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 تقدیم 

هایی که به تمام مسلمانان صادق و درستکار؛ به فرد فرد آنان؛ و به تمام گروه
 از کجا آغاز کنیم؟ ی مانند،سوالهای

 اصول و قواعدی که همگی باید برآن اتفاق نظر داشته باشیم کدام است؟

ی درست و در مسیر صحیح کدام است؟، دغدغهی شروع به سوی هدف نقطه
 شان است. ذهنی

هایی که منتظر میالد  به تمام مسلمانان مخلص؛ به یکایک آنان؛ و به تمام گروه
ای جدید و حقیقی به سوی هدفی که مورد نظر اسالم صبحی صادق و شروع مرحله

 است، هستند. 
ند، دانهایی که خوب میبه گروهتک ایشان؛ و دار؛ به تکیار و بیبه مسلمانان هوش

اش که به گیری جایگاه اولیبیدار کردن امت اسالمی از خواب عمیقش برای بازپس
مگر اینکه با  ؛ها را رهبری کند، محقق نخواهد شد، باید خود و دیگر ملتیهدستور ال

 درها را بر یدیگر دست تعاون و همکاری دهند و خیرخواه هم باشند و با ساده لوحیک
ه یناج یمنصوره و فرقه یفهیروی خویش نبسته و فکر نکنند تنها خودشان مسلمان، طا

با  کند،پندارند الله متعال فقط آنان را یاری مین. گران باطل و ناحقیاند و دو برحق
تالش و کوشش فردی و تجمعات کوچک و بزرگ، هر چند هم که زیاد باشند، بدون در 

 اری اسالمی غیر ممکن است.نظر داشت موارد باال، بید
هایشان که از هوا و به تمام اهل سنت و جماعت  مسلمان؛ به فرد فرد آنان و گروه

دارم و از الله متعال های خیزش بزرگ را به آنان هدیه میعالیم و نشانه ،اندهوس خالی
آورد. خواهانم این تالش اندک را پذیرا بوده و ما را به حق رهنمون کرده و بر آن گرد 

 .... آمین. 
 مؤلف
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ِمن ِمن ُشُروِر َأنُفسنَا وَ  إن الحمَد للِه نحَمدُه وَنْستَعينُه ونستغِفُرُه وَنستهديه وَنعوُذ باللهِ 

َمن َيهِدِه اللُه َفال ُمِضلَّ َلُه وَمن ُيضِلْلُه َفال َهاِدَی َله. َوأشهد أن ال إله إال الله  َسّيئاِت أعَماَلنا،

 وأشهد أن محمدًا عبُدُه ورُسوُله. 

 اما بعد:
کنم و در راستای جا که بنده اهل سنت و جماعت بوده و بدان افتخار میاز آن  

ای خواستم به گونهمیـ شه از الله خدمت به آن از هیچ زحمتی دریغ نخواهم کرد، همی
مرا به خدمت گیرد تا بتوانم این اندیشه را یاری نموده و خرسندی معبودم را فراهم 

 ام دست یافتم. آورم. دیری نپایید که سمیع الدعا بر من منت نهاد و به گم شده
 ، که آن را )اهل سنت و جماعت،ی کتاب پیش روترجمه ،تعدادی از دوستان

ه چه را که همیشهای خیزش بزرگ( نامیدم، به بنده پیشنهاد دادند. بخشی از آننشانه
دوست داشتم بر زبان آورم، نویسنده در این کتاب بیان داشته بود. البته اطالعات و 

گاهی  د.جزای خیرش ده ألهای بسیاری هم بر دانشم افزود؛ که الله آ
این کتاب نموده و آن را به تمام ی شروع به ترجمه ألذا با طلب  یاری از الله   

نی مردما دارم؛زبانان دنیا، خصوصاا اهل سنت عزیز  وطنم ایران زمین، تقدیم میفارسی
که واقعاا از منابع ترجمه شده و مفید به زبان خویش محروم بوده و هستند. و اضافه بر 

یکن ند. لنی هستشان چه کسادانستند چرا نامشان اهل سنت است و مخالفینآن، نمی
هی، کتاب پیش رو خواهد توانست بخش عظیمی از نیازهای به فضل و رحمت ال

گاهی نسبت به   را مرتفع نماید. « اهل سنت و جماعت»خوانندگان محترم در مورد آ
، را به دّقت و ظرافت مورد «اهل سنت و جماعت»نویسنده در این نوشته اصطالح  

ک مسلمان موّحد در این راستا بدان نیاز دارد را، چه یبررسی قرار داده و تقریباا هر آن
ی ی عزیز، مقدمهکنم خوانندهکنم و توصیه میبیان نموده است. سخن را طوالنی نمی

واهد خگفتار صاحب کتاب را مطالعه نماید تا بداند در این کتاب چه شیخ جبرین و پیش
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در ادامه به چشم دل خواهد دید چه طالی نابی یافته است! باشد که همیشه از  خواند؛
 بها محافظت کرده و با مطالبش چشم و دل خویش را جال دهد.                                        این منبع گران

 به قلم: ابوخالد عبدالله محمدی

 



 

 

 

 

 

 /عبدالله بن عبدالرحمن جبرین  ی عالمهمقدمه

نام دارد و در بر گیر  عقاید و عملکرد « اهل سنت و جماعت»نوشتار  پیش رو که 
ای مفید و گرانبها مذهب  اهل سنت و جماعت است را مطالعه نمودم و آن را نوشته

ه دیافتم. عمده استناد نویسنده در این کتاب، مجموع الفتاوی  شیخ االسالم ابن تیمیه بو
چه چه را که انجامش بر اهل سنت ضروری و واجب است و نیز آناست. وی در ادامه آن

دهد. خطاها و خطرهای احتمالی  توضیح می ،گرددکه باعث پیروزی و ظهور ایشان می
مذاهب اهل بدعت، انحرافات و خطر  دارد؛ی بر آن را بیان میطول مسیر  و راه غلبه

وشزد کرده و روش بیداری و هوشیار بودن در برابر آنها را زیاد آنان بر اهل سنت را گ
 دهد. ارائه می

به طور کلی نویسنده در این کتاب خالقیت به خرج داده و انتخاب و گزینش وی 
کنم خواند، وصیت میمیخوب و عالیست. در نتیجه هر مسلمان غیوری که این نوشته را 

در  و استحکام عقیده و تقویت آن بکوشد، یرکه فوراا بیدار شده و به پا خیزد و در مس
اش است، مداوم و مستمر انجام عملی که عقیده خواهان آن در درون شخص و جامعه

ها را بشناسد و ابزار که مجتمع اسالمی بیدار شده و لغزشها و خطرباشد. به امید این
 د، فراهم آورد. دانمقابله با هر مبتدع و دعوتگری که خروج از راه راست را مشروع می

الله یاری کننده است و باید بر او توکل نمود. وصلی الله علی محمد و آله وصحبه وسلم.



 

 

 

 

 

 گفتارپیش

ئاِت َسي  ا، وَنعوُذ باللِه من ُشروِر أنُفسنَ ، ونسَتعينَُه، وَنستغِفُرهُ وإنَّ الَحمَد لله؛ َنحَمُده، 

ال إله إال اللُه وحَدُه  أشهد أنو ،َمن ُيضِلل َفال َهاِدَی َلهه، وَيهِدِه اللُه َفال ُمِضلَّ لأعَمالنَا، َمن 

دًا َعبُدُه و َرُسوُله. و ،َلهُ  َك ال شري  أشهد أنَّ محمَّ

است. او را ستوده و از او کمک طلبیده و خواهان  ـها از آن الله تمام ستایش
 أبریم. کسی را الله پناه می ألان به الله آمرزشیم. از شرارت روح و کردار زشتم

ری گا که او تعالی گمراه نمود، هدایتای ندارد و هر کسی رراهنمایی کند، گمراه کننده
همتا وجود ندارد؛ و گواهم که محمد نخواهد داشت. گواهم که معبود بر حقی جز الله بی

 ی اوست.بنده و فرستاده ص

َها ٱل َِذيَن  ُّ ي 
َ
أ ونَ َي َٰٓ ۡسلِمُّ نتُّم م ُّ

َ
َ إِل َا َوأ وتُّن  َ تَُّقاتِهِۦ َولَا َتمُّ َ َحق  َ واْ ٱّلل  ]آل  ٢٠١َءاَمنُّواْ ٱت َقُّ

 .[۱1۲عمران: 
د یرینم د. وید، از الله بترسید از الله ترسیه باکچنان د آنیامان آوردهیه اک یسانک یا»

.«دیه مسلمان باشکمگر آن 

واْ  َها ٱلن َاسُّ ٱت َقُّ ُّ ي 
َ
أ ِن ن َۡفٖس َو ِحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها َي َٰٓ م م  مُّ ٱل َِذي َخلََقكُّ َرب َكُّ

 َ َ ۚٗ إِن َ ٱّلل  رَۡحاَم
َ
ُّوَن بِهِۦ َوٱۡلأ ََٰٓءل َ ٱل َِذي تََسا َ واْ ٱّلل  ۚٗ َوٱت َقُّ َٰٓٗء َما رَِجاٗلا َكثِيٗرا َونَِسا َ ِمۡنهُّ  َوَبث 

ۡم َرقِيٗبا  .[۱]النساء:  ٢َكاَن َعلَۡيكُّ
د و یافریانسان ب یکه شما را از کد. پروردگاری یزیاز پروردگارتان بپره مردمان! یا»

د، و از آن دو نفر، مردان و زنان فراوانی منتشر ساخت. و از یهمسرش را از نوع او آفر
ی ارحام د؛ )و به خاط او( صلهیدهگر را بدو سوگند مییه همدکد یزیمعبودی بپره

.«مراقب شما استگمان الله ه بیکرا یکنید، زمی
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ْ قَۡوٗلا َسِديٗدا ُّوا َ َوقُّول َ ْ ٱّلل  وا ْ ٱت َقُّ َها ٱل َِذيَن َءاَمنُّوا ُّ ي 
َ
أ ۡم  ٠٠َي َٰٓ ۡعَم لَكُّ

َ
ۡم أ يُّۡصلِۡح لَكُّ
ۥ َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما ولَهُّ َ َورَسُّ َ ۡمۗۡ َوَمن يُِّطِع ٱّلل  ۡم ذُّنُّوَبكُّ ]األحزاب:  ٠٢َوَيۡغفِۡر لَكُّ

۷1-۷۱]. 
مالتان جه الله اعید. در نتید و سخن حق و درست بگوییؤمنان! از الله بترسم یا»یعنی: 

 یبردارامبرش فرمانیه از الله و پکد. اصالا هر یبخشایند و گناهانتان را مکیرا اصالح م
 .«ابدییدست م یبزرگ یابیامکو  یروزیند، قطعاا به پک

چون مسند احمد، ابوداود، ترمذی و دیگران با هم ،دیناهای سنن و مسدر کتاب
ُة َعلَى َعلَى  »روایت شده است:  صسندهای متعدد از رسول الله  م َ

ُ
َستَْفتَِرُق َهِذهِ الأ

لَى َمْن َكاَن عَ : »رواية  و في «ُكل َُها فِي الن َاِر إِلا َواِحَدةً وَِهي الَْجَماَعة ، ثِنْتَيِْن وََسبِْعيَن فِْرقًَة 
ْصَحابِيَما 

َ
نَا َعلَيِْه الْيَْوَم َوأ

َ
زودی این ملت )اسالم( به هفتاد و دو فرقه تبدیل  به«: »أ

؛ و در روایتی «باشد؛ و آن، جماعت )اهل سنت( میاند؛ جزیکیخواهد شد. همه در آتش
 چه من و یارانم امروز بر آنیم، باشد.آمده است: کسی که بر اعتقادی مثل آن

است. سلف صالح و  ت را پذیرفته و آن را قبول کردهین روایصحت ا یامت اسالم
ی امت خویش را هشدار داده و اندیشه صاند که رسول الله امامان نیز خوب فهمیده

ای هکه باعث هالکت امت الهیآنان را به سوی سّنت و قانونی از قوانین عام و فراگیر 
ون کند. قاناند، رهنمون میتهپیشین شده است و فقط افراد اندکی از این عذاب گریخ

)پراکندگی و تفرقه( بدون استثنا در این اّمت هم رخ خواهد داد؛ مگر آنان که  مذکور
 شو روش صحابه  صبه ایشان رحم کرده و به پایبندی  سّنت رسول الله  ألالله 

 راهیاب کند. 
لن َاِر ُكل َُها فِي ا اْفتََرقَِت الْيَُهوُد َعلَى إِْحَدى وََسبِْعيَن فِْرقَةً  »فرماید: می صرسول الله 

إِلا َواِحَدًة ، َواْفتََرقَِت الن ََصارَى َعلَى اثْنَتَيِْن وََسبِْعيَن فِْرقًَة، ُكل َُها فِي الن َاِر إِلا َواِحَدًة ، 
ُة َعلَى ثَلَاٍث وََسبْعِ  م َ

ُ
َعلَى  » :لفظ وفي«. يَن فِْرقًَة ُكل َُها فِي الن َاِر إِلا َواِحَدةً وََستَْفتَِرُق َهِذهِ الأ

اَن َمْن كَ یا رسول اهلل، من الفرقة الناجية؟ قال: »رواية قالوا:  وفي«. ثَلَاٍث وََسبِْعيَن ِمل ًَة 
ْصَحابِي 

َ
نَا َعلَيِْه الْيَْوَم َوأ

َ
ِ َعلَى الَْجَماَعِة  ،ِهَي الَْجَماَعُة  » رواية قال: وفي«. َعلَى َما أ یََد اّلل َ

اند به جز یکی، و نصارا به هفتاد همه در آتش یهود به هفتاد و یک فرقه تقسیم شد؛»«: 
 به (اسالم)اند جز یکی، و به زودی این امت و دو فرقه تبدیل گشت که همه در آتش
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اند جز یکی. و در لفظی آمده است: گروه تقسیم خواهد شد که تمامشان در آتشهفتاد و سه 
 -بر هفتاد و سه ملت )دین(. در روایتی هم آمده است که صحابه گفتند: ای رسول الله 

و  چه مناند؟ فرمود: کسی که بر اعتقادی مثل آنو گروه نجات یافته کدام فرقه -ص
الله بر  یارانم امروز بر آنیم، باشد. در روایتی هم آمده است: آن، جماعت است، دست

 . 3«جماعت است
چرا  ،در َخلقش محّقق شد ألراست گفت و قانون الله  صبه راستی که رسول الله 

گاهی دینی، به دلیل سرکشی و  صکه امت اسالمی پس از رحلت رسول اکرم  بعد از آ
کامگی و هوس، مردم خود ،تجاوز در میان خویش، پراکنده و دسته دسته شد. در نتیجه

ها زیاد گشت. ها و ایدهها فراوان و بدعتکشاند؛ مذاهب و پرچم را به سوی خویش
 صو رسولش  أراهه رفته و سرگردان شدند؛ بر الله سرانجام، مردم از راه راست به بی
 تبعّیت کردند.  یپیش تاختند و از هر فریاد  نامفهوم

ز ا صکه رسول الله  الهیبرای محقق شدن قانون و سّنت  -لیکن در طول این مدت
لند باال و به اهتزاز ی ناجیه )گروه نجات یافته( باره پرچم فرقهوهم -آن خبر داده است

تا هر کس که به فکر نجات خویش است به زیر باَلش پناه آورد. و هر کس  ،درآمده است
های ضاللت و گمراهی را دارد، باید به جماعت  که سودای گریز و نجات از زیر پرچم

فا و تابعین  نیک  آنان تمسک جسته و در مسیر ایشان گام وان باو یار صرسول الله 
 شان پایبند باشد.ها به روشبردارد و بعد از آن

و ، هر زمان و مکانی ریشه دوانده استاین جماعت پاک و گروه نجات یافته در دل  
این درخت میمون و مبارک با شناختی که امت از آن دارد، در طول تاریخ کهن خود که 

ی نیک و با برکت خویش را دریغ نکرده است. تمام ه پهنای شرق و غرب است، میوهب
ی رهاند و عصای بزرگوار و سلف صالح این امت، آنان که پاسبانان میراث این جماعتائمه

اند. سار این پرچم رشد یافتهاند، در سایهاندیشه، دل، روح و زندگی خویش را بر آن افزوده
گذشتگان خویش آموخته بودند به صورت شفاف و روشن و پاک، در نقل و چنان که از 

اصِّ خها که نمودند! این گروه با رویکرد و برنامه، علوم و فقه آن به آیندگان چه تالش
که در اخالق و سیر و سلوک خود با دیگران متفاوت چنان ؛خویش از دیگران متمایز است

                                           
های مسانید و سنن همانند: گوید: این روایت صحیح است. چنان که در کتابمی /ابن تیمیه  -3

 .۳۴۵ص  ۳نسایی، ابوداود و ترمذی آمده است. مجموع الفتوی ج
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این برنامه، علم و سلوک  گروه یادشده هستند  است. بلکه با وجود  رادمردانی که حامل  
ها متمایز و جداست. با چنین رویکردی در میان مردم به تکاپویند؛ نیز، از دیگر اندیشه

 ؛ندخوانده و در دفاع از آن کوشای به آن پایبند و بر آن صبور و شکیبایند؛ به سویش فرا
های آینده پاسبانی کرده و از سلها برای نو آن را در دل کتاب پرچمش را بر افراشته

 دارند. کنند و در مسیرشان گام برمیی آنان دل نمیبرنامه
ها و ها، بحراناز آنجا که هر زمان و مکانی بنا بر شرایط خاص خود از قبیل فتنه

ها متفاوت است، مردم در این دوران برای رویارویی با با دیگر زمان و مکان ،هاشبهه
موجود به میراث و مردان  اهل سنت رجوع کرده و از ایشان راهکار  مصائب و مشکالت  

طلبند. و در پی راه نجات و خالص  از این معضل هستند. پرچم این گروه واضح و می
 ها باال گرفت، مشکالتروشن و راه رسیدن به آن بسیار ساده و راحت بود. لیکن فتنه

مردم دچار بهت و حیرت  ،ها بسیار گشتهای متعدد برافراشته شد و راهزیاد، و پرچم
هر گروه گمان کرد که  ،م آمیخت و سنت با بدعت پوشیده شدحق و باطل در ه ،شدند

خود نجات یافته و به راه راست چنگ آویخته است. با وجود کمبود علماء و نبرد  
برای  ن،ای که دشمن  کافر  زندیق به پا کرده بود، تشخیص راه نجات و اهل آناجوانمردانه

له لو  های درگیر، به دنبال  راه نجات بودند، مشکل ها و گروهمسلمانان که در این و 
  نمود.می

 ی خود ارائهرغم تالش  زیادی که علمای این گروه در جداسازی و تبیین برنامهعلی
دادند، باید دانست هر عصر، زبان و بیان خاّص خود و هر نسلی اسلوب و روش منحصر 

طلبد؛ تا در پرتو تعریف  آن برنامه و دعوت به آن، یابی به حق میرا برای دستبه خویش 
زندگی کند. و چه بسیارند جوانان معاصر  مخلصی که در َپی  جزوه یا بحث علمی روشنی 
به زبان روز و اسلوب  عصر کنونی هستند تا در طول مسیر برای شناخت جماعت یا 

فرسای رغم کوشش طاقتیابند! علیا افسوس که نمیام ؛ی ناجیه به آن رجوع کنندفرقه
های مرجع و مادر جا خوش علمای بزرگوار هنوز زحمات و تحقیقات  آنان در دل  کتاب

ای علمی هستند تا با لباس جدید کرده است؛ و منتظر یک تحقیق ناب و جدی یا جزوه
معیاری روشن و شفاف و به زبان و اسلوب  روز  فرزندان این عصر عرضه شود. تا از آن 

و در ادامه، زندگی  خود و دیگر  ؛ی ناجیه را بشناسندی فرقهبرگیرند و حقیقت  برنامه
 مردمان را بر آن تطبیق دهند. 
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شود که نیاز است با اندکی توضیح روشن ی بسیار مهمی مطرح میاما در اینجا مسئله
سخن ما به یک بعد یا بخشی  کنند کهی اول گمان میدر وهله که برخیشود. و آن این

پردازد؛ حال آنکه چنین نیست. مثالا فقط محدود از اصول  اهل سنت و جماعت می
تر گذارد؛ بلکه کالم ما به مراتب وسیععقاید و باورها را مورد بحث و کنکاش نمیی جنبه

 و فراگیرتر از این بینش است. 
ارد، در برگیر تمام موارد اصولی ی عقیده با توجه به اولوّیت و اهمیتی که دجنبه

یه، ی ناجنیست؛ بلکه یک بند یا یک جنبه از جوانب متعددی است که اصول  طایفه
 مبتنی بر آن است. 

متأسفانه تعبیر  اصول  اهل سنت و جماعت در مقابل عوامل تاریخی، سیاسی، و 
خره در نگاه  که باالاجتماعی  مختلف دچار رکود و اضمحالل شد و رنگ باخت. تا این

ای نمایان شد که فقط به یک ُبعد از ابعاد  متعدد و خیلی از افراد از همان ابتدا به گونه
هم تنها ُبعد عقیده و بس. در حالی که گرد و غبار فراموشی آن ؛پردازدپربار  این اصول می

ن ل ایدر اکثر اوقات بر دیگر ابعاد  اصو -بلکه خود را به فراموشی زدن -توجهی و بی
ی که در میزان حق و معیارهای نجات و کامیابی  دین و دنیا کمتر از جنبه ،طایفه
 /سان که امام ابن رجب هم نشسته و بر آن غالب آمده بود. ما همان ،ای نبودعقیده
رار ی پرتگاه هالکت قی عقیده بسیار مهم است و مخالف  این باور بر لبهگوید: جنبهمی

 ی موارد )اصول( را بیباور نیستیم؛ لیکن آیا عملکرد ما که حق  بقیهدارد، منکر این 
ایفای نقش شماریم، و در دیگر ابعاد  درخشان که در کنار جریان عقیده اهمیت می

اتکا  یاصول، ابعاد مختلف، نقطه کند؟ایم، توجیه میکنند، خود را به فراموشی زدهمی
 ؛ودشای شامخ  اهل سنت و جماعت بر آن بنا میهای اصلی و ثابتی که همیشه بنو پایه

  ها بوده است.بنایی که در طول تاریخ کهن این گروه، نماد وتندیس  میراث آن
گوید، پایه و اساسی است که آن چیز بر هر چیز چنان که مراجع لغت به ما میاصوِل  

اخته عت بر آن سشود. پس آیا ریشه و بنیانی که میراث  فکری اهل سنت و جماآن بنا می
شده است، فقط و فقط در ُبعد عقیدتی آن است؟ آیا تمدنی که در طول تاریخ  دین اسالم، 
سعادت دنیا و آخرت را اجرایی کرد، فقط مبتنی بر اصول اعتقادی استوار بوده است؟ 
جایگاه اصول علمی، ضوابط شناخت و میدان مدیرّیت عقل، کجاست؟ اصول آنان در 

رد  تحقیق و پژوهش چیست؟ از دیدگاه ایشان اصول  فقه  دوران معاصر استدالل و رویک
که مشهور به فقه واقع است، و نیز حرکت  مثبت و خردمندانه در خالل حقیقت  معاصر 
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ها به مخالف و نیز برخورد ی مصالح و مفاسد  معتبر، کجاست؟ اصول نگرش آنو محدوده
نگرشی است، کجاست؟ اصولی که بیانگر  ی چنینو تعامل آنان با مخالف، که زاییده

تعامل و ارتباط خود آنان با یکدیگر باشد، کجاست؟ در پی آن، اصولی که نشانگر ارتباط 
آنان با جهان  اسباب که پیرامونشان قرار دارد چیست؟ و نیز با علل َکونی که بر اساس 

ر  ـگردد و الله آن، معلول نمودار می طراحی کرده است، آن را یک سنت  الَیَتَغیَّ
 کجاست؟ و هزاران کجاست  دیگر که باید بدان جواب داد؟!

اهل سنت و جماعت صحبت  اصوِل وقتی داریم از نبود یک تحقیق  کامل در مورد 
کنیم، منظورمان این است که باید نوشته یا کتابی مستقل در دست باشد تا بتوان می

. البته این تحقیق باید به صورت یک تمام این اصول را با یک تحقیق جامع، فرا گرفت
برنامه و رویکرد کامل باشد؛ تا اصول اعتقادی در آن، به عنوان یکی از بندهای اساسی 

ی های آن است، لیکن دربرگیرندهچه این بند یکی از بارزترین ویژگیکند. و گر جلوه
ی خواهیم فردمی ألی بندهای اصولی نیست. چنین تحقیقی مد نظر است؛ از الله همه

 را به امت اسالمی تقدیم کند تا آن را اجرایی نماید.
 اهل سنت و اصوِل به این اعتبار که در  ی عقیدهباور کنید اکتفا نمودن به جنبه

، بسیاری از جوانان مخلص را ناخواسته به مخالفت «عقیده یعنی همه چیز»جماعت، 
ختالفاتی که عملکرد آنان را ثبت اصول  اهل سنت مبتال نموده است. اجدی با دیگر 

 دهد. کرده و بر تعاملشان با دیگر جریانات و حقایق  روزمّره، تحت تأثیر قرار می
های گوییم، منظورمان از اصول، برنامهاهل سنت سخن می اصوِل وقتی در مورد 

فراگیر و کامل، برای این گروه است. اصول متعددی که محصول آن، علم و عمل، اندیشه 
که  ی اسبابیی این موارد و به وسیلهسلوک و نیز عقیده و شریعت است. تا در سایه و

نه تنها در دل فرزندان اهل  الهیآفریده است یا بدان دستور داده است، دین   ألالله 
ای که در دل  ُکُتب به جا سنت بلکه در زمین محقق گردد . و این است همان گم شده

هل اصول اآنیم. یعنی به دنبال مقیاسی ثابت و فراگیر که  مانده از گذشتگان به دنبال
ی شروع و تمام شئون زندگی  تا انسان مسلمان نقطه ؛سنت را در خود جمع نموده باشد

 دنیایش را در مسیر تالش به سوی پروردگار، بر اساس آن تنظیم و هماهنگ نماید. 
ذهن  بسیاری از جوانان  ی نبود  چنین مقیاس ثابت و فراگیری در حقیقتاا نتیجه

گویی به برخی از سواالت مشخص  این عصر را دارند، آنان مسلمان و آنانی که قدرت پاسخ
ی مخالف قرار داده است. سواالتی همچون: اهل سنت و جماعت چه را در دو جبهه
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ی اهل سنت بوده و چه کسانی هستند مثال بزن؟ چه وقت یک فرد مسلمان در دایره
گردد؟ آیا اگر فردی مطلقاا در صف  اهل سنت و جماعت قرار آنان اخراج می وقت از جمع

آیا  اند؟گرفت، نجاتش تضمینی است؟ آنان که از جماعت اهل سنت جدایند چه کسانی
تمام آنان هالک شده هستند؟ موقف و دیدگاه اهل سنت در مورد ایشان چیست؟ با آنان 

ی ان  مقیاسی ثابت و فراگیر، در دو جبههچه تعاملی خواهند داشت؟ لذا در پی  فقد
ها در ذهن برخی از مخالف قرار گرفتند. حد و مرز اهل سنت و جماعت با دیگر گروه

اند که گویند، لیک در عمل گفتهیعنی گر چه با زبان نمی ؛رنگ شدایشان، منحل و بی
 ی اجتهاداتییدههای مختلف، زااند! در عمل بر این باورند که فرقههمگان نجات یافته

شود! حتی بعضی از آنان به حدیث صحیح که متنوعی است که منجر به یک نتیجه می
اند! برخی دیگر باشد، شک نمودهمی صهای متعدد در امت محمد بیانگر  وجود فرقه

اند و پنداشتند، اینها همان هم که اطراف خویش خط و مرزهایی موهوم و خیالی کشیده
سازد. پنداشتند که خود و گروه یا جماعت  هل سنت را از دیگران جدا میاند که امرزهایی

ات یا گروه نج «ةالطائفة المنصور»یا گروه یاری شده  وی هستند که اهل سنت و جماعت
یک اند. لباشند! و دیگران همه اهل بدعت و اختالف و تفرقهمی «الفرقةالناجیة»یافته 

از جوانان حیران  مسلمان قرار دارند که برای خویش  در میان این دو گروه، گروه  بزرگی
هایی ثابت و مقرر در تکاپویند و به کمک هایی واضح و مشخص و مقیاسبه دنبال پاسخ

 نمایند. و با چنینآن، وضعیت کنونی خویش را بنا نهاده وخود را مقید به احکام آن می
باشند. و با هر اسمی که خودش یها و تجمّعات  موجود مرویکردی، متفاوت از دیگر گروه

بر خویش بنهد یا دیگران او را با نامی خاص خطاب کنند، حقیقت  ارتباط بین دیگر 
 شناسد. اجیه را مینی ها و بین فرقهگروه

همین ابتدای امر به این جریان معترفیم که این میزان، مبتنی بر اجتهاد ما و دیگران 
ه متعال از الل شن الفاظ و معانیی است که صحابه نیست؛ بلکه این میزا شحتی صحابه 
ا این مقیاس و معیار ر شآموختند و ما نیز از آنان فرا گرفتیم. صحابه  صو رسول الله 

د، ی مسیر دادنی آنان ادامهدر عمل و سلوک پیاده نمودند و کسانی که بر روش و برنامه
شتر ی تحریر درآوردند. لیکن پیشتهاین رویکرد را به صورت علمی و مبتنی بر قواعد، به ر

بیان داشتیم که این جریان در دل  ُکُتب اهل سنت و جماعت پراکنده و نامرتب است. 
ما فقط باید آن را از البالی اوراق استخراج کرده و به تناسب علم و توان خویش عرضه 

 است.  و میدان بحث و بررسی  کاملتر و فراگیرتر هم، باز داریم. امروزه دروازه
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 در این مورد کامالا تحقیق کردیم «المکتبة اإلسالمیة»حقیقت امر این است که ما در 
تا شاید موضوع مورد نظر را پوشش دهد، لیکن با تأسف فراوان به آن دست نیافتیم. 

های دانشگاهی هم با وجود کثرت و تنوعی که دارند، هیچ کدام در این حتی جزوه
ی ی به یک بررسی و پژوهش که دل جوانان مسلمان و تشنهموضوع از نظر تئوری و علم

از  هایی جزئی در مورد یکیزیرا ما فقط بحث ؛اندچنین تحقیقی را خَنک کند، نپرداخته
ه به ی سنت و حدیث، یافتیم. در نتیجکُتب عقیدتی  اهل سنت یا بیوگرافی یکی از ائمه

علمی پژوهشی ما بود، چیزی نیافتیم  های مرجع روی آوردیم و تا جایی که در توانکتاب
به جز تالیفات شیخ االسالم ابن تیمیه که الله  ؛موضوع را به صورت کامل پوشش دهد که
ترین و فراگیرترین فتاوای شیخ االسالم از متنوع از او راضی بادا. چرا که مجموعه ـ
یانی لغاتی ساده و بشود و با های ایشان است و موضوعات فراوانی را شامل میفرساییقلم

 چرخد. روشن در بین جوانان از محبوبیت خاصی برخوردار است و دست به دست می
ه فکرش را از دیگران کشان یا یمزید بر آن چه گذشت، وسعت  معلومات و عمق  علم

. ی بزرگ متمرکز کنیمقمان را بر این مجموعهیکند، ما را بر آن داشت تا تحقمتمایز می
 های مشخصی برایها و ویژگیهای کلیدی که جوابن بوده است تا نشانهسعی ما بر ای

باشد که با این  ؛بیان داریم ،دهدارائه میرا ها یا اکثر این پرسش ،سواالت مطرح شده
ش ی روتر، خواه از منظر شرح  علمی  دقیق یا از ناحیهرویکرد، راه را برای تحقیقی جامع
 و هموار نموده باشیم. بحث برای موضوع مورد نظر، باز 
های شیخ االسالم؟ قبالا از یک منظر و دیدگاه به این شاید کسی بپرسد: چرا کتاب

 تر وسوال پاسخ گفتیم. و آن این که در حد توان علمی پژوهشی  خود، کتابی جامع
به صورت عمیق و مفصل به آن  /گونه که شیخ االسالم فراگیرتر از کتب ایشان، آن

است، در این زمینه نیافتیم. از سویی دیگر بدون هیچ اختالفی در میان منتسبین پرداخته 
ی ئمهاز ا یکی /هایشان، شیخ االسالم ها و اندیشهبه اهل سنت و جماعت، با تنوع گرایش

شود. چرا که وی: به عنوان یکی از مراجع شامخ علم و عمل در بزرگ ما محسوب می
ی یفای نقش نموده است. ایشان بر علم و فضل ائمهطول تاریخ اهل سنت و جماعت، ا

زد  عام و خاص اند. حفظ، هوشیاری، درک و فهم  ایشان زبانگذشته اطالع کامل داشته
در تفسیر و شرح و تفاصیل خویش، بسیار کوشید تا به مقام واالیی نایل آمد.  ،بوده است

علمای بعد از ایشان خواندیم،  چه ما در این مجال از آثار ماندگارشاید اگر بگوییم آن
اند، یا از شیخ االسالم نقل کرده اند، یا شرح و بسطهای وی را عرضه نیازمند به وی بوده
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، و اند، غلو نباشد. همچنین زندگی دراز مدتی که این امام همام سپری نمودهاندداشته
تند، نیز مصائب که با فکر، روش، علم و عمل خویش فرو رف ییهاها و حماسهدر آزمایش
هایی که اهل سنت در دوران ایشان با آن زیست، باعث شد اجتهادات و فتاوای و ناگواری

ایشان درک و عمق خاصی به ما فرزندان این عصر اعطا کند. البته سعی کردیم در این 
تحقیق، هر جا که شیخ االسالم فتوا یا اجتهاد شخصی خویش را بیان داشته و دیگران 

، نقل  ی اهل سنت معرفی کرده استکه خود را نمایندهق نیستند، و اینبا او مواف
  ننماییم.

ای که ارئه شد، به سه باب و یک خاتمه به شرح ذیل تقسیم بحثمان را غیر از مقدمه
 ایم:نموده

ز ادر بیرون شدن بشر  ألسیر تاریخ  عام  اهل سنت و سّنت َکونی الله در باب اول: 
و برخی از تعریفات مهم در این بحث را تقدیم  ،خواهیم داشتراه راست را عرضه 

: تعریف اهل سنت و جماعت، اهل حدیث، سلف و گروه  پیروز یا می ة الطائف»داریم. مثالا
 ایم. در اینکه در مورد پیدایش نامگذاری به اهل سنت سخن گفتهچنان ؛«المنصورة

 ؛ایمکه مصادر دیگر را هم ذکر کرده، بلاکتفا ننموده /باب فقط بر مطالب ابن تیمیه 
 که در پاورقی مشهود است.چنان

، برگرفته از مجموع الفتاوی چاپ /این باب را فقط به اقوال ابن تیمیه  باب دوم:
چنین این باب را به چند فصل تقسیم ایم. همآن اختصاص داده pdfی ریاض یا نسخه

ی اهل سنت چگونه مثل: برنامه ؛کندایم که هر کدام یک موضوع را بررسی مینموده
دگاه اند؟ دیفراگرفته شده است؟ عقاید و باورهایی که همه بر آن اتفاق نظر دارند، کدام

تئوری یا عملی که آنان در قبال مخالفین دارند کدام است؟ سعی ما بر آن بوده است 
ن گشته و مطالب هر فصل را به هم گره زده و مرتبط سازیم تا مطلب ارائه شده روش

ذهن به بیراهه نرود. لذا احیاناا هر فصل را با بیان اندک مطلبی برای ارتباط بین مطالب 
 ،ذاریمگی ارائه شده واضح گردد. البته برای این جمالت رمز خاصی نمیآغازیم تا ایدهمی

جدا کرده و بشناسد. اما  /چرا که خواننده بتواند این مطالب را از کالم ابن تیمیه 
ام. و اگر گونه).....( بین کمانک قرار دادهرا این /های نقل شده از ابن تیمیهبخش

ام. همشخص کرد با گذاشتن سه نقطه ... آن را ،بخشی از کالم ایشان را حذف کرده باشم
 ام. در پایان هر مطلب هم، آدرس را از مجموع الفتاوی با ذکر جلد و صفحه، آورده
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ایج بحث را عرضه داشته و بر مراحل و حاالتی که اهل به طور کلی نت در باب سوم:
ایم. سپس با نگاهی عام، در پرتو سنت و جماعت آن را سپری کرده است، تمرکز نموده

 ایم. نتایج تئوری نظری  بحث  مورد نظر، به وضعیت کنونی اسالم پرداخته
. ایمخاتمه دادهو در آخر، بحث را با جواب به سواالتی که متوّجه اهل سنت شده است 

چه باید  ،سؤاالتی همچون: در برابر حقیقتی که امروز اهل سنت را احاطه کرده است
 رود؟ چگونه و از کجا باید شروع کرد؟ها انتظار میکرد؟ چه عکس العملی از آن

 .خواهیم توفیق، راستی و هدایت به راه راست را نصیب گرداند!از الله می
ُهمَّ َفاطَِر السَّ  َهاَدِة َأنَت َتْحُكُم َبْيَن ِعبَاِدَك فِي َما َكاُنوا اللَّ َماَواِت َواْْلَْرِض َعالَِم اْلَغيِْب َوالشَّ

 .َلِما اْخُتلَِف فِيِه ِمَن اْلَحق  بِإْذنَِك، إّنَك َتْهِدى َمْن َتَشاُء إَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيم ااْهِدن، فِيِه َيْخَتِلُفوَن 

مانها و زمین، دانای  پنهان و آشکار، تو بین بندگانت در آنچه بار االها! ای آفریدگار آس
ی کنی، ما را در مورد حّقی که بر آن اختالف است به ارادهاختالف نظر دارند حکم می

خود راهنمایی نما؛ چرا که تو هر کس را که بخواهی به راه راست  خویش رهنمون 
 کنی.می



 

 

 

 

 

 باب نخست
در خروج  ـو عام از سرگذشت اهل حق و قانون  َکونی الله  یخیای تارباب ارائه نیا

ای از ی بحث و چکیدهچنین شامل تعریفاتی مهم از مقدمهبشر از راه راست است. هم
باشد که شامل سه بحث ها و پیدایش  نامگذاری به اهل سنت و جماعت میشروع فتنه

 است: 
 : تاریخ انحراف بشر از حق.فصل اّول
 : تعریفات مهم و ضروری.فصل دّوم

 : آغاز نامگذاری به لقب  اهل سنت و جماعت.فصل سّوم



 

 

 

 

 

 فصل اّول:
 تاریخ انحراف بشر از حق

 امانتی که انسان آن را به دوش گرفت:
ی هستی ای معین و مشخص به عرصهانسان را برای هدفی خاص، وظیفه ألالله 

ها، ها و دشتها، کوهچه در زمین است، اعم از دریاها و رودها، باد و بارانآورد. و هر آن
گشایی از حیوانات و گیاهان و سایر مخلوقات  زمین را رام و مسّخر او کرد. بلکه پرده

تا که انسان شایستگی  ،زندگی را هم به وی الهام نمودای هبرخی قوانین  طبیعی و راز
به خاطرش او را آفریده است، به دست آورد. هدف بس بزرگ  أهدف مهمی که الله 

آن  ها و زمین ازاست و مسئولیت بس خطیر؛ و امانت چقدر سنگین! تا بدانجا که آسمان
َمان َََ إِن َا َعَرۡضَنا ٱلۡ  اید:فرممی ـهراسیدند و از بار مسئولیتش شانه خالی کردند. الله 

َ
أ

ۡشَفۡقَن ِمۡنَها وََحَملََها ٱۡلإِنَس نُّ 
َ
ن يَۡحِمۡلَنَها َوأ

َ
َبۡيَن أ

َ
ۡرِض َوٱلِۡجَباِل فَأ

َ
َم َو ِت َوٱۡلأ َ  َعلَى ٱلس 

 : [۷۲]األحزاب: 
ها عرضه کردیم و آنها از به عهده ها و زمین و کوهیقیناا ما امانت را بر آسمان»یعنی: 

. قطعاا این هدف واال و 3«گرفتنش امتناع ورزیدند و از آن ترسیدند، و انسان آن را پذیرفت
فرسا و امانت سنگین که انسان از میان تمام مخلوقات و کائنات به مسئولیت طاقت

به او داد. پادشاه پادشاهان و مالک  ـبود که الله  یتنهایی آن را بر عهده گرفت، خالفت
چه در راده کرد انسان را در زمین جانشین کرده و وی را در برابر آنآسمانها و زمین ا

 آن جانشینش کرده است، مسئول گرداند. 
ۡرِض َخلِيَف َٗ فرموده است:  أالله 

َ
ئَِك َِ إِن ِى َجاِعٞل فِى ٱۡلأ  ِإَوۡذ قَاَل َرب َُّك لِۡلَمَل َٰٓ

 .[۳1]البقرة: 

                                           
ول امانة یعنی تکلیف و قب)یعنی طاعت. ابن کثیر گفته است:  (األمانة)گوید: می س ابن عباس -3

یر . تفس(گرددگیرد و در ترکش مجازات میاوامر و نواهی. به شرط آن که در بر پا داشتنش اجر می
 .۴۷۷ص  ۶ابن کثیر ج 
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فرشتگان گفت: به یقین جانشینی در زمین و آن زمان را یاد آر که پروردگارت به »یعنی: 
 .«دهممی قرار

دهم که به ای قرار میگوید: من از جانب خویش در زمین خلیفهمی /امام طبری 
و هر کسی است که قائم مقام او  ÷آدم  جای من بین بندگانم حکم کند. آن خلیفه

 . 3باشد و میان بندگان به عدالت حکم کند أدر اطاعت از الله 
که  اند که او، کسی استی خلیفه چنین برداشت کردهاز کلمه»گوید:  /ابن کثیر 

کند و آنان را از کارهای حرام و گناه دادخواهی و مظالم میان مردم را حل و فصل می
 .4«گوید: این سخن را قرطبی ذکر کرده استدارد؛ و میباز می

اند که واجب است نمودهقرطبی و دیگران از این آیه استدالل »گوید: سپس می
شان را پایان دهد و ای انتخاب شود تا اختالفات مردم را مرتفع نماید. درگیری  خلیفه

هشدار  بندباریمظلوم را در برابر ظالم یاری کند. حدود را بر پا داشته و از ارتکاب به بی
ا زیر ؛عهده گیردآن را بر پا دارد، بر  توانددهد. و نیز امور مهمی که جز امام، کسی نمی

شود، خود واجب ی دینی است که، چیزی که واجب بدون آن انجام نمیاین قاعده
 . 1«است

 خالفت انسان در زمین و شرایط آن: 
جا که خالفت انسان بسته به شرطی خاص است، و آن شرط، پایبندی به طاعت از آن

پوشاند و از نهیش عمل میی آفریدگار و صاحب امر و نهی، امرش را به امید ثواب جامه
ی احترام، محبت و تمام این کارها را در دایره ،ورزدبه سبب ترس از مجازات اجتناب می

ی عبادت او ی خالفت انسان در زمین همان قضیهلذا قضیه ؛دهندو تعظیم انجام می
ن َ جِ َوَما َخلَۡقتُّ ٱلۡ فرموده است:  ـاست که بر بندگان مسلط است. الله  ألبرای الله 

ونِ   : [۵۶]الذاریات:  ٦٥َوٱۡلإِنَس إِل َا لَِيۡعبُّدُّ
 .«که مرا بپرستند نیافریدیمای اینو جن و انس را جز بر»یعنی: 

                                           
 . دارالمعرفة.۷1ص ۱تفسیر ابن کثیر ج  -3
 . دارالمعرفة.۶۹ص ۱تفسیر ابن کثیر ج  -4
 . دارالمعرفة.۷۲ص ۱کثیر ج تفسیر ابن  -1
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در هر زمان به همان روشی که در آن  (الله متعال)پس »گوید: می /ابن تیمیه 
 .3«شودزمان امر کرده است، عبادت می

بندگان را آفریده است تا بدون  ـآیه به این معناست که الله »ابن کثیر : گوید: 
لذا کسی که او را اطاعت کند، به بهترین نحو  ؛قرار دادن، او را یگانه بپرستند شریک

 .4«کنداش کند، به بدترین روش عذابش میپاداشش خواهد داد؛ و هر کس نافرمانی

 پیمان فطری:
عظمت  این امانت و سنگینی  مسئولیتی که انسان  ضعیف که در  أاز آنجا که الله 

ذات خود نیازمند به آفریدگار و خالق خویش است، بر عهده گرفته است، و از آنجا که 
گاه بیشتر از قدرت مسئولیت نمی ای دهد، انسان را فطرتاا به گونهالله  حکیم و بسیار آ

را بشناسد و در عبادت و طاعت، خالصانه اش یگانگی ،آفرید که پروردگارش را بشناسد
یرد و گبه او تعالی که شریک و انبازی ندارد، ملزم باشد. انسان فقط از الله آموزش می

 کند.تنها به سوی او ُرخ می

ۡم َعلَ فرماید: میـ الله  ۡشَهَدهُّ
َ
ۡم َوأ ِي ََتهُّ ورِهِۡم ذُّر  هُّ َخَذ َرب َُّك مِۢن بَنِىَٰٓ َءاَدَم مِن ظُّ

َ
ى َٰٓ ِإَوذۡ أ

ن َا َعۡن َه َذا َغ   ُّواْ يَۡوَم ٱلۡقَِي َم َِ إِن َا كُّ ول ن َتقُّ
َ
َٰٓۚٗ أ ُّواْ بَلَى  َشِهۡدنَا ۡمۖۡ قَال لَۡستُّ بَِرب ِكُّ

َ
ِسِهۡم أ نفُّ

َ
 ٢٠١لِينَ فِ أ

 ِ َنا ب َفتُّۡهلِكُّ
َ
ِۢن َبۡعِدهِۡمۖۡ أ ِي  ََٗ م  ن َا ذُّر  نَا ِمن َقۡبلُّ َوكُّ َٰٓؤُّ ۡشَرَك َءابَا

َ
َٰٓ أ ََما ُّوَٰٓاْ إِن  ول ۡو َتقُّ

َ
ۡبطِ أ  ٢٠١لُّونَ َما َفَعَل ٱلۡمُّ

ۡم يَرِۡجعُّونَ  لُّ ٱٓأۡلَي ِت َولََعل َهُّ ِ  .[۱۷۴-۱۷۲]األعراف:  ٢٠١َوَكَذ لَِك نَُّفص 
و ]به یاد آر[ هنگامی را که پروردگارت از ُصلب بنی آدم نسلشان را پدید آورد؛ و » یعنی:

نیستم؟ گفتند: آری، گواهی آنان را بر خودشان گواه گرفت ]و فرمود:[ آیا من پروردگار شما 
دادیم. تا روز قیامت نگویید: ما از این بی خبر بودیم * یا نگویید: پدرانمان پیش از ما مشرک 

 ام دادند، هالکگرایان انجچه باطلبودند؛ و ما فرزندانی پس از آنان بودیم. آیا ما را به خاطر آن
 .«که بازگردند؛ و برای ایندهیمو این گونه آیات را تفصیل و توضیح میکنی؟ * می

ْهِل »کند که فرمودند: روایت می صانس بن مالک از رسول الله 
َ
ُيَقاُل لِلر َُجِل ِمْن أ

ُكنَْت ُمْفتَِدیًا بِِه؟ قَاَل: فَ 
َ
رِْض ِمْن َشْيٍء أ

َ
یَْت لَْو َكاَن لََك َما َعلَى الْأ

َ
َرأ

َ
ُقوُل: يَ الن َاِر یَْوَم الِْقيَاَمِة: أ

ْن لَا تُْشرَِك َنَعْم، قَا
َ
َخْذُت َعلَيَْك فِي َظْهِر آَدَم أ

َ
ْهَوَن ِمْن َذلَِك، قَْد أ

َ
رَْدُت ِمنَْك أ

َ
َل: َفيَُقوُل: قَْد أ

                                           
 .۴۱قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیلة ص  -3
 .۳۸۷ص  ۳مختصر تفسیر ابن کثیر ج  -4
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ْن تُْشِركَ 
َ
َبيَْت إِل َا أ

َ
ود: آیا اگر شقیانت به یکی از دوزخیان گفته میدر روز «: »بِي َشيْئًا، فَأ
دادی؟ ر مقابل رهایی از جهنم( فدیه میچه در زمین است از آن  تو بود، )دتمام آن

تر از این کار را از تو خواستم! گوید: آسانفرمود: )جهنمی( گوید: آری. فرمود: )الله( می
قبول  ؛عهد گرفتم به من هیچ شرکی نورزی بودی که از تو ÷)هنوز( در پشت  آدم 

 .3«نکردی و شرک ورزیدی

 ی دلیل، عذاب کند: این است که، بعد از اتمام حجت و ارائه الهیاز رحمت 
گاه  أل، الله الهیبا وجود اتمام حجت و رفع  عذر، بر اساس رحمت و فضل  که بسیار آ

 و بی نهایت خبردار است، با حکمت رسا و بالغ  خویش نخواست آدمیزاد را فقط به
ی دلیل از طریق رسالت، رائهو اراده کرد بدون ا ،مقتضای میثاق فطری بازخواست کند

وٗلافرموده است:  أکسی را مجازات نکند. الله  بِيَن َحت َى  َنۡبَعَث رَسُّ ِ َعذ  ن َا مُّ  َوَما كُّ
 .[۱۵]اإلسراء: 

 .«ما تا پیامبری را مبعوث نکردیم، عذاب دهنده نبودیم»یعنی: 
شان پیمان نخستپی پیامبران را گسیل داشت، تا مردم را به درپی ـدر نتیجه الله 

با آفریدگار و به امانت بزرگی که در زمین آن را فقط بر دوش انسان نهاد، یادآوری کنند. 
ت، در زندگی دنیا به آنان داده اسأل کند تا به مقتضای جانشینی که الله به آنان امر می

 رآویز خود قراای که بنی آدم دستملزم و پایبند باشند. خواست آخرین عذر و بهانه

                                           
ن از آنا أل کند آمده است، اللهروایت می س بخاری و مسلم. در روایتی که ابن جریر از ابن عباس -3

عهد گرفت که او را عبادت کرده و هیچ چیز را شریک او نگردانند. نیز در روایتی که عبدالله بن 
چنین ابن ابی حاتم، ابن جریر و ابن مردویه روایت و هم ساحمد در مسند پدرش، از ابی بن کعب 

ه و پدرتان )آدم( را گانهای هفتها و زمینبه ایشان فرمود: من آسمان أل اند، آمده است: اللهکرده
عبود دانستیم. بدانید که مگیرم، که مبادا روز قیامت بگویید: ما این مسئله را نمیبر شما گواه می

برحقی غیر از من وجود ندارد و آفریدگاری غیر من نیست؛ پس هیچ چیزی را با من شریک نکنید. 
و میثاق با من یادآور باشند؛ و  دارم تا شما را به عهدقطعاا پیامبرانی را به سویتان گسیل می

هایم را بر شما نازل کردم. گفتند: گواه و معترفیم که تو آفریدگار و معبود مایی و جز تو کتاب
 روز اقرار به اطاعت از وی نمودند. آفریدگاری نداریم؛ و آن

بدان رجوع و بعد از آن، این روایات را کامل خواهی یافت.  ۳۴در جزء اول  کتاب معارج القبول ص 
 شود. 
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وَن لِلن َاِس َعلَى دهد را، از آنان بگیرد. فرمود: می نِذرِيَن لَِئل َا يَكُّ رِيَن َومُّ ِ بَش  ٗلا م ُّ ر ُّسُّ
لِ  ُۢة َبۡعَد ٱلر ُّسُّ ج َ ِ حُّ  .[۱۶۵]النساء:  ٱّلل َ

پیامبرانی که مژده رسان و بیم دهنده بودند تا مردم را پس از فرستادن پیامبران، »یعنی: 
 .«شدای نباعذر و بهانه

 ها وترین دلیلی که در عقلترین و روشنگوید: واضحمی /امام ابن قیم جوزی 
ردها وجود دارد،  به کمال آفریدگار  این جهان، و پاک و منّزه بودنش از هر درک عقل خ 

عیب و نقصی است؛ و پیامبران هم برای یادآوری همین شناخت و تفصیل  آن آمدند. 
خوشبخت و بدبخت بودن  او و به سزا و جزایی که پیامد طور در فطرت انسان به همین

این حاالت است، در جایی غیر از این دنیا، اقرار شده است. اما تفصیل و بیان  آن سزا و 
به  الهیلذا فرستادگان  ؛شودجزا و سعادت و شقاوت، جز از طریق پیامبران فهمیده نمی

دهند. پس آن را شرح و بسط می کنند وها نهفته است، یادآوری میچه در سرشتآن
شریعت و فطرت هم با یکدیگر تطابق  ،سو استعقل  صریح با نقل  صحیح، موافق و هم
 . 3دارند و مخالف و معارض هم نیستند

چنین طلب آمرزش و توبه، از زمانی بوده گوید: هممی /شیخ االسالم ابن تیمیه
؛ و قبل از زمانی بوده که از روی دانسته این کار زشت و ناروا استاست که شخص نمی

و آن پیش از دوران بعثت پیامبران  ؛ی انجام داده و یا ترکش کرده استکاری، عملندانم
از  ،وبه و استغفار موجود بوده استبوده است. قبل از این که بر او اتمام حجت شود، ت

بِيَن  فرموده است: ألهمین روست که الله  ِ َعذ  ن َا مُّ وٗلاَوَما كُّ  ...َحت َى  َنۡبَعَث رَسُّ
بل چه قلذا آن «...ما تا پیامبری را مبعوث نکردیم، عذاب دهنده نبودیم». یعنی: [۱۵]اإلسراء: 

از آمدن پیامبران هم انجام داده بودند، زشت و ناپسند و بد بوده است، لیکن هنوز بر 
ظر جمهور علما آنان اتمام حجت نشده بود؛ مگر با آمدن فرستادگان. این سخن، ن

 )رحمهم الله( است... .
تمام علمای سَلف )گذشته( و خَلف )معاصر( بر این باورند که اعمال  جاهیت و شرک، 
قبل از آمدن پیامبران، از امور زشت و ناپسند بوده است؛ لیکن تا پیامبران نیامدند، آنان 

 . 4اندهرگز مستحق عذاب و مجازات نبوده

                                           
 .۳1۲ -۳1۱شفاء العلیل ص  -3
 به بعد. ۶۷۵ص  ۱۱مجموع الفتاوی ج  -4
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ران بلکه از دو ،دنیا به حال خودش رها نکرده است انسان را در زندگیـ گونه الله و این
ی نبّوت و نور  آن تا زمانی که زمین را دوباره به ارث ببرد، ُمدام آدمیزاد را با برنامه ÷آدم 

ها با دیگر عقل و فطرت و همکاری  آن یباندهیدوش با دهم یهااحاطه نموده است. و رسالت
 هایی را تشکیلها و منارههستند، گلدسته الهیهای  ثابت از نشانهمخلوقات هستی که 

ه هایی کمناره ؛کنددهند که انسان را در مسیر تالشش به سوی آفریدگار رهنمون میمی
 گرداند. های خارج شده از مسیر را دوباره به راه راست باز میانسان

َ ها با پیامبرانشان از در  مخالفت درآمدند. لیکن اکثر انسان ۡكَثرُّ ٱلن َاِس إِل 
َ
بَى َٰٓ أ

َ
ا فَأ

وٗرا فُّ  .[۸۹]اإلسراء:  كُّ
. و هر کس هم که خواست ایمان آورد، «نخواستند ولی بیشتر مردم جز کفران»یعنی: 

 در آفرینش بندگانش است:  الهیاند! و این سّنت ایمان آورد. افسوس که چه اندک
ِ  ِإَون َ ۡرِض يُِّضل ُّوَك َعن َسبِيِل ٱّلل 

َ
ۡكَثَر َمن فِى ٱۡلأ

َ
 .[۱۱۶]األنعام:  تُِّطۡع أ

 . «کنندمی تو را از راه الله گمراه ،اگر از بیشتر مردم  روی زمین پیروی کنی»یعنی: 

ِ َتۡبِديٗلا َ ن  ََِ ٱّلل   [.۶۲]األحزاب:  َولَن تَِجَد لِسُّ
 .«هرگز تغییر و دگرگونی نخواهی یافتو برای شیوه و روش الله »یعنی: 

ِ فرموده است:  أالله  ُّ ٱلن َبِي  َ َ َٗ َو ِحَدٗة َفبََعَث ٱّلل  م 
ُّ
نِذرِيَن َكاَن ٱلن َاسُّ أ رِيَن َومُّ ِ بَش  َن مُّ

واْ فِيهِِۚ َوَما ٱۡخَتلََف  َم َبۡيَن ٱلن َاِس فِيَما ٱۡختَلَفُّ ِ لِيَۡحكُّ مُّ ٱۡلِكَت َب بِٱلَۡحق  نَزَل َمَعهُّ
َ
هِ إِل َا فِي َوأ

ُّ ٱل َِذيَن َءاَمنُّواْ لَِما َ ۡمۖۡ َفَهَدى ٱّلل  مُّ ٱلۡبَي َِن تُّ َبۡغيَۢا بَيۡنَهُّ ََٰٓءۡتهُّ وتُّوهُّ مِۢن َبۡعِد َما َجا
ُّ
واْ ٱخۡ  ٱل َِذيَن أ تَلَفُّ

ۡستَقِيم   َٰٓءُّ إِلَى  ِصَر ٖط م ُّ ُّ َيۡهِدي َمن يََشا َ ِ بِإِۡذنِهۗۦِۡ وَٱّلل   .[۲۱۳]البقرة:  ١٢١فِيهِ مَِن ٱلَۡحق 
مردمان گروهی واحد و یک دست بودند، پس الله پیامبرانی را مژده دهنده و » یعنی:

چه رسان برانگیخت، و با آنان به درستی و راستی، کتاب را نازل کرد، تا میان مردم در آنبیم
نان آ با هم اختالف داشتند، داوری کند. و اختالف را در آن پدید نیاوردند مگر کسانی که به

های روشن و آشکاری بود که برای آنان آمد، )بر اثر( برتری کتاب داده شد، بعد از دالیل و برهان
جویی و حسد در میان خودشان بود. پس الله اهل ایمان را به توفیق خود، به حّقی که در آن 

 .«کنداختالف کردند، راهنمایی کرد. و الله هر که را بخواهد به راهی راست هدایت می
َكاَن َبيَْن ُنوٍح َوآَدَم َعَشَرُة ُقُروٍن، ُكلُُّهْم »گوید: س گوید: ابن عباس می /ابن کثیر 

ِريَن َوُمنِْذِرينَ  ُه النَّبِي يَن ُمَبش  . َفاْخَتَلُفوا، َفَبَعَث اللَّ ان نوح و آدم می: »«...َعَلى َشِريَعٍة ِمَن اْلَحق 
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ده قرن فاصله بود. همه بر شریعتی از حق استوار بودند؛ ولی اختالف کردند؛ در نتیجه 
 .«رسان فرستاد...مژده دهنده و بیمالله پیامبرانی را 

و از قتاده روایت است: همگان بر هدایت بودند ولی بعداا اختالف کردند، لذا الله 
نوح بود. مجاهد هم به همین پیامبران را مبعوث داشت؛ و اولین کسی را که فرستاد 

گفت... چرا که مردم همه بر دین  که ابن عباس از اول همین را میچنان إلمعتقد است
تاد را به سویشان فرس ÷در نتیجه نوح  ،پرست شدندکه بعداا بتبودند تا این ÷آدم 

 ای بود که برای اهل زمین ارسال شد. و او اولین فرستاده
َم َبۡيَن فرموده است:  ألبه همین منظور الله  ِ لِيَۡحكُّ َحق 

مُّ ٱۡلِكَت َب بِٱلۡ نَزَل َمَعهُّ
َ
َوأ

مُّ ٱۡلَبي َِن تُّ  ََٰٓءۡتهُّ وتُّوهُّ مِۢن َبۡعِد َما َجا
ُّ
واْ فِيهِِۚ َوَما ٱۡخَتلََف فِيهِ إِل َا ٱل َِذيَن أ  ٱلن َاِس فِيَما ٱۡخَتلَفُّ

مۡ   .[۲۱۳]البقرة:  َبۡغَيۢا بَۡيَنهُّ
کرد، با آنها نازل نمود؛ تا در میان مردم، و کتاب آسمانی، که به سوی حق دعوت می»یعنی: 

در آنچه اختالف داشتند، داوری کند. در آن اختالف نکردند مگر کسانی که کتاب را دریافت داشته 
حق و ستمگری، در آن اختالف های روشن به آنها رسیده بود، به خاطر انحراف از بودند، و نشانه

 . «دکردن
که دالیل و براهین برایشان برپا داشته شد، در آن اختالف کردند؛ علت یعنی بعد از این

ُّ ٱل َِذينَ داشتند.هم ستمگری و تجاوزی بود که گروهی بر گروهی دیگر روا می َ  َفَهَدى ٱّلل 
ِ بِإِۡذنِهِ  واْ فِيهِ مَِن ٱۡلَحق   [.۲۱۳]البقرة:  َءاَمنُّواْ لَِما ٱۡختَلَفُّ

 .«ر آن اختالف کردند، راهنمایی کردالله اهل ایمان را به توفیق خود، به حّقی که دپس »
یعنی در هنگام اختالفات، آنان بر همان اعتقادی بودند که قبل از اختالفات توسط  

پیامبران آورده شده بود. به الله  یگانه که بی همتا است اخالص داشتند و عبادتش 
لذا بر همان جریان قبل از بروز  ؛پرداختندو زکات می نماز بر پا داشته ،کردندمی

 ،بودند ها دوری گزیدند. آنان گواهان مردم در روز قیامتاختالفات بوده و از تنش
 گواه بودند که پیامبرانشان ؛د، صالح، شعیب، و آل فرعون بودندگواهانی بر قوم نوح، هو

 . 3و خواندندابالغ رسالت کرده و ایشان پیامبران خویش را دروغگ

                                           
 . ۲۵1ص  ۱تفسیر ابن کثیر ج -3
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 گردد: ها تباه میسرشت
ۡكَثَر َشۡىءٖ گاه که سرشت اکثر بشر تباه گشت، و از آنجا که آن

َ
َوََكَن ٱۡلإِنَس نُّ أ

 .[۵۴]الکهف:  َجَدٗلا
، شیطان رفتار ناشایست «هر چیزی برخوردش ستیزه جو تر استو انسان از »یعنی: 

باطل، حق را بر آنان پوشاند؛ مقدمات  تباهی انسان را برایش زیبا جلوه داد و به همدستی  
يََُّٰ ِدلُّ وَ کردند  یبانیو فساد را در دلشان فراهم نمود تا با آن از باطلشان دفاع و پشت

واْ بِهِ ٱلَۡحق َ  واْ بِٱۡلَب ِطِل لِيُّۡدِحضُّ  : [۵۶]الکهف:  ٱل َِذيَن َكَفرُّ
به وسیله  اکنند تمی جویی و نزاعی سخن باطل، ستیزه و آنان که کافرند به وسیله»یعنی: 

  .«آن حق را تباه کنند
، و گرایدگردد، و بصیرتش به ُظلمت و سیاهی میآدمیزاد وقتی فطرتش تباه می

انگارد، و یا رود، و در پی آن باطل را حق پنداشته و حق را باطل میعقلش از دست می
ه گردد! لیکن اللشادمان می د، چقد خوشحال ونیبکالا از حق منحرف گشته و آن را نمی

َو ٱۡلَعزِيزُّ گوید: که حکیم و خبیر است می أ ۚٗ َوهُّ َٰٓءُّ َٰٓءُّ َوَيۡهِدي َمن يََشا ُّ َمن يََشا َ َفيُِّضل ُّ ٱّلل 
 .[۴]إبراهیم:  ٱۡلَحِكيمُّ 

نماید، و او توانای می پس هر کس را بخواهد گمراه کرده و هر که را بخواهد، هدایت»یعنی: 
 . «کیم استشکست ناپذیر و ح

ۡرِشٗداو  ُّ ا م  ۥ َولِي ٗ ۡهَتدِِۖ َوَمن يُّۡضلِۡل فَلَن تَِجَد لَهُّ َو ٱلۡمُّ ُّ َفهُّ َ  .[۱۷]الکهف:  َمن َيۡهِد ٱّلل 
الله هر که را هدایت کند، راه یافته است و هر که را گمراه نماید، هرگز برای او یاور »یعنی: 

 .«و دوست هدایت کننده ای نخواهی یافت
های و در درکات و سرازیری ،و گروه شدند خود نزاع کرده و چندین دسته دینان بابی

ند ای آفریدگار را منکراند. دستهمتفاوت ،کفر و ضاللت، و سرگردانی و دوری از راه  راست
و برخی یگانگی او تعالی را رد کرده و بعضی، نبوت را قبول نداشته و گروهی منکر َبعث 

، بر کند همفاسد که شیطان آن را به دوستان خویش القاء می و معاداند. و دیگر مقوالت  
 . 3همین منوال است

                                           

يَۡحَسبُّ ی قیامت سوره ۳۶ی ابن قیم / در مورد آیه -3
َ
ًدى ۡلإِنَس نُّ ٱأ ۡتَرَك سُّ ن يُّ

َ
: [۳۶]القیامة:  ١٥أ

های آیه این گوید: از اسرار و شگفتیمی «!شود؟می کند بیهوده و مهمل رهامی آیا انسان گمان»
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های مخالف با دین اسالم اند که سران  گروهشش گروه»گفته است:  /ابن حزم 
 ؛های متعددی تبدیل شدندسپس هر کدام از این شش گروه به دسته ،شوندمحسوب می

شاء الله همه را ذکر خواهم کرد. شش گروه  مذکور بر مبنای دوری آنان از اهل سنت  ان
 اند: و جماعت به این ترتیب

 د.نامنمی «سوفسطایی»ها را آن ،دانند و متکلمینآنان که حقایق را باطل می .۱
آنان که حقایق را قبول دارند، ولی گویند: جهان  هستی از ازل و دیرباز بوده  .۲

 یدآورنده و مدّبری ندارد. است و پد
 کسانی که گویند: عاَلم هستی از دیرباز بوده است و مدّبر هم داشته است.  .۳
ای که به وجود حقایق معتقدند؛ لیکن برخی از آنان گویند: جهان از همان دسته .۴

قدیم بوده است، و برخی دیگر گویند: خیر؛ جهان نوپیداست. ولی هر دو 
االیام مدّبران فراوانی داشته است؛ و در همان قدیماند که جهان هستی از متفق

 تعداد این مدیران اختالف نظر دارند. 
د: گوینپذیرند و معتقد به خلقت جهان هستند و میکسانی که حقایق را می .۵

 ها را به کّلی منکرند. لیکن نبّوت ؛از ازل بوده است ،آفریدگار  آن
اند و گویند جهان مخلوق است و آفریدگارش یکتاست آنان که معتقد به اثبات حقایق .۶

و او از دیرباز بوده است. نبوت پیامبران را قبول داشته و در مورد بعضی از ایشان 
 . 3«کنندبرخی را پذیرفته و برخی دیگر را انکار می ؛دارنداختالف 

ا ب ـالله  این مطالب در مورد مخالفین  دین اسالم بود. اما در مورد امت اسالمی، وقتی
وَت این سخن  َ غُّ َ َوٱۡجَتنِبُّواْ ٱلط  َ واْ ٱّلل  ِن ٱۡعبُّدُّ

َ
ولًا أ م َ َٖ ر َسُّ

ُّ
ِ أ
ل  نحل: ]ال َولََقۡد َبَعۡثَنا فِى كُّ

۳۶]. 
، در «و همانا در هر امتی پیامبری فرستادیم که الله را بپرستید و از طاغوت بپرهیزید»یعنی: 

  د.خوانفرا می ،که اسالم بود ألای را برگزید که قومش را به دین الله هر قومی فرستاده
                                           

گردد. و این، یکی از دو باور  یاران و همفکران ما و دیگران است که نبوت و معاد با عقل اثبات می
زیرا از مستلزمات  فرمانروایی به حقش این است که امر و نهی کرده و  است؛ و درست هم همین است؛
های خویش را فرو کتاب پیامبران خویش را گسیل داشته و لبد کهطجزا و مجازات دهد. همچنین می

ویش ی خفرستد. و حتما باید روزی باشد که در آن نیکوکار به پاس عمل خود و بدکار به سبب کرده
  .۱۶۲ -۱۶۱ص  : ی ابن قیمجزا و سزا بیند. التبیان فی اقسام القرآن نوشته

 .۳ص  ۱الفصل فی الملل و األهواء و النحل ج  -3
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ِ ٱۡلإِۡسَل مُّ چرا که  ؛أاسالم یعنی تسلیم شدن در برابر الله  َ يَن ِعنَد ٱّلل  ِ ]آل  إِن َ ٱلد 
 . [۱۹عمران: 

 دین  نزد الله، اسالم است»یعنی: 
 دین ،آن غیر از أل. همان اسالمی که الله «مسلماا

َو فِى ٱٓأۡلِخَرةِ مَِن پذیرد دیگری را نمی ۡقَبَل ِمۡنهُّ َوهُّ َوَمن يَۡبَتِغ َغۡيَر ٱۡلإِۡسَل ِم دِيٗنا فَلَن يُّ
 [.۸۵]آل عمران:  ٥٦ٱۡلَخ ِسرِينَ 
شود و او در آخرت از طلب کند، هرگز از او پذیرفته نمیو هرکه جز اسالم، دینی »یعنی: 

 .«زیانکاران است
تمام پیامبران با دین اسالم مبعوث شدند؛ و آن دینی است »گوید: می / هیمیابن ت
های کتاباما ». و گفته است: 3«پذیرداز اولین و آخرین، فقط همین دین را می أکه الله 

ز دین ج ألثابت است، قاطعانه گویند: الله  †آسمانی که به صورت متواتر از پیامبران 
یعنی الله را  ،و آن دین، به صورت عام اسالم است ؛پذیردتوحیدی را از هیچ کس نمی

 . 4«ها و فرستادگان و روز قیامت ایمان داشتنیگانه و بدون شریک پرستیدن و به کتاب
واْ  الهیی این فرموده»گفته است:  /شیخ االسالم  قِيمُّ

َ
ِ بِٱۡلقِۡسِطِۖ َوأ َمَر َرّب 

َ
قُّۡل أ

و ِ َمۡسِجٖد َوٱۡدعُّ
ل  ۡم ِعنَد كُّ وَهكُّ ينَ وُّجُّ ِ ۡخلِِصيَن لَهُّ ٱلد   :.[۲۹]األعراف:  هُّ مُّ

بگو: پروردگارم به دادگری فرمان داده و در هر عبادتی روی به او آورید. و او را »یعنی: 
 که همان عبادت خالص به توحید ،. در کنار دادگری«از آن  اوستمخلصانه بخوانید که دین 
چرا که توحید، اصل دین است و  ؛دستور داده است ،است هم ـو بدور از شرک به الله 

َ  فرموده است: ألمقابل  آن، گناهی است که آمرزیده نخواهد شد. الله  ینقطه َ  إِن َ ٱّلل 
َٰٓءُّ  ُّۡشَرَك بِهِۦ َوَيۡغفِرُّ َما دُّوَن َذ لَِك لَِمن يََشا ن ي

َ
 .[۴۸]النساء:  لَا َيۡغفِرُّ أ
آمرزد، و غیر آن را برای هر کس نمیکه به او شرک ورزیده شود را مسلماا الله این»یعنی: 

تمام پیامبران را بدان دستور  ـ. اسالم همان دینی است که الله «آمرزدکه بخواهد می
ها فرستاده است.. . یعنی اسالم  به ی ملتداده است و ایشان را با آن، به سوی همه

 وحیدی که اصل  اند... و چنین تمعنای عام؛ که تمام پیامبران بر آن اتفاق نظر داشته

                                           
 .۳۴العبودیة ص  -3
 .۳۳۵ص  ۱الفتاوی الکبری ج -4
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ه باشد کی مقابل آن، شرک میترین عدالت است. و نقطهشود، بزرگدین محسوب می
 . 3«ترین ظلم استبزرگ
باشد: دین  الله که همان اسالم است، مبتنی بر دو اصل می»گوید: چنین میهم

یگر دکه الله به یگانگی پرستش شود و هیچ نوع شرکی به او صورت نگیرد. و نخست این
مشروع نموده است، پرستش شود. و این دو  صکه به همان روش که رسول الله این

است که هویت و حقیقت  «أن محمدًا عبده ورسولهأشهد أن ال إله إال الله و»اصل، همان 
 .4«سخن ماست

ۡم ِشرَۡع َٗ َومِۡنَهاٗجای ابن کثیر : در تفسیر آیه ٖ َجَعۡلَنا ِمنكُّ
ل   .[۴۸]المائدة:  لِكُّ

 .«برای هر یک از شما شریعت و راه روشنی قرار دادیم»یعنی: 

دهد که از منظر شریعت و احکام به دستور هایی میگوید: این آیه خبر از امتوی می
وحید ولی در ت ،که پیامبران را با آن مبعوث کرده است، با یکدیگر تفاوت دارند ـالله 

یکی هستند... اما در امر و نهی  شریعت و قوانین اختالف دارند... و دینی که فقط الله 
آورد  تمام باشد؛ که دستمی ألمتعال آن را قبول دارد، توحید و اخالص برای الله 

 . 1پیامبران بوده است
مراه ن با او هاند که در حیات پیامبرشا، مؤمنانی بودهإلپیروان هر یک از پیامبران 

کردند؛ کتاب الله و آثار و آموختند و به او اقتدا میزیستند، از وی میاند، با او میبوده
ی کردند. هر کاربرای این مؤمنان فرستاده بود، حفظ میـ های رسولی را که الله سنت

کردند. و مستقیماا هر کاری که نمود، از وی سؤال میکه بر آنان سخت و مشکل می
 که آنتا این ،پرسیدندشد، بدون واسطه از او میوط به امور روزمره و آخرتشان میمرب

زمان  مدیدی بر قومش گذشت و یاران پراکنده شدند،  ،پیامبر از دنیا رفت و در نبودش
ی درون غالب شد، پیروی و اقتدا َکم، ها سست گشت، خواستهها نو شد، هّمتنسل
های آسمانی و گشت، حق و باطل در هم آمیخت، کتابها چیره ها نایاب و بدعتسنت

. های عقلی با مقدمات  منطقی مخلوط گشتو اولویت های شرکیبافیآثار نبوی با فلسفه

                                           
 .۳۸۴ص  ۱الفتاوی الکبری ج  -3
 .۱۶۲قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیلة ص  -4
 .۶۶ص  ۲تفسیر ابن کثیر ج  -1
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حق بودند، اختالف کرده و از هم پراکنده پارچه بردست و یکامت بعد از آن که یک
َ َٗ َو ِحَدٗة فَ شدند.  م 

ُّ
َٰٓ أ ْ َوَما َكاَن ٱلن َاسُّ إِل َا وا  .[۱۹]یونس:  ٱۡخَتلَفُّ

  .«دی نبودند؛ پس دچار اختالف شدندو مردم ]بر محور یکتاپرستی[ جز امت واح»یعنی: 
مۡ  مُّ ٱۡلعِۡلمُّ َبۡغَيۢا بَۡيَنهُّ ََٰٓءهُّ وَٰٓاْ إِل َا مِۢن َبۡعِد َما َجا  .[۱۷]الجاثیة:  َفَما ٱۡخَتلَفُّ

گاهی برای آنان آمد، آنکه دانش پس آنان اختالف نکردند مگر پس از آن»یعنی:  ز هم او آ
 . «روی حسادت و برتری جویی در میان خودشان بود

ونَ  ل ُّ ِحۡزِبۢ بَِما لََديِۡهۡم فَرِحُّ بُّٗراۖۡ كُّ ۡم زُّ م بَۡيَنهُّ ۡمَرهُّ
َ
وَٰٓاْ أ عُّ  .[۵۳]المؤمنون:  ٦١َفَتَقط َ

آن پس کار خود را میان خویش قطعه قطعه کردند، در حالی که هر گروهی به »یعنی: 
 . «نزد آنان است خوشحال و شادمانند ]آیینی[ که

ْ فِى ٱۡلِكَت ِب لَفِى ِشَقاِقۢ  وا َ ٱل َِذيَن ٱۡخَتلَفُّ ِّۗ ِإَون  ِ َل ٱلِۡكَت َب بِٱۡلَحق  َ َ نَز  َ ن َ ٱّلل 
َ
َذ لَِك بِأ

 .[۱۷۶]البقرة:  ٢٠٥بَعِيدٖ 
 .«ی قرار دارنددور و دراز ستیزیو یقیناا آنان که در کتاب اختالف کردند در »یعنی: 

به تناسب فاصله گرفتن مردم از کتاب پروردگار و سنت پیامبرشان، به هر اندازه در 
ور باشند، به میزان  انحراف از راه راست بعد غوطه های هوی و هوس و بیخردیجهالت

یش پ صو رسولش  ألاز دانستن  حق، تمام یا بخشی از آن را تکذیب کردند و از الله 
هر نسل بعد از نسل دیگر گمراه گشت و با یکدیگر اختالف نموده  ،به پیامد آن ،تاختند

گاهی به آنان رسید، پراکنده شدند.   و بنا بر سرکشی و حسادت بعد از آن که دانش و آ
گردد، وارد شرک و غیره  هر کس از برنامه نبوت خارج»گوید: می /ابن تیمیه 

و فرزندان او  دمیزاد دچار شرک نبود؛ بلکه آدمآ... در ابتدای امر و در اصل، خواهد شد
فرموده  أچرا که تابع نبوت بودند. الله  ؛وی بودند، موحد و یکتاپرست بودندکه بر آیین 

ْ است:  وا َ َٗ َو ِحَدٗة فَٱۡخَتلَفُّ م 
ُّ
َٰٓ أ  .[۱۹]یونس:  َوَما َكاَن ٱلن َاسُّ إِل َا

 .«بودند؛ پس دچار اختالف شدندو مردم ]بر محور یکتاپرستی[ جز امت واحدی ن»یعنی: 
ود و جملگی معتقد به ده قرن فاصله ب إمیان نوح و آدم »گوید:  سابن عباس 
جا که پیروی از شریعت پیامبران را رها کردند، دچار شرک ولی از آن ؛اسالم بودند

 .3«شدند

                                           
 به بعد. ۱1۶ص  ۲1مجموع الفتاوی ج -3
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 خاتم األنبیاء صمحمد 
اراده فرمود مدت زمانی طوالنی، مردم را هدایت نماید و آنان را بعد از  أسپس الله 

گاه  بسیار حکیم ـ بر این شد که با  اختالفات مدید، پیرامون حق گرد آورد. تصمیم آن آ
ران، ی ارسال پیامببه سوی تمام بشریت، به برنامه صفرستادن خاتم پیامبران محمد 

است تا پایان جهان  هستی، برای تمام مردم  الهیالم لذا قرآن کریم را که ک ؛پایان دهد
 جهان ارزانی داشت. 

ِ بِإِۡذنِهِ  َحق 
واْ فِيهِ ِمَن ٱلۡ ُّ ٱل َِذيَن َءاَمنُّواْ لَِما ٱۡخَتلَفُّ َ  .[۲۱۳]البقرة:  َفَهَدى ٱّلل 

ر آن اختالف کردند، راهنمایی پس الله اهل ایمان را به توفیق خود، به حّقی که د»یعنی: 
 . «کرد

 رمود: ف ؛ین را تا برپایی قیامت تضمین کردبا محافظت از قرآن کریم، حفظ د ـاو 

ونَ  ۥ لََح فِظُّ ۡكَر ِإَون َا لَهُّ ِ ۡلَنا ٱلذ  َ  .[۹]الحجر:  ٩إِن َا نَۡحنُّ نَز 
 . «یم، و یقیناا ما نگهبان آن هستیمهمانا ما قرآن را نازل کرد»یعنی: 

الله متعال در این آیه اثبات نموده است که وی ذکر، یعنی »گوید: می /ابن کثیر 
 . 3«داردآن را از تغییر و تبدیل محفوظ می ألهمان قرآن را، نازل کرده است و خودش 

 امر فرمودند:  أو الله 

َِل إِلَۡيِهمۡ  ۡكَر لِتُّبَي َِن لِلن َاِس َما نُّز  ِ َٰٓ إِلَۡيَك ٱلذ  نَزۡلَنا
َ
 .[۴۴]النحل:  َوأ

چه را که به سویشان نازل شده بیان قرآن را به سوی تو نازل کردیم تا به مردم آن و»یعنی: 
 . «کنی

ۡكرَ »گوید:  /ابن کثیر  ِ َٰٓ إِلَۡيَك ٱلذ  نَزلَۡنا
َ
َِل  قرآن، :یعنیَوأ  لِتُّبَي َِن لِلن َاِس َما نُّز 

ر تو چه ب ـدانی که الله پیامبر خوب می زیرا توی ؛، یعنی از جانب آفریدگارشانإِلَۡيِهمۡ 
و  کنی!ی این کتاب هستی؛ و چقدر از آن پیروی مینازل کرده است و چه قدر شیفته

 چه مجمل ودانیم که تو برترین مخلوق و سّید  فرزندان آدم هستی. آنما نیز خوب می
چه بر آنان مشکل آید، روشن دهی و آنها توضیح میبرای انسان ،به صورت کلی آمده

 . 4«هی کردخوا

                                           
 ۳1۸ص ۲مختصر ابن کثیر ج -3
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رسالت را ابالغ کرده و امانت را َادا نمود و امت را ارشاد کرده و اندوه و  صرسول 

َها های َکر را گشود. های غافل و گوشبا وی دل ألناراحتی را برچید. و الله  ُّ ي 
َ
أ َي َٰٓ

ب َِكۖۡ ِإَون ل َۡم َتۡفَعۡل َفَما  َ نزَِل إِلَۡيَك ِمن ر 
ُّ
َٰٓ أ ولُّ بَل ِۡغ َما  : [۶۷]المائدة:  بَل َۡغَت رَِسالََتهُّ ٱلر َسُّ

ی انجام ندهچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده ابالغ کن؛ و اگر ای پیامبر! آن»یعنی: 
ها ادای رسالت نکرده باشد، کیست به انسان ص. آری، اگر رسول «ایپیام الله را نرسانده

ی به جهانیان ارزان «رحمة للعامین»به عنوان  ألکه ابالغ نماید؟! و اگر کسی را که الله 
 داشت، تبیین نکرده باشد، کیست که آن را بیان دارد؟! 

