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  دريچه

قـدرت يـافتن غاليـان شـيعه، و      با شدت گرفتن روند تشيع صفوي در جامعه ايران، و
حقانيــت تلــخ  و روي آب آمــدن بســياري از واقعيتهــا، هــا ر رفــتن بســياري از پــردهكنــا

، و صـفوي مشـربان از ظـاهر كـردن آن     اسـت آلودي كه در كتابهاي تشيع نهفته  شرك
  ..گردد شرم داشتند، يكي پس از ديگري به بازار كاسبان مذهب اضافه مي

زنـد، و چشـمها بـه     يدن و تضادهاي فرهنگـي مـ  شدر حالي كه دنيا سخن از جهاني 
گـري   ايران طبل امام زمان به گردن آويزان نموده با فاحشه هكند، جامع جلو حركت مي

بعـيض نـژادي و نظـام    افـروزي و ت  كينه و حقد و فتنـه  انبوه بندوباري و قبرپرستي و و بي
آوري بسـوي بـاتالق خـزعبالت و     داران با سـرعت سرسـام   مĤبي عمامه طبقاتي و تقدس

  ...حركت استخرافات در 

فكري كه تاريخ ايران با آن دست به گريبـان   ر مقابل اين چهره تار، و اين عارالبته د
ي نوراني مردان و جوانان روشنفكر و فرهنگيان بيدار و آگـاه اسـت كـه از     است، چهره

زير  بار خرافات رسته، در سايه تعاليم قـرآن از قبرهـا فـرار كـرده سرسـجده در مقابـل       
درخـت توحيـد روز بـروز تنومنـدتر شـده، شـاخ و       .. انـد  ا به زمـين نهـاده  پروردگار يكت
  ..شهرها و روستاهاي كشور رسيده است تماميبرگهايش به 

آميز تشيع صفوي تا رسـيدن بـه كعبـه     ار انتقال از سرزمين باورهاي شركدرگير و د
كلمه  اگر ديروز مشرك قريشي با بر زبان راندن. توحيد ابراهيمي مسيري است طوالني

پيوست، امروز عقلي كـه در النـه عنكبـوتي صـفويت بافتـه       شهادت به آغوش اسالم مي
چون . شده، نياز به زمان دارد تا بتواند از گير و دار تارها و باورهاي خرافاتي نجات يابد

زند تا بـه خـداي واحـد برسـد،      او امروز بتهايي كه واسطه خدا و بنده بودند را كنار نمي
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بسـوي رسـول و    ساختگي از باورهاي دروغين محبت رسول و آل رسول بلكه امروز او
آيد، سفري از افسـانه بـه حقيقـت و از     سلم ـ مي آله وآل رسول واقعي ـ صلي اهللا عليه و 

  ...دار به سنت ناشناخته جلوي روي اوست هاي ريشه بدعت

 »رآنـي ق«كني كه در ايـران بـدانها    در وسط اين نقل و انتقال با گروهي برخورد مي
هايشان كه قرآن بر آن تابيدن گرفته و چركهاي صفويت را از  نيمي از چهره. گويند مي

  !!آن زدوده بسيار روشن و تابان است، ولي نيم چهره ديگرشان همچنان غبارآلود است

كـردم بـا ايـن تـازه      هميشه به برادران موحـد و يكتاپرسـت ايرانـي خـود توصـيه مـي      
اي محبـت   اند، و در حال فـرار از سـرزمين افسـانه    ف كردهنفسهايي كه در مسير راه توق

دروغين اهل بيت هستند به نرمي برخورد كنيد، و به جاي آنكـه بـه آنهـا بتازيـد دسـت      
شفقت و مهر و دلسوزي به رويشان كشـيد،  و از آب زالل زمـزم توحيـد كـه در كنـار      

نكنيد كه آنهـا در راهنـد،    هرگز با آنها تنش ايجاد. كعبه ابراهيمي است به آنها بنوشانيد
چرا كه اينـان جـرأت و تـوان شكسـتن     . اگر امروز نرسند فردا به حقيقت خواهند رسيد

اند، و اين جرأت و مردانگي آنها را  زنجير تقليد مذهب صفويت را از گردن خود داشته
به سر منزل سعادت خواهد رسانيد، و روزي درخواهند يافت كه شهادت به خداونـد را  

كند، و  وسلم ـ نيز همراهي مي وآله به صدق رسالت رسول اكرم ـ صلي اهللا عليه گواهي
قرآن از زير زمين نروئيده؛ بلكـه آنـرا پيـامبري آورده اسـت، و كلمـه شـهادت و كليـد        

  :دخول به اسالم از دو بخش تشكيل شده

دهـم كـه هـيچ     ـ گـواهي و شـهادت مـي     »أشهد أن ال إلـه إال اهللا « .1
 ..داي يكتامعبودي نيست مگر خ
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دهـم كـه    ـ و گواهي و شهادت مي  »و أشهد أن محمدا رسول اهللا« .2
 ..محمد رسول و فرستاده اهللا است

