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 مقدمه

إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونتوب اليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 

سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله حده 

 لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

اي كساان  كاه ايماان  (1)وا الل َهَ حَق َ تُّقَاتِهِ وَلاَ تَمُّوتُّن َ إِلا َ وَأَنْتُّمْ مُّسْلِمُّونَ[]يَاأَي ُّهَا ال َذِينَ آمَنُّوا ات َقُّ

 ايد آنچنان كه بايد از خدا ترسيد، از خدا بترسيد  وشما نميريد مگر آنكه مسلمان باشيد. آورده

وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَث َ مِنْهُّمَاا رِجَالااً  ]يَاأَي ُّهَا الن َاسُّ ات َقُّوا رَب َكُّمْ ال َذِي خَلَقَكُّمْ مِنْ نَفْسٍ

اي مردماان از  (2)كَثِيرًا وَنِسَاءً وَات َقُّوا الل َهَ ال َذِي تَتَسَاءلُّونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِن َ الل َاهَ كَاانَ عَلَايْكُّمْ رَبِيبًاا[

نسان بيافريد و )سپس( همسار  )خشم( پروردگارتان بپرهيزيد. پروردگاري كه شمارا از يك ا

را از نوع او آفريد. واز آن دو نفر مردان و زنان فراوانا  )بار روي زماين( منتشار سااخز. واز 

دهياد   وبپرهيزياد از اينكاه پيوناد )خشم( خداي  بپرهيزياد كاه هماديگررا بادو ساوگند م 

ان خداوناد مرابا  خويشاوندي را گسيخته داريد )وصلة رحم را ناديده گيريد(، زيرا كه بيگما

 .ماند(شما اسز. )وكردار ورفتار شما از ديدة او پنهان نم 

هِ وَجِيهًاا ، ]يَاأَي ُّهَا ال َذِينَ آمَنُّوا لاَ تَكُّونُّوا كَال َذِينَ آذَوْا مُّوسَى فَبَر َأَهُّ الل َهُّ مِم َا بَالُّوا وَكَاانَ عِنْادَ الل َا

هَ وَبُّولُّوا بَوْلاً سَدِيدًا ،  يُّصْلِحْ لَكُّمْ أَعْمَالَكُّمْ وَيَغْفِرْ لَكُّامْ ذُّنُّاوبَكُّمْ وَمَانْ يَاأَي ُّهَا ال َذِينَ آمَنُّوا ات َقُّوا الل َ

دهاد( اي مؤمنان از خادا بترسايد )توفياق خيرتاان م  (3)يُّطِعْ الل َهَ وَرَسُّولَهُّ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا[

. اصاالاً هركااه از خداونااد وپيغمباار  بخشااايدكنااد وگناهانتااان را م اعمالتااان را بايسااته م 

 .يابدفرمانبرداري كند. بطعاً به پيروزي وكامياب  بزرگ  دسز م 
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را در زمان  كه دوران  گذشته بود وپيامبر فرستاده نشده  خداوند تبارك وتعال ، محمد 

 شناختند مبعوث كرد وآنها براي پرستشبود ومردم پراكنده ومتفرق بودند ودين اله  را نم 

بَْل ]كردند كه خداوند از آنها حكايز كرده اسز: معبودان  غير از خدا اين دليل را ارائه م 

گويند، ما ترجمه: بلكه ايشان م  (1)بَالُّوا إِن َا وَجَدْنَا آبَاءنَا َعلَى أُّم ٍَة وَإِن َا عَلَى آثَارِهِمْ مُّهْتَدُّونَ[

 رويم.پ  آنان م ايم ونيز ما پدران ونياكان خودرا بر آئين  يافته

وهنگام اختلاف ودرگيري آراي افراد واحكام  كه خداوند براي آن دليل  نازل نكرده اسز 

 مستمسك آنها براي داوري وبضاوت بود.

وخداوند به وسيلة اين پيامبر بزرگوار مردم را از گمراه  نجات داده وبه راه درسز هدايز 

حقيقز ا بيناي  بخشيد وجمع پراكنده ومتفرق نمود، وبوسيلة او چشمهاي كور مردم از ديدن 

جمع ومتحد نمود، ومردم درساية اين دين با نعمز صفاي عقيده زندگ   آنهارا توسط پيامبر 

هراسيدند ودر هيچ پرستيدند واز كس  جز او نم را جز خدا نم بردند وآنها كس بسر م 

پيامبر براي داوري مراجعه امري از امور دين ودنياي خود به هيچ كس  غير از خدا و

 كردند.نم 

شد: ]وما نازل م  وبانون وآيين براي اين امز از طريق دو وح  )كتاب وسنز( بر پيامبر 

گويد: آن، ترجمه: واز روي هوا وهوس سخن نم  (2)ينطق عن الهوي إن هو إلا وح  يوح [

 گردد.جز وح  وپيام  نيسز كه )از سوي خدا بدو( وح  وپيام م 

سوي خود نبرد مگر اينكه دين را براي او وامتش تكميل گردانيد خداوند پيامبر  را بهو

را براو نازل كرد ]اليوم اين آيه (حجة الوداع)بنابراين خداوند چند ماه پيش از وفات پيامبر در 

ترجمه: امروز دين  (3)[…أكملز لكم دينكم وأتممز عليكم نعمت  ورضيز لكم الإسلام دينا
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برايتان كامل كردم ونعمز خودرا بر شما تكميل نمودم واسلام را به عنوان آينن خدا شمارا 

 پسند براي شما برگزيدم.

هاي بزرگ خداوند اسز براي اين امز، ولذا يهود به مسلمانان پس كمال دين از نعمز

د عمر مردي از يهود نز»كنند كه: بردند برسر اين آيه، همانگونه كه شيخين روايز م غبطه م 

  :آية ف  كتابكم تقرؤونها لو نزلز علينا معشر يهود، لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، بال: )آمد وگفز

وأي آية؟ بال: ]اليوم اكملز لكم دينكم وأتممز عليكم نعمت  ورضيز لكم الإسلام دينا[( 

 گمان آنروزرا جشنشد، ب اي در كتاب برآن شما هسز اگر بر ما بوم يهود نازل م آيه

 «.گرفتيمم 

خداوند پيامبر ومؤمنانش را خبر داده اسز كه او »گويد: دز تفسير اين آيه م  ابن عباس 

ايمان را براي آنها كامل گردانيده وآنها به اضافه برآن نيازي ندارند. خداوند ايمان را كامل 

يده وهرگز از گردانيده وهرگز آنرا نابص نخواهد كد، وخداوند دين وايمان را براي آنها پسند

 .(1)«آن ناخشنود نخواهد شد

خبر داده اسز كه: او اين امز را بر راه روشن  بجا گذاشته كه از آن جز فردي كه  وپيامبر 

 هلاك شونده اسز منحرف نخواهد شد. 

وأيم الله لقد تركتكم عل  مثل البيضاء، فرمود: ) روايز اسز كه پيامبر  درداء از اب 

ام كه ش  وروز جا گذاشتهوسوگند به خدا شمارا بر شاهراه روشن به »واء( ليلها ونهارها س

 .(2)«آن يكسان اسز
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شود از آن منحرف نم  » (لايزيغ عنها بعدي إلا هالك)ودر حديث عرباض آمده اسز: 

 .(1)«ايجز فرد هلاك شونده

راه آشكار وروشن كه  راسز فرموده: او مارا بر سوگند به خدا كه پيامبر »گويد: ابوداود م 

 .(2)«ش  وروز آن برابر اسز رها كرد

جستند وبيش ازهمه از همة مردم بيشتر به شريعز تمسك م  بنابراين اصحاب پيامبر 

جستند وبيش از همه در برابر نصوص آن توبف نموده وسر مردم بيشتر به شريعز تمسك م 

دانستند كه تكميل شده وبه كرده بودند وم آورند زيرا آنها اين مفاهيم را درك تسليم فرو  م 

دانستند كه شريعز واضح وروشن گرديده ونيازي به بيان و اي نياز ندارد وم چيز اضفه

وتوضيح ندارد، وفقط وظيفة ما تسليم شدن و اطاعز از دستورات آن اسز، بنابراين اصحاب 

بهترين افراد اين امز بودند، »د آنگونه كه ابن مسعود آنهارا تعريف نموده چنين بودن پيامبر 

دلهايشان از همة مردم پاكتر ونيكوتر بود وعلم ودانش آنها ژرفتر از همه بود واز همة مردم 

  .(3)«كمتر تكلف وتشريفات داشتند

وخلافز ابوبكر وعمر همچنان از كتاب پروردگارشان  پيروي  مردمدر دوران حيات پيامبر 

كردند وبدعتها، راه  به سوي آنها اطاعز م  پيامبرشان  نمودند وگام به گام از سنزم 

نداشتند ونيز تكلف وموشكاف  وژرف نگري بيهوده، راه  در وجود آنها نداشز. بجز اغوضاع 

رفز وديري وجانشينانش در نطفه ازبين م  واحوال انفرادي كه بلا فاصله از طرف پيامبر 

 .رفزشد واز بين م پاييد كه خامو  م نم 

آمده واز عبادت او جويا شدند ووبت  كه به  هاي پيامبر مانند داستان سه نفري كه به خانه

كجا،  آنها خبر داده شد. گويا عبادت پيامبررا كم دانستند بنابراين گفتند: ما كجا وپيامبر 

                                                           
 ( براي تخريج اين حدي  به حفحه )( مراجعه شود.1)

 بعد ذكر الحدي  السابق. 6ص 1( رواه ابن ماجة ج1)

 0110ص 1( جزء من اثر روا البغوي عن ابن مسعود في شرح السنة ج3)



 …   

را هميشه گناهان گذشته وآيندة او بخشيده شده اسز، ويك  از آنها گفز: من كه تمام ش 

گيرم ويكروز بدون روزه نخواهم از خواهم خواند، وديگري گفز: من تمام عمر روزه م نم

آمد  كنم وهرگز ازدواج نخواهم كرد، پيامبر گيري م بود، وديگري گفز: من از زنان كناره

تان ايد: اما سوگند به خدا كه من از همهشما كسان  هستيد كه چنين وچنان گفته»وفرمود: 

گيرم وگاه  روزه ترسم وپرهيزگاريم از همه بيشتر اسز، اما من روزه هم م م  بيشتر از خدا

كنم پس هركس  از سنز خوابم، وبا زنان ازدواج م خوانم ونيز م ها نماز م گيرم وش نم 

 .(1)«من روي بگرداند او از من نيسز

عد از اينكه ب ومانند وابعة جروبحث وگفتگوي بعض  از اصحاب در مورد بدر وپيامبر 

ا  نمايان بود آنهارا از جروبحث در مورد تقدير هاي خشم ونماراحت  شديد در چهرهنشانه

 اند.نه  كرد طبق آنچه ابن ماجه واحمد )رحمهما الله( روايز كرده

پيش آمد ذكر كرد كه صبيغ بن عسل عراب   توان آنچه در دوران عمر ونيز اين موراد م 

وعمر اورا با زدن وترك گفتن وبطع رابطه ادب نمود تا اينكه او توبه  از متشابه برآن رسيد،

 .(2)كرد واصلاح شد

را سپري نموده ودر ميان مسلمين بدعز مردم به همين حالز زندگ  در دوران عثمان 

هاي بدعز داشز آشكار طليعه آشكاري وجود نداشز گرچه در آخر دوران خلافز عثمان 

اري از كشورها در گسترة فتوحات اسلام  درآمد وافرادي وارد دين شد، وهنگام  كه بسيم 

اسلام شدند كه اسلام در وجودشان بخاطر تازه مسلمان بودن آنها وعدم آگاه  آنها به اسلام 

جاي نگرفته بود ونيز در ميان اين افراد كسان  هم بودند كه اصلًا اسلام نياورده بلكه منافق 

كشيدند تا برعليه اسلام ومسلمين مكرو دسيسه كنند، در نتيجه اين وفقط اسم اسلام را يدك م 

پا خاسز، خردان واوبا  وماجراجو بهاي توسط  گروهك  از ب امور شور  مسلحانه

                                                           
 ( براي تخريج اين حدي  به حفحه )( مراجعه شود.1)
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كرد واين شور  گري بنام عبد الله بن سبأ الحميري اين شور  را رهبري م ويهودي حيله

بدسز اين افراد به پايان رسيد واين آغاز   با كشتن مظلومانه خليفة راشد عثمان بن عفان

 وابتداي ضعف بود.

هاي بعدي آبستن براي وجنگ آغاز شد وفتنة كشته شدن عثمان   سپس دوران عل  

وبعض  از اصحاب را كافر  تولد دو بدعز مخالف با يكديگر گرديد. بدعز خوارج كه عل  

كه امامز وعصمز ويا نبوت والوهيز دادند ودر مقابل بدعز رافضه برار داشز برار م 

 كردند.وخدا بودن عل  را ادعا م 

وبعد از اين گرهها يك  بعد از ديگري به وجود آمد، در آخر عصر صحابه در خلافز 

 عبدالملك بن مروان بدعز مرجئه وبدريه به وجود آمد.

هة وممثلة باه در ابتداي عصر تابعين ودر اواخر اخلافز بن  اميه بدعز جهمية ومعطلة ومشب

 .(1)وجود آمد

ها كه از آن جدا شده كه بعضا  از ائماه ايان اند كه ديگر فربهها اصول اهل بدعزاين فربه

 .(2)اندمطل  را تصريح كرده

هاي آشكار شد سلف اين امز از اصحاب وتاابع ها بوجود آمد وبدعزهمين كه اين فربه و

داشتند وبار ها برحذر م پا خاسته واز اين بدعز ين وپيروانشان در راه خير از اماملن مصلح به

 نمودند.ها بخاطر بوجود آوردن اين بدعتها اعتراض م اهل اين بدعز

صراحز دشمن  وبغض خودرا باا آنهاا تاا وآنها از اهل بدعز وبدعتشان بيزاري جسته و به

 اند اظهار واعلام داشتند.وبت  كه از بدعز خود برنگشته
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 نگاه كنيد.
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هرگاه با اينهاا ملاباات »ه عنهما( به كس  كه اورا از بدريه خبركرد گفز: ابن عمر )رض  الل

بار چناين نمودي به آنها خبر بده كه ابن عمر از آنها بيازار اساز وآنهاا از او بيزاراناد، تاا ساه

 .(1)«گفز

روي زمين هايچ ملتا  باراي مان »واز ابن عباس )رض  الله عنهما( روايز اسز كه گفز: 

ه نيسز كه پيش من بيايند ودر مورد تقدير با من جروبحث كنند، وآنها چناين ناپسندتر از بدري

 .(2)«دانندكنند مگر به خاطر اينكه بدر اله  را نم نم 

اي در هاا در خاناهها وخوگاگر ميمون»واز اب  الجوزاء )رحمه الله( روايز اسز كه گفز: 

از هواپرساتان همساايه ودركناار مان  ام باشند برايم بهتر از اين اسز كاه مارديكنار وهمسايه

 .(3)«باشد

نماياد را نقل م را بر دشمن  با اهل بدعز وبطع رابطه از آنهابغوي درحال  كه اجماع سلف

اصحاب وتابعين وپيروانشان وعلماي حديث همه بار دشامن  اهال بادعز وتارك »گويد: م 

 .(4)«گفتن انها اجماع نموده واتفاق نظر دارند

ع خود در برابر اهل بدعز از نشستن وهمراه  با اهل بدعز بازم  داشتند وسلف در مواض

داشتند همانگونه كه آنها شنيدن بادعز آنهاارا ومنااظره باا آنهاا در وبه شدت از آن برحذر م 

 دانستند.چيزي از بدعز را در دسز نم 

نكنيد وباا آنهاا  با اهل اهواء همنشين »گفز: از اب  بلابه )رحمه الله( روايز اسز كه او م 

ترسم شمارا در گمراه  فروببرند ويا اينكه شمارا در ديان دچاار منابشه وجدال نكنيد زيرا م 

 .(1)«ترديد وشبه كنند ودر مواردي كه براي آنها مشتبه برار گرفته اسز

                                                           
 ( براي تخريج اين اثر به حفحة )( نگاه كنيد.1)

 (براي تخريج اين اثر به حفحة )( نگاه كنيد. 1)

 (براي تخريج اين اثر به حفحة )( نگاه كنيد.3)

 0110ص 1( شرح السنة ج0)



  

با اهل اهواء همنشين  نكنيد وبا آنهاا »روايز اسز كه گفز:  )الله رحمه(از حسن بصري  و

 .(2)«ابشه نكنيد وبه سخنانشان گو  ندهيدجدال ومن

اصول سنز نزد ما جنگ زدن به آنچه اصاحاب پياامبر بارآن بودناد »گفز: امام احمد م  و

ها ونشستن باا هاسز وهر بدعت  گمراه  اسز، ونيز ترك منابشهوپيروي از آنها وترك بدعز

 .(3)«هواپرستان وترك جروبحث وجدال در دين از اصول سنز اسز

وانهاا اهال بادعز »گويد: خ اسماعيل صابون  در تعريف عقيده سلف واهل حديث م وشي

دانند وآنهاارا دوساز را كه در دين چيزهاي  بوجود آوردند كه از آن نيسز ناپسند م وكسان 

نشينند ودر مورد دهند وبا آنها نم كنند وسخنشان را گو  نم دارند وبا آنها همراه  نم نم 

هااي هاي خود را از شنيدن باطال وياوهكنند وحفظ كردن گو دال ومناظره نم دين با آنها ج

 .(4)«دانندآنان بهتر م 

همانگونه كه سلف معتقد بودند كه پشز سر اهل بدعز نبايد نماز خواند، واگر اهل بادعز 

 هايشان شركز كارد ونياز سالف ازبيمار شدند نبايد به دعيادتشان رفز ونبايد در تشييع جنازه

خاطر تأديا  وبطاع پذيرفتناد وباهازدواج با زنانشان منع كردند وروايز وشاهادت آنهاارا نم 

طور كلا  كردناد ياا اينكاه باهرابطه از آنها، آنان را در كاري از كارهاي مسلمين اساتخدام نم 

استخدام آنها جايز نبود، وهمة اين مطال  در كتابهاي حديث وعقيده به تفصيل بيان شده اسز 

 ام.در ضمن اين پژوهش ابوال بسياري از سلف را نقل نموده ومن

وهمچنين سلف با اهل بدعز رو  ترك رابطه وتأدي  كه صورتهاي  از آن بيشتر بيان شاد 

 گرفتند.را در پيش م 

                                                                                                                                                    
 (براي تخريج اين اثر به حفحة )( نگاه كنيد.1)

 ر به حفحة )( نگاه كنيد.(براي تخريج اين اث1)

 (براي تخريج اين اثر به حفحة )( نگاه كنيد.3)

 .13ص 1( عقيدة السلف واححاب الحدي  المطبوع ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ج0)



 …   

ورزيدند بلكاه ونيز آنها از  طرف  ديگر در رو  وشيوة تشويق وجذب نمودن كوتاله  نم 

يگر گناهكاران از دو شيوة ترك رابطه وتشويق روش  را در پايش آنها در دعوت اهل بدعز ود

تر ودر هادايز شادن در رهنمودشاان مفيادتر باود. گرفتند كه به نظرشان براي آنها مناس م 

وانتخاب يك  از اين دو شيوه بستگ  دارد به شرايط واوضاع مؤثر در موفقيز يك  از ايان دو 

كند وباه اعتباار باوت وضاعف دارد با اعلام نم لام م شيوه با هر اهل بدعت  كه بدعتش را اع

بدعتش، ونيز رعايز كردن شرايط زمان ومكان از نظر كثرت وبلز بدعز وايا در آن وبز بياا 

درآنجا اهل سنز غال  وچيره هستند يا اهل بدعز انتخاب يكا  از دو شايوه را در رفتاار باا 

  از دو شيوة ترك رابطه وبه دساز آوردن نمايد، پس با اهل بدعز با يكاهل بدعز تعيين م 

 شود بجز انچه كه در آن شرايط واوضاع براي آن اهل بدعز مناس  اسز.دل رفتار نم 

 گويد:ودر اين مورد شيخ الاسلام ابن تيميه م 

اين ترك گفتن وبطع رابطه به اعتباار حالاات مختلاف تارك كننادگان در باوت وضاعف »

ز ترك رابطه بازداشتن وادب نمودن ترك شونده وبازگشاز كند، هدف اوكثرت وبلز فرق م 

 عموم مردم از حالز اواسز.

اگر مصلحز در ترك رابطه بود طوري كه ترك رابطه باا او باه ضاعيف شادن بادي وشار 

انجاميد ترك رابطه جايز خواهد بود واگر از بطع رابطه نه فردي كه از او بطع رابطه شده باز م 

نماود وبطاع آمد بلكه بطع رابطه شاروبدي را بيشاتر م س  ديگر باز م امد ونه غيراز او كم 

رابطه كننده ضعيف بود طوري كه خراب  وفساد بطع رابطه از مصلحز وخوب  آن بيشاتر باود 

بطع رابطهد جايز نخواهد بود، بلكه مهربان  و بدساز آوردن دل باراي بعضا  ماردم از بطاع 

نمود واز گروه  باگروه  با مهربان  ونرم  رفتار م  مبر رابطه مفيدتر خواهد بود بنابراين پيا

مانند اينكه در كارزار با دشمنان گاه  بايد جنگ كرد وگاه  صالح  كردديگر بطع رابطه م 

 .(1)«گيردها انجام م وگاه  گرفتن جزيه، همة اين موراد به اعتبار اوضاع ومنافع ومصلحز

                                                           
 .106ص 14( مجموع الفتاوي ج1)



  

بيانديشد خواهد ديد كه در دژ دعوت دادن به م  گويم: وهركس  در نصوص كتاب وسنز 

نمايد، وخداوند به ماا راه خدا برآن وسنز ميان هردو رو  بيم دادن وتشويق نمودن جمع م 

دستور داده كه ميان بيم واميد باشيم، زيرا جمع كردن ميان اين دو رو  اثر بزرگ  در هادايز 

اين مناس  نيسز كه در دعوت دادن اهال واستقامز وتسليم شدن افراد در برابر حق دارد بنابر

بدعز وديگران فقط به يك  از اين دو رو  بسنده كنيم وامروزه كمتر مردم اين امررا رعاياز 

 نمايند.واجرا م 

اما در باب كافر برار دادن وفاسق براردادن وديگر احكام بايد گفتك كه سلف هيچ كسا  را 

دهند واز كاافر بارار دادن وياا فاساق شامردن نم از اهل بدعز بدون دليل كافر يا فاسق برار 

دارند مگر اينكه دليل  وجود داشته باشد وآنهاا تكفيار فردي از اهل بدعز به شدت برحذر م 

 را از كاهاي اهل بدعز م  دانند.وتفسيق بدون دليل

ل وآنها ميان كافر وفاسق برار دادن مطلق مانند كافرو فاسق برار دادن به علز ارتكااب افعاا

وكافر ويا فاسق برار داغدن اجمال  بعض  گروهها وميان كافر برار دادن فرد مشاخص ومعاين 

گويند هركس  كه كار كفر يا فسق را انجام داد يا به زباان آورد را فرق بايل هستند، بنابراين م 

 توان كافر يا فاسق برارداد تاوبت  حجز ودليل برايش ثابز نشود.نم 

اند مانند اينكه آنها مخلوق گفاتن از كارهارا بصورت مطلق كفر برار دادهبنابراين آنها بعض  

را كه منكر علم الها  هساتندرا اند وآنها جهميه وبدريهبرآن و يا انكار علم خدارا كفر برار داده

را انكاار كناد وياا هار را كه بگويد برآن مخلوق اسز يا علم اله اند اما هركس كافر برار داده

اناد وباا را تا وبت  كه حجز ودليل براي آنها ابامه وثابز نشاده كاافر برارندادهيجهم  وبدر

شايخ الإسالام ابان  .(1)شاودثابز شدن حجز موانع كافر براردادن در حق افراد معين منتف  م 

تحقيق در اين مورد اين اسز كه گاه  ساخن كفار »گويد: در اين مسأله م  )الله رحمه(تيميه 

گويد ودر آخارت دياده گويند: خداوند سخن نم ها كه م انند سخنان جهم شود مشمرده م 

                                                           
 كنند نگاه كن )(.آثار از اهل سلف و اقوال اهل علم كه به اين موضوع تصريا مي( به1)



 …   

ماند كه اين سخن كفار اساز بناابراين باه صاورت شود، اما براي بعض  مردم پوشيده م نم 

اند: هركسا  بگوياد: شود همانگونه كه سلف گفتهمطلق گويندة چنين سخن  كافر برار داده م 

شود كافر اساز وهركس  گفز: خداوند در آخرت ديده نم برآن مخلوق اسز او كافر اسز، 

 «(1)شوداما شخص معين تا وبت  حجز ودليل براي او ابامه نشده كافر برار داده نم 

را كافر برار نداده ونه هاركس  را كاه گفاز با اينكه احمد سران فربة جهميه»گويد: ونيز م 

ه در بدعتشان اتفاق نظر داشاز كاافر بارار را كه با جهميجهم  اسز كافر برار داده ونه كيس 

 «(2)داده اسز

هاي اين دين نشأت گرفته كه هواي وبه طور كل  مواضع سلف در برابر اهل بدعز از آموزه

نفس واهداف شخص  در آن راه  ندارد آنگونه كه هواي نفس واغراض شخص  بر بيشتر اهل 

 بدعز رد رفتار با مخالفان خود غال  اسز.

ه روي وتوازن در ابوال وافعال همراه با اخلاص نشانة بارز سالف اساز همانگوناه بلكه ميان

كه از خلال رفتار سلف وسعز واندازة آگاه  وبينش بزرگ سلف از دينشان وخيرخواه  آنان 

شود بنابراين اتخاذ اين مواضع در عصر سلف اثار آشاكار وباارزي در براي مسلمين آشكار م 

رفتن اهل آن داشز وديگران به سب  ايان مواضاع ها واز بينبدعزريشه كن كردن بسياري از 

 شدند.هدايز م 

هاي اخير بدرت اهل بدعز بوت نگرفته )وآنها در كنار وبرابر با اهال سانز بارار ودر برن

مگر باه  (3)شدند برابر برار گرفتند(گرفتند وبعد از اينكه بخاطر خدا دشمن ومخالف شمرده م 

را اتخااذ نكارد بلكاه اماروزه عماوم در رفتار با اهل بدعز ايان مواضاع علز اينكه اهل سنز

 ها ناآگاه هستند بجز كس  كه خدا براو رحم كند.مسلمين نسبز نسبز به اين بدعز

                                                           
 .614ص 0جموع الفتاوي ج( م1)

 .504-500ص 0( مجموع الفتاوي ج1)

 .14ص 1( هذه العبارة مقتطعة من كلا  اللالكائي في شرح احول اعتقاد اهل السنة ج3)



  

مناس  ديدم كه اين موضوع مطل  پژوهش من براي مرحلاه دكتارا باشاد. وايان موضاوع 

كعه بيشتر آن در بياان ماذه  سالف بررس  مواضع سلف در برابر اهل بدعز بنا بر نصوص  

هاي محققاان اهال باشد وبنابرآنچه آثار نقل شده از آنها نشانگر آن اسز وبنا بر گفتاهاسز م 

سنز به اين موضوع پرداختم وعنوان بحاث ]موضاع اهال سانز در برابار هواپرساتان واهال 

ينكاه: اماروزه بدعز[ نامگذاري شد، اين موضوع را بخاطر چند دليل انتخاب كاردم: نخساز ا

مسلمين در بسياري از امور عموم  وخصوص  زندگ  با اهل بدعز مخلاو  ويكجاا هساتند، 

وآنهاي  كه شور واحساس دين  دارناد بسايار درماورد چگوناه رفتاار كاردن باا اهال بادعز 

پرسند، كه اين امور بيان موضع روشن وصريح  براي احكام رفتاار باا اهال بادعز درا در م 

 نمود.  وآثار واخبار بجامانده از سلف ايجاب ولازم م پرتو نصوص شرع

هاي  كه ازآنهاا دوم: سوء فهم بسيار يا زا مردم در مواضع سلف در برابر اهل بدعز وعبارت

ها يا اهل آن وارد شده امري اسز كه بيان موضع سالف در برابار اهال بادعز در مورد بدعز

رد ذكر شده وبصورت نادرسز وخارج از مقصود هاي  كه از آنها در اين موونيز نوشتن عبارت

 سلف فهميده شده را لازم م  نمود.

كه در مورد جمع شدن اصحاب براي نماز تراويح گفز: )نعماز البدعاة  مانند گفتة عمر 

كاه : )البدعاة بادعتان بدعاة  )اللاه رحماه(سخن شاافع   و «(1)بدعز خوب  اسز اين»هذه( 

نوع بادعز اساز: بادعز پسانديده وبادعز ناپسانديده بدعز دو»محمودة، وبدعة مذمومة( 

 «.(2)وزشز

بعض  مردم به سب  درسز نفهميدن اين دو عبارت ياا براثار هواپرسات  براسااس ايان دو 

اند كه شمارشان تنها نازد خداوناد اساز ومانناد بعضا  از جمله چه بدعتهاي  كه ايجاد نكرده

غيباز »اند: ر شده اسز مانند اينكه گفتههاي  از سلف كه در برحذر داشتن از بدعز ذكعبارت

                                                           
 ( براي تخريج اين اثر به حفحه )( نگاه كنيد.1)

 براي تخريج اين اثر به حفحه )( نگاه كنيد. (1)



 …   

خداوند از « »توان توبه كردشود توبه كرد اما از بدعز نم از گناه م « »اهل بدعز غيبز نيسز

اند ومنظاور نشادههاي  كاه درساز فهميدهوديگر عبارت« پذيرداهل بدعز هيچ عمل  را نم 

 سلف از آن درك نشده اسز.

دانم كتااب مساتقل  در ايان موضاوع تاأليف نشاده اساز سوم: اينكه تا جاي  كه مان ما 

ها وابسام آن وبرحاذر داشاتن از آن متمركاز ها بر بيان انوغاع بدعزها در مورد بدعزونوشته

آياد اند اما در مورد احكام رفتار با اهل بدعز به صورت  كه مشروح آن درايان كتااب م بوده

اي باراين بحاث نوشتن در اين مورد اضاافة تاازهكس  در مورد آن كتاب  ننوشته اسز بنابراين 

 شود.شمرده م 

چهارم: علابمند بودن در استفاده ويژه با بررس  اين موضوع زيرا ايان موضاوع  اساز كاه 

هاي زيادي اسز بناابراين هاي زيادي اسز. وژوهش در آن نيازمند نگاه در شعبهداراي بسمز

م  شمارد وهمانگونه كه شيخ الإسالام ابان  (1)الأكبرامام شاطب  اين موضوع را از )ابواب الفقه 

آگاه كرده كه بسياري از مردم در ايان موضاوع مرتكا  اشاتباهات بزرگا   )الله رحمه(تيميه 

نماود تاا از اشاتباه درآن امري بود كه مرا به بيشتر به بررسا  ايان موضاوع وادار م  (2)اندشده

 بپرهيزم.

 رو  من در اين پژوهش:

ام رو  اهال سانز در اساتدلال در نوشتن اين پژوهش برآن حركاز نماودهروش  كه من 

 باشد.هاي علما م واثبات مسائل واستنبا  واحكام از نصوص وترجيح ميان گفته

به اضافة اينكه در كنار آن بواعد جديد پژوهش را كه استفاده از آن را آسان خواهد كرد نياز 

 هاي ذيل به وضوح مشاهده نمود:نقطه توان اين رو  را درام، وم رعايز نموده

                                                           
 .100ص 1( انظر السعتصا  للشاطبي ج1)

 ( به بعضي از سخن شيس السسلا  در اين موضوع در حفحه )( اين كتاب نگاه كنيد.1)



  

اي نصوص  از كتاب وسنز نخسز: در بيان مواضعه سلف در برابر اهل بدعز در هر مسأله

ام سپس آثار وروايز وارد شده در آن داز سلف را كه بيشتر آن برايم ببل از آغاز را ارائه نموده

كتابهاي جديد وكتابهااي  كاه در نوشتن كتاب بوسيلة خواندن ويادداشز برداري از بسياري از 

رفز مسايل بحاث در آن وجاود داشاته سنز وعقيده تأليف شده وديگر كتابهاي  كه گمان م 

 ام.باشد بدسز آمده بود ذكر نموده

هاي دانشمندان ومحققان اهل سنز تأييد اي با گفتهدوم: نقل نصوص وروايات در هر مسأله

صوص وروايات به صاورت اجماال ومختصار بياان داشاته را نهاي آنان آنچهنمايم كه گفتهم 

را توضايح هاي آنان نصوص وروايات مابهمكند ودر بسياري از مسايل واحكام گفتهتشريح م 

 دهد.وشرح م 

همانگونه كه سخنان  از ابعض  علماء از غير اهل سنز درآنچه با اهال سانز در اباوال ياا 

 يز بسيار كم اسز.كنم اما اين چاحكام مو.افق هستند ذكر م 

ام كاه باه ترتيا  كارده ها از سلف و سخنان علماي بعد از آنهاا توجاهسوم: در ذكر روايز

 را بيان دارم.تاريخ وفات گويندگانش آن

ام با توجه به اختلاف چهارم: اغل  در نقل روايات از سلف وعلماي پس از آنها تلا  نموده

  كه بعض  از علماي متأخرين به آن منسا  هساتند برنها و شهرها وبا توجه به اختلاف مذاهب

را از آنها نقل كنم كه چنين كاري به پاژوهش وبحاث باوت بخشايده سخنان متنوع وگوناگون 

اند به خواننده اعتماد بيشاتر اي كه ميان سلف معرف بوده وآنان برآن اتفاق نظر داشتهودر مسئله

اندازة توان خود در مسائل  ، رأي بعض  از علماي ام به بخشد: وبه دنبال اين نيز تلا  كردهم 

 اند را ذكر كنم.معاصر كه به فضل و  دانش معروف

هاي خاود ودر دوري ونزدياك باودن باه سانز باا پنجم: از آنجه كه اهل بدعز در بدعز

اند ودر بعض  صورتهاي موثر در اختلاف احكام اهل بدعز مانناد كاافر بارار يكديگر متفاوت



 …   

دهناد وبعضا  وكافر برار ندادن بعض ، واينكه بعض  به بدعز خاود دعاوت م دادن بعض  

 كنم.هارا رعايز م دهند، من هنگام ذكر احكام آنها اين تفاوتدعوت نم 

شاد واين امري اسز كه براثر آن بسياري از اشكالات نزد من حل شده، كاه گماان بارده م 

ل شده با هام تضااد وتناابض دارناد، در هاي  كه از سلف در مورد حكم اهل بدعز نقروايز

 نمودند.صورت  كه سلف در مورد اهل بدعز با توجه به شرايط وحالات مختلف  حكم م 

ششم: بعض  از عبارتهاي نقل شده از سلف را كه مردم در فهميدن معنااي آن دچاار اشاتباه 

هاارا   درسز آن عبارترود ومن معانام كه با آن شرح توهم آنها ازبين م اند را شرح دادهشده

هاي نقل شاده از سالف كاه در صاورت دباز ها وروايزام همچنين بعض  از گفتهبيان داشته

رود كه با نصوص مخالف ودر تعارض اسز توجيه درسز آن وشايسته نكردن در آن گمان م 

 ام.به مقام سلف وموافق با اصول شريعز را بيان كرده

لز نصوص وبر حس  ضوابط رعايز شده در ترجيح باين هفتم: در بعض  مسايل بنا بر دلا

دهم. همچنان كه ابوال اهل علم نزد اهل سنز ابوال بعض  از علمارا بر بعض  ديگر ترجيح م 

دانم ومعتقدم كه اشتباه آنهاا در در كنار اين احترام علماي اهل سنز وبدرشناس  آنهارا لازم م 

شاود كاه اناد باعاث نم تلا  وسع  خودرا نموده مسايل بعد از اينكه براي تحقيق آن نهايز

آنهارا گناهكار دانسز ونيز اين امر موج  كاسته شدن از ارز  آنها نخواهد بلكه آنهاا بخااطر 

جاهل يا هواپرسز كس  باه انهاا –اجتهادشان داراي پادا  اله  خواهند بود ودر اين بجز فرد 

 توهين نخواهد كرد.

 ام.را در برآن ذكر كردهبحث  آمده اسم سودره وشمارة آيه هشتم: آيات برآن  كه در خلال

نهم: احاديث نبوي وآثار ذكر شده در بحث را با ذكر منابع آن از كتابهاي حديث با ذكر اسم 

منبع وشمارة جلد در صورت  كه كتاب داراي جلدهاي متعدد باشد وبا ذكر شاماره صافحه كاه 

ام همچنين حكم ونظر علمارا در مورد احاديث ذكر كاردهام حديث يا اثر در آن آمده بيان داشته



  

مگر اينكه حديث در صحيحين يا در يك  از آن دو كتاب روايز شده باشد كه آن وبتا فقط باا 

 ارجاع به آن بسنده شده اسز.

 هاي مشكل در بحث را از كتابهاي لغز بيان كنم.ام تا معان  عبارتدهم: تلا  نموده

هاي نامبرده شده در بحث را باه صاورت مختصار در پااورب  يزيازدهم: شرح حال شخص

ام در عشرة مبشرين وفقهاء چهارگانه وامام بخاري وامام مسلم كه با توجه به شهرت بيان نموده

اينها از بيان شرح حال مختصر آنها چشم پوشيدم وهمچنين بعضا  از علمااي معاروف مانناد: 

جر وشيخ محمد بن عبدالوهاب كاه معاروف ومشاهور شيخ الإسلام ابن تيميه وابن بيم وابن ح

 هستند از نوشتن شرح حال آنها نيز ابا ورزيدم.

هاي بدسز آمده از ايان بحاث ذكار ترين بحثاي كه در آن مهمرا با خاتمهدوازدهم: بحث

 شده به پايان رساندم.

فهرسات  باراي تر شود، بناابراين هاي  ترتي  دادم تا استفاده از بحث آسانسيزدهم: فهرسز

هاي ذكار شاده در آيات برآن  وفهرست  براي احاديث نبوي وفهرست  ديگار باراي شخصايز

 بحث ترتي  دادم.

چهاردهم: يك فهرسز مفصل براي مطال  كه ابواب وفصاول ومهمتارين مساائل بحاث را 

 ام.كند با ذكر مواضع آن در بحث ترتي  دادهده  م نشان

 

 برنامة پژوهش وبحث

 -وچهار باب -مدخل-ام كه شامل مقدمه اي را در پيش گرفتهاين پژوهش برنامهدر نوشتن 

 وخاتمه اسز.

هاي بدعت  را ذكر نموده وبه صورت مختصار در مقدمه چكيدة مختصري از پديدآمدن فربه

ام، سپس عوامل  كه براثر آن من اين موضاوع را موضع سلف را در برابر اهل بدعز بيان داشته
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وروش  كه در نوشتن ايان پاژوهش درپايش گارفتم وبرناماه پاژوهش را ذكار  انتخاب نمودم

 ام.كرده

اما مدخل در مورد تعريف سنز واهل سنز وبدعز واهل بدعز اسز ونياز در ماورد امار 

 به لازم گرفتن سنز وپرهيز از بدعز اسز وشامل چهار مطل  اسز:

 مطل  اول: تعريف سنز در لغز واصطلاح وتعريف اهل سنز.

   دوم: بيان امر به لزوم سنز ونه  از نوآوري وايجاد بدعز در دين ونكوهش آن.مطل

 ها.مطل  سوم: تعريف بدعز در لغز واصطلاح وبيان ابسام بدعز

هاي اهل بدعز وبياان حكام علماا در ماورد مطل  چهارم: تعريف مختصر بزرگترين فربه

 آنها.

 شود:اما ابواب بحث به صورت ذيل ذكر م 

 

 

 لباب او

)موضع اهل سنز در كافر برار دادن وفاسق برار دادن ولعنز كردن وپذيرفتاه شادن اعماال 

 اهل بدعز وحكم توبة آنها(

 واين باب شامل چهار فصل اسز:

 فصل اول: موضع اهل سنز در كافر براردادن وفاسق براردادن اهل بدعز 

 .فصل دوم: موضع اهل سنز در لعنز كردن ودعا نمودن عليه اهل بدعز

 فصل سوم: موضع اهل سنز در حكم پذيرفته شدن اعمال اهل بدعز نزد خدا

 فصل چهارم: موضع اهل سنز در مورد حكم توبه كردن اهل بدعز

 



  

 باب دوم

)موضع اهل سنز در مورد نماز خواندن پشز سر اهال بادعز وازدواج باا آنهاا وخاوردن 

هايشاان وحكام وحضاور در جنازهكنند وعيادت كاردن بيمارهايشاان حيوانات  كه آنها ذبح م 

 ارث بردن آنها واز آنها(

 واين باب شامل شش فصل اسز:

 فصل اول: موضع اهل سنز در مورد خواندن نماز پشز سر اهل بدعز

 فصل دوم: موضع اهل سنز در مورد ازدواج با اهل بدعز

 كنند.فصل سوم: موضع اهل سنز در مورد خوردن حيوانات  كه اهل بدعز ذبح م 

 ل چهارم: موضع اهل سنز در مورد عيادت اهل بدعز فص

هاي اهل بدعز ودفان كاردن آنهاا فصل پنجم: موضع اهل سنز در شركز در تشييع جنازه

 هاي مسلمانان در گورستان

 فصل ششم: موضع اهل سنز در وارث برار دادن اهل بدعز وارث بردن از آنها.

 

 باب سوم

ز آنهاا وبعضا  مساايل ديگار كاه باه دبادار )موضع اهل سنز در بغض اهل بدعز وغيب

 وگفتگو با اهل بدعز ربط دارد وبيان موضع اهل سنز در مورد مجازات اهل بدعز(

 گيرد:را دربر م واين باب هفز فصل

 فصل اول: موضع اهل سنز در كينه ودشمن  با اهل بدعز واظهار دشمن  با آنها.

 آنها.بخاطر برحذر داشتن امز از فصل دوم: موضع اهل سنز در غيبز كردن اهل بدعز

 فصل سوم: موضع اهل سنز در مورد سلام كردن به اهل بدعز 

 فصل چهارم: موضع اهل سنز در مورد همنشين  با اهل بدعز
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فصل پنجم: موضع اهل سنز در مورد توهسين به اهل بدعز وتحقيار آنهاا وتارك تعظايم 

 وبزرگداشز آنها

 نابشه ومناظره با اهل بدعزبصل ششم: موضع اهل سنز در جدال و

 فصل هفتم: موضع اهل سنز در مجازات اهل بدعز با بتل وديگر انواع تعزير

 

 باب چهارم

)موضع اهل سنز در مورد گواه  دادن وروايز كردن اهل بدعز وحكم اساتخدام آنهاا در 

 تعليم وجهاد( واين باب داراي چهار فصل اسز:

 وگواه  دادن اهل بدعز. فصل اول: موضع اهل سنز در مورد شهادت

 فصل دوم: موضع اهل سنز در روايز اهل بدعز

فصل سوم: موضع اهل سنز در فراگيري دانش از اهل بدعز وحكام اساتخدام آنهاا باراي 

 تدريس:

 فصل چهارم: موضع اهل سنز در استخدام اهل بدعز در جهاد.

 

 سپس خاتمه

 ام.نمودههاي  اسز كه از خلال بحث به آن دسز پيدا وآن نتيجه

ام اما كار انساان من هيچ كوشش  براي زيبا دل پسنديده ارائه كردن اين بحث دريغ نورزيده

هاي باارز همواره در محاصرة اشتباه وكوتاه  برار دارد بلكه اشتباه وتهماال ورزيادن از نشاانه

قَ فرماياد: ]وخُّلِاگيارد وخداوناد متعاال م انسان اسز كه از ضعف بنياد واصل آن نشاأت م 

پس انچاه در ايان بحاث صاحيح  ترجمه: وانسان ضعيف آفريده شده اسز. .(1)الإنسانُّ ضَعِيفاً[

                                                           
 (.14( سوره نساء آيه )1)



  

ودرسز اسز از جان  خدا وبا توفيق اله  انجام گرفته اساز واگار اشاتباه  در آن باشاد از 

 طرف من واز طرف شيطان اسز.

شاكُّر لا  ولِولاديك سپس من در پايان اين پژوهش با پذيرفتن دستور اله  كه فرموده: ]أن ا

كه هم سپاسگزار من وهم سپاسگزار پدر ومادرت با . وبازگشز به سوي من  .(1)ال  المصير[

 اسز.

كس  كه ساپاس ماردم را بجاا نيااورد »2(لا يشكر الله من لا يشكر الناس)كه:  وگفتة پيامبر 

 «جا نياورده اسزرا بهسپاس وشكر اله 

تاوان توانم آنارا بشامارم ونم به من ارزان  داشته ونم هاي فراوان  كه خداوند را بر نعمز

گوييم وبزرگترين آن نعمز اسلام وساپس نعماز  حركاز در جا بياورم شكر م سپاس آنرا به

 راه علم واينكه خداوند آنرا برايم هموار  واسان گردانيد.

فيق وفضال هاي اله  برمن اين اسز كه بدون بدرت وتوانائيم خداوند به توويك  از نعمز

 را تكميل نمايم.واحسان خود مرا موفق كرد تا اين بحث

گويم تو يگانه هست  وسپاس  فراوان كاه باه انادازة نعمتهاياز با خدايا تنها تورا سپاس م 

 هاي تواسز.هايز آنهم باز تازه شود وشكركران من از نعمزباشد وبا تازه شدن نعمز

ارم را به خاطر تربياز خاوب وراهنماائ  از سان همچنان كه بعد از اين پدذر ومارد بزرگو

ام وآنها در ضمن تربيز برايم دعا كردند كه بزرگتارين تاأثيررا در كودك  تا وبت  به اين رسيده

گرداند ها آسان م موفقيز در زندگ  علم  وعمل  واجتماع  دارد وكارهارا در همة اين زمينه

                                                           
 (.10( سوره لقمان آيه )1)

وقال )حسن ححيا( وذكر السيخاوي فيي المقاحيد  304ص 0والترمذي ج 150ص 5( رواه ابوداود ج1)

دي  حححه الالباني في ححيا الجيامع بيرقم أن الدمياطي افرد طرقه في جزء واحد والح 600الحسنة ص

(6010.) 
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هايشان كمك نمايد واو ها وخوب راي جبران نيك خداوند به انها بهترين پادا  را بدهد ومرا ب

 تعال  شنوا وپذيرندة دعاسز.

اندركاران دانشگاه اسلام  مدينة منوره )حرسها الله( بويژه بخش عقياده كاه باه سپس دسز

من افتخار الحاق وانتساب به اين دانشگاه مبارك وفراگيري دانش مفيد در آغو  اين دانشاگاه 

 كنم.اري از آغاز مرحله دانشگاه  تاكنون دادند تشكر فراوان م وبه دسز اساتيد بزرگو

 وخداوند از طرف من واز طرف طلاب علم بهترين پادا  را به انها بدهد.

كنم از استاد بزرگوارم جناب دكتر احمد بان عطياه همچنين مخلصانه تشك رو بدردان  م 

كاه باراين پاژوهش نظاارت الغامدي استاد در بخش عقيده در دانشكده دعوت واصاول ديان 

مند نمود ودر كمال فروتن  مرا نصيحز وراهنماي  كرد كه بعاد داشز ومرا از دانش خود بهره

 هاي استاد بزرگترين اثررا داشز.از توفيق اله ، در تكميل اين پژوهش نصيحز وراهنماي 

ا  را باراي خداوند به او بهترين پادا  را بدهد ودر مقابل اين كار  بزرگترين ثواب وپاد

 او ثبز نمايد همانا او تعال  نزديك وپذيرندة دعا وشايسته پذيرفتن خواسته اسز.

واز خداوند بزرگوار م  خواهم كه اين كاارم را باا فضال ورحماز خاويش بپاذيرد وانارا 

را در اين امر ببخشد، نيسز هيچ معباود هايمخالص براي خويش بگرداند واشتباهات وكوتاه 

 ام واو مرا كاف  وبهترين كارساز اس.او توكل نموده بحق  جز او، بر

 وصل  الله وسلم وبارك عل  نبينا محمد وعل  آله وصحبه وسلم.

 

 

 مدخل:

 وآن شامل چهار مطل  اسز

 مطل  اول: تعريف سنز در لغز واصطلاح وتعريف اهل سنز

 كوهش آن.مطل  دوم: بيان امر به لازم گرفتن سنز ونه   از نوآوري وبدعز در دين ون



  

 هاوبيان ابسام بدعز -مطل  سوم: تعريف بدعز در لغز واصطلاح

 هاي اهل بدعز وبيان حكم علما درمورد آنها.مطل  چهارم: معرف  مختصر بزرگترين فربه

 

 مطل  اول

 تعريف سنز در لغز واصطلاح وتعريف اهل سنز.

 نخسز: تعريف سنز در لغز واصطلاح:

 .1سنز در لغز يعن  راه وسيره

شاود ياا اند كه آيا سنز در لغز فقط به راه پسانديده گفتاه مي وعلماي لغز اختلاف كرده

گيرد وآنگاه عام خواهد باود چاه پسانديده باشاد وچاه زشاز باشاد فراتر از آنرا نيز دربر م 

 شود.هرراه  كه باشد آنرا شامل م 

د فلاان  اهال سانز شاوگويد: سنز يعن  راه پسنديده وراسز بنابراين گفته م م  2ازهري

گويد: سنز يعن  سيره ورفتاار م  4وابن منظور 3اسيز يعن : از اهل راه راسز وپسنديده اسز

 گويد: چه نيكو باشد وچه زشز وشاعر م 

                                                           
 .44ص 10، ولسان العرب لابن منظور ج004ص 1( انظر النهايه لابن الأثير ج1)

( او ابومنصور محمد بن احمد ازهري هروي است لغت دن ونحوي وشافعي مذهب است وحاحب كتياب 1)

 ه300پرداخت ودر سيال علم لغت بيشتر ميديگري است او فقيه حالحي بود اما به  يتهذيب اللغة وكتابها

 .01ص 3در هشتاد سالگي درگذشت، نگاه كنيد شذرات الذهب لابن عماد ج

 .301ص 11(  نگاه كن به تهذيب اللغة للازهري ج3)

بيه  ه630( او محمد ابن مكر  بن علي بن احمد الانصاري آفريقايي مصري جمال الدين است، در سيال 0)

را ه مختصر كردن كتابهاي مفصل وطولاني، اديب بود، او الاغاني والعقيد واليذخيره وغييرهدنيا آمد، او فريفت

درگذشت نگياه  011شد. تمايل به تشيع بدون رفض داشت در سال مختصر كرد واو از اين كار خسته نمي

 .31ص 5كنيد الدرر الكامنة لابن حجر ج



 …   

 فلا تجز عن سيرة ذنز سرتها

 فأول راض سنة من يسيرها

 

 

تَغْفِرُّوا رَب َهُّامْ إِلاا َ أَنْ ودر برآن آمده اسز: ]وَمَا مَنَعَ الن َاسَ أَنْ يُّؤْمِنُّوا إِذْ جَااءَهُّ مْ الْهُّادَ  وَيَساْ

  1تَأْتِيَهُّمْ سُّن َةُّ الأَو َلِينَ[

اسز هنگام  كه را از ايمان آوردن وطل  آمرز  از پروردگارشان بازنداشتهترجمه: مردمان

 هدايز بديشان رسيده اسز مگر اينكه سرنوشز پيشينيان دامنگيرشان گردد.

در گذشتگان اين اسز كه آنها دچار عذاب شدند بنابراين مشاركين گويدك سنز م  2زجاج

 گفتند: بار خدايا! اگر اين )دين( حق اسز يرما از آسمان سنگ ببار.

من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر مان عمال بهاا ومان سان سانة )در حديث آمده اسز: 

 3(فعليه وزرها ووزر من عمل بهاسيئةً

ادا  آن به او خواهد رسيد ونيز هركس به آن عمل كند، هركس سنز ورو  نيكو بنا نهد پ

پادا  او هم به او خواهد رسيد وهركس سنز ورو  بدي بنا نهد گناه او وگنااه هركسا  باه 

 .1آن عمل نمايد به گردن بنيانگذار آن خواهد بود

                                                           
 55( سوره كهف آيه 1)

حمد بن السدي الزجاج از اولين شاگردان مبرد است كه از او قرائت آموخت (  او ابو اسحاق ابراهيم بن م1)

داد، سپس مقيا  زجياج باليا خواست قرائت مبردرا ياد بگيرد ابتدا قرائت خودرا به او ارائه ميوهركس مي

از جهيان  ه310جمادي الآخرة سال 14آموخت ودر روز جمعه را علم ميرفت، وبا معتضد بود وفرزندانش

 .40ه فروبست، نگاه كنيد الفهرست، لابن النديم صديد

( أخرجه مسلم )كتاب الزكاة باب الح  علي الصدقة ولو بشق تمرة او كلمة طيبة ونها حجاب من النيار( 3)

 .1054ص 0( ج…وفي )يكتاب العلم، باب من سن سنة حسنة او سيئة 1010ح 005ص 1ج



  

ة وبول درسز بول دوم يعن  بول ابن منظور اسز گرچه استدلال او از آية ]إلا أن تأتيهم سن

شود. از آنجا منظور از سنز، در اينجا سنز زشاز وناپساند اساز، زيارا الأولين[ پذيرفته نم 

همانگوناه كاه  2اناد كاه نفساير ]سانة الاأولين[ در آياه هلااك كاردن اسازمفسرين ذكر كرده

هماانگونهخ كاه  4«فراگرفتن عذاب آنهارا از اول تا آخار»گفته اسز: يا تفسير آيه اين اسز كه 

گفته اسز: ومعلوم اسز كه حلال كردن يا عذاب گرچه خود آنهاا ساب  باه وجاود  5بن كثيرا

اند اما كار آنها نبود بلكه كار خداوند وآيين ورو  اله  در مورد آنها وامثال آنهاا آمدن آن بوده

در تفسير اين آيه تصاريح نماوده اساز، او  6بود واين مطلب  اسز كه شيخ عبدالرحمن سعدي

                                                                                                                                                    
 .44ص 10( انظر لسان العرب ج1)

 .044ص 1ج( انظر الكشاف 1)

( او ابوالقاسم محمود بن عمر بن محد خوارزمي زمخشيري نحيوي لعغيت دان ومفسير معتزليي ميذهب 3)

سال زندگي كرد، ودر بغداد از ابن طبري درس آموخيت، وننيدين  01حاحب كتاب كشاف ومفصل است 

مذهب معتزليي را به رفت، او مرد را از دست داد وبه كمك يك كفش نوبي راه ميكتاب تأليف كرد پايش

 .114ص 0درگذشت، انظر شذرات الذهب لابن عماد ج 534خواند در سال فرامي

 .41ص 3( انظر تفسير ابن كثير ج0)

( او ابوالفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير دمشقي فقيه شافعي است، او از حفاظ است در هفيت 5)

ز بستگان مزي ازدواج كرد وبا ابن تيميه همراهيب سالگي به دمشق آمد وبعضي كتابهارا حفظ نمود با يكي ا

. وبسييار خيوب كيردرا فراميو  مياي بسيار قوي وكمتر مطالبكرد واز او استفاده نمود داراي حافظهمي

 6درگذشت، نگاه كنيد شيذرات اليذهب ج 000اند در سال فهميد، علما مانند ذهبي وديگران اورا ستودهمي

 .131ص

در شهر عنييزه بيه  ه1300حمن بن ناحر بن عبدالله بن ناحر آل سعدي است، در سال ( او شيس عبدالر6)

دنيا آمد به خوبي ونيكويي پرور  يافت، واز نوجواني به نيكي وپرهيزكاري معروف شيد، قبيل از دوازده 

سالگي قرآن را حفظ نمود، وبراي آمكوختن علم از ديگر امور دست كشيد، وقتي از نظر علميي بيه رشيد 



 …   

ماند مگر اينكه سنز اله  ورو  رفتااري او باا گذشاتگان چيزي جز اين باب  نم » گويد:م 

براي آنهاا بياياد وآن اينكاه وبتا  گذشاتگان ايماان نياوردنماد بادون تاأخير گرفتاار عاذاب 

 .1«اندگرديده

تواند حجز براي اين باشد كه سنز در اين آيه بمعنا  سانز بنابراين استدلال او از آيه نم 

سند اسز چگونه درسز اسز كه گفته شود سنز خدا زشز اساز. خداوناد پااك زشز وناپ

اسز از اين بلكه اين باطلتنرين سخن اسز اماا دليال وحجاز در حاديث اساز وآن واضاح 

سنز را به سنز نيكو وپسنديده وبه سنز زشاز وناپساند تقسايم  وصريح اسز زيرا پيامبر 

 نموده اسز.

ز به معن  راه ورو  اسز چه خوب باشد وچه باد، پس وبت  كه ثابز شد كه سنز در لغ

شاود وآن ياا باا اضاافه مشاخص بايد گفز كه فرق سنز خوب وبد از سياق كلام فهميده م 

شود مانند اينكه اگر سنز به يك چيز شايسته وپسنديده اضاافه شاود سانز خاوب ونيكاو م 

ضاافه شاود، همانگوناه كاه خواهد بود، مانند اينكه سنز به خداوند متعال ياا باه پياامبرانش ا

   2فرمايد: ]سُّن َةَ مَنْ بَدْ أَرْسَلْنَا بَبْلَكَ مِنْ رُّسُّلِنَا وَلاَ تَجِدُّ لِسُّن َتِنَا تَحْوِيلاً[خداوند متعال م 

ايم وتغيير وتبديل  در شيوة ما ترجمه: شيوة ما در پيغمبران  بوده اسز كه پيش ازتو فرستاده

 .3فرمايد: ]سنة الله ف  الذين خلوا من ببل[ نخواهيد ديد، وخداوند متعال م

 ترجمه: اين سنز اله  در مورد پيامبران پيشين نيز جاري بوده اسز.

                                                                                                                                                    
را بيان نموده وسيخنان جواميع پييالمبررا را شروع كرد قرآن را تفسير نمود واحول تفسيرافي رسيد تأليفك

شرح داد ودر مورد توحيد كتاب تاليف نمود واو داراي تاليفاتي زيادي است كه تاليفات او به بيش از نهل 

 .031-011ص 1ج در عنيزه درگذشت، انظر علماء نجد للبسا  ه1306رسد ودر سال كتاب مي

 .16ص 5( تيسير الكريم الرحمن )تفسير السعدي( ج1)

 .00( سوره اسراء آيه 1)

 .34( سوره احزاب آيه 3)



  

 .1وم  فرمايد: ]فَلَنْ تَجِدَ لِسُّن َةِ الل َهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُّن َةِ الل َهِ تَحْوِيلاً[

واهيد يافز، وهرگز نخواهيد ديد كه ترجمه: هرگز دگرگون  وتبديل  در شيوة رفتار خدا نخ

 رو  خدا تغيير مسير وجهز دهد.

واگر سنز به چيزي زشز ونكوهش شده نسابز داده شاود، سانز زشاز وناپساند گفتاه 

بلناا: ياا  لتتبعن سانن مان كاان بابلكم)آمده اسز:  شود، مانند اينكه در حديث پيامبر م 

  2(رسول الله اليهود والنصاري، بال: فمن؟

ماا گفتايم: اي  اند پيار.ي خواهياد كاردته شما از سنتهاي كسان  كه ببيل از شما بودهالب»

 !«پيامبر خدا! آيا منظور يهود ونصاري اسز؟ فرمود: پس چه كس ؟

آماده اساز:  وممكن اسز با صفتش شناخته شود همانگونه كه در حديث وسخن پياامبر 

را باه كه پيامبر يك باار سانز« دهركس سنز وروش  نيكو بنا نه» (من سن سنه حسنة)

 سنز نيكو متصف نمود، وبار ديگر آنرا به سنز ناپسند وزشز متصف نمود.

تاوان اسز كه بجز به راه راسز ودرسز به چيز ديگري نم اما آنچه )ازهري( استدلال كرده

نجاا گويند: فلان  از اهل سنز اسز، بايد گفز منظور از سانز درايسنز گفز، مانند اينكه م 

گويناد: فلاان  از اهال معناي لغوي آن نيسز بلكه معناي اصطلاح  آن مورد نظر اسز، كه م 

 سنز اسز وسخن ما در اينجا در مورد معناي لغوي آن اسز.

كند كه منظور از سنز دراينجاا معنااي اصاطلاح  آن اساز، وآنهام وآنچه دلالز براين م 

فهوم لغوي منحصار كارد، ودر معنااي آن گفتاه را در ماوان فقط آنسنز پيسامبر اسز كه نم 

را بببل از اينكاه معنااي اصاطلاح  بكلماه شود: از اهل راه اسز، بنابراين اگر عرب  اين جمله

فهميد كه سنز يعن  راه راسز، وما كه اين مفهاوم را شنيد ازآن اينرا نم سنز بوجود بيايد م 

                                                           
 .03( سوره فاطر آيه 1)

؛ 045ص 6باب ماذكر عن بني اسيرائيل( فيتا البياري ج -( اخرجه البخاري في )كتاب احادي  الانبياء1)

 .1664ح 1050ص 0نن اليهود والنصاري( جباب اتباع س–، ومسلم )كتاب العلم 3056ح



 …   

كنيم، )واللاه اساز درك ما  نز پياامبر از طريق معناي اصطلاح  آن واينكه منظور از آن سا

 اعلم(.

 اما تعريف سنز در اصطلاح

سنز در اصطلاح محدثين يعن : سخن يا عمل  كه از پيامبر رواياز شاده ياا در حضاور او 

نقل شاده،  اي كه از پيامبر انجام گرفته واو آنرا رد نكرده ويا صفز اخلاب  يا افرينش  يا سيره

 . 1بعثز باشد يا بعد از بعثزكند چه ببل از فرق نم 

شود، بويژه آنچه كاه نقل شده اطلاق م  ودر اصطلاح علماي اصول: سنز برآنچه از پيامبر 

در آن مورد تصريح شده، نخسز بيان   برآن در مورد آن تصريح نكرده وبلكه از سوي پيامبر 

 .2شودبراي آنچه دربرآن آمده اسز شمرده م 

شاود وايان مفهاوم بعاد از ز اين نيز در مقابال يادعز اطلااق م وسنز بر مفهوم  عامتر ا

 پديدآمدن بدعتها وگرايشهاي مختلف بعد از برنهاي برتر رايج شد.

شود: فلان  بر سانز شود وگفته م ولفظ سنز در مقابل بدعز اطلاق م »گويد: شاطب  م 

د: فلان  بر بادعز اساز، شوبرآن بوده عمل كند، وگفته م  اسز وبت  كه او طبق آنچه پيامبر

 .3«باشد وبت  كه عمل او برخلاف رهنمود پيامبر 

بادان كاه »نقل نموده:  1وشيخ الاسلام ابن تيميه از امام ابوالحسن محمد بن عبدالملك كرج 

عمل كردن اسز، وسانمز باه ساه ناوع اساز:  وبه شيوة راه پيامبر  سنز يعن : راه پيامبر 

 «.2ابوال، اعمال، وعقايد

                                                           
والسنة ومكانتها في التشريع د مصطفي  3( انظر توجيه النظر الي احول الاثر طاهر بن حالا الدمشقي ص1)

 . 00السباعي ص

 .3ص 0( الموافقات للشاطبي ج1)

انيديش ( او ابواسحاق ابراهيم بن موسي غرناطي معروف به شاطبي است، وي علامه مؤلف محقيق ررف3)

 درگذشت. ه040ويكي از نوابغ برگزيده است او در ساير فنون ومعارف مهارت داشت ودر شعبان سال 



  

سنز يعن : راه درپيش گرفته شده، وشامل تمسك به عقايد واعماال »گويد: م  3ابن رج و

 «.شود، واين اسز سنز كاملاند م وخلفاي راشدين برآن بوده وابوال  كه پيامبر 

كردند واين مطلا  را بجز برآنچه كه همة اين اموررا فرابگيرد اطلاق نم بنابراين سلف سنز

 .7روايز شده اسز 6وفضيل بن عياض، 5، واوزاع 4از حسن

                                                                                                                                                    
طالب عبدالملك بن محد كرجي است، وي در حدي  اما  ماهري بود ( او اما  ابي الحسن محمد ابن ابي1)

آنها حدي  آموختيه اسيت، ودو فرزند محدث بنا  معمر وابو معشر داشت، كه سمعاني گفته است: كه او از 

 .00ص 5الانصاف السمعاني ج

 .140ص 0(  مجموع الفتاوي ج1)

( او حافظ زين الدين وجمال الدين ابوالفتوح عبدالرحمن بن الشيس شهاب الدين احمد بن رجب بغدادي 3)

 دمشقي حنبلي معروف به ابن رجب است، ابن النقيب به او اجازة روايت حدي  داد وي به شينيدن حيدي 

مشغول شد، ومجالس موعظه او مبارك وبراي مرد  مفيد بود گفته شده كه او در فن حيدي  مهيارت پييدا 

درگذشت نگاه  045نمود، وداناترين فرد زمان خود به علتهاي روايت وبررسي طرق روايت گرديد درسال 

 .334ص 6كنيد شذرات الذهب ج

و ثقه وفقيه وفاضيل معروفيي اسيت در سيال الحسن بصري واسلم پدر  يسار است ا( او حسن بن ابي0)

 .160سالگي درگذشت، تقريب التهذيب لابن حجر ص 40نزديك به  110

 150( او عبدالرحمن بن عمرو ابي عمر الاوزاعي، فقيه وعالم بزرگيوار  وميورد اعتمياد اسيت در سيال 5)

 .300وفات نمود تقريب التهذيب ابن حجر ص

زاهد معروف زادگاهش ابيورد، وگفته شده سمرقند است به مكه به  ( فضيل بن عياض بن مسعود تميمي،6)

، وفيات 004در مكه نشم از جهان فروبست، تقريب التهذيب ص 140آمد ثقه وعابد واما  است، در سال 

 .116-151ص 3الاعيان لابن خلكان ج

 .161( جامع العلو  والحكم ص0)



 …   

هرگاه سنز در باب عقايد اطلاق شود منظور از آن همين مفهاوم خواهاد باود، يعنا  تماام 

 اند.گيرد، نه فقط آنچه علماي حديث وعلماي اصول آنرا اصطلاح برار دادهرا دربرم دين

( 2لشيخ دحلااناي كه بر كتاب )صيانة الإسان عن وسوسة ادر مقدمه 1شيخ محمد رشيد رضا

گويد منظاور از سانز در اينجاا )رحمهما الله( نوشته اسز: م  3از شيخ محمد بشير سهسوان 

 معناي لغوي آن اسز.

شود وبا انجام دستور دين باه تارك ياا انجاام وآن يعن  راه مخصوص  كه درپيش گرفته م 

عرياف درايان باراي شاود پاس تكاري كهع در زمان پيامبر به آن امر شده ازآن پيروي كرده م 

 زمان پيامبر اسز.

اناد كاه: سانز را بار اباوال وكارهاا وكمنظور ازآن آنچه علماي حديث بارآن اتفااق نموده

اناد كاه سانز را برآنچاه اند نيسز. ونه آنچه فقهااء گفتهوتقريرها وعادات پيامبر اطلاق نموده

د منظور اساز، زيارا هماة انپيامبر برآن به صورت غير واج  بودن مواضبز نووده اطلاق كرده

                                                           
محمد بهاء الدين بن مليا عليي خليفيه، قلميوني (  محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن 1)

بغدادي احل، حسيني نسب، حاحب مجلة المنار ويكي از مردان دعوت واحلاح اسيلامي واز نويسيندگان 

درگذشيت ودرقياهره بخياك سيپرده شيد،  1350واز عالمان حدي  وادب وتاريس وتفسير است، در سال 

 .116ص 6الاعلا  لخير الدين زركلي ج

را در مكيه ةح در مكه به دنيا آمد وبعدها افتاء وتدريس 1131بن زيني دحلان است در سال  ( او احمد1)

را ناپ نمود در سال به عهده گرفت، ورد ايا  او اولين ناپخانه در مكه بوجود آمد واو بعضي از كتابهايش

 .130-114ص 1در مدينه درگذشت. الاعلا  خير الدين زركلي ج ه1300

ر بن محمد بدرالدين سهسواني هنيدي اسيت عيالم بيه حيدي  وفقيه بيود از اهيل هنيد ( او محمد بشي3)

شود، رياست مدارس دينيي را در وزادگاهش لكهنو است وبه سهسوان از توابع ايالت بديوان نسبت داده مي

سال درآنجا اقامت گزيد، سپس به دهلي بازگشت ودر آنجا وفات كيرد، در سيال  15بهوبال بعهده گرفت و

 .53ص 6وفات كرد الاعلا  ج 1316به دنيا آمد ودر سال  1150



  

گذار در اسلام سنز را به دو مفهوم اخير براساس اصطلاحات وبواعد خاود در هاي بدعزفربه

اند، همانگونه كه فقهاء ومتكلمين منسوب به سنز اثبات و ونف  وتأويل وتعارض آن اخذ كرده

صادر اول،  وجماعز به مفهوم اصل  آن داراي بواعدي درآن هستند ومسلم اسز كه آنچاه در

شد وصحيح نيسز در اسلام مذهب  نامگذاري شاود زيارا اند مذهب  ناميده نم سلف برآن بوده

اساز كاه تفكياك وتفرباه درآنارا طور كامال اساز واسالام ياك چيزيمذه  همان اسلام به

 .1پذيردنم 

 دوم: تعريف اهل سنز.

ي تعريف شوند كه منظور از تعريف اهل سنز اين اغسز كه آنها ببل از همه چيز طور

فردي كه بيرون از آنها اسز به آنها نسبز داده نشود وفردي كه ازاهل سنز استبيرون از آن 

هاي  كه رو  آنها برآن استوار اسز وبا آن از رو  برار نگيرد، سپس مهمترين اساس

 شود بيان خواهد شد.مخالفين با آنها در عقيده متمايز م  

 تعرف اهل سنز:

اهل سنز كسان  كه ما آنهارا ذكر ما  كنايم اهال حاق هساتند وعلااوه »ويد: گابن حزم م 

اند، اهال سانز، اصاحاب )رضا  اللاه عانهم( هساتند وهركسا  از برآنها ديگران اهل بدعز

باشاد، پاس از آنهاا اهال برگزيدگان تابعين كه راه وروشس آنهارا درپيش گرفته اهل سنز م 

ديگري تا به امروز وهركسا  از ماردم عاوام كاه در  از حديث وپيروان آنها هرنسل  يك  پس

 «2شرق وغرب آنهارا پيشواي خود برار دهند اهل سنز هستند

                                                           
 .0( مقدمة يانة الانسان عن وسوسة الشيس الدحلان بقلم محمد رشيد رضا ص1)

 .101ص 1( الفصل في الملل والاهواء والنحل ج 1)



 …   

 شك  نيسز اهال نقال ورواياز وپياروان آثاار ورواياات پياامبر »گويد: م  1وابن جوزي

افه ويارانش )رض  الله عنهم( اهل سنز هستند، زيرا آنها برآند راه برار دارند كه هيچ چيز اضا

 «2ويارانش پديد آمدند ها بعد از پيامبر وجديد درآن پديد نيامده اسز بلكه حوادث وبدعز

 .4اين تعريف را پسنديده وآنرا در تعريف اهل سنز نقل نموده اسز 3سيوط 

آنها تمسك جستگان به كتااب خادا »گويد: وشيخ الاسلام ابن تيميه در تعريف اهل سنز م 

گيرندگان نخستين از مهاجرين وانصار وكسان  كه به نيك  بعاد از قزوآنچه سب وسنز پيامبر 

 «5باشنداند م اند برآن اتفاق كردهآنها پيروي نموده

هركس  به كتاب وسانز واجمااع ساخن بگوياد از اهال سانز وجماعاز »گويد: ونيز م 

ه اهل سنز خالص كسان  هستند كاه از بادعز با»گويد: وشيخ عبدالرحمن سعدي م « 6اسز

اناد، در اند چناگ زدهواصحابش برآن بوده اند ودر تمام اصول برآنچه پيامبر دور وسالم مانده

                                                           
( او ابوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد بن جوزي تيمي قريشي حنبلي واعيظ مياه 1)

وحاحب تاليفات زياد ومعروفي است او از كودكي وعظ گفت و از همسالانش پيش گرفيت، شيعر سيرود ر

در ميان مغرب وعشياء در شيب  540زا با خط خود  به رشته تحرير درآورد، در رمضان سال وبسياري

 .314ص 060جمعه درگذشت. شذرات لذهب 

 .11( تلبيس ابليس ص1)

عبدالرحمن بن ابي بكر بن محمد بن ساق الدين ابيي بكير بين عثميان  ( او حافظ جلال الدين ابوالفضل3)

كرد، بعد از مغرب در شب يكشنبه در آغاز ماه رجب سال سيوطي شافعي است، كتابهاي بسياري تاليف مي

 4درگذشت. شذرات اليذهب ج 411بدنيا آمد ودر سحرگاه شب جمعهس نوزدهم جمادي الولي سال  404

 .51-51ص

 .44اتباع والنهي عن الابتداع ص( الامر بال0)

 .305ص 3( مجموع الفتاوي ج5)

 .306ص 3( مجموع الفتاوي ج6)



  

اصول توحيد ورسالز وتقدير وشامل ايمان وغيره، وغيار از آنهاا ديگاران از خاوارج ومعتزلاه 

شاوند، هماه از اهال وجهميه وبدريه و رافضه ومرجئه وكسان  كاه از ان گوههاا منشاع  م 

 «1قادي هستندبدعز اعت

اناد مان باه خااطر اختصاار از آن ودر اينجا تعريفات ديگري هسز كه علما آنرا ذكر نموده

 .2گردانده ومطال  ومضامين همه يك  اسزروي

توان اينگونه تعريف كرد كه: آنهاا چناگ زننادگان باه كتااب خادا وبا اين اهل سنز را م 

تا به امروز بران اتفاق نموده هساتند، كاه  وسنز پيامبر  وآنچه اصحاب وپيروان آنها به نيك 

ورزند ودر اين عريف مردم عوام مسلمين كه به آنها درچيزي از اصول دين با آنها مخالفز نم 

 شوند.كنند داخل م ابتدا نموده واز آنان پيروي م 

وتمام هواپرستان واهل بدعز بخاطر مخالفتشان با آن اصول  كه محال اجمااع اهال سانز 

 گيرند.اهل سنز بيرون برار م اسز از 

وهيچ فردي بعد از پذيرفتن اصول اهل سنز ودانستن وعمل كردن به آن اهل سانز وابعا  

 شود مگر اينكه از تمام هواپرستان واهل بدعز واز ابوالشان بيزاري جويد.گفته نم 

باعدة صاح  در تعيين  2چه زيبا گفته اسز در آنچه از امام بربهاري 1امام عبدالله بن مبارك

در اصل هفتادودو هواپرست  چهار هواپرست  اسز »گويد: سنز نقل نموده اسز درآنجا كه م 

                                                           
 .63،60( الفتاوي السعدية للشيس عبدالرحمن بن ناحر السعدي ص1)

( انظر هذه التعريفات في شرح لمعة الاعتقاد الهادي الي سبيل الرشاد )موفق الدين بين قداميه المقدسيي( 1)

وشرح العقيدة الواسطية شيس الاسلا  ابن تيمية شرح محميد خلييل  11الا العثيمين صتاليف شيس محمد ح

، وقواعيد المينهج 51، والكواشف الجلية عن معاني الواسطية تياليف عبيدالعزيز السيلمان ص16هراس ص

 .35السلفي تاليف د مصطفي حلمي ص



 …   

واز اين چهار هواپرست  آن هفتادودو هواپرست  منشع  شاده اساز. بدرياه ومرجئاه وشايعه 

وخوارج. اصل هواپرست  هستند، پس هركس  اباوبكر وعمار وعثماان وعلا  را بار اصاحاب 

ارد ودرمورد ديگر اصحاب به جز خير چيزي نگويد، وآنهارا دعاي خيار كناد، از پيامبر مقدم بد

تشيع به طور كامل بيرون خواهد رفز. وهركس  بگويد: ايمان يعن  بول وعمال وايماان زيااد 

طور كامل از ارجاء بيرون آماده اساز. وهركسا  بگوياد نمااز پشاز شود بهشود وكم م م 

اي جاايز اساز ومعتقاد باه بياام د دركناار هار خليفاهسرهرنيك وفاسق  صحيح اسز، وجها

طور كامال بيارون مسلحانه برعليه پادشاه نباشد وبرآنها به صلاح دعا كند از عقيادة خاوارج باه

را كاه آمده اسز وهركس  بگويد: تقديرها همه بدونيك از جان  خداسز وخداوناد هركسا 

د، او كاملاً از سخن بدريه بيارون آماد كنرا بخواهد گمراه م نمايد وهركس بخواهد هدايز م 

 «3واز اهل سنز اسز

 كردند:اشان براين تصريح م بنابراين سلف هنگام ذكر عقيده

كنند، كه اين نشانگر بيازاري جساتنهنها از ايان اي از اهل بدعز مبارزه م كه باباطل هرفربه

 يابد )والله اعلم(.سخنان فاسد اهل بدعز بود وبا اين كار پيروي كردن از سنز تحقق م 

                                                                                                                                                    
ها الم سخي ومجاهيد بيود، خصيلت( او عبدالله بن مبارك مروزي مولاي بني حنظله است، ثقه، وفقيه ع1)

 141وعادتهاي خوب همه در او جمع بود از سفيان ثوي ومالك بن انس فقه آموخيت ودر رمضيان سيال 

 بدنيا آمد. 114درگذشت، زادگاهش مرو ودرسال 

ها در عراق بود او داراي شيهرتي بيزرب بيود ( او ابو محمد الحسن بن علي، فقيه وپيوشا وشيس حنبلي1)

كردنيد را علييه او تحرييك ميامل بود، از مروزي علم آموخت، مخالفين به شيدن حكوميتوشخصيتي ك

ويك ساله ت بنابراين گروهي از شاگردانش دستگير وزنداني شدند واو خود  مخفي شد در حالي كه بيس

 . 33ص 1كه در رجب همين سال درگذشت مخفي بود، العبر في خبر من غبر للذهبي ج 314بود وتا سال 

 .50( شرح السنة تأليف الاما  الحسن بن علي بن خلف البربهاري ص3)



  

شوند كند داراي اسم ولقب  ديگر كه با آن شناختهاهل سنز بجز اسلام وآنچه برآن دلالز م 

 نيستند.

شوند كه اهل كنند واز آنها متمايز م اهل سنز وجماعز با اهل بدعز در اين چيز فرق م 

ران جادا كناد بجاز سنز داراي اسم  كه با آن شناخته شوند ولق  ورمزي كاه آنهاارا از ديگا

اسلام وآنچه برآن دارد نيستند. واهل سنز به فرد وشخص  هرچند مقامش بالاا باشاد منتسا  

 .نيستند كه آنرا در همه چيز الگوي خويش برار دهند بجز پيامبر 

اناد وناه اهل سنز داراي لقب  كه با آن شناخته شوند نيستند، نه جهم »گويد: امام مالك م 

 «1بدري ونه رافض 

داشاتند ودر ايان ماورد ساخز سلف از گذاشتن اسام  بجاز اسالام باه شادن برحاذر م 

هركس  نام  از ايان نامهااي »گرفتند: از ابن عباس )رض  الله عنهما( روايز شد كه گفز: م 

 «2را بپذيرد همانا حلقة اسلام از گردانش بيرون آمده اسزتازه پديده آمده

 «.4اسم  غير از اسم اسلام به شدت بپرهيزيد از هر»گويد: م  3وميمون بن مهران

هرگاه فرد برخود نام  غير از اسماسلام وسنز نهاد اورا باه هار »گويد: م  1ومالك بن معول

 «2خواه  ملحق بكندين  كه م 

                                                           
 1، وترتييب الميدارك للقاضيي عيياض ج35( الانتقاء في فضائل الثالاثة الائمه الفقهاء لابن عبيدالبر ص1)

 .101ص

 .130( الشرح والابانة علي احول السنة والديانة )الابانة الصغري( لابن بطة ص1)

لجزري ابوايوب احلش كوفي است به رقه آمده، ثقه وفقيه بيود از طيرف عمير بين (  ميمون بن مهران ا3)

درگذشت تقريب التهذيب  110كرد درسال عبدالعزيز والي جزيره عربي تعيين شد او حدي  مرسل بيان مي

 .556ص

 .301،350ص 1، والكبري ج130( الابانة الصغري لابن بطة ص0)



 …   

وهمانطور كه سلف اينچنين به شادت از خطار انتسااب باه غيار از اسالام وسانز برحاذر 

ر خودرا هماراه باا عمال نماوده وآنارا در زنادگ  خاود پيااده بينيم كه آنها گفتاداشتند م م 

نمودند وراض  نبودند كه به غيراز اسلام وغير از پيامبر به چيازي ديگار نسابز داده شاوند م 

باه  )اللاه رحمه( 4معاويه»)رض  الله عنهما( روايز شده كه او گفز:  3همانگونه كه ابن عباس

 «5هستم ونه بر ايين عثمان هستم، من برآيين پيامبر  من گفز: تو برآيين عل  هست ؟ گفتم: نه

علابه شديد اين مردان به دينشان وترس آنها از اينكه با انتساب به مردان  غير از پيامبر دچار 

را به يك  از بزرگاان فتنه خواهند شد الگوي  نيكو براي مسلمين امروز اسز. آنها حت  انتساب

راشد او كه پيامبر خبر داده كه آنها بر حاق وهادايز هساتند اصحاب پيامبر ويك  از جانشينان 

 پذيرفتند.وبه پيروي از رو  وپذيرفتن رهنمود آنها دستور داده نم 

دررود بر ابن عباس وساير سلف صالح امز، چقدر آنها در دين خود آگااه  داشاتند وچاه 

لمااي سانز واهال بدر سخز به آن چنگ زده بودند )رضوان الله عليهم اجمعين( وهمواره ع

                                                                                                                                                    
او. كوفي، ابوعبدالله، ثقه وعالم بود طبيق قيول حيحيا درسيال ( مالك بن مغول به كسر وجزمغ وفت و1)

 .514درگذشت، تقريب التهذيب ص 154

 .130( الابانة الصغري لابن بطة ص1)

بود سه سال قبل از هجرت به دنيا آمد وپييامبر  ( عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب  پسر عموي پيامبر 3)

شد وبه خاطر فراواني دانش او به راين )حَبر( دانشمند ناميده ميبراي او دعا كرد تاقرآن را خوب بفهمد بناب

 .304در طائف درگذشت تقريب التهذيب ص ه64شد در سال او حبر يعني دانشمند گفته مي

( معاويه بن ابوسفيان، حخر بن حرب بن اميه اموي، ابو عبدالرحمن، خليفه وححابي بود قبل از فتا مكه 0)

درحالي كه نزديك به هشتاد سال سن داشت وفات نميود  60ت ودر رجب سال را نوشمسلمان شد ووحي

 .530تقزريب التهذيب ص

 1، وشرح احول اعتقاد اهل السنة للالكيائي ج105، والصغري ص355ص 1( الابانه الكبري لابن بطة ج5)

 .40ص



  

هاي مختلف در اجراي اين رو  در عدم انتساب باه غيار علم وهدايز وديانز وتقوا در زمان

 دارند.از اسلام در راه سلف گامزن هستند ومسلمين را از خطر مخالفز با اين رو  برحذر م 

مياان انادازي وهمچناين تفربه»گوياد: م  )الله رحمه(ودر اين مورد شيخ الاسلام ابن تيميه 

امز وگرفتار كردن آن به دشواريهاي  كه خدا وپيامبر به آن دستو نداده جايز نيسز مانند اينكاه 

اند وخداوند ديليال زيرا اين نامها باطل 1به كس  گفته شود: تو شكيل  هست  يا برفندي هست 

ي هاي معروف از سلف اماز ذكاربراي آن نازل نكرده اسز ونه در سنز پيامبر ونه در روايز

از شكيل  وبرفندي به ميان آمده اسز، وبر مسلمان واج  اسز كه وبت  در اين مورد پرسايده 

شد بگويد: من نه شكيل  هستم ونه برفندي بلكه مسلمانم وپيرو كتاب خادا وسانز پياامبر  

نامياده اساز؟، بناابراين ماا  2وخداوند در برآن مارا مسلمان ومؤمنين وبنادگان خادا هستم

–هاي  كه گروه  آنرا به وجاود آورده كنيم وبه اسمخداوند برما نهاده ترك نم  را كهاسمهاي 

 «3آوريموخداوند دليل  براي آن نازل نكرده روي نم  -اندوآنها وپدرانشان نام نهاده

علامز »گويد: هاي اهل عبوديز )اهل العبودية( م وامام ابن بيم در سخنش در مورد علامز

هاي  براي اهل راه برار گرفته ها كه نشانهنيستند( يعن  به اسم  از اسمدوم: )به اسم  منسوب 

با آن پيش مردم معروف ومشهور نيستند كه با آن شناخته شوند، ونيز به انجام ياك كاار پايبناد 

                                                           
گروههيا در عصير شييس  آيد اين دو واره از نامهاي معروفرا نيافتم طوري كه برمي( تفسير اين دو واره1)

اند با اتوجه به اينكه در آن زمان احزابوگروههاي اسلا  پديد آمد كه براي خود نامهايي غيير از الاسلا  بوده

 كردندورزيدند وبراساس آن دشمني مياسم شرعي اهل سنت گذاشته كه براساس آن دوستي مي

)فادعوا المسلمين باسمائهم با سيماهم   ( در حدي  حارث اشعري كه طولاني است آمده است از پيامبر1)

را با نامهاي خود بخوانيد نامهائي كه الله عزوجل المسلمين المؤمنين عباد الله عزوجل( يعني: پس مسلمانان

 0خداوند عزوجل آنهارا نا  برده است، مسلمين مؤمنين بندگان خداوند عزوجل، اميا  احميد در مسيند ج

 .356ص 1آنرا تصحيا نموده در ححيا الجامع جروايت كرده است والباني  130ص

 .015ص 3( مجموع الفتاوي ج3)



 …   

نيستند كه اسم آن كار برانها گذارده  .د وفقط با آن كار شناخته شوند نه با اعمال ديگر چناين 

باشد، اما عبودياز مطلاق، اهال آن باا اسام يز اسز واين عبوديز مقيد م چيزي آفز معبود

هااي شوند زيارا اهال عبودياز مطلاق، باه اناواع انگيزهمعين  از معان  نامهاي آن شناخته نم 

كند واهل عبوديز مطلق با اهل هرعبوديت  سهم  دارد وباه رسام مختلف عبوديز اجابز م 

اصطلاح ، پايبند نيسز بلكه اگار از او پرسايده شاود كاه  ونشان  ونام ولباس وراه خودساخته

گوياد: پياروي واتبااع. گويد، پيامبر واگر از راهش پرسيده شود م شيخ واستاد شما كيسز م 

واز يك  از ائمه اهل سنز در مورد سنز پرسيده شد؟ گفز: چيزي اسز كه نام  نادارد بجاز 

 «1بجز سنز ندارندسنز يعن  اهل سنز اسم  كه به آن منسوب باشند 

گويد: اهال سانز وجماعاز كساان  هساتند كاه رو  وشيخ ابوبكر بن عبدالله ابوزيد م 

اند، وآنهاا اي جادا نشادهپيامبررا در پيش گرفته وحت  براي يك لحظه از آن با اسام ياا نشاانه

اناد داراي شخصيت  كه به آن منتسا  باشاند جاز پياامبر وكساان  كاه راه اورا درپايش گرفته

ستندوآنها داراي نشان  وروش  غير از رو  رسالز )كتاب وسنز( نيستند زيرا اصل نياز باه ني

اي  كه آنرا از ديگران متمايز كند نيسز، بلكه آنچه به اسام مشخصا  نيااز دارد آن علام وپيژه

اسز كه از اصل بيرون رفته اسز، گروههاي كه از اصل )جماعز مسلمين( جدا شده نيااز باه 

از احزاب وگروهها كه باراي  3، وبا اين خطر آنمچه ميان مسلمين انتشار يافته2دارنداصل معين  

را از ديگاري جادا اند كه هر گاروهها ومراسم  وضع نمودهها ورسوم ورو خود نامها ولق 

                                                           
 .106، ص100ص 3( مدارج السالكين ج1)

 .14( حكم الانتماء الي الفرق والاحزاب والجماعات الاسلامية ص1)

ييد ( انظر تفصيل القول في هذه الجماعات والتعريف بها والحكم عليها في حكم الانتماء للشييس بكير ابوز3)

)وحقيقة الدعوة الي الله تعالي وما اختصت به جزيرة العرب وتقديم مناهج الدعوات الاسلامية الوافدة اليهيا( 

للشيس سعد بن عبدالرحمن الحصين، وكتاب )وقفات مع كتاب للدعاة فقط( للشيس محمد بن سيف العجميي، 

 وكتاب )وقفات مع جماعة التبليغ( للشيس نزار بن ابراهيم الجربوع.



  

باشاد كاه باا شود.وهر گروه داراي دعاوتگران  باه ان ويااوران وپيروانا  م كند معلوم م م 

نمايد وبا هركس  كه با جماعز دوست  كند دوبه آن منتس  باشد دوست  م هركس  كه با اين 

 ورزند.آن مخالفز ورزد وزير پرچم آن نيايد نفرت داشته وبلكه با او دشمن  م 

ها هاا وصاوف بلكه كارشان به جاي  رسيده كه با اهل بدعز مانناد شايعه وخاوارج وباطن 

اند كه ايشان هم باه آن گاروه به گروه  منسوب نمايند چون آنهاوديگر اهل بدعز دوست  م 

منتس  هستند، در وبت  كه با اهل سنز به خاطر عدذم انتسابشاان باه آنهاا وراضا  نباودن از 

كنند، واينها اگر به سااية چتار اهال سانز وجماعاز بازنگردناد وايان كارهايشان دشمن  م 

عقيدة اسلام  )عقيدة اهل سانز  را فقط بر محورهارا رها نكنند ودوست  ودشمن گراهي حزب

وجماعز( لنجام ندهند برخطر بزرگ  برار دارند. واستاد ارجمند بكار بان عبداللاه ابوزياد در 

را با برحذر داشتن از اين گروهها سخنان  بانع كننده وكاف  در اين مرود دارد كه من اين سخن

حزب گراي  اساز كاه دوسات   گراي  ونهرسانم او تحز عنوان )نه گروهكلمات او به پايا م 

 گيرد(.ودشمن  بر محور آن انجام م 

اهل اسلام نشان  جز اسلام وسلام ندارناد، پاس اي طالا  علام، خداوناد در تاو »گويد: م 

ودرعلمز تو بركز دهد، دانش بجوي وبه راه خدا طبق راه سلف دعوت بده واز اين گروه باه 

هاي تنگ روي وبه چهارچوبدگ  بيرون بيرون م آن گروه داخل مشو زيرا با اين كار از گستر

شوي، واسلام تمام براي تو شاهراه ورو  اسز وهمة مسلمين جماعز هستند ودسز وارد م 

گراي  در اسلام وجود ندارد وتورا باه خادا گراي  وحزبخدا با جماعز اسز، پس هيچ گروه

روههاا وماذاه  باطال واحازاب ها وگدهم از اينكه متزلزل باش  ومورد چپااول فرباهپناه م 

افراط  برار بگيري وبر محور آن دوست  ودشمن  كن ، پاس بارراه درساز علام بجاوي ودر 

هخا پيروي كن وبه راه خدا با بينش وبصيرت دعوت باده وبادر مسير حق گام بردار واز سنز

 ومقام وفضل اهل فضل وپيشرو بودن انهارا بدان. 
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اي نوپيدا وجديدي كاه سالف آنارا نشاناخته اساز از هگراي  داراي مسيرها وبال وحزب

بزرگترين موانع از علم وسب  جداي  از جماعز اسز چقدر ريسمان وحدت اسلام  به سب  

اند پس بپرهياز هاي  كه گرفتار نشدهحزب گراي  سسز شده ومسلمين براثر آن به چه مصيبز

به گرد آن حيران گشاته وچشام ها وگروههاي  كه گردانندگان خداوند برتو رحم كند از حزب

 مانناد كاه آب آلاودهها م اند، اين احزاب مانند ميزابدوختگان به آن با بدي وشر مواجه شده

دهد، بجز كس  كاه پرودگاارت باه او هدر م هدف به هرسو بهنمايد وانرا ب را جمع م نموده

 «  1اشتند برار داشته باشدويارانش )رض  الله عنهم( برار د رحم نوده واو برآنچه پيامبر 

 

 نامهاي شرع  اهل سنز

هاي گمراه  زياد گرديد وهريك به بادعز ها در اسلام پديد آمدند وشمار فربهوبت  بدعز

كردناد. در ايان داد با اينكه به ظاهر خودرا به اسلام منتسا  م وهواپرست   خويش دعوت م 

جا گذاشته، بدون اينكه را برآن بهامبر امزوبز به ناچار بايد اهل حق واهل عقيده درست  كه پي

گاذاري درديان باه آن كدورت  صفاي آنرا بيالايد يا چيزي از بيرون از ببيل هواپرست  يا بدعز

وارد شود، با نامهاي  كه آنهارا از اهل بدعز وانحراف در عقيده جادا ومتماايز نماياد شاناخته 

 گرفته شده از اسلام اغسز ظاهر ونمايان شد.هاي شرع  آنها كه برشدند اينجا بود كه اسمم 

 .2را. نام بردتوان: اهل سنز وجماعز. گروه رستگار. گروه پيروز. سلفاز نامهاي آنان م 

واين نامهاي  كه اهل سنز با آن مشهوراند با آنچه ببلاً بيان شد كه آنها داراي لقا  واسام  

نماياد رد زيرا اين نامها بر اسالام دلالاز م كه با آن شناخته شوند بجز اسلام نيستند تضادي ندا

اما وبت  كسان  از اهل بدعز به اسلام منتس  شدند كه آنرا درسز تحقيق نكارده بودناد ايان 

                                                           
 .40، وحكم الانتماء للمؤلف ايضاً ص61،61( حلية طالب العلم لبكر عبدالله ابوزيد ص1)

( براي تعريف اين نامها و تفصيل در آنها به كتاب )اهل السنة والجماعة، معالم الانطلاقية الكبيري( جميع 1)

 نگاه كنيد. 00-14، وحكم الانتماء لبكر عبدالله ابوزيد ص56-03واعداد محمد عبدالهادي المصري ص



  

نامها ظهور پيدا كرد تا بين اهل تحقيق صحيح ودرسز براي اسلام يعن  اهل سنز وبين كسا  

 كه از آن منحرف شده فرق گذاشته شود. 

امهاي اهل سنز بيانديشد برايشا اشكار خواهد شد كه همة اين اسامها بار وهركس  به اين ن

ثابز وبعض  از اين نامها بخاطر تحقياق  كند وبعض  از اينها با تصريح پيامبر اسلام دلالز م 

درسز وصحيح آنها براي اسلام برآنها گذارده شاده اساز. وايان نامهاا بطاور كامال باا نامهاا 

كند زيرا نامها والقاب اهل بادعز ياا باه انتسااب باه اشاخاص م هاي اهل بدعز فرق ولاب 

وزيديه نسبز به زياد بان علا  بان 1اندگردد مانند جهميه، كه به جهم بن صفوان منسوببرم 

(، واشعريه نسبز 4، وكراميه نسبز )محمد بن كرام3، وكلابيه نسبز به عببدالله بن كلاب2حسين

 ، 1به ابوالحسن اشعري

                                                           
( او ابو المحرز الجهم بن حفوان مولاي بني راسب است، بدعت او در ترمذ ظهور پيدا كرد اسلم بن محرز 1)

گيويم خيدا نييزي گفيت: مين نميامية به قتل رساند، جهم ميروايي بنيمازني اورا در مرو ا اواخر فرمان

 46ص 1هيم، مليل ونحيل شهرسيتاني جشود تا خدارا با اشيا تشبيه  دهست نون ننين سخني باع  مي

 .334ص 1ومقالات الاسلاميين اشعري ج

طالب ابوالحسين مدني ثقه است وفرقه زيديس بيه او نسيبت داده ( زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابي1)

كشته شد، وزميان توليد  سيال  111شود، در خلافت هشا  بن عبدالملك قيا  كرد ودر كوفه در سال مي

 .110ب التهذيب صبود تقري 40

شود وگفته شده كه او سخن ( او عبدالله بن محمد بن كلاب القطان است وفرقه كلابيه به او نسبت داده مي3)

وعقيده خودرا از ميثون نصراني فرا گرفت،  وي داراي كتابي بنا  )خلق الافعال( وكتاب )الرد علي المعتزلة( 

 .155باشد، نگاه كنيد الفهرست لابن النديم صمي

خاطر بدعتش از اعتبار ساقط است، وي بيه ( محجمد بن كرا  سجستاني متكلم وشيس كراميه حديثش به0)

خاطر بدعتش هشت سال در نيششابور زنداني شد سپس ازاد گرديد وبه سوي بيت المقدس رهسيپار شيد 



 …   

شوند كه از اصل بدعز آنها بر آمده مانند رافضه كه باه هاي  نسبز داده م لق ويا اينكه به 

پذيرند رافضه گفته را دور انداخته ويا اينكه چون امامز شيخين را نم خاطر اينكه زيد بن عل 

را نصا  العاين خاود بارار داده نواصا  گفتاه شوند، ونواص  چون دشمن  با اهال بيازم 

شوند وصوف  به خااطر ر مورد تقدير چيزهاي  گفتند، بدريه ناميده م شوند وبدريه چون دم 

برند كاه نصاوص داراي ظااهر پوشيدن لباس پشم  صوف  نام گرفتند، وباطنيه چون گمان م 

دانساتند را از ايماان دور وجاداي  م وباطن  هستند باطنيه ناميده شدند ومرجئه چاون اعماال

اند از عقياده ها به خاطر جداي  كسان  كه به آن نام گرفتهلق مرجئه نام گرفتند، ويا اينكه اين 

رضا  طالا  مسلمانان وجماعتشان اسز مانند خوارج كه چون عليه امير المؤمنين عل  بن اب 

از مجلاس  2شوند، ومعتزله چون رئيس آنها واصل بن عطاءشوريدند خوارج ناميده م  الله عنه

هاي اهال شدند، پس اين نامها والقاب كجا واسمميده م گيري كرد معتزله ناحسن بصري كناره

سنز كه برگرفته شده از اسلام اسز كجا؟ شيخ ابوبكر بن عبدالله ابو زياد بعاد از ذكار القااب 

اي باشاد از چناد نظار فارق هاي شريف با هرلقب  كه بر هرفربهگويد، واين لق اهل سنز م 

 كند: م 

                                                                                                                                                    
 0ال ذهبيي جدر شا  درگذشت وياران وشاگردانش مدتي دركنار قبر او نشستند مييزان الاعتيد 155وسال 

 .11ص

ييا  160شوند در سال ( او ابو الحسن علي بن اسماعيل اشعري است، فرقة اشعرييه به او نسبت داده مي1)

در بصره به دنيا آمد، ابوالحسن ابتدا  معتزلي بود سپس از اعتزال توبه كرد، او بسيار شوخ طبع بود در  100

 .006ص 1( درگذشت، وفيات الاعيان لابن خلكان ج330سال )

ككرد وهنگامي كيه بيا او در ( وي واحل بن عطاء  معتزلي است، او در مجالس حسن بصري شركت مي1)

مورد حكم مرتكب گناه كبيره اختلاف كرد وگفت: او در منزله بين المنزلتين است يعني مرتكيب كبييره نيه 

بيه دنييا آميده ودر سيال  در مدينه ه40گيري كرده او در سال كافر است نه مسلمان از حسن بصري كناره

 .60-60ص 1وفات كرد، وفيات الاعيان لابن خلكان ج 141



  

كه حت  يكگ لحظه از امز اسلام  از زمان ساخته شادن  هاي  هستنداول اينكه اينها نسبز

را بارراه گاروه اول وراه ها همة مسالمينآن بر رو  پيامبر تاكنون جدا نشده اسز واين نسبز

كسان  كه در فراگيري علم وطريق فهميدن آن ودر طبيعز دعاوت دادن باه آن باه آنهاا ابتادا 

 گيرد.شود دربر م م 

تمام اسلام )كتاب وسنز( را دربر ميگيرد وآن به نشان  كه به كتااب ها دوم اينكه اين نسبز

 وسنز دمخالف باشد كه يا كم باشد يا اضافه بربرآن وسنز اختصاص ندارد.

اند مگر در اند كه بعض  با سنز صحيح ثابز هستند وبعض  ابراز نشدههاي سوم: اينها لق 

 عتشان رد كرده شود واز آنها جدا شوند.هاي گمراه تا بدهاي هواپرستان وفربهبرابر رو 

گيارد ناه چهارم: دوست  ونفرت، ودوست  ودشمن  ورزيدن نزد آنها فقط براسلام انجاام م 

چيزي ديگر ونه بر رسم ونشانيمعين ومشخص، بلكه محور دوست  فقط )كتاب وسنز( اساز 

 وبس.

 تعص  ورزند.  شود تا آنها براي شخص  غير از پيامبرها سب  نم پنجم: اين لق 

ها به بدعز وگناه وتعص  ورزيدن براي شخص ويا گروه معين  منجر نما  ششم: اين لق 

گيارد، هارا دربار م وشد، پس وبت  گفته شود )اهل سنز وجماعز( اين لقا  ايان خاصايز

اند چناين هاي خاود از جماعاز مسالمين جادا شادهوهيچ يك  از گروهها كه با نامها ورسام

 نيستند.

 .1هاي اهل سنز هم اينگونه هستندديگر لق  ونيز

بعد از اينكه مغايرت نامها والقاب اهل سنز با نامها والقاب اهل بدعز آشكار شد باه ارائاه 

تصر نامهاي اهل سنز م  پاردازيم، ومعنااي هرناام ودلايال را برمشاروع باودن 9وبررس  مخ

 داريم.وانتساب آن به اسلام بيان م 

 اهل سنز وجماعز: -1

                                                           
 .30-31( با اختصار به نقل از حكم الانتماء ص1)



 …   

 جماع. -اهل سنز ب -اين اسنم از دو بخش تركي  يافته اسز: أ

اول: اهل سنز: منظور از ااطلاق سنز در اينجا معت  اصطلاح  آن اسز، ومعن  اصاطلاح  

 .1سنز يعن  فراگيري كامل اسلام همانگونه كه در تعريف سنز گذشز

وپيامبر آمده تحقيق نمايد  طور كامل آنگونه كه از جان  خدارا بهبنابراين اگر كس  كه اسلام

اهل سنز گفته شود، سخن بدعت  نخواهد بود چون سنز در اينجاا مطاابق وباه معنا  اسالام 

 اسز.

وهركس  در احاديث پيامبر در امر به پيروي از سنز تامل كند مطابقز سنز باا اسالام ودر 

را اهال اسالام را، خواهد داشز، ودرك خواهد كرد كه اهل تحقيق بدرست برگرفتن سنز اسلام

رواياز شاده كاه فرماود:  ، از پياامبر 2سنز معرف  كردهاند، در حديث عرباض بان سااريه

فعليكم بسن  وسنه الخلفاء الداشدين المهديين تمسكوا بهاا وعضاوا عليهاا بالنواجاذ وإيااكم )

پس برشما اسز كاه سانز مان  » (3ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

را دنبال كنيد، وبه آن چنگ بزنياد وباا دنادان آنارا محكام فاي راشدين هدايز يافتهوسنز خل

                                                           
 ( به حفحه )( نگاه كيند.1)

درگذشيت تقرييب  00( عرباض بن ساريه ابو نجيا ححابي واز اهل حفه بود به حمص آمد بعداز سال 1)

 .344التهذيب ص

، والترمذي وقال هذا حدي  حسن حيحيا الترميذي ميع 13ص5، وابوداود ج116ص 0د ج( رواه احم3)

، ورواه الحياكم وقيال 50ص 1، واليدارمي ج01، ح15ص 1، وابين ماجية ج034ص 0تحفة الاحوذي ج

ورواه ابن ابي عاحم في كتاب  46-45ص 1ححيا ليس له علة، ووافقه الذهبي المستدرك مع التلخيض ج

، واليآجري فيي الشيريعه 101، رقيم 300-305ص 1وابن بطة في الابانه الكبري ج، 50رقم 14السنة، ص

، وقال الشيس ناحر الدين 41رقم  05ص 1، واللالكائي في شرح احول اعتقاد اهل السنة والجماعة ج06ص

 .165رقم 54ص 1الالباني سنده ححيا ونقل تصحيحه من الضياء المقدسي، مشكاة المصابيا ج



  

اي بادعز اساز وهار بادعت  گمراها  گيريد، واز امور تازه ايجاد شده بپرهيزيد زيرا هرتاازه

 «.اسز

در مقابل چنگ زدن وتمسك به سانز خاود وسانز خلفااي خاويش ايجاادكردن  پيامبر 

س اين امر دلالز دارد براينكه هرآنچه خارج از سنز پيامبر وسانز هارا برار داده اسز پبدعز

شاد پياامبر خاروج از سانز خاود وخلفااي گيرد از ديان شامرده م خلفاي او آنرا دربر نم 

كند كه سنز پيامبر وسانز خلفااي داد بنابراين اين حديث دلالز م را بدعز برار نم خويش

 گيرد.او اسلام را به طور كامل دربر م 

بدان كه اسلام همان سنز اسز وسنز همان اسلام اسز، وهيچ يك »گويد: امام بربهاري م 

بدون ديگري بوجود نخواهد آمد پس لازم گرفتن جماعز از سانز اساز، وهركسا  غيار از 

مند شد واز جماعز جدا شد او حلقة اسلام را از گاردنش بيارون جماعز به چيزي ديگر علابه

 «.1نده خواهد بودكرده وگمراه وگمراه كن

شود، وان اين اسز كه به خاطر وبا اين مناسبز نامگذاري اهل سنز يه اين نام مشخص م 

شاوند. وهمچناين اند اهل سانز نامياده م را بطور كامل ودرسز تحقيق نمودهاينكه آنها اسلام

ده از شود واينكه اين نامگاذاري برگرفتاه شاشرع  بودن نامگذاري آنها به اهل سنز ظاهر م 

نامند بلكه اين اسم بااسم مسلمان مارادف اساز هماانطور اين اسز كه آنها خودرا مسلمان م 

 كند، والله اعلمكه نصوص براين مطل  دلالز م 

 دوم جماعز: 

ثاباز  اما نامگذاري اهل سنز به جماعز، بايد گفز كه اين اسم آنهاا باا نصا  از پياامبر 

إن اهال الكتااب فا  )فرماود:  ز اسز كه گفاز: پياامبر ثاب اسز از معاويه بن اب  سفيان 

دينهم افتربوا عل  ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الامة ستفترق عل  ثلاث وسبعين ملة كلها ف  النار 

الا واحدة وه  الجماعة، ودنه سيخرج ف  امت  ابوامٌ تجااري بهام تلاك الااهواء كماا يتجااري 

                                                           
 .11( شرح السنة ص1)



 …   

اهل كتاب در ديان خاود باه هفتاادودو » 1(ل إلا دخلهالكل  بصاحبه لا يبق  منه عرق ولا مفص

اناد باه جاز گروه تقسيم شدند، واين امز به هفتاد وسه گروه تقسيم خواهد شد همه در جهنم

يك گروه وآن جماعز اسز وبزودي در امز من اق.اما  بيارون خواهاد آماد كاه ايان هاوا 

ساگ مبتلاا باه بيمااري هااري كناد همانگوناه كاه پرستيها در تمام وجود آنها جريان پيادا م 

ماناد مگار اينكاه نمايد وهيچ رگ ومفصال  از او بااب  نم صاحبش را به اين بيماري مبتلا م 

 «شوددچار اين بيماري م 

إن امت  ستفترف علا  اثنتاين وسابعين )فرمود:  روايز اسز كه پيامبر  2واز انس بن مالك

مانا امز من به هفتاد و دو فرباه تقسايم خواهاد ه» 3(ملة كلها ف  النار إلا واحده وه  الجماعة

 «.شد همه در جهنم خواهند بود مگر يك فربه وآن جماعز اسز

باشاند واصاحابش م  منظور از جماعز در اينجا اهل سنز اسز چون آنها پيروان پياامبر 

 واينها جماعز مسلمين هستند.

                                                           
، والمروزي في السنة 310، ص160، والدارمي 0540ح 6-5ص 5، وابوداود ج101ص 0( رواه احمد ج1)

، 14انظير الشيريعه ص -بدون قوله إنه سيخرج-، والآجري 65ح 33ه، وابن ابي عاحم في السنة ص1ص

ني في ، وقال الالبا114ص 1والحدي  ححيا حححه الحاكم ووافقه الذهبي انظر المستدرك مع التلخيص ج

ظلال الجنة في تخريج السنة )حدي  ححيا بما قبله وما بعده( انظر السنة لابن ابي عاحم مع ضيلال الجنيه 

 .33ص

ده سال خدمت پيامبررا انجيا  داد، معيروف اسيت، در  ( انس بن مالك انصاري خزرجي خاد  پيامبر 1)

 .115قريب التهذيب صهجري در حالي كه سنش از حد سال گذشته بود درگذشت، ت43يا  41سال 

، والحدي  ححيا نقل 60، ح31، وابن ابي عاحم في السنة ص 3343، ح1311ص 1( رواه ابن ماجه ج3)

والحدي  ححيا قطعاً لأن له ست طرق اخري عن انس وشيواهد »الالباني تصحيحه عن البوحيري ثم قال: 

، وانظر شواهد هيذا 33ي عاحم صظلال الجنه في تخريج السنة مع السنه لابن اب« …عن جمع من الصحابة

 .36-30الحدي  مع ذكر من اخرجها في كتاب )اهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبري( ص



  

هساتند  ز، اصاحاب محماد بر اساس آنچه ما بيان كارديم جماعا»گويد: امام بربهاري م 

 «1باشند)رحمهم الله اجمعين( وآنها اهل سنز وجماعز م 

گويد: وبت  دستور به لازم گارفتن ( م 2علامه عبدالرحمن بن اسماعيل معروف به )اب  شامه

جماعز امد منظور از آن لازم گرفتن حق وپيروانش اسز، اگرچه تمسك جستگان به حق كام 

شند زيرا حق همان اسز كه جماعز اول از پيامبر واصحابش بارآن باشند ومخالف حق زياد با

 .3«اند اعتباري ندارداند وكثرت وشمار زياد اهل باطل كه بعداز آنها آمدهبوده

وجماعاز جماعاز مسالمين اساز وآنهاا اصاحاب »گويد: م  4وباض  ابن اب  العز حنف 

 «.5وتابعين وپيروان آنها به نيك  تاروز بيامز هستند

زنند ب  در مورد تفسير جماعز پنج بول از علما ذكر كرده كه همه براينم محور دور م شاط

 كنم:كه منظور از جماعز اهل سنز اسز من با اختصار آن ابوال را نقل م 

اول جماعز انبوه وتوده بزرگ اهل اسلام اسز آنچه از امر دين آنها بران باشند حاق اساز 

كناد جاه در چيازي از مرگ جاهل  مارده اساز. فارق نم وهركس  با آنها مخالفز ورزد به 

                                                           
 .11( شرح السنه ص1)

( او عبدالرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم بن عثمان اما  علامه ذو الفنون شيهاب اليدين ابوشيامه مقدسيي 1)

تكلف بود را در كمتر از ده سالگي خواند او متواضع وبيري بود قرآنالاحل دمشقس شافعي است، فقيه وقا

 .101-164ص 1وفات نمود، انظر فوات الوفيات لمحمد شاكر الكتبي ج 665ودر سال 

 .30( الباع  علي انكار البدع والحوادث ص3)

لحي اسيت، بيه ( او حدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن محمد بن ابي العز الحنفيي الصيا0)

فراگيري علم مشغول شد ودر آن ماهر شده وتا مدتي به تدريس وفتيوا دادن وسيخنراني پرداخيت سيپس 

را به دست گرفيت وپيس از ييك مياه قضاوت دمشق را به عهده گرفت وپس از آن در مصر مقا  قضاوت

 .316ص 6درگذشت نگاه كنيد شذرات الذهب ج 041استعفا داد در سال 

 .031ه الطحاوية ص( شرح العقيد5)



 …   

شريعز با آنها مخالفز ورزد يا در امام وحاكمشان با آنها مخالفز كناد او باا حاق مخارلفاز 

 اند.نيز چنين گفته 2وابن مسعود1ورزيده اسز، وابو مسعود انصاري

آن عمال  بنابراين گفتة مجتهدين امز وعلماا آن واهال شاريعز كاه باه»گويد: شاطب  م 

گيرند وديگران در حكمشان داخل برار هستند زيرا آنها پيرو كنند در جماعز داخل برار م م 

وابتدا كننده به انها هستند پس هركس از جماعز انهاا بيارون شاود كساان  هساتند كاه جادا 

اناد چاون اند وآنها شكار شيطان خواهند بود وتمام اهل بدعز در زمره اينها داخلومتفرق شده

آنها با پيشانان اين امز مخالف هستند، وبه هيچ صورت  در انبوه وتاوده آنهاا داخال نخواهناد 

 «بود

دوم : اينكه آن جماعز ائمه علماي مجتهد اسز پس هاركس از آنچاه علمااي اماز بارآن 

اند بيرون رود به مرگ جاهل  مرده اسز زيرا علما جماعز خدا هساتند وخداوناد آنهاارا بوده

إن اللاه لان )آنها هساتند كاه فرماوده:   جز برار داده ومنظور از فرمودة پيامبر بر جهانيان ح

زيارا « را بر گمراه  اتفاق نخواهاد كاردهمانا خداوند هرگز امز من» 3(يجمع امت  عل  ضلالة

گيرند ودر هنگاام پايش آمادن مشاكلات باه آنهاا مراجعاه مردم عوام دين خودرا از آنها فرام 

                                                           
( او عقبة بن عمرو بن ثعلبة انصاري ابو مسعود بدري ححابي بزرگواري اسيت كيه قبيل از سيال نهيل 1)

 .345هجري ويا بعد از آن وفات كرد تقريب التهذيب ص

( او عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، ابو عبدالرحمن از سيابقين اوليين واز علميا بلندپايية 1)

يا سال بعيد از  31ست، فضايل او فراوان است، وعمر اورا به عنوان امير كوفه تعيين كرد، در سال اححاب ا

 .313آن درگذشت تقريب التهذيب ص

وقال:  114ص 5ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج 43،43،40رقم 01( رواه ابن ابي عاحم في السنه ص3)

وحسنه « الصحيا خلا مرزوق، مولي آل طلحه وهو ثقةرواه الطبراني باسنادين رجال احدهما ثقات رجال »

 310، 314ص 3، وفي سلسلة الاحاديي  السيحيحة ج01،00الالباني في ظلال الجنة المطبوع مع السنة ص

 .1331رقم 



  

هرگاز اماز »كه فرمود:  رو وپيرو آنها هستند پس معن  گفتة پيامبر م دنبالهكنند ومردم عوام 

 يعن  علما امز من برگمراه  اتفاق نخواهند كرد.« من برگمراه  اتفاق نخواهد كرد

اند ونيز رأي اصول  هاا وكروه  از سلف چنين گفته 1عبدالله بن مبارك واسحاق بن راهويه

 نيز همين اسز.

بنابراين گفته كس  كه عالم مجتهدي نيسز در اين داخل نخواهد بود، زيرا گويد: شاطب  م 

شود، زيرا اولاً او در گروه اهل تقليد داخل اسز ونيز هيچ يك از اهل بدعز ودر آن داخل نم 

نماياد كند كه ادعاي علم م آورد بلكه كس  در دين بدعز ايجاد م عالم بدعز به وجود نم 

شاود، بيارون ز وچون بدعز اورا از زمرة كساين  كه گفتةاشان اعتبار م اما در وابع عالم نيس

 كرده اسز.

شود زيرا آنها كسان  هستند كاه ساتون ديان را سوم: اينكه جماعز بويژه اصحاب گفته م 

كنناد ودر هاي آنرا محكم نمودند وآنها كسان  هستند كه هرگز برگمراه  اتفااق نم برپا وپايه

اناد يكا  عمار گران چنين چيزي ممكن اسز. واز كسان  كه اين بول را گفتهغير از آنها در دي

 اسز. 2بن عبدالعزيز

اساز كاه  شاطب  م  گويد: بنابراين گفته لفظ جماعز مطابق با روايتا  ديگار از پياامبر 

گويا او آنچه باه آنهاا « آنچه من واصحاب من برآن هستند» 3(ما انا عليه اليوم واصحاب )فرمود: 

                                                           
( او اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي، ابو محمد بن راهويه مروزي است، ثقه وحيافظ ومجتهيد ودر 1)

سيالگي  01، ابوداود گفته است كه او اندكي قبل از مرگش تغيير كرده بود در سن سطا احمد بن حنبل بود

 .44درگذشت. تقريب التهذيب ص 134در سال 

( عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم لن ابي العاص الاموي، اميير الميؤمنين ميادر  ا  عاحيم بنيت 1)

به عهده گرفت واز خلفياي راشيدين شيمرده را عاحم بن عمر بن خطاب است، در زمان وليد امارت مدينه

 .015در نهل سالگي درگذشت تقريب التهذيب ص 101شود در سال مي

 اند اشاره شد )(( قبلاً به طرق اين حدي  وكساني كه آنرا تخريج كرده3)



 …   

اناد باه طاور نمايد، وآنچه آنهاا در آن اجتهااد كردهاند مراجعه م اند وآنرا سنز برار دادهگفته

 مطلق حجز اسز، پس بنابراين بول اهل بدعز به طور بطع در جماعز داخل نيستند.

هاا چهارم: جماعز، جماعز اسلام اسز وهرگاه برامري اجماع نمايند بار ديگار اهال ملز

روي كنند، واينها هستند كسان  كه خداوناد باراي پياامبر  تضامين واج  اسز كه از آنها پي

 نموده كه آنهارا برگمراه  جمع ومتحد نكند.

كند اين نيز ابتضا گردد وآنچه آن ابتضا م گويا اين بول به بول دوم برم »گويد: شاطب  م 

كاه در باول اول تر اسز، وهمان معنااي  گردد واين روشننمايد ويا اينكه به بول اول برم م 

اسز كه بايد مجتهدين درميان آنها باشند در اين بول هم وجود دارد در اين صاورت بناابراين 

 «.گفته با اجتماع آنها اصلاً بدعت  نخواهد بود پس آنها گروه رستگار هستند

اختيار نمودهاسز كه جماعز يعن  جماعاز مسالمانان وبتا  كاه  1پنجم: آنچه امام طبري

جمع شدند، بنابراين پيامبر به پيروي از اين جماعز امار نماوده واز پراكنادگ   همه بريك امير

 اند نه  كرده اسزوجداي  امز در آنچه برآن اتفاق نموده

نتيجه اين اسز كه جماعز باه اجتمااع براماام موافاق باا كتااب وسانز »گويد: شاطب  م 

جماعز مذكور در احادياث گردد واين مشخص اسز كه اجتماع برغير از سنز از معناي برم 

 باشد مانند خوارج وكسان  كه مانند آنها هستن.بيان شده م 

زنند كه اهل سنز واهال اتبااع هماان پس اين پنج بول هستند كه همه براين محور دور م 

 .2شودكسان  هستند كه احاديث آنهارا شامل م 

                                                           
گويد: ابن جرير وفات كرد خطيب مي 310( او محمد بن جرير طبري اما  بزرگوار ومفسر است در سال 1)

شود نون داراي شناخت وفضيل شود، وبه رأي او مراجعه مياز علمايي است كه به گفته او حكم مي يكي

 .100ص 5لسان الميزان ابن حجر ج بود

 .165-16ص 1( انظر الاعتصا  للشاطبي ج1)



  

هاي  كه باشد وگفتهپس با اين مشخص شد كه منظور از جماعز در احاديث، اهل سنز م 

در تفسير جماعز ذكر شد با اينكه در الفاظ آن اختلافهاي  وجود دارد اما در نهايز معان  همه 

شود، وامكان ندارد كه تحز اين تفسايرها ياا دريكا  از آن ها در حق اهل سنز جمع م گفته

  باا اجتمااع اناد كاه مناافكس  از اهل بدعز داخل شود زيرا اهل بدعز اهل تفربه واختلاف

 وائتلاف اسز.

بنا براين اين گروه اهل سنز وجماعاز نامياده شاد وآنهاا »گويد: شيخ الاسلام ابن تيميه م 

هاي ديگر اهال پراكنادگ  وتفرباه وبادعز وهاوا پرسات  توده وانبوه بزرگ هستند، واما فربه

كه به انادازة آن ها نزديك به گروه رستگار نيسز چه برسد به اينهستند وهيچ يك از اين گروه

هاا جاداي  از كتااب وسانز باشد بلكه هرگروه  درنهايز ابليز برار دارد وشعار ايان گروه

 1«واجماع اسز

 گروه رستگار: -2

 اين لق  از مفهوم حديث گذشته درمورد تفربة امز اخاذ شاده اساز جااي  كاه پياامبر 

ر بهشاز خواهاد باود ها به جهنم خواهند رفز بجاز يكا  كاه دتصريح نموده كه همه گروه

بنابراين از اين مفهوم گفته شده كه گروه  كه پيامبر خبر داده كه در جنز خواهد باود )گاروه 

 رستگار( اسز.

اند كه اين نامگذاري از آنچه درحديث بيان گردياده برگرفتاه شاده وبعض  از اهل علم گفته

شاد واو اوصااف آنارا بياان  دربارة فربه وگروه نجات يافته ورستگار پرسيده اسز واز پيامبر 

 كرد.

                                                           
 .306-305ص 3( مجموع الفتاوي ج1)



 …   

در  پرسيده شد كه )نجات يافته ورستگار كيسز؟( پياامبر  گويد: پس از پيامبر م  1آجري

ودر حادبث  فرماود: « آنچه من واصاحابم بارآن هساتيم» (ما انا عليه واصحاب )حديث  فرمود: 

يكا  » (جنة وه  الجماعةواحدة ف  ال)ودر حديث ديگر فرمود: « انبوه بزرگتر» (السواد الاعظم)

 2«باشددر بهشز اسز وآن جماعز م 

ها چهارتاا هساتند، روافاض، اصول بادعز»روايز شده كه گفز: 3واز ابويوسف بن اسبا 

شوند هفتاادودو وخوارج، وبدريه، ومرحئه، سپس از هرگروه  هيجده گروه منشع  شده وم 

 .  4«باشدده اسز، آن رستگار م فرمو گروه وهفتادو سومين گروه جماعز اسز كه پيامبر 

وشيخ الاسلام در پاسخ پرسش  كه از او درماورد حاديث تقسايم شادن اماز پرسايده شاد 

وغياره  2ونساائ  1وترماذي 5داودايان حاديث در كتابهااي سانن ابا  الحمد لله»گويد: م 

                                                           
فات واحادي  اس، او حنبلي ( وي اما  ابوبكر محمد بن حسين بغدادي محدث، ثقه، حافظ، حاحب تالي1)

در آنجيا فيوت كير.  360بود گفته شده كه شافعي بود، كتابهاي بسياري تصنيف نمود به مكه آمد ودرسال 

 .35ص 3شذرات الذهب ج

وتخريج روايات الحدي  والحكم عليها. انظر السنه لابن ابي عاحم مع ظلال الجنية ص  10( الشريعة ص1)

وكتاب اهل السنة والجماعيه معيالم  103،100ح 31-11ص 1/3حه ج، وسلسلة الاحادي  الصحي31-35

 .36-30الانطلاقة الكبري ص

( يوسف بن اسباط شيباني زاهد وواعظ، ابن معين اورا ثقه قرار داده است وابوحاتم گفته است: او حجت 3)

ش را ارائيه را زير خاك كرده بود، بنابراين به حورت مناسب حيديثنيست وبخاري گفته است او كتابهايش

 .061ص 0داد، نگاه كنيد ميزان الاعتدال ذهبي جنمي

 .15( الشريعه للآجري ص0)

( او سليمان بن اشع  بن اسحاق بن بشير بن شداد ارازدي سجستاني ابوداود است، ثقيه وحيافظ اسيت 5)

درگذشيت  تقرييب التهيذيب  05حاحب سنن وكتابهاي ديگر است از علماي بلند پاييه اسيت ودر سيال 

 .150ص



  

گويد: ودر روايتا  آماده اساز كاه سپس بعد از ذكر حديث با متن آن م ..« معروف اسز

من كاان علا  )مردم گفتند: اي پيامبر خدا گروه رستگار ونجات يافته چه كس  هسز؟ فرمود: 

ودر « هركس  مان واصاحابم بارآن هساتم بارار داشاته باشاد» (مثل ما أنا عليه اليوم واصحاب 

اين جماعز اسز ودساز خادا » (ه  الجماعة يدالله عل  الجماعة)روايت  آمده استكه فرمود: 

 3«بر جماعز اسز

كه: )فربة نجات يافتاه كادام  پس در صورت ثابز بودن روايز پرسيدن اصحاب از پيامبر 

ثابز اسز، وگرنه از مفهوم حديث ايان گرفتاه   اسز؟( اين نامگذاري با نص وتصريح پيامبر 

 والله اعلم  4رسدشده اسز وبه نظر من چنين م 

ياا  ازماتن وعباارت آن ياك  وبه هرحال چه اين نام از مفهوم حديث برگرفتاه شاده باشاد

 ثابز اسز. نامگذاري شرع  واز حديث پيامبر 

اين مطالب  بود در مورد ثبوت اين نامگذاري اما در مورد اينكه اهل سنز سزاوار ايان اسام 

صافز فرباة  باشند هيچ شك  دراين نيسز ، زيرا پياامبر هستند ومنظور از آن اهل سنز م 

روايات آمده كه آن )جماعز اسز( ودر بعض  روايات آماده رستگاررا ذكر نموده ودر بعض  

                                                                                                                                                    
( محمد بن عيسي بن سوره بن موسي بن ضحاك سلمي ترمذي ابو عيسي است حاحب جامع ويكيي از 1)

 .5وفات كرد تقريب التهذيب ص 104باشد درسال ائمه مي

( وي احمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار، ابوعبدالرحمن نسائي، حيافظ وحياحب سينن 1)

 .40ذيب صدرگذشت تقريب الته 303اس، درسال 

 .305ص 3( مجموع الفتاوي ج3)

را  آنرا جمع كرده ودرآنجا سؤال حيحابه رسيول الليه  ( زيرا من  در روايت حدي  نزد كسي كه طرق0)

 را نقل كند معنايش را نقل كرده باشد.)من الفرقة الناجية؟( پيدا نكرد  وشايد كسي از اهل علم كه معني اين



 …   

(آماده 1كه )هركس  برچيزي باشد كه من واصحابم برآن برار داريم( ودر بعض  )انباوه بازرگ

 واينها صفات ولقبهاي اهل سنز هستند. 

واطلاق ونهادن اين اسم )فربه وگروه رستگار( بر اهل سنز ميان عام وخاص معروف اساز 

را عنوان كتابهاي خود د رمورد ارائاة عقياده اهال سانز علماي سلف. اين اسمحت  بعض  از 

اند زيرا اين نام ميان مردم مشهور گذارده واز ديگر نامهاي اهل سنز فقط به همين بسنده نموده

در كتابش )الابانه عان شاريعة الفارق الناجياة ومجانباة الفارق  2اسز همانگونه كه امام ابن بطه

 نموده اسز.المذمومة( چنين 

كناد كاه اهال وامام ابن بيم در )الكافية الشافية ف  الانتصار للفربة الناجية( وآنچاه تاكياد م 

ها وگفتارهاا بياان سنز به اين نامگذاري سزاوارتراند مطلب  اسز كه محققاان در ماورد فرباه

 اند كه اهل سنز وجماعز همان فربة نجات يافته وگروه رستگار هستند..داشته

فصل  در آخر كتابش )الفرق بين الفرق( برار داده وعنوان آنرا )فا  بياان اوصااف  3يبغداد

 گذارده اسز،  4الفرق الناجية، وتحقيق النجاة لها، وبيان محاسنها(

                                                           
 ن حدي  را جمع كرده است اشاره شد ص)(.( قبلا به مراجعي كه طرق اي1)

( او عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان، ابو عبدالله العكبري معروف به ابن بطه، بسيار امر كننيده بيه 1)

معروف واخبار منكر غير از او به دست كسي نرسيده است، او يك شيس حالا ومستجاب اليدعوة بيود، در 

 .100ص 1حنابله لابن ابي يعلي جفوت كرد، طبقلا ال 340عكبره سال 

( او ابو المنصور عبدالقاهر بن محمد بغدادي فقيه شافعي احولي اديب، او در شماري از فنون ماهيد بيود 3)

خصوحاً در علم رياضي مهارت داشت واو به علم ارث ونحو شناخت داشت. در علو  مختلف كتاب تاليف 

 3شهر اسفراين درگذشت وفيات الاعيان لابن خلكيان ج در 014نمود ودر هفده فن تدريس نمود . درسال 

 .103ص

 .313( الفرق بين الفرق ص0)



  

را با اين عنوان ذكر كرده )ف  بيان تحقيق النجاة لاهل السانة( او تحاز ايان سپس فصل دوم

را به هفتادوسه گروه بيان داشاز وخبار داد م شدن امتشتقسي وبت  پيامبر »عنوان گفته اسز: 

كه يك  از اين گروهها نجات يافته خواهد بود، از گزوه نجات يافته واز صفز آن پرسيده شاد، 

اشاره كرد به سوي كسان  كه برآنچه برار دارند كه او واصحابش برآن برار دارن، وما اماروز از 

ه  ديگررا كاه مطاابق باا آنچاه اصاحاب بارآن گزوههاي امز به جز اهل سنز وجماعز رو

بينيم، فقهاي امز ومتكلمان صفات  آنهااز اهل سنز چنين هساتند ناه رافضاه اند باشد نم بوده

 «1وبدريه وخوارج وجهميه ونجاريه ومشبهه وغلاه وحلوليه

اي در كتابش )التبصير ف  الدين( آورده كاه در اين موضوع فصل ويژه 2وهمچنين اسفرايين 

 .3عنوان آنرا )ف  طريق تحقيق النجاة لاهل السنه والجماعه ف  العاببة( گذاشته اسز

                                                           
 .314،314( الفرق بين الفرق ص1)

( او شهنور بن طاهر بن محمد اسفراييني ابو مظفر است، اما  احول دان فقيه مفسر است، نظا  الملك اورا 1)

تابهايي تصنيف نمود وبراي طلب علم سفر كيرد در به طوس مرتبط قرار داد، وي در زمينة تفسير واحول ك

 .11ص 5درگذشت طبقات الشافعيه از سبكي ج 001سال 

( اينجا يك سوال ممكن است پرسيده شود كه نگونه تواز بغيدادي واسيفرايين در ميورد اينكيه گيروه 3)

ه هستند وبه نظير شود با وجود اينكه آنها از علماي اشاعررستگار اهل سنت است نقل نمودي نقل كرده مي

كنند كه اهل سنت وجماعت گروه نجات گوييمك اشاعره انكار نمياند؟ ميآنها اشاعره در اهل سنت داخل

را اهيل سينت در اينكيه كنند كه اشاعرهكنند اما آنها ادعا ميباشند بلكه آنها به اين امر اعتراف مييافته مي

گويد: ودر اين جماعت احيحاب هل سنت سخن گفته ميفرقه رستگارند يك هستند زيرا بغدادي وقتي از ا

ثور واححاب احمد بن حنبل داخيل ليلي واححاب ابيمالك وشافعي واوزاعي وثوري وابن حنيفه وابن ابي

 «.310الفرق بين الفرق ص»هستند. 

پذيرند كيه يرا كه مطابق با حق است نقل كنيم وان اينكه آنها مبنابراين مانعي نيست كه از سخنان آنها آنچه

 كنيم كه آنها در اهل سنت داخل هستند.باشند. گرنه ما قبول نمياهل سنت گروه نجات يافته مي



 …   

ها كه بعض  از آن در اين گفته الها  بياان شاده گويد: كسان  كه داراي اين صفزسپس م 

  1ذُّنُّوبَكُّمْ وَالل َهُّ غَفُّورٌ رَحِيمٌ[باشند ]بُّلْ إِنْ كُّنْتُّمْ تُّحِب ُّونَ الل َهَ فَات َبِعُّونِ  يُّحْبِبْكُّمْ الل َهُّ وَيَغْفِرْ لَكُّمْ 

داريد،  از من پيروي كنيد تا خادا شامارا دوساز بادارد ترجمه: بگو: اگر خدارا دوسز م 

 را ببخشايد وخداوند آمرزنده مهربان اسز.وگناهنتان

ودر ميان گروههاي امز گروه  كه بيشتر از احاديث وسنز پيامبر از اين گروه پيروي كناد 

 اند.اند واهل سنز وجماعز نام گرفتهارد بنابراين اينها اهل حديث ناميده شدهوجود ند

آنچاه مان »از گروه نجاات يافتاه شاده پرسايده شاد فرماود:  ويك  اينكه وبت  از پيامبر 

واين صفز براي اهل سنز ثابز شده زيرا آنهاا اخباار واحادياث را از « واصحابم برآن هستيم

 .2كننده عنهم( نقل م واصحاب )رض  الل پيامبر 

گويد: وپيامبر راستگو خبار داده اساز تحز عنوان )الفربة الناجية( م  3وشيخ حافظ حكم 

اناد وايان كه گروه نجات يافته كسان  هستند كه برآنچه باشند كه پيامبر واصاحابش باران بوده

نظاورم باشاند مصفز شايسته حاملان وحافظان وتسليم شدگان وتمسك جوينادگان باه آن م 

 .4باشدازآن امامان حديث وماهران در سنز م 

                                                           
 0(31( سوره آل عمران آيه )1)

 .145( التبصير في الدين ص1)

( حافظ بن احمد  بن علي الحكمي فقيه اديب واز علماي جيزان است در روستاي سيلا  از توابيع شيهر 3)

را خواند ونيون بيه نراند، سپس قرآنه جهان گشود او در ححرا پرور  يافت وگوسفند ميمضايا ديده ب

از  آن بيراي نرانيد پيسرا ميشانزده سالگي رسيد به طلب وآموختن علم پرداخت وهمچنان گوسفندانش

ه درس خواندن از همه نيز دست كشيد ولياقت وفضلش آشكار شد، وكتابهايي تاليف كرد كه بيشتر آنها بي

 154در مكه وفات كرد، الاعلا  زركلييص ه1300هزينه ملك سعود بن عبدالعزيز ناپ شده است، درسال 

 .1ج

 نگاه كنيد. 14ص 1( به معارج القبول ج0)



  

وبا اين صحز نامگذاري اهل سنز به فربة نجات يافته واينكه اين اسام از نامهااي شارع  

ونظر از اهل سنز وديگران اساز روشان  5ثابز با حديث پيامبر وبا شهادت اهل علم وتحقيق

 شود.م 

 گروه پيروز: -3

از پادر   1دلالز دارد كه معاويه بن بره اسم گفته پيامبر  در سزاواربودن اهل سنز به اين

لا تزال طائفة من امت  منصورين لا يضرهم مان خاذلهم حتا  )كند كه پيامبر فرمود: روايز م 

 (2تقوم الساعة

همواره گروه  از امز من برحق پيروز خواهند بود هركس  آنهارا ياري نكند به آنها زياان  

 بيامز برپا خواهد شد. نخواهد رساند تا اينكه

لاتزال طائفة مان امتا  )فرمود:  آمده كه پيامبر  بن شعبه  3ودر صحيحين در روايز مغيره

   (1طاهرين حت  يات  امر الله وهم ظاهرون

                                                           
سيالگي 06در  113( معاويه بن قرة بن اياس بن هلال مزنيي، ابيو ايياس بصيري ثقيه اسيت. در سيال 1)

 .534درگذشت تقريب التهذيب ص

، والترمذي وقال حسن ححيا، انظر سنن الترمذي ميع 30ص 5، ج036ص 0مد في المسند ج( رواه اح1)

، واللالكائي في شيرح احيول اعتقياد اهيل 6ح 0ص 1، وابن ماجة في سننه ج1140ح 33ص 6التحفة ج

)ححيا( وقال  6ص 1والحدي  ححيا قال عنه الالباني في ححيا ابن ماجة ج 101ح 111ص 1السنة ج

: )واعلم ان الحدي  ححيا  ثابيت مسيتفيض عين جماعية مين 1/3/135ي  الصحيحة في سلسلة الاحاد

، وكتاب )اهل السينة والجماعية معيالم 1515-1513ص 3الصحابة( وانظر بعض طرقه في ححيا مسلم ج

 .34-36الانطلاقة الكبري( ص

مان شيد  ( مغيره بن شعبه مبن مسعود بن معتب ثقفي ححابي مشهوري است قبل از حلا حديبيه مسيل3)

وفات نمود. تقريب التهذيب  50را به دست گرف وطبق قول ححيا در سال از آن كوفهاومارت بصره وپس

 .503ص



 …   

اياد وآناان همچناان هميشه گروه  از امز من پيروزاند تا اينكاه امار الها  پايش آنهاا م 

 پيروزاند.

گوياد: آنهاا اند: بخاري م طور كه ائمه تصريح كردهاسز همانواين گروه پيروز اهل سنز 

دانم چه گويدك اگر آنها اهل حديث نباشند، پس من نم اهل علم هستند، واحمد بن حنبل م 

گويد: منظور احمد اهال سانز وجماعاز وكساان  كاه باه م  2كسان  هستند، وباض  عياض

 .3مذه  اهل حديث معتقدند بوده اسز

را تصاريح نماوده يخ الاسلام ابن تيميه در ضمن تعريف اهل سنز اين مطلا همچنان كه ش

لاا )در مورد آنهاا فرماوده اساز:  وآنها، گروه پيروز كسان  هستند كه پيامبر »گويد: اسز م 

 (تزال طائفة من امت  عل  الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حت  تقوم الساعة

برحق خواهند بود وپيروزاند هركس  آنهارا ياري نكند به آنها زيان   هميشه گروه  از امز من

رساند تا اينكه بياماز برپاا نخواهد رساند ونيز كس  كه با آنها مخالفز ورزد به آنها زيان  نم 

 «4شودم 

                                                                                                                                                    
 13( فتا الباري جلاتزال طائفة باب قول النبي  -( ححيا البخاري )كتاب الاعتصا  بالكتاب والسنة1)

 .1411ح 1513ص 3( جائفةلا تزال ط  ، وححيا مسلم )كتاب الامارة باب قوله 0311ح 143ص

( او ابو الفضل قاضي عياض بن موسيي بين عيياض علاميه يحصيبي سيبتي ميالكي حيافظ ويكيي از 1)

را به عهده گرفت سپس مقيا  قضياوت به دنيا امد وقضاوت سبته 006هاي برجسته است درسال شخصيت

در گذشيت.  500سيال را بدست گرفت، وپس از آن كتابهاي شگفت انگييزي تياليف نميود در در غرناطه

 .134ص 0شذرات الذهب ج

، وانظر 160ص 1وانظر فتا الباري لابن حجر ج 60، ص66ص 13( شرح النووي علي ححيا مسلم ج3)

 .101-130ص 1/3بعض اقوال ائمة السلف في تعيين هذه الطائفة في سلسلة الاحادي  الصحيحة للالباني: 

 .154ص 3( مجموع الفتاوي ج0)



  

داند خواهد دانساز را م دهد زيرا هركس  كه تاريخگويم: وابعيز نيز به اين شهادت م م 

اشاان )عقيادة اسالام ( را گروه پيروزاند چون هموراه خداوند باراي آنهاا عقيدهكه اهل سنز 

رود مردم را به عقيده اسلام  عقيده ازبين م  1هايكند كه هرگاه نشانهتوسط امامان  تجديد م 

گردانند مانند امام احمد بن حنبل )امام اهل سنز( وامام بخاري وامام عثماان بان ساعيد باز م 

ديگر علماي سلف )رحمهم الله( وبت  كه بدعز جهميه در تعطيال وانكاار صافات و 2الدارم 

باري تعال  وادعاي مخلوق بودن برآن در نيمة اخير برن دوم وآغاز برن ساوم هجاري انتشاار 

 يافز اين علما با آن مبارزه نمودند.

يانه هاي صاوفهاي بيگاناه وطريقاهودر برن هفتم هجري هنگام  كه مذاه  كلام  وفلسافه

ها از عقيدة درسز منحرف كرده بودناد افارادي ها وانديشهرا با دعوت دادن به اين بدعزمردم

مانند شيخ الاسلام ابن تيميه وپس از او شاگرد  امام ابن القيم )رحمهماا اللاه تعاال ( وديگار 

 .علماي  كه راه انهار ا در پيش گرفته بودند براي تجديد واحياي عقيده اسلام  برخاستند

                                                           
ان الله يبع  لهذه الامة علي »أنه قال  عن النبي  لحدي  الشريف الذي رواه ابوهريره ( دل علي ذلك ا1)

وقيد حيححه السيخاوي ونقيل  0141ح 40ص 0رواه ابيوداود ج« رأس كل مائه سنه من يجدد لها دينها

قيدة وقال عنه الشيس عبدالعزيز بن باز: استاده جيد، انظر ع 103تصحيحه الحاكم له في المقاحد الحسنة ص

، وقال الالباني وسنده ححيا ورجاليه 4الشيس محمد بن عبدالوهاب لفضيلة شيخنا الدكتور حالا العبود ص

 .544ح 151ص 1رجال مسلم. انظر سلسلة الاحادي  الصحيحة ج

( او اما  ابو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجزي حافظ مسند وحاحب تاليفات است او به شيدت بيا 1)

 1درگذشيت. انظير شيذرات اليذهب ج 140نمود وبر سنت اسيتوار بيود در سيال د مياهل بدعت برخور

 .100ص



 …   

هاي  چون شيخ الاسلام محمد بن عبادالوهاب )رحماه هجري شخصيز 1ودر برن دوازدهم

را بعد از اينكه جهالاز وشارك وهمتاا بارار الله( كه خداوند بوسيلة او عقيدة درسز وصحيح

را در همه جا فرا گرفتاه باود ها مردمدادن براي خدا وخواستن نيازها از ببرها ودرختان وسنگ

 را به آن بازگرداند.مردم تجديد نمود واو

وما تا امروز به فضل خدا سپس به بركز دعوت شيخ از نعمز صفاي عقيده وسالافز فكار 

وروشن بودن رو  در دعوت دادن به راه خدا با بينش برخوردار وبهرمناد هساتيم خداوناد از 

 طرف ما ومسلمانان به شيخ بهترين پادا  را بدهد.

ترين دليل براين اساز كاه اهال سانز ين حجز وراسزترپس اين بزرگترين دليل وروشن

وجماعز گروه پيروز هستند كه هركس  آنرا ياري نكند تا روزي بيامز به آن ضرري نخواهاد 

 گوييم.رساند، پس خداوند را بر فضل وتوفيق او سپاس م 

 ها:سلف  -4

ين وبه اهل سنز وجماعز به خاطر پيروي آنها از رو  سالف صاالح كاه اصاحاب وتاابع

 شود.وپيروان آنها به خير وهدايز هستند سلف  گفته م 

 «2سلف يعن  پدران و خويشاوندان پيشين تو»در فرهنگ آمده اسز: 

سالف صاالح آن گاروه اسالام كاه در علام وداناش راساخ بودناد وباه »گويد: وبلشان  م 

را باراي رهنمون شده بودند وحافظان سانز نباوي بودناد خداوناد آنهاا راهنمودهاي پيامبر 

 «1صحبز وهمراه  پيامبر  برگزيده بود وآنهارا براي ابامة دين خود انتخاب كرده بود

                                                           
 305ص 5( انظر جهود الائمه في اتلدفاع عن عقيدة السلف في البداية والنهاية لابن كثير )ط دار الريان( ج1)

وعقيدة الشيس ، 134-40وما بعدها، والصفات الالهية لفضيله شيخنا الدكتور محمد امان بن عيل الجامي  ص

 محمد بن عبدالوهاب لفضيلة شيخنا الدكتور حالا العبود.

 . 153ص 3( القاموس المحيط ج1)



  

اند، ودر سه برن گويد: آنها كسان  هستند كه ببل از سال پانصد هجري زيستهم  2وباجوري

. پس اطلاق سلف  براهل سنز وجماعز در هار 3انداصحاب وتابعين وپيروان تابعين برار داشته

ومكان  به طور كامل با وابعيز حال آنها برآن استوار اسز موافاق ومطاابق اساز. واگار زمان 

اهل سنز سلف  ناميده شوند اين بدعز نيسز زيرا واژة يلف به طور كامل با واژة اهال سانز 

شاود كاه هاردو واژه بار وجماعز همسان وبرابر اسز واين مطل  باا انادك  تامال درك م 

 نها هم سلف هستند واهل سنز وجماعز هستند.كند آاصحاب صدق پيدا م 

ودر اينجا شايد بعض  اعتراض كنند كه طلاق سلف  بر اهل سنز وجماعز معاصار درساز 

نيسز زيرا اين طلاق با لغز مخالف اسز زيرا سلف در لغاز يعنا  پادران ونياكاان گذشاته، 

لف شاما هساتند اطلااق را بر اهل سنز گذشته به اعتبار اينكاه ساواگر ما بپذيريم كه اين اسم

نمايياد زيارا چناين را بر خودتاان اطلااق م پذيريم كه شما امروز اين واژهرا نم شود، اما اين

 چيزي با بواعد لغز مخالف اسز.

                                                                                                                                                    
)مخطوط( بواسطه )المفسرون بين التاويل والاثبيات( للمغيراوي  36( تحرير المقالة من شرح الرسالة ص1)

 .10ص 1ج

فقهاي شافعي بود او بيه بياجور از  ( او ابراهيم بن محمد بن احمد باجوري است، شيس جامجع ازهر واز1)

شود ودر آنجا به دنيا آمد ودر آنجا پرور  يافت ودر ازهر عليم روستاهاي منوفيه در مصر نسبت داده مي

 1100به دست گرفت تا اينكه در سيال  1163هاي زيادي نو . رياست ازهررا در سال آموخت وحاشيه

 .01ص 1در قاهره وفات كرد الاعلا  زركلي ج

 .41شرح الباجوري علي الجوهرة ص( 3)



 …   

گويم: منظور از سلف دراينجا معناي آن يعنا  )گذشاته( نيساز بلكاه منظاور در جواب م 

گنجايش دارد پس همانطور كاه درساز  1لغزباشد واين چيز در انتساب به پيشينان گذشته م 

اسز كه ما بگوييم: سن  نسبز به )اهل سنز( نيز درسز اسز كه بگوييم: )سلف ( نسابز باه 

 كند.)سلف( وفرب  نم 

پابرجا هستند باه سالف  وكسان  كه بر رو  پيامبر »گويد: شيخ بكر بن عبدالله ابوزيد م 

ها( وباه بنابراين به آنها گفته شده: )سالف وسالف  اند،صالحشان در اين مورد نسبز داده شده

 «.شوندنسبز به سلف )سلف ( گفته م 

نيسز، همانگونه كه لفظ )خلف( به معناي بازمانده نيساز، « بديم»وسلف دراينجا به معناي 

بلكه لفظ خل در يك  از معناهايش يعن  فاسد وبدكار. اگر به فتح لام باشد، ول  اگر با ساكون 

ده شود )خلف( آن وبز فقط به معناي فاسد وبدكار اسز نه چيزي ديگر، وبه معنااي لام خوان

 2صالح نخواهد بود، همانگونه كه خداوند متعال فرماوده اساز: ]فخلاف مان بعادهم خلاف[

 ترجمه: بعد از آنان فرزندان ناخلف  جايگزين شدند.

شاود ين لفاظ اطلااق م بنابراين لفظ سلف در اينجا يعن  سلف صالح به دليل اينكه وبت  ا

يعن  هركس  ابتدا به اصحاب )رضا  اللاه عانهم( را درپايش گرفتاه باشاد گرچاه در عصار 

 «  3ماباشد

شود كه اطلاق اين اسم براهل سنز شارع  اساز، ودر اصال معناايش باه وبا اين ثابز م 

باين  گردد، مانند اهل سنز وجماعز، وطائفة منصوره وفربة ناجياه تااشان برم نامهاي شرع 

                                                           
ينسب الي الكلمه الدالة علي جماعة علي لفظها ان اشبهت الواحدة لكونهيا اسيم »( جاء في معجم النحو: 1)

جمع ك )قومي( و )رهطي( أو اسم جنس ك)شجري( او جمع تكسير لا واحد لهك)ابابيلي( او جارياً مجري 

 معجم النحو.« العلم ك)انصاري(

 .54م آيه ( سوره مري1)

 .36( حكم الانتماء ص 3)



  

اي اند عقيادهدهند واز عقيده صحيح منحرف شدهآنها وبين كسان  كه خودرا به اسلام نسبز م 

 را بر آن عقيده ترك كرد، جداي  حاصل شود.امتش كه پيامبر 

اند كه واژة سلف هنگام  ظهور پيدا نمود كه اختلاف در اصاول ديان وبنابراين محققان گفته

كرد تا خود  را به سلف صاالح نسابز دهاد د وهريك تلا  م هاي كلام  داير بوميان فربه

واينجا بود كه ظهور بواعد روشن  براي گرايش وخاط سالف  كاه آنارا از مادع  انتسااب باه 

 .1نمودسلفيز جدا كند ضروري م 

توان اهل بدعز برار داد يا حكام را نم فقط با مجرد اشتباه اجتهادي هيچ يك از اهل سنز

از اهل سنز نمود برهيچ يك از علماي اهل سنز وانديشمندان وحكام آن به  به خارج بودن او

اي از مساايل عقياده وتوحياد كند كه اين اجتهاد در مشائلهخاطر اشتباه او در اجتهاد فرق نم 

شود باشد يا در مسائل حلال وحرام كه در مورد آن اختلاف ميان امز زياد شده باشد حكم نم 

 از اهل سنز وجماعز اسز.   كه اهل بدعز ويا خارج

را نموده وآنرا طل  كارده اساز واجتهااد  اورا باه ايان امار چون او بصد رسيدن به حق

رساد، پاس رسانده اسز پس او در اين معذور اسز وبلكه به خاطر اجتهاد  به او پادا  م 

هل سانز توان اورا اهل بدعز يا فاسق ناميد. واين يك  از مسايل بزرگ  اسز كه اچگونه م 

شاود باا ايان وجماعز آنرا ببول دارند وهيچ سيك از علماي  كه روي سخنشاان حسااب م 

اند بلكه اهل بدعز از ببيال خاوارج ومعتزلاه وافارادي از ماردم عاوام مسئله مخالفز نورزيده

 اند.اند در اين مسئله مخالفز كردهرا خوردهمسلمانان كه از آنها متأثر شده وفري  آنها

ز برآن وسنز وابوال سلف امز براين مسئله ئلالز م  كند واينكه مسالمان بخااطر ودلايل ا

شود وبر اثر اين چيزها اگر بصاد خيار داشاته ا  معذور دانسته م ندانستن واشتباه وفراموش 

 باشد مؤاخذه نخواهد شد.

