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 مؤلف مقدمه

نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ باهللا من رشور أنفسنا و إن احلمداهللا 

سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له و من يضلل فال هادی له، و أشهد أن ال 

 رسوله،إله إال اهللا وحده ال رشيک له، و أشهد أن حممدا عبده و 

 :اما بعد
ھای اسالمی را در برگرفته  بیداری اسالمی جوانان مسلمان که تمام سرزمین

تی از طرف خداوند تبارک و تعالی بر امت اسالمی مطرح است، ـ و به عنوان منّ 
 ی پوشیده نیست.ھیچکس شنویم ـ بر بینیم و می ھمچنانکه می

قواعدی است برای اینکه و این بیداری و ھوشیاری اسالمی نیازمند اصول و 
پیروزمند در محقق ساختن اھدافش و یاری  و سازنده ،به عنوان بیداری درست

شونده از طرف خداوند برای حاکمیتش درآید، ھمچنانکه خداوند پیروانش ـ 
ایمانداران عالم و عامل به دستورات خدا ـ را به آن وعده داده است. و 

 :فرماید می

ُ ٱ وََعدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  مِنُ�مۡ  َءاَمنُوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ِ�  لَِفنَُّهمۡ تَخۡ لَيَسۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
 ٱ

َ
ِينَ ٱ لََف تَخۡ سۡ ٱ َكَما ِض �ۡ� ِيٱ دِينَُهمُ  لَُهمۡ  َوَ�َُمّكَِنَّ  لِهِمۡ َ�بۡ  مِن �َّ َّ� 

َ�َُّهم لَُهمۡ  تََ�ٰ رۡ ٱ مۡ  فِهِمۡ َخوۡ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  َوَ�ُبَّدِ
َ
ۚ نٗ أ  ِ�  ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�  بُُدونَِ� َ�عۡ  ا

ۚ  ٔٗ َشۡ�  ٰ  دَ َ�عۡ  َ�َفرَ  َوَمن ا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�
ُ
 .]۵۵: نور[ ﴾٥٥ ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

ای سودمند از این اصول و قواعدی  و به یاری خداوند در این کتاب مجموعه
اش به آن نیازمند  که بیداری اسالمی در مسیر دعوت و روش علمی و عملی
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کنیم، و از خداوند متعال خواستاریم که در این بیداری اسالمی،  است، بیان می
سود، دلیل، حجت و نور برای جملگی مسلمانان خصوصًا داعیان به سوی خدا 

 دعا است. ۀکنند و اجابتھمراه قرار دھد. خداوند، شنوا، 

 

 لله رب العالمینو آخر دعوانا أن الحمد

 محمد بن حمد الحمود النجدی

 .ق ھ ۱۴۱۹ذی العقده   ۱۹



 
 
 
 

 واجب بودن چنگ زدن به قرآن و سنت :مسأله اول

 کریم دالیلی از قرآن
 :فرماید خداوند به عنوان وصیت به بندگان ایماندارش می -۱

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ ِ ٱ لِ ِ�َبۡ  تَِصُموا ْۚ  َوَ�  اَ�ِيعٗ  �َّ  ]۱۰۲/ [آل عمران ﴾َ�َفرَّقُوا
 ».و به ریسمان خدا چنگ زنید و متفرق نشوید«

فرمانبرداری  :ت. و منظور از آنه اسالعصم ۀباب افتعال و از ریش :و اإلعتصام
 خدواند است. ۀاز فرمود

است و جمع بین قرآن و  مستعارشقرآن و سنت در معنای  :و حبل الله
سبب رسیدن به مقصود و آن ھم پاداش الھی و نجات از عذاب است.  ،سنت

مثل کشیدن آب از چاه و آبیاری  ،مقصودبه ھمچنانکه ریسمان سبب رسیدن 
 کردن و غیره است.

را عبادت خدا بندگان تالوتش  ۀقرآنی است که بوسیل :و منظور از کتاب
 کنند. می

تأییدات ـ است که از پیامبر به  ھا، اعمال و تقریرات ـ گفته :و منظور از سنت
ما رسیده و یا آنچه که پیامبر درصدد انجام آن بوده است و به ما رسیده. و سنت 

 ١از لحاظ لغوی به معنای، طریقه، راه و روش است.
اشتباه و لغزش نیست، مگر  ،مصون از خطا ھیچکس :گوید ابن بطال می

جملگی از  ھا این نت باشد ـ کهقرآن و س ۀقرآن، سنت و اجماع علما ـ که بر پای
 ١اند. خطا و لغزش بری

                                                           
 ).۱۳/۲۴۵فتح الباری ( -١



 پیروی از کتاب، سنت و فهم سلف صالح    ٤

 :فرماید خداوند متعال می -۲

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمنُوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
 فَإِن مِنُ�ۡمۖ  رِ مۡ ۡ�

ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  تُمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  ِ  مِنُونَ تُؤۡ  ُكنتُمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱب  ِخرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
 ٰ حۡ  َخۡ�ٞ  لَِك َ�

َ
  َسنُ َوأ

ۡ
 .]۵۹: نساء[ ﴾٥٩ وِ�ً� تَأ

اید از خدای  ای کسانی که ایمان آورده« :گوید طبری در شرح این آیه می
کند پیروی کنید و از  کند و از آن نھی می خالقتان در آنچه که به شما امر می

، منجر به ج پیامبر پیروی کنید، زیرا پیروی کردن شما ازنیز  ج رسولش محمد
امر خدا از پیامبرش  راساسشود. چون شما ب پیروی کردن شما از خدا می

مبنی بر پیروی کردن از است از طرف خداوند  کنید. و این دستوری پیروی می
وفاتش  کند، و بعد از در زمان حیاتش در آنچه که به آن امر و نھی میج  پیامبر

را ج  به پیروی کردن از سنتش، خداوند به طور عموم دستور پیروی از پیامبر
، بلکه دستوری عام و داردصادر کرده و این دستور اختصاص به زمان خاصی ن

 ٢.»شود میج  است و مربوط به ھر دو زمان حیات و پس از مرگ پیامبر کلی
می ـ در راستای پیروی مر ـ عالمان و حاکمان اسالپیروی کردن از أولی األ«

 ۀکردن آنھا از خدا و رسولش است و به ھمین دلیل است که خداوند در این آی
نساء عامل ـ أطیعوا ـ را در ھنگام ذکر أولی األمر تکرار نکرده، ولی در  ۀسور

عامل ـ أطیعوا ـ را تکرار کرده است، تا این طور تصور نشود  »رسول«ھنگام ذکر 
شود، و نتیجه  شود پیامبر نیز آنگونه پیروی می پیروی می ولی األمرأھمچنانکه 

گرفته شود که پیروی از اولی األمر و پیامبر در یک راستا قرار دارند، که این 

                                                                                                         
 ).۱۳/۲۴۵فتح الباری ( -١
 جامع البیان. -٢



 ٥ مسأله اول: واجب بودن چنگ زدن به قرآن و سنت 

، مستقل از قرآن است، یعنی ھر ج گمان نادرستی است. بلکه پیروی از پیامبر
قرآن باشد و یا  آنچه را که پیامبر به آن دستور داده و یا از آن نھی کرده چه در

 ١»باشد نباشد برای انسان الزم اإلجرا می
  :فرماید خداوند می  -۳

ْ ٱ﴿ ٓ  تَّبُِعوا نزَِل  َما
ُ
ّ�ُِ�مۡ  ّمِن ُ�مإَِ�ۡ  أ ْ  َوَ�  رَّ وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  مِن تَتَّبُِعوا

َ
ٓ أ  ﴾ءَ ِ�َا

 .]۳: أعراف[
 ».پیروی قرآن و مثل قرآن ـ سنت ـ را کنید« :یعنی

  :فرماید خداوند که می ۀبخاطر فرمود

﴿ ٓ ٰ  َوَما ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ ْ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ  ].۷/حشرال[ ﴾نتَُهوا
امثال این آیات در قرآن زیادند، آیاتی که در آنھا پیروی از خدا و پیامبر الزم و 

برای . و این آیات دستوری از طرف خداوند ندا ملزوم یکدیگر قرار داده شده
 ٢باشد. و امتش میج  پیامبر
  :فرماید خداوند می  -۴

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن﴿ ْوَ�ٰٓ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱ َمعَ  �َِك فَأ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ َعمَ �  ّمِنَ  هِمَعلَيۡ  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ ّدِ ٓ ٱوَ  لّصِ َهَدا ٰ ٱوَ  ءِ لشُّ ْوَ�ٰٓ  وََحُسنَ  لِِحَ�ۚ ل�َّ
ُ
 ﴾٦٩ ارَ�ِيقٗ  �َِك أ

 .]۶۹: نساء[
اطاعت کردن از آنھا  :(و من یطع الله و الرسول) یعنی :گوید طبری می

و شان  احکام تسلیم شدن در مقابل دستورات آنھا و راضی بودن به ۀبوسیل
اند، پس چنین شخصی با  دوری و بیزاری جستن از آنچه از آن نھی کرده

و بندگی  کسانی خواھد بود که خداوند در دنیا نعمت ھدایت و توفیق اطاعت

                                                           
 ).۲/۲۴۰أعالم الموقعین ( -١
 ).۲/۱۸۸فتح القدیر ( -٢
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خویش را به آنھا ارزانی داشته و در قیامت نعمت دخول به بھشت و ھمراھی با 
 نماید. عطا می پیامبران، صادقان، شھداء و صالحان را به آنھا

  :فرماید خداوند پاک و منزه می  -۵

ِينَ ٱ َذرِ يَحۡ فَلۡ ﴿ مۡ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  �َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
وۡ  نَةٌ فِتۡ  تُِصيبَُهمۡ  أ

َ
 يُِصيبَُهمۡ  أ

ِ�مٌ  َعَذاٌب 
َ
 ].۶۳: نور[ ﴾أ

ِينَ ٱ َذرِ يَحۡ فَلۡ ﴿ :گوید ابن کثیر می مۡ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  �َّ
َ
ِ أ سرپیچی  :یعنی ﴾رِه

روش، سنت و شریعت  ،آن ھم، راه کهج  از دستورات رسول خداکردن 
است. و اعمال و اقوال انسان با اعمال و اقوال رسول خدا مقایسه ج پیامبر

و اگر با آن مخالفت داشت  گردد میشود، اگر با آن موافقت داشت قبول  می
روایت ج  مردود و باطل است. ھمچنانکه در صحیح بخاری و مسلم از پیامبر

(ھر کس عملی  »دّ فهو رلیس عليه أمرنا  من عمل عمالً « :است که فرمودند
 انجام دھد که ما بر انجام آن دستور نداده باشیم آن عمل باطل و مردود است).

ِينَ ٱ َذرِ يَحۡ فَلۡ ﴿  مۡ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  �َّ
َ
ِ أ از ج کسانی که با دستور پیامبر :یعنی ﴾رِه

ن﴿از اینکه بترسند و ھراسان باشند کنند  لحاظ ظاھری و باطنی مخالفت می
َ
 أ

وۡ  نَةٌ فِتۡ  تُِصيبَُهمۡ 
َ
ِ�مٌ  َعَذاٌب  يُِصيبَُهمۡ  أ

َ
دنیا شامل کشتن، اجرای  ۀفتن :یعنی ﴾أ
 ١حدود، زندانی کردن و غیره است.

                                                           
گوید! چه بسیار کسانی را دیده و  ) و خداوند بزرگ راست می۳/۳۰۷تفسیر ابن کثیر ( -١

در دعوت اسالمی مخالفت  ج پیامبرایم که با روش و سنت  یا در مورد آنھا شنیده
ھا به  اند، از این فتنه اند و دچار فتنه، بال، مصیبت، قتل و عذاب دردناک شده کرده

 بریم. و از او ھدایت و استواری بر آن را خواستاریم. موالیمان (الله) پناه می



 ٧ مسأله اول: واجب بودن چنگ زدن به قرآن و سنت 

س مردی یھودی به عمر بن خطاب :از طارق بن شھاب روایت است که  -۶
 گفت: ای امیرالمؤمنین، اگر این آیه 

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

 ].۳ ة:مائد[ ﴾ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ 
من  :گفتس گرفتیم. امام عمر شد. روز نزولش را جشن می بر ما نازل می

 ١دانم در چه روزی نازل شده، در روز عرفه، روز جمعه نازل شده است. می

 دالیلی از سنت نبوی
فأّن خ� احلديث  :أما بعد« :گفت میج  پیامبر :روایت است کهس از جابر 

 ةمور �دثاتها و لك �دثو رش األ ج كتاب اهللا و خ� اهلدی هدی �مد
(اما بعد: بھترین سخن کتاب خدا ـ قرآن ـ و  »ةضالل ة، و لك بدعةبدع

است و بدترین کارھا، کارھای جدید و ج  بھترین راه، راه و روش پیامبر
ھا  بدعت ۀھا بدعتند و ھم این نوآوری ۀدر دین است، و ھم ظھورنو

 ٢اند). گمراھی

من  ْل ثَ مَ « :فرمودندج  پیامبر کهروایت است س از ابوموسی األشعری  -۱

به سوی شما مبعوث کرد، با آن آن چیزی که خداوند من را  َمَثْل و 

ای قوم، من  :مردی است که به سوی قومش آمد و گفت ْل ثَ ل، مَ ثْ مِ 

مردی  ِل ثْ عریانی ـ مِ  ۀلشکری را به چشمانم دیدم و حقیقتًا من ترسانند

                                                           
) ۲۷۰/ ۸) کتاب التفسیر ( ۱۰۸/  ۸)، کتاب المغازی (۱۰۵/ ۱بخاری، کتاب اإلیمان ( -١

 ).۲۳۱۳/  ۴) و مسلم، کتاب التفسیر (۲۴۵/  ۱۳کتاب اإلعتصام (
 ).۵۹۲/  ۲مسلم، کتاب الجمعة ( -٢



 پیروی از کتاب، سنت و فهم سلف صالح    ٨

برند و اسیر  خورد، و آنھا او را به تاراج می بر می یاست که به لشکر

در حالیکه چیزی به ھمراه فرار کرده و شان  دست کنند، سپس او از می

گاه کند ـ جود وکند تا آنھا را از  ندارد به سوی قومش فرار می دشمن آ

ای از افراد  ھستم برای شما، خودتان را نجات دھید و فرار کنید، عده

کنند و سر شب به آرامی و در نھایت سکوت  قومش سخنش را قبول می

سخنش را دیگر ای  دھند، و عده کنند و خودشان را نجات می حرکت می

رسند  یمانند، سحرگاھان لشکریان سر م می ھمان جاکنند، و  قبول نمی

کسی است که  ْل ثَ کنند، و این مَ  کشند و از بیخ و بن بر می و آنھا را می

کسی است که  ْل ثَ ام پیروی نماید و مَ  از من اطاعت کند و از آنچه آورده

 ١.»از من نافرمانی ورزد و آنچه را که از حق آوردم تکذیب کند
از قومش خودش را به مردی تشبیه کرده که اگر ج  در این حدیث، پیامبر

گاه کند و به آنھا خبر دھد که دشمن را با چشمان  دور باشد و بخواھد آنھا را آ
کند تا آنھا  آورد و با آن به سوی قومش اشاره می خودش دیده، لباسش را در می

را از آمدن ناگھانی دشمن خبردار کند، در این میان ھر کس حرف آن مرد را 
یابد و سالم  منطقه خارج شود نجات می تصدیق کند و از او اطاعت کند و از آن

ماند ولی اگرحرف آن مرد را تکذیب کند و از او سرپیچی ورزد و از آن  می
 گیرد. کشد و یا به اسیری می آید و او را می منطقه خارج نشود دشمن می

یابد و اگر  کند پس نجات می کسی است که از پیامبر اطاعت می ِل ثْ و این مِ 
 شود. نافرمانی کند، ھالک می

                                                           
 ).۱۷۸۸/  ۴)، مسلم در کتاب الفضائل (۲۵۰/  ۱۳بخاری در کتاب اإلعتصام ( -١



 ٩ مسأله اول: واجب بودن چنگ زدن به قرآن و سنت 

شما « :فرمودندج  روایت است که پیامبر سدر حدیثی از عرباض بن ساریه 
کنم، شبش در روشنی مثل روز است ـ یعنی  ترک می ای را بر روشنی

ست که ھیچگونه کنم آنقدر واضح و آشکار ا شما را بر ھدایتی ترک می
کسی که دچار  تنھاخفایی در دوران فتنه نیز در آن وجود ندارد ـ 

و ھر که از شما  شود، از این ھدایت و روشنی منحرف می ھالکت شود
زنده بماند، بزودی شاھد اختالفات زیادی خواھد بود، پس بر شما 

کنندگانند، واجب است،  پیروی از طریق من و خلفای راشدین که ھدایت
امور و ھا  بدعت آن را محکم بگیرید و بر شما واجب است که از و

گمراھی در پی  ظھورامور نو ۀدر دین دوری کنید، زیرا ھم نوظھور
 ١».دارند

خط راستی را کشید و در طرف راست ج  پیامبر ،از عبدالله روایت است که 
این راه  :ھای دیگر را کشید، سپس گفت و چپ این خط راست، خط

ھایی ھستند که بر روی  ھای دیگر، راه اه خداست، و این راهمستقیم ر
کند. سپس این  ھر یک از آنھا شیطانی است که به سوی آن دعوت می

 :٢آیه را خواند

نَّ ﴿
َ
ۖ ٱفَ  اتَقِيمٗ ُمسۡ  ِ� ِصَ�ٰ  َذاَ�ٰ  َوأ ْ  َوَ�  تَّبُِعوهُ بَُل ٱ تَتَّبُِعوا َق  لسُّ  بُِ�مۡ  َ�تََفرَّ
ٰ  ۦۚ َسبِيلِهِ  َعن ٰ  لُِ�مۡ َ� ٮ  ].۱۵۳: نعام[اال ﴾١٥٣ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  ۦبِهِ  ُ�موَصَّ

                                                           
)، سنن ترمذی ۴۶۰۷)، سنن ابوداود (۱۲۶/  ۴حدیث صحیح است، مسند احمد ( -١

) و غیره و شیخ آلبانی در کتاب السنة تألیف ابن أبی ۴۴ماجه ()، سنن ابن ۲۶۷۶(
 عاصم آن را صحیح دانسته است.

/  ۲) و حاکم (۶۸-۶۷/  ۱)، دارمی (۴۳۵/  ۱حدیث حسن است، مسند احمد ( -٢
۳۱۸.( 



 پیروی از کتاب، سنت و فهم سلف صالح    ١٠

تمام امت من وارد بھشت  :فرمودج  پیامبر ،روایت است کهس از ابوھریره 
چه کسی از تو روی  :شوند مگر کسی که از من روی گرداند گفتند می

ھر کس من را اطاعت کند وارد  :؟ فرمودج گرداند ای رسول خدا بر می
شود و ھر کس از من نافرمانی کند حقیقتًا از من روی  بھشت می

 ١گردانده است.
من دو چیز را در میان « :فرمودج  پیامبر ،روایت است کهس از ابوھریره 

شوید، کتاب  گذارم، که با وجود آن دو ھرگز گمراه نمی شما بجای می
من در روی حوض  نزدـ و تا زمانی که خدا ـ قرآن ـ و سنتم ـ احادیث 

 ٢.شوید ھرگز متفرق نمی شوید کوثر وارد می
با کتابی که از طرف س عمربن خطاب ،روایت است کهس از جابربن عبدالله 

آن را  ج آمد، سپس پیامبر  ج اھل کتاب به او داده شده بود نزد پیامبر
آیا ای پسر خطاب از قرآن به سوی چیز  :خواند و خشمگین شد، فرمود

کنید! قسم به خدایی که جانم در دست اوست، این قرآن  می رودیگری 
ام، گاه از اھل کتاب در مورد چیزی سؤال  را به پاکی برای شما آورده

شان  تکذیب دھند ولی شما کنید و آنھا درست به شما جواب می می
د و آنھا غلط به شما جواب کنی کنید و یا در مورد چیزی سؤال می می
کنید، قسم به خدایی که جانم در  دھند ولی شما تصدیقشان می می

                                                           
 ).۲۴۹/  ۱۳بخاری ( -١
 ) و غیره.۹۳/ ۱)، حاکم (۲۴۵/  ۴)، دارقطنی (۸۹۹/  ۲حدیث حسن است، مالک ( -٢



 ١١ مسأله اول: واجب بودن چنگ زدن به قرآن و سنت 

اکنون زنده بود راھی جز پیروی کردن از  ÷دست اوست، اگر موسی
 ١»من نداشت.
 منبعخواست  را زمانی که میس عمر حضرت، عمل ج در اینجا پیامبر

دارد. و  او را از این کار باز می کند و دیگری را به قرآن و سنت اضافه کند، رد می
د و با شرایط آنھا وھای دیگر آسمانی ب ن ھم مثل کتابآکند اگر قر این ثابت می

 شد؟ شد، دچار تحریف و دستکاری می نازل می
در زمان ÷ این مسأله خبر داده شد که اگر موسی ازدر این حدیث 

بایست از  و می درست نبودج  زنده بود، برایش مخالفت با پیامبرج پیامبر
 پیروی و اطاعت کند.ج  پیامبر

 آثار صحابه و علمای سلف

گذاری  تبعیت و پیروی کنید و بدعت :اند فرمودهس عبدالله بن مسعود -۱

 ٢کند. نکنید، چون پیروی کردن شما را کفایت می

طلبی  کنیم و استقالل ما اقتداء می :فرماید باز در جای دیگر می -۲

کنیم، و مادام که به  گذاری نمی کنیم و بدعت کنیم، و پیروی می نمی

 ٣شویم. چنگ زنیم ھرگز گمراه نمیج آثار پیامبر

                                                           
) و ابن ابی عاصم در ۱۱۵/  ۱)، دارمی (۳۸۷/  ۳حدیث حسن است، مسند احمد ( -١

) ۱۵۸۹) آن را روایت کرده است. و شیخ األلبانی در اإلرواء الغلیل (۵۰کتاب السنة (
 شرح مفصلی در مورد آن داده است.

 دارمی با سند صحیح آن را روایت کرده است. -٢
 نة و الجماعة، تألیف الالکالئی.در کتاب شرح أصول إعتقاد أھل الس -٣



 پیروی از کتاب، سنت و فهم سلف صالح    ١٢

، بھتر از ج بسنده کردن بر سنت پیامبر :فرماید باز در جای دگیر می -۳

 ١گذاری کردن است. سعی و تالش در بدعت

ھا  تمام بدعت :اند روایت است که فرمودهس راز عبدالله بن عم -۴

  ٢ند.داناند، و لو که مردم آنھا را خوب و درست ب گمراھی

ھا پیروی کنید،  از سنت :اند از ھشام بن عروه روایت است که، فرموده -۵

 ٣دینند. ۀھا نگھدارند چون سنت

با اھل مدینه مالقات کردم و در  :اند از ابن ھرمز روایت است که، فرموده -۶

ـ احادیثش ـ ج  سنت پیامبرو میان آنھا فقط کتاب خدا ـ قرآن ـ 

آمد، حاکم بر اساس آنھا فتوی  ای پیش می موجود بود، و اگر مسأله

 ٤داد. می

مردم این  گرچهکن پیروی از آثار علمای سلف  :اند اوزاعی فرموده ماما -۷

 هگرچاز آثار مردمان دوری کن عمل تو را رد کنند و نپذیرند، و 

 ٥را برایت بیارایند.شان  کالم

                                                           
 ).۳۲۰/  ۱ابن بطة ( -١
 دارمی روایت کرده و سندش صحیح است. -٢
 ) و سندش صحیح است.۲۰۲۹در کتاب جامع بیان العلم ( -٣
 ) و سندش صحیح است.۲۰۶۲در کتاب جامع بیان العلم ( -٤
 ) و سندش صحیح است.۲۰۷۷در کتاب جامع بیان العلم ( -٥



 ١٣ مسأله اول: واجب بودن چنگ زدن به قرآن و سنت 

 ُمتَّقِ�َ لِلۡ  نَاَعلۡ جۡ ٱوَ ﴿خداوند  ۀمنظور از فرمود :اند امام بخاری فرموده -۸
پروردگارا، برای ما پیشوایانی از گذشتگان قرار بده تا ما به  :یعنی ﴾إَِماًما

و ما را پیشوایانی برای آیندگان  نمائیمآنھا اقتدا کنیم و از آنھا پیروی 

 ١قرار بده تا آنھا به ما اقتدا کنند و از ما پیروی نمایند.

سه چیز را برای خود و برادرانم  :اند از ابن عون روایت است که فرموده

سنت را، که آن را یاد گیرند و در مورد آن سؤال کنند، قرآن را، که  :دوست دارم

فرا ، و مردم را به سوی خیر و اصالح بخواھندمردم  ازفھم آن را آن را بفھمند و 

 ٢.خوانند
از او سؤال  )قدر(ای به عمر بن عبدالعزیز نوشت و در مورد  مردی نامه -۹

  :کرد. عمر بن عبدالعزیز در جواب او برایش نوشت

  :أما بعد
روی در امورات الھی، پیروی از سنت  تو را به رعایت تقوای الھی، میانه

اند،  بوجود آوردهج  گذاران با وجود سنت پیامبر ک آنچه که بدعتو ترج پیامبر
واجب است، چون برای تو به ج  کنم. بر تو پیروی از سنت پیامبر توصیه می

اند  پناھگاھی است، سپس بدان که، مردمان ھیچ بدعتی را بوجود نیاورده ۀمثاب
ھایی از آن  درسآن بدعت وجود داشته و رد گذشته دلیلی در  درمگر اینکه 

دانسته در مخالفت  گذاری کرده که می ه شده، حقیقتًا سنت را کسی بنیانتگرف
روی وجود دارد، پس نفست را بر  سنت، خطا، اشتباه، انحراف، نادانی و زیاده

                                                           
 .ج )، باب اإلقتداء بستن رسول الله۲۴۸/  ۱۳ب اإلعتصام (بخاری، کتا -١
 ھمان منبع قبلی. -٢
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آنچه مسلمانان قبل از تو بر آن راضی شدند، راضی گردان، چون آنھا بر علم 
 ،مسائل بهدند، آنھا در کشف و پاسخگویی ایستاده و با چشمانی تیز نابینا ش

اند، و اگر ھدایت آن چیزی  تر بودند، و از این لحاظ دارای فضل بیشتری قوی
اید و چنین  د، بدانید که از آنھا به سوی ھدایت سبقت گرفتهیاست که شما برآن

(بعد از آنھا اتفاقاتی افتاده). بدانید که آن  :گویید چیزی درست نیست، و اگر می
اتفاقات را فقط کسانی بوجود آوردند که از راه آنھا پیروی نکردند و از آنھا دوری 

 جستند.
، در مورد آنھا، آنگونه الزم و کافی سبقت گرفتندحقیقتًا آنھا در دینداری 

آنھا را وصف کنید، چون  ،آنگونه شایسته استآنھا را است سخن بگویید و 
ر و باالتر از آنھا جای گرفتن، به حسرت و تر از آنھا بودن، کوتاھی و تقصی پایین

 اندوه افتادن است.
ای از شأن و منزلت آنھا کاستند، پس دچار کوتاھی و فروگذاری شدند  دسته
روی و  پروازی کردند، سپس دچار زیاده ای در شأن و منزلت آنھا بلند و دسته

 افراط شدند.
راه راست بودند، این نامه را در  رآنھا بین افراط و تفریط قرار داشتند و ب

 ١جواب سؤالت که از اقرار به قدر پرسیده بودی، نوشتم.
شدیم بر حفظ و نگھداری  یاد داده می :اند شیخ جنیدی بغدادی فرموده

، ھر کس قرآن را حفظ نکند و  ـج  احادیث پیامبرـ و سنت ـ کتاب ـ قرآن 
 شود. نمی باشد، اقتدا به او احادیث را ننویسد و تفھیم و تفقه دینی نداشته

به صورت مدام و متصل بر حفظ و نگھداری  :اند در جای دیگر فرموده

 شدیم. یاد داده میج  احادیث رسول الله

                                                           
 ) و سندش حسن است.۴۶۱۲سنن ابوداود ( -١



 
 
 
 

و سنت در هنگام منازعه  قرآنه بحکم  ترک :مسأله دوم
 نفاق است ۀنشان

 دالیل در این زمینه زیاد است 
 :فرماید خداوند می  -۱

ٰ  مِنُونَ يُؤۡ  َ�  َوَر�َِّك  فََ� ﴿ ْ  َ�  �ُمَّ  نَُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ  َ�ُِدوا
نُفِسهِمۡ  ِ�ٓ 

َ
ا اَحرَجٗ  أ ْ  َت قََضيۡ  ّمِمَّ  ].۶۵: نساءال[ ﴾٦٥ الِيمٗ �َسۡ  َو�َُسلُِّموا

خورد  خدا قسم به نفسش می :فرماید در تفسیر این آیه می/ امام ابن القیم
افتد به  مسلمانان اختالف می میانکه ما تا زمانیکه پیامبرش را در تمام آنچه 

گونه  نسبت به حکم او راضی نگردد و ھیچ ھایمان دل عنوان حکم قرار ندھیم و
ای واقعی تسلیم حکمش نشویم و از  گونه ناخشنودی در آن باقی نماند، و به

لحاظ عقلی و فکری و سرشتی مخالفتی نداشته باشیم، به عنوان ایماندار 
کسانی که  ازشویم. خداوند پاک و منزه با قسم خوردن به نفسش  محسوب نمی

