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  مؤلف مقدمه

ره و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا و سيئات نحمده و نستعينه و نستغفإن الحمداهللا 
أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له و من يضلل فال هادي له، و أشهد أن ال إله إال اهللا 

  وحده ال شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله،
  : اما بعد

هاي اسالمي را در برگرفته و به  بيداري اسالمي جوانان مسلمان كه تمام سرزمين
تي از طرف خداوند تبارك و تعالي بر امت اسالمي مطرح است، ـ همچنانكه منّ عنوان
  .كسي پوشيده نيست  شنويم ـ بر هيچ بينيم و مي مي

و اين بيداري و هوشياري اسالمي نيازمند اصول و قواعدي است براي اينكه به 
ه از پيروزمند در محقق ساختن اهدافش و ياري شوند و سازنده ،عنوان بيداري درست

طرف خداوند براي حاكميتش درآيد، همچنانكه خداوند پيروانش ـ ايمانداران عالم و عامل 
  :فرمايد  و مي. به دستورات خدا ـ را به آن وعده داده است

 ‰tã uρ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ óΟä3ΖÏΒ (#θè=Ïϑ tãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟßγ ¨Ζx Î=ø⇐ tGó¡ uŠs9 ’ Îû 

ÇÚö‘ F{ $# $ yϑŸ2 y# n=÷‚ tGó™ $# š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ öΝ ÎγÎ=ö6 s% £⎯ uΖ Åj3 uΚã‹ s9 uρ öΝ çλm; ãΝ åκs]ƒÏŠ ”Ï% ©!$# 

4© |Ó s? ö‘ $# öΝ çλm; Ν åκ̈] s9Ïd‰ t7ãŠs9 uρ .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ öΝ ÎγÏùöθ yz $YΖ øΒ r& 4 ©Í_ tΡρß‰ ç6÷è tƒ Ÿω šχθä.Î ô³ç„ ’Î1 

$\↔ø‹ x© 4 ⎯ tΒ uρ t x Ÿ2 y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é'sù ãΝ èδ tβθà) Å¡≈ xø9 $#   ) 55/ نور(  
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اي سودمند از اين اصول و قواعدي كه  و به ياري خداوند در اين كتاب مجموعه
اش به آن نيازمند است، بيان  بيداري اسالمي در مسير دعوت و روش علمي و عملي

كنيم، و از خداوند متعال خواستاريم كه در اين بيداري اسالمي، سود، دليل، حجت و  مي
همراه خداوند، شنوا، . داعيان به سوي خدا قرار دهد نور براي جملگي مسلمانان خصوصاً

  .كنندة دعا است و اجابت
  هللا رب العالمينو آخر دعوانا أن الحمد

  محمد بن حمد الحمود النجدي
  ق. ه 1419ذي العقده   19
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  واجب بودن چنگ زدن به قرآن و سنت: مسأله اول 

  كريم داليلي از قرآن

  :فرمايد  ايماندارش مي خداوند به عنوان وصيت به بندگان - 1
 (#θßϑÅÁtG ôã$#uρ È≅ö7 pt¿2 «!$# $Yè‹Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θè%§ x s?   ) 102/ آل عمران(  
  .»و به ريسمان خدا چنگ زنيد و متفرق نشويد«

فرمانبرداري از : و منظور از آن . ته اسباب افتعال و از ريشة العصم: و اإلعتصام 
  .فرمودة خدواند است
 ،است و جمع بين قرآن و سنت مستعارشو سنت در معناي قرآن : و حبل اهللا 

همچنانكه ريسمان . سبب رسيدن به مقصود و آن هم پاداش الهي و نجات از عذاب است
  .مثل كشيدن آب از چاه و آبياري كردن و غيره است ،مقصودبه سبب رسيدن 

  .كنند را ميعبادت خدا بندگان قرآني است كه بوسيلة تالوتش : و منظور از كتاب 
ها، اعمال و تقريرات ـ تأييدات ـ است كه از پيامبر به ما  گفته: و منظور از سنت 

و سنت از لحاظ . رسيده و يا آنچه كه پيامبر درصدد انجام آن بوده است و به ما رسيده
  1.لغوي به معناي، طريقه، راه و روش است

ست، مگر قرآن، سنت اشتباه و لغزش ني ،هيچ كس مصون از خطا: گويد  ابن بطال مي
  2.اند و اجماع علما ـ كه بر پاية قرآن و سنت باشد ـ كه اينها جملگي از خطا و لغزش بري

  :فرمايد  خداوند متعال مي - 2
 $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ (#θãè‹ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ÏÛr& uρ tΑθß™§9 $# ’Í<'ρ é& uρ Í öΔF{ $# óΟä3ΖÏΒ ( βÎ* sù 

÷Λä⎢ ôãt“≈ uΖs? ’Îû &™ ó© x« çνρ –Šã sù ’n<Î) «!$# ÉΑθß™§9 $# uρ βÎ) ÷Λä⎢Ψ ä. tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? «!$$Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ 

ÌÅzFψ$# 4 y7Ï9≡ sŒ × ö yz ß⎯ |¡ôm r& uρ ¸ξƒÍρ ù' s?   ) 59/ نساء(  

______________________________________________________________________________ 

  ).13/245(فتح الباري  -1
  ).13/245(فتح الباري  -2
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ايد از خداي خالقتان  اي كساني كه ايمان آورده«: گويد  طبري در شرح اين آيه مي
نيز  كند پيروي كنيد و از رسولش محمد نهي مي كند و از آن در آنچه كه به شما امر مي

. شود ، منجر به پيروي كردن شما از خدا ميپيروي كنيد، زيرا پيروي كردن شما از پيامبر
از طرف خداوند  و اين دستوري. كنيد امر خدا از پيامبرش پيروي مي راساسچون شما ب

كند،  ه كه به آن امر و نهي ميدر زمان حياتش در آنچ مبني بر پيروي كردن از پيامبراست 
 و بعد از وفاتش به پيروي كردن از سنتش، خداوند به طور عموم دستور پيروي از پيامبر

 كلي، بلكه دستوري عام و داردرا صادر كرده و اين دستور اختصاص به زمان خاصي ن
  1.»شود مي است و مربوط به هر دو زمان حيات و پس از مرگ پيامبر

مر ـ عالمان و حاكمان اسالمي ـ در راستاي پيروي كردن از أولي األپيروي كردن «
نساء عامل  ةآنها از خدا و رسولش است و به همين دليل است كه خداوند در اين آية سور

عامل ـ  »رسول«ـ أطيعوا ـ را در هنگام ذكر أولي األمر تكرار نكرده، ولي در هنگام ذكر 
شود  ولي األمر پيروي ميأن طور تصور نشود همچنانكه أطيعوا ـ را تكرار كرده است، تا اي

شود، و نتيجه گرفته شود كه پيروي از اولي األمر و پيامبر در  پيامبر نيز آنگونه پيروي مي
، مستقل از قرآن بلكه پيروي از پيامبر. يك راستا قرار دارند، كه اين گمان نادرستي است

تور داده و يا از آن نهي كرده چه در قرآن باشد و است، يعني هر آنچه را كه پيامبر به آن دس
  2»باشد يا نباشد براي انسان الزم اإلجرا مي

  : فرمايد  خداوند مي - 3
 (#θãèÎ7®? $# !$tΒ tΑ Ì“Ρ é& Ν ä3øŠ s9Î) ⎯ ÏiΒ óΟä3În/ §‘ Ÿωuρ (#θãèÎ7−F s? ⎯ÏΒ ÿ⎯ Ïμ ÏΡρßŠ u™!$ u‹Ï9 ÷ρ r& 3 0    

  )3/ أعراف (  
  .»ـ سنت ـ را كنيد پيروي قرآن و مثل قرآن«: يعني 

  : فرمايد  بخاطر فرمودة خداوند كه مي

______________________________________________________________________________ 

  .جامع البيان -1
  ).2/240(أعالم الموقعين  -2
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 !$tΒ uρ ãΝ ä39 s?#u™ ãΑθß™§9 $# çνρ ä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39 pκtΞ çμ ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$ sù   )7/  حشر(  
امثال اين آيات در قرآن زيادند، آياتي كه در آنها پيروي از خدا و پيامبر الزم و 

و  ين آيات دستوري از طرف خداوند براي پيامبرو ا. ندا ملزوم يكديگر قرار داده شده
  1.باشد امتش مي
  : فرمايد  خداوند مي - 4

 ⎯ tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# tΑθß™ §9 $# uρ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é'sù yì tΒ t⎦⎪Ï% ©!$# zΝ yè÷Ρ r& ª!$# Ν Íκön= tã z⎯ ÏiΒ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# 

t⎦⎫ É)ƒÏd‰ Å_Á9$# uρ Ï™!# y‰pκ ’¶9$#uρ t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ 4 z⎯ Ý¡ym uρ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& $Z)ŠÏù u‘   ) 69/ نساء(  
اطاعت كردن از آنها بوسيلة : يعني ) و من يطع اهللا و الرسول: (گويد  طبري مي

تسليم شدن در مقابل دستورات آنها و راضي بودن به احكامشان و دوري و بيزاري جستن 
ا اند، پس چنين شخصي با كساني خواهد بود كه خداوند در دني از آنچه از آن نهي كرده

نعمت هدايت و توفيق اطاعت و بندگي خويش را به آنها ارزاني داشته و در قيامت نعمت 
  .نمايد عطا مي دخول به بهشت و همراهي با پيامبران، صادقان، شهداء و صالحان را به آنها

  : فرمايد  خداوند پاك و منزه مي - 5
 Í‘ x‹ós uŠù=sù t⎦⎪Ï%©! $# tβθàÏ9$sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯ÍνÍ öΔr& β r& öΝåκ z:ŠÅÁè? îπ uΖ ÷FÏù ÷ρ r& öΝ åκz: ÅÁãƒ ë>#x‹ tã 

íΟŠÏ9 r&   ) 63/ نور(  
‘ Í: گويد  ابن كثير مي x‹ós uŠù=sù t⎦⎪Ï% ©!$# tβθà Ï9$sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯ÍνÍ öΔr&   سرپيچي كردن : يعني

و اعمال و . است روش، سنت و شريعت پيامبر ،آن هم، راه كه از دستورات رسول خدا
شود، اگر با آن موافقت داشت قبول  و اقوال رسول خدا مقايسه مي اقوال انسان با اعمال

همچنانكه در صحيح بخاري و . و اگر با آن مخالفت داشت مردود و باطل است گردد مي
هر ( »دفهو رليس عليه أمرنا  من عمل عمالً«: روايت است كه فرمودند  مسلم از پيامبر

  ).ر نداده باشيم آن عمل باطل و مردود استكس عملي انجام دهد كه ما بر انجام آن دستو
______________________________________________________________________________ 

  ).2/188(فتح القدير  -1
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 Í‘x‹ós uŠù=sù t⎦⎪Ï%©! $# tβθà Ï9$sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯ÍνÍ öΔr&   كساني كه با دستور پيامبر: يعني  از
أن تصيبهم «از اينكه بترسند و هراسان باشند كنند  لحاظ ظاهري و باطني مخالفت مي

كشتن، اجراي حدود، زنداني كردن فتنة دنيا شامل : يعني  »أو يصيبهم عذاب أليمفتنة 
  1.و غيره است

: گفت مردي يهودي به عمر بن خطاب :از طارق بن شهاب روايت است كه  - 6
  اي اميرالمؤمنين، اگر اين آيه 

 tΠöθ u‹ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3s9 öΝä3 oΨƒÏŠ àMôϑ oÿøC r& uρ öΝä3ø‹ n=tæ © ÉL yϑ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝä3 s9 zΝ≈ n=ó™M}$# 

$YΨƒÏŠ   )3/ ده مائ (  
دانم در چه  من مي: گفت  امام عمر. گرفتيم روز نزولش را جشن مي. شد بر ما نازل مي

  2.روزي نازل شده، در روز عرفه، روز جمعه نازل شده است
  

  داليلي از سنت نبوي

فأنّ خير الحديث : أما بعد «: گفت  مي پيامبر: روايت است كه  از جابر - 1
، و كل ةبدع ةمور محدثاتها و كل محدثو شر األ محمد كتاب اهللا و خير الهدي هدي

بهترين سخن كتاب خدا ـ قرآن ـ و بهترين راه، راه و روش : اما بعد( »ةضالل ةبدع

______________________________________________________________________________ 

چه بسيار كساني را ديده و يا در مورد آنها  !گويد و خداوند بزرگ راست مي) 3/307(تفسير ابن كثير  -1
اند و دچار فتنه، بال، مصيبت، قتل و  در دعوت اسالمي مخالفت كرده ايم كه با روش و سنت پيامبر شنيده

و از او هدايت و استواري بر آن را . بريم پناه مي) اهللا(ها به مواليمان  اند، از اين فتنه عذاب دردناك شده
  .خواستاريم

/  13(كتاب اإلعتصام ) 270/ 8( كتاب التفسير ) 108/  8(، كتاب المغازي )105/ 1(اري، كتاب اإليمان بخ -2
  ).2313/  4(و مسلم، كتاب التفسير ) 245



9  پيروي از كتاب و سنت

در دين است، و همة اين  ظهوراست و بدترين كارها، كارهاي جديد و نو پيامبر
  1).اند ها گمراهي بدعت ةها بدعتند و هم نوآوري
آن  مثَلْمن و  لْثَم«: فرمودند  پيامبر كهروايت است  ألشعرياز ابوموسي ا - 2

مردي است كه به سوي  لْثَل، مثْبه سوي شما مبعوث كرد، مبا آن چيزي كه خداوند من را 
اي قوم، من لشكري را به چشمانم ديدم و حقيقتاً من ترسانندة : قومش آمد و گفت 

برند و اسير  خورد، و آنها او را به تاراج مي ر ميب يمردي است كه به لشكر لِْثعرياني ـ م
در حاليكه چيزي به همراه ندارد به سوي قومش فرار كرده و كنند، سپس او از دستشان  مي

جود دشمن آگاه كند ـ هستم براي شما، خودتان را نجات دهيد وكند تا آنها را از  فرار مي
كنند و سر شب به آرامي و در  مي اي از افراد قومش سخنش را قبول و فرار كنيد، عده

سخنش را ديگر اي  دهند، و عده كنند و خودشان را نجات مي نهايت سكوت حركت مي
كشند و  رسند و آنها را مي مانند، سحرگاهان لشكريان سر مي مي همان جاكنند، و  قبول نمي

ام  نچه آوردهكسي است كه از من اطاعت كند و از آ لْثَكنند، و اين م از بيخ و بن بر مي
كسي است كه از من نافرماني ورزد و آنچه را كه از حق آوردم تكذيب  لْثَپيروي نمايد و م

  2.»كند
خودش را به مردي تشبيه كرده كه اگر از قومش دور باشد و  در اين حديث، پيامبر

را بخواهد آنها را آگاه كند و به آنها خبر دهد كه دشمن را با چشمان خودش ديده، لباسش 
كند تا آنها را از آمدن ناگهاني دشمن خبردار  آورد و با آن به سوي قومش اشاره مي در مي

كند، در اين ميان هر كس حرف آن مرد را تصديق كند و از او اطاعت كند و از آن منطقه 
ماند ولي اگرحرف آن مرد را تكذيب كند و از او  يابد و سالم مي خارج شود نجات مي

كشد و يا به اسيري  آيد و او را مي ز آن منطقه خارج نشود دشمن ميسرپيچي ورزد و ا
  .گيرد مي

______________________________________________________________________________ 

  ).592/  2(مسلم، كتاب الجمعة  -1
  ).1788/  4(، مسلم در كتاب الفضائل )250/  13(بخاري در كتاب اإلعتصام  -2
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يابد و اگر نافرماني  كند پس نجات مي كسي است كه از پيامبر اطاعت مي لِثْو اين م
  .شود كند، هالك مي

شما را بر «: فرمودند  روايت است كه پيامبر در حديثي از عرباض بن ساريه - 3
كنم، شبش در روشني مثل روز است ـ يعني شما را بر هدايتي ترك  ترك مي اي روشني

كنم آنقدر واضح و آشكار است كه هيچگونه خفايي در دوران فتنه نيز در آن وجود  مي
و هر كه  شود، از اين هدايت و روشني منحرف مي كسي كه دچار هالكت شود تنهاندارد ـ 

خواهد بود، پس بر شما پيروي از طريق  از شما زنده بماند، بزودي شاهد اختالفات زيادي
كنندگانند، واجب است، و آن را محكم بگيريد و بر شما  من و خلفاي راشدين كه هدايت

 ظهوردر دين دوري كنيد، زيرا همة امور نو امور نوظهورو ها  بدعت واجب است كه از
  1.»گمراهي در پي دارند

را كشيد و در طرف راست و خط راستي  پيامبر ،از عبداهللا روايت است كه - 4
اين راه مستقيم راه خداست، : هاي ديگر را كشيد، سپس گفت  چپ اين خط راست، خط

هايي هستند كه بر روي هر يك از آنها شيطاني است كه به سوي  هاي ديگر، راه و اين راه
  : 2سپس اين آيه را خواند. كند آن دعوت مي
 ¨β r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡ u ÅÀ $VϑŠÉ) tGó¡ãΒ çνθãèÎ7̈? $$sù ( Ÿω uρ (#θãèÎ7−F s? Ÿ≅ç6 ¡9$# s− § x tG sù öΝä3 Î/ ⎯ tã 

⎯Ï&Î#‹Î7y™ 4 öΝ ä3Ï9≡ sŒ Ν ä38¢¹ uρ ⎯ Ïμ Î/ öΝà6 ¯=yè s9 tβθà) −Gs?   ) 153/ انعام(  
تمام امت من وارد بهشت : فرمود  پيامبر ،روايت است كه از ابوهريره - 5

گرداند اي  ي از تو روي بر ميچه كس: شوند مگر كسي كه از من روي گرداند گفتند  مي

______________________________________________________________________________ 

، سنن ابن ماجه )2676(، سنن ترمذي )4607(، سنن ابوداود )126/  4(د احمد حديث صحيح است، مسن -1
  .و غيره و شيخ آلباني در كتاب السنة تأليف ابن أبي عاصم آن را صحيح دانسته است) 44(

  ).318/  2(و حاكم ) 68-67/  1(، دارمي )435/  1(حديث حسن است، مسند احمد  -2
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شود و هر كس از من  هر كس من را اطاعت كند وارد بهشت مي: ؟ فرمود رسول خدا
  1.نافرماني كند حقيقتاً از من روي گردانده است

من دو چيز را در ميان شما «: فرمود  پيامبر ،روايت است كه از ابوهريره - 6
شويد، كتاب خدا ـ قرآن ـ و سنتم ـ  راه نميگذارم، كه با وجود آن دو هرگز گم بجاي مي

هرگز متفرق  شويد من در روي حوض كوثر وارد مي نزداحاديث ـ و تا زماني كه 
  2.شويد نمي

با كتابي كه از طرف اهل  عمربن خطاب ،روايت است كه از جابربن عبداهللا - 7
د و خشمگين شد، آن را خوان آمد، سپس پيامبر كتاب به او داده شده بود نزد پيامبر

قسم به خدايي كه ! كنيد مي روآيا اي پسر خطاب از قرآن به سوي چيز ديگري : فرمود 
ام، گاه از اهل كتاب در مورد  جانم در دست اوست، اين قرآن را به پاكي براي شما آورده

كنيد و  دهند ولي شما تكذيبشان مي كنيد و آنها درست به شما جواب مي چيزي سؤال مي
دهند ولي شما تصديقشان  كنيد و آنها غلط به شما جواب مي مورد چيزي سؤال مييا در 
اكنون زنده بود راهي جز  كنيد، قسم به خدايي كه جانم در دست اوست، اگر موسي مي

  3».پيروي كردن از من نداشت
ديگري را به  منبعخواست  را زماني كه مي عمر حضرت، عمل در اينجا پيامبر

كند اگر  و اين ثابت مي. دارد كند و او را از اين كار باز مي افه كند، رد ميقرآن و سنت اض
شد، دچار تحريف و  د و با شرايط آنها نازل ميوهاي ديگر آسماني ب ن هم مثل كتابآقر

  شد؟ دستكاري مي
زنده  در زمان پيامبر اين مسأله خبر داده شد كه اگر موسي ازدر اين حديث 
  .پيروي و اطاعت كند بايست از پيامبر درست نبود و مي ا پيامبربود، برايش مخالفت ب

______________________________________________________________________________ 

  ).249/  13(بخاري  -1
  .و غيره) 93/ 1(، حاكم )245/  4(، دارقطني )899/  2(است، مالك  حديث حسن -2
آن را ) 50(و ابن ابي عاصم در كتاب السنة ) 115/  1(، دارمي )387/  3(حديث حسن است، مسند احمد  -3

  .شرح مفصلي در مورد آن داده است) 1589(و شيخ األلباني در اإلرواء الغليل . روايت كرده است
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  آثار صحابه و علماي سلف

گذاري نكنيد،  تبعيت و پيروي كنيد و بدعت: اند  فرموده عبداهللا بن مسعود - 1
  1.كند چون پيروي كردن شما را كفايت مي

كنيم، و پيروي  ي نميطلب كنيم و استقالل ما اقتداء مي: فرمايد  باز در جاي ديگر مي - 2
  2.شويم چنگ زنيم هرگز گمراه نمي كنيم، و مادام كه به آثار پيامبر گذاري نمي كنيم و بدعت مي

