریدگار و خالقی  ـکه الله ای در زمین و آسمان نیست، مگر اینهیچ آفریده

 وجود ندارد.

اش باز ب: با این وجود بندگان را دستور به اطاعت از خود و پیامبرانش داده است. و از نافرمانی  

دارد. از آنان که ایمان آوردند و نیکوکاران و دادگران را دوست مین، اداشته است. او تعالی پرهیزگار

عمل صالح انجام دادند راضی است. کفار را دوست ندارد و از فاسقان راضی نیست و به فحشا امر 

ها فاعل دارد. در حقیقت بندهپسندد و فساد و تباهی را دوست نمیکند. کفر را برای بندگانش نمینمی

، نیکوکار، نمازگزار و ی کارها هستند و الله آفریدگار اعمال آنان است. بندگان یا مؤمنو انجام دهنده

خالق آنان و  ـها هم دارای اراده و قادر به انجام کارها هستند و الله دارند، یا کافر و فاجر. انسانروزه

 هاست. ی آنخالقِ اعمال و اراده
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-ا مجوسانِ این امت نامید، این نوع تقدیر را تکذیب میایشان ر صعموم قَّدَّریه، آنانی که رسول   

کنند که قدرت و اختیار دانند تا حد ی در آن غلو میکنند. در مقابل، گروهی دیگر که آن را ثابت می

 . 1دانند(کنند. و نیز حُکم و مصالح آن را از افعال و احکام الاهی خارج میانسان را از او سلب می

این است که دین و ایمان عبارت است از قول و عمل. قولِ قلب و زبان، و عمل ) از اصول اهل سنت 

-یابد و با معصیت و گناه کاسته میچنین ایمان با طاعت و عبادت فزونی میقلب و زبان و اعضاء. هم

 شود. 

 ی اهل سنت و حدیث، جمهور فقها و صوفیان،) )اما تمام صحابه و تابعینِ اهل سنت و جماعت(، ائمه

مالک، ثوری، اوزاعی، حماد بن زید، شافعی، احمد بن حنبل و دیگران رحمهم الله، و نیز محققین 

کلامی همه اتفاق نظر دارند که ایمان و دین شاملِ قول و عمل است. این سخن، سخنِ سلَّف، اعم از 

فاوت دارد و صحابه و دیگران است. گر چه در برخی جاها منظور از ایمان، مفهومی است که با اعمال ت

 . 2، اعمالِ قلب و زبان است(از ایمان قلب و زبان. و در اعمال هم منظور شود. مانند قولِشامل اقوال می

ایمان زمانی است  اهل سنت بر این باور است که ایمان دارای اصل و فرع )شاخه یاشعبه( است. نابودیِ

دانند. را به مجردِ ارتکابِ گناه، کافر نمیکه اصلش نابود گردد. در نتیجه هیچ گناهکاری از اهل قبله 

 .که اصلِ ایمان آنان از بین برودمگر این

) مفسرین اهل سنت معتقدند ایمان، دارای اصول، فروع، ارکان، واجبات و مستحبات است. درست 

-چه را که باید انجام شود یا ترك، شامل میتمام آن #حج$همانند حج و نماز و دیگر عبادات. لغت 

چون ایستادن در عرفه است که در صورت ترك ود.. غیر از این تقسیم، حج مشتمل بر ارکانی همش

گردد. نیز مشتمل بر واجباتی است که اگر عمداً انجام شده یا برخی واجباتِ شدن، باعث بطلان حج می

ترك شود به  چنین دربرگیر مستحباتی است که اگر عمداً انجام یاشود.. همآن ترك گردد، گناهکار می
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شود.. لیکن هر کس این مستحبات را انجام دهد، خللی وارد نشده وشخص گناهکار هم نمی# حج$

تر است.. و اگر کسی به رکنی از ارکانِ حج خللی وارد نمود، یا کار اشتباهی و حج ش کامل بوده بهتر

 قابل رؤیت هستند مرتکب شد، حجش فاسد است و فرض از گردنش ادا نشده است.. و نیز اشیائی که

شود؛ حتی بعد از اند. همانند درخت. اسمی است که برای تنه، شاخه و برگها اطلاق می، این گونههم

لیکن این  شود،ها هم به آن درخت گفته میریزان هم به آن درخت گویند. نیز با قطع شاخهبرگ

تصور کن. گاه کامل است و گاه  گونهدرخت گاه کامل و گاه ناقص است. در مورد ایمان و دین هم این

ناقص. ایمان دارای سه مرتبه است: ایمانِ سابقین او لین؛ که به تمام واجبات و مستحباتی که باید انجام 

ها( که میانه و معتدل است. اند. ایمانِ اصحاب الیمین) دست راستی، عمل نمودهکردندمیداده یا ترك 

ا بدان عمل نموده و یا ترکش کرده است. سوم، ایمان ظالمان یعنی ایمانی که شامل واجباتی است که ی

 اند. که در آن برخی از واجبات ترك شده و مرتکب بعضی از ممنوعات شده

اند: هرگز به خاطر ارتکاب گناه، ی خویش گفتهاز این رو علمای اهل سنت و جماعت در مورد عقیده  

دانند را، ی خوارج که به صورت مطلق، گناهکار را کافر میدانند. و اشارتاً اندیشهاهل قبله را کافر نمی

چه پیامبران از گیرند. اما اصل ایمان عبارت است از: اقرار و فرمانبرداری به آنرد کرده و به باد انتقاد می

اند. این همان اصلِ ایمانیست که اگر کسی بدان معتقد نباشد، مؤمن نیست.. پس آورده ـجانب الله 

صاحب چنین  ـست که ایمان تجزیه پذیر است و در صورت یافت شدنِ کمترین ایمان، الله باید دان

گرداند. درست بر خلاف باور آنان که در مقابل اهل سنت و جماعت قرار ایمانی را از جهنم خارج می

اً عَّدَّم و دارند و معتقدند، ایمان یکی است و تجزیه پذیر نیست. گویند: ایمان، یا کاملا وجود دارد یا کل

 . 1غیر موجود است(

) با این وجود بر خلاف خوارج، اهل سنت و جماعت اهل قبله را با مطلقِ گناهان و یا با ارتکاب -  

شوند.. فاسق را دانند، که مرتکب معصیت میای میخوانند. بلکه آنان را برادران دینیکبیره کافر نمی

دانند.. و گاهاً نام مطلق ایمان ودانه مستحق جهنم نمیچون معتزله وی را جامؤمن کامل نشمرده و هم
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گویند: او مؤمنی، ناقص الایمان است. یا گویند: به خاطر ایمان مؤمن است و نهند و میرا هم بر او نمی

اند و نه مطلق اسمِ ایمان را از او را برایش قایل ش، فاسق است. نه اسم ایمانِ مطلقابنا بر گناه کبیره

 . 1(گیرندمی
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 ۰۶شماره 

 شود که یک شخص هم مرتکب گناه شده و هم کار ثواب انجام دهد.می

 توان شخصی معین را جهنمی یا بهشتی خواند؛ مگر با دلیل.لیکن نمی

از شخص معینی، به  عنوان حکم، کاربرد دارد. اما گاهاًلعنت کردن از بابِ وعید است و عموماً به   

گشته  یشی خطاهاهایی که کفارها حسناتی که باعث محوِ گناهان شده و یا به دلیل مصیبت، یدلیلِ توبه

شود. ، این وعید برداشته میکنددور مییا بنا بر شفاعت یا به سبب زیانهایی که عقوبت را از گناهکار 

این حکم در مورد کسی است که گناهش اثبات شده است.. لذا هرگز برای شخص معینی شهادت 

-شود؛ مگر با دلیل خاص. همچنین برای کسی حکم جهنمی بودن هم داده نمیهشتی بودن داده نمیب

ی عام داخل نمود. چون گاهاً توان به مجرد ظن و گمان آنان را در قاعدهشود، مگر با دلیل خاص. نمی

 .1گردد(در هر دو عموم داخل شده و مستحق پاداش و عذاب می

فاق نظر دارند که دو صفتِ عذاب و ثواب در حق  بسیاری از مردم ، ات) اهل سنت و جماعت-  

روایت آمده است. نیز اهل سنت  ،در این مورد به تواتر صموجود و محفوظ است. از رسول الله 

شوند. و هیچ مسلمانی را با ارتکاب شوند، حتماً عذاب میگوید: کسانی که مرتکب گناه کبیره مینمی

بدون عذاب، مرتکب گناه کبیره را  ـشود که الله دانند. بلکه گویند مینمی نمیکبیره جه یک بار گناهِ

وارد بهشت کند. یا به دلیل حسناتی که خود او انجام داده و باعث پاك شدن گناهاش شده باشد، یا به 

هایی که حسناتِ دیگران ممکن است مورد بخشش قرار گیرد. و نیز ممکن است به دلیل مصیبت سبب

                                                           

 .2۸2، ص ۶۸ – ۶۶ص  ۰: جمجموع الفتاوی. 1
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، یا اندنمودهش آمده و گناهانش را محو کرده است و یا بنا بر دعایی که خود و یا دیگران برایش بر سر

 .1مورد عفو قرار گیرد( ،به دلایل زیاد دیگری

وعید و  اثباتِ جهتدانیم. زیرا گوییم که فلان شخص قطعاً جهنمی است؛ چرا که نمیما نمی  

موجود نباشد. و ما از وجود یا و مانعی هم  ،موجود برای شخصی معین، باید تمام شروط ،مجازات

وعید این است که چنین گناهی، بیانِ ی انع در آن شخص اطلاع نداریم. لیکن فایدهعدم شروط و مو

 . 2عذاب و مجازات را در پی دارد. و تأثیر سبب، بسته به وجود شرایط و انتفاء موانع است
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 ۷۳شماره 