ورد را به اسم  رسالت م صگفته است: الله تبارک و تعالی رسول الله  /ابن کثیر 
با آن وی را فرستاده  أچه را الله دهد تا هر آنخطاب قرار داده است و به وی دستور می

 هم امتثال امر نموده و آن را به نحو احسن َادا نمود...  صرسول  است، ابالغ نماید؛
که پیامبر بزرگوار چنان ؛ریت و ادای امانت  وی، گواهی دادامت هم به انجام  مأمو

از امتش  «حجة الوداع»اسالم این شهادت و اقرار را در بزرگترین گردهمایی، در روز 
حضور داشتند. این جریان در صحیح  شاز اصحاب  111/۴1در آن روز تقریباا ؛ گرفت

در آن روز در سخنرانی خویش  صمسلم از جابر بن عبدالله روایت است که رسول الله 
نتُم قَائِلوَن؟»فرمودند: 

َ
َنْشَهُد َأنََّك َقْد »َقاُلوا: « یَا أی ُها الن َاس إن َکم َمسؤولُوَن َعن ِى، فَما أ

ْيَت َوَنَصْحَت  ماء َو ینفَجعَل یَرفُع أصبعُه إلى  «َبلَّْغَت َوَأدَّ ل َهم َ َهل یَُقول: الُسها إلَيِهم، وَ كالس َ
( من سؤال می)ای مردم شما حتماا در مورد «: »بل َغُت؟ شوید، انجام مأموریت و رسالت 

دهیم که رسالت را ابالغ کرده و امانت را َادا چه جوابی خواهی داد؟ گفتند: گواهی می
حابه کرد و بر صیحت کردی. پس انگشتش را به سوی آسمان بلند مینموده و امت را نص

 .3«رمود: بار االها آیا ابالغ کردم؟ففرود آورده و می ش
تا زمانی که قومش را بر راه راستی که شبش همچون روزش روشن  صو رسول الله 

داع ی را ونرفت. بعد از نزول این آیه دار فان ـو درخشان است، جمع نکرد، به دیدار الله 

مُّ ٱۡلإِۡسَل َم گفت:  ۡم نِۡعَمتِى َورَِضيتُّ لَكُّ ۡتَمۡمتُّ َعلَۡيكُّ
َ
ۡم َوأ ۡم دِيَنكُّ ۡكَمۡلتُّ لَكُّ

َ
ٱۡليَۡوَم أ

 .[۳]المائدة:  دِيٗنا
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ن اامروز دینتان را برای شما کامل، و نعمتم را بر شما تمام کردم، و اسالم را برایت»یعنی: 
 .«به عنوان دین پسندیدم

كتُ »اند: فرموده صو رسول الله  مَریِن لَن تَِضل ُوا َما تَمس َ
َ
تا ََ م بِِهما: كِ ترکُت فيُکم أ

دو چیز در میانتان باقی گزاردم؛ مادامی که به آن دو : »«صسنَة رسوِلهاهلل تعالى، و
 .3«اشفرستادهتمّسک جویید گمراه نخواهید شد، کتاب الله و سنت 

ی بر امت اسالم الهیترین نعمت از نعمتهای بزرگ این»گفته است:  /ابن کثیر 
به دین  دیگری غیر از این دین، نیازمند  ،ان کامل نموده استچرا که دین را برایش ؛است

هم نیازی ندارند. از همین روست  صنیستند. و به پیامبری دیگر، غیر از پیامبرشان 
 .4«س و جن هدیه نمود...او را خاتم األنبیاء خواند و وی را به سوی ان أکه الله 

 دارد: مسلمین را به جماعت دستور داده است و از تفرقه باز می ـالله 
امت اسالم را به اتحاد و انسجام  دینی دستور داده است و  ـکه الله غم اینعلی ر

های دیگر آمد، آنان را از تفرقه و اختالف باز داشته است، همان بالیی که بر سر امت
ِ َجِميٗعا َولَا فرموده است:  ألگریبان این امت را هم گرفت. الله  َ واْ بَِحۡبِل ٱّلل  َوٱۡعتَِصمُّ

 ْ َقُّوا  .[۱1۳]آل عمران:  َتَفر 
 . «ید، و پراکنده و گروه گروه نشویدچنگ زن الهیو همگی به ریسمان »یعنی: 
ونُّواْ كَ  وفرمود: َقُّواْ وَ  ل َِذينَ ٱَولَا تَكُّ ْ ٱَتَفر  وا مُّ  ۡختَلَفُّ ََٰٓءهُّ ۚٗ ٱِمۢن َبۡعِد َما َجا ْوَل َٰٓ  ۡلَبي َِن تُّ

ُّ
ئَِك َوأ

ۡم َعَذاٌب َعِظيمٞ   .[342]آل عمران:  ٢٠٦لَهُّ
که دالیل روشن برای آنان آمد، پراکنده و گروه و مانند کسانی نباشید که پس از آن»یعنی: 

 .«بزرگ استگروه شدند و اختالف کردند، و آنان را عذابی 

ِ و نیز:  َ ۡم إِلَى ٱّلل  ۡمرُّهُّ
َ
َٰٓ أ ََما ِۚ إِن  ۡم فِى َشۡىء  ۡم َوََكنُّواْ ِشَيٗعا ل َۡسَت ِمۡنهُّ َقُّواْ دِيَنهُّ َ ٱل َِذيَن فَر  إِن 

م بَِما َكانُّواْ َيۡفَعلُّونَ  َ يُّنَب ِئُّهُّ  .[۱۵۹]األنعام:  ٢٦٩ثُّم 

                                           
 [، شیخ آلبانی آن را حسن دانسته است. مترجم(.۴۷] ۱۸۶و مشکاة المصابیح / ). ۱۸۷۴مالک/  -3
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وه گروه شدند، تو را هیچ مسلماا کسانی که دینشان را بخش بخش کردند، وگر»یعنی: 
دادند، می است، سپس به اعمالی که همواره انجام پیوندی با آنان نیست؛ کار آنان فقط با الله

گاهشان  .«کندمی آ
ْ  الهیگوید: این کالم  /ابن کثیر  َقُّوا به جماعت و اتحاد دستور داده و  َولَا َتَفر 

نیز به همبستگی و انسجام فرا خوانده  دارد. احادیث زیادیاز پراکندگی و تفرقه باز می
ُّ الهیی دارد. و این فرمودهو از تشّتت و جدایی طلبی باز می وهٞ َوتَۡسَود  يَۡوَم تَۡبَيض ُّ وُّجُّ

 ٞ وه   [۱1۶]آل عمران:  وُّجُّ
 . «گردندهایی سیاه میهایی سفید و چهرهروزی که چهره»: یعنی

انداز، و صورت اهل بدعت و تفرقههای اهل سنت سپید یعنی در روز قیامت چهره
 .3گرددسیاه می

َٰٓ ی وی در شرح آیه ََما ِۚ إِن  ۡم فِى َشۡىء  ْ ِشَيٗعا ل َۡسَت ِمۡنهُّ ۡم َوََكنُّوا ْ دِيَنهُّ َقُّوا َ ٱل َِذيَن فَر  إِن 
م بَِما َكانُّواْ َيۡفَعلُّونَ  َ يُّنَب ِئُّهُّ ِ ثُّم  َ ۡم إِلَى ٱّلل  ۡمرُّهُّ

َ
مسلماا کسانی که دینشان »: [۱۵۹]األنعام:  ٢٦٩أ

را بخش بخش کردند، وگروه گروه شدند، تو را هیچ پیوندی با آنان نیست، کار آنان فقط با الله 

گاهشان میاست، سپس به اعمالی که همواره انجام می َوََكنُّواْ گوید: ، می«کنددادند، آ
 لیکن ظاهر آیه بر ؛شده است: منظور، اهل بدعت هستند یعنی خوارج. و گفته ِشَيٗعا

گردد. چرا شامل می ،را رها کرده و با آن از در  مخالفت درآید ـهر کس که دین الله 
ی ادیان را با دین حق و هدایت فرستاد تا دینش را بر همه صرسولش  ألکه الله 

پیروز گرداند؛ شریعتش یکی است و گنجایش اختالف و پراکندگی را ندارد. در نتیجه 

َوََكنُّواْ ﴿ های گمراه و هواپرست در آن اختالف کند،ها و فرقهدستههر کس همچون 
دان چه آنان برا از آنص رسولش أ یعنی گروه گروه شود، باید بداند که الله  ﴾ِشَيٗعا

 . 4گرفتار آمدند، مبّرا دانسته است
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 اند:های متعدد؛ که جز یکی، همگان درآتشتقسیم امت اسالمی به گروه
جدایی، خواهان چیز  این موارد، برخی مردم جز تفرقه، اختالف و علی رغم تمام
زع به آنان رحم کند. لذا در کارشان با یکدیگر تنا أمگر اندکی که الله  ؛دیگری نیستند
با  ،و قرآن کریم را بخش بخش کردند ،ده و دسته دسته و گروه گروه شدندو اختالف کر

استناد به بخشی از آیات بخشی دیگر را باطل دانستند و به دلیل سرکشی و تجاوز بعد 
گاهی به آنان اهداء شد، نسبت به حق دچار اختالف و چند دستگی  از این که دانش و آ

 در موردشان را محقق نمود که: أ شدند. به پیامد این عمل، سخن الله 

 َ ََٰٓء َرب َُّك لََجَعَل ٱلن  ۡختَلِفِينَ َولَۡو َشا ُّوَن مُّ ۖۡ َولَا يََزال َ َٗ َو ِحَدٗة م 
ُّ
إِل َا َمن ر َِحَم َرب َُّكۚٗ  ٢٢٥اَس أ

مۡ   .[۱۱۹-۱۱۸]هود:  َولَِذ لَِك َخلََقهُّ
داد؛ )ولی( خواست یقیناا تمام مردم را امت واحدی قرار میمی اگر پروردگارت»یعنی: 

به همین سبب آنان  نان رحم کرده و* مگر کسانی که پروردگارت به آ همواره در اختالف اند
 . «را آفریده است

ْهِل الِْكتَا َِ اْفتََرقُوا َعلَى  »که:  صچنین فرمایش رسول هم
َ
لَا إِن َ َمْن َقبْلَُکْم ِمْن أ

َ
أ

ن َاِر، لثِنْتَيِْن وََسبِْعيَن ِمل ًَة، َوإِن َ َهِذهِ الِْمل ََة َستَْفتَِرُق َعلَى ثَلَاٍث وََسبِْعيَن: ثِنْتَاِن وََسبُْعوَن فِي ا
اهل کتاب در دینشان به هفتاد و دو گروه تقسیم «: »َوَواِحَدٌة فِي الَْجن َِة، وَِهَي الَْجَماَعُة 

شدند و به زودی این امت به هفتادو سه گروه )اهل بدعت یا هوی پرستان( تقسیم خواهد 
قَالُوا: َوَمْن »و در روایتی آمده است:  3؛«هم جماعتاند جز یکی؛ آنشد. همگی در آتش

؟ قَاَل:  ِ نَا َعلَيْهِ »ِهَي یَا رَُسوَل اّلل َ
َ
ْصَحابِي َما أ

َ
گفتند: آن گروه کدام است ای رسول : »«َوأ

 .4«الله؟ فرمود: آنان که بر اعتقاد و من یاران من هستند
، اهل جماعت هستند. هر چند خانه الهیمستحقین رحمت »گفته است:  /قتاده

خواهان هستند؛ هر هاشان از یکدیگر جدا باشد؛ و گناهکاران، جداییو کاشانه یا جسم
 .1«هاشان در جوار هم باشددیار و جسمچند که 

                                           
 داند.زده است، صحیح می ۵۷۸این روایت را در تعلیقی که بر شرح الحاویة ص  ابوداود. شیخ آلبانی -3
  (۱۳۴۸/ التحقیق الثاني(، الصحیحة ) ۱۷۱المشکاة )گوید حسن است: (.آلبانی می۲۶۴۱) ترمذی -4
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فاصله  صو سنت نبّیشان ـ گونه طولی نکشید که مردم از هدایت  آفریدگارشان و این
داشت و اختالفات، ایشان را جذب کرد؛  راه وابیخواهشات نفسانی، آنان را به  ،گرفتند

 صو رسول  أله های متکلمین را بر اللسراییبرداشت  اشخاص، انحراف  فالسفه و یاوه
راهه و راه راست به بی أخود منحرف گشته و دیگران را از راه الله  ،مقّدم نمودند

 : ألشان را بر آنان پوشاند. چه راست فرمود الله شیطان هم وضعیت  دینی ؛کشاندند

ۡعَم لًا
َ
ۡخَسرِيَن أ

َ
م بِٱۡلأ ۡم فِى  ٢٠١قُّۡل َهۡل نُّنَب ِئُّكُّ َ َسۡعيُّهُّ ۡم ٱل َِذيَن َضل  ۡنَيا َوهُّ ُّ ةِ ٱلد  ٱلَۡحَيو 

ۡنًعا ۡم يُّۡحِسنُّوَن صُّ ن َهُّ
َ
 [۱1۴-۱1۳]الکهف:  ٢٠١يَۡحَسبُّوَن أ
گاه کنم؟ * ]آنان[ کسانی » یعنی: بگو: آیا شما را به زیانکارترین مردم از جهت عمل آ

پندارند، خوب عمل هستند که کوششان در زندگی دنیا به هدر رفته در حالی که خود می
 .«کنندمی

ل گیرد، شامکه یهود و نصاری را در بر میگفته است: این آیه چنان /ابن کثیر 
هاست، بلکه عام است شود. البته نه به این معنا که فقط خاص این گروهخوارج هم می

ود، شپندارد درست است و عملش پذیرفته میرا به روشی که می ألو هر کس که الله 
که به خطا رفته و عملش مردود است هم، در بر خواهد که کسی را عبادت کند، حال آن

 . 3گرفت
لَتَتْبَُعن َ َسنََن َمْن َكاَن َقبْلَُکْم، ِشبًْرا بِِشبٍْر، »که فرمود:  صو راست گفت رسول الله 

ٍ تَِبْعتُُموُهْم قُلْنَا: یَا رَُسوَل اهلِل الْيَهُ   وَد َوالن ََصارَىوَِذَراًعا بِِذَراٍع َحت َى لَْو َدَخلُوا ُجْحَر َضب 
اند را وجب به وجب و ذراع به به یقین رفتار آنان که پیش از شما بوده«: »قَاَل: َفَمْن ؟

روید. کنید؛ حتی اگر به سوراخ سوسماری رفته باشند، دنبالشان میپیروی می 4ذراع
 .1«ود و نصاری است؟ فرمودند: پس کی؟گفتیم: ای رسول الله، منظورتان یه

 در هر عصر و نسلی مشخص و متمایز است:  پرچم سّنت
گسیختگی افرادی را برانگیزد وسط این دریای اختالف و از هم ،مقّدر نمود ألاما الله 

مبتنی بر حفظ دین  برحقش را، محقق سازند و بعد از رسول الله  الهیی پیشین تا اراده

                                           
 .۴۳۸ص ۲مختصر ابن کثیر ج -3
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َ َعلَۡيهِ رَِجاٞل  به بهترین نحو آن را بر پا دارند. و واقعاا آنان ص َ واْ ٱّلل   َصَدقُّواْ َما َع َهدُّ
 .[۲۳]األحزاب: 
ی به، صحا«چه با الله بر آن پیمان بستند، صادقانه وفا کردندمردانی که به آن»یعنی: 

 ـبودند که به بهترین روش این جریان را مدیریت کرده و امانتی که الله  صرسول 
بعد از خویش یعنی تابعین، بدون کم و  بر دوش آنان نهاده بود را ادا کردند و به نسل

کاست انتقال دادند. تابعین، بعد از آنان بهترین جانشین برای بهترین َسَلف بودند. آنان 
را در این امانت برای رساندن به آیندگان به نحو احسن ایفا کردند.  شنقش  صحابه 

 یشان اقتدا نموده وای که در این مسیر بر نقش گام صحابه قدم نهادند و به روش اائمه
دار خواهشات و بدعت و گمراهی در این راستا به مخالفت و کارشکنی  مخالفین که پرچم
تمسک جسته و خویش را  صبودند، توجهی نکردند. به سّنت و روش و آثار رسول الله 

 بر آن ملزم نمودند و به آیندگان تعلیمش دادند. 
م سنت و آثار نبوت را از گذشتگان  گونه اهل سنت و جماعت در هر قرن، پرچاین

برحّق تحویل گرفته و با توجه به مسئولیت خطیر خویش، بر اساس روش پیشینیان و 
اقتدای به آنها، به فرزندان نسل آینده رساندند؛ تا این که این پرچم در هر عصر و نسلی 

و  اهتزاز درآورند نمودار و متمایز گشت. افراد  این گروه  پیروز، پرچم را پاک و پاکیزه به
ش برد، برای آیندگان حفظزمین و ساکنینش را به ارث می أتا برپایی قیامت که الله 

ْمُر  »اند: فرموده صنمودند. رسول الله 
َ
ِتيَُهْم أ

ْ
ِتي َظاِهِریَن َحت َى یَأ م َ

ُ
لاَ یََزاُل َطائَِفٌة ِمْن أ

ِ وَُهْم َظاِهُروَن  در ) ألپیوسته گروهی از امت من چیره و برترند تا که دستور الله «: »اّلل َ
 .3«اندچنان پیروز و غالببرپایی قیامت( صادر شود و آنان هم
های آینده، اصول و قواعد این گروه  نجات یافته اسقرار با گذشت زمان و پیدایش نسل

اش از علمیو محکم گردید و برنامه و رویکردش مشخص شد؛ منابع و مراجع فکری 
و  ی تحریر درآمد و از عقایددیگران تفکیک گردید و عقایدش تدوین گشته و به رشته

 های دیگر به مثابه دین اسالمها متمایز گشت. این گروه در میان گروهاصول دیگر فرقه
. پیروان این گروه چه در عقیده و فقه و چه در اخالق، سلوک 4در بین سایر ادیان گردید

                                           
 بخاری. -3
واضح و روشن است که اهل حدیث و سنت »گفته است:  ۱۴1ص  ۴در الفتاوی ج / ابن تیمیه -4

مورد لطف قرار گرفته و با  ـتراند و پیروانش هم از سوی الله خاص صاز دیگران به رسول الله 
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به  ـ و الله گواه و شاهد برای این دین گشتند بهترین ،یز شدنددیگران متماو روش از 
ی هدایت از این ی حجت نمود. و هنوز که هنوز است ائمهی آنان بر امت اقامهوسیله

ی خیر و به ایشان ارده ألگروه هستند و همانند خورشید، راه را برای آنان که الله 
 باشند و به روش و سنت صَروی آثار رسول الله لهکنند تا دنباهدایت نموده روشن می

 وی اقتدا کنند.

 صی بزرگواِر رسول الله فضیلت صحابه
اصل تمام اصول که اهل سنت را در طول تاریخ متمایز و سرآمد نموده است، پایبندی 
آنان به کتاب آفریدگار و سنت پیامبرشان و اجماع َسَلف بوده است. سلف یعنی صحابه 

ی سه قرن میمون و با برکت  اسالم. همین رویکرد و تابعین رحمهم الله؛ یعنی ائمه ش
و برنامه، عامل  مصونّیت  آنان از اختالف، تشّتت، هواپرستی و چند دستگی بود. واقعاا چه 

گاه صی رسول الله کسی است که غیر از صحابه تر به کتاب الله و سنت پیامبرشان، آ
 باشد؟!

ها یک سر در امت محّمدی که از دیگر اّمت»گوید: می «لدرة المضیئةا»شارح کتاب 
 آنان که به ؛وجود ندارد شی بزرگوار و گردن واالتر و برتر است، کسی بسان صحابه

صحبتی  بهترین نوع  بشر نایل آمدند. قول راجح و معتَمد امامان  سّنت بر این است هم

دٞ فرموده است:  أل. الله «اندُعُدول: بسیار عادل»همگی،  شکه صحابه  َحم َ ولُّ  م ُّ  ر َسُّ
ِۚٗ ٱ َ بر اساس شاهد  .«الله است و آنان که با اویند... یمحمد فرستاده»: ...ٰٓۥَ َمَعهُّ  ل َِذينَ ٱوَ  ّلل 

ابه صحهمانند  کسی ،و گواهی که در صحیحین )بخاری و مسلم( آمده است در فضیلت
ْصَحابِي، فَلَ »کند: (روایت میص)از رسول الله  سنیست. ابو سعید خدری  ش

َ
ْو لا تَُسب ُوا أ

َحِدِهْم َولا نَِصيَفهُ 
َ
ُحٍد َذَهبًا َما بَلََغ ُمد َ أ

ُ
نَْفَق ِمثَْل أ

َ
َحَدُكْم أ

َ
ن َ أ

َ
د. یاصحاب مرا دشنام نده: »«أ

اصحاب  من،  3ا نصف  ُمّد ی یکند، با کوه احد، طال انفاق ک یاز شما به اندازه  یکیکه اگر 

                                           
. «ر نیستدیگاند. و این ویژگی برای کسی علم و بردباری و شکیبایی و مزد  چند برابر، خاص گشته

که برخی از سلف گفته اند: اهل سنت در میان مسلمانان، همانند مسلمانان نسبت به دیگر چنان
 ها هستند.امت

 ۵۴۴باا . تقریانددانسته انسانی میانه اندام، دوکف  دست یآن را به ُپر یاست که برخ یایمانه)مّد، پ -3
 مترجم.(.گرم



 اهل سنت و جماعت  44

 

روایت نموده که وی گفته است: از رسول  س. و ترمذی از ابن مغفل «ندک ینم یبرابر
ْصَحابِي، لَا َتت َِخُذوُهْم َغَرًضا َبْعِدي، َفَمْن  »فرمایند: شنیدم که می صالله 

َ
َ فِي أ َ اّلل َ اّلل َ

ْبَغَضُهْم، َوَمْن آَذاُهْم َفَقْد آَذانِي، َوَمْن آَذا
َ
ْبَغَضُهْم فَِببُْغِضي أ

َ
َحب َُهْم، َوَمْن أ

َ
َحب َُهْم فَِبُحب ِي أ

َ
ي نِ أ

 
َ
َ َفيُوِشُك أ ، َوَمْن آَذى اّلل َ َ ُخَذُه َفَقْد آَذى اّلل َ

ْ
حّضار به غایبین ابالغ کنند )که( از الله : »«ْن یَأ

د، هر کس با آنان یشان را نشان  آزردن قرار ندهید در حق اصحاب من! بعد از من ایبترس
ورزد. و هر کس بدش از آنان بیاید، محبت کند، به خاطر محبت با من به آنان محبت می

و هر کس اصحاب مرا آُزرد، مرا آزرده است، و  ورزد.چون با من بغض دارد به آنان خشم می
ی رد و کسیگکه مرا آزرد، الله را آُزرده است، و هر کس الله را بیازارد، عنقریب او را می یکس

 3.«را که الله گرفت، امید رهاکردنش نیست
نیست. و نیکی  شدر میان امت اسالمی هیچ کس در خیر و نیکی، همانند صحابه 

شده و خدمتی برای  ـکه باعث تقّرب به الله  الهیای هر طاعت  اسمی است جامع بر
هایی هایی که شرع به انجام آن تشویق نموده و زشتیمردم باشد. و نیز شامل تمام نیکی
شود. هیچ خردمند عاقلی کوچکترین شکی ندارد که که از انجامش باز داشته است، می

 و به بلندای فضل و نیکی و ،انددر این میدان گوی سبقت را از دیگران ربوده شهصحاب
ی محکم و است که راهشان را پیموده و برنامه بخت آناند. نیکصداقت دست یازیده

چه و سیه روز کسی است که از روش آنان روی برتابد و آن ،نقص آنان را دنبال نمایدبی
 ندارد. بر پا ،اندرا آنان محقق کرده

بر آن دست نیافته باشند و  شی رشد و ترقی را سراغ دارید که صحابه دام برنامهک
کدام خصلت نیک وجود دارد که قبل از دیگران بدان نرسیده باشند. به الله سوگند آنان 

ی شیرین و زالل حیات وارد آمدند و قواعد دین و کار  خیر را استوار و محکم به سرچشمه
و با شمشیر و سرنیزه و بذل  ،ی قرآن، ذکر و ایمان گشودندها را به وسیلهدل ،اندنموده

 ایو بخشش  جان  عزیز خویش در راه رضای رحمان، مناطق را فتح کردند. خیر و نیکی
نبوده مگر این که از کانال  آنان معرفی شده است و دلیل و برهانی نبوده مگر این که از 

 هیچ خیر ،اهی که آنان پیمودند وجود نداردجاتی جز رعلوم آنان کشف شده است. راه ن
از ایشان راضی بادا! چقدر  ـالله  ؛اندکه آن را اجرایی کردهو سعادتی نیست مگر این

                                           
 ]مصحح[ (3324ضعیف الجامع الصغیر ) (۲۹1۱، الضعیفة )(۶۷۳) (۴۷۱ضعیف تخریج الطحاویة ) - 3
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و چه اندازه صفحات به تعریف نیک و قدردانی از  ،گرددمجالس با ذکر نام آنان مزّین می
 شود. ایشان آراسته می

 شچنین در امت اسالمی، در استنباط حکم شرعی و سنت، کسی همچون صحابه هم
ن ترییابی به حق و صواب و شایستهترین افراد امت، در دستنیست. آنان مستحق

 و دیگران از ابن /ها به همسویی با قرآن و سنت هستند. روایتی که امام احمد انسان
ولَئَِك مَ  »اند تأیید این اّدعاست: آورده سمسعود 

ُ
ْن َكاَن ُمْستَن ًا فَلْيَْستَن َ بَِمْن قَْد َماَت، أ

ْعَمَقَها ِعلْ 
َ
ب ََرَها قُلُوًبا، َوأ

َ
ِة، أ م َ

ُ
ٍد َصل َى اهلُل َعلَيِْه وََسل ََم َكانُوا َخيَْر َهِذهِ الْأ ْصَحا َُ ُمَحم َ

َ
ًما، أ

قَل ََها تََکل ًُفا، قَْوٌم اْختَارَُهُم اهلُل لُِصْحبَِة نَ 
َ
ْخلَاقِِهْم  صِبي ِِه َوأ

َ
َوَنْقِل ِدیِنِه، فَتََشب َُهوا بِأ
ٍد َصل َى اهلُل َعلَيِْه وََسل ََم، َكانُوا َعلَى الُْهَدى الُْمْستَِقيمِ  ْصَحا َُ ُمَحم َ

َ
ر ه: »«َوَطَرائِِقِهْم َفُهْم أ

تأسی جوید. چرا که ایشان  صخواهد تأسی جوید به اصحاب رسول الله کس می
 ترین و بهترین مردان  این امتیافتهترین، هدایتزیستترین و سادهترین، عالمپاکدل

صحبتی  پیامبرخویش و برپا دارندگان آنان را برای هم ألبودند. گروهی بودند که الله 
دینش برگزید. شما نیز قدر و منزلت آنان را بدانید و به روش و آثار ایشان پایبند باشید. 

 3.«راه راست بودندها رهروان زیرا آن
گوید: از این روایت برداشت می «إعالم الموقعین»در کتاب  /امام ابن قّیم جوزی 

ست، سزاوارترین افراد  چه از آنان اثبات شده ادرست، و آن ششود که عملکرد صحابه می
ین، و ترزیستترین، سادهترین، عالمزیرا آنان نسبت به دیگران، پاکدل ؛امت هستند

نان به آ ألها از آن روست که الله اند. این امتیازترین افراد به حق و صواب بودهنزدیک
هوشیاری، فصاحت، دانش فراوان، یادگیری سریع، درک عالی و تیزهوشی، اعتراض اندک 

بی ی آنان عرعطا کرده بود. روش و سلیقه الهییا کالا عدم اعتراض، قصد  نیک و تقوای 
َرد آن و معانی  صحیح در سرشت و  ،ها متمرکز بوده است. نیازی نیست در اسنادخ 

 چنینها تجدید نظر نمود. هموضعیت راویان، علل حدیث و جرح و تعدیل و تحقیق  آن
ست. نی اند هم، نیازتحقیق درمورد قواعد  اصول و وضعیت افرادی از آنان که اصولی بوده

ورد ایشان فقط باید به دو چیز توجه نیاز بودند. در مها بیبررسی و پژوهشاز تمام این

                                           
و...  ۳1۵ص  األصفیاء وطبقات األولیاء حلیة - (۱۱۱۵) البر عبد البن وفضله العلم بیان جامع - 3

 ]مصحح[
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چنین فرمودند، و معنای این مطلب  صگویند(: الله تعالی و رسول نمود: )همین که می
فالن و فالن است، همین کافیست. آنان با دارا بودن این دو ویژگی )راوی اقوال  الله و 

دو خصلت، ترین مردم بودند. و با این رسول بودن و بیان داشتن  معانی( خوشبخت
مین دو فاکتور متمرکز تمام نیرو و توان خود را بر ه ،اندترین افراد  امت بودهمندبهره

پیامبر  برگزیده را دیدند و وی را همراهی کرده و به  شچرا که اصحاب  ؛کرده بودند
ند، دانش آموخت صمعّیت  ایشان اسرار آیات قرآنی را تجربه کردند. در محضر نبی اکرم 

آداب  قرآن را حفظ کردند. انوار قرآن و پرتو  ا گرفتند و سبب نزول، تفسیر وقرآن فر
ده ترین مردم بورا تجربه کردند؛ آنان به سبب عملکرد  درست، خوشبخت صمصطفی 

 . 3باشندبه فهم قرآن و سنت میو سزاوارترین افراد، 
ی مبتنی بر روایاتشایسته است استدالل  معانی  قرآن، »گوید: می /امام ابن قیم 

روایت  صاند آن را از رسول الله باشد که راویان  مورد اطمینان که وارثان پیامبران
د دنبال اند بایی هدایتو تابعین که ائمه چه صحابهکرده باشند. سپس اقوال آنان را با آن

ود، شکه اگر قرآن به چنین روشی تفسیر نمود. و آیا انسان خردمند قایل به این نیست 
بهتر از تفسیری است که از پیشوایان  ضاللت و شیوخ  جهمی و معتزلی همانند مریسی، 

 ها و اختالفاتاندیشان آنان گرفته شود؟ آنان که دارای فرقهجبائی، نّظام، و عالف و هم
نشان اند و دیها بودهها، انحرافات و بدعتفراوانی هستند؛ همانان که در اسالم، بانی  فتنه

های متعدد تبدیل شدند؛ و هر گروه به اعتقادات خویش خرسند تکه کرده و به گروهکهرا ت
م کند و باعث علچه داللت بر تفسیر میحال اگر تفسیر قرآن و اثبات آن و شادمانند.
 جایز نباشد، آیا شو اقوال صحابه  صگردد، با احادیث صحیح  رسول الله یقینی می

تحریفات  جهم بن صفوان و پیروان او و تأویالت عالف، نّظام، جایز است در تفسیر آیات به 

                                           
به بعد. با کمی تصرف؛ اثر محمد بن سلوم. و این کتاب،  ۵۲۵مختصر لوامع األنوار البهیة ص  -3

ضئة کتاب وی به نام )الدرة الم سالم سفارینی)لوامع األنوار البهیة( که شرحمختصر  کتاب محمد بن 
به بعد مراجعه شود. در  ۴۶۴باشد، است. و نیز به شرح طحاوی ص عقیدة الفرقة المرضیة( می يف

ُثم َ  ،َخيُْر الن َاِس قَْرِِن، ُثم َ ال َِذیَن یَلُوَنُهمْ »فرمودند:  ص خوانیم = = که رسول اللهاین کتاب می
بهترین مردمان )مسلمان(، افراد قرن من هستند؛ و سپس آنان که در پی  «: »ال َِذیَن یَلُوَنُهْم 

بعد از قرن خویش دو  صدانم که رسول الله عمران که راوی حدیث است گوید: نمی «اندایشان
 قرن را نام بردند یا سه قرن. بخاری و مسلم. 
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دل و ُگنگ که از قرآن ُجبایی، مریسی و عبدالجّبار و دیگر رهجویان آنان و هر کور  مرده
 ؟ 3«اند، پیروی کردی علمیاند و در نزد اهل علم و ایمان، گمنام و ورشکستهو سنت دور

 اند: آموخته صلفظ و معنای قرآن و حدیث را از رسول الله  شی کرام صحابه 
 شلفظ و معنای قرآن را برای اصحاب  صگوید: نبی اکرم می /ابن قیم جوزی 

 ؛اند، معانی را هم تعلیم داده استسان که الفاظ را به آنان آموزبیان کرده است. همان
 أو معانی امکان ندارد. الله چرا که ابالغ و بیان  مطلب، جز با آموزش دادن  الفاظ 

بِينُّ فرموده است:  ِل إِل َا ٱۡلَبَل غُّ ٱلۡمُّ  .[۳۵]النحل:  َفَهۡل َعلَى ٱلر ُّسُّ
ضّمن مت الهیی . این فرموده«ه پیامبران جز رساندن آشکار هست؟پس آیا بر عهد» یعنی:

ابالغ معنا هم هست. و بیان  معنا از باالترین درجات بیان است. لذا کسی که بگوید: 
و کالم خود را به امت به صورت واضح و روشن ابالغ  ـمعانی کالم الله  صپیامبر 

وکول م شنکرده است و فقط به ابالغ  الفاظ بسنده نموده و فهم  معانی را به خود صحابه 
 اند. اقرار نکرده صیقت به ابالغ رسول کرده است، در حق

و فرشتگان و مردان   ألدهند که الله لیکن علما و مؤمنین همان گواهی را می
روشن و قاطع ادای بسیار  صکه رسول هم ایناند. و آنخیرالقرون گواهی داده

اده دای که هیچ عذری باقی نمانده است. دلیل و برهانی ارائه به گونه ؛مسئولیت نمودند
است که از نگاه  لفظ و معنا، موجب علم و یقین گشته است. تبلیغ  قطعی  معنای  قرآن و 

از ابالغ   تر و بزرگترسنت توسط وی، کامالا همانند تبلیغ وی از الفاظ، بلکه به مراتب بر
چرا که الفاظ قرآن و سنت را افراد  خاص  امت )یعنی علما و طالب و  ؛الفاظ است

موده ابالغ ن صکنند، لیکن در حفظ معانی که رسول الله ( حفظ میکردگانتحصیل
 اند. است، افراد عام و خاص سهیم

َعلَّمنَا تَعلَّمنَا اإليماَن ُثمَّ تَ »اند: گفته بحبیب بن عبدالله َبَجلی و عبدالله بن عمر 

م؛ در نتیجه بر ایمان را آموختیم و سپس قرآن را فرا گرفتی: »«الُقرآَن َفازَددَنا إيَماَناً 
آموختند.  صالفاظ و معانی قرآن را از رسول الله  ش. پس صحابه «ایمانمان افزودیم

 کردند. ابتدا الفاظ را فرا گرفته و در پی آنبلکه آنان بیشتر از الفاظ به معانی توجه می

                                           
 .۳۳۵ص  ۲مختصرالصواعق المرسلة ج -3
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پرداختند؛ تا بدین وسیله معانی را به بهترین وجه ممکن به ذهن بسپارند و از معانی می به
یاد  صمعنی قرآن را همانند الفاظش از رسول امین  شیادشان نرود. حال که صحابه 

گرفتند، دیگر نیاز به کس دیگری نداشتند. از این رو نقل معانی قرآن توسط ایشان، 
 هاست. همانند روایت کردن الفاظ قرآن از آن

ر و کالم اوست که آن را ب ـدانستند این کتاب، کتاب  الله حال که پیشینیان می
ها را راهنمایی نموده و دستورشان داده که از وسیله آنایشان نازل نموده است، و بدین 

آن پیروی کنند، چگونه ممکن است از منظر عمومی و خصوصی، بر فهم و شناخت 
د کتاب دیگری نداشتند که آن را بخوانن شنباشند؟ صحابه  باختهو دل معنایش شیفته

و تألیفاتی پیرامونشان نبود تا از آن بهره برند؛ بلکه قرآن تنها کتابی بود که در آن، علوم 
ترین مردم به کردند. آنها حریصجستند و در حفظ و عمل و فقه به آن توجه میرا می

هم در میانشان بود و همانند  الفاظ،  صفراگیری و عمل به قرآن بودند. رسول الله 
ع ولذا امکان نداشت در این مسیر به کتابی دیگر رج ؛دادمعانی را هم به ایشان تعلیم می

ر تحریک نشود. از سویی دیگ شان برای شناخت قرآن یو نیز غیر ممکن بود دلها ؛کنند
در  شقرآن را به آنان آموزش ندهد. در حالی که صحابه  صامکان نداشت رسول هم 

ها بودند. پیامبر ترین انسانها را به علم و هدایت رهنمون کند، حریصهر موردی که آن
ین بیشترص حتی ایشان  ؛در تعلیم و هدایت  آنان بود ترین شخص،هم شیفته ص

 نمود.کسی بود که آرزوی هدایت کفار را می
های زیادی را از شنیدند و حاالت و صحنه صفراوانی از رسول احادیث  شصحابه 

فهمیدند، را همان گونه که از کالمش می صاو مشاهده کردند و هدف و دعوت رسول 
کان کرد. امو کسی در این زمینه با آنان برابری نمی کردند با دل و جان خویش هم لمس

ه همانند کسی باشد ک ،کندرک میشنود و دبیند و میندارد کسی که حال  متکلم را می
ه گیرد. پس از آنجا کشنود و فرا میاز او غایب است یا با واسطه و وسایل دیگر از وی می

امتیازاتی داشتند که آیندگان فاقد آن بودند، به طور قطع و الزم در این راستا  شصحابه 
 از»گوید: می /د رجوع نمود. از همین رو امام احم شباید به جای دیگران، به صحابه 

آن  بر صی رسول الله چه صحابهنظر ما اصول  سنت یعنی تمسک و پایبندی به آن
 .«شبودند. 
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و یاران بزرگوارش به  صی ناجیه همان باوری است که رسول الله پس اعتقاد فرقه
َمْن  »فرماید: به این مسئله استناد کرده و می صکه خود  رسول الله چنان  ،آن بودند

ْصَحابِي
َ
نَا َعلَيِْه الْيَْوَم َوأ

َ
وری باشد که من و یارانم کسی که بر همان با: »3« َكاَن َعلَى َما أ

ی قاطع، بر هر خردمندی روشن است که بازگشت به . لذا با استناد به این ادله«بر آنیم
ن و راه راستی که شاصحاب  ورد م در تفسیر قرآن، مساوی است با تفسیر صحیح و مبیِّ

است. و بسیار روشن و مبرهن است تابعین هم که به نیکی از صحابه حرف  الهینظر  
 آموختند و از آنچه صحابه به ششنوی و تبعیت کردند، این علوم و تفاسیر را از صحابه 

  . 4آنان آموزش داده، سر بر نتافتند

پایبندی به است و وجوِب احادیث دال بر پراکندگِی امت، و گروهی که بر حق 
 جماعت)اهل سنت(:

دسته شدن  امت به موجود است که بعد از ایشان، چند صاحادیثی از رسول الله 
و گویای این مطلب است که همگی در آتش خواهند  ،کندهفتاد و اندی گروه را اثبات می

ر وآنان که اعتقاد و با «الفرقة الناجیة: گروه نجات یافته»هم جماعت یا بود جز یکی؛ آن
 را داشته باشند.  شو یارانش  صرسول الله 

 ، مدام وصکند در میان امت ایشان نیز روایات دیگری هم وارد است که اثبات می
مخالفین  ،ندهست الهیی دستور اند و بر پا دارندهپیوسته گروهی هستند که غالب و پیروز

دینی )یها آسیبدد، به آندر بر پایی قیامت صادر گر الهیو کارشکنان تا زمانی که دستور 
 رسانند.نمی (و ایمانی

خواند و همراه و احادیثی هم روایت شده است که مردم را به پایبندی  سنت فرا می
 کند. طلبی نهی میروی و جداییبودن با جماعت را بر ایشان الزم دانسته و از تک

آید که امام بخاری برای آن باب و تیتری به این عنوان می سدر پایان هم حدیث حذیفه 
 .«جماعتی وجود نداشت، چه باید کرد؟اگر  :َكيَْف اْْلَْمُر إَِذا َلْم تَُكْن َجَماَعٌة  »بسته است: 

                                           

ِ ؟ قاَل  »با لفظ  - 3 َ صحابي : قالوا : َمن هَي یا رسوَل اّلل 
َ
نا علَيِه وأ

َ
( روایت کرده ۲۶۴۱ی )ترمز« ما أ

 . ]مصحح[گوید حسن استو البانی می
 به بعد. با اندکی تصّرف.  ۳۳۵ص  ۲مختصر الصواعق المرسلة ج -4
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 گسیختگی اّمت:ها و سندهای حدیِث افتراق یا از همابتدا: روایت
اْفتََرقَْت الْيَُهوُد َعلَى إِْحَدى  »فرمودند:  صروایت است که رسول الله  ساز ابو هریره 

ْو ثِنْتَيِْن وََسبِْعيَن فِْرقًَة  وََسبِْعيَن فِْرقَةً 
َ
ْو ثِنْتَيِْن وَسَ  َواْفتََرقَْت النَ َصارَى َعلَى، أ

َ
بِْعيَن فِْرقًَة إِْحَدى أ

تِي َعلَى ثَلَاٍث وََسبِْعيَن ،  َم 
ُ
 .«َوَتْفتَِرُق أ
دسته پراکنده  ۷۲یا ۷۱گروه تقسیم شدند و نصاری هم  ۷۲یا  ۷۱ه یهودیان ب»ترجمه: 

 .3«شودگروه مبدل می ۷۳شدند و امت من نیز به 
 حج ساز ابو عامر عبدالله بن لحی روایت است که ما همراه معاویه بن ابو سفیان 

نمودیم، چون به مکه آمدیم هنگامی که نماز ظهر را خواند، برخاسته و گفت: رسول الله 
ْهَل الِْكتَاَبيِْن اْفتََرقُوا فِي ِدیِنِهْم َعلَى ثِنْتَيِْن وََسبِْعيَن ِمل ًَة »فرمودند:  ص

َ
إِن َ َهِذهِ وَ ، "إِن َ أ

َة َستَْفتَِرُق َعلَى ثَلَاٍث وََسبِْعيَن ِمل َةً  م َ
ُ
ْهَواَء ، ُكل َُها فِي الن َاِر إِل َا َواِحَدًة ، وَِهَي  الْأ

َ
َيْعِني الْأ

ْهَواُء َكَما َيتََجارَى الَْكلُْب الَْجمَ 
َ
قَْواٌم تََجارَى بِِهْم تِلَْك الْأ

َ
ِتي أ م َ

ُ
اَعُة ، َوإِن َُه َسيَْخُرُج فِي أ

ِ یَا َمْعَشَر الَْعَر َِ لَئِْن لَْم َتُقو وا مُ بَِصاِحِبِه ، لَا َيبَْقى ِمنُْه ِعْرٌق َولَا َمْفِصٌل إِل َا َدَخلَُه " ، َواّلل َ
ْن لَا َيُقوَم بِِه  بَِما َجاءَ 

َ
ْحَرى أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسل ََم ، لََغيُْرُكْم ِمَن الن َاِس أ  «بِِه نَِبي ُُکْم َصل َى اّلل َ

یهود و نصاری در دین خویش به هفتاد و دو گروه تبدیل شدند و به زودی »ترجمه: 
اند جز شها در آتمبدل خواهد شد. تمام آن -هواپرست  –این امت به هفتاد و سه دسته

ها و نیز گروهی از امت من ظهور خواهند کرد که بدعت است. «جماعت»یکی؛ و آن 
با شخص چنین  4کند؛ چنان که سگ هارها نفوذ میخواهشات در رگ و مفاصل آن

 .1«دکنبه آن سرایت می (بیماری)کند؛ هیچ رگ و مفصلی نیست مگر اینکه می

                                           
 ، ابن ماجهگوید حسن صحیح( و می۲۶۴1) ، ترمذی( و لفظ این روایت از اوست۴۵۹۶) ابوداود -3

و دیگران. ترمذی،  ( بدون ذکر النصاری۲/۳۳۲) و احمد( ۱/۶۱در مستدرک )، حاکم (۳۹۹۱)
 دانند. حاکم، ابن تیمیه، سیوطی، مناوی، شاطبی، ذهبی و آلبانی آن را صحیح می

گزد و بر اثر آن یهر کس را که به چنگ آورد م گردد،سگ هار وقتی دچار بیماری جنون می -4
داا و او را شدی نفوذ کردهها و مفاصل شخص رگ بهگردد که ویروس مربوطه زخمی کشنده ایجاد می

 د. )مترجم. بر گرفته از شرح احادیث(.شومی کند و کم کم باعث مرگ ویدچار تشنگی می
حاکم و دیگران.  ،( ۴۵۹۷) ، ابوداود( ۲۵۲۱( و لفظ این روایت از اوست، دارمی )۴/۱1۲احمد ) -1

 اند. دانسته –یا حسن  –حاکم، ذهبی، عراقی، ابن حجر، ابن تیمیه و آلبانی رحمهم الله آن را صحیح 
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ِتي َما »فرموده است:  صگوید: رسول الله می سعبدالله بن عمرو  م َ
ُ
ليأِتيَن َ َعلَى أ

ُه َعلَاِنيًَة لَكاَن  م َ
ُ
تَى َعلَى بَِني إِْسَراِئيَل َحْذَو الن َْعِل بِالن َْعِل، َحت َى إن َكاَن ِفيِهْم َمْن یَأتِى أ

َ
أ

ِتي  م َ
ُ
قَت َعلَى ثِنتين وََسبْعِ َمن یَصنَُع ذلكفِي أ تِي يَن ِمل ًَة، وَ ، وإِن َ بَِني إِْسَراِئيَل تَفر َ م َ

ُ
َتْفتَِرُق أ

َعلَى ثَلَاٍث وََسبِْعيَن ِمل ًَة ُكل َُهم فِي الن َاِر إِل َا ِمل ًَة َواِحَدًة. قالوا: وَمن هى یا رسول اهلل؟ قَاَل: 
ْصَحابِي

َ
نَا َعلَيِْه َوأ

َ
  «َما أ

 صد در صد آن چه بر بنی اسرائیل آمد، بر سر امت من هم خواهد آمد؛»ترجمه: 
. حتی اگر کسی از آنان آشکارا با مادر خویش (همانند کفش بر رّد کفش )قدم به قدم

 ۷۲کرد در امت من هم کسی همانند آن خواهد کرد؛ بنی اسرائیل تبدیل به آمیزش می
. گفتند: آن اندبه جز یک گروه در آتش همه ،شودگروه می ۷۳دسته شدند و امت من 
 . 3(«باشد)چه من و یاران من بر آنیم نآ (گروهی که بر)یکی کیست؟ فرمود: 

اْفتََرقَْت الْيَُهوُد َعلَى إِْحَدى  »اند: فرموده صعوف بن مالک گوید: رسول الله 
 نَ وََسبِْعيَن فِْرقًَة فََواِحَدٌة فِي الَْجن َِة وََسبُْعوَن فِي الن َاِر َواْفتََرقَْت الن ََصارَى َعلَى ثِنْتَيِْن وََسبِْعي

م َ فِْرقًَة فَإِْحَدى وََسبُْعوَن فِي الن َاِر َوَواِحَدٌة فِي الَْجن َِة َوال َِذي َنْفُس ُمحَ 
ُ
ٍد بِيَِدهِ لَتَْفتَِرَقن َ أ ِتي م َ

ِ َمنْ   َعلَى ثَلاٍث وََسبِْعيَن فِْرقًَة َواِحَدٌة فِي الَْجن َِة َوثِنْتَاِن وََسبُْعوَن فِي الن َاِر ِقيَل یَا رَُسوَل اّلل َ
  .«ُهْم قَاَل الَْجَماَعُة 

در جهنم. فرقه  ۷1فرقه تقسیم شد، یکی در بهشت است و  ۷۱یهود به »ترجمه: 
دیگر در جهنم. سوگند  ۷۱دسته پراکنده گشت و یکی در بهشت است و  ۷۲نصاری به 

شود؛ گروه تجزیه می ۷۳به ذاتی که جان محمد در دست اوست، صد در صد امت من به 
ی چه کسان -بهشتیان -ها اند. گفته شد: آنی دیگر جهنمیدسته ۷۲یکی در بهشت و 

 .4«جماعت ستند ای رسول الله؟ فرمود:ه

                                           
و دیگران.  (۱/۹۹( )۱۴۷-۱۴۵)رقم  ، اللکائی(۱۶و  ۱۵در الشریعه )ص  ، آجری(۲۶۴۱) ترمذی -3

و ابن تیمیه رحمهما هم از  دانسته و حافظ عراقی حسنرا با شواهد فراوان َحَسن است. ترمذی آن
 اند.وی نقل کرده و بدان احتجاج جسته

ص  ۳ج هسلسله احادیث صحیحالبانی . (۶۳) و ابن ابی عاصم( ۱۴۹)، اللکائی ( ۳۹۹۲) ابن ماجه -4
 گوید صحیح است.( می۱1۸۲و در صحیح الجامع )« اسناده جّید»و گفته است:  ۱۴۹۲حدیث  ۴۸1
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 إَِن  بَِني إِْسَراِئيَل اْفتََرقَْت َعلَى »فرمودند:  صگوید: رسول الله می سانس بن مالک 
ِتي َستَْفتَِرُق َعلَى اثْنَتَيِْن وََسبِْعيَن فِْرقًَة ُكلُ َها فِي النَ اِر إِل َم 

ُ
فِْرقًَة  اإِْحَدى وََسبِْعيَن فِْرقًَة ، َوإَِن  أ

  .«َجَماَعُة َواِحَدًة " وَِهَي الْ 
بنی اسرائیل به هفتاد و یک فرقه تقسیم شد و به زودی امت من به هفتاد »ترجمه: 

 .3«است اند جز یکی؛ و آن جماعتو دو گروه مبدل خواهد گشت؛ همگی در آتش
ْو قَاَل اثْنَتَيِْن  »ابو امامه گفته است: 

َ
ْفتََرقَْت َبنُو إِْسَراِئيَل َعلَى إِْحَدى وََسبِْعيَن فِْرقًَة أ

ْعَظمَ 
َ
َواَد الأ ُة فِْرقًَة َواِحَدةً ُكل َُها فِي الن َاِر إِلا َ الس َ م َ

ُ
ُجٌل َفَقاَل لَُه رَ « وََسبِْعيَن فِْرقًَة َوتَِزیُد َهِذهِ الأ

 
ْ
َماَمَة ِمْن َرأ

ُ
بَا أ

َ
ِ صلى اهلل عليه وسلم؟ قَاَل إِن ِي إًِذا لََجرِيٌء یَا أ ْو َسِمْعتَُه ِمْن رَُسوِل اّلل َ

َ
یَِك أ

َتيِْن َولا ثَلاثٍَة  ٍة َولا َمر َ ِ صلى اهلل عليه وسلم َغيَْر َمر َ  : «بَْل َسِمْعتُُه ِمْن رَُسوِل اّلل َ
تر سالم( اضافهگروه شد. لیکن این امت )ا ۷۲یا  ۷۱بنی اسرائیل دارای »ترجمه: 

. فردی به او «گروه پیروز و نجات یافته» اند جز سواد اعظمخواهد شد. همگی در آتش
که ای. گفت: مثل اینشنیده صگفت: ای ابو امامه نظر شخصی توست یا از رسول الله 

 . 4«ماشنیده ص خیلی جرأت و جسارت دارم؛ بلکه بیش از یک دو سه بار از رسول الله

 التزال طائفة من إمتی علی الحق: دوم: حدیث 
ْمِر »فرمایند: می صگوید: شنیدم رسول الله  سمعاویه 

َ
ِتي قَائَِمًة بِأ َم 

ُ
لَا تََزاُل َطائَِفٌة ِمْن أ

ِ وَُهْم َظاِهُروَن َعلَى النَ اِس  ْمُر اّلَل 
َ
تَِي أ

ْ
ْو َخالََفُهْم َحتَ ى یَأ

َ
ِ لَا یَُضُر ُهْم َمْن َخَذلَُهْم أ  «: اّلَل 

دارند و نومیدکنندگان و می را بر پا ألپیوسته گروهی از امت من دستور الله »ترجمه: 
ر شود، بر ادص ـنمی رسانند و تا دستور الله  (مخالفان، به ایشان زیانی )دینی و ایمانی

 .1«اندهمین روش استوار
یِن ، َولَا تََزاُل »خوانیم: و در لفظی دیگر چنین می ْهُه فِي الد ِ ِ ُ بِِه َخيًْرا ُيَفق  َمْن یُرِِد اّلل َ

ُهْم إِلَى یَْوِم الِْقيَاَمِة 
َ
  «ِعَصابٌَة ِمَن الُْمْسِلِميَن ُيَقاتِلُوَن َعلَى الَْحق ِ َظاِهِریَن َعلَى َمْن نَاَوأ

                                           
این حدیث با شواهدی که دارد،  و دیگران. (۶۴(، ابن ابی عاصم )۱۴۸) اللکائی، (۳۹۹۳) ابن ماجه -3

  حسن است
. (۸/۱۸۸)، بیهقی (۸1۵۴و  ۸1۵۱و ۸1۳۵) و طبرانی (۱۵۲و  ۱۵۱) ، اللکائی(۶۸) ابن ابی عاصم -4

 دانند.ابن ابی عاصم و هیثمی آن را َحَسن می
 .(۱1۳۷) مسلم -1
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گاهش میکسی که الله برایش خیر تصمیم می»ترجمه:  و  گرداند.گیرد، در دین آ
کنند و تا روز قیامت بر مخالفین پیوسته بخشی از مسلمانان بر اساس حق پیکار می

 . 3«اندخویش غالب و چیره
نَا  »در روایتی با این الفاظ آمده است: 

َ
یِن َوإَِن َما أ ْهُه فِي الِد  ُ بِِه َخيًْرا ُيَفِق  َمْن یُرِْد اّلَل 

ُ َولَْن یَزَ  ْمُر قَاِسٌم َویُْعِطي اّلَل 
َ
تَِي أ

ْ
ْو َحتَ ى یَأ

َ
اَعُة أ ِة ُمْستَِقيًما َحتَ ى َتُقوَم الَس  َم 

ُ
ْمُر َهِذهِ الْأ

َ
اَل أ

ِ عز وجل  .«اّلَل 
گاه میهر کس که الله برایش اراده»ترجمه:  گرداند و من ی خیر نماید، او را در دین آ

راست است تا که دهد. و همواره جریان این دین استوار و ام و الله میتقسیم کننده
 .4«پا شود یا دستور الله صادر گردد قیامت بر

ی برخاست و گفت: ای کمالک بن یخامر سکس»در روایتی دیگر آمده است: 
گوید: و آنان اهل شام هستند. سپس معاویه امیرالمؤمنین شنیدم معاذ بن جبل می

وید: گشنیدم که میگوید از معاذ برخواست و با صدای رسا گفت: این مالک است و می
 .1«اندو آنان مردمان  سرزمین شام

ِتي َظاِهِریَن، »کند: روایت می صاز نبی اکرم  سمغیره بن شعبه  م َ
ُ
لاَ یََزاُل َطائَِفٌة ِمْن أ

ِ وَُهْم َظاِهُرونَ  ْمُر اّلل َ
َ
ِتيَُهْم أ

ْ
 .«َحت َى یَأ

در  - ألاند؛ تا این که دستور الله مردمانی از امت من غالب و پیروز ُمداماا »ترجمه: 
 .2«اندچنان پیروزرسد و آنان هممی به آنان -بر پایی قیامت

ِتي ُيَقاتِلُوَن َعلَى الَْحق ِ َظاِهِریَن  »خوانیم: و در روایتی دیگر می م َ
ُ
لَا یََزاُل نَاٌس ِمْن أ

ْمُر اهلِل َعز َ وََجل َ 
َ
ِتيَُهْم أ

ْ
  «َحت َى یَأ

کنند؛ تا که دستور ُمداماا مردمانی از امت من غالب و پیروز از حق دفاع می»ترجمه: 
 .2«رسددر بر پایی قیامت به آنان می صالله 

                                           
 .(۱1۳۷) مسلم -3
 . (۷۳۱۲) بخاری -4
 احمد، ابن ماجه، ابوداود طیالسی و اللکائی.  -1
 .(۷۳۱۱) بخاری -2
 دارمی و اللکائی. ،(۱۸۱۶۶) احمد -2
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ِتي ُيَقاتِلُوَن َعلَى الَْحق ِ َظاِهِریَن  »آمده است:  سدر روایتی از جابر  م َ
ُ
لَا تََزاُل َطائَِفٌة ِمْن أ

ِميُرُهْم: ، قَاَل: « إِلَى یَْوِم الِْقيَاَمةِ 
َ
" َفيَنِْزُل ِعيَسى ابُْن َمْرَیَم َصل َى اهلُل َعلَيِْه وََسل ََم، َفيَُقوُل أ

َة  م َ
ُ
َمَراُء تَْکِرَمَة اهلِل َهِذهِ الْأ

ُ
ِ لَنَا، َفيَُقوُل: لَا، إِن َ َبْعَضُکْم َعلَى َبْعٍض أ

  .«َتَعاَل َصل 
اند. کنند و غالبمی نبردهمیشه گروهی از امت من تا روز قیامت به حق »ترجمه: 

 گوید: بفرما و ما را نماز بده.آید و پیشوایشان میمی فرود صفرمود: عیسی بن مریم 
عال برای الله مت گوید: نه؛ بعضی از شما بر بعضی دیگر امیر هستید؛ این بزرگداشت  می

 .3«این امت است
، لَا یَُضر ُُهْم لَا تََزاُل َطائَِفٌة ِمْن  »گوید: میس در روایتی ثوبان  ِتي َظاِهِریَن َعلَى الَْحق ِ م َ

ُ
أ

ْمُر اهلِل وَُهْم َكَذلَِك 
َ
تَِي أ

ْ
  «َمْن َخَذلَُهْم، َحت َى یَأ

مدام بخشی از امتم با حق _ بر دشمنان _ پیروزاند. هر کس سودای نا امید »ترجمه: 
ر پایی ستور الله )در برساند؛ تا که دنمی دینی یا ایمانی( به آنان)کردنشان را دارد زیانی

 .4«د و آنان همین گونه )استوار(اندقیامت( بیای
یُْت َمَشاِرَقَها َوَمَغاِرَبَها،  »در روایتی دیگر چنین آمده است: 

َ
رَْض، فََرأ

َ
إِن َ اهللَ َزَوى ِلي الْأ

ْعِطيُت 
ُ
ِتي َسيَبْلُُغ ُملُْكَها َما ُزوَِي ِلي ِمنَْها، َوأ م َ

ُ
لُْت َوإِن َ أ

َ
بْيََض، َوإِن ِي َسأ

َ
ْحَمَر َوالْأ

َ
الَْكنَْزیِْن الْأ

ْنُفِسِهْم، فَ 
َ
ا ِمْن ِسَوى أ ْن لَا يَُسل َِط َعلَيِْهْم َعُدو ً

َ
ٍة، َوأ ْن لَا ُيْهِلَكَها بَِسنٍَة َعام َ

َ
ِتي أ م َ

ُ
ِ ِلأ

ْستَِبي ََ يَ َرّب 
ُد إِن ِي إِ  ِ قَاَل: یَا ُمَحم َ

ْن َبيَْضتَُهْم، َوإِن َ َرّب 
َ
ِتَك أ م َ

ُ
ْعَطيْتَُك ِلأ

َ
، َوإِن ِي أ َذا قََضيُْت قََضاًء فَإِن َُه لَا یَُرد ُ

نُْفِسِهْم، يَْستَِبي َُ َبيَْضتَُهمْ 
َ
َسل َِط َعلَيِْهْم َعُدو ًا ِمْن ِسَوى أ

ُ
ْن لَا أ

َ
ٍة، َوأ ْهِلَكُهْم بَِسنٍَة َعام َ

ُ
، َولَِو لَا أ

ْقَطارِهَ 
َ
ْقَطارَِها  -ا اْجتََمَع َعلَيِْهْم َمْن بِأ

َ
ْو قَاَل َمْن َبيَْن أ

َ
َحت َى یَُکوَن َبْعُضُهْم ُيْهِلُك َبْعًضا،  -أ

َخاُف  َوإِن ََما ، 1 َويَْسِبي َبْعُضُهْم َبْعًضا
َ
ِتي َعلَى أ م َ

ُ
ةَ  أ ئِم َ

َ
ِتي فِي وُِضعَ  َوإَِذا الُْمِضل ِيَن، الْأ م َ

ُ
 أ

يُْف  اَعةُ  َتُقومُ  َولَا الِْقيَاَمِة، یَْومِ  إِلَى َعنُْهمْ  یُْرَفعْ  لَمْ  الس َ تِ  ِمنْ  َقبَائُِل  یَلَْحَق  َحت َى الس َ م َ
ُ
 يأ

ِتي ِمنْ  َقبَائُِل  َتْعبُدَ  َحت َى بِالُْمْشِرِکيَن، م َ
ُ
ْوثَاَن، أ

َ
ِتي فِي َسيَُكونُ  َوإِن َهُ  الْأ م َ

ُ
ابُونَ  أ  لَاثُونَ ثَ  َكذ َ

ن َهُ  یَْزُعمُ  ُكل ُُهمْ 
َ
، أ نَا نَِبي ٌ

َ
ِتي ِمنْ  َطائَِفةٌ  تََزاُل  َولَا َبْعِدي، نَِبي َ  لَا الن َِبي ِينَ  َخاَتمُ  َوأ م َ

ُ
 الَْحق ِ  لَىعَ  أ

تِيَ  َحت َى َخالََفُهمْ  َمنْ  یَُضر ُُهمْ  لَا َظاِهِرینَ 
ْ
ْمرُ  یَأ

َ
 «:  اهللِ  أ

                                           
 .(۱۵۱۲۷) و احمد (۱۹۲۳) مسلم -3
 (.۱۹۲1مسلم ) - 4
 روایت کرده است. (۲۸۸۹مسلم )تا این قسمت را  - 1
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زمین را برایم جمع نمود. مشرق و مغربش را دیدم. قطعاا به زودی  ـالله »ترجمه: 
 ثروت های)رسد. دو گنج قرمز و سفید می حکمرانی  امت من تا جایی که برایم جمع شد،

یر هالک ایران و روم( به من داده شد. از آفریدگارم خواستم امتم را با قحط سالی  فراگ
ند. ی آنان را قطع کشان چیره نگرداند که ریشهو جز خودشان، دشمنی اجنبی بر ای إنکند

 شود. به تو قولفرمود: ای محمد! هرگاه تصمیمی بگیرم بازگردانده نمی ألپروردگارم 
ر آنان ای بدادم اّمتت را با قحط سالی  فراگیر نابود نکنم و غیر از خودشان، دشمن بیگانه

مردم از اطراف و اکناف  زمین  گردانم که جماعتشان را متالشی کند؛ گر چه تمامنغالب 
بر آنان یورش آورند؛ تا این که گروهی از آنان گروهی دیگر را به اسارت درآورند، اما بر امتم، 

کننده نگرانم؛ و اگر شمشیر در میان امتم افتاد تا قیامت از آنان ی گمراهاز طرف ائمه
ن بت د و تا قبایلی از امت مبرداشته نخواهد شد؛ و تا قبایلی از امتم به مشرکین نپیوندن

قیامت بر پا نخواهد شد؛ و به زودی در امت من سی دروغگو ظهور خواهند کرد نپرستند، 
ی اکه من خاتم النبیین هستم و بعد از من نبیکند؛ حال آنهمگی ادعای نبوت می که

 ألالله  ستورند و مخالفین، تا که دنخواهد آمد. و پیوسته بخشی از امتم با حق غالب و پیروز
 .3«رساننددینی و ایمانی( نمی))در برپایی قیامت( صادر گردد، به ایشان ضرری 

مهری گوید: نزد مسلم بن مخلد بودم و عبدالله بن عمرو بن  عبدالرحمن بن شماسه
نان که شود؛ آجا بود؛ عبدالله گفت: قیامت فقط بر شرورترین مردم بر پا میعاص نیز آن

که حرفشان را رد خوانند مگر اینرا نمی ـاز اهل جاهلیت بدترند؛ با هیچ چیز الله 
کند. در همین حال بودند که عقبه بن عامر آمد و مسلمه به او گفت: ای عقبه! گوش می

گوید(. اما من داند )که چه میگوید: عقبه گفت: خودش بهتر میکن عبدالله چه می
ْمِر اهلِل،  »فرماید: می صلله شنیدم رسول ا

َ
ِتي ُيَقاتِلُوَن َعلَى أ م َ

ُ
لَا تََزاُل ِعَصابٌَة ِمْن أ

اَعُة وَُهْم َعلَى َذلَِك  ِتيَُهُم الس َ
ْ
مدام «: »قَاِهِریَن ِلَعُدو ِِهْم، لَا یَُضر ُُهْم َمْن َخالََفُهْم، َحت َى تَأ

اند و هر بر دشمن خویش غالب کنند ونبرد می الهیگروهی از امت من بنا بر دستور 
ا تا که قیامت بر آنان بر پ ،رساندکس با آنان از در  مخالفت درآید، به ایشان ضرری نمی

ه بادی ب أ. عبدالله گفت: آری، سپس الله «ها بر روش خویش استوارندشود و آنمی
هر کس در قلبش  (آن باد)وزاند که بویی مشک و به نرمی و لطافت ابریشم میخوش

                                           
 ( با شرط مسلم روایت کرده است۲۲۳۹۵احمد ) حدیث با طول آن را -3
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میراند. بعد از آن فقط مردمان شرور باقی خواهند ماند و قیامت ای ایمان باشد را، میذره
 .3شودبر آنان به پا می

ْهُل  »فرمودند:  صآمده است، رسول الله  سدر حدیث سعد بن ابی و قاص 
َ
لَا یََزاُل أ

، َحت َى َتُقوَم ا 2الَْغْر َِ  اَعُة َظاِهِریَن َعلَى الَْحق ِ   «لس َ
 .1«حق هستند تا که قیامت بر پا شود مدام مغرب زمین، پشتیبان»ترجمه: 

اِم فَلَا َخيَْر  »فرمودند:  صگفته است رسول الله  سُقّره ُمَزنی  ْهُل الش َ
َ
إَِذا فََسَد أ

ِتي َمنُْصوِریَن، لَا ُيبَالُوَن َمْن َخَذلَُهْم، م َ
ُ
اَعةُ  ِفيُکْم، َولَا یََزاُل نَاٌس ِمْن أ   .«َحت َى َتُقوَم الس َ

هرگاه که اهل شام تباه شدند، خیری در شما نیست؛ همواره گروهی از امت »ترجمه: 
اند و از هر کس که بخواهد آنان را نا امید کرده و یاری نکند، پیروز -بر دشمنان -من 

 .2«باکی ندارند تا قیامت بر پا شود
لَْن َيبَْرَح َهَذا »فرمودند:  صروایت کرده است که رسول الله  سجابر بن سمره 

اَعةُ  یُن قَائًِما، ُيَقاتُِل َعلَيِْه ِعَصابٌَة ِمَن الُْمْسِلِميَن، َحت َى َتُقوَم الس َ   «الد ِ
ند کننبرد میهمچنان این دین برپاست؛ دسته ای از مسلمین به خاطر آن »ترجمه: 

 . 2«تا قیامت بر پا شود
لَا تََزاُل  »روایت کرده است:  صاین الفاظ را از رسول الله  سعمران بن حصین 

ُهْم َحت َى ُيَقاتَِل آِخُرُهُم الَْمِسي ََ 
َ
ِتي ُيَقاتِلُوَن َعلَى الَْحق ِ َظاِهِریَن َعلَى َمْن نَاَوأ م َ

ُ
َطائَِفٌة ِمْن أ

اَل  ج َ   «الد َ

                                           
 (.۱۹۲۴مسلم ) -3
هستند. دیگران گویند: منظور سرزمین مغرب است. و  هاگوید: اهل غرب عربمی علی بن مدینی -4

گفته  و .نداگوید: آنان در شام هستند و در حدیثی دیگر آمده است: ایشان در بیت المقدس سمعاذ 
ل غرب، جنگ جویان و شده: آنان اهل شام و ماورای آن هستند. قاضی عیاض گوید: مراد از اه

 . (مترجم؛ بر گرفته از شرح سیوطی بر مسلم)سلحشوران را گویند. 
 و اللکائی. ( ۱۹۲۵)مسلم  -1
 «.إسناده صحیح» گوید:میشعیب األرنؤوط  ، ترمذی، ابن ماجه و اللکائی.(۲1۳۶۸) احمد -2
 (۱۹۲۲)مسلم  -2
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 اند؛ تاجنگند و بر مخالفانشان چیرهمرّتباا قسمتی از اّمتم بر اساس حق می»ترجمه: 
 .3«کندن نفرشان با دّجال کارزار میکه آخری

ِ »گوید: سلمه بن نفیل کندی می ، َفَقاَل رَُجٌل: یَا صُكنُْت َجالًِسا ِعنَْد رَُسوِل اّلل َ
ْوَزارَهَ 

َ
لَاَح، َوقَالُوا: لَا ِجَهادَ قَْد وََضَعِت الَْحْر َُ أ َذاَل الن َاُس الَْخيَْل، َووََضُعوا الس ِ

َ
، أ ِ ا، رَُسوَل اّلل َ

 ِ ْقبََل رَُسوُل اّلل َ
َ
ٌة  َكَذبُوا الْآَن، الْآَن َجاَء الِْقتَاُل، َولَا یََزاُل بِوَْجِهِه، َوقَاَل:  صفَأ م َ

ُ
ِتي أ م َ

ُ
ِمْن أ

اَعُة، وَ  قَْواٍم، َوَیْرُزُقُهْم ِمنُْهْم َحت َى َتُقوَم الس َ
َ
ُ لَُهْم قُلُو ََ أ ، َویُِزیُغ اّلل َ َحت َى ُيَقاتِلُوَن َعلَى الَْحق ِ

، َوالَْخيُْل َمْعُقوٌد فِي نََواِصيَها الَْخيُْر إِلَى یَْوِم الِْقيَاَمِة،  ِ تَِي وَْعُد اّلل َ
ْ
ن ِي یَأ

َ
وَُهَو یُوَحى إِلَي َ أ

ْفنَاًدا، یَْضر َُِ َبْعُضُکْم ِرقَا ََ َبْعٍض، َوُعْقُر َداِر 
َ
ْنتُْم تَت َِبُعوِِن أ

َ
َمْقبُوض َغيَْر ُملَب ٍَث، َوأ

امُ    .« الُْمْؤِمِنيَن الش َ
نشسته بودم که شخصی گفت: ای رسول الله! مردم  صنزد رسول الله »ترجمه: 

ها را بر زمین گذاشتند؛ گویند: ها توهین نمودند و اسلحهه و بدانهارا خوار کرداسب
به او رو کرد و فرمود: دروغ  صجهادی نیست! جنگ به پایان رسیده است. رسول الله 

گویند. اآلن؟ هم اکنون جنگ فرارسیده است. همواره بخشی از امت من برای حق می
کند و از آنان این گروه را ان منحرف میکنند؛ و الله دل  گروهی را در مقابل آننبرد می
ا ها تمحقق شود. در پیشانی اسب الهیی دهد تا که قیامت بر پا گردد و وعدهروزی می

کشد الله به من وحی نمودست که طولی نمی ،یامت خیر )و برکت( گره خورده استروز ق
از شما گردن برخی کنید و برخی و شما گروه گروه مرا دنبال می ،که مرا خواهد میراند

 .4«مرکز دیار  مسلمانان شام است و ندزدیگر را می
از جمله ابوهریره، عمر بن خطاب، زید بن ارقم، ابوامامه و  شگروهی دیگر از صحابه 

 اند.نیز این احادیث را روایت نموده شمرة بن کعب البهزی 

 :لت داردسوم: احادیثی که بر وجوب پایبندی به جماعت و پیروی از سنت دال
ِميِرهِ َشيْئًا فَلْيَْصِبْر،  »روایت نموده است:  صاز رسول الله  سابن عباس 

َ
َمْن َكِرهَ ِمْن أ

لَْطاِن ِشبًْرا َماَت ِميتًَة َجاِهِلي ًَة    «فَإِن َُه َمْن َخَرَج ِمَن الس ُ

                                           
 .علی شرط مسلمتعلیق شعیب األرنؤوط : إسناده صحیح  .(۱۹۹۳۴) احمد -3
 گوید صحیح است.آلبانی می. (۳۵۶۱) نسائی -4
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ز زیرا اگر کسی ا ؛ار ناپسندی دید، باید که صبر کندهر کس از امیرش ک»ترجمه: 
 .3«برتافت، به مرگ جاهلیت مرده است مان امیر سرفر

ِميِرهِ َشيْئًا یَْکَرُهُه فَلْيَْصِبْر  »در روایتی دیگر با این الفاظ آمده است: 
َ
ى ِمْن أ

َ
َمْن َرأ

  «َعلَيِْه فَإِن َُه َمْن فَاَرَق الَجَماَعَة ِشبًْرا َفَماَت، إِل َا َماَت ِميتًَة َجاِهِلي ًَة 
از امیر خویش چیزی )کاری ناپسند( دید، باید که بردباری نماید. هر کس »ترجمه: 

ه مرگ جاهلیت مرده چرا که هر کس یک وجب از جماعت جدا گشت و فوت نمود، ب
 .4«است

چنان که من در در جابیه سخنرانی نمود و گفت: هم سگوید عمر  سابن عمر 
ْصَحابِي : »در میان ما برخاست و فرمود صمیانتان برخاستم، رسول الله 

َ
 اْستَوُْصوا بِأ
َهاَدةِ َخيًْرا ُثم َ ال َِذیَن یَلُوَنُهْم ُثم َ ال َِذیَن یَلُوَنُهْم ُثم َ َيْفُشو الَْكِذ َُ َحت َى إِن َ الر َُجَل لَيَبْتَِدئُ بِ  الش َ

َراَد ِمنُْکْم بَْحبََحَة الَْجن َِة فَلْيَلَْزْم الْجَ 
َ
لََها َفَمْن أ

َ
ْن يُْسأ

َ
يَْطاَن َمَع الَْواِحِد َقبَْل أ َماَعَة فَإِن َ الش َ

ْبَعدُ 
َ
  «...وَُهَو ِمْن اِلاثْنَيِْن أ

کنم، سپس برای آنان که شما را در مورد یاران خویش به نیکی وصیت می»ترجمه: 
اند و سپس برای بعد از ایشان. بعد از آن دروغ شایع خواهد شد؛ تا جایی بعد از صحابه

خواهد در وسط بهشت یس مکهر  زدهدنشده شهادت میکه هنوز از شخص سؤال 
دی چرا که شیطان به همراه فر ؛جماعت باشد سکنی گزیند باید که پایبند )اهل سنت و(

 . 1«هاست؛ ولی از دو نفر دورتر است..است که تن
لَاِة ال َ  »گوید: یم صاز قول رسول الله  سابو هریره  لَاُة الَْمْكتُوَبُة إِلَى الص َ ي تِ الص َ

اَرةٌ لَِما بَيْنَُهَما ْهِر »، قَاَل: « َبْعَدَها، َكف َ ْهُر إِلَى الش َ  َيْعِني َرَمَضانَ  -َوالُْجُمَعُة إِلَى الُْجُمَعِة، َوالش َ
اَرٌة لَِما بَيْنَُهَما -إِلَى َرَمَضاَن  ن َ قَاَل: َفعَ  -، قَاَل: ُثم َ قَاَل َبْعَد َذلَِك: " إِل َا ِمْن ثَلَاٍث « َكف َ

َ
 َرفُْت أ

ْمٍر َحَدَث 
َ
ا نَْکُث -َذلَِك ِلأ م َ

َ
ن َِة " قَاَل: " أ ْفَقِة، َوتَْرِك الس ُ ، َونَْکِث الص َ ِ : إِل َا ِمَن الْإِْشَراِك بِاّلل َ

ن َِة، قَ  ا تَْرُك الس ُ م َ
َ
ْن ُتبَایَِع رَُجلًا ُثم َ تَُخاِلَف إِلَيِْه ُتَقاتِلُُه بَِسيِْفَك، َوأ

َ
ْفَقِة: أ لُْت: یَا رَُسوَل اَل: قُ الص َ

                                           
 .(۷1۵۳) بخاری -3
 .(۴۸۹۶) و مسلم( ۷1۵۴)بخاری  -4
 احمد، ترمذی، حاکم و ابن ابی عاصم.  -1
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ْفَقِة؟ قَاَل:  ِ َفَقْد َعَرْفنَاُه، َفَما نَْکُث الص َ ا الْإِْشَراُك بِاّلل َ م َ
َ
، أ ِ ْن ُتبَایَِع رَُجلًا ُثم َ تَُخاِلَف »اّلل َ

َ
 فَأ

ن َِة فَالُْخُروُج ِمَن الَْجَماَعِة  ا تَْرُك الس ُ م َ
َ
 إِلَيِْه ُتَقاتِلَُه بَِسيِْفَك، َوأ

دو )وقت( است؛ و ی گناهان میان آننماز فرض تا نماز فرض بعد از آن، کفاره»ترجمه: 
ی گناهان بین این دو )مدت( ی آینده و رمضان تا رمضان بعدی، کفارهگفت: جمعه تا جمعه

گوید: دانستم که ابوهریره می –گفت: بعد از آن فرمود: مگر سه مورد  ساست. ابوهریره 
به جز شرک به الله، شکستن عهد و ترک سنت؛ فرمود: شکستن  -دهدرخ میحتما این اتفاق 

ا آیی و بکه با شخصی بیعت کنی سپس از در  مخالفت با او بر عهد عبارت است از این
 .3«گی و ترک سنت یعنی خروج از جماعتشمشیرت علیه او بجن
ا َبْعُد فَإِن َ الن َِبى َ  »گفته است:  سَسُمره بن جندب  م َ

َ
م َى سَ  -صلى اهلل عليه وسلم- أ

 ِ ِ إَِذا فَِزْعنَا َوََكَن رَُسوُل اّلل َ ُمُرنَا إَِذا فَِزْعنَا  -صلى اهلل عليه وسلم-َخيْلَنَا َخيَْل اّلل َ
ْ
یَأ

ِكينَِة َوإَِذا قَاتَلْنَا  بِْر َوالس َ   «بِالَْجَماَعِة َوالص َ
لشکر ما را خیل الله )لشکر  صوقتی دچار رعب و وحشت شدیم، نبی »ترجمه: 

ما را به  صشدیم رسول الله الله( نامید؛ و وقتی در جنگ پریشان و مضطرب می
 .4«دادندجماعت، شکیبایی و آرامش دستور می

 دست الله«: »ُد اهللِ َمَع الَجَماعةیَ »فرمود:  صگوید: رسول الله می بابن عباس 
 .1«با جماعت است
ُ َهِذهِ  »فرموده است:  صکه رسول الله کند روایت می بابن عمر  لَا یَْجَمُع اّلل َ

َة  م َ
ُ
ِتي  -الْأ م َ

ُ
ْو قَاَل أ

َ
لَالَةِ  -أ این امت، یا فرمود: امت مرا بر ضاللت  ألالله «: »َعلَى الض َ
 . 2«کندجمع نمی

واَد الأع»در الفاظ روایتی دیگر آمده است:  : «لن َارِ ا ُشذ َ فِيظَم فَإن َُه َمن َشذ َ وات َِبُعوا الس َ
پیروی کنید؛ چرا که هر کس جدا شد و تار افتاد، به  «گروه پیروز»از سواد اعظم »

                                           
ن إال م »است بغیر از این قولش: شعیب األرنؤوط : صحیح  تعلیق. (۷۶۶۵) و حاکم( ۷۱۲۹)احمد  -3

 ...«.ثالث
 گوید ضعیف است.(. آلبانی می۲۵۶1) ابوداود -4
 گوید صحیح است.آلبانی می، طبرانی و ابن ابی عاصم. (۲۱۶۶) ترمذی -1
 ، طبرانی و اللکائی. (۸1) ترمذی، حاکم، ابن ابی عاصم -2
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 .3«ی آتش درآیدگوشه
لا یَِحل ُ َدُم اْمِرئ »فرمودند:  ص هروایت کرده است که رسول الل سابن مسعود 

ن ِي رَُسوُل 
َ
ُ َوأ ْن لا إِلََه إِلا َ اّلل َ

َ
َ بِإِْحَدى ثَلاٍث: الن َْفُس بِالن َْفِس، َوالث َي ُِب ُمْسِلٍم يَْشَهُد أ

، إِلا  ِ اّلل َ
انِي، َوالَْماِرُق ِلدیِنه الت َارُِك لِلَْجَماَعةِ    «الز َ

بجز الله وجود ندارد و من  یچ معبودیدهد که ه یگواه یهر مسلمان»ترجمه: 
د: جان ن سه موریا از یکیست؛ مگر بخاطر یز نیختن خونش جایالله هستم، ر یفرستاده

ن خارج شده و جماعت مسلمانان را رها یکه از د یدر مقابل جان، متأهل زناکار و کس
 .4«کند

یَْوًما َبْعَد َصلَاةِ الَغَداةِ َموِْعَظًة  صَوَعَظنَا رَُسوُل اهللِ »گفته است:  سعرباض بن ساریه 
ٍع َفَماَذا  بَِليَغًة َذَرفَْت ِمنَْها الُعيُوُن َووَِجلَْت ِمنَْها الُقلُو َُ، َفَقاَل رَُجٌل: إِن َ َهِذهِ َموِْعَظُة ُموَد ِ

؟ قَاَل:  ِ مْ »َتْعَهُد إِلَيْنَا یَا رَُسوَل اّلل َ ِ َوالس َ وِصيُکْم بِتَْقَوى اّلل َ
ُ
، أ اَعِة، َوإِْن َعبٌْد َحبَِشي ٌ ِع َوالط َ

ُموِر فَإِن ََها َضلَالٌَة َفَمْن 
ُ
فَإِن َُه َمْن یَِعْش ِمنُْکْم یََرى اْخِتلَافًا َكِثيًرا، َوإِی َاُكْم َوُمْحَدثَاِت الأ

اِشِدیَن الَمْهدِ  ْدرََك َذلَِك ِمنُْکْم َفَعلَيِْه بُِسن َِتي وَُسن َِة الُخلََفاِء الر َ
َ
وا َعلَيَْها بِالن ََواجِ أ ِذ ی ِيَن، َعض ُ
»  

ی رسا و شیوایی نمود بعد از نماز صبح ما را چنان موعظه صرسول الله »ترجمه: 
ی شخصی د. فردی گفت: گویا این موعظهیها ترسآمد و دل کها از آن به اشه چشمک

را به  رمود: شماکنید؟ فگوید، پس ای رسول الله چه وصیتی به ما میاست که الوداع می
ر یبرشما ام یانم اگر چه بردهکسفارش می یو حرف شنوی و فرمانبردار الهیپروای 
ا از د. و شما ریخواهد د یاریاز شما که زندگی سپری کند، اختالف بس یسکرا یشود؛ ز

است. هر کدامتان آن زمانه را  یدارم؛ چرا که هر بدعتی گمراهنوآوری  دینی برحذر می
ن یشده پیروی کنید، بر ادریافتید، برشماست که از سنت من و خلفای راشدین  هدایت

 .1«بند باشیدروش سخت پای

                                           
 گوید ضعیف است( می ۸/۵۲۹) إتحاف المهرةابن حجر در . (۳۹۵) حاکم -3
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 صَكاَن رَُسوُل اهللِ »فرمودند:  صه رسول الله کرده است کت یروا سجابر بن عبدالله 
ن َُه ُمنِْذُر َجيٍْش َيُقوُل: إَِذا َخَطَب اْحَمر َْت َعيْنَاُه، وََعلَا 

َ
َصْوتُُه، َواْشتَد َ َغَضبُُه، َحت َى َكأ

اُكمْ » اَعُة َكَهاَتيِْن »، َویَُقوُل: «َصب ََحُکْم َوَمس َ نَا َوالس َ
َ
ب َابَِة، «بُِعثُْت أ ، َوَیْقُرُن َبيَْن إِْصبََعيِْه الس َ

ا َبْعُد، فَإِن َ َخيْرَ »َوالْوُْسَطى، َویَُقوُل:  م َ
َ
ٍد، وََشر ُ  أ الَْحِدیِث ِكتَا َُ اهلِل، وََخيُْر الُْهَدى ُهَدى ُمَحم َ

 بِْدَعٍة َضلَالَةٌ 
ُموِر ُمْحَدثَاُتَها، َوُك ُ

ُ
ِ ُمْؤِمٍن ِمْن َنْفِسِه، َمْن تََرَك »ُثم َ َيُقوُل: « الْأ

ْوََل بُِکل 
َ
نَا أ

َ
أ

ْو َضيَاًعا 
َ
ْهِلِه، َوَمْن تََرَك َدْينًا أ

َ
  .«فَإِلَي َ وََعلَي َ َمالًا فَِلأ

 شینمود، چشمانش قرمز شده و صدایم یسخنران صرسول الله  یوقت»ترجمه: 
فرمود: داد. میشد، گویا که از هجوم یک لشکر بیم مییم یرفت و عصبانیباال م

من و قیامت »فرمود: . و می«هنگام باشیدی دشمن در سپیده دم و شبمواظب حمله»
. و 3چسباندو دو انگشت سبابه و وسط را به هم می «شدیم همانند این دو مبعوث

اما بعد، بهترین گفتار، کتاب الله است و بهترین روش، روش محمد؛ بدترین » فرمود:می
. در ادامه گفت: من از هر مؤمن «های دینی است و هر بدعت، گمراهی استامور، بدعت

ی گذاشت، از آن  اهل و خانوادهتر هستم؛ هر کس مالی را باقی نسبت به خودش مستحق
ی محرومی برجا گذاشت، مسئولش من و )حل اوست و هر کس قرضی یا خانواده

 .4«مشکلش( بر من است

 :سچهارم: حدیث حذیفة بن یمان 
لُوَن رَُسوَل اهلِل »گوید: می سحذیفه 

َ
لُُه َعِن  صَكاَن الن َاُس يَْسأ

َ
ْسأ

َ
َعِن الَْخيِْر، َوُکنُْت أ

 ِ ر 
، فََجاَءنَا اهلُل بِهَذا الش َ ٍ ْن یُْدِرَکِني َفُقلُْت: یَا رَُسوَل اهلِل إِن َا ُكن َا فِي َجاِهِلي ٍَة وََشر 