                                                           
، والصفات الالهية لشيخنا الدكتور محميد اميان 35( انظر قواعد المنهج السلفي للدكتور مصطفي حلمي ص1)

 .54-50بن علي الجامي ص



 …   

بَزْ  اما دليل از كتاب خداوند فرمودة اله  اسز: ]لاَ يُّكَل ِفُّ الل َهُّ نَفْسًا إِلااَ عَهَا لَهَاا مَاا كَساَ وُّساْ

ا كَمَا حَمَلْتَاهُّ عَلَاى وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَزْ رَب َنَا لاَ تُّؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَب َنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرً

  1[هِال َذِينَ مِنْ بَبْلِنَا رَب َنَا وَلاَ تُّحَم ِلْنَا مَا لاَ طَابَةَ لَنَا بِ

كناد.، هركاار انجاام دهاد ا  تكليف نم ترجمه: خداوند به هيچ كس جز به اندازة توانائ 

براي خود انجام داده وهركار بكند به زيان خود كرده اسز پروردگارا! اگر ما فرامو  كرديم يا 

ش از ماا به خطا رفتيم مارا مگير، پروردگارا بار سنگين را برما مگذار آنچنان كه بركسان  كه پاي

 بودند گذاشت ، پروردگارا آنچه ياراي آنرا نداريم برما بار مكن

 «2همانا چنين كردم» (بد فعلز)ودر صحيح مسلم آمده اسز كه خداوند فرمود 

 3فرما يد: ]والذين آمناوا وعملاوا الصاالحات لاانكلف نفسااً الاا وساعها[وخداوند متعال م 

شايسته انجام دهند به هيچكس جز باه انادازة تااب  كسان  كه ايمان بياورند وكارهاي»ترجمه: 

 «.كنيموتوانش تكليف نم 

   4فرمايد: ]لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها[وم 

 «.سازدخداوند هيچكس را جز بدان اندازه كه بدو داده اسز مكلف نم »ترجمه: 

فرمايد ]فااتقوا اللاه  وخداوند دستور داده تا به اندازة توان از او بترسيم وپرهيزكار باشيم وم

 پس آنقدر كه در توان داريد از خدا بهراسيد وپرهيزكاري كنيد. 5ما استطعتم[

                                                           
 .146( سوره بقره آيه 1)

 .115ح 116ص 1( ححيا مسلم )كتاب الايمان باب بيان ان الله سبحانه وتعالي لم يكلف الا ما يطاق( ج1)

 (.01( سوره اعراف آيه )3)

 .0( سوره طلاق آيه 0)

 (.16( سورة تغابن آيه )5)



  

گويد: اين نصوص دلالز دارد كه هايچ موجاودي باه شيخ الاسلام ابن تيميه )رحمه الله( م 

آنچه در توانش نيسز مكلف نخواهد بود، برخلاف جهميه كاه انساان را باه هار چياز مجباور 

 ند.دانم 

شاود برخلااف بدرياه كار مؤاخاذه نم ونيز اين نصوص دلالز دارد كه اشتباه مار وفرامو 

كناد اماام باشاد ياا ومعتزله. واين سخن باطع در اين باب اسز، پس مجتهدي كه اساتدلال م 

حاكم يا عالم ويا ناظر ويا مفت  وغير از اين باشد. اگر اجتهاد كرد وحكم  اساتدلال نماود، واز 

را پيشه كرد، خداونمد اورا به همين اندازه مكلاف كارده اساز، ه اندازة توان تقواي اله خدا ب

واو مطيع خداوند وسزاوار پادا  اله  اسز وبت  به اندازه توان خاود از خادا ترسايده باشاد 

 1دانندرا مجبور م وخداوند به هرحال اورا مجازات نخواهد كرد، برخلاف جهميه كه انسان

ماردي »روايز ما  كناد كاه فرماود:  اسز كه از پيامبر  نز حديث حذيفه ودلايل از س

ا  را وصيز كرد كه هرگاه من مردم هيزم چون مرگش فرارسيد واز زندگ  نااميد شد خانواده

را ازباين بارد وباه را برافزوديد ووبت  آتش گوشتمزيادي را جمع كنيد ومرا درآن گذارده آتش

م را گرفته وآنرا با آسياب آردوخورد كنيد سپس مرا در روزي گارم استخوانم رسيد. استخوانهاي

يا روزي طوفان  به دريا بريزيد. خداوند اورا جمع نمود وبه او گفز: چرا چنين كردي؟ گفز: 

 .2«از ترس تو، وخداوند اورا بخشيد

 شود درحاال  كاه اوگويد: شايد اين اشكال پيش بيايد كه چگونه او بخشيده م م  3خطاب 

منكر برانگيختن مردگان وبدرت داشتن خداوند بر زنده نمودنشان اسز؟ پاسخ اين اسز كه او 

برانگيخته شدن مردگان ورستاخيز را انكار نكرد بلكه او ندانسز وگمان بارد اگار چناين كناد 

                                                           
 .110-116ص 14( مجموع الفتاوي ج1)

 .3004، ح510ص 6( رواه البخاري في )كتاب احادي  الانبياء( فتا الباري ج1)

حياف ظ وفقييه  ( او احمد بن ابراهيم بن خطاب بستي ابو سليمان است يكيي از علمياي زميان خيود،3)

 .110،114ص 3درگذشت شذرات الذهب ج 344برجسته وبالتر از همه معاحرين خود بود. درسال 



 …   

دوبراه درسز نخواهد شد وعذاب نخواهد ديد وايمان او بااعتراف به اينكه اين كااررا از تارس 

 .1شودام داده ظاهر م خدا انج

اين مردي اساز »گويدك وشيخ الاسلام ابن تيميه )رحمه الله( در بررس  داستان اين مرد م 

كه در بدرت اله  ودر اينكه خداوند دوبراه اورا به حالز اول  برخواهد گرداناد شاك داشاز 

اره بازگرداناده بلكه او معتقد بود كه دوباره بازگردانده شك داشز بلكه او معتقد باود كاه دوبا

دانسز، ومؤمن باود نخواهد شد، واين به اتفاق مسلمانان كفر اسز، اما او جاهل بود وآنرا نم 

 2«ترسيد كه اورا مجازات كند، بنابراين بخشيده شدواز خداوند م 

واز دلايل ديگري از سنز كه بر معذور بودن براثر نادان  واشتباه دلالز  دارد حاديث خالاد 

گوياد: )وبتا  مان عاروس شادم )رض  الله عنها( اسز كه م  4ز ربيع بنز معوذا 3بن ذكوان

اي ودخرتاان  از ماا دف پيامبر وارد شد وبر بستر من نشسز همانگونه كاه تاو كناارم نشساته

كردناد ناگهاان يكا  از زدند وبراي پدرانم كه در روز بدر كشته شده بودند مرثيه خوان  م م 

دعا  هاذا )امبري اسز كه م  داند فردا چه خواهد شد، پيامبر فرمود: آنها گفز: ودر ميان ما پي

. وحاديث ابان 5را بگاوگفت ، همانببلاً م  اين را نگو وآنچه (القول وبول  بالذي كنز تقولين

                                                           
 .511ص 6( فتا الباري  ج1)

 .131ص 3( مجموع الفتاوي ج1)

( هو ابو الحسن خالد بن ذكوان المدني قال ابن معين ثقة. وقال ابن خزيمه حسن الحدي  وفي القلب منه. 3)

 .44ص 3جتهذيب التهذيب 

( ربيع بنت معوذ بن عفرا ا  معوذ انصاري مدت زماني طولاني زيست واحاديثي روايت نموده اسيت ودر 0)

 .144ص 3خلافت عبدالملك سال هفتادواندي وفات كرد، انظر سير اعلا  النبلاء ج

 101ص 4باب ضرب الدف  فيي النكياح والوليميه( فيتا البياري ج -( رواه البخاري في )كتاب النكاح5)

 . 5100ح



  

جعلز للاه )گفز: آنچه خدا بخواهخد وتو بخواه ، پيامبر فرمود:  عباس كه مردي به  پيامبر 

 .1تو براي خدا شريك برار دادي فقط آنچه خدا بخواهد (نداً ما شاء الله وحده

كناد تواند مكلاف نم را به آنچه نم كند كه خداوند بندهپس اين آيات واحاديث دلالز م 

وخداوند اورا به جهل واشتباه در صورت  كه بصد خير داشته باشاد واز خادا بترساد مؤاخاذه 

وعقيده مربو  باشاد. وباه طرياق اولا  در نخواهد كرد هرچند اشتباه بزرگ وبه مسائل توحيد 

را كه به بادرت بازرگ شود، زيرا خداوند كس اشتباه در مسائل حلال وحرام معذور شمرده م 

را كاه علام دختاري اله  بر برانگيختن مردگان جاهل بود معذور برار داده وبخشايد وپياامبر 

اسز اله  وخواساز پياامبررا را كه مشيئز وخورا به او نسبز داده معذور دانسز وكس غي 

 برابر برار داد معذور دانسز وبه بازداشتن اينها از اين كار بسنده نمود.

اند پاس پس وبت  خدا وپيامبر  اين افرادرا به اشتباه در اين مسايل بازرگ معاذور دانساته

گيازة آنهاا علماي مسلمين از آنها به معذور بودن وبت  در اجتهاد اشتباه كنند اول  تراند، زيرا ان

براي اين كار شناختن علم شرع  اسز وآنها نهايز تلا  وساع  خاودرا در طلا  آن انجاام 

اند پس آنها در همة اين موراد معذوراند. ودر اين موارد هيچ گناه  به آنها اگر اشتباه كرده داده

ر در اجتهااد دهد واشتباه آنها ان شاء الله بخشيده خواهد شد، واگباشند پادا  اجتهادشانإرا م 

رسد يك  پادا  اجتهاد ودوم پاادا  رسايدن باه به بول درسز راه يابند دو پادا  به آنها م 

 زند همانطور كه اين مطل  از پياامبر حق. پس حكم آنها ميان يك پادا  و دوپادا  دور م 

اخطاأ إذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، واذا حكم فاجتهاد ثام )ثابز شده كه فرمود: 

                                                           
وقيد حسين  110، 143ص 1، واحمد فيي المسيند ج043ح: 153ص د( رواه البخاري في الادب المفر1)

 .134، ح56ص 1/1الالباني اسناده في سلسلة الاحادي  الصحيحة ج



 …   

هرگاه حاكم اجتهاد كردوباه صاواب وباول درساز دساز يافاز باه او دو پاادا  » (فله اجرٌ

 «1رسدرسد، واگر حاكم اجتهاد كرد واشتباه نمود به او يك پادا  م م 

كند كه آنهاا يكاديگررا در اجتهادهايشاان ها وكارهاي سلف دلالز براين م وهمچنين گفته

ينكه در مسايل بزرگ باهم اختلاف داشتند اما يكديگررا فاساق دادند وبا وجود امعذور برار م 

كردند وهرياك باراي بارادر  از دادند وبه جز نيك  از يكديگر ياد نم واهل بدعز برار نم 

نمود واين كار بينش وآگاه  وسيع آنها نسابز باه ديان را خداوند طل  آمرز  واستغفار م 

 رساند خداوند از همة آنها راض  باد.م 

پيش عل  وعثمان حاضر شادم، شايطان »روايز نموده كه گفز:  3از سعيد بن مسي  2خلال

ميان آنها كدورت انداخته بود، هيچ يك براي ديگري چيزي نگذاشز مگر اينكه آنرا گفز، اگر 

كنم، وهمچنان ماندند ، تا اينكاه آشات  وصالح خواه  برايز آنچه آنها گفتند را تعريف م م 

 «.4كردبراي برادر  استغفار م نمودند، وهريك 

                                                           
 13باب اجر الحاكم اذا اجتهد فاحاب أو أخطأ( فيتا البياري ج …( رواه البخاري في )كتاب الاعتصا  1)

ورواه مسلم )كتاب القضية باب بيان اجر الحاكم اذا اجتهد فأحياب أو أخطيأ( حيحيا  ،0351ح:  314ص

 .1016ح 1301ص 3مسلم ج

توان ( او احمد بن محمد بن هارون ابو بكر خلال در مذهب احمد اما  بود داراي نند تاليف است كه مي1)

وفيات كيرد.  311دو  ربييع اليآخر  والطبقات وغيره را نا  برد در روز جمعيه از آن الجامع والعلل والسنة

 .15-11ص 1طبقات الحنابلة لابن ابي يعلي ج

( سعيد بن مسيب بن حزن بن ابي وهب قريشي مخزومي يكي از علما وفقهاي بزرب است ابين ميديني 3)

درگذشيت. تقرييب التهيذيب  40ا  بعيد از سيال گويد در ميان تابعين كسي كه از او عالمتر باشد نديدهمي

 .101ص

 .015رقم  061( السنة لابي بكر الخلال ص0)



  

تو در مورد عل  ومعاوياه )رحمهماا اللاه( چاه »وروايز شده كه از امام احمد پرسيده شد: 

 «1گويم خداغوند برهمه رحم كندگوي ؟ گفز: بجز نيك  در مورد آنها چيزي نم م 

ايان مسائله  2هاي  مهم وفراوانا  در اثبااتوشيخ الاسلام ابن تيميه رحمهما الله تعال  بحث

هاي او در اين مورد رساله ارزشمند او )رفع الملام عان الائماة الاعلاام( دارد واز مهمترين بحث

كه امز آنهارا به صورت عاام -بايد دانسز كه هيچ يك از ائمه »گويد: اسز كه در آغاز آن م 

تفااق نظار را در سنت  كوچك يا بزرگ ندارد، وآنها هماه ا بصد مخالفز پيامبر  -ببول دارند

واج  اسز، ونيز همه اتفاق دارند كه هر فردي بعض  از ساخنانش  دارند كه پيروي ازپيامبر 

اماا هرگااه باول  از ائماه يافاز شاود كاه  شود به جز پيامبر شود وبعض  رد م پذيرفته م 

 حديث صحيح برخلاف آن اسز بناچار او عذري در ترك كردن آن حديث داشته اسز.

چنين سخن  نگفته اساز.  ه نوع اسز: يك  اينكه او معتقد باشد كه پيامبر وتمام عذرها س

 دوم اينكه او معتقد نيسز كه با اين گفته پيامبر، اين مسئله منظور بوده اسز.

سوم اينكه: يا او معتقد اسز كه اين حكم منسوخ اسز وايان ساه ناو باه اساباب وعوامال 

 «3گرددمتعددي برم 

–نماياد گانه عذر را شاروع م ن اسباب منشع  شده از اين نوع سهپس او )رحمه الله( بيا

هايشاان وبراي هر سب  چندين مثال از اجتهادهاي انجام شده علماا وگفته -وآن ده سب  اسز

                                                           
 .013رقم  060( المصدر السابق ص1)

، 10، ج366-360، ص10، ج346، 304، 104، 153ص 3( انظيير بعضييها فييي مجمييوع الفتيياوي ج1)

وما بعدها وانظر في هيذا الموضيوع 40ص 5، ومنهاج السنة النبوية ج360-354ص 35، ج100-101ص

علي بدعة التكفير( تاليف احمد فريد، جمع المؤلف فيها نصوحاً مهمه عين ائمية رسالة: )العذر بالجهل والرد 

 السلف.

 .5-0( رفع الملا  عن الائمة الاعلا  ص3)



 …   

. واين رهنمودي خوب اسز براي تلا  عذر بسياري از اشتباهات  كاه علماا در 1كندرا ذكر م 

يدواريم كه خداوند به شيخ الاسلام پادا  بزرگا  باراي شوند وامهاي خود دچار آن م اجتهاد

 اين كار بدهد.

دياد آنارا باه ايان وكا  كه هركس  كه بول  از ابوال علمارا وبت  مخالف باا نصاوص م 

كرد زيرا حتماً او خواهد ديد كه ساب  اسباب دهگانه كه شيخ الاسلام آنرا ذكر نموده عرضه م 

ا اين ما از بسياري از آنچه امروز مردم به آن مبتلا هستند از مخالفز يك  از اين اسباب اسز وب

 نماييم.ببيل طعنه زدن به علما وگمان بد بردن به آنها در امان وسالم م 

گويد: وشك  نيساز ونيز شيخ الاسلام در جاي  ديگر در كتابهايش د رمورد اين موضوع م 

ه سات گرچه آن در مسايل علم  باشد كه اشتباه در مورد زير علم  براي اين امز بخشيده شد

واگر چنين نباشد بيشتر بزرگان ودانشمندان امز در هلااك خواهناد باود پاس وبتا  خداوناد 

داند چون در سرزمين جاهليز وناادان  رشاد نوشيدن شراب را براي كس  كه حرمز آنرا نم 

شگر در طل  علم طبق بخشد با اينكه او بدنبال علم نرفته اسز، پس عالم مجتهد وتلانموده م 

به اندازة تاوانش باشاد بيشاتر  آنچه در زمان ومكانش درك نموده اگر هدف او پيروي پيامبر 

هايش را بپذيرد وبراي اجتهادهايش به او پاادا  دهاد. وباه سزاوار اين اسز كه خداوند نيك 

يد: ]ربنا لا تواخاذنا فرماخاطر انچه اشتباه نموده مورد مواخذه برار نگيرد زيرا خداوند متعال م 

 .2ان نسينا أو أخطأنا[

ونيز با هعم در شكستن شبه وترديد فرق گذاشتن بين مسائل اصول ومساائل فاروع واينكاه 

شود معذور اسز به خلاف كس  كه در مسائل اصاول فردي كه در مسايل فروع دچار اشتباه م 

مه فتوا مانند ابو حنيفه وشاافع  گويد: اين گفتة سلف وائگردد معذور نيسز م دچار اشتباه م 

                                                           
 .06-0( المصدر نفسه ص1)

 .146والآية من سورة البقرة:  165ص 10( مجموع الفتاوي ج1)



  

را كه در مساايل اصاول ياا فاروع وديگران اسز كه آنها هيچ مجتهدي 2وداود بن عل  1وثوري

را ذكار دانند همانطور كه ابن حزم وديگاران از آنهاا ايان مطلا دچار اشتباه شده گناهكار نم 

ة ديان وآنهاا هايچ ياك از اند كه اين امز بول معروف اصحاب وتابعين وائمااند، وگفتهنموده

دانند چه در مسائله علما  ياا اند را كافر يا فاسق وگناهكار نم مجتهدين  كه دچار اشتباه شده

كند، وفرق گذاشتن بين اصول وفروع از ابوال اهال بادعز از عمل  اشتباه كرده باشد فرق نم 

 .3ببيل اهل كلام ومعتزله وجهميه وراهروان راه آنها اسز

وبت  با برآن ثابز شد كه خداوند اشتباه وفراموش  »گويد: د در جاي  ديگر م ودر اين مور

 را براي اين امز بخشيده اسز

كاري از اين امز نمايد خداوند فرد اشتباهودر دلايل شرع  چيزي وجود ندارد كه واج  م 

 همچنين بسياري از سالف در بساياري از ايان مساائل دهدرا به خاطر اشتباهش عذاب م 

اناد مثال اينكاه اند وهمه بر كافر برار ندادن بخاطر اين اشتباهات اتفااق نمودهدچار اشتباه شده

شنود انكار كردند، وبعض  انكار نمودند كاه را م بعض  از اصحاب اين را كه مرده صداي زنده

 « 4معراج در حالز بيداري بوده اسز

هاي سالف اماز ثاباز شاد با گفتهپس وبت  اين اصل بزرگ با دلايل  كه پيشتر ذكر شد و

واين اصل اين اسز كه عالم هرگاه اجتهاد كارد واشاتباه نماود در اشاتباه خاود معاذور اساز 

اي كناد كاه ايان اجتهااد در مسائلهگير، فارق نم وبخاطر اجتهاد  مورد پادا  اله  برار م 

                                                           
د، اميا  وحجيت بيود در بوفقيه، وعا ( او سفيان بن سعيد بن مسروق ثوري ابو عبدالله كوفي ثقه، حافظ1)

 .100، درگذشت تقريب التهذيب ص161سال 

( داود بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب هاشمي، ابو سليمان امير مكه وديگير جاههيا بيود، 1)

 .144سالگي وفات كرد تقريب  51در  133مقبول است، در 

 .100ص 4( مجموع الفتاوي ج3)

 .060،041ص 11ج ( مجموع الفتاوي0)
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حلاال وحارام باشاد اي علم  مانند مسائل علم  مانند مسائل توحيد وعقيده باشد يا در مسئله

مان لازم اسز ونباياد وتوبف در آن واج  اسز وپايبندي به آن واجراي آن در زندگ  روزمره

به هيچ يك از علما ودانش پژوهان كه به درست  وسلامز عقيده وپيروي از رهنمود سلف امز 

آنهاارا اي كه اجتهادشان منجر به آن شده تعرض نمود ومعروف هستند فقط به خاطر اينكه گفته

گناهكار وفاسق ويا اهل بدعز دانسز تازمان  كه گناجايش اختلاف در آن مسئله وجود داشاته 

 باشد واجتهاد در آن  پذيرفته شده باشد.

پس هركس با اين رو  مخالفز ورزيد ويك  از علمارا بخاطر اشتباه آنها در مسائل  مانناد 

دانساته ياا -اين ماورد بيارون آماده و اين گناهكار بداند به حقيقز كه از رو  اهل سنز در 

با اهل بدعز موافقز نموده اسز، زيرا اهل بدعز هستند كه مخالف خودرا گناهكار  -ندانسته

هاي دانند واين مطل  در باب سخن از نشاانهدانسته وبسا فقط به خاطر مخالفز آن را كافر م 

 .1اهل بدعز وويژگيهايشان بيان خواهد شد

يسز كه نبايد علمارا به اشتباهاتشان آگاه كرد ونبايد آنهارا نصيحز نمود واين به معن  اين ن

وحق نبايد براي مردم بيان كرده شود بلكه بيان حق وآگاه كردن علما به اشتباهاتشان ونصايحز 

 آنها از بزرگترين وظايف اهل علم اسز.

ذْ أَخَاذَ الل َاهُّ مِيثَااقَ فرماياد: ]وَإِكه خداوند آنرا به دو  آنها سپرده اسز خداوند متعاال م 

   2ال َذِينَ أُّوتُّوا الْكِتَابَ لَتُّبَي ِنُّن َهُّ لِلن َاسِ وَلاَ تَكْتُّمُّونَهُّ[

را باراي مردماان ترجمه: وآنگاه كه خداوند پيمان مؤكد از اهل كتاب گرفز كه باياد كتااب

 آشكار سازيد وتوضيح دهيد وآنرا كتمان وپنهان نسازيد.

                                                           
 ( انظر )ص(1)

 .140( سورة آل عمران آية 1)



  

ي شرايط وبيودي هسز وآن اينكه بايد تذكر وآگاه نماودن وتوضايح از اما اين كار هم دارا

سوي عالم  توانا وماهر در علم انجام گيرد وهدف از آن رضاي خدا وبيان حق باا احتارام باه 

 مخالف وتوهين نكردن به او ومتهم نكردن او به نادان  وهواپرست  باشد.

، ونبايد به او تعرض نماود وتاوهين بلكه بايد نوك تيز سخن به سوي سخن باشد نه گوينده

 كرد مگر اينكه نياز به چنين چيزي باشد. 

وبه طور عموم مناس  اسز كه بين اين امري كه پيمان خدا بر اهل علم اسز وباين تاوهين 

علما وگناهكار برار دادن آنها در مساائل اجتهاادي غفارق گذاشاز، پاس فارق باين دو چياز 

ق ميان هردو روشن اسز طوري كاه بار هايچ داشانجوي  وتفاوت آن دو بسيار زياد اسز وفر

پوشيده نيسز ومسئله فقط در تسليم شدن و منقاد شدن براي شريعز خدا در اين مورد اساز. 

خواهد دشوار اسز زيارا كارگرفتن آن طبق آنچه خدا وپيامبر  م زيرا پيروي در اين باب وبه

ر دارند زياد هستند. وبساياري از اهال علام انگيزه هاي بازدارنده از تحقق آن كه در كنار  برا

اند وكسا  كاه خداوناد اورا حفاظاز در اين مورد با تلبس وفري  بزرگ شيطان مواجه شاده

نموده واورا از شر نفس وشر شيطان نگاه داشته وخداوند به او توفيق اخلاص داده به او توفياق 

ب  از دستور خادا وپياامبر پياروي دهد به خودهد وهرچه انجام نم داده تا در هرچه انجام م 

نمايد محفوظ ومصون مانده اسز، وبا اين بررس  نصوص از برآن وسانز واباوال اهال علام 

را ترين ومهمترين جوان  موضوعبرم كه برازندهوتحقيق در تعريف سنز واهل سنز گمان م 

ز هركس  كاه باا رو  هاي اهل سنز كه آنها با آن اترين نشانهكه به وسيله آن ان شاء الله مهم

وعقيده آنها مخالف اسز واز دايرة آنها بيرون اسز جاداي  شاوند روشان خواهاد شاد ذكار 

 نمودم. 

ونيز با اتحقق اين مهم هدف ومنظوري كه به خاطر آن اين بحث ارائاه شاده اساز بدساز 

 خواهد آمد. والله تعال  اعلم.

 بحث دوم
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 بدعز در دين ومذمز آنبيانم امر به لازم گرفتن سنز ونه  از ايجاد 

هاي بزرگ  كه خداوند به اين امز ارزان  نموده نعماز كماال وكامال باودن يك  از نعمز

 دين اسز.

را باراي او كامال گرداناده را از اين جهان برنگرفز مگر بعد از اينكه ديان خداوند پيامبر 

در )حجاة الاوداع(  ر را براي او وامتش پسنديد، بنابراين چند ماه  ببل از وفاات پياامبودين

يزُّ لَكُّامْ خداوند اين آيه را نازل فرمود: ]الْيَوْمَ أَكْمَلْزُّ لَكُّمْ دِينَكُّمْ وَأَتْمَمْزُّ عَلَيْكُّمْ نِعْمَتِا  وَرَضاِ

امروز دين شمارا برايتان كامل كردم ونعمز خودرا بر شما تكميل نموده »ترجمه:  1الإِسْلاَمَ دِينًا[

 «ن خدا پسند براي شما برگزيدمرا به عنوان آييواسلام

را خبار خداوند پياامبر  ومؤمناان»گويد: ابن عباس )رض  الله عنهما( در تفسير اين ايه م 

اي نيااز داده اسز كه او ايمان را براي آنها كامل گردانيده بنابراين آناان هرگاز باه چياز اضاافه

ص نخواهاد كارد وخداوناد آنارا را ناابندارند وخداوند ايمان را تمام وكامل نموده وهرگاز آن

 «2پسنديده وهرگز از آن ناخشنود نخواهد شد

بردند همانگونه كه شايخين رواياز ها به خاطر اين آيه بر مسلمين رشك م بنابراين يهودي

خوانيد، اگر اين اي در كتاب شما هسز آنرا م اند مردي يهودي پيش عمر آمد وگفز: آيهكرده

گرفتيم. عمر گفاز: كادام آياه؟ گفاز: شد ما آن روزرا عيد م نازل م بر ما گروه يهوديان  ايه

امروز ديان شامارا  3]الْيَوْمَ أَكْمَلْزُّ لَكُّمْ دِينَكُّمْ وَأَتْمَمْزُّ عَلَيْكُّمْ نِعْمَتِ  وَرَضِيزُّ لَكُّمْ الإِسْلاَمَ دِينًا[

آيين خدا پسند باراي  را به عنوانبرايتان كامل كردم ونعمز خودرا بر شما تكميل نموده واسلام

 شما برگزيدم.

                                                           
 .3( سوره مائده آيه 1)

 .11ص 1( تفسير ابن كثير ج1)

وححيا مسلم  05ح: 105ص 1(ححيا البخاري )كتاب اليمان باب زيادة الايمان ونقصانه( فتا الباري ج3)

 .3010ح 1313ص 0كتاب التفسير ج



  

به كامل بودن وتمام باودن ديان خبار داده اساز ونياز خبار داده كاه هايچ كاس  وپيامبر 

إنا  تاركتكم علا  )تواند از دايرة آن بيرون شود مگر كس  كه هلاك شده باشد وفرماوده: نم 

 (1مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك

بر راه روشن  كه ش  آن چون روز  روشن اسز بجاا گذاشاتم بعاد از مان  يعن : شمارا

 شود مگر اينكه هلاك شده باشد.كس  از آن منحرف نم 

پس وبت  اين مطل  ثابز شد براي هيچ مسلمان  جاايز نيساز كاه در ديان الها  چيازي 

هماان  اضافه نمايد كه از دين نيسز ونه جايز اسز كه خداوناد را عباادت نماياد باه جاز باه

 صورت  كه خدا وپيامبر  مشروع كرده اسز.

بلكه بر همة مسلمانان واج  اسز كه در برابر دستور خدا وپياامبر  سار تساليم را فارود 

اي كاه خداوناد باه آن آوردند واز كتاب وسنز پيروي نمايند، وبر آنها لازم اسز چيزهائ  تازه

را خوب هرچند كه آنها اين بدعز وتازهحكم نكرده وپيامبر  آنرا مشروع ننموده ايجاد نكنند 

را براي آنها بيارآيد، زيرا دين كامال شاده وآنچاه بيارون از ديان هايشان ان بدعزببينند ونفس

 اسز به جز بدعز وگمراه  چيزي ديگر نيسز.

اند از سالف اماز در ونصوص  از برآن وسنز وابوال اصحاب وكسان  كه بعد از آنها آمده

سنز و برانگيخته نماودن وتشاويق باراي آن ودر نها  از بادعز وبرحاذر  امر به لازم گرفتن

اند كه داشتن از آن وارد شده اسز وچنان اين نصوص پخش شده وبين اهل سنز مشهور شده

 با توجه به اين پخش بودن ومشهور بود، شمار  آن يا احاطه برآن براي كس  مشكل اسز. 

كنيماوآن الان شااء اللاه نيااز بعض  از آن اكتفا م اما ما در اين بحث فقط با توجه دادن به 

 نمايد.كند وداراي عقل وفهم باشد برآورده م را كه براي بدسز آوردن حق تلا  م كس 
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واز آيات  كه در كتاب خدا ودر مورد پيروي از دستور خدا وپيروي از سنز پياامبر  آماده 

اورد باه پياروي از رهنماود ن فرو ما  فرمودة اله  اسز كه پدر ومادر مارا هنگام  كه به زمي

فرمايد: ]بَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُّكُّمْ لِبَعْضٍ عَدُّو ٌ فَإِم َا يَأْتِيَن َكُّمْ مِن ِا  دهد وم خويش دستور م 

  1هُّدً  فَمَنْ ات َبَعَ هُّدَايَ فَلاَ يَضِل ُّ وَلاَ يَشْقَى[

خا  دشامن برخا  ديگار خواهناد شاد وهرگااه هردو نفرتان با هم از بهشز فرود آييد بر

هدايز ورهنمود من براي شما آمد هركه از هدايز ورهنماودم پياروي كناد گماراه وبادبخز 

 نخواهد شد.

دهد بيان داشاته كاه راه او تنهاا راه وخداوند در حال  كه به پيروي از راه خويش دستور م 

تَقِيمًا رساند نه دنجات وتنها راه  اسز كه انسان را به او م  رَاطِ  مُّساْ يگر راهها ]وَأَن َ هَاذَا صاِ

ترجماه: ايان راه،  2فَات َبِعُّوهُّ وَلاَ تَت َبِعُّوا الس ُّبُّلَ فَتَفَر َقَ بِكُّمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُّمْ وَص َاكُّمْ بِهِ لَعَل َكُّمْ تَت َقُّونَ[

ام( پياروي نه  كرده راه مستقيم من اسز از آن پيروي كنيد واز راههاي )باطل  كه شمارا از آن

سازد اينها چيزهائ  اسز كه خداوند شمارا بدان توصايه نكنيد كه شمارا از راه خدا پراكنده م 

 كند تا پرهيزگار شويد.م 

فرمايد: ]ات َبِعُّوا مَا أُّنْازِلَ إِلَايْكُّمْ مِانْ رَب ِكُّامْ وَلااَ وخداوند متعال در امر به پيروي از كتابش م 

ترجمه: از چيزي پيروي كنيد كه از ساوي پر.ردگارتاان  3دُّونِهِ أَوْلِيَاءَ بَلِيلاً مَا تَذَك َرُّونَ[تَت َبِعُّوا مِنْ 

 برشما نازل شده اسز وجز خدا از اولياء وسرپرستان ديگري پيروي مكنيد كمتر متوجه هستيد.

بَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُّمْ العَذَابُّ بَغْتَةً وَأَنْاتُّمْ لااَ  فرمايد: ]وَات َبِعُّوا أَحْسَنَ مَا أُّنْزِلَ إِلَيْكُّمْ مِنْ رَب ِكُّمْ مِنْوم 

ترجمه: واز زيباترين وبهتارين چيازي كاه از ساوي پروردگارتاان باراي شاما فارو  4تَشْعُّرُّونَ[
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فرستاده شده اسز )كه برآن اسز( پيروي كنيد پيش از اينكاه عاذاب ناگهاان باه ساوي شاما 

 .خبر باشيدتاخز آرد در حال  كه شما ب 

فرمايد: ]وما آتاكم الرسول فخاذوه وماا وخداوند متعال به پيروي از پيامبر  دستور داده م 

را كه پيغمبر براي شما آورده اسز اجرا كنيد واز چيزهاي  ترجمه: چيزهاي  1نهاكم عنه فانتهوا[

 كه شمارا از آن بازداشته اسز دسز بكشيد.

ترجمه: اي  2له ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون[فرمايد: ]يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الوم 

مؤمنان از خدا وپيغمبر  فرمانبرداري كنياد واز پيغمبار روگاردان نشاويد درحاال  كاه شاما 

 شنويد.م 

ترجماه: اي  3فرمايد: ]يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول  اذا دعاكم لماا يحيايكم[وم 

تور پيغمبر اورا ببول كنيد هنگام  كه شمارا به چيزي دعاوت مؤمنان فرمان خدارا بپذيريد ودس

 كند.كند كه شمارا زنده م 

اسز: ]بل ان كنتم تحباون  دهد كه از لوازم محبز او پيروي از پيامبر وخداوند كه خبر م 

دارياد از مان ترجمه: بگو اگر خدارا دوسز م  4الله فاتبعون  يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم[

 كنيد تا خدا شمارا دوسز بدارد وگناهانتان را ببخشايد.پيروي 

را باراي پياروان ايان پياامبر نوشاته اساز وخداوند سبحان خبر داده كه اور صحز خويش

مْ فرمايد: ]وَرَحْمَتِ  وَسِعَزْ كُّل َ شَ ْءٍ فَسَأَكْتُّبُّهَا لِل َذِينَ يَت َقُّونَ وَيُّؤْتُّونَ الز َكَاةَ وَال َذِينَ هُّابنابراين م 

ترجماه: ورحماز مان هماه چيازرا در بار  5بِهيَاتِنَا يُّؤْمِنُّونَ ، ال َذِينَ يَت َبِعُّونَ الر َسُّولَ الن َبِ  َ الأُّم ِ  َ[
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گرفته آنرا براي كسان  مقرر خواهم داشز كه پرهيزگاري كنند وزكات بدهند وباه اياز ايماان 

 طف ( پيغمبر ام .كنند از فرستادة )خدا محمد مصبياورند كسان  كه پيروي م 

سب  فته وعذاب اسز بناابراين  دهد كه مخالفز پيامبر ودر مقابل خداوند سبحان خبر م 

ترجماه:  1فرمايد: ]فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصايبهم عاذاب ألايم[م 

ن گاردد ياا اينكاه كنند بايد از اين بترسند كه بلائ  گريبانگيرشاآنان كه با فرمان او مخالفز م 

 عذاب دردناك  دچارشان شود.

وخداوند بعد از سفار  به پيروي از پيامبر  به پيروي از راه وئطريق مؤمنان كه امتاداد راه 

را كه از اين راه منحرف شود به جهنم كاه سرنوشاز بادي نمايد وكس پيامبر اسز وصيز م 

د ما تبين له الهدي ويتبع غير سابيل گويد: ]ومن يشابق الرسول من بعدهد وم اسز هشدار م 

ترجمه: كس  كه با پيغمبر دشمن  كند بعد  2المؤمنين نوله ما تول  ونصله جهنم وساإت مصيراً[

از آنكه خدايز براي او روشن شد وجز راه مؤمنان در پايش گيارد اورا باه هماان جهتا  كاه 

ساوزانيم ودوزخ وبا آن م  گردانيمگردانيم وبه دوزخ داخل م دوستش داشته اسز رهنمود م 

 چه بدجايگاه  اسز.

وهمانگونه كه خداوند به پيروي از امر خويش وامر پيامبر  دستور داده وبيان داشاته اساز 

كه يروي از امر خدا وپيامبر سب  هدايز ورستگاري اسز از انچه كه از پياروي خادا وپياامبر 

ساقو  وهلاكاز برحاذر داشاته اساز دارد از ببيل پيروي از هواي نفس وديگر اسباب باز م 

 3فرمايد: ]ومن أضل ممن إتبع هواه بغير هديً من الله إن اللاه لاا يهادي القاوم الضاالمين[وم 

تر از ان كس  اسز كه از هوي وهوس خاود پياروي ترجمه: آخر چه كس  گمراهتر وسرگشته
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را رهنماود پيشاهساتم كند بدون اينكه رهنمودي از جان  خدا باشاد مسالماً خداوناد مردماان

 نمايد.نم 

فرمايد: ]أفرأيز من اتخذ الهه هواه وأضله الله عل  علم وختم عل  سمعه وبلبه وجعال وم 

را كاه هاوا اي كسا ترجمه: هيچ ديده 1عل  بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون[

ته اسز وبر گو  وهوس خودرا معبود خود كرده اسز، وبا وجود آگاه  خدا اورا گمراه ساخ

تواناد اي انداخته اسز؟! پس چه كس  جز خدا م ودل او مهر گذاشته اسز وبر چشمش پرده

 شويد؟گيريد وبيدار نم اورا راهنماي  كند ايا پند نم 

 وديگر ايات  كه در اين مورد آمده اسز.

فاس وبادعز در بينيم كه در امر به اتباع وارد شده واز پيروي هاواي نيهارا موهمينطور ايه

نمايد وخداوند با توجه به اهميز اين چياز در آن چقادر دين كه مخالف با اتباع اسز نه  م 

هاي متعاددي باراي اباراز ها اسلوبتاكيد نموده وسخز گرفته اسز همانگونه كه در سياق آيه

 -شاودترين اصول ديان شامرده م ترين پايه واصيلوچيزي كه محكم-اين جان  مهم از دين

كار رفته اسز به فهم مردم نزديكتر شود وبيشتر باعث پذيرفتن آن از سوي مردم بارار گيارد، هب

ها فقط به پيروي از امر خادا وامار پياامبر دساتور داده شاده اساز در بنابراين در بعض  از ايه

را ها خداوند پادا  پياروينمايد ودر بعض  ايهها خداوند به پيروي از كتابش امر م بعض  آيه

كناد، ساپس عاذاب هدايز ورستگاري با بدسز آوردن خشنودي ورحماز خاويش ذكار م 

دارد كاه مخالفاز ساب  فتناه در ديان كند وبيان م را ذكر م مخالفز امر خويش وپيغمبر 

را باه ها خداوند پيروي از دستور وپس از ان داخل شدن به آتش جهنم اسز. ودر بعض  آيه

نماياد وخبار رساند وبه پياروي از ايان راه امار م را به او م انسان كند كهراه راست  تشبيه م 

دهد كه هركس  راه  غير از آن را درپيش گيرد بر سر چند راههاي زيادي كاه اورا از خادا م 

برد حيران خواهد ماند. وگاه  خداوند از بعضا  كند وراه  به سوي خدا به پيش نم دور م 
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دارد مانناد اتبااع از هاواي نفاس وديگار اماور زيانباار روي باازم چيزها كه انسان را از راه پي

دارد. همه اين چيزها به خاطر اهميز ايان امار خداوناد در كتاابش باا وهلاكز آور برحذر م 

چنين توجه  آنرا در اولويز برار داده اسز وهمة اين امور جايگاه بزرگ آنارا در ديان نشاان 

دين ول  آن اسز همانگوناه كاه آياات بارآن دلالاز  كند بلكه پيروي ومتابعز، اصلده  م 

 داشز.

اما احاديث در اين مورد زياد اسز كاه از ان جملاه حاديث  اساز كاه مسالم وديگاران از 

باشاد كاه در آن آماده اساز: روايز نموده م  كه در صفز حج پيامبر  1حديث طولان  جابر

جا گذاشاتم در يعن : وهمانا باه 2(للهوبد تركز فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب ا)

 ميان شما انچه بعد از آن اگر بدان چنگ زنيد هرگز گمراه نخواهيد شد وان كتاب خدا اسز

 خرج علينا رسول الله )خزاع  زوايز اسز كه گفز:  3ودر صحيح ابن حبان از اب  شريح

بل ، بال: إن هذا القرآن طرفاه بياد فقال:: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن  رسول الله؟ بالوا: 

به سوي  يعن : پيامبر  4(الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابداً

دهيد كه هيچ معبود بحق  جز خدا نيسز ومن پياامبر ما بيرون آمد وفرمود: آيا شما گواه  نم 

                                                           
عمرو بن حرا ، انصاري سلمي ححابي وفرزند ححابي، در نيوزده غيزوه شيركت ( جابر بن عبدالله بن 1)

 .136سالگي درگذشت تقريب التهذيب ص 40در سن  00نمود وبعد از سال 

ح:  061ص 1ورواه ابيوداود ج 1114ح: 440ص 1( جباب حجة النبي  -( ححيا مسلم )كتاب الحج1)

 .3000ح 1105ص 1، وابن ماجه ج1405

لد بن عمرو يا عمرو بن خويلد است، وگفته شده اسمش عبد الرحمن بن عمرو وگفته شيده ( اسم او خوي3)

درگذشت. تقريب   64هاني وگفته شده كعب است، ححابي است، به مدينه آمد، وطبق قول ححيا در سال 

 .6041التهذيب ص

رواه  وقيال: 04ص 1، والمنيذري فيي الترغييب ج111رقيم  146ص 1( رواه ابن حبان في ححيحه ج0)

 .43ص 1الطبراني في الكبير باسناد جيد، وقد حححه الالباني في ححيا الترغيب ج



  

به دسز خدا وطرف ديگر آن باه دساز خدا هستم؟ گفتند: بله، گفز: اين برآن يك طرف آن 

 شماسز پس بدان چنگ زنيد، همانا شما بعد از آم هرگز گمراه وهلاك نخواهيد شد.

نمود هنگام  كه به سخنران  ايراد م  روايز كرده كه پيامبر  ومسلم از جابر بن عبد الله 

شر الأمور محادثاتها و اما بعد فإن خير الحديث كتاب  الله وخير الهدي هدي محمد )گفز: م 

يعن : اما بعد: همانا بهترين سخن كتاب خدا وبهترين  (1وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة

باشاد وهار بادعت  رهنمود، رهنمود محمد اسز، وبدترين چيزها اماور تاازه ايجااد شاده م 

 .گمراه  اسز

خواند روي باه ماا با ما نماز  روايز اسز كه گفز: روزي پيامبر  واز عرباض بن ساريه 

نمود وبراي ما موعضة بليغ  ايراد كرد كه از آن اشك چشمها جاري شد، ودلها از آن باه لارزه 

خواهد يارانش را تارك افتاد، فردي گفز: اي پيامبر خدا گويا اين وعظ وعظ كس  اسز كه م 

أوصايكم )دهياد؟ فرماود: گويد )وبا آنها خداحافظ  كند( شما مارا به چيازي متعهاد بارار م 

حبشياً، فإنه من يعش منكم فسيري إختلافااً كثياراً، فعلايكم بتقوي الله والسمع والطاعة وإن عبداً

بسنت  وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ، وإيااكم ومحادثات 

دن وصايز يعن : شمارا به تقاواي واطاعاز كار (2الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

نمومايم گرچه غلام  حبش  اميرتان باشد، همانا هركس  از شما زنده بماند اختلافات زيادي م 

خواهد ديد پس شما سنز مرا وسنز خلفاي راشدين را لازم گيريد وبه آن تمسك جوييد وباا 

بادعز اي دندان آنرا محكم بگيريد وبرهيزيد از امور تازه ايجاد شده، زيرا هر تازه بوجود آماده

 اسز، وهر بدعت  گمراه  اسز. 

براي ما خط  كشيد ساپس  روايز اسز كه گفز: روزي پيامبر  واز عبد الله بن مسعود 

هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله ثم بال: هذه سبل عل  كال سابيل )فرمود: 

                                                           
 .460ح: 541ص 1باب تخفيف الصلاة( ج-( ححيا مسلم )كتاب الجمعة1)

 ( تخريج آن گذشت.1)
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ا فَات َبِعُّوهُّ وَلاَ تَت َبِعُّوا الس ُّبُّلَ فَتَفَر َقَ بِكُّمْ عَنْ منها شيطان يدعوا اليه ثم تلا: ]وَأَن َ هَذَا صِرَاطِ  مُّسْتَقِيمً

يعن : ايان راه خادا اساز، ساپس خطهااي  از طارف  2(1سَبِيلِهِ ذَلِكُّمْ وَص َاكُّمْ بِهِ لَعَل َكُّمْ تَت َقُّونَ[

راسز وچپ آن خط كشيد وپس از آن فرمود: اينها راههاي  هستند وبر هر راه  از آن شيطان  

تَقِيمًا خواند سپس اين آيهار دارد وبه سوي آن فرام بر را تلاوت نمود كه: ]وَأَن َ هَذَا صِرَاطِ  مُّساْ

 فَات َبِعُّوهُّ وَلاَ تَت َبِعُّوا الس ُّبُّلَ فَتَفَر َقَ بِكُّمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُّمْ وَص َاكُّمْ بِهِ لَعَل َكُّمْ تَت َقُّونَ[.

لكال عمال )فرمود:  نهما( روايز اسز كه گفز: پيامبر واز عبد الله بن عمرو )رض  الله ع

شرة ولكل شرة فترة فمن كانز فترته ال  سنت  فقد اهتدي ومن كانز فترته ال  غير ذلاك فقاد 

يعن : براي انجام هر كاري نشاط  اسز وبراي هر چابك  ونشاط  سست  هسز پاس  (3هلك

شاده، وهركسا  باه سانز مان  هركس  به  سنز من رغبز داشز وپيروي كرد همانا هدايز

 گمان كه هلاك شده اسز.رغبز نداشز وپيروي نكرد ب 

اساز: كاه آمدناد، آمده هاي پيامبر در داستان سه نفري كه به خانه ودر صحيحن از انس 

أصل  الليل أبداً، وبال الهخر: اصوم الدهر ولا أفطر، وباال الاهخر أناا اعتازل )يك  از آنها گفز: 

لهم: أما والله إن  لأخشااكم للاه وأتقااكم لاه لكنا  اصاوم  وج، فقال رسول الله النساء فلا اتز

                                                           
 .153( سوره انعا  آيه 1)

مروزي في السنة ، وال101ح 04ص 1، والدارمي في السنن ج035ص 1( رواه الاما  احمد في المسند ج1)

وقال: ححيا الاسناد ووفاقه الذهبي، ورواه ابن ابي عاحيم فيي  314ص 1، والحاكم في المستدرك ج5ص

، 14ح: 10، وفيي الصيغري ص110ح: 143ص 1، وابين بطية فيي الابانية الكبيري ج10ح: 13السنة ص

باني: انظر حاشيية ، وقد حسنه الال40:  40ص 1، واللالكائي في شرح السنة ج10والآجري في الشريعة ص

 .10ح 13وظلال الجنة مع كتاب السنة ص 54ص 1المشكاة ج

، وابن ابي عاحم في السنة 165، 154، 110، 144ص 1، والاما  احمد ج110ص 1( اخرجه ابن حبان ج3)

، وقال عنيه الالبياني حيحيا عليي 40ص 1واورده المنذري في الترغيب والترهيب ج 51، ح: 14، 10ص 

 .44ص 1ححيا الترغيب والترهيب ج . وانظر ايضا14ًر ظلال الجنة مع كتاب السنة صشرط الشيخي. انظ



  

يعن : براي هميشه تمام  (1وأفطر وأصل  وأربد وأتزوج النساء فمن رغ  عز سنت  فليس من 

گيرم وهيچ روزي بادون روزه نخاواهم خوانم. وديگري گفز: تمام عمر ورزه م ش  نماز م 

فرمود: ساوگند  جويم وازدواج نخواهم كرد، پيامبر زنان دوري م  ماند، وديگري گفز: من از

ماانم ونمااز گيارم وبادون روزه هام م به خدا كه من از همةاتان پرهيزگارترم اما من روزه م 

كنم وهركس  وهركس  از سنز من روي بگرداناد خوابم وبا زنان ازدواج م خوانم وهم م م 

 از من نيسز.

ترين ونيكوتر از همه نيسز به اماتش هساز واو اسز كه او خيرخواه ر اينها احاديث پيامب

دهد ودر آخارين داند او در اين احاديث دستور م را بهتر از تمام مردم م صلاح وهدايز امز

ا  امز را به تمسك به كتاب پروردگارشان وپيروي از سنز پياامبر سافار  روزهاي زندگ 

دارد همانگونه زهاي تازه ايجاد شده ونوآوري در دين برحذر م نمايد وآنهارا از بدعتها وچيم 

 كه از اختلاف وتفربه امز.

گوياد راه رهااي  دارد ونياز باه ماا م دهد وبرحذر ما ها وشيوع آن خبر م وظهور بدعز

از او اساز ونجات در چنين زمان  تمسك به سنز پيامبر وسانز خلقااي هادايز يافتاه پاس

را از نصيحز وراهنماي  كه امز را نموده بهتارين ووبزرگتارين پاادا  خداوند به او به خاطر

 فضل واحسان گستردة خويش بدهد.

اما آثار واخباري از صحاه كه در امر به لازم گرفتن سنز وتشويق به پياروي از آن وبرحاذر 

داشتن از نوآوري در دين ومذمز آن ونكوهش اهل بدعز وارد شده بسيار زياد اساز وماا در 

كنيم كه دارم  وديگران از امير المؤمنين عمر بان الخطااب جا از آن جمله روايت  را ذكر م اين

 سيأت  أناس يجادلونكم بشبهات القارآن فجاادلوهم بالسانن فاإن )اند كه گفز: روايز كرده

                                                           
، 5063ح: 100ص 4( فيتا البياري ج…باب الترغييب فيي النكياح-( رواه البخاري )في كتاب النكاح1)

 .1001ح 1010ص 1ومسلم )كتاب النكاح باب استحباب النكاح( ج



 …   

يعن : به زودي مردمان  پيش شما خواهند آمد كه با شابهات  (1أصحاب السنن أعلم بكتاب الله

كنند شما با آنها بوسيلة احاديث به مجادله ومنابشه بپردازيد زيارا اهال شما مجادله م  برآن  با

 احاديث به كتاب خداوند داناتراند.

روايز كرده كاه او در شاام ايساتاد وفرماود: )أيهاا النااس   2وابن وضاح از معاذ بن جبل

والتبادع والتنطاع وعلايكم عليكم بالعلم ببل أن يرفع الأوان رفعه ذهاب أهلياه وإيااكم والبادع 

( يعن : اي مردمان علم بياموزيد ببل از اينكه علم از بين برود همانا علم با ازباين 3بأمركم العتيق

گيري وتكلف بپرهيزيد. رفتن اهل علم از ميان خواهد رفز. واز نوآوري وايجاد بدعز وسخز

 شائبه خودرا لازم گيريد.وآيين آزاد وب 

ايز اسز كه گفز: )عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما عل  الأرض عبا  رو  4واز اب  بن كع 

عل  السبيل والسنة ذكر الله ف  نفسه  فابشعر حلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة باد 

يبس وربها فه  كذلك حت  اصابتها ريح شديدة فتحات وربها إلا حاط اللاه عناه خطاياا كماا 

صاداً ف  سبيل وسنة، خير من اجتهاد ف  خلاف سبيل وسانة، تحات تلك الشجرة وربها، وإن ابت

                                                           
، وابن بطة في السيبانه الكبري 51لآجري في الشريعة ص، وا114رقم 61ص 1( رواه الدارمي في سننه ج1)

 .113ص 1، واللالكائي في شرح احول اعتقاد اهل السنة ج40، 43برقم 150ص 1ج

هاي برجسيته احيحاب ( معاذ بن جبل بن عمرو بن أرس انصاري خزرجي ابو عبدالرحمن از شخصييت1)

به احكيا  وقيرآن در بالياترين درجيه  هاي بعد از آن حضور داشت، ودر علماست، در جنگ بدر وجنگ

 .535در شا  گذشت. تقريب التهذيب ص ه14قرارداشت در سال 

 .15( البدع والنهي عنها للاما  محمد بن وضاح ص3)

( ابي بن كعب بن قيس انصاري خزرجي ابو المنذر، سيرور قارييان قيرآن ابيو الطفييل كنييه او بيود، از 0)

وگفتيه  14وفاتش اختلافات زيادي است كه گفته شيده در سيال  برجستگان اححاب است، در مورد سال

 .46وگفته شده در غير از اين سالها درگذشته است نگاه كنيد تقريب التهذيب ص 31شده 



  

( 1فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهاداً وابتصاداً أن يكون ذلك عل  منهااج الأنبيااء وسانتهم

اي بر زماين نيساز كاه بار راه وسانز بارار دارد را لازم گيريد زيرا هيچ بندهيعن : راه وسنز

خيازد مگار اينكاه او مانناد از ترس اله  موي بر تنش برم وخداوند را با خود  ياد نموده و

درخت  اسز كه برگهايش خشك شده اسز وهمچنان بااب  ماناد تاا اينكاه باادي تناد باا آن 

نماياد همانگوناه كاه برخورد نموده وبرگهايش به زماين ريازد وخداوناد گناهاان اورا دور م 

اه وسنز بهتار از اجتهااد در خلااف راه روي در رريزد، وهمانا ميانهبرگهاي درخز بهزمين م 

وري اساز تاا بار رو  پياامبران وسنز اسز، پس نگاه كنيد كه عمل شما اگر اجتهاد ومياناه

 هايشان باشد.وسنز

روايز اسز كه گفز: )عليكم بتقوي الله وهذه الجماعة فاإن اللاه  واز عبد الله بن مسعود 

( يعن : 2لصبر حت  يستريح بر او يستراح من فاجرلا يجمع أمة محمد عل  ضلاله أبداً وعليكم با

تقواي  اله  واين جماعز را لازم گيريد تا اينكه نيكوكاري با مردن راحز شاود وياا باا مارگ 

گفاز: راه را لاازم بگيرياد فاسق  مردم از شر او راحز شوند، ونيز از او رواليز شاده كاه م 

يد واگر با حركز به چپ وراسز با راه مخالفز اواگر شمار راه را لازم گرفتيد بسيار پيش رفته

 .3ايدنموديد به گمراه  بسيار دو دچار شده

ونيز از او روايز شده كه گفز: ببل از اينكاه علام از باين رود علام بياموزياد واز تكلاف 

 .4را لازم گيريدشائبهگيري ونوآوردي در دين بپرهيزيد وآيين آزاد وب وسخز

                                                           
 .50، وشرح احول اعتقاد اغهل السنة للالكائي ص354ص 1( الابانة الكبري لدبن بطه ج1)

 .104، برقم 310، 313ص 1( رواه ابن بطة في السبانه الكبري ج1)

 .331ص 1رواه ابن بطة في السبانه الكبري ج (3)

،  15، والميروزي فيي السينه ص15، وابن وضاح في البيدع والنهيي عنهيا ص66ص 1( رواه الدارمي ج0)

، والسويطي في الأمر بالاتباع والنهيي عين الابتيداع 40ص 1واللالكائي في شرح احول اعتقاد اهل السنة ج

 .06ص



 …   

شده كه گفز: تا وبتا  باه حاديث تمساك بجاوي  هرگاز گماراه روايز   1واز ابودرداء

 .2نخواه  شد

اي گروه باريان برآن بر راه راسز استوار باشيد واگر »روايز اسز كه گفز:   3واز حذيفه

ايد واگر به چپ وراسز بروياد هماناا باه گمراها  چنين باشيد همانا در راه درسز پيش رفته

 «4ايدبسيار دور دچار شده

شاود دالله بن عمرو )رض  الله عنهما( روايز اسز كه گفز: هيچ بدعت  ايجااد نم واز عب

گاذاري وناوآوري در ديان پيشاروي شاود شود تا بيشتر در مساير بدعزمگر داينكه باعث م 

 .5شود تا بيشتر از سنز فرار شودرود مگر اسينكه باعث م وهيچ سنت  ازبين نم 

                                                           
ا  يد بن قيس انصاري، ابودرداء، در مورد اسم پيدر  اختلياف اسيت، واميا او بيه منييه( عويمر بن ز1)

مشهور است وگفته شده اسمش عامر است وعويمر لقب اواست، ححابي بزرگوار است اولين جنگي كيه در 

آن شركت نمود احد بود واو عابد بود ودر آخر خلافت عثمان درگذشت وگفته شده بعد از خلافيت عثميان 

 .030است، تقريب التهذيب صزيستههم 

 .353ص 1( رواه ابن بطة في الابانة الكبري ج1)

شيود خسيل، او حلييف انصيار ( حذيفه بن يمان واسم يمان به حورت تصغير حسيل اسيت وگفتيه مي3)

وححابي بزرگوار از سابقين است پدر  هم ححابي بود ودر احيد شيهيد شيد، وذيفيه در دوران نخسيت 

 .150درگذشت، نگاه كنيد التقريب ص 36ل خلافت علي درسا

، والميروزي 150ص 13باب الاقتداء بسنن الرسول( فتا البياري ج -( رواه البخاري في )كتاب الاعتصا 0)

، 134ص 1، وعبدالله بين احميد فيي السينة ج10. وابن وضاح في البدع والنهي عنها ص15في السنة ص

 .110ص 1، والبغوي في شرح السنة ج40ص 1واللالكائي في شرح احول اعتقاد اهل السنة ج

واللالكيائي فيي  351ص 1وابن بطه في الابانة الكبري ج 30( رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص5)

 .114برقم  43ص 1شرح احول اعتقاد اهل السنة ج



  

ووصايز كان ابان عبااس گفاز: تقاواي الها   ومردي به ابن عباس گفاز: مارا سافار 

 .1را لازم بگير پيروي كن واز نوآوري در دين بپرهيزواستقامز بر دين

 .2گفز: هر بدعت  گمراه  اسز گرچه مردم آنرا خوب  ونيكو ببينند وابن عمر 

اسز بر هر عابل آگاه بر امر دينش لاازم اساز كاه در ايان  هاي اصحاب پيامبر اينها گفته

ل بيانديشد وانرا بفهمد وسپس به آن عمل نموده ودر آن توبف نماوده وآنارا درك نماياد، ابوا

تر به دين باشد وآنها هماانطور كاه ابان تر وآگاهكس  نيامده كه از آنها عالم زيرا بعد از پيامبر 

ز مسعود آنانرا توصيف نموده )بهترين اين امز بودند، دلهايشان از همة امز نيكوتر وعلمشان ا

 .3همه بيشتر واز همه تكلف كمتري داشتند

اناد توباف كنناد بنابراين بر مسلمانان واج  اسز كه در كنار آنچه اين مردان توبف نموده

ها پرهيز كنند ودر گسترة آنچه باشند كه آنها در گسترة آن برار داشتند وبايد به شدت از بدعز

اند وبايد مسالمين نوآوري در دين برحذر داشتههايشان از را در گفتههمانگونه كه آنها مسلمانان

اند از سالف اماز در كارهايشان به آنها ابتدا نمايند همانطور كه كسان  كه بعد از اصحاب آمده

هاي برگرفتاه شاده به آنها ابتدا نمودند وبه بركز پيروي از اصحاب پيامبر وتمسك به وصايز

ها باه فضال وخاوب  فراوانا  رهيز از بادعزآنهااز برآن وسنز در امر به لازم گرفتن سنز وپ

دسز يافتند. وبسمت  از ابوال سلف بعد از اصحاب از تابعين وافرادي ديگار از سالف صاالح 

كنيم تا آنرا به جملة ابوال اصحاب كاه را در امر به پيروي ونه  از نوآوري در دين ذكر م امز

رآن وسنز در تثبيز اين اصل بزرگ تر ايراد شد بيافزايم وببل از ابوال اصحاب نصوص بپيش

                                                           
 1، وابين بطية فيي السبانيه الكبيري ج66ص 1، والدارمي فيي سيننه ج10( رواه المروزي في السنة ص1)

 .110ص 1، والبغوي في شرح السنة ج330، 314ص

واللالكائي في شرح احيول  334، ص160، وابن بطة في السبانه الكبري 10( رواه المروزي في السنة ص1)

 .41ص 1اعتقاد اهل السنة، ج

 .110ص 1( جزء من اثر رواه البغوي عن ابن مسعود في شرح السنة ج3)



 …   

اند از دين ذكر شد، تا دانسته شود كه تمام سلف بر پذيرفتن وتثبياز ايان اصال اجمااع داشاته

 جز فردي گمراه واهل بدعز ومنحرف از دين .كس  در اين مخالفز نكرده بهوهيچ

از فرماناداران  ؤمنين عمر بن عبدالعزيز )رحمه الله( روايز اسز كه او باه يكا واز امير الم

وتارك  نوشز: ترا به تقواي اله  وحركاز طباق دساتور خادا وپياروي از سانز پياامبر  

كنم وبدان كه انسان بدعت  ايجاد اند وصيز مي اي كه اهل بدعز به وجود آوردهچيزهاي تازه

كند مگر اينكه ببل از آن چيزي آمده كه عليه آن بدعز دليل  اسز وعبرت  باراي او اساز نم 

پس سنز را لازم بگير وهمانا لازم گرفتن سنز براي تو به ياري خادا نگاهباان  اساز وبادان 

ها اشتباه ولغز  وتعمق وحماباز اسز كه مخالفز با سنزهارا بنا نهاده دانستهكس  كه سنز

اند توبف كرده وبا اينكه بينش نافذي داشتند از تعمق وژرف اسز گذشتگان با اينكه علم داشته

 .1را داشتند اما چنين نكردنداند وآنها بيشتر تواناي  بحث وپژوهشسز نگاه داشتهنگري د

ومريد از او در مورد هواپرستان پرسيد وي به او گفز: )عليك بادين الااعراب  والغلاام فا  

را در مورد كتااب لاازم بگيار نشين وبچه(  يعنيك دين وباور باديه2الكتاب واله عما سوي ذلك

 ري بجوي وبدان توجه نكن.واز غير آن دو

گويد: )ما احدث رجل بدعة فراجاع دارد م ها برحذر م درحال  كه از بدعز 3وابن سيرين

 يعن : )المعن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟( 1سنة(

                                                           
وابين بطية فيي السبانية  30ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص. و14ص 5( أخرجه أبوداود في سننه ج1)

 .311ص 1الكبري ج

واللالكائي فيي  330ص 1وابن بطة في السبانة الكبري ج 306برقم  103ص 1( رواه الدارمي في سننه ج1)

، وابن الجوزي في تلبييس 110ص 1والبغوي في شرح السنة ج 135ص 1شرح احول اعتقاد اهل السنة ج

 .111ص 1ابليس ج

( محمد بن سيرين انصاري ابوبكر بن ابي عمره بصري، ثقه وعابد گرانقدر بود او رواييت كيردن معنياي 3)

 درگذشت. 110دانست ودر سال را بدون ذكر لفظ ان جايز نميحدي 



  

يعنا :  3الاا ازداد مان اللاه بعاداً( گويد: )ما ازداد صاح  بدعة اجتهاداًم  2وايوب سختيان 

 شود.يد بيشتر از خداوند دور م صاح  واهل بدعز هرچند بيشتر تلا  نما

)رحمه الله( پسري داشز، به او گفتند كه پسار او در مجلاس عمارو بان  4ويونس بن عبيد

شركز كرده اسز، پسزر  پيش او آمد واز او در مورد ايان كاار  معاذرت خواساز  5عبيد

ا خداوناد كنم، واگر تو بايونس به او گفز: فرزندم تورا از زنا ودزدي ونوشيدن شراب نه  م 

تر از اين اسز كه باا فكار اي برايم پسنديدهروبرو شوي در حال  كه مترتك  اين گناهان شده

 .6وانديشة عمرو ياران عمرو باخداوند روبرو شوي

( 1)رحمه الله( روايز اسز كه گفز: )ما ابتدع رجل بدعة إلا اساتحل السايف 7واز اب  بلابه

 داند.ر اينكه شمشيررا حلا م كند مگيعن : هيچ كس  بدعت  ايجاد نم 

                                                                                                                                                    
، والسيوطس في الامر 131وابن بطه في الابانة الصغري ص 104برقم  40ص 1( رواه الدارمي في سننه ج1)

 .04ص بالاتباع

وفات  131تميمه: كيسان سختياني ابوبكر بصري، ثقه واز فقهاي عابد بزرب بود، در سال ( ايوب ابن ابي1)

 .110نمود، تقريب التهذيب ص

 .41، والسيوطي في الامر بالتباع ص14( رواه ابن الجوزي في تلبيس ابليس ص3)

درگذشيت،  134وپرهيزگار بود در سيال  ( يونس بن عبيد بن دينار تميمي، ابو عبيد بصري، ثقه وفاضل0)

 .613تقريب التهذيب ص

داد، با ( ابو عبدالرحمن بصري عمرو بن تميمي معتزلي معروف است، او مرد  را به بدعت خود دعوت مي5)

 .010درگذشت، تقريب التهذيب ص 103اند، درسال وجود اينكه عابد بود گروهي اورا متهم نموده

 .001ص 0. واللالكائي في شرح احول اعتقاد اهل السنة ج10،11ص 3حلية جرواه ابو نعيم في ال (6)

( عبد الله بن زيد بن عمرو ابو عامر جرمي ابو قلابه بصري، ثقه، وفاضل. احادي  مرسل زياد بيان نموده 0)

يد ويا گفته شده بعد از آن درگذشت، نگاه كن 100است، در شا  درحالي كه از قضا فرار نموده بود در سال 

 .300تقريب التهذيب ص



 …   

واز اوزاع  )رحمه الله( روايز اسز كه گفز: )اصبر نفسك عل  السنة وبف حياث وباف 

 2القوم، وبل بما بالوا وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وساعهم(

اند، ودساز تهيعن : برسنز پايدار با ، وتوبف كن جاي  كه توبف نموده، وبگو آنچه آنها گف

را درپيش گير، زيارا آنچاه اند، وراه پيشينان صالح خويشدار از آنچه آنها دسز نگاه داشته نگه

 آنهارا در گستره خود جاي داده تورا هم جاي خواهد داد.

گويد: )كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم بول الا بعمل، ولا يستقيم بول وعمال وسفيان ثوري م 

. يعن : فقهاء م  گفتندك بول بدون عمال 3قيم بول وعمل ونية الا بموافقة السنة(الا بنيه ولا يست

شود وبول وعمل بدون نيز درسز نخواهاد باود، وباول وعمال ونياز درسز ومستقيم نم 

 بدون موافقز سنز درسز نخواهد بود.

الذين يتكلمون گويد: )إياكم والبدع بيل: يا ابعبدالله وما البدع؟ بال اهل البدع وامام مالك م 

ولا يسكتون عماا ساكز عناه الصاحابه والتاابعون لهام  4ف  اسماء الله وصفاته وكلامه وبدرته

ها چه هستند اي اباا عبداللاه؟ گفاز: ها بپرهيزيد، گفته شدك بدعز( يعن : از بدعز5باحسان

گويناد ها كسان  هستند كه در اسماء وصفات اله  وكلاام وبادرت خادا ساخن م اهل بدعز

 اند.مانند ازآنچه اصحاب وپيروان آنها در مورد آن ساكز ماندهاكز نم وس

                                                                                                                                                    
 .54ص 1( رواه الدارمي في سننه ج1)

، وذكره ابن الجوزي فيي تلبييس ابلييس 150ص 1( رواه اللالكائي في شرح احول اعتقاد اهل السنه ج1)

 .11ص

 .11وابن الجوزي في تلبيس ابليس ص 333ص 1( رواه ابن بطه في السبانة الكبري ج3)

 ت، كلا  مذمو  وتعمق وتلا  از كيفيت حفات الهي است.( مقصود از كلا  در اسماء وحفا0)

 .43، والسيوطي في الامر بالاتباع ص110ص 1( رواه البغوي في شرح السنة ج5)



  

گويد: )لأن يبتل  الله المرء بكل ذن  نه  الله عنه ماعدا الشرك وامام شافع  )رحمه الله( م 

جز . يعن : اگر خداوند فردرا به هرگناه  كه از آن نها  كارده باه1خير له من أن يبتل  بالكلام(

 يد بهتر از اين اسز كه به كلام آنرا مبتلا نمايد.شرك مبتلا نما

به بعض  از يارانش گفز: )تعلموا الاسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعلايكم  2وابو العاليه

بالصرا  المستقيم الاسلام، فإن الصرا  المستقيم الاسلام، ولاا تنحرفاوا عان الصارا  المساتقيم 

 3م وإياكم وهذه الأهواء الت  تلق  بين اهلهاا العاداوة والبغضااء(وشمالاً وعليكم بسينة نبيكيميناً

را بياموزيد، ووبت  آنرا آموختيد از آن روي نتابيد وصرا  المساتقيم را لاازم گيرياد يعن : اسلام

همانا صرا  المستقيم اسلام اسز. واز راه راسز وصرا  مساتقيم باه راساز وچاپ منحارف 

ها كاه مياان اهال آن دشامن  وكيناه يريد واز ايان هواپرسات نشويد وسنز پيامبرتان را لازم گ

 اندازد به شدن پرهيز نماييد.م 

گفز: )لو أن أصحاب محمد كسحوا عل  ظفار لماا غسالته )رحمه الله( م  4وابراهيم نخع 

خاطر كردند من آنرا باهيعن  اگر اصحاب محمد بر ناخن  مسح م  5التماس الفضل ف  اتباعهم(

 كردم.شستم ومسح م پيروي از آنها نم  جستن بركز در

                                                           
ونصير  111ص 4، وابو نعيم في الحلية ج106ص 1( رواه اللالكائي في شرح احول اعتقاد اهل السنة ج1)

 .110ص 1والبغوي في شرح السنه ج 055المقدسي في مختصر كتاب الحجة علي تارك المحجة ص

وگفته شده در  140است واحادي  مرسل زياد گفته است در سال  ه( رفيع بن مهران ابو العالية رياحي ثق1)

 .110است. نگاه كنيد تقريب التهذيب صونيز گفته شده بعد از آن درگذشته 143سال 

 .334ص 1بري ج. وابن بطه في الابانة الك4( رواه المروزي في السنة ص3)

را بيه حيورت ( ابراهيم بن يزيد بن قيس بن اسود نخعي، ابو عمران كوفي فقيه وثقه است اميا احاديي 0)

 .45در پنجاه سالگي وفات كرد تقريب التهذيب ص 146مرسل زياد بيان نموده، در سال 

 .114برقم 43ص 1، ورواه الدارمي بمعناه في سننه ج361ص 1الكبري ج ه( رواه ابن بطه في الابان5)



 …   

هايش در حال  به تمسك به كتااب وسانز تحرياك وتشاويق وامام احمد در يك  از رساله

والحديث عنه وهان المهاديين اصاحاب  ثم بعد كتاب الله وسنه النب  گويد: )نمايد م م 

راً، واحاذروا البادع كلهاا، ولاا النب ، وأتباع السنة نجاة وه  الت  نقلها اهل العلم كابراً عان كااب

وحاديث از آن  ( يعن : وپس از كتاب خدا سنز پياامبر 1تشاور احداً من اهل البدع ف  دينك

اسز وپيروي از سنز مايه نجات اسز، وسنز آن اساز  واز هدايز يافتگان اصحاب پيامبر 

ودر مورد دين خاود باا  ها بپرهيزيد،اند، واز تمام بدعزكه علما آنرا يك  از ديگري نقل نموده

 هيچ يك از اهل بدعز مشورت نكن.

هاي سلف امز از اصحاب وتابعين وعلماي حديث  ها از كتاب وسنز وگفتهپس با اين نقل

اند وجوب پيروي از برآن وسنز وراه سلف اول ونخستين كه برطبق رهنمود آنها حركز كرده

ها واينكاه هماه نيز حرام بودن تمام بدعزكه به خير وبرتري آنها گواه  داده شده ثابز شد، و

ها گمراه  وهلاكز هستند، ودر آن خوب  وبدعز نيكوي  وجود ندارد بلكاه هماه نازد بدعز

 باشند ثابز شد.علما مذموم وزشز هستند ونيز اهل بدعز نزد علما مذموم وزشز م 

تصاام در ماورد را شااطب  در كتااب الاعوزيبا اسز كه ببل از پايان رسيدن اين بحث انچاه

نكوهش ومذمز بدعز ذكر  نموده واينكه آن عاام اساز ووياژه بادعت  خااص نيساز ذكار 

باشاد ومان آنارا باه اختصاار ذكار نمايم زيرا اين سخن  محكم ومتين در باب خاود  م م 

گويد: بدانيد كه دلاايل  كاه م  -هابعد از ذكر ادله براي مذمز بدعز-كنم: او )رحمه الله( م 

 بيان شد در مورد عموم زشت  بدعز حجز اسز به چند دليل:پيشتر 

يك  اينكه: با توجه به كثرت آن به طور مطلق وعام آماده وباه هايچ وجاه در آن اساتثناي  

اند ودر آن نياماده ها هدايزوجود ندارد ودر آن چيزي نيامده كه ابتضا كند كه بعض  از بدعز

ونه چيزي از ببيل اين معان   ومفاهيم ذكر شده.  كه هر بدعت  گمراه  اسز به جز فلان وفلان

                                                           
 .301ص 1( رواه ابن ابي يعلي في طبقات الحنابلة ج1)



  

شود كه تمام اين دلايل، به حقيقاز معنااي ظااهري آن يعنا  فراگياري وكلياز پس معلوم م 

 شود.حمل م 

دوم اينكه: در اصول علم  ثابز شده كه هر باعده كل  ويا هرد دليل شرع  كلا  وبتا  در 

رطباق مفااهيم اصاول  وفروعا  آورده شاود جاهاي زيادي تكرار شود وبوسيلة آن شواهدي ب

شاود ايان شود وبا فرض كرده م وهيچ بيد وتخصيص  همراه آن ذكر نشود با اينكه تكرار م 

دليل  براين اسز كه آن باعده بر مقتضاي عبارت خود كه بياانگر عماوم وكلياز اساز بااب  

 اسز.

« 1وري بادعز اسازهر بدعت  گمراه  اساز وهرناوآ»در احاديث متعددي آمده اسز كه: 

ها ماذموم وناپساند هساتند ودر هاي ديگري مانند اين كه دلالز براين دارد كه بادعزوعبارت

هيچ آيه وحديث  بيد وتخصيص  ذكر نشده ونيز چيزي ذكر نشاده كاه از آن مطلا  برخلااف 

كند كاه ماذمز وزشاز مفهوم ظاهري كليز وعموم فهميده شود پس اين به روشن  دلالز م 

 عز برعموم ومطلق بودن خود برار دارد.بودن بد

سوم اينكه: سلف صالح از اصحاب وتابعين وكسان  كه بعد از آنها برار دارند همه بر مذمز 

كردذن بدعز به طور عموم وكل  وزشز بارار دادن وفارار از آن وگرياز از كسا  كاه نشاان 

كارده وهايچ ناوع را دارد اجماع كرده اند وسلف در ايان ماورد هايچ درناگ وتاوبف  نبدعز

 دوگانگ  از آنها در برخورد با بدعز ثابز نيسز وبلكه باطل اسز.

نمايد زيرا بدعز يعن  مخالفز باا شود خود آنرا ابتضا م چهارم: آنچه از بدعز فهميده م 

شارع ودورانداختن شرع وهيچ جيزي كه اينگونه باشد ممكان نيساز كاه باه خاوب وزشاز 

ستايش باشد وناوع  از آن ماذمز شاود، زيارا از نظار عقلا   تقسيم شود و نوع  از آن بابل

 وشرع  درسز نيسز كه مخالفز با شارع نيكو وخوب دانسته شود.

                                                           
 ( تخريج اين حدي  گذشت )(.1)



 …   

اند يا بعض  از ها. خوب دانسته شدهوهمچنين اگر فرض شود كه در شريعز بعپ  از بدعز

مشاروع  اند چنين چيزي بابل تصور نيسز. زيرا بدعز روش  اساز كاه باامذمز استثنا شده

وامر ثابز مشابه اسز بدون اينكه مانند امر مشروع باشد وچيزي را كه شرع خوب بداند دليال 

آن « فلان اكر تازه بوجود آماده نيكاو اساز»بر مشروعيز آن چيز اسز زيرا اگر شارع بگويد: 

 .1گيردامر مشروع برار م 

 رسانم.را به پايان م وبا اين مطل  من اين  بحث

 اعلم.والله تعال  

 

 

 

 

 

 بحث سوم

 ها.تعريف بدعز در لغز وشرع، وبيان انواع بدعز

 نخسز تعريف بدعز در لغز وشرع:

 تعريف بدعز در لغز: (أ

بدعز در لغز نام حالت  از نوآوري اسز، وآن چيزي اسز كاه بادون اينكاه ببلااً ماننادي 

ترجماه: بگاو  2لرسال[فرمايد: ]بل ما كنز بدعاً من اداشته باشد اختراع شود خداوند متعال م 

 من نو بر پيغمبران ونخستين فرد ايشان نيستم.

                                                           
 .101-101ص 1( نگاه كنيد الاعتصا  شاطبي ج1)

 .4( سوره احقاف آيه 1)



  

ام بلكه پايش از مان پياامبران زياادي فرساتاده يعن  من اولين پيامبر نيستم كه فرستاده شده

را پدياد ترجماه: رهبانياز ساخت  1إبتادعوها[فرماياد: ]ورهبانياهُّ اند، وخداوند متعال م شده

هاي صافت  از صافز -وجود آورنادة آسامانها وزماينبه 2رض[آوردند، و]بديع السموات والا

باشد باه وجاود  را بدون اينكه ببلاً مانند داشتهخداوند متعال اسز چون خداوند آسمانها وزمين

فرماياد: ]باديع الساموات والاارض[ هسات  بخاش وپديد آورده اسز زيرا خداوند متعاال م 

 اسمانها وزمين.

مااده )بادع( معنا  ديگاري هام دارد. صااح  مقاايس اللغاه  اناد كاه:وبعپ  از علما گفته

گويدك )با ودال وعين( دو اصل براي دو چيز هستند: يك : ابتداي چيز وسااختن آن بادون م 

 را داشته باشد مانند )والله بديع السموات والارض(.اينكه ببلاً مثال ومانندي

( 3لراحلاة، إذا أكلاز وعطبازگويناد: )أبادعز امانند اينكاه م  -دوم: بريدن وخسته شدن

 سواري بريد وبت  كه خسته شود واز بين برود.

اند اما در حقيقز اين معن  چيزي اسز كه علماي لغز  در معن  بدعز به آن تصريح كرده

اين معن  در معن  اول داخل اسز وابن كثير هم به همابن مطلا  اشااره كارده در آنجاا كاه 

شود )أبدعز النابة( انقطعز عن السير بكلال او ظلع(، گفته م گويد: )يقال ابدعز النابة إذا م 

ا  در وبت  كه شتر براثر خستگ  يا لنگيدن نتواند راه برود، گويا بريدن آن از عادت هميشگ 

همانطور كاه ابان منظاور در  4اي ايسز يعن : امر خارج از عادتش اسزراه رفتن يك چيز تازه

 5اللسان نيز تصريح نموده اسز.

                                                           
 .10( سوره حديد آيه 1)

 .110( سوره بقره آيه 1)

 .104،110ص 1( نگاه كنيد مقايس اللغه احمد زكريا ج3)

 .104،110ص 1ظر مقاييس اللغة لاحمد بن زكريا ج( ان0)

 .100ص 1( النهاية في غريب الحدي  ج5)



 …   

س با بيان اين مطل  روشن شد كه اين معن  از معن  اول كلمه )بدع( خارج نيساز وايان پ

كمه بر چيزي اختراع شده وتازه پديد آمده ويا چيزي بعد از اينكه وجاود نداشاته وباه وجاود 

 شود.شود، وبر معن  ديگر غير از اين اطلاق نم آمده اطلاق م 

از نظر عرف  بيشاتر در زشات  باه كاار گرفتاه شود اما وبدعز در خوب  وبدي استعمال م 

 .1شود همان گونه كه ابن كثير در )النهاية( به اين مطل  تصريح نموده اسزم 

 ب( تعريف بدعز در شريعز:

هاا گرچاه در اناد وايان تعريفهاي متعددي نمودهرا در شرع تعريفشماري از علما بدعز

ر تعريفات منجر به اين شاده تاا در برگارفتن الفاظ با يكديگر مختلف هستند واختلاف الفاظ د

جزئيات تعريف لهطور كامل با يكديگر تفاوت داسته باشند اما مضمومن ومفهوم همه در جمله 

 يك  اسز.

 ترين اين تعريفات عبارتند از:واز مهم

 ( تعريف شيخ الاسلام ابن تيميه:1)

ه  ما لم يشرعه اللاه ورساوله، را چنين تعريف نموده: )البدعة ف  الدين شيخ الاسلام بدعز

وهو ما لم يأمر به أمر ايجاب ولا استحباب، فأما ما أمر به أمر ايجاب أو استحباب وعلم الامر باه 

الادلة الشرعية: فهو من الدين الذي شرعه الله وإن تنازع اولو الأمر ف  بعض ذلك، وساواءٌ كاان 

عز در دين چيزي اسز كه خدا وپيامبر  ( يعن : بد2أو لم يكن  هذا مفعولاً عل  عهد النب  

اند، وآن همان اسز كه به انجام آن نه به صاورت وجاوب وناه باه صاورت آنرا مشروع نكرده

استحباب امر شده اسز، واما آنچه كه به انجام آن به صورت وجوب وياا اساتحباب امار شاده 

شروع نموده گرچه اولاو وامر به آن با دلايل شرع  ثابز شده آن از دين اسز كه خداوند آنرا م
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كند كه اين چيز كه با دلايل شارع  امار الامر او بعض  از آن با يكديگر اختلاف كنند وفرق نم 

 به آن ثابز شده در زمان پيامبر انجام گرفته شده باشد يا انجام نگرفته باشد.

 ( تعريف شاطب :2)

مخترعاة تضااه  الشاريعة نمايد كه: )طريقة ف  الادين را چنين تعريف م اما شاطب  بدعز

( يعن  روش  تازه ايجاد شده در دين اساز 1يقصد بالسلوك عليها المبالغة ف  التعبد لله سبحانه

كه با شريعز مشابه اسز وهدف ار انجام ودرپايش گارفتن آن راه ورو  مبالغاه در پرساتش 

 خداوند سبحان اسز.

 ( تعريف ابن رج :3)

لمراد بالبدعة، ما احدث مما لا أصل له ف  الشاريعة گويد: )واابن رج  در تعريف بدعز م 

( يعنا : 2وإن كان بدعة لغةًيدل عليه، واما ما كان له اصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعةشرعاً

اي اسز كه اصل  در شريعز ندارد كه برآن دلالز نماياد، منظور از بدعز چيز تازه ايجاد شده

كناد از نظار شارع  بادعز نيساز كه برآن دلالاز م اي شرع  دارد اما آنچه كه اصل وريشه

 گرچه در لغز بدعز اسز.

 ( تعريف سيوط :4)

گويد: )البدعة عباارة عان فعلاة تصاادم الشاريعة بالمخالفاة أو سيوط  در تعرف بدعز م 

( بدعز عبارت از كاري اسز كه با مخالفز با شاريعز 3توج  التعاط  عليها بزيادة أو نقصان

 گردد.نمايد ويا با اضافه وكم نمودن از شرع باعث دا وستد م اصطكاك پيدا م 

هاي مهم واصال  باراي تعرياف شارع  بادعز ها نشانهوبا تامل وانديشيدن در اين تعريف

 ده  نمود:هاي ذيل نشاندها را در نكهتوان آن نشانهشود وم نمايان م 
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اد شده ومنظور از آن دين نباشد اينكه بدعز نوآوري در دين اسز وبا اين آنچه تازه ايج -1

بلكه هدف تحقق مصلحز دنيوس باشد از تعريف بادعز بيارون اساز مانناد اينكاه اماروزه 

 هاي دنيوي مردم ايجاد شده اسز.ها ووسايل  براي تحقق مصلحزبعض  صنعز

اي در شرشعز كه برآن دلالز كند ندارد، اماا آنچاه بواعاد شاريعز بدعز اصل وريشه -2

ز نمايد بدعز نيسز، گرچه شارع برخود آن چيز تصريح نكارده باشاد ومثاال آن از برآن دلال

وابعيز موجود عصر حاضر ساخز وسيلة جنگ  مانند هواپيما يا جاز وياا تاناك وياا ديگار 

ابزارهاي جنگ عصر حاضر به بصد آمادگ  يراي جنگ باا كفاار ودفااع از مسالمين، بناابراين 

در  كه شريعز عين اين چيزرا تصريح نكرده اساز وپياامبر انجام اين كار بدعز نيسز با اين

ها در تحاز عماوم فرماوده جنگ با كفار از چنين وسايل  استفاده ننموده اسز اما اين وسايله

ترجمه: براي )مبارزه با آنها( تاا  1گويد: ]وأعدوا لهم مااستطعتم من بوة[اله  داخل اسز كه م 

 يد.توانيد خودرا آماده سازآنجا كه م 

وهمچنين بقيه كارها، پس هرچيزي كاه داراي اصال  در شاريعز اساز واز شارع شامرده 

 شود وبدعز نيسز.م 

اند بنابراين بدعز نيكو وخوب وجود ندارد همانگونه ها مذموم وزشزاينكه همه بدعز -3

ها همه باا شاريعز مخاالف ومتضااد برند، زيرا بدعزها گمان م كه نيكو براردهندگان بدعز

را ستند، بنابراين بدعز به هرحال ماذموم وزشاز اساز وهماه تعريفاات ايان جانا  مهامه

 ده  نمودند.نشان

گيرد همچنين با كام كاردن از ديان همانگونه كه با اضافه كردن به دين بدعز انجام م  -4

شود، سيوط  به اين مطل  تصريح كرده اسز، اما نياز به اين شر  وبياد دارد بدعز انجام م 

انگيزه كم كردن از دين تدين باشد اما اگر انگيزه كم كردن از دين تدين نباشد بدعز نيسز كه 

مانند ترك كردن امر واجب  به غير از عذري كه گناه اسز وبدعز يسز وهمچنين ترك كاردن 
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ها در شود همانطور كه اين مطلا  در بحاث تقسايم بادعزچيزي از نوافل بدعز شمرده نم 

 .1لله با ارائهخ مثال بيان خواهد شدهمين بحث ان شاء ا

گيارد واز خلاال آن هاي گذشته بادعز آنارا دربار م ترين احكام  بود كه تعريفاين مهم

تعريف مفهوم بدعز در شريعز نمايان شد وضوابط درسز براي تعريف بدعز روشن گرديد 

هاا در د ايان تعريفگياررا دربار م ها تمام اين احكاماما از اين حيث كه هريك از اين تعريف

 .-همانگونه كه پيشتر به آن اشاره شد–شامل شدن اين احكام متفاوت هستند 

به نظر من نزديكترين تعريف  كه اين احكام را كه مفهوم شارع  بادعز را باه طاور دبياق 

كند تعريف امام شاطب  اسز. بنابراين، تعريف امام شاطب  تعريفا  نمايد جمع م مشخص م 

را دربار ها اسز چون بيود جامع ومانع براي تعريف بادعز در شارعاين تعريف دربرگزيده از

 گيرد والله اعلم.م 

 ج( فرق بين تعريف لغوي وتعريف شرع  بدعز:

تعريف بدعز در لغز فراگيرتر از مفهوم وتعرياف آن در شاريعز اساز، هماانطور كاه از 

ز در لغز يعن  آنچه كاه شود، زيرا بدعخلال هردو تعريف لغوي وشرع  بدعز مشخص م 

بدون مانند ونمونة ببل  ايجاد شده اسز وبدعز در شريعز ايجااد اماري در ديان اساز كاه 

 نصوص وبواعد شريعز برآن دلالز ندارد.

گيارد مثال اينكاه در گيرد ودر شرع بدعز بارار نم پس گاه  كار در لغز بدعز برار م 

جام آن به جز بعد از بطاع شادن تشاريع نصوص براي انجام كاري تحريك وتشويق شده اما ان

تحقق نيافته اسز، يا به خاطر اينكه انجام آن آساان نباوده ياا در زماان تشاريع  ومردن پيامبر 

نموده اسز پاس چناين اماري علت  وجود داشته كه از انجام گرفتن آن در زمان تشريع منع م 

ا اين كار انجام وايجاد كااري دهد بدعز لغوي اسز زيردر حق نخستين كس  كه آنرا انجام م 

شود تا نصوص اسز بدون اينكه در گذشته مانندي داشته باشد واين بدعز شرع  شمرده نم 
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بر مشروعيز آن دلالز كنند، ومثالهاي ان در كارهاي اصاحاب زيااد اساز مانناد جماع آوري 

يان كارهاا شاود چاون ا، همه اينها از نظر شريعز بدعز شامرده نم 1برآن در زمان ابوبكر 

توان بدعز گفز بناابراين تحز بواعد واصول شريعز داخل هستند اما اين اموررا در لغز م 

هنگام  كه مردم در نماز تراويح وبيام رمضان بريك امام جمع شاد ايان كااررا بادعز  عمر 

خوانند گفز: )نعماز البدعاة هاذه( ناميد ووبت  آنهارا ديد كه همه پشز سر يك امام نماز م 

 ومنظور او بدعز لغوي بود نه بدعز شرع .« 2عز خوب  اسز اينبد»

 ها:دوم: ابسام بدعز

هاي متعددي با توجه به اعتبارهاي مختلف  كه علما ومحققين ذكر نماوده ها به تقسيمبدعز

 را نام برد:توان تقسيمات ذيلها، م شوند واز آنجمله تقسيماند تقسيم م وبه آن تصريح كرده

 بدعز به حقيق  واضاف تقسيم  -1

 تقسيم بدعز به عادي وتعبدي. -2

 تقسيم بدعز به فعل  وترك  -3

 تقسيم بدعز به اعتقادي وعمل  -4

 تقسيم بدعز به كل  وجزئ  -5

 تقسيم بدعز به بسيط ومرك  -6

 كندكند وبه بدعت  كه كافر نم را كافر م تقسيم بدعز به بدعت  كه انسان -7

 حكام پنچگانهتقسيم بدعز به ا -8
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اي ايان وياژه1هاايها نيساتيم زيارا علماا در بحثما در صدد تفصيل وتشريح ايان تقسايم

ها باا بعضا  از ايان اندمگر اينكه با توجه به ارتبا  احكام اين بدعزرا بسط وشرح دادهمطل 

ث ها، احكام متفاوت متفاوت اسز كه به زودي در مياان بحاها كه با نظر به تنوع بدعزتقسيم

اي كه براي اين بحث مفيد باشد وبه ها به اندازهذكر خواهد شد تعريف مختصري از اين تقسيم

دهم تاا مباادا اصال  رهاا دهد ارائه م اين پژوهش وبحث اجازه م  اي كه دبز وبرنامهاندازه

شود وبيشتر به فرع  پرداخته شود ويا بحث در محور وسيله سب  غفلز وازبين رفاتن هادف 

 رد زيرا هدف از اين بحث حكم بدعز گذار اسز نه تقسيم بدعز ها.برارگي

 وآنچه اكنون بيان خواهد شد تعريف مختصر اين تقسيمات اسز.

 تقسيم بدعز به حقيق  واضاف . -1

شاطب  اين تقسيم را براي بدعز ذكر نموده سپس براي هريك  از اين دو بسم تعريف  ارائه 

را تعريف نموده كه بدعز حقيق  نمايد او بدعز حقيق  را از ديگري جدا مداده كه هريك

همان اسز كه هيچ دليل شرع  بر ثبوت آن دلالز ندارد نه از كتاب ونه از سنز و نه از 

اجماع ونه از استدلال معتبري نزد اهل علم ونه در جمله ونه در تفصيل وبسط مسائل دليل  

 براي آن وجود دارد.
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كند كه بدعز او در زماره اماوري پذيرد زيرا او ادعا م ن را نم گذار ايبا وجود اين، بدعز

داخل اسز كه تحز مقتضاي دلايل استنبا  شده اسز اما اين ادعا نه در وابع صحز دارد ونه 

 1به حس  ظاهر صحيح اسز

وبدعز حقيق  بيشتر وفراگيرتر ميان مردم مشهورتر اسز وچنان روشان اساز كاه بارهيچ 

ز نمونة آن حرام كردن حلال اساز مانناد كسا  كاه ناوع مشخصا  از كس  پوشيده نيسز وا

دهد مانند جرام بارار دادن گوشاتوغيره، وحارام كاردن لبااس خوراك را بر خود حرام برار م 

مشخص  از آنچه خداوند جايز ومباح برار داده اسز وهمچنين حارام كاردن ازدواج باا زناان 

فرماياد: ]ياا أيهاا ح دانسته اسز وخداوند متعال م را جايز ومباوديگر چيزهاي  كه خداوند آن

اي را كاه خداوناد اي مؤمنان چيزهائ  پاكيزه 2الذين آمنوت لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم[

 براي شمز حلال كرده اسز بر خود حرام مكنيد.

هاي ديگر بدعز حقيق  حلال كردن حرام اساز مانناد زناا ونوشايدن شاراب ونيز از نمونه

 دن گوشز خوگ وربا وديگر امور حرام.وخور

وانجام دادن نوع  از انواع عبادات براي غير از خداوند نيز در اين نوع بادعز داخال اساز 

 مانند سر بريدن حيوان ونذر وخواندن چيزها يا افرادي غير از خداوند ويا ادعاي دانستن غي .

ت ويا ادعاي وحا  اساز هاي حقيق  انكار حجز بودن سنز ويا ادعاي نبوونيز از بدعز

هاي حقيق  كه در اينكه بدعز مخالف با شاريعز هساتند كسا  اختلااف  وديگر انواع بدعز

را به بصد اينكاه از هاندارد. بجز كس  كه خداوند اورا گمراه كرده از اهل بدعز كه اين بدعز

 دهند وخداوند از آنها واز كارهايشان بيزار اسز.دين هستند انجام م 

را شاطب  شاطب  چنين تعريف نموده كه بدعز اضاف  آن اساز كاه داراي ز اضاف اما بدع

 دو جهز باشد.
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 يك  اينكه: راجع وارتباط  به بعض  ادله داشته باشد بنابراين از اين جهز بدعز نيسز.

دوم اينكه: مرجع  از دلايل نداشته باشد جز مانند آنچه براي بدعز حقيق  اسز، پس وبت  

جهز باشد وبه صورت خالص وكامل به يك جهز وسوي برار نگيرد اين ناام  عمل داراي دو

)بدعز اضاف ( براي آن گذاشته شده اسز يعن  نسبز به يك جهز سنز اسز چون مساتند 

اي اسز نه دليل ، يا باه به دليل  اسز ونسبز به جهز ديگر بدعز اسز چون مستند آن شبه

ين از جهز معن  اسز اينطور كه دليل بار آن از طور كل  به هيچ چيزي مستند نيسز، وفرق ا

ها واحوال ويا تفصيلات دليل  براي آن وجود ندارد با جهز اصل وجود دارد واز جهز كيفيز

شاود وناه در اماور عاادي وجود اينكه نيازمند دليل اسز زيرا اغل  در امور تعبدي انجاام م 

 .1محض

ك : آن كه به بدعز حقيق  چنان نزديك شود: يوبدعز اضاف  )نسب (به دو بسم تقسيم م 

اسز طوري كه نزديك اسز بدعز حقيق  شمرده شود ديگري آنكه چناان از محاض بادعز 

 .2حقيق  دور اسز كه نزديك اسز سنز محض شمرده شود

مثال بسم اول: اينكه براي مكلف دو راه در حركتش در مساير آخارت وجاود داشاته باشاد 

اسز وهردو راه در رساندن به مطلوب وهدف يكسان وباه  يك  از راهها آسان وديگري سخز

 نمايند.تر را انتخاب م گيران راه سخزيك اندازه هستند اما بعض  از سخز

گيري مانند اكتفا كردن به ناگوارترين ونامطبوع ترين لباس وخوراك فقاط باه خااطر ساخز

 .3كردن نه به خاطر هدف  ديگر

عبادت مشروع اسز اما از اصل مشروعيز خود بادون  واز اين نوع يك  اين اسز كه اصل

دليل به گمان اينكه عبادت بر اصل خود تحز مقتضاي دليل باب  اسز خارج كرده شاود، وآن 
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شود كه حالز مطلق عبادت با رأي وفكر خود مقيد كرده شود وياا اگار مقياد اساز اينطور م 

از عبادت تخصيص داده شوند كاه در  مطلق كرده شود مانند اينكه روزهاي با فضيلز با انواع 

شريعز چنين تخصيص  وجود ندارد. مانند اينكه فلاان روز باه اينقادر واينقادر ركعاز نمااز 

اختصاص داده شود ويا اينقدر واينقدر صدبه، ويا به تعدادي ركعز نماز اختصاص داده شاود، 

ل عقال وافاراد فاار  چنين اختصاص  وعمل كردن به آن اگر اتفاب  نباشد ويا به هدف  كه اها

 .1دهند نگيرد تشريع وآيين اضافه خواهد بودكار وچابك انجام م وب 

ومثال بسم دوم مانند اينكه اصل عمل، مشروع باشد اما بخاطر ساد ذرائاع وبساتن راههااي 

هاي مؤكده يا هميشه ياا ها به يسان سنزگيرد مانند اينكه نفلبدعز در مجراي بدعز برار م 

هاا در شاود مانناد اينكاه نفلخص  وبه صورت مشخص  به آن التزام وپايبند م در اوبات مش

شود در غير از رمضان باه جماعاز خواناده شاود مساجدي كه فرايض به جماعز خوانده م 

 .2گيرد، چنين كاري نوآوري در دين اسزهاي مؤكد انجام م وانجام گيرد كه سنز

تگ  آن باه اعماال بنادگان باه دو ناوع تقسايم را با توجه به وابسابعض  از اهل علم بدعز

 هاي تعبدي.هاي عادي وبدعزاند بدعزنموده

اند كه به دو نوع  از انواع عبادت ارتبا  داشته باشاند وشايخ الاسالام هاي تعبدي آنبدعز

عبادت را اينگونه تعريف نموده اسز كه: )اسم جامع لكل ما يحباه اللاه ويرضااه مان الاابوال 

دارد عبادت اسم  فراگير براي همه آنچه كه خداوند آنرا دوسز ما »ظاهرة والباطنة( والافعال ال

 «.3باشدپسندد از ابوال واعمال ظاهري وباطن  م وم 

اند كه به اموري عادي تعلق دارناد وباراي اينكاه باعادة اماور عاادي هاي عادي آنوبدعز

گوياد: كنم كاه م فته اسز ذكر ما را شيخ )عل  محفوظ( در اين مورد گدانسته شود من آنچه

                                                           
 .11،11ص 1( به مصدر سابق نگاه كند ج1)

 .145( انظر البدعة والمصالا المرسلة للدكتور توفيق يوسف الواعي ص1)

 .0( العبودية لشيس الاسلا  ابن تيميه ص3)



  

امر عادي آن اسز كه بصد از آن نزديك  وتقرب به خدا نباشد يعن  برحس  اصل وضع شاده 

براي آن، هدف از وضع آن تقرب به خدا نبوده اسز گرچه تقرب در آن به اعتبار امري كه لازم 

هااي دنياوي ا آن نيسز درسز اسز وامور عادي امور جاري ميان مردم در كس  وسااير تل

هاي فعل  دنيا اسز مانناد اناواع  مختلاف معاملاات اسز كه راههاي  براي بدسز آوردن بهره

 .1هاي گوناگون مال وتصرف

ها در امور تعبدي علما در آن اختلاف  ندارند زيارا اماور تعبادي ياا ودر داخل شدن بدعز

باشند، ورد بيل گفتار وكردار م اعمال بلب  وامور اعتقادي هستند ويا اعمال جوارح واعضا از ب

هردو نوع بدعز ونوآوري وارد شده اسز مانناد ماذه  بدرياه ومرجئاه وخاوارج ومعتزلاه، 

اي داشاته هاي  بدون اينكه در گذشته مثال ونمونهوهمچنين مذه  مباح كردن وايجاد عغبادت

 .2باشند وبدون از اينكه داراي اصل  باشند كه به آن مراجعه شوند

اناد گروها  از اهال علام ها در امور عاادي علماا اختلااف نمودهر وارد شدن بدعزواما د

اند ودر رأس ايان گروهعاز بان ها در امرو عادي به طور مطلاق داخال شادهاند كه بدعزگفته

 برار دارند.4وشاگرد  براف 3عبدالسلام

                                                           
 ( الابداع في مضار الابتداع.1)

 .03ص 1( انظر الاعتصا  للشاطبي ج1)

 ه500ملقب به سلطان العلماء  شافعي مذهب اسيت در سيال  ( او اما  ابو محمد عزالدين بن عبدالسلا ،3)

به دنيا آمده در فقه واحول وعربي مهارت پيدا كرد واز همسالان خيود پيشيي  ه5044وگفته شده در سال 

هاي مختلف علم از قبيل تفسير وحدي  وفقه واختلاف مرد  ومحل استدلال آنهارا فراگرفت وبه گرفت وفن

 .301ص 5درگذشت. انظر شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج ه660رسال درنة اجتهاد رسيد. د

( او شهاب الدين ابو العباس احمد بن ابي العلاء ادريس بن عبدالرحمن قرافي اسيت، اميا  وعلاميه بيود 0)

باشد سر ومداري فقه بر مذهب اما  مالك به او به پاييان رسييد در سيال ها معروف ميويكي از شخصيت

 .136ص 1فات نمود نگاه كنيد الديباج المذهب لابن فرحون جو ه640



 …   

گ  واماور ودليل اغين گروه اين اسز كه شريعز همه بوانين  كه صلاح مردم در اماور زناد

هاا مانناد عبااددات، هاردو آخرت به آن مرتبط اسز، بطور كامل بيان داشته اسز، پاس عادت

هاا چياز ايم كاه در عبادتاند وهمانطور كه ما امار شادهم.مشروع واز طرف شريعز بيان شده

 اي ايجاد نكنيم همچنين در عادات نبايد نوآوري كنيم.تازه

دت اسز ممكن اسز در امور عادي كه هادف از آن پس وبت  نوآوري وبدعز درآنچه عبا 

 .1صلاح دنيا اسز نيز ممكن اسز

شوند وبلكاه ها در امور عادي به طور مطلق داخل نم وگروه  ديگر براين باورند كه برعز

اند اگار ناوآوري در اماور عاادي بادعز ها اسز. ودر رد گروه اول گفتهبدعز، ويپژه عبادت

هاي  وديگر مساائل پايش پاا ها وسخنخوراك ونوشيدن  ولباس شمرده شود لازم اسز كه هر

افتاده كه دوران نخستين اسلام وجود نداشسته بدعز شامرده شاوند، وايان نادرساز وزشاز 

 .2كنندها ونام فرق م ها ومكانها هستند كه به اعتبار زماناسز زيرا بسياري عادت

ح ساخن گفتاه اساز وگفتاه وشاطب  در اين مسئله به صورت مفصول وبه صورت مشارو

شود مگر چيزهاي  كه معن  تعباد در آن وجاود دارد نوآوري در امور عادي بدعز شمرده نم 

زيرا هر امر عايد كه بايد جهز تعبد در آن باشد به امور شرع  مقياد اساز كاه مكلاف در آن 

شوند نه از  اختياري ندارد، بنابراين نزد او از اين جهز نوآوري در امور عادي بدعز شمرده م

 جهت  ديگر.

واينك متن سخن او: در اصول شرع  ثابز شده، كه در هر امر عادي لازم شائبه تعبد وجود 

داشته باشد، زيار منظور از تعبدي زاهر آن چيزي اسز كه معناي آن از نظر عقلا  درك نشاود 

فسااد آن درك  واز امور امر شده به ان وآنچه از آن نه  شده، وآنچه معنايش ومصلحز آن ويا

 شود، امر عادي اسز.
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ها ونمازها وروزه وحج همه امر تعبدي هستند وخريد وفرو  ونكااح وطلااق پس طهارت

شاود وچاون مقياد باه ها وجنايات همه امر عادي هستند زيرا معن  احكام آن درك م واجاره

نجام اين اماور امور شرع  هستند كه مكلف در آن اختياري ندارد، در آن تعبد وجود دارد چه ا

خواسته شود وچه به صورت اختياري باشند زيرا مختار برار دادن در امور تعبدي الزام  اساز 

پس وبتاي چنين اسز اشتراك هردو ناوع  همانگونه كه خواستن به انجام كاري الزام  اسز

در معن  تعبدي روشن شد پس اگر نوآوري در امرو عادي از ايان جهاز باشاد داخال شادن 

 .1ر امرو عادي صحيح اسز مانند امور تعبدي واگر نه، نهبدعز د

نمايد پس نوآوري در امور عادي از اين نظار كاه واين بول در ميان دو بول گذشته جمع م 

را بادان مقياد شود واز اين نظر كه با بيودي كه شاارع آنامور عادي هستند بدعز شمرده نم 

شود، واز ننظر تعبد با آن ويا برار دادن آن م نموده مخالفز شود، نوآوري درآن بدعز شمرده 

درجاي تعبد هريك از دو گروه گوينده در بول گذشته از يك جهز به امور عادي نظار داشاته 

اند وبا اين تفصيل  كه بيان شدذ جمع مياان هاردو باول باه دساز واز جهز ديگر غافل مانده

تصريح كرده اسز وگفته اسز كه: را آيد وشاطب  درپايان بحث خود در موضوع اين مطل م 

وامور عايد از اين نظر كه عادي هستندد در آن بدعت  وجود نادارد واز ايان نظار كاه ماورد »د

شود وبا ايان بياان گيرند بدعز درآن داخل م توجه هستند ويا در موضع وجاي تعبد برار م 

 .«2گيرندهردو بول به يك چيز اتفاق دارند وهردو مذه  يك مذه  برار م 

 تقسيم بدعز به فعل  وترك : -3

شود. بدعز  فعل  انجاام كااري بدعز بهد اغعتبار انجام دادن آن به فعل  وترك  تقسيم م 

باشاند ها از ايان ناوع م اسز به بصد تدين كه در دين مشروع نشاده اساز وبيشاتر بادعز

شاود، نسابز داده م  هاي آن زياداند از آنجمله ساختن احاديث دروغين كه باه پياامبر ومثال

                                                           
 .40-04ص 1( الاعتصا  ج1)

 .44ص 1( المصدر السابق ج1)
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واضافه كردن در شريعز اله  چيزي كه ازآن نيسز مانند كس  كه در نماز ركعت  اضاافه كناد 

ويا در وبز معين روزه در روز چيزي اضافه كند ويا در اوبالت  كه از خواندن نماز نها  شاده 

وافعاال  وارد  نماز بخواند ويا در اوبات  كه روزه گرفتن نه  شده روزه بگيرد وياا در ديان آرا

 .1كند كه از آن نيسز

ام تعريف  كه آنرا به طور دبيق تعرياف اما بدعز ترك  در كتابهاي  كه من به آن دسز يافته

اند اما بادعز تركا  نيازمناد ام گرچه بعض  از محققان مثالهاي  براي آن ذكر كردهنمايد نديده

 تعريف  اسز كه آنرا مقيد نمايد ومشخص كند.

توان بدعز ترك  را چنين تعريف كرد كه بدعز ترك  يعنا  )تارك كاردن م  وبه نظر من

آنچه كه در شريعز مباح اسز يا انجام آن به صورت وجوب يا استحباب خواسته شده اساز، 

به بصد اينكهخ ترك آن بهتر اسز( پس وبت  ما گفتيم )ترك كردن( بادعز فعلا  از تعرياف 

ز مبااح اساز ياا انجاام آن باه صاورت وجاوب ياا بيرون شد ووبت  گفتيم: )آنچه در شريع

استحباب خواسته شده اسز( امور حرام ومكروه از آن بيرون شد زيارا تارك كاردن چيزهااي 

شود حرام بدعز نيسز بلكه واج  اسز وهمچنين ترك كررن امور مكروه بدعز شمرده نم 

 رسد.بلكه مطلوب اسز وبه خاطر ترك آن پادا  م 

صد اينكه ترك آن بهتر اسز( احتراز از آن اسز كه كس  كاري را نه باه واينكه گفتيم: )به ب

داند ترك كرده اسز بلكه براثر تبل  ويا براي اهداف  ديگر آنارا خاطر اينكه ترك آن را بهتر م 

را ترك كرده اين كار گناه اسز وگناه غير از بادعز اساز ترك كرده اسز، پس اگر امر واجب 

شاود بناابراين بادعز شامرده ك گفته به خاطر تارك آن مؤاخاذه نم واگر امر مستحب  را تر

 را ترك گفته بود به طريق اول  مرتك  بدعز نشده اسز.شود وهمچنين اگر كاري مباح نم 

                                                           
 .303علي عطيه ص( نگاه كنيد البدعة دكتور عزت 1)



  

وهمچنين احتراز از آن اسز كه كس  به خاطر عذري مانند بيماري يا چيزي ديگر كااري را 

ك آن كار به هرحال حتار اگار آن امار واجا  ترك كرده باشد چنين عمل  بدعز نيسز و تار

 باشد معذور اسز.

 هاب بدعز ترك : واما مثال

مثال بدعز ترك  متعلق به امر مباح مانند: ترك كردن نوع مشخص  از اناواع خاوراك مبااح 

وجايز به بصد تدين مانند ترك كردن خورن گوشز بنابرآنچه در حديث  كه ترماذي ازب ابان 

آمده وگفز: اي پيامبر خدا مان  كه مردي پيش پيامبر »ما( روايز كرده: عباس )رض  الله عنه

را برخود كنم بنابراين گوشزگيرد وهوس زنان م كنم شهوتم مرا فرام وبت  گوشز تناول م 

را نازل كرد: ]يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احال ام، اينجا بود كه خداوند آيهحرام كرده

اي را كه خداوند براي شما حلال كرده اسز بار اي مؤمنان چيزهاي پاكيزه 1ا تعتدوا[الله لكم ول

 «.2خود حرام مكنيد

ومثال بدعز ترك  متعلق به امر مستح : مانند ترك نمازهاي نفل يا مسواك يا صدبه نفلا  

 وديگر نوافل، زيرا ترك آن بريا هميشه به بصد بهتر بودن بدعز اسز.

علق به امر واج : مانند ترك كردن واجباات باه بصاد تادين از ببيال ومثال بدعز ترك  مت

گويند: وبت  سالك به حدي كه آنها آنرا نماز وزكات وروزه وحج، مانند كار اهل اباحز كه م 

 شود.اند برسد تكليف سابط م مشخص كرده

 تقسيم بدعز به اعتقادي وعمل . -4

                                                           
 .40( مائده آيه 1)

 وقال )هذا حدي  حسن غريب(. 115ص 5( أخرجه الترمذي في كتاب التفسير من سورة المائدة ج1)
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هاي اعتقاادي وبادعز هااي شاود: بادعزبدعز به اعتبار حال خود به دو نوع تقسيم ما 

واصاحابش بارآن  عمل . بدعز هاي اعتقادي: معتقد بودن به چيازي برخلااف آنچاه پياامبر 

 . 1اند چه اعتقاد همراه با عمل باشد وچه بدون عمل باشدبوده

هاي خاوارج ومعتزلاه وجهمياه وبدرياه ورافضاه هاي اعتقادي: بادعزهاي بدعزواز مثال

ها برحسا  دوري آن از شوند، وايان بادعزاي كه از اين گروهها منشع  م هومرجئه وفربه

 اند.اصول دين ونزديك  آن به اصول دين متفاوت

هاي عمل : اين هستند كه عبادت  در ديان مشاروع شاود كاه خادا وپياامبر  انارا وبدعز

رده اساز اند. وهر عبادت  كه شارع به صورت وجوب ويا استحباب به آن امر نكمشروع نكرده

 .2شوندهاي عمل  شمرده م از بدعز

 هاي عمل  داري چند نوع هستند:وبدعز

نوع اول: بدعز ونوآوري در اصل عبادت با تازه ايجاد كردن عبادت  كه اصال  در شاريعز 

ندارد مانند ايجاد نمازي كه مشاروع نيساز وياا روزه وياا عياد غيار مشاروع  مانناد عيادها 

 هاي ميلاد وغيره.وجشن

وع دوم: آنچه كه بر عبادت مشروع  اضافه كرده شود مانند اينكه به طور مثال به نماز ظهر ن 

 يا عصر يك ركعز اضافه شود.

نوع سوم: بدعز ونوآوري كه در صفز وكيفيز اداي عبادت انجام شود اينطور كاه عباادت 

رت گروه  بر غير صفز وحالز مشروع ادا شود مانند اداي اذكار مشروع با همخوان  وبه صو

 وآواز خوان .

نوع چهارم: بدعت  كه با اختصاص وبت  بريا عبادت مشروع انجام م  گيرد كه شاريعز آن 

را به آن عبادت اختصاص نداده اسز مانند اختصاص ندادن روز وشا  نيماه شاعبان باه وبز

                                                           
 .50( نگاه كنيد الابداع في مضار الابتداع شيس علي محفوظ ص1)

 .63،60( نگاه كنيد الفتاوي السعدية شيس عبد الرحمن السعدي ص1)



  

ناد اند اما اختصاص آن به وبتا  از وبتهاا نيازمروزه ونماز ش ، اصل روزه ونماز ش  مشروع

 .1دليل اسز

 تقسيم بدعز به كل  وجزئ :

هارا به كل  وجزئ  تقسيم كرده اسز، وذكر نموده كه باعده كل  بودن بادعز شاطب  دعز

اين اسز كه خلل ونقص وابع شده به سب  در شريعز كل  باشد مانناد بادعز خاوب بارار 

بر برآن، وبدعز  دادن وزشز برار دادن برحس  عقل، وبدعز انكار سنز به گمان اكتفا كردن

هاي كاه باه خوارج كه گفتند: حق حاكمبز براي كس  نيسز جز خدا،  وديگر چناين بادعز

شاماري را دربار بينيم كاه بفروعا  ب فرع  از فروع شريعز اختصاص ندارد بلكه ما آنرا ما 

 گيرد.م 

وذرك كرده اسز كه جزئ  بودن اين اسز كه خلال ونقصاان واباع شاده باه ساب  آن در 

در نمازوبادعز اذان واباماه در  2آيد مانند بدعز تثوي آيد ودر بعض  نم از فروع م  بعض 

 هاي .نماز عيد وديگر چنين بدعز

گيرد كه اصال بارار رود وغير از آن را دربر نم پس اين نوع بدعز از محل خود فراتر نم 

 .3گيرد وامور ديگر تحز آن داخل باشد

                                                           
هي مقال الدكتور حالا الفوزان في انواع البيدع، وتنبييه اوليي 1004/رمضان 1134:( مجله الدعوة العدد1)

 .100الابصار تالي كمال الدين وما في البدع من الاخطار لشيخنا الدكتور حالا بن سعد السحيميص

دانم، البيدع روايت كرده كه گفت: تثويب بدعت است ومين انيرا درسيت نميي ك( ابن وضاح از اما  مال1)

تثويب كه اما  مالك به آن اشاره نمودهاينگونيه تفسيير »گويد: ، شاطبي مي34ي عنها لابن وضاح صوالنه

كردنيد ميؤذن مييان اذان واقاميه گفت ومرد  براي حضيور در نمياز ديير ميشده كه وفقتي مؤذن اذان مي

گوينيد: زد ميا ميگويد مانند اينكه نگفت: )قد قامت الصلاة حي علي الصلاةحي علي الفلاح( شاطبي ميمي

 .«00ص 1)الصلاة رحمكم الله( الاعتصا  شاطبي ج

 .60-54ص 1( الاعتصا  ج3)



 …   

 تقسيم بدعز به بسيط ومرك : -6

هاي ديگاري باا شاريعز بادنبال نداشاته اي باشد كه مخالفزدعز اگر فقط مخالفز سادهب

شود، مانند كس  كه بعد از خواندن نفل بلا فاصله به خواندن فارض باشد بدعز بسيط گفته م 

شود بدون از اينكه ميان نفل وفرض با گفتن تسبيح ومانند آن فاصاله بگاذارد، وياا مشغول م 

ها باشاد كاه در انجامدهد. وبدعز ونوآوري در دين اگر شامل شمار از بدعزكاري مانند اين 

شاود، اند كه گويا يك  هستند بادعز مركا  گفتاه م يكديگر تداخل كرده وهمه طوري شده

هاي زياد ميان آنهاا مانند  اينكه شيعه معتقد به عصمز ائمه هستند، وبراساس اين عقيده بدعز

 .1انتشار يافته اسز

هاي مرك  بدعز مقرم برار دادن عقل بر نقل در هنگاام اساتدلال اساز   از بدعزونيز يك

هاي تصوف به علم لدن  وبدعز تاويل نصاوص برخلااف ها طريقهوادعا كردن بعض  از شيخ

منظور خدا وپيامبر  مانند تاويل كاردن اساماء وصافات الها  وديگار تاويلاات باطال مانناد 

كنناد نصاوص داراي ظااهريس وبااطن  هساتند، زيارا از ايان ها كه ادعا ما هاي باطن تاويل

داناد. بلكاه وسايله ومركبا  را نم ها چنان فسادي پديد آمد كه جز خدا كس  اندازة انبدعز

 را داشتند برار گرفز.براي هركس  از زخديقان وملحدان كه بصد از بين بردن اسلام

 گرداند:به بدعت  كه كافر نم كند وتقسيم بدعز به بدعت  كه انسان را كافر م  -7

را كاافر بدعز به اعتبار اخلال آن به ديان باه دو ناوع هساتند بادعز كاه ايجااد كنناده آن

 گرداند.گرداند وبدعت  كه كافر نم م 

را از شرع كه برآن اجماع شاده دهد اين اسز كه هركس  امريباعده بدعت  كه كافر برار م 

رورت از دين مشخص اسز انكار كند از ببيل اينكاه امار وبه صورت متواتر ثابز اسز وبه ض

را كاه حارام را كه فرض نيسز فرض برار دهد ويا چيزياي را انكار كند ويا چيزيفرض شده

را كه حلال اسز حرام برار دهد، و چيزي معتقد باشاد كاه خادا اسز حلال بگرداند ويا چيزي

                                                           
 .101وتنبيه اولي الابصار لشيخنا الدكتور حالا السحيمي ص 305( انظر البدعه لعزت علي عطية ص1)



  

را نفا  ياا اثباات كناد. كاافر چناين چيازيشوند واو وپيامبر  وكتابش از آن پاك دانسته م 

را بادان شود زيرا چنين چيزي تكذي  ودرغگو برار دادن كتااب وانچاه خداوناد پياامبر م 

ها در انكار صفات خداوند عزوجل و گفتن به خلق برآن، جهم  باشد، مانند بدعزفرستاده م 

ابرايهيم را باه عناوان خليال  ويا خلق هر صفت  از صفات خداوند تعال ، وانكار اينكه خداوند

ودوسز خويش برار داده اسز وانكار اينكه خداوند با موس  سخن گفته اسز، وديگر چيزها، 

ومانند بدعز بدريه در انكار علم خداوند عزو جل وافعال وبضا وتقادير الها  ومانناد بادعز 

هناد وغيار از ايان دهايش تشبيه م معتقدان به جسم بودن خدا كسان  كه خداوند را به آفريده

اند كه دانسته شاده كاه بصاد او فقاط از باين ديگر هوا پرستيها، اما از اين گروهها كسان  بوده

 را در مورد دين دچار ترديد وشك كردن بوده اسز.بردن اصول دين واهل دين

ترن  دشمنان آن چنين افرادي كافر بودنشان بطع  اسز. بلكه او از دين بيگانه واز سرسخز

اند وامور براي آنها مشتبه شاده اساز ايد، وافرادي ديگر هستند كه فري  خوردهساب م به ح

چنين افرادي بعد از ابامة حجز ودليل عليه آنهاا والازام آنهاا باه كاافر بودنشاان حكام كارده 

 .1شودم 

وبواعد تكفير اهل بدعز نزد اهل سنز وسخن مشرح در ايان زميناه باه زودي در فصال  

 حث بيان خواهد شد.ويژه در اين ب

شود اين اسز كه: از انجام آن بدعز تكاذي  هاي كه مرتك  آن كافر نم واما باعده بدعز

آيد بلكه چنين بدعت  بار اثار را بدان فرستاده لازم نم كتاب وچيزي از آنچه خداوند پيامبرانش

 .2ها وخواهشات نفسان  پديد آمده اسزنوع  تاويل شهوت

اناد ودر گرداند در يك رتباه نيساتند بلكاه متفاوتخودرا كافر نم هاي كه مرتك  وبدعز

 باشند.فرق با يكديگر مانند گناهان م 

                                                           
 .610-616ص 1( نگاه كنيد معارج القبول شيس حافظ بن احمد حكمي ج1)

 .610ص 1كنيد ج ( به مرجع سابق نگاه1)
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هاي خود به كبائر )بزرگ( ها به اعتبار تفاوت درجه ورتبهوشاطب  بيان كرده اسز كه بدعز

ن شوند سپس ذكر نموده كه باعده فرق گذاشتن وجدا نماودن ميااوصغائر )كوچك( تقسيم م 

ترين صورت  كاه گويد: ونزديكگناهان كبيره وصغيره اسز سپس در بيان آن شروع نموده وم 

شود آن اسز كه  در كتاب الموافقات ذكر شاده: كاه كباائر براي اين مطل  جستجو ويافته م 

منحصر در خلل آوردن به ضروريان معتبر در هرآيين  هستند. وآن ديان ونفاس ونسال وعقال 

گردد وانچه بدان تصاريح نشاده رآنچه به آن  تصريح شده به ضروريات برم باشد وهومال م 

اناد در اعتبار ونظر در مجراي ومحل آن برار دارد، واين چيزهاي مختلف  را كه علما ذرك كرده

هاي كبياره نمايد پاس همچناين در بادعزاند را جمع م وآنچه به معناي آن اسز وذكر نكرده

از اين امور ضروري دين خلل ايجاد نمايد كبيره اسز وآنچه باعاث  گوييم: آنچهخ به اصل م 

 .1اخلال در اصل  از امرو ضروري دين نباشد صغيره اسز

گرداناد وبادعت  كاه كاافر وخلاصه سخن در مورد فرق گذاشتن ميان بادعت  كاه كاافر م 

كار آنچه باه هاي كبيره وصغيره اين اسز كه اگر بدعز ناش  از انگرداند وفرق بين بدعزنم 

گرداند دواگر بدعت  ناش  از تاويل اسز طور بطع از دين مشخص اسز چنين بدعت  كافر م 

هاي پنچگاناه باشاد كبياره اند پس اگر بدعز متعلق به ضرورتگجرداند متفاوتپس كافر نم 

 اسز وگرنه صغيره اسز.

گار س  حال بادعزباشد بلكه لرحاما اين باعده هميشه كل  نيسز وبا هريك  مقصور نم 

از جهز علم وجهل او ودعوتش به بدعز خود وعدم دعوتش واصارار او بار بادعتش وعادم 

كند، وگاه  بدعز صغيره حكم بدعز كبيره را خواهد داشز وبادعت  اصرار  برآن فرق م 

كناد خواهاد داشاز را كاافر م را كاه انساانگرداند حكم بادعت كه مرتك  خودرا كافر نم 

 ها كه بيان شد پس بايد توجه كرد.لزبرحس  آن حا

 تقسيم بدعز به احكام پنچگانه وبيان باطل بودن اين تقسيم:  -8

                                                           
 .50ص 1( الاعتصا  ج1)



  

انماد بناابراين آنارا باه را به انواع پنچگانه احكام شريعز تقسيم نمودهبعض  از علما بدعز

اند واولين كسا  كاه باه ايان تقسايم روي واج  و مستح  ومباح مكروه وحرام تقسيم كرده

 بدعز انجام دادن چيزي اسز كه در عصر پيامبر »ورده عزبن عبدالسلام اسز كه گفته اسز: ا

انجام نگرفته وشناخته نشده اساز وآن باه بادعز واجا  وبادعز حارام وبادعز مساتح  

 «.1شودوبدعز مكروه وبدعز مباح تقسيم م 

ه باه تفصايل ساخن براف  شاگرد عز از او متأثر شده واين تقسيم را پذيرفته ودر ايان مسائل

ها گفته وبريا هر نوع  از ابسام گذشته مثال  آورده وگفته اسز: بدان كه همه بر انكاار بادعز

اتفاق نظر دارند وحق اين اسز كه در اين مورد تفصيل اسز وآن پنج نوع اسز: واج : آنچاه 

شارع اگار دهد مانند تدوين برآن وبوانين بواعد وجوب ودلايل آن از شريعز انرا به دسز م 

آيناد در ترس ازبين رفتن آن نباشد زيرا رساندن برآن وشريعز باه كساان  كاه بعاد از ماا م 

هاي پس از ما، به اجماع واج  اسز وسست  نمودن در اين كار به جماع حرام اسز پاس برن

 در واج  بودن چنين نوع بدعت  مناس  نيسز اختلاف شود.

شاود عد تحريم ودلايل آن از شريعز فهمياده م نوع دوم: حرام وآن بدعت  اسز كه از بوا

اناد مانناد مقادم نماودن ها تازه ايجاد شده كه باا بواعاد شاريعز مخالفها وستممانند ماليات

 ها شرع  به طور ارث  به كس  كه شايسته ان نيسز.جاهلان بر علما در سپردن منص 

عاد اساتحباب ودلايال ها: بدعز مستح  اسز وآن بدعت  اسز كاه بوانوع سوم از بدعز

نمايد مانند نماز تراويح، وتهيه لباس وياژه باراي بضااوت ودولتماردان برخلااف را ثابز م آن

ها ومقاصد شرع  كه به جاز ان عظماز وشاكوه اند به سب  مصلحزآنچه اصحاب برآن بوده

 شود. دولتمردالن در دل وجود مردم حاصل نم 

اي  اند كه دلايل كراهز در شاريعز وبواعاد  ههاي مكروه وآن بدعزنوع چهارم: بدعز

هاا واز ايان نمايد مانند اختصاص روزهاي با فضيلز ياغير آن باا ناوع  عبادترا ثابنز م آن

                                                           
 .101،103ص 1( قواعد الاحكا  في مصالا الانا  للعز بن عبدالسلا  ج1)
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نها  عان ):  اناد كاه پياامبر دلايل حديث صحيح  اسز كه مسالم وديگاران رواساز كرده

اختصاص دادن روز جمعه به روزه  از يعن : پيامبر  (1أو ليلته بقيامتخصيص يوم الجمعة بصيامٍ

 گرفتن ويا اختصاص دادن ش  جمعه به نماز وبيام ش  نه  كرد.

واز همين نوع اسز اضافه كردن در امور مستح  مشخص، آنگونه كه در مورد تسبيح بعاد 

گويد، ودر زكات فطريه ياك صااع وراد تبسبيح م  2بار 111وارد شده اسز واو  33از نمازها 

دهد به دليل اينكه اضافه كردن به ان اظهاار برتاري صاع برار م 11را ت فطريهشده وكس  زكا

نمايناد باه ادب  اسز بلكه بزرگان اينگونه هستند كه وبت  چيزي را مشاخص م بر شارع وب 

ادبا  اساز، همان اندازه بايد ايستاد وفراتر رفتن از حدود مشخص شده توسط آنهاا ناوع  ب 

شود كه فرد انجاام شتر بابل منع اسز زيرا چنين كار به اين منجر م واضافه كردن بر واج  بي

 باشد.دهنده معتقد باشد واج  اصل واضافه برآن م 

اند كه دليل اباحز وبواعد آن در شريعز هاي هاي مباح هستند وآن بدعزنوع پنجم: بدعز

سز كاه اولاين چيازي كاه كنند استفاده از غربال براي تميز كردن آرد در روايات اانرا ثابز م 

مردم به وجود آوردند اساتفاده از غرباال باراي آرد باود زيارا رفااد در زنادگ   بعد از پيامبر 

 واصلاح آن از امور مباح اسز بنابراين وسايل رفاه وآسايش نيز مباح اسز.

شاود پاس هار دليال پس بدعز وبت  بررس  شود بر بواعد شاريعز وادلاة آن عرضاه م 

شود وبه طور كلا  را در بگيرد بهمان ملحق كرذده م وجوب ويا تحريم وغيره آناي از وباعده

كناد اسز نگاه كرده شود با بطاع نظار از اينكاه از آنچاه ابتضاا م به آن به عنوان اينكه بدعز

                                                           
، وقيدر رواه 401ص 1باب كراهة حيا  يو  الجمعية منفيرداً( ج -( هذا الحدي  رواه مسلم كتاب الصيا 1)

خصوا ليلة الجمعة بقيا  من بين الليالي، قال: )لا ت عن النبي  القرافي بالمعني ونص الحدي  عن ابي هريرة 

 ولا تخصوا يو  الجمعة بصيا  من بين الايا  ألا أن يكون في حو  يصومه أحدكم(.

( اين مقيد است بر اينكه اين كاررا به حورت استحساني انجا  دهد، اما كسي كه در شمردن خطا كند وبه 1)

 شود.ان اضافه يا  كم كند مبتدع شمرده نمي



  

شود زيرا خير وخاوب  تماام در پياروي اساز وشار وبادي تماام در ناوآوري مكروه گفته م 

 .1گذاري اسزوبدعز

 اطل بودن اين تقسيم واينكه اصل  ندارد: بيان ب

تقسيم بدعز به ابسام احكام پنچگانه تقسيم باطل  اسز، هيچ دليل  برآن دلالز ندارد بلكاه 

اناد كاه از آن اين تقسيم داراي تنابض اسز واين تقسيم راه گروه  از علما ومحققين رد كرده

تاوان كرده اسز كه بهتار از ان را نم  جمله امام شاطب  اسز كه فاسد بودن اين تقسيم را بيان

 بيان كرد.

 شود.واينك رد شاطب  بريا اين تقسيم به صورت مختصر از كتاب )الاعتصام( بيان م 

پاسخ اين اسز كه اين تقسيم امار »گويدك: او رحمه الله بعد از نقل سخن گذشته براف  م 

بلكاه ايان تقسايم خاود  داراي  اي اسز كه هيچ دليل شرع  برآن دلالز نداردنو ايجاد شده

تنابض اسز زيرا حقيقز بدعز اين اسز كه هيچ دليل شرع  برآن دلالز نكند نه از نصاوص 

شرع ونه از بواعد آن، زيرا وبت  دليل  باشد كه بر وجوب يا استحباب ويا مبااح باودن دلالاز 

آن امر شاده ودر  كند آنجا بدعت  وجود نخواهد داشز، وآن كار در عموم كارهاي كه به انجام

باشد، پس جمع كردن ميان بادعز شامردن ايان چيزهاا انجام آن انسان مختار اسز، داخل م 

وبين اينكه دلايل بر وجوب يا استحباب ويا مباح بودن آن دلالز دارد جمع كردن ميان دو چياز 

 متضاد اسز.

اسز نه  وثابزاند مسلم اما بدعز مكروه يا حرام، حرمز وكراهز آن از اين جهز كه بعز

از جهت  ديگر، زيرا اگر دليل  بر منع كاري يا مكروه بودن آن دلالز كناد از ايان چياز بادعز 

شود زيرا ممكن اسز كه آن كار گناه باشد، مانناد بتال وساربز ونوشايدن بودن آن ثابز نم 

ه جاز را در آن تصور كرد باشراب ومانند آن، پس هيچ بدعت  وجود ندارد كه بتوان اين تقسيم

هااي  كاه در ايان ماورد ذكار شاده از ببيال كراهز وحرمز. واما نوع واج ، پس تمام مثال
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ها، سالف صاالح از ايجااد شاده، واماا مصالحزهاي تازهها هستند نه از ببيل بادعزمصلحز

اناد پاس ايان مطلا  از اند به مقتضاي مصالح عمل نمودهاصحاب وكسان  كه بعد از آنها بوده

اي به آنچه نزد اهل اصول اسز گرچه باهم درآن اختلاف دارند، اما اين لطمه اصول فقه  ثابز

هاي برآن ومنحصر كردن مردم كند. اما جمع كردن نسخهكنيم وارد نم ما در مورد آن بحث م 

بريك نسخه در حقيقز در همين مورد اسز زيزرا برآن به خاطر آساان  باراي اعاراب چاون 

ز حرف نازل شده وهريك كاف  وكامال اساز ومصالحز نازول هايشان فرق كرد بر هفلهجه

برآن بدينگونه ظاهر ومشخص اسز اما در مباح بودن خواندن برآن به هفاز صاورت بعاد از 

دروازة اختلاف در خواندن برآن بااز شاد چاون در صاورتهاي مختلاف برائاز  زمان پيامبر 

كاه مباادا در چشام اياين دچاار اختلاف كردند. بنابراين اصحاب رضوان الله علايهم ترسايدند 

جماع و منحصار  هاي عثماان اختلاف شوند بنابراين مردم را بر برائز ثابز شاده در نساخه

هااي  باود كاه دانستند از ببيل برائزها را غير از آن كنار گذاشتند چون م برائز نمودند وبقيه

 شود.برآن به آن خوانده م 

ها شود واين مطل  با نگاه به مثالها شمرده نم واما نوع مستح . به هيچ صورت از بدعز

شود كه مثال آنرا نماز تراويح با جماعز در مسجد بيان كرده اسز، بايد گفز كاه مشخص م 

را با جماعز در مسجد در حال  كه مردم پشز سار او ابتادا كارده بودناد نماز تراويح پيامبر 

 انجام داده اسز.

صال  فا   أن رساول اللاه )الله عنهاا( رواياز اساز: در صحيح بخاري از عائشه )رض  

المجيد ذات ليلة فصل  بصلاته ناس، ثم صل  من القابلة فكثر النااس، ثام اجتمعاوا مان الليلاة 

فلما اصابح باال: باد رذياز الاذي صانعتم ولام  الثالثة أو الرابعة فلم يخرج اليهم رسول الله 

شاب  در  پياامبر » 1(وذلك فا  رمضاان يمنعن  من الخروج إلا أن  خشيز أن تفرض عليكم

مسجد نماز خواند مردم پشز سر او به نماز  ابتدا كرده ونماز خواندند، پ  بعاد هام پياامبر 
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 از آن  در ش  سومخ ياا چهاارم ماردم جماع شادند پياامبر نماز خواند مردم زياد شدند پس

ديد من آنارا ديادم وچسازس سوي آنها بيرون نيامد صبح روز بعد فرمود: آنچه شما انجام دابه

سوي شما بازنداشز جز اينكه ترسيدم مبادا اين نماز برشاما فارض كارده مرا از بيرون آمدن به

 شود، واين وابعه در رمضان بود.

كند كه خواندن تراويح با جماعز سمز اسز زيرا بيام پياامبر در پس اين حديث دلالز م 

اعز در رمضان اسز، وامتناع وريدن پياامبر مسجد دليل بر صحز خواندن نماز در ش  با جم

از بيرون آمدن براي نماز ش  از ترس فرض شدن بر امتناع ورزيدن او به طاور مطلاق دلالاز 

كند زيرا زمان او زمان وح  وبانون گذاري بود امكان داشز كه وبتا  ماردم باه صاورت نم 

از واج  ولازم اساز ساپس شد كه خواندن اين نمكردند براو وح  م پايبندي به آن عمل م 

ازبين رفز اين مسئله به اصل خود بازگشز وجاواز  وبت  علز وسب  تشريع با مرگ پيامبر 

 اسز پس ناسخ  براي آن وجود ندارد.آن ثابز شده

اين كاررا به خاطر دو چيز انجام نداد: يا اينكه به نظر بيام ونماز ماردم در آخار  اما ابوبكر 

دادند نزد ايشان از جمع كردن مردم پشز سر يك امام در اول شا  مك ش  وآنچه آنها انجام 

بهتر بود ويا اينكه به خاطر اينكه زمان او گنجايش وفرصز انديشيدن به چنين اماور فرعا  را 

 تر بودند مشغول بود.نداشز چون او با مرتدين وديگر كارهاي  كه از نماز تراويح مهم

ها نيسز بلكه اين از باب تنعم ها در حقيقز از بدعزربالواما نوع مباح: ذكر كردن مسئله غ

ورفاه در زندگ  اسز ودر مورد كس  كه با اسفاده از چيز جاايزي خومادرا در آساايش بارار 

باه جهاز  -اگر اعتباار شاود–گويند كه مرتك  بدعز ونوآوري شده اسز واين دهد نم م 

گيرد، نگونه كه در جهز كميز انجام م شود زيرا اسراف همااسراف در خوردن  برگردانده م 
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رود پاس اگار اساراف از ماالش ها از دو نوع فراتر نم شود پس غربالدر كيفيز هم انجام م 

 .1شود، واگر نه، نه با اينكه اصل جايز بودن اسزباشد وناپسند نباشد بخشوده م 

هماة آن مخالفاز باا  واما نوع تحريم در آن بدعت  اينگونه به طور مطلق وجود ندار د بلكه

شود مگر از ايان جهاز امر مشروع اسز پس بر تحريم خوردن مال به ناحق چيزي اضافه نم 

شاود پاس هاي تعيين شده خاورده م كه برحس  احكام لازم شرع  مانند زكات واج  ونفقه

درسز نيسز كه به طور مطلق در اين نوع گفته شود كه بدعز اسز بدون از اينكه مسائله در 

 مورد تقسيم شود. اين

هاي  در جملاه وجاود دارد وساخن  در آن واما نوع مكذوه در آن چيزهاي  از ببيل بادعز

ها ياا روزهاا باه ناوع  از عباادت واضاافه كاردن در نيسز مانند اختصاص دادن بعض  ش 

هاي محض ايان اساز كاه ناه بارآن مستحبات معين شده در شريعز چون احتيا  در عبادت

از آن كم كرده شود، واين درسز اسز زيرا اضافه كردن به آن يا كام كاردن از اضافه شود ونه 

 .2شوداند پس حالات آن وابزار آن در جان  نه  احتيا  م هاي  منكر وزشزآن بدعز

هاي  كاه جوي  نموده اسز تنابضوبعد از اينكه شاطب  از اين تقسيم انتقاد كرده وآنرا عي 

 چار آن شده بيان كرده اسز.برافيث در عرضه اين تقسيم د

هاي بديم نياز پيدا ها وسياسزوسخن او كه: پس اين طور به تجديد ارايه»گويد: بنابراين م 

زيارا در ايان  -اين جمله نياز به تامل دارد–شود كند وبژسا اوبات در بعض  احوال لازم م م 

اساز او در آخار فصال مطلب  وجود دارد كه باسخن او در آخر فصل متضااد  -به طور كل –

باا آنچاه «. گاذاري وناوآوري اسازخير تمام در پيروي اسز وبدي تمام در بدعز»گويد: م 

گذاري، تمام بدي اساز پاس كند كه بدعزاز آن بيان كرده اسز، پس اين سخن ابتضا م ببل

                                                           
( هذه العبارة حدث فيها اختلال في المعني في المصدر ولعله حدث فيها تصحيف في طبقة الاعتصا  وتيم 1)

 لذي نقل نص ال شاطبي هذا.، ا41عديلها من كتاب الابداع لعلي محفوظ ص

 .140-141ص 1( نگاه كنيد الاعتصا  شاطبي ج1)



  

ممكن نيسز با فريضه وجوب جمع شود. واو ذكر كده كه بدعز گاه  واج  م  شود وبتا  

شود عمل به آن لازم اسز وآن وبت  در ضمن تمام شر وبدي برار دارد پس در اين امر واج  

به انجام آن وامر به ترك آن جمع شده اسز. ودر ميان اين دو جداي  امكان پذير نيسز گرچه 

از دو جهز هستند چون انجام آن مستلزم جمع نمودن، بين امر به انجام وامار باه تارك اساز 

توان بادون اينكاه در خاناه غصا  شاده نمااز ه غص  شده نيسز زيرا م ومانند نماز درخان

شاود ودر صاورت  خواند نماز را انجام داد واينجا اگر واج  شود به صورت خاص واج  م 

 .1آيدكه فرض شده كه شر به صورت خاص در آن وجود دارد بنابراين تنابض پديد م 

تنابض آن واينكه داراي اصل  باشد كه باه ها وپس با اين باطل بودن اين تقسيم براي بدعز

آن برگردد ويا ديليل  كه به آن استناد كند نيسز آشكار شد بلكه مخاالف باا نصاوص شارع  

 هر بدعت  گمراه  اسز. 2(كل بدعة ضلالة)كه فرمود:  اسز مانند گفته پيامبر 

اسز وهركس   كند زيرا هر گمراه  حرامها دلالز م اين حديث بر حرام بودن همه بدعز

ها همه گمراها  هساتند اطلااع با اينكه بر نصوص وارد شده بر مذمز بدعز ها .اينكه بدعز

ها  واج  يا مستح  يا مباح هستند درو  وافتاراي بزرگا  دارد گمان برد كه بعض  از بدعز

ذر مخالفز كرده اسز وخداوناد متعاال در برحا بر خداوند بسته و آگاهانه يا ناآگاه با پيامبر 

وچه  3فرمايد: ]فمن أظلم ممن افتري عل  الله كذباً ليضل الناس بغير علم[داشتن از اين كار م 

 را از روي جهل گمراه سازد.كس  ظالمتر از كس  اسز كه برخدا درو  بندد تا مردمان

مَاا تَبَاي َنَ لَاهُّ فرمايد: ]وَمَنْ يُّشَابِقْ الر َسُّولَ مِنْ بَعْدِ م  ودر برحذر داشتن از مخالفز پيامبر 

كس  كه با پيغمبار  4الْهُّدَ  وَيَت َبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُّؤْمِنِينَ نُّوَل ِهِ مَا تَوَل َى وَنُّصْلِهِ جَهَن َمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا[
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دشمنانگ  كند بعد از آنكه هدايز روشن شده اسز وجاز راه مؤمناان در پايش گيارد اورا باه 

ساوزانيم ودوزخ چاه باد گاردانيم وباا آن م اسز رهنماود م همان جهت  كه دوستش داشته 

 جايگاه  اسز.

 ها به حسنه وسيئه به اين تقسيم نزديك اسز:وتقسيم بدعز

ها همه گمراه  هساتند ودر تقسيم بدعز به حسنه وسيئه نيز تقسيم باطل  اسز زيرا بدعز

اند ودر آن ستوده ه مذموماند در آن خوب  وجود ندارد، همآن هدايت  وجود ندارد وهمه زشز

اند همانگوناه كاه اباوال سالف اماز اي نيسز ونصوص برآن وسنز به اين امر وارد شدهشه

را طباق حقيقاز آن را كس  گفتاه اساز كاه مقاصاد نصاوصكند واين سخنبراين دلالز م 

هااي وسخن سلف را ط  جهز آن نفهميده اسز بنابراين از بعض  احاديث وبعضا  رواتيز

اند وآن احاديث وآثااررا بار خلااف ماراد ومنظاور آن به بعض  از سلف استدلال كرده منسوب

ها ها بر نيكو برار دادن بعضا  از بادعزاند كه اين احاديث وروايزاند وگمان بردهحمل كرده

 باشند.اند روايات ذيل م دلالز دارند واز جمله آنچه آنها براي سخن خود به آن استدلال كرده

من سن ف  الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجار مان عمال بهاا )كه فرمود:  ة پيامبر ( گفت1)

بعده من غير ان ينقص من اوزارهم ش  ومن سن ف  الاسلام سنه سيئة كان علياه وزرهاا ووزر 

هركس  در اسلام سنز ورو  نيكاوي   (1من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم ش 

رساد بغيار رسد واجر وپادا  كسان  كه به آن  كنند هم به او م و م بنا نهد اجر آن سنز به ا

از اينكه از مزدهايشان چيزي كم شود، وهركس  در اسلام سنز ورو  بدي بنا نهد گناه آن بار 

گردن او خواهد بود وگناه هركس  كه به آن عمل كند نيز بر گردن او خواهد بود بدون اينكه از 

 گناهان آنها چيزي كم شود.
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فهو عناد اغللاه دهند كه گفته اسز: )ماا رآه المسالون حساناًنسبز م  ( آنچه به پيامبر 2)

حسن، وما رآه المسلمون سيئاً فهو عناد اللاه سا ( آنچاه مسالمانان انارا نيكاو ببينناد آن نازد 

 .1آنرا بد ببينند آن نزد خدا بد اسز خداوندئ نيكو اسز وآنچه مسلمانان

را براي نماز تاراويح در مساجد دياد گفاز )نعماز ه اجتماع مردموبت  ك ( گفته عمر 3)

 ( بدعز خوب  اسز اين.2البدعة هذه

بدعز دو نوع بدعز اسز: بدعز پسنديده وبدعز مذموم وناپسن، پاس »( گفته شافع : 4)

 .«3آنچه با سنز موافق باشد پسنديده اسز وآنچه با سمنز مخالف باشد مذموم اسز

اند اين نصوص دليل  باراي ها از اين نصوص استدلال كردهگان بدعزوآنچه نيكو برار دهند

گيرد، اما حاديث شود برار نم گويند بدعز به حسنه وسيئه تقسيم م آنها در اين مورد كه م 

در اين حديث چيزي جز سنز حسنه وسشيئه ذكر نشاده  (من سن ف  الاسلام سنة حسنة)اول: 

اساز، وسانز در لغاز باه معنا  طريقاه وراه ورو   اسز وذكري از بدعز به كيان نياماده

 .4همانطور كه تعريف آن پيشتر بيان شد

پس منظور از حديث اين استكه هركس  طريقه نيكوي  را بياورد وآنرا براي مردم بنا نهد باه 

 رسد.او پادا  م 

وممكن نيسز كه طريقه وروش  نيكو شناخته شود مگر اينكه شاريعز بار نيكاو باودن آن 

شود همانگونه كه در حاديث ز داشته باشد، پس وبت  كه طريقه ورو  نيكو برار داده م دلال

 كند كه داراي اصل  در شريعز اسز.آمده اسز دلالز بر اين م 

                                                           
 1، وكيذلك ابيو نعييم فيي الحليية ج304ص 1علي ابن مسعود جواه الاما  احمد في المسند موقوفاً( ر1)

 كما زعم بعض الناس. وسيأتي نقل كلا  العلماء عنه ص)(. ولا يصا رفعه الي النبي  305ص

 ( تخريج اين حدي  گذشت )(.1)

 .113ص 4( رواه ابو نعيم في الحلية ج3)

 ( به حفحه )( نگاه كنيد0)



 …   

گويد: يعن  هركس  كه طريقاه صاح  )تحفة الأحوذي( در معن  سنز حسنه در حديث م 

 .1ن گواه  دهداي بياورد كه اصل  از اصول دين به آورو  پسنديده

را جز بار اماري كاه دراي اصال  در سنز حسنه كند كه پيامبر ومناسبز حديث دلالز م 

شريعز اسز اطلاق نكرده اسز. زيرا سب  بيان اين حديث اين اسز كه گروه  عارب پايش 

اصحاب خودرا تشويق  آمدند كه در نهايز نيازمندي وفقر برار داشتند بنابراين پيامبر  پيامبر 

درپ  رد تا به آنها صدبه دهند، مردي از انصار آمد وصدبه بزرگ  داد، سپس مردم به دنبال پ ك

ها جمع شد اين كاار شروع به كمك كردن وصدبه دادن نمودند تا اينكه مقدار بزرگ  از صدبه

 .2وابع شد واو اين حديث را بيان كرد انصاري مورد پسنمد پيامبر 

را آغااز كارد نه كار انصاري بود كه در ايان وابعاه صادبهبصد  از سنز حس پس پيامبر 

را بار چيازي اطلااق سانز حسانه وصدبه از ببل مشروع بود. پس با اين ثابز شد كه پيامبر 

ها تحاز سانز حسانه نموده كه در دين مشروع بوده اسز وجاي براي داخال كاردن بادعز

 ها در دين ريشه واصل  ندارند.وجود ندارد زيرا بدعز

 

س با بيان اين مطل  باطل بودن استدلال نيكو برار دهندگان بدعز از اين حاديث روشان پ

 شد بلكه اين حديث دليل  برعليه آنها اسز والله اعلم.

نسبز داده شده كه فرمود: )ما رآه المسلمون حساناً فهاو عناد  اما حديث دوم كه به پيامبر 

خداوند هم نيكو اسز. نسبز دادن اين حديث الله حسن( آنچه مسلمانان آنرا نيكو ببينند پيش 

 اسز. درسز نيسز بلكه اين سخن ابن مسعود  به پيامبر 

                                                           
 .034ص 0( تحفة الاحوذي ج1)

 ( روي الحدي  مع المناسبة مسلم وقد تقد  تخريجه ص)(.1)



  

اساناد آن »وعجلاون  گفتاه اساز: « 1اين حديث موبوف وحسان اساز»گويد: سخاوي م 

گويد: والبان  م « 2تر اين اسز كه اين حديث موبوف بر ابن مسعود اسزسابط اسز وصحيح

 .  3مرفوع اصل  ندارد بلكه بر ابن مسعود موبوف اسز اين حديث به طور

بنابراين اين حديث به صورت مرفوع كه به سنز پيامبر نسبز داده شود درسز نيسز پاس 

درسز نيسز كه با استدلال از اين حاديث باا احادياث بااطع كاه هربادعت  گمراها  اساز 

 مخالفز كرده شود.

شد حكمه )ال( در )المسلمون( اگر براي وبه فرض اينكه حديث به صورت مرفوع صحيح با

استغراق باشد يعن  همه مسلمين، پس اتفاق نظر همه مسلمين اجماع اسز واجماع بدون شك 

حجز اسز واجماع اصول  معتبر، اجماع اهل علام در هار زماان  اساز وشاك  نيساز كاه 

ا خاوب مقلدين، اهل علم نيستند واگر )ال( باراي جانس باشاد لعضا  از مسالمين ايان امارر

اناد، هاا وهواهاا وارا مختلفها اينگونه هساز زيارا عقلدانند، همانطور كه در بيشتر بدعزم 

 .4توان از اين اثر دليل گرفزبنابراين نم 

كند كه منظور از مسلمين در )روايز( اصحاب هستند همانگوناه كاه از اول سياق دلالز م 

خيار بلاوب العبااد  عباد فوجد بلا  محماد إن الله نظر ال  بلوب ال)شود روايز فهميده م 

فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر ف  بلوب العباد بعد بل  محماد فوجاد بلاوب اصاحابه 

خداوند در  (5خير بلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عل  دينه فما رآه المسلمون حسناً

اي بندگان يافز سپس انرا براي خاود هرا بهترين بل  هاي بندگان نگاه كرد بل  محمد بل 

                                                           
 .541( المقاحد الحسنة ص1)

 .144ص 1( كشف الخفاء ومزيل الالباس ج1)

 .533ح: 10ص 1( سلسلة الاحادي  الضعيفة ج3)

 .11( انظر البدعة واثرها السئ في الامة لسليم الهلالي ص0)

 ي  گذشت )(.( تخريج اين حد5)



 …   

 برگزيد ومحمد را به رسالز خونيش مبعوث كرد سپس به دلهاي بنادگان بعاد از دل محماد 

هااي بنادگان يافاز بناابراين آنهاا را وزياران هاي اصحاب محمدرا بهترين بل نگاه كرد بل 

نيكاو ببينناد نيكاو  را مسالمانانجنگناد پاس آنچاهپيامبر  برار داد كه به خاطر دين خدا م 

 .1اسز

پس روشن شد كه منظور از مسلمين اصحاب هستند وآنها هم، همه بار واجا  باودن لاازم 

 ها اجماع دارند.گرفتن شريعز ودورانداختن بدعز

در اين دليال باراي نيكاو بارار دهنادگان « بدعز خوب  اسز اين»اما سخن عمر كه گفز: 

گويد: اما در رد آنها در دليل گرفتن آنها به اين اثر م  بدعز وجود ندارد شيخ الاسلام ابن تيميه

استدلال كنندگان به اين روايز زياداند واگر ما بخاواهيم « بدعز خوب  اسز اين»گفته عمر كه 

گويند بول صاحاب  حجاز را با گفته عمر ثابز كنيم كه در آن مخالفز نشده اسز، م حكم 

حجاز اساز؟ وهركسا   خلاف گفتاه پياامبر  نيسز، پس چگونه بول صحاب  براي آنها در

معتقد باشد كه گفته صحاب  حجز اسز در صورت  كه بول صحاب  با حديث مخاالف باشاد 

 به حجز بودن بول صحاب  معتقد نخواهد بود.

پس به هردو تقدير: مخالفز با حديث با گفته صحاب  درسز نيشز، بلكه تخصيص عماوم 

نشده طبق يك  از دو روايز جايز اسز پس اين مفيد  حديث با بول صحاب  كه درآن مخالفز

 خوب بودن آن بدعز اسز اما چيزي ديگر نه.

گوييم: بيشترين چيزي كه دراين گفته هسز اين اسز كه اين كاار بادعز نامياده سپس م 

شد با اينكه حسن اسز، واين نامگذاري برحس  لغز اسز نه نامگذاري شرع ، زيرا بادعز 

بدون اينكه در گذشته مثال  داشته باشد آغااز شاود واماا بادعز شارع   د ر لغز هرآنچه كه

بر مساتح  باودن ياا  هرآن چيزي اسز كه دليل  شرع  برآن دلالز ندارد، پس وبت  پيامبر 

وجوب كاري بعد از وفات خود راهنماي  نموده يا به طور مطلق به انجاام آن راهنمااي  كارده 

                                                           
 ( تخريج اين حدي  گذشت)(.1)



  

 . پس وبت  كس  آن كاررا بعاد از وفاات پياامبر پيامبر وبه آن عمل نشده مگر بعد از وفات 

انجام دهد درسز در لغز آن كار بدعز ناميده شاود، چاون آن كاار عملا  تاازه آغااز شاده 

شاود ودر لغاز تاازه آنرا آورده بادعز نامياده م  باشد همانطور كه خود داين  كه پيامبر م 

برآن دلالز كند در شاريعز بادعز نامياده شود، وعمل  كه كتاب وسنز ايجاد شده ناميده م 

 شود.شود گرچه در لغز بدعز ناميده م نم 

نمااز تاراويح رمضاان را باا جماعاز وتنهاا  پس وبت  چنين باشد مردم رد زماان پياامبر 

إنه لام يمنعنا  ان )خواندند ودر ش  سوم ويا چهارم وبت  جمع شدند پيامبر به آنها گفز: م 

مرا از بليرون شدن به ساوي شاما چيازي بازنداشاز  1(أن يفرض عليكم اخرج اليكم إلا كراهة

 جز اينكه مبادا اين نماز بر شما فرض شود.

علز نيامدن خودرا ترس از فرض شدن نماز تاراويح بياان نماوده اساز پاس  پس پيامبر 

گار بنابراين دانسته شد كه مقتضاي بيرون آمدن براي خواندن نماز تراويح تراويح باب  اساز وا

 خواند.را با جماعز م رفز ونماز تراويحبود پيامبر پيش آنها م ترس فرض شدن نم 

پس وبت  در زمان عمر همه براي خواندن نمكاز پشز سر يك اماام جماع شادند ومساجد 

كردند بنابراين بدعز ناميده شد چون در لغز روشن شد اين هيدت كاري بود كه آنها ببلاً نم 

شود گرچاه از نظار شارع  گرفته واكنون انجام بگيرد بدعز ناميده م م نم كاري كه ببلاً انجا

اي اساز اگار خاوف كند كه اين كار عمال صاالح وشايساتهبدعز نيسز زيرا سنز ابتضا م 

 .2ازبين رفته اسز ومانع رفع شده اسز فرض شدن نبود وخوف فرض شدن با مرگ پيامبر 

 اسز يك  بدعز پسنديده ويك  بدعز مذموم.واما گفته شافع  كه: بدعز دو نوع بدعز 

 استدلال آنها به اين بول از چند وجه باطل اسز:

                                                           
 ( تخريج اين حدي  گذشت ص)(.1)

 .100-105( نگاه كنيد اقتضاء الصراط المستقيم ص1)



 …   

معاارض  اول اينكه: گفته شافع  اگر درسز باشد صحيح نيسز كه با عموم حديث پيامبر 

 الاسلام بيان شد كه بول صاحاب  اگار باا گفتاه پياامبر ومخالف برار گيرد وپيشتر سخن شيخ

اجماع حجز نيسز پس چگونه باول شاافع  حجاز اساز وباول صاحاب  مخالف باشد به 

 حجز نيسز.