دھند و عقلشان را  با آن آمده ـ قرآن ـ ترجیح میج  پیامبرعقلشان را بر آنچه 
است. و حقیقتًا این چنین کسانی در عالم  هدانند، نفی ایمان کرد می  مقدم
ھرچند اند،  ـ خلقت ـ بر خودشان شھادت نفی ایمان واقعی به قرآن داده ارواح

 ١از لحاظ لفظی به آن ایمان داشته باشند. که

  :ایدفرم خداوند عزوجل می -۲

                                                           
 ).۸۲۸/  ۳الصواعق المرسلة ( -١
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لَمۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � �َُّهمۡ  ُ�ُمونَ يَزۡ  �َّ

َ
�  ْ ٓ  َءاَمنُوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِ�ۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
 لَِك َ�بۡ  مِن أ

ن يُرِ�ُدونَ 
َ
ْ َ�تََحاَكُموٓ  أ ٰ ٱ إَِ�  ا مُِروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ ل�َّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَ�ۡ  أ يۡ ٱ َو�ُرِ�دُ  ۦۖ بِهِ  ُفُروا  نُ َ�ٰ لشَّ

ن
َ
ْ َ�َعالَوۡ  لَُهمۡ  �ِيَل  �ذَا ٦٠ ابَعِيدٗ  َ�ۢ َضَ�ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ ٓ  إَِ�ٰ  ا نَزَل  َما

َ
ُ ٱ أ  لرَُّسولِ ٱ �َ�  �َّ

يۡ 
َ
ۡ ٱ َت َر� ونَ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل ٓ  َف فََكيۡ  ٦١ اُصُدودٗ  َعنَك  يَُصدُّ َ�ٰ  إِذَا

َ
ِصيبَ� ُهمبَتۡ أ  بَِما مُّ

َمۡت  يۡ  قَدَّ
َ
ٓ  ُ�مَّ  ِديهِمۡ � ِ  لُِفونَ َ�ۡ  ُءوكَ َجا ِ ٱب َردۡ  إِنۡ  �َّ

َ
ٓ أ ٓ  نَا ْوَ�ٰٓ  ٦٢ �ِيًقاَوتَوۡ  انٗ َ�ٰ إِحۡ  إِ�َّ

ُ
 �َِك أ

ِينَ ٱ ُ ٱ لَمُ َ�عۡ  �َّ عۡ  قُلُو�ِهِمۡ  ِ�  َما �َّ
َ
َُّهمۡ  َوقُل ُهمۡ وَِعظۡ  ُهمۡ َ�نۡ  رِۡض فَأ نُفِسهِمۡ  ِ�ٓ  ل

َ
 َ�ۢ قَوۡ  أ

ٓ  ٦٣ ابَلِيغٗ  رۡ  َوَما
َ
ِۚ ٱ نِ �ِإِذۡ  ِ�َُطاعَ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  مِن نَاَسلۡ أ �َُّهمۡ  َولَوۡ  �َّ

َ
لَُموٓ  إِذ � ْ ظَّ نُفَسُهمۡ  ا

َ
 أ

 ٓ ْ تَغۡ سۡ ٱفَ  ُءوكَ َجا َ ٱ َفُروا ْ  لرَُّسوُل ٱ لَُهمُ  َفرَ تَغۡ سۡ ٱوَ  �َّ َ ٱ لَوََجُدوا  ﴾٦٤ ارَِّحيمٗ  اتَوَّابٗ  �َّ
 ].۶۴-۶۰: نساء[ال

در این آیات، خداوند بندگانش را نسبت به حالت منافقان به تعجب و حیرت 
گاه می میوا  کند، منافقان  دارد و آنھا را از دچار شدن به اینگونه حاالت آ

ھای  با آن آمده ـ قرآن ـ و به کتابج  اند که به گمانشان به آنچه پیامبر کسانی
خواھند در داوری  اند، در حالیکه با وجود این می آسمانی پیشین ایمان آورده

به غیر  شود که میی ھر کس شامل کردن به سوی طاغوت بروند ـ طاغوت
ر ورزند و از ه به آنھا امر شده به طاغوت کفکشریعت خدا حکم کند ـ در حالی 

 طاغوت روی گردانند.
 شود؟! پس چگونه این عمل با ایمان در یک جا جمع می

ایمان، اطاعت و فرمانبرداری از شریعت خدا و حکم کردن به این  ۀالزم
داری  کسی که ادعای ایمان شریعت در تمامی امورات زندگی است، پس

کند، ولی در عین حال حکم و دستور طاغوت را بر دستور و حکم خدا  می
برگزیند، این چنین شخصی در ادعای ایمانش دروغگو است. و حکم کردن به 
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اند. و به  به آن دچار شده ھا انسان ھای شیطان است که طاغوت از گمراھی
  :فرماید ھمین دلیل است که خداوند می

يۡ ٱ َو�ُرِ�دُ ﴿ ن نُ َ�ٰ لشَّ
َ
 ].۶۰: نساء[ ﴾ابَعِيدٗ  َ�ۢ َضَ�ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ

خواھد که آنھا را در نھایت گمراھی و دوری از حق قرار  و شیطان می«
 ».دھد

ٓ ﴿پس چگونه است حال این گمراھان َ�ٰ  إِذَا
َ
ِصيبَ� ُهمبَتۡ أ َمۡت  بَِما مُّ  قَدَّ

يۡ 
َ
، دچار مصیبتی اند انجام دادهزمانی که آنھا به سبب آنچه که « ﴾ِديهِمۡ �

ٓ  ُ�مَّ ﴿ مصیبتی از نوع گناه یا حکم کردن به طاغوت» شوند می (ثم  ﴾َءُ�مۡ َجا

روی داده معذرت  در حالی که از آنچه» آیند سپس به سوی تو می« جاءوك)

ِ  لُِفونَ َ�ۡ ﴿اند.  خواھند و شرمنده می ِ ٱب َردۡ  إِنۡ  �َّ
َ
ٓ نَ أ ٓ  ا به خدا « ﴾�ِيًقاَوتَوۡ  انٗ َ�ٰ إِحۡ  إِ�َّ

، فقط »خورند که فقط قصد نیکوکاری و توفیق به ھم رساندن داشتند قسم می
و توفیق رساندن به آنھا را داشتند. در حالی آنھا  شان مخالف قصد نیکوکاری به

دروغ گویند. چون نیکوکاری، حاکم قرار دادن خدا و  شان ادعای در این
رسولش و پیروی کردن از دستورات خدا و رسولش است. و چه کسی بھتر از 

کند و دستور  خداوند در میان قومی که یقین و ایمان واقعی دارند، حکم می
 دھد. می

ْوَ�ٰٓ ﴿ :فرماید و به ھمین خاطر خداوند می
ُ
ِينَ ٱ قَ �ِكأ ُ ٱ لَمُ َ�عۡ  �َّ  ِ�  َما �َّ

» داند ھایشان است می اند که خداوند آنچه را که در قلب آنھا کسانی« ﴾قُلُو�ِهِمۡ 

عۡ ﴿یعنی از نفاق، دورویی و قصد نادرست
َ
پس ای رسول روی « ﴾ُهمۡ َ�نۡ  رِۡض فَأ

دھند و  آنچه انجام میمقابل ر دیعنی به آنھا اھمیت نده و ». گردان از آنھا

 :یعنی». نھا را نصیحت کنو آ« ﴾ُهمۡ وَِعظۡ ﴿ ه به مثل نکنکنند مقابل جنایت می
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بر فرمانبرداری از حکم خدا را حکم خدا را برای آنھا تشریح کن، و ھمزمان آنھا 

َُّهمۡ  َوقُل﴿ تشویق کن و از نافرمانی آن بترسان، نُفِسهِمۡ  ِ�ٓ  ل
َ
و با « ﴾ابَلِيغٗ  َ�ۢ قَوۡ  أ

آنھا را به صورت پنھانی نصیحت کن، تا  :یعنی» سخن دلنشین با آنھا سخن بگو
دھند، به  به غرورشان بر نخورد و این کار سودمندتر است. و از آنچه انجام می

 ١شدت نھی کن و در رد کارھایشان کوشا و توانمند باش.

  :فرماید منزه و بلندمرتبه می ،خداوند پاک -۳

ِ  َءاَمنَّا َو�َُقولُونَ ﴿ ِ ٱب َّ�  ِ َطعۡ  لرَُّسولِ ٱَو�
َ
ٰ  ُ�مَّ  نَاَوأ ٰ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  ُهمّمِنۡ  فَرِ�قٞ  َ�تََو�َّ  لَِكۚ َ�

 ٓ ْوَ�ٰٓ  َوَما
ُ
ِ  �َِك أ  ٱب

ۡ ْ ُدُعوٓ  �ذَا ٤٧ مِنِ�َ ُمؤۡ ل ِ ٱ إَِ�  ا  فَرِ�قٞ  إِذَا نَُهمۡ بَيۡ  ُ�مَ ِ�َحۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ
عۡ  ُهمّمِنۡ  َُّهمُ  يَُ�ن �ن ٤٨ رُِضونَ مُّ   قُّ �َۡ ٱ ل

ۡ
ْ تُوٓ يَ� ِ�  ٤٩ ِعنِ�َ ُمذۡ  هِ إَِ�ۡ  ا

َ
 قُلُو�ِهِم أ

َرٌض  مِ  مَّ
َ
ْ تَابُوٓ رۡ ٱ أ مۡ  ا

َ
ن َ�َافُونَ  أ

َ
ُ ٱ َ�ِيَف  أ ْوَ�ٰٓ  بَۡل  ۥۚ َورَُسوُ�ُ  هِمۡ َعلَيۡ  �َّ

ُ
 ُهمُ  �َِك أ

ٰ ٱ ۡ ٱ َل قَوۡ  َ�نَ  إِ�ََّما ٥٠ لُِمونَ ل�َّ ْ ُدُعوٓ  إِذَا مِنِ�َ ُمؤۡ ل ِ ٱ إَِ�  ا  نَُهمۡ بَيۡ  ُ�مَ ِ�َحۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ
ن

َ
ْ  أ َطعۡ  نَاَسِمعۡ  َ�ُقولُوا

َ
ۚ َوأ ْوَ�ٰٓ  نَا

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ َ ٱ يُِطعِ  َوَمن ٥١ لُِحونَ ُمفۡ ل  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

َ ٱ َش َو�َخۡ  ْوَ�ٰٓ  هِ َو�َتَّقۡ  �َّ
ُ
ٓ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ  ].۵۲-۴۷: نور[ال ﴾٥٢ �ُِزونَ َفا

خداوند در این آیات از صفات  :فرماید حافظ ابن کثیر، در تفسیر این آیات می
است آشکار  شان باطن دھد. کسانی که خالف آنچه را در منافقان خبر می

ِ  َءاَمنَّا﴿گویند  زبان میبا کنند. و فقط  می ِ ٱب َّ�  ِ َطعۡ  لرَُّسولِ ٱَو�
َ
ٰ  ُ�مَّ  نَاَوأ  فَرِ�قٞ  َ�تََو�َّ

ٰ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  ُهمّمِنۡ  م و اطاعت کردیم، سپس به خدا و رسولش ایمان آوردی« ﴾لَِك َ�
زمانی که از آنھا خواسته  :یعنی ».گردانند ای از آنھا بعد از آن روی می دسته

شود از این ھدایتی که خدا بر پیامبرش فرستاده است، تبعیت کنند، روی بر 

                                                           
 ).۴۳/  ۲تیسیر الکریم الرحمن ( -١
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کنند و از پیروی  بینی و غرور می بزرگ گردانند، و در وجودشان احساس خود می
  :فرماید آید، ھمچنان که خداوند می می شان شرم قرآن و سنت رسول

لَمۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � �َُّهمۡ  ُ�ُمونَ يَزۡ  �َّ

َ
�  ْ ٓ  َءاَمنُوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِ�ۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
 لَِك َ�بۡ  مِن أ

ن يُرِ�ُدونَ 
َ
ْ َ�تََحاَكُموٓ  أ ٰ ٱ إَِ�  ا مُِروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ ل�َّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَ�ۡ  أ يۡ ٱ َو�ُرِ�دُ  ۦۖ بِهِ  ُفُروا  نُ َ�ٰ لشَّ

ن
َ
ْ َ�َعالَوۡ  لَُهمۡ  �ِيَل  �ذَا ٦٠ ابَعِيدٗ  َ�ۢ َضَ�ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ ٓ  إَِ�ٰ  ا نَزَل  َما

َ
ُ ٱ أ  لرَُّسولِ ٱ �َ�  �َّ

يۡ 
َ
ۡ ٱ َت َر� ونَ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل  ].۶۱-۶۰: نساء[ال ﴾٦١ اُصُدودٗ  َعنَك  يَُصدُّ

َُّهمُ  يَُ�ن �ن﴿ :فرماید و در ادامه می   قُّ �َۡ ٱ ل
ۡ
ْ تُوٓ يَ� و اگر داوری خدا « ﴾هِ إَِ�ۡ  ا

در آن باشد به حالت فرمانبرداری  شان نفع و رسولش برای آنھا سودمند باشد و
اگر حکم خدا و رسول به نفع  :یعنی».آیند و مطیع بودن کامل به سوی آن می

نبود به حالت سرافکنده و مطیع به سوی شریعت  شان میل آنھا بود و بر خالف
در آن نبود  شان نفع د. ولی اگر حکم خدا و رسول بر علیه آنھا بود وآین خدا می

کنند، و  گردانند و به سوی شریعت طاغوت روی می از شریعت خدا روی بر می
 بروند تاج  غیر از پیامبر یدوست دارند که برای حکم کردن به سوی شخص

پذیرند به  حکم خدا و رسولش را می ی. پس اگر گاھحق جلوه دھدرا  شان باطل
ولی اگر  دارند،در آن  ید به آن نیست، بلکه به دلیل این است که نفعاعتقادلیل 

شوند از آن روی  دیدند با حکم کردن به قانون خدا دچار ضرر و زیان می

ِ� ﴿ :فرماید گردانند. و به ھمین دلیل خداوند می می
َ
َرٌض  قُلُو�ِهِم أ آیا دچار « ﴾مَّ

دچار یکی از این حاالت  :یعنی». اند ماری و مرض در دلشھایشان شدهبی
ھایشان مرض ھمیشگی وجود دارد که از آنھا جدا شدنی  اند، یا در دل شده

نیست، یا نسبت به دین و دستورات آن دچار شک و شبھه ھستند و یا از اینکه 
ز این حاالت ھر یک ا ترسند؟! خدا و رسولش در حکم کرن بر آنھا ظلم کنند، می

را داشته باشند آنھا، کافرند و حاکمیت خدا را قبول ندارند و خدا بر حال و 
گاه و دانا است.  ۀاوضاع ھم  آنھا آ
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ْوَ�ٰٓ  بَۡل ﴿ :فرماید و خداوند می
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ بلکه آنھا، ظالم و « ﴾لُِمونَ ل�َّ

و گناھکارند و خدا و رسولش از ظلم و  مبلکه آنھا، ظال :یعنی». ستمکارند
اند،  کند و در مورد آن دچار توھم شده عدالتی و ستمی که آنھا گمان می بی

 ١بیزارند.
ھر کس با کتاب خدا و سنت « :فرماید ) می/االسالم ابن تیمیه( شیخ

ر این مخالفتش ھیچگونه عذر برش و اجماع سلف مخالفت ورزد، و بگھربار پیام
شود، انجام  نداشته باشد، با او معامله و رفتاری که با اھل بدعت میای  و بھانه

 ٢»گیرد. می

                                                           
 ).۲۹۸/  ۳تفسیر ابن کثیر ( -١
 ).۱۷۲/  ۲۴مجموع الفتاوی ( -٢



 
 
 
 

تفکر و اندیشیدن در کتاب و سنت برای  ۀالزم :مسأله سوم
 عمل کردن به آنها

دست گرفتن و چنگ زدن به کتاب خدا فقط با تفکر و اندیشیدن در معنا و 
 یابد. تحقق میمفھوم آن، و سپس عمل کردن به دستورات موجود در آن 

 دالیلی از قرآن کریم
  :فرماید خداوند می  -۱

نَزلۡ  ٌب كَِ�ٰ ﴿
َ
بَُّروٓ  َركٞ ُمَ�ٰ  َك إَِ�ۡ  هُ َ�ٰ أ َدَّ ِ�ّ ْ رَ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  ا ْ  َوِ�َتََذكَّ ْولُوا

ُ
 ٱ أ

َ
 ﴾٢٩ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

 ].۲۹: ص[
پس تفکر و اندیشیدن در آیات قرآن تو را به معنای مورد نظر موجود در آن 

است.  عنایشرساند. و تذکر، یعنی عمل کردن به قرآن بعد از شناخت م می
امکان عمل کردن به آنچه که خدا نازل کرده فقط بعد از فھمیدن و علم داشتن 

 شود. به آن حاصل می
خداوند، اھل کتاب را به خاطر اینکه نسبت به کتابشان ھیچگونه  -۲

کنند، مورد مذمت و سرزنش  میشناختی ندارند و فقط آن را تالوت 
 :فرماید قرار داده و می

ّمِيُّونَ  ُهمۡ َومِنۡ ﴿
ُ
ٓ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  أ َماِ�َّ  إِ�َّ

َ
  ﴾٧٨ َ�ُظنُّونَ  إِ�َّ  ُهمۡ  �نۡ  أ

 ].۷۸: ةبقر[ال

  :فرماید خداوند می -۳

فََ� ﴿
َ
مۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َ�تََدبَُّرونَ  أ

َ
ٰ  أ �ۡ  قُلُوٍب  َ�َ

َ
ٓ أ  ].۲۴محمد/ [ ﴾٢٤ َفالَُها
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که از تفکر و اندیشیدن در  است و این آیه، انکاری از طرف خدا بر کسانی
آیات قرآن ـ که خیر دنیا و آخرت، و پرھیز از ھرگونه شری در آن وجود دارد ـ 

 کنند. ن سطحی آن بسنده میدگردانند و فقط به تالوت کر روی بر می
 :فرماید عدی در تفسیر تیسیر الکریم الرحمن میسعبدالرحمن بن ناصر ال

فََ� ﴿
َ
مۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َ�تََدبَُّرونَ  أ

َ
ٰ  أ �ۡ  قُلُوٍب  َ�َ

َ
ٓ أ  ].۲۴محمد/ [ ﴾٢٤ َفالَُها

کنندگان در کتاب خدا تفکر و  پس چرا این روی گردانان و اعراض :یعنی
تأمل و اندیشیدن است، تأمل  ۀکنند و یا در آن آنگونه که شایست تعقل نمی

کنند. چون آنھا اگر در قرآن بیاندیشند، قرآن آنھا را به سوی تمام خیرات  نمی
ھایشان را از نور ایمان  دارد و قلب ھا بر حذر می از تمام شر و بدی راھنمایی و

کند و آنھا را به اھداف عالیه و  ھایشان را از یقین پر می انباشته و دل
گرداند، قرآن راه رسیدن به خدا، بھشت،  ایان، نایل میپ ھای بی بخشش

آن و در کنار آن راه رسیدن به جھنم و چگونگی  موانعھای بھشت و  الزمه
شناساند  را به آنھا می ھا انسان کند، قرآن پروردگار نجات یافتن از آن را بیان می

نھا را به سوی کند و آ معرفی می ھا انسان و اسماء و صفات و احسانات الھی را به
را  ھا انسان نماید و از عذاب دردناک جھنمی پایان الھی تشویق می پاداش بی

 رھاند. ترساند و می می

مۡ ﴿
َ
ٰ  أ �ۡ  قُلُوٍب  َ�َ

َ
ٓ أ آیا درھای  :یعنی» ھایی است ھایشان قفل یا بر دل« ﴾َفالَُها

را ھا  ھایشان بر روی ھر نوع خیر و نیکی بسته شده است و تمام شر و بدی دل
ھایشان و  . و مانع ورود خیر و نیکی به داخل دلندا ھایشان حبس کرده در دل

 شوند؟ و این یک واقعیت است. خروج شر و بدی از آن می

 دالیلی از سنت نبوی 
ای را  خداوند بنده« :روایت است که، فرمودندس از عبدالله بن مسعود -۱

شنوند،  ) سخن مرا میکه کند را شاد میای  کند (خداوند بنده غریق نعمتش می



 ٢٣ مسأله چ الزمۀ تفکر و اندیشدن در کتا ب و سنت...

رساند، چه  و آن را به دیگران می نماید کند و به آن توجه می را حفظ می و آن
بسا کسی که علمی را به ھمراه دارد نسبت به آن دانا نیست و چه بسا کسی که 

 ».کند علمی را به ھمراه دارد به داناتر از خودش منتقل می
معنا و  ،آن را نگھداری کند ،نودھر کس سخن من را بش :گوید میج  پیامبر

در آن را بشناسد و حفظ کند و  موجودموارد فقھی و علمی  ،مفھومش را بفھمد
ای  سپس آن را به دیگران بگوید و یاد دھد، و یا آن را به دیگران بدون ھیچ زیاده

 ١نشود، ...ج  برساند، تا دچار دروغ بر پیامبر

 آثار صحابه و علمای سلف
بدون تفکر، را روی در روایت حدیث  اھل حدیث و علمای سلف زیاده

إيا�م و « :فرمودهج  دانستند، چون پیامبر اندیشیدن و فھمیدن مکروه می
قل ام ل ال ىلّع ماقمن فإال حقاً أوصدقاً،  فال يقولنّ  ، من قال ىلعّ احلديث عّ�  ةكرث

دارم،  زیاد روایت کردن از خودم بر حذر میاز شما را « ٢»مقعده من انلار أفليتبو
و صادقانه روایت کند، ھر کس از درست کند، به طور  ھر کسی از من روایت می

من چیزی را روایت کند که من آن را نگفته باشم، جایگاه خودش را در آتش 
 ».جھنم آماده کند

کند،  ابن عبدالبر بعد از آنکه چند اثر از علمای سلف در این باره نقل می
در این حدیث به خاطر ترس از اینکه تفکر، اندیشیدن و فھمیدن در  :گوید می

                                                           
) خطیب در کتاب شرف ۸۸)، مسند حمیدی (۲۶۵۸(حدیث صحیح است. ترمذی  -١

) و غیره ۱۸۸) و ابن عبدالبر در جامع بیان العلم (۱۹و  ۱۸أصحاب الحدیث (ص 
 اند. روایت کرده

 ) و غیر آنھا.۳۵) ابن ماجه (۲۹۷/  ۵حدیث حسن است، احمد ( -٢



 پیروی از کتاب، سنت و فهم سلف صالح    ٢٤

روی در روایت حدیث خرده گرفته  از بین نرود، از زیادهج  احادیث رسول الله
 ١شده و این عمل مکروه دانسته شده است.

آوری حدیث بدون تفقه و تدبیر در معنا  اما جمع :فرماید و در جایی دیگر می
اند، نزد اھل علم  ای که اکثر اھل زمان ما دچار آن شده ھوم آن به شیوهو مف

 ٢شود. کاری مکروه شمرده می
  :گویند و به ھمین خاطر است که بعضی می

ــرف ــديث و اليع ــل احل ــن يعم  أنّ م
 

ـــــــيدالنی  ـــــــل كالص ـــــــه التأوي  في
 

کند ولی در مورد آن تفکر و تعمق  آوری و روایت می   کسی که، حدیث جمع
فھمند شبیه داروسازی است که از دارویش نفعی  کند و آن را به خوبی نمی نمی
 برد. نمی

 

                                                           
 ).۱۰۲۹/  ۲جامع البیان ( -١
 ).۱۰۲۰/  ۲جامع البیان ( -٢



 
 
 
 

تفهیم و عمل به  برایسنت علم به  ۀیا الزم :مسأله چهارم
 قرآن

 دالیلی از قرآن کریم 

  :فرماید خداوند متعال می -۱

نَزۡ�َ ﴿
َ
ٓ َوأ َ  رَ ّ�ِكۡ ٱ َك إَِ�ۡ  ا ُرونَ  َولََعلَُّهمۡ  هِمۡ إَِ�ۡ  نُّزَِل  َما لِلنَّاِس  ِ�ُبَّ�ِ  ﴾َ�تََفكَّ

 ]۴۴: نحل[ال
 ھا انسان و ای محمد] ما این قرآن را برای یادآوری کردن«[ :گوید طبری می

َ ﴿و پند دادن آنھا بر تو نازل کردیم،  تا آنچه را که برای  :یعنی».  ﴾لِلنَّاِس  ِ�ُبَّ�ِ

 لََعلَُّهمۡ ﴿آنھا از قرآن نازل شده شرح دھی و قرآن را به آنھا بشناسانی
ُرونَ  تا مردمان در این قرآن به عبودیت الھی و اطاعت از فرمان  :یعنی ﴾َ�تََفكَّ

 ١الھی یادآوری کرده شوند و از قرآن عبرت گیرند و در آن بیاندیشند.

  :فرماید خداوند عزوجل می -۲

﴿ ٓ نَزۡ�َ  إِ�َّا
َ
ٓ أ ِ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك إَِ�ۡ  ا ٓ  �َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  ُ�مَ ِ�َحۡ  قِّ �َۡ ٱب ٰ  بَِما َرٮ

َ
ۚ ٱ َك أ ُ  َوَ�  �َّ

ٓ لِّلۡ  تَُ�ن  ].۱۰۵: نساء[ال ﴾١٠٥ اَخِصيمٗ  �ِنِ�َ َخا
  :فرماید خداوند می -۳

﴿ ٓ نَزۡ�َ  َوَما
َ
َ  إِ�َّ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اأ ِيٱ لَُهمُ  ِ�ُبَّ�ِ ْ خۡ ٱ �َّ  ةٗ َورَۡ�َ  ىوَُهدٗ  �ِيهِ  تَلَُفوا

 ].۶۴: نحل[ال ﴾٦٤ مِنُونَ يُؤۡ  �ٖ لَِّقوۡ 
                                                           

 جامع البیان. -١
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ای محمد ما به خاطر این کتابمان را بر تو نازل کردیم و تو « :گوید طربی می
ای به سوی مخلوقات مبعوث کردیم تا برای آنھا، آنچه را که  را به عنوان فرستاده

اند، شرح دھی و حق و باطل را به آنھا بشناسانی و راه  در آن دچار اختالف شده
ای که تو  و حجت الھیصواب و نیکویی را در اختالفشان برای آنھا توضیح دھی 

 ».ای بر آنھا تمام کنی به آن مبعوث شده

 :فرماید خداوند می -۴

ۡ ٱ َعنِ  يَنِطقُ  َوَما﴿  ].۴ -۳نجم/لظ[ا  ﴾٣ َهَوىٰٓ ل

 دالیلی از سنت نبوی 
خداوند زنانی را که خال در  :فرماید از عبدالله بن مسعود روایت است که، می

لعن  شود کوبند و زنانی را که خال در بدنشان کوبیده می بدن دیگران می
دارند و آن را باریک  نانی را که موی ابروی خود را بر میز، و ھمچنین نموده

ھای  و زنانی که به خاطر زیبایی و جوان نشان دادن خود، دندان ،کنند می
نمایند و زنانی را که فطرت  د و آنھا را باریک میکنن جلویی را از ھم جدا می

. این موضوع به گوش لعن نموده است دھند خدایی و خلقت خدایی را تغییر می
رسید، آن زن نزد عبدالله  رت داشتأسد که به ام یعقوب شھ بنی ۀزنی از طائف

 ام که شما زنانی را که فالن کار و فالن کار را شنیده :بن مسعود آمد، و گفت
چرا لعن نکنم کسانی را  :ای؟ ابن مسعود در جوابش گفت کنند، لعن کرده می

 که رسول خدا لعن کرده است و در کتاب خدا ھم لعن شده اند؟!
ام؟  گویی ندیده ام آنچه را که شما می من تمام قرآن را خوانده :آن زن گفت

ای، مگر  اگر تمام قرآن را خوانده باشی حتمًا این را دیده :ابن مسعود گفت
دھد انجام  آنچه محمد به شما دستور می« :فرماید ای که خداوند می نخوانده

 :آن زن گفت» دارد، پرھیز نمایید دھید و از آنچه که شما را از آن بر حذر می
کارھا منع کرده  از آنج  پس پیامبر :بلی، این آیه را خوانده ام، ابن مسعود گفت



 ٢٧ مسأله پنجم: یا الزمۀ علم به سنت برای تفهیم و عمل به قرآن 

 :است، آن زن گفت نستهدھند ملعون دا است و کسانی که آنھا را انجام می
شما برو  :دھد، ابن مسعود گفت که ھمسر شما ھم این کار را انجام می مطمئنم

نگاه کن (آیا زنم ھیچ یک از این کارھا را انجام داده است؟) آن زن رفت و نگاه 
اگر  :ا بر زن ابن مسعود ندید، ابن مسعود گفتکرد، ولی ھیچ یک از این کارھا ر

 ١دادم. کردم و او را طالق می بود، با او زندگی نمی زنم اھل چنین کارھایی می
زمانی « :فرمودندج  از مقدام بن معدی کرب روایت است که، پیامبر -۲

آید که مردی از شما در حالی که بر تختش تکیه داده است ـ در نھایت غرور  می
بین ما و شما کتاب « :گوید کند، سپس می ـ حدیثی را از من روایت میو تکبر