 ت را دوست داریم؛ ولی معتقد به معصوم بودن آنان نیستیماصحاب و اهل بی

 ص) از اصول اهل سنت و جماعت این است که دل و زبان خویش را در مورد اصحاب رسول الله 

نمایند... تمام فضایل و مراتبی که برای ایشان در قرآن و سنت و اجماع ذکر شده است را، حفظ می

اند، بر آنان که بعد از فتح و جهاد کرده ل از فتح مکه انفاق نمودهکه قب ایقبول دارند.        صحابه

دارند. باور دارند که الله مقدم می شدانند. مهاجرین را بر انصار اند، برتر میکرده انفاق و جهادمکه 

 خواهیدنفر بودند، فرمود: ]إعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم[: )هر چه می ۰1۰به اهل بدر که تقریباً  ـ

بیعت کردند، وارد  –حدیبیه  –بکنید که من شما را آمرزیدم(. ایمان دارند افرادی که در زیر درخت 

، بهشت را به وی داده استی مژده صجهنم نخواهند شد... به بهشتی بودنِ هر کس که رسول الله 

وبکر سپس عمر و دیگران مبنی بر این که اب سامیر المؤمنین علی  دهند... به سخن متواترِگواهی می

ی بعد از اند، اقرار دارند... ایمان دارند که خلیفهبرترین افراد این امت صبعد از رسول الله  ب

باشند... عقیده و باور قطعی می شابتدا ابوبکر، سپس عمر، بعد عثمان و بعد هم علی  صرسول الله 

مادرانِ مؤمنین  #لله عنهنرضی ا$ی صدیقه خصوصاً خدیجه و عایشه صدارند که زنان رسول الله 

 هستند...  صو در بهشت، همسران پیامبر 

-دارند و میرخ داده است، دست نگه می شاز اظهار نظر در تضارب آراء و تنشهایی که میان صحابه   

اند. با این اند و یا به خطا رفتهاند. یا اجتهاد درست و صحیح نمودهگویند: آنان در این زمینه معذور بوده
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کلی  طور دانند. بلکه بهرا به تنهایی، معصوم از گناهانِ کبیره و صغیره نمیس ود هر یک از صحابه وج

ی درخشان و فضایل ایشان موجب آمرزش امکان سر زدن گناه از ایشان وجود داشته است. لیکن سابقه

-بوده #ن مردمانخیر الناس: بهتری$آنان  صی رسول الله خطاهای احتمالی آنان شده است.. به فرموده

ها نه بوده است و اند. آنان بعد از پیامبران صلی الله علیهم و سلم بهترین مخلوقات هستند. همانند آن

ها در نزد ترینِ امتهای برگزیده این امت هستند. امتی که بهترین و محترمنه خواهد آمد. ایشان از قرن

 . 1الله متعال است(

 41شماره 

 توان اختلاف نظر داشتدر برخی از مسایل می

که در مسایل اند، بدون ایناهل سنت و جماعت در اموری که سلف صالح در آن تضارب آراء داشته  

 مذکور مخالف را گمراه بخوانند، معتقد به تنوع اجتهاد در میان خویش است. 

 لو علی  در تفاضلِ بین عثمان لبرخی از اهل سنت بعد از افضل دانستن ابوبکر و عمر  مثلاً()

دانند. هارمین میچرا  سکنند و علی را برتر دانسته و سکوت می ساختلاف نظر دارند. گروهی عثمان 

اند. لیکن نظر نهایی اهل سنت و دارند و برخی هم سکوت کردهرا مقدم می سگروهی دیگر علی 

گاه اهل از دید لی عثمان و علی است. گر چه مسئله سبر علی جماعت بر افضل بودن عثمان

از مواردی است  #خلافت$ی سنت از اصولی نیست که مخالف در آن گمراه محسوب شود، لیکن مسأله

ی بعد از اتفاق نظر دارند که خلیفه نشود. چرا که تمام اهل سنت بر ایآن، گمراه قلمداد می باکه مخالفِ

ی که در ترتیِب است. لذا کس شابوبکر، سپس عمر و عثمان و در آخر هم علی  صرسول الله 

 .2تر است(خلافت یکی از این بزرگواران مخالفت نماید، از الاغ خویش هم گمراه

                                                           

 . 1۱۶ – 1۱2ص  ۰ج  جموع الفتاوی:م. 1
 .1۱۰ص  ۰: ج . مجموع الفتاوی2
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با ابن عباس و  ،پروردگارش را دیده است یا نه صدر این که آیا رسول الله  ل) عایشه  یا مثلاً  

ت، بر الله پروردگارش را دیده اس صهر کس بپندارد که محمد $گوید: دیگران اختلاف نظر دارد. می

نظر هستند. با این حال همسو و هم س. لیکن جمهور امت با سخن ابن عباس#دروغ بسته است أ

چنین وی باور دارد خوانند. هممخالفین دیدگاه خویش که با ام المؤمنین عایشه همراهند را، مبتدع نمی

ما » فرماید: می صلله شنوند. وقتی به وی گفته شد: رسول اکه مردگان، دعا و طلب زندگان را نمی

گفت:  لگویم از این مردگان شنواتر نیستید(، عایشه چه می)شما در آن«: أنتم بأسمع لما أقول منهم

گفتم، حق و درست است. با این وجود دانند که هر چه میفرموده است: آنان اکنون می صرسول

ثابت  صکه از رسول الله نشنوند. چناها را میشکی در این نیست که مردگان صدای کفش زنده

ما من رجل یمر بقبر الرجل کان یعرفه فی الدنیا فیسل م علیه، إلا رد  الله علیه روحه حتی یرد »است: 

شناخته عبور کند و بر او سلام کنار قبر فردی که در دنیا او را می ز)شخصی نیست که ا«: علیه السلام

. روایتهایی در 1گرداند تا جواب سلامش را بدهد(برمی روحش را به او - ـ -که الله نماید، مگر این

نماید. نیز آن را تأویل می لبه اثبات رسیده است. لیکن ام المؤمنین  صاین زمینه از رسول الله 

که دیگران با به معراج رفته است. حال آن صمعتقد بود روح رسول الله  سنقل شده است معاویه 

 شود. می ن موارد زیاد یافتتند. همانند ایعقیده نیسوی هم

بندی نمود. لذا اگر بر این باشد که هر بیشتر از آن است که بتوان آن را ترتیب #احکام  $اما اختلاف در  

ای در میان مسلمان در کوچکترین اختلاف با دیگران قطع ارتباط کرده و بِبُرد، هیچ عصمت و برادری

این دو بزرگوار در مسایلی با هم اختلاف نظر داشتند و  برابوبکر و عم ماند. گاهمسلمانان باقی نمی

لا یُصل ین أحدٌ »در روز بنی قریظه به یارانش فرمود:  صهدفشان فقط خیر بوده است. رسول الله 

رکتْهُم العصرُ فی الطریق، فقال قوم: لا نصلی إلا فی بنی قریظة فاتَّهُم العصرُ. دالعصرَّ إلا فی بنی قریظه فا

: ) کسی نماز عصر #لم یُرد من ا تأخیر الصلاة، فصلوا فی الطریق فلم یَّعِب واحداً من الطائفتینفقال قوم: 

                                                           

ر گوید: این . مناوی در فیض القدی۱2۳۸. ضعیف الجامع الصغیر و زیادته ۱222، ۷۷۶۰ هداند. سلسله احادیث ضعیفآن را ضعیف می:. آلبانی 1

 رجم(.روایت صحیح نیست. )مت
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خوانیم مگر وارد وقت عصر شدند. گروهی گفتند: نماز نمی ،را نخواند مگر در بنی قریظه. در مسیر راه

ده که نمازمان را این نبو صدر بنی قریظه. لذا نماز عصرشان قضا شد. گروهی گفتند: منظور پیامبر 

. این 1ها عیب و خرده نگرفتبر هیچ یک از آن صنماز خواندند. رسول راه تأخیر کنیم. لذا در مسیر 

ای که در اصول، مهم هم نباشد، به احکام ملحق مورد گر چه مربوط به احکام است، لیکن هر مسئله

 .2گرددمی

اختلاف آراء  ،بینی ها و خونِحجامت، زخم طور مسلمانان در وضو گرفتنِ بعد از خون جاری،) همین

روایت  صکند یا خیر( دو قول وجود دارد. از پیامبر مورد استفراغ )که آیا وضو را باطل می دارند. در

وضو  صکه رسول اند. و از بسیاری از صحابه هم ثابت است. اما اینشده است که ایشان، وضو گرفته

رفتند و با به جهاد می شاند، روایتی به اثبات نرسیده است. صحابه گرفتن را بعد از این موارد واجب بد

گرفتند. از همین رو گروهی از علما گویند: وضو بعد از گزاردند و وضو نمیهمان زخمها نماز می

لمس زن از  $و  #ی تناسلیلمس آله$مستحب است نه واجب. نیز در وضو گرفتن بعد از فوق موارد 

و  #ی قهقههخنده$ی وضو بعد از و گرفتن مستحب است نه واجب. در بارهگویند: وض #روی شهوت

هم تجدید وضو مستحب بوده و واجب نیست. کسی که وضو گرفت کار  #شودچه با آتش پخته میآن$

که وضو نگرفت، اشکالی ندارد. این ظاهرترین قول است. ما در صدد بیان این خوبی کرده است و آن 

میراث، مثلِ میراث پدر  چند مورد را متذکر شدیم. در مسایل تقسیم ،مِن بابِ مثالمسایل نیستیم؛ فقط 

و ... و در  ۰چون طلاق، ایلاءد. در مسایلی هماست و غیره هم اختلاف نظر دار مشرك بزرگ، زنی که

وه بسیاری از عبادات مثل نماز، روزه و حج... و زیارت قبور هم این گونه است. برخی مطلقاً آنرا مکر