َ
َمَخافََة أ

ِ ِمْن َخيٍْر؟ قَاَل: َنعَ  ر 
ٍ قَاَل: َنَعْم قُلُْت: وََهْل َبْعَد ذلَِك الش َ ْم، الَْخيِْر، َفَهْل َبْعَد هَذا الَْخيِْر ِمْن َشر 

َدَخٌن قُلُْت: َوَما َدَخنُُه قَاَل: قَْوٌم َيْهُدوَن َبَغيِْر َهْدیي، َتْعرُِف ِمنُْهْم َوُتنِْكُر قُلُْت: َفَهْل  َوِفيهِ 
َجاَبُهْم إِلَيَْها قََذفُوهُ ِفي

َ
بَْوا َِ َجَهن ََم، َمْن أ

َ
ٍ قَاَل: َنَعْم، ُدَعاةٌ إِلَى أ لُْت: َها قُ َبْعَد َذلَِك الَْخيِْر ِمْن َشر 

ُمُرِِن، إِنْ  یَا
ْ
لِْسنَِتنَا قُلُْت: َفَما تَأ

َ
 رَُسوَل اهلِل ِصْفُهْم لَنَا َفَقاَل: ُهْم ِمْن ِجلَْدتِنَا، َوَیتََكل َُموَن بِأ

ْدَرَکِني َذلَِك؟ قَاَل: تَلَْزُم َجَماَعَة الُْمْسِلِميَن َوإَِماَمُهْم قُلُْت: فَإِْن لَْم یَُکْن لَُهْم َجَماَعٌة َولاَ 
َ
أ

                                           
 و بر پایی قیامت است. مترجم.  صی بسیار کم  میان بعثت رسول الله کنایه از فاصله -3
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نَْت إِمَ 
َ
ْصِل َشَجَرةٍ َحت َى یُْدِرَکَك الَْموُْت َوأ

َ
ْن َتَعض َ بِأ

َ
 اٌم؟ قَاَل: فَاْعتَِزْل تِلَْك الِْفَرَق ُكل ََها، َولَْو أ

  .«َعلَى ذلَِك 
م؛ کردپرسیدند و من از َشر سؤالش میمیدر مورد خیر  صمردم از پیامبر »ترجمه: 

گفتم: ای رسول الله، ما گرفتار جاهلیت و  به این ترس که مبادا گریبان گیرم شود. لذا
را برایمان ارمغان آورد؛ آیا بعد از این  ـ اسالمـ  شرارت بودیم، بعد الله تعالی این خیر

خیر، َشّری خواهد بود؟ فرمود: آری. سپس گفتم: آیا در پی آن شر، خیری خواهد آمد؟ 
 گی؟ فرمود: مردمانی کهفرمود: بله؛ و در آن تیرگی )رنگی کدر( است. گفتم: چه تیر

وای سنت مرا بر می خی گیرند که برراهکار من بر می گزینند و رهنمونی غیر ازروشی س 
خواهد آمد؟  شّری، خیرکنی. بعد گفتم: آیا پس از آن را قبول و قسمتی را انکار می

فرمود: آری؛ دعوتگرانی بر دروازه های دوزخ که هر کس اجابتشان کند به آتششان 
توصیفشان کن؟ فرمود: بله، قومی هم نژاد و  صد افکند. گفتم: ای رسول الله خواهن
گویند. گفتم: ای رسول الله، اگر آن زمان را ی خودمان که به زبانمان سخن میاز تیره

ای دارید؟ فرمود: پایبند جماعت مسلمین و امام آنان باش.گفتم: اگر دریافتم چه توصیه
ها دوری گزین؛ گر چه بر همین ؟ فرمود: از تمام گرایشبدون جماعت و بی امام بودند

 .3«جنگل( زندگی بگذرانیحال تا َدم  مرگ زیر درختی )در 
 یَا » گفت: صآمده است که حذیفه بن یمان به رسول الله  /ت مسلم یدر روا

؟ قَاَل  ، فََجاَء اهلُل بَِخيٍْر، َفنَْحُن ِفيِه، َفَهْل ِمْن َوَراِء َهَذا الَْخيِْر َشر ٌ ٍ : رَُسوَل اهلِل، إِن َا ُكن َا بَِشر 
ِ َخيٌْر؟ قَاَل: « َنَعمْ » ر 

؟ قَ « َنَعمْ »، قُلُْت: َهْل َوَراَء َذلَِك الش َ اَل: ، قُلُْت: َفَهْل َوَراَء َذلَِك الَْخيِْر َشر ٌ
ٌة لَا َيْهتَُدوَن بُِهَداَي، َولَا يَْستَن ُوَن بُِسن َِتي، »، قُلُْت: َكيَْف؟ قَاَل: « َنَعمْ » ئِم َ

َ
یَُکوُن َبْعِدي أ

يَاِطيِن فِي ُجثَْماِن إِنٍْس  ْصنَُع یَ « وََسيَُقوُم ِفيِهْم رَِجاٌل قُلُوُبُهْم قُلُو َُ الش َ
َ
ا ، قَاَل: قُلُْت: َكيَْف أ

ْدَرْکُت َذلَِك؟ قَاَل: رَُسوَل اهللِ 
َ
ِخَذ َمالَُك، »، إِْن أ

ُ
ِميِر، َوإِْن ُضر ََِ َظْهُرَك، َوأ

َ
تَْسَمُع َوتُِطيُع لِلْأ

ِطعْ 
َ
 .«فَاْسَمْع َوأ

ای رسول الله! ما درون شّر بودیم و الله خیر را آورد؛ اکنون در آنیم؛ آیا در » ترجمه:
ای خواهند آمد تم چطور؟ فرمود: ائمهشّری خواهد آمد؟ فرمود: آری. گف ،َپی این خیر

که پایبند هدایت و سنت من نیستند. در میان آنان مردانی با قلوب شیاطین در کالبد 

                                           
 بخاری و مسلم. -3
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ارید؟ ای برایم دیک انسان به پا خواهند خاست. گفتم: اگر آن زمان را دریافتم چه توصیه
و مال تو را کنی گرچه بر پشتت شالق بزند فرمود: از امیر حرف شنوی و اطاعت می

 .3«بگیرد _ باز هم حرفش را _ گوش کن و اطاعت نما
ِ َصل َى  »در روایت احمد و ابوداود رحمهما الله آمده است:  لُوَن رَُسوَل اّلل َ

َ
َكاَن الن َاُس يَْسأ

ن َ الَْخيَْر لَنْ 
َ
ِ وََعَرفُْت أ ر 

لُُه َعْن الش َ
َ
ْسأ

َ
ُ َعلَيِْه وََسل ََم َعْن الَْخيِْر َوأ ِ  اّلل َ  يَْسِبَقِني قُلُْت یَا رَُسوَل اّلل َ
َبْعَد َهَذا الَْخيِْر َشر ٌ قَاَل یَا 

َ
اٍت قَاَل قُلُْت یَا أ ِ َوات َِبْع َما ِفيِه ثَلَاَث َمر َ ُحَذْيَفُة َتَعل َْم ِكتَا ََ اّلل َ

ِ َخيٌْر قَاَل ُهْدنٌَة َعلَى َدَخٍن  ر 
َبْعَد َهَذا الش َ

َ
ِ أ قَْذاٍء قَاَل قُلُْت یَارَُسوَل رَُسوَل اّلل َ

َ
وََجَماَعٌة َعلَى أ

قَْواٍم َعلَى ال َِذي َكانَْت َعلَيِْه قَاَل قُلُْت یَ 
َ
ِ الُْهْدنَُة َعلَى َدَخٍن َما ِهَي قَاَل لَا تَرِْجُع قُلُو َُ أ  ااّلل َ

َبْعَد َهَذا الَْخيِْر َشر ٌ قَاَل فِتْنٌَة َعْميَاُء َصم َ 
َ
ِ أ نَْت رَُسوَل اّلل َ

َ
بَْوا َِ الن َاِر َوأ

َ
اُء َعلَيَْها ُدَعاٌة َعلَى أ

َحًدا ِمنُْهمْ 
َ
ْن تَت َِبَع أ

َ
نَْت َعاض ٌ َعلَى ِجْذٍل َخيٌْر لََك ِمْن أ

َ
ْن َتُموَت یَا ُحَذْيَفُة َوأ

َ
  «أ

دانستم پرسیدند و من از شّر؛ و میدر مورد خیر می صمردم از رسول الله »ترجمه: 
ه آید؟ تا سدهم؛ گفتم: ای رسول الله! آیا بعد از این خیر، شّر مینمی که خیر را از دست

بعد  آیا بار فرمود: ای حذیفه قرآن را فرا گیر و به مضمونش عمل کن. گفتم: ای رسول!
آید؟ فرمود: صلحی متزلزل و گروهی بر ناگواری؛ گفتم: ای رسول الله! از شّر، خیر می

ست؟ فرمود: دل برخی از مردم بر اعتقاداتی که قبالا داشتند بر چی «الُْهْدنَُة َعلَى َدَخٍن »
ور ای کفرمود: فتنه نخواهد گشت؛ گفتم: ای رسول الله آیا بعد از خیر، شر خواهد آمد؟

را های آتش فو گنگ )نامعلوم و پیچیده( که در آن دعوتگرانی است که به سوی دروازه
ت که سبهتر از آن ا ،کنیجنگلی زندگی میخوانند؛ و تو اگر در حالی بمیری که در می

 .4«از یکی از ایشان پیروی کنی
کند، گفته است که حذیفه به مردم چنین در الفاظی که خالد یشکری روایت می

لُوَن رَُسوَل اهلِل »گوید: می
َ
،  صإِن َ الن َاَس َكانُوا يَْسأ ِ ر 

لُُه َعِن الش َ
َ
ْسأ

َ
َعِن الَْخيِْر، َوُکنُْت أ

نَْکْرُتْم ِمْن َذلَِك، َجاَء الْإِْسلَامُ 
َ
ْخِبُرُكْم بَِما أ

ُ
نَْکَر َذلَِك الَْقْوُم َعلَيِْه، َفَقاَل لَُهْم: إِن ِي َسأ

َ
 فَأ

ْعِطيُت فِي الُْقْرآِن َفْهًما، فََكاَن رَِجاٌل 
ُ
ْمِر الَْجاِهِلي َِة، َوُکنُْت قَْد أ

َ
ْمٌر لَيَْس َكأ

َ
ِحيَن َجاَء، فََجاَء أ

یَُکوُن َبْعَد یَجِ 
َ
، َفُقلُْت: یَا رَُسوَل اهلِل، أ ِ ر 

لُُه َعِن الش َ
َ
ْسأ

َ
لُوَن َعِن الَْخيِْر، فَُكنُْت أ

َ
يئُوَن فَيَْسأ

                                           
 .(۱۸۴۷) مسلم -3
 تعلیق شعیب األرنؤوط : حدیث حسنو ابوداود.  (۲۳۳۳1) احمد -4
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؟ َفَقاَل: " َنَعْم "، قَاَل: قُلُْت: َفَما الِْعْصمَ  ُة یَا رَُسوَل اهلِل؟ قَاَل: َهَذا الَْخيِْر َشر ٌ َكَما َكاَن َقبْلَُه َشر ٌ
يْ  يِْف بَِقي ٌَة؟ قَاَل: ""، قَاَل: قُلُْت: وََهْل َبْعَد َهذَ ُف "الس َ  ا الس َ

َ
قَْذاٍء َنَعْم، تَُکوَن إَِماَرٌة َعلَى أ

ِ یَْوَمئٍِذ قُلُْت: ُثم َ َماَذا؟ قَاَل: " "، قَاَل:وَُهْدنٌَة َعلَى َدَخٍن  لَالَِة، فَإِْن َكاَن ّلِل َ  ُدَعاُة الض َ
ُ
ُثم َ تَنَْشأ

رِْض 
َ
نْ  فِي الْأ

َ
َخَذ َمالََك فَالَْزْمُه، َوإِل َا َفُمْت َوأ

َ
َت َعاض ٌ َعلَى ِجْذِل َخِليَفٌة َجلََد َظْهَرَك، َوأ

اُل َبْعَد َذلَِك قُلُْت: ُثم َ َماَذا؟ قَاَل:  "، قَاَل:َشَجَرةٍ  ج َ   .«یَْخُرُج الد َ
ر؛ مردم ش پرسیدند و من در دربارهدر مورد خیر می صمردم از رسول الله »ترجمه: 

کنید توضیح خواهم چه انکار میبر این کار او خرده گرفتند؛ به آنان گفت: در مورد آن
داد؛ هنگامی که اسالم آمد، دستوری آورد که بسان  جاهلیت نبود و به من فهم و 

درباره خیر سؤال  صبرداشتی از قرآن نصیب شده بود. مردانی آمده و از رسول الله 
 کهآیا چنان صپرسیدم. گفتم: ای رسول الله د شّر از وی میکردند و من در مورمی

آید؟ فرمودند: آری. گفتم: راه نجات قبالا شر وجود داشت، بعد از این خیر، شّر می
چیست؟ فرمود: شمشیر. گفتم: آیا بعد از این شمشیر کسی هم باقی خواهد ماند؟ فرمود: 

عدش؟ فرمود: دعوتگران  به سوی آری امیرانی بر ناگواری و صلحی متزلزل. گفتم: ب
ای از جانب الله بر زمین موجود بود و گمراهی پدید خواهند آمد؛ اگر در آن روز خلیفه

بر پشتت شالق زد و اموالت را مصادره کرد از او پیروی کن. در غیر این صورت باید در 
)کنایتاا یعنی از فتنه دوری کن(. گفتم:  ایحالی بمیری که در جنگل زندگی گذرانده

 .3«بعد از آن دجال ظهور خواهد کرد...سپس؟ فرمود: 

                                           
گوید می ۵۳۲۳ تخریج مشکاة المصابیحشیخ آلبانی در  .(۴۴۴) و ابوداود طیالسی (۲۳۴۷۸) احمد -3

 إسناده حسن رجاله ثقات



 

 

 

 

 

 فصل دوم :
 تعریفات مهم

 نخست: تعریف سنت:
ده باشد یا ناپسند. این سنت در زبان عربی به معنای راه و روش است؛ خواه پسندی

توان به این حدیث در توضیح می 3کلمه از ُسَنن به معنای راه و روش مشتق شده است.
ْجُر َمْن َعِمَل بَِها َبْعَدُه ِمْن َغيِْر  َمْن َسن َ فِي»اشاره کرد: 

َ
ْجُرَها َوأ

َ
الإِْسلاَِم ُسن ًَة َحَسنًَة فَلَُه أ

ُجورِِهْم َشْىٌء َوَمْن َسن َ فِى الإِْسلاَِم ُسن ًَة َسي ِئًَة َكاَن َعلَيِْه ِوْزرَُها َوِوْزُر َمْن 
ُ
ْن َينُْقَص ِمْن أ

َ
أ

ْوَزارِِهْم َشْىءٌ  َعِمَل بَِها ِمْن َبْعِدهِ ِمْن َغيْرِ 
َ
ْن َينُْقَص ِمْن أ

َ
هر کس در اسالم روش خوبی : »«أ

 کنند را دارد؛ بدونین کار و پاداش کسانی که به آن عمل میگذاری کند، پاداش اهیپا
آنان )عمل کنندگان( کاسته شود و هر کس روش بدی بنا نهد،  زی از پاداش  یکه چآن

ز گناه  زی ایکه چشوند را دارد؛ بدون آنآن مرتکب مین کار و گناه کسانی که به یگناه ا
 .4«را بکاهد)عمل کنندگان(  آنان

لَتَتْبَُعن َ َسنََن َمْن َكاَن  »: صی رسول الله گفته است: این فرموده ی عیاضقاض
، ایمجا روایت کردهی )سین ونون( که ما در اینرا با فتحه «َسَنن»ی : کلمه« َقبْلَُکمْ 
ی اش. و گویند: کلمهیعنی روش و برنامه «سنن الطریق»آید. و روش  آنان می به معنای

است و  «سنة»جمع   «نون»ی و ضمه «سین»و فتح  «سین و نون»ی با ضمه «ُسننه»
   1باشد.می «روش»به معنی 

های مختلف آمده است؛ که ی )السنة( با صیغهدر حدیث کلمه»گوید: ابن أثیر می
 .2«باشدبه معنای روش و سیرت میاصل این کلمه 

                                           
 ماده )سنن(. -لسان العرب -3
 مسلم. -4
 .۲۲۳ص  ۲مشارق األنوار ج -1
 .۴1۹ص  ۲نهایة ج -2
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و سنت در اصطالح شریعت و از نگاه محدثین عبارت است از: گفتار و کردار یا سکوت یا 
از  فرقی ندارد که قبل از بعثت باشد یا بعد ؛صویژگی آفرینشی و اخالقی یا سیرت  ایشان 

 .3آن. با توجه به این تعریف، در نزد برخی از آنان، سنت مترادف حدیث است
؛ نقل شده است صچه از رسول الله اند: آنگونه تعریف نمودهها حدیث را ایناصولی

 برای صچه که در قرآن کریم نیامده است؛ بلکه فقط از طریق رسول خصوصاا هر آن
 .4بیان و توضیح آیات قرآن آمده باشد را، سنت گویند

به اثبات رسیده  صچه غیر از فرض و واجب، که از رسول الله و از منظر فقهاء هر آن
 .1باشد را سنت گویند

ها، وقتی به کسی گفته ها و تنوع هوا و هوسها و پیدایش بدعتبعد از جدایی گروه
در مقابل بدعت اطالق  «سّنت»شد: فالنی از اهل سنت است و یا پیرو سنت است، می
د، شمیکرد، گفته عمل می صشد. پس زمانی که شخص مطابق عملکرد رسول الله می

چه مستند به دلیل شرعی بود. حال فرقی نداشت که این ؛ یا هر آن2فالنی اهل سنت است
در این باره  ش. یا که صحابه صر سنت رسول مورد در قرآن کریم ذکر شده باشد یا د

اخواندن و وادشتن مردم به یک باشند. مانند: جمع آوری قرآن مجید، و فر اجتهاد نموده
 . 2ها و کُتب  مرجعت و نیز نوشتن دیوانئقرا

چه از شبهات سپس در اصطالح بسیاری از علمای متأخر  اهل حدیث و دیگران، هر آن
، ، فرشتگانـاعتقادی پاک بود، سنت نامیده شد. خصوصاا در مسایل ایمان به الله 

، و پیامبران و روز قیامت. همچنین در مورد مسایل مربوط به قضا و قدر و فضایل کتاب
. از نامیدند «کُتب السنة» ها راهایی هم نگاشتند و آنکتاب . و در این زمینهشصحابه 
نامیدند چون بسیار خطیر و مهم بود و مخالف آن بر  «سّنت»ن علم را جداگانه این رو ای

  2ی پرتگاه هالکت قرار داشت.لبه

                                           
 .۴۷ی سباعی ص السنة و مکانتها فی التشریع اإلسالمی، نوشته -3
 .۴۷ص  ۴ی شاطبی، جت نوشتهالموافقا -4
 . ۳۱أرشاد الفحول اثر شوکانی ص  -1
 .۴۷ص ۴الموافقات، ج -2
 .۴۸السنة اثر سباعی ص  -2
 ابن رجب.  -2
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، از منظر متأخرین بنا بر شأن واالیش و خطیر بودن مخالفت «سنت»یعنی اصطالح 
یافت. چرا که هر گاه سنت به صورت مطلق بیان ی اعتقادی اختصاص میبا آن، به جنبه

د، از نظر علم، عمل، اخالق، سلوک، ادب و تمام جوانب  زندگی بشر، بر روش رسول گردی
: گویدداللت دارد. ابن رجب از قول سفیان ثوری رحمهما الله می شو یارانش  صالله 

نت اند. و منظور این امامان از سکسبا اهل سنت به نیکی رفتار کنید که آنان غریب و بی
که از شبهه و شهوت خالی باشد. و نیز روش یاران  صرم عبارت بود از روش نبی اک

اند نگوید: اهل سنت آنامی /اند. از این رو فضیل بن عیاضکه بدان پایبند بودهش وی 
 هایخوری از بزرگترین ویژگیزیرا حالل ؛کننددانند چه حاللی را تناول میکه می

 .3اندبر آن بوده شو یاران وی  صاست که نبی  «سنت»
 

 دوم: تعریف جماعت:  
واضح و روشن است. از اجتماع مشتق شده است و ضّد  «جماعت»اشتقاق لغوی  

گوید: گر چه بعدها لفظ جماعت اسمی شد می /تفرقه و پراکندگی است. ابن تیمیه 
ی مقابل آن بر آنان که کنار هم جمع شدند، ولی جماعت همان اجتماع است و نقطه

 . 4گسیختگی استپراکندگی و از هم
گاه لفظ جماعت با سنت ذکر شد، یعنی گفته شد: اهل السنة و الَجماعة، منظور، ا هرام

ن شود. آنان که بر حقیقتی روشو تابعین میش باشد که شامل صحابه سلف این امت می
  .1اندتجّمع نموده صو صریح، برگرفته از کتاب الله و سنت رسول الله 

نظور جا که بر لزوم  جماعت دستور آمده است، ماز آن»گفته است:  /ابو شامه 
گر چه پایبندان  به حق اندک و مخالفین، بس فراوانند.  ؛پایبندی  به حق و جماعت است

د بدان معتق شو صحابه  صزیرا حق همان است که جماعت  نخستین یعنی رسول الله 
 . 2«د از ایشان، مالک اعتبار نیستو هرگز فراوانی و فزونی  اهل باطل  بع ؛اندو پایبند بوده

                                           
 ابن رجب.  -3
 . ۱۵۷ص  ۳مجموع الفتاوی، ج -4
 . ۱۶شرح واسطیه اثر هراس ص  -1
 .۲۲الباعث، به قلم ابی شامه ص  -2
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؛ «ابوبکر و عمر»سؤال شد، گفت:  «جماعت»ی گاه که از عبدالله بن مبارک دربارهآن
شد که  . اعتراض«پس فالنی و فالنی»اند! گفت: گفته شد: ابوبکر وعمر که از دنیا رفته

 خود به تنهایی جماعت «ابوحمزه سکری» اند! ابن مبارک گفت:فالن و فالن نفر هم مرده
 . 3است

های را به فردی تفسیر کند که صفات و ویژگی «جماعت»خواست می /ابن مبارک 
کامل ّ تبعیت و پیروی در او جمع شده باشد. از همین رو به افرادی از این گروه که امید  

م و زند. و در زمان وی جز ابو حمزه سکری که عالرود را َمَثل میاقتدای به آنان می
 شد. فاضل و زاهد بود، کسی دیگر یاد نمی

علما در مورد لغت جماعت در روایاتی که التزام به جماعت و عدم خروج از آن را 
داند، اختالف نظر دارند. البته از دید ما این اختالف، از نوع تنوع و تعدد است واجب می

 نه اختالف تضاد و تعارض.
چرا که ) هستند نه غیر. شبرخی بر این باورند که منظور از جماعت، صحابه  -۱

د که انهای دین را بر پا داشته و محکمش نمودند و آناناند که ستونکسانی شصحابه 
 .4شوند(هرگز بر ضاللت جمع نمی

ی این سخن باید گفت: نقل شده است. بر پایه /این سخن از عمر بن عبدالعزیز 
ا أنا م»ثابت است و آن،  صلفظ  جماعت مطابق با روایت دیگری است که از رسول الله 

باشد. گویا در این میان می «چه من و یارانم امروز بر آنیم آن»: «يعليه اليوم وأصحاب
د یشود. بدون هیچ تعارضی بنا بر گواهی و تأیبه گفتار، روش و اجتهادات آنان رجوع می

شود. خصوصاا در روایتی که برای ایشان، این مقوله حجت محسوب می صرسول الله 
اِشِدینَ  مکُ َفَعلَيْ  »فرماید: می  باید که تابع سنت من و«: »...بُِسن َِتي وَُسن َِة الُخلََفاِء الر َ

 ودیگر روایاتی که با همین مضمون در دست است.  «باشید... یافتهجانشینان راه
 ألی مجتهد هستند؛ )چرا که الله گویند: منظور از جماعت، علما، فقهاء و ائمهو  -۲

. این 1اند(آنان را حّجتی و مدرکی بر مخلوقین قرار داده و مردم در دین تابع و پیرو آنان
نقل شده است. وی در کتاب صحیح بخاری چنین عنوانی  /مقوله از امام بخاری 

                                           
 .۲1۵ص  ۱ی بغوی جنوشته شرح السنة -3
 .۲۶۲ص  ۲ی شاطبی جاإلعتصام نوشته -4
 .۲۷ص  ۱۳فتح الباری ج -1
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َ َٗ وََسٗطاَوَكَذ لَِك  باب)بندد: می م 
ُّ
ۡم أ َوَما َأَمَر النَّبِيُّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه  [۱۴۳]البقرة:  َجَعلَۡن كُّ

َم بُِلُزوِم الَجَماَعِة، َوُهْم َأْهُل الِعْلمِ  چنین شما را امتی وسط وهمباب »ترجمه: « َوَسلَّ
و  دهد،دستور به پایبندی به جماعت می صو این که نبی  رو قرار دادیمومیانه

 .3«جماعت، همان علما هستند
به اهل فقه، علم و حدیث، تفسیر  (جماعت)از نگاه  علما »معتقد است:  /ترمذی 

کیست؟  (جماعت)شود. وی در ادامه به سخن ابن مبارک که از او سؤال شد منظور از می
گفته است: به  /. و ابن سنان 4«کندو او گفت: آنان ابوبکر و عمر هستند، استناد می

 .1اهل علم و حدیث، جماعت گویند
، همان اهل سنت که عالم و مجتهد و دانایان «جماعت»پس با این تفسیر، منظور از 

 گونه که عموماند. همانگراها از این مقوله خارجباشد. با این تعریف بدعت، میهستند
علما  ها پیروانود و غالباا آنشاند. زیرا به ایشان اقتدا نمیمقلدین از این تعریف بیرون

 هستند. 
، اهل  اسالم هستند که بر امری از امور «جماعت»و برخی گفته اند: منظور از  -۳

یا حکم  شرعی یا اعتقادی  اند. )یعنی همان اهل اجماع؛ وقتی بر مسألهدین تجّمع نموده
تِ لا  »اجماع نمایند، جماعت نام دارند. این باور از حدیث   َم 

ُ
 : امت ةِ َعلَى َضلالَ  يتَْجتَِمُع أ

 .2شود(برداشت می «کنندمن بر گمراهی اتفاق نظر نمی
گوید: جماعت یعنی اهل که می /بر سخن امام بخاری  /ابن حجر عسقالنی 

گویند.  «جماعت»علم، تعلیق زده و معتقد است: اهل حل و عقد در هر دوره و عصری را 
ف بهالزام و پایبندی به جماعت یعنی این کرمانی گفته است: مفهوم   چه آن که انسان  مکلَّ

ها اند، ملزم باشد. این تعریف یعنی همان اهل علم. اصولیمجتهدین بر آن اجماع نموده
ای را که امام بخاری به عنوان  تیتر و باب بیان کرده بود را دلیل آورده و با آن، آیه

َ َٗ وََسٗطای با استناد به آیهدانند. چرا که را حجت می «اجماع» م 
ُّ
ۡم أ اهل  َجَعۡلَن كُّ

                                           
 . ۳۱۶ص ۱۳فتح الباری ج -3
 .۴۶۵ص ۴سنن ترمذی ج -4
 .۲۷-۲۶شرف أصحاب الحدیث ص -1
 .۲۶۳ص ۲اإلعتصام ج -2
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دانند. مفهوم این سخن این است که آنان در گفتار و اعمالی که بر اجماع را عادل می
 . 3انداند، از خطا و لغزش محفوظ و معصومآن اجماع نموده

 روایتیعنی همان گروه پیروز است. و  «سواد اعظم»اند منظور و برخی هم گفته -۴
ْعَظمَ »

َ
َواَد الأ  «هنهای»شود. در کتاب نیز به همین معنا ترجمه می «ُكل َُها فِي الن َاِر إِلا َ الس َ

وادّ »گفته شده است:  َل  عوَن عَ ُمعظِمِهُم الَّذيَن َيجَتمِ اْلعَظِم: أی ُجملِة النَّاِس و عَليُكم بِالسَّ

لطاِن وُسلوكِ  باید که همراه سواد اعظم یعنی عموم مردم »: «الَقويمِ النَّهِج  َطاَعِة السُّ
 .4«هروان قانون  استوار و پابرجایندباشید. همراه کسانی که تابع قدرت مرکزی و ر

های نجات یافته هستند. سواد اعظم همان گروه»کند: نیز چنین تفسیر میس علی 
ه است. ایشان حّق است و هر کس با آنان مخالفت ورزد جاهالنه مرد اعتقادات دینی

خواه در امر شریعت با آنان اختالف نماید یا در امور سیاسی و قدرتشان؛ در هر صورت او 
چون ابومسعود انصاری و ابن مسعود نیز . افرادی هم1«با حق مخالفت ورزیده است

 اند. چنین تفسیر نموده
 ران  اگوید: بنا بر این تعریف، مجتهدین امت اسالمی، علما و شریعتمدشاطبی می

دیگران هم که تابع و پیرو ایشان هستند در تعریف  ؛عامل، جزو سواد اعظم هستند
اند. تمام ار  شیطانکاند. هر کس از جماعت و گروه ایشان خارج شود، تنها و شداخل

چرا که با پیشینیان  ؛ی شیطان شدنداند که شکار و طعمهی آناناهل بدعت در زمره
 .2د جمع آنان نشدندامت اسالمی مخالفند و هرگز وار

و گفته شده است: جماعت یعنی تجّمع مسلمانان پیرامون یک امیر. این نظر  -۵
و هدف روایت، التزام و پایبندی »گوید: طبری است که اقوال گذشته را ذکر کرده و می

امیر نمودند. و هر  اند که به اتفاق آراء، وی رابه جماعت است. همانان که پیرو کسی
 .2«ش سر برتابد، از جماعت خارج شده استکس از بیعت

                                           
 .۳۱۶ص  ۱۳فتح الباری ج -3
 .۴۱۹ص ۲النهایة ج -4
 .۲۶1ص  ۲اإلعتصام ج -1
 .۲۶۱همان ص  -2
 .۳۷ص  ۱۳ج فتح الباری -2
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به التزام  جماعت دستور داده و از پراکندگی امت در انتخاب  صلذا رسول الله 
گوید: گروهی که با رضایت . و می3کنداند، نهی میکسی که او را پیشوای خویش کرده

رگ کامل بر امیر بودن شخصی اتفاق نظر نمودند، کسی که از آنان جدا شود، به م
 دهد.جاهلیت مرده است. این تفسیری است که ابو مسعود انصاری از جماعت ارائه می

اند. وآنان همان سواد و جماعت اکثریت مردم و تمام علما و متدّینین و دیگر مردمان
 .4أعظم هستند
ی مطلب این است که جماعت، به تجّمع افراد پیرامون امامی که موافق با خالصه

گردد. و روشن و واضح است که اتفاق بر باشد، بر می صکتاب الله و سنت رسول الله 
   1نماید، خارج است.غیر  سنت، از معنای جماعتی که احادیث تعریف می

ت. جماعتی که التزام به آن ی اقوالی که در معنای جماعت آمده اساین بود چکیده
 شود:واجب است و نهایتاا در دو بند خالصه می

جماعت یعنی بیعت با یک امام، طبق موازین شرعی. با این تعریف تبعیت از  )أ(: 
 چنین گروهی واجب و خروج از آن حرام است. 

که به تعبیری دیگر، مذهب   ،د اهل سنت یعنی پیروی و ترک بدعتجماعت از دی )ب(:
، اهل علم، اهل اجماع و سواد  أعظم، همگی شحق نام دارد. تفسیر جماعت به صحابه 

 شن وی او یار صچه رسول الله گردد؛ و آن یعنی پایبندی به آنبه یک مورد بر می
بدان معتقد بودند. حال بر اساس وضعیت امت و اختالف جغرافیایی و عصر و زمان، خواه 

جماعت آن است »گوید: می ست که عبدالله بن مسعود کم باشند یا زیاد. از این روس
 .2«که در راستای حق باشد گر چه تک و تنها باشی

همسو باشد هر چند  الهیدر الفاظی دیگر آمده است: جماعت آن است که با اطاعت 
 .2کس باشیهم که تنها و بی

 

                                           
 .۲۶۴ص ۲اإلعتصام ج -3
 همان. -4
 .۲۶۵همان ص -1
  و بیهقی در المدخل. ۲۲ی ابو شامه ص الحوادث و البدع نوشته -2
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 سوم: تعریف اهل حدیث:
 حدیث در لغت، ضد قدیم )یعنی جدید( است. 

ه ای که بهای آفرینشی و اخالقیاصطالح: به گفتار، کردار، سکوت یا ویژگیو در 
 . 3شود، حدیث گویندنسبت داده می صرسول الله 

 علم حدیث بر دو بخش است: 
: عبارت است از علمی که شامل گفتار، رفتار، سکوت و صفات نبی اکرم علم روایة

  .4شودو روایت  حدیث و ثبت و ضبط الفاظ آن می ص
گاهی به قوانینی که با آن وضعیت سند و متن شناخته می که در  1شودعلم درایة: آ

 اصطالح به آن علم مصطلح الحدیث گویند. 
اند که از نظر روایه و درایه به احادیث پس اگر گفته شد )اهل حدیث(، منظور کسانی

ث، روایت و اند و تمام هّم و غم خود را صرف تکرار و بررسی احادیپرداخته صرسول 
د. از اند و از بدعت گریزانناند. پایبند به سنتپیروی علمی و عملی به مقتضای آن کرده

دارند متمایز و مقدم می صپیروان هوا و هوس، که سخن گمراهان را بر اقوال رسول 
شده و سخنان متناقض جدایند. هواپرستانی که افکار فاسد، منطق دروغین و تلقین

 دهند. دستورات قرآن کریم و سنت  شریف، پیشی میخویش را بر 
لذا اهل حدیث سزاوارترین مردم به اعتقاد  حق و پایبندی به سنت و جماعت و گروه  

اگر آنان اهل »گوید: در مورد جماعت می /اند. از همین رو امام احمد نجات یافته
 .«2 هستند! دانم چه کسانیحدیث نباشند، پس نمی

ابو اسماعیل صابونی در کتاب خویش به نام )عقیدة السلف أصحاب  نیز وقتی شیخ
( ویژگی اهل حدیث اْلئمةوأصحاب الحديث و اعتقاد أهل السنة في الرسالةالحدیث( یا )
ا اند، اقتدکه همانند ستارگانو یاران ایشان  صبه نبی »گوید: کند، میرا ذکر می

چه نمایند. به هر آنسلف صالح، اقتدا می ی دین و علمای مسلمین ازکنند. و به ائمهمی
، بغض و اندآنان از نظر دینی معتقد بودند، معتقد هستند. با مبتدعین که عامالن بدعت

                                           
 .۲۶منهج النقد فی علوم الحدیث ص -3
 .۴1ص ۱تدریب الراوی -4
 .۴۱همان ص -1
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 . 3«کنندکینه داشته و دوستی و محبت نمی
را با روایات  صما سنت رسول »گوید: شیخ اصبهانی در مورد اهل حدیث می

توسط برخی از علمای حافظ، از برخی دیگر روایت مشهوری که با اسناد صحیح  متصل، 
نظر انداختیم و آنان را افرادی  –اهل حدیث  -شده است، یافته و شناختیم. به این گروه 

یاد دارند، خیلی زاند، بسیار دوستش مییافتیم که بیشتر از همگان به دنبال حدیث
اند. در نتیجه به کمک ترکنند و از همه به روایت صحیح، عاملآوری و حفظش میجمع

ها... . اهل حدیث قرآن و سنت دانستیم، آنان اهل قرآن و سنت هستند نه دیگر فرقه
اند که، برای فراگیری روایاتی که ایم؛ آنانیرحمهم الله را در گذشته و حال حاضر دیده

 گیرند. این روایاتکند، رنج سفر را به دوش میداللت می صهای رسول الله بر سنت
آوری کرده و آموزند. از بیشترین جایی که روایات را سراغ دارند جمعرا از منبع  آن می

بر مخالفین  آن  ،دهندبه پیروی از آن فراخوان می ،خورندمی حفظ نموده و به آن غبطه
 .4«گیرند و احادیث چنان نزدشان فراوان گشت که به آن مشهور شدندعیب و خرده می

بینیم دو اصطالح )اهل حدیث( و )اهل سنت( بسیار به هم گونه است که میاین
دو نسبت  عموم و خصوص یا مطلق و مقید وجود دارد. هر گاه نزدیک بوده و میان آن

نام یکی از آنان گرفته شود، دیگری در آن داخل است. طوری شده است که این لفظ به 
ما، کند. از فقهاء، محدثین، علی نجات یافته میی فرقهتنهایی داللت بر تمام زیرمجموعه

ها، اهل لغت و نیز هر نیکوکار ها، نحویحکمرانان و پارسایان گرفته تا مجاهدین، اصولی
ن باشد. لیکو... مترادف می دیگری. و در این راستا این لفظ با )اهل حق( یا )اهل قرآن(

 کند ودیث میهر گاه این دو لفظ با هم آمدند، اولی داللت بر متخصصین و علمای ح
ی وقت»گفته است:  /لفظ دیگر بر سایر  اهل خیر و صالح داللت دارد. ابن تیمیه 

نند، کنگارند و روایت میگوییم اهل حدیث، فقط بر آنان که حدیث را شنیده و میمی
کنیم؛ بلکه هر کس که سزاوار حفظ، شناخت، درک و پیروی ظاهر و باطن  بسنده نمی

شود. و نیز اهل قرآن هم، مورد نظر  ماست. حداقل ویژگی می حدیث است را هم شامل
ها و عمل به موجبات و دو و معانی آنآنان، دوستی با قرآن و حدیث و پژوهش در آن

فقهای اهل حدیث، از دیگر فقهاء نسبت به  انددو فرا گرفتهاست که از آن مفاهیمی

                                           
 .۱11-۹۹السلف أصحاب الحدیث تألیف صابونی ص  عقیدة -3
 ب.۱۶۷ –ب ۱۶۶ی ی خطی برگهالحجة فی بیان المحجة، نسخه -4
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گاه صپیامبر  یشان ند. سیاستمداران اتران پایبندترند. پارسایان  آنان از دیگر متقیآ
تر مداران سزاوارترند. عموم اهل حدیث مستحقاز دیگر سیاسیت صنسبت به رسول 

 .3«هستند صاز دیگران به دوستی  نبی 

 چهارم: تعریف َسَلف:
پدران پیشین و خویشاوندان نزدیک است. آنان که در سن و سلف در لغت به معنای 

َسَلف یعنی پیشینیان، و َسَلف  شخص، به پدران قبل از او . و 4دانمنزلت از شخص باالتر
 .  1دشواطالق می

یا  یا صحابه و تابعین و صو در اصطالح، تمام تعریفات  لفظ  سلف، پیرامون صحابه 
صحابه و تابعین و تبع تابعین رحمهم الله که امامانی بزرگ بوده و همگان بر امامت، 

 گردد.فضیلت و پیروی ایشان از قرآن و سنت گواه هستند، بر می
سلف صالح، افراد صدر اول اسالم هستند که در علم ثابت قدم »گوید: یم یقلشان

ا آنان ر ألرهیاب شدند، سنتش را حفظ نموده و الله ـ لله بودند و با رهنمون رسول ا
و برپایی دین برگزید. راضی شد آنان امامان  امت باشند و  صنشینی با رسول برای هم

به حق، فی سبیل الله جهاد کردند و در پند و نصیحت امت و سودبخشی به آنان 
در کتاب خود آنان را  هم ـکردند و الله  الهیکوشیدند. جان خویش را ارزانی رضای 

 . 2«ستود... پیروی از آنان در تعالیم و عملکرد آنها و استغفار برای ایشان واجب است
سلف یعنی صحابه در پیروی از گفتار، رفتار، تفسیر و »ابو الحسن گفته است: 
 .2«استنباطات اجتهادی ایشان

                                           
 .۹۵-۹۱ص  ۴ج /مجموع الفتوای ابن تیمیه  -3
 .۱۵۹ص ۹لسان العرب ج -4
 اویی مغربه نقل از )المفسرون بین التأویل و اإلثبات( نوشته ۳۶تحریر المقالة من شرح الرسالة ص -1

 .۱۸ص ۱ج
 همان. -2
 .۱۸ص  ۱)المفسرون بین التأویل و اإلثبات( اثر مغراوی ج -2



 75    فصل دوم: تعریفات مهم

 

. «تاس شه لفظ سلف فقط منحصر به صحاب»گوید: چنین می «الحاشیه»عدوی در 
اطالق  شسلف صالح، ویژگی خاصی است که منحصراا به صحابه»چرا که ابن ناجی گوید: 

 .3«شود و هیچ کس با آنان شریک نیستمی
 .4«راه و روش صحابه و تابعین»غزالی در مورد لغت  سلف گفته است: 

ی باجوری معتقد است به پیامبران، صحابه، تابعین و تبع تابعین، خصوصاا ائمه
 .1شودچهارگانه، سلف گفته می

ی زمانی در این زمینه استاد محمود خفاجی بر این باور است که تعیین  این دوره
ی کافی نیست. بلکه باید همسویی با کتاب الله و سنت و روح آن دو را هم به این دوره

خاص، ضمیمه نمود. پس هر فردی که نظرش با کتاب الله و سنت در تضاد بود، سلفی 
 .2نیست. هر چند با صحابه، تابعین و تبع تابعین زیسته باشد

 «لنقليةاعقائد السلفية بأدلتها العقلية وال» استاد ابن حجر قطری در کتاب خود به نام
 ای که صحابهبر این اساس هدف از روش سلف، به مجموعه اعتقادات و برنامه»گوید: می
امت از ایشان به نیکی پیروی کردند، و نیز داشتند و تابعین رحمهم الله هم تا روز قی ش

شان تایید شده و خَلف و ی دین، که امامت و قدر و منزلت دینیپیروان تابعین و ائمه
ل ی اهاند، مذهب سلف گویند. مانند امامان چهارگانهسَلف سخنان ایشان را پذیرفته

ی، ابو نسائی، ترمذسنت، سفیان ثوری، لیث بن سعد، ابن مبارک، نخعی، بخاری، مسلم، 
داود و ابن ماجه رحمهم الله. نه افرادی که مرتکب بدعت شدند و نه آنانی که همانند 

 .2ها، مرجئه، جبریه، جهمیه و معتزله با القاب ناپسند به شهرت رسیدندخوارج، رافضی
ی سه قرن  میمون و مبارک  اول که صحابه، تابعین لذا سلف، اصطالحی است که ائمه

اند: دهیاد ش صگیرد. افرادی که در حدیث رسول الله تابعین باشند، را در بر میو تبع 
َحِدِهْم  الُْقُرونِ َخيُْر  »

َ
قَْرِِن ثم َ ال َِذیَن یَلُوَنُهْم ُثم َ ال َِذیَن یَلُوَنُهْم ُثم َ یَِجيُء قَْوٌم تَْسِبُق َشَهاَدُة أ

ن )مردمان مسلمان( قرن من هستند و بعد، آنان که بهترین قر«: »یَِمينَُه َوَیِمينُُه َشَهاَدتَُه 

                                           
 .۱1۶الحاشیة ص  -3
 . ۶۲إلجام العوام عن علم الکالم ص  -4
 .۱۱۱شرح الجوهرة ص -1
 .۲۱العقیدة اإلسالمیة بین السلفیة و المعتزلة ص  -2
 .۲1 – ۱۹ص  ۱المفسرون بین التأویل و اإلثبات، مغراوی ج -2
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ها بر آیند که شهادت یکی از آندر پی ایشانند و سپس قرن بعد از آنان. بعد مردمانی می
 . 3«گیرداش پیشی میسوگند و سوگندش بر گواهی

از این رو هر کس عقاید، فقه و اصول این ائمه را بر خود الزم بدارد، به ایشان منسوب 
ی زمانی و مکانی هم وجود داشته باشد. و هر کس با هر چند میان آنان فاصله است؛

هر چند هم در زمان  آنان و در بینشان  ،ی ایشان نیستآنان مخالفت ورزد، در زمره
 زیسته باشد. 

 «:نسل یا گروه پیروز» پنجم: تعریف الطائفة المنصورة
کوشان  اهل سنت هستند. ی منصوره که در احادیث آمده است، همان سختطایفه

آفریده است، در آنان به ودیعه گذاشته  ألای که الله و اسباب پیروزی  معنوی و مادی
ده و استفا الهیی همسو با روش َکونی  چون علم  صحیح و برنامهشده است. اسبابی هم
 ه هدف مورد نظر قرار داده است.ای برای رسیدن بآن را وسیله ـاز مقدماتی که الله 

نه ایمان  محض و پایبندی به عقاید اهل سنت، بدون بکارگیری  اسباب پیروزی و وگر
ضامن پیروزی نیست و استقرار و قدرت  الهیمقدمات مادی، و بدون التزام به سنن َکونی 

به بندگان مخلصش وعده داده  أدر زمین را در پی ندارد. آن قدرت و تمکینی که الله 
 است.

شود. این گروه، به ی اهل سنت و جماعت اطالق میه مجموعهی پیروز بلذا طایفه
باشند. از اسباب پیروزی و مقدمات درست فقه  صحیح و ثابت از سلف و ائمه پایبند می

گرداند. و هر کس با آنان اختالف آنان را پیروز می ألگیرند؛ و الله و صحیح، کمک می
، به آنان آسیبی )دینی و معنوی( ناامیدشان کند (ورزد، یا بخواهد )با عدم همکاری

 رساند. نمی
 -حفظ نماید  ألهایی را که الله همانند دیگر مخلوقات، مگر آن -و گروه پیروز 

آمیخته به خیر و شر، عدل و سرکشی، اطاعت و معصیت یا نافرمانی است. لیکن اکثر 
هستند. و در برداشت و تحمل، تر مستحق الهیاوقات، عموماا از دیگران برتر و به یاری 

                                           
ِذيَن َيُلوَنُهمْ  »کر است که حدیث مذکور باالفاظ  بخاری. )شایان ذ -3  راجح «...َخْيُر النَّاِس َقْرنِي ثمَّ الَّ

 است. مترجم(.
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شند. بااز دیگران، توانمندتر می دینی و حفظ  این امانت و در برپایی  دین مسئولیت
 از میان همگان، بر دوش ایشان نهاده است.  ـمسئولیتی که الله 

و دیگران با استناد به روایت صحیحین،  بمعاویه و مغیره )گوید: می /ابن تیمیه 
 لَا تََزاُل َطائَِفةٌ  »فرمودند:  صشمارند. چرا که رسول الله اهل شام بر می این طایفه را از

ْمُر اهلِل َعز َ وَ 
َ
تَِي أ

ْ
ْو َخالََفُهْم َحت َى یَأ

َ
ْمِر اهلِل لَا یَُضر ُُهْم َمْن َخَذلَُهْم أ

َ
ِتي قَائَِمًة بِأ م َ

ُ
َجل َ وَُهْم ِمْن أ

دارند و می را بر پا ألپیوسته گروهی از امت من دستور الله »«: َظاِهُروَن َعلَى الن َاِس 
؛ «ودرسانند تا که قیامت بر پا شنومیدکنندگان و مخالفان، به ایشان زیانی )ایمانی( نمی

گوید: آنان اهل شام شنیده است که می سمالک بن یخامر برخاست و گفت: از معاذ 
ها گفته است آن سگوید معاذ می گفت: این مالک بن یخامر است و سهستند. معاویه 

  3اند.در شام سکنی گزیده
ودند: فرم صبه مانند این روایت، روایتی از مغیره بن شعبه آمده است که رسول الله 

مدام بخشی از امت «: »كهم على ذلمة على الحق حتى یأتى أمر اهلل وأ لا تزال من أمتي»
با این  4.«و آنان بر همین روش استوارنداید من پشتیبان حق هستند تا که دستور الله بی

 کنند که گروه مذکور از ساکنین شام هستند:روایت، از دو منظر اثبات می
: آنان کسانی هستند که غالب و پیروز شده و بعد از نبرد و جنگ، حکمرانی از اول
مخالفین به «: »لا یَُضر ُهم َمن َخالََفُهم»فرموده است:  صهاست. زیرا رسول الله آن  آن

د که انی حق در این امت کسانیو این یعنی گروه برپادارنده «رسانندآنان زیانی نمی
 اند؛ پس وقتی پیروز گشتند معلوم است که اهل حق هستند.غالب و پیروز

ه کاند. چنانبیانگر این است که آنان اهل شام س: نصوصی همانند سخن  معاذ دوم
ْهُل  »فرمودند:  صده است که رسول الله در صحیح خود روایت کر /مسلم 

َ
لَا یََزاُل أ

                                           
إسناده صحیح، رجاله ثقات رجال الشیخین غیر  :گویدمی األرنؤوط شعیب( ۱۶۹۳۲مسند احمد ) - 3

اب بن أبي بکر: وهو المدني، فقد روی له  ]مصحح[. أبو داود والنسائي، وهو ثقة عبد الوهَّ
ِتي َظاِهِریَن َحت َى » چنین است: (۳۶۴1) روایت مغیره بن شعبه در بخاری - 4 م َ

ُ
لَا یََزاُل َطائَِفٌة ِمْن أ

ِ وَُهْم َظاِهُرونَ  َ ْمُر اّلل 
َ
ِتيَُهْم أ

ْ
 لاَ  » ( از معاویه بن سفیان چنین آمده است:۳۶۴۱و باز در بخاری ) «.یَأ

ِتي ِمنْ  یََزاُل  م َ
ُ
ةٌ  أ م َ

ُ
ْمرِ  قَائَِمةٌ  أ

َ
، بِأ ِ َ َبُهمْ  َمنْ  یَُضر ُُهمْ  َما اّلل  تِيَ  َحت َى َخالََفُهْم، َمنْ  َولاَ  َكذ َ

ْ
ْمرُ  یَأ

َ
ِ  أ  وَُهمْ  اّلل َ

 ]مصحح[ «.َذلَِك  َعلَى
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 .«پیوسته مغرب زمین پیروز است«: » الَْغْر َِ 
 صچرا که نبی  ؛: اهل غرب همان ساکنین شام هستندگفته است /امام احمد  

در مدینه تشریف داشته و هر کس که در غرب مدینه قرار دارد نسبت به مدینه در مغرب 
ها و آیند. نجدیاند، ساکنان شرق به حساب میزمین است و آنان که در شرق مدینه

 سطور که ابن عمر اند. همانکسانی که در شرق آن قرار دارند، اهل مشرق نام گرفته
إن َ »فرمودند:  صق آمدند و سخنرانی کردند و رسول الله گوید: دو نفر از اهل مشرمی

  3.«ِمَن البَياِن لَِسحراً 
  .«هستند )در تأثیر گذاری همچون سحر اندبرخی سخنان بسیار جذاب»ترجمه: 

روایات عدیدی گویای این مطلب است که محل  ظهور )شّر و فتنه( مشرق است. مثالا 
این سو است،  فتنه از» 4« الِْفتْنَُة ِمْن َهاُهنَا الِْفتْنَُة ِمْن َهاُهنَا »اند: فرموده صپیامبر 

ُس الُکْفِر نَحْ  »اند: و به سمت شرق اشاره نمودند. و یا گفته «فتنه از این سو است
ْ
َو َرأ

 و مانند این روایات.  ؛«رق استسر کفر از سمت مش: »1«الَمْشِرِق 
ی حق، مغرب زمینان  امت وی وز و برپادارندهاند که گروه پیرایشان بیان کرده

هستند. و غرب، همان شام و مناطق غربی آن است. فتنه و سر  کفر هم در مشرق زمین 
ی اند: وگفته /نامیدند. در مورد اوزاعی نشینان میاست. مردم مدینه شامیان را غرب

: او از مردم شرق اندامام ساکنین غرب است. در مورد سفیان ثوری و دیگران هم گفته
رار ق صاست. چرا که منتهی إلیه  شام، رود فرات است و در امتداد و سمت شهر پیامبر 

ّقه قرار دارند که در سمت مکه هستند. از همین رو قبله ی دارد. بعد از آن، َحّران و ر 
ها رو به سمت رکن شامی و پشت به قطب شامی ترین قبله است. یعنی آنآنان راست
ها. نه به سمت چپ بدون هیچ گونه انحرافی به سمت  راست؛ مانند عراقی هستند؛

 چون اهل شام. هم
حق،  یگویند: اگر نصوص ذکر شده داللت بر این دارد که گروه  پیروز و بر پا دارنده

، اهل شام رساندکه مخالفت دگراندیشان و کارشکنی  نومیدکنندگان به آنان زیانی نمی

                                           
 (۵۷۶۷بخاری ) - 3
َشاَر إِلَى الَْمْشِرقِ   - 4

َ
 ( ]مصحح[۵۲۹۶)بخاری  الِْفتْنَُة ِمْن َهاُهنَا َوأ

 ( ۷۵( و مسلم )۳۳1۱بخاری )  - 1
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اراً الِفئَُة  »که:  سدر مورد عّمار  صی رسول ا فرمودهباشند، این گفته ب تَقتُُل َعم 
ائَِفتَيِْن  »و با روایت:  «ُکشدعمار را گروه سرکش می: »3«الباِغيَُة  ْوََل الَط 

َ
َتْقتُلُُهْم أ

، در تعارض است. «اندکشند که به حق سزاوارتررا گروهی می (خوارج)آنان »: 4«بِالَْحِق  
داند و معتقد است همه درست عمل یه همگان را همسان مکاست  یسکل  ین دلیا

 دارد. و این معنیاند. یا حداقل از ترجیح دادن  برخی بر برخی دیگر، دست نگه میکرد
تر است. برخی از افراد هر گروه به چنین سخنی علیه یکدیگر استدالل به ذهن نزدیک

تند. بر این باور هس «نواصب»عضی از چرا که ب ؛لیکن این کار  درستی نیست ،کنندمی
ده شهایی در قبال گفتار  شیعه و روافض که اهل بدعت هستند، بیان میچنین جواب
 گوییم.که ما داریم در مورد اهل علم و عدالت سخن میاست. حال آن

لذا در جواب باید  ؛صوص جمع نمود و ارتباط ایجاد کردبدون شک باید میان این ن
اند، و نیز دیگر روایات که مدام مردمان  مغرب زمین پیروز صرسول  یگفت: فرموده

 گونه هم بوده است وبینیم که همینکند، میکه داللت بر اهل شام و فتوحات آنان می
ه فرمودند: پیوست صو این که رسول الله  ،اندهنوز هم که هنوز است آنان پیروز و غالب

ن)هستند، از حرف  الهیی دستور گروهی از امت من برپادارنده که به معنای برخی  (م 
باشد، روشن است که در میان این گروه هم هستند کسانی که سرکشی و تجاوز می
 کنند؛ لیکن نسبت به دیگران سزاوارتر به حق هستند. می

، دلیل بر «کشندتر هستند، میگروهی که به حق نزدیک 1آنان را»فرماید: وقتی می
و یارانش در آن برهه از زمان نسبت به گروه  دیگر، سزاوارتر به حق  ساین است که علی 

اند. لذا اگر شخص یا گروهی در بعضی اوقات کوتاهی کرده باشند، دلیل نمی شود بوده
را نکرده باشند. چون  صو رسول  ألنبوده و اطاعت الله  الهیی دستور که برپا دارنده

 ترو عملی دیگر از آن به اطاعت نزدیک شودشود که یک عمل طاعت محسوب گاهاا می
 ز باشند، منافاتیکه در بعضی اوقات گروهی از اهل شام سرکش و متجاوباشد. و اما این
ها عفضها قابل عفو و آمرزش هستند. و این نکتهچرا که برخی سرکشی ؛با روایت ندارد

م  زیرا ایشان از عمو ؛منافات ندارد صبا گواهی  به خیر بودن  اهل شام توسط رسول الله 

                                           
 ( ۲۹۱۶مسلم )  - 3
 ( ۱1۶۴مسلم )  - 4
 خوارج را. )مترجم(. -1
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اهل شام و بزرگواری آنان خبر داده است. و بدون شک ساکنین شام در اکثر اوقات از 
 اند. دیگران برتر و بهتر بوده

دانست. حتی ها برتر میهم در دوران خالفت خویش شامیان را بر عراقی سعمر 
دداری کرد. در مورد چندین بار به شام مسافرت نمود. در حالی که از رفتن به عراق خو

مسافرت به عراق با دیگران مشورت نمود و او را از رفتن منصرف نمودند. زمانی که 
شمشیر خورد، اول از همه اهل مدینه به عیادت وی آمدند و در آن برهه از زمان آنها 
ها برترین افراد  امت بودند. در پی آنان، اهل شام به مالقات خلیفه آمده و سپس عراقی

ترین یاب شدند و آنان آخرین افرادی بودند که از خلیفه عیادت کردند. این صحیحشرف
چنین توجه و رغبت  ابوبکر مطلبی است که در مورد مالقات با خلیفه آمده است. هم

گفت: روستایی از روستاهای جا که میتا آن ؛فتح شام از عراق بیشتر بودبه  سصدیق 
 در عراق است. شام برایم محبوبتر از فتح شهری 

بر فضیلت شام و اهل مغرب زمین  شنصوصی که در قرآن و سنت و اقوال صحابه 
نشینان آمده است، بیشتر از آن است که بتوان به شمار نسبت به نجد و عراق و شرق

در مذمت مشرق زمین آمده است. و این  صآورد. حتی روایات صحیحی از رسول الله 
فرموده است: فتنه و سر  کفر از شرق است، در آن زمان به دلیل وجود  صکه پیامبر 

گاه این اتفاق رخ نداد؛ و این مسئله برای برهه زمانی خاص بوده است. ولی آن سعلی 
از دنیا رفت، فتنه، نفاق، ترک  دین و بدعت، از آنان نمودار گشت و این رویکرد  سکه علی 
شام نیستند. نیز بدون شک، علما و فرزانگانی همانند  کند که آنان بهتر از اهلثابت می

در مردم مشرق وجود داشت  شعلی، ابن مسعود، عّمار، حذیفه و افرادی به مانند ایشان 
بودند. و این که گفته شده است عموم  مردم شام از دیگران  که به مراتب از اهل شام برتر

 ن در میان  دیگر مردمان یافت نشود. شود که گروهی بهتر از آنابرتر هستند، دلیل نمی
داند که آنان تا آخرالزمان بر به این دلیل اهل شام را از دیگران متمایز می صنبی 
هستند. و گروه  پیروز هم تا برپایی قیامت در میان آنان است.  الهیی دستور پا دارنده

توانمندی در از امری مستمر و دائمی که به فراوانی و  صی رسول لذا این فرموده
ان شام بیدهد. و این توصیف فقط برای ساکنین  میانشان موجود خواهد بود، خبر می

در آخر الزمان،  -که مبدأ  ایمان است علی رغم این -شده است و َبس. چرا که حجاز 
 طور یمن، عراق و مشرق.علم، ایمان، یاری و جهاد در آن کم خواهد شد. همین



 81    فصل دوم: تعریفات مهم

 

و مستمر موجود خواهد بود و هر کس در این راستا نبرد  اما علم در شام پیوسته
 این یک حقیقت است؛ والله اعلم.  ؛ماید، مداماا پیروز و کامیاب استن

گر برتری و رجحان  گروه شامی است؛ با وجودی ها بیاناین مسئله از بعضی جنبه
لذا برماست به هر  ؛تر بوده استاز کسانی که از او جدا گشتند، مستحق سکه علی 

تامُّ و تمام قبول نماییم. مطیع آمده است ایمان بیاوریم و حق را  أچه از جانب الله آن
گاهانه سخن نگوییم. بلکه بایست راه  علم و دادگری را می هوای خویش نباشیم و ناآ

پیشه کنیم و آن، راهی جز پیروی از کتاب الله و سنت نیست. آنان که بخشی از حق را 
و از  ی شروع  پراکندگیکنند، )بدانند( که این کار نقطهرفته و بخشی دیگر را رها میگ

 3(.گسیختگی استهم
ه: کند کشیخ االسالم در عصر خویش دقیقاا به این کالم پرداخته و آن را ثابت می

اند، در آن زمان از دین اسالم دفاع گروهی در شام، مصر و کشورهایی که در جهت  آنان)
باشند  «الطائفة المنصورة»اند که شامل  گروه پیروز دارترین مردمکنند و ایشان حقمی

ی منصوره را با این از آن یاد کرده است... . روایتی دیگر طایفه صکه، رسول الله 
ْكنَاِف َبيِْت الَْمْقِدِس أن َهم »نماید: فاکتور و ویژگی توصیف می

َ
ا شان در کنار ییا» :«بِأ

. اکنون هم این گروه همیشه پیروز، در جوار  «اندبیت المقدسسمت و سوی 
 4(.المقدس هستندبیت

                                           
 . ۴۵1-۴۴۵ص  ۴مجموع فتاوی شیخ اإلسالم ج -3
 .۵۵۲، ۵۳۲، ۵۳۱ص  ۲۸همان ج  -4



 

 

 

 

 

 فصل سوم:
 :«اهل سنت و جماعت»گذاری به منشأ نام

 چگونه آغاز شد؟ «اهل سنت و جماعت»گذاری به نام
نت؛ زیرا اهل س «پیدایش»و نگفتیم  «تسمیه»باید در نظر داشت که ما گفتیم منشأ  

و یاران وی. آنان کسانی نیستند که  صاهل سنت یعنی همان باورهای رسول الله 
ی آن به فرد یا گروهی خاص نسبت داده گذاری کرده باشند و در نتیجهبدعتی را پایه

گوید: در فالن سال پدید آمد. از این رو شیخ االسالم می شوند و متعاقباا گفته شود: این نام
ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد  أله الله کنیمذهب اهل سنت و جماعت، قبل از ا)

رحمهم الله را بیافریند، مذهبی کهن و مشهور بوده است. اهل سنت، مذهب  خویش را 
مخالفت ورزند، از منظر اهل سنت اند. آنان که با این مذهب فرا گرفته صاز رسول الله 

را حجت  صاجماع صحابه  ،چرا که جمهور اهل سنت ؛عانی بیش نخواهند بودمبتد
  3(.های بعد از ایشان، اختالف نظر دارنددانند و در اجماع  نسلمی

نسبت داده  /که مذهب اهل سنت به امام احمد علت این /در ادامه ابن تیمیه 
چه احمد بن حنبل در امامت و صبر و تحمل گر)گوید: ته و میشود را چنین بیان داشمی

است، این بدین سبب نبوده که وی سخن جدیدی در دین ابداع کرده  شکنجه مشهور
باشد؛ بلکه حرفش سّنتی بود که قبالا وجود داشته و معروف بوده است و او این سنت را 

ان بر او روا داشتند تا از این فهمیده و به آن دعوت داده و بر شکنجه و آزاری که دیگر
ی پیش از او، قبل از آن آزمایش و سخن دست بردارد، صبر و شکیبایی نمود. ائمه

شکنجه از دنیا رفته بودند. زمانی که در اوایل قرن سوم در دوران مأمون و برادرش 
شت، گکردند، پدیدار را نفی می الهیکه صفات  ی جهمیهمعتصم و در پی او واثق، فتنه

نمودند و متاخرین رافضه خواندند و صفات را ابطال میو مردم را به تفکر جهمی فرا می

                                           
 . تحقیق محمد رشاد سالم. ۲/۴۸۲منهاج السنة  -3
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ی خود در آوردند، اهل هم بر همین اعتقاد بودند، و والیان امر را هم به سلک  اندیشه
نظر نشدند. تا جایی که به قتل تهدید شدند و گروهی به ُغل و زنجیر سنت با آنان هم
ها را با میل یا به اجبار دستگیر کردند، امام احمد بر جازات شدند و آنکشیده شده و م

که او را مدتی زندانی کردند. بعد یاران خویش را برای باور خود ثابت و استوار ماند؛ تا این
در ادامه راوی شکنجه »کردند... مناظره با امام فرا خواندند و در مناظره امروز و فردا می

این امور باعث  تحقیق در مورد مسایل صفات گوید: و سپس می «کندکر میو رنج  امام را ذ
 و آیات شد. و ادله و شبهات از دو منظر اثبات و نفی، هم مورد بررسی قرار گرفت. 

ها نگاشتند. امام احمد و دیگر علمای سنت و حدیث، نویسندگان هم در این زمینه کتاب
، قدریه، جهمیه و مرجئه را شناخته بودند، همیشه بطالن و فساد مذهب روافض، خوارج

این  هم شأن و منزلت ـلیکن به دلیل محنت و مشقت، بگو مگو در این باره زیاد شد. الله 
امام همام را واال نموده و او را یکی از ائمه و عالمی از علمای سرشناس  اهل سنت گرداند. 

یات صفات، اشراف کامل داشت و چرا که او مسایل صفات را بیان داشته و بر نصوص و روا
که او بحثی تازه و دیدگاهی جدید ابداع کرده  را آشکار کرد. نه این «صفات»اسرار پنهان  

پیدایش مذهب با امام مالک و »اند: باشد. از همین رو برخی از اساتید  مغرب )الجزایر( گفته
 /اند، لیکن امام احمد ی مذاهب در اصول، متحد و همسو بودهشافعی بوده است و ائمه

  3(.اندطور است که گفته. واقعاا هم همان«مذهب را توضیح داده و آن را مشهور کرد
ی باورها و اعتقادات گردد که اهل سنت و جماعت، ادامهاز این مطلب سودمند روشن می

َکسی  اهل باشد. لذا اگر در دوران بدعت و در زمان بیو یاران وی می صرسول الله 
ت دعوت داد، کار جدیدی ی صحیح و جنگ با بدعنت، امامی برخاست و به عقیدهس

ده و شی فراموشی سپرده چه از اعتقادات اهل سنت که به بوتهبلکه هر آن ؛نکرده است
ییر ی عقیدتی، قابل تغگرداند. چرا که عقیده و برنامهویا میپرنگ باخته است را، زنده و 

و تبدیل نیست. در نتیجه هر گاه در زمان و مکانی خاص، مذهب اهل سنت به عال م یا 
مجّددی خاص نسبت داده شد، بدین معنا نیست که وی مذهب جدیدی پدید آورده 

 است. 
گذاری اهل سنت یا اهل حدیث از چه زمانی شروع شد، باید اما این که تسمیه یا نام

 ها و انحرافات، این نامها و زیاد شدن بدعتران شروع تفرقه و پراکندگی  گروهگفت از دو

                                           
 .۴۸۶ - ۴۸۲همان.  -3
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پدیدار گشت. چرا که الزم بود اهل سنت و جماعت در روش و اعتقاد با نامی خاص، از 
دیگران متمایز باشند. البته چنان که پیشتر بیان شد، باید در نظر داشت که ایشان، 

 و یاران وی بوده و )هستند(.  صت رسول الله همان امتداد  باورها و اعتقادا

 پیدایش فتنه:
ان یجر نیشه و اساس ایبسی دراز است؛ لیکن از ر ،سخن پیرامون  آغاز  فتنه و تفرقه

 شروع کرده تا سرانجام به علت تمایز و جدایی اهل سنت از دیگران برسیم:
هم درست است. آنبسیار روشن است که اولین بدعت، بدعت خوارج و روافض بوده  -۱

فیر را تک سی عبدالله بن سبأ یهودی. خوارج علی و در پی فتنه سبعد از شهادت عثمان 
 سکرده و علیه او شوریدند. روافض هم بر عکس، مدعی عصمت و امامت یا نبّوت علی 

 هم خواندند.   «الله»شده و حتی برخی او را 
و  شپی رخ داد. بدعت  مرجئه و قدریه در پایان دوران صحابه درها پیبعد از آن بدعت

 اواخر دوران -در زمان امارت ابن زبیر و عبدالملک، پدید آمد و در ابتدای دوران تابعین، 
 شکه در زمان صحابه حال آن ؛جهمیه، مشبهه و ممثله نمودار گشتبدعت  –امویان 

 .3هرگز شاهد چنین اموری نبودیم
ناد و نقد رجال عنایت خاص فتنه، مسلمانان به تحقیق و بررسی اسدر دوران  -۲

 -ناک بودند، بسیار بیمصاز نسبت  دروغ بر رسول الله  شچرا که سلف  ؛نمودند
. امام مسلم در کتاب صحیح خویش از -ها ها و هواپرستیخصوصاا بعد از ظهور بدعت

چون  کرد؛ ولیروایات سوال نمی کند که: ابتدای امر، کسی از سند  ابن سیرین روایت می
ها سر برآورد، گفتند: افراد سند را نام ببرید؛ اگر اهل سنت باشند حدیثشان پذیرفته فتنه
حدیث یعنی دین، ببینید »گوید: . ابن سیرین می4شود و اگر از اهل بدعت باشند خیرمی

 . 1«گیریددینتان را از چه کسی می
دقیقاا از زمان فتنه شروع شد. علمای اهل سنت  در نتیجه عنایت و توجه به حدیث،

شد سازی و اصالح راویان حدیث نمودند. افرادی که روایاتشان پذیرفته میشروع به پاک

                                           
 . ۳۸۷المنتقی اثر ابن تیمیه ص  -3
 ۱/۵۱ی ابن رجب . شرح علل ترمذی نوشته۱۶۳- ۱۶۲. الکفایة ص ۱۵مسلم در مقدمه ص  -4

 تحقیق عتر.
 .۱۶۲الکفایة  -1
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را از دیگران که قابل اعتماد نبودند، جدا کردند. هر کس در لیست مّتبعین و اهل سنت 
شد؛ ن بود، روایتش رد میگرفت، روایتش مورد قبول و کسی که در گروه مبتدعیقرار می

 . 3مگر با شرایط بسیار دقیق و ریز
ه است و دروغ در نزد آنان ب «دروغگویی»باید توجه داشت که فاکتور و ویژگی شیعه 
در میان هواپرستان »گفته است:  /اوج  شهرت رسید. از همین رو امام شافعی

 .4«دروغگوتر از شیعیان ندیدم
رخ داد، در زمان  -های شیعی بود که دارای گرایش -ی مختار زمانی هم که فتنه

بسیار اوج گرفت. لذا امام  صاو دروغ و ساختن روایات دروغین از قول رسول الله 
کند که: در دوران مختار از جابر بن نوح از اعمش از ابراهیم نخعی روایت می /احمد 

یادی بود که بر علی های زشد؛ سبب این کار هم دروغدر مورد سند )روایات( سوال می
که شریک از ابو اسحاق روایت کرده است که از خزیمه بن نصر بستند. چنانمی س

ند هست سآنان دروغگو و از یاران علی  -گفت: ام که میعبسی در روزگار مختار شنیده
خواهند الله ایشان را بکشد؟ چه مردمان بسیاری را از ها چه میاین»گفت: و نیز می –

 .1«در کرده و چقدر احادیث را به تباهی کشاندند!راه به 
با شروع  تحقیق و پژوهش پیرامون سند، و شناخت  رجال حدیث و جدا نمودن روایات 

یا اهل  (اهل حدیث)هواپرستان جدا گشتند. و در پی آن اصطالح  ها، اهل حدیث ازآن
که  کسانی بودند نمودند، آشکار و پدیدار گشت. آنانسنت که به حدیث توجه زیاد می

گرا نبودند و هیچ یک از باورهای هواپرستان در آنان بدعت ؛شدروایاتشان پذیرفته می
 ریشه نکرده بود. 

مشهور  2گوییی مقابل روافض، خوارج قرار داشتند؛ لیکن آنان به راستدر نقطه -۳

                                           
طی اند. با شرایهای مصطلح الحدیث سخن گفتهعلما در مورد روایت نمودن از افراد مبتدع، در کتاب -3

، شرح علل «نسخه هندی»به بعد  ۱۵۹شود به، الکفایة ص  ند. رجوعاخاص روایات آنان را پذیرفته
 به بعد. ۱/۳۲۴به بعد. تدریب الراوی  ۱/۵۳ترمذی 

 .۱۶۷الکفایة ص  -4
 .۱/۵۲شرح علل ترمذی  -1
کند، از یکی از بزرگان خوارج ی آنان. خطیب بغدادی با سند  ابن لهیعه روایت میالبته نه همه -2

ی چیزی گیرید؛ زیرا ما وقتاحادیث یعنی دین؛ ببینید دینتان را از چه کسی میگفت: شنیدم که می
 .۱۶۳ساختیم. الکفایة ص پسندیدیم، آن را حدیث میرا می
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. از همین رو آمدها به شمار میها و بدعتی این دو گروه از اولین فتنهبودند. و فتنه
و ضاللت خوارج  امام بخاری از راوایان  خوارج، روایاتی را ذکر نموده است. لیکن فتنه

و جز خود دیگران را تشخیص داده شد؛ چرا که آنان از جماعت مسلمانان خارج شدند 
صف  خویش را از صف دیگر مسلمانان جدا نمودند و به جنگ برخاستند. ، تکفیر نمودند
با آنان  سها بسیار بر مسلمانان فشار آورد و از همین رو علی نحراف آنلذا بدعت و ا

 را به جنگ علیه آنان بسیج نمود.   سوارد نبرد شد و تمام صحابه 
ها بسیار شد، مسلمانان یکدیگر را بر اتحاد و وقتی خوارج شورش کردند و فتنه

ی در پی  ن اساس وقتگسیختگی، تشویق کردند. بر همیهمبستگی و ترک تشّتت و از هم
با وی بیعت کردند، این سال را  سگیری  امام حسن از خالفت به نفع امیر معاویه کناره

 )عام الجماعة: سال اتحاد و همبستگی( نامیدند. 
گردد که مسلمانان چقدر بر حدیث و شناختن افرادی که از این جریانات معلوم می
لذا وصف و ویژگی اهل سنت و اهل حدیث شد، حریص بودند. از ایشان حدیث گرفته می

چنین بر اتحاد و همبستگی نیز تشویق آمد. همی بارز برای آنان به حساب مییک نشانه
نمودند. در نتیجه هر کس که به سنت و پیروی از آن و نیز دوری  از بدعت، عنایت می

 )اهل سنت و شد،داشت، و با انجام بدعت یا خالفی دیگر از جمع مسلمانان بیرون نمی
 گرفت.جماعت( نام می

نامیدند. در این  (سّنت)اهل سنت تألیف در باب  عقیده را شروع کرده و آن را کُتب  
و تابعین، که سلف  این امت محسوب  ش، صحابه صکتاب روایات را مستند از رسول 

بر وجوب  تبعیت و بر تحریم  بدعت  های عقیدهکردند. آنان در کتابشوند، روایت میمی
، قضا و قدر و دیگر مسایل الهیها، صفات گفتند: در بحث نامکردند. میتمرکز می
باشد. نیز معتقد بودند نباید از جماعت ش باید اعتقادمان همچون َسَلف صالح  ،اعتقادی

 م که فاسقمسلمان بیرون شد و علیه امام  مسلمانان کودتا و یا قیام نمود؛ هر چند ه
باشد. ولی افسوس در هر بحث از این مباحث گروهی دچار زیاده روی و افراط و یا 

؛ رو و حّد وسط بوده است کاری و تفریط شدند. اما از میان آنان، اهل سنت میانهکم
 چنان که مسلمانان، در بین سایر ادیان میانه رو هستند. 



 

 

 

 

 

 باب دوم: 
در طول عمرم تا کنون هرگز کسی را در اصول  دین به مذهب  حنبلی و غیر حنبلی 

نم؛ کدعوت ندادم و هرگز بخاطرش انتقام نگرفتم؛ و در گفتارم به آن استناد هم نمی
 .بر آن اتفاق نظر دارندی امت گویم که َسَلف و ائمهفقط چیزی را می

 «ابن تیمیه» 
ها ای است که اهل سنت را از دیگر گروههای عمومی و کلیدیاین بخش شامل ویژگی

ه ی اخالق و رای تعلیم و تعلم باشد یا عقاید، و یا در حوزهکند. خواه در حوزهمتمایز می
مخالف اهل سنت های و روش. البته نیم نگاهی نیز به اهل بدعت و مهمترین فرقه

 وجماعت خواهیم انداخت.
 این بخش شامل ده فصل است: 

 : برنامه و رویکرد تعلیم و تعلم از منظر اهل سنت و جماعت. نخست
 های عمومی اهل سنت و جماعت.: ویژگیدوم

 : صفات اخالقی رفتاری  ایشان. سوم
 : اصولی که اهل سنت و جماعت بر آن اتفاق نظر دارند.چهارم

موری که از دیدگاه اهل سنت و جماعت گنجایش اختالف نظر در آنها وجود : اپنجم
 دارد.

 های عام  آنانی که با اهل سنت و جماعت فرق دارند.: ویژگیششم
 : حکم مخالفین اهل سنت. هفتم

 های مخالف با اهل سنت و جماعت.: سران فرقههشتم
 : دیدگاه اهل سنت و جماعت پیرامون بدعت و اهل آن. نهم

 : تعامل و برخورد اهل سنت و جماعت با مبتدعین.دهم



 

 

 

 

 

 فصل اول:
 ی تعلیم و تعلم از دیدگاه اهل سنت و جماعتبرنامه

چه را در راستای کتاب الله و سنت باشد ثابت، و موارد مخالف اهل سنت هر آن -۱
 دانند:را، باطل می

ی فراگیری علوم گرداند، برنامهاز دیگران متمایز می اولین موردی که اهل سنت را
و مبدأ برحقی است که عقاید و باورها، عبادات، معامالت، رفتار و اخالقشان، از آن 

 گیرد.سرچشمه می
شناسی، و سایر فروع  معرفتی و شناخت  شرعی از دیدگاه اهل مبدأ و منشأ علم و حق
 تقّدم ندارد الهیی هیچ کس بر فرمودهباشد. سخن می صسنت، قرآن و سنت رسول 

 حق پیشی گرفتن ندارد.  صو هیچ روشی بر روش محمد 
اهل قرآن و سنت هستند: آنان کالم الهی را بر کالم تمام  «اهل سنت»)ایشان -
را بر عملکرد و روش هر کس  صدهند و سنت و روش پیامبر اکرم ها ترجیح میانسان

 .3کنند(را گام به گام در باطن و ظاهر پیروی می دارند و آثارشدیگری مقّدم می
هیچ سخنی را که بعداا از اصول دینشان قرار داده و همیشه بر مبنای آن سخن )-

ن و چه از قرآبلکه آن ؛دهندثابت نباشد، ارائه نمی صگویند، مادامی که از رسول الله 
با آن مبعوث گشته به عنوان اصل بوده و به آن معتقدند  صسنت ثابت است و پیامبر 

 .4و باورش دارند(
، امر به الهیهای مسایلی را که مردم در بحث  صفات الهی، قضا و قدر، وعید، نام)- 

 صو رسولش  ألمعروف و نهی از منکر و دیگر مسایل بر سر آن اختالف دارند ، به الله 
کنند. ها در آن اختالف دارند تفسیر میکه فرقهرا ّلی(یا کُ )گردانند. الفاظ مجمل باز می

                                           
 .۱۵۷ص  ۳مجموع الفتاوی: ج -3
 ۳۴۶ص  ۳همان: ج -4
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هر تفسیری که معنای آن با قرآن و سنت مطابقت داشت را ثابت دانسته و تفسیر  مخالف 
چرا که  ؛های درون و گمان و خیال نیستنددانند. دنبال خواستهبا آن دو را باطل می

 .3شود(، ظلم محسوب میهیالپیروی از نفس، مساوی است با جهل؛ و بدون هدایت 

 معصوم نیست:  صاز دید آنان کسی جز رسول الله  -۲ 
از منظر آنان دارای  معصوم است. ائمه صاز نظر اهل سنت فقط پیامبر اکرم 

. صبلکه سخن هر کسی قابل پذیرش و رد است به جز رسول الله  ؛عصمت نیستند
ت الصالة و السالم است و هرگز بر سنچرا که سخنان ائمه، برگرفته از سنت  پیامبر علیه 

 شود. مقّدم نمی
کنند. اوست که از کسی دیگر تبعیت نمی صاهل حق و سنت جز رسول )– 

تصدیقش در تمام دستورات و اطاعت از وی در شریعتش واجب است. این مقام و منزلت 
 .4باشد(برای هیچ یک از ائمه نبوده و نمی

 است و آیندگان باید بر آن ملزم باشند:اجماِع سلف صالح، حجتی شرعی  -۳
گاه الح و سلف ص شصحابه  صترین خلق بعد از رسول الله اهل سنت معتقد است، آ

اند عاری از خطاست و کسی حق رد کردن هستند. هر اجماعی که در امور دین کرده
. هر دها برای آیندگان حجت شرعی بوده و باید به آن پایبند باشنآن را ندارد. اجماع آن

 ی ایشان است. کس به اجماع آنان عمل کند، در زمره
ی مقابل آن تفّرق و و نقطه ،چون جماعت یعنی اجتماع ،هستند «جماعت»آنان )-

پراکندگی نام دارد. لفظ  جماعت از آن رو برایشان به عنوان یک اسم مطرح است که، 
ل اص «اجماع»هستند. پس  شآنان رهروان راه سابقین االولین یعنی مهاجرین و انصار 

الح ست که سلف صسومی است که در علم و دین، به آن پایبند هستند. اجماع معتبر آن ا
 . 1زیرا بعد از ایشان اختالف زیاد و امت اسالمی پخش و پراکنده شد( ؛بدان معتقد بودند

 .2صدر در صد اجماع آنان بدون خطاست()-

                                           
 .۳۴۷ص  ۳همان: ج -3
 .۳۶۴ص  ۳همان: ج -4
 .۱۵۷ص  ۳همان: ج -1
 .۲۴ص ۱۳همان: ج -2
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و اجماع  امت  صالله و سنت رسول  دین مسلمانان مبتنی بر پیروی از کتاب)-
 .3و این سه اصل معصوم و دور از خطاست( ؛باشدمی

هیچ فتوا و اجتهادی را قبل از تطبیق با کتاب الله، سنت و اجماع قبول نکرده و  -۴
 دانند:ثابت نمی

که آن را ارمغان آورده است و نیز به جماعت   صاهل سنت به سنت رسول الله 
آنان را  یباشند، التزام جسته، در مسیر آنان گام برداشته و برنامهش ایشان که صحابه 

اند. سخن هیچ کس را، هر کس هم که باشد، مادامی که با مّد نظر خویش قرار داده
 پذیرند. قرآن، سنت و اجماع مطابقت ندهند، نمی

ه صل کهر گفتار و رفتار درونی و ظاهری  مردم را که متعلق به دین باشد، با سه ا)-
 .4(کنندهمان ترازوی قرآن، سنت و اجماع سلف باشد، وزن می

 سنجند:هرگز قرآن و سنت را با عقل، رأی و قیاس نمی -۵
پس اهل سنت و جماعت جز به دانش، رفتار و سلوک  سلف صالح و کسانی که از 

ند آنان پایباند و به اصول آنان گام برداشته اند و بر منهج و برنامهایشان علم آموخته
دارند. کنند و نه چنین چیزی را بر خود الزم میاند، نه اعتقاد داشته، و نه اقتدا میبوده

 به تابعین رحمهم الله فرا گرفته و صتفسیر قرآن را از رسول الله  شچرا که صحابه 
و  ألاند. هرگز نظر شخصی، سلیقه، عقل، شور و شوق و عشق را بر الله آموزش داده

 دارند.مقّدم نمی صرسول 
است که وقتی تفسیر قرآن و حدیث از رسول  چه را که شایسته است بدانیم: اینآن)-
سیرش شود. چرا که تفثابت و شناخته شد، دیگر به گفتار اهل لغت، استناد نمی صالله 

ارزانی  بر ایشان ـبه اثبات رسیده است... بهترین نعمتی که الله  صاز جانب پیامبر 
و تابعین  شها به قرآن و سنت بوده است. از اصولی که صحابه داشت، پایبندی آن

رحمهم الله بر آن اتفاق نظر دارند، این است که هرگز مخالفت کسی در مقابل قرآن، 
 ؛قل، و نه شور و شوق و عشق ویقابل پذیرش نیست. نه نظر شخصی، نه سلیقه، نه ع

شد. از همین روست که در گفتار یکی از سلف د که به آن اقتدا میلذا قرآن امامی بو

                                           
 .۱۶۴ص  ۲1جهمان:  -3
 .۱۵۷ص  ۳همان: ج -4
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، با قرآن 3«وجد و مکاشفه»یابی که وی با عقل، دیدگاه شخصی، قیاس، سلیقه، و نمی
معارضه کرده باشد. هرگز هم نگفته است که در این مسئله، نقل و عقل با هم تعارض 

ت نقل را که عبار ر نقل مقّدم داشت ودارند؛ چه برسد به این که بگوید: باید عقل را ب
تأویل یا  4شودگفتار صحابه و تابعین رحمهم الله، یا باید تفویض  است از قرآن، حدیث،

ا ای از آیات معارضه نمود؛ بلکه باید آن را ب)تفسیر(... . سلف معتقد بودند هرگز نباید با آیه
را تفسیر  آن صیا با سنت رسول الله  ،بودنش را اثبات کرد ای دیگر تفسیر یا منسوخآیه

دهد؛ بر آن داللت دارد و مفهوم چرا که حدیث، قرآن را تبیین کرده و توضیح می ؛نمود
 . 1(دهدآیات را شرح و بسط می

نَصارِ َوٱل َِذيَن فرموده است:  ألالله )-
َ
َه ِجرِيَن َوٱۡلأ وَن مَِن ٱلۡمُّ

ُّ ل َ و 
َ
وَن ٱۡلأ َ بِقُّ َوٱلس 

م بِ  وهُّ َبعُّ
َ نَۡه رُّ ٱت 

َ
َ ٖت تَۡجرِي تَۡحَتَها ٱلۡأ ۡم َجن  َ لَهُّ َعد 

َ
واْ َعۡنهُّ َوأ ۡم َورَضُّ ُّ َعۡنهُّ َ إِۡحَس ٖن ر َِضَى ٱّلل 

بَٗداۚٗ َذ لَِك ٱۡلَفۡوزُّ ٱۡلَعِظيمُّ 
َ
َٰٓ أ و پیشگامان نخستین از مهاجران »: [۱11]التوبة:  ٢٠٠َخ لِِديَن فِيَها

پیروی کردند، الله از ایشان خشنود است و آنان هم از  انصار و کسانی که به نیکی و درستی از آنان
جا هایی آماده کرده که از زیر  آن نهرها جاری است، در آنالله راضی هستند؛ برای ایشان بهشت

 . «اند؛ این است کامیابی بزرگبرای ابد جاودانه
را هم،  اندتبعیت کرده شتابعین که به نیکی از صحابه  ـدر این آیه شاهدیم که الله 

 شامل رضایت و بهشت خویش نموده است...
از این رو هر کس از پیشگامان  نخستین پیروی نماید، جزو آنان خواهد بود. آنان 

بهترین امتی است که  صزیرا امت محمد  ؛هستند †بهترین مردم بعد از پیامبران 
 هستند...  صبهترین افراد  امت محمد  شمبعوث گردید و صحابه 

گفتار و رفتار  آنان در علم و دین، بهتر و سودمندتر از فراگیری  سخنان و لذا درک  
 عملکرد متاخرین در تمامی علوم و رفتار دینی است...

