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  بسمه اهللا الرحمن الرحيم
  

  مقدمه ناشر

الحمد هللا رب العالمين و الصاله و السالم علي اشرف األنبياء و 
   :دو بع...  و علي آله و صحبه اجمعين المرسلين نبينا محمد

گردد، آن چيزي است كه  آنچه كه مؤمن بدان خوشحال و شادمان مي
كند كه شامل سرزمينهاي  از بيداري و بازگشت به اسالم مشاهده مي

اري منحصر به نوع شود و اين بيد ي غيراسالمي هم مياسالمي و حتّ
باشد بلكه شامل مردان و زنان پير و جوان از  خاصي از مردم نمي
با بررسي دقيق . شود  متفاوت مي طبقات اجتماعيتخصصهاي مختلف و

 كه در راه بازگشت به سوي پروردگارش –در احوال امت اسالمي 
يابيم كه خطرناكترين چيزي كه امت اسالمي با آن   در مي–باشد  مي

 تفرقه و – و بدون شك با خطرهاي فراواني مواجه است -  مواجه است
  .اختالف و مغاير بودن راه و روشهاست

پس آنچه كه بر علما و داعيان به سوي خداوند واجب است اين 
است كه راه راست و مذهب حق را براي مردم روشن كنند همان راه و 

 توضيح �مذهبي كه پروردگار ما در قرآن كريمش همچنانكه پيامبر
دهد خبر داده و  داده است وقتي كه از اختالفي كه ميان امت روي مي

  .هدايت و راهنمايي كرده استامتش را به راه نجات 
 – خداوند آنها را رحمت كند –دعوت به بازگشت به سوي سلف 

هاي  باشد بر پايه و پايبندي به روش آنها كه روشي واضح و آشكار مي
محكمي استوار است و اين از واجباتي است كه داعيان به سوي 
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 نمانند پروردگار بايد بدان تمسك بجويند و آگاه باشند كه از آن غافل
حتي اگرچه پيروان و ياران كمي داشته باشند و مخالفان و معارضان آنها 

د مگر به ياب زياد باشد چونكه كار اين امت در اين زمانه اصالح نمي
اند و بخاطر اين قضيه و اهميت   اصالح يافتهآنچه كه امت اوليه به آن

ردم و ها و روشهاي گوناگوني جهت بيان مذهب سلف براي م آن وسيله
  :شود، از جمله دعوت به آن متعدد مي

شرح عقيده سلف و روش آنها براي مردم از طريق روشهاي  -
آسان، كه از رو به رو شدن با اختالفات و مناقشات به دور باشد 

  .و اين در حوزه تعليم و تدريس براي مردم مفيد است
 –ي و محكمي كه بيان كننده روش سلف صالح بررسيهاي قو -

اي را   به طور عام يا خاص باشد به طوري كه مسأله– رحمه اهللا
از آن مسائل تدريس كند و داليل آنرا بررسي و صورتي كه حق 

 .است را بيان كند

كنند، و  ها و مناقشاتي كه بدعتگزاران و غير آنها افشا مي رويه -
مردم ازآنها و بيان كردن راه درست در مسائلي كه به آنها  ترساندن
 .شود عرضه مي

هاي متعددي را به آن وسائل مختلف  فتواها و گفتگوها و نشريه -
اضافه كنند كه همچنان اثر زيادي بر مردم دارند و از خداوند 

پردازد  خواهيم كه پاداش هر آنكه را كه به واجبات مي متعال مي
 .زياد كند اخالص در قول و عمل همه ما را زياد كند
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كنيم در بيان مذهب  نندگان ميو ما در اين كتابي كه تقديم كليه خوا
سلف و دعوت به آن مسلك رد و مناقشه در بيان حق و توضيح آن 

اي كه در يكي از كتابهاي  كنيم در ميان مناقشه براي مردم را الحاق مي
اخير پيدا شده است و براي مناقشه كردن مسأله مهم و خطرناكي را 

و كساني كه آورده كه مسأله رسيدن به مقصود براساس مذهب سلف 
ا دكتر شيخ و استادم. باشد جويند، مي  ميبراساس حق بدان تمسك

صالح بن فوزان الفوزان رد بر نظريه نويسنده و مسائلي كه در آن اشتباه 
كرده را به عهده گرفته است و شيخ ما جانب حق را با اسلوبي قوي و 

  .قانع كننده و عباراتي آسان و واضح بيان كرده است
 خالص براي خودش بگرداند تاريم كه اين كار راس خوااز خداوند

 آنچنان كه شايسته است بنماياند و پيروان حق را روزي بدهد و حق را 
 بكند چون خداوند ااز خداوند خواستاريم كه دوري از باطل را به ما عط

  .قادر بر اين كار است
  .    و صلي اهللا علي نبينا محمد و علي آله و صحبه اجمعين

  اشر  ن
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» يه مرحله زمينه مباركه المذهب اسالميالسلف«وقتي كه از كتاب 

تأليف دكتر محمد سعيدرمضان البوطي اطالع پيدا كردم، اين عنوان را 
عجيب دانستم بخاطر انكارمذهب بودن سلفيه كه به وي الهام شده است 
در حالي كه سلفيه مذهبي است كه شناخت و تمسك به آن بر ما 

  . را رها كنندواجب است و مذاهب ديگر بايد مخالفت با آن
تر دانـستم      محتوايش را از عنوانش عجيب     وقتي كه كتاب را خواندم    

���( ����4گويد    مثالً آنجا كه مي    ������&يعني پيروي كـردن از      «�56�7 
  .اي را عليه سلفيه آغاز كرده است و بدينگونه حمله» سلفيه بدعت است

ويرانگـري  اي كه نويسنده آغـاز كـرده حملـه            پرسيم آيا حمله    ما مي 
 ابـن تيميـه و      –است كه شامل سلفيه و قدماي آنها مثل شـيخ االسـالم             

  شود؟ شيخ االسالم محمد بن عبدالوهاب هم مي
نده به سلفيه كرده بخاطر اين بود كه بدعت را ساي كه نوي آيا حمله
يه بدعت است به اين نسته و گمان كرده كه پيروي از سلفمكروه دا

  ست؟خاطر آنرا مكروه دانسته ا
نه هرگز اينگونه نيست و اين حمله او حمل بر كراهيت بدعت 

مؤيد شود چونكه ما در اين كتاب بدعتهاي زيادي را يافتيم كه  نمي
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 اوراد و اذكار صوفيان بدعتگر و دعاء دسته جمعي :حرف ما هستند مثل
باشد و سفر كردن بخاطر زيارت قبر  بعد از نماز واجب كه بدعت مي

  .باشد  ميكه بدعت�پيامبر
 مله حمل برجكه اين ) واهللا اعلم (پس براي ما روشن ساخت

 آراي سلفيه است كه بدعتها و افكار  ازناراحتي و در تنگنا افتادن
انگيزد در حالي كه اگر  بسياري از مردمان جهان اسالم معاصر را برمي
و ما در اين طرح . كردند مذهب سلفيه بود همديگر را سرزنش نمي

هايي را كه در آن كتاب مذكور پيرامون سلفيه و سلفيان  ظريهمقدماتي ن
و اين در خالل اظهارنظرهاي . دهيم آورده مورد بحث و مناقشه قرار مي

باشد كه به صورت مختصر تصوري را از محتويات كتاب كه  زير مي
دهد وقتي كه دكتر محمد سعيد رمضان  باشد به دست مي محل نظر مي

عت معيني هستند پس چرا به بيان خطاهاي آنها گويد كه سلفيه جما مي
اينكه حكم را به سلفيه معاصر و حتي بعي از قدماي آنها  نپرداخته بدون

   :پردازيم و حاال بررسي اظهارنظرها مي. تعميم داده باشد
  

    :اظهار نظر اول

����نويسنده در عنوان كتاب گفت كه ��9�8 8'&��� .56�8 ��7: ����8 
اي است نه يك مذهب  سلفيه مرحله زماني خجسته « يعني���;�8
  ».اسالمي
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معناي اين عنوان اين است كه سلفيه مذهبي ندارد كه به آن شناخته 
شوند مثل اينكه سلفيه در نظر نويسنده عوامهايي هستند كه در يك 

  .اند فاصله زماني بدون مذهب زيسته
 فرق) جانشين(و اينكه علما بين مذهب سلف و مذهب خلف 

مذهبي ندارند بنابراين اند، كار اشتباهي است، چونكه سلف  گذاشته
��9ماند كه فرمودند  معنايي نمي �براي اين فرموده پيامبر �<���4 � �

	��*���� =&�� و سنت خلفاي شما بايد از سنت من« يعني �???��9 �<
  ».راشدين پيروي كنيد

كه فرقه ناجي ه از وي پرسيدند كو اينكه پيامبر در جواب سؤالي 
��� ����@ � :اي است؟ و ايشان فرمودند چه فرقه� &A/ &8 �B8 ��� )&� 	8 �6

�&12� �كساني هستند كه بر ديني كه امروز من و اصحابم بر آن  «�
  .ماند چونكه سلف مذهبي نداشتند معنا مي ، همه اينها بي»هستيم، هستند

در زمان حاضر ساني باشد كه كو شايد قصد دكتر از اين عنوان رد 
پرستان   با بدعتگران و خرافه وجويند به مذهب سلفيه تمسك مي

  .كنند مخالفت مي
  

   :اظهار نظر دوم

�4« گفته كه 5نويسنده در صفحه . C&4<�� ��6 =��D �EF&98 �� 	�G
&% �HIJ. � &'��KL 	�G4� . M� ,&N )�O�P� �4�� �6�&<O� � �������0 Q0 Q R�»  اين

اي با نظريات سلفيه و افكار آنها كه  دارنده هيچ گونه مناقشهكتاب در بر
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شوند، نيست همچنانكه شامل اصالح و خطاهاي آن  بدان شناخته مي
  ».باشد نمي

معناي اين جمله اين است كه نظريات سلفيه قابل مناقشه و تحقيق و 
باشد و اين به طور اجمال بيان شده چونكه سلفيه به معناي  بررسي مي

باشد، بنابراين   ضعف كتاب و سنت نميو شناخته شده آن درست
در مورد مديران  ولي اين. كند مناقشه و به استنباط انداختن را قبول نمي

باشد در حالي كه نويسنده منظورش را از سلفيه  سلفيه محل نظر مي
باشد كه  نكرده، پس كالم وي به صورت وهمي و عام ميشخص م

  . باشد ت هم ميدربردارنده سلف صالح و درس
  

   :اظهار نظر سوم

 از بخش اول واجب بودن پيروي از سلف را توجيه 12در صفحه 
تر بودند چونكه  كند بخاطر اينكه آنها در مورد نصوص فهميده مي

  . نيز اختالط داشتند�زبانشان همچنان سالم مانده و با پيامبر
 را اي در اين جمله نقص بزرگي وجود دارد چونكه نويسنده قضيه

آموختند و تنها از او  فهميدند و مي كه با آنها از طريق پيامبر مي
 و �پرسيدند جاگذارده و همچنين مشاهده نزول وحي بر پيامبر مي

اي از علم   براي آنها را جاگذارده است و اين مرتبه�تأويالت پيامبر
 و يا به  نرسيده كه نويسنده آنرا جاگذاردهاست كه هيچ كس به آن

  . سپرده استفراموشي
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كند كه پيروي از  همچنانكه نويسنده در آخر اين صفحه اقرار مي
سلف به معناي گرفتن اقوال آنها و دليل آوردن براي ديدگاههاي آنها 
نيست بلكه به معناي بازگشت به قواعدي است كه براساس آن 

  .اند گيري كرده تصميم
 نيست و معناي اين سخن اين است كه اقوال و افعال سلف حجت

اند و در اين كالم  بلكه حجت همان قواعدي است كه آنرا تعقيب كرده
تناقض وجود دارد چونكه به معناي اين است كه ما اقوال سلف را لغو 

گيريم و توسط اين قواعد استنباطي غير از  كنيم و فقط قواعد آنرا مي مي 
 است اعتبار كردن كالم سلف كنيم و اين بي استنباط آنها از نصوص مي

شود  و دعوت به سوي اجتهاد جديد و فهم جديد است كه ادعا مي
  .باشد براساس قواعد سلف مي

  
   :اظهار نظر چهارم

ن از ميان  مشخص شدن گروهي از مسلمانا14 و 13در صفحات 
S;4T� U  .� :گويد كند و مي  سلفيه را رد ميهاي مختلف به اسم فرقه

9� VW���. � ,X�>� � X�����!� .  YA�@&�� اختالفي ميان سلف و  يعني
  ».خلف وجود ندارد و هيچ مرز و جدايي بين آنها نيست