رتی که به صورت شرعی دانند و برخی دیگر مشروع و مباح. بعضی دیگر هم زیارت را در صومی

هم  ص#سلام کردن بر پیامبر $دانند. و این فتوای اکثر علما است. درباره ، مستحب میانجام گیرد

و آیا بعد از  قبره ایشان؟قبله ایستاده و سلام کنند، یا روبروی اختلاف دارند که آیا در مسجد به سمت 

                                                           

 . صحیحین. از حدیث ابن عمر.1
 .1۴۷ – 1۴2ص  2ج ی:. مجموع الفتاو2
 خورد تا مدت معینی با خانم خویش همبستری و مقاربت نداشته باشد.)مترجم(.. شخص قسم می۰
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دعا هم بکنند یا خیر؟ در برتر بودن مسجد الحرام با مسجد النبی هم  صسلام نمودن برای وی 

 . 1اختلاف نظر وجود دارد(

 

 

 

 

 

 

 

 

 42شماره 

 عمومِ مخالفین اهل سنت، این دو مشکل را دارند

 دو عامل اصلی که باعث جداییِ مخالفین از اهل سنت شده است، عبارتند از: 

 ت: عدم درك حق و جاهلانه حکم کردن.                     نخس

 کنند.حکم می عدالتدوم: هواپرستی؛ که ظالمانه و دور از 

                                                           

 .۰۶۳ – ۰۱۸ص  ۰۱. همان : ج 1
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)اولین فرد از گروه  بروز کرد. وقتی آن شخص ص) این اولین موردی بود که در عهد رسول الله -  

نکردی. پیامبر  تلاکن. اصلاً عدرا دید، گفت: ای محمد عدالت  صتقسیم کردنِ رسول الله  خوارج( 

. #: )ضرر دیدم و زیانکار شدم اگر عدالت نکنم#لقد خبتُ و خسرتُ إن لم أعدل $به او گفت:  ص

أنه یخرج  $عرض کرد: اجازه بفرمایید گردن این منافق را بزنم. فرمود:  صشخصی از یاران رسول 

... : )از #یامَّه مع صیامِهم و قراءتَّه مع قرائتِهممن ضِئضِئِ هذا أقوام یحقر أحدکم صلاتَّه مع صلاتِهم و ص

-داند. روزه، که یکی از شما نمازش را در قبال نماز آنان ناچیز میخواهد آمدنسل این فرد افرادی پدید

ی شروع شمارد(... . لذا نقطهی آنان و قرائت قرآنش را در برابر قرائت آنان کم میاش را در مقابل روزه

گیری بر سنت بود. چنان که ابلیس از روی هواخواهی طعن و خرده ، واز هوا و هوس بدعت، به تبعیت

 . 1دستور آفریدگارش را طعنه زد(

مخالفینِ اهل سنت، به پیروی از جهل و خواهشات خود، از سویی به تضارب آراء و اختلاف، و از لذا 

 اند.پاشیدگی و جدایی و دشمنی مبتلا گشتهسویی دیگر به از هم

است. خصوصاً متأخرین عدم پذیرش ، قابل پذیرش و ص) قطعاً سخن هر کس به جز رسول الله-  

قدرتمند نیستند. و نتوانستند روایات صحیح  ،امت اسلامی که در مورد کتاب الله و سنت و درك آن دو

لافات و هوس، تکث ُر آراء، اخت ی هوارا از ضعیف و قیاس صحیح از غیر صحیح را تفکیک کنند. غلبه

 گسیختگی هم، مزید بر علت شد.شدید، جدایی و بروز دشمنی و از هم

شود الله دارد و باعث میرا بیان می انسانگونه و همانند آن  است که نهایت جهل و ظلم اسبابی این  

 و انسان آن را: )﴾ اوَّحَّمَّلَّهَّا الْإِنسَّانُ إِن َّهُ کَّانَّظَّلُومًاجَّهُولً ﴿متعال در قرآن او را به این صفات توصیف کند:

(. لیک اگر الله متعال با بخششِ پذیرفت بی تردید او بسیار ستمکار و بسیار نادان است )امانت الاهی(

 .  2د، در حقیقت او را از ضلالت و گمراهی رهانیده استعلم و عدل بر انسان من ت گذارَّ

                                                           

 . ۰۱۳ص  ۰. همان: ج1
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 افراطِ دینی

و رسول  ـست که الله اکند، افراطیمی از سنت را وادار به مخالفت با آنیکی ازعوامل که جداشدگانِ 

 اند.آن را مذموم دانسته و نکوهیده صالله 

عبادت  تسب به اسلام بودند، ولی با وجودو خلفا بودند افراد زیادی که من صدر عهد رسول الله  )  

را صادر نمود، باید دانست که در  فرمان جنگ با آنان صاز اسلام خارج شدند و رسول الله  ،زیاد

اند، خویش را به اسلام و سنت منتسب نمایند. حتی ای که از اسلام برگشتهشود عدهمی ،هم1زمان ما

کنند در حالی که اصلا اهل سنت نیستند. بلکه تماماً از آن بیرون برخی خود را به سنت منتسب می

در کتاب  ألایست که الله له، افراط و زیاده رویاند. علل این کار هم فراوان است. از آن جمشده

: ﴾یَّا أَّهْلَّ الْکِتَّابِلَّا تَّغْلُوافِی دِینِکُمْ وَّلَّا تَّقُولُوا عَّلَّى الل َّهِ إِل َّا الْحَّق َّ ﴿خویش آن را مذموم و بد دانسته است: 

فرموده  ص(. و رسول الله جز حق مگویید اللهای اهل کتاب! در دین خود غلو  نورزید، و نسبت به )

)از افراط دینی بپرهیزید که «: إیاکم و الغلو فی الدین، فإنما أهلک من کان قبلکم الغلو فی الدین»است: 

در  أجدایی طلبی و اختلافیست که الله  ،دیگرعامل  آنان را که قبل از شما بودند، هلاك کرد(.غلو  

 قرآن کریم بیان کرده است.

اند؛ که وقتی بسته صه اتفاق علمای حدیث، بر رسول الله مورد دیگر، روایات دروغیست که ب  

خوانی دارد، آن را تصدیق ی وی همشنود، چون با سلیقه و خواستهآن را می ،انسان ناآگاهِ به حدیث

 کند. می

-در مذم ت آن فرموده ألروی از گمان و هوای نفس است. چنان که الله بدترین نوع گمراهی، دنباله  

اینان فقط از پندار و گمان و : )﴾ت َّبِعُونَّ إِل َّا الظ َّن َّ وَّمَّاتَّهْوَّى الْأَّنفُسُوَّلَّقَّدْ جَّاءَّهُم م ِن ر َّب ِهِمُ الْهُدَّىإِن یَّ﴿اند: 

کنند، در حالی که مسلماً از سوی پروردگارشان برای آنان هدایت آمده نی پیروی میهواهای نفسا

والن َّجم إذا هَّوی. مَّا ضَّل َّ صَّاحِبُکُم و مَّا ﴿فرماید: چنین می ص(. لیکن در حق رسول خویش است
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سوگند به ستاره هنگامی که ]برای غروب کردن : )﴾غَّوی. و ما یَّنْطِقُ عَّنِ الهَّوَّی . إنْ هُو إلا وحیٌ یُوحَّی

. که هرگز دوست شما از راه راست منحرف نشده و به خطا نرفته است. و از روی در کرانه افق[ افتد

را از گمراهی  ص(. رسولش شود نیستراند. آن چیزی جز وحیی که وحی میهوا و هوس سخن نمی

داند و نیز منحرف است که حق را نمیداند. گمراه آنو انحراف که همان جهل و ظلم است، مبر ا می

ی خوشی و خواستهحرف شنوی دارد. در ادامه گوید: او از سر دل ،کسی است که از هوای خویش

بر او وحی نموده است. او  ـبلکه سخنانش قطعاً همان وحیی است که الله  گوید؛خویش سخن نمی

 . 1داند(خواند و از هواپرستی پاك و مبرا میرا عالِم می صتعالی، 
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 ۷۷شماره 

 حق و ابتلای به نفاق، صفت دیگرِ مخالفانِ سنت استعدم درک 

اند و ند. بعضی هم شنونده و گوش به فرمان منافقینابرخی از تارکانِ سنت، ناآگاه و بخشی دیگر، منافق

 بر دیگری. هستند ایها فتنهکنند. هر کدام از این گروهاز آنان پیروی می

دهد و گاهی این تنازع میان ) گاهاً در مسایل اجتهادیِ تفسیر قرآن کریم میان علما اختلافاتی رخ می-  

به ما خبر داده  ألپیوندد. الله انِ این دورُویان به وقوع میناآگاهان و جهال، منافقینِ دورُو یا شنوندگ

در میانِ  #حق$کنند.. چه بسیار اوقات که اند که به نفعِ منافقین گوش میاست که در میانمان کسانی

گردد.. یا که هر ای از نفاق در آنان است، پایمال میکنندگان که شاخهسواد و میان تحریفنآگاهانِ بی

شود. به شوند و یا در برخی اوقات سخن اینان برای نامبردگان قبلی به فتنه مبد ل میگمراه میدو گروه 

گویند. با این رویکرد در دو سوادانِ اُم ی میکنند نهایت علم دین همان است که بیای که گمان میگونه

سوادان، دنباله ز آن بیگیرند. یا بر عکس گروهی ااست، قرار می ای که با هم در تضادطرفِ اندیشه

 ـشود. لیکن الله ها دگرگون میبخشی از انحرافاتِ تحریف کنندگان گشته و در پیِ آن دیانت رویِ

 . 1این دین را محفوظ داشته است(

-اند، در تعصب به افراد، بدون و علم و عدالت، غلو و زیادهی سنت خارج گشتهآنان که از دایره  

ایلی که گنجایش اجتهاد در آنان است هم، تعصب دارند. مزید بر علت، بر کنند. نیز در مسروی می