، بهتر از سعي و بسنده كردن بر سنت پيامبر: فرمايد  باز در جاي دگير مي - 3
  3.گذاري كردن است تالش در بدعت

اند، و لو  ها گمراهي تمام بدعت:  اند روايت است كه فرموده از عبداهللا بن عمر - 4
   4.نددانكه مردم آنها را خوب و درست ب

ها پيروي كنيد، چون  از سنت: اند  از هشام بن عروه روايت است كه، فرموده - 5
  5.ها نگهدارندة دينند سنت

با اهل مدينه مالقات كردم و در ميان : اند  از ابن هرمز روايت است كه، فرموده - 6
اي  ـ احاديثش ـ موجود بود، و اگر مسأله سنت پيامبرو ب خدا ـ قرآن ـ آنها فقط كتا

  6.داد آمد، حاكم بر اساس آنها فتوي مي پيش مي
مردم اين عمل تو  گرچهكن پيروي از آثار علماي سلف : اند  اوزاعي فرموده ماما - 7

  7.بياراينده كالمشان را برايت گرچرا رد كنند و نپذيرند، و از آثار مردمان دوري كن 

______________________________________________________________________________ 

  .ند صحيح آن را روايت كرده استدارمي با س -1
  .در كتاب شرح أصول إعتقاد أهل السنة و الجماعة، تأليف الالكالئي -2
  ).320/  1(ابن بطة  -3
  .دارمي روايت كرده و سندش صحيح است -4
  .و سندش صحيح است) 2029(در كتاب جامع بيان العلم  -5
  .و سندش صحيح است) 2062(در كتاب جامع بيان العلم  -6
  .و سندش صحيح است) 2077(در كتاب جامع بيان العلم  -7
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: يعني ) واجعلنا للمتقين اماماً(منظور از فرمودة خداوند : اند  امام بخاري فرموده - 8
پروردگارا، براي ما پيشواياني از گذشتگان قرار بده تا ما به آنها اقتدا كنيم و از آنها پيروي 

  1.از ما پيروي نمايند و ما را پيشواياني براي آيندگان قرار بده تا آنها به ما اقتدا كنند و نمائيم
سه چيز را براي خود و برادرانم دوست : اند  از ابن عون روايت است كه فرموده

سنت را، كه آن را ياد گيرند و در مورد آن سؤال كنند، قرآن را، كه آن را بفهمند و : دارم 
  2.فرا خوانند، و مردم را به سوي خير و اصالح بخواهنداز مردم فهم آن را 

. از او سؤال كرد )قدر(اي به عمر بن عبدالعزيز نوشت و در مورد  نامهمردي  - 9
  : عمر بن عبدالعزيز در جواب او برايش نوشت 

  : أما بعد 
و  روي در امورات الهي، پيروي از سنت پيامبر تو را به رعايت تقواي الهي، ميانه

بر تو . كنم وصيه مياند، ت بوجود آورده گذاران با وجود سنت پيامبر ترك آنچه كه بدعت
واجب است، چون براي تو به مثابة پناهگاهي است، سپس بدان  پيروي از سنت پيامبر

آن بدعت رد گذشته دليلي در  دراند مگر اينكه  كه، مردمان هيچ بدعتي را بوجود نياورده
گذاري كرده كه  ه شده، حقيقتاً سنت را كسي بنيانتهايي از آن گرف وجود داشته و درس

روي وجود دارد، پس  دانسته در مخالفت سنت، خطا، اشتباه، انحراف، ناداني و زياده مي
نفست را بر آنچه مسلمانان قبل از تو بر آن راضي شدند، راضي گردان، چون آنها بر علم 

تر بودند،  قوي ،مسائل بهايستاده و با چشماني تيز نابينا شدند، آنها در كشف و پاسخگويي 
د، بدانيد ياند، و اگر هدايت آن چيزي است كه شما برآن راي فضل بيشتريو از اين لحاظ دا

: گوييد  ايد و چنين چيزي درست نيست، و اگر مي كه از آنها به سوي هدايت سبقت گرفته
بدانيد كه آن اتفاقات را فقط كساني بوجود آوردند كه از راه ). بعد از آنها اتفاقاتي افتاده(

  .آنها دوري جستندآنها پيروي نكردند و از 

______________________________________________________________________________ 

  .، باب اإلقتداء بستن رسول اهللا)248/  13(بخاري، كتاب اإلعتصام  -1
  .همان منبع قبلي -2
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، در مورد آنها، آنگونه الزم و كافي است سخن سبقت گرفتندحقيقتاً آنها در دينداري 
تر از آنها بودن،  آنها را وصف كنيد، چون پايين ،آنگونه شايسته استآنها را بگوييد و 

  .كوتاهي و تقصير و باالتر از آنها جاي گرفتن، به حسرت و اندوه افتادن است
ز شأن و منزلت آنها كاستند، پس دچار كوتاهي و فروگذاري شدند و اي ا دسته

  .روي و افراط شدند پروازي كردند، سپس دچار زياده اي در شأن و منزلت آنها بلند دسته
راه راست بودند، اين نامه را در جواب  رآنها بين افراط و تفريط قرار داشتند و ب

  1.شتمسؤالت كه از اقرار به قدر پرسيده بودي، نو
  شديم بر حفظ و نگهداري كتاب  ياد داده مي: اند  بغدادي فرموده شيخ جنيدي

، هر كس قرآن را حفظ نكند و احاديث را  ـ احاديث پيامبرـ و سنت ـ ـ قرآن 
  .شود نمي ننويسد و تفهيم و تفقه ديني نداشته باشد، اقتدا به او

حفظ و نگهداري احاديث به صورت مدام و متصل بر : اند  در جاي ديگر فرموده
  .شديم ياد داده مي رسول اهللا

______________________________________________________________________________ 

  .و سندش حسن است) 4612(سنن ابوداود  -1



15  پيروي از كتاب و سنت

  نشانة نفاق استه قرآن و سنت در هنگام منازعه بحكم  ترك: مسأله دوم 

  داليل در اين زمينه زياد است 

  :فرمايد  خداوند مي - 1
 ξsù y7 În/ u‘ uρ Ÿω χθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4© ®Lym x8θßϑ Åj3ysãƒ $yϑŠÏù t yf x© óΟßγ oΨ÷ t/ §Ν èO Ÿω (#ρ ß‰Åg s† 

þ’Îû öΝ ÎηÅ¡àΡ r& % [`t ym $£ϑÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θßϑÏk=|¡ç„ uρ $VϑŠÎ=ó¡n@   ) 65/ نساء(  
خورد  خدا قسم به نفسش مي: فرمايد  در تفسير اين آيه مي) رح(ابن القيم امام 

افتد به عنوان حكم  مسلمانان اختالف مي ميانكه ما تا زمانيكه پيامبرش را در تمام آنچه 
گونه ناخشنودي در آن  هايمان نسبت به حكم او راضي نگردد و هيچقرار ندهيم و دل
اي واقعي تسليم حكمش نشويم و از لحاظ عقلي و فكري و  گونه باقي نماند، و به

خداوند پاك و . شويم سرشتي مخالفتي نداشته باشيم، به عنوان ايماندار محسوب نمي
با آن آمده ـ  آنچه پيامبر كساني كه عقلشان را بر ازمنزه با قسم خوردن به نفسش 

و حقيقتاً اين . است هدانند، نفي ايمان كرد مي  دهند و عقلشان را مقدم قرآن ـ ترجيح مي
ـ خلقت ـ بر خودشان شهادت نفي ايمان واقعي به قرآن  ارواحچنين كساني در عالم 

  1.از لحاظ لفظي به آن ايمان داشته باشند هرچند كهاند،  داده
  : فرمايد  يخداوند عزوجل م - 3

 öΝ s9 r& t s? ’ n<Î) š⎥⎪Ï% ©!$# tβθßϑãã÷“ tƒ öΝ ßγ̄Ρ r& (#θãΨ tΒ# u™ !$yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹s9 Î) !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& ⎯ ÏΒ 

y7 Î=ö6s% tβρ ß‰ƒÌ ãƒ βr& (# þθßϑ x.$y⇔ tFtƒ ’ n<Î) ÏNθäó≈ ©Ü9 $# ô‰s%uρ (#ÿρ â ÉΔé& β r& (#ρãà õ3 tƒ ⎯Ïμ Î/ ß‰ƒÌ ãƒuρ 

ß⎯≈ sÜø‹¤±9 $# β r& öΝßγ ¯=ÅÒãƒ Kξ≈ n= |Ê # Y‰‹Ïèt/ ∩∉⊃∪ # sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝ çλm; (# öθs9$ yès? 4’n<Î) !$ tΒ tΑ t“Ρ r& 

ª!$# ’ n<Î) uρ ÉΑθß™ §9 $# |M÷ƒ r& u‘ t⎦⎫É) Ï≈ uΖ ßϑø9 $# tβρ ‘‰ ÝÁtƒ šΖtã # YŠρ ß‰ ß¹ ∩∉⊇∪ y# ø‹ s3sù 

!# sŒÎ) Ν ßγ÷F u;≈ |¹r& 8π t7ŠÅÁ •Β $yϑ Î/ ôM tΒ£‰ s% öΝ ÍγƒÏ‰ ÷ƒ r& §Ν èO x8ρ â™!% ỳ tβθà Î=øt s† «!$$Î/ ÷βÎ) !$ tΡ ÷Šu‘ r& 

______________________________________________________________________________ 

  ).828/  3(الصواعق المرسلة  -1
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HωÎ) $YΖ≈ |¡ôm Î) $̧)‹Ïùöθ s? uρ ∩∉⊄∪ y7Í× ¯≈ s9'ρ é& š⎥⎪É‹©9 $# ãΝ n=÷è tƒ ª!$# $ tΒ ’Îû óΟ ÎηÎ/θè=è% óÚÌ ôãr' sù 

öΝ åκ÷] tã öΝ ßγôàÏã uρ ≅ è%uρ öΝ çλ°; þ_Îû öΝ ÎηÅ¡àΡ r& Kω öθs% $ZóŠÎ= t/ ∩∉⊂∪ !$tΒ uρ $uΖ ù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ @Αθß™ §‘ 

ωÎ) tí$ sÜã‹Ï9 ÂχøŒÎ* Î/ «!$# 4 öθ s9 uρ öΝßγ ¯Ρ r& ŒÎ) (# þθßϑ n=¤ß öΝ ßγ|¡àΡ r& x8ρ â™!$ y_ (#ρ ãx øó tGó™$$ sù 

©!$# t x øótGó™ $# uρ ÞΟßγ s9 ãΑθß™§9 $# (#ρß‰ ỳ uθs9 ©!$# $\/#§θ s? $VϑŠÏm §‘   
  )64-60/ نساء (  

در اين آيات، خداوند بندگانش را نسبت به حالت منافقان به تعجب و حيرت وا 
اند كه به  كند، منافقان كساني اينگونه حاالت آگاه ميدارد و آنها را از دچار شدن به  مي

اند،  هاي آسماني پيشين ايمان آورده با آن آمده ـ قرآن ـ و به كتاب گمانشان به آنچه پيامبر
 خواهند در داوري كردن به سوي طاغوت بروند ـ طاغوت در حاليكه با وجود اين مي

ه به آنها امر شده به كند ـ در حالي به غير شريعت خدا حكم ك شود كه ميهر كسي  شامل
  .ر ورزند و از طاغوت روي گردانندطاغوت كف

  !شود؟ پس چگونه اين عمل با ايمان در يك جا جمع مي
الزمة ايمان، اطاعت و فرمانبرداري از شريعت خدا و حكم كردن به اين شريعت 

لي در عين حال كند، و داري مي در تمامي امورات زندگي است، پس كسي كه ادعاي ايمان
حكم و دستور طاغوت را بر دستور و حكم خدا برگزيند، اين چنين شخصي در ادعاي 

ها  هاي شيطان است كه انسان و حكم كردن به طاغوت از گمراهي. ايمانش دروغگو است
  : فرمايد  و به همين دليل است كه خداوند مي. اند به آن دچار شده
 ß‰ƒÌãƒ uρ ß⎯≈ sÜø‹¤±9 $# βr& öΝ ßγ̄=ÅÒãƒ Kξ≈ n=|Ê #Y‰‹Ïè t/   )60/  نساء(  
  .»خواهد كه آنها را در نهايت گمراهي و دوري از حق قرار دهد و شيطان مي«

زماني كه « )إذا أصابتهم بما قدمت أيديهم(پس چگونه است حال اين گمراهان 
از نوع گناه يا  مصيبتي» شوند ، دچار مصيبتي مياند انجام دادهآنها به سبب آنچه كه 
 در حالي كه از آنچه» آيند سپس به سوي تو مي« )ثم جاءوك( حكم كردن به طاغوت
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 )يحلفون باهللا إن أردنا إال إحسانا و توفيقا( .اند خواهند و شرمنده روي داده معذرت مي
فقط  ،»خورند كه فقط قصد نيكوكاري و توفيق به هم رساندن داشتند به خدا قسم مي«

در حالي آنها در اين . توفيق رساندن به آنها را داشتند قصد نيكوكاري به مخالفشان و
چون نيكوكاري، حاكم قرار دادن خدا و رسولش و پيروي كردن . ادعايشان دروغ گويند

و چه كسي بهتر از خداوند در ميان قومي كه يقين و . از دستورات خدا و رسولش است
  .دهد كند و دستور مي ايمان واقعي دارند، حكم مي

 )أولئك الذين يعلم اهللا ما في قلوبهم(: فرمايد  ين خاطر خداوند ميو به هم
يعني از نفاق، » داند هايشان است مي اند كه خداوند آنچه را كه در قلب آنها كساني«

يعني به . »پس اي رسول روي گردان از آنها« )فأعرض عنهم(دورويي و قصد نادرست 
 كنند مقابله به مثل نكن هند و جنايت ميد آنچه انجام ميمقابل ر دآنها اهميت نده و 

حكم خدا را براي آنها تشريح كن، و همزمان : يعني . »نها را نصيحت كنو آ« )وعظهم(
و قل لهم في ( بر فرمانبرداري از حكم خدا تشويق كن و از نافرماني آن بترسان،را آنها 

آنها را به صورت : يعني » و با سخن دلنشين با آنها سخن بگو« )أنفسهم قوال بليغا
و از آنچه . پنهاني نصيحت كن، تا به غرورشان بر نخورد و اين كار سودمندتر است

  1.دهند، به شدت نهي كن و در رد كارهايشان كوشا و توانمند باش انجام مي
  : فرمايد  منزه و بلندمرتبه مي ،خداوند پاك - 3

 šχθä9θà) tƒ uρ $̈ΖtΒ# u™ «!$$Î/ ÉΑθß™ §9 $$Î/ uρ $uΖ ÷èsÛ r& uρ ¢ΟèO 4’̄< uθtG tƒ ×,ƒÌ sù Νåκ÷] ÏiΒ .⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/ 

y7 Ï9≡ sŒ 4 !$tΒ uρ y7Í× ¯≈ s9'ρ é& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9$$ Î/ ∩⊆∠∪ # sŒÎ) uρ (#þθããßŠ ’ n<Î) «!$# ⎯Ï& Î!θß™ u‘ uρ zΝ ä3 ósuŠÏ9 

öΝ æηuΖ ÷ t/ # sŒÎ) ×,ƒÌ sù Νåκ÷] ÏiΒ tβθàÊÌ÷è •Β ∩⊆∇∪ βÎ) uρ ⎯ ä3tƒ ãΝçλ°; ‘,ysø9 $# (# þθè? ù' tƒ Ïμ ø‹ s9Î) t⎦⎫ÏΖ Ïãõ‹ãΒ 

∩⊆®∪ ’Îû r& Ν ÍκÍ5θè=è% íÚt ¨Β ÇΠr& (#þθç/$s? ö‘ $# ÷Πr& šχθèù$sƒ s† βr& y#‹Ït s† ª! $# öΝÍκö n=tã …ã&è!θß™ u‘ uρ 

______________________________________________________________________________ 

  ).43/  2(تيسير الكريم الرحمن  -1
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4 ö≅t/ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ šχθßϑ Î=≈ ©à9 $# ∩∈⊃∪ $yϑ̄Ρ Î) tβ% x. tΑ öθs% t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# # sŒÎ) (#þθããßŠ ’ n<Î) 

«!$# ⎯Ï& Î!θß™ u‘ uρ u/ ä3 ósu‹Ï9 öΝßγ oΨ ÷ t/ βr& (#θä9θà) tƒ $uΖ ÷èÏϑ y™ $uΖ ÷èsÛ r& uρ 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ 

tβθßsÎ=ø ßϑø9 $# ∩∈⊇∪ ⎯ tΒ uρ Æì ÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θß™ u‘ uρ |·øƒ s†uρ ©!$# Ïμø) −G tƒuρ y7Í× ¯≈ s9'ρ é' sù ãΝ èδ 

tβρ â“ Í← !$x ø9 $#   ) 52-47/ نور(  
صفات  خداوند در اين آيات از: فرمايد  حافظ ابن كثير، در تفسير اين آيات مي

با و فقط . كنند كساني كه خالف آنچه را در باطنشان است آشكار مي. دهد منافقان خبر مي
به خدا « )آمنا باهللا و بالرسول و أطعنا ثم يتولّي فريق منهم من بعد ذلك(گويند  زبان مي

اي از آنها بعد از آن روي  و رسولش ايمان آورديم و اطاعت كرديم، سپس دسته
ني كه از آنها خواسته شود از اين هدايتي كه خدا بر پيامبرش زما: ني يع .»گردانند مي

بيني  بزرگ گردانند، و در وجودشان احساس خود فرستاده است، تبعيت كنند، روي بر مي
آيد، همچنان كه خداوند  كنند و از پيروي قرآن و سنت رسول شرمشان مي و غرور مي

  : فرمايد  مي

 öΝ s9 r& t s? ’ n<Î) š⎥⎪Ï% ©!$# tβθßϑãã÷“ tƒ öΝ ßγ̄Ρ r& (#θãΨ tΒ# u™ !$yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹s9 Î) !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& ⎯ ÏΒ 

y7 Î=ö6s% tβρ ß‰ƒÌ ãƒ βr& (# þθßϑ x.$y⇔ tFtƒ ’ n<Î) ÏNθäó≈ ©Ü9 $# ô‰s%uρ (#ÿρ â ÉΔé& β r& (#ρãà õ3 tƒ ⎯Ïμ Î/ ß‰ƒÌ ãƒuρ 

ß⎯≈ sÜø‹¤±9 $# β r& öΝßγ ¯=ÅÒãƒ Kξ≈ n= |Ê # Y‰‹Ïèt/ ∩∉⊃∪ # sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝ çλm; (# öθs9$ yès? 4’n<Î) !$ tΒ tΑ t“Ρ r& 

ª!$# ’n< Î) uρ ÉΑθß™ §9 $# |M ÷ƒ r& u‘ t⎦⎫ É)Ï≈ uΖ ßϑø9 $# tβρ ‘‰ ÝÁtƒ šΖtã # YŠρß‰ ß¹     
  )61-60/ نساء (  

و اگر داوري خدا و « )و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه(: فرمايد  و در ادامه مي
رسولش براي آنها سودمند باشد و نفعشان در آن باشد به حالت فرمانبرداري و مطيع 

اگر حكم خدا و رسول به نفع آنها بود و بر خالف : يعني .»آيند بودن كامل به سوي آن مي
ولي اگر حكم خدا . آيند حالت سرافكنده و مطيع به سوي شريعت خدا ميبه  ميلشان نبود
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گردانند و به  و رسول بر عليه آنها بود و نفعشان در آن نبود از شريعت خدا روي بر مي
كنند، و دوست دارند كه براي حكم كردن به سوي  سوي شريعت طاغوت روي مي

حكم خدا و  يپس اگر گاه. جلوه دهدحق بروند تا باطلشان را  غير از پيامبر يشخص
در آن  يد به آن نيست، بلكه به دليل اين است كه نفعاعتقاپذيرند به دليل  رسولش را مي

شوند از آن روي  ولي اگر ديدند با حكم كردن به قانون خدا دچار ضرر و زيان مي دارند،
آيا دچار بيماري و « )أفي قلوبهم مرض(: فرمايد  و به همين دليل خداوند مي. گردانند مي

اند، يا در  دچار يكي از اين حاالت شده: يعني . »اند مرض در دلشهايشان شده
هايشان مرض هميشگي وجود دارد كه از آنها جدا شدني نيست، يا نسبت به دين و  دل

دستورات آن دچار شك و شبهه هستند و يا از اينكه خدا و رسولش در حكم كرن بر 
هر يك از اين حاالت را داشته باشند آنها، كافرند و  !سند؟تر آنها ظلم كنند، مي

  . حاكميت خدا را قبول ندارند و خدا بر حال و اوضاع همة آنها آگاه و دانا است
بلكه آنها، ظالم و « )بل أولئك هم الظالمون( :فرمايد  و خداوند مي

عدالتي و  لم و بيو گناهكارند و خدا و رسولش از ظ مبلكه آنها، ظال:  يعني. »ستمكارند
  1.اند، بيزارند كند و در مورد آن دچار توهم شده ستمي كه آنها گمان مي

هر كس با كتاب خدا و سنت گهربار «: فرمايد  مي) رح(االسالم ابن تيميه شيخ
اي  ر اين مخالفتش هيچگونه عذر و بهانهبرش و اجماع سلف مخالفت ورزد، و بپيام