رسول و فرستاده خداسـت تـا نـه تنهـا كتـاب       )صلي اهللا عليه وآله وسلم( پس محمد
توانست انجام دهد ـ بلكه آن كتاب را بـه    خدا را به ما برساند ـ كه اين را جبريل هم مي 

هماند، و آن كتاب را در زنـدگي خـود تطبيـق دهـد، و مـا بـا ديـدن او ـ كتـاب بـا           ما بف
تـا  . نمايش زنده ـ آيات كتابي كه در صفحات نگاشته شـده را بـه درسـتي درك كنـيم     

  ..شنود چشم ببيند آنچه را گوش مي

  !پيك و نامه همراه ؛پيام الهي عبارت است از واضحتر به عبارتي

  !..قرآن به تنهائي و نه! نه رسول به تنهايي

ي كـه بـه   گهربـار  ،گويا رسول هدايتي كه در تعريف موحدان ايـران زمـين فرمـوده   
بـود مردانـي    اگر اين دين در آسمانها مي« شود را ورد زبان داريم؛ نسبت داده ميشان اي

پرده غيب الهي بدو چهره ديگري از مردان فـارس  ! »رسيدند از سرزمين فارس بدان مي
 »قرآنـي «كنند و خود را  اده بود، آناني كه در منتصف راه جاي خوش ميرا نيز نشان د

  !نامند مي

  :كنند والسالم ـ آنها را چنين تصوير مي ةحضرت خاتم ـ عليه الصال ،آور توحيد پيام

ُيَحدَّثُ  أَرِيكَِتِه   ىُك الرَُّجلُ ُمتَِّكئًا َعلَُيوِش« :  قَالَ   َوَسلََّم  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه   إنَّ َرُسولَ اللَِّه 
اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َما َوَجْدَنا ِفيِه ِمْن َحلَالٍ  َبْيَنَنا َوَبْيَنكُْم ِكَتاُب :بَِحِديٍث ِمْن َحِديِثي فََيقُولُ
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  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم    اللَِّه  َوَجْدَنا ِفيِه ِمْن َحَرامٍ َحرَّْمَناُه أَلَّا َوإِنَّ َما َحرََّم َرُسولُ اْسَتْحلَلَْناُه َوَما
  )حديث صحيح، به روايت ابن ماجه(  .»ِمثْلُ َما َحرََّم اللَُّه 

شـود كـه مغرورانـه بـر مبلهـاي خـود تكيـه داده، حـديثي از          مـي  پيدا بزودي فردي(
بين مـا و شـما كتـاب خداونـد متعـال      : گويد شود، او مي احاديث من برايشان روايت مي

دانـيم، و آنچـه را در قـرآن     هر آنچه از حالل در قرآن بيابيم آنرا حـالل مـي  قرار دارد؛ 
آگاه باشيد كه هر آنچه را رسول خدا ـ صلي اهللا   ،اي مردم. گيريم حرام بيابيم، حرام مي

  )!عليه وسلم ـ حرام كرده است دقيقا چون آن چيزي است كه خداوند حرام كرده باشد

وسلم ـ و فـرامين شـرعي     وآله كرم ـ صلي اهللا عليه سنت و راه و رسم زندگي پيامبر ا
  . پايه قرآن كريم بوده است نزد مسلمانان همواره همراه و هم آن حضرت در

بوجـود آمـده در   (!)  قرآني ناماما رد فعلي كه امروزه در كشور ما در بين دوستان 
بسـيار   اينهـا از يـك تجربـه   . گردد به تصور اين عزيزان از سنت و حديث حقيقت برمي
  !تجربه حديث و روايت در مذهب تشيع. برند تلخ رنج مي

هـا و احاديـث سـاختگي بنـا شـده، كمتـر        در مذهب شيعه كه اساسش بر پايه روايت
. حديث و روايتي است كه با سند و مـدرك درسـت بتـوان حقيقـت آن را ثابـت كـرد      

نها افـرادي مكـار   بيشتر قريب به اتفاق احاديث و روايات تشيع ساختگي بوده، در سند آ
بخصـوص احاديـث و   . اند وجـود دارد  و دروغگو كه ائمه آنها را لعن و نفرين نيز كرده

روايات مذهب صفوي حاكم بر ايران كه خالصـه و چكيـده چركهـاي جميـع مـذاهب      
دان تـاريخ بـراي هميشـه     اند و در زبالـه  تشيعي است كه در تاريخ شيعه سر بيرون آورده
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عشري آنها را تكفيـر  ت ساختگي آن مذاهبي كه شيعه اثناو روايااحاديث . اند دفن شده
  !سازان معاصر تشيع قرار گرفته است كند امروزه بر سر زبانهاي مذهب يم