 کند.درازتر می ،روا داشته و در حق وی پا را از گلیم خود ظلم و ستم مخالف
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را برگزیند و دوستی  و همسویی با این شخص را معیار  ص) هر کس شخصی غیر از رسول الله   

طلبان بخواند، خود ه و مخالفینش را از اهل بدعت و جداییاهل سنت و جماعت بودنِ افراد قرار داد

ی که این صفت را در بین برخی از پیروان ائمهشود. چنانگر محسوب میطلب و اخلالمبتدع و جدایی

 . 1بینیم(دینی می

) هر کس موافقِ خویش را دوست بدارد و با مخالفِ خود دشمنی ورزد و جمعِ مسلمین را از هم -

و در اجتهادات و آراء، مخالف را کافر و فاسق خوانَّد و موافق را خیر، خونِ مخالف را مباح  بگسلاند،

 .2اند(گران و اهل اختلافو حلال دانَّد و موافق را نه، اینان خود اخلال

 صو رسول  ألو سخنی غیر از سخن الله  صگیرانِ از سنت، شخصی غیر از رسول الله کناره

 دهند.را، مبنای دوستی و دشمنی خود با دیگران قرار می )اجماع( دارد چه امت آن را قبولو آن

تواند پاسخ گوید. چرا که اگر عقل ) اختلافات میان مردمان را فقط کتابی که از آسمان نازل شود، می-  

جاست که عقلی مردم متفاوت است. از این قاضیِ اختلافات مردم قرار گرفت، باید گفت: قدرتِ

کنند با داشتن چنین باوری و گمان می ان که روش و اعتقادی خاص را در دین پدید آوردهگمراهیِ آن

چنین سخنی نگفته  صداند رسول الله شود. با وجودی که خوب میگردد، شناخته میایمان کامل می

 شود.است. در حالی که هر چه با نصوص در تضاد باشد، به اتفاق تمام مسلمین، بدعت محسوب می

وقتی علم کمیاب شد، جفا و ظلم ظاهر خواهد شد. و $گفته است:  : یت است که امام مالکروا

بینی که با دیگر مردمان بر گردد. از این رو بسیاری را میچون روایات کم شد، هواخواهی فراوان می

ند. بلکه کندانند و نه برایش دلیلی دارند، دوستی و دشمنی میمبنای هوا و هوس، که نه معنایش را می

یا سلف امت به صورت صحیح حدیثی داشته باشند، بر اساس  صکه از پیامبر حتی مطلقاً بدون این

. ولی این باور ند نیستورزند. سبب این اطلاق هم، گفتاری است که مستهوَّس، دوستی یا دشمنی می

وت دارند. در حدیثی فراخوانده و به خاطرش، محبت یا عدا آناند که به را روش و رویکردی قرار داده
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«: إن أصدق الکلام کلام الله..»ثابت است که در سخنرانی خویش فرمودند:  صصحیح از رسول الله 

مسلمان مبتنی بر پیروی از قرآن، سنت، اتحاد  ی دینِترین کلام، کلام الاهی است..(. شیرازه)قطعاً راست

امت باید به  از خطاست. موارد اختلافیِواتفاقِ امت است. این سه اصل، همان اصول محفوظ و عاری 

شخصی را عَّلَّم کرده و  صقرآن و سنت ارجاع داده شود. هیچ کس را نشاید که در عوضِ رسول الله 

دیگران را به اطاعت از وی، فرا خواند و بر اساس این باور با دیگران حُب و بُغض نماید. همچنین 

امت، گفته یا شعاری برافراشته و بر معیار آن ولاء و براء نباید غیر از قرآن و سنت و مفاد مورد تفاهم 

ی اهل بدعت را اجرایی نموده و داشته باشد. بلکه اگر کسی چنین رویکردی داشته باشد، دقیقاً اندیشه

بر اساسش دوستی یا دشمنی کرده و امت را از هم پاشیده و باعث تفرقه شده است. خوارج آیات قرآن 

یش تأویل کردند و مخالف خویش  را کافر قلمداد نمودند. چون بر این باور را بر اساس پندار خو

ی کنند. لذا اگر کسی سخنی از خود بتراشد که پشتوانهبودند که مخالفینشان بر خلاف قرآن عمل می

قرآنی ندارد، و با این رویکرد مخالف خویش را کافر بخواند، کلامش به مراتب بدتر از کلام خوارج 

 . 1است(
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 ۷۱شماره 

 کاریبغاوت و تجاوز، و کوتاهی و کم

) بسیاری از اهل بدعت از جمله: خوارج، روافض، قدریه، جهمیه و مُمَّث له، اعتقاد پوچ و باطلی را -  

در انکار حق و ظلم به خوانند. دانند و مخالفین این باور را کافر میمعتقدند و آن را حق  و درست می

باور، دیگران یک ای بسیار قوی از اهل کتاب را دارند. چه بسا اکثر این تکفیریها بر اساس همیختآ خَّلق،

 ی  این باور قابل فهم و درك نیست. دانند که حقیقت و ادلهرا کافر می

کنند، گروهی دیگر قرار دارند که اعتقاد اهل سنت و در مقابل این دسته که به نا حق تکفیر می  

دانند. و بخشی را دانسته و بخشی دیگر را نمیلاأقل فهمند. یا نه که باید بفهمند، نمیگوجماعت را آن

دارند. اهل با قرآن و سنت، باز نمی خالفِهای مکنند. از بدعتچه را هم که بدانند به مردم بیان نمیآن

و دین را  درازی علیه سنتزبان ،کنند. بلکه شاید به صورت مطلقنمیبدعت را نکوهش و مجازات 

و اجماع و میان گفتار اهل بدعت فرق قایل نیستند. یا همان  لالت قرآن، سنتدمیان  لیکنمذمت نمایند 

کنند، همه را ها وجود دارد، تأیید میگونه که علما را در مسایل اجتهادی که ظرفیت اختلاف نظر در آن
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نماها، همگان( در بسیاری از مرجئه، فقیه )تأیید ینمایند. این شاخصهتأیید می 1با باورهای گوناگونشان

ی اهل نمایان غالب آمده است. همان گونه که بغاوت و تجاوز، ویژگی و شاخصهصوفیان و فیلسوف

شده و از دایره قرآن و )بغاوت و تفریط( انحراف محسوب  ها است. هر دو ویژگیبدعت و کلامی

 . 2سنت خارج است(

مخالفین خویش را ندارند. بلکه برای ترك سنت،  تفسیرِند، تحملِ اجتهاد و اآنان که سنت را رها کرده  

تراشیدند. در در جهنم را، برای مخالفینِ خویش  اعتقادات باطلی از قبیل فسق، تکفیر و همیشه ماندن

مخالف و ... را صادر  ی اموالِادامه، بر اساس این باور، احکامی همچون حلال بودنِ قتل و مصادره

 ودند. نم

اند.. این قاعده را در پرست، بدتر و شرورتراز بزهکارانِ شهوت اهل بدعت) به استناد ِسنت و اجماع،   

مطالبی که گذشت به اثبات رساندم. چرا که گناهِ اهل معاصی، ارتکاب جرایمی همچون، دزدی، زنا، 

ه اوامر دینی، سنت و خوری است؛ در حالی که گناه اهل بدعت، پشت پا زدن بمیگساری یا حرام

جماعت مؤمنان است.. اگر گویند: علاوه بر این باید اعتقادِ ناشایست و باطل دیگری را هم به جرایم 

تکفیر، تفسیق و جاودانه ماندن مخالفِ ایشان در جهنم. در جواب گوییم: آنان  ،قبلی ضمیمه نمود و آن

ترك  کنند. مجردِست کفار با مؤمنان را اجرایی میاند، سیابا این رویکرد که علیه اهل سنت به کار گرفته

شود؛ گر چه این اعتقاد چه قرآن و سنت و اجماع بر آن دلالت دارد، گمراهی شمرده میایمان به آن

ای و جازم نباشد. لیکن اگراعتقادِ مذکور بر تركِ مجرد، افزوده شود، هر دو عیب با هم جمع ریشه

 . ۰افتادند(به عنوان یک اصل، مسلح بودند، در این ورطه نمی ،تخواهند شد. حال اگر آنان به سن

و مباحثی که جای تأویل و اجتهاد را داشت،  ب) رویکرد و عملکردِ امیر المؤمنین عثمان و علی    

، گناه هم ها رااجتهاد، بلکه نیکی دادند.سبب شورشِ خوارج گردید. آنان احتمال چنین کاری را نمی
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و نیز ضعفِ خوارج،  تفسیرهای متفاوتدند. از این رو به دلیل نبودِ کرن را کفر قلمداد شمردند و گناها

 . 1نشوریدند( بدر زمان ابوبکر و عمر 

مسلمانان را فاقد عدالت و منحرف و  ی هدایت و جماعتِاین بود که، ائمه خوارج) اصل گمراهی    

کیشان آنان از سنت بود. ن روافض و همی اصلی جداشدگانی همچودانستند. و این ریشهگمراه می

ند و در ادامه بر کفرِ ابداعی خویش، احکام ابداعی دیگری دانستردند، کفر شمسپس هر چه را ظلم می

اندیشان آنان بود. در هر افزودند. لذا این سه مورد، عوامل اصلیِ مارقینی همچون خوارج، روافض و هم

شود، از دین دند تا در آخر بسانِ تیری که از شکار خارج میجا بعضی از اصول دین اسلام را رها کر

 2خارج گشتند )دیدار دین را به لقایش بخشیدند(.