 ند. به همینترهای بعد از خویش به شهادت  قرآن و سنت، برتر و فرزانهآنان از نسل
و مناظرات ایشان در های بعدیست. اجماع سبب اقتدای به آنان بهتر از پیروی از نسل

                                           
 آمیز گویند. مترجم.هایی کفرخود شدن، خرافهها است که در هنگام از خود بیاز اصطالحات صوفی -3
 مترجم. . ألمعنی نکردن و سپردن آن معنا به الله  -4
 . ۲۹ – ۲۷همان : ج -1
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علم و دین، به مراتب سودمندتر از شناخت و فراگیری اجماع و اختالفات آیندگان 
 باشد. می

گاه هم که با یکدیگر اختالف درست و عاری از خطا بوده است. هرچون اجماع  آنان، 
 توان سخناند. لذا میاند، بألخره برخی از آنان حق و صواب را بیان داشتهنظر داشته

توان سخنی از ایشان را باطل درست و صحیح را در برخی از سخنان یافت. هرگز نمی
 هم به این دلیلآن ،قرآن و سنت بر خالف آن داللت کندکه، دانسته و رد نمود مگر این

قبالا هم اجماع سلف بر  ،شودکه بسیاری از اصول متاخرین نوپیدا و بدعت محسوب می
 اختالف  نوپیدای بعد از اجماع  سلف صالح، همانند خالف آن به اثبات رسیده اس

ت. وقطعاا
چرا که سخنان  معروفی در  ؛اعتبای نداردها، قدریه، و مرجئه مخالفت  خوارج، رافضی

 ها ثابت شده است...از آن شمخالفت  با نصوص مشهور و اجماع صحابه 
 پیرامون آن سخن که، سلفای در دین پیدا کرد مگر اینتوان مسئلهچنین نمیهم
 .3لذا باید متاخرین سخنی بگویند که یا با سلف همسو و موافق باشد یا مخالف( ؛اندگفته

 است: «جماعت»از نظر ایشان اساس و شرِط نجات در دنیا و آخرت،  -۶
اند و از مواضع اختالف و تمسک جسته صلذا اهل سنت به جماعت  رسول الله 

سنت التزام یافته و از امور پوشیده که باعث پراکندگی  گردانند. به قرآن وتفرقه روی
زیرا نجات  دنیا و آخرت از منظر آنان  ؛گردد، دور هستندجمع و به انحالل رفتن نیرو می

 است. «جماعت»منوط به 
خبر داده است، که امتش به هفتاد و سه فرقه تبدیل خواهد شد؛  ص)نبی اکرم -

 صاست. و در حدیثی دیگر از رسول «جماعت»اند جز یکی و آن یک گروه همگی در آتش
 .4(اند که بر روش امروز  من و یارانم قرار دارندروایت است: آنان کسانی

، خلفای راشدین، صپس بر مسلمان واجب است که به سنت رسول الله )-
اند، کرده یرویپیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از ایشان پ

التزام جوید. و در مواردی که امت اسالمی بر سر آن اختالف دارند، اگر توانایی دارد با 
علم و دادگری مسئله را حل نماید و گر نه، به نصوص ثابت  قرآن، سنت و اجماع، تمسک 

 رزدوجسته و از آنان که دینشان را بخش بخش کرده و خود گروه گروه گشتند، اجتناب 
                                           

 . ۲۷ -۲۳ ۱۳همان: ج -3
 .۱۵۹ص  ۳همان: ج -4
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ها، گوش دادن به صدای بدعت، و ظن گسیختگیسر منشأ عموم اختالفات و از هم ؛زیرا
باید  هاست. در حالی که هدایت از جانب پروردگارشان آمده است... در نتیجهو گمان

چه عموم مردم را به پایبندی  نصوص و اجماع دستور داد و از پرداختن به تفسیر آن
از  صو رسول  ـ، باز داشت. چرا که الله باعت اختالف و تشتت  آنان شده است

 .3است «پراکندگی و اختالف»بزرگترین چیزی که ما را نهی کرده است، 

زم دانند، بر ناتوان الاهل سنت شروطی را که در یادگیری علم بر توانمند واجب می
 دانند:نمی

ند؛ اما آورده است، به صورت اجمالی و کّلی ایمان دار صچه نبی اکرم آنان به هر 
برای توانمند و عاجز فرق قایل  صدر شناخت  مفصل و ریز  دستورات و شریعت  رسول 

هستند. باید متذکر شد که این اصل، اصلی بسیار مهم است که به سبب نشناختن  آن، 
 های فراوانی رخ داده است. فتنه
ایمانی اجمالی  صبدون شک بر هر شخصی واجب است تا به فرامین پیامبر )-

چه فرض کفایی است... اما آن صداشته باشد. و بی ترید شناخت  ریز  دستورات پیامبر 
 بر افراد  خاص و اعیان واجب است، به تناسب  قدرت، شناخت و نیازشان متفاوت است. 

گونه که بر توانمند واجب است، بر پس شنیدن بخشی از علوم یا فهم  دقیق آن، آن
که قرآن و سنت درک آن را ندارد، الزم و ضروری نیست. و بدون شک آنکسی که توان 

فهمد، واجبی بر اوست که بر کسی که این شنود و ریز  علوم را به صورت مفّصل میرا می
ث و مناظره کننده، نصوص را نمی شنود، چنین واجبی نیست. همچنین ُمفتی، محدِّ

این خصوصیات نیستند، چنین وجوبی واجبی بر گردن دارد که بر دیگران که دارای 
نیست. لذا بسیاری از مسایل ریز که امت در مورد آن اختالف نظر دارند، در نزد خیلی 

ی شرعی یا غیر از مردم پوشیده و ناشناخته است و چون توان علمی ندارند که با ادّله
تواند ه نمیکها واجب نیست. البته نباید حال شرعی به یقین برسند، چنین مسایلی بر آن

فل شود. کند هم، غابه یقین برسد، از فراگیری  اعتقادی قوی و ثابت که تقریباا او را قانع 
بلکه همین فراگیری  تقریبی چیزی است که بر آن توانمند است؛ خصوصاا زمانی که با 

 رساند و پاداشحق تطابق دارد. در نتیجه اعتقاد  مطابق با حق، صاحب خویش را سود می
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برایش به ارمغان دارد. ولی اگر از آموختن اکثر آن عاجز است، فرض را از گردنش  را
 . 3(گرداندساقط می

از این رو اهل سنت و جماعت علم و عمل خویش را فقط از قرآن و سنت بر مبنای 
د و انبوده صگیرد. از کسانی که دانش آموز رسول الله میش فهم و برداشت  صحابه 

اند. سپس از ائمه و سلف  امت که شاگردان ابعین رحمهم الله انتقال دادهآن علوم را به ت
گیرند. حاشا و کاّل که عقل، نظر شخصی، اند، درس میاند و راه آنان را پیمودهتابعین بوده

خواهد باشد، بر ی صوفیانه را از هر کس که میقیاس، سلیقه، شور و شوق و مکاشفه
با آنها رو در رو قرار دهند. این است همان اصل اول که  قرآن و سنت مقّدم دارند و یا

بخشد. کند و به آن رنگ و بویی خاص میاهل سنت و جماعت را از دیگران متمایز می
ه کلب ؛دهداصلی که ویژگیهای عمومی و صفات اخالقی رفتاری  این جماعت را شکل می

گردد هم، ی  این جماعت میعقاید، اصول و قواعد فقهی که در نهایت میراث و اندوخته
 کند. گزینش می

                                           
 .۳۱۴ -۳۱۲ص  ۳مان: جه -3



 

 

 

 

 

 فصل دوم:
 های عمومی  اهل سنت و جماعتویژگی

کند، همان پایبندی و چون اصل اول که اهل سنت و جماعت را از دیگران متمایز می
است، این ویژگی،  شیعنی صحابه  «جماعت»و تمسک به  صرسول الله  «سنت»به 

توان در خالل آن، اهل دهد که میصفات و خصوصیات  عمومی ایشان را هم تشکیل می
های مختلف به آنان اشاره ها و خواهشها، گرایشسنت را شناخت و از میان انبوه  فرقه

 نمود.

 دین را از نظر علم و عمل و در ظاهر و باطن در انحصار خویش دارند: اهل سنت -۱
ند از او آموخت شبا آن بر انگیخته شد و صحابه  صیعنی به اسالم خالص که محمد 

 جویند.و حفظش نمودند، تمسک می
 صاست. همان گروهی که رسول الله «گروه نجات یافته»ی ناجیه این اعتقاد  فرقه)-

ت»آن را به نجات یافتن توصیف نموده است. ایشان فرمودند:  لاَث َعلى ثَ  يتفتِرق أم 
نا مَ  ِهى َما َكان َعلى ِمثلِ الَجن َة، و ين اِر، َوواحدٌة فِ ال وَسبعيَن فِرقًَة، إثناِن وَسبعوَن فِي

َ
ا أ

صَحابِ َعليِه و
َ
ه دست امت من به هفتاد و سه دسته تقسیم خواهد شد؛ هفتاد و دو«: »يأ

امروز من و یارانم بر چه در جهنم و یکی در بهشت است؛ و آن گروهی است که بر آن
ثابت است. لذا آنان و  ش، صحابه ص. در نتیجه این اعتقاد از رسول الله «آنیم، باشد

 .3)ی ناجیه هستندپیروانشان همان فرقه
را با آن مبعوث کرد. لیکن  ص، رسول الله ألروش آنان، دین اسالم است که الله )-

خبر داد که: امت وی به هفتاد و سه گروه تقسیم خواهد شد و جملگی،  صرسول الله 
آنان ». و در روایتی دیگر فرمودند: «جماعت»هم جز یک گروه در آتش هستند؛ آن
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، اهل سنت و جماعت تنها گروه خالص «هستند شاند که بر اعتقاد من و یارانم کسانی
 .3ای به اسالم تمسک جست(ود که بدون هیچ شائبهو محضی ب

 اهل سنت همان اهل جماعت است: -۲
کنند، ی خویش درآورده و بدان عمل میجا که اهل سنت تمام دین را در حیطهاز آن

ت و نیز طاع ؛زیرا جماعت، سبب است و نتیجه ؛اندشده «جمع»در حقیقت پیرامون  دین 
شود. و است و رحمت. و محافظت و پایبندی بر جماعت هم، طاعت  الهی محسوب می

 کنندگانش، حفظ و نگهبانی از جماعت  آنان است.بر اطاعت الهیهای رحمت از نشانه
دستورات دین و عمل به آنها  یعامل و سبب تجّمع و الفت و مهربانی، مجموعه)-

طلبد که هیچ شریک و انبازی ندارد. و می ـادت الله است. و آن عبارت است از عب
ز سبب تفرقه و ا چنان که ما را دستور داده است، در ظاهر و باطن به آن پایبند باشیم.

بدان دستور داده است. و تجاوز و  أگسیختگی، رها کردن، فرامینی است که الله هم
و رضایت و آمرزش أ لله از حد گذشتن هم مزید بر علت است. پیامد  جماعت، رحمت ا

 های اوست.چنین خوشبختی دنیا و آخرت و روسفیدی هم از دیگر نعمتاوست. هم
از گروه  ص، روسیاهی و بیزاری رسول الله الهیماحصل  تفرقه هم، عذاب و لعنت 

زیرا  ؛یل  قاطع بر حجت بودن  اجماع استمذکور خواهد بود. و این مورد، یکی از دال
هستند و به این سبب مورد رحمت الله  الهیجمع و اتحاد، فرامانبران  ایشان به دلیل ت

گیرند. امکان ندارد بتوان الله را با اعتقاد و باور، یا گفتار و رفتاری که بدان قرار می ـ
امر نکرده است، مورد پرستش قرار داد و مستحق رحمت شد. پس اگر مردم چنین 

 .4محسوب نشده و سبب رحمت نخواهد گشت( الهیعملی از آنان سر زد، هرگز اطاعت 
ی فراموشی بسپارند، میانشان را به بوته الهیگاه مردم بخشی از دستورات هر)-

دند. گرعداوت و کینه پدیدار خواهد شد. و چون از یکدیگر گسیختند، هالک و تباه می
رحمت است و  «جماعت»از آن رو که  ؛شوندو اگر به هم پیوستند، اصالح و مالک می

 .1عذاب و عقوبت( «تفرقه»
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 اهل سنت میانه رو و معتدل هستند: -۳
روی هستند. گرفتار افراط و تفریط یا اهل سنت و جماعت اهل اعتدال و میانه

رو ها میانهاند. همان گونه که امت اسالمی در میان سایر ملتروی و کوتاهی نشدهزیاده
 ها، دارای اعتدال است.است، اهل سنت هم از میان سایر فرقه

همان دین خالص  اسالمی است. راه راست در قرآن موجود  «راه  راست»و این )-
سنت  محض مساوی است با اسالم  خالص و محض.  ؛است «سنت و جماعت»است و آن 

زیرا صاحبان ُسنن و مسانید همانند: امام احمد و ابوداود و ترمذی و دیگران از رسول 
ة َعلى ستَفتر»اند که فرموده است: با سندهای متعدد روایت کرده صالله  م 

ُ
ُق هِذه الأ

اد به زودی أمت من به هفت«: »ِهى الَجماعةُ ثِنتَيِن وَسبعيَن فِرقًَة ُكل ُها فِي الن اِر إلا واحدٌة، و
. و «اند به جز یکی؛ و آن جماعت استو دو گروه تقسیم خواهد شد و جملگی در آتش

ْصَحابِي »تی چنین آمده است: در روای
َ
نَا َعلَيِْه الْيَْوَم َوأ

َ
ر کسی که ب«: » َمْن َكاَن َعلَى َما أ

 . «چه من و یارانم بر آنیم، باشدمثل آن
روه روترین گهستند و ایشان بهترین و میانه «اهل سنت»پس آن گروه نجات یافته 

 . 3ترین است(ادیان میانهکه دین اسالم از دیگر چنان ؛باشندها میدر بین گروه
چه زیرا آنان به قرآن، سنت و آن ؛کندروی میهم میانه «موضوعات  سنت»در دیگر )-

پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از ایشان تبعّیت کردند و 
 .4اند(بر آن اتفاق نظر دارند، تمسک جسته

گونه که اسالم تر هستند؛ همانها معتدلگروهآنان در بین امت اسالمی از دیگر )-
ن بی «أباب صفات الله »چرا که آنان در  ؛ترین دین از میان سایر ادیان استمعتدل
 «ـافعال الله »باب  ی معّطله و مشّبهه که اهل تمثیل هستند، قرار دارند. درجهمیه

ی به مجازات از که به معنای وعده «وعید»باشند. در باب  هم بین قدریه و جبرّیه می
 ست و نیزای از قدریه اباشد، اهل سنت، بین مرجئه و وعیدیه که شاخهجانب الله می

و معتزله، و بین حروریه )خوارج(  «بحث ایمان و دین»در ، دیگران، قرار گرفته است
 .1باشند(بین روافض و خوارج می «شاصحاب » در مورد ،مرجئه و جهمیه هستند
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 اهل سنت اهل متون ثابت شده از قرآن، سنت و اجماع هستند:  -۴
با  صاند. یعنی به تمام دستوراتی که رسول الله ی فوقگانهآنان ملتزم به متون سه

 آن مبعوث شده است؛ نه دین متکلمین و فالسفه.
معاد،  مبدأ و ایمان به آفرینش و برخاستن از قبرها،»گانه یعنی های سهآنان ویژگی)-

، که مجموع  صالح و رستگاری هستند را در خود «ایمان به الله و روز حساب و کتاب
عمل صالح که عبارت است از: عملی  ؛ان به عمل صالح پایبند هستنداند. ایشجمع نموده
اند. اند و رها کردن هر چه از آن باز داشته شدهچه بدان دستور داده شدهکردن  آن

و دور راندن عقاب و  أفرمانبری، حصول  ثواب در آخرت از جانب الله محصول  این 
مجازات خواهد بود. از این رو شخص برای آینده نگران نیست و نسبت به گذشته غمگین 

 .3شود(نمی

 اهل سنت یعنی امتداد تاریخِی پیرواِن به دین اسالم: -۵
اد طبیعی و صحیح  باشد. آنان که امتداهل سنت می صریشه و اساس  امت محمد 

ی طبیعی و درست  ادیان که ادامه صاند. همانند خود  دین محمد پیروان دین  اسالم
اند، های دیگری که در دین اضافه شدهباشد. در نتیجه گروهمی †پیامبران گذشته 

راهه های شاّذ و نادری هستند که از مسیر اصلی و صحیح  امت اسالمی به بیاقلیت
 رفتند.
 مثل «سنن و مسانید»های توان به حدیث مشهوری که در کتاباین باره میدر )-

اْفتََرقَِت الْيَُهوُد َعلَى  »سنن ابوداود، ترمذی، نسائی و دیگران آمده است اشاره نمود: 
بِْعيَن نَتَيِْن وَسَ ُكل َُها فِي الن َاِر إِلا َواِحَدًة ، َواْفتََرقَِت الن ََصارَى َعلَى اثْ  إِْحَدى وََسبِْعيَن فِْرقَةً 

ُة َعلَى ثَلَاٍث وََسبِْعيَن فِْرقًَة ُكل َُها  م َ
ُ
ي فِ فِْرقًَة، ُكل َُها فِي الن َاِر إِلا َواِحَدًة ، وََستَْفتَِرُق َهِذهِ الأ

هلل، یا رسول ا » رواية قالوا: وفي«  َعلَى ثَلَاٍث وََسبِْعيَن ِمل َةً  » :لفظ وفي« الن َاِر إِلا َواِحَدًة 
ْصَحابِي 

َ
نَا َعلَيِْه الْيَْوَم َوأ

َ
ِهَي  » وفي رواية قال:«. من الفرقة الناجية؟ قال: َمْن َكاَن َعلَى َما أ

ِ َعلَى الَْجَماَعةِ  اند یهودیان هفتاد و یک دسته شدند و همگی در آتش«: »الَْجَماَعُة ، یََد اّلل َ
و به  اند جز یکی،جملگی در آتشجز یکی، و نصاری یا ترسایان هفتاد و دو گروه شدند و 

اند جز یکی. در هفتاد و سه شاخه خواهد شد که همه در آتش «اسالم»زودی این امت 
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یا دین. گفتند: ای رسول آن گروه نجات  «ملت»روایتی دیگر آمده است: بر هفتاد و سه 
تی روایچه من و یارانم امروز بر آنیم، باشد. در یافته کیست؟ فرمود: هر کس که بر آن

 .«بر جماعت است ـاست؛ دست  )بالکیف( الله  «جماعت»دیگر فرمودند: آن گروه 
بینیم فرقه ناجیه که همان گروه نجات یافته باشند، به اهل سنت و جماعت لذا می

یا گروه بزرگ هم، آنان  «سواد  اعظم»یا  صبیشترین امت محمد  ؛اندتوصیف شده
خواه و اهل بدعت رو، اهل بدعت، تفرقه و جداییتک هایها گروههستند. اما دیگر گروه

ه رسند چتک( به پای جمعیت  نجات یافتگان نمیباشند. جمعیت این گروها )تکمی
دایی از ها جاند. شعار این گروهبرسد که هم تعداد آنان باشند. بلکه بسیار اندک و ناچیز

و سنت و اجماع  ألقرآن، سنت و اجماع است. در حالی که هر کس معتقد به کتاب الله 
 .3ی اهل سنت و جماعت است(باشد، در زمره

 مدارند: اهل سنت، شریعت -۶
آن را در تمام ابعاد  صاهل سنت معتقدین همان شریعتی هستند که رسول الله 

های تحقیقی پژوهشی، رفتاری، باورها، برنامهکه شامل عقیده و ؛ریزی کرددین پایه
 شود. های شرعی و غیره میعبادات، مقاصد و سیاست

آن را  صاز این رو سنت همانند شریعت است. و سنت آن است که رسول الله )-
طالق اند اشریعت و روش قرار داده باشد. گاه سنت به عقایدی که ایشان َپی ریزی کرده

 گاهاا  ؛است ارزانی داشته صسنت، شریعت و اعمالی است که او  شود و گاه مراد ازمی
دارای چندین  «الشرعة»ی لفظ  سنت، همانند کلمه هم هر دو معنا منظور است.

ا»و دیگران در تفسیر   بمعناست. از همین رو ابن عباس  ْنَهاجا  َوم 
ْرَعةا د: گوینمی «ش 

د. انرا به روش تفسیر نموده «منهاج»را به سّنت و  «شرعة». یعنی «سنت و راه و روش»
رَعةا »و  «سنت» گاه در عقاید و اقوال است و گاه در مقاصد و رفتار. اولی، در روش  «ش 

و برخی اوقات هم در روش   ؛دارد و دومی، در روش حال و سماع علم و کالم کاربرد
  . 4رودکشورداری به کار می عبادات ظاهری و سیاست
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 یرند:گثابت است را می شو سلف صالح  صچه از رسول الله اهل سنت فقط آن -۷
سنتی که پیروی از آن واجب است و اهلش لیاقت تعریف و تمجید را داشته و )-

در عقاید، عبادات، و سایر  صگردد، سنت  رسول الله مخالفش سرزنش و نکوهش می
تار، در گف صاکرم  توان با احادیث ثابت  نبیامور دینی است و بس. موارد مذکور را می

ه چه صحابسپس با شناخت  آن ؛ه و عملی که ترک کرده است، شناخترفتار، و هر گفت
 .3(اندو تابعین رحمهم الله بدان معتقد بوده ش

اهل سنت و جماعت  صداناترین مردم به گفتار، کردار و حاالت رسول الله  -۸
 هستند:

گاه و بیشترین محبت و دوستی را به سّنت  ترین افراد به موارد فوق بودهاهل سّنت آ
 و پیروان  سّنت دارند.

و  اند، اهل حدیثسزاورترین مردمانی که شایسته تصاحب مقام  گروه  نجات یافته)-
ب ندارند که برایش تعصّ  صکسانی که هیچ پیشوایی جز رسول الله  ؛باشندسّنت می

بوده و  صو وضعیت پیامبر اسالم  ها به گفتار، رفتارداشته باشند. آنان داناترین انسان
ترین ی حدیث بزرگاز همه بیشتر توانایی  تشخیص  روایات صحیح از ضعیف را دارند. ائمه

اند؛ معانی روایات را از همگان بهتر دانسته و به آن پایبندتر هستند. فقها در بحث حدیث
و دشمنی با در تصدیق، عمل، دوست داشتن، محبت به آنان که حدیث را دوست دارند 

 اند. کسانی که مباحث کلیاند، گوی سبقت را از همگان ربودهکسانی که دشمن حدیث
 . 4کنند(و مجمل را همان سان که از قرآن و سنت ثابت است، روایت می

 اند که به حدیث نبوی محبت داشته و به آن پایبند هستند: اهل سنت افرادی -۹
اند؛ بلکه هر کس ود که مشغول  علم حدیثشاهل حدیث تنها به افرادی گفته نمی

که حدیث را دوست داشته و معنای آن را حفظ کرده، عامل به آن است و به آن دعوت 
دهد هم، اهل حدیث است. فرقی ندارد که این دعوتگر محّدث باشد یا فقیه، زاهد و می

 پارسا، امیر و یا عوام الناس.
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 کنند، اهل حدیثروایت حدیث اکتفا میما آنان را که فقط بر شنیدن، نوشتن و )-
ها انترین انساند که در ظاهر و باطن مستحقبلکه منظور از اهل حدیث آنان ؛خوانیمنمی

اند. ترین آنان به حدیث، در ظاهر و درون  خویشدر حفظ، شناخت و فهم  حدیث، و عامل
محبت به قرآن و  ،خوانیم. کوچکترین ویژگی آنانچنین آنان را اهل قرآن هم میهم

ها است. فقهای اهل حدیث از حدیث، پژوهش در آن دو و معانی و عمل به مقتضای آن
گاه صدیگر فقها به سنت پیامبر  ترند. پارسایان و ُزّهاد  اهل حدیث از پرهیزگاران دیگر آ

تر هستند. ُامرای اهل حدیث از دیگر فرمانروایان صادق صها در پیروی از رسول فرقه
دارتر به تر به سیاست  نبوی بوده و عموم اهل حدیث از دیگر مردمان، حقمستحق

 .3(هستند صدوستی و مواالت با رسول  بی بدیل 

اهل سنت در شناخت، اطالع و صبوری و شکیبایِی بر حدیث، با دیگران  -۱1
 متفاوتند: 

آموختند و سپس تابعین از آنان  صاز رسول الله  شسنت آن است که صحابه )-
 ن منوال تا روز قیامت. برخی از ائمهیفرا گرفته و در ادامه تبع تابعین از تابعین و به هم

گاه  . 4اند(تر و صبورتر بودههم از برخی دیگر آ

 علم و برداشتی که از حدیث دارند، متفاوت است: یفتاوای اهل سنت بر مبنا -۱۱
اند، اجتهاد و برداشت اطالعات حدیثی با یکدیگر متفاوتجا که اهل سنت در از آن

حتی گاهاا برداشت  ؛ی به تناسب اطالعاتشان، فرق داردای از مسایل  علمآنان هم در پاره
 باشد. آنان، مخالف سنت هم می

اند. فتواهایی از همین رو بسیاری از ائمه و سلف  امت هم در این وادی لغزیده)-
از اجتهاد شخصی  آنان است و با کتاب و سنت در تضاد است(دارند که برخواسته 

1. 
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اهل سنت اختالفات اجتهادی خویش را جهِت حفِظ ائتالف و وحدت، کنترل و  -۱۲
 کنند:مدیریت می

اهل سنت و جماعت از دیر باز در مسایل علمی و عملی اختالف نظر داشتند؛ لیکن 
ی خویش را با توجه به ادب  اختالف، در فضایی کامالا دوستانه و مملو از روش و برنامه

با هدف و گرایشی اساسی که همان محافظت بر حفظ اتحاد و همبستگی یا  احترام،
اند. هر چند که حجم و رها کردن تفرقه و اتهام است، کنترل و مدیریت کرده «جماعت»

 ها زیاد بوده باشد.  تفاوت
را به حق فرستاد و قرآن را بر وی نازل نمود. او به سوی  صد محم ألالله )-

با او  ،مگون و نظریات  متضاد فرستاده شدهای مختلف، با دلهای ناهمردمانی با سلیقه
 پراکندگی برچیده شد و دلها به هم مهربان گشت و از مکر شیطان محفوظ ماند. 

ل، ستون دین محسوب به عنوان یک اص «جماعت»دارد که بیان می ألسپس الله 
هایی که منجر به اختالف و تفرقه شود، هم از مناظرات و بحث صشود. رسول الله می

نان را نماید و آاست... و گروه نجات یافته را به پایبندی  سنت، توصیف می نهی فرموده
.. علمای صحابه و تابعین و نسل بعد از آنان رحمهم الله وقتی در .نامدجماعت می

ۡم فِى فَإِن تََن زَۡعتُّ کردند: عمل می الهیی ای اختالف نظر داشتند، به این فرمودهمسئله
ۡحسَ 

َ
ِۚ َذ لَِك َخۡيرٞ َوأ ِ َوٱۡليَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ

َ نتُّۡم تُّۡؤِمنُّوَن بِٱّلل  وِل إِن كُّ ِ َوٱلر َسُّ َ د ُّوهُّ إِلَى ٱّلل   نُّ َشۡىءٖ فَرُّ
وِيلًا

ۡ
چیزی نزاع داشتید، آن را اگر به الله و روز قیامت  و اگر درباره»یعنی:  .[۵۹]النساء:  تَأ

 . «ایمان دارید، به الله و پیامبر ارجاع دهید؛ این برای شما بهتر واز نظر عاقبت نیکوتر است
ای خاص، از باب مشاوره و خیرخواهی برای یکدیگر مناظره و بحث آنان در مسأله

عصمت و برادری خویش را حفظ بود. گاهاا سخنانشان با هم فرق داشت، اما دوستی، 
لیکن اختالف نظر در احکام بیشتر از آن بود که بتوان حفظ و مدیریتش  .کردند..می

ای با یکدیگر اختالف نظر داشتند و بخواهند به نمود. و اگر هر گاه مسلمان در مسئله
ُبرند، هیچ احترام و عصمتی میان مسلمانان باقی نخواهد ماند  . 3«سبب آن از هم ب 

خطای این امت را آمرزیده  ـباور دارم و مطمئن هستم الله  «ابن تیمیه»من )-
است؛ چرا که خطا در مسایل قولی خبری و مسایل علمی، عمومیت دارد. پیوسته سلف  
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اند و هیچ کس دیگری را به کفر، فسق و امت در بسیاری از مسایل اختالف نظر داشته
 .3گناه متهم نکرده است(

دانند و اعمال را جزو و شاگردانش استثناء در ایمان را جایز نمی / ابو حنیفه)-
کنند. مرجئه فرایض و اجتناب از محارم را واجب ایمان دانسته و مرجئه را نکوهش می

معلوم است که اختالف در این مسأله  .گویند مطلق  ایمان کافی است..دانند و مینمی
دینداران، همانند دیگر اختالفات در باب  لفظی است. یعنی این اختالف میان علما و

 . 4ی اهل ایمان و قرآن هستند(احکام است. همگی در زمره

 هرگز حق از میان اهل سنت بیرون نیست: -۱۳
میان ای که بین اهل سنت وجود دارد، لیکن حق از با وجود تمام اختالفات نظری
چرا که هر کدام از ائمه و علمای اهل سنت، در هر  ؛جمع  آنان بیرون نخواهد رفت

برایش میّسر نموده باشد، در حفظ و حراست دینی، قائم مقام رسول  ألای که الله حوزه
 هستند.  صالله 
 †شود. چرا که آنان، جایگزین و َبَدل  انبیاء به علمای دین )ابدال( اطالق می)-

های مجهول و نایابی نیستند که د. انسانباشنو در حقیقت قائم مقام آنان می ،هستند
حقیقتشان برای کسی شناخته شده نباشد. هر کدام به تناسب بخشی از ویژگیهای 

اند؛ یکی در علم و گفتار، دیگری در عبادت و نایب ایشان قرار گرفته †پیامبران 
 . 1ی موارد در او یافت شود(طبیعت و آن دیگری ممکن است همه

یقان، شهدا و نیکوکاران وجود دارند. برخی از ایشان هم علمایی در میانشان صّد )-
های عالی و ها و خصلتهایی فروزان و معروف هستند. دارای ویژگیسرشناس و چراغ
ی که اائمه ؛ان هستندهای عملی برای پیامبربرخی هم جایگزین ،اندقابل به ذکر بوده

 .  2اق نظر دارند(تمام  مسلمانان بر هدایت و درک و فهم آنان اتف
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 د: هستن «الطائفة المنصورة»اهل سنت همان گروه یاری شده یا به اصطالح  -۱۴
هم وعده نموده  ألاند، و الله از آنجا که اهل سنت هدایت شده و اهل  دین  حق بوده

است که این دین را کامالا یاری کرده و غالب گرداند، اهل سنت، همان گروه یاری 
 از آن خبر داده است. صایست که رسول الله شده
تى َعلَى الَحق ِ »در مورد ایشان فرمودند:  صپیامبر اسالم )- م َ

ُ
لا تَزاُل َطائَفٌة ِمن أ

اَعةلا یَُضر ُُهم َمن َخَذلَُهم و َظاِهرینَ  همیشه گروهی از »«: لا َمن َخالََفُهم َحت َى َتُقوم الس َ
؛ تا قیام  قیامت هم، کارشکنان و مخالفان به ایشان امت من با حق، غالب و مسلط هستند

 3(.«رسانندآسیبی )دینی( نمی
ین  زیرا هدایت و د ؛اندو با حق، غالب و پیروز آنان تا بر پایی قیامت گروه یاری شده)-

پیامبران خویش را با آن مبعوث داشت، همراه آنان است. آنها، همان  أحّقی که الله 
ی عمل بپوشانند و کافی وعده داده است تا به تمام دین جامه ـگروهی هستند که الله 

 . 4گواه باشد(أ است که الله 

ن بردار و برخی نافرماهایی معمولی هستند؛ لذا برخی فرماناهل سنت انسان -۱۵
 اند:و خطاکار

تند. د و بند هسیقیگر و باند و بعضی هم عصیانبرخی از اهل سنت درستکار و شهید
ت چنان که دیگران نسب ؛شودها یافت میها خیر بیشتری در آناما نسبت به دیگر گروه

 به ایشان شرورتر هستند.
نت تر هستند، لیکن سها صالحی گروهچه منتسبین  به سّنت و حدیث، از بقیهگر)-
در  هایی کهایسه با اسالم، همانند اسالم در مقایسه با دیگر ادیان است. ویژگیدر مق

 هم سراغ داریم. و درست است که خیر و نیکی شود، در بقیهمنتسبین به اسالم یافت می
شود، اما این موارد در مسلمانان بیشتر قابل مشاهده است. و در غیر مسلمانان دیده می
خورد، لیکن در بین غیر شّر در میان مسلمانان به چشم میباید گفت انواع بدی و 

لذا آنان که منتسب به سنت هستند، در میانشان  ؛شودمسلمانان بسیار زیادتر یافت می
های غیر  اهل سّنت ها نیز موجود است. درست است که در گروههمانند  افراد دیگر گروه
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رسد. های اهل سّنت نمیر و نیکیخورد، اما به پای خیهم هر گونه خیری به چشم می
ای هم که در بین اهل سّنت شاهدیم، در دیگران به مراتب بیشتر هر نوع شّر و بزهکاری

 .3سراغ داریم(

 دهند: را تشکیل می صاهل سنت بیشترین جمعیِت امت محمد  -۱۶
تمسک  صبیشترین افرادی که از این امت به کتاب الله و سنت رسول الله 

دارند و به را بسیار دوست می صاهل سنت و جماعت هستند. یاران رسول  اند،جسته
ورزند. حدیث نبوی را در علم و عمل، و فقه و روش، از صحابه آنان محبت می

 «جماعت»اند که شعار قرآن، سنت و اجماع را سر داده و به اند. ایشان کسانیآموخته ش
و بر این تجّمع، اتحاد و همبستگی دارند. زیر پرچم قرآن و حدیث، حضور  تمسک جسته

 گر دورطلب، هواپرست و اختاللرو، جداییهای گمراه، تکیافته و از پرچم و شعار  گروه
هستند. افرادی که عضو اهل سنت و جماعت هستند، از نظر علم و عمل، خیر و شر، 

اند. اما با این وجود دن و دشمنی  با هم متفاوتآزار بوعدل و ظلم، صبر و سرکشی و بی
دانند که پایبندی به اخّوت و برادری، دوستی و اتحاد، اصل  مهم جماعت و ستون  می

 دین، هویت دینی و رحمت  پرورگار بر آنان است.

                                           
 .۴۵۵ص  ۱۲همان: ج  -3



 

 

 

 

 

 فصل سوم:
 های اخالقی رفتاری اهل سنت و جماعتویژگی 

 بهترین مردم برای دیگر مردمان، اهل سنت و جماعت هستند:  -۱
باشند. بدون شک اهل سّنت، حامالن میراث نبوت با دو ُبعد علمی و عملی  آن می

ُبعد اخالقی آن است. از همین رو  ی نبوی،ی علمی در روش و سیرهبارزترین جنبه
ای از رحمت و شفقت، آرزوی خیر برای مردم، صبر و شکیبایی اخالق نبوی که مجموعه

ای است که اهل در تحمل مردم و در دعوت دادن ایشان و دیگر موارد، منبع و سرچشمه
یراث مکند. البته در این میان، سنت خصوصیات اخالقی رفتاری خود را با آن آبیاری می

با فضل و رحمت خویش به این فرقه اختصاص داده است،  ـعلمی و هدایت را که الله 
 دهند. حائز اهمیت قرار می

که را رحمت و هدایتی، بر جهانیان مبعوث نمود. چنان صرسول الله  ألالله )-
ه ن و نیکی بطور برای احسای عقلی و نقلی فرستاد، همینوی را با علم، هدایت و ادّله

داشت و برای صبر بر اذیت برای رحمت  بالعوض و بدون چشم ؛مردم هم مبعوثش نمود
و آزار و تحمل ایشان. از این رو وی را با علم و َکَرم و شکیبایی و بردباری برانگیخت. 

گاه  رهنما، بزرگوار  نیکوکار و بردباری بسیار بخشاینده بود.  رسولی که آ
بدون هیچ چشم  ،نمودها را اصالح میکرد و قلبمیداد و راهنمایی پس او تعلیم می

 و این، صفت و ویژگی هر پیامبری بود.  ؛دادداشتی خیر و صالح دنیا و آخرت را نشان می
باشد: صفت امت  وی هم همین می ،هم، همین استص و روش رهپویان رسول 

ۡخرَِجۡت لِلن َاِس 
ُّ
م َ َ  أ

ُّ
نتُّۡم َخۡيَر أ شما بهترین امتی بودید که برای »: [۱۱1]آل عمران:  كُّ

 . «مردم پدیدار گشتید
ه آنان را به زنجیرها بست ،ا بهترین مردم برای مردمان بودیدگوید: شممیس ابوهریره 

کنید. اهل سنت برای سودرسانی و اصالح  مردم، مال و آورید تا وارد بهشتشان میو می
گاهی، آن را ناپسند جان خویش را در این راه هزینه می کنند. لیکن مردم به علت عدم آ
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 أل -در سخنرانی خویش گفت: شکر و سپاس الله  /چنان که امام احمد  ؛دارندمی
 ورا که در هر برهه از زمان که پیامبری نبود، علما را توفیق داد تا مردم را از ضاللت  -

دالن را با مرده ،ی کردنددر اجرای این برنامه صبور ،گمراهی به هدایت رهنمون باشند
شدگان به  چه کشته ،بینایی بخشیدند الهیو نابینایان را به نور  ،کتاب الله زنده کردند

با چه زی ،یار گمراهانی را که رهنمون گشتنددست شیطان را که زنده نمودند و چه بس
 .بود بازتاب مردم در برابرشان... و چه بد ،ردمبود تأثیرشان بر م

پسندد. دارد و اخالق رذیله و بد را نمیق پسندیده و واال را دوست میاخال ألالله 
او تعالی در هنگام ظهور  شبهات، دید  تیزبین را دوست داشته و عقل کامل، در هنگام 

پسندد هر چند که بروز شهوات برای او تعالی محبوب است. و گویند او شجاعت را می
 .3یری را دوست دارد حتی با مشتی خرما(گبرای کشتن مارها باشد؛ و نرمی و آسان

 کنند:اهل سنت در تماِم تعامالت، به کتاب الله و سنت اقتدا می -۲
 فکران خویشکنند؛ خواه در تعامل با همدر اخالق و رفتار به قرآن و حدیث اقتدا می

 یا با دیگران.  ،باشد
خوشی به شکر و سپاس ها به صبوری، و در راحتی و ها و ناگواریدر هنگام سختی)-

 به کارهای شایسته و نیک و اخالق ،دهندو هنگام تقدیرات  تلخ به راضی بودن دستور می
ْكَمُل الُْمْؤِمِنيَن إِیَمانًا »خوانند. به این فرمایش رسول باور دارند که: پسندیده فرا می

َ
أ

ْحَسنُُهْم ُخلًُقا
َ
نند ک. تشویق می«آنانندترین  کاملترین مؤمنان در ایمان، خوش اخالق: 2أ

 و ، بپردازیاندبه کسانی که از تو دریغ کرده ،اند ارتباط برقرار کنیبا آنان که از تو بریده
اهل سنت به نیکی والدین، ارتباط  .اند، درگذریاز آنان که به تو ستم روا داشته

ی بر مهربانمانده و نوازی و کمک به راهداری، یتیم پروری، مسکینخویشاوندی، همسایه
خوانند. از کبر و خود ستایی، سرکشی و زورگویی به خلق، چه به حق زیر دست، فرا می
ند. کندارند. به اخالق واال دستور داده و از بد اخالقی و نادانی نهی میو چه ناحق، باز می

 صدر تمام گفتار و رفتار خویش در هر ُبعدی، منقاد و فرمانبر  کتاب الله و سنت رسول 
 . 1ستند(ه

                                           
 .۳۱۷ -۳۱۳ص  ۱۶همان: ج -3
 گوید صحیح است.( می۲۸) اإلیمان ألبي عبیدآلبانی در  - 4
 .۱۵۸ص  ۳: جمنهاج السنه -1
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  کنند:، امر به معروف و نهی از منکر می«جماعت»اهل سنت با توجه به حفِظ  -۳
دهد این است که، آنان ای که اهل سنت را بهترین امت قرار میاولین اصل و قاعده

ها با وجودی که به تمام موجبات شریعت لیکن آن ؛کنندامر به معروف و نهی از منکر می
پوشند، در عین  حال بر قاعده و قانون  بزرگی دیگر، که همان حفظ و ی عمل میجامه

صدایی و ترک اختالف و تفرقه باشد، ملتزم و پایبند دلی، همو هم «جماعت»پاسداری از 
 هستند. 

کنند. دارد، امر به معروف و نهی از منکر میسان که شریعت واجب میهمان)-
ها و عیدها در کنار امیر و فرمانروای ی در نمازمعتقد به برپایی  حج و جهاد، گردهمای

به جماعت پایبند هستند و نصیحت و  ،آن امیر نیکوکار باشد یا بزهکار اند. خواهخویش
ْؤِمُن المُ »معتقدند:  صی رسول الله دانند. به این فرمودهخواهی به امت را تّدُین میخیر

َصابِِعِه لِلُْمْؤِمِن َكالْبُنْيَاِن يَُشد ُ َبْعُضُه 
َ
 یک ۀلمؤمن، بمنز یمؤمن برا: صَبْعًضا وََشب ََك َبيَْن أ

شود. سپس )برای می گر آنیت قسمت دیه هر قسمت آن، موجب تقوکساختمان است 
  3.«وجیه( انگشتانش را در هم فرو بردت

ِهْم، تََواد ِ َمثَُل الُْمْؤِمِنيَن فِي »را هم باور دارند که فرمود:  صو نیز این فرمایش رسول 
َهِر  َوتََراُحِمِهْم، َوَتَعاُطِفِهْم َمثَُل الَْجَسِد إَِذا اْشتََكى ِمنُْه ُعْضٌو تََداَعى لَُه َسائُِر الَْجَسِد بِالس َ

ى گاه ثل بدن است که هر، تّرحم، و عطوفت به هم، م  یَمَثل مؤمنان در دوست: »4«َوالُْحم َ
 1(. «کننددردی میبیداری، با او همتب و شبر اعضا در یاز آن به درد آید، سا یعضو
ت که مسئول بر والیان امر که علما، امرا و شیوخ  هر گروه هستند، واجب اس)-

ول و رس أچه الله به آن ،ر به معروف و نهی از منکر نمایندام ،شهروندان  خویش باشند
 . 2(باز دارنداند، چه باز داشتهاند امر کرده و از هر آندستور داده صالله 
بستگی و نهی از اختالف و از مبخشی از امر به معروف، دستور به اتحاد و ه)-
 . 2(گسیختگی استهم

                                           
 ( ۲۴۴۶بخاری ) -3
 (۲۵۸۶مسلم ) -4
 .۱۵۸ص  ۳: ج منهاج السنه -1
 .۴۲۳ص  ۳همان: ج  -2
 ۴۲۱ص  ۳همان: ج  -2
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 شنوی در کاِر معروف و نیک هستند: اهل سنت پایبند بر حفظ جماعت و حرف -۴
کوشد، این کار را است و بر حفظ  جماعت می الهیاهل سنت ملتزم به اطاعت  یوقت

آغازند. از این رو در دل  آزدی و پویایی، در علم شرعی و اجرایی کردن آن میبر اساس 
 اند؛ نه در سرکشی و طغیان.الهیتکاپوی طاعت 

راه میانه که همان اسالم  ناب است، برای آنان که دوشادوش  امیر خویش و گروهی )-
ایند، جهاد جهاد نم 3نماهاخواهند علیه مسلمانکه سزاوارتر به اسالم هستند و می

شود. البته زمانی که این تنها راه جهاد باشد؛ و اگر گروه  مجاهد مرتکب محسوب می
ات بلکه باید در طاع ،دوش  آنان وارد جهاد شدشوند، نباید هممی الهیمعصیت و نافرمانی 

 لَا َطاَعَة لَِمْخلُوقٍ  »چرا که  ؛ها رهایشان نمودآنان را همراهی کرده و در معصیت الهی
 ِ . برتری این امت در «را در نافرمانی  خالق اطاعت نمودنباید مخلوق : »4«فِي َمْعِصيَِة اّلل َ

گذشته و حاضر، بر اساس همین فاکتور بوده است. و این رویکرد بر هر انسان مکّلفی، 
روی. نه همانند خوارج است که به واجب است. این ایدئولوژی و نوع نگرش یعنی میانه

دانند. نه بسان مرجئه کشند و خود را پارسایان امت میعلمی، سجاده آب میپیامد  کم 
 . 1دانند؛ حتی اگر آن حکام نیکوکار نباشنداست که خود را در همه چیز پیرو  حاکمان می

 اهل سنت به امانت علمی، در کنار امانِت حفِظ جماعت، پایبند هستند: -۵
دو، باعث فراموشی گینی یکی از آنزمان، حامل دو امانت است. سناهل سنت هم

شود. یکی امانت  علمی کاربردی  دعوت و جهاد است و دیگری، امانت  دیگری نمی
ها آزادانه، دور از تسّلط  آز و به معنای عام و فراگیر. آن «جماعت اسالمی»محافظت بر 

بق ط گری، بسیار دقیقی مذهبی یا طریقت  صوفیانه یا طایفهخودخواهی، عرف، غلبه
 دهند. ی مسیر میی شرع، ادامهموازین حکیمانه

                                           
به شام آمدند. آنان منتسب به اسالم بودند و شهادتین را  ۶۹۹ها هستند که در سال منظور، مغول -3

ار را قانون اجرایی خود قر «یاسق»ی چنگیز خان به نام در حالی که دست نوشته راندند؛بر زبان می
ای از احکام آسمانی و برخی از قوانین چنگیز که از سر  هوا و هوس دارند. سیاه مشقی که مجموعه

ی ریختن بعد از مرگ وی آن را برا نوشته شده بود را در خود جمع نموده بود. فرزندان چنگیز
 . ۵1۱ص  ۲۸کردند. مجموع الفتوی ج ها و آبروها، شریعت قرار دادند و بر اساس آن حکم میخون

مشکاة  تخریجآلبانی با این لفظ آن را صحیح می داند. نگا:  «لا طاعَة لمخلوٍق في معصيِة الخالِق » -4
 ( . ]مصحح[۳۶۲۴) المصابیح

 .۵1۸ص  ۲۸: ج منهاج السنه -1
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که از طریق وحی بر پیامبرانش نازل شده است و پایبندی  الهیبیان و تبلیغ رسالت )-
از علما گرفته است، واجب شرعی است. در نتیجه فراگیری  ألبه میثاقی که الله 

د ی های پیامبران، ایمان، دعوت و تبلیغ و تالش و مجاهدهآموزه بر آن واجب است. به ج 
طلبد، گفتار و کردار مردم در اصول و فروع  درونی و ظاهری، دقیقاا با قرآن و سنت می

، مذهب، طریقت، ریاست هایی از قبیل  عادتسنجیده شود. در این میان نه از هواپرستی
هایی از قبیل روایات زنییا شخصی خاص دنباله روی خواهد شد، و نه حدس و گمانه

ضعیف، قیاس  فاسد، تقلید از کسی که پیروی از گفتار و رفتار او واجب نیست. چرا که 
در کتاب خود آنان را که به حدس و گمان و خواهشات نفسانی معتاد هستند و  أالله 

 .3(اند، نکوهش کرده استپیروی از دستورات معبودشان را رها کرده

 ارند و بس:ِوال و دوستی د «حق»اهل سنت فقط نسبت به  -۶
ی اول به هر جا که اهل سنت فقط نسبت به حق، دوستی دارند، در همان وهلهاز آن

نگرند نه بر اساس تعصب جاهلی نسبت به شخص، گروه یا تجمعی از همین منظر می
 تیره و قومیت، شهر، مذهب، طریقت و سلوک، تجّمع و یا ریاست. 

غض، و دوستی و دشمنی را به هیچ کس حق ندارد ستایش و نکوهش، ُحّب و بُ )-
، یا به دهنداسم  قبیله، شهر، مذهب یا راه و روشی که به یکی از ائمه و مشایخ نسبت می

دیگر انتسابها، وابسته بداند. لذا هر کس مؤمن است، مواالت و دوستی با او واجب است 
من دانست، از هر قشری که باشد. و اگر کافر است، باید با او معادات داشت و وی را دش

از هر قشری که باشد. و کسی که ایمانی آمیخته با فسق و فجور دارد، بر حسب ایمانش 
باید با او مواالت داشت. و بغض و کینه هم به تناسب  ایمان باید باشد. چنین شخصی بر 

رف ارتکاب گناهان، کافر نمی شود. و هرگز انبیاء، عکس  اعتقاد خوارج و معتزله، به ص 
ی هدا و صالحین در ایمان و دین، حب و بغض و مواالت و معادات در رتبهصدیقین، ش

 . 4(فاسقان نیستند

                                           
 .۴۶۷ص  ۱۲همان: ج  -3
 .۲۲۹-۲۲۷ص  ۲۸همان: ج -4
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اهل سنت همدیگر را به صورت عام دوست دارند و برخی برخی دیگر را معذور  -۷
 دارند:می

رف اهل سنت بودن، با  که به کدام گروه، حزب، جماعت، چشم پوشی از اینآنان به ص 
خاصی منتسب هستند، یکدیگر را دوست دارند. و بدون اینکه سریع گرایش یا اجتهاد  

 دارند.گمراه بخوانند، برخی را معذور می همدیگر را متهم کنند و یا
مقّدمش نموده است، مقدم دانست و آن را که  ـواجب است فردی را که الله )-
دارند، میدوست  صو رسولش  ألچه را که الله نهاده است، عقب نهاد. باید آنعقب 

اند باز چه نهی نمودهورزند، ُبغض ورزید. باید از آندوست داشت و به هر چه ُبغض می
اند، راضی بود. باید که همه یکپارچه و متحد باشیم. اما چه کنیم چه راضیداشت و به آن

حال  خوانند.کار به جایی رسیده است که بعضی از مردم برخی دیگر را گمراه و کافر می
نماید. و گرچه ممکن است حق با طرف مقابل بوده و مطابق  قرآن و سنت عمل  کهآن

ممکن است برادر مسلمانش در بخشی از امور دینی دچار خطا شده باشد. چنین نیست که 
رای خطا و فراموشی را ب ـبلکه الله  ؛د  خطایی، کافر و فاسق محسوب شودهر کس به پیام

 . 3(این امت معاف نموده است

اهل سنت بر مبنای دین، دوستی و دشمنی کرده و مردم را فقط با معیار دین  -۸
 سنجند:می

اهل سنت کسی را با سؤاالتی که از جانب الله نیست، مورد امتحان و آزمایش قرار 
ها، شعارها و لوگوها، تجمعات و رؤسا تعّصب ندارند. بلکه معیار  دوستی دهند. به اسمنمی

تقوا است. فقط نسبت به جماعت مسلمانان آن هم به معنای و دشمنی آنان، دین و 
اند که پرچم قرآن و سنت بر فهم حقیقی، تعصب دارند و بس. و جماعت مسلمانان آنان

 اند. سلف صالح را بر افراشته
لذا واجب است در این زمینه کوتاه آمد و از ذکر یزید بن معاویه و امتحانی که )-

ی خوانروی گرداند. چرا که این رویکرد، با باور اهل سنت هم ی او شدند،مردم به وسیله
بدان دستور نداده است،  صو رسول  ألچه که الله ندارد. همچنین نباید امت را با آن

ا هستید ی «شکیلی»مورد امتحان و آزمایش قرار داد. مثالا نباید به افراد گفت: شما 
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واب بگوید: نه سؤالی شد، در ج؟ واجب است وقتی از یک مسلمان چنین 3«قرفندی»
 .4بلکه مسلمانم و پیرو کتاب الله و سنت بر مبنای فهم سلف صالح( ؛شکیلی و نه قرفندی

ها برای انتساب مردم به برخی از امامان مثل: امام ابوحنیفه، بلکه برخی از نام)-
 و غیرهمالک، شافعی و احمد بن حنبل رحمهم الله یا به شیخی همانند: قادری، َعَدوی 

یا انتساب به قبایلی مثل: قیسی، یمانی یا به کشوری از کشورها و شهرها همانند: عراقی 
و مصری، که نامگذاری با آن گنجایش دارد، جایز نیست مردم را تفتیش کرده و مورد 

ترین ها دوستی و دشمنی ورزید. بلکه گرامیامتحان قرار داد. هرگز نباید بر مبنای نام
ای که آنانند که از همه پرهیزگارتر باشند؛ حال از هر تیره و طایفه الهیاه مردم در پیشگ

 . 1خواهند باشند(می
جایز است که چنان از هم بگسلد و  صبا این وجود چگونه برای امت محمد  )-

گری، با شخصی دوستی ورزیده و با دیگری، بر اساس هوا بپاشد که بر مبنای طایفه
بر صّحت آن نیامده است، دشمنی ورزد. تا جایی  ـانب الله وهوس که هیچ دلیلی از ج

را از چنین رویکردی مبّرا دانسته است. این ویژگی  اهل بدعتی  صنبی خود  ألکه الله 
همچون خوارج است که از جماعت مسلمین کناره گرفته و ریختن خون مخالف خویش 

اعت به حبل الله )دین داند. لیکن اهل سنت و جمرا به ثمن بخس، مشروع و مباح می
 کنند این است که شخص  مقابلاند. کمترین کاری که در این زمینه میاسالم( چنگ زده

 ...ود!شنظر است، پذیرفته و در اختالفات از او به الله پناه برده میچه با آنان همرا در آن
دلیلی  سنتهای نوپیدایی که برای اثباتش از قرآن و توان با نام و برچسبچگونه می

 وجود ندارد، امت را تکه پاره نمود؟!
 عامل  قهر و ،فروپاشی  فعلی امت در بین علما، مشایخ و بزرگان، حاکمان و زمامداران

ا ر صو رسول الله  ألچرا که آنان عمل به دستورات الله  ؛ی دشمن بر آنان استغلبه
 اند. ترک نموده
را ترک کردند، عداوت و بغض در میانشان  الهیگاه مردم برخی از دستورات لذا هر

بروز کرد و در پی آن از هم گسیختند و به فساد و تباهی و هالکت گرفتار آمدند. لیکن 
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چرا که همبستگی و جماعت رحمت است  ؛شوند و فرمانروامی اگر گرد هم آیند، اصالح
 .3پاشیدگی، عذاب و فالکت(و تفرقه و از هم

 کند:صدایی کار میها و همدل اهل سنت بر روی الفت -۹
اهل سنت پیوسته در مسیر اتحاد، الفت و آرزوی  خیر برای تمام مسلمانان و عفو و 

کوشند. وی را به کار درست فراخوانده و برایش بخشایش از لغزش و خطای خطاکار می
 نمایند.دعای هدایت و مغفرت می

گیرد، الفت ی دین را در بر میداند از قواعد بزرگی که مجموعهخوب می «آنان») -
ْ ذَاَت اند: فرموده ـصدایی و اصالحگری است. الله ها، همدل وا ۡصلِحُّ

َ
َ َوأ َ ْ ٱّلل  وا فَٱت َقُّ

مۡ  . و نیز دیگر «از الله پروا کنید و بین خود را اصالح نمایید». یعنی: [۱]األنفال:  بَۡينِكُّ
زین دارد. آنان که مجدایی و تشّتت باز مینصوصی که بر اتحاد و ائتالف دستور داده و از 

خواهان اند، جداییاند. و کسانی که از این دایره خارجبه این اصل هستند، اهل جماعت
 یعنی عمل به مجموع  سنت.  صو اهل افتراق هستند. و اطاعت از رسول الله 

ی رانمن )ابن تیمیه( هرگز دوست ندارم حتی یک مسلمان در ظاهر و باطن، دچار نگ
فکران و دوستانمان. و اصال هیچ کدامشان را مالمت و و سختی شود؛ چه برسد به هم

واری، کرامت، محبت کنم. بلکه هر کدام در نزد من به َکّرات دارای بزرگسرزنش هم نمی
هر کدام به تناسب خویش. شخص باألخره یا اجتهاد کرده و درست  ؛و تعظیم هستند

به خطا رفته و یا گناه کرده است. اولی که دارای اجر و پاداش که عمل نموده است، یا این
از او  ألاست. دومی با ثوابی که در پی  تالش و اجتهاد خود کسب کرده است، الله 

 مؤمنانبر ما و او و دیگر  أسومی که باید دعا کنیم الله  ،آمرزددرگذشته و او را می
و تقوی با یکدیگر تعامل و همکاری  داند که همه در کار نیک... اهل سنت میبیامرزد

را محکم و استوار دارند. بر هر یک از ما واجب و ضروری است که برخی، برخی دیگر 
 یاری نماییم...
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پسندم، برای من برای تمام مسلمانان خواهان خیرم. هر خیری که برای خویش می 
ح ز آنان که عمل صالتمام مؤمنان خواهانم. از کسانی که نیت صالح دارند سپاسگذارم و ا

 .3خواهم گناهکاران را توفیق توبه دهد(می ـدارند، قدردانم. از الله 

اهل سنت با حفظ الفت و مهربانی، در مسایل علمی و عملی با یکدیگر تبادل آراء  -۱1
 کنند:و مباحثه می

ای گاه در مسئلهمای بعد از ایشان رحمهم الله، هرو تابعین و عل شعلمای صحابه )-

د ُّوهُّ إِلَىکردند: عمل می الهیاختالف نظر داشتند، به دستور   فَإِن تََن زَۡعتُّۡم فِى َشۡىءٖ فَرُّ
وِيلًا

ۡ
ۡحَسنُّ تَأ

َ
ِۚ َذ لَِك َخۡيٞر َوأ ِ َوٱۡليَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ

َ نتُّۡم تُّۡؤِمنُّوَن بِٱّلل  وِل إِن كُّ ِ َوٱلر َسُّ َ ساء: ]الن ٱّلل 
۵۹] . 

شتید، اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، پس آن را به الله و و اگر درباره چیزی نزاع دا»
 .«بهتر واز نظر عاقبت، نیکوتر است پیامبر ارجاع دهید؛ این برای شما

لذا با الفت و مهربانی و برادری دینی، با یکدیگر در مسایل علمی عملی تبادل اندیشه  
 . 4(نمودندمی
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 :فصل چهارم
 اصولی که اهل سنت بر آن اتفاق نظر دارند

که برای آنان به صورت شعار در آمده است، و ُلب  3اهل سنت بر اصول بسیار مهمی
اعتقادات آنان را در بر دارد، اتفاق نظر دارند. و هر فرقه و گروهی که با ایشان هم نظر 

 نیستد، در یک یا چند اصل از اصولی که در ادامه خواهیم آورد اختالف دارند: 
و جماعت، تا روز قیامت  یافته و پیروز  اهل سنتی نجاتاما بعد: این باور  فرقه)-

خواستن پس از مرگ و ایمان به ها، پیامبران، براست؛ و آن: ایمان به الله، مالئکه، کتاب
 .4چه خیر و چه شر( ؛قدر

ون ز: اثباِت صفات؛ بدعبارتست اأ ی اهل سنت و جماعت در صفات الله عقیده -۱
 . یل صفاتبدون ابطال و تعط ألو پاک و مقدس دانستن الله  ،بیان کیفیت

خویش را در  ألچه الله توان چنین نام برد: ایمان به آنمی أاز ایمان به الله )-
نه  ،کنند و نه تعطیلوی را توصیف کرده است. نه تحریف می صکتاب خود، و رسول 

ۖۡ : ـبلکه معتقدند الله  ؛کنند و نه تمثیلکیفیت بیان می َو لَيَۡس َكِمۡثلِهِۦ َشۡىءٞ  َوهُّ
ِميعُّ  هیچ چیز همانند او نیست و او بسیار شنوای بی ». یعنی: [۱۱]الشوری:  ٱۡلَبِصيرُّ  ٱلس َ

کنند. خود را با آن توصیف کرده است، نفی نمی ـ. هرگز صفتی که الله «نهایت بیناست

                                           
شود، و به صورت قطع و چه از این کلیات گرفته میکلی، یا آن منظورمان از اصولی که به صورت -3

یل باشد. همچنین بر مساصد در صد از دین ثابت است و تمام مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند، نمی
وجوب و تحریم که همه بر آن اتفاق نظر دارند هم کاری نداریم؛ مگر به صورت کلی. و نیز آنچه که 

در کتب احکام به آن پرداخت. مانند: اجماع، قواعد، فروع فقهی از قبیل تحریم باید برای تفصیل آن 
ها و همانند این موارد که برای اهل سنت به عنوان یک شعار صیغه و متعه، جواز مسح بر موزه

 درآمده است. 
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 ألبرای صفات الله  ،روندبه کژی نمی الهیها و آیات در نام ،کنندکلمه را تحریف نمی
 أه چرا که الل ؛دانندکیفیت قایل نیستند و آن صفت را همانند صفات بندگان نمی

زیرا او از دیگران به خود  ؛شودهمنوع و همتایی ندارد. او تعالی با خلقش مقایسه نمی
گاه  د. گویتر است. از همگان راستگوتر بوده و از بندگانش به مراتب بهتر سخن میآ

گاهانه سخن میپیامبرانش صلوات الله علی گویان  گویند، راستهم بر خالف آنان که ناآ
ا فرماید: می ـاند. از همین روست که الله تصدیق شده َ َةِ َعم  ِ ٱۡلعِز  ۡبَح َن َرب َِك َرب  سُّ

ونَ  ۡرَسلِينَ  ٢٥٠يَِصفُّ ِ ٱلَۡع لَِمينَ  ٢٥٢وََسَل ٌم َعلَى ٱلۡمُّ ِ رَب  َ  .[۱۸۲-۱۸1]الصافات:  ٢٥١َوٱۡلَحۡمدُّ ّلِل 
کنند، منّزه است. و پروردگارت که دارای عزت است از آنچه او را به آن توصیف می»: ترجمه

 . «ها ویژه الله است که پروردگار جهانیان استسالم بر پیامبران . و همه ستایش
ته اند پاک دانسبدان توصیف نمودهص چه مخالفان  پیامبران الله او تعالی خود را از آن

فات  از ص ألاست. و بر پیامبران خویش به سبب عملکرد درستشان در منزه دانستن الله 
در توصیفی که از خویش ارائه داده است، به دو  ـفرستد. الله نقص و عیب، سالم می

های بحث نفی و اثبات در این زمینه پرداخته است. از همین رو اهل سنت از آموزه
 بر آنان انعام أچرا که راه راست همین است. راه آنان که الله  ؛تابدیپیامبران سر نم

 . 3همانان که پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحین هستند( ؛نمود

 است و مخلوق نیست: الهیاهل سنت و جماعت بر این باور است که قرآن کالم  -۲
است.  ألی سلف  )پیشینیان( امت اسالمی بر این است که قرآن کالم الله اندیشه

از الله تبارک و تعالی آغاز و به سویش بر خواهد گشت...  ،نازل شده است و مخلوق نیست
با این مضمون ثابت شده است که، الله با َصوت تکلم کرده و سخن  صچه از پیامبر و آن
مام کنند. ترا تصدیق می هازده است، و نیز دیگر مثالرا با َصوت صدا  ÷راند، و آدم می

 . 4ی اهل سنت استاین باورها، باور  پیشینیان امت و ائمه
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 د:را ندار ـاهل سنت و جماعت معتقد است، هیچ کس در دنیا توان دیدن الله  -۳
 صکه محمد به اتفاق تمام مسلمانان و علمای آنها، هر روایتی، دال بر این)-

رش را در دنیا با چشمان خویش دیده است، کذب  محض است. این سخنی است پروردگا
ای بر ألاند... و معتقدند که هرگز الله نگفته و روایتش نکرده ،که هیچ یک از آنان

پا به زمین ننهاده است... از این رو هر کس مدعی شود که وی قبل از  صرسولش 
اق تمام اهل سنت ادعایش را به چشمان خویش دیده است، به اتف أرحلت از دنیا، الله 

ارد. در را ند ألزیرا معتقدند هیچ مؤمنی تا وقتی در دنیا است، توان دیدن الله  ؛باطل است
ان داست صصحیح مسلم از حدیث نواس بن سمعان ثابت است که، وقتی رسول الله 

ن َ »نمود، فرمود: دجال را تشریح می
َ
َحٌد ِمنُْکْم َرب َُه َعز َ وََجل َ َحت َى َتَعل َُموا أ

َ
ُه لَْن یََرى أ

 .3«خواهد دیدبدانید که هیچ یک از شما تا نمیرد، پروردگارش را ن«: »َيُموَت 

 ینند:باهل سنت و جماعت اتفاق دارند که پروردگارشان را در بهشت با چشم می -۴
و نیز در عرصات  ،گرددبا چشم برای مؤمنان، در بهشت میسر می ـدیدن الله )-

 اند. چنان که احادیث در این باره متواتر ؛اهد دادقیامت برای دیگر مردمان هم رخ خو
 اند وهای صحیح آمده است. سلف صالح و ائمه، آن را پذیرفتهاین روایات در کتاب

  اهل سنت هم بر آن اتفاق نظر دارند. 
این جریان را تکذیب یا تحرف جهمیه و پیروان آنان همانند: معتزله و رافضه 

د که انآنان معطله ،کنند، اعم از دیدن و غیره را انکار میالهینمایند. آنان که صفات می
مانند نه ه ،رو و معتدل استدر این زمینه میانه الهی اند. دینها و مخلوقاتبدترین انسان

 ؛ی دارندصدیق  افراطبسان برخی، ت کنند و نهرا تکذیب می صاینان گفتار و خبر رسول 
 اند..را با چشم دید!! هر دو باطل و ناصواب ألتوان در دنیا الله گوید: میتصدیقی که می

فریدگار آأ باور تمام پیامبران و پیروان ایشان و نیز اهل کتاب، بر این است که الله 
او آفریدگار  ،دو استچه در میان آنها و زمین و هر آنجهانیان است و آفریدگار آسمان

 ی مخلوقات، بندگان اویند و محتاج و نیازمند به وی. جمله، عرش عظیم است
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ها و بر عرش خویش است. از مخلوقات خود جداست و با این باالی آسمان ألالله 
 . 3با آنان است و از ایشان جدا نیست( حال مدام

مان بعد از مرگ ای در مورد اتفاقاِت  صاهل سنت و جماعت به تمام گفتار پیامبر  -۵
 دارد:
از جمله موارد  ایمان به روز آخرت: ایمان به تمام اتفاقات  بعد از مرگ است که )-

که از آن خبر داده است. آنان از امتحان، عذاب و نعمت  قبر، گرفته تا این صرسول 
ای پ ها به اجساد برگردد، ایمان دارند.. و به این که مردمقیامت  کبری بر پا شود و روح

برهنه و لخت و ختنه نشده به فرمان رب العالمین از قبرهایشان به پا خیزند، تا خورشید 
 به آنان نزدیک گردد و عرق  آنان، به گلو رسد، ایمان دارند. 

ی اعمال گشوده شده و گردد. کارنامهمیزان آورده شده و اعمال بندگان وزن می
یرند.. گیا به پشت سر می گر به دست چپنامه را به دست راست و برخی دیبرخی اعمال

ی مؤمنش به طور خاص خلوت کرده و او را به بندگان را محاسبه کرده و با بنده ـالله 
گاه کرده و از او اقرار می  که در قرآن و سنت توصیف نموده است. چنان ؛گیردگناهانش آ

ه زیرا ک ؛شودنمیهاست، محاسبه به مانند کسی که دارای حسنات و بدی اما کفار،
ای ندارد. در عوض کارهایش شمارش شده و به خاطرش بازداشت و بعد از وی نیکی

 شوند. اقرار، مجازات و عقوبت می
مالک  حوض کوثر است.. ُپل )الصراط( هم بر  صی قیامت: رسول الله در عرصه

سب روی جهنم نصب شده است. همان پلی که میان بهشت و دوزخ است. مردم به تنا
افتند.. و هر کنند.. برخی ربوده شده و به آتش میاعمال خویش، از روی آن عبور می

کس از آن ُپل گذشت، به بهشت درآید. از آن که عبور کردند بر پلی میان بهشت و جهنم، 
 گیرند. و چون پاک و پیراستهشوند و بعضی از بعضی دیگر قصاص مینگه داشته می

شود. اولین فردی که طلب باز شدن درب به آنان داده می شدند، اجازه ورود به بهشت
گردد، امت وی است و اولین امتی که وارد بهشت می صکند، محمد بهشت را می
 خواهد بود. 

 در قیامت صاحب سه نوع شفاعت است: صرسول الله 
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 کند تا حساب و: برای تمام آنان که در عرصات قیامت هستند، پادرمیانی مینخست
 کتاب شروع شود. 

کند تا وارد بهشت شوند. این دو شفاعت، مخصوص : برای بهشتیان شفاعت میدوم
 است.  صرسول 

کند. در این نوع اند، شفاعت می: در مورد آنان که مستحق آتشاما شفاعت سوم
اند. در شفاعت وی و دیگر پیامبران علیهم الصالة و السالم، صدیقین و دیگران شریک

د، انه آتش، و در مورد آنان که در آتشاند، شفاعت عدم ورود بمورد آنان که مستحق آتش
گروهی از مردم را بدون شفاعت،  ،کند. الله تبارک و تعالی همشفاعت خروج از آتش را می

کند. فضای بهشت برای اهل  دنیا که بلکه با فضل و رحمت خویش، از جهنم خارج می
 . 3گرداند(آفریند و وارد آن میاقوامی را از نو می ـاند زیاد است، لذا الله وارد آن شده

 اهل سنت و جماعت به تقدیر با تمام مراتبش ایمان دارند:  -۶ 
ی ناجیه که همان اهل سنت است، به تقدیر ایمان دارد. به تقدیر  خیر و شر. فرقه)-

 دو رتبه است:  ایمان به قدر بر دو بخش است که هر بخش خود دارای
 اول: 

داند که با علمی که از قدیم دارد و از ازل به آن موصوف است، می ألالله  أ:
کنند. به تمام حاالت آنان اعم از طاعات، معاصی، رزق و عمرشان مخلوقاتش چه می

گاهی دارد.   آ
تقدیر مخلوقات را در لوح محفوظ نگاشته است. این تقدیر  برخواسته از  ألالله  ب:

گاهی کلی و اجمالی و گاهی مفّصل است. هر چه را که خواسته است در ،ـعلم وی 
آفریند، لوح محفوظ نوشته است. زمانی که قبل از دمیدن روح، جسم  نوزاد را می

، یکند: به نوشتن روزهار مورد امر میای را به سویش فرستاده و او را به نوشتن چفرشته
 و مانند مواردی این گونه. ؛عملکرد و خوشبخت یا بدبخت بودنش ْمر،عُ 

ی اندکی انکارش های غالی و تندرو انکارش کرده و امروزه عدهدر گذشته َقَدری
 کنند. می

 دوم: 
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ایمان به این  چنینی فراگیرش است. همشامل  مشّیت  قاطع و الزم اإلجرا، و اراده أ:
شود. تمام حرکات و سکنات  شود و اگر نخواهد، نمیبخواهد می ألکه هر چه الله 

اش، هیچ اتفاقی در مملکتش است. بدون اجازه الهیمشیت  ها و زمین بهآسمان
ای در زمین و آسمان افتد. بر هر َعَدم و موجودی قادر و توانمند است. هیچ آفریدهنمی

 جز او آفریدگار و خالقی وجود ندارد. ؛آفریدگار اوست ـکه الله نیست، مگر این
اش و پیامبرانش داده و از نافرمانی با این وجود بندگان را دستور به اطاعت از خود ب:

ه دارد. از آنان کت مین، نیکوکاران و دادگران را دوساباز داشته است. او تعالی پرهیزگار
ادند، راضی است. کفار را دوست ندارد و از فاسقان ایمان آوردند و عمل صالح انجام د

باهی پسندد و فساد و تکند. کفر را برای بندگانش نمیمیراضی نیست و به فحشا امر ن
ی کارها هستند و الله ها فاعل و انجام دهندهدارد. در حقیقت بندهرا دوست نمی

اجر. دارند، یا کافر و فزار و روزه، نیکوکار، نمازگآفریدگار اعمال آنان است. بندگان یا مؤمن
خالق آنان و خالق  اعمال  ـها هم دارای اراده و قادر به انجام کارها هستند و الله انسان
 هاست. ی آنو اراده

ایشان را مجوسان  این امت نامید، این نوع تقدیر  صعموم  َقَدریه، آنانی که رسول 
دانند تا حّدی در آن غلو که آن را ثابت میکنند. در مقابل، گروهی دیگر را تکذیب می

کنند. و نیز ُحکم و مصالح آن را از کنند که قدرت و اختیار انسان را از او سلب میمی
 . 3دانند(خارج می الهیافعال و احکام 

 گردد:اهل سنت و جماعت گویند: ایمان قول است و عمل؛ و زیاد و کم می -۷
دین و ایمان عبارت است از قول و عمل. قول  قلب از اصول اهل سنت این است که )-

 یابد وچنین ایمان با طاعت و عبادت، فزونی میو زبان، و عمل قلب و زبان و اعضاء. هم
  4.(شودبا معصیت و گناه، کاسته می

ی اهل سنت و حدیث، جمهور فقها و صوفیان، مثل اما تمام صحابه و تابعین، ائمه)-
ماد بن زید، شافعی، احمد بن حنبل و دیگران رحمهم الله، و نیز مالک، ثوری، اوزاعی، ح

محققین کالمی، همه اتفاق نظر دارند که ایمان و دین شامل  قول و عمل است. این 
سخن، سخن  سَلف، اعم از صحابه و دیگران است. گر چه در برخی جاها منظور از ایمان، 
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شود. مانند قول  قلب و زبان. و ل میمفهومی است که با اعمال تفاوت دارد و شامل اقوا
در اعمال هم منظور، اعمال  قلب و زبان است(

3 . 