  2».گيرد شود، انجام مي فتاري كه با اهل بدعت مينداشته باشد، با او معامله و ر
  

______________________________________________________________________________ 

  ).298/  3(تفسير ابن كثير  -1
  ).172/  24(مجموع الفتاوي  -2
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  تفكر و انديشيدن در كتاب و سنت براي  الزمة: مسأله سوم 
  عمل كردن به آنها

دست گرفتن و چنگ زدن به كتاب خدا فقط با تفكر و انديشيدن در معنا و مفهوم 
  .يابد تحقق ميآن، و سپس عمل كردن به دستورات موجود در آن 

  
  قرآن كريم داليلي از

  : فرمايد  خداوند مي - 1
 ë=≈ tGÏ. çμ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹s9 Î) Ô8 t≈ t6ãΒ (#ÿρ ã −/£‰u‹ Ïj9 ⎯ Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ t ©. x‹tF uŠÏ9 uρ (#θä9 'ρé& É=≈ t6ø9 F{$#     

  )29/ ص (  
پس تفكر و انديشيدن در آيات قرآن تو را به معناي مورد نظر موجود در آن 

امكان عمل . است عنايشقرآن بعد از شناخت م و تذكر، يعني عمل كردن به. رساند مي
  .شود كردن به آنچه كه خدا نازل كرده فقط بعد از فهميدن و علم داشتن به آن حاصل مي

خداوند، اهل كتاب را به خاطر اينكه نسبت به كتابشان هيچگونه شناختي ندارند  - 2
  :رمايد ف كنند، مورد مذمت و سرزنش قرار داده و مي ميو فقط آن را تالوت 
 öΝåκ÷] ÏΒ uρ tβθ•‹ÏiΒ é& Ÿω šχθßϑn=ôè tƒ |=≈ tGÅ3ø9 $# HωÎ) ¥’ ÎΤ$tΒ r& ÷βÎ) uρ öΝ èδ ωÎ) tβθ‘Ζ Ýà tƒ      

  )78/ بقره (  
  : فرمايد  مي خداوند - 3

 Ÿξsù r& tβρ ã−/ y‰tG tƒ šχ# u™ö à) ø9$# ôΘ r& 4’ n? tã A>θè=è% !$ yγä9$ xø% r&   ) 24/ محمد(  
كه از تفكر و انديشيدن در آيات  است ر كساني، انكاري از طرف خدا بو اين آيه

قرآن ـ كه خير دنيا و آخرت، و پرهيز از هرگونه شري در آن وجود دارد ـ روي بر 
  .كنند ن سطحي آن بسنده ميدگردانند و فقط به تالوت كر مي

  :فرمايد  عدي در تفسير تيسير الكريم الرحمن ميسعبدالرحمن بن ناصر ال
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 Ÿξsù r& tβρ ã−/ y‰tG tƒ šχ# u™ö à) ø9$# ôΘ r& 4’ n? tã A>θè=è% !$ yγä9$ xø% r&   ) 24/ محمد(  
كنندگان در كتاب خدا تفكر و تعقل  پس چرا اين روي گردانان و اعراض: يعني 

چون آنها . كنند كنند و يا در آن آنگونه كه شايستة تأمل و انديشيدن است، تأمل نمي نمي
ها  از تمام شر و بدي سوي تمام خيرات راهنمايي واگر در قرآن بيانديشند، قرآن آنها را به 

كند و  هايشان را از يقين پر مي هايشان را از نور ايمان انباشته و دل دارد و قلب بر حذر مي
گرداند، قرآن راه رسيدن به خدا،  پايان، نايل مي هاي بي آنها را به اهداف عاليه و بخشش

ر آن راه رسيدن به جهنم و چگونگي نجات آن و در كنا موانعهاي بهشت و  بهشت، الزمه
شناساند و اسماء و صفات  ها را به آنها مي كند، قرآن پروردگار انسان يافتن از آن را بيان مي

پايان الهي تشويق  كند و آنها را به سوي پاداش بي ها معرفي مي و احسانات الهي را به انسان
  .رهاند ترساند و مي يها را م نمايد و از عذاب دردناك جهنمي انسان مي

 ôΘ r& 4’n? tã A>θè=è% !$ yγä9$x ø%r&  »آيا درهاي  :يعني » هايي است هايشان قفل يا بر دل
ها را در  هايشان بر روي هر نوع خير و نيكي بسته شده است و تمام شر و بدي دل
 هايشان و خروج شر و و مانع ورود خير و نيكي به داخل دل. ندا هايشان حبس كرده دل

  .شوند؟ و اين يك واقعيت است بدي از آن مي
  

  داليلي از سنت نبوي 

اي را غريق  خداوند بنده«: روايت است كه، فرمودند  از عبداهللا بن مسعود - 1
را حفظ  شنوند، و آن سخن مرا مي) كند كه را شاد مياي  خداوند بنده(كند  نعمتش مي

رساند، چه بسا كسي كه علمي را به  ن ميو آن را به ديگرا نمايد كند و به آن توجه مي مي
همراه دارد نسبت به آن دانا نيست و چه بسا كسي كه علمي را به همراه دارد به داناتر از 

  .»كند خودش منتقل مي
معنا و مفهومش  ،آن را نگهداري كند ،هر كس سخن من را بشنود: گويد  مي پيامبر
بشناسد و حفظ كند و سپس آن را به  در آن را موجودموارد فقهي و علمي  ،را بفهمد
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اي برساند، تا دچار دروغ بر  ديگران بگويد و ياد دهد، و يا آن را به ديگران بدون هيچ زياده
  1...نشود،  پيامبر

  
  آثار صحابه و علماي سلف

بدون تفكر، انديشيدن و را روي در روايت حديث  اهل حديث و علماي سلف زياده
ي، من قال الحديث عنّ ةإياكم و كثر«: فرموده  ، چون پيامبردانستند فهميدن مكروه مي

ماقمن فإال حقاً أوصدقاً،  فال يقولنّ علي شما را « 2»مقعده من النار أقل فليتبوام ل ال علي
كند، به طور  دارم، هر كسي از من روايت مي زياد روايت كردن از خودم بر حذر مياز 

از من چيزي را روايت كند كه من آن را نگفته و صادقانه روايت كند، هر كس درست 
  .»باشم، جايگاه خودش را در آتش جهنم آماده كند

: گويد  كند، مي ابن عبدالبر بعد از آنكه چند اثر از علماي سلف در اين باره نقل مي
 در اين حديث به خاطر ترس از اينكه تفكر، انديشيدن و فهميدن در احاديث رسول اهللا

روي در روايت حديث خرده گرفته شده و اين عمل مكروه دانسته  از زياده از بين نرود،
  3.شده است

آوري حديث بدون تفقه و تدبير در معنا و  اما جمع: فرمايد  و در جايي ديگر مي
اند، نزد اهل علم كاري مكروه  اي كه اكثر اهل زمان ما دچار آن شده آن به شيوهمفهوم 

  4.شود شمرده مي
  : گويند  طر است كه بعضي ميو به همين خا

______________________________________________________________________________ 

 18ص (خطيب در كتاب شرف أصحاب الحديث ) 88(، مسند حميدي )2658(ترمذي . حديث صحيح است -1
  .اند و غيره روايت كرده) 188(و ابن عبدالبر در جامع بيان العلم ) 19و 

  .و غير آنها) 35(ابن ماجه ) 297/  5(حديث حسن است، احمد  -2
  ).1029/  2(البيان  جامع -3

  ).1020/  2(جامع البيان  -4
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 أنّ من يعمل الحديث و اليعرف
  

الصيدالني كفيه التأويل  
  

كند ولي در مورد آن تفكر و تعمق  آوري و روايت مي   كسي كه، حديث جمع
  .برد فهمند شبيه داروسازي است كه از دارويش نفعي نمي كند و آن را به خوبي نمي نمي

  



24 پيروي از كتاب و سنت

  سنت براي تفهيم و عمل به قرآنبه  علم يا الزمة: مسأله چهارم 

  داليلي از قرآن كريم 

  : فرمايد  خداوند متعال مي - 1
  !$uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t ò2Ïe%!$# t⎦ Îi⎫ t7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκös9 Î) öΝ ßγ̄=yè s9 uρ šχρ ã©3 x tGtƒ   

  )44/ نحل (  

ها و  آوري كردن انسانما اين قرآن را براي ياد] و اي محمد[«: گويد  طبري مي
⎦ tپند دادن آنها بر تو نازل كرديم،  Îi⎫ t7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9  «.  تا آنچه را كه براي آنها از : يعني

 öΝقرآن نازل شده شرح دهي و قرآن را به آنها بشناساني  ßγ̄= yès9 uρ šχρã ©3x tG tƒ   يعني :
الهي يادآوري كرده شوند و تا مردمان در اين قرآن به عبوديت الهي و اطاعت از فرمان 

  1.از قرآن عبرت گيرند و در آن بيانديشند
  : فرمايد  خداوند عزوجل مي - 2

 !$̄Ρ Î) !$uΖ ø9 t“Ρ r& y7ø‹ s9 Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd,ys ø9$$Î/ zΝä3 ós tGÏ9 t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9 $# !$oÿ Ï3 y71u‘ r& ª!$# 4 Ÿω uρ 

⎯ ä3s? t⎦⎫ ÏΖ Í← !$y‚ ù=Ïj9 $Vϑ‹ÅÁyz    ) 105/ نساء(  
  : فرمايد  ميخداوند  - 4

 $tΒ uρ $ uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# ωÎ) t⎦ Îi⎫ t7çF Ï9 ÞΟçλ m; “ Ï%©!$# (#θà n=tG÷z$# ÏμŠÏù   “Y‰ èδ uρ 

Zπ uΗ÷q u‘ uρ 5Θ öθ s)Ïj9 šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ   ) 64/ نحل(  
اي محمد ما به خاطر اين كتابمان را بر تو نازل كرديم و تو را به «: گويد  طربي مي

به سوي مخلوقات مبعوث كرديم تا براي آنها، آنچه را كه در آن دچار اي  عنوان فرستاده
اند، شرح دهي و حق و باطل را به آنها بشناساني و راه صواب و نيكويي را  اختالف شده

______________________________________________________________________________ 
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اي بر آنها  اي كه تو به آن مبعوث شده در اختالفشان براي آنها توضيح دهي و حجت الهي
  .»تمام كني
  :فرمايد  خداوند مي - 5

 $tΒ uρ ß, ÏÜΖtƒ Ç⎯ tã #“ uθoλ ù;$# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ ωÎ) Ö© ór uρ 4© yrθãƒ   ) 4 و 3 /نجم(  
  

  داليلي از سنت نبوي 

خداوند زناني را كه خال در بدن : فرمايد  از عبداهللا بن مسعود روايت است كه، مي
، و همچنين لعن نموده شود كوبند و زناني را كه خال در بدنشان كوبيده مي ديگران مي

و زناني كه به خاطر  ،كنند دارند و آن را باريك مي ني را كه موي ابروي خود را بر ميناز
كنند و آنها را باريك  هاي جلويي را از هم جدا مي زيبايي و جوان نشان دادن خود، دندان

. لعن نموده است دهند نمايند و زناني را كه فطرت خدايي و خلقت خدايي را تغيير مي مي
رسيد، آن زن  رت داشتأسد كه به ام يعقوب شه وش زني از طائفة بنياين موضوع به گ

ام كه شما زناني را كه فالن كار و فالن كار را  شنيده: نزد عبداهللا بن مسعود آمد، و گفت 
چرا لعن نكنم كساني را كه رسول : اي؟ ابن مسعود در جوابش گفت  كنند، لعن كرده مي

  !لعن شده اند؟ خدا لعن كرده است و در كتاب خدا هم
ام؟ ابن  گويي نديده ام آنچه را كه شما مي من تمام قرآن را خوانده: آن زن گفت 

اي كه  اي، مگر نخوانده اگر تمام قرآن را خوانده باشي حتماً اين را ديده: مسعود گفت 
دهد انجام دهيد و از آنچه كه شما را از  آنچه محمد به شما دستور مي«: فرمايد  خداوند مي

بلي، اين آيه را خوانده ام، ابن مسعود : آن زن گفت » دارد، پرهيز نماييد ن بر حذر ميآ
دهند ملعون  از آن كارها منع كرده است و كساني كه آنها را انجام مي پس پيامبر: گفت 

دهد، ابن مسعود  كه همسر شما هم اين كار را انجام مي مطمئنم: است، آن زن گفت  نستهدا
آن زن رفت ) آيا زنم هيچ يك از اين كارها را انجام داده است؟(نگاه كن  شما برو: گفت 
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اگر : و نگاه كرد، ولي هيچ يك از اين كارها را بر زن ابن مسعود نديد، ابن مسعود گفت 
  1.دادم كردم و او را طالق مي بود، با او زندگي نمي زنم اهل چنين كارهايي مي

آيد كه  زماني مي«: فرمودند  كه، پيامبراز مقدام بن معدي كرب روايت است  - 2
مردي از شما در حالي كه بر تختش تكيه داده است ـ در نهايت غرور و تكبرـ حديثي را 

بين ما و شما كتاب خدا ـ قرآن ـ وجود دارد و «: گويد  كند، سپس مي از من روايت مي
دانيم و هرچه را در  پس هر حاللي را كه در قرآن يافتيم آن را حالل مي. كند قضاوت مي

  ».دانيم آن حرام يافتيم، آن را حرام مي
كند  حرام مي آگاه باشيد، حقيقتاً آنچه را كه رسول خدا: در ادامه فرمود  پيامبر

  2.مثل آن چيزي است كه خداوند عزوجل حرام كرده است
: فرمود  شنيدم كه مي از عقبه بن عامر جهني روايت است كه گفت، از پيامبر - 3

كتاب ! اي رسول خدا: گفته شد » هالكت و بدبختي امت من در كتاب و شير وجود دارد«
گيرند اما آن را بر خالف شيوه و  من قرآن را ياد مي تام«: فرمود  و شير چيستند؟ پيامبر

روي از  كنند ـ يعني در معنا كردن آن دنباله هدفي كه خدا نازل كرده تفسير و معنا مي
كنند ـ و شير را دوست دارند و به خاطر آن نمازهاي  و علماي سلف نميو صحابه  پيامبر

براي بدست آوردن  روند ـ يعني كنند و به صحرا و مراتع مي جماعت و جمعه را ترك مي
  3.روند دنبال شترچراني و حيوانات اهلي شيرده مي دنيا و ماديات دنيايي

زهاي جمعه و جماعت را ترك گذاران و گمراهان، نما بدعت: گويد  مي البرابن عبد
اندازند و قرآن را بر خالف روش و  را دور ميـ ـ احاديثش  كنند و سنت رسول اهللا مي

كنند، پس آنها به سبب اين  بيان شده، معني و تفسير مي اي كه در سنت رسول اهللا شيوه
بريم، از  مي و از اين شكست و تباهي به خدا پناه. كننده كارهايشان هم گمراهند و هم گمراه

______________________________________________________________________________ 

  ).4/1678(و مسلم در كتاب اللهباس ) 8/630(بخاري در كتاب التفسير  -1
  .و غيره) 12(ابن ماجه ) 2664(، ترمذي )132-131-4/130(احمد . حديث صحيح است -2
- 2361(ابن عبدالبر ) 155/  4(و احمد ) 1746(ابويعلي ) 156-155-4/146(احمد . حديث صحيح است -3

2362.(  
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ها را خواستاريم، احاديث زيادي در مورد  رحمت خداوند، توفيق و سالمتي از اين گمراهي
و در پايان ابن عبدالبر حديث باال را ... روايت شده است،  ها از پيامبر اينگونه گمراهي

  1.كند روايت مي
  

  آثار صحابه و علماي سلف 

زماني كه اين مسجد ـ مسجد جامع ـ : ضاله روايت است كه فاز جبيد بن أبي  - 1
اي نزد او در مورد  اي نشسته بود، و عده شود، عمران بن حصين در گوشه ساخته مي

، شما در دنجي اي أبا: شفاعت صحبت كردند، در اين هنگام مردي از همان جمع گفت 
ران بن ناگهان عم! ايم كنيد كه ما اصلي براي آنها در قرآن نيافته مورد احاديثي صحبت مي

بله، : اي؟ مرد در جواب گفت  قرآن را خوانده: حصين عصباني شد و به آن مرد گفت 
ركعت، نماز صبح را  چهارآيا در آن نماز مغرب را سه ركعت، نماز عشاء را : عمران گفت 

خير، عمران گفت پس : اي؟ مرد گفت  ركعت يافته چهارا ردو ركعت و نماز ظهر و عصر 
ايد، و ما نيز از رسول  ايد؟ آيا از ما ياد نگرفته از را از چه كسي گرفتهاين تعداد ركعات نم

درهم، يك درهم، و در اين تعداد گوسفند، يك  40ايم؟ آيا در قرآن، زكات  نگرفته اهللا
پس از چه : نه، عمران گفت : ايد؟ مرد گفت  گوسفند و اين تعداد شتر، يك شتر را يافته

ايد،  ايم و شما نيز آن را از ما ياد گرفته ياد گرفته ا از پيامبرايد؟ ما آن ر كسي ياد گرفته
  :ايد كه خداوند فرموده  در قرآن ديده: عمران در ادامه گفت 

، آيا در قرآن، »و به دور اين خانة قديمي طواف كنيد« )و ليطّوفوا بالبيت العتيق(
ايد؟ از چه  را يافتهدر پشت مقام ابراهيم  نمازركعت  دوبار طواف بدور كعبه و  هفت

ياد  ايد و ما نيز آن را از پيامبر ايد؟ آيا از ما ياد نگرفته ياد گرفتهكسي اينها را 
  ايم؟ نگرفته

  :گويد  ايد كه خداوند در قرآنش به گروهي مي آيا شنيده: عمران در ادامه گفت 
______________________________________________________________________________ 
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 #θä9$s% óΟ s9 à7 tΡ š∅ ÏΒ t⎦, Íj# |Áßϑø9 $# ∩⊆⊂∪ óΟs9 uρ à7tΡ ãΝ ÏèôÜçΡ t⎦⎫Å3 ó¡Ïϑø9 $# ∩⊆⊆∪ 

$̈Ζ à2 uρ ÞÚθèƒwΥ yì tΒ t⎦⎫ ÅÒÍ← !$sƒø: $# ∩⊆∈∪ $ ¨Ζ ä.uρ Ü>Éj‹s3çΡ ÏΘöθ u‹Î/ È⎦⎪Ïd‰9$# ∩⊆∉∪ #©̈L ym $oΨ9 s? r& 

ß⎦⎫É) u‹ ø9$# ∩⊆∠∪ $ yϑ sù óΟßγ ãèxΖs? èπ yè≈ x x© t⎦⎫ ÏèÏ≈¤±9 $#   ) 48-42/ مدثر(  
  1.گفت شفاعت وجود دارد من از عمران بن حصين شنيدم كه مي: حبيب گفت 

با ما فقط : ير گفت خمردي به مطرف بن عبداهللا بن ش: از ايوب روايت است كه  - 2
خواهم بدل و جانشيني به جاي  قسم به خدا نمي: مطرف به او گفت ! با قرآن سخن بگوييد

  2.تر به قرآن و فهم آن است قرآن بياورم، ولي هدفم كسي است كه او از ما عالم
نازل  وحي همچنان بر پيامبر«: كه، گفت  از حسان بن عطيه روايت است - 3

  3.»داد كه قرآن با آن تفسير كرده شود سنتي را خبر مي به پيامبر شد و جبرئيل مي
با كتاب خدا  روش و طريقة رفتار رسول خدا: فرمايد  مي) رح(امام شافعي  - 4

  : ـ قرآن ـ دو شيوه است 
اوند آن را نازل كرده، از آنگونه كه خد الف ـ نص صريح قرآن، و رسول خدا

  .آن پيروي كرد
در آن هدف و منظور خداوند را در آنچه كه از  ب ـ سخناني كه رسول خدا

ها، پيروي و  و در هر دوي اين شيوه. بندگانش خواسته انجام دهند، بيان كرده است
  .تبعيت از كتاب خدا وجود دارد

______________________________________________________________________________ 

طبراني در روايتي ديگر در الكبير ) 18/547(و طبراني در الكبير ) 1561(ابوداود . حديث حسن است -1
اي ديگر  به شيوه) 67(، ابن بطة در اإلبانة )2348(، آجري در الشريعة و ابن عبدالبر در جامع البيان )18/369(

  .روايت كرده، و اين حديث با اين سندها ثابت شده است
  .مصدر قبلي -2
  .مصدر قبلي -3
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اي است  سنت و طريقه: و آن در ادامه امام شافعي شيوة سومي را نيز بيان كرده 
  1.آن را بنيان نهاده در حالي كه نص صريح قرآني بر آن وجود ندارد كه رسول اهللا

: فرمود  كرد مي زماني كه با مرد حج مي پيامبر: گويد  و ابن عبدالبر مي - 5
، زيرا كه قرآن در مورد فرضيت »از من مناسك را ياد بگيريد«  »ي مناسكمخذوا عنّ«

زكات، حج و جهاد بصورت كلي نازل شده و شرح مفصل و جزء به جزء اين نماز، 
  .مسائل در قرآن وجود ندارد

توان به احكام ديگري اشاره كرد كه در قرآن وجود  و براي توضيح بيشتر، مي
مثل حرام بودن نكاح عمه و خالة زن . ولي از طريق سنت ثابت شده است. ندارد