 

 

 ۷۶شماره 

 آمیزندخطا و گناه را در هم می مخالفین سنت،

چه شوند. اما در آنصدیقین، شهدا و صالحین معصوم نیستند و حتماً مرتکب برخی از گناهان می  

دو  ،د صحیحاند. در صورت اجتهاِاند و گاهاً هم به خطا رفتهاند، گاهی درست عمل کردهاجتهاد نموده

شود. لیکن گمراهان، خطا شان آمرزیده میهو گنا و اگر خطا کنند، اجر اجتهاد کردن را برده اندبردهاجر 

اند و ن افراد معصومگویند: ایاند. گاهی غلو و زیاده روی کرده و میو گناه را لازم و ملزوم هم نموده

خوانند. لیکن مؤمنان و گاهی بر آنان ظلم روا داشته و به خاطر خطایشان آنان را باغی و سرکش می
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های اهل علما معصوم نیستند و ممکن است گناهی مرتکب شوند. از همین رو بود که بسیاری از فرقه

 . 1بدعت و گمراه پا به عرصه وجود گذاشتند(

. نخست از سنت خارج پیشی گرفتند صو رسول الله  ـالله  ازرها کردند، آنان که سنت را   

گشته و در پی آن، ظلم و ستم علیه اهل سنت را آغاز نمودند. با این کار، از جماعت هم بیرون 

ها ها و هواپرستیچرخد و بدعتآن می گشتند. این همان اصلی است که تمام سیاستشان ما حولِ

 گیرد.از آن نشأت می

) اولین و آشکارترین بدعتی که در اسلام ظهور کرد و سنت و آثار را مذمت و بدگویی کرد، بدعت    

ی ایشان جدا از جماعت مسلمانان و ائمه ،ی مشهورخوارج بود. آنان بر اساس دو فاکتور و شاخصه

 شدند: 

بی دانستند. مخالفین ابتدا: از سنت خارج شدند و خوبی را بدی خواندند یا بر عکس، بدی را، خو   

چه را سنت نفی ایست باید آناین صفت با یکدیگر مشترکند. کسی که معتقد به چنین اندیشه سنت در

د و چیزی ننماید، نفی کند. نیکِ سنت را باید بد بدانچه را سنت اثبات میکند، اثبات کرده و هر آنمی

. البته باید گفت: گاها بر آیدگونه پدید می زیرا بدعت ایند. نخواند، نیکو پنداررا که سنت زشت می

لیکن اهل بدعت با  اند،خلافِ سنت فتوا داده بر اساس خطای اجتهادی، علما هم در بعضی از مسایل

ور، ستم و گمراهی در سنت را، بر شخصِ کنند. خوارج جَّهای بسیار واضح و ثابت، مخالفت میسنت

پیروی و حرف شنوی از وی واجب نیست. حرف رسول گویند: دانند. و میهم جایز می صرسول 

را فقط در مورد قرآن تصدیق نموده و به گمان آنان قوانینی که توسط سنت ابلاغ شده است، اگر  ص

گردد! سوای خوارج، اکثر اهل بدعت هم، حقیقتاً در این زمینه با ظاهر قرآن در تضاد باشد، تکذیب می

 کنند. هم خلاف پندار آنان سخن گوید، از او پیروی نمی صسول اند. معتقدند حتی اگر رپیرو آنان
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پندارند؛ که پیامد تکفیرشان مساویست با حلال دوم: اهل بدعت و خوارج، ارتکابِ گناهان را کفر می   

الاسلام، دارالحرب و دیار اهل  شدن و ریختن خون مسلمان و به یغما بردن اموالش؛ و این که دار

عموم رافضیان، معتزله، جهمیه،  رالایمان محسوب شود. این مقوله، رویکرد و اعتقادِبدعت و خوارج، دا

 باشد. و بخشی از تندروهای منتسب به اهل حدیث و فقه و متکلمین هم می

دانند. این بدعت و اجماع سلف، آن را بدعت می صاین اصل، بدعتی است که سنت رسول الله   

پلید و  بدی را کفر خواندن. لذا مسلمان را سزَّد که از این دو اصلِو  ،یعنی، عفو و درگذشتن را بدی

ی این فکر شوم است، دوری گزیند. باورهایی از قبیل بغض و کینه علیه مسلمان. حلال هر چه زاییده

باور اهل  ی اموال و لعن و بدگویی وی. این دو اصل بر خلافِدانستنِ ریختن خونِ مسلمان. مصادره

ی خویش با سنت دهد، اگر در قوانین و ایدهای که ارائه میست. هر کس در برنامهسنت و جماعت ا

در تضاد و تعارض باشد، مبتدعی بیش نیست. و هر کس بنا بر دیدگاه شخص، مرتکبِ گناهی را که 

چون کفار تعامل نماید، از جماعت مسلمانان مربوط به دین باشد یا غیر دین، کافر بخواند، و با او هم

 .یعنیی تأویل یا قیاس فاسدشبهه از ها نشأت گرفتهها و هواپرستیا گشته است. عموم بدعتجد

یا اثری باشد که  ؛به شخص مبتدع رسیده است که صحیح نباشد صممکن است روایتی از رسول الله 

یلی حال آنکه آن اثر، درست نیست. یا تأو ؛کندتقلید می ،به او رسیده است و از آن صاز غیر رسول 

که احتمال صحت و ضعف در  صی قرآن باشد یا از سنت رسول دهد ممکن است از آیهکه ارائه می

؛ یا شاید اثری باشد که قابل قبول بوده و یا مردود باشد. لیکن در نهایت تأویل وی آن وجود دارد

است، در حالی پندارد صحیح درست نیست. یا قیاسی فاسد کرده و نظری را مبنا و اصل قرار داده و می

که چنین نیست. عادتاً قیاس، نظر و سلیقه، خطایی است که مربوط به متکلمین، صوفیان و گروهی از 

صحیح یا ضعیف عموماً خطایی است که بخشی از متکلمین،  باشد. و تأویلِ نصوصِنمایان میفقیه

ی ثر ارتکاب گناهان، عقیدهشوند. تکفیر نمودن بر انمایان مرتکب میمحدثین، مقلدین، صوفیان و فقیه

ی سنی بودن، اندیشه و باور رافضیان، معتزله و بسیاری از خوارج است. و تکفیرِ مخالف به بهانه

دیگران است. لیکن در اینجا از بیان تکفیر بنا بر بدعتی اعتقادی صرف نظر کرده و جایی دیگر بیان 
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زند و به دیگران بغض و بدگویی و از برخی سر می تر از تکفیرِ دیگران که. اما جرایمی پایین1امداشته

دعا و نیکی برای  ،یا ترك محبت –شود تجاوز محسوب می این عمل، که –دارند مجازات را روا می

از پیامدهای تأویلِ فاسد است و تمام این موارد، ظلمی است  –که تفریط و کوتاهی است  –دیگران 

ست که ا ام. از این رواین مطلب را در جایی دیگر بیان داشتهیا بندگان وی. چنان که  ألدر حق الله 

 .2به گروهی از شاگردان خود گوید: اکثر خطای مردم فرآیندِ قیاس و تأویل است( :امام احمد 
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 47شماره 

 1 حکم مخالفین سنت

معذورند و یا  اند و گروهی دیگر ناآگاه وکه به خطا رفته هستند برخی از مخالفینِ سنت مجتهدینی

 اند.ای دیگر از آنان مشرکانی گمراهتجاوزکارانی ظالم. بعضی دیگر هم منافقانی زندیق و دسته

 است: مجتهدی که به خطا رفته

-مخالفین سنت بسیارند. بعضی بعد از تلاش و کنکاش فراوانی که در جستجوی حق به کار می  

-ای که مخالف بیان مییامد تأویل، خصوصاً با شبههعد شرعی یا به پعلمی در بُ کمبرند، یا بنا بر 

و  ـخواهند بر الله روند. اما باید در نظر داشت که آنان عمداً نمیدارد، در پایان به خطا می

پیشی گیرند و خود را در وادی مخالفت گرفتار کنند؛ بلکه در ظاهر و باطن به الله  صرسول الله 

 ایمان کامل دارند. صو رسول  أل

» کند: توصیفش می صی ناجیه ) اهل سنت و جماعت( همان است که رسول الله ) اعتقاد فرقه-  

دة فی الجنة، و هی ما کان علی مثل تفترق أمتی علی ثلاث و سبعین فرقة، اثنتان و سبعین فی النار وواح

اند و دسته در آتش شود. هفتاد و دو)امتم به هفتاد و سه فرقه تقسیم می«: ما  أنا علیه الیوم و أصحابی

این اعتقاد از رسول الله  ی من باشند(.اند که بر باورِ امروزِ من و صحابهیکی در بهشت. و آنان کسانی

نهد.. البته بر ی ناجیه بر نقش گامِ آنان پا میبه میراث رسیده است و فرقه شو اصحاب ایشان  ص

شدگان  ی هلاكختلاف داشت، حتماً در زمرهاین باور نیستیم که اگر کسی در بخشی از این باورها ا

خطایش را بیامرزد. یا  أاست؛ چرا که ممکن است نزاع کننده، مجتهدی باشد که به خطا رفته و الله 

قدر رود، آگاهی نداشته باشد. یا شاید هم آنممکن است به دلیلی که به عنوان حجت علیه او به کار می

-هایش را محو نماید. باید توجه داشت وقتی نمیمتعال با آن، بدینیکی و حسنات داشته باشد که الله 

هایش را پاك کسی که حسناتش بدی ا در حق تأویل کننده، توبه کننده وتوان الفاظ وعید و عقوبت ر

توان کند، واجب دانست، در مورد کسی که ناخواسته دچار خطا شده است که به طریق اولی نمیمی
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یابد و سخن یعنی کسی که چنین باوری )باور اهل سنت را( دارد، نجات می واجب دانست. مفهوم این

هر  کسی که مخالف این باور است، ممکن است نجات یابد و ممکن است نیابد. ضرب المثل است که

 . 1کس ساکت ماند نجات یافت(

را برای این  خطای ناآگاهانه و فراموشی ألخوانیم، الله ) وقتی در سنت که تفسیر قرآن است می-  