اناد اند منظور اورا از ايان ساخن نفهميدهوجه دوم: كسان  كه از سخن شافع  استدلال كرده

داند بلكه در ايان هارا در شريعن نيكو م كند كه او ايجاد بدعززيرا سخن او براين دلالز نم 

اسز ومنظور او از بدعز پسنديده بدعز لغوي اسز كه در شريعز  زمينه او مانند ديگر سلف

را در مسجد بدعز نامياد جمع شدن براي نماز تراويح اي دارد همانطور كه عمر اصل وريشه

گويد بدعز بر دو ناوع اساز بدعاد گويد: شافع  م وبصد او بدعز لغوي بود ابن رج  م 

ق باشد پسنديده اسز وآنچه با سانز مخاالف پسنديده وبدعز مذموم، پس آنچه با سنز مواف

دليل گرفته اسز كه اين بدعز خوب  اسز. منظاور  باشد مذموم وناپسند اسز واز بول عمر 

اي كه باه اين اسز كه اصل بدعز مذموم، بدعت  اسز كه دزر شريعز اصل وريشه شافع  

همان اساز كاه باا سانز  نامد، اما بدعز پسنديدهرا  بدعز م آن برگردد ندارد وشريعز اين

گاردد وايان در لغاز اي از سنز باشد كه به آن برم موافق باشد يعن  آنكه داراي اصل وريشه

 .1شود ونه در شريعز چون با سنز موافق اسزبدعز گفته م 

وجه سوم اينكه: شافع  رحمه الله ممكن نيسز كه بگوبد بدعز حسنه اساز درحاال  كاه 

 .2و برار داد همانا او آيين وشريعز درسز كرده اسزرا نيكگويد: هركس  چيزيم 

                                                           
 .166( جامع العلو  والحكم لابن رجب ص1)

، وشياطبي در الاعتصيا  100ص 1را نقل كرده است، در كتاب المستصيفي ج( غزالي از شافعي اين گفته1)

 .130ص 1ج



  

وديگر سخنان شافع  در مذمز استحسان، وانصاف وعدل اين اسز كاه ساخن شاافع  باا 

سخن شافع  تفسير شود زيرا گوينده اغاز ديگاران بهتار مقصاود ومنظورهااي ساخن خاودرا 

 داند وبايد معن  سخن گذشته او براين حمل شود. والله اعلم.م 

 رسد.را به پايان م اين مطل  بحثوبا 

 

 

 

 

 بحث چهارم:

تهريف هواپرستان واهل بدعز، وذكر اصول فربه هاي آنان. از آنجاا كاه هخادف نهااي  از 

ها بنا بر بررس  نصوص شرع  ومواضاع سالف اين بحث رسيدن به احكام رفتار با اهل بدعز

هايشان تعريف شوند زيرا دعز وفربهدر برابر اهل بدعز بود لازم بود ببل از اين بررس  اهل ب

ها نيااز حكم كردن بر چيزي فرع تصور آن اسز، وهمچنان كه خواننده به شناخز اهل بادعز

هاي اهال بادعز  اي از فربهرا براي آنها اجرا نمايد، اما تعريف هر فربهدارد تا بتواند اين احكام

 .ها زياد وتعدد هستندمشكل اسز به خاطر اينكه اين فربه

كناد باه ايان نتيجاه وبريا جمع كردن ميالن هردو موضع برحس  آنچه مقام بحث ابتضا م 

 ها از دو جهز تعريف شوند:رسيدم كه اين فربه

هاي اصال  هاي سلف كه نشاانهجهز اول: ذكر بعض  بواعد ومسائل برگرفته شده از كتاب

ي تشخيص اهال بادعز باشاد كند تا باعدة دبيق  براده  م هاي اهل بدعز نشانعموم فربه

 وما نيازي به شناخز تعداد آن نخواهيم داشز.

 ودر اين وجه چند مسائل داخل اسز:



 …   

« هاواهل بدعز -هواپرستان»مسئله اول: به نامگذاري مربو  اسز وآن در تحقيق كلمه 

 باشد.كار گرفته شوند م وبيان منظور از اين دو كلمه در صورت  كه به طور مطلق به

وابوال سلف در مذمز هواپرستان واهل بدعز ووجوب ترك گفتن انهاا وبرحاذر نصوص 

 اند.داشتن از آنها آمده

روناد كار م بنابراين بايد معن  كه منظور از اين دو كلمه اسز در وبت  كه به طور مطلق باه

 را در اين مسئله ذكر خواهم كارد ساپس از مياان آنتحقيق كرده شود وبه زودي ابوال محققان

 كنم.را راجع ببينم انتخاب م آنچه

شاطب  رحمه الله گفته اسز: لفظ هواپرستان واهال بادعز در حقيقاز بار كساان  اطلااق 

را با استنبا  وحمايز از هواي نفس مقدم اند وشريعز هواي نفسرا ايجاد كردهشود كه اينم 

ه مخالفاز آنهاا مخاالفت  اند تا جائ  كاداشته وبه گمان خود به صحيح بودن آن استدلال كرده

هاي آنها در آن مورد توجه برار گرفته اسز ونياز باه رد كاردن وپاساخ دارد، شمرده شده وشبه

كنند زيرا وظيفه آنها همين برخلاف عوام زيرا آنها از آنچه نزد علماي آنها ثابز اسز پيروي م 

شود هرچاه كاه آنها گفته م كنند بلكه آنها از آنچه به اسز، پس آنها از هواي نفس پيروي نم 

شود تا وبت  برطباق نظار كنند بنابراين بر عوام مردم، لفظ هواپرستان اطلاق نم باشد پيروي م 

را خوب وچيزي را زشز بدانند، ودرايان خود به هواپرست  مشغول نشوند وبا نظر خود چيزي

د وآن اين اسز كاه شوها يك مدلول ومصداق تعيين كرده م وبز براي لفظ اهوا واهل بدعز

را بر ديگر امور ترجيح دهد هواپرسز واهل بدعز هركس  دسز به نوآوري وبدعز بزند وآن

گيرناد اند وفقط با تقليد راه رؤساي خودرا درپيش م شود، اما كسان  كه از آن غافلشمرده م 

 گيرند.بدون اينكه نظر وتوجه داشته باشند مصداق اهل اهوا واهل بدعز برار نم 

نماياد، را تفصيل نموده: عاذررا باراي مقلادين بسايار تناگ م سپس شاطب  مطل  گذشته

هاي خود كه آنها در مورد كند كه تقليد مردم عوام از پدرانشان واز كسان  كه از شيخوتاكيد م 

آنها عقيده دارند كه افرادي صالح هستند بدون اينكه نگاه كنند كه آيا آنهاا اهال اجتهااد وعلام 



  

د يا نه، نوع  از استدلال آنها براي ايجاد بدعز به مجرد هواي نفس اسز وانها با اين كار هستن

را كاه باه ايان تقلياد اساتدلال كناد شوند زيرا خداوند كس )اهل اهوا واهل بدعز( داخل م 

نكوهش ومذمز كرده اسز. خداوند تعال  در حكايز از كنار تقليدشاان از پدرانشاان فرماوده 

ما پدران ونياكاان خاودرا بار آيينا   1جدنا اباءنا عل  أمة وإنا عل  آثارهم مقتدون[اسز: ]إنا و

 رويم.ايم وما هم بطعاً به دنبال آنان م يافته

 گويد:وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله م 

شود آنچه هسز كه مخالفز آن با كتااب بدعت  كه با ارتكاب آن فرد از اهل اهوا شمرده م 

 .2المان به سنز مشهود اسز مانند بدعز خوارج وروافض وبدريه ومرجئهوسنز نزد ع

ام باول شايخ وآنچه از اين دو بول نزد من ترجيح دارد بعد از اينكه در هاردو تامال نماوده

را نوآوري وايجاد امري اساز كاه الاسلام ابن تيميه رحمه الله اسز كه باعده از اهل اهوا بودن

كتاب وسنز مشهور اساز، وايان باعاده در تشاخيص اهال اهاوا  نزد علما مخالفز آن كار با

 ها به خاطر دو چيز دبيق اسز: وبدعز

امر اول: اينكه هواپرست  بر ضد اتبااع وپياروي ناص اساز همانگوناه كاه خداوناد متعاال 

پس اگر پاسخ نگفتند بدان كاه ايشاان  3فرمايد: ]فان لم يستجيبوا فاعلم أنما يتبعون أهواءهم[م 

فرمايد: ]فلذلك فادع واستقم كما امرت ولاا تتباع كنند! وم هوا وهوس خود پيروي م  فقط از

را به سوي آن دعوت كن و آنگونه كه باه تاو فرماان داده شاده اساز تو نيز مردمان 4أهواءهم[

 ايستادگ  كن.
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واز روي هاوا  1فرمايد: ]وما ينطق عن الهوي إن هو إلاا وحا  ياوح [وخداوند متعالف م 

گويد آن جز وح  وپيام  نيسز كه )از ساوي خداوناد بادو( وحا  وپياام سخن نم وهوس 

گردد.وخداوند متعال پيروي از امر خودرا در مقابل پيروي از هواي نفس برار داده اسز واز م 

اند، وكسان  كاه آن جا اهل متابعز وپيروي از امر خدا كسان  هستند كه به كتاب وسنز موافق

كنند مخافان با كتاب وسنز هستند واين آن چيازي هساز كاه شايخ م از هواي نفس پيروي 

اي باشاد را ذكر كرده اسز اما او از اين احتراز كرده كه مخالفز در مسائلهالاسلام رحمه الله آن

كه بين علما مشهور شده كه مخالفز با كتاب وسنز اسز زيرا مسائل دبيق وباريك  اسز كاه 

ماند پس كس  كه در آن مخالفز ورزد پيارو هاواي وشيده م حق در آن براي بعض  از مردم پ

شود بلكه او مجتهد اسز واجتهاد  اورا به آن رساانده اساز، بناا باراين از نفس شمرده نم 

 ..2زمره اهل اهوا بيرون اسز

امر دوم: بدعز ونوآوري در امري كه مخالفز آن با كتاب وسانز مشاهور اساز دبجاز باا 

زناد از اهال گيرد بنابراين كس  كه دسز به چنين كااري م انجام نم اي از هواي نفس انگيزه

 رود.اهوا به شمار م 

هاي خاود را كه از شيخها را تنگ برار داده بنابراين كسان اما شاطب  دايره مفهوم اهل بدعز

 كنند از دايره هواپرستان واهل بدعز بيرون كرده اسز زيارا نازد اوها تقليد م در انجام بدعز

وظيفه آنها پرسيدن اهل علم اسز پس وبت  علما آنهارا به چيزي فتوا دهند برآنهاا لاازم اساز 

هاي خود تقليد كه آنرا بگيرند وآنها پيرو هواي نفس نيستند  مگر اينكه از كس  از پدران وشيخ

 كنند كه عالم نيسز.

نچه با آن معاذور واين كلام شاطب  جاي نظر وتامل اسز وتحقيق در اين مسئله اين اسز )آ

 اند:شود از انواع علوم( كه علوم شرع  به نسبز به فهم مردم سه بسمدانسته م 
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شود، واين چيازي اساز كاه هايچكس طور بطع ولزوم از دين دانسته م بسم اول: آنچه به

 تواند نسبز به آن نادان باشد چه عالم باشد چه عام .نم 

را انكار كند به مرتد بودن وكفر او حكام دين گويد: وهركس  چيزي از ضرورياتنووي م 

شود مگر اينكه تازه اسلام آورده باشد ويا در صحراي دور افتااده دور افتااده پارور  يافتاه م 

 .1باشد

شاود، پس در اين نوع كس  با اشتباه در آن به خاطر تقلدي از كس  ديگر معذور دانسته نم 

گيرند همانگونه كه خداوناد از ر مورد مواخذه برار م بلكه همه به خاطر اشتباه دز اين نوع امو

اين خبر داده كه پيروي كنندگان وپيروي شدگان در عقاب وعذاب مشترك هستند خداوناد باه 

ضاعفاً مان الناار باال لكال گويد: ]ربنا هؤلاء أضلونا فهتهم عذاباًحكايز از پيروي كنندگان م 

اناد پاس آتاش آنهاارا چنادين برابار گمراه كرده پروردگار اينان مارا 2ضعف ولكن لا تعلمون[

 دانيد.گويد عذاب هريك از شما چندين برابر اسز ول  نم گردان. م 

 أَنْاتُّمْ فرمايد: ]وَإِذْ يَتَحَاج ُّونَ فِ  الن َارِ فَيَقُّولُّ الض ُّعَفَاءُّ لِل َذِينَ اسْتَكْبَرُّوا إِن َا كُّن َا لَكُّمْ تَبَعًا فَهَلْوم 

تَكْبَرُّوا إِن َاا كُّال ٌ فِيهَاا إِن َ الل َاهَ بَادْ حَكَامَ بَايْنَ الْعِبَاادِ[مُّغْنُّونَ عَ   3ن َا نَصِيبًا مِنْ الن َارِ ، بَالَ ال َذِينَ اساْ

را كااه در آتااش دوزخ )دوزخ يااان( بهااا همااديگر بااه كشاامكش ساااز( زمااان  )خاطرنشااان

شاما باوديم اياا بخشا  از گويناد ماا پياروان پردازند ضعفا به مساتكبران م وپرخاشگري م 

گويناد: ماا وشاما گيرياد؟ مساتكبران م گرديد وباه گاردن م را به جاي ما پذيراي  م عذاب

 همگ  در اين آتش دوزخ هستيم خداوند در ميان بندگان داوري كرده اسز.

بسم دوم از علوم: آنچه ميان علما مشهور اسز وبادعز گاذار بارار دادن كسا  كاه در آن 

ماند اماا برآنهاا ي از مردم عوام پوشيده م 1د مشهور اسز، اين نوع گاه  بر بعكنمخالفز م 
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اسز تا از اهل علم كه در دينشان مورد اعتماد هستند بپرسند ودر طل  حق تلا  نمايند. پاس 

هركس  در اين نوع نوآوري كرد او در حكم دنيا از اهل بدعز ها اسز زيارا احكاام دنياا بار 

واز اينكه ما در دنيا بر  -همانطور كه به زودي اين مسئله بيان خواهد شد– شودظاهر امر بنا م 

كاذار بارار بگيارد پاس كنيم كه از اهل بدعز اسز لازم نيسز كه نزد خادا بدعزاو حكم م 

را داشاته باشاد پاس بدعز گذار حقيق  كس  اسز كه با بدعز خود بصد مخالفاز شاريعز

اري بصد مخالف ت را نداشته اسز او مانناد كسا  كاه گذوبت  خداوند بداند كه او از بدعز

كنيم كاه او شاود معاذور اساز اماا اينكاه ماا در دنياا حكام ما دو اجتهاد مرتك  اشتباه م 

 دانيم.گذار اسز چون ما بصد اورا نم بدعز

بسم سوم علوم: مسائل دبيق وباريك هستند در اين مسائل اگر عالم دچار اشاتباه شاود اگار 

شود وهمچناين فارد سايل اجتهاد كرده وبصد او يافتن حق باشد معذور دانسته م در تحقيق م

شود معذور اسز زيرا مخالفز ايان عام  به طريق اول  در چنين مسائل  وبت  دچار اشتباه م 

مسائل ريز با برآن وسنز مشهور نيسز وحق درآن براي بسياري از مردم پوشيده ماناده اساز 

اناد اماا بعضا  از آنها در بعپ  از اين مسائلا با هم اختلااف نمودهواصحاب وعلماي امز بعد 

 .1گذرار برار نداده اسزديگررا بدعزبعض 

ها ايان اساز هركسا  كاه بادعتش از آن وخلاصه سخن در تعيين باعده اهل اهوا وبدعز

چيزهاي  با شد كه ميان علما مخالفز آن با كتاب وسنز معروف اسز غير از مساائل رياز كاه 

كناد چاه شاود فارق نم ماند،  او از اهل بدعز شمرده م ر آن براي بعض  مردم پوشيده م د

كنيم كاه را اظهاار كناد ماا باراو حكام ما عالم  باشد وچه فردي عام ، پس هركس بادعز

گذار نزد خداوناد كسا  گذار اسز واين نسبز به احكام دنيا اسز اما در آخرت بدعزبدعز

گذار باشد به اين صورت كه بصد نوآوري در دين كند اما كسا  زاسز كه در باطن خود بدع

كند كه بدعز گذار عال ما  باشاد ياا را نكرده او معذور اسز وفرق نم كه بصد چنين چيزي
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فردي عام  باشد واينكه بدعز معروف باشد يا معروف نباشد ما چون به باطن ودرون اطلااع  

دهيم اما در آخارت خداوناد آنهاارا ين شرايط برار م نداريم حكم كردن در دنيارا ما مبن  بر ا

 كند.اند مجازات م هايشان پنهان كردهبرحس  آنچه در سينه

شاود مسئله دوم: در مورد اينكه حكم كردن بر مردم در دنيا بر حس  ظاهر حاال انجاام م 

مسائله اي از آن در واين مسئله از اصول مهم در اسلام اسز وسخن به طور ضامن  بار گوشاه

شاود كاه را ظاهر كرد بر او حكم م گذار بدعزتر بيان شد وآن اينكه وبت  بدعزگذشته پيش

كند تا بر بخاش شود بنابراين محل بحث ابتضا م از اهل بدعز اسز وامر او به خدا سپرده م 

اده پذيريم توجاه درا ديديم از او م دوم مسئله وآن اين اسز كه ما وبت  از مسلمان كار خيري

شود پس وبت  براي ما روشز شد كه فرد داراي اعتقاد سالم همراه با عمل اساز باه مقتضااي 

كنيم كه او از اهل سنز اسز وما حق ناداريم كاه آمچاه در بلا  او اساز اين بر او حكم م 

گويد يا نه، زيرا چنين كااري باه عهاده ماا نيساز، بلكاه ماا باياد باه دريابيم كه ايا راسز م 

كناد در بار ايان اصال بازرگ دلالاز م  مان نيك داشته باشيم واحاديث پياامبر مسلمانان گ

أمرت أن أباتل الناس حتا  يشاهدوا )فرمود:  روايز كه پيامبر  صحيحن از عمر بن خطاب 

يعن : من امار  (1أن لا إله إلا الله فمن بالها فقد عصم من  ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه عل  الله

با مردم بجنگم تا وبت  كه بگويند: )لا إله إلا الله( هيچ معبود به حقا  جاز خادا ام تا كرده شده

را بگويد مال وجانش از جان  من در امان خواهاد باود مگار باه نيسز، پس هركس اين كلمه

 حق ان وحساب او با خدا اسز.

ومعن  حسابش با خدا اسز يعن  در آنچاه كاه پوشايده »گويد: خطاب  در شرح حديث م 

كنند، در اين دليل  بار هاي  كه در احكام واج  برآنها در ظاهر م دارند غير از كوتاه اه م نگ
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را مخف  نگاه داشته وبه ظاهر مسلمان باشاد ماورد تعارض اين اسز كه كافري كه كفر خود 

گيرد وتوبه او وبت  اظهار انابز ورجوع كرد از كفري كه با ابرار  دانساته شاده واو برار نم 

 .«1شود واين بول اكثر علما اسزداشته اسز پذيرفته م ا پوشيده نگاه م آنر

در داستان ماردي كاه در ماورد زكاات بهاع پياامبر  خدري  2سعيدودر صحيحن نيز از ابو

از پياامبر اجاازه  بان ولياد  3خالاد …مراجعه كرده وبه او گفز اي پيامبر خدا از خدا بترس

لعله أن يصل  فقاال خالاد، وكام مان مصال يقاول )فرمود:  را بزند پيامبر خواسز تا گردنش

إنا  لام أومار أن أنقا  بلاوب النااس ولاا أشاق  بلسانه ما ليس ف  بلبه، باال رساول اللاه 

خواند، خالد گفز: چه بسا نمازگذاري كه به زباان چيازي يعن  شادي او نماز م  4(…بطونهم

ام تا كه دلهاي مردم را سوراخ كنم ونه دهگفز: من امر نش گويد كه در بلبش نيسز پيامبر م 

 .…ام كه شكمهايشان را پاره كنمامر شده

شود ودعوتگر به راه خدا هرآنچاه را كند كه احكام دنيا بر ظاهر بنا يپس احاديث دلالز م 

را بپذيرد پ  هركس  اظهار خير نماود از او بپاذيرد واو حاق نادارد بيند هماناز ظاهر مردم م 

خبار داده اساز كاه  م را بررس  نمايد كه ايا آنها راستگو هستند يا نه، زيرا پياامبر درون مرد

                                                           
 .11ص 1( معالم السنن ابي سليمان خطابي ج1)

( او سعد بن مالك بن سنان انصاري است او وپدر  از اححاب هسيتند، وي در جنيگ احيد كونيك 1)

هاي بعد شركت ننمود واحادي  زيادي روايت كرده اسيت، از آن در جنگدانسته شده وشركت نكرد وپس

 .131ت، تقريب التهذيب صدرگذش 00وگفته شده در سال  65ويا  60-63در سال 

ا  ابوسليمان واز بزرگان احيحاب اسيت، او در روز ( خالد بن وليد بن مغيره مخزومي، سيف الله، كنيه3)

 11ييا  11حديبيه اسلا  آورد، ودر جنگ با مرتدين وديگر فتوحات امير جنگ بيود تيا اينكيه در سيال 

 .144درگذشت انظر التقريب ص

( فتا الباري …باب بع  علي بن ابي طالب وخالد بن الوليد الي اليمن-مغازي( ححيا البخاري )كتاب ال0)

 .001ص 1باب ذكر الخوارج وحفاتهم( ج-وححيا مسلم )كتاب الزكاة 0351، ح: 60ص 4ج



  

شاود ووبتا  شود ورازهاي نهان  به خدا ساپرده م هركس  به ظاهر اسلام آورد از پذيرفته م 

به پيامبر در مورد كشتن كس  كه با پيامبر در مورد زكات مخالفز نماود مراجعاه كارد  خالد 

فرمود: شايد او نماز بخواند سپس فرمود مان دساتور  نمود پيامبر متهم به نفاق م وخالد اورا 

هاي نفاق برآن مارد باا مخالفاز باا پياامبر را بشكافم با اينكه نشانههاي مردمام بل داده نشده

 آشكار بود، 

اجارا  كردند ودر زندگ  خود انرارا تاكيد م پس به امتثال امر پيامبر واصحابش كه اين اصل

نمودند براي هيچ كس  مناس  نيسز كه مردم برخلاف ظاهر آنهاا رفتاار نماياد، واصاحاب م 

رواياز كارده  دادند بخاري از عمر بن خطااب را اساس رفتار خود با مردم برار م اين اصل

شادند وهماناا وحا  با وح  مواخذه م  مردم  بودند كه در زمان پيامبر »گفز: اسز كه م 

گيريم اگر اعماال شود م اسز وما اكنون شمارا بر طبق اعمالتان كه براي ما ظاهر م بطع شده 

كنيم وماا حقا  در دهيم واورا به خود نزديك ما تان خوب با شد ما آن فردرا امان م ظاهري

گيرد وهركسا  باه ماا بادي امور پنهان  او نداريم خداوند او به خاطر نهاتش از او حساب م 

 «  1كنيم گرچه بگويد كه درونش نيكوسزدهيم واورا تصديق نم ورا امان نم نشان دهد ما ا

پس بر طلاب علم وائمه وواعظان ومدرسين وتوجيه كنندگان  كه باه ارشااد ماردم مشاغول 

را در رفتاار خاود باا ماردم محقاق نمايناد، بناابراين بارهيچ هستند لازم اسز اين اصل بزرگ

كم نكنند مگر براساس آنچه براي آنها از آن مسلمان محقق مسلمان  به كفر يا بدعز يا فسق ح

شود وآنها به صادر شدن كفر يا فسق يا بدعز از آن مسلمان يقين پيدا كنند وياا انچاه از او م 

 در ميان مردم مشهور باشد.

                                                           
 .1601، 151ص 5( فتا الباري ج…باب الشهداء العدول-( ححيا البخاري )كتاب الشهادات1)



 …   

فرمايد: ]ولا تفق ما ليس لك به علام إن السامع والبصار والفاؤاد كال زيرا خداوند متعال م 

ور يمكن كه از آن ناآگاه  بيگمان چشم وگاو  ودل از چيزي دنباله 1عنه مسئولاً[ أولئك كان

 گيرد.وجوي از آن برار م همه مورد پرس

وحكم كردن بر مردم فقط با گمان وهواي نفس وبه چيزي كه از مردم صادر نشده از جملاه 

ه شادن هرچاه كنم وبارا تاكياد ما سخن گفتن بر خدا بدون علم اسز. ومن وبت  اين اصال

تر آنرا بيان م  دارم به خاطر آنچه امروز از گمان برداشاتن باه مسالمين از بعضا  طلااب تمام

باشد طوري كه آنها خودرا حاكم بر دلهااي كنم م نوآموز وديگر هواپرستان ديده واحساس م 

ناد بلكاه نمايكنند وبدون دليل به بدعز گاذاري ماتهم م را تكفير م اند بعض مردم برار داده

 كنند.فقط براساس گمان وهواي نفس چنين م 

پس براينها اسز كه نخسز از خدا بترسند وببل از پرداختن به امور مردم بنام دعاوت وامار 

به معروف در دين خدا آگاه  پيدا نمايند وبايد منظور شارع را از دعوت وامر به معروف ونه  

را كاه باه شارع براي اين مطل  تعيين كاردهاز منكر درك كنند ودوست  ودشمن  وبواعدي كه 

 آيد بفهمند.دنبال امر به معروف ونه  از منكر م 

شود پس هركس  از جانا  مسالمين امار زيرا همه اين امور بر كارهاي ظاهري مردم بنا م 

را تغيير دهد، وهمچنين دوسات  ودشامن  منكر ظاهري را مشاهده كرد بر حس  توان خود آن

را گيرد بنابراين با فردي كاه فرماان الها شود انجام م مسلمين به ظاهر ديده م  براسا آنچه از

شود دشمن  وكينه ورزد، اما كفر ونفاب  دهد دوست  كند وبا كس  كه مرتك  گناه م انجام م 

ايم تا وبت  كه ايان پرسد كه چرا آنرا انكار نكردهكه در وجود مردم برار دارد خداوند از ما نم 

بيشاتر علابمناد باه هادايز ماردم نيساتيم  ونفاق بر اعضاي ظاهر نشود پس ما از پيامبر كفر 

وخداوند مارا به آنچه پيامبررا مكلف نكرده از ببيل موشگاف  امور بلبا  ماردم مكلاف نكارده 

                                                           
 .36اء آيه ر( سوره إس1)



  

توبف كرده توبف كنايم زيارا ماا هرگاز از پياامبر  اسز پس ما بايد در كنار چيزي كه پيامبر 

 تر نيستيم. والله تعال  اعلم.نيكو تر ومهربان نسبز به امتش

مسئله سوم: در بيان آنچه كه با آن شهادت دادن بر فر د كه اينكه از اهل بدعز اساز ثاباز 

 شود.م 

تر بيان شد كه وبت  فرد بدعت  انجام دهد كه مخالفز آن با كتاب وسنز مشهور اساز پيش

 گيرد.برار م را انجام دهد از اهل بدعز وآن فرد آن بدعز

شود يا اينكه شنيدن گذاري با مشهور بودن بين مردم ثابز م وايا دسز زدن او به بدعز

شود يا اينكه شنيدن گذاري با مشهور بودن بين مردم ثابز م ومشاهده كردن او در بدعز

 گذاري لازم اسز، پس اگر گفته شود كه با شنيدن ومشاهده نمودنومشاهده كردن او در بدعز

زند حق گذاري م شود پس كس  كه اورا با چشم خود نديده كه دسز به بدعزثابز م 

شود گذار بنامد واگر گفته شود كه با مشهور بودن بين مردم بدعز ثابز م ندارد اورا بدعز

گذار بنامد اگر دهد جايز اسز اورا بدعزبراي كس  كه خود  اورا نديده كه بدعز انجام م 

ميان مردم مشهود وپخش بود. وبعد از اينكه صورت مسئله روشن شد اكنون  گذاري اوبدعز

آنچه به »گويد: دارم او م را كه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ذكر نموده بيان م مطلب 

گيرد وآنچه در عدالز ودين او لطمه وآسي  اعتبار ومورد جرح براغر م وسيبله آن شاهد ب 

توان به آن شهادت داد كه شاهد آنرا با پخش بودن ومشهور بودن بين  كند زمان  موارد م 

ها اي شرع  اسز همانگونه كه گروههاي از مالك اعتباري ولطمهمردم بداند، واين ب 

اند  آنها تصريح ها وديگران در كتابهاي كوچك وبزرگ خود تصريح كردهها وحنبل وشافع 

اعتباري شهادت او توضيح داده شد وجرح برار گرفز وب اند كه وبت  فرد مورد انتقاد كرده

دهد بايد به آنچه از او شنيده ويا ديده ويا مشهور فردي كه عدالز اورا مورد انتقاد برار م 

 اسز اورا مورد جرح وانتقاد برار دهد.



 …   

 كنم در اين مورد مكردم اختلاف  داشته باشند زيرا مسلمانان در اين زمان هماه دروفكر نم 

دهند كه آنها از اهال مورد كسان  مانند عمر بن عبدالعزيز وحسن بصري وامثال آنها گواه  م 

عدالز وديانز هستند وآنها فقط اين چيزهارا بر اثر مشاهور باودن وپخاش باودن مياان ماردم 

 3وعمارو بان عبياد 2ومختار بان ابا  عبياد 1دانند ودر مورد فردي مانند حجاج بن يوسفم 

دهناد كاه ظاالم واهال بادعز رافض  وامثال انها گاواه  م  5وعبدالله بن سبأ 4وغيلان بدري

 اند وفقط آنها از ظلم وبدعز آنها بر اثر مشهور بودن آنان خبر دارند.بوده

                                                           
بن يوسف بن ابي عقيل ثقفي، امير معروف وظالم،ذكر وسخنش در ححيحين وغيره به مييان  ( او حجاج1)

را به عهده داشت، ابن حجر گفته: او شايسته نيسيت كيه از او رواييت آمده است، بيست سال امارت عراق

 .153درگذشت. نگاه كنيد تقريب التهذيب  45كرده شود، در سال 

طريق تشيع واظهار گرفتن انتقا  خيون حسيين بير عيراق مسيلط شيد او ( مختار بن ابي عبيد ثقفي به 1)

انيد او هميان شيود و علميا گفتهبرد كه وحي براي او توسيط جبرييل نيازل ميدروغگويي بود وگمان مي

دروغگويي است كه در حدي  پيامبر ذكر شده )وإن في ثقيف كذاباً ومبييراً(( در قبيليه ثقييف دروغگيويي 

 1401ص 0وحيدي  را مسيلم در ج 144ص 4نگاه كنيد البداية والنهاية ابن كثيير جوظالمي خواهد بود، 

 روايت كرده است. 114ح:

 ( ترجمه آن گذشت )(.3)

( غيلان بن علم بن ابي غيلان در مسئله تقدير كشته شد گمراه بود، او نويسنده ماهري بود او قدري بيود 0)

عا كرد بنابراين كشته شد واعيدا  گردييد اوزاعيي  بيا او داد عمر بن عبدالعزيز عليه او دوبه آن دعوت مي

 .53ص 0مناظره كرد وبه كشتن او فتوا داد نگاه كنيد لسان الميزان از ابن حجر ج

را گميراه شود گمراه بود وديگران( او عبدالله بن سبأ از غلاة رافضه است فرقه سبئيه به او نسبت داده مي5)

ت وعلي اورا به مدائن تبعيد نمود وگفته شده اورا با آتيش سيوزاند، ابين كرد، ادعا كرد كه علي خدا اسمي

حجر ميگويد: واخبار عبدالله بن سبأ در تاريس مشهور است واو روايتي نكرده، خدارا سيپاس. نگياه كنييد 

 .140ص 3لسان الميزان از ابن حجر ج



  

اي از كنار او گذارناده شاد ماردم آنارا ساتودند ثابز اسز كه جنازه ودر صحيح از پيامبر 

اي ديگر از كنار او رد كردند ماردم بادي آنارا جنازهيعن :واج  شد، و (وجبز)پيامبر  فرمود: 

يعن  واج  شد، واج  شد واج  شد، گفتند: اي ثياامبر  (وجبز وجبز)گفتند پيامبر فرمود: 

هذه  الجنازة  أثنيتم عليهاا خياراً فقلاز: )خدا منظور از واج  شد واج  شد چيسز؟ فرمود: 

فقلز وجباز لهاا الناار، أناتم شاهداء اللاه فا  وجبز لها الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراً 

را تعريف  كرديد من گفتام بهشز باراي او واجا  شاد يعن : شما خوب  اين جنازه  1(الارض

را تعريف نموديد من گفتم جهنم براي او واج  شاد. شاما گواهاان خادا در وبدي اين جنازه

 زمين هستيد.

ده  كردن گواه  دادن وشهادت وفرماان اين وبت  اسز كه منظور از فاسق برار دادن او رد

او باشد، اما اگر منظور پرهيز كردذن از شر او وبرحذر داشتن از او باشد به كمتر از ايان بسانده 

را باا توجاه باه گويد: )إعتبروا الناس بأخادانهم( ماردمم  شود. همانگونه كه ابن مسعود م 

 2دوستانشان بسنجيد

كناد مردي با نوجواناان كام سان وساال معاشارت م  خبر رسيد كه وبه عمر بن خطاب 

بنابراين بعلز مضنون شدن مردم از همنشين  با او نه  كرد پس وبت  فرد با اهال شار وبادي 

 .3اختلا  داشته باشد از او بايد برحذر كرد

 هاي اهل بدعزمسئله چهارم: در ذكر علامز

ها برآنهاا باه گيارد وايان نشاانه هاي  جامع دارند كه همه انها را در برماهل بدعز علامز

شوند وخداوند در كتابش وپيامبر  در سنز خود از بعضا  خورد وبا آن شناخته م چشم م 

                                                           
، 1360ح: 114ص 3البياري ج باب ثناء الناس عليي المييت( فيتا–( رواه البخاري في )كتاب الجنائز 1)

 .404ح: 655ص 1باب فيمن يثني عليه خير أو شر( ج-ورواه مسلم )كتاب الجنائز

 .306رقم  034ص 1( اين اثر ابن بطه روايت كرده است از ابن مسعود در الابانة الكبري ج1)

 .010،015ص 35( مجموع الفتاوي ج3)



 …   

ها بپرهيزد، واز رفتن طبق رفتار آنها باز بيايد، همانطور كاه هاي آن خبر داده تا امز از آننشانه

هاي اهل بادعز اند بعض  از نشانهسلف صالح از اصحاب وتابعين وكسان  كه بعد از آنها آمده

 اند.را به صراحز بيان كرده

كنم تاا باراي شاوندرا بياان ما ها كه اهل بدعز باا آن جادا م ومن بسمت  از اين علامز

 شناخز آنها كمك  باشد.

 هاي آنها عبارتند از:بعض  از علامز

 تفربه -1

وا كَال َذِينَ تَفَر َبُّوا وَاخْتَلَفُّاوا مِانْ بَعْادِ مَاا فرمايد: ]وَلاَ تَكُّونُّخداوند از اين علامز خبر داده م 

ترجمه: ومانناد كساان  نشاويد كاه پركناده شادند  1جَاءَهُّمْ الْبَي ِنَاتُّ وَأُّوْلَئِكَ لَهُّمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ[

 هاي روشن به آنان رسيد وايشان را عذاب بزرگ  اسز.واختلاف ورزيدند پس از آنكه نشانه

گمان كسان  كه آيين ب  2ن الذين فربوا دينهم وكانوا شيعاً لسز منهم ف  ش [فرمايد: ]إوم 

 شوند تو بهيچوجه از آنان نيست .دارند ددسته دسته وگروه گروه م خودرا پراكنده م 

گويد: آيه در مورد هركس  كاه از ديان جادا باشاد ومخاالف ابن كث  در تفسير آيه دوم م 

را با هدايز ودين حق مبعوث كرد تا ديان اورا تماام برادياان باشد عام اسز خداوند پيامبر 

چيره وغال  بگرداند وشريعز او يك شرع اسز ودر آن اختلاف وجداي  وجاود نادارد، پاس 

هاا وهواپرساتان ها وآيينكسان  كه در دين اختلاف كرده وگروه گروه شدند مانناد اهال فرباه

را از آنچاه انهاا در آن هساتند تبرئاه نماوده   ها، همانا خداوند متعال پياامبر واهل گمراه 

 .3اسز

                                                           
 .105( سوره آل عمران آيه 1)

 .154( سوره انعا  آيه 1)

 .146ص 1( تفسير ابن كثير ج3)



  

هاي اهل بدعز تفربه اساز ما  گوياد: وشيخ الاسلام ابن تيميه با تاكيد بر اينكه شعار فربه

بنابراين گروه رستگار تعريف شده كه اهل سنز وجماعز هستند و آنها بزرگترين توده وانباود 

ذ وتفربه وبدعز وهواپرست  هستند وگروه اينهاا هاي ديگر اهل شذوتر هستند، واما فربهبزرگ

نزديك به اندازه گروه رستگار نيسز چه برسد به اينكه به اندازه آن باشد بلكه گااه  گروها  

 .1ها جداي  از كتاب وسنمز واجماع اسزاز اينها در نهايز كم  برار دارد وشعار اين فربه

 پيروي از هواي نفس -2

فرمايد: ]أفرأياز مان باشد وخداوند متعال در تعريف اينها م  واين بارزترين صفز اينها م

را كاه هاوا وهاوس خاودرا باه اي كس يعن : هيچ ديده 2إتخذ إلهه هواه وأضله الله عل  علم[

 خدائ  گرفته اسز وبا وجود آگاه  خدا اورا گرماه ساخته اسز.

واي نفس او آن را نياك كند وهرچه هگويد: يعن  از هواي نفس خود پيروي م ابن كثير م 

تاوان علياه معتزلاه كند، وباا ايان م را زشز ببيند آنرا ترك م دهد وهرچهببيند آنرا انجام م 

 .  3استدلال كرد كه آنها معتقد به خوب برار دادن وزشز برار دادذن امور از نظر عقل  هستند

واز آنهاا باه هايچ خبر داده كه پيروي از هواي نفس از لاوازم اهال بادعز اساز  وپيامبر 

إن أهال الكتااب )صورت جدا نخواهد شد. در حديث تفربه امز، خبر داده اساز: وفرماوده: 

يعنا  –افتربوا ف  دينهم عل  ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الامة ستفترق عل  ثلاث وسبعين ملاة 

هام تلاك كلها ف  النار الا واحده وه  الجماعة. وإنه سيخرج ف  امت  اباوام تجااري ب -الاهواء

يعن : اهال كتااب در  (4الاهواء كما يتجاري الكل  بصاحبه لا يبق  منه عرق ولا مفصل الا دخله

–دين خود به هفتادو دو گروه تقسيم شدند واين امز به هفتادو سه گروه تقسيم خواهاد شاد 

                                                           
 .306-305ص 3( مجموع الفتاوي ج1)

 .13( سوره جاثيه ايه 1)

 .150ص 5( تفسير ابن كثير ج3)

 ( تخريج اين حدي  گذشت ص)(.0)



 …   

اند به جز يك گروه وآن جماعز اسز، وبه زودي در امز من همه در جهنم -يعن  اهل هواها

كند همانگونه كه ساگ را به بيماري مبتلا م ها آنانام  بيرون خواهند آمد كه اين هوا پرست ابو

نمايد وهيچ رگ ومفصال  از او بااب  مبتلا به بيماري هاري صاحبش را به اين بيماري مبتلا م 

 شود.ماند مگر اينكه دچار اين بيماري م نم 

 دنبال كردن متشابه: -3

فرماياد: ]فأماا الاذين فا  ين صفز توصيف نموده واز آنها خبر داده م وخداوند آنهارا به ا

: واما كسان  كه در دلهايشان كاژي  1بلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله[

 افتند.انگيزي وتأويل دنبال متشابهات م اسز براي فتنه

را تلاوت نمود: ]هُّوَ اين آيه گفز: پيامبر بخاري از عائشه )رض  الله عنها( روايز كرده كه 

ابِهَاتٌ فَأَم َاا ال َاذِ ينَ فِا  ال َذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُّ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُّن َ أُّم ُّ الْكِتَابِ وَأُّخَارُّ مُّتَشاَ

اولوا الألباب[ ترجماه: او اساز كاه -ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِبُّلُّوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَت َبِعُّونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُّ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ

هاي متشابهات اساز )ومعاان  دبيقا  كتاب )برآن( را بر تو نازل كرده اسز بخش  از آنها آيه

رود( واماا كساان  كاه در دلهايشاان كاژي اساز باراي دارند واحتمالات مختلف  در آنهاا ما 

 افتند.انگيزي وتأويل به دنبال متشابهات م فتنه

فإذا رأيز الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئاك الاذين )فرمود:  گويد: سپس پيامبر عايشه م 

كنناد پاس را دنباال م را ديديد كه متشابه برآنيعن : پس هرگاه كسان  2(سم  الله فاحذروهم

 اينها كسان  هستند كه خداوند آنهارا نام برده پس از آنها بپرهيزيد.

روايز اسز كه او گفز: به زودي مردمان خواهند آماد  نين عمر بن خطاب واز امير المؤم

ها منابشه كنيد زيارا اهال كنند شما با آنها به وسيله سنزكه با مشبهات برآن با شما مجادله م 

 .1حديث به كتاب خدا داناتراند

                                                           
 (.0( سوره آل عمران آيه )1)

 .0500ح: 104ص 4باب منه آيات محكمات( فتا الباري ج-( ححيا البخاري )كتاب التفسير1)



  

 مخالفز با سنز بوسيله برآن: -4

ه برآن اسز وادعاي اينكاه در تشاريع هاي اهل بدعز مخالفز سنز بوسيلويك  از علامز

به اين چياز خبار داده  كنيم وبه سنز نيازي نيسز همانگونه كه پيامبر ودين به برآن اكتفا م 

عل  أريكته يحدث بحديث  فيقول: بيننا  وبينكم كتاب الله ليوشك الرجل متكئاً)اسز. وفرموده: 

حرام حرمناه، الا وإن ماا حارم رساول اللاه ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من 

در آينده نه بسياري دور اينطور خواهد شد كاه ماردي بار متكاا وباالش  2(فهو مثل ما حرم الله

گويد: در ميان ما وشما كتاب خدا برار شود م خود تكيه زده وبت  حديث من براي او بيان م 

را حارام يم، وآنچه در باران حارام بياابيم آندانرا در برآن بيابيم آنرا حلال م دارد، امري حلال

را پيامبر خدا حرام كند مانند چيزي اسز كاه خداوناد حارام كارده دانيم، آگاه باشد هرآنچهم 

 اسز.

را رد زناد وياا احادياثگويد: هرگاه مردار ديدي كه در احادياث طعناه م امام بربهاري م 

د اورا به دشامن  باا اسالام ماتهم كان وشاك خواهكند، ويا غير از احاديث چيز ديگررا م م 

 .  3نداشته با  كه اواهل هوا وبدعتگذار اسز

خواهاد، وفقاط كنا  او آنارا نم گويد: وهرگاه از فرد شنيدي كه وبت  براي او بيان م وم 

را ببول دارد پس شك نكن كه او مردي اسز داراي كفر وزندبه اسز. پس از كنار او بلند برآن

 .4ا كنشود واورا ره

                                                                                                                                                    
 يجش بيان شد )(.( تخر1)

 1، وابن ماجه في سننه ج10ص 5. ورواه ابو داود في سننه ج131ص 0( رواه الاما  احمد في مسنده ج1)

وحيححه ووافقيه  104ص 1. والحياكم فيي المسيتدرك ج153ص 1، والدارمي في السينن ج11ح: 6ص

 .11ح: 0ص 1الذهبي، وحححه الالباني في ححيا سنن ابن ماجه ج

 .15بهاري صرنه للاما  الب( كتاب شرح الس3)

 ( مصدر سابق.0)



 …   

پس مخالفز كردن با سنز بوسيله برآن ورد سنز اگار شااهدي در بارآن نداشاته باشاد از 

 ببل از وابع شدن آن به آن خبر داده اسز، وپيامبر  هاي بارز اهل بدعز اسز، وپيامبر نشانه

راسز فرموده واين امر به وبوع پيوسته اساز ماا مطاالب  در مناورد پدياد آنادن ايان امار در 

شنيديم تا يك  از گمراهان ومغرضين معاصررا ديديم كاه باه خوانديم وم گذشته م  عصرهاي

كناد كاه در آن صادو شود وگمان م ور م صحيح بخاري كه امز به اجماع آنرا پذيرفته حمله

بيسز حديث وجود دارد كه صحيح نيستند واين احاديث از اسرائيليات هساتند واورا در پرتاو 

اسز كه اين احاديث درسز نيستند بنابراين با رد وانكار باا ايان احادياث آيات برآن  دريافته 

 مواجه شده اسز.

اهل سنز باه مخالفاز باا او برخاساته وشابهات اورا در هام  1ويك  از برجستگان معاصر

شكسز وسخنان ناحق وباطل اورا رد نموده وانحاراف وگمراها  اورا باا كتااب  كاه در رد او 

د او، تاليف نموده آشكار كرد. خداوناد باه شايخ جازا وپاادا  نياك گذاران ماننوديگر بدعز

 بدهد.

 كينه ونفرت اهل حديث. -5

 هاي اهل بدعز كينهودشمن  با اهل حديث واهل اثر وتوهين به آنها اسز:ويك  از علامز

در دنيا هيچ اهل بادعت  وجاود نادارد »القطان روايز اسز كه او گفز:  2از احمد بن سنان

 .3«ورزدبا اهل حديث كينه ودشمن  م مگر اينكه 

                                                           
( او شيس فاضل حمود بن عبدالله تويجري رحمه الله است وكتابش كه به آن اشاره شد )الرد القديم علي 1)

 باشد.المجر  الاثيم( مي

در گذشيت  154( احمد بن سنان بن اسد بن حبان، ابو جعفر القطان واسطي، ثقه وحافظ است در سيال 1)

 .40قبل از آن وفات نموده است. نگاه كنيد تقريب التهذيب ص وگفته شد

 .131( رواه اسماعيل الصابوني في عقيدة السلف واححاب الحدي  ص3)



  

نشان  اهال بادعز تاوهين باه اهال حاديث اساز، وعلاماز »گويد: م  1وابو حاتم رازي

نامناد آنهاا باا ايان كاار گاو م گو وبيهودهرا يااوهها اين اسز كه اهال سانز وحاديثزنديق

 «.2را باطل كنندخواهند احاديثم 

 گذاشتن القاب بر اهل سنز: -6

هاي  به بصد تاوهين اطلااق هاي اهل بدعز اين اسز كه بر اهل سنز لق علامزويك  از 

 كنند:م 

يعنا  كساان  –علامز جهميه اين اسز كه اهل سنز را مشابهه »گويد: وابو حاتم رازي م 

نامند وعلامز بدريه ايان اساز كاه اهال حاديث را م  -دهندرا با جسم تشبيه م كه خداوند

نامناد ونقصاانيه م  3را مخالفاهند وعلامز مرجئه اين اسز كه اهل سنزناممعتقدين به خبر م 

نامند واهل سنز فقط يك نام دارد وممكن را ناصبه م وعلامز رافضه اين اسز كه  اهل سنز

 «.4نيسز كه همه اين نامها بر اهل سنز گذارده شوند

ماز شاده كسا  گويد: پوشيده كس  كه ستر او آشكار شاود، وهتاك حروامام بربهاري م 

گفز: فلان  ناصب  اساز، بادان اسز كه هتك او ظاهر شود، وهرگاه از شخص شنيدي كه م 

                                                           
درگذشيت. نگياه  100( او محمد بن ادريس بن منذر حنظلي ابو حاتم رازي يكي از حفاظ بود در سال 1)

 .060كنيد تقريب التهذيب ص

، واسماعيل الصابوني فيي عقييدة السيلف 104ص 1احول اعتقاد اهل السنة ج ( رواه اللالكائي في شرح1)

 .131ص 1وهذه الرسالة مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ج -واححاب الحدي 

گويند ايمان تجزيه پيذير نيسيت واهيل ( نون مرجئه به اضافه شدن وكم شدن ايمان معتقد نيستند ومي3)

اند يعني نسبت بيه گفتيه لف است اسم )نقصانيه( را بر اهل سنت اطلاق كردهسنت با آنها در اين مسئله مخا

 شود.گويند ايمان اضافه ونقصان مياهل سنت كه مي

، وعقييدة السيلف واحيحاب الحيدي  لاسيماعيل 104ص 1( شرح احول اعتقاد اهل السنة للالكائي ج0)

 .131ص 1الانصاري ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ج



 …   

را گفز فلان  مشبه اسز يا فلان  خداونادكه او رافض  اسز، وهرگاه از شخص شنيدي كه م 

گويد: بدان كه او جهم  اساز وهرگااه از فارد شانيدي كاه دهد واز تشبيه سخن م تشبيه م 

را شرح بده بدان كه او از خوراج ومعتزلا  اساز، از توحيد سخن بگو وبرايم توحيدگفز: م 

گفز: فلان  جبري اسز، يغا معتقد به اجبار اسز، يا اينكاه از عادل ساخن گفاز، يا اينكه م 

 .1اي هستند كه اهل بدعز آنرا اختراع كرده اسزبدان كه او بدري اسز زيرا اين نامهاي تازه

گويد: علامز اهل بدعز بر اهل بدعز نماياان وآشاكار اساز  م  2بون وشيخ اسماعيل صا

وتحقيرشاان  آنها شادت دشامن  آنهاا باا حاملاان احادياث پياامبر  وبارزترين نشان وعلامز

نامند زيرا انها در ماورد ها ومشبهه م وناميدن حاملان احاديث نبوي به حشويه ونادان وظاهري

اديث جزو علم ودانش نيستند وعلم آن چيزي اسز كه شايطان معتقدند كه اح احاديث پيامبر 

 3…هاي تاريك دلهايشان علم اسزكند ووسوسههاي فاسد آنان به آنها القا م از نتايج عقل

 نامند: هاي اهل بدعز اين اسز كه خودرا به نام مذه  سلف م واز علامز -7

در ميان اهال –ه گروههاي معروف منظور اين اسز ك»گويد: ابو العباس احمد عبدالحليم م 

نامناد، بلكاه مشاهورترين گاروه باه به بدعز خودرا به نام مذه  سلف م  -سنز وجماعز

دانناد وسان  در را نم بدعز كه رافضه هستن، افراد عام  از شعائر بدعز چيزي جاز رفاض

 پس دانسته شد كه شعائر اهل بادعز ايان اساز …اصطلاح آنها كس  اسز كه رافض  نباشد

                                                           
 ح السنة للبربهاري.( كتاب شر1)

( او ابو عثمان حابوني شيس الاسلا  اسماعيل بن عبدالرحمن نيشابوري شافعي واعظ مفسر ومؤلف ويكي 1)

 ه004باشد، او اما  وحافظ مهمي بود در وعظ وادب از همه مقد  بود در حفر هاي برجسته مياز شخصيت

 .360نگاه كيند شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي 

 .131-131ص 1يدة السلف واححاب الحدي  ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ج( عق3)



  

 1نامند، وبنا باراين اماام احماد در رسااله عبادوس بان مالاككه خودرا بنام مذه  سلف نم 

 «.2اندبرآن بوده گويد: اصول اهل سنز نزد ما تمسك به چيزهاي  اسز كه اصحاب پيامبر م 

هاي اهل بدعز اين اسز كه مخالفان خودرا بدون دليل كاافر ويك  از علامز -8ويك   -8

را شيخ الاسلام در بيشتر جاها الز كتابهايش ذكر نموده اساز او رحماه ين مطل دهند ابرار م 

اين سخن از هايچ ياك از »دهند م  گويد: را كافر برار م الله در رد كسان  كه تاويل كنندگان

اصحاب وتابعين آنها به نيك  ونه از هيچ يك از ائمه مسلمين ثابز نيساز، ودر حقيقاز ايان 

را كاه باا آنهاا مخالفاز كنناد وكساان بدعز كسان  كاه بادعت  ايجااد م  گفته از اق.ال اهل

 «.3باشد مانند خوارج ومعتزله وجهميهدهند، م ورزند كافر برار م م 

را كاه دهند وهمچنين معتزله كساان را كافر برار م گويد: وخوارج اهل سنز وجماعزوم 

را كاافر بارار كنند، وهركسا افضه چنين م دهند وهمچنين ربا آنها مخالفز كنند كافر برار م 

كنن  هدركسا  دهند وهمچنين بيشتر اهل بدعز رأي ونطر ايجاد م ندهند اورا فاسق برار م 

دهنااد، واهاال ساانز از حااق كااه از جاناا  بااا آنهااا در آن مخالفااز ورزد اورا كااافر باارار م 

نهاا در آن مخالفاز ورزد اورا كنند. وهركس  باا آرا آورده پيروي م آن پروردگارشان پيامبر 

 .4داند وبه مردم مهربان تر اسزرا بهتر م دهند، بلكه پيامبر حقكافر برار نم 

                                                           
( او ابو محمد عطار است وي پيش ابو عبدالله داراي مقا  ومحتر  بود، وابو عبد الله به شدت با او انس 1)

 داشت، وداراي اخبار زيادي است وي از ابو عبد الله مسائلي روايت كيرده كيهوالفت داشت واورا مقد  مي

 .101ص 1اند: نگاه كنيد طبقات الحنابلة للقاضي ابن ابي يعلي جديگران آنرا روايت نكرده

 .155ص 0( مجموع الفتاوي ج1)

 (. 100-134(، ص )5( منهاج السنة النبوية ج )3)

 (.154ص 5( المصدر السابق )ج0)



 …   

بن عبدالرحمن آل الشيخ رحمه الله در مورد كس  كاه يكا  از مخالفاان  1وشيخ عبداللطيف

باا پاسخ من مستندي براي اين گفتاه وجساارت كاردن »خودرا برار دهد پرسيده شد او گفز: 

كافر برار دادن كس  كه ظاهر  اسلام اسز بدون دليل شرع  وبرهان بابل ببول ، مخالفز باا 

رو  ائمه علم از اهل سنز وجماعز اسز، وكافر بارار دادن، شايوه اهال بادعز وگمراها  

 «.2اسز

شود عبارت اسز: بيان اصول وجه دوم از وجوه  كه تعريف اهل بدعز تكميل م 

اي اسز كه تحز آن داخل اند واز آن هاريف اصول آن تعريف تمام فربهرا تعهايشان زيفربه

 شود:فربه هاي كوچك  منشع  م 

اسز  د ر موررد  تقسيم شادن   هاي اهل بدعز حديث مشهور پيامبر  واصل در بيان فربه

واين حاديث  -باشداند م اين امز به هفتادو سه گروه،يك  از آن نجات يافته وباب  در جحيم

 .3جا بيان شده اسز پس انگيزه اي برار تكرار آن نيسزببلاً در بيش از يك

اناد كاه باا اند واز تعادادي آن توجاه كردهوبنا بر اين علما دربررس  اين فربها تلا  نموده

هاي گاواه عددي كه پيامبر در حديث تصريح نموده مطابق باشد. وببل ازهماه در تعياين برباه

                                                           
اسيت، در درعييه در ( او علامه شيس عبداللصيف بن عبدالرحمن بن حسن الشيس محمد بن عبيدالوهاب 1)

ها همراه با پدر  به مصر رفيت او در به دنيا آمد هنگا  وقوع فاجعه درعيه توسط عثماني (ه1115سال )

به رياض آمد وبه علم وتيدريس مشيغول  (ه1160مصر به طول انجاميد ودرآنجا ازدواج نمود، ودر سال )

بعيد از اينكيه  (ه1143ريياض در سيال )هاي بزرگي در مبارزه با هل بدعت نمود در شيهر شد واو تلا 

جا گذاشت نگاه كنيد علمياء نجيد كتابهاي زيادي وعلماي بزرگي كه فرزندان او همه در ميان آنها بودند به

 (.63ص 1البسا  )ج

 (.10ص 3( مجموعة الرسائل .والمسائل النجدية )ج1)

 ( انظر ص )(. 3)



  

 ، سخن گفته اسز سپس عبدالله بن مبارك در ماورد ساخن گفتاه وتقسيم آن يوسف بن اسبا

 را تصريح كرده اسز ابن تيميه اين مطل  -1اسز شيخ الاسلام

ها چهار تاا هساتند: روافاض، اند كه اصول بدعزيوسف بن اسبا  وعبدالله بن مبارك گفته

 وخوارج، وبدريه، ومرجئه.

 نقل نموده اسز: را از آنهاابن بطه در كتاب الابانه اين مطل 

ها چهار چيز هستند كند واوگفز: ) اصل بدعزواز يوسف بن اسبا  باسند خود روايز م 

روافض وخوارج وبدريه ومرجئه سپس هر گروه  به هيجده گاروه تقسايم شاده واينهاا ما  

 .  2فرموده آن رستگاراسز( شوند هفتادو دو فربه وفربه هفتادو سوم جماعز كه پيامبر 

ند خود از عبدالله بن مبارك روايز كرده: )كه از او پرسيده شد كاه ايان اماز باه ونير با س

چند گروه تقسيم شده، او گفز: در اصل چهار فربه هستند، شيعه، حروريه، وبدرياه ومرجئاه، 

ويك فرباه تقسايم شاده، ودو گروه تقسيم شاده وحرورياه باه بيسازومرجئه، شيعه به بيسز

م شده، ومرجئه به سزده فربه تقسيم شده اسز، پرساش كنناده از وبدريه با شندزده فربه تقسي

 (.3هاي مسلمين پرسيديرا ياد كن ؟ گفز: تو مرا از فربهاو پرسيد: از تو نشنيدم كه جهميه

والبدع ايان 1در كتاب الحوادث 5، وابوبكر طرطوش 4از متقدمين امام بربهاري در شرح السنه

 اند.تقسيم را ذكر نموده

                                                           
 (. 350ص  3( انظر مجموع الفتاوي )ج 1)

 (.300ص 1نة الكبري لابن بطة )ج( الابا1)

 (.304ص 1( المصدر نفسه )ج3)

 (.06( انظر )ص0)

هاي انيدلس ( او محمد بن وليد قرشي فهري اندلسي مالكي ابوبكر طرطوشي است، طرطوشه از حوميه 5)

( در 510است، وي يكي از علماي بزرب بود مدتي در شا  سكونت كرد ودر آنجا درس خواند در سيال )

 (.61ص 0ندريه درگذشت نگاه كنيد شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي )جساحل اسك



 …   

هاي اهال بادعز شاش تاا هساتند وآن عبارتناد از معتقد اسز كه اصول فربه وابن جوزي

ها به دوزده فرباه تقسايم اي از اين فربهحروريه، وبدريه، ومرجئه، ورافضه، وجبريه، وهر فربه

 .2شدندشده پس هفتادودو فربه م 

وخاوارج نمايد: معتزله وشيعه را به هفز فربه تقسيم م هاي اهل بدعزوشاطب  اصول فربه

 .3ومرجئه ونجاريه وجبريه ومشبهه

 .4وعلامه سفارين  در لوامع الانوار از اين بول حمايز نموده اسز

هاي اهل بدعز كاه آن بقياه هفتاادودو فرباه ونتيجه اين اسز كه علما در شمار اصول فربه

 شود تلا  نموده اند.منشع  م 

پديد آماده اساز چاون آنهاا در ماورد ها واختلاف ميان آنها در مورد تعداد اصول اين فربه

هاي اهل بدعز اختلاف دارند كه آيا اين فربه ها اسلام  هستند يا نه، مانند اينكه بعض  از فربه

باشاد دز هاي اسالام  م در مورد جهميه اختلاف دارند وكيان  كه به نظر آنها جهمياه از فرباه

 اند.را شمار نمودهها آناصول اين فربه

را در اصول اهل بدعز شمرده اسز وهركس  هاي اصول دانسته آنرا از فربهپس هركس  آن

هاي اصول خوارجقرار داده اسز آنرا در اصول اهل بدعز نشمرده اسز همانگونه آنرا از فربه

باشند، واز طرف  اند كه به نظر آنها از اصول اهل بدعز م هاي  افزودهكه بعض  از علما فربه

اند اند برار دادههاي ديگر از اصول اهل بدعز كه آنرا ذكر كردهتحز فربه بعض  از علماء آنرا

اند واخيرًا  ها درآن وبز چنان مشهور ومهم نبودهآيد كه بعض  از اين فربهوچنين به نظر م 

 اند.اند بنابراين متقدمين آنرا جزو اصول اهل بدعز ذكر نكردهمهم ومشهور شده

                                                                                                                                                    
 (.40( انظر ص )1)

 (.11( انظر تلبيس ابليس ص )1)

 (.106ص 1( انظر الاعتصا  )ج3)

 ( انظر لوامع الانوار للسفاريني 0)



  

 در اينجا مهم اسز دو مسئله اسز: وآنچه تاكيد برآن براي ما

يك  اينكه: كه اختلاف علماي گذشته در اصول فربه اهل بدعز اسز كه چه هستند وتعداد 

اناد بلكاه علمااي ها الاز اهال بدعزآن چقدر اسز واختلاف در اين مورد نيسز كه اين فربه

از علماء در مورد بعضا  اند اما بعض  گذشته همه براين اتفاق نظر دارند كه اينها از اهل بدعز

اناد باه خااطر اند كه از اهل بدعز هستند ودر مورد بعضا  چيازي نگفتهها تصريح كردهفربه

اند كه فربه در فربه هاي ديگري كه در مورد آن تصريح شده داخل هستند ياا اينكه معتقد وبده

 اينكه اين فربه در زمان آن عالم ظهور پيدا نكرده اسز.

اناد وآن را باه هفتاادو دو گاروه هااي اهال بادعت  كاه علمااء ذكار نمودهدوم اينكه: فربه

در حديث  توان گفز كه اينها همان گگروههاي  هستند كه پيامبر اند، به طور بطع نم رسانده

در بعضا   از آن خبر داده اسز چون دليل  براي اين تعيين وجود ندارد مگر آنچه كه پياامبر 

هارا مانند خوارج وبدريه وغيره تعيين نماوده اساز از اين فربه احاديث تصريح نموده وبعض 

وطرطوش  به اين مطل  اشاره كرده اسز وشاطب  ازاو بول عدم تعيين را نقال نماوده وباا او 

 گويد: نظر اسز زيرا م هم

اند به خلاف بول گذشاته، واگار ها هنوز تعيين نشدهحاصل سخن او اين اسز كه اين فربه»

تر اسز زيرا دليلا  باراي تعياين وجاود نادارد وعقال آنارا ابتضاا اين بول صحيحتوجه كنيم 

 «.1كندنم 

هاا ها مردم در اين ماورد كتابگويد: )اما در مورد تعيين اين فربهوشيخ الاسلام ابن تيميه م 

باا اند اما به طور بطع  يقين كردن به اينكه اين فربه هاي مقالات ذكر كردهنشوته وآنرا در كتاب

اين صفز يك  از هفتادو دو گروه اسز بايد دليل داشته باشد چون خداوند سخن گفتن بادون 

 (.2علم را به طور عموم حرام برار داده اسز

                                                           
 (.115-113ص  1( انظر الاعتصا  )ج1)

 (.143ص 11( مجموع الفتاوي )ج1)



 …   

هاي اهل بدعز را با توجه باه ترين اصول فربهوبت  اين مطل  ثابز شده به زودي من مهم

اين بحث مفيد اسز وبا بطع نظر از  موجود ببودن آن در دنياوي وابعيز وباتوجه به آنچه براي

ها كاه هرياك خواساته آنارا اختلاف به وجود آمدهبين علما در مورد تعيين وتقسيم ايان فرباه

كنم زيرا پيشتر بيان شد كه بهتر اين اسز كاه آنارا موافق حديث تعيين وتقسيم كند، تعريف م 

 هاي اهل بدعز عبارتند از:تعيين وتقسيم نكنيم واصول فربه

 خوارج: -1

اند چون از دين خاارج هساتند خوارج:  جمع كلمه خارجه اسز وانها به اين نام ناميده شده

بيام وخروج كردند واولين خروج وبيام آنها بر عليه امير الماومنين  1وعليه بهترين افراد مسلمين

عل  بن اب  طال  بود وبت  كه جريان حكمين پيش آماد، آنهاا اعتاراض كارده ودر جااي  در 

بعد از اينكاه باا آنهاا منابشاه نماود وحجاز او  جمع شدند عل   2اطراف كوفه بنام حروراء

برايشان روشن شد در نهروان به شدت با آنها جنگيد، واز آنها جز ده نفر در نرفز واز مسلمين 

ودو نفار باه  4ودو نفار باه كرماان 3جز ده نفر كس  ديگر كشته نشد ودو نفر از آنها باه عماان

 در يمن گريختند. 2ودو نفر به الجزيره ويك  از آنها به تل مورون 1سجستان

                                                           
 (.143ص 11)ج ( انظر فتا  الباري1)

( حروراء روستايي است در پشت كوفه گفته شده دوميل از كوفه فاحله دارد وحروريه بيه آنجيا نسيبت 1)

 1شيوند. معجيم البليدان از يياقوت حميوي )ججا اقامت كردند حروريه گفته ميشود،. نون درآنداده مي

 (.105ص

اراي درخيت خرميا وكشياورزي ( عمان در ساحل درياي يمين وهنيد قيرار دارد در شيرقي هجير ود3)

 (.150ص 0است.معجم البلدان ) ج 

( ولايت مشهوري است داراي شهرها وروستاهاي بزرگي اسيت درمييان فيارس ومكرميان وسجسيتان 0)

 وخراسان قرار دارد درطرف شرق آن مكوان 



  

امروز بااب  گويد: بدعز خوارج در اين جاها از سوي آنها پديد آماد وتاا باهشهرستان  م 

 .3ماند

توان از آن حروريه وشرات وماربه ومحكمه را نام برد وآنهاا هاي  دارند كه م وخوارج لق 

 .4راد جز ماربهپسندنرا م همه اين القاب

وخوارج بيسز گروه هستند وبزرگترين گروههاي آنها عبارتند از: محكمه وازاربه ونجادات 

 .5وبهيسيه وعجارده وثعالبه واباضيه وصفريه وبقيه فروع آنها هستند

وخوارج همه بر كافر برار دادن عل  وعثمان واصحاب جمل وحكمين وكس  كه به تحكايم 

 را درسز برار دهد وبيام عليه پاداشاه ظالم اجماع دارند.مينراض  باشد ويا يك  از حك

 . 6گويندجز نجدات كه آنها چنين نم اي ظلم اسز بهاند كه هرگناه كبيرهوهمه اجماع كرده

در ده وجاه رواياز شاده  ونكوهش ومذمز خوارج در احاديث صحيح از احاديث پيامبر 

ه روايز كرده كه گفز: )خوراج بوم بادي هساتند از امام احمد رحمه الل« خلال»همانگونه كه 

                                                                                                                                                    
ن درياي ) بلونستان( قرار دارد ودرغرب آن سرزمين فارس واز شمال آن خراسان قرار دارد واز جنوب آ

 (. 050ص  0فارس واقع است. معجم البلدان ) ج 

( سجستان ) سيستان( منطقه بزرگي است بين آن وهرات هشتاد فرسس راه است ودر جنوب هرات قيرار 1)

وزد كه هيچ گاه آرا  نمي شود. معجم البلدان در آن مي دارد وسرزمين آن تما  ريگزار است وبادهاي تندي

 (. 140ص  3) ج 

 (، 05للبغدادي )ص (، والفرق بين الفرق110-115ص 1ظر المل والنحل للشهرستاني )ج( ان1)

 (.110ص 1( المل والنحل للشهرستاني )ج3)

 (.100-106ص 1( انظر مقالات الاسلاميين للأشعري )ج0)

 (.115ص 1(، والملل والنحل للشهرستاني )ج01( انظر الفرق بين الفرق للبغدادي )ص5)

ي ص داد(، والفرق بيين الفيرق للبغي164-160ص 1الاسلاميين لابي الحسن الاشعري )ج( انظر مقالات 6)

(03.) 



 …   

در مورد  دانم وگفز: حديث ورورايز صحيح از پيامبر من روي زمين بوم  بدتر از آنها نم 

 (.1خوارج وجود دارد واز ده طريق اين حديث روايز شده اسز

ته اسز رحمه الله ذكر نموده كه مسلم آنرا در صحيح خود بيان داش 2وشيخ الاسلام ابن تيميه

 .3را بيان داشته اسزوبخاري بسمت  از طريق اين حديث

وعلما بر وجوب جنگ با خوارج وبت  كه عليه امام وحاكم شوريدند وبا رأي ونظر جماعز 

وشايخ الاسالام  4را ناووياند، اين اجماعمخالفز ورزيدند واز اطاعز سرباز زدند اجماع نموده

 اند.تيميه رحمهما الله ذكر كرده 5ابن

اناد از اما در مورد تكفير وكافر برار دادن خوارج علما دو بول مشهور دارناد وآن دو روايز

را ذكر نموده وابن حجر در فاتح البااري باه تفصايل در ايان اين 6احمد، شيخ الاسلام ابن تيميه

 مورد با ذكر ابوال علما ودلايل آنها در مسئله سخن گفته اسز.

فته نشوند زيرا شيخ الاسلام ابن تيمياه رحماه اللاه اجمااع وصحيح اين اسز كه آنها كافر گ

را به كافر نگفات آنها نقل كرده اسز، واز اصحاب كس  نباوده كاه آنهاارا كاافر بارار اصحاب

ندهد نه علما نه غير ازاو كس  ديگر از صحابه، بلكه در مورد آنها اصحاب حكام نمودناد كاه 

 .7مسلمانان ظالم ومتجاوز هستند

 شيعه -2

                                                           
 (.110رواية  105ص 1( السنة للخلال )ج1)

 (.141ص 3( انظر مجموع الفتاوي )ج1)

 .(.141.143.340ص 11(، وححيا البخاري مع فتا الباري )ج050-000ص 1( انظر ححيا مسلم )ج3)

 (.100ص 0م  )ج(  شرح النووي بر مسل0)

 (.141ص 3( مجموع الفتاوي )ج5)

 (.141ص 3( مجموع الفتاوي )ج6)

 (.110ص 0، ج100 5، ج141ص 3( مجموع الفتاوي )ج0)



  

 اند:را به سه گروه تقسيم نمودهحققين در مورد امور فربه ها شيعهم

اند كه هرنوع  از اين ابساام باه چنادين گاروه تقسايم )غلاة(، و اماميه وزيديه، وبيان داشته

 .1شودم 

گويد: آنها كسان  هستند كه در مورد ائمه خود مبالغاه وغلاو نخسز: )غلاة( : شهرستان  م 

اند ودر مورد آنها حكم به خدا را از حدود مخلوق بودن فراتر برار دادهه ائمهاند تا جائ  ككرده

اند وگاه  خداوند ومعباودرا باه را به خدا تشبيه دادهاند، بنابراين گاه  يك  از ائمهبودن نموده

اند وآنها در دوطرف غلو وكوتاه  نمودن برار دارند وشبهات آنها از مذاه  مخلوق تشبيه داده

 .4ومذاه  يهود ونصاري پديد آمده اسز 3هاي تناسخيهومذه  2يهحلول

 .5دهداند كه بعض  بعض  ديگررا كافر برار م هاي زيادي تقسيم شدهواين غلاه به فربه

 هاي آنها سبئيه اسز آنها پيروان عبدالله بن سبأ هساتند كاه در ماورد علا  ويك  از فربه

اسز، سپس بيشتر غلو كرده واورا خدا برار داد ، وافراياد  برد كه او پيامبرغلو كرده و گمان م 

                                                           
 (.40ص 1(، ولوامع الانوار للسفاريني )ج100ص 1( مقالات الاسلاميين ابي الحسن أشعري )ج1)

گويند بسيا ايين كند ومينيكوكار حلول مي برند خداوند در اشخاص( حلولية كساني هستند كه گمان مي1)

گيرد وگاهي جزئي از ذات خداوند بيه انيدازه اسيتعداد طبيعيت شيخص در او حلول با ذات الهي انجا  مي

(، والمليل والنحيل 105كند، تعالالله عن ذلك علواً كبيراً، نگاه كنيد الفرق بين الفرق بغيدادي )صحلول مي

 (.55ص 1شهرستاني )ج

شود ودر هر زماني مثل آنچه نهايت تكرار ميها تا بيبرند كه زمانه كساني هستند كه گمان مي( تناسخي3)

گيرد نه در دنيايي ديگر، نگاه كنيد آيد، وپادا  وعذاب در اين دنيا انجا  ميدر گذشته پيش آمده پيش مي

 (.55ص 1الملل والنحل شهرستاني )ج

 (.103ص 1( الملل والنحل شهرستاني )ج0)

 (.40ص 1( لوامع الانوا سفاريني )ج5)



 …   

رسايد بناابراين دساتور داد  را به اين عقيده دعوت داد وخبر اينها به علا  هاي كوفهاز انسان

 .1گروه  از آنها در آتش بسوزانند

آيد برند كه عل  زنده اسز ونمرده ودر او جزئ  اله  اسز كه در ابرها م وسبئيه گمان م 

گااه ورعد صداي اواسز وبرق لبخند او اسز وبه زودي عل  به زمين فارود خواهاد آماد وآن

 .2زمين را همانطور كه پر از ظلم وستم اسز مملو از عدالز خواهد كرد

ها از اسلام شك  نيسز وعلمااء آنهاارا از گروههااي ودر كافر بودن وخارج بودن اين سبئ 

 .3لانها به ظاهر خوردا به اسلام منتس  نماينداند گرچه آخارج از اسلام برار داده

 هاي شيعه باطنيه اسز:ويك  از فربه

 

هاي  اسز بنابراين به آنهاا برامطاه وخرمياه وخرمدينياه واساماعيليه واين گروه داراي لق 

 .4شودوسبعيه وبابكيه ومحمره وتعليميه گفته م 

انادد ايان اساز كاه ايان اتفااق نمودهگويد: از آنچه كه نابلان مقالات همه به آن م  5غزال 

را فردي منتس  به دين  باشد ويا فردي كه معتقد به آيين  كه مستند به نبوت  باشد آغاز دعوت

شاود، اماا نكرده اسز وسرچشمه آن جدائ  از دين اساز همانگوناه كاه ماو از آرد جادا م 

                                                           
 (.133( انظر الفرق بين الفرق للبغدادي )1)

 (.100ص 1(، والملل والنحل شهرستاني )ج46ص 1( مقالات الاسلاميين اشعري )ج1)

 (.043ص 14(، ومجموع الفتاوي شيس الاسلا  ابن تيميه )ج133( الفرق بين الفرق بغدادي )ص 3)

( وبيان مذهب الباطنيه وبطلانه لمحمد بن الحسين اليديلمي 11ي حامد الغزالي )ص( فضائا الباطنيه از اب0)

 (.5)ص

( 050( او ابو حامد بن محمد غزالي ملقب به حجه الاسلا  زين الدين طوسي فقيه شافعي است در سال )5)

-116ص 0( در طابران در گذشت نگاه كنيد وفيات الاعييان ليابن خلكيان )ج505به دنيا آمد ودر سال )

114 .) 



  

  از ملحادان فلاسافه پرستان ملحد وگروه بزرگها وتعدا كم  از بزگروه  از مجوس ومزدك

گذشته مشوره ورابيزن  كردند تا با به دسز آوردن اين انديشه از آنچه بر اثار غلباه اهال ديان 

 …برآنها برايشان پيش آمده بود بكاهند

گويد: آنها به بصد رويكردان كردن مردم از دين در پشز پرده انتساب باه اهال سپس او م 

ي آنها پيش آمده پنهان شدن ته ايان گوناه بتوانناد در بيز وگريه كردن به خاطر مصيبته كه برا

را دچار تردياد ائمه وپيشوان دين طعنه بزنند تا در نصوص  كههنها نقل وروايز نموده اند مردم

 وشك نكنند 

بنا براين هيچ چيزي از برآن واخبار متواتر باب  نماند مگر اينكه آنها براي مردم اين توهم را 

هر اين نصوص باطن واسراري دارند، وافراد احمق كسان  هستند كه باه به وجود آوردند كه ظا

خورند ونشان  زيرك  اين اسز كه به اسرار باطن  نصوص كه از اماام ظاهر نصوص فري  م 

. وغزال  ذكار نماوده كاه ماذه  آنهاا باه طاور كلا  1امام معصوم به دسز آمده معتقد باشند

محض اسز وتفصيل وشارح ماذه  آنهاا ايان وخلاصة آن تشيع ورفض اسز وباطن آن كفر 

اسز كه آنها به معتقد به وجود دوخدا كه هردو بديم هستند وهيچ از نظر زماان ازديگاري اول 

ها باه ماذه  باشند. وآنها به بعثز پيامبران ايمان ندارند وسخن آنها درمورد نبوتتر نيسز م 

گويناد آنچاه دردنياا ازببيال ارند وم فلاسفه نزديك اسز وهمه آنها برانكار بيامز اتفاق نظر د

وروز وبه وجود آمدن انسان انسان از نطفاه ونطفاه از انساان وتولاد گياهاان هماه گرد  ش 

 .2رمزورازي براي ظهور امام وبيام وبرپابودن بائم الزمان اسز

                                                           
 (.14– 14( انظر فضائا الباطنية ) ص 1)

 (. 00-30( انظر المصدر السابق )ص 1)



 …   

ها تصريح نموده اند وگفته اناد كاه آنهاا زناديقان وملحادين وعلما در مورد كفر اين باطن 

   1را گفته اندد بغدادي وغزال  وشيخ الاسلام ابن تيميه به صراحز اين مطل هستن

شاود وبيساز جهاز از آن هاي زيادي شاناخته م وديلم  گفته اسز كه كفر آنها از جهز

 .2جهات را بيان داشته اسز

 هاي شيعه نصيريه اسزويك  از فربه

در   271  زيساز ودر ساال واين فربه به محمد بن نصير نميري كه در برن سوم هجري م

، وحسان 3اوبا سه تا از امامان شايعيان اثناا عشاري ) علا  هااديشود گذشز نسبز داده م 

 ( هم زمان بود5، ومحمد مهدي4عسكري

 وابن نصير ادعا كرد كه او دروازه دوم به امام حسن وحجز بعد از اوسز.

                                                           
(، ومجموع الفتاوي لشيس الاسلا  ابن تيمية 151( وفضائا الباطنية )ص 140( انظر الفرق بين الفرق )ص 1)

 (. 104،151-101،103ص 35)ج 

 (. 40-01مذهب الباطنية )ص  ( انظر بيان1)

لحسن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا وبه عسكري معروف است او نزد اماميه يكي ( او ابو ا3)

 از امامان دوازده گانه مي باشد در سال

 .   010ص  3( در گذشت. وفيات الاعيان لابن خلكان )ج 150( به دنيا آمد ودر سال )113يا  110) 

وسي الرضا ست ويكيي از ائميه دوازده گانيه نيزد ( او ابو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن م0)

( در 160( به دنييا آميد ودر سيال )131اماميه وپدر مهدي منتظر است وبه عسكر معروف است در سال )

 (. 40ص  3گذشت. وفيات الاعيان از ابن خلكان )ج 

عيروف بيه حجيت باشد ونزد آنها م( او ابو القاسم محمد بن حسن عسكري اما  دوازدهم نزد اما ميه مي5)

 است. واين شخصيت موهو  است ودر حقيقت وجود

 باشد.هاي رافضه ميندارد وبلكه از خيالبافي مي  



  

را تا مقاام كند  وآنها عل لول م ها در عل  حبرند كه خداوند گاه  وبزونصيريه گمان م 

كنناد  وباه تناساخ برند وبراي امامان  كه بعد از او بوده اند ادعااي الوهياز م الوهيز بالا م 

گيرناد ودر را جشان م دهناد وعيادهاي مسا ارواح معتقدند وابو بكر وعمررا كافر بارار م 

عل  وهاردو فرزناد  ومحسان  اسز برايرا زور مزيرمضان روزه نم  گيرند ونماز نزد آنها

را مبااح دانناد وشارابرا رماز عاذاب م را رمازي باراي نعماز وجهانموفاطمه، وآنها جنز

را كاه پروردگاار جهانياان شد گفز: )سپاس خداونادياز شيخ الاسلام در مورد آنها پرسيده 

از يهاود ونصاارا كاافرتر باشاند هاا م اسز، اين بوم موسوم به نصيريه از ابسام برامطاه باطن 

هستند وبلكه از بسياري مشركين كافرتراند وضرر آنها بر امز محمد از ضرر كفاار محاارب باا 

ها وديگران بيشتر اسز زيرا آنهاا پايش ناداناان مسالمين امز محمد مانند كافران تاتار وفرنگ 

وپياامبر  ايماان كنند درحال  كه آنها در حقيقز به خادا تظاهر به تشيع ومحبز اهل بيز م 

ندارند ونه به كتاب خدا ونه به امر ونه  ونه به ثواب ونه باه عقااب  وناه باه بهشاز وناه باه 

 (.2ونه به دين  از اديان گذشته ايمان دارند جهنم  ونه به پيامبري ببل از محمد 

ها در شمال سوريه در كوههاي معروف به كوههاي نصايريه ودر اساكندريه وامروزه نصيري

خورند وتعداد كم  از آنها در حلا  بارار تركيه كنون ( ودر حمص وحمات به چشم م )در 

برناد، همانطوركاه بعضا  در لبناان سر م دارند وبعض  از فلسطين در شمال نابلس زندگ  به

 .3شونديافز م 

 ونيز يك  از گروههاي شيعه دروز اسز:

                                                           
 1(، والكشاف الفرييد لخاليد محميد عليي الحياج )ج  565ص  1( انظر الموالاة والمعادات للجلعود )ج 1)

 (. 145ص

 (.104ص 35( مجموع الفتاوي )ج1)

، ومذاهب الاسيلاميين لعبيدالرحمن بيدوي 104ص 10لعشرين از فريد وجدي )ج( دائرة المعارف القرن ا3)

 (.044-040ص 1)ج



 …   

درزي  هساتند كاه وي از ماوال   1وآنهاا پياروان هشاتگين»گويد: شيخ الاسلام ابن تيميه م 

سوي اهال  وادي تيم الله بن ثعلبه فرستاد و آنهارا به الوهياز بود، حاكم اورا به 2حاكم بامرالله

خورند وانهاا از نامند وبه او سوگند م وخدا بودن حاكم دعوت داد، وآنها اورا )باري علام( م 

را منساوخ شريعز محماد بان عبداللاه3لگويند محمد بن اسماعيفربه اسماعيليه هستند كه م 

 نموده اسز.

گويند جهاان باديم اساز ومعاادرا انكاار واينها كفرشان از كفر غلات بزرگتر اسز، آنها م 

كنند وسخن وعقيده آنهاا از ساخن فلاسافه را انكار م كنند وواجبات اسلام ومحرمات اسلامم 

 .4كنندها مرك  اسز وآنها به نفاق، اظهار تشيع م ومجوس 

                                                           
فردرا نيافتم، وشيس الاسلا  بيان نموده كه او از موالي حاكم بيامر الليه بيوده 6( در جايي شرح حال اين 1)

فرستاد، سپس  است واورا حاكم براي دعوت مرد  به پرستش او وجنگيدن با اهل مصر به خاطر اين عقيده

 (.161،136ص 35را گمراه كرد، نگاه كنيد مجموع الفتاوي )جاو به شا  رفت واهالي وادي تيم بن ثعلبه

هاي اسيماعيليه ( او منصور ملقب به حاكم بامر الله بن العزيز بن المعز بن منصور ششمين خليفه عبييدي1)

را بيه در يازده سالگي خلافيت (ه346ر سال )ناميدند، وي در قاهره دباشد كساني كه خودرا فاطمي ميمي

( بعد از اينكه او از نگاه مرد  پنهان شده حكومت او به پاييان رسييد وگفتيه 011دست گرفت، ودر سال )

 (.144-141ص 5شود او ترور شد: نگاه كنيد وفيات الاعيان از ابن خلكان )جمي

است وآنها در مورد امامت او از رواياتي كيه از  ( او محد بن اسماعيل بن جعفر   حادق نزد قرامطه اما 3)

گوينيد كيه او اميا  هفيتم اسيت واو نيزد دروز كنند ودر آن مياند استدلال ميگذشتگان خود روايت كرده

شود كيه باشد واورا )ناطق هفتم( مي نامند، واو در بغداد درگذشت وگفته مينخستين اما  غائب وپنهان مي

 1به سرزمين رو  رفته است، نگاه كنيد مقالات الاسلاميين ابو الحسن اشعري )ج (ه144او در حوالي سال )

 (.30ص 6(، والاعلا  زركلي )ج101ص

 (.161،161ص 35( مجموع الفتاوي )ج0)



  

وكفر اينها از مطالب  اسز كه مسلمين در آن اختلاف ندارناد بلكاه هركسا  در »گويد: وم 

كافر بودن اينها شك داشته باشد او مانند آنها كافر اساز، وآنهاا باه منزلاه ومانناد اهال كتااب 

ومشركين نيستند، بلكه آنها كافران گمراه هستند بنابراين خاوردن خاوراك آنهاا جاايز نيساز، 

شود زيرا آنها زنديق ومرتاد شود واموال آنها به غنيمز گرفته م نان آنها به اسارت گرفته م وز

شاود، شود وبلكه در هركجا برار داشته باشند با آنها جنگياده م هستند وتوبه آنها پذيرفته نم 

گيرند واستخدام آنها باراي نگهباان  ودرباان  وحفاظاز ومورد نفرين ولعنز مسلمين برار م 

 «.1…جايز نيسز، وكشتن علما ومردان ديندارشان واج  اسز تا كسان ديگررا گمراه نكنند

( هازار نفار 211-151كنناد وتقريبااً )ودروز امروزه در سوريه ولبنان وفلسطين زنادگ  م 

هستند واصل جنسيز آنها ناامعلوم اساز وبعضا  از ماؤرخين معتقدناد كاه دروز از بقايااي 

 .2هاي بديم  هستندملز

 دوم اماميه يا رافضه:

بن احمد رحمهما اللاه  3را ببول ندارند عبداللهاند چون امامز شيخينآنها رافضه ناميده شده

را اند كه ابوبكر وعمار رضا  اللاه عنهماارا از رافضه پرسيدم گفز: آنها كسان پدرم»گويد: م 

 «.4گويندناسزا م 

فرباه  1اناد كاه باه پاانزدهاز علماء گفتههاي زيادي تقسيم شده اسز بعض  ورافضه به فربه

 اند.فربه رسانده 2چهارهاي آنرا به بيسز واند وبعض  فربهتقسيم شده

                                                           
 (.161ص 35( مجموع الفتاوي )ج1)

 1ج )ج(، والكشاف الفريد لخالد محمد محمد عليي الحيا541ص 1( انظر الموالالة والمعاداة للجعلود )ج1)

 (.101ص

( عبدالله بن احمد بن محمد بن حنبل شيباني ابو عبدالرحمن، فرزند اما  احمد است، ثقه بيود، در سيال 3)

 (.145( درگذشت التقريب )ص140)

 (.33ص 1( طبقات الحنابلة للقاضي ابن ابي يعلي )ج0)



 …   

ورافضه همه اجماع دارند كه پيامبر به صراحز از عل  بن ابا  طالا  باه عناوان جانشاين 

ناد كاه را اظهار واعلان نموده اساز، وهماه اجمااع داروخليفه خود نام برده اسز واين مطل 

خاطر اينكه بعد از وفات پيامبر از عل  پيروي بن اب  طال  به عنوان جانشاين بيشتر اصحاب به

را اظهار واعلان نموده اساز، وهماه اجمااع دارناد كاه وخليفه خود نام برده اسز واين مطل 

د خاطر اينكه بعد از وفات پيامبر از عل  پياروي نكارده وباه او ابتادا ننمودنابيشتر اصحاب به

اند، وهمه اتفاق دارند كه امامز بجز با ناص وتاوبيف  باودن محقاق نخواهاد شاد، گمراه شده

 .  3گويند امامز عبادت اسزوم 

ذكر كرده كه « 4مفيد»اند مطالب  اسز كه شيخ آنها واز چيزهاي  كه اماميه بر آن اجماع نموده

اند، گرچه در ز بيامز اتفاق نمودهواماميه بر بازگشز بسياري از مردگان به دنيا ببل ا»گويد: م 

كعن  رجعز )بازگشز( بين آنها اختلاف وجود دارد، ونيز بار اطلااق لفاظ باداء در توصايف 

اند، گرچه اين امر از جهز سمع وشنيدن اساز ناه از ديادگاه نمودن خداوند به آن اتفاق كرده

ري برآن در بسياري جاههاا اوبياس وعقل، واماميه اتفاق دارند كه پيشومايان گمراه هنگام جمع

اند، ومعتزلاه وخاوارج مخالفز ورزيده وازآن چه برآن وسنز نبوي ايجاب نموده تجاوز كرده

 «.5وزيديه ومرجئه واهل حديث در مخالفز با اماميه در تمام اموري كه برشمرديم اجماع دارند

                                                                                                                                                    
 (.35)ص (، والتبصير في الدين للاسفراييني13( انظر الفرق بين الفرق للبغدادي )ص1)

 (.44ص 1( انظر مقالات الاسلاميين لابي الحسن الاشعري )ج1)

 (.44ص 1( انظر المصدر السابق )ج3)

باشيد، ( او محد بن نعمان معروف به مفيد است كنيه ا  ابو عبدالله اسيت يكيي از متكلميان شييعه مي0)

( 013اند در سيال )سيتوده درزمان خود  بالاترين مرجع وشخصيت اماميه بود وعلماي اماميه اورا بسيار

 (.300ص 1(، وامل الامل از حر عاملي )ج140درگذشت. نگاه كنيد الفهرست للطوسي )ص

 (.04-04( اوائل المقالات للمفيد )ص5)



  

دترين گاروه ودر كتابهاي سلف مذمز ونكوهش رافضه بيان شده اسز ونيز آمده كه آنها با

در تماماا »گوياد: هستند تا امز از آنها بپرهيزد وشيخ الاسالام ابان تيمياه در تعرياف آنهاا م 

شاوند هايچ گروها  بادتر از آنهاا گروههاي اهل بدعز وگمراه  كه به اسلام نسابز داده م 

فار نيسز، وهيچ گروه  جاهلتر از آنها ونه  دروغگوتر از آنها ونه ظاالمتر وناه نزديكتار باه ك

ها يا منافق اند يا جاهال وفسق وگناه ودورت از حقايق ايمان از آنها وجود ندارد، واين رافض 

 هااي پياامبر پس هيچ رافض وجهم  وجود ندارد مگر اينكه يا منافق اسز يا نسبز به آورده

 «.  1جاهل اسز

تكفيار رافضاه  واما در مورد كافر برار دادن آنها شيخ الاسلام بيان داشته كاه علماا در ماورد

صحيح اين اسز كاه ايان ساخنان  كاه »گويد: وتكفير خوارج دو بول معروف دارند سپس م 

اساز  هاي پياامبر شود كه مخالفز با آوردهگويند آن سخنان  كه دانسته م رافضه )شيعه( م 

ر اماا كااف …باشد، ونيز كارخاي آنان كه از نوع كارهاي كفار بامسلمين اسز كفر اسز كفر م 

برار دادن يك فرد مشخص از آنها وحكم نمودن به هميشاه مانادن اور در جهانم مشارو  باه 

 «.2ثابز شدن شرايط تكفير ومنتف  بودن موانع آن اسز

 سوم زيديه:

را در فرزنادان بن عل  بن حسين بن عل  بن اب  طال  هستند، وانها امات 3وانها پيروان زيد

دانناد، اماا آنهاا ايان را درساز ي كس  غير از آنها جاايز نم اند وامامز را برافاطمه برار داده

دسز گرفتن امامز بيام نمايد، اماام دانند كه هر فرد فاطم  عالم وشجاع وسخ  كه براي بهم 

                                                           
 (.161-160ص 5( منهاج السنة )ج1)

 (، 500ص 14( مجموع الفتاوي )ج1)

 ( ترجمه آن گذشت )(.3)



 …   

رضا  اللاه  1كند چه از فرزندان حسن ياا از فرزنادان حسانباشد فرق نم وواج  الطاعه م 

 عنهما باشد.

 را ذكر نموده اسز.آن 2اسز كه ابو الحسن اشعريدهوزيديه به شش گروه تقسيم ش

اند كه اهل گناهان كبيره همه در آتش جهنم ماورد عاذاب هاي زيديه همه اجماع كردهوفربه

اناد كاه علا  در جناگ باا گيرند وبراي هميشه در جهانم خواهندماناد، واجمااع كردهبرار م 

اناد، واو در ز ومخاالفين او اشاتباه كردهمخالفان خودذ بر حق بوده وكار درست  انجام داده اس

ها معتقداند باا حكاام ظاالم باياد حكم برار دادن دو حكم كار درست  انجام داده، وهمه زيدي

كار برد وبراي ازبين بردن ظلم بايد از شمشير استفاده نمود ونماز خواندن پشز سر شمشيررا به

 دانند.را جايز نم فاسق

 اند كه عل  از سائر اصحاب پيامبر برتراسز وبعاد از پياامبر دههمانطور كه همه اجماع نمو

 .3كس  بهتر از او وجود ندارد

 بدريه:  -3

كنناد وآنها كسان  هستند كه علام خداونادرا باه كارهياا ببال از انجاام شادن آن انكاار م 

 گويند: )تقاديري نساز وكاار حاال  انجاام شادهرا مقدر ننموده وم گويند خداوند امريوم 

( يعن  كار نو وتازه اسز وببل از انجام آن تقادير وعلام خداوناد وجاود نداشاته اساز 4اسز

 .5را بعد از بوبوع پيوستن آن دانسته اسزوخداوند آن

                                                           
 (.150ص 1( انظر الملل والنحل للشهرستاني )ج1)

 (.105-100ص 1( انظر مقالات الاسلاميين )ج1)

 (.150-104ص 1( انظر المصدر السابق )ج3)

( روي ذلك مسلم في ححيحه عن حدي  يحيحي بن يعمر وقصة قدومه علي ابن عمر وما انجر بيه مين 0)

 (.40ح 36ص 1(، )ج…باب بيان الايمان والاسلا  والاحسان -شأن القدرية، ححيا مسلم )كتاب الايمان

 (.156ص 1( انظر شرح النووي علي مسلم )ج5)



  

 را نيافريده وخداوند بدرت  بر افعال وكارهاي بندگان ندارد.گويند خداوند افعال بندگانوم 

وايز كرده كه او گفز: )بادري كسا  اساز كاه لالكائ  با سند خود از شافع  رحمه الله ر

 (.1گيردگويد خداوند چيز وامررا نيافريده اسز تا وبت  كه آن امر انجام م م 

گوياد: رحمه الله در مورد بدريه پرسيده شد گفز: )بدريه كس  اساز كاه م  2ونيز ابوثور

را قارر نكارده اساز وآنرا بر بندگان مخداوند كارهاي بندگان را نيافريده اسز وانجام گناهان

 (.3نيافريده، پس اينها بدريه هستند

را ذكار نماوده ايان مطلا  4كنند، نووياند چون تقديررا انكار م وبدريه بدريه ناميده شده

 5گويند مردم بدرت افريدن كارهاي خودرا دارند بدرياه ناميادهاسز، وگفته شده چون آنها م 

 اند.شده

جهنا  باود وايان امار در آخار دوران   6تقدير گفز معبادواولين كس  كه در مورد سخن 

 اصحاب پيش آمد.

روايز كرده كه او گفز: )اولين كس  كه در بصاره در ماورد بادر  1مسلم از يحي  بن يعمر

 (.2سخن گفز معبد جهن  بود

                                                           
 (.001ص 0( شرح احول اعتقاد اهل السنة والجماعة )ج1)

( 100( او ابراهيم بن خالد بن ابي يمان كلبي ابو ثور فقيه است، شاگرد اما  شافعي وثقه است. در سال )1)

 (.44درگذشت. تقريب التهذيب )ص

 .(.13ص 0الكائي )ج( شرح احول اعتقاد اهل السنة لل3)

 (.150ص 1( انظر شرح النووي علي مسلم )ج0)

 (.115نظر الفرق بين الفرق للبغدادي )ص ا( 5)

شود اسم پيدر ( او معبد بن خالد جهني قدري است، وگفته شده او پسر عبدالله بن عكيم است، وگفته مي6)

در بصره بح  قدررا مطرح كيرد، گذار بود واولين كسي است كه بزرگش عويمر است، راستگجو اما بدعت

 (.534( حجاج اورا كشت تقريب التهذيب )ص40در سال )



 …   

( فراگرفاز واز 3را از مردي نصران  بناام )سوسانشود كه معبد اين گفتار وسخنوگفته م 

 را يادگرفز.دمشق  اين سخن 4معبد غيلان

شود كه او گفز: )اولين كس  كه در ماورد تقادير ساخن همانگونه كه از اوزاع  روايز م 

شد او نصران  بود سپ مسالمان شاد بااز گفز مردياز اهل عراق بود كه به او سوسن گفته م 

شق  اين اماررا ، دم5سپس نصران  شد ومعبد جهن  از او اين عقيده را فراگرفز واز معبد غيلان

 فراگرفز(.

وبدعز بدريه مرك  از دو بضيه اسز: نخسز: انكار علم خداوند ببال از وباوع حاوادث، 

 .6آوردوجود م را بهدوم: اينكه بنده خود  كار 

اند همانطور كه ابن حجار از برطبا  نقال اند كه اين مذاه  منقرض شدهاما علما بيان كرده

شناسايم كاه باه را نم نقرض شده وما هيچ كس  از متاأخريناين مذه  م»نموده كه او گفز: 

گويد: وبدريه همه امروزه اتفاق نشر دارند كاه خداوناد كاار اين مذه  نسبز داده شود، وم 

                                                                                                                                                    
را به حيورت مرسيل بييان ( يحيي بن يعمر بصري، ساكن مرو وقاضي آن بود، ثقه وفصيا بود، احادي 1)

 (..544درگذشت. تقريب التهذيب )ص كرد قبل از سال  حد همي

 ( ترجمه آن در مقطع قبلي گذشت.1)

در مورد اسم اين نصراني اختلاف شده است، گفته شده اسم او سوسن است همانگونه كه از اوزاعي در  (3)

را از ابين روايت مذكور نقل شده وگفته شده اسم او )سنسويه( است آن گونه كه در روايتي كيه لالكيائي آن

نسويه پديد آمد( : نگاه كنيد اي بنا  ستا اينكه فرومايه عون بيان كرده آمده است ودر اين روايت آمده )

 (.004ص 0شرح احول اعتقاد اهل السنة )ج

 ( ترجمه آن در ص )( گذشت.0)

 (.050ص 0(، واللالكائي في شرح احول اعتقاد اهل السنة )ج130( رواه الآجري في الشريع )ص5)

سينة لللالكيائي (، وانظر مقدمة شرح احول اعتقاد اهل ال16( انظر جامع اللعلو  والحكم لابن رجب )ص6)

 (.15ص 1بقلم الدكتور احمد سعد حمدان )ج



  

اناد كاه گماان داند، وآنها با سالف در ايان مخالفاز ورزيدهرا ببل از وابع شدن ان م بندگان

اسز واما باه صاورت مساتقل از جهاز آنهاا انجاام برند كه كارهاي بندگان برايشان مقدر م 

 «.1گيرند، با اينكه اين هم مذه  باطل  اسز وكم  از مذه  اول سبكتر اسزم 

اند،، وكسا  كاه وبنابراين ائمه سلف در حكم كردن برآنها ميان اين دو مقوله فارق گذاشاته

نماياد واينكاه ثاباز م اند، وكسا  كاه علام خادارا علم خداوندرا انكار نموده كافر برار داده

 اند.كند، كافر برار ندادهآفريند نف  م خداوند كارهرا م 

پدرم در ماورد كسا  »خلال از عبدالله ابن امام احمد رحمهما الله روايز كرده كه او گفز: 

 «.2شود؟ پدرم گفز: بله اگر علم خداوندرا انكار كندكه بدريه باشد پرسيده شد كه ايا كافر م 

روايز شده كه گفز: )من از ابو عبدالله در مورد بادري پرسايدم او  3ابوبكر مروذيونيز از 

 .4را تا وبت  به علم خداوندي ابرار كند كافر برار نداد(آن

گوياد: دارد م را در تكفير بدريه بيان ما وشيخ الاسلام ابن تيميه در حال  كه سحخن سلف

كنند سلف آنهارا كافر بارار را انكار م وعلم اله )اما بدريه كسان  كه نوشتن .مقدر بودن امور 

پذيرناد كاافر را نم پذيرند واينكه خداوند كارهاي آفريدهرا م اند، وكسان  را كه علم اله داده

 (.5اندبرار نداده

                                                           
 (.150ص 1(، وانظر شرح النووي علي مسلم )ج114ص 1( فتا الباري )ج1)

 (.463( السنة للخلال رواية )1)

خاطر ( او احمد بن محمد بن حجاج بن عبدالعزيز است، مادر  مروذي وپدر  خوارزمي بيود واو بيه3)

دان اما  احمد مقد  است، وتجهيز وغسل اما  احمدرا وقتي وفات كرد به عهده تقوا وفضلش بر ديگر شاگر

 (.56ص 1گرفت: نگاه كنيد طبقات الحنابلة از ابن ابي يعلي )ج

 (.401( رواه الخلال غي السنة برقم )0)

 (.351ص 3( مجموع الفتاوي )ج5)



 …   

گويد: )ودر تكفير آنها )يعن  بدريه( اختلاف معروف  بين علماا وجاود دارد، وابن رج  م 

ديم واز هميشه بوده خداوندرا انكار كند شافع  واحماد باه كاافر باودن او واما كس  كه علم ب

اند وهمچنين علاوه از آن دو كسان  ديگر از ائمه اسالام باه ايان مطلا  تصاريح تصريح كرده

 (.  1اندكرده

را شارح داده را به عهده گرفته وآنهاي آنوفربه بدريه منقرض شده اما معتزله تعاليم وآموزه

توانيم بگوييم كه معتزله وارثاان بدرياه هساتند بناابراين باه اند وما م سترده تر كردهزرا گوآن

 .2شودمعتزله بدريه گفته م 

 مرجئه: -4

آيد يك  به معنا  كلمه مرجئه اسم فاعل از باب ارجاء اسز وارجاء در لغز به دو معن  م 

. يعن : اورا مهلاز باده ودر 3ه[تأخير همانگونه كه در فرموده اله  آمده اسز ]بالوا أرجه وأخا

 آخر بگذار.

 .4ومعن  دوم يعن  دادن اميد

 اما مكرجئه در اصطلاح امام احمد آنهارا چنين تعريف كرده اسز:

برند ايمان فقط نطق به زبان اسز ومردم در ايماان برابراناد آنها كسان  هستند كه گمان م »

لز الله وسلامه عليهم يكا  اساز، وايماان كام وايمان آنها وايمان ملائكه وايمان پيامبران صلوا

                                                           
 (.16( جامع العلو  والحكم )ص1)

(، والمعتزله واحولهم الخمسة للشييس 01للشيس جمال الدين القاسمي )ص( انظر تاريس الجهميه والمعتزله 1)

 1(، ومقدمة تحقيق كتاب شرح السنة للالكائي بقلم د/ احمد سعد حمدان )ج00عواد بن عبدالله المعتق )ص

 (.15ص

 (.111( سوره اعراف آيه )3)

 (.134ص 1(، والملل والنحل للشهرستاني )ج16ص 1( انظر القاموس المحيط )ج0)



  

شود وهيچ استثناي  در ايمان نيسز وهركس  به زبانش ايكان اورد وعمل نكارد او واضافه نم 

 «.1مؤمن حقيق  اسز

ورابطه بين معن  اصل كلمه مرجئه در لغز وبين معن  آن در اصطلاح پوشيده نيسز، وما  

ئه برگرفته شده از معن  اول براي كلمه ارجااء اساز توان گفز: كه نامگذاري اين فربه به مرج

توان گفز كه نامگذاري اين دهند، همانگونه كه م را بعد از نيز وبصد برار م چون آنها عمل

گويند: باا وجاود ايماان هايچ گنااه  فربه برگرفته شده از معن  دوم كلمه اسز چون آنها م 

طاعت  سودي ندارد، پس آنها گناهكاررا  ضرري نخواهد داشز، همانگونه در وصرت كفر هيچ

 .2دهندبه ثوبا وپادا  اله  اميد م 

 ومرجئه سه نوع هستند همانطور كه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ذكر فرموده اسز.

شود كه در بلا  اساز ساپس از گويند: ايمان فقط به آنچه گفته م نوع اول: كسان  كه م 

هاي دانند واينها بيشترين تعاداد فرباههارا در ايمان داخل م بل  اينها گروه  هستند كه اعمال

دانند مانند جهم بان صافوان را در ايمان داخل نم مرجئه هستند وكسان  هستند كه اعمال بل 

 وپيروانش.

 گويد: ايمان فقط سخن زبان اسز واين گفته كراميه اسز.نوع دوم: كس  كه م 

هاي ن يعن  تصديق بل  وسخن زباان وايان گفتاه مرجئاهگويد: ايمانوع سوم: كس  كه م 

 .3باشدفقيه م 

هاي گويد: وهمچنين در ماورد مرجئاهاما حكم علماء بر مرجئه در اين مورد شيخ الاسلام م 

هاي فقها اسز كفري دران نيسز، وهيچ يك از ائماه رو با اينكه بدعز آنها ازجمله بدعزميانه

                                                           
 (.31-31ص 1ضمن رسالة الاحطخري )ج –( طبقات الحنابلة للقاضي ابن أبي يعلي 1)

بتحقييق محميد  –(، ومقاليات الاسيلاميين للاشيعري 134ص 1( انظر المليل والنحيل للشهرسيتاني )ج1)

 من الحاشية(. 113ض 1الدين عبدالحميد )جمحي

 (.145ص 0( انظر مجموع الفتاوي )ج3)



 …   

اند كاه درماورد آن هاي  شامرده  از ياران ما كه آنهارا در بادعزدراين اختلاف  ندارند، وگسان

اناد، زيارا انهاا هاي  حكايز شاده، اشاتباه كردهها تكفير وحمايز از تكفير چنين بدعزبدعز

اي ترك كردن واج  اساز واماا معتقدند كه اعمال وابوال در ايمان داخل نيسز وچنين عقيده

دهناد وگماان را به علز مرتك  شدن گناه كافر بارار م دمتندروان وغاليان مرجئه كسانيكه مر

ترسانند كه حقيقت  ندارند، پس اين ابوال خطرناك  اساز برند كه نصوص از چسيزهائ  م م 

 .1وترك واج  اسز

سپس سلف وائمه باه »گويد: هاي فقيه سخن گفته م ودر جائ  ديگر بعد از اينكه از مرجئه

گذار بارار دادن وساخن تناد گفاتن باه اينهاا شاديد ودر بدعز شدت براينها  اعتراض نموده

را سرا  ندارم كه اينهارا كافر برار دهد بلكه سلف وائمه اتفاق نظار دارناد كاه اند، اما كس بوده

شوند، وامام احمد وديگر ائمه بر كافر بارار نادادن ايان مرجئه در اين مورد كافر برار داده نم 

ركس  از امام احمد يا كس ديگاري از ائماه حكام كاافر بارار دادن اند، وهمرجئه تصريح كرده

را نقل نموده كه اينها ازآن اهل بدعت  هستند كه در كافر برار دادن اينهارا نقل كرده يا اينكه اين

 «.2اينها اختلاف شده، اشتباه بزرگ  كرده اسز

 جهميه: -5

هاا هساتند، تاو داراي بحثآنها پيروان جهم بان صافوان از اهال ترماذ واباع در خراساان 

كرد كه برآن مخلاوق هخاي  بوده اسز وبيشتر سخن او در مورد خداوند بود، گمان م وسخن

شاود اسز، وخداوند با موس  سخن نگفته اساز واينكاه خداوناد ساخن نگفتاه ودياده نم 

 .3وخداوند بر عر  نيسز

                                                           
 (.100ص 10ج) ي( مجموع الفتاو1)

 (.500ص 0( مجموع الفتاوي )ج1)

 (.31ص 1(، وطبقات الحنابلة لابن ابي يعلي )ج13( انظر الرد علي الزنادقة للاما  احمد بن حنبل )ص3)



  

باود  1فز جعد بان درهاماند: اولين كس  كه چنين سخن  در اسلام گوبعض  از علماء گفته

واو اين عقيده را از جهم بن صفوان فرا گرفته بود وآنرا آشكار نمود واين فكر به او نسبز داده 

شد، وگفته شده كه جعل عقيده وگفتار خودرا از أبان بن سمعان فراگرفته بود وأبان از طاالوت 

 .2فته بودخواهر زاده لبيد بن أعصم يهودي ساحر كه پيامبررا جادو كرد فرا گر

شود او ميان سه بدعز شنيع وزشز به اضافه وجهم بن صفوان در اين شر سرور شمرده م 

 هاي ديگر جمع نمود.بدعز

گفز كه جايز نيسز خداوناد باه هاي خداوندرا معطل دانسته وم نخسز تعطيل: او صفز

 صفت  تشبيه داده شود زيرا چنين چيزي نزد او مقتض  تشبيه اسز.

توان انسان را متصاف باه توانااي  گفز انسان بر چيزي تواناي  ندارد ونم و م دوم: جبر: ا

 نمود بلكه او در كارهايش مجبور اسز واو بدرت واراده واختياري ندارد.

خاطر انكاار  گفز ايمان يعن  شناخز وهركس  با زبانش انكار كند بهشوم: ارجاء: او .م 

شاود واهال ايماان در  روند وايمان كام نم ازبين نم  شود زيرا علم ومعرفز با انكاركافر نم 

 .3داشتن ايمان از يكديگر برتر نيستند

وشنيع  برار داده اند تا جاي  را خطرناك دانسته وآن را كفر زشزوسلف سخن وگفتار جهم

را جاايز ما  دايانم كاه ساخن يهاود كه عبدالله بن مباارك رحماه اللاه گفتاه اساز: ماا ايان

 (.1را جايز نم  داينم كه سخن جهميه را حكايز كنيمكنيم واينونصاراراحكايز 

                                                           
گفت: خداوند ابراهيم را خليل خود گذار وگمراه بود، ميشود بدعت( جعد بن درهم، از تابعين شمرده مي1)

نگفته است، واو بنابراين عقييده در عيراق در روز عييد قربياني كشيته شيد، قرار نگرفته وبا موسي سخن 

 (.344ص 1وداستان معروف است، ميزان الاعتدال ذهبي )ج

 (.10ص 5(، ومجموع الفتاوي لشيس الاسلا  ابن تيميه )ج0( انظر الرد علي الجهمية للاما  الدارمي )ص1)

(، مقاليات 111والفقير بيين الفيرق للبغيدادي )ص(، 44-46ص 1( انظر الملل والنحل للشهرسيتاني )ج3)

 (.334ص 1الاسلاميين )ج



 …   

تار اما در مورد كافر برار دادن آنها بسياري از ائمه سلف به مطل  تصاريح كارده اناد وپيش

را ذكار شد كه عبدالله ابن مبارك آنهارا از فربه هاي مسلمين وبت  كه اصاول اهال بادعزبيان

 .2نمود بيرون كرد

روايز اسز كه او گفز: )جهميه كافر اند وپشز سر آنها نم  تاوان  3مطيع واز سلام بن اب 

 (.4نماز خواند

واز سفيان ثوري روايز اسز كه گفز: )هركس  گماان بارد كاه باول خداوناد متعاال كاه 

ترجماه: )اي موسا  مان اللاه )خداوناد( عزياز  5فرمايد يا موس  إنه أنا الله العزيز الحكايمم 

 وحكيم هستم(

 6ز او كافر وزنديق وكشتن وريختن خون او حلال اسزمخلوق اس

واز سفيان بن عيينه روايز اسز كه گفز: )برآن سخن خداوناد عزوجال اساز وهركسا  

 (.7بگويد برآن مخلوق اسز او كافر اسز وهر كس در كافر بودنش شك كند او هم كافراسز 

                                                                                                                                                    
 (. 111ص1، وعبدالله بن أحمد في السنه )ج 4( رواه الدارمي في الرد علي الجهميه )ص 1)

 ( انظر ص )( من هذا الكتاب. 1)

د، ست. بصري وثقه اسيت حياحب سينت وحيدي  بيو( سلا  بن ابي مطيع ابو سعيد خزاعي مولاي آنها3)

 (. 161بعد از آن در گذشت. تقريب التهذيب )ص  ( وگفته شده160درسال )

(، 4رقيم 05ص 1(، وعبدالليه بين احميد فيي السينة )ج111( رواه الدارمي في الرد علي الجهميية )ص5)

 (.510برقم:  311ص 1واللالكائي في شرح احول اعتقاد اهل السنة )ج

 (11رقم  100ص 1في السنه )ج ( اخرجه عبدالله بن أحمد3( سوره نمل آيه)5)

 ( 5رقم 111ص 1( المصدر السابق )ج6)

 ( 1رقم 101ص 1( المصدر السابق )ج0)



  

او نزد ما كافر اسز  واز امام احمد روايز شده كه گفز: )هركس  بگويد برآن مخلوق اسز

 زيرا برآن از علم خداوند عزوجل اسز واسماي خداوند عزوجل ار آن اسز(.

وامام دارم  در كتابش )الرد عل  الجهميه( باب خاص  ذكر نمودن كه به كافر باودن جهمياه 

 را چنين عنوان گذشته اسز: )باب الاحتجاج ف  اكفار الجهميه(متعلق اسز واوآن باب

عنوان گفته اسز: مردي در بغداد به من مناظره كرد ودر حاال  كاه از ايان سپس تحز اين 

دهيد در صاورت  كرد به من گفز: شما به چه دليل  اين جهميه را كافر برار م جهميه دفاع م 

دهياد؟ ياا باا را كافر بارار م كه از تكفير اهل بباه نه  شده اسز آيا شما با استناد از برآن آنها

دهيم را كاافر بارار نما اجماع؟ گفتم: جهميه نزد ما از اهل ببله نيستند، وما آنهااحديث ؟ يا با 

   …مگر با استناد از كتاب وحديث مشهوروكفر مشهور

 .1سپس در تشريح او له براي كافر بودن آنها آغاز كرده اسز

گوياد: را كاافر بارار داده اناد وما  وشيخ الاسلام ابن تيميه حكايز نموده كه همه ائمه آنها

 دانند را كافر م )آنچه از مذه  امام احمد وبيشتر ائمه سنز مشهور اسز اين اسز كه جهميه

دانند زيرا بول آنها به صراحز با كتابهاي  را معطل م وجهميه كسان  هستند كه صفات اله 

 .2كه پيمبران از جان  خداآورده اند مخالف اسز

را از پانصدتن از علماي سلف نقل نموده اسز آنهاهمان گونه كه ابن بيم درنونيه خود كفر 

 وم  گويد: 

 ولقد تقلد كفرهم ف    عشر من العلماء ف  البلدان

   3واللالكائ  الامام حكاه عند   هم بل حكاه ببله الطبران 

                                                           
 (. 106( الرد علي الجهميه للدارمي )ص1)

 (. 115ص 11( مجموع الفتاوي )ج1)

 (.  115ص 1( نونية ابن القيم مع شرحها لمحمد خليل هراس )ج3)



 …   

را از آنهاا پنجاه در ده )پانصد( از علم در مناطق آنهاا را كاافر بارار داده اناد ولالكاائ  ايان

 ه بلكه ببل از او طبران  اين سخن را از آنها نقل نموده اسز.حكايز كرد

توان گفز جهميه هساز باياد اما در مورد اينكه آيا در اين عصر كه جهميه وجود ندارد م 

 برند كه جهميه منقرض شده اسزگفز: بعض  گمان م 

جاود دارد اما حقيقت  كه در آن شك  نيسز اين اسز كه افكار جهميه همواره تا به امروز و

اي وتحز نامهاي جديدي كه علماي كلام بنام معتزله واشاعره ندارده اند نماد گرچه بالباس تازه

 پيدا كرده اسز اما باب  اسز همان گونهكه نزد علماي محقق معلوم اسز.

گويد: گمان بوده م  شود كه جهمياه الدين باسم  در ضمن سخن از جهميه م علامه جمال

ها نفار اساز آن اي از آن اسز وتعداد آنها ميليونبا اينكه معتزله فرع وشاخهاز بين رفته اسز 

دهناد در گونه خواه  دانسز با اينكه بسياري از متكلمين كاه خاودرا باه اشاعري نسابز م 

گردند همان گوناه كاه فارد متبحار در علام كلاام بسياري از سائل خود به مذه  جهميه برم 

   1را م  دانندكنند اينسلف مقايسه وموازنه م  وكس  بين ابوال اينها وابوال

اي بنا براين از سخن گفتن از معتزله واشاعره اعراض نمودم به دليل اينكه هردو فرع وشااخه

هستند. كه از يك اصل پديد آمده اند وآن اصل جهميه اسز، بنا بر اين با توجه به اينكه روشن 

ز بيان شاود ناه فاروع آن تاا ساخن باه درازا هاي اهل بدعتحز اينگونه اسز كه اصول فربه

 نكشد چنين نمودم.

هايشان بود به پاياان را در اين مبحث كه ويژه تعريف اهل بدعز واصول فربهوبا اين سخن

رسانم، واميدوارم كه با اين مطل  بصد وهدف از نگاار  آن واز گنجانادن ايان فصال در م 

 كتاب محقق شده باشد.

رسانم زيرا اين مدخل را مرباو  باه دخل بعد از تعريف را به پيان م را اين موبا اين مطل 

دانم ودر چنين جاي  به ابتضاي مقام ببل از ورود به بحاث وفارورفتن در اعمااق آن بحث م 

                                                           
 (  6جمال الدين القاسمي )ص( تأريس الجهمية والمعتزلة للشيس 1)



  

بايد توضيح داده شود تا موضوع واحد ويكسان ومرتبط باشد  ومسائل بارياك ورياز آن آساان 

 كرده شود .

را با باب اول كه )موضع اهال را آغاز كنم وآنا پرداختن به موضوعواكنون وبز آن رسيده ت

سنز در كافر برار دادن اهل بدعز وفاسق برار دادن ونفرين كردن آنها وپذيرفته شادن اعماال 

 كنم.آنها نزد خداوند وتوبه ايشان( آغاز م 

 جويم.را م از خداوند ياري وموفقيز

 

 

ر برار دادن اهال بادعز وفاساق شامرزدن ونفارين باب اول موضع اهل سنز در مورد كاف

 )لعن( كردن، وببول كردن اعمالشان نزد خداوند وحكمك توبه آنها.

 باشد:وشامل چهار فصل م 

 فصل اول: موضع اهل سنز در تكفير كردن اهل بدعتها وفاسق شمردن آنها.

 آنها.ها ودعا كردن برعليه فصل دوم: موضع اهل سنز از نفرين )لعن( اهل بدعز

 ها نزد خداوند.فصل سوم: موضع اهل سنز در باره حكم ببول اعمال اهل بدعز

 ها.فصل چهارم: موضع اهل سنز درباره حكم ببول كردن توبه اهل بدعز

 

 

 

 )فصل اول(

 موضع اهل سنز در تكفير اهل بدعز وفاسق شمردن آنها.

زياد شده اسز، وافكار به هر باب تكفير وفاسفژق برار دادن موردي اسز كه فتنه وبلا درآن 

اند، هدف دراينجا سوي  رفته وتفربه درآن زياد شده اسز ودر مورد آن اهواء وآراء متفرق شده



 …   

بيان موضع سلف صالح رض  الله عنهم در مورد كافر برار دادن اهل بدعز ودارنادگان عقاياد 

ه از سلف روايز شده فاسد وفاسق براردادن آنها اسز، وتحقيق سخن دراين مورد همانگونه ك

را از مساير شود وآنهاي  كه گاه  به آن چسپانده م وپيراستن گفتار آنها در اين مورد از شبهه

 كنند.سوي افرا  جان  يا جان  تفريط منحرف م صحيح آن يا به

دنبال آن از فايق براردادن سخن خاواهيم اكنون، نخسز در مورد تكفير سخن گفته سپس به

 گفز:

هاي مردم در تكفير اهل بادعز ودارنادگان عقاياد وگفتارهااي گويم: تمام گفتهين م بنابرا

 اتند يك  دراين طرف،ويك  درآن سو، ويك بول در وسط.فاسد سه بول

طور واما آن دوبول كه يك  دراين سو ويك  درآن سو برار دارد يك  اين اسز كه تكفير باه

 شود.ن هيچ يك از اهل بدعز كافر برار داده نم شود بنابرايكل  از اهل ببله نف  كرده م 

شوند وهمه آنهاا كاافر واز اسالام دوم اينكه: تمام اهل بدعز بهطور مطلق كافر برار داده م 

 اند.خارج

واما سخن  كه درميان اين دو بول اسز اين اسز كه: مسئله با همه جزئيات خود مورد نظار 

 برار بگيرد واينكه 

 

 

 

يك رتبه نيستند، بعض  از اهل بدعز هستند كه كفرشاان بطعا  اساز، اهل بدعز همه در

طور كامل كند. وشرايط تكفير درحق او بهرا كافر م مانند كس  كه سخن يا كاري كند كه انسان

كافر بودنشاان وجود داشته باشد وموانع تكفير منتف  باشد وهستند افرادي از اهل بدعز كه باه



  

ير ونبودن موانع در حق اوتحقق نيسز، واين بول عماوم ائماه شود چون شرايط تكفحكم نم 

 .1اهلسنز اسز

وببل از بيان اهلسنز به طور مشاروح، اشاتباه  كاه در نقال ماذه  اهال سانز دركاافر 

گوياد: گروها  از شااگردان ائماه براردادن رخ داده رابيان م  كنم شيخ الاسلام ابان تيمياه م 

كنند. وآن همان دوبول نخسز اساز كاه درايان نقل م  ازهريك از ائمه دراين مورد دو بول 

 مسئله من ذكر كردم.

گويد: علما درتكفير اهل بدعز وهواپرستان وحكم به هميشه ماندن آنها او رحمه الله ممم 

درجهنم اختلاف كرده اند، وهيچ امام  نيسز مگر اينكه درايان ماورد از او دوباول نقال شاده 

را درمورد تمام اهل وديگران، بعض  ازپيروان آنها اين اختلاف اسز مانند مالك وشافع  واحمد

كنند وهركس  كاه معتقاد بدعز واز حكم نمودن به هميشه ماندن اهل بدعز درجهنم نقل م 

نماياد، واشاتباه اسز كه فلان فرد بدعز گذاراسز، باه هميشاه مانادن او در جهانم حكام م 

برناد كاه هايچ ياك ن فكار بعضا  گماان م شماري دراين فكر وجود دارد، ودرمقابل اياب 

را نبايد كافر دانسز گرچه آنهاا مرتكا  هرناوع الحااد شاوند وساخنان ملحادين ازهواپرستان

   2پذيرندرا به زبان بياورندوآنهاي  كه صفات خداوندرا نم 

از آنها دراين مورد دوبول نقل كرده اسز:  3گويد: سپس ابو نصر سجزيودر جاي  ديگر م 

را از ائماه در هااواين علما وبت  روايز 1كندكه: اين كفري اسز كه از دين پيروي نم يك  اين

                                                           
( وشرح العقيده الطحاوية لابن العيز الحنفيي 351ص 3( انظر مجموع الفتاوي لشيس الاسلا  ابن تيميه )ج 1)

 (.  300-334)ص

 (. 614-614ص 0( مجموع الفتاوي )ج1)

ر ( او حافظ عبيدالله بن سعيد بن حاتم وائلي بكري ابو نصر سجزي اسيت، درمصير اقاميت داشيت اود3)

براي تحصيل علم حركت نمود،  هنمود، بعد ازسال نهارحد بود وزياد روايت مي حدي  وسنت ماهر وآگاه



 …   

تكفير اهل بدعز نقل نموده اند وبه خيال وگمان آنها سخن ائماه داراي تناابض وتضااد باوده 

را كه سلف بعضا  از اهال اسز بعض  تلا  نموده اند كه ميان سخن آنها جمع كنند بنا براين

 برار داده اند حمل بر كفر اصغر كرده اندبدعز را كافر 

واز ائمه يك بول حكايز كرده اند وآن سخن به عدم تكفيراسز، واين اشتباه بزرگ  اساز 

 باشد.آن م وحمل كردن سخن ائمه بر غير از جاي

او هنگام فرارسيدن مرگش به كسان  كاه پايش  از ابو الحسن اشعري روايز كرده كه2بيهق 

دهم زيارا هماه را كافر برار نما من هيچ يك از اهل ببلهدهم كهن گواه  م اوبودند گفز: )م

 هاسز(.كنند واين فقط اختلاف عبارتسوي يك معبود اشاره م به

گويد: هركس  اين نظررا دارد گمان م  كند مذه  شافع  رحمه اللاه نياز چناين بيهق  م 

اين بادعز وديگر ائمه روايز نموديم كهما از شافع  گويد: گفته اند آن چهتااينكه م  …اسز

 (.3تر اسزازكفري ديگر پاييندهند منظور آنها ازتكفير يعن  كفري كهگذارهارا كافر برار م 

را كاه بگوياد بارآن مخلاوق جگويد: واز گروه  از سلف روايز شده كه گس م  1وبغوي

، ووكياع بان 2، وليث بن سعددهند اين بول از مالك وابن عيينه وابن مباركاسز كافر برار م 

                                                                                                                                                    
در گذشيت. نگياه كنييد  ( ه000ودر مكه درسال ) را فرا گرفتودر خراسان وعراق وحجاز و.مصر حدي 

 (.101ص 3شذرات الذهب )ج

 (. 10/0ص 11( مجموع الفتاوي )ج1)

كر احمد بن حسين بن علي خسرو جودي است، شافعي وحافظ وحاحب تصانيف است او ( او اما  ابو ب1)

ثقه بودن واهميت، تنها فرد زمان وهمسالان خود بود، واو شيس خراسيان بيود  و در حفظ وخوب فراگرفتن

اشد بوكتاب اسماء الصفات، ودلائل النبوة وغيره مي وداراي تاليف از قبيل السنن الكبري والصغري والمعارف

 (. 300ص 3درگذشت. نگاه كنيد شذرات الذهب )ج 054در دهم جمادي الاولي سال 

 (. 100ص 10( السنن الكبري اابيهقي )ج3)



  

الفرد مناظره كرد حفاص گفاز: بارآن  4، وديگران روايز شده اسز، وشلفع  با حفص3جراح

گوياد: وشاافع  ساپس م  …مخلوق اسز شلفع  گفز: تو به خداونمد بزرگ كفر ورزيادي

 طور مطلق جاايز بارار دادهرا پشز سرآنها با كراهيز بهگواه  دادن اهل بدعز ونماز خواندن

را درجااي  كاافر اسز پس اين سخن از او دليل  براين اسز كه اگر او بعض  از اهال بادعز

 .5تر اسزناميده منظور  كفري بوده واز كفري ديگر پايين وكوچك

وشيخ الاسلام ابن تيميه سب  اشتباه آينهارا در نقل كردن مذه  دئمه در تكفير اهل بدت باه 

اند دچار كلمات مطلق وعموم در سخن دچار چيزي شده دهد كه آنها در فهميدناين نسبز م 

اند اند كه افراد نخستين در كلمات مطلق وعموم در نصاوص شاارع دچاار آن شادهچيزي شده

اند: هركس  چنين بگويد كافر اسز شانونده باراين بااور شاده كاه اند كه آنها گفتههرگاه ديده

اند كه تكفير شرايط  وموانع  دارد كاه ديشيدهرا به زبان بياورد كافر اسز ونيانهركس  اين لفظ

                                                                                                                                                    
شود محدث ومفسر بود حاحب ( ابو محمد حسين بن مسعود بن فراء، وگاهي با فراء شافعي شناخته مي1)

رو الروذ درگذشت، نگاه كنيد شذارت الذهب در م ( ه516تصنيفات وعالم اهل خراسان بود در شوال سال )

 (.04،04ص 0از ابن عماد )ج

( لي  بن سعد بن عبدالرحمن فهمي، ابو حارث مصري، ثقه، فقيه، اميا  معيروف اسيت در شيعبان سيال 1)

 (.060درگذشت نگاه كن تقريب التهذيب )ص (ه105)

(، 146حافظ وعابد بود در آخر سيال )( وي وكيع بن جراح بن فليا الر اسي ابو سفيان كوفي است ثقه 3)

 (.541(، در هفتاد سالگي دركذشت. نگاه كنيد تقريب التهذيب )ص140واول سال )

ا  ابا عمرو اسيت او گذار واز مجبره واز بزرگان آنها بود وكنيهشود الفرد بدعت( حفص الفرد وگفته مي0)

را پذيرفت. شافعي با عقيده مفعول بودن اافعالاز اهل مصر بود سپس به بصره آمد واو اول معتزله بود سپس 

(، والفهرست از ابن نيديم 560ص 1او مناظره نموده واورا كافر قرار داد. نگاه كنيد ميزان الاعتدال ذهبي )ج

 (.55)ص

 (.110،114ص 1( شرح السنة للبغوي )ج5)



 …   

طور مطلاق مساتلزم تكفيار فارد معاين شود وتكفير بهبسا در حق يك فرد مشخص يافز نم 

نيسز مگر اينكه شرايط يافته شود وموانع وجود نداشته باشد، اين مطل  نشانگر اين اسز كاه 

اند بيشاتر كساان  كاه را ذكر نمودههاي عام وفراگيرامام احمد وعموم ائمه كسان  كه اين كلمه

 .1انداند كافر برار ندادهرا به زبان آوردهاين سخن

طور عماوم درماورد تگفيار براسااس اما سخن اهل سنز دركافر برار دادن اهل بدعز وباه

 را شناخز.دواصل بزرگ اسنوار اسز كه بايد آن

شاود موجا  راو حكام م باصل اول: دلالز كتاب وسنز كه بول يافعل سرزده ازفردي كه

 كفر اسز.

اصل دوم: منطبق بودن اين حكم برگوينده مشخص يا انجاام دهناده مشاخص باه صاورت  

 2طور كامل وجود داشته باشد وموانع تكفير منتف  باشدشرايط تكفير درحق او به

درمورد مسئله تكفيار  وباشناخز اين دو اصل وفهميدن آن به طور درسز موضع اهل سنز

شود وبسياري ازاشكالات  كه بعض  مردم درفهميدن موضاع سالف درماورد وشن م واضح ور

 شود.شوند رفع م آن مواجه م اين مسئله مهم وباريك با

بنا براين من درشرح اين دو اصل با ذكر وبيان ادله ازكتاب وسنز واستشاهاد ازساخن ائماه 

 فز.اندبه تفصيل سخن خواهم گوعلماي محققيكه بعد از آنها آمده

اما اصل اول: دلالز كتاب وسنز براينكاه ساخن يافعال سارزده ازفاردي كاه باراي حكام 

 شودموج  كفر اسز:م 

                                                           
 (.040،044ص 11( مجموع الفتاوي )ج1)

( وشيرح العقييدة 044-040ص 1ج 350-351ص 3ابن تيميه )ج( انظر مجموع الفتاوي لشيس الاسلا  1)

( والقواعد المثلي في حفات الليه واسيمائه الحسيني ليابن عثيميين 300الطحاوية لابن ابي العز الحنفي )ص

 ( . 44)ص



  

زناد باا بطاع نظار نظر ونگاه دراين اصل دراطراف حكم فعل كه آيا كفر اسز ياناه دور م 

 ازكس  كه كار ازاو سرزده استزيرا بررس  آنمتعلق به اصل دوم اسز كه به زودي بياان خواهاد

 شد.

 شود: وبررس  اين اصل با بررس  دو مسئله تكميل م 

شاود وآنچاه كاه باا مسئله اول: باعده درسز براي اعمال وكارهاي  كه با آن انسان كافر م 

 انجام آن كافر نم  شود.

واين مسئله اولين چيزي اسز كه هنگام بررس  مسئله تكفير وحكم نمودن در آن بايد با آن 

 نگاه كرد.

كناد كناد وآنچاه كاافر نم بيان بواعد وضوابط برايكارهاي  كه انسان را كاافر م  وعلما در

تر كنم تاا راحازبراساس مدلول نصوص اجتهاد كرده اند ومن آن را در نكات ذيل خلاصه ما 

 فهميده شود: 

ترك نمودن چيزي كه دستور داده شده به آن ايمان داشاته باشاند مانناد ايماان باه خادا  -1

 وكتابهايش وپيامبرانش وبرانگيخته  شدن بعد از مرگ، يا تكذي  چيزي كه پياامبر  وملائكه او

را از آورده وبه طور بطع مشخص باشد كه از دين اسز تكذي  چنين چيز كفار اساز وانساان

فرماياد: ] ومان كند همان گونه كه نصوص بر اين دلالز دارند خداوند متعال م دين خارج م 

[ ترجمه: هركس كه به خادا 1وكتبه ورسله واليوم الهخر فقد ضل ضلالاًبعيدا يكفر بالله وملائكته

وفرشتگان وكدابهاي خداوندي وروز رستاخيز كافر شود وابعااً درگمراها  دور ودرازي افتااده 

 اسز.

ابن كثير رحمه الله در معن  آيه م  گويد: يعن  از طريق وراه هدايز ب يرون رفتاه واز راه 

 .2افتاده اسزشدت دور درسز به

                                                           
 ( 566ص 1( تفسير ابن كثير )ج136.1( سوره نساء آيه )1)

 (.566ص 1(  تفسير ابن كثير )ج1)



 …   

فرمايد: ]إِن َ ال َذِينَ يَكْفُّرُّونَ بِالل َهِ وَرُّسُّلِهِ وَيُّرِيدُّونَ أَنْ يُّفَر ِبُّوا بَيْنَ الل َهِ وَرُّسُّلِهِ وخداوند متعال م 

بِيلاً) لَئِاكَ هُّامْ (أُّو151ْوَيَقُّولُّونَ نُّؤْمِنُّ بِبَعْضٍ وَنَكْفُّرُّ بِبَعْضٍ وَيُّرِيادُّونَ أَنْ يَت َخِاذُّوا بَايْنَ ذَلِاكَ ساَ

يترجمه: كسان  كه به خدا ويغمبرانش ايمان نارناد  1الْكَافِرُّونَ حَق ًا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا[

گويند كه به برخا  از پيغمباران ايماان خواهند ميان خدا وپيغمبرانش جدائ  بيندازند وم وم 

ميان آن راه  برگزينند، آنان ب  گمان جملگ   خواهندداريم وبه برخ  ديگر ايمان نداريم وم 

 ايم.اي فراهم آوردهكافرند وما براي كافران عذاب خوار كننده

خداوند به مافر بودن كس  كه به تمام آنچه از دين وايمان پيامبر آورده ايماان نداشاته باشاد 

ه بعض  كفر باورزد وبين خدا وپيامبرانش فرق بگذارد اينگونه كه به بعض  ايمان داشته باشد وب

 تصريجح  كرده اسز وخبر داده كه آنها كافران حقيق  هستنمد.

را تكاذي  كناد هااي پياا.مبرانوابن بطه اجماع علمارا نقل كرده كه هركس  چيزي از آورده

وهمچنين وجوب ايمان داشتن وتصديق همه آنچه از پيامبران از جانا  »گويد: كافر اسز وم 

به همه خداوند عزوجل گفته اسز حق ولازم اسز پاس اگار ماردي باه اند وايمان خدا آورده

اند ايمان داشته باشد بجز يك چيزي اون با رد كاردن آن همه آنچه پيامبران ازجان  خدا آورده

 «.2شوديك چيز نزد همه علما كافر م 

ذه  آنچه كتاب وسنز برآن دلالز دارد در ما»گويد: وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله م 

را با مرتك  شدن گنااه  كاافر اهل سنز وجماعز ثابز اسز كه آنها هيچ كس  از اهل ببلهژ

كنند، وبت  كار، كاري باشاد كاه از خاطر انجام كاري از اسلام بيرون نم دهند واورا بهبرار نم 

آن نه  شده مانند زنا ودزدي ونوشيدن شراب، تازمان  كه ارتكاب گناه همراه باا تارك كاردن 

ايمان نباشد واگر در ضمن ارتكاب گناه به آنچه خداوند امر نموده ايماان نداشاته باشاد مانناد 

                                                           
 (.150.151)هاي ( سوره نساء آيه1)

 (.111( الشرح والابانة )الابانة الصغري ص1)



  

اينكه خداوند امر نموده كه به خدا وملائكه او وكتابها وپيامبرانش ورستاخيز بعد از مرگ ايماان 

 «.1شودداشته باشيم، فردي كه به اين چيزها ايمان نداشته باشد كافر م 

كفر بر دوناوع اساز: كفار »گويد: بن عبدالرحمن آل الشيخ رحمه الله م وشيخ عبداللطيف 

داند كه پيامبر از جان  خادا آورده اساز عمل، وكفر انكار وعناد. وآن اين اسز به آنچه كه م 

براساس عناد وانكار كفر بورزد از ببيل كفر ورزيدن به نامهاي پروردگاار وصافات وكارهاايش 

باشاد، وكفار توحيد او وتنهاا پرساتيدن او كاه شاريك  نادارد ك واحكام خداوند كه اصل آن 

 «.2ورزيدن به چنين چيزهائ  از هرنظر با ايمان متضاد اسز

به واج  بودن واجبات ظاهر ومتواتر اعتقاد نداشتن وحرام ندانستن اماور حارام ظااهر  -2 

تاازه اسالام آورده را انكار كند كفر اسز مگر مردي كه ومتواتر، پس هركس از اين امور چيزي

باشد ويا در صحرائ  دور از شهرها رشد كرده باشد وحجز دراين مورد به او نرسيده باشاد او 

 شود.كافر برار داده نم 

وكتاب وسنز وابوال علماي مجتهد به كافر بودن چنين فاردي دلالاز دارد خداوناد متعاال 

ترجماه: اگار آناان )از   3نكم فا  الادين[فرمايد: ]فإن تابوا وأباموا الصلوة واتوا الزكاة فإخوام 

 كفر( توبه كردند ونمازرا خواندند وزكات دادند دراين صورت برادران دين  شما هستند.

را منو  به برپاداشتن نمااز و پارداختن زكاات بارار داده اساز خداوند متعال برادري دين 

ت اتفااق واتحااد مطلاوب وشيخ الاسلام ابن تيميه گفته اسز كه در صورت ابرار به نماز وزكاا

 .4اسز ودر ترك فعل وانجام آن اختلاف ونزاع خواهد بود

                                                           
 (.40ص 10( مجموع الفتاوي )ج1)

 (.10ص 3( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية )ج1)

 (.11ره توبه آيه )و( س3)

 (.41ص 10( انظر مجموع الفتاوي )ج0)



 …   

أمرت أن أباتل النااس حتا  يشاهدوا أن لاا إلاه إلاا اللاه )ثابز شده كه فرمود:  واز پيامبر 

ويؤمنوا ب  وبما جئز به، فإذا فعلوا ذلك عصموا من  دمائهم وأماوالهم إلاا بحقهاا، وحساابهم 

 (1عل  الله

حق  جاز ام تا با مردم بجنگم تا وبت  كه گواه  دهند كه هيچ معبود باهور داده شدهمن دست

اند خونهايشان ومالهايشان خدا نيسز وبه من وآنچه آورده ايمان بياورند، پس وبت  چنين كرده

 حق  آن وحسابشان باخدا اسز.از جان  من درامان خواهند بود مگر به

كس  به آنچه او آورده ايمان نداشته باشد يا چيازي از آنارا بيان نموده اسز كه  پس پيامبر 

انكار كند خون ومالش درامان نخواهد بود.واين حديث بر كافر بودن كس  كه چيزي از باوانين 

باكسان  كه از دادن زكاات امتنااع ورزيدناد  كند وبنابراين ابوبكر را انكار كند دلللز م اسلام

ه او دراين مورد مراجعه كرد گفز: سوگند به خدا باا هركسا  ب جنگيد او پس از اينكه عمر 

كه ميان نماز وزكات فرق گذارد خواهم جنگيد، زيرا زكات حق مال اسز، سوگند به خدا اگار 

خاطر نادادن آن باا آنهاا دادند به مان امتنااع ورزناد باهآنها از دادن بچه شتري كه به پيامبر م 

خدا چيزي جز اين نبود مگر اينكه خداوند باه اباوبكر گفز: سوگند به  خواهم جنگيد، عمر 

 .2شرح صدر داده بود ومن دانستم كه او برحق اسز

را انكار كند ويا چيازي وعلما بهكفر كس  كه چيزي از شرايع وبوانين آشكار ومتواتزر اسلام

قال اناد ونرا حلاال بداناد تصاريح كردهاز امور حرام كه حرمز آن ظاهر وبه تواتر ثابز شاده

 اند اجماع برهمين اسز.كرده

                                                           
 (. 51ص 1لا الله جباب الامر بقتال الناس حتي يقولوا لا إله إ -( رواه مسلم )كتاب الايمان1)

(، ومسيلم 1000ح: 161ص 3باب وجيوب الزكياة(، فيتا البياري )ج-( رواه البخاري في )كتاب الزكاة1)

 (.10ح: 51ص 1( )جباب الامر بقتال الناس حتي يقولوا لا إله إلا الله-)كتاب الايمان



  

درميان علما در كاافر »گويد: در مورد حكم كس  كه خواندن نمازرا ترك گفته م  1ابن بدامه

كند اختلاف  نيسز وبت  آن فرد از آن بودن كس  كه نماز را  ترك گفته ووجوب آنرا انكار م 

اسز واگر از كساان  باشاد  افرادي باشد كه فردي مانند او نسبز به وجوب نماز جاهل ونادان

داند مانند فردي كه تازه اسلام آورده ويا كس  كه در سرزمين غير اسلام  وياا را نم كه وجوب

شود  وايان مطلا  در صحراي  دور از شهرها واهل علم رشد كرده به كافر بودن او حكم نم 

 ود.ششود ودلايل وجوب نماز براي او اثبات م ه   او تفهيم وشناسانده م 

شود واماا اكار منكار وجاوب در واگر او بعد از اثبات دلايل وجوب آنرا انمكار مرد مافر م 

شاود وهمچناين در ماورد تماام شهرها ميان اهل علم رشد كرده باود او باا انكاار آن كاافر م 

ارزشهاي اسلام  مانند زكات روزه وحج حكم همين اسز، زيرا اينها ارزشهاي اسلام  هساتند، 

اج  بودن آن تقريباً پوشيده نيسز زيرا برآن وسنز مملو از دلايل وجوب ايان اماور ودلايل و

اسز واجماع بر وجوب آن منعقد شده اسز پس آنرا جز كس  كه باا اسالام عنااد وكيناه دارد 

 «.2كندانكار نم 

هركس  به حلال باودن چيازي »گويد: را حلال بداند م ودر مورد حكم كس  كه چيز حران 

اشد كه بر حرمز آن اجماع شاده وحكام آن مياان مسالمين ظااهر اساز وباه خااطر معتقد ب

اي در حرمز آن نباشد حرماز گوشاز خاوگ وزناا نصوص  كه در مورد آن ثابز شده شبهه

                                                           
لله ابن احمد ابن محميد ابين ا  ابو محمد عبد ا( او شيس موفق الدين المقدسي، يكي از ائمه اعلا ، كنيه1)

( بدنيا آمده است، در مذهب حنبلي واحول دين به اوج رسيده 501قدامه حنبلي، حاحب تصانيف، درسال )

هاي هيبيت ووقيار بيرروي او بود، واو به تبحر در علو  بسيار با ورع وزاهد وپرهيزكار ورباني بود ونشانه

( 610كيرد، درسيال )ش در راه علم وعمل به آن حرف ميشد، ومردي حليم وارا  بود، بيشتر وقتديده مي

 (. 44ص 5فوت نمود، نگاه كنيد شذرات الذهيب )ج

 (.105ص 11( المغني لابن قدامة )ج1)



 …   

دليل آنچه كه ما در ماورد تاارك نمااز ذكار شود بهوامثال آن كه در آن اختلاف  نيسز كافر م 

 «.1كرديم

را دراين زمان انكار كند باه اجمااع مسالمين فرض بودن زكاتهركسس  »گويد: ونووي م 

وهمينطور اسز درمورد هركس  كه چيزي از امور دينا  كاه اماز بارآن اجمااع …كافر اسز

نموده انكار كند وبت  كه علم آن امر ميان مسلمين منتشر باشد مانند نمازهااي پنچگاناه وروزه 

زنا وشراب ونكاح باا محاارم وديگار احكاام ماه رمضان، وغسل كردن از جنابز، وحرام بودن 

داند چنين كسا  وبتا  براثار مانند اين، مگر اينكه مردي باشد تازه مسلمان كه بوانين آنرا نم 

 «.2شودرا انكار كرد كافر برار داده نم نادان  چيزي از اسلام

اناد نموده واين چيزي كه اصحاب بارآن اتفااق»گويد: وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله م 

مورد اتفاق ائمه اسلام اسز كه درآن اختلاف  ندارند، وهركس  واج  بودن بعض  از واجباات 

ظاهر ومتواتررا انكار كند مانند نمازهاي پنچگانه، وروزه ماه رمضان، وحاج بياز الحارام، وياا 

كارهاي حرام بودن بعض  از چيزهاي  كه حرمز آن اشكار وبه تواتر ثابز شده انكار كند مانند 

زشز وظلم وشراب وبمار وزنا وغيره، ويا حلال بودن بعض  از چيزهاي جايز ومباح گه جاايز 

را انكار كند، او كافر ومرتد اسز، بودن آن آشكار وبه تواتر ثابز شده مانند نان وگوشز ونكاح

او ايان شاود، واگار شود كه توبه كند اگر توبه كرد كه بهتر واگر نه كشته م واز او خواسته م 

شاود كاه توباه كناد را پنهان نمايد زنديق ومنافق  اسز نزد بيشتر علما از او خواسته نم عقيده

بلكه او كشته م  شود بدون اينكه از او خواسته شود كه توبه كند اگر اين عقيده از او به چشام 

 «.3بخورد

                                                           
 (.106ص 11( المصدر السابق )ج1)

 (.105ص 1( شرح النووي علي ححيا مسلم )ج1)

 (.40ص 10، ج604.610ص 0(، ونيز مجموع الفتاوي )ج005ص 11( مجموع الفتاوي )ج3)



  

الساز كفار مطلاق وكفر انكار دو نوع »گويد: وامام ابن بيم در ضمن سخن از ابسام كفر م 

را كه خداوند نازل فرموده انكار كناد وفرساتادن وكفر مقيد اسز، مطلق آن اسز: كه تمام آنچه

 را انكار كند.پيامبران

را انكار كند، ويا حارام باودن چياز هاي اسلاموكفر خاص مقيد، آن اسز كه فرض  از فرض

را به آن توصيف نموده انكاار  حرام  از محرمات اله  را انكار كند يا صفت  كه خداوند خود

را انكار كند ياا باا مقادم بارار دادن طور عمد آنرا انكار كند خواه بهويا خبري كه خداوند داده

را انكاار نماياد، واگار براساا ناادان  ياا سخن كس  كه با خدا مخالف اسز بخااطر هادف  آن

 «.1شودد كافر نم شود انكار كنبراساس تاويل  كه صاح  آن درآن معذور دانسته م 

حكم ترك نمودن چيزي از واجبات وارتكاب بعض  از چيزهاي حرام بادونن اينكاه باه  -3

 عدم وجوب يا حلال بودن آن معتقد باشد.

 شناخز حكم دراين مسئله بستگ  به نظر در دو مسئله دارد:

ن كسا  نخسز: حكم كس  كه چيزي از ارزشهاي اسلام را ترك نمايد. علما در كافر برارداد

كه چيزي از فرائض چهارگانه )نماز زكات وروزه وحج( را بعد از ابارار باه واجا  باودن آن 

را كاه باا وجاود بادرت آنارا اند، اما در مورد كلمه شهادتين، علما كس ترك كند اختلاف كرده

 اند، وچنين فردي در ظااهر وبااطن نازد سالف امتاا كاافرزبان نياورد به اجناع كافر برار دادهبه

 .2اسز

را بدون انكار ترك كند بياان واينك تقوال علما در مورد كس  كه چيزي از فرائض چهارگانه

 شود:م 

شاود، واگار در جاايز باودن بول اول: اينكه او با ترك يكگ  از فرائض چهارگاناه كاافر م 

 را باراي تاخير آن فرض بين علما اختلاف وجود داشته باشد هرگاه او بصد كند كاه آن فارض

                                                           
 (.334ص 1( مدارج السالكين )ج1)

 (.604ص 0( مجموع الفتاوي لشيس الاسلا  ابن تيميه )ج1)



 …   

ها شود واين بول گروه  از سلف اسز ويك  از روايزطور كل  ترك كند كافر م هميشه وبه

 را اختنيار نموده اسز.از امام احمد اسز كه ابو بكر خلال آن

بول دوم: اينكه فرد با ترك ركدن چيزي از اين فرائض در صورت ابرار به واج  باودن آن 

از شاكردان ابو حنيفه ومالك وشاافع  مشاهور اساز،  شود واين نزد بسياري از فقهاءكافر نم 

 اند.را اختيار نمودهويك روايز از احمد هم همين اسز كه ابن بطه وغيره آن

شود بجز با ترك نماز، واين رواياز بول سوئم: با ترك فرض  از فرائض چهارگانه كافر نم 

 امام احمد اسز.سوم از احمد اسز، واين بول بسياري از سلف وگروه  از شاگردان 

 شود.بول چهارم: فقط با ترك كردن نماز وزكات كافر م 

شود، نه با تارك خاطر آن بجنگد كافر م بول پنجم: با ترك كردن نماز وزكات اگر با امام به

 .1كردن روزه وحج

اند، وهمه پنج روايز از امام احمد هستند وهر واين ابوال پنچگانه همه از سلف روايز شده

نماياد راي دليل  اسز اما آنچه انسان به آن بعد از نگاه كردن به دلايل اطميناان پيادا م بول دا

شود بجز با ترك كردن نمااز، وبجاز نمااز باا تارك بول سوم اسز، وآن اين اسز كه كار نم 

شود، زيارا دلايال باه صاراحز كفار تاارك نماازرا بياان كردن باب  اركان چهارگانه كافر نم 

 واو از پياامبر  مله دلايل روايت  اسز كاه مسالم وديگاران از حاديث جاابر اند از جداشته

   (2بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلوة)روايز كرده كه فرمود: 

 يعن : آنچه بين مرد وبين شرك وكفر برار دارد ترك نماز اسز.

                                                           
(، وجيامع العليو  والحكيم ليابن رجيب 610،611ص 0( مجموع الفتاوي لشيس الاسلا  ابين تيمييه )ج1)

 (.03)ص

(، وروراه 41ح: 44ص 1باب بيان اطلاق الكفر علي من ترك الصيلوة ج -( ححيا مسلم )كتاب الايمان1)

 (.344ص 3الاما  احمد في المسند )ج



  

إلاا تارك  -أو باين الكفار–ليس بين العباد وباين الشارك )ودر بعض  روايات آمده اسز: 

 (1الصلوة

 يعن : ميان بنده وشرك يا كفر چيزي جز ترك نماز برار ندارد.

 (2العهد الذي بيننا وبينهم الصلوة فمن تركها فقد كفر)ودر حديث  ديگر آمده اسز: 

يعن : عهدي كه ميان ما وآنها )كافران( براردارد نماز اسز پس هركسا  نماازرا تارك كارد 

 همانا كفر ورزيده اسز.

رحمه  3اسز. از عبدالله بن شقيق ر برار دادن تارك نماز مذه  عموم اصحاب پيامبر وكاف

جز دانستند باهرا كفر نم الله روايز اسز كه گفز: )اصحاب محمد ترك هيچ جيزي از اعمال

 (4نمازرا

اند، ابان بايم در اند كه آنها بر كفر تارك نماز اجماع داشتهبلكه بعض  از اهل علم نقل كرده

از اجماع اصاحاب بار كفار تاارك »كتاب الصلوة( در ارائه دلايل بركفر تارك نماز گفته اسز: )

                                                           
(، وانظر مجميوع 1133ح: 300ص 1( هذه رواية أخري لحدي  جابر المتقد  وهي في سنن الدارمي )ج1)

 (.144ص 1روايات الحدي  وتصحيا الالباني لها في ححيا الترغيب والترهيب تحقيق الالباني )ج

 0لترمذي وقيال: حيدي  حسين حيحيا الترميذي ميع التحفية )ج(، وا306.355ص 5( رواه احمد )ج1)

(، 0ص 1(، والحاكم وحححه ووافقه الذهبي المسترك مع التلخييص )ج301ص 1(، وابن ماجة )ج364ص

 (.440ح: 100ص 1وحححه الالباني في ححيا ابن ماجة )ج

ه كنييد تقرييب ( درگذشيت، نگيا104( عبدالله بن شقيق عقيلي، بصري ثقه، بيماري داشيت ودر سيال )3)

 (.300التهذيب )ص

(، وحيححه الالبياني فيي 10ص 1( رواه الحاكم وحححه  وقال الذهبي )اسناده حيالا( المسيتدرك )ج0)

 (.144ص 1ححيا الترغيب والترهيب )ج



 …   

استدلال كرده كه درهنگام  نقل كرده كه اوز گفته عمر  1شود، واز ابن زنجويهنماز استدلال م 

اناد؟ هو  آمد گفز: آيا مردم نماز خواندهآنرا گفز كه او بيهو  شد ووبت  بهبيماري مرگش

 تند: بله، گفز: هركس  نمازرا ترك كند اسلام وديسن  نخواهد داشز.گف

اي از اسلام نادارد ساپس آبار ودر عبارت  ديگر آمده اسز: هركس  كه نمازرا ترك كند بهره

گويد: ايام ساخن براي وضوء خواسز ووضوء گرفز ونماز خواند. واو بعد از بيان داستان م 

 «.2نها بر او اعتراض نكردنددر حضور بعض  از اصحاب بيان شد و آ

اند تارك نماز كافر اسز همانگونه كه علما از آنهاا وبعد از اصحاب جمهور سلف امز گفته

 اند.نقل كرده

 .3گويد: ترك نماز كفر اسز درآن اختلاف  نيسزايوب سختيان  م 

 .5گويد: اين گفته تمام اهل حديث اسزم  4ومحد بن نصر مروزي

گويد: وتكفير تارك نماز مشهور وروايز شده از جمهاور سالف يميه م وشيخ الاسلام ابن ت

 .1از اصحاب وتابعين اسز

                                                           
( او حميد بن زنجويه ابو احمد نسائي حافظ است حاحب تصانيف است كه از آن كتاب اليآداب النبويية 1)

( درگذشت نگياه كنييد شيذرات اليذهب 151، وغيره او از جمله افراد ثقه بود درسال )والترغيب والترهيب

 (.110ص 1)ج

(، والياثر الميذكور عين عمير رواه اليآجري فيي 31،33انظر كتاب الصلوة وحكم تاركها لابن قيم )ص (1)

 1بانية الكبيري )ج(، وابن بطة في الا415ص 0(، واللالكائي في شرح احول اعتقاد اهل السنة )ج130)ص

 (.03ص

 (.03( جامع العلو  والحكم لابن رجب )ص3)

( درگذشيت نگياه 140( محمد ابن نصر مروزي فقيه ابو عبدالله ثقه حافظ واما  بزرگوار است درسيال )0)

 (.510كنيد تقريب التهذيب )ص

 (.03( جامع العلو  والحكم لابن رجب )ص5)



  

را بركافر باودن تاارك نمااز حكاياز واسحاق ابن راهويه فراتر ازاين رفته واجماع اهل علم

 .2كرده اسز

 اند تارك نماز كافر اسز.برم كه از آنها نقل شده كه گفتهومن بعض  از كسان  نام م 

از اصحاب: عمر بن خطاب، وعل  بن اب  طال ، وسعد بن اب  وبااص، وعبادالرحمن بان 

، وجاابر 3عوف ومعاذ بن جبل، وابوهريره، وعبد الله بن عباس، وابن مسعود، وبراء بان عاازب

 .4ابن عبدالله

 اند:واز تابعين وكسان  كه بعد از آنها آمده

، 3، وابراهيم نخع ، وعامر الشعب 2ن دينار، وعمرو ب1وجابر بن زيد 6وسعيد بن جبير 5مجاهد

، وشاافع  وشاريك بان 4وايوب سختيان  واوزاع  وابن مباارك ومالاك وباسام بان مخيماره

 .6،7واحمد واسحاق وابوثور وابو عبيد القاسم بن سل ام 5عبدالله

                                                                                                                                                    
 (. 40ص10( مجموع الفتاوي )ج1)

 (.30العلو  والحكم لابن رجب )ص( جامع 1)

( براء بن عازب بن حارث بن عدي انصاري أوسي ححابي وفرزند ححابي است، به كوفه آمد، در جنگ 3)

 (.111بدر كم سن دانسته شد واو وابن عمر همسال بودند درسال هفتادودو درگذشت. تقريب التهذيب )ص

م في المسألة، في شرح اص.ل اعتقاد اهل السنة والجماعة ( انظر اقوال هؤلاء الصحابة والآثار المروية عنه0)

( ومابعدها، وقد نص ابن القييم عليي 664ص 1(، ومابعدها وفي الابانة لابن بطة )ج416ص 0لللالكائي )ج

 (.33أسمائهم في كتاب الصلاة )ص

ا  بيود ( او مجاهد بن جبر ابو الحجاج مخزومي مولايشان است، مكي ثقيه بيود، ودر تفسيير وعليم امي5)

در هشيتادو سيه سيالگي درگذشيت نگياه كنييد تقرييب التهيذيب  100يا  103يا  101يا  101ودرسال 

 (.510)ص

( كشته شد وهنوز به پنجاه سالگي نرسيده 45( سعيد ابن جبير اسدي كوفي ثقه بود پيش حجاج درسال )6)

 (.330بود نگاه كنيد تقريب التهذيب )ص



 …   

پس با اين رجحان گفتن به كافر بودن تارك نماز ظاهر شد اما استدلال باراي بسامز ديگار 

را غيار از ترجيح داده شده كه كافر برار ندادن كس  اسز، كه چيزي از اركاان چهارگاناهبوب 

نماز يعن  زكات وروزه وحج را ترك كند از اين برار اسز كه كسان  كه فردرا با تارك كاردن 

شوند گروه  با ترك زكات غيار دانند به دو بسم تقسيم م گانه كافر م چيزي از اين اركان سه

كنند ودليلشان اين اسز كه زكات همراه ودركنار نماز برار دارد وظاهر حج تكفير م از روزه و

                                                                                                                                                    
ا  مشهور است ثقه وفقيه بود در سيال سپس جوفي بصري است به كنيه ( جابر ابن زيد ابو شعثاء ازدي1)

 (.136( درگذشت، تقريب التهذيب )ص103)

( 116( وي عمرو بن دينار مكي است ابو محمد اثر  مولاي آنها است شايسته اعتماد وموثق بود درسال )1)

 (.011درگذشت نگاه كنيد تقريب التهذيب )ص

تر از را فقييهگويد: كسيبو عمرو ثقه معروف وفقيه فاضلي است، مكحول مي( عامر بن شرحيل الشعبي ا3)

 (.140ا  بعد از سده حد در هشتاد سالگي درگذشت، نگاه كنيد تقريب التهذيب )صاو نديده

ابو عروة همداني كوفي مقيم شا  است موثق وفاضل است درسال حد درگذشت نگاه  ه( قاسم بن مخيمر0)

 (.051)ص كنيد تقريب التهذيب

( وي شريك بن عبدالله نخعي كوفي است قاضي در واسط سپس در كوفيه قاضيي بيود ابيو عبيد الليه، 5)

كند، او عادل وفاضل وعابد بود ودر مورد اهل بدعت سرسخت بود در سال راستگو است اما زياد اشتباه مي

 (.166درگذشت نگاه كنيد تقريب التهذيب )ص 104يا  100

(، درگذشيت 110بغدادي ابو عبيد اما  مشهور است موثق وفاضل ومنصف بود در سال )قاسم بن سلّا   (6)

 (. 050نگاه كنيد تقريب التهذيب )ص

( به اقوال علما دراين مورد وكساني كه به مذهب آنها اقرار كرده است در حكم تيارك الصيلاة در شيرح 0)

( 33د از آن، وكتاب الصلئة لابن قييم )ص( وما بع416ص 1احو.ل اعتقاد اهل السنة والجماعة للالكائي )ج

 (.53وكتاب جامع العلو  والحكم ابن رجب )ص



  

فرمايد: ]فاإن تاابوا وأبااموا برآن بر كافر بودن تارك نماز وزكات دلالز دارد خداوند متعال م 

   1الصلوة وآتوا الزكاة فإخوانكم ف  الدين[

را ادا كردند پس انها بارادران شاما در پاداشتند وزكاتترجمه: پس اغگر توبه كردند ونماز به

 دين هستند.