��Z&[ \�VL.] 8	 � :است كه فرمود�و اين كالم مخالف سخن پيامبر R

�!��&T 	8.� �%�T 	8 �6 ^�. #�� ��� �48�_ ` a R� گروهي از امت « يعني
كند يا با   كه آنها را ترك ميمانند و كساني من همچنان بر حق باقي مي

  ».دنرسان كنند ضرري به آنها نمي آنها مخالفت مي
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�!& �و اينكه پيامبر فرموده � �F�O UP'� � b;c ��� �8.�  �6 d��4��
 ���� .� �&9�� �O� شود و همه آنها   ملت تقسيم مي73 يعني اين امتبه
آن يك  �ل اهللاو گفتند كه يا رسو» شوند بجز يك فرقه وارد جهنم مي

�� :فرقه كدام است؟ فرمود&12� � @���� ���� &A� &8 �B8 ��� )&� 	8 �6� 
  .يعني كساني كه بر دين ما و اصحاب ما هستند

پس اين دو حديث بر وجود جدايي و تفرقه و تمايز بين سلف و 
و سلف و كساني كه بر مذهب . كند پيروان آنها با غير آنها داللت مي

هاي گمراه  روي از سنّت و غير آنرا از بدعتگران و فرقهآنها هستند پي
» اهل سنت وجماعت و پيروان سلف صالح«دهند و آنها را  تشخيص مي

از آنجايي كه فرقه اهل سنت و جماعت و پيروان سلف را . اند ناميده
  .شمارند جزء فرق مخالف مي

ف فرقي بين سلف و خل«گويد كه  كند و مي و دكتر اين را انكار مي
  ».اي بين آنها وجود ندارد وجود ندارد و هيچ مرز و جدايي

از وجود  �و اين انكار وي در واقع مخالفت وي با خبر پيامبر
باشد و پيامبر فرموده كه جز يك فرقه،  جدايي و تفرق در اين امت مي

  .هيچكدام بر حق نيستند
  

   :اظهار نظر پنجم

سخنش را توجيه كوشد كه   مي17 تا صفحه 14نويسنده از صفحه 
چونكه . كند كه از اقوال و اعمال و تصرفات سلف چيزي نگرفته است
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اند و عادات در لباس پوشيدن و  سلف خودشان مردم را به آنها نخوانده
  .كنند ساختمان سازي و تهيه ظروف با هم فرق مي

و در اين سخن جهل و اشتباه كاري و اغفال در دو صورت وجود 
   :دارد

��Fe\ �يسنده گفته  نو:صورت اول �T.� .� ����� f X���� )g
UY  ».اند از اقوال سابقين فرا نخوانده  در سلف كسي را به گرفتن����&

چونكه سلف صحابه و تابعين و . و اين دروغ بستن به سلف است
ائمه مسملين بر پيروي از اوامر خداوند و رسولش با اطاعت از سلف 

  .ورزند  اق ميصالح و گرفتن اقوالشان اشتي
فرستد و  كنند درود مي و خداوند بر كساني كه از آنها پيروي مي

����G}� :فرمايد مي �F��E��D��C� �B�A

��P��O����N��M��L��K��J��I��Hz 100: التوبة   

همان كساني هستند كه «فرموده كه فرقه نجات دهنده  �و پيامبر
  ».دين هستيم من و اصحابم بر آن
عليكم بسنتي و سنه الخلفاء الراشدين «رموده  ف�و همچنين پيامبر
يعني پيروي از سنت من و سنت خلفاء راشدين » المهديين من بعدي

هدايت يافته بعد از من بر شما واجب است و عبداهللا بن مسعود گفته 
اند  هر كس از سنت كسي پيروي كرد بايد از سنت كساني كه مرده«كه 

ض فتنه است و آنها اصحاب پيروي كند چونكه انسان زنده در معر
بودند چونكه مهربانترين قلبها را داشتند و فراوانترين علمها  �پيامبر
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ين امت اآخر«و امام مالك بن انس گفته كه » و كمترين تكلف را داشتند
غير از اينها كتابهايي » .اصالح شداولش كه   به آنچهيابد مگر اصالح نمي

اند  ه كتابهاي سنّت معروف شدهكه در مورد عقيده سلف تأليف شده و ب
را در بردارد مثل كتاب السنه از عبداهللا بن امام احمد وكتاب السنه از 
آجري، و كتاب السنه از ابن ابي عاصم و غيره كه اقوال سلفيان را به ياد 

  .كند آورد و بر پيروي از آنها تشويق مي مي
اختمانها  نويسنده مسائل مربوط به عادات را از جمله س:صورت دوم

و ظروف و لباس مثل مسائل مربوط به علم و عقيده و عبادات دانسته و 
كنند ودر اين سخن جهل و  گفته كه با اختالف زمانها و عرفها تغيير مي

ترين و  اغفال وجود دارد چونكه فرق ميان اينها براي كم فرهنگ
ت دانند كه عادات متفاو همه مي. ترينِ مردم شناخته شده است علم كم
  .شوند ولي عبادات و احكام شرعي ثابت هستند مي
  

   :اظهار نظر ششم

�� � :گويد  از بخش اخير مي18نويسنده در صفحه ��h f X���� )g
�!9� i��2 \��F� ��O�� �9�� سلفيه، اقوالي را كه از آنها صادر « يعني

و منظور نويسنده اين است كه سلفيه بر اقوال » اند شده توقيفي نكرده
شوند و كسي كه اينگونه باشد  مانند بلكه از آن خارج مي  باقي نميخود

و در اين سخن اجمال است اگر .  بر ما واجب نيستشپيروي از سخنان
سخنان آنها در مورد عقيده است پس اين دروغ بستن بر زبان منظورش 
چونكه آنها بر سخن خود در مسائل عقيدتي پابرجا بودند و از . آنهاست
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شوند و اگر منظور نويسنده سخنان آنها در مسائل اجتهادي آن خارج ن
كنند  باشد آنها بر سخني كه خطايش براي آنها آشكار شده پافشاري نمي

  .كنند بلكه آنرا به نفع اجتهاد درستي رها مي
  

   :اظهار نظر هفتم

 و 1فكن من التزم بالمتفق عليه من تلك القواعد« :سخن نويسنده

ه و تفسيره و تأويالته للنصوص علي اساسها، االصول، و بني اجتهاد

كسي كه به آن « يعني »...فهو مسلم، ملتزم بكتاب اهللا و سنه رسوله
و تفسير و تأويالت   متفق عليه متعهد باشد و اجتهادقواعد اصول

اش را براساس آنها قرار بدهد پس او همان مسلمان متعهد به  نصوصي
  ».باشد  كتاب و سنت رسول اهللا مي

 در �گوئيم كه ضابطة اسالم همان چيزي است كه پيامبر ا ميم
شهادت بدهد كه خداوند «حديث جبرئيل بيان نموده و آن اين است كه 

فرستاده خداست و نماز  �يكي است و كسي جزء او نيست و محمد
بگزارد و زكات بدهد و روزه رمضان را بگيرد و هنگامي كه توانايي 

پس مسلمان كسي است كه » .2ي بياورد را به جا خداداشت حج خانه
ملتزم و متعهد به اسالم باشد و اركانش را به جاي بياورد و با وجود 

سپس . كرده، نيازي به تعريف ديگري نيست �تعريفي كه پيامبر

__________________________________________________ 

 .اند گيري كرده گويد سلف براساس آن تصميم يعني قواعدي كه نويسنده مي) 1(

 .باشد دنباله اين اركان فرايض و سستياست كه مكمالت اسالم مي) 2(
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باشد كه به هر كسي اجازه  نويسنده داراي اجمال و ابهام ميتعريف 
  .ر كندخواهد اسالم را تفسي دهد كه هر طوري كه مي مي

 :كند سخن نويسنده در آنچه كه بعداً گفته بر اين گفته ما داللت مي
كند و از  از قواعد اين مذهب آن است كه فهم را براي اجتهاد مهيا مي«

بنابراين آيا اسالم قابليت اختالف » .شود آنجا گاهي اختالف حاصل مي
راي را دارد؟ هرگز اينطور نيست بلكه اصول اسالم و عقيده مجالي ب

. اجتهاد و اختالف نيست و اين اجتهاد و اختالف در مسائل فرعي است
اش مخالفت بورزد برحسب مخالفتش  كسي كه در اصول دين و عقيده

چونكه اساس عقيده بر نص و توقيفي بودن آن . باشد كافر يا گمراه مي
  .باشد است و صحنه اجتهاد نمي

  
   :اظهار نظر هشتم


	� � 23سخن نويسنده در صفحه �� ���� �� �	��� �
���� ��
������ �� ���� �� �� ��� !"�  #$ %& '(� )& ,�+,-�� �.�(�

 /�0 �
�1�� �$�2 �3 /� ! �4� ,�
+ �5�� 6� ,7 �89� ��� 6� /:;
<�=�� ���� �0� >?� ,�3 @�7 A�� B.	�CD سلفيه جز يك « يعني

اين است كه آنرا  �يامبر كالم پهمرحله زماني چيزي نيست و خالص
به نيكي توصيف كرده، همچنانكه عصرهاي بعد از او و نيز آنرا به خير 

اگر منظور از آن جماعت اسالمي داراي روش معين . اند توصيف كرده
 اين :گوييم و ما مي» .خاصي باشد بنابراين خود نيز يكي از بدعتهاست
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نيستند يك تفسير تفسير از سلفيه كه يك مرحله زماني است و جماعت 
گفته  سلفيه باشد آيا به يك مرحله زماني  به دور از ذهن و باطل مي

  .اند   تا حاال هيچ كس از آدميان اين را نگفته؟شود مي
شود كه در عصر اول اسالم  سلفيه به جماعتي از مؤمنين اطالق مي

و سنت مهاجرين و انصار  �زيستند و به كتاب خدا و سنت پيامبر مي
آنها را  �كنند متعهد بودند و پيامبر ي كه از خوبي پيروي ميو كسان

����jاينگونه توصيف كرده است � 	���� �c �j��� 	���� �c �A�F ��kTQ� 
كنند و سپس  بهترين شما كساني هستند كه در اين قرن من زندگي مي«

  ».كساني كه به آنها نزديك هستند
رحله زماني، و بنابراين اين وصف جماعت است نه وصف يك م

جدايي امت را بعد از آن ذكر كرده است و در مورد همه  �پيامبر
و اين فرقه » ها گفته كه در همه آنها در جهنم هستند بجز يك فرقه فرقه

كنند و فرموده  را توصيف كرده به كساني كه از روش سلف تبعيت مي
اين و » .آنها كساني هستند كه من و اصحابم امروز بر آن هستيم«كه 

كند كه در آنجا جماعت سلفي قبلي هم وجود داشته و  داللت مي
اند و آنجا  جماعتي كه در روش از آنها تبعيت كرده و از آنها متأخر بوده

اند  جماعتهاي مخالفي با سلفيه وجود داشته كه به جهنم وعده داده شده
  .هاي مخالف با فرقه ناجي نيست جز گمراهي اين فرقه و اين

و  «:گويد  مي21 و 20ي نيست همچنانكه در صفحات نه اينطور
در مسائل اجتهادي حق دارد كه از درستي آنچه كه صاحب يكي از آراء 

ت كه آنهايي را كه او بر آن است اطمينان داشته باشد ولي حق او نيس
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» .ورزند گمراه و خارج از عرصه هدايت بداند  مخالفت ميبا آراي وي
 مطلق نيست چونكه اين در مسايل فرعي گوئيم كه اين سخن و ما مي

 براي اجتهاد در تهاد دارد اما مسائل عقيدتي مجالياست كه جايگاه اج
و كسي كه با . اساس آن بر توقيفي بودن استورا استبلكه . آنها نيست

شود و  آن مخالفت كند بسته به نوع مخالفش كافر يا گمراه شمرده مي
اند و به بعضي از  ا گمراه دانستهسلف صالح قدريه و خوارج و جهميه ر

  .اند آنها بخاطر مخالفشان با روش سلف حكم كفر داده
  

   :اظهار نظر نهم

 كتاب خودش ادعا كرده كه صحابه 31 تا 27نويسنده در صفحات 
  .در استنباط كردن نيازي به محكم كردن درجه علمي ندارند
درجه علمي در اين كالم نويسنده، اجمال وجود دارد اگر منظور از 

فهميدن نصوص و شناخت معاني آن باشد در حالي كه فهم با نفوذترين 
مردم از لحاظ علمي مدنظر باشد و اگر منظور از درجه علمي روش 

 است نه درجه علمي و اين درجه جهلجدل و علم كالم باشد پس 
نياز هستند چونكه اين فهم را گاهي رها كرده و از آن  مردم از آن بي

رف كرده است چونكه اين نحاند در حالي كه پيروانش را م دهپرهيز كر
رسد و راهي به سوي رستگاري ندارد و فقط  فهم به حقيقت نمي