اين به اصطالح قرآنيها با اين تصور از روايات تاريخي به احاديث مسـلمانان كـه در   
  .نگرند كتابهاي معتبر حديث تدوين شده مي

ناميـد، روي ايـن    ايستاده، خود را قرآني مي هدايت در نيمه راهباري با آخوندي كه 
ايشان پس از يك سلسله بحـث و بررسـي بـه اهميـت حـديث      . قضيه سخن به ميان آمد

ولي دو پا در يك كفش كردند كه بايد كتابهاي حديث دوباره مورد بحث و . بردند پي
ره بلكـه صـدها بـار مـورد     به ايشان گفتم كه كتابهاي حديث نه دوبـا . بررسي قرار گيرد

ولـي بدانكـه   . مراجعه قرار گرفته و همچنان كار در جريان خواهد ماند تـا بـروز قيامـت   
شخصيتهايي چون امام بخاري و امام مسلم و ديگران شروط و ضوابط و قـوانيني بسـيار   

كند براي بررسي احاديث و قبول روايات از  تر از هر آنچه به ذهن شما خطور مي سخت
وسلم ـ گذاشته بودند، و بسياري از احاديثي كه امروزه   وآله دا ـ صلي اهللا عليه رسول خ

وسـلم ـ    وآلـه  در اختيار مسلمانان قرار دارد در زمان خود پيـامبر اكـرم ـ صـلي اهللا عليـه     
 توسط شاگردان آن پيك آسمان در محضر آن حضرت نوشته شـده، و بسـياري ديگـر   

امـا اينكـه حـديث در اواخـر     . ري شده استآو توسط صحابه و ياران آن حضرت جمع
و   آوري شده به معنـاي گـردآوري بـه شـكل گسـترده      عيان جمعايام صحابه و توسط تاب

  .تدوين در كتابهاي مخصوص اين فن است

كشـد، و تنهـا حكايـت     درازا مـي  اگر در اين زمينه بخـواهيم بحـث كنـيم سـخن بـه     
ست و ثابت از پيامبر اكرم ـ صلي  آوري احاديث در آوري حديث و اهتمام به جمع جمع
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وسلم ـ نياز به چندين مجلد كتاب دارد كـه در كتابخانـه اسـالمي در ايـن       وآله اهللا عليه
  .باره دهها كتاب نوشته شده است

  :توان به كتابهاي زير مراجعه كرد از آن جمله مي
  تاريخ حديث و ضبط و ثبت احاديت اثر عبداهللا احمديان 

)http://www.aqeedeh.com/book/424/ (  
  سنت در گذرگاههاي تاريخ اثر محمد سليم آزاد 

  )http://www.aqeedeh.com/book/210/   ( 

  سنت وجايگاه آن در شريعت اسالمي اثر مصطفي سباعي
  )http://www.aqeedeh.com/book/655/   ( 

  نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت اثر عبدالغني عبدالخالق
  )http://www.aqeedeh.com/book/652/     ( 

  انيجايگاه ومنزلت سنت در اسالم اثر آلب
  )http://www.aqeedeh.com/book/759/  ( 

  داري سنت در اسالم اثر حسين تاجي گله منزلت
  )http://www.aqeedeh.com/book/134/  ( 

  جايگاه سنت در قانونگذاري اثر سباعي
  )http://www.aqeedeh.com/book/677/   ( 

وسلم  وآله تنها براي روشن شدن اهميت و جايگاه سنت رسول اكرم ـ صلي اهللا عليه 
ـ و احاديث ايشان و اهميت آنها در فهم قـرآن كـريم و جايگـاه آنهـا در بنيانگـذاري و      

كنيم تا دريابيم نظر قرآن كـه دوسـتان نـام آنـرا بـر       قرآن مراجعه مي اساس دين به خود
كنم عزيزان سـخني از قـرآن را    دانند در اين زمينه چيست؟ و گمان نمي خود شرف مي
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زير پا بگذارند كه خداي ناخواسته اگر چنين كنند، چه فرقي خواهد بود بين آنها و بين 
  !اند؟ شيعه صفوي كه از آن فرار كرده



  از زبان قرآن سنت

  !سخن پيامبر وحي الهي است
گويد  سخن پيامبر وحي الهي است، و پيامبر هر آنچه مي: گويد قرآن كريم مي  -1

برگرفته از وحي خداوند است، و وحي او را زير نظر دارد، اگـر چنانچـه حرفـي    
پس . كند مخالف با واقعيت شرعي از او سرزند بال فاصله وحي او را تصحيح مي

گويد عمل كنيد كه هيچ فرقـي بـين مصـدر     ر را بپذيريد و به آنچه ميسخن پيامب
گيرنـد، و   قرآن و سنت الهي نيست، هر دو از خورشيد تابان وحي سرچشـمه مـي  