را منو  ومتعلق به برپاداشتن نمااز وپارداختن زكاات اند خداوند مكتعال برادري دين وگفته

را انجام ندهد برادري دينا  درحاق او كند اگر كس  نماز وزكاتكرده اسز پس اين دلالز م 

 .2شودمنتف  اسز پس كافر م 

داند باه اضاافه اينكاه آنهاا گانه كافر م با ترك كردن چيزي از اركان سهوگروه ديگر فردرا 

دانند ودليل آنها در اين مورد اين اسز كه اينها اركان اسالام هساتند، ترك كننده نمازرا كافر م 

را ترك گفتاه پس هرگاه يك  از اركان اسلام سابط شود اسلام درحق كس  كه يك  از اركان آن

 .3سابط م  شود

ا دليل گرفتن صاحبان بول اول به آيه ] فان تابوا واباموا الصلوة[  بركافر بارار دادن تاادك ام

را منو  به انجام ايان دو فريقاه بارار داده اساز، زكات ونماز اينطور كه خداوند برادري دين 

كند كه در صورت ترك نماز وزكات برادري در حق آنهااي  كاه ايان دو واين دلالز بر اين م 

باشد، اما اين مطل  به صورت بطع  بر آنچاه آنهاا ما  گويناد را ترك گفته اند منتف  م ركن

دلالز ندارد زيرا شايد منظور از ترك كردن درآيه ترك كردن  باشد كاه ناشا  از انكاار وعنااد 

تر ازآن سخن گفتاه شاد واز ايان آياه باشد واين مسئله اي اسز كه همه برآناتفاق دارند وبيش

را باه اسز كه درمورد حكم كس  كاه نمااز وزكاات، اما مسئله ما اكنون اين4ال شد برآن استدل

                                                           
 (.11( سوره توبه ايه )1)

 (.46ص 10ج 613ص 0( مجموع الفتاوي شيس الاسلا  ابن تيميه )ج1)

 (.31( كتاب الصلوة وحكم تاركها لابن قيا  )ص3)

 ( انظر ص )( من هذا البح . 0)



 …   

رود كه منظور از آيه اين اسز نما  نمايد وزمان  كه اين احتمال م غير از انكار وعناد ترك م 

توان از آن براي كافر برار دادن تارك نماز يا زكات استدلال كرد. گرچه كافر بودن تارك كنناده 

 دلايل ديگر ثابز اسز اما حكم به كافر برار دادن ترك كننده زكات نيازمند دليل اسز . نماز با

روايز اسز  بلكه حديث صحيح دلالز بر كافر نبودن ترك كننده زكات دارد از ابو هريره 

فرمود: ] مامن صاح  ذه  ولافضاة لاايؤدي منهاا حقهاا، الاا كاان ياوم القياماة،   كه پيامبر 

من نار فأحم  عليها ف  نار جهنم فيكوي بهاا جنباه وجبيناه وظهاره، كلماا  صفحز له صفايح

بردت اعيدت له ف  يوم كان مقداره خمسين الف سنة، حت  يقض  بين العباد فياري سابيله اماا 

اي نيسز كه از آن حق آن را نم  پارداز [ يعن : هيچ صاح  طلا ونقره1ال  الجنة واما ال  النار

شود در جهنم بر گرم كرده ما  هاي آتشين  ازجهنم جدا م او وربهبرايمگر اينكه روز بيامز 

شود باز دوباره گارم شود وپيشان  دپهلو وپشز او دا  كرده م  شود وبت  اين پاره ها سود م 

شوند درروز كه به اندازه پنجاه هزارساال اساز تاا اينكاه مياان نبادگان شده وبر او گذارده م 

 ا يا به سوي جهنم يا به سوي بهشز م  بيندشود اورا خودرفيصله م 

حديث تصريح كرده اسز كه ترك كننده زكات سزاي خودرا از عذاب به خاطر دادن زكات 

چشد سپس به راهش نگاه م  كند كه يا به سوي بهشز خواهد بود يابه سوي جهنم، واگار م 

شز براي كافر حارام بارار بود به طور بطع در جهنم م  بود زيرا بهاو به ندادن زكات كافر م 

پردازد بر اسلام خود باب  اساز رانم كند كه فردي كه زكاتداده شده اسز پس اين دلالز م 

 شود. وبانير داختن زكات اگر به واج  بودن آن ابرار كند كافر نم 

داند. واما استدلان صاحبان بول دوم، وآنها كسان  هستند كه خاودرا وخداوند متعال بهتر م 

دانند چون اسلام بر اين ركن ها نبا شده اسز وايان ترك كردن ركن  از اركان اسلام كافر م  به

ايستد پس اسلام از كس  كه يك  از ايان ركان هاارا تارك ها اركان  هسنتد كه اسلام بر آن م 

 شود. كند منتف  م  شود واو با ترك اين ركن كافر م 

                                                           
 (. 440ح 640ص 1باب اثم مانع الزكاة ححيس مسلم )ج -كاة( رواه مسلم كتاب الز1)



  

شود كه ثابز شد كه فردي كاه بار اسااس كااهل  گوييم اين استدلال با اين سابط م ما م 

شود زيرا گويندگان به اين استدلال فردرا با ترك زكاات كاافر بارار زكات نم  پردازد كافر نم 

 دهند.م 

واز جهت  ديگر زكات همراه با نماز اسز ودر نصوص بر روزه وحج مقدم اسز. وهمچنين 

از اين ارزشها اختلاف نموده اناد هايچ ياك  علما وبت  در كافر برار دادن به خاطر ترك چيزي

شاود وهايچ شود وترك كننده زكاات كاافر نم نگفته اسز كه ترك كننده روزه ياحج كافر م 

را هم كافر برار ترا كافر برار نداده مگر اينكه ترك كننده زكايك از آنها ترك كننده روزه وحج

كناد ثاباز ثر كاهل  زكاات را تارك م داده اسز پس م  گوييم وبت  كافر بودن كس  كه بر ا

 (واللاه اعلام )نشد پس به طريق اول  كافر بودن ترك كننده روزه ياا حاج ثاباز نما  شاود. 

  تر از عبدالله بن شقيق رحمه الله ذكر شد. كاه ) اصاحاب محماد وهمچنين كه روايز پيشز

در ايان مسائله اساز ( تصاريح  1را كفر نم  دانستند جز نمازراترك كردن هيچ يك از اعمال

واينكه با ترك كردن چيزي از اعمال كه اركان اسلام همه درآن شامل هستند فرد كافر نم  شود 

 با جز با ترك نماز.

 دوم: حكم ترك كردن چيزي از واجبات غير از اركان اسلام وارتكاب بعض  امور حرام.

دادن كاار حارام صاورت شود ويه باا انجاام به طور كل  گناهان يا با ترك واج  انجام م 

پذيرد پس اگر گناه ومعصيز با ترك واجب  غير از اركان اسلام انجام شده يا باا انجاام كاار م 

حرام صورت پذيرفته اسز با اصل ايمان مضادي ندارد ومرتك  اين گناه از دايره اسلام خاارج 

 دهند.ر نم شود وبر اثر اين گناه نزد تمام اهل سنز فرد مرتك  گناه را كافر برانم 

واين مسئله محل ومورد اجماع سلف صالح وكسان  كه راه آنهارا درپيش گرفته انداز علماي 

باشد ودر اين مسئله به جز بعض  از اهل بدعز مانناد خاوارج ومعتزلاه اهل سنز تا امروز م 

                                                           
 ( تقد  تخريجه ص )( 1)



 …   

اهل  . واين مسئله نزد1هاي شيعه كه باآنها هم نظر اندكس  مخالفز نكرده اسزوكسان  از فربه

سنز مشهور اسز وعلم در آن به تفصيل سخن گفته اند واينجا جاي بررس  وتشريح جوانا  

وابعاد اين مسئله نيسز وبلكه به صورت مختصر به بعض  از دلايل وابوال ائمه كاه بار اثباات 

 كند اشاره كرده شده اسزاين مسئله نزد اهل سنز دلالز م 

فرمايد: ] وان طائفتاان گناه فرموده: اله  اسز كه م ويك  ازدلايل كافر نبودن براثر ارتكاب 

[ ترجمه: هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم باجنگ پارداختن 2من المؤمنين ابتتلوا فاصلحوا بينهما

 در ميان آنان صلح بر برار سازيد.

كناد كاه خداوند هردو گروه در شين  وجنگ را با ايمان توصيف نموده پس اين دلالاز م 

 داارتكاب گناه باب  اسز. اصل ايمان

فرمايد: ]ياايها الذين آمنوا كت  عليكم القصاص فا  القتلا  الحار باالحر وخداوند متعال م 

[ 3والعبد بالعبد والانث  بالانث  فمن عف  له من أخيه ش  فاتبااع باالمعروف واداء الياه باحساان

اساز آزاد فارض شده ايد درباره كشتگان بصااص بار شاماترجمه: اي كسان  كه ايمان آورده

دربرابر آزاد وبرده در برابر برده وزن دربرابر زن اساز پاس اگار كسا  از ناحياه بارادر خاود 

 شد بايد نيك رفتاري شود وپرداخز )ديه( با نيك  انجام گيرد.گذشت 

 را برادر ول  بصاص برار داده اسز.پس باتل را از زمره مؤمنين بيرون نكرده اسز وآن

را دشنام دادم واو مرا دشانام داد باه گويد: مردياسز كه م  4يث ابو ذرودليل ازسنز حد

يا ابا ذر اعيرته باماه إناك امارؤ فياك  )به من گفز   خاطر مادر  به او توهين كردم پيامبر 

                                                           
 ( 50( انظر كتاب للاما  ابي عبيد القاسم بن سلا  )ص1)

 . 4( سوره حجرات آيه 1)

 . 104( سوره بقره آيه 3)

ورد ( ابوذر غفاري ححابي مشهور طبق قول ححيا اسمش جندب بن جناده است وگفته شده برير ودرم0)

پدر  اختلاف شده وگفته شده كه اسم پدر  جندب يا عشرقه يا عبدالله يا السكن است زود اسيلا  آورد 



  

اي ابو ذر آيا به توهين به مادر  اورا عي  گرفت  تو مردي هست  كه درتو جاهلياز  (1جاهلية

 اسز.

كند گرچه گناه از امر جاهليز باشد وبخااري ز برعدم تكفير به گناهان م واين حديث دلال

را تحز اين عنوان آورده اسز )باب در ماورد اينكاه گناهاان از امار جاهلياز اناد اين حديث

 (.2شود مگر اينكه مرتك  شرك شودوصاح  آن بامرتك  شدن آن كافر نم 

انجام شود باترك امر واجب  يا باانجاام  گويد: يعن  هرگناه ابن حجر درشرح اين عنوان م 

را اساتثناء دادن كار حرام ، ازاخلاق جاهليز وشرك بزرگترين گناه اسز، به خاطر ايان شارك

شود به منظاور كرده اسز وچون پيش تر گفته بود برگناهان به طور مجازي كلمه كفر اطلاق م 

اسز كه بيان كناد كاه ايان كفاري اينكه هدف از آن كفر نعمز اسز نه كفر انكار در اينجا خو

را ازدين بيرون نم  كند برخلاف خوارج كه فردرا به علز ارتكاب گناهان كاافر اسز كه انسان

 .3برار م  دهند

وعل  تصريح كرده اند كه يك  از اصول اهل سنز اين اسز كه به ارتكاب هرگناه  فاردرا 

 كافر برار نم  دهند.

                                                                                                                                                    
در خلافت عثمان  31ودير هجرت نمود بنابراين درجنگ بدر حضور نداشت وفضايل او زياد است در سال 

 (. 634درگذشت نگاه كنيد تقريب التهذيب )ص

( ومسيلم 30ح 40ص 1باب المعاحي من امر الجاهلية فتا البياري )ج ( رواه البخاري في كتاب الايمان1)

 (. 1661ح 1141ص 3كتاب الايمان باب اطعا  المملوك مما يملك )ج

 (. 40ص 1( ححيا البخاري مع فتا الباري )ج1)

 (. 45ص 1( فتا الباري )ج3)



 …   

را به خاطر مرتك  شدن گناه  ازگناهان گار چاه مسلمان  گويد: )ما هيچامام ابو حنيفه م 

را نم  زداييم را حلال ندارد، وما از اواسم ايماندانيم تا وبت  كه او آن گناهكبيره باشد كافر نم 

 (.2ناميم وجايز اسز كه او مؤمن فاسق  باشد اما كافر نيسزم  1واورا درحقيقز مؤمن

وآنچه در تمام اين باب ما به آن معتقد هساتيم ايان »گويد: وامام ابو عبيد باسم يبن سلام م 

شاود، اماا حقيقاز ايماان كند وباعث كفار نم را زايل نم ها وگناهان ايماناسز كه: معصيز

 «.3…بردرا به آن متصف نموده ازبين م را كه خداوند اهل ايمانواخلاص آن

خاطر گناه  كاه مرتكا  شاده كاافر هرا بما هيچ يك از اهل ببله»گويد: م  4وامام طحاوي

گوييم با داشتن گناه ايمان براي كس  كاه را حلال نداند، وما نم دانيم تاوبت  كه او آن گناهنم 

 «.5دهد ضرري ندرادرا انجام م آن

اند واختلاف  ميان آنها نيسز كه هيچ كس  از اهل ببلاه گويد: علما اجماع كردهوابن بطه م 

كنيم، خاطر گناه از اسلام بيارون نما شود وما اورا بهگناه  كافر برار داده نم خاطر ارتكاب به

 .6ترسيمبراي نيكوكار اميدوار پادا  هستيم وبراي بدكار م 

                                                           
كاهند بنيابراين هان از ايمان مي( اما  ابو حنيفه رحمه الله با اهل سنت در اين مورد اختلاف دارد كه گنا1)

ناميم، وححيا اين است كه او با ايمانش مؤمن است وبه علت ارتكياب گفته است: ما اورا مؤمن حقيقي مي

 گناه كبيره فاسق است يا مؤمن ناقص الايمان است همانطور كه از مذهب اهل سنت مشهور است.

 (.101ي القاري )ص( الفقه الاكبر للاما  ابي حنيفة مع شرحه لملا عل1)

 (.00( كتاب الايمان لابي عبيد القاسم بن سلا  )ص3)

( وي اما  ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامة طحاوي ازدي حجيري مصيري اسيت شييس احنياف ثقيه 0)

ومحقق بود كتابهايي ئاليف نموده كه العقيدة السنيه، ازآنجمله است، وي در فقه وحدي  مهارت پييدا نميود 

 (.144ص 1درگذشت نگاه كن شذرات الذهب )ج ه( 311درسال )

 (.334( العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن عز الحنفي )ص5)

 (.165( الشرح والابانة )الابانة الصغري( )ص6)



  

خاطر مرتكا  شادن وبدان كه مذه  اهل حق كس  از اهال ببلاه را باه»گويد: ونووي م 

 «.1دهدرار نم را كافر بداند وهواپرستان واهل بدعزگناه  كافر نم 

در مذه  اهل سنز وجماعز آنچه كتااب وسانز بارآن »گويد: وشيخ الاسلام ابن تيميه م 

خاطر نمرتكا  شادن گنااه  كاافر را باهدلالز دارد ثابز اسز كه آنها هيچ كس  از اهل ببله

ن نها  كنند اگر كار امري باشاد كاه از آخاطر انجام كاري از اسلام بيرون نم دانند واورا بهنم 

شده اسز مانند زنا ودزدي ونوشيدن شراب تا زمان  كه اين گناه متضمن وشاامل تارك ايماان 

 «.2…نباشد

اگر »گويد: سپس شيخ الاسلام به توضيح علز مانع از تكفير بر اثر گناهان پرداخته اسز وم 

از آن  بگوي  كه پس گناهان به ترك كردن كاري كه از انجام آن امر شده وبه انجاام كااري كاه

را ترك كناد ياا گوييم: ول  آنچه به آن امر شده وبت  بنده آنشوند، من م نه  شده تقسيم م 

به واج  بودن آن ايمان دارد ويا اينكه به وجوب آن ايمان ندارد، پس اگر به وجوب آن ايماان 

بلكاه طور كامل ترك نكارده اساز را بهرا ترك كرده باشد، پس او واج داشته باشد واداي آن

بعض  از آن را انجام داده اسز، وآن بعض ايمان داشتن به وجوب واج  اسز، وبسامت  كاه 

را انجام دهد يا به حارام را ترك كرد عمل به واج  اسز، وهمچنين كار حرام وبت  بنده آنآن

بودن آن ايمان دارد ويا به حرمز آن ايمان ندارد پس اگر به حرام باودن آن كاار ايماان داشاته 

را انجام دهد همانا ميان انجام دادن واج  وانجام كار حرام جمع نموده بنابراين باراي د وآنباش

 «.3شوداو از يك نظر نيك  واز سوي  بدي محسوب م 

                                                           
 (.150ص 1( شرح النووي علي مسلم )ج1)

 (.40ص 10( مجموع الفتاوي )ج1)

 (.40،41ص 10( مجموع الفتاوي )ج3)
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شود كند كه مسلمان به محض متك  شدن گناه كافر نم پس نصوص وابوال ائمه دلالز م 

آن امار شاده باشاد ياا متعلاق باه ارتكااب  چه اين گناهان متعلق به ترك كارهاي  كه به انجام

 چيزهاي ممنوع باشد.

اما مناس  اسز كه رعايز شود كه گناه گناه  نباشد كه در مورد آن تصريح شده كاه كفار 

ويا ترك نماز همانگونه كاه ببال  اكبر اسز مانند ترك شهادت به توحيد خدا ورسالز پيامبر 

  باشد كه با ايمان تضاد دارد، وبنابراين يك  از علماا از اين بيان شد، ونبايد گناه از آن چيزهاي

دانيم امتنااع  را باا مرتكا  شادن گنااه كاافر نما زا اينكه به طور مطلق بگويند كه هيچ كسا 

دهيم آنطاور كاه ورزيده بلكه گفته اسز: ما آنهارا با مرتك  شادن هرگنااه  كاافر بارار نما 

رق گذاشته اسز، وواج  نف  عموم اسز تاا بار كنند، وميان نف  عام ونف  عموم فخوارج م 

 .1دهندرا كافر برار م خلاف بول خوارج باشد كه با هرگناه  انسان

ودر بعض  از ابوال ائمه گذشته بعض  بيدها براي مطلق گفتن به عدم تكفير براثار ارتكااب 

خورد چنانكاه او چشم م گناه بيان شد همانگونه كه در كلام امام بخاري رحمه الله اين چيز به

 شود استثنا كرده اسز.را ازجمله گناهان  كه انسان با ارتكاب آن كافر نم شرك

شود مقياد باه را كه بر اثر ارتكاب آن فرد كافر نم وهمچنين شيخ الاسلام ابن تيميه گناهان 

 آن نموده اسز كه شامل ترك ايمان نباشد.

ها ها دراين باعده اسز زيرا بادعزعزوآنچه نيز رعايز آن مناس  اسز داغخل نمودن بد

اند پس همانطور كاه باا هرگنااه  اعتبار تفاوت گناهان متفاوتها بهاند، وبدعزازجمله گناهان

 شود،.شود همچنين باهر بدعت  كافر برار داده نم فرد كافر برار داده نم 

هايچ كسا  فقاط  منظاور اينجاا ايان اساز كاه»گويد: شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله م 

 -را باه آن فراخوانادگرچه مردم–دهد يا بدعت  كه آنرا ايجاد كرده خاطر گناه  كه انجام م به

شود مگر اينكه منافق باشد، پس هركس  در بلبش به خدا وپياامبر  وآنچاه در باطن كافر نم 

                                                           
 (.334طحاوية لابن ابي العز الحنفي )( انظر شا العقيدة ال1)



  

اشتباه شده اسز ها كه او تاويل نموده دچار پيامبر آورده ايمان داشته باشد ودر بعض  از بدعز

چنين فردي اصلاً كافر نيسز، وبدعز وجنگ خوارج دربرابر امز، وكاافر بارار دادن اماز، از 

رت بود، اما درميان اصحاب كس  نبود كه آنهارا كافر برار دهد نه عل  بن ابا  همه چيز نمايان

د طال  ونه غير از او كس  ديگار بلكاه اصاحاب در ماورد آنهاا حكما  نمودناد كاه در ماور

 «.1نمودندمسلمانان ظالم ومتجاوز حكم م 

 انجام چيزي از امور حرام كه با ايمان تضاد داشته باشد. -4

 امور حرام يا با ايمان متضاد اسز يا متضاد نيسز.

اگر با ايمان مخالف ومتضاد نباشد مانند زنا ونوشيدن شراب ودزدي وديگر گناهان حكم آن 

را مرتك  شود با ارتكاب آن به شد كه هركس  چيزي ازآندربسمز گذشته بيان شد ونيز بيان 

 شود.اجماع اهل سنز كافر نم 

واما اگر با ايمان به خدا وپيامبر  متضاد باشد پاس انجاام دهناده آن باا ارتكااب آن كاافر 

 شود زيرا كار او با اصل ايمالن تضاد دارد.م 

ايمان درتضاد اسز وبا آنچه باا ايماان آنچه با واما كفر عمل به»گويد: ابن بيم رحمه الله م 

شود، پس سجده كردن براي بز وتوهين به برآن وكشتن پيامبر ودشنام تضادي ندارد تقسيم م 

دادن او با ايمان مخالف ومتضاد اسز، واما حكام نماودن براسااس غيار آنچاه خداوناد ناازل 

سم كفر ازآن نفا  شاود باشد وممكن نيسز كه افرموده وترك نماز بطور بطع از كفر عمل  م 

بعد از اينكه خدا وپيامبر از آن اسم كفر اطلاق نموده اسز، پس حاكم  كه به غير از آنچه خادا 

كافر اساز، اماا ايان  كند كافر اسز وترك كننده نماز به تصريح پيامبر نازل فرموده حكم م 

 «.2…كفر عمل  اسز نه كفر اعتقادي

                                                           
 (.110ص 1( مجموعد الفتاوي )ج1)

 (.36( كتاب الصلوة وحكم تاركها لابن قيم )ص1)



 …   

اگر به ما گفته شود آياا ساجده كاردن باراي باز » گويد:وشيخ حافظ حكم  رحمه الله م 

ومسخره به دين وامثال آن وهمه اينها آنطور كاه  وتوهين به كتاب )برآن( ودشنام دادن پيامبر 

كنند در صاورت  را از دين خارج م شود از نوع كفر عمل  هستند پس چرا انسانمشخص مي 

گوياد: بادان كاه ايان چهاار چياز م  كه شما كفر اصغررا به كفر عمل  تعريف كرديد؟ سپس

گيرناد وامثال آن از نوع كفر عمل  نيستند مگر اينكه به ظاهر براي مردن با عمل اعضا انجام م 

اما اين چيزها به جز با ازبين رفتن عمل بل  از ببيل نيز بل ، واخلااص ومحباز وانقيااد آن 

پيوندند پس گرچه اين چيزها در م وبوع نماند، بهكه دربل  هيچ جيزي ازاين چيزها باب  نم 

عمل  هستند اما مستلزم كفر اعتقادي هستند وحتماً فرد از نظار اعتقااد كاافر اساز كاه چناين 

كند وچنين كارهاي  بجز از دسز منافق خارج از اسالام ياا معاناد ساركش از كسا  ديگار م 

 «.1آيندبرنم 

كند، كفري د باشد انسان را مافر م پس با اين روشن شد كه اعمال حرام وبت  با ايمان متضا

نمايد گرچه آن اعمال از اعمال اعضا باشند اما از باعاده عادم كه اكبر اسز، واز دين خارج م 

 كافر برار دادن به علز ارتكاب گناه مستثن  هستند همانگونه كه ببل از اين بيان شد.

سز به خلااف گناهاان ديگار زيرا انگيزه انجام دادن اين كارها جز كفر باطن چيزي ديگر ني

علاوه از اينها زيرا اغل  انگيزه ارتكاب آن شهوت نفس با وجود بااب  مانادن اصال ايماان در 

 بل  اسز.

كناد بياان هاي  كه علما براي اعماال  كاه انساان را كاافر م واين مطل با انديشيدن در مثال

متضاد باشاد ازآنجملاه آنچاه شايخ شود زيرا اين اعمال بايد با ايمان باطن  اند شناخته م كرده

 محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ذكر نموده وآنرا از نوابض اسلام شمرده اسز:

وآن مانند شرك در عبادت ازببيل: ذبح حيوان براي غير ازخدا، سربريدن حيوان براي جن يا 

طلا   خواناد، واز آنهاي  بارار داده وآنهاارا م ببرها، وكس  كه ميان خدا وخاود  واساطه

                                                           
 (.44( سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية )ص100( كتاب )1)



  

كند ويا مافر ندانستن مشركين يا درسز برار دادن مذه  آنها ومسخره به چيزي از شفاعز م 

را دين وسخر وحمايز از نشركين وكمك آنها عليه مسلمين وروي گردان  از دين خادا كاه آن

 .1كندآمرزد وبه آن عمل نم نم 

كند، اعمال  كه انسان را مافر نم كند ورا كافر م وبعد از اين ارائه وبررس  اعمال  كه انسان

در پرتو مدلول نصوص، صورت مسئله اول از اصل اول واضح شد، وهدف از ذكر ايان فصال 

إن شاء الله محقق شده اسز وآن شناخز باعده درسز براي آنچه از اعمال كه نزد اهل سانز 

 پردازيم.م  شود، وبا اين مسئله دوم برآمده از اصل اولبا ارتكاب آن انسان كافر نم 

 مسئله دوم: كافر برار دادن كس  كه نصوص، بر كفر آن به طور مطلق دلالز دارد.

كند واعمال  كه انسان را را كافر م بعد از اينكه درمسئله اول بررس  بواعد اعمال  كه انسان

شاود كند پايان پذيرفز وتعيين عقايد واعمال اهل سنز با آن مرد كافر بارار داده ما كافر نم 

كناد طور مستقيم چيزهاي  را كه انساان را كاافر م كامل شد. دراين مسئله حكم كس  را كه به

 دهم.ودر مسئله گذشته ارائه وبررس  شد انجام دهدرا ارائه م 

كند كه نصاوص شارع  گويم كه هركس  چيزي از موردي كه انسان را كافر م بنا براين م 

شاود: )هركسا  چناين شود بنا بر ايان گفتاه م لق كافر م بركفر آن دلالز دارد او به طور مط

معتقد باشد كافر اسز( و)هر كس  چنين كرد اوكاافر اساز( ووعياد وهشاداري ماه نصاوص 

 شود. كتاب وسنز بر آن دلالز دارد درحق او ثابز م 

را هاي سلف اسز برتكفير كس  كه چيزي از مورد كاه انساانونصوص كتاب وسنز وگفته

 ند انجام دهد به طور مطلق دلالز دارند.ككافر م 

فرماياد: ]إن الاذين يكفارون آنچه از كتاب براين دلالز دارد اين اسز كه خداوند متعال م 

بالله ورسله ويريدون أن يفربوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر بابعض ويريادون 

                                                           
 (.10،14)ص( انظر مجموعة التوحيد 1)



 …   

[ ترجماه: 1ا للكاافرين عاذاباً مهينااأن يتخذوا بين ذلك سبيلاً اولئك هم الكافرون حقاا وأعتادن

كسان  كه به خدا وپيغمبرانش ايماان ندارناد وما  خواهناد مياان خادا وپيغمبارانش جادائ  

برخ  ازپيغمباران ايماان داريام وباه برخا  ديگار ايماان ناداريم ميندازند وم  گويند كاه باه

كافران عاذاب خاوار  خواهند ميان آن راه  برگزينند آنان جملگ  بيگمان كافرند وما برايوم 

فرمايد: ]ومن يدع مع الله الهاً آخر لابرهان له به فإنما حسابه عند ايم. وم كننده اي فراهم آورده

ومسالماً  -را به فرياد خواناد[ ترجمه: هركس كه با خدا، معبود ديگري2ربه إنه لايفلح الكافرون

كااافران رسااتگار  حسااب او باخداسااز بطعااً -هايچ دليلاا  برحاق نيااز آن نخواهاد داشااز

 گردند.نم 

( يعنا : 3اسز كه م  فرمايد: )من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار واز سنز فرموده پيامبر 

 دهد به جهنم وارد خواهد شد.را شريك برار م هركس  بميرد درحال  كه به خدا چيزي

رك كارد هماناا وآنهاسز نماز اسز هركسا  آن را تافرمايد: )عهدي كه بين مام  وپيامبر 

 .4كفر ورزيده اسز(

كنناد را كاافر م خاطر اعمال وابوال آنها كه انسانرا بهوهمچنين سلف بعض  از اهل بدعز

را كه بگويد برآن مخلوق اسز كاافر بارار داده طور مطلق كافر برار داده اند مانند اينكه كس به

 اند.

                                                           
 (.150،151هاي )آيه ء( سوره نسا1)

  110( سوره مؤمنون آيه1)

 3( رواه البخاري في كتاب الجنايز باب في الجنايزومن كان آخر كلامه ليا اليه اليا الليه فيتا البياري )ج3)

 1( ومسلم كتاب الايمان باب من مات لا يشرك بالله شياً ومن مات مشركاً دخل النيار )ج1134ح 110ص

 (.41ح 40ص

 ( تقد  تخريجه ص )(. 0)



  

: )برآن كلام  خداوند عزوجال اساز گويدم  ازسفيان بن عيينه رحمه الله روايز اسز كه

 (.1هركس  بگويد برآن مخلوق اسز او كافر اسز وهر كس  دركفراو شك نكند اوكافر اسز

گوياد بارآن واز مالك بن انس روايز اسز كه ازاو پرسيده شد: )تو درماورد كسا  كاه م 

 .2گوي  گفز: كافر وزنديق اسز اورا بتل كنيد(مخلوق اسز چه م 

ي روايز اسز كه گفز: )هر كسا  بگوياد بارآن مخلاوق اساز او زناديق واز سفيان ثور

 (.3اسز

واز عبدالله بن مبارك روايز اسز اوبسمت  از برآن را تلاوت كرد سپس گفز: )هار كسا  

 (.4گمان برد كه اين مخلوق اسز اوبه خداوند بزرگ جل جلاله كفر ورزيده اسز

وياد بارآن مخلاوق اساز اوكاافر واز وكيع بن جراح روايز اسز كه گفاز: )هركسا  بگ

 (.5اسز

 (.6واز شافع  روايز اسز كه گفز: )هر كس  بگويد برآن مخلوق اسز اوكافر اسز

 واز امام احمد روايز اسز كه گفز: )هركس  بگويد برآن مخلوق اسز اونزدما كافر اسز،

 (. 7زيرا برآن علم خداوند عزوجل اسز ودر آن اسماي خداوند عزوجل اسز

                                                           
 (. 111ص 1( رواه عبدالله بن احمد في السنة )ج1)

 (. 104ص 1( المصدر السابق )ج1)

 (. 151ص 1( المصدر السابق )ج3)

 ( الشريعة للاجري. 0)

 (. 41( والشريعة للاجري )ص116ص 1( السنة لعبدالله بن احمد )ج5)

 (. 151ص1( وشرح احول اعتقاد واهل السنة والجماعة للالكائي )ج41( الشريعه للاجري )ص6)

 (. 101ص 1مد )ج( السنة لعبدالله بن اح0)



 …   

روايز اسز كه گفز: )از هيچ ياك ازاهال علام درمديناه واهال حاديث 1فروي وازهارون

كردناد واورا كاافر گويد برآن مخلوق اسز اعتراض وانكار م نشنيدم مگر اينكه بركس  كه م 

 (.2دادندبرار م 

از باه وباوع پيوساتن حاوادث را  ومانند اينكه كسا  را كاه تقادير وعلام خداونادرا ببال

 اند.رار دادهكند كافر بانكارم 

روايز اسز كه گفز: )سخن بدريه كفر اساز وساخن حرورياه گمراها   از ابن عباس 

 (.3وسخن شيعه هلاكز اسز

گوياد: خداوناد چيازرا تاا واز امام احمد روايز اسز كه اوگفز: )بدري كس  اسز كه م 

را كاه كسا  (. ومانند اينكاه بعضا  از آنهاا4وبت  انجام نشده نداسته اسز، اين فرد كافر اسز

 گويد كافر برار داده اند.را نا سزا م  اصحاب پيامبر 

را نا سزا گويد كه كاافر  بن حارث روايز اسز كه گفز: )هركس  اصحاب پيامبر 5از شبر

 (.6اسز گرچه روزه بگيرد ونماز بخواند وگمان كند كه ازمسلمانان اسز

د از ديانش مرتاد شاده وخاون را دشانام دها گويند: )هركس  ابوبكر صديق واوزاع  م 

 (.1باشداوحلال م 

                                                           
درحالي كه حيدود  153( او هارون بن موسي بن ابي علقمة عبد الله بن محمد فروي مدني است درسال 1)

 (. 564هشتاد سال سن داشت درگذشت نگاه كنيد تقريب التهذيب )ص

 (. 04( الشريعة للاجري )ص1)

 (. 600ص 0( شرح احول اعتقاد اهل السنة للالكائي )ج3)

 (. 514ان )ص( السنة للنحل0)

( شبر بن حارث بن عبدالرحمن بن عطاء بن هلال مروزي مقييم بغيداد ابونصير حيافي زاهيد بزرگيوار 5)

 (. 111درهفتادو شش سالگي درگذشت نگاه كنيد التقريب )ص 110ومشهور است ثقه وپيشوا بود درسال 

 (.   161( الابانة الصغري لابن بطة )ص6)



  

 (.2دشنام دهد بهره ونصيب  دراسلام ندارد گويد: )كس  كه صحابه پيامبررا وامام مالك م 

باول   پس نصوص وابوال سلف امز برجايز بودن كافر برار دادن كس  كه مرتك  عمل يا

نصاوص بركفاراو دلالاز دارد را كافر م  كند بلكاه كااف باراردادن كسا  كاه باشد كه انسان

داناد ياا ترين اصول عقيده سلف اسز حت  علما به كافر بودن كس  كه كفاررا كاافر نم ازمهم

در كفرشان شك دارد حكم نموده اند. بلكه باض  عياض اجماع را براين نقل نموده اسز اودر 

يناده هماه ايان گويد: )وگوضمن سخن ازكافر براردادن كس  كه ابوال را درسز برار دهد م 

كافر اسز زيرا اجماع اسز كه كس  كه فردي ازنصارا ويهودرا كافر نداند ويا ازديان مسالمين 

 (.3جدا شود ويا دركافر برار دادن آنها توبف كند يا شك كند كافر اسز

را حكام دشانام دادن اصاحاب درآخار كتااب الصاارم وشيخ الاسلام ابن تيميه درط  سخن

سزاي خود به اصحاب ادعا كند كاه علا  خداساز س  كه همراه با ناالمسلول م  گويد: )هرك

ويا پيامبر عل  بوده اسز بلكه جبريل دررسالز اشتباه كرده اسز پس دركافر باودن كسا  كاه 

 (.4دركفر اين توبف نمايد شك  نيسز

به جز چند نفري كه تعدادشان باه  برد كه اصحاب بعد ازپيامبر ودرمورد كس  كه گمان م 

نفر واندي نم  رسد بقيه مرتد شده اند يا همه آنها فاسق شده اند پس دركفار چناين كسا  ده 

نيز شك  نيسز زيرا او آنچه را كه برآن درچناد جاا از ببيال خشانودي خداوناد از اصاحاب 

 كند وستودن آنها تصريح كرده اسز تكذي  م 

 .5سز(بلكه كس  كه دركافر بودن چنين فردي شك كند كفر  معلوم ومشخص ا

                                                                                                                                                    
 ( المصدر نفسه. 1)

 فسه. ( المصدر ن1)

 (.100للقاضي عياض ) ( الشفاء بتعريف حقوق المصطفي 3)

 (.546)ص ( الصار  المسلول علي شاتم الرسول 0)

 (. 540-546( المصدر نفسه )ص5)



 …   

را از وشيخ محمد بن عبدالوهاب كافر بارار نادادن مشاركين وياا شاك داشاتن دركفرشاان

گوياد: )ساوم: كسا  كاه نوابض اسلام شمرده اسز واجماع را براين امر ذكر نموده اسز وم 

را كافر برار ندهد يا دركافر بود نشان شك كند يا مذه  آنهارا صاحيح بارار دهاد باه مشركين

 (.1شوداجماع كافر م 

وبا اين خطرناك بودن كافر برار ندادن كفار يا كسان  كه نصوص بركاافر باودن آنهاا ازاهال 

شود اما مناس  اسز كه دراين مسئله رعايز شاود كاه بدعز دلالز دارد معلوم ومشخص م 

دهد وحكم كفررا باه تكفير مطلق مستلزم تكفير فرد معين نيسز زيرا گاه  مرد كفررا انجام م 

آورد اما تا وبت  شرايط تكفير درحق اومحقق نشود وموانع تكفير ازاو منتف  نشود كافر  زبان م

شود. وهمان گونه كه سلف ازخطر كافر برار ندادن كفار برخدا داشاته اناد ودر ايان ماورد نم 

سخت  نشان داده اند همچنين درمقابل از كافر برار دادن فرد معين به محاض ارتكااب كفرببال 

 جز براو برخدا داشنه اند.ازاثبات ح

شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بعد از اينكه اختلاف علمارا دركافر بارار دادن اهال بادعز 

باشاد مانناد گويد: )تحقيق دراين مورد اين اسز كه گااه  گفتاه كفار م ذكر نموده اسز م 

ود اماا باراي شاگويند: خداوند سخن نم  گويد ودرآخرت دياده نم گفتارهاي جهميه كه م 

ماند كه اين كفر اسز مانند آن كه سلف گفته اند هركس  بگوياد بارآن بعض  مردم پوشيده م 

 مخلوق اسز اوكافر اسز.

وهركس  بگويد: خداوند درآخرت ديده نم  شود اوكافر اسز وفرد معاين كاافر بارار داده 

 (.2شود تا وبت  برعليه اوحجز ودليل ابامه نشودنم 

                                                           
( والجامع 10( وانظر مجموعة التوحيد )ص113( مؤلفات الشيس محمد بن عبدالوهاب القسم الخامس ص1)

 (. 100الفريد )ص

 (. 614ص0ج( مجموع الفتاوي )1)



  

باب مناس  اسز رعايز شود اين اساز كاه سالف وبتا  بعضا  ازاهال  وآنچه كه دراين

شود كاه تماام وهار ياك بدعز را كافر برار داده اند ازباب تكفير مطلق اسز واز آن لازم نم 

 ازافراد آن فربه كافر برار داده شود 

دهند زيرا ازسلام بن ابا  مطياع رواياز اساز كاه را كافر برار م واز اين نيز سلف جهميه

 (.1فز: )جهميه كافر هستندگ

 بن هارون روايز اسز كه گفز: )جهميه كافر هستند(. 2واز يزيد

 .4را كافر برار داده اسزروايز اسز كه او جهميه 3واز ربيع بن نافع

ها رازي روايز اسز كه آنها گفتند: )جهميه كاافر اناد ورافضا 7 6واب  حاتم 5واز اب  زرعه

 (.1اسلام را ترك كردند

                                                           
 ( تقد  تخريجه )(. 1)

 106( يزيد بن هارون بن رادان سلمي مولايشان ابو خالد واسطي است موثق ومحقق وعابد بيود درسيال1)

 نزديك نود سالگي درگذشت.

 (. 606نگاه كنيد تقريب التهذيب )ص

 (. 111( كتاب الرد علي الجهميه لابي سعيد الدارمي )ص3)

درگذشت نگاه كنييد التقرييب  101حلبي مقيم طرطوس موثوق وعابد بود درسال ( ربيع بن نافع ابو توبه0)

 (. 100)ص

 (. 111( كتاب الرد علي الجهميه )ص5)

( او عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ ابو زرعه رازي است اميا  حيافظ وموثيق مشيهور اسيت 6)

 سالگي درگذشت 60در 160درسال

 (. 303نگاه كنيد تقريب التهذيب )ص

 ( تقدمت ترجمته )ص)(. 0)



 …   

 ، 2را كافر برار داده اسزرا از شافع  حكايز شده كه اوبدريهد تكفير سلف بدريهودرمور

 بن طمام روايز شده كه گفز: )بدريه كافر هستند(. 3واز ابراهيم

گويد: خداوند چيزرا تا وبتا  واز امام احمد روايز شده كه گفز: )بدري كس  اسز كه م 

 (.4انجام م  شود ندانسته اسز، اين فرد كافر اسز

پس اينكه سلف بدريه وجهميه را كاافر بارار داده اناد مقتضا  ايان نسابز كاه هرجهما  

را كاافر بارار داده اناد ازتكفيار آن هاي  كه سلف آنوهربدري كافر اسز وهمچنين ديگر فربه

 شود كه افراد آن فربه تك تك كافر باشند.لازم نم 

را كاافر بارار ناداده د تك تك افراد جهميهگويد: )با اينكه امام احمشيخ الاسلام ابن تيميهم 

را كه با جهميه دربعض  ونه هركس  را كه بگويد جهم  اسز كافر برار داده اسز ونه هركس 

سر جهميه كه به عقياده خاود هايشان موافقز نموده كافر برار داده اسز بلكه او پشزازبدعز

پذيرد فتند به شدت قيده آنهارا نم را كه عدادند ومردم را شكنجه م  كردند وكسان دعوت م 

                                                                                                                                                    
( ومختصر كتاب الحجة علي تيارك 104ص1( انظر شرح احول اعتقاد اهل السنة والجماعة للالكائي )ج1)

 المحجة لنصر المقدسي تحقيق الشيس

 (. 611ص 1محمد هارون رسالة جاعية مطبوعة علي الالة الكاتبة )ج

 (. 000ص 0( انظر شرح احول اعتقاد اهل السنة للالكائي )ج1)

( ابراهيم بن طما  خراساني ابو سعيد ساكن نيشابود سپس مكه بود موثق است اما حدي  غريب رواييت 3)

 كند به خاطر اينكه مرجئه بودمي

درگذشت نگياه  164درمورد او سخن گفته شده است وگفته مي شود او ازعقيده ارجاء رجوع كرد، درشال

 (. 40كنيد تقريب التهذيب )ص

 (. 060ص 0رح احول اعتقاد اهل السنة للالكائي )ج( انظر ش0)



  

مجازات م  كردند نماز خوانده اسز وامام احمد وامثال  او آنهارا كافر برار نداده اناد بلكاه او 

 (.1كردمعتقد بود آنها ايمان دارند وامامز آنها دروسز اسز وبراي آنها دعا م 

يفه وكسان  ديگار كاه اورا ودر جاي  ديگر م  گويد: ) بعد از اين همانا امام احمد براي خل

زده وزندان كردند دعا كرد واز خداوند براي آنها آمرز  خواسز وآنهارا به خااطر ظلما  كاه 

دادند حلال ومعارف كرد ساپس اگار آنهاا به اوروا داشته بودند وبه بول  كه كفر بود دعوت م 

طباق كتااب وسانز  بودند طل  آموز  براي آنها جايز نبود زيرا استغفار باراي كفاارمرتد م 

گوياد كاه افاراد وتاك واجماع جايز نيسز واين ابوال وكارها ازاو وديگر ائمه به صراحز م 

شاود كاافر بارار گفتند برآن مخلاوق اساز وخداوناد درآخارت دياده نم تك جهميه كه م 

 (.2دادندنم 

اين اساز اما اصل دوم ازدو اصل  كه بول اهل سنز دركافر برار دادن برآن دو استوار اسز 

 كه:

منطبق شدن حكم به كفر برگوينده يا انجام دهندة معين به صورت  كه شرايط تكفيار درحاق 

 او به طور كامل وجود داشته باشد وموانع تكفير منتف  باشد.

همانا اين اصل مرحله دوم ازدو مرحله نظر درحكم نمودن درمورد بدعز گذار يه غيار ازاو 

را نماياند پس بعد از اينكه دراصل اول ضابطه افعال  كاه انساانبه كافر بودن يا كافر نمودن م 

كند وپس ازآن جايز بودن اطلاق كفر مطلق بركسا  را كافر نم كند وكارهاي  كه انسانكافر م 

 كند مرتك  شودرا بيان كرديم را كافر م كه چيزي از اموري كه انسان

ده زيرا ايان بحاث درايان اصال وجاود وبز بررس  انطباق اين حكم بر افراد معين نرارسي

 ندارد.

                                                           
 (. 500،504ص 0( مجموع الفتاوي لشيس الاسلا  ابن تيميه )ج1)

 (. 044ص 11( مجموع الفتاوي لشيس الاسلا  ابن تيمية )ج1)



 …   

شود اين اسز كه برفردي معاين وآنچه درتر وهش وبررس  اين مسئله به آن دسز يافته م 

شود تااوبت  كند به كافر بودن حكم نم به محض ارتكاب بدعز ياگناه  كه انسان را كافر م 

 دراو شرايط تكفير يافته نشود وموانع تكفبر منتف  نباشد.

 را ازطريق بررس  خواهيم كرد.براين ما اين اصل بنا

شود تاوبت  دراو شرايط تكفيار مسئله اول: اين اسز كه برفرد معين به كافر بودن حكم نم 

 محقق نشود وموانع تكفير منتف  نشود 

 مسئله دوم دربيان شرايط تكفير وموانع آن.

بوال اهل علم تشريح خواهاد درآنچه بيان خواهد شد اين دومسئله درپرتر مدلول نصوص وا

 شد.

 اما مسئله اول: دراصل سابق درط  سخن ازتكفير مطلق 

آن اشاره كناد. وباتوجاه بااتعلق ايان شود بهواينكه از تكفير مطلق تكفير فرد معين لازم نم 

 مسئله به اين اصل نه اصل سابق نوبز به تفصيل سخن گفتن درآن فرا رسيده اسز.

كافر برار دادن فرد معين واينكه برفرد معاين باه كاافر باودن حكام گوييم مسئله پس ما م 

شود تاوبت  كه حجز ودليل ازآنچه كه نصوص وابوال اهل سنز بارآن دلالاز دارد باراو نم 

 ابامه نشود.

كند كه خداوند تعال  هيچ يك ازمخلوق خودرا كه مرتك  كفر وگنااه آيات برآن  دلالز م 

كناد كاه ر بعد از رسيدن حجز ورسالز به آنها واين دلالاز م اند عذاب نخواهد داد مگشده

داد اين فرموده اله  بو ايان بودند آنهارا عذاب م آنها نزد خداوند كافر نيستند زيرا اگر كافر م 

[ ترجماه: وماا 1فرمايد: ]وما كنا معذبين حت  نبعث رساولامطل  دلالز دارد خداوند متعال م 

ت نخواهيم كرد مگر اينكه پيغمبري )براي آنان مبعاوث و( روان را( مجازا)هيچ شخص وبوم 

 سازيمه.

                                                           
 . 15( سوره اسراء آيه1)



  

را عذاب نخواهاد داد مگار گويد: )خداوند ازعدل خود خبر داده واينكه او كس ابن كثير م 

 (.1بعداز ابامه شدن حجز براو با فرستادن پيامبران به سوي او

[ 2خزنتها ألم يااتكم ناذير باالوا بلا وخداوند متعال م  فرمايد: ]كلما الق  فيها فوج سألهم 

پرسايد آياا پيغمباريم شود دوزخبانان از آناان م ترجمه: هرزمان كه گرروه  بدان انداخته م 

 گويند آري.دهنده اي به ميان شما نيامده اسز م 

رود مگار كسا  كاه حجاز باراو پس اين آيه دلالز م  كند كه هيچ كس  به جهانم نما 

امه شده اسز بنا براين از هرگروه  از اهل جهنم پرسيده م  شود كه آياا بافرستادن پيامبران اب

 دهند بله. وامثال اين آيه .اي پيشتان نيامد؟ پاسخ م بيم دهنده

وخداوند متعال م  فرمايد: ]رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للنااس علا  اللاه حجاة بعاد 

ن را به ثاواب( ماژده رساان و )كاافران را باه را فرستاديم تا )مؤمنا[ ترجمه: ما پيغمبران3الرسل

 عقاب( بيم دهنده باشند وبعد از آمدن پيغمبران حجز ودليل  برخدا براي مردمان باب  نماند.

هاي ديگر دلالز م  كند كه خداوند تعال  برهيچ عمل  چاه از پس اين آيه وامثال آن از آيه

را كاافر نما  كناد عاذاب باشاد كاه انساانكند يا ازاعماال  اعمال  باشد كه انسان را كافر م 

دهد تاوبت  كه به صاح  آن عمل حجز نرسيده باشد ولازم آن اين اسز كه هركس  كاه نم 

عمل  انجام دهد كه آن عمل انسان را كافر م  كند كافر نما  شاود زيارا اگار كاافر ما  باود 

: ]إن اللاه جاامع داد زيارا خداوناد متعاال فرماوده اسازخداوند اورا به طور بطع عاذاب ما 

[ ترجمه: شاك نيساز كاه خداوناد منافقاان وكاافران را 4المنافقين والكافرين ف  جهنم جميعا

 آورد.همگ  دردوزخ گرد م 

                                                           
 (. 14ص 3( تفسير ابن كثير )ج1)

 . 4،4( سوره ملك آيه 1)

 . 165( سوره نساء آيه 3)

 . 100( سوره نساء آيه 0)



 …   

وهمچنين سنز برآنچه برآن دلالز دارد دلالز م  كند كه: كه اين طور نيسز كاه هركسا  

لكه خداوند وپيامبر  بعضا  از كند كافر شود بعمل  انجام دهداز اعمال  كه انسان را كافر م 

افراد معين را به خاطر محقق نبودن شرايط تكفير درحق آنهاا ومنتفا  باودن مواناع آن معاذور 

 داشته اند.

در آنچه مسلم درصحيح خود از حديث اباوهريره رواياز كارد باراين دلالاز  گفته پيامبر 

ي، ولا نصران ، ثم يموت ولام دارد: ]والذي نفس محد بيده لا يسمع ب  احد من هذه الامة يهود

[ يعن : سگوند به ذات  كه جان محمد دردسز 1يؤمن بالذي ارسلز به الا كان من اصحاب النار

ميارد وباه شنو وسپس م اوسز، هيچ كس  از اين امز چه يهود وچه نصران  رسالز مرا نم 

 آنچه من آورده ام ايمان نياورده مگر اينكه از اهل جهنم اسز.

گويد: )دراين حاديث منساوخ شادن هماه دينهاا باا رساالز ح اين حديث م نووي درشر

كند كه هركس  كه دعوت اسلام به اونرسيده معاذور بيان شده ومفهوم آن دلالز م  پيامبرمان 

تر دراصول بيان شدكه طبق بول صحيح ببل ازورود اسز واين موافق باآن چيزي اسز كه پيش

 ( 2شريعز حكم  نيسز

درحديث بعض  از افراد يهود ونصارارا كه دعوت رسالز اورا نشانيده  پيامبر  گويم:من م 

اند معذور برار داده آنها مستحق جهنم نيستند آن طور كسان  ازيهود ونصاارا كاه رساالز اورا 

كند برعادم جاواز كاافر بارار شنيده وبه او ايمان نياورده اند مستحق جهنم اند، واين دلالز م 

گر بعد ازاينكه شرايط تكفير درحق او به صورت كامل يافز شاود ومواناع آن دادن فرد معين م

 منتف  باشد. ويك  ازآن رسيدن حجز ودليل اسز. 

هاي  اسز كه درمحضر پياامبر كند نيز وابعهرا تاكيد م كه اين مطل  وآنچه ازسنز پيامبر 

 كناد ولا  پياامبر فر م را كااپيش آمده كه بعض افراد مرتك  كارهاي  شده اند كه انساان 

                                                           
 (.151ح130ص 1ج ( ححيا مسلم كتاب الايمان باب وجوب الايمان برسالة نبينا محمد 1)

 (. 144ص 1( شرح النووي علي مسلم )ج1)



  

آنهارا كافر برار نداده اسز بلكه آنهارا به خاطر نادان  يا ناويلشان معذور دانساته اساز. لاذ آن 

گويد: ) )لما بدم معااذ مان جمله حديث  اسز كه عبدالله بن اب  اوف  روايز كرده اسز وم 

تهم يساجدون لاساابتهم فقال: ماا هاذا ياا معااذ؟ باال: اتياز الشاام فاوافي الشام سجد للنب  

فلا تفعلوا فان  لو كنز آماراً  وبطاربتهم فوددت ف  نفس  ان نفعل ذلك بك فقال: رسول الله 

. يعن : وبتا  معااذ ازشاام آماد باراي (1احداً ان يسجد لغير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها

شام آمدم آنهاارا ديادم سجده كرد پيامبر فرمود: اين چه كاري اسز اي معاذ؟ گفز به  پيامبر 

كردند مرا پسند آمد كه براي تو چنين كنيم پيامبر ها وروحانيون خود سجده م كه براي استعف

  كس  ازغير خادا ساجده كناد دادم تا برايرا دستور م فرمود: چنين نكنيد زيرا اگر من كس

زكوان از ربياع بناز دادم تا براي شوهر  سجده كند.وآنچه بخاري ازخالد بن را دستور م زن

( فدخل حين بن  عل  فجلس عل  فراشا  مجلساك جاء النب  )معوذ روايز كرده كه گفز: 

من ، فجعلز جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من بتل من آبائ  يوم بدر، اذ بالز احاداهن: 

وسا  يعن : وبت  من عر (ن2وفينا نب  يعلم ما ف  غد فقال: دع  هذه وبول  بالذي كنز تقول 

اي دختران  ازما طبل شدم پيامبر وارد شد وبربستر من نشسز همان گونه كه تو دركنارم نشسته

كردند ناگهان يك  ازآنها زدند وبراي پدارنم كه درروز بدر كشته شده بودند مرثيه خوان  م م 

و وآنچاه را نگاداند فردا چه خواهد شد، پيامبر فرمود: اينگفز: درميان ما پيامبري اسز كه م 

 را بگو(.گفت  همانببل ازاين م 

مرتكا  عمال شاده اناد كاه  پس اين دو وابعه هستند كه صاحبان آنها درمحضار پياامبر 

ساجده كارد  آنهارا كافر برار نداد معاذ براي پياامبر  كند وبا وجود اين پيامبر راكافر م انسان

                                                           
( عبدالله بن اوفي: علقمة بن خالد بن حارث اسلمي، ححابي بود واز حديبييه حضيور داشيت وبعيد از 1)

رگذشت واو آخرين ححابي بودكيه دركوفيه درگذشيت تقرييب التهيذيب د 40زندگي كرد درسال پيامبر 

 (. 146)ص

 ( تقد  تخريجه ص )(. 1)
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. اماا وبتا  ايان 1كنادين خارج م وسجده براي غير ازخدا شرك بزرگ  اسز كه انسان را ازد

به خاطر تاويل  كه كرده بود سرزد زيرا گمان برده بود كه سجده از بااب سالام  عمل ازمعاذ 

اورا كاافر وگناهكاار بارار ناداد  وتعظيم اسز كه انجام آن براي مخلوبات جايز اسز پياامبر 

كرد كه سجده به جاز باراي خادا  وبلكه فقط با بازداشتن او ازاين كار اكتفا نمود وبراي او بيان

براي كس  ديگر جايز نيسز وهمچنين آن دختر وبت  درماورد پياامبر ادعاا كارد كاه اوغيا  

ا  كافر برار نداد وباا نها  كاردن او اكتفاا داند پيامبر اورا به خاطر اين كار به خاطر نادان م 

كناد كاه فارد ين دلالز م . پس ا2نمود با اينكه ادعاي علم غي  براي غيراز خداوند كفر اسز

شود مگر بعد از اينكه دراو شرايط تكفير محقق شود معين به محض انجام كاركفرآميز كافر نم 

 وموانع كفر منتف  شود.

شود مگر بعد ازثابز كند كه فرد معين كافر برار داده نم وهمچنين ابوال اهل علم دلالز م 

 ومنتف  شدن موانع آن. شدن حجز براو وتحقق يافتن شرايط تكفير دراو

گويد: )سپس صحيح اسز كه هيچ كس  كافر برار داده نم  شود تاا وبتا  كاه ابن حزم م 

به اوبرسد پس هركس  كه امر پيامبر به او رسيد واو ايمان نياورد اوكافر اسز، پس  امر پيامبر 

ياا درفتاواي  وياا اگر به پيامبر ايمان بياورد سپس معتقد باشد آنچه خداوند خواسته درماذهب  

كاري بكند بدون اينكه درآن حكم  از پيامبر به او برخلاف آن چه عقيده دارد يا آنچه گفتاه ياا 

رساد ساپس به او م  عمل نموده رسيده باشد براو اصلاً چيزي نيسز تا وبت  كه حكم پيامبر 

اجتهاد با حكام به او رسيده ونزد او صحيح ودرسز بود سپس اگر اگر بنا بر اگر حكم پيامبر 

كار ومعاذور پيامبر درآنچه جهز حق براي او درآن مشخص نشده حسن لغاز كناد او اشاتباه

                                                           
 (. 00ص 1( انظر مجموع الفتاوي لشيس الاسلا  )ج1)

 (. 130( انظر الشرك ومظاهره لمبارك بن محمد الميلي )ص1)



  

اذا اجتهد الحاكم فاصاب )فرموده اسز:  رسد همان طور كه پيامبر اسز ويك پادا  به او م 

 .2(1فله اجران وإن أخطاء فله اجر واحد

 يافز براي او دوپادا  اسز.يعن  هرگاه حاكم اجتهاد كرد وبه راه درسز دسز 

شاود، گناهاان كفار گويد: )همان طور كه طاعات ايمان ناميده م رحمه الله م  3وابن العرب 

را ازديان شود منظور ازآن كفاري كاه انساانشوند، اما وبت  بر  گناهان كفر اطلاق م ناميده م 

 كند نيسز(.     خارج م 

  ازكفر وشرك انجام دهد كه انجام دهنده آن مشارك كار اين امز اگر عملپس نادان واشتباه

وبت  كه حجت  كه تارك كنناده شود، تاشود به علز جهل واشتباه معذور دانسته م يا كافر م 

شود براي او به روشن  واضح شود كه برفردي چون او خلط نشود ويا اگار چيازي آن كافر م 

اجماع بطع  نموده كاه هار مسالمان  بادون را انكار كند كه امز برآن از ضروريات دين اسلام

 (.   4داند كه از دين اسزرا م نظر وتامل آن

گويد: )اين با اينكه من هميشاه وهركسا  كاه باا مان وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله م 

داند من از همة مردم بيشتر درباز داشتن از اينكه فارد معينا  باه را از من م همنشين  كرده اين

ودن يا فاسق بودن گناه  نسبز داده شود هستم، مگر وبتا  كاه دانساته شاود كاه باراو كافر ب

اي كه هركس  با آن مخالفز كند گاه  كافر وگاه  فاسق وگاه  گناهكار ما  حجز پيامبرانه

                                                           
 ( تقد  تخريج هذا الحدي  ص )(. 1)

 (. 301ص 3لابن حز  )ج ( الفصل في الملل والاهواء والنحل1)

( او ابو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن احمد معروف به ابن العربي اندلسي اسيت، حيافظ 3)

مند بود درسيال مشهور وخاتم علماي اندلسي است وآخرين حفاظشان مي باشد، به نسر وعلم خيلي علاقه

 ، انظر وفيات الاعيان لابن خلكان فوت كرده 503به دنيا آمده ودراطراف شهر فاس سال 064

 (. 140-146ص 0)ج

 (. 1300،1304ص 5( تفسير القاسمي اسمي )محاسن التاويل( )ج0)
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را بخشايده وايان شاامل شود ابامه شود. ومن ابرار م  كنم كه خداوند براي اين امز اشتباهش

 (.1باشدي گفتاري ومسائل عمل  م اشتباه درمسائل خبر

گويد: )وبت  اين دانسته شد پس كافر برار دادن فرد معينا  از ايان جاهلاان وامثاال ونيز م 

آنها طوري كه براو حكم شود كه از كفار اسز چنين ابدام  جاايز نيساز مگار بعاد از اينكاه 

ان هستند براي اباماه شاود حجز پيامبرانه كه با آن مشخص م  شود كه اينها مخالفان با پيامبر

 گرچه آن سخن وعقيده كفري باشد كه درآن شك  وجود ندارد. 

ها از بعضا  واين سخن درمورد تكفير در مورد تمام افراد معين اسز با اينكه بعض  بادعز

تر اسز وبعض  از بدعز گذارها ايمان  دارند كه بعض  ديگار از بادعز گاذارها ديگر سخز

س هيچ كس  حق ندارد كه فردي از مسلمين را كافر بارار دهاد گرچاه آن آن ايمان را ندارند پ

 فرد اشتباه كرده باشد تا وبت  كه حجز بر او ابامه شود ودليل براي او روشن شود.

شاود مگار وهركس  با يقين ايمانش ثابز اسز با شك ازاو زايل نم  شود بلكاه زايال نم 

 (.2بعد از ابامه حجز وازبين بردن شبهه

العز حنف  رحمه الله م  گويد: )ابوال باطل تازه ايجاد شد حرام كه شاامل نفا  آنچاه  وابن

باشد يا متضمن امر به آنچه پيامبر از آن نها  پيامبر اثبات كرده واثبات آنچه پيامبر نف  كرده م 

باشد درآن حق گفته م  شود ووعياد وهشاداري كرده يا نه  ازآنچه پيامبر به آن امر نموده م 

شود وبيان كرده ما  شاود كاه آن كفار اساز نصوص برآن درآن مورد دلالز دارد بيان م  كه

 شود وامثال اين.وهركس  آن را بگويد كافر م 

دهيد كه او از اهل وعيد واو كاافر اساز؟ واما فرد معين وبت  گفته شود: آيا شما گواه  م 

يز اساز زيارا بزرگتارين گنااه دهيم مگر با امري كاه شاهادت باا آن جااما به اين گواه  نم 

                                                           
 (. 114ص 3( مجموع الفتاوي )ج1)

 (.501-500ص 11( مجموع الفتاوي لشيس الاسلا  ابن تيميه )ج1)



  

وتجاوز اين اسز كه برفرد معين گواه  داده شود كه خداوند اورا نم  بخشد وبراو رحم نما  

 (1گذارد زيرا اين حكم كافر بعد ازمرگ اسزكند بلكه اورا براي هميشه درجهنم م 

ن كاه ( رحمهما الله نقل كارده اساز كاه: )وبادا3حنف  از صاح  )كنز الدبايق 2وابن نجيم

حكم كسان  ازاهل اهوا كه ما بيان كرديم با وجود اينكه از ابو حنيفه وشاافع  ثاباز شاده كاه 

شوند مفهوم گفته آنها ايان اساز كاه خاود آن تمام بدعز گذاران اهل ببله كافر برار داده نم 

عقيده كفر اسز وگوينده آن گوينده به كفراسز گرچه او كافر بارار داده نما  شاود براسااس 

 (.4كه سخن او برآمده ازاهاين تلا  او درطل  حق اسزاين

فرزتدان محمد بن عبد الوهاب رحمها الله درپاساخ ساوال   1وعبد الله 5وهردو شيخ حسين

آنها درمورد فرق بين تكفير عموم  وتكفير خصوص  چسز گفته اند: )فارق باين عماوم كه به

                                                           
 (. 300ص0( شرح العقيدة الطحاوية 1)

يم بن محمد مشهور به ابن نجيم يكي ازائميه احنياف اسيت اوداراي رسياله الدين بن ابراه( او شيس زين1)

درگذشت نگاه كنيد شذرات الذهب لابن  400وحوادث ووقائعي درفقه حنفي از ابتداب كار  است درسال 

 (. 350ص 4العماد )ج

اسيت ( وي عبدالله بن احمد بن محمود نسفي ابو البركات حاحب تاليفات نقييدي درفقيه واحيول فقيه 3)

درگذشت نگاه كنيد الدر الكامنه في اعيان المائة الثامنة لابن حجير  ه001درشب جمعه ماه ربيع الاول سال 

 (. 351ص 1)ج

 (. 301ص 1( البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي )ج0)

اميا داراي  جا پيرور  يافيت نابينيا( حسين بن شيس محمد بن عبدالوهاب دردرعيه به دنيا آمدد درآن5)

كاملي به احول علم وفروعي آن گرديد واو  بنيش بزرگي بود درمحضر پدر  درس خواند وداراي شناخت

نمود داراي فضائل زيادي بود عبيادت گيذار وداراي حلقه تدريسي داشت حدايش بلندو بسيار مستفيد مي

 (.   110ص 1  )جدردرعيه درگذشت نگاه كنيد علما نجد للبسا 1110شهامت ووقار بود درسال 



 …   

عالمشاان وجاهلشاان كسا   وخصوص ظاهر اسز، پس تكفير عموم  اين اسز كه همه مردم

كه حجز براو ابامه نشده كافر برار داده شوند واما تكفير به خصوص اين اساز جزكسا  كاه 

شود براو ابامه شاده كاافر بارار داده حجز با رسالز كه هركس  با آن مخالفز ورزد كافر م 

ا حكام نشود، گه  حكم كرده م  شود كه اهل اين آبادي كافراند حكمشان حكم كفار اسز ام

 (.2شود كه هرفردي مشخص  ازآنها كافر اسزكرده نم 

گويد: )واما كس  كه حالتش مانند حالاز اهال جاهلياز بن معمر م  3وشيخ حمد بن ناصر

داناد را باا آن فرساتاده واو باا آن دعاوت ما  داد نم باشد كه توحيدرا كه خداوناد پياامبر 

داناد جنگياد نم كرد وبرآن با مردم م نه  م را فرستاد كه ازآن را كه خداوند پيامبر وشرك

شود بلكه كس  كه درظاهر علمش شرك به خداسز پس پس به چنين كس  مسلمان گفته نم 

شود واز جانا  او صادبه داده نما  شاود ظاهر او كفر اسز وبراي او طل  اموز  كرده نم 

نمايناد را دلهاا پنهاان م هكناد وآنچاسپاريم كه رازهاارا آشاكار م وماحال اورا به خداوند م 

گذاريم پاس گوييم فبلان  درحال  كه كافر بود مرد زيرا ما ميان فرد معين فرق م داند ونم م 

                                                                                                                                                    
جا رشد كرد واز پدر  وديگران فقه ( عبدالله بن شيس محمد بن عبد الوهاب دردرعيه به دنيا آمد ودرآن1)

 آموخت 

ودر تفسير وعقايد وعلو  عربي مهارت پيدا نمود ودر عهد اما  عبد العزيز بن محمد وفرزند  سعود ونيوه 

براهيم پاشا بعد از تسلط بردرعيه اورا به مرندان انداخت ا  عبد الله مرجع قضاة درعربستان سعودي بود ا

 (. 131ص 0واورا به مصر فرستاد واو درآن جا درگذشت نگاه كنيد الاعلا  از زركلي )ج

 (. 00ص 1( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية )ج1)

ينه به دنييا آميد ( حمد بن ناحر بن عثمان بن معمر تميمي از دعوتگران توحيد درآغاز نهضت بود درعي3)

جا فرستاد واو برآنهيا ورشد نمود. اما  عبدالعزيز بن محمد بن سعود اورا براي مناظره به علماي مكه به آن

 (.100ص 1به خاك سپرده شد نگاه كنيد الاعلا  )ج ه1155غالب آمد درمكه درگذشت ودر بياضيه درسال



  

دانيم بلكه ايان كنيم زيرا ما حقيقز حال او وباطن امر اورا نم كفر حكم نم ما برفرد معين  به

 (  1چيزها به خداوند مربو  اسز

بان ساحمان  3فرزندان شيخ عبداللطيف بن عبد الرحمن وسليمان 2ومشايخ عبدالله وابراهيم

ومسئله تكفير فرد معين مسئله معروف  اسز وبت  سخن  گفز كه گفتن آن ساخن »گويند: م 

را بگوياد شود: هركس  چنين بگويد او كافر اسز اما فرد معين وبت  آنكفر اسز پس گفته م 

او حجتا  اباماه شاود كاه تارك كنناده آن كاافر  شود تاا وبتا  باربه كافر بودن او حكم نم 

 «.4…شودم 

وبا اين دانسته شد كه گفتار وكاردارد گااه  كفار ياا »گويد: وشيخ محمد صالح عثيمين م 

آيد كه گوينده يا انجام دهنده آن كافر ياا فاساق شاود، ياا باه باشد اما از اين لازم نم فسق م 

                                                           
 (.600ص 5( مجموعة الرسائل والمسائب النجدية )ج1)

عبدالله بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيس فقيه وخطيب بود محل توليد  هفيوف بيود  (1)

هايشيان شيركت ها در امور دينشان بود وادر سياست آنها وجنگومل وفاتش رياض است او مرجع نجدي

( درگذشيت نگياه 1300جست واو به سخاوت مشهور بود واو پدر بزرب مادر شاه فيصل است درسيال )

 (.44ص 0نيد الاعلا  للزركلي )جك

ابراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيس محل تولد ووفاتش در رياض بود قضاوت رياض از سياب 

باشد هايي بر سؤالاتي دردين ميها وفتواها وپاسسدست داشت او داراي رسالهستا وقتي كه مرد به (ه1311)

 (.04ص 1درگذشت نگاه كنيد الاعلا  )ج ( ه1314وجد آل ابراهيم در نجد است در سال )

( سليمان بن سحمان بن مصلا بن حمدان نجدي دوسري است فقيه بود، شعرهاي زيبايي داشيت وي از 3)

علماي نجد بود در قريه سقا از توابع ابها به دنيا آمد وبا پدر  در ايا  فيصل ب ن تركي به رياض منتقيل 

در رياض درگذشت نگياه كنييد الاعليا   (ه1304را آموخت درسال )شد واز علماي آن توحيد وفقه ولغت

 (.116ص 3اززركلي )ج

 (.100ص 4( الدرر السنية في الاجوبة النجدية )ج0)



 …   

خاطر وجاود ماانع شارع  كاه ازآن بااز ياا باه خاطر منتف  بودن شر  تكفير يا تفسيق اساز

 «. 1داردم 

وبعد از ارائه ادله از نصوص كتاب وسنز وسپس ارائه ابوال اهل علم در گذشته وحال در 

اين مسئله حجز درآن ظاهر شد ومشخص شد كه به كافر بودن فرد معين فقط به انجام دادن 

شود مگر بعد از ثابز شدن حجز نم چيزي از اموري كه كفر اعتقادي يا عمل  هستند حكم 

 براو. والله اعلم.

 واما مسئله دومم وآن بيان شرايط تكفير وموانع آن اسز.

اين مسئله از باريكترين وخطرناكترين مسائل در بابا تكفير اسز. زيرا در پرتاو بررسا  ايان 

ن  نيسز وچاه شود واين كار آسامسئله حكم به كافر بودن فرد معين يا كافر نبودنش صادر م 

اند، ومنشاا اشاتباه فارق نگذاشاتن مياان اند وافرادي هلاك شادهبسا در اين مورد بدمها لغزيده

تكفير مطلق كه در نصوص وابوال ائمه وارد شاده ومياان تكفيار فارد معاين ورعاباز نكاردن 

 دارد گرچاه عمال يااموانع  كه در حق فرد معين وجود دارد از حكم كردن به كفر براو باز م 

بولش كفر باشد همچنين كه منتف  بودن شرط  از شارو  تكفيار هام در حاق آن شاخص از 

دارد. بناابراين آگااه كاردن باه شارايط تكفيار كفر مطلق بارآن شاخص بااز ما حكم كردن به

 وذكرموانع آن بنا برآنچه نصوص وابوال ائمه دلالز دارد لازم اسز.

ر شخص معين بعد از اينكه عمل يا سخن  گوييم: كه شرايط تكفير كه تحقق آن دپس ما م 

 كند واج  اسز تا بر او به كفر حكم شوند عبارتند از:را كافر م گويد كه انسانم 

 (  عابل وبالغ شدن:1)

 كند با اراده واختيار او از او سرزده باشد.را كه انسان كافر م (  كه سخن يا عمل 2)

 شود رسيده باشد.با آن كافر م (  به او حجت  كه او با مخالفز ورزيدن 3)

 ( تاويل كننده نباشد.4)

                                                           
 (.41( القواعد المثلي في حفات الله وأسمائه الحسني )ص1)



  

پس كامل يافته شدنه اين شرايط در حق شخص معين بايد رعايز شود تا براو حكام شاود 

 كه كافر اسز.

شود اما شار  اول ودوم: شار  ونبودن شرط  از اين شرايط مانع  از نوانع تكفير شمده م 

حكم نمودن بر فرد معين  به كفر يا به غير آن مشهور بودنشان ميان عام وخاص مسلمين هنگام 

شود بناابراين در ايان دو شار  باه اختصاار اسز ودر صورت نبود اين شر  حكم سابط م 

 گويم:سخن م 

شود عابل وبالغ باشد، ادله بار عادم اما شر  اول: وآن اين اسز كه فردي كه بر او حكم م 

كنناد هو  بيايد دلالاز م رسد وديوانه تا وبت  بهمؤاخذه كوچك )كم سن( تا وبت  به بلو  ب

رفع القلم عن ثلالث، الصب  حت  يبلغ، وعان الناائم )اسز كه فرمود:  از آن جمله گفته پيامبر 

يعن : سه نفر مرفوع القلم هستند  بچاه تاا وبتا  باه  1(حت  يستيقظ، وعن المجنون حت  يفيق

 ديوانه تا زمان  كه به هو  بيايد.بلو  برسد، وخوابيده تا وبت  بيدار شود، و

را شارط  پس با اين حديث سابط شدن تكليف از اينها ثابز شد، بنابراين عملا عقل وبلاو 

اند پس اگر كفر از بچه يا ديواناه ساربزند اعتبااري در حكم كردن بر فرد معين به كفر برار داده

 شوند.ندارد وآنها با آن كافر برار داده نم 

ارتداد به جز از عابل صحيح نيسز، اما كس  كاه عقال نادارد وديواناه »گويد: ابن بدامه م 

وكس  كه عقل او با بيهوش  يا خوابيدن يا بيماري يا خوردن داروي  كه خوردن آن جايز اسز 

از دسز رفته اگر مرند شود، ردت او صحيح نيسز وبراي ساخن او حكما  نيساز بادون از 

                                                           
 0فية )ج(، والترميذي: انظير الترميذي ميع التح654ص 1(، وابن ماجية )ج544ص 0( رواه ابوداود )ج1)

( وهو كميا قيال 5ص 1( وقال: ححيا علي شرط مسلم، ووافقه الذعبي قال الالباني في الارواء )ج645ص

 1فاق رجال، كلهم ثقات )إحنج بها مسلم برواية بعضهم عن بعض وحححه ايضاً في ححيا ابين ماجية )ج

 (.300ص



 …   

گويد: علماي  كه ماا يااد داريام اجمااع م  1باشند ابن المنذر اينكه دراين مورد اختلاف  داشته

اند كه ديوانه اگر درحال ديوانگ  مرتد شود مسلمان اساز بنابراينكاه ببلااً مسالمان باوده كرده

 «.2اسز

كناد باا اراده واختياار را را كاافر م اما شر  دوم: وآن اين اسز كه بول وفعل  كاه انساان

. نصوص به معتبر بودن اين شر  وعدم مؤاخذه كس  كه بول يا شخص معين ازاو سرزده باشد

ا  سرزده دلالز دارد مانناد فاردي كاه اجباار كند از او به غير ارادهرا كافر م فعلس كه انسان

مُّطْمَائِن ٌ  فرمايد: ]مَنْ كَفَرَ بِالل َهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا َ مَنْ أُّكْرِهَ وَبَلْبُّاهُّشود، خداوند متعال م كرده م 

  3بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُّفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَ ٌ مِنْ الل َهِ وَلَهُّمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ[

جز آناكاه وادار باه اظهاار كفار شاوند باهاز ايمان آوردنشان كاافر م ترجمه: كسان  كه پس

آري چنين كسان  كه سينه خودرا براي  -زگردند ودر همان حال دلهايشان ثابز برايمان اسم 

شاود وعاذاب بزرگا  دارند خشم تند وتيز خدا گريبانگيرشان م پذير  مجدد كفر گشاده م 

 دارند.

خاطر شدت خوشحال  يا شدت ناراحت  يا ترس چنان بسته شاده ومانند كس  كه فكر  به

مؤاخاذه بارار  4فردي ميز مورد گويد، ويا مانند اين پس چنينداند چه م كند كه نم وكار نم 

 روايز كرده براين دلالز دارد. گيرد، وحديث  كه مسلم در صحيح خود  از انس نم 

                                                           
مورد اختلاف علميا كتابهيايي تياليف ( او ابوبكر محمد بن ابراهيم نيشابوري است، او فقيهي آگاه بود در 1)

( در مكه درگذشت نگاه كنيد وفيات 310يا  304كرد كه مانند اين كتابها كتابي تاليف نشده است در سال )

 (.100ص 0الاعيان از ابن خلكان )ج

 (.166ص 11( المغني )ج1)

 (.106( سوره نحل آيه )3)

 (.44ي لابن عثيمين )ص( انظر القواعد المثلي في حفات الله وأسمائه الحسن0)



  

لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب اليه مان أحادكم كاان  بال رسول الله )گويد: انس م 

شجرة فاضطجع فا  عل  راحلته بأرضٍ فلاة فانفلتز منه، وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأت  

ظلها، وبد ايس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها بائمه عنده فأخذ بخطامهاا، ثام باال مان 

 .  (1شدة الفرح: اللهم أنز عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح

كناد بيشاتر از ساوي او توباه م ا  وبتا  بهگفز: البته خداوند از توبه بنده يعن : پيامبر 

شود كه بر شتر  در سرزمين خشك وبيابان  ساوار باوده وشاتر از وشحال م فردي از شما خ

پيش فرار كرد وغذا وآبش بر شتر بود واو از بدسز آوردن شتر نااميد شده وبه ساوي درختا  

آمد واز سايه ان به پهلو دراز كشيد درحال  كه از شتر  نااميد بود، درايان اثناا كاه او در ايان 

دياد كاه در كناار  ايساتاده مهاار  را گرفاز وساپس از شادت حالز بود ناگهاان شاتررا 

ام هست  ومن پروردگارت هستم، از شدت وفر  خوشحال  خوشحال  گفز: بار خدايا تو بنده

 اشتباه كرد.

كند بادون پس اين ايه وحديث دلالز كردند براينكه كس  كه او چيزي كه انسان را كافر م 

زيرا ايه دلالز نمود كه درصورت اجباار انساان معاذور اراده واختيار  سرزد او معذور اسز، 

شود وحديث دلالاز اسز زيرا ايه دلالز نمود كه در  صورت اجبار انسان معذور برار داده م 

كرد كه در صورت بسته شدن وكار نكردن فكر انسان معذور اسز بنابراين علما اراده واختياررا 

 اند.ر دادهدر صحز حكم به كافر بودن فرد معين شر  برا

 اند.واجبار وكار نكردن فكررا دو مانع از موانع تكفير برار داده

 اما شر  سوم وچهارم:

دهم ازا اين دو شر  تعلق ووابستگ  بزرگا  را با كم  تفصيل وشرح ارائه م اين دو شر 

از  به آنچه ما در صدد بررس  آن هستيم يعن : )كافر برار دادن اهل بدعز( دارند زيرا بساياري

اند آنهارا كافر برار نداده اناد باه اهل بدعز را سلف معذور دانسته وبا اينكه آنها كفر انجام داده

                                                           
 (.1000ح:  1100ص 0( رواه مسلم في )كتاب التوبة، بالحض علي التوبة والفرح بها( )ج1)



 …   

خاطر اينكه يك  از اين دو شر  وجود نداشته اسز يا به آنها حجز نرسيده ويا آنها تاويل م  

 كرده اند.

ه روشان سالف ونيز اعتبار اين دو شر  براي صحز حكم به كافر برار دادن چيزي اسز ك

با آن متمايز از ديگران اسز وسائر اهل بدعز اين امتيزرا ندارند وآنها فقاط باه محاض انجاام 

دهند بلكه عموم اهل بدعز به محض مخالفاز فاردرا كاافر بارار دادن كفر فردرا كافر برار م 

 .1دهند همان طور كه ببلاً گذشزم 

در كافر برار دادن از ديگار ماذاه   ومن گفتم كه مذه  سلف با اعتبار كردن اين دو شر 

 جداسز. زيرا دو شر  اول ودوم اعتبار كردن آن مشهور اسز .

 كنند.را اعتبار م حت  اهل بدعز آن دو شر 

 واينك مشروح سخن در مورد اين دو شر .

 شود.شر  سوم: بايم بودن دليل بر شخص معين دليل  كه فرد با مخالفز آن كافر م 

اين شر  از كتاب وسنز ودر سخن از مسئله اول كه عدم جواز تكفير فرد وايراد دليل بر 

 معين تا وبت  درحق شرايط تكفير محقق نشود وموانع آن منتف  نشود بود ببل از اين بيان شد.

جا به خاطر اين مقدم شد كه بيام حجز يك  از جملة شرايط تكفير مورد نظر ودلايل آن

 ترين شر  آن اسز.اسز بلكه مهم

كنم، ودر اينجا بعض  از عبارات اهل علم بنا بر اين به دلايل  كه آن جا ذكر نمودم اكتفا م 

دلر بودن اينمسئله نزد آنها داردرا به دلايل ببل  م  پيوندم سپس بعض  از كه دلالز برريشه

كنم شود ذكر م ابوال علمارا دربيان معن  بيام حجتواينكه با چه چيزي حجز ابامه م 

شودرا ض  ديگر از امور وتعلق به اين مسئله كه با آن حدود وابعاد اين مسئله مشخص م وبع

 بيان خواهم كرد. 

                                                           
 ( انظر ص )( من هذا الكتاب. 1)



  

از ابوال اهل علم كه دلالز بر شر  بودن بيام حجز بركافر برار دادن فرد معين بعد از 

جز ودليل كند انجام داده دارد واينكه عدم بيام حرا كافر م اينكه چيزي از كارهاي  كه انسان

 توان به ابوال ذيل اشاره كرد.از موانع كافر برار دادن اوسز م 

را نپذيرفز وهر توان آنخداوندنامها وصفات  دارد كه نم »بول امام شافع  رحمه الله: 

كس  با آنمخالفز ورزد بعد از اينكه حجز ودليل براي او ثابز شد همانا كفر ورزيده اسز 

 «.1يل، او به علز جهل ونادان  معذور دانسته م  شودواما ببل از بيام حجز ودل

نمايد م  گوياد: ونووي بعد از اينكه به كافر بودن كس  كه زكات را انكار م  كند حكم م 

را از آنچه كه امز از امور دين بر آن اجماع نموده وهمينطور اسز در مورد هركس  كه چيزي»

ش باشد مانند نمازهااي پنچگاناه ومااه رمضاان انكار كند وبت  كه دانستن آن چيز مشهور وپخ

وغسل از جنابز وحرام بودن زنا ونكاح محارم وديگر احكام مانند اين مگر اينكه مردي باشاد 

را براساس جهل ونادان  انكار كناد كاافر بارار م را نداند اگر او چيزيتازه مسلمان وحدود اسلا

 «.2شودداده نم 

هر كس  به طور مطلق باه خادا وپياامبر  ايماان داشاته »د: گويوشيخ الاسلام ابن تيميه م 

را براي او مشخص كند به او نرسيده باشدبه كافر باودن او اي كه راه درسزباشد وعلم به اندازه

تا وبت  كه حجز براو ابامه نشود وحجت  كه هركس  با آن مخالفز ورزدكافر م  شود حكام 

كناد وبساياري از مفااهيم كتااب ل بارآن اشاتباه م شود زيرا بسياري مردم درتفسير وتاوينم 

شاود دانند وبراو اشتباه وفراموش  اين امز مواخذه نم  شاود وكفار محقاق نم وسنز را نم 

 «.3مگر بعد از اينكه امر روشن وبيان شود

                                                           
 (. 000ص 13( فتا الباري لابن حجر )ج1)

 (. 105ص 1( شرح ححيا المسلم للنووي )ج1)

 (. 513،510ص 11( مجموع الفتاوي لشيس الاسلا  ابن تيمية )ج3)



 …   

دهد مگر بعاد ازاينكاه را عذاب نم خداوند متعال هيچ كس »گويد: وابن بيم رحمه الله م 

فرمايد: ]وماا كناا معاذبين حتا  بر او ابامه شود همان طور كه خداوند متعال م حجز ودليل 

[ ترجمه: وما بر هيچ بوم وطائفه اي عذاب نازل نم  كنايم مگار اينكاه ببال ازآن 1نبعث رسولا

 فرستاده اي براي آنها بفرستيم.

حجاة بعاد فرمايد: ]رسلاً مبشرين ومنذرين لئلاا يكاون للنااس علا  اللاه خداوند متعال م 

را باه را ياه ثاواب( مژدهرساان و )كاافرانرا فرستاديم تاا )مومناان[ ترجمه: ما پيغمبران2الرسل

 عقاب( بيم دهنده باشند وبعد از آمدن پيغمبران حجز ودليل  بر خدا براي مردمان باب  نماند.

ش او دهد كاه پياامبريرا عذاب م دهد كه خداوند كس واين در برآن زياد اسز كه خبر م 

آمد وحجز براي او پيش وابامه شده اسز واو گناهكااري اساز كاه باه گنااه خاود اعتاراف 

 «  3كندم 

شود يك  روي گردان  از حجاز ونخواساتن گويد: به دوسب  انسان سزوار عذاب م وم 

 آن وعمل نكردن به آن وبه مقتضاي آن.

 دوم عناد به حجز بعد از بيام آن وترك خواستن ابتضاي آن.

اول كفر اعراض وروي گردان  اسز ودوم كفر عناد اسز اما كفر جهل ونادان  با عادم پس 

را از آن نفا  نماوده تاا بيام دليل وبدرت نداشتن شناخز دليل چيزي اسز كه خداوند عذاب

 .4وبت  حجز پيامبران ابامه شود

                                                           
 . 15( سوره اسراء آيه1)

 . 165( سوره نساء آيه1)

 . 013( طريق الهجرتين ص3)

 (. 010( المصدر نفسه )ص0)



  

ود مگار بعاد ووبت  اعتبار شر  بيام دليل بر فرد معين ثابز شد پس كافر برار داده نم  ش 

شود؟ زيارا شاناختن از بيام حجز پس معن  بيام حجز چيسز وحجز با چه چيزي بايم م 

 لازم اسز چون حكم به آن متعلق اسز.

شود باه دو باول وعلما در مورد آنچه كه به وسيله آن حجز ودليل بر فرد مشخص بايم م 

ري باه فهماد كاه مقصاد اختلاف كرده اند. بول اول: وبت  حجز به شخص برسد واو آنرا طو

 را درك كند حجز براو ابامه شده اسز.آن

توان از ابن العرب  وابن القدامه وشيخ الاسلام را گفته اند كه م وبسياري از اهل علم اين بول

 .1ابن تيميه وابن القيم رحمهم الله را نام برد وكلام آنها به طور مشروح بيان خواهد شد

را نفهماد پاس شار  خص حجز براو ابامه شده گرچه آنبول دوم: با رسيدن حجز به ش

بيام حجز فهميدن آن نيسز وبعض  از امامان دعوت از نوادگان شيخ محمد بن عباد الوهااب 

 چنين گفته اند واين نظررا به شيخ محمد رحمه الله نسبز داده اند 2رحمهم الله وديگران

يان باول ايان اساز كاافران  كاه گويناد: دليال اآنها م  3اما در اين سخن جاي تامل اسز

را به سوي آنها فرستاد با شنيدن برآن حجز برآنها ابامه شده اساز باا اينكاه  خداوند پيامبر 

متصاف كارده اساز مانناد اينكاه  4هاي زيادي به عقل نداشتن ونشانيدنخداوند آنهارا در آيه

م الاا كالانعاام بال هام هفرمايد: ]ام تحس  ان أكثرهم يسمعون او يعقلون انخداوند متعال م 

                                                           
 ( انظر ص )( من هذا الكتاب. 1)

( از آن جمله شيس اسحاق بن عبدالرحمان بن حسن آل شيس است واو ذكر نموده كه اين قيول بعيض از 1)

 (. 4م تكفير المعين والفرق بين قيا  الحجه وفهم الحجه )صائمه دعوت است نگاه كنيد رساله حك

( وسيياتي 13( انظر رساله حكم تكفير المعين والفرق بين قيا  الحجه للشيس اسحاق بن عبدالرحمان )ص3)

 تحقيق قول الشيخمحمد بن عبدالوهاب في المسالة. 

 (. 4( انظر المرجع السابق )ص0)



 …   

فهمناد ايشاان همچاون شنوند ياا م بردي كه بيشتر آنان م [ ترجمه: آيا گمان  م 1اضل سبيلا

 چهار پيان هستند وبلكه گمراتر.

شاود كند كه حجز با رسيدن آن اباماه م هاي  كه دراين مورد آمده كه دلالز م وديگر آيه

 وفهميدن مخاط  شر  نيسز.

آيد اين اسز كه بول اول راجح اساز وآن ايان دو بول آنچه به نظر من م وبعد از تامل هر

شود مگر بعد از اينكاه شاخص آن را بفهماد زيرابساياري اسز كه حجز برشخص ابامه نم 

 نصوص دلالز م  كند كه درصورت نفهميدن احكام شرع فرد معذور اسز.

شود. سز معذور دانسته نم ترين وسئله كه مسئلة تكفير اترين وخطرناكپس چگونه درمهم

شود. نخسز: خداوند متعال درآخر سوره كند ارائه م واينك دلايل  كه بر اين مطل  دلالز م 

فرمايد: ]لا يكلف الله نفساً الا وسعها لها ما كسبز وعليها ما اكتسبز ربناا لاتؤاخاذنا ان بقره م 

كناد هركا  ا  تكلياف نم تواناي  [ ترجمه: خداوند به هيچ كس جزيه اندازه2نسينا او اخطانا

 كارا انجام دهد براي خود انجام داده وهرك  كار بكند به زيان خود كرده اسز.

 پروردگارا اگر ما فرامو  كرديم يا به خطا رفتيم مارا مگير

كند مگر به انادازه پس خداوند متعال خبر داده اسز كه هيچ كس  ازاين امز را مكلف نم 

كند كاه خداوناد اندن اين اسز خداوندرا حكايز نموده كه امز دعا م توانش سپس دعا وخو

اورا براثر فراموش  واشتباه مواخذه نكند وآنچه دردعا ذكر شاده اساز ونياز درصاحيح مسالم 

[ يعن : همانا چنين كردم. پس آياه وحاديث 3گويد: ]بد فعلزثابز اسز كه خداوند متعال م 

بعد از نفهميدن حجز به ساه صاورت معاذور بارار داده  راكند كه خداوند اين امزدلالز م 

 اسز.

                                                           
 . 00( سوره فرقان آيه1)

 . 146بقره آيه( سوره 1)

 ( تقد  تخريجه ص )(. 3)



  

را مكلف نم  كند مگر به اندازه تاوانش، صورت اول: خداوند خبر داده اسز كه هيچ نفس 

ونفهميدن اگر همراه با روي گردان  نباشد از تاوان انساان نيساز. ومكلاف كاردن انساان باه 

 فهميدن وبت  درتوانش نيسز.

ز كه درتوان انسان نيسز وخداوند اينگونه تكليف  را نف  نماوده مكلف كردن به چيزي اس

 اسز.

را كه بداند وبعد فراماو  كناد معاذور بارارداده اساز ووبتا  صورت دوم: خداوند كس 

. سپس هركس  كه اصلاً نفهمد ازكسا  كاه بفهماد وفراماو  كناد 1فهميدن يعن  دانستن چيز

 درمعذور بودن دراو لويز اسز.

شاود )خلااف  درفهميادن ميدن نوع  اشتباه اسز همان طور كه گفتاه م صورت سوم: نفه

 مسئله اشتباه كرد( وآيه دلالز دارد كه انسان درصورت اشتباه معذور اسز.

فرمايد: ]وداود وسليمان اذ يحكمان فا  الحارث اذ نفشاز فياه دوم اينكه خداوند متعال م 

[ ترجمه: و )ياد كان( 2لاً آتينا حكماً وعلماًغنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وك

را، هنگام  كه دربارة كشتزاري كه گوسفندان مردماان ، شابانگاهان درآن چرياده داود وسليمان

را باه ساليمان ايم بضااوتكردند وما شااهد داوري آناان باودهوتباهش كرده بودند داوري م 

 فهمانديم وبه هريك ازآن داوري ودانش آموختيم.

كند كه داود درنفهميدن اين مسئله ويژه معذور اسز با اينكه داود با اينكاه آيه دلالز م پس 

داود به علم داشتن وحكمز به طور عموم متصف اسز پس به طريق اول  اهل جهل وناادان  

 شوند.به نفهميدن معذور شمرده م 

شود وكس  كه نم سوم: از جمله آن چه كه دلالز م  كند حجز با جز با فهميدن آن ابامه 

رواياز  نفهمد خداوند اورا معذور دانسته اسز حديث  اسز كه امام احمد درمسند از پياامبر 

                                                           
 (. 115( انظر مختار الصحاح )ص1)

 . 04،04( سوره انبياء آيه هاي1)



 …   

يكون يوم القيامة رجل اصم لا يسمع شيئاً، ورجل احمق، ورجل هارم، ورجال )كرده كه فرمود: 

فيقول: لقد جاء  مات ف  فترة. فاما الاصم فيقول رب لقد جاء الاسلام وما اسمع شيئاً واما الاحمق

الاسلام والصبيان يحذفون  بالبعر واما الهرم فيقول: رب لقد جاء الاسلام وما اعقل شيئاً واما الذي 

مات ف  فترة فيقول: ربما اتان  لك رسول. فياخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل اليهم ان ادخلوا الناار 

. يعن : روز بياماز ماردي (1لاماًبال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانز عليهم برداً وس

شنود ومردي ديوانه ومردي پير ومردي كه درزمان  كه پيامبري فرستاده نشاده كر كه چيزي نم 

شنيدم ونادان م  گوياد: شوند مردكر م  گويد: پروردگارا اسلام آمد ومن چيزي نم حاضر م 

واما پيرمرد م  گويد: پروردگارا  زندها دنبالم بودند ومرا با سرگين حيوانات م اسلام آمد وبچه

فهميدم واما آن كه دردوران  كه پيامبري فرستاده نشده مارده اساز اسلام آمد اما من چيزي نم 

گيارد كاه از او م  گويد: پروردگارا از جان  تو پيامبري پيش من نيامد خداوند از آنها عهد م 

ويد. پيامبر فرمود: سوگند باه ذاتا  فرستد كه داخل آتش جهنم راطاعز كنند وبه سوي آنها م 

 كه جان محمد در دسز اوسز اگر آنها داخل جهنم بروند براي آنها سردو سلامز خواهد بود.

 پس اين چهار نفررا خداوند متعال معذور دانسته اسز 

اما كس  كه نم  شنود يا در دوران  مرده كه پيامبري فرستاده نشده اسز خداوند آنهاارا باه 

ن حجز به آنها معاذور بارار داده اساز زيارا اولا  فاباد حسا  كاه حجاز را خاطر نرسيد

رساند بوده ودوم  چون حجز درزمان  او اصلاً وجود نداشته اسز واما فرد احمق وديوانه م 

اند معذور بارار را نفهميدهوپيرمرد نرسوده حجز به آنها رسيده ول  خداوند آنهارا چون حجز

 به نفهميدن وتشخيص ندادن خود دليل گرفته اند.داده اسز وبنا براين آنها 

                                                           
(، قال ابن القيم )اسناده ححيا( ونقل تصيحيحه عين الحيافظ  10ص 0( رواه الاما  احمد في المسند )ج1)

 (. 140عبدالحق الاشبيلي انظر طريق الهجرتين )ص



  

چهارم اينكه: نفهميدن خطاب يا به خاطر درك نكردن مقصود ازخطاب به طور كلا  اساز، 

كند كه هاراو ناوع معاذور يا فهميدن آن به صورت كه مقصود ومنظور نيز ونصوص دلايل م 

 اند.

شود معذور بارار داده نون ذكر م اما عذر به نوع اول: خداوند سه نفررا كه در جديث  كه اك

ساه نفار مرفاوع  (1رفع القلم عن ثلاث: والنائم حت  يستيقظ وعن المجنون حتا  يفياق)اسز: 

القلم هستند بچه تا وبت  بالغ شود وفردي كه خوابيده تا وبت  مه بيدار شود وديوانه تا وبت  كه 

القلم هستند. شيخ محماد اماين  به هو  بيايد. اينها به خاطر نفهميدن وتشخيص ندادند مرفوع

گويد: )اما شر  بودن عقل در تكليف علماا درآن اختلااف  ندارناد زيارا شنقيط  رحمه الله م 

 (.2فهمد تكليف او معن  نداردرا نم كس  كه خطاب وپيام

گويد: كند كه م )رض  الله عنه( برآن دلالز م  3اما عذر به نوع دوم: حديث عدي بن حاتم

[ ترجمه: تاا وبتا  4آيه نازل شد كه ]حت  يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسودوبت  اين 

 گردد. كه نخ سفيد صبح از نخ سياه ش  براي شما نمايان م 

را زير بالش خود گذاردم ومن درش  به ايان من ريسمان سياه وريسمان سفيدي آوردم وآن

انماا )رفاتم فرماود:  ح فردا پيش پيامبر شد صبكردم اما برايم مشخص نم ها نگاه م ريسمان

 همان آن سياه  ش  وسفيدي روز اسز. (1ذلك سواد الليل وبياض النهار

                                                           
 . ( تقد  تخريجه ص )(1)

 (.  30( انظر مذكرة احول الفقه للشيس محمد الامين )ص1)

( عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن حشرج طائي. ابو طريف ححابي مشهوري اسيت واو از كسياني 3)

 110در 64هاي علي حضور داشت درسيالبود كه درايا  ارتداد ثابت قد  ماند ودر فتوحات عراق وجنگ

 (. 344يب )صسالگي درگذشت. تقريب التهذ

 . 14( سوره بقره آيه0)



 …   

لا يصالين )روز جنگ احزاب فرمود:  گويد: پيامبر ونيز از اين حديث ابن عمر اسز كه م 

حتا   احد العصر الا ف  بن  بريضة فادرك بعضهم العصر ف  الطريق فقاال بعضاهم: لاا نصال 

 (2فلام يعناف واحاداً مانهم ناتيهم وبال بعضهم: بل نصل  لم يرد منا ذلك فذكر ذالك للنبا  

يعن : هيچ يك از شما نماز عصررا نخواند مگر درمحل بن  بريظه ووبز نماز عصار درراه فارا 

خوانيم تا وبت  كه به بن  بريظه برسيم وبعض  گفتناد بلكاه ماا رسيد بعض  گفتند ما نماز نم 

بيان شاد واو هايچ ياك را  را ازما نخواسته واين ماجرا براي پيامبر خوانيم وپيامبر اينماز م ن

 توبيخ وسرزنش نكرد.

را بار خلااف را كه درفهميدن ناص دچاار اشاتباه شاده وآندراين دو حديث كسان پيامبر 

فهميادن ناص  منظور پيامبر فهميده بودند معذور برار داده اسز اما اشتباه عادي بان حااتم در

كه )هيچ يك ازشما نماز عصررا  واضح اسز واما تقسيم شدن اصحاب درفهميدن گفته پيامبر 

نخواند مگر درمحل بن  بريظه( شك  نيسز كه يك  از دو گروه درفهميدن اشتباه كرده بودناد 

هيچ ياك ازدو گاروه را سارزنش  شود پس اينكه پيامبر نم  3زيرا حق يك چيز اسز ومتعدد

 را كه درفهميدن نص اشتباه كرده معذور برار داده اسز.د دليل  اسز كه او كس نكر

                                                                                                                                                    
 133ص 0( فيتا البياري )ج…باب قول الله تعالي )وكلوا واشيربوا -( اخرجه البخاري في كتاب الصو 1)

 (. 066ص 1( ومسلم كتاب الصيا  باب بيان ان الدخول في الصو  يحصل لطلوع الفجر )ج1416ح

 (. 004ص 0من الاحزاب فتا الباري )ج ( اخرجه البخاري في كتاب المغازي باب مرجع النبي 1)

( فقها وعلماي احول دراين مسئله اختلاف كردند كه آيا دريك قول مجتهدين است يا هير مجتهيدي بيه 3)

فرموده است: وقتي كه حاكم اجتهاد  حق رسيده است. ححيا اين است كه حق يك نيز است زيرا پيامبر 

كند كه مييان مجتهيدين بعضيي اشيتباه حدي  تصريا مي كردو اشتباه كرد انظر تجريج الحدي  ص )( اين

(. 010ص 1را موفق الدين ابن قدامه مقدسي در روضة النياظر )جيابند واين قولكنند وبعضي به حق ميمي

( ترجيا داده اند اما او گفته است: وداستان بني قريظيه 311وشيس امين شنقيطي در مذكره احول الفقه )ص

را كه نماز عصيررا قبيا از كساني همه در جمله به حق دست يافته اند نون پيامبر  كند كه گاهيدلالت مي



  

دانند پس اگار چناچاه انساان  از انساان  پنجم: مردم به خاطر نفهميدن يكديگررامعذور م 

را نفهميادم او آن ديگر بخواهد يا اورا به امري دستور دهد آن فرد بهااو بگوياد كاه: منظاورت

كناد پاس وبتا  ثاباز شاد كاه مخلاوق در صاورت واورا سرزنش نم  داندفردرا معذور م 

 دهد.پس خداوند به اين كار از دوجهز اول  تر اسز.نفهميدن فردرا معذور برار م 

جهز اول: )از جهز عموم( شك  نيسز كه معذور برار دادن مردم وبخشايدن آنهاا صافز 

اي براي مجلوق وجود تودهاي اسز پس وبت  اين ثابز شد هيچ ضفز كمال وسكمال وستوده

تر اساز وفرماوده الها  بار ايان دلالاز دارد كاه ندارد مگر اينكه آخريننده وخالق به آن اول 

 [ وخداوند داراي صفات عاليه اسز.1فرمايد: ]ولله المثل الاعل م 

ولا احاد احا  )روايز كرده كه فرمود:  جهز دوم: )از جهز خصوص( بخاري از پيامبر 

يعن : هيچ كس  از خداوند عزررا  (2ن الله من اجل ذلك بعث المبشرين والمنذرينالله العذر م

 را فرستاده اسز. بيشتر دوسز ندارد به خاطر اين خداوند مژده دهندگان وبيم دهندگان

 [3ششم: اينكه استدلال به بول خداوند تعال : ]ام تحس  ان اكثرهم يسمعون او يعقلون

 ترجمه:

                                                                                                                                                    
را كه نمازرا در بني قريظه خوانيده بيود رسيدن به بني قريظه خوانده بودند اشتباه كافر قرار نداد ونه كساني

از  وت پييامبر كند نگاه كنيد مرجع سابق. من مي گويم سكبر كار باطل سكوت نمي در حالي كه پيامبر 

يكي از دو گروه كه اشتباه كرده بود سكوت به معني معذور دانستن است نه اقيرار وتايييد. وخداونيد بهتير 

 داند.   مي

 .  60( سوره نحل آيه 1)

 13ليا شيخص اغيير مين الليه فيتا البياري )ج ( رواه البخاري في كتاب التوحيد بياب قيول النبيي 1)

 (. 0016ح344ص
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معن  آمده اند كه كفار با وجود بيام حجز بار آنهاا نفهمياده اناد ايان  وآيه هاي  كه به اين

استدلال جاي تامل دارد زيرا اين آيه وآنچه به معن  اين آيه آمده اسز بر اين دلالز نادارد كاه 

گردانا  كند كه آنها فهمياده ساپس رويآنها حجز وپيام را نفهميده اند بلكه اين آيه دلالز م 

داد وآنهارا ام خداوندرا براي آنها نفهميده بودند خداوند آنهارا معذور برار م كردند واگر آنها پي

 كرد همان گونه كه پيش از اين، اين مطل  بيان شد. نكوهش نم 

شانوند نيساتند مگار مانناد گويد: )يعن  آنها در استفاده از آنچه م شوكان  در تفسير آيه م 

اسز پس تواي پيامبر به آنها اميدي داشته مبا  زيرا حيوانات كه فهميدن وعقل ازآنها سلبشده 

شانوند وآنچاه برآنهاا شاود م فائده شنيدن وعقل وجود ندارد گرچه آنها آنچه به آنها گفته م 

كنند گويا اصلاً فاباد شانواي  وفهام فهمند اما وبت  از آن استفاده نم تلاوت كرده م  شود م 

 (1هستند

فهمند اما وبتا  از آن باه ساب  روي گردانا  شنوند وم ا م پس بر اين دلالز دارد كه آنه

 استفاده نكرده اند مانند حيوانات شدند. 

را باه كند كه خداوند وبت  بعض  ازكاافران ومنافقاانونيز آن جمله آنچه كه دلالز براين م 

خداوناد اين اوصاف توصيف نموده اين امر دال براين نيسز كه آنها پيام خداوندرا نفهميده اند 

شناساند براي اهل كتاب گواه  به علم ودانستن داده وگواه  داده كه آنها چنان پيام خادارا م 

شناسند همان طور كه در فرموده اله  آمده اسز ]الذين آتينااهم الكتااب كه فرزندان خودرا م 

ان كاه [ ترجماه: آنا2يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهام يعلماون

شناساند وبرخا  ازآناان شناسند بدان گونه كه پسران خاودرا م بديشان كتاب داده ايم اورا م 

 دارند درحال  كه م  دانند.را پنهان م گمان حقب 

                                                           
 (. 0ج 04( تفسير فتا القدير للشوكاني )ص1)
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ودر وصف يهود گفته اسز: ]وَلَم َا جَاءَهُّمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ الل َهِ مُّصَد ِقٌ لِمَاا مَعَهُّامْ وَكَاانُّوا مِانْ 

 .1[يَسْتَفْتِحُّونَ عَلَى ال َذِينَ كَفَرُّوا فَلَم َا جَاءَهُّمْ مَا عَرَفُّوا كَفَرُّوا بِهِ فَلَعْنَةُّ الل َهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بَبْلُّ

ترجمه: وهنگام  كه از طرف خداوند كتاب  به آنان رسيد كه تصديق كننده چيزهاي  بود كه 

پ  بردند ولا  بادان كفار ورزيدناد وببلااً   با خود داشتند وآنرا شناختند وبه )صدق محتوايش(

را باا گفتناد كاه خادا ايشاانخواساتند م )هنگام  كه با مشركان به جنگ وبا نزاع لفظ  برم 

فرستادن آخرين پيامبري كه كتابشان بدان نويد داده ياري خواهد داد و( واميد فتح وپيروزي بار 

 را داشتند پس لعنز خداوند بر كافران باد.كافران

فهمناد مانناد اينكاه را متصاف نماوده كاه نم ها خداوناد اهال كتاابسپس در بعض  آيه

ا الْكِتَاابَ فرمايد: ]يَاأَي ُّهَا ال َذِينَ آمَنُّوا لاَ تَت َخِذُّوا ال َذِينَ ات َخَذُّوا دِينَكُّمْ هُّزُّوًا وَلَعِبًا مِنْ ال َذِينَ أُّوتُّاوم 

لاَةِ ات َخَاذُّوهَا هُّازُّوًا 57وَات َقُّوا الل َهَ إِنْ كُّنتُّمْ مُّؤْمِنِينَ) مِنْ بَبْلِكُّمْ وَالْكُّف َارَ أَوْلِيَاءَ (وَإِذَا نَادَيْتُّمْ إِلَاى الصا َ

 .2وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَن َهُّمْ بَوْمٌ لاَ يَعْقِلُّونَ[

را از اهل كتاب واز كاافران باه دوسات  نگيرياد كاه ديان شامارا ترجمه: اي مؤمنان كسلن 

گيرند از خدا بترسيد اگر مؤمنان )راستين وابع ( هستيد وهروبتا  بازي م  كنند وبهمسخره م 

كنند، ايان بادان علاز را )نمازرا( مسخره وعي  جوئ  م خوانيد آنها آنشما براي نماز فرا م 

 كنند.اسز كه آنها تعقل نم 

جاا اس، آنرا در نفهميدن تورات واستفاده نگردن از آن به خر تشابيه داده وخداوند يهوديان

فَارًا بِائْسَ مَثَالُّكه م   فرمايد: ]مَثَلُّ ال َذِينَ حُّم ِلُّوا الت َوْرَاةَ ثُّم َ لَمْ يَحْمِلُّوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِالُّ أَساْ

 .3الْقَوْمِ ال َذِينَ كَذ َبُّوا بِهيَاتِ الل َهِ وَالل َهُّ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظ َالِمِينَ[
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را ادا ورات بديشان واگاار گردياد ولا  بادان عمال نكردناد وحاق  آنترجمه: كسان  كه ت

دارد )ولا  از محتاواي آنهاا خبار نادارد( را بر ما مانند كه كتابهاي ننمودند به درازگوش  م 

 را دارند.دارند بدترين مثالمردمان  كه ايز خدارا تكذي  م 

هسز كتاب هستند يا زبالاه پاس داند كه آنچه بر پشز آن گويد: خر نم ميمون بنمهران م 

 .1يهود اينچنين هستند

را كه توراذات به آنها داده شد وبار آن برآنهاا گذاشاته خداوند يهوديان »گويد: وابن كثير م 

آن عمل كنند سپس انها به آن عما نكردند نكوهش ومذمز كرده ودراين ماورد آنهاارا شد تا به

بر شز دارد يعن  مانند خراسز وبت  كتاب  چناد بارآن به ثال خر تشبيه داده كه كتابهاي  چند 

داند كه برآن چاه كند ونم را حمل م داند كه چه درآن هسز پس خر آنگذارده شود كه نم 

اناد طور لفظا  حفاظ كردههسز وهمچنين اينها در حمل كردن كتاب  كه به آنها داده وآنرا باه

اند بلكه آن را تاويال كارده وتحرياف عمل نكرده اند وبه مقتضاي آندنبال فهميدن آن نبودهوبه

اند پس آنها حالتشان از خر بدتر اسز زيرا خر فهم  ندارد واينها فهام دارناد كرده وتغيير داده

 .2«اندكه از آن كار نگرفته

فهمناد وآنهاارا ئادر را توصيف نماوده كاه نم كند كه خداوند اهل كتابپس اين دلالز م 

كناد كاه آنهاا خطااب وپياام تشبيه داده اسز. اين امر براين دلالاز نم  نفهميدن كتاب به خر

شناساند را م اند زيرا ببلاً بيان شد كه خداوند خبارداد كاه آنهاا كتاابوحجز خدا را نفهميده

اند چاون از پاذيرفتن شناسند وآنها مساتحق ايان ماذمز شادههمانطور كه فرزندان خودرا م 

اند. وهمچنين خداوند از مشركين عرب خبار داده ردان  كردهحجز بعد از فهميدن آن، روي گ

فرماياد: ]وَعَجِبُّاوا أَنْ اند خداوناد متعاال م كند كه آنها حجز ورسالز را فهميدهكه دلالز م 

                                                           
 (.115ص 5( تفسير فتا القدير للشوكاني )ج1)
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ن َ هَاذَا لَشاَ ْءٌ (أَجَعَلَ الهلِهَاةَ إِلَهًاا وَاحِادًا إ4ِجَاءَهُّمْ مُّنْذِرٌ مِنْهُّمْ وَبَالَ الْكَافِرُّونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذ َابٌ)

 .1عُّجَابٌ[

گويناد اسز وكافران م سويشان آمدهاي از خودشان بهترجمه: در شگفتند ازاينكه بيم دهنده

جاي اين همه خدايان به خاداي واحادي معتقاد اين جادوگر بسيار دروغگوي  اسز، آيا او به

 زند( چيز شگفت  اسز.اين )حرف  كه م اسز، وابعاً

طور را باه آيد مگر كس  كه حقيقز رسالز پياامبر ز زبان كس  بيرون نم پس اين كلمه ا

دانستند كه معن  )لا اله إلا الله( يعن  دواناداختن تماام خادايان كامل شناخته اسز زيرا آنها م 

ها ودرختان، و)لا إله إلا الله( يعن  اخلااص عباادت باراي خداوناد ومعبودان باطل از ببيل بز

 ند.ندارد اما آنها از پذيرفتن آن اعراض كرده يگانه كه شريك 

پس وبت  اينها از حجز خدا اعراض كردند همانگونه كاه كساان  كاه ببال از آنهاا بودناد 

آن ا ي از حجاز اورا باه اعراض كرده بودند آنهارا به چيزي توصيف كرد كه هر اعراض كننده

خاطر روي گردان  آنهاا باه چهارپاياان فهمند وآنهارا بهكند كه آنها نميشنوند ونم توصيف م 

 تشبيه داده اسز زيرا زيرا از علم وداناي  خود استفاده نكردند.

فرمايد: ]أم تحس  أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل بنابراين م 

 .2سبيلاً[

همند؟! )نه! آنان تفكار فشنوند يا م بري كه بيشتر آنان )چنانكه بايد( م ترجمه: ايا گمان م 

 وتعقل ندارند( ايشالن همچون چهارپايان هستند وبلكه گمراهتر.

 خاطر اينكه آنها ازحجز خداوند بعد از فهميدن آن اعراض كردند.واين نيسز مگر به
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(تَنزِيالٌ مِانْ 1فرمايد: ]حام)وخداوند از همه اينها در يك جعا از كتابش خبر داده اسز وم 

(بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَارُّهُّمْ 3(كِتَابٌ فُّص ِلَزْ آيَاتُّهُّ بُّرْآنًا عَرَبِي ًا لِقَوْمٍ يَعْلَمُّونَ)2ر َحِيمِ)الر َحْمَانِ ال

 .1فَهُّمْ لاَ يَسْمَعُّونَ[

ترجمه: حم )اين كتاب  اسز كه( از طرف خداوند بخشايشگر مهروز نازل شده اسز، كتاب  

ن شده اسز )وواضح وروشن گشته اسز. يعن ( بارآن كاه باا اسز كه آيات آن تفصيل و تبيي

اسز كه اهل دانش باشند برآن بشاارت دهناده وترسااننده اساز زبان عرب  اسز، براي بوم 

 شنوند.گردانند واين اسز كه هيچ نم ول  اكثر آنان روي

كارده دانناد توصايف دانند( يعن  معان  كتااب را م نخسز خداوند آنهارا به )بوم  كه م 

 اسز.

يعنا  باراي باوم  عارب كاه آياات مفصال »گوياد: زمخشري در معن  )لقوم يعلمون( م 

را ماناد ناازل شادهوروشن  كه برآنها به زبان عرب  روشان آنهاا كاه برآنهاا چيازي مابهم نم 

 .2«دانندم 

 .3«فهمند وآنها اهل زبان عرب  هستنددانند وم را م يعن  معان  آن»گويد: وشوكان  م 

 سپس خداوند از اعراض آنها بعد از علم خبر داده وفرموده اسز: ]فأعرض أكثرهم[. 

 گردان  آنها بعد از دانستن به نشنيدن توصيف كرده اسز.سپس آنهارا بنابر روي

ونيز از اين ماورد توصايف كاردن خداوناد مناافقين را باه اينكاه )آنهاا باوم  هساتند كاه 

فرماياد: ]وَإِذَا مَاا كنند خداوند متعاال م گردان  م خدا رويفهمند( به سب  اينكه از كلام نم 

                                                           
 (.0-1( سوره فصلت آيه )1)

 (.001ص 3( تفسير الكشاف للزمخشري )ج1)

 (.505ص 0( تفسير فتا القدير للشوكاني )ج3)



  

هُّمْ بَاوْمٌ أُّنزِلَزْ سُّورَةٌ نَظَرَ بَعْضُّهُّمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُّمْ مِنْ أَحَدٍ ثُّم َ انصَرَفُّوا صَرَفَ الل َهُّ بُّلُّوبَهُّمْ بِأَن َ

 .1لاَ يَفْقَهُّونَ[

بيناد نگرند آيا كس  شمارا م برخم  به برخ  م اي نازل گردد ترجمه:  وهرگاه آنان سوره

را )از حاق( دانش ونفهم  هستند خداوند دلهايشاانجا كه بوم ب روند از آنآن وبز بيرون م 

 گردانيده اسز.

را باه نشانيدن ونفهميادن متصاف نماوده پس با اين روشن شد كه وبت  خداوناد مشاركين

را تعاال  كناد كاه آنهاا حجاز خداونادلز براين نم وآنهارا به چهارپايان تشبيه داده اسز دلا

خاطر اين آنها را چنين توصيف كرد كه از حجز بعد از فهميدن آن اعراض اند، بلكه بهنفهميده

 اند.كرده

گويدك همانگونه كه ببل از اين نقل شد كه: به خاطر دو ساب  انساان مساتحق ابن بيم م 

 شود:عذاب م 

 تن آن وعمل نكردن به مقتضاي آن اسز.يك  اعراض از حجز ونخواس

دوم: عناد وكينه بعد از حجز بعد از بيام آن وترك اراده مقتضاي آن، پس اول  كفر اعراض 

اسز واما كفر جهل با عدم بيام حجز وبدرت شناخز آنرا نداشتن چيزي اساز كاه خداوناد 

 .2را از آن نف  كرده تا وبت  حجز پيامبران بايم شودعذاب

ر دلايل  كه من ذكر كردم، ابوال اهل علم كه برگرفته شده از كتااب وسانز اساز واضافه ب

 كناد كاه حجازشود اين مسئله را تاكيد م هاي آنان ميان امز ارج نهاده م وكسان  كه سخن

 شود مگر با فهميدن آن.ابامه نم 

نجاام داد كاه كار از اين امز از عملا  از كفار وشارك اجاهل واشتباه»گويد: ابن العرب  م 

شاود، تاا وبتا  كاه شود او با جهل واشتبه معذور دانساته م انجام دهنده آن كافر ومشرك م 

                                                           
 (.110( سوره توبه ايه )1)

 (.010( طريق الهجرتين )ص1)



 …   

طور واضح وروشن بيان شاود كاه بار فاردي شود براي او بهحجت  كه ترك كننده آن كافر م 

طور بطع باه آن اجمااع كند كه امز بهرا  انكار م چون او مشتبخه نم  شود وكس  كه چيزي

 .1«شناسد كه از دين اسزرده اسز كه هريك از مسلمين آنرا بدون نظر وتامل م ك

را ذكر كده كه بعض  از امور حارام را باا تاويال وابن بدامهع بعد از  اينكه گروه  از سلف

پس در مورد كسان  كه مانند آنها هساتند »گويد: اند، م اند وكافر برار داده نشدهحلال برار داده

چيزي كاه ندانساتن آن ممكان شود، وهمچنين هر جاهل وناادان  باهبيرون كرده م حكم آنها 

را بعاد شود تا وبت  كه اين را بداند وشبه از او زايل شود واو آناسز به كافر بودناو حكم نم 

 .2«از آن حلال بداند، 

ساا وباز شاود، بوهمچنين ابوال  كه گوينده آن كافر م »گويد: وشيخ الاسلام ابن تيميه م 

شود كه فردرا نصوص  كه موج  شناخز حق م  شوند نرسيده اسز، يا گااه  باه اينطور م 

هاي  براي او پيش آماده را بفهمد ويا اينكه شبههتواند آناو رسيده اما نزد او ثابز نيستؤ يا نم 

 دهد پس هرس  از مؤمنين كه در طل  حق كوشاشخاطر آن معذور برار م كه خداوند اورا به

خواهاد باشاد. ايان بخشد هركس كه م نموده واشتباه كرده اسز خداوند متعال اشتباه اورا م 

 .3«اندوتوده ائمه اسلام برآن بوده باوري اسز كه اصحاب پيامبر 

را كاافر بارار دهاد گرچاه آن پس هيچ فردي حق ندارد كه يك  از مسلمين »گويد: ونيز م 

وبت  حجز بر او ابامه شود وبارايش روشان وواضاح شاود مسلمان دچار اشتباه شده باشد تا 

شاود وكس  كه ايمانش به يقين ثابز اسز با شك زايل نم  شود بلكه ايماان از او زايال نم 

 .4«مگر بعد از ابامه حجز وازاله شبهات

                                                           
 (.1300.1304ص 5( نقلاً عن تفسير القاسمي المسمي )محاسن التأويل( )ج1)

 .(100ص 11( المغني لابن قدامه )ج1)

 (.306ص 13( ومجموع الفتاوي )ج66(اامسائل المادينيه لشيس الاسلا  ابن تيميه )ص3)

 (.501ص 11( مجموع الفتاوي لشيس الاسلا  ابن تيميه )ج0)



  

طور مطلق ايمان داشته باشاد وباه او علام باه ايان هركس  با خدا وپيامبر  به»گويد: وم 

شاود تاا وبتا  را براي او روشن نمايد به كافر بودن او حكام نم ده كه راه درسزاندازه نرسي

شاود، زيارا بساياري از حجز بر او ابامه شود حجت  كه هركس  با آن مخالفز ورزد كافر م 

داناد وايان اماز باه را نم كنند، وبسياري از معان  كتاب وسنزمردم در تاويل برآن اشتباه م 

 .1«شود مگر بعد از ايمانشود وكفر ثابز نم وش  مؤاخذه نم خاطر اشتباه وفرام

كناد پاس ها وافراد فارق م ها ومكانبيام حجز به اعتبار اختلاف زمان»گويد: وابن بيم م 

شود ودر زمان  ديگر ناه، ودر منطقاه وجااي  وجااي  گاه  حجز بر كفار در زمان  ابامه م 

خاطر عقال شود وبر شخص  ديگر يا باهابامه م ديگر نه همانگونه كه حجز گاه  بر شخص 

 نداشتن ونفهميدن وتشخيص ندادن او مانند بچه وديوانه.

فهماد را نم شاود مانناد كسا  كاه پياامخاطر نفهيمادن پياام حجاز اباماه نم يا اينكه به

ومترجم  حضور ندارد كه براي او ترجمه كنند پس چنين كس  به منزله كر اساز كاه چيازي 

گويناد را م تواند بفهمد واين يك  از چهار نفري اسز كه روز بيامز خداونادونم  شنودنم 

 .2«كه حجز پيش ما نيامده اسز

كناد از ببيال را كاافر م هاي  كاه انسالانوشيخ جافظ حكم  بعد از سخن از اهال بادعز

، بلكاه او اما از اينها افرادي هستند كه كافر بودنشان بطع  اساز …»گويند: جهميه وبدريه م 

ترين دشمنان آن اسز، وگروه  ديگار از اينهاا هساتند كاه نسبز به دين بيگانه واز سرسخز

اند مسئله براي آنها مشتبه وخلط شده اسز به كافر بودن اينها بعد از ابامه حجاز فري  خورده

 «.3شودبر آنها والزامشان حكم كرده م 

                                                           
 (.510-513ص 11( مصدر سابق )ج1)

 (.010( طريق الهجرتين )ص1)

 (.610ص 1( معارج القبول )ج3)



 …   

كنناد كاه حجاز بجاز باا دلالاز م  كند كه نصاوصپس ابوال اهل علم برآنچه دلالز م 

 شود.شود، وتكفير بجز بعد از بيان وتوضيح ابامه نم فهميدن آن ابامه نم 

تحقيق بول شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب در مسئله فهميادن حجاز: مسائله تكفيار از 

ها مسائل  اسز كه شيخ محمد بن عبدالوهاب به تحقيق در آن مشاهور اساز، بناابراين رسااله

ها وفتواهاي نقل شده از شيخ در اين مسئله زياد اسز طوري كه اگر جمع كارده شاود عبارتو

هاا رساد وازآنجاا كاه كلاام شايخ در مسائله تكفيار در هرجااي  از كتاببه چندين جلاد م 

ها از نظار  هاا وناماههايش بنابر احوال مختلاف بار حسا  حالاات مخااطبين آن كتابورساله

 يلبد.وبرحس  حالات مؤثر در حكم در مسئله تنزل م گستردگ  دانش وكم  آن 

اين مطل  به اختلاف بررس  كننادگان كتابهاايش بعاد از او در ارائاه راي شايخ در مسائله 

ترين وخطرناكترين مسائل تكفير اساز كاه مساائل فهميدن حجز انجاميده اسز، واين از مهم

سان  كاه شااگرد كتابهااي شايخ هساتند شود. بنابراين بعض  از اهل علم از كديگر برآن بنا م 

اند به اين باورند كه شيخ براي بياام حجاز فهميادن دسز گرفتهزرا بعد از او بهوپرچم دعوت

را دهد بلكه هر وبز حجز به شخص رسيد بر او بايم شده گرچاه آنرا شر  برار نم حجز

 اند.هاي شيخ به اين استدلال كردهنفهميده باشد واز بعض  از سخن

ويك  از اين علما كه اين رأي را دارد شيخ علاماه اساحاق بان عبادالرحمن بان حسان آل 

 رحمهم الله جميعاً اسز. 1الشيخ

                                                           
( در شهر 1106ن الشيس محمد بن عبدالوهاب در سال )( شيس محدث اسحاق بن عبدالرحمن بن حسن ب1)

را شروع نمود واز برادر  رياض بيه دنيا امد ودر آنجا در خانه علم وحلاح به خوبي رشد كرد وطلب علم

( كوچ 1304گرفت ووقتي آل رشيد بر رياض غلبه پيدا كردند او به هند در سال )شيس عبداللطيف درس مي

ميل كرد، واز علما بيزرب زميان خيود در احيول وفيروع گردييد، سيپس در جا تككرد ودرس خودرا آن

حكومت آل رشيد به رياض بازگشت وبراي تدريس نشست وفتوادادن را بيه عهيده گرفيت وخداونيد بيه 



  

نام )حكام تكفيار المعاين اي كه فقط آنرا در مورد اين مسئله بهاين مطل  از شيخ در رساله

ها از شيخ در بارتوالفرق بيان بيام الحجة وفهم الحجة(. ذكر شده اسز او بعد از نقل بعض  ع

شود كاه حجاز باا بارآن اباماه شاده گويد: )اين سه جا اسز كه در آن ذكر م اين مسئله م 

 .1را نفهميده باشد(را شنيده اسز گرچه آنبرهركس  كه به او برآن رسيده وآن

داناد ساخن را شر  نم شود كه شيخ فهميدن حجزترين دليل  كه از آن استدلال م وبوي

به براردران سلام عليكم ورحماه اللاه »هايش آمده اسز كه: سز كه در يك  از نامهخود شيخ ا

را انكار كناد وحجاز باراو ذكر كرديد كه هركس  فلان وفلان 2وبركاته، آنچه شما از كلام شيخ

ها وپيروانشان شك داريد، آيا حجز برآنهاا باايم شاده، ابامه شود، وشما در مورد اين طاغوت

را براي شما توضيح كنيد ودرحال  كه من بارها آنونه شما در آن شك م اين عجي  اسز چگ

ام پس كس  كه حجز بر او بايم شنده كس  اسز كه تازه اسلام آورده وكس  اسز كاه در داده

اي  مانند صرف وعطاف باشاد  پاس او كاافر بارار داده صحرا رشد نموده يا در مسئله پوشيده

را واضح نماوده در كتاابش بياان كارده صول دين كه خداوند آننم  شود تا وبت  بداند، واما ا

اسز همانا حجز خدا برآن اسز، اما اصل اشكال اين اسز كه شاما باين بياام حجاز وباين 

گذاريد بيشتر كافران ومنافقان مسلمان حجز خدا با اينكاه بار آنهاا اباماه فهميدن آن فرق نم 

فرماياد: ]ام تحسا  أن اكثارهم يسامعون أو  شده نفهميدهخ اند همانطور كه خداوند متعال م

 3يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً[

                                                                                                                                                    
(در رياض درگذشت. نگاه كنيد علماء نجد از بسيا  1314مند ساخت در سال )وسيله علم او مرد  را بهره

 (.105ص 1)ج

 (.13فير المعين للشيس اسحاق بن عبدالرحمن )ص( حكم تك1)

ا  مورد خطاب قرار داده از او را با نامهانان( او شيس الاسلا  ابن تيميه رحمه الله است، وكساني كه شيس1)

 در مورد بعضي عبارت هاي نقل شده از كلا  شيس الاسلا  در مسئله قيا  حجت سؤال كرده بودند.

 (.00( سوره فرقان آيه )3)



 …   

فهمند )نه آناان تفكار بري كه بيشتر آنان )چنانكه بايد( م  شنوند يا م ترجمه: آيا گمان م 

 وتعقل ندارند( ايشان همچون چهارپايان هستند وبلكه گمراهتر.

ز وبرآنها بائم شده وفهميادن آن ناوع  ديگار اساز وبيام حجز ورسيدن آن يك نوع اس

 .1«…را نفهمندوحجز با رسيدن به آنها بر آنها بائم گرچه آن

ودر حقيقز اين عبارت از شيخ محماد ممكان اساز از آن فهمياده شاود كاه او فهميادن 

داند بلكه اين ظاهر كلاام او اساز. اماا تباارت هااي را در بيام آن بر شخص شر  نم حجز

 داند.را ببل از كافر برار دادن شر  م كند كه او فهميدن حجزاز او آمده كه دلالز م  ديگري

پرساتند كاه بار گنباد را م را كاه بتا ووبت  ما كس »گويد: ا  براي شريف م او در نامه

خاطر جهال پرستد كه بر ببر احمد بادوي وامثاال آنهاا اساز را باهرا م عبدالقادر اسز وبت 

. پاس چگوناه 2دهيمان وبه خاطر اينكه كس  نيسز كه آنهارا آگاه كند كافر برار نم اشونادان 

سوي ما هجرت نكرده وآنهاارا كاافر بارار خاطر اينكه بهرا كه به خدا شرك نورزيده بهما كس 

، 3دهيم با خدايا تو پاك هست  اين بهتاان بزرگا  اسازنداده وجنگ نكرده اسز كافر برار م 

خاطر اينكه كس  كه آنهارا آگااه كناد( ودر بعضا  اشان وبهخاطر نادان ينجا )هپس گفته شيخ ا

ها آمده )نبود كس  كه آنهارا بفهماند( نص صريح  از او رحمه الله اساز كاه نفهميادن نسخه

دهد واگرنه معلوم اسز اينهاي  كه او از آنها نام بارده در را در بيام حجز شر  برار م حجز

                                                           
(، وحكم تكفير 634ص 5( ومجموعة الرسائل النجدية )ج40ص 4( الدرر السنيه في الاجوبه النجديه )ج1)

 (.15المعين  والفرق بين قيا  الخحجة وفهم الحجة للشيس اسحاق بن عبدالرحمن )ص

ابطين( ( در بعضي از منابع اين نامه آمده است )نبود كسي كه آنهارا بفهماند( همانگونه كيه در نياپ )ابي1)

 اند.ننين است شيس حالا الاطر  ومحمد الدويش  در تحقيق اين رساله به اين امر آگاه كرده

( )وهيو مطبيوع 11( فتاوي ومسائل الشيس محمد بن عبدالوهاب جمع حالا الاطر  ومحمد الدويش )ص3)

 في آخر القسم الثال  من مؤلفات الشيس(.



  

كنند وبرآن وكتابهاي حديث ميان آنها منتشار وپخاش اساز مگار زندگ  م سرزمين  اسلام  

 «.را بيان كنداينكه آنها نيازمند كس  از علماي اهل سنز هستند كه براي آنها حجز

توان بين بول شيخ در اينجا وبين بول گذشته او اينطور جمع كرد: كه شيخ رحماه اللاه وم 

ارع درك كارده شاود وباين فهام مشاروح ومفصال بين فهم مختصر واجمال  از آن منظور شا

 گذارد.را فرق م نصوص مانند فهميدن اهل علم وايمان آن

فهميدن اول دربيام حجز شر  اسز زيرا ممكن نيسز كه حجز باائم بشاود مگار باا آن 

 شود وآن شر  برار دادن فهميدن در بيام حجز وتكفير اسز.وكلام او دراينجا برآن حمل م 

را در دوم: در بيام حجز منتف  اسز وسخن شيخ در اين ماورد كاه فهميادن وفهميدن نوع

 شود.بايم شدن حجز شر  برار نداده اسز به اين نوع فهميدن حمل م 

دهد او در ضامن ساخن از ايان مسائله هاي شيخ به اين مطل  شهادت م وبعض  از گفته

شود پس معلاوم ر برار داده م گويد: پس وبت  كه فرد معين وبت  حجز براو ابامه شد كافم 

 را مثال اباوبكر صاديق اسز كه بيام حجز به معن  اين نيسز كه ساخن خئادا وپياامبر 

بفهمد بلكه وبت  كلام خدا وپيامبر  به او رسيد وچيزي كاه باا ان او معاذور بارار داده شاود 

 .1«وجود نداشز پس او كافر اسز

بودن بيام حجاز هماان فهميادن دبياق  پس شيخ تصريح نموده كه فهميدن منتف  در شر 

واين بيدي كه شيخ آنرا اينجاا ذكار نماوده اساز چيازي  مسئله اسز مانند فهميدن ابو بكر 

اسز كه مناس  اسز ظاهر سخن شيخ در شر  برار ندادن فهميدن بياام حجاز باه آن مقياد 

                                                           
للشيس اسحاق بن  -(، وحكم تكفير المعين110الخامس( )ص ( مؤلفات الشيس محمد بن عبالوهاب )القسم1)

 (.11عبدالرحمن )ص



 …   

دف از شو، وفهميدن  كه شر  نيسز فهميدن مشروح ودبيق اسز نه فهميادن اجماال  كاه ها

 .1شودخطاب وپيام بجز با آن دانسته ودرك نم 

پس سخن شيخ محمد رحمه الله با مدلول نصوص وآنچه اهل علم وتحقياق از اهال سانز 

برآن هستند كه در بيام حجز بر شخص فهميدن آن شر  اسز موافق اساز وباا ايان دانساته 

اه اسز، وخداوند با فضل شود كه نسبز دادن گفته عدم فهميدن در بيام حجز به شيخ اشتبم 

 گذرد.ومنز خويش از همه درم 

را درمورد اين مسئله وآن )اعتبار شر  بيام حجز بر فرد مشخص ببال وببل از اينكه سخن

از كافر برار دادن او( اسز پايان دهم نتيجه بدسز آمده از پژوهش ايان مسائله را بنمابرآنچاه 

 كنم كه: كند چنين خلاصه م ز م نصوص وابوال اهل علم در اين مورد برآن دلال

                                                           
( بعد از فارغ شدن از تحقيق اين مسئله وبيان قيود آن شرحي از شيس محمد رشيد رد نياپ )مجموعية 1)

منظور از قيا  حجت اين گويد: )الرسائل النحدية( بر عباتر شيس محمد بن عبدالوهاب يافتم كه در آن مي

فهمد كه خداوند اورا توفيق نموده را ميطور روشن دستور بفهمد آنگونه كه  كسي آنست كه انسان آنرا بهني

وبه او توفيق داده واو دستور خداوندرا اطاعت نموده است( شيس محمد رشييد رضيا در حاشييه كتياب در 

را كيه از بعضيي عبيارت اسييرا به آن مقيد نمود التبگويد: )اين قيدي كه شيس فهميدنشرح اين عبارت مي

هياي مطليق شود وبعضي از علماي نجيد از او درايين عبارتهاي مطلق در جاهاي ديگر ذهن متبادر مي

شود گويند: حجت بر مرد  با رسيدن قرآن اقامه ميبرد وبعضي از علماي نجد مياند از بين ميپيروي نموده

فرمايد: ]ومن يشاقق الرسول من بعد كند كه ميباق پيدا نميرا نفهمند، واين گفته با فرموده الهي انطگرنه آن

 (. 115ما تبين له الهدي[سوره نساء )

( مجموعية الرسيادل النجديية اند فهميدن دعوت در قيا  حجت شرط استكه محققين بنابراين آيه گفته

است كه پيش دارد مطلبي (، واين قيدي كه محجمد رشيد رضا براي عمو  سخن شيس بيان مي634ص 5)ج

در تحقيق كلا  شيس در اين مسئله قبل از اينكه به سخن شيس رشيد رضا اطلاع پيدا كنييم بييان شيد پيس 

 سپاس خداوندرا كه مارا ننين رهنمون نمود.



  

كند وبر ديگر كساان  از اهال فساق كاه هاي  كه انسان را كافر م بيام حجز بر اهل بدعز

دهند شرط  اسز معتبر در حكم نماودن باه كند انجام م چيزي از اموري كه انسان را كافر م 

كنناد نصوص شرع  اشتباه م كفر آنها وخارج شدن آنها از دين. زيرا بسياري از اينها در تاويل 

فهمند وبه بعض  از اينها اصلاً حجز نرسيده اساز ياا باه خااطر را برخلاف منظور آن م وآن

نمايد، مانند ديوانگ  ويا كر بودن ويا پيري ويا گنگا  علت  كه از رسيدن حجز به آنها منع م 

اينكه در صاحراي  دور از شود ويا اينكه به سب  ولال  كه بين او وبين فهميدن خطاب مانع م 

شهرها واهل علم رشد نموده اسز پس اينها تا وبت  كه حجت  برآنها ابامه شود كه هركس  باا 

 شوند.شود، كافر برار داده نم ان مخالفز ورزد به كافر بودنش حكم م 

اما مناس  اسز كه هنگام معذور برار دادن براثر جهالز وعدم بيام حجز باين دو شاخص 

 ز:فرق گذاش

را دوساز دارد اماا بار دهد وآنرا بر گمراه  ترجيح م خواهد وآنرا م يك  كس  هدايز

 راطل  كند، چون كس  نيسز كه اورا راهنماي  كند.تواند آنهدايز تواناي  ندارد ونيز نم 

شود وبه كافر باودنش ا  معذور برار داده م پس اين كس  اسز كه به خاطر جهل ونادان 

 د تا وبت  كه حجز براو ابامه شود.شوحكم نم 

گرداناده واز آنچاه بارآن بارار دارد خشانود ودوم: كس  كه از هدايز وآموختن حاق روي

خواهد واگر را نم دهد ووجود  چيزي جز آنوراض  اسز وچيزي ديگررا برآن ترجيح نم 

ن فردي كه به ناتوان باشد يا براي بدسز آوردن هدايز توانا باشد برايش فرب  نيسز پس چني

را نخواساته اساز برخلااف فارد شود چون او حاقخاطر ندانستن وجهل معذور برار داده نم 

 اول.

 .1را ابن بيم رحمه الله ذكر نموده اسزاين تفصيل

 شود.واما اينكه حجز با چه چيزي ابامه م 

                                                           
 (.013-011( انظر طريق الهجرتين )ص1)
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ا آن در كند، پس آنچه كاه باابامه حجز در هر زمان ومكان  با زمان ومكان  ديگر فرق م  

هااي افاول شاود غيار از آن اساز كاه در برنهاي شگوفائ  علم باا آن اباماه حجاز م برن

شاود غياراز شود وآنچه در شهر بوسيله آن ابامه حجز م وانحطا  علم با آن ابامه حجز م 

شود همانگونه كه بياام چيزي اسز كه در بيابانهاي دور از شهر واهل علم با آن حجز بائم م 

هااي عقلا  فارق ز به فردي با فردي ديگر بر حس  تفاوت مردم در علم وتواناي حجز نسب

 م  كند پس همه اين چيزها بايد رعايز كرده شود.

را طاوري ودر بيام حجز شر  اين اسز كه آن فرد معين كه ماورد خطااب اساز حجاز

شاود درك را با حجت  كه با مخالفز با آن كافر م بفهمد كه با فهميدن حجز مخالفز خويش

فهمناد را م را آنگونه دبيق بفهمد كه اهل علم واهل ايماان آننمايد وشر  نيسز كه او حجز

گيري فردي كاه همچنان كه ابرار كردن او به فهميدن حجز شر  نيسز بلكه اين امر به اندازه

 راكناد كاه آياا فارد مخاطا  حجازگيري م گردد كه او انادازهرساند برم را به او م حجز

را فهمناد وآنرا م فهميده يا نفهميده اسز زيرا بسياري از كفار ومنافقين بعد از اينكاه حجاز

فرماياد: كنند همانگونه كه خداوند از بوم فرعوت خبر داده اسز كاه م را انكار م دانند آنم 

 1]وجحدوا بها واتسيقنتها أنفسهم[

هرچند كه در دل بدانها يقين واطمينان  را انكار كردندترجمه: ستمگرانه ومستكبرانه معجزات

 أعلم(.داشتند )والله تعال  

رعايز كردن اين شر  ببل از حكم نمودن بر فرد معين به كفر بسيار مهام اساز باويژه در 

ها در بلاي مخالفز با شريعز باه ها، زيرا بسياري از اهل بدعزباب كافر برار دادن اهل بدعز

اناد، باا اند و آنهارا كافر برار ندادهبعض  از آنهارا معذور برار دادهاند وسلف خاطر تاويل افتاده

هاي  براي ايان ماورد بعاد از ايان بياان كند ونمونهرا كافر م اينكه بعض  از كارهايشان انسان

خواهد شد، پس بايد هنگام حكم نمودن به كفر رعايز كارده شاود كاه شاخص معاين داراي 

                                                           
 (.10( سوره نمل آيه )1)



  

كناد نباشاد پاس اگار داراي را كاافر م يده وعملش كاه انساانتاويل  كه گنجايش دارد در عق

شاود تاويل  بود كه چنين تاويل  گنجايش وراه دارد او به خاطر اين تاويل معذور برار داده م 

شود تا وبت  كاه مخالفاز او باا دليال روشان شاود. وعماوم وبه كافر بودنش حكم كرده نم 

خاطر تاويال اشتباه معذور اسز بر معذور بودن بهكند كه انسان به خاطر نصوص  كه دلالز م 

دلالز دارند زيرا تاويل نوع  اشتباه در اجتهاد اسز همانگونه كه خداوند تعال  در حكاياز از 

 .1گويد: ]ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا[مؤمنين م 

 خطا رفتيم مارا مگير.ترجمه: پروردگارا اگر ما فرامو  كرديم يا به

إن الله وضع عن أمت  الخطأ والنسايان وماا اساتكرهوا )فرموده اسز:  ور كه پيامبر وهمانط

 .2(عليه

خاطر اشتباه وفراموش  وآنچه برآن مجبور كرده شوند درگذشته يعن : خداوند از امز من به

 اسز.

 نمايد.هاي زيادي دلالز بر معذور بودن به خاطر تاويل م طور خصوص در وابعهوسنز به

جمله حديث  اسز كه بخاري از عبدالله ابن عمر رض  الله عنهماا رواياز كارده كاه  از آن

فادعاهم الا  الاسالام فلام يحسانوا أن  1خالد بن الوليد ال  بن  جذيمة بعث النب  )گويد: م 

                                                           
 (.146( سوره بقره ايه )1)

( وقال حيحيا عليي شيرط الشييخين 144ص 1(، والحاكم )ج1005ح: 654ص 1( رواه ابن ماجة )ج1)

وهذا اسناده ححيا فيي ظياهر اليامر ورواتيه كلهيم محيتج بهيم فيي »ووافقه الذهبي وقال فيه ابن رجب: 

له شاهد جير اخرجه ابو القاسيم الفضيل بين »(، وقال السخاوي 301جامع العلو  والحكم )ص« الصحيحين

بعض طرقه: ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحدي  احيلاً لاسييما واحيل  وقال: بعد أن ذكر« جعفر التميمي

(( انظير المقاحيد …الباب حدي  ابي هريرة في الصحيا بلفظ )إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها

(، وفيي 1160برقم:  340ص 1( والحدي  حححه الالباني في ححيا ابن ماجة )ج301-300الحسنه )ص

 (.6140برقم  1001ص 3ا )جتخريج مشكاة المصابي



 …   

، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع ال  كل رجل 2يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا، صبأنا

، حت  إذا كان يوم أمر أن يقتل كل رجل منا أسيره فقلز: والله لا ابتل اسيري ولا يقتال منا أسيره

يديه فقال: اللهم إن  أبرأ  فذكرناه، فرفع النب   رجل من أصحاب  أسيره حت  بدمنا عل  النب  

 .3(اليك مما صنع خالد مرتين

آنهارا به اسلام فرا خواناد اماا خالد بن وليدرا به سوي بن  چذيمه فرستاد واو  يعن  پيامبر 

دين شاديم گفتناد: با آنها بلد نبودند كه بگويند ما مسلمان شديم وشروع به اين كردند كه م 

دين شديم، )وبت  آنها چنين گفتند خالد كشتن وبه اسارت گرفتن آنهارا شروع نمود واساير ب 

تا هر مردي از ما اساير  را باه هريك از مارا به خودمان سپرد تا اينكه روزي خالد دستور داد 

را كنم وهايچ ياك از ياارانم اساير را بتل نم بتل برساند، من گفتم: سوگند به خدا كه اسيرم

هاردو  آمديم ومااجرارا باراي او بياان كارديم پياامبر  بتل نخواهد كرد تا اينكه پيش پيامبر 

 ده بيزار هستم دوبار چنين فرمود.را بلند كرد وگفز: بار خدايا من از آنچه خالد انجام دادستش

خاطر از آن كار بيزاري جسز اماا خالادرا باه پس كشتن خالد اينهارا، اشتباه  بود وپيامبر 

 انجام اين كار مورد مؤاخذه برار نداد چون او تاويل كرده بود.

                                                                                                                                                    
اي از قبيله كنانه هستند آنها در الغميصا سكونت داشتند، خالد باغ آنها جنگييد ( بنو جذيمه بن عامر تيره1)

 (.106ص 1شود، معجم قبائل العرب رضا كحالة )جوآن جنگ به غوزه غميصا شناخته مي

ن خود بيرون رود وبه دين ديگر بگرايد، ماننيد شود حبأ فلان: وقتي او از دي( ابن اثير مي گويد گفته مي1)

گويند: حبأ ناب البعير: دندان شتر بيرون آمد، وحبأت النجو : وقتي ستارگان از محل طلوع خيود اينكه مي

ناميدند نون او از ديم قريش بيرون رفته بود وبيه ديين اسيلا  را حابئ مي ها پيامبر بيرون بيايند وعرب

 (.3ص 3ة لابن الاثير )جداخل شده بود، النهاي

 56ص 4خالد اليي بنيي جذيمية( فيتا البياري )ج باب بع  النبي -( ححيا البخاري )كتاب المغازي3)

 (.0334ح:



  

آنها بلاد نبودناد كاه بگويناد اسالام آورديام بناابراين »گويد: ابن حجر در بول راوي كه م 

كند كه او فهميده كه آنها باه دين شديم، اين سخن ابن عمر دلالز م دين شديم ب گفتند ب م 

ظاهر آن حمال نماود زيارا گفتاه را بهاما خالد اين كلمه …حقيقز منظورشان اسلام بوده اسز

انها كه ما صاب  شديم يعن  از دين  بيرون رفته وبه دين  ديگر گرويديم، وخالد باه ايان اكتفاا 

 .1«زبان بياورندنكرد تا آنها به صراحز اسلام را به

أن )گوياد: اناد كاه م واز اين مورد حديث  اسز كه شيخان از جابر بن عبدالله روايز كرده

ثم يأت  بومه فيصل  بهم الصلوة، فقرأ بهام البقارة، باال  كان يصل  مع النب   معاذ بن جبل 

 ذاً فقال: إنه منافق فبلغ ذلك الرجل فاأت  النبا  رجل فصل  صلاة خفيفة بلغ ذلك معا 2فتجوز

فقال: يا رسول الله إنا بوم نعمل بأيدينا ونسق  بنواضحنا وإن معاذاً صل  بنا البارحة فقرأ البقارة 

يا معاذ أفتان أنز؟ ثلاثاً، إبرأ والشمس وضاحاها وسابح  فتجوزت  فزعم أن  منافق فقال النب  

 .3(اسم ربك الاعل  ونحوهما

آماد ونماازرا خواند سپس پيش بوم خود  م نماز م  ( با پيامبر  عن  معاذ بن جبل )ي

را در نماز خواند، ماردي ازصاف جداشاد ونمااز كرد( وسوره بقرهخواند )امامز م با آنها م 

كوتاه  خواند اين وابعه به اطلاع معاذ رسيد معاذ گفز: آن مرد منافق اسز سخن معاذ به مارد 

هساتيم كاه باا دساتهايمان كاار ماا تاو م  آمدو گفز: اي پيامبر خادا  يش پيامبر رسيد او پ

را خواند كشيم معاذ درش  گذشته درنماز امام ما بود وسوره بقرهكنيم وباشترهايمان آب م م 

                                                           
 (.50ص 4( فتا الباري )ج1)

(، وحكي عن ابين حجير  315ص 1( يعني آنرا سبك نموده وزود خواند نگاه كنيد النهخاية لابن اثير )ج1)

بالحاء المهملة اي انحاز فصلي وحده، يعين از حف جدا شد وتنها نماز خوانيد. فيتا عن ابن التين انه روي 

 (.516ص 1الباري )ج

( فيتا البياري …باب من لم بژير اكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلياً-( رواه البخاري في )كتاب الادب3)

 (. 065ح: 334ص 1باب القراءة في العشاء( )ج-( ومسلم )كتاب الصلوة6106ح: 515ص 10)ج



 …   

فرماود:  من جداشده ونماز كوتاه  خواندم بنابراين او گمان برده كه من منافق هستم، پياامبر 

را به فتنه مبتلا كن ؟ سه بار چنين گفز. وفرموده سوره والشمس وضاحاها ا تو مردماي معاذ آي

 «.را بخوانوسبح اسم ربك الاعل  ومانند آن

رض  الله عنه آمده اسز ودرآن داستان آماده  1ومانند اين موردي اسز كه درداستان حاط 

عنا  فاضارب عنقاه، فقاال بد خان الله ورسوله والماؤمنين د فقال عمر يا رسول الله )اسز: 

يا حاط  ما حملك عل  ما صنعز؟ بال يا رسول الله مال  ان لا اكون مؤمناً باللاه  رسول الله 

ورسوله، ولكن  اردت ان يكون ل  عند القوم يد يدفع بها عن اهل  ومال ، وليس من اصاحابك 

لوا له الا خياراً. باال فعااد الا له هنالك من بومه من يدفع الله به عن اهله وماله. بال صدق لا تقو

عمرفقال: يا رسول الله بد خان الله ورسوله والمؤمنين دعن  فاضرب عنقاه باال: أو لايس مان 

اهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع علايهم فقاال اعملاوا ماا شائتم فقاد اوجباز اكام الجناة. 