اهل سنت بر این باور است که ایمان دارای اصل و فرع )شاخه یاشعبه( است.  -۸ 
نابودی ایمان زمانی است که اصلش نابود گردد. در نتیجه هیچ گناهکاری از اهل قبله 

 که اصِل ایمان آنان از بین برود: دانند. مگر اینافر نمیرا به مجرِد ارتکاِب گناه، ک
سنت معتقدند ایمان، دارای اصول، فروع، ارکان، واجبات و مستحبات مفسرین اهل)-

چه را که باید انجام تمام آن «حج»است. درست همانند حج و نماز و دیگر عبادات. لغت 
تادن چون ایسمشتمل بر ارکانی همشود.. غیر از این تقسیم، حج شود یا ترک، شامل می

گردد. نیز مشتمل بر در عرفه است که در صورت ترک شدن، باعث بطالن حج می
 انجام شده یا برخی واجبات  آن ترک گردد، گناهکار می

ود.. شواجباتی است که اگر عمداا
 وارد خللی «حج»چنین دربرگیر مستحباتی است که اگر عمداا انجام یا ترک شود به هم

شود.. لیکن هر کس این مستحبات را انجام دهد، بهتر نشده و شخص گناهکار هم نمی
تر است.. و اگر کسی به رکنی از ارکان  حج خللی وارد نمود، یا کار اشتباهی و حّجش کامل

مرتکب شد، حجش فاسد است و فرض از گردنش ادا نشده است.. درست مثل اشیائی 
شود؛ اسمی است که بر تنه، شاخه و برگها اطالق می که قابل رؤیت هستند. مثال درخت

ها هم به آن درخت ریزان هم به آن درخت گویند. نیز با قطع شاخهحتی بعد از برگ
لیکن این درخت گاه کامل و گاه ناقص است. در مورد ایمان و دین هم  شود،گفته می

مرتبه است: ایمان   گاه کامل است و گاه ناقص. ایمان دارای سه ؛گونه تصور کناین
سابقین اّولین؛ که به تمام واجبات و مستحباتی که باید انجام داده یا ترک کنند، عمل 

ها( که میانه و معتدل است. یعنی ایمانی دست راستی)اند. ایمان  اصحاب الیمیننموده
که شامل واجباتی است که یا بدان عمل و یا ترک شده است. سوم، ایمان ظالمان که در 

 اند. ن برخی از واجبات ترک شده و مرتکب بعضی از ممنوعات شدهآ
دارند: هرگز ی خویش را چنین بیان میعقیده از این رو علمای اهل سنت و جماعت

ورت ی خوارج که به صدانند. و اشارتاا اندیشهبه خاطر ارتکاب گناه، اهل قبله را کافر نمی
 گیرند. اما اصل ایمان عبارتو به باد انتقاد می ، رد کردهدانندمطلق، گناهکار را کافر می

اند. این همان اصل  آوردهـ چه پیامبران از جانب الله است از: اقرار و فرمانبرداری به آن
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ایمانیست که اگر کسی بدان معتقد نباشد، مؤمن نیست.. پس باید دانست که ایمان 
را  صاحب چنین ایمانی ـلله تجزیه پذیر است و در صورت یافت شدن  کمترین ایمان، ا

گرداند. درست بر خالف باور آنان که در مقابل اهل سنت و جماعت از جهنم خارج می
قرار دارند و معتقدند، ایمان یکی است و تجزیه پذیر نیست. گویند: ایمان، یا کامال وجود 

 . 3دارد یا کالا َعَدم و غیر موجود است(
سنت و جماعت اهل قبله را با مطلق  گناهان و با این وجود بر خالف خوارج، اهل )-

ند، که دانای میخوانند. بلکه آنان را برادران دینییا با ارتکاب گناه کبیره کافر نمی
وی را  ،چون معتزلهشوند.. فاسق را مؤمن کامل نشمرده و هممرتکب معصیت می

 نام  مطلق ایمان را هم جاودانه مستحق جهنم نمی
نهند و بر او نمیدانند.. و گاهاا

گویند: او مؤمنی، ناقص االیمان است. یا گویند: به خاطر ایمان مؤمن است و بنا بر می
ان اند و نه مطلق اسم  ایمش قایلیاش، فاسق است. نه اسم ایمان  مطلق را براگناه کبیره
 . 4گیرند(را از او می

یک شخص، با هم شود عذاب و ثواب در اهل سنت و جماعت معتقدند که می -۹
جمع شود. لیکن همزمان با این باور، عذاب و ثواب را برای شخص معینی، واجب 

 دانند مگر با دلیل خاص:نمی
رود و عموماا به عنوان حکم، کاربرد دارد. اما گاهی برای وعید به کار می «لعنت» لفظ

ا به گناهان شده و ی، یا حسناتی که باعث محو  این وعید از شخص معینی، به دلیل  توبه
هایی که ی خطاها گشته یا بنا بر شفاعت یا به سبب زیانهایی که کفارهدلیل مصیبت

شود. این حکم در مورد کسی است که کند، برداشته میعقوبت را از گناهکار مرتفع می
گناهش اثبات شده است.. لذا هرگز برای شخص معینی شهادت بهشتی بودن داده 

دلیل خاص. همچنین برای کسی حکم جهنمی بودن هم داده  شود؛ مگر بانمی
ی عام توان به مجرد ظن و گمان آنان را در قاعدهشود، مگر با دلیل خاص. نمینمی

 .1گردد(داخل نمود. چون گاهاا در هر دو عموم داخل شده و مستحق پاداش و عذاب می

                                           
 .۴۷۵ – ۴۷۲ص  ۱۲همان: ج -3
 .۱۵۲ – ۱۵۱ص  ۳همان: ج -4
 .۲۸۲، ص ۶۸ – ۶۶ص  ۳همان: ج -1



 123    فصل چهارم: اصولی که اهل سنت بر آن اتفاق نظر دارند 

 

عذاب و ثواب در  اهل سنت و جماعت و پیروانش، اتفاق نظر دارند که دو صفت  )-
در این مورد به تواتر  صاز رسول الله  ؛سیاری از مردم موجود و محفوظ استحّق ب

وند، حتماا شگوید: کسانی که مرتکب گناه کبیره میروایت آمده است. نیز اهل سنت نمی
د. بلکه داننشوند. و هیچ مسلمانی را با ارتکاب یک بار گناه کبیره جهنمی نمیعذاب می

بدون عذاب، مرتکب گناه کبیره را وارد بهشت کند. یا به دلیل  ـشود که الله می گویند
حسناتی که خود او انجام داده و باعث پاک شدن گناهاش شده باشد، یا به خاطر حسنات  

هایی دیگران ممکن است مورد بخشش قرار گیرد. و نیز ممکن است به دلیل مصیبت
کرده است و یا بنا بر دعایی که خود و یا دیگران که بر سرش آمده و گناهانش را محو 

 .3اند، یا به دالیل زیاد دیگری مورد عفو قرار گیرد(برایش انجام داده
دانیم. زیرا جهت گوییم که فالن شخص قطعاا جهنمی است؛ چرا که نمیما نمی)-

ا آنج اثبات وعید و مجازات برای شخصی معین، باید تمام شروط، موجود، و مانعی هم در
لیکن  ،و موانع در آن شخص اطالع نداریم نداشته باشد. و ما از وجود یا عدم شروط

ی بیان  وعید این است که چنین گناهی، عذاب و مجازات را در پی دارد. و تأثیر فایده
 . 4(سبب، بسته به وجود شرایط و نبود  موانع است

را دوست  صللهاهل سنت و جماعت اصحاب، اهل بیت، همسراِن رسول ا -۱1
 معتقد به عصمت هیچ کدام از ایشان نیستند: صدارند و جز رسول می

از اصول اهل سنت و جماعت این است که دل و زبان خویش را در مورد اصحاب )-
و  قرآن که برای ایشان دررا نمایند... تمام فضایل و مراتبی حفظ می صرسول الله 

 ، قبول دارند.سنت و اجماع ذکر شده است
اند، بر آنان که و جهاد کرده که قبل از فتح مکه انفاق نموده شکسانی از صحابه  

رند. دامقدم می شدانند. مهاجرین را بر انصار اند، برتر میبعد از فتح مکه چنین کرده
اْعَملُوا َما ِشئْتُْم، َفَقْد »نفر بودند، فرمود:  ۳۱۳تقریباا  به اهل بدر که ـباور دارند که الله 

. ایمان دارند افرادی «اهید بکنید که من شما را آمرزیدمخوهر چه می»:  1« َغَفْرُت لَُکمْ 
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بیعت کردند، وارد جهنم نخواهند شد... به بهشتی بودن   –حدیبیه  –که در زیر درخت 
دهند... به ی بهشتی بودنش را داده است، گواهی میمژده صهر کس که رسول الله 
 بو دیگران مبنی بر این که ابوبکر سپس عمر  سمنین علی سخن متواتر امیر المؤ

ی اند، اقرار دارند... ایمان دارند که خلیفهبرترین افراد این امت صبعد از رسول الله 
ند... باشمی شابتدا ابوبکر، سپس عمر، بعد عثمان و بعد هم علی  صبعد از رسول الله 

رضی )ی صدیقه خصوصاا خدیجه و عایشه صعقیده و باور قطعی دارند که زنان رسول الله 
 هستند...  صمادران  مؤمنین و در بهشت، همسران پیامبر  (الله عنهن

رخ داده است، دست  شهایی که میان صحابه از اظهار نظر در تضارب آراء و تنش
اند. یا اجتهاد درست و صحیح گویند: آنان در این زمینه معذور بودهدارند و مینگه می
را به تنهایی، معصوم از س اند. با این وجود هر یک از صحابه اند و یا به خطا رفتهنموده

دانند. بلکه به صورت کلی امکان سر زدن گناه از ایشان گناهان  کبیره و صغیره نمی
ی درخشان و فضایل ایشان موجب آمرزش خطاهای وجود داشته است. لیکن سابقه

خیر الناس: بهترین »آنان  صی رسول الله احتمالی آنان شده است.. به فرموده
اند. آنان بعد از پیامبران صلی الله علیهم و سلم بهترین مخلوقات هستند. بوده «مردمان

های برگزیده این امت هستند. ها نه بوده است و نه خواهد آمد. ایشان از قرنهمانند آن
 . 3است(ها در نزد الله متعال ترین  امتامتی که بهترین و محترم

ای که الله متعال توسط اولیاء اهل سنت و جماعت کرامات و کارهای خارق العاده -۱۱
 کنند: کند را، تصدیق میجاری می

 راتیها و تأثل علوم و انواع قدرتیاز قب یااهل سنت کرامات و کارهای خارق العاده)-
چون اصحاب هم ،گذشتههای چه از امتکه توسط اولیاء صورت گرفته است، همانند آن

ه های این امت ککهف و دیگران و افراد صدر  این امت یعنی صحابه، تابعین و دیگر قرن
به دست آنان به وقوع پیوسته و تا روز قیامت این کرامات موجود است را، تصدیق  ألالله 
 . 4(کنندمی
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، هر انداهل سنت و جماعت بر جنگ با آنان که از شریعت اسالم خارج شده -۱۲
 چند شهادتین را هم بخوانند، اتفاق نظر دارند:

از قران و سنت و اجماع  امت، ثابت است که اگر کسی از شریعت اسالم خارج شد، )-
 صشود.. به محض ابالغ دعوت رسول هر چند شهادتین را هم بخواند، با وی جنگ می

 اگر ابتدا آنان با به آنان، طبق شرایط اسالمی باید وارد کارزار با ایشان شد. لیکن
اگر دشمن قصد هجوم بر  اماشود. تر میها حتمیمسلمانان رو در رو شدند، جنگ با آن

یرا ز ؛شوند، واجب استشوند و نمیمسلمانان را داشت، راندنشان بر آنان که تهدید می
سب امکان، با جان و مال باید یکدیگر را کمک نمایند. این دفاع بر هر کس، بنا بر ح

سواره یا پیاده. چنان که در جنگ خندق وقتی دشمن  ؛چه کم چه زیاد ؛واجب است
هیچ کس را از جهاد معاف ننمود... این جهاد،  ألقصد یورش بر مسلمانان را کرد، الله 
 .3شود(هاست و جنگ اجباری محسوب میجهاد  دفاع از دین و حرمت و جان

نیکوکار باشند یا فّجار، جهت اهل سنت و جماعت در رکاب امرای خویش چه  -۱۳
 کنند: بر پایی دستورات اسالمی، جهاد می

اد، از اصول اهل سنت و جماعت از این رو همراهی با هر نیکوکار یا فاجر در جه)-
ی شخصی فاجر یا افرادی که پایبند مسایل گاهاا دین را به وسیله أچرا که الله  ؛است

از این جریان خبر داده است..  صرسول الله زیرا  ؛کنداسالمی نیستند هم، یاری می
باید دانست یکی از این دو مورد ضروری و ایجابی است: یا ترک جهاد در کنار آنان؛ که 

دنیا در پی دارد، یا باید در کنار امیر و  و ی افراد بدتر از آنان را در دیناش سلطهنتیجه
 اگر تمام قوانین اسالمی بر پا داشتهوالی  فاجر، جهاد نمود تا شخص فاجرتر رانده شود. تا 

و واجب هر مسلمان  شود، بخش بزرگی از آن اجرا گردد. در چنین حالتی وظیفهنمی
است که این گونه عمل کند. هر جهاد و نبردی که بعد از خلفای راشدین صورت گرفته، 

 .4یا بیشترین جهادهای بعد از ایشان، از همین نوع بوده است(
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 :فصل پنجم
اموری که در میان اهل سنت و جماعت گنجایش اختالف نظر را 

 دارد:

اند، بدون اهل سنت و جماعت در اموری که سلف صالح در آن تضارب آراء داشته
مذکور مخالف را گمراه بخوانند، معتقد به تنوع اجتهاد در میان خویش که در مسایل این

 کنیم: است. چند نمونه از این مسایل را من باب مثال ذکر می
در تفاضل  بین  ببرخی از اهل سنت بعد از افضل دانستن ابوبکر و عمر ) -۱

را برتر دانسته و سکوت  ساختالف نظر دارند. گروهی عثمان ب عثمان و علی 
دارند و برخی را مقدم می سدانند. گروهی دیگر علی ین میرا چهارم س یکنند و علمی

ت. اس ساند. لیکن نظر نهایی اهل سنت و جماعت بر افضل بودن عثمان هم سکوت کرده
از دیدگاه اهل سنت از اصولی نیست که مخالف در ب ی عثمان و علی چه مسئلهگر

از مواردی است که مخالف در آن،  «خالفت»ی محسوب شود، لیکن مسألهآن گمراه 
عد ی بشود. چرا که تمام اهل سنت بر این اتفاق نظر دارند که خلیفهگمراه قلمداد می

است. لذا کسی که  شابوبکر، سپس عمر و عثمان و در آخر هم علی  صاز رسول الله 
 .3ست(تر ات نماید، از االغ خویش هم گمراهدر ترتیب  خالفت یکی از این بزرگواران مخالف

بخش دوم، کالمی است که برخی از سلف یا علما یا بعضی از مردم آن را بیان ) -۲
اند، شاید حق و درست باشد، یا که ممکن است قابلیت اجتهاد را داشته و یا مذهب داشته

 با اصول اهل سنتچه غالباا موافق اش باشد .. این گونه مسایل گری گویندهو اندیشه
ن شود. مثالا درباره اولیمبتدع شمرده نمی ،است، لیکن اگر کسی با آن مخالفت نماید

در بین اهل سنت اختالف نظر  بندگان ارزانی فرمود، کدام است؟ بر ألنعمتی که الله 
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عداا ب زیرا مبنای آن این است که، آیا لذتی که ؛دارد. لیکن نزاع، نزاع لفظی است وجود
 ؟3شود یا خیر(ا در پی دارد، نعمت نامیده میدرد ر
پروردگارش را دیده است یا نه با ابن  صدر این که آیا رسول الله  لعایشه ) -۳

 صهر کس بپندارد که محمد »گوید: عباس و دیگران اختالف نظر دارد. می
. لیکن جمهور امت با سخن ابن «دروغ بسته است أپروردگارش را دیده است، بر الله 

نظر هستند. با این حال مخالفین دیدگاه خویش را که با ام همسو و هم سعباس
چنین وی باور دارد که مردگان، دعا خوانند. همالمؤمنین عایشه همراهند، مبتدع نمی

ْنتُْم »فرماید: می صشنوند. وقتی به وی گفته شد: رسول الله و طلب زندگان را نمی
َ
َما أ

قُوُل ِمنُْهْم 
َ
ْسَمَع لَِما أ

َ
شه ، عای«ویم از این مردگان شنواتر نیستیدگچه میشما در آن»:  4«بِأ

گفتم، حق و دانند که هر چه میفرموده است: آنان اکنون می صگفت: رسول  ل
ها را درست است. با این وجود شکی در این نیست که مردگان صدای کفش زنده

بقبِر الر َُجِل كان  َما ِمن رُجٍل َيُمر ُ »ثابت است:  صکه از رسول الله . چنانشنوندمی
نيا فيَُسل ِم َعلَيه، إلا رَد  اهلُل عليه روَحه حت َى یَُرد َ  یَعرفُه في ه کست ین یشخص«: »÷الد 

که شناخته عبور کند و بر او سالم نماید، مگر ایننار قبر فردی که در دنیا او را میکاز 
. روایتهایی در این 1«گرداند تا جواب سالمش را بدهدروحش را به او برمی - ـ -الله 

 آن را تأویل لبه اثبات رسیده است. لیکن ام المؤمنین  صزمینه از رسول الله 
ه به معراج رفت صمعتقد بود روح رسول الله  سنماید. نیز نقل شده است معاویه می

 شود. عقیده نیستند. همانند این موارد زیاد یافته میهم که دیگران با ویاست. حال آن
ر بندی نمود. لذا اگبیشتر از آن است که بتوان آن را ترتیب «احکام» اما اختالف در

ُبرد،  بر این باشد که هر مسلمان در کوچکترین اختالف با دیگران قطع ارتباط کرده و ب 
در  بماند. گاهاا ابوبکر و عمرای میان مسلمانان باقی نمیهیچ عصمت و برادری

در  صمسایلی با هم اختالف نظر داشتند و هدفشان فقط خیر بوده است. رسول الله 

                                           
 .۳۸۶ص  ۳همان: ج -3
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ْدرََك َبْعُضُهُم  »روز بنی قریظه به یارانش فرمود: 
َ
َحٌد الَْعْصَر إِلا َ فِي بَِني قَُریَْظَة فَأ

َ
لاَ یَُصل ِيَن َ أ

ِریِق َفَقاَل َبعْ  ِتيََها َوقَاَل َبْعُضُهْم بَْل نَُصل ِي لَْم یُرِْد ِمن َا الَْعْصَر فِي الط َ
ْ
ُضُهْم لاَ نَُصل ِي َحت َى نَأ

ر کسی نماز عص»: «َذلَِك فَُذِكَر َذلَِك لِلن َِبي ِ صلى اهلل عليه وسلم فَلَْم ُيَعن ِْف َواِحًدا ِمنُْهمْ 
گروهی گفتند: نماز را نخواند مگر در بنی قریظه. در مسیر راه وارد وقت عصر شدند. 

یامبر پلذا نماز عصرشان قضا شد. گروهی گفتند: منظور  ؛خوانیم مگر در بنی قریظهنمی
چ بر هی صلذا در مسیر نماز خواندند. رسول  ؛نبوده که نمازمان را تأخیر کنیم این ص

چه مربوط به احکام است، لیکن هر این مورد گر .3«ها عیب و خرده نگرفتیک از آن
 .4گرددی که در اصول، مهم هم نباشد، به احکام ملحق میامسئله
مسلمانان همگی بر این باورند که اگر کسی شهادتین را بر زبان جاری نکرد، ) -۴

کافر است. اما در تکفیر  کسی که کارهای چهار گانه را ترک کند، اختالف نظر دارند. 
نظورمان شود، من، کافر نمیاند که مرتکب گناهاگوییم: اهل سنت بر این متفقوقتی می

خواری است. اما در مبانی و اصول، در تکفیر تارک آن ی از قبیل زنا و شرابنگناها
 . 1اختالف نظر مشهوری وجود دارد(

ها و همیمنطور مسلمانان در وضو گرفتن  بعد از خون  جاری، حجامت، زخم) -۵
 کند یا خیر( دووضو را باطل می خون  بینی اختالف آراء دارند. در مورد استفراغ )که آیا

 اند. و از بسیاریروایت شده است که ایشان، وضو گرفته صقول وجود دارد. از پیامبر 
وضو گرفتن را بعد از این موارد واجب  صکه رسول از صحابه هم ثابت است. اما این

ها نماز مرفتند و با همان زخبه جهاد می شبداند، روایتی به اثبات نرسیده است. صحابه 
گرفتند. از همین رو گروهی از علما گویند: وضو بعد از این موارد گزاردند و وضو نمیمی

ن لمس ز»و  «ی تناسلیلمس آله»مستحب است نه واجب. نیز در وضو گرفتن بعد از 
ی وضو بعد از بارهواجب. در گویند: وضو گرفتن مستحب است نه «از روی شهوت

هم تجدید وضو مستحب بوده و واجب  «شودبا آتش پخته میچه آن»و  «ی قهقههخنده»
. که وضو نگرفت، اشکالی نداردنیست. کسی که وضو گرفت کار خوبی کرده است و آن 

ن باب  مثال، چناین ظاهرترین قول است. ما در صدد بیان این مسایل نیستیم؛  د فقط م 
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پدر بزرگ، زن  مشرک و غیره هم مورد را متذکر شدیم. در مسایل تقسیم میراث، مثل  میراث 
و ... و در بسیاری از عبادات مثل نماز،  3چون طالق، ایالءاختالف نظر دارند. در مسایلی هم

ر دانند و برخی دیگروزه و حج... و زیارت قبور هم این گونه است. برخی مطلقاا آنرا مکروه می
شرعی انجام گیرد، مستحب  مشروع و مباح. بعضی دیگر هم زیارت را در صورتی که به روش

 هم اختالف «صسالم کردن بر پیامبر »دانند. و این فتوای اکثر علما است. درباره می
دارند که آیا در مسجد به سمت قبله ایستاده و سالم کنند، یا روبروی مقبره ایشان؟ و آیا بعد 

جد ام با مسدعا هم بکنند یا خیر؟ در برتر بودن مسجد الحر صاز سالم نمودن برای وی 
 . 4النبی هم اختالف نظر وجود دارد(

 

                                           
 خورد تا مدت معینی با خانم خویش همبستری و مقاربت نداشته باشد.)مترجم(.شخص قسم می -3
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 :فصل ششم
 اندصفات عمومی آنان که از اهل سنت تفکیک شده

گاهی نسبت به حق و ُحکم از روی خواهشات   عدم آ
 دو عامل اصلی که باعث جدایی  مخالفین از اهل سنت شده است، عبارتند از:  

 : عدم درک حق و جاهالنه حکم کردن.نخست
 کنند.: هواپرستی؛ که ظالمانه و دور از دادگری حکم میدوم
بروز کرد. وقتی آن شخص )از  صاین اولین موردی بود که در عهد رسول الله )-

 اصالا عدل ،را دید، گفت: ای محمد عدالت کن صتقسیم کردن  رسول الله  (خوارج بود
ْعِدْل »به او گفت:  صنکردی. پیامبر 

َ
ر ضرر دیدم و زیانکا«: »لََقْد ِخبُْت وََخِسرُْت إِْن لَْم أ

عرض کرد: اجازه بفرمایید گردن  صشخصی از یاران رسول  3.«شدم اگر عدالت نکنم
َحُدُكْم َصلَاتَُه َمَع أقواٌم إِن َُه یَْخُرُج ِمْن ِضئِْضِئ َهَذا  »: این منافق را بزنم. فرمود

َ
یَْحِقُر أ

از نسل این فرد افرادی پدیدار ...«: »قراءتَه مع قرائِتهموَصلَاتِِهْم وَِصيَاَمُه َمَع ِصيَاِمِهْم 
ا در اش رداند. روزهخواهند شد، که یکی از شما نمازش را در قبال نماز آنان ناچیز می

 ... .«شماردی آنان و قرائت قرآنش را در برابر قرائت آنان کم میمقابل روزه
گیری بر سنت بود. ی شروع بدعت، به تبعیت از هوا و هوس، طعن و خردهلذا نقطه

 . 4چنان که ابلیس از روی هواخواهی دستور آفریدگارش را طعنه زد(

 گسیختگی و دشمنی آنان: تضارب آراء و از هم 
مخالفین  اهل سنت، به پیروی از جهل و خواهشات خود، از سویی به تضارب آراء و  

 اند.پاشیدگی و جدایی و دشمنی مبتال گشتهاختالف، و از سویی دیگر به از هم

                                           
  (۱1۶۴مسلم ) -3
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، قابل پذیرش و ترک شدن است. صقطعاا سخن هر کس به جز رسول الله )-
و سنت و درک آن دو، قدرتمند خصوصاا متأخرین امت اسالمی که در مورد کتاب الله 

نیستند. و نتوانستند روایات صحیح را از ضعیف و قیاس صحیح از غیر صحیح را تفکیک 
ر آراء، اختالفات شدید، جدایی و بروز دشمنی و از کنند. غلبه ی هواه و هوس، تکثُّ

 گسیختگی هم، مزید بر علت شد.هم
 دارد وو ظلم انسان را بیان میاست که نهایت جهل  گونه و همانند آناسبابی این

َ شود الله متعال در قرآن او را به این صفات توصیف کند: باعث می ۖۡ إِن  ۥ وََحَملََها ٱۡلإِنَس نُّ هُّ
وٗلا و انسان آن را پذیرفت بی تردید او بسیار ستمکار و »: [۷۲]األحزاب:  َكاَن َظلُّوٗما َجهُّ
بخشش  علم و عدل بر انسان مّنت گذارد، در . لیک اگر الله متعال با «بسیار نادان است

 . 3(حقیقت او را از ضاللت و گمراهی رهانیده است

 افراِط دینی:
کند، افراطی است که عاملی دیگری که جداشدگان از سنت را وادار به این کار می

 اند.آن را مذموم دانسته و نکوهیده صو رسول الله  ـالله 
خلفا بودند افراد زیادی که منتسب به اسالم  و صحال که در عهد رسول الله )-

فرمان جنگ با  صعبادت زیاد از اسالم خارج شدند و رسول الله  بودند، ولی با وجود
ای که از اسالم شود عدهآنان را صادر نمود، باید دانست که در این زمان هم می

ت به سن اند، خویش را به اسالم و سنت منتسب نمایند. حتی برخی خود رابرگشته
اند. کنند در حالی که اصال اهل سنت نیستند. بلکه تماماا از آن بیرون شدهمنتسب می

در کتاب خویش آن  ألعلل این کار هم فراوان است. از آن جمله، افراطی است که الله 

ْ را مذموم و بد دانسته است:  ُّوا ول ۡم َولَا َتقُّ ۡهَل ٱلِۡكَت ِب لَا َتۡغلُّواْ فِى دِينِكُّ
َ
أ ِ  َي َٰٓ َ  َعلَى ٱّلل 

ای اهل کتاب! در دین خود غلّو نورزید، و نسبت به الله جز ». یعنی: [۱۷۱]النساء:  إِل َا ٱۡلَحق َ 

ْهلََك َمْن  »فرموده است:  ص. و رسول الله «حق مگویید
َ
یِن، فَإِن َُه أ إِی َاُكْم َوالُْغلُو َ فِي الد ِ

یِن   ااز افراط دینی بپرهیزید که افراط و غلو دینی آنان ر: »4«َكاَن َقبْلَُکُم الُْغلُو ُ فِي الد ِ

                                           
 .۳۷۸ص  ۳همان: ج -3
 گوید صحیح است.( آلبانی می۳1۲۹ابن ماجه ) -4
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. عامل دیگر، جدایی طلبی و اختالفی است که الله «که قبل از شما بودند، هالک کرد
 در قرآن کریم بیان کرده است. أ

اند؛ تهبس صمورد دیگر، روایات دروغیست که به اتفاق علمای حدیث، بر رسول الله 
گاه  به خوانی ی وی همشنود، چون با سلیقه و خواستهحدیث آن را می که وقتی انسان ناآ
 کند. دارد، آن را تصدیق می

در  ألروی از گمان و هوای نفس است. چنان که الله بدترین نوع گمراهی، دنباله

م اند: مذّمت آن فرموده ََٰٓءهُّ ۖۡ َولََقۡد َجا سُّ نفُّ
َ
َ َوَما َتۡهَوى ٱلۡأ ن  وَن إِل َا ٱلظ َ ب ِهِمُّ إِن يَت َبِعُّ َ ِن ر  م 

َدى َٰٓ  د، کننمی اینان فقط از پندار و گمان و هواهای نفسانی پیروی». یعنی: [۲۳]النجم:  ٱلۡهُّ
 . «در حالی که مسلماا از سوی پروردگارشان برای آنان هدایت آمده است

َ  ٢َوٱلن َۡجِم إِذَا َهَوى  فرماید: چنین می صلیکن در حق  رسول خویش  َما َضل 
ۡم َوَما َغَوى   َو إِل َا وَۡحٞى يُّوَحى   ١َوَما يَنِطقُّ َعِن ٱلَۡهَوى َٰٓ  ١َصاِحبُّكُّ . [۴-۱]النجم:  ١إِۡن هُّ

سوگند به ستاره هنگامی که ]برای غروب کردن در کرانه افق[ افتد. که هرگز دوست »یعنی: 
راند. آن نمیشما از راه راست منحرف نشده و به خطا نرفته است. و از روی هوا و هوس سخن 

 . «شود نیستچیزی جز وحیی که وحی می
داند. و انحراف، که همان جهل و ظلم است، مبّرا می یرا از گمراه صرسولش 

داند و منحرف کسی است که از هوای خویش حرف شنوی است که حق را نمیگمراه آن
بلکه  گوید؛ی خویش سخن نمیخوشی و خواستهدارد. در ادامه گوید: او از سر دل

را عال م  صبر او وحی نموده است. او  ـسخنانش قطعاا همان وحیی است که الله 
 . 3داند(خواند و از هواپرستی پاک و مبرا میمی

 عدم درک حق و ابتالی به نفاق:  
گاه و بخشی دیگر، منافق  اند. بعضی هم، شنونده و گوش بهبرخی از تارکان  سنت، ناآ

بر  هستند ایها فتنهکنند. هر کدام از این گروهآنان پیروی میاند و از فرمان منافقین
 دیگری.
 در مسایل اجتهادی  تفسیر  قرآن کریم، میان علما اختالفاتی رخ می)-

 دهد وگاهاا
گاهان و جهال، منافقین  دوُرو یا شنوندگان  این دوُرویان به وقوع  گاهی این تنازع میان ناآ
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 اند که به نفع  منافقینر داده است که در میانمان کسانیبه ما خب ألپیوندد. الله می
سواد و میان در میان  نآگاهان  بی «حق»کنند.. چه بسیار اوقات که گوش می

گردد.. یا که هر دو گروه، ای از نفاق در آنان است، پایمال میکنندگان که شاخهتحریف
مبردگان قبلی به فتنه مبّدل شوند و یا در برخی اوقات سخن اینان برای ناگمراه می

سوادان  ُاّمی کنند نهایت  علم دین همان است که بیای که گمان میشود. به گونهمی
رند. گیاست، قرار می ای که با هم در تضادگویند. با این رویکرد در دو طرف  اندیشهمی

 کنندگانتحریفروی بخشی از انحرافات  سوادان، دنبالهیا بر عکس گروهی از آن بی
این دین را محفوظ داشته  ـشود. لیکن الله ها دگرگون میگشته و در پی  آن دیانت

 . 3است(

 تعصب با چاشنِی تجاوز و سرکشی علیه مخالف:
اند، در تعصب به افراد، بدون علم و عدالت، غلو ی سنت خارج گشتهآنان که از دایره

نجایش اجتهاد در آنان است هم، تعصب دارند. کنند. نیز در مسایلی که گروی میو زیاده
 کند.مزید بر علت، تجاوز بر مخالف را روا داشته و در حق وی پا را از گلیم درازتر می

و همسویی با این  را برگزیند و دوستی صهر کس شخصی غیر از رسول الله )-
ز اهل بدعت شخص را معیار  اهل سنت و جماعت بودن  افراد قرار داده و مخالفینش را ا

ه کچنان ؛شودگر محسوب میطلب و اخاللطلبان بخواند، خود مبتدع و جداییو جدایی
 . 4بینیم(ی دینی میاین صفت را در بین برخی از پیروان ائمه

هر کس موافق  خویش را دوست بدارد و با مخالف  خود دشمنی ورزد و جمع  )-
آراء، مخالف را کافر و فاسق خواَند و موافق مسلمین را از هم بگسالند، و در اجتهادات و 

گران و اهل را خیر، خون  مخالف را مباح و حالل داَند و موافق را نه، اینان خود اخالل
 .1اند(اختالف

                                           
 .۱۳۱ – ۱۲۸ص  ۲۵همان: ج  -3
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با انتخاِب یک شخص یا یک سخن، و معیار قرار دادن آن، میان امت جدایی  
 اندازند: می

 ألو سخنی غیر از سخن الله  صالله گیران  از سنت، شخصی غیر از رسول کناره
، مبنای دوستی و دشمنی خود با دیگران چه امت آن را قبول دارندو آن صو رسول 
 دهند.قرار می
ید. تواند پاسخ گواختالفات میان مردمان را فقط کتابی که از آسمان نازل شود، می)-

ت ت عقلی مردم متفاوچرا که اگر عقل قاضی  اختالفات مردم قرار گرفت، باید گفت: قدر
و  جاست که گمراهی  آنان که روش و اعتقادی خاص در دین پدید آوردهاست. از این
دی شود. با وجوگردد، شناخته میکنند با داشتن چنین باوری ایمان کامل میگمان می

 که هر چه با نصوصچنین سخنی نگفته است. حال آن صدانند رسول الله که خوب می
شود.. روایت است که امام باشد، به اتفاق تمام مسلمین، بدعت محسوب میدر تضاد 
وقتی علم کمیاب گردد، جفا و ظلم ظاهر خواهد شد. و چون »گفته است:  /مالک 

بینی که با دیگر گردد. از این رو بسیاری را میروایات کم شد، هواخواهی فراوان می
دانند و نه برایش دلیلی دارند، دوستی می مردمان بر مبنای هوا و هوس، که نه معنایش را

ورت یا سلف امت به ص صکه از پیامبر کنند. بلکه حتی مطلقاا بدون اینو دشمنی می
کار  ورزند. سبب اینبر اساس هَوس، دوستی یا دشمنی میصحیح حدیثی داشته باشند، 

ه اند کدادههم، گفتاری است که مستند نیست. ولی این باور را روش و رویکردی قرار 
به سویش فراخوانده و به خاطرش، محبت یا عداوت دارند. در حدیثی صحیح از رسول 

: 3 «إن َ أصَدَق الكلاِم كلاُم اهلِل..»ثابت است که در سخنرانی خویش فرمودند:  صالله 
ی دین مسلمان مبتنی بر پیروی از . شیرازه«است.. الهیترین کالم، کالم قطعاا راست»

قرآن، سنت، اتحاد واتفاق  امت است. این سه اصل، همان اصول محفوظ و عاری از 
خطاست. موارد اختالفی امت باید به قرآن و سنت ارجاع داده شود. هیچ کس را نشاید 

شخصی را َعَلم کرده و دیگران را به اطاعت از وی، فرا  صکه در عوض  رسول الله 
ند و بر اساس این باور با دیگران ُحب و ُبغض نماید. همچنین نباید غیر از قرآن و خوا

                                           

3- « ِ َ گوید ( روایت کرده و آلبانی می۱۵۷۷لفظ، نسائی )با این ...« إن َ أصدَق الحدیِث كتا َُ اّلل 
گوید ( می۳/۱11۲) أصل صفة الصالةآلبانی در ...« أحسُن الكلاِم كلاُم اهللِ »ظ و با لف صحیح است.

 اسناد آن بر شرط شیخین صحیح است. ]مصحح[
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سنت و مفاد مورد تفاهم امت، گفته یا شعاری برافراشته و بر معیار آن والء و براء داشته 
اجرایی  ی اهل بدعت راباشد. بلکه اگر کسی چنین رویکردی داشته باشد، دقیقاا اندیشه

دوستی یا دشمنی کرده و امت را از هم پاشیده و باعث تفرقه شده نموده و بر اساسش 
خالف خویش را کافر است. خوارج آیات قرآن را بر اساس پندار خویش تأویل کردند و م

ند. کنچون بر این باور بودند که مخالفینشان بر خالف قرآن عمل می ؛قلمداد نمودند
 ی قرآنی ندارد، و با این رویکرد مخالفلذا اگر کسی سخنی را از خود بتراشد که پشتوانه

 . 3«به مراتب بدتر از کالم خوارج استخویش را کافر بخواند، کالمش 

 کاری:بغاوت و تجاوز، و کوتاهی و کم 
گای هم کماند و دستهای از تارکان  سنت، غالیان  تجاوزکار  سرکشدسته اه یا کاران  ناآ
 جاهل.
خوارج، روافض، قدریه، جهمیه و ُمَمّثله، اعتقاد  بسیاری از اهل بدعت از جمله:)-

دانند و مخالفین این باور را کافر پوچ و باطلی را معتقدند و آن را حّق و درست می
ه رند. چاز اهل کتاب را دا یار قویبس یاختهیخوانند. در انکار حق و ظلم به َخلق، آممی

قت و دانند که حقیبر اساس باوری دیگران را کافر می کنندگان، بسا اکثر این تکفیر
 این باور، قابل درک و فهم نیست.  یادله

کنند، گروه دیگری قرار دارند که اعتقاد در مقابل این دسته که به نا حق تکفیر می
فهمند. یا بخشی را دانسته و بخشی گونه که باید بفهمند، نمیاهل سنت و جماعت را آن

رض های معااز بدعت ،کنندچه را هم که بدانند به مردم بیان نمیدانند. و آندیگر را نمی
ه بلکه شاید ب ؛کننددارند. اهل بدعت را نکوهش و مجازات نمیبا قرآن و سنت، باز نمی

ان داللت قرآن، یصورت مطلق، زبان درازی علیه سنت و دین را مذمت نمایند ولی م
دعت، فرق قایل نیستند. یا همان گونه که علما را در سنت و اجماع و میان گفتار اهل ب

کنند، همه را با ها وجود دارد، تأیید میمسایل اجتهادی که گنجایش اختالف نظر در آن
نمایند. این شاخصه )تأیید همگان( در بسیاری از مرجئه، باورهای گوناگونشان تأیید می

ست. همان گونه که بغاوت و تجاوز، نمایان، غالب آمده انماها، صوفیان و فیلسوففقیه

                                           
 .۱۶۴ – ۱۶۳ص  ۲1: ج منهاج السنه -3
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)بغاوت و تفریط( انحراف  هر دو ویژگی ؛ها استی اهل بدعت و کالمیویژگی و شاخصه
 . 3شده و از دایره قرآن و سنت خارج است(محسوب 

 خواندن مخالفین در اجتهاد و تأویل: تکفیر و فاسق 
لکه ب ؛مخالفین خویش را ندارندو تأویل  اند، تحمل  اجتهاد آنان که سنت را رها کرده

برای ترک سنت، اعتقادات باطلی از قبیل فسق، تکفیر و همیشه ماندن در جهنم را، علیه 
تراشیدند. در ادامه، بر اساس این باور، احکامی همچون حالل بودن  مخالفین  خویش 
 ی اموال مخالف و ... را صادر نمودند. قتل و مصادره

اند.. پرست، بدتر و شرورترجماع، بدعتیان از بزهکاران  شهوتبه استناد  سنت و ا)-
این قاعده را در مطالبی که گذشت به اثبات رساندم. چرا که گناه  اهل معاصی، ارتکاب 

خوری است؛ در حالی که گناه اهل گساری یا حرامجرایمی همچون، دزدی، زنا، می
منان است.. اگر گویند: عالوه بر بدعت، پشت پا زدن به اوامر دینی، سنت و جماعت  مؤ

این، باید اعتقاد  ناشایست و باطل دیگری را هم به جرایم قبلی ضمیمه نمود؛ و آن تکفیر، 
گوییم: آنان با این تفسیق و جاودانه ماندن مخالف  ایشان در جهنم، در جواب می

یی اجرااند، سیاست کفار علیه مؤمنان را رویکردی که علیه اهل سنت به کار گرفته
چه قرآن و سنت و اجماع بر آن داللت دارد، گمراهی کنند. مجردِّ ترک ایمان به آنمی

اعتقاد  مذکور  ای و جازم هم نباشد. لیکن اگرشود؛ گر چه این اعتقاد ریشهشمرده می
بر ترک  مجرد، افزوده شود، هر دو عیب با هم جمع خواهند شد. حال اگر آنان به سنت 

 . 4افتادند(ل، مسلح بودند، در این ورطه نمیبه عنوان یک اص
و مباحثی که جای تأویل و  برویکرد و عملکرد  امیر المؤمنین عثمان و علی )-

اجتهاد را داشت، سبب شورش  خوارج گردید. آنان این موارد را تحمل نکردند و موارد 
ها را، گناه شمردند و گناهان را کفر قلمداد نمودند. از این رو بنا بر اجتهاد، بلکه نیکی

 . 1نشوریدند( بعدم وجود  تأویالت و نیز ضعف  خوارج، در زمان ابوبکر و عمر 
ی هدایت و جماعت  مسلمانان را فاقد عدالت اصل گمراهی آنان این بود که، ائمه)-

صلی جداشدگانی همچون روافض و ی ادانستند. و این ریشهو منحرف و گمراه می

                                           
 . ۴۶۷ – ۴۶۶ص  ۱۲همان: ج  -3
 .۱1۵ - ۱1۳ص  ۲1همان: ج -4
 .۴۸۹ص  ۲۸همان: ج  -1
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آوردند، کفر شمردند و کیشان آنان از سنت بود. سپس هر چه را ظلم به حساب میهم
ی خویش، احکام ابداعی دیگری افزودند. لذا این سه مورد، در ادامه بر کفر  خود ساخته

ضی اندیشان آنان بود. در هر جا بععوامل اصلی  مارقینی همچون خوارج، روافض و هم
 شود، از دیناز اصول دین اسالم را رها کردند تا در آخر بسان  تیری که از شکار خارج می

 3خارج گشتند )دیدار دین را به لقایش بخشیدند(.

 آمیزند:خطا و گناه را در هم می 
تباه ها شدند، تلفیق  گناه و اشکنندگان  سنت، گرفتار این بدعتسبب دیگر که ترک

 ت.توسط آنان بوده اس
شوند. صدیقین، شهدا و صالحین معصوم نیستند و حتماا مرتکب برخی از گناهان می

اند. اند و گاهاا هم به خطا رفتهاند، گاهی درست عمل کردهچه اجتهاد نمودهاما در آن
در صورت اجتهاد  صحیح دارای دو اجر هستند و اگر خطا کنند، اجر  اجتهاد کردن را 

شود. لیکن گمراهان، خطا و گناه را الزم و ملزوم هم یده میشان آمرزنو گناها برده
اند و گاهی بر آنان گویند: این افراد معصوماند. گاهی غلو و زیاده روی کرده و مینموده

خوانند. لیکن مؤمنان ظلم روا داشته و به خاطر خطایشان آنان را تجاوزکار و سرکش می
مرتکب شوند. از همین رو بود که بسیاری و علما معصوم نیستند و ممکن است گناهی 

 . 4های اهل بدعت و گمراه پا به عرصه وجود گذاشتند(از فرقه

از اهل سنت و جماعت خارج شدند و به سرکشی، ظلم و عداوت با اهل سنت  
 مبادرت ورزیدند:

حرکت کردند. نخست  صو رسول الله  ـآنان که سنت را رها کردند، فرا روی الله 
رج گشته و در پی آن، ظلم و ستم علیه اهل سنت را آغاز نمودند. با این کار، از سنت خا

آن  از جماعت هم بیرون گشتند. این همان اصلی است که تمام سیاستشان ما حول  
 گیرد.ها از آن نشأت میها و هواپرستیچرخد و بدعتمی

ویی ا مذمت و بدگاولین و آشکارترین بدعتی که در اسالم ظهور کرد و سنت و آثار ر)-
ی مشهور از جماعت کرد، بدعت خوارج  مارقین بود. آنان بر اساس دو فاکتور و شاخصه

 ی ایشان جدا شدند: مسلمانان و ائمه
                                           

 .۴۹۷ص  ۲۸همان: ج  -3
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ابتدا: از سنت خارج شدند و خوبی را بدی خواندند یا بر عکس، بدی را خوبی  -
به چنین  ه معتقددانستند. مخالفین  سنت در این صفت با یکدیگر مشترکند. کسی ک

چه را سنت اثبات کند، اثبات کرده و هر آنچه را سنت نفی میایست باید آناندیشه
اند، نیکو خونماید، نفی کند. نیک  سنت را باید بد بداند و چیزی را که سنت زشت میمی

شود. البته باید گفت: گاها بر اساس خطای پندارد. در غیر این صورت که بدعت نمی
اند. لیکن اهل بدعت با ، علما هم در بعضی از مسایل خالف  سنت فتوا دادهاجتهادی

کنند. خوارج جور، ستم و گمراهی در سنت های بسیار واضح و ثابت، مخالفت میسنت
گویند: پیروی و حرف شنوی از وی دانند. و میهم جایز می صرا، بر شخص  رسول 

را فقط در مورد قرآن تصدیق نموده و به گمان آنان  صواجب نیست. حرف رسول 
قوانینی که توسط سنت ابالغ شده است، اگر با ظاهر قرآن در تضاد باشد، تکذیب 

ند اند. معتقدگردد! سوای خوارج، اکثر اهل بدعت هم، حقیقتاا در این زمینه پیرو آنانمی
 کنند. وی نمیهم خالف پندار آنان سخن گوید، از او پیر صحتی اگر رسول 

پندارند؛ که پیامد تکفیرشان دوم: اهل بدعت و خوارج، ارتکاب  گناهان را کفر می -
مساویست با حالل شدن و ریختن خون مسلمان و به یغما بردن اموالش؛ و این که دار 
االسالم، دارالحرب و دیار اهل بدعت و خوارج، داراالیمان محسوب شود. این مقوله، 

د عموم رافضیان، معتزله، جهمیه، و بخشی از تندروهای منتسب به اهل رویکرد و اعتقا
 باشد. حدیث و فقه و متکلمین هم می

ند. دانو اجماع سلف، آن را بدعت می صاین اصل، بدعتی است که سنت رسول الله 
این بدعت یعنی، عفو و درگذشتن را بدی دانستن و بدی را کفر خواندن. لذا شایسته 

ی این فکر شوم است، دوری گزیند. ز این دو اصل  پلید و هر چه زاییدهاست مسلمان ا
 ،حالل دانستن  ریختن خون  مسلمان ،از قبیل بغض و کینه علیه مسلمان باورهایی
ی اموال و لعن و بدگویی وی. این دو اصل بر خالف باور اهل سنت و جماعت مصادره

ی خویش با سنت در در قوانین و ایده دهد، اگرای که ارائه میاست. هر کس در برنامه
تضاد و تعارض باشد، مبتدعی بیش نیست. و هر کس بنا بر دیدگاه شخص، مرتکب  گناهی 

ز چون کفار تعامل نماید، ارا که مربوط به دین باشد یا غیر دین، کافر بخواند، و با او هم
دو اصل  زیر نشأت ها از ها و هواپرستیجماعت مسلمانان جدا گشته است. عموم  بدعت

 گرفته است: 
 ی تأویل یا قیاس فاسد: نخست شبهه
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به شخص مبتدع رسیده است که صحیح  صممکن است روایتی از رسول الله 
د حال کنبه او رسیده است و از آن تقلید می صنباشد. یا اثری باشد که از غیر رسول 

یا  ی قرآن باشداست از آیه دهد ممکنآنکه آن اثر، درست نیست. یا تأویلی که ارائه می
ل قاب که احتمال صحت و ضعف در آن است؛ یا شاید اثری باشد که صاز سنت رسول 

تأویل وی درست نیست. یا قیاسی فاسد  ،لیکن در نهایت ؛قبول بوده و یا مردود باشد
پندارد صحیح است، در حالی که چنین کرده و نظری را مبنا و اصل قرار داده و می

دتاا قیاس، نظر و سلیقه، خطایی است که مربوط به متکلمین، صوفیان و گروهی نیست. عا
ای باشد. و تأویل  نصوص  صحیح یا ضعیف، عموماا خطایی است که دستهنمایان میاز فقیه

نمودن بر  شوند. تکفیرنمایان مرتکب میاز متکلمین، محدثین، مقلدین، صوفیان و فقیه
شه ی سّنی بودن، اندیخوارج است. و تکفیر  مخالف به بهانه یاثر ارتکاب گناهان، عقیده

و باور رافضیان، معتزله و بسیاری از دیگران است. لیکن در اینجا از بیان  تکفیر، بنا بر 
تر از . اما جرایمی پایین3امبدعتی اعتقادی صرف نظر کرده و جایی دیگر بیان داشته

ه دیگران بغض و بدگویی و مجازات را روا زند و بتکفیر  دیگران که از برخی سر می
که  –یا ترک محبت و دعا و نیکی برای دیگران  –شود که تجاوز محسوب می –دارند می

از پیامدهای تأویل  فاسد است و تمام این موارد، ظلمی است در  –تفریط و کوتاهی است 
ین ام. از اداشتهیا بندگان وی. چنان که این مطلب را در جایی دیگر بیان  ألحق الله 

گوید: اکثر خطای مردم فرآیند  به گروهی از شاگردان خود می /روست که امام احمد 
 .4قیاس و تأویل است(

                                           
 .۴۶۴ص  ۱۲همان: ج -3
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 :فصل هفتم 
 حکم مخالفین  سنت 

گاه اند که به خطا رفتهمخالفین  سنت مجتهدینیبرخی از   واند و گروهی دیگر ناآ
از آنان  ای دیگربعضی دیگر هم منافقانی زندیق و دسته ،معذورند و یا تجاوزکارانی ظالم

 اند.مشرکانی گمراه

 است: مجتهدی که به خطا رفته -۱
وی حق در جستجمخالفین سنت بسیارند. بعضی بعد از تالش و کنکاش فراوانی که 

ای علمی در بعد شرعی یا به پیامد تأویل، خصوصاا با شبههبرند، یا به دلیل کمبه کار می
روند. اما باید در نظر داشت که آنان عمداا دارد، در پایان به خطا میکه مخالف بیان می

 پیشی گیرند و خود را در وادی مخالفت گرفتار صو رسول الله  ـخواهند بر الله نمی
 ایمان کامل دارند. صو رسول  ألکنند؛ بلکه در ظاهر و باطن به الله 

 صاهل سنت و جماعت( همان است که رسول الله )ی ناجیه اعتقاد فرقه)-
ِتي َعلَى ثَلَاٍث وََسبِْعيَن ِمل ًَة ُكل َُهم فِي الن َاِر إِل َا ِمل ًَة َواِحَدًة.  »کند: توصیفش می م َ

ُ
َوَتْفتَِرُق أ

ْصَحا َِ  ای ىوَمن هقالوا: 
َ
نَا َعلَيِْه َوأ

َ
 ،شودگروه می ۷۳امت من  «: »رسول اهلل؟ قَاَل: َما أ

چه نآ (گروهی که بر)اند. گفتند: آن یکی کیست؟ فرمود: همه به جز یک گروه در آتش
راث به می شو اصحاب ایشان  ص. این اعتقاد از رسول الله « باشد)من و یاران من بر آنیم 
ه نهد.. البته بر این باور نیستیم کی ناجیه بر نقش گام  آنان پا میرسیده است و فرقه

شدگان است؛  ی هالکاگر کسی در بخشی از این باورها اختالف داشت، حتماا در زمره
یش خطا أچرا که ممکن است نزاع کننده، مجتهدی باشد که به خطا رفته است و الله 
گاهیرا بیامرزد. یا ممکن است به دلیلی که به عنوان حجت علیه او به کار می  رود، آ

قدر نیکی و حسنات داشته باشد که الله متعال با آن، نداشته باشد. یا شاید هم آن
توان الفاظ وعید و عقوبت را در حق هایش را محو نماید. باید توجه داشت وقتی نمیبدی
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ست، کند، واجب دانهایش را پاک میسی که حسناتش بدیبه کننده، کتأویل کننده، تو
توان واجب در مورد کسی که ناخواسته دچار خطا شده است که به طریق اولی نمی

دانست. مفهوم این سخن یعنی کسی که چنین باوری )باور اهل سنت را( دارد، نجات 
ابد و ممکن است نیابد. یابد و کسی که مخالف این باور است، ممکن است نجات یمی

 . 3هر کس ساکت ماند نجات یافت( ضرب المثل است که
گاهانه و  ألخوانیم، الله وقتی در سنت که تفسیر قرآن است می)- خطای ناآ

فراموشی را برای این امت آمرزیده است، این نص، بر همان داللت  عام خود باقی است. 
گاه این امت را بنا بر  أالله  یابیم کهی شرعی موردی را نمییعنی در ادله خطاکار  ناآ

 اند...های دیگر از این قاعده مستثناکند. لیکن خطاکاران امتخطایش عذاب می
اب وی را عذ ألو نیز در قرآن و سنت آمده است، تا بر کسی ابالغ رسالت نشود، الله 

سی که ک کند. وکند. کسی که دین به صورت کلی به او نرسیده است، عذابش نمینمی
بر او به صورت کلی ابالغ رسالت شده است لیکن برخی از موارد برایش تفسیر نشده 

 شود. مگر در صورتی که موارد ابالغی  رسالت را انکار نماید...است، عذاب داده نمی
ایمان آورده است، اما در برخی از دستورات  صو رسول الله  أللذا کسی که به الله 

گاهی ندارد و به صورت ریز به آنان ایمان ندارد، حال یا ممکن است نشیده باشد،  نبوی آ
یا ممکن است از منبعی شنیده که تصدیقش واجب نیست، یا بنا بر تأویلی که عذر 

 یمان به اللهقدر ا، اعتقاد دیگری را اختیار کرده است. چنین شخصی آنمحسوب شود
چه که بدان را در پی داشته باشد. اما دلیل آن الهیدارد که ثواب  ص و رسول أل

ایمان نیاورده است، عدم  ابالغ شرایطی بوده است که بر مبنای آن، مخالف کافر شمرده 
 شود. می

چنین از قرآن و سنت و اجماع ثابت است که از جمله اشتباهات دینی مواردی هم
، خواند. بلکه باالتر از آنداند. بلکه حتی فاسقش هم نمیلف را کافر نمیاست که مخا

خواندش. مانند خطا در فروعات علمی.. با این وجود برخی از این گناهکار هم نمی
مسایل هستند که شخص  مخالف در آن به گواهی  نصوص و اجماع، به خطا رفته است. 
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اند. بعضی دیگر هم انواعی ، حالل دانستهمثالا برخی از سَلف و خَلف بخشی از ربا را
 . 3دانند(خاص از شراب خواری یا جنگ در ایام فتنه را مشروع می

گاِه معذور : -۲  ناآ

 اند:أ: بعضی از آنان به دلیل کم اعتمادی بر قرآن و سنت، با سنت در تضاد
و  هگروهی از مخالفین  سنت و خصوصاا متأخرین، به قرآن و سنت کم اعتماد گشت 

دانند، روی اند و حقیقت و اهداف آن را نمیبه باورهایی که شیوخ آنان از خود تراشیده
آیند اند. که اگر بدانند این باورها با سنت در تضاد است، از آن رجوع کرده و باز میآورده

 کنند. و تأییدشان نمی
ی امت به فروپاش پایبندی و توجه  سلف، به قرآن و ایمان بوده است. اما از روزی که)-

دد های متعها و گروهگسیختگی گرفتار آمد، جدایی خواهان و اهل تفرقه به دستهو از هم
ی تبدیل شدند. عمده توجه آنان در باطن مبتنی بر قرآن و ایمان نبوده است. بلکه بر پایه

، ، قضا و قدرالهیاند. در توحید، صفات نان از خود بافتهآاصولی بوده است که شیوخ 
چه با قرآن همسو و غیره بر آن اعتماد کرده و به گمان خویش بر آن صایمان به رسول 

م بینیاند. از همین رو وقتی میو موارد اختالفی را تأویل نموده بوده است، ایمان آورده
 ایورزند. تمام معانیجویند، از نوشتن ادله خودداری میبه قرآن و سنت استدالل می

چون در حقیقت، استناد و  ؛کننددر قرآن بر این مسأله داللت دارد را بررسی نمیکه 
اعتماد آنان به غیر  قرآن بوده است. لذا به هر صورت  ممکن شروع به تفسیر ناصحیح  

لکه نیست، ب صکنند که با آنان مخالف است. هدف شخص، مخالفت با رسول آیاتی می
استناد نکند.. که اگر  صکه به سنت رسول خواهد طرف  خود را وادار کند می
 گفتند. دانستند کارشان اشتباه است هرگز چنین نمیمی

یعنی بسیاری از متاخرین درست بر خالف سَلف، در دین  خویش، بر قرآن و بر ایمانی 
کنند. از همین رو ایمان و علم آن را آورده است، اعتماد و توجه نمی صکه رسول الله 
یشان خطا بود. خطایشان کمتر و عملکرد درستشان به مراتب بیشتر ازتر سلف کامل
 که پیشتر این مسئله را توضیح دادیم.. چنان ؛بوده است
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 ،دسخن نگوی صبر هر مسلمان ضروریست که در دین جز به تبعیت از اقوال رسول 
سخنش ه گوید. باید کپیشی نگیرد، بلکه هوشیار باشد که چه می صهرگز بر رسول الله 
بوده و علمش تابع دستور ایشان باشد. رویکرد  صی پیامبر اکرم در راستای فرموده

ین اند هم، همی مسلمین که به نیکی از ایشان پیروری کردهتابعین و ائمه شصحابه 
 اند. و دینها با عقل خویش سد نصوص  شرعی نشدهبوده است. از این رو هیچ یک از آن
دینی  ایخواستند مسئلهپدید نیاوردند. هر گاه می صو باوری جز دستورات رسول الله 

نده و نظر افک صو پیامبر  أفرا گیرند و در موردش سخن گویند، به فرمایشات الله 
غور و تفحص کرده و به آن گفتند. در این دو منبع آموختند و به آن سخن میاز آن می

شود. اهل بدعت ند. این روش در نزد اهل سنت، یک اصل محسوب میجستاستدالل می
لکه کنند. ببیاموزند، بر پا نمی صچه از رسول هرگز در باطن اعتقاد خود را بر مبنای آن

به چیزی معتقدند که به مزاجشان خوش آمده و آن را چشیده باشند. اگر دیدند سنت 
ها؛ وگر نهادند. لذا در صورت مخالفت سنت وقعی نمی نه به آنبا باور آنان همسو هست َفب 

زده و تحریفش ی سنت با باور آنان، به دو روش  تفویض و تأویل، دست رد بر سینه
 کردند. می

چه آنان هم به سبب ن و سنت، با اهل نفاق و بدعت. گراین است وجه تمایز اهل ایما
ی دارند، لیکن به سبب پیشی فراوانی از ایمان کنند، بهرهکمی که از سنت می پیروی

ب اند. این بدان سبو نفاق هم شده آغشته به بدعت صو رسول الله  أگرفتن بر الله 
گاهانه با رسول  ر با اند؛ لیکن اگاختالف نموده و به این بال مبتال شده صاست که ناآ

گاهی چنین کنند، دیگر منافق نیستند؛ بلکه بدعتیانی با ایمان ناقص . لذا خطای اندآ
شود و به خاطرش مجازات نشده ولی از اجرشان آمرزید می «إن شاء الله»غیر عمد آنان 

گاهانه، ناعادالنه با گمان و پندار  غلط با قوانین  رسول کاسته می  صشود. و هر کس ناآ
مخالفت ورزد، و این رویداد مربوط به امور ریز دینی باشد، و تمام تالش خویش را در 

ی خود خدمات و حرف شنویهایی هم داشته وی حق به کار گیرند، و در پروندهجستج
در بحث   شباشد، امید مغفرتش وجود دارد. چنان که همانند این موارد برای صحابه 

طالق، میراث و غیره رخ داده است. البته هرگز از آنان در امور واضح و روشن، چنین 
مسایل را برایشان بسیار روشن توضیح  صلله جریانی را سراغ نداریم. چرا که رسول ا

ین متمّسک شکرد. صحابه کسی با وی رویارویی نمی صداد. و جز مخالفین  رسول می
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را حاکم قرار داده  صبودند و در مشاجرات و منازعات خویش، رسول الله  الهیبه دین 
گاهان ؛گرفتندپیشی نمی صو پیامبرش  ألو از الله  ه قصد ه و بچه برسد به این که آ

 با ایشان مخالفت ورزند. 
چه برای مردم اما وقتی زمانه کمی به پیش رفت و مدت زمانی بر آنان گذشت، آن

مخالفت  متأخرین  ؛امور بدیهی، ریز ونایاب شد ؛کم از یادها رفتکم ،اضح و روشن بودو
با کتاب الله و سنت که در دوران َسَلف نایاب بود، فزونی یافت. هر چند با این وجود آنان 

خطای آنان را  متعال الله   ،مجتهدینی بودند که عذرشان پذیرفته است و إن شاء الله
ی آنان حسناتی آمرزد و به سبب تالششان اجرشان خواهد داد. و عموماا در پروندهمی
نات، پاداش  پنجاه شخص وجود ی آن حسوده است که در آن دوران برای انجام دهندهب

که متأخرین از چنین چرا که ایشان افرادی را داشتند که کمکشان کند، حال آن ؛داشت
 . 3کمکی بی بهره بودند(

بدون شک خطای امت در مسایل ریز علمی، آمرزیده خواهد شد. و اگر چنین )-
 یشرابخواری را که در جامعه ألشدند. الله ی امت هالک و نابود مینبود، اکثر ُفضال

اطالع بوده و در پی فراگیری علم هم نبودند، آمرزیده بی علم، که از تحریم  شراب بی
خویش در پی طلب علم ی ای که به تناسب محیط و زمانهاست. انسان فاضل و پژوهنده

 حسناتش را مورد قبول قرار دهد أله الله تر است کباشد، مستحق الهیش است، اگر نیت

َٰٓ إِن و به پاس تالشش به او اجر دهد. و جهت اجرایی کردن این آیه:  َرب ََنا لَا تَُّؤاِخۡذنَا
نَا
ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ
َ
َٰٓ أ ب اشتباه شدیم، ما پروردگارا! اگر فراموش کردیم یا مرتک»: [۲۸۶]البقرة:  ن َِسينَا

کند )ان شاء الله(. اهل سنت گیَرد و مجازات نمینمی، او را به خطایش «را مؤاخذه مکن
ّد معتقدند به استناد قرآن، الله  متقیان را نجات خواهد داد. اما در مورد شخصی  أبه ج 

 . 4گویند(دانند مّتقی است یا خیر، سکوت کرده و چیزی نمیمعین و خاص که نمی

 اند:ت مخالفت نمودهب: و بعضی به دلیل اجتهاد خطا یا تأویل نادرست، با سن
اند، هستند کسانی که از در مقابل  دشمنان  حدیث، در میان آنان که با سنت مخالف

کنند، لیکن در همین حال بنا بر اجتهاد  خطا یا تأویلی بعید، با سنت از سنت دفاع می
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یرفته پذشود. عذر این افراد لذا سنت و بدعت، نور و ظلمت، در آنان یافت می ؛انددر تضاد
 که پرچم  سنت به روشنی و وضوح بر افراشته نباشد.خصوصاا زمانی  ؛است
های منتسب به پیروان اصول  دین و کالم، دارای شایان ذکر است بدانیم که گروه)-

رخی دیگر و ب اندمراتب متفاوتی هستند. برخی در اصول بسیار بزرگی با سنت در اختالف
د تر هستنخالفینی را که از خودش در انجام سنت، عقبدر اموری ظریف و ریز. هر کس م

رد نماید، کارش در بیان  حق و دفع  باطل ستودنی است. لیکن گاهاا در دادگری، از حق 
 دارد. لذا گاهیچرا که بخشی از حق را انکار و بخشی از باطل را بیان می ؛کندعدول می

تر از آن دفع با باطلی سبک بدعت بزرگی را با بدعتی کوچک، دفع کرده و باطل را
کند. این ویژگی  بیشتر  متکلمینی است که خود را به اهل سنت و جماعت نسبت می
دهند. و مانند این افراد اگر منظورشان از این سخنان نوپیدا، جدایی از جماعت می

اند. مسلمانان نباشد، و بر اساس آن دوستی و دشمنی نکنند، نوعی خطا مرتکب شده
 . 3آمرزد(لله متعال خطای اهل ایمان را در چنین مواردی میلیکن ا
شوند که یا بخشیده خواهند شد یا خیر. و بعضی ها همراه میگاهی بدیها با نیکی)-
ها به دلیل نوعی بدعت و عدم راهنمایی عالم  با عمل، گام نهادن در مسیر شرعی  وقت

خالص یافت نشد، بلکه آمیخته با  گردد. لذا اگر نور  محض و خالص، معذور یا سخت می
ز و را اتوان بر شخص خرده گرفت و اناخالصی بود، و انسان در تاریکی واقع شد، نمی

به  نه کسیر صورتی که نور خالص یافت شود. وگرمگر د ؛مسیر نیمه روشن باز داشت
 اینگردد. ی عدم وضوح  خالص، از چنین مسیری خارج شود، بکلی از نور دور میبهانه

ی سَلف و علما در جای واقعی آن قرار داده های ناخواستهقاعده را بیان داشتم تا لغزش
شود. و نیز تا فهمیده شود که کج شدن از پیروی  کامل و بدون نقص از اوامر شرعی 

گاهی و به صورت عملی، به سبب کوتاهی  هایی از قبیل ترک حسنات استنبوی، گاه با آ
ها با علم و عمل. هر دو جریان هم تجاوزی از قبیل انجام بدی و گاه به سبب عدوان و

 گیرد. اولینگاهاا بر اثر فشار و مغلوب شدن و گاه از روی توانایی و اختیار صورت می
دهد و برخی اوقات هم از روی توانایی و امکان. مورد به سبب ناتوانی و کوتاهی رخ می

نیاری انجام شود و ممکن است از روی بی و مورد دوم ممکن است بر اثر ضرورت و نیاز
و توانمندی باشد. هر دو مورد، چه در هنگام عدم  انجام کامل حسنات یا انجام اجباری  
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ای بسیار بزرگ و با ارزش است. یعنی از ذات  ها، دارای عذر هستند. چنین قاعدهبدی
گاه شوی. و همچن ین ذات  بدی را نیکی، خواه واجب باشد یا مستحب، در علم و عمل آ

در هر صورت از منظر علمی، عملی و قولی بشناسی. یعنی دین عبارت است از: به دست 
افتد که هر و چه بسیار اتفاق می ؛ها و مفاسدآوردن حسنات و مصالح و رها کردن بدی

شود. زمانی نهی و مجازات و مذمت صادر دو مورد، در یک کار یا یک شخص یافت می
یر  یکی از این دو مورد باشد. در عین حال نباید از نوع دیگر هم غفلت شود که دربرگمی

که تعریف و هایی هم موجود باشد. چنانورزید؛ چون ممکن است در کنار آن، خوبی
ی یکی از این موارد است. باز هم نباید از مورد دیگر چشم تمجید و اجر هم در نتیجه

ها هم بشود. گاهاا ممکن است بدیپوشید؛ یعنی ممکن در عین حال مرتکب برخی 
ها و فجور، مورد مدح و ستایش قرار گیرد، لیکن شخص به سبب ترک بعضی از بدعت

 ها که باید به خاطرش ستوده شود، در او یافت نشود.ها و خوبیبرخی سنت
ی ن است روش موازنه و تطبیق. هر کس چنین رویکردی داشته باشد، در زمرهیا

ایشان را بر پا دارندگان عدل و قسط خوانده است و برای این دادگری  آنانی است که قرآن
 . 3و قسط، میزان را نازل نمود(

خوانند، و سلف صالح وقتی اهل کالم را مذمت نموده و علمای آنان را زندیق )-
 علم ظورشان مطلق  گویند: هیچ کس در قالب علم  کالم به رستگاری دست نیافت، منمی

در مورد متکلمینی است که بدون روش  بلکه آن، یک حقیقت  ُعرفی ؛کالم نبوده است
 . 4(اندو رویکرد  پیامبران صلی الله علیهم اجمعین در دین سخن رانده

 کاِر ظالم: تجاوز
شوند. حال یا به سبب روی و عداوت میسنت، گاهاا گرفتار ظلم، زیاده مخالفان

گاهی. اینان سرکشانی گناهکار و یا حد اقل  خطای اجتهادی و تأویل یا بنا بر ظلم و ناآ
 خطاکار هستند. 

هر کس که سرکش و باغی باشد یا ظالم و متجاوز و یا مرتکب هر گناهی، دو )-
ه ؛ آنانی کگر. متأول  مجتهد: همانند علما و متدّینینگر و غیر  تأویلاند: تأویلدسته

دانند و بعضی دیگر معتقد اجتهاد کرده و بعضی از ایشان اموری را حالل و مشروع می
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 دانند وها را حالل میکه بعضی از آنان برخی نوشیدنیچنان ؛به حرام بودن آن اموراند
ای دیگر حالله و ازدواج موقت! و مانند این گروهی، بعضی از معامالت ربوی و دسته

 در ؛بهترین افراد  سَلف صادر شده استدانند. چنین فتواهایی از روع میموارد را مش
َٰٓ إِن َرب ََنا لَا تَُّؤاِخۡذنَ فرماید: می ألاند. الله گوییم اجتهاد کرده و به خطا رفتهنهایت می ا

نَا
ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ
َ
َٰٓ أ . در روایت «اخذه نکنپروردگارا اگر از یاد بردیم و لغزیدیم ما را مؤ»: ن َِسيَنا

 . 3این دعا را پذیرفته است( ـصحیح هم ثابت است که الله 
کند که هر دو در مورد  کشتزاری را تعریف می إداستان داود و سلیمان ـ الله )-

ستاید، یکی را در قضاوت کردند. با وجودی که هر دو را به خاطر دانش و قضاوتشان می
ای یامبرانند؛ اگر عالمی در مورد مسئلهگرداند. علما وارثان پعلم و ُحکم خاص می

مالمت ندارد و برداشتش محترم برداشتی نمود که دیگری چنین نظری نداشت، جای 
گاه فتوای اشتباهی بدهد، مرتکب ظلم و گناه شده است و  ؛است لیکن اگر دانسته و آ

و اگر فتوای حرام را حالل دانست،  ،شودفسق محسوب می اگر بر فتوایش اصرار ورزد،
 . 4تجاوز و سرکشی هم از همین قبیل است( ؛شودکفر محسوب می

اما اگر مجتهد، متجاوزی تأویل کننده باشد، و خود نداند که کارش بغاوت و تجاوز )-
و زیاده روی است، و حتی اگر در باورش به خطا رفته باشد و پندارد بر حق است، صفت  

شی( برایش گناهی در پی ندارد؛ چه برسد که او را فاسق گرداَند. و آنانی )بغاوت و سرک
که معتقد به جنگ با باغیان و سرکشان هستند، از باب  عقوبت و مجازات با آنان وارد 

اند، بلکه برای دفع تجاوز و جلوگیری از دشمنی  آنان است. و معتقدند که جنگ نشده
 گویند: حکم اینشوند. میفاسق شمرده نمیایشان بر عدالت خویش باقی هستند و 

که آن کار،تجاوزگران بسان افراد  غیر مکلف است. چنانکه جلوی کودک، دیوانه، فراموش
شود؛ که مبادا دچار سرکشی و تعادل ذهنی ندارد و یا فرد  در حال خواب، گرفته می

. شوده میتجاوزی گردند. حتی جلوی حیوانات برای خسارت نزدن به دیگران گرفت
کار که اگر کسی که به خطا دیگری را ُکشت، به نصِّ قرآن باید دیه بپردازد و گناهچنان

شود. و نیز مثل کسی که باید ّحدی از حدود شرعی بر او اجرا گردد، اگر محسوب نمی
توسط حکومت دستگیر شد، و توبه کرد و حد هم بر او اجرا شد، در مورد این حد گناهی 
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زیرا کسی که توبه کرد، همانند فردی است که اصالا مرتکب گناه نشده  ؛اندمبر او نمی
است، از نگاه  امام  که از روی تأویل تجاوز نموده و نادرست عمل کردهاست. در نتیجه آن

های فراوان مالک، شافعی و احمد رحمهم الله باید شالق بخورد. برای این مورد مثال
و تجاوز را از این زاویه بنگریم که بدون تأویل انجام گرفته وجود دارد. حال اگر این َبغی 

ها شود. و گناهان هم با اسباب متعدد از جمله، نیکیباشد، در این صورت، گناه قلمداد می
 .3گردد(شوند و غیره... برطرف میو یا مشکالتی که خود کفاره محسوب می

ر و دیگرانی که د شصحابه  های نیک هماننداهل سنت اتفاق نظر دارند که انسان)-
 اند، فاسق نیستند چه برسد به این که کافرجنگ جمل و صفین از طرفین، شرکت داشته

چون فقهای اهل َبغی، با وجودی که باشند. حتی اهل سنت معتقدند، افراد دیگری هم
. اند، محکوم به فسق شوندجنگ با آنان واجب است، نباید به خاطر تأویالتی که داشته

ای که از حالت عادی خارج شده باشد( که ائمه گویند: کسی که نبیذی )آب میوهچنان
سق خورد و فارا بنوشد که بنا بر تأویل، در تحریمش اختالف نظر وجود دارد، شالق نمی

 . 4گردد(هم نمی
ای از باورهای جهمیه بر بسیاری از اهل ایمان پوشیده مانده است. بخش عمده)- 
و  ها بودهکنند حق با آنبنا بر شبهات وارده توسط  جهمیه، برخی گمان میجا که تا آن

ایمان کامل دارند. در حالی که آنان همانند  صو رسول الله  ـدر ظاهر و باطن به الله 
اند. لذا قطعاا دیگر اهل بدعت، مردم را فریب داده و حقیقت امر را از آنان مخفی داشته

ای از آنان فاسق بوده و گروهی دیگر اند؛ بلکه دستهتوان ایشان را کافر خونمی
حتی ممکن است اندکی ایمان و  ؛تند که گناهشان آمرزیده خواهد شدگناهکارانی هس

 . 1به تناسب این دو ویژگی، دوستش بدارد( ألتقوا در او یافت شود که الله 
از سویی  اند. اماهستند از اهل بدعت افرادی که در ظاهر و باطن دارای ایمان)-

ند. اجا که بخشی از سنت را پایمال کردهتا آن ؛ظلم هم هستند دیگر آغشته به جهل و
چنین فردی نه کافر است و نه منافق. ممکن است از او ظلم و عداوتی هم سر بزند که 
با آن فاسق و گناهکار محسوب شود، یا ممکن است از روی تأویل، به خطا رفته باشد، 
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شود. با تمام این وجود گاهاا مقدار ایمان و تقوایی ایش آمرزیده میکه در این صورت خط
 .3دارد(به آن میزان دوستش می ألشود که الله در او یافت می

مثالا کسی که خطایش به سبب کوتاهی وی در انجام اموری باشد که قرآن آن را )-
 الهیهای ممنوعی که تجاوز از حدود واجب دانسته است، یا به دلیل پیروی از راه

، پیرو هوای نفس گشته است، الهییل عدم پیروی از رهنمون به دل یا شود،محسوب می
 اند. اما بر خالفی آنانی است که به عذاب تهدید شدهبه خویشتن ظلم کرده و در زمره

بال کوشد و با تالش خویش به دنمی الهیآن، فردی که در ظاهر و باطن به طاعت 
خطای احتمالی وی مورد بخشش قرار  است، صو رسول الله  ـفراگیری فرامین الله 

 .4گیرد(می

 منافق زندیق:
برخی از مخالفین  سنت، منافقینی هستند که تکفیر، کینه و بغض  مسلمانان را در 

 دارند.دل پنهان می
ز منافقی دهد، ج)کافری که در حالت کفر، خود را در صف نمازگزاران جای می -

گونه است، پس از میان اهل بدعت برخی منافق و زندیق بیش نیست. وقتی وضعیت این
 . 1شود(و برخی کافر هستند. همانند این افراد در روافض و جهمیه به وفور یافت می

ی زندقه و نفاق از قبیل  قرمطیان  باطنی و امثال آنان، از میان اساس و ریشه) -
 اند.بدون شک آنان جزو دورترین اهل بدعت از قرآن و سنت بودهروافض سر بر آورد. و 

شوند. جمهور علما ها از مخالفین  سنت محسوب میاز همین رو در نزد عموم مسلمان
یعنی وقتی کسی  ؛دانندیک  اهل سنت می و مردم، روافض را دشمن آشکار و شماره

 . 2گفت: من سنی هستم، یعنی رافضی نیستم(
که از خصلت را در خود جمع نموده و بر آن افزودند: نخست این  روافض سه) -

که جز امام کشند و سوم اینکه مؤمن و معاهد را میاند. دیگر اینطاعت و جماعت خارج
مهدی که اکنون وجود خارجی ندارد، اطاعت از هیچ فرومانروای اسالمی را خواه عادل 
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ی آنان برای تعصبی است که از تعصب باشد یا فاسق، قبول ندارند. نبرد و مبارزه
نژادپرستی، به مراتب بدتر است. و آن چیزی جز تعصب برای یک دین  فاسد، نیست. چرا 

های آنان ماالمال از حقد و کینه علیه  بزرگ و کوچک، صالح و غیر صالح  مسلمانان که دل
نه ندارد... چنین کینه و عداوتی در سی ای که هیچ کس همانند آنان،است. به گونه
 .3اند(ی اسالمیی متالشی شدن و اضمحالل جامعهعاشق و شیفته

هر کس از امت اسالمی که با کفار، اعم از مشرکین یا اهل کتاب، دوستی و مواالت ) -
داشته باشد، هر نوع دوستی و مواالتی که باشد، مثالا آمد و شد با اهل باطل و پیروی در 

به تناسب این نکته ضعف، مورد نکوهش، نفاق و  ست آنان،بخشی از گفتار و کردار ناشای
شان کیشانگیرد. مثل متابعت از اقوال و افعال فیلسوفان صابئی و هممجازات قرار می

اند. نیز همانند گفتار و کردار یهود و نصارا که با قرآن و که با قرآن و سنت در اختالف
 است.  جوسیان که با هم در تضادچون سخنان و عملکرد مسنت رو در رو است. و هم

را مورد مهرورزی و بزرگداشت قرار دهد، خود، از آنان  هر کس زندگان و مردگان  آنان
و جادوگران  ستاره پرست، که با دشمنان ابراهیم خلیل  است. همچون مشرکان َکلدانی

چون جادوگرانی که با فرعون و قوم وی که علیه همسو و موافق بودند. و هم صالله 
نظر شدند. یا مثل کسانی که ادعا کردند آفریدگاری وجود ندارد و خود  هم ÷موسی 

 الهیها معبود و ناند. و جز خود  مخلوق، خالقی نیست و در آسمامخلوقات، همه چیز
ها سانی که با صابئیهای جهمیه و اهل اّتحاد است. کوجود ندارد. این سخن، تکرار حرف

 ـو معاد و دیگر مسایل، علیه الله  ألو فیلسوفان در اعتقاداتشان از قبیل صفات الله 
و پیامرانش صلی الله علیهم و سلم موافقت نمودند هم، در همین صف قرار دارند. بدون 

لم ع اند و دراند، لیکن چه بسیارند آنان که اهل اسالمچه ظاهراا کافرها گرشک این گروه
اند و اند. اما در عملکرد  کفرآمیز  افراد فوق الذکر همراهو عبادت و حکمرانی ُشهره

یده اند، مورد تأیید قرار گیرد. این امعتقدند باید قواعد و قوانینی که آنان تصویب نموده
شود. با این رویکرد، حقیقتی که رسول و باور در میان متأخرین به فراوانی مشاهده می

 با آن مبعوث شده بود را با باطل  دشمنان، در هم آمیختند. صالله 
ته داند این دستفکیک پلیدی از پاکی و حق از باطل را دوست دارد. خوب می ـالله 

ند. چون خور باشگر چه با مسلمانان دم ؛اند یا به نوعی نفاق مبتالینداز مردمان، یا منافق
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چرا که تمام منافقان در  ؛طن منافق باشدسلمان بوده و در باشود شخصی ظاهراا ممی
ها و احکام آنان را بیان داشته است. این گونه اند. قرآن کریم هم ویژگیظاهر مسلمان

و در اوج اقتدار اسالم و زیر نور رسالت و بارش   صافراد وقتی در دوران رسول الله 
عالمات نبوت، موجود بودند، بعد از نبود  این دو منبع که باید بیشتر یافت شوند. خصوصاا 

باشد. و آن اسباب، چیزی جز معارضه و مخالفت های کفر میکه سبب نفاق، همان سبب
با پیام  پیامبران نیست(

3 . 
یشتر مبتدعین، منافقانی آلوده به نفاق اکبر هستند و این با وجودی است که ب) -
ترین طبقات جهنم جای دارند. باز بیشترین این افراد در لشکر اند که در زیرینکفاری

ور  ها از گاند. بلکه حقیقت این بدعتکیشان  زندیق و منافق آنانروافض و جهمیه و هم
ی وجودی آنان از ستاره میر مایهخیزد. کسانی که شیرازه و خمنافقین  زندیق بر می

پرستان و مشرکین است و در باطن و درون خویش، کفاری بیش نیستند. و کسی که از 
گاهی داشته باشد، می  .4اند(بیند که در ظاهر هم کافرحال آنان آ

 مشرک گمراه:  
ها خواسته گروهی از مخالفان سنت، مشرکان گمراهی هستند که واجب است از آن

در غیر این صورت باید به جرم  کفار مرتد،  ؛از شرک علنی  خویش توبه کنندتا  شود
 گردنشان را زد.

ان ی آنکافر هستند. خوردن ذبیحه ،هاها و ُنصیری)به اتفاق تمام مسلمین، درزی -
دین شوند و از و ازدواج با زنانشان جایز نیست. آنها راضی به پرداخت جزیه هم نمی

ی رمضان و حج گانه، روزهاند. نمازهای پنجیهودی و مسیحی هم نشدهاسالم خارج شده و 
 اند،حرام دانسته صو رسول ـ دانند. مردار )نخجیر(، شراب و ... را که الله را واجب نمی
کنند، لیکن با دارا بودن چنین چه آشکارا اقرار به شهادتین میگر ؛دانندحالل می

 اند. ی کفارهاعتقاداتی، به اتفاق مسلمین در زمر
را  سنصیریه پیروان ابو شعیب محمد بن نصیر هستند. او از تندروهایی بود که علی 

 دانست...إله )معبود( می

                                           
 .۲1۲ – ۲1۱ ص ۲۸همان: ج  -3
 .۴۹۷ص  ۱۲همان : ج  -4



 اهل سنت و جماعت  152

 

ها پیروان  هشتکین درزی هستند. او از موالی حاکم بود. حاکم او را نزد اما درزی
فرا  حاکم إله است،ی تیم الله بن ثعلبه فرستاد. او مردم را با این باور که اهالی منطقه

ها یکردند. درزنامند. و به نام او سوگند یاد میخواند. حاکم را )الباری و العاّلم( میمی
ها بودند که باور داشتند محمد بن اسماعیل، شریعت محمد بن ای از اسماعیلیشاخه

تر گرزها هم برا منسوخ نموده است. این کفر از کفر  غالیان و افراطی – ص –عبدالله 
گویند: جهان هستی از دیر باز بوده است )مخلوق نیست( و معادی وجود است که می

 کنند.ندارد، و نیز واجبات و محرمات اسالم را هم انکار می
بلکه اگر کسی  ؛ها از نوعی است که هیچ مسلمانی در آن شک نداردکفر  درزی) -

 ی اهل کتابان نه به منزلهدر کفرشان شک کند، خود نیز همانند آنان کافر است. آن
ی آنان جایز نیست. اند که، خوردن ذبیحههستند و نه مشرکین. بلکه کفار  گمراهی

چرا که آنان زندیقان  مرتدی  ؛ارت درآید و اموالشان مصادره شودزنانشان باید به اس
گیرد. بلکه باید هر کجا دستگیر شدند، ی ایشان مورد قبول قرار نمیهستند که توبه

گیرند و شایستگی استخدام در پستهای نظامی حراستی کشته شوند. مورد لعنت قرار می
ی را ندارند. باید که علما و صالحان  این گروه از دم  تیغ گذرانده شوند تا دیگران به وسیله

ها، دوستی و همراهی، و شرکت در آنان فریب نخورند و گمراه نشوند. خوابیدن در خانه
 .3آنان، حرام است(ی تشییع جنازه

ای را بودن رسیده است، یا مردهی اللههر کس ادعا کند که یک بنده به درجه) -
د، نمای طلب کند، یا از او طلب روزی، یاری و هدایت نماید، یا بر او توکل کرده و سجده

نش تنه سر از (؛ وگرَفبِها و َحَصل الُمرادُ )اول باید وی را توبه داد. اگر پذیرفت که هیچ 
برتری دهد، یا معتقد باشد  صشود. و هر کس شیخ و یا پیری را بر رسول الله جدا می

ه ناش داد. اگر پذیرفت که خوب وگرندارد، باید توبه صکسی نیاز به پیروی از پیامبر 
چنین اگر کسی پندارد که َاَحدی از اولیاء الله در رسالت با شود. همگردنش زده می

گونه بود، اول از او طلب که خضر با موسی اینار است، چنانهمراه و همک صمحمد 
ه سوی ب صگرنه باید کشته شود... محمد شود، اگر قبول کرد که خیر است وتوبه می
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توان از شریعت و لذا هر کس گمان کند که می ؛ها مبعوث گردیدها و انسانتمام جن
 . 3روی بر تافت، کافر است و کشتنش واجب( صاطاعت وی 

ها از قبیل )عدی(، )یونس القتی(، )حالج( غلو و افراط در مورد برخی از شخصیت) -
 ÷و همانند ایشان، حتی در مورد عیس بن مریم  سو دیگران، بلکه غلو در مورد علی

ای که در او نوعی الوهیت گمان شود، یعنی و دیگران یا کالا در مورد هر انسان زنده
خواهم، یا در فالن شیخ به من داده نشود آن را نمیای که از دست بگوید: هر روزی

...، یا او را سجده نماید، یا به جای الله او را فرا خواند، ام ذبح بگوید: به نام آقایم فالنهنگ
ام کرده و مرا روزی بده، به مثالا بگوید: ای فالن آقا مرا بیامرز و به من رحم کن و یاری

بگوید: بر تو توکل کردم و تو همه چیز من، و من در اختیار دادم برس و پاداشم بده، یا 
تو هستم، یا به مانند این اقوال و کردار که متعلق به توحید ربوبیت است و جز الله سزاوار 

ی کسی دیگر نیست را مرتکب شود، شرک و انحراف و گمراهی محسوب گشته و شایسته
 . 4شود(می نه کشتهوگر ؛کنیمهایش میو باید مرتکب آن را توبه داد. اگر پذیرفت که ر

د، بیننکنند الله متعال را در دنیا با همین چشمان عادی میآنانی که گمان می) -
سم را در ج ـکه پیشتر بیان شد، گمراه و منحرف هستند. یا اگر بگویند: الله چنان

ان راهی آنبینند، کفر و گمفالن بندگان، صالحین، برخی رهبران و پادشاهان و ... می
سی ی عیرا در چهره ألگویند: الله هاست. در این صورت از نصارا که میبزرگتر از قبلی

آید اند. بلکه این افراد از پیروان دجال که در نزدیکی قیامت میتربینند، گمراهمی ÷
ها( و )اهل اتحاد( ترند. این افراد )حلولیگوید من آفریدگار شمایم! هم، منحرفو می

 اند: شوند. آنان بر دو دستهنامیده می
در برخی اشیاء  خاص، حلول یا اتحاد دارد. مثالا  أای بر این باورند که الله دسته

 حلول کرده ÷در عیسی بن مریم  ألمسیحیان یا همان ترسایان معتقدند که الله 
ی حلول و همانند و سهای رافضی هم بر این باورند که در علی است. غالیان و افراطی

ای اند در شیوخ و پادشاهان داخل شده است و عدهنموده است. گروهی هم گمان برده
جات به در های زیبا و مواردی دیگر که بارها و بارها وپندارند که در تصاویر و عکسهم می
 گویی  نصارا بدتر است، حلول کرده است. از گزافه
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بعین، ابن فارض، سیل ابن عربی، ابن ل اّتحاد از قبها و اههمانند جهمی ایو دسته
مام مخلوقات در تـ اند که الله پنداشته ،تلمسانی، بلیانی و ... که گوش به فرمان اینانند

حلول کرده و ذات همه، متحد و یکی است.  -حتی در خوک، سگ، نجاسات و غیره  -
اه اند. گدیده اند پروردگار را به چشمان خویشاند که گمان کردهاینان گمراهان کافری

اند! گاهاا هم یکی از آنان خوابی کردهپندارند با او تعالی نشسته، سخن گفته و هممی
ن پندارد با آنان سخباشد یا شخصی بزرگ را، معین کرده و می ای خواه پسر بچهآدمیزاده

باید ر، گرنه به جرم کفبه داد. اگر پذیرفتند که قبول؛ وگفته است. باید این افراد را تو
گردنشان را از تن جدا کرد. چرا که آنان از یهود و نصارا کافرترند. این افراد از 

دانند، کافرتر هستند. اینان همان یا یکی از اهل بیت را الله می سهایی که علی افراطی
 .3آنان را آتش زد( ساند که علی زندیقانی
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 :فصل هشتم
 های مخالف  اهل سنت و جماعتسران فرقه

دیگر  بر خالف ،کنندهای دیگر حکم میاهل سنت کاماًل از روی علم و دادگری بر فرقه
 خوانند.ها که به تبعیت از هوا و هوس، مخالف خود را مبتدع میگروه
 اند. و نام آنان را در کتب مقاالتها تألیف نمودهکتابها علما برای تعیین این گروه) -

بدانیم، گروه جهنمی  ۷۲که به طور قطع بخواهیم یکی از آنان را از اند. اما اینذکر کرده
 است. عموماا سخن بدون علم را حرام نموده ألچرا که الله  ؛نیاز به دلیل قطعی داریم

 سخن گفتن  نآگاهانه از قول الله 
را... و نیز بسیاری از مردم در حق این  ـخصوصاا
کنند. گروه  خویش و آنان که از ایشان پیروی ها از روی هوا و هوس اظهار نظر میگروه
ورزند را، اهل سنت و جماعت خوانده و مخالف را اهل بدعت کنند و با هم دوستی میمی

و این یعنی گمراهی  آشکار( ؛کنندطلّقی می
3. 

 خالِف اهل سنت: خوارج، رافضیان، مرجئه، قدریه و جهمیه هستند.سران پنج گروِه م 
ی هواپرستان قرار شخص در زمرهبدعتی که از دیدگاه علمای حدیث با آن ) -
باشد. مانند بدعت  خوارج، روافض، قدریه و گیرد، مخالفت با قرآن و سنت میمی

روافض، بر حذر باش.  گوید: از دو گروه جهمیه ومی /مرجئه... عبدالرحمن بن مهدی 
 .4اند(شرورترین اهل بدعت این دو گروه

ده های هالک شطوری که به ما خبر رسیده است، باید گفت اولین کسی که فرقه) -
شان سخن گفته است، یوسف بن اسباط و سپس را معین کرده و در مورد گمراهی

اند. آن امامان  مسلمین بودهعبدالله بن مبارک بوده است. این دو بزرگوار، از سرآمدترین 
اند: روافض، خوارج، قدریه و مرجئه. به ابن مبارک گفته اند: اصول بدعت چهاردو فرموده
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گفت: سخنان ستند. و میین صشد: جهمیه چی؟ در جواب گفت: آنان از امت محمد 
این  .توانیم کالم جهمیه را نقل کنیمکنیم، لیکن نمییهود و نصارا را حکایت و بیان می

اند. گویند: بدون سخن وی را علمایی از شاگردان امام احمد و دیگران هم بیان کرده
که منافقینی که کفر را پنهان و گروه نیستند. چنان ۷۲شک جهمیه کافرند و در لیست 

اند. شاگردان ی زنادقهها داخل نیستند، در زمرهاند، در این گروهاسالم را ظاهر نموده
شوند، گروه محسوب می ۷۲و دیگران هم گویند: بلکه جهمیه جزو  /د دیگر امام احم

 . 3اند(با این منوال اصول بدعت را پنج مورد دانسته
 اند: علما در دسته بندی  اهل بدعت بر چند دسته) -

ند. دانکنند و خوارج را اولین میبندی میبرخی آنان را از نظر زمان  پیدایش، دسته
کنند. ا بر حسب سُبک و سنگین بودن جرمشان، ترتیب بندی میبرخی دیگر ایشان ر

دانند. چنان که بسیاری از شاگردان امام لذا مرجئه را اول، و آخرین گروه را جهمیه می
از جمله: پسر وی عبدالله، و اشخاصی مثل خالل، ابو عبدالله بن بطه و همانند  /احمد 

و نیز افرادی مثل  ابو فرج مقدسی. هردو گروه، جهمیه را  ؛اندآنان، این گونه عمل کرده
چرا که بدترین بدعتیان، جهمیه هستند. و نیز مثل امام بخاری  ؛اندآخرین دسته شمرده

: کتاب ایمان و رد كتاب اإليمان و الرد عل  المرجئه»که کتاب صحیح خویش را با  /

پایان  «عل  الزنادقة و الجهمية كتاب التوحيد و الرد»کند و با آغاز می «بر مرجئه
 .4دهد(می

 نخست: خوارج:
 خوارج اولین گروهی بود که از اهل سنت و جماعت کناره گرفت.