و كسي كه به اين شك دچار شده و فكر . اندازد پيروانش را به شك مي
كند كه درجه علمي همان است و خودشان را اينگونه توصيف كنند كه 

ترين  ي سالمترين است و روش سلف مانهرين و حكيت روششان عالمانه



 السلفيه

16

است و سلف را به ظاهرگرا توصيف كنند همچنانكه دكتر در اين كتاب 
از آنجا  «:گويد  مي31آنها را اينگونه توصيف كرده است و در صفحه 

ايم بخاطر دوريشان از ساحت انديشه  كه اين مطلب را از آنها ذكر كرده
چيدگيهاي معاني كه به آنها اي غيبي و پيهو عدم فرورفتن در خبر

مبرا دانستن (رسد و اكتفا كردن آنها به ظاهر نصوص بدون تعطيلي  مي
پس »)انتساب صفات انساني به خداوند(و تشبيه ) خداوند از هر صفت

معناي اين سخن اين است كه روش سلف روشي ابتدائي است كه به 
نصوص اند و روش علمي نيست كه به عمق  ظاهر نصوص اكتفا كرده

گويد كه نصوص  فرورفته و مقاصد و معاني آنرا دريابد همچنين مي
  .گويند ظاهر و باطن مختلفي دارند همچنانكه گمراهان مي

  
   :اظهارنظر دهم

كوشد كه مخالفت بعضي از   مي47 تا صفحه 32نويسنده از صفحه 
خلف را با توسعه دادن سرزمينهاي اسالمي و وارد كردن نژادهاي 

 در دين اسالم در حالي كه فرهنگهاي بيگانه دارند، مختلف بشري
هاي زندگي معيشتي با  توجيه كند و همچنين با توسعه دادن زمينه

اختالف لباسها و ساختمانها و ظروف و كارخانجات و خوراكيها و غير 
از آنچه كه در كالم طوالني ذكر كرده است، توجيه كند و نويسنده در 

��گويد كه  نهايت ميO&� �$&!4W� � X���� i&6&l� mA �6 �6no� 7 &p��� 
q&4r.� �94�8 �/ )&6� ��� &6��� �6  5W�� )s� ,&!��A )&6� &jt &!���` Q

 � kKu� 5W��� ,&��2 � &Y� &!�� �GF&94u�  ��&'4u� i��IY�� ,�L )�<L )/Q Q 0 0
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�Ku� �/� ��� $$�L �� )�$7 X��� ,H��� q&4�� &u � –�� )��v�  �!��� – )� 
�<E8 	8 �kT/ ��eo��07 w'G� ���� x!98 ��� C��Iv.� � yF&94�� ��6 

 z�&Ku� $� آنها حجت ذاتي باشد اگر تمايالت سلف و اجتهاد «�???��
نيازي به برهان و مستندي كه مبتني بر آن باشد ندارد چونكه خودش 

اقض همگي بر هاي دور از هم و متن بنابراين بايد آن نظريه. برهان است
 حق و درست باشند و بايد تحول و پيشرفت را بدون هيچگونه ترديدي

رضوان اهللا (وقتي كه سلف . نسبت به نظر به اثبات رسيده واجب كرد
اقض و آشفتگي به نياز داشتند كه از دست مشكل اين تن) عليهم اجمعين

  ».شود رند، حدود و مرزهاي مصالح مشخص ميروش علمي پناه ب
   :دهيم ه او جواب ميو ما ب

 سلف در مسائل عقيدتي و ايمان اختالفي نداشتند و :جواب اول
اختالف آنها فقط در مسائل اجتهاد فرعي بوده است و اين باعث 

گويد و اين فقط  شود همچنانكه نويسنده مي آشفتگي و تناقض نمي
  .گيرند اجتهادي است كه بخاطر آن ثواب مي

ن خود ما را به پيروي از سلف امر  پيامبر با اين سخ:جواب دوم
و سنه الخلفاء الراشدين  عليكم بسنتي« :فرمايد كرده است كه مي

هم من كان « و در مورد فرقه نجات دهنده گفته كه »المهديين من بعدي
آنها كساني هستند كه بر دين » «علي مثل ما انا عليه اليوم و اصحابي

ال بر پيروان سلف ستايش و خداوند متع» .امروز من و اصحابم هستند

��A}� :فرمايد كرده و از آنها و يپروانشان خشنود است و مي
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آخر و عاقبت اين امت اصالح «و امام مالك بن انس فرموده كه  
پيروي از پس » شود مگر اينكه اولش را اصالح گردانيده باشيم نمي

باشد  سلف و گرفتن سخنانشان مخصوصاً در مسائل عقيدتي واجب مي
حجت است همچنانكه در كتابهاي اصول تقرير  چونكه سخن آنها هم

  .شده است
  

   :اظهار نظر يازدهم

 كوثري را به عنوان يك محقق 54 و 53نويسنده در صفحات 
اي  ه كه عدهتوصيف كرده و كالمي را از او نقل كرده كه در آن ذكر شد

 مسيحي و موبدان زرتشتي اساطير و اخباري را از احبار يهودي و راهبان
در مورد خداوند در بين راويان عرب مسلمان اشاعه دادند كه در آنها 

صفات انساني (و تشبيه ) تصور شكل و صورت براي خداوند(تجسيم 
 علماي جدل) خليفه عباسي(وجود داشت و مهدي ) را به خداوند دادن

 و زنادقه امر كرد پس 1و متكلمين را به نوشتن كتابهايي در رد ملحدان
اينها داليلشان را ذكر كرده و شبهات برطرف شده و به دين خدمت 

كوثري اينچنين راويان اسالم را توصيف كرده كه آنها اعرابي . كردند
هاي يهود و مسيح و زرتشت بر آنها شايع شد و اين  بودند كه اسطوره

__________________________________________________ 

شايد منظور وي از ملحدين پيروان سلف همان كساني كه صفات خداوند را ثابت ) 1(
 .سيم و تشبيه استاند باشد كه به نظر وي اسطوره و تج كرده
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ها به نظر وي همان اخباري است كه دربردارنده اسماءاهللا و  اسطوره
ه اين اخبار در نظر وي افاده تشبيه و تجسيم كچون. باشد صفات وي مي

مان كساني كه اين روايت را  و علماي كالم را مدح گفته يعني هكند مي
رد كردند و آنها را به دفاع از اسالم و نپذيرفتن ملحدان و زنادقه 

  .ه استتوصيف كرد
اما علماي كتاب و سنت از ديدگاه كوثري نقشي در دفاع از اسالم و 

و دكتر محمد سعيد رمضان اين سخنش را . اند رد نظريه ملحدين نداشته
  .با رضايت كوثري نقل كرده و او را به عنوان محقق توصيف كرده است

  
   :اظهار نظر دوازدهم

نده اطمينان از شود كه نويس  از فصل اول ديده مي63در صفحه 
، خواه اين نصوص قرآن �درستي نصوص وارده و نقل شده از پيامبر

  .داند باشد يا سنت، را واجب مي
   :گوئيم كه و ما مي

 آيا نيازي به اطمينان از صحت قرآن وجود دارد؟ آيا قرآن متواتر :اوالً
قطعي نيست؟ و اگر منظوري از صحت بعضي قرائتها از قرآن است چرا 

  كند؟ كند و سخنش را به آن مقيد و منحصر نمي يبيان نم
باشد، يا اينكه   آيا قران كه از زبان پيامبر آمده مثل سنّت مي:ثانياً

باشد و  همگي لفظ و معناي آن وحي است و از طرف خداوند مي
باشد؟ اين سخن نويسنده اين تصور را ايجاد   فقط مبلِّغ آن مي�پيامبر
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باشد و كالم خداوند   ان پيامبر مثل سنت ميكند كه قرآن كريم از زب مي
  .باشد نمي

   :اظهارنظر سيزدهم

إنه يجب علي الباحث « :گويد  مي63صفحه ) ج(نويسنده در فصل 

التي ) اي معاني النصوص الصحيحه(عرض حصيله تلك المعاني 

و معرفه .... وقف عليها و تأكد منها علي موازين المنطق و العقل لتم

يعني ( بر محقق واجب است كه حاصل آن معاني »اموقف العقل منه
كه مبتني بر آن است را نشان بدهد و براي ) معاني نصوص صحيح

بررسي آن براساس موازين عقل و منطق اطمينان حاصل كند و جايگاه 
 آيا با وجود نصوص صحيح :گوئيم عقل را در مورد آن بداند و ما مي

خن را فقط معتزله و كساني كه ماند؟ اين س جايگاهي براي عقل باقي مي
اما اهل سنت تسليم آنچه كه از خدا و رسول . اند با آنها موافقتند گفته

مخصوصاً در . اند هستند خواه عقل آنها آنرا درك كند يا نه گرفته
نصوص اسماءاهللا و صفات خداوند و امور مربوط به عقيده كه عقل در 

شرع به وسيله ... غيبي هستند چونكه اينها از امور . اينها مجلسي ندارد
شود ولي گاهي عقل در  شود اجرا نمي آنچه كه توسط عقال انديشيده مي
  .رسد شود و به كنه آن هم نمي كار شرع حيران و سرگردان مي

  
   :اظهار نظر چهاردهم

انان را به سلفيه و م از بخش سوم تقسيم مسل64نويسنده در صفحه 
  .كند جديدها انكار مي
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 فرقه خبر 73رد نصوصي است كه از تقسيم امت به و اين در 
ها جز يكي، همگي در آتش جهنمند و  اند و در ميان اين فرقه داده

همچنين مخالف احاديثي است كه از واقع شدن اختالفات زياد ميان 
حال مسلمانان را به پايبند بودن به سنت  اند و در اين مسلمانان خبر داده

دين تشويق كرده است و كتاب نويسنده و سنت خلفاي راش �پيامبر
و اين انكار واقعيت جدايي و تقسيم در . چرخد كالً حول اين محور مي

  .باشد اين امت است و انكار واقعيت محسوس مي
تر است كه آنهايي را كه با هم اختالف و جدايي دارند  شايسته

نچه كه تشويق بكند كه به قرآن و سنت بازگردند بجاي اينكه آنها را از آ
  .بر آن هستند مطمئن بسازد بدينگونه كه آنها برحق هستند

  
   :اظهار نظر پانزدهم

تي استدالل و استناد به  در درس67 تا 65نويسنده در صفحات 
  .كند  كه از لحاظ عقيدتي به حد تواتر نرسيده، شك ميحديث صحيح

  ملزمه في نطاق االعتقادo� 7هذا القسم التتكون منه« :گويد و مي

بحيث يقع االنسان في طائله الكبر إن هو لم يخبر بمضمون خبر 

اين نوع حديث دليل قاطعي در « »صحيح لم يرق الي درجه المتواتر
 اندازد  كند به نحوي كه انسان را در چنگ كفر مي زمينه اعتقاد ايجاد نمي

او از مضمون خبر صحيحي كه به درجه تواتر نرسيده در حالي كه 
  ».مطمئن نيست
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چونكه خبر . ندارد گوئيم كه اين سخن ناسالم است و قوتي و ما مي
 باشد بايستي آنرا قبول كرد و بدان �آحاد وقتي كه مطمئناً از پيامبر

و اين . تسليم شد و به محتواي آن در عقيده و غير عقيده اطمينان داشت
  .در اسالم است) بدعت(سخن كه نويسنده ذكر كرده سخن جديدي 

فرستاد و آنها خبر وي را بدون  ساني را به تنهايي ميك �و پيامبر
كردند و در آنچه كه توسط او آورده شده بود شك  توقف قبول مي

كردند و همچنين صحابه و پيروان آنها احاديث صحيح را قبول  نمي
كردند و در محتواي آن چه از لحاظ عقيدتي  كردند و بدان استناد مي مي

كردند و اين جدايي در كالم و سخن  و چه از لحاظ ديگر شك نمي
سلف وجود ندارد فقط در كالم بعضي از خلف وجود دارد كه بدعتگر 

  .هستند
  

   :اظهار نظر شانزدهم

 ذكر كرده كه اصول و احكامي هست كه 99دكتر البوطي در صفحه 
مجالي براي اختالف در آنها وجود ندارد از جمله اطمينان به اينكه 

و اين .  و صفات و افعالش تنها و يگانه استخداوند متعال در ذات
ان و تمامي ك كه مشرتچيزي كه وي ذكر كرده چيزي بجز توحيد ربوبي

د كافي حدانيت خداوناقرار و يقين به و. داشتند، نيستامتها به آن اقرار 
 ه آن اضافه نكنيم و توحيد الوهيت را بنيست، اينكه توحيد الوهيت