کند. پس ھر حاللی را که در قرآن یافتیم  خدا ـ قرآن ـ وجود دارد و قضاوت می
 »دانیم. دانیم و ھرچه را در آن حرام یافتیم، آن را حرام می آن را حالل می

گاه باشید، حقیقتًا آنچه  :در ادامه فرمودج  پیامبر ج  را که رسول خداآ
 ٢کند مثل آن چیزی است که خداوند عزوجل حرام کرده است. حرام می

شنیدم که ج  از عقبه بن عامر جھنی روایت است که گفت، از پیامبر -۳
 :گفته شد» ھالکت و بدبختی امت من در کتاب و شیر وجود دارد« :فرمود می

من قرآن را یاد  تام« :فرمودج  ای رسول خدا! کتاب و شیر چیستند؟ پیامبر
گیرند اما آن را بر خالف شیوه و ھدفی که خدا نازل کرده تفسیر و معنا  می
و صحابه و علمای ج  روی از پیامبر کنند ـ یعنی در معنا کردن آن دنباله می

کنند ـ و شیر را دوست دارند و به خاطر آن نمازھای جماعت و جمعه  سلف نمی

                                                           
 ).۴/۱۶۷۸) و مسلم در کتاب اللھباس (۸/۶۳۰بخاری در کتاب التفسیر ( -١
) و ۱۲) ابن ماجه (۲۶۶۴)، ترمذی (۱۳۲-۱۳۱-۴/۱۳۰حدیث صحیح است. احمد ( -٢

 غیره.
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برای بدست آوردن دنیا و  روند ـ یعنی اتع میکنند و به صحرا و مر را ترک می
 ١.روند دنبال شترچرانی و حیوانات اھلی شیرده می مادیات دنیایی

گذاران و گمراھان، نمازھای جمعه و جماعت را  بدعت :گوید می البرابن عبد
اندازند و قرآن را بر  را دور میـ ـ احادیثش ج  کنند و سنت رسول الله ترک می

بیان شده، معنی و تفسیر ج  ای که در سنت رسول الله وهخالف روش و شی
کننده. و از  کنند، پس آنھا به سبب این کارھایشان ھم گمراھند و ھم گمراه می

بریم، از رحمت خداوند، توفیق و سالمتی از  این شکست و تباھی به خدا پناه می
ھا از  ھیھا را خواستاریم، احادیث زیادی در مورد اینگونه گمرا این گمراھی

روایت شده است، ... و در پایان ابن عبدالبر حدیث باال را روایت ج  پیامبر
 ٢کند. می

 آثار صحابه و علمای سلف 
زمانی که این مسجد ـ مسجد  :ضاله روایت است کهفاز جبید بن أبی  -۱

ای نشسته بود، و  شود، عمران بن حصین در گوشه جامع ـ ساخته می
ای نزد او در مورد شفاعت صحبت کردند، در این ھنگام مردی از  عده

کنید  ، شما در مورد احادیثی صحبت میدنجی ای أبا :ھمان جمع گفت
ران بن حصین ایم! ناگھان عم که ما اصلی برای آنھا در قرآن نیافته

 :ای؟ مرد در جواب گفت قرآن را خوانده :عصبانی شد و به آن مرد گفت
 چھارآیا در آن نماز مغرب را سه رکعت، نماز عشاء را  :بله، عمران گفت

رکعت  چھارا ررکعت، نماز صبح را دو رکعت و نماز ظھر و عصر 

                                                           
/  ۴) و احمد (۱۷۴۶) ابویعلی (۱۵۶-۱۵۵-۴/۱۴۶حدیث صحیح است. احمد ( -١

 ).۲۳۶۲-۲۳۶۱) ابن عبدالبر (۱۵۵
 ).۲/۱۱۹۲(جامع البیان  -٢



 ٢٩ مسأله پنجم: یا الزمۀ علم به سنت برای تفهیم و عمل به قرآن 

ا از خیر، عمران گفت پس این تعداد رکعات نماز ر :ای؟ مرد گفت یافته
ج  اید، و ما نیز از رسول الله اید؟ آیا از ما یاد نگرفته چه کسی گرفته

درھم، یک درھم، و در این تعداد  ۴۰ایم؟ آیا در قرآن، زکات  نگرفته
 :اید؟ مرد گفت گوسفند، یک گوسفند و این تعداد شتر، یک شتر را یافته

یاد ج  پیامبراید؟ ما آن را از  پس از چه کسی یاد گرفته :نه، عمران گفت
در  :اید، عمران در ادامه گفت ایم و شما نیز آن را از ما یاد گرفته گرفته

 :اید که خداوند فرموده قرآن دیده

ْ َوۡ�َ ﴿ وَّفُوا ِ  طَّ ، آیا »قدیمی طواف کنید ۀو به دور این خان« ﴾َعتِيقِ لۡ ٱ تِ يۡ ۡ�َ ٱب

رکعت نماز در پشت مقام ابراھیم را  دوبار طواف بدور کعبه و  ھفتدر قرآن، 

اید و ما نیز آن را  اید؟ آیا از ما یاد نگرفته را یاد گرفته ھا این اید؟ از چه کسی یافته

 ایم؟ یاد نگرفتهج  از پیامبر
اید که خداوند در قرآنش به گروھی  آیا شنیده :عمران در ادامه گفت

 :گوید می

﴿ ْ ۡ ٱ مِنَ  نَُك  لَمۡ  قَالُوا ۡ ٱ عِمُ ُ�طۡ  نَُك  َولَمۡ  ٤٣ ُمَصلِّ�َ ل  َوُ�نَّا ٤٤ ِك�َ ِمسۡ ل
ٓ �َۡ ٱ َمعَ  َ�ُوُض  ُب  َوُ�نَّا ٤٥ �ِِض�َ ا ٰٓ  ٤٦ ّ�ِينِ ٱ مِ �ِيَوۡ  نَُ�ّذِ ٰ  َح�َّ تَى

َ
 نَا�

ٰ ٱ َعةُ َشَ�ٰ  تَنَفُعُهمۡ  َ�َما ٤٧ قِ�ُ ۡ�َ ٱ  ].۴۸-۴۲: مدثر[ال ﴾٤٨ فِعِ�َ ل�َّ
گفت شفاعت وجود  من از عمران بن حصین شنیدم که می :حبیب گفت

 ١دارد.

                                                           
) طبرانی در ۱۸/۵۴۷) و طبرانی در الکبیر (۱۵۶۱حدیث حسن است. ابوداود ( -١

)، آجری در الشریعة و ابن عبدالبر در جامع البیان ۱۸/۳۶۹روایتی دیگر در الکبیر (
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با  :یر گفتخمردی به مطرف بن عبدالله بن ش :از ایوب روایت است که -۲
قسم به خدا  :ما فقط با قرآن سخن بگویید! مطرف به او گفت

خواھم بدل و جانشینی به جای قرآن بیاورم، ولی ھدفم کسی  نمی
 ١تر به قرآن و فھم آن است. است که او از ما عالم

ج  وحی ھمچنان بر پیامبر« :از حسان بن عطیه روایت است که، گفت -۳
داد که قرآن  سنتی را خبر میج  به پیامبر÷ شد و جبرئیل نازل می

 ٢.»با آن تفسیر کرده شود

با ج  رفتار رسول خدا ۀروش و طریق :فرماید ) می/امام شافعی ( -۴
  :کتاب خدا ـ قرآن ـ دو شیوه است

آنگونه که خداوند آن را نازل کرده، ج  الف ـ نص صریح قرآن، و رسول خدا
 از آن پیروی کرد.

در آن ھدف و منظور خداوند را در آنچه که ج  ب ـ سخنانی که رسول خدا
ھا،  این شیوه ھردوی ته انجام دھند، بیان کرده است. و دراز بندگانش خواس

 پیروی و تبعیت از کتاب خدا وجود دارد.
ای  سنت و طریقه :سومی را نیز بیان کرده و آن ۀدر ادامه امام شافعی شیو

آن را بنیان نھاده در حالی که نص صریح قرآنی بر آن ج  است که رسول الله
 ١وجود ندارد.

                                                                                                         
ای دیگر روایت کرده، و این حدیث با این  ) به شیوه۶۷)، ابن بطة در اإلبانة (۲۳۴۸(

 سندھا ثابت شده است.
 مصدر قبلی. -١
 مصدر قبلی. -٢
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کرد  زمانی که با مرد حج میج  پیامبر :گوید میو ابن عبدالبر  -۵

، زیرا »از من مناسک را یاد بگیرید« » مناس�مخذوا عّ� « :فرمود می
که قرآن در مورد فرضیت نماز، زکات، حج و جھاد بصورت کلی نازل 

 شده و شرح مفصل و جزء به جزء این مسائل در قرآن وجود ندارد.
حکام دیگری اشاره کرد که در قرآن توان به ا و برای توضیح بیشتر، می

وجود ندارد. ولی از طریق سنت ثابت شده است. مثل حرام بودن نکاح عمه و 
زن ھمزمان با نکاح زن، حرام بون خر اھلی و تمام پرندگانی که چنگال  ۀخال

موارد  ھا این تیز شکاری دارند و امثال ھای شکاری دارند و حیواناتی که دندان
 ٢توان به ھمگی آنھا اشاره کرد. ر اینجا نمیزیادی ھستند و د

                                                                                                         
 ).۹۲-۹۱الرسالة ( ص،  -١
 ).۱۱۹جامع البیان (ص  -٢





 
 
 
 

آید،  هر آنچه که برای مسلمانان پیش می :مسأله پنجم
 باشد دارای حکمی در قرآن یا سنت می

 دالیلی از قرآن کریم 
  :فرماید می خداوند -۱

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

 ].۳ ة:مائد[ال ﴾ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ 
این آیه بزرگترین نعمت خداوند متعال بر این امت است،  :گوید ابن کثیر می

تکمیل کرد و احتیاج به دین دیگری  شان برای دینشان را این جھت کهاز 
ـ احتیاج به پیامبر دیگری ج  د و ھمچنین به غیر از این پیامبر ـ محمدنندار

ـ را به عنوان ج  ندارند، و به ھمین دلیل است خداوند این پیامبر ـ محمد
و جنیان مبعوث  ھا انسان پیامبران قرار داده و او را به سوی ۀکنند آخرین و ختم

پس ھر چه را حالل کند، حالل است و ھر چه را حرام کند، حرام  کرده است،
شود،  شود، و ھر چه او به عنوان دین مشروع بداند، دین شمرده می شمرده می

شود و ھیچ  خبر دھد، خبرش حقیقت دارد و تصدیق می در مورد ھر چیزی که
  :فرماید دروغ و خالفی در آن نیست، ھمچنانکه خداوند می

ۡت ﴿ َل  �َّ  ٗ�ۚ وََعدۡ  اقٗ ِصدۡ  َرّ�َِك  َ�َِمُت  َوَ�مَّ  ].۱۱۵نعام/ [ال ﴾تِهِ لَِ�َِ�ٰ  ُمبَّدِ
و ھیچ تغییر و تبدیلی بر  و کالم خداوند به راستی و عادالنه به انجام رسید«

 ».آن نیست
 در اوامر و نواھیش. بودن صداقت و راستی در اخبارش و عادل :یعنی

گردید، نعمت نیز بر آنھا تمام گردید، به پس زمانی که دلیل بر مردم کامل 
  :فرماید ھمین دلیل خداوند می
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�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

ۚ دِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  ثۡ  ُمتََجانِٖف  َ�ۡ�َ  َمَصةٍ َ�ۡ  ِ�  ُطرَّ ۡض ٱ َ�َمنِ  ا ِ  فَإِنَّ  �ٖ ّ�ِ
َ ٱ  ].۳ ة:مائد[ال ﴾رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

ن دین راضی شوید، زیرا که این دین، دینیست که ایشما نسبت به  :یعنی
گرامی را  ۀخداوند آن را دوست دارد و به آن راضی است و بزرگترین فرستاد

 ١ترین کتاب را برای آن نازل کرده است. برای آن مبعوث کرده و شریف
انجام حقیقتًا خداوند از این لحاظ که در این دین بر  :گوید می/ ابن القیم

شود،  ھا و ھر چیزی که سبب اصالح قلب و دینمان می فرائض، فضائل، سنت
امر کرده و از مکروھات و محرمات و ھر چیزی که سبب فساد قلب و دینمان 

 ٢شود نھی کرده، این دین را بر ما تکمیل گردانیده است. می

 :فرماید میخداوند پاک و منزه  -۲

ا﴿  ].۳۸: نعام[اال ﴾ءٖ َ�ۡ  مِن بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  نَافَرَّطۡ  مَّ
ما ھیچ چیزی را در لوح المحفوظ از قلم  ،یعنی :فرماید طبی میرق

ایم، خداوند تمام حوادث و وقایع را در لوح المحفوظ ثبت و نگھداری  نینداخته
کند، و در روایتی گفته شده که در اینجا منظور قرآن است، یعنی ما ھیچ  می

ایم و حتمًا در  که مربوط به امور دینی باشد در قرآن از قلم نینداختهرا چیزی 
 و مجمل یا به صورت مفصل و جزء به جزء یا به صورت کلیدر مورد آن ن قرآ

توان از  دالیل وجود دارد. که بیان و شرح دالیل کلی و مجمل را نیز می
 یا از اجماع یا از قیاس که با نص قرآن ثابت شده، اخذ کرد.ج پیامبر

                                                           
 ).۲/۱۲تفسیر ابن کثیر ( -١
 ).۲/۱۰۳) و بدائع التفسیر (۱۱۰مسألة السماع ( -٢



 ٣٥ آید... پنجم: هر آنچه که برای مسلمانان پیش میمسأله 

  :فرماید خداوند می

﴿ َ�ۡ  ىٰ َو�ُۡ�َ  ةٗ َورَۡ�َ  ىوَُهدٗ  ءٖ َ�ۡ  لُِّ�ِّ  انٗ َ�ٰ تِبۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اَونَزَّ
 ].۸۹: نحل[ال ﴾لِِم�َ ُمسۡ لِلۡ 
نَزۡ�َ ﴿

َ
ٓ َوأ َ  رَ ّ�ِكۡ ٱ َك إَِ�ۡ  ا ُرونَ  َولََعلَُّهمۡ  هِمۡ إَِ�ۡ  نُّزَِل  َما لِلنَّاِس  ِ�ُبَّ�ِ  ﴾َ�تََفكَّ

 ].۴۴: نحل[ال
﴿ ٓ ٰ  َوَما ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ ْۚ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ ْ ٱوَ  نتَُهوا ۖ ٱ �َُّقوا َ  إِنَّ  �َّ
َ ٱ  ].۷: حشر[ال ﴾عَِقابِ لۡ ٱ َشِديدُ  �َّ

آنھا در قرآن  برآخر، اشاره به مواردی دارد که نصی  ۀخداوند در این دو آی
گاھی از آنھا باید به پیامبر رجوع کرد و و او شرح مفصل و  نیامده، اما برای آ
مشروح در مورد آنھا دھد. پس به این ترتیب این خبر خداوند که فرموده ما 

ایم مگر اینکه در قرآن خبری در مورد آن یا به صورت  را به جا نگذاشتهچیز ھیچ 
ایم، درست و صادق است. و  لی و مجمل دادهمفصل و مشروح و یا به صورت ک

 :دلیل خداوند در پایان فرموده به ھمین

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
 ].۰۳: [المائدة ﴾دِينَُ�م لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

 ١».امروز دینتان را بر شما کامل گردانیدم«
  :فرماید خداوند می -۳

﴿ َ�ۡ  ىٰ َو�ُۡ�َ  ةٗ َورَۡ�َ  ىوَُهدٗ  ءٖ َ�ۡ  لُِّ�ِّ  انٗ َ�ٰ تِبۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اَونَزَّ
 ].۸۹: نحل[ال ﴾لِِم�َ ُمسۡ لِلۡ 

                                                           
)، تیسیر الکریم الرحمن ۳/۳۳۵)، أضواء البیان (۶/۴۲۰الجامع ألحکام القرآن ( -١

)۲/۱۸۴.( 
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تمام  ۀدھند ای محمد این قرآن بر تو نازل شده تا شرح :گوید طبری می
 ١ھای انسان از قبیل شناخت حالل و حرام و پاداش و عذاب باش. نیازمندی

  :فرماید خداوند بلندمرتبه می -۴

 نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َوَ�نَ  َمثَٖل�  ُ�ِّ  مِن لِلنَّاِس  َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  ِ�  نَاَ�َّ�ۡ  َولََقدۡ ﴿
 ۡ�

َ
 ].۵۴: کهف[ال ﴾٥٤ َجَدٗ�  ءٖ َ�ۡ  َ�َ أ

خداوند از عظمت، بزرگی، شکوه و  :گوید عدی میسعبدالرحمن بن ناصر ال
شمولیت قرآن و از اینکه او در قرآن در مورد ھر چیزی سخن گفته، خبری 

 دھد. می
رسیدن به علوم سودمند و سعادت جاودانی و ھای  در قرآن تمام راه

ھمیشگی و دوری از شر و بدی و ھالکت و بدبختی ابدی وجود دارد، در قرآن 
ھایی از حالل و حرام، پاداش و عقاب اعمال، تشویق و تحذیر، اخبار و  مثال

دستورات صادق و سودمند برای اصالح قلب از حیث اعتقادی و عملی وجود 
لگی داللت بر واجب بودن تسلیم شدن در مقابل این قرآن و جم ھا این دارد. و

پیروی و فرمانبرداری کردن از آن و عدم اختالف و کشمکش بر سر آن را دارد. 
آشکار و واضح بودن حق و حقیقیت باز به  هوجتولی با وجود این اکثر مردم با 

ر باطل کنند و برای از بین بردن و منحرف کردن حق ب در مورد آن مجادله می
  :کنند، و به ھمین خاطر خداوند فرموده پافشاری می

�ۡ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َوَ�نَ ﴿
َ
 ].۵۴: [الکهف ﴾َجَدٗ�  ءٖ َ�ۡ  َ�َ أ

 ».و انسان بیشتر از ھر چیز دیگری جنگ و جدال و سر و صدا دارد«
داد و بیدا کردن، نزاع و ستیزه کردن در مورد چیزی، در حالی که  :یعنی

ھا و داد و بیدادھا در شأن انسان نیست و از عدالت و  اینگونه جنگ و جدال

                                                           
 ).۵/۳۸بغوی (جامع البیان، تفسیر ال -١
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مروت انسانی بدور است، و چیزی که سبب این منازعات و مجادالت و عدم 
ی است که شود، فقط ظلم و ستم و نافرمانی از دستورات الھ ایمان در انسان می

شود، در حالی که در مورد آنھا در قرآن به صورت واضح و  انسان دچار آنھا می
را ھمواره از جنگ و جدال و ظلم  ھا انسان مفصل بحث و گفتگو شده و خداوند

 ١و ستم باز داشته است.
 :فرماید داوند میخ -۵

وَ ﴿
َ
ٓ  فِهِمۡ يَ�ۡ  لَمۡ  أ �َّا

َ
نَزۡ�َ  �

َ
ٰ  ِ�  إِنَّ  هِمۚۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اأ  ةٗ لَرَۡ�َ  لَِك َ�

 ].۵۱: عنکبوت[ال ﴾٥١ مِنُونَ يُؤۡ  �ٖ لَِقوۡ  َرىٰ َوذِكۡ 
ج ای از اصحاب رسول خدا روایت شده به خاطر اینکه دسته :گوید طبری می

کردند و چیزھایی را  برداری می ھای اھل کتاب نسخه از روی بعضی از کتاب
 ٢شده است.نوشتند، این آیه نازل  می

آیا این قرآن به عنوان نشانه و دلیل ما  :گوید ابن کثیر در معنای این آیه می
کافی نیست، ما این کتاب بزرگ را که شامل اخبار گذشتگان، آیندگان و 

سوادی، نه  احکاماتشان است بر تو نازل کردیم، در حالی که تو انسانی بی
ای، با خود  ت و برخواست داشتهنویسی و نه با اھل کتاب نشس خوانی، نه می می

آن  ۀای که در آن راه حق بر سر آنچه دربار اخباری واضح، روشن و آشکار آورده
ھای  اند، بیان و شرح داده شده و این اخبار در ھیچ یک از کتاب اختالف کرده

 ٣پیشین وجود نداشته است.

                                                           
 ).۵/۲۶تیسیر الکریم الرحمن ( -١
 )، روایت ضعیف است.۲۱/۶تفسیر طبری ( -٢
 ).۳/۴۱۸تفسیر ابن کثیر ( -٣
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س به عمر بن خطاب ج در مفھوم این آیه پیامبر :گوید قرطبی می
اگر موسی پسر « »لو اكن موىس بن عمران حيأ ملا وسعه إال إتباىع« :فرماید می

و در جای دیگر » ای جز پیروی از من نداشت عمران زنده بود ھیچ چاره

نیازی  کسی که با قرآن احساس بی« »بالقرآن ا من لم يتغنّ لیس منّ « :فرماید می
نیازی نکند، و این  با قرآن از غیر قرآن احساس بی :یعنی ».نکند از ما نیست

 ١است. هشرح و تفسیر بخاری در مورد این آی
  :فرماید خداوند می -۵

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  قَدۡ  �َّاُس ٱ � وۡ  ُ�مَءتۡ َجا �ُِّ�مۡ  ّمِن ِعَظةٞ مَّ ٓ  رَّ  ِ�  لَِّما ءٞ وَِشَفا

ُدورِ ٱ  ].۵۷: یونس[ ﴾٥٧ مِنِ�َ ُمؤۡ لِّلۡ  ةٞ َورَۡ�َ  ىوَُهدٗ  لصُّ
چگونه کتابی به ھمراه آنچه که در سنت بیان و شرح  :گوید ابن القیم می

100داده شده و شامل 
1

آنچه که در  ۀتواند شفا دھند شریعت نباشد می 
ھاست، باشد؟ یا چگونه کتابی که توسط آن حتی کوچکترین یقینی نسبت  دل

ای از مسائل خداشناسی و شناخت اسماء و صفات خداوند، حاصل  به مسأله
مسائلش الفاظ  ھاست باشد؟ یا اکثر آنچه که در دل ۀتواند شفادھند شود می نمی

رود که آن  موردی به کار می سرانجام رساندن دهبه ه برای کای ھستند  ظاھری

                                                           
)، و تفسیر یتغنی به یستغنی ۹/۶۸)، بخاری، (۱۳/۳۵۴الجامع ألحکام القرآن ( -١

ت. و نیازی) از سفیان بن عینیه روایت شده، و ابو عبید نیز به این معنا راضی اس (بی
صدایی کردن در ھنگام قرائت قرآن، معنا و تفسیر  ای دیگر یتغی را به خوش عده

ر است، و الله أعلم. و برای شرح بیشتر این مسأله ت اند، که این ھم درست کرده
 ) نگاه کرد.۷۲-۹/۶۸توان به فتح الباری ( می
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اند یا نه؟ خداوند از این بھتان بزرگ پاک  ھم مشخص نیست که به نتیجه رسیده
 مبراست! و منزه

گذاری  تابعین قبل از بنیانو صحابه ب است! حال و اوضاع حقیقتًا جای تعج
 ءاین قوانین از طرف خداوند برای آنھا و قبل از استخراج و بوجود آمدن این آرا

نیاز از نصوص الھی  ھا چگونه بود؟ آیا آنھا ھدایت شده و بی نظرات، و قیاس و
بودند یا اینکه وضعیت برخالف این بود؟ تا اینکه متأخرانی که داناتر از آنھا و 

گاه شده ھدایت فات الھی صتر به شریعت الھی و داناتر به ذات، اسماء و  تر و آ
 آمدند.

تمام گناھان ـ به غیر از شرک ـ به مالقات  خدا با ۀقسم به ذات الھی اگر بند
ھای فاسد و اعتقادات  از آمدنش به سوی خداوند با این گمان اید، بھترخداوند بی

 ٢و  ١باطل است.

۷-  

نتُمۡ  ُفُرونَ تَ�ۡ  َف َوَ�يۡ ﴿
َ
ِ ٱ ُت َءاَ�ٰ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  َوأ  ۥۗ رَُسوُ�ُ  َو�ِيُ�مۡ  �َّ

ِ  تَِصمَ�عۡ  َوَمن ِ ٱب سۡ  طٖ ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  ُهِديَ  َ�َقدۡ  �َّ  ].۱۰۱آل عمران/ [ ﴾١٠١ تَقِي�ٖ مُّ

                                                           
 ).۴/۳۷۷أعالم الموقعین ( -١
تابعین با ھمین قرآن به ھمراه سنت نبوی که  مترجم : آری باید بدانیم که صحابه و -٢

کنندة تمام شریعت الھی بودند ھدایت یافتند و توانستند دنیایشان را برای  تبیین
بدست آوردن آخرتشان آباد نمایند و بر حاکمیت الھی در روی زمین صحه گذارند و 

زندگی بشری کنندة  ثابت کنند که این قرآن به عنوان یک برنامه و قانون الھی کفایت
باشد. و انسان تا زمانی که پیرو این کتاب باشد دین و دنیایش سالم  تا روز قیامت می

 باشد. ھا در دوری از دستورات این کتاب آسمانی می ماند و تمام گمراھی می
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 دالیلی از سنت نبوی

در حالی ما را ترک ج  رسول خدا :روایت است که فرمودس از ابوذر -۱

ھایش را به ھم بزند مگر آنکه پیامبر در  ای نبود در ھوا بال کرد که پرنده

ھیچ  :فرمودندج  پیامبر :داد. ابوذر در ادامه گفت مورد آن به ما یاد می

چیزی نمانده که شما را به بھشت نزدیک یا از جھنم باز دارد مگر آنکه 

 ١ام. ام و آن را برای شما شرح داده در مورد آن به شما گفته

 :اند ) روایت است که گفتهباز ابوھریره و عبدالله بن عباس ( -۲

من دو چیز را بعد از خودم در میان شما باقی  :فرمودندج پیامبر

شوید، کتاب خدا ـ قرآن ـ و سنتم  گذارم که با وجود آنھا گمراه نمی می

شوید تا زمانی که بر روی حوض کوثر  ـ احادیث ـ و ھرگز متفرق نمی

 ٢پیش من آیید.

                                                           
) و ۸/۲۶۴)، ھیثمی در المجمع (۲/۱۶۴۷حدیث صحیح است، طبرانی در الکبیر ( -١

د به غیر از محمد بن عبدالله بن یزید المقدئی که رجال سند طبرانی ھمگی صحیحن
شخصی قابل ثقه است. و احمد و بزار فقط قسمت اول روایت را که سخن ابوذر است 

) آن را صحیح ۱۸۰۳اند. و شیخ اآللبانی در سلسلة األحادیث الصحیحة ( آورده
 دانسته است.

تب سنن و مسندھا ). و از طریق دیگری نیز در ک۱/۹۳حدیث صحیح است. حاکم ( -٢
 روایت شده است.
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 آثار صحابه و علمای سلف

امت بوجود آورد امور دینی این در ھرکس چیزی را « :امام مالک فرموده -۱
اند، حقیقتًا گمان خیانت در رسالت  که سلف صالح این امت بر آن نبوده

  :فرماید برده است، زیرا خداوند میج  دین را به پیامبر

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

 ].۳ ة:مائد[ال ﴾ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ
پس آنچه که در آن روز به عنوان دین قلمداد نشده، امروز نیز به عنوان دین 

 ١شود و قابل قبول نیست. محسوب نمی
آید  مسلمان پیش می  ھر چیزی که برای انسان :امام شافعی فرموده -۲

حکم مشخصی در مورد آن و یا اشاراتی در بیان راه حق در مورد آن 
و بر انسان مسلمان واجب است که  وجود دارد،مسأله در قرآن و سنت 

اگر در مورد آن مسأله حکم مشخصی وجود داشت از آن پیروی کند، و 
اگر حکم مشخصی وجود نداشت، از طریق آن اشارات به وسیله اجتھاد 

 ٢و تفحص دنبال بیان راه حق در حکم آن مسأله باشد
ای  در حالی فوت کرد حتی پرندهج  پیامبر :گوید ) می/ابن القیم ( -۳

نبود که در آسمان بال زند مگر آنکه در مورد آن علمی به امتش یاد 
حتی آداب قضای حاجت،  باخبر کرده،ھمه چیز را از امتش  داده و

آداب نزدیکی با ھمسر، آداب خوابیدن، بیدار شدن، شستن، خوردن، 
نوشیدن، سوار شدن، پایین آمدن، سفر کردن، اقامت گزیدن، ساکت 

لوت کردن، دوستی کردن، ثروتمند بودن، فقیر شدن، سخن گفتن، خ

                                                           
 ).۱/۴۹۴شاطبی در اإلعتصام ( -١
 )، تحقیق احمد شاکر.۴۷۷الرسالة (ص  -٢
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بودن، سالم بودن، مریض بودن، تمام مسائل مربوط به زندگی و مرگ، و 
برای امتش، عرش، کرسی، مالئکه، جن، جھنم، بھشت، روز ج  پیامبر

ای که با چشم دیده  افتد را به گونه قیامت و آنچه در آن اتفاق می
را به  شان خدای و امتش، معبودو به شود، توصیف و بیان کرد،  می

بھترین شیوه، شناساند، مثل اینکه آنھا او را با چشم دیده و تمام اوصاف 
پیامبران و  ،ج کمال و صفات بزرگش را مشاھده کرده باشند، پیامبر

ھایشان و آنچه که به سودشان یا به ضررشان پیش آمد، و ظریف و  امت
ای به امتش شناساند که تا قبل از او ھیچ  گونه بزرگ و مھمشان را به

احوال مرگ، ج  پیامبری اینگونه به امتش معرفی نکرده بود، پیامبر
برزخ از دھد و آنچه را در عامل  آنچه بعد از آن در عالم برزخ روی می

ای به  گونه شود، به ھا دچار روح و بدن انسان می ھا و عذاب لحاظ نعمت
گاھی نداشته  امتش معرفی کرد که تا قبل از او ھیچ پیامبری اینگونه آ

 بود.
ھای دال بر یکتاپرستی، پیامبری و برانگیختن و  ھمچنین دالیل و نشانه

نیاز  ھیچکس ای که بعد از او گونه بهچگونگی رد بر تمامی فرق کافر و گمراه را 
 به معرفی کردن آنھا نداشته باشد برای امتش بیان کرد.