 :اساس شريعت اسالمي بر هر دو بنا شده است

3“uθ (ÉΟôf¨Ψ9$#uρ #sŒÎ﴿  ) أ yδ ∩⊇∪ $ tΒ ¨≅ |Ê ö/ä3ç7Ïm$ |¹ $ tΒ uρ 3“uθ xî ∩⊄∪ $ tΒ uρ ß,ÏÜΖtƒ Ç⎯tã #“uθ oλù; $# ∩⊂∪ 

÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö©óruρ 4©yrθãƒ ∩⊆∪ ﴾]كه *  قسم به ستاره چون فرود آيد« ]۴ – ۱: النجم

و  .*گاه در ضاللت و گمراهي نبوده است هيچ) محمد مصطفي(صاحب شما 
سخن او هيچ غير وحي خدا * گويد هرگز به هواي نفس سخن نمي

 .»نيست

$ (ßìÎ7¨?r& ωÎ (βÎ÷﴿  ) ب tΒ #©yrθ ãƒ ¥’ n< Î) ﴾]كنم جز آنچه را كه  من پيروي نمي« ]۵۰: األنعام

 . »رسد مي به من وحي

=tΑt“Ρr&uρ ª!$# šø‹n...﴿  ) ت tã |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑõ3Ïtø: $#uρ šyϑ ©= tã uρ $ tΒ öΝs9 ⎯ä3s? ãΝn= ÷è s? 4 šχ% x.uρ 

ã≅ ôÒsù «!$# y7 ø‹n= tã $VϑŠ Ïàtã ∩⊇⊇⊂∪ ﴾]قرآن (و خدا به تو اين كتاب « ]۱۱۳: النساء
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دانستي به تو  را عطا كرده و آنچه را كه نمي )سنت(حكمت  و) مجيد

 .»اندازه است بياموخت، و خدا را با تو لطف عظيم و عنايت بي

و سلم  وآله حكمت در بيشتر آيات قرآني به معناي سنت پيامبر اكرم ـ صلي اهللا عليه

uθ﴿. ـ آمده است èδ “Ï%©!$# y]yè t/ ’ Îû z⎯↵Íh‹ÏiΒ W{$# Zωθß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ (#θ è=÷Ftƒ öΝÍκö n= tã ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ öΝÍκ Ïj.t“ ãƒ uρ 

ãΝßγ ßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑõ3Ïtø: $#uρ β Î)uρ (#θ çΡ% x. ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% ’Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê &⎦⎫Î7•Β ∩⊄∪ ﴾]اوست « ]۲: اجلمعة

نان بخواند كه در ميان مردم بي سواد، پيامبري از خودشان برانگيخت تا آيات او را بر آ
و ) قرآن(پاكشان كند و به آنان كتاب ] هاي فكري و روحي ز آلودگيا[و آنان را 
  . »بياموزد، و آنان به يقين پيش از اين در گمراهي آشكاري بودند )سنت(حكمت 

$﴿ :و در سوره بقره uΖ−/u‘ ô]yè ö/$#uρ öΝÎγ‹Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝÍκö n= tæ y7 ÏG≈ tƒ#u™ ÞΟßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ 

|=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ õ3Ïtø: $#uρ öΝÍκ Ïj.t“ ãƒ uρ 4 y7 ¨ΡÎ) |MΡr& â“ƒ Í•yè ø9$# ÞΟŠÅ3ysø9$# ∩⊇⊄®∪ ﴾]پروردگارا« ]۱۲۹: البقرة !

در ميان آنان پيامبري از خودشان برانگيز، كه آيات تو را بر آنان بخواند، و آنان را 
پاكشان كند؛ زيرا تو ] هاي ظاهري و باطني از آلودگي[اب و حكمت بياموزد، و كت

  .»تواناي شكست ناپذير و حكيمي

 الِْكَتاَب، أُوِتيُت إِنِّي أَلَا«: فرمودند وسلم ـ بارها مي وآله خود پيامبر ـ صلي اهللا عليه

  .ـ...ـ بدانيد كه خداوند به من قرآن ومثلش را داده  )ابوداود: (»َمَعُه َوِمثْلَُه



    

  13    ..!نام »قرآني«نامه سرگشاده به برادران 
  

 !ط ايمان استاطاعت از سنت شر

وسـلم ـ را    وآلـه  قرآن كريم قبول كردن سنت پيامبر اكـرم ـ صـلي اهللا عليـه      -2
قبول هر آنچه از پيامبر اكرم ـ  . ايمان برشمرده است هاي اساسي و پايه يكي از اركان
وسلم ـ آمده دليلي اسـت بـر صـحت ايمـان، در غيـر اينصـورت         وآله صلي اهللا عليه