ا را بپرستيم و عبادت غير از خدا را رها يعني اينكه در عبادت فقط خد
. واين نيز اصلي است كه مجالي براي اختالف در آن وجود ندارد. كنيم
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 خداوند كه  در مورد صفات4اين صفحه در بند و سخن نويسنده در 
 مطلق نيست چون فقط در مورد صفات ذاتي گفته باشد  قديم ذاتي مي

 و خلقت و روزي ايين آمدنپات افعالي مثل استواء و شود اما صف مي
و . ند اثدهنده از لحاظ نوعي قديم هستند و از لحاظ آحاد بودن حاد

همچنين در مورد كالم خداوند كه گفته قديم است مطلق نيست چونكه 
باشد يعني از لحاظ نوعي قديم و از لحاظ  كالم نيز از صفات افعالي مي

اين تفصيل نزد اهل ند مثل ساير صفات افعالي، كه  اآحاد بودن حادث
  .باشد سنت و جماعت معروف مي

  
   :اظهار نظر هفدهم

� � :99سخن نويسنده در صفحه  {T� �/ �L�s � �� X2� �F &8 �� �
o4��  �6&| @V�4��&} &!9��4�� � ��E �6V9A � ���9� ,�s m'c/ �F M� �� �4'BA ��'` R R

o4�� � V��4�� � k"9�� � ��'E�� 	�` ه كه خداوند خودش را به هر آنچ «���`
آن وصف كرده يا از آن خبر داده الزمه اين است كه تجسيد و تشبيه را 
براي خداوند ثابت كنيم همچنانكه خداوند براي خودش ثابت كرده 
است و در حالي كه خداوند منزه از شبيه ومثل و تشخص يافتن و 

  ».تجسد است
سد و تشبيه باشد گوئيم كه در صفات خداوند آنچه كه الزمه تج مي

چون اين فقط استنباطي است كه بعضي از جاهالن به . وجود ندارد
چونكه خداوند . فهمند و ربطي به نصوص ندارد گمراهان آنرا مي

ه صفات باشد و مشاب اص و شايسته خودش ميصفاتي دارد كه خ
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آدميان نيست و اين به ذهن انسان مؤمني كه ايمان راستين داشته باشد 
  .كند و كالم خداوند و رسولش منزه از باطل بودن است خطور نمي

  
   :اظهار نظر هيجدهم

�� ��N�� U98~u � :گويد  مي8 در بند 101نويسنده در صفحه �� )g
W �O �V�r @V4��L. �8&�Y�� @��07!9�P8 7�»  اينكه در روز قيامت مؤمنان

بينند الزمه خم شدن به سوي جهت مشخصي  پروردگارشان را مي
  ».يستن

. گويم كه نفي جهت از خداوند به طور مطلق درست نيست مي
چونكه خداوندمتعال در جهت علو است همچنانكه داليل بر علو 

و خداوند از جهتي . خداوند نسبت به آدميان به حد تواتر رسيده است
باشد  و اين مذهب اهل سنت و جماعت مي. باشد غير از علو منزه مي

  .كه پيرو عقيده آنها هستندبرخالف جهميه و كساني 
  

   :اظهار نظر نوزدهم

�( ��&�E�� kB� #� �O � :گويد  مي102 و 101نويسنده در صفحات 
����� �Z&� 	� ��'A &N �� V�8  V�8 U'A�u� �  &KP�� 	8`???�»  شفاعت كردن
پيامبر به وسيله آن براي بسياري از گناهكاران امتيازي است كه خداوند 

  ». از ساير پيامبران ممتاز ساخته استرا �اسالم 
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اين كالم درست نيست چونكه شفاعت كردن براي گناهكاران موحد 
ما نيست و خاص انبياء نيست بلكه شفاعت بزرگ كه  �خاص پيامبر

پس شفاعت كردن . باشد  ما مي�جايگاهي ويژه دارد خاص پيامبر
ه مسلم از و در حديثي ك .باشد مالئكه و انبياء و اولياء صحيح مي

قسم به كسي كه جان من  «:فرمايد  روايت كرده است كه مي�پيامبر
در دست اوست كسي از شما نيست كه در روز قيامت شديداً براي 

از خداوند جستجوي حق را نخواهد در » .آنهايي كه در جهنم هستند
اند  اند و نماز خوانده  پروردگارا آنها با ما روزه گرفته:گويد حالي كه مي

شود كه هر كس را كه   آنها گفته مي بهاند پس  با ما حج گزاردهو
شناسيد از آتش خارج كنيد بدينگونه صورتهاي آنها از آتش حرام  مي
و در مورد شفاعت » .شوند شود و مردم بسياري از آن خارج مي مي

�'# �. �: خداوند متعال گفت f � )�98~u� ��* � )��'9�� ��* � �<Z;u� mP�*

���wF �kT ����P� f &8�F &!98 q���O �&9�� 	8 �G'F y'Y�O ,U
���� �0 مالئكه و « �0
انبياء و مؤمنين شفاعت كردند و كسي جز خداوند ارحم الراحمين باقي 

اي  گيرد و عده كند و از آتش مي پس خداوند همه آنها را جمع مي. نماند
حديث (» .اند هيابند كه هرگز كار خيري انجام نداد از آتش نجات مي

  )32 – 3/31(مسلم به شرح نووي 

   :ولي شفاعت دو شرط دارد

 اينكه خداوند به شفاعت كننده اجازه شفاعت بدهد، :شرط اول

��}� :فرمايد خداوند مي ²±���°��¯��®��¬��«��ªz هيچ «  255: البقرة
  ».كند كس نزد خداوند بدون اجازه وي شفاعت نمي
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ه راضي باشد بدينگونه كه اهل  خداوند از شفاعت شد:شرط دوم

�}� :فرمايد خداوند مي. توحيد باشد �m��l��k��j��iz األنبياء :

و » .كنند جز براي كسي كه خداوند از او خشنود است شفاعت نمي « 28

��C��B��A}� :فرمايد شفاعت سودي براي كفار ندارد، خداوند مي

� �E� �Dz ي كفار ها سودي برا شفاعتِ شفاعت كننده« 48: المدثر
  .ندارد

   :اظهار نظر بيستم

��c3 �'44&� � :گويد  مي104نويسنده در بخش آخر صفحه  @;�.��
&�A��� �O )M�.� 	u ;K�98 � ;Y4�80 اسالم آثارش را به طور مستقل به « �0

در اين سخن » .باشد كشاند و در اين دنيا از ايمان جدا مي دنبال خود مي
باشد  ح در دنيا و آخرت از ايمان جدا نمي اسالم صحي:تأملي وجوددارد

بلكه نفاق و دورويي است و .  جدا شد اسالم صحيح نيستو اگر از آن
شود بلكه فقط منافق نام دارد همچنانكه خدا و  منافق مسلمان ناميده نمي
اند و از شيوه رفتار وي مثل رفتار مسلمانان در  پيامبرش آنرا منافق ناميده

كه او نيز به طور حقيقي مسلمان باشد چه در دنيا و آيد  دنيا الزم نمي
  .چه در آخرت

   :اظهار نظر بيست و يكم

�# � :گويد  كه مي107سخن نويسنده در صفحه � )&�A.� )e \�Y���a
���<8 ��� ��V4Pu� 56�8 �6 � ���A \&PO�0�»  اينكه انسان خالق افعال

  ».خودش باشد كه مذهب معتزلي است كفر نيست
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ويم در نفي تكفير او تأملي وجود دارد؛ چونكه كسي كه اين را گ مي
  .بگويد و علم خداوند را انكار كند مثل غالت قدريه، كافر است
و اگر . و اگر آنرا انكار نكند و مقلد ديگري باشد گمراه است

غيرمقلد باشد و گاهي يكي از اركان ايمان را انكار كند در حالي كه به 
شود و  أله تواناست چگونه در اين حالت كافر نميعلم نسبت به اين مس

و . ستهمچنين او در خلقت خداوند شركاي ديگر را ثابت كرده ا
  .اند گفتهاسالمي  امت سلفيه به اين نوع مجوس 

   :ر نظر بيست و دومااظه

ه كه كسي كه  ذكر كرد112 و 111آنچه كه نويسنده در صفحات 
بدهد و آنچه كه بعضي از  علي ابن ابي طالب صفات نبوت را به 

اينكه خميني گفته هيچ ما دانند،  مريدان شيخهاي خود را معصوم مي
اي به درجه امامان ما  ملك و فرشته مقربي و هيچ پيامبر فرستاده شده

شوند و موجب كفر پيروانش و  رسد، اينها امر نادري قلمداد مي نمي
  .شود خروج آنها از امت اسالمي نمي

 در جواب سؤال 112 و حاشيه صفحه 110را در صفه نويسنده اينها 
گوئيم كه عدم  مي. بعضي برادران علماي شيعه ايراني تكرار كرده است

گويد و او را به عنوان برادر قلمداد  تكفير كسي كه اين مقوالت را مي
كردن خطاي آشكاري است چونكه اينها از اسباب مرتد شدن آشكار 

و گاهي امامانشان را بر مالئكه . شوند پس چطور بدان كافر نمي. است
دهند و براي آنها عصمت قائلند و حق  مقرب و انبياء پيامبران برتري مي

 كتابهايشان و مقاالت آنها همچنانكه در. دهند تشريع را به آنها مي
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و براي مؤمن . تسو اين از بزرگترين انواع مرتد شدن ا.  استموجود
  .د و بگويد كه برادرانمان هستندجايز نيست كه آنها را دوست بدار

  :فرمايد خداوند متعال مي

 �{��K���J��� �I��H��G��F��E��D��C��B��A

��Q��P��O��N���������M��Lz 1: الممتحنة   

ايد دشمنان خدا و خودتان را ولي خود  اي كساني كه ايمان آورده«
چه كه از كنيد در حالي كه آنها به آن نگيريد و با آنا به مهرباني رفتار مي

  ».ورزند طرف حق آمده كفر مي
   :فرمايد و خداوند مي

�{��K� �J�� �I� �H�� � �G��F��E��D��C� �B��A

� � VU��T� �S��R� � �Q��P� �O��N��M��Lz 
   22: المجادلة

شود در حالي كه به خدا و رزو و  هيچ قوم و گروهي يافت نمي«
ست كند دو با خدا و رسولش تندي ميكساني را . قيامت ايمان دارند

داشته باشند هرچند كه پدرانشان يا فرزندانشان يا برادرانشان و يا 
  ».خانواده و طائفه آنها باشند

  
   :اظهار نظر بيست و سوم

و يقابل التعطيل التجسم و التشبيه  «: گفته كه114نويسنده در صفحه 

علي ظاهرها، و يفهم منها ) اي آيات الصفات(تترك هذه اآليات و هو أن 
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في حياه المخلوقين و المحدثين، فيفهم من اليد الجارحه التي المألوف 

خلقها اهللا فينا و يفهم من االستواء معناه المتمثل في جلوس احدنا علي 

 التي تتخطي حيزاً الي غيره و �7من المجيء الحر كرسيه أو سريره و يفهم

تجسم و تشبيه ) بري بودن خداوند از صفات(در مقابل تعطيل « ».هكذا
در حالي كه اگر اين . وجود دارد) سبت دادن صفات انساني به خدان(

آيات را به ظاهرش حمل كنيم از آن آنچه كه در زندگي آدميان روي 
همان عضوي كه خداوند براي ) اليد(از دست . شود دهد فهميده مي مي

از استواء مشابه آن در نشستن يكي از (شود  ما خلق كرده فهميده مي
جيء حركتي  و از مشود اش يا تختش فهميده مي دليماها بر روي صن

  ».شود شود فهميده مي كه با مرز مشخصي از ديگري تعيين مي
   :گوئيم كه در جواب آن مي

اي جز اينكه آيات را به ظاهرش واگذاريم، نداريم چونكه   چاره:اوالً
و اينكه بعضي از مردم از . حقي است كه مورد نظر خداوند بوده است

كنند از فهم خطا كار آنهاست و اين فهم آنها ظاهر  رداشت ميآن بد ب
  .آيات نيست

&1�12 .�F 5Z&� 	8 �� �0 0  
 

 ��Y��� �!��� 	8 �4O3 �  
 

چه بسيارند كساني كه حرف درستي را عيبناك بدانند در حالي كه «
  ».مشكل آن از فهم بيمار خودش باشد

پس خداوند . كند ميت ل اين آيات بر صفات حقيقي خداوند دال:ثانياً
دستي دارد كه حقيقتاً شايسته وي است و مثل دست انسانها نيست و 
استواء يك معناي حقيقي دارد كه سلف و ائمه اهل سنت و اهل لغت 
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اند كه همان علو و بلندي و استقرار و اوج گرفتن  آنرا تفسير كرده
ق باشد و همه اين معاني به آنچه كه شايسته خداوند است اطال مي
چون . نه مثل علو و بلندي مخلوق و استقرار و اوج گرفتن وي. شود مي