اوبه خاداو پياامبر   يعن : عمر گفز اي پيامبر خدا (2فاغروربز عيناه فقال: الله ورسوله اعلم

فرماود: اي حاطا  چاه  زنم، پياامبر را ما ومؤمنين خيانز كرده به من اجاازه باده گاردنش

اي؟ گفز اي پيامبري خدا چه شده مرا كه باه خاداو ترا وادار به كاري كرد كه انجام دادهچيزي

باه آن از پيامبر  ايمان نداشته باشم، اما من خواستم كه پايش باوم بادرت  داشاته باشام كاه 

خانواده ومالم دفاع كرده شود، وهيچ يك از ياران تو نيستند مگر اينكه آن جا از باومش كسا  

گويد به جز نمايد. پيامبر فرمود: او راسز م هسز كه به ياري خداوند از اهل ومالش دفاع م 

                                                           
ا  ابو عبدالله است، وگفته شده ابو محمد است او از مهاجرين بود ودر جنگ ( حاطب بن ابي بلتعه كنيه1)

حاطيب « يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء»بدر حضور داشت ودر مورد او نازل شد كه: 

 (. 033ص 1بة لابن الجزري )جدرسال سي ا  وفات كرد وعثمان براو نماز خواند انظر اسد الغا

 300ص 11( رواه البخاري في )كتاب استتابة المرتدين باب ميا جيا  فيي المتيأولين( فيتا البياري )ج1)

 0( ومسلم )كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل اهل بدر رضيي الليه عينهم وقصية حاطيب( )ج6434ح

 (.  1040ح 1401ص



  

خادا  گويد: عمر شخن خودرا تكرار كردو گفز: اي پيامبرخوب  به او چيزي نگوييد. راوي م 

 زنم. را م او به خداو پيامبر  ومؤمنين خيانز كرد مرا بگذار گردنش

دان  شايد خداوند از كارهايشان مطلع بوده پيامبرگفز: آيا او از اهل بدر نيسز؟ وتو چه م 

خواهيد انجام دهيد من بهشز را برايتان واج  كردم. چشامان عمار پاراز وفرموده هرآنچه م 

 دانند. امبر  بهتر م اشك شد وگفز: خدا وپي

كنند معذور دانساته را كه تاويل م كسان  پس اين دو حديث دلالند بر اين دارند كه پيامبر 

كردند مواخذه نكارده اساز معااذ ها وكارهايشان كه درآن تاويل م اسز وآنهارا به خاطر گفته

گفته كه او به خادا آن مرد مسلمان را منافق گفز وهمچنين عمر رض  الله عنه درمورد حاط  

كه فرماود باه او جاز  وپيامبر  ومؤمنان خيانز كرده اسز واين گفته نيز بعد از گفته پيامبر 

هار ياك از معااذ وعمار )رضا  اللاه  خوب  جيزي نگوييد تكرار كرد اما با وجود اين پيامبر 

كردند باا چون آنها م را متهم به نفاق نموده بودند معذور برار داد را در اينكه دو مسلماعنهما( 

ايماا رجال باال لاخياه كاافر فقاد بااء بهاا )فرموده اساز:  اينكه آن كار كفر بود زيرا پيامبر 

 يعن  هركس  به برادر  بگويد كافر همان يك  از آن دو با كفر همراه خواهد بود.(1احدهما

اب كساان  ثابز شده اسز كاه درمياان اصاح»وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله م  گويد: 

كرده اند وپيامبر هيچ يك از را گفته اند كه او منافق اسز اما تاويل م بوده اند كه فردي از امز

 «.2آن دورا كافر برار نداده اسز

كند كاه آنهاا باه خااطر تاويال فاردرا وهمچنين گفته ها وكارهاي اصحاب براين دلالز م 

آنها خوارج را معذور برارداه وآنهاا را باه  دادند واز اين مورد يك  اين اسز كهمعذور برار م 

 خاطر تاويل كافربرار ندادند.

                                                           
(، 6103ح510ص 10ر اخاه بغيير تاوييل( فيتا البياري )ج( رواه البخاري في )كتاب الادب باب من كف1)

 (، 04ص 1ومسلم )كتاب الايمان باب بيان حال ايمان من قال لاخيه المسلم يا كافر( )ج

 (. 050ص 0( منهاج السنة )ج1)



 …   

مان »كناد كاه گفاز: بن شهاب رواياز م  1محمد بن نصر مروزي باسند خود  از طارق

فار  شده بود، به او گفته شد: آيا آنها مشارك  2پيش عل  بودم وبت  كه او از جنگ اهل نهروان

د، سپس گفته شد پس منافق هستند؟ گفز: منافقاان خادارا هستند؟ گفز: آنها از شرك گريختن

ياد نم  كنند مگر كم گفته شد پس آنها چه هستند؟ گفز: بوم  بودند كه برماا تجااوز نماوده 

 «.3وشوريدند پس ما به آنها جنگيديم

هر كس  دربلبش ايمان باه پياامبر وآنچاه او آورده وجاود »گويد: شيخ الاسلام ابن تيميه م 

دهاد دچاار اشاتباه شاده چناين شد واو دربعض  از بدعز ها كه بر اثر تاويل انجام م داشته با

فردي اصلاً كافر نيسز، وبدعز خوارج در بدعز گزاري وجنگيدن با اماز وكاافر بارار دادن 

اسز از همه مردم آشكارتر بودند، ودر ميان اصحاب كس  نبود كه آنهاارا كاافر بارار دهاد ناه 

ير از او فردي ديگر بلكه آنان در مورد خاوارج نمودناد كاه مسالمانان  عل  بن اب  طال  نه غ

 «.4ظالم و ومتجاوز هستند

                                                           
 ( طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الاحمسي، ابو عبدالله الكوفي ابو داود گفته است كه او پيامبر 1)

 (. 141درگذشت. تقريب التهذيب )ص 43يا  41ولي از او حدي  نشنيده است، درسال  را ديد

( ياقوت حموي گفته است: آنجا سه منطقه بودند، بلا وپايين ووسط وآن ناحيه وسيعي است ميان بغيداد 1)

ر وواسط از شرق طرف بالاي آن به بغداد متصل است ودرآن نند شهر است كه در وسط قرار گرفته اند ود

 5اينجا جنگ امير المؤمنين علي )رضي الله عنه( با خوارج درگرفت. با اندكي تصرف از معجم البليدان )ج

 (. 310ص

( وابين ابيي 150ص 10( وعبد الرزاق في المصينف )ج100ص 4( اخرجه البيهقي في السنن الكبري )ج3)

 (.156ص 15شيبه في مصنفه )ج

 ( 110ص 0ج( ومجموع الفتاوي )105( كتاب الايمان )ص0)



  

كنناد معاذور هساتند: از آن كند كه كسان  كه تاويال م وهمچنين ابوال اهل علم دلالز م 

 فتنه به وبوع پيوسز واصحاب پياامبر »رحمه الله اسز كه م  گويد:  1جمله بول امام زهري

شدند، بنا بر اين اجماع كردنده خون ومال  كه كه به سب  تاويل كردن بارآن يافز م  به وفور

 «.2آسي  ديد هدر ومعاف اسز وآن را درمنزلة جاهليز برار دهيد

را حلال برار دهد پرسايده واز امام احمد روايز اسز كه او در موردي كس  كه چيز حرام 

اگر به آن پافشااري كناد وان را حلاال بداناد  كس  كه حرام خدارا حلال برار دهد»شد گفز: 

توبه كند اگر توباه وتاويل  نداشته باشد واز آن دسز نكشد به نظر من بايد ازاو خواسته شود تا

 «.3رسانمكنم وگرنه اورا به بتل م كرد ودسز كشيد وبازگشز من اورا رها م 

خاطر تاويل كننده باشاد باه داندرا حلال م كند اگر فردي كه حرامسپس سخن او دلالز م 

تاويلش معذور برار داده م  شود. وعذر به تاويل ظااهر باول اماام بخااري اساز، او بعضا  

دهاد وارد شاده اناد را كافر بارار م احاديث را كه دركافر برار دادن فردي كه برادر مسلمانش

فر بارار دهاد او چنين عنوان گذارده اسز: )باب در مورد كس  كه برادر  را بدون تاويل  كاا

آياد چناين عناوان را كاه بعاد از ايان م گويد( سپس باب خود  همان طور اسز كه اورا م 

را كه اين جمله را بر اثر تاويل ياا ناادان  بگوياد گذاشته اسز )باب در موردي كس  كه فردي

 (.4داندكافر نم 

                                                           
( او ابوبكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زهيره بين كلياب القريشيي 1)

وگفتيه شيده  115زهري است فقيه وحافظ بود. بر بزرگواري وتحقيق درست او همه اتفاق داشتند درسال 

 (. 506يك يا دو سال قبل درگذشت. نگاه كنيد التقريب )ص

 (.050ص 0نة لشيس الاسلا  ابن تيمية )ج( منهاج الس1)

 (. 110( احكا  أهل الملل للنحلان )مخطوط( )ص3)

 (. 510،515ص 10( فتا الباري )ج0)



 …   

باه زودي اماز مان باه  كه فرماود: گفته پيامبر »وابو سليمان خطاب  رحمه الله م  گويد: 

شود نشان  بر اين اسز كه همه اين فربه ها از دين خاارج نيساتند، هفتادو سه فربه تقسيم م 

را لذ امز خويش برار داده اسز، ودر اين نيز دلالز اسز كه فردي كه تاويل همه زيرا پيامبر 

 «.1رود گرچه درتاويل خود اشتباه كرده باشدم  كند از دين بيرون نم 

را بنا برتاويل به طاور مطلاق كاافر بارار هركس  مسلمان »گويد: امام بيهق  رحمه الله م و

 «.2شوددادن او با تاويل از دين بيرون نم 

هر كس  معتقد به حلال بودن چيزي باشد كه برحرام باودن »گويد: وابن بدامه رحمه الله م 

رآن باه خااطر نصوصا  كاه در آن اجماع شده وحكم آن بين مسلمان آشكار گرديده وشابه د

حرمز آن نازل شده از بين رفته اسز مانند گوشز خاوك وزناا وامثاال آن چيزهااي  كاه در 

حرمز آن اختلاف  نيسز كفر ورزيده اسز به دليل آنچه كه ما در تارك نماز بيان كرديم، واگر 

ين كافر ما  شاود گناه وگرفتن مالهايشان را بدون شبه وتاويل حلال بداند همچنكشتن افراد ب 

را بنا بر تاويل انجام دهد مانند خوارج، سپس ما ذكر نموديم كه بيشتر فقهااء باه واگر اين كارها

دانند واين كااررا ها واموال مسلمين را حلال م كافر بودنشان حكم نكرده اند با اينكه آنها خون

با اينكاه برتارين فارد  3به خاطر تقرب به خدا وثواب اله  انجام م  دهند وهمچنين ابن ملجم

زمانش را به بصد تقرب به خدا كشز به كافر بودنش حكم نم  شود ونياز كسا  كاه اورا باه 

                                                           
 (. 104ص 1( ذكره البيهقي في السنن الكبري )ج1)

 (. 104ص 10( السنن الكبري للبيهقي )ج1)

ين علي )رضي الله عنيه( را بيه هميان ( وي عبدالرحمن بن ملجم مرادي از خوارج است، او امير المؤمن3)

شود تا او به خدا نزديكتر شود كشت دست وپاهايش قطع شد وزبانش قطع اينكه ريختن خون او باع  مي

 گرديد ونشمهايش از حدقه ار آورده شد وسپس سوزانده شد. 

يد: لسان الميزان شود او در فتا مصر با عمرو بن عاص همراه بود نگاه كناو اسب سوار ماهري بود گفته مي

 (.034ص 3لابن حجر )ج



  

كند وآرزو دارد كه كاري چون كار او انجام دهد باه كاافر باودنش خاطر اين كار  ستايش م 

تن علا  خاطر كشاواورا به»گويد: در مورد ابن ملجم م  1شود زيرا عمران بن حطانحكم نم 

 گويد: كند وم ستايش م 

 يا ضربة من تق  ما ذراد بها    الا ليبلغ عند الله رضواناً 

اي كه از طرف پرهيزگاري زده شد كه از آن جز خشنودي خدا چيزي ديگر اي ضربه

 خواسزنم 

 إن  لأذكره يوماً فأحسبه     أوف  البرية عند الله ميزاناً 

برم كه از همه مخلوق پيش خداوند ترازوي گمان م كنم واورا من اورا روزي ياد م 

 اعمالش از نيك  پرتر اسز.

اناد واز مذه  خوارج دانسته شد كه آنها بسياري از اصحاب را وكسان  كه بعد از آنها آمده

دانستند ومعتقاد بودناد كاه باا دادند وريختن خونشان بوردن اموالشان را حلال م كافر برار م 

نمايند، با وجود اين فقها به كافر بودنشان حكام نكردناد به خدا  نزديك م كشتن آنها خودرا 

به خاطر تاويلشان، وهمچنين در مورد هر كار حرام  كه با تاويل  مانند اين حلال دانسته شاود 

 .2چنين اسز

وهمچنين شيخ الاسلام ابن تيميه در بيش از يك جا در كتابهاايش تصاريح نماوده كاه فارد 

كار طباق كتااب وسانمز وفارد تاويال كنناده اشاتباه»گوياد: عغذور اسز او م تاويل كننده م

                                                           
شيود هيذلي، او از سيران ( او عمران بن حطان بن لوذان بن الحارث بن سدوس سدوسي است وگفته مي1)

دانسيتند اميا خودشيان بيه طيور مسيتقيم خوارج كه كه شوريدن عليه مسلمين را براي ديگران خوب مي

 (.305-301ص 5ن الاحابة )جهجري درگذشت. نگاه ك40جنگيدند بود. در سال نمي

 (.106ص 11( المغني )ج1)



 …   

فرماياد: ]ربناا لاا تؤاخاذنا إن نساينا أو بخشوده شده اسز وخداوند متعال در دعاي مؤمنان م 

   1أخطأنا[

 ترجمه: پروردگارا اگر ما فرامو  كرديم يا به خطا رفتيم مارا مگير.

يعنا : چناين  2عزوجل فرمود كاه: )باد فعلاز( ودر حديث صحيح ثابز اسز كه خداوند

إن الله تجاوز عان امتا  )فرمود:  كردم، ودر سنن ابن ماجه وديگر كتابها آمده اسز كه پيامبر 

  3(الخطأ والنسيان

 .4«را از امز من گذشز كرده اسزيعن  خداوند شتباه وفراموش 

اساز اگار اجتهااد كناد  فردي كه تاويل م  كناد وهادفش پياروي از پياامبر »گويد: وم 

شود، واين در مورد مسائل عمل  پيش ماردم ومرتك  اشتباه شود كافر ويا فاسق برار داده نم 

را كاافر بارار مشهور اسز اما در مورد مسائل اعتقادي بسياري از ماردم اشاتباه كننادگان در آن

لمين ثاباز نشاده اند واين گفته از هيچ يك از اصحاب وتابعين واز هيچ ياك از ائماه مساداده

كنند وهركس  باا آنهاا ها كسان  كه بدعت  ايجاد م استودر اصل اين ابوال از ابوال اهل بدعز

 باشد، مانند خوارج ومعتزله وجهميه،دهند، م مخالفز ورزد اورا كافر برار م 

واين امر در بسياري از پيروان ائمه مانند بعض  از اصحاب مالاك وشاافع  واحماد وغياره 

 5«شده اسز وابع
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وبت  كه سخن كفر باشد لازم نيسز كه هاركس آن را براثار ناادان  ياا تاويال »وم  گويد: 

بگويد كافر برار داده شود زيرا ثابز شدن كفر درحق فرد معين مانند ثابز شدن وعياد درحاق 

 1«اوسز ووعيد داراي شرايط وموانع  اسز

از آنها منافق باشد او در بااطن كاافر  وهمچنين ساير هفتادو دو فربه هركس »گويد: ونيز م 

اسز وهركس  منافق نباشد بلكه به خدا وپيامبر  در باطن ايمان داشته باشد او دربااطن كاافر 

 2«كندنيسز گرچه درتاويل اشتباه كرده باشد واشتباهش هرچه كه باشد فرق نم 

ر بارار دهاد نگااه هركس  مسالمان را كااف»گويد: كند وم را تاكيد م وابن حجر اين مسئله

كرده شود اگر او بدون تاويل مسلمان را كافر برار دادهد مستحق نكوهش اساز، وباس وباز 

خود كافر اسز، واگر بنا برتاويل چنين چيزي بگويد نگاه كرده شود اگر چنين چيزي گنجايش 

ندارد نيز مستحق نكوهش اسز وبه كفر نم  رسد، بلكه براي او جهاز اشاتباهش بياان كارده 

شود ونزد جمهور علماا او باه شود وآن گونه كه سزاوار اسز او مورد سرزنش برار داده م م 

را كاافر بارار را دارد كسا شود. واگر او باتاويل  كه گنجايش چنين اماريفرد اول ملتحق نم 

 3«شود تا به راه درسز برگرددداده مستحق نكوهش نيسز بلكه براو ابامه دليل م 

را كافر ياا فاساق هركس  انسن »گويد: رحمه الله م  4عبدالرحمن ابا بطينوشيخ عبدالله بن 

يا منافق برار دهد وچنين كاري را با تاويل وبه خاطر اينكه براي خدا خشم گرفتاه انجاام دهاد 

رود همان گونه كه عمر )رض  الله عنه( درمورد حاط  بن اب  بلتعاه اميد بخشوده شدن او م 
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وآنچه از دسز كسان  ديگار غيار از او از اصاحاب وديگاران سارزده گفز كه او منافق اسز 

را چون خود  خشم گرفته بدون تاويل كافر يا منافق برار دهد براو اسز، اما هركس  شخص 

واو رحمه الله بعد از بيان اختلاف درمورد كاافر بارار دادن  1«رودشود وبيم خطر م ترسيده م 

گردناد دهند به خاطر اينكه آنها تاويال م را كافر برار نم آنهااما بيشتر فقها »گويد: خوارج م 

را وگرفتن مالهايشان را بدون شبه وتاويل  حلال بداناد گناهانوفقها گفته اند هركس  كشتن ب 

را بنا برتاويل  مانناد خاوارج حلاال بداناد كاافر بارار داده كفر ورزيده اسز، واگر اين چيزها

 2«داند شوند وخداوند بهتر منم 

پس با اين ثابز شدن عذر به تاويال از وابعياز نصاوص كتااب وسانز واباوال اصاحاب 

وكسان  كه بعد از آنها از علماي اهل سنز آمده اند ثابز گرديد دبنا براين عدم تاويال شارط  

افراد معين به كفر باشد بنا براين برهيچ فرد ازمعتبري درحكم نمودن به كفر برشخص معين  م 

كند تا وبت  كه عادم تاويال او را كافر م شود گرچه كاراو از كارهاي  باشد كه انسانم حكم ن

درآن ثابز شود پس اگر او تاويل كننده درآن بود اين تاويل مانع  از موانع كاافر بارار دادن او 

 شود.شمرده م 

 ووبت  كه اين ثابز شد پس آنچه رعايز كردن آن دراينجاا مناسا  اساز ايان اساز كاه:

تاويل  كه نصوص وابوال اهل علم برمعذور بودن با آن دلالز م  كند تاويل  اسز كه دركلاام 

 عرب گنجايش آن وجود دارد واز علم ودانش راه  وجهت  دارد.

اي كاه باا تاويال خاود معاذور دانساته علما گفته اند: هرتاويال كنناده»گويد: ابن حجر م 

باان عارب گنجايشا  داشاته باشاد ودر علام راه شودگناهكار نيسز وبت  كه تاويال اودرزم 

   3«وجهت  براي آن وجود داشته باشد
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اي باشاد كاه دساتاويزي پس رعايز كردن اين بيد مناس  اسز ونبايد عذر به تاويل وسيله

را تاويال كارده اناد وآن از يراي كافر برار ندادن كفار زنديق وملحد كه نصوص كتاب وسانز

به بصد باطل كردن شريعز وبرگردانادن ماردم از ديان خاال   معان  معروف آن دركلام عرب

 كرده اند برار گيرد.

 ها براي ظاهر نصوص اسز كه تاويلات فاسادي اساز كاه ناهواين مانند تاويل هاي باطن 

را به خود نگااه كند مانند اينكه روزهكند ونه شريعز ونه عقل به آن دلالز م ذهن خطور م به

را به پيامبر ومروه را به را به پيامبروصفكنند وكعبهراز تاويل م  ي وكشفداشتن از پرده بردار

گويند كه )( اجابز داع  امام اسز. وهفز طواف گرد خاناه خاناه باه كنندوم عل  تاويل م 

معن  به محمد تا تمام ائمه هفتگانه اسز وعبادات، عبارت اسز منتخبان نيكو استكسان  كه ما 

ايم واغلال )زنجيرها( عبارت از اوامر اسز وآن تكاليف اساز وديگار امر شدهبه پيروي از آنها 

   1«كنندتاويلات فاسدي كه م 

را ندارد وعلم به جهتا  پس اين تاويلها درزبان عرب  گنجايش  ندارند والفاظ آن احتمال آن

 دهد بلكه علم ولغز برباطل بودن آن دلالز دارد.ها براي آن گواه  نم از جهز

ها اجماع نموده اند وهايچ ياك از مسالمانان ا براين همه علما به كافر برار دادن اين باطن بن

دركفر آنها شك نكرده اسز همان گونه كه اين مطل  درمبحث چهارم از مدخل هنگام ساخن 

 .  2از فربه هابيان شد

شاته باشاد ونيز وآنچه بايد به آن آگاه بود اين اسز كه: ازاينكه تاويل در لغاز گنجاايش دا

شود. زيرا تاويل مشرو  به ايان اساز كاه شود كه صاح  آن به طور مطلق كافر نم لازم نم 

هدف از تاويل خواستن حق باشد چون بعض  از سران اهل بدعز غليظ به خاطر شادت مكار 
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كنند كه درلغز راه  دارناد وايان كااررا باه بصاد را تاويلات  م وپليديشان بعض  از نصوص

دهند تا اينگوناه باراي ايان كردن مردم از معان  صحيح ودرسز نصوص انجام م روي گردان 

دين دسيسه كنند همان گونه كه خداوند متعال از آنها دركتابش خبر داده اسز وم  فرمايد: ]اما 

ترجمه: واماا كساان  كاه  1الذين ف  بلوبهم زيغ فيتبعون ما نشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله[

 هايشان كژي اسز براي فتنه انگيزي وتاويل به دنبال متشابهات م  افتند.دل در

پس اينها وبت  براي ما ثابز شود كه چنين بصدي دارند ما به كافر بودنشان حكم م  كنايم 

 گرچه تاويل آنها درلغز گنجايش دارد. وخداوند بهتر م  داند.

روشن شد بعد از اينكاه ساخن ها وپيان رسيدن اين مسئله روشن سلف درتكفير اهل بدعز

 درآن از طريق دواصل به صورت مشروح ومفصل تكميل گرديد 

 باشد اصل اول: متعلق به نظر در عقيده وخود سخن درابتدا از اين جهز كه كفر اسز م 

اصل دوم: متعلق به بدعز گذار معين اسز وآيا اينكه در او شرايط كاافر بارار دادن تحقاق 

   شده اسز يانه.يافته وموانع آن منتف

وبعد از اينكه بررس  مهم ترين جوان  متعلق به اين دو اصل برحس  آنچه نصوص وابوال 

سلف برآن دلالز دارد پايان پذيرفز گمان م  برم كه نيشانه هاي كل  وبوعد صاحيح روشان 

 داند.هاي اهل بدعز ها مشخص گرديد. وخداوند بهتر م سلف دركافر برار دادن افراد وفربه

واما موضع آنها درفاسق برار دادن اهل بدعز كه درآنماز اين مفصل اشاره شاد كاه بعاد از 

فار  شادن از بحاث موضاع سالف دركاافر بارار دادن اهال بادعز باه آن پرداختاه خواهاد 

شددرحقيقز كه رو  سلف درآن بر همان بواعدي كه رو  آنها درتكفير بر آن استوار اساز 

ر وفسق ونصوص وعيد از يك مورد هستند بنا بر اين سالف در برار دارد چون اطلاق كردن كف

 اطلاق كردن اين چيزها برافراد معين به بواعد واحدي پايبند هستند.
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ما نصوص وعد ووعيد وكافر برار دادن وفاساق بارار دادن »گويد: شيخ الاسلام ابن تيميه م 

ين حكم عام عام داخل اسز كنيم كه دراگوييم وبر فرد معين  حكم نم را به صورت مطلق م 

 1«تا وبت  كه درمورد او دليل مقتص  كه معارض  ندارد بايم شود

همانا نصوص وعيد كه دركتاب وسنز وتصريحات ائمه به كاافر بارار دادن »گويد: ونيز م 

وفاسق برار دادن وامثال آن، لازم نيسز مقتضاي اين نصوص وتصاريحات درحاق فارد معاين 

 2«شرايط يافته شوند وموانع منتف  شودثابز شود مگر اينكه 

وبنا براين نظر حكم كردن بر بدعز گذار به فسق برحس  آنچاه دربحاث تكفيار گذشاز 

 مبن  بردو اصل اسز: 

 اصل اول: اينكه نصوص دلالز كند كه اين كار يا گفتار تازه ايجاد شده فسق اسز.

اورا در برگيارد كاه شارايط  اصل دوم: اين حكم در حق انجام دهنده يا گويندة معين طوري

 فاسق برار دادن درحق او به طور كامل وجود داشته باشد وموانع منتف  باشد.

وضوابط  كه در بررس  اين دو اصل كه انطباق آن ببل از حكم نمودن به كفر بربدعز گذار 

بايد رعايز كرده شود ذكر كردم، همان ضوابط  اسز كه رعايز كردن آن ببل از حكم نمودن 

ر بدعز گذار به فسق لاازم اساز. غيار از اينكاه وبتا  در مسائله اول از اصال اول ضاوابط ب

را فاساق را كافر م  كند بيان داشتم در اينجا ضابطه بدعز هاييكاه انساانهاي  كه انسانبدعز

 م  كند به اختصار بيان م  كنم.

نباشند كه انساان  ها از آن بدعز هاي وخلاصه سخن در اين مسئله اين اسز: كه اگر بدعز

را فاسق م  كنند يا ازآن بدعز هااي  اناد را كافر م  كند يا از آن بدعز هاي  هستند كه انسان

 كند تمام شدرا كافر م كنند ووبت  شناخز بدعز هاي  كه انسانكه انسان را فاسق نم 
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انساان را  هاي  كاهكند از بدعزپس دراينجا نياز اسز كه بدعز هاي  كه انسان را فاسق م 

كند تشخيص داده شود وجدا كرده شود، واين با تشخيص بادعز هااي بازرگ كاه فاسق نم 

 گيرد.فسق هستند از بدعز هاي كوچك كه انجام دهند آن فاسق نم  شود انجام م 

وشاطب  اين اين مسئله را تحقيق كرده وبيان نموده اسز كه ضابطه فرق گذاشتن بين بدعز 

وچك ضابطه فرق گذاشتن بين گناهان كبياره وصاغيره اساز ساپس هاي كهاي بزرگ وبدعز

توان جسز ونزديكترين راه وصورت  كه براي اين مطل  م »را آغاز كرده وگفته اسز: بيان آن

همان چيزي اسز كه در كتاب )الموافقات( مورد تاكيد بارار گرفتاه اساز كاه گناهاان كبياره 

درهار دينا  اساز وآن ديان ونفاس ونسال  هاي معتبرمنحصر در اخلال ورزيدن در ضرورت

گردد وآنچه برآن تصريح نشده وعقل ومال اسز وهرآنچه به آن تصريح شده به اين امور بر م 

اي را كه علماذكر گيرد واين چيزي اسز كه چيزهاي پراكندهدر اعتبار ونظر درمحل آن برار م 

نمايد پاس ماا در ماورد را جمع م اسزاند ول  به معناي آن اند وآنچه كه بيان نكردهبيان كرده

ها باشد كبياره گوييم: آنچه باعث ايجاد اخلال در اصل  از ضرورتها كبيره نيز چنين م بدعز

 .  1«اسز وآنچه چنين نيسز صغيره اسز

 سپس بيان كرده كه بدعز صغيره با شرايط  بر حكم خود باب  وهمچنان صغيره اسز:

شود همانگونه كاه شود، واگر هميشه انجام گيرد كبيره م يك  اينكه بر آن بدعز مداومز ن

در صاورت »گيرند چنانكه گفته شده اسز گناهان صغيره در صورت اصرار برآن كبيره برار م 

 .2«شوداصرار ديگر صغيره نيسز وبا طل  آمرز ، گناه، كبيره نم 

بااضافه به چيزي  را دعوت ندهد زيرا بدعز ممكن اسز گاه دوم اينكه: به آن بدعز مردم

دهاد ودر صغيره باشد سپس بدعز گذار به گفتن آن وعمل كردن باه مقتضااي آن دعاوت م 

 نتيجه گناهان همه اينها برگردن او خواهد بود.
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ها در جاهاي  انجام نشود كه محل اجتماع مردم اسز ياا جاهااي كاه سوم اينكه: ين بدعز

 گردد.ز آشكار م هاي شريعشودونشانهآنجا ابامه م ها درسنز

 چهارم: كه آنرا كوچك وناچيز نداند.

پس وبت  اين شرايط تحقق يافاز پاس امياد اساز كاه بادعز صاغيره هماانطور صاغيره 

شاود ياا بايم آن محسوب شود پس اگر يك شر  يا بيشتر ازآن منتف  شاود بادعز كبياره م 

 .1رود كه كبيره شود همانگونه كه گناهان چنين هستندم 

كناد در مقابال ضاابطه هاي  كاه انساان را فاساق م شاناخز ضاابطه بادعز پس باا ايان

 كند تكميل شد.را كافر م هاي  كه انسانبدعز

اما مسائل  غير از اين مسئله كه تحز  اين دو اصال بررسا  آن پاياان يافاز ياا از شارايط 

به كفر اعتبار وموانع اعتبار شود در حكم كردن به فسق معتبر اسز همانگونه كه در حكم كردن 

 داند.دارد. وخداوند بهتر م 

وبا اين هدف از آوردن اين فصل در بيان موضع اهل سنز در ماورد كاافر بارار دادن اهال 

 ها وفاسق برار دادنشان محقق شد.بدعز

 خاطر فضل وتوفيق او سپاس.پس خداوندرا به

 

 فصل دوم:-

 ليه آنها.موضع اهل سنز درمورد لعنز كردن اهل بدعز ودعا كردن ع

 نخسز: موضع اهل سنز در مورد لعنز كردن اهل بدعز

 اصل لعن درلغز يعن : طرد ودور انداختن

 «2لعنه: كمنعه، طرده وابعده: فهو لعين وملعون»گويد: درباموس م 

                                                           
 (.01-65ص 1( با تصرف از اعتصا  )ج1)

 . 160ص 0( القاموس المحيط للفيروز آبادي ج1)



 …   

 لعنه مانند منعه: يعن  اورا دور انداخز ودور كرد پس او نفرين شده ورانده شده اسز.

 راندن ودور كردن از رحمز خدا ولعن از جان  خدا: يعن 

 .1.از جان  مخلوق يعن : ناسزا ودعا. ابن اثير درانهايه چنين گفته اسز

ولعنز كردن بدعز گذار درجمله جايز اسز زيرا موجبات لعنز سه چيز اسز: )كفر 

 به اين تصريح نموده ونصوص شرع  برآن دلالز دارد.2وفسق وبدعز( غزال  درالاحياء

فرمايد: }ان الله لعن طر كفر، اين گفته خداوند برآن دلالز دارد كه م اما لعنز به خا

را نفرين واز رحمز خود محروم { ترجمه: خداوند بطعاً كافران3الكافرين واعد لهم سعيرا

 ساخته اسز وبراي ايشان آتش سوزان  فراهم كرده اسز.

{ ترجمه: گفتند 4نون الا بليلافرمايد: }وبالوا بلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤموم 

را به خاطر كفرشان نفرين نموده وكمتر دلهاي ما سرپوشيده ودر غلاف اسز بلكه خداوند آنان

 آورندايمان م 

{ ترجمه: وليكن 5فرمايد: }ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا بليلاوگفته خداوند كه م 

 آورنداسز ولذا جز شما راندك  ايمان نم را به سب  كفرشان نفرين نموده خداوند آنان

ودلايل برلعنز كفار از كتاب وسنز زياد اسز وما اينجا به آنچه حكم بوسيله آن ثابز 

 ايم.شود اكتفا نمدهم 

 واما لعنز كردن به خاطر فسق دلايل برآن زياد اسز

                                                           
 . 155ص 0( انظر النهاية )ابن الاثير( ج1)

 . 113ص 3ء علو  الدين ج( انظر احيا1)

 . 60( سوره احزاب آيه 3)

 . 44( سوره بقره آيه 0)

 . 06( سوره نساء آيه 5)



  

يده، ويسرق  لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع)كه فرمود:  از آن جمله گفته پيامبر 

شود دزدد پس دستش بطع م را م يعن : خداوند دزدرا لعنز كند تخم مر  (1الحبل فتقطع يده

 گردد.دزدد ودستش بطع م را م وريسمان

لعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله )كه فرمود:  وفرموده پيامبر 

را كه پدر يعن : خداوند لعنز كند كس  (2نار الارضمن آوي محدثاً، ولعن الله من غير م

را پنهان دهد وخداوند را كه بدعز گذاريكند وخداوند لعنز كند كس را لعنز م ومادر 

 را تغيير دهد.هاي زمينرا كه نشانهلعنز كند كس 

المتشبهين من الرجال بالنساء  واز ابن عباس روايز اسز كه گفز: }لعن رسول الله 

كنند مردان  كه خودرا با زنان  مشابه م  {. يعن : پيامبر 3هتشبهات من النساء بالرجالوال

 كنندرا لعنز كرده اسز.وزنان  كه خودرا به گونه مردان م 

روايز كرده برآن دلالز  واما لعنز به خاطر بدعز حديث  كه عل  رض  الله عنه از پيامبر 

ر ال  كذا، فمن احدث 4المدينة حرم من ع )ه كند وآن حديث درصحيحين آمده اسز كم 

                                                           
، 6043ج:  41ص 11باب لعن السارق ادا لم يسيم( فيتا البياري ج -( رواه البخاري في )كتاب الحدود1)

 . 10/16ح 1310ص 3باب حد السرقه( ج -ومسلم )كتاب الحدود

 . 1404ح:  1560ص 3باب تحريم الذبا لغير الله ولعن فاعله( ج -لاضاحي( رواه مسلم )كتاب ا1)

 10بياب المتشيبهون بالنسياء والمتشيبهات بالرجيال( فيتا البياري:  -( رواه البخاري في )كتاب اللباس3)

 . 5445ح 336ص

 ( ياقوت حموي گفته است: عير دو كوه قرمز هستند ووقتي تو در وسط دره عقيق قيرار بگييري وقصيد0)

 . 101ص 0گيرند نگاه كنيد معجم البلدان جمكه داشته باشي از طرف راست تو قرار مي



 …   

يعن : مدينه حرم اسز از عير تا فلان جا،  (1فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين

 اي ايجاد كرد پس براو باد لعنز خدا وملائكه وتمام مردم.پس هركس  درآن حادثه

ها شود چون بدعزم م پس رخدادهاي  كه درحديث بر آن لعنز شده شامل بدعز ه

رخدادهاي ايجاده شده دردين هستند حسن بصري رحمه الله از )رخداد( وارد شده درحديث 

ها همه حادثه آخرينان هستند وهوا پرستان همه اهل رخداد اهل فتنه»پرسيده شد گفز: 

 « 2آخرين  هستند

 .3ده اسزرا دردوجا از كتاب الاعتصام ذكر كربنا براين امام بخاري اين حديث

ولعنز به خاطر ايجاد رخدادها گرچه مقيد به ايجاد حادثه درمدينه وارد شده اسز اما حكم 

 4شود ابن وضاح از اسد بن موس را شامل م آن درمورد هر رخداد آخرين  عام اسز وهر يك

را را لعنز كرده اسز وخداوند از آنها چيزيهوا پرستان پيامبر »روايز كرده كه او گفز: 

 «5رارا نه نفل نم  پذيرد نه فرض 

ها تاكيد كرده كه صاح  بدعز وامام شاطب  با استدلال از آنچه درمعرض نكوهش بدعدت

واينكه بدعز گذار بر زبان شريعز لعنز شده بنا »گويد: به زبان شريعز لعنز شده اسز م 

                                                           
باب ما يكره من التعمق والتنازع والغليو فيي اليدين والبيدع( فيتا  -( رواه البخاري في )كتاب الاعتصا 1)

 . 1300ح:  440ص 1باب فضل المدينه( ج -ومسلم كتاب الحج 0300ح:  105ص 13الباري ج

 . 113ه ابن بطة في الابانة الصغري ص( روا1)

( والموضع الثياني )فيي 5( تقد  ذكر الموضع الاول عند تخريج الحدي : في الصفحة السابقة حاشية رقم )3)

 . 141ص 13باب اثم من آوي محدثاً( ححيا البخاري مع الفتا ج

راستگوسيت  شيير سينت( اسد بن موسي بن ابراهيم بن الوليد بن عبدالملك بن مروان اميوي اسيت او 0)

 . 100درهشتاد سالگي درگذشت نگاه كنيد التقريب ص 311كند درسال وحدي  غريب بيان مي

 . 0( رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص5)



  

ه لعنة الله والملائكة من احدث حدثاً او آوي محدثاً فعلي)اسز كه فرمود:  بر گفته پيامبر 

 « 1(والناس اجمعين

را پنهان دهد پس براو باد لعنز خدا يعن : هركس  بدعت  ايجاد كند يا بدعز گذاري

 وملائكه وتمام مردم.

اين حديث درسياق »گويد: ودرجاي  ديگر به صدد تاكيد اين مساله بعد از بيان حديث م 

شود اي كه با شريعز متضاد اسز م ايجاد شده عموم برار دارد بنا براين شامل هر چيز تازه

 ترين چيزهاي تازه ايجاد شده اندها از زشزوبدعز

اي از اين استدلال كرده كه به ياري خداوند درجايش خواهد آمد وامام مالك درمورد مسئله

وآن اين اسز كه اگر حديث مختص به مدينه باشد پس غير از آن نيز درمعن  ومفهوم آن 

 « 2شودداخل م 

را دركتاب وابن حجر درشرح حديث درحال  كه علز اينكه امام بخاري اين حديث

وهدف از ايراد حديث دراينجا لعن كردن كس  اسز كه »گويد: الاعتصام ايراد نموده م 

باشد اما حكم درمدينه رخدادي تازه ايجاد كند، پس گرچه آن درحديث هقيد به مدينه م 

 «3گر رخداد تازه ايجاد شده از امور متعلق به دين باشدوغير از آن تمام اسز ا

                                                           
 . 115ص 1( الاعتصا  ج1)

 وارد نموده وموضوع آن از اين قيرار 116ص 1را دركتاب الاعتصا  ج( اين مساله مشار اليه شاطبي آن1)

نماز خواند ونادري ميان حف گذاشت،  است كه )عبدالرحمن بن مهدي( پشت سر مالك درمسجد پيامبر 

را به كار او آگاه نمود نون نماز گيذاران بيه كيار  اما  مالك ابتدا دستور داد اورا نگاه دارند سپس مرد 

( بنا براين …احدث حدثاً اي ايجاد كرد سپس به اين حدي  استدلال نمود كه )منمشغول شدند ونيز تازه

 ابن مهدي گريه كرد وسوگند خورد كه اين كاررا هرگيز انجا  ندهد. 

 . 01ص 1( الاعتصا  ج3)



 …   

واز كسان  كه از حديث به عموم لعن برهر بدعز گذاري استدلال كرده اند شيخ سليم 

كه  صاح  هر بدعت  ملعون اسز به دليل گفته پيامبر »گويد: هلال  حفظه الله اسز كه م 

كند را بيشتر روشن م آنچه مسالهرا بيان داشته اسز وسپس حديث 1(…من احدث)فرمود: 

را اينگونه كه حكم درآن درمورد هربدعز گذاري عام نمايد كه فهميدن علما حديثوتاكيد م 

 اسز صحيح ودرسنز اسز.

مطلب  اسز كه دربعض  روايات حديث آمده كه هربدعز گذاري بدون تخصيص به طور 

 «.مطلق لعنز شده اسز

آورده كه او  2احمد درمسند از طريق بيس بن عباد از آن جمله روايت  اسز كه امام

به تو چيزي گفته اسز كه  رفتيم وگفتيم آيا پيامبر  به سوي عل   3من وواشتر»گويد: م 

 ام هسز.براي عموم مردم نگفته؟ گفز نه مگر آنچه دراين نوشته

ن مؤمنان اي بود كه درغلاف شمشير  برار داشز ودرآن نوشته بود كه خوگويد نوشتهم 

را تواند كس تر خود آنها م با يكديگر برابر اسز، وآنها دربرابر ديگر يدواحدي هستند، وپاين

شود وكس  كه با مسلمانان عهد وپيمان پنهان دهد، آگاه باشيد مؤمن درعوض كافر كشته من 

يا بدعز اي )دردين( ايجاد كرد شود، هركس  چيز تازهببندد دردوران عهدو پيمانش كشته نم 

پس با اين ثابز شد كه «. 4را پنهان داد پس لعنز خدا وملائكه وتمام مردم براو بادگذاري

                                                           
 40را دريافتيه بيود بعيد از سيال ( قيس بن عباد، ابو عبدالله بصري، ثقه است وزمان جاهلييت واسيلا 1)

 . 050ت. تقريب التهذيب صدرگذشت وهركسي اورا از اححاب قرار داده دنار وهم گرديده اس

 . 51( البدعة واثرها السئ في الامة ص1)

را دريافتيه ( او مالك بن حارث بن عبد يغوث بن سلمه نخعي ملقب به اشتر است زمان اسلا  وجاهليت3)

بود بعد از حضور درجنگ يرموك وغيره دركوفه مقيم شد، وعلي اورا والي مصر قرار داد ووي قبل از ايين 

 .  516درگذشت. نگاه كن تقريب التهذيب ص 30صر شود سال كه داخل م

 . 111ص 1( المسند ج0)



  

ها دراستحقاق لعنز با توجه به تفاوت هربدعز گذاري مستحق لعنز اسز گرچه اهل بدعز

 هايشان متفاوت اند.بدعز

ر اسز كه براثر بعض  از آنها هستند كه از سه جهز مستحق لعنز اند وآن بدعز گذار كاف

 بدعتش كافر گرديده اسز.

را فاسق هاي  نباشد كه انساناو به خاطر بدعتش مستحق لعنز اسز گرچه بدعز از بدعز

كند بنا برآنچه كه حديث سابق برلعنز كردن هربدعز گذاري دلالز دارد. واو به يا كافر م 

وابع شده از فسق بزرگتر  دلايل لعنز كردن فاسق، مستحق لعنز اسز زيرا كفري كه او درآن

تر اسز ونيز او به خاطر كفر  مستحق لعنز اسز بنا براين او به لعنز شدن از فاسق اول 

 كند.اسز بنا بردلايل  كه بر جايز بودن لعنز كردن كافران دلالز م 

باشند وآن بدعز گذاري اسز كه براثر وبعض  از اهل بدعز از دو جهز مستحق لعنز م 

ده اسز او به خاطر بدعز گذاري مستحق لعنز اسز ونيز به خاطر فاسق بدعز فاسق ش

بودن هم سزاوار لعنز اسز بنا بردلايل  كه برلعنز كردن به خاطر ايجاد بدعز وفسق دلالز 

 كند.م 

وبعض  از اهل بدعز فقط از يك جهز مستحق لعنز شدن هستند وآن بدعز گذاري 

 ق نرسيده اسز.اسز كه با ايجاد بدعز به حد كفر يا فس

خوب اسز كه دراينجا فرق بين لعنز كردن كافر وبين لعنز كردن فاسق وبدعز گذار 

را تذكر دهيم، لعنز شدن كافر موج  دور شدن او از رحمز خداوند براي هميشه مسلمان

گردد واما لعنز شدن مسلمان  كه مستحق لعنز اسز با آن دور شدن او از رحمز به طور م 

 آيدم موبز به دسز 

را پناه دهد پس براو هركس  بدعز ايجاد كند يا بدعز گذاري»امام نووي درشرح حديث 

ا  اين اسز كه خداوند تعال  اورا لعنز ومعن »گويد: م « لعنز خدا وملائكه وتمام مردم باد

 كند،م 



 …   

حمز كنند، واين مبالغه اسز دردور كردن او از روهمچنين ملائكه وهمه مردم اورا لعنز م 

خدا زيرا لعنز درلغز طرد ودور كردن اسز، گفته اند منظور از لعن دراينجا عذاب  اسز كه 

گردد، منظور از آن وراندن از بهشز درابتداي امر اسز ومانند به خاطر گناهش مستحق آن م 

شوند. وخداوند داناتر لعنز كفار نيسز كه به طور كل  از رحمز خداوند دور كرده م 

 «.1اسز

به فرموده  خ الاسلام ابن تيميه رحمه الله درمحل استدلالش بركفر ناسزا گوينده پيامبر وشي

فرمايد: }ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله ف  الدنيا والهخرة واعد لهم خداي تعال  كه م 

ا وآخرت را دردنيرساند، خداوند آنانرا آزار م {ترجمه: كسان  كه خدا وپيغمبر 2عذاباً مهيناً 

او بيان داشته اسز كه »گويد: بيند. م اي براي ايشان تهيه م كند وعذاب خوار كنندهنفرين م 

را دردنيا وآخرت لعنز كرده وبراي آنها عذاب  خوار كننده آماده كرده اسز، ولعن يعن : آنها

يسز را خداوند دردنيا وآخرت از رحمتش طرد كند وبراند ندور كردن از رحمز، وهركس 

گويد: پس بيان داشته اسز شود تا اينكه م مگر كافر، زيرا مؤمن بعض  وبتها به او نزديك م 

كه او تعال  كافررا از رحمز خود در هردو جهان دور كرده اسز ودرمورد سائر كسان  كه 

( لعنز شده اند درمورد آنها گفته شده )لعنه الله( يعن  خدا اورا لعنز كند يا )عليه لعنة الله

شود يعن : براو باد لعنز خدا، واين لعنز با دور شدن او دروبت  از وبتها از رحمز انجام م 

وبين اعنز خدا براو باد يا براو باد لعنت  هميشه وعام وبين كس  كه اورا به طور مطلق لعنز 

 « 3كرده فرق گذارده اسز

                                                           
 . 100،101ص 4( شرح ححيا مسلم للاما  النووي ج1)

 . 50( سوره احزاب آيه1)

 . 01-00( الصار  المسلول علي شاتم الرسول ص3)



  

حكم لعنز كردن بدعز ووبت  كه اين ثابز شد پس آنچه ما دراينجا بيان كرديم از ببيل 

كند جايز اسز از باب لعنز گذار واينكه لعنز كردن آن طبق آنچه نصوص برآن دلالز م 

 كنند.مطلق اسز ولعنز مطلق با لعنز معين درحكم فرق م 

را ذكر كرده آن1وتفصيل آن اين اسز كه لعنز داراي سه مرحله اسز كه غزال  درالاحياء

 اسز:

تر مانند اينكه بگوي  لعنز خدا بركافران وبدعز گذاران عاممرتبه اول: لعنز با وصف 

 وفاسقان باد

تري مانند اينكه بگوي  لعنز خدا بريهود ونصارا هاي خاصمرتبه دوم: لعنز با صفز

 ومجوس وبدريه وخوارج وروافض باد.

مرتبه سوم: لعنز براي شخص معين مانند اينكه بگوي : زيد خدا اورا لعنز كند ودرحال  

 ه او كافر يا فاسق يا بدعز گذار اسز.ك

 مطلق هستند  2پس مرتبه اول ودوم از باب لعن

ومرتبه سوم از مورد لعنز معين اسز ولعنز مطلق همان اسز كه حكم آن ببلاً بيان شد 

 واينكه اطلاق آن براهل بدعز جايز اسز. 

                                                           
 . 113ص 3( انظر احياء علو  الدين ج1)

را از باب تكفير مطلق اسيت واز ايين لياز  هاي اهل بدعتفرقه( درفصل تكفير گذشت كه تكفير سلف 1)

را كافر قرار داده اند كافر قرار داده شوند: نگاه كنييد ها به طور عمو  آنها كه آنشود كه افراد اين فرقهنمي

هاي اهل بدعت مقتضي لعنيت وهمچنين حكم دراينجا همان طور است پس لعنت كردن فرقه 140،141ص

را لعين هاي اهل بيدعتآن نيست بلكه از باب لعن مطلق است. بنا براين سلف بسياري از فرقه كردن افراد

ها توقف كرده اند تا بين دو نوع لعن مطليق كرده اند دروقتي كه درلعنت كردن بعضي از افراد معين اين فرقه

سلف دراثناي اين فصل ولعن معين فرق بگذارند همان گونه كه به زودي شواهدي براي اين مطلب از اقوال 

 انشاء الله تعالي بيان خواهد شد.  



 …   

بلاً گذشز واين تر مانند كفر وفسق وبدعز بودلايل جايز بودن لعنز كردن به صفز عام

 مرتبه اول از دو مرتبهة لعنز مطلق اسز

تر اسز كتاب وسنز وابوال ائمه برآن هاي خاصاما مرتبه دوم وآن لعنز كردن به صفز

فرمايد: }وبالز اليهود يد الله مغلولة غلز ايديهم ولعنوا بما كند خداوند متعال م دلالز م 

گويند: دسز خدا به رجمه: )برخ  از( يهوديان م {ت1بالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

گويند نفر نيشان باد بلكه دو غل وزنجير بسته اسز دستهايشان بسته باد وبه سب  آنچه م 

 بخشد.دسز خدا باز )واو جواد وبخشنده اسز( هرگونه كه بخواهد م 

{ترجمه: 2مريم فرمايد: }لعن الذين كفروا من بن  اسرائييل عل  لسان داود وعيس  ابنوم 

كافران بن  اسرائيل برزبان داود وعيس  پسر مريم لعن ونفرين شده اند وم  فرمايد: }فنردها 

{ترجمه: وآنهارا برگردانيم، يا پيش از آن كه 3عل  ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبز

 ه ونابود نموديم.را نفرين كردبهره سازيم همان گونه كه ياران شنبهرا از رحمز خود ب ايشان

لعنة الله عل  اليهود والنصاري اتخذوا ببور انبيائهم )اسز كه فرمود:  واز سنز گفته پيامبر 

 را مسجد برار دادند.ها ونصارا باد كه ببرهاي پيامبرانشان. يعن : لعنز خدا بريهودي(4مساجد

ثابز شد كه  پس با كتاب وسنز لعنز كردن بعض  از گروههاي كفر مانند يهود ونصارا

 كند. هاي  از اهل بدعز كه چون آنها هستند م دلالز برجايز بودن لعنز كردن گروهها وفربه

آنچه از سلف صالح وصحابه وتابعين وكسان  كه بعد از آنها آمده اند از سلف امز روايز 

ته اند هارا لعنز كرده اند يا به صراحز گفدهد.كه آنها اين فربهشده به اين مطل  گواه  م 

                                                           
 . 60( سوره مائده آيه 1)

 . 04( سوره مائده 1)

 . 00( سوره نساء آيه3)

، ومسيلم )كتياب 035،036ح:  531ص 1( فيتا البياري ج55باب  -( رواه البخاري في )كتاب الصلوة0)

 . 531ح:  300ص 1( ج…ي القبورباب النهي عن بناء المساجد عل -المساجد ومواضع الصلوة



  

هاي  كه متضمن لعنز كردن كه لعنز كردن اينها جايز اسز، ومشهور بودن اين روايز

هاي اهل بدعز هستند دركتابهاي اهل سنز ونقل كردن علما آن هرنسل  بعد از ذيگري فربه

را تاكيد نموده واصل برار داده اند از اموري اسز كه برجايز بودن لعنز كردن بدون اينكه آن

 شود:ها بيان م كند واينك بعض  از روايزنزد آنها دلالز م  اهل بدعز

واز ابن عمر روايز »گويد: امام لالكائ  درذكر روايز از سلف درنكوهش ومذمز بدريه م 

 «1شده كه آنهارا لعنز كرده واز آنها بيزاري جسته اسز

و چشمهايش روايز اسز كه گفز: پيش عبدالله بن اب  اوف  آمدم وا2واز سعيد بن جهان

نابينا بود اورا سلام كردم به من گفز: توكه هست ؟ گفتم: من سعيد بن جهان هستم گفز: 

را لعنز را لعنز كند، خدا از اربهپدرت چكار كرد؟ گفتم اورا از اربه كشتند گفز: خدا از اربه

ج گفز به ما گفز كه آنها سگهاي جهنم هستند گفتم تنها از اربه يا همه خوار كند پيامبر 

 «3بلكه همه خوارج

بن عبدالله شنيدم كه 2وسالم 1از باسم بن محمد»روايز اسز كه گفز: 4واز عكرمه بن عمار

كردند تا وبت  كه به تقدير خير وشر آن كنند لعنز م را تكذي  م هردو بدريه كه تقدير اله 

 «3ايمان بياورند

                                                           
 . 006ص 1( شرح احول اعتقاد اهل السنة والجماعة ج1)

( سعيد بن جهان اسلمي ابو حفص بصري راستگو بود واحاديني به حيورت افيراد رواييت كيرده اسيت 1)

 . 130درگذشت نگاه كنيد تقريب التهذيب ص 136درسال 

واللالكائي في شرح احيول  010عاحم في السنة صوابن ابي  341ص 0( رواه اما  احمد في المسند ج3)

 . 1133ص 0اعتقاد اهل السنة ج

كند ودر رواييت ( عكرمه بن عمار عجلي ابو عمار يمامي احل او از بصره است، راستگوست واشتباه مي0)

درگذشيت. نگياه كنييد التقرييب  60او از يحيي بن ابي كثير اضطراب است وكتابي نداشت، قبيل از سيال 

 . 346ص



 …   

از جهميه ياد »ده اند كه گفز: وعبدالله بن احمد وديگران از يزيد بن هارون روايز كر

 «4كردم، اوگفز: آنها سوگند به خدا كه زنديق هستند لعنز خدا برآنها باد

گروه  گفته اند برآن كلام خداسز : »5ودرنامه امام احمد به مسدد بن سرهد آمده اسز

ه هاي ملعون ما از اهل علم دريافته ايم كواما معتزل  …وسكوت كرده وآن وابعه ملعونه اسز

 «6دهندرا به خاطر ارتكاب گناه كافر برار م آنها مردم

گيري كرده اند واز آنها دراين را دراين مورد پ هاي سلفوعلماي روايز واسناد كه روايز

 را لعنز كرده اند.هاي اهل بدعزمورد زياد روايز كرده اند تصريح كرده اند كه سلف فربه

را درمورد بدريه وانكار اصحاب برآنهارا ذكر اصحابامام ابوبكر آجري بعد از اينكه موضع 

را كه درمورد بدر سخن وهمچنين پيروان آنها به نيك  )تابعين( هركس »گويد: كرده اسز م 

                                                                                                                                                    
را بهتر از او گويد: كسي( قاسم بن محمد بن ابي بكر حديق تيمي ثقه ويكي از فقها درمدينه بود ايوب مي1)

 .  051درگذشت نگاه كنيد التقريب ص 106نديد  طبق روايت ححيا درسال

( سالم بقن عبدالله بن عمر بن خطاب قريشي عدوي ابو عمر يا ابو عبدالله مدني اسيت يكيي از فقهياي 1)

 درگذشت.  106فتگانه بود او محقق عابد وفاضل بود درآخر سال ه

، واللالكيائي فيي شيرح 113، والاجري فيي الشيريعة ص341ص 1( رواه عبدالله بن احمد في السنة ج3)

 . 605ص 1احول اعتقاد اهل السنة ج

 . 40، والاجري في الشريعة ص111ص 1( رواه عبدالله بن احمد في السنة ج0)

ن مسرهد بن مسربل بن مستورد اسدي بصري ابو الحسن است، ثقه وحيافظ بيود درسيال ( وي مسدد ب5)

شود اسم او عبدالملك بن عبدالعزيز ومسيدد لقيب اوسيت نگياه كنييد التقرييب درگذشت، وگفته مي 114

 . 514ص

 . 303ص 1( طبقات الحنابلة لابن ابي يعلي ج6)



  

را تكذي  كرده اسز نفرين ولعنز كرده اند، واز همنشين  با آنها نه  كرده اند جا گفته وآنب 

 «1كننديه ومناظره با آنها نه  م وهمچنين ائمه مسلمين از همنشين  با بدر

بنا براين بسياري از پادشاهان وعلما به امر اسلام وجهاد با »گويد: وشيخ الاسلام ابن تيميه م 

دشمنانش اهميز داده اند تا اينكه آنها رافضه وجهميه وغير از آنهارا برمنبرها لعنز كرده اند تا 

را را لعنز كرده اند بنا براين كلابيه واشحريهآنرا كه درآن بدعت  ديده اند جاي  كه هرگروه 

 «2لعنز كرده اند

هاي اهل هاي نقل شده از سلف صالح جايز بودن لعنز كردن فربهپس با اين آثار وروايز

هاي بدعز گذاررا لعنز بدعز ثابز شد چون بعض  از سلف خودشان به طور مستقيم فربه

به خبريز  ه وتابعين وپيروان تابعين كه پيامبر كرده اند وهمچنين بيشتر سلف درعصر صحاب

شنيدند ديدند وباسجوي  خودشان م آنها شهادت داده لعنز كردن آنهارا با چشم خودشان م 

كند كه همه را رد نكرده اسز كه اين امر دلالز براين م وباوجود اين هيچ يك از آنها اين

اوار بودن به لعنز همه دريك سطح هاي اهل بدعز درسزبرجايز بودن لعنز كردن فربه

 نيستند 

ا  نسبز به سنز بزرگتر باشد پس هرچند فربه بيشتر با سنز مخالفز بود زود عناد وكينه

تر كمتر بيشتر سزاوار لعنز اسز وهرچند فربه كمتر با سنز هخالفز كند وبه آن نزديك

 سزاوار لعنز اسز.

را كه مخالفز وعناد آن ي بزرگ اهل بدعزهابنا براين از سلف معروف اسز كه آنها فربه

 باسنز آشكارتر اسز از ببيل بدريه ورافضه وجهميه لعنز كرده اند 

ورزند ومخالفز را كه كمتر با سنز مخالفز م هاي با اينكه از آنها معروف نيسز كه فربه

عره نه  كرده را لعنز كنند بلكه بعض  از علما از لعنز كردن اشاآن آشكار نيسز مانند اشعريه

                                                           
 . 150( الشريعة ص1)

 . 15ص 0( مجموع الفتاوي ج1)



 …   

كند بايد تعزير شود چون موافقز با سنز را لعنز م اند وامر نموده اند كه فردي كه اشاعره

 وياري سنز برديگر كارهايشان غال  اسز.

فتواي طولان  ديدم كه 1وهمچنين درفتواهاي فقيه ابو محمد»گويد: شيخ الاسلام ابن تيميه م 

   …ددي برسيده شده كه درآن گفته اسزدرآن چيزهاي خوب  بود او از مسائل متع

را بايد گفز كه هركس  آنهارا لعنز كند تعزير كرده واما لعنز كردن علماء ائمه اشعري

 «2گردد وعلما ياوران فروع دين هستند واشاعر ياوران اصول دين اندشود ولعنز براو برم م 

پس فقيه ابو محمد نيز »د: گويشيخ الاسلام با شرح سخن ابو محمد )عز بن عبدالسلام( م 

خاطر اينكه آنها )اصول دين( را راياري كرده اند وياري آنها چيزي را منع نموده وبهلهعنز

اسز كه ما ذكر كرديم از ببيل موافقز برآن وسنز وحديث ورد كردن كس  كه با برآن 

 «3ه اسزباشد به تعزير كردن لعنز كننده آنها امر نمودكند م وسنز وحديث مخالفز م 

اين چيزي اسز كه به لعنز كردن اهله بدعز به طور مطلق متعلهق اسز اما لعن كردن فرد 

 كند.معين از آنها درحكم خود با لعنز مطلق فرق م 

 وابراز حكم لعنز معين از طريق دومسئله ممكن اسز:

 مسئله اول: اينكه لعنز مطلق مستلزم لعنز فرد معين نيسز. 

كه مردي »م براين مسئله دلالز دارد.درسنز ثابز شده اسز كه: ونصوص وابوال اهل عل

خنداند را م  دادند واو پيامبر بنام عبدالله بود واورا حمار )خر( لق  م  درزمان پيامبر 

اورا به خاطر نوشيدن شراب شلاق زده بود روزي او آورده شد وشلاق زده شد مردي  وپيامبر 

                                                           
( او ابو محمد عزالدين بن عبدالسلا  مشهور به عز بن عبدالسلا  است شبس الاسلا  دربعضي از فتواهايش 1)

 گذشت.  44، وشرح حال او درص65ص 0به حراحت اسم اورا ذكر كرده است. نگاه كن مجموع الفتاوي ج

 . 16ص 0( مجموع الفتاوي ج1)

 . 10ص 0( مجموع الفتاوي ج3)



  

عنز كن، چقدر زياد به خاطر شراب نوش  دستگير وآورده از بوم گفز: بار خدايا اورا ل

 «.1را دوسز داردفرمود: اورا لعنز نكنيد سوگند به خدا او خدا وپيامبر  شود، پيامبر م 

كرد نه  نمود با اينكه او را تكرار م از لعنز كردن اين مرد كه نوشيدن شراب پس پيامبر 

بها وسابيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها لعن الله الخمر ولعن شار)فرموده اسز: 

نوشد وساب  را م را كه آنرا وكس .يعن : خداوند شراب(2وحاملها والمحمولة اليه وآكل ثمنها

گيرنده آن وفروشنده وخريدار وحامل آن وكس  كه به سوي او حمل آن وفشارنده وآب

 خورد لعنز كند.را م شود وكس  كه پول آنم 

كند كه ن برفرق بين لعنز كردن مطلق به افعال وغيره وبين لعنز معين دلالز م پس اي

اينطور نيز كه هركس  دلايل به طور مطلق برلعنز شدن كاراو دلالز كند كه انجام دهنده 

 كار به طور معين ملعون اسز.آن

 كند كه لعنز مطلق مستلزم لعنز معين نيسزوابوال اهل علم همچنين دلالز م 

اين دليل  »گويد: م « را لعنز كندخدا سارق» (لعن الله الساربة)م نووي درشرح حديث اما

باشد چون لعنز برنوع اسز نه برفرد معين برجايز بودن لعنز كردن گناهكاران غير معين م 

فرمايد: }الا لعنز الله ولعنز كردن نوع يك گروه جايز اسز همان گونه كه خداوند متعال م 

 «.{ ترجمه: هانا نفرين خدا برستمگران باد3ينعل  الظالم

                                                           
 05ص 11باب ما يكيره مين لعين شيارب الخمير( فيتا البياري ج -)كتاب الحدود ( رواه البخاري في1)

 . 6040ح:

من غير )آكل ثمنهيا(  41ص 0، وابو داود ج40ص 1( رواه اما  احمد من حدي  ابن عمر في المسند ج1)

وحححه  41ص 0، قال ابن حجر حححه ابن السكن، تلخيص الحبير ج3340ح: 1111ص 1وابن ماجه ج

 .  1000ح: 406ص 1وفي تحقيق مشكاة المصابيا ج 1015ح: 103ص 1ححيا ابن ماجه جالالباني في 

 . 14( سوره هود آيه3)



 …   

 .1واما لعنز كردن فرد معين جايز نيسز

 -جا صريح اسز كه لعنز مطلق مستلزم لعنز فرد معين نيسزپس گفته نووي دراين

لعنز 2من كم  درمورد بول به عدم جايز بود -وهدف از آوردن سخن او دراينجا همين بود

كردم وتحقيق وتوضيح اين مسئله به زودي انشاءالله تيا  م كردن فرد معين به طور مطلق اح

 بيان خواهد شد. 

وشيخ الاسلام ابن تيميه با تاكيد براين كه لعنز مطلق مستلزم لعنز فرد معين نيسز 

اما لعنز مطلق مستلزم لعنز كردن فرد معين كه دراو چيزهاي  وجود دارد كه لعنز »گويد: م 

، وهمچنين تكفير مطلق ووعيد مطلق مستلزم تكفير فرد معين كند نيسزشدن اورا منع م 

وثبوت وعيد براي فرد معين نيسز بنا براين وعيد مطلق دركتاب وسنز مشرو  به ثابز شدن 

شرايط ومنتف  بودن موانع اسز بنا براين وعيد به مسلمان  كه از گناه توبه كرده ملتحق 

يابد وبه كس  كه كند درنم هاي اورا محو م بديهاي  دارد كه را كه نيك شود ونيز كس نم 

گردد.زيرا گناهان كه مجازات شود ملتحق نم شود وكس  كه بخشوده م براي او شفاعز م 

هاي  كه كند ومصيبزهارا محو م ها بديروند ونيك آن جهنم اسز به اسباب توبه از بين م 

 «3شوندكفاره گناهان م 

را كه آن واگر گناه  كه انجام دهنده آن لعنز شده، فرد معين »گويد: ودرجاي  ديگر م 

شدند، واين به منزله وعيد مطلق اسز را انجام داده لعنز كند تمام مردم لعنز كرده م گناه

                                                           
 . 145ص 11( شرح ححيا مسلم ج1)

 . 330-314ص 10( مجموع الفتاوي ج1)

. 110وانظر تقرير شيس الاسلا  لهذه المسألة في رفع المليا  ص 500-503ص 0( منهاج السنة النبوية ج3)

 . 64-66ص 35ج -045-040-000ص 0. ومجموع الفتاوي ج60-66الماردينية ص والمسائل



  

ولازم نيسز وعيد مطلق درحق فرد معين ثابز شود مگر وبت  كه شرايط يافته شوند وموانع 

 1«منتف  گردند ولعنز هم اينچنين اسز

را بداند پس طال  بايد فرق بين معين وغير معين»گويد: وشيخ حمد بن ناصر بن معمر م 

دهيم اما را دين خود برار دهد كافر برار م را كه دين  غير از اسلامما به طور كل  هركس 

را به كنيم وفرد معين را لعنز م وجمله ظالمان 2كنيمبرفرد معين حكم به آتش جهنم نم 

  3«دهيماختصاص نم  لعنز

پس با اين ثابز شد كه لعنز مطلق مقتض  لعنز فرد معين نيسز چون گاه  فرد معين 

كند از ببيل نبودن شرط  براي لعنز يا ثابز شدن حالت  دارد كه از رسيدن لعنز به او منع م 

 مانع  براي لعنز كردن.

هاي  داراي نيك  كند وگاه وگاه  شخص معين از كار  موج  لعنز اسز توبه م 

گيرد گرفتار هاي  كه كفاره گناهان برار م كند ويا به مصيبزاسز كه بديهاي اورا محو م 

شود ويا به خاطر اي ازاو سابط م شود ويا مجازات به خاطر شفاعز كردن شفاعز كنندهم 

حجز به شود وممكن اسز اصلاً ترين مهربانان مجازات از او سابط م بخشيدن وعفو مهربان

رسد او نرسيده كه اين كار حرام وموج  لعنز اسز وگاه  هم ممكن اسز حجز به او م 

 اما برايش ثابز نشده اسز.

را رعايز كرد ونبايد درلعنز كردن كسان  كه پس بايد فرق لعنز مطلق ولعنز معين

زيد ويا دهند كه به طور مطلق انجام دهندگان آن لعنز شده اند شتاب وركارهاي  انجام م 

                                                           
( كلا  شيس دراينجا درمورد كساني است كه نصوص به اهل جهنم بودن آنها گواهي نداده اند اما كسياني 1)

كه نصوص گواهي داده اند كه از اهل جهنم هستند مانند ابو لهب وزنش وابو طالب پس طبق آنچه نصوص 

 كند حكم كردن به جهنمي بودن اينها واجب است. الت ميبرآن دل

 . 600ص 5( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ج1)
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 …   

هاي اهل بدعز كه به طور مطلق ملعون هستند عجله كرد چون احتمال درلعنز كردن فربه

لعنز دارد لعنز از خود معين به خاطر اسباب  كه ذكر آن گذشز سابط شود پس آن گاه لعنز 

را كه مستحق لعنز گيرد به حاطر اينكه افراد مشخص كننده درمعرض وعيد سخت  برار م 

 عنز كرده اسز.نبوده اند ل

 اما مسئله دوم در مورد حكم لعنز كردن فرد معين اسز.

بعد از اينكه ثابز شد كه لعنز مطلق مستلزم لعنز كردن فرد معين نيسز علما درحكم 

لعنز كردن فرد معين اختلاف كرده اند كه آيا جابز اسز يا نه وسه بول از علما ذكر شده كه 

 را بيان داشته اسز.آن 3درالهداب الشرعيه2وابن مفلح 1سنهشيخ الاسلام ابن تيميه درمنهاج ال

بول اول: اينكه لعنز كردن فرد معين به هيچ صورت جايز نيسز واين بول از گروه  از 

 شاگردان احمد وديگران روايز شده اسز.

وظاهر كلام خلال اينگونه اسز كه اين بول حسن بصري وابن سيرين واحمد بن حنبل 

را درمورد لعن ذكر نموده ها از سلف  اسز او بعد از اينكه بعض  روايزرحمهم الله تعال

وبعد از اين چيزي كه ابو عبدالله ذكر نموده برپرهيزكردن وخودرا نگاه داشتن از »گويد: م 

لعنز كردن دراين مورد احاديث زيادي هسز كه براهل علم پوشيده نيستند وروايات  از 

انصاف به خرج داده شود، واز ابن سيرين وغيره روايز شده كتابهاي حديث اسز آند دربول 

 شد.گفتند لعنز خدا برظالمين باد وبت  حجاج ومثل اوياد م كه آنها م 

                                                           
 . 564ص 0( انظر ج1)

به دنيا آميد  010( او محمد بن مفلا بن حمد مفرج فافوني فقيه حنبلي شمس الدين است درحدود سال 1)

ي به خصوص درفروع از اهل فن بود، دررجيب سيال ابن كثير گفته است كه اوماهر وفاضل ودرعلو  زياد

 . 30ص 5درگذشت نگاه كنيد الدرر الكامنه ج 063

 . 164ص 1( انظر ج3)



  

ورزيم وآنچه حسن وابن سيرين گفته اند از آن كنيم ومخالفز نم وما از بوم پيروي م 

ان خودشان هستند واز بزرگان كنيم زيرا آنها دو امام عادل وپرهيزگار وفقيه درزمپيروي م 

تابعين هستند واز همه آنها به حلال وحرام وامر دين داناتر بودند ما به اين مطل  ناآگاه نيستيم. 

را كه عمررا را كشز وخدا لعنز كند كس را كه حسين بن عل گوييم خدا لعنز كند كس وم 

را كشز را كه عل كس را كشز وخدا لعنز كند را كه عثمانكشز وخدا لعنز كند كس 

را به بتل رساند همه اينها كشته شده اند هرگاه را كه معاويه بن ابوسفيانوخدا لعنز كند كس 

كند وبنا برآنچه امام را لعنز م شود خدا ظالمانمردي از اهل فتنه براي ما ياد شود گفته م 

 1«احمد دراين مورد به عهده گرفته اسز وبالله التوفيق

را تاكيد كرده آنچه ازامام احمد تصريح شده كه خلال آن»گويد: لام ابن تيميه م شيخ الاس

گويد وسخن خلال مقتض  اين اسز كه او فرد اسز لعن مطلق اسز نه لعن معين تا اينكه م 

كند وباتل عمررا نام برده درحال  كه او كافر بوده ومقتض  اين اسز معين از كفاررا لعنز نم 

را نام برده ودرحال  كه باتل او از كند واو باتل عل ز اهل هواهارا لعنز نم كه فردمعين  ا

  2«خوارج بود

گويم آنچه خلال از ظاهر كلامش تاكيد كرد كه گفته جايز نبودن لعنز فرد معين بول من م 

ائمه حسن وابن سيرين واحمد اسز جاي نظر وتامل اسز، زيرا توبف كردن آنها درلعنز 

كند بنا برآنچه كه ز افراد معين دلالز برجايز نبودن لعن ومنع كردن از لعن نم كردن بعض  ا

 بيان خواهد شد.

                                                           
 . 511( السنة للخلال ص1)

 . 103-101ص 1( نقله عن شيس الاسلا  ابن مفلا في الآداب الشرعية ج1)



 …   

 1وازكسان  كه برجايز نبودن لعن فرد معين تصريح كرده اسز ابو بكر عبدالعزيز بن جعفر

گويد: ابو را نقل كرده اسز كه م ازشاگردان بزرگ احمد اسز همان گونه كه خلال ازاو اين

براي ما جاتيز نيسز كه »گويد: ديدم م  2هاي اب  اسحاق عبدالعزيز آن گونه كه درتعليق بكر

 3«ازطريق احاديث لعنز كرده اسز را كه پيامبر لعنز كنيم مگر كس 

را گفته اسز ابو حامد غزال  اسز او درضمن سخن ازمرات  وازمتاخرين كس  كه اين بول

اسز، واين خطرناك اسز مانند اينكه بگوي  زيد خدا  سوم لعنز شخص معين»گويد: لعن م 

لعنتش كند اوكافر يافاسق يا بدعز گذار اسز، وتفصيل سخن دراين مورد اين اسز 

هرشخص  كه لعنز شدن او ازنظر شرع  ثابز اسز لعنز كردنش جايز اسز مانند اينكه 

كه اينها بركفر مرده بگوي  فرعون خدا لعنتش كند وابو جهل خدا لعنتش كند چون ثابز شده 

اند واين لذ نظر شرع  شناخته شده اسز واما شخص معين  درزمان ما مثل اينكه بگوي  زيد 

خدا لعنتش كند او يهودي اسز اين خطرناك اسز، چون بسا ممكن اسز كه اسلام بياورد 

 .4«شود كه او ملعون اسزميرد كه به خدا نزديك اسز پس چگونه حكم كرده م ودرحال  م 

                                                           
وشيس حنابله وعيالم مشيهور آنهاسيت  ( او ابو بكر بن عبدالعزيز بن جعفر بن احمد حنبلي ازياران خلال1)

سيالگي  04هجيري در 363وحاحب تصنيفهاي زيادي است او حاحب زهد وعبادت وقناعت بود درشوال

 . 3ج 00درگذشت: نگاه كنيد شذرات الذهب ازابن عماد ص

 ( او ابراهيم بن احمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا است ابو اسحاق گرامي قدر، روايت زياد كيرده اسيت،1)

دراحول وفروع زيبا سخن گفته است دوحلقه درس داشت يكي درمسجد جامع منصور ودوميي درمسيجد 

 . 134-114ص 1هجري. درگذشت نگاه كنيد طبقات الحنابلة لابن ابي يعلي ج 364جامع قصر، درسال

 . 101ص 1( نقله ابن مفلا في الآداب الشرعية ج3)

 . 113،110ص 3( احياء علو  الدين ج0)



  

داند نووي اسز همان گونه كه درمسئله گذشته را جايز نم واز كسان  كه لعنز فرد معين

 .3همان طور كه ابن حجر درفتح الباري ازاو نقل كرده اسز 2. وابن المنير1نقل شد

 بول دوم: اين اسز كه لعن درحق كافر غير ازفاسق جايز اسز.

هركس  ازتاويل كنندگان كه ما »گويد:  اسز كه م 4وكس  كه ابن نظررا دارد باض ابو يعل 

به كافر بودنشان حكم كرده ايم، لعنز كردنشان جايز اسز، )احمد( به اين تصريح كرده اسز 

وذكر كرده كه او در)اللفظيه( گفته اسز هركس  چنين كاري كند لعنز خدا براو باد وخشم 

داوند حرمز پليدرا هتك كند، خدا براو باد وذكر كرده كه او درمورد بوم معين  گفته اسز: خ

 .5«ودرمورد بوم  گفته اسز: خداوند اورا رسوا كند

سپس باض  براي ممنوع بودن لعنز افراد مسلمان ازنكوهش ومذمز لعن استدلال نموده 

واينكه اينها اميد رود كه بخشوده شوند ولعنز كردن آنها جايز نيسز زيرا لعن مقتض  رانده 

                                                           
 . 104،104ر نص كلامه ص( انظ1)

( او عبدالواحد بن منصور بن محمد بن منير اسكندراني فخرالدين عز القضات بين شيرف اليدين ميالكي 1)

ها ورئيس آنها بيود داراي دييواني اسيت كيه هجري به دنيا آمد او بزرب فاضلان مالكي 651است درسال

 . 36ص 3الكامنة ازابن حجر ج هجري درگذشت. نگاه كن الدرر 033پيامبررا مستوده است درسال

 . 06ص 11( انظر فتا الباري ج3)

( او قاضي محمد بن حسين بن محمد بن خلف بن احمد بن فرا ابو يعلي است او عالم زمانش وتنها مرد 0)

دوران خود بود ويكتاي روزگارشي بود. او دراحول قدمك بالايي داشت ونيزد حنابليه مقيد  بيود وآنهيا 

 1هجري درگذشت طبقات الحنابلة لابن ابي يعلي ج 054دادند درسالواندند ودرس ميختصنيفات اورا مي

 . 143،116ص

 . 101ص 1( نقله ابن مفلا في الآداب الشرعية ج5)



 …   

س  از تاويل كنندگان كه به كافر بودنش حكم كرده شده اسز ودور كردن اسز به خلاف ك

 . 1آنها از رحمز مانند ديگر كفار دور هستند

بول سوم: اينكه لعنز به طور مطلق جايز اسز وآن بول ابن جوزي اسز او درمورد لعنز 

  2«را جايز برار داده اند يك  ازآنها احمد بن حنبل اسزعلماي پرهيزگار آن»گويد: يزيد م 

واما ابو الفرج ابن جوزي كتاب  دارد درمورد مباح بودن »گويد: شيخ الاسلام ابن تيميه م 

 «حرب  ردكرده اسز 3لعنز كردن يزيد كه درآن برشيخ عبدالمغيث

كشند را دو نوع از ادله م وسب  اختلاف علما دراينجا اين اسز حكم لعنز كردن فرد معين

خاطر كفر وفسق وبدعز گذاري وكارهاي  كه باعث ايجاد  نوع  دلالز برمباح بودن لعنز به

 كندشود م ها م هريك ازاين صفز

كند مانند ونوع  دلالز برحرام بودن لعنز ووعيد شديدي كه درمورد آن آمده اسز م 

يعن : لعنز  4(ان اللعانين لايكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة)كه فرمود:  گفته پيامبر 

لاينبغ  لصديق ان )بيامز گواه وشفاعز كننده نخواهند بود واينكه فرموده اسز:  كنندگان روز

يعن : براي فرد صديق وراستگو مناسبز نيسز كه نفرين كننده باشد. وفرمود:  5(يكون لعانا

 يعن : لعنز كردن مؤمن بسان كشتن اوسز. 6(لعن المؤمن كقتله)

                                                           
 .   103ص 1( انظر المصدر نفسه ج1)

 . 364ص 1( الاداب الشرعية لابن مفلا ج1)

العزيز بن حرب حنبلي محدث بغيداد اسيت.  ( او عبدالمغي  بن زهير بن علوي، حربي محدث زاهد، ابو3)

هجري به دنيا آمد، حالا ومتدين وراستگو وامين بود داراي شيوه ورفتار خوب دريبا بود  500تقريباً سال 

 . 105ص 0هجري درگذشت ن ك شذرات الذهب ج 543كوشيد درسال درپيروي از سنت وروايات مي

 . 1544ح: 1006ص 0عن لعن الدواب وغيرها( جباب النهي  -( رواه مسلم )كتاب البر والصلة0)

 . 1540ح: 1005ص 0باب النهي عن لعن الدواب. وغيرها( ج -( رواه مسلم )كتاب البر والصلة5)

 . 6000ح: 065ص 10( رواه البخاري في )كتاب الادب باب ما ينهي عن السباب واللعن( فتا الباري ج6)



  

اسز كه نصوص تحريم ووعيدهاي  كه  پس هركس  كه گفته اعنز جايز نيسز به اين باور

دهد را مباح برار م درمورد لعنز كردن آمده اند درحق فرد معين هستند ونصوص  كه لعنز

 باشند.درحق فرد غير معين م 

گويد نصوص مباح بودن لعن درمورد كس  كه مستحق را جايز برار داده م وهركس  لعنز

فرد غير معين ونصوص تحريم لعنز درحق لعنز اسز وارد شده چه فرد معين باشد چه 

 كس  اسز كه مستحق لعنز نيسز.

وهركس  كه بين لعنز كردن كافر ومسلمان فرق گذارده به اصل معن  لعن كه به معن  

بيند كه مسلمان مستحق لعنز راندن ودور كردن ازرحمز اسز نگاه كرده اسز بنا براين م 

رود وكافر مستحق لعنز اسز كه ز م او اميد بخشوده شدن ورحم نيسز چون براي

 ازرحمز اله  دور كرده شده اسز .

ودرحقيقز مسئله اجتهادي اسز واختلاف درآن گنجايش دارد چون همه ابوال ازسلف 

شود بول سوم اسز وآن جايز براردن روايز شده اند اما بواي كه ازميان ابول ترجيح داده م 

كند چه كافر باشد چه مسلمان، شد اسز فرق نم لعنز كردن فرد معين اگر مستحق اعنز يا

 نمايد.را تاييد م كند وابوال وكارهايشان اين بولرا تقويز م ودلايل درمجموع اين بول

 وازدو جهز اين بول ترجيح دارد:

اللهم ان  )كند كه فرمود: كه درصحيح مسلم آمده براين دلالز م  جهز اول: گفته پيامبر 

تخلفينه، فانما انا بشر فاي المؤمنين آذيته شتمته لعنته، جلدته فاجعلها له لن اتخذت عندك عهداً

 .   1(صلاة وزكاة وبربة تقربه بها اليك يوم القيامة

را هرگيز خلاف نخواه  كرد، پس يعن : بار خدايا من با تو پيمان  بستم وتو آن

ام، اين كارهارا براي او ام، شلاق زدهام، لعنز كردهرا كه من آزار رساندام، ناسزا گفتههرمسلمان 

 نماز وزكات عبادت برار بده كه روز بيامز بوسيله آن او به تو نزديك شود.

                                                           
 . 1601ح: 1004ص 0اورباه( ج عنه النبي باب من ل -( ححيا مسلم )كتاب البر والصلة1)



 …   

ان  اشترطز عل  )ودرروايت  ديگر نيز ازطريق انس درصحيح مسلم آمده اسز كه فرمود: 

د دعوت رب  فقلز: انما انا بشر ارض  كما يرض  البشر واغض  كما يغض  البشر فايما اح

 1(عليه من امت  بدعوة ليس لها باهل ان تجعلها له طهوراً، وزكاة وبربة، يقربه بها منه يوم القيامة

شوم همان يعن : من با پروردگارم شر  گذاشتم وگفتم: همنا من انسان  هستم وخشنود م 

گيرد، پس شوم همان گونه انسان خشم م شود وخشمگين م گونه كه انسان خشنود م 

را براي او پاك  ام كه او اهل آن نبوده كه تو آنكس  ازامز من كه عليه او دعاي  نمودههر

 كندوزكات وعبادت برار ده  كه اورا درروز بيامز به خدا نزديك م 

را به خاطر تبنيه بعض  ازافراد معين ازمسلمين كنند كه پيامبر پس هردو حديث دلالز م 

ن لعنز ازاو با اجتهاد وابع شده نه به راهنماي  وح  به دليل كردن آنها لعنز كرده اسز، واي

را كه پيامبر اينكه فرموده )من انسان هستم( وفرموده )كه اهل آن نبوده اسز( واين دليل 

كند، همان براساس نص لعنز كرده وما حق نداري كه لعنز كنيم مگر به نص ردنقض م 

معين كه برعليه آنها دعا كرده ازآن اينگونه فهميده  براي كسان  ازافراد گونه كه دعاي پيامبر 

كه فرمود  شود كه لعنز ازآنها رفع گرديده اگر آنها سزاوار آن باشند به دليل گفته پيامبر نم 

 كند نه نسخ.)كه او اهل آن نيسز( كه دلالز برباب  بودن حكم م 

ه نصوص برلعنز كردن او پس با اين جايز بودن لعننز كردن كس  ازافراد معين مسلمان ك

شود دراو كند به طور اجتهادي اگر شرايط  كه موج  لعنز م به خاطر كار  دلالز م 

 تحقق يابد

وموانع مانع ازلعنز شدن او منتف  گرد وجايز اسز وثابز شدن اين درحق كافر ازباب 

 اول  اسز.

                                                           
 . 1603ح: 1010ص 0(ج باب من لعنه النبي  -( ححيا مسلم )كتاب البر والصلة1)



  

ظاهر مذه  عموم  جهز دوم: بول به جايز بودن لعنز كردن مستحقين لعنز ازافراد معين

كند كه آنها خودشان بعض  ازافراد معين سلف اسز بنا بركارهاي آنها كه به اين دلالز م 

 را لعنز كرده اندسزاوار لعنز از ائمه اهل بدعز وگمراه 

 همان گونه كه اين مطل  ازآنها با روايز صحيح ثابز اسز. 

 گفز: نزد مالك بن انس  كند كه اوروايز م  2ازعبدالرحمن بن مهدي 1نصر مقدس 

او گفز: شايد تو از ياران كرد،وارد شدم ونزد او مردي بود كه اورا ازبرآن وبدر سؤال م 

 . 3را از كلام ايجاد كردعمرو بن عبيد هست ، خدا عمرورا لعنز كند واين بدعز

ان ؟ لعنز خدا براو باد يهودي اسز او يا نصر 4گويد: مرسي ووكيع م »گويد: بخاري م 

مردي به او گفز: پدر  يا پدر بزرگش يهودي يا نصران  بوده اسز وكيع گفز: براو 

 .5«وبريارانش لعنز خدا باد

                                                           
( او فقيه نصر بن ابراهيم بن نصر بن ابراهيم بن داود ابيو الفيتا مقدسيي نابلسيي زاهيد اسيت، او شييس 1)

درگذشت ن ك شذرات  050حدث بود درسالها درشا  وحاحب تصانيف بود او اما  علامه مفتي ومشافعي

 .  345ص 3الذهب ج

را ( عبدالرحمن بن مهدي بن حسان عنبري، ابيو سيعيد بصيري معتميد ومحقيق اسيت حيافظ ورواييان1)

 .    351درهفتاد وسه سالگي درگذشت. ن ك تقريب التهذيب ص 44شناخت وحدي  بلد بود درسالمي

الفتا نصر بن ابراهيم المقدسي تحقيق ابيراهيم هيارون )رسيالة ( مختصر الحجة علي تارك المحجة لابي 3)

 . 051علمية مطبوعة علي الالة الكاتبة بالجامعة الاسلامية( ص

( او بشر بن غياث مرسيي بدعت گذار گمراهي است، از ابو يوسف فقه آموخت ومهارت پيدا كرد وعليم 0)

قييده منياظره كيرد واز او اقيوال زشيتي را خوب فراگرفت. سپس گفت قرآن مخلوق اسيت وبيراين عكلا 

درگذشيت ن ك  114ها كافر قرار داده اند درسالبيشتر اهل علم اورا به خاطر آن گفته حكايت شده است،

 . 311ص 1ميزان الاعتدال ج

 . 110( خلق افعال العباد ضمن مجموعة )عقائد السلف( تحقيق النشار ص5)



 …   

را خداوند جهنم»وعبدالله بن احمد از يزيد بن هارون روايز كرده اسز كه او گفز: 

 3حي از شاذ بن ي 2ونيز عبدالله از عباس عنبري 1«گويد لعنز كندوكس  كه سخن اورا م 

گفز: هركس  بگويد برآن مخلوق اسز روايز كرده كه گفز: من از يزيد بن هارون شنيدم 

 .4كردرا لعنز م او كافر اسز، وشاذ بن يحي  مرسي 

 131جهم لعنز خدا براو باد يال»روايز كرده كه او گفز:  5ولالكائ  از سعيد بن رحمه

 6«بيرون آمد

روايز كرده كه او گفز: خداوند بشر مرس   7ن دكينوعبدالله بن احمد از اب  نعيم فضل ب

 .1كافررا لعنز كند

                                                           
 ل محقق الكتا الدكتور محمد سعيد القحطاني: اسناده ححيا. وقا 160ص 1( السنة لعبدالله بن احمد ج1)

درگذشت. نگاه كنييد التقرييب  100( عباس بن عبدالعظيم عنبري، ابو الفضل بصري، ثقه وحافظ درسال1)

 . 143ص

( شاذ بن يحي واسطي از يزيد بن هارون ووكيع روايت كيرده واز او عبياس عنبيري واحميد بين سينان 3)

گويد: از احمد شنيد  كه به او گفته شيد شياذ بين يحيي گفيت: اورا ه اند، ابو داود ميوديگران روايت كرد

 .  300ص 0شناختم واز او به خوبي ياد كرد. تهذيب التقريب ج

 وقال محقق الكتاب: اسناده حسن.  111،100( السنة لعبدالله بن احمد ص0)

و راوي، كتاب جهاد از اوست ابن حبان از ( سعيد بن رحمة بن نعيم مصيصي از ابن مبارك روايت كرد وا5)

ذهبي نقل كرده كه او گفت: جايز نيست از او دليل گرفته شود نون با علماي محقق مخالفت كيرده اسيت. 

 . 135ص 1ميزان الاعتدال ج

 . 340ص 1( شرح احول اعتقاد اهل السنة ج6)

ا  ابو نعيم ملائي مشهور ، به كنيه( فضل بن دكين كوفي واسم دكين: عمرو بن حماد زهير تيمي لوچ بود0)

درگذشيت نگياه كنييد  114وگفتيه شيده 114است، معتمد ومحقق واز اساتيد بزرب بخاري است درسيال

 .  006التقريب ص



  

گفز: ولالكائ  از عبدالرحمن بن اب  حاتم روايز كرده كه او گفز: از پدرم شنيدم كه م 

را آورد جعد بن درهم بود وگفز درسال صدو بيسز واندي، اولين كس  كه عقيده خلق برآن»

را گفز واو ي  خدا اورا لعنز كند مخلوق بودن برآنسپس بعد از آنها بشر بن غياث مرس

 .2رنگرزي يهودي بود

ودرشرح حالهاي  كه لالكائ  درشرح اصول اعتقاد اهل السنه بيان داشته آمده اسز: اخبار 

 3«جعد بن درهم خدا اورا لعنز كند

نز كردن كند كه آنها معتقد به جايز بودن لعها از اين ائمه دلالز براين م پس اين روايز

افراد معين از اهل بدعز بوده اند چون آنها اين كاررا خودشان انجام داده اند، وبا توجه با فقه 

وفهم وتقوا او پرهيزگاري كه شناخز مردم از آنهاسز اين مطل  معن  جز اين ندارد كه 

 نفرين كردن افراد معين از اهل بدعز مذه  آنها بوده اسز.

با اينها مخالفز نكرده مگر پيروان ائمه مانند شاگردان  ودرحقيقز از ائمه گذشته كس 

را براين تاويل كرده اند را درلعنز كردن بعض  از افراد معيناحمد وغيره كه توبف بعض  ائمه

 4دانند همان گونه كه نقل آن از خلالرا به طور مطلق جايز نم كه آنها لعنز كردن افراد معين

روان ائمه با تاس  به آنها به گمان اينكه مذه  آناسز گفته گذشز همان گونه كه بعض  از پي

 اند نفرين افراد معين از اهل بدعز جايز نيسز.

ما رسيد نص صريح  وتحقيق درابوال اين ائمه اين اسز كه ما درروايات  كه از آنها بدسز

دراين مسئله اين ايم نهايز كه دلالز براين كند كه آنها بگويند لعن افراد معين حرام اسز نيافته

اسز كه بعض  از آنها درلعنز كردن بعض  افراد معين مانند: يزيد وحجاج توبف كرده اند يا 

                                                                                                                                                    
 وقال محقق الكتاب اسناده حسن. 100ص 1( السنة لعبدالله بن احمد ج1)

 . 341ص 1( شرح احول اعتقاد اهل السنة ج1)

 . 341ص 1( المصدر نفسه ج3)

 ( انظر ص )( من هذا الكتاب.0)



 …   

به لعنز مطلق راهنماي  كرده اند نه نه  كردن از لعنز فرد معين همان گونه كه دركتاب السنه 

شود گفته م  را لعنز كنيد، به اوباتلان عثمان»گويد: از خلال آمده اسز كه حسن بصري م 

را لعنز كنيد هركس  اورا كشته، گويد: باتلان عثمانكشته اسز، او م  1اورا محمد بن اب  بكر

 .2«كشته

آگاه باشيد لعنز خدا »را ياد كرد وگفز: واز ابراهيم نخع  روايز اسز كه او حجاج

 3«برظالمان باد

با عبدالله پرسيدم كه هركس  از ا»نقل شده كه او گفز:  4واز امام احمد از روايز اب  طال 

را لعنز كند؟ گفز: دراين مورد سخن  نم  گويم گفتم: آنچه تو بن معاويه 5گفز: خدا يزيد

گردم، ابو عبدالله گوي ، كس  كه به آن سخن گفته مرد بدي نيسز ومن به بول تو برم م 

انند كشتن اوسز يعن  لعنز كردن مؤمن م 6(لعن المؤمن كقتله)فرموده اسز:  گفز پيامبر 

                                                           
سيتود. كشته شد وعلما اورا مي 34( محمد بن ابي بكر حديق، ابو القاسم، او پيامبررا ديده است ودرسال1)

 . 000تقريب التهذيب ص

 . 511( السنة للخلال ص1)

 . 441ص 5( شرح احول اعتقاد اهل السنة للالكائي ج3)

ب عكيري است، ابو بكر الخلال گفته است او مرد حالحي بود از قديم با ( او عصمة بن ابي عصمه ابو طال0)

هجيري  100ابو عبدالله همراه بود تا اينكه درگذشت واز او مسائل زياد وخوبي روايت كرده است درسيال

   .106ص 1وفات كرد ن ك طبقات الحنابلة ج

كيه  60به دست گرفيت ودرسيال 60الرا درس( يزيد بن معاويه ابي سفيان اموي ابو خالآد است خلآافت()

را نيدارد كيه از او رواييت گويد او شايستگي اينهنوز به نهل سالگي نرسيده بود درگذشت، ابن حجر مي

 . 605كرده شود ن ك تقريب التهذيب ص

 ( تقد  تخريجه ص )(. 6)



  

يعن : بهترين مردم كسان  هستند كه دربرن  1(خير الناس برن  ثم الذين يلونهم)وفرموده اسز: 

آيند. ويزيد درميان آنها برار دارد، وفرموده كنند سپس كسان  كه بعد از آنها م من زندگ  م 

دم يا ناسزا گفتم را من اعنز كريعن : هركس  2(من لعنته او سببته فاجعلها له رحمة)اسز: 

لعنز وناسزاي مرا براي او رحمز بگردان. بنا براين دسز نگاه داشتن از نفرين او برايم 

ها وامثال آن از سلف به دو سب  ممكن نيسز كه به طور .پس اين روايز3«تر اسزپسنديده

 دانندرا به هرحال حرام م بطع  دلالز براين كند كه آنها لعنز كردن فرد معين

كند كه آنها اول: توبف كردن سلف از لعنز كردن بعض  افراد معين دلالز براين نم سب  

كه  4را به خاطر زهديمعتقد به حرمز آن هستند چون آنها مكروهات وبسياري از امور مباح

توان به طور بطع از را اگر نم داشتند ترك كرده اند وترك كردن آنها لعنز بعض  افراد معين

ها مطالب  آمده كه اين را دارد به خصوص كه دربعض  روايزداد اما اين احتمال اين مورد برار

را به خاطر پرهيز بوده نه به خاطر گويد كه ترك كردن آنها لعنزكند وم را تقويز م احتمال

بن حنبل  5اينكه آنها معتقد بوده اند كه آن حرام اسز همان گونه كه درروايز صالح بن احمد

                                                           
 154ص 5بياري جباب لا يشهد علي شهادة جور اذا اشهد( فيتا ال -( رواه البخاري في )كتاب الشهادات1)

 .  1651ح:

 -( تقدمت بعض روايات هذا الحدي  ص )(. وهذه الرواية اخرجها مسلآ  في ححيحه )كتاب البر والصلة1)

 . 1601ح: 1000ص 0او سبه( ج باب من لعنه النبي 

 وقالآ محقق الكتاب اسناده ححيا.  511( السنة للخلال ص3)

زهد، امثال كتاب زهد اما  وكيع بن جراح وزهد اما  احمد را دركتابهاي از حورتهاي زهد سلف ي( بعض0)

 وديگر كتابها نگاه كنيد. 

( حالا بن اما  احمد بن حنبل، ابو الفضل بزرگترين فرزند اما  احمد است مسائل خيوبي او بيا پيدر  5)

نميود. كرد وبراي او دعا مييداشت واكرا  ميدار وسخي بود وپدر  اورا دوست ميمطرح كرده است عيال

 .  103ص 1درگذشت نگاه كنيد طبقات الحنابلة ج 166به دنيا آمد ودرسال 103درسال



 …   

دهند به پدرم گفتم همانا بوم  به ما دوست  يزيدرا نسبز م »گويد: ه كه م از پدر  آمد

دارد گفتم: پس تو چرا اورا گفز: اي فرزندم آيا كس  كه به خدا ايمان دارد يزيدرا دوسز م 

  1«را لعنز كنماي كه چيزيكن ؟ گفز: تو ك  مرا ديدهلعنز نم 

امام احمد درپاسخ دادن بين دو مسئله، مسئلة بيند كه پس هركس  دراين عبارت فكر كند م 

را درمسئله اول عام برار دوسز داشتن يزيد ومسئله لعنز كردن يزيد فرق گذاشته اسز وحكم

را به دارد وتوجيه ترك لعنز كردنداده وبه طور بطع گفته كه يزيدرا فرد مؤمن  دوسز نم 

 خود برگرداند

كند كه او اخلاق وعادت او نيسز پس اين دلالز م واينگونه توجيه كرده كه لعنز كردن از 

را عام بود حكمداند زيرا اگر او به چنين چيزي معتقد م بطعاً اعنز كردن يزيدرا حرام نم 

داشز همان گونه كه درپاسخ دادن به مسئله اول چنين كرد، را بيان م كرد وبطعاً آنبيان م 

كه اورا لعنز كند چنين سخن  درپاسخ دادن  گفز: براي مؤمن  جايز نيسزمثلًا اگر م 

گرفز، پس چيزي باب  نماند جز تر ورساتر بود وبهتر او درترك لعنز معذور برار م صريح

اي اينكه او لعنز كردن يزيدرا به خاطر پرهيز ترك نموده اسز چون لعنز كردن او فائده

 ندارد، چون يا مباح اسز يا مكروه اسز.

آنچه از احمد معروف اسز كراهز لعنز كردن فرد معين »گويد: ميه م شيخ الاسلام ابن تي

 2«باشدمانند حجاج بن يوسف وامثال او م 

 3«واو مكروه دانسته كه فرد معين  نبامش لعنز كرده شود»گويد: ودرجاي  ديگر از او م 

                                                           
 011ص 3/أ( وذكرها شيس الاسلا  في مجموع الفتاوي ج150( الروايتين والوجهين للقاضي ابي يعلي )ق1)

 . 043ص

 . 564ص 0( منهاج اسنة ج1)

 . 503ص 0( منهاج اسنة ج3)



  

رد ووبت  اين از احمد ثابز شد پس سخن درمورد ديگر سلف از متقدمين مانند سخن درمو

اوسز پس آنچه از كسان  ديگر از سلف غير از او درترك كردن لعنز نقل شده به مضمون آن 

 شود بلكه مضمون سخن آنها يك  اسز. وخداوند داناتر اسز.چيزي اضافه نم 

سب  دوم: اينكه توبف سلف درلعنز كردن بعض  از افراد معين مانند يزيد وحجاج به 

مورد هرفرد معين  همين باشد ولازم نيسز كه گفته شود ضرورت لازم نيسز كه حكم آنها در

دانند چون احتمال دارد توبف كردن آنها را جايز نم آنها به طور مطلق لعنز كردن فرد معين

 درلعنز كردن اينها به خاطر سبب  متعلق شخص  كه درلعنز كردنش توبف شده باشد. 

 ز:رود بعض  عبارتند ااز اين اسباب كه احتمال آن م 

به خوب بودن آن گواه   هاي  كه از جان  پيامبر بودن يزيد وحجاج دربرن -1

را به صراحز درترك كردن لعنز كردن يزيد داده شده اسز وامام احمد اين سب 

 .    1درروايز گذشته بيان داشز

را ذكر نمود آن جا كه گفته ويك  از اسباب، سبب  اسز كه باض  ابو يعل  آن -2

را مكروه دانسته، وممكن اسز توبف احمد درلعنز كردن حجاج احمد لعنز»اسز: 

كردن حجاج وامثال آن اينگونه توجيه وتاويل شود كه او از امراء بوده اسز بنا براين از دو 

 جهز احمد از لعنز كردن او امتناع ورزيده اسز: 

 دارد.يك : نه  اسز كه به خصوص از لعنز كردن حكام باز م 

ها كردن حكام گاه وبز به هرج ومرج وريختن خونها وبه وجود آمدن فتنهدوم: اينكه لعنز 

 .2شود، واين مفهوم درغير از امراء منتف  اسزمنجر م 

ونيز يك  از اسباب چيزي اسز كه شيخ الاسلام ابن تيميه درط  سخنش از  -3

گويد: كسان  كه دوسز داشتن جا م مواضع مردم درمورد يزيد بيان كرده اسز كه آن

                                                           
 . ( انظر ص )( من هذا الكتاب1)

 . 101ص1( الآداب الشرعية لابن مفلا ج1)



 …   

او مسلمان بود وول  »يزيدرا مباح دانسته واورا دوسز داشته اند دو دليل دارند يك  اينكه: 

امر امز درعهد صحابه بوده واصحاب  كه درزمان او زنده بودند از او پيروي كردند واو 

هاي نيكوي  بوده اسز واعتراضات  كه به خاطر بضيه حره وغيره براو داراي عادت

او مجتهدي اشتباه كار  گويند:نموده اسز پس اينها م ها تاويل م شود او دراين كارم 

خاطر گويند: اهل حره بودند كه ابتدا بيعز اورا شكستند وابن عمر برآنها بهبوده اسز وم 

 اين كارشان اعتراض كرد 

، او به آن دستور نداده وبههن راض  نبوده اسز بلكه از او اظهار درد 1واما بتل حسين

را كشته اند را كه حسين  به خاطر كشتع شدن حسين آشكار شده اسز واو كسان وناراحت

مذمز ونكوهش كرده اسز وسر حسين پيش او برده نشده بلكه پيش ابن زياد برده شده 

 .2«اسز

اول جيش )فرمود:  ودليل دوم: اينكه درصحيح بخاري از ابن عمر ثابز شده كه پيامبر 

جنگد بخشود شده اسز اول لشكري كه به بسطنطينيه م  يعن : 3(يغزو القسطنطينية مغفور له

                                                           
ا ، از پيامبر حدي  حفظ نميود، وريحانه ( حسين بن علي بن ابي طالب، ابو عبدالله مدني نوه پيامبر 1)

 . 160سلگي به شهادت رسيده تقريب التهذيب ص 56در 61روز عاشورا درسال

را را كه حسيينسپس يزيد دربصره بود او لشكري ( وي عبيدالله بن زياد بن ابيه است او فرماندار معاويه1)

هجري به قتل رساند گسيل داشت وبعد از مرب يزيد اهل بصره براو شوريدند بنا براين به شيا   61درسال

خواست به او رسييدند را ميمنتقل شد سپس به عراق باز گشت ابراهيم بن اشتر با لشكري كه انتقا  حسين

 5هجري به قتل رساند نگاه كنيد تاريس الطبيري ج 60يارانش فرار كردند درسال وابراهيم اورا بعد از اينكه

 . 46ص 6ج 000ص 316ص

را بخاري روايت كرده همان گونه كه شيس بيان كرد وعبارت آن اين است: عن ا  حرا  عين ( اين حدي 3)

رسول الله انا فييهم؟ قيال قال: )اول جيش من امتي يغزون البحر قد اوجبوا قالت ا  حرا : قلت: يا  النبي 



  

گويم: واين گرچه از اموري اسز كه . من م 1واولين لشكري كه با آن جنگيد امير آن يزيد بود

را دارد نمايد اما دليل صلاحيز ايندوسز داشتن اورا نزد كسان  كه اورا دوسز دارند مباح م 

 كنند ترك كرده شود.يزيد نزد كسان  كه اورا لعنز نم كه با توجه به آن اعنز كردن 

پس با اين ثابز شد كه توبف كردن بعض  از سلف درلعنز كردن بعض  از افراد معين 

را حرام بدانند نيسز واگر اين حكم درحق كسان  كه توبف دليل  براينكه آنها لعنز فرد معين

 را بابيل ببول نيسز.ل آن هرفرد معين ادعاي شمو -كه ثابز نشده اسز -كرده اند ثابز شود

وبنا براين حاصل بول اين گروه از سلف وآنها كسان  هستند كه خودشان به طور مستقيم 

 را لعنز نكرده اند، جايز بودن لعنز كردن اسز. افراد معين

گويند حرام اسز نه از نزديك  نه از زيرا چيزي ثابز نشده كه دلالز براين كنند كه آنها م 

فرد دوري چنين چيزي از آنها ثابز شده اسز وبه اين همه سلف كسان  كه خودشان به طور 

 مستقيم لعنز كرده اند وكسان  كه خودشان به طور مستقيم لعنز نكرده اند

ها وديگران هم نظر درجايز بودن لعنز كردن مستحقين لعنز از افراد معين از اهل بدعز

 هستند.

ل اهل علم درمسئله لعنز كردن فرد معين )وآن بول جايز بودن وبا اين بوله سوم از ابوا

لعنز اسز( به دليل دو جهز سابق كه ما ذكر كرديم ترجيح دارد وآن دو دليل دلالز دلايل 

                                                                                                                                                    
: اول جيش من امتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقلت: انا فيهم يا رسيول الليه؟  انت فيهم ثم قال النبي 

 .1410ح: 101ص 6ححيا البخاري )كتاب الجهاد باب ما قيل في قتال الرو ( فتا الباري ج (قال: لا

روند بهشت بيراي آنهيا واجيب اسيت ا  حيرا  مي يعني: اولين لشكري از امت من كه دردريا براي جنگ

گويد من گفتم اي پيامبر خدا آيا من درميان آنها هستم گفت بله تو درآنها هسيتي سيپس گفيت اوليين مي

جنگند گناهانشان بخشوده شده است من گفتم آيا مين درمييان آنهيا لشكر از امت من كه با شهر قيصر مي

 هستم فرمود: نه.  

 . 046ص 0وي ج( مجموع الفتا1)



 …   

برجايز بودن لعنز كردن فرد معين وموافق بودن مذه  سلف با آن اسز ووبت  كه ثابز شد 

جايز اسز آيا لعنز كردن او مباح اسز يا كه لعنز كردن فرد معين كه مستحق لعنز اسز 

 مكروه.

شود بنا درحقيقز حكم لعنز كردن فرد معين از يك حالز به حالز ديگر متفاوت م 

براين گاه  درحالت  مباح اسز ودرحالت  ديگر مكروه اسز وآن برحس  بصد لعنز كننده 

 وحالز لعنز شده اسز.

ر كردن مردم از كار آن فرد معين باشد پس اگر هدف از لعنز برحذر داشتن مردم ومتنف

شود مانند حالز دعوتگران وفرد لعنز شده از كسان  باشد كه ضرر او به غير از او متعدي م 

دهند پس لعنز دراينجا مباح اسز بلكه مطلوب اسز وبه را به آن دعوت م ها كه مردمبدعز

تحز دايره امر كه از نظر شرع رسد به خاطر داخل شدن لعنز دراينجا لعنز كننده پادا  م 

 مطلوب اسز مانند جهاد با دشمنان دين يا انكار منكر با طعنه زدن براصحابش.

ولعنز كردن بعض  سلف بعض  از ائمه اهل بدعز وسران آنهارا همان گونه كه از سلف 

 شود.نقل شد براين امر حمل كرده م 

وبنا براين بسياري از »كند: د م را تاييوگفته شيخ الاسلام كه اكنون گذشز اين مطل 

پادشاهان وعلما به امر اسلام وجهاد با دشمنانش اهميز داده تا جاي  كه رافضه وجهميه 

 1«ا كه درآن بدعت  هسز لعنز كرده اند›كردند حت  هرگروه را برمنبرها لعنز م وديگران

ا هردو نوع آن واين گرچه درمورد لعنز مطلق اسز مگر آن دليل  برداخل شدن لعنز ب

 مطلق ومعين تحز دايره جهاد اسز وبت  كه امر جهاد وانكار منكر به جز با آن برپا نشود.

اما اگر از لعنز، اين هدف تحقق نيابد ويا اينكه براين لعنز ضرري بزرگتر از مصلحت  كه 

گيرد مرت  شود لعنز دراينجا مكروه اسز وترك با آن امر جهاد وانكار منكر صورت م 

 شود وخداوند تعال  داناتر اسز.ردن سلف لعنز نمودن بعض  از افراد معين براين حمل م ك

                                                           
 . 15ص 0( مجموع الفتاوي ج1)



  

 كنم: را خلاصه م گردم ودرآن سخنها باز م وبعد از اين تفصيل درلعنز كردن بدعز

گويم: همانا لعنز كردن بدعز گذار درجمله جايز اسز پس لعنز يا مطلق اسز يا وم 

 .لعنز براي فرد معين اسز

 گذار به صورت مطلق، بدون اختلاف جايز اسز ودو صورت دارد:پس لعنز بدعز

گذاررا لعنز كند( ولعنز تر مانند اينكه بگوي  )خداوند بدعزلعنز كردن با وصف عام

ها نيز تحز لعنز كردن به صفز چون )فسق( يا كفر داخل اسز كردن بعض  از اهل بدعز

حقق پيدا كرده اسز. چه به علز بدعتش يا به غير آن چون وصف فسق يا كفر درمورد آنها ت

تحقق يابد وبنا براين هسز فردي اغز اهل بدعز كه به خاطر همه اين وجوه يا به خاطر 

دهد ملعون را لعنز شده برار م هارا كه انسانبعض  برحس  مستحق شدن آنها اين صفز

 اسز.

هاي اهل لعنز كردن بعض  فربه تري از آن مانندوصورت دوم: لعنز كردن با صفز خاص

 ها.را لعنز كند وديگر فربهبدعز مانند اينكه بگوي : خداوند جهميه وبدريه ورافضه

واما لعنز كردن فرد معين: مستلزم لعنز كردن مطلق با هردو صورت آن نيسز واين به 

ين به طور مطلق انفاق علماسز اما آنها بعد از اين اختلاف كرده اند كه آيا لعنز كردن فرد مع

 ممنوع اسز يا با شرايط  جايز اسز.

وبول راجح اين اسز كه لعنز فرد معين جايز اسز وبت  كه درآن شرايط لعنز محقق 

شود وموانع درآن منتف  شود، همان گونه كه دلايل وابوال ائمه برآن دلالز دارد ولعنز بعد از 

رسد يا   به لعنز كننده پدا  م شود بلكه گاهشود وگاه  مكروه م اين گاه  مباح م 

شود واين برحس  اهداف  اسز كه انگيزه لعنز كننده از آن دسز ياب  به آن مجازات م 

 اهداف اسز وبرحس  احوال فرد لعنز شده اسز. )والله تعال  اعلم(

گذار به لعنز كردن آن دوم: موبف آنها از دعا نمودن عليه اهل بدعز دعا برعليه بدعز

 ز وآن بردو نوع اسز: دعاي مطلق ودعا عليه فرد معين.نزديك اس



 …   

گذار به هردو نوع آن نصوص كتاب وسنز وعملكرد سلف صالح ودعا كردن عليه بدعز

 برآن دلالز دارد.

كند چيزي اسز كه خداوند متعال از جمله دلايل  كه برجايز بودن دعاي مطلق دلالز م 

فرمايد: مشان خبر داده اسز خداوند متعال م دركتابش از دعاي بعض  پيامبران عليه ابوا

ترجمه: نوح گفز: پروردگارا: هيچ  1}وبال نوح رب لا تذر عل  الارض من الكافرين دياراً{

 را برروي زمين زنده باب  مگذاراحدي از كافران

درسوره بمر خبر داده اسز }فدعا ربه ان  مغلوب فانتصر ففتحنا  ()وهمچنين از نوح 

جا كه نوح پروردگار خودرا به فرياد خواند پروردگارا ترجمه: تا آن 2اء بماء منهمر{ابواب السم

را با آب تند ريزان وفراوان  از ام پس مرا ياري وكمك فرما.پس درهاي آنانمن شكسز خورده

 هم گشوديم.

 3برعليه بومش خبر داده اسز }فدعا ربه ان هؤلاء بوم مجرمون{ )(واز دعاي موس  

 موس  پروردگار خودرا به فرياد خواند وگفز: اينان مردم گنهكار هستندترجمه: 

كند زياد اند، از آن جمله يك  دعاي واما دلايل از سنز: احاديث  كه بردعاي مطلق دلالز م 

آمده  عليه مشركين روز جنگ احزاب اسز طبق آنچه درصحيحين از روايز عل   پيامبر 

شغلونا عن صلوة ملء الله بيوتهم وببورهم ناراً، رسول الله  لما كان يوم الاحزاب بال)اسز: 

                                                           
 . 16( سوره نوح آيه1)

 . 10،11هاي( سوره قمر آيه1)

 . 11( سوره دخان آيه 3)



  

را از گفز خداوند خانه وببرهايشان . يعن : روز احزاب پيامبر 1(الوسط  حين غابز الشمس

 آتش پر كند، مارا از نماز وسط  )عصر( به خود مشغول كردند تا اينكه خورشيد پنهان شد.

اللهم اشدد وطأتك عل  )كرد: دربنوت دعا م  بر روايز اسز كه پيام واز اب  هريره 

تر كن بار خدايا را برمضر سخز. ترجمه: بار خدايا فشارت3(اللهم سنين كه سن  يوسف 2مضر

 آنهارا به سالهاي خشك وبحط سال  چون بحط ساليهاي زمان يوسف مبتلا كن.

را ام ايندم كه درخانهشني واز عايشه رض  الله عنها روايز اسز كه گفز: من از پيامبر 

. يعن : بار خدايا هركس  امر 4(اللهم من ول  من امر امت  شيئاً فرفق بهم فارفق به)گفز: م 

را به عهده گرفز وباآنها نرم  كرد نرم  كن وهركس  امر ومسئوليت  از وسئوليت  از امز من

 را به عهده گرفز وبرآنها سخت  كرد براو سخت  كن.انز

را به خاطر تبنيه آنها دعا كنند بنا براين را راهنماي  كرده تا بعض  از مخالفينردمم وپيامبر 

من سمع رجلًا ينشد ضالة ف  المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فان المساجد )فرموده اسز: 

نمايد را درمسجد جتجو م اييعن : هركس  از مردي شنيد كه گمشده 5(لم تبن لهذا

                                                           
 105ص 6باب الدعاء علي المشركين بالهزيمة والزلزلة( فتا الباري ج -( رواه البخاري في )كتاب الجهاد1)

باب الدليل لمن قال الصلوة الوسيطي هيي  -اةومسلم في ححيحه: )كتاب المساجد ومواضع الصل 1431ح:

 . 036ص 1حلاة العصر( ج

شود، وي مضر بن نزار بن معد بن عدنان است. ن ك ( قبيله معروفي است كه قريش به آن نسبت داده مي1)

 . 314ص 5الانساب للسمعاني ج

، 1431ح: 105ص 6باب اليدعاء عليي المشيركين( فيتا البياري ج -( رواه البخاري في )كتاب الجهاد3)

 066ص 1ومسلم )كتاب المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصيلاة اذا نزليت بالمسيلمين نازلية( ج

 . 605ح:

 . 1414ح: 1054ص 3باب فضيلة الاما  العادل( ج -( رواه مسلم )كتاب الامارة0)

 . 564ح: 340ص 1باب النهي عن نشد الضالة في المسجد( ج -( رواه مسلم )كتاب المساجد5)



 …   

را باز نگرداند، زيرا اتاز طريق مسجد بيابد بايد بگويد: خداوند گمشدهرا خواهد آنوم 

 مساجد به خاطر اين كارها ساخته نشده اند.   

تر مانند دعا عليه كفار ومجرمين پس آيات واحاديث برجايز بودن دعاي مطلق با وصف عام

بعض  ببايل وابوام تر مانند دعا كردن عليه بعض  ار انجام دهندگان گناهان ووبا وصف خاص

شود همان را شامل م كند ودعا دراينجا كافران وبعض  از اهل گناهان از مسلميندلالز م 

 گونه كه از دلايل ظاهر اسز.

اما دعا عليه فرد معين: ادله برآن زياد اسز از آن جمله چيزي اسز كه دركتاب خدا از خبر 

 مش آمده اسز.دعاي موس  وهارون عليهما السلام عليه فرعون وبو

فرمايد: }وبال موس  ربنا انك آتيز فرعون وملئه زينة واموالاً ف  الحياة خداوند متعال م 

الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس عل  اموالهم واشدد عل  بلوبهم فلا يؤمنوا حت  يروا 

رعون ترجمه: موس  گفز پروردگارا تو به ف 1العذاب الاليم، بال بد اجيبز دعوتكما{

اي وعاببز آن اين شده اسز كه از راه تو بدر ميبرند وفرعونيان دردنيا زينز ودارائ  داده

را( محكم كن، را نابود گردان وبردلهايشان )بند بسوتكنند پروردگارا اموالشانوگمراهشان م 

يرفته شد تا ايمان نياورند مگر آنگاه كه به عذاب دردناك گرفتار آنيد. خدا فرمود: دعاي شما پذ

پس دعاي هردو پيامبر خدا هردو نوع دعارا )معين ومطلق( شامل اسز دعا برعليه فرعون 

وتخصيص كردن آن از نوع دعا عليه فرد معين اسز ودعا برگروه او وبومش از ببيل دعاي 

 مطلق اسز. 

 لربعض  افراد معين از كفار واهل معاص  از مسلمين اسز. از آن واز سنز، دعاي پيامبر 

استقبلة )روايز شده كه گفز:  جمله حديث  اسز كه درصحيحين از عبدالله ين مسعود 

                                                           
 . 44،44هاي( سوره يونس آيه1)



  

 3والوليد بن عتبة 2، وعتبة بن ربيعة1الكعبة فدعا عل  نفر من بريش عل  شيبةبن ربيعة النب  

 .6(5فاشهد بالله رأيتهم صرع  بد غيرتهم االشمس وكان يوماً حاراً  4واب  جهل بن هشام

روبه كعبه نمود وعليه افرادي از بريش دعا نمود عليه شيبه بن ربيعه وعتبه بن  ر يعن : پيامب

خورم كه آنهارا ديدم كه افتاده ربيعه ووليد بن عتبه وابو جهل بن هشام، من به خدا سوگند م 

 بودند وتابش خورشيد آنهارا دگر گون كرده بود وروزي گرم بود.

                                                           
( شيبه بن ربيعه بن عبد شمس از سران مشركين درغزوه بدر بود او وبرادر  عتبه ووليد بن عتبه مبارزه 1)

با او مبارزه كرد واورا مهملت نداد تا اينكه اورا به قتل رساند. ن ك السيرة النبوية از ابين  طلبيدند حمزه 

 . 660ص 1هشا  ج

بن ربيعه بن عبد شمس ابو الوليد بزرب قريش ويكي از سرداران آن بود او سري بيزرب داشيت ( عتبه 1)

را برسر خود بگذارد درتما  لشكر كلاه محافظي كيه بيه روز جنگ بدر از كلاه محافظي جستجو كرد تا آن

ا زد سپس اندازه سراو باشد يافته نشد روز جنگ بدر عبيده بن حارث با او مبارزه كرد هريك طرف خودر

 . 663،660ص 1حمزه وعلي به عتبه حمله كردند واورا كشتند ن ك السيرة النبوية از ابن هشا  ج

با او قبل از آغاز جنيگ  ( وليد بن عتبه همراه با مشركين درجنگ بدر شركت كرد علي بن ابي طالب 3)

 . 660ص 1مبارزه كرد واورا كشت. ن ك السيرة النبوية از ابن هشا  ج

بود وقتي پيامبر درمكه بود ابو جهيل بيراي  ترين دشمن پيامبر عمرو بن هشا ، ابو جهل سرسخت ( او0)

كشتن او تلا  كرد اما خداوند پيامبررا حفاظت نمود واز او نجات داد روز جنگ بدر اورا معاذ بين عميرو 

بيرد. ن ك   بن جموح ومعوذ بن عفرا كشتند سپس ابن مسعود سراورا از تنش جيدا كيرد وپييش پييامبر

 . 600ص 1ج 310ص 1السيرة النبوية از ابن هشا  ج

 1ها تصريا شده است ن ك ححيا البخاري مع الفتا ج( يعني دروز جنگ بدر همان كه دربعضي روايت5)

 . 1014ص 3، وححيا مسلم ج304ص

 3460: ح 141ص 0علي كفار قريش( فيتا البياري ج باب دعا انبي  -( رواه البخاري )كتاب المغازي6)

 . 1010ص 3من اذي المشركين( ج ومسلم )كتاب الجهاد والسيرة باب ما لقي النبي 



 …   

اهكار وف  نفاق مسلمان روايت  اسز كه درصحيح عليه بعض گن واز جمله دعاي پيامبر 

بشماله فقال: كل بيمينك بال: لااستطيع،  ان رجلًا أكل عند رسول الله )مسلم آمده اسز كه: 

با دسز  يعن : مردي پيش پيامبر  1(فما رفعها ال  فيهبال: لا استطعز ما منعه الا الكبر بال:

ز بخور گفز: نم  توانم پيامبر فرمود: نتوان ، چپش غذا خورد پيامبر فرمود: با دسز راست

را گويد: دوباره نتوانسز دستشاورا چيزي جز تكبر از خوردن با دسز راسز منع نكرد، م 

 به دهانش بلند كند.

ودراين حديث جايز بودن دعا كردن عليه كس  با »گويد: نووي درشرح اين حديث م 

شود كه امر به شود، ودراين حديث ثابز م  ورزد ثابز محكم شرع  بدون عذر مخالفز م 

 2«معروف ونه  از منكر درهرحال انجام گيرد

عليه بعض از افراد معين مسلمين از اهل گناهان  واز جمله آنچه كه نيز بردعا كردن پيامبر 

با  كند حديث  اسز كه اكنون گذشز وآن درصحيح مسلم روايز شده كه پيامبر دلالز م 

فايما احد دعوت عليه من امت  بدعوة ليس لها باهل ان تجعلها له )د بسز كه پروردگار  عه

  3(طهوراً وزكاة وبربة يقربه بها منه يوم القيامة

ام كه او اهل آن نيسز آن دعارا براي او يعن : هركس  از امز من كه عليه او دعاي  نموده

 شود.ز بيامز نزديك م پاكيزگ  وزكات وعبادت  برار داده كه با آن به پروردگار رو

واما عملكرد اصحاب برجايز بودن دعا كردن عليه بعض  افراد معين از مسلمين اگر فردي 

كند همان طور كه درصحيح بخاري از شود مستحق آن باشد دلالز م كه عليه او دعا م 

اهل با او مردي يا چند مرد به كوفه فرستاد وآن مرد »نزد عمر آمده اسز:   داستان سعد 

پرسيد ومردم اورا را نگذاشز مگر اينكه از او م را درمورد سعد پرسيد وهيچ مسجديكوفه

                                                           
 . 1011ح: 1544ص 3باب آداب الطعا  والشراب( ج -( رواه مسلم )كتاب الاشربة1)

 . 141ص 13( شرح ححيا مسلم ج1)

 ( تقد  تخريجه ص )(. 3)



  

داخل شد مردي ازآنها بلند شد كه به او اسامه بن  1ستودند تا اينكه به مسجدي از بن  عبسم 

سعد گويم همانا ا  ابا سعده بود او گفز: اگر او مارا سوگند ده ، م شد وكنيهبتاده گفته م 

نمايد سعد گفز سوگند به خدا كند ودربضاوت عدالز نم رود وبرابر تقسيم نم به جهاد نم 

را ات به خاطر ريا وشهرت بلند شد عمر كنم: بار خدايا اگر اين بندهكه عليه او سه دعا م 

سيده طولان  كن وناداري وفقر اورا ومبتلا شدن اورا به فتنه طولان  كن وآن مرد بعدًا وبت  پر

پيرمردي بزرگسال ومبتلا شده به فتنه هستم كه دعاي سعد به من اصابز كرد. گفز:شد م م 

گويد: من اورا ديدم كه ابوهايش ازپيري برچشمهايش افتاده بود واو درراهها م  2عبدالملك

زن  »وازاين جمله روايت  اسز كه درصحيح مسلم آمده اسز كه  3«زدا چشمك م ›دختران

ادعا كرد كه او بسمت  از زمين اورا گرفته اسز وآن زن سعيدرا براي   4بن زيدبرسعيد 

                                                           
زنسل قيس بن عيلان وعدناني هستند منيازل آنهيا ( آنها بنو عبس بن بغيض تيره بزرگي ازقبيله غطفان ا1)

شيوند. ن ك اي بود دركوفه كه درآن مسجدي بود واينها بيه آن نسيبت داده ميدرنجد بود وبه عيس محله

 . 034ص 1مة جمعجم قبائل العرب از رضاكي

ن بنيي ( او راوي حادثه ازجابر بن سمره است وي عبدالملك بن عمير بن سويد لخمي حليف وهم پيميا1)

كيرد را تيدليس ميا  دنار تغير گرديد وگياهي حيدي عدي كوفي است، معتمد فصيا وعالم بود حافظه

 .       360سالگي درگذشت. ن ك التقريب ص 130در 136درسال

 1باب وجوب القراءة للاما  والمأمو  في الصلوات كلها( فيتا البياري ج -( ححيا البخاري )كتاب الاذان3)

 . 055ح: 136ص

( سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عدوي، ابو الاعور يكيي از ده نفير ميژده داده شيده بيه بهشيت اسيت 0)

 . 136يايك يادو سال بعد از آن درگذشت تقريب التهذيب ص 50درسال



 …   

گيرم برد سعيد گفز: آيا من بسمت  از زمين اورا به ناحق م  1دادخواه  پيش مروان بن حكم

ام كه شنيده اي گفز: ازپيامبر ام؟ گفز: ازپيامبر چه شنيدهشنيده بعد ازاينكه ازپيامبر 

را به ظلم وناحق بگيرد هفز زمين به گردن او آويخته يك وج  از زمين گفز: هركس م 

خواهم، سعيد گفز: بار خدايا اگر خواهد شد مروان به او گفز: من بعد ازاين ازتو گواه  نم 

گويد آن را كور كن واورا درداخل زمينش به بتل برسان، م گويد چشمهايشاين زن درو  م 

رفز ا  ازدسز رفز سپس دراثناي اينكه درزمين خود راه م زن نمرد تاوبت  كه بيناي 

 2«ناگهان درچاله افتاد ومرد

انديشد فوت دلالز برجايز بودن دعا كردن عليه فرد معين ظالم مسلمان وبرفردي كه م 

دراين دوحادثه پوشيده نيسز واضابه براين وابع شدن اين دعا ازدو نفر ازبزرگان اصحاب 

به بهشز مژده داده شدند  زسابقين اولين ازمهاجرين هستند وبه زبان پيامبر وآن دو ا پيامبر 

پس همانا پذيرفتن خداوند دعاي آن دورا به اضافه ثبوت فضل وبرتري آنها دلالز باطع  

 برصحز چنين دعاي  اسز.

پس با اين، ادله ازكتاب وسنز وعملكرد سلف برجايز بودن دعا عليه بدعز گذار به هردو 

كنند واين با تامل دردلايل گذشته وجستن حكمز عاي مطلق ودعاي معين دلالز م نوع د

را برچنين ها واسباب كه انبيا وپيروانشانشود، همانا بارزترين حكمزازاين دعاها شناخته م 

 كند امور ذيل اسز:دعاهاي  وادار م 

 محقق شدن مصلحت  عام وفراگير براي دين وخلق، وآن مصلحز به خواستن -1

شوند وكس  مردنش به را هلاك كند كه درباب  بودنش خلق فاسد م ازخداوند كه كس 

                                                           
را بيه دسيت خلافت 60( مروان بن حكم بن ابي العاص ابن اميه ابو عبدالملك اموي مدني، درآخر سال1)

سال سن داشت درگذشت نگاه كنيد تقريب التهيذيب  61يا 63اه رمضان درحالي كهدرم 65گرفت ودرسال

 . 515ص

 . 1131ص 3باب تحريم الظلم( ج -هكتاب المساقا -( رواه مسلم )1)



  

عليه بومش كه گفز }رب لاتذر عل  الارض  ()صلاح مخلوق اسز مانند دعاي نوح 

 را برروي زمين باب  مگذارترجمه: پروردگارا هيچ احدي ازكافران 1من الكافرين دياراً{

گفته اسز: }انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا كرده وم  را ذكرواو بعد ازدعا حكمز آن

 2يلدوا الا فاجراً كفاراً{

سازند وجز فرزندان بزهكار وكافر را گمراه م را رها كن  بندگانزترجمه: اگر ايشان

  3آورند ونيز دعاي اوكه }ان  مغلوب فانتصر{زايند وبه دنيا نم سرسخز نم 

 كن.ام مراي ياريترجمه: پروردگارا من شكسز خورده

واين بعد ازاين بود كه اورا سرزنش كرده وبه بتل تهديد كردند همان گونه كه خداوند به 

گويد: مجاهد م »گويد: ابن كثير درتفسير آيه م  4اين خبر داده اسز: }وبالوا مجنون وازدجر{

ش كرده وهشدار يعن  به خاطر ديوانگ  به هوا برده شد، وگفته شده )وازدجر( يعن  اورا سرزن

را گفته اسز اين 5دادند اي نوح اگر بازنياي  البته ازسنگسار شدگان خواه  شد ابن زيد

   6«وحسن نيز به اين مطل  روي كرده اسز

را انتخاب كند يا پس وبت  كه براي نوح چيزي جز اين باب  نماند كه يا نابودي خود 

تبليغ دعوت خدا ورسالتش تحقق يابد. پس اين نابودي آنهارا، عليه آنها دعا كرد تا مصلحز از

خاطر محقق شدن مصلحز شرع  اسز وآن: دو دعاي نوح وديگر دعاي مشابه پيامبر به

                                                           
 . 16( سوره نوح آيه1)

 . 10( سوره نوح آيه1)

 . 10( سوره قمر آيه3)

 .  4( سوره قمر آيه0)

درگذشيت نگياه  141، مدني است درحدي  ضعيف است درسال( او عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عمري5)

 . 300وتقريب التهذيب ص 560ص 1كن ميزان الاعتدال ج

 . 163ص 0( تفسير ابن كثير ج6)



 …   

هدايز بندگان ومحقق كردن عبادت خدا درزمين اسز، ووبت  كه اين مصلحز به جز يا ازبين 

د كه دعوتگران گمراه  شود وآنها كافران انرفتن چيزي كه بااين هدف مخالفز اسز برپا نم 

جايز اسز كه ازخدا خواسته شود تا آنهارا هلاك كند تا هدف والا وفساد درزمين هستند،

 وغايز بزرگ كه هدايز ورهنمون مخلوق به سوي دين خدا اسز تحقق يابد.

وبا اين جايز بودن دعا عليه هركس  كه دردعا كردن عليه او مصلحت  براي مسلمانان تحقق 

شود چه دعا براي هلاك شدن او شود يا دعاهاي ديگري، مانند دعا عليه ائمه كار م يابد آشم 

سوي آن را ازدين خدا بهاهل بدعز ودعوتگران آنها به سوي گمراه ، كسان  كه مردم

ترين واجبات وازنوع كنند بلكه دعا كردن عليه اينها ازواج ها وخرافات روي گردان م بدعز

 ز. والله اعلم.رسالز پيامبران خداس

 بازداشتن از ادامه گناه وتنبيه صاح  آن -2

 واين حكمز دربسياري ازدعاهاي گذشته ظاهر اسز

عليه مشركين وبين دعاي او به نفع آنها اينگونه  حت  بعض  ازاهل علم بين دعاي پيامبر 

 شود. جمع نموده اند كه دعاي پيامبر عليه آنها بربازداشتن آنها ازادامه دادن گناه حمل م

عليه  ابن حجر بعد ازنقل كردن كلام بعض  ازاهل علم درجمع كردن بين دعاي پيامبر 

واحتمال دارد كه اين دو مورد اينگونه جمع كرده شود كه »گويد: مشركين وبه نفع مشركين م 

جايز بودن دعايه نفع آنها وبت  درسز اسز كه دردعا چيزي هسز كه مقتض  بازداشتن آنها 

شود كه دادن كفر اسز، وجايز نبودن دعا به نفع آنها وبت  اسز كه دعا عليه آنها م ازادامه 

 .1«بركفر هلاك شوند

عليه بعض  گنهكاران مسلمان بيشتر ازدعا عليه  وگاه  اين حكمز دردعاي پيامبر 

عليه كس  كه ازخوردن غذا با دسز راسز امتناع  شود مانند دعاي پيامبر مشركين نمايان م 

توانم. ودعاي پيامبر عليه وبت  او دليل آورد كه نم « نتوان »رزيد كه پيامبر عليه او دعا كرد: و
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كس  ازحكام كه برامز پيامبر سخت  كند كه عليه او دعا كرد كه خداوند براو سخت  نمايد 

كند دعا را درمسجد طل  م ا را راهنماي  كرد كه كس  كه گمشدهمردم وهمچنين پيامبر 

 را نيابد، همه اين موارد ازباب تعزير وباز آمدن آنها وديگران ازاين كارهاسز.يد كه آنكن

به دعا كردن عليه كس  كه  هاي احاديث ارشاد پيامبر نووي درشرح بعض  روايز

«: را به تو باز نگرداندخداوند آن»او گفته شود: گويد كه بهطلبد م را درمسجد م گمشده

وامر نموده كه مثل اين گفته شود پس اين مجازات  براي « نياب »كه فرمود:  وفرموده پيامبر »

  1«را نياب ا  ومناس  براي شنونده آن كه بگويد آناوسز به خاطر مخالفز ونافرمان 

پس وبت  كه جايز بودن عليه گنهكاران به انگيزه تنبيه آنها وبازداشتن آنها وامثال آنان 

كند، بلكه ر دلالز برجايز بودن دعا عليه اهل بدعز به اين هدف م ازگناهان ثابز شد اين ام

تر اسز چون تعزير اهل بدعز با دعا كردن وغير ازآن عليه آنها ازتعزير اهل گناهان اول 

 گذار با شريعز ازمخالفز گناهكار آشكارتر اسز. مخالفز بدعز

 تر اسز.بنا براين بدعز ازگناه ازچند جهز بزرگتر وخطرناك

ويك  ازحكمتهاي دعا واسباب آن حمايز ازدين يا ازجان ازدسز ظالم به  -3

عليه آن مردي اسز كه درگواه   وسيله دعا كردن عليه اوسز ازاين مورد دعاي سعد

دادن خود درو  گفز واورا به چيزي متهم كرد كه دراو نبود وهمچنين دعاي سعيد بن 

را براي خود جدا كرده اسز پس زمينشعليه زن  كه اورا متهم كرد كه بسمت  از زيد 

حمايز ازجان درهردو حديث با دعا كردن عليه ظالم آشكار اسز وبعض  ازاهل علم 

براي حمايز ازدين بوده اسز ابن حجر درشرح اين روايز  گفته اند كه دعاي سعد 
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كند دعا كند ياري كه هركس  عليه ظالم  كه براو ظلم م »ودرحديث آمده »گويد: م 

 1«شودرده م ك

پس شايد او خواسته برآن ظالم مهربان  كند كه مجازات او دردنيا برسد بنا براين ازخداوند 

را كه براو ظلم كرده به خاطر كمال ديانز رعايز خواسته تا جان اورا نجات دهد وحالز كس 

ياري  راشود: همانا او عليه ظالم دعا كرده چون او حرمز صاح  شريعزكرده اسز وگفته م 

 2«نموده اسز

من گويم: آنچه درمورد دعاي سعد گفته شده كه به خاطر حمايز وياري دين وصاح  

 شود.انجام گرفته اين احتمال بردعوت سعيد نيز وارد م  شريعز 

وبه طور كل  چه اين دو حديث برجايز بودن حمايز وياري دين با دعا دلالز كنند يا 

ن با نصوص صريح وصحيح ازكتاب وسنز ثابز اسز كه دلالز نكنند واج  بودن ياري دي

 كندنياز م ازتكلف ورزيدن دراستدلال ازيك نص يا دو نص كه دراين مورد صريح نيستند ب 

ماند گذار اگر ظالم باشد بركس  پوشيده نم وبعد ازاين جايز بودن دعا كردن عليه بدعز

بدعز خودرا به صاح  شريعز  بلكه هيچ بدعز گذاري نيسز مگر اينكه ظالم اسز، چون

 گاه  با تاويل وگاه  با درو  محض نسبز م  دهد واين عين ظلم اسز.

واين غير ازظلم يزرگ  اسز كه برافراد وگروههاي اهلسنز ازطرف عموم اهل بدعز انجام 

كنند وآنهارا به نادان  هاي زشت  متصف م گيرد ازببيل اينكه اهل بدعز آنهارا به لق م 

 .3نمايند بنا برآنچه بيانش گذشزمتصف م وغفلز 

 .  1علاوه برتكفير وفاسق برار دادن كه بارزترين نشان  براي هر اهل بدعت  اسز
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كند به خاطر حمايز وياري جان گذاري كه براو ظلم م تواند عليه بدعزبنا براين سن  م  

ور داده كه درهر چيزي خود دعا كند به شرط  كه دردعا ازحد تجاوز نكند زيرا خداوند دست

فرمايد: }يا ايها الذين آمنوا كونوا جا كه خداوند متعال م وبا هركس  به عدالز رفتار شود آن

 2بوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنهن بوم عل  الا تعدلوا اعدلوا هو ابرب للتقوي{

ي دادگري گواه  ترجمه: اي مؤمنان براي اداي واجبات خدا مواظبز داشته باشيد وازرو

دهيد ودشمنانگ  بوم  شمارا برآن ندارد كه دادگري نكنيد. دادگري كنيد كه دادگري به 

 تر اسز.پرهيزكاري نزديك

گذار به خاطر حمايز ازدين خدا وسلف امز وعلماي آن وجايز بودن دعا برعليه بدعز

و  گفتن آنها تر بلكه واج  اسز به خصوص درمقابل كسان  كه دردرگذشته وحاضر اول 

برخدا وپيامبر ، وتوهين به سلف امز ومتهم كردن آنها به ارتداد ونفاق، وتقرب جستن آنها 

به خدا با لعنز كردن وناسزا گفتن سلف امز مشهور ومعروف اسز مانند رافضه وديگر 

هاي گمراه كه به ها وهمان طور كه بعض  ازاين چيزها ازخوارج ونواص  وديگر فربهزنديق

زند. پس ياري گيرد وسرم ها معروف هستند انجام م ن كردن به سلف به جهت  ازجهزتوهي

ترين واجبات اسز كردن دين خدا واولياي اله  درمقابل اينها با دعا كردن عليه آنها ازواج 

كند ودراين كار ما برآنچه كه سلف صالح را به خدا نزديك م وازبرترين اموري اسز كه انسان

گذاران وظالمان تاس  زببيل ياري دين خدا واهل آن با دعا كردن عليه بدعزبودند اما

 جوييم وبت  كه ازآنها چيز درحق سلف امز سرزده باشد.م 

سعد ازسرزمين  كه داشز »روايز م  كند كه گفز:  3لالكائ  باسند خود ازعامر بن سعد

كرد: ناگهان ديد كه آن مرد برگشز ناگهان ديد كه مردم برمردي جمع شده اند سركشيد ونگاه 
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گفز، سعد اورا ازاين كار بازداشز گويا بازداشتن او آن مردرا را ناسزا م طلحه وزبير وعل 

گوي  كه آنها ازتو را ناسزا م خواه  كه ابوال بيشتر مغرور كرد سعد گفز: واي برتو چه م 

رد گفز: اي، گويا پيامبر ازپيامبران كنم مآي  يا عليه تو دعا م بهنر هستند يا ازاين كار باز م 

اي وارد شد وضوء گرفز وداخل مسجد رفز سپس گفز: ترساند، سعد رفز ودرخانهمرا م 

تر ازجان  تو خير وخوب  به آنها رسيده را ناسزا گفته كه پيشبار خدايا اگر اين مرد ابوام 

اي نشان ده كه به آن مرا آيه دشنام دادن اين مرد آنهارا، تورا ناراحت  خواهد كرد پس امروز

گويد: وپس ازآن ناگهان شتري فراري ازخانه بن  فلان بيرون اي باشد م براي همه مؤمنان آيه

شوند وآن شتر رسد ومردم متفرق م توانسز بازدارد تا اينكه به او م را نم آمد هيچ چيزي آن

نمايد تا اينكه آن مرد ازبين  را لگد كوب مدهد وآنمردرا بين چهار دسز وپايش برار م 

گفتند: خداوند دعاي ترا رفتند وم گويد: من اورا ديدم كه مردم دنبال او م رفز ومرد م 

 1«پذيرفز اي ابا اسحاق خداوند دعاي ترا پذيرفز اي ابا اسحاق

شود وبرعليه آن مرد به خاطر به دعا سوي خدا متوجه م  پس اين سعد بن اب  وباص 

اري دين خدا واولياي اله  به خاطر ناسزا گفتن بعض  ازاصحاب پيامبر عليه او دعا حمايز وي

كرد وخداوند دعاي اورا درمورد آن مرد به خاطر هدف خوب  كه داشز پذيرفز ودرسعد 

گذاران وكسان  ديگر ازسلف امز الگوي  هسز براي هرمسلمان  كه بادعا كردن عليه بدعز

 خدا برخيزند. وظالمان به حمايز وياري دين

وبعد ازارائه اين نصوص ازكتاب وسنز وابوال سلف امز متعلق به دعا عليه اهل بدعز 

وديگران، وآنچه خداوند مارا به سوي آن به توفيق وفضل آن هدايز كرد ازببيل بعض  

هاي متعلق به اثبات اين مسئله وتحقيق حكم شرع  درآن نتيجه به دسز گيرياستنباطها ونتيجه

 گويم:كنم وم را چنين خلاصه م ازاين بحثآمده 
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گذار به هردو نوع آن )مطلق ومعين( درحق كافر ومسلمان ازاهل دعا كردن عليه بدعز

 بدعز بنا برچند وجوه جايز اسز.

صورت اول: نصوص صريح  كه دلالز برجايز بودن دعا كردن عليه كفار وگناهكاران 

 طر بدعتش كافر اسز يا كافر نيسز.گذار يا به خانمايد پس بدعزمسلمام م 

 شود گذار كافر تحز جمله كافران داخل اسز كه دعا كردن عليه آنهارا شامل م پس بدعز

ها پس فرب  بين كافري كه به خاطر بدعز كافر وحكم او حكم كفار اسز درهمه حالز

عليه مسلمانان اسز وكافري كه به غير آن كافر اسز وجود ندارد همان طور كه جايز بودن دعا 

 گذار به طريق اول  اسز. گناهكار دليل  برجايز بودن آن درحق بدعز

گذاري كه كافر نيز دليل جايز بودن دعا عليه او دليل جايز بودن دعا عليه واما بدعز

گنهكاران مسلمان اسز با اينكه بدعز خطر بزرگتري ازگناه اسز پس مستحق بودن 

 كار اول  اسز.ازمستحق بودن گناه گذار به دعا كردن عليه اوبدعز

وجه دوم: سلف صالح كه ابوال آنها مورد اعتبار اسز وامز دركارهايشان به آنها ابتدا 

كنند خودشان به طور مستقيم عليه اهل بدعز به خصوص دعا كرده اند، وپذيرفتن خداوند م 

ا كردن عليه اهل دعاي آنهارا درمورد اهل بدعز ازاموري اسز كه دلالز برجايز بودن دع

 بدعز اسز.

وازجمله دعاي سلف عليه اهل بدعز به خصوص به اضافه آنچه كه گذشز ازدعاي سعد 

گفز. مطلب  اسز كه بسياري را ناسزا م عليه آن مردي كه بعض  ازاصحاب بن اب  وباص 

را وبت   را روايز كرده اند، وآن داستان عمر بن عبدالعزيز وخواستن او غيلان دمشقازائمه آن

هاي  كه برثابز درمورد تقدير حرف زد، ودستور دادن عمر بن عبدالعزيز اورا كه بعض  ازآيه

نه سوگند به خدا گويا من اي »كندرا بخواند تا اينكه او گفز: شدن تقدير دلالز م 

مورد ام، گواه با  اي اميرالمؤمنين من ازسخنم دررا به جز امروز هرگز نخداندهاميرالمؤمنين آن
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گويد توبهة اورا بپذير واگر درغگوسز ام، عمر گفز: بار خدايا اگر راسز م تقدير توبه كرده

 1«اورا نشان  براي مؤمنين برار بده

سپس غيلان درمورد تقدير بعد ازمرگ عمر رحمه الله سخن گفز تا اينكه دردوران هشام 

 شام دردمشق به درآويخته شد.بن عبدالملك خداوند دعاي عمررا پذيرفز وغيلان به دستور ه

دعا  2ودركتاب السنة ازعبدالله بن احمد آمده اسز كه يزيد بن هارون عليه شبر مريس 

 كرد.م 

كردم اين من عليه جهميه زياد دعا م »ودراين نيز ازيحي  بن ابراهيم آمده اسز كه گفز: 

او گفز: به دلز چيزي راه را براي عبدالله بن مبارك گفتم ودردلم ازاين چيزي وارد شد مطل 

ها ازسلف دردعا دهند. وديگر روايزبرار م  3پرست  لاش را كه تو م مده آنها پروردگاري

 «.كردنشان عليه اهل بدعز

ها واسباب  كه انگيزه دعا كردن انبيا وسلف امز وجه سوم: محقق شدن بسياري ازحكمز

بدعز كه دلالز برجايز بودن دعا كردن عليه كفار وفاسقان بوده اسز دردعا كردن عليه اهل 

 گردد.نمايد زيرا حكم با برگشتن علز آن برم عليه آنها م 

مانند اينكه مصلحت  براي مسلمين وياري براي دين با مردن بعض  ازاهل بدعز مانند ائمه 

وطاغوتيان آنها محقق شود، پس اين چيزي اسز كه دعا كردن عليه اين طاغوتيان به هلاك 

 دهد تا مصلحز عموم  تحقق يايد.را جايز برار م غيرهشدن و

را ازبدعتشان متنفر كند محقق وبا اينكه ازدعا كردن عليه تعزيري كه آنهارا باز دارد وديگران

شود. ويا اينكه دردعا كردن عليه آنها حمايز وياري دين وجان صورت پذرت همه اين اسباب 
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 . 500المقدسي في مختصر الحجة علي تارك المحجة تحقيق محمد هارون ص

 . 111ص 1مد ج( انظر كتاب السنة لعبدالله بن اح1)

 . 110ص 1( المصدر نفسه ج3)



  

دهد بلكه گاه  دعا كردن عليه آنها واج  اسز اگر م  دعا كردن عليه آنهارا مباح وجايز برار

 ها جز دعا نباشدجا راه  براي محقق كردن اين مصلحزآن

سنز درآن مورد روشن شد بعد ازاينكه گذار ومذه  اهلوبا اين حكم دعا كردن بربدعز

 گذار تكميل شد وپايان يافزسنز درمورد مسئله لعنز كردن بدعزبيان موضع اهل

ين هدف ازآوردن اين فصل دركتاب حاصل گريد وهدف، تاكيد وبيان اين دو مسئله وبا ا

 بود.

را كه متعلق به دو را دراين مورد به پايان رسانم لازم اسز تذكر مهم اما ببل ازاينكه سخن

گذار ودعا كردن عليه او( اسز ارائه دهم تا التباس واشتباه درفهميدن مسئله )لعنز كردن بدعز

 رود ارائه دهم.سئله ويا اشتباه دراين دو مسئله درمذه  اهل سنز كه بيم آن م آن دو م

گذار واگر مسلمان وآن تذكر اين اسز كه جايز بودن لعنز كردن ودعا كردن عليه بدعز

 سنز مانع ازدعا كردن به نفع او وترحم  براو نيسز.باشد درمذه  اهل

سز وترحم براو ودعا كردن به نفع او پس لعنز كردن ودعا كردن عليه او ازيك جهز ا

گذار يا فاسق باشد مقتضاي ثواب سنز مسلمان وبت  بدعزازجهت  ديگر اسز چون نزد اهل

 شوند وعذاب هردو دراو جمع م 

شود هاي خويش دعاي خير كرده م پس براي او به خاطر مسلمان بودنش وديگر عادت

هاي بدي كه دارد عليه او يا فسقش وعادتشود وبه خاطر بدعتش وبراو ترحم ودلسوزي م 

شود ولعنز كرده م  شود همان گونه كه برحس  اين چيزها دوسز داشته م  دعا كرده م 

 گيرد.شود وهم مورد نفرت برار م 

سنز وجماعز كه لعنز كردن هركس  از اهل»گويد: شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله م 

گويد جايز اسز كه براو نماز بخوانم واورا لعنز كنم، چون م  را جايز برار داده اوفاسق معين

او هم مستحق پادا  اسز وهم مستحق عذاب پس نماز خواندن براو به خاطر مستحق بودن 

را اسز ولعنز كردن او به خاطر استحقابش به عذاب اسز، ولعنز دوري ازرحمز او پادا 



 …   

گيرد ازيك جهز مورد رحم برار م اسز ونماز خواندن براو سب  رحمز م  شود پس او 

شود. وهمه اين چيزها برطبق مذه  صحابه وپيروان آنها وازيك جهز ازرحمز دور كرده م 

سنز وجماعز اسز وكسان  كه به آنها دراين مورد داخل اند به نيك  )تابعين( وساير اهل

گويند: فاسق ه م ازببيله كراميه ومرجئه وشيعه، ومذه  بسياري ازشيعيان اماميه وكسان  ك

گويد فاسق براي هميشه درجهنم ماند همين اسز. واما كس  كه م براي هميشه درجهنم نم 

گويند، نزد اينها درحق يك شخص اسز مانند اينكه خوارج ومعتزله وبعض  ازشيعه چنين م 

 .1«شودثواب وعذاب جمع نم 

سنز له درفصل موضع اهلشود واين مسئرود رفع م وبا اين، اشكال  كه توهم آن م 

 هاي اهل بدعز درباب دوم انشاءالله بيشتر بيان خواهد شد.درمورد حضور درجنازه

رسانم وخداوند داناتر اسز وازخداوند ازهر اشتباه را دراينجا به پايان م وبا اين، سخن

 كنم.ولغزش  كه سرزده طل  آموز  م 

 

 فصل سوم

 عمال اهل بدعز نزد خدا.موضع اهل سنز درمورد حكم ببول شدن ا

ها ومتنفر نمودن ازاهل آن با دركتابهاي اهل سنز درگذشته وحال بر خدر داشتن ازبدعز

ها خطر بزرگ  براي مسلمان تمام صورتها واشكال آن معروف ومشهور اسز چون دربدعز

 دردنيا وآخرتش وجود دارد. 