أشـهد أن ال إلـه إال   (چون كسي كه نيمي از شـهادت  درست . ايمان فرد ناتمام است
پوشـي   باشـد چشـم  ) هد أن محمدا رسـول اهللا أش(را بپذيرد و از نيم ديگر آن كه ) اهللا
 :كند

Ÿξ﴿  ) أ sù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σãƒ 4©®L ym x8θ ßϑ Åj3ysãƒ $ yϑŠ Ïù tyfx© óΟßγ oΨ ÷ t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰Ågs† þ’ Îû 

öΝÎη Å¡àΡr& % [ t̀ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ç„ uρ $ VϑŠ Î= ó¡n@ ∩∉∈∪ ﴾]به پروردگـارت  « ]۶۵: النساء

، مگر آنكه تـو را در آنچـه ميـان خـود     آنان مؤمن نخواهند بودسوگند كه 
 ي دريــا ري بپذيرنــد؛ ســپس از حكمــي كــه كــردهنــزاع واخــتالف دارنــد بــه داو

وجودشان هيچ دل تنگي و ناخشـنودي احسـاس نكننـد، وبـه طـور كامـل تسـليم        
 .»وندش

$﴿  ) ب pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’ Í< 'ρ é&uρ ÍöΔ F{$# óΟä3ΖÏΒ ( β Î* sù ÷Λä⎢ ôã t“≈ uΖs? 

’ Îû &™ó©x« çνρ –Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ β Î) ÷Λä⎢Ψ ä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ ×öyz 

ß⎯|¡ômr&uρ ¸ξƒ Íρ ù's? ∩∈®∪ ﴾]نيـز [از خدا اطاعـت كنيـد و   ! اي اهل ايمان« ]۵۹: النساء[ 

و اگـر دربـاره   . صـاحبان امـر خودتـان    همچنـين از  و ،اطاعت كنيد از پيامبر
اگر به خـدا و روز قيامـت ايمـان    ] براي فيصله يافتنش[چيزي نزاع داشتيد، آن را 
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بـراي شـما بهتـر واز نظـر     ] ادنارجـاع د [داريد، به خدا و پيامبر ارجاع دهيد؛ اين 
  .»تعاقبت نيكوتر اس

 !اطاعت از پيامبر اطاعت از خداست

دهـد تـا از    آيت قرآن كريم به صراحت مؤمنان را دسـتور مـي   50و در بيش از   -3
خداوند و از پيامبرش پيروي كننـد، و طاعـت و فرمـانبرداري از پيـك آسـمان ـ       

رمانبرداري خداوند متعال شـمرده  وسلم ـ مرادف با طاعت و ف  وآله صلي اهللا عليه
 :از آن جمله است. شود  مي

Β ÆìÏÜãƒ tΑθ̈⎯﴿  ) أ ß™ §9$# ô‰s)sù tí$ sÛr& ©!$# ( ⎯tΒ uρ 4’ ¯< uθ s? !$ yϑ sù y7≈oΨ ù= y™ ö‘ r& öΝÎγ øŠn= tæ $ ZàŠÏym ∩∇⊃∪﴾ 

هر كه از پيامبر اطاعت كند، در حقيقت از خدا اطاعت كرده و « ]۸۰: النساء[
اعمالشان كه به [ما تو را بر آنان نگهبان .] با ماستحسابش [هر كه روي برتابد 

 .»نفرستاديم] طور اجبار از فسق و فجور حفظشان كني

$﴿  ) ب pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’Í< 'ρ é&uρ ÍöΔ F{$# óΟä3ΖÏΒ ﴾]النساء :

و . ز پيامبر اطاعت كنيدا] نيز[از خدا اطاعت كنيد و ! اي اهل ايمان« ]۵۹
 .»...همچنين از صاحبان امر خودتان 

  .اطاعت از پيامبر همان پيروي از سنت اوست: گويند امام ابن كثير مي

 »اطاعت كنيـد «شويم كه فعل امر  اين آيه مباركه متوجه ميدقت در البته با 
امـر از  واين تكرار فعـل  . براي خداوند متعال و پيامبر تكرار شده است) اطيعوا(
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به اين معنا كه اطاعـت  . عرب داللت بر استقالليت و شموليت آن دارد بياننظر 
از پروردگار و اطاعت از پيامبر بصورت مطلق و هميشگي و غير قابـل بحـث و   

بر اطاعـت پيشـين بـه    ) اولي األمر(در حاليكه عطف . بررسي و چون و چراست
تنهـا در مـواردي كـه در آن    اين اشاره دارد كه اطاعت از سران و صاحبان امـر  

اينصورت بر هيچ مخلـوقي   ردر غي. اطاعت از خداوند و پيامبر باشد جايز است
اي ديگـر   جايز نيست كه در آنچه نافرماني خـدا و رسـول در آن اسـت از بنـده    