و همچنين مجيء معناي . باشد تر مي خداوند از آن خيلي بلند مرتبه
باشد همچنانكه در آيات ديگر به  حقيقي آن در زبان عربي آمدن مي

معناي آمدن آمده است و اين الزمه مشابهت آمدن مخلوق با خالق 
  .نيست

ظ عضو و قلمرو كه نويسنده آورده به طور مجمل است و در و الفا
  .مورد خداوند قابل نفي يا اثبات نيست

  
   :اظهار نظر بيست و چهارم

 بعضي از متصوفه و 119 و 118نويسنده در صفحات 
نويسندگانشان را مثل قشيري، ستوده است و اين ستايش در محل 

چونكه اصل تصوف در اسالم بدعت . خودش نيست و جايگاهي ندارد
يابد و علماي  آيد و گاهي به افكار مخالف تكامل مي به شمار مي

خصوصاً قشيري پرهيز دانشمند پيوسته از آن افكار و پيروانشان، م
شيخ االسالم ابن تيميه رد مفصلي بر رساله قشيري و مخالفتها . اند كرده

و در ستايش قشيري و امثال او اغفالي وجود . و آشفته گوئيهاي آن دارد
  .شناسند دارد براي آنهايي كه حقيقت تصوف را نمي
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   :اظهار نظر بيست و پنجم

در مورد صفات خداوند  144 تا صفحه 132نويسنده از صفحه 
صحبت كرده و در اين سخنانش خطاهاي بسياري وجود دارد كه 

   :مهمترين آنها عبارتند از
چونكه .  اينكه آيات صفات را جزء متشابهات قرار داده، خطاست-1

و هيچ . آيات صفات نزد امت سلف و امامان آنها جزء محكمات است
متأخريني كه دليلي كس نگفته كه جزء متشابهات است جز بعضي از 

  .براي قولشان ندارند و بنابراين اختالفشان اعتباري ندارد
 به گفته نويسنده آيات صفات دو برداشت و حكم از آنها -2
  .شود مي

 آيات صفات را بر ظاهرش حمل كند با وجود اينكه :برداشت اول
گويد كه اين تأويل  و مي. خداوند متعال از شبيه و شريك منزه است

  . ه ظاهر آيات صفات آدميان استكي است چوناجمال
گوئيم كه اين امر همچنانكه ذكر كردي ظاهر   به نويسنده مي:جواب

كند،  آيات بر مشابهت صفات خداوند با صفات انسانها داللت مي
اي، چونكه ظاهر  درست نيست و اين فقط توهمي است كه تو پنداشته

ص خودش و صفات آيات شايسته خداوند است و صفات خداوند مخت
  .مخلوق مختص به مخلوق است

شود يعني   آيات صفات بر معناي مجازي حمل مي:برداشت دوم
  .كند استواء را به تسلط و استيالء و يد را به قدرت تفسير مي
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گوئيم كه حمل كردن صفات خداوند بر معناي   ما به او مي:جواب
براي چونكه اين تعطيل كردن مدلول صفات . مجازي جايز نيست

بلكه بايستي صفات را بر معناي حقيقي كه شايسته . خداوند است
چون اصل در كالم اين است كه حمل بر . خداوند باشد حمل كرد

مخصوصاً اگر كالم خداوند باشد و به ويژه اگر آن كالم . حقيقت بشود
و كالم جز هنگامي كه حمل بر . متعلق به اسماء و صفات خداوند باشد

و اين تعذر و .  جايز نيست كه بر مجاز حمل شودحقيقت سخت باشد
پس در اينجا چيزي . سختي در نصوص مربوط به صفات وجود ندارد

وجود ندارد كه حمل صفات را بر مجاز واجب كند و براي اين امر 
باطلي كه ذكر كرده، تأويل بعضي از صفات را به بعضي از سلف نسبت 

  .داده و توجيه كرده است
 به معناي جاء امر ربك را به امام احمد نسبت )بكو جاء ر(تأويل 

را به معناي رحمت به امام بخاري ) خنده(داده است و تأويل ضحك 
وتأويل پايين آمدن خداوند از آسمان دنيا بر بندگانش . نسبت داده است

به معناي عنايت و توجه خداوند نسبت به بندگان را به حماد بن زيد 
  .نسبت داده است
   :گوئيم ه ما ميو جوابي ك

 آنچه كه به امام احمد نسبت داده ثابت شده نيست و كتابهاي :اوالً
اند و بيهقي آنرا ذكر كرده  خودش يا كتابهاي اصحابش آنرا تأييد نكرده

 مقداري از تأويالت – يرحمه اهللا –و قابل اعتماد نيست، چونكه بيهقي 
چونكه . ماد نيستصفات را ذكر كرده كه در اين مورد نقل وي قابل اعت
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و آنچه كه يقيناً از امام احمد ثابت شده . بيهقي در نقل متساهل است
شوند و نبايد تأويل شوند و  اين است كه صفات بر حقيقتشان حمل مي

چيزي را كه معروف و يقيني است بخاطر چيز مظنون و مشكوك فرو 
 وارد وردي كه امام احمد در اين مورد بر جهميه و زنادقه. گذارد نمي

  . كرده مشهور معروف است
من به . باشد ي نسبت داده شده صحيح نمير و آنچه كه به بخا:ثانياً

 در ذيل آيه 1صحيح بخاري مراجعه كردم و حديثي كه دكتر اشاره كرده

�{��Ë��Ê��Éz آورده، يافتم  9: الحشر.  
را به رحمت تأويل نكرده است و كسي كه آنرا به ) خنده(و ضحك 
تاب الفتح است در كشنودي تأويل كرده حافظ بن حجر در رضايت و خ

حالي كه حافظ متأثر از مذهب اشاعره است پس سخنش در اين مورد 
  .اعتباري ندارد

 آنچه كه به حماد بن زيد در مورد تأويل نزول به عنايت و :ثالثاً
  :شود توجه نسبت داده است در دو صورت جواب داده مي

ماد ثابت شده نيست چونكه از روايت  اين روايت از ح:صورت اول
ورزد و  بيهقي است و بيهقي در نقل تأويل بعضي از صفات تساهل مي

اگر اين تأويل از حماد ثابت شده باشد به اجماع سلف مردود است 
  .كنند چون سلف نزول را بر حقيقتش حمل مي

__________________________________________________ 

 را گرامي داشته و پذيرايي كرده درحالي كه زن و �انصاريي كه پيامبر: حديث ) 1(
 كه امشب از �اند و پيامبر فرمود فرزندش و خودش شب را گرسنه به صبح رسانيده

 .اين عمل شما خداوند به خنده آمد
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 نويسنده بين ثابت بودن پايين آمدن خداوند بر :صورت دوم
يت خداوند نسبت به بندگانش منافاتي قائل نشده پس حقيقتش و عنا

و اين . آيد و به بندگانش عنايت دارد  گويد كه خداوند پايين مي مي
  .پندارد حمل بر مجاز نيست همچنانكه دكتر مي

 نويسنده به شيخ االسالم ابن تيميه و ديگران نسبت داده كه آنها -3
و اند  وند تفسير كردهرا به جهت يا قبله و يا ذات خدا) صورت(وجه 

گمان كرده كه اين تأويل براي وجه يكي از صفات ذاتي خداوند متعال 
اين امامان . باشد باشد در حالي كه اين گمان خطاي آشكار مي مي

منظورشان اين وهمي نبوده كه نويسنده پنداشته، چونكه لفظ وجه لفظي 
ي مراد گاهي منظور از آن همان صفت ذاتي است و گاه. مشترك است

و سياق سخن است . باشد و گاهي جهت منظور است دين و قصد مي
پس اگر وجه را در . كند كه بر حسب مكان معناي آنرا مشخص مي

جايي به يكي از اين معاني تفسير كند كه دليل آن براساس سياق جمله 
بلكه تفسير . آيد نميباشد، اين تفسير درست است و تأويل به حساب 

  .باشد مي آن نص  منظور 
بنابراين روشن شد آنچه كه دكتر در مورد جواز حمل آيات صفات 
و احاديث صفات بر معناي مجازي و صرف نظر كردن از ظاهر آنها 

باشد و آنچه كه از سلف آورده خواه كه صحيح نباشد  گفته، صحيح نمي
  .باشد شود فقط توهم خودش مي يا مورد نظر نباشد، دليل و مدرك نمي

ه بعضي از صفات را براساس تأويالت خطابي استوار  نويسند-4
 –جواب آن است كه خطابي . ساخته و آنرا ستوده و تجليل كرده است
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پس كنند   از جمله كساني است كه صفات را تأويل مي–يرحمه اهللا 
يتي ندارد در حالي كه تأويالت سخنش اعتباري ندارد و نظرش حج
  .ان بگذردزيادي دارد و خداوند از ما و از ايش

عجيب اين است كه در اين مورد دكتر با خودش دچار تناقض شده 
است جايي كه قبالً صفات خداوند را ثابت كرد و خدا را بري از تشبيه 

 آمده 115، 113، 101، 99داند همچنانكه در صفحات  و تمثيل مي
بينيم كه تأويل و حمل صفات را بر معناي  در عين حال مي. است

آيا اين بازگشت به گذشته است يا تناقض . شمارد يمجازي جايز م
  باشد؟  گويي مي

  
   :اظهار نظر بيست و ششم

 مخالفت سلف را در اثبات صفات خداوند 138نويسنده در صفحه 
كنيم كه يكي از  گويد فرض مي داند و مي براساس حقيقت آن جايز مي

د ذات بيشتر از آنچه كه خداوند در مور) رضي اهللا عنهم(رجال سلف 
اين داللت بر حرمت مخالفت . خودش ثابت كرده، جايز ندانسته باشد

  .باشد كند اين مطلقاً حرام مي آنها در جايگاه خود نمي
يا اين آدهيم؟   سبحان اهللا آيا ما دايره سلف را گسترش نمي:گوئيم  مي

آنها ميانشان مهـاجرين و انـصار و        مخالفت با آنها نيست و در حالي كه         
 و قـرون گذشـته      – رضـي اهللا عـنهم       –دين و بقيه صـحابه      خلفاي راش 

بودند و مخالفت با آنها مخصوصاً در عقيده بدعت است و هـر بـدعتي               
پيروي از سنت مـن و سـنت         «:�گمراهي است به دليل فرموده پيامبر     
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خلفاي راشدين هدايت يافته بـر شماسـت و بـدان تمـسك بجوئيـد و                
ر حاديـث شـده در ديـن برحـذر          مصرانه به آن بچسبيد و شما را از امو        

دارم چونكه هر حادثي در اين بدعت اسـت و هـر بـدعتي گمراهـي                مي

ــد متعــال مــي» .باشــد مــي ــد و خداون ��C��B��A}� :فرماي

��M��L��K��J��I��H��G���F��E��Dz   
 100: التوبة

خداوند متعال براي رضايتش از كساني كه بعد از كساني كه بعـد از    «
 مهاجرين و انصار را به نيكـي، شـرط قـرار داده    آيد، پيروي از  سلف مي 

  »است
مخالفت با سـلف در مـورد صـفات          «:گويد   و در حالي كه دكتر مي     

آيا پيامبر خبر نداده كه آنها بهترينِ قرنها هـستند؟    » .خداوند حرام نيست  
و معناي اين حديث تشويق و تحريك بـراي پيـروي از آنهـا و نهـي از                  

صوصاً در امور ديني، سپس آيـا مخالفـت         مخالفت كردن با آنهاست مخ    
با آنها در امور مربوط به عقيده جايز است؟ آيا عقيده تـوقيفي نيـست و         

  مجالي براي اجتهاد و اختالف در آن وجود دارد؟
  

   :اظهار نظر بيست و هفتم

ي از انواع ك پاراگراف آخر ذكر كرده كه ي146نويسنده در صفحه 
آتش جهنم است و اين به اجماع مسلمانان بدعتها اعتماد به از بين رفتن 
و نظر ما در مورد آن به دو صورت . باشد داخل در معناي بدعت مي

  .است
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 و , اجماعي بر اين سخن اشتباه يعني از بين رفتن آتش:صورت اول
.  و اين مسأله اختالفي است.آنرا از بدعتها شمردن صورت نگرفته است

لي اجماعي هم بر انكارش كند و اگرچه جمهور اين طور فكر نمي
نگرفته است و فقط از مسائل اختالفي است كه بدعتي در آن  صورت

  .وجود ندارد
 به فناي آتش هستند به داليلي از قرآن  كساني كه قائل:صورت دوم

با قطع نظر از درستي يا عدم درستي داليلشان . كند و سنت استدالل مي
اند جزء بدعت به  زيدهاين سخن مادامي كه صحابه بدان استدالل ور