ھا، طرز برخورد با دشمن،  ھای موجود در جنگ ھمچنین، حقه و نیرنگ
ای به امتش شناساند که اگر در آن بیاندیشند و  گونه نصر و پیروزی را به ھای راه

تواند بر آنھا  ته باشند، ھرگز دشمن نمیظبت داشبه آن عمل کنند و بر آن موا
 حکومت کند.

ھای نفوذ شیطان به درون  ھای شیطان، و راه ھا و حقه ھمچنین دسیسه
آن از حقه و نیرنگ شیطان خودش را  ۀتواند بوسیل امتش، و آنچه که امتش می

 حفظ کند و شر شیطان را از خودش دفع کند، برای امتش شرح داده است.
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ھای موجود در  ھا و تله نفسانی امتش و چگونگی آنھا و فتنهھمچنین حاالت 
به کسی غیر از  یزاشرح داد که دیگر نی شان برای ای نفسیات امتش را بگونه

 مبر نداشتند.پیا
شان و آنچه را که اگر بدانند و به  ھمچنین، مسائل مربوط به زندگی روزمره

 ود، را به آنھا آموخت.ش آن عمل کنند، دنیایشان دارای ثبات و آبادانی می
با خودش خیر دنیا و آخرت را تمامًا برای امتش آورد، و ج  ربو خالصه پیام

رده بنیازمند نکرد، پس چگونه گمان ج  خداوند آنھا را به کسی غیر از پیامبر
تر از آن به فکر  که شریعتی کاملج  شود که آئین و شریعت کامل پیامبر می

جھان خطور نکرده، شریعتی ناقص و ناتمام است و برای کامل کردن آن نیاز به 
ھای خارج از آن است؟ یا نیاز به قیاس یا حقیقت یا  ریزی ھا و برنامه سیاست

عقلی خارج از آن است؟ ھر کس چنین گمانی داشته باشد مثل شخصی است 
نیاز به پیامبر دیگری دارد، و سبب ج  عد از پیامبرب انسانکند  که گمان می

ھا را  ھمگی این طرز فکرھا، شبھات موجود در ذھن کسی است که این گمان
یاران فھمیست که خداوند  کم چنین شخصی از ۀد، و ھمچنین بھربر می

آورد  شان برای موفق گرداند، آن کسانی به آنچه که پیامبرپیامبرش را بر آن 
ھا و  درھای قلبآن  ۀنیاز کردند، و به وسیل و از غیر آن احساس بی بسنده کردند

این عھد و پیمان پیامبران با ماست و آن عھد  :ھا را باز کردند، و گفتند سرزمین
 و پیمان ما با شماست.

بخاطر ترس از اینکه مردم ممکن است به احادیث مشغول و س و امام عمر
کرد. پس به امام عمر  را ممنوعس امبراز قرآن دور شوند، روایت حدیث از پی

دید که مردم به جای مشغول شدن به قرآن و  داد اگر می چه حالتی دست می
ھای اذھانشان ھستند؟ فقط  حدیث، مشغول آراء، نظرات، تراوشات فکری و زباله

 دھنده است.  خداوند یاری
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  :فرماید و خداوند می

وَ ﴿
َ
ٓ  فِهِمۡ يَ�ۡ  لَمۡ  أ �َّا

َ
نَزۡ�َ  �

َ
ٰ  ِ�  إِنَّ  هِمۚۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اأ  ةٗ لَرَۡ�َ  لَِك َ�

 ].۵۱: عنکبوت[ال ﴾٥١ مِنُونَ يُؤۡ  �ٖ لَِقوۡ  َرىٰ َوذِكۡ 
﴿ َ�ۡ  ىٰ َو�ُۡ�َ  ةٗ َورَۡ�َ  ىوَُهدٗ  ءٖ َ�ۡ  لُِّ�ِّ  انٗ َ�ٰ تِبۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اَونَزَّ

 ].۸۹نحل/ [ال ١﴾لِِم�َ ُمسۡ لِلۡ 
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در آنچه گذشت، باطل بودن تمام آنچه که قوانین وضعی بشری بر آن تأکید دارند، معلوم 
گذاری در کنار  منبع اصلی قانوناند : (شریعت به عنوان  است. به عنوان مثال گفته

ی این مفھوم است  شود) و این اشتباه است، چون القا کننده سایر منابع محسوب می
ھای زندگی انسان را چه از لحاظ  که دین اسالم، دینی نیست که بتواند نیازمندی

 نیاز گذاری بی گذاری تأمین نماید و از سایر منابع قانون عقیدتی و چه از لحاظ قانون
 باشد.



 
 
 
 

ایمان به محکمات و مشتابهات موجود در  :مسأله ششم
 قرآن و سنت و ارجاع دادن متشابهات بر محکمات 

 دالیلی از قرآن کریم

این روش، روشی است که طی طریق بر آن در قرآن بیان شده و در این باره 

خالفانشان که بیماردالنند، سخن به میان سخان در علم و مراخداوند از 

 آورده است.
  :فرماید خداوند می -۱

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل  �َّ
َ
ۡ  تٞ َءاَ�ٰ  هُ مِنۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  أ مُّ  ُهنَّ  ٌت َكَ�ٰ �ُّ

ُ
َخرُ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

ُ
 َوأ

ا ٞتۖ بَِ�ٰ ُمتََ�ٰ  مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ ٓ بۡ ٱ هُ مِنۡ  بَهَ �ََ�ٰ  َما َ�يَتَّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِهِمۡ  ِ�  �َّ  نَةِ فِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا

ٓ بۡ ٱوَ    ءَ تَِغا
ۡ
  لَمُ َ�عۡ  َوَما ۦۖ وِ�لِهِ تَأ

ۡ
ۗ ٱ إِ�َّ  ۥٓ وِ�لَهُ تَأ ُ ٰ ٱوَ  �َّ  َءاَمنَّا َ�ُقولُونَ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ِ�  ِسُخونَ ل�َّ

ۗ  ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  ۦبِهِ  رُ  َوَما َر�ِّنَا كَّ ٓ  يَذَّ ْ  إِ�َّ ْولُوا
ُ
 ٱ أ

َ
 ].۷: آل عمران[ ﴾٧ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

که دارای بیان و تفسیر روشن و  اند و اما (محکمات) آیاتی :گوید طبری می
اند. و دالیل و برھانشان در مورد مسائلی از قبیل حالل و حرام، وعد و  واضح

 ھا این وعید، پاداش و عذاب، امر و نھی، اخبار و امثال، موعظه و پند و امثال
این آیات  جّل و  دالیلی روشن، گویا و ثابت شده است. سپس خداوند عزّ 

کتاب توصیف کرده، منظور خداوند، از این نامگذاری این محکمات را به أم ال
فرائض، حدود و سایر  ،اند که در آن ستون دین بوده که محکمات، اصل کتابی

در مورد دینشان به آن نیازمندند و آنچه که بر آنھا تکلیف  ھا انسان اموراتی که
 .اند، وجود دارد در حال و آینده دستور داده شدهآن شده و به انجام 
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اند، به خاطر این که بیشتر  م الکتاب نامگذاری کردهأآیات محکمات را به 
ی مسلمان در ھنگام ھا انسان اند که ھای قرآن از آن تشکیل شده و آیاتی قسمت

عرب نیز چنین بود، که  ۀبرند و عادت و شیو تنگی، سختی و نیاز به آنھا پناه می
اند، و پرچم قوم  امگذاری کردهقسمت اصلی و کلی ھر چیزی را، مادر آن چیز ن

نامیدند، و  کرد، ما در قوم می را که آنھا را در میادین نبرد در کنار ھم جمع می
 ١نامیدند. مادر آن می ،پرداخت کسی که به کار و امورات اصلی روستا یا شھر می

خداوند خبر داده در قرآن آیات محکماتی وجود دارند که  :گوید ابن کثیر می
گونه  اند که ھیچ آیاتی روشن و واضح :آنھا أم الکتاب ـ مادر کتاب ـ ھستند. یعنی

کس در آنھا وجود ندارد. و آیاتی دیگر در قرآن  ام و پیچیدگی برای ھیچبھا
 در داللتند. دارای ابھام و پیچیدگی ھا انسان وجود دارند که برای بسیاری از

پس ھر کس آیاتی که در آنھا ابھام و پیچیدگی وجود دارد به سوی آیات 
قرار دھد،  ْم کَ محکم و واضح ارجاع دھد و محکمات را برای توضیح متشابھات َح 

 شود. حقیقتًا ھدایت شده و کسی که بر عکس عمل کند، دچار گمراھی می
 :آنھا مادر قرآنند) یعنی :(ھن أم الکتاب :و به ھمین خاطر خداوند فرموده

شود. (و أخر  اصل قرآنند که در ھنگام ابھام و پیچیدگی به سوی آن ارجاع می
گاھی  شان اشارات مفاھیم و :و آیات دیگر، آیات متشابھند) یعنی :متشابھات

موافق آیات محکم است و گاھی از لحاظ لفظی و ساختاری دارای مفاھیم و 
 ٢اشاراتی دیگرند.

این کتاب شامل آیات محکمی است  :گوید عدی میسن ناصر العبدالرحمن ب
ای در آنھا نیست  گونه شبھه ای که ھیچ که دارای معانی واضح و آشکارند بگونه
شوند. و بعضی دیگر از آیات این کتاب  و با آیات دیگر ھم دچار اختالل نمی

                                                           
 ).۳/۱۱۳جامع البیان ( -١
 ).۱/۲۴۳تفسیر ابن کثیر ( -٢
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را با آیات رود و تا آنھا  متشابھاتند که احتمال چند معنا و مفھوم از آنھا می
توان بر معنا و مفھوم مشخص در آنھا قطعیت پیدا  محکم مطابقت ندھیم نمی
رافات نحھایشان به خاطر نیت بدشان مرض نفاق و ا کرد. اما کسانی که در دل

سخنان باطل و آراء و  باکنند و  عقیدتی وجود دارد، از آیات متشابه پیروی می
حریف و تأویل در قرآن بر حسب جویی و ت شان بخاطر فتنه نظریات ساختگی

کنند، تا بیشتر گمراه شونده و  مقاصد و مذاھبشان بر آیات متشابه استدالل می
 کننده باشند. گمراه

قدمان در دانش، کسانی که علم و یقین نسبت به قرآن  و اما اھل علم، ثابت
ار علم و عمل اسالمی را برای آنھا به ب ۀھایشان رسوخ پیدا کرده و ثمر در دل

و تمام آیات  هخداوند نازل شد طرفدانند که این قرآن جملگی از  آورده، می
گونه تناقض و  محکم و متشابه آن حق و حقیقت است. و در حق نیز ھیچ

اختالف وجود ندارد، و به خاطر دانششان به اینکه محکمات قرآنی در نھایت 
ابھات قرآنی را وضوح معنایی، صراحت بیان و شیوایی کالمی قرار دارند، متش

دارد، بر محکمات ارجاع  نیز که ھر ناقص العلم و ناقص العقلی را به حریت وا می
گیرند تا  دھند و برای درک معنای متشابھات از محکمات کمک می می

متشابھات نیز به نوعی به محکمات ربط داده شوند و کًال از لحاظ استنباط 

 َءاَمنَّا﴿:گویند خاطر است می معنایی جزو محکمات محسوب شوند، و به ھمین
ۗ  ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  ۦبِهِ  رُ  َوَما َر�ِّنَا كَّ ایمان آوردیم به قرآن و جملگی از نزد « ﴾يَذَّ

ٓ ﴿نسبت به امور سودمند و علوم صحیح » خداوند آمده و پند نگیرید ْ  إِ�َّ ْولُوا
ُ
 أ

 ٱ
َ
 .»مگر صاحبان عقل و خرد« ﴾بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

ھای صاحبان عقل و خرد  محکمات از نشانه برپس ارجاع دادن متشابھات 
است و پیروی از متشابھات برای ایجاد فتنه و گمراھی از اوصاف صاحبان آراء 

 ارزش و اھداف پلید و زشت، است. فاسد و بیمار، عقول پوچ و بی
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پس وقتی جایگاه، جایگاه جدایی و افتراق بین منحرفان و مھتدیان، 
روسیاھان و روسفیدان، فاسدان و صالحان است، اھل علم و دانش از خداوند 

 تُزِغۡ  َ�  َر�َّنَا﴿:متعال ثبات در دینداری و ایمان را خواستار شدند و گفتند
ھای ما را از حق به  ـ دل» ھای ما را منحرف نگردان پروردگارا دل«ـ ﴾قُلُو�َنَا

نَك  مِن َ�َا وََهۡب  تَنَايۡ َهدَ  إِذۡ  دَ َ�عۡ ﴿سوی باطل منحرف مگردان ـ ُ بعد « ﴾ةً رَۡ�َ  �َّ
از آنکه ما را ھدایت نمودی و رحمت و مغفرت را از طرف خودت بر ما ارزانی 

نَت  إِنََّك ﴿ به سبب رحمتت اوضاع و احوالمان را اصالح کن» بخش
َ
ۡ ٱ أ اُب ل  ﴾وَهَّ

انسان فضل و بخشش زیادی را به » حقیقتًا تو در نھایت بخشندگی ھستی«
 ١.کنی عطا می

 دالیلی از سنت نبوی
این ج  رسول خدا :روایت است که فرمودند لاز ام المؤمنین عایشه -۱

  :آیه را تالوت کردند

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل  �َّ
َ
ۡ  تٞ َءاَ�ٰ  هُ مِنۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  أ مُّ  ُهنَّ  ٌت َكَ�ٰ �ُّ

ُ
َخرُ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

ُ
 َوأ

ا ٞتۖ بَِ�ٰ ُمتََ�ٰ  مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ ٓ بۡ ٱ هُ مِنۡ  بَهَ �ََ�ٰ  َما َ�يَتَّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِهِمۡ  ِ�  �َّ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا

ٓ بۡ ٱوَ    ءَ تَِغا
ۡ
  لَمُ َ�عۡ  َوَما ۦۖ وِ�لِهِ تَأ

ۡ
ۗ ٱ إِ�َّ  ۥٓ وِ�لَهُ تَأ ُ ٰ ٱوَ  �َّ  َءاَمنَّا َ�ُقولُونَ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ِ�  ِسُخونَ ل�َّ

ۗ  ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  ۦبِهِ  رُ  َوَما َر�ِّنَا كَّ ٓ  يَذَّ ْ  إِ�َّ ْولُوا
ُ
 ٱ أ

َ
 ].۷آل عمران/ [ ﴾٧ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�
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کنند،  اگر کسانی را دیدی که از آیات متشابه پیروی می :و در ادامه فرمودند
 ١اند که خداوند در این آیه از آنھا یاد کرده، پس از آنھا دوری کنید. آنھا کسانی
اند که خداوند در این آیه از آنھا یاد کرده،  آنھا کسانی« :شرسول الله ۀفرمود

ز ادوری کردن از گوش دادن و حرف شنوی  :یعنی» پس از آنھا دوری کنید
 ٢کنند. کسانی که از متشابھات قرآنی پیروی می

 آثار صحابه و علمای سلف
شود  مردی که به او ُصبیغ گفته می :از سلیمان بن یسار روایت است که -۱

س عمرامام  ،به مدینه آمد و شروع به پرسیدن از متشابھات قرآنی کرد
برایش آماده کنند، خرما  ۀبه دنبال او فرستاد و دستور داد تا چوب شاخ

من عبدالله بن  :گفتتو کیستی؟ صبیغ  :سپس از صبیغ سؤال کرد
ھای خرما را گرفت  اخهای از ش شاخهج  صبیغ ھستم، سپس امام عمر

ای دیگر به  عمر ھستم. دوباره ضربه ،من عبدالله :و او را زد، و گفت

                                                           
) و نووی آن را به (باب النھی عن إتباع متشابه ۴/۲۰۵۳) و مسلم (۸/۲۰۹بخاری ( -١

 القرآن) نامگذاری کرده است.
متشابھات در گوید : اولین مورد پیروی از  ). ابن اسحاق می۸/۲۱۱فتح الباری ( -٢

ھای آسمانی از یھودیان سرزده، آنھا حروف مقطعه را تأویل کردند و گفتند که  کتاب
تعداد حروف مقطعه بیانگر مدت عمر این امت است. سپس اولین مورد پیروی از 
متشابھات در اسالم از خوارج سر زد، تا به جایی رسید که ابن عباس نزدشان رفت و 

روایت است،  سد. و داستانی نیز در ھمین باره از امام عمرآیات را برایشان تفسیر کر
ای به سرش  کند، ضربه وقتی به او خبر رسید که صبیغ از متشابھات قرآنی پیروی می

 اند. زد و او را خونی کرد، دارمی و غیره او روایت کرده
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ای امیرالمؤمنین  :صبیغ زد تا سرش شکست و خونی شد، صبیغ گفت
 ١کافیست، چیزی که در سرم بود از آن پرید.

ھنگامی که نزد او در مورد خوارج و آنچه در  :از ابن عباس روایت است -۲
 :شان به آن دچار شدند، بحثی به میان آمد، ابن عباس گفتھنگام فرار

آنھا ایمان به محکمات کتاب خدا داشتند ولی در متشابھات دچار 
 ھالکت شدند، و این آیه را خواند، 

  لَمُ َ�عۡ  َوَما﴿
ۡ
ُ ٱ إِ�َّ  ۥٓ وِ�لَهُ تَأ  ].۷: آل عمران[ ﴾�َّ

 ٢».داند و تأویل آیات متشابهات را فقط خدا می«

 ﴾هُ مِنۡ  بَهَ �ََ�ٰ  َما َ�يَتَّبُِعونَ ﴿ :روایت است که گفتهس امامه از ابی -۳
منظور خوارج و » کنند کسانی که از آیات متشابه قرآن پیروی می«

 ٣گذارانند. بدعت
 اشناسم که ب کسی از اھل ھوی و ھوس را نمی :گوید ایوب سختیانی می -۴

 ٤آیات متشابه مجادله نکند.

ا﴿:از قتاده روایت است که گفته -۵ مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ اما کسانی « ﴾غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِهِمۡ  ِ�  �َّ

، اگر »ھایشان مرض نفاق و پیروی از باطل وجود دارد که در دل
م اگر خور میشناسم؟ و قسم  ھا نباشند، آنھا را نمی ھا و سبائیه حروریه

                                                           
) و ابن ۱/۵۴روایت صحیح است، دارمی در مقدمه سننش (باب من ھاب الفتیا) ( -١

اند، و تعلیق ما ـ مؤلف ـ را  ) آن را روایت کرده۵۶اح در (البدع و النھی عنھا) (ص وض
 ) نگاه کن.۱۱۷بر کتاب (الحسبة) شیخ اإلسالم ابن تیمیة (ص 

 ) و سندش صحیح است.۳/۱۲۱جامع البیان ( -٢
 ).۲/۱۴۸) و سندش صحیح است و سیوطی در الدر (۷۸۳ابن بطة در اإلبانة ( -٣
 ).۷۸۰ر اإلبانة (ابن بطة د -٤



 ٥١ مسأله ششم: ایمان به محکمات و مشتابهات موجود در...

شدند، اما چون بر گمراھی  ، دور ھم جمع میبودندخوارج بر ھدایت 
ند، دچار تفرقه و جدایی شدند، و قرآن نیز اگر از طرف غیر خدا ھست

ھا و  دیدی، قسم به خدا، حروریه زیادی در آن میآمده بود، اختالفات 
ھای آنھا در ھیچ کتابی نازل نشده و ھیچ  ھا متبدعند، بدعت سبائیه

 ١پیامبری نیز آنھا را به عنوان سنت قرار نداده است.
 :گوید ستداللی اھل بدع میشاطبی در مورد منابع ا -۶

انحرافشان از اصول ثابت و آشکار به سوی پیروی  ،این منابع و مآخذ ۀاز جمل
کردن از متشابھاتی است که عقول بشری در مورد مفاھیم آنھا در اختالفند و 
دنبال تأویل ـ معنایی غیر از معنای اصلی ـ در مفاھیم آنھا ھستند. ھمچنانکه 

به سوی  کهای  اشارهدر آن خبر داده ـ  ازش قرآن ـ خداوند متعال در کتاب
 ـ  کند می سخنان مسیحیان در مورد ثالث الثالثه

ا﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ ٓ بۡ ٱ هُ مِنۡ  بَهَ �ََ�ٰ  َما َ�يَتَّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِهِمۡ  ِ�  �َّ  نَةِ فِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا

ٓ بۡ ٱوَ    ءَ تَِغا
ۡ
  ].۷آل عمران/ [ ﴾وِ�لِهِ تَأ

ھایشان میل به باطل است، برای طلب فتنه و تأویل از  دلاما آنانکه در «
  ».کنند آیات متشابه پیروی می

وجود داشته باشد،  لاند، ھر دلیلی که در آن شبھه و اشکا علما بر این عقیده
شود تا اینکه معنا و مفھومش مشخص و آشکار و  به عنوان دلیل محسوب نمی

عی و کلی نیز تعارض و مخالفت منظور از آن نیز بیان شود، و با اصلی قط
نداشته باشد. پس اگر معنا و مفھومش آشکار نشد و با اصلی قطعی و کلی 

د. چون واقعیت این گرد محسوب نمیمخالفت و تعارض داشت، به عنوان دلیل 
است که باید در ذات خودش آشکار و واضح باشد و بر غیر خودش داللت کند، 

                                                           
 ) و سندش صحیح است.۷۸۵)، ابن بطة در اإلبانة (۳/۱۱۹ابن جریر ( -١



 پیروی از کتاب، سنت و فهم سلف صالح    ٥٢

شود و اگر آن دلیل دومی بر عدم دلیل  تناد میاسو اگر نه به دلیل بر علیه او 
تر آن است که دلیل اول به عنوان دلیل  اولی داللت کند، در این ھنگام شایسته

 مورد قبول قرار نگیرد.
 :گوید سپس شاطبی در ادامه می

دست گرفتن  ،ھای پیروی از متشابھات و در اینجا جا دارد بگوییم، از نشانه
گرفتن مقیدات، و به عمومات بدون در نظر گرفتن به مطلقات بدون در نظر 

مختصات است. و ھمچنین بر عکس آن نیز صادق است، مثًال مطلق انگاشتن 
ده است. این شیوه خور یصخصتنصی که مقید است و یا عام انگاشتن نصی که 

تیراندازی با چشمان بسته و پیروی کردن از ھوی و ھوس در  ۀو طریقه، به منزل
 دالیل است. گیری به دست

در نتیجه نص مطلقی که دلیل بر مقید بودن آن وجود دارد، اگر مقید نشود 
شود ولی اگر مقید شد، معنایش واضح و آشکار  دچار شبھه و اشکال در معنا می

شود، ھمچنانکه اگر مقیدی بدون دلیل مطلق انگاشته شود دچار شبھه و  می
ش باقی بماند معنایش روشن و شود ولی اگر به حالت مقید اشکال در معنا می

 ١د.مان آشکار می

                                                           
 ).۳۱۲-۳۰۵-۱/۳۰۴اإلعتصام ( -١



 
 
 
 

پرهیز از خارج شدن از منهج و فهم سلف  :مسأله هفتم
 صالح و اجماع آنها 

  :فرماید خداوند می -۱

َ  َما دِ َ�عۡ  مِنۢ  لرَُّسوَل ٱ اقِقِ ﴿ ۡ ٱ َ�ُ  تَبَ�َّ ۡ ٱ َسبِيلِ  َ�ۡ�َ  َو�َتَّبِعۡ  ُهَدىٰ ل ِ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل  ۦنَُوّ�ِ
ٰ  َما ٓ  َجَهنََّمۖ  ۦلِهِ َونُۡص  تََو�َّ  ].۱۱۵نساء/ [ال ﴾١١٥ َمِصً�ا َءۡت وََسا

ھر کس عمدًا و بعد از آشکار شدن حق و حقیقت  :گوید ) می/ابن کثیر (
 به آن مبعوث شده طی طریق نماید،ج  برایش بر غیر طریق شریعتی که پیامبر

، و آنھا از ھم دور افتد می دیگر ای و شریعت الھی نیز در وادی ای در وادی او
 خواھند بود.

ۡ ٱ َسبِيلِ  َ�ۡ�َ  َو�َتَّبِعۡ ﴿ ه به صفت اول است و این صفت ھم وابست ﴾مِنِ�َ ُمؤۡ ل
با اجماع امت پیش  تگاھی مخالف ،آن آمده و بیانگر این مطلب است ۀدر ادام

آید و ھمچنانکه مخالفت با کتاب خدا گمراھی است، مخالفت با اجماع امت  می
شود، چون به خاطر احترام امت و بزرگداشت  نیز گمراھی محسوب می

از خطا و گمراھی محفوظ مانده  ان، اجتماعشان بر مسائل مورد اتفاقشپیامبر
 است. و در این باره احادیث زیادی نقل شده است.

) بعد از تفکر، تعقل، سنجش و /و شافعی ( :گوید ابن کثیر در ادامه می
و حرام بودن  ن آیه کرده، حجت بودن اجماع علمار ایباندیشیدن زیادی که 

رده و این استنباطش نیز مخالفت کردن با اجماع علما، را از این آیه استنباط ک
ای بر این استنباط  باشد. ھر چند که عده ترین استنباطات می از بھترین و قوی

 شمارند. اند و آن را نادرست می شافعی اشکال گرفته
  :فرماید و به خاطر مخالفت با اجماع امت، خداوند وعید جھنم را داده و می



 پیروی از کتاب، سنت و فهم سلف صالح    ٥٤

﴿ ِ ٰ  َما ۦنَُوّ�ِ ٓ  َجَهنََّمۖ  ۦلِهِ َونُۡص  تََو�َّ سر از اگر انسان «یعنی  ﴾َمِصً�ا َءۡت وََسا
، و این »رسول خدا و اجماع امت برآید او را جزای جھنم خواھیم داد با مخالفت

دھیم که آن را خوب انگارد و آن را برایش  مخالفتش را طوری برایش جلوه می
کم در گمراھی کامل فرو رود، ھمچنانکه خداوند  دھیم تاکم زینت می

  :فرماید می

ُب  َوَمن ِ� فََذرۡ ﴿  لَُمونَ َ�عۡ  َ�  ُث َحيۡ  ّمِنۡ  رُِجُهمتَدۡ سۡ َسنَ  ِديِث� �َۡ ٱ َذابَِ�ٰ  يَُ�ّذِ
 ].۴۴: قلم[ ﴾٤٤

ا﴿ ْ َزاُغوٓ  فَلَمَّ َزاغَ  ا
َ
ُ ٱ أ  ].۵: صف[ال ﴾قُلُو�َُهمۡ  �َّ

 ].۱۸۶: عراف[اال ﴾َمُهونَ َ�عۡ  نِهِمۡ َ�ٰ ُطغۡ  ِ�  َو�ََذرُُهمۡ ﴿
دھد، زیرا که  و خداوند، آتش را در آخرت به عنوان سرای بازگشتن قرار می

راه ھدایت خارج شده، دیگر راھی به غیر از آتش روز قیامت برایش  ھر کس از
 ١ماند. باقی نمی

ۡ ٱ َسبِيلِ  َ�ۡ�َ  َو�َتَّبِعۡ ﴿ :گوید عدی میسعبدالرحمن بن ناصر ال و راه  ﴾مِنِ�َ ُمؤۡ ل

ِ ﴿، شان اعمال آنھا در عقائد و ۀیعنی روش و شیو ،مؤمنان ٰ  َما ۦنَُوّ�ِ  :یعنی ﴾تََو�َّ
کنیم و به حال خودش ول  او و آنچه را که برای خودش برگزیده ترک می

دھیم، چون او  دھیم و شکستش می نمیکنیم، و به او توفیق رسیدن به خیر  می
حق را دید و شناخت ولی ترکش کرد و از آن دست کشید، پس جزای کارش از 

و این  تر کردن اوست طرف خداوند، آزاد گذاشتن او در گمراھیش و گمراه
نھایت عدل الھی است، چون او با آزادی کامل گمراھی را بر ھدایت ترجیح داد، 

 :فرماید ھمچنانکه خداوند می

                                                           
 ).۱/۳۹۴تفسیر ابن کثیر ( -١



 ٥٥ مسأله هفتم: پرهیز از خارج شدن از منهج و فهم...