خر اهلي و تمام پرندگاني كه چنگال شكاري دارند و همزمان با نكاح زن، حرام بون 
موارد زيادي هستند و در اينجا تيز شكاري دارند و امثال اينها  هاي حيواناتي كه دندان

  2.توان به همگي آنها اشاره كرد نمي

______________________________________________________________________________ 
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آيد، داراي حكمي در  هر آنچه كه براي مسلمانان پيش مي: مسأله پنجم 
  باشد قرآن يا سنت مي

  قرآن كريم  داليلي از

  : فرمايد  خداوند مي - 1
  tΠöθu‹ ø9$# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3s9 öΝä3 oΨƒÏŠ àMôϑ oÿøC r& uρ öΝ ä3ø‹n= tæ © ÉLyϑ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝä3 s9 zΝ≈ n=ó™M}$# 

$YΨƒÏŠ    ) 3/ مائده(  
اين اين آيه بزرگترين نعمت خداوند متعال بر اين امت است، از : گويد  ابن كثير مي

د و همچنين به غير نيشان تكميل كرد و احتياج به دين ديگري نداردينشان را برا جهت كه
ـ احتياج به پيامبر ديگري ندارند، و به همين دليل است خداوند  از اين پيامبر ـ محمد

كنندة پيامبران قرار داده و او را به سوي  ـ را به عنوان آخرين و ختم اين پيامبر ـ محمد
ت، پس هر چه را حالل كند، حالل است و هر چه را ها و جنيان مبعوث كرده اس انسان

 شمردهشود، و هر چه او به عنوان دين مشروع بداند، دين  حرام كند، حرام شمرده مي
شود و هيچ  خبر دهد، خبرش حقيقت دارد و تصديق مي شود، در مورد هر چيزي كه مي

  : فرمايد  دروغ و خالفي در آن نيست، همچنانكه خداوند مي
 ôM£ϑ s? uρ àM yϑÎ= x. y7 În/ u‘ $]%ô‰ Ï¹ Zω ô‰tãuρ 4 ω tΑ Ïd‰t6ãΒ ⎯Ïμ ÏG≈ yϑÎ= s3Ï9   ) 115/ انعام(  
  .»و هيچ تغيير و تبديلي بر آن نيست و كالم خداوند به راستي و عادالنه به انجام رسيد«

  .در اوامر و نواهيش بودن صداقت و راستي در اخبارش و عادل: يعني 
گرديد، نعمت نيز بر آنها تمام گرديد، به همين  پس زماني كه دليل بر مردم كامل

  : فرمايد  دليل خداوند مي
 tΠöθ u‹ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3s9 öΝä3 oΨƒÏŠ àMôϑ oÿøC r& uρ öΝä3ø‹ n=tæ © ÉL yϑ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝä3 s9 zΝ≈ n=ó™M}$# 

$YΨƒÏŠ 4 Ç⎯ yϑ sù § äÜôÊ$# ’Îû >π |ÁuΚ øƒxΧ u ö xî 7#ÏΡ$ yf tGãΒ 5ΟøO \b}   ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹Ïm§‘   
  )3/ مائده (  
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ن دين راضي شويد، زيرا كه اين دين، دينيست كه خداوند ايشما نسبت به : يعني 
آن را دوست دارد و به آن راضي است و بزرگترين فرستادة گرامي را براي آن مبعوث كرده 

  1.ترين كتاب را براي آن نازل كرده است و شريف
انجام اً خداوند از اين لحاظ كه در اين دين بر حقيقت: گويد  مي) رح(ابن القيم 

شود، امر كرده و  ها و هر چيزي كه سبب اصالح قلب و دينمان مي فرائض، فضائل، سنت
شود نهي كرده، اين  از مكروهات و محرمات و هر چيزي كه سبب فساد قلب و دينمان مي

  2.دين را بر ما تكميل گردانيده است
  :يد فرما خداوند پاك و منزه مي - 2

 $Β $uΖ ôÛ §sù ’Îû É=≈ tG Å3ø9 $# ⎯ ÏΒ &™ó© x«    ) 38/ انعام(  
ايم،  ما هيچ چيزي را در لوح المحفوظ از قلم نينداخته ،يعني: فرمايد  طبي ميرق

كند، و در روايتي  خداوند تمام حوادث و وقايع را در لوح المحفوظ ثبت و نگهداري مي
كه مربوط به امور ديني را ي ما هيچ چيزي گفته شده كه در اينجا منظور قرآن است، يعن

يا به صورت مفصل و جزء در مورد آن ايم و حتماً در قرآن  باشد در قرآن از قلم نينداخته
كه بيان و شرح داليل كلي و مجمل . داليل وجود دارد و مجمل به جزء يا به صورت كلي

  .قرآن ثابت شده، اخذ كرديا از اجماع يا از قياس كه با نص  توان از پيامبر را نيز مي
  : فرمايد  خداوند مي
 $ uΖ ø9̈“ tΡ uρ šø‹ n=tã |=≈ tG Å3ø9 $# $YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ä3 Ïj9 &™ó© x« “Y‰ èδ uρ Zπ yϑôm u‘ uρ 3“ u ô³ç0 uρ 

t⎦⎫ ÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9   ) 89/ نحل(  
  !$uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t ò2Ïe%!$# t⎦ Îi⎫ t7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκös9 Î) öΝ ßγ̄=yè s9 uρ šχρ ã©3 x tGtƒ   

  )44/ نحل (  

______________________________________________________________________________ 

  ).2/12(تفسير ابن كثير  -1
  ).2/103(و بدائع التفسير ) 110(مسألة السماع  -2
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 !$ tΒ uρ ãΝä39s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρ ä‹ã‚ sù $tΒ uρ öΝ ä39 pκtΞ çμ ÷Ψ tã (#θßγ tFΡ $$ sù 4 (#θà) ¨? $# uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# 

ß‰ƒÏ‰x© É>$ s)Ïèø9 $#    ) 7/ حشر(  
آنها در قرآن نيامده،  برخداوند در اين دو آية آخر، اشاره به مواردي دارد كه نصي 

اي آگاهي از آنها بايد به پيامبر رجوع كرد و و او شرح مفصل و مشروح در مورد آنها اما بر
ايم مگر  را به جا نگذاشتهچيز پس به اين ترتيب اين خبر خداوند كه فرموده ما هيچ . دهد

اينكه در قرآن خبري در مورد آن يا به صورت مفصل و مشروح و يا به صورت كلي و 
  :دليل خداوند در پايان فرموده  و به همين. ادق استايم، درست و ص مجمل داده
 اليوم اكملت لكم دينكم   ( / )  
  1.»امروز دينتان را بر شما كامل گردانيدم«

  : فرمايد  خداوند مي - 3
 $ uΖ ø9̈“ tΡ uρ šø‹ n=tã |=≈ tG Å3ø9 $# $YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ä3 Ïj9 &™ó© x« “Y‰ èδ uρ Zπ yϑôm u‘ uρ 3“ u ô³ç0 uρ 

t⎦⎫ ÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9   )89/  نحل(  
دهندة تمام  اي محمد اين قرآن بر تو نازل شده تا شرح: گويد  طبري مي

  2.هاي انسان از قبيل شناخت حالل و حرام و پاداش و عذاب باش نيازمندي
  : فرمايد  خداوند بلندمرتبه مي - 4

 ô‰ s) s9 uρ $ oΨøù §|À ’Îû # x‹≈ yδ Èβ# u™ öà) ø9$# Ä¨$̈Ζ=Ï9 ⎯ÏΒ Èe≅à2 9≅ sW tΒ 4 tβ% x. uρ ß⎯≈ |¡ΡM}$# 

u sYò2 r& &™ ó© x« Zω y‰ ỳ   ) 54/ كهف(  
خداوند از عظمت، بزرگي، شكوه و : گويد  عدي ميسعبدالرحمن بن ناصر ال

  .دهد شموليت قرآن و از اينكه او در قرآن در مورد هر چيزي سخن گفته، خبري مي

______________________________________________________________________________ 

  ).2/184(، تيسير الكريم الرحمن )3/335(، أضواء البيان )6/420(الجامع ألحكام القرآن  -1
  ).5/38(جامع البيان، تفسير البغوي  -2
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هاي رسيدن به علوم سودمند و سعادت جاوداني و هميشگي و  در قرآن تمام راه
هايي از حالل و  شر و بدي و هالكت و بدبختي ابدي وجود دارد، در قرآن مثالدوري از 

حرام، پاداش و عقاب اعمال، تشويق و تحذير، اخبار و دستورات صادق و سودمند براي 
و اينها جملگي داللت بر واجب بودن . اصالح قلب از حيث اعتقادي و عملي وجود دارد

ي و فرمانبرداري كردن از آن و عدم اختالف و تسليم شدن در مقابل اين قرآن و پيرو
آشكار و واضح بودن به  هوجتولي با وجود اين اكثر مردم با . كشمكش بر سر آن را دارد

كنند و براي از بين بردن و منحرف كردن حق بر  حق و حقيقيت باز در مورد آن مجادله مي
  : كنند، و به همين خاطر خداوند فرموده  باطل پافشاري مي
 ًو كان األنسان أكثر شيء جدال   ( / )  
  .»و انسان بيشتر از هر چيز ديگري جنگ و جدال و سر و صدا دارد«
داد و بيدا كردن، نزاع و ستيزه كردن در مورد چيزي، در حالي كه اينگونه : يعني 

ها و داد و بيدادها در شأن انسان نيست و از عدالت و مروت انساني بدور  جنگ و جدال
شود، فقط  و چيزي كه سبب اين منازعات و مجادالت و عدم ايمان در انسان مياست، 

شود، در حالي كه در  ظلم و ستم و نافرماني از دستورات الهي است كه انسان دچار آنها مي
ها را  مورد آنها در قرآن به صورت واضح و مفصل بحث و گفتگو شده و خداوند انسان

  1.تم باز داشته استهمواره از جنگ و جدال و ظلم و س
  :فرمايد  داوند ميخ - 5

 óΟ s9 uρ r& óΟÎγ Ïõ3 tƒ !$ ¯Ρ r& $ uΖ ø9 t“Ρ r& y7ø‹ n=tã |=≈ tF Å6 ø9$# 4‘ n=÷Fãƒ óΟÎγ øŠn= tæ 4 χÎ) ’ Îû š Ï9≡ sŒ 

Zπ yϑôm t s9 3“t ò2ÏŒ uρ 5Θöθ s) Ï9 šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ   ) 51/ عنكبوت(  

______________________________________________________________________________ 

  ).5/26(تيسير الكريم الرحمن  -1
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از  ل خدااي از اصحاب رسو روايت شده به خاطر اينكه دسته: گويد  طبري مي
نوشتند، اين  كردند و چيزهايي را مي برداري مي هاي اهل كتاب نسخه روي بعضي از كتاب
  1.آيه نازل شده است

آيا اين قرآن به عنوان نشانه و دليل ما كافي : گويد  ابن كثير در معناي اين آيه مي
است بر تو  نيست، ما اين كتاب بزرگ را كه شامل اخبار گذشتگان، آيندگان و احكاماتشان

نويسي و نه با اهل كتاب  خواني، نه مي سوادي، نه مي نازل كرديم، در حالي كه تو انساني بي
اي كه در آن  اي، با خود اخباري واضح، روشن و آشكار آورده نشست و برخواست داشته

اند، بيان و شرح داده شده و اين اخبار در هيچ  راه حق بر سر آنچه دربارة آن اختالف كرده
  2.هاي پيشين وجود نداشته است يك از كتاب

لو «: فرمايد  مي به عمر بن خطاب در مفهوم اين آيه پيامبر: گويد  قرطبي مي
اگر موسي پسر عمران زنده بود هيچ « »كان موسي بن عمران حيأ لما وسعه إال إتباعي

 لم يتغنّ ا منليس منّ«: فرمايد  و در جاي ديگر مي» اي جز پيروي از من نداشت چاره
با قرآن از غير قرآن : يعني  .»نيازي نكند از ما نيست كسي كه با قرآن احساس بي«» بالقرآن

  3.است هنيازي نكند، و اين شرح و تفسير بخاري در مورد اين آي احساس بي
  : فرمايد  خداوند مي - 6

 $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ô‰s% Ν ä3ø? u™!$ y_ ×π sà Ïãöθ ¨Β ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/§‘ Ö™!$ x Ï© uρ $ yϑÏj9 ’Îû Í‘ρ ß‰Á9 $# 

“Y‰ èδ uρ ×π uΗ÷q u‘ uρ t⎦⎫ ÏΨÏΒ ÷σ ßϑù=Ïj9   ) 57/ يونس(  

______________________________________________________________________________ 

  .، روايت ضعيف است)21/6(تفسير طبري  -1
  ).3/418(تفسير ابن كثير  -2
فيان بن عينيه از س) نيازي بي(، و تفسير يتغني به يستغني )9/68(، بخاري، )13/354(الجامع ألحكام القرآن  -3

صدايي كردن در هنگام  اي ديگر يتغي را به خوش و عده. روايت شده، و ابو عبيد نيز به اين معنا راضي است
و براي شرح بيشتر اين مسأله . ر است، و اهللا أعلمت اند، كه اين هم درست قرائت قرآن، معنا و تفسير كرده

  .نگاه كرد) 72-9/68(توان به فتح الباري  مي
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چگونه كتابي به همراه آنچه كه در سنت بيان و شرح داده شده و : گويد  ابن القيم مي
100شامل 

هاست، باشد؟ يا چگونه  شفا دهندة آنچه كه در دل تواند شريعت نباشد مي 1
اي از مسائل خداشناسي و  توسط آن حتي كوچكترين يقيني نسبت به مسأله كتابي كه

تواند شفادهندة آنچه كه در  شود مي شناخت اسماء و صفات خداوند، حاصل نمي
سرانجام رساندن ده به ه براي كاي هستند  مسائلش الفاظ ظاهري هاست باشد؟ يا اكثر دل

اند يا نه؟ خداوند از  ه نتيجه رسيدهرود كه آن هم مشخص نيست كه ب موردي به كار مي
  !مبراست اين بهتان بزرگ پاك و منزه

گذاري اين  تابعين قبل از بنيانو صحابه حال و اوضاع ! ب استحقيقتاً جاي تعج
و نظرات، و  ءقوانين از طرف خداوند براي آنها و قبل از استخراج و بوجود آمدن اين آرا

نياز از نصوص الهي بودند يا اينكه وضعيت  شده و بيها چگونه بود؟ آيا آنها هدايت  قياس
تر به شريعت  تر و آگاه شده برخالف اين بود؟ تا اينكه متأخراني كه داناتر از آنها و هدايت

  .فات الهي آمدندصالهي و داناتر به ذات، اسماء و 
وند قسم به ذات الهي اگر بندة خدا با تمام گناهان ـ به غير از شرك ـ به مالقات خدا

  2 و 1.هاي فاسد و اعتقادات باطل است از آمدنش به سوي خداوند با اين گمان ايد، بهتربي
7 -   

 y# ø‹ x. uρ tβρ ãà õ3 s? öΝ çFΡ r& uρ 4‘ n=÷Fè? öΝ ä3ø‹ n=tæ àM≈tƒ# u™ «!$# öΝà6ŠÏù uρ …ã&è!θß™ u‘ 3 ⎯ tΒ uρ 

Ν ÅÁtF÷è tƒ «!$$ Î/ ô‰s) sù y“Ï‰ èδ 4’ n<Î) :Þ≡u ÅÀ 8Λ⎧ É)tF ó¡•Β    )101/ آل عمران(  

______________________________________________________________________________ 

  ).4/377(الم الموقعين أع -1
كنندة تمام شريعت  آري بايد بدانيم كه صحابه و تابعين با همين قرآن به همراه سنت نبوي كه تبيين: ترجم م -2

الهي بودند هدايت يافتند و توانستند دنيايشان را براي بدست آوردن آخرتشان آباد نمايند و بر حاكميت الهي 
كنندة زندگي  ند كه اين قرآن به عنوان يك برنامه و قانون الهي كفايتدر روي زمين صحه گذارند و ثابت كن

ماند و تمام  و انسان تا زماني كه پيرو اين كتاب باشد دين و دنيايش سالم مي. باشد بشري تا روز قيامت مي
  .باشد ها در دوري از دستورات اين كتاب آسماني مي گمراهي



36 پيروي از كتاب و سنت

  داليلي از سنت نبوي

در حالي ما را ترك كرد كه  رسول خدا: روايت است كه فرمود  از ابوذر - 1
. داد هايش را به هم بزند مگر آنكه پيامبر در مورد آن به ما ياد مي اي نبود در هوا بال پرنده

نزديك يا  هيچ چيزي نمانده كه شما را به بهشت: فرمودند  پيامبر: ابوذر در ادامه گفت 
  1.ام ام و آن را براي شما شرح داده از جهنم باز دارد مگر آنكه در مورد آن به شما گفته

 پيامبر: اند  روايت است كه گفته) رضي عنهما(از ابوهريره و عبداهللا بن عباس  - 2
گذارم كه با وجود آنها گمراه  من دو چيز را بعد از خودم در ميان شما باقي مي: فرمودند 

شويد تا زماني كه  شويد، كتاب خدا ـ قرآن ـ و سنتم ـ احاديث ـ و هرگز متفرق نمي نمي
  2.بر روي حوض كوثر پيش من آييد

  
  آثار صحابه و علماي سلف

امور ديني اين امت بوجود آورد كه در هركس چيزي را «: امام مالك فرموده  - 1
سالت دين را به اند، حقيقتاً گمان خيانت در ر سلف صالح اين امت بر آن نبوده

  : فرمايد  برده است، زيرا خداوند مي پيامبر
   tΠöθ u‹ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3s9 öΝä3 oΨƒÏŠ àMôϑ oÿøC r& uρ öΝä3ø‹ n=tæ © ÉL yϑ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝä3 s9 zΝ≈ n=ó™M}$# 

$YΨƒÏŠ    ) 3/ مائده(  

______________________________________________________________________________ 

و رجال سند طبراني همگي ) 8/264(، هيثمي در المجمع )2/1647(حديث صحيح است، طبراني در الكبير  -1
و احمد و بزار فقط قسمت اول . صحيحند به غير از محمد بن عبداهللا بن يزيد المقدئي كه شخصي قابل ثقه است

آن را صحيح ) 1803(و شيخ اآللباني در سلسلة األحاديث الصحيحة . اند روايت را كه سخن ابوذر است آورده
  .ستدانسته ا

  .و از طريق ديگري نيز در كتب سنن و مسندها روايت شده است). 1/93(حاكم . حديث صحيح است -2
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پس آنچه كه در آن روز به عنوان دين قلمداد نشده، امروز نيز به عنوان دين 
  1.شود و قابل قبول نيست محسوب نمي

آيد حكم  مسلمان پيش مي  هر چيزي كه براي انسان: امام شافعي فرموده  - 2
مشخصي در مورد آن و يا اشاراتي در بيان راه حق در مورد آن مسأله در قرآن و سنت 
وجود دارد، و بر انسان مسلمان واجب است كه اگر در مورد آن مسأله حكم مشخصي 

شت از آن پيروي كند، و اگر حكم مشخصي وجود نداشت، از طريق آن اشارات وجود دا
  2به وسيله اجتهاد و تفحص دنبال بيان راه حق در حكم آن مسأله باشد

اي نبود كه در  در حالي فوت كرد حتي پرنده پيامبر: گويد  مي) رح(ابن القيم  - 3
باخبر همه چيز را از امتش  داده وآسمان بال زند مگر آنكه در مورد آن علمي به امتش ياد 

حتي آداب قضاي حاجت، آداب نزديكي با همسر، آداب خوابيدن، بيدار شدن،  كرده،
شستن، خوردن، نوشيدن، سوار شدن، پايين آمدن، سفر كردن، اقامت گزيدن، ساكت شدن، 
سخن گفتن، خلوت كردن، دوستي كردن، ثروتمند بودن، فقير بودن، سالم بودن، مريض 

براي امتش، عرش، كرسي، مالئكه،  دن، تمام مسائل مربوط به زندگي و مرگ، و پيامبربو
اي كه با چشم ديده  افتد را به گونه جن، جهنم، بهشت، روز قيامت و آنچه در آن اتفاق مي

و خدايشان را به بهترين شيوه، شناساند،  و به امتش، معبودشود، توصيف و بيان كرد،  مي
و را با چشم ديده و تمام اوصاف كمال و صفات بزرگش را مشاهده كرده مثل اينكه آنها ا
هايشان و آنچه كه به سودشان يا به ضررشان پيش آمد، و  پيامبران و امت ،باشند، پيامبر

اي به امتش شناساند كه تا قبل از او هيچ پيامبري  گونه ظريف و بزرگ و مهمشان را به
احوال مرگ، آنچه بعد از آن در عالم برزخ  پيامبر اينگونه به امتش معرفي نكرده بود،

ها دچار روح و بدن  ها و عذاب دهد و آنچه را در عامل برزخ از لحاظ نعمت روي مي

______________________________________________________________________________ 

  ).1/494(شاطبي در اإلعتصام  -1
  .، تحقيق احمد شاكر)477ص (الرسالة  -2
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اي به امتش معرفي كرد كه تا قبل از او هيچ پيامبري اينگونه آگاهي  گونه شود، به انسان مي
  .نداشته بود

پرستي، پيامبري و برانگيختن و چگونگي رد هاي دال بر يكتا همچنين داليل و نشانه
اي كه بعد از او هيچ كس نياز به معرفي كردن آنها  گونه بر تمامي فرق كافر و گمراه را به
  .نداشته باشد براي امتش بيان كرد
نصر  هاي ها، طرز برخورد با دشمن، راه هاي موجود در جنگ همچنين، حقه و نيرنگ