  .آيد شمار نمي
توانند بگويند  چونكه بدعت اصالً دليلي ندارد و نهايت آنچه كه مي

اين است كه آن سخن خطا و يا نظر اشتباهي است نه اينكه بگويند كه 
بدعت است و منظور من از اين سخن دفاع از فناي آتش نيست فقط 

 بر آن تطابق منظورم اين است كه بدعت نيست و ضوابط بدعت
  .كند بلكه از مسائل اختالفي است نمي
  

  :اظهار نظر بيست و هشتم

U 8& � :گويد  مي149نويسنده در صفحه  )3�Y�� ��e�8 �O ��&'�� #���L �
{� 	8 &N #1��&8 �8 &N d�I9u� �&��t� � ����9�� �A&Pu� 	8 ��O�  ,S;� � d�� 

 \�.� )� \�Y�������9�� �A&Pu� �9P� � �P�/ ,d��� b$&� �A&B�� � d���k� ���F` R
? ��I� ��� !�� \��� �!� ��� ��P� f #���4�� ��6 )t �  5h �c 	8 �

 �6 MA� � ��� �P� . @/ #���L. � ��K�L )�$ d���k� ���F )3�Y�� )e \�Y� d;I��` R
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 � �-)&� 1K�� ���� &u7O �c 	8 � \&��� �W� ��� �'F 	8  \&� �O M��. �A&8;

��K�4�� � #���4�� ��6 	8 ���P4��� محقق در مسأله قرآن بين معاني « يعني
نفساني قرآن و الفاظ منطوق همراه با ملحقات آن مثل جوهر و كاغذ و 

) يعني معاني نفساني(شود بايد بگويد كه اولي  تفاوت قائل ميجلد 
لحقات آن حادث و قديم و غيرمخلوق است و دومي يعني الفاظ و م

آيد؟ چونكه اين  آيا اين بدعت ممنوع به حساب نمي. باشد مخلوق مي
فهميده نشده است از آنجا كه  �تفاوت و جدايي در زمان پيامبر

اطالق قول قرآن قديم و غير مخلوق است بدون تفصيل و جدايي 
شود و فقط شرح و بيان آن  شود و يا بدعت شمرده نمي واجب مي

بنابراين به . دانستند صحابه آنرا به طور اجمال از قبل ميچيزي اس كه 
  ».ويژه در زمينه تعليم دادن اينگونه جدايي و تفصيل ممانعتي ندارد

گويم كه اين كالم همگامي و همساز شدن با مذهب  در جواب مي
گويند كه  گذارند و مي اشاعره است كه ميان معنا و لفظ قرآن فرق مي

ديم و غيرمخلوق است كه نزد اشاعره همين، قرآن معنا قائم به نفس و ق
  .باشد مي

 �اما لفظ نزد اشاعره تعبيري از معنا از طرف جبرئيل يا پيامبر
و مذهب . باشد و اين جدايي و تفريق باطل است باشد كه مخلوق مي مي

اهل سنت چه سلف و چه خلف اين است كه لفظ و معناي قرآن، كالم 
ير مخلوقند چونكه كالم خدا و صفتي از باشد و هر دو غ خداوند مي

 صحابه اين تفريق و :گويد باشند و اينكه نويسنده مي صفات خداوند مي
دانستند حرف بستن به زبان  جداي را ميان لفظ و معناي قرآن مي
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صحابه است و چيزي است كه به آنها نسبت داده شده و آنها از اين 
  .سخن بري هستند

  
   :اظهار نظر بيست و نهم

 � در مورد توسل به جاه و مقام پيامبر149نويسنده در صفحه 
بعد از وفاتش يا به جاه و مقام كساني كه معروف به نيكي و پايداري 
 بعد از وفاتشان هستند از خود پرسيده كه آيا بدعت است يا به توسلِ

و اين چيز ثابتي است كه احاديث . شود قياس ميپيامبر در زمان حياتش 
از آنجا كه بدعت نيست و نويسنده به آن . كند ن داللت ميصحيحي بر آ

  .جواب نداده و خواننده را در حيرت و ابهام واگذارده است
 اصالً دليلي براي توسل كردن به جاه و مقام چه : اوالً:گوئيم كه و مي

در زمان زندگي و چه در زمان بعد از مرگ وجود ندارد پس بدون شك 
  .باشد بدعت مي
باشد   در زمان حيات وي جايز مي�ما توسل به دعاي پيامبر ا:ثانياً

شود اما درخواست دعا بعد از فوت  چونكه از دعا چيزي دستگيرش مي
چونكه پيامبر در اين صورت قادر . باشد پيامبر بدعت است و جايز نمي

 پيامبر از وي طلب باشد و چونكه صحابه بعد از وفات به دعا كردن نمي
ر حالي كه در زمان حيات پيامبر از وي طلب دعا د. اند دعا نكرده

شود چونكه  كردند و حالت حيات به حالت بعد از مرگ مقايسه نمي مي
و فقط ياوه . اين دو وجود دارد نزد خردمندان تفاوتهاي زيادي ميان

  .دهند گويان اين قياس را انجام مي



 السلفيه

40

گويد كه جز   مي155و اين در حالي است كه نويسنده در صفحه 
و سلف بين آنها . شناسد تفريق را نمي ين تيميه كسي اين جدايي وا

 و داليلي براي جدايي توسل قبل از مرگ و بعد از اند تهفرقي نگذاش
مثل اينكه آنچه كه نويسنده گفته تا بحال كسي از علما . اند مرگ نياورده

ل التوس«و آنچه را كه ابن تيميه در كتاب . اند در مورد آن چيزي نخوانده
سپس آنچه را . از سلف و ائمه ذكر كرده فراموش كرده است» و الوسيله

اند  دهد و داليلي را كه آنها نياورده اند به آنها نسبت مي كه سلف نگفته
  .و يك دليل بر آنچه كه گفته نياورده است. كند بر آن حمل مي

گيري  كنند و با او جبهه محققاني امثال دكتر البوطي كسي را متهم نمي
كنند تا سخنش را بخواند و به مستندات آن نگاه كند تا ببيند كه آيا  مي

گناهكار است يا درستكار؟ و اين همان عدل و انصاف است و فراموش 
نكنيم كه دكتر البوطي عيب و نقصهايي در غير اين كتاب و حول اين 
  .مسأله دارد كه شيخ محمد ناصرالدين آلباني ردي عليه وي نوشته است

 مقام و جايگاه اين مسأله را دست كم 146نويسنده در صفحه سپس 
� �U'6�8 �!98 �Pl :گويد گيرد و مي مي/ U���u� ��L )/ 	8 �F� �6� 

اين كمتر از آن است كه مسلمانان را جدا كند و يا از آنها «يعني 
  ».مذهبهاي مختلفي شكل بگيرد

له خطرناكي گويم كه هرگز اينطور نيست قسم بخدا اين مسأ و مي
كنند و به شرك  است كه انسانهاي داراي عقيده خالص آنرا احساس مي

  باشد؟ ارزش مي  بي چطورشود پس كشيده مي
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  :ام اظهار نظر سي

 ذيل بدعتِ اضافه كردن در عبادت، 157 و 150نويسنده در صفحه 
 وقتي كه  �اول روز جمعه را آورده كه به فرمان حضرت عثمان  اذان

و اين خطاي آشكاري است چونكه حضرت . ، رايج شدنياز دانست
پيروي از «فرموده كه  �عثمان جزء خلفاي راشدين است و پيامبر

پس حضرت » .سنت من و سنت خلفاي راشدين بر شما واجب است
عثمان اين كار را به اعتبار سنت بودن انجام داد نه اينكه بدعت باشد و 

 از زياد كردن عبادت دوري يا زياد كردن عبادت باشد و حضرت عثمان
و آنچه را كه شيخ االسالم ابن تيميه كه او بين . و حاشا كرده است

چونكه . حالت مرگ و حيات جدايي انداخته، به فراموشي سپرده است
اي در دين  خليفه راشد نزد وي كسي است كه گاهي بدعت يا زياده

  .كند ايجاد مي
  

   :اظهار نظر سي و يكم

 علم كالم و فلسفه را با هم قاطي كرده 160نويسنده در صفحه 
تيميه انتقاد كرده آنجا كه مناظره متكلمين با  است و از شيخ االسالم ابن

شمارد با وجود اينكه اشتغال غزالي به  اصطالحات آنها را جايز مي
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داند كه علم كالم غير از  مثل اينكه نويسنده نمي.كند فلسفه را انكار مي
  1.ان آنها فرق آشكاري وجود داردعلم فلسفه است و مي

 انتقاد 163 و 162و گاهي از شيخ االسالم ابن تيميه در صفحات 
از جهتي كه وي از روي آوردن به علم كالم و منطق . كرده است

  .خودداري كرده و از آنها انباشته شده و با آنها مناظره كرده است
ل به آن جواب آن اين است كه شيخ االسالم ابن تيميه از اشتغا

چون از لحاظ علمي مسلط نيستند كه بتوانند از ضرر . خودداري كرده
چونكه اين باعث دوري از تعلم كتاب و سنت . علم كالم در امان باشد

كند جز كسي كه  هيچ انتقادي در اين مورد متوجه او نمي. شود مي
 كسي را كه علم – يرحمه اهللا –سپس شيخ . توز و هواپرست باشد كينه
خواند به خاطر گمراه كردن و كشتن آنها توسط سالح   ومنطق ميكالم

و كسي كه به غير از اين قصد فلسفه و كالم را . كند خودشان انكار نمي
  .كند بخواند انكار مي

  
   :اظهار نظر سي و دوم

اي را عليه   هجوم مسلحانه188 تا صفحه 164نويسنده از صفحه 
تهمش كرده به اينكه او قائل به شيخ االسالم ابن تيميه آغاز كرده و م

قول فالسفه است وقتي كه گفته حوادث از لحاظ نوع قديمند و از 

__________________________________________________ 

حث در اصل عالم و علم كالم عبارت است از قواعد جداي و مناظره و فلسفه يعني ب) 1(
حقائق كائنات و طبيعت آنها و بحث از علل و حكم و هر آنچه كه منجر به انكار وجود 

 .شود خالق مي
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م را و اين مسأله دشمنان قديم و جديد شيخ االسال. لحاظ آحاد حادثند
گويد كه حوادث اول و  مي) شيخ االسالم(اند كه او و گفته. آبرو كرده بي

يق اين مسأله راه گريزي براي و دكتر در اين كتاب از طر. آغاز ندارند
هايي كه نسبت به شيخ االسالم در سينه دارد، پيدا  بيرون انداختن كينه

چونكه ابن تيميه شيخ سلفياني بوده كه او را در اين زمان . كند مي
و نه براي كساني كه از ولي الحمد اهللا نه در اين مسأله . اند ناراحت كرده

و خداوند با خشم .  وجود نداردي بر شيخاند مدخل او پيشي گرفته
هچنانكه . اي كه به خيري نرسند دهد به گونه خودش آنها را پاسخ مي

منظور شيخ االسالم اين . اند پاسخ گفته است كساني را كه قبل از او بوده
بوده كه افعال خداوند متعال آغازي ندارند چونكه خداوند متعال اوليني 

گويد   مي- رحمه اهللا – ابن تيميه .است كه قبل از او كسي نبوده است
كند از تداوم افعال پروردگار  تسلسل واجبي كه شرع بر آن داللت مي«

پس اين در . پس هر كاري مسبوق به كار ديگري است. باشد در ابد مي
 خداوند هميشه و هر وقت كه باشد چون رد كالم خداوند واجب ميمو

لحظه براي خدا ايجاد و صفت كالم در آن . خواسته متكلم بوده است
باشد پس  و اين افعال و كارهاي خداوند الزمه حيات وي مي. شود نمي

و . باشد و فرق بين زنده و مرده در فعل است  اي فعال مي هر زنده
پروردگار ما هيچ وقت و در هيچ زماني از كالم وارده و فعل معطل 

ست كه هميشه و الزمه اين سخن اين ني «:گويد و همچنين مي» .ماند نمي
چون خداوند متعال مقدم بر هر فردي از مخلوقاتش . خلق با وي است

پس هر مخلوقي اول است ولي خالق . تقدمي كه اولي ندارد. باشد مي
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متعال اولي ندارد پس او تنها خالق است و هر كس غير از او مخلوق 
 از منظور «:تا اينكه گفته» .شود است و بعد از زماني كه نبوده، هست مي

كند اين است كه هر چيزي غير از  آنچه كه عقل و شرع بر آن داللت مي
  ».شود خداوند متعال مخلوق است و بعد از زماني كه نبوده ايجاد مي

اما اينكه پروردگار متعال هنوز از انجام كاري متوقف شده و سپس 
ده است بلكه هم دهد نه در شرع است و نه در عقل ثابت ش انجام مي
اين خالصه آنچه بود كه . كنند  نقيض آن داللت ميم شرع برعقل و ه