ی شرعی موردی را خود باقی است. یعنی در ادله امت آمرزیده است، این نص، بر همان دلالت عامِ

های کند. لیکن خطاکاران امتبر خطایش عذاب می بنا ه این امت راخطاکارِ ناآگاِ أیابیم که الله نمی

 اند...دیگر از این قاعده مستثنا

کند. کسی وی را عذاب نمی ألت، تا بر کسی ابلاغ رسالت نشود، الله و نیز در قرآن و سنت آمده اس  

کند. و کسی که بر او به صورت کلی ابلاغ نمی را، عذاب که دین به صورت کلی به او نرسیده است

شود مگر در صورتی که نمی وارد برایش تفسیر نشده است، عذابرسالت شده است لیکن برخی از م

 انکار نماید...موارد ابلاغیِ رسالت را 

ایمان آورده است، اما در برخی ار دستورات نبوی آگاهی  صو رسول الله  أللذا کسی که به الله   

ندارد و به صورت ریز به آنان ایمان ندارد، حال یا ممکن است نشیده باشد، یا ممکن است از منبعی 

اعتقاد دیگری را اختیار کرده ، شنیده که تصدیقش واجب نیست، یا بنا بر تأویلی که عذر محسوب شود

دارد که ثواب الاهی را در پی داشته باشد. اما  صو رسول ألقدر ایمان به الله است. چنین شخصی آن

 شخصِ  ،شرایط چه که بدان ایمان نیاورده است، عدمِ ابلاغ شرایطی بوده است که بر مبنای آندلیل آن

 شود. کافر شمرده می ،مخالف

سنت و اجماع ثابت است که از جمله اشتباهات دینی مواردی است که مخالف را  چنین از قرآن،هم  

خواندش. مانند خطا خواند. بلکه بالاتر از آن، گناهکار هم نمیداند. بلکه حتی فاسقش هم نمیکافر نمی

در فروعات علمی.. با این وجود برخی از این مسایل هستند که شخصِ مخالف در آن به گواهیِ 
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اند. ی از سلَّف و خلَّف بخشی از ربا را، حلال دانسته. مثلاً گروهاجماع، به خطا رفته استنصوص و 

 . 1دانند(بعضی دیگر هم انواعی خاص از شراب خواری یا جنگ در ایام فتنه را مشروع می

 

 ۷۸شماره 

 .  ناآگاهِ معذور 2حکم مخالفین سنت 

 گروهی از مخالفینِ اند.و سنت، با سنت در تضاد به دلیل کم اعتمادی بر قرآن ناآگاهان،أ: بعضی از 

سنت و خصوصاً متأخرین، به قرآن و سنت کم اعتماد گشته و به باورهایی که شیوخ آنان از خود 

اند. که اگر بدانند این باورها با سنت در دانند، روی آوردهاند و حقیقت و اهداف آن را نمیتراشیده

 کنند. آیند و تأییدشان نمیز میتضاد است، از آن رجوع کرده و با

-) پایبندی و توجهِ سلف، به قرآن و ایمان بوده است. اما از روزی که امت به فروپاشی و از هم-  

تبدیل شدند. عمده  ی زیادیهاها و گروهگسیختگی گرفتار آمد، جدایی خواهان و اهل تفرقه به دسته

نان ی اصولی بوده است که شیوخ آده است. بلکه بر پایهمبتنی بر قرآن و ایمان نبو ،توجه آنان در باطن

و غیره بر آن اعتماد کرده و  صاند. در توحید، صفات الاهی، قضا و قدر، ایمان به رسول از خود بافته

اند. از و موارد اختلافی را تأویل نموده چه با قرآن همسو بوده است، ایمان آوردهبه گمان خویش بر آن

ورزند. تمام ادله خودداری می از نوشتنِ ،جویندبینیم به قرآن و سنت استدلال مییهمین رو وقتی م

کنند. چون در حقیقت، استناد و اعتماد ای که در قرآن بر این مسأله دلالت دارد را بررسی نمیمعانی

ه با آنان ککنند ممکن شروع به تفسیر ناصحیحِ آیاتی می آنان به غیر قرآن بوده است. لذا به هر صورتِ

خواهد طرفِ خود را وادار کند بلکه می نیست؛ ص، مخالفت با رسول مخالف است. مقصود شخص

 گفتند.دانستند کارشان اشتباه است هرگز چنین نمیاستناد نکند. که اگر می صکه به سنت رسول 

رسول الله  یعنی بسیاری از متاخرین درست بر خلاف سلَّف، در دینِ خویش، بر قرآن و بر ایمانی که
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تر بود. خطایشان کنند. از همین رو ایمان و علم سلف کاملآن را آورده است، اعتماد و توجه نمی ص

کمتر و عملکرد درستشان به مراتب بیشتر از خطایشان بوده است. بر هر مسلمان ضروریست جز به 

د، بلکه هوشیار پیشی نگیر صدر دین سخن نگوید. هرگز بر رسول الله  صتبعیت از اقوال رسول 

بوده و علمش تابع دستور  صی پیامبر اکرم گوید. باید که سخنش در راستای فرمودهباشد که چه می

اند هم، همین ی مسلمین که به نیکی از ایشان پیروی کردهتابعین و ائمه شایشان باشد. رویکرد صحابه 

اند. و دین و باوری جز رعی نشدهها با عقل خویش سد نصوصِ شبوده است. از این رو هیچ یک از آن

ای دینی فرا گیرند و در موردش خواستند مسئلهپدید نیاوردند. هر گاه می صدستورات رسول الله 

-آموختند و به آن سخن مینظر افکنده و از آن می صو پیامبر  أسخن گویند، به فرمایشات الله 

جستند. این روش در نزد اهل سنت، لال میگفتند. در این دو منبع غور و تفحص کرده و به آن استد

 صچه از رسول اعتقاد خود را بر مبنای آن ،شود. اهل بدعت هرگز در باطنیک اصل محسوب می

کنند. بلکه به چیزی معتقدند که به مزاجشان خوش آمده و آن را چشیده باشند. اگر بیاموزند، بر پا نمی

نهادند. لذا در صورت مخالفت و گر نه به آن وقعی نمیست فَّبِها؛ ادیدند سنت با باور آنان همسو 

 کردند.زده و تحریفش میی سنت بر سینه رد  سنت با باور آنان، به دو روشِ تفویض و تأویل، دستِ

ی فراوانی از ایمان با اهل نفاق و بدعت. گر چه آنان هم بهره ،این است وجه تمایز اهل ایمان و سنت

و رسول الله  أکنند را دارند، لیکن به سبب پیشی گرفتن بر الله ز سنت میکمی که ا به سبب پیروی

اختلاف  صاند. این بدان سبب است که ناآگاهانه با رسول آغشته به بدعت  و نفاق هم شده ص

با  اهل بدعتیاند؛ لیکن اگر با آگاهی چنین کنند، دیگر منافق نیستند؛ بلکه نموده و به این بلا مبتلا شده

شود و به خاطرش مجازات نشده ولی آمرزید می #إن شاء الله$اند. لذا خطای غیر عمد آنان ن ناقصایما

 صشود. و هر کس ناآگاهانه، ناعادلانه با گمان و پندارِ غلط با قوانینِ رسول از اجرشان کاسته می

در جستجوی حق  ریز دینی باشد، و تمام تلاش خویش را مخالفت ورزد، و این رویداد مربوط به امورِ

ی خود خدمات و حرف شنویهایی هم داشته باشد، امید مغفرت آنان وجود به کار گیرند، و در پرونده

در بحثِ طلاق، میراث و غیره رخ داده است. البته  شدارد. چنان که همانند این موارد برای صحابه 

بسیار  صرا که رسول الله هرگز از آنان در امور واضح و روشن چنین عملکردی را سراغ نداریم. چ
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کرد. کسی با وی رویارویی نمی صرسول  داد. و جز مخالفینِ روشن مسایل را برایشان توضیح می

را حاکم   صمتمس کین به دین الاهی بودند و در مشاجرات و منازعات خویش، رسول الله  شصحابه 

و به قصد با این که آگاهانه  گرفتند. چه برسد بهپیشی نمی صو پیامبرش  ألقرار داده و از الله 

چه برای اما وقتی زمانه کمی به پیش رفت و مدت زمانی بر آنان گذشت، آن ایشان مخالفت ورزند.