تش شناساند كه اگر در آن بيانديشند و به آن عمل كنند و بر آن اي به ام گونه و پيروزي را به
  .تواند بر آنها حكومت كند ظبت داشته باشند، هرگز دشمن نميموا

هاي نفوذ شيطان به درون امتش، و آنچه  هاي شيطان، و راه ها و حقه همچنين دسيسه
و شر شيطان را  تواند بوسيلة آن از حقه و نيرنگ شيطان خودش را حفظ كند كه امتش مي

  .از خودش دفع كند، براي امتش شرح داده است
هاي موجود در  ها و تله همچنين حاالت نفساني امتش و چگونگي آنها و فتنه

  .مبر نداشتندبه كسي غير از پيا يزااي برايشان شرح داد كه ديگر ني نفسيات امتش را بگونه
ا كه اگر بدانند و به آن عمل شان و آنچه ر همچنين، مسائل مربوط به زندگي روزمره

  .شود، را به آنها آموخت كنند، دنيايشان داراي ثبات و آباداني مي
با خودش خير دنيا و آخرت را تماماً براي امتش آورد، و خداوند  ربو خالصه پيام

شود كه آئين و  رده ميبنيازمند نكرد، پس چگونه گمان  آنها را به كسي غير از پيامبر
تر از آن به فكر جهان خطور نكرده، شريعتي ناقص  كه شريعتي كامل پيامبرشريعت كامل 

هاي خارج از آن  ريزي ها و برنامه و ناتمام است و براي كامل كردن آن نياز به سياست
است؟ يا نياز به قياس يا حقيقت يا عقلي خارج از آن است؟ هر كس چنين گماني داشته 

نياز به پيامبر ديگري دارد، و  بعد از پيامبر انسان كند باشد مثل شخصي است كه گمان مي
ها را  سبب همگي اين طرز فكرها، شبهات موجود در ذهن كسي است كه اين گمان

ياران پيامبرش را بر آن فهميست كه خداوند  د، و همچنين بهرة كم چنين شخصي ازبر مي
كردند و از غير آن احساس  موفق گرداند، آن كساني به آنچه كه پيامبر برايشان آورد بسنده
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اين عهد : ها را باز كردند، و گفتند  ها و سرزمين درهاي قلبنياز كردند، و به وسيلة آن  بي
  .و پيمان پيامبران با ماست و آن عهد و پيمان ما با شماست

بخاطر ترس از اينكه مردم ممكن است به احاديث مشغول و از قرآن  و امام عمر
پس به امام عمر چه حالتي دست . كرد را ممنوع ث از پيامبردور شوند، روايت حدي

ديد كه مردم به جاي مشغول شدن به قرآن و حديث، مشغول آراء، نظرات،  داد اگر مي مي
  . دهنده است هاي اذهانشان هستند؟ فقط خداوند ياري تراوشات فكري و زباله

  : فرمايد  و خداوند مي
 óΟ s9 uρ r& óΟÎγ Ïõ3 tƒ !$ ¯Ρ r& $ uΖ ø9 t“Ρ r& y7ø‹ n=tã |=≈ tF Å6 ø9$# 4‘ n=÷Fãƒ óΟÎγ øŠn= tæ 4 χÎ) ’ Îû š Ï9≡ sŒ 

Zπ yϑôm t s9 3“t ò2ÏŒ uρ 5Θöθ s) Ï9 šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ   ) 51/ عنكبوت(  

 $ uΖ ø9̈“ tΡ uρ šø‹ n=tã |=≈ tG Å3ø9 $# $YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ä3 Ïj9 &™ó© x« “Y‰ èδ uρ Zπ yϑôm u‘ uρ 3“ u ô³ç0 uρ 

t⎦⎫ ÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9 1   )89/ نحل(  

______________________________________________________________________________ 

  ). 376، 4/375(أعالم الموقعين  -1
به عنوان مثال . دارند، معلوم استدر آنچه گذشت، باطل بودن تمام آنچه كه قوانين وضعي بشري بر آن تأكيد 

و اين اشتباه است، ) شود گذاري در كنار ساير منابع محسوب مي شريعت به عنوان منبع اصلي قانون: (اند  گفته
هاي زندگي انسان را چه از  ي اين مفهوم است كه دين اسالم، ديني نيست كه بتواند نيازمندي چون القا كننده

  .نياز باشد گذاري بي گذاري تأمين نمايد و از ساير منابع قانون قانونلحاظ عقيدتي و چه از لحاظ 
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ايمان به محكمات و مشتابهات موجود در قرآن و سنت و ارجاع : ششم مسأله 
  دادن متشابهات بر محكمات 

  داليلي از قرآن كريم

اين روش، روشي است كه طي طريق بر آن در قرآن بيان شده و در اين باره خداوند 
  .خالفانشان كه بيماردالنند، سخن به ميان آورده استسخان در علم و مرااز 

  : فرمايد  د ميخداون - 1
 uθ èδ ü“Ï% ©!$# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3 ø9$# çμ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u™ ìM≈yϑ s3øt’Χ £⎯ èδ ‘Πé& É=≈ tG Å3ø9 $# 

ã yzé& uρ ×M≈yγ Î7≈ t±tFãΒ ( $ ¨Β r'sù t⎦⎪Ï%©! $# ’Îû óΟ ÎγÎ/θè=è% Ô÷ƒy— tβθãè Î6®K uŠsù $tΒ tμ t7≈ t±s? çμ ÷Ζ ÏΒ u™ !$tó ÏGö/$# 

Ïπ uΖ ÷GÏ ø9 $# u™ !$tóÏG ö/$# uρ ⎯ Ï&Î#ƒÍρ ù's? 3 $tΒ uρ ãΝ n=÷è tƒ ÿ…ã&s#ƒÍρ ù's? ωÎ) ª!$# 3 tβθã‚ Å™≡§9 $# uρ ’Îû ÉΟù=Ïèø9 $# 

tβθä9θà) tƒ $̈Ζ tΒ#u™ ⎯Ïμ Î/ @≅ä. ô⎯ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $ uΖ În/u‘ 3 $ tΒ uρ ã©. ¤‹tƒ HωÎ) (#θä9 'ρ é& É=≈ t6ø9 F{$#     
  )7/ آل عمران (  

فسير روشن و كه داراي بيان و ت اند آياتي) محكمات(و اما : گويد  طبري مي
و داليل و برهانشان در مورد مسائلي از قبيل حالل و حرام، وعد و وعيد، پاداش . اند واضح

و عذاب، امر و نهي، اخبار و امثال، موعظه و پند و امثال اينها داليلي روشن، گويا و ثابت 
اين آيات محكمات را به أم الكتاب توصيف كرده،  جلّو  سپس خداوند عزّ. شده است

اند كه در آن ستون  ظور خداوند، از اين نامگذاري اين بوده كه محكمات، اصل كتابيمن
ها در مورد دينشان به آن نيازمندند و آنچه كه  فرائض، حدود و ساير اموراتي كه انسان ،دين

  .اند، وجود دارد در حال و آينده دستور داده شدهآن بر آنها تكليف شده و به انجام 
اند، به خاطر اين كه بيشتر  م الكتاب نامگذاري كردهأ آيات محكمات را به

هاي مسلمان در هنگام تنگي،  اند كه انسان هاي قرآن از آن تشكيل شده و آياتي قسمت
برند و عادت و شيوة عرب نيز چنين بود، كه قسمت اصلي و  سختي و نياز به آنها پناه مي

پرچم قوم را كه آنها را در ميادين نبرد  اند، و كلي هر چيزي را، مادر آن چيز نامگذاري كرده
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ناميدند، و كسي كه به كار و امورات اصلي روستا يا  كرد، ما در قوم مي در كنار هم جمع مي
  1.ناميدند مادر آن مي ،پرداخت شهر مي

خداوند خبر داده در قرآن آيات محكماتي وجود دارند كه آنها أم : گويد  ابن كثير مي
ام و بهگونه ا اند كه هيچ آياتي روشن و واضح: يعني . ـ هستندالكتاب ـ مادر كتاب 

و آياتي ديگر در قرآن وجود دارند كه براي . كس در آنها وجود ندارد پيچيدگي براي هيچ
  .ها داراي ابهام و پيچيدگي در داللتند بسياري از انسان

حكم و پس هر كس آياتي كه در آنها ابهام و پيچيدگي وجود دارد به سوي آيات م
كَواضح ارجاع دهد و محكمات را براي توضيح متشابهات حقرار دهد، حقيقتاً هدايت  م

  .شود شده و كسي كه بر عكس عمل كند، دچار گمراهي مي
اصل : يعني ) آنها مادر قرآنند: هن أم الكتاب : (و به همين خاطر خداوند فرموده 

و : و أخر متشابهات . (شود جاع ميقرآنند كه در هنگام ابهام و پيچيدگي به سوي آن ار
مفاهيم و اشاراتشان گاهي موافق آيات محكم است و : يعني ) آيات ديگر، آيات متشابهند

  2.گاهي از لحاظ لفظي و ساختاري داراي مفاهيم و اشاراتي ديگرند
اين كتاب شامل آيات محكمي است كه : گويد  عدي ميسعبدالرحمن بن ناصر ال

اي در آنها نيست و با آيات ديگر  گونه شبهه اي كه هيچ آشكارند بگونه داراي معاني واضح و
و بعضي ديگر از آيات اين كتاب متشابهاتند كه احتمال چند معنا . شوند هم دچار اختالل نمي
توان بر معنا و مفهوم  رود و تا آنها را با آيات محكم مطابقت ندهيم نمي و مفهوم از آنها مي

هايشان به خاطر نيت بدشان مرض  اما كساني كه در دل. پيدا كردمشخص در آنها قطعيت 
سخنان باطل و آراء  باكنند و  رافات عقيدتي وجود دارد، از آيات متشابه پيروي مينحنفاق و ا

جويي و تحريف و تأويل در قرآن بر حسب مقاصد و  شان بخاطر فتنه و نظريات ساختگي
  .كننده باشند ند، تا بيشتر گمراه شونده و گمراهكن مذاهبشان بر آيات متشابه استدالل مي

______________________________________________________________________________ 

  ).3/113(جامع البيان  -1
  ).1/243(تفسير ابن كثير  -2
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قدمان در دانش، كساني كه علم و يقين نسبت به قرآن در  و اما اهل علم، ثابت
دانند  هايشان رسوخ پيدا كرده و ثمرة علم و عمل اسالمي را براي آنها به بار آورده، مي دل

حكم و متشابه آن حق و و تمام آيات م هخداوند نازل شد طرفكه اين قرآن جملگي از 
گونه تناقض و اختالف وجود ندارد، و به خاطر دانششان  و در حق نيز هيچ. حقيقت است

به اينكه محكمات قرآني در نهايت وضوح معنايي، صراحت بيان و شيوايي كالمي قرار 
دارد،  دارند، متشابهات قرآني را نيز كه هر ناقص العلم و ناقص العقلي را به حريت وا مي

گيرند تا  دهند و براي درك معناي متشابهات از محكمات كمك مي بر محكمات ارجاع مي
متشابهات نيز به نوعي به محكمات ربط داده شوند و كالً از لحاظ استنباط معنايي جزو 

آمنا به كل من عند ربنا و «: گويند  محكمات محسوب شوند، و به همين خاطر است مي
نسبت به » قرآن و جملگي از نزد خداوند آمده و پند نگيريد ايمان آورديم به« »ما يذكر 

 HωÎ) (#θä9امور سودمند و علوم صحيح  'ρé& É=≈ t6 ø9 F  »مگر صاحبان عقل و خرد«.  
هاي صاحبان عقل و خرد است و  محكمات از نشانه برپس ارجاع دادن متشابهات 

ان آراء فاسد و بيمار، پيروي از متشابهات براي ايجاد فتنه و گمراهي از اوصاف صاحب
  .ارزش و اهداف پليد و زشت، است عقول پوچ و بي

پس وقتي جايگاه، جايگاه جدايي و افتراق بين منحرفان و مهتديان، روسياهان و 
روسفيدان، فاسدان و صالحان است، اهل علم و دانش از خداوند متعال ثبات در دينداري و 

$$ : ايمان را خواستار شدند و گفتند  oΨ−/ u‘ Ÿω ùøÌ“ è? $oΨ t/θè=è%   هاي ما را  پروردگارا دل«ـ

‰ yـ  هاي ما را از حق به سوي باطل منحرف مگردان ـ دل» منحرف نگردان ÷è t/ øŒÎ) 

$ oΨ oK÷ƒ y‰yδ ó=yδ uρ $ uΖs9 ⎯ÏΒ y7Ρ à$©! ºπ yϑôm u‘  » بعد از آنكه ما را هدايت نمودي و رحمت و
به سبب رحمتت اوضاع و احوالمان را  »مغفرت را از طرف خودت بر ما ارزاني بخش

 y7̈Ρاصالح كن  Î) |MΡ r& Ü>$̈δ uθø9 $#  »فضل و » حقيقتاً تو در نهايت بخشندگي هستي
  1.كني بخشش زيادي را به انسان عطا مي

______________________________________________________________________________ 

  ).1/172(تيسير الكريم الرحمن  -1
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  داليلي از سنت نبوي

اين آيه را  رسول خدا: روايت است كه فرمودند  از ام المؤمنين عايشه - 1
  : تالوت كردند 
 uθ èδ ü“Ï% ©!$# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3 ø9$# çμ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u™ ìM≈yϑ s3øt’Χ £⎯ èδ ‘Πé& É=≈ tG Å3ø9 $# 

ã yzé& uρ ×M≈yγ Î7≈ t±tFãΒ ( $ ¨Β r'sù t⎦⎪Ï%©! $# ’Îû óΟ ÎγÎ/θè=è% Ô÷ƒy— tβθãè Î6®K uŠsù $tΒ tμ t7≈ t±s? çμ ÷Ζ ÏΒ u™ !$tó ÏGö/$# 

Ïπ uΖ ÷GÏ ø9 $# u™ !$tóÏG ö/$# uρ ⎯ Ï&Î#ƒÍρ ù's? 3 $tΒ uρ ãΝ n=÷è tƒ ÿ…ã&s#ƒÍρ ù's? ωÎ) ª!$# 3 tβθã‚ Å™≡§9 $# uρ ’Îû ÉΟù=Ïèø9 $# 

tβθä9θà) tƒ $̈Ζ tΒ#u™ ⎯Ïμ Î/ @≅ä. ô⎯ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $ uΖ În/u‘ 3 $ tΒ uρ ã©. ¤‹tƒ HωÎ) (#θä9 'ρ é& É=≈ t6ø9 F{$#     
  )7/ آل عمران (  

اند  كنند، آنها كساني اگر كساني را ديدي كه از آيات متشابه پيروي مي: و در ادامه فرمودند 
  1.كه خداوند در اين آيه از آنها ياد كرده، پس از آنها دوري كنيد

خداوند در اين آيه از آنها ياد كرده، پس  اند كه آنها كساني«:  فرمودة رسول اهللا
ز كساني كه از ادوري كردن از گوش دادن و حرف شنوي : يعني » كنيداز آنها دوري 

  2.كنند متشابهات قرآني پيروي مي
  
  
  

______________________________________________________________________________ 

  .نامگذاري كرده است) باب النهي عن إتباع متشابه القرآن(و نووي آن را به ) 4/2053(و مسلم ) 8/209(بخاري  - 1
هاي آسماني از يهوديان  اولين مورد پيروي از متشابهات در كتاب: گويد  ابن اسحاق مي). 8/211(تح الباري ف -2

. سرزده، آنها حروف مقطعه را تأويل كردند و گفتند كه تعداد حروف مقطعه بيانگر مدت عمر اين امت است
جايي رسيد كه ابن عباس نزدشان سپس اولين مورد پيروي از متشابهات در اسالم از خوارج سر زد، تا به 

روايت است، وقتي به او خبر  و داستاني نيز در همين باره از امام عمر. رفت و آيات را برايشان تفسير كرد
اي به سرش زد و او را خوني كرد، دارمي و غيره او  كند، ضربه رسيد كه صبيغ از متشابهات قرآني پيروي مي

  .اند روايت كرده



44 پيروي از كتاب و سنت

  آثار صحابه و علماي سلف

شود به مدينه  مردي كه به او صبيغ گفته مي: از سليمان بن يسار روايت است كه  - 1
ل او فرستاد و دستور به دنبا عمرامام  ،آمد و شروع به پرسيدن از متشابهات قرآني كرد

تو كيستي؟ صبيغ : برايش آماده كنند، سپس از صبيغ سؤال كرد داد تا چوب شاخة خرما 
هاي خرما را گرفت  اي از شاخه شاخه من عبداهللا بن صبيغ هستم، سپس امام عمر: گفت 

اي ديگر به صبيغ زد تا سرش  دوباره ضربه. عمر هستم ،من عبداهللا: و او را زد، و گفت 
اي اميرالمؤمنين كافيست، چيزي كه در سرم بود از آن : كست و خوني شد، صبيغ گفت ش

  1.پريد
هنگامي كه نزد او در مورد خوارج و آنچه در هنگام : از ابن عباس روايت است  - 2

آنها ايمان به محكمات : فرارشان به آن دچار شدند، بحثي به ميان آمد، ابن عباس گفت 
  ر متشابهات دچار هالكت شدند، و اين آيه را خواند، كتاب خدا داشتند ولي د

 $tΒ uρ ãΝ n=÷è tƒ ÿ…ã&s#ƒÍρù' s? ω Î) ª!$#   )7/  آل عمران(  
  2.»داند و تأويل آيات متشابهات را فقط خدا مي«

 tβθãè: روايت است كه گفته  از ابي امامه  - 3 Î6®K uŠsù $ tΒ tμ t7≈ t±s? çμ ÷Ζ ÏΒ  » كساني كه
  3.گذارانند منظور خوارج و بدعت» كنند آن پيروي مياز آيات متشابه قر

آيات  اشناسم كه ب كسي از اهل هوي و هوس را نمي: گويد  ايوب سختياني مي - 4
  4.متشابه مجادله نكند

______________________________________________________________________________ 

البدع و النهي (و ابن وضاح در ) 1/54) (باب من هاب الفتيا(ست، دارمي در مقدمه سننش روايت صحيح ا -1
ص (شيخ اإلسالم ابن تيمية ) الحسبة(اند، و تعليق ما ـ مؤلف ـ را بر كتاب  آن را روايت كرده) 56ص ) (عنها
  .نگاه كن) 117
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 $̈Β: از قتاده روايت است كه گفته  - 5 r' sù t⎦⎪Ï% ©!$# ’Îû óΟÎγ Î/θè= è% Ô÷ƒ y—  » اما كساني كه
ها نباشند،  ها و سبائيه ، اگر حروريه»يروي از باطل وجود داردهايشان مرض نفاق و پ در دل

شدند،  ، دور هم جمع ميبودندم اگر خوارج بر هدايت خور ميشناسم؟ و قسم  آنها را نمي
ند، دچار تفرقه و جدايي شدند، و قرآن نيز اگر از طرف غير خدا هستاما چون بر گمراهي 
ها متبدعند،  ها و سبائيه ، قسم به خدا، حروريهديدي زيادي در آن ميآمده بود، اختالفات 

هاي آنها در هيچ كتابي نازل نشده و هيچ پيامبري نيز آنها را به عنوان سنت قرار  بدعت
  1.نداده است

  :گويد  شاطبي در مورد منابع استداللي اهل بدع مي - 6
ي كردن انحرافشان از اصول ثابت و آشكار به سوي پيرو ،از جملة اين منابع و مĤخذ

از متشابهاتي است كه عقول بشري در مورد مفاهيم آنها در اختالفند و دنبال تأويل ـ 
همچنانكه خداوند متعال در كتابش . معنايي غير از معناي اصلي ـ در مفاهيم آنها هستند

 به سوي سخنان مسيحيان در مورد ثالث الثالثه كهاي  اشارهدر آن خبر داده ـ  ازقرآن ـ 
  ـ  كند مي

 $̈Β r' sù t⎦⎪Ï% ©!$# ’Îû óΟ ÎγÎ/θè=è% Ô ÷ƒ y— tβθãèÎ6 ®K uŠsù $tΒ tμ t7≈ t± s? çμ ÷Ζ ÏΒ u™!$ tóÏGö/ $# Ïπ uΖ ÷GÏ ø9$# u™ !$ tóÏGö/ $#uρ 

⎯Ï&Î#ƒÍρù' s?     )7/ آل عمران (  
هايشان ميل به باطل است، براي طلب فتنه و تأويل از آيات متشابه  اما آنانكه در دل«

   .»كنند پيروي مي
وجود داشته باشد، به عنوان  لاند، هر دليلي كه در آن شبهه و اشكا ين عقيدهعلما بر ا

شود تا اينكه معنا و مفهومش مشخص و آشكار و منظور از آن نيز بيان  دليل محسوب نمي
پس اگر معنا و . شود، و با اصلي قطعي و كلي نيز تعارض و مخالفت نداشته باشد

لي مخالفت و تعارض داشت، به عنوان دليل مفهومش آشكار نشد و با اصلي قطعي و ك

______________________________________________________________________________ 
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چون واقعيت اين است كه بايد در ذات خودش آشكار و واضح باشد . دگرد محسوب نمي
شود و اگر آن دليل  استناد ميو بر غير خودش داللت كند، و اگر نه به دليل بر عليه او 