آيا در آنچه كه گفته شد نفرت و .  گفته استشيخ در مورد اين مسأله
اند؟ اين جز هوا و  قباحتي وجود دارد همچنانكه دكتر و امثال او پنداشته

پس ميان آنچه كه شيخ در . هوس و كينه و ناداني و غفلت چيزي نيست
 فرقهاي آشكاري مثل فرق ههاي فالسف أله گفته و ميان گفتهمورد اين مس

  .بين حق و باطل و كفر و ايمان وجود دارد
  

  :اظهار نظر سي و سوم

هاي صوفيه را كه   حلقه192 و 191نويسنده در صفحات 
پندارد كه در مورد اجراي  كند و مي اند، تأييد مي ناميده» هاي ذكر حلقه«

  .گويد كه ذكر مشروع است  و مياين حلقه مانعي وجود ندارد
دهيم كه ذكر كردن بدون شك مشروع  و ما جواب او را اينگونه مي

اما ايجاد . است اما بايد به همان صفتي كه در كتاب و سنت آمده باشد
هايي براي ذكر كردن كه دليلي براي آن وجود ندارد مثل ذكر  هيأت

ندارد و چه بسا دليلي بر آن وجود دسته جمعي يا أوراد صوفيه كه 
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گاهي الفاظ شرك در آن قاطي نشود پس بنابراين بدعت است و كساني 
كنند بدعتگر هستند و داخل در اين حديث  هاي ذكر را برپا مي كه حلقه
كسي كه «يعني » من عمل عمالً ليس عليه امرنا فهو رد «:باشند پيامبر مي

 و غير قابل قبول عملي را انجام بدهد و امر ما بر آن عمل نباشد مردود
چيزي ممكن است كه در اصل مشروع بوده باشد ولي صفتي كه » .است

شود اگر براساس دليلي نباشد بدعت است و عبداهللا بن  منجر به آن مي
كرد  شوند سرزنش مي كساني را كه در مسجد كوفه جمع مي �مسعود 

اهللا  بار، 100 سبحان اهللا :گفت بخاطر اينكه مردي ميانشان بود كه مي
 بار، چون اين نوع ذكر گفتن از سنت 100 بار و ال اله اال اهللا 100اكبر 

  . رسول اهللا نبوده است
  

   :اظهار نظر سي و چهارم

گيرد كه   كساني را به انتقاد مي195 تا 193نويسنده در صفحات 
كنند از جمله آنها شيخ االسالم ابن  ذكر خداوند را با اسم مفرد انكار مي

اي است كه نارنجكهاي غضبش را به سوي او   و اين به گونه.تيميه است
و از . كند و به داليل ذكر كنندگان گرايشي نشان نداده است پرتاب مي

جمله داليل اين است كه ذكر خداوند با اسم مفرد نه در كتاب و نه در 
سنت و نه در مسير سلف صالح آمده است، عالوه بر اين ذكر خداوند با 

اي در برندارد تا  چونكه اسم مفرد فايده. كند ده چيزي نمياسم مفرد افا
و آنچه كه دكتر پنداشته كه . اي مفيد تركيب نشده باشد اينكه با جمله
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باشد   ذكر خداوند بايد با اسم مفرد باشد داخل در اين سخن خداوند مي

�{���í��ì��ë��ê��é��èz 25: اإلنسان.  
و ما از » .ان ياد كناسم پروردگارت را صبحگاهان و شامگاه«

خواهيم كه در جواب بدون فريبكاري و  پرسيم و مي نويسنده مي
 آمده يعني كسي كه �دسيسه، صادق باشند كه آيا در سنت پيامبر

را با اسم ) اهللا(خداوند او را به اين امر دستور داده است كه خداوند 
 قرآن را تفسير �چون بدون شك سنت پيامبر. مفرد ذكر كرده است

چه بسا كه . كند و اين از ايجادهاي صوفيه و فهم ناسالم آنهاست مي
كند و گمراه  دكتر مخالفتش را در اين مسأله و غير آن تكرار مي

گوئيم كه وقتي مخالفت مأخذي از نصوص  شود، و ما به او مي نمي
اما وقتي كه مخالفت او مأخذي از . كند شرعي داشته باشد گمراه نمي

فرمايد  چون خداوند متعال مي. كند ته باشد گمراه ميكتاب و سنت نداش

�}�كه  � ÔÓ��Ò��Ñ��Ð��Ïz بعد از حق جز گمراهي  « 32: يونس
كند حق است و  و آنچه كه قرآن بر آن داللت مي» .ماند چيزي باقي نمي

باشد و قائل به آن گمراه كننده  آنچه كه مخالف آن است گمراهي مي
  .باشد مي

  
   :ماظهار نظر سي و پنج

 اصطالحات صوفيه را كه ميان 197 و 196نويسنده در صفحات 
كند و دليلي براي آن  اندازد توجيه مي شريعت و حقيقت جدايي مي
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الحمدهللا اين توجيه وي جز سخن بزرگان صوفيه مثل سهل . ندارد
كند ولي   هر چند كه با آنها فكر نمي–تستري و حارث محاسبي و جنيد 

پس دكتر با اين . و كرخي معروف، چيزي نيست -شود با آنها حشر مي
. 1ب را به آب تفسير كندل مثل كسي است كه با تالش بسيار آاستدال

پس آيا در اينجا حقيقتي مخالف شريعت وجود دارد كه گفته شود 
حقيقت و شريعت، جز در اصطالح صوفيه كه شريعت براي عوام است 

 و اي كاش كه دكتر .آشكار استو حقيقت براي خواص، و اين الحاد 
  .كرد هاي مخفي را وارد نمي اين ناشناخته

  
   :اظهار نظر سي و ششم

 از صوفيه و احوال آنها و اقوال آنها سخن 212 تا 201در صفحات 
كند و با تمام تواني كه دارد در  گويد و با تمام قوا از آنها دفاع مي مي

 � �. ���O &87 ��'� :گويد كند و به آنها مي عبارتي از آنها عذرخواهي مي
 :گويد و به آنها مي» .چيزي غير از خداوند در لباس صوفيه وجود ندارد«
�,49W �O &P�[. � ��&A 	8 &O�T ,L�'� &80 خدايا تو را به خاطر « يعني �0

  ».پرستم ترس از آتشت و طمع در بهشت تو نمي
اشد ب عليرغم آنچه كه اين دو عبارت در بردارند كفر و گمراهي مي

چون اين . سعي كرده كه آنها را تأويل كند كه نيازي به ذكر آن نيست
اينكه . دو عبارت بيانگر درون خودشان هستند و قابل تأويل نيستند

__________________________________________________ 

 .كند آنجا كه بر قول صوفيه، به قول صوفيه استدالل مي) 1(
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و . اسخ و اتحاد صراحت دارد در حلول و تن� �. ���O &87 ��'� :گويد مي
� .]�49W �O &P,�:گويد اينكه مي ��&A 	8 &O�T ,L�'� &80 خالف مسير م �0

كند  آنجا كه خداوند آنها را توصيف مي. باشد و جهت تمامي انبياء مي
خوانند و مخالف صفت  كه با اشتياق و ترس پروردگارشان را مي

خوانند و اين به  مؤمنيني است كه پروردگارشان را با خوف و طمع مي
معناي آن نيست كه پروردگارشان را جز به خاطر خوف و طمع 

 بلكه همراه با آن او را شديداً دوست دارند و براي وي .پرستند نمي

��z��y}��|��{~��}� :فرمايد كنند همچنانكه خداوند مي فروتني مي

z اند شديداً به خداوند حب  و كساني كه ايمان آورده «165: البقرة

� :فرمايد و همچنين خداوند مي» .ورزند مي {����x� �w� �v� �u� �t

��yz 54: المائدة   

حبت،   م:باشد شدن اين اركان صحيح نمي جز با تكميل و عبارت
  .فروتني، خوف، اميد

كوشد كه از ابن عربي و آنچه كه در كتابهايش از  نويسنده سپس مي
 104در حاشيه صفحات . جمله قائل به وحدت وجود بودن، دفاع كند

�� :گويد  مي105و ���  $&� .� ��O ���� �8;� 5W��  k�<L :�h. �A� �4� z

?.�/ \�Y�&8 �Y4P� �6 �'�F �O &8 ��P�تكفير ابن عربي به دليل «يعني  �
سخنش كه در آن الحاد صريح وجود دارد، جايز نيست تا اينكه بدانيم 

گويد معتقد بدان است يا  چه چيزي در قلبش است و آيا چيزي كه مي
  »نه؟
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ني اگر ما سخن دكتر را صحيح بدانيم كه اينكه هيچكس با هيچ سخ
هر چند كه به زشتي و شفاعت و كفر و الحاد . شود يا فعلي كافر نمي

. برسد تا از قلبش نگذرد و اعتقادش در آن سخن يا فعل دانسته نشود
زنند بنا به  بنابراين اينكه مسلمانان دست به قتل كافران و مرتدان مي

 چونكه آنها آنچه را كه در قلبشان. باشد گفته دكتر خطا و اشتباه مي
دهند  گويند و انجام مي دانند و آيا آنان كه آنچه را كه مي است نمي

  !اعتقاد دارند جزءكفر است يا نه؟
خالصه اين مشكل اين است كه شيخ االسالم  «:گويد و آنجا كه مي

كنند ابن عربي و  ابن تيميه و كساني كه همچنان از مذهب او تقليد مي
 بدون اينكه خودشان از آنچه كه دانند امثال وي را ملزم به اقوالشان مي

و اين همان الزامي است كه . فعالً بر آن هستند اطمينان داشته باشند
  ».پنداشتند مي

هاي ابن عربي كالم زيادي كه  يا اينكه در كتاب «:گويد سپس مي
شود  باشد وجود دارد و موجب كفر مي مخالف عقيده صحيح مي

و يا اينكه . ر آن وجود ندارداي د ت و مناقشهسبنابراين شكي در آن ني
  .كند قطعاً داللت بر كفر بودن ابن عربي مي

شود كه نظريه فيض  و از فهم شاهدان ذاتي اصل كفر رها مي
سپس آنچه كه ابن تيميه و غير او مالك آن نيستند دليل قاطعي . باشد مي

  ».عليه او است
 اين قسمت از سخن نويسنده براي اطالع خوانندگان ذكر شد كه
سردرگمي و تناقض گويي با داليل كتاب و سنت و عمل مسلمانان دارد 
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گويند كسي كه بدون اكراه كلمه كفر را به زبان بياورد كافر است  كه مي

�Y��X}� :فرمايد و خداوند مي �W��V��U� �T� �Sz 

و الزمه اين سخن نويسنده اين است كه وقتي كافر شهادتين   74: التوبة
دهد مگر اينكه بداند آنچه كه در  به اسالم وي نميرا به زبان آورد حكم 

ضميرش است معتقد بدان است يا نه؟ و لوازم اين سخن بسيارند و 
باشدتا اعتقادش  خواند در نظر وي كافر نمي كسي كه غير خدا را مي

  .دانسته نشود
كند به اينكه در كتابهايش كالم  سپس از ابن عربي عذرخواهي مي

كند و به او  م كفرآميز وي را نقض ميديگري هست كه اين كال
تو ثابت شده است كه ابن عربي از كالم كفرآميزش  گوئيم آيا براي مي

برگشته است و سخني كه مناقض آن باشد را بعد از اينكه توبه كرده 
نوشته يا فقط جهت سرپوش نهادن آن و فريبكاري آنرا نوشته است؟ 

ي  كه از او ذكر كردهشاهدي براي اين سخني ) نويسنده(سپس تو 
  .نداري

وقتي ابن تيميه خودداري ورزيد از اينكه  «:گويد سپس نويسنده مي
مبادا كه اين را حمل بر تكفير ابن عربي بكنيم بخاطر كفرياتي كه در 
كالمش موجود است و خودداري از صفحات طوالني كه همديگر را 

پس ما بدون كند و در كتابهاي مختلفش بر آن رويه نوشته،  نقض مي
دانيم اين آخرين استداللي است بخاطر انحرافات  شك او را كافر مي

اي كه سابقاً ذكر  مسألهيعني بخاطر همان » .فلسفي كه در آن افتاده است
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�� �( �PO&\�شد يعني گفته شيخ كه �� &% ��� �A&1'� ��]�  افعال «يعني
  ».خداوند متعال آغازي ندارد

هللا، آيا خداوند را به آنچه كه شايسته كمال وي  سبحان ا:گوئيم ما مي
است از دوام افعال و كمال ازلي و ابدي و بري بودن خداوند از تعطيل 

 :گويند كه مي. كني اند، وصف مي صفاتي كه گمراهان توصيف كرده
خداوند متعال بعد از زماني كه گذشته فعلي انجام نداده و سپس بعد از «