ها ازسلف بعض  روايزترين چيزي كه دراين مورد آمده مطالب  اسز كه وشايد سخز

را را دربرگرفته باشد كه: كه خداوند ازاهل بدعز عمل نخستين وتصريح علما بعد ازآنها آن

 پذيرد. نم 

                                                           
 . 500ص 5( منهاج السنة ج1)



  

ودرحقيقز اين مسئله ازمسائل بزرگ درموضع احكام اهل بدعز اسز واهميز اين مسئله 

 ازدو مسئله تكفير ولعنز كه بيان شدند كمتر نيسز

گذار اثرها واحكام خطرناك  دردنيا وآخرت مرت  له، درحق بدعزچون براثبات اين مسئ

شود كه خطر آن ازحكم كردن به كافر برار دادن او يا لعنز كردن او كمتر نيسز چون م 

 شود.مسلمان بدون عمل وزن  ندارد وزندگ  او ارزش  ندارد بلكه او به جز عمل مسلمان نم 

له بعد ازآن دو مسئله با توجه به نزديك  اين مسائل بنا براين اينجا بررس  وارائه اين مسئ

سه گانه يا مسئله چهارم  كه نيز انشاءالله درفصل چهارم ازاين باب ارائه خواهد شد مناس  

 گذار اسز.اسز وآن حكم به تعوبه بدعز

كند هاي  كه ازسلف دراين مورد روايز شده كه تصريح نم ودربيان اين مسئله به ذكر گفته

كند اين مسئله نزد آنها كند آغاز كنيم كه دلالز م گذار ببول نم اوند عمل  ازبدعزكه خد

 دار اسز.ريشه

سپس درپرتو اين درتحقيق آن شروع خواهد شد بنا برآنچه كه نصوص وابوال ديگر سلف 

نمايد عبدالله بن كند برآن دلالز م كه منظور آنهارا به صورت صحيح آن واضح وروشن م 

روايز كرده اند  1رالسنه وآجري درالشريعه وبيهق  درالسنن الكبري ازيحي  بن يعمراحمد د

هرگاه با آنها روبرو شديد به آنها بگوييد: ابن عمر ازآنها »كه ابن عمر درمورد بدريه گفز: 

بيزار اسز وآنها ازمن بيزار هستند اگر به اندازه هرچه دردنيا هسز آنها طلا درراه خدا نفقه 

 2«آنها پذيرفته نخواهد شد تا وبت  كه به تقدير ايمان بياورندكنند از

                                                           
 ( تقدمت ترجمته ص)(. 1)

، ورواه ايضاً البيهقي في السنن الكبيري 105، والشريعة للاجري ص011ص 1( السنة لعبدالله بن احمد ج1)

 . 103ص 10ج



 …   

شود وازحسن بصري بيش ازيك جهز ثابز اسز كه عمل  ازصاح  بدعز پذيرفته نم 

روزه ونماز وحج وعمره وصدبه وجهاد وهيچ چيزي ازصاح  »شده كه گفز: ازاو روايز

 1«شودبدعز ببول نم 

بدعز هرعبادت  كه اضافه كند بيشتر ازخداوند  صاح »ونيز ازاو روايز شده كه گفز: 

 .2«شوددور م 

خداوند ازصاح  بدعز »روايز كرده كه گفز:  3واسد بن موس  ازهشام بن حسان

اي صدبهاي ونهعمرهجهادي ونهحج  ونهزكات  ونهنمازي ونهكند ونهرا ببول نم ايروزه

 4«كندزاو ببول م را افرض اي ونهتوبهآزاد كردن غلام  ونهونه

گفز خداوند ازصاح  يك  ازاهل علم م »وابن وضاح ازاوزاع  روايز كرده كه او گفز: 

اي توبهاي ونهعمرهحج  ونهجهادي ونهاي ونهروزهكند ونهرا ببول نم بدعز نمازي

را بود ومردمپذيرد گذشتگان شما زبانشان برآنها تند ودلهايشان ازآنها متنفر اي ازاو م فديهونه

  5«داشتندازبدعز آنها برخدر م 

                                                           
واللالكائي في شرح احول اعتقاد  101وابن بطة في الابانة الصغري ص 60( رواه الاجري في الشريعة ص1)

 .  134ص 1اهل السنة ج

 . 130، والابانة الصغري لابن بطة ص10( البدع والنهي عنها لابن وضاح ص1)

تر ( هشا  بن حسن ازدي فردوسي ابو عبدالله بصري، معتمد وازهمه مرد  درميورد ابين سييرين محقيق3)

 .501درگذشت ن ك تقريب التهذيب ص 04يا 00است درسال

 .  10( البدع والنهي عنها لابن وضاح ص0)

 (. 0( المصدر نفسه ص )5)



  

هيچ عمل  ازصاح  بدعز به سوي خداوند »وازفضيل بن عياض روايز اسز كه گفز: 

  1«شودبالابرده نم 

را دوسز بدارد خداوند عمل اورا حبط هركس  صاح  بدعت »ونيز ازاو روايز اسز: 

 2«نمايدم 

صاح  بدعز هرچند تلا  كند بيشتر : »گفزوازايوب سختيان  روايز اسز كه او م 

 3«شودازخداوند دور م 

را لعنز كرده وخداوند هيچ اهل بدعز پيامبر »وازاسد بن موس  روايز اسز كه گفز: 

پذيرد وهرچند بيشتر تلا  كنند ونماز بخوانند را ازآنها م نفل را نهفرض اي نهتوبهعمل  نه

 4«شوندوروزه بگيرند ازخدا دورتر م 

ها واحكام آن معروف هستند مانند امام وبعض  ازعلماي متاخرين كه به تحقيق دربدعز

را دركتاب )الاعتصام( مرشكاف  نموده را تصريح كرده اند: شاطب  اين مسئلهشاطب  اين مسئله

 را بيان داشته وبراي اثبات آن استدلال كرده اسز.وآن

بدانيد كه همراه »گويد: ده گفته اوسز كه م وازمطالب  كه درآغاز سخنش ازاين مسئله آم

ها پذيرفته ديگر عبادتصدبه ونهروزه ونهشود ونهبا بدعز عبادت  ازببيل نماز پذيرفته نم 

 5«شوندم 

                                                           
، واليامر 14، وتلبييس ابلييس ليابن الجيوزي ص134ص 1( شرح احول اعتقاد اهل السنة للالكيائي ج1)

 . 41بالاتباع للسيوطي ص

 . 13ص 0، وتفسير القرطبي ج14( تلبيس ابليس لابن الجوزي ص1)

 . 10وضاح ص( البدع والنهي عنها لابن 3)

 (. 0( المصدر نفسه ص )0)

 . 100ص 1( الاعتصا  للشاطبي ج5)



 …   

ها كتاب نوشته دربيش ازيك همان طور كه بعض  ازعلماي معاصر كسان  كه درمورد بدعز

 .1ه اندرا تاكيد كردكتاب ازكتابهايشان اين مسئله

ها ازسلف وابوال اهل علم بعد ازآنها دربرگرفته ودرحقيقز آنچه اين آثار وروايز

جاي  نمايد طوري كه كهآن دلالز م درشريعز اصل  صحيح دارد كه دلايل ازكتاب وسنز به

خواهد به آن طعنه زند يا درصحز آن ترديد افكن  نمايد گذارد كه م براي كس  باب  نم 

فرمايد: }بل هل ننبئكم بلاخسرين اعمالًا الذين ضل سعيهم ف  الحياة الدنيا ل م خداوند متعا

  2وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً{

ترجمه: )اي پيغمبر به كافران( بگو: آيا شمارا اززيانكارترين مردم آگاه سازم آنان كسان  اند 

كه به بهترين وجه  برندرود وخود گمان م كه تلا  وتكاپويشان درزندگ  دنيا هدر م 

 كنند كارنيك م 

 3ضحاك و  گفته اسز كه اين آيه درمورد يهود ونصارا اسز وعل  سعد بن اب  وباص 

 .4بسياري ازسلف گفته اند اين آيه درمورد حروريه اسز و

                                                           
( انظر من هذه الكتب: كتاب فتاوي ائمة المسلمين بقطع لسان مبتدعين وهو عبارة عن مجموعية فتياوي 1)

 1351لبعض علماء الازهر وغيرهم قا  بجمعها والتعليق عليها الشيس محمود محميد خطياب المتيوفي سينة

من متن هذا الكتاب وحاشيته. والبدعة واثرها السئ في الامة للشيس سليم الهلالي  110،114ص هجري انظر

، وتنبيه اولي الابصار لشيخنا 136-135، والبدعة والمصالا المرسلة للدكتور توفيق يوسف الواعي ص04ص

 . 160الدكتور حالا بن سعد السميمي ص

 . 103،100هاي( سوره كهف آيه1)

ن مزاحم هلالي ابوالقاسم يا ابومحمد خراساني است راستگوست وحدي  مرسل زياد بيان ( وي ضحاك ب3)

 . 140درگذشت ن ك التقريب ص 100كند يعد سالمي

 . 100ص 3( انظر تفسير ابن كثير ج0)



  

اين اسز كه اين  ومعن  اين بول ازعل  »گويد: ابن كثير بعد ازذكر ابوال سلف درآيه م 

شود، نه را شامل م شود همان گونه كه يهود ونصارا وديگرانرا شامل م روريهآيه كريمه، ح

 تر ازاين اسز،اينكه اين آيهخ به خصوص درمورد اينها نازل شد، ونه آنها، بلكه اين آيه عام

را مورد خطاب برار دهد وببل ازاينكه زيرا آيه مك  هسز ببل ازاينكه خداوند يهود ونصارا

رج به وجود بيايند آيه نازل شده اسز ودرحقيقز اين آيه عام اسز درمورد به طور كل  خوا

برد كه او كار درست  هركس  كه خداوندرا به غير ازراه مورد پسند او پرستش نمايد وگمان م 

كند وعمل او مردود دهد وعملش پيش خداوند مقبول اسز درحال  كه او اشتباه م انجام م 

 اسز 

فرمايد: }وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل  ناراً د متعال م همان گونه كه خداون

  1حامية{

ترجمه: مردمان ، مردمان  درآن روز خوار وزبون خواهند بود دائماً خواهند كوشيد ورنج 

 2«خواهند كشيد به آتش لبس سوزان وگرازان دوزخ درخواهند آمد وخواهند سوخز

 3ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً{فرمايد: }وبدمنا ال  وخداوند تعال  م 

را همچون ذرات غبار رويم وهمهترجمه: ما به سرا  تمام اعمال  كه آنان انجام داده اند م 

 سازيمپراكنده درهوا م 

فرمود:  كند كه پيامبر اسز كه ببلاً بيان شد كه روايز م  ()وازسنز حديث عل  

حدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين المدينة حرم من غير ال  كذا فمن ا)

 4(لايقبل الله منه حرفاً ولاعدلاً

                                                           
 . 0-1هاي( سوره الغاشيه آيه1)

 . 100ص 3( تفسير ابن كثير ج1)

 . 13( سوره فرقان آيه3)

 ي  ص )(. ( تقد  تخريج الحد0)



 …   

جا حرم اسز هركس  درآن حادثه آفرين  كند براو لعنز خدا يعن : مدينه ازعير تا فلان

 پذيرد.را نم وملائكه وتمام مردم باد ازاو خدا توبه وعبادت 

حديث گرچه مقيد به حوادث مدينه اسز اما حديث ودرفصل گذشته بيان شد كه حكم در

اي عام اسز طبق آنچه كه اهل علم بيان كرده اند، به ابوال اهل درفصل درمورد هرچيزه تازه

 .1گذشته مراجعه شود

كنند كه ها دلالز م نمايد برآنچه كه روايزومنظور اينجا اين اسز: ظاهر حديث دلالز م 

 پذيرد.را م عبادت اي نهتوبهپذيرد نهرا نم گذار هيچ عمل خداوند ازبدعز

ثلاثة لايقبل الله لهم )اسز كه فرمود:  كند: فرموده پيامبر وازاحاديث  كه نيز براين دلالز م 

 .2(حرفاً ولاعدلاً عاق ومنان ومكذب القدر

اسز  پذيرد كس  كه نافرمان پدر ومادر را نم يعن : سه نفر اسز كه خداوند ازآنها چيزي

 كند گذارد وفردي كه تقديررا تكذي  م دهد ومنز م وفردي كه چيزي م 

اين حديث دردلالتش مانند حديث اول اسز مگر اينكه اين حديث ازاهل بدعز )تكذي  

كنندگان تقدير( را خاص گردانيده وديگران درحكم آنها هستند ونزديك به اين حديث اسز 

روايز كرد كه  آمده كه او ازپيامبر    سعيد خدري روايت  اسز كه درصحيحين ازحديث اب

بوم تحقرون صلاتكم مع  -ولم يقل منها -يخرج من هذه الامة)پيامبر درتوصيف خوارج گفز: 

صلاتهم يقرؤون القرآن لايجاوز حلوبهم اوحناجرهم يمربون من الدين مروق السهم من 

                                                           
 ( انظر ص )( من هذا الكتاب. 1)

وحسنه الالباني في ظلال الجنة المطبوع مع السينة ليابن  101( اخرجه ابن ابي عاحم في كتاب السنة ص1)

 340ص 0( وفي سلسيلة الاحاديي  الصيحيحة ج3065رقم ) 544ص 1ابي عاحم. وفي ححيا الجامع ج

 . 1045ح:



  

دانيد نماز آنهارا نسبز به نمازتان كم م  آيد دراين امز بوم  كه شمايعن : بيرون م  1(الرٌمية

شوند همان گونه كه تير گذرد ازدين جدا م هايشان نم خوانند ازحلق وحنجرهبرآن م 

 آيد.ازشكار تيرخورده بيرون م 

 كند چون پيامبر را ببول نم پس ظاهر حديث اينگونه اسز كه خداوند اعمال اين خوارج

 « گذردد كه ازحلق يا حنجرة اشان نم خواننبرآن م »فرموده اسز: 

معناي يك  اين اسز كه »نووي ازبعض  ازاهل علم نقل كرده كه راين درايندوتاويل اسز: 

اي جز تلاوت دهان برند وآنها بهرهكنند بهره نم فهمند وازآنچه تلاوت م را نم دلهايشان آن

 شود.  وحنجره وحلق ندارند چون حروف با حلق وحنجره ودهان ادام

رود وپذيرفته تلاوت  بالا م رود ونهمعن  تاويل دوم اين اسز كه عمل  ازآنها بالا نم 

 .2«شودنم 

پذيرد را نم كند وآنمعن  آن اين اسز كه خواندن آنهارا بلند نم »گويد: وابن حجر م 

رسد پس   نم كنند بنا براين به خاطر خواندن آن به آنها پاداوگفته شده به برآن عمل نم 

 3«آورندخوان  آن به دسز نم آنها چيزي جز عبادت

پس با اين صحز آنچه ازسلف نختين روايز شده واهل علم كه بعد ازآنها آمده 

شود ثابز شد چون نصوص اند برآن بوده اند كه عمل  ازصاح  بدعز پذيرفته نم 

ق احتمال چند معن  ازكتاب وسنز برآن دلالز م  كند. اما اين عبارت با اين اطلا

ها صحيح هستند وآن همان اسز كه نصوص برآن دلالز دارد بعض  ازاين معن 

                                                           
باب قتل الخوارج والملحدين بعد اقامة الحجة( فتا البياري  -المرتدين( رواه البخاري في )كتاب استتابة 1)

 . 003،000ص 1باب ذكر الخوارج وحفاتهم( ج -ومسلم )كتاب الزكاة 6431ح: 143ص 11ج

 . 154ص 0( شرح ححيا مسلم ج1)
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وسلف بصد نموده اند، وبعض  باطل اند كه نصوص برباطل بودن آن كند م 

 كند.ومخالفز آن با اصول شريعز دلالز م 

الله تعال  دربررس  اين مسئله چند معن  ذكر كرده كه نصوص وشاطب  رحمه

كنم تابعد ازآن تحقيق سخن درآن را بيان م كند ومن آنرا ابتضا م ها آنوروايز

هاي هاي  كه او بنابر دلالزكامل شود ومعن  درسز ازآن بيان گردد ويا ازمعن 

 نصوص ديگر وكلام سلف درآن ذكر نكرده اسز.

خلاصه آن اين اسز: اگر  هاي گذشته مطلب  گفته كهشاطب  بعد ازبيان وروايز

طور مطلق عمل او ببول گذار عمل  پذيرفته نشود يامنظور اين اسز كه بهازبدعز

شود به هرصورت  كه انجام شود چه موافق باسنز انجام گيرد چه به خلاف سنز نم 

شود وآنچه گذاري كرده ببول نم باشد ويا منظور ازآن اين اسز آنچه او درآن بدعز

 شود.گذاري نكرده پذيرفته م زاو درآن بدع

 اما منظور اول ممكن اسز بريك  ازسه صورت باشد

گذاري هربدعت  كه باشد اعمال او اول: كه برظاهر آن حمل كرده شود كه هربدعز

 شود واين بسيار برنوآوران دردين سخز اسز.پذيرفته نم 

ود مانند اينكه شدوم: اينكه بدعز او اصل  باشد كه ساير اعمال ازاو متضرع م 

خبر واحدرا به طور مطلق انكار كند، زيرا عموم تكليف برآن نباشده اسز، وكس  كه 

كارگيرد واستفاده راي ونظر، عين اندازد بايد ازراي خود بههاي آحادرا دور م روايز

شود واز شود ازاو چيزي ببول نم نوآوري اسز پس هرفرع  كه برآن بدعت  بنا م 

گويد انجام اعمال براي كس  لازم اسز كه به درجه كس  اسز كه م  امثال آن گفته

 اولياي  كه حقايق توحيدرا كشف كرده اند نرسيده اسز 

اما كس  كه به اين مقام رسيده تكليف ازاو رفع شده اسز آنها اين نظررا براصل  

 بنا كرده اند كه كفر صريح اسز.



  

آن رفته اند كه: كه عمل به احاديث  وازامثال اين چيزي اسز كه بعض  ازماربين به

را انكار كرده اند احاديث  كه به صورت تواتر ثابز شد يا به صورت آحاد وارد نبوي

 شود.گويند به كتاب خدا مراجعه كرده م شده اسز وآنها م 

را به اتفاق يا به اختلاف علما ازاسلام وازمثالها يك  اين اسز كه بدعز، صاح  آن

 ون علما دركافر برار دادن اهل بدعز دو بول دارند.كند چخارج م 

وصورت سوم: اين اسز كه صاح  بدعز دربعض  امور تعبدي يا غير تعبدي 

گاه  اعتقاد خاص برخاسته ازبدعز او اورا به تاويل  بكشد كه اعتقاد او درشريعز 

 شود.ضعيف م 

دربانون گذاري را باشريعز كند مانند اينكه عقلواين همه عمل اورا باطل م 

كند پس نمايد نمايان م را عقل ابتضا م وتشريع شريك كند زيرا شريعز آنچه

را با عقل هركاري كه اين انجام دهنده بنابر ابتضاي عقلش انجام دهد اگرچه شريعز

خود شريك كند پس بنا برحكم مشاركز عقل نه بنا براستفاده تنها ازشرع انجام 

نمايد كه خوب برار دادن سز بنا بردليل  كه دلالز م دهد پس عمل او صحيح نيم 

 وزشز برار دادن عقل  بدون نظر شرع  باطل اسز.

شود داند براو لازم م را خوب م ويك  ازمثالها نيز اين اسز كه كس  كه بدعز

گويد: }اليوم اكملز كه شريعز نزد او هنوز كامل نشده اسز پس فرموده اله  كه م 

 1لكم دينكم{

كند را چنان تاويل م ن  معتبري نزد آنها ندارد وبعض  خو  خيامها ازآنان آيهمع

 كند.را ازمفهوم ظاهر آن بيرون م تا آن

واما دوم: اين اسز كه منظور ازپذيرفته نشدن اعمال آنها فقط كارهاي  باشد كه 

 كهكند اين حديث آنها درآن نوآوري كرده اند دراين صورت نيز برهمين دلالز م 
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يعن : هركاري كه خلاف دستور ما باشد مردود  1(كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد)

 اسز

 .2كلام شاطب  با اختصار تمام شد

وصورتهاي  كه شاطب  اينجا ذكر كرده كه حمل نصوص وكلام سلف برآن ممكن 

 اسز جاي تامل اسز 

ازاين نظر  را فقط منحصر به نگاه كردن دربدعز بودهزيرا بررس  او اين مسئله

ها واعمال ديگر سراين بدعز يك امر كل  اسز كه نقصان وخلل دربعض  عبادت

نمايد، يا اينكه امر جزئ  اسز كه نقص وخلل آن منحصر برخود آن اسز بدون م 

گذار نگاه كرده شود كه او با انجام يدعتش كافر اسز يا كافر نيسز ازاينكه به بدعز

داراي نقش بزرگ  درببول شدن عمل يا رد شدن آن  با اينكه نظر كردن دراين مورد

 دارد.

به نظر من آنچه درتحقيق اين مسئله بايد به آن باز گشز وآنچه كه توجيه نصوص 

وكلام سلف درآن به صورت صحيح وشايسته خواهد بود، نگاه كردن دراصل اين 

باطل  را درشريعزمسئله اسز وآن شرايط ببول شدن عمل نزد خداوند وآنچه اعمال

گذار يا ردشدن آن ازاين مسئله متضرع باشد چون پذيرفته شدن عمل بدعزكند م م 

شود بنا براين بعد ازتوجه به اين مسئله برعمل  كه شرايط صحز درآن كامل يافته م 

شود وازاينجا شود وبرغير ازآن به ببول نشدن، حكم م شود به ببول شدن، حكم م 

                                                           
في امرنا ما ليس منه فهو رد(( انظر ححيا البخاري كتياب  ( هذا الحدي  رواه الشيخان بلفظ )من احدث1)
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 . 1300ص 3نا فهو رد(( انظر ححيا مسلم ج)من عمل عملاً ليس عليه امر

 . 111-104ص 1( ازححفه قبل: انظر الاعتصا  ج1)



  

شود چون ممكن نيسز كلام آنها با نصوص يه كرده م كلام سلف طبق اين اصل توج

 مخالف باشد.

بينيم كه ببول شدن عمل يا ردشدن آن به وبا توجه به اصل مسئله درشريعز ما م 

دو طرف متعلق اسز طرف اول صاح  وانجام دهنده عمل وطرف دوم خود عمل 

ايط لازم اسز وهريك شرايط  دارند كه براي ببول شدن عمل تحقق يافتن آن شر

 اسز واگر نه عمل باطل ومردود خواهد بود 

شود چه شر  انجام دهنده عمل اسلام اسز زيرا ازكافر هيچ عمل  پذيرفته نم 

كفر او برآمده ازانكار وعناد باشد چه كفر او برآمده ازنوآوري دردين باشد ويا ناش  

يدن بعد ازاسلام اگر كند باشد. وهمچنين كفر ورزرا كافر م ازديگر اعمال  كه انسان

 گردد.تمام اعمال صالح ببل ازكفر حبط ونابود م  -العياذ بالله–فرد برآن بميرد 

واما شر  خود عمل اين اسز كه خالص براي خدا طبق آنچه خدا وپيامبر  

مشروع نموده انجام گيرد وشر  صاح  عمل وشر  خود عمل هنگام پيش كردن 

 خواهد شد. )انشاء الله(دلايل براين دو چيز بيشتر بررس  

وصورتهاي  كه شاطب  رحمه الله درتوجيه ظواهر نصوص وكلام سلف درمسئله 

)ردشدن اعمال اهل بدعز وببول نشدن آن( ازچند وجه ذكر كرده اسز، مناس  

اسز كه تابع اين باعده شرع  درشرايط ببول شدن عمل يا ردشدن آن باشد پس به 

 د مگر آنچه صحيح وموافق با نصوص باشد.شوشريعز يا سلف نسبز داده نم 

گذار يا ردمطلق  شاطب  ازنصوص وكلام سلف فهميده كه ردكردن اعمال بدعز

 براي همه اعمال اوسز ويا ردي فقط برعمل تازه ايجاد شده اسز.

 ودرمفهوم اول ذكر نموده كه به سه صورت ممكن اسز.
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شود وآن اين اسز  صورت اول: كه كلام درنصوص وابوال سلف برظاهر  حمل

شود چه گذاري هربدعت  كه ايجاد كرده باشد اعمال او پذيرفته نم كه هربدعز

 بدعز دراعمال او دخالت  داشته باشد يا نداشته باشد.

گوييم: اين توجيه به اين ما طبق بررس  شرايط ببول شدن عمل يا ردشدن آن م 

م سلف برآن بدون صورت مطلق درسز نيسز بنابراين حمل كردن نصوص وكلا

گذار كافر ازشرح وبيد جايز نيسز. وصحيح اين اسز اين سخن درحق بدعز

گذاري كه بابدعتش كافر برار درسز اسز زيرا همه عمل او مردود اسز. اما بدعز

شود پس اعمال  كه درآن شود برهمه اعمال او به ببول نشدن حكم كرده نم داده نم 

شاءالله مقبول اسز وهرعمل   يروي تحقق يابد انشر  ببول شدن ازببيل اخلاص وپ

كه فابد شرط  ازشرايط ببول شدن اعمال باشد مردود اسز، وآنچه ازاعمال خود كه 

را با بدعز يا ديگر چيزي فاسد كرده زيان  به عمل  كه شرايط ببول شدن آن بيش آن

 تواند داشته باشد. وخدا داناتر اسز.خداوند نم 

طب  ذكر نموده كه كلام سلف درگفتن به ردشدن عمل اما صورت دوم: شا

شود كه وبت  چنين اسز كه بدعز اصل  گذار به طور مطلق براين حمل م بدعز

 باشد كه ساير اعمال فرع آن برار گيرند.

واما صورت سوم: ذكر نموده محل حمل دراين آن اسز كه ضعف  درعقيده به 

آيد بنا براين گذار به دسز م بدعزها براي سب  اصل برار دادن بعض  ازبدعز

 شود.عمل او به سب  آن باطل م 

هاي كل  كه ومثالهاي  براي بيان اين دو صورت بيان كرده اسز كه ازببيل بدعز

كند هستند مانند بدعز گذار سرايز م نقص وخلل آن به غير ازآن ازاعمال بدعز

يده سابط شدن اعمال ازكس  كه انكار اخبار آحاد، يا انكار سنز به طور كل ، يا عق



  

به مقام ولايز رسيده اسز آن طور كه بعض  ازملحدين چنين عقيده دارند. اين 

 درصورت دوم ذكر نموده اسز.

را با نقل درتشريع آورده اسز كه وبراي صورت سوم مثال بدعز مشاركز عقل

ص بودن ها گويا براو لازم م  شود كه به نابگذار درخوب برار دادن بدعزبدعز

 وكامل نبودن دين معتقد باشد.

ها تحز اين دو وتحقيق دراين مورد اين اسز كه: مثالهاي  كه او براي بدعز

گذار را درردشدن ديگر اعمال بدعزتوان سب  بودن آنصورت بيان داشته اسز نم 

ها وگناهان به طور عموم گاه  اجر گرچه بدعز-تصور كرد مگر ازدو جهز: 

 -كندرمقابل آن ازطاعات برارداردرا باطل م وپادا  آنچه د

گذارفاسد را كافر نمايد زيرا درآن هنگام تمام عمل بدعزاينكه بدعز صاح  آن -1

شود اما فاسد شدن آن به سب  كفر اسز نه به سب  اينكه بدعت  اصل  اسز كه ديگر م 

يرا هرچند ازآن متفرع ها فرع آن اند آن گونه كه شاطب  درصورت دوم بيان كرده اسز زبدعز

كند، را فاسد م گذار بيايند پس چطور آنشود برهريك ازاعمال بدعزشوند اين تصور نم 

واگر چناچه هم اين تصور كرده شود پس فاسد كردن آن به خاطر خود آن نيسز بلكه به 

خاطر ايجاد خلل ونقص درشرايط صحز آن اسز همان گونه كه دربسمز دوم خواهد آمد، 

گذاررا ضعيف كرده آن طور كه شاطب  درصورت سوم به خاطر اين اسز كه عقيده بدعزونه 

بيان كرده اسز چون ضعيف بودن ايمان سبب  براي ردشدن عمل مسلمان نيسز واگر نه 

كرد وعجي  اسز كه شاطب  را به خاطر ضعيف بودن ايمانشان رد م اعمال عموم مسلمين

هاي صورت دوم بيان كرده اسز با كفررا درضمن مثالرحمه الله باطل كردن عمل به سب  

اينكه كفر تنها سبب  اسز براي باطل كردن همه عمل، پس بهتر واول  اين اسز كه سب  كفر 

 اصل  باشد كه مناس  اسز بررس  اين مسئله ازآن متفرع شود.
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نه –گذار كفر اسز نمايد كه سب  درردشدن همه عمل بدعزوازجمله آنچه كه تاكيد م 

آنچه شاطب  ذكر نموده ازببيل اعتبارهاي ديگري مانند اينكه بدعت  اصل  باشد كه ديگر 

اين اسز  -گذار برار بگيردگيرند ويا سب  ضعيف شدن ايمان بدعزها فرع آن برار م بدعز

شود چون او با همان گذار به خاطر ايجاد بدعت  فرع  فاسد م كه گاه  تمام عمل بدعز

شود چون گذاري ديگر با بدعت  اصل  فاسد نم شود، وعمل بدعزفر م بدعز فرع  كا

–دهند را انجام م گذار هردو يك بدعت كند بلكه گاه  دو بدعزرا كافر نم بدعز او انسان

اما بريك  به ببول نشدن همه عمل حكم  -كندرا كافر م هاي  اسز كه انسانوآن ازبدعز

م حجز براو كفر ورزيده اسز وبرديگري به ببول نشدن همه شود چون او بعد ازبياكرده م 

شود چون او كفر نوزيده اسز به سب  اينكه براو حجز بايم نشده اعمالش حكم كرده نم 

 اسز.

شود كه سب  ببول پس روشن شد كه بدعز ازاين نظر كه بدعز اسز تصور كرده نم 

دهد ويا بنابرآنچه دربسمز دوم  نشدن چيزي ازاعمال شود مگر ازاين راه كه كافر برار م

 آيد وآن اين اسز. م 

گذار داشته مانند سب  كه بدعز تاثير مستقيم  برصحز عمل  ديگر ازاعمال بدعز-2

 ازبين رفتن يك  ازشرايط عموم  براي ببول هرعمل  ازببيل اخلاص وپيروي باشد 

ازببيل ترك ركن   ويا اينكه سبب  براي ازبين رفتن يك  ازشرايط صحز آن عمل باشد

پس آن دراين وبز سبب  براي ببول نشدن آن اعمال  ازاركان آن يا واجب  ازواجبات آن،

گذار كه شود كه درازبين رفتن شرايط ببول شدن آن تاثيري دارد بدون اعمال ديگر بدعزم 

 برآن تاثيري ندارد ودرآن شرايط صحز كامل وجود دارد.

هاي كل  درفاسد كردن ديگر اعمال بعض  ازبدعز پس روشن شد كه سب  برار گرفتن

گردد كه درشرايط صحز آن اعمال خلل ايجاد كرده متعلق به آن هنگام تحقيق به اين برم 



  

اسز نه به خاطر اينكه بدعت  اصل  اسز ويا به خاطر اينكه ازآن بدعز ضعف اعتقاد 

 گذار به وجود آمده آن گونه كه شاطب  گفته اسز دربدعز

آيد. پس نتيجه اين يل اينكه آن فساد درهمه اعمال صاح  آن بدعز به وجود نم به دل

ها تحز صورت دوم وسوم ذكر كرده اسز گاه  اسز كه مثالهاي  كه شاطب  براي بدعز

شود، اما برحس  وبه اعتبار گذار يا بعض  ازآن م سب  پذيرفته نشدن همه اعمال آن بدعز

شود بلكه به اعتبار دو جهت  كه ذكر نمودم چنين ن نم بواعدي كه شاطب  ذكر كرده چني

 شود چون اين دو جهز به اسباب ببول شدن عمل يا ردشدن آن متعلق هستند. م 

 اما آنچه شاطب  درمفهوم ديگر كلام سلف ذكر كرده اسز.

گذاري وآن اينكه منظور ازببول نشدن اعمال اهل بدعز فقط چيزهاي  اسز كه درآن بدعز

شود يعن  باطل شدن آن ند، وبه طور بطع  گفتن كه كلام سلف برظاهر  حمل م كرده ا

 عمل  كه نوآوري درآن داخل اسز.

تحقيق اين اسز كه دراين مسئله تفصيل اسز: پس اگر عمل دراصل نوآوري باشد 

اي  نداشته باشد بدون شك باطل اسز، واما اگر عمل درشريعز اصل  ودرشريعز ريشه

كه گاه  فرض  ازفرايض اسلام خواهد بود پس يا بدعز دربعض  شرايط داشته باشد بل

 كند.كند يا خلل ايجاد نم واج  آن خلل ايجاد م 

شود اگر خلل ايجاد كرد عمل به خاطر ازبين رفتن بعض  ازشرايط ببول شدنش باطل م 

ز اما گذار به خاطر بدعتش گناهكار اسواگر به چيزي ازاينها خلل وارد نكرد پس بدعز

عملش مقبول اسز چون شرايط صحز آن به طور كامل وجود دارد اگرچه ازپادا  او به 

 شود.أي كه نوآوري درعمل داخل شده كم م اندازه

كنند چيزي اسز كه ابن بيم هاي  كه وبت  برعمل داخل شوند آنرا باطل م ومثال بدعز

گويد: ل شود ذكر كرده اسز او م كند وبت  برآن داخهاي وسوسه كه نمازرا فاسد م دربدعز

ها مثل كند مانند تكرار كردن بعض  كلمهها يك  آن اسز كه نمازرا فاسد م وازانواع وسوسه»



 …   

اينكه درالتحيات بگويد: )أت أت التح  التح ( ودرسلام بگويد: )أس أس( ودرتكبير بگويد: 

  )أكككبر( ومانند اين باطل شدن نماز به اينها ظاهر وروشن اسز

كند، ونماز كه را فاسد م هاوگاه  ممكن اسز چنين فردي امام باشد كه نماز مقتدي

هاي  ازاين بزرگترين طاعات اسز ازگناه كبيره دردور كردن او ازخدا بزرگتر باشد، ووسوسه

 1«شود وعدول ازسنز اسزشود نماز مكروه م ببيل كه نماز با آن باطل نم 

چيزها واضح اسز ازاين جهز كه اين تكرار درحروف  وباطل شدن نماز به بعض  اين

 2هاسز كه ازاركان نماز هستند مانند )تكبير احرام وسلام گفتن(بعض  كلمه

ويا اينكه  3را ادا نكده اسزرود وگويا او اين كلماتكه معان  اصل  اين كلمات ازبين م 

انجامد مانند اينكه آن  زياد تكرار كردن بعض  كلمات به فوت شدن ركن  ديگر بعد ازآن م

گذار مقتدي باشد او شروع به تكرار تكبير احرام نموده تا اينكه امام ركوع كرد واو بدعز

 شود.را كه ركن  اسز نخوانده اسز ونماز او با اين كار باطل م فاتحه

شود مثل آنچه كه بعض  هاي  كه وبت  برعمل داخل شوند عمل باطل نم اما بدعز

ها ذكر كرده اند مانند تلفظ كردن نيز ببل ازنماز مانند اينكه بعض  ازاهل بدعزازمحققين در

ويا اضافه كردن كلمه « نويز ان اصل  كذا مستقبل القبله اماماً او ماموماً الخ»گويند بدعز م 

                                                           
 . 154ص 1( اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ج1)

 . 15( انظر زاد المستقنع للشيس شرف الدين اوالنجال حجاوي ص1)

ايي كه جاي مد نيست مد وتكبررا واضا بگويد ودرج»( قال ابن قدامة ضمن حديثه عن تكبيرة الاحرا  3)

را بيه را بكشد وبگوييد: )آلليه( وهميزهنكند اگر ننان حدارا كشيد كه معني تغيير كرد مثل اينكه همزه اول

شود كه به معني طبل است استفها  تبديل كند ويا بكشد )اكبار( پس او الفي اضافه نموده وآن جمع )كبر( مي

 . 1ج 114المغني ص« ندكننين نيزي جايز نيست نون معني تغيير مي



  

شود بدون اختلاف اهل هاي  نما با آن فاسد نم سيدنا دردرود خواندن برپيامبر چنين بدعز

 .1مورد علم دراين

توانيم بگوييم كه باعده صحيح برشناخز اعمال ببول شده وبعد ازهمه اين مطال  ما م 

گردد پس شود به باعده شرايط ببول عمل وردشدن آن برم اهل بدعز واعمال  كه ببول نم 

شود وهرگاه هروبز شرايط عموم وخاص درعمل تحقق يافز ان شاءالله عمل ببول م 

كند كه سب  بدعز آن شر  فابد شود يا به سب  غير ازآن يد فرق نم شرط  ازآن فابد گرد

شود پس خود بدعز سبب  براي ردشدن عمل نيسز مگر درصورت  كه آن عمل ردكرده م 

هارا درشرط  ازشرايط ببول شدن خلل ايجاد كند گرچه بدعز يا گناه پادا  بعض  ازنيك 

 اسز بنا برآنچه كه توضيح آن خواهد آمد.كند بنا براين كه سزاي گناه وبدعز نابود م 

كند كه خداوند عمل  ازصاح  بنا براين آنچه ظاهر نصوص وكلام سلف برآن دلالز م 

 را به صورتهاي ذيل حمل كرد:توان آنكند م را ببول نم بدعز

گذار اسز شود ومنظور ردشدن همه اعمال بدعزصورت اول: كلام برظاهر  حمل م 

گذار كافر اسز وري كرده وآنچه درآن نوآوري نكرده اسز واين درحق بدعزآنچه درآن نوآ

 گذاري.نه ديگر بدعز

گذار به طور خاص اسز چه عمل بدعز محض  صورت دوم: منظور رد شدن عمل بدعز

 را فاسد كرده اسز.گذاري درآن داخل شده وآنباشد چه عمل  شرع  باشد كه بذعز

گذار به اين دو صورت ممكن نباشد اينطور ن عمل بدعزاگر حمل كردن كلام درببول نشد

گذار گفته شود كه مسلمان اسز وعمل او كه برآن حكم به ردشدن وببول كه درحق بدعز

 شود: شود نوآوري نباشد دراين وبز سخن بردو صورت حمل كرده م نشدن م 

                                                           
، وتحيذير 100، والابداع في مضار الابتداع لعليي محفيوظ ص53( انظر السنن والمبتدعات للشقيري ص1)

 .  100-144المسلمين عن الابتداع في الدين لاحمد بن حجر آل بوطامي ص



 …   

اسز گويا گذاري كند چون سزاي بدعزرا حبط م صورت سوم: نوآوري پادا  آن عمل

 عمل او ببول نشده اسز. 

 شود.صورت چهارم: نصوص بربازداشتن وبرخدر داشتن ازبدعز گذاري حمل كرده م 

ءنمايد مخالفز ظاهر نصوص وآنچه دراينجا مارا وادار به توجيه نصوص وكلام سلف م 

اسز با اصول شريعز كه دلالز برببول شدن عمل مسلمان وبت  درآن شر  اخلاص وپيروي 

گذاري كه انجام دهنده عمل نمايد بدون ازاينكه به گناه وبدعزه طور كامل يافته شود م ب

گذاري درديگر شود نگاه كرده شود چون گناه وارتكاب بدعزها مرتك  آن م درديگر عمل

 ها تاثيري برببول شدن آن عمل ندارد.عمل

رد بطعاً به بهشز خواهد كند كه هركس  برايمان بميونيز آنچه كه نصوص برآن دلالز م 

رفز هرچند گناه وبدعز انجام دهد كه ممكن اسز با داخل شدن ابتدا درجهنم ازآن گناهان 

هاي ها پاك كرده شود، وگاه  بدون ازاينكه به جهنم برود با عذاب ببر ووحشزوبدعز

كه بخشد خلاصه اينشود وگاه  هم خداوند به فضل خويش اورا م محشر ازان پاك كرده م 

تا وبت  كه با اصل ايمان همراه باشد سرنوشز او به بهشز خواهد بود، گاه  تعارض اين 

شود گمان گذار پذيرفته نم مطل  با آنچه درنصوص وكلام سلف آمده كه هيچ عمل  ازبدعز

گذار مسلمان هم دراين وعيد داخل اسز وداخل رود وظاهر سخن اين اسز كه بدعزم 

مقتض  اين اسز كه براي او هيچ نيك  كه او با آن مستحق داخل شدن او تحز اين وعيد 

ماند. بنا براين لازم بود اين نصوص توجيه كرده شوند تا با اصول شدن دربهشز باشد باب  نم 

 وبواعد ثابز شرع موافق برار گيرند.

ونيز توجيه ظاهر نصوص  كه مانند نصوص  اسز كه ما درصدد بررس  آن هستيم به خاطر 

 فقز با اصول شريعز امري اسز كه اهل علم وتحقيق ازاهل سنز بران باور دارند.موا



  

يعن : هركس  نماز  1(من ترك الصلوة عصر فقط حبط عمله)ابن حجر درشرح حديث 

 شود.عصررا ترك كند عمل او حبط ونابود م 

مايد: فررحمه الله ضرورت تاويل اين حديث به دليل فرموده اله  كه م  2ازابن عبدالبر

را كه بايد بدان ايمان ترجمه: هركس كه انكار كند آنچه 3}ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله{

مفهوم آيه اين اسز كه »گويد: گرددرا نقل نموده كه م فايده م داشته باشد اعمال او باطل وب 

رد شود ومفهوم آيه با عبارت حديث تعارض داهركس  به ايمان كفر نورزد عملش حبط نم 

 .4«را بايد توجيه وتاويل كردبنا براين حديث

واما جمهور »گويد: وابن حجر گفته اسز كه تاويل كردن حديث مذه  جمهور اسز او م 

سپس تاويلات آنهارا  5«را تاويل كرده اند ودرتاويل حديث به چند گروه تقسيم شده اندحديث

را با دلايل  ديگر علما ظاهر نصوص . وبه زودي مثالهاي بيشتر ازتوجيه كردن6ذكر كرده اسز

 به بصد موافقز با اصول وبواعد شريعز بيان خواهد شد. )انشاءالله(

را دراين مسئله توجيه كردم بنا وهدف دراينجا اين اسز كه من وبت  نصوص وكلام سلف

برمقتضاي نصوص واصول شريعز بوده اسز هيچ توجيه  ازتوجيهات چهارگانه گذشته 

                                                           
 . 553ح: 31باب من ترك العصر( فتا الباري ص–( رواه البخاري في )كتاب مواقيت الصلاة 1)

( او حافظ ابو عمر بن عبدالبر، يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاحم نمري قرطبي است يكي 1)

تر همراه با معتمد بودن ودين هاي برجسته وحاحب تصنيفات است اهل مغرب كسي ازاو حافظازشخصيت

 .  310،315ص 3هجري درگذشت. ن ك: شذرات الذهب ج 063وتقوا وتبحر درفقه وعربي ندارند درسال

 . 5( سوره مائده آيه3)

 . 31ص 1( فتا الباري ج0)

 ( المصدر نفسه. 5)

 ( اين تاويلات درص )( همين كتاب خواهد آمد. 6)
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گردد واينك اصول  كه دراين توجيهات كه به اصل  ازاصول ثابز شريعز برم نيسز مگر اين

 گردد: برآن تكيه شده بيان م 

را چيزي جز شود واعمال صالحاصل اول: اعمال صالح نزد خداوند همراه با كفر ببول نم 

ها كند، اما مسلمان عملش با شرايط صحز مقبول اسز وچيزي ازبدعزكفر باطل نم 

 را بنا نموديم.كند وبراين اصل ما توجيه اولن همه اعمال اورا باطل نم وگناها

شود يك  اخلاص ويك  اصل دوم: عمل صالح مسلمان پيش خداوند با دو شر  پذيرفته م 

پيروي، وبراي ما جايز نيسز كه به ردشدن عمل او حكم كنيم مگر با نبودن اين دو شر  يا 

 را ما براين اصل بنا نموديمدومنبودن يك  ازاين دو شر  وتوجيه 

كند به خاطر اينكه سزاي گناه حبط پادا  هارا حبط م اصل سوم: گناهان كبيره پادا  نيك 

 را ما براين اصل بنا نهاديم.اسز. وتوجيه سوم

اصل چهارم: نصوص  كه ازنوع وعيد هستند ودرظاهر با اصول  كه درشريعز ثابز اند 

شود. آن مشكل اسز بر بازداشتن وبرخدر داشتن حمل كرده م  تعارض دارد وجمع كردن بين

 را ما براين اصل بنا نموديم.وتوجيه چهام

ومطالب  كه اينك خواهد آمد ارائه اين اصول با دلايل آن وبسط وشرح كلام اهل علم 

 درمورد آن اسز

 چون ترجيح وتوضيح درمسئله گذشته بنا براين اصول بود وبستگ  با صحز ثبوت آن

 اصول دارد.

را چيزي جز كفر شود واعمالاما اصل اول: وآن اين اسز كه اعمال همراه با كفر ببول نم 

 باطل نم  كند



  

بُّلْ أَنفِقُّوا طَوًْعا أَوْ َكرْهًا لَنْ يَُّتقَب َلَ مِْنكُّمْ فرمايد: }كند كه م گفته خداوند برآن دلالز م 

َما مَنَعَهُّمْ أَنْ تُّقْبَلَ مِنْهُّمْ نَفََقاتُّهُّمْ إِلا َ أَن َهُّمْ كََفرُّوا بِالل َهِ وَبِرَسُّوِلهِ وَلاَ (و53َإِن َكُّمْ كُّنتُّمْ بَوْمًا َفاسِقِينَ)

 .1{54يَأْتُّونَ الص َلاَةَ إِلا َ وَهُّمْ كُّسَالَى وَلَا يُّنفِقُّونَ إِلا َ وَهُّمْ َكارِهُّونَ)

بپردازيد درهرحال ازشما ترجمه: بگو چه ازروي اختيار وچه ازروي اجبار به بذل وبخشش 

گردد چرا كه شما بوم فاسق  هستيد هيچ چيز مانع پذير  نفقات وبذل پذيرفته نم 

وبخششهايشان نشده اسز جز اين كه آنان به خدا وپيغمبر  ايمان ندارند وجز با ناراحت  

 كنندايستند وجز ازروي ناچاري احسان وبخشش نم حال  وسست  وسنگين  به نماز نم وب 

خداوند ازسب  اين خبر داده وآن اين اسز كه خداوند »گويد: ابن كثير درتفسير اين آيه م 

 .  2«گيردپذير وچون به خدا وپيامبر  كفر ورزيدند واعمال به ايمان درسز برار م ازآنها نم 

وهمه اعمال شر  پذيرفته شدن آن ايمان اسز »گويد: وشيخ سعدي درتفسير اين آيه م 

 .3«مان  ندارند، ونه عمل صالح اينها اي

گويد: نمايد فرموده اله  اسز كه م هاي  كه دلالز برببول نشدن اعمال كفار م ونيز ازآيه

 پذيرد.ترجمه: خدا تنها ازپرهيزگاران م  4}انما يتقبل الله من المتقين{

     5فرمايد: }الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم{وم 

دارند خدا همه كارهاي )نيك( را ازراه خداباز م گردند ومردمانن  كه كافر م ترجمه: كسا

 نمايد.را باطل م ايشان

                                                           
 . 50-53( سوره توبه آيه1)

 . 361، ص1( تفسير ابن كثير ج1)

 . 114، ص3( تفسير السعدي ج3)

 . 10( سوره مائده آيه0)

 . 1( سوره محمد آيه5)



 …   

سپس به  1«شودهرگاه عمل  همراه با كفر باشد پذيرفته نم »گويد: شيخ الاسلام ابن تيميه م 

 اين دو آيه وآيه ببل  ازسوره توبه استدلال كرده اسز.

فرمايد: }اضل اعمالهم{ اين وح  كرده اسز: خداوند متعال كه م  وابن كثير معن  فرمودة

 .               2را باطل كرده وازبين برده وهيچ پادا  وسزاي براي آنها نداشته اسزيعن  اعمالشان

نمايد خداوند متعال وهمچنين آيات برحبط شدن عمل به سب  كفر وشرك دلالز م 

ورزيدند هرآنچه ترجمه: اگر شرك م  3م ما كانوا يعملون{فرمايد: }ولو اشركوا لحبط عنهم 

 رفز.كردند هدر م م 

ترجمه: اگر شرك ورزي كردارت هيچ ونابود  4فرمايد: }لئن اشركز ليحبطن عملك{وم 

 شودم 

ترجمه: اين بدان خاطر اسز  5فرمايد: }ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم{وم 

را دارند ولذا خدا كارهاي )نيك( ايشاناوند فروفرستاده اسز دوسز نم را كه خدكه چيزي

 گرداند.سود م هم باطل وب 

ترجمه:  6فرمايد: }ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط اعمالهم{وم 

آورد را برسرخشم م روند كه خداياينگونه بدان خاطر اسز كه آنان به دنبال چيزي م 

را باطل آيد ولذا خداوند كارهاي )نيك( ايشانيزي كه موج  خشنودي اوسز بدشان م وازچ

 گرداندسود م وب 

                                                           
 . 55ر  المسلول ص( الصا1)

 . 101ص 0( تفسير ابن كثير ج1)

 . 44( سوره انعا  آيه3)

 . 65( سوره زمر آيه0)

 . 4( سوره محمد آيه5)

 . 14( سوره محمد آيه6)



  

كند كه هيچ عمل  ازكافر پذيرفته هاي اهل علم درتفسير آن براين دلالز م پس آيات وگفته

شود گرچه صالح باشد چون شر  ببول شدن عمل اسلام اسز، واينكه كفر عمل صالح  نم 

مسلمان كافر شود، آن گاه  -العياذ بالله–كند مانند را حبط ونابود م ببل ازآن انجام شدهكه 

 تمام اعمال صالح او اگر بركفر بميرد حبط ونابود اسز.

كند را منع نم ها وگناهان اينها پذيرفته شدن اعمالتر ازكفر اسز ازببيل بدعزاما آنچه پاين

را به طريق داند گرچه بعض  گناهان پادا  بعض  ازطاعاتگررا حبط ونابود نم وهمه اعمال

كند همان را چيزي جز كفر باطل نم كند كه تفصيل آن خواهد آمد. اما همه عملسزا باطل م 

 نمود. گونه كه نصوص گذشته برآن دلالز م 

بنا براين مذه  اهل سنز وجماعز همين اسز وخوارج ومعتزله با آنها مخالفز كرده كه 

كند وانجام دهنده گناهان كبيره براي هميشه درجهنم هارا نابود م ه اند: گناهان كبيره نيك گفت

را شيخ الاسلام ابن تيميه نقل كرده او رحمه الله باب  خواهد ماند همان طور كه اين مطل 

كند چون كس  كه برايمان بميرد حتماً بايد به را چيزي جز كفر نابود نم واعمال»گويد: م 

بهشز برود وازجهنم بيرون بيايد اگر به جهنم داخل شده اسز واگر چناچه همه اعمال او 

را چيزي نابود وحبط شد، وچون كه اعمالشد هرگز به بهشز داخل نم حبط ونابود م 

كند كه با آن تضاد دارد وبه طور مطلق با اعمال چيزي جز كفر مناف  ومتضاد نيسز واين م 

 .1«هل سنز اسزاصل ازاصول معروف ا

كند وآنچه كه نصوص برآن دلالز دارند كه گناهان همه را رد م ودرحال  كه شبه معتزله

هارا گويند: گناه كبيره نيك معتزله م »گويد: نمايد م كنندرا ثابز م را حبط ونابود نم اعمال

باب  خواهد  را وهركس  بديهايش بيشتر باشد براي هميشه درجهنمبرد حت  ايمانازبين م 

                                                           
 . 55( الصار  المسلول ص1)



 …   

هاي سلف مخالف اسز زيرا خداوند متعال حد زنا آنچه معتزله ادعا كرده اند با گفته 1«ماند

را بيان كرده وآنهارا كافر وازدسز دادة اعمال برار نداده اسز ونه آن طور كه به كننده وغيره

را آشكار كشتن افراد مرتد دستور داده به كشتن آنها دستور نداده اسز ومنافقين كفرشان

را كشته دستور داد كه بركس  كه به مال غنيمز خيانز ورزيده وخود   كردند. وپيامبرنم 

بودند نماز خواندن برآنها جايز نبود، پس بود نماز خوانده شود واگر آنها منافق وكافر م 

نوشيده درمورد كس  كه شراب  دانسته شد كه ايمان آنها به طور كل  ازبين نرفته بود وپيامبر 

 (را دوسز دارداورا لعنز نكن او خدا وپيامبر )بود گفز: 

هاي ايمان اسز پس دانسته شد كه هميشه شراب نوشيدن واين دوست  ازبزرگترين شعبه

 برد را ازبين نم هاي ايمانهمه شعبه

ازجهنم  (يخرج من النار من ف  بلبه مثقال ذرة من ايمان)هاي زيادي ثابز شد كه وازجهز

 .2اي ايمان باشدرود كس  كه دربلبش ذرهرون م بي

شد دردلهايشان چيزي ازآن ايمان باب  نماند وخداوند متعال واگر ايمان حبط نابود م 

      4پس او ازبرگزيدگان برار داده شده اسز 3فرمايد: }ثم اورثنا الكتاب{م 

را كه درظاهر  يث ها واحادبنا براين محققين اهل سنز ازمفسرين وشارحان حديث آيه

كند طوري تاويل كرده برحبط شدن عمل مسلمان به سب  چيزي ازگناهان غير ازكفر دلالز م 

                                                           
را ازكتاب )احكا  عصاة المؤمنين( شيس الاسلا  ابن ها نيزي ساقط شده بود كه من آن( دربعضي عبارت1)

 تكميل كرد .  44يه جمع: مروان كجك صتيم

وورد بالفاظ مقاربية لهيذا اللفيظ فيي حيحيا  010ص 0( الحدي  بهذا اللفظ رواه الترمذي في سننه ج1)

 البخاري، انظر ححيا

 . 351ص 0وفي سنن ابي داود ج 43ص 1. وفي ححيا مسلم ج000ص 13البخاري مع الفتا، ج 

 . 31( سوره فاطر آيه3)

 . 63،634ص 10اوي ج( مجموع الفت0)



  

را تاويل كرده اند درگفته خداوند كه اند كه با مذه  سلف موافق باشد مانند اينكه حبط شدن

وا له بالقول كجهر فرمايد: }يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النب  ولا تجهرم 

  1بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون{

ايد صداي خودرا ازصداي پيغمبر بلندتر مكنيد وهمچنان ترجمه: أي كسان  كه ايمان آورده

اجر وضايع گوييد با او به آواز بلند سخن مگوئيد تا دانسته اعمالتان ب كه با يكديگر سخن م 

 نشود.

آورد كه اعمالتان حبط شود يا بيم آن يعن  ترس آن م »گويد: يميه م شيخ الاسلام ابن ت

رود كه اعمالتان حبط شود يا به خاطر زشت  اين كه اعمالتان حبط شود ويا ازاينكه حبط م 

ها اينطور اسز تا حبط ونابود كرده هاسز وتقدير كوف شود باز داشته اسز اين تقدير بصري

 2«نشود

وگفته شده كه احبا  ونابود كردن به معن  نقص جايگاه ومقام اسز » گويد:وابن جوزي م 

 3«شودآن طور كه باكفر نابود كرده م  نه حبط شدن وازبين رفتن عمل ازريشة آن،

دارد ازبيم يعن  همانا شمارا ازبلند كردن صدا پيش او باز م »گويد: وابن كثير رحمه الله م 

را گيرد وعمل كس د به خاطر خشمگين شدن او خشم م گاه خداوناينكه او خشم بگيرد آن

 .4«كندكه براو خشم گربته حبط ونابود م 

 تاويل كرده اند. 5(شودهركس  نماز عصررا ترك كرد عملش حبط م )ومانند اينكه حديث: 

                                                           
 . 1( سوره حجرات آيه1)

 . 50( الصار  المسلول ص1)

 . 110ص 1( نقله عن ابن الجوزي ابن مفلا في الآداب الشرعية ج3)

 . 100ص 0( تفسير ابن كثير ج0)

 ( تقد  تخريجه ص )(. 5)



 …   

حديث بيان گرديد. وابن حجر گفته اسز كه  1تر بول ابن عبدالبر به ضرورت تاويلوپيش

را تاويل كرده اند واما جمهور، حديث»گويد: ذه  جمهور اسز او م تاويل حديث م

وبعض  حبط را تاويل كرده اند،ودرتاويل آن به چند دسته تقسيم شده اند بعض  سب  ترك

را ترك را تاويل نموده اند، بنابراين گفته شده هركس  آنرا تاويل كرده اند وبعض  عملشدن

را را اعتراف نمايد اما كس  كه آنار نمايد. يا اينكه وجوب آنرا انككند درحال  كه وجوب آن

را ازروي تنبل  ترك داردرا مسخره وتوهين كند. وگفته شد منظور كس  اسز كه آنبرپا م 

نمايد اما وعيد به خاطر سرزنش شديد وسخز چنين آمده وظاهر  منظور نيسز مانند اينكه 

كند وبت  كه يعن  زناكار زنا نم  2(حين يزن  وهو مؤمنلايزن  الزان  )فرموده اسز:  پيامبر 

 كند درحال  كه ايمان دارد.زنا م 

وگفته شده اين ازنوع مجاز تشبيه اسز گويا معن  آن اين اسز كه اورا با كس  تشبيه داده 

 كه عملش حبط ونابود شده اسز.

 وگفته شده معن  آن اين اسز كه نزديك بود عمل او حبط ونابود شود.

وگفته شده منظور ازحبط نقصان عمل وكمبود عمل اسز درآن وبت  كه اعمال به سوي 

شود. وگفته شده منظور ازحبط باطل كردن اسز يعن  او بهره گرفتن وسود خدا بالابرده م 

 3«گيردكند سپس ازآن بهره م خودرا به عملش دروبت  باطل م 

ان رجلاً بال والله لايغفرالله لفلان وان الله بال )را تاويل كرده اند كه: ومانند اينكه اين حديث

 4(من ذا اللذي يتأل  عل  ان لا اغفر لفلان بد غفرت لفلان واحبطز عملك

                                                           
 ( انظر ص )(. 1)

  .06ص 1، ومسلم ج30ص 10( رواه البخاري، ححيا البخاري مع الفتا، ج1)

 . 31ص 1( فتا الباري ج3)

 . 1611ح: 1013ص 0باب النهي عن التقنيط الناس من رحمة الله( ج -( رواه مسلم )كتاب البر والصلة0)



  

بخشد، وخداوند گفز: چه كس  را نم يعن  مردي گفز سوگند به خدا كه خداوند فلان 

رابخشيدم وعمل فلان  را نبخشم همانانميد كه فلان خورد وحكم م اسز كه به من سوگند م 

 تورا حبط ونابود كردم.

ها ازاين معتزله درنابود شدن اعمال به سب  گناهان وكبيره»گويد: نووي رحمه الله م 

حديث استدلال كرده اند ومذه  اهل سنز اين اسز كه اعمال به جز با كفر به سب  چيزي 

 شودديگر نابود نم 

هاي او درمقابل شود كه نيك ين تاويل م وحبط شدن ونابود شدن عمل اين فرد به ا

رود واين به طور مجازي حبط كردن ناميده شده اسز، واحتمال دارد كه هايش ازبين م بدي

ازاو كاري ديگر سرزده كه موج  كفر اسز، واحتمال دارد كه اين درشريعز كسان  كه ببل 

 .1«ازما بوده اند بوده اسز وحكم آنها اينطور بوده اسز

گذاررا چنين توجيه اين ما ظاهر نصوص وكلام سلف درببول نشدن تمام عمل بدعزبنابر

شود گذار كافر حمل كرده شود يا اينگونه با توجيهات ديگري توجيه م كرديم كه آن بربدعز

 كه با ظاهر نصوص مناس  برار بگيرد زيرا همه اين توجيهات درشريعز جاي دارند.

گذار كافر به خاطر اين ل كردن كلام دران بربدعزودرحقيقز توجيه اين نصوص با حم

اسز تا بامذه  اهل سنز دراين موضوع مناس  برار بگيرد ازتاويل نصوص گذشته كه دلالز 

گذار گاه  به سب  نمايد نزديگر اسز، چون بدعزبرحبط شدن عمل درحق اهل گناه م 

ركافر جادارد بلكه ظاهر شود وگاه  هم مسلمان اسز پس حمل كردن كلام ببدعتش كافر م 

كند به خلاف گناهان  كه اكنون ذكر شدند زيرا انجام دهنده آن با ارتكاب را ابتضا م لفظ آن

را به خاطر اينكه با اصول وبواعد شريعز موافق باشد تاويل شود وبااين علما آنآن كافر نم 

 كرده اند. 

                                                           
 . 100ص 16( شرح ححيا مسلم ج1)



 …   

اسز كه صريح باشد كه اين  گذار آمده ونزديكوازنصوص  كه درببول نشدن عمل بدعز

ثلاثة لا )اسز كه فرمود:   گذار مسلمان، گفته پيامبر گذار كافر اسز نه بدعزدرحق بدعز

يعن : سه نفر هستند كه خداوند ازآنها  1(يقبل الله لهم صرفاً ولا عدلًا عاق ومنان ومكذب بالقدر

وكس  كه منز بگذارد وكس   كند فردي كه نافرمان پدر ومادر  باشدرا ببول نم هيچ چيزي

كند كفر تقديررا تكذي  كند. روشن اسز كه سب  ردشدن عمل فردي كه تقديررا تكذي  م 

 را كه منكر علم اله  هستند كافر برار داده اند   اسز، چون سلف بدريه

گذار هم كفر كند كه سب  رد شدن نافرمان پدر ومادر ومنزرا ابتضا نم واما اين

 شتراك اين سه تاباشد، پس ا

 درحكم مقتض  اشتراك آنها درسبب  كه موج  حكم گرديد نيسز.

اگر به اندازه هرآنچه درزمين اسز »ومثل اين حديث گفته ابن عمر درمورد بدريه كه گفز: 

 .2«شود تا وبت  كه به تقدير ايمان بياورندطلا درراه خدا نفقه كنند ازآنها پذيرفته نم 

را كه حمل كردن ظاهر نصوص وكلام ل كه ما توجيه اولپس با اين صحز اين اص

 سلف در مورد ردشدن عمل

گذار كافر اسز برآن بنا نموديم ثابز شد ونيز ثابز شد كه گذار بربدعزبدعز

 اين توجيه گنجايش دارد ودلايل

 كند.را ابتضا م وبواعد شرع  آن

گيرد با دو شر  اما اصل دوم: وآن اينكه عمل صالح وبت  ازمسلمان  انجام 

 اخلاص وپيروي نزد خداوند مقبول اسز

وجايز نيسز كه به ردشدن آن حكم كرده شود مگر درصورت  كه اين دو شر  يا 

 يك  وجود نداشته باشد.

                                                           
 ( تقد  تخريجه ص )(. 1)

 ( تقد  تخريجه ص )(. 1)



  

فرمايد: }فمن نمايد خداوند تعال  م دلايل ازكتاب وسنز براين اصل دلالز م 

 كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً

  1رك بعبادة ربه احداً{صالحاً ولا يش

را انجام دهد ترجمه: پس هركس  به لقاي پروردگار  اميد دارد، عمل صالح

 را ودرعبارت پروردگار  هيچ شريك 

 به او بايل نشود.

كند يك  آيه برواج  بودن كامل يافته شدن دو شر  براي ببول عمل دلالز م 

 اينكه عمل صالح باشد وآن همان

فق اسز دوم اينكه كه خالص براي خدا انجام گيرد وازشرك اسز كه با سنز موا 

 خال  باشد.

فمن كان يرجوا لقاء ربه{ يعن  كس  كه اميد »}گويد: ابن كثير درتفسير آيه م 

 او»پادا  وجزاي نيكو دارد پس 

يعن  عمل  كه موافق با شريعز باشد. }ولا يشرك بعبادة « عمل صالح انجام دهد

   اسز كهربه احداً{ وآن عبادت

 منظور ازآن رضاي خداي يگانه اسز.

واين دو شر  عمل پذيرفته شده هستند بايد خالصانه انجام گيرد درسز موافق 

  2«شريعز پيامبر انجام شود

فرمايد: }ليبلوكم ايكم احسن ونظير اين آيه گفته خداوند تعال  اسز كه م 

 3عملاً{

                                                           
 . 110( سوره كهف آيه1)

 . 104ص 3( تفسير ابن كثير ج1)

 . 1آيه ( سوره ملك3)



 …   

 م خواهيد داد.ترجمه: تا شمارا كه كدامتان عمل نيكوتر انجا 

ترين باشريعز، گفته شد أي ترين وموافقيعن  خالص»گويد: فضيل بن عياض م 

 ترينترين وموافقابا عل  خالص

كدام اسز؟ گفز عمل اگر خالصانه انجام گيرد اما موافق شريعز انجام نشود پذيرفته 

 شود واگر درسز انجامنم 

 شد تا وبت  كه خالص ودرسز انجام شود، شود اما خالص براي خدا نباشد پذيرفته نخواهد

 .1«وخالص اين اسز كه براي خدا انجام گيرد ودرسز اين اسز كه طبق سنز انجام شود

كند درصحيح مسلم ازحديث ابو هريره روايز اسز وهمچنين سنز براين اصل دلالز م 

ن عمل عملاً اشرك بال الله تبارك وتعال : انا اغن  الشركاء عن الشرك م)فرمود:  كه پيامبر 

 2(فيه مع  غيري تركته وشركه

نيازتر ازشرك هستم هركس  عمل  انجام داد ودرآن كس  ديگر غير يعن : من ازهمه ب 

 كنمرا رها م را با من شريك كرد من اورا وشركشازمن

 .(من احدث ف  امرنا هذا ما ليس منه فهو رد)روايز استكه گفز:  ودرصحيحين ازپيامبر 

 هركس  درامرما چيزي ايجاد كرد كه ازآن نيسز پس آن مردود اسز. يعن :

يعن : هركس   3(من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد)ودرروايز صحيح مسلم اسز: 

 عمل  انجام دهد كه برخلاف دستور ماسز پس آن عمل مردود اسز.

                                                           
، 350، ونصر المقدسي في مختصر الحجة عليي تيارك المحجية ص45ص 4( رواه ابو نعيم في الحلية ج1)

 .  43ص 1، وابن القيم في مدارج السالكين ج333ص 1وذكره شيس الاسلا  ابن تيمية، مجموع الفتاوي ج

 . 1445ح: 1144ص 0باب من اشرك في عمله( ج -( رواه مسلم )كتاب الزهد والرقائق1)

 ( تقد  تخريج هذا الحدي  ص )(. 3)



  

درآن تا به وبه طور عموم اعتبار كردن شر  اخلاص براي خدا درعمل وپيروي ازشريعز 

ببول شدن به درگا خدا برسد ازمسائل واضح  اسز كه نصوص شريعز وابوال سلف به 

 كند كثرت برآن دلالز م 

را بسياري ازائمه محققين درنصوص وابوال سلف به صراحز ذكر كرده واين مسئله بزرگ

را اين 1يشانجا دركتابها اند مانند شيخ الاسلام ابن تيميه وشاگرد  امام ابن بيم درچندين

را به صراحز تصريح كرده اند وهمچنين اهل علم  كه بعد ازآنها آمده اند اين مسئله بزرگ

 ،2شودبيان داشته اند وگفته اند كه عمل پيش خداوند با دو شر  اخلاص وپيروي ببول م 

 وچنان اين امر درميان طلاب علم مشهور اسز كه برهيچ كس  پوشيده نيسز.

اين اسز كه وبت  عمل نزد خداوند با دو شر  اخلاص وپيروي به اضافه ومنظور دراينجا 

شود پس بعد ازاين براي كس  شر  اساس  كه دراصل اول گذشز كه اسلام اسز ببول م 

مناس  نيسز بلكه جايز نيسز كه برعمل  كه همه شرايط كه خداوند براي ببول شدن آن 

 رده شود كه مورد ببول خداوند نيسز.وضع نمود درآن به صورت كامل يافته شود حكم ك

زيرا اين نوع  حكم كردن برخداوند تعال  وداخل شدن بين بنده وپروردگار  ونااميد 

ها ازطاعز اوسز وخداوند درمجازات اين كار كردن مردم ازرحمز او وبرگرداندن خواسز

بخشم را نخورد كه فلان چه كس  برمن سوگند م )گويد: درحديث بدس  كه گذشز م 

   3(ترا حبط ونابود كردمرا بخشيدم وعملهمانا فلان 

توان گفز اين اسز كه چنين سخن  نوع  گفتن وكمترين چيزي كه دراين باره م 

برخداوند، بدون علم اسز وخداوند ازنسبز دادن وگفتن چيزي به خداوند بدون علم نه  

                                                           
، واقتضياء الصيراط 110-113، ص10، ج333ص1( انظر مجموع الفتاوي لشيس الاسيلا  ابين تيميية ج1)

 .   43ص 1، ومدارج السالكين لابن القيم ج051المستقيم له ص

 . 0ي صسؤال وجواب في العقيدة( للشيس حافظ حكم 100و ) 0( انظر مجموعة التوحيد النجدية ص1)

 ( تقد  تخريجه ص )(. 3)



 …   

جا كه بعض  سخنان سلف چنين نوازآ 1فرمايد: }ولا تقف ما ليس لك به علم{كرده اسز وم 

پذيرد كه اين گذار به طور مطلق نم را ازبدعزگويد كه خداوند هيچ عمل اند كه ظاهر آن م 

سخن با آنچه دراين اصل ثابز شد تعارض دارد وازآن چيزهاي  كه بايد ازآن پرهيز شود كه 

رعلم ودين متضاد اسز: گردد كه با فضل يزرگ ومقام بزرگ آنها ددرگذشته بيان شد لازم م 

 كرد كه سخا آنها توجيه  بشود كه با اصول شريعز موافق گردد.همه اين چيزها ابتضا م 

گذار كافر به سب  گذار بركل  بودن آن درحق بدعزوسخن آنها درردشدن عمل بدعز

راين شود. ويا اينكه سخن آنها بنا بفقدان اسلام بنا برآنچه دراصل اول بيان شد حمل كرده م 

گذار مسلمان حمل كرده اصل برعمل  كه فابد دو شر  اخلاص وپيروي باشد درحق بدعز

شود وبنا براين توجيه معن  شود واينگونه سخن آنها با نصوص وبواعد شريعز موافق م م 

پذيرد. را نم گذار عمل تازه ايجاد شده يا غير خالصشود كه خداوند ازبدعزآن اينطور م 

 اسز. وخدا داناتر

هارا ازطريق اينكه سزاي گناهان اسز اما اصل سوم: وآن اين اسز كه گناهان پادا  نيك 

كنند دلايل شرع  وآنچه اهل علم وتحقيق ازاهل سنز بيان كرده اند براين دلالز كم م 

فرمايد: }يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله كند.يك  ازدلايل گفته خداوند متعال اسز كه م م 

  2يعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم{واط

 ترجمه: أي مؤمنان ازخدا وپيغمبر اطاعز كنيد وكارهاي خودرا باطل مگردانيد.

 را با انجام گناهان باطل نكنيد،هايتانگويد: يعن  نيك حسن بصري م 

                                                           
 . 36( سوره اسراء آيه1)

 . 33( سوره محمد آيه1)



  

گفته اند با ريا وشهرت طلب ،  2وابن جريج 1گويد: با گناهان كبيره، وكلَب وزهري م 

 . 4گفته اسز با منز گذاردن 3ومقاتل

درآن  تفسير كرده اند واين به معن  منحصر كردن ابطال 5را به ردتوبعض  ازسلف ابطال

وتفسير ابطال به ردت چون »گويد: جا م نيسز همان گونه كه ابن بيم به آن تصريح نموده آن

ننده درآن منحصر ردت بزرگترين چيزهاي باطل كننده اعمال اسز نه به خاطر اينكه باطل ك

 .  6«اسز

وظاهر آيه نه  كردن »گويد: را درآيه ذكر كرده اسز م شوكان  بعد ازاينكه ابوال مفسرين

خواهد باشد بدون رساند اسز هرچه كه م ازهر سبب  ازاسباب  كه به باطل شدن اعمال م 

 .7«ازاينكه نوع مشخص  خاص كرده شود

                                                           
( وي محمد بن سائب بن بشر كلبي ابو النضر كوفي غزل سرا مفسر متهم به دروغ گفتن ونييز بيه رفيض 1)

 . 004درگذشت ن ك تقريب التهذيب ص 106متهم شده درسال

، مكي ثقه فقيه وفاضل بود او حدي  ميدلس ومرسيل بييان ( او عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج اموي1)

 . 363گفته شده بعد ازآن درگذشت. ن ك تقريب التهذيب ص 150كرد سالمي

گويد: اورا ( او مقاتل بن سليمان ابن بشير ازدي خراساني ابو الحسن نجلي ساكن مرو است ابن حجر مي3)

 . 505درگذشت ن ك تقريب التهذيب ص 150تكذيب كرده وترك گفتن به تجسيم متهم است درسال

وتفسير فتا القدير للشيوكاني  634ص 1( انظر هذه الاقوال في مجموع الفتاوي لشيس الاسلا  ابن تيميه ج0)

 . 01ص 5ج

 . 141ص 0( انظر تفسير ابن كثير ج5)

 . 104ص 1( مدارج السالكين ج6)

 . 01ص 5( تفسير فتا القدير ج0)



 …   

كند ها به سب  ارتكاب گناهان دلالز م نيك پس آيه وابوال سلف برباطل شدن بعض  

كند كه گناهان آنچه ازحسن ذكر شده براين دلالز م »گويد: شيخ الاسلام ابن تيميه م 

 .1«كندرا حبط م ها اعمالوكبيره

}يا ايهاالذين آمنوا لا  فرمايد:كند فرموده اله  اسز كه م هاي  كه نيز براين دلالز م وازآيه

ايد، صدبات خودرا با منز أي كسان  كه ايمان آوردهترجمه: 2باتكم بالمن والاذي{تيطلوا صد

 وازيز كردن باطل نكنيد

را باطل كرده اين دو سب  اند كه بعد ازصدبه ذكر شده اند وآن»گويد: ابن بيم رحمه الله م 

أي كه به به حالز صدبه كننده -به منز گذاردن وآزار–را اند خداوند سبحان باطل شدن آن

 3«خاطر ريا صدبه داده درباطل شدن صدبه هريك ازاين دو تشبيه داده اسز

پس خبر داده كه صدبه با منز گذاردن واذيت  كه به »وابن كثير درتفسير آيه گفز اسز: 

شود پس پادا  صدبه به سب  اشتباه منز گذاردن واذيز كردن باب  آيد باطل م دنبال آن م 

  4«ماندنم 

كند مانند حديث  ن سنز برباطل شدن بعض  نيك  به سب  بعض  گناهها دلالز م وهمچني

بخشد وخداوند فرمود چه  را نم مردي گفز كه: سوگند به خدا كه خداوند فلان »كه آمده: 

را بخشيدم وعمل ترا حبط را نبخشم همانا فلان خورد كه فلان كس  اسز كه برمن سوگند م 

 5«ونابود كردم

                                                           
 . 634ص 10( مجموع الفتاوي ج1)

 . 160( سوره بقره آيه1)

 . 104ص 1( مدارج السالكين ج3)

 . 314ص 1( تفسير ابن كثير ج0)

 ( تقد  تخريجه ص )(. 5)



  

هاي او درمقابل شود كه نيك وحبط شدن عمل اين مرد براين تاويل م »گويد:  نووي م

 .1«بديهايش سقو  كرد واين به طور مجازي حبط كردن ناميده شده اسز

ونيز ابوال سلف ازصحابه وكسان  كه بعد ازآنها آمده اند براين دلالز دارد عايشه رض  الله 

رف من به زيد برسان كه او پادا  جهاد  همراه ازط»گفز:  2عنها به ام ولد زيد بن اربم

 .3«پيامبر را باطل كرده مگر اينكه توبه كند

 را تاكيد كرده اند وبيش ازيك نفر ازاهل علم وتحقيق اين مسئله

هارا حبط ووبت  كه بديها تمام نيك »گويد: ازآنجمله شيخ الاسلام ابن تيميه اسز كه م 

ها با ارتكاب گناه  غير ازكفر كند وآيا بعض  ازنيك بط م كند پس آيا به اندازه آن حنم 

را كنند وبعض  آنرا انكار م شوند دراين مورد اهل سنز دو بول دارند بعض  آنحبط م 

كند مانند گفته خداوند تعال  كه نمايند همان گونه كه نصوص برآن دلالز م ثابز م 

هاي خودرا با منز وآزار ترجمه: بذل وبخشش 4ي{فرمايد: }لا تبطلوا صدباتكم بالمن والاذم 

 پوچ وتباه نسازيد.

كند ومثال آن با فرد رياكار بيان شده را باطل م كند كه اين بدي صدبهبراين دلالز م 

 . 5«به اطلاع زيد برسان كه پادا  وجهاد  باطل اسز»گويد: وعايشه م 

                                                           
 . 100ص 16( شرح ححيا مسلم ج1)

( زيد بن ارقم بن زيد بن قيس انصاري خزرجي ححابي معروفي است اولين جنگي كه او حضور داشت 1)

درگذشيت تقرييب  64ييا 66ره )منافقون( نازل كرده اسيت درسيالخندق بود وخداوند تصديق اورا درسو

 . 111التهذيب ص

 . 51ص 3( اخرجه الدارقطني ج3)

 . 160( سوره بقره0)

 . 634ص 10( مجموع الفتاوي ج5)



 …   

كند اما نزد اكثر اهل سنز ارا حبط نم هيك گناه كبيره همه نيك »گويد: ودرجاي  ديگر م 

 . 1«كندرا حبط م به اندازه آن

را نقل كرده اسز او بعد ازايراد دلايل را بيان كرده وبرآن اجماعوامام ابن بيم اين مسئله

كه بعض  –پس وبت  باعده شريعز ثابز شد » گويد:ازكتاب وسنز وابوال سلف برآن م 

نمايد وبعض  بديها هستند كه به تصريح هارا نابود وحبط م نيك ازبديها هستند كه به اجماع 

  2«را حبط كندكنند جايز اسز كه بدي برگشتن به گناه نيك  توبهرا حبط م نص اعمال

ها وگناهان بنابرآنچه نصوص وابوال هابه سب  بعض  كبيرهپس با اين بطلان بعض  نيك 

ازاين كه اين حبط شدن كل  نيسز مانند حبط شدن كند ثابز شد غير اهل علم برآن دلالز م 

كند وهرچند گناهان بيشتر ها كم م همة اعمال با كفر بلكه هرگناه  به ازاي خود ازنيك 

 شود هاي  كه مقابل آن وبا آن برابر اند بيشتر م شوند ازبين رفتن نيك 

را اگر مال انجام دهند آناما اين گناهان كبيره به هراندازه كه برسند ممكن نيسز كه همة اع

مسلمان باشد ازبين ببرند چون اصل ايمان وتوحيدرا فقط آنچه با آن متضاد اسز ازببيل كفر 

 تواند باطل كند.وشرك م 

بنابراين نيك  ازاصول اهل سنز اين اسز كه مسلمان هرچند مرتك  گناهان شود سرانجام 

ان با او همراه باشد همان گونه كه او درنهايز دربهشز خواهد بود تا وبت  كه اصل ايم

نصوص براين دلالز دارد ويك  ازآن نصوص حديث ابو ذر درصحيح مسلم اسز كه گفز 

ما من عبد بال لا اله الا الله ثم مات عل  ذلك الا دخل الجنة. بلز: وإن زن  وإن )پيامبر فرمود: 

 3(ذرانف اب  سرق؟ بال وإن زن  وإن سرق، ثلاثاً، ثم بال ف  الرابعة عل  رغم

                                                           
 . 110ص 1( نقله عن شيس الاسلا  ابن مفلا في الآداب الشرعية ج1)

 . 104ص 1( مدارج السالكين ج1)

 ص.  1باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة( ج–لايمان ( رواه مسلم )كتاب ا3)



  

يعن : هيچ بنداي نيسز كه گفز لا اله الا الله سپس براين مرد مگر اينكه داخل بهشز 

من گفتم اگر زنا بكند ودزدي بكند؟ فرمود: گرچه زنا ودزدي كند، من گفتم اگر چه شود،م 

 ذر.  دزدي وزنا كند، فرمود: گرچه زنا ودزدي كند )تا سه بار( ودربار چهارم گفز: به رغم ابو

هارا را به اندازه آن نه همه نيك هاي وبنابرآنچه دراين اصل ثابز شد كه گناهان پادا  نيك 

را درببول نشدن اعمال اهل بدعز طبق توجيه سوم توجيه كرديم كنند ما كلام سلفحبط م 

شود كه پادا  بعض  ازاعمالشان به وآن اين اسز كه ببول نشدن اعمال آنها براين حمل م 

 شود حبط م  -كه ازگناهان بزرگتر اسز –ب  بدعز س

گويا اصلاً ببول نشده اسز وبا اين توجيه كلام سلف با اصل وباعده شريعز موافق برار 

 گيرد.م 

را تذكر داد كه بين ببول نشدن عمل وبين باطل شدن آن به سب  واينجا بايد يك مطل  مهم

ي اسز وباطل شدن آن به سب  بدعز يا بدعز يا گناه فرق اسز پس رد شدن عمل يك چيز

 گناه چيزي ديگر اسز

عمل ردشده اصلًا پاداش  ندارد اما عمل  كه به سب  بدعز يا ارتكاب گناه باطل شده 

پادا  دارد اما به سب  بدعز يا گناه پادا  آن باطل شده اسز پس باطل شدن آن نوع  

ن هردو نوع با نگاه به سزاي آخرت ازانواع مجازات براي صاح  بدعز يا گناه اسز وفرق بي

نمايد را ازمرتك  آن دفع م شود زيرا عمل باطل شده به سب  گناه مجازات آن گناهروشن م 

كند واين دو بار مجازات نم  1را به خاطر يك گناهاگر با نيك  برابر باشد زيرا خداوند بنده

                                                           
هاي گناهان به دو نوع اند: شرعي وقدري وقتي مجازات شرعي برپيا ومجازات»گويد: ( اما  ابن قيم مي1)

را دو مجازات نخواهد كرد مگير شود وخداوند بندهتر ميهاي قدري رفع خواهد شد يا سبكشود مجازات

الجيواب الكيافي « ت دربرطرف كردن موجب گناه ودرازبين رفتن بيماري او كافي نباشيداينكه يك مجازا

 . 166ص
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انجام دهنده آن عمل ازآن  برخلاف عمل  اسز كه به درگاه خدا پذيرفته نشده اسز زيرا

 دررفع شدن مجازات بهره نبرده اسز چون او اصلاً پاداش  ندارد. )والله اعلم(

اما اصل چهارم: وآن اين اسز كه نصوص  كه ازباب وعيد هستند وبا اصول شريعز 

وبواعد آن به ظاهر تعارض دارند وجمع كردن آن با اصول مشكل اسز بربازداشتن 

شوند روشن برخورد سلف با اين نصوص وطريقه محققين اهل سنز  وبرحذرداشتن حمل م

را بربازداشتن وبرحذرداشتن نمايد چون آنها اين نصوصدراين نصوص، براين اصل دلالز م 

 حمل كرده اند

رحمهما الله درتفسير اين گفته اله   1وازمثالهاي آن مطلب  اسز كه ابن كثير ازحسن وبتاده

ترجمه:  2نفسًا بغير نفسٍ او فساٍد ف  الارض فكأنما بتل الناس جميعاً{ نقل كرده اند: }من بتل

را بدون ارتكاب بتل يا فساد درزمين بكشد چنان اسز كه گوئ  همه انسانهارا هركس انسات 

  3اين تعظيم انجام دادن گناه بتل اسزكشته اسز گفته اند:

را ناپسند برار داده يل اين حديثونووي رحمه الله ازسفيان بن عيينه نقل كرده كه او تاو

يعن : يعن  هركس  عليه ما  4(من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا)اسز: 

 اسلحه به رو  گرفز ازما نيسز وهركس  مارا فري  داد ازما نيسز. 

را اينگونه تاويل كرده كه ازما نيسز يعن  برآيين ورهنمود كامل گويد هركس  حديثاو م 

 ا برار نداردم

                                                           
شود او تا بينا به دنييا ( قتاده بن دعامه بن قتاده سدوسي ابو الخطاب بصري معتمد ومحقق است گفته مي1)

 . 053تقريب التهذيب صآمده است واو راس طبقه نهار  است درسال حدو ده واندي درگذشت،

 . 31( سوره مائده ازآيه1)

 . 00ص 1( تفسير ابن كثير ج3)

 . 101ح: 44ص 1من غشنا فليس منا( ج باب قول النبي –( رواه مسلم )كتاب الايمان 0)



  

گويد: يعن  بلكه ازتاويل كردن اين ويام  گفز: اين سخن بسيار بدي اسز، نووي م 

شود تا بيشتر دردو وجوه مردم تاثير نمايد ودربرحذرداشتن مردم حديث دسز نگاه داشته م 

 . 1رساتر برار گيرد

ل رجلًا بالفسوق لا يرم  رج)را درشرح اين حديث كه وابن حجر بعد ازاينكه ابوال اهل علم

كند يعن : هيچ مردي مردي ديگررا به فسق وكفر متهم نم  2(ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه

را براي بازداشتن اين حديثتحقيق اين اسز:» گويد:گردد. م مگر اينكه به خود او برم 

 .3«باشدمسلمان برادر مسلمان خوردرا كافر يا فاسق بگويد م 

اربع من كن فيه كان )را درتاويل اين حديث ذكر نموده اسز: اهل علم وابن حجر ابوال

  4(منافقاً خالصاً

 يعن : چهار خصلز هستند كه درهركس  باشند او منافق خالص  خواهد بود. 

منظور ازاطلاق نفاق ترساندن وبرحذرداشتن ازمرتك  »ها اين اسز كه: ويك  ازآن تاويل

 .  5«منظور نيسزهاسز وظاهر حديث شدن اين عادت

الا اخبركم باهل النار كل عتل جواظ )ونيز ابوال  درمعن  اين حديث نقل كرده اسز كه: 

 6(مستكبر

                                                           
 . 104ص 1( شرح النووي علي مسلم ج1)

 . 6005ح: 060ص 10( رواه البخاري في )كتاب الادب باب ما ينهي عن السباب واللعن( فتا الباري ج1)

 . 066ص 10( فتا الباري ج3)

، ومسيلم )كتياب 30ح: 44ص 1باب علامة النفياق( فيتا البياري ج–( رواه البخاري في )كتاب الايمان 0)

 .  54ح: 04ص 1باب بيان خصال المنافق( ج–الايمان 

 . 40ص 1( فتا الباري ج5)

 . 041ص 10( فتا الباري ج6)



 …   

يعن : آيا شمارا ازاهل جهنم با خبر نكنم. )اهل جهنم( هردرشز خو ومتكبر وكس  كه 

 درجمع كردن اموال حرص بسيار دارد ودرهمين حال بخيل اسز.

وگفته شده كه اين درمحل برحذرداشتن وسخز برار » گويد:ال م او بعد ازذكر بعض  ابو

 1«دادن اسز وظاهر آن منظور نيسز

خلاصه مثالهاي  كه من دراينجا ذكر كردم وآنچه ذكر نكردم كه آوردن همه نوع اين مثالها 

مشكل اسز تا به وضوح برمشهور بودن اين مسلك نزد اهل علم وتحقيق اهل سنز روشن 

آيد كه با ك اين اسز نصوص  كه ازباب وعيد هستند وازظاهر آن چنين برم شود وآن مسل

شود وزمان  اصول شريعز مخالف هستند چنين نصوص  برحذرداشتن ومنع كردن حمل م 

 شوند كه جمع كردن آن نصوص با اصول مشكل باشدچنين توجيه م 

را اهل بدعزونتيجه اين توجيه چهارم نصوص سلف كه ظاهر آن ببول نشدن اعمال 

 هاسز.دربردارد براينكه اين نصوص بربازداشتن وبرحذرداشتن ازبدعز

ودرحقيقز اين توجيه به بعض  ازتصريحات سلف دراين مسئله ازتوجيهات گذشته 

را دوسز بدارد خداوند هركس  صاح  بدعت »نزديكتر اسز مانند گفته فضيل بن عياض: 

 «كندرا حبط م عملش

 2«شودصاح  بدعز ازاو روزه ونماز وحج  پذيرفته نم »ويد: گوگفته حسن كه م 

ها درمقام نكوهش وديگر نصوص  كه به اين نزديك اسز، پس واضح اسز كه اين عبارت

گذار فاسد ها برار دارند نه اينكه مقتض  اين هستند كه تمام عمل بدعزوبرحذرداشتن ازبدعز

شود بد چون عمل او به سب  كفر حبط م يااسز ووبت  كه اين معن  درحق كافر تحقق م 

                                                           
، ومسلم )كتاب الجنية 6001ح: 044ص 10ر( فتا الباري جباب الكب -( رواه البخاري في كتاب )الادب1)

 . 1453ح: 1146ص 0باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء( ج -وحفة نعيمها

 ( انظر هذه الآثار في ص )(. 1)



  

همان گونه كه درتوجيه اول ذكر كرديم پس اين درحق مسلمان معن  ندارد مگر اينكه 

 درجايگاه بازداشتن وبرحذرداشتن برار دارد.

وبعد ازارائه اين دلايل وابوال اهل علم كه دلالز برثبوت اين اصول  كه توجيهات  كه ما 

نمايد صحز اين توجيهات روشن گرديد. وبنا براين ن متضرع شده م را نموديم ازآكلام سلف

صورت صحيح مذه  سلف درببول شدن اعمال اهل بدعز روشن گرديد ونيز واضح شد با 

آنچه درنصوص شرع  ثابز اسز موافق اسز چون آن گونه توجيه كرده شود شايسته اسز 

باآن مخالف باشد زيرا علم وفقه وبا توجه به اصول ثابز شريعز كه ممكن نيسز سخن آنها 

 وديانز وپرهيزگاري آنها براي همگان روشن اسز 

را بنا برآنچه نصوص وببل ازبه پايان رسيدن اين فصل نتيجه بدسز آمده ازبحث اين فصل

گذار ازنظر كنم. كه: حكم عمل بدعزنمايد چنين خلاصه م وكلام سلف برآن دلالز م 

اساس وطبق ضوابطرعايز شده درپذيرفته شدن اعمال به طور پذيرفته شدن يا ردشدن آن بر

عموم نزد خداوند اسز پس اعمال  كه شرايط ببول شدن درآن رعايز شدن ان شاء الله مقبول 

گذار اسز واعمال  كه يك  ازشرايط ببول شدن درآن يافته نشود مردود اسز وبنا براين بدعز

 .به سب  بدعز خود يا كافر اسز يا كافر نيسز

اگر كافر بود تمام عمل او به خاطر فقدان شر  اسلام كه شر  ببول شدن هرعمل صالح  

 اسز مردود اسز 

گذار كافر نبود پس يا عمل او بدعز محض اسز يا بدعز محض نيسز اگر واگر بدعز

عمل او بدعز محض بود به خاطر فقدان شر  پيروي كردن مردود اسز وهمچنين عمل  كه 

وجود نداشته باشد نيز مردود اسز ويا اينكه عمل او داراي اصل  شر  اخلاص درآن 

 درشريعز اسز. وآن وبز بدعز براين عمل او يا وارد اسز يا وارد نيسز

اگر بدعز درعمل او وارد نبود وخالص براي خدا انجام گرفته بود پس آن عمل مقبول 

رشرايط صحز عمل فاسد را با ايجاد خلل داسز اگر بدعز درآن عمل داخل شده اسز يا آن



 …   

كند پس اگر درشرايط صحيح بودن عمل خلل  ايجاد نكرده آن عمل مقبول كند يا فاسد نم م 

 اسز واگر درشرايط صحز آن خلل ايجاد كرده مردود اسز.

گذار مسلمان وابسته به كامل يافز شدن دو شر  اخلاص وبه طور عموم پس اعمال بدعز

ر  درعمل وجود داشته باشند آن عمل مقبول اسز وپيروي اسز پس هروبز اين دو ش

گذاري وهرگاه هردو يا يك  وجود نداشته باشد پس آن عمل مردود اسز، اما ازبدعز

شوند زيرا توان گفز كه اعمال صحيح او پذيرفته نم ونوآوري او دربعض  اعمال نم 

 گذار نباشد.بدعز ازشرايط ببول شدن عمل يك  اين نيسز كه انجام دهندة آن درعمل  ديگر

گذار ازنظر پذيرفته شدن وردشدن با تمام صورتهاي آن وبا اين مطال  حكم عمل بدعز

رسد زيرا هدف ازآن روشن شدن اين مطل  روشن گرديد وبا اين مطل  اين فصل به پايان م 

 را كه مارا به محض فضل واحسان خويش به اين رهنمون كرد.بود، پس سپاس خداوندي

 

 

 ارمفصل چه

موضع اهل سنز درمورد حكم ببول شدن توبه اهل بدعز بعد ازاينكه درفصل گذشته بيان 

موضع اهل سنز درمورد حكم ببول شدن اعمال اهل بدعز پايان يافز دراين فصل موضع 

 دهم.آنهارا درمورد حكم پذيرفته شدن توبه اهل بدعز ارائه م 

را كه چرا اين فصل   اسز كه اين اشكالوببل ازآغاز بحث دراين مسئله لازم به تذكر مهم

نمايد، توبه يك  ازاعمال اهل ازفصل گذشته جدا بحث شده چون به ظاهر يك  هستند دفع م 

بدعز اسز كه درفصل گذشته ازآن سخن گفته اسز پس انگيزه جدا بحث كردن آن دراين 

با ساير اعمال گويم: توبه گرچه دربعض  احكامش فصل چيسز؟ من براي دفع اين توهم م 

صالح ازنظر ببول شدن وردشدن متفق اسز اما دربعض  احكام ديگر وشرايط  كه درپذيرفته 

كند به طور مثال درشر  اسلام كه كوفر آن شود با ديگر اعمال فرق م شدن آن رعايز م 



  

كند زيرا توبه ازكافر درپذيرفته شدن هرعمل صالح  شر  اسز، برخلاف توبه كه فرق م 

شود ووبت  كه ازكفر ونفاق توبه كنند ووارد اسلام شوند، خداوند تبارك ق هم پذيرفته م ومناف

 1فرمايد: }فان تابوا واباموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم ف  الدين{وتعال  درمورد مشركين م 

ترجمه: پس اگر توبه كردند ونمازرا برپا كردند وزكات پرداختند پس بردران شما دردين 

 دهستن

را پذيرفته اسز كه درنصوص واخبار آن گونه كه خداوند توبه افرادي ازپيشوايان كفر ونفاق

 به تواتر درامز ثابز شده امز مشخص اسز.

كند دراين مورد كه حكم نمودن به ببول شدن توبه ومانند اينكه توبه با ديگر اعمال فرق م 

خواهد بود ازحيث اينكه او درصدابز  يا ردشدن آن دربعض  وبتها طبق اجتهاد امام وول  امر

شود كند زيرا بسياري ازاحكام برصحز توبه او مترت  م توبه كنند وعدم صدابز او نگاه م 

را ببول كند يا ردكند درظاهر امر طبق آنچه مشروح سخن دراين مسئله درط  تواند آنوامام م 

ديگر اسز زيرا امام ازنظر  اين فصل خواهد آمد. واين برخلاف حكم نمودن دراعمال صالح

پذيرفتن يا ردشدن درآن دخالت  ندارد بلكه آن به خداي تعال  سپرده شده وبين بنده 

 وپروردگار  اسز.

هاي  كه دراثناي تحقيق اين مسئله روشن خواهد شد ها وديگر فرقوبه خاطر اين تفاوت

 را ازمسئله گذشته جدا بحث كنم.ترجيح دادم اين مسئله

اسخ دادن به اين اشكال وبز شروع كردن دربحث نمودن دراين مسئله وتحقيق وبعد ازپ

 مذه  اهل سنز درآن فرارسيده اسز.

گذار يا ببول نشدنش به وبا توجه به نصوص وارد شده درحكم ببول شدن توبه بدعز

ها مواجه شديم كه به اي ازنصوص وروايزهاي  كه ازسلف نقل شده با دستهاضافه روايز

أي وجود ندارد وبزودي آنچه كه بدسز نمايد كه براي اهل بدعز توبهبراين دلالز م ظاهر 

                                                           
 . 11( سوره توبه آيه1)
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جا درپرتو آنچه ازاهل علم درشرح وتوجيه اين نصوص دهم تا پس ازآنآمده ارائه م 

ها آمده به تحليل وتحقيق آن بپردازم به هدف اينكه طبق منظور شارع ومنظور سلف ورعايز

 ازآن دسز يابيم.

گويد كه پيامبر فرمود: نصوص حديث  اسز كه انس بن مالك روايز نموده او م  وازاين

بدلًا  2(حجز)وف  بعض الروايات  1(ان الله حج  التوبة عن كل صاح  بدعة حت  يدع بدعته)

 من حج .

 را ترك نكرده منع كرده اسز.را ازهر صاح  بدعت  تا وبت  كه بدعتشيعن : خداوند توبه

گذار وحايل شدن بدعز بين او وبين توبه ديث پذيرفته نشدن توبه بدعزوبه طور عموم ح

 كنددلالز م 

كند حديث  اسز كه بخاري دروصف خوارج ازاب  وازاحاديث  كه براين مطل  دلالز م 

يخرج ناس من ببل المشرق يقرؤون القرآن لا )خدري روايز كرده كه پيامبر فرمود:  3سعيد

الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعود فيه حت  يعود السهم  يجاوز ترابيهم، يمربون من

 4(ال  فوبه

گذرد جدا خوانند كه ازحلق آنها نم آيند برآن م يعن : مرام  ازطرف مشرق بيرون م 

گردد، سپس آنها به دين شوند ازدين همان گونه تير اصابز كرده ازشكار جدا م م 

 محل عبور  ازكمان باز نگردد. گردند تا وبت  كه تير بهبرنم 

                                                           
منذري في الترغييب ، وال11، وابن ابي عاحم في السنة ص55( رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص1)

وفي ظلال  40ص 1، قال اسناده حسن وححا الحدي  الالباني في ححيا الترغيب ج40ص 1والترهيب ج

 . 11الجنة المطبوع من كتاب السنة لابن ابي عاحم ص

 . 30ح: 11( انظر السنة لابن ابي عاحم ص1)

 . 0561ح: 35ص 13الباري جباب قرائة الفاجر والمنافق( فتا  -( رواه البخاري في )كتاب التوحيد3)

 ( تقد  بيان معناها ص )(. 0)



  

يخرجون من الدين كما يخرج السهم )ودرروايت  ازمسلم ازطريق ابوذر چنين آمده اسز: 

شوند همان گونه كه تير اصابز كرده ازشكار يعن : ازدين جدا م  1(من الرمية ثم لا يعودون فيه

 گردند.شود سپس آنها به دين باز نم جدا م 

گردند دليل  اسز برپذيرفته نشدن توبه بر كه آنها به دين باز نم پس دراين فرموده پيام

 خوارج وكسان  ديگر ازاهل بدعز كه درحكم آنها هستند.

داراي فكر ونظري بود وازآن رجوع  3مردي»كند كه گفز: روايز م  2وابن وضاح ازايوب

ست  كه فلان  آمدم كه اورا خبر كنم، وگفتم: آيا متوجه ه 4كرد من ازخوشحال  پيش محمد

گردد همانا آخر حديث را ترك كرده اسز؟ گفز: نگاه كنيد او به چه برم نظري كه داشز آن

 5«گردندشوند به آن باز نم تر ازاول حديث اسز: آنها ازاسلام جدا م برآنها سخز

وآنچه ازسلف دراين مفهوم روايز شده روايت  اسز كه ابن وضاح ازعل  بن اب  طال  

را ترك كرد مگر اينكه به عقيده أي ازبدعز كه آننيسز مردي برعقيده»ه كه گفز: روايز كرد

            6«آوردبدتري روي م 

خداوند امتناع ورزيده كه به هوا پرسز »وازحسن بصري رحمه الله روايز اسز كه گفز: 

ند به نزديك نيسز كه خداو»روايز اسز كه گفز:  2. واز عطاء خراسان 1«اجازه توبه دهد

  3«صاح  بدعز اجازه توبه دهد

                                                           
 . 1060ح: 050ص1باب الخوارج شر الخليقة( ج -( ححيا مسلم )كتاب الزكاة1)

 ( او ايوب سختياني است كه شرح حال او درص )( گذشت. 1)

 1ة ج( اين مرد عمرو بن عبيد است همان گونه كه درروايتي ديگر ازاييوب كيه لالكيائي درشيرح السين3)

 بوده شده است. روايت اسم به حراحت اسم او نا  101ص

 ( او محمد بن سيرين است، ن ك شرح حال اورا دراين كتاب ص )(. 0)

 . 55( البدع والنهي عنها لابن وضاح ص5)

 . 50( المصدر نفسه ص6)



 …   

شد خداوند توبه گفته م »رحمه الله روايز اسز كه او گفز:  4وازابو عمرو شيبان 

 .5«يابد مگر به چيز بدتري ازآنپذيرد، وصاح  بدعز ازبدعت  انتقال نم گذاررا نم بدعز

بدعز »گفز: او م وازسفيان ثوري رحمه الله مشهور اسز واهل علم ازاو نقل كرده اند كه 

 .6«شودشود وازبدعز توبه كرده نم تر اسز، وازگناه توبه كرده م براي شيطان ازگناه پسنديده

ها فهميده اند تصريح كرده ها بنا برآنچه ازاين احاديث وروايزوبعض  ازمحققين دربدعز

دت  ازببيل نماز بدانيد كه با بدعز عبا»گويد: أي ندارد، شاطب  م اند كه: صاح  بدعز توبه

 .7«أي نداردشود. وتوبهها پذيرفته نم وروزه وصدبه ازعبادت

إن الله حج  التوبة عن كل )گويد: وشيخ سليم هلال  تحز عنوان )خطوره البدع( م 

ورزد وتا وبت  كه توبه ازاو تا وبت  برگناهش اصرار م  (صاح  بدعة حت  يدع بدعته

رود كه خاتمة او بد باشد پيامبر ز بنا براين بيم آن م بربدعتش باشد منع شده ومحجوب اس

                                                                                                                                                    
 (. 1145، روايه )101ص 1( شرح احول اعتقاد اهل السنة للالكائي ج1)

واسم پدر  مسيره است وگفته شده: عبدالله است ابن حجر  ي مسلم ابو عثمان خراساني( او عطاء بن اب1)

 135كند درسالشود وحدي  مرسل ومدلس بيان ميدرمورد او گفته است راستگو است زياد دنار وهم مي

 . 341درگذشت التقريب ص

 . 101ص 1الكائي ج، وشرح احول اعتقاد اهل السنة لل163، 130( الابانة الصغري لابن بطة ص3)

 45را دريافته اسيت درسيال( او سعد بن اياس عمرو بن شيباني كوفي معتمد است زمانه اسلا  وجاهليت0)

 . 430سالگي درگذشت. تقريب التهذيب ص 110در 46يا

 . 50( البدع والنهي عنها لابن وضاح ص5)

 116ص 1فيي شيرح السينة ج والبغيوي 131ص 1( رواه اللالكائي في شرح احول اعتقاد اهل السنة ج6)

 . 41والسيوطي في الامر بالاتباع ص 101ص 0، والقرطبي في تفسيره ج14الجوزي في تلبيس ابليس ص

 . 106ص 1( الاعتصا  ج0)



  

را رها نكرده منع كرده را ازهر صاح  بدعت  تا وبت  كه بدعتشخداوند توبه»فرموده اسز: 

 1«اسز

وتحقيق دراين نصوص وآنچه به معناي آن آمده اسز اين اسز كه اين نصوص احتمال دو 

 را دارند: معن 

شوند وتوبه كردن براي آنها آسان ز موفق به توبه كردن نم معن  اول اينكه: اهل بدع

نخواهد بود پس اصلاً توبه ازآنها انجام نخواهد گرفز مگر اينكه خدا بخواهد وبدون شك اين 

معن  درسز اسز ونصوص كتاب وسنز وابوال سلف امز ووابعيز حالز اهل بدعز برآن 

 نمايددلالز م 

فرمايد: }فلما زاغوا ازا  الله بلوبهم والله لا   اسز كه م اما دلالز كتاب برآن فرموده اله

را بيشتر ازحق ترجمه: آنان چون ازحق منحرف شدند خداوند دلهايشان 2يهدي القوم الفاسقين{

 دهدرا هدايز نم دور داشز وخداوند مردمان نافرمان

بيماري اسز  ترجمه: دردلهايشان 3فرمايد: }ف  بلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً{وم  

 بخشدرا فزون  م وخداوند بيماري ايشان

فرمايد: }ونقل  افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم ف  طغيانهم وم  

گردانيم همان گونه خواهند را واژگونه وحيران م ترجمه: ما دلها وچشمهاي آنان 4يعمهون{

ذاريم تا درطغيان وسركش  خود سرگردان وويلان گرا به خود وام بود كه درآغاز بودند وايشان

 شوند

                                                           
 . 04( البدعة واثرها السئ في الامة ص1)

 . 5( سوره حف آيه1)

 . 10( سوره بقره آيه3)

 . 110( سوره انعا  آيه0)



 …   

فرمايد: }ومن يشابق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما وم 

   1تول {

كس  كه با پيغمبر دشمنانگ  كند  بعد ازآن كه )راه( هدايز )ازراه ضلالز براي او( ترجمه:

مؤمنان درپيش گيرد اورا به همان جهت  كه دوسز داشته روشن شده اسز و )راه ( جز راه 

 گردانيم.اسز رهنمود م 

ترجمه: )أي پيغمبر( بگو  2فرمايد: }بل من كان ف  الضلالة فليمدد له الرحمن مدًا{وم 

راه دارند( خداوند مهربان بديشان مهلز كسان  كه درگمراه  هستند )واصرار برادامه اين

 دهد.م 

هايشان وباز گشتن آنها به دين استوار عدم توفيق اهل بدعز به توبه ازبدعزها براين آيه

ها بعض  ازاسباب رسواي  وانحراف ازدين خدا نمايد چون آيهخدا وراه راسز او دلالز م 

ازببيل گمراه  وفسق وبيماري بل  وطغيان ومخالفز پيامبر وپيروي ازغير ازراه مؤمنان 

كند بلكه ها دراهل بدعز نماد پيدا م معلوم اسز كه اين صفزرا دربرگرفته اند ووگمراه 

نمايد كه هاي آنان اسز كه دلالز برمستحق بودن آنها به اين وعيد م ترين صفزازويژه

 گمراه  وكج انديش  وطغيان وسخز بودن توبه وبازگشز به دين براي آنها بيشتر شود 

ها سب  مستقل  اسباب يا صفز وهر عابل  بايد بيانديشد كه چگونه هريك ازاين

 درگستر  دوري ازدين وباز نگشتن به آن اسز

همان طور كه خداوند به اين خبر داده اسز وبه حالز اهل بدعز كه همه اين اوصاف 

واسباب درآنها جمع شده اند فكر كند تا اندازه دوري آنهارا ازدين وسخز بودن بازگشز آنها 

خواهيم كه مارا ازنوآوري اهد، درك نمايد. پس ازخداوند م را مگر اينكه خداوند بخوبه دين

                                                           
 . 115ه( سوره نساء آي1)

 . 05( سوره مريم آيه1)



  

را تغيير وتبديل دردين وعواب  آن نجات دهد وازاو م  خواهيم تا مارا بردينش بدون آنكه آن

 شتابيم ثابز بدم واستوار نگاه دارد واو بخشنده وبزرگوار اسز.كنيم تا وبت  به لقاي او م 

اهل بدعز براي توبه وسخز بودن بازگشتن آنها  واما احاديث همچنين برعدم توفيق

نمايد درحديث تقسيم شدن امز به گروههاي مختلف كه ببلاً گذشز ها دلالز م ازبدعز

وانه سيخرج ف  امت  ابوام تجاري بهم تلك )آمده اسز كه پيامبر عليه الصلوة والسلام فرمود: 

  1(ا مفصل الا دخلهالاهواء كما يتجاري الكل  بصاحبه لا يبق  منه عرق ول

ها درآنان جريان يعن : وبه زودي درامز من ابوام  بيرون خواهد آمد كه اين هوا پرست 

نمايد را به اين بيماري مبتلا م كند همان گونه كه سگ مبتلا به بيماري هاري صاحبشپيدا م 

 شود.ماند مگر اينكه دچار اين بيماري م وهيچ رگ ومفصل  ازاو باب  نم 

هاي  كه دراين امز كه معن  اين روايز اين اسز: كه پيامبر ازهوا پرست »گويد: طب  م شا

شوند خبر داده اسز، وخبر داده كه درامز او ابوام  خواهد ها تقسيم م آنها درآن به اين فربه

شود تا جاي  كه معمولاً جداي  ازآن وتوبه هايشان داخل م ها دربل بود كه اين هوا پرست 

شود كه ازآن أي كه بيماري سگ درصاح  آن وارد م دن آنها ازآن ممكن نيسز به اندازهكر

ماند مگر اينكه اين بيماري درآن بدن جزئ  ازاجزاي آن ونه مفصل  ونه چيزي ديگري باب  م 

أي ندارد پس داخل شده اسز واين جريان  اسز كه معالجه پذير نيسز ودارو درآن فائده

ز وهوا پرستس وبت  كه دردل او جاي گرفز وبه محبز آن گرفتار شد همچنين صاح  بدع

پذيرد وهركس  با او مخالفز كند به او اهميت  را نم موعضه دراو كار نخواهد كرد ودليل

 .2دهدنم 

واين مفهوم دردو حديث  كه اكنون گذشتند روشن اسز پيامبر درحديث خوارج خبر داده 

كند كه آنها به سب  كمبود توفيق گردند: پس اين حديث دلالز م به دين باز نم »اند كه آنها 

                                                           
 ( تقد  تخريجه ص )(. 1)

 . 164-160ص 1( الاعتصا  ج1)



 …   

گردند مگر اينكه خدا بخواهد. وپيامبر اين وبه خاطر اينكه بيشتر ذليل شوند به دين باز نم 

را با تشبيه  رسا وبليغ روشن كرده اسز بنابراين خبر داده كه آنها بعد ازانحراف ازدين مطل 

 اينكه تير به جاي  ازكمان كه ازآن بيرون رفته باز گردد.گردند مگر به آن باز نم 

اين حديث «. را ازهر صاح  بدعت  منعكرده اسزوهمچنين حديث ديگر كه خداوند توبه

كنند وآنها ازتوبه درپرده برار دارند وبراي آنها توبه كردن گويد كه آنها توبه نم به صراحز م 

 اساس نيسز.

شود وبراي   اين حديث پرسيده شد گفز: به آن موفق نم امام احمد رحمه الله ازمعن

 1«صاح  بدعز توبه كردن اساس نيسز

كنند كند كه اهل بدعز بدعز خودرا ترك نم واما ابوال سلف برآنچه نصوص دلالز م 

 نمايندهشوند دلالز م وموفق به توبه كردن ازآن نم 

دارد مانند روايت  كه ازعل  يان م را بهاي گذشته بعض  به صراحز اين مفهوموازروايز

را ترك گفز مگر اينكه به بدتر ازآن أي ازبدعز كه آننيسز مردي برعقيده»شده كه فرمود: 

واگر آنها بسمت   2كنندگويد كه اهل بدعز توبه نم اين روايز به صراحز م «. آوردروي م 

 آورند.به بدعت  بدتر روي م گردند بلكه ازبدعز خودرا ترك نمايند آنها به سنز باز نم 

را دوسز داشز ازدل او بيرون هركس  كلام»شود كه گفز: وازامام احمد روايز م 

 .   3«رودنم 

كند طبق را دربروارد وبراين معن  دلالز م وهمچنين روايز گذشته ازسلف اين مفهوم

 آنچه اهل علم وتحقيق ازاهل سنز بيان داشته وتوضيح داده اند.

                                                           
ولم لجده فيما اطلعت عليه من كتب السنة والآثار  000ص 1( ذكر هذا الاثر السفاريني في لوامع الانوار ج1)

 المطبوعة. 

 ( تقد  تخريجه ص )(. 1)

 . 605برقم، 534ص 1( رواه ابن بطة في الابانة الكبري ج3)



  

وبنا براين ائمه اسلام مانند سفيان ثوري وغيره »گويد: سلام ابن تيميه رحمه الله م شيخ ال

شود، تر ازگناه اسز، چون ازبدعز توبه كرده نم گفته اند، كه بدعز براي شيطان پسنديده

گذار شود اين اسز كه بدعزشود، ومعن  بول آنها كه ازبدعز توبه كرده نم وازگناه توبه م 

را مشروع نكرده، همانا او بدي كار  براي او آراسته كند كه خدا وپيامبر  آنذ م دين  اتخا

كند، چرا چون بيند ازآن توبه نم را نيكو م بيند پس تا وبت  كه او آنرا نيكو م شده واو آن

 كند يا بداند كه او كارگاه او توبه م اولين كار درتوبه اين اسز كه بداند كه كار  بد اسز آن

را ترك كرده اسز تا ازترك آن توبه نيك  كه به آن به صورت ايجاب يا استحباب امر شده

بيند ودرحقيقز كار او زشز اسز را نيكو م را انجام دهد پس تا وبت  كه او كار نمايد وآن

 . 1«پس او توبه نخواهد كرد

 -ن ثوري اسزكه يك  ازآنها سفيا–وبنابراين گروه  ازسلف »گويد: ودرجاي  ديگر م 

شود وازبقدعز تر اسز چون ازگناه توبه كرده م گفته اند بدعز براي شيطان ازگناه پسنديده

 شود.توبه كرده نم 

را براي اهل بدعت  منع واين اسز مفهوم آنچه ازآنها روايز شده كه گفته اند: خداوند توبه

برد كه برهدايز اسز واگر كند چون او گمان م به معن  اينكه ازآن توبه نم  2كرده اسز

شود وهركس  گفته شود همچنان كه توبه كافر پذيرفته م چناچه توبه كند توبه او پذيرفته م 

شود او اشتباه زشت  مرتك  شده گذار به طور مطلق پذيرفته نم اسز كه: كه توبه بدعز

ا  معن  اسز، وهركس  كه گفته اسز: خداوند براي صاح  بدعز اجازه توبه نداده اسز،

بيند ازآن توبه نخواهد كرد پس هروبت  را نيكو م گذار بدعزاين اسز كه تاوبت  كه بدعز

كه خداوند به او نشان داد كه بدعز، زشز اسز آن گاه توبه خواهد كرد همان گونه كه كافررا 

سان  كند، واگر نه معلوم اسز كه بسياري ازكدهد كه برگمراه  برارد وكافر توبه م نشان م 
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كه بربدعز برار داشته اند گمراه  آن براي او روشن گرديده واو ازآن توبه كرده اسز واين 

 1«داندرا جز خدا كس  نم افراد شمارشان

روشن « شودازبدعز توبه كرده نم »پس ازتفسير شيخ الاسلام براي كلام سلف كه گفته اند: 

نند كه اغل  توبه ازبدعز گذار كشد كه منظور آن همان اسز كه نصوص برآن دلالز م 

را بيان كرده اسز وآن كند. سپس شيخ الاسلام رحمه الله علز اينشود واو توبه نم انجام نم 

گذاري درتوبه كردنش به دو چيز نياز دارد: امر اول: بداند كه كار او بد اسز وبا اينكه هربدعز

شود چون امر گذار انجام نم شريعز مخالف اسز دوم: توبه كردن ازآن. پس توبه ازبدعز

بيند گذاري نيسز مگر اينكه كار خودرا خوب م اول دراو تحقق نيافته اسز زيرا هيچ بدعز

 كند. بنابراين ازبدعز خود توبه نم 

فرمايد: }افمن كان عل  بينة گير كه خداوند م ومصداق آنچه كتاب خدا ذكر نموده برار م 

ترجمه: آيا كسان  كه ازدلايل روشن وبراهين  2اتبعوا اهوائهم{من ربه كمن زين له سوء عمله و

بطع  پروردگارشان برخوردارند همسان كسانيند كه اعمال زشتشان درنظر اشان آراسته 

أَفَمَنْ زُّي ِنَ َلهُّ سُّوءُّ  فرمايد: }كنند وم وپيراسته شده اسز وازهوا وهوسهاي خود پيروي م 

  3{عَمَلِهِ َفرَآهُّ حَسَنًا

را زيبا وآراسته هاي بد  درنظر  زينز وآراسته شده اسز وآنجمه: آيا كس  كه عملتر

 بيندم 
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ترجمه:  1فرمايد: }الذين ضل سعيهم ف  الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً{وم 

برند كه به رود وخود گمان م آن كسان  اند كه تلا  وتكاپويشان درزندگ  دنيا هدر م 

 ه كار نيك م  كنندبهترين وج

برد كه كاراو نزديك  به خداسز گذار به نظر  كاراو خوب اسز وگمان م پس بدعز

كند واين پا برجاسز وبه دلش ترك كردن آن يا توبه كردن ازآن خطور نم بنابراين روبر آن

 داند كه كار  زشز اسزداند كه او برگناه برار دارد وم برخلاف گناهكار اسز زيرا او م 

وخدا ومؤمنان ازكار او ناراض  اند وبنابراين گناهكار گناهش برحس  بدرت ايمانش وبدرت 

گذار كه او به دارد به خلاف بدعزا  پوشيده گناه م امر به معروف ونه  ازمنكر درجامعه

دهد به گمان اينكه بدعز او عبادت وازدين اسز وبنابراين سفيان را دعوت م بدعتش مردم

شود ول  تر اسز وازگناه توبه كرده م بدعز براي شيطان ازنگاه پسنديده»اسز: ثوري گفته 

 . 2«شودازبدعز توبه كرده نم 

بين گناهكار وبين توبه چيزي جز دسز كشيدن ازگناه وتوبه ازآن وجود ندارد اما 

گذار نيازمند دانستن اين اسز كه بداند كه آنچه او برآن هسز بدعز وگناه اسز تا بدعز

 كار درنزديك  ازتوبه برار گيرد.رمنزله وجايگاه گناهد

شيطان به ياران خود گفز شما ازچه راه  به »درروايت  ازاوزاغ  رحمه الله آمده كه گفز: 

شويد؟ گفتند: نه شويد؟ گفتند ازهرچيز گفز: آيا ازراه استغفار به آنها وارد م ها وارد م انسان
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كنم را منتشر م حيد همراه اسز، گفز: من درآنها چيزيهرگز، استغفار چيزي اسز كه با تو

 .1«را منتشر كردكنند سفيان گفز: پس درميان آنها هواپرست كه آنها ازآن استغفار نم 

شود وازبدعتش توبه گذار موفق به توبه كردن نم اما دليل ازوابعيز حالز براينكه بدعز

را چه براي هركس  اسز كه اهل بدعزكند، اين يك چيز مشاهده شده وملاحظه شده نم 

ازطريق همسايگ  وچه ازطريق همراه شدن با آنها ويا ازطريق پژوهش خواندن درتاريخ 

شناسد، بسيار كم اتفاق افتاده كه فردي ازاهل بدعز به سنز باز گردد واحوال آنها م 

اختصاص  خواهد به رحمز خويشرا كه م وازبدعتش توبه نمايد مگر اينكه خداوند كس 

 داده باشد.

هاي غليظ ازببيل جهميه وبدريه وخوارج ورافضه وامثال آنها ازكسان  وبه ويژه اهل بدعز

ها دردلهايشان ها فروخته اند تا جاي  كه بدعزكه درهوا پرست  غرق اند ودرژرفاي بدعز

مياب جاي گرفته وبرفكرشان مسلط شده پس توبه اينها بسيار مشكل اسز بلكه خيل  نادر وك

 اسز مگر اينكه خدا بخواهد.

وهمچنين صاح  هوا پرست  وبدعز وبت  دردلش وارد شد ودل او »گويد: امام شاطب  م 

پذيرد به كس  كه با او را نم كند واو دليلبه محبز آن آغشته گرديد موعظه درآن كار نم 

وعمرو  2عبد جهن كند، برحس  آنچه كه هوا پرستان گذشته مانند ممخالفز نمايد توجه نم 

رانده شده بودند وازهر زبان  دور  وديگران چنين بوده اند آنها گرچه ازهر جهز 3بن عبيد
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وازهر مسلمان  دور انداخته شده بودند اما با وجود اين چيزي نيافزودند مگر اينكه به  1بودند

الله فتنته فلن  گمراه  خود ادامه داده وبرآنچه برآن بودند مداومز وموظبز كردند، }ومن يرد

 3 2تملك له من الله شيئاً{

توان  اصلاً براي او را بخواهد تو نم ترجمه: اگر خداوند )براثر گناهان پ  درپ ( بلاي كس 

 كاري بكن  

وبراي اين مورد چيزي كه بيشتر دلالز كند ومثال زدن وارائه نمونه نزديكتر دروابعيز زمان 

هاي اين جزيره مبارك زندگ  كه دربعض  گوشه باشد ازوجود بعض  ازگروههاي رافضه

را ازهر خداوند شهر پيامبر –كنند نيسز مانند گروه  كه درمدينه پيامبر سكونز دارند م 

گويند ومانند وآنها كسان  هستند كه عموم مردم به آنها نخاوله م  -بدي مصون نگاه دارد

گذرد كه اينها رغم صدما سال م كنند پس عل  بعض  گروهها كه درشرق جزيره زندگ  م 

دراين مناطق وجود دارند وداخل اين جامعه خالص سن  برار دارند وازهر طرف آنهارا اهل 

ها هاي مختلف كاري ازببيل ادارهسنز فرا گرفته اند وبا آنها دربازارها ومراكز تجاري ومحل

ها براي د اين رافض ومدارس يك جا ومخلو  هستند اما اين اختلا  كوچكترين اثري دروجو

أي درسز يا رفتاري صحيح ويا اخلاب  خوب ازاهل سنز به جاي نگذاشته كس  كردن عقيده

آيد كه آنها كند پيش م أي بزرگ زندگ  م اسز آن گونه كه براي هرابليت  كه درميان جامعه

 د.گيرنرا برآن سرشته اسز تحز تاثير برار م ازفطرت  كه خداوند افراد آن جامعه

 -را بردينش استوار بگرداندخداوند آن–دهد را انجام م وبزرگتر ازاين امري كه دولز آن

ازببيل فعاليز بزرگ  كه حكومز درزمينه دعوت دادن به راه خدا وامر به معروف ونه  

هاي درس  ازمنكر وراهنماي  مردم به سوي عقيده صحيح ازطريق به كار گرفتن برنامه
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دهد واين غير ازآنچه هسز كه احل آن براي اين اهداف والا انجام م درمدارس درتمام مر

دهند ازببيل راهنماي  درسز مردم به دين خدا علماي مخلص دراين سرزمين انجام م 

كند ها وخرافات وهرآنچه كه آنهارا ازعقيده صحيح منحرف م وبرحذرداشتن آنها ازبدعز

شوند وازطريق ارائه درسها اين امر به كار گرفته م  هاي  كه برايازطريق تاليف كتابها ورساله

 ها دردانشگاهها ومساجد ووسائل ارتباط  مختلف وايراد سخنران 

اما همه اينها دررافضه اثر نكرده كه آنهارا ازعقيدة فاسدشان برگرداند وآنهارا وادار به توبه 

 كردن به سوي خدا نمايد 

شود ن جنگ زده اند كودك آنها براين عقيده جوان م پابرجا وبه آ بلكه آنها همواره برآن

كند وآنها براين عقيده هستند شود تا اينه خداوند آنهارا هلاك م وبزرگشان با اين عقيده پير م 

 بريم.جوييم وبه خداوند ازرسواي  پناه م را م پس ازخداوند عافيز

ها يا دعز براي توبه ازبدعزپس اين بزرگترين دليل ازوابعيز موجود برعدم توفيق اهل ب

را كه رجوع كردن ازآن اسز. پس با اين صحز توجيه  كه ما بعض  ازنصوص وابوال سلف

أي ندارد( توجيه نموديم كه منظور ازآن اين اسز كه توفيق كند كه )اهل بدعز توبهتصريح م 

ل اهل علم يابند وتوبه كردن براي آنها آسان نيسز ثابز شد چون نصوص وابواتوبه نم 

 نمايد.ووابعيز موجود بردرسز بودن اين معن  دلالز م 

را گذار آنبه اضافه اينكه اين معن  چيزي اسز كه حكمز وعدل درمجازات شدن بدعز

ازنوع گناه  -بازداشتن او ازتوبه–گذار با أي كه مجازات وسزاي بدعزكند به گونهابتضا م 

 ي نفس اسز اوسز وآن اعراض او ازحق وپيروي ازهوا

ترجمه: چون ازحق  1فرمايد: }فلما زاغوا ازا  الله بلوبهم{آن طور كه خداوند متعال م 

 را بيشتر ازحق دور داشز.منحرف شدند خداوند دلهايشان

                                                           
 . 5( سوره حف آيه1)



  

ووبت  كه صحز اين معن  ثابز شد آنچه لازم اسز تذكر داده شود اين اسز كه آنچه 

ي تحليل نصوص بلم من تحرير كرده كه درعبارات نصوص وكلام سلف آمده ويا دراثنا

گذار وعدم توفيق او به توبه ظاهر  عموميز دادن حكم به عدم پذيرفته شدن توبه بدعز

گذاري گذار ي منظور ازآن عموم مطلق نيسز به اين معن  كه هيچ بدعزدرحق هربدعز

بدعز چنين بلكه حكم اغل  آنها با توجه با وابعيز حالز اهل  ممكن نيسز توبه نمايد،

كه عموم  كه نصوص وابوال سلف به آن  -هاسزبنابرآنچه اصطلاح اصول –اسز يا بگوييم 

كند، را درآن ابتضا نم وارد شده ازببيل عموم عادي اسز كه داخل شدن تمام افراد اهل بدعز

 گيرد عموم كل  منظور نيسز واين باعدهرا دربرم غير ازعموم كل  كه تمام افراد اهل بدعز

دراصول فقه معروف اسز واين باعده برهر يك ازاحكام عموم  وفراگير شريعز جاري 

 شود وبرعموم عادي حمل م  شود نه برعموم كل .م 

جا كه بصد شارع پايبند كردن وازآن»گويد: شاطب  با بيان اين مسئله در )الموافقات( م 

گيرد نه را فرا م له  اكثريزمردم به بواعد عموم  اسز وبواعد چنين اند كه برحس  سنز ا

را وشريعز به ابتضاي اين ساختار وضع گرديده اسز توجه به سوي اجراي بواعد همه

 . 1«برعموم عادي اسز نه برعموم كل  كامل كه هيچ جزئ  ازآن بيرون نيسز

أي كه ما درصدد بررس  آن هستيم درالاعتصام دربيان آن واو به اجراي اين حكم برمسئله

نمايد، اما گاه  را به طور مطلق ابتضا م واين نف  عموم»گويد: كرده اسز او م تصريح 

شود زيرا بعيد نيسز كه او ازنظر خود توبه كند وبه حق باز گردد برعموم عادي حمل كرده م 

نقل شده اسز وآنچه درمناظره ابن عباس با حروريه كسان   2همان گونه كه ازحسن عنبري
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دند نقل شده اسز ومناظره عمر بن عبدالعزيز با بعض  ازآنها اما اغل  عليه عل  شوريده بو

    1«ورزنددروابعيز موجود بربدعز خود اصرار م 

پس با اين ثابز شد كه حكم نمودن به پذيرفته نشدن توبه اهل بدعز براغلبيز بيشتر 

آنچه كه  ازاهل بدعز اسز نه اينكه شامل همه افراد آنهاسز، وبا اين توهم تعارض بين

كند كه اهل بدعز براي توبه كردن موفق نصوص وكلام سلف دراين مسئله دلالز م 

 شوند نم 

ها وبين آنچه كه وابعيز گواه  م  دهد كه بازگشتن وتوبه كردن بعض  ازآنها ازبدعز

 شود.ثابز اسز دفع م 

عز وتوبه وشاطب  رحمه الله تلا  نموده تا علت  شرع  براي بازگشتن بعض  ازاهل بد

كنند وآنها عموم ها كه ازآن توبه نم ها بربدعزها واصرار ورزيدن بعض كردنشان ازبدعز

را كس –اهل بدعز وبيشتر افراد آن هستند بيابد او دراين مسئله بحث مشهوري كرده اسز 

 را به دو نوعشاطب  هوا پرستان -را اينطور بحث كرده باشدسرا  ندارم كه ببل ازاين مسئله

تقسيم كرده اسز: نوع  كه هوا پرستس دراو وارد شده وجاي گرفته اسز، ونوع  كه هوا 

 پرستس دراو جاي نگرفته اسز

واين بنا برآن چيزي اسز كه او ازحديث گذشته پيامبر درتقسيم شدن امز به گروهها 

من به زودي درامز »فهميده اسز كه درآن بعد ازبيان تقسيم شدن به چند گروه آمده اسز: 

 2«نمايدابوام  خواهد بود كه هوا پرست  درآنها جريان پيدا م 

هاي  خارج ازجماعز او براين باور اسز كه اول حديث برتقسيم شدن هوا پرستان به فربه

نمايد، بدون ازاينكه توجه  به وارد شدن آن دربل  يا عدم وارد شدن آن داده باشد دلالز م 

ه هستند كسان  ازآنها كه اين هوا پرست  دربل  آنها سپس درآخر حديث بيان كرده اسز ك
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ها دربلبشان جاي كند كه بعض  ازآنها هستند كه اين هوا پرست جاي گرفته اسز، كه دلالز م 

 نگرفته اسز گرچه ازاهل آن هستند.

را به اين تقسيم برگردانده اسز: هركس  ازاهل سپس او اسباب توبه واسباب عدم توبه

گردد مگر اينكه خدا كند وازآن باز نم دردلش جاي گرفته ازآن توبه نم بدعز كه بدعز 

 بخواهد.

ها دردلش جاي نگرفته وبراو مسلط نشده اسز پس اين كس  واما كس  كه اين هوا پرست 

 . 1اسز كه ممكن اسز ازآن توبه نمايد

فيق توبه را توودرحقيقز بحث دراسباب توفيق براي توبه. ازببيل اينكه خداوند فلان 

دهد ازاموري اسز كه ممكن نيسز درآن داخل شد واري اسز بين را نم دهد وديگريم 

 خدا وبندگانش.

پذيرد چون را ازبندگانش ازاهل بدعز وديگران كه بخواهد م پس خداوند توبه هركس 

رد كه هايشان پنهان كرده اطلاع داعلم او آنهارا احاطه دارد وازرازهاي دلهايشان وآنچه سينه

كس  ديگر جز او به آن اطلاع ندارد پس بساوبز سب  توبه متعلق به چيزي باشد كه برما 

شود كه به حكم  ديگر متعلق باشد كه براي ما ممكن نيسز پوشيده اسز وگاه  اين طور م 

را درك كنيم. وگاه  سب  آن محض فضل خدا ورحمتش باشد را تصور كنيم يا آنكه آن

 ازطرف بنده. بدون ازوجود سبب 

 واينجا دو امر هستند كه بايد به آن آگاه بود وآن دورا نبايد خلط كرد: 

شود مگر به سبب  ازطرف خود آنها همان طور كه امر اول: مجازات اله  برمخلوق وابع نم 

را به ترجمه: پس بچشيد عذاب 2فرمايد: }فذوبوا العذاب بما كنتم تكسبون{خداوند متعال م 

 ايده خود كردهسب  كاري ك
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ترجمه: عذاب جاويد  1فرمايد: }ذوبوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون{وم 

 شويدايد كيفر داده م را بچشيد آيا جز دربرابر چيزهاي  كه كردهوهميشگ 

شود ترجمه: وبه ظالمان گفته م  2فرمايد: }وبيل للظالمين ذوبوا بما كنتم تكسبون{وم 

 ايدرا كه كرده( كارهائ بچشيد )كيفر

رسد به خاطر كس  خود پس خداوند تعال  خبر داده اسز عذاب  كه به ظالمان م 

 آنهاسز.

را دارند درآنچه كه تصريح كرده ها احتمال آنواما معن  دوم ازدو معن  كه نصوص وروايز

را دارد كه أي ندارند ويا آنچه به مفهوم آن آمده اسز اين احتملاند كه اهل بدعز توبه

 پذيرد اگر توبه كنند.خداوند توبه آنهارا نم 

واعتبار درحكم نمودن به درسز بودن اين معن  وحمل كردن نصوص وكلام سلف برآن 

ثابز شدن صحز آن درشريعز اسز اگر ثابز باشد جايز اسز واگر نه تاويل نصوص 

نيسز زيرا همه به بطع برمعن  كه مخالف با آنچه كه درنصوص ديگر ثابز اسز باشد جايز 

يقين داريم كه تعارض وتضادي بين نصوص شريعز وجود ندارد وهمچنين مناس  اسز 

درتوجيه كردن كلام سلف صورتهاي درسز وثابز درشريعز تلا  كرده شود وطبق آنچه كه 

با فضل وجايگاه آنها دردين شايسته اسز. وبا نگاه درنصوص وابوال اهل علمكه دراين مورد 

را يابيم كه نصوص صحيح وصريح وابوال جمهور اهل علم ازاهل سنز اين معن ده م وارد ش

أي كه گناهش كند به اينكه دروازه توبه براي هرگناهكاري به هراندازهكند وتصريح م رد م 

را ازبندگانش وبت  توبه كنند وتوبه درسز وصادبانه باشد ببل باشد باز اسز وخداوند توبه

ز مرگ برسد وببل ازاينكه خورشيد ازمغرب طلوع نمايد طبق آنچه نصوص ازاينكه به حال

 پذيرد.كند م برآن دلالز م 

                                                           
 . 51( سوره يونس آيه1)

 . 10( سوره زمر آيه1)



  

فرمايد: }بل يا عبادي الذين اسرفوا عل  انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان خداوند تعال  م 

كه درمعاص  ترجمه: بگو: أي بندگانم أي آنان  1الله يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحيم{

را ايد ازلطف ورحمز خدا مأيوس ونااميد نگرديد خداوند همه گناهانزياده روي هم كرده

 آمرزد چرا كه او بسيار آمرزگار وپس مهربان اسز.م 

امر دوم: گذشز خداوند ازگناهكاران وظالمان گاه  براثر سبب  ازبندگان همراه با رحمز 

كه كفاره گناهان اند وديگر اعمال  سب  عفو ورحمز هاي  اله  مانند استغفار وتوبه ونيك 

شود وگاه  بدون سبب  ازطرف بندگان بلكه به محض رحمز خداي گردد انجام م خدا م 

شود آن طور كه فرموده اسز: }وما اصابكم من مصيبة فبما كسبز ايديكم تعال  انجام م 

    2ويعفوا عن كثير{

ايد تازه رسد به خاطر كارهائ  اسز كه خود كردهترجمه: آنچه ازمصائ  وبلا به شما م 

 كند.خداوند ازبسياري گذشز م 

ازبديها پس شمارا به خاطر »گويد: ابن كثير درتفسير فرموده اله  كه }ويعفوا عن كثير{ م 

  3«بخشدرا م ارتكاب آن مجازات نم  كند بلكه آن

گويد: ودور شدن مجازات ازبنده م  وشيخ الاسلام ابن تيميه درضمن بيان اسباب ازبين رفتن

 .4«سب  دهم: رحمز خدا وعفو وبخشش اوسز بدون سبب  ازطرف بندگان»

را به او ومنظور اين اسز كه اسباب مجازات وبت  ازكار بنده خارج نيسز جايز اسز كه آن

نسبز دهيم ودركارهايش ازاين اسباب بحث ووجتجو شود. واين برخلاف عوامل عفو اسز 

ن فقط دركارهاي بنده منحصر نيسز بلكه به كارهاي آفريننده ازببيل رحمز واحسان او زيرا آ
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ولطف او به بنده نيز متعلق اسز پس ازعوامل عفو دركارهاي بنده بدون توجه به اسباب ديگر 

شود. بنابراين ما مسئله عدم توفيق يافتن اهل كه متعلق به افعال آفريننده هسز جتجو نم 

را بحث نموديم چون اين مسئله ازباب مجازاتهاي متعلق به كار بندگان اسز هبدعز براي توب

 وثابز شد كه نتيجه پيروي آنها ازهواي نفس وروي گردان  ازحق وهدايز اسز. 

هارا براي توبه وعوامل آن بحث نكرديم چون اين مسئله وما ازتوفيق دادن خداوند بعض 

تعلق اسز وگاه  فقط به افعال آفريننده متعلق خواهد متعلق به كارهاي آفريننده وبنده هردو م

ا  با توفيق دادن بنده به توبه كردن بدون اينكه ازطرف بنده سبب  براي بود مانند عفو او ازبنده

اين كار باشد ووبت  چنين باشد بحث كردن ازاسباب عفو خدا ورحمتش وبخشيدن او 

او همان گونه كه خبر داده اسز: }لا  خواهد ازبندگانش جايز نيسز چونرا كه م هركس 

كند مورد باز خواسز ترجمه: خداوند دربرابر كارهائ  كه م  1يسأل عما يفعل وهم يسألون{

 گيرند )والله تعال  اعلم( گيرد ول  ديگران مورد باز خواسز وپرستش برار م برار نم 

وبت  بنده ازآن توبه كند، بخشد را م كند كه خداوند همه گناهانپس آيه براين دلالز م 

را كه ازآنها جرم وداخل شدن اهل بدعز تحز عموم اين آيه پوشيده نيسز بلكه آيه كسان 

 گيرد. را هم دربرم وگناهشان بزرگتر اسز ازببيل كفار ومشركين

اين آيه شريف فراخوان  براي همه گناهكاران ازببيل »گويد: ابن كثير درتفسير اين آيه م 

گران به توبه وبازگشتن اسز واعلام  اسز به اينكه خداوند تبارك وتعال  همه كفار ودي

بخشد واگر چه هرچند گناهان زياد را براي كس  كه ازآن توبه كند وازآن باز گردد م گناهان

 .  2«باشند وبه اندازه كف دريا باشند
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را وند توبه هركس وآيات  كه به اين مفهوم آمده اند زياد اند وبه صراحز برپذيرفته خدا

فرمايد: }الم يعلموا ان الله هو نمايند مانند فرموده اله  كه م ازبندگانش كه توبه كند دلالز م 

 پذيرد.را ازبندگانش م دانيد او تنها اسز كه توبهترجمه: آيا نم  1يقبل التوبة عن عباده{

ترجمه:  2ويعفو عن السيئات{ }وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وفرموده اله  كه م  فرمايد:

 بخشدرا م پذيرد وگناهانرا ازبندگانش م تنها خداسز كه توبه

فرمايد: }فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور وگفته اله  كه م 

ترجمه: اما كس  كه پس ازارتكاب ستم پشيمان شود وتوبه كند وبه اصلاح )حال  3رحيم{

 گمان خداوند بس آمرزنده ومهربان اسز.پذيرد ب ازند خداوند توبه اورا م خود( پرد

جا وخداوند ازخود  خبرداده كه يك  ازصفات او بخشاينده گناهان وپذيرنده توبه اسز آن

 4فرمايد: }غافر الذن  وبابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير{كه م 

بخشنده گناه. پذيرنده توبه. داراي عذاب سخز. وصاح  انعام  ترجمه: پروردگاري كه

 واحسان اسز هيچ معبود به حق  جزاو وجود ندارد بازگشز به سوي اوسز. 

نمايند حصر وجمع وبه طور عموم آيات  كه برببول شدن توبة توبه كنندگان دلالز م 

هاي متعددي آمده بارتنمودن آن كار بزرگ  اسز، ودركتاب خداوند باروشهاي گونا گون وع

پذيرد، وگاه  بعض  ازبندگانش را را م دهد كه توبه بندگانشاند پس گاه  خداوند خبر م 

خواند وآنهارا به آن تشويق را به توبه كردن فرا م كند وگاه  بندگانشكه توبه كرده اند ياد م 

پذيرد توصيف را م توبه نمايد كه اورا به آنچه كه دلالز براين م نمايد، وگاه  خود م 

را }التواب الرحيم{ توبه پذير مهربان ناميده اسز ويا اينكه كند مانند اينكه خود م 
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كند هاي  كه دلالز براين م را }بابل التوب{ پذيرنده توبه ناميده اسز وديگر عبادتخود 

باشد وهرچند گناهانشان أي كه گناهانشان رسيده پذيرد به هراندازهرا م كه او توبه گناهكاران

 بزرگ باشند كه اهل بدعز دراين موارد داخل هستند.

نمايد طبق آنچه وهمچنين سنز برببول شدن توبه اهل بدعز نزد خداوند دلالز م 

ها احاديث به آن تصريح كرده اند كه توبه توبه كنندگان ازعموم گناهكاران كه اهل بدعز درآن

حيحين ازپيامبر روايز شده كه او بنابرآنچه درحديث شود درصداخل هستند پذيرفته م 

يعن : همان بنده  1(ان العبد اذا اعترف بذن  ثم تاب تاب الله عليه)طولان  افك آمده فرمود: 

 پذيرد.را م ا وبت  به گناه  اعتراف كند سپس توبه نمايد خداوند توبه

تطلع الشمس من مغربها تاب  من تاب ببل ان)ودرصحيح مسلم آمده اسز كه پيامبر فرمود: 

يعن : هركس  ببل ازاينكه خورشيد ازمغرب طلوع كند توبه نمايد خداوند توبه اورا  2(الله عليه

 پذيرد.م 

ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مس  النهار ويبسط يده )ونيز درآن آمده اسز كه: 

يعن : همانا خداوند عزوجل درش   3(بالنهار ليتوب مس  الليل، حت  تطلع الشمس من مغربها

گستراند تا گناهكار ش  را م گستراند تا گناهكار روز توبه نمايد ودرورز دستشرا م دستش

 توبه كند، )وچنين خواهد بود( تا وبت  كه خورشيد ازمغرب طلوع كند.
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زوجل ان الله ع)وترمذي وابن ماجه واحمد وديگران ازپيامبر روايز كرده اند كه او گفز: 

  1(يقبل توبة العبد ما لم يغرغر

پذيرد تا وبت  كه نفسش به غرغره نيافتد را م ا يعن : همانا خداوند عزوجل توبه بنده

 )يعن  به حالز مرگ نرسيده باشد(.

پس احاديث به صراحز برپذيرفته شدن توبه گناهكار وبدكاران ازاهل بدعز وغيره دلالز 

رغره مرگ باشد وببل ازطلوع خورشيد ازمغرب آن براي عموم كنند وبت  كه توبه ببل ازغم 

 كنند باشد.را ببل ازبرپا شدن بيامز مشاهده م مخلوق كه اين نشان  بزرگ

گذار اينطور اسز كه جمهور آنها واما ابوال اهل علم درحكم ببول شدن توبه بدعز

اين مورد مخالفز كرده اند برپذيرفته شدن آن باور دارند وازبعض  افراد نقل شده كه آنها در

شود همان گونه كه ا  پذيرفته نم دهد توبهگذاري كه به بدعتش دعوت م بدعز»وگفته اند: 

گذار را ازبعض  ازافراد منتس  به سنز دربيان حكم توبه بدعزشيخ الاسلام ابن تيميه اين

ذشته }بل يا عبادي وبيان مذه  اهل سنز درآن نقل كرده اسز، واو بعد ازاستدلال به آيه گ

ترجمه: بگو أي بندگانم كه دردرحق نفس  خود اصراف وستم  2الذين اسرفوا عل  انفسهم{

ها فايده بزرگتري دارد ودراين واين آيه بزرگ  وجامع اسز وازهم آيه»گويد: م  …ايدكرده

ش گويد: فردي كه به بدعتآيه بعض  گروهها ردشده اند واين آيه ردي اسز بركس  كه م 

ا  پذيرفته نم  شود وبه حديث  اسراييل  دليل م  گيرند كه درآن آمده دهد توبهدعوت م 
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به آن دعوت گرفته شده كه پس كسان  كه آنهارا گمراه كردي چه حال  خواهند »اسز 

 .1«داشز

گويند كه به سنز وحديث منتس  هستند وبه حديث وسنز را گروه  ازكسان  م واين

وامثال او ازكسان  كه بين احاديث صحيح وموضوع   2ابو عل  اهوازي عالم نيستند مانند

دهند شود تشخيص نم واحاديث  كه بابل استدلال اسز واحاديث  كه ازآن دليل گرفته نم 

 گيرند. را روايز كرده وازآن دليل م بلكه هرحديث 

اهرمذه  او را گروه  يك بول درمذه  احمد يا روايت  ازاو حكايز كرده اند وظواين

گذاري كه به بدعتش دعوت اين اسز كه او با ساير ائمه مسلمين هم نظر اسز كه توبه بدعز

دهد وتوبه كس  كه شود همان طور كه توبه كافري كه به كفر  دعوت م دهد پذيرفته م م 

 .3«شودرا دردينشان دچار فتنه نموده پذيرفته م مردم

                                                           
لف گذشتگان روايت كيرده انيد وعبيارت آن را بيش ازيك نفر ازائمه ازبعضي ازس( اين روايت اسراييلي1)

ازحسن رواييت اسيت كيه ميردي ازبنيي »آمده اين است  14گونه كه درالبدع والنهي عنها لابن وضاح ص

را دانسيت را به آن دعوت داد، وازاو پيروي كيرده شيد واووقتيي گنياهشاسراييل بدعتي ايجاد كرد ومرد 

را به درختي بست پس شروع بيه گرييه كيردن نميود نرا سوراخ كرد وزنجيري درآن داخل كرد وآحلقش

شود من گناهاني كرد خداوند به پيامبر آن امت وحي كرد كه توبه او پذيرفته نميوپيش خدا ناله وزاري مي

بخشم پس حالت كساني كه او گمراه كرده وآنها ازاهل جهنم قرار گرفته انيد نيه را ميكه اين مرتكب شده

نيز با كلماتي نزديك به اين ازخالد الريفي روايت شده نگاه كنييد البيدع والنهيي  واين روايت« خواهد بود

 . 101ص 1وشرح احول اعتقاد اهل السنة للالكائي ج 14عنها ازابن وضاح ص

( او حسن بن علي بن ابراهيم المقري، محدث، ابو علي اهوازي است. قاري اهل شا  وحاحب تصيانيف 1)

 . 100ص 3ت الذهب جفوت كرده ن ك شذرا 006درسال

 . 10-13ص 16( مجموع الفتاوي ج3)



  

هركس  كه به سب  »درالرعايه نقل كرده كه او گفز:  1همان طور كه ابن مفلح ازابن حمدان

شود وگفته شده اگر به ا  پذيرفته م ترين بول، توبهبدعتش كافر برارداده شود طبق صحيح

شود واگر اعتراف نكند پذيرفته نخواهد شد، وگفته شده اگر ا  ببول م آن اعتراف كرد توبه

 .2«شود ا  پذيرفته نم دهد توبهبه بدعتش دعوت م 

گذاري كه به بدعتش دعوت را كه بدعزرا درمسئله ذكرنموده واين بولوسف ارين  اختلاف

نقل كرده  4 3شود ازاب  اسحاق ابن شابلا وابن حمدان وبلبان ا  پذيرفته نم دهد توبهم 

 اسز.

وامابول ائمه اهل سنز وجمهور اهل علم همان اسز كه بيانش گذشز وآن اينكه توبه 

گذار درسز اسز چه به بدعز خود دعوت دهد ويا اينكه به بدعتش دعوت ندهد بنا بدعز

 نمايد.   هاي اهل علم وتحقيق ازآنها دلالز م برآنچه كه نقل

اصيل  رحمه الله يك  ازعلماي مغرب دربرن چهارم درپاسخ  5عبدالله بن احمد بن ابراهيم

ها كافر اند وبه طور بطع به حكم زبرد كه اهل بدعسؤال  درمورد حكم كس  كه گمان م 

شود ودررد او بودن آنها براي هميشه درجهنم حكم نموده واينكه توبه آنها پذيرفته نم 

                                                           
( او نجم الدين ابو عبدالله احمد بن حمدان بن شبيب نمشيري حراني حنبلي فقيه احولي اسيت حياحب 1)

هجري درگذشيت  645را نا  برد درسالتوان الرعاية الصغري والكبري درفقههايي است كه ازآن ميتصنيف

 .014ص 5ن ك شذرات الذهب ج

 . 104ص 1( الآداب الشرعية لابن مفلا ج1)

( او محمد بن بدرالدين بن بلبان فقيه حنبليي اسيت احيل او ازبعلبيك اسيت مشيهور شيد ودردمشيق 3)

 . 51ص 6هجري درگذشت الاعلا  اززركلي ج 1043سال

 . 345ص 1( انظر لوامع الانوار للسفاريني ج0)

يله است او عالم به كلا  ونظر است به او نسبت داده شيده ( عبدالله بن ابراهيم بن محمد احيلي ازاهل اح5)

 . 104ص 1درگذشت ن ك تاريس علماء الاندلس لابن الفرضي ج 341كه درحدي  شناخت دارد، درسال
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گذاررا هركس  به طور بطع  بگويد آن طور كه ذكر كردي كه خداوند توبه بدعز»گويد: م 

را ردنموده ار جهانيانرا پاره كرده وسخن خداوند پروردگپذيرد همانا او اجماع مسلميننم 

ترجمه: بخشنده گناه  2 1فرمايد: }غافر الذن  وبابل التوب شديد العقاب{اسز كه م 

 «وپذيرنده توبه وداراي عذاب سخز

مرد وبت  به بدعت  دعوت دهد سپس برآنچه بوده پشيمان »گويد: رحمه الله م  3وابن عقيل

ه شده ودرشهرها پخش شده اند ومرده شود ودرحال  كه به سب  دعوت او مردم زيادي گمرا

اند توبه او صحيح اسز وبت  كه شرايط يافته شوند وجايز اسز كه خداوند اورا ببخشد 

را بپذيرد، وجايز اسز كه گناه كس  كه بهوسيله او گمراه شد با رحم كردن خدا براو ا وتوبه

صحاب احمد واو ابو اسحاق را گفته اند برخلاف بعض  ازاوبرآنها سابط شود، واكثر علما اين

 . 5«شودربيع بن نافع همين اسز واينكه آن پذيرفته م  4بن شابلاسز ومذه 

گويد ازاهل را ناسزا م گويد: هركس  اصحابوشيخ السلام ابن تيميه ازبول كس  كه م 

بدعز كافر اسز واميدي براي پذيرفتن آنها وجود ندارد واگر آنها درحال  كه برآن اصرار 

گويد: گفته آنها كه: شود م ورزند بميرند پس براي هميشه درجهنم خواهند بود پرسيده م م 

شود واو براي هميشه درجهنم خواهد ماند اشتباه اسز توبه ناسزا گوينده اصحاب پذيرفته نم 

بلكه آنچه سلف وائمه مانند ائمه اربعه وغيره برآن هستند اين اسز كه توبه رافض  پذيرفته 

                                                           
 . 3( سوره غافر ازآيه1)

 . 334ص 1( المعيار العرب للونشريسي ج1)

هاسيت ومؤليف حنابله وحياحب تصنيف( وي ابو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بغدادي، شيس 3)

درگذشيت ن ك شيذرات  513كتاب فنون است كه بيش ازنهارحد جلد است واما  بيارزي بيود درسيال

 . 35ص 0الذهب ج

 ( تقدمت ترجمته ص )(. 0)

 . 110ص 1( آداب الشرعية لابن مفلا ج5)



  

دشنام دادن »شود كه شود وحديث  كه روايز م همان طور كه توبه امثال او پذيرفته م  شودم 

را روايز نكرده حديث باطل  اسز هيچ يك ازاهل علم آن« اصحاب من گناه نابخشودن  اسز

اسز واگر فرض شود كه صحيح اسز منظور ازآن كس  اسز كه توبه نكرده اسز، پس همانا 

گيرد. واما كس  كه توبه كرد خداوند تعال  فرموده اسز: }بل او م را ازخداوند حق اصحاب

  1يا عبادي الذين اسرفوا عل  انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً{

ترجمه: بگو: أي بندگانم: أي آنان كه درمعاص  زياده روي هم كرده ايد ازلطف ومرحمز 

 آمرزد را م خداوند همه گناهان خدا مأيوس ونااميد نگرديد بطعاً

بخشد وناسزا گوينده را م واين درحق توبه كننده اسز خداوند خبر داده كه او همه گناهان

گذار گمراه  اسز مانند ساير اصحاب اگر معتقد به جايز بودن اين كار باشد پس اين بدعز

ا بگويد ومعتقد باشد كه گمراهان وحق دراين مورد براي خداسز مانند كس  كه پيامبررا ناسز

پذيرد، را م او ساحر يا دروغگوسز، پس هروبز اين فرد اسلام بياورد خداوند اسلامش

پذيرد واگر به حرام همچنين رافض  وبت  حق برايش روشن گرديد وتوبه كرد خداوند ازاو م 

د وغيبز اورا را تهمز بزنكرد پس اين ظالم اسز، مانند كس  كه ديگريبودن اين كار ابرار م 

هاي  كه بربندگان انجام شده توبه درسز اسز، وكس  كه برآنها ظلم كرده بكند وازظلم

أي كه آنهارا نفرين كرده وناسزا گفته اسز آنهارا ستايش نمايد زيرا برايشان دعا كند وبه اندازه

 .2«برندهارا ازبين م ها بدينيك 

كند دررد را دراين مسئله بيان م ه  سلفواو رحمه الله درجاي  ديگر بعد ازاينكه مذ

شود را گمراه كرده اند ببول نم گويد توبه دعوتگران بدعز به خاطر اينكه ديگرانكس  كه م 

ونيز دعوت دهنده به كفر وبدعز اگر چه او كس  ديگررا گمراه كرده آن فرد ديگر »گويد: م 

زاو پيروي كرده اسز، واين گناه به خاطر گناهش مجازات م  شود چون ازاين پذيرفته وا
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خود  وگناه كس  كه ازاو پيروي كرده تا روز بيامز برگردنش اسز با اينكه گناهان آنها 

ماند ونه آنچه برآنها باب  خواهند بود، پس وبت  ازگناهش توبه كند براو گناه  باب  نم 

 ماند.باب  م  اوحمل كرده ازگناهان ديگران به سب  گمراه كردن آنها حمل كرده براو

واما آنها چه توبه كنند وچه توبه نكنند حالتشان يك  اسز، اما توبة او ببل ازاين، نياز به 

داده، دارد همان طور كه بسياري ازكفار واهل بدعز توبه كرده ضد آنچه ازهوا كه او دعوت م 

سپس اسلام اند ودعوتگران  به اسلام وسنز شده اند، وساحران فرعون دركفر پيشوا بودند 

 .  1«آورند وخداوند خاتمه آنهارا به خير كرد

همانا توبه ازبندگان مسلمان وكافر پذيرفته م  شود اگر »گويد: وشوكان  رحمه الله م 

 .2«صحيح باشد وازخلوص نيز واراده درسز سرزده باشد

ه گذار چه به سب  بدعتش كافر شده باشد چه كافر نباشد وچپس با اين صحز توبه بدعز

ها برآن دلالز به سوي آن دعوت دهد وچه به آن دعوت ندهد ثابز شد بنابرآنچه كه روايز

كنند واما آنچه ازبعض  دارند وابوال سلف امز وائمه آن براين مورد يكديگررا تقويز م 

هاي باطن  ها وكسان  كه درحكم آن هستند ازببيل فربهازآنها نقل شده كه گفته اند توبه زنديق

 شود.ي ودروز وكس  كه رد  تكرار شده اسز پذيرفته نم ونصير

مانند اينكه نووي رحمه الله ازامام مالك واحمد رحمهماالله نقل كرده اسز كه گفته اند توبه 

 شود پذيرفته نم  3زنديق

 . 4وآنچه ازفقهاي شافع  حكايز كرده كه آنها درتوبه زنديق به پنج بول اختلاف كرده اند

                                                           
 . 15ص 16( مجموع الفتاوي ج1)

 . 535ص 0( تفسير الشوكاني ج1)

 . 106ص 1( انظر شرح ححيا مسلم اانووي ج3)

 .  100ص 1( انظر المصدر نفسه ج0)



  

الاسلام ابن تيميه نقل كرده كه علما درمورد توبه زنديق دو بول مشهور  ونيز آنچه شيخ

دارند: يك بول به ببول شدن توبه آن بنابراين كشته نم  شود، وبول  اسز درمورد كشتن او 

 .1گرچه اظهار توبه نمايد

 2هاي برامطه وباطنيهها وكسان  كه درحكم آنها هستند ازفربهوهمچنين درمورد توبه نصيري

همچنين ازاهل علم دو بول نقل كرده اسز سخن آنها درببول شدن توبه اينها درظاهر احكام 

شود چون دين آنها به نفاق وتقيه اسز وآنها به دنياسز چون اينها راستگوي  اشان دانسته نم 

دهند وبه آن معتقد نيستند به وابع  بودن توبه آنها ظاهر با دين مسلمانان موافقز نشان م 

توان اعتماد كرد اما اگر خالصانه توبه كنند دربين ائمه اختلاف  درصحز توبه اشان وجود نم 

 ندارد وحكم آنها حكم ديگر گناهكران اسز.