ه دليل اول به عنوان تر آن است ك دومي بر عدم دليل اولي داللت كند، در اين هنگام شايسته
  .دليل مورد قبول قرار نگيرد

  :گويد  سپس شاطبي در ادامه مي
دست گرفتن به  ،هاي پيروي از متشابهات و در اينجا جا دارد بگوييم، از نشانه

. مطلقات بدون در نظر گرفتن مقيدات، و به عمومات بدون در نظر گرفتن مختصات است
مثالً مطلق انگاشتن نصي كه مقيد است و يا عام و همچنين بر عكس آن نيز صادق است، 

اين شيوه و طريقه، به منزلة تيراندازي با چشمان . ده استخور يصخصتانگاشتن نصي كه 
  .گيري به داليل است بسته و پيروي كردن از هوي و هوس در دست

در نتيجه نص مطلقي كه دليل بر مقيد بودن آن وجود دارد، اگر مقيد نشود دچار 
شود،  شود ولي اگر مقيد شد، معنايش واضح و آشكار مي و اشكال در معنا ميشبهه 

شود  همچنانكه اگر مقيدي بدون دليل مطلق انگاشته شود دچار شبهه و اشكال در معنا مي
  1.دمان ولي اگر به حالت مقيدش باقي بماند معنايش روشن و آشكار مي

  

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

  : فرمايد  خداوند مي - 1
 ⎯ tΒ uρ È, Ï%$ t±ç„ tΑθß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t6s? ã&s! 3“ y‰ ßγø9 $# ôìÎ6 −Ftƒ uρ u ö xî È≅‹Î6 y™ 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ⎯Ï&Îk! uθçΡ $ tΒ 4’ ¯<uθ s? ⎯Ï&Î# óÁçΡ uρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôN u™!$ y™uρ # ·ÅÁ tΒ   ) 115/ نساء(  
هر كس عمداً و بعد از آشكار شدن حق و حقيقت برايش : ويد گ مي) رح(ابن كثير 

و  اي در وادي او به آن مبعوث شده طي طريق نمايد، بر غير طريق شريعتي كه پيامبر
  .، و آنها از هم دور خواهند بودافتد مي ديگر اي شريعت الهي نيز در وادي

 ìÎ6 −Ftƒ uρ u ö xî È≅‹Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9$#   وابسته به صفت اول است و در اين صفت هم
آيد و  با اجماع امت پيش مي تگاهي مخالف ،ادامة آن آمده و بيانگر اين مطلب است

همچنانكه مخالفت با كتاب خدا گمراهي است، مخالفت با اجماع امت نيز گمراهي 
ان، اجتماعشان بر ششود، چون به خاطر احترام امت و بزرگداشت پيامبر محسوب مي
و در اين باره احاديث زيادي . اتفاق از خطا و گمراهي محفوظ مانده استمسائل مورد 
  .نقل شده است

بعد از تفكر، تعقل، سنجش و انديشيدن ) رح(و شافعي : گويد  ابن كثير در ادامه مي
و حرام بودن مخالفت كردن با اجماع  ن آيه كرده، حجت بودن اجماع علمار ايبزيادي كه 

ترين استنباطات  تنباط كرده و اين استنباطش نيز از بهترين و قويعلما، را از اين آيه اس
اند و آن را نادرست  اي بر اين استنباط شافعي اشكال گرفته هر چند كه عده. باشد مي
  .شمارند مي

  : فرمايد  و به خاطر مخالفت با اجماع امت، خداوند وعيد جهنم را داده و مي
 ⎯Ï&Îk! uθçΡ $ tΒ 4’̄< uθs? ⎯ Ï&Î# óÁçΡ uρ zΝ ¨Ψ yγy_ ( ôNu™ !$y™ uρ #·ÅÁtΒ   سر از اگر انسان «يعني
، و اين مخالفتش »رسول خدا و اجماع امت برآيد او را جزاي جهنم خواهيم داد با مخالفت
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دهيم  دهيم كه آن را خوب انگارد و آن را برايش زينت مي را طوري برايش جلوه مي
  : فرمايد  وند ميكم در گمراهي كامل فرو رود، همچنانكه خدا تاكم

 ’ÎΤö‘x‹sù ⎯tΒuρ Ü>Éj‹s3ãƒ #x‹≈pκÍ5 Ï]ƒÏ‰ptø:$# ( Οßγã_Í‘ô‰tGó¡t⊥y™ ô⎯ÏiΒ ß]ø‹ym Ÿω tβθßϑn=ôètƒ     
  )44/ قلم (  

  $£ϑn=sù (#þθäî#y— sø#y—r& ª!$# öΝßγt/θè=è%    ) 5/ صف(  
    öΝèδ â‘ x‹tƒ uρ ’Îû öΝ ÍκÈ]≈ uŠøóèÛ tβθà‰ yϑ÷ètƒ   ) 186/ اعراف(  
دهد، زيرا كه هر  ، آتش را در آخرت به عنوان سراي بازگشتن قرار ميوندو خدا

كس از راه هدايت خارج شده، ديگر راهي به غير از آتش روز قيامت برايش باقي 
  1.ماند نمي

 ì: گويد  عدي ميسعبدالرحمن بن ناصر ال Î6−Ftƒ uρ u ö xî È≅‹Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $#   و راه

! ⎯Ï&Îkة آنها در عقائد و اعمالشان، يعني روش و شيو ،ؤمنانم uθçΡ $ tΒ 4’̄< uθs?   او و : يعني
كنيم، و به او  كنيم و به حال خودش ول مي آنچه را كه براي خودش برگزيده ترك مي

دهيم، چون او حق را ديد و شناخت  دهيم و شكستش مي نميتوفيق رسيدن به خير 
از طرف خداوند، آزاد گذاشتن  ولي تركش كرد و از آن دست كشيد، پس جزاي كارش

تر كردن اوست و اين نهايت عدل الهي است، چون او با  او در گمراهيش و گمراه
  :فرمايد  آزادي كامل گمراهي را بر هدايت ترجيح داد، همچنانكه خداوند مي

 $£ϑn=sù (#þθäî#y— sø#y—r& ª!$# öΝßγt/θè=è%  2  ) 5/ صف(  
  :فرمايد  خداوند عزوجل مي - 2

______________________________________________________________________________ 
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 ÷βÎ* sù (#θãΖtΒ#u™ È≅÷V ÏϑÎ/ !$ tΒ Λä⎢Ψ tΒ#u™ ⎯Ïμ Î/ Ï‰s) sù (#ρ y‰tG ÷δ$# ( βÎ) ¨ρ (#öθ ©9 uθs? $ oÿ ©ςÎ* sù öΝèδ ’Îû 

5−$s) Ï© ( ãΝ ßγ x6‹Ïõ3 u‹ |¡sù ª!$# 4 uθèδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9$#   ) 137/ بقره(  
بر هاي الهي و پيامبرانش  اگر تمام آنچه را كه از كتاب«: گويد  طبري مي رابن جري

شما برشمرديم و شما آنها را تصديق كرديد، مثل تصديقتان، تصديق كنند، حقيقتاً 
شوند، پس تشبيه واقع شده در اينجا بين دو نوع تصديق و اقرار است،  هدايت مي

آمدند  آنهاو تصديق و اقرار كساني كه بعد از  تصديق و اقرار صحابة رسول خدا
  1.آيند و مي

را شرط صحت ايمان آوردن براي كساني  ابة رسول خداخداوند متعال، ايمان صح
چون اگر آنها از  .خواهند ايمان بياورند، قرار داده است كه از اهل كتاب و يا غير آنها مي

اين خواسته روي برگردانند، حقيقتاً دچار انحراف و مخالفت با راه، شيوه و منهج صحابه 
دارد و آنها را به انواع عذاب  مؤمنان بر مي شوند، و در اين حال خداوند شر آنها را از مي

  .كند دچار مي
  :فرمايد  خداوند مي - 3

 y7Ï9≡x‹x.uρ öΝä3≈oΨù=yèy_ Zπ̈Βé& $VÜy™uρ (#θçΡθà6tGÏj9 u™!#y‰pκà− ’n?tã Ä¨$̈Ψ9$# tβθä3tƒuρ 

ãΑθß™§9$# öΝä3ø‹n=tæ #Y‰‹Îγx©     
  )143/ بقره (  

دليلي بر واجب بودن پيروي از صحابه قرار اين آيه را به عنوان ) رح(ه يامام ابن تيم
استدالل به اين آيه اين است كه خداوند خبر داده به اينكه  علتو : فرمايد  داده است، مي

وري است،  صحابه را به عنوان امتي صالح و عادل قرار داده و اين حقيقت وسطيت و ميانه
عمل، اراده و نيت بودند، و به ، ترين آنها در گفتار ها و عادل چون امت صحابه، بهترين امت

هاي گذشته را در روز قيامت پيدا  همين دليل استحقاق شهادت دادن براي پيامبران بر امت

______________________________________________________________________________ 
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صحابه . كند هاي ديگر قبول مي و خداوند متعال شهادت و گواه آنها را بر امت. كردند
و ياد و خاطرة  اند و به همين خاطر خداوند آنها را به شاهد نامگذاري كرد شاهدان الهي

چون . آنها را بلندمرتبه گرداند و بر آنها درود فرستاد و مورد تمجيد و تقدير خود قرار داد
ها و  وقتي خداوند آنها را به عنوان شاهد قرار داد، كلية مخلوقاتش اعم از مالئكه و انسان

ن، دعا كنند، بر غيره را بر حال اين شاهدان آگاه كرد و به مالئكه دستور داد براي آن شاهدا
  1.را نمايندآنها صلوات فرستند و طلب آمرزش از گناهانشان 

علم و صداقت شهادت  ز رويو شاهد قابل قبول نزد خداوند، كسي است كه ا
. دهد استناد به علمش بر حق، به بر حق بودن چيزي خبر مي اآن شخص بدهد، پس   مي

  : فرمايد  همچنانكه خداوند متعال مي
 ωÎ) ⎯ tΒ y‰ Íκ y− Èd,ys ø9$$ Î/ öΝ èδ uρ tβθßϑn=ôè tƒ    )87/ زخرف(  

دهد در حالي كه نسبت به آن علمي ندارد، و  ميبر چيزي گاهي انسان شهادت 
شاهد قابل قبول نزد . دهد، و هر دو اشتباهند آن دارد ولي شهادت نمي هگاهي علم ب

اهي صحابه دهد، پس اگر دانش و آگ خداوند كسي است كه از روي علم شهادت مي
برگرفته از فتواي يكي از افراد خودشان باشد، و آن فتوا هم اشتباه و مخالف حكم خدا و 
رسولش باشد، و هيچ كس ديگري بر مبناي حق و موافقت با حكم خدا و رسولش، بخاطر 
مشهور شدن فتواي اولي يا بدون مشهور شدن آن، فتوايي ندهد، در اين حالت اين بهترين 

: اند  اند و به دو دسته تقسيم شده امت ـ صحابه ـ بر خالف حق عمل كردهترين  و عادل
اند، و اين  اي ديگر از بيان حق ساكت مانده اند و دسته اي فتوايي باطل و اشتباه داده دسته

كند و از ميان آنها به  زيرا كه حق از ميان صحابه تجاوز نمي .امري محال و غيرممكن است
و ما به كساني كه مخالفت اقوال صحابه را  .شود خارج نمي سوي كساني بعد از آنها

  2.شتافتيم به سوي آن مي مهاگر خيري در اين مخالفتشان بود ما : گوييم  كنند، مي مي

______________________________________________________________________________ 

  ).4/123(م الموقعين أعال -1
  ).124-4/123(أعالم الموقعين  -2



51  پيروي از كتاب و سنت

  : فرمايد خداوند مي - 4
 šχθà) Î6≈ ¡¡9 $#uρ tβθä9 ¨ρF{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ÌÉf≈ yγ ßϑø9 $# Í‘$ |ÁΡ F{ $# uρ t⎦⎪Ï% ©!$# uρ Νèδθãè t7̈? $# 

9⎯≈ |¡ômÎ* Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ ÷] tã (#θàÊu‘ uρ çμ÷Ζ tã £‰tã r&uρ öΝ çλm; ;M≈̈Ζ y_ “ Ìôf s? $yγ tFøt rB 

ã≈ yγ ÷Ρ F{$# t⎦⎪Ï$ Î#≈ yz !$ pκÏù #Y‰t/ r& 4 y7Ï9≡ sŒ ã—öθ xø9 $# ãΛ⎧ Ïàyè ø9$#   ) 100/ توبه(  
الهي در اين امت، صحابه و پيروان خداوند عزوجل خبر داده به اينكه اهل رضايت 

اما كساني كه در چيزي از . كنند اني كه به نيكويي از صحابه پيروي ميصحابه هستند، كس
كنند، پيروان نيكويي براي  كنند و در چيزي ديگر با آنها مخالفت مي صحابه پيروي مي

  .باشند صحابه نمي
اين آيه از جمله آياتي است كه امام مالك آن را به : فرمايد  مي) رح(امام ابن القيم 

و نكتة : گويد  جب بودن پيروي از صحابه آورده است، سپس در ادامه ميعنوان دليل بر وا
خداوند متعال حمد و ستايش كسي را كرده كه از صحابه : ن آيه اين است كه ايموجود در 
را بداند از آن صحت  اينكهاي قبل از  كننده كند، اگر آنها سخني گفتند و پيروي پيروي مي

واقعي صحابه است، و شايسته است كه نسبت به اين  آنها پيروي كرد، چنين شخصي پيرو
  .عملش مورد ستايش قرار گيرد و استحقاق بهشت را پيدا كند

و اگر پيروي كردن از صحابه، مثل پيروي و تقليد محض از بعضي مفتيان باشد، و 
اين دو نوع پيروي با هم فرقي نداشته باشند، در اين حالت پس كسي كه از صحابه پيروي 

كند كه آن شخص، شخص  كند به شرطي استحقاق بهشت را پيدا مي يد محض ميو تقل
ي باشد، چون براي عالمان مجتهد، پيروي از صحابه و تقليد محض از آنها جايز ماُ

باشد، و اين نظري صددرصد غلط است چون پيروي و تقليد محض از صحابه، با  نمي
  .مقايسه نيستپيروي و تقليد محض از يك شخص عالم و مفتي قابل 

  : فرمايد  خداوند مي - 5
 $pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©! $# (#θãΖtΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# (#θçΡθä. uρ yì tΒ š⎥⎫Ï%Ï‰≈ ¢Á9$#     

  )119/ توبه (  
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. (#θçΡθäمنظور از : اند  بعضي از علماي سلف گفته: فرمايد  مي) رح(ابن القيم  uρ yì tΒ 

š⎥⎫Ï%Ï‰≈ ¢Á9 $#  رسول اهللا اصحاب  هر و . ندبدون شك آنها پيشوايان صادقاست، و
كند، بلكه حقيقت صداقتش پيروي از  صادقي بعد از آنها در صداقتش بر آنها اقتدا مي

صحابه و بودن با آنهاست، واضح و آشكار است، اگر كسي در چيزي با آنها مخالفت 
ن صحابه و كند ـ و لو در بقية مسائل موافق آنها باشد ـ به خاطر اين مخالفت در زمرة آ

گيرد، و در اين حالت همراه صحابه نبودن او محقق و مسجل  پيروان آنها قرار نمي
شود و اگرچه قسمتي از همراهي و  شود، و همراهي و پيروي مطلق از او نفي مي مي

شود، ولي باز  پيروي كردن در آن قسمتي كه او موافقت صحابه را كرده برايش ثابت مي
ايمان (و اين همانند نفي ايمان مطلق . شود قعي محسوب نميبعنوان همراه و پيرو وا

اي به سبب انجام اين اعمال آن  بگونه. از زناكار، مست، دزد و راهزن است) كامل
شخص شايستگي اسم مؤمن را ندارد ولي باز با وجود اين كل ايمان از او سلب 

ي محسوب گردد و با خودش مقداري ايمان دارد ولي به عنوان مؤمن واقع نمي
  .شود نمي

و در اينجا روشن شد كه بين همراهي و تبعيت كامل و بين حداقل همراهي و 
  1.تبيعت، فرق وجود دارد و در اين آيه نيز به همراهي و تبعيت نوع اول امر شده است

  
  داليل از سنت نبوي

 : »هي ما أنا عليه اليوم و أصحابي«: در مورد فرقة ناجيه  فرمودة رسول اهللا - 1
  2.»اي است بر آنچه كه من و اصحابم امروز بر آن هستيم، قرار داشته باشد فرقه ناجيه، فرقه«

______________________________________________________________________________ 

  ).124- 4/123(أعالم الموقعين -1
اند، و امام احمد و غير او هم از  و اصحاب سنن به غير از نسائي آن را روايت كرده. حديث صحيح است -2

، 203(ليف شيخ اآللباني براي آگاهي بيشتر به سلسلة أحاديث الصيحية تأ. اند هاي زيادي آن را روايت كرده راه
  .مراجعه كنيد) 4192، 204
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و هر كه از شما زنده بماند، بزودي شاهد اختالفات «:  فرمودة رسول خدا - 2
زيادي خواهد بود، پس بر شما پيروي از طريقة من و طريقة خلفاي راشدين واجب است، 

  1.»و آن را محكم بگيريد
پيامبر سنت و طريقة خلفاي راشدين را همراه سنت : گويد  مي) رح(ابن القيم 

خودش آورده، و همچنانكه امر به پيروي از سنت خودش را كرده، به پيروي از سنت و 
طريقة خلفاي راشدين نيز دستور فرموده است، و تا حدي در اين مورد مبالغه كرده، كه به 

وصيه كرده، و اين نشانگر لزوم پيروي كردن از آنچه كه هاي آسيايي ت گزيدن آن با دندان
اند و يا آن را به عنوان روش و طريقة عبوديت براي امت به وديعه  بر آن فتوا داده

نيز به آن دستور نداده باشد، و اين شامل پيروي كردن از  پيامبر اگرچهاند، است  گذاشته
ه سنت خلفاي راشدين شده و واضح فتواي همگي آنها است، زيرا در اين حديث اشاره ب

اند تا يك روش و طريقه را با هم  و آشكار است كه آنها همگي در يك زمان خليفه نبوده
گذاري كنند، بلكه هر كدام از آنها در زمان خاصي خليفه بوده و فتوا و دستورات  بنيان

ب كه جمع همگي آنها به عنوان سنت خلفاي راشدين محسو صادر كردهمختلفي را 
  2.شود مي

به دو نفر بعد از «: فرمودند  رسول خدا ،روايت است كه بن يمان حذيفهاز  - 3
، و بر راه عمار طي طريق نماييد و به  نمائيدمن ابوبكر و عمر اقتدا كنيد و از آنها پيروي 

  3.»م عبد ـ عبداهللا بن مسعود ـ چنگ زنيد و دست گيريدأ نعهد و پيمان اب
: ابوبكر و عمر را ديد و فرمود  نطب روايت است كه، پيامبراز عبداهللا بن ح - 4

  4.اين دو تا گوش و چشمند
______________________________________________________________________________ 

و غيره و شيخ ) 44(، ابن ماجه )2676(، ترمذي )4607(، ابوداود )4/126(حديث صحيح است، مسند احمد  -1
  .آن را صحيح دانسته است) 27(اآللباني در كتاب السنة ابن أبي عاصم 

  ).4/140(أعالم الموقعين  -2
  ).4075(ترمذي . حديث صحيح است -3
  ).3/69(، حاكم )3935(حديث صحيح است، ترمذي  -4
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ابوبكر و عمر به منزلة گوش و چشم براي من : يعني : گويد  مي) رح(ابن القيم 
و محال است كه گوش و چشم دين از . يا آنها به منزلة گوش و چشم براي دينند. هستند

  .چيز ديگري صواب را يافت ةب بازمانند و به وسيليابي به صوا پيدا كردن و راه
اگر قوم ـ صحابه ـ از ابوبكر و «: فرمودند  پيامبر ،از ابي قتاده روايت است كه - 5

  1.»شوند عمر پيروي كنند، هدايت مي
پيامبر هدايت قوم را در گرو پيروي و اطاعت از ابوبكر و : گويد  مي) رح(ابن القيم 

آن دو در حكمي به خطا فتوا دهند ولي آيندگان در  مان شود كهگ عمر قرار داده است، و
مورد همان حكم به صواب فتوا دهند، هدايت نسبت به آن حكم در عدم پيروي از ابوبكر 

  .بسي جاي تعجب است! و عمر قرار دارد
  

  آثار صحابه و علماي سلف

داخت و خداوند نظري به قلوب بندگانش ان ،روايت است كه از ابن مسعود - 1
ها يافت، و او را به پيامبري مبعوث كرد، سپس نظري به  را بهترين قلب قلب محمد

هاي صحابة رسول خدا را  قلوب بندگانش بعد از انتخاب قلب پيامبر انداخت و قلب
دهندة دينش برگزيد، پس  ها يافت و آنها را به عنوان ياران پيامبرش و ياري بهترين قلب

دانند، نزد خداوند نيز  ـ صحابة رسول خدا ـ خوب و شايسته ميآنچه را كه مسلمانان 
شمارند، نزد خداوند نيز  خوب و شايسته است و آنچه را مسلمانان زشت و ناپسند مي

  2.زشت و ناپسند است

______________________________________________________________________________ 

  .مسلم -1
و شيخ احمد شاكر نيز سندش را صحيح ) 3600(، ابوداود طيالسي )1/379(سندش حسن است، احمد  -2