کم از یادها رفت. امور بدیهی ریز ونایاب شد. مخالفتِ متأخرین با کتاب مردم و اضح و روشن بود کم

ت. هر چند با این وجود آنان مجتهدینی بودند که الله و سنت که در دوران سَّلَّف نایاب بود، فزونی یاف

آمرزد و به سبب تلاششان اجرشان خطای آنان را می ألاللهِ  ،عذرشان پذیرفته است و إن شاء الله

ی آن ی آنان حسناتی بوده است که در آن دوران برای انجام دهندهخواهد داد. و عموماً در پرونده

-. چرا که ایشان افرادی را داشتند که کمکشان کند، حال آنحسنات، پاداشِ پنجاه شخص وجود داشت

 . 1که متأخرین از چنین کمکی بی بهره بودند(

) بدون شک خطای امت در مسایل ریز علمی، آمرزیده خواهد شد. و اگر چنین نبود، اکثر فُضلای -  

-ز تحریمِ شراب بیی بی علم، که اشرابخواری را که در جامعه ألشدند. الله امت هلاك و نابود می

محیط  ه است. انسان فاضل و مجتهدی که دراطلاع بوده و در پی فراگیری علم هم نبوده است، آمرزید

حسناتش را  ألتر است که الله طلب علم است، اگر نیتش الاهی باشد، مستحقدر و دوران خویش 

 رَّب َّنَّالَّا تُؤَّاخِذْنَّا﴿این آیه: مورد قبول قرار دهد و به پاس تلاشش به او اجر دهد. و جهت اجرایی کردن 

(، او را پروردگارا! اگر فراموش کردیم یا مرتکب اشتباه شدیم، ما را مؤاخذه مکن: )﴾إِن ن َّسِینَّا أَّوْ أَّخْطَّأْنَّا

کند )ان شاء الله(. اهل سنت به جِد  معتقدند به استناد قرآن، الله گیرَّد و مجازات نمیبه خطایش نمی

دانند مت قی است یا خیر، خواهد داد. اما در مورد شخصی معین و خاص که نمی متقیان را نجات أ

 . 2گویند(سکوت کرده و چیزی نمی

 اند:ب: و بعضی به دلیل اجتهاد خطا یا تأویل نادرست، با سنت مخالفت نموده

                                                           

 . ۶۱ – ۱۸ص  1۰: ج مجموع الفتاوی. 1
 .1۶۶ص  2۳. همان: ج 2



142 
 
 

فاوتی های منتسب به پیروان اصولِ دین و کلام، دارای مراتب مت) شایان ذکر است بدانیم گروه-  

برخی دیگر در اموری ظریف و ریز. هر  اند. وهستند. برخی در اصول بسیار بزرگی با سنت در اختلاف

کند، کارش در بیانِ حق و دفعِ تر هستند را رد میمخالفینی که از خودش در انجام سنت، عقب کس

حق را انکار و کند. چرا که بخشی از باطل ستودنی است. لیکن گاهاً در دادگری از حق عدول می

دارد. لذا گاهی بدعت بزرگی را با بدعتی کوچک، دفع کرده و باطل را با بخشی از باطل را بیان می

کند. این ویژگیِ بیشترِ متکلمینی است که خود را به اهل سنت و جماعت تر از آن رفع میباطلی سبک

یدا، جدایی از جماعت مسلمانان دهند. و مانند این افراد اگر منظورشان از این سخنان نوپنسبت می

اند. لیکن الله متعال خطای اهل نباشد، و بر اساس آن دوستی و دشمنی کنند، نوعی خطا مرتکب شده

 . 1آمرزد(ایمان را در چنین مواردی می

ها به شوند که یا بخشیده خواهند شد یا خیر. و بعضی وقتها همراه می) گاهی بدیهایی با نیکی-  

، گام نهادن در مسیر شرعیِ محض و خالص، معذور یا عاملبدعت و عدم راهنمایی عالمِ دلیل نوعی 

گردد. لذا اگر نورِ خالص یافت نشد بلکه آمیخته با ناخالصی بود، و انسان در تاریکی واقع سخت می

توان بر شخص خرده گرفت و او را از مسیر نیمه روشن باز داشت. مگر در صورتی که نور شد، نمی

 از چنین مسیری خارج گردد، بکلیی عدم روشنایی خالص، لص یافت شود. و گر نه کسی به بهانهخا

ی سلَّف و علما در جای واقعی های ناخواستهلغزشگردد. این قاعده را بیان داشتم تا از نور دور می

رعی نبوی، کامل و بدون نقص از اوامر ش قرار گیرد. و نیز تا فهمیده شود که انحراف از پیروی خود

هایی از قبیل ترك حسنات است و گاه به سبب گاه با آگاهی و به صورت عملی، به خاطر کوتاهی

ها با علم و عمل. هر دو جریان هم گاهاً بر اثر فشار و مغلوب عدوان و تجاوزی از قبیل انجام بدی

-نی و کوتاهی رخ میگیرد. اولین مورد به سبب ناتواشدن و گاه از روی توانایی و اختیار صورت می

دهد و برخی اوقات هم از روی توانایی و امکان. و مورد دوم ممکن است بر اثر ضرورت و نیاز انجام 

. هر دو مورد، چه در هنگام عدمِ انجام کامل باشد ی و توانمندینیازممکن است از روی بی یا شود و
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ارزش است. یعنی  ای بسیار بزرگ و باهها، دارای عذر هستند. چنین قاعدحسنات یا انجام اجباریِ بدی

که از ذاتِ نیکی، خواه واجب باشد یا مستحب، در علم و عمل آگاه شوی. و همچنین ذاتِ بدی را این

در هر صورت از منظر علمی، عملی و قولی بشناسی. یعنی دین عبارت است از: به دست آوردن 

افتد که هر دو مورد، در یک کار ار اتفاق میها و مفاسد. و چه بسیحسنات و مصالح و رها کردن بدی

شود که دربرگیرِ یکی از این دو شود. زمانی نهی و مجازات و مذمت تجویز مییا یک شخص یافت می

-مورد باشد. در عین حال باید از نوع دیگرش هم غفلت نورزید؛ چون ممکن است در کنار آن، خوبی

ی یکی از این موارد است. باز هم د و اجر هم در نتیجهکه تعریف و تمجیهایی هم موجود باشد. چنان

ها هم بشود. گاهاً مرتکب برخی بدی ،در عین حالاست نباید از مورد دیگر چشم پوشید؛ یعنی ممکن 

ها و فجور، مورد مدح و ستایش قرار گیرد، لیکن ممکن است شخص به سبب ترك بعضی از بدعت

 ستوده شود، در او یافت نشود. بشسبها که باید به ها و خوبیبرخی سنت

ی آنانی است که قرآن وازنه و تطبیق. هر کس چنین رویکردی داشته باشد، در زمرهاین است روش م  

 . 1ایشان را بر پا دارندگان عدل و قسط خوانده است و برای این دادگری و قسط، میزان را نازل نمود(

گویند: هیچ کس با و می دهخوانی آنان را زندیق ) سلف صالح اهل کلام را مذمت نموده و علما-  

 علم کلام به رستگاری دست نیافت، منظورشان مطلقِ علم کلام نبوده است. بلکه آن، یک حقیقتِ عُرفی

در مورد متکلمینی است که بدون روش و رویکردِ پیامبران صلی الله علیهم اجمعین در دین سخن 

 . 2اندرانده

 ۷۶شماره           ۰حکم مخالفین سنت 

 کارِ ظالم:تجاوز
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شوند. حال یا به سبب خطای اجتهادی و روی و عداوت میمخالفان ِ سنت، گاهاً گرفتار ظلم، زیاده  

 آنان خطاکارند.  توان گفتنهایتاً میتأویل یا بنا بر ظلم و ناآگاهی. اینان سرکشانی گناهکاراند. و 

اه بغاوت باشد یا ظلم یا تجاوز و یا هر گناهی، دارای دو ) هر چه در لیست گناهان قرار گیرد، خو-

 بخش است:

تأویل کننده و غیر تأویل کننده. متأولِ مجتهد، همانند علما و متدی نین؛ آنانی که اجتهاد کرده و بعضی   

که دانند و بعضی دیگر معتقد به حرام بودن آن اموراند. چناناز ایشان اموری را حلال و مشروع می

ای دیگر دانند و گروهی، بعضی از معاملات ربوی و دستهها را حلال میی از آنان برخی نوشیدنیبعض

خوانند. چنین فتواهایی از بهترین افرادِ حلاله و صیغه )ازدواج موقت!( و مانند این موارد را مشروع می

ربنا لا ﴿فرماید: می ألله اند. الگوییم اجتهاد کرده و به خطا رفتهصادر شده است. در نهایت می ،سلَّف

: )پروردگارا اگر از یاد بردیم و لغزیدیم ما را مؤاخذه نکن(. در روایت ﴾تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا

 . 1این دعا را پذیرفته است( ـصحیح هم ثابت است که الله 

شتزاری کند که هر دو در موردِ کداستان داود و سلیمان علیهما السلام را تعریف می ـ) الله -  

ستاید، یکی را در علم و حُکم قضاوت کردند. با وجودی که هر دو را به خاطر دانش و قضاوتشان می

ای چیزی دانست که دیگری ندانست، جای گرداند. علما وارثان پیامبرانند؛ اگر در مورد مسئلهخاص می

اشتباهی را بدهد، ملامت ندارد. و برداشتش محترم است. لیکن اگر از روی علم و آگاهی فتوای 

داند شود. بلکه اگر میفسق محسوب می مرتکب ظلم و گناه شده است و اگر بر فتوایش اصرار ورزد،

شود. تجاوز و سرکشی هم از همین قبیل ش گرداند، کفر محسوب میکه این فتوا حرام است، حلال

 . 2است(
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که کارش بغاوت و تجاوز و زیاده روی ) اما اگر مجتهد متجاوزِ تأویل کننده باشد، و خود نداند -  

است، و گر چه در باورش به خطا رفته باشد و پندارد بر حق است، صفتِ )بغاوت و سرکشی( برایش 

گناهی در پی ندارد؛ چه برسد که او را فاسق گرداند. و آنانی که معتقد به جنگ با باغیان و سرکشان 

اند، بلکه برای دفع تجاوز و جلوگیری از جنگ شده هستند، نه از باب عقوبت و مجازات با آنان وارد

-شوند. میدشمنی آنان است. و معتقدند که ایشان بر عدالت خویش باقی هستند و فاسق شمرده نمی

کار، گویند: حکم این تجاوزگران بسان افرادِ غیر مکلف است. چنانکه جلوی کودك، دیوانه، فراموش

گردند. حتی  ود، که مبادا دچار سرکشی و تجاوزشواب، گرفته میکه تعادل ذهنی ندارد و یا فردِ خآن

که اگر کسی که به خطا دیگری را شود. چناندیگران گرفته می خسارت نزدن بهجلوی حیوانات برای 

کسی که باید ح دی از  همانندشود. و نیز کار محسوب نمیص ِ قرآن باید دیه بپردازد و گناهکُشت، به ن

اجرا گردد، اگر توسط حکومت دستگیر شد، و توبه کرد و حد هم بر او اجرا حدود شرعی بر او 