گويد: ها م ابن بدامه رحمه الله بعد ازبيان ابوال اهل علم درحكم ببول شدن توبه زنديق

ازاحكام دنياسز، كه كشتن آنها  ودرجمله اختلاف بين ائمه درببول شدن توبه آنها درظاهر»

شود، اما اينكه خداوند درباطن توبه آنهارا شود واحكام اسلام درحق آنها ثابز م ترك كرده م 

را كه توبه كند وازگناه درباطن وظاهر دسز بكشد ببخشد اختلاف  درآن بپذيرد وهركس 

ا واصلحوا واعتصموا بالله خداوند تعال  درمورد منافقين گفته اسز: }الا الذين تابو نيسز،

 4«3واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤت  الله المؤمنين اجرًا عظيماً{

وفقهاء وبت  درببول شدن توبه كس  كه ردت او تكرار »گويد: وشيخ الاسلام ابن تيميه م 

اف درمورد شده اختلاف كرده اند ويا درببول شدن توبه زنديق اختلاف ورزيده اند اين اختل

توان اعتماد كرد اما اگر فرض شود كه او حكم نمودن درظاهر اسز چون به توبه زنديق نم 

                                                           
 . 110ص 35( انظر مجموع الفتاوي ج1)

 ( انظر المصدر نفسه. 1)

 . 106( سوره نساء آيه3)

 . 101ص 11( المغني لابن قدامه ج0)
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درباطن خالصانه براي خدا توبه كرده اسز او درگفته اله  داخل اسز كه فرموده اسز: }بل 

نه هو يا عبادي الذين اسرفوا عل  انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً ا

ايد ترجمه: بگو: أي بندگانم: أي آنان كه درمعاص  زياده روي هم كرده 2 1الغفور الرحيم{

آمرزد همانا را م ازلطف ومرحمز خدا مأيوس ونااميد نگرديد بطعاً خداوند همه گناهان

 « خداوند پذيرندة توبه ومهربان اسز

ها وغيره درباطن ز اززنديقپس با اين اتفاق ابوال اهل علم برصحز توبه عموم اهل بدع

روشن شد به هراندازه كه بدعتشان باشد وهرچند بزرگ باشد واهواي آنان متعدد باشد، 

وروشن گرديد كه توبه آنها اگر صادبانه باشد وشرايط رعايز شده درببول شدن توبه درآن به 

 طور كامل يافته شود نزد خداوند متعال مقبول اسز.

كند عرضه شد برآن دلالز م   نصوص شرع  گذشته كه ببلاً وبنابراين به اضافه آنچه

توانيم بگوييم: گفتن به عدم صحز توبه اهل بدعز اگر توبه كنند وپذيرفته نشدن آن نزد م 

خدا سخن درست  نيسز چون باآنچه درشريعز ثابز اسز مخالف اسز بلكه همانا نصوص 

گذار وپذيرفته ودن توبه بدعزشرع  وكلام سلف برخلاف آن اسز چون درنصوص صحيح ب

شدن آن نزد خداوند وبت  كه درآن شرايط صحز به طور كامل يافته شود ثابز اسز. 

كنند هاي سلف كه تصريح كرده كه اهل بدعز ازبدعتشان توبه نم وازطرف  نصوص وگفته

 را به اين معن  حمل كنيم. وخداوند داناتر اسز.أي ندارند جايز نيسز آنوآنها توبه

وخلاصه بول درحكم توبه اهل بدعز وموضع اهل سنز درمورد آن بعد ازبررس  نصوص، 

را ها احتمال آنهاي  كه نصوص وروايزواثرهاي روايز شده ازسلف درمورد آن وبيان معن 

دارد سپس بيان آنچه صحيح اسز وآنچه صحيح نيسز بعد ازنگاه كردن درنصوص ديگري كه 

كند اين اسز كه: ما به طور بطع را دراين مسئله تفسير م هاي سلفنصوص شرع  وروايز
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ها به جز برمفهوم درسز آن كه با اصول شريعز گوييم حمل كردن اين نصوص وروايزم 

وبواعد دين متفق اسز وشايسته مقام ائمه دين وسلف صالح امز اسز جايز نيسز ومفهوم 

شوند اي توبه كردن موفق نم منظور ازآن وتوجيه درسز آن اين اسز كه: اهل بدعز بر

شود اگر توبه وبراي آنها توبه كردن آسان نيسز نه اينكه توبة اشان نزد خداوند پذيرفته نم 

شود، بدون اينكه به معن  درسز آن فكر كرده كنند آن طور كه ازظاهر نصوص فهميده م 

ه شود آن طور كند نگاه كردرا بيان وروشن م شود ودرنصوص ديگري كه حقيقز منظور آن

 كه بيان اين مطل  درخلال بحث به طور كامل بيان گرديد.

واين بررس  درمورد حكم ببول شدن توبه اهل بدعز درباطن نزد خداوند تعال  اسز، اما 

هاي شرع  اشان دردنيا وآنچه متعلق به آن اسز ازببيل ابامه حدود واجراي مجازاتحكم توبه

شود. آنچه براي امام يا باض  مناس  اسز يا رده اند مرت  م هاي  كه ايجاد ككه براثر بدعز

كس  ازاولياي امور كه دراين مسائل نگاه كردن به دسز اوسز بايد نگاه كنند دراين مورد: اگر 

ا  معروف اسز وسسب  گذار اظهار توبه نمود ازكسان  بود كه به تقيه وكتمان درعقيدهبدعز

به موافقز اهل سنز درظاهر كند با اينكه درباطن با آنها  وجود نداشته باشد كه اورا وادار

 مخالف اسز

ام كه بگويد توبه اينها وامثال آنها من درخلال بحث به هيچ يك ازسلف اطلاع پيدا نكرده

 شود.شود وپذيرفته نم ردكرده م 

ا اهل گذار ازكسان  بود كه پايبندي به تقيه دردينش شناخته شده وبه ظاهر بواما اگر بدعز

هاي دارد مانند بعض  فربهرا پوشيده نگاه م دهد با اينكه مخالف آنسنز موافقز نشان م 

هاي  كه درحكم آن هستند كه دينشان نفاق باطنيه ودروز ونصيري ورافضه وديگر زنديق

 واظهار چيزي اسز كه به آن معتقد نيستند.



 …   

كه  1اشاره شد واكثر براين هستند ببلًا به اختلاف سلف درمورد حكم ببول شدن توبه اينها

دهند وبه هرنشان شود چون به آنچه ازموافقز درظاهر اينها نشان م اشان ببول نم توبه

توان اعتماد كرد كه آيا توبه توان اعتماد كرد ونيز نم دهند كه ازبدعز رجوع كرده اند نم م 

 اينها صادبانه اسز يا تقيه ومدارا اسز.

ل درمورد اينها اين اسز كه بايد ازصحز توبه آنها وراستگو بودن آنها ترين بوومنصفانه

اطمينان پيدا كرد وتا حد امكان بايد احتيا  كرد پس آنهارا همه دريك جا نبايد گذاشز كه 

را نبايد داد چون جمع شوند بلكه بايد آنهارا ازيكديگر جدا كرد وبه آنها اجازه حمل اسلحه

را شيخ الاسلام ابن تيميه با مانان هستند همان طور كه اين مطل آنها خطر بزرگ  براي مسل

استدلال ازكار ابو بكر صديق با اهل ارتداد ترجيح داده اسز. او رحمه الله درضمن سخن 

ووبت  آنها »گويد: ها وآنچه برمسلمين واج  اسز كه ازآنها برحذر باشند م ازاحكام نصيري

توبه ازآنها بين علما اختلاف وجود دارد هركس  كه توبه  اظهار توبه كردند درمورد پذيرفتن

را براي آنها بربرار گذارده اند آنهارا پذيرفته وبت  كه به شريعز اسلام پايبند باشند مالهايشان

وهركس  كه توبه آنهارا مورد ببول برار نداده گفته اند اموال اينها به وارثان اينها ازنوع آنها 

ومالشان براي بيز المال خواهد بود، اما اينها وبت  گرفته شوند آنها شود باشند منتقل نم 

كنند چون اصل مذه  آنها برتقيه وپوشيدن امرشان م  باشد ودرميان آنها اظهار توبه م 

 شوند.شوند وافرادي شناخته نم هستند افرادي كه شناخته م 

د پس آنها گذاشته نشوند كه پس راه دراين مورد اين اسز كه درامر اينها احتيا  كرده شو

يك جا جمع شوند وبه آنها اجازه حمل اسلحه داده نشود وآنهارا درجمله جنگجويان 

وسربازان برار ندهند وبايد آنها به بوانين اسلام  پابند باشند، ازببيل خواندن نمازهاي پنجگانه 

بياموزد وبين آنها وبين را را بگذارند تا به آنها دين اسلاموخواندن برآن ودرميان آنها كس 

معلمان آنها مانع شود. ابو بكر صديق وساير اصحاب وبت  براهل ردت پيرمذ شدند وآنها پيش 
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كند انتخاب كنيد ويا صلح رسوا را كه سربلند م او آمدند ابو بكر صديق به آنها گفز: يا جنگ 

كند ديده ايم پس ه سربلند م را كرا بپذيرد گفتند: أي خليفه پيامبر خدا ما اين جنگ أيكننده

پردازيد وما ديه كند چيسز؟ گفز: شما ديه گفته شدگان مارا م را رسوا م صلح  كه انسان

دهيد كه كشته شدگان ما دربهشز هستند پردازيم وشما گواه  م كشته شدگان شمارا نم 

بين خود تقسيم م   راوكشته شدگان شما درجهنم اند واموال  ازشما كه به دسز ما آمده ما آن

را ازتن گردانيد وما زره واسلحهرا به ما باز م كنيم وآنچه ازاموال ما كه به دسز شما افتاده آن

شويد تا شويد وشما رها كرده م آوريم، وشما ازسوار شدن اس  باز داشته م شما بيرون م 

ازارتداد شما نشان دهد، را امري بعد دنبال شتران باشيد تا خداوند خليفه پيامبر  ومؤمنان

اصحاب با او دراين مورد موافقز كردند مگر درگرفتن ديه كشته شدگان مسلمانان وعمر بن 

خطاب به او گفز: اينها درراه خدا كشته شده اند پس مزدشان برخداسز يعن  آنها شهيد 

 . 1«هستند پس ديه أي ندارند بنابراين همه بربول عمر اتفاق كردند

گذار درباطن وظاهر روشن گرديد اهل سنز درمورد ببول شدن توبه بدعزوبا اين موضع 

ترين دلايل  كه عمده–ومذه  آنها درپرتو آنچه نصوص شرع  برآن دلالز م  كند ثابز شد 

هاي نقل ودرپرتو روايز -آن دربيان مذه  اهل سنز دراين مسئله وديگر مسائل بيان گرديد

با اين هدف ازآوردن اين فصل به دسز آمد وخداوند داناتر شده ازانها دراين مسئله بيان شد و

 اسز.

 كنم.  طلبم وبه سوي او ازهرگونه اشتباه ولغزش  توبه م وازاو آمرز  م 
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 باب دوم

موضع اهل سنز درمورد نماز خواندن پشز سر اهل بدعز ونكاح كردن با آنها وخوردن 

هايشان وحكم ارث بردن ازآنها وحضور درجنازهبرند وعياد بيمارانشان ميوانهاي  كه انها سر م 

 وشامل شش فصل اسز. 

 فصل اول موضع اهل سنز درمورد نماز خواندن پشز سر اهل بدعز 

 فصل دوم موضع اهل سنز درمورد ازدواج با اهل بدعز 

 برندفصل سوم موضع اهل سنز درمورد خوردن ميوانات  كه اهل بدعز سر م 

 رمورد عبادت بيماران اهل بدعزفصل چهارم موضع اهل سنز د

هاي اهل بدعز ودفن كردنشان فصل پنجم موضع اهل سنز درمورد حضور درجنازه

 درمقابر مسلمانان

 فصل ششم موضع اهل سنز درمورد ارث گرفتن اهل بدعز وارث به جا ماندن آنها 

 فصل اول

 موضع اهلسنز درمورد نماز خواندن پشز سر اهل بدعز.

گذار ازمسائل باريك  اسز كه حكم درآن با توجه به پشز سر بدعزحكم نماز خواندن 

گذار ازنظر كافر بودنش به سب  بدعتش وكافر نبودنش، وازنظر دعوت اختلاف حالات بدعز

شود همچنان كه حكم با نوع نماز برپا شده دادن او به بدعز ودعوت ندادن او مختلف م 

مانند اختلاف حكم درابامه نمازهاي جمعه  گيردگذار تحز تاثير برار م پشز سر بدعز

وعيدها وآنچه درحكم آن اسز ازببيل نمازهاي  كه ابامه آن به جز امام  ممكن نيسز 

ازنمازهاي پنجگانه همان طور كه نيز حكم با نظر مقتدي مختلف م  شود وآيا ترك كردن او 

شود ا جماعز ازاو م گذار منجر به فوت شدن نماز جمعه ويرا پشز سر بدعزنماز خواندن

يا نه؟ بنابراين دربررس  اين مسئله مناس  اسز كه اين حالات درآن وديگر عوامل مؤثر 



  

درتحقيق حكم درسز درآن وموضع سلف رحمهم الله درمورد آن رعايز شود، چون سلف 

ازآنان هاي نقل شده اند بنا برآنچه روايزدادهرا معتبر برار م درفتواها وابوال خود اين حالات

 نمايد.دراين مسئله برآن دلالز م 

را به صورت مفصل برحس  اين احوال با تعلقات مختلف ودرپرتو اين بررس  ما اين مسئله

خواهيم حكم شرع  صحيح وموضع دبيق سلف درهرامر آن خواهد بود )ان شاء الله( چون م 

اهل بدعز ازاموري اسز جزئ  ازجزئيات اين مسئله تحقيق شود، زيرا نماز خواندن پشز سر 

 كه همه گرفتار آن اند به ويژه دراين زمان كه اهل بدعز منتشر شده اند 

ودرهرجا اختلا  اهل سنز با آنها زياد اسز بنابراين اهل سنز بيش ازهر زمان نياز به 

 شناختن ودانستن حكم شرع  نماز خواندن پشز سر اينها دارند.

گذار ازدو حال گويم كه بدعزشود: پس م م واينك مشروح سخن دراين مسئله بيان 

 خال  نيسز يا نزد ما به كفر او حكم شده يا به كافر بودنش حكم نشده اسز.

پس اگر محكوم به كفر بود به خاطر كفر  نماز خواندن پشز سراو به اتفاق اهل سنز 

 ، وفقط بعض 1كند چه او به بدعتش دعوت دهد وچه دعوت ندهددرسز نيسز فرق نم 

ازاهل سنز درمورد اعاده نماز براي كس  كه پشز سراو نماز خوانده وحالز اورا ندانسته 

برهمين باور اند  3ومزن  2مخالفز كرده اند وگفته اند كه اعاده نماز براو لازم نيسز، وابوثور

وآنچه ساير ائمه بدان باور دارند اين اسز كه برآن مقتدي اعاده آن نماز لازم اسز چون به 

 .4ابتدا كرده كه ازاهل نماز نيسز بنابراين نماز  صحيح نيسز كس 
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گذار كافر به خاطر بدعتش به اتفاق وبا بطع نظر ازاين مسئله فرع  نماز پشز سر بدعز

 ائمه صحيح نيسز.

هاي اهل بدعز كه آنها به ونه  كردن آنها ازنماز خواندن پشز سر بعض  ازكسان  فربه

مانند جهميه وبدريه ورافضه وفتوا دادن آنها به جايز نبودن نماز كاف بودنشان حكم كرده اند 

خواندن پشز سر آنها وتصريح بسياري ازائمه به واج  اعاده نمازي كه پشز سر آنها خوانده 

هاي نقل شده ازآنها براين دلالز دارد شود همان طور كه روايزشده براين حمل كرده م 

 وازآن جمله: 

روايز كرده كه او ازخواندن نماز  1  با سند خود  ازواثله بن اسقعروايت  اسز كه لالكائ

شود اما اگر خوانده شد پشز سر فرد بدري پرسيده شد؟ وگفز: پشز سراو نماز خوانده نم 

 .2بايد اعاده كرده شود

پشز سر بدريه نماز خوانده نم  شود، »گفز: روايز شده كه م  3ونيز ازسيار اب  الحكم

 .4«پشز سر فردي ازبدريه نماز خواند نمازرا اعاده كندپس هرگاه كس  

آنها كافر »وازسلام بن اب  مطيع رحمه الله روايز اسز كه او ازجهميه پرسيده شد گفز: 

 .5«شوداند وپشز سرآنها نماز خوانده نم 
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ا  ابا سيا واسمش وردان بود وگفته شده ورد وغير ازاين هم گفته ( سيار ابو ااحكم عنزي وپدر  كنيه3)

 . 161درگذشت. ن ك التقريب ص 111شد، معتمد بود درسال
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 1، واللالكيائي فيي شيرح احيول اعتقياد اهيل السينة ج105ص 1في السنة ج( رواه عبدالله بن احمد 5)
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ودرالمدونه آمده اسز كه امام مالك ازخواندن نماز پشز سر امام بدري پرسيده شد به 

را؟ اگر پرسيدي پشز سر او نماز نخوان. سؤال كننده گفز ونه نماز جمعه»ه گفز: سؤال كنند

كن  ترس  وبراي جانز احساس خطر م را وبه نظر من اگر ازاو م گفز: ونه نماز جمعه

 .1«پشز سراو نماز بخوان وبعد ازنماز جمعه نماز ظهررا اعاده كن

خوانم ونه پشز سر رافض  ز نم من پشز سر جهم  نما»گويد: م  2وباض  ابو يوسف

 . 3«خوانموبدري نماز م 

ازجهميه پرسيده شد كه آيا  4ودرالسنه ازعبدالله بن احمد آمده اسز كه عبدالله بن ادريس

آيا اينها مسلمان هستند؟ نه، ونه پشز سرآنها نماز »پشز سر آنها نماز خوانده م  شود گفز: 

                    5«شودخوانده م 

پشز سر آنها نماز خوانده »دراين كتاب ازوكيع بن جراح آمده كه او درمورد جهميه گفز: و

 .6«شودنم 

آشكار كرد  2را ازوبت  كه مأموناو نماز جمعه»شود كه روايز كرده م  1وازيحي  بن معين

 .3«كردآنچه آشكار كرد يعن  گفز كه برآن مخلوق اسز اعاده م 
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( وي يعقوب بن ابراهيم بن حبيب شاگرد ابو حنيفه است، او حافظ حدي  بود، سپس با ابو حنيفه همراه 1)

دربغداد درگذشت  141سده گرفت تا اينكه درسال 6براو غالب گرديد، قضاوت بغدادرا به شد بنا براين راي

 . 146ن ك الفهرست ازابن نديم ص

 . 033ص 1( رواه اللالكائي في شرح اعتقاد اهل السنة ج3)

 141( عبدالله بن ادريس بن يزيد بن عبدالرحمن اودي ابو محمد كوفي است ثقه وفقيه وعابد بود درسال0)

 . 145رهفتاد واندي سالگي درگذشت. تقريب التهذيب صد

 (. 10روايه ) 113ص 1( ج5)

 (. 33رواية ) 115ص 1( السنة لعبدالله بن احمد ج6)



 …   

گويد بدريه كس  اسز كه م »و ازبدريه پرسيده شد گفز: وازاب  ثور روايز اسز كه ا

را نيافريده را براي بندگان مقدر نكرده اسز وآنرا نيافريده وگناهانخداوند كارهاي بندگان

اسز پس اينها بدريه هستند پشز سرشان نماز خوانده نم  شود وبيمارشان عيادت نم  شود 

شود تا ازاين عقيده توبه ود وازآنها خواسته م شهايشان حضور به هم رسانده نم ودرجنازه

 .4«شودكنند واگر توبه نكردند گردنشان زده م 

وابو داود درمسائل خود بيان كرده كه او ازامام احمد درمورد حكم نماز جمعه درايام  كه 

 خواندند پرسيد.هارا جهميه م جمعه

شز سر كس  نماز خواندي كه خوانم وهروبز پمن نمازرا دوباره م »وامام احمد گفز: 

 5«گويد برآن مخلوق اسز نمازرا دوباره بخوانم 

وابن اب  يعل  روايز كرده كه امام احمد درمورد نماز خواندن پشز سر اهل بدعز پرسيده 

كنند نبايد پشز سر آنها نماز را رد م اما جهميه كه نه واما رافضه كسان  كه حديث»شد گفز: 

 .   6«خواند

                                                                                                                                                    
( يحيي بن معين بن عون غطفاني مولايشان ابو زكريا بغدادي است ثقه وحافظ مشهوري است اما  جرح 1)

الي هفتاد سال واندي سن داشت. تقريب التهيذيب درمدينه نبوي درگذشت درح 133وتعديل است، درسال

 . 540ص

( ابو العباس عبدالله بن هارون الرشيد است بيست سال خلافت كرد او اديب وشجاع بود وهمتيي بلنيدي 1)

 04در 114درجهاد داشت ودرعقيده معتزلي وشيعه بود وعلمارا به خاطر خلق قرآن شيكنجه كيرد درسيال

 . 34ص 1ب جسالگي درگذشت ن ك شذرات الذه

 . 030ص 1( رواه عبدالله بن احمد في السنة ج3)

 . 010ص 1( رواه اللالكائي في شرح احول اعتقاد اهل السنة ج0)

 . 03( مسائل الاما  احمد لابي داود ص5)

 . 164ص 1( طبقات الحنابلة ج6)



  

پشز سر مردي ازبن  سعد نماز خواندم سپس به »ثابز اسز كه او گفز:  1بن معاذ وازمعاذ

 .2«من اطلاع رسيد كه او بدري هسز بنابراين نمازرا بعد ازچهل يا س  سال دوباره خواندم

خواندن نمازهاي پنچگانه پشز سر هركس  »گويد: وامام بربهاري دركتاب شرح السنه م 

را ب  معن  جهم  باشد همانا او كس  اسز كه صفات اله  بخوان  جايز اسز مگر اينكه

 .3«داند واگر پشز سر او نماز خواندي نماز خودرا دوباره بخوانم 

وديگر آثاري كه ازسلف دراين مفهوم روايز شده اند وبسيار زياد اند ومن ازبيم طولان  

 .4شدن بربعض  اكتفا كردم

رحمهم الله به جايز نبودن خواندن نماز پشز ها دلالز براتفاق سلف ومجموع اين روايز

نمايد سر كس  كه به سب  بدعتش كافر برار داده شده مانند جهميه وبدريه ورافضه م 

واينطور اسز حكم درمورد نماز خواندن پشز سر هركس  كه به كافر بودنش ازاهل بدعز 

وصحيح نيسز غير ازاينها حكم كرده شده اسز: كه نماز خواندن پشز سر آنها باطل 

كند چه نماز جمعه يا عيد باشد وهركس  پشز سر آنها نماز بخواند نمازرا اعاده كند فرق نم 

 «.يا غير ازاين دو ديگر نمازهاي پنجگانه باشند

                                                           
 146ال( معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان عنبري ابيو المثنيي بصيري قاضيي ثقيه ومحقيق اسيت درسي1)

 . 536درگذشت. تقريب التهذيب ص

 . 103،100( وانظر الشريعة للاجري ص434روايه ) 346ص 1( رواه عبدالله بن احمد في السنة ج1)

 . 04( شرح السنة ص3)

، 113( ص01رقيم ) 14( ص0روايية ) 103ص 1( انظر لمزيد من هذه الآثار، السنة لعبدالله بن احمد ج0)

 315( ص514،514رقيم ) 311ص 1، اعتقاد اهل السنة للالكائي ج160( ص05رقم ) 130( ص55رقم )

( مختصر الحجة علي 1360رقم ) 035( ص1304رقم ) 031ص 0( ج404رقم ) 500ص 3( ج530رقم )

والكفاية في  106،101ص 1وطبقات الحنابلة لابن ابي يعلي ج 534،500تارك المحجة لنصر المقدسي ص

 .110علم الرواية للخطيب البغدادي ص



 …   

اما مناس  اسز كه اينجا مطلب  كه درفصل تكفير ازباب اول گذشز تذكر داه شود كه: 

ازببيل بدريه وجهميه ورافضه ازباب تكفير مطلق را كافر برار دادن سلف بعض  ازاهل بدعز»

ها لازم نم  گردد بلكه دركافر برار دادن فرد معين ازآنها اسز وتكفير همه افراد اين فربه

 .1«شود تا وبت  كه حج  عليه او به كفر ثابز شودشود وكافر برار داده نم توبف كرده م 

براين به باطل بودن نماز پشز سر  وبنا براين رعايز كردن آن اينجا مناس  اسز بنا

هربدري وجهم  ورافض  بنا برآنچه ابوال سلف به باطل بودن نماز پشز سر آنها برآن دلالز 

شود تا وبت  كه كفر آن امام مشخص شود وبراو حجز ثابز شود كه او نمايد حكم نم م 

اوسز پس با ثابز كافر اسز چون حكم كردن به باطل بودن نماز پشز سر او وابسته به كفر 

 گردد.شود وبا انتفاي آن منتف  م شدن كفر او بطلان نماز خواندن پشز سر او ثابز م 

ها نماز خواند، با وجود وبنا براين ازامام احمد ثابز شده كه او پشز سر بعض  جهم 

چون اينكه او آنهارا درجمله كافر برار داده اسز وگفته نماز خواندن پشز سر آنها باطل اسز، 

را كافر برار نداده اسز همان طور كه اين مطل  ازشيخ الاسلام ابن تيميه او اين افراد مشخص

هارا كافر برار نداده ونه با اينكه احمد افراد معين جهم »رحمه الله نقل شده كه او گفز: 

را كه با جهميه دربعض  را كه گفته او جهم  اسز كافر برار داده ونه هركس هركس 

را به هايشان موافقز كرد، كافر برار داده بلكه او پشز سر كسان  ازجهميه كه مردمبدعز

را با آنها موافقز نكرده مجازات را شكنجه كرده اند وهركس عقيده خود دعوت داده ومردم

 .2«سخت  كرده اند وامثال او آنهارا كافر برار نداده اسز

                                                           
 ( انظر ص )( من هذا الكتاب. 1)

 . 500،504ص 0( مجموع الفتاوي ج1)



  

كنند به اين عبارت تمسك جسته اع م وبعض  ازجهميه وكسان  كه دراين عصر ازآنها دف

را به دوست  با جهميه وتمايل به سوي آنها با خواندان نماز پشز سر آنها وديگر واهل سنز

 ،1امور دعوت داده اند

كه اين كار با عقيده صحيح وموضع اهل سنز دربرابر آنها مخالف اسز وآنها دراين امر 

هاي جهميه تحز پشز سر بعض  ازحكام كه ازگفته دليل  ندارند: زيرا نماز خواندن امام احمد

تاثير برار گرفته اند كه حجز به كفر برآن حكام ثابز نشده اسز يا به خاطر جاهل بودن آنها 

يا به خاطر مانع ديگري ازموانع تكفير به معن  جايز بودن نماز پشز سر جهميه نيسز بلكه 

نماز پشز سر آنها صريح اسز غير ازنماز  همانا ابوال او وابوال ديگر ازسلف درجايز نبودن

شود بنا برآنچه ازآنها شود وبه خاطر باطل بودن آن اعاده م جمعه كه پشز سر آنها خوانده م 

 اكنون نقل شد.

وبعض  ازائمه دعوت مانند شيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن وشاگرد  سليمان سحمان 

خواهد مسئله بيشتر براي او ند هركس  م را به عهده گرفته ارحمهما الله ردكردن اين شبه

 .  2را بداند به ابوال آنها مراجعه كندواضح شود وبه طور مشروح آن

گذار كافر اتفاق همه سلف به پس با ارائه ابوال سلف درحكم خواندن نماز پشز سر بدعز

 ايمعدم صحيح بودن نماز پشز سر كس  كه ما به كافر بودنشان ازاهل بدعز حكم كرده

روشن گرديد ونيز روشن شد كه هركس  پشز سرآنها نماز بخواند بايد آن نمازرا دوباره 

                                                           
عن بعيض  4-0( انظر ما ذكره الشيس سلمان بن سحمان رحمه الله في مقدمة رسالته كشف الشبهتين ص1)

تلبيسات الجهمية المعاحرين القاطنين سواحل عمان وغيرها علي بعض العوا  من اهل السنة بنقل بعض كلا  

لا  وحمله علي غير مقاحده الصحيحة مما حمل الشيس رحمه الله علي تاليف هذه الرسالة في الرد شيس الاس

عليهم. وانظر نص السؤال الذي اورده بعضهم علي الشيس عبداللطيف بن عبدالرحمن حول نيص كليا  شييس 

 . 306ص 3من الرسالة نفسها، ومجموعة الرسائل النجدية ج 10الاسلا  السابق ص

 . 10،11وكشف الشبهتين ص 134-134، ج ح ص144-140ص 3الدرر السنية ج( انظر 1)



 …   

أي ديگر هسز كه بايد به آن اشاره كرد وآن اين اسز بخواند چون باطل اسز اما اينجا مسئله

شود؟ بعض  ازائمه براين باور بودند كه كه آيا ازخواندن نمازها پشز سر اينها نه  كرده م 

هاي جمعه پشز سرآنها خوانده شود سپس اعاده شود آن گونه كه دربعض  روايز فقط نماز

را پشز سر آيد مانند روايز نقل شده ازيحي  بن معين كه او نماز جمعهگذشته چنين برم 

 خواند را دوباره م كرد سپس آنجهميه ادا م 

ور داده كه نمازي كه نمايد ودستوهمچنين امام احمد تصريح كرده كه او نمازرا اعاده م 

 1شود اعاده شودپشز سر آنها خوانده م 

گويد: كرد وامام بربهاري م نمايد او درنماز جمعه با آنها شركز م كه دلالز براين م 

را اعاده واگر امام تو روز جمعه جهم  بود وپادشاه وبز بود پشز سر او نماز بخوان ونمازت»

 . 2«كن

ز جمعه با آنها بايد حاظر شد به خاطر عموم دستور خداوند به واينكه سلف گفته اند درنما

فرمايد: }يا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلوة من يوم الجمعة اجابز نداي جمعه اسز كه م 

  3فاسعوا ال  ذكر الله وذروا البيع{

ترجمه: أي مؤمنان هنگام  كه روز آدينه براي نماز جمعه اذان گفته شد به سوي ذكر 

 ادت خدا بشتابيد ودادوستدرا رها سازيدوعب

شد پس درحكم خواندن نماز پشز گذار به سب  بدعتش كافر برار داده نم واما اگر بدعز

گذار يا سر او برحسز حالز او واحوال مأمومين تفصيل اسز وآن اين طور اسز كه بدعز

 دهد يا چنين نيسز.دهد وبه آن دعوت م را آشكارا انجام م بدعتش

                                                           
 ( انظر هذين الاثرين عن يحيي واحمد ص )( من هذا الكتاب. 1)

 . 04( شرح السنة ص1)

 . 4( سوره جمعه آيه3)



  

داد وامكان ابامه نمازهاي جمعه وجماعات به جز پشز سر س اگر به بدعتش دعوت م پ

شود واو امام آن اسز أي كه فقط دريك مكان ابامه م او وجود نداشز مانند نماز جمعه

ومانند نمازهاي عيد ونمازها درحج وهمچنين نمازهاي پنجگانه اگر درشهر يا روستا امام  

شود چون ترك پس دراين حالز اين نمازها پشز سر او ادا كرده م براي آن غير ازاو نبود 

كردن نمازها پشز سر او اينجا يا به تعطيل شدن بعض  ازاين نمازها مانند جمعه وعيدين به 

شود ويا اينكه با ترك كردن نمازهاي پنجگانه درجماعز نزد كس  كه طور كل  منجر م 

گردد ونزد كس  كه رفتن آنچه بهتر اسز م داند منجر به ازدسز را واج  نم جماعز

داند ترك آن ترك واج  اسز، پس بنا براين، اين نمازها پشز سر را واج  م جماعز

دهد نزد عموم سلف وخلف اين نمازها گذاري كه آشكارا بدعز خودرا انجام م بدعز

ترك كرده گذار اسز حضور دراين نمازها شوند، وبه خاطر اينكه امام بدعزخوانده م 

 شود نم 

وهركس  به خاطر اين حضور دراين نمازهارا ترك نمايد نزد اكثر اهل علم ازاهل سنز 

 گذار اسز.خود  بدعز

وابوال سلف وكارهايشان ازاصحاب وتابعين وكسان  كه بعد ازانها آمده ازسلف صالح امز 

رض  الله  1يدالله بن عديبربيان وتاكيد اين مسئله دلالز دارند. امام بخاري درصحيح خود ازعب

كه او برعثمان بن عفان رض  الله عنه درحال  كه درمحاصره بود وارد شد »عنه روايز كرده 

بينيم، وامام فتنه درنماز وگفز: تو امام عموم مردم هست  ومصيبت  برايز پيش آمده كه ما م 

نماز بهترين كاري اسز كنيم، عثمان گفز: كند وبرما دشدار اسز وما پرهيز م مارا امامز م 

                                                           
( عبيدالله بن عدي بن خيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف قريشي نوفلي، مدني اسيت پيدر  دربيدر 1)

داد بنيا بيراين درشيمار حيحابه بيه واو هنگا  فتا مكه درسني بود كه خوب وبدرا تشخيص ميكشته شد 

شمرده شده است وعجلي وغيره اورا اززمره معتمدين بزرب تابعين قيرار داده انيد درآخير خلافيت ولييد 

 . 303درگذشت ن ك التقريب ص



 …   

دهند، پس وبت  مردم كار نيك انجام دادند تو هم با آنها نيك  انجام بده كه مردم انجام م 

 .1«وهرگاه بدي انجام دادند ازبدي آنها پرهيز كن

ازسوار  2وبعض  ازاصحاب پشز سر اهل بدعز نماز خوانده اند همان طور كه ابن زمنين

 5همراه با يارانش به حج آمد وبا ابن زبير 4نجده حروري»روايز كرده كه گفز:  3بن شي 

نوبز گذاشز، پس يك ش  ويك روز اين امام مردم درنماز بود، ويك ش  ويك روز اين 

كرد، ابن عمر پشز سر هردوتاي آنها نماز خواند، مردي اعتراض كرد وگفز: أي ابا امامز م 

 ؟ ابن عمر گفز وبت  آنها ندا خوانعبدالرحمن آيا تو پشز سر نجده حروري نماز م 

كنيم، وهرگاه ندا دهند كه بشتابيد به دهند كه بشتابيد به سوي بهترين كار ما اجابز م م 

 .6«گوييم نه، وصدايش را به اين بلند كردم  كشتن فردي،

                                                           
 . 645برقم  144ص 1فتا الباري ج باب امامة المفتون والمبتدع(–( رواه البخاري في )كتاب الاذان 1)

( او محمد بن عبدالله بن عيسي مريي، ابو عبدالله ابن ابو زمنين است اندلسي ساكن قرطبه وشيس وفقييه 1)

هجيري درگذشيت ن ك شيذرات  344آن بود حاحب تاليفات زيادي درفقه وزهد وحدي  است درسيال

 .  156ص 3الذهب ج

ابن عمر روايت كرده وازاو عوف وعكرمه بن عمار روايت كيرده ( سوار بن شيب سعدي اعرجي كوفي از3)

 . 100ص 0اند يحيي بن معين گفته است كه او ثقه است ن ك الجرح والتعديل لابن ابي حاتم ج

( نجده بن عامر حروري ازسران خوارج وگمراه ازحق بود بعد ازمرب يزيد بن معاويه به يماميه بييرون 0)

هجيري  00عقايد معروفي است وپيرواني داشته كه منقرض شده انيد درسيال آمد وبه مكه آمد واو داراي 

 . 104ص 6كشته شد. لسان الميزان ج

( عبدالله بن زبير بن عوا  قريشي اسدي ابو بكر وابيو خبييب اسيت، واوليين نيوزاد دراسيلا  درمدينيه 5)

كشته شد ن ك التقرييب  03ازمهاجرين بود، ونه سال خلافت را به عهده گرفت تا اينكه درذي الحجة سال 

 . 303ص

 . 1003ص 3( احول السنة لابن ابي زمنين ج6)



  

اند. را دركتابهايشان نقل كردهواين كار ازاصحاب نزد اهل علم مشهور اسز بنا براين آنها اين

گويد: ما هيچ يك ازاصحاب را سرا  نداريم كه ازخواندن نماز پشز سر مختار ابن حزم م 

تر ازاينها امتناع ورزد وهمانا خداوند متعال فرموده وعبيدالله بن زياد وحجاج ونه فاسق  فاسق

 .2 1اسز: }وتعاونوا عل  البر والتقوي ولا تعاونوا عل  الاثم والعدوان{

پرهيزگاري همديگررا ياري وپشتيبان  نمائيد، وهمديگررا درراه تجاوز ترجمه: درراه نيك  و

 وستمكاري ياري وپشتيبان  مكنيد

گويد: وشيخ الاسلام ابن تيميه دربيان استدلال خود به عدم كافر برار دادن خوارج م 

شز نمايد كه اصحاب خوارج را كافر برار نداده اند، اين اسز كه آنها پوازآنچه كه دلالز م »

خواندند عبدالله بن عمر رض  الله عنه وغير ازاو ديگر صحابه پشز سر سر خوارج نماز م 

 . 3«خواندندنجده حروري نماز م 

نمايد ها وكارهاي اصحاب دلالز برجايز بودن نماز پشز سر اهل بدعز م پس اين گفته

و خواند شوند، بلكه آنها اگر آنجا امام  ديگر غير ازآنها وجود نداشته باشد كه نماز پشز سر ا

پشز سر آنها نماز خوانده شود وخودشان درنمازها پشز سر  -دراين حالز–امر كرده اند 

 اند.ائمه اهل بدعز ودعوتگران آنهاحضورداشته

عثمان رض  الله عنه دستور داد پشز سر امام  ازگروه شورش  كه عليه او شوريده بودند 

ز خوانده شود وابن عمر وغير ازاو ديگر صحابه پشز سر وبيشتر آنها ازاهل بدعز بودند نما

 نجده حروري نماز خواندند واو ازدعوتگران خوارج وائمه آنها بود.

واهل علم ازيكديگر نقل كرده اند كه اصحاب پشز سر مختار بن اب  عبيد وابن اب  زياد 

گذاري فساد وبدعز كردند درصورت  كه آنها سرانخواندند وبه آنها ابتدا م وحجاج نماز م 

                                                           
 . 1( سوره مائده آيه1)

 . 301ص 0( المحلي ج1)

 . 100ص 5( منهاج السنة النبوية ج3)



 …   

بودند پس وبت  اين كار ازاصحاب پيامبر ثابز اسز پس عابل بايد بداند كه پيروي كردن 

هايشان موبعيز وكامياب  اسز، زيرا هيچ كس  ازآنها وابتدا به كارهايشان وپيروي ازسنز

 مند نيسز.تر نيسز وهيچ كس بيشتر ازآنها به كار خير بعد ازپيامبر علابهازآنها به دين آگاه

واما تابعين وپيروان آنها برخير وهدايز ازائمه دين وعلماي مسلمين آنها برطريقه اصحاب 

 وروشن آنها درهمه اين امور هستند.

يعن  –بزرگان ياران عبدالله »روايز كرده كه گفز:  1ابن اب  زمنين به سند خود  ازاعمش

     2«اميد ثواب داشتندخواندند وازآن نماز جمعه را با مختار م  -ابن مسعود

كند آيا پشز سر مردي اسز ازخوارج مارا درنماز امامز م »ومردي ازحسن بصري پرسيد: 

  3«گفز: بله، همانا مردم را كس  كه بدتر ازاوسز امامز كرده اسز او نماز بخوانيم؟

آيا پشز سر حجاج بن »گويد به سعيد ابن المسي  گفتم: وازبتاده روايز شده كه م 

 4«خوانيموسف نماز بخوانيم؟ وگفز: ما پشز سر كس  كه ازاو بدتر اسز نماز م ي

ازتفسير حديث  5من ازيوسف بن عدي»وابن اب  زمنين ازابن وضاح روايز كرده كه گفز: 

يعن : پشز سر هرنيك وفاسق  نماز بخوانيد.  1(صلوا خلف كل بر وفاجر)پيامبر كه فرموده: 

                                                           
دانسيت، ( او سليمان بن مهران اسدي كاهلي ابو محمد كوفي اعمش است، ثقه حيافظ وقرائيت هيارا مي1)

به دنييا آميده  61درگذشت واو دراول سال 104يا 100كرد درسال  مدلس بيان ميپرهيزگار بود اما حدي

 . 150بود. ن التقريب ص

 . 1000ص 3( احول السنة لابن ابي زمنين ج1)

 . 1005ص 3( المصدر نفسه ج3)

درگذشت وگفته شده درغير اين  131( يوسف بن عدي بن رزق تيمي كوفي ساكن مصر وثقه بود درسال0)

 .  611نموده ن ك تقريب التهذيب صسال وفات 

 . 301ص 0( المحلي لابن حز  ج5)



  

گفتم گرچه امام صاح  بدعز باشد گفز: بله گرچه صاح   پرسيدم. او گفز: فقط جمعه،

شود درغير ازآن مكان درجاي  ديگر يافز بدعز باشد چون جمعه دريك مكان برگزار م 

  2«شودنم 

پرسيدم آيا نماز خواندن  3من ازحارث بن مسكين»ونيز ازابن وضاح روايز شده كه گفز: 

را نبايد ترك كرد، ول  ديگر خاص اسز آن پشز سر اهل بدعز را ترك كنيم گفز: اما جمعه

 .4«نمازهارا بله

آيا نماز جمعه وعيدين پشز سر ائمه نيك »وخلال روايز كرده كه به امام احمد گفته شد: 

 .5«كنند جايز اسز؟ گفز: بلهرا ابامه م وفاسق تا وبت  آن

جمعه وعيد وساير وازدين ماسز كه ما نماز »گويد: وابو الحسن اشعري دركتاب الابانه م 

خوانيم چون ابن عمر رض  الله عنه پشز نمازها وجماعات را پشز سر هرنيك وفاسق  م 

 .6«خواندسر حجاج نماز م 

                                                                                                                                                    
نمايد. ححيا نيست اگرنه مفهو  آن درست است نصوص برآن دلالت مي ( روايت اين حدي  ازپيامبر 1)

را ازابوهريره روايت كرده ودرسند  انقطياع بيهقي آن»گويد: را ضعيف قرار داده اند عجلوني ميوعلما آن

، والباني درمورد اين حيدي  گفتيه 14ص 1كشف الخفا ج«. را درضعفا قرار داده استن حبان آناست واب

يعني: ضعيف اسيت وعليت ضيعف آن انقطياع بيين « ضعيف علته الانقطاع بين مكحول وابي هريرة»است: 

 . 011مكحول وابي هريره است. حاشية شرح العقيدة الطحاوية )ط: المكتب الاسلامي( ص

 . 1006ص 3سنة ج( احول ال1)

( حارث بن مسكين بن محمد بن يوسف مولي بني امية، ابو عمرو مصري وقاضي مصر بود، ثقه وفقيه بود 3)

 . 104درگذشت ن ك التقريب ص 150درسال

 . 1006ص 3( احول السنة لابن ابي زمنين ج0)

 . 00ص 1( السنة للخلال ج5)

 . 61( الابانة عن احول الديانة للاشعري ص6)



 …   

هاي ديگر كه به اين معن  وامام بخاري اثر گذشته ازعثمان رض  الله عنه وبعض  روايز

دع وبال الحسن صلوعليه باب امامة المفتون والمبت»هستند به اين عنوان باب گذاشته اسز 

 .1«بدعته

اند كه ابامه ساير نمازها ازببيل كند كه آنها معتقد بودهابوال اين ائمه دلالز براين م 

دهند أي كه فسق وبدعز را آشكارا انجام م ها وعيد ونمازهاي فرض پشز سر ائمهجمعه

 اشد.جايز اسز تا وبت  كه ابامه اين نمازها به جز پشز سر آنها ممكن نب

ها آمده كه اين حكم ويژه جمعه يا هردو عيد اسز به واما آنچه دربعض  ازاين روايز

هاي شوند مگر دريك جا همان گونه كه بعض  ازروايزخاطر اين اسز اين نمازها ابامه نم 

اند واين برخلاف نمازهاي پنجگانه اسز زيرا آن اغل  دربيش گذشته به اين تصريح كرده

گذار باشد ممكن اسز كه نماز درجاي  شود، پس اگر امام درجاي  بدعزم ازيك جا ابامه 

ديگر پشز سر امام  عادل ابامه شود بنا براين بعض  ازائمه به عدم جايز بودن ابامه نمازهاي 

اند همان طور كه دراثر روايز شده گذار به اين علز تصريح كردهپنجگانه پشز سر بدعز

 ازحارث بن مسكين گذشز.

أي كه ا اگر ابامه نمازهاي فرض  پشز سر امام  عادل امكان نداشز اينطور كه همه ائمهوام

شد وآن هم پشز داشتند ازاهل بدعز بودند يا اينكه تنها دريك جا خوانده م نمازرا برپا م 

گذار حكم آن درآن وبز حكم جمعه وعيدين اسز به يك اندازه كه پشز سر سر فرد بدعز

 شود.شود ونزد عموم ائمه سلف صالح ترك كرده نم م  گذار ابامهبدعز

اند دربيان آنچه ازآنها دراين واما ابوال اهل علم ازاهل سنز ازكسان  كه بعد ازاين ائمه آمده

مسئله روايز شده وارد شده اند وابوال آنها درحقيقز بسان شرح وتوضيح  براي ابوال 

 بعد ازآنها آمده اند دراين مورد اسز.أي كه اصحاب وتابعين وفتواهاي آنان وائمه

                                                           
 . 144ص 1حيا البخاري مع فتا الباري ج( ح1)



  

دهد بيان كند ووبز اجازه م واينك بسمت  ازابوال آنها برحس  آنچه مقام ابتضا م 

را دراين جا آوردن مشكل شود واگر نه ابوال اهل علم دراين مسئله بسيار زياد اسز كه همهم 

رفاسق ونيك  خوانده اما نمازهاي جمعه وعيدها پشز سر ه»گويد: اسز. ابن بدامه م 

 . 1«كرد وهمچنين علماي  كه درعصر او بودندشود واحمد دراين نمازها با معتزله شركز م م 

را ابامه كند كه فردي كه آننماز جمعه ورفتن به آن واج  اسز فرق نم »گويد: ونيز م 

صريح كرده گذار باشد عادل باشد يا فاسق باشد، احمد به اين تكند سن  باشد يا بدعزم 

 اسز.

گويد: ومن دراين مورد اختلاف  كه بين علما باشد سرا  ندارم، واصل دراين باره تا اينكه م 

فرمايد: }اذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا ال  ذكر الله عموم فرموده اله  اسز كه م 

ن گفته شد به سوي ترجمه: أي مؤمنان هنگام  كه روز آدينه براي نماز جمعه اذا 2وذروا البيع{

 ذكر وعبادت خدا بشتابيد وداد وستدرا رها سازيد

واجماع اصحاب رض  الله عنهم اسز، زيرا عبداالله بن عمر وغير ازاو ديگر افرادي 

جستند، وازهيچ يك ازآنها شنيده ازاصحاب پيامبر درنماز جمعه با حجاج وامثال او شركز م 

ما نماز جمعه را »گويد: م  3بدالله بن اب  هذيلنشده اسز كه ازحضور دران تخلف ورزد وع

درايام مختار ياد كرديم همه براين اتفاق نمودند كه به آن بيايند زيرا درو  مختار گناهش بر 

را حكام يا كسان  كه حكام هاي آشكار دين اسز وابامه آنخود اوسز، وچون جمعه ازنشانه

دن آن پشز سر كس  كه چنين اسز منجر به گيرد وترك نمودن خواناند به عهده م گمارده

 .4«شودسقو  آن م 

                                                           
 . 11ص 3( المغني ج1)

 . 4( جمعه آيه1)

 . 310( عبدالله بن هذيل كوفي ابو المغيره ثقه است درولايت خالد قسري برعراق درگذشت التقريب ص3)

 . 164،100ص 3( المغني ج0)



 …   

واگر مقتدي بداند كه امام »گويد: وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله درتحقيق اين مسئله م 

دهد، يا فاسق  اسز كه فسق آن آشكار اسز واو امام گذار اسز وبه بدعتش دعوت م بدعز

سر او ممكن نيسز مانند امام جمعه وعيدين وامام  معين اسز كه نماز به جز خواندن آن پشز

درنماز حج درعرفه وامثال آن پس مقتدي پشز سر او نزد عموم سلف وخلف نماز بخواند 

 واين مذه  احمد وشافع  واب  حنيفه وديگران اسز. 

وبنا براين درمورد عقايد گفته اند: نماز جمعه وعيد پشز سر هرامام  نيك باشد يا فاسق 

شود، وهمچنين اگر درآبادي به جز يك امام، امام  ديگر نباشد نمازهاي جماعز م  خوانده

شوند زيرا خواندن نماز با جماعز ازنماز مرد به تنهاي  بهتر اسز اگر پشز سر او خوانده م 

چه امام فاسق باشد اين مذه  جمهور علما احمد بن حنبل وشافع  وغير ازآن دواسز بلكه 

احمد براعيان واج  اسز وهركس  جمعه وجماعز را پشز سر امام  جماعز درظاهر مذه 

گذار اسز همان طور كه دررساله فاسق ترك نمايد او نزد امام احمد وديگر ائمه سنز بدعز

 2 1«عبدوس وابن مالك وعطار ذكر كرده اسز

 گويد: واما نماز خواندن پشز سر هوا پراستان واهل بدعز وپشزودرمسائل الماردينيه م 

سر اهل فسق: درآن اختلاف معروف  اسز وتفصيل اسز كه اينجا جاي بسط وشرح آن نيسز 

ترين بول دراين ابوال اين اسز كه: جلو كردن فردي ازاينها براي امامز درصورت اما ميانه

را تواناي  داشتن برامام برار دادن فردي غير ازاو جايز نيسز زيرا هركس  كه فساد ونوآوري

 عتراض براو وباز داشتن او ازاين واج  اسز.آشكار كند ا

                                                           
نامها با عبدوس سه نفير هسيتند آيد كه اين ( اينطور دراحل آمد )ابن مالك وعطار( كه ازآن ننين برمي1)

ودرست اين است كه اين نامها اسم كامل عبدوس است پس او عبدوس بن مالك عطار است واميا  احميد 

أي فرستاده بود كه درآن بعضي مسائل را براي او بيان كرده است واين ناميه ايسيت كيه شييس براي او نامه

 )( ازاين كتاب گذشت.   الاسلا  به آن اشاره كرده است وشرح حال عبدوس درص 

 . 353-351ص 13( مجموع الفتاوي ج1)



  

نمايد ممكن نباشد مگر به ضرري كه واگر منع كردن فردي كه بدعز وفسادرا آشكار م 

شود درآنچه كه ضرر امامز او بيشتر اسز اين جايز نيسز بلكه پشز سراو نماز خوانده م 

وجماعز اگر آن جا راه  جز خواندن نماز پشز سر او نيسز مانند نمازهاي جمعه وعيد 

امام  غير ازاو نباشد، بنا براين اصحاب پشز سر حجاج ومختار بن اب  عبيد وافرادي غير 

خواندند زيرا فوت شدن نماز جمعه وجماعز فساد ازاين دو نماز جمعه وجماعز م 

بزرگتري ازابتدا دراين دو نماز به امام فاسق  اسز به ويژه وبت  كه نرفتن به نماز جمعه 

شود بدون گاه مصلحز شرع  ترك كرده م كند بنا براين آناعز فساد اورا دفع نم وجم

ازاينكه آن فساد دفع شود وبنا براين كسان  كه نمازهاي جمعه وجماعز را پشز سر ائمه 

 .1«كنند نزد سلف وائمه ازاهل بدعز شمرده شده اندستمكار به طور مطلق ترك م 

اصل اين اسز كه ابتدا كردن به »ف  رحمه الله آمده اسز: ودرالبحر الرائق ازابن نجيم حن

گويد برآن مخلوق اهل اهواء جايز اسز به جز جهميه وبدريه وروافض غال  وكس  كه م 

اسز وخطابيه ومشبهه، وخلاصه آن اين اسز كه هركس  ازاهل ببله ما باشد ودرهوا پرست  

كرده نشده نماز پشز سر او جايز اسز خود مبالغه آيزي نكند تا وبت  به كافر بودنش حكم 

 2«ومكروه اسز

وبت  منع كردن فاسق مشكل باشد نماز جمعه پشز سراو خوانده »ونيز درآن آمده اسز: 

را اينگونه بيان كرد كه شود ودرغير ازنماز جمعه به مسجدي ديگر منتقل بشود وعلز آنم 

  3«شوددرغير ازنماز جمعه امام  ديگر يافته م 

                                                           
 . 300-301ص 13ومجموع الفتاوي ج 60-61( المسائل الماردينية لشيس الاسلا  ابن تيمية ص1)

 . 300ص 1( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج1)

 . 300ص 1( المصدر نفسه ج3)



 …   

را نيز باض  ابن اب  العز حنف  رحمه الله طبق روشن سلف ور كه اين مسئلههمان ط

درشرح خود براي عقيده طحاويه بيان كرده اسز وتحقيق بسمت  ازكلام شيخ الاسلام كه بيان 

  1را تاييد نموده اسزآن گذشز را دربرگرفته وآن

لان  او به سؤال  وشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل شيخ رحمهم الله درضمن پاسخ طو

دهند اعاده كه ازاو درمورد حكم نمودن دربعض  ازآنچه ابوام  كه خودرا به سنز نسبز م 

كنند پرسيده شد كه آنها درنمازهاي جمعه وساير نمازها پشز سر ائمه فاسق حاضر م 

شوند، وسلام واما اينكه آنها درنمازهاي جمعه وجماعات حاضر نم »گويد: شوند م نم 

كنند وجواب سلام را نم  دهند، آنها با اين كار با اهل سنز وجماعز ازسلف وائمه آن نم 

كند پس اهل سنز ورزند واگر درامام فسق  يافته شود كه اورا ازاسلام بيرون نم مخالفز م 

خونند وبت  كه خواندن نماز جمعه وجماعز پشز سر كس  پشز سر هواپرستان نماز م 

 2«ان نداشته باشدديگر غير ازآنها امك

پس با آنچه ازاهل وتحقيق ازاهل سنز نقل كرديم واثرهاي روايز شده ازاصحاب وتابعين 

وائمه پسنديده اتفاق سخن وحكم اهل سنز اززمان صحابه تا اين عصر برجايز بودن نمازها 

أي ازدعوتگران اهل بدعز وديگر افراد ازببيل جمعه وعيد ونمازهاي پنجگانه پشز سر ائمه

فاسق وبت  ابامه آن به جز پشز سر آنها ممكن نباشد ثابز شد وثابز شد كه هركس  ابامه 

گذار اين نمازهارا پشز سر اينها ترك نمايد وحالز اينگونه باشد پس او نزد اهل سنز بدعز

 اسز.

                                                           
 . 010-014( انظر شرح العقيدة الطحاوية ص1)

 .43ص 3وعة الرسائل والمسائل النجدية ج( مجم1)



  

شود يا نه. ووبت  اين ثابز شد پس آيا نمازي كه پشز سر آنها خوانده شد آيا اعاده م 

شود واين يك روايز ازاحمد اسز ودرروايت  هركس  هل علم گفته اند اعاده م بعض  ازا

 . 1گذار اسزرا اعاده كرد وباز خواند بدعزآن

كردند شود چون اصحاب رض  الله عنهم چنين م وصحيح اين اسز كه آن باز خوانده نم 

كردند، واين باوري  را اعاده نمخواندند وآنزيرا آنها اين نمازهارا پشز سر اهل بدعز م 

 اسز كه جمهور اهل سنز برآن برآن هستند واهل علم وتحقيق دراين مسئله به همين باورند.

ابن بدامه درتحقيق خود براي موضع امام احمد وغير ازاو كسان  ديگر ازاهل علم درحكم 

اسز اما جمعه، مناس  »گويد: گويد: امام احمد م گذار م نماز جمعه پشز سر اهل بدعز

كرد ازآنها بود، نمازرا باز دوباره بخواند، وازاو درآن شركز شود پس اگر كس  كه امامز م 

گذار اسز واين به عمومش براين را اعاده كند بدعزروايز شده كه او گفز: هركس  آن

گذار خوانده شود نمايد كه نمازي كه پشز فاسق خوانده شود يا پشز سر بدعزدلالز م 

شد چون آن يك نماز اسز كه او به خواندن آن امر شده پس اعاده آن مانند  اعاده نخواهد

 . 2«ساير نمازها واج  نيسز

وشيخ الاسلام ابن تيميه بعد ازاينكه مذه  سلف را دراين مسئله بيان كرده اسز واينكه آنها 

دانند ابامه جمعه وآنچه درحكم آن اسز ازببيل نمازها پشز سر اهل بدعز را جايز م 

را كند زيرا اصحاب نماز جمعه وجماعزرا اعاده نم وصحيح اين اسز كه او آن»گويد: م 

كردند همان طور كه ابن عمر پشز سر را اعاده نم خواندند وآنپشز سر ائمه فاسق م 

                                                           
 1، وشرح احول اعتقاد اهل السينة للالكيائي ج101ص 1( انظر طبقات الحنابله للقاضي ابن ابي يعلي ج1)

 . 146ص 3، ومجموع الفتاوي لشيس الاسلا  ابن تيمية ج161ص

 . 11ص 3( المغني ج1)



 …   

خواندند درحال  نماز م  1خواند وابن مسعود وديگران پشز سر وليد بن عقبهحجاج نماز م 

وشيد تا جاي  كه روزي با آنها نماز صبح را چهار ركعز خواند سپس گفز نكه او شراب م 

خوانيم بتثبراثه ابن مسعود گفز: همواره امروز بعد ازاين با تو اضافه نم  اضافه هم بخوانم؟

 .2«اورا پيش عثمان شكايز كردند

ند جمعه، واما اگر براي او خواندن نماز به جز پشز سر او ممكن نبود مان»گويد: ونيز م 

 .3«شود واعاده آن ازكار اهل بدعز اسزپس دراينجا نماز اعاده نم 

هركس  خواندن نماز جمعه وجماعز را پشز سر امام فاسق »گويد: وابن اب  العز حنف  م 

را بخواند واعاده گذار اسز وصحيح اين اسز كه آنرا ترك نمايد نزد اكثر علما او بدعز

 .4«نكند

حكم حالات اول ازدو حالز نماز پشز سر دعوتگران اهل بدعز  واين تحقيق درمورد

 اسز وآن اين اسز كه: درحالت  اسز كه فرد اين نمازهارا به جز پشز سر آنها نتواند بخوانده

توانسز نمازهاي جمعه وجماعات را پشز سر امام  عادل بخواند ائمه همه به اما اگر م 

ق نظر دارند سپس فقها درصحز نماز پشز سر او گذار اتفامكروه بودن نماز پشز سر بدعز

ها گفته اند نماز پشز سر او صحيح اسز اما ها وشافع اختلاف كرده اند بنا براين حنف 

 مكروه اسز.

وامامز برده »گويد: م  -درفقه حنف –صاح  كتاب كنز الدبائق  1عبدالله بن احمد نسف 

 . 2«گذار مكروه اسزوصحرا نشين وفاسق وبدعز

                                                           
ي اموي برادر مادري عثمان است، او ححابي بود ( وليد بن عقبه بن ابي معيط بن ابي عمرو بن اميه قريش1)

 .543وتا خلافت معاويه زندگي كرد تقريب التهذيب ص

 . 353ص 13( مجموع الفتاوي ج1)

 . 300ص 13( المصدر نفسه ج3)

 . 010( شرح العقيدة الطحاوية ص0)



  

براي دو چيز بيان اسز: صحز وكراهز، اما صحز بنا »گويد: ابن نجيم درشرح آن م و

بروجود شايستگ  براي نماز با اداي اركان اسز واين دو امر بدون نقص درشرايط واركان 

 .3«وجود دارند

پس حاصل اين اسز كه ححبو رفتن اينها براي »گويد: واو درپايان تحقيقش براي مسئله م 

ماز مكروه اسز وابتدا كردن به آنها به صورت تنزيه  مكروه اسز پس اگر نماز امامز درن

خواندن پشز كسان  ديگر غير ازاينها ممكن باشد بهتر اسز واگر نه ابتدا كردن ازتنها نماز 

خواند بهتر اسز ومناس  اسز كه زمان  ابتدا به آنها مكروه باشد كه كسان  ديگر غير ازاينها 

 .4«نه كراهت  نيسز همان طور كه اين مطل  پوشيده نيسزيافته شود واگر 

امامز فاسق وكس  »ا  را نقل كرده كه او ونصر مقدس  ازائمه شافع  ازامام شافع  گفته

 5«كند مكروه برار داده اسزكه بدعز را آشكار م 

ها اينطور اسز كه شاگردان ازهريك ازدو امام مالك واحمد ها وحنبل واما نزد مالك 

 اند:رمسئله دو بول نقل كردهد

شود يعن  باطل گذار خوانده شده اينجا اعاده م يك بول اينكه نمازي كه پشز سر بدعز

ها ويك بول به عدم اعاده نماز پس آن وبز نماز صحيح اسز همان گونه كه نزد شافع  اسز،

كه نماز  ها چنين اسز وآنچه بيشتر شاگردان مالك واحمد برآن هستند اين اسزوحنف 

 صحيح اسز واعاده لازم نيسز.

                                                                                                                                                    
 ( شرح حال او گذشت ص )(. 1)

 . 364ص 1( كنز الدقائق مع البحر الرائق ج1)

 . 364ص 1الرائق ج ( البحر3)

 . 300ص 1( المصدر نفسه ج0)

 . 500( مختصر كتاب الحجة علي تارك المحجة لنصر المقدسي ص5)



 …   

درالمدونه الكبري آمده اسز: كه امام مالك ازنماز خواندن پشز سر امام بدري پرسيده شد: 

او نماز خواندن پشز سر اورا جايز ندانسز ودرمورد جمعه گفز به نظر من اگر ازاو برجانز 

وهوا پرستان مثل اهل بدر : ». سپس گفز1ترس  با او نماز بخوان وبعد نماز ظهررا بخوانم 

   2«هستند

نمايد گرچه به حد كفر پس اين روايز دلالز برعدم صحز نماز پشز سر اهل بدعز م 

 نرسيده باشند.

اما روايز دوم ازامام مالك وآن اين اسز كه اعاده لازم نيسز ونماز پشز سر اهل بدعز 

نقل كرده اسز  -هايك  ازائمه مالك - 3صحيح اسز اين بول را ازاو عبدالله بن ابراهيم اصيل 

 وبيان كرده كه اين بول  اسز كه تمام اصحاب مالك به آن باور دارند.

گويد اگر گويد: مالك م او درط  سخنش ازحكم نماز خواندن پشز سر اهل بدعز م 

 نماز خواند براو اعاده نيسز.

براو چيزي نيسز، واو گفز: اگر اعاده كرد پس خوب اسز واگر اعاده نكرد م  4وسحنون

دانسز ومعتقد بود كه نه دروبز ونه درغير ازآن اعاده كند اعاده كردن نمازرا بول  ضعيف م 

                                                           
 ( عبارت اين روايت گذشت ص )(. 1)

 . 40ص 1( المدونة الكبري ج1)

 ( شرح حال او بيان شد ص )(. 3)

ي است، بر ابن القاسم وابن وهب ( وي ابو سعيد عبدالسلا  بن سعيد بن حبيب ملقب به سحنون فقيه مالك0)

درگذشت وفييات الاعييان  100واشهب درس خواند، سپس رياست علم درمغرب به او پايان يافت درسال

 . 140ص 3ج



  

گفتند نمازي كه پشز سر آنها وغير ازاين دو م  2ومغيره 1همه اصحاب مالك اشه »گويد: م 

 .3«شودخوانده شود اعاده م 

پشز سر هرنيك وفاسق  »گفز: كه م  ازاو آمده اسز 4واما امام احمد درروايز حرب

 .5«شودشود هيچ كس  به خاطر ارتكاب گناه كافر برار داده نم نماز خوانده م 

شود ونه پشز سر فرد مرجئ  نماز خوانده نم »ازاو آمده اسز كه  6ودرروايز اب  حارث

ند سپس پشز سر رافض  ونه پشز سر فاسق  مگر اينكه ازآنها بترسد پس آن وبز نماز بخوا

 . 7«نمازرا اعاده كند

به احمد گفتم آيا پشز سر مرجئ  نماز بخوانم؟ گفز: »ودرروايز اب  داود آمده اسز كه: 

 .1«دهد نبايد پشز سر او نماز خواندا  دعوت م اگر به عقيده

                                                           
شود اسم او مسيكين اسيت، ثقيه ( او اشهب بن عبدالعزيز بن داود قيسي ابو عمرو مصري است گفته مي1)

 . 113شت تقريب التهذيب صدرشصت ونهار سالگي درگذ 100وفقيه بود درسال

( وي مغيره بن عبدالرحمن حارث بن عبدالله بن عيا  ابن ابي ربيعة مخزومي ابوهاشم يا هشيا  ميدني 1)

 . 503درگذشت التقريب ص 144يا 146شد درسالاست، راستگو وفقيه بود دنار وهم مي

 . 334ص 1( المعيار المعرب للونشريسي ج3)

ف حنظلي كرماني ابو محمد وگفته شده ابو عبدالله اسيت خليال اورا يياد ( او حرب بن اسماعيل بن خل0)

كرده وگفته است مرد بزرگواري است واو مردي فقيه بود پادشاه امر فيصله وغيره را دركشور بيه دسيت او 

 . 105ص 1داده بود. ن ك طبقات الحنابله ج

 . 101ص 1( الروايتين والوجهين للقاضي ابي يعلي ج5)

بن محمد ابو الحارث الصائغ است خلال ازاو نا  بيرده وگفتيه اسيت: ابوعبدالليه بيا او انيس  ( او احمد6)

گذاشت ونزد وي جايگاه بزرگي داشت وازاو مسائل زيادي روايت كرد واحترا  ميگرفت واورا جلو ميمي

 . 00ص 1كرده است. ن ك طبقات الحنابلة ج

 . 101ص 1( الروايتين والوجهين ج0)



 …   

پس دراينجا دو روايز ازاحمد اسز همان طور كه دو روايز ازمالك آمده اسز يك 

شز سر دعوتگران اهل بدعز ويك روايز به بطلان آن وواج  بودن روايز به صحز نماز پ

 اعاده نماز.

وشيخ الاسلام ابن تيميه اين دو روايز را ازاحمد ومالك درط  نقل كردن ابوال علما دراين 

وهمانا ائمه برمكروه بودن نماز پشز سر فاسق اتفاق نظر دارند اما »گويد: مسئله نقل كرده وم 

ختلاف كرده اند پس گفته شده كه صحيح نيسز مانند گفته امام مالك درصحيح بودن آن ا

واحمد دريك  ازدو روايز ازآنها وگفته شده بلكه صحيح اسز مانند بول ابو حنيفه وشافع  

وروايز ديگري ازاحمد ومالك ودراين اختلاف نكرده اند كه گذاردن امامز به عهده فاسق 

 . 2«مناس  نيسز

گويند نماز كرده كه آنچه كه اهل علم بران هستند اين اسز كه م  سپس درجاي  ديگر بيان

كند با وجود امكان خواندن پشز كس  گذاري كه بدعز خودرا آشكار م پشز سر بدعز

وبت  كه ازنماز گذار بدعت  يا فسادي آشكار شد ونماز »گويد: ديگر غير ازاو صحيح اسز م 

گذار يا فاسق اسز ممكن بود با اينكه بدعز شد كه اوخواندن پشز سر كس  كه دافته م 

نماز خواندن پشز سر كس  ديگر غير ازاو امكان داشز اكثر اهل علم براين هستند كه نماز 

 مقتدي را صحيح برار داده اند 

 3«واين مذه  شافع  وابو حنيفه ويك  ازدو بول درمذه  مالك واحمد اسز

ش ازحكم نماز خواندن پشز سر كس  كه وشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله درط  سخن

خواند تا به آن حكم نمايد به اينكه به حرام بودن حكم نمودن به غير بوانين وضع  را م 

اما صحيح بودن نماز خواندن پشز سر اينها »گويد: ازآنچه خدا نازل نموده ايمان دارد م 

                                                                                                                                                    
 . 03ما  احمد بروايه ابي داود ص( مسائل ا1)

 . 351،355ص 13، وانظر مجموع الفتاوي ج114ص 1( الفتاوي الكبري لابن تيمية ج1)

 . 140ص 3( مجموع الفتاوي ج3)



  

شرع  ظاهرتر اسز صحيح  وامثال آنها ازفاسقان دران اختلاف معروف  اسز، وآنچه ازدلايل

باشد، واين بول گروه بودن نماز پشز سر تمام فاسقان  كه كه فسق آنها به حد كفر نرسيده م 

  1«بزرگ  ازاهل علم اسز ونيز شيخ الاسلام اين بول را برگزيده اسز

هارا آشكار وحاصل اين اسز كه فقهاء درحكم نماز خواندن پشز سر كسان  كه بدعز

 دو بول مشهور اختلاف كرده اندنمايند به م 

يك : گفتن به عدم صحز نماز پشز سر آنها وواج  بودن اعاده آن بركس  كه پشز سر 

 آنها نماز خوانده واين ازمالك واحمد دريك  ازدو روايز ازآنها روايز شده اسز.

وديگري اينكه نماز خواندن پشز سر آنها صحيح اسز اما به خاطر ترك كردن خواندن 

پشز سر كس  كه بهتر اسز مكروه اسز. واين بول ابو حنيفه وشافع  اسز ومالك نماز 

را گفته اند واين باوري اسز كه بيشتر اهل علم وجمهور واحمد درروايت  ديگر ازآنها اين

اصحاب ائمه اربعه كه درآنها اصحاب مالك واحمد رحمهم الله اجمعين هستند به آن باور 

 دارند.

انشاءالله، چون به اضافه اينكه بول عموم سلف اسز امري اسز  وهمين بول صحيح اسز

كند زيرا به بطلان عمل  كه خداوند براي را ابتضا م كه اصول شريعز وبواعد دين آن

شود مگر اينكه يك  ازشرايط  كه براي ببول شدن آن عمل بندگانش مشروع نموده حكم نم 

كه به طور مفصل درفصل سوم ازباب اول  درشريعز مقرر شده وجود نداشته باشد همان طور

 .2درحكم ببول شدن اعمال اهل بدعز. اين مطل  بيان شد

دهد گذاري كه به بدعز خود دعوت م وبنا براين پس نماز خواندن پشز سر بدعز

 درسز اسز تا وبت  كه به سب  بدعتش كافر برار داده نشود
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ش نيسز وبنا براين اصحاب وكسان  زيرا يك  ازشرايط صحز نماز مقتدي عادل بودن امام

را حساب خواندند وآنهاي فاسق نماز م كه بعد ازآنها بودند ازسلف امز پشز سر امام

كردند، وبين اهل علم معروف اسز كه هركس  نماز خواندنش درسز باشد ابتدا كردن به م 

روابع او صحيح اسز پس نماز خواندن پشز سر او درسز اسز همان طور كه نماز او د

 وبطع نظر ازديگر امور درسز اسز.

ونماز خواندن را پشز سر او دراين حالز مكروه برار داده اند به خاطر اينكه خواندن آن 

پشز سر فرد عادل امكان دارد زيرا نماز خواندن پشز سر امام عادل ازخواندن نماز پشز سر 

واعتراض  براو شمرده  گذار انكارياو بهتر اسز وچون ترك نماز خواندن پشز سر بدعز

گذاري، واگر پشز سر او نماز خوانده شود اين شود ومانع  خواهد بود براي او ازبدعزم 

 مصلحز تحقق پيدا نخواهد كرد.

گذاري كه بدعز وبيان اين امور موضع سلف درمورد حكم نماز خواندن پشز سر بدعز

 لز آن كه بيان گرديد روشن شد.كند با دو حارا اظهار م دهد وآنخودرا آشكار انجام م 

دارد درمورد حكم را پوشيده نگاه م كند بلكه آنگذار بدعتش را آشكار نم واما اگر بدعز

برحس  دو حالت   -گذاري او ثابز شدهبعد ازاينكه به يقين بدعز-نماز خواندن پشز سر او 

شود پس اگر خواندن ه م نمايد به آن نگاه كردگذاري كه بدعز را آشكار م كه درمورد بدعز

نمازهاي جمعه وجماعز به جز پشز سر او امكان نداشز آن وبز اين نمازها پشز سر او 

را ترك كرد او نزد اهل سنز ازاهل بدعز شوند، وهركس  آنشود وترك كرده نم خوانده م 

ون كند چگذاري كه بدعز را آشكارا م شود مانند حكم درمورد ابتدا به بدعزشمرده م 

دهد جايز اسز گذاري كه بدعز را آشكارا انجام م وبت  خواندن اين نمازها پشز سر بدعز

دهد به طريق اول  جايز خواهد پس اداكردن آن پشز سر كس  كه بدعز را پوشيده انجام م 

 بود.



  

واما اگر خواندن نماز پشز سر كس  ديگر غير ازاو از امامان عادل امكان داشز شك  

نماز پشز سر فرد عادل ازخواندن آن پشز سر فاسق بهتر اسز، اما اينجا نماز  نيسز خواندن

شود كه نمايد به خاطر اين ترك نم را پوشيده م  گذاري كه بدعزخواندن پشز سر بدعز

گذاري كه بدعز را آشكارا براو اعتراض وانكار شود آن طور كه نماز خواندن پشز سر بدعز

شود زيرا انكار واعتراض ظاهري با ترك نمودن ابتدا ترك كرده م دهد به اين بصد انجام م 

شود كه بدعز اعلان وآشكار ها براي ترك بدعز هستند وزمان  ازآن استفاده م به او ازوسيله

 دهد.را آشكارا انجام نم دهد وآنگردد واين فرد بدعز را مخفيانه انجام م 

جلو كردن يك  »گويد: سر اهل بدعز م شيخ الاسلام درمورد حكم نماز خواندن پشز 

ازاينها براي امامز درنماز درصورت تواناي  داشتن بركس  ديگر غير ازاو جايز نيسز، همانا 

نمايد اعتراض وبازداشتن او ازاين كار واج  اسز هركس  كه بدعز وفسادرا آشكار م 

 د.وكمترين مرات  اعتراض ترك گفتن اوسز تا ازبدعز وفساد خود باز آي

گذاري كه دعوت گذار ودعوتگر به بدعز وبين بدعزوبنا براين جمهور ائمه بين بدعز

گذار ودعوتگر وبت  كه منكررا اظهار كند مستحق اسز دهد فرق گذاشته اند زيرا بدعزنم 

كه براو اعتراض وانكار شود به خلاف فردي كه ساكز اسز چون او به منزله كس  اسز كه 

شود زيرا ه داشته اسز پس چنين فردي درظاهر براو انكار واعتراض نم گناه را پوشيده نگا

كند اما وبت  گناه وبت  پوشيده انجام گيرد به جز مرتك  آن به كس  ديگر ضرري وارد نم 

گناه آشكارا انجام شود وازطرف هيچ كس  مورد انكار برار نگرفز به عموم مردم ضرر خواهد 

        1«رساند

امام پوشيده بود وبه فسق وبدعت  معروف نبود مانند كس  كه پشز سر امام  اما اگر حالز 

نماز خواند كه ازشهر اونيسز پس نماز پشز سر او جايز وصحيح اسز زيرا اصل درمسلمين 

عدالز اسز، همان طور كه درابتدا كردن شر  نيسز كه مقتدي عقيده امامش را بداند، وامام 
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او نقل كرده به اين مطل  تصريح كرده اسز بلكه شيخ الاسلام احمد آن گونه كه ابن بدامه از

 ابن تيميه نقل كرده كه همه ائمه براين اتفاق دارند.

واگر »گويد: ابن بدامه درط  سخنش ازاحوال امام ازنظر فاسق بودن آن وعدم فسق آن: م 

شد، پس نماز مقتدي حالز امام دانسته نشود وازاو چيزي برنيايد كه مانع ازابتدا كردن به او با

صحيح اسز. امام احمد به اين تصريح كرده اسز، زيرا اصل درمورد مسلمين سالم بودن 

شود پس عقيده اسز، واگر چناچه پشز سر كس  نماز خواند كه دراسلامش شك كرده م 

نماز او صحيح اسز، زيرا ظاهر امر اين اسز كه به جز مسلمان كس  براي امامز جلو 

 .1«رودنم 

به اتفاق ائمه اربعه وديگر ائمه مسلمين براي فرد جايز »گويد: يخ الاسلام ابن تيميه م وش

اسز كه نمازهاي پنجگانه وجمعه وديگر نمازهارا پشز سر كس  بخواند كه ازاو بدعز 

شود، ودرابتدا كردن شر  نيسز كه مقتدي عقيده امامش را بداند ونه شر  وفسق  دانسته نم 

ات چه هسز؟ بلكه پشز سر كس  كه حالز او را امتحان كند وبگويد عقيدهاسز كه بايد او

 . 2«پوشيده اسز نماز بخواند

وبا اين حكم نماز خواندن پشز سر اهل بدعز وموضع مسلمين درمورد ابتدا كردن به آنها 

 با تمام صورتها وحالات آن روشن گرديد.

ا برخلاف ميل ازبيم اينكه طولان  هاي بحث گسترده اسز اموبا اينكه به خاطر كثرت بخش

را دراينجا را به اختصار بيان كردم اما بيان يك نكتهنمايد آنرا خسته م بودن آن خواننده

بينم وآن حكمز ازنه  سلف ازنماز خواندن پشز سر اهل بدعز اسز وعدم ضروري م 

نماز خواندن پشز  پايبندي آنها به اين رو  درهمه حالات بلكه فتتواهاي آنها درمورد حكم

نمايند وگاه  به كنند وگاه  به آن امر م شود گاه  ازآن نه  م سر اهل بدعز مختلف م 
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بردن وشناخز گويند باطل اسز، به حكمز اين امر پ دهند وگاه  م صحز آن فتوا م 

ين منظور سلف ازاين فتواها براي فهميدن اين مسئله به طور درسز بسيار مهم اسز وبا بيان ا

هايش داراي تنابض رود كه فتواهاي سلف دراين مسئله وگفتهحكمز آنچه گاه  به گمان م 

نمايد پذيرد وبدان عمل م را م رود وانسان با آرامش وشرح صدر آنوتضاد هستند ازبين م 

 كند.را اجرا م وآن

ر وخلاصه سخن درمورد حكمز ازنه  كردن ازخواندن نماز پشز سر اهل بدعز ومنظو

به اين  1گذاري باز آيد. آجريگذار ومنع كردن اوسز تا ازبدعزسلف ازآن ترك گفتن بدعز

را تصريح كرده اين 4وابن اب  العز حنف  3وشاطب  2اشاره كرده اسز وشيخ الاسلام ابن تيميه

 اند.

وابن فرحون اضافه براين سبب  ديگر ازاهل علم نقل كرده اسز وآن فاسد بودن عقيده 

وپشز سر اهل بدعز، به خاطر منع كردن آنها وگفته شده به »گويد: ار اسز او م گذبدعز

 .  5«شوداشان نماز خوانده نم سب  فساد عقيده

شود اين اسز كه حكمز وآنچه براي من ازتحقيق ابوال سلف دراين مسئله روشن م 

زند پس ر م گذار درميان اين دو هدف دوازنه  كردن سلف ازخواندن نماز پشز سر بدعز

گذار ومنع كردن او ازبدعتش اسز وگاه  به خاطر فساد گاه  نه  به خاطر باز داشتن بدعز

گذار جمع باشد وگاه  هردو هدف درنه  كردن ازخواندن نماز پشز سر بدعزعقيده ا  م 
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هاي  ديگري كه ازاين دو مصلحز برآمده شوند اما تحقق اين دو هدف گاه  با مصلحزم 

 و هدف بزرگتر اسزازاين د

گيرد پس دراين وبز اگر امكان جمع كردن دو مصلحز وجود نداشته درتضاد برار م 

شود ويا اينكه گاه  برتحقق يافتن اين دو باشد مصلحز بزرگتر برمصلحز كوچكتر مقدم م 

مقصد فساد بزرگتري ازفسادي كه خواسته شده كه ازطريق اين دو مقصد دفع شود مرت  

مناس  نيسز كه فساد كوچكتر بوسيله فساد بزرگتري دفع گردد بلكه اگر دفع شود. پس م 

 شود.كردن هردو فساد امكان نداشته باشد همان كه كمتر اسز باب  گذارده م 

وازاينجا حكمز ازنه  كردن سلف گاه  ازنماز خواندن پشز سر اهل بدعز وتشديد 

اهل بدعز ونكوهش مخالف درآن وامر كردن آنها گاه  به خواندن نماز پشز سر 

 شود.گذار برار دادن او درك م وبدعز

ها ومفاسد هنگام فتوا دادن وترجيح دادن واين بنا بررعايز كردن توازن بين مصلحز

ها اگر امكان جمع كردن نباشد اسز ودفع كردن بدترين، اگر امكان دفع كردن بهترين، بهترين

ه درمورد نه  كردن ازخواندن نماز پشز سر هردو نباشد، پس هيچ فتواي  ازسلف نيسز چ

اهل بدعز باشد يا امر كردن با خواندن نماز پشز سر آنها دربعض  حالات مگر اينكه يك  

نمايد اگر به دسز آوردن دو نمايد يا ازدو چيز بد، بدترين را دفع م ازدو خوب  را محقق م 

 خوب  ودفع كردن دو شر ممكن نباشد.

ها وكارهايشان يه دربيان اين روش  كه شريعز آورده وسلف درگفتهشيخ السلام ابن تيم

گذار براي امامز وآنچه برمسلمين اند درط  سخنش ازحكم جلوكردن بدعزبدان پايبند بوده

را كه منكررا اظهار اگر براي انسان ممكن بود فردي»گويد: واج  اسز ازببيل انكار براو م 

نكند اين كار واج  اسز، اما اگر امامز را فردي غير ازاو  نمايد درامامز براي نماز جلوم 

توانسز را ازامامز كردن جلوگيري نمايد، يا اينكه او نم توانسز آنبرعهده داشز واو نم 

اورا جلوگيري كند مگر يا بدي  كه ضرر آن ازضرر منكري كه اظهار شده بيشتر اسز پس دفع 



  

تر با به دسز آوردن ضرر بزرگتر جايز ضرر سبككردن فساد كم يا فساد بزرگ ودفع كردن 

را تكميل نمايد ومفاسدرا ازبين ها  را به دسز آورد وآننيسز، زيرا شريعز آمده تا مصلحز

را تا حد امكان كم نمايد، وشريعز بهترين دو چيز خوب را اگر جمع كردن آن دو ببرد وآن

نمايد اگر دفع كردن همه اسز دفع م را كه بدتر دهد وازدو بدي آنممكن نباشد ترجيح م 

نمايد ممكن نبود مگر با ممكن نباشد، پس اگر منع كردن كس  كه بدعز وفسادرا ظاهر م 

ضرري كه ازضرر امامز او بيشتر اسز اين كار جايز نيسز بلكه آنچه كه به جز با خواندن 

ز سر او پشز سر او خواندنش ممكن نيسز مانند نمازهاي جمعه واعياد وجماعز پش

جا امامز كس  ديگر ممكن نبود بنا براين اصحاب پشز سر حجاج شود اگر آنخوانده م 

خواندند زيرا فوت شدن ومختار بن اب  عبيد ثقف  وديگران نمازهاي جمعه وجماعز را م 

نماز جمعه وجماعز فساد  ازابتدا كردن درآن به امام فاسدي بيشتر اسز به ويژه اگر تخلف 

كند پس آن وبز مصلحز شرع  ازحضور دراين نمازها اورا ازفساد  دفع نم به ورزيدن 

 . 1«شودبدون دفع شدن آن فساد ترك كرده م 

را با اين رو  وبا تامل مواضع گذشته سلف درمورد ابتدا كردن به اهل بدعز مطابقز ان

م كنيم درخلال بحث گذشته شش موضع ازسلف بيان شد: پنج تا متعلق به حكدرك م 

گذار برحس  پنج حالز بود ويك موضع درمورد حكم نماز خواندن نماز پشز سر بدعز

خواندن پشز سر كس  كه حالتش پوشيده اسز بود واينك هرموضع  را مختصر تحليل  

 كنيم:م 

گذار كافر باطل اسز چون عمل گويند نماز خواندن پشز سر بدعزموضع اول: كه آنها م 

اسز پس نماز خواندن پشز سر او درسز نيسز چون نماز او  كافر به خاطر كفر  باطل

خود  باطل اسز اما اگر او امام جمعه بود وخواندن نماز جمعه به جز پشز سر او ممكن 

 كنند، خوانند سپس نمازرا اعاده م نبود سلف پشز سر او نماز م 
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كه خداوند شود مصلحز اجابز نداي جمعه آن گونه ودراين كار بين دو مصلحز جمع م 

فرمايد: }يا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا ال  ذكر الله متعال م 

       1وذروا البيع{

ترجمه: أي مؤمنان هنگام  كه روز آدينه براي براي نماز جمعه اذان گفته شد به سوي ذكر 

 وعبادت خدا بشتابيد وداد ونستدرا رها سازيد 

بايد اجابز شود ومعتقد به  2ند كه هركس  براي نماز جمعه ندا دردادزيرا سلف معتقد

 مصلحز اداي نماز با شرايط درسز آن هستند 

گذار مسلمان كه بدعتش را آشكار گويند نماز پشز سر بدعزوموضع دوم: اينكه م 

نمايد اگر خواندن آن پشز سر كس  ديگر ممكن نبود خوانده شود واعاده كردن آن لازم م 

كند به شكار م گذاري كه بدعز خودرا آنيسز، اصل دراينجا اين اسز كه پشز سر بدعز

شود، اما به خاطر اينكه برترك كردن نماز خاطر ترك او وادب كردنش نماز خوانده نم 

شود وآن خواندن پشز سر او فسادي بزرگتر ازفساد نماز خواندن پشز سر او مرت  م 

براين سلف فساد كوچكتري را با فساد بزرگتري دفع ننموده اند تعطيل نماز جماعز اسز بنا 

ترين ضرر ازدو ضرر را ترجيح داده اند زمان  كه دفع كردن هردو ضرر بلكه ارتكاب سبك

ممكن نيسز وگفته اند كه نماز پشز سر او خوانده شود وهركس  كه نماز خواندن پشز سر 

 اند. اورا ترك نمايد با او به سخت  برخورد نموده

گذار مسلمان كه بدعتش را جا كه ترك كردن نماز خواندن پشز سر بدعزسپس ازآن

نمايد درحالت  كه خواندن آن پشز كس  ديگر ممكن باشد حكمز ازآن بازداشتن آشكار م 

گذار كافر، بنابراين وترك گفتن اوسز نه به خاطر اينكه نماز  فاسد اسد آن گونه كه بدعز

وبت  نماز پشز سر او به خاطر تحقق يافتن بزرگترين مصلحز ازدو اند كه سلف نگفته
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اند هركس  كه نماز  را كه پشز مصلحز خوانده شد اعاده كردن آن لازم نيسز بلكه گفته

گذار اسز چون نماز او دراصل صحيح اسز پس نماز خواندن سر او خوانده اعاده كند بدعز

 پشز سر او هم صحيح اسز. 

گذار مسلمان كه بدعتش را گويند نماز خواندن پشز سر بدعزه آنها م وموضع سوم: اينك

نمايد اگر خواندن پشز سر امام  عادل ممكن بود مكروه اسز وبهتر اين اسز كه آشكار م 

 پشز سر امام عادل ادا كرده شود.

گذار، با ترك كردن نماز اين موضع ميان دو مصلحز جمع كرده اسز: مصلحز بدعز

سر او تا ازبدعتش بازآيد ومصلحز مقتدي با راهنماي  كردن به آنچه كه  خواندن پشز

جا كه حكمز نمايد وآن خواندن نماز پشز سر فرد عادل اسز. وازآنتر م نماز  را كامل

ازترك كردن نماز خواندن  پشز سر اهل بدعز تحقق يافتن اين دو مصلحز اسز بنابراين 

عموم سلف اعاده نماز براو لازم نيسز، چون نهايز امر كس  كه پشز سر او نماز بخواند نزد 

گذار نماز خوانده اين دو مصلحز را ترك كرده اسز اين اسز كه فردي كه پشز سر بدعز

 شود.وكار بهتررا ترك نموده وبا اين كار نماز  باطل نم 

گذاري كه گويند نماز خواندن پشز سر بدعزوموضع چهارم: وآن اين اسز كه آنها م 

دارد اگر مسلمان باشد وخواندن نماز به جز پشز سر او ممكن بدعتش را پوشيده نگاه م 

 نباشد واج  اسز.

وحكمز ازاين تحقق مصلحز با ابامه نمازهاي جمعه وجماعات وتعطيل نكردن آن اسز، 

وتحقق يافتن اين مصلحز با محقق كردن مصلحت  ديگر مانند مصلحز ترك گفتن 

گذار دراينجا ترك گيرد، چون بدعزگذاري مخالف برار نم او ازبدعز گذار ومنع كردنبدعز

كند وحت  اگر اين مصلحز با گفتن آن به ظاهر امر نشده اسز چون او بدعتش را آشكار نم 

 گيرد، همان گونه كه بيان آن درحالز دوم گذشز.آن درتضاد برار گيرد برآن مقدم برار نم 
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گويند خواندن نمازها پشز سر امام عادل ازخواندن نها م وموضع پنجم: وآن اين اسز كه آ

دارد بهتر اسز اگر ممكن گذار مسلمان كه بدعتش را پوشيده نگاه م آن پشز سر بدعز

 باشد.

تر درنماز  واين به خاطر محقق كردن مصلحز مقتدي با راهنماي  كردن او به حالز كامل

 گيردورت م اسز وآن با اداكردن نماز پشز سر فرد عادل ص

گويند نماز پشز سر فردي كه حالتش معلوم نيسز وموضع ششم: وآن اين اسز كه آنها م 

 خوانده شود.

واين به خاطر اين اسز كه ازاو چيزي برنيامده كه ازخواندن نماز پشز سر او منع كند 

 گويند نماز پشز سر او جايز اسز به خاطرواصل درمسلمين عدالز اسز، همان طور كه م 

شود اگر شر  برار داده شود كه مقتدي بايد دفع كردن حرج ومشكل  اسز كه برامز وابع م 

 گرددحالز امامش را بداند تا نماز  صحيح باشد ونيز براثر اين امز دچار تفربه م 

 شود.شوند وديگر مفاسد كه براين امر مرت  م ونمازها درجماعز خوانده نم 

اضع وصحز اين احكام سلف صالح درمورد اين مسئله پس با اين، درسز بودن اين مو

ها ودفع مفاسدآن روشن گرديد ونيز واضح شد كه آن با روش  كه شريعز درجل  مصلحز

 گونه كه ببلاً بيان شده موافق اسز

كه هردو مصلحز هركدام بزرگتر اسز به دسز بيايد اگر امكان جمع كردن بين هردو نبود 

 ر اگر دفع كردن هردو ممكن نبود دفع شود.وازدو شر هركدام ضرر  بيشت

وآنچه دراينجا مناس  اسز ببل ازپايان يافتن سخن دراين فصل تذكر داده شود اين اسز 

أي گذار درذات خود هدف نيسز بلكه آن وسيلهكه: ترك كردن نماز خواندن پشز سر بدعز

ر به سنز ودسز گذابراي محقق كردن امري اسز كه درشريعز خواسته وآن بازگشز بدعز

كشيدن او ازبدعز اسز پس اگر اين خواسته شرع  تحقق يافز درسز اسز واگر نه اين كار 



  

گذار با نماز خواند پشز سر او وديگر كارها جايز نيسز بلكه گاه  به دسز آوردن دل بدعز

 مطلوب اسز اگر اين خواسته شرع  با آن تحقق يابد

ار دو وسيله هستند كه براي محقق كردن گذپس به دسز آوردن دل وترك گفتن بدعز

تر باشد براي به دسز آنچه درشريعز خواسته شده فقيه ماهر هركدام را كه مفيدتر ومناس 

 گذار وشرايط زمان دارد گيرد واين بستگ  به حالات بدعزآوردن هدف خود به كار م 

ين فقها اختلاف كرده وهمچن»گويد: شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله دربيان اين رو  م 

اند درمورد نماز خواندن پشز سر هوا پرستان واهل فسق: بعض  به طور مطلق اجازه داده اند 

وبعض  به طور مطلق ازنماز خواندن پشز سر اهل بدعز منع كرده اند وتحقيق اين اسز كه 

ده ازنماز خواندن پشز سر اهل بدعز به خاطر باطل بودن نماز آنها درذات خود نه  كر

شود كه چون وبت  آنها منكرررا اظهار كرده اند مستحق اين شود بلكه به خاطر اين نه  م نم 

شده اند كه ترك گفته شوند ودرنماز برمسلمين جلو كرده نشود، ونيز ترك گفتن عيادت كردن 

 اشان همه اينها ازببيل ترك گفتن  اسز كه درانكار منكر به خاطر بازآمدنآنها وتشييع جنازه

 ازآن مشروع گرديده اند.

هاي شرع  اسز پس بايد دانسز كه با اختلاف ووبت  كه دانسته شد اين كار ازمجازات

شود گذاري وكثرت آن وظهور سنز وپوشيده بودن آن مختلف م حالات ازببيل كم  بدعز

واينكه كه گاه  تاليف مورد نظر اسز وگاه  ترك كردن همان طور كه پيامبر ابوام  

شوند دلشان را به دسز رفز كه به فتنه مبتلا م كين كه تازه مسلمان بودند وبيم آن م ازمشر

داد. وما بعض  ازمؤمنان را داد كه به ديگران نم آورد وبه آنها ازمال غنيمز چيزهاي  م م 

گفز همان طور كه با سد نفري كه درغزوه تبوك شركز نكرده بودند بطع رابطه كرد ترك م 

دعوت دادن مخلوق به بندگ  خدا به بهترين راه اسز پس جاي  كه تشويق بهتر چون هدف 

 1«شودباشد ازترساندن كار گرفته م 
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وبا اين سخن را دراين فصل بعد ازاين ارائه مفصل موضع اهل سنز وجماعز درمورد نماز 

 رسانم، ازخداوندخواندن پشز سر اهل بدعز با تمام صورتها وحالات آن به پايان م 

را وتمام كارم را خالص براي خود بگرداند وهركس  را ازمسلمين كه به اين خواهم كه اينم 

 مند سازد.كران خود بهرهبيند با فضل ومنز ب را م يابد يا آناطلاع م 

 

 

 فصل دوم.

 موضع اهل سنز درمورد ازدواج با اهل بدعز.

زآن نه  كرده شده به خاطر ازدواج با اهل بدعز دركل، نزد اهل سنز وجماعز ازآن ا

شود كه به آنچه درشريعز مقرر اسز ازببيل ترك دوست  مفاسد بزرگ  كه برآن مرت  م 

 .              1گيردومحبز اهل بدعز وواج  بودن بطع رابطه ودوري ازآنها درتضاد برار م 

كاح آنهارا با دادن به آنها وزن گرفتن ازآنها وبه طور بطع  ناما حكم نمودن به حرمز زن

اهل سنز فاسد برار دادن وفاسد برار ندادن برحس  اختلاف احوال آنها به اعتبار دوري آنها 

شود گذاري م شود پس حكم  كه درمورد بدعزازدين ونزديك بودن آنها به دين مختلف م 

كه به سب  بدعتش به حد كفر نرسيده اسز، همان طور كه حكم زن گرفتن آنها ازاهل سنز 

 شود:ها مختلف م ا حكم زن گرفتن اهل سنز ازآنها دربعض  حالزب

 شود هاي گذشته حكم دراين مسئله به تفصيل بيان م واينك برحس  حالز

اما ازدواج با كسان  ازاهل بدعز كه به كفرشان حكم شده به طور مطلق حرام اسز به 

اهل سنز جايز نيسز كه با زنهاي  اند، بنابراين براياند وازدين برگشتهخاطر اينكه كافر شده

آنان ازدواج كند همان طور كه جايز نيسز آنها ازاهل سنز زن بگيرند چون دلايل واجماع اهل 
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سنز برحرام بودن ازدواج با كفار ومشركين غير ازاهل كتاب با هردو حالز گذشته )يعن : 

 .نمايدازدواج با زنان آنها وزن دادن به آنها( يكديگررا تقويز م 

فرمايد: اما حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن كافر ومشرك به دليل گفته اله  اسز كه م 

ترجمه: وبا  1}ولا تنكحوا المشركات حت  يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركةٍ ولو اعجبتكم{

گمان كنيز مؤمن  اززن )آزاد( مشرك  بهتر اند ازدواج نكنيد وب زنان مشرك تا ايمان نياورده

 سز اگر چه شمارا به شگفت  انداخته باشد.ا

ترجمه: با زنان كافر ازدواج  2فرمايد: }ولا تمسكوا بعصم الكوافر{وگفته خداوند كه م 

 نكنيد وهمسران كافررا درهمسري خود نگاه نداريد.

نمايد پس اين دو آيه برحرام بودن نكاح كردن زنان مشرك برهمه مسلمين دلالز م 

الْيَوْمَ أُّحِل َ لَكُّمْ الط َي َِباتُّ وََطعَامُّ ان، اهل كتاب را استثنا كرده اسز وفرموده: }وخداوند ازاين زن

نْ ال َذِينَ أُّوتُّوا الْكِتَابَ حِل ٌ لَكُّمْ وَطَعَامُّكُّمْ حِل ٌ لَهُّمْ وَالْمُّْحصَنَاتُّ مِنْ الْمُّؤْمِنَاتِ وَالْمُّْحصَنَاتُّ مِ

ترجمه: امروزه براي شما همه چيزهاي پاكيزه حلال گرديد  3{لِكُّمْ ال َذِينَ أُّوتُّوا الْكَِتابَ مِنْ بَبْ

وخوراك اهل كتاب براي شما حلال اسز وخوراك شما براي آنان حلال اسز وزنان پاكدامن 

 مؤمن وزنان پاكدامن اهل كتاب پيش ازشما حلال اسز.

ازآنها زنان پس آنچه ازنكاح زنان اهل كتاب كه خداوند اجازه داده جايز اسز واما غير 

مشرك نه  ازازدواج با آنها برعموم خود باب  اسز مانند زنان  كه بز پرسز هستند يا 

پرستند وزنان  ازمشركين اهل بدعز كه به كافر بودنشان حكم شده كه ستارگان وآتش را م 

 درحكم آنها هستند گرچه خودرا به اسلام نسبز دهند.
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اين تحريم  ازجان  خداسز برمؤمنين »گويد: ابن كثير رحمه الله درتفسير آيه اول م 

ازاينكه زنان مشرك بز پرسز را نكاح كنند، سپس اگر منظور ازآن عموم مشركين باشد 

شود اما خداوند ازآن زنان كتاب را هرمشرك  ازببيل اهل كتاب وبز پرسز درآن داخل م 

لكم اذا آتيتموهن خاص كرده اسز وفرموده: }والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من بب

ترجمه: وزنان پاكدامن اهل كتاب پيش ازشما حلال اسز  2 1أجورهن محصنين غير مسافحين{

 «. را بپردازيد وبصد ازدواج داشته باشيد ومنظورتان زناكاري نباشدهرگاه كه مهريه آنان

ف هاي اهل كتاب برمسلمين ازطرواجماع اهل علم برحرام بودن نكاح زنان مشرك غير اززن

 بيشتر ازيك نفر ازاهل علم شده اسز:

را دولز دارد ازببيل وساير كفار غير ازاهل كتاب مانند كس  كه آنچه»گويد:ابن بدامه م 

پرستد درميان اهل علم اختلاف  نيسز كه نكاح كردن را م ها ودرخز وحيوانها وسنگبز

  3«برند حرام اسززنان اينها وخوردن حيوانات  كه سر م 

واما امز برحرام بودن »گويد: الاسلام ابن تيميه درط  سخن ازبدريه واحكامشان م  وشيخ

 4«نكاح زنان وخوراك مشركين اتفاق كرده اند

وخلاصه اينكه »گويد: ودكتر وهبه زحيل  درنتيجه گيري  كه ازبحث دراين مسئله نموده م 

پرستد( ويا زن مجوس  )آن  را مپرسز )وآن زن بت به اتفاق نكاح زن  كه كتاب  ندارد بز

را به يقين پرستد( جايز نيسز چون خانواده او به كتاب  ايمان ندارند وما آناسز كه آتش م 

 5«ايم كه احتيا  كنيمازببل نداسته
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پس با اين حرام بودن نكاح زنان مشرك غير ازاهل كتاب بنا برآنچه دو آيه گذشته واجماع 

 ثابز گرديد.اهل علم براين حكم دلالز دارد 

وتحز اين حرام بودن، نكاح زنان اهل بدعز ومشرك مانند: زنان جهميه وبدريه ورافضه 

تر ازاين ها حكم كرده شده اسز وحرامشود، چون به كافر بودن ومرتد بودن اين فربهداخل م 

اسخيه ها مانند حلوليه وتنها وديگر زنديقهاي باطنيه اسز مانند دروز ونصيرينكاح زنان فربه

ها مشرك وخارج ازدين هستند ونكاح كردن زنان آنها به هيچ صورت  جايز زيرا افراد اين فربه

اند به اضافه اينكه نيسز بنا برآنچه ازابوال اهل علم درمورد اينها به خصوص تصريح كرده

حرام بودن نكاح زنان آنها درعموم دلايل بطع  گذشته به حرام بودن نكاح زنان مشرك غير 

 زاهل كتاب داخا اسز.ا

 شود:واينك ابوال بعض  ازاهل علم دراين مورد ارائه م 

زنان رافضه نكاح كرده »رحمه الله روايز كرده كه او گفز:  1ابن بطه ازطلحه بن مصرف

  2«شود، چون آنها مرتد هستندبرند خورده نم شوند، وحيوانات  كه آنها سرم نم 

ه او درمورد نماز خواندن پشز سر معتزله ونكاح كردن روايز شده ك 3وازسهل بن عبدالله

را شايسته اند آنها نه ونه هيچ گونه احترام »زنانشان وزن دادن به آنها پرسيده شد او گفز: 

 4«كافر انند

                                                           
يا بعد ازآن درگذشيت ن  111( طلحه بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي، كوفي ثقه قاري وفاضل است1)

 .  143ك التقريب ص

 . 161( الابانة الصغري لابن بطة ص1)

هيايي دارد، يكيي ازمتكلميين ها وحاليات وكرامت( سهل بن عبدالله نستري ابو محمد زاهد، او موعضه3)

 . 141ص 1درگذشت شذرات الذهب ج 143درعلو  اخلاص رياضيات وعيوب افعال بود درسال

 . 101ص 0رطبي ج( تفسير الق0)



 …   

وبغدادي درآخر كتابش )الفرق بين الفٍرق( ابوال ائمه اسلام ازببيل اصحاب مذاه  چهار 

ذكر كرده اسز: وگفته اسز: غلات ازرافضه سبئيه، وبيانيه،  هارا دربعض  احكام فربهگانه

ومنيريه، ومنصوريه، وجناحيه، وخطابيه، وحلوليه، وباطنيه هستند ويزيديه ازخوارج وميمونيه 

 ازآنها هستند.

همانا حكم اين گروههاي  كه ما ذكر كرديم حكم مرتدين ازدين اسز »گويد: سپس م 

 1«ل نيسز ونكاح كردن با زن  ازآنها حلال نيسزبرند حلاهاي  كه سرم وحيوان

وابو حامد غزال  درعبارت  كه احكام باطنيه را بعد ازاينكه مذه  آنهارا به طور مفصل بيان 

واما زنان آنها حرام اند، پس همان طور نكاح زن  »گويد: كرده در كتاب )فضائح الباطنيه( م 

أي كه باطنيه اسز حلال نيسز به دليل عقيده كه مرتد شده حلال نيسز، نكاح زن  كه ازفربه

هاي زشت  كه به تفصيل ما بيان به سب  داشتن آن ما به كافر بودنشان حكم كرديم عقيده

داشتيم، واگر متدين بود سپس به مذه  انها گرديد نكاح درحال ببل ازدسز زدن به آن زن 

 .  2«يدن عدت نكاح موبوف اسزشود واگر به آن زن نزديك شده بود تا به پايان رسباطل م 

وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله درط  سخنش ازغلات رافضه دربعض  گروهها 

همه اينها »گويد: كنند م ها واسماعيليه كه درمورد عل  رض  الله عنه مبالغه آيزي م ازنصيري

ازمنافقين اسز كه  كافر اند وكافرتر ازيهود ونصارا هستند واگر دين ازفردي ازآنها ظاهر نشود

تر اسز تر طبقه جهنم برار دارند،وهركس  اين عقيده را اظهار كند كفر  ازكافران سخزپايين

 پس جايز نيسز كه او بين مسلمين با پرداختن جزيه يا ذم  بودن برار داشته باشد

شود چون برند خورده نم هاي  كه آنها سرم ونكاح كردن زنان آنها حلال نيسز وحيوان

 3«آنها مرتد هستند وازبدترين مرتدان هستند

                                                           
 . 350( الفرق بين الفرق ص1)

 . 150( فضائا الباطنية ص1)

 . 005-000ص 14( مجموع الفتاوي ج3)



  

اند كه جايز نيسز به وهمه علماي مسلمين اتفاق كرده»گويد: ها م ونيز درمورد نصيري

را به نكاح اينها برار شود وبراي مرد جايز نيسز كه زن  كه دراختيار اوسز آناينها نكاح كرده

 1«برند جايز نيسزدهد ونبايد ازآنها زن  بگيرد وحيوانات  كه سرم 

گذار باشد يا غير واما حرام بودن ازدواج دادن زن  مسلمان با مرد مشرك  چه آن مرد بدعز

 ازآن باشد دليل درآن صريح اسز ازكتاب واجماع امز.

ترجمه: و )زنان ودختران  2فرمايد: }ولا تنكحوا المشركين حت  يؤمنوا{خداوند متعال م 

 درنياوريد مادام  كه ايمان نياورند خودرا( به ازدواج مردان مشرك

فرمايد: }فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن ال  الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون وم 

را به سوي كافران برنگردانيد اين زنان براي آن را مؤمن يافتيد آنانترجمه: هرگاه ايشان 3لهن{

 مردان وآن مردان براي اين زنان حلال نيستند

اند كه ازدواج دادن زن مسلمان به مرد كافر ومشرك به طور مطلق ه تصريح كردههردو آي

حرام اسز چه آن مرد اهل كتاب باشد يا بز پرسز باشد وكتاب  نداشته باشد. واجماع امز 

وامز اجماع كرده كه »براين منعقد گرديده اسز آن گونه كه برطب  دربولش نقل كرده كه: 

 4«تواند زن  مسلمان بگيرد چون نوع  توهين به اسلام اسزمرد مشرك به هيچ صورت نم 

ها درتقريرات خود برحاشيه ازعلماي مالك  5همان طور كه شيخ محمد عليش

 اند.اجماع را براين نقل كرده 2ودكتر وهبه زحيل  درالفقه الاسلام  1دسوب 

                                                           
 . 150ص 35( المصدر نفسه ج1)

 . 111( سوره بقره آيه1)

 . 10( سوره ممتحنه آيه3)

 . 01ص 3( تفسير القرطبي ج0)

جيا بيود، هيا درآندار مصري، شييس مالكي( وي ابو عبدالله محمد بن احمد بن محمد، عليش طرابلسي 5)

اند. واو تاليفات زيادي درفنون گروههاي متعددي ازعلماي )ازهر( با فراگيري علو  ازاو فارغ التحصيل شده



 …   

وواضح  وبه طور عموم حرام بودن ازدواج زن مسلمان با مرد كافر ازمسائل مشهور

 نزد اهل علم اسز، 

حت  كه بعض  ازعلما مجازات مرد كافر وزن مسلمان را وبت  عقد ازدواج بين آنها 

 اندوابع شد بعد ازفسخ شدن عقد واج  برار داده

جا كه درشرح فتح القدير اين مطل  را تصريح كرده اسز آن 3ابن همام حنف 

به طور مطلق جايز نيسز واگر چنين ازدواج كردن مرد كافر با زن مسلمان »گويد: م 

دانسته اسز كه شود ونيز آن زن اگر م ازدواج  صورت پذيرت آن مرد مجازات م 

شود ونيز زن يا مردي كه رابط اين دو آن مرد وصيغتش چنين اسز مجازات م 

 4«گيردهسز نيز مورد مجازات برار م 

ه سب  بدعتش كافر گرديده گذار كافر كه بومنظور اينجا حرام بودن ازدواج بدعز

كنند با زن  ازاهل سنز اسز بنا برآنچه نصوص كتاب، واجماع امز برآن دلالز م 

گذار كافر تحز وصف كفري كه ازدواج زن مسلمان با مرد كافر حرام اسز، وبدعز

 شود.كه اين حكم به آن متعلق اسز داخل م 

                                                                                                                                                    
هجري درمصر درگذشت، ن ك شجرة النور الزكية لمحميد  1144دارد كه اغلب آن ناپ شده است درسال

 . 345ص 1مخلوف ج

 . 104ص 1محمد عليش برحاشية دسوقي ناپ شده درحاشية دسوقي ج ه( ن ك تقريرات علام1)

 . 151ص 0( ن ك الفقه الاسلامي وادلته ج1)

( وي كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود سيواسي، معروف به ابن هما  حنفي است 3)

 0ت ن ك شذرات اليذهب جدرگذش 461اما  وعلامه بود او محققي ررف نگر وماهر درمناظره بود درسال

 . 144ص

 . 506ص 1( شرح فتا القدير ج0)



  

زسلف صالح نقل شده كه ها كه به صورت تواتر اواين به اضافه آنچه ازروايز

كند، كه نكاح زن  ازاهل سنز با مردي ازاهل بدعز كه به كفر  حكم تصريح م 

 شده حرام اسز واين نكاح فاسد وباطل اسز.

ها روايت  اسز كه ابن اب  عاصم وغيره ازامام مالك روايز وازجمله اين روايز

 پرسيده شد پس او اين آيهاند كه او درمورد نكاح دادن زن مسلمان به مرد بدري كرده

 2 1را خواند: }ولعبد مومن خير من مشرك{

ونيز ازاو روايز شده كه او ازاهل بدر پرسيده شد كه آيا ازسخن گفتن با آنها 

بله اگر او به »شود يا اينكه جدال با آنها بهتر اسز؟ گفز: م  دسز نگاه داشته

 3«دانمجايز نم ا  آگاه باشد. گفز: ونكاح كردن به آنهارا عقيده

فاميل  دارم بدري اسز آيا با »وازسفيان ثوري روايز شده كه اورا مردي پرسيد: 

  4«مصاهره كنم؟ گفز: نه ونه خوب  دارد

درميان اهل اهوا بدتر »وازعبدالرحمن بن مهدي روايز شده كه او گفز: 

 درآسمان چيزي»زنند كه بگويند: ازاصحاب جهم نيسز روي اين محور دور م 

نيسز: سوگند به خدا كه به نظر من نبايد با آنها ازدواج كرده شود، ونه ازآنها ارث 

  5«برده شود

                                                           
 . 111( سوره بقره آيه1)

وشرح احول اعتقاد اهل السنة للالكائي  151، والابانة الصغري لابن بطة ص44( السنة لابن ابي عاحم ص1)

 . 031ص 1ج

 . 150( رواه ابن بطة في الابانة الصغري ص3)

 . 035ص 1ل اعتقاد اهل السنة ج( رواه اللالكائي في شرح احو0)

 . 150ص 1( رواه عبدالله بن احمد في كتاب السنة ج5)



 …   

هركس  بگويد برآن مخلوق اسز »روايز شده كه او گفز:  1وازمحمد بن يحي 

گويد بران مخلوق اسز بدتر اسز، او كافر اسز، وهركس  توبف كند او ازآن كه م 

 .2«شودشود، وبا آنها نكاح كرده نم  پشز سر آنها نماز خوانده نم

هاي نقل شده ازائمه سلف برحرام بودن ازدواج با اهل بدعز كسان  كه روايز

بدعتشان آنهارا به حد كفر رسانده مانند جهميه وبدريه وديگر كسان  ازاهل بدعز كه 

 نمايد، نكاح دادندرحكم آنها هستند كه نزد اهل سنز كفرشان بطع  اسز دلالز م 

زنان اهل سنز با اينها چون كافر هستند جايز نيسز واگر چنين كاري انجام گيرد 

واج  اسز كه آن نكاح درحال فسخ شود آن طور كه فتواهاي اهل علم ازاهل سنز 

 اند براين دلالز دارد: كه مذه  را بيان كرده

ه به رحمه الله آمده كه او درمورد گروه  ازاباضيه ك 3ازشيخ ابو القاسم سيوري

مذه  وهبيه رافضه چنگ زده بودند ودرميان مسلمين سكونز كرده بودند وآنها با 

كردند تا با فاميل شدن با اهل سنز بدرت آنها بيشتر شود زنان اهل سنز ازدواج م 

توانند نكاح اين افراد را فسخ نمايند وآنهارا بزنند تا پرسيده شد كه آيا اهل سنز م 

اند ازدواج  كه آنها با زنان ما كرده»ند؟ درجواب گفز: اينكه ازمذه  خود برگرد

                                                           
شود ابو عمر كنيه يحيي است، راستگو بوده ( وي محمد بن يحيا بن ابي عمر عدي، ساكن مكه، وگفته مي1)

كاري دراو هست گويد فراموشي ومسندرا تصنيف كرده وبا ابن عيينه همراه بوده، اما ابو حاتم درمورد او مي

 . 513فوت نموده، انظر تقريب وتهذيب ص 103سال

 . 006ص 1والمعيار المعرب ج 315ص 1( رواه اللالكائي في شرح احول اعتقاد اهل السنة ج1)

( وي ابو القاسم عبدالخالق بن عبدالوارث، خاتمه علماي آفريقاست او فاضل محقق زاهيد وادييب بيود 3)

درگذشيت ن ك اليديباج الميذهب  060آموختند، عمر  طولاني شد درسالبعضي ازعلما به رست او فقه 

 . 11ص 1لابن فرحون ج



  

شود وزندان كردن وزدن آنها اگر توبه نكردند حق اسز وآنها به مذه  اهل فسخ م 

 .1«شوند وهركس  تواناي  آنچه را گفتيم دارد پس انجام دهدسنز باز گردانده م 

دادن زن  مسلمان به  وشيخ الاسلام ابن تيميه درجواب سؤال  كه ازاو درمورد نكاح

براي هيچ »گويد: گويد نمازهاي پنجگانه براو لازم نيسز م رافض  وبه كس  كه م 

كس  جايز نيسز كه زن  سرپرست  او برار دارد به نكاح مردي رافض  دربياورد ونه 

ره به نكاح او درآوردندبنا براينكه او نمايد، واگر زن به نكاح كس  نمازرا ترك م 

خواند خواند روشن شد كه او شيعه اسز نماز نم را م ونمازهاي پنجگانهسن  اسز 

يا سن  شده سپس به رفض وتشيع وترك خواندن نماز بازگشز آنها نكاح را فسخ 

 2«كنندم 

وبعد ازاين ارائه مفصل نصوص شرع  وابوال سلف حكم شريعز وموضع اهل 

كافر بودنشان حكم شده سنز درمورد نكاح كردن با كسان  ازاهل بدعز كه به 

واضح گرديد ونيز روشن شد كه نكاح آنها به هيچ صورت  چه مرد باشند چه زن با 

اهل سنز جايز نيسز بنا براين براي مردي ازاهل سنز جايز نيسز زن  را كه تحز 

گذار كافري دربياورد، همان طور كه جايز نيسز كه سرپرست  اوسز به نكاح بدعز

دواج نمايد واين به اجماع اهل سنز چنين اسز. وخداوند داناتر او با زن  ازآنها از

 اسز.

گذار كافر نباشد حكم ازدواج او با زن  سن  وابسته به مسئله واما اگر بدعز

)كفاءت درازدواج( اسز وآيا اين درصحز نكاح معتبر اسز يا معتبر نيسز؟ وجاي 

كر ابوال اهل علم درمورد بسط وشرح اين مسئله دركتابهاي فقه اسز ومن اينجا به ذ

                                                           
. والمعيار المعيرب للونشريسيي 015ص 1( تبصرة الحكا  لابن فرحون علي هامش فتا العلي المالك ج1)

 .   006ص 1ج

 . 61ص 31( مجموع الفتاوي ج1)



 …   

كنم تا درپرتو آن تحقيق حكم نمودن درمسئله ازدواج آن به صورت مختصر اكتفا م 

گذار مذكور تكميل شود وخلاصه سخن دراين مسئله اين اسز كه علما درمورد بدعز

 اند:شر  برار دادن كفاءت درنكاح اختلاف كرده

ت براي صحز نكاح شر  نيسز بنا براين بعض  ازعلما براين باورند كه كفاء

 براي ازدواج لازم هم نيسز واين نظر ازحسن بصري وسفيان ثوري روايز شده اسز 

. وجمهور اهل علم واصحاب مذاه  2همين نظررا دارد 1وازعلماي حنف  كرخ 

اربعه براين باورند كه كفاءت درلازم بودن ازدواج شر  اسز ونه اينكه شر  صحز 

 ازدواج اسز.

زن با فردي كه كفء او نبود ازدواج كرد عقد صحيح اسز واوليا حق  پس هرگاه

توانند خواستار فسخ نكاح شوند به خاطر اينكه ضرر عاررا ازخود اعتراض دارند وم 

دفع نمايند مگر اينكه خودشان حق خودرا دراعتراض سابط كنند پس آن وبز لازم 

 شود، م 

او برار دارد به ازدواج فردي  وهمچنين اگر ول  زن  را كه درتحز سرپرست 

دربياورد كه كفء هم برابر زن نيسز زن حق اعتراض وفسخ نكاح را دار مگر اينكه 

 گاه پذيرفتن ازدواج براو لازم اسز    حق خودرا سابط كند آن

ا  اسز واين حق پس كفاءت وهم برابر بودن درازدواج حق  براي زن وواي

شود طوري كه اگر يك  ازآنها حق خودرا سابط  براي هريك ازآنها جداگانه ثابز م

                                                           
ها درعصر او به او پايان رسيده است واو ت حنفي( وي عبيدالله بن حسين ابو الحسن كرخي است، رياس1)

هاي عراق است اند وكرخي نسبت به كرخ روستايي درگوشهداراي طبقه عالي بود اورا ازمجتهدين قرار داده

 . 104درگذشت ن ك الفوائد البهية للكنوي ص 300درسال

والفقه الاسيلامي وادلتيه لليدكتور  310ص 1بكر بن مسعود الكارني ج( انظر بدائع الصنائع لعلاءالدين ابي1)

 . 160والزواج والطلاق في الاسلا  لبدران ابو العينين ص 130ص 0وهبة الزحيلي ج



  

را سابط گرداند، واگر هردو به شود مگر اينكه خود  آننمايد حق  ديگر سابط نم 

گردد واين شود وعقد لازم م سابط نمودن اين حق اتفاق نمايند اين حق سابط م 

ين برخلاف آن اسز كه هم برابر بودن براي صحز عقد شر  برار داده شود درا

صورت عقد ازدواج با كس  كه هم برابر او كفء نيسز صحيح نخواهد بود حت  اگر 

 اوليا وزن حق خودرا دراعتراض سابط كنند 

شود واين اسز فرق بين شر  لزوم چون شر  صحز با سابط كردن سابط نم 

 .1وشر  صحز

رلازم سپس جمهور علما بعد ازاينكه براعتبار كفاءت وهم برابري به عنوان شرط  د

هاي  كه دركفاءت معتبر اسز اختلاف اند درتعداد خصلزشدن نكاح اتفاق نموده

اند وما درصدد بيان اختلافات آنها به طور مفصل نيستيم چون ارتباط  به موضوع كرده

هاي كفاءت ما ندارد وآنچه براي مادر اينجا بابل توجه اسز اعتبار )ديانز( ازخصلز

واين مورد اجماع عموم فقهاي  اسز كه مذه  آنها نقل وهم برابري درازدواج اسز 

ازاحناف: او هم برابر بودن دردين را اعتبار نداده اسز او  2شد به جز محمد بن حسن

   3«چون دين ازامور آخرت اسز وكفاءت ازامور دنياسز»گويد: م 

                                                           
 1والشرح الكبير لاحمد الدردير مع حاشيية الدسيوقي ج 010ص 1( انظر شرح فتا القدير لابن الهما  ج1)

وكشيف القنياع  40ص 0نووي جوروضة الطالبين لل 160ص 3ومغني المحتاج لمحمد الشربيني ج 104ص

 . 130ص 0والفقه الاسلامي وادلته للزحيلي ج 01ص 5للبهوتي ج

( محمد بن الحسن، ابوعبدالله، دركوفه رشد كرد وحدي  آموخت، وبيا ابوحنيفيه همنشييني نميود وازاو 1)

ورا عزل فراگرفت واو كسي است كه علم ابوحنيفه را منتشر كرد، رشيد عهده قضاوت را به او سپرد سپس ا

 . 140درگذشت ن ك الفهرست لابن النديم ص 144كرده وي درسال

 . 013ص 1وشرح فتا القدير لابن الهما  ج 310ص 1( بدائع الصنائع للكساني ج3)



 …   

 شايسته اسز كه تذكر دهيم كه معن  كه منظور ازديانز اسز آن گونه كه اهل علم

اند منظور ازديانز )تقوا وپرهيزگاري( اسز اينطور كه مرد فاسق يا را تفسير كردهآن

ومنظور ازاين موافقز بردين اسلام نيسز چون اين به اجماع براي  1گذار نباشدبدعز

صحيح بودن عقد نكاح شر  اسز وهيچ كس  درآن مخالفز نكرده همان طور كه 

 دراول اين فصل بيان شد.

فقهاء دراعتبار كردن هم برابري درديانز آن طور كه محققين مذاه   واينك ابوال

 شود: اند ارائه م چهارگانه نقل كرده

ازاحناف: صاح  بدائع الصنائع تحز عنوان )درمورد آنچه كفاءت با آن اعتبار 

ويك  ازآن چيزها دين اسز دربول ابوحنيفه وابو يوسف حت  »گويد: شود( م م 

افراد صالح با فرد فاسق  ازدواج كند نزد ابوحنيفه وابويوسف حق  اگر زن  ازدختران

اعتراض دارد چون بريكديگر به خاطر دين افتخار كردن سزاوارتر ازافتخار به نس  

وآزاد بودن ومال اسز، وعار وعي  گرفتن به سب  فسق سخز ترين صورتهاي عار 

 .2«گرفتن اسز

صاح  هدايه نقل كرده  3ن مرغينان را ازابو حنيفه وابويوسف برهان الديواين

 «.مذه  آنهاسز»يعن   4«واين اسز بول صحيح»گويد: اسز او م 

                                                           
وتقريرات الشيس مع عليش علي الشرح الكبيير المطبيوع  011ص 1( انظر شرح فتا القدير لابن الهما  ج1)

 . 104ص 1الدسوقي ج ةبهامش حاشي

 . 310ص 1( بدائع الصنائع للكاساني ج1)

بكر بن عبدالجليل فرغاني مرغيناني، حاحب هدايه است او امامي بزرب وفقيه وحافظ، ( وي علي بن ابي3)

هجري درگذشت ن ك الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي  543محدث، مفسر، جامع علو  بود. درسال

 . 101ص

 . 011ص 1دير ج( الهداية مع شرح فتا الق0)



  

 .1بنا برآنچه كه ابن الهمام درشرح فتح القدير بيان كرده اسز

چنان كه هريك ازمحققين سه گانه نظر ابو حنيفه وابويوسف را درظاهر كلامشان 

 اند.را برار دادهاين

كفاءت وهم برابري دين »گويد: صاح  شرح الكبير م  2دردير ها احمدوازمالك 

اين بول را  4ودسوب  3«را دارندوحالز اسز وآن زن وول  حق ترك كردن آن

پسنديده اسز وهمچنين شيخ محمد عليش درتقريرات خود  5درحاشيه خود برالشرح

 .  6را پسنديده اسزأين

                                                           
 . 011ص 1( شرح فتا القدير ج1)

( وي ابوالبركات احمد بن الشيس حالا محمد عدوي ازهر خلوقي معروف به دردير است درزميان خيود 1)

درگذشت ن ك شجرة النور الزكيية  1101كرد درسالشيس اهل مصر بود او امر به معروف ونهي ازمنكر مي

 . 354ص 1ج

 . 104ص 1الدسوقي ج ( الشرح الكبير مع حاشية3)

( وي محمد بن احمد بن عرفه دسوقي مالكي ازاهل دسوق درمصير اسيت واو ازمدرسيين )ازهير( بيود 0)

هجيري بيود ن ك  1130جا درگذشت وفيات درسيال درقاهره درس خواند ودرآن اقامت گزيد ودرهمان

 . 10ص 6الاعلا  للزركلي ج

 .104ص 1( انظر حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير ج5)

 . 104ص 1( انظر تقريرات محمد عليش علي الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي ج6)



 …   

گويد: صاح  المهذب م  1يها ابو اسحاق ابراهيم بن عل  شيرازوازشافع 

شود، اما دين وكفاءت وهم برابري دردين ونس  وآزاد بودن، وحرفه، اعتبار كرده م »

  2«معتبر اسز پس فاسق كفء وهم برابر زن عفيف وپاكدامن نيسز

وعفز اسز پس فاسق كفء وهم »گويد: ها كفاءت م ونووي درشمردن خصلز

 .3«گيردبرابر زن پاكدامن برار نم 

چهارمين آن عفز اسز، .آن دين »گويد: درشرح سخن او م  4محمد الشربين و

وصلاح اسز وباز آمدن ودسز نگاه داشتن ازآنچه كه حلال نيسز پس فاسق كفء 

 وهم برابر زن پاكدامن نيسز چون دليل برعدم برابر وجود دارد. 

 .5«گذار با زن سن  مانند فاسق با زن پاكدامن اسزوگفته اسز: وبدعز

كفء كس  اسز كه صاح  دين » 1ها ابن بدامه درتوضيح كلام خرب :وازحنبل 

اند ازاو روايز شده ها ازاحمد درشرايط كفاءت مختلفگويد: روايزم «. ومقام اسز

                                                           
( وي شيس ابو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف شيرازي فيروز آبيادي ملقيب بيه جميال اليدين اسيت 1)

ليه دربغداد سكني گزيد وبرگروهي ازبرجستگان فقه آموخت، كتابهاي مفيدي تصينيف نميود كيه ازآن جم

 . 14ص 1كتاب المهذب، والتبنية، واللمع وغيره است. ن ك وفيات الاعيان ج

 . 50ص 1( المهذب ج1)

 . 166ص 3( المنهاج مع مغني المحتاج ج3)

( وي محمد بن شربيني قاهري شافعي است، خطيب واما  وعداله است اهل مصر برحالا بودن او اجماع 0)

اند، دو شرح بزرب براي كتاب المنهاج والتبنية زگاري توحيف كردهاند واورا به علم وعمل وزهد وپرهيكرده

 . 340ص 4هجري درگذشت. ن ك شذرات الذهب ج 400نوشته است درسال

 . 166ص 3( مغني المحتاج ج5)



  

كه: شرايط دو هستند: هم برابري دين ومقام اسز نه چيزي ديگر، وازاو روايز شده 

ا هستند وديگر آزاد بودن وحرفه وثروتمند كه شرايط كفاءت پنج تا هستند دو تا اينه

بودن، وگفته اسز: دليل برمعتبر بودن دين به عنوان يك  ازشرايط هم برابري فرموده 

ترجمه: آيا  2گويد: }افمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون{اله  اسز كه م 

ن دو( كس  كه مؤمن بوده اسز، همچون كس  اسز كه فاسق بوده اسز )نه هرگز اي

 برابر نيستند.

چون فاسق، فرومايه وپسز اسز وشهادت او وروايتش مردود اسز برجان ومال 

 توان به او اطمينان كرد، ولايز او سل  شده اسز نم 

ا  كم اسز پس جايز ونز خدا ومخلوق خدا نابص اسز دردنيا وآخرت بهره

بر باشد بلكه او كفء نيسز او براي زن  پاكدامن كفء برار گيرد وبا آن مساوي وبرا

 .   3گيردزن  مانند خود  برار م 

پس بوسيله ارائه ابوال اهل علم درمسئله كفاءت درازدواج شر  بودن هم برابري 

دردين درلازم شدن ازدواج ثابز شد آن طور كه جمهور اهل علم ازاصحاب مذاه  

  ديگر چهارگانه وديگران برآن هستند وبه حسن بصري وسفيان ثوري وكرخ  كس

درمطال  مخالفز نكرده اسز كه اينها كفاءت وهم برابري را اصلاً درنكاح شر  برار 

 اند نداده

 ومحمد بن حسن كه كفاءت وهم برابري دردين را اعتبار نداده اسز.

                                                                                                                                                    
( وي اما  علامه ابو القاسم خرقي عمر بن حسين بغدادي حنبلي حاحب كتاب المختصر درفقه اسيت او 1)

 330ه ازآن جز المختصر ديگري منتشر نشده است گفته شيده سيوخته انيد، درسيالتاليفات زيادي دارد ك

 . 05ص 1هجري درگذشت. ن ك طبقات الحنابلة ج

 . 14( سوره سجده آيه1)

 . 341ص 4( المغني ج3)



 …   

شود يا زن  گذاري كه به سب  بدعز خود كافر نم وبنا براين حكم ازدواج بدعز

شود مگر با موافقز جام شود اما اين عقد لازم نم سن  اين اسز كه جايز اسز اگر ان

 گذار هم برابر با سن  نيسز زن واولياي او به اجراي آن چون بدعز

گيرد وهم برابري، حق زن وحق همان طور كه فاسق هم برابر زن پاكدامن برار نم 

گذار اولياي اوسز، وكفاءت حق زن وحق اولياي اوسز پس هريك برنكاح بدعز

اض دارند وهريك حق دارند كه نكاح را فسخ كنند چون هم برابري وجود حق اعتر

توانند حق خودرا دراين مورد سابط كنند واين ازدواج را جاري ندارد ونيز م 

 گيرد. والله اعلم.بگذارند وآن وبز نكاح صحيح برار م 

گذاري كه بدعتش به حد كفر نرسيده واما ازدواج مردي ازاهل سنز با زن بدعز

اسز بايد گفز كه ازدواج او با آن زن درسز اسز زيرا هم برابري درجان  مرد 

 گيرد اينطور كه مرد بايد هم برابر زن باشد شر  برار م 

واين شر  نيسز كه زن با مرد وهم برابر وكفء باشد واين نظري كه جمهور اهل 

زن  ازدواج علم برآن هستند. گفته اند: سب  اين اسز براي مرد عي  نيسز كه با 

 بيند تري باشد وبا اين كار مرد ضرر نم كند كه ازاو درسطح پايين

تواند ضرر را ازخود دفع كند به وچون طلاق درهروبز به دسز مرد اسز پس م 

 .    1تواند بكندخلاف زن كه چنين نم 

واينجا بايد تذكر مهم  را بدهيم وآن اين اسز كه بيان اينكه ازدواج مرد 

ر با زن سن  درشريعز بعد ازموافقز زن واولياي او صحيح اسز، واينكه گذابدعز

گذار درسز اسز به معن  تاييد ازدواج اهل ازدواج مردي ازاهل سنز با زن  بدعز

                                                           
والفقه الاسلامي وادلتيه لليدكتور  45ص 3وحاشية ابن عابدين ج 340ئ ص4( انظر المغني لابن قدامه ج1)

والزواج والطلياق  50ص 0والفقه علي المذاهب الاربعة لعبدالرحمن الجزيري ج 134ص 0ج وهبه الزحيلي

 . 161في الاسلا  لبدران ابو العينين ص



  

سنز با اهل بدعز وموافقز با كار با كسان  ازاهل سنز كه با نكاح كردن اهل 

ها بعد ازكامل ازدواجاند نيسز پس حكم كردن به صحز عقود بدعز افرا  كرده

 يافته شدن شرايط صحز يك مسئله اسز، 

وراض  شدن به كار ازدواج آنها چيزي ديگر اسز، بلكه ازدواج با آنها نزد اهل 

سنز ازآن به صورت تنزيه  وكراهت  نه  شده اسز واين به خاطر ضرري اسز كه 

 اند.گردد كه دسز به ازدواج با آنها زدهعايد افرادي ازاهل سنز م 

را وابسته به همه اطراف  كه ازاين وبنا براين شارع صحز عقدهاي ازدواج با آنان

بينند مانند زن واولياي آن برار داده اسز پس اگر آنها اين ازدواج را ازدواج ضرر م 

كند، به خاطر ضرري كه را ابتضا م نپذيرفتند اين چيزي اسز كه عقل سالم آن

گردد واگر با اين ازدواج موافقز كنند هريك د آنها م گذار عايازازدواج با بدعز

كند چه ول  باشد ازآنها درحق خود ودرحق غير ازخود كوتاه  ورزيده اند، فرق نم 

 يا كس  باشد كه به طور مستقيم به اين ازدواج ابدام كرده باشد چه زن باشد چه مرد.

ن گزنيش بدكرده اسز گذار ازدواج نمايد او درايپس مرد سن  اگر با زن  بدعز

گذار كوتاه  كرده اسز چون ازاين واو درحق خود  با ازدواج با اين زن بدعز

 گردد ا  مترت  م ازدواج آثار بدي براو وبرخانواده

آن طور كه او درحق فرزندانش كوتاه  ورزيده اين گونه كه براي آنها مادري 

ويكرديهاي عقايدي ورفتاري ناشايسته انتخاب كرده اسز كه مادر تاثير بزرگ  درر

ومنحرف شدن آنها ازدين استوار اسز آن گونه كه پيامبر درحديث  كه شيخين 

ما من مولود الا يولد عل  الفطرة فابواه يهودانه )فرمايد: اند م برصحز آن اتفاق كرده

 1(او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء

                                                           
 114ص 3باب اذا اسلم الصبي فمات هل يصلي عليه( فتا الباري ج–( رواه البخاري  )في كتاب الجنائز 1)

 . 1654ح: 1000ص 0( ج…د علي الفطرةباب معني كل مولود يول–، ومسلم )كتاب القدر 1354ح:



 …   

آيد پس پدر ومادر  هستند : هيچ نوزادي نيسز مگر اينكه به فطرت به دنيا م يعن 

كنند همان گونه كه حيوان كنند يا اورا مسيح  يا مجوس  م كه اورا يهودي م 

آورد آيا شما درآن حيوان  كه عضوي ازآن بطع شده باشد حيواني  سالم به دنيا م 

 كنيد.احساس م 

گذار آيد كه به خاطر اين مادر بدعزن فرزندان پيش م واين غير ازآنچه براي اي

 شوند.عي  جوي  م 

گذار راض  باشد آنچه درحق مردي كه وهمچنين زن وبت  كه به ازدواج با بدعز

شود بلكه مسئله دراينجا گذار ازدواج كرده گفته شده درحق او گفتهبا زن  بدعز

گذار خود  وفرزندانش ن با بدعزتر اسز زيرا زن با ازداوج كردتر وتلخخطرناك

گذاري ازدواج كرده بينند وضرر او ازضرر مردي كه با زن بدعزا  ضرر م وخانواده

بيشتر اسز بنا براين هم برابري درازدواج ازجان  مرد درنظر گرفته شده اسز اينطور 

 كه بايد مرد هم برابر زن باشد اين چيز رعايز كرده شود.

را كه درتحز سرپرست  او برار دارد به ازدواج فرد زن  واما ول  وسرپرست  كه

ا  با فاميل شدن گذاري داده اسز همانا او با اين كار ضرر را براي خانوادهبدعز

گذار گذار جل  كرده اسز چون براين فاميل بودن واختلا  با اين بدعزآنها با بدعز

ويژه برزن  كه تحز  شود آن طور كه او بهآثار خطرناك  براين خانه مرت  م 

گذار بدكرده اسز وبراي او انتخاب سرپرست  او برار دارد با ازدواج دادن او با بدعز

رود كه براثر اين ازدواج خوب  نكرده اسز وخير خواه  نكرده اسز چون بيم آن م 

طبق اينكه –ا  پيروي كند آن زن ازعقيده صحيح منحرف شود وازشوهر  درعقيده

بنا براين فضيل بن عياض  -بين  سرشته شده اسزساس ضعف وكمطبيعز زنان برا



  

هركس  زن بزرگوار وشريف  كه زير سرپرست  اوسز را به »گويد: رحمه الله م 

 .         1«را بطع كرده اسزگذاري درآورد همانا رحم وخويشاندي آنازدواج بدعز

دهد كوتاه  م  گذار اگر به بدعز خود دعوتواضافه براين درازدواج با بدعز

گذار اسز زيرا بايد او ترك كرده شود وازاو دوري شود تا ورزيدن درحق خود بدعز

 ازبدعز خود توبه نمايد ودراين كار صلاح دنيا وآخرت اوسز.

وببل ازهمه چيز ازدواج با اهل بدعز ضايع كردن حق خداوند تعال  اسز كه اين 

وترك گفتن بغض آنها ودوري ازآنها  حق با دوست  با دشمنان او ونزديك كردن آنها

 گردد.به خاطر خدا، ضايع م 

وخلاصه سخن اينكه ازدواج با زنان يا مردان، كسان  ازاهل بدعز كه مسلمان 

آيد وآن هستند نزد اهل سنز به شدت مكروه اسز چون مفاسد مذكور به وجود م 

 گردند ها ضايع م حقوق ومصلحز

 اند اين چيزها دربيش ازيك اثر ازآن نه  كرده بنا براين سلف با رعايز كردن

با اهل بدعز نكاح كرده نشود وبه آنها زن »ازامام مالك روايز شده كه او گفز: 

هايشان داده نشود ونبايد آنهارا سلام كرد، وپشز سر آنها نماز خواند نشود ودرجنازه

  2«نبايد حضور داشز

داند با او سخن نگوييد وبا چهارم نم هركس  علمارا خليفه »گويد: وامام احمد م 

 3«او پيوند زنا شوي  ونكاح نبنديد

                                                           
، وابين 033ص 1واللالكائي في شرح احول اعتقاد اهل السنة ج 60( رواه البربهاري في شرح السنة ص1)

 .  14والسيوطي في الامر باتباع ص 14الجوزي في تلبيس ابليس ص

 . 40ص 1( المدونة ج1)

 . 05ص 1( طبقات الحنابلة لابن ابي يعلي ج3)



 …   

وبا اين، اين فصل را بعد ازبيان موضع اهل سنز درمورد ازدواج با اهل بدعز چه 

هاي كافر باشند چه مسلمان، زن باشند يا مرد درپرتو نصوص شريعز واثرها وروايز

 رسانم به جامانده ازسلف دراين مورد به پايان م 

 گويم.وخداوندرا برفضل وتوفيق او سپاس م 

 فصل سوم

 هاي اهل بدعز موضع اهل سنز درمورد خوردن ذبح شده

اين مسئله دراغل  سخن اهل علم دركنار وهمراه مسئله )ازدواج( برار دارد، واين 

نمايند وحكم بسيار زياد اسز كه محققين مسائل اين دو مسئله را درعبارت جمع م 

هاي محققين درمورد اين ها وگفتهدارند كه افراد كه به عبارترا با هم بيان م آن دو

 داننددو مسئله آگاه هستند م 

واين چيزي اسز كه به وضوح برنزديك بودن حكم اين دو مسئله درتمام مسائل 

نمايد بلكه بعض  ازمحققين براين باورند كه دو مسئله متعلق به اين دو امر دلالز م 

اج( و )سربريدن حيوان( درحكم يك  هستند به جز درمسئله )كنيزي كه اهل )ازدو

كتاب باشد حيوان  كه او سرببرد حلال اسز اما ازدواج با او حلال نيسز(. امام نووي 

 .1را نقل كرده اسزاين مطل  را تصريح نموده وازاصحاب شافع  آن

قل  براي هريك ازدو وشايد اين سب  بود كه مرا درابتدا درجدا آوردن فصل مست

مسئله آن طور كه اكنون اسز دچار ترديد كرده بود اما بعد ازدبز ونگاه كردن 

دراحكام هردو مسئله برحس  تعلق آن به )اهل بدعز( به اختلافات جزئ  بين اين 

دو مسئله برخوردم، واين باعث شد تا تصميم گيرم كه هريك را جدا بحث كنم به 

                                                           
 0، وانظر ايضاً منهاج الطالبين للنووي ميع شيرحه مغنيي المحتياج ج65ص 4جموع للنووي ج( انظر الم1)

 . 166ص



  

تر نصوص به صورت بهتر نه هريك مسئله با تحليل گستردهاضافه اينكه بررس  جداگا

 تر وآزاد ازمقيد كردن آن به مسئله ديگر ممتاز خواهد بود.تر وروشنوبا عبارت  دبيق

برند اين اسز كه: حكم وتحقيق سخن درمسئله حيوانات  كه اهل بدعز سرم 

تر اين اصدرمسئله به صورت  عموم منشع  شده ازاحكام ذبح اسز، وبه صورت خ

نمايد دارد تا حيوان  حكم بستگ  به شرايط اعتبار شده درفردي كه حيوان را ذبح م 

را گذار درشريعز صلاحيز ذبح كردنكه او ذبح كرده حلال باشد پس اگر بدعز

 داشته باشد حيوان  كه او ذبح نموده حلال اسز واگر نه حرام اسز.

بينيم كه علما درشرايط اعتبار ه م وبا رجوع كردن به اصل مسئله دركتابهاي فق

نمايد براي حيوان  كه او ذبح كرده حلال باشد اختلاف شده درفردي كه ذبح م 

 اند كرده

اند كه مورد اختلاف آنهاسز به جز يك طوري كه محققين ازآنها شرايط  نقل كرده

ما  اسز واين شر  محل بحث 1شر  كه ازديدگاه همه مورد اعتبار اسز وآن )دين(

كند( اسز تا به حرمز گذار ذبح م براي تحقيق حكم كردن در )حيوانات  كه بدعز

 يا مباح بودن آن براساس نتيجه به دسز آمده ازبحث وبررس  آن حكم كرده شود.

گذريم چون نماييم وازديگر شرايط م پس ما سخن را درمورد اين منحصر م 

 بحث ما به آن نيازي ندارد.

اين شر  چيسز ودراصطلاح علما دراينجا هدف ازآن  پس باعده وضابطه

 چيسز؟

بعض  ازعلما )ديانز( كه اينجا براي حلال بودن حيوان ذبح شده شر  برار داده 

 اند: شده اسز را اينگونه تفسير كرده

                                                           
، والمغني ليابن 166،160ص 0، ومغني المحتاج للشربيني ج004ص 1( انظر بداية المجتهد لابن رشد ج1)

 . 311ص 13قدامة ج
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كند داراي دين  آسمان  باشد چه مسلمان باشد چه اهل فردي كه حيوان را ذبح م 

 .1كتاب

اند: كه ذبح كننده صاح  آيين توحيدي اينطور تعبير كرده وبعض  ازاين مطل 

 مانند اهل كتاب 2را داشته باشدباشد يا دراعتقاد چنين باشد مانند مسلمان يا ادعاي اين

كنند ومعن  اين اسز كه: ومعن  درهردو تعبير يك  اسز گرچه كلمات فرق م 

اسز كه مسلمان باشد يا اهل نمايد اين شر  اعتبار شده درفردي كه حيوان را ذبح م 

كتاب ازيهوديان يا نصارا باشد پس ازاين كافر ومشرك غير ازاهل كتاب ومرتد وبز 

 شوند.پرسز وآتش پرسز خارج م 

 آيد: پس ازاين دو مسئله براي ما به دسز م 

 برد أي كه مسلمان يا اهل كتاب سرم اول: حلال بودن ذبح شده

كه علاوه ازاينها مشركين ومرتدين وبز پرستان  هاي دوم: حرام بودن ذبح شده

 كنند.ومجوسيان وساير كفار ذبح م 

واينجا دلائل هردو مسئله را مطرح كنيم به اضافه ابوال علما دراين دو، كاري كه 

 توان ثابز كردن آن دو درشرع تمام شده واعتماد شود درتحقيق اين دو مسئلهم 

را ودن حيوان  اسز كه مسلمان يا اهل كتاب آناما دلايل برمسئله اول وآن حلال ب

 كند ازبرار ذيل اند:ذبح م 

نمايد كه نمايد گفته خداوند دلالز م برحلال بودن حيوانات  كه مسلمان ذبح م 

وَالْمُّنْخَِنقَةُّ حُّر ِمَزْ عَلَيْكُّمْ الْمَْيتَةُّ وَالد َمُّ وَلَحْمُّ اْلخِنزِيرِ وََما أُِّهل َ لِغَيْرِ الل َهِ بِهِ فرمايد: }م 

ترجمه: أي مؤمنان برشما  3{وَالْمَوْبُّوذَةُّ وَالْمُّتَرَد ِيَةُّ وَالن َطِيَحةُّ وَمَا أََكلَ الس َبُّعُّ إِلا َ َما ذَك َيْتُّمْ

                                                           
 . 1006ص 6( انظر بدائع الصنائع ج1)

 . 006ص 4نيناني مع شرحه فتا القدير جالدين المرغ( الهداية لبرهان1)

 . 3( سوره مائده آيه3)



  

حرام اسز )خوردن گوشز( مردار، خون، گوشز خوك، حيوانات  كه به هنگام ذبح 

ربريده شود، حيوانات  كه خفه شود وبنام ديگران سنام غير ازخدا برآنها برده م 

اند، آنهاي  كه ازبلندي پرت شده اند حيوانات  كه به شكنجه وكتك كشته شدهشده

اند حيوانات  كه درندگان ازبدن اند آنهاي  كه براثر شاخ زدن حيوانات ديگر مردهومرده

 اند مگر اينكه آنهارا سربريده باشيد.آنها چيزي خورده وبدان سب  مرده

خداوند تعدادي ازچيزهاي حرام را ذكر نموده سپس ازاين چيزهاي حرام  همانا

 آنچه را مسلمان ذبح نموده استثناء كرده اسز 

مگر آنچه شما ازاينها ذبح »گويد: ابن كثير درتفسير فرموده اله  }الا ما ذكيتم{م 

  1«ايد درحال  كه زنده بوده اسزكرده

شكنجه وكتك مرده وحيوان  كه ازبلندي يعن  ازحيوان خفه شده وحيوان  كه با 

پرت شده وحيوان  كه براثر شاخ زدن حيوان  ديگر مرده وآنچه درندگان خورده وبه 

 سب  آن مرده اسز 

    2شيخ عبدالرحمن سعدي رحمه الله اين مطل  را تصريح كرده اسز

ومحل شاهد دراينجا ضمير دربول خداوند }الا ما ذكيتم{ اسز اين ضمير به 

كند كه }يا أيها گردد بنا برآنچه سياق وخطاب دراول آيات دلالز م مين برم مسل

كنند آمده اسز كه دلالز برحلال بودن حيوانان  كه مسلمين ذبح م  3الذين آمنوا{

 نمايد. )والله اعلم(م 

كنند گفته خداوند تعال  واما دليل برحلال بودن حيوانات  كه اهل كتاب ذبح م 

ايد: }اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فرماسز كه م 

                                                           
 . 11ص 1( تفسير ابن كثير ج1)

 . 110ص 1( تفسير الشيس عبدالرحمن السعدي )تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلا  المنان( ج1)

 . 1( سوره مائده آيه3)
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ترجمه: امروزه براي شما همه چيزهاي پاكيزه حلال گرديد  1وطعامكم حل لهم{

 وخوراك اهل كتاب برشما حلال اسز وخوراك شما براي آنان حلال اسز

پس آيه درمورد حلال بودن خوراك اهل كتاب صريح اسز }وطعامهم{ يعن : 

كنند آن گونه كه بخاري ازابن عباس رض  الله عنهما روايز وانات  كه آنها ذبح م حي

   2كرده اسز

واين تفسير را ازابن عباس رض  الله عنها وازگروه  ازبزرگان سلف ابن كثير 

هاي  كه اهل را با نقل اجماع برحلال بودن حيوانرحمه الله حكايز كرده اسز وآن

كرده اسز او درتفسير }وطعام الذين أوتوا الكتاب حل كنند تقويز كتاب ذبح م 

ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمه وعطاء  3ابن عباس وابو امامه»گويد: لكم{ م 

يعن  حيوانهاي  كه آنها  6ومقاتل بن حيان 5وابراهيم نخع  وسدي 4وحسن ومكحول

  كه آنها سر اند كه حيوانهايبرند واين امري اسز كه علما به آن اجماع كردهسر م 

                                                           
 . 5( سوره مائده آيه1)

 .  636ص 4( فتا الباري ج…باب ذبائا اهل الكتاب–يد ( انظر ححيا البخاري )كتاب الذبائا والص1)

 64( وي حدي بن عجلان ابو امامه باهلي ححابي مشهوري است درشا  سيكونت كيرد ودرآن درسيال3)

 . 306درگذشت تقريب التهذيب ص

كرد مشهور است. درسال حيد ( وي مكحول شامي ابو عبدالله ثقه وفقيه بود حدي  مرسل زياد بيان مي0)

 . 505درگذشت ن ك التقريب ص واندي

( وي اسماعيل بن عبدالرحمن بن ابي كريمه سدي ابو محمد كوفي راستگوست به تشيع متهم شده اسيت 5)

 . 104درگذشت ن ك التقريب ص 110درسال

درگذشيت ن ك  150( وي مقاتل بن حيان نبطي ابو بطا  بلخي خزاز، راستگو وفاضل بود قبيل ازسيال6)

 . 500التقريب ص



  

برند براي مسلمين حلال اسز چون آنها به حرام بودن ذبح كردن حيوان براي غير م 

 1«آورندازخدا معتقد هستند وهنگام ذبح كردن به جز نام خدا ديگر چيزي به زبان نم 

كنند حديث  اسز كه ودليل ازسنز برحلال بودن حيوانات  كه آنها ذبح م 

ان يهودية )مالك رض  الله عنه آمده اسز كه گفز:  درصحيحين به روايز انس بن

زن  يهودي گوسفندي مسموم پيش پيامبر آورد  (اتز النب  بشاة مسمومة فاكل منها

پس اين حديث دليل  برحلال بودن حيوانهاي  كه اهل كتاب ذبح  2وپيامبر ازآن خورد

 خورد.كنند اسز واگر نه پيامبر ازگوشز آن بز نم م 

كند ازحلال بودن حيوانهاي  كه علما آنچه را كه نصوص برآن دلالز م واما ابوال 

 نمايدكنند تاكيد م مسلمين واهل كتاب ذبح م 

گويد: اند ابن بدامه م وبسياري ازمحققين اين مسائل، اجماع آنهارا براين نقل كرده

ن  ذبح وخلاصه اينكه هرفردي ازمسلمانان واهل كتاب كه بتواند ذبح كند وبت  حيوا»

كند حلال اسز مرد باشد يا زن بالغ باشد يا بچه آزاد باشد يا غلام ما دراين مورد 

  3«اختلاف  سراغ  نداريم

وابن رشد دربيان كس  كه ذبح كردن او جايز اسز ازانواع  كه برآن اجماع شده 

واما گروه  كه برذبح كردن او اتفاق »گويد: وانواع  كه برآن اجماع  نشده اسز م 

ده اسز هركس  اسز كه دراو پنج شر  وجود داشته باشد: اسلام، مرد بودن وبلو  ش

 4«وعقل وترك ضايع كردن نماز

                                                           
 . 14ص 1تفسير ابن كثير ج (1)

 . 130ص 5باب قبول الهدية من المشركين( فتا الباري ج–( رواه البخاري )كتاب البهيمة 1)

 . 311ص 13( المغني ج3)

 . 004ص 1( بداية المجتهد ج0)



 …   

گويد: اما كنند م واو با نقل اجماع برحلال بودن حيوانهاي  كه اهل كتاب ذبح م 

اند به دليل كنند اجماع كردهاهل كتاب، علما برجايز بودن حيوانهاي  كه آنها ذبح م 

 1فرمايد: }وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم{فته اله  كه م گ

ترجمه: وخوراك اهل كتاب برشما حلال اسز وخوراك شما براي اهل كتاب حلال 

 اسز 

 2اندودرتفصيل آن با يكديگر اختلاف كرده

همانا »گويد: واين اجماع را شيخ الاسلام ابن تيميه نيز نقل كرده اسز آن جا كه م 

  3«كنند با كتاب وسنز واجماع ثابز اسزحلال بودن حيوانات  كه اهل كتاب ذبح م 

تواند كه بركس  كه ذبيحة يهود ونصارا را دراين هيچ كس  نم »گويد: ونيز م 

زمان بخورد اعتراض كند، واگر آن حيوان  را براي مسلمين ذبح كنند حرام نيسز، 

كند وبا اجماع مسلمين مخالف اسز واشتباه م را انكار كند جاهل وهركس  اين

 4«اسز

پس با اين بيان اين مسئله ثابز شد وآن درسز بودن ذبح كردن مسلمان واهل 

كنند با دلايل ازكتاب وسنز واجماع كتاب اسز وحلال بودن حيوان  كه آنها ذبح م 

 امز ثابز گرديد.

غير ازاهل كتاب ومرتدين  واما مسئله دوم: حرام بودن حيوانهاي  اسز كه مشركين

 كنند وآتش پرستان ذبح م 

                                                           
 . 5( سوره مائده آيه1)

 . 050-004ص 1( بداية المجتهد ج1)

 . 116ص 35( مجموع الفتاوي لشيس الاسلا  ابن تيميه ج3)

 . 111ص 35( المصدر السابق ج0)



  

نمايد، نصوص كتاب وسنز واجماع اهل علم برحرام بودن ذبيحة اينها دلالز م 

هاي  كه اينها ذبح نصوص ازدو جهز اجمال  وبه صورت تفصيل برحرام بودن حيوان

 كنند دلالز داردم 

ترجمه: مگر  1يد: }الا ما ذكيتم{گواما دليل اجمال  مفهوم فرموده اله  اسز كه م 

 بريدآنكه سر م 

ترجمه:  2فرمايد: }وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم{وفرموده خداوند كه م 

 وخوراك اهل كتاب براي شما حلال اسز

كنند را حلال برارداده هاي  كه اهل كتاب ومسلمين ذبح م ءكه خداوند حيوان

علاوه برمسلمين واهل كتاب ديگران ذبح  هاي  را كهاسز پس مفهوم آيه حيوان

دهد وبيش ازيك نفر را حرام برار م دهد وآنكنند ازحلال بودن خارج برار م م 

 اندازاهل علم به اين دليل احتجاج كرده

شيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل شيخ بعد ازاينكه به مفهوم آيه دوم برحرام 

واهل علم به اين دليل »گويد: ستدلال كرده م كنند ابودن آنچه كفار ومشركين ذبح م 

 3«هاي شرع  هستندهاي كلام خدا وپيامبر  حجزاند ومفهومگرفته

كنند، بايد واما دليل تفصيل  برحرام بودن آنچه مشركين ومرتدين ومجوس ذبح م 

كنند گفته خداوند دلالز دارد كه گفز كه برحرام بودن آنچه مشركين ذبح م 

             4}وما اهل لغير الله به{فرمايد: م 

 1فرمايد: }وما ذبح عل  النص {وم 

                                                           
 . 3( سوره مائده آيه1)

 . 5( سوره مائده آيه1)

 . 313ص 3( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ج3)

 . 3( سوره مائده آيه0)



 …   

ها ذبح شده را برمحرمات درآيه كه آنچه براي غير ازخدا ذبح شده وآنچه بنام بز

كنند دلالز دارد، چون اين عطف كرده اسز پس برحرام بودن آنچه مشركين ذبح م 

 كار آنهاسز.