آيا اين همان قول فالسفه است كه » .ه استآن فعل براي او ايجاد شد
قائل به قديم بودن عالم و افكار خالق هستند؟ اين گمراهي همان قول 

كند و مدتي را براي  كساني است كه افعال را از خداوند تعطيل مي
اي  گيرند كه كاري انجام نداده همچنانكه عده خداوند در نظر مي
  .گويند ازعلماي كالمي مي
باشد و خطاي ابن تيميه  يه حق و سخن اهل حق ميسخن ابن تيم

گويد و  كجا و كفرياتي كه ابن عربي مي) اگر خطايي را فرض كنيم(
قائل شدن وي به وحدت وجود كجا، ابن عربي از بت پرستان و غير 

سپس ابن تيميه، ابن عربي را به تنهايي تكفير نكرده . خداپرستان است
و .  از صوفيه را هم تكفير كرده استاست بلكه بسياري از آن علما حتي
9L'�� ���'� ��� � كتاب :اند، از جمله مؤلفاني در اين مورد كتاب نوشته

��� 	� k�<L� از بقاعي و شيخ تقي الدين الفارسي هم رساله مستقلي 
در تكفير ابن عربي دارد كه علماي ديگري را هم با او ذكر كرده است 

ل هستند و اگر اين كار براي البوطي كتابها چاپ شده و متداو واين
  .امكان دارد كه آنها را تكفير كند پس انجام بدهد
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   :اظهار نظر سي و هفتم

���« عنواني را نوشته با لفظ 236نويسنده در صفحه ��& 56�4u�7 
��و اين سخن حيرت انگيز و » .پيروي كردن از سلفيه بدعت است« �7

بدعت است در حالي كه بدعت چگونه پيروي از سلفيه . عجيب است
باشد در حالي كه  باشد؟ چگونه پيروي از سلف بدعت مي گمراهي مي

پيروي از آنها به كتاب و سنت و براساس حقّ و هدايت واجب 
  باشد؟ مي

���F��E��D��C��B��A}� :فرمايد خداوند مي

��K� �J� �I��H��Gz فرمايد  مي�و پيامبر 100: التوبة: 
�C	� � �?C	�� EF
$;6+�G���� H�� پس پيروي ازمذهب سلف سنّت �� �-

  .باشد است نه بدعت و بدعت فقط پيروي از غيرمذهب آنها مي
اگر منظور نويسنده از نامگذاري به اين نام ايجاد چيزي باشد 
همچنانكه ازظاهر كالمش پيداست و اين نام از قبل هم نبوده پس بنابر 

مها امر راحتي است و خطاي مسأله نا. اين اعتبار سخن وي بدعت است
رسد و اگر منظورش اين باشد كه كساني كه به  آن به حد بدعت نمي
خطاهاي زيادي از آنها صادر شده كه ) سلفيه(اند  اين اسم ناميده شده

باشد پس خودش بايد روشن كند بدون اينكه  مخالف مذهب سلف مي
كه اينگونه پس نامگذاري به سلفيه وقتي . از خود سلفيه استفاده كند

باشد تمسك به مذهب سلف و رها كردن و نپذيرفتن بدعتها و خرافات 
 به 233همچنانكه خودش در صفحه . آاليشي است چيز پسنديده و بي
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آن اقرار كرده آنجا كه از جنبش جمال الدين افغاني و محمد عبده 
و شعاري كه . كند گذاري مي گويد و جنبش را به سلفيه نام سخن مي
و سلفيه . اين جنبش اصالحي برگزيده بودند همان سلفيه بودرهبران 

دعوت به كنار گذاشتن همه اين رسوباتي است كه صفا و پاكي اسالم را 
  .اند آلوده كرده

اين همان چيزي بود كه نويسنده در مورد آن جنبش گفته و آنرا به 
سلفيه نام گذارده است و اين نامگذاري را با توجه به هدفهاي سالمش 

گوئيم كه آيا سلفيه امروز غير  پس ما به وي مي. اعتبار نشمرده است بي
  دهد؟  از آن سلفيه معنا مي

  
   :اظهار نظر سي و هشتم

 – از دعوت شيخ محمد بن عبدالوههاب 237 و 236در صفحات 
�� : به مذهب وهابي تعبير كرده است و گفته–يرحمه اهللا &6��� )g7 

jt ;���<�� ��6 	8 ��8{L`V8 	8 �9�GL &8 �< 56�u� ��6 ��'9� )e ���L &� &�
 )/ ��� ,�s �6 &��O ,C&6����'� 	 ��( ��E�� �9� XY� �Z&KT �

�&6��� ���< ����'4��7��� ���� ��6 �وهابيه از اين كلمه به « يعني ���7
هاي اين  اند، چون اين كلمه القاء كننده اين است كه سرچشمه ستوه آمده

مام آن مزايا و ويژگيهايي كه دارد به شيخ محمد بن مذهب با ت
پس آنها مجبور شدند كه كلمه وهابيت را به سلفيه . رسد عبدالوهاب مي

  ».تبديل كنند
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گوئيم؛ شيخ محمد بن عبدالوهاب مذهب خاصي  جوابي كه ما مي
چونكه وي در عقيده بر مذهب . ندارد كه به آن ادعاي وهابيت بكند

ع بر مذهب امام احمد بن حنبل بوده كه علماي سلف بوده و در فرو
و پيروانش . باشد نجد در قبل از او و هم عصر او و بعد از او بر آن مي

خواهم  و من از نويسنده مي. را به پيروي از مذهب سلف خوانده است
كه ثابت كند شيخ محمد بن عبدالوهاب مذهب جديدي آورده كه به 

 پس –آورد   و هرگز نمي–ليلي نياورد اند و هنگامي كه د وي نسبت داده
به شيخ و پيروانش تهمت ناروا زده و خداوند جزاي تهمت زنندگان را 

  .دهد مي
   :اظهار نظر سي و نهم

صحبت كرده و  � از زيارت قبر پيامبر240 و 239در صفحات 
�� � : و گفته:باشد گفته كه برتر از نماز و درود فرستادن بر پيامبر مي��

�� &9�p� &4Z. d��u� � ���4.& ��M�� � �9��� �6� 	8 U���u� 	8 kB� �p� _
 )/ �O kv. �A/ 	8 �6k� � X���� =M�� 	8 ��!��� ���� 56s &8 ��� &9'6s

�'9�� {F 	8 ��  �&�: ��� �W��� @VP� �  �o�8 �توانيد ما را  شما مي «�
 بدعت و نوآوري و بسياري از مسلمانان اهل سنت و جماعت را به

نيد چونكه ما بر مذهب جمهور علماء گذشته و غير آنها هستيم كمتهم 
اند عيبي ندارد اگر شخص به زيارت تمام قبر پيامبر و مسجد او  كه گفته

  ».عزم بورزد
 زيارت قبر پيامبر در غير سفر سنت است و :گوئيم جوابي كه ما مي

 اين صفت باشد بدعت باشد و كسي نگفته كه اگر زيارت به بدعت نمي
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. باشد بدعت مي �اما سفر كردن به قصد زيارت قبر پيامبر. است
و صالحين  چون سفر بخاطر زيارت قبرخواه قبر پيامبر باشد يا قبر اولياء

_.�EL � : �به خاطر فرموده پيامبر. و خويشاوندان باشد، جايز نيست R
�W&�8 �c;c ��� .g \&����`:o�8 � @���� �o�u� �KF.� �o�u� � ��6 ��� 

مسجد الحرام، مسجد  : مسجد درست نيست3بار سفر بستن جز براي «
و سلف و ائمه چهارگانه و غير آنها و امامان » .النبي و مسجداالقصي

اقتدا شده به آنها با عمل به اين حديث مسافرت به خاطر زيارت قبرها 
كند كه  تي كه ادعا ميدكتر عميقاً به خطا رفته است وق. كند را قبول نمي

اند كه عيبي ندارد شخص عزم سفر  جمهور علماء سلف و غير آنها گفته
پس اگر قصد سفر كردن بخاطر زيارت . براي زيارت قبور داشته باشد

قبر داشته باشد علماي سلف از آنچه كه پيامبر نهي كرده است، نهي 
و قبر پيامبر و يعني سفر كردن به خاطر زيارت قبر به طول عام . كنند مي

  .باشد غيره درست نمي
سپس دكتر شيخ االسالم ابن تيميه را در استداللش به حديث مذكور 
براي منع سفر بخاطر زيارت قبور، گناهكار قلمداد كرده است و آنرا 

 :گويد آنجا كه مي. غلط عجيبي ناميده كه شيخ االسالم در آن افتاده است
��� I
J��� KL�� �5M �$ I�N+ � �
O
� 6�� �
� P�Q8� �5/  �� ��R� ���8�� �S

?8� ��� �S E$ I( ��� �S E�� T��+� ��� %���� �GC U� �.& H�
G�� T5M �V ,W�� <�
�X1Y�� �Z��[� \��7D  اينكه جايز نيست كه انسان بخاطر زيارت و «يعني

ديدار خويشاوندان و طلب علم و كسب روزي بار سفر ببندد بر اين 
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شود كه شيخ االسالم ابن تيميه در آن افتاده  عجيب مترتب ميغلط 
  ».باشد گانه مي چونكه اينها همگي خارج از مساجد سه

 غلطي كه دكتر در آن افتاده فهم خودش :گوئيم كه و ما به او مي
چون اين حديث شريف به معناي منع سفر كردن به مكانهاي . باشد مي

گانه  ، غير از مساجد سهمخصوصي جهت عبادت در آن يا نزد آن
  .كند كه اين مكانها مساجد يا قبور و يا غيره باشند فرقي نمي. باشد مي

اما سفر كردن بخاطر ديدار خويشاوندان يا طلب علم يا كسب روزي 
  . باشد داخل در مصداقهاي اين حديث نمي

  
   :ام اظهار نظر چهل

حمل  در مورد علت صبر امام احمد بر ت241نويسنده در صفحه 
� �MA � :محنت خلق قرآن گفته`91u� 5'� )&�7.� &% ��PL �4��  )�$ @&8

���� ���E�� ���� �6  k������ U d��� � �K�� 	�� �P98 R�9Pu� � يعني � 
علت محنتي كه امام احمد و نه ديگران با آن مخالفت كرده، تقواي «

و معناي قرآن فرق كند از اينكه بين لفظ  شديد وي بوده كه او را منع مي
  ».قائل شود

 امام احمد به تنهايي با اين محنت : اوالً:گوئيم جوابي كه ما مي
مخالفت نكرده بلكه جمع زيادي از علما كه بعضي از آنها بخاطر آن 

ولي . اند كشته شده و بعضي عذاب داده شده و بعضي اذيت شده
  .پيداست كه دكتر اصالً تاريخ نخوانده است
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اينجا فرقي ميان معنا و لفظ قرآن وجود ندارد و هر دوي  در :ثانياً
باشند اين  اند و غيرمخلوق مي آنها كالم خداوند هستند كه نازل شده

پس امام احمد . سخن بدعتگر آن است نه سخن اهل و سنت و جماعت
بين آنها فرقي قائل نشده، چونه او هم مثل ساير ائمه فرقي بين آنها 

  .باشد عقيده اشارعه نميبيند و معتقد به  نمي
  

   :اظهار نظر چهل و يكم

الذخائر « ردي را كه بر كتاب 257 و 256نويسنده در صفحات 
داند و بعضي از  از محمد علوي مالكي نوشته شده مردود مي: المحمديه

گويد كه محمد علوي از اهل سنت و  كند و مي گمراهيهاي آنرا بيان مي
اند و  ات و كتابهاي وي چيزي نخواندهباشد و مردم از تأليف جماعت مي

اند مگر اينكه اطمينان آنها از پايداري وي در  واقعيت حالش را نديده
  .اش زياد شده باشد دينش و صالح حالش و سالم بودن عقيده

 تو بايستي محتويات كتابهاي اين مرد را ببيني :گوئيم جوابي كه ما مي
م بداني تا اينكه مخالفت و يو مخالفت آنرا با كتاب و سنت و عقيده سل

با اين اصول بشناسي و اين بر مطالعه مردم استوار  مطابقت وي را
و تو بايد ببيني آنچه كه وي با آن مخالفت كرده درست است يا . نيست

خواهد  اشتباه است؟ اين آن چيزي است كه يك محقق منصف از او مي
بدون اينكه قبل از هاي ديگران احترام بگذارد  ها و گفته كه به نوشته

او حمله شناخت و جهت مخالفت كسي كه با علوي مخالفت كرده به 
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سپس آيا همين كه شخصي از اهل سنت و جماعت باشد و پايدار .  ببرد
  شود وقتي كه خطايي انجام بدهد؟  بر آن باشد مانع از مخالفت با وي مي
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