  !فرمان ببرد

≅ö﴿  ) ت è% β Î) óΟçFΖä. tβθ ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ósãƒ ª!$# öÏøó tƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ 3 ª!$#uρ Ö‘θ àxî 

ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊂⊇∪ ö≅ è% (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# š^θ ß™ §9$#uρ ( β Î* sù (#öθ ©9uθ s? ¨β Î* sù ©!$# Ÿω =Ïtä† t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊂⊄∪ ﴾

اگر خدا را دوست داريد، پس مرا پيروي كنيـد تـا   : بگو« ]۳۲ -۳۱: آل عمران[
و خـدا بسـيار آمرزنـده و     خدا هم شما را دوست بدارد، و گناهانتـان را بيـامرزد؛  

پـس اگـر روي گردانيدنـد    . از خـدا و پيـامبر اطاعـت كنيـد    : بگو*  مهربان است
  .»يقيناً خدا كافران را دوست ندارد] بدانند كه[
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 !انكار سنت مايه خشم خداست

 وآلـه  قرآن سرپيچي از دستورات و فرامين و سنت رسول اكرم ـ صلي اهللا عليـه    -4
 :هاي قرآن شمرد، از فرموده ب الهي برميوسلم ـ را موجب خشم و عقا

ω (#θ﴿  ) ث è= yèøgrB u™!$ tã ßŠ ÉΑθ ß™ §9$# öΝà6oΨ ÷ t/ Ï™!% tæß‰x. Νä3ÅÒ ÷èt/ $ VÒ ÷è t/ 4 ô‰s% ãΝn= ÷è tƒ ª!$# š⎥⎪Ï%©!$# 

šχθ è=̄= |¡tFtƒ öΝä3ΖÏΒ #]Œ#uθ Ï9 4 Í‘ x‹ósuŠù= sù t⎦⎪Ï% ©!$# tβθàÏ9$ sƒä† ô⎯tã ÿ⎯ÍνÍöΔ r& β r& öΝåκz:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷FÏù ÷ρ r& 

öΝåκz: ÅÁ ãƒ ë>#x‹tã íΟŠÏ9r& ∩∉⊂∪ ﴾]دعوت پيامبر را در ميان خود مانند « ]۶۳: النور

خدا كساني از شما را كه براي دعوت بعضي از شما از بعضي ديگر قرار ندهيد، 
ديگران آهسته از نزد او با پنهان شدن پشت سر ] اعتنايي به دعوت پيامبر بي[

ش سرپيچي كساني كه از فرمان پس بايد. شناسد روند مي بيرون مي
يا عذابي دردناك ] در دنيا[كنند، برحذر باشند از اينكه باليي  مي

 .»به ايشان رسد] در آخرت[

Β ÆìÏÜãƒ tΑθ̈⎯﴿  ) ج ß™ §9$# ô‰s)sù tí$ sÛr& ©!$# ( ⎯tΒ uρ 4’ ¯< uθ s? !$ yϑ sù y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& öΝÎγ øŠn= tæ $ ZàŠÏym ∩∇⊃∪ ﴾

كند، در حقيقت از خـدا اطاعـت كـرده و     هر كه از پيامبر اطاعت« ]۸۰: النساء[
اعمالشـان كـه بـه    [ما تو را بر آنان نگهبان .] حسابش با ماست[هر كه روي برتابد 

  . »نفرستاديم] طور اجبار از فسق و فجور حفظشان كني
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 !امت و پيروي از سنت

 و يادمان نرود كه امت اسالمي از روز نخست كه پيامبر اكـرم ـ صـلي اهللا عليـه      -5
رفت، و پس از وفاتش  سلم ـ در ميان يارانش قرآني بود كه با دو پا راه مي و وآله

عمل به آن و پيروي از آن اتفاق نظر دارد، و جـز   و تا به امروز بر اهميت سنت و
و اند هيچ كسي در جايگاه سنت شكي نداشته  اين چند تني كه در ميانه راه مانده

 :گويد مي شنيد كه قرآن زيرا امت هميشه در مي .ندارد

$!...﴿  ) أ tΒ uρ ãΝä39s?#u™ ãΑθ ß™ §9$# çνρ ä‹ã‚sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çμ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ$$ sù 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© 

É>$ s)Ïè ø9$# ∩∠∪ ﴾]آنچه را پيامبر به شما عطا كرد بگيريـد و از آنچـه    ...« ]۷: احلشر

 .»يرا خدا سخت كيفر استشما را نهي كرد، باز ايستيد و از خدا پروا كنيد؛ ز

≅ö﴿  ) ب è% (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ( χ Î* sù (#öθ ©9uθ s? $ yϑ ¯ΡÎ* sù Ïμ ø‹n= tã $ tΒ Ÿ≅ ÏiΗ äq Νà6ø‹n= tæuρ $ ¨Β 