ا﴿ ْ َزاُغوٓ  فَلَمَّ َزاغَ  ا
َ
ُ ٱ أ  ].۵: صف[ال ١﴾قُلُو�َُهمۡ  �َّ

 :فرماید خداوند عزوجل می -۲

ْ  فَإِنۡ ﴿ ٓ  لِ بِِمثۡ  َءاَمنُوا ْۖ هۡ ٱ َ�َقدِ  ۦبِهِ  َءاَمنتُم َما ْ تََولَّوۡ  �ن تََدوا  ِشَقاقٖ�  ِ�  ُهمۡ  فَإِ�ََّما ا
ۚ ٱ فِيَكُهمُ فََسيَكۡ  ُ ِميعُ ٱ وَُهوَ  �َّ  ].۱۳۷: ةبقر[ال ﴾١٣٧ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ

ھای الھی و  اگر تمام آنچه را که از کتاب« :گوید طبری می رابن جری
پیامبرانش بر شما برشمردیم و شما آنھا را تصدیق کردید، مثل تصدیقتان، 

شوند، پس تشبیه واقع شده در اینجا بین دو  تصدیق کنند، حقیقتًا ھدایت می
و تصدیق و اقرار ش رسول خدا ۀنوع تصدیق و اقرار است، تصدیق و اقرار صحاب

 ٢آیند. آمدند و می آنھاعد از کسانی که ب
را شرط صحت ایمان آوردن ش رسول خدا ۀخداوند متعال، ایمان صحاب

خواھند ایمان بیاورند، قرار داده  برای کسانی که از اھل کتاب و یا غیر آنھا می
چون اگر آنھا از این خواسته روی برگردانند، حقیقتًا دچار انحراف و  است.

شوند، و در این حال خداوند شر آنھا را  ھج صحابه میمخالفت با راه، شیوه و من
 .کند دارد و آنھا را به انواع عذاب دچار می از مؤمنان بر می

 :فرماید خداوند می -۳

ةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ مَّ
ُ
ْ  اوََسطٗ  أ َُكونُوا ِ�ّ  ٓ  َو�َُ�ونَ  �َّاِس ٱ َ�َ  ءَ ُشَهَدا

 ].۱۴۳: ةبقر[ال ﴾اَشهِيدٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  لرَُّسوُل ٱ
) این آیه را به عنوان دلیلی بر واجب بودن پیروی از /ه (یامام ابن تیم

استدالل به این آیه این است که  علتو  :فرماید صحابه قرار داده است، می

                                                           
 ).۲/۷۸تیسیر الکریم الرحمن ( -١
 ).۱/۴۴۳جامع البیان ( -٢



 پیروی از کتاب، سنت و فهم سلف صالح    ٥٦

خداوند خبر داده به اینکه صحابه را به عنوان امتی صالح و عادل قرار داده و این 
ھا و  وری است، چون امت صحابه، بھترین امت حقیقت وسطیت و میانه

عمل، اراده و نیت بودند، و به ھمین دلیل استحقاق ترین آنھا در گفتار،  عادل
روز قیامت پیدا کردند. و ھای گذشته را در  شھادت دادن برای پیامبران بر امت

کند. صحابه  ھای دیگر قبول می خداوند متعال شھادت و گواه آنھا را بر امت
اند و به ھمین خاطر خداوند آنھا را به شاھد نامگذاری کرد و یاد و  شاھدان الھی

آنھا را بلندمرتبه گرداند و بر آنھا درود فرستاد و مورد تمجید و تقدیر  ۀخاطر
 ۀچون وقتی خداوند آنھا را به عنوان شاھد قرار داد، کلیخود قرار داد. 

گاه کرد و به  ھا انسان مخلوقاتش اعم از مالئکه و و غیره را بر حال این شاھدان آ
مالئکه دستور داد برای آن شاھدان، دعا کنند، بر آنھا صلوات فرستند و طلب 

 ١.را نمایندآمرزش از گناھانشان 
علم و صداقت  ز روید، کسی است که او شاھد قابل قبول نزد خداون

استناد به علمش بر حق، به بر حق بودن  اآن شخص بدھد، پس   شھادت می
  :فرماید دھد. ھمچنانکه خداوند متعال می چیزی خبر می

ِ  َشِهدَ  َمن إِ�َّ ﴿  ].۸۷زخرف/ [ال ﴾لَُمونَ َ�عۡ  وَُهمۡ  قِّ �َۡ ٱب
نسبت به آن علمی دھد در حالی که  میبر چیزی گاھی انسان شھادت 

دھد، و ھر دو اشتباھند. شاھد  آن دارد ولی شھادت نمی هندارد، و گاھی علم ب
دھد، پس اگر  قابل قبول نزد خداوند کسی است که از روی علم شھادت می

گاھی صحابه برگرفته از فتوای یکی از افراد خودشان باشد، و آن فتوا  دانش و آ
دیگری بر مبنای  ھیچکس باشد، و ھم اشتباه و مخالف حکم خدا و رسولش

حق و موافقت با حکم خدا و رسولش، بخاطر مشھور شدن فتوای اولی یا بدون 

                                                           
 ).۴/۱۲۳أعالم الموقعین ( -١
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ترین امت ـ  مشھور شدن آن، فتوایی ندھد، در این حالت این بھترین و عادل
ای  دسته :اند اند و به دو دسته تقسیم شده صحابه ـ بر خالف حق عمل کرده

اند، و  ای دیگر از بیان حق ساکت مانده اند و دسته دهفتوایی باطل و اشتباه دا
کند و  زیرا که حق از میان صحابه تجاوز نمی این امری محال و غیرممکن است.

و ما به کسانی که  شود. از میان آنھا به سوی کسانی بعد از آنھا خارج نمی
بود  نشا مخالفت اگر خیری در این :گوییم کنند، می مخالفت اقوال صحابه را می

 ١شتافتیم. به سوی آن می مھما 
 فرماید:  خداوند می -۴

ٰ ٱوَ ﴿  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ مِنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ�  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  �َّبَُعوُهمٱ �َّ

ُ ٱ رَِّ�َ  ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ َعدَّ  هُ َ�نۡ  َورَُضوا
َ
ٰ  لَُهمۡ  َوأ  ٱ تََهاَ�ۡ  رِيَ�ۡ  تٖ َج�َّ

َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ�  �ِيَها

بَدٗ 
َ
� ۚ�  ٰ  ].۱۰۰: التوبة[ ﴾١٠٠ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َ�

الھی در این امت، صحابه و خداوند عزوجل خبر داده به اینکه اھل رضایت 
کنند. اما  پیروان صحابه ھستند، کسانی که به نیکویی از صحابه پیروی می

چیزی دیگر با آنھا مخالفت کنند و در  کسانی که در چیزی از صحابه پیروی می
 باشند. کنند، پیروان نیکویی برای صحابه نمی می

این آیه از جمله آیاتی است که امام مالک آن را  :فرماید می /امام ابن القیم
به عنوان دلیل بر واجب بودن پیروی از صحابه آورده است، سپس در ادامه 

وند متعال حمد و ستایش خدا :ن آیه این است کهایموجود در  ۀو نکت :گوید می
کند، اگر آنھا سخنی گفتند و  کسی را کرده که از صحابه پیروی می

را بداند از آنھا پیروی کرد، چنین آن صحت  اینکهای قبل از  کننده پیروی

                                                           
 ).۱۲۴-۴/۱۲۳أعالم الموقعین ( -١
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شخصی پیرو واقعی صحابه است، و شایسته است که نسبت به این عملش مورد 
 د.ستایش قرار گیرد و استحقاق بھشت را پیدا کن

و اگر پیروی کردن از صحابه، مثل پیروی و تقلید محض از بعضی مفتیان 
باشد، و این دو نوع پیروی با ھم فرقی نداشته باشند، در این حالت پس کسی 

کند به شرطی استحقاق بھشت را پیدا  که از صحابه پیروی و تقلید محض می
د، پیروی از ی باشد، چون برای عالمان مجتھمّ کند که آن شخص، شخص اُ  می

باشد، و این نظری صددرصد غلط است  صحابه و تقلید محض از آنھا جایز نمی
چون پیروی و تقلید محض از صحابه، با پیروی و تقلید محض از یک شخص 

 عالم و مفتی قابل مقایسه نیست.
  :فرماید خداوند می -۵

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمنُوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ ٰ ٱ َمعَ  َوُ�ونُوا  ].۱۱۹/التوبة[ ﴾١١٩ ِد�ِ�َ ل�َّ

 منظور از :اند بعضی از علمای سلف گفته :فرماید می/ ابن القیم

ْ َمَع ﴿ ِٰد�ِ�َ ٱَوُ�ونُوا است، و بدون شک آنھا ج  اصحاب رسول الله ﴾١١٩ل�َّ
کند،  ھر صادقی بعد از آنھا در صداقتش بر آنھا اقتدا میند. و پیشوایان صادق
صداقتش پیروی از صحابه و بودن با آنھاست، واضح و آشکار است، بلکه حقیقت 

مسائل موافق آنھا باشد ـ  ۀاگر کسی در چیزی با آنھا مخالفت کند ـ و لو در بقی
گیرد، و در این  آن صحابه و پیروان آنھا قرار نمی ۀبه خاطر این مخالفت در زمر

راھی و پیروی شود، و ھم حالت ھمراه صحابه نبودن او محقق و مسجل می
شود و اگرچه قسمتی از ھمراھی و پیروی کردن در آن  مطلق از او نفی می

شود، ولی باز بعنوان  قسمتی که او موافقت صحابه را کرده برایش ثابت می
شود. و این ھمانند نفی ایمان مطلق (ایمان  ھمراه و پیرو واقعی محسوب نمی

ای به سبب انجام این اعمال  نهکامل) از زناکار، مست، دزد و راھزن است. بگو
آن شخص شایستگی اسم مؤمن را ندارد ولی باز با وجود این کل ایمان از او 



 ٥٩ مسأله هفتم: پرهیز از خارج شدن از منهج و فهم...

گردد و با خودش مقداری ایمان دارد ولی به عنوان مؤمن واقعی  سلب نمی
 شود. محسوب نمی

و در اینجا روشن شد که بین ھمراھی و تبعیت کامل و بین حداقل 

جود دارد و در این آیه نیز به ھمراھی و تبعیت نوع اول ھمراھی و تبیعت، فرق و

 ١امر شده است.

 نبوی سنتدالیل از 
� ما أنا عليه ايلوم و « :ناجیه ۀدر مورد فرقج  رسول الله ۀفرمود -۱

ای است بر آنچه که من و اصحابم امروز بر  فرقه ناجیه، فرقه« :»أصحاىب
 ٢».آن ھستیم، قرار داشته باشد

و ھر که از شما زنده بماند، بزودی شاھد « :ج رسول خدا ۀفرمود -۲
 ۀمن و طریق ۀاختالفات زیادی خواھد بود، پس بر شما پیروی از طریق

 ٣».خلفای راشدین واجب است، و آن را محکم بگیرید
خلفای راشدین را ھمراه سنت  ۀپیامبر سنت و طریق :گوید می/ ابن القیم

خودش آورده، و ھمچنانکه امر به پیروی از سنت خودش را کرده، به پیروی از 

                                                           
 ).۱۲۴-۴/۱۲۳الموقعین ( أعالم-١
اند، و امام  حدیث صحیح است. و اصحاب سنن به غیر از نسائی آن را روایت کرده -٢

گاھی بیشتر به  ھای زیادی آن را روایت کرده احمد و غیر او ھم از راه اند. برای آ
 ) مراجعه کنید.۴۱۹۲، ۲۰۴، ۲۰۳سلسلة أحادیث الصیحیة تألیف شیخ اآللبانی (

)، ابن ۲۶۷۶)، ترمذی (۴۶۰۷)، ابوداود (۴/۱۲۶است، مسند احمد ( حدیث صحیح -٣
) آن را صحیح ۲۷) و غیره و شیخ اآللبانی در کتاب السنة ابن أبی عاصم (۴۴ماجه (

 دانسته است.
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خلفای راشدین نیز دستور فرموده است، و تا حدی در این مورد  ۀسنت و طریق
ھای آسیایی توصیه کرده، و این نشانگر  مبالغه کرده، که به گزیدن آن با دندان

اند و یا آن را به عنوان روش و  آنچه که بر آن فتوا دادهلزوم پیروی کردن از 
نیز به آن ج  پیامبر اگرچهاند، است  عبودیت برای امت به ودیعه گذاشته ۀطریق

دستور نداده باشد، و این شامل پیروی کردن از فتوای ھمگی آنھا است، زیرا در 
که آنھا این حدیث اشاره به سنت خلفای راشدین شده و واضح و آشکار است 

گذاری  اند تا یک روش و طریقه را با ھم بنیان ھمگی در یک زمان خلیفه نبوده
کنند، بلکه ھر کدام از آنھا در زمان خاصی خلیفه بوده و فتوا و دستورات 

که جمع ھمگی آنھا به عنوان سنت خلفای راشدین  صادر کردهمختلفی را 
 ١شود. محسوب می

به دو « :فرمودندج  رسول خدا ،روایت است کهس بن یمان حذیفهاز  -۳
، و بر راه نمائیدنفر بعد از من ابوبکر و عمر اقتدا کنید و از آنھا پیروی 

م عبد ـ عبدالله بن أ نعمار طی طریق نمایید و به  عھد و پیمان اب
 ٢».مسعود ـ چنگ زنید و دست گیرید

 ابوبکر و عمر را دید وج  از عبدالله بن حنطب روایت است که، پیامبر -۴
 ٣این دو تا گوش و چشمند. :فرمود
گوش و چشم برای من  ۀابوبکر و عمر به منزل :یعنی :گوید می/ ابن القیم

گوش و چشم برای دینند. و محال است که گوش و  ۀھستند. یا آنھا به منزل

                                                           
 ).۴/۱۴۰أعالم الموقعین ( -١
 ).۴۰۷۵حدیث صحیح است. ترمذی ( -٢
 ).۳/۶۹)، حاکم (۳۹۳۵حدیث صحیح است، ترمذی ( -٣
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چیز دیگری  ۀیابی به صواب بازمانند و به وسیل چشم دین از پیدا کردن و راه
 صواب را یافت.

اگر قوم ـ صحابه ـ از « :فرمودندج  پیامبر ،قتاده روایت است کهاز ابی  -۵

 ١».شوند ابوبکر و عمر پیروی کنند، ھدایت می
پیامبر ھدایت قوم را در گرو پیروی و اطاعت از  :گوید می/ ابن القیم

آن دو در حکمی به خطا فتوا  مان شود کهابوبکر و عمر قرار داده است، و گ
رد ھمان حکم به صواب فتوا دھند، ھدایت نسبت به دھند ولی آیندگان در مو

 آن حکم در عدم پیروی از ابوبکر و عمر قرار دارد! بسی جای تعجب است.

 سلف علمایو  صحابهآثار 
خداوند نظری به قلوب بندگانش  ،روایت است کهس از ابن مسعود -۱

ھا یافت، و او را به پیامبری  را بھترین قلبج  انداخت و قلب محمد
کرد، سپس نظری به قلوب بندگانش بعد از انتخاب قلب پیامبر  مبعوث

ھا یافت و آنھا را به  رسول خدا را بھترین قلب ۀھای صحاب انداخت و قلب
دینش برگزید، پس آنچه را که  ۀدھند عنوان یاران پیامبرش و یاری

دانند، نزد خداوند  رسول خدا ـ خوب و شایسته می ۀمسلمانان ـ صحاب
ایسته است و آنچه را مسلمانان زشت و ناپسند نیز خوب و ش

 ٢شمارند، نزد خداوند نیز زشت و ناپسند است. می

                                                           
 مسلم. -١
) و شیخ احمد شاکر ۳۶۰۰)، ابوداود طیالسی (۱/۳۷۹سندش حسن است، احمد ( -٢

 نیز سندش را صحیح دانسته است.
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محال است که حق در میان بھترین قلوب بندگان  :گوید می/ ابن القیم
دچار اشتباه شود و تشخیص داده نشود و آیندگان که پس ج  الھی بعد از پیامبر

 یاب شوند.آیند در تشخیص دادن آن کام از آنھا می
اگر یکی از صحابه فتوایی دھد و بقیه نسبت به آن ساکت باشند،  ،ھمچنین

اند و یا آن را زشت و  یا آن فتوا را خوب و شایسته داشته :دو حالت دارد
اند پس نزد خداوند نیز خوب و  نادرست، اگر آن را خوب و شایسته دانسته

باشند و آن را انکار نکرده شایسته است، ولی اگر آن را زشت و ناپسند دانسته 
ھایشان، بھترین قلوب بندگان نخواھد بود، و اگر کسی  باشند، در این حالت قلب

بعد از آنھا بیاید و آن فتوای زشت و نادرست را رد کند، بھتر و داناتر از آنھا 
 ١ترین محاالت خواھد بود. خواھد بود، و این از واضح

روی  خواھد دنباله ھر کس می ،روایت است کهس از عبدالله بن مسعود -۲
ھای آنھا  روی و به آنھا اقتدا کند. قلب دنبالهج  کند، از یاران رسول خدا

 شان راه ترین علوم، عمیق شان علم بھترین قلوب در میان امت،
د که ھاست، قومی بودن استوارترین راه و حال و اوضاعشان بھترین وضع

مبرش، و برپاداشتن دینش خداوند آنھا را به عنوان یارانی برای پیا
پیروی کنید، چون  شان راه برگزید، فضیلت و بزرگی آنھا را ارج نھید و از

 ٢آنھا بر راه راست بودند.

                                                           
 ).۴/۱۳۸أعالم الموقعین ( -١
) آن ۴/۱۳۹)، ابن القیم در أعالم الموقعین (۱۸۱۰حدیث حسن است، ابن عبدالبر ( -٢

نیز  س) از قول ابن عمر۳۰۶و  ۱/۳۰۵را به امام احمد نسبت داده، و در الحلیة (
 روایتی بر ھمین منوال وجود دارد.
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امری محال است که خداوند اصابت حق را در  :گوید می/ ابن القیم
ترین و  زیست ترین آنھا، ساده احکامات از بھترین قلوب این امت، عالم

پیمودن راه حق، حرام گرداند و آیندگان بعد از آنھا را در  استوارترینشان در
 اصابت به حق توفیق دھد.

ای گروه قاریان از خدا بترسید و  ،روایت است کهس از حذیفه بن یمان -۳
تان را در پیش بگیرید. قسم به جانم اگر از آنھا پیروی گذشتگانراه 

آنھا  کنید در خط ھدایت پیش خواھید رفت و اگر از پیروی کردن
ھای راست و چپ کشیده شوید حقیقتًا در  دست بکشید و به راه

 ١گمراھی غیرقابل جبرانی خواھید افتاد.

محال است که خیر و صواب در راھی غیر از راه  :گوید می /ابن القیم

 اند. کسانی باشد که به سوی ھر خیری به طور مطلق سبقت گرفته
مردی را دید که دو رکعت نماز بعد از  ،از ابن مسیب روایت است که -۴

کرد، ابن  خواند، ولی رکوعش را خیلی طوالنی می طلوع فجر را می
ای ابو محمد ـ  :مسیب آن مرد را از این کار نھی کرد. آن مرد گفت

دھد؟ ابن  ابن مسیب ـ خداوند بخاطر نماز خواندن مرا عذاب می ۀکنی
 ٢دھد. نت تو را عذاب میخیر، ولی به خاطر مخالفت با س :مسیب گفت

                                                           
 ).۱۸۰۹) و ابن عبدالبر (۱۳/۲۵۰بخاری ( -١
 ) آن را صحیح دانسته است.۲/۲۳۶روایت بیھقی، و شیخ اآللبانی در اإلرواء الغلیل ( -٢
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خداوند رحم کند به مردی که ملزم و پیرو احادیث  :گفت میو ابن عون  -۵
و به آنھا راضی شود، اگرچه بر او سنگینی کند و در آن  و آثار علما باشد

 ١دچار تأخیر و کندی شود.
ھر کس آنچه را که جماعت مسلمانان  :گوید می/ امام شافعی -۶

گویند، بگوید، حقیقتًا پیرو و جزو جماعت مسلمانان است و ھر کس  می
جماعتی  تگویند، بگوید، حقیقتًا مخالف بر خالف آنچه که مسلمانان می

 تفرقانگاری در   را کرده که ملزم به پیروی از آنھا بوده، و اشتباه و سھل
انگاری در  اعت مسلمانان، اشتباه و سھل، اما با وجود جمآید پیش می

 ٢سنت رسول خدا روی نخواھد داد. و معنا و مفھوم، قرآن

اصول اھل سنت و جماعت نزد ما، شامل دست  :گوید می /امام احمد

بر آن بودند، پیروی از آنھا و ترک ج  رسول خدا ۀگرفتن به آنچه که صحاب

 ٣اند. ھا گمراھی ھاست و تمام بدعت بدعت
ی تا زمانی که ھیچکس بدان که اسالم :گوید ابوالحسن بربھاری می -۷

شود، کسی که  مطیع، صادق و تسلیم واقعی اسالم نباشد کامل نمی
در امور دین برای ما کافی نیستند و ج  رسول خدا ۀگمان کند، صحاب

مقداری از مسائل مربوط به دین ھنوز بیان نشده و مانده است، صحابه 
به آنھا افتراء بسته و بدگویی کرده، و چنین شخصی  را تکذیب کرده و

                                                           
ف، گویند : راه سل شنویم که بعضی می ). متأسفانه امروزه می۲۹۱ابن بطة در اإلبانة ( -١

کنیم! سبحان  ای است، پس کی حکومت اسالمی را برپا می کننده راه طوالنی و خسته
 الله (تشابھت قلوبھم).

 ).۴۷۶-۴۷۵الرسالة (ص  -٢
 ). ۳۰-۲۵اصول السنة، امام احمد، (ص  -٣
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به وجود آورده که جزو آن متبدع و گمراه است و چیزی را در اسالم 
 ١نیست.

شود، تا زمانی که در عقیده، شریعت و اخالق  و اسالممان کامل و تمام نمی
 قرآن و سنت قرار رصادقمان پیروی نکنیم، و اینکه ادعا کنیم، ما ب گذشتگاناز 

داریم و بس، کافی نیست، بلکه باید قرآن و سنت را بر حسب فھم و برداشت 
 آنھا بفھمیم.

                                                           
 ).۷۰شرح السنة (ص  -١





 
 
 
 

بر اقوال علما باید دلیل آورده شود (باطل  :مسأله هشتم
 بودن تقلید)

 کریمدالیلی از قرآن 
  :فرماید خداوند می -۱

َهاَ�ٰٓ  ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمنُوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
 فَإِن مِنُ�ۡمۖ  رِ مۡ ۡ�

ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  تُمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  ِ  مِنُونَ تُؤۡ  ُكنتُمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱب  ِخرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
 ٰ حۡ  َخۡ�ٞ  لَِك َ�

َ
  َسنُ َوأ

ۡ
 ].۵۹: نساء[ال ﴾٥٩ وِ�ً� تَأ

خداوند، در ھنگام اختالف و تفرقه، ارجاع دادن مسأله را فقط بر قرآن و 
 ١جایز دانسته است.ج  سنت پیامبر

  :فرماید خداوند می

ْ ٱ﴿ ٓ  تَّبُِعوا نزَِل  َما
ُ
ّ�ُِ�مۡ  ّمِن ُ�مإَِ�ۡ  أ ْ  َوَ�  رَّ وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  مِن تَتَّبُِعوا

َ
ٓ أ ۗ ِ�َا ا قَلِيٗ�  َء  مَّ

ُرونَ   ].۳: عراف[اال ﴾٣ تََذكَّ
  :فرماید خداوند عزوجل می -۳

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ جۡ ٱ �َّ ٰ ٱ تَنَبُوا ن ُغوَت ل�َّ
َ
نَابُوٓ  بُُدوَهاَ�عۡ  أ

َ
ْ َو� ِ ٱ إَِ�  ا ۡ  ىٰۚ بُۡ�َ لۡ ٱ لَُهمُ  �َّ  فَبَّ�ِ

ِينَ ٱ ١٧ ِعبَادِ  حۡ  َ�يَتَّبُِعونَ  َل َقوۡ لۡ ٱ تَِمُعونَ �َسۡ  �َّ
َ
ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َسنَهُ أ

ُ
ِينَ ٱ �َِك أ َّ�  ٰ ۖ ٱ ُهمُ َهَدٮ ُ َّ� 

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ْ  ُهمۡ  �َِك َوأ ْولُوا

ُ
 ٱ أ

َ
 ].۱۸-۱۷: زمر[ال ﴾١٨ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

                                                           
 ).۱۴۰ای از أصول الفقه، ابن حزم (ص  خالصه -١
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در این آیات خداوند، بندگانش را بر ترک تقلید کورکورانه تشویق و ستایش 
خداوند باشد.  کند و ھیچ انسانی از مدح و ستایش و تمجیدی که از طرف می

 کند. آید و از آن دوری نمی بدش نمی
 :فرماید خداوند متعال می -۴

ْ ٱ لَُهمُ  �ِيَل  �ذَا﴿ ٓ  تَّبُِعوا نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ َّ�  ْ ٓ  نَتَّبِعُ  بَۡل  قَالُوا لۡ  َما

َ
ٓ  هِ َعلَيۡ  نَاَفيۡ � ٓۚ َءابَا َولَوۡ  َءنَا

َ
 أ

ٓ  َ�نَ   ].۱۷۰/ ةبقر[ال ﴾١٧٠ تَُدونَ َوَ�َ�هۡ  ا ٔٗ َشۡ�  قِلُونَ َ�عۡ  َ�  ؤُُهمۡ َءابَا
این حال و وضع مشرکان است، زمانی که به سوی ایمان به آنچه که خداوند 

 گردانند و به پیروی از د، روی مینشو نازل کرده فراخوانده میج  بر پیامبرش
 گزینند! کنند و از پیروی پیامبران دوری می بسنده می  شان پدران
  :فرماید خداوند می -۵

َُذوٓ ٱ﴿ َّ� ْ حۡ  ا
َ
رۡ  نَُهمۡ َ�ٰ َورُهۡ  بَارَُهمۡ أ

َ
ِ ٱ ُدونِ  ّمِن ا�َا�ٗ أ ۡ ٱوَ  �َّ ٓ  �َمَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱ َمِسيحَ ل  َوَما

مُِروٓ 
ُ
ْ أ ْ بُُدوٓ ِ�َعۡ  إِ�َّ  ا ٰ  ا ٓ  �ۖ ِحدٗ َ�ٰ  اهٗ إَِ� ا ۥنَهُ َ�ٰ ُسبۡ  ُهَوۚ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  �َّ : التوبة[ ﴾٣١ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ

۳۱[. 

 نبوی دالیلی از سنت 
ھرکس از شما زنده بماند، بزودی شاھد اختالفات  :ج پیامبر ۀفرمود  -۱

خلفای  ۀمن و طریق ۀبر شما پیروی از طریقزیادی خواھد بود، پس 
ھای آسیایی خویش بدان  کننده واجب است. و با دندان راشدین، ھدایت

 ١گزیده و آن را محکم بگیرید.

                                                           
)، ابن ۲۶۷۶)، ترمذی (۴۶۰۷)، ابوداوود (۴/۱۲۶حدیث صحیح است. مسند احمد ( -١

) آن را صحیح ۲۷البانی در کتاب (السنة) ابن ابی عاصم ( ) و غیره و شیخ۴۴ماجد (
 دانسته است.



 ٦٩ مسأله هشتم: بر اقوال علما باید دلیل آورده شود ...

از قرآن، سنتش و سنت  ، منبع و مصدر حل اختالفات را پسج پیامبر
 خلفای راشدین قرار داده است.

آمدم در حالی که س نزد پیامبر ،روایت است کهس از عدی بن حاتم -۲
عدی، این بت  ای :فرمودج  صلیبی از طال به گردنم آویزان بود، پیامبر

 شود،  توبه خوانده می ۀای که در سور م، و تو شنیدهکن را از تو دور می

َُذوٓ ٱ﴿ َّ� ْ حۡ  ا
َ
رۡ  نَُهمۡ َ�ٰ َورُهۡ  بَارَُهمۡ أ

َ
ِ ٱ ُدونِ  ّمِن ا�َا�ٗ أ  ].۳۱: ةتوب[ال ﴾�َّ

کردند و  عبادت نمیرا  شان علمای اما آنھا که :در ادامه گفتج  پیامبر
کردند،  چیزی را حالل می شان علمای پرستیدند، ولی چون آنھا زمانی که نمی

کردند، آنھا نیز  چیزی را حرام می شان علمای دانستند و اگر آنھا نیز حالل می
 ١به عبادت و پرستش تشبیه شده. اندانستند، این کارش حرام می

 آثار صحابه و علمای سلف
 :برد سه چیزی دین را از بین می ،روایت است کهس از عمر بن خطاب -۱

 ٢قرآن و پیشوایان گمراه. ۀلغزش عالم، مجادله کردن منافق به وسیل
او ھرگاه در مجلسی برای وعظ و  ،است کهل روایت باز معاذ بن ج -۲

خداوند حاکم و عادل است، کافران و  :فرمود مینشست،  ارشاد می
و شما را از  :گفت شدند. تا جایی که می  کنندگان ھالک منافقان و شک

دارم، گاھی شیطان بر زبان عالم  انحراف عالم از راه حق بر حذر می

                                                           
)، بیھقی در الکبری ۱۰/۸۱)، ابن جریر (۳۰۹۰حدیث حسن است. ترمذی ( -١

ف بر ھمین ) و از حذیفة بن یمان نیز حدیثی موقو۱۸۶۲)، ابن عبدالبر (۱۰/۱۱۶(
 معنا روایت شده است.