  .دانسته است
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محال است كه حق در ميان بهترين قلوب بندگان الهي بعد : گويد  مي) رح(ابن القيم 
آيند در  تشخيص داده نشود و آيندگان كه پس از آنها ميدچار اشتباه شود و  از پيامبر

  .تشخيص دادن آن كامياب شوند
اگر يكي از صحابه فتوايي دهد و بقيه نسبت به آن ساكت باشند، دو حالت  ،همچنين

اند و يا آن را زشت و نادرست، اگر آن را خوب  يا آن فتوا را خوب و شايسته داشته: دارد 
س نزد خداوند نيز خوب و شايسته است، ولي اگر آن را زشت و اند پ و شايسته دانسته

هايشان، بهترين قلوب  ناپسند دانسته باشند و آن را انكار نكرده باشند، در اين حالت قلب
بندگان نخواهد بود، و اگر كسي بعد از آنها بيايد و آن فتواي زشت و نادرست را رد كند، 

  1.ترين محاالت خواهد بود ين از واضحبهتر و داناتر از آنها خواهد بود، و ا
روي كند، از  خواهد دنباله هر كس مي ،روايت است كه از عبداهللا بن مسعود - 2

هاي آنها بهترين قلوب در ميان امت،  قلب. روي و به آنها اقتدا كند دنباله ياران رسول خدا
هاست،  هترين وضعترين علوم، راهشان استوارترين راه و حال و اوضاعشان ب علمشان عميق

د كه خداوند آنها را به عنوان ياراني براي پيامبرش، و برپاداشتن دينش برگزيد، قومي بودن
  2.آنها بر راه راست بودندفضيلت و بزرگي آنها را ارج نهيد و از راهشان پيروي كنيد، چون 

امري محال است كه خداوند اصابت حق را در احكامات : گويد  مي) رح(ابن القيم 
ترين و استوارترينشان در پيمودن راه  زيست ترين آنها، ساده از بهترين قلوب اين امت، عالم

  .حق، حرام گرداند و آيندگان بعد از آنها را در اصابت به حق توفيق دهد
اي گروه قاريان از خدا بترسيد و راه  ،روايت است كه از حذيفه بن يمان - 4
ه جانم اگر از آنها پيروي كنيد در خط هدايت پيش قسم ب. تان را در پيش بگيريدگذشتگان

______________________________________________________________________________ 

  ).4/138(أعالم الموقعين  -1
آن را به امام احمد نسبت ) 4/139(، ابن القيم در أعالم الموقعين )1810(حديث حسن است، ابن عبدالبر  -2

  .نيز روايتي بر همين منوال وجود دارد از قول ابن عمر) 306و  1/305(داده، و در الحلية 
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هاي راست و چپ كشيده  خواهيد رفت و اگر از پيروي كردن آنها دست بكشيد و به راه
  1.شويد حقيقتاً در گمراهي غيرقابل جبراني خواهيد افتاد

محال است كه خير و صواب در راهي غير از راه كساني : گويد  مي) رح(ابن القيم 
  .اند ه سوي هر خيري به طور مطلق سبقت گرفتهباشد كه ب
مردي را ديد كه دو ركعت نماز بعد از طلوع فجر  ،از ابن مسيب روايت است كه - 5
كرد، ابن مسيب آن مرد را از اين كار نهي  خواند، ولي ركوعش را خيلي طوالني مي را مي
نماز خواندن مرا اي ابو محمد ـ كنية ابن مسيب ـ خداوند بخاطر : آن مرد گفت . كرد

خير، ولي به خاطر مخالفت با سنت تو را عذاب : دهد؟ ابن مسيب گفت  عذاب مي
  2.دهد مي

خداوند رحم كند به مردي كه ملزم و پيرو احاديث و آثار : گفت  و ابن عون مي - 6
و به آنها راضي شود، اگرچه بر او سنگيني كند و در آن دچار تأخير و كندي  علما باشد

  3.شود
گويند،  هر كس آنچه را كه جماعت مسلمانان مي: گويد  مي) رح(امام شافعي  - 7

بگويد، حقيقتاً پيرو و جزو جماعت مسلمانان است و هر كس بر خالف آنچه كه مسلمانان 
جماعتي را كرده كه ملزم به پيروي از آنها بوده، و اشتباه  تگويند، بگويد، حقيقتاً مخالف مي

انگاري  ، اما با وجود جماعت مسلمانان، اشتباه و سهلآيد پيش مي تفرقانگاري در   و سهل
  4.سنت رسول خدا روي نخواهد داد و در معنا و مفهوم، قرآن

______________________________________________________________________________ 

  ).1809(و ابن عبدالبر ) 13/250(بخاري  -1
  .آن را صحيح دانسته است) 2/236(روايت بيهقي، و شيخ اآللباني در اإلرواء الغليل  -2
راه سلف، راه طوالني و : گويند  شنويم كه بعضي مي متأسفانه امروزه مي). 291(ابن بطة در اإلبانة  -3

  ).تشابهت قلوبهم(سبحان اهللا ! كنيم اي است، پس كي حكومت اسالمي را برپا مي كننده خسته
  ).476-475ص (الرسالة  -4
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اصول اهل سنت و جماعت نزد ما، شامل دست گرفتن : گويد  مي) رح(امام احمد
ام هاست و تم بر آن بودند، پيروي از آنها و ترك بدعت به آنچه كه صحابة رسول خدا

  1.اند ها گمراهي بدعت
بدان كه اسالم هيچ كسي تا زماني كه مطيع، صادق : گويد  ابوالحسن بربهاري مي - 9

در  شود، كسي كه گمان كند، صحابة رسول خدا و تسليم واقعي اسالم نباشد كامل نمي
ه امور دين براي ما كافي نيستند و مقداري از مسائل مربوط به دين هنوز بيان نشده و ماند

است، صحابه را تكذيب كرده و به آنها افتراء بسته و بدگويي كرده، و چنين شخصي متبدع 
  2.به وجود آورده كه جزو آن نيستو گمراه است و چيزي را در اسالم 

شود، تا زماني كه در عقيده، شريعت و اخالق از  و اسالممان كامل و تمام نمي
قرآن و سنت قرار داريم و بس،  ركنيم، ما ب صادقمان پيروي نكنيم، و اينكه ادعا گذشتگان

  .كافي نيست، بلكه بايد قرآن و سنت را بر حسب فهم و برداشت آنها بفهميم
  

______________________________________________________________________________ 

  ). 30-25ص (اصول السنة، امام احمد،  -1
  ).70ص (شرح السنة  -2
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  )باطل بودن تقليد(بر اقوال علما بايد دليل آورده شود : مسأله هشتم 

  داليلي از قرآن كريم

  : فرمايد  خداوند مي - 1
 $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ (#θãè‹ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ÏÛr& uρ tΑθß™§9 $# ’Í<'ρ é& uρ Í öΔF{ $# óΟä3ΖÏΒ ( βÎ* sù 

÷Λä⎢ ôãt“≈ uΖs? ’Îû &™ ó© x« çνρ –Šã sù ’n<Î) «!$# ÉΑθß™§9 $# uρ βÎ) ÷Λä⎢Ψ ä. tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? «!$$Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ 

ÌÅzFψ$# 4 y7Ï9≡ sŒ × ö yz ß⎯ |¡ôm r& uρ ¸ξƒÍρ ù' s?   ) 59/ نساء(  
ف و تفرقه، ارجاع دادن مسأله را فقط بر قرآن و سنت خداوند، در هنگام اختال

  1.جايز دانسته است پيامبر
  : فرمايد  خداوند مي
 (#θãèÎ7®? $# !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& Νä3 øŠs9 Î) ⎯ ÏiΒ óΟä3În/ §‘ Ÿω uρ (#θãèÎ7−F s? ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ u™ !$ u‹Ï9÷ρ r& 3 Wξ‹Î=s% $̈Β 

tβρ ã ©. x‹s?   )3/  اعراف(  
  : د فرماي خداوند عزوجل مي - 3

 t⎦⎪Ï% ©!$# uρ (#θç7 t⊥ tGô_ $# |Nθäó≈ ©Ü9 $# β r& $ yδρß‰ ç7÷ètƒ (#þθç/$ tΡ r& uρ ’n< Î) «!$# ãΝßγ s9 3“ uô³ ç6ø9 $# 4 

÷ Åe³t6 sù ÏŠ$t7Ïã ∩⊇∠∪ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθãèÏϑ tFó¡o„ tΑ öθ s) ø9$# tβθãè Î6−Fu‹ sù ÿ…çμ uΖ|¡ôm r& 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& t⎦⎪Ï% ©!$# 

ãΝ ßγ1 y‰yδ ª!$# ( y7Í× ¯≈ s9'ρ é& uρ öΝ èδ (#θä9'ρ é& É=≈ t7ø9 F{ $#   )18-17/  زمر(  
خداوند، بندگانش را بر ترك تقليد كوركورانه تشويق و ستايش  در اين آيات

بدش . كند و هيچ انساني از مدح و ستايش و تمجيدي كه از طرف خداوند باشد مي
  .كند آيد و از آن دوري نمي نمي

  :فرمايد  خداوند متعال مي - 4

______________________________________________________________________________ 

  ).140ص (الفقه، ابن حزم  اي از أصول خالصه -1
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 # sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝ ßγs9 (#θãèÎ7®? $# !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª!$# (#θä9$s% ö≅t/ ßì Î6®K tΡ !$ tΒ $uΖ ø‹ xø9 r& Ïμ ø‹n= tã !$ tΡ u™ !$t/#u™ 3 

öθ s9 uρ r& šχ% x. öΝ èδäτ !$t/# u™ Ÿω šχθè=É)÷è tƒ $ \↔ø‹ x© Ÿω uρ tβρ ß‰tGôγ tƒ    )170/ بقره(  
وضع مشركان است، زماني كه به سوي ايمان به آنچه كه خداوند بر اين حال و 

گردانند و به پيروي از پدرانشان  د، روي مينشو نازل كرده فراخوانده مي شپيامبر
  !گزينند كنند و از پيروي پيامبران دوري مي بسنده مي

  : فرمايد  خداوند مي - 5
 (# ÿρ ä‹sƒªB $# öΝ èδ u‘$t6 ômr& öΝßγ uΖ≈ t6÷δ â‘ uρ $\/$t/ ö‘ r& ⎯ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# yx‹Å¡yϑø9 $# uρ š∅ ö/$# 

zΝ tƒ ötΒ !$ tΒ uρ (# ÿρã ÏΒ é& ωÎ) (# ÿρß‰ ç6 ÷èu‹Ï9 $ Yγ≈ s9 Î) #Y‰ Ïm≡uρ ( Hω tμ≈ s9 Î) ωÎ) uθ èδ 4 …çμ oΨ≈ ysö7ß™ $£ϑ tã 

šχθà2Ì ô±ç„   )31/  توبه(  
  

  داليلي از سنت نبوي 

هركس از شما زنده بماند، بزودي شاهد اختالفات زيادي :  فرمودة پيامبر - 1
كننده  اي راشدين، هدايتخلفبر شما پيروي از طريقة من و طريقة خواهد بود، پس 

  1.هاي آسيايي خويش بدان گزيده و آن را محكم بگيريد و با دندان. واجب است
، منبع و مصدر حل اختالفات را پس از قرآن، سنتش و سنت خلفاي پيامبر

  .راشدين قرار داده است
آمدم در حالي كه صليبي از  نزد پيامبر ،روايت است كه از عدي بن حاتم - 2
م، و تو كن عدي، اين بت را از تو دور مي اي: فرمود  گردنم آويزان بود، پيامبر طال به
  شود،  اي كه در سورة توبه خوانده مي شنيده

______________________________________________________________________________ 

و غيره و ) 44(، ابن ماجد )2676(، ترمذي )4607(، ابوداوود )4/126(مسند احمد . حديث صحيح است -1
  .آن را صحيح دانسته است) 27(ابن ابي عاصم ) السنة(الباني در كتاب  شيخ
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 (#ÿρ ä‹sƒ ªB$# öΝ èδ u‘$t6 ômr& öΝ ßγ uΖ≈ t6÷δ â‘ uρ $\/$t/ ö‘ r& ⎯ÏiΒ ÂχρßŠ «!$#    ) 31/ توبه(  

پرستيدند، ولي  كردند و نمي نمي عبادترا اما آنها كه علمايشان : در ادامه گفت  پيامبر
دانستند و اگر  كردند، آنها نيز حالل مي چون آنها زماني كه علمايشان چيزي را حالل مي

به عبادت و  اندانستند، اين كارش كردند، آنها نيز حرام مي علمايشان چيزي را حرام مي
  1.پرستش تشبيه شده

  
  آثار صحابه و علماي سلف

لغزش : برد  سه چيزي دين را از بين مي ،يت است كهروا از عمر بن خطاب - 1
  2.عالم، مجادله كردن منافق به وسيلة قرآن و پيشوايان گمراه

او هرگاه در مجلسي براي وعظ و ارشاد  ،ل روايت است كهباز معاذ بن ج - 2
  كنندگان هالك خداوند حاكم و عادل است، كافران و منافقان و شك: فرمود  مينشست،  مي

دارم، گاهي  و شما را از انحراف عالم از راه حق بر حذر مي: گفت  تا جايي كه مي .شدند
يزيد گويد،  راند، و انسان منافق سخن حق را مي هي را مياشتباشيطان بر زبان عالم سخن 

 مكني، خداوند بر تو رحم كند ـ اگر عال چه چيزي را به ما توصيه مي: به معاذ گفتم : گفت 
بله، در اين حالت از سخنان : نافق سخن حقي را گفت؟ معاذ گفت سخن باطلي را وم

اين چه حرفهايي است : باطل و مشهور عالم دوري كن، سخناني كه در مورد آن گفته شود 
و اين سخنان باطلي كه از عالم سرزده تو را ! كه گفته شده و در ميان مردم رواج پيدا كرده؟

و زماني كه . ز اين سخنان دست بر دارد و پشيمان شوداز راه حق باز ندارد، شايد كه عالم ا

______________________________________________________________________________ 

) 1862(، ابن عبدالبر )10/116(، بيهقي در الكبري )10/81(، ابن جرير )3090(ترمذي . حديث حسن است -1
  .و از حذيفة بن يمان نيز حديثي موقوف بر همين معنا روايت شده است

  .و غيره) 1870-1869-1868- 2/1867(سندش صحيح است، ابن عبدالبر  -2
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سخن حق را شنيدي آن را بگير، چون در سخن حق نور و روشنايي قرار دارد ـ ولي 
  1).برگردد ـ شبا عالم را ترك نكن چون ممكن است از سخنان اشتباه يدوستي و همنشين

مسجد نشسته در  من با عمر ،روايت است كه از سالم بن عبداهللا بن عمر - 3
از او سؤال كرد؟ ) اول عمره بعد حج(بودم، كه مردي از اهل شام آمد و در مورد حج تمتع 

كرد؟ ابن  پدرت ـ عمر ـ از آن نهي مي: كاري شايسته است، آن مرد گفت : ابن عمر گفت 
به آن امر كرده  هالك شوي، اگر پدرم از آن نهي كرده باشد و رسول خدا: عمر گفت 
 قول رسول خدا: آن مرد گفت ! را؟ گزيني يا قول رسول خدا پدرم را بر مي باشد، قول

  2.پس بلند شو و از من دور شو: را، ابن عمر گفت 
  

  در مورد نهي از تقليد) رح(سخنان پيشوايان چهارگانه 
  :فرمايد  مي) رح(امام ابوحنيفه  - 1

آن را از كجا كه سخن ما را بدون اينكه بداند ما  يستجايز نكسي الف ـ براي 
  .ايم، بپذيرد گرفته

ما . ب ـ براي كسي كه دليل مرا نداند، حرام است كه بر اساس قول من، فتوا دهد
  .گرديم گوييم و فردا از آن بر مي مي سخني، امروز انسانيم

نويس، زيرا امروز چيزي به ذهنم نشنوي  هرچه از من مي! ج ـ واي بر تو اي يعقوب
  .كنم مي رسد كه پس فردا آن را ترك به ذهنم ميكنم و فردا چيزي  مي رسد، فردا آن را ترك مي

  :فرمايد  مي) رح(امام مالك  - 2
 درآيد، پس شما  الف ـ من انساني هستم، سخنانم، درست و نادرست از آب در مي

، آنچه را كه موافق كتاب خدا و سنت يافتيد، بپذيريد و آنچه را كه كنيد  آراي من، دقت
  .يديد، ترك كنيدآن د مخالف

______________________________________________________________________________ 

  ).4611(سندش صحيح است، ابوداود  -1
ي توضيح بيشتر به ، ابويعلي در مسندش و برا)1/272(سندش صحيح است، طحاوي در شرح معاني اآلثار  -2

  .مراجعه كن) 32ص (كتاب صفة صالة النبي، تأليف شيخ اآللباني 
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 شها چنين نيست كه حتماً سخن ، كس ديگري از انسانب ـ بجز شخص پيامبر
  . توان سخنش را پذيرفت يا ترك كرد پذيرفته شود، بلكه مي

  :فرمايد  مي) رح(امام شافعي  - 3
 هاي پيامبر الف ـ يقيناً اين احتمال وجود دارد كه براي هر فرد، سنتي از سنت

گذاري كردم كه مخالف با سنت  س هرگاه من سخني گفتم يا اصلي پايهپوشيده بماند، پ
  .استنيز را بپذيريد كه سخن من  بود، سخن پيامبر رسول خدا

روشن  اي، سنت رسول خدا، ب ـ به اتفاق همة مسلمانان، براي كسي كه در مسأله
  .را ترك كند و سخن كسي ديگر را بپذيرد باشد، روا نيست كه سخن پيامبر

  .ج ـ حديث صحيح، مذهب من است
  :فرمايد  مي) رح(امام احمد  - 4

بلكه از آنجا كه تقليد كن، وري ثالف ـ نه از من و نه از مالك و شافعي و اوزاعي و 
  .اند، بگير آنها گرفته

پيامبر (ن در آثار هاي اوزاعي، مالك و ابوحنيفه نزد من برابر است، دليل و برأب ـ ر
  .قرار دارد) و صحابه

  1.پرتگاه نابودي قرار دارد لبة را رد كند، بر ج ـ كسي كه حديث پيامبر
  :بعد از آنكه فرمودة خداوند ) رح(امام ابومحمد بن حزم  - 5

______________________________________________________________________________ 

  :شيخ اآللباني اين آثار را در مقدمه كتاب صفة صالة النبي آورده است، و سپس گفته  -1
اين مشتي از خروار بود، سخنان ائمه بزرگوار و توصيه و تأكيدشان بر تمسك به حديث و دست برداشتن از 

پس مالحظه نموديد كه سخنان ائمه بقدري واضح و روشن است كه جايي براي تأويل و . كوركورانه بودتقليد 
بنابراين هر كس به آنچه كه در سنت صحيح، ثابت شده است تمسك جويد، اگر چه در . گذارند جدل باقي نمي

شخصي پيرو واقعي مذهب  شود، بلكه چنين بعضي موارد با سخنان ائمه تضاد داشته باشد، از مذهب خارج نمي
آيد و به ريسمان محكم و ناگستني خدا چنگ زده است، و اما كسي  ائمه به حساب مي ي و امام خويش و همه

ي اينكه با قول امام متبوع وي سازگار نيست، ترك كند، نه اينكه امام خود را  كه سنت صحيح را فقط به بهانه
  .ائمه، سرپيچي و نافرماني كرده است سازد بلكه از دستورات او و ساير خشنود نمي



63  پيروي از كتاب و سنت

 βÎ* sù ÷Λä⎢ ôãt“≈ uΖs? ’Îû &™ ó© x« çνρ –Šã sù ’ n<Î) «!$# ÉΑθß™ §9 $# uρ   )59/  نساء(  
و تفرقه بازگشت و رجوع به سوي اختالفات  خداوند هنگام: فرمايد  كند، مي را ذكر مي

  .را جايز نداسته است هيچ كس به غير از قرآن و سنت پيامبرش
ه كه از پيروي قرار گرفتتابعين از اولين نفر تا آخرينشان بر اين  واجماع كلية صحابه 

كردن مطلق قول انساني چه از خودشان و يا قبل از خودشان باشد خودداري و دوري 
  .كنند

شود، كسي كه به تمامي اقوال ابوحنيفه يا تمامي اقوال  ن مسأله معلوم مياي بر اساس
شافعي يا احمد بن حنبل، دست گيرد در حالي كه خودش از كساني باشد كه  ،مالك
ي استنباط و استخراج اقوال را دارد، و با اين حال پيروي كردن مطلق و صدرصد را تواناي

امت از اولين نفر تا آخرينشان مخالفت كرده و  از آنها ترك نكند، چنين شخصي با اجماع
  .بريم از اين جايگاه بد به خدا پناه مي. كند از راهي غير راه مؤمنان پيروي مي

، اند نهي كرده همچنين آن بزرگواران از اينكه كسي از آنها و يا از غير آنها تقليد كند
و چه كسي، مردي از . شده است و حقيقتاً كسي كه از آنها تقليد كند، دچار مخالفت با آنها

يا علي بن ابي  آنها يا غير آنها را براي تقليد كردن اوالتر از اميرالمؤمنين عمر بن خطاب
اگر تقليد درست ! داند؟ مي )رضي اهللا عنها(يا ام المؤمنين عايشه  يا ابن عباس طالب
  1.ودندباوالتر  نقليد كردبود، اينها از ابوحنيفه، مالك، شافعي و احمد بن حنبل، براي ت مي