و  یکدست ستمام مسلمانان از خالفت ابوبکر صدیق تا سال اول خالفت عثمان ) -
 کهحوادثی رخ داد  سای. اواخر خالفت عثمان متحد بودند. بدون هیچ نزاع و درگیری

را  سای از اوباش و ظالمان شوریدند و عثمان باعث تشّتت و از هم گسیختگی شد. دسته
در پی این حادثه، مسلمین از هم پاشیدند. و آنگاه که در صفین  ؛به شهادت رساندند

، دو طرف به صلح راضی مسلمانان رو در روی هم قرار گرفتند، در نهایت بعد از رایزنی
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قیام کرده و از  سلیکن خوارج علیه علی  ؛و داور برگزیدندبرای اجرای صلح دشدند. 
ر رفتند. امی «حروراء»گرفتند. از مسلمانان هم جدا شدند و به مکانی به نام  وی کناره

با آنان وارد نبرد نشد و گفت: وظیفه داریم تا زمانی که خون و مال  سالمؤمنین علی 
را بپردازیم و مانع ورودتان به مساجد  حقِّ فیء  شما مسلمین را حالل ومباح ندانید،

ردند. ورش بیکه عبدالله بن خّوات را کشتند و بر چهارپایان مسلمین  نشویم... تا این
درموردشان فرموده است:  صاند که رسول الله گفت: اینان همان گروهی سعلی 

ائت  آنان ناچیز یکی از شما نماز و روزه و قرائت  قرآن  خود را در مقابل نماز، روزه و قر»
رود. همانند تیر که از شکار خارج نمی خوانند و از گلویشان پایینشمارد. قرآن میمی
شوند. در میانشان شخصی است با دستی معلول و کوتاه که گردد از دین خارج میمی

. در روایتی دیگر آمده است: «بر آن گوشتی برآمده است و بر آن مقادر اندکی مو است
. در ادامه به مردم سخنرانی نموده «پرستان کاری ندارندکشند و به بتمسلمانان را می»

؛ خونها اندشنیده بود، برایشان بازگو کرد. گفت: این افراد همانان صو آنچه از پیامبر 
ریختند و بر چارپایان و ستوران مردم یورش بردند؛ لذا با آنان وارد جنگ شد. بعد از 

ها شدهنزدیک بود بی نتیجه بماند، عالمت فرد مذکور را در بین کشته تالش فراوان که 
 . 3(را به جای آورد الهییافت و سپاس  

عامل  اولین بدعت یعنی بدعت خوارج، برداشت  اشتباه آنان از قرآن کریم بود. ) -
ها قصد تعارض با قرآن را نداشتند؛ لیکن مفهومی را استنباط کردند که قرآن بر آن آن

داللت نداشت. در نتیجه تصور کردند که کافر دانستن  مرتکب گناهان کبیره، واجب 
گفتند: وقتی مؤمن به کسی گویند که نیکوکار و مّتقی باشد، پس کسی که این است. می

 و هر بمشخصات را ندارد، کافر و جاودانه در آتش است. سپس گفتند: عثمان و علی 
حکم  ،الهیزیرا آنان بر خالف حکم  ؛ورزد، مؤمن نیستندواالت و دوستی کس که با آنان م

نویس بود؛ نخست: هر کس با عمل کردند. در نتیجه بدعت آنان دارای دو مقدمه یا پیش
و  بای نادرست، با قرآن مخالفت ورزد، کافراست. دوم: عثمان و علی یا نظریه

 اند.ها کافردوستداران  آن
را که چ ؛ها تکفیر نمودسبب ارتکاب گناهان و لغزش از این رو نباید مسلمانان را به

اندند. خواولین بدعت در اسالم، پیدایش بدعت  تکفیر بود که با آن مسلمانان را کافر 
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 مذمتدر  صریختن خون و ربودن مال  مردم را آزاد دانستند. احادیث فراوانی از رسول 
گوید: این روایت با ده می /احمد جنگ با آنان به ثبوت رسیده است. امام امر به و  آنان

 /آن را در کتاب خویش آورده و امام بخاری  /سند علیه آنان وارد است. امام مسلم 
د، انبخشی از آن را روایت کرده است. خوارج با وجودی که قصد  پیروی از قرآن را داشته

 در تعارض ی آنان که بدعتشان با قرآنمورد مذمت و نکوهش قرار گرفتند. حال درباره
 3!!(است و از قرآن روی گردانند، چه باید گفت

جویند که واضح و روشن باشد. لذا به گمان خوارج مادامی به احادیث تمسک می) -
کنند. مثالا زنا کار را سنگسار آنان، روایاتی که با ظاهر قرآن در تضاد است، عمل نمی

 گویند: در قرآن، برایاین رو میکنند. برای دزدی، حد و میزانی قایل نیستند. از نمی
ای نیامده است و مرتد، از نگاه آنان بر دو نوع است. البته باورها و سخنان قتل  مرتد آیه

 های مردم در مورد آنانخوارج را در کتابی مدون نیافتیم؛ بلکه منبع  معلومات ما، گفته
 . 4بوده است

که آنان ر خوارج عبارتست از اینوقتی اصل  بدعت شناخته شد، باید گفت اصل  باو) -
دانند که در حقیقت گناه و اموری را گناه می ،دانندارتکاب  گناهان کبیره را کفر می

به )البته به احادیث مادامی که  ؛ند که فقط باید به قرآن عمل نمودنیست. بر این باور
حتی اگر این روایات متواتر  ؛توان عمل کردبا ظاهر قرآن در تعارض باشد نمی (گمان آنان

و به خاطر ارتدادی که مخالف، مرتکب شده است،  دانندهم باشد. مخالف خود را کافر می
دانند، که این قانون را در حق یک کافر اجرا آن گونه خون و مالش را مباح و بر هدر می

 »فرماید: در مورد آنان می صکنند. چنان که رسول الله نمی
َ
ْساَلم  َیْقُتُلوَن أ ْهَل اإْل 

ْوَثان  
َ
ْهَل اأْل

َ
. بر همین «کنندپرستان را رها میکشند و بتمسلمانان را می»: 1«َوَیَدُعوَن أ

دانند. شرکت کنندگان هر دو سپاه و هوادارانشان را کافر می بمبنا عثمان و علی 
 .2(و باورهای پلید و فاسد دیگری نیز دارند ؛دانندکافر می ،را «صفین»در 
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 سبعد از جریان شهادت عثمان  ،گسیختگی اسالمیابتدای فرو پاشی و از هم) -
بر جریان حکمیت و داوری اتفاق نظر کردند،  بپدیدار شد. زمانی که علی و معاویه 

ا است(؛ و ب ـ)داوری فقط از آن  الله «:  اَل ُحْكَم إاِلَّ لِلَّهِ » خوارج قبول نکردند و گفتند: 
ابن عباس را نزد آنان فرستاد و بعد از  سمسلمانان جدا شدند. علی این شعار از گروه 

ی خوارج بر چارپایان ها، نیمی از آنان از باور خود بازگشتند. باقی ماندهصحبت با آن
مسلمانان حمله کرده و ریختن خون مردم را مباح دانستند. در این میان ابن خّباب را 

ر وبا آنان وارد جنگ شد. قرآن در با سلذا علی  م؛ند و گفتند: ما همگی او را کشتیکشت
خوانند. و حتی دیگران را به عمل به قرآن فرا می خوارج، عظمت بسیار زیادی دارد

انند، هملیکن از سنت و جماعت  مسلمین خارج شدند. آنان معتقدند نباید به احادیثی 
از  عمل نمود. تضاد است،سنگسار، حدود و میزان سرقت و... که به گمان ایشان با قرآن در 

گاه صچرا که رسول الله  ؛این رو گمراه شدند قرآن و سنت  ألتر است. و الله به قرآن آ
گویند: چنین امکانی وجود دارد که رسول الله فرو فرستاده است. می صرا بر رسول 

ی بعد از ایشان اعتراض و ائمه صهم ظلم نماید. به داوری و قضاوت پیامبر  ص
خالف  اند که برو پیروان  آنان از این جهت کافر بگویند: عثمان، علی بلکه میندارند؛ 

َٰٓ فرماید: می ألچرا که الله  ؛کم نمودندداوری و ُح  أدستور الله  م بَِما َوَمن ل َۡم يَۡحكُّ
ونَ  مُّ ٱۡلَك فِرُّ ئَِك هُّ ْوَل َٰٓ

ُّ
ُّ فَأ َ نَزَل ٱّلل 

َ
نازل کرده و کسانی که بر طبق آنچه الله »: [۴۴]المائدة:  أ

. پس با این باور و دیگر باورهایی که داشتند، مسلمانان «داوری نکنند، هم اینانند که کافرند
 های مبتدع مبتنی بر دو پیشگفتار است:را تکفیر نمودند. تکفیر  خوارج و دیگر فرقه

که با قرآن در تضاد است. دوم: کسی که با قرآن مخالفت ورزد، حتی اگر از نخست: این
گاهی و گناه هم باشد، و حتی اگر به وجوب و تحریم هم اعتقاد داشته باشد،  روی ناآ

 . 3شودکافر می

 دوم: شیعه و روافض
چه بنا بر عدم ظهور کردند. گر سها هم بعد از شهادت عثمان شیعیان یا رافضی

ل، رهبر، سرزمین یا حکومت و شمشیر، باورها و سخنان خود را از دیگران پنهان  تشکُّ
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داشتند. اگر نگوییم به صورت مطلق خطرناکترین فرقه علیه اهل سنت و جماعت می
 هستند، لیکن خطرشان از خوارج کمتر نیست. 

ی حت ؛کردندلیکن اعتقادات خود را پنهان می ،پدید آمد سشیعه در دوران علی ) -
گاه نمی سعلی  ای دسته کردند. آنان سه گروه بودند:و هوادارانش را هم از باور خویش آ
دستگیرشان نمود، جلوی درب  مسجد بنی کنده  سو چون علی  دانندرا الله می سعلی 
ها را آن سهایی حفر کرده و ایشان را به آتش کشید... روایت شده است که علی گودال

خبر  سنام داشت. به علی  «السابة: دشنام دهندگان»سه روز فرصت داد. گروه دوم 
او را به  سدهد. گویند: علی را دشنام می ببوبکر و عمر رسید که ابی السوداء ا

لی را بر . کسانی که ع«المفضلة»حضور طلبید تا به قتل رساَند؛ لیکن او گریخت. سوم: 
 روایت است که سدادند. به صورت متواتر از علی ترجیح و برتری می شابوبکر و عمر 

ر است و سپس عمر. امام بخاری ابوبک صگفت: بهترین  این امت بعد از پیامبر وی می
در کتاب صحیح  خود از محمد بن حنفیه /

روایت نموده است که او از پدرش پرسیده  3
بهترین شخص کیست؟ گفت: ابوبکر. گفت بعد از او؟ گفت:  صاست: بعد از پیامبر 

بلکه  ؛کر و عمر اختالف و تضادی نداشتندشیعیان  نخستین، در مورد فضیلت ابوب 4 عمر.
بوده است. از این رو شریک بن عبدالله  باین اختالف نظر نسبت به علی و عثمان 

ند. هست بابوبکر و عمر  صگوید: به طور قطع بهترین افراد بعد از رسول الله می
 گویی؟ گفت: این باور  تمام شیعیانشخصی گفت: تو شیعه هستی و چنین سخنی می

ن سخنان را گفته است؛ آیا او را در گفتارش تکذیب بوده است. او خود بر منبر خویش ای
تر بر برا بر ابوبکر و عمر  سگوید: هر کس علی می /کنیم. لذا سفیان ثوری 

بداند، مهاجرین و انصار را متهم نموده و بر آنان خرده گرفته است. و کسی که چنین 
. گویا او 1پذیردنمیاعتقادی داشته باشد، از نظر من، الله متعال هیچ یک از اعمالش را 

                                           
 بوده است. سفرزند علی  -3
ِ َصل َى اهلُل َعلَيِْه  -4 َ ي ُ الن َاِس َخيٌْر َبْعَد رَُسوِل اّلل 

َ
بِي أ

َ
ِد ابِْن الَحنَِفي َِة، قَاَل: قُلُْت ِلأ َم؟ وََسل َ َعْن ُمَحم َ

بُو بَْکرٍ »قَاَل: 
َ
نَْت؟ قَاَل: « ُثم َ ُعَمرُ »، قُلُْت: ُثم َ َمْن؟ قَاَل: « أ

َ
ْن َيُقوَل ُعثَْماُن، قُلُْت: ُثم َ أ

َ
، وََخِشيُت أ

نَا إِل َا رَُجٌل ِمَن الُمْسِلِمينَ »
َ
 ]مصحح[ (۳۶۷۱) یبخار حیصح «َما أ

 سنن ابوداود . -1
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های منصف که چرا که زیدی ؛سن بن صالح بن حی را مد نظر داشتدر این سخنان، ح
 شوند. ها هستند، به وی نسبت داده میاز نیکوکارترین زیدی

انان ند که با مسلملیکن شیعه در آن دوران دارای امام، تشّکل، قلمرو و شمشیر نبود 
بودند که رهبر، قلمرو و تشکیالت داشتند و سرزمین بلکه این خوارج  ؛وارد جنگ شوند

 خواندند.نامیدند. و قلمرو مسلمانان را دارالکفر و دارالحرب میخود را دارالهجرة می
ر  دانستند. جمهوبلکه آنان را کافر می ؛زدندهر دو گروه به والیان مسلمان طعنه می 

نمودند. در مقابل، روافض ابوبکر و هوادارانشان را تکفیر می بخوارج، عثمان و علی 
کردند. لیکن فساد و تباهی  خوارج، از قبیل خون ریزی، را لعن و نفرین می بو عمر 

غصب اموال و شورش مسلحانه، آشکار و هویدا بود. از این رو احادیث زیادی مردم را به 
 زید بن زمانی در اسالم ظهور کرد که «رافضة»خواند. اما لفظ جنگ با ایشان فرا می

علی بن حسین در اوایل قرن دوم در خالفت هشام بن عبدالملک به پا خواست و شیعیان 
پرسیدند. او نیز به دو  بهم به دنبالش راه افتادند. از وی در مورد ابوبکر و عمر 

ی راشد، ابراز محبت نمود و برایشان دعای رحمت کرد. در پی بیان این مطلب، خلیفه
: مرا رها يرَفْضُتُمون»دو بار گفت:  /رها کردند. زید بن علی طرفدارانش هم او را 

زید یعنی ابو جعفر محمد بن ه برادر . از آن روز به بعد، رافضه نامیده شدند و ب«کردید
، زید بن علی را گرامی داشته و به وی منسوب شدند. از علی، دوستی ورزیدند. و زیدیه

 . 3زیدی و روافض  دوازده امامی تقسیم شد(ی این زمان بود که شیعه به دو دسته
)شیعه بر خالف خوارج، در مورد ائمه غلو و افراط کردند و ایشان را معصوم  -

گاه اند. گفتند واجب است در تمام دستورات دانستند و گفتند که ائمه از هر چیزی آ
. کنندمیلذا به قرآن و سنت رجوع ن ؛یامبران آورده، به ائمه رجوع شودای که پدینی

دانند و در نهایت به کسی بلکه اعتمادشان بر گفتار شخصی است که او را معصوم می
کنند که معدوم و ناپیداست و اصالا وجود خارجی ندارد. در نتیجه از خوارج اقتدا می
چه در کنند و درست هم همین است. گرچرا که آنان به قرآن رجوع می ؛ترندگمراه

ولی شیعیان به امامی معدوم که حقیقتی ندارد رجوع  ،راهه رفتندبرداشت از قرآن به بی
کنند. سپس به مطالب غیر واقعی که با سندهای دروغین از افراد غیر معصوم، از می

جویند. از همین رو شیعیان دروغگوترین شود، تمسک میبرخی مردگان به آنان نقل می

                                           
 . ۳۶ – ۳۳ص  ۱۳مجموع الفتاوی. ج  -3



 اهل سنت و جماعت  162

 

اند، از تی که خوارج روایت کردهمردم هستند. در مقابل، خوارج راستگویند. و روایا
ترین روایات است. باید گفت بخش اعظم و حدیث  شیعیان از دروغ ،ترین روایاتدرست
و ریختن خون مسلمان و چپاول  ج، جدایی از جماعت  مسلمانان استی خواراندیشه

نش واپروراند، اما تدانند. شیعه هم همین اندیشه را در سر میاموال مسلمین را جایز می
کنند ها هم گاهی این کار را میزیدیه هم چنین رویکردی دارد. دوازده امامی ؛را ندارد

ی رویم. فرقهگویند: ما فقط تحت لوای امامی معصوم به قتال دیگران میو گاهی می
اند. از همین رو مند، پیروی نمودهها که دشمن ملت اسالشیعه، از ملحدین و باطنی

های ها هستند، و نیز قرمطیهای بحرین که از کافرترین انسانطیملحدینی همچون قرم
شیع بر از کانال تکنند که باید اند، وصیت میمغرب و مصر که در پشت  تشیع پنهان شده

ی ورود هر مشرک، اهل کتاب و منافقی را علیه دروازه چرا که شیعه ؛مسلمین وارد شد
 ها در پیروی از قرآن و سنت هستند.مسلمانان گشوده است. آنان دورترین انسان

من : »«ِكتَا َُ اّلل َ  إِن ِي تَارٌِك ِفيُکْم َثْقلَيْن »فرماید: می صکه رسول الله خالصه این
سپس در مورد قرآن تشویق  «گذارم، کتاب اللهبها را در میانتان باقی میدو چیز گران

ْهَل بَ  »فرماید: کند. در ادامه میمی
َ
ْهِل بَيِْتي وَِعتَْرِِت أ

َ
َ فِي أ ُِرُكُم اّلل َ َذك 

ُ
و »«: ثَلاثاً يِْتي أ

تا سه بار فرمود: و عترت من، که همان اهل بیت من هستند. شما را در مورد اهل بیت 
کند. ولی لذا مسلمانان را نسبت به اهل بیت، وصیت می 3«شومخود به الله متذکر می

  مردم باشند.ای قرار نداد که محل ارجاع آنان را ائمه
اما هیچ کدام از چیزی که  ؛عه به اهل بیتیخوارج خود را به قرآن نسبت دادند و ش

خود را بدان منتسب نمودند، پیروی نکردند. چرا که خوارج با سنت که قرآن کریم 
مؤمنینی را هم که قرآن به دوستی با  ،از آن داده بود، مخالفت ورزیدند دستور به پیروی
أن این آیه را در ش سبود، تکفیر نمودند. از همین رو سعد بن ابی وقاص  ایشان امر کرده

ُّ بِهِۦَٰٓ إِل َا ٱۡلَف ِسقِينَ کرد: آنان تفسیر می ِ ِمۢن َبۡعِد  ١٥َوَما يُِّضل  َ وَن َعۡهَد ٱّلل  ضُّ ٱل َِذيَن يَنقُّ
ونَ  ن يُّوَصَل َويُّۡفِسدُّ

َ
ُّ بِهِۦَٰٓ أ َ َمَر ٱّلل 

َ
َٰٓ أ وَن َما ۡرِض  ِميَث قِهِۦ َوَيۡقَطعُّ

َ
و »: [۲۷-۲۶]البقرة:  فِى ٱۡلأ

ادن را پس از تعّهدد ـجز فاسقان را به آن گمراه نمی کند. آنان کسانی هستند که پیمان  الله 
نمایند و در شکنند و آنچه را الله متعال پیوند خوردن به آن را فرمان داده است قطع مییم

 . «کنندزمین تباهی و فساد بر پا می
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دنبال آیات متشابهات بودند و بدون آنکه معنایش را بدانند و یا از علم خوارج به 
حتی  ؛دردنکای برده باشند یا از سنت پیروی کنند، آن را بر خالف واقع تفسیر میبهره

فت کردند. اما مخالبه مسلمانانی که در معانی قرآن کریم تخصص داشتند هم رجوع نمی
وان است که آن را در مباحث بسیار زیاد  دیگری تشیع با اهل بیت، بسیار بسیار فرا

 . 3ام(بررسی نموده
اگر نگوییم روافض از خوارج که نص صریح و روشن در شرور بودن آنان آمده ) -

روافض، ابوبکر، عمر، عثمان و عموم مهاجرین  اند، کمتر از آنان هم نیستند.است، شرورتر
مام امت دانند. تیروی کرده اند را، کافر میو آنان که به شایستگی از صحابه پ شو انصار 
ختن دانند.. ریخوانند.. بزرگان دین را کافر میاز گذشته تا کنون را کافر می صمحمد 

 «جمهور»دانند. مذهبشان را مذهب خون آنانی را که در صف شیعه نیستند جایز می
دو  را از نظر آنان اینیز ؛دانندنامند. کفر صحابه را شدیدتر از کفر  یهود و نصاری میمی

بعد از اسالم، مرتد شدند. گویند: به اجماع علما،  شگروه در اصل کافرند؛ اما صحابه 
کفر  ارتداد از کفر  اصلی شدیدتر است. از همین روست که کفار را علیه مسلمانان یاری 

یع اگیرد. در شرن از جانب آنان صورت میاکنند.. بیشترین ضرر بر دین و دیندارمی
 باشند..ی موجود میتراند. از همین رو دروغگوترین فرقهدینی به مراتب از خوارج دور

رک، .. در ش«سامره»علی الخصوص یهودیان  ؛بسیار زیادی شبیه یهودیان هستند در امور
اند. آنان شوند، همانند مسیحیانغلو نسبت به بندگان و عباداتی که بدعت محسوب می

ورزند. و این، ویژگی  مشرکین، علیه مسلمانان دوستی و محبت میبا یهود و نصارا و 
 دهد نامش در آن بلنددستور می ـمنافقین است.. با تمام این موارد، مساجد را که الله 

کنند و نه جماعات را.. با این ای در آن برگزار میاند. نه جمعهو بر پا شود، تعطیل نموده
اند و شایسته است به جای اهل بدعت بدتر و شرورتر تفسیر معلوم شد که آنان از عموم

که در عرف  عام، روافض مشهور به اهل بدعت خوارج با آنان جنگ شود. و سبب این
دشمن  اهل  یعنی در نزد عموم  مردم مشهور و ثابت است که ؛تهستند هم، همین اس

 آشکار مخالفت چرا که از میان تمام بدعتیان، آنان به طور ،سنت، فقط روافض هستند
ها زندیق و افراطی وجود دارد، که جز اند. چنان در میان آنخود را با سنت نشان داده
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زیرا  ؛اندی آنان هم زندیقچنین بیشتر ائمهکسی توان شمارش آن را ندارد.. هم ألالله 
 . 3کنند و این کار راهیست برای انهدام اسالم(آشکارا رفض می

نّص بسیار قاطع  سدر مورد علی  صاصل  سخن روافض این است که رسول الله ) -
ماند. او امامی و محکمی بیان داشته است که برای مخالف، جای هیچ عذری باقی نمی

 صاست معصوم و هر کس با او مخالفت ورزد کافر است. مهاجرین و انصار نّص پیامبر 
دنبال هوا و هوس خود افتاده و دین و  ،یدندند و به امام  معصوم کفر ورزرا کتمان کرد

 بلکه جز تعداد اندکی، همگی کافر شدند.  ؛تغییر دادند و ظلم و تجاوز کردندشریعت را 
. گاهاا ادنددو پیوسته منافق بودهاندیشان آنو هم بگویند: ابوبکر و عمر نیز می

ه با ثر روافض کسی را کگویند: صحابه ابتدا اسالم آوردند و سپس کافر شدند. اکهم می
نامند. شهرهای مسلمانی که دانند و خود را مؤمن میسخن آنان مخالفت ورزد، کافر می

اندیشند، سرزمین کفر و کنند و همانند آنان نمیباورها و سخنان روافض را اظهار نمی
رخی ه بخوانند. از همین رو با یهود و نصارا و مشرکین، علیبدتر از دیار یهود و نصارا می

کنند. ورزند و با مسلمانان عداوت و جنگ میدوستی و محبت می از عموم مسلمین،
ها از کیشان آنها و منافقان، از قبیل  زندیقان قرمطی  باطنی، و همی زندیقاصل و ریشه

ی اهل بدعت از قرآن ها دورترین فرقهمیان روافض برخاسته است. بدون شک رافضی
هایند. عموم مردم فقط رافضی را ضد و مشهورترین مخالفین سنت، آن وسنت هستند
گاه کسی گفت: من ُسنی هستم، یعنی رافضی نیستم. جای هیچ دانند. هراهل سنت می

شیری علیه اهل شکی نیست که آنان از خوارج بدتراند. خوارج در ابتدای اسالم شم
شمشیر خوارج هم کارآمدتر بوده  لیکن مواالت روافض با کفار، از ؛سنت و جماعت بودند

ها کسانی بودند که علیه اهل سنت ها و اسماعیلیان و همفکران آناست. قرمطی
لیکن خوارج به صدق و  ؛ها منتسب هستنداند. روافض هم به همین گروهجنگیده

اند. خوارج از دین خارج در مقابل روافض مشهور به دروغگویی و اندراستگویی مشهور
 . 4وافض، اسالم را پشت سر انداختند(شدند و ر
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 سوم: مرجئه:  
ان و کفر، مرجئه به عنوان بازتاب و عکس العملی در مقابل آرای خوارج در بحث ایم

چه به شکل  نزاع لفظی نمودار گشت، لیکن در گذر زمان تغییر پدید آمد. این بدعت گر
 و تحول یافت.

نه شاگردان عبدالله مرجئه  ،بودند د و اکثر آنان ساکنان کوفهمرجئه پدیدار ش) -
ی مقابل  خوارج و معتزله بود. بودند و نه ابراهیم نخعی و نه امثال وی. مرجئه، نقطه

های بسیار سبک و ناچیز معتقد بودند: اعمال جزو ایمان نیست. این باور از بدعت
ی و اسم منته چرا که بیشترین نزاع و اختالف در این زمینه، به لفظ ؛شدمحسوب می

شد نه به ُحکم. زیرا فقهایی همانند حماد بن أبی سلیمان، ابو حنیفه و دیگران رحمهم می
ر مرتکب  ه ـشد، با دیگر اهل سنت در این که الله الله که این مقوله به آنان نسبت داده می

ادیث اح نظر بودند. و با استدالل بهکند، همای را که بخواهد وارد جهنم میگناهان کبیره
 کند. صحیح که در بحث شفاعت آمده است، باور داشتند که آنان را از آتش خارج می

گفتند: اقرار و تکلم به شهادتین در بحث ایمان، ضروری و واجب است. باور می
داشتند که انجام اعمال  فرض، واجب است و تارک آن مستحق مذمت، نکوهش و مجازات 

که آیا برخی از اعمال جزو ایمان است یا نه، و یا بر سر این است. اما مخالفت و نزاع  آنان
در بحث  استثنای ایمان و دیگر مسایل، بیشتر نزاع لفظی بود.. به طور کل، بزرگانی از 
قبیل طلق بن حبیب، ابراهیم تیمی و دیگران که متهم به ارجاء بودند، ارجاءشان از 

کردند.. ابوحنیفه و شاگردانش رحمهم همین نوع بود. آنان ایمان را هم استثناء نمی
 و دانندکه اعمال جزو ایمان است، استثنای در ایمان را جایز نمیالله با توجه به این

اند که فرائض و دوری از کنند. از دید آنان مرجئه کسانیمرجئه را نکوهش و مذمت می
رف داشتن ایمان اکتفا می ؛دانندحرام را واجب نمی ر، .. با این تفسیکنندبلکه به ص 

 .3معلوم شد که نزاع و درگیری در این مسئله، لفظی است نه حقیقی(
ی بدعتیان  افراطی نیستند. بلکه گروهی از فقها و پرهیزگاران که مرجئه در زمره) -

گفتند. حتی گاهی پا را فراتر ی اهل سنت هستند هم، سخن مرجئه را میدر زمره
کردند. و از آنجا که آنان بدعتیان افراطی را هم تکرار میگذاشته و بخشی از گفتار  

ند، شدداشتند و به مرجئه نسبت داده می افرادی مشهور و صاحب نام بوده و طرفدارانی هم
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ید: گومی /اند. مثالا سفیان ثوریی مشهور اهل سنت، در مذّمت  مرجئه سخن گفتهائمه
مهاجرین و انصار را متهم نموده  هد،برتری د برا بر ابوبکر و عمر  سکسی که علی 

 مورد قبول أای، عملی از آنان نزد الله کنم با وجود چنین اندیشهاست. و گمان نمی
ر را ب سی اهل کوفه، علیواقع شود. وی این مقوله را زمانی بیان کرد که برخی از ائمه

ی اب برخدانستند. ابو اّیوب سختیانی هم همین سخن را در جومقدم می بشیخین 
 بودند، گفته ببر ابوبکر و عمر  سی کوفه که معتقد به مقدم بودن علی از ائمه

است. نقل است که وی از این سخن رجوع کرده است. ثوری، مالک و شافعی رحمهم 
 شوند، مرجئه را ذّم الله هم وقتی دیدند بعضی از افراد مشهور به مرجئه نسبت داده می

 . 3ند(و بدگویی کرد
ست از تصدیق قلب و اقرار با گویند: ایمان عبارتهستند که می مرجئه کسانی) -
دانند. گروهی از فقها و پارسایان کوفه هم اهل و انجام اعمال را شرط  ایمان نمی ؛زبان

گفتند انسان این اعتقاد بودند. سخن آنان همانند سخن  جهم بن صفوان نبود. می
زبان به ایمان اقرار نکند، مؤمن نیست. معتقد بودند  مادامی که با توان و قدرت خود با

ایمان را قبول داشتند، کافر هستند.. برخی از  ،که ابلیس و فرعون با وجودی که در دل
. شوندگویند: اعمال به صورت مجازی، ایمان نامیده میو فقهای مرجئه می متکلمین

 باشند.. ایمان می چرا که اعمال ثمره و مقتضای ایمان است و دلیلی بر وجود
گویند: ایمان فقط همان است که در آنان که می -۱مرجئه دارای سه دسته است: 

دانند. بیشترین قلب و دل است. سپس برخی از آنان، اعمال قلب را هم جزو ایمان می
های مرجئه همین افرادند.. و برخی دیگر از جمله جهم و طرفدارانش، اعمال قلب فرقه

گویند: ایمان تنها گفتار  با زبان است. ای دیگر میدسته -۲دانند.. نمیرا جزو ایمان 
اند: تصدیق کسانی که گفته -۳چنین سخنی نگفته است.  «کّرامیه»هیچ کسی قبل از 

با قلب و اقرار با زبان، ایمان نام دارد. این باور، سخن  مشهور  فقها و پارسایان  مرجئه 
 اند: به خطا رفته است. این افراد از چندین منظر

بر بندگان فرض نموده است، در حق تمام  أکنند ایمانی را که الله : گمان میاول
بندگان مثل  هم است؛ و ایمانی که بر یک فرد واجب است، مثل آن ایمان بر هر فردی 

 شود؛ حال آنکه چنین نیست. واجب می
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قلب وجود دارد، جز  کنند ایمانی که درمرجئه این است که گمان می اشتباه دوم
شتر که پیچنان ؛دانندتصدیق کردن، چیز  دیگری نیست. اعمال قلب را جزو ایمان نمی

 . ی مرجئه بیان شددر مورد جهمیه
: گمان کردند ایمانی که در قلب وجود دارد، بدون انجام  هیچ عملی، کامل و سوم

درست مانند سبب  ؛دانندو مقتضای ایمان می نقص است. از همین رو اعمال را ثمرهبی
دانند. اما سخن درست اینست که ایمان  کامل  ی ایمان نمیو مسّبب. ولی اعمال را الزمه

 باید با عمل  ظاهری توأم باشد. وامکان ندارد بدون عمل ظاهری و آشکار، 
قلبی حتماا

 . 3ایمانی کامل در قلب پدیدار شود

 جهمیه: چهارم و پنجم: قدریه
قدر به اوج خود رسید، زمانی که بحث در مورد قضا و  شقدریه در اواخر عصر صحابه 

تا باالخره در قالب دو گرایش اساسی متبلور شد: آنانی که قضا و قدر را  ؛نمودار گشت
شهرت یافتند؛ و گروه دوم آنان که  «معتزله»یا  «قدریه»انکار کردند و بعدها به اسم 

مشهور شدند. سپس هر کدام از این دو  «جهمیه»منکر قدرت انسان شدند و به اسم 
ی قبلی خود اضافه نمودند. البته هر دو ای به اندیشهگروه، گفتار نوپیدا و خودساخته
 ، با هم اتفاق نظر داشتند. الهیگروه در نفی  کل یا برخی صفات 

پدید آمد. اصل  بدعت آنان در پی عدم  «قدریه» شواخر عصر صحابه سپس در ا) -
بوده است.  الهیامر و نهی، و وعده و وعید  ،درک  عقلی ایشان از ایمان به قضا و قدر

، امر و نهی، و وعده وعید الهیگمان کردند که چنین کاری محال است. قبالا به دین 
ته است دانسنین باشد، قبل از امر کردن، نمیایمان آورده بودند. پنداشتند که اگر چ الهی

داند می أپنداشتند وقتی الله کند و چه کسی نافرمانی. چون میکه چه کسی اطاعت می
 داند این مخلوقدر آینده چه خواهد شد، شایسته نیست به مخلوقی دستور دهد که می

گفتند: سزاوار نیست وقتی الله چنین میکند. همپذیرد و سرپیچی میحرفش را نمی
ن منجر ی آناکنند، آنان را بیافریند. و چون اندیشهها فساد و تباهی میداند انسانمی أل

ّد انکار کردند و از آنان بیزاری  شبه انکار قضا و قدر شد، صحابه  این عمل قدریه را به ج 
زار ه بن عمر از آنان بیگفت: به آنان بگو عبدالل سجستند. تا آنجا که عبدالله بن عمر 

کند، است و آنان هم از من بیزارند. قسم به ذاتی که عبدالله بن عمر به او سوگند یاد می
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اگر یکی از آنان به حجم کوه ُاُحد طال داشته باشد و آن را انفاق نماید، تا به قضا و قدر 
که اولین حدیث  پذیرد. در ادامه، حدیث جبریل امین رااز او نمی ألایمان نیاورد الله 

به صورت مختصر  سمسلم است و امام بخاری و مسلم رحمهما الله با سند ابوهریره 
 کند. اند را، ذکر میتخریج کرده

زیاد شد. بیشترین جار وجنجالها در این  «تقدیر»بعدها هم بحث و جدل در مورد 
و جمهور  آنان  روهاگرفت. میانهزمینه در بصره و شام و اندکی هم در مدینه صورت می
 «دگانآفرینش افعال بن»و  «اراده»به قضا و قدر  ازلی اقرار داشتند. بیشترین نزاع بر سر  

 فتند:گکه می «نفی کنندگان»شدند: بود. آنان در این زمینه به دو دسته تقسیم می
اند و هیچ یک از و آن یعنی هر چه که بدان امر و نهی شده ؛اراده همان مشیت است
 شود. افعال  بندگان آفریده نمی

نام  «هجبری»کردند و در مقابل  آنان کسانی بودند که در بحث تقدیر بسیار جدل می
گفتند: اراده همان مشیت است و امر و مانند جهم بن صفوان و امثال وی. می ؛داشتند

دهند؛ یگفتند: بندگان، قدرت ندارند و کاری را انجام نمنهی، مستلزم اراده نیست. می
 لهیاها و صفات است و بس. جهم، عالوه بر این باور، نام أبلکه قادر و فاعل، فقط الله 

 را به نامهای بندگان ـگفت: نباید الله کرد. گویند که جهم چنین میرا هم نفی می
 قادر  محض است.  أل. چرا که انسان قادر نیست و الله «قادر»گذاری کرد. جز به نام نام

اند. گفتند: آنان جاودانه در آتش. میکردندگناهکاران  اهل قبله را تکفیر میخوارج، 
هم بعد از وفات حسن بصری  «هاقدری»مردم در این مورد به بحث و مناقشه پرداختند. 

ها گفتند. عمرو بن عبید و شاگردانش گفتند: گناهکاران، نه در این باره سخن /
قرار  (کفر و ایمان)میان دو حالت   « نِْزَلُة َبيَْن اْلَمنِْزَلتَْيناْلمَ  »مسلمانند و نه کافر. بلکه 

دارند و همیشه در جهنم هستند. آنان و خوارج در جاودانه دانستن گناهکاران در آتش، 
ا ها رای ایمان و اسالم در این افراد وجود ندارد؛ لیکن آنگفتند: ذرهنظر بودند. میهم

ی درس شاگردانش مثل قتاده از مرگ حسن بصری، از حلقهخواندند. بعد کافر هم نمی
یز بر شهرت یافتند. برخی ن «معتزله»گرفتند و به  و ایوب سختیانی و امثال آن دو کناره

مان چون مسلاند. در مورد صفاتی هم«معتزله»گفته است: آنان  /این باورند که قتاده 
و آخرت اختالف وجود دارد. معتزله و و مؤمن، کافر و فاسق و احکام این افراد در دنیا 

اما معتزله خون و مال این افراد را همانند  ؛حکم اخروی آنان اتفاق نظر دارند خوارج بر
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 نه» « اْلَمنِْزَلُة َبْيَن اْلَمنِْزَلَتْين »دانند. و در مورد نامها، اعتقاد خوارج حالل و مباح نمی
 لیکن در ؛اصطالح، مخصوص معتزله استد. این را ابداع نمودن «افرکمؤمن است و نه 

 . 3ها هستند(دیگر اقوال و باورها مانند دیگر گروه
قدریه پدید آمد. خوارج در مورد حکم شرعی  الله  شسپس در اواخر عهد صحابه ) -

چنین در مورد امر و نهی. و به تبع آن در وعده و وعید، و نیز در هم ،گفتندسخن می ـ
آن موافقت نماید یا مخالفت، و این که آیا شخص کافر است یا مورد حکم کسی که با 

مشهور  «ها و احکاممسایل نام»ها کردند. این مسایل در نزد آنان به مؤمن هم، صحبت
گاه شخصی تا در آن به باطل قضاوت کنند. هربود. برای خود دادگاهی بنا کردند 

حکم سیار مگفتند: سخنش ب، می«الله است داوری فقط از آن   =هاَل ُحْكَم إاِلَّ لِلَّ »گفت: می
شدند. بر عکس  به باطل در شریعت  الله مشغول میو خود  است و استنادش قوی است

 دادند. به ناحق در مورد قضا و قدر نظر می «قدریه»آنان 
تند. دانسکه، تقدیر را با شرع در تضاد می گرفتاصل گمراهی آنان از آنجا نشأت می

دو دسته شدند: گروهی شریعت، امر و نهی، وعده و وعید، و پیروی آنچه  در این زمینه
شد را، بزرگ می الهیداشت و ترک آنچه که مورد ناراحتی و خشم الله متعال دوست می

کردند که امکان ندارد میان این مسایل و تقدیر بتوان جمع نمود.. داشتند. وگمان میمی
یا تمام تقدیر و یا بخشی از آن را  ،را تکذیب نمودندپا کرده و تقدیر گروهی شرع را زیر 

کردند. نمودند. و برخی دیگر بر تقدیر غالب آمده و در باطن، شریعت را نفی مینفی می
رده و بدان امر ک ـآنچه الله گفتند: در حقیقت بین کردند. مییا حقیقت آن را نفی می
همه یکی است. نیز دشمنان و دوستان  ؛نداردکند، تفاوتی وجود یا بین آنچه از آن نهی می

چه که دوست دوست دارد با آن أالله  طور آنچه را که هم یکی هستند. همین ألالله 
ندارد، یکی است. اما بر مبنای مشّیت، بین دو چیز  هم مثل، فرق قایل شده است. به 

جدایی  میان  یاین یکی امر کرده و از آن دیگری نهی فرموده است. لذا فرق و نقطه
توحید و شرک، ایمان و کفر، طاعت و معصیت و بین حالل و حرام را انکار کردند... این 

و آن گروه  دیگر، قدرت و مشیت و گاه زیادتر  ،را نفی نمودند الهیگروه، حکمت و عدالت 
 ؛ک ربوبیت همانند مجوسیان بودندرا انکار کردند. این افراد از نظر شر الهیبر آن، علم  

آن گروه دیگر بسان مشرکان بودند که میان  را آفریدگار دانستند. و ألزیرا غیر  الله 
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و غیر الله تفاوتی قایل نبودند. یعنی پرستش دیگران را هم مانند پرستش  ألعبادت الله 
، ما خواستالله میاگر »: «َلو َشاَء اللُه َما أشَركنَا»گفتند: می ؛دانستندجایز می ـالله 

اشتن یعنی قبول د ؛آنان، مساوی با توحید مشرکان بود. نهایت  توحید «کردیمشرک نمی
فت: الله گشد و نیز میمی الهیتوحید ربوبیت. اما توحید  الوهیت که دربرگیر  امر و نهی 

به آن چه دستور داده است آن را دوست داشته، و از آن چه نهی کرده متنفر بوده است 
 و از د به دنبال هوای نفس  خویش بودندن رو آنان بیش از حکردند. از ایرا، انکار می

زاران  گمتکلمین و عبادت دانستند.کردند و آن را جایز هم میمعتزله بیشتر شرک می
گاه و فهیمشان خوبی را نیک  ،دانستندها را جایز میافراطی آنها، پرستش بت و انسان آ

 دانست و بدی را زشت...نمی
قدرت و حکمتی را  ألتوان برای الله بر این بود که نمی «ریهقد»پس اصل اعتقاد 

چرا که اگر قادر و توانمند بود، به جای این کاری که انجام داده کار دیگری  ؛ثابت نمود
شود که قادر و توانا نیست. و حال که چنین نکرده است، پس معلوم می ؛کردمی
 شود...حکمش اثبات میشود که گفتند: حکمتش هم همان گونه اثبات میمی

ت بر سیسته نیگفتند: بلکه قدرتش بدون حکمت، ثابت است. و شامی «جبرّیه»
ها را به کلی انکار انجام دهد... برخی از آنها هم شریعت و نبوت یارکمت، کاساس ح

کرد و هم که به نبوت اقرار داشت، در باطن، شریعت را انکار می یسککردند.. و می
گاه، خوب را خوب نمی گفت: انسان  یم داند و بد را بد. و با این رویکرد، منافقی بود که آ

 (بیمارستان)گفت: شریعت برای یداد. مخالف باور درونی خود را به دیگران نشان می
ند. نامیدمی «باطنیه»که ملحدین را شدند. چناننامیده می «باطنیه»ن رو یاست. از ا

نمودند. در دل معتقد به تعطیل و درونی خود را ابراز میزیرا هر دو گروه خالف  باور 
ی جبرّیه این بودند. نهایت  جهمیه صناکارآمد کردن  تمام دستورات و نواهی رسول 

بود که یا در ظاهر و باطن مشرک بودند و یا منافقانی بودند که شرک خود را پنهان 
 . 3داشتند(می

، «های مشرکقدری»اند: دستهدارای سه  «قدریه»چندین جا گفتم که ) -
اند که به قضا و قدر ی اول آنان. دسته«های ابلیسیقدری»و  «های مجوسیقدری»

لَْو  » :گوینداعتراف دارند و بر این باوراند که تقدیر با امر و نهی موافق و همسو است. می
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ْمنَا ِمن َشْيٍء  ْشَرْکنَا َولَا آبَاُؤنَا َولَا َحر َ
َ
ُ َما أ خواست ما و پدرانمان اگر الله می: »«َشاَء اّلل َ
نهایت  کار این گروه منجر به تعطیل  «...دانستیمکردیم و چیزی را حرام نمیشرک نمی
بوبیت  عام برای تمام با وجودی که به ر ،ردن شریعت و امر و نهی خواهد بودو ناکارآمد ک

اش به ای نیست مگر اینکه پیشانیمخلوقات، معترف هستند. و این که هیچ جنبنده
دست پروردگار من است. و این همان جریانی است که بسیاری یا از روی اعتقاد یا در 

ها یا فقرا. تا جایی که مثالا بسیاری از صوفی ؛اندظاهر با آن مورد آزمایش قرار گرفته
ی از آنان محرمات را مباح، واجبات را ساقط و مجازات و عقوبات  شرعی را کنار برخ
 للهاکنند، که موجودات را گذارند... صاحبان این اندیشه چنان پا را از گلیم درازتر میمی
.. گذارندزند را، به حساب تقدیر میدانند... و کارهای بدی که از او و دیگران سر میمی

از اخالق و رسوم  نصارا در این افراد آمیخته است و در نصارا برخی از  ه بعضیکاز آنجا 
همانند مشرکان  ،شود، در باورشان نسبت به تقدیرآداب و رسوم مشرکین یافت می

 اندیشند..می
را با او شریک  ألهای مجوسی هستند. آنانی که مخلوقات الله های دوم، قدریقدری
د. دادن در عبادت الله برایش شریکانی را قرار می دهند. چنان که گذشتگان،قرار می

گفتند: آفریدگار  خیر با آفریدگار شر فرق دارد. در این میان، به اصطالح مسلمانها، می
 یدهد به مشیت و ارادهگویند: گناهانی که رخ میهایی که چنین باوری دارند، میآن

گاه هم نیست.. میاز این گن أگویند: حتی الله نیست. و گاهاا می الهی دارند پناهان آ
افزایند و آن را توحید را هم به این باور می الهیاین عین  عدالت است. سلب  صفات 

ن یافت نماها یا متکلمینامند. این اتفاق از نظر اعتقادی یا عملی بیشتر در بین فقیهمی
و از آنجا که در  که این باور در معتزله و شیعیان معاصر هم وجود دارد..شود. چنانمی

بینیم دورترین افراد از تصوف، معتزله بین این دو گروه منافات زیادی هم وجود دارد، می
اند و از نصارا متنّفر هستند. در بحث اثبات صفات، هستند و بیشتر متمایل به یهودیان

 دهند...همان اعتقاد نصارا به ُاقنوم ثالثه را ارائه می
دو کار سر زده  ـگویند: از الله لیسی هستند که میهای ابی سوم، قدریدسته

است. لیکن این باور از نظر آنان دارای تناقض است و چنان که در حدیث آمده است، 
خرد، شوند. این گونه گفتار و کردار، در میان شعرای کممحسوب می ألآنان خصم  الله 

ل گوید: از قتعالء معری میشود. مثالا ابو الو زندیقان هم کیش آنان به وفور یافت می
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عمد  مردم باز داشتی و پنداشتی که معادی دوباره دارند؟ در حالی که هیچ کدام از این 
اند: دو حالت برایشان سودی ندارد. برخی از زندیقان  نادان هم چنین گفته

ه بعضی از آنان ماه )زنانی بسیار زیبا روی( هستند. کآفریند می (زنانی)ستارگانی
مع کنی و جگوید: ای مردم از آنها چشم بپوشید و نگاهشان نکنید. زنان را مطرح میمی

گویی آتش را خاموش کنید؛ در حالی که می (آنگاه)کنی. حاضر را تحریک و تشویق می
  3شود.اش میبا دست خود آتش را افروختی. ومسایلی دیگر که باعث کفر و قتل گوینده

ن به سخن جهم بن صفوان و سخنشا کنندرا نفی می الهیو اما معتزله صفات ) -
چه امر و نهی، وعده و وعید را بزرگ کنند. گرلیکن تقدیر را نفی می ؛نزدیک است

از این منظر دچار  ؛کنندکنند، از آن طرف تقدیر را تکذیب میدارند و در آن غلو میمی
با انکار تقدیر، بهتر از اقرار   اند. اقرار به امر و نهی و وعده و وعید، همراهنوعی شرک شده

هایی هستند به تقدیر همراه با انکار  امر و نهی و وعده و وعید است.. این افراد، صوفی
چرا که حقیقت َکونی را قبول دارند ولی از امر و  ؛اندهای معتزله هم بدترکه از قدری

 .4رکین(نهی رویگردانند. آنان شبیه مجوسیان هستند و این افراد همانند مش
اولین گروهی که این لفظ  بدعت را به کار برد، معتزله بود. آنان اهل سنت و جماعت 

یعنی  «َحْشو»نامیدند.  «جمهور»که روافض اهل سنت را چنان ؛نامیدند «هیحشو»را 
نه افراد خاص و مشخص. اولین کسی که این لفظ را به کار  ؛عموم مردم )کّله خشک(

بود. معتزله  «حشوی» سگفت: عبدالله بن عمر بود. او می «عمرو بن عبید»برد، 
 «[امعوّ ] جمهور»که روافض آنان را چنان ؛نام نهاد «حشوی»جماعت  اهل سنت را 

 .1خواندند(
ته تر هستند. البهای خالص، از روافض بسیار بهتر و به قرآن و سنت نزدیکَقَدری) -

خود را کافر خوانده و جان ومال آنان را معتزله و قدریه، جهمیه نیز هستند. مخالفین 
 .2اند(دانند و به خوارج بسیار نزدیکمباح می

 دینان، از شاگردان یهود و نصارا و بیالهیی نفی و تعطیل صفات اصل  مقوله) -
زیرا اولین کسی که در اسالم گفت: الله تبارک و تعالی بر عرش  ؛گمراه، گرفته شده است
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است، جعم بن درهم بود. بعداا جهم بن صفوان  «استولی»نای به مع «استوی»نیست و 
این اعتقاد را از او گرفت و آشکار و مشهورش کرد. از این رو این اندیشه به جهم نسبت 
داده شد. گویند که خود  جعد بن درهم نیز این گفته را از ابان بن سمعان آموخت و ابان 

و طالوت هم این سخن را از لبید بن األعصم، هم آن را از طالوت پسر خواهر  ابید األعصم 
 .3(را جادو کرد، فرا گرفته بود صهمان یهودی  ساحر که رسول الله 

چه شخص آن را با زبان هم گر ؛گفت: ایمان فقط تصدیق  قلبی استجهم می) -
ی امت اسالم چنین تعریفی از ایمان ننموده است. تکرار نکند. هیچ یک از علما و ائمه

 .4دانند(، وکیع و دیگران قایل  چنین سخنی را کافر می/امام احمدبلکه 
که خالد بن عبدالله قسری  ،این حرف را زد، جعد بن درهم بود اولین کسی که) -

در روز عید قربان او را کشت... این مقوله را جهم بن صفوان از او یاد گرفت و سلمه بن 
است به  «جهمیه»که اعتقاد  مشهور   ـاحوز در خراسان او را کشت. و نفی صفات الله 

با  ،در آخرت، قابل رؤیت و دیدن نیست ألگویند: الله شود. آنان میوی نسبت داده می
معتقدند که الله زنده نیست و دارای صفت  علم و قدرت  ،گویدبندگان خود سخن نمی

 دانند. هم نیست و قرآن را مخلوق می
جهم در این مسایل با معتزله، که شاگردان عمرو بن عبید بودند، هم نظر شد. 

 . 1ی تقدیر و غیره را بر آن افزود(های دیگری از قبیل مسئلهبدعت
افر بین المنزلتین: نه ک ۀمنزلی معتزله عبارتست از: توحید، عدل، گانهپنج)اصول  -

 نه مسلمان؛ میان این دو، اجرای وعید و امر به معروف و نهی از منکر. 
 «عدل»است... معنای  الهیدر نزد آنان، در برگیر  نفی صفات  «توحید»معنای 

درت ی کائنات و قبندگان و ارادهیعنی آفرینش  افعال  .«تقدیر»مساوی است با تکذیب  
کنند. برخی از آنان هم قدیم بودن علم و قرآن را قبول ندارند. بر یک شیء را انکار می

فاسق  یعنی انسان «منزلة بین المنزلتین»اند... و اما یعنی معتقد به مخلوق بودن قرآن
به او حکمی  که کافر هم نیست. در نتیجهشود. چنان به هیچ وجه مؤمن نامیده نمی

هم یعنی این که معتقدند فاسقان  ملت اسالم،  «اجرای وعید»اند. بین کفر و ایمان داده
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ن چنا ؛دیگر از جهنم نجات نخواهند یافت با شفاعت یا به روشی و اندجاودانه در آتش
هم در نزد آنان یعنی، جایز است  «امر به معروف و نهی از منکر»گویند. که خوارج می

 . 3مران اسالمی قیام نمود و با شمشیر با آنان وارد جنگ شد(علیه حک
جدیدی را به وجود نیاورده  چیز ـی نفی صفات الله مردم تا آن زمان درباره) -
ی ظهور کرد. خالد بن عبدالله قسر «جعد بن درهم»تا این که اولین نفر  آنان یعنی  ،بودند

ی جهم او را کشت... سپس جهم بن صفوان در مشرق زمین در ت رمذ ظهور کرد و نظریه
و  /ی امام احمد بن حنبل ی آنان از زمان آزار و شکنجهدر آنجا مشهور شد.. عقیده

 زیرا جهم و طرفدارانش در دوران امارت مأمون ؛دیگر علمای اهل سنت، مشهور گشت
ها قوی گشتند و زیاد شدند... ابن ابی دؤاد نفی کنندگان  صفات را از تمام گروهها و فرقه

 برای او جمع نمود. 
علمای اهل سنت همانند ابن مبارک، احمد، اسحاق و بخاری رحمهم الله، آنان را 

 نامیدند. جهمیه می
دشمنان  کردندبودند، گمان می /بسیاری از متأخرین که شاگردان امام احمد 

بلکه معتزله نوعی از آنان بود.  ؛در حالی که این گونه نبود ،بودند «معتزله»امام احمد 
در دو بدعت بسیار مشهور شد: نخست: نفی  «جهم»در این جا مقصود این است که 

یمان عبارتست از شناخت قلبی  گفت: اصفات. دوم: غلو و افراط در تقدیر و ارجاء. او می
 اند و نه توان انجام کاری دارند. و معتقد بود بندگان نه دارای قدرت ،محض

این دو مورد از اموری بود که معتزله در آن اختالف بسیار زیاد داشتند.. جهم، هیچ 
دانست؛ نه اراده و نه دیگر صفات را.. این سخن در میان یک از صفات را ثابت نمی

نظر هم «جهم»سایل افعال  بندگان و تقدیر با ها هم رواج یافت و در مبسیاری از صوفی
 . 4شدند ولی در بحث صفات با او مخالفت ورزیدند(
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 . ۲۳1 – ۲۲۸ص  ۸همان: ج  -4



 

 

 

 

 

 :فصل نهم
های مخالف  سّنت و دیدگاه اهل سنت و جماعت نسبت به بدعت

 هااین بدعت صاحبان

های مخالف با سّنت، گاهی در امور ریز و اهل سنت و جماعت معتقد است بدعت
گاهی در اصول  بسیار بزرگی موجود است. از همین رو اهل بدعت هم، در دور یا نزدیک 

ا هها فقط در الفاظ و اسمبودن  به سنت متفاوت هستند. اختالف و نزاع بعضی از آن
لذا از دیدگاه اهل سنت این  ؛ایق و معانی  اشیاء اختالف دارندقاست و برخی دیگر در ح

 شود: ها به قسمتهای زیر تقسیم میبدعت
و  «مرجئه»شوند. مثل کافر نمی هایی که به اتفاق تمام علما، صاحبان آنبدعت -۱

 . «شیعه»
 .هایی که در کافر دانستن یا ندانستن صاحبانشان، اختالف نظر وجود داردبدعت -۲
 . «روافض»و  «خوارج»مثل: 
هایی که در تکفیر صاحبانش مطلقاا اختالفی وجود ندارد. مثل: بدعت -۳

 .«های محضجهمی»
د، انها منسوبهایی که در اصول دین و کالم به عنوان پیروان این اندیشهگروه) -

دارای درجات متفاوتی هستند؛ بعضی از آنان در اصول بسیار بزرگی با سنت در 
 .3اند و برخی دیگر در اموری ریز(اختالف

 هایی که در عدم تکفیر صاحبانش اختالفی وجود ندارد: ( بدعت۱)
ای هایی که دارای بدعت مغّلظه و شدید باشند، نیستند. بلکه دستهمرجئه از گروه) -

شوند، هم با آنان هم نظر ی اهل سنت محسوب میاز فقهاء و پارسایان که در زمره
اند که اقوال شدیدتری هم بر عقاید مرجئه حتی آنقدر دچار اشتباه شده هستند.

                                           
 .۳۴۸ص  ۳همان: ج  -3
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ی اند. و وقتی گروهی از افراد مشهور که دارای طرفدارانی هم بودند به عقیدهافزوده
ی مشهور اهل سنت برای باز داشتن دیگران از ارجاء و تفضیل نسبت داده شدند، ائمه
 .3مفّضله سخن گفتند( یاین باورها، در مذمت و نکوهش مرجئه

در هیچ یک از فتواهایش مرجئه را کافر ندانسته است.  /امام احمد بن حنبل ) -
چرا که اختالف آنان از جنس اختالف فقها در مسایل فروع است. و بیشتر نزاع آنان 

 و شودنامیده می «باب األسماء»ها و الفاظ است. از همین رو مباحث آنان پیرامون اسم
لیکن چون مربوط به اصل دین است، اختالف  ؛ی کاری  فقها استاین نزاع در حیطه

 . 4شود(مبتدع محسوب می کننده
ر دانند، به اتفاق علما کافبرتر می بهمچنین شیعیانی که علی را بر ابوبکر ) -

شوند هم، همین نظر را زیرا برخی از فقها گرچه مبتدع محسوب می ؛شوندمحسوب نمی
 . 1ارند(د

 و همانند «ی مفضلهشیعه»و  «مرجئه»سلف و ائمه، بدون هیچ گونه اختالفی، ) -
 .2هم گویای همین مطلب است( /دانند. تمام فتواهای امام احمد آنان را کافر نمی

 هایی که در تکفیر یا عدم تکفیر صاحبش اختالف وجود دارد: ( بدعت۲)
گرایان قبول داشتند، و روافض که از افراطها که صفت علم را در مورد َقَدری) -

وجود دارد، این  2دو قول /نبودند، و جهمیه و خوارج که در تکفیر آنان از امام احمد 
هایی که به صفت است. در حالی که عموماا او از تکفیر قدری /مطلق  سخن امام احمد 

 گفت: قومیی که میبا وجود ؛داردعلم اقرار داشتند، و از تکفیر خوارج، دست نگه می
قول  شوند هم دوشناسم.. نیز در تکفیر آنان که کافر محسوب نمیشرورتر از خوارج نمی

ترینش بر عدم تکفیر آنان است. و گاهاا بعضی در مورد تکفیر کسی که که صحیح دارد

                                           
 .۳۵۷ص  ۳همان: ج  -3
 .۴۸۵ص  ۱۲همان: ج  -4
 .۴۸۶ص ص  ۱۲همان: ج  -1
 .۳۵۱ص  ۳همان: ج  -2
کرد، ذکر خواهد سخن وی در مورد جهمیه که برخی از آنان را کافر و برخی دیگر را تکفیر نمی -2

اند که در این مورد از او دو قول نقل شده است. در حالی که او ها فکر کردهشد. از همین رو بعضی
  داند.ها را کافر میمطلقاا آن
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شود، اختالف دارند، که این خطای محض است. در نزد بسیاری مطلقاا کافر محسوب نمی
از جمله عبدالله بن مبارک، یوسف بن اسباط و گروهی از شاگردان امام احمد و از سلف 

دیگران، جهمیه در لیست هفتاد و دو گروهی نیستند که امت بر آن تقسیم شد. بلکه 
های مذکور، خوارج، شیعه، مرجئه، و قدریه بودند. این سخن از امام احمد اصل گروه

د: گوینآنان می ،و حدیث هم همین را قایلندهل سنت ثابت و نقل شده است. عموم ا /
در  ـهر کس معتقد به مخلوق بودن قرآن باشد، کافر است. و کسی که بگوید: الله 

شود، کافر است. ابو نصر سجزی در این مورد از آنان دو قول را حکایت آخرت دیده نمی
گوید: یو م کندمیکه: این باور کفریست که انسان را از اسالم خارج نخست این)کند: می

. کندفتوای اکثر علما هم همین است. دوم: کفریست که شخص را از اسالم خارج نمی
ند. اگوید: برای سختگیری و برخورد شدید، چنین فتوایی دادهاز این رو خطابی می

این گروه در جهنم،  در مورد جاودانه بودن  افراد  کافر   3چنین معاصرین همفکر ماهم
که گروهی از گذشتگان دانند. چناناکثراا آنان را همیشگی در آتش می ؛نداختالف دار

برخی از  ،لیکن ؛هم همین را باور دارند اهل  حدیث مانند: ابو حاتم، ابوزرعه، و دیگران
 . 4اند(ه در جهنم بدانند، امتناع ورزیدهکه آنان را جاوداناین 

 اختالفی نسیت: هایی که مطلقًا در تکفیر صاحبش ( بدعت۳)
ی اهل سنت این است که جهمیه که و عموم ائمه /فتوای مشهور امام احمد ) -

های پیامبران را، چرا که سخن آنان کتاب ؛انددانند، کافررا تعطیل می ألصفات الله 
کند. معنای حقیقی سخن آنان انکار آفریدگار و انکار گفتاریست که در معرفی  نقض می

ی پیامبرانش به ما رسانده است. از این رو عبدالله بن مبارک یلهذات خویش، به وس
کنیم ولی قادر به نقل کالم جهمیه نیستیم. گوید: ما کالم یهود و نصارا را نقل میمی

ترند. لذا کسی که معتقد به اند: جهمیه از یهود و نصارا هم کافربسیاری از ائمه گفته
در قیامت قابل دیدن نیست، یا الله بر عرش  ألمخلوق بودن قرآن باشد، یا بگوید الله 

 . 1دانند(علم، قدرت، رحمت و غضب ندارد را، کافر می ـقرار نگرفته است، یا او 

                                           
 :. مترجم. وران ابن تیمیهد -3
 . ۴۸۷ – ۴۸۶ص  ۱۲همان: ج  -4
 .۴۸۷ – ۴۸۶ص  ۱۲همان: ج  -1
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و دیگر ائمه، نّص صریح بر عدم تکفیر مرجئه وجود دارد. و  /)از امام احمد  -
اند، یا ه از قول امام احمد یا دیگر ائمه رحمهم الله تکفیر این گروه را نقل کردهکسی ک

اند که در کفر آنان اختالف نظر وجود دارد، خطایی هایی قرار دادهمرجئه را جزو گروه
اند. چیزی که از امام احمد و امامان امثال وی ثابت است، این است که فاحش نموده
 .3دانند(همفکرانشان را کافر میی مشبهه و آنان، جهمیه

 ی حکم نمودن بر شخصی معین: دیدگاه اهل سنت و جماعت درباره
ن حکم اند و بیاهل سنت بین حکم  مطلق بر اهل بدعتی که گناهکار، فاسق و یا کافر

بر شخصی معین که اسالمش به یقین ثابت است، ولی بدعتی از او سر زده است و باعث 
ت ی حجگذارند. هرگز تا بر وی اقامهفاسق یا کافر گردد، فرق می شده که گناهکار یا

نشود و شبهات وی را مرتفع ننمایند و مخالفت وی را با سنت برایش اثبات نکنند، حکم 
چنان که میان نصوص  وعید که به صورت مطلق آمده است و میان مستحق  ؛کنندنمی

 قایل هستند.  شدن شخص معینی به این وعید در احکام  آخرت، فرق
من )ابن تیمیه( با این که به شخص معینی نسبت کفر، فسق و یا معصیت دهند، ) -

ه ی حجت شده باشد کای اقامهکه بر آن فرد به گونهبسیار بسیار مخالفم. مگر زمانی 
گردد. شخص بداند بعد از اتمام حجت، فرد  مخالف، گاه کافر و گاه فاسق و یا گناهکار می

خطای این امت را آمرزیده است. و این آمرزش شامل خطاها و  ـبنده معتقدم که الله 
چه از قول سلف و  گردد... آنمیلغزشهای آنان در مسایل خبری قولی و مسایل علمی 

ی تکفیر  برخی افراد نقل شده است، آن هم به دلیل این که چنین و چنان بارهائمه در
لیکن باید میان تکفیر مطلق و معین، فرق قایل بود.  ؛جا است اند، درست و بهگفته
ت که امت در مورد آن اختالف اولین مسئله از مسایل بزرگ  اصولی اس «وعید»ی مسئله

َ ٱل َِذيَن ، مطلق آمده است. مانند: «وعید»چرا که نصوص قرآن در مورد  ؛دارد إِن 
ۡلًما ۡمَو َل ٱۡلَيَت َمى  ظُّ

َ
لُّوَن أ كُّ

ۡ
براستی آنان که اموال ایتام را به ظلم »یعنی:  [۱1]النساء:  يَأ
گویند: اگر شخصی فالن کار را انجام داد، . و نیز دیگر آیات و نصوصی که می«خورند..می

مجازاتش فالن است. عادتاا این گونه نصوص، مطلق هستند. درست همانند اقوال سلف  
ن، یحکمش فالن است. تازه شخص مع گویند: اگر کسی چنین گویدصالح که مثالا می

                                           
 . ۵1۷ص  ۷همان: ج  -3
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که بر سر  یا مشکالتی شود،ی گناهانش میهایی که پاک کنندهی توبه یا نیکیبه وسیله
وعید را از خود دفع  شود،ی شفاعتی که شامل حالش مییا به وسیلهآید، راهش می

 لگر چه سخن شخص، به نوعی قول رسوشود ونماید. تکفیر هم وعید محسوب میمی
حرا اشد یا در صکند، لیکن ممکن است آن شخص تازه مسلمان برا تکذیب می صالله 

باشد. چنین فردی حتی اگر مرتکب انکار مسایل دینی هم بشود، تا  و بادیه بزرگ شده
گردد. گاه ممکن است اصالا شخص  مورد نظر، کافر نمی ی حجت نشود،بر او اقامه

یا ممکن  ،باشد ولی برایش اثبات نشده باشد نیدهنصوص دینی را نشنیده باشد؛ یا ش
است دلیلی به او رسیده باشد که با نصوص در تعارض بوده و شخص اشتباهاا نصوص را 

 .3تأویل نماید(
اا گویند: مطلقشود، میگفتاری که از منظر قرآن، حدیث و اجماع، کفر محسوب می) -

ی شرعی بر آن داللت دارد. چرا که ایمان، از احکامی نیست که چنانکه ادله ،کفر است
و  ألمردم از روی هوا و هوس و پندار خویش در مورد آن حکم نمایند؛ بلکه از الله 

شود. و نباید در مورد هر کس که دچار این خطا شد، فتوای آموخته می صرسول الله 
ش یافت شود و مانعی برای تکفیر که تمام شروط تکفیر در اوکفر صادر نمود؛ مگر زمانی

نباشد. مثل شخصی که به دلیل تازه مسلمان بودن یا زندگی و رشد در صحرا و بادیه 
که  داندکند و نمیگوید: شراب یا ربا حالل است. یا سخنی را شنیده و انکارش میمی

چنان که برخی از سلف صالح، سخن  ؛است صی قرآن یا حدیث رسول این سخن، آیه
که  شاند. یا مثل صحابه را قبل از این که برایش ثابت شود، انکار نموده صل الله رسو

 . 4شک داشتند( ألدر دیدن الله  صقبل از سؤال کردن از رسول الله 
گاهی برخی از گفتارها مانند انکار  وجوب نماز، زکات، روزه و حج یا حالل دانستن  ) -

ی چنین شود. لیکن گویندهکفر محسوب می و ازدواج با محارم، زنا، شراب، قماربازی
و یا مانند شخصی که تازه مسلمان ؛ است دستور شرع به او نرسیده باشدباوری ممکن 

ه های دینی به وی نرسیداست؛ یا در جایی دور از اماکن تعلیم و تعّلم رشد یافته و آموزه
نازل  صرد بر رسول ای را انکار کرد و ندانست که این موباشد. چنین فردی اگر مسئله

 و ـآنان صفات الله  ،گفتار جهمیه هم از همین نوع است گردد.شده است، کافر نمی

                                           
 .۲۳۱ – ۲۲۹ص  ۳همان: ج  -3
 .۱۶۶ – ۱۶۵ص  ۳۵همان: ج  -4
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کنند. باور  آنان در سه مورد بسیار نازل نموده است را انکار می صچه بر رسولش آن
 خطرناک است: 

و سنت و اجماع بسیار  نخست: نصوصی که با سخن آنان در تضاد است، در قرآن
 کنند. لیکن آنها این نصوص را با تحریف رد می ؛فراوان است

دوم: حقیقت  سخن آنان مساویست با ناتوان دانستن و انکار آفریدگار. گر چه برخی 
دانند که معنای سخن آنان یعنی انکار و ناتوان دانستن  آفریدگار. چنان از آنان هم نمی

 است.  ـاست، اصل  کفر هم انکار الله  ألوجود الله که اصل ایمان اقرار به 
های دیگر بر آن اتفاق دارند، های پاک طینت و تمام گروهچه انسانسوم: آنان با آن

 .3کنند(مخالفت می
هیچ کس حق ندارد یک مسلمان را مادامی که با او اتمام حجت نشده است و راه ) -

. مسلمان مرتکب خطا و لغزش هم شده باشد گرچه آن ؛، تکفیر کندبرایش نمایان نگشته 
شود؛ اش به طور یقین ثابت شد، با شک و شبهه از او برداشته نمیو کسی که مسلمانی

 . 4ی دلیل و پاسخ به شبهات(مگر بعد از اقامه
ای دارند سبب اختالف اهل سنت در تکفیر جهمیه، تعارض ادّله است. زیرا ادّله) -

گردد و در عین حال افرادی مشهور از جهمیه ق  حکم  کفر میکه بر اثر آن جهمیه الی
توان وی را کافر خواند. ایمانی دارند که با وجود آن نمی زنند،که حرفهای کفر آمیز می

لذا از نگاه آنان، این دو دلیل با هم در تعارض است. در حقیقت از الفاظ  عموم در کالم 
الفاظ  عموم در نصوص شارع به گذشتگان، ثابت گردد که از ائمه، همان حکمی ثابت می

گاه ائمه گفتند: اگر کسی فالن سخن را گفت کافر کند هرگشت. شخص گمان میمی
شدند نشود. اما متوجه است، این حکم شامل تمام کسانی که چنین سخنی بگویند می

ق، مطل باشد. تکفیر  که تکفیر  شخصی خاص و معین، دارای شروط و عدم وجود موانع می
مگر زمانی که شرایط یافت شده باشد و مانعی هم برای  ؛شودشامل  تکفیر شخص  معین نمی

فیر و دیگر ائمه از تک /تکفیر وی نباشد. با این توضیح معلوم شد که وقتی امام احمد 
گویند، منظورشان شخص معینی نیست... لذا گفتار امام احمد و دیگران در سخن می

دانند، صریح و واضح است. آن هم راد خاص  جهمیه را کافر نمیاین که اعیان و اف
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در آخرت دیده نخواهد شد. البته  ـگفتند: قرآن مخلوق است و الله ای که میجهمیه
نقل شده است که وی گروه معینی را در این مورد کافر دانسته  /از قول امام احمد 

اند، جای تأمل و نظر وجود دارد. دهاست. اما این که در این زمینه از وی دو قول نقل کر
ر کسی را به گوییم: اگز به توضیح و تفصیل دارد. لذا میو یا باید گفت که این مسئله نیا

صورت معین تکفیر کرده است بر این اساس بوده که شرایط تکفیر در او یافت شده و 
است،  نکرده مانعی هم بر کافر دانستن او وجود نداشه است. و کسی را که تکفیر معین

کفر در مورد او منتفی بوده است. البته باید این را هم در نظر داشت که کافر خواندن  
 . 3وی بر عموم خود باقی است(

 دارد:این گفتار دو اصل بزرگ را بیان می) -
نهفته است؛ و خالف  آن به صورت  ص: ایمان، علم و هدایت، در دستورات رسول اولا 

در  ألشود. پس نفی  صفات کفر است؛ اعتقاد به این که الله مطلق، کفر محسوب می
 ـنیست، یا الله  الهییا بر عرش قرار ندارد، یا این که قرآن کالم  شود،آخرت دیده نمی

را به عنوان خلیل برنگزیده است، کفر  ÷با موسی سخن نگفته است، یا ابراهیم 
باشد. این باور )کفر دانستن موارد ای که در این مفهوم و نیز هر مسئله ؛شودمحسوب می

 باشد. ی اهل سنت و حدیث میمذکور( معنای کالم ائمه
: تکفیر عام، همانند  وعید  عام است. باید آن را به همان صورت عام و مطلق اصل دوم

ند، نکه بر شخص معینی حکم  کفر صادر شود و یا او را جهّنمی بخوابه کار بست. اما این
 چرا که باید شرایط تکفیر، ثابت گردد و هیچ مانعی هم در ؛معین استبسته به دلیل 

 . 4کافر خواندش نباشد(
دانستیم،  ی تکفیرهای گذشته نسبت به مسئلهبا توجه به مطالبی که در پاراگراف) -

 اید تأییدرا نب اندیشان آنانتکفیر شخصی معین توسط برخی از مخالفین اهل سنت وهم 
مگر زمانی که بر آن شخص اتمام حجت شود و به وی  ؛ا عمل کردنمود و همچون آنه

ثابت گردد که مخالف دستورات پیامبران عمل کرده است. و بدون شک مخالفت با 
شود. این قانون )عدم تکفیر( در فرامین پیامبران صلوات الله علیهم کفر محسوب می

 گردد. مورد تمام افراد  معین، اجرا می
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ها از برخی دیگر شدیدتر هستند، و در برخی از اهل بدعت از بدعتاز آنجا که برخی 
شود که در بعضی دیگر شاهد آن نیستیم، نباید هیچ یک از مسلمانان را ایمانی یافت می

ی حجت نشده و راه برایش با وجودی که دچار اشتباه و خطا شود، مادامی که بر او اقامه
 ایمان وی با یقین اثبات شد، با شک از او زایلکس فیر نمود. و هرنمایان نگشته است، تک

 .3مگر بعد از برپایی دلیل و برطرف نمودن شبهات( ؛گرددنمی
شود و عموماا با آن بر اشخاص، حکم لعنت کردن هم از باب  وعید محسوب می) -

خواهد  ی گناهانها و گرفتاریهایی که پاک کنندهشود. اما به دلیل توبه یا نیکیهم می
و یا شفاعت  قبول شده در حقِّ شخص  معّین، یا دیگر اسبابی که عقوبت را از گناهکار شد، 

کند. البته این در مورد شخصی است که کند، وعید  به لعن را هم از او دور میمحو می
 شهادت و ،توان برای شخص معینی همگناهش به اثبات رسیده و محرز است.. لذا نمی

توان جز با دلیل خاص، طور هم نمیا دلیل خاص. همینگواهی به بهشت داد؛ مگر ب
دهیم. کسی را جهنمی خواند. به مجّرد ظّن و گمان هم کسی را در حکم عموم قرار نمی

 .4که ممکن است شخص، ثواب و عقاب را مستحق شود(چرا

 کنند: دیدگاه اهل سنت در مورد علمای مسلمانی که اجتهاد یا تأویل می
ی حّجت و رفع شبهات، وقتی بزرگان  اهل بدعت را تا بعد از اقامهاهل سنت و جماعت 

کنند، هرگز علمای مسلمان را خوانند و از این کار پرهیز میزده کافر و فاسق نمیشتاب
وصاا در دانند. خصاند، کافر، فاسق و حتی گناهکار، نمیبه سبب خطا یا تأویلی که نموده

 اختالف وجود دارد. مسایلی که از ظّنیات است و در آن 
 گردند، بهعلمای مسلمانی که در امور دنیا به سبب اجتهاد خویش دچار خطا می) -

خوانیم.. چرا که میدان دادن به جّهال در تکفیر آنان را کافر نمی ،مجّرد خطای لفظی
ز خوارج ا (تکفیر)نمودن  علمای اسالم، از ناپسندترین کارها است. اصل چنین رویکردی 

 ت. اند، پدیدار گشکردند علمای مسلمان در مسایل دینی خطا کردهو روافض که فکر می
رف  خطا، جایز  اهل سنت و جماعت اتفاق نظر دارند که تکفیر علمای مسلمان به ص 

، سخن هر کس قابل قبول و رد شدن صبلکه به استثنای فرمایش رسول الله  ؛نیست
بخشی از گفتار شخصی به سبب خطایی که مرتکب شده است. چنین نیست که هرگاه 

                                           
 . ۵11ص  ۱۲همان: ج  -3
 .۲۸۲، ص ۶۸ – ۶۶ص  ۳۵همان: ج  -4



 183    های مخالِف...فصل نهم: دیدگاه اهل سنت و جماعت نسبت به بدعت

 

است رد شود، وی را کافر یا فاسق و یا حتی گناهکار خواند... ُپر واضح است وقتی علمای 
یر این نباید تکفیر کرد، عدم تکف ،اندکه در باب  عصمت پیامبران سخن گفتهرا مسلمانی 

ی شریعت اسالمی است... حال علما در صورت اثبات خطای غیر عمد، از مهمترین هدفها
چه برسد که بخواهیم علما را در مورد مسایل ظنی تکفیر کنیم!! یا بدتر از آن بخواهیم 
جمهور  علمای مسلمان یا تمام سلف و علمای مشهور را بدون حجت و مدرک، کافر 

 .!!3بخوانیم(

دیدگاه اهل سنت در مورد اهل بدعت با کسانی که کفرشان ثابت شده است، 
 تفاوت است: م

اهل سنت میان شخص  مبتدع که از اهل قبله است هر چند هم که حجم بدعتش 
بزرگ باشد، و میان شخصی از قبیل اهل کتاب و مشرکین، که صد در صد کفرش به 

 دانند بسیاری از آنان در باطنگذارد. البته با وجودی که میاثبات رسیده است، فرق می
 این حکم، حکم  ظاهری آنان است؛.  منافق و زندیق هستند، عموماا 

ه در عموم اصول ک یا با وجودیبه خطا رود:  4کسی که در برخی از این مسایل) -
به  ی آناناند، لیکن در زمرهایمان با کفار که از مشرکین و اهل کتاب هستند متفاوت

شوند. ملحق میاند، تحریم به خطا رفته آیند. و یا به آنان که در مسایل وجوب وحساب می
با وجودی که این مسایل هم از اصول ایمان هستند. چرا که ایمان به واجب دانستن 

 اصول ایمانواجبات  ظاهری و متواتر، و حرام دانستن محّرمات ظاهری  متواتر، از بزرگترین 
 اق،شود. البته باالتفشود و به اتفاق تمام علما منکر آن کافر میو قواعد دینی قلمداد می

  شود.که خطا هم بکند، کافر محسوب نمی مجتهد  در این مسایل با وجودی
و از آنجا که باید به ناچار او را به یکی از دو گروه ملحق نمود، معلوم و واضح است 

قرار  صو رسولش  ـاند در لیست مؤمنین به الله آنان که خطای اجتهادی داشته
لذا الزم است که در لیست  ؛تر استن موّجهو شبهات  آنان از اهل کتاب و مشرکی دارند

مسلمانان قرار گیرند. عملکرد و رویکرد امت اسالمی هم از دیر باز تا کنون در مورد 
عموم خطا کنندگان، بر همین بوده است. و احکام اسالم را همان طور که بر دیگران 
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است که بسیاری کردند. با وجودی که مشخص و روشن شد، بر آنان هم اجرا میاجرا می
ها منافقینی هستند که نفاق اکبر دارند و در لیست کفاری هستند که در از بدعتی

اند و اگر کفرش آشکار و ترین بخش جهنم قرار دارند.... لذا آنان در باطن کافرزیرین
 . 3گیرد(شد، در ظاهر هم جزو کفار قرار می ظاهر
ارد، به مراتب بهتر از کسی است آورده است ایمان د صچه محمد هر کس به آن) -

چه در شخص مؤمن، نوعی بدعت از گر ؛کفر ورزیده است صکه به شریعت محمدی 
بدعت  خوارج، شیعه، مرجئه، قدریه یا دیگران، هم وجود داشته باشد. چرا که یهودیان 
به شهادت  صد در صدی اسالم، بدون استثنا کافر هستند. مبتدع اگر گمان کند که با 

گردد. حتی اگر گفته شود در او کفر  موافق است نه مخالف، کافر نمی صالله رسول 
کند، را تکذیب می صبالقّوه هم وجود دارد، کفرش از جنس  کسی که رسول الله 

 . 4نیست(
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 :فصل دهم
 تعامل اهل سنت و جماعت با اهل بدعت

 اول: معیار و میزان اهل سنت و جماعت در برخورد و تعامل با اهل بدعت: 
اولین مهم  اهل سنت در قبال مبتدعین، افشاگری  اهل بدعت و هشدار به اّمت در 

گاهی دادن به مسلمانان در این زمینه است. برخورد با ایشان، آشکار نمودن سنت و  آ
کوشند. این در پی آن، در قلع و قمع بدعت و دفع تجاوز و دشمنی اهل بدعت هم می

 کنند. تر اجرا میرویکرد را در پرتو کتاب الله و سنت، با عدالت هر چه تمام
ی صدر سعه این مسئله را به یاد داشته باش که من )ابن تیمیه( با مخالف  خود با ) -

چرا که او در تکفیر، فاسق خواندن، بهتان زدن و عصبیت  جاهلی، در  ؛کنمبرخورد می
گذارم. زیر پا نمی الهیکند، ولی من در مورد او، حدود علیه من تجاوز می الهیحدود 

ب سنجم. و به کتابلکه مواظب گفتار و کردار خویش هستم و با ترازوی عدالت آن را می
ی هدایت و رهنمود قرار که آن را بر مردم نازل نمود و آن را در اختالفاتشان مایه ـالله 

 .3کنم(داد، اقتدا می
چه را که یک شاهد و گواه یا شخصی دیگر، با آن از کسی انتقاد کند و بر او آن) -

خرده گیرد و در پی آن عدالت و دین  شخص  متهم زیر سؤال رود، باید این شهادت از 
نه فقط از قول دیگران یا تجربه. در  ؛و ثابت شده صورت گیرد (مشهور)استفاضه طریق 

شود.. در این مسئله ندیدم گیری، عیب شرعی محسوب میاین صورت این عیب و خرده
چرا که تمام مسلمانان  عصر ما در مورد عمر بن عبدالعزیز و  ؛تالف داشته باشدکسی اخ

اند، دو که دیندار و اهل عدل و دادگری بوده حسن بصری رحمهما الله و امثال این
. همچنین 4به آنها رسیده است (مشهور)دهند که فقط از طریق استفاضه شهادتی می
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مسلمین علیه حجاج بن یوسف، مختار بن ابی عبید، عمرو بن عبید، غیالن قدری، 
طریق  ط ازدهند که فقهایی را شهادت میعبدالله بن سبأ رافضی و دیگران، ظلم و بدعت

استفاضه و شهرت به آنان رسیده است.. البته این حکم برای زمانی است که فرد را فاسق 
بخوانند؛ تا بدینوسیله او را فاقد شهادت و والیت بدانند. اما اگر منظور، فقط هشدار و بر 
حذر بودن از وی باشد، تا دیگران از شّرش در امان بمانند، باید نسبتی کمتر از فسق به 

خواند به اتفاق مسلمانان مستحق مجازات و عقوبت و داد .. کسی که به بدعت فرا میا
ص شود.. ولی اگر تشخیگاها به کمتر از قتل هم بسنده میاست. گاهی باید او را کشت و 

توان او را مجازات کرد، داده شد که آن شخص مستحق عقوبت و مجازات نیست، یا نمی
باید بدعتش برای مردم اعالن گشته و دیگران را از او بر حذر داشت. چون این رویکرد 

اند. بدان دستور دادهص و رسول الله  ألهم، امر به معروف و نهی از منکریست که الله 
آنست که مخالفت آن بدعت با قرآن و شود، بدعتی هم که صاحبش مبتدع خوانده می

در نزد علمای اهل سنت مشهور باشد. مانند بدعت  خوارج، روافض، قدریه و مرجئه.. سنت 
 .اند که باید از آنان برحذر بودگوید: جهمیه و روافض دو گروهعبدالرحمن بن مهدی می

 . 3اند(شرورترین اهل بدعت این دو گروه
، چنین کسی که با بدعتی خود ساخته که از قرآن و سنت ثابت نیستهم) -

مسلمانان را تکفیر نماید، و جان و مال آنان را مباح بداند، باید او را از این کار بازداشت 
ای مجازاتش کرد که از این کار باز آید. چرا که اگر و حتی شده با قتل یا جنگ، به گونه

متجاوزان  هر گروه مجازات شوند و پرهیزگاران و پارسایان هر گروه بزرگ داشته شوند، 
مور و اصالح ا صو رسول الله  ألبزرگترین اسبابی است که باعث رضایت الله  این از

 .4گردد(مسلمین می
گاه در شخصی خیر و شر، نافرمانی، طاعت و معصیت، و سنت و بدعت با هم هر) -

جمع شد، باید به قدر خیر و صالحی که در او است، مورد مواالت و پاداش قرار گرفته و 
لذا در یک  ؛مورد معادات و مجازات قرار گیرد که در اوست،به تناسب شر و فسادی 

 . 1شود(شخص در آن  واحد، موجبات بزرگداشت و اهانت جمع می
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چه که شایسته است در این موضوع بدانیم، این است که شریعت اسالمی ما را آن) -
که  ؛استیا غیره بر یک شخص امر نموده به برپایی حّدی از حدود، از قبیل  قتل، شالق، 

با اجرای این حد، انسان  گناهکار در آخرت دوباره مورد عذاب قرار نخواهد گرفت. مثالا 
کنند، با وجودی که دارای عدالت که مسایل را تأویل می با سرکشان و شورشیان و آنان

هستند هم باید وارد جنگ شد. درست همانند اجرای حد بر کسی که بعد از دستگیری، 
موده است.. البته چنین رویکردی در مورد کسی که تأویل کرده است، ی واقعی نتوبه

 کند..صدق نمی
ند. شوالبته هستند مردمانی که با وجود کافر بودن، در دنیا مجازات و عقوبت نمی

سلمان ظاهر مکه بر کفر خود باقی هستند. و یا مانند منافقینی که در  «جزیه»مانند اهل 
ی کفار هستند، لیکن طبق احکام  اسالم با آخرت در زمرهچه در هستند. این افراد گر
شود.. چرا که در حقیقت محل اجرای ی مسلمانان( برخورد میاین افراد )به مثابه

مجازات و ثواب، سرای آخرت است. لیکن اجرای مجازات و عقوبت در دنیا، برای باز 
دنیا مستلزم مجازات   داشتن از ظلم و عدوان مشروع شده است.. بر هیمن مبنا عقوبت  

 دعتبه ب اخروی نیست و نیز به عکس. لذا اکثر سلف به قتل اهل بدعتی که مردم ر ا
اند. فرقی ندارد که آن مبتدع کشند، دستور دادهفرا خوانده و دین مردم را به فساد می

 .3را کافر خوانده باشند یا خیر(
)مبتدع( که با کتاب الله و سنت گزاران  ی اهل بدعت یا عبادتافشاگری ائمه) -

اند، به اتفاق مسلمین واجب است؛ و باید امت را نسبت به آنان هشدار داد. حتی مخالف
خواند و به اعتکاف گیرد، نماز میگفته شد: شخصی است که روزه می /به امام احمد 

کند، کدام یک در نزد شما نشیند، و دیگری در مورد اهل بدعت افشاگری میمی
تر است؟ گفت: اگر نماز خوانده، روزه بگیرد و اعتکاف کند، به خودش فایده حبوبم

شوند و این بهتر مند میرسد، اما در افشا نمودن  اهل بدعت، عموم مسلمانان بهرهمی
از جنس جهاد فی سبیل الله است. چرا که گوید: سودرسانی  به عموم مردم، است. می

و دفع  تجاوز سرکشان، بر مسلمین  الهیروش و شریعت   پاک نمودن راه، دین، منهج یا
ه گمارد، دین بای دفع ضرر  این گروه نمیافرادی را بر ـفرض کفایه است. و اگر الله 

ب کند به مراتشد. فساد آنان از فساد دشمن که به خاک ما حمله میتباهی کشیده می
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ینداری ها و دد، در ابتدا قلبکنزیرا دشمنی که به خاک مسلمانان حمله می ؛بیشتر است
را  هاکم و در گذر زمان. لیکن این افراد از همان ابتدا دلکشد مگر کمرا به فساد نمی

 . 3کنند(تباه می
ه را ب صپیامبرش  ،هم ألاند: کفار و منافقان. الله دشمنان دین بر دو دسته) -

جهاد با هر دو گروه دستور داده است. و چون گروهی از منافقین بدعتهایی مخالف با 
اندازند، و این جریان هم برای مردم آورند و با آن مردم را به اشتباه میکتاب الله پدید می

شود، دستورات  قرآن تباه گشته و دین عوض شده است. چنان که قبل از ما، تبیین نمی
کتاب به دلیل تغییر و تبدیل و عدم ایستادگی در مقابل مفسدان، تباه شد. و دین  اهل 

دهند، ها منافق نیستند ولی مدام به تبلیغات منافقین گوش میاز آنجا که برخی انسان
نند کچه سخنشان با قرآن در تضاد است، گمان میاند؛ تا آنجا که گربه خود شک کرده

ا شوند که به سوی بدعت  منافقین فره دعوتگرانی میحق با منافقین است. لذا ناخواست
اد فتنه و فساد این افرات است. حتی یخوانند... پس افشا کردن این افراد هم از ضرورمی

گاه دارای ایمانی هستند که به خاطر چرا که در عین حال، این افراد نا ؛بیشتر است آ
ین های منافقتاسفانه در دام بدعتایمانشان باید با آنان مواالت و ارتباط داشت؛ ولی م

کشد. از این رو هشدار نسبت به آنان از ضرورات است. اند که دین را به فساد میافتاده
ها حتی اگر الزم باشد باید به صورت خاص، نامشان هم گرفته شود. حتی اگر آن بدعت

تند و ر هسها حق و خیرا از منافقی هم نشنیده باشند، لیکن گمان کنند که این بدعت
 .4باشند، در حالی که چنین نیست، باز هم افشاگری آنان واجب است(جزو دین می

از همین رو باید وضعیت آنان را که در حدیث و روایت، نظر و فتوا، زهد و پارسایی ) -
به خطا رفته  -غیر عمد  -شوند، گوشزد کرد. هر چند مجتهدی که دچار اشتباه می

ه است و به خاطر تالشش دارای اجر هم هست، لیکن بیان باشد، خطایش آمرزیده شد
قول و عملی که کتاب الله و سنت بر آن داللت دارد، واجب است. هر چند با قول و عمل  
مجتهد هم مخالف باشد. اما اگر از کسی اجتهادی به اثبات رسید که گنجایش چنان 

فته دانستن وی، نامش گرفتوایی وجود داشت، نباید برای نکوهش و بدگویی و گناهکار 
خطایش را معاف نموده است. بلکه به خاطر ایمان و تقوایی که در  أشود. چرا که الله 
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او وجود دارد، باید با او دوستی و مواالت کرده و به او محبت ورزید. و حقوقی و وظایفی 
ر د. هرا که الله از قبیل تعریف و تمجید و دعا برای وی واجب نموده است باید ادا نمو

چند برخی کارهای نفاق هم از او سر بزند. چنان که نفاق  گروهی در عهد رسول الله 
هم ثابت و هویدا بود.. و همان گونه که دیگر مسلمانان نفاق  رافضیان را درک  ص
شود. و اگر بدعتی را اعالن کرد، و ندانست که اند.. لذا این کارها نفاق نامیده میکرده

افق است یا مؤمنی که دچار لغزش شده است، باید همان چیزی را آیا شخص  مبتدع من
داند افشا کند. و در این باب، ارد. و جایز نیست چیزی را که نمیداند، بیان دکه از او می

ی الله بلند و باال باشد، نباید سخنی دیگر بر زبان و این که کلمه الهیی جز برای چهره
گاهانه یا   .3خالف واقع سخنی بگوید، گناهکار است(براند. و هر کس نا آ

گروهی از شاگردان امام شافعی و احمد رحمهم الله کشتن  مبتدعی که بر خالف ) -
اند. همچنین بسیاری از شاگردان امام مالک دهد را، جایز دانستهقرآن و سنت دعوت می

ل به دلینه  «قدریه»و دیگران قتل  /گویند: امام مالک هم بر همین باورند. می /
ه اگر اند کاند.. آنان استدالل نمودهارتداد، بلکه به دلیل فساد در زمین را، جایز دانسته

 .4شود، باید وی را کشت(شّر انسان مفسد جز با کشتنش قطع نمی
است، هر چند فقها در مورد قتل اما شخصی از خوارج یا روافض که دستگیر شده ) -

ست روایت ا بنظر دارند، لیکن از علی و عمرشخصی که دستگیر شده است اختالف 
)مثل  الهیها را کشت. اما در مورد جنگ با کسانی که از انجام دستورات که باید آن
ی قتال و جنگ، از کشتن زیرا دامنه ؛ورزند، اختالفی وجود نداردامتناع می (زکات و ...