 ) و غیره.۱۸۷۰-۱۸۶۹-۱۸۶۸-۲/۱۸۶۷سندش صحیح است، ابن عبدالبر ( -٢
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یزید گوید،  فق سخن حق را میراند، و انسان منا ھی را میاشتباسخن 
کنی، خداوند بر تو  چه چیزی را به ما توصیه می :به معاذ گفتم :گفت

منافق سخن حقی را گفت؟ معاذ  سخن باطلی را و مرحم کند ـ اگر عال
بله، در این حالت از سخنان باطل و مشھور عالم دوری کن،  :گفت

است که گفته  ھایی حرف این چه :سخنانی که در مورد آن گفته شود
شده و در میان مردم رواج پیدا کرده؟! و این سخنان باطلی که از عالم 
سرزده تو را از راه حق باز ندارد، شاید که عالم از این سخنان دست بر 
دارد و پشیمان شود. و زمانی که سخن حق را شنیدی آن را بگیر، 

 یشینچون در سخن حق نور و روشنایی قرار دارد ـ ولی دوستی و ھمن
 ١برگردد ـ). شبا عالم را ترک نکن چون ممکن است از سخنان اشتباھ

در مسجد س من با عمر ،روایت است کهس از سالم بن عبدالله بن عمر -۳
نشسته بودم، که مردی از اھل شام آمد و در مورد حج تمتع (اول عمره 

کاری شایسته است، آن مرد  :بعد حج) از او سؤال کرد؟ ابن عمر گفت
ھالک شوی،  :کرد؟ ابن عمر گفت پدرت ـ عمر ـ از آن نھی می :گفت

به آن امر کرده باشد، ج  اگر پدرم از آن نھی کرده باشد و رسول خدا
قول  :را؟! آن مرد گفتج  گزینی یا قول رسول خدا قول پدرم را بر می

 ٢پس بلند شو و از من دور شو. :را، ابن عمر گفتج  رسول خدا

                                                           
 ).۴۶۱۱سندش صحیح است، ابوداود ( -١
)، ابویعلی در مسندش و ۱/۲۷۲سندش صحیح است، طحاوی در شرح معانی اآلثار ( -٢

) مراجعه ۳۲ی (ص برای توضیح بیشتر به کتاب صفة صالة النبی، تألیف شیخ اآللبان
 کن.
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 در مورد نهی از تقلید /گانهسخنان پیشوایان چهار
 :فرماید می/ امام ابوحنیفه -۱

که سخن ما را بدون اینکه بداند ما آن را از  یستجایز نکسی الف ـ برای 
 ایم، بپذیرد. کجا گرفته

ب ـ برای کسی که دلیل مرا نداند، حرام است که بر اساس قول من، فتوا 
 گردیم. گوییم و فردا از آن بر می می سخنی، امروز انسانیمدھد. ما 

نویس، زیرا امروز چیزی نشنوی  ج ـ وای بر تو ای یعقوب! ھرچه از من می
رسد که پس  به ذھنم میکنم و فردا چیزی  می رسد، فردا آن را ترک به ذھنم می

 کنم. می فردا آن را ترک
 :فرماید می/ امام مالک -۲

آید، پس  الف ـ من انسانی ھستم، سخنانم، درست و نادرست از آب در می
، آنچه را که موافق کتاب خدا و سنت یافتید، کنید  آرای من، دقت درشما 

 آن دیدید، ترک کنید. بپذیرید و آنچه را که مخالف
چنین نیست که حتمًا  ھا انسان ، کس دیگری ازشب ـ بجز شخص پیامبر

 توان سخنش را پذیرفت یا ترک کرد.  بلکه می پذیرفته شود، شسخن
 :فرماید می/ امام شافعی -۳

ھای  الف ـ یقینًا این احتمال وجود دارد که برای ھر فرد، سنتی از سنت
گذاری کردم  پوشیده بماند، پس ھرگاه من سخنی گفتم یا اصلی پایهج  پیامبر

را بپذیرید که سخن من ج  بود، سخن پیامبرج  که مخالف با سنت رسول خدا
 است.نیز 

ای، سنت رسول  مسلمانان، برای کسی که در مسأله ۀب ـ به اتفاق ھم
را ترک کند و سخن کسی ش روشن باشد، روا نیست که سخن پیامبرج خدا،

 دیگر را بپذیرد.
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 ج ـ حدیث صحیح، مذھب من است.
 :فرماید می/ امام احمد -۴

بلکه از تقلید کن، وری ثاوزاعی و  الف ـ نه از من و نه از مالک و شافعی و
 اند، بگیر. آنجا که آنھا گرفته

ن در آثار ھای اوزاعی، مالک و ابوحنیفه نزد من برابر است، دلیل و برأب ـ ر
 (پیامبر و صحابه) قرار دارد.

 ١پرتگاه نابودی قرار دارد. ۀلب را رد کند، برج  ج ـ کسی که حدیث پیامبر
 :خداوند ۀاز آنکه فرمودبعد / امام ابومحمد بن حزم -۵

ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  تُمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن﴿  ].۵۹: نساء[ال ﴾لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ
خداوند ھنگام اختالفات و تفرقه بازگشت و رجوع  :فرماید کند، می را ذکر می

 را جایز نداسته است.ج  به غیر از قرآن و سنت پیامبرش ھیچکس به سوی

                                                           
 شیخ اآللبانی این آثار را در مقدمه کتاب صفة صالة النبی آورده است، و سپس گفته : -١

این مشتی از خروار بود، سخنان ائمه بزرگوار و توصیه و تأکیدشان بر تمسک به حدیث و 
دست برداشتن از تقلید کورکورانه بود. پس مالحظه نمودید که سخنان ائمه بقدری 

گذارند. بنابراین ھر کس  ح و روشن است که جایی برای تأویل و جدل باقی نمیواض
به آنچه که در سنت صحیح، ثابت شده است تمسک جوید، اگر چه در بعضی موارد با 

شود، بلکه چنین شخصی پیرو  سخنان ائمه تضاد داشته باشد، از مذھب خارج نمی
آید و به ریسمان محکم و  میائمه به حساب  ی واقعی مذھب و امام خویش و ھمه

ی اینکه  ناگستنی خدا چنگ زده است، و اما کسی که سنت صحیح را فقط به بھانه
با قول امام متبوع وی سازگار نیست، ترک کند، نه اینکه امام خود را خشنود 

 سازد بلکه از دستورات او و سایر ائمه، سرپیچی و نافرمانی کرده است. نمی
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ه که قرار گرفتبر این  شان آخرین تابعین از اولین نفر تا وصحابه  ۀاجماع کلی
از پیروی کردن مطلق قول انسانی چه از خودشان و یا قبل از خودشان باشد 

 خودداری و دوری کنند.
شود، کسی که به تمامی اقوال ابوحنیفه یا  این مسأله معلوم می بر اساس

، دست گیرد در حالی که خودش شافعی یا احمد بن حنبل ،تمامی اقوال مالک
ی استنباط و استخراج اقوال را دارد، و با این حال از کسانی باشد که توانای

پیروی کردن مطلق و صدرصد را از آنھا ترک نکند، چنین شخصی با اجماع امت 
مخالفت کرده و از راھی غیر راه مؤمنان پیروی  شان آخرین از اولین نفر تا

 بریم. بد به خدا پناه می کند. از این جایگاه می
نھی  ھمچنین آن بزرگواران از اینکه کسی از آنھا و یا از غیر آنھا تقلید کند

، و حقیقتًا کسی که از آنھا تقلید کند، دچار مخالفت با آنھا شده است. و اند کرده
چه کسی، مردی از آنھا یا غیر آنھا را برای تقلید کردن اوالتر از امیرالمؤمنین 

یا ام المؤمنین س یا ابن عباسس یا علی بن ابی طالبس خطابعمر بن 
از ابوحنیفه، مالک،  ھا این بود، داند؟! اگر تقلید درست می می )لعایشه (

 ١ودند.باوالتر  نشافعی و احمد بن حنبل، برای تقلید کرد
کسی که معتقد به تقلید بود، گفته  هب :گوید امام ابوعمر، ابن عبدالبر می -۶

ای تقلید جایز است، و با این قولت مخالفت سلف  برای چه گفته :شد
 :اند؟ اگر در جواب گفت ای، در حالی که آنھا تقلید نکرده صالح را کرده

قرآن علمی ندارم و بر سنت رسول  فسیربه خاطر این که من نسبت به ت
 کنم ، ولی کسی که از او تقلید میام تقلید کرده ای ندارم خدا نیز احاطه

ام، در  تر از خودم تقلید کرده داند، پس از شخصی عالم را می ھا ینا

                                                           
 ).۱۴۲و  ۱۴۱الفقه (ص ای از أصول  خالصه -١
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علما اگر به چیزی در مورد تأویل قرآن یا روایتی  :شود جوابش گفته می
اجماع داشته باشند و یا اگر نظرشان بر چیزی با ج  از سنت رسول خدا

حق است و ھیچ شکی در آن نیست. ولی اگر   ألهھم متفق باشد، آن مس
در چیزی اختالف داشتند و تو از یکی از آنھا تقلید کردی، دلیل تو  علما

ای دیگر، در حالی که  ای و تقلید نکردن از دسته در تقلید کردن از عده
ای  ھمگی عالمند چیست؟ و شاید آن کس که تو از قولش روی گردانده

 ای؟ تر از کسی باشد که تو از او تقلید کرده ای، عالم و از او تقلید نکرده
. در ام از او تقلید کرده دانستم به خاطر اینکه بر حق بودن او را می :گفتاگر 

ای دیگر را از روی  ای بر دسته آیا این بر حق بودن دسته :شود جوابش گفته می
بله، حقیقتًا با این جوابش  :دالیل قرآن، سنت یا اجماع علما دانستی؟ اگر گفت

تقلید کردم به  :شود، و اگر گفت تقلید را باطل دانسته و از او طلب دلیل می
پس باید از تمام کسانی که  :شود تر از من بود، به او گفته می خاطر اینکه او عالم

یابی که از تو  ی زیادی را میھا انسان ترند تقلید کنی، و با این شیوه تو از تو عالم
قابل شمارش ترند و در این حالت کسانی که تو از آنھا تقلید خواھی کرد  المع

 ، وحتی در اکثر موارد در بین آنھا بر سر مسائل مختلف، اختالف و چندنیستند
 یابی، پس برای چه از یکی از آنھا تقلید کردی؟ دستگی می

او گفته  از او تقلید کردم بخاطر اینکه او داناترین مردم بود، به :اگر گفت
و سخنی این چنین برای آلوده شدن به  ،آیا او از صحابه ھم داناتر بود :شود می

 :شود ام، به او گفته می از بعضی ازصحابه تقلید کرده :گناه کافی است، اگر گفت
ای از  دیگر صحابه چیست؟ شاید آن دسته ۀاز دست ندلیل تو در تقلید نکرد

 ای باشند که به داناتر و بزرگوارتر از دستهای،  را ترک کرده شان قول صحابه که
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که درست بودن سخن به بزرگوار بودن  ای، ھر چند دست گرفته شان قول
 ١اش بستگی ندارد، بلکه به دلیل آن سخن بستگی دارد. گوینده

گردانی از  حقیقتًا گروھی از مردم ـ به سبب روی :گوید می/ شاطبی
دچار اشتباه شدند و از راه صحابه و تابعین دالیل و تکیه کردن بر اقوال افراد ـ 

و ھوسشان پیروی کردند و از راه راست گمراه  یدوری گزیدند و جاھالنه از ھو
 شدند.

 کنیم. گونه موارد اشاره می از این و به صورت اجمالی به ده مورد
سخن کسانی که پیروی از پدران و نیاکانشان را جزو  :بارزترین نمونه -۱

اند، و ھنگام اختالف برای حل آن به سوی آنھا  اصول دین قرار داده
، رسالت، حجج قرآنی و دالیل شان عمل کنند و حتی با این رجوع می

 :گویند کنند، و می عقلی را رد می

ٓ وََجدۡ  إِنَّا﴿ ٓ  نَا ٰٓ  َءنَاَءابَا ةٖ  َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ  ا�نَّ  أ هۡ  رِهِمَءاَ�ٰ  َ�َ  ].۲۲/زخرف[ال ﴾تَُدونَ مُّ

گاھی داده می  :شوند با این دالیلی که خداوند فرموده و زمانی که آ

﴿۞ ٰ َولَوۡ  َل َ�
َ
هۡ  تُُ�مِجئۡ  أ

َ
ا َدىٰ بِأ ٓ  هِ َعلَيۡ  وََجد�ُّمۡ  ِممَّ  ].۲۴/ زخرف[ال ﴾َءُ�مۡ َءابَا

  شان پدران مخالف ر انداختن ھر چه کهوو د  شان پدران به خاطر پیروی از
 پوشی از آن ندارند! باشد، جوابی به غیر از انکار این واقعیت و چشم
مختلف الھی مذموم بوده؛  ادیانو پیوسته این مسأله ـ پیروی از پدران ـ در 

 کند: حکایت میھمچنانکه خداونداز قوم نوح 

ٓ  َولَوۡ ﴿ ُ ٱ ءَ َشا نَزَل  �َّ
َ
ا �َِكةٗ َمَ�ٰٓ  َ� ٓ  ِ�ٓ  َذابَِ�ٰ  نَاَسِمعۡ  مَّ  ٱ �ِنَاَءابَا

َ
لِ�َ ۡ� : مؤمنون[ال﴾وَّ

۲۴.[ 
  :کند حکایت می÷ و از قوم ابراھیم

                                                           
 ).۹۹۰ -۹۱۴جامع بیان العلم (ص  -١
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وۡ  ٧٢ ُعونَ تَدۡ  إِذۡ  َمُعونَُ�مۡ �َسۡ  َهۡل  قَاَل  ﴿
َ
وۡ  يَنَفُعونَُ�مۡ  أ

َ
ونَ  أ  ٧٣ يَُ�ُّ

 ْ ٓ وََجدۡ  بَۡل  قَالُوا ٓ  نَا  ].۷۴-۷۲: شعراء[ال ﴾٧٤ َعلُونَ َ�فۡ  لَِك َكَ�ٰ  َءنَاَءابَا
اند  گاه تصور نکرده بوده و ھیچ  شان پدران تابعحق  یی که معتقدندھا این و

تر باشد، ھمگی مذموم و  مقدم  شان پدران که حق و حقیقت بر اقوال و افعال
 گمراھند.

 ـ ھر چند کهاز نظر امامیه ـ شیعه اثنی عشر ـ پیروی از امام معصوم  -۲
باز حق و  ـ داشته باشدبه آن آمده است، ج  مخالفت با آنچه پیامبر

ند و شریعت دگر درست است. و رجال دین بر شریعت داور و حاکم می
دانند. در حالی که این مسأله اشتباه و  را بر رجال دین داور و حاکم نمی

داور مخلوقات به طور عموم  ۀنادرست است، و قرآن بخاطر اینکه بر کلی
 باشد، نازل شده است.و حاکم 

مھدوی، آنھا افعال و  ۀمورد دوم است، مذھب فرق این نیز مربوط به -۳
مطابقت و یا دانند، حال چه با شریعت الھی  اقوال مھدی را حجت می

اصلی  ۀمخالفت داشته باشد و اکثر آنھا این مسأله را به عنوان جوھر
اند. و ھر کسی که مخالف آنھا باشد، او را کافر  ایمانشان قرار داده

 کافر اصلی است. حکمدانند و حکمش  می
ای  گونهعقیده و تعصب بعضی از مقلدان نسبت به مذھب امامشان، به  -۴

 شان شرم تا جایی که ،کنند، امامشان دین کامل است که فکر می است
غیر امامشان نسبت دھند،  یآید فضل و بزرگواری را به یکی از علما می

مختلف اجتھاد رسیده باشد و در مورد مسائل  ۀحتی اگر کسی به درج
با اجتھادش و بدون رجوع به مذھب امام آنھا فتوی دھد، او را به شدت 

نمایند. و او را بدون  کنند و تیرھای انتقاد را به سویش پرتاب می رد می
گونه دلیل و برھانی، فقط از روی ھوی و ھوس و بر اساس عرف  ھیچ
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مستقیم و جدا شده از جماعت  ۀمنحرفان از جاد ۀجملغلطشان از 
 نمایند. لمانان محسوب میمس

مشرق بازگشت و وارد اندلس  یھا لد ھنگامی که از سرزمینخامام بقی بن م
و او را به ھالکت افتاده و پایمال برخورد کرد،  تلخ زبانای از این  شد با عده

زیرا او علمی داشت که آنھا نسبت به آن احاطه نداشتند،  حق انگاشتند ۀکنند
حنبل مالقات کرده و از او مصنفش را گرفته و  بن مدچون در مشرق با امام اح

به غیر از امام احمد دیده بود،  ینزدش آن را یاد گرفته بود، حتی علمای دیگر
لد، به جایی رسیده بود که (المسند المصنف) را که در نوع خعلم امام بقی بن م

پیروی از ورد، ولی آن مقلدان نادان بر نظیر بود به رشته تحریر درآ خودش بی
کردند، و این  مذھب امام مالک مصمم بودند و مذھبی غیر از مذھب او را رد می

ھمان حاکم گرفتن رجال دین بر شریعت الھی، و افراط در دوست داشتن 
رساند با وجود دالیل روشن و  مذھبی خاص است، که انسان را به جایی می

 واضح باز در گمراھی بماند.
به آداب  را کنند خودشان ن، کسانی که ادعا میای این زماھ نابته ۀعقید -۵

 ۀاند، و آروزی قرار گرفتن در زمر و اخالق پیشوایان اھل تصوف آراسته
ادره از آنھا صوفیان و سخنان ص ۀبر احواالت رومز نابته آنھا را دارند، این

ھای نقل شده، اعتماد و تکیه دارند، و این منقوالت را به عنوان  در کتاب
کنند، ھر چند که با نصوص شرعی ـ  ج اھل طریقت قبول میدین و منھ

قرآن و سنت ـ یا با راه و روش سلف صالح مخالفت داشته باشد، و با 
کند،  ای و نظر ھیچ عالمی توجه نمی وجود آنھا به فتوای ھیچ مفتی

صاحب این سخنان، والیتش ثابت شده  ھر آنچه که  :گویند بلکه می
شریعت ھم ـ قرآن و سنت  است! و اگر مخالفانجام داده یا گفته، حق 

گاھی  ۀـ باشد؛ او نیز از جمل کسانی است که به شریعت اقتدا کرده و آ
 در دین برای عموم آزاد است، ولی راه او، راه خواص است!
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اقوال و  این بینی که نسبت به را در حالی میھا  نابتهپس با این وضعیت این 
حسن ظن ج  ما نسبت به شریعت محمداند، ا افعال حسن ظن پیدا کرده

باشد، با وجود این، ھنوز  و ترک حقیقت می ھا انسان ندارند، و این عین پیروی از
قدیمی نقل شده، آیا در آخر عمر آنھا روی ثابت نشده که آنچه از آن صوفیان 

ی را که انجام لو معلوم نیست که آنھا افعال و اقواداده یا در آغاز عمرشان، 
ھمچنین، گاھی از پیشوایان تصوف و امثال آنھا،  .قبول دارند یا نه اند داده

 شان برای ھا و اشتباھاتی روی داده که امروزه واجب است، آنھا را لغزش
شود، شخصی که ھنوز بر طریق تصوف آموزش کلی و  بپوشانیم، ولی دیده می

به نقل وضع آنھا خبر داشته باشد شروع و درستی ندیده، بدون اینکه از حال 
 کند. کردن افعال و اقوال منحرف و اشتباه آنھا می

بودند و آنھا را جزو اموری که ما ھا و اشتباھات عل سلف صالح مواظب لغزش
ھای عالمان گسترش  اما وقتی که لغزش ،شمردند برد بر می دین را از بین می

ند، در یافت، و در میان مردم اشاعه پیدا کرد، مردم آنھا را جزو دین بر شمرد
 حالی که ضد دین بود، و لغزش و اشتباه تبدیل به حجت و دلیل دینی گردید.

قبل از آنکه بر شخص صوفی اقتدا کنند،  ،پس بر اھل تصوف الزم است که
عرضه نمایند، تا کند باید اقوال و افعالش را بر حاکمی که در مورد آنھا حکم 

ر داد یا نه؟ و حاکم حقیقی شریعت دین قرا ۀرتوان آنھا را در دای میببیند که آیا 
باشند، و سخنان عالم نیز باید بر شرع عرضه شود تا  الھی ـ قرآن و سنت ـ می

د، و حداقل چیزی که در مورد شخص صوفی گردصحت و سقم آن مشخص 
اعمال سؤال کنیم، اگر او عالم به   الزم است، این است که از او در مورد اینگونه

 گیرد.  قرار می/ جنید بغدادی و امثال او ۀزمر فقه شریعت بود، پس در
نه شوند  می شان رھبران کنند، و پیرو و مطیع این کار را نمی نابتهردان ولی م

بخاطر اینکه آنھا از کنند بلکه  به خاطر اینکه آنھا از راه شریعت پیروی می
رھروان راه طریقت ھستند، و این کارشان بر خالف راه و منھج سلف صالح و 
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 :گوید صوفیان اولیه است، چون امام صوفیان سھل بن عبدالله تستری می
در اخالق و کردار، ج  پیروی از پیامبر :مذھب ما بر سه اصل استوار است«

و در سلوک تصوف ». اعمال ۀخوردن چیزھای حالل، داشتن نیت خالص در ھم
از این مسأله  ھااند، ثابت نشده و آن پیروی از اشخاصی که دچار انحراف بوده

 ١ز صفات گمراھان است.ااشخاص،  زبدورند، بلکه پیروی کورکورانه ا

                                                           
گاھی بیشتر می۸۶۷-۲/۸۶۳اإلعتصام ( -١  توانی به آن مراجعه کنی. ). و برای آ





 
 
 
 

اخالص و حسن نیت داشتن در انجام اعمال به  :مسأله نهم
 تنهایی شرط قبول عمل نیست

 قرآن کریم دالیلی از
 :فرماید خداوند عزوجل می -۱

ِ  نُنَّبِئُُ�م َهۡل  قُۡل  ﴿  ٱب
َ
عۡ  َ�ِ�نَ خۡ ۡ�

َ
ِينَ ٱ ١٠٣ ً� َ�ٰ أ  ةِ يَوٰ �َۡ ٱ ِ�  يُُهمۡ َسعۡ  َضلَّ  �َّ

�ۡ ٱ �َُّهمۡ  َسبُونَ َ�ۡ  وَُهمۡ  يَا�ُّ
َ
 ].۱۰۴- ۱۰۳: کهف[ال ﴾١٠٤ ًعاُصنۡ  ِسنُونَ ُ�ۡ  �

یعنی، کسانی که در انجام کاری به امید سود و منفعت  :گوید می/ طبری
شوند  کنند، ولی سرانجام دچار زیان و نابودی می خودشان را خسته و کوفته می

مثل مشتری کاالیی است که به امید سود  ،رسند، مثلشان و به آرزوھایشان نمی
زیان در رود و دچار ضرر و  ش از بین میدخرد، ولی بعدًا امی و منفعت آن را می

شود، و به ناچار قیمت کاالیی را که امید و سود در آن داشت، پایین  معامله می
 ١فروشد. آورد و آن را به ضرر می می

کند، که آنھا  روایت میس سپس طبری با سند از علی و سعد بن ابی وقاص
ھا و  منظور این آیه علمای مسیحی و روندگان به کلیساھا و صومعه :اند فرموده
 ٢مثل آنانند. کسانی

عبدالله بن  :کند که گفته روایت میس سپس طبری از علی بن ابی طالب
یا شما یا اھل  :کواء در مورد این آیه از او سؤال کرد و در جواب عبدالله گفت

                                                           
 ).۱۶/۲۶تفسیر طبری ( -١
 گفته آنھا یھودیان و مسیحیان ھستند. س)، سعد بن ابی وقاص۸/۴۲۵بخاری ( -٢
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ھای خروج، خوارج بر امام  سرزمینی است که اولین حرکت :حروراء [مترجم
 ١علی از آنجا آغاز شد.]ھستید.

 :فرماید و تعالی میخداوند تبارک  -۲

ٰ  َهۡل ﴿ تَٮ
َ
ٞ  ١ ِشيَةِ َ�ٰ لۡ ٱ َحِديُث  َك �  ٣ نَّاِصبَةٞ  َ�ِملَةٞ  ٢ ِشَعةٌ َ�ٰ  َم�ِذٍ يَوۡ  وُُجوه

 ].۵-۱ ة:یشغا[ال ﴾٥ َءا�ِيَةٖ  َ�ۡ�ٍ  مِنۡ  َ�ٰ �ُسۡ  ٤ َحامِيَةٗ  نَاًرا َ�ٰ تَۡص 
اند، و از  ستند که اعمال زیادی را انجام دادهھھایی  صورت :گوید ابن کثیر می

اند، و در روز قیامت به  اند و دچار ضرر و زیان شده ای حاصل نکرده آنھا نتیجه
 ٢شوند. ده میرانداخل آتش سوزاننده 

 ٣مسیحیانند.  ﴾٣ نَّاِصبَةٞ  َ�مِلَةٞ  ﴿ ابن عباس گفته که :گوید بخاری می
  :فرماید خداوند می -۳

ِيٱ﴿ ۡ ٱ َخلَقَ  �َّ يُُّ�مۡ  لَُوُ�مۡ ِ�َبۡ  ةَ يَوٰ �َۡ ٱوَ  َت َموۡ ل
َ
حۡ  �

َ
 َعزِ�زُ لۡ ٱ وَُهوَ  َ�َمٗ�ۚ  َسنُ أ

 ].2ملک / [ال ﴾٢ َغُفورُ لۡ ٱ
يُُّ�مۡ  لَُوُ�مۡ ِ�َبۡ ﴿ :گوید فضیل بن عیاض می

َ
حۡ  �

َ
 :یعنی ﴾َ�َمٗ�  َسنُ أ

ه در انجام آن اخالص وجود داشته کترین عمل، عملی  ترین و صحیح خالص
نباشد، قابل قبول نیست، و ھمچنین ج  رسول الله ۀباشد ولی بر طریق و شیو

                                                           
 )، و سندش صحیح است.۲۸-۱۶/۲۷بخاری ( -١

مترجم : اھل حروراء کسانی ھستند که بر علیه امام علی خروج ک ردند و با او 
 جنگیدند.

 ).۴/۵۰۲تفسیر ابن کثیر ( -٢
)، و حافظ ابن حجر عسقالنی گفته ۸/۷۰۰بخاری آن را به صورت معلق روایت کرده ( -٣

: ابن ابی حاتم روایت را از طریق علی بن ابی طلحه و از طریق شبیب بن بشر به 
 عکرمه از ابن عباس، رسانده است. و در آن یھودیان را اضافه کرده است.
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باشد، ج  رسول الله ۀاگر در انجام آن عمل اخالص نباشد ولی بر طریق و شیو
باز قابل قبول نیست، بلکه عملی قابل قبول است که در انجام آن اخالص و 

 وجود داشته باشد.ج  رسول الله تمطابقت با شریع
 :خداوند ۀحقیقتًا این فرمود :گوید می/ حنبلی ابن رجب -۴

ْ يَرۡ  َ�نَ  َ�َمن﴿ ٓ  ُجوا ِ  كۡ �ُۡ�ِ  َوَ�  الِحٗ َ�ٰ  َ�َمٗ�  َمۡل يَعۡ فَلۡ  ۦَرّ�ِهِ  ءَ لَِقا  بِعِبَاَدة
َحدَۢ  ۦٓ َرّ�ِهِ 

َ
 ].۱۱۰: کهف[ال ﴾�أ

 َ�نَ ﴿ :گوید کند. ابن کثیر می بر صحت گفته فیضل بن عیاض داللت می
ْ يَرۡ  ٓ  ُجوا  کسی که امید ثواب و پاداش از پروردگارش دارد،  :یعنی ﴾ۦَر�ِّهِ  ءَ لَِقا

دھد که با شریعت الھی  عملی انجام می :یعنی ١﴾الِحٗ َ�ٰ  َ�َمٗ�  َمۡل يَعۡ فَلۡ ﴿

َحدَۢ  ۦٓ َر�ِّهِ  بِعِبَاَدةِ  كۡ �ُۡ�ِ  َوَ� ﴿ه باشد، تموافقت داش
َ
او کسی است که  :یعنی ﴾�أ

را در نظر دارد و ھیچ شریکی برای خداوند در انجام آن عمل فقط رضایت الھی 
قائل نیست. و این دو مورد اخالص درعمل برای خدا و موافقت بر طریق رسول 

 ٢.اعمالندل ودو رکن اساسی برای قبج  الله

 دالیلی از سنت نبوی 
 :فرمودندج  پیامبر :) روایت است کهباز ام المؤمنین عایشه ( -۱

کسی که در این ـ امر دین ما ـ چیزی را بیاورد که از آن نیست، مردود «
 ٣».است

                                                           
 ).۱/۷۲جامع العلوم و الحکم ( -١
 ).۳/۱۰۸تفسیر ابن کثیر ( -٢
 ) و لفظ حدیث مال مسلم است.۱۳۴۴-۳/۱۳۴۳) و مسلم (۵/۳۰۱بخاری ( -٣
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کسی که عملی را انجام دھد که دین ما آن را «و در روایتی از مسلم آمد، 
 »تأیید نکند مردود است

و مثل  ،ل بزرگ اسالمواصیکی از این حدیث  :گوید می /ابن رجب حنبلی

 »األعمال بانليات«است، ھمچنانکه حدیث  ترازویی برای سنجیدن ظاھر اعمال
ترازویی برای سنجش باطن اعمال است، » ھر عملی به نیتی بستگی دارد«

ھمچنانکه ھر عملی اگر به خاطر خدا انجام داده نشود، پاداشی برای 
آن وجود ندارد، ھر عملی ھم که مطابقت با دستور خدا و رسول  ۀدھند انجام
است، و ھر کسی در دین چیزی را بوجود آورد که نداشته باشد، مردود ج  خدا

 ١خدا و رسولش به آن دستور نداده باشند، اصًال ربطی به دین ندارد.