óΟçFù= ÏiΗ äq ( β Î)uρ çνθ ãè‹ÏÜè? (#ρ ß‰tG ôγ s? 4 $ tΒ uρ ’ n?tã ÉΑθ ß™ §9$# ω Î) à≈ n= t7ø9$# Ú⎥⎫Î7ßϑ ø9$# ∩∈⊆∪ ﴾]ــور : الن

و اين پيامبر را نيـز اطاعـت   اطاعت كنيد ] در همه امور[خدا را : بگو« ]۵۴
قط آن بر او ف] شود، زيرا زياني متوجه پيامبر نمي[گردانيد ؛ پس اگر روي بكنيد

اسـت  ] مسـؤوليتي [اش نهاده شده و بر شما هـم آن   است كه بر عهده] مسؤوليتي[
ايت و اگـر او را اطاعـت كنيـد هـد    . كه بر عهده شما نهـاده شـده اسـت   

 .»نيست] پيام وحي[و بر عهده اين پيامبر جز رساندن آشكار  .يابيد مي
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%9 tβ©(ô‰s﴿  ) ت x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îοuθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym ⎯yϑ Ïj9 tβ%x. (#θ ã_ötƒ ©!$# 

tΠöθ u‹ø9$#uρ tÅzFψ$# tx.sŒuρ ©!$# #ZÏVx. ∩⊄⊇∪ ﴾]يقيناً براي شما در « ]۲۱: األحزاب

بر خدا الگوي نيكويي است براي كسي كه همواره به پيام] روش و رفتار[
  . »كند ميد دارد؛ و خدا را بسيار ياد ميخدا و روز قيامت ا

  !حديث و قرآن شانه به شانه

حديث پيـامبر اكـرم ـ صـلي اهللا عليـه وسـلم ـ همـانطور كـه اشـاره شـد، در ترتيـب             
يعت مـا اول در  براي درك حكـم شـر  . قانونگذاري همراه و همگام با قرآن كريم است

كنـيم،   كنيم، اگر حكم ثابت و واضحي نيافيتم فورا به سنت رجوع مي قرآن جستجو مي
  .كرد دقيقا همان چيزي كه رسول خدا ياران و شاگردانش را بر آن تربيت مي

، از ندرا به عنوان قاضي به سوي يمن گسيل داشت  بن جبل آن حضرت چون معاذ
بـر اسـاس آنچـه در كتـاب خداسـت      : ايشـان گفتنـد  . كنـد  چگونه حكم مي نداو پرسيد

اگر در كتـاب خـدا   : وسلم ـ پرسيدند  وآله پيامبر اكرم ـ صلي اهللا عليه . كنم قضاوت مي
اگـر در سـنت   : پيـامبر پرسـيدند  . كنم به سنت رسول خدا رجوع مي: نبود؟ ايشان گفتند

پيامبر خوشحال شـده  ! كنم با دقت و تيزبيني اجتهاد مي: رسول خدا نيافتي؟ ايشان گفتند
چيـزي توفيـق داد كـه مايـه      سـپاس خـداي را كـه پيـك رسـول خـدا را بـدان       : فرمودند

  .خوشنودي رسول خداست

 



  جايگاه سنت در دين

حال بصورتي فشرده و گذرا به نقش سنت و عالقه مباشر آن بـا قـرآن كـريم اشـاره     
  :ددكنيم تا اهميت سنت و جايگاه آن بيشتر براي دوستان روشن گر مي

كنـد، و   در بسياري موارد احكام شريعت را بصورتي مجمل بيان مـي  كريم قرآن -1
مـثال قـرآن   : دارد اين سنت پيامبر خداست كه تفصـيل و شـرح آنهـا را بيـان مـي     

 ... نماز بر پا داريد، زكات بدهيد، روزه بگيريد، و: گويد بصورت اجمالي مي

ـ است كه به ما نحوه نماز خوانـدن،    وسلم وآله اين سنت پيامبر اكرم ـ صلي اهللا عليه 
هاي پنجگانه آن، و ساير تفاصيل نماز و روزه و زكـات و سـاير    و تعداد ركعات و وقت

 كََمـا  ْواَصـلُّ « :وسلم ـ فرمودند  وآله پيامبر خدا ـ صلي اهللا عليه . آموزاند معامالت را مي

ورتي كـه مـرا ديديـد كـه نمـاز      ـ نماز بر پا داريد درسـت بصـ  ) بخاري( »يَرأَْيُتُمونِي أَُصلِّ
 .خوانم ـ مي

؛ وسـلم  وآلـه  صلي اهللا عليـه صحابي پيامبر  بهروزي مردي : ابن مبارك آورده است 
تنها از قرآن براي ما بگو، و از سـنت هـيچ برايمـان    : گفت روي كردهعمران بن حصين 

 واقعا تو مـرد : زده شده به او گفـت  آن صحابي از كوچكي عقل آن مرد حيرت! نگو
اي كه نماز ظهر چهار ركعت باشد و در آن با  آيا در كتاب خدا ديده !احمقي هستي