شوند، جنگ ور میکه با سرکشان و یاغیان که به مردم حملهتر است. چنانوسیع
چه هر کدام از این افراد که دستگیر شدند، نباید جز به همان روشی که الله شود. گرمی
 شوند.اند، مجازات دستور داده صو رسول  ـ

در مورد خوارج به صورت متواتر، ثابت است. و علما  صروایات زیادی از رسول الله 
و جماعت  مسلمانان  صد هم کسانی را که اهل بدعت هستند و از شریعت محم

دانند. بلکه چنین افرادی از داخل می اند، به صورت لفظی یا معنوی در این وعیدخارج
و هر کس که انسانی را الله بپندارد، یا غیر  پیامبری  «ُنصیریه» «قرامطه» «ُخّرمیه»قبیل 
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اند. حروریه هم شرورتررا پیامبر بداند و بنا بر این اعتقاد با مسلمانان بجنگد، از خوارج  
برد که آنان اولین گروهی بودند که را اسم می 3نیز از این رو خوارج حروریه صپیامبر 

ظهور  صسر بر آوردند. حتی اولین افراد این گروه در حیات رسول  صبعد از او 
اند، به صراحت بسیار نزدیک بوده صرا که به عهد وی  (خوارج)کردند. لذا نام  آنان 

ها را به دلیل مواردی از این تخلفات و نام صو رسول  ألاست. چنان که الله  گرفته
هر کس  اند..ی پیامبر علیه افضل السالم، به طور خاص نام گرفتهنزدیک بودن به زمانه

ای تهزیرا اگر دس ؛گیردهم که این معانی و ویژگیها در او یافت شد، در لیست آنان قرار می
 ؛که حکم تنها به آنان اختصاص داردص کردند، به این معنا نیست را در نام بردنشان خا

ته این الب ؛اند، آنان را معین نموده استبلکه بنا بر نیاز  مخاطبینی که در آن زمان بوده
 . 4در صورتی است که الفاظش شامل آنان نبوده باشد(

اما فقها در مورد کشتن یکی از خوارج، مثل حروریه، یا یکی از روافض بعد از ) -
نیز دو قول در این باره  /دستگیری و یا افرادی همانند آنان، دو فتوا دارند. امام احمد 

ه مانند کسی که به اندیش ،دانددارد. فتوای صحیح آن است که وی کشتنش را جایز می
یگر افرادی که در آنها فساد و تخریب وجود دارد.. اما دهد. و دو روش خود دعوت می

اینکه آیا چنین افرادی کافر و همیشه در جهنم هستند یا خیر نیز، علما دو قول دارند. 
ی مارقین که از دین دو فتوا در مورد خوارج و حروریه ؛نیز دو فتوا دارد /امام احمد 

این است که به یقین اثبات شده گفتار  خارج شدند و نیز روافض و امثال آنان. قول راجح 
بوده و کفر محسوب شده است.  صها و پیام  رسول خوارج و روافض، مخالف  آموزه

دادند هم، از جنس کارهای کفار علیه همچنین کارهایی که علیه مسلمانان انجام می
نه امسلمانان بوده است.. اما شخص معینی از این افراد را تکفیر کردن و فتوای جاود

 بودنش در آتش، بسته به ثبوت شرایط تکفیر و عدم وجود موانع  کفر است. ما نصوص
کنیم. و هرگز شخص ندن را به صورت مطلق بیان میاوعده، وعید، تکفیر و فاسق خو
چه که اقتضای این حکم را کنیم؛ مگر بعد از اثبات آنمعینی را وارد این حکم عام نمی

توان تا قبل از ابالغ رسالت کسی را جود نباشد.. زیرا نمیبکند و معارضی هم برایش مو
تکفیر نمود. به بسیاری از متخّلفین، نصوص  مخالف  با نظرشان ابالغ نشده است و شخص 
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با چنین دستوری مبعوث شده است. لذا بر چنین سخنی  صندانسته است که رسول 
ت  یای اقامهبه گونهشود و فقط کسی که بر او کفر صادر می حکم ،به صورت مطلق حج 

شود که بداند مخالفت بعد از این ابالغ، کفر شمرده شود، تکفیر خواهد شد نه شخصی 
 .3دیگر. والله اعلم(

را ترک کند، و خون و  صنیز مبتدعی که بعضی از دستورات شریعت محمد ) -
هم  داند را مباح بداند، هر چنتمّسک جسته صاموال مسلمانانی که به سنت پیامبر 

ر به تتقرب جوید، از یک فاسق، مستحق ـعمل خود را دین تلقی کند و با آن به الله 
های شدیدی، از ی اسالم اتفاق نظر دارند که چنین بدعتجنگ است... از این رو ائمه

 صاند هم، بدتر است. دستور رسول گناهانی که صاحبانش بر گناه بودن آن معترف
دهد که از سنت که دستور به جنگ با کسانی را میهم بر همین امر بوده است. چنان

اند که بر جور و ظلم حاکمان، صبر نماییم و با وجود خارج گشتند. و همچنین امر فرموده
شوند، پشتشان نماز بخوانیم. و در مورد برخی از اصحابش که بر گناهانی که مرتکب می
را دوست دارند  صو رسولش  أ، شهادت داده است که آنان الله انجام گناه مصّر بودند

ی ذی الخویصرة و یارانش فرموده است، و از لعنت کردن آنها نهی فرموده است. درباره
شود از دین خارج آنان با وجود عبادت و پارسایی، چنان که تیر از شکار خارج می

 . 4شوند(می
دهند. ر به مجازات سه گروه  شیعه میو دیگران که دستو ساین هم روش علی ) -

دستور  بکه او و عمر  1آنان که جرمشان از همه سبکتر است شیعه مفّضله نام دارند
ی افراطی همانند ُنصیریه و اسماعیلیان دادند که این فرقه شالق زده شوند. اما شیعه

لمانان ق تمام مساو نبوت وی و دیگر امامان بودند، به اتف سکه معتقد به الله بودن  علی 
خدا )چرا که این کفار از یهود و نصارا هم کافرترند. اما اگر این باورشان  ؛باید کشته شوند
ی رین طبقهتشکار نشد، در لیست منافقینی هستند که در پایینآ( علناا سدانستن علی 

رگز ه ،شکار کند، از کفار هم کافرتر استکه چنین اعتقادی را آجهنم خواهند بود. اما آن
چ شود و هیاز او جزیه قبول نمی ،زندگی کردن  بین مسلمانان را دادی نباید به او اجازه
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 ی دستشانازدواج با زنان آنان جایز نیست و ذبیحه ،پناهی هم ندارد عهد و ضمانتی و
چرا که آنان بدترین مرتّدین هستند. اما اگر گروهی بودند که از  ؛شودخورده نمی

ورزیدند، جنگ با آنان همانند مرتّدین واجب است. چنانکه ابوبکر متناع دستورات  شرع ا
با یاران مسیلمه کّذاب جنگیدند. گر چه بعد از توبه با شهروندان  شو صحابه  سصّدیق 

هم زندگی کنند و بر قوانین اسالمی که بر مسلمانان  مسلمان همراه بوده و در میانشان
نها مختّص رافضیان  افراطی نیست؛ بلکه در مورد واجب است هم پایبند باشند. این ت

ردد. مثال گکسی که نسبت به یکی از شیوخ و بزرگان هم چنین افراطی بنماید، اجرا می
 کند؛ یا معتقددهد یا نماز را از او ساقط میبگوید: فالن شیخ است که به او روزی می

دیگر  وی ندارد و به روشیبرتر است، یا نیازی به شریعت  صباشد که شیخش از پیامبر 
 صرسد. یا بگوید: یکی از شیوخ با پیامبر به الله می صجدای از شریعت محمد 

چنین بود. تمام این افراد کافر هستند و به  ÷که خضر با موسی همکار است؛ چنان
اتفاق تمام مسلمین باید با آنان جنگید. یا هر کدام از آنان که به چنگ  حکومت اسالمی 

 .3باید کشته شود( افتاد،

دوم: تعامِل اهل سنت با مبتدعی که بدعتش پنهان است و با مبتدعی که بدعت 
 خواند، فرق دارد: خویش را آشکار نموده و با کسی که به سوی بدعتش فرا می

کند، با مبتدعی که چنین نیست، اهل سنت با مبتدعی که بدعتش را آشکار می 
آشکار نموده و به سوی آن فرا  که بدعتش را کند. زیرا کسییکسان برخورد نمی

شود. لذا باید جلویش را گرفت و به روشی خواند، ضرر  بدعتش متوجه دیگران میمی
اش باز آید. اما به کسی که بدعتش همانند ترک ارتباط و غیره، مجازاتش نمود که از کرده

ه ند منافقینی است کپوشیده است، باید پنهانی تذکر داد. چرا که نهایتاا کارش همان
 گذاشت. وا می ـآنان را به الله  پذیرفت و درونظاهرشان را می صپیامبر 
هر کس با کتاب  روشنگر و سنت  ثابت و مشهور یا با اجماع اّمت مخالفت ورزد، ) -

البته اگر عذری هم نداشته باشد، با او بسان  اهل بدعت برخورد خواهد شد.. مسلمانان 
ها را های گمراهی از آنان مشهود است و بدعتکه باید با کسی که نشانه بر این باورند

 کند، ترک ارتباط نمود. دهد و گناهان کبیره را نمایان میداده و به آن دعوت میبروز 
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انی شود را پنهکند و یا بدعتی که کفر محسوب نمیاما کسی که در خفا خطایی می
دهد باط نمود. کسی که آشکارا به بدعتش دعوت مینباید با او ترک ارت دهد،انجام می

شود. چرا که قهر کردن، خود نوعی مجازات و عقوبت است. و کسی طرد و رانده می
شود که قول و عمل  گناهی را آشکار نماید. اما کسی که ظاهر کردارش گرفتار عقوبت می

کنیم. نهایتاا وضعیت چنین واگذار می ألپذیریم و درونش را به الله از او می خیر بود،
 کرد و درون آنانظاهرشان را قبول می صفردی همانند منافقینی است که رسول الله 

 سپرد. می ـرا به الله 
 زیستند،و اکثر آنان که قبل و بعد از وی می /بر همین اساس بود که امام احمد 

و با او همنشینی پذیرفتند و دیگران، روایت داعی  به بدعت را نمی /مانند مالک 
ان  خواند. لذا نویسندگکردند. بر خالف کسی که ساکت بود و به بدعتش فرا نمینمی

ند و اکتب حدیث  صحیح، از گروهی که ساکت ولی متهم به بدعت بودند، روایت نموده
 .3اند(ها قرار ندادهآنان را در لیست دعوتگران  به بدعت

 ترک یا َهجِر شرعی بر دو نوع است: ) -
 : ترک منکرات.اول
 : عقوبت و مجازات بر انجام گناه.دوم 

دون هدف، در جمع منکرات حاضر منظور از مورد اول این است که شخص ب
شود.. بر خالف کسی که برای تذکر و جلوگیری از انجام منکرات، در جمع آنان نمی

کند.. این نوع هجر و اجبار وارد چنین جمعی میشود یا یکی دیگر او را به حاضر می
باشد. هجرت و ترک ارتباط، از جنس  باز داشتن  خویش از گناهان توسط خود انسان می

و ایمان، نیز از همین نوع است. زیرا شخص  به سوی دار االسالم ترک بالد کفر و فسق،
دهند را، به او نمی یالهی اجرای دستورات زیستن در میان کفار و منافقین که اجازه

 کند.. ترک می
باشد. این ترک در حق کسانی نوع دوم ترک ارتباط از شخص، برای ادب نمودنش می

ه شود تا از گناهش توبشوند. با چنین شخصی قطع ارتباط میاست که وارد منکرات می
که  شه بو مسلمین این کار را با سه نفر از صحا صکه رسول الله نماید و باز آید. چنان

ی آنان از قبول توبهـ از جنگ تبوک بدون عذر عقب ماندند، انجام دادند. تا این که الله 
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خبر داد. و با کسانی که خیر و نیکی از آنان مشهود بود، حتی اگر منافق هم بودند ترک 
باشد. و تعزیر علیه ی مجازات تعزیری میجا به منزلهدر این «َهجر»ارتباط نشد. پس 

شود که واجبات را ترک و مرتکب محّرمات شود. مانند تارک الصالة کار گرفته می کسی به
و مانع الزکاة و یا آشکارا ظلم و کار خالف کردن، فرا خواندن به بدعتی که با کتاب الله 

 و سنت و اجماع سلف امت در تضاد است. 
 داعوتگراناند: گواهی و شهادت  ه گفتهکاست  یاو این حقیقت  سخن سلف و ائمه

شود. اقتدای نماز به آنان هم جایز نیست و نباید از آنان علم به بدعت، پذیرفته نمی
آموخت و با آنان ازدواج و وصلت هم نباید صورت گیرد. این مجازاتی است برای آنان تا 
که از کارشان باز آیند. از همین روست که بین مبتدعی که داعی است و بین آن که 

اند. چرا که داعی  به بدعت، منکرات را علنی نیست، فرق قایل شده دعوتگر به بدعت
کرده است و در نتیجه سزاوار  عقوبت است. بر خالف کسی که بدعتش مخفی و پنهان 

شناخت و ظاهر کارشان را اکثرشان را می صاست. زیرا او از منافقینی که رسول الله 
نمود، بدتر نیستند.. لذا منکرات  ظاهری واگذار می أکرد و درونشان را به الله قبول می

را باید انکار و جلوگیری کرد. بر عکس منکرات  باطنی که عقوبتش فقط دامنگیر 
 . 3گردد(صاحبش می

هر کس منکراتی از قبیل، کارهای فاحشه، شراب، دشمنی و غیره را مرتکب شد، ) -
پنهانی انجام داد و  بر حسب قدرت و توان باید جلویش گرفته شود.. اگر شخص آن را

. مگر نکنند. اش نکرد، به صورت پنهانی به او اعتراض شود و این اعتراض را علنیعلنی
که ضرر کارش دامنگیر دیگران هم بشود. که در این صورت باید جلوی متجاوز گرفته این 

 یشود. و اگر شخص او را در تنهایی از کارش باز داشت، لیکن او کوتاه نیامد، در صورت
 اش زیاد بود، باید با او ترک رابطه کرد.که ترک  ارتباط و غیره، منفعت  دینی

اما اگر منکرات را آشکارا و نمایان مرتکب شد، باید در مأل عام جلویش را گرفت؛ و 
شود. چنین شخصی را نباید سالم کرد و جواب سالمش را هم سزاوار تذّکر پنهانی نمی

ی به آن شخص، توانایی اجرای این عقوبت را داشت و هندهنباید داد. البته اگر تذکر د
های خاطی تذکر دهد. شایسته است انسانشد، باید به فرد  ای بزرگتر نمیمنجر به مفسده

که در حیات  شخص، از او بریدند، بعد از مرگش هم کاری به کارش صالح و دیندار چنان
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ن ید صورت گیرد که افرادی همانند اینداشته باشند. البته اگر چنین رویکردی زمانی با
 .3اش شرکت کنند(مجرم را از کارش باز دارد. لذا نباید در تشییع جنازه

: به اتفاق علماء در مورد برخی افراِد بزهکار می) -  توان غیبت کرد. مثالا
کند. مانند ظلم، خالف  آشکار و : در مورد کسی که آشکارا فسق و فجور مینخست

مخالف با سّنت. هنگامی که خالف به اثبات رسید بر حسب  قدرت باید جلوی های بدعت
آن فرد گرفته شود.. باید با او ترک ارتباط کرده و به خاطر کارش مورد مذّمت و نکوهش 

دهد. بر قرار گیرد.. بر خالف آنکه گناهش را پنهانی و دور از چشم دیگران انجام می
را در خفا و پنهانی نصیحت نمود. و کسی که از چنین شخصی باید چشم پوشاند و او 

گاهی دارد، باید با او قطع ارتباط نماید تا که از کارش باز آید. و نکته  وضعیت این فرد آ
 ضعفش را با نصیحت و خیرخواهی به او گوشزد کند. 

: برای ازدواج، معامله، برخورد و شاهد گرفتن  فرد خاطی و گناهکار، باید مشورت دوم
گاه نمود شود.  و باید فردی که قصد معامله، ازدواج یا کاری دیگر با این بزهکار را دارد، آ

که ارتباط با چنین شخصی به صالح نیست. لذا مشورت کننده را نصیحت کرده و 
 .4وضعیت آن شخص را برایش بازگو نماید(

نی یشود، و کسی با او همنشاگر شخصی نمازها را ترک کرده و مرتکب منکرات می) -
کند که ترس تباهی  دینش وجود دارد، باید وضعیت تارک الصالة را به همنشینش می

توضیح داد تا از مصاحبت با او پرهیز نماید. و اگر طرف، انسان مبتدعی است که به عقاید 
دهد، یا راهی خالف قرآن و سنت برگزیده است، و مخالف با قرآن و سنت دعوت می

دم را گمراه نماید، باید وضعیتش برای مردم توضیح داده شود ترسد که او با کارش مرمی
اش در امان باشند و حقیقت کارش را بدانند. تمام این موارد باید بر تا مردم از گمراهی

ی انجام گیرد. نه برای تخلیه ـاساس خیرخواهی و نصیحت و خالص برای الله 
سادت، کینه توزی یا درگیری های شخصی. مثالا میان دو شخص عداوتی دنیایی، حعقده

ی نصیحت، بدیهایش را رو کرده و در برای پست و مقام بوده است و بر این مبنا به بهانه
ی شخصی وانتقام جویی باشد. بدون شک چنین رویکردی شیطانی دل به دنبال تخلیه

عماُل بِالن ي َاِت و»است. چرا که 
َ
اعتبار کارها به : ». یعنی«نََویإِن ََما ِلُكل َ امِریٍء َما إن َما الأ

و  ی ناصح. بلکه باید اراده«هر شخص همان است که نیت کرده استنیت است و برای 
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آن شخص را اصالح نماید و دین و دنیای مسلمین را از  ـخیرخواه این باشد که الله 
 . 3شرش در امان دارد. و باید که در این مسیر آسانترین راه ممکن را بپیماید(

گاهی کشتن را برای اصالح  مخلوق مباح و مشروع گردانده است. او  أالله ) -

ۡكَبرُّ ِمَن ٱلَۡقۡتلِ فرماید: تعالی می
َ
عنی . ی«تر استو فتنه از کشتار بزرگ: »َوٱۡلفِۡتَن َُّ أ

ری ی کّفار، شر و فساد بیشتچه در قتل و کشتار شر و فساد نهفته است، اما در فتنهگر
فر کند، کمنع نمی ألی دین الله است. لذا کسی که مسلمین را از اقامهاز قتل، موجود 

 گویند: کسی که شود. از همین روست که فقها میو فسادش فقط دامنگیر خودش می
شود که شخص ای مجازات میخواند، به گونهبه بدعت  مخالف با قرآن و سنت فرا می

 . 4شود(ساکت آن گونه عقوبت نمی

 ی از منظر اهل سنت و جماعت در تعامل با اهل بدعت:سوم: ضوابط شرع
ت کنند و با دساهل سنت و جماعت وقتی نسبت به رویکرد اهل بدعت روشنگری می
 ی اساسی شرعیو زبان در این حیطه به تالش مشغولند، تعامل خویش را با دو ضابطه

 دارند: بر پا می
ز وی، همسویی با دستور الله متعال ، اطاعت اـ: کارشان صرفاا خالصانه برای الله اول

جویی از فرد یا عداوت نه برای ارضای نفس یا انتقام ؛گیردو با آرزوی اصالح صورت می
 دنیوی با او. 

لحت ای که مص: تمام این روند باید بر اساس دستور شرعی صورت گیرد. به گونهدوم
گرداند. در غیر اینصورت به تناسب وضعیت و حاالت مختلف دور  را محقق و مفسده را

 عمل  مذکور، شرعی نبوده و طبق دستور صورت نگرفته است.
 و أحال که این را دانستیم، پس هجرت شرعی از جمله کارهایی است که الله ) –

ق باشد و مطاب اند. طاعت باید خالصانه برای الله متعالبدان امر فرموده صرسول الله 
درست خواهد بود. پس کسی که برای دل  خویش  در این صورت ؛با دستور او تعالی

چیزی را ترک کند، یا به روش غیر شرعی با کسی ترک ارتباط نماید، از این مقوله خارج 
است. چه بسیار است که گاهی درون انسان، کاری را که دوست دارد و شخص آن را 
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ترک ارتباط و قهر، کند که آن را به خاطر الله انجام داده است. دهد و گمان میانجام می
به قصد خالی شدن از ناراحتی و تشّفی، نباید از سه روز بیشتر به طول انجامد... این 
گونه َترک ارتباط و قهرکردن، در حق یک انسان حرام است. لیکن نوعی خاص از قهر 

است که در ای که به شوهر داده شده کردن هم جایز قرار داده شده است. مانند اجازه
ی قهر به یا مانند اجازه ؛خوابیدن در رختخوابش امتناع ورزدرمانی خانم، از صورت ناف

رای و میان  قهر ب أمدت سه روز. پس شایسته است میان قهر و ترک  ارتباط به خاطر الله 
ایم و از دّومی نهی و راضی نمودن  خویش، فرق قایل شد. به مورد اول دستور داده شده

 .3مؤمنان برادر یکدیگرند(ایم. چرا که برحذر شده
از آنجا که قهر و ترک ارتباط از جمله عقوبات شرعی است، پس از جنس  جهاد  زیرا) -

مام باال و برتر باشد و ت «الله»ی دهیم تا کلمهفی سبیل الله است. این کار را انجام می
ا اگر . لذباشد ـباشد. بر مؤمن است که مواالت و معاداتش برای الله  ألدین برای الله 

هر چند هم که به انسان ظلم شخص  مورد نظر مؤمن است، باید با او مواالت داشت؛ 
ِإَون فرماید: می ألتواند مواالت ایمانی را قطع کند. الله چرا که ظلم نمی ؛نماید

َما ْ بَۡيَنهُّ وا ۡصلِحُّ
َ
ْ فَأ ۡؤِمنِيَن ٱۡقَتَتلُّوا َٰٓئَِفَتاِن ِمَن ٱلۡمُّ اگر دو گروه از  و»: [۹]الحجرات:  َطا

ۡؤِمنُّوَن إِ تا  «مؤمنان با یکدیگر بجنگند میان آنها صلح و آشتی برقرار کنید.. ََما ٱلۡمُّ ٞ إِن   ۡخَوة
بینیم با وجود جنگ و سرکشی میان . می«قطعاا همه مؤمنان با هم برادرند»: [۱1]الحجرات: 

 است.  آنها، آنان را برادر خطاب کرده و دستور به اصالح ذات بین داده
چه بسیار شده که این دو را با هم در  ،من فرق میان این دو نوع را بداندباید که مؤ

آمیزند. باید دانست که مواالت با مؤمن واجب است هر چند علیه تو ظلم و تعّدی می
نماید. و با کافر باید معادات و عدم دوستی داشت؛ هر چند به تو نیکی و احسان کند. 

ها نازل نمود و پیامبران را گسیل داشت تا که تمام دین برای کتاب چرا که الله متعال
باشد. دوستی برای دوستانش و عداوت علیه دشمناش صورت گیرد. احترام و  ـالله 

بزرگداشت در حق اولیایش باشد و اهانت و بی توجهی نثار دشمنانش گردد. پاداش و 
 . 4گردد(جوایز از آن  دوستانش و عقاب و مجازات نصیب خصمش 
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ها کیفّیت این قهر و ترک  ارتباط بر حسب قدرت و ضعف، یا تعداد ترک کننده) -
شود. چرا که هدف از این کار، بازداشتن مّتهم و تربیت وی و نیز بازداشتن متفاوت می

عموم، از ارتکاب به عملکردی همانند عمل آن شخص است. اگر مصلحت  قهر و ترک 
ر شود، که مشروع است؛ ولی اگو شر و فساد ضعیف و کم می ارتباط بهتر و مفیدتر است

ود و شآیند و شر و تباهی بیشتر میی خویش باز نمیشخص  خاطی و امثال وی از کرده
ای که مفسده بر مصلحت غالب است، قهر قهر کننده ضعیف و ناتوان است، به گونه

و  هل یا به عبارتی الفتکردن، تحریم و ترک ارتباط نامشروع است. بلکه تسامح و تسا
نرمی برای برخی کار آمدتر از تحریم و ترک رابطه است. اما برای برخی دیگر عکس این 

با گروهی مهربانی و نرمی و  صجریان سودمندتر خواهد بود. از همین رو رسول الله 
که سه نفری که از جنگ تبوک عقب ماندند نمود. چنانای دیگر قطع رابطه میبا دسته

تر بودند و از آنجا که این مؤلفة بهتر و نیک 3«مؤلفة قلوبهم»مراتب از بسیاری از به 
الُقلوب در میان ایل و عشایر خویش، آقا و سرور بودند، مصلحت در به دست آوردن 
دلهای آنان بود؛ ولی آن سه صحابه مؤمن بودند و امسال آنان فراوان. لذا در تحریم و 

ین و پاک شدنشان از گناه، نهفته بود. چنانکه گاهی جنگ قهر با آنان، عزت و شوکت د
با دشمن و گاهی آشتی و صلح با او و گاهاا هم دریافت جزیه از وی به تناسب موقعیت و 

 گردد. مصالح، مشروع می
و دیگران هم در این باب قهر و ترک ارتباط، بر همین اصل  /جواب امام احمد 

کنی که بدعت در آن فراوان بود، همچون َقَدریه در باشد. به همین مناسبت میان امامی
جهمیه در خراسان و تشّیع در کوفه و میان اماکنی که چنین نبود، فرق قایل  ،بصره
شدند. همچنین بین حکمرانانی که حرفشان در میان مردم خریدار داشت و میان می

رین و کارآمدت دیگران فرق وجود داشت. لذا زمانی که هدف شریعت فهمیده شد، بهترین
 .4گردد(راه برای رسیدن به هدف اتخاذ می

گفتم: کسی که بگوید قرآن  (/گوید که به ابو عبدالله )امام احمد  /اسحاق ) -
مخلوق است، چه حکمی دارد؟ گفت: کامال بیچاره و بدبخت شده است. گفتم: آشکارا 

را  (یهجهم)ی با آنان ابلهبا آنان عداوت کنیم یا مدارا نماییم؟ گفت: خراسانیان توان مق
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گوید در حالی که خودش در مورد َقَدریه گفته است: اگر روایت ندارند. این سخن را می
کردیم. با وجودی که در دوران کردیم، از اکثر اهل بصره روایت نمیاز قدریه را ترک می

نان آ محنت و سختی و شکنجه به بهترین روش با آنان تعامل داشت و با دلیل و برهان
داد. این برخورد ایشان، کالم و گفتارش در باب قهر، تحریم و را مورد خطاب قرار می

ای از زمان با افراد کند. حتی در برههنهی از همنشینی و صحبت با آنان را تفسیر می
ه در ی جهمیه کبسیار بزرگ و مشهوری ترک ارتباط کرده بود و به سبب نوعی اندیشه

ر به ترک ارتباط با آنان داده بود. زیرا ترک ارتباط، نوعی تعزیر است آن افراد بود، دستو
شود... قطع کردن و بریدن از و عقوبت، نوعی از انواع َهجر و ترک  گناهان محسوب می

آید... و گاهی هم از کسی، گاهی اگر برای دوری از گناه باشد، نوعی تقوا به حساب می
منکر، و نیز برپایی  حدود و عقوبتی است علیه جنس جهاد و امر به معروف و نهی از 

 ظالم تجاوزگر..
مجازات و تعزیر ظالم، بسته به قدرت و توان فرد یا افراد  بازدارنده است. از همین رو 

ی دو نوع ترک  ارتباط میان توانمند و ناتوان و میان تعداد افراد ظالم و حکم شرع درباره
نان که حکم به آن در دیگر انواع ظلم، کفر، مبتدع و قوت و ضعفش، متفاوت است. چ

رام دانسته است، ارتکابش یابد. چرا که هر آن چه الله متعال حفسق و گناه تغییر می
ی آنها. ست و یا در حق بندگان و یا هر دوا ألحال یا این ظلم در حق الله  ؛ظلم است

ی صادر شده است، برادستوراتی که مبتنی بر قطع رابطه و بازآمدن، و عقوبت و تعزیر 
 نه اگر در بدی کردنمصلحت دینی وجود نداشته باشد؛ وگر زمانی است که در انجام آن،

توان گفت آن چیز بد است. و وقتی در که نمی ،و گناه، نیکی  راجحی وجود داشته باشد
ی راجحی بر انجام  جرم و جنایت باشد، که نیکی محسوب عقوبت و مجازات، مفسده

لکه عین  بدی است. و اگر هم دو طرف  آن یکسان باشد که نه نیکی شمرده شود، بنمی
 .3شود و نه بدی(می

پس گاهی هدف از قطع رابطه، ترک بدعتی است که خودش عین  ظلم، گناه و ) -
فساد است؛ و گاهی هدف از آن، انجام کار نیک مثل جهاد و امر به معروف و نهی از 

که از کارشان باز آیند و دست بردارند. و تا که ایمان و  منکر و مجازات ظالمان است. تا
لم شود دلها از ظزیرا عقوبت  ظالم باعث می ؛الح را در نزد صاحبانش تقویت کندعمل ص
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کردن روی برتابند و به ایمان و سنت و... تشویق نمایند. پس زمانی که ترک ارتباط با 
هایی بلکه خیلی از حسنات و نیکی نشود،ظالم باعث باز آمدن و کوتاه آمدن  کسی از ظلم 

ر که طوایم. همانایم هم پایمال شود، به چنین قهر و بریدنی امر نشدهکه به آن امر شده
در مورد خراسانیان گفت: آنان تاب مقابله با جهمیه را ندارند. پس زمانی  /امام احمد 

و باید با مدارا کردن نیکی  ستاند، وظیفه از آنان ساقط اکه از اظهار عداوت با آنان عاجز
چرا که مدارا کردن با چنین افرادی، یعنی دفع ضرر و خسارت از مؤمنان  ضعیف  ؛کنند

 و ناتوان. و شاید هم به نوعی دل  فاجر  قوی، به دست آید(. 
در بصره اوج گرفت، اگر از َقَدریها حدیث روایت  «تقدیر و قدریه»و زمانی که بحث  

 شودگشت. حال که نمیعلم و سنن و آثار  ضبط شده نابود می شد، بخش اعظمنمی
در آن،  های رسوخ کردهمگر با تحمل  بدعت واجبات علمی و جهاد و غیره را بر پا داشت

که ضررش کمتر از ترک  آن واجبات است، به دست آوردن مصلحت  واجب، با مقدار  کمی 
ی این مسایل مفّصل است. بارهن درس  آن است. به همین منظور سخمفسده بهتر از عک
و دیگران در جواب کسی است که ائمه وضعیتش  /های امام احمد و بسیاری از پاسخ

دادند که وضعش معلوم بوده اند، یا در مورد فردی خاص فتوا میدانستهرا خوب می
در مورد افرادی خاص  صی فتواهای خاص رسول الله است. و این رویکرد به منزله

 شده است.است که آن حکم در موارد مشابه هم اجرا می بوده
ای آن را به کار بستند که بدان گروهی این َهجر و ترک رابطه را عام دانسته و به گونه

نه دستور  وجوبی و نه مستحب. و گاهاا با این کار واجبات یا  ؛دنددستور داده نشده بو
هم که کالا از آن روی بر  مستحبات را ترک کرده و مرتکب محرمات شدند. برخی

گرداندند. یعنی بدیهای نوپیدا و بدعتی که به ترک  آن امر شده بودند را ترک نکردند. 
بلکه به میل خود نخواستند که آن را انجام دهند؛ نه مانند کسی که از انجامش خسته 

ق بهای زشت شدند ولی از آنجا که مطاشده و آن را ترک کرده است. یا مرتکب آن بدعت
کسی را  و ولی دیگران را از آن باز نداشتند ؛و باز آمدند ی آنان نبود، ترکش نمودهسلیقه

که مستحق  ترک رابطه و َهجر بوده، با قهر و تحریم، عقوبت نکردند. لذا نهی از منکری 
را که به صورت وجوب و مستحب بدان دستور داده شده بودند، رها کردند. متأسفانه یا 

ام دادند، یا نهی از منکر را ترک کردند. یعنی از آنچه نهی شده بودند انجامش منکر را انج
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 میانه و وسط ـچه دستور داده شدند، ترکش کردند. حال آنکه دین الله دادند و به آن
 .3اعلم( ـاست. نه افراط و نه تفریط. والله 

و  هدایتچهارم: مادامی که کفِر اهل بدعت ثابت نشود، اهل سنت برایشان دعای 
 کنند:رحمت می

هر عمل  اهل بدعت، مادامی که باعث نفاق و کفر باطنی آنان نشود، اهل سنت را بر 
دارد که برایشان دعای هدایت، طلب رحمت و استغفار نکنند. و چون بدعتیان آن نمی

 کنند. جوابآمیخته شوند با هر کدام متناسب با خودش برخورد میبا دیگر افراد درهم
دهند. بلکه اصل، حفظ و عصمت  خون، مال و آبروی ا با بدعتی دیگر نمیبدعت ر

 مسلمان است. 
آن اثبات شود، جایز نیست. خوب نماز جنازه بر کسی که نفاقش توسط قر) -
مسئول درون  ـدانیم که این جریان مبتنی بر ایمان ظاهری  شخص است و الله می

 طلبید تا اینکه از این کار نهیآمرزش می خواند وبر منافقین نماز می صاست. پیامبر 
دلیلی است بر این که  صشد و علت را هم کفر آنان بیان نمود. لذا این عمل  پیامبر 

گرچه دارای  ؛، نماز و استغفار بر او جایز استکافر است 4اگر دانسته نشد کسی در باطن
ی بیه و نکوهش، بر شخصبدعت و آغشته به گناهان هم باشد. اگر امام یا اهل علم برای تن

که بدعت و فجورش گاهاا بر همگان آشکار بوده است، نماز و استغفار را ترک کردند، 
کسی  یدرباره صبلکه رسول الله  ؛نماز و استغفار بر آن شخص نیست دلیل بر حرمت  

که در مال غنیمت خیانت کرده و یا خود کشی کرده است و بدهکاری که قرضش را ادا 
 . «بر دوستتان نماز گزارید». یعنی: «مکُ َصل ُوا َعلَى َصاِحبِ »فرمودند: نکرده بود 

و روایت شده است که ایشان در خفا و پنهانی برای مبتدع استغفار طلبیده است. 
لیکن برای تنبیه، از عملکرد چنین شخصی، دعا کردن برایش در مأل عام را ترک کرده 

 . 1است(
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ای رو در رو و همزمان بود که به مخلوق بودن قرآن با جهمیه /مثالا امام احمد ) -
را نفی کرده و امام احمد و دیگر علما رحمهم الله را عذاب  الهیدادند، صفات دعوت می

آزردند و ضرب و ی جهمی  آنان موافق نبودند، میدادند و مؤمنینی را که با عقیدهمی
ان را بریدند، شهادتشزیشان را مینمودند، روشتم کرده، یا آنان را کشته و یا تبعید می

رهانیدند. چرا که در آن زمان بسیاری از کردند، آنان را از چنگال دشمن نمیقبول نمی
بودند. هر کس را که جهمی نبود و مانند  «جهمیه»حاکمان، والیان، ُقضات و دیگران از 

م خواندند و حک، کافر میقرآن و نفی صفات اعتقاد نداشتند خودشان به مخلوق بودن  
رین از بدتکردند.. و بسیار روشن است که این نوع اندیشه کفار را در موردشان اجرا می
چرا که دعوت به یک باور  بدعت، بزرگتر از بیان آن است..  ؛نوع اعتقادات جهمی است

بر حق دانستن گوینده و عقوبت تارک آن، بزرگتر از مجرد  دعوت به بدعت  مذکور است. 
 به مراتب بزرگتر از عقوبت او با زدن است.  اش با کشتن،گویندهمجازات 

اش و دیگران که او را زدند و زندانیی وقت برای خلیفه /بینیم امام احمد تازه می
کردند، دعای خیر کرده و آمرزش طلبیده است. آنان را بعد از ظلمی که به امام روا 

بوده است، حالل نمود و بخشید. حال اگر داشتند و او را به سخنی فرا خواندند که کفر 
ت چرا که به استناد قرآن، سن ؛ز نبود امام برایشان آمرزش بطلبدآنان مرتد بودند که جای

 . 3و اجماع، استغفار برای کفار جایز نیست(
یا دیگر اماکن  «4ماردین»ختن خون مسلمانان و گرفتن  اموال آنان که در یر) -

کمک به آنان که از شریعت  اسالم خارج شدند هم حرام  کنند، حرام است.زندگی می
باشند یا دیگر جاها. اهل آنجا اگر توان  بر  «ماردین»کند که از ساکنین است. فرقی نمی

صورت مهاجرت مستحب است پایی  دین را ندارند، هجرت بر آنها واجب است در غیر این
ن، حرام است. به هر طریق  ممکن نه واجب. همکاری جانی و مالی  آنان با دشمن  مسلمی

باید از این کار امتناع ورزند. و اگر راهی جز هجرت نیست، باید هجرت بکنند. در هر 
 بلکه نسبت  نفاق و ؛ن، جایز نیستصورت دعای بد و حرف زشت و نسبت نفاق به آنا
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ستگاه راه آهن آن تا شهر یت است. ایست و دو هزار نفر جمعیه که دارای بین: شهری در ترکیمارد -4

ن شهر جالء وطن یان ایحیاکثر مس ۱۹۱۷و  ۱۸۹۵لومتر فاصله دارد. در طی سالهای یک ۴۱۱حلب 
ان یحین است و مخصوص مسیك ماردیر زعفران رفتند که نزدیند و آنجا را ترك گفتند و به دشد
 )مترجم(.انی است. )اعالم المنجد(یسر
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بددعایی فقط در مورد صفاتی است که در قرآن و سنت آمده است که برخی از اهالی  
اند. اما اینکه آیا دیار آنان دار الحرب است یا دار اردین و دیگران در این صفات داخلم

ْلم؟ باید گفت به دو معنا است و ترکیبی از هر دو است. یعنی نه به دلیل این که  السِّ
ی دار الحرب شود، و نه به منزلهاند احکام اسالم بر آنان جاری میسربازانش مسلمان
گونه ی سومی هستند که با مسلمانشان آنکافر باشند. بلکه دستهاست که ساکنانش 

خودش  یشود و با آنکه از شریعت سر بر تافته است، به گونهکه سزاوار است برخورد می
 . 3شود(قتال می

 ی نماز به امامِت مبتدع: پنجم: موقف اهل سنت درباره
شرکت در جمعه  ،آنانوقتی اهل سنت در شهری از شهرهای مسلمین باشند، شعار  

 و جماعات، عیدها، مواالت و دوستی با مؤمنان است. 
از اصول اهل سنت این است که پایبند  نماز جمع، اعیاد و جماعات هستند. ) -

ی کنند. به اتفاق ائمههمچون رافضیان  بدعتی و دیگران، جمعه و جماعت را ترک نمی
اربعه و دیگر ائمه اگر از امام  وقت، بدعت و فجوری دیده نشد و وضعیتش پوشیده و 

پشت سرش نماز جمعه و جماعات جایز است و هیچ امامی صحت نماز را منوط  پنهان بود،
تمام  صبه این ندانسته است که حقیقت  جریان آن امام، معلوم باشد. بلکه بعد از رسول 

د و دانخوانند که حقیقت کارشان را فقط الله مینی نماز میمسلمانان پشت سر اماما
بس... لیکن اگر امکان ندارد جز پشت سر فاجر و یا مبتدع نماز خواند، مانند نماز 

شود، از ی دیگری هم آنجا برگزار نمیای که امامش فاجر یا مبتدع است و جمعهجمعه
 شخصی نماز گزارد.توان به امامت چنین نظر عموم اهل سنت و جماعت می

 «اا مستحبّ »ها فراوان شده است، دوست داشتند دیدند بدعتبرخی از مردم وقتی می
شناسند. چنانکه گویند این فتوا را امام احمد فقط پشت کسی نماز گزارند که وی را می

به کسی داده است که در این باره از امام سؤال نمود. باید توجه داشت که امام  /
 پشت کسی نماز درست است که وضعیتش را بدانی. «فقط» نگفت /احمد 

گویند زمانی که ابو عمرو عثمان بن مرزوق به مصر آمد و پادشاه وقت مذهب تشّیع را 
هم به دلیل کثرت بدعت ی ملحدین  باطنی بودند، آنداشت، و در زمرهترویج داده و ظاهر می

در آن دیار، به شاگردان و یارانش دستور داد فقط پشت کسی نماز بخوانند که وی را 
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چون صالح الدین بعد از وفات وی پادشاهان سّنی مذهب هم -الحمد لله  -شناسند. می
 وآنجا را فتح و اعتقاد اهل سّنت که در مقابل رافضه بود را، ترویج دادند. در پی آن علم 

سنت در آنجا مشهور و ظاهر گشت. لذا نماز پشت سر کسی که وضعیتش معلوم نیست، به 
گوید اقتدا به امامی که حقیقتش معلوم اتفاق علمای اسالم جایز است. کسی هم که می

 نیست، ناجایز است، با اجماع  اهل سّنت و جماعت مخالفت کرده است...
شهری از شهرهای مسلمین، با  پس بر مسلمان واجب است در صورت سکونت در

آنان در جمعه و جماعات شرکت کند و مؤمنان را دوست بدارد و دشمنی نورزد. اگر دید 
مونشان کند و شفاف سازی نماید. اند و سرکش، در صورت توان رهنبرخی از راه منحرف

ُه َنْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها »گرنه و توان هر کس مسئولیش الله به قدر ». یعنی: «اَل ُيَكل ُف اللَّ
 .«دهدمی
اگر توان دارد برای امامت  مسلمانان کسی دیگر را بگمارد، این کار را بکند. و اگر  

ی بدعت و فجور است را دارد، کوتاهی نکند. اگر توان جلوگیری از کسی که نشر دهنده
گاه و  ستتر اتوان این کار را نداشت، نماز به امامت کسی که به کتاب الله و سنت آ

دیثی در ح ÷که پیامبر است، بهتر است. چنان صو رسول ـ پایبندتر به طاعت الله 
ْعلَُمُهْم »فرمایند: صحیح می

َ
، فَإِْن َكانُوا في الِْقراَءِة َسواًء، فَأ ِ قَْرؤُهْم ِلكتَا َِ اّلل َ

َ
یَُؤم ُ الَْقْوَم أ

ن َِة َسَواًء،  ن َِة، فَإِْن َكانُوا في الس ُ قَْدُمُهْم بِالس ُ
َ
قْدُمُهْم ِهْجَرًة، فَإِْن كانُوا في الِهْجَرِة َسَواًء، فَأ

َ
فَأ

 . «ِسن اً 
و عالم  به قرآن، امام جماعت شود و اگر همه در قرائت قرآن  ین قاریبهتر»یعنی: 

عالم تر است، امام شود. و  -ص  –امبر یبودند، هر کدام از آنها که به سنت پ یمساو
 یز مساوین آنها در هجرت؛ و اگر در هجرت نیتربودند، مقّدم یاوز مسیاگر در سّنت ن
 3.«ن آنها امامت دهدیتربودند، ُمسن

اگر در ترک رابطه با آن که بدعت و فجورش آشکاراست، مصلحتی راجح وجود داشت، 
 که ارتباط با سه نفر  جنگ تبوک را تحریم کرد؛ تا که صترک ارتباط کند. مانند پیامبر 

                                           
( ۵۸۲( وأبو داود )۲/۱۳۳مسلم )( تخریج کرده است، و همچنین ۲/۳۵ابو عوانه ) این لفظ را-3

( ۱1۴( والدارقطنی )۳1۸( وابن الجارود )۹۸1( وابن ماجه )۲/۴۵۹( والترمذی )۱/۱۳۶والنسائی )
 ۱۲۱و ۴/۱۱۸( وأحمد )۶۱۸( والطیالسی )۱۱۹و ۱۲۵و ۳/۱۱۹( والبیهقی )۱/۲۴۳والحاکم )

 نیز با الفاظ متقارب، آن را روایت کرده اند. ]مصحح[ (۵/۲۷۲و
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 ی وی امام نمود وی آنان را پذیرفت. و اما اگر کسی دیگر را بدون اجازهال توبهالله متع
در ترک نماز پشت وی مصلحتی شرعی وجود نداشت، ترک جمعه و جماعات جهل و 

 .3(گمراهیست. و این یعنی بدعت را با بدعت جواب دادن

 ششم: موقف اهل سنت و جماعت در فاسق و کافر خواندن اهل بدعت: 
کنند. خصوصاا سنت و جماعت به معنای عام، در تکفیر اهل بدعت، احتیاط میاهل 

 اگر اهل بدعت، با تأویلی که گنجایش داشته باشد، دچار تأویل باشند. 
نباید مسلمانی را به خاطر گناهی که مرتکب شده یا اشتباهی که از او سر زده ) -

است، تکفیر نمود. مانند مسایلی که اهل قبله و خوارج در آن اختالف دارند و به دلیل 
ی دستور به جنگ با آنان را داد. خوارجی که خلیفه صآن از دین خارج شدند و پیامبر 

ی دین از میان صحابه و تابعین هم در جنگ با آنان مهبا آنان جنگید. ائ سراشد علی 
را  یگر صحابه آنانو د بطالب و سعد بن ابی وقاص اتفاق نظر داشتند. علی بن ابی

 بلکه با وجود جنگ با آنان، ایشان را مسلمان قلمداد کردند.  ؛کافر نخواندند
مسلمین یورش ریزی نکردند و بر چارپایان و حیوانات و تا خوارج به ناحق خون

ع نماید آنان را دف با آنان وارد نبرد نشد. با آنان جنگید تاظلم و سرکشی سنبردند، علی 
نه به سبب اینکه کافر بودند. به همین خاطر از آنان اسیر نگرفت و اموالشان را به غنیمت 

 نبرد. 
 هو رسول الل ـوقتی چنین افرادی به نص و اجماع، گمراهیشان ثابت گشت و الله 

هم امر به جنگ  با آنان را داد، کافر نشدند، چطور کسانی که نسبت به حق دچار  ص
گاهتری هستند را کافر بخوانیم؟ هیچ یک از اشتباه شدند لیکن از خوارج انسان های آ

ها حق ندارند دیگری را با وجود اثبات  بدعت در وی، کافر خوانده و ریختن این گروه
را مباح و مشروع بداند. حال چه باید گفت اگر تکفیر کننده  خون و به یغما بردن مالشان

خود، مبتدع باشد؟! حتی ممکن است بدعت  خودشان بدتر هم باشد. در حالی که غالباا 
گاهند. همه  ی آنها در حقایق  آنچه اختالف دارند، جاهل و ناآ

 یکدیگر حراموال مسلمانان بر اصل بر این است که ریختن خون، آبرو و غارت کردن ام
گردد. و زمانی نمیحالل و مباح  صو رسولش  ـی الله و هرگز جز با اذن و اجازه است
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که عمر بن  گردد. چنانأویلی داشت، با این کار کافر نمیکه مسلمان برای جنگ یا تکفیر، ت
بگذار گردن این  ص الله گفت: ای رسول سدر مورد حاطب بن ابی بلتعه  سخطاب 

لََع »فرمودند صم، نبی اکرم منافق را بزن َ قَْد اط َ ن َ اّلل َ
َ
إن َُه قَْد َشِهَد بَْدًرا َوَما یُْدِریك أ

ْهِل بَْدٍر َفَقاَل اْعَملُوا َما ِشئْتُْم َفَقْد َغَفْرت لَُکمْ 
َ
 . 3«؟َعلَى أ

ع بر اهل بدر اطال ـدانی؟الله او در بدر حضور داشته است. و تو چه می»یعنی: 
 4(.«هید بکنید؛ قطعاا شما را آمرزیدمخوافرموده است: هر چه میداشته و 
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 .۲۸۴ – ۲۸۲ص  ۳مجموع الفتاوی ج  -4



 

 

 

 

 

 باب سوم:
ه امکان دارد اهل سنت و جماعت تحت ک یز بر مراحلکج بحث را با تمرین باب نتایا

 دارد. سپس در پرتو نتایج،سپری نماید، به صورت کلی عرضه میشرایط مختلف آن را 
 گریزی عام بر حقیقت و واقع  اسالمی  معاصر خواهد داشت. 

 این بحث شامل سه فصل است: 
 ای متمرکز بر باب دوم(.: نتایج بحث )خالصهفصل اول
 ی نجات یافته.: مراحل و وضعیت فرقهفصل دوم

 کنونی. : نگاهی به واقع و وضعفصل سوم
 



 

 

 

 

 

 :فصل اول
 ای متمرکز بر باب دّوم(نتایج بحث )خالصه

و پیروان نیک آنان  صاهل سنت و جماعت عبارتند از همان اصحاب رسول الله  -۱
اند. گام برداشته و بر اصول و روش علمی وعملی  ایشان مقید بوده شکه بر روش صحابه 
ر ب ششان را فقط از کتاب الله وسنت، در چهارچوب فهم صحابه دینیآنان علم و عمل 

گیرند و با عقل، رأی، قیاس، ذوق و سلیقه یا گیرند. هرگز بر این اصول پیشی نمیمی
 کنند. ها تعارض و مخالفت نمیوجد و مکاشفه یا ... با آن

و جماعت مقّید بود، اهل سنت  شپس هر کس که به قرآن و حدیث و اجماع صحابه 
آید. از منظر آنان، این است اصول محفوظ و بدون خطا. ماورای این اصول، به شمار می

، کالم هر کس صاز نگاه آنان بدون خطا و لغزش نخواهد بود. بلکه جز سخن رسول 
ی اهل سنت هم در راستای سنت پیامبرشان قابل پذیرش و رد شدن است. گفتار ائمه

دید  آنان هر اجتهادشان قبل از پذیرش یا رد شدن، ابتدا بر است نه مقّدم بر آن. از  ص
ی علم و دین رحمهم الله که صحابه، تابعین وائمه شقرآن و سنت و فهم سلف صالح 

 شود.هستند، مقایسه می
ت کو آنان امتداد طبیعی و حر ،ماعت اهل ائتالف و همبستگی هستنداهل سنت و ج

د. از انثابت از قرآن و سنت و اجماع، التزام جستهه به گفتار کن هستند ین دیا یاصل
گسیختگی و اضمحالل است، دور و گریزانند. انگیز که عامل تفرقه، از همموارد شبهه بر

 چرا که اساس و مبنای نجات در دنیا و آخرت، جماعت است. 
ندارند که خود را با آن  (جز همین نام)این اهل سنت و جماعت نام دیگری بنابر -۲
 هاییهای اهل بدعت است که برای خوی نامگذاری نمایند. و این عکس  دیگر گروهنام

ها هم ها متمایز باشند. یا دیگران بر آنان نام نهادند و آناند تا از دیگر اندیشهتراشیده
اند. لیکن اهل سنت و جماعت نامی جز همین نام ندارند. هر چند مخالفینشان پذیرفته

ای نیست که به تناسب  مخالفت خود چرا که فرقه ؛نهندهای باطل نام میآنان را به اسم
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با اهل سنت، بر ایشان نامی ننهاده باشد. لیکن مدام نام اهل سنت بر آنان بوده است و 
 های باطل آنها را ملّوث نکرده است. هیچ کدام از نام
آمد و گفت: سوالی از شما دارم  /شخصی نزد امام مالک »گوید: می /ابن عبدالبر 

دهم. امام مالک گفت: ما شاء الله ال قوة إال و میان خویش و الله شما را حجت قرار می
بالله، بپرس؟ گفت: اهل سنت کیست؟ گفت: اهل سنت آنانند که لقب دیگری ندارند که 

مشخصاا  / گونه امام مالک. و این«3بدان مشهور باشند. نه جهمی، نه قَدری و نه رافضی
 اهل)کند که آنان لقب دیگری ندارند به جز همین نام مشهور  اهل سنت را معرفی می

 گیرند. که همیشه با آن مورد خطاب قرار می (سنت
جمعیت اکثر  صاز این رو اهل سنت و جماعت از دیر باز در میان امت محمد  -۳

ای خاص منتسب و به قبیلهای خاص نبوده اند. آنان ساکنان منطقهو سواد اعظم بوده
شوند. بلکه در اغلب بالد نیستند. در حزب و تجمعی خاص و مشخص، منحصر نمی

به صورت انفرادی و گروهی. ویژگی و تخصصی معین آنان را گرد هم نیاورده  ؛اندپراکنده
پارسایان، مجاهدین  مبارز، دعوتگرانی صبور و  است. بلکه آنان متشّکل از محدثین، فقها،

 شکیبا، عوامی تابع، امرا و سیاستمداران هستند.
. برخی شوداین گروه بر اقشار مختلف مؤمنین اطالق می» گوید:می /نووی 

جنگجویانی سلحشور و شجاعند و برخی فقیه و گروهی دیگر محدثین و بعضی هم 
ند. خیرخواهان فراوان کنندگان از منکرای آمران به معروف و نهیپارسایان و دسته

در گوشه  اند. الزم نیست که همه یک جا جمع باشند؛ بلکهدیگری هم در آنان موجود
 .4«اندکنار جهان پراکنده

ی عمومی و فراگیر که اهل سنت و جماعت آن را احاطه کرده و رکز این دایرهم -۴
باشد. مردم به صورت اند، قرآن و سنت و فهم سلف امت میپیرامون این مرکز جمع شده

رخی به اند. بانفرادی یا تجمعی نسبت به دور یا نزدیک بودن به مرکز این دایره، متفات
گاه اناترند. ای دیگر دبرخی هم از جنبه اند؛پایبندتر از دیگرانترند و بر آن صبور و سنت آ

ای دیگر در سنت صبورتر و متعّهدتر هستند و به همین تناسب گروهی دیگر هم از جنبه
 الی آخر. 
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 .۶۷/ ۱۳شرح نووی  -4
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ی بزرگ قرار دارد. اهل سنت، باعث تمام دین از نظر علم و عمل، درون این دایره
دارای علم یا عمل نیست، دیگری را خواهی شوند. اگر یکی کمال و تکامل یکدیگر می

بینی که فاقد یابی و دیگری را میدید که هم علم دارد و هم عمل. در یکی خیری می
از جانب پروردگارش آورده است،  صی دین و شریعت که پیامبر آن است. اما مجموعه

های ا روشکند در عقاید باشد یا عبادات، یاز جماعت  اهل سنت خارج نیست. فرقی نمی
 های شرعی یا دیگر انواع خیر. فکری، مقاصد و اهداف، سیاسیت

یابی که درون این دایره فی ما بین  خویش در مسایل علمی عملی مجتهدین را هم می
ی زیرا علما و ائمه ؛شودمجموع آنان خارج نمی اختالف نظرهایی دارند؛ لیکن حق از

ای ی کاریهستند. البته هر کدام در حیطه اهل سنت قایم مقام پیامبران در حفظ دین
 برایش میسر نموده است.  ـکه الله 

داری و مردمان درون این دایره در خیر و شر، عدل و ظلم، صبر و سرکشی، خویشتن
ها هستند. آنان هم دچار اند. اهل سنت هم همانند دیگر انسانعداوت با یکدیگر متفاوت

ن شود. لیکر و شر هر دو در جماعت آنان یافت میشوند. خیلغزش و فسق و معصیت می
سنت به مراتب بیشتر خواهید  هر خیری را که در غیر  اهل سنت بیابید آن را در اهل

ب ها به مراتاما هر شر و بدی که در اهل سنت بیابی، مطمئناا آن را در دیگر گروه ؛یافت
 بیشتر خواهی دید. 

ی وعده ـاند، و از آنجا که الله حق بوده از آنجا که اهل سنت، اهل هدایت و دین  
اند که نصرت و یاری  دین و پیروزی کامل  آن را داده است، آنان همان گروه یاری شده

تا برپایی قیامت به حق، آنان را غالب و چیره نموده است. از میان آنان گروهی  ألالله 
 .3اندبا قلم و زبان و گروهی دیگر با دست و جهاد برانگیخته شده

ی عمومی اهل سنت و جماعت با هر اختالفی هم که میان آنان باشد، درون این دایره
هستند که آنان را به صورت فردی یا تجمعی در خود گرد آورده است. با وجود اختالف 

کنند. همیشه به دنبال همبستگی و نظر، پایبند جماعت هستند و از آن پاسبانی می
عام برای این جماعت هستند. خواهان حفظ خون، مال، آبرو  ائتالف و پایبند به دوستی  

 اند. و برادری دینی، برای آحاد این جماعت و مجموعه

                                           
لیل و برهان داند، بلکه همیشه با منظور این نیست که آنان با شمشیر غالب»شیخ ابو بطین گوید:  -3

 (.۲۲۸/  ۸). الرسائل النجدیة «و گاهی هم با شمشیر
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رفتاری و اخالقی که در قالب میراثی درخشان  اهل سنت و جماعت با ویژگیهای -۵ 
 مکه اهمیت آن در میزان حق، از میراث عل ؛اندبرای آنان نمودار است، از دیگران متمایز

خاص این جماعت نموده است، کمتر نیست. پس همانطور که الله  ألو هدایت که الله 
را با علم، هدایت، براهین عقلی و سمعی، مبعوث داشت، وی را برای  صپیامبر  أ

احسان و رحمت  بال عوض، و با صبوری و شکیبایی و تحمل آزار و حلم و بزرگواری  با 
 مردم، به سوی مردم فرستاد. 

و دیگران را به آن فراخوانده  کنند و به آن پایبند هستندنت به حق عمل میاهل س
کنند. جان و مال خود را برای سودبخشی به خلق و اصالح و بر آن کوشیده و جهاد می

کنند. آزار  مردم را تحمل کرده و از خطای خطاکار و بدی دیگران چشم ایشان، بذل می
کنند. خیر را برای رایشان دعای هدایت و ترّقی میبخشند و بپوشند. همگان را میمی

تر دانند که مؤمنان  خوش اخالق ایمانشان از همه کاملخواهند. خوب میهمگان می
ای پسندد، عمل کرده و از کارهای بیهودهآن را می ألاست. به اخالق واالیی که الله 

 ورزند. پسندیده نیست، اجتناب می أکه در نزد الله 
پس اهل سنت، اهل امر به معروف و نهی از منکر هستند. زیرا آنان بهترین امتی  -۶

دهند یای انجام مهستند که برای انسانها فرستاده شدند. لیکن آنان این کار را به گونه
ی عظیم ی خود به اصل اّول و قاعدهکه شریعت واجب دانسته است. در خالل وظیفه

کن کردن اختالف و تفرقه ها، یکصدایی و ریشهدلکه حفظ جماعت، به دست آوردن 
و باور داردند که این جریان، یعنی همان امر به معروف و نهی از  توجه نیستندباشد، بی

 اند. آن را واجب نموده صو رسول  أمنکری که الله 
کشند. امانت علم، دعوت و جهاد و از این رو امانتی مرکب و مزدوج را بر دوش می

سداری از جماعت به معنای فراگیر  شرعی... اهل سنت، آزاد و رها از بند  هوا و امانت پا
قوم و حزب و... این توازن  دقیق را فقط  یی مذهب، قهر و غلبههوس، عادت، سیطره

کند. به همین منظور بدون نگاه به انتسابهای بر مبنای رهنمود شریعت  حکیم محقق می
ا اجتهاد  خاصی، به صورت عام، همدیگر را دوست مختلف به حزب، جماعت، گرایش ی

هم  یارصدا بر تقوی و نیکی کمکدارند. بلکه مهم این است که همه یکدست و هممی
 است و ابدی ـچرا که این پیمان  عام بر خالف پیمانهای خاص  بشری، با الله  ؛باشند

های د بر تمام عهدن عهبلکه ای کنداست. هیچ عهد و پیمانی دیگر آن را مقید و خاص نمی
شنوی فاز کسی اطاعت و حر الهیو هرگز نباید جز در طاعت  خصوصی حاکم است
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نمود. پس اهل سنت اولین والی خویش را خاصِّ الله تعالی و جماعت  بزرگ به معنای 
ی شروع و تنها بر همین اساس، به هر فرد و آنان از این نقطه دانندشرعی و فراگیر می

مردود   ینگرند. نگاهشان هرگز بر اساس تعصب جاهالنهتجمعی میو گروه و 
 گرایی و ناسیونالیستی، سیاسی و مذهبی، طریقتی و حزبی یاای، قومی قبیلهتوزانهنهکی

بر مبنای ریاست و رهبری شخص خاصی نیست. آنان با مقیاس دین و تقوی کسی را 
او را مقدم داشته است و کسی را  صدانند که الله متعال و رسول پیشوا و جلودار می

اند. هرگز مردم را با انداخته عقب او را صرانند که قبالا الله متعال و پیامبر عقب می
ین ا کنند و بربرایش دلیل نفرستاده است، گزینش نمی ألشعارها و اموری که الله 

رامی . بلکه گپاشندورزند و با آن امت را از هم نمیاساس با کسی دوستی و دشمنی نمی
از هر طایفه و گروهی که  ؛اند که از همه پارساتر باشندآنان أترین بندگان نزد الله 

 خواهند باشند. می
اهل سنت وجماعت بر اصول مهمی که برایشان جای شعار را گرفته است،  -۷
اند، در یک یا چند اصل از این اصول، اند. تمام کسانی که با اهل سنت در اختالفمتفق

 شوند:از آنان جدا می
ی اهل سنت در بحث صفات عبارتست از: اثبات  صفات بدون بیان کیفیت، عقیده -

 بدون تعطیل  )ابطال( صفات. ـو تنزیه و پاک دانستن الله 
 گویند: قرآن مخلوق نیست.دانند و میمی الهیکالم  آنان قرآن را -
 ند. بیرا نمی أمعتقدند در زندگی دنیا هیچ کس الله  -
 بر این باورند که در بهشت مؤمنان پروردگارشان را با چشم خواهند دید.  -
 ، عذاب و نعمت  نسبت به بعد از مرگ از قبیل: فتنه صبه هر خبری که پیامبر  -

ی اعمال، حوض، صراط و قبر، بازگشت روح به اجساد، برپایی ترازوها، گشودن نامه
 شفاعت، داده است، ایمان دارند. 

و لوح محفوظ، به  الهیی تقدیر چه خوب و چه بد ایمان دارند. به علم دیرینه به -
 آفریدگار بندگان و اعمالـ مشّیت  نافذ، جاری و قدرت کامل و شاملش ایمان دارند. الله 
فرمان داده است. اهل  صآنان است. با این وجود آنان را به طاعت خود و رسول خود 

ز آنان راضی است و ایشان را از نافرمانی خویش باز طاعت  خویش را دوست دارد و ا
داشته است. کفار را دوست ندارد و از آنان راضی نیست. اما هرگز جز با دلیل، عذاب یا 
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 دانند.پاداش و ثواب را برای شخص معینی، واجب نمی
دارند و به آنان را دوست می ص، اهل بیت و ازواج رسول الله شآنان صحابه  -

 کسی دیگر معصوم نیست.  صمعتقدند جز پیامبر  ؛رزندومحبت می
 آفریند را، تصدیقتوسط آنان می ألای که الله کرامات اولیاء و کارهای خارق العاده -
 کنند.می

 شود باید جنگید؛ حتیاهل سنت معتقدند با کسی که از شریعت اسالم خارج می -
 اگر شهادتین را بر زبان براند. 

خواه این  ؛کنندشرایع اسالمی، در رکاب امرای خویش جهاد میجهت برپایی  -
 امیران نیکوکار باشند یا فاجر. 

تضارب آراء و تعدد اجتهادات  اهل سنت در اموری که سلف صالح اختالف در آن  -
خوانند. مانند دانند، قبول دارند. و مخالف را در این مسایل گمراه نمیرا مجاز می

پروردگارش را در شب معراج دیده است یا  صین که آیا محمد در ا شاختالف صحابه 
خیر؟ یا مانند نزاع مشهوری که در تکفیر  تارک مبانی چهارگانه دارند. یا مانند  اختالفی 

 بر یکدیگر دارند.  بکه در افضل بودن  علی و عثمان 
و  ظلم، افراط و جهل، اهل بدعت، گمراهی و تفرقه را به مخالفت با اهل سنت -۸

ی آغاز  بدعت، سخن از روی گمان و هوا و هوس به دارد. چرا که نقطهجماعت وا می
همراهی افراط و تعصب  نسبت به اشخاص و گفتاری است که گنجایش اجتهاد و مخالفت 

ی خودخواهی، تضارب آراء، شدت اختالفات، از را داراست. که این رویکرد منجر به غلبه
 گردد. پراکندگی می هم گسیختگی و حصول عداوت و

مخالفان اهل سنت چندین باور دارند: اوال از روی کوتاهی و جهل یا خودپرستی و 
ت خارج شده و سنگیرند. در نتیجه از حق پیشی می صو پیامبر  ـعصیان، بر الله 

چه را بد نیست، بد دانسته و غیر  نیکی را نیک قلمداد نهند. در پایان آنای میرا به گوشه
دهند و مخالفین  نظر خویش را نند. بعد از آن خطا و گناه را در کنار هم قرار میکمی

 ،کنند و بر مبنای آندانند. شخص، گفتار و یا شعاری را برای خود ترسیم میمیگناهکار 
افکنند و از جماعت فاصله ورزند. با این روش میان امت جدایی میدوستی و دشمنی می
کنند. بعد از آن اعتقادات باطلی از قبیل  تکفیر، تفسیق و همیشه میگرفته و علیه آن قیام 

 کنند. را بر مخالفین خود که اهل سنت و جماعت هستند، باور می ماندن در جهنم



 اهل سنت و جماعت  214

 

سپس بر مبنای این باور احکامی خود ساخته از قبیل حالل دانستن خون، مال و 
اوز و دشمنی بر اهل سنت، کردند. بعد هم به ظلم و تجآبروی مخالف را، صادر می

 ورزند.مبادرت می
 اند:مخالفین سّنت چندین دسته -۹

آورد، بعد از تالش و اجتهاد کسی که با ایراد شبهاتی که مخالف برایش می نوع اول:
خالفت لیکن قصد م ،ورزدشرعی  معتبر، به خطا رفته یا تأویل بعیدی نموده و مخالفت می

 بلکه در ظاهر و باطن به هر دو ایمان دارد.  ؛درا ندار صو رسول  ـبا الله 
زیاد شده است که متأخرین خیلی کم به قرآن و سنت رجوع و توجه نمایند  نوع دوم:

و به گفتاری رجوع کنند که شیوخ و اساتید آنان بدون این که حقیقت و پایان آن را 
، قرآن و سنت در تضاد استدانستند که این کارشان با اند. اگر میبدانند، از خود ساخته

 گفتند. از قولشان رجوع کرده و چنین نمی
کسی که به خاطر نوعی جهل، ظلم و خودخواهی که آمیخته به تجاوز،  نوع سوم:

 کند. عدوان، فسق و معصیت است، با سنت مخالفت می
 صهللو رسول ا ـافراد  این دسته کافر و منافق نیستند. بلکه در ظاهر و باطن به الله 

ورزد در حالی که بر ضد دشمن ایمان دارند. حتی بعضی از آنان با سنت مخالفت می
ی بدعتی کند و با اجتهاد  خویش، بدعت بزرگی را به وسیلهخود، از سنت دفاع می

امی پیشگ صو رسول الله  ألکه تعمداا بخواهد بر الله بدون این  ؛نمایدکوچک رد می
 کند. 

رده و لغزش آنها ست که آنان مجتهدانی هستند که خطا کنهایت  این افراد این ا
 بوده است.  صچرا که هدف آنان حتی اإلمکان متابعت رسول الله  ؛آمرزیده شده است

برخی از آنان در امور بسیار بزرگی و برخی دیگر در اموری ریز، با سنت مخالفت 
آن جماعت مسلمین که بدعت خویش را سخنی قرار دهند که با کند. جدای از این می

ورزند. یا اینکه در پیروی از قرآن را متالشی کنند؛ و بر مبنای آن دوستی و دشمنی می
آن  هایی که ازکنند؛ و یا با پیروی از راهو سنت که بر آنان واجب شده است، کوتاهی می

از هوا و  الهییا بدون رهنمود  ؛کنندتجاوز می الهیاند، بر حدود برحذر داشته شده
اند و در لیست اهل وعید که کنند. اینان ظالمان به خویشتنی خود پیروی میخواسته

 اند. حسناتی آمیخته با بدی دارند، قرار گرفته
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ای دیگر از مخالفین  سنت، منافقان زندیقی هستند که کفر و دستهنوع چهارم: 
ه افض و جهمیّ کنند. این ویژگی در روخیانت و خشم علیه مسلمین را در دل پنهان می

فته شده است، بسیار زیاد دیده که اصل زندیق بودنشان از ملحدین و مشرکین گر
ورزند و آنان را بزرگ داشته و قبولشان شود. این دو گروه با آنان دوستی و محبت میمی

ند، و اگر باطن هر کدامشان برای کسی واضح شد، در ظاهر باطن کافر دارند. اینان در
 . هم کافر هستند

ها ، شیوخ، مردگان و بتگران ضریحمشرکین گمراهی که عموماا پرستشنوع پنجم: 
اند. این گونه افراد بعد از این و از معتقدین به حلول، اتحاد و وحدت الوجودی ،هستند

رم صورت به جی خود را اظهار کردند باید از شرک خود توبه نمایند؛ در غیر اینکه عقیده
 کفر  ارتداد باید گردنشان را زد. 

 های مخالف با سّنت عبارتند از: مرجئه، خوارج، روافض، قدریه و جهمیه. فرقه -۱۱
مرجئه( در ابتدا معتقدند بودند اعمال جزو ایمان نیست و عموم  مخالفت آنان در ) أ( 

ابتدا برای اعمال، ارزشی تر شد و از همان الفاظ بود نه در احکام. بعداا سخنشان سخت
قایل نشدند و برخی دیگر هم به عدم  وجوب فرایض و اجتناب  از حرام و اکتفای به ایمان، 

 معتقد بودند. 
ن لیک ،قرآن و دعوت به پیروی از آن بود )خوارج( که اساس مذهبشان بزرگداشت   ب(

 آنان از اهل سنتکرد. چیزی از قرآن برداشت کردند که درست نبود و بر آن داللت نمی
هم ظالم باشد. به حکم رسول  صو جماعت خارج شدند و گفتند: جایز است که پیامبر 

ی بعد از وی سر فرود نیاوردند. از روایاتی همانند سنگسار، حد نصاب سرقت، و ائمه ص
ز که اگر کسی با  و ... هم که پنداشتند با قرآن در تعارض است، روی گرداندند. با این ت 

مخالفت کند کافر است، مخالفین خویش را تکفیر کردند. هر چند هم که طرف قرآن 
شخص  مقابل، به وجوب و  اشتباه کرده باشد و گناهی را مرتکب شده باشد. حتی اگر

ر دانستند، بحرام شرعی معتقد باشد. چیزهایی را که از کافر  اصلی مباح و جایز نمی
فیر  مسلمینی که مرتکب گناهان کبیره و دانستند. تکمخالف  خود حالل و مباح می

 اولین بدعتی بود که توسط آنان در اسالم ظهور کرد.  ،شدندلغزشها می
علناا برای  صاساس اعتقاد آنان این است که رسول الله  (روافض یا شیعه) ج(

ض  روافنّصی بیان داشته که جای هیچ عذری بر مخالف وجود ندارد.  سجانشینی علی 
که  تر است. رافضیانیبرتر و افضل ببر ابوبکر و عمر  سمعتقدند که علی  «مفّضله»
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. و بودند بنام داشتند، معتقد به دشنام و بد دعایی علیه ابوبکر و عمر  «السابة»
 دانستند. را الله می سکه علی  «غالی: افراطی»رافضیان 

. کافر است معصوم بوده و هر کس با وی مخالفت نماید سرافضیان معتقدند علی 
مهاجرین و انصار، نص را پوشاندند و به امام معصوم پشت  – ش –گویند: صحابه می

 تغییر داده و ی خویش افتاده و دین را عوض کردند و شریعت راکردند. دنبال خواسته
 ی معدودی، همگان کافر شدند. بلکه جز عده ؛ظلم وتجاوز نمودند

دانند. مصدر علم و حق آنان همه چیز را میاز نگاه  آنان، ائمه معصوم هستند و 
هستند نه قرآن و سنت. دروغگوترین و کینه توزترین فرقه و طایفه علیه اهل سنت 

نهند و از نظر آنان اهل سنت، به سبب را می «جمهور»اند. بر اهل سنت نام آنان
ن ار و مشرکیارتدادشان، از یهود و نصارا هم کافرترند. از همین رو علیه اهل سنت با کف

ی اهل بدعت، از قرآن و سنت هستند. دورترین طایفه کنند. آناندوستی می
ه از قبیل ی نفاق و زندقخطرناکترین و زیانبارترین گروه بر دین و متدینین آنانند. ریشه

ی آنها زندیقانی هستند که قرامطه باطنی و دیگران، از میان آنان برخاست. اغلب  ائمه
 چرا که این، راهی برای انهدام اسالم است.  ؛کنندمی «پذیرفتنرفض: ن»اعالن 
 و نهی، وعقلشان از جمع میان ایمان به تقدیر و ایمان به امر  (قدریه یا معتزله) د(

جز  ـپنداشتند که چنین چیزی امکان ندارد. لذا گفتند الله  ؛وعده و وعید، عاجز ماند
یک از افعال بندگان را نیافریده است. در هیچ  ،دستور نداده است آنچه تصمیم گرفته،

، یا قدرت، مشّیت و علم او تعالی را نفی نمودند. در شرک الهینتیجه قدرت و مشیت 
را آفریدگار دانستند. اهل سنت و جماعت ـ ربوبیت همانند مجوسیان شدند که غیر  الله 

 دند. نامی «مغزخشک»ی مردم و یا به تعبیری دیگر یعنی عامه «حشویه»و سواد اعظم را 
که از منظر آنان دربرگیر  تعطیل و نفی  (توحید)ی آنان عبارتست از: گانهاصول پنج

که متضّمن تکذیب قضا و قدر است و افراطیان  آنان، علم ازلی  (عدل)است.  الهیصفات 
مؤمن  های فاسق به هیچ وجهکنند. )المنزلة بین المنزلتین( یعنی انسانرا نفی می الهی

ان لذا به او مقامی بین کفر و ایم ؛شوندشوند؛ چنانکه کافر هم نامگذاری نمینامیده نمی
 و با شفاعت ی فاسق همیشه در جهنم خواهند بودهایعنی انسان (انفاذ الوعید)دادند. 
امر به معروف و )گویند. چنانکه خوارج می ؛وشی دیگر از آتش خارج نخواهند شدو یا ر

که از نگاه آنان شامل خروج و کودتا و جنگ مسلحانه علیه ائمه و حاکمان  (نهی از منکر
 اسالمی است. 
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ت لذا حکمت و عدال ،ردند که تقدیر با شرع تناقض داردآنان نیز گمان ک (جهمیه) هـ(
که بل ،زندگفتند: انسان نه قدرت دارد و نه کاری از او سر میرا نفی کردند. می الهی

ود را مرد «القادر»به جز،  الهیاست. تمام نامها و صفات  ألفقط الله  فاعل و قادر  مطلق،
ر قادر است و بس. معتقد بودند د ـچرا که بندگان قادر نیستند و فقط الله  ؛دانستند

بدان امر نموده و یا نهی کرده است، فرقی وجود ندارد. همه  ألچه الله حقیقت میان آن
اند الله ش یکی هستند. نیز آنچه را که گفتهچنین دوستان و دشمنانیکی هستند. هم

آید، یکسان است. اما میان دو چیز  مثل هم، فقط دوست دارد و یا از آن به خشم می أ
ارد. دکند و از همانند آن باز میبه چیزی امر می( ألالله )بنا بر مشّیت، فرق وجود دارد. 