 آثار صحابه و علمای سلف
از ج  در زمان رسول خدا :روایت است که گفتهس از عمر بن خطاب -۱

شد، و وحی قطع شده است، و  طریق وحی در مورد مردمان قضاوت می
کنیم، از ھر  روی ظاھر اعمالتان در مورد شما قضاوت میاکنون ما از 

دھیم و به خودمان  کس عمل خیر ببینیم، او را در پناه خود قرار می
کنیم، و کاری ھم به نیتش نداریم، چون خداوند در مورد  نزدیک می

نیتش او را محاسبه خواھد کرد، واز ھر کس عمل شری ببینیم، او را 
کنیم، ھرچند که بگوید نیتش  و تصدیقش نمی در پناه خود قرار نداده

 ٢صحیح، درست و خیرخواھانه است.

                                                           
 ).۱/۱۷۶جامع العلوم و الحکم ( -١
 ).۵/۲۵۱بخاری ( -٢
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ما بر در منزل عبدالله بن مسعود قبل  :از عمروبن سلمه روایت است که -۲
از نماز صبح منتظر نشسته بودیم، تا اگر بیرون بیاید ھمراه او به مسجد 

وز ابوعبدالرحمن ھن :نزدمان آمد و گفتس برویم، ابوموسی اشعری
نه، با ما نشست تا عبدالله بن مسعود خارج شد،  :خارج نشده؟ گفتیم

ھنگامی که بیرون آمد ھمگی به سوی او رفتیم، ابوموسی به او گفت: 
ای ابوعبدالرحمن، من ھمین حاال در مسجد چیزی را دیدم که آن را 

لله فقط خیر در آن دیدم، عبدالله بن مسعود ازشت شمردم، ولی بحمد
اگر زنده بمانی آن را خواھی دید؛ در  :ه بود؟ ابوموسی گفتآن چ :گفت

ای به انتظار نماز  ھایی را دیدم که به صورت حلقه مسجد گروه
ھایشان  ای مردی نشسته و در دست و در وسط ھرحلقه اند نشسته
بار الله اکبر بگویید،  ۱۰۰ :گوید ھایی وجود دارد، آن مرد می ریزه  سنگ

بار ال اله االالله  ۱۰۰ :گوید گویند، می بار الله اکبر می ۱۰۰آنھا ھم 
بار سبحان  ۱۰۰ :گوید گویند، می بگویید، آن ھم صد بار الاله اال الله می

 گویند. بار سبحان الله می ۱۰۰الله بگویید، آنھا ھم 
چیزی به  :؟ ابوموسی گفتچه چیزی به آنھا گفتی :عبدالله بن مسعود گفت

آنھا نگفتم و منتظر نظر شما ـ یا منتظر دستور شما ـ ماندم، عبدالله بن مسعود 
کردی  آیا به آنھا دستور ندادی تا گناھانشان را بشمارند، و ضمانتشان می :گفت

شود، سپس به راھمان ادامه دادیم تا به یکی از این  که از حسناتشان کم نمی
این چه  :ھا ایستاد و گفت عبدالله بر باالی سر یکی از این حلقهھا رسیدیم،  حلقه

ای ابا عبدالرحمن،  :دھید؟ گفتند بینیم شما انجام می چیزی است که می
الله را با آن  ھایی ھستند که، الله اکبر، الاله اال الله، و سبحان ریزه سنگ

کنم که  را می شماریم، عبدالله گفت: گناھانتان را بشمارید، من ضمانت این می
از کارھای خیرتان چیزی کم نشود، ھالک شوید ای امت محمد! چه زود به 

پیامبرتانند ـ اشاره به ابوموسی و عمر بن سلمه و  ۀھالکت افتادید! آنھا صحاب
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و یده ساند، و این لباس پیامبر است که ھنوز نپو ھمراھانشان کرد ـ ھنوز زنده
ور این است که زمان چندانی از فوت این ظرفش است که ھنوز نشکسته ـ منظ

که جانم در دست اوست، یا شما بر دینی بھتر و به کسی پیامبر نگذشته ـ قسم 
درھای گمراھی ھستید، در جواب  ۀھستید یا بازکنندج  تر از دین محمد درست
قسم به خدای ای ابوعبدالرحمن ما قصدی جز خیر و نیکی نداشتیم!  :گفتند

رسند،  سیار افرادی که قصد خیر دارند اما به آن نمیو چه ب :عبدالله گفت
 خوانند در حالی که قرآن از آیند، و قرآن می به ما گفت که قومی میج پیامبر
رود و به خدا قسم، شاید که اکثر شما جزو آن قوم  نمی تر پایین شان گلوی

در  اکثر افراد موجود :گوید باشید، سپس از آنھا روی گرداند، عمر بن سلمه می
نھروان ھمراه خوارج دیدم در حالی که از ما بدگویی   ھا را در جنگ آن حلقه

 ١کردند. می

 

                                                           
 ).۶۹-۶۸-۱(سنن دارمی  -١



 
 
 
 

 شود فقط بر حدیث ثابت شده اعتماد می :مسأله دهم

 دالیلی از قرآن کریم 
  :فرماید خداوند می -۱

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمنُوٓ  �َّ ٓ  إِن ا ٖ  فَاِسقُۢ  َءُ�مۡ َجا ْ َ�تَبَيَّنُوٓ  بِنَبَإ ن ا

َ
ْ  أ  �َمۢ قَوۡ  تُِصيبُوا

ْ َ�تُۡص  لَةٖ ِ�ََ�ٰ  ٰ  بُِحوا  ].۶: حجرات[ال ﴾٦ ِدمِ�َ َ�ٰ  تُمۡ َ�َعلۡ  َما َ�َ

 دالیلی از سنت نبوی
مردانی در « :فرمودندج  رسول خدا ،روایت است کهس از ابوھریره -۱

کنند که نه شما و  را برایتان نقل میی زمان خواھند آمد و احادیثالآخر
 ».دارم اید، شما را از آنھا برحذر می نه پدرانتان آن را شنیده

ی دروغگویی خواھند آمد ھا انسان زمانالدر آخر« :و در روایتی دیگر فرموده
را برایتان  ثینکه در احادیث ثابت شده، احادیآیند ـ ھمچنا می نفر ۴۰ـ حدود 
اید، شما را از آنھا برحذر  کنند که نه شما و نه پدرانتان آن را شنیده نقل می

 ١»دارم، شما را گمراه نکنند و به فتنه نیندازند. می
شما را از زیاد « :فرمودندج  رسول خدا ،روایت است کهس از ابو قتاده -۲

کند  دارم، ھر کسی از من روایت می روایت کردن از خودم بر حذر می
فقط با نھایت صداقت و راستی روایت کند، ھر کسی سخنی را از من 

                                                           
  ).۱/۱۲حدیث صحیح است، ھر دو را مسلم در مقدمه کتابش روایت کرده ( -١
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ھنم آماده جروایت کند که من آن را نگفته باشم، جای نشستنش را در 
 ١».کند

 آثار صحابه و علمای سلف
آمد، و شروع س عدوی پیش ابن عباس بشیر ،از مجاھد روایت است که -۱

فرمود ج  فرمود، رسول خداج  رسول خدا :به سخن گفتن کرد و گفت
کرد ـ ابن عباس به سخنانش گوش نداد و از او روی  ـ حدیث روایت می
بینم به سخنم گوش  ای ابن عباس! چه شده که می :گرداند، بشیر گفت

دھی. ابن  گوش نمی گویم و تو برایت سخن میج  دھی؟ از پیامبر نمی
ج  رسول خدا :گوید شنیدیم مردی می زمانی اگر می :عباس گفت

ھایمان به او گوش  شدیم و با گوش به او خیره می مانبا چشمان :فرمود
دند ـ مردم شسختی و آسانی دچار دادیم، ولی زمانی که مردم   فرا می

دم ھای درست و نادرست کشیده شدند ـ ھیچ فردی از مر به سوی راه
 ٢است.ج  واقعًا سخن رسول اللهکنیم مگر آنکه بدانیم  قبول نمیرا 

این علم، دین است، مواظب باشید  :از محمد بن سیرین روایت است که -۲
 ٣.یاموزیدخواھید دینتان را ب از چه کسی می

است، که فقط از اشخاص قابل ج  و منظور از علم در اینجا، سخنان پیامبر
 امانتدار دریافت شود.اعتماد و صادق و 

                                                           
 ) و غیر او.۵/۲۹۷احمد ( -١
 ).۱/۱۳مسلم در مقدمه کتابش ( -٢
 منبع قبلی. -٣



 ٨٩ شود مسأله دهم: فقط بر حدیث ثابت شده اعتماد می

در گذشته از سند حدیث  :از محمد بن سیرین روایت است که گفته -۳
کردند، ولی وقتی فتنه در میان مسلمانان به وقوع پیوست ـ  سؤال نمی

سند  :گفتند کرد ـ می و ھر گروھی به نفع خود احادیثی جعل می
اند  حدیث، اشخاصی که به ترتیب این حدیث را از ھمدیگر روایت کرده

ن اشخاص در عقیده جزو اھل سنت و آرا برایمان نام ببرید، اگر 
جماعت بودند، حدیثشان قابل قبول بود و اگر جزو فرق ضاله و متبدع 

 ١شد. بودند حدیثشان قبول نمی
 :طاووس را دیدم به او گفتم :از سلیمان بن موسی روایت است که -۴

 :در جوابم گفت کند، روایت میج  فالنی پشت سر ھم حدیث از پیامبر
 ٢اگر آن شخص قابل اعتماد است حدیثش را قبول کن.

یا جمعی از ، اگر در آنچه که اھل مشرق و مغرب :گوید می/ ابن حزم -۵
جمعی دیگر یاشخص قابل اعتمادی از شخص قابل اعتماد دیگری 

رسد، در سندشان مردی وجود داشته  میج  کنند تا به پیامبر روایت می
دروغگویی یا نادانی یا ناشناس بودن، متھم باشد برای ما باشد که به 

 ٣تصدیق یا قبول کردن آن جائز نیست. ،روایت آن حدیث
از ظاھر آنچه  :گوید بن رجب حنبلی در شرح سنن ترمذی میاحافظ  -۶

کتابش ـ صحیح مسلم ـ بیان کرده، این گونه  ۀکه امام مسلم در مقدم
ب ترغیب و ترھیب را فقط از شود که ایشان احادیث با استداالل می

روایت کرده  ھاکرد که احادیث احکام شرعی را از آن کسانی روایت می
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 المفصل فی الملل و النحل. -٣
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باشد. و این حقیقتی است که پیشوایان به حق ما در طول تاریخ از آن 
اند و ھر حدیثی که صحیح بوده به آن استناد کرده و ملزم  پیروی کرده

رست بوده آن را دور اند و ھر حدیثی که ناد به پیروی از آن بوده
 ،امامان چھار گانه ـ ابوحنیفه ۀاند و اگر اینطور نبود این فرمود انداخته

إذا صح احلديث فهو « :اند شافعی و احمد بن حنبل ـ که گفته ،مالک

دیگر معنایی نداشت، و این » حدیث صحیح مذھب من است« :»مذهبی
گاھان به علم حدیث مسأله  آشکار است.ای واضح و  نزد اھل علم و آ

نسبت به قابل اعتماد بودن  یظن و گمان پایین ۀحدیث ضعیف در بردارند
آن است، و اگر این سخن یک واقعیت باشد، پس چگونه به درست بودن عمل 

شود؟ در حالیکه خداوند در خاطب به کافران  به حدیث ضعیف فتوی داده می
 :فرموده

ٓۖ  رُِجوهُ َ�تُخۡ  �ٖ ِعلۡ  ّمِنۡ  ِعنَدُ�م َهۡل  قُۡل ﴿ نَّ ٱ إِ�َّ  تَتَّبُِعونَ  إِن َ�َا نتُمۡ  �نۡ  لظَّ
َ
 إِ�َّ  أ

 ].۱۴۸: نعام[اال ﴾رُُصونَ َ�ۡ 
دھید از شما راضی است،  آنچه انجام می بریعنی آیا شما به اینکه خداوند 

علم و دلیلی دارید، به ما نشان دھید؟ جوابش نه است، زیرا آنھا در گمان و 
 :فرماید برند. و خداوند می خیاالت واھی به سر می

ۖ ٱ إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن ٍ�� ِعلۡ  مِنۡ  ۦبِهِ  لَُهم َوَما﴿ نَّ نَّ ٱ �نَّ  لظَّ  قِّ �َۡ ٱ مِنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ
 ].۲۸: نجم[ال ﴾٢٨ ا ٔٗ َشۡ� 

گونه علم  ھیچ ۀات خیالی دربردارندیخداوند خبر داده به اینکه گمان و وھم

�ذب أإيا�م و الظن فإّن الظن « :فرماید میج  و حقیقتی نیستند. و پیامبر
دارم، زیرا که گمان و توھم  شما را از ظن و گمان برحذر می« :»احلديث

 (متفق علیه).». دروغترین سخنانند



 ٩١ شود مسأله دهم: فقط بر حدیث ثابت شده اعتماد می

، جایز یمستحب اعمالعمل به حدیث ضعیف به طور مطلق در احکام و 
اند و حکم تکلیفی فقط با دلیل  نیست، زیرا مستحبات جزو احکام تکلیفی

 :گوید ل الدین دوانی میمحقق جال ۀصحیح قابل اثبات است، ھمچنانکه عالم
که احکام پنجگانه شرعی ـ واجب، مستحب،  قرار گرفتها بر این ماتفاق عل«

 ».حرام، مکروه و مباح ـ با حدیث ضعیف غیر قابل اثباتند
جمھور  :کنند و با وجود این مسأله جای تعجب است که گروھی ادعا می

 قند!!!اھل علم بر عمل به حدیث ضعیف در باب فضائل اعمال متف
 اند!!! و روایت حدیث ضعیف را بدون ذکر دالیل ضعف آن جایز دانسته

آنچه که « :گوید محقق احمد شاکر در کتاب الباعث الحیثیت می ۀعالم -۷
بیان ضعیف بودن حدیث در ھنگام روایت حدیث  ،مشخص است

شود در  ضعیف در ھر حالی واجب است. زیرا ترک بیان آن، باعث می
ذھن شنونده این گمان ایجاد شود که ممکن است آن حدیث صحیح 

 ـعلمای محدث  ۀآن حدیث از جمل ۀکنند باشد، خصوصًا اگر نقل
 ».ـ باشد جت استدر اینگونه موارد برای مردم ح شان سخن کسانی که

ھای مربوط به موعظه، تشویق  بعضی از علما روایت حدیث ضعیف را در بحث
اند، و از  آنھا بر انجام اعمال صالح جایز دانسته یو ترساندن مردم برای نزدیک

 :توان اند می گیر بوده سلف که در روایت احادیث ضعیف آسان یاین علما ۀجمل
 احمد بن حنبل را نام برد. سفیان ثوری، عبدالرحمن بن مھدی و

گیری آنھا  اند که آسان علمای بعد از آنھا گفته :در اینجا الزم است بگوییم
و نسبت به روایت احادیث، مربوط به احادیث حسن بوده نه احادیث ضعیف 

 مردود.
اما احمد بن حنبل، « :گوید می الحثیثعالمه احمد شاکر در الباعث 

در روایت احادیث « :اند بن مبارک که گفته عبدالرحمن بن مھدی و عبدالله
کنیم و در روایت احادیث  گیری می ھای حالل و حرام سخت مربوط به بحث
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منظورشان این بوده » کنیم گیری می مربوط به فضائل اعمال و امثال آنھا آسان
کنند، احادیث  گیری می اعلم ـ در قبول کردن احادیث حسن آسانالله وکه ـ 

اند، و دو اصطالح صحیح و  صحیح نرسیده ۀاند که به درج احادیثیحسن، 
اند و ھر دو در  حسن در عصر آن بزرگواران دارای مفھومی دقیق و جامعی نبوده

شدند، حتی اکثر علمای موجود، قبل از دوران تدوین  یک گروه قرار داده می
ف عمده صحیح و ضعی ۀحدیث ـ قرن سوم ھجری ـ احادیث را به دو دست

 »دادند. کردند و حدیث حسن را جزو احادیث صحیح قرار می تقسیم می
) قبل از احمد ۲۵۹حافظ ابن رجب حنبلی در شرح علل ترمذی (ص  -۸

امام احمد به حدیث ضعیفی که خالفش « :شاکر این سخن را گفته
کرد، اما در اینجا منظور امام احمد از حدیث  شد، استناد می ثابت نمی

و ». مذی از حدیث حسن، نزدیکی و ھمخوانی داردضعیف با منظور تر
 ای آشکار و واضح است. بحمدالله این مسأله

و احمد « :گوید ) می۸۵سپس حافظ ابن رجب حنبلی در ھمین کتاب (ص
أئمه مثل او ھیچگاه بر اینگونه احادیث در مسائل شرعی استناد و بن حنبل 

ی که نه فان به حدیث ضعیاند، و ھر کس از امام احمد نقل کند که ایش نکرده
کرده، حقیقتًا بر امام احمد دروغ بسته  صحیح و نه حسن بوده استناد می

 ».است
محقق و احیاگر سنت نبوی در عصر حاضر شیخ محمد ناصر  ۀعالم -۹

عالمه احمد شاکر را نقل  ۀبعد از آنکه سخن گذشت/ الدین اآللبانی
ا برادران مسلمانمان م :کالم ۀو خالص« :فرماید آن میۀکند در ادام می

کنیم به اینکه از عمل به احادیث  را در گوشه و کنار جھان نصیحت می
ضعیف به طور مطلق دست بکشند و در عمل کردن به احادیث 

عمل از ا ھمت گمارند تبه ثبوت رسیده است ج  صحیحی که از پیامبر
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نیازی حاصل و از دچار شدن به دروغ  کردن به احادیث ضعیف بی
 بند.نجات یاج  ر رسول خداگفتن ب

، کسانی که در این مورد ـ عمل نکردن به حدیث ایم فھمیدهتجربه  از رویما 
اند، زیرا به ھر  ) شدهج کنند (دچار دروغگویی بر پیامبر ضعیف ـ مخالفت می

ج کنند، و پیامبر شود عمل می آید و در صحنه ظاھر می ه به میدان میکحدیثی 
رء كذباً أن �دث ب�ل ما ملكىف با« :مسأله کردهاین سخنش اشاره به این 

 ».کند نقل میشنود  آنچه را که می ۀدروغگویی مرد ھمین بس که ھم« :»معس
 ۀھمبه ت که اس گمراھی مرد ھمین بس :گویم این حدیث، می ۀو بر پای

 کند. عمل می ،شنوند آنچه که می
ام و  آوری کرده ام، گرده عمل پوشاندن به این نصیحتی که کرده ۀو برای جام

ھایی ھستم که خوانندگان بتوانند  پیوسته در حال نوشتن و گردآوری کتاب
ھا  مردم رواج دارد و یا در درون کتاب  آنھا احادیثی را که بر سر زبان ۀبوسیل

ز ناپاکش ارا  نوشته شده مورد بازبینی قرار دھند و صحیح را از ضعیفش و پاک
 ١تشخیص دھند.
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 برای فهم قرآن و سنت نبوی نیاز به :مسأله یازدهم
 زبان عربی است یادگیری

 کریمدالیلی از قرآن 
  :فرماید خداوند می -۱

﴿ ٓ نَزلۡ  إِ�َّا
َ
 ].۲: یوسف[ ﴾٢ قِلُونَ َ�عۡ  لََّعلَُّ�مۡ  اَعَر�ِيّٗ  نًا�قُرۡ  هُ َ�ٰ أ

عربی است بر قوم عرب نازل  یما این کتاب واضح که قرآن :گوید طبری می

گاھی کسب نمایند،   لََّعلَُّ�مۡ ﴿کردیم تا در آن بیاندیشند و نسبت به آن علم و آ
 .١﴾قِلُونَ َ�عۡ 

ترین و  ترین، وسیع ترین، واضح زبان عربی، فصیح چون :گوید ابن کثیر می
ھای دیگر قابلیت بیشتری در مفاھیم  ھاست و نسبت به زبان ترین زبان شفاف

ھا  ھا به گرانقدرترین زبان معنوی دارد، پس به ھمین خاطر، گرانقدرترین کتاب
انقدرترین مالئکه در گرانقدرترین گر ۀگرانقدرترین پیامبران، بواسط ۀبوسیل

ھای سال ـ ماه  ، و آغاز نزولش در گرانقدرترین ماههن نازل شدیمکان روی زم
 ٢رمضان ـ شروع شد، پس قرآن از ھر نظر کامل و تمام است.

  :فرماید خداوند عزوجل می -۷

نَزلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ  ﴿
َ
 ].۳۷: رعد[ال ﴾اَعَر�ِيّٗ  ًماُحكۡ  هُ َ�ٰ أ

حقیقتًا این قرآن و کتاب را به عنوان  :گوید عدی میسناصر العبدالرحمن بن 
ترین  ھا و فصحیح ترین زبان کننده و قابل قبول ـ با شفاف حکمی عربی ـ حکم
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گونه شک و شبھه و اشتباھی روی ندھد، و فقط از او  لغات نازل کردیم، تا ھیچ
 وی و ھوسپیروی شود و ھیچ نرمشی در او نشود و از چیزھایی که تراوشات ھ

 ١، پیروی نشود.است ی نادان و ضد و مخالف قرآنھا انسان
 :فرماید خداوند می -۸

 ].۲۸: زمر[ال ﴾٢٨ َ�تَُّقونَ  لََّعلَُّهمۡ  ِعَوجٖ  ذِي َ�ۡ�َ  َعَر�ِيًّا َءانًاقُرۡ ﴿
 :فرماید خداوند می -۹

لَۡت  بٞ كَِ�ٰ ﴿  ].۳: فصلت[ال ﴾٣ لَُمونَ َ�عۡ  �ٖ لَِّقوۡ  اَعَر�ِيّٗ  َءانًاقُرۡ  ۥتُهُ َءاَ�ٰ  فُّصِ
 :فرماید خداوند می -۱۰

َصّدِقٞ  بٞ كَِ�ٰ  َذاَوَ�ٰ ﴿ ُنِذرَ  اَعَر�ِيّٗ  لَِّسانًا مُّ ِينَ ٱ ّ�ِ َّ�  ْ  ىٰ َو�ُۡ�َ  َظلَُموا
 ].۱۲: حقاف[اال  ﴾ِسنِ�َ ُمحۡ لِلۡ 

 :فرماید خداوند می -۱۱

﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
َ  ۦِمهِ قَوۡ  بِلَِسانِ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  مِن نَاَسلۡ أ ُ ٱ َ�يُِضلُّ  لَُهۡمۖ  ِ�ُبَّ�ِ ٓ  َمن �َّ  ءُ �ََشا

ٓ  َمن ِديَو�َهۡ  ۚ �ََشا  ].۴: ابراهیم[ ﴾٤ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ وَُهوَ  ُء
را به آنچه از  ھا انسان برای اینکه خداوندرسوالن را فرستاد  :گوید طبری می

گاه کند،  شان سوی اوامر و منھیات به  و حجت را بر آنھا ثابت گرداند،فرستاده، آ
ای را در قبول آنچه  توفیق ھدایت یا ناکامی گمراھی، در دست خداست، و عده

ای را در قبول آن کامیاب و  کند و عده که پیامبر از طرف خدا آورده ناکام می
 ٢گرداند. موفق می

 در این باره آیات دیگر زیادی وجود دارد.
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 ٩٧ أله یازدهم: برای فهم قرآن و سنت نبوی نیاز به ...مس

 دالیلی از سنت نبوی 
 :فرمود میج  شنیدم رسول خدا ،از واثله بن أسقع روایت است که -۱

خداوند از میان فرزندان اسماعیل کنانه و قریش را از میان کنانه و «
 ١».ھاشم برگزید ھاشم را از میان قریش و من را از میان بنی بنی

برترین ج  ھاشم برترین قریش و رسول خدا پس قریش برترین عرب و بنی
ز لحاظ شخصیتی و نسبی، و برترین مخلوقات اج  ھاشم است، رسول الله بنی

 ٢باشد. ترین و شیواترین آنھا از لحاظ زبانی می فصیح

در کتاب صحیحش، فصل فضائل قرآن، بابی به این عنوان / بخاری -2

قرآنی «  ﴾اَعَر�ِيّٗ  نًا�قُرۡ  ﴿آورده: باب نزول قرآن به زبان قریش وعرب،

بِ�ٖ  َعَرِ�ّٖ  بِلَِسانٍ ﴿ ،»عربی  ».ی فصیح و آشکارببا زبانی عر« ﴾١٩٥ مُّ
گوید،  زھری می ،روایت کرده که/ سپس در ادامه با سند از امام زھری

به زید بن ثابت، سعید س امام عثمان بن عفان ،انس بن مالک، به من خبر داده
بن العاص، عبدالله بن زبیر و عبدالرحمن بن حارث بن ھشام دستور داد تا قرآن 

اگر میان شما و زید بن ثابت در  :نھا گفتآوری کنند، و به آ را در اوراق جمع
لغات عربی قرآن اختالف پیش آمد، آن را با لغت قریش بنویسید، زیرا قرآن به 

 ٣.اطاعت کردندزبان آنھا نازل شده، آنھا نیز دستور امام عثمان را 
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 آثار صحابه و علمای سلف
ای نوشت، که  به ابوموسی اشعری نامهس امیرالمؤمنین عمر بن خطاب -۱

و لغت ج  نسبت به سنت رسول خدا :اما بعد ،قسمتی از آن چنین بود
گاھی و دانش پیدا کن.  ١عرب آ

ابن عمر فرزندش را بر  ،از نافع از عبدالله بن عمر روایت است که -۲
او را وادار به کرد و  تنبیه میعرب یادگیری صحیح لھجه و لغت 

 ٢.نمود یادگیری صحیح می
ھر زبان و علمی، شبیه نمک در  قواعد نحوی در :گوید شعبی می -۳

 ٣نیاز شد. توان از آن بی غذاست، که نمی
گوید: آنچه از آنھا برای فھم صحیح حدیث یاری  ابوعمر بن عبدالبر می -۴

شود، ھمان مواردی ھستند که در فھم صحیح کتاب خدای  گرفته می
گاھی و علم داشتن به زبان  :شود، مثل عزوجل ازآنھا یاری گرفته می آ

جایگاه و سیاق کالم عرب، وسعت لغت و شعر عرب، حقیقت و عرب، 
، مطلق و مقید آنھا وسایر موارد ھا مجاز در لغت عرب، خاص و عام لفظ

مواردی  ھا این دیگر، برای کسی که توانایی یادگیری آنھا را دارد، و
به س نیازی کرد، عمر بن خطاب توان از آنھا احساس بی ھستند که نمی

                                                           
ای مشھور است، که مورد قبول اجماع  به ابوموسی اشعری نامه سی عمر خطاب نامه -١

) ۱/۸۵کنند، امام ابن القیم در أعالم الموقعین ( علمای امت است و به آن استناد می
از سه طریق آن را روایت کرده، که شیخ احمد شاکر یکی از آن طرق را در المحلی 

گاھی بیشتر به تعلیقات۱/۶۰( ما که بر کتاب (النبذ فی  ) صحیح دانسته، و برای آ
 ایم، مراجعه کنید. ، نوشته۱۲۰أصول الفقه) تألیف ابن حزم، صفحة 

 ) و سندش صحیح است.۲۲۲۹جامع بیان العلم ( -٢
 ).۲۲۳۰جامع بیان العلم ( -٣
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نوشت، که سنت، علم فرائض  ھای اسالمی نامه می یناقصی نقاط سرزم
شود،  و نحو عربی را یاد بگیرند، ھمچنان که قرآن یاد گرفته میـ ـ ارث 

 ١و در مورد این خبر در چند سطر قبلی روایتی از ایشان نقل کردیم.
 منابع و مآخذ اھل بدع برای ۀشاطبی در اثنای کالمش دربار -۵

  :گوید ، میشان استدالالت
بر کالم عربی قرآن و سنت، با وجود برھنه و  شان بستن آنھا دروغ ۀجمل از

شود، و  آن قرآن و سنت فھمیده می ۀتھی بودن از علم به قواعد عربی که بوسیل
 ۀدھند و به آن جام بخواھد در مورد مسائل شرعی فتوی می شان دل آنگونه که
کنند، و به خاطر  می پوشانند و با ثابت قدمان در علوم شرعی مخالفت عمل می

خودپرستی و اعتقاد غلطشان نسبت به اینکه آنھا اھل اجتھاد و استنباط 
 اند. وارد این کارزار شدهھستند ـ در حالی که اصًال چنین نیست ـ 

 رِ�حٖ ﴿خدا ۀھمچنانکه از بعضی از آنھا حکایت شده که، در مورد این فرمود
از آنھا سؤال شد؟ در جواب  ».شدبادی که در آن سرمای سخت با« ﴾ِ�ٌّ  �ِيَها

 آید. منظور بادی است که ھمراه آن جیرجیرک می :گفتند

  َولََقدۡ ﴿و در مورد 
ۡ
از آنھا » و حقیقتًا خلق کردیم برای جھنم« ﴾ِ�ََهنَّمَ  نَاذََر�

اندازیم، بخاطر اینکه بر این قول  یعنی در جھنم می :سؤال شد؟ در جواب گفتند

گاھی داشته»باد او را پاشید« »ذرته الريح« عرب اند، این آیه را نیز چنین معنا  ، آ
ذرأنا دارای حرف ھمزه است  ۀکلم ۀاند، که درست نیست، چون که ریش کرده

                                                           
 ).۲/۱۱۳۲جامع بیان العلم ( -١
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و ذّر رباعی است ولی ذرأنا ثالثی  ١(ذرأ) ولی ذرته دارای ھمزه نیست (ذّر)
 .باشد می

خداوند  ۀن فرمودخوک بدلیل ای ۀو بعضی از آنھا فتوی بر حالل بودن پی

اند، و آیه را فقط بر حرام  داده »و گوشت خوک حرام است« ﴾ �ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مَ َو�َۡ ﴿
اند و پیه را جزو گوشت ندانسته و آن را حالل  ل کردهمبودن گوشت خوک ح

 اند! کرده
اند و دچار این توھم  آنھا شده ۀحتی بعضی از علما نیز تسلیم گفت و

اجماع علما حرام  ۀخوک در قرآن حرام نشده بلکه بوسیل ۀاند که پی گردیده
شده، درحالی که این مسأله خیلی ساده است، از لحاظ لغت عرب حتی اگر به 
طور اخص اسم گوشت برده شود باز در معنای حقیقیش شامل پیه و سایر 

این متبدعان درست باشد پس الزم است که، رگ،  ۀشود، و اگر گفت موارد می
، مغز، نخاع و...، خوک که در آیه از آنھا اسم برده نشده ھمگی عصب، پوست

حالل باشند! و این منحرف شدن از اقرار به حرام بودن خوک است! و اکثر 
عاقالن را به ستوه دھد،  ھایی که در معنای مجازی زبان عربی روی می جھالت

 بریم. ، از این جھالت و عمل به آن به خداوند پناه میهآورد
و   و گفت ندارندذکر است که بسیاری از این استدالالت باطل اھمیتی شایان 

آیند، و  شود، باطل و بیھوده است، و به حساب نمی گوھایی که در این باره می
کنند، عین بدعت و گمراھی  ھایی که بر احکام فرعی یا اصلی دین می استدالل

                                                           
ھشت نیز بخاطر فرار از اقرار به اینکه خداوند متعال برای جھنم، اصحابش و برای ب -١

اصحابش را آفریده، و به خاطر اینکه آنھا در آن زمان در پشت پدرانشان بودند، 
دانند که اھل ھر کدام از آن دو چه کسانی ھستند! و این سخن قدریه و معتزله  نمی

 باشد. در تفسیر این آیه می
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به سوی پیروی از است، چون عمل آنھا، منحرف شدن از راه و روش زبان عربی، 
 ھوی و ھوس است.