ماند. زیرا کسی که توبه کرد، همانند آن است که اصلاً مرتکب گشت، در این مورد گناهی برایش نمی

است، از نگاهِ امام  که از روی تأویل تجاوز نموده و نادرست عمل کردهگناه نشده است. در نتیجه آن

های فراوان وجود دارد. شافعی و احمد رحمهم الله باید شلاق زده شود. برای این مورد مثالمالک، 

و تجاوز را از این زاویه بنگریم که بدون تأویل انجام گرفته باشد، در این  سرکشیحال اگر این 

ه خود ها و یا مشکلاتی کشود. و گناهان هم با اسباب متعدد از جمله، نیکیصورت، گناه قلمداد می

 .1گردد(شوند و غیره... برطرف میکفاره محسوب می

و دیگرانی که در جنگ جمل و  ش) اهل سنت اتفاق نظر دارند که انسانهای نیک همانند صحابه -  

اند، فاسق نیستند چه برسد به این که کافر باشند. حتی اهل سنت صفین از طرفین، شرکت داشته

ی اهل بَّغی، با وجودی که جنگ با آنان واجب است، نباید به خاطر چون فقهامعتقدند، افراد دیگری هم

ای که از که ائمه گویند: کسی که نبیذی )آب میوهاند، محکوم به فسق شوند. چنانتأویلاتی که داشته
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حالت عادی خارج شده باشد( را بنوشد که در بنا بر تأویل، در تحریمش اختلاف نظر وجود دارد، 

 . 1گردد(و فاسق هم نمیشود شلاق زده نمی

جا که بنا بر ای از باورهای جهمیه بر بسیاری از اهل ایمان پوشیده مانده است. تا آن) بخش عمده-  

و  ـها بوده و در ظاهر و باطن به الله کنند حق با آنجهمیه، برخی گمان می وارده از جانبِشبهات 

سان دیگر اهل بدعت، مردم را فریب داده و ایمان کامل دارند. در حالی که آنان ب صرسول الله 

ای از آنان توان ایشان را کافر خواند؛ بلکه دستهاند. لذا قطعاً نمیحقیقت امر را از آنان مخفی داشته

فاسق بوده و گروهی دیگر گناهکارانی هستند که گناهشان آمرزیده خواهد شد. حتی ممکن است 

 . 2به تناسب این دو ویژگی، دوستش بدارد( ألالله  مقداری ایمان و تقوا در او یافت شود که

اند. اما از سویی دیگر آغشته به جهل ) هستند از اهل بدعت افرادی که در ظاهر و باطن دارای ایمان-  

اند. چنین فردی نه کافر است و نه منافق. جا که بخشی از سنت را پایمال کردهو ظلم هم هستند. تا آن

عداوتی هم سر بزند که با آن فاسق و گناهکار محسوب شود، یا ممکن است  ممکن است از او ظلم و

شود. با تمام این وجود گاهاً از روی تأویل به خطا رفته باشد، که در این صورت خطایش آمرزیده می

 .۰دارد(ن میزان دوستش میبه هما ألشود که الله ایمان و تقوا در او یافت می یمقدار

اموری باشد که قرآن واجبش دانسته است، یا به  در انجامِ ش به سبب کوتاهی ثلاً کسی که خطای) م-

ن الاهی، یا به دور از رهنمو شود،های ممنوع که تجاوز از حدود الاهی محسوب میدلیل پیروی از راه

تهدید  ،ی آنانی است که به عذاببه خویشتن ظلم کرده و در زمره پیرو هوای نفس گشته است و

کوشد و با تلاش خویش به ما بر خلاف آن، فردی که در ظاهر و باطن به طاعت الاهی میاند. اشده
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-خطای احتمالی وی مورد بخشش قرار می است، صو رسول الله  ـدنبال فراگیری فرامین الله 

 .1گیرد(

 

 

 

 

 

 ۱۳شماره 

 منافق زندیق:

 دارند.لمانان را در دل پنهان میبرخی از مخالفینِ سنت، منافقینی هستند که تکفیر، کینه و بغضِ مس

دهد، جز منافقی بیش نیست. )کافری که در حالت کفرش خود را در صف نمازگزاران جای می -  

همانند شخص گونه است، پس از میان اهل بدعت برخی منافق و زندیق و برخی وقتی وضعیت این

 . 2شود(ر یافت میروافض و جهمیه به وفومیان افراد در  گونه کافر هستند. این قبل

ی زندقه و نفاق از قبیلِ قرمطیانِ باطنی و امثال آنان، از میان روافض سر بر آورد. و ) اساس و ریشه -  

در نزد عموم آنان اند. از همین رو از قرآن و سنت بوده اهل بدعت بدون شک آنان جزو دورترین
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 مردم، روافض را دشمن آشکار و شماره شوند. جمهور علما وها از مخالفینِ سنت محسوب میمسلمان

 . 1دانند. یعنی وقتی کسی گفت: من سنی هستم، یعنی رافضی نیستم(یکِ اهل سنت می

که از طاعت و افزودند: نخست این  نیز ) روافض سه خصلت را در خود جمع نموده و بر آن -  

که جز امام مهدی که اکنون نو سوم ای ؛کشندکه مؤمن و معاهد را میاند. دیگر اینجماعت خارج

وجود خارجی ندارد، اطاعت از هیچ فرومانروای اسلامی را خواه عادل باشد یا فاسق، قبول ندارند. نبرد 

ی آنان برای تعصبی است که از تعصب نژادپرستی، به مراتب بدتر است. و آن چیزی جز و مبارزه

مال از حقد و کینه علیهِ بزرگ و کوچک، های آنان مالاتعصب برای دینی فاسد، نیست. چرا که دل

چنین کینه و عداوتی را در  ای که هیچ کس همانند آنان،مسلمانان است. به گونه صالح و غیر صالحِ

 .2اند(ی اسلامیی متلاشی شدن و اضمحلال جامعهسینه ندارد... عاشق و شیفته

هل کتاب، دوستی و موالات داشته باشد، ) هر کس از امت اسلامی که با کفار، اعم از مشرکین یا ا -  

دوستی و موالاتی که باشد، مثلاً آمد و شد با اهل باطل و پیروی در بخشی از گفتار و کردار  هر نوع

گیرد. مثل متابعت از به تناسب این نکته ضعف، مورد نکوهش، نفاق و مجازات قرار می ناشایست آنان،

اند. نیز همانند گفتار و شانشان که با قرآن و سنت در اختلافکیاقوال و افعال فیلسوفان صابئی و هم

با هم  و عملکرد مجوسیان که چون سخنکردار یهود و نصارا که با قرآن و سنت رو در رو است. و هم

 د. انمتناقض

را مورد مهرورزی و بزرگداشت قرار دهد، خود از آنان است. بسان  هر کس زندگان و مردگانِ آنان  

و جادوگرانِ ستاره پرست، که با دشمنان ابراهیم خلیل الله صلی الله علیه و سلم همسو  کَّلدانی مشرکان

 همانندنظر شدند. یا هم ،چون جادوگرانی که با فرعون و قوم وی که علیه موسیو موافق بودند. و هم

خودِ مخلوق،  اند. و جز، همه چیزمخلوقاتکسانی که ادعا کردند آفریدگاری وجود ندارد و خودِ 

های جهمیه و اهل ها معبود و الاهی وجود ندارد. این سخن، تکرار حرفنخالقی نیست و در آسما
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و معاد و دیگر  ألها و فیلسوفان در اعتقاداتشان از قبیل صفات الله اتحاد است. کسانی که با صابئی

هم، در همین صف قرار دارند.  و پیامرانش صلی الله علیهم و سلم موافقت نمودند ـمسایل، علیه الله 

اند و در علم و اند، لیکن چه بسیارند آنان که اهل اسلامها گر چه ظاهراً کافربدون شک این گروه

اند و معتقدند باید همراه ،فوق الذکر افرادِ اند و اما در عملکرد کفرآمیز باعبادت و حکمرانی شُهره

، مورد تأیید قرار گیرد. این ایده و باور در میان متأخرین به اندقواعد و قوانینی که آنان تصویب نموده

با آن مبعوث شده بود را با باطلِ  صشود. با این رویکرد، حقیقتی که رسول الله فراوانی مشاهده می

 دشمنان در هم آمیختند.

ردمان: یا داند این دسته از م. خوب میگردددوست دارد پلیدی از پاکی و حق از باطل تفکیک  ـالله   

شود شخصی ظاهراً خور باشند. چون میاند یا به نوعی نفاق مبتلایند. گر چه با مسلمانان دممنافق

اند. قرآن کریم هم مسلمان بوده و در باطن منافق باشد. چرا که تمام منافقان در ظاهر مسلمان

و در اوج  صرسول الله و احکام آنان را بیان داشته است. این گونه افراد وقتی در دوران  مشخصات

اقتدار اسلام و زیر نور رسالت و بارش علامات نبوت، موجود بودند، بعد از نبود این دو منبع که باید 

باشد. و آن اسباب چیزی جز های کفر میبیشتر یافت شوند. خصوصاً که سبب نفاق، همان سبب

 . 1و مخالفت با پیامِ پیامبران نیست( تعارض

اند که در است که بیشتر مبتدعین، منافقانی آلوده به نفاق اکبر هستند و کفاری این با وجودی )   

کیشان زندیق و این افراد در لشکر روافض و جهمیه و هم بقات جهنم جای دارند. باز اکثرِترین طزیرین

ه و خمیر خیزد. کسانی که شیرازها از گورِ منافقین زندیق بر میاند. بلکه حقیقت این بدعتمنافق آنان

ی وجودی آنان از ستاره پرستان و مشرکین است و در باطن و درون خویش، کفاری بیش نیستند. مایه

 .2اند(بیند که در ظاهر هم کافرو کسی که از حال آنان آگاهی داشته باشد، می
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