  ! ؟قراءت بخواني پستصداي 
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آيا : به او گفتسپس در مورد نماز و زكات و مواردي ديگر نيز چنين گفت، سپس 
كتاب خدا بصورت اجمالي بيان داشـته  ! يابي؟ تفصيل و شرح اينها را در كتاب خدا مي

  .)1( مبر خدا آنرا شرح داده استو سنت پيا

كنـد، و تخصـيص    قرآن در مواردي احكام شريعت را بصورت عموم مطرح مـي  -2
گويـد كـه فرزنـدان از والـدين ارث      قـرآن مـي  . گـذارد  آنرا به عهـده سـنت مـي   

قرآن براي برقراري امنيـت  . كند برند، و سنت قاتل را از ارث بردن محروم مي مي
چيـز دزديـده شـده، و     قيمـت دهـد و سـنت    مان ميجامعه به بريدن دست دزد فر

 .كند مقدار دستي كه بايد بريده شود را مشخص مي

شود، كه سـنت آنـرا تصـحيح     چه بسا در فهم برخي آيات سوء تفاهمي ايجاد مي -3
 . كند مي

%t⎦⎪Ï﴿: وقتي خداوند متعال فرمودند ©!$# (#θãΖtΒ#u™ óΟs9uρ (#þθ Ý¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù= ÝàÎ/ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝßγ s9 

ß⎯øΒ F{$# Νèδuρ tβρ ß‰tG ôγ •Β ∩∇⊄∪ ﴾]به آنان كه ايمان آورده و ايمان خود را « ]۸۲: األنعام

   .»اند راست و هم آنها حقيقتا هدايت يافتهنيالودند ايمني آنها ستمي

                                                            

إنك رجل أمحق أجتد الظهر يف كتاب اهللا أربعا ال جيهـر  : وروى ابن املبارك عن عمران بن حصني أنه قال لرجل -1
إن كتاب اهللا تعاىل ! تاب اهللا مفسراأجتد هذا يف ك: مث عدد عليه الصالة والزكاة وحنو هذا مث قال! فيها بالقراءة

  .أهبم هذا وإن السنة تفسر هذا
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مؤمنان را وحشت برداشت كه همه انسانها حداقل اگر به كسي ديگـر نـه، گـاهي بـه     
وسلم ـ اين فهم را تصحيح نمـوده    وآله يامبر اكرم ـ صلي اهللا عليه پ. ورزند ود ظلم ميخ

 .ظلم در اين آيه شرك ورزيدن به خداوند متعال است: فرمودند

احكـام و دسـتوراتي را كـه قـرآن      وسـلم ـ   وآلـه  ـ صلي اهللا عليـه  و چه بسا پيامبر -4
محـارمي   مثال؛ قرآن از. كند بدانها اشاره نكرده است، را براي مسلمانان وضع مي

زن نزده،  ي كه ازدواج با آنها درست نيست، سخن گفته، و حرفي از خاله و عمه
كند كه جايز  سنت اين مورد را به عنوان قانون و تشريع مستقلي به مؤمنان امر مي

اش را بـه عقـد ازدواج    اش و يـا عمـه   نيست مردي در يك زمـان خـانمي و خالـه   
 !درآورد

 ِمَن َيْحُرُم« :شيري با تحريم نسب را وضع كرده اسـت  و سنت قانون برابري تحريم هم

  ).رواه البخاري( »النََّسبِ ِمَن َيْحُرُم َما الرََّضاَعِة

و سنت بسياري ديگر از قوانين شرعي چون زكات فطر و حرام بودن گوشت االغ و 
  .دارند را بصورت كامال مستقل وضع كرده است )نيش( حيواناتي كه ناب

 »قرآنـي «توانيم افـرادي بـا پالكـارد     عرض شد ما در دين خود نمي با توجه به آنچه
كتـابي كـه از   .. داشته باشيم، بلكه شعار و محتواي دين عبـارت اسـت از قـرآن و سـنت    

آسمان آمده و معلم و استادي كه خداوند او را براي رساندن و شرح كتاب خود تربيت 
هـم اسـاس شـريعت خداونـد      نامـه و پيـك آسـمان هـر دو بـا     . و راهنمايي نموده اسـت 

  ..تواند معنا و مفهومي داشته باشد و يكي بدون ديگري نمي. باشند مي
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اند، باز خورجين معرفـت برگيرنـد و بـا     رود دوستاني كه در ميانه راه مانده انتظار مي

همت و جرأتي كه از زير بار خرافات تشيع صفوي توانست آنها را نجات دهد راهشـان  
به سر منزل سعادت، بدانجايي كـه رسـول پـاك پروردگـار نقـش پـاي       را ادامه دهند تا 

     ...خود را نهاده برسند

  