شد، عین واقعیت است، آنجا که نقل س حکایتی که از عمر بن خطاب
این قرآن کالم خداست، او را در محلش قرار دھید و از ھوی و ھوستان « :فرمود

قالب زبان عربی استنباط کنید و و یعنی، از قرآن در چھارچوب ». پیروی نکنید
نکنید، چون این کار یعنی خروج از راه مستقیم به او را از چھارچوبش خارج 

 سوی پیروی از ھوی و ھوس است.
 :از دو نفر نسبت به شما بیمناکم« :روایت است کهس و باز از امام عمر

کند، دومی، مردی که مالش را بر  اولی، مردی که قرآن را غلط تفسیر می
 ».کند ش دریغ میدربرا

نظرت در مورد مردی که عربی « :ته شد، به او گفو از حسن روایت شده که
اش را با آن استوار گرداند چیست؟ حسن در  ناطقه ۀگیرد تا زبان و قو یاد می
خواند، و از  ای را می خوب است، یاد بگیرد، زیرا گاھی شخصی آیه :گفت جوابش

 .»افتد شود، ولی بخاطر نادانی به ھالکت می درست خواندش ناتوان می
عدم فصاحتشان در زبان عربی، آنھا را به «ت است که و باز از حسن روای

 ١».کنند ھالکت انداخت، و قرآن را غلط تفسیر می
الزم است بدانیم، سلف صالح در این مسائل پیشوا و قدوه بودند، آنھا  :نکته

طوالنی در شناخت زبان عربی و علم به اسرار پنھانی آن داشتند، به  ۀسابق
ھای خود از زبان عربی بدون مراجعه به  ھمین خاطر ھر کس فقط بر دانسته

اند تکیه کند، گمراه و  آنچه که علمای سلف در تفسیر آیات و احادیث گفته
 شود.  سرگردان می

                                                           
 ).۳۰۴-۱/۳۰۱اإلعتصام ( -١
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 :گوید می/ شیخ اإلسالم ابن تیمیه
اقوال  اساس تفسیر قرآن و سنت بر اصل ـھا) از این  ء (مرجئهو اھل إرجا

ھایشان از زبان  صحابه و تابعین ـ روی گرداندند و بر رأی و نظرشان و دانسته
و این روش اھل بدعت است، و به عربی برای تفسیر قرآن و حدیث تکیه کردند. 

طا و اشتباه اکثر چیزھایی که انسان را به خ :گوید ھمین دلیل امام احمد می
 تأویل و قیاس است.  ۀاندازد، از ناحی می

، رافضیان و... از اھل بدعت (متبدعان) را  به ھمین خاطر معتزله، مرجئه
کنند و یا بر حسب  تفسیر میبینی که قرآن را با رأی و نظرشان  می

بینی  کنند، به ھمین دلیل آنھا را می ھایشان از لغت عرب آن را تأویل می دانسته
، اقوال صحابه و تابعین اجماع علمای سلف و ج حالیکه بر احادیث پیامبر در

ھایشان از زبان عربی تکیه و  کنند، بلکه بر عقل و دانسته آثار آنھا اعتماد نمی
ھای تفسیر نقل شده و احادیث و آثار سلف اعتماد  اعتماد دارند، بر کتاب

، تکیه دارند، و اند شان نوشتهھای ادبی و کالمی که سران کنند، بلکه بر کتاب نمی
ھای فلسفه، ادب و لغوی بھره  نیز چنین است، آنھا از کتاب روش اھل الحاد

 گیرند. اما به قرآن، حدیث، و آثار سلف دست نمیگیرند  می
علمی  ۀھای الھی، بخاطر اینکه نزدشان فاید آنھا از متون پیامبران و کتاب

و بدون  شان فھم گردانند، و قرآن را بر مبنای رأی و نظر و ندارد، روی می
کنند. و قبل از این  او، تفسیر می ۀو صحابج  اعتماد بر آثار نقل شده از پیامبر

انکار این طرز تفکر و محسوب کردن حامیان این  دیگران راسخن امام احمد و 
 ١تفکر در گروه متبدعان، نقل کردیم.

                                                           
 ).۱۱۹-۷/۱۱۸مجموع الفتاوی ( -١



 
 
 
 

برداشت از نصوص شرعی باید بر مبنای  :مسأله دوازدهم
 ظاهر و معنای حقیقی آنها باشد

 صوصظاهر ن
شواھد و  ،معانی و مفاھیم معروف و مشھور نزد عرب که بر حسب اضافات

نای عشود، م قرائن گفتاری در اولین مرحله از نصوص شرعی استنباط می
برداشت وعمل کردن به نصوص  ۀاند. پس الزم نصوص نامیده شده یظاھر

 ١، تعطیل، تکلیف و تمثیل است.فظاھر آنھا، بدون تحری

 دالیلی از قرآن کریم
  :فرماید خداوند عزوجل می -۱

                                                           
 مترجم :  -١

ِ ٱيَُد ﴿فرماید:  یباشد، خداوند م به معنای تغییر دادن معنا و مفھوم می تحریف: َّ� 
يِۡديِهمۚۡ 

َ
اگر ما بگوییم در اینجا منظور از  ».هاست دست خدا باالي همۀ دست« ﴾فَۡوَق �

 دست قدرت است، معنای آن را تحریف کردیم. 
به معنای ول کردن و معطل نگه داشتن است، مثًال در مورد آیه قبلی بگوییم، : تعطیل
 گوییم نیست.  گوییم دست است و نه می دانیم منظور از ید چیست، نه می ما نمی
به معنای کیفیت و چگونگی قائل شدن، مثًال بگوییم، در این آیه یدالله که  :تکلیف

 باشد.  عالم میھای موجود در  دست خداست مثل یکی از دست
به معنای شبیه و مانند کردن، مثًال بگوییم، دست خدا، مثل دست ماست تمثیل : 

 یامثل دست فالن شخص است.
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﴿ َ�ۡ  ىٰ َو�ُۡ�َ  ةٗ َورَۡ�َ  ىوَُهدٗ  ءٖ َ�ۡ  لُِّ�ِّ  انٗ َ�ٰ تِبۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اَونَزَّ
 ].۸۹: نحل[ال ﴾لِِم�َ ُمسۡ لِلۡ 

وحُ ٱ بِهِ  نََزَل  ١٩٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَّبِ  َ�َ�ِ�ُل  ۥ�نَّهُ ﴿  ٱ لرُّ
َ
ٰ  ١٩٣ مِ�ُ ۡ�  ِ�َُكونَ  بَِك قَلۡ  َ�َ

ۡ ٱ مِنَ  بِ�ٖ  َعَرِ�ّٖ  بِلَِسانٍ  ١٩٤ ُمنِذرِ�نَ ل  ].۱۹۵-۱۹۲شعراء/[ال ﴾١٩٥ مُّ
 :فرماید خداوند می

﴿ ٓ نَزۡ�َ  َوَما
َ
َ  إِ�َّ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اأ ِيٱ لَُهمُ  ِ�ُبَّ�ِ ْ خۡ ٱ �َّ  ةٗ َورَۡ�َ  ىوَُهدٗ  �ِيهِ  تَلَُفوا

 ].۶۴: نحل[ال ﴾٦٤ مِنُونَ يُؤۡ  �ٖ لَِّقوۡ 
ْ ٱ﴿ ٓ  تَّبُِعوا نزَِل  َما

ُ
�ُِّ�مۡ  ّمِن ُ�مإَِ�ۡ  أ ْ  َوَ�  رَّ وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  مِن تَتَّبُِعوا

َ
ٓ أ ۗ ِ�َا ا قَلِيٗ�  َء  مَّ

ُرونَ   ].۳: عراف[اال .﴾٣ تََذكَّ
 :فرماید خداوند متعال می -۲

نَزۡ�َ ﴿
َ
ٓ َوأ َ  رَ ّ�ِكۡ ٱ َك إَِ�ۡ  ا ُرونَ  َولََعلَُّهمۡ  هِمۡ إَِ�ۡ  نُّزَِل  َما لِلنَّاِس  ِ�ُبَّ�ِ  ﴾َ�تََفكَّ

 ].۴۴: نحل[ال
 :فرماید خداوند متعال می -۳

 ].۳: زخرف[ال ﴾٣ قِلُونَ َ�عۡ  لََّعلَُّ�مۡ  اَعَر�ِيّٗ  نًا�قُرۡ  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  إِنَّا ﴿
 آیات مواردی را بیان کردیم.این ھای گذشته در مورد  در بحث

و  وقتی خداوند متعال قرآن را به زبان عربی بخاطر تفکر و اندیشیدن
است  واجبده، پس بر ما مورف امرفھمیدن آن نازل کرده و ما را به پیروی از آن 

برداشت و قرآن را بفھمیم و بر حسب نیاز زبان عربی و طبق قوانین این زبان 
طرز عمل ما بر مبنای معنای ظاھری نصوص قرآنی باشد، مگر آنکه، دلیلی 

توانیم به  شرعی، مانع از برداشت اولیه و ظاھری ما شود که در این حالت می
بین نصوص میان . و در این نمائیماستناد معنایی غیر از معنای ظاھری آن 

ندارند، بلکه واجب بودن فرقی وجود مربوط به اسماء و صفات و سایر نصوص 
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تر  تر و مھم پیروی از معنای ظاھری در نصوص مربوط به اسماء و صفات ضروری
گونه  ی صرف ـ یعنی بودن ھیچچون اشارات و داللت کردنشان توقیفباشد.  می

بوده و ھیچ مجال و میدانی برای عقل در تفسیر مفاھیم آنھا تغییرپذیری ـ 
 ١وجود ندارد.

در نصوص مربوط به صفات حمل آنھا بر معنای  :اگر شخص بگوید
ظاھریشان درست نیست، چون در آنھا معنای ظاھریشان مورد نظر نیست. در 

* اگر منظورت معنای ظاھری منظورت از ظاھر چیست؟  :شود جوابش گفته می
باشد، این چیز  بدون تمثیل و غیره می ،و درخور خداوند از نصوص هستشای

درستی است و خداوند و رسولش نیز به طور قطع موافق چنین برداشتی 
ھستند. و بر بندگان نیز قبول این مسأله و ایمان به آن از لحاظ شرعی واجب 
 است، زیرا این حقیقتی است و ممکن نیست خداوند بندگانش را به چیزی
برخالف ظاھر خطابش، مورد خطاب قرار دھد، بدون آنکه کیفیت و چگونگی 

 آن معنای غیر ظاھری را بیان کند.
 :فرماید خداوند می

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿ َّ�  َ ِينَ ٱ ُسَنَ  ِديَُ�مۡ َو�َهۡ  لَُ�مۡ  ِ�ُبَّ�ِ  ].۲۶: نساء[ال ﴾لُِ�مۡ َ�بۡ  مِن �َّ
 و 

﴿ ُ ُ ٱ يُبَّ�ِ ن لَُ�مۡ  �َّ
َ
ْ  أ  ].۱۷۶: نساء[ال ﴾تَِضلُّوا
  :فرماید میج  و در موردش پیامبر

نَزۡ�َ ﴿
َ
ٓ َوأ َ  رَ ّ�ِكۡ ٱ َك إَِ�ۡ  ا ُرونَ  َولََعلَُّهمۡ  هِمۡ إَِ�ۡ  نُّزَِل  َما لِلنَّاِس  ِ�ُبَّ�ِ : نحلال[ ﴾َ�تََفكَّ

۴۴[. 
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 و 

سۡ  طٖ ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  ِديٓ َ�َهۡ  �نََّك ﴿  ]۵۲: شوری[ال ﴾تَقِي�ٖ مُّ
شخص دیگری را مورد خطاب قرار دھد و در عین حال پس اگر کسی، 

ای  لی به آن اشارهمعنایی غیر از معنای ظاھری خطابش مورد نظرش باشد و
در این حالت کالمش را برای شخص شنونده به طور واضح و شفاف بیان  نکند،

 داده است.نکرده و او را ھدایت ن
در باشد،  آنھا می یا اگر منظورت از معنای ظاھری نصوص، تمثیل کردن *

نصوص قرآن و سنت، این مفھوم مورد نظر نیست و غیرقابل قبول است. چون 
ای، کفر کردن و باطل  این برداشتی که تو از مفھوم معنای ظاھری نصوص کرده

باشد، و ممکن نیست که ظاھر کالم خدا و  انگاشتن نصوص و اجماع می
  ی به این نیست.رسولش کفر و باطل باشد و ھیچ مسلمانی نیز راض

متفقند، نصوص صفات باید بر معنای ظاھری،  امامان امتسلف و  ۀو عام
ل شوند بدون اینکه ھر گونه تحریفی در آنھا روی مشایسته و در خور خداوند ح

و برداشت ظاھری از نصوص، تشبیه کردن خالق به مخلوق  هدھد. و الزم می
ظاھری نماییم بدون آنکه خالق  توانیم از نصوص برداشت باشد، یعنی ما می نمی

 را به مخلوق تشبیه نماییم.
علمای سلف متفقند خداوند، به طور حقیقتی دارای حیات، علم، قدرت، 

دارد، راضی  باشد و بر عرش ارتفاع گرفته، دوست می شنیدن و دیدن می
و دو دست دارد،  رتوصشود و یک  شمارد، خشمگین می شود، زشت می می

 :دهخداوند فرمو چون

﴿ ۡ ِيٱ َ�ِّ لۡ ٱ َ�َ  َوتََو�َّ  ].۵۸: فرقان[ال ﴾َ�ُموُت  َ�  �َّ
 .﴾١٠١ َعلِيمٞ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  وَُهوَ  ﴿
  َف فََسوۡ  ﴿

ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ  .﴾ۥٓ َو�ُِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ
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ُ ٱ وََغِضَب ﴿   ﴾ۥَولََعنَهُ  هِ َعلَيۡ  �َّ
ٰ  وَُهوَ ﴿ ۢ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ  ﴾ قَِديُر
ُ ٱ رَِّ�َ ﴿ ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ   ﴾هُ َ�نۡ  َورَُضوا
 .﴾٢٧ َرامِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ�ٰ �َۡ ٱ ذُو َرّ�َِك  هُ وَجۡ  َ�ٰ َو�َبۡ  ﴿
ِميعُ ٱ وَُهوَ ﴿  .﴾ِص�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ
ُ ٱ َكرِهَ  ِ�نَوَ�ٰ ﴿  . ﴾َ�ثَبََّطُهمۡ  بَِعاَ�ُهمۡ �ٱ �َّ
 ﴾ُسوَطتَانِ َمبۡ  يََداهُ  بَۡل ﴿
 .﴾٥ تََوىٰ سۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ َ�َ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ﴿

اسماء و صفات را بر  ۀدربار ھا این علمای سلف این نصوص، و نصوص امثال
ی شایسته و رتوص، رتوصاز  اند منظور اند، و گفته مل کردهحمعنای ظاھری آنھا 

 ١باشد. الیق به خداوند، بدون تحریف و تمثیل می

 )ةو املعطل ةعلی اجلهمية (الصواعق املرسلدرکتاب / محقق ابن القیم ۀعالم
 :گوید می

کالم  مخاطباین باشد که  مخاطباز  متکلماگر خواست  :فصل یازدھم«
را بر خالف معنای ظاھری و حقیقی آن تفسیر کند، این خواست با  متکلم

است، منافات دارد، و  مخاطبمقصود و ھدف از بیان که راھنمایی و ھدایت 
و  مخاطبحالت ول کردن  شود، در این باعث بوجود آمدن دو ھدف متضاد می

 تر است. سخن نگفتن با او، برایش بھتر و به ھدایت نزدیک
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گاھی یافتنش مخاطبھدف از کالم، راھنمایی  این جھت کهاز  ، فھمیدن و آ
 مخاطبکالم و درک معانی واقعی کالم و راھنمایی و ھدایت  ۀبر منظور گویند

ن ھدف به دو چیز بستگی ھا برای فھم کالم است، تحقق ای ترین راه به نزدیک
 دارد!

 سخن ۀبیان گویند ۀویالف ـ ش
 در فھم سخن مخاطبب ـ میزان توانایی 

پس اگر بیانی از گوینده واقع نشده یا گوینده بیانی کرده ولی شنونده توانایی 
شود. باز اگر گوینده مقصود و  فھم آن را نداشت، مقصود گوینده حاصل نمی

اللت بر این مقصود داشت، بیان کرد، ولی دھدف از کالمش را با الفاظی که 
 شود. یشنونده معنی آن الفاظ را ندانست باز مقصود حاصل نم

کالم، نیاز به توانایی شنونده نسبت به فھم کالم  ۀبرای درک مقصود گویند
 گوینده و شرح و توضیح درست از طرف گوینده است.

اگر خدا و رسولش از کالمشان، برداشتی بر خالف معنای حقیقی و ظاھری که 
کند، بخواھند، در این حالت از  شنونده در اولین مرحله از آن برداشت می

کند، آن را بفھمد و  خواھند برخالف آنچه کالم بر آن داللت می ونده میشن
خواھند که معنایی ضد معنای ظاھری  برخالف مقصود کالم آن را درک کند، می

، نفی شود و چیزھایی که در کالم، درک شود، چیزھایی که در کالم ثبات شده

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ خواھند شنونده این آیات را کالم نفی شده، اثبات شود و می َحدٌ  �َّ
َ
 أ

ھیچ چیزی مثل و « ﴾ءٞ َ�ۡ  ۦلِهِ َكِمثۡ  َس لَيۡ ﴿و ». بگو او خداوند یکتا است« ﴾١
را اینگونه بفھمد خدایی که باید پرستش بشود بر عرش قرار  ».مانند او نیست

گذاری شود وجود ندارد، این خداوند  ندارد، خدایی که باید برای او نماز و سجده
نه  و عالم و نه در خارج عالم، نه باالی آن و نه پایین آن، نه پشت آن در داخلنه 

 جلوی آن وجود ندارد.
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ن َمنََعَك  َما﴿:خواھند که از این آیه و می
َ
ای « ﴾�ِيََديَّ  ُت َخلَقۡ  لَِما ُجدَ �َسۡ  أ

ام  ابلیس چه چیز مانع شد از اینکه برای آنچه که با دستان خودم خلق کرده
 ۀقدرت، خواست و ارادبا اینگونه فھم شود که خداوند آدم را ».سجده بری

خواھند که از سؤال خدا کجاست؟  خودش خلق کرده نه با دستانش. و می
انسان  ازکنی؟ برداشت شود، و  معنای، خالقت کیست؟ چه کسی را عبادت می

، در خواھند را می اشاره کردن با انگشتش به آسمان برای به شاھد گرفتن خدا
د که خداوند سخن آنھا ناینگونه استنباط کنو حالی که آنجا خدایی وجود ندارد! 

 شنود، نه اینکه خدایی در آسمان وجود دارد و شاھد و ناظر است. را می
آیات و احادیث، تأویالت باطل و غیرقابل این از  شان مخاطبان خواھند و می

داند، گوینده  ه میقبول را درک کنند و بفھمند! تأویالت باطلی که شنوند
در حالی که نداشته است. را گاه با این الفاظ قصد چنین معناھایی متضاد   ھیچ

گاه انسان را  ، خدا و رسولش ھیچشداب میاین درست نیست و صددرصد غلط 
 ۀمکلف به فھم چیزی بر خالف معنای ظاھری آن، بدون آنکه توضیحی دربار

خوانند، چون این خواست، خواستی عبث و بیھوده است  آن داده باشند، فرا نمی
 .»اند و رسولش از آن بری او خد

کند، که  روایت می/ از شیخ اإلسالم ابن تیمیه/ در ادامه امام ابن القیم
کنندگان اسماء و صفات الھی در قرآن، سنت،  ھای این نفی گفته« :فرموده

سخنان ھیچ یک از پیشوایان اسالمی  ، و درسخنان علمای سه قرن اول اسالم
دارد، بلکه آنچه در قرآن، سنت، سخنان علمای سلف و ناقتدا شده به آنھا، وجود 

باشد و حتی  ا میآنھ ۀپیشوایان اسالمی وجود دارد بر خالف عقیده و آراء و گفت
به چه برسد به اینکه آنھا را د، نکن سخنان آنھا را بر کفر و گمراھی حمل می

 م.یای حق وصحیح در نظر بگیر عنوان گفته
 گردد: از آنچه بیان شد باطل بودن موارد زیر آشکار می
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ن و سنت پیامبرش الفاظی نازل کرده که آالف ـ خداوند پاک و منزه در قر
کند و آنھا را وادار به تشبیه و تمثیل کردن،  را گمراه می ھا انسان ظاھرشان

 کند!  می
نازل کرده، بودن آنکه بطور واضح  ھا انسان ب ـ خداوند حق و صواب را برای

و شفاف در مورد آن توضیح داده باشد، بلکه فقط به آن اشاراتی کرده و به 
از تالش فراوان صورت دو پھلو و سربسته چیزھایی گفته که انسان فقط بعد 

 تواند آن را بفھمد. می
ج ـ خداوند بندگانش را مکلف کرده که از الفاظ قرآنی، فقط حقیقت و 
معنای ظاھر آنھا را نفھمند، بلکه باید معنا و مفھومی را که به آن اشاره نشده و 

 ای نیز برای پی بردن به آن وجود ندارد، درک کنند و بفھمند. قرینه
گوید که  ای سخن می در باب اسماء و صفات به گونه د ـ خداوند، ھمیشه

  :ظاھرش برخالف حق باشد! در این باره خطابات مختلف و متنوعی دارد
باالی بندگانش است، یک بار بر یک بار بر عرش ارتفاع گرفته، یک بار 

کنند، یک  به سوی او عروج می ھا است، یک بار مالئکه ترین، بلندمرتبه مرتبه بلند
گیرند، یک بار مالئکه از نزد او به آسمان دنیا  مال صالح به سوی او اوج میبار اع
درجات است، یک بار در آسمان است، یک بار  ۀد، یک بار باال برندونش مینازل 

ھا بر  شود که چیزی باالتر از او نیست، یک بار باالی آسمان ای ھویدا می گونه به
نازل شده، یک بار ھر شب به آسمان عرشش قرار دارد، یک بار قرآن از نزد او 

شود و مؤمنان  شود، یک بار با چشمان و به طور حقیقی دیده می دنیا نازل می
بینند، و امثال اینگونه اشاراتی  واقعی او را در حالیکه باالی سرشان قرار دارد می

شود خداوند به یک شکل واضح و شفاف  ، و دیده میده در این باره وجود دارک
 ١ته و در مورد یک مسأله یک نص صریح و مشخص وجود ندارد.سخن نگف

                                                           
 آنھا. ی بر حسب گفته -١
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اسالم  ۀـ اینکه بھترین امت ھمان کسانی که در سه قرن پربرکت اولی  ھ
این امر بزرگ ـ  ۀتا آخرین نفرشان از سخن گفتن دربار اند، از اولین نفر زیسته

، خودداری بحث اسماء و صفات ـ که از مھمترین مباحث اصول ایمان است
گاھی است یا به  کرده اند، و این یا به خاطر جھالتی بوده که ھمراه عدم علم و آ

ای  خاطر کتمانی بوده که مخالف شرح و تفصیل است. و حقیقتًا این بدگمانی
نسبت به بھترین امت است، از طرف کسی که این مسائل را به آنھا نسبت 

ن گفتن به باطل و سکوت کردن است که اگر سخ واضح و آشکاردھد، و این  می
حق و نسبت به به وقوع بپیوندند، از بین آنھا، جھالت  ھمدر بیان حق با

گان معتقد به تعطیل دکنن شود. چیزی که این نفی ، متولد میھا انسان گمراھی
 آن نیستند.

رو به و  اند ی بودهمّ و ـ اینکه، علمای سلف جاھل بودند و اشخاص اُ 
و کارھایی از این قبیل  پرھیزگاری، تسبیحات، قیام اللیل نشینی و عبادت، گوشه
 اند. کرده

شد، برایش  ـ قرآن و حدیث ـ بر انسان نازل نمی اگر این نصوص ز ـ اینکه
به غیر از آمدن این نصوص، نھا آتر بود. چون  سودمندتر و به خیر و ثواب نزدیک

این لحاظ علم و و از  اند، ای نبرده از دچار شدن درگمراھی بیشتر ھیچ استفاده
رای خدا بر انسان واجب است، نیز ب نسبت به آنچهیقینی حاصل کنند 

اند، بلکه در این باره از افکار و آراء و نظریات بشری استفاده  ای نبرده استفاده
 اند. کرده

ثواب کسب نصوص قرآنی به ھنگام تالوتش  ۀبه وسیل :اگر گفته شود
این مسائل  :شود . در جواب گفته میایم به پا داشتهنماز و با الفاظ آن ایم  کرده

نزول قرآن که ھمان ھدایت، راھنمایی و داللت بر  ۀو ھدف اولیبه تبعیت قصد 
اثبات حقایق موجود در نصوص و معنا و مفھوم آنھا و ایمان به تمامی نصوص ـ 

شود، قرآن فقط برای تالوت کردن و  محکمات و متشابھات ـ است، حاصل می
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ام نماز باالفاظ آن نازل نشده، بلکه برای تفکر کردن و اندیشیدن در آن و انج
آن توانایی دیدن و رھایی از کوری،  ۀھدایت یافتن از لحاظ علمی و عملی بوسیل

گاھی یافتن و رھایی از جھل ھدایت به  و ھوشیاری و رھایی از سرگردانی، آ
 سوی راه مستقیم، نازل شده است.

شمردیم با این ھدف که قرآن برای تحریف و تأویل آن به و این اھدافی که بر
انواع تأویالت باطل و زشتی که پر از الفاظ دوپھلو و سربسته و معماگونه 

گاه اھداف ھدایتی، ارشادی و  باشد منافات و تضاد شدیدی دارد. و ھیچ می
ا از شود، و توفیق ر اصالحی با اھدافی که مخالف آنند در یک جا جمع نمی

 ١وند خواستاریم.خدا
این تمام آن چیزی بود که نوشتنش تا حال مقدور شد و از خداوند 
خواستاریم تا در شایستگی و برکت آن بیفزاید، زیرا که او صاحب نیکی، بخشش 

 باشد. میو افزایش 

 وآخر دعوانا أن احلمدهللا رب العاملني

                                                           
 ).۳۱۶-۱/۳۱۴اعق المرسلة (الصو -١
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