فرق میان توحید و شرک، ایمان و کفر، طاعت و معصیت و حالل و حرام را انکار کردند. 
ندگان و ب ـگفتند ایمان فقط به معنای شناخت است. از نگاه آنان میان  پرستش الله 

ه دانستند، عبادت غیر اللطور که عبادت  الله را جایز میفرقی موجود نیست. بلکه همان
گاه را هم جایز می شمردند. نهایت توحید از دید  آنان، همان توحید مشرکین بود. انسان آ

ها از منظر آنان کسی است که نیک را نیک نداند و زشت را زشت؛ و نیز شریعت و نبوت
 ها یا منافقان باطنی بودند یا در ظاهر و باطن مشرک بودند. را انکار کند. لذا آن

های سنگین و ختالفات لفظی و میان بدعتهای ریز و ااهل سنت میان بدعت -۱۱
را  هاگذارند. از این رو آنان بدعتاختالف بر سر  حقایق و معانی و اصول  بزرگ، فرق می

 کنند: میبه چند نوع دسته بندی 
 «ی مفّضلهشیعه»و  «مرجئه»هایی که در عدم تکفیر صاحبش همانند بدعت –أ 

 اختالفی وجود ندارد. 
 «روافض»و  «خوارج»چون که در تکفیر و عدم تکفیر صاحبش همهایی بدعت –ب 

 اختالف نظر وجود دارد. 
به صورت مطلق نه  «ی محضجهمیه»هایی که در تکفیر صاحبش مثل و بدعت –ج 

 بر شخصی معین، اختالفی نیست.  
با این وجود اهل سنت میان حکم  مطلق بر صاحبان  گناه، فسق و کفر، و میان حکم 

شخصی معین که اسالمش با یقین ثابت شده است، که بر اثر ارتکاب یکی از این بر 
ی دلیل ها گناهکار یا فاسق یا کافر خوانده شود، فرق قایل هستند. هرگز تا با ارائهبدعت

اثبات نکنند که سخن شخص، مخالف  سنت است و شبهاتش را بر طرف نکنند، او را کافر 
رقی که میان نصوص وعید  مطلق و میان شخصی معین که خوانند. درست همانند فنمی
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گذارند. چرا که گاهاا ممکن است با توبه، در آخرت مستحّق چنین وعیدی شود، فرق می
د، یا شوی گناهانش میهایی که گناهش را محو کند، یا مشکالتی که کفارهیا نیکی

 . لذا برای فردیشود، تحت حکم وعید قرار نگیردشفاعتی که در حقش پذیرفته می
 دهند. معین به جز با دلیل خاص، حکم به بهشت و جهنمی بودن وی نمی

ا در ر صتکفیر هم جزو وعید است. گر چه سخن انسان مبتدع تکذیب  قول رسول 
وردست ابانی دیاش تازه مسلمان باشد. یا در صحرا و ببر دارد، لیکن ممکن است گوینده
و وجود نزد ابات نرسیده است یا دلیل  معارض  دیگری رشد کرده، یا نصوص برایش به اث

ر است و اما بنا ب صدارد که مجبوراا باید نص اول را تأویل نماید. مجتهدی که تابع رسول 
است، خطایش  صی اقتدای به رسول ای که شیفتهشود و عامیاجتهاد دچار تأویل می
 بخشیده شده است. 

ه آن کخواند. مگر اینکرده است، کافر نمی پس اهل سنت هرگز مسلمانی را که خطا
ران ی دلیل، باز هم دارد با پیامبی دلیل کنند که فرد بداند بعد از اقامهگونه برایش اقامه

کند. چرا که حکم  تکفیر، وابسته به اثبات شرایط و صلی الله علیهم و سلم مخالفت می
رود. است با شک از بین نمی انتفای موانع است. کسی که اسالمش با یقین اثبات شده

گردد. اهل ی حجت و بر طرف کردن شبهات، اسالمش زایل میبلکه فقط بعد از اقامه
سنت هرگز تکفیر، فاسق خواندن، حتی گناهکار خواندن  علمای مجتهد را به مجرد  لغزش 

 ردانند. خصوصاا در مسایل ظّنی که بر سر آن اختالف نظیا تأویل  نا درست، جایز نمی
 وجود دارد. 

های اهل قبله هر چند هم که بدعتشان حجیم باشد، و میان کسی نیز میان بدعتی
گذارند. ماند مشرکین و اهل کتاب. که بدون شک کفرش در اسالم ثابت است، فرق می

دارد و به درون آنان کاری همانند دیگر مسلمانان، عملکرد ظاهری مبتدعین را معتبر می
 هستند و دانند بسیاری از آنان دارای نفاق اکبر و در قعر جهنمد میندارد. با این وجو

در باطن کافراند. لیکن اگر ثابت شد که یک فرد در درون نفاق  اکبر دارد، در ظاهر هم 
 شود. کافر محسوب می

هایی که از نظر متخصصان  سنت، شخص با آن در لیست اهل بدعت قرار بدعت -۱۲
که با قرآن و سنت در تعارضند. مانند بدعت خوارج، روافض، گیرد آنهایی هستند می

قدریه، مرجئه و جهمیه. و کسی که با قرآن روشنگر و سنت  مشهور و شناخته شده یا با 
 اجماع سلف، بدون عذر مخالفت نماید، با او بسان  اهل بدعت برخورد خواهد شد. 
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ل اهل بدعت اتخاذ گیری و برخوردی که اهل سنت و جماعت در قبااولین موضع
کنند، افشاگری آنان و برحذر داشتن مردم از گفتار  آنها است. البته در کنار آن، سنت می

کنند. سپس قلع و قمع بدعت، و ریشه کن کردن تجاوز را آشکار نموده و آن را تعریف می
 باشد. ی کار آنان میو دشمنی اهل بدعت، سرلوحه

های بزرگ و مغّلظه از گناهانی که صاحبانش عتی سّنت بر این باورند که بدائمه
ع شّر ها و دفمعتقدند این کارشان گناه است، بدترند. از این رو بازداشتن اهل این بدعت

آنان واجب است. حتی اگر راهی برای دفع شّر آنان نباشد جز با جنگ یا کشتن، باید 
کند، ، مردم را گمراه میاین کار را کرد. سلف، به کشتن دعوتگری که با دعوت به بدعت

شود. فرقی ندارد که او را کافر خوانده اند. چرا که کارش باعث فساد دینی میامر کرده
لم و ی آنها ظباشند یا خیر. عقوبات دنیا به این دلیل مشروع شده است که به وسیله

 عدوان دفع شود و ضرر و فساد مرتفع گردد. عقوبت دنیا مستلزم مجازات اخروی نیست
 و نیز بالعکس. 

د و کنگاهی شخص به دلیل خطای اجتهادی یا تأویلی نادرست، بدعتی را اظهار می
آمیزد. سپس بر مبنای سّنت و خیری که در آن سنت و بدعت، و خیر و شر را در هم می
دهد. و عداوت و عقوبتش هم مبتنی بر بدان معتقد است، دوستی کرده و پاداش می

آن باور دارد. گاهی علما و دینداران برای تنبیه مبتدعین، بر  بدعت و شری است که به
خواهند که بر او نماز بخوانند و خود در خوانند، لیکن از دیگران میآنان نماز جنازه نمی
ی های افراطی  رافضها و اسماعیلیکنند. و کسانی همچون ُنصیریپنهان برایشان دعا می

پرستان، و بندگان ضریح و گنبدها، و وحدت مردهو دیگران، و همانند زنده پرستان و 
ها و حلولیان و اهل اّتحاد، از بدترین مرتدها هستند و از کفار اصلی و اهل کتاب الوجودی
 ،شودی دست آنان خورده نمیذبیحه ،ند. ازدواج با زنانشان درست نیستهم کافرتر

مسلمین زندگی کنند. اما  حتی اگر جزیه پرداختند و اهل ذّمه هم شدند، نباید در بین
 اگر از دستورات حکومت اسالمی امتناع ورزیدند، باید همچون مرتدین با آنان جنگید. 

گذارد. داعی اهل سنت و جماعت میان مبتدع  دعوتگر با غیر دعوتگر فرق می
لذا مستحق مجازاتی از قبیل  ترک رابطه،  د؛کنبدعت را برای همگان علنی میبدعتگرا، 
هی و شهادتش، ترک نماز پشت وی، فرا نگرفتن علم از او و ترک ازدواج با وی رد گوا

پنهان  ،شود تا از کارش باز آید. اما اگر کسی بدعتی را که به درجه کفر نرسیده باشدمی
ظاهر کارشان را پذیرفت و ضمیر   صدارد، نهایتاا همانند منافقینی است که پیامبر می
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ه ضررش ک مگر این ،او هم باید پنهانی و در خفا باشدتذّکر به سپرد.  ـایشان را به الله 
به دیگران سرایت نماید؛ و ترس این باشد که مردم را فاسد و از راه به در کند. در این 
صورت باید حقیقت کارش را به مردم اعالن نمود تا از معاشرت با او باز آیند و مواظب 

 گمراهی وی باشند و او را بشناسند. 
کنند و با سنت و جماعت وقتی نسبت به رویکرد اهل بدعت روشنگری می اهل

دست، زبان و یا قهر از وی، در این حیطه به تالش مشغولند، تعامل خویش را با دو 
 دارند:  ی اساسی  شرعی بر پا میضابطه
، اطاعت از وی، همسویی ـی آغازین کارشان صرفاا و خالصانه برای الله : نقطهاول 
ستورش و با آرزوی اصالح، دفع ضرر از آنان و دعای خیر و رحمت برای همگان با د

جویی از فرد یا عداوت دنیوی، حسادت، نه برای ارضای نفس یا انتقام ،گیردصورت می
ای که گویا در ظاهر دارد طرف را نصیحت بغض و درگیری بر سر ریاست و ُپست؛ به گونه

گیرد. لذا ترکاند و انتقام میخود را علیه او می یکند، حال آن که در باطن عقدهمی
و با سوء نیت، به آبرو و مال و خون شخص لطمه  ـبدون مجوز شرعی از جانب الله 

 هم فقط برای ارضای نفس نه برای حقوق شرع. آن ؛زندمی
: تمام این روند باید بر اساس دستور شرعی، از طریق قطع رابطه یا با دست و دوم

شده  ی ثابتای که مصلحت  شرعی معتبر را محّقق، و مفسدهگیرد. به گونه زبان صورت
 صورت عملاز دید شرع را  به تناسب وضعیت و حاالت  مختلف، دور گرداند. در غیر این

مذکور شرعی نبوده و طبق دستور صورت نگرفته است. مثالا قهر و ترک رابطه با مبتدعی 
شود، و قهر کننده که بر شرارت او افزوده میشود و بلکه جلوی بدعتش گرفته نمی
ی این تنبیه بر مصلحت آن غالب است، شرعاا ای که مفسدهضعیف و ناتوان است، به گونه

بلکه گاهاا به دست آوردن دل  برخی از بدعتیان،  ؛اید با او قهر و ترک ارتباط نمودنب
و آبروی مسلمانان محفوظ  سودمندتر از قهر با آنان است. اصل این است که خون، اموال

گاه شخص مبتدع با دیگران در هم آمیخت، با هر شخص از منظر شریعت به است. هر
 عتیشود. بدعت با بدکسی به گناه دیگری مؤاخذه نمی ،دشوتناسب رفتارش معامله می

ی شرعی این است که اگر مسلمان در شهری از شود. قاعدهدیگر، پاسخ داده نمی
شد، باید که با مسلمانان نماز زیست که شعار سّنت در آن برپا میمیشهرهای مسلمین 

و دوستی داشته و عداوت بخواند و در جمعه و جماعت شرکت نماید. با مؤمنان مواالت 
نورزد. اگر مشاهده کرد کسی از آنان منحرف و سرکش است، و توان راهنمایی و ارشادش 
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دهد. جز به قدر توان مسئولیت نمیـ بداند که الله را داشت، این کار را بکند. و گر نه باید 
سلمین مانند مسایلی که م ؛گرددهرگز مسلمانی به سبب انجام  گناه یا لغزش، تکفیر نمی

در آن اختالف نظر دارند. حتی اگر مسلمان در تکفیر یا جنگ  با مسلمانی دیگر تأویلی 
نان انند دیگر مسلماداشت، نباید کافرش خواند. بلکه از دوستی، مصونیت و حرمتی م

مادامی که ضرر و معضل وی منجر به تعّدی و تجاوز به دیگر مسلمانان  ؛برخوردار است
. لیکن اگر بدعت بسیار گشت و مسلمان دوست داشت برای حفظ دینش، مستحباا 3شودن

شناسد، این حق را دارد. لیکن کسی را که با او فقط پشت کسی نماز گزارد که او را می
هم نظر نیست، وادار به این کار نکند. البته نباید از منظر آنان که شرکت در جماعت را 

چرا که نماز پشت امامی که  ؛اعات را از دست بدهدد، جمعه و جمداننواجب می
ی وضعیتش معلوم نیست، به اتفاق تمام اهل سنت جایز است. همچنین نباید بعد از اقامه

نماز به امامت انسان مبتدع، آن نماز را اعاده نمود. کسی که نماز پشت سر  فردی که 
ت مخالفت نموده است. نماز ناشناخته است را باطل یا حرام بداند، با اهل سنت و جماع

و دعا بر شخصی که نفاقش معلوم و آشکار است، جایز نیست. و هر کس که نفاق یا 
ر او چه بدعتی هم دگر ؛، نماز و استغفار برایش جایز استکفرش بر کسی معلوم نیست

 ر چند هم که مرتکب گناهانی بشود.یافت شود و ه

                                           
 ی شود که از کارش باز آید و تجاوزش از دیگران مرتفع گردد.در اینجا باید با او برخورد -3



 

 

 

 

 

 فصل دوم: 
 ی نجات یافتههای فرقهمراحل و حالت 

دهد. و از خالل احادیثی که نصوص شرع ما را به حفظ جماعت و التزام به آن دستور می
 شود: ارائه شد این مطالب برداشت می

به مذهب اهل سنت و جماعت، امر نصوصی است که به جماعت یا پایبندی  )أ(
ِتي ِمنْ  َطائَِفةٌ  تََزاُل  لَا»کند. مانند احادیث افتراق و پراکندگی و حدیث می م َ

ُ
 «لَْحق ِ ا َعلَى أ

 دهد.دستور می شو خلفای راشدین  صو نیز روایتی هم، به پیروی از سنت رسول 
و نیز در میان احادیث، روایاتی داریم که به پیروی از جماعتی که دارای امیر  )ب(

ِميِرهِ َشيْئًا یَْکَرُهُه » خواند. مانند حدیث:باشد فرا می (فرمانده و رهبر)
َ
ى ِمْن أ

َ
َمْن َرأ

هر کس از امیر خویش » :3«فَلْيَْصِبْر، فَإِن َُه َمْن فَاَرَق الَْجَماَعَة ِشبًْرا، َفَماَت، فَِميتٌَة َجاِهِلي َةٌ 
ای دید، باید که صبر و تحمل نماید. چرا که هر کس وجبی از جماعت مورد  ناراحت کننده

 :و حدیث «)اهل سنت( کناره گرفت و از دنیا رفت، به )همانند( مرگ جاهلیت مرده است
َراَد بُْحبُوَحَة الَْجن َِة فَلْيَلَْزِم الَْجَماَعةَ  »

َ
طلبد، باید که کس قعر بهشت را میهر »: 4 «..َمْن أ

 و دیگر روایات.  «د..به جماعت تمّسک جوی
جریان را تفصیل داده و به وجوب التزام به جماعت  ،برخی از این روایات هم )ج(

ها نه باید از تمام فرقهالبته اگر یافت شد. وگر ؛دهدمسلمانان و امام ایشان دستور می
 توان یافت. با الفاظ مختلف می سکناره گرفت. این جریان را در حدیث حذیفه 

 دارای حالت مختلفی است: (یا اهل سنت)ی ناجیه شود که فرقهبا این توضیح معلوم می
این که امام  شرعی موجود باشد و این امام، از میان اهل سنت و جماعت نخست: 

ی از هر مخالف بوده و و داعی به آن، برحذر کنندهباشد. پیرو مذهب اهل سنت، پایبند 

                                           
 (۱۸۴۹مسلم ) - 3
 گوید صحیح است.آلبانی می (۲۱۶۵) ترمزی - 4
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است. در  شی این جریان، عهد خلفای راشدین رو در روی اهل بدعت بایستد. نمونه
عهد آنان جماعت به هر دو معنای مورد نظر یعنی جماعتی که در خّط امام بودند و آن 

 جماعت یعنی اهل سنت و جماعت، یافت شد. 
ود. هر مسلمان در عصر حاضر، آرزوی محقق شدن چنین و این باالترین حالت ب

حالتی برای امت را دارد. در چنین صورتی بر هر مسلمان واجب است که از جماعت 
 خواند، باشد. چه فرا میحرف شنوی داشته و باید در کنار امیر و به آن

که امام موجود است، لیکن از اهل بدعت است و به مذهب اهل سنت و این دوم: 
ورزد. اما در این میان جماعت پایبند نیست. بلکه گاهی به مذهب اهل بدعت عشق می

گروه و جماعتی پراکنده، در مناطق مختلف وجود دارد که صدای فراخواندنش به مذهب 
در  خواند وه سنت پایبند است و به آن فرا میب ،استاهل سنت و جماعت، قابل شنیدن 

 کند. به جان خریده و تحمل میها را این مسیر مشکالت و سختی
توان در دوران مأمون که معتزله شد و مردم را به آن وادار نمود چنین وضعیتی را می

یافت. مأمون امامی مبتدع بود. لیکن در  ،نظور دیگران را آزار و شکنجه کردو بدین م
ند پایبی بدعت زدند و دوران او جماعتی از اهل سنت یافت شدند که دست  رّد بر سینه

ی معتزله، حرفش را گوش به مذهب اهل سنت بودند. آنان در فرا خوان  خلیفه به عقیده
 نکردند. 

 در چنین حالتی مسلمان دو وظیفه دارد: 
هر چند هم که آن امام فاسق  ،نشورد در کنار امام باشد. به این معنا که علیه او -۱
ید در معصیت و نافرمانی  الله چنان که مذهب اهل سنت هم همین است. اما نبا ؛باشد

مادامی که به  خواند، از او اطاعت کند. چرا که اطاعت  امیرکه امام مذکور به آن فرا می
دهد، از او کند، واجب است. لیکن اگر دستور به معصیت میامر نمی الهیمعصیت  

 شود. اطاعت نمی
 پیوندد که به اینو به گروهی ب ایبند مذهب اهل سنت و جماعت باشداین که پ -۲

همانند  و چون آنان علیه بدعت بکوشدبه آن تمسک جوید و هم ،دهدمذهب فراخوان می
دال بر این مطلب است:  سبه حذیفه  صآنان باید به حق دعوت داد. سخن رسول الله 

 . «باش پایبند امام و جماعت مسلمانان». یعنی: 3«تَلَْزُم َجَماَعَة الُْمْسِلِميَن َوإَِماَمُهْم  »

                                           
 (۱۸۴۷( و مسلم )۳۶1۶بخاری ) - 3



 اهل سنت و جماعت  224

 

نه عادل و دادگر و نه ظالم و جّبار.  ؛که امامی شرعی وجود نداشته باشد اینسوم: 
که در بعضی از مراحل رکود و تلف شدن  امت اسالمی، چنین اتفاقی افتاد. با این چنان

وجود، جماعتی که همان اهل سنت و جماعت باشد، به صورت فردی یا تجمعی یافت 
 شد.می

ر چنین حالتی این است که پایبند جماعت باشد و همراهی با ی مسلمان دوظیفه
ی خود در برپایی دین و کس در برابر وظیفهدعوت دهد. و هر ـگروه، به سوی الله 

 دعوت به مذهب اهل سنت و جماعت، به نحو احسن عمل نماید. 
تَلَْزُم َجَماَعَة الُْمْسِلِميَن  »داّل بر این مطلب است:  صی رسول این فرموده

گوید: در جواب می س. حذیفه «پایبند امام و جماعت مسلمانان باش». یعنی: «َوإَِماَمُهمْ 
گفتم: اگر امام و جماعتی نداشتند چه؟... مفهوم  سؤال این است که  ص خدا رسول

این جماعت، اگر مسلمانان دارای جماعت بودند، ولی امام شرعی نداشتند، التزام به 
 واجب است. 

مسلمانان دارای جماعت و امامی نباشند که به مذهب اهل سنت و جماعت چهارم: 
های بزرگ و در برخی از کشورها به وقوع دعوت دهد. این اتفاق هم در دوران فتنه

خواهد پیوست. به گونه ای که مسلمان  پایبند به مذهب اهل سنت و جماعت، بسیار بی 
د شد. کسی را نخواهد یافت که کمکش نماید و جز اهل بدعت، کسی کس و تنها خواه

 یابد که به او پناه دهد. را نمی
در این حالت بر مسلمان واجب است دنبال گروهی بگردد که معتقد و عامل به اهل 
سنت و جماعت باشد. اگر کسی را نیافت، خود باید به این فکر دعوت دهد و گروهی را 

ل سنت ی اهنهد. سلف صالح هم مردمان بالد دور را به برپایی اندیشهبر این اندیشه بنا 
ن کند که اسد بدادند. ابن وّضاح از افراد زیادی روایت میو تشکیل این تجمع دعوت می

برای اسد بن فرات نامه نوشت که: راستی  «مشهور به اسد السنة: شیر  سنت» 3موسی
ی بر مبن ؛ی شما بودما از زبان مردم منطقهبرادر! علت نامه نوشتنم به شما ذکر خیر ش

                                           
اسد بن موسی بن ابراهیم بن الولید بن عبد الملک بن مروان األسدی. نویسنده کتاب المسند.  -3

کرد است. اگر تألیف نمی (مورد اطمینان)گوید: او ثقه  /مشهور به اسد السنة بود. امام نسائی 
 های جامعهجری دار فانی را وداع گفت. کتاب الزهد که از کتاب ۲۱۲برایش بهتر بود. در سال 

 موجود است.  ۱1۱ی ی دمشق به شمارهو در الظاهریه شود، از اوست. محسوب می
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کنی و سنت را شما را موفق کرده و شما با مردم به انصاف برخورد می ـاین که الله 
مشان زنی و نانمایی. بر اهل بدعت عیب وخرده گرفته و بر آنان طعنه میآشکارا بیان می

ی اهل کرد و تو را پشتوانهی آنان را قطع ی تو ریشهبه وسیله أگیری. الله را زیاد می
کردی و بر آنان طعنه وارد  سنت قرار داد. تو را بر آنان غالب کرد که عیبشان را آشکار

اند. مژده بادا هم آنان را خوار و ذلیل نمود و بدعت خود را پنهان داشته أل الله ،نمودی
خویش را غنیمت ها و نماز، روزه، حج و جهاد چه کردی. بهترین نیکی تو را به ثواب آن

ه چیزی ک ص الله شمار. تازه این چیزها در قبال بر پایی کتاب الله و احیای سنت رسول
د: گویسپس روایاتی را پیرامون دعوت و احیای سّنت ذکر کرده و در ادامه می)نیست. 

ها را غنیمت بدان و به سنت دعوت نما تا صاحب یاران و جماعتی گردی که ...( پس آن
یت روا اتفاقی افتاد، راهت را ادامه دهند و بعد از تو امام باشند. و چنان که در اگر برایت
گاهی، نیت و پشتکارثواب آن تا قیامت برای تو باشد ،آمده است ه کارت ... ب. با بینش، آ
 .3ادامه بده(

اگر انسان مسلمان جماعتی را نیافت و کسی هم حرفش را گوش نکرد، حق ندارد 
خواهد کار گونه که میآن ـبلکه باید از همه کناره گرفته تا الله  ؛ندداهل بدعت بپیو به

فَإِْن » فرمود: سبه حذیفه  صرا پایان دهد. یا باید که بر همان حال از دنیا برود. پیامبر 
َحًدا ِمنُْهْم 

َ
ْن تَتْبََع أ

َ
نَْت َعاض ٌ َعلَى ِجْذٍل َخيٌْر ِمْن أ

َ
  4.«َتُمْت یَا ُحَذْيَفُة, َوأ

ه است کای حذیفه اگر در جنگلی )دور از مردم( بمیری، برایت بهتر از این »یعنی: 
 . «از یکی از آنان پیروی کنی

                                           
 . به تحقیق محمد احمد دهمان.۷ – ۵اثر  ابن وضاح ص  «البدع والنهی عنها» -3
 گوید حسن است.( آلبانی می۷۹۷۸( نسائی )۲۳۲۸۲( احمد )۴۲۴۶ابو داود ) - 4



 

 

 

 

 

 :فصل سوم
 نگاهی به حقیقت  موجود

اگر نیم نگاهی به وضعیت اسالمی کنونی بیندازیم، چندین در پرتو مطالب که ارائه شده، 
 توان این گونه جمع بندی نمود: شود که میی اساسی استنباط میمالحظه

هایی که با اهل سنت در اختالف هستند خواه خوارج، رافضه، قدریه فرقه -۱
ه هنوز ک ی آنان است،های جدیدی که زاییده، جهمیه و مرجئه باشند، یا فرقه(معتزله)

افی شود. هر شکهنوز است سموم  افکار و عقاید فاسدشان در پیکر امت مسلمان یافت می
 فکری و جغرافیایی یدر این پیکر را برای ورود و اشغال اماکن جدید که برایش نقشه

که  -اف صفوف اهل سنت کان ضعف و شین میاند. در ا، غنیمت شمردهاندکشیده
گاهی و بیداری که بر بسیاری از  -آنان فرا گرفته بودند حقیقت این نبرد را از  و عدم آ

 یابد نیز، فرصت شمردند. افراد این امت سیطره می
ها حامل آنند، منتشر شده و با درجات متفاوتی در افکار منحرفی که این گروه -۲

و  رو غالباا به حقیقت این افکا -فکر و روش بسیاری از مسلمین که حامل این افکارند 
، تأثیر گذاشته است. حتی برخی به -حجم مخالفت آن با فکر اهل سنت توجه ندارند 

 پندارنددهند و مخالفین این اندیشه را خطاکار دانسته و میاین افکار، دعوت هم می
 ی اهل سنت و جماعت است. ی مذکور، همان اندیشهاندیشه

اند. و با آن گمراه یهان فرقهیار اکدار افبسیاری از منافقین و زندیقان عهده -۳
های خبری، فرهنگی، ی خود بر رسانهانگیزند و سیطرهرا در نزد عموم بر می یشبهات

شمارند؛ تا پلیدی خود را انتشار داده و سموم خود مراکز علمی و پژوهشی، غنیمت می
گاهی و هشیاری  عمیق و کینه هر ی پنهان، با را در پیکر امت اسالمی بدمند. با آ

 د. کننکند، مبارزه میی صادقی که به حق، نقش  راه نجات  این امت را بازی میاندیشه
ترین خطرهایی یکی از اساسی -کما فی السابق  -هم اکنون اردوگاه روافض  -۴

کند. بلکه آنان نقش است که کیان، فکر و میراث  اهل سنت و جماعت را تهدید می
ی کنند که در نظر دارد در امت اسالمی، ریشهبازی میترین گرایش و حرکتی را خطرناک
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تنومند اهل سنت را از بیخ برَکَند. چرا که آنان با چنان عینک بدبینی به اهل سنت 
ّدی بینند. آنان را کّفار مرتتر مینگرند، که ایشان را از یهود و نصارا علیه خود خطرناکمی
ترند. تازه این جدای از قدرت خطرناکدانند که از کفار اصلی هم گناهکارتر و می

ابل در مق جهانیست که در پشت آنان ایستاده و آنان را در این نبرد تاریخی و حرکتی،
 کند. اهل سنت پشتیبانی می

 ها، کمترین نظمه اردوگاه اهل سنت در بین این ارودگاهکتأسف است  یبس یجا -۵
ی های خود در مقابل این هجمهرایشو برنامه و همکاری را فی ما بین  تجمعات و گ

تر اینکه تجمعات سّنی  کند، دارد. عجیبو افکارش را تهدید میدرنده که وجود، برنامه، 
اصیلی که داخل کیان، حقیقت و اهل سنت  بزرگ قرار دارند، دشمن شماره یک و خطر  

اند که م بریدهو بر سر اموری از ه اندحقیقی خارجی را رها کرده و با خود سرشاخ شده
برایش هیچ توجیه شرعی و دلیل علمی ندارند. باور کنید این چیزی جز تعصب برای 

ها یا تجمعات خاص، نیست. باید ضعف علم شرعی و عدم ها، شخصیتها، شعارنام
بیداری عمیق و متکامل از حقیقت موجود، و حقیقت تجمعات کنونی و طبیعت 

آن روبروست را هم مزید بر علت دانست. با این وجود هایی که اهل سنت با طلبیمبارزه
 شود. هاست هم توجه نمیها و نزاعبه مفاسد شرعی که پیامد این درگیری

پژوهشگر مسایل و حوادث سیاسی جهان اسالم باید متوجه حجم این خطر مهلک، 
ه این ک اند باشند. خصوصاا بعد از برپایی دولتشان در ایرانرا شکل دادهه روافض آن ک

 ای که رهبرانش آن را با شعارهای فریبندهی فتنهکشور تبدیل شده است به صادر کننده
ی پنهانی آنان عیله سنت و اهل سنت است، انقالب اسالمی که پوششی بر کینه

پا هایی در مناطق سنی نشین براند. شعارهایی که در پشت آن سعی دارند درگیرینامیده
ران از خبدانند برای بسیاری از فریب خوردگان انقالب و بییکنند و این را فرصتی م

ی این مناطق، برای طوفان روافض در این اماکن، ی تجزیهتا مقدمه ؛حقیقت  شعارهایشان
 فراهم شود.

ی باطنی در شرق، از ایران شروع و به سوی غرب تا لیبی در محوری که با اندیشه
گذرد، به پژوهشگر  حوادث و اتفاقات، این خبر شام میشمال افریقا امتداد پیدا کرده و از 

کند، ای که خصوصاا اهل سنت را در منطقه تهدید میدهد که حجم خطر حقیقیرا می
چه قدر بزرگ است. او خواهد دانست که اعضای این محور به کمک یهود و نصارا در 

ند، به کبه دو نیم میعمیق کردن این شکاف یا کمربند که در یک نوار، عالم اسالمی را 
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 کنند. یکدیگر کمک می
جای بسی اندوه و تأسف است که بسیاری از اهل سنت به حقیقت موجود  محل یا 

کنند. درس تاریخ  درازمدت و مصائب و کشوری که پیرامون آنان است، توجهی نمی
ر طگیر گذشتگان آنان شده است را، به خاها گریبانمشکالتی که به دست این باطنی

 هایی کهی خود، که ایشان را از بدعتیسپارند. حتی درسهای دینی و دروس أئمهنمی
سپارند. جای دارند هم به خاطر نمیخطرشان از یهود و نصارا کمتر نیست، بر حذر می
ها، انقالب آنان را همراهی کرده و به تعجب اینجاست که برخی از دعوتگران و گروه

تقارب )مذاهب!( و نزدیک شدن و همکاری با آنان فرا  به ؛کننددیگران معرفی می
کنند. آن هم صفحات مجالت آنان را بر روی فرهنگ و اخبار خویش باز می ؛خوانندمی

گر اند و درگیرند و بر همدیسرشاخ شده ها با یکدیگردر برهه زمانی که این جماعات و گروه
کنند که الله متعال موری متهم میشوند و یکدیگر را به اهجوم آورده و از هم دور می

برایش دلیلی نازل نکرده است. در حالی که باید این اختالفات ظاهری و درگیریهای 
فایده را از بین ببرند و پیرامون قرآن و سّنت و اجماع سلف این امت همکار عقیم و بی

 یکدیگر باشند و در یک صف در مقابل دشمن حقیقی خود بایستند. 
های اسالمی در کشورهایی که منتسب ن ما را به موقف برخی از جماعتاین جریا -۶

کند. اکثر اهل این مناطق متدّین به عقاید اهل سنت به اهل سّنت هستند، رهنمود می
د؛ به اناین رویکرد اغلب کشورهایی است که در امتداد عالم اسالمی پراکنده -هستند. 

ها واقعاا عجیب است. فرقی ندارد ه و جماعتموقف و دیدگاه این گرو -استثنای ایران 
های مشهوری باشند که در میدان حضور دارند یا تجمعات دیگری که در که جماعت

ها نظر اندازد، در همان اند. کسی که به شعار این گروهدهمیدان فعالیت اسالمی پراکن
دارد ها وجود نگروه شود که واقعاا هیچ فرقی میان شعار اینابتدا با این حقیقت روبرو می

اش را بی اساس که به آنان اجازه دهد هر کدام بر دیگری هجوم آورده و افکار و اندیشه
 و نادرست بداند. 

به این دلیل که اگر نگاهی عمیق داشته و با تأّنی و درنگ، افکار، روش و شعار برخی 
ند ی شروع، پایبنظر نقطهنماییم، در خواهیم یافت که همگی از  ها را مطالعهاز این گروه

اند. و با وجود اختالف زمانی و را بر آن یافته 3اصول عامی هستند که دائماا اهل سنت
                                           

های خوارج و ... که از همان صوفیان منحرف و فرقهرویی همچون با استثنای جماعات شاذ و تک -3
  ابتدا پایبند منهج یا روش و اصول اهل سنت و جماعت نبودند.



 221    فصل سوم: نگاهی به حقیقت موجود

 

اند. و آن اصول، عبارتند از قرآن و سنت، اجماع صحابه، مکانی، با اهل بدعت فرق داشته
هار ی چهمانند ائمه شی سلف  صالح و پایبندی به فقه امامان اهل سنت تابعین، ائمه

گانه و امثال ایشان. چنان که آنها همانند روافض، قدریه، جهمیه و یا مرجئه در ابتدا به 
 شعاری مخالف با اصول اهل سنت و جماعت، پایبند نیستند.

ّری ی امت اسالمی تسها به کیان و ریشهاین صحیح است که بسیاری از افکار این فرقه
یاری از مسلمین تأثیر گذاشته است، لیکن آنان در پیدا کرده است و در اندیشه و رفتار بس

اصل معتقد به این افکار نیستند. بلکه غالباا حقیقت این افکار و میزان مخالفت و موافقتش 
شناسند. آنان این افکار را به صورت موروثی بدون تحقیق و بررسی، از با سّنت را نمی

 اند. این افراد، با آن زیسته گذشتگان و رؤسا فرا گرفته و به دلیل تعصب نسبت به
رخورد ها ببا برخی از افراد یکی از این گروه -نه با رؤسا بلکه  -تر اینکه اگر عجیب

کنی، به حقیقت بسیار خطرناک دیگری برخواهی خورد. و آن هم این که میان اندیشه 
یها و ژگها تمایزی نخواهی یافت. بلکه فقدان ویو رفتار افراد یک گروه با دیگر گروه

های فکری واضح و مشخص، یا تشخیص سلوک و رفتاری معلوم و واضح، کار را نشانه
گرداند که بخواهند خود را به ما معرفی نمایند. ها هم سخت میبرای خود افراد این گروه

دهند جام پذیرد؟ چرا اجازه نمینها اچرا باید فعالیت اسالمی از کانال این مجموعه
جماعت و یا تجمعی دیگر به فعالیت بپردازند؟ چرا میان این جماعات دیگران در قالب 

گذارند؟ برای دیدگاه خود چه دلیل شرعی و یا الگوی و تجمعات دیگر فاصله و فرق می
 -هر کدام از طریق جماعت و وضعیت کنونی خود  -عملی از سلف دارند؟ چرا همگی 

صف کشیدن در برابر  یو به جا شوندبرای هدف مشترک، مطلوب و مورد نظر جمع نمی
گردند؟ چرا هر کدام جلوی پیشرفت یکدیگر و سنگ اندازی علیه هم، یاور هم نمی

 گیرد؟دیگری را می
برای این سؤالها، موقف رؤسا  -شرعی یا عقلی  -های واضح ی نبود  جوابو در سایه

 کند. چرا که اگر تو باگیر و میخکوب میتو را غافل -یا تجمعات -ها و رهبران این گروه
تا حقیقت اختالفات موجود  فی  یکی از آنان بحث و گفتمان علمی  آرامی داشته باشی،

ما بین و دیدگاه هر کدام در قبال دیگری را بدانی، ناگهان خواهی دید که میانشان بر 
مراجع  و ندارد. همگی ائمهاساس التزام به اصول اهل سّنت و جماعت، اختالفی وجود 

سایل مورد نظر، اختالفی و غالباا همگی از نظر حقایق و معانی در م قبول دارند المی رع
 . تعبیرات اختالف وجود داشته باشدگرچه ممکن است در الفاظ و  ؛ندارند
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جملگی هر چند هم که در اسلوب و وسایل کاربردی با هم فرق داشته باشند، بر 
 اهداف مورد نظر، اتفاق دارند.  هدف واحد و به صورت کلی بر وسایل رسیدن به

دلیل  چرا بدون دهند دیگری به راه خودش ادامه دهد؟چرا هر کدام اجازه نمی
حداقل موضع  (ه جای هجوم و قطع ارتباط و تهمتب) شرعی و یا ترجیح علمی عقل

توانند با هم همکاری کنند و هر کدام به روش و اسلوب گیرند. در آنچه میطرف نمیبی
اگر با برادر خود  (هر کس با جماعت خویش)به خود و با وسایل مورد نظر، مستقل 

 شوند؟ ای میهمکاری کند، متحمل چه ضرر دینی
در میدان اسالمی به صورت کلی،  -یا تجمع  -ما منکر این نیستیم که هر جماعت 

 با توجه به حقیقت موجود، حق اجتهادات خاص خودش را دارد. البته با تصور بهترین
راه و روشها که با آن امکان حلِّ مشکالت موجود به روش اسالمی وجود داشته باشد. و 

برای هر گروه رنگ و بوی حرکتی   ،منکر این نیستیم که اختالف در این اجتهادات خاص
دهد. و این اختالفات، فکری و رفتاری نیست. یعنی همگی آنان در خاصی، به آن می

کر و سلوک اهل سنت و جماعت اتفاق نظر دارند. اما در هنگام ابتدای امر، بر التزام به ف
شناسی موجود و بررسی راههای مقابله با این مشکالت، اختالف اختالف بر سر آسیب

آید. یک گروه بر ُبعد عقیدتی و انتشار آن بین مسلمانان در روش کاری هم به وجود می
گر هم کند. گروه دییتی، تمرکز میی آماده سازی وتربشود و دیگری بر جنبهمتمرکز می

گاه کوشد؛ و این یکی هم بر دعوت به سنت و نبرد می یتکحر یحزب یبر بعد سیاسی و آ
با بدعت در آداب و رفتار. گروهی دیگر هم اولوّیت را در رساندن مفاهیم دینی به عموم 

ی هم بر مبارزهای دیگر های دینی قرار داده است. عّدهمردم و فراخواندن آنان به آموزه
ها و اجتهادات که معتقدیم ند.. و دیگر برداشتمسّلحانه و رو برو شدن با باطل متمرکز

دهیم. بلکه هر گروه، در میدان اسالمی همگی به آن نیازمندیم و همه به آن میدان می
 رسند. و آن، بیداریی تالقی میدیگری را تکمیل نموده و در نهایت همه به یک نقطه

اسالمی از خواب عمیق و تلنگری به این جسم به خواب رفته است تا، بیدار شده و اّمت 
ه، در زندگی دنیا به او سپرده شد ـنقشی که به دستور الله  یبرا ،یاو را به رهبری واقع

 رهنمون کند.
این جماعات یا  های فکری، منهجی، علمی و عملیدر ضمن ما منکر وجود شکاف

ها مخلصانه برای پر کردن و نیز باور داریم که برخی از این گروه ،تجمعات هم نیستیم
کوشند. لیکن وجود این های فکری و تکامل رویکردهای علمی و عملی میاین شکاف
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ها را که در مقابل دیگری قد علم کرده، و بدون دلیل شرعی یا شکاف کار برخی از گروه
ل کند. بلکه در مقاب، توجیه نمیکنندآورند و متهم میتوجیه علمی یا عقلی، هجوم می

هایی در دیگر جماعات هم ها و کمبودیها، شکافهر نکته ضعف در یکی از این گروه
تازه اگر همه مبتال به آن شکاف فکری و منهجی نباشند! بلکه، شاید اگر  ؛شودیافت می

ی نواع  مختلفاش، اشکال و ااکثر این جماعات و تجمعات را با تمام نکات مثبت و منفی
موجود  هایصور کنیم، گزاف نگفته باشیم. فرقاز یک عنصر و بنیاد و یک حقیقت ت

خص ایست که شی شخصی، کشش درونی و توانمندی فردیی سلیقهمیان آنان، زاییده
کشاند. راه نجات در دست کشیدن از تعّصب جاهلی، ها میرا به سمت و سوی این گروه

 صی است. ی شخکشش حزبی و عالقه
ها یا ما بعد از گفتگوی علمی و آرامی که با برخی از افراد یا پیشوایان این گروه -۷

ها را بیان وار موقف کلی این گروهتجّمعات داشتیم، به حقایقی دست یافتیم که فهرست
 خواه فی ما بین خودشان باشد یا در تقابل با دیگران:  ؛کنیممی

های واضح و متکامل، که هر یک از این لی با نشانهفقدان یک رویکرد علمی و عم (۱
 ها را از دیگری متمایز کرده و تعّدد این جماعات را توجیه نماید.گروه
ای و عدم بررسی کامل و دقیق علمی پیرامون حقیقت کنونی در مقیاس منطقه (۲

اسلوبی که میان در طّراحی را ها ها، که بتواند رویکرد این مجموعهجهانی در تمام زمینه
 ، توجیه نماید. شوداو و دیگران تمییز قایل می

 دررا ها فقدان دلیل شرعی یا عقلی روشنی که بتواند عدم همکاری این گروه (۳
 ، توجیه نماید.ری که نهایتش میان همه مشترک استمسی
 ها در اصول و فروع. وکمبود یا فقدان دانش شرعی  رهبران بسیاری از این گروه (۴

 ها. وجود این کمبود در قوانین و افراد تمام گروه
 ها درمجموعهعدم وجود هیچ گونه فرق حقیقی میان اندیشه و سلوک افراد این  (۵

ی چارچوب عامی است که اهل سنت را از ای که تشکیل دهندهقبال جریانات اساسی
 کند. دیگران متمایز می

 :دهندسّنت و جماعت بودن را سر میاهل  ها که هر کدام شعارتوجیه حقیقی گروه -۸
یید، گود: اگر جریان این گونه است که میپرسشخص در قبال این حقایق از خود می

ر ها که همگی شعاپس توجیه حقیقی برای این همه درگیری که میان بسیاری از گروه
ی این اختالفات اندیشه و جا که ریشهدهند، چیست؟ و از آناهل سنت و جماعت را می
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اند را ها اتخاذ کردهی فراوانی که این گروههاتعّدد اجتهادات است، اسلوب و راه
برای یک هدف مشترک و مطلوب توجیه را جوابگوست؛ حال چه چیز عدم همکاری آنان 

ها به شکل کنونی خود در چارچوب شود اگر هر کدام از این مجموعهچه می کند؟ تازهمی
ت  مادر که همان اهل سنت و جماعت است هم باقی بماند و اهل سنت  شرعی  جماع

 فراگیر که تعدد اجتهادات و اظهار نظرها را در چارچوب شرع در خود جمع کرده بپذیرد؟ 
باید گفت: فقدان علم شرعی  عمیق و متکامل برای روش اهل سنت و جماعت، و 

ماا اهل سنت و سلف صالحمان در دارا ای که دائعدم وجود چارچوب اخالقی و رفتاری
ه این کند. حقیقتی کبودن آن زبانزد بودند، واقعیت غریب کنونی را برایمان توجیه می

 کنند. ها با شعار اهل سّنت و جماعت، در آن زندگی میگروه
 .گوید: در آن  واحد، هم سبب است و هم نتیجهمی /که ابن تیمیه جماعت، چنان
اجتماع، ائتالف و دوستی برای تمام مسلمین، حریص باش. آن هم  پس بر همبستگی،

ی هدایت دیگران باش. خالصانه با و شیفته ،ساس تقوا و محّبت نسبت به دیگرانبر ا
ها ی اینحکمت و پند و اندرز نیک و شکیبایی در قبال آنان، خیرخواهشان باش. همه

گردد. یکی از رحمات یشان میسبب نزول رحمت الله بر مردم و کامل شدن نعمت برا
ها، پایبندی و محافظت آنان بر جماعت، و همبستگی و و نعمات وی بر انسان الهی

 دوستی نسبت به همدیگر است. 
چه حرکت مثبت  اهل سّنت و جماعت نکات منفی جاری میان این گروهها و آن -۹

 اندازد:را به عنوان یک ُکل، به تعویق می
ها و باور  هر گروه که تنها ب مردود نسبت به اشخاص و نامنگاه تنگ حزبی و تعص

 های اسالمیها، که بر اکثر گروهخودش بر حق است، و خط قرمز کشیدن بر دیگر گروه
ی شخصی بر حکم شرعی و سیطره یافته است، و نیز مقدم داشتن سلیقه و خواسته

 مسلمانان، و گرفتن انضباط فقهی، غالب نمودن مصلحت  جماعت بر مصالح شرعی  ُکل
حق اظهار نظر و اجتهاد از دیگران که در چارچوب  اهل سنت و جماعت هستند نیز، 
جوابی دیگر برای سوال قبل است. باید فقدان  یک الگوی علمی رفتاری و اخالقی که 

 ی بزرگوار اهل سنت در هر عصر و نسلی پیاده نمودند را هم بر این موارد افزود. ائمه
ه اکنون شاهدش هستیم، پیامد آن موقعّیت متالشی، پریشانی، و پایمال چتمام آن

 هاست. کردن برنامه، سلوک و رفتار بسیاری از این گروه
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ها رایج است، این است که تنها خودشان اهل باور مشهوری که میان بسیاری از گروه
دین  ول اینسنت، گروه نجات یافته، و گروه پیروز هستند و بس. و تنها اوست که مسئ

تواند تمام کارها را یک تنه انجام دهد. اوست که توان  بستن تمام است و اوست که می
ها وارد شود و از تواند در تمام معرکهی مراحل را دارد. میها و گذشتن از همهشکاف
 را به دستی آن ی صفر شروع کند و خالفت را بر پا دارد و کلید تمام امور و ادارهنقطه

 .گیرد!!!
 که این تفکر، تفکر  عجیبی است. هرگز با واقعیت در جواب می

گوییم در دین ما واقعاا
ی عدم فهم  روش و رویکرد  خوانی و سنخّیت ندارد. این فکر نتیجهو تاریخ این دین هم

 اهل سّنت در تعامل و برخورد با حقایق امور و اشیاء است. 
با هم اختالف نظر داشتند و اجتهادات آنان در به تجربه ثابت است که سلف و ائّمه 

 های فکری وبسیاری از مسایل علمی و عملی متعدد بوده است. و به پیامد آن گرایش
های اجتهادی و یا تاویالت نادرستی حزبی زیادی به وجود آمد و بعضی از ایشان لغزش

لم ل و پایبندی به عنمودند. اما خلوص نّیت آنان فقط برای الله، راستی در گفتار و عم
، آنان را بر آن داشت تا در خالل این اختالف نظرها، یکصدا صشرعی و اخالق نبوی 

و در گفتمان، نقد و تحّمل مخالف، هر خطایی را هم  ،جماعت بکوشندباشند و بر حفظ 
 یدند. طلببرایش دعای خیر کرده و هدایت می ،تکب شده باشد، ادب را رعایت کنندکه مر

ه دیگران را بدانست، بدان پایبند بوده و چه را باور داشت و صحیح میکدام آناما هر 
دانستند که همکاری با هم، محافظت چرا که آنان این حقیقت را خوب می ؛دادآن دعوت می

بر جماعت  فراگیر، ائتالف و همصدایی و ایستادن در یک صف در مقابل دشمن مشترک، 
  برای آنان را در پی دارد. ـزندگی و یاریشان و رحمت الله 

 تنوع قدرت ذهنی، تعّدد استعدادها و تنوع  توانایی
ها، حقیقتی موجود و سنتی قطعاا

ای باز و درکی عمیق، ضروری َکونی و شرعی ثابتی است که قبول و درک آن با سینه
در نزد اهل سنت، اصلی است که از نصوص شرعی  «پایندی و التزام»جا که است. و از آن

ثابت و پابرجاست، در هنگام تنازع و اختالف، رجوع به قرآن و سّنت و فهم سلف صالح 
، دستور داده ی بزرگوار استکه همان صحابه و تابعین و پیروان آنان از جمله ائّمه ش

یش چرا برای ما گنجا توانستند بر سرش اختالف نظر کنند،چه آنان میاست. پس اگر آن
 تریم؟نداشته باشد؟ آیا ما از آنها نسبت به دین  الله داناتر و حریص
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ها و شعارها، هیچ دلیل شرعی از های معاصر، نسبت به نامتعصب بسیاری از گروه
ندارد. استقالل طلبی و تعیین دوستی بر اساس انتساب به اشخاص و  ـجانب الله 

ی و عمل صالح و مواالت  عمومی برای تمام مسلمانان، همراه ها، نه بر اساس تقودیدگاه
با عدم پذیرش حق و خضوع در مقابل آن از مصادر و منابع شرعی، بلکه از نگاه تنگ 

 یاست که عقل و سلوک و رفتار را در محدوده حزبی و انحصار دانستن رهبری، عاملی
صارهای موهومی است که هر کند. اینها همان حهر جماعتی خشک و انعطاف ناپذیر می

جماعت خود را با آن احاطه کرده است. همین رویکرد است که سرانجام، تنها بر حق 
 کند.ها را ترسیم میبودن خویش و بطالن، خطا و انحراف دیگر گروه

ی عقلی و یک واقعیت است. تالش و کار گروهی  منظم، واجب شرعی و خواسته
است.  یالهها. این قانونی از قوانین اشد یا غیر مسلمانفرقی ندارد که برای مسلمانان ب

توانند، های خواسته شده از جماعت را، فرد یا افراد  جدا از هم نمیها و پیروزیموفقّیت
تواند اهداف مورد نظر خویش را به دست آوَرد؛ به انجام برسانند. جماعت و گروه هم نمی
هایی پتانسیل افراد خود را با تمام تنوع و تفاوت مگر زمانی که تمام توانایی، استعدادها و

که دارند، به صورت علمی و منّظم در یک راستا و هماهنگ، جهت محّقق نمودن مصالح 
شرعی  عام و به نفع  جماعت، به بهترین وجه ممکن غنیمت بشمارد. و نباید این رویکرد 

 را برای مصلحت فردی از افراد گروه، انجام دهد. 
ر که اوالا پیشوا و دجماعت نخواهد توانست به موفقّیت دست یابد مگر اینچنین هم

ها و قوانین ایمان داشته و قانع شده باشند. باید ثانی افراد آن جماعت به این سنت
ها و استعداهایش عالی باشد، نخواهد دانست که فرد هم هر چند توانایی، بخشوده

ده از خواسته شتواند کامالا به تنهایی کار نمی ،مقابله نماید الهیهای توانست با روش
 چه به مصلحتبلکه باید به عنوان یک فرد، تمام توانش را در آن ؛گروه را محّقق کند

گروه است بدون ایجاد اختالل در روند حرکت کل گروه، به کار گیرد. هر جماعت از 
 ها، گروه مادر یاگروه ی یک فرد در ارتباط با دیگرجماعات اسالمی، در نهایت به منزله
ا البته ب ؛ز منظر اهل سنت، تشکیل خواهد دادپایه را به معنای گسترده و فراگیر ا

ها بر خود الزم داشته و یا دیگران بر آن پوشی از حصار خیالی که برخی از گروهچشم
 پوشی از مرزهای جغرافیایی  ساختگی که پیکر امتو نیز با چشم ،گردانندمیگروه فرض 
ها یا ها، دولتها، مناطق  مشخص از قبیل  شهرها، استانها، عصبیتدولترا به ُخرده

 یالهای ارزش در میزان ها یا شعارهایی که ذرهحکمرانی، طایفه یا حزب و دیگر گرایش



 235    فصل سوم: نگاهی به حقیقت موجود

 

 ندارد، تقسیم نموده است. 
عیب ها، امریست که شرعاا و عقال هیچ کار برای اسالم در خالل این جماعت و گروه

و ایرادی ندارد. و نیز خدمت برای دین اسالم در خالل تجّمعی منظم و هماهنگ همراه 
راه گریزی از آن وجود  ،ابتدا واجب شرعی و مورد نظر است با تالش دیگران، از همان

ندارد. البته بدون توجه به این که این کار چگونه و به چه روشی در این میان محّقق 
 ها، پایبندییافتن به هدف مورد نظر و محقق نمودن این خواستهگردد. برای دست می

های شرعی که بر آن اّتفاق شده است، امری مشروع و و تمسک به تعّهدات و پیمان
واجبی واضح و معلوم است. اما خطا و انحراف از رویکرد  اهل سنت و جماعت این است 

، مقدم 3تی جماعت بزرگکه، دوستی با جماعت و گروه کوچک را بر مواالت و دوس
 نماید. 
چنین مقدم کردن مصلحتی خیالی و موهوم برای جماعت  کوچک، ضدِّ مصلحت هم

ی بزرگ، در راه شرعی  حقیقی برای جماعت بزرگ، و فدا کردن هدف مطلق و وظیفه
شیخ االسالم ابن  ألشود. الله مصلحت  مرجوح و کوچکتر، خطا و انحراف شمرده می

اگر شخص مقصود شریعت را دانست، برای محّقق »ت نماید که گفت: را رحم /تیمیه 
 . 4«ترین راه را پیموده استکردنش رساترین و مطمئن

 ای بروز خواهد کرد کهبعد از نگاه به وضعیت واقعی  تجمعات اسالمی، حقیقت دینی
 یاقت در اثنین حقیم ایترسیچه می هوشیار دور بماند. گرفکر نکنم از ذهن خواننده

های گمراه که به اسالم منتسب هستند، نابود نبرد اهل سنت و جماعت با دیگر فرقه
 شده و یا از چشم پنهان مانده باشد. 

ترین اگر نگوییم مطلقاا خطرناک -های بسیار بزرگ طلبیاز مبارزه یکی یبه راست
اساس، افشای که در این عصر با اهل سنت مواجه است، تبلیغات و شعارهای بی –ها آن

لمانیت کافر گفتار نامفهوم و گنگ و انتشار شعارهای فریبنده فکار، افراد با ا –ای است که ع 
 پراکند. سمومش را در اندیشه و قلب فرزندان این امت، می –و تجّمعات خود 

سطح مطلوب  جدّیت و وضوح در دل اهل سنت، جهت رویارویی با علمانیت  -۱۱
 (یدینسکوالریزم یا بی)

                                           
 همان اهل سنت و جماعت به معنای عام و فراگیر. -3
 .۲1۷ص  ۲۸مجموع الفتوی ج  -4
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ی باید جریان رویاروی (سکوالریزم)دینی و برای رسوا کردن و رو برو شدن با این بی
زیرا بدون این جدیت و  ؛ت و وضوح در دل خود اهل سنت برسدسطح  مطلوبی از قاطعی

ی توانند وظیفهنمی -علما و اندیشمندانش  -عدم وضوح و روشنی، تجّمعات اهل سنت 
دینی هم که بی -ت ینمایند. و در مقابل، تجمعات جاهلخود را در این مدت تنگ ادا 

های اهل آید. و در پی آن گروهدانند، به زانو در میکه خود را کافر نمی -جزو آنهاست 
ی هم به این دلیل که نقطهکند. آناش را هم گم میسنت مشخص کردن اهداف حقیقی

ها فعالا موجود چرا که این گروهشروع مقابله با این تجمعات جاهلی را گم کرده است؛ 
 ی زیادیست... واقعاا زیاد. بوده و خیالی نیستند. و میان گمان و واقعیت فاصله

های ن عصر از تصورات و برداشتیه در اذاهان مردم اک یایکیبا توجه به انحراف و تار
لی و اباطیجا که دشمنان  آشکار یا پنهان اسالم شبهات اسالمی پدید آمده است، و از آن

پراکنند، الزم است که اهل سنت و جماعت این تصورات را توضیح داده و شبهات را می
چنین بگوید توحید که دینی را هم افشا کند. هماد و بیرا برطرف کرده و حقیقت الح

رین است، در عین حال بزرگت -بلکه در تمام هستی  -بزرگترین حقیقت اعتقاد اسالمی 
دینی است. لذا باید آن را چنان که شایسته است، شناخت و در ینقیض، علمانیت و ب

های زنده نمودن بر آن تأکید نمود. در ضمن باید راه ـتمام مراحل دعوت به سوی الله 
امت اسالمی در تمّسک و پیروی از رویکرد و اصول اهل سنت و جماعت را نیز، بیان 

 داشت. 
است، امام ابن قّیم  ألوت و ایمان به الله کفر به طاغ «ال إله إال الله»وقتی معنی 

چه که بنده پا را از هر آن»دهد. و آن: بهترین تعریف را از طاغوت ارائه می /جوزی 
گلیم خویش درازتر کند، خواه خود را معبود بخواند یا متبوع و یا مورد اطاعت. لذا 

حکم و قضاوت را به او  صو رسول  أطاغوت  هر قوم کسی است که به جای الله 
یا  ،ننداو را پیروی ک الهییا بدون بینش  ،او را پرستش کنند ـیا به جای الله  ،بسپارند

 .«است ألدر اموری از او اطاعت کنند که ندانند این اطاعت مخصوص الله 
که در حقیقت  امر از نگاه اهل سنت و جماعت از  -با الگوپذیری از این مفهوم 

توانیم به روشنی و سهولت، حکم اسالم در مورد علمانیت یا می -ت ضرورات دینی اس
توانیم به سطح مطلوبی از قاطعیت و وضوح در نفوس اهل دینی را بدانیم. نیز میبی

دینی و سکوالریسم را رسوا کرده و در مقابلش بایستند، خواهند بیسنت و آنان که می
 برسیم. 
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ام کامالا و به تم ،ی طاغوتی جاهلی و کافر است، نظاموار باید گفت: علمانیتخالصه
ها کند که در سطح جماعتفرقی نمی ،در تضاد و منافات است «ال إله إال الله»معنا با 

 باشد یا افرادی که معتقد به این روش و رویکرد هستند. 
چه الله متعال نازل فرموده و نیز حاکم نمودن  غیر علمانیت یعنی حکم بر خالف آن

چنین به معنای قبول حکم، قانونگذاری، طاعت و پیروی از طواغیت . همالهیشریعت 
 دینی و الئیکی. در نتیجه اینو این یعنی بنای زندگی بر بی ، ألدیگر به جای الله 

ه، و قوانین این اندیش است که برای شخص دارای اعتقاد، نظام اندیشه، یک نظام جاهلی
بلکه به استناد قرآن کریم این قانون  ؛ی اسالم جایی وجود ندارداز همان ابتدا در دایره

ونَ کفر  محض است. مُّ ٱۡلَك فِرُّ ئَِك هُّ ْوَل َٰٓ
ُّ
ُّ فَأ َ نَزَل ٱّلل 

َ
َٰٓ أ م بَِما  .[۴۴]المائدة:  َوَمن ل َۡم يَۡحكُّ

 .«کرده داوری نکنند، هم اینانند که کافرندچه الله نازل و کسانی که بر طبق آن»یعنی: 
ی قطعی و روشن  اهل سنت علیه پس آیا اکنون بعد از این توضیحات، جهت مبارزه

 ماند؟ جایی برای شک و تردید باقی می «دینیعلمانیت یا بی»
ها و هناز ذ یق اسالمین پنهان بودن حقایکحقیقتاا دیگر جایی باقی نمانده است. ل

ریکی شدیدی که افکار منحرف به بار آورده است، این دو عامل، بسیاری از ها و تادل
دارد تا شبهات پوچی که بهای کمترین توجه را ندارند، پخش کنند؛ مردم را بر آن می

 البته اگر این واقعیت کنونی دردناک وجود نداشت. 
بر  توان سخت بودن اطالق لفظ کفر یا جاهلیت از طرف مردماز این شبهات می

ها، اوضاع، و افرادی را نام برد که الله متعال آنان را کافر یا جاهل نامیده است. آن نظام
 دموکراسی  بی -ها گویند این نظامهم با این توجیه که می

 -ری دینی یا سکوالخصوصاا
های دموکراسی  علمانی، مانع آورند که نظامنیستند. و نیز بهانه می ـمنکر وجود الله 

آورند که برخی از افراد  آن، شهادتین را چنین دلیل میهم ،شوندبرپایی عالیم تعّبد نمی
بر زبان جاری نموده و شعائری از قبیل نماز، روزه، حج، صدقه را انجام داده و مردان 

ی چنین شبهات دانند)!(... . در سایهدین یا روحانیت و مؤسسات دینی را محترم می
و با تأسف شدید، بعضی از آنان که امروزه  -بر بعضی از مردم ارزش و مردودی بی

های دموکراسی  علمانی، سخت است که بگویند: نظام -دار  دعوت اسالمی هستند پرچم
گاهانند! بسکنند نااند؛ و مؤمنانی که از آنان پیروی میهایی کافر و جاهلنظام ار روشن یآ

و مفهوم اسالم را  «الله ال إله إال»د، معنی ننکین شبهات را تکرار میه اکاست آنان 
د  ؛دانندنمی تر چیزی پلیدتر و خطرناک -ریزی و فکر بعد از برنامه -بلکه داعیان ملح 
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الف خ)یعنی شروع به ساختن پایگاههایی کردند که حکم به غیر ما أنزل الله  ؛آوردند
و درست در همان زمان، ادعای اسالم کرده و به عقیده احترام  ،کردمی (الهیحکم 
و در پی آن و ادعا کردند که دوستشان دارند  گذاشت! احساس همگان را کشتند؛می

 با خیالی راحت که دیگر این انتفاضه بر نخواهد خاست.  ؛شریعت را منهدم کردند
یا  د صراحتاا اعالن الحادن منظور اربابان نظام دموکراسی الئیکی جرأت نکردنیبه هم

به  -مام با افتخار ت -لیکن  ؛هستند الهییا بگویند که بر ضد شریعت  ،دینی کنندبی
ی شهیو مقاالت و اند آزادیخواه و اهل دموکراسی هستند صراحت اعالن کردند که مثالا 

 دینان که در ریشه و جوهر، تعبیری از حقیقت  جاهلیت بود، متبلور گشت. اما بابی
ه دین شوم، ب یرکب و میغر یبرکتر سعی نمود با تخباثتی شدیدتر و تدبیری محکم

تا که مسلمانان از این افکار متنفر نشوند. آنان خواستند که علمانیت و  منتسب شود
دینی به آرامی در عقل و دل  عموم مسلمانان، همچون حرکت َسّم که بدون احساس  بی

 ّری پیدا کند. گیرد، تسجسم، جان صاحبش را می
و  (دینانبی)ها آیا دقیقاا این همان چیزی نیست که مدعیان اسالم، یعنی علمانی

عدم مداخله دین در )و شعار   (دین از آن  الله و وطن از همگان است)حامیان شعار  
ن که منتسب به ای -خواهند. عادت منافقین و زندیقان می (سیاست و سیاست در دین

انکار  صریح و روشن، و عدم اظهار دشمنی آشکارا علیه اسالم است.  عدم -دین هستند 
را  ن، مسلمانانکان ین نبرد بنیکاری سعی کردند که در حی تظاهر و پنهانبا اسلحه

دین و سرگرم کنند، تا ناگهان بر مسلمین یورش آورند. بدین منظور این زندیقان بی
با آن سعی کردند بیشترین تعداد مسلمانان اندیشان آنان شعارهایی را سر دادند، که هم

ر دینی سی اندکی را که در برابر نّیت افرادی که شعارهای بیرا فریب دهند و دل عده
تسکین دهند. اما به واقع در عمل، تالش  ،اند، و به شک و شبهه افتاده است راداده

 کردند اسالم را آرام آرام، از ریشه برکنند!!!
، (حکومت مردم بر مردم)ی عقالنیت(، چون )مدرسههای همبه این منظور شعار

باال گرفت.  (آزادی فرهنگ و اندیشه)، (هاستملت، منبع قدرت)، (آزادی شخصیت)
گرایان را آرام کنند؛ لذا شعار )به روز برخی هم خواستند بخشی از احساسات اسالم

را عَلم کردند.  (های روزهمگامی با نیاز یانعطاف دادن به شریعت برا)کردن  شریعت(، 
ارها این شع -به عنوان اعتراض  –ی صبر  بعضی از آنان لبریز شد، صراحتاا و چون کاسه
، (جدایی دین از سیاست)، (گذاری برای دین !!حاکمیت دین یا حق قانون)را سردادند 
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 حقِّ )، (دین برای الله و وطن برای همه)، (در سیاست دین نیست و در دین سیاست)
 . (قیصر برای قیصر و حق الله برای الله

به نام  هاییهای ابلیسی، در قالب برنامههمان کاری نیست که برخی در رسانهآیا این 
و همچنین افرادی که برای جریانات شخصی در  ؟کنندپیاده می (روحی)های برنامه
ها و وزنامهنیز آنانی که در تمام ر ؟سازندی احکام جاهلی، احکامی از خود میسایه

گویند گشایند!. میمی (ی دینیاندیشه)ای به نام دینی و جاهلی  خود، صفحهمجالت بی
کنند که جهت جای دین فقط در مساجد است. و گاهی برای عموم مردم وانمود می

ی تبلیغاتی خویش نمایش اند و عمداا آن را در رسانهعمره به بیت الله الحرام رفته
 ـی دشمنان الله که تمام وقت با شتاب هر چه بیشتر به قصد خانهدهند؛ حال آنمی

 کنند!!. در شرق و غرب مسافرت می
و سکوالریسمی که در دامن جاهلیت چشم به جهان گشود و  (دینیبی)علمانیت 

رشد یافت، همان کفر آشکاری است که هیچ پوشیدگی و التباسی در آن نیست. لیکن 
دینی و علمانی است. ی خود  دعوتگران بیو دور زدن، از کردهنمایی و التباس این سیاه

ای برای جاهلیت آنان در بالد اسالمی نیست، مگر دانند که زندگی و ادامهزیرا خوب می
غات یکاری بر عموم مسلمین. آن هم از خالل تبلو پنهان کاریاز مسیر همین سیاه

را بر  مسلمانها، و جریان دین و عقیدهکه حقیقت کار و باطن دعوتشان را بر  یاساسبی
دارد. بلکه آنان را علیه برادران درستکاری که به حقیقت این ها پنهان میعموم انسان
گاه  کنند، نیز تحریکاند و نسبت به خطر آن بر دین و دینداران روشنگری مینبرد آ

 کنند. می
علیه اهل سنت و جماعت هایی های گمراه و منتسب به دین معرکهها و گروهجبهه
ها و و نیرو -اند ترین آنها بودههای باطنی خطرناککه دائماا رافضی -اندازند، به راه می

که اینها خطر به گمان این -های جاهلی جهانی آنان را جهت نابودی اهل سنت ارتش
کنند. اهل سنت باید ، کمک و ساپورت می-ها هستند حقیقی و فعال علیه این قدرت

ها از درون متالشی و منهدم ها و معرکهبداند که با این وجود، مدام دژهای این جبهه
ه آنان دست به دست هم یه از درون، علک یوالرکو س یعلمان یچنین قوااست. هم

اند، و غالباا در خفا و گاهاا آشکار با آنان وارد نبرد هستند، همان چیزی است که داده
ن یبزرگتر یدارد. و به راستمیان اسالم و جاهلیت را بیان میامروزه اساس  جنگ موجود 

ی افشاگری قوای علمانی  پلید و رسوایی آنان ن نبرد، مرحلهین مراحل ایترنیو سهمگ
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در انظار مسلمین است. تا راه مجرمانی که قصد فریب و پوشاندن دین را بر ایشان داشتند 
 دانستند، روشن گردد. و مسلمین هم نمی

ه اهل سنت، نسبت به این خطرهای بسیار شدید کنون وقت آن نشده است کا اآی
هوشیار باشند؟ آیا وقت آن نشده  کند،داخلی و خارجی که دنیا و آخرتشان را تهدید می
ی خویش و در ثانی برای هجوم علیه است ایشان هم اوالا برای دفاع از خود و عقیده

تحد شوند؟ آیا وقت آن نشده که همگی یا و ددمنش جاهلی، با هم م یتجمعات وحش
اهمیت را کنار گذاشته و های وهمی و خیالی و اختالفات ظاهری و بیاکثرشان جنگ

یخی های تارطلبیتمام قوا و توان مادی و معنوی مشترک خود را برای مقابله با این جنگ
 ت؟ رسیده اسای، متمرکز کنند؟ آیا وقت اینها نو نبردهای بنیانکن  حقیقی و ریشه

ِ َوَما نََزَل ِمَن ٱلَۡحق ِ  َ ۡم لِِذۡكرِ ٱّلل  ن تَۡخَشَع قُّلُّوبُّهُّ
َ
ِن لِل َِذيَن َءاَمنُّوَٰٓاْ أ

ۡ
لَۡم يَأ

َ
 .[۱۶]الحدید:  أ

ازل نی که نآیا برای اهل ایمان وقت آن نرسیده که دل هایشان برای یاد الله و قرآ»: ترجمه
 .«شده نرم و فروتن شود؟

 هدایت و ترقی را خواهانیم؛ چرا که توفیق و رهنمون کردن فقط کار اوست  ـاز الله 
 و او تعالی بر هر چیزی توانمند است.



 

 

 

 

 

 پایان

ان ما گمشویم که از آن گریزی نیست. به در پایان این بحث با سؤاالتی روبرو می
آید. پرسمانی که تمام مسلمانان صادق، یا ها ناگهانی به ذهن میبدون شک این پرسش
کند؛ و منتظر هجری را وادار به این کار میهای آغازین قرن پانزده واقع  اسالمی در سال

ی جدید و استارت و شروع حقیقی نسبت به هدف میالد صبح صادق و شروع مرحله
 گوید: پرسمانی که می اسالمی بزرگ هستند.

ی شروع در مسیر درست به سوی چه باید کرد؟ از کجا شروع کنیم؟ گام اول و نقطه
 هدف مطلوب کدام است؟

ه توان از این مسیر بواجب است ابتدا هدف مورد نظر را که می قبل از تعیین راه صحیح،
لحت  یا جلب مص دهآن رسید، مشخص نمود. همراه یا قبل از تعیین هدف، تشخیص  دفع مفس

ه کگونه مورد نظر، در پی رسیدن به این هدف هم باید مد نظر قرار داده شود. درست همان
رده، هدف درمان را تعیین نموده سپس دارویی که این هدف را کدارو را مشخص  کپزش

 دهد. کند، تجویز و روش استفاده دارو را هم توضیح میبرآورده می
ذهن به صورت درست، و عدم پیاده کردن آن در یک برنامه  عدم وضوح این موارد در

 آمیختگی اهداف باهای واضح، دائماا سبب آشفتگی تصّورات و درهمو رویکرد با نشانه
تر جهت به دست آوردن مصالح جزئی ریختن  مراحل، فراموشی هدف مهموسایل، به هم

ه ای کند، و نیز اهداف نهاییدور هست یر  اصلیای که از مسیا همسویی با اهداف مرحله
 شود. در آرزوی آنیم، می

چنین واجب است همراه یا قبل از تشخیص درد و درمان آن، بررسی نظری دقیقی هم
دقیقی که ظواهر را با اسباب حقیقی،  یش عملیاش و آزماکنکصورت گیرد. سپس 

 دهد، باید صورت ی آن ارتباطگیری را به عوامل پنهانی و خلل را به علت اولیهتصمیم
 گیرد. 

چه واجب است ی شروع و گام اّول در مسیر این جهاد میمون ومبارک، و آنلذا نقطه
بر هر تصمیمی مقدم شود، صبوری و شکیبایی در تحصیل علم و تحّمل بر علم نظری، 
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 ی پیشین، است. های اهل علم و تجربهمیراث، و تجربه
 یهاکه مالب یابیدست ینونی و بررسی دقیق برانیز صبر و بردباری بر علم به واقع  ک

ی آن بتوان حکم صحیح را صادر کرد. و در این زمینه باید از اصحاب ، تا در سایهیقیحق
ر های منضبط را در مسیفن و متخصصین کمک گرفت. همچنین باید معلومات و مقیاس

 خودش به کار گرفت. 
چنین هر چه که باشد. هم ؛اری نمودن نتایج باید صبر و پایدو در آخر بر تمام ای
ی درون در برابر حکم حّق. نباید شتابزده به دنبال نتایج بود و سرکوب کردن خواسته

بعداا در پی مقّدمات متناسب با آن. چرا که این صبر و تحمل، معیار حقیقی  اخالص  درون، 
 است.  صو رسول  ألبرای الله یکتا و تصدیق قرآن و پیامبر و عدم پیشی گرفتن بر الله 

 بر مسلمان صادق  با خود و با پروردگار خویش، الزم است 
 قبل از این که برای -قطعاا

موقف خود را کامالا در برابر این قضایا خواه نظری باشد یا  -هر راهی تصمیمی بگیرد 
تواند قراری اتخاذ عملی، مشخص کند. و باید که به دقت بداند با چه میزان علمی می

که اعتقاد و عمل خویش را بر آن بنا نهد و بداند که روز قیامت این کار در محضر کند 
حال یا به نفع و یا به زیان  ؛فته و نتایجش را خواهد دیددر میزانش قرار گر ـالله 

خویش. و نیز بار آنانی که از او در این تصمیمش پیروی خواهند کرد را هم به دوش 
 خواهد کشید. 

، اقبل از عوام، بر حکمرانان، علم -را بر این امت،  «شوری»الی جریان الله تبارک و تع
داند که علم تنها در شخصی خاص، یا می ألزیرا الله  ؛واجب گرداند -مجتهدین و ائمه 

ه یکی از آنان دارد، داند که دانشی کو می ،شودامام و مجتهدی خاص انحصار نمی
م است، دیگری به آن مسلح است. و علمی که یک شخص از آن محرو ،دیگری ندارد

گیری در صورت زیاد بودن علما و متخصصین که پیوسته به درصد  خطای این تصمیم
 «شوری و مشورت»یابد. حال که جریانبحث و کنکاش در این حوزه مشغولند، کاهش می

بر حکمرانان، علما و مجتهدین که شایستگی حّل و عقد را دارند، واجب است، در حق 
های تخّصص، اهل ی آنان که در امور علمی یا در پژوهشهای واقعی یا حوزهو عاّمه عموم

 اجتهاد یا فتوا نیستند چگونه خواهد بود؟ 
رهایی  برای -ایست که انسان پس مسلمان اوالا به دنبال اصول ثابت و چارچوب یگانه

و آن قرآن و سنت بر مبنای فهم سلف  ؛تواند از آن تخّطی کندنمی -در دنیا و آخرت 
است. و نتایج عام شریعت و مصالح  معتبر که اجتهادات  امور  دین و دنیا در این  شصالح 
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، ماحول  واقعی خود یه به صورت علمکشود. دوماا بر اوست مشی بدان منتهی میوخط
مل به حکم اد و عرا با بررسی دقیق چنان بشناسد که بتواند با چنین بینشی از نظر اعتق

، دست یابد.   شرعی صحیح  مورد نظر در برابر این واقع 
بر مسلمان صادق  با خود و با پروردگارش، الزم است که در خالل بحث دائمی و 
گاهی نسبت به محیط واقعی پیرامون خود، قبل از این  مستمر در مورد علم نظری و آ

 و متخصصین مراجعه نماید. چرا که که حکمی صادر کند یا تصمیمی بگیرد، به اهل علم
گو باشد. اگر امام موجود نبود، باید به او در این مورد باید نزد آفریدگار خود پاسخ

ن حّل و فصل مراجعه کرد. اگر آنان یافت نشدند، به علمای مجتهد؛ در صورت یمسئول
چ راهی شود. اگر هم هینبود  این افراد، به علمای متخّصص در هر زمینه مراجعه می

گاه ترین فرد آن زمان و مکان باید رجوع نمود. و به همین صورت به ترتیب به نبود، به آ
گاه ترین فرد اهل سنت و جماعت به معنای عام و فراگیر. و هر چه انسان  مسلمان، آ
که مستقیما و یا به صورت مشهور  -ی مشورت و رجوع به علمای عامل  مورد اعتماد دایره

تر نماید، اوالا هر بار گناه را از خود در حضور پروردگارش را گسترده -ند شوشناخته می
دارد و در ثانی هر چه او در تصمیمات خود درست عمل کند، مسلمانان به یکدیگر بر می
ان به ، با قدرت فراوالهیگردد و با فضل و کرم  تر میتر شده، حرکتشان یکنواختنزدیک

 ند. روسوی هدف صحیح خود پیش می
در زمین، که عصر حاضر بدان مبتال  الهیی بزرگ یعنی به حاشیه راندن حکم فتنه

افته، ی نجات ینتوانستند و نخواهند توانست فرقه ـی الله گشته است، به اذن و اراده
ای از زمان، امامت  بزرگ از این چه در برههگر ؛ز و جماعت  حق را نابود کنندگروه پیرو

مدیران  جماعت اول، بعد از این که دوباره حقیقت خود را دریافتند و گروه گرفته شد، 
ا بود، هی اّول که مادر تمام فتنهمّتحد گشتتند، رخدادها را به برای پایان دادن به فتنه

مدیرّیت نمودند. و نیز باری دیگر مدیرّیت خود را جهت تشکیل فرماندهی علمی عملی  
ندگی که بر ز ألن جماعت و بازگرداندن شریعت الله توانمند  حقیقی، برای پیشبرد ای

 ، به کار گرفتند. کندی خالفت اسالمی حکم میمردم در سایه
ولی در عمل مشخص است  ،چه با زبان نگویندگر -ضر  اکثر مسلمانان اعتقاد حال  حا

تنها با انتساب به جماعت اهل سّنت، با التزام به عقاید این جماعت، بسته به یاری  –
ستن، نش ألو پایداری بر این اعتقاد است. لیکن خوابیدن و به انتظار یاری  الله  الهی
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ی صعب العبوری در خورد وگردنهی مهلکی است که به قلب  اعتقاد اهل سنت میضربه
 است.  الهیمسیر رسیدن به نصرت 

و  -ی آن دانستند گونه که سلف امت و ائمهآن -ی تقدیر قطعاا نقص در فهم قضیه
چه را که از ما خواسته، و انباشته چه الله برایمان اراده نموده و آندر هم آمیختن آن

گاهی بر آن رشد یافته اند، شدن انبوهی از اعتقادات  اجباری که نسلهای این امت بدون آ
چه با درجات مختلف خود در اندیشه و سلوک بسیاری از مسلمانان رسوخ کرده و آن

 ی حقیقی و علت پنهانی  اعتقاد  کنونی است. است، توجیه کننده
ای و دقیق مورد کنکاش قرار داده و به ی امت، این قضیه را کامالا ریشهسلف و ائمه
که کسی را به جای دیگری و  ألونی و قطعی الله ها و قانون کَ ، سنتالهیفضل و کرم 

که نتایج به مقدمات، اند. و اینکند، بیان داشتهگروهی را بخاطر گروهی، مؤاخذه نمی
اند نیز، یک قانون َکونی است که تا الله ها وابستهها به علت، و مسببات به سببمعلول

 زمین و ساکنانش را به ارث نبرد، جاریست و تغییر نخواهد کرد. أ
بیشترین نتایجی را که اکثر مؤمنان  واقعی و پارسایان و پرهیزگاران حقیقی، بر روی 

ترین افراد خواهند چید؛ البته اگر مقدمات نند، کافرترین، فاسق و فاجرزمین به دنبال آ
صحیح برای به دست آوردن آن را به کار گیرند. در حالی که مؤمن تنها با تمرکز بر ایمان 
و پرهیزگاری و پارسایی خود در انتظار آن است. یعنی بدون این که آن را از طریق 

. حال 3خواهد به دست آوردنش مهیا نموده است میمقدماتی که الله برای به دست آورد
 .شود؟!اش عمل مید کجا به خواستهبا این رویکر

براستی استارت و حرکت  اهل سنت و جماعت برای تسلط بر لغت  عصر و علوم و 
فرهنگ و تصاحب اسباب قدرت  مادی در تمام میادین علمی، قبل از یک واجب عقلی یا 

ی شرعی  مفقود است. قبل از دیگران بر اهل سنت الزم ریضهنیاز مبرم تاریخی، یک ف
همسو شوند و به جای سرشاخ شدن و بر هدر دادن  ـاست که با قوانین کونی الله 

 آن جانبازی کنند.  یوقت و نیروی خویش، برا
بیدار نمودن امت از خواب عمیق و برگرداندنش به جایگاه طبیعی در پیشاپیش 

بشریت را راهنمایی کند، هرگز از مسیر تالش  ألبه دستور الله  کاروان، تا باری دیگر
هایی خیالی که افراد یا تجمعات کوچک و بزرگ که در را به روی خود بسته و با نرده

                                           
 یعنی باید در این راستا از اسباب و وسایل هم کمک گرفت و تالش کرد( مترجم.) -3
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ما برحق هستیم و دیگران بر )اند که دور خود کاشته و مردم را با این شعار خام کرده
انبیم و دیگران خیر(!!، محقق نخواهد باطل، و یاری الله برای ماست چون ما حق به ج

 شد.
ه تر از مثل  چنین تصوراتی است که نجریان بسی بزرگتر و خطر بسی شدیدتر و تلخ

به تالش تمام این تجمعات و  است و نه با عقل صریح. کار، نیازبا شرع صحیح موافق 
 ها و افراد مخلص برای این دین را دارد.گروه

در انحصار  -افراد در چارچوب اهل سّنت و جماعت باشند مادامی که تمام  -حق 
ا کند، تبیند دیگری خطا میافراد و یا گروهی جدا از گروه دیگر نیست. هر کس می

نه این که او را نادان خوانده و اذیتش کند.  ؛اند رهنمونش کرده و نصیحتش نمایدتومی
ه از هر چدهد. آنشتری نمیبه کسی از قدرتش مسئولیت بی أدر غیر این صورت، الله 

بیند که ممکن است دین از شود این است که اگر شکافی میفرد مسلمان خواسته می
طلبد دیگری را هم به کمک ب نهتواند. وگرالبته اگر می ؛سوی آن لطمه ببیند، آن را ببندد

 ت به آن اطالع رسانی کند. و نسب
رود، رخنه و شکاف که از او انتظار میدر عین حال از دیگری بخواهد تا به قدر توانی 

دیگری را بگیرد. هر کس به تناسب توان و نیروی خویش که روز قیامت در مقابل الله 
ای که از هر فرد باید که چنین کند. حّد اقل خواسته شود،مورد حساب و کتاب می أل
 یز نداند.ارزش وخوار و ناچرود این است که تالش دیگری را ارج نهد و آن را بیمی

داند با حکمت و اندرز نیکو، چه را درست و صحیح میبیشتر از آن هم این است که آن
تواند دیگران را توجیه نموده ونسبت به آنان صبور و شکیبا باشد. بیشتر از این هم می

مادامی که شخص اهلّیت این را  -به دیگران مشاوره دهد و نظرش را محترم بشمارد 
 هم که از بعد نظری و روش کاری با هم اختالف داشته باشند. هر چند  ؛-دارد 

 ایتوانند سودی برسانند یا خود بهرهز این هم در مسیری که هر کدام میباالتر ا
ببرند و در راستای کارشان است با هم همکاری کنند. تا این که تمام تالشها در مسیری 

ت رود این اسانتظاری که از همگان میانجامد، قرار گیرد. نهایت  که به هدف مشترک می
درون یک پیکر واحد  -هر چند هم از نظر فردی با دیگری متمایز است  -که جملگی 

تا سرانجام این پیکر، یک سر برافراشته و به فضل و نعمت  ؛اشته باشندبا هم تعامل د
 این کیان و حقیقت را در راه درستش رهبری کند.  الهی
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