كنند ازاين استدلال ن آنچه اهل شرك ذبح م برحرام بود 3وكاسان  2وابن رشد

 اند.كرده

كنند به خاطر اين اسز كه مرتد بردين  كه واما حرام بودن آنچه مرتدين ذبح م 

من بدل دينه )به آن منتقل شده باب  نخواهد ماند به دليل گفته پيامبر كه فرموده اسز: 

 د . يعن : هركس  دينش را عوض كرد اورا بتل كني4(فابتلوه

 كند به خاطر اين حلال نيسز.پس آنچه او ذبح م 

كنند به دليل اين اسز كه پيامبر درمورد واما حرام بودن آنچه آتش پرستان ذبح م 

 5(سنوا بهم سنة اهل الكتاب، غير ناكح  نسائهم ولا آكل  ذبائحهم)آنها فرموده اسز: 

كنيد غير ازاينكه زنانشان را  يعن : با آنها رفتار كنيد همان رفتاري كه با اهل كتاب م

 كنند نخوريد.نكاح نكنيد وآنچه ذبح م 

                                                                                                                                                    
 . 3( سوره مائده آيه1)

 . 004ص 1( انظر بداية المجتهد ج1)

 . 1006ص 6( انظر بدائع الصنائع ج3)

باب لا يعذب بعذاب الله( فتا الباري –في )كتاب الجهاد  حدي  عبدالله بن عباس  ( رواه البخاري من0)

 .  3010ح: 104ص 6ج

، قال 144،140ص 4(، والبيهقي في السنن الكبري ج01) 104ص 1( اخرجه الاما  مالك في الموطاء ج5)

فيه الشيس ناحرالدين ، وقد حقق القول 116ص 6فتا الباري ج« وهذا منقطع مع ثقة رجاله»ابن حجر عنه: 

 وذكر انه ضعيف.   1104ح: 44ص 5الالباني في ارواء الغليل ج



  

اند آن واين حديث با اينكه مرسل اسز اما عموم اهل علم به آن احتجاج كرده

را بيان داشته اسز بلكه او درارائه تحقيق خود گونه كه شيخ الاسلام ابن تيميه اين

كنند ودرباره ازدواج با زنانشان م  ها ذبحدرمورد حكم شريعز درباره آنچه مجوس 

گويد: جا كه م اتفاق اهل علم را براحتجاج كردن ازاين حديث نقل كرده اسز آن

وديگر تابعين آمده اسز كه پيامبر  1ونيز درحديث حسن بن محمد الحنفيه»

كنيد اما با آنها رفتاري كنيد كه با اهل كتاب م »ها جزيه گرفز وگفز: ازمجوس 

واين حديث مرسل اسز واز پنج «. كنند نخوريدرا نكاح نكنيد وآنچه ذبح م  زنانشان

صحاب  روايز شده كه با آن موافق اند وازآنها خلاف اين شناخته نشده اسز 

 اند وبسياري ازاهل علم به اين حديث مرسل عمل كرده

ومرسل دريك  ازدو بول علما حجز اسز مانند مذه  ابو حنيفه ومالك واحمد 

ك  ازدو روايز ازاو، ودرروايز ديگر اگر بول جمهور اهل علم مرسل را تقويز دري

را تقويز كند ويا ازطريق  ديگر به صورت مرسل روايز شده نمايد يا ظاهر برآن آن

 باشد حجز اسز

واين بول شافع  اسز، پس حديث مرسل  مانند اين به اتفاق علما حجز اسز 

  2«سزواين مرسل درخصوص اين مسئله نص  ا

كنند را حرام برار داده اسز واما ابوال اهل علم به صراحز آنچه اينها ذبح م 

شود اما من به بعض  واگر من ابوال آنهارا دراين مورد ذكر كنم بحث طولان  م 

كنم سپس ابوال كسان  اند با ذكر مرجع اشاره م ازعلما كه براين مسئله تصريح كرده

                                                           
( حسن بن محمد بن علي بن ابي طالب هاشمي ابو محمد مدني، وپدر  ابن الحنفية بود، ثقه وفقيه بيود 1)

شود او اولين كسي است كه درمورد ارجاء سخن گفت درسال حيد ييا قبيل ازآن بيه ييك سيال گفته مي

 . 160گذشت تقريب التهذيب صدر

 . 144ص 31( مجموع الفتاوي ج1)



 …   

اند يك  ازكسان  كه برحرام بودن آنچه ين مسائل نقل كردهآورم كه اجماع را برارا م 

كنند تصريح كرده اسز امام كاسان  اسز ها ومرتدين ذبح م مشركين ومجوس 

 1دركتاب بدائع الصنائع

وابن بدامه  3وابن رشد دربدايه المجتهد 2الدين مرغينان  دركتاب الهدايه وبرهان

وشيخ الاسلام  7درتبيين الحقائق 6ن زيلع وفخرالدي 5ونووي درشرح مهذب 4درالمغن 

وشيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب دربعض   8ابن تيميه دربعض  ازفتواهايش

 11وپس ازاو شيخ عبدالرحمن بن حسن وفرزند  شيخ عبداللطيف 9هايشازرساله

 اند هاي خود اين مسئله را تصريح كردهدربعض  ازرساله

                                                           
 . 1006ص 6( انظر ج1)

 . 004ص 4( انظر الهداية مع شرح فتا القدير ج1)

 . 051-050ص 1( انظر ج3)

 . 140-146ص 13، ج100ص 11( انظر ج0)

 . 66-65ص 4( انظر المجموع )شرح المهذب( ج5)

يلعي فخرالدين حنفي فقيه است او درمذهبش فاضل بود مرد  ( وي عثمان بن علي بن يحيي بن يونس ز6)

 . 61ص 3درگذشت ن ك الدرر الكامنة لابن حجر ج 003مدتي به او مشغول شدند، در رمضان سال

 . 140ص 5( انظر ج0)

 . 144،150،155-140ص 35( انظر مجموع الفتاوي ج4)

كنند ن به حرا  بودن آنچه مرتد ذبا ميوشيس درآ 03ص 0( انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ج4)

 تصريا كرده است. 

 . 313ص 3ج 111ص 1( انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ج10)



  

هاي جديد ها وبررس گران معاصر دربحثواين غير ازآن چيزي اسز كه پژوهش

 .1اندخود به اين مسئله تصريح كرده

 وازجمله كسان  كه اجماع را براين مسائل نقل كرده اسز:

كنند نقل كرده ابن رشد اسز او اتفاق علمارا برحرام بودن آنچه مشركين ذبح م 

ق شده مشركين بز واما كسان  كه برمنع كردن او ازذبح اتفا»گويد: جا كه م اسز آن

ترجمه:  2فرمايد: }وما ذبح عل  النص {پرسز هستند به دليل گفته خداوند كه م 

 اندحيوانات  كه براي نزديك  به بتان بربان  شده

ترجمه: حيوان  كه هنگام ذبح  4 3فرمايد: }وما اهل به لغير الله{وبه دليل اينكه م 

ابن تيميه اين اجماع را نقل كرده اسز  شود وشيخ الاسلامنام غير خدا برآن برده م 

كنند اتفاق اما مشركين، امز برحرام بودن نكاح زنانشان وآنچه ذبح م »گويد: كه م 

 5«كرده اسز

كنند اجماع را نقل كرده ها، ابن بدامه برحرام بودن آنچه آنها ذبح م واما مجوس 

كند اجماع ذبح م  اهل علم برحرام بودن شكار مجوس  وآنچه»گويد: اسز او م 

خواهد مانند ماه  وملخ برمباح بودن اينها اجماع اند به جز آنچه كه ذبح نم كرده

اند مالك وليث اند اما مالك وليث وابا ثور ازجماعز جدا شده وزياده روي كردهكرده

                                                           
، والاطعمية 100-130( انظر احكا  الذبائا واللحو  المستوردة الدكتور عبدالليه بين محميد طريفيي ص1)

 .  150،151-105واحكا  الصيد والذبائا للدكتور حالا فوزان ص

 . 3( سوره مائده ازآيه1)

 . 3( سوره مائده ازآيه3)

 .004ص 1( بداية المجتهد ج0)

 . 100ص 4( مجموع الفتاوي ج5)



 …   

شود ودرماه  اجازه گفته اند: به نظر ما اگر مجوس  ملخ را شكار كرد خورده نم 

 1«وابو ثور شكار وحيوان  را كه مجوس  ذبح كند حلال برار داده اسزداده اند 

واما آنچه مرتد ذبح كند ابن رشد نقل كرده اسز: كه بول به حرمز آن چه مرتد 

جمهور براين هستند كه آنچه مرتد ذبح »گويد: كند بول جمهور اسز او م ذبح م 

 شود،كند خورده نم م 

ح كند جايز اسز وثوري گفته اسز: مكروه اسز. واسحاق گفته اسز: آنچه او ذب

شود زيرا اگر وسب  اين اختلاف اين اسز كه آيا اسم اهل كتاب شامل مرتد نم 

 2«شودباشد او حرمز اهل كتاب را ندارد يا شامل او م 

وابن بدامه ذكر كرده اسز كه بول به حرمز آنچه مرتد ذبح كند بول مالك 

 وشافع  واصحاب راي اسز 

ن اسحاق آنچه را مرتد ذبح كرد جايز برار داده اسز اگر مرتد به دين اهل واب

 . 3را ازاوزاع  حكايز كرده اسزكتاب باشد واين

را آنچه مرتد ذبح كند نزد ما حرام اسز واكثر اهل علم اين»گويد: ونووي م 

را آناند كه ابو حنيفه واحمد وابو يوسف ومحمد وابو ثور ازآنها هستند وثوري گفته

گفز: گفته فقهاسز مكروه دانسته اسز، ابن منذر گفته اسز اوزاع  دراين مسئله م 

كه هركس  بوم  را به دوست  گرفز او ازآنهاسز، واسحاق گفته اسز: اگر فرد 

 .4«كند حلال اسزمرتد به دين نصران  بگرود آنچه او ذبح م 

                                                           
 . 146ص 13( المغني ج1)

 . 050ص 1( بداية المجتهد ج1)

 . 100ص 11( انظر المغني ج3)

 . 64ص 4( المجموع للنووي ج0)



  

كند ان  كه مرتد ذبح م وپوشيده نيسز كه اختلاف علما دراينجا درمورد حكم حيو

اند آنچه درحق مرتدي اسز كه به دين اهل كتاب گرويده اسز كه بعض  ازعلما گفته

 را مكروه برار داده اسز او ذبح كند حلال اسز مانند اوزاع  واسحاق وثوري آن

 1«هركس  بوم  را دوسز بدارد او ازآنهاسز»به دليل اين سنز كه عل  فرمود 

به دين آنها برگشته اسز ازآنهاسز وحيوان  كه او ذبح كند حلال  اند: وكس  كهگفته

اسز همان طور كه آنچه آنها ذبح كنند حلال اسز واين برخلاف نظري اسز كه 

جمهور اهل علم وائمه اربعه برآن هستند كه آنچه كس  ذبح كندكه ازاسلام مرتد شده 

 وبه دين اهل كتاب برگشته اسز حرام اسز.

به غير ازدين اهل كتاب به دين  ديگر مرتد شود درحرام بودن آنچه واما اگر مرتد 

كند بين ائمه اختلاف  وجود ندارد چون همه برحرام بودن آنچه عموم كفار ذبح م 

 اندكنند اجماع كردهومشركين غير ازاهل كتاب ذبح م 

 وبا اين اجماع اهل علم برحرام بودن آنچه كفار غير ازاهل كتاب ازمشركين وبز

گردد به جز يك مسئله كه برآن كنند روشن م پرستان وآتش پرستان ومرتدين ذبح م 

اند اند وآن حرام برار دادن آنچه مرتدين  كه به اهل كتاب روي آوردهاجماع نكرده

اند حلال اسز برخلاف جمهور كه كنند اسز كه بعض  ازاهل علم گفتهذبح م 

 گويند حرام اسز.م 

كند ه دلايل  كه برحرام بودن ذبيحة عموم اين گروهها دلالز م وبا اين وبه اضاف

تر ازيك وجه ارائه شد ثابز شد كه آنچه اينها ذبح كنند برمسلمانان حرام كه دربيش

اسز وذبح كردن اينها صحيح نيسز امري كه بيان اين مسئله درشريعز 

 گردد. ثابز گرديدداركردن آن دربحث با آن تكميل م وريشه

                                                           
ويشهد له قول الله تعالي }ومين يتيولهم  الي علي  100ص 11( هذا الاثر غراه ابن قدامة في المغني ج1)

 . 51منكم فانه منهم{ سوره مائده آيه



 …   

ازاين بررس  شرايط اعتبار شده درذبح كننده براي صحز ذبح كردن او  وبعد

أي كه ازآن به نمايد با تمام جزئييات آن ونتيجهوحلال بودن حيوان  كه او ذبح م 

دسز آمده وآن اصل برار دادن دو مسئله مهم دراين باب اسز مسئله حلال بودن 

 كنندآنچه مسلمين واهل كتاب ذبح م 

بودن آنچه كه كسان  ديگر غير ازآنها ازمشركين وبز پرستان وآتش ومسئله حرام 

كنند وبز شروع كردن دربيان حكم آنچه اهل پرستان ومرتدين وساير كفار ذبح م 

تر بيان كردم كه اين احكام ازمسئله احكام كنند فرا رسيده اسز وپيشبدعز ذبح م 

ايط اعتبار شده شوند وبه صورت خاص به شرذبح به صورت عام منشع  م 

 كند بستگ  دارند.درفردي كه ذبح م 

 گويم:من به توفيق اله  م 

توان به حلال بودن يا حرام بودن گذار اسز نم گذار ازاين نظر كه بدعزبدعز

كند حكم نمود مگر بنا برآنچه كه نزد ما ثابز شده ازحكم كردن به آنچه او ذبح م 

گذاري: پس اگر بدعز او تعلق دارد نه به بدعز كفر يا اسلام او، چون مسئله به اين

كند وبه باب  ماندن اسلام او حكم شده پس هاي  بود كه انسان را كافر نم ازبدعز

نمايد حلال اسز بنا بردلايل واجماع امز آنچه ذبح كردن او درسز وآنچه او ذبح م 

ن او تا وبت  كه او گذار بودبرحلال بودن ذبيحه مسلمان كه ببلاً بيان شد، اما بدعز

مسلمان باشد تاثيري برحلال بودن آنچه او ذبح كند ندارد. پس همان طور كه فسق به 

كند، فسق به سب  بدعز سب  گناه ازخوردن آنچه كه فاسق ذبح كرده منع نم 

 كند.كند منع نم گذار ذبح م ازخوردن آنچه بدعز

كه ازحكم خوردن ذبيحة  شيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله دربعض  فتواهايش

دانم شود ودرحال  كه م دان  وكس  كه مرتك  گناه م ا  را نم كس  كه عقيده

ها شناخته شده پرسيده شده اسز حرام اسز وكس  به كمك خواستن ازجن



  

اگر او به شرك معروف نيسز ذبيحة او حلال اسز اگر مسلمان اسز »گويد: م 

ق  جز خدا نيسز ومحمد پيامبر خداسز، وازاو دهد كه هيچ معبود به حوگواه  م 

 نمايد شود كه ابتضاي كافر بودن اورا م چيزي شناخته نم 

شود كه چيزي پس آنچه او ذبح كند حلال اسز، مگر اينكه ازاو به اين پ  برده

ها ويا صدا كردن مروگان وكمك دهد مانند خواندن جنازشرك اكبر انجام م 

نوع  ازشرك اكبر اسز وفردي مانند اين آنچه را ذبح كند  خواستن ازآنها، پس اين

 شود.خورده نم 

دهد تا وبت  كنند كه فردي كه گناه انجام م اما گناهان ازخوردن ذبيحه منع نم 

گناه را حلال نداند، بلكه آنچه را او ذبح كرد اگر به صورت شرع  ذبح كند حلال 

 .1«اسز

حلال اسز اگر او به شرك اكبر معروف نيسز،  گذار مسلمان ذبح كندپس آنچه بدعز

ها وگناهان  كه او بدان آلوده اسز تاثيري ودرصورت عدم ارتكاب شرك اكبر بعد ازآن بدعز

 درحلال بودن آنچه او ذبح كند ندارد.

آيد اين اسز كه: حرام برار دادن ذبيحة كس  كه دركل، وآنچه ازكلام شيخ برم 

گيرد مگر بعد ازاينكه به دسز زدن او به شرك يقين اسلام او ثابز اسز صورت نم 

 كرده شود، 

شود بلكه حالز او پوشيده اسز اصل، اما كس  كه ازاو چنين عمل  شناخته نم 

 كند اسز.باب  ماندن اسلام وحلال بودن آنچه او ذبح م 

كند زيرا نزد اهل را ابتضا م واين چيزي اسز كه اصول شريعز وبواعد دين آن

گردد مگر مقرر اسز كه هركس  با يقين ايمانش ثابز باشد ازاو ايمان دور نم علم 

 كند حلال اسز.وتا زمان  كه اسلام او ثابز اسز پس آنچه ذبح م  1با يقين  ديگر
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ان )ودرصحيح بخاري ازحديث عايشه ام المؤمنين رض  الله عنها روايز اسز كه: 

لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا، فقال سموا عليه  بوماً بالوا للنب  ان بوماً ياتوننا بلحم

يعن : بوم  به پيامبر گفتند كه: بوم   2(انتم وكلوه، بالز: وكانوا حديث  عهد بكفر

دانيم كه آيا اسم خدا برآن گفته شده يا نه پيامبر آورند ما نم پيش ما گوشت  م 

 را بخوريد.فرمود: شما اسم خدا را برآن بگوئيد وآن

 گويد: وآنها تازه ازكفر بيرون آمده بودند.يشه م عا

آيد كه هرآنچه وازاين حديث برم »گويد: ابن حجر درشرح اين حديث م 

كنند شود وهمچنين آنچه باديه نشينان مسلمان ذبح م دربازارهاي مسلمين يافته م 

شود چون اغل  اين اسز كه آنها تسميه را برصحز ودرسز بودن حمل كرده م 

گويد: دراين حديث اشاره به انسته اند وبه اين بول اخير ابن عبدالبر يقين كرده وم د

شود وبراين حمل اين شد كه هرآنچه مسلمان ذبح كند حلال اسز وخورده م 

شود كه او نام خدارا گفته اسز چون درهركاري به مسلمان جز گمان خوب م 

 .3«توان داشز تا وبت  كه خلاف آن رو  شودنم 

كند بطع  اسز واين درصورت  اسز كه مسلمان بودن فردي كه ذبح م 

كند چون اصل دراو سلامز انحراف اسز تا وبت  كه ودرسرزمين مسلمين زندگ  م 

كرد كه شرك براهل آن غال  بود خلاف آن ثابز شود اما اگر درسرزمين  زندگ  م 

دانيم به طور بطع  نم كند حكم بيشتر مردم اسز چون ما پس حكم آنچه او ذبح م 

كه او دراصل مسلمان اسز پس آنچه او ذبح كند خوردنش حلال نيسز. واين باعده 
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گويد: دراصول فقه مقرر اسز كه احكام شريعز براساس اغل  اسز، شاطب  م 

توانند كليات را بضاياي افراد، جزئ  هستند وبواعد، كل  هستند وجزئييات نم »

م كليات درجزئييات جاري هستند گرچه معن  كليات درآن نقض كنند بنا براين احكا

 .  1«به طور خصوص ظهور پيدا نكند

هاي با اينكه براين مسئله مورد بحث ما درفتواي  رسم  كه ازسازمان پژوهش

علم  وافتا درعربستان سعودي صادر شده تصريح شده اسز دراين فتوا آمده اسز: 

د اما بركسان  كه درسرزمين او ادعاي اسلام اما اگر حالز ذبح كننده دانسته نشو»

 برند، جويند، وبه آنها پنا م كنند غال  اين اسز كه ازمردگان مرد م م 

شود كه درمورد اكثريز آن مردم كند همان حكم م پس درمورد آنچه او ذبح م 

  2«باشدشود بنا براين خوردن آن حلال نم م 

اگر به كافر بودنش حكم نشده باشد ازدو گذار وخلاصه سخن اين اسز كه بدعز

حال خال  نيسز يا حالش معلوم ومشخص اسز ويا حالتش مجهول ونا مشخص 

 اسز

اگر معلوم الحال باشد وبراي او به مسلمان بودن حكم كرده شود واز او انجام 

خورد پس دراين چيزي ازمورد شرك آميز كه ازنوع شرك اكبر هستند به چشم نم 

گذار باشد شود گرچه او بدعزكند حكم كرده م بودن آنچه او ذبح م  وبز به حلال

تا وبت  كه مسلمان اسز به خاطر اينكه نصوص شرع  واجماع امز برحلال بودن 

 كنند دلالز دارد.آنچه مسلمين ذبح م 

واما اگر مجهول الحال باشد حالز او ازدو چيز بيرون نيسز يا درسرزمين مسلمين 

شود پس دراين صورت نيز به حلال واو ازجمله مسلمين شمرده م  نمايدزندگ  م 
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شود چون اصل درمسلمين سلامز اعتقاد كند حكم كرده م بودن آنچه او ذبح م 

 اسز.

كند كه شرك براهال  آن غال  اسز پس چنين ويا اينكه درشهري زندگ  م 

طع  باور نداريم فردي ذبيحة او حلال نيسز چون ما به اصل مسلمان بودن به طور ب

شود به آنچه كه براي بيشتر كسان  را بكند بلكه براي او حكم م گرچه او ادعاي آن

 كنند حكم شده اسز.كه درآنجا زندگ  م 

وشايد ازحلال بيان حكم دراين مسئله بعض  اختلافات جزئ  درحكم بين مسئله 

پس براي بيان آنچه  شود)ذبح( دراينجا ومسئله )ازدواج( كه ببلًا بيان شد رو  م 

 دارم: را بيان م ازاختلافات كه درآغاز اين فصل به آن اشاره شد بعض  ازآن

ازآن جمله يك  اين اسز: كه درمسئله ازدواج براي جاري برار دادن ازدواج 

گذار مسلمان با زن سن  موافقز زن وول  آن براين نكاح شر  اسز پس عقد بدعز

درآورد يا اينكه مرد  1گذاريا به ازدواج مرد بدعزشود اگر زن خود  رجاري نم 

گذاري درآورد مگر بعد زن  را كه تحز سرپرست  اوسز به ازدواج مرد بدعز

ازموافقز طرف ديگر واين به خلاف حكم درمسئله ذبح اسز زيرا براي هريك 

گذار مسلمان بدون ازاينكه موافقز طرفهاي ديگر شر  باشد خوردن ازذبيحة بدعز

 ز اسز.جاي

                                                           
تواند بيدون گويد كه زن ميداند، ومي( اين طبق قول كسي است كه نكاح را بدون اجازه ولي ححيا مي1)

لي عقد نكاح خودرا ببندد، واين مسئله درميان اهل علم مورد اختلاف است، پس بعضي اين نكاح را جايز و

كنند پس نزد آنها نكاح بدون ولي حيحيا نيسيت را منع ميدهند اگر مرد كفو زن باشد وبعضي اينقرار مي

ت ودربيوه شرط نيسيت ن ك اند، وگفته اذن ولي درباكره شرط اسوبعضي بين زن دويژه وبيوه فرق گذارده
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گذار اسز كه به سب  اختلا  وعلز دراين حاصل شدن ضرر با ازدواج با بدعز

شود براي خود زن كه خود  وهمنشين  كه ازاو لوازم ازدواج اسز وازاو جدا نم 

آيد واين ضرر به خانواده زن با فاميل شدن با ابدام به اين ازدواج كرده پيش م 

بينند اعتبار طرفهاي  كه ازاين ازدواج ضرر م رسد بنا براين موافقز گذار م بدعز

را گذار ذبح كرده نه براي خود فردي كه آنشده اسز وازخوردن آنچه بدعز

آيد چون ازلوازم خوردن ذبيحة خورد ونه براي كس  ديگر ازمردم ضرر پيش نم م 

كه گذار اين نيسز كه بايد با او يكجا شد وهمنشين  كرد پس با اين ضررهاي  بدعز

 شود.گردد ومنتف  م برآن مرت  م 

 گذار اين اسز كه: هاي بين ذبح ونكاح بدعزويك  ازفرق

گذار مسلمان بعد ازكامل وجود داشتن شرايط صحز ولزوم آن ازدواج با بدعز

براي اجراي عقد ازدواج به شدت مكروه اسز ونزد سلف ازآن به خاطر اثرهاي بدي 

شود نه  شده اسز. بزرگ  كه به سب  آن حاصل م  آيد وفسادكه براين ازدواج م 

گذار ذبح كرده اگر مسلمان باشد جايز اسز ومكروه نيسز واما خوردن آنچه بدعز

آيد گرچه گاه  خوردن آنچه به خاطر اينكه ضرري به علز آن به وجود نم 

رد شود اگر اين كار بتواند اورا ازبدعتش باز داگذار ذبح كرده ترك كرده م بدعز

 همان طور كه درعموم مسائل گذشته بيان شد.

اند اگر مسلمان باشند هاي  كه اهل بدعز ذبح كردهوبه طور عموم خوردن حيوان

شود نسبز با مسئله ازدواج با آنها چون هردو گيري م درآن بسيار تساهل وآسان

ماند.  هاي بزرگ  دارند كه برهرعابل داراي بينش پوشيده نممسئله با يكديگر فرق

 )والله اعلم(.

كند به گذار حكم شده بود پس حيوان  كه او ذبح م واما اگر به كافر بودن بدعز

شود بنا برآنچه كه دربيان حكم آنچه كفار ومرتدين خاطر كفر وارتداد  خورده نم 
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كنند گذشز وبه خاطر اينكه حرمز آن با نصوص شرع  به صورت عموم ذبح م 

 ابز اسز.واجماع امز اسلام  ث

ها ازسلف را كه به طور خاص دراين ومن براي تاكيد اين مسئله بعض  از روايز

اند وتصريحات آنهارا به حرام بودن آنچه كه كسان  ازاهل بدعز مسئله تصريح كرده

 كنم.كنند ذكر م كه به كفرشان حكم شده ذبح م 

ه نكاح كرده زنان رافض»ازطلحه بن مصرف رحمه الله روايز اسز كه او گفز: 

 1«شود چون آنها اهل ردت هستندكنند خورده نم شوند وآنچه آنها ذبح م نم 

ودركتاب السنه ازعبدالله بن احمد آمده اسز كه وكيع درمورد حيوانات  كه جهميه 

     2«شود چون آنها مرتد هستندخورده نم »كنند پرسيده شد گفز: ذبح م 

من ذبح شده يهودي ونصران  را »گفز:  وازفضيل بن عياض روايز اسز كه او

 3«خورمخورم وآنچه را صاح  بدعز ذبح كرده نم م 

ما حيوان  را كه مردي رافض  ذبح »آمده اسز كه او گفز:  4وازاحمد بن يونس

 5«خوريم، زيرا او نزد من مرتد اسزكرده نم 

ند تصريح كنپس اين ائمه به حرام بودن آنچه جهميه ورافضه ازاهل بدعز ذبح م 

ها سب  را دراين مورد حكم شدن به كافر بودنشان ومرتد بودن آنها نزد اند وآنكرده
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اند وبنا براين پس حكم درمورد هركس  ازاهل بدعز كه ما به اين ائمه بيان كرده

 باشد.اند جاري م ايم وآنها به صراحز ازآن نام نبردهكافر بودنش حكم نموده

هاي كافر هاي خود به حرام بودن حيوانات  كه فربهگفتهواهل علم بعد ازآنها در

هاي  كه سلف ازآنها نام برده وديگر اند فربهاند تصريح نمودهازاهل بدعز ذبح كرده

 اند.هاي  كه نام نبردهفربه

گويد: ابو حامد غزال  درحكم كسان  ازباطنيه كه به كفرشان حكم شده م 

كه با آنها درخون ومال ونكاح وذبيحه ونافذ وخلاصه سخن دراين مورد اين اسز »

شود كه با مرتدين آن رفتار انجام رفتاري م  ها وبضاي عبادات،شدن بضاوت

كنند وبا حرام بودن ازدواج حرام بودن آنچه آنها ذبح م »گويد: تا اينكه م  1«شودم 

س  همراه اسز پس ذبيحة هيچ يك ازآنها حلال نيسز همان طور كه ذبيحة مجو

وزنديق حلال نيسز، پس ذبيحه وازدواج برابرند وهردو درحق ساير انواع كافران به 

   2«جز يهود ونصارا حرام هستند

ودرفصل گذشته عبارت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله برحرام بودن آنچه غلات 

اند گذشز كه او درط  سخنش ازحرام بودن نكاح كردن زنان آنها رافضه ذبح كرده

مرتد هستند چنين گفته اسز، وهمچنين تصريح او به حرام بودن آنچه  چون

 اند ونقل او اتفاق علما را براين گذشز.ها ذبح كردهنصيري

كنيم وبا محل بيان آن پس ما به ايراد سخن او دراينجا از باز ذكر كردن آن اكتفا م 

 .3مراجعه شود
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ي  كه بعض  ازمنتسبين به هاهمچنان كه علماي معاصر ما به حرام بودن حيوان

هاي صوفيانه ازمشركين اين زمان وبز پرستان كسان  كه كمك جستن از طريقه

جويند وبا انجام ساير دانند ودردفع كردن بلا ازآنها كمك م مردگان را مباح م 

اند. واين درضمن فتواهاي انجمن جويند تصريح كردهها به آنها نزديك  م عبادت

علم  وافتا درعربستان سعودي آمده اسز كه سؤال  به انجمن  دايم براي پژوهش

هاي  كه ذبح شده گويد: حكم حيوانارائه شده كه درآن صاح  سؤال م 

شوند كه اهال  آن درشرك سالم نيستند با اينكه ودربازارهاي شهرهاي  فروخته م 

غال  اند  هاي بدعز مانند تيجانيه برآنهاادعاي اسلام م  كنند چون جهل وطريقه

 چيسز؟

اگر مسئله آن گونه اسز كه درسؤال ذكر شده كه »انجمن درجواب او گفته اسز: 

كند وازاو دانسته شده كه او اگر گروه  اسز كه كمك ذبح كننده ادعاي اسلام م 

خواستن به غير ازخدا درآنچه كه جز خدا كس  برآن تواناي  ندارد، وبا مردگان ازببيل 

جويد كه او معتقد به ولايز اوسز پس يد ويا ازكس  كمك م جوپيامبران كمك م 

كند مانند حيوان  اسز كه مشركين وبز پرستان وپرستش حيوان  كه او ذبح م 

كنند وبراي كنندگان لات وعزي ومناة و ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ذبح م 

د وحالز را بخورد چون آن حكم خود مرده را دارمسلمان حقيق  حلال نيسز كه آن

چون حالز اينهاسز چون او ازاسلام مرتد شده به خاطر اينكه به غير ازخداوند 

را ندارد ازببيل بدسز آمدن درچيزهاي  پناه برده كه جز خداوند كس  تواناي  آن

     1«گمشده وشفاي بيمار وامثال آن

پس اين »ودر پاسخ  ديگر ازانجمن بعد ازسخن ازانواع شرك اكبر آمده اسز: 

نواع سه گانه شرك اكبر اسز، كه انجام دهنده آن يا معتقد به آن، ازدين اسلام خارج ا
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هاي مسلمين دفن شود وبت  كه بميرد ودرببرستانشود، پس براو نماز خوانده نم م 

شود بلكه مال او ازبيز المال  مسلمين برار شود ومال او به ارث برده نم كرده نم 

شود وبه واج  بودن كشتن او حكم ح كرده خورده نم گيرد وحيوان  كه او ذبم 

 .1«شودكرده م 

اند كه به كفرشان پس با اين حرام بودن حيوانات  كه كسان  ازاهل بدعز ذبح كرده

هاي باطنيه وغلات حكم شده مانند جهميه ورافضه وغلات خوارج وساير فربه

  كه نزد اهل سنز انسان ها وخرافاتصوفيان كه به شرك اكبر آلوده هستند ودربدعز

كند غرق هستند ثابز گرديد وخلاصه اينكه هركس  چيزي ازشرك اكبر كه را كافر م 

كند انجام دهد يا امري ازامور اعتقادي كه انسان را كافر انسان را ازدين خارج م 

كند انجام دهد پس آنچه او ذبح كرده به خاطر كند يا كاري كه انسان را كافر م م 

هاي نقل شده ازسلف وارتداد او ازدين اسلام حرام اسز بنا برآنچه كه روايزكفر  

اند درحق كس  ازاهل بدعز كه به اين نخستين وابوال اهل علم كه بعد ازآنها آمده

نمايد وبنا برآنچه كه ببل ازاين نصوص شرع  واجماع حد رسيده برآن دلالز م 

كفار ومشركين غير ازاهل كتاب ذبح كنند امز اسلام  برآن دلالز دارد كه آنچه ساير 

 حرام اسز.

وبا پايان يافتن سخن درمورد اين مسئله سخن را دراين فصل بعد ازاينكه حكم 

كه درمذه  اهل سنز نماد پيدا –اند شريعز درمورد آنچه اهل بدعز ذبح كرده

كه خوردن ذبيحه اهل بدعز وصحز ذبح كردن آنها وعدم آن روشن گرديد  -كندم 

كه با توفيق اله  هدف ازاين فصل كه با عنوان موضع اهل سنز وجماعز درمورد 

 خوردن ذبيحه اهل بدعز ارائه گرديد حاصل شد.

 گويم وبرمنز بزرگ او سپاسگذارم.پس خدا را بيش از پيش سپاس م 
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 فصل چهارم 

 موضع اهل سنز درمورد عيادت اهل بدعز

ه صورت اجمال  به آن تشويق شده اسز كه عيادت بيماران از اعمال  اسز كه دردين ب

اند كه كتاب  ازكتابهاي حديث يا كتابهاي بسياري ازاحاديث صحيح برفضيلز آن دلالز كرده

تصنيف شده درآداب وفضائل اعمال ازاين احاديث خال  نيستند. وبنا براين اهل علم 

 اندبا آنها اجماع كرده 1مشروعيز برعيادت بيماران مسلمان وهمدردي

نمايد گفته اند عيادت بيماران واج  اسز، وبعض  ازعلما بنا برآنچه احاديث دلالز م 

واين ظاهر بول امام بخاري رحمه الله اسز كه بعض  ازاين احاديث را چنين عنوان گذاشته 

 اسز

 .2)باب واج  بودن عيادت مريض(

ور برآن هستند كه گويد: جمهوابن حجر اين بول را ازبعض  اهل علم نقل كرده اسز، وم 

 .3عيادت مريض مستح  اسز

 نمايد:واما عيادت بيماران اهل بدعز را دو نوع ازدلايل جذب م 

اند وبه طور عموم مردم را براي نوع اول: احاديث  اسز كه براي عيادت بيماران تشويق كرده

 اند.اين كار برانگيخته

دهد بلكه رابطه ازآنهارا واج  برار م  نمايد وبطعنوع دوم: دلايل  كه ازدوست  آنها منع م 

 .4انددربعض  ازآن به ترك عيادت اهل بدعز تصريح شده
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وبنا براين اغل  عموم مردم درموضع خود درمورد عيادت اهل بدعز به دو نوع تقسيم 

 شوند:م 

نوع  به دلايل نوع اول نگاه كرده پس نزد او مشروعيز وجايز بودن عيادت آنها ثابز شده 

 رود.كند ودرهرحال به ديدارشان م واو آنها را عيادت م  اسز

اند وعيادت آنها را به هيچ صورت  درسز نوع  به مقتضاي دلايل نوع دوم نگاه كرده

 دانندنم 

كنند ودرسز آن چيزي اسز كه اهل علم وحقيقز اين اسز كه هردو نوع اشتباه م 

 وتحقيق ازاهل سنز برآن هستند.

گذار اسز، وبستگ  به اندازه د حكم عيادتشان برحس  حال بدعزوآن تفصيل درمور

هاي مشروع ازعيادت وعدم تحقق يافتن آن دارد واينطور اسز كه تحقق يافتن مصلحز

 شود يا مسلمان اسز.گذار يا به سب  بدعز خود كافر م بدعز

عيادت پس اگر به سب  بدعز خود كافر باشد عيادت كردن او صحيح نيسز مگر اينكه از

او اميد تحقق يافتن مصلحت  دين  باشد مانند حكم عيادت كافر اصل  كه عيادت كردنش جايز 

 نيسز مگر با اين شر .

آنچه درصحيحين درمورد عيادت پيامبر بعض  ازمشركين را وعرضه كردن اسلام به آنها 

 ثابز شده اسز براين دلالز دارد.

انه )نمايد كه او خبر داده اسز كه: ز م ازسعيد بن مسي  روايز اسز واو ازپدر  رواي

الوفاة جاءه رسول الله فوجد عنده ابا جهل بن هشام وعبدالله بن اب   1لما حضرت ابا طال 

                                                           
بعد ازوفاة عبدالمطلب بود واو پييامبر را خيليي  واسمش عبد مناف، سرپرست پيامبر  ( عموي پيامبر 1)

كيرد داشت، واز پيامبر بر ضد تيريش حماييت ميداشت كه فرزند  را به اندازه او دوست نميدوست مي

 .  114ص 1درسال دهم بعثت درگذشت ن ك طبقات ابن سعد ج
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. بال رسول الله لاب  طال : يا عم بل لا اله الا الله كلمة اشهد لك بها عند الله، 1امية بن المغيرة

با طال ، اترغ  عن ملة عبدالمطل ؟ فلم يزل رسول فقال ابو جهل وعبدالله بن اب  امية: يا ا

الله يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حت  بال ابو طال  آخر ما كلمهم: هو عل  ملة 

يعن : وبت  زمان مرگ ابو طال  فرا رسيد پيامبر پيش  2(عبدالمطل  واب  ان يقول لا اله الا الله

ن اب  اميه بن مغيره پيش او هستند: پيامبر به ابو او آمد ديد كه ابو جهل بن هشام وعبدالله ب

أي اسز كه با آن براي تو پيش خداوند طال  گفز: أي عمو بگو لا اله الا الله، واين كلمه

دهم ابو جهل وعبدالله بن اميه گفتند: أي ابو طال  آيا تو ازدين عبدالمطل  روي گواه  م 

كرد وآن دو همان گفته را الا الله را به او عرضه م شوي؟ وپيامبر همچنان كلمه لا اله گردان م 

كردند تا اينكه آخرين سخن  كه ابو طال  به آنها گفز اين بود كه: او بردين تكرار م 

 عبدالمطل  اسز، وازاينكه بگويد لا اله الا الله ابا ورزيد.

رض فاتاه النب  ان غلامًا لليهود كان يخدم النب  فم)واز انس رض  الله عنه روايز شده كه 

  3(يعوده فقال: أسلم، فاسلم

كرد مريض شد پيامبر براي عيادتش آمد أي يهودي براي پيامبر خدمز م يعن : پسر بچه

 وگفز: اسلام بياورد واو مسلمان باشد.

                                                           
واسمش حذيفه وگفته شده سهل بن مغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزو  مخزومي  هعبدالله بن ابي امي( 1)

عمة پيامبر است وبرادر ا  سلمة است بخاري گفتيه اسيت او حيحابي اسيت،  هبرادر زن پيامبر وپسر عاتك

 .  100ص 1درجنگ حنين وفتا مكه حضور داشت ودرطائف شهيد شد ن ك الاحابة ج

باب اذا قال المشرك عند الموت لا الاه الا الله( فيتا البياري –ه البخاري في ححيحه )كتاب الجنائز ( روا1)

باب الدليل علي ححة اسلا  من حضره الموت ما لم يشيرع –ومسلم )كتاب الايمان  1360ح: 111ص 3ج

 .50ص 1في النزع( ج

 . 5650ح: 114ص 10ج باب عيادة المشرك فتا الباري–( رواه البخاري في كتاب المرضي 3)



  

پس اين دو حديث برجايز بودن عيادت مشرك وبت  گمان غال  اين باشد كه ازعيادت او 

 كنندمانند اسلام آوردنش دلالز م  يابدمصلحت  دين  تحقق م 

اند آنها ازظاهر وبعض  ازاهل علم اين مصلحز را فقط مقيد به اميد اسلام آوردن او كرده

شود تا به اسلام گفته شده مشرك عيادت كرده م »گويد: م  1اند منذريحديث استدلال نموده

دي مسلمان شد وبت  پيامبر اسلام بين  كه يهودعوت داده شود اگر اميد اجابز او باشد آيا نم 

را به او عرضه كرد پس اگر دراسلام آوردن او اميدي نباشد واميد اجابز كردن او نرود پس 

 .2«عيادت كردن او مناس  نيسز

عيادت كردن او وبت  جايز اسز كه اميد آن باشد كه براي : »3ونيز چنين گفه اسز ابن بطال

 4«اگر دراين چيز اميدي نبود پس نهداخل شدن دراسلام اجابز نمايد اما 

واما ابن حجر معتقد اسز كه مشروعيز عيادت او مقيد به مصلحز اسلام آوردنش نيسز 

يابد پس عيادت كردنش مشروع برار بلكه گاه  با عيادت كردن او مصلحت  ديگر تحقق م 

 م  گيرد

ز كه اين چيز با اختلاف آيد اين اسآنچه برم »گويد: او بعد ازنقل كردن كلام ابن بطال م 

 .5«يابدشود گاه  با عيادت كردن او مصلحت  ديگر تحقق م اهداف مختلف م 
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مصري شافعي است درمسجد جامع ظافري درقاهرة درس خواند سپس استادي دار الحدي  كامليية را بيه 

 . 610ص 1هجري درگذشت ن ك فوات الوفيات للكتبي ج 656عهده گرفت درسال

 . 64ص 4( نيل الاوطار للشوكاني ج1)

 004( وي ابو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال قرطبي مؤلف شيرح بخياري اسيت درحيفر3)

 . 143ص 3درگذشت ن ك شذرات الذهب ج

 . 114ص 10( فتا الباري ج0)

 . 114ص 10( المصدر نفسه ج5)
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گويم اين نظر راجح اسز: ازپيامبر عيادت كردن بعض  ازمشركين ثابز شده اسز من م 

واين كار ازاو به جز براي طل  محقق كردن مصلحت  دين  انجام نگرفته اسز پس احتمال 

هاي ديگر را داشته اسز به اضافه آن مصلحز بر وبصد محقق كردن بعض  مصلحزاينكه پيام

مانند صله رحم يا نيك  به خادم  امري اسز كه احتمال آن درعيادت پيامبر براي عموم 

كند خصوصاً بعد را ابتضا م رود بلكه اين چيزي اسز كه اخلاق شريف پيامبر آنوخادمش م 

جنگند امري اسز ك  با خويشاوندان وديگران ازكافران  كه نم ازاينكه ثابز شده اسز كه ني

كه دردين اجازه آن داده شده اسز همان طور كه درگفته خداوند متعال آمده اسز: }لا ينهاكم 

الله عن الذين لم يقاتلوكم ف  الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان 

دارد ازاينكه نيك  وبخشش بكنيد به ند شمارا باز نم ترجمه: خداو 1الله يح  المقسطين{

اند خداوند اند وازشهر وديارتان شمارا بيرون نراندهكسان  كه به سب  دين با شما نجنگيده

 داردنيكو كاران را دوسز م 

يعن  شمارا ازنيك  كردن با كافران  كه دردين با »گويد: ابن كثير رحمه الله درتفسير آيه م 

 2«كند مانند زنان وناتوانان ازكفاراند نه  نم جنگند وبربيرون كردن شما ياري نكردهشما نم 

پس با اين منحصر نبودن مصلحز درعيادت مشرك فقط دراميد داشتن به اسلام آوردن او 

شود، بلكه هروبت  مصلحز دين  ومعلق كردن  مشروعيز عيادت به آن ترجيح داده م 

اوندي يا نيك  به خادم يا همسايه تحقق يافز آن دبز عيادت ديگري مانند نيك  با خويش

 مشروع خواهد بود بنا برآنچه كه ظاهر كار پيامبر به آن دلالز كرده اسز. الله اعلم.

او درمورد مردي پرسيده »نمايد آنچه مروذي ازامام احمد روايز كرده كه: را تاييد م واين

  3«نمايد؟ گفز: بلهدت م را عياشد كه خويشاوندي نصران  دارد وآن

                                                           
 . 4( سوره ممتحنه آيه1)

 . 304ص 0( تفسير ابن كثير ج1)

 .  100ص 1( احكا  اهل الذمة لابن القيم ج3)



  

ازابا عبدالله شنيدم كه درمورد مردي پرسيده شد كه »روايز اسز كه گفز:  1وازاثرم

كند؟ گفز: بله، به او گفته شد: نصران  اسز گفز: را عيادت م خويشاوندي نصران  دارد وآن

 2«اميدوارم عيادت مشكل  نداشته باشد

افتن مصلحت  شرع  نباشد مانند اينكه انگيزه اما اگر هدف ازعيادت كردن مشرك تحقق ي

عيادت كردن مشرك دوسز داشتن آن مشرك ومحبز او وانس گرفتن با ديدار  باشد پس 

فرمايد: }لا تجد بوماً يؤمنون بالله واليوم عيادت كردن او جايز نيسز زيرا خداوند متعال م 

 3ناءهم او اخوانهم او عشيرتهم{الهخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او اب

ترجمه: مردمان  را نخواه  يافز كه به خدا وروز بيامز ايمان داشته باشند ول  كسان  را به 

دوست  بگيرند كه با خدا وپيغمبر  دشمن  ورزيده باشند هرچند كه آنان پدران، يا پسران يا 

 برادران يا بوم وببيلة ايشان باشند

ترين مردم باشند بطع كرده لمين ومشركين را گرچه نزديكپس اين آيه دوست  بين مس

اسز پس عيادت كردن مشرك اگر ازاين مورد باشد جايز نيسز وهمچنين اگر هدف ازعيادت 

 كردن مشرك محقق ساختن مصلحت  دنياي  باشد نيز جايز نيسز.

وآن را  درمورد مردي پرسيده شد كه شريك  يهودي يا نصران  دارد»امام احمد رحمه الله 

    4«كند گفز نه ونه خوب  داردعيادت م 

                                                           
( وي احمد بن محمد بن هاني طائي اثر  اسكافي ابوبكر است گرامي قدر حافظ اما  بود ازاميا  احميد 1)

درگذشت ن ك طبقات  103مسائل زيادي نقل كرده است كه آن را به حورت بابها ترتيب داده است درسال

 . 40ب صوتقريب التهذي 66ص 1الحنابلة ج

 . 100ص 1( احكا  اهل الذمة لابن القيم ج1)

 . 11( سوره مجادله آيه3)

 .  101ص 1( احكا  اهل الذمة لابن القيم ج0)



 …   

پس وبت  اين مورد حكم عيادت كردن مشرك بيان شد كه چه وبت  جايز ومشروع اسز 

گذاري كه به سب  وچه زمان  حرام وممنوع اسز پس سخن درمورد عيادت كردن بدعز

ر درجمله آنها بدعتش كافر اسز مانند عيادت عموم مشركين وكفار اسز چون او با صفز كف

 داخل اسز.

گذار كافر جايز نيسز مگر اينكه گمان غال  اين باشد كه ازعيادت پس عيادت كردن بدعز

گذار دعوت را به سنز ودسز كشيدن او ازبدعز او مصلحت  تحقق يابد مانند پذيرفتن بدعز

أي تحقق يا ازعيادت كردن او امر جايزي مانند صله رحم با خويشاوند ويا نيك  به همسايه

 يابد.

به خاطر خويشاوندي يا نيك  –گذار كافر اما مناس  اسز كه هنگام عيادت كردن بدعز

دهد ترك گفتن او دانسته شود اگر او به بدعتش دعوت م  -ا كردن به او به خاطر همسايگ 

دد گرجايز اسز واگر اميد اين بود كه ازترك كردن او با نرفتن به عيادتش او ازبدعتش باز م 

 شود.نمايد پس دراين وبز او عيادت كرده نم وازآن توبه م 

 گذار كافر دردو حال جايز اسز:وخلاصه سخن اين اسز كه عيادت بدعز

گذار ازبدعتش وباز گشتن او به اسلام حالز اول: اينكه ازعيادت، اميد توبه كردن بدعز

 وسنز باشد.

مانند صله رحم يا نيك  كردن به  حالز دوم: كه امر جايزي به عيادت آن تحقق يابد

هاي جايز واين حالز مقيد به اين اسز كه أي ويا غير ازاين ازديگر مصلحزهمسايه

گذار بدعز خودرا آشكار نكند واگر چنين بود ترك گفتن او مشروع اسز ودراين بدعز

وآن  شود كه كدام چيز ازدو چيز ترك گفتن وعيادت كردن بهتر واصلح اسز؟هنگام توجه م 

 شود كه بهتر اسز مقدم م 



  

واين بنا برامري اسز كه باعده تشريع برآن جاري اسز وآن اين اسز كه از دو مصلحز 

 .      1شود اگر جمع كردن هردو ممكن نباشدهركدام فايده بزرگتري دارد مقدم م 

حالز  گذار كافر درآن دوواما درغير از اين دو حالز كه دلايل برجايز بودن عيادت بدعز

آيد منع كردن ازعيادت كفار اهل بدعز نمودند آنچه ازنصوص وكلام سلف برم دلالز م 

ان مجوس )درغير ازاين دو حالز اسز. به دليل آنچه ازپيامبر روايز شده اسز كه او گفز: 

يعن : همانا  2(هذه الامة المكذبون بابدار الله. ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم

دهند، اگر مريض شدن به وس اين امز كسان  هستند كه تقدير اله  را درو  برار م مج

 هايشان حاضر نباشيد.عيادت آنها نرويد واگر مردند درجنازه

ها وكسان  ازاهل بدعز كه درحكم آنها هستند برعموم پس نه  كردن ازعيادت اين بدري

 كرده ازجايز بودن عيادت درآن دو حالز. را استثناماند مگر درآنچه كه دليل آنخود باب  م 

ها وكسان  كه با بدعز خود ها ازسلف به نه  كردن ازعيادت اين بدريوبنا براين روايز

 اند مانند جهميه وديگران وارد شده اسز.به حد كفر رسيده

بدريه مجوس اين امز هستند، »ازعبدالله بن عمر رض  الله عنهما روايز اسز كه گفز: 

  3«هايشان حاضر نشويدهايشان را عيادت نكنيد ودرتشيع جنازهپس مريض

                                                           
 ( بيان اين قاعدة در ص )( اين كتاب گذشت. 1)

 35ص 1، وابين ماجيه ج0641رقيم  66ص 5، وابيو داود ج000ص5،ج115ص 1( اخرجه احميد ج1)

. ونقل السيندي فيي تعليقيه 140،141، والاجري في الشريعة ص100السنة ص، وابن ابي عاحم في 41ح:

 1علي ابن ماجة: ان الحافظ ابن حجر حححه انظر حاشية السندي علي ابن ماجة المطبوع بهامش السنن ج

وفيي  100)ط الاولي( كما حسن الحدي  الالباني في ظلال الجنة مع كتاب السنة لابن ابي عاحم ص 15ص

 .134ص 1( وفي تخريج المشكاة ج05رقم ) 111ص 1ة جححيا ابن ماج

 . 603ص 1( اخرجه اللالكائي في شرح احول اعتقاد اهل السنة ج3)



 …   

اينها »وازعبدالله بن عباس رض  الله عنهما آمده اسز كه او درمورد بدريه گفته اسز: 

 1«هايشان را عيادت نكنيد وبرمردگانشان نماز نخوانيدبدترين افراد اين امز هستند، پس مريض

بدريه مجوس ويهودي اين امز »ه كه او گفز: وآجري ازمجاهد رحمه الله روايز كرد

 2«هايشان حاضر نشويدهستند پس اگر مريض شدند به عيادت آنها نرويد واگر مردند به جنازه

ونيز از ليث بن سعد رحمه الله روايز اسز كه او درمورد كس  كه تقدير را تكذي  

، ونبايد درشركز به نماز ا  عيادت كرده شوداو شايسته نيسز كه دربيماري»نمايد گفز: م 

 3«شودجنازه او ترغي  شود، ودعوت او پذيرفته نم 

برمردگانشان نماز »ودرالمدونه ازامام مالك روايز شده كه او درمورد بدريه واباضيه گفز: 

  4«شوندهايشان نبايد رفز وبيمارهايشان عيادت كرده نم شود وبه دنبال جنازهخوانده نم 

ها پشز سرشان نماز اين بدري»ازبدريه پرسيده شده بود گفز:  وابو ثور درحال  كه

 5«شودشود وبيمارشان عيادت كرده نم خوانده نم 

با آنها هم نشين  نكنيد وبا آنها »وازشبر بن حارث روايز شده كه او درمورد جهميه گفز: 

حاضر هايشان سخن مگوييد واگر مريض شدند آنهارا عيادت نكنيد واگر مردند درجنازه

 6«نشويد

                                                           
 . 603ص 1( اخرجه اللالكائي في شرح احول اعتقاد اهل السنة ج1)

 . 115( الشريعة ص1)

 . 110( المصدر نفسه ص3)

 . 141ص 1، ج04ص 1( المدونة ج0)

 . 010ص 1ي شرح احول اعتقاد اهل السنة ج( رواه اللالكائي ف5)

 . 116ص 1( رواه عبدالله بن احمد في السنة ج6)



  

برآن كلام خداسز ومخلوق نيسز هركس  »روايز اسز كه او گفز:  1وازربيع بن سليمان

ا  شركز نكنيد او به را بگويد اگر مريض شد اورا عيادت نكنيد واگر مرد درجنازهغير ازاين

 2«خداي بزرگ كفر ورزيده اسز

كرد ردن بدريه منع م كرد ازعيادت كها ازسلف برآنچه حديث دلالز م پس اين روايز

 نمايد.دلالز م 

وچنين اسز حكم درمورد جهميه ودرمورد ديگران ازكسان  ازاهل بدعز كه به حد كفر 

اند، پس همه اينها عيادت كردنشان ها تصريح كردهاند بنا برآنچه كه بعض  از روايزرسيده

 ردن اينها.جايز نيسز به خاطر نه  صريح پيامبر وسلف امز بعد ازاو ازعيادت ك

نمايد كه عيادت كردنشان دربعض  وبتها جايز اسز وازاين آنچه دلايل برآن دلالز م 

شود مانند اينكه با عيادت كردن آنها مصلحت  تحقق يابد كه راجح اسز بنا استثناء كرده م 

 برآنچه دردو حالز گذشته بيان شد.

شان حكم شده بعد ازارائه وبا اين حكم عيادت كردن كسان  كه ازاهل بدعز كه به كفر

 ونصوص وابوال اهل علم دراين مسئله، روشن گرديد )والله تعال  اعلم(.

گذار به سب  بدعتش به حد كفر نرسيده بود وبراي او به اسلام حكم شده واما اگر بدعز

اسز عيادت كردن او جايز اسز بلكه عيادت كردن او هنگام  كه بيمار اسز ازجمله حقوق 

حق المسلم عل  )باشد به دليل گفته پيامبر درحديث صحيح كه فرموده اسز: ن م او برمسلمي

 3(المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض، واتباع الجنائز، واجابة الدعوة وتشميز العاطس

                                                           
 46در 100( ربيع بن سليمان بن عبدالجبار مرادي ابو محمد مصري مؤذن حاحب شافعي ثقه بود، درسال1)

 . 106سالگي درگذشت ن ك تقريب التهذيب ص

 . 311ص 1نة ج( رواه اللالكائي في شرح احول اعتقاد اهل الس1)

، ورواه مسيلم فيي 111ص 3باب الامر باتباع الجنائز( فتا الباري ج–( رواه البخاري في )كتاب الجنائز 3)

 . 1161ح: 1000ص 0باب من حق المسلم للمسلم رد السلا ( ج–ححيحه )كتاب السلا  



 …   

يعن : حق مسلمان برمسلمان پنج چيز اسز، جواب گفتن سلام، وعيادت مريض، ورفتن به 

گذار وت، وبه كس  كه عطسه كرده يرحمك الله بگويد، پس بدعزها، واجابز دعدنبال جنازه

دراينجا حق عيادت دارد تا وبت  كه مسلمان اسز واين حق را فاسق بودن او به سب  بدعز 

 كرد.  را بيان م كند واگر نه پيامبر آنيا چيزي ديگر منع نم 

اسق درسز اسز ترين نظر عيادت كردن فوطبق صحيح»گفته اسز:  1فضل الله جيلان 

 2«چون او مسلمان اسز وعيادت ازحقوق مسلمين اسز

گذار بدعز خودرا آشكار نكند اما اگر بدعز خودرا آشكار واين درصورت  اسز كه بدعز

 نمود اعتراض وانكار براو لازم اسز، وازنوع اعتراض، ترك كردن عيادت اوسز تا توبه كند.م 

عبدالله گفته اسز: مرتكبين گناه وكس  كه اعمال خلال گفز: كه ابو »گويد: ابن مفلح م 

كند به معن  ابامة حجز برعليه آن ويا ضرر دهد واز حديث پيامر تعدي م زشز انجام م 

شود، واما كس  كه خودرا نشه كرد يا شراب نوشيد ويا كاري ازاين رساندن به آن ترك گفته م 

جام آن كار پرده حيارا دور نيانداخز پس را آشكار نكرد ودرانكارهاي ممنوع انجام داد وآن

بايد ازريختن آبروي آنها وآبروي مسلمين دسز نگاه داشز وباز آمدن ازريختن آبروي آنها 

گذاري ومسلمين بهتر اسز. تا اينكه گفته اسز: وكسان  ديگر غير ازاو درمورد عيادت بدعز

                                                           
اما درمقدمه كتيابش ا  ( وي سيد فضل الله بن سيد احمد علي است. بيان شرح حال اورا درجايي نديده1)

ان وازجمليه هاي علما بركتاب هست كه درطي آن علما اورا ستودهأي ازتقريض)فضل الله الصمد( مجموعه

شود كيه بيا او هيم عصير بيوده اسيت وبدراليدين عليوي آنها شيس عبدالرحمن معلمي است كه روشن مي

رحيدر آباد )دكن( بوده اسيت. مقدميه ا  براي كتاب گفته است او يكي ازاساتيد جامعه عثمانيه ددرمقدمه

 . 11،14كتاب فضل الله الصمد ص

 . 616ص 1( فضل الله الصمد في توضيا الادب المفرد لفضل الله جيلاني ج1)



  

يادت كردن ازنوع بطع رابطه اند وترك عدهد دو روايز ذكر كردهكه به بدعز خود دعوت م 

 .1«اسز

گذار نباشد وعيادت بيماري كه بدعز»درشرح عبارت صاح  الابناع گفته اسز:  2وبهوت 

 «.گذار اسزدهد مانند بدعزرا آشكار انجام م  سنز اسز وكس  كه گناه

ت  دهد اگر ازاو تا وبكه وبت  دانسته شده كه مردي گناه انجام م »نقل كرده اسز  3وحنبل

شود، واگر نه چگونه براي مرد بدي كار  روشن كند بطع رابطه كند گناهكار نم او توبه م 

شود وبت  اعتراض  نبيند، وروي گردان  ازدوست  نبيند وبا اين كس  كه گناه را به طور م 

 4«شوددهد بيرون شد واو عيادت كرده م علن  انجام نم 

ستدلال شده ازنصوص سلف درحق اهل بدعز وامام شاطب  درضمن آنچه كه ازاحكام ا

گويد: يزرهم: ترك كردن عيادت آنها به خاطر بطع رابطه به آنهاسز. او م »گويد: ذكر كرده م 

 5«ترك كردن عيادت بيمارهايشان به خاطر سرزنش ومجازات

پس ازكلام اهل علم ظاهر اسز كه ائمه عيادت كسان  ازمسلمين كه بدعز وگناهان را به 

 نمودند دادند ترك م علن  انجام م طور 

                                                           
 . 133ص 1( الآداب الشرعية ج1)

( وي منصور بن يونس بن حلاح الدين بن حسن بهوتي حنبلي شيس حنابله درمصر درزمان خود بيود او 1)

هجري درگذشت. انظر الاعليا  للزركليي  1051شود درسالأي درغرب مصر نسبت داده ميمنطقهبه بهوت 

 . 300ص

( وي حنبل بن اسحاق بن حنبل ابو علي شيباني پسر عموي اما  احمد مسائلي را ازاما  احمد نقل كرده 3)

رگذشيت ن ك درواسيط د 103را خوب بيان داشته است واو مردي فقير بود، درجمادي الياولي سيالوآن

 .  105-103ص 1طبقات الحنابلة لابن ابي يعلي ج

 .40ص 1( كشاف القناع ج0)

 .100ص 1( الاعتصا  ج5)



 …   

واين به خاطر بطع رابطه ازانها ومجازات كردنشان بود تا به راه دين بعد ازاينكه ازآن 

 اند باز گردند منحرف شده

ومنس  نيسز كه اين طور فهميده شود كه ترك نمودن سلف عيادت كردن كسان  

دادند به خاطر بطع رابطه وادب جام م ها وگناهان را به طور علن  انازمسلمين را كه بدعز

آن –كردن نبوده وبه خاطر چيزي ديگر بوده اسز زيرا سلف همه برمشروعيز عيادت مريض 

اند پس توجيه  براي ترك كردن آنها عيادت را دراينجا غير اجماع كرده -گونه كه بيان شد

 ازبطع رابطه وباز داشتن آنها ازبدعز وگناهان وجود ندارد. 

براين سلف ازعيادت كردن كسان  ديگر ازاهل بدعز وگناهان غير ازآنهاي  كه به طور وبنا 

ها وگناهان آنها ازنوع اند با وجود اينكه بدعزدهند نه  نكردهآشكار بدعز وگناه انجام م 

هاي كسان  اسز كه به طور علن  انجام م  دهند چون كسان  به طور آشكار گناه بدعز

 ند بطع رابطه ازآنها مشروع نيسز.دهوبدعز انجام نم 

آيد كه ترك نمودن واين را به خاطر اين تذكر داديم كه براي بعض  اين توهم پيش م 

سلف عيادت بعض  اهل بدعز را ونه  كردن آنها ازآن به خاطر اين بوده اسز كه عيادت 

  كه جايز نيسز وحرام اسز واين درمذه  سلف وجود ندارد چون اينطور نيسز كه هركس

اند ويا نماز خواندن براو را ويا ديگر حقوق را به خاطر سلف عيادت كردنش را ترك نموده

اند كه اين كار سلف عيادت اورا ويا نماز خواندن ديگر بطع رابطه وادب كردن ترك نموده

 گرداند.مسلمين را براو حرام م 

ن نماز خواندن را بربعض  هرگاه امام يا اهل علم ودي»گويد: شيخ الاسلام ابن تيميه م 

كنند به خاطر باز آمدن آنها ترك نمودند، اين كار آنها به ازكسان  كه بدعز وفساد تظاهر م 

معن  اين نيسز كه نماز خواندن وطل  آمرز  براي او حرام اسز بلكه پيامبر درمورد كس  

ز ورزيده بود، وآن كه ورزيد وآن مرد كه به مال غنيمز خيانكه ازخواندن نماز براو امتناع م 



  

صلوا )خودكش  كرده بود وفرد بدهكاري كه به اندازه بديهيش چيزي به جا نگذاشته فرمود: 

 يعن : بردوستتان نماز بخوانيد. 2 1(عل  صاحبكم

ها وسخن شيخ الاسلام اگر چه درحكم ترك كردن نماز خواندن بربعض  افراد كه بدعز

باشد اما بايد دانسز كه حكم درهمه مسائل متعلق به دهند م وگناهان را آشكار انجام م 

حقوق مسلمين بريكديگر عام اسز، وآن اينكه ترك نمودن چيزي ازاين حقوق ازسوي بعض  

اند به معن  اهل علم وبدرت به خاطر ترك رابطه با بعض  كسان  كه به بدعز وگناه آلوده بوده

كرد ه پيامبر نماز خواندن برآنها منع نم اين نيسز كه اداي اين حقوق حرام اسز همان طور ك

 بلكه مسلمين را دستور داد برآنها نماز بخوانند.

                                                           
روايت شده كيه  نماز خواندن را برفرد بدهكار درححيحين ازابو هريره  ( حدي  ترك نمودن پيامبر 1)

أي ازخيود بيه جيا ا نييز اضيافهپرسيد: آييشد واو ميكرد پيش پيامبر آورده ميمرد مديوني كه فوت مي

گفت بردوستتان نماز بخوانيد. حيحيا بخياري بيا خواند واگر نه به مسلمين ميگذارشته است براو نماز مي

واما حدي  نماز خواندن پيامبر بركسي كه خودكشي  1130ص 3وححيا مسلم ج 515ص 4فتا الباري ج

ننين است كه جابر بن سمره روايت نميود روايت كرده است وعبارت آن  301ص 3كرده بود را ترمذي ج

 كه مردي خودكشي كرده بود پيامبر براو نماز نخواند ترمذي گفته اين حدي  حسن است 

وابين  155ص 3واما حدي  نماز نخواندن پيامبر بركسي كه درمال غنيمت خيانت ورزيده آن را ابو داود ج

 اند روايت كرده 450ص 1ماجه ج

زيد بن خالد جهني روايت نموده مردي ازاححاب پيامبر روز جنگ خيبر وفياة وعبارت آن ننين است كه 

را براي پيامبر گفتند گفت برهمراهتان نماز بخوانيد نهره مرد  تغير كيرد پييامبر فرميود: دوسيتتان كرد اين

ودر ضيعيف  100،105ص 3را تضعيف نموده درارواء الغليل جدرمال غنيمت خيانت كرده است. والباني آن

 .   130ص هنن ابن ماجس

 . 100ص 0ومجموع الفتاوي ج 105( كتاب الايمان ص1)



 …   

وبا اين رو  گرديد كه ترك نمودن سلف رضوان الله عليهم عيادت كردن بعض  افراد كه 

گرداند دادند اين كار سلف عيادت كردن آنها را حرام نم ها را به طور علن  انجام م بدعز

 شود.ن، اصل مشروعيز عيادت كردن آنها تا وبت  كه مسلمان هستند سابط نم پس با اي

را به عنوان موضع خود درعيادت كردن اينها اتخاذ وآنچه كه مناس  اسز امروز مسلمان آن

كنند اين اسز كه مسلمان با نگاه  ژرف نبگرد ودرك كند كه پيامدهاي كاري كه او انجام 

گذار يا ترك گفتن آن تصميم بگيرد مورد عيادت كردن بدعزدهد چيسز ببل ازاينكه درم 

زيرا حكم درمسئله ازيك شخص با شخص ديگر برحس  حالات مردم وشرايط جامعه فرق 

گذاري را ترك نمايد نرفتن او به عيادت داند كه اگر او عيادت كردن بدعزكند پس اگر م م 

ت را ترك بگويد گرچه عيادت كردن او دارد پس او رفتن به عيادآن اورا ازبدعتش باز م 

شود تحقق دراصل مشروع وجايز اسز تا مصلحت  بزرگتر ازمصلحت  كه با عيادتش محقق م 

گذار گذار را بدعزپيدا نمايد واگر غال  گمان او اين بود كه با ترك كردن او عيادت بدعز

بگويد او درانجام كار گويد واگر ترك آيد او عيادت كردنش را ترك نم ازبدعتش باز نم 

جايزي كوتاه  ورزيده بدون اينكه مصلحت  تحقق پيدا كند پس حكم درمسئله نسبز به 

گذار مشروع اسز كند پس گاه  براي يك شخص ترك گفتن آن بدعزهرفردي فرق م 

درصورت  كه براي شخص  ديگر ترك نگفتن آن مشروع اسز وبا نگاه  فراگير به موضع 

بينيم كه جامعه دربرابر او به دو نوع تقسيم شده اسز: نوع  گذار م ن بدعزجامعه اسلام  ازآ

را به سنز ازاو بطع رابطه كرده ودوري نموده اسز ونوع  با او دوست  نموده وهريك آن

دهد واين ازآن چيزهاي  اسز كه اثر بزرگ  دروجود او دارد وتاثير بزرگ  دعوت م 

لاف اينكه همه جامعه با او يك رفتار داشته باشد كه همه يا درپذيرفتن او به حق را دارد به خ

ازاو بطع رابطه كنند يا همه با او دوست  نمايند پس فايده اين كمتر اسز بنا براين دعوت 

خداوند براي مخلوبش برپايه دو رو  تشويق وترساندن دردعوت استوار اسز وخداوند ازما 



  

دو امر اثر بزرگ  دراستقامز وجودها وتسليم خواسته كه بين ترس واميد باشيم چون اين 

 شدن آن براي حق دارند. والله اعلم.

رسانم بعد ازاينكه كه بيان موضع اهل سنز درمورد وبا اين سخن را دراين فصل به پايان م 

عيادت اهل بدعز درپرتو آنچه نصوص وابوال سلف دراين مسئله برآن دلالز دارد تكميل 

 گرديد.

 گويم.رياري وهدايتش سپاس م پس خداوند را ب

 فصل پنجم

هاي هاي اهل بدعز ودفن كردنشان درببرستانموضع اهل سنز درمورد حضور درجنازه

 مسلمين

اند اين اسز ازاصول مقرر دردين واصل  كه درآن هيچ يك ازعلماي مسلمين اختلاف نكرده

ان درمقابر مسلمانان هم كه نماز خواندن بركس  ازكفار ومنافقين كه مرده جايز نيسز ودفنش

فرمايد: }ولا جايز نيسز چون خداوند پيامبر را ازنماز خواندن برمنافقين نه  كرده اسز وم 

 1تصل عل  احد منهم مات ابداً ولا تقم عل  ببره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون{

)براي دعا وطل  آمرز   ترجمه: هرگاه يك  ازآنان مرد اصلاً براو نماز مخوان وبر سرگور 

اند كه ازدين ودفن او( نايسز چرا كه آنان به خدا وپيغمبر  باور نداشته اند ودرحال  مرده

 اند. خدا وفرمان الله خارج بوده

وچون نماز خواندن برمرده براي او دعا به مغفرت ورحمز اسز وازطل  آمرز  براي 

فرمايد: }ما كان للنب  والذين آمنوا ز كه م كافر نه  شده اسز آن گونه فرموده اله  آمده اس

 2ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اول  برب  من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم{

                                                           
 . 40( سوره توبه آيه1)

 . 113( سوره توبه آيه1)
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ترجمه: پيغمبر ومؤمنان را نزد كه براي مشركان طل  آمرز  كنند هرچند كه خويشاوند باشند 

 هنگام  كه براي آنان روشن شود كه مشركان اهل دوزخند

اين آيه بطع كردن دوست  افراد زنده ومرده كافران را دربرگرفته اسز پس »گويد: برطب  م 

خداوند به مؤمنين اجازه نداده كه براي مشركين طل  آمرز  نمايند پس طل  كردن آمرز  

     1«براي مشرك جايز نيسز

عموم دلايل  واما كس  ازمسلمين كه مرده نماز براو جايز اسز بلكه مشروع اسز به خاطر 

كند كنند وفرق نم م  2هاي مسلمين ونماز خواندن برآنها تشويقكه مردم را براي تشييع جنازه

ميز عادل باشد يا فاسق نماز خواندن براو مشروع اسز تا وبت  كه او مسلمان اسز وگواه  

لام دهد كه معبود به حق  جز خدا نيسز ومحمد پيامبر خداسز وكاري نكند كه دراصل اسم 

 او نقص وارد كند.

آنها اينطور نبودند )يعن  اصحاب پيامبر( كه نماز خواندن برفردي »گويد: امام نخع  م 

 .3«ازاهل ببله را دريغ بدارند

 4«خواندنماز بخوان بركس  كه به سوي ببله تو نماز م »وازعطا بن اب  رباح: 

 5«شودنماز خوانده م  وبت  گفز لا اله الا الله براو»وازحسن بصري روايز اسز: 

 .2«وبت  خدا را شناخز نماز خواندن براو حق اسز»روايز اسز كه:  1واز ربيعه

                                                           
 . 103ص 4( تفسير قرطبي ج1)

، وحيحيا 111،144،141،146ص 3( انظر بعض الاحادي  في ذلك في ححيا البخاري ميع الفيتا ج1)

 . 1000ص 0ج 650-651ص 1مسلم ج

 . 1060ص 3احول اعتقاد اهل السنة للالكائي ج( شرح 3)

 ( المصدر نفسه. 0)

 ( المصدر نفسه. 5)



  

ترين آن نزد من اين اسز كه وبت  ترين ومنصفانهدرسز»وازمالك روايز شده كه گفز: 

 .3«گفز لا اله الا الله سپس هلاك شد غسل داده شود وبراو نماز خوانده شود

ازاوزاع  وسفيان ثوري پرسيدم آيا نماز »روايز اسز كه گفز:  4ريوازاب  اسحاق فزا

 5«شود؟ گفز: نهخواندن بريك  ازاهل ببله گرچه هركاري انجام دهد ترك كرده م 

 .6وازشافع  واحمد واسحاق واب  ثور واب  عبيد مانند آن روايز شده اسز

مايد با اينكه ايمان دراو هسز واما كس  كه فسق را اظهار ن»گويد: وشيخ اسلام ابن تيميه م 

 7«مانند اهل كبائر پس بايد براينها بعض  ازمسلمين نماز بخوانند

پس وبت  اين ثابز شد حكم نماز خواندن براهل بدعز بين دو حكم گذشته درمورد نماز 

زند بنا برآنچه كه براي نگاه كننده درمسئله خواندن بركفار ونماز خواندن برمسلمين دور م 

گذار شود پس اگر كافر بودن بدعزر بودنشان وارتدادشان ويا مسلمان بودنشان ثابز م ازكاف

به يقين ثابز شد پس او به كفار ومنافقين درعدم نماز خواندن برآنها ودعا كردن براي آنها 

                                                                                                                                                    
( وي ربيعه بن ابي عبدالرحمن تيمي مولايشان ابو عثمان مدني معروف به ربيعه الراي است واسم پدر  1)

 . 100طبق قول ححيا درگذشت ن ك تقريب التهذيب ص 136فروخ معتمد وفقيه مشهوري است، درسال

 . 1060ص 3( شرح احول اعتقاد اهل السنة للالكائي ج1)

 ( المصدر نفسه. 3)

( وي ابراهيم بن محمد بن حارث بن اسماء بن خارجه بن حصن بن حذيفه فزاري اما  ابو اسحاق اسيت 0)

درگذشت وگفته شيده بعيد ازآن. ن ك التقرييب  145ثقه وحافظ بود او داراي تاليفات زيادي است درسال

 . 41ص

 . 1060ص 3شرح احول اعتقاد اهل السنة للالكائي ج( 5)

 ( المصدر نفسه. 6)

 . 146ص 10( مجموع الفتاوي ج0)
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گذار ثابز شود پس حكم او حكم مسلمانان شود واگر باب  ماندن اصل ايمان بدعزملحق م 

 دن نماز خواندن براو وطل  كردن آمرز  براي او.اسز درجايز بو

 شود:واينك دلايل براين مسئله وابوال اهل علم درمورد آن ارائه م 

گذار كافر به اضافه دلايل عموم  كه ازخواندن اما عدم جايز بودن نماز خواندن بربدعز

ه اسز كه م  گويد: كند نه  ويژه پيامبر ازنماز خواندن بربدرينماز بركفار ومنافقين منع م 

 1(ان مجوس هذه الامة المكذبون بابدار الله، ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم)

كنند، اگر بيمار شدند يعن : همانا مجوس اين امز كسان  هستند كه تقدير اله  را تكذي  م 

 آنها را عيادت نكنيد واگر مردند درتشيع جنازه آنها حاضر نشويد.

ها به خاطر مشرك بودن هاي اين بدريسز كه نه  ئكردن پيامبر ازحضور درجنازهوظاهر ا

آنهاسز وبه خاطر اين پيامبر آنهارا )مجوس اين امز( ناميده اسز واين حكم برغير ازاينها 

شود مانند رافضه وغلات صوفيان، ازاهل بدعز كه به شرك اكبر آلوده هستند جاري م 

تر نباشد كمتر ازآن پس شرك دراينها اگر ازشرك بدريه بزرگ ومنتسبين به فلسفه وباطنيه

هاي مسلمين نيسز پس همه اينها نماز خواندن برآنها جايز نيسز ودفن كردن آنها درببرستان

جايز نيسز به خاطر شرك آنها وكفر ورزيدن آنها به خدا، بنا برآنچه مفهوم اين حديث برآن 

ها شرك آنهاسز وهمان طور كه ازحضور درجنازه نمايد زيرا علز ازنه  كردندلالز م 

زند پس نه  ازنماز خواندن بربدريه مقرر اسز با دو زدن علز آن دور م  2دركتابهاي اصول

دهند ونزد اهل سنز به كافر بودنشان شود كه شرك اكبر را انجام م هاي  م شامل ساير فربه

واندن نماز بربعض  ازمردگان اين حكم شده اسز. آنچه ازسلف صالح درنه  كردنشان ازخ

هاسز وترك كردن آنها نماز خواندن را بربعض  ازافراد ها كه بدريه دراز شمار آن فربهفربه

 دهد.ها به اين مسئله گواه  م اين فربه

                                                           
 ( براي تخريج اين حدي : حفحه )( مراجعه شود. 1)

 .  160ومذكرة احول الفقه للشيس محمد الامين ص 146،140ص 1( انظر روضة الناظر لابن قدامة ج1)



  

اينها بدترين »ازابن عباس رض  الله عنهما روايز اسز كه او بدريه را ذكر كرد وگفز: 

 . 1«مارهايشان را عيادت نكنيد، وبرمردگانشان نماز نخوانيدافراد اين امز هستند بي

برمردگان آنها نماز خوانده »واز امام مالك روايز شده كه او درمورد بدريه واباضيه گفز: 

 2«شوندشود وبيمارهايشان عيادت كرده نم شود، وبه دنبال جنازه هايشان رفته نم نم 

من درنماز جنازه آن شركز »افض  گفز: وازامام احمد روايز اسز كه او درمورد ر

خواهد شركز كند، پيامبر خواندن نماز را بركمتر ازاين ترك كرده اسز كنم، هركس  م نم 

بده  وخيانز درغنيمز، وكس  كه خودكش  كرده اسز، پيامبر براو نماز نخواند وآنها را امر 

نباشد چه كس  درجنازه او  نكرد. ومردي گفز اگر او درشهري بميرد كه جز نصارا درآن كس 

 .3«كنم هركس  م  خواهد شركز كندشود گفز: من درآن شركز نم حاضر م 

گويد: خداوند كارهاي بندگان را نيا فريده بدريه كس  اسز كه م »گويد: وابو ثور م  

اسز وگناهان را بربندگانش مقدر نكرده اسز وآن را نيا فريده اسز پس اينها بدريه هستند 

هايشان شود ودرجنازهشود ومريض آنها عيادت كرده نم سر آنها نماز خوانده نم پشز 

 4«شودشركز كرده نم 

با آنها نشينيد، وبا آنها سخن »وازبشر بن حارث روايز اسز كه او درمورد جهميه گفز: 

 5«نگوييد واگر بيمار شدند آنها را عيادت نكنيد واگر مردند درجنازه آنها شركز نكنيد

هركس  بگويد برآن مخلوق اسز پس او »محمد بن يحي  مدن  روايز اسز كه گفز: واز

كافر اسز، وهركس  توبف نمايد وهيچ نوع اظهار نظري نكند او بدتر ازكس  اسز كه 

                                                           
 . 603ص 1ول اعتقاد اهل السنة ج( اخرجه اللالكائي في شرح اح1)
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شود، وبا آنها ازدواج كرده گويد برآن مخلوق اسز، پشز سر آنها نماز خوانده نم م 

شود وبيمارشان اشان شركز كرده نم ، ودرنماز جنازهشودشود، وبا آنها سخن گفته نم نم 

 .1«شودعيادت كرده نم 

برمنافقين نماز نخوانيد ونه بررافضه »روايز اسز كه گفز:  2وازمحمد بن سعود نيشابوري

 .3«شودگذاري نماز خوانده م شود ونه برهيچ بدعزونه برجهميه ونه بربدريه نماز خوانده م 

برآن كلام خدا وغير مخلوق اسز، هركس  غير »وايز اسز كه گفز: وازربيع بن سليمان ر

ازاين را بگويد اگر مريض شد او را عيادت نكنيد واگر مرد درجنازه او حاضر نشويد او به 

 .4«خداي بزرگ كافر اسز

روايز اسز مردي ازاو درمورد كس  كه ابوبكر را ناسزا  5وازمحمد بن يوسف فرياب 

شود؟ گفز: نه. كافر اسز گفته شد: آيا براو نماز خوانده م : »گويد پرسيد او گفزم 

را دسز گويد لا اله الا الله؟ گفز: آنشود درحال  كه او م وپرسيده شد به او چكاره كرده م 

 .6«كنيدنزنيد، اورا با چوپ بلند كنيد تا وبت  كه او را درچاله خود خاك م 

ن فقط به بعض  اكتفا نموديم وابوال اهل علم بعد ها دراين مورد ازائمه زيادند وموروايز

هاي آمده ازسلف درمنع كردن ازنماز ازآنها آنچه را كه نصوص برآن دلالز دارد وروايز

                                                           
 . 315ص 1( شرح احول اعتقاد اهل السنة للالكائي ج1)
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 . 515درگذشت ن ك تقريب التهذيب ص 111وفاضل است درسال

 . 160، وابن بطة في الابانة الصغري ص044ص 1( اخرجه الخلال في السنة ج6)



  

كند را تاييد م خواندن بركس  ازاهل بدعز كه به حد كفر ونفاق رسيده به آن دلالز دارد آن

او نفاق وارتداد شناخته شده نماز خواندن واما كس  كه از»گويد: شيخ الاسلام ابن تيميه م 

بركس  كه نفاق وارتداد ازاو دانسته شده جايز نيسز گرچه او اظهار اسلام نمايد خداوند 

پيامبر  را ازنماز خواندن برمنافقين نه  كرده اسز وفرموده: }ولا تصل عل  احد منهم مات 

  2 1ابداً ولا تقم عل  ببره انهم كفروا بالله ورسوله{

هاي مسلمين جايز گويد: ودفن كردن آن درببرستانها م او درط  بيان احكام نصيريو

شود، وخداوند متعال پيامبر  را ازنماز نيسز وهركس  ازآنها بميرد براو نماز خوانده نم 

وامثال او نه  كرده اسز وآنها درظاهر نماز  3خواندن برمنافقين مانند عبدالله بن اب 

أي كردند وعقيدهگرفتند وهمراه مسلمين جهاد م پرداختند وروزه م م خواندند وزكات م 

كردند وكارهاي ذكر شده كردند، اما نفاق خود را، پنهان م كه مخالف با اسلام باشد اظهار نم 

 دادند را فقط تظاهري انجام م 

ره انهم وخداوند تعال  فرموده اسز: }ولا تصل عل  احد منهم مات ابدًا ولا تقم عل  بب

ترجمه: هرگاه يك  ازآنان مرد اصلاً براو نماز مخوان  4كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون{

                                                           
 . 40( سوره توبه آيه1)

 . 115ص 10( مجموع الفتاوي ج1)

ازبعثت بيود درشيرافت او ازقيومش دو نفير حتيي بيا ( عبدالله بن ابي بن سلول سردار اهل يثرب قبل 3)

خواسيتند او يكديگر اختلاف نداشتند، اوس وخزرج قبل ازاو وبعد ازاو بر كسي اتفاق نكرده بودند وآنها مي

را به عنوان پادشاه خود تاج گذاري نمايد تا اينكه اسلا  آمد، واو به طور منافقانه اسيلا  آورد واو رئييس 

 1شييدند او برنفيياق مييرد. ن ك السيييرة النبوييية لييابن هشييا  جش او جمييع ميمنييافقين بييود كييه پييي

 .   610،064،555ص

 . 40( سوره توبه آيه0)
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اند كه ازدين اند ودرحال  مردهوبرسرگور  نايسز چرا كه آنان به خدا وپيغمبر  باور نداشته

 اندخدا وفرسان الله خارج بوده

    1«نمايندكفر والحاد را اظهار م پس چگونه اين كسان  كه با زنديق بودن ونفاق، 

هاي علم  وافتاء بعد ازسخن درمورد بعض  انواع شرك ودر فتواهاي دائم انجمن پژوهش

پس اين ابسام سه گانه: شرك اكبر اسز كه انجام دهنده يا معتقد به آن ازدين »آمده اسز: 

هاي مسلمين دفن ستانشود وبت  مرد، ودرببرشود پس براو نماز خوانده نم اسلام مرتد م 

 2«شود بلكه مال او ازآن بيز المال خواهد بودشود ومال او ازاو به ارث برده نم كرده نم 

پس با اين جايز نبودن نماز خواندن بركس  ازاهل بدعز كه به سب  بدعتش كافر گرديده 

عموم وبنا اسز بنا برآنچه كه نصوص برحرام بودن نماز خواندن بركافران ومنافقين به صورت 

 اند روشن گرديدبرآنچه كه بعض  نصوص خاص به آن تصريح كرده

هاي كسان  ازاه  وازائمه سلف واهل علم بعد ازآنها به تواتر نقل شده كه شركز درجنازه

بدعز كه به كفرشان حكم شده نزد اهل سنز مانند: بدريه وجهميه ورافضه وكسان  كه 

كه مرتك  نوع  ازشرك اكبر شده كه انسان را  درحكم آنها هستند ازاهل بدعز وهركس 

هايشان حرام اسز پس همه اينها نماز خواندن براينها نمايد شركز درجنازهازدين خارج م 

هاي مسلمين به خاطر كفر وشرك آنها جايز نيسز. اما نماز خواندن ودفن كردنشان درببرستان

كند اظهار نمايند حرام اسز ن را كافر م هاي خود را كه انسابراينها اگر كفر ونفابشان وبدعز

شود را اظهار نكنند ومسلمانان  كه نفاق ازآنها دانسته شده برآنها نماز خوانده م اما اگر آنها اين

غير ازكسان  كه نفاق وكفرشان دانسته شود زيرا برآنها نماز خواندن وطل  كردن آموز  براي 

 آنها جايز نيسز.
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كه بعض  ازاصحاب پيامبر بربعض  ازمنافقين درعهد پيامبر وپس  به دليل اينكه ثابز شده

دانسز آنها منافق ورزيد كه م اند، وازنماز خواندن برآنها كس  امتناع م ازاو نماز خوانده

به نامهاي منافقين خبر كرده  1هستند مانند حذيفه رض  الله عنه كه پيامبر اورا درغزوه تبوك

 بود 

عمر رض  الله عنه »ازحذيفه رض  الله عنه روايز كرده كه گفز:  هيثم  درمجمع الزوائد

خواسز براي شركز به آن جنازه برود، من به او خود را گرفته أي خواده شد او م براي جنازه

دهم آيا من ازآنها وگفتم بنشين أي اميرالمؤمنين همانا او ازآنهاسز گفز: ترا به خدا سوگند م 

     2«كنمبعد ازتو تبرئه م  هستم گفز: نه ونه كس  را

دانسز كه صاح  آن جنازه منافق اسز وهمچنين عمر بعد ازاينكه او را پس حذيفه م 

 دانسز حذيفه خبر كرد م 

دانستند ازخواندن نماز برآن مرد منع وبا وجود اين آن دو كسان  را كه نفاق آن مرد را نم 

 ترك كردن نماز خواندن براو اكتفا كردند.نمود وآنها با نكردند چون او اظهار اسلام م 

واين مسئله را شيخ الاسلام ابن تيميه دربيش ازيك جا دركتابهايش بيان كرده اسز او 

اند وبت  بميرد وهمچنين منافقين  را كه نفابشان را اظهار نكرده»گويد: دركتاب الايمان م 

شوند ازعهد پيامبر وببرستان  كه  هاي مسلمين دفن مشود ودرببرستانبرآنها نماز خوانده م 

شدند ودرآن براي مسلمين درحيات پيامبر وزندگ  خلفاي او واصحابش بود دفن كرده م 

شد گرچه درباطن منافق بود ومنافقين ببرستان  نمود دفن كرده م هركس  كه اظهار ايمان م 

ونصارا داراي ببرستان  نداشتند كه ازمسلمين درسرزمين اسلام  جدا باشند آن گونه كه يهود 
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هاي مسلمين دفن كرده شود مسلمانان براو شوند وهركس  درببرستانهستند كه با آن جدا م 

 1«نماز بخوانند

نمايند دو نوع هستند اما به هرحال مسلمانان  كه اظهار اسلام م »گويد: ودرمنهاج السنه م 

د نماز خواندن براو جايز نيسز وطل  يا مؤمن اند يا منافق، پس هركس  كه نفاق او دانسته شو

شود كردن آموز  براي او جايز نيسز وهركس  اين ازدو دانسته نشود براو نماز خوانده م 

داند براو نماز وهرگاه شخص  نفاق شخص  را بداند براو نماز نخواند وهركس  نفاق او را نم 

خواند عمر نيز براو نماز نم خواند، بخواند وعمر رض  الله عنه بركس  كه حذيفه نماز نم 

 .2«شناخزخواستند برپيامبر يور  برند م چون او درغزوه تبوك بود ومنافقين  را كه م 

نمايند را م پس بنا براين نماز خواندن برفردي ازاهل بدعز كه اظهار اسلام واحكام آن

دو چيز شناخته حرام نيسز مگر بعد ازاينكه به يقين ثابز شود كه او كافر اسز واين با 

 شود:م 

أي كه برآن هستند واين با مشاهده كارهاي او يا شنيدن امر اول: علم به حال او وعقيده

گيرد يا اينكه كس  ديگر درحق او شهادت كند صورت م هاي  ازاو كه انسان را كافر م گفته

ال وافعال  كه اما درغير ازاين چيزها نسبز دادن چيزي ازابو 3دهد يا او بدان مشهور باشد

كند به يك  ازمسلمين بنا برمجرد گمان كند وآنچه كه انسان را كافر نم انسان را كافر م 

وتخمين سپس بنا كردن احكام بران درسز نيسز مگر اينكه ازگروه  باشد كه دين او كتمان 

ه آن وتقيه اسز مانند گروههاي باطنيه ورافضه زيرا هريك ازاينها حكم گروه  را دارد كه ب

                                                           
 . 116ص 0ومجموع الفتاوي ج 100( كتاب الايمان ص1)
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( ثابت كردن اين مسئله درقسمت تمهيدي اين كتاب گذشت وآن هم اين اسيت كيه شيهادت برميرد كيه 3)

شود. باشد جايز است به شرطي كه بدعتش مشهور باشد، اما فقط به مشاهده وشنيدن حكم كرده نمي مبتدع

 براي بررسي اين مسئله به حفحة )( درآن بود مراجعه شود. 



  

شود گرچه عقيده خود را اظهار نكند چون دين اينها نفاق واظهار موافقز براي نسبز داده م 

 مسلمين با مخالفز درباطن اسز.

 امر دوم: دانستن اينكه شخص به طور معين كافر اسز.

كند ازاو يا چون درحكم كردن براو به كفر به صادر شدن بول يا عمل  كه انسان را كافر م 

 ودن او به گروه  كه به كفرشان حكم شده به طور مطلق كاف  نيسزمنتس  ب

مانند اينكه جهم  يا بدري يا رافض  باشد بلكه لازم اسز كه كافر بودن او به طور مشخص 

همان طور كه اين مسئله دربحث –ثابز شود زيرا تكفير مطلق مستلزم تكفير فرد معين نيسز 

كه حجز برشخص معين ثابز شود كه بول يا فعل  تا وبت  -تكفير به طور مشروح بيان شد

 او كفر اسز وشرايط تكفير درحق او به طور كامل يافته شود وموانع آن منتف  گردد.

اما كس  كه كافر بودن او به يقين ثابز نيسز پس نماز خواندن براو حرام نيسز تا زمان  

 آلوده باشد  ها وگناهاننمايد گرچه با چيزي ازبدعزكه او اظهار اسلام م 

بنابراين شيخ الاسلام ابن تيميه بيان داشته اسز كه فردي كه حالتش مشكوك اسز اگر 

 نمايد نماز خواندن براو جايز اسز.اظهار اسلام م 

واما كس  كه درحالز او شك هسز نماز خواندن براو جايز اسز »گويد: او رحمه الله م 

ه پيامبر بركسان  كه ازنماز خواندن برآنها نه  وبت  كه اظهار اسلام كرده باشد همان طور ك

نشده بود نماز خواند ودرميان آنها كسان  بودند كه نفاق آنها دانسته نشده بود همان طور كه 

خداوند متعال فرموده اسز: }وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مردوا عل  

ان عربهاي باديه نشين اطراف شما ودرميان خود ترجمه: درمي 2 1النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم{

اند تو ايشان را اند ودرآن وسارت پيدا نمودهاهل مدينه منافقان  هستند كه تمرين نفاق كرده

 شناسيم.شناس  وبلكه ما آنان را م نم 
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پس وبت  كه ثابز شد كه نماز خواندن برهركس  كه كفر ونفاق او يقين  نيسز وظاهر  

خوانند كس  وجود يز اسز وگاه  درجمله كسان  كه مسلمانان برآنها نماز م اسلام اسز جا

أي دارد كه درباطن كافر ومنافق اسز پس بايد دانسز كه نماز خواندن برمنافقين به آنها بهره

شود همان گونه كه خداوند متعال درآخرت نخواهد داد گرچه دردنيا برآنها ترك كرده نم 

 1هم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم{فرموده اسز: }استغفر ل

ترجمه: چه براي آنان طل  آمرز  كن  وچه نكن . حت  اگر هفتاد بار براي آنان طل  

 آموزد.را نم آمرز  كن  هرگز خداوند آنان

مه: براي ترج 2فرمايد: }سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم{وم 

آنان يكسان اسز چه براي ايشان آمرز  بخواه  وچه آمرز  نخواه  هرگز خدا ايشان را 

 نخواهد بخشيد

ترجمه: وشفاعز شفاعز كنندگان به آنها  3فرمايد: }فما تنفعهم شفاعة الشافعين{وم 

 سودي نخواهد رساند

مين دردنيا برمنافقان پس بايد به اين فرق دراحكام دنيا واحكام آخرت آگاه بود احكام مسل

 شود گرچه درجهان آخرت درطبقات زيرين جهنم برار دارنداجرا م 

گذار كافر بود واحكام  كه ازاين اين درمورد امور متعلق به حكم نماز خواندن بربدعز

 مسئله منشع  شده بيان گرديد.

اسز بلكه گذاري كه با بدعتش به حد كفر ونفاق نرسيده واما حكم نماز خواندن بربدعز

مسلمان بودن او بطع  اسز نماز خواندن براو جايز بلكه مشروع اسز ونو آوري او دردين 

مانع نماز خواندن براو نخواهد بود گرچه بدعز او، اورا به حد فسق رسانده اسز ودرآغاز 

                                                           
 . 6( سوره منافقون آيه1)

 . 40( سوره توبه آيه1)

 . 04ه( سوره مدثر آي3)



  

فصل به ثبوت مشروعيز نماز برهر مسلمان  اشاره شد گرچه آن مسلمان درعمل فاسق باشد 

هايشان صوص  كه برنماز خواندن براموات مسلمين به طور عموم وتشييع جنازهبه دليل ن

ها وابوال  ازسلف كه دراين مورد آمده نمايد وبه خاطر تمسك به روايزتشويق م 

 ومشروعيز نماز خواندن برهركس  ازاهل ببله كه بميرد را دربردارد.

كه آنچه را كه دلايل برآن دلالز  كنمومن اينجا بعض  ازابوال اهل علم وتحقيق را ذكر م 

گذار به طور دارد كه نماز خواندن برهركس  ازمسلمين فاسق به طور عموم ومسلمانان بدعز

 نمايد خاص مشروع اسز را تاكيد م 

شود چه نيك باشد چه فاسق باشد، وبرهرمسلمان  نماز خوانده م »گويد: ابن حزم م 

ش  كشته شود وبرآنها امام وغير ازاو ديگران نماز درحدي كشته شود يا درجنگ  ويا درشور

خوانند، گرچه او بدترين فرد روي زمين باشد اما وبت  مسلمان بميرد براو نماز خوانده م 

يعن : بردوستتان نماز  1(صلوا عل  صاحبكم)شود به دليل عموم امر پيامبر كه فرموده اسز: م 

 بخوانيد ومسلمان دوسز وهمراه ماسز 

  2متعال فرموده اسز: }انما المومنون اخوة{خداوند

ترجمه: مردان  3فرمايد: }والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض{وخداوند متعال م 

 مؤمن وزنان مؤمن ول  ودوستان يكديگراند 

پس هركس  نماز خواندن برمسلمان را منع كند سخن بزرگ  گفته اسز وهمانا فايق بيشتر 

 .   4«مؤمنش اسز نسبز به فاضل مرحوم نيازمند دعاي برادران

                                                           
 ( تقد  تخريج الحدي  ص)( من هذا الكتاب. 1)

 . 10( سوره حجرات آيه1)

 . 01( سوره توبه آيه3)

 . 104ص 5( المحلي ج0)



 …   

سپس تعدادي روايز ازسلف نقل كرده كه سخن اورا به مشروع بودن نماز برهركس  ازاهل 

 .1نمايدببله وبت  كه مرد گرچه فاسق باشد تاييد م 

وبرساير مسلمين ازاهل كبائر وكس  كه به جرم زنا سنگسار شده »گويد: وابن بدامه م 

 «شودنده م وديگران نماز خوا

خوانيم واو را احمد گفته اسز: هركس  رو به ببله ما نمود ونماز مارا خواند ما براو نماز م 

مذه  تمام علما اين اسز ». ونووي ازباض  عياض نقل كرده اسز كه او گفز: 2كنيمدفن م 

راه كه برهرمسلمان  وهركس  كه حدي براو اجرا شده يا رجم شده ويا خودكش  كرده ويا از 

 . 3«زنا به دنيا آمده اسز نماز خوانده شود

ميرد امر نموده خداوند به نماز خواندن بركس  كه م »گويد: وشيخ الاسلام ابن تيميه م 

نمود تا اينكه ازآن نه  كرده شد پس هرمسلمان  اسز، وپيامبر براي منافقين طل  آمرز  م 

شود شود ونماز براو خوانده م رده م كه دانسته نشده كه او منافق اسز برايش استغفار ك

گرچه دراو بدعز يا فسق  وجود داشته باشد اما برهرفردي واج  نيسز كه براو نماز 

 .4«بخواند

وهرگاه امام واهل علم ودين نماز خواندن را بربعض  ازكسان  كه بدعز »گويد: ونيز م 

اين امر نماز خواندن براو  دهدبه خاطر باز آمدن او ازاين كار،وفسق را آشكار انجام م 

دهد بلكه پيامبر درمورد كسان  كه ازنماز خواندن واستغفار كردن براي او را حرام برار نم 

 5«بردوسز خود نماز بخوانيد»برآنها امتناع ورزيده اسز فرموده اسز: 

                                                           
 . 153-151( انظر المحلي لابن حز  ص1)

 . 504ص 3( المغني ج1)

 . 00ص 0( شرح ححيا مسلم ج3)

 . 135ص 5( منهاج السنة ج0)

 ا الكتاب. ( تقد  تخريج الحدي  ص )( من هذ5)



  

وآن كسان  كه پيامبر ازنماز خواندن برآنها امتناع ورزيده بود يك  كس  بود كه درمال 

نيمز خيانز ورزيده بود دوم فردي كه خودكش  كرده بود ومديون  كه ثروت  ازخود به غ

كرد هايش به جا نگذاشته اسز، وروايز شده كه پيامبر درباطن براي او استغفار م اندازه دين

 .1«نمودرا درظاهر به خاطر باز آمدن او ازرفتار  ترك م گرچه آن

فاسدي كه به سرعز درگناهان وامور حرام پيش »گويد: وازعلماي معاصر ما شيخ البان  م 

كند، وفردي كه زنا رود مانند تارك نماز وزكات با اينكه او به واج  بودن آن دو اعتراف م م 

شود، اما نوشد وامثال آنها ازافراد فاسق برآنها نماز خوانده م كند، وكس  هميشه شراب م م 

ماز خواندن را برآنها به خاطر عقوبز وادب كردن امثال براي اهل علم ودين مناس  اسز كه ن

 2«آنها ترك نمايند آن طور كه پيامبر چنين كرده اسز

پس با اين، نماز خواندن بركسان  ازاهل بدعز كه مرده اند ثابز شد گرچه بدعز آنها به 

 هراندازه برسد وهرچند بزرگ وزياد باشد 

برار گيرند اما نماز خواندن برآنها مشروع اسز تا ترين مردم وآنها با انجام آن بدعز فاسق

كنند وابوال ائمه گذشته واهل علم وبت  كه مسلمان باشند بنا برآنچه كه دلايل برآن دلالز م 

نمايد كه نماز خواندن بركس  ازاهل ببله كه مرده اسز درسز اسز را تاكيد م پس ازآنها آن

 هل بدعز دراينها داخل هستند.گرچه ازنظر فسق بزرگترين مردم باشد كه ا

هايشان ثابز اسز اما اين كس  را كه ازخواندن وبا اينكه خواندن نماز برآنها وتشييع جنازه

ورزد باز دهند امتناع م نماز بربعض  ازكسان  ازاهل بدعز كه آشكارا بدعز انجام م 

تا امثال آنها ازكار خود باز شود دارد بلكه اگر نماز نخواندن فردي مانند او برآنها باعث م نم 

بيايند او به خاطر تحقق اين مصلحز بايد برآنها نماز نخواند بنا برآنچه كه ابوال ائمه 

 وكارهايشان وابوال اهل علم بعد ازآنها، برآن دلالز دارد.

                                                           
 . 110ص 0ومجموع الفتاوي ج 105( كتاب الايمان ص1)

 . 43( احكا  الجنائز ص1)



 …   

وبه من خبر رسيده كه سفيان ثوري ومالك بن انس درمكه بودند »گويد: نصر مقدس  م 

شد درگذشز واو بهترين مردم بود ول  به عقيده ارجاء نسبز داده م  1  روادعبدالعزيز بن اب

 .  2«پس آنها براو نماز نخواندند

پس نماز نخواندن سفيان ومالك برابن اب  رواد با فضل  كه ازاو شناخته شده ازباب 

نه به  اعتراض براو به خاطر اينكه او به نسبز داده شده بود كه داراي عقيده ارجاء اسز بود

را دانستند وآنچه ذهب  ازسفيان نقل كرده اينخاطر اينكه آنها نماز خواندن براو را حرام م 

خواستم به مردم نشان دهم كه او بربدعت  م »نمايد كه سفيان بعد ازذكر وابعه گفز: تاييد م 

  3«مرده اسز

كه او »كرده اسز:  ومانند اين روايت  اسز كه ابن بطه ازايوب سختيان  رحمه الله روايز

أي خواسته شد، او با بوم بيرون رفز، وبت  پرده ازچهره مرده برداشز براي غسل دادن مرده

ام كه او دهيم زيرا او را ديدهاو را شناخز وگفز: برويد به سوي دوستتان من او را غسل نم 

 4«كردبا صاح  بدعت  همگام حركز م 

سز ومن بربيان بعض  ازآن اكتفا كردم ازبيم اينكه هاي زيادي ازسلف اودراين مورد روايز

 شود.مطل  طولان  م 

اند هرمسلمان  كه ازاو دانسته»گويد: شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله با بيان اين مسئله م 

منافق باشد استغفار كردن براي او ونماز خواندن براو جايز اسز گرچه دراو فسق يا بدعت  

                                                           
شده او به ارجاء متهم شيده اسيت ( عبدالعزيز بن ابي رواد راستگو وپرهيزگار بود وگاهي دنار وهم مي1)

 .350درگذشت. تقريب التهذيب ص 154درسال

وانظير تلبييس ابلييس  530نصر بن ابراهيم المقدسي ص( مختصر الحجة علي تارك المحجة لابي الفتا 1)

 .14لابن الجوزي ص

 . 614ص 3( ميزان الاعتدال ج3)

 . 006ص 1( الابانة الكبري ج0)



  

ا برهركس  واج  نيسز كه براو نماز بخواند واگر درترك كردن نماز وجود داشته باشد ام

كند مصلحت  ازجهز دهد وفسق را اظهار م خواندن بركس  كه بدعز دعوت م 

برحذرداشتن مردم وجود داشته باشد پس دسز نگاه داشتن ازخواندن نماز براي كس  كه نماز 

 .1«ر اين اسز كه براو نماز نخواندنخواندن او درباز آمدن مردم ازبدعز اثري دارد بهت

نمايد با اينكه دراو ايمان هسز وهركس  كه فسق را اظهار م »گويد: واو رحمه الله م 

دهند پس براينها بايد بعض  ازمسلمين نماز بخوانند، مانند كسان  كه گناه كبيره انجام م 

ورزيد كه امثال آنها ازچنين وكس  كه ازنماز خواندن بريك  ازاين افراد به خاطر اين امتناع 

گناهان  باز بيايند مانند پيامبر كه ازنماز خواندن برفردي كه خودكش  كرده بود وبركس  درمال 

هايش مال به جا نگذاشته بود غنيمز خيانز ورزيده بود وبركس  كه ازخود به اندازه بدي

 2«امتناع ورزيد

ورزيدند. عمل كردن او دعز امتناع م وآن گونه كه بسياري ازسلف ازنماز خواندن براهل ب

من ش  گذشته »پسر  گفز:  3به اين سنز كار نيكوي  اسز وبه جندب بن عبدالله

خواندم، گويا مردي من برتو نماز نم ام، جندب گفز: اگر تو م ام خواب نرفتهازناراحت  معده

ادي اسز كه گناهان أي، واين ازنوع ترك گفتن افرگفز: تو بازياد خوردن خودكش  كردهم 

دهند تا وبت  كه توبه كنند پس اگر دراين كار مصلحت  راجح ديده كبيره را آشكار انجام م 

شد عمل نيكوئ  اسز وهركس  كه برفردي ازاينها نماز بخواند به اميد اينكه خداوند براو م 

كوسز واگر رحم كند ودرامتناع ورزيدن او ازنماز خواندن مصلحز راجح  نباشد اين كار ني

                                                           
 . 135ص 5( منهاج السنة ج1)

 ( به احادي  دراين مورد حفحه )( نگاه كنيد.1)

شيود، ر بزرگش نسبت داده مي(وي جندب بن عبدالله بن سفيان بجلي علكي ابوعبدالله وبساوقت به پد3)

 . 101درگذشت. تقريب التهذيب ص 60او ححابي بود، وبعد ازسال



 …   

درظاهر امتناع ورزيد ودرباطن براي او دعا كرد تا بين هردو مصلحز جمع نمايد حاصل كردن 

 .1«هردو مصلحز ازدسز دادن يك  بهتر اسز

دهند ازمسائل  ها را آشكارا انجام م پس ترك پس ترك نماز خواندن بركسان  كه بدعز

 اسز كه نزد اهل سنز ثابز اسز 

پيامبر درنماز نخواندن او بربعض  ازگناهكاران مسلملن به خاطر برحذر وبا اين كار به فعل 

شود، وبه استناد ازآنچه كه ازائمه سلف مشهور اسز كه داشتن امز ازآن كارها عمل كرده م 

خواندند تا اين مصلحز تحقق يابد وبه خاطر اينكه اهل ها نماز نم آنها بردعوتگران به بدعز

 اند.ين مسئله را درگفتار وكردار به عنوان يك اصل بيان داشتهعلم وتحقيق ازاهل سنز ا

ها ووبت  اين ثابز شد پس بايد دانسز كه نماز نخواندن بركسان  ازمسلمين كه بدعز

دهند مقيد به سه شر  اسز كه بايد اين سه شر  به طور وگناهان را به صورت علن  انجام م 

برار گيرد واگر نه مشروع نخواهد بود بلكه با سنز  كامل وجود داشته باشند تا اين كار مشروع

 اند مخالف خواهد بود.وبا آنچه كه سلف امز برآن بوده

 واين شرطها عبارتند از:

دهد شر  اول: اينكه هدف ازنماز نخواندن بركس  كه بدعز را به صورت آشكارا انجام م 

به بصد اينكه نماز خواندن براو  برحذرداشتن وادب كردن ديگران ازكاري مانند كار او باشد نه

اند زيرا آنها نماز خواندن را برفردي ازاهل جايز نيسز. همان گونه كه سلف امز براين بوده

گويد: كردند ابن سيرين رحمه الله م ببله به غير ازهدف برحذرداشتن وادب كردن ترك نم 

را  نداريم كه نماز خواندن هيچ كس  ازاصحاب محمد راوكس  ديگر غير ازآنها ازتابعين را س»

 .  2«بركس  ازاهل ببله را به خاطر اينكه گناه اسز ترك كرده باشند

                                                           
 . 146ص 10( مجموع الفتاوي ج1)

 . 1060ص 3( اخرجه اللالكائي في شرح احول اعتقاد اهل السنة ج1)



  

اند وآن پس اگر نماز نخواند به خاطر هدف  ديگر غير ازاين كه سلف امز برآن بوده

خواند معتقد ها وگناهان اسز باشد مانند اينكه يك  كه برآنها نماز نم برحذرداشتن ازبدعز

ه نماز خواندن براهل بدعز وديگر اهل فساد ازمسلمين جايز نيسز، پس ترك كردن باشد ك

نماز خواندن دراينجا مشروع نيسز ونه آن فرد ازاهل سنز اسز بلكه او با نصوص شريعز 

وسنز پيامبر وابوال سلف صالح امز وكارهايشان كه برجايز بودن نماز خواندن برهركس  

 ترين مردم باشد دلالز دارد مخالف اسز.ازمسلمين كه بميرد گرچه فاسق

خواند اين باشد كه درنماز خواندن شر  دوم: غال  گمان كس  كه برآنها نماز نم 

يابد وآن مصلحز منع كردن وباز آمدن ازكار ميز اسز واگر نه براي او مصلحت  تحقق م 

ازاينكه مصلحز ترك نماز خواندن برمرده مشروع نخواهد بود زيرا نماز نخواندن او بدون 

مورد نظر تحقق يابد درحقيقز تعطيل كردن كار جايزي اسز وآن تعطيل كردن نماز خواندن 

برآن مسلمان اسز بدون ازاينكه مصلحز بهتري تحقق يابد بلكه مصلحز دراينجا وجود 

ها را بايد به دسز آورد وبيشترين ندارد واين با آنچه شريعز به آن آمده كه بيشتر مصلحز

 .1مفاسد را تا حد امكان بايد دفع كرد مخالف اسز تعداد

نمايد بايد گذاري كه بدعز خودرا آشكار م شر  سوم: كه درحالز نماز نخواندن بربدعز

خوانند درميان مسلمين افرادي يافته شوند كه براو نماز علاوه بركسان  كه براو نماز نم 

گذار جايز نيسز گرچه با ترك ندن بربدعزكنند، واگر نه نماز نخواخوانند واو را دفن م م 

نماز خواندن براو مصلحز باز داشتن ومجازات بدعز تحقق يابد چون فسادي كه براثر ترك 

آيد ازفساد برحذرداشتن ازبدعز وادب كردن نماز خواندن براو ودفن نكردن او به وجود م 

شريعز براي ازبين بردن تر دربحث بيان شد كه كردن دراين حالز ويژه بزرگتر اسز، وپيش

                                                           
 ( تاحيل اين قاعده درحفحه )( اين كتاب گذشته شد. 1)



 …   

مفاسد وكم كردن آن تا حد امكان آمده اسز پس اگر دفع كردن دو فساد با هم ممكن باشد 

 .      1تر با ضرر بزرگتر دفع نم  شودچه بهتر، واگر نه ضرر سبك

وبنا براين پيامبر درنماز نخواندن بربعض  ازگناهكاران امز ودردستور دادن اصحاب به نماز 

آنها بين دو مصلحز جمع نمود مصلحز نماز برمسلمان وتشييع جنازه او ازطرف خواندن بر

 بعض  ازاصحاب ومصلحز برحذرداشتن ازگناه بوسيله نماز نخواندن پيامبر برآن گناهكار 

وازپيامبر واصحابش نقل نشده اسز كه آنها همه نماز خواندن را برفردي ازاهل ببله كه مرده 

آنچه ازآنها ثابز اسز اين اسز كه آنها برهركس  كه اظهار اسلام اسز ترك كرده باشند بلكه 

كردند نماز خواندند خواندند حت  آنها برمنافقين  كه نفابشان را اظهار م كرد نماز م م 

 . 2دانسز اينها منافق هستندورزيد كه م وكس  ازنماز خواندن برآنها امتناع م 

شهور اسز وعمل امز از زمان عصر پيامبر تا به وبه طور عموم اين مسئله نزد اهل علم م

شود امروز براين جاري اسز: كه هركس  ازمسلمين بميرد نماز خواندن براو ترك كرده نم 

گرچه بعض  ازاهل علم نماز خواندن را بربعض  ازاهل بدعز واهل فسق به خاطر تادي  

اند. برنماز نخواندن اتفاق نكرده اند اما همه مسلمينوبرحذرداشتن ديگران ازكار آنها ترك كرده

وهركس  فسق را اظهار نمايد با اينكه ايمان »تر سخن شيخ الاسلام ابن تيميه بيان شد كه: وپيش

دهند پس بايد بعض  ازمسلمين برآنها نماز دراو باشد مانند كسان  كه گناهان كبيره انجام م 

 .  3«بخوانند

                                                           
 ( به حفحه )( اين كتاب نگاه كنيد. 1)

 ( به حفحه )( اين كتاب نگاه كنيد. 1)

وانظر بعض الآثار المنقولة عن السلف في هذا المتن ص )( من هذا  146ص 10( انظر مجموع الفتاوي ج3)

 الكتاب. 



  

نماز خواندن بريك  ازاهل بدعز كه بدعز را پس اين شرايط سه گانه بايد هنگام ترك 

نمايند ويا برغير ازآنها ازاهل فسادي ازمسلمين كه فسق وگناهان را آشكار انجام اظهار م 

 دهند رعايز شوندم 

وبه طور كامل يافته شوند پس اگر اين شرايط وجود نداشته باشند يا يك  ازاين شرايط 

فردي ازاهل بدعز وفساد ازمسلمين جايز نخواهد بود وجود نداشته باشد ترك خواندن نماز بر

اند واگر كس  دراين حالز برفردي ازاينها نماز نخواند با سنز وآنچه سلف امز برآن بوده

مخالفز ورزيده اسز واين كار او پسنديده نيسز بلكه نزد اهل علم ازاهل سنز مذموم 

 وناپسند اسز. والله اعلم.

عد ازاينكه موضع اهل سنز وجماعز را درمورد حاضر شدن وبا اين سخن را دراين فصل ب

هاي مسلمين را هاي اهل بدعز وحكم نماز خواندن برآنها ودفن كردنشان درببرستاندرجنازه

نمايد درپرتو آنچه نصوص شرع  وعمل به جا مانده ازسلف امز دراين مسئله برآن دلالز م 

 بيان داشتم 

اهل سنز كسان  كه ابوال آنها نصوص وآثاري كه به ودرپرتو ابوال اهل علم وتحقيق از

دهند وابوال آنها كه درافعال پيامبر وسلف كنند وتوضيح م صورت مختصر آمده تفسير م 

امز پس ازاو درمورد نماز نخواندن آنها بربعض  ازاموات گاه  وحاضر نشدن درنماز 

را بيان دارد آنباب پرده برم ها وفقه بزرگ  دراين هاي آنان دربعض  اوبات ازحكمزجنازه

 رسانم.كرده اين فصل را به پايان م 

هاي آنان بين وازخلال اين روشن گرديد: كه حكم نماز خواندن براهل بدعز وتشييع جنازه

زند پس اگر كافر باشد ازنماز خواندن گذار دور م منع وجايز بودن برحس  حال بدعز

ا  امر مسلمان باشد پس نماز خواندن براو وتشييع جنازهشود واگر وتشييع جنازه براو منع م 

مطلوب  دردين اسز گذشته ازاينكه جايز اسز، اين بود خلاصه كلام، واگر نه درمسئله تفصيل 

اسز وداراي فروعات  اسز پس گاه  برمنافق  كه اظهار اسلام م  نمايد به خاطر مصلحز 



 …   

أي قز آن منافق ازاين نماز خواندن بهرهشود گرچه درحقيبالاتري دردين نماز خوانده م 

هارا آشكار برد، همان طور كه گاه  نماز خواندن يربعض  ازكسان  ازمسلمين كه بدعزنم 

شود با اينكه دراصل نماز خواندن دهند ازجان  بعض  ازاهل علم ودين ترك كرده م انجام م 

 برآنها جايز اسز 

ها وحفاظز برسنز ودين برآنها نماز خوانده اما به خاطر منع كردن ديگران ازكار آن

شود، بنا برآنچه كه دراثناي بحث با استناد وبه ادله وابوال اهل علم به طور مشروح بحث نم 

خواهم كه من ومسلمين را به آنچه شد. اين بود سخن دراين بحث وازخداوند متعال م 

مند سازد وبه ما عمل كردن م بهرهبينيدانيم وم ازسنز پيامبر ورهنمود سلف صالح امز كه م 

دانيم بياموزد همانا او نيكو ومهربان وبخشنده به علم را ارزان  كند وبه ما آنچه را كه م 

 وبزرگوار اسز.

 فصل ششم

 موضع اهل سنز درمورد وارث برار دادن اهل بدعز وارث بردن ازآنها.

ز ازيكديگر وجايز بودن آن دانم درمورد ارث بردن اهل سنز واهل بدعتا جاي  كه من م 

وجايز نبودن آن نص صريح  ازكتاب يا سنز وارد نشده اسز ومن بربول كسان  ازسلف كه 

اند اعتماد م  كنم ويا جايز بودن به جايز نبودن ارث بردن ازكسان  كه به كفرشان حكم كرده

وهركس  كه  اند،ارث بردن ازافرادي ازاهل بدعز كه سلف به مسلمان بودن آنها حكم كرده

دهد واين را به سلف گذاري انجام م دهد وآن برهر بدعزيك  ازاين دو حكم را تعميم م 

 كنددهد اشتباه م صالح نسبز م 

زيرا دراين مسئله برحس  احوال اهل بدعز ازنظر كافر بودنشان به سب  بدعتشان وكافر 

 ن تفصيل اسز.نبودنشان وازنظر اظهار كردنشان بدعز را وپوشيده نگاه داشت



  

حكم ارث بردن اهل بدعز وارث بردن  -به ياري وتوفيق خداوند–ومن دراين فصل 

كنم وهرفرع  ازفروع ها بين اهل بدعز ذكر م ازآنهارا با رعايز كردن اين اختلافات وفرق

 نمايم.اين مسئله را به اصل شرع  آن درچهار چوپ ضوابط شرع  ميراث دراسلام ملتحق م 

گذار يا به باب  بودن اسلامش حكم شده يا به كافر بودنش حكم شده : بدعزگويمپس م 

برد ونيز اسز. پس اگر به مسلمان بودنش حكم شده او ازخويشاوندان اهل سنز خود ارث م 

برند. واين به خاطر عموم دلايل برصحز جاري شدن ارث بردن مسلمين آنها ازاو ارث م 

 ازيكديگر اسز.

اند روايت  اسز كه شيخين ازحديث ابوهريره رض  الله عنه روايز كرده ازجمله اين دلايل

انا اول  بالمؤمنين من انفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء )كه گفز پيامبر فرمود: 

تر ونزديكتر هستم، يعن : من به مؤمنان ازخودشان اول  1(فعلينا بضاءوه ومن ترك مالًا فلورثته

راو دين  بود ومال  ازخود به اندازه دينش به جا نگذاشته بود دادن پس هركس  درگذشز وب

 دينش برماسز وهركس  مال  به جا گذشز پس براي وارثان اوسز.

باشد پيامبر بيان كرده اسز كه هركس  ازمسلمين بميرد مال او براي وارثانش م 

سلمين داخل اسز گذار تا زمان  كه به سب  بدعتش كافر برار داده نشده درجمله موبدعز

شوند پس ارث بردن او ودراين مسئله ودرديگر مسائل احكام مسلمين براو اجرا كرده م 

 ازمسلمين وارث بردن مسلمين ازاو درسز اسز.

اند رض  الله عنهما روايز كرده 2وازجمله دلايل روايت  اسز كه نيز شيخين ازاسامه بن زيد

برد يعن : مسلمان ازكافر ارث نم  1(ولا الكافر المسلم لا يرث المسلم الكافر)كه پيامبر فرمود: 

                                                           
: 604ص 11من ترك مالاً فلاهله(. فتا البياري ج باب قول النبي –( رواه البخاري في )كتاب الفرائض 1)

 . 1614ح: 1130ص 3من ترك مالاً فلورثته( ج–باب  ومسلم )كتاب الفرائض 6031

 50( اسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل كلبي امير ابو محمد وابو زيد ححابي مشهوري اسيت درسيال1)

 . 44درگذشت التقريب ص
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برد. پس مفهوم اين حديث اين اسز كه مسلمان ازمسلمان ارث وكافر ازمسلمان ارث نم 

نمايد گذار مسلمان دلالز م برد واين حديث مانند حديث اول برصحز ارث بردن بدعزم 

حكم مسلمين شامل حال او  گذار مسلمان درجملة مسلمين داخل اسز پسزيرا بدعز

 شود.م 

پس اين دو حديث برصحز ارث بردن اهل بدعز مسلمان ازاهل سنز واهل سنز ازآنها 

برند وآنها ازخويشاوندان نمايند پس خويشاوندان آنها ازاهل سنز ازآنها ارث م دلالز م 

شود به كميل م داركردن اين مسئله تبرند وبا اين تحقيق وريشهخود به صورت برابر ارث م 

اضافه اينكه صحز ارث بردن كسان  ازاهل بدعز كه مسلمان هستند با ضوابط شرع  ميراث 

دراسلام وبيان شده دركتابهاي )فرائض واحكام ارث بردن( برابر اسز زيرا نهايز آنچه كه 

 گذار مسلمان برآن اسز بدعز

مجموع نصوص موانع ارث وبدترين حالز او اين اسز كه فاسق باشد وعلماي )مواريث( از

اند كه اين امر دلالز را ازجمله موانع ارث بردن نشمرده 2اند وفسقبردن را استنبا  كرده

 نمايد.گذار م برصحز ارث بردن مسلمين ازيكديگر نيكان وفاسقان، سن  وبدعز

برد وازاو هيچ كس  ارث گذار كافر باشد او ازهيچ كس  ازمسلمين ارث نم اما اگر بدعز

يعن :  3(لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)برد به دليل فرموده پيامبر كه فرمود: نم 

 برد.برد وكافر ازمسلمان ارث نم مسلمان ازكافر ارث نم 

                                                                                                                                                    
ومسلم  6060ح: 50ص 11( رواه البخاري في )كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر( فتا الباري ج1)

 . 1610ح: 1133ص 3رائض جكتاب الف

( انظر علي سبيل المثال: كتاب الفرائض وشرح آيات الوحية للاما  ابي القاسم عبيدالرحمن بين عبدالليه 1)

والمواريي  فيي الشيريعة الاسيلامية  40واحكا  التركات والمواري  لمحمد ابو زهيرة ص 130السهيلي ص

 . 33-10لحسنين مخلوف ص

 قة )(. ( تقد  تخريجه الصفحة الساب3)



  

يعن : اهل دو دين ازيكديگر  1(لا يتوارث اهل ملتين)وبه دليل اينكه پيامبر فرموده اسز: 

عدم جايز بودن ارث بردن كفار ومسلمين ازيكديگر دلالز برند. پس اين دو حديث برارث نم 

 نمايد م 

اما جايز نبودن ارث بردن كفار ازمسلمين محل اجماع بين اهل علم اسز واما جايز نبودن 

ارث بردن مسلمان ازكفار بول جمهور اصحاب وتابعين وكسان  ازاهل علم كه بعد ازآنها 

 اند اسز.آمده

برد وجمهور اند كه كافر ازمسلمان ارث نم علم اجماع كرده اهل»گويد: ابن بدامه م 

برد، واين ازابوبكر وعمر وعثمان وعل  واسامه اند: مسلمان ازكافر ارث نم اصحاب وفقها گفته

بن زيد وجابر بن عبدالله رض  الله عنهم روايز شده اسز وهمين را گفته اسز عمرو بن 

حسن وعمر بن عبدالعزيز وعمرو بن دينار وثوري و 5وطاوس 4وزهري وعطاء 3وعروه 2عثمان

شود اند وبراين عمل كرده م را گفتهوابوحنيفه واصحابش ومالك وشافع  وعموم فقها اين

                                                           
وابن ماجة )كتاب الفرائض  314ص 3باب هل يرث المسلم الكافر( ج–( اخرجه ابو داود )كتاب الفرائض 1)

وسنده »قال احمد البنا  104،145ص 1والاما  احمد في المسند ج 411ص 1باب ميراث اهل الشرك( ج–

ني في ححيا سنن ابن ماجية وقال عنه الالبا 140ص 15الفتا الرباني ج« عن الاما  احمد وابي د اود جيد

 . 111ص 6وانظر كلامه في: ارواء الغليل ج« حسن ححيا» 116ص 1ج

 . 110( وي عمرو بن عثمان بن عفان بن ابي العاص اموي ابو عثمان ثقه است التقريب ص1)

درگذشت 40( عروة بن زبير بن عوا  بن خويلد اسدي، ابوعبدالله مدني، ثقة وفقيه مشهوري است درسال3)

 .  344راوايل خلافت عثمان به دنيا آمد ن ك التقريب صود

درگذشيت ن ك التقرييب  110( وي عطاء بن ابي رباح قريشي مكي است ثقه وفقيه وفاضل بود درسال0)

 .341ص

شود اسم ذكوان ولقيب او طياوس ( طاوس بن كيسان يماني ابوعبدالرحمن حميري فارسي است گفته مي5)

 . 141ويا بعد ازآن درگذشت ن ك التقريب ص 106درسالاست ثقه وفقيه وفاضل بود. 
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اند وكافر را وازعمر ومعاذ ومعاويه رض  الله عنهم روايز شده كه به مسلمان ازكافر ارث داده

وسعيد بن مسي   2وعل  بن حسين 1يهاند واين ازمحمد بن حنفوارث مسلمان برار نداده

وشعب  ونخع  ويحي  بن يعمر، واسحاق حكايز شده اسز اما  4وعبدالله بن معقل 3ومسروق

را ازآنها اعتماد كرد، زيرا احمد گفته اسز: درميان مردم اختلاف  وجود ندارد توان نقل ايننم 

ي  بن يعمر ازبول دليل گرفته برد وروايز شده كه يحدراين مورد كه مسلمان ازكافر ارث نم 

الاسلام يزيد ولا )به من گفز كه معاذ به او گفته اسز كه پيامبر فرمود:  5ابوالاسود»وگفته اسز: 

كنيم ول  شود. وچون ما زنان آنهارا نكاح م شود اما كم نم يعن : اسلام اضافه م  6(ينقص

بريم وآنها ازما ارث زآنها ارث م توانند نكاح بكنند پس همچنين ما اآنها زنان ما را نم 

 .7«برندنم 

                                                           
درگذشيت  40( محمد بن علي بن ابي طالب هاشمي ابو القاسم بن حنفية مدني ثقة وعالم بود بعد ازسال1)

 . 040التقريب ص

( علي بن حسين بن علي بن ابي طالب هاشمي زين العابدين ثقه ومحقق وعابد وفقيه وفاضل مشيهوري 1)

 .0000وگفته شده غير ازآن درگذشت ن ك التقريب ص 43بود درسال

( مسروق بن اجدع بن مالك همداني وادعي ابوعايشه كوفي ثقه وفقيه وعابد بود زمان جاهليت واسيلا  3)

 .514درگذشت التقريب ص 63يا 61را دريافته است درسال

 . 310شت. التقريب صدرگذ 144( عبدالله بن معقل بن مقرن مزني ابوالوليد كوفي، ثقه بود درسال0)

شود عمرو بن ظالم است ثقه ( وي ابو الاسود ديلي، ويا د لي، اسمش ظالم بن عمرو بن سفيان وگفته مي5)

 .614درگذشت ن ك التقريب ص 64وفاضل بود زمان اسلا  وجاهليت را دريافته است درسال

والاما  احميد فيي المسيند  314ص 3( رواه ابوداود )باب هل يرث المسلم الكافر من كتاب الفرائض( ج6)

 وقال ححيا الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 305ص 0والحاكم في المستدرك ج 130،136ص 5ج

 .150،155ص 4( المغني لابن قدامة ج0)



  

برد ونه كافر ازمسلمان مسلمان ازكافر ارث نم »ونووي درشرح حديث گذشته اسامه كه 

برد اما اند كه كافر ازمسلمان ارث نم گويد مسلمانان براين اجماع كردهم  1«بردارث م 

برد اند ازكافر ارث نم د ازآنها بودهمسلمان نزد جمهور علما ازصحابه وتابعين وكسان  كه بع

برد واين مذه  معاذ بن جبل ومعاويه وگروه  براين باورند كه مسلمان ازكافر ارث م 

وسعيد بن مسي  ومسروق وديگران اسز، ونيز ازاب  درداء وشعب  وزهري ونخع  مانند اين 

ح ازاينها مانند بول روايز شده بنا براختلاف  كه بين آنها دراين مورد هسز. وروايز صحي

 جمهور اسز.

يعن : اسلام برديگر امور بالا برار  2(الاسلام يعلوا ولا يعل  عليه)وآنها به حديث پيامبر كه: 

 اند گيرد دليل گرفتهگيرد وبراو چيز بالا برار نم م 

 وحجز ودليل جمهور آن حديث صحيح وصريح اسز

توان دليل گرفز چون منظور ازآن فضيلز نم   (الاسلام يعلوا ولا يعل  عليه)وازحديث 

أي نشده اسز پس چگونه عبارت اسلام برديگر چيزهاسز ودراين حديث به ميراث اشاره

شود وشايد به اين گروه اين حديث ترك كرده م  (لا يرث المسلم الكافر)صريح حديث 

 .      3نرسيده باشد

اند برارث نبردن بعد ازآنها آمده پس با اين اجماع اهل علم ازاصحاب وتابعين وكسان  كه

كافر ازمسلمان ثابز شد ونيز روشن گرديد كه انچه جمهور به آن معتقدند اين اسز كه 

اند برد، برخلاف كسان  ازسلف كه به آنها نسبز داده شده كه گفتهمسلمان نيز ازكافر ارث نم 

 برد.مسلمان ازكافر ارث م 

                                                           
 ( تخريج حدي  درص )( گذشت. 1)

 011ص 1وقد حححه الالباني فيي حيحيا الجيامع ج 151ص 3( رواه الدارقطني في )كتاب النكاح( ج1)

 .1005ح:

 . 51ص 11( شرح النووي علي ححيا مسلم ج3)



 …   

راين مسئله پوشيده نيسز وبوي بودن بول آنها وبركس  كه فكر كند بوت بول جمهور د

 ازچند جهز اسز:

 1(لا يرث المسلم الكافر)وجه اول: بوي بودن دليل آنها وآن گفته پيامبر اسز كه فرمود: 

 برد يعن : مسلمان ازكافر ارث نم 

برند پس يعن : اهل دو دين ازيكديگر ارث نم  2(لا يتوارث اهل الملتين)وحديث ديگر كه: 

اند مانند ن دو حديث دراين مسئله صريح هستند به خلاف آنچه كه مخالفين ازآن دليل گرفتهاي

 گيرد.اسلام بلند اسز وچيزي براو بالاتر برار نم  (الاسلام يعلوا ولا يعل  عليه)حديث: 

تواند با حديث زيرا اينها ازنصوص عام  اسز كه نم  (الاسلام يزيد ولا ينقص)وحديث 

 پيامبر دراين مسئله مخالفز نمايند.صحيح وصريح 

اند ثبوت وجه دوم: اينكه آنچه ازبعض  سلف نقل كه دراين مسئله برخلاف جمهور نظر داده

بين مردم اختلاف  وجود ندارد دراين مورد كه »آن بطع  نيسز بلكه امام احمد گفته اسز: 

  3«مسلمان ازكافر ارث نم  برد

ختلاف آنها دراين مسئله نقل شده گفته اسز )ونقل اين وابن بدامه بعد ازذكر كسان  كه ا

بول ازآنها مورد اعتماد نيسز( واما نووي به طور بطع گفته اسز كه روايز صحيح ازاينها 

 مانند بول جمهور اسز.

وجه سوم: اينكه اگر ما بپذيريم كه بول مخالفين ازآنها ثابز اسز بول جمهور برآن مقدم 

شدين وبول بيشتر بزرگان سلف واهل علم بعد ازآنها ازجمله اسز چون آن بول خلفاي را

                                                           
 ( تخريج آن درحفحه )( گذشت. 1)

 ( تخريج آن درگذشت ص )(. 1)

 ( درسخن ابن قدامه كه قبلاً نقل شد گذشت. حفحه )( دراين كتاب.3)



  

فقهاي چهارگانه اسز پس بول اينها بربول كسان  كه ازآنها خلاف نظر اينها دراين مسئله نقل 

 مقدم اسز.     1شده نزد اهل علم وتحقيق

پس چگونه اسز درحال  كه بول آنها با نصوص صحيح وصريح تقويز گرديده اسز با 

 تلاف آنها دراين يقين  نيسز.اينكه اخ

پس با اين بول جمهور كه ارث بردن مسلمان ازكافر جايز نيسز همان طور كه كافر 

شود وسخن درهردو مسئله يك  اسز پس كافر نه برد ترجيح داده نم ازمسلمان ارث نم 

 شود.برد ونه ازاو ارث برده م ارث م 

مسلمين ارث نم  برد ومسلمين ازاو ارث ومرتد درحكم ارث مانند كافر اصل  اسز پس از

 اند.را به صراحز بيان داشتهبرند بعض  ازاهل علم ايننم 

برد مرتد وغير برد وكافر ازمسلمان ارث نم ومسلمان ازكافر ارث نم »ابن حزم م  گويد: 

 .2«مرتد برابر هستند

                                                           
ف است گويد يا ححابي ديگري با او مخال( ابن قيم دراعلا  الموقعين مي گويد: وقتي ححابي سخني مي1)

يا مخالف نيست پس اگر ححابي مانند او با او مخالفت كرد قول هرييك برديگيري حجيت نيسيت واگير 

تر ازاو با او مخالفت كرد مانند اينكه خلفاي راشدين يا بعضي ازآنها با كساني ديگر ازاححاب ححابي عالم

يگر حجت است؟ دراين درحكمي مخالفت كردند پس آيا گروهي كه خلفاي راشدين درآن هستند برگروه د

علما دو قول دارند وآن دو روايت ازاما  احمد هستند پس اگر خلفاي نهارگانه درگروهيي باشيند شيكي 

نيست كه راه ونظر درست همان است واگر بيشتر خلفاي نهارگانه درآن طيرف باشيند درسيت بيودن آن 

في ديگير قيرار داشيتند پيس بيشتر ممكن است واگر دو نفر ازخلفاي راشدين دريك طرف ودو نفر درطر

طرفي كه ابوبكر وعمر درآن قرار دارند به نظر درست نزديكتر است واگر ابوبكر وعمر با يكديگر اختلياف 

را به جز كسي كه داراي آگياهي داشتند پس نظر درست با ابوبكر است. واين خلاحه اينست كه تفصيل آن

 . 114ص 0داند. اعلا  الموقعين ججا آن باشد نمياند وقول راواطلاع برآنچه اححاب درآن اختلاف كرده

 . 000ص 10( المحلي ج1)



 …   

اف  بين اهل علم سرا  برد اختلودراينكه مرتد ازهيچ كس  ارث نم »وابن بدامه گفته اسز: 

نداريم واين بول مالك وشافع  واصحاب راي اسز وازكس  ديگر غير ازآنها سرا  نداريم كه 

برد به دليل گفته با آنها مخالفز كرده باشد واين بدين خاطر اسز كه او ازمسلمان ارث نم 

د چون حكم دين برونه او ازكافري ارث م « بردكافري ازمسلمان ارث نم »پيامبر كه فرمود: 

ماند پس دين  كه او به آن منتقل شده را براي او ثابز نيسز زيرا او بركفر  باب  نم 

 توان دين او دانسز.نم 

برد زيرا برند مرتد شدند ويك  مرد ديگري ازاو ارث نم واگر دو نفر كه ازيكديگر ارث م 

ل ازتقسيم شدن ميراث به دين شود واگر مرتد بببرد ونه ازاو ارث برده م مرتد نه ارث م 

 1«شوداسلام باز گشز به او هم داده م 

برد چه كافر برد ونه كافر ازمسلمان ارث م ومسلمان ازكافر ارث نم »گويد: ونووي م 

اصل  باشد وچه مرتد باشد به دليل آنچه كه اسامه بن زيد رض  الله عنه روايز كرده كه پيامبر 

برد وكافر هم يعن : مسلمان ازكافر ارث نم  2(افر ولا الكافر المسلملا يرث المسلم الك)فرمود: 

 برد.ازمسلمان ارث نم 

وشوكان  درخاتمه توضيح وشرح خود بربعض  احاديث )منتق  الاخبار( كه برجاري نشده 

گويد: وحاصل اين اسز كه كند م ارث بردن ازيكديگر به خاطر اختلاف دين دلالز م 

برد بدون ازاينكه فرق باشد بين م  نمايند كه مسلمان ازكافر ارث نم احاديث باب بضاوت 

  3«پذيرد مگر با دليلاين كه كافر حرب  يا ذم  يا مرتد باشد پس ئتخصيص را نم 

پس با اين ثابز شد كه مرتد مانند كافر اصل  اسز درارث نبردن وارث برده نشدن ازاو، 

گذاري كه برند وبنا براين پس بدعزن ازاو ارث نم برد ونيز مسلميپس او ازمسلمين ارث نم 

                                                           
 . 154ص 4( المغني ج1)

 . 044ص 10( المجموع ج1)

 . 00ص 6( نيل الاوطار ج3)



  

به سب  بدعتش كافر شده وبه مرتد بودن او نزد اهل سنز حكم كرده شده اسز، ارث بردن 

برد ازاو وارث بردن او ازمسلمين جايز نيسز بنا براين او ازهيچ كس  ازمسلمين ارث نم 

اسز كه ميراث بردن ازيكديگر را براي ها ازائمه آمده برد. وروايزوهيچ كس  ازاو ارث نم 

كسان  ازاهل بدعز كه به كفرشان حكم شده مانند بدريه وجهميه ورافضه وديگران منع 

 نمايد م 

اگر مردي جهم  بميرد »ازعبدالرحمن بن مهدي رحمه الله تعال  روايز اسز كه او گفز: 

  1«ردارمدانم كه ازتركه او چيزي برا حلال نم ومن وارث آن باشم اين

درميان اهل اهوا بدتر ازاصحاب جحيم كس  نيسز براين »وازاو روايز شده كه گفز: 

زنند كه بگويند درآسمان چيزي نيسز به عقيده من سوگند به خدا كه نبايد با محور دور م 

 2«آنها نكاح كرده شود، ونه آنها ازكس  ارث ببرند ونه ازآنها ارث برده شود

گويد پسيده شد كه او درمورد كس  كه اصحاب پيامبر را ناسزا م ونيز ازاو روايز شده 

 3«دارماگر ازخويشاوندان من باشد من ازمال او ارث برنم »وگفز: 

اند كه يك  ازآنها احمد بن حنبل اسز: جهم  بعض  ازاهل علم گفته»گويد: وبربهاري م 

برد ونه ازاو ارث ارث م  كافر اسز وازاهل ببله نيسز، ريختن خونش حلال اسز، نه ازكس 

 4«شودبرده م 

شود كه او ميراث پدر  را ترك كرد وبا اينكه به شدت به روايز م  1وازحارث محاسب 

 آن نياز داشز ازآن چيزي براي خود نگرفز وپدر  وابف  بود وگفته شده بدري بود.

                                                           
 . 111ص 1( اخرجه عبدالله بن احمد في السنة ج1)

 . 150ص 1( المصدر نفسه ج1)

 . 160( اخرجه ابن بطة في الابانة الصغري ص3)

 .03رح السنة للبربهاري ص( ش0)



 …   

محاسب  مرد، روايز كرده كه گفز: ابو الحارث  2وابونعيم به سند خود ازجنيد بن محمد

نقره نياز داشز وپدر  مال زيادي ازخود به جا گذاشز واو يك دانه  3وحارث به يك دانق

 .5وپدر  وابف  بود 4«برنداهل دو دين ازيكديگر ارث نم »ازآن نگرفز وگفز: 

 6«پدر او بدري بود»ودرروايز لالكائ  بعد ازذكر داستان آمده اسز: 

نمايد كه زسلف وكارهايشان را در بردارد براين دلالز م ها كه ابوال بعض  اپس اين روايز

اند كه ارث بردن كسان  ازاهل بدعز كه به كفرشان ومرتد بودنشان حكم شده آنها معتقد بوده

 مانند بدريه وجهميه ورافضه وكسان  ازاهل بدعز كه درحكم آنها هستند حرام اسز.

اند كه ا تصريح كرده اسز وتصريح كردهوهمچنين اهل علم بعد ازآنها ابوالشان اين امر ر

برند ومسلمانان ازآنها ارث كسان  ازاهل بدعز كه به كفرشان حكم شده ازمسلمين ارث نم 

 برند.نم 

وآنچه متعلق به مال اسز اين »ابو حامد غزال  درضمن سخن ازاحكام باطنيه م  گويد: 

  ازآنها ازبعض  ديگر ارث برند، پس بعضاسز كه آنها وبت  مردند ازيكديگر ارث نم 

 برند نم 

                                                                                                                                                    
( حارث بن اسد محاسبي، زاهد معروف است ابو عبدالله بغدادي حاحب تصانيف وميورد قبيول اسيت. 1)

 . 105درگذشت. التقريب ص 103درسال

ساز بود بيا علميا  ( وي جنيد بن محمد بن جنيد ابو القاسم خراز پدر  قواريري بود ووي )خراز( كوزه1)

هي ازحالحين همراهي داشته بخصوص به همراهي حيارث محاسيبي مشيهور بيوده ملاقات داشته وبا گرو

 .   110ص 1فوت كرد، طبقات الحنابلة ج 144درسال

 مادة )دنق(.  44( دانق يك ششم درهم است. نگاه كنيد مختار الصحاح ص3)

 ( تخريج حدي  درص )( گذشت.0)

 .05ص 10( حليه الاولياء لابي نعيم ج5)

 .036ص 1ل اعتقاد اهل السنة ج( انظر شرح احو6)



  

برد اگر بين آنها خويشاوندي باشد بلكه برند ومسلمان ازآنها ارث نم وازمسلمين ارث نم 

 1«ولايز ارث بردن ازيكديگر بين كفار ومسلمين بطع اسز

هم: كافر برار دادن كس  كه دليل بركفر  »گويد: وشاطب  درط  ذكر احكام اهل بدعز م 

ها رد مانند اينكه بدعز كفر صريح باشد مانند اباحيه ومعتقدين به حلول مانند باطن دلالز دا

دهد مانند ابن را كافر برار م ويا اينكه مسئله ازمورد تكفير به اعتبار نتيجه باشد، پس مجتهد آن

 شود ها را كافر برار داده اسز وصورت دهم برپايه اين بنا م طي  كه گروه  ازفربه

برند، ووبت  برند وآنها ازمسلمين ارث نم نكه وارثان مسلمان آنها ازآنها ارث نم وآن اي

هاي مسلمين دفن كرده شود ودرببرستانشوند، وبرآنها نماز خوانده نم بميرند شسته نم 

نمايد زيرا براو برحس  ظاهر شوند، تا زمان  كه او فردي نباشد كه عقيده خودرا مخف  م نم 

 2«دانندووارثان ميراث اورا بهتر م شود حكم م 

ونيز كس  »گويد: دركتاب )العذب الفائض( م  3وشيخ ابراهيم بن عبدالله بن ابراهيم فرض 

كندجهم  باشد يا غير ازآن مثل مرتد اسز پس كه مرتك  بدعت  شده كه انسان را كافر م 

 4«بردد ونه كس  ازاو ارث م برهركس  ازآنها توبه نكند او مانند مرتد اسز نه ازكس  ارث م 

پس اين ابسام سه »ودرفتواهاي انجمن دايم بعد ازذكر بعض  انواع ازشرك اكبر آمده اسز: 

شود پس او گانه: شرك اكبر اسز كه انجام دهنده آن ويا معتقد به آن ازدين اسلام مرتد م 
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شود، وازاو ارث ده نم هاي مسلمين دفن كرشود ودرببرستانوبت  بميرد براو نماز خوانده نم 

 1«شود بلكه مال او ازبيز المال مسلمين خواهد بودبرده نم 

پس با اين جايز نبودن ارث بردن كس  ازاهل بدعز كه به سب  بدعتش كافر برار داده شده 

 ثابز گرديد

برد بنا برآنچه ابوال برند وهيچ كس  ازمسلمين ازآنها ارث نم پس آنها ازمسلمين ارث نم 

ه سلف وابوال اهل علم وتحقيق بعد ازآنها تصريح كرده اسز واين بنا برآنچه كه درشريعز ائم

باشد كه يا نصوص صحيح وصريح ثابز اسز كه توارث بين مسلمين وكفار وجود ندارد م 

كسان  ازاهل بدعز كه به كافر بودن ومرتد بودنشان حكم شده درجمله كفار داخل هستند 

فري كه به سب  بدعز كافر اسز وبين كافري كه به سب  غير ازآن زيرا درحكم دين بين كا

 فرب  وجود ندارد

مانند جحد وعناد كافر اسز وجود ندارد گرچه درآخرت دربرار گرفتن درجهنم به اندازه 

كفرشان با يكديگر تفاوت دارند همان طور كه اهل ايمان دردرجات برحس  ايمانشان با 

 كنند.يكديگر فرق م 

ه بيان حكم دراين مسئله بنا برآنچه نصوص وكلام اهل علم دراين مورد برآن دلالز ووبت  ك

رود دارد پايان يافز لازم اسز امر جهم  دراينجا تذكر داده شود كه توهم اشتباه دربيان آن م 

وآن اين اسز كه آنچه دراين مسئله بيان شد ازببيل حرام بودن توارث كفار ومرتدين وكسان  

كه به كفر ومرتد بودنشان نزد اهل سنز حكم شده اسز درحق كس  اسز كه  ازاهل بدعز

را با كار يا گفتار  آشكار كند اما اگر كس  كفر را پوشيده نگاه نمايد وآنكفر را اظهار م 

كرد مانند اينكه بعض  ازاهل بدعز عقيده خود را كه انسان را كافر داشز واظهار اسلام م م 

دارند ودرظاهر به عقيده مسلمانان وشعاير اسلام ازترس بدرت اهل م  كند پوشيده نگاهم 

شود كه براي شوند، پس براي اينها همان حكم  م سنز يا به خاطر ديگر اسباب پايبند م 
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برند وخويشاوندانشان گردد پس آنها زاخويشاوندان مسلمان خود ارث م اهل اسلام م 

دانيم كه درحقيقز آنها درآنچه ازخود موافق دردين م برند گرچه ما همچنين ازآنها ارث م 

 دهند راستگو نيستند، پس حكم اينها حكم منافقان اسز، نشان م 

بلكه آنها درحقيقز منافق هستند ودرفصل گذشته بيان شد كه برمنافقين درزمان پيامبر 

ماز گذارده شود وبرآنها نهايشان تشييع م شد، پس جنازهواصحاب احكام اسلام جاري م 

نمايند ودرظاهر شوند، چون اظهار اسلام م هاي مسلمين دفن كرده م شود ودرببرستانم 

 بدان پايبند هستند وهمچنين حكم ارث بردن آنها حكم نماز خواندن برآنهاسز.

پيامبر درمورد منافقين حكم كفاري را كه كفر را »گويد: شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله م 

نمودند نكرد نه درازدواج كردن با آنها ونه درارث بردن وامثال آن. بلكه وبت  عبدالله  اظهار م

فرزند  عبدالله كه ازمؤمنان  -وازهمه مردم به نفاق مشهورتر بود–بن اب  بن سلول مرد 

مردند وارثان برگزيده بود وارث او برار گرفز، وهمچنين ساير كسان  ازمنافقين وبت  م 

مرد منافقين همراه مسلمين بردند وهرگاه وارث  ازوارثان منافقين م آنها ارث م مؤمن آنها از

 بردندازاو ارث م 

اند كه آيا نمايد اختلاف كردهوفقها درمورد منافق زنديق  كه نفاق وكفر خود را پوشيده م 

اين اسز اند وصحيح شود يا نه؟ فقها به دو بول اختلاف كردهبرد وازاو ارث برده م ارث م 

شود گرچه دانسته شود كه او درباطن منافق اسز آن طور برد وازاو ارث برده م كه او ارث م 

كه اصحاب در زمان پيامبر بودند چون ميراث براساس دوست  ظاهري اسز نه براساس محبز 

توان محبز بلب  را شناخز وحكمز بلب ، زيرا اگر به محبز بلب  تعلق داشته باشد نم 

رود به همان حكم شيده باشد يا درچند چيز پخش شده باشد درهرجا كه گمان آن م وبت  پو

مسلمان »شود وآن چيزي اسز كه او اظهار كرده ازدوست  مسلمين پس گفته پيامبر كه م 

منافقين دراين داخل نيستند گرچه درآخرت « بردبرد وكافر ازمسلمان ارث نم ازكافر ارث نم 
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بردند وهمچنين شد وآنها ارث م نم برار دارند، بلكه ازآنها ارث برده م ترين طبقه جهدرپايين

   1«ها بودنددرحقوق وبوانين مانند ساير مسلمان

بسياري ازمردم دربسياري ازشهرها برنمازهاي پنجگانه مواظبز »گويد: ودرجاي  ديگر م 

را ترك خوانند وگاه  آننمايند بلكه گاه  نماز م را به طور كل  ترك م كنند ونه آننم 

كنند پس دراينها ايمان هم هسز ونفاق هم وجود دارد واحكام ظاهري اسلام درمسائل ارث م 

مانند ابن اب  –شود، زيرا وبت  اين احكام برمنافق خالص  وامثال آن ازاحكام برآنها جاري م 

شود وبيان اين ري م شود پس به طريق اول  بايد براينها جاجاري م  -وامثال او ازمنافقين

برند هركس  كه برد زيرا بسياري ازفقها گمان م را ازبين م )موضع( ازاموري اسز كه شبه

گفته شده او كافر اسز پس واج  اسز كه احكام فردي كه به ظاهر مرتد شده براو اجرا شود 

ه اينها اين شود تا جاي  كشود وبا او ازدواج نم برد وازاو ارث برده نم پس او ارث نم 

اند، اند جاري كردهاحكام را بركسان  ازاهل بدعز كه به خاطر تاويل اينها را كافر برار داده

ومسئله اين طور نيسز زيرا ثابز شده كه مردم سه نوع هستند مؤمن، وكافري كه كفر را اظهار 

 دهد ودرباطن كافر اسز نمايد، ومنافق  كه به ظاهر اسلام را نشان م م 

شناختند، بلكه كسان  ها ودلايل م يان منافقين كسان  بودند كه مردم آنها را با نشان ودرم

كردند .كسان  كه برآن منافقز آنها را بيان داشته بودند كه مردم درمنافق بودن آنها شك نم 

د وبا وجود اين وبت  اينها مردند وارثان مسلمانشان ازآنها ارث بردن -ابن اب  وامثال او–مانند 

هايشان درامان بود دادند وخونمرد ارث او را به آنها م وهرگاه فردي ازخويشاوندان آنها م 

 2«شد به آنچه كه موج  مجازات كردنشان بودتا اينكه سنز شرع  برفردي ازآنها ابامه م 

پس با اين ثابز شد كه هركس  ازاهل بدعز كه كفر را اظهار نكرده بلكه درظاهر درعقيده 

برند گرچه دانسته برد ومسلمين ازاو ارث م به اسلام پايبند اسز او ازمسلمين ارث م  ورفتار
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شد كه او درباطن كافر ومرتد اسز به خاطر عقيده فاسدي كه او پوشيده كرده كه او را م 

نمايد وحكم او حكم ساير منافقين درزمان پيامبر اسز كه احكام مسلمين ازدين خارج م 

 شوند.نمايد براو جاري م ه تا وبت  كه اواظهار اسلام م ازببيل ارث وغير

وبا اين حكم ارث بردن ازاهل بدعز وارث بردن اهل بدعز ازمسلمين وموضع اهل سنز 

هاي نقل شده ازسلف تصريح دراين مسئله بنا برآنچه نصوص برآن دلالز دارد وآنچه روايز

 اندئله نمودهنموده وتحقيقات  كه ابوال علماي محقق براي اين مس

اند روشن گرديد وببل ازپيچيدن بسا  بحث دراين وابوال سلف را درمورد آن تحرير كرده

گذار با توجه به حكم ارث بردن او وارث بردن ازاو مسئله خلاصه سخن اين اسز كه بدعز

شود ودرحالز سوم ازارث بردن برد وازاو ارث برده م سه حالز دارد دردو حالز او ارث م 

 شودوارث بردن ازاو منع م  او

 برد عبارتند از:اما دو حالت  كه او ارث م 

هاي  كه او به آن آلوده اسز دراصل اسلام او عيب  وارد اول: اينكه مسلمان باشد، وبدعز

ها درمسايل ارث وديگر احكام اسز كند پس اين فرد حكمش حكم ساير مسلماننم 

 گردد.وارث بردن ازاو نم گذاري او مانع ازارث بردن او وبدعز

حالز دوم اينكه: اظهار اسلام نمايد ودرظاهر به آن پايبند باشد ول  درباطن كافر باشد مانند 

برند ومسلمين ازاينها شوند، پس اينها ازمسلمين ارث م هاي  كه به دين نسبز داده م زنديق

ا حكم منافقين درزمان پيامبر اند وحكم اينهبرند تا وبت  كه كفرشان را اظهار نكردهارث م 

 ويارانش اسز.

اما حالز سوم: وآن حالت  اسز كه ازارث بردن ازاو وارث بردن او ازمسلمين را منع 

 نمايدم 

گذار به سب  بدعتش كافر باشد وبه مرتد بودنش حكم كرده شود پس واين اسز كه بدعز

برد بنا بربول لمين ازاو ارث نم برد وهيچ كس  ازمساين به اجماع ازفردي ازمسلمين ارث نم 
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اند واين بول صحيح اسز به دليل نه  جمهور اصحاب وتابعين واهل علم كه بعد ازآنها آمده

 كردن پيامبر ازارث بردن ازاو وارث بردن او ازمسلمين.
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