: به كسي كه معتقد به تقليد بود، گفته شد : گويد  امام ابوعمر، ابن عبدالبر مي - 6
اي، در  اي تقليد جايز است، و با اين قولت مخالفت سلف صالح را كرده براي چه گفته

 سيرفبه خاطر اين كه من نسبت به ت: اند؟ اگر در جواب گفت  حالي كه آنها تقليد نكرده
، ولي كسي كه از ام تقليد كرده اي ندارم قرآن علمي ندارم و بر سنت رسول خدا نيز احاطه

ام، در جوابش  تر از خودم تقليد كرده داند، پس از شخصي عالم كنم اينها را مي او تقليد مي
 علما اگر به چيزي در مورد تأويل قرآن يا روايتي از سنت رسول خدا: شود  گفته مي

______________________________________________________________________________ 

  ).142و  141ص (اي از أصول الفقه  خالصه -1
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حق است و هيچ   ألهشته باشند و يا اگر نظرشان بر چيزي با هم متفق باشد، آن مساجماع دا
ولي اگر علما در چيزي اختالف داشتند و تو از يكي از آنها تقليد . شكي در آن نيست

اي ديگر، در حالي كه  اي و تقليد نكردن از دسته كردي، دليل تو در تقليد كردن از عده
اي و از او تقليد  آن كس كه تو از قولش روي گرداندههمگي عالمند چيست؟ و شايد 

  اي؟ تر از كسي باشد كه تو از او تقليد كرده اي، عالم نكرده
در . ام از او تقليد كرده دانستم به خاطر اينكه بر حق بودن او را مي :گفت اگر 

يل اي ديگر را از روي دال اي بر دسته آيا اين بر حق بودن دسته: شود  جوابش گفته مي
بله، حقيقتاً با اين جوابش تقليد را باطل : قرآن، سنت يا اجماع علما دانستي؟ اگر گفت 

تر از من  تقليد كردم به خاطر اينكه او عالم: شود، و اگر گفت  دانسته و از او طلب دليل مي
ن ترند تقليد كني، و با اي پس بايد از تمام كساني كه از تو عالم: شود  بود، به او گفته مي

ترند و در اين حالت كساني كه تو از آنها  يابي كه از تو عالم هاي زيادي را مي شيوه تو انسان
، وحتي در اكثر موارد در بين آنها بر سر مسائل قابل شمارش نيستندتقليد خواهي كرد 

  يابي، پس براي چه از يكي از آنها تقليد كردي؟ دستگي مي مختلف، اختالف و چند
: شود  تقليد كردم بخاطر اينكه او داناترين مردم بود، به او گفته مي از او: اگر گفت 

و سخني اين چنين براي آلوده شدن به گناه كافي است، اگر  ،آيا او از صحابه هم داناتر بود
از  ندليل تو در تقليد نكرد: شود  ام، به او گفته مي از بعضي ازصحابه تقليد كرده: گفت 

اي، داناتر  اي از صحابه كه قولشان را ترك كرده ايد آن دستهدستة ديگر صحابه چيست؟ ش
كه درست بودن  اي، هر چند اي باشند كه به قولشان دست گرفته و بزرگوارتر از دسته

  1.اش بستگي ندارد، بلكه به دليل آن سخن بستگي دارد سخن به بزرگوار بودن گوينده
گرداني از داليل و  سبب روي حقيقتاً گروهي از مردم ـ به: گويد  مي) رح(شاطبي 

تكيه كردن بر اقوال افراد ـ دچار اشتباه شدند و از راه صحابه و تابعين دوري گزيدند و 
  .و هوسشان پيروي كردند و از راه راست گمراه شدند يجاهالنه از هو

______________________________________________________________________________ 

  ).990 -914ص (جامع بيان العلم  -1
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  .كنيم گونه موارد اشاره مي از اين و به صورت اجمالي به ده مورد
كساني كه پيروي از پدران و نياكانشان را جزو اصول سخن : بارزترين نمونه  - 1

كنند و حتي با اين  اند، و هنگام اختالف براي حل آن به سوي آنها رجوع مي دين قرار داده
  :گويند  كنند، و مي عملشان، رسالت، حجج قرآني و داليل عقلي را رد مي

 $̄Ρ Î) !$ tΡô‰ ỳ uρ $ tΡ u™!$ t/#u™ #’n? tã 7π ¨Β é& $ ¯Ρ Î) uρ #’n? tã ΝÏδ Ì≈ rO# u™ tβρ ß‰ tGôγ•Β   )22/  زخرف(  
  :شوند با اين داليلي كه خداوند فرموده  و زماني كه آگاهي داده مي

 Ÿ≅≈s% öθs9 uρ r& Οä3çG ø⁄Å_ 3“ y‰÷δ r'Î/ $£ϑ ÏΒ öΝ›?‰y_ uρ Ïμø‹ n=tã ö/ ä. u™!$ t/#u™   )24/  زخرف(  
ن باشد، به خاطر پيروي از پدرانشان و دور انداختن هر چه كه مخالف پدرانشا

  !پوشي از آن ندارند جوابي به غير از انكار اين واقعيت و چشم
مختلف الهي مذموم بوده؛  اديانو پيوسته اين مسأله ـ پيروي از پدران ـ در 

  :كند حكايت ميهمچنانكه خداونداز قوم نوح 
 öθs9 uρ u™ !$ x© ª! $# tΑ t“Ρ V{ Zπ s3Í≥¯≈ n= tΒ $̈Β $ uΖ÷è Ïϑy™ # x‹≈ pκÍ5 þ’Îû $uΖ Í← !$t/# u™ t⎦, Î!̈ρ F{$#   

  )24/ مؤمنون (  
  : كند  حكايت مي و از قوم ابراهيم
 tΑ$ s% ö≅ yδ ö/ä3 tΡθãèyϑó¡ o„ øŒÎ) tβθããô‰ s? ∩∠⊄∪ ÷ρ r& öΝ ä3tΡθãè xΖtƒ ÷ρ r& tβρ • ÛØo„ ∩∠⊂∪ (#θä9$s% 

ö≅ t/ !$ tΡ ô‰ ỳ uρ $ tΡ u™!$ t/#u™ y7 Ï9≡ x‹x. tβθè= yèø tƒ   )74-72/  شعراء(  
اند كه حق و  گاه تصور نكرده تابع پدرانشان بوده و هيچق ح هايي كه معتقدند و اين

  .تر باشد، همگي مذموم و گمراهند حقيقت بر اقوال و افعال پدرانشان مقدم
مخالفت با  ـ هر چند كهاز نظر اماميه ـ شيعه اثني عشر ـ پيروي از امام معصوم  - 2

و رجال دين بر . ستباز حق و درست ا ـ به آن آمده است، داشته باشد آنچه پيامبر
در . دانند ند و شريعت را بر رجال دين داور و حاكم نميدگر شريعت داور و حاكم مي
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حالي كه اين مسأله اشتباه و نادرست است، و قرآن بخاطر اينكه بر كلية مخلوقات به طور 
  .باشد، نازل شده استداور و حاكم عموم 

مهدوي، آنها افعال و اقوال مهدي اين نيز مربوط به مورد دوم است، مذهب فرقة  - 3
مطابقت و يا مخالفت داشته باشد و اكثر آنها با شريعت الهي  دانند، حال چه را حجت مي

و هر كسي كه مخالف آنها . اند اين مسأله را به عنوان جوهرة اصلي ايمانشان قرار داده
  .كافر اصلي است حكمدانند و حكمش  باشد، او را كافر مي

كه  اي است گونهصب بعضي از مقلدان نسبت به مذهب امامشان، به عقيده و تع - 4
آيد فضل و بزرگواري را  تا جايي كه شرمشان مي ،كنند، امامشان دين كامل است فكر مي

غير امامشان نسبت دهند، حتي اگر كسي به درجة اجتهاد رسيده باشد و  يبه يكي از علما
ع به مذهب امام آنها فتوي دهد، او را به در مورد مسائل مختلف با اجتهادش و بدون رجو

گونه  و او را بدون هيچ. نمايند كنند و تيرهاي انتقاد را به سويش پرتاب مي شدت رد مي
جملة منحرفان از دليل و برهاني، فقط از روي هوي و هوس و بر اساس عرف غلطشان از 

  .نمايند مستقيم و جدا شده از جماعت مسلمانان محسوب مي ةجاد
هاي مشرق بازگشت و وارد اندلس شد با  لد هنگامي كه از سرزمينخم بقي بن ماما

 و او را به هالكت افتاده و پايمال كنندة حق انگاشتندبرخورد كرد،  تلخ زباناي از اين  عده
 بن زيرا او علمي داشت كه آنها نسبت به آن احاطه نداشتند، چون در مشرق با امام احمد

نزدش آن را ياد گرفته بود، حتي علماي او مصنفش را گرفته و  حنبل مالقات كرده و از
لد، به جايي رسيده بود كه خبه غير از امام احمد ديده بود، علم امام بقي بن م يديگر

ورد، ولي آن نظير بود به رشته تحرير درآ را كه در نوع خودش بي) المسند المصنف(
بودند و مذهبي غير از مذهب او را رد مقلدان نادان بر پيروي از مذهب امام مالك مصمم 

كردند، و اين همان حاكم گرفتن رجال دين بر شريعت الهي، و افراط در دوست داشتن  مي
رساند با وجود داليل روشن و واضح باز در  مذهبي خاص است، كه انسان را به جايي مي

  .گمراهي بماند
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به آداب و اخالق  را ودشانكنند خ اي اين زمان، كساني كه ادعا ميه نابتهعقيدة  - 5
بر  نابته اند، و آروزي قرار گرفتن در زمرة آنها را دارند، اين پيشوايان اهل تصوف آراسته

هاي نقل شده، اعتماد و تكيه  ادره از آنها در كتاباحواالت رومزة صوفيان و سخنان ص
هر چند كه با كنند،  دارند، و اين منقوالت را به عنوان دين و منهج اهل طريقت قبول مي

نصوص شرعي ـ قرآن و سنت ـ يا با راه و روش سلف صالح مخالفت داشته باشد، و با 
: گويند  كند، بلكه مي اي و نظر هيچ عالمي توجه نمي وجود آنها به فتواي هيچ مفتي

و اگر ! صاحب اين سخنان، واليتش ثابت شده  هر آنچه كه انجام داده يا گفته، حق است
ـ قرآن و سنت ـ باشد؛ او نيز از جملة كساني است كه به شريعت  شريعت هم مخالف

  !اقتدا كرده و آگاهي در دين براي عموم آزاد است، ولي راه او، راه خواص است
اقوال و افعال  اين بيني كه نسبت به را در حالي ميها  نابتهپس با اين وضعيت اين 

ن ظن ندارند، و اين عين پيروي حس اند، اما نسبت به شريعت محمد حسن ظن پيدا كرده
باشد، با وجود اين، هنوز ثابت نشده كه آنچه از آن صوفيان  ها و ترك حقيقت مي از انسان

و معلوم نيست كه قديمي نقل شده، آيا در آخر عمر آنها روي داده يا در آغاز عمرشان، 
گاهي از پيشوايان تصوف  همچنين، .اند قبول دارند يا نه ي را كه انجام دادهلآنها افعال و اقوا

ها و اشتباهاتي روي داده كه امروزه واجب است، آنها را برايشان  و امثال آنها، لغزش
شود، شخصي كه هنوز بر طريق تصوف آموزش كلي و درستي  بپوشانيم، ولي ديده مي

وضع آنها خبر داشته باشد شروع به نقل كردن افعال و اقوال و نديده، بدون اينكه از حال 
  .كند نحرف و اشتباه آنها ميم

بودند و آنها را جزو اموري كه دين ما ها و اشتباهات عل سلف صالح مواظب لغزش
هاي عالمان گسترش يافت، و در ميان  اما وقتي كه لغزش ،شمردند برد بر مي را از بين مي

و مردم اشاعه پيدا كرد، مردم آنها را جزو دين بر شمردند، در حالي كه ضد دين بود، 
  .لغزش و اشتباه تبديل به حجت و دليل ديني گرديد

قبل از آنكه بر شخص صوفي اقتدا كنند، بايد  ،پس بر اهل تصوف الزم است كه
عرضه نمايند، تا ببيند كه آيا كند اقوال و افعالش را بر حاكمي كه در مورد آنها حكم 
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ريعت الهي ـ قرآن و سنت ـ رة دين قرار داد يا نه؟ و حاكم حقيقي شتوان آنها را در داي مي
د، گردباشند، و سخنان عالم نيز بايد بر شرع عرضه شود تا صحت و سقم آن مشخص  مي

  و حداقل چيزي كه در مورد شخص صوفي الزم است، اين است كه از او در مورد اينگونه
و اعمال سؤال كنيم، اگر او عالم به فقه شريعت بود، پس در زمرة جنيد بغدادي و امثال ا

  . گيرد قرار مي) رح(
نه به خاطر شوند  مي شانكنند، و پيرو و مطيع رهبران اين كار را نمي نابتهردان ولي م

بخاطر اينكه آنها از رهروان راه طريقت كنند بلكه  اينكه آنها از راه شريعت پيروي مي
ام هستند، و اين كارشان بر خالف راه و منهج سلف صالح و صوفيان اوليه است، چون ام

پيروي از : مذهب ما بر سه اصل استوار است «: گويد  صوفيان سهل بن عبداهللا تستري مي
و . »در اخالق و كردار، خوردن چيزهاي حالل، داشتن نيت خالص در همة اعمال پيامبر

از اين  هااند، ثابت نشده و آن در سلوك تصوف پيروي از اشخاصي كه دچار انحراف بوده
  1.ز صفات گمراهان استااشخاص،  زپيروي كوركورانه امسأله بدورند، بلكه 

  

______________________________________________________________________________ 

  .تواني به آن مراجعه كني و براي آگاهي بيشتر مي). 867-2/863(اإلعتصام  -1
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  اخالص و حسن نيت داشتن در انجام اعمال به تنهايي : مسأله نهم 
  شرط قبول عمل نيست

  داليلي از قرآن كريم

 :فرمايد  خداوند عزوجل مي - 1

 ö≅è% ö≅yδ Λäl ã⁄ Îm7t⊥ çΡ t⎦⎪Îy£÷zF{$$ Î/ ¸ξ≈ uΗùå r& ∩⊇⊃⊂∪ t⎦⎪Ï%©! $# ¨≅ |Ê öΝ åκß÷è y™ ’Îû Íο4θ uŠpt ø:$# 

$ u‹÷Ρ ‘‰9$# öΝ èδuρ tβθç7 |¡øt s† öΝ åκ̈Ξr& tβθãΖ Å¡øtä† $·è÷Ψ ß¹   ) 104و  103 /كهف(  
يعني، كساني كه در انجام كاري به اميد سود و منفعت : گويد  مي) رح(طبري 

شوند و به  كنند، ولي سرانجام دچار زيان و نابودي مي خودشان را خسته و كوفته مي
مثل مشتري كااليي است كه به اميد سود و منفعت آن را  ،رسند، مثلشان آرزوهايشان نمي

شود، و به ناچار  رود و دچار ضرر و زيان در معامله مي ش از بين ميدخرد، ولي بعداً امي مي
  1.فروشد آورد و آن را به ضرر مي قيمت كااليي را كه اميد و سود در آن داشت، پايين مي

كند، كه آنها  روايت مي عد بن ابي وقاصسپس طبري با سند از علي و س
ها و كساني مثل  منظور اين آيه علماي مسيحي و روندگان به كليساها و صومعه: اند  فرموده
  2.آنانند

عبداهللا بن كواء در : كند كه گفته  روايت مي سپس طبري از علي بن ابي طالب
: مترجم [شما يا اهل حروراء يا : مورد اين آيه از او سؤال كرد و در جواب عبداهللا گفت 

  3.هستيد.]هاي خروج، خوارج بر امام علي از آنجا آغاز شد سرزميني است كه اولين حركت
  :فرمايد  خداوند تبارك و تعالي مي - 2

______________________________________________________________________________ 

  ).16/26(تفسير طبري  -1
  .و مسيحيان هستندگفته آنها يهوديان  ، سعد بن ابي وقاص)8/425(بخاري  -2
  .، و سندش صحيح است)28-16/27(بخاري  -3

  .اهل حروراء كساني هستند كه بر عليه امام علي خروج ك ردند و با او جنگيدند: مترجم 



70 پيروي از كتاب و سنت

 ö≅yδ y79 s? r& ß]ƒÏ‰ym Ïπ u‹Ï±≈ tóø9 $# ∩⊇∪ ×νθã_ãρ >‹Í×tΒ öθ tƒ îπ yèÏ±≈ yz ∩⊄∪ ×' s#ÏΒ% tæ ×π t6 Ï¹$̄Ρ 

∩⊂∪ 4’n? óÁ s? #·‘$ tΡ Zπ u‹ÏΒ% tn ∩⊆∪ 4’ s+ó¡è@ ô⎯ ÏΒ A⎦÷⎫ tã 7π u‹ ÏΡ#u™   )5-1/ ه يشغا(  
اند، و از آنها  ستند كه اعمال زيادي را انجام دادهههايي  صورت: گويد  ابن كثير مي

اند، و در روز قيامت به داخل آتش  اند و دچار ضرر و زيان شده اي حاصل نكرده نتيجه
  1.شوند ده ميرانسوزاننده 

# ×'sابن عباس گفته كه : گويد  بخاري مي ÏΒ% tæ ×π t6Ï¹$̄Ρ  2.مسيحيانند  
  : فرمايد  خداوند مي - 3

 “ Ï%©!$# t, n=y{ |Nöθ yϑø9 $# nο4θ u‹pt ø:$# uρ öΝ ä. uθè=ö7 u‹Ï9 ö/ä3•ƒ r& ß⎯ |¡ôm r& WξuΚ tã 4 uθ èδ uρ â“ƒÍ• yèø9$# 

â‘θà tóø9 $#   ) 2/ ملك(  
. öΝä: گويد  فضيل بن عياض مي uθè= ö7u‹Ï9 ö/ä3•ƒ r& ß⎯ |¡ôm r& WξuΚ tã   ترين و  خالص: يعني

ه در انجام آن اخالص وجود داشته باشد ولي بر طريق و كترين عمل، عملي  صحيح
نباشد، قابل قبول نيست، و همچنين اگر در انجام آن عمل اخالص  شيوة رسول اهللا

باشد، باز قابل قبول نيست، بلكه عملي قابل  نباشد ولي بر طريق و شيوة رسول اهللا
وجود داشته  رسول اهللا تل است كه در انجام آن اخالص و مطابقت با شريعقبو

  .باشد
  :حقيقتاً اين فرمودة خداوند : گويد  مي) رح(ابن رجب حنبلي  - 4

 ⎯ yϑ sù tβ% x. (#θã_ö tƒ u™ !$s) Ï9 ⎯Ïμ În/ u‘ ö≅yϑ ÷èu‹ù= sù Wξ uΚ tã $ [sÎ=≈ |¹ Ÿω uρ õ8Î ô³ç„ Íο yŠ$t7ÏèÎ/ 

ÿ⎯Ïμ În/ u‘ # J‰tnr&   ) 110/ كهف(  
______________________________________________________________________________ 

  ).4/502(تفسير ابن كثير  -1
يت ابن ابي حاتم روا: ، و حافظ ابن حجر عسقالني گفته )8/700(بخاري آن را به صورت معلق روايت كرده  -2

و در آن . را از طريق علي بن ابي طلحه و از طريق شبيب بن بشر به عكرمه از ابن عباس، رسانده است
  .يهوديان را اضافه كرده است
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  tβ%x. (#θã_ötƒ: گويد  ابن كثير مي. كند بر صحت گفته فيضل بن عياض داللت مي

u™!$s)Ï9 ⎯ÏμÎn/u‘   كسي كه اميد ثواب و پاداش از پروردگارش دارد، : يعني ö≅yϑ÷èu‹ù=sù WξuΚtã 

$[sÎ=≈|¹ 1  ه باشد، تدهد كه با شريعت الهي موافقت داش عملي انجام مي: يعني Ÿωuρ 

õ8Î ô³ç„ ÍοyŠ$t7ÏèÎ/ ÿ⎯ Ïμ În/u‘ #J‰tn r&   او كسي است كه در انجام آن عمل فقط رضايت : يعني
و اين دو مورد اخالص . الهي را در نظر دارد و هيچ شريكي براي خداوند قائل نيست

  2.اعمالندل ودو ركن اساسي براي قب درعمل براي خدا و موافقت بر طريق رسول اهللا
  

  داليلي از سنت نبوي 

كسي «: فرمودند  پيامبر: روايت است كه ) رضي اهللا عنها(از ام المؤمنين عايشه  - 1
  3.»كه در اين ـ امر دين ما ـ چيزي را بياورد كه از آن نيست، مردود است

كسي كه عملي را انجام دهد كه دين ما آن را تأييد نكند «و در روايتي از مسلم آمد، 
  »مردود است

و مثل  ،ل بزرگ اسالمواصيكي از اين حديث : گويد  مي) رح(ابن رجب حنبلي
هر عملي «» األعمال بالنيات«ترازويي براي سنجيدن ظاهر اعمال است، همچنانكه حديث 

ترازويي براي سنجش باطن اعمال است، همچنانكه هر عملي اگر به » به نيتي بستگي دارد
ود ندارد، هر عملي هم كه دهندة آن وج خاطر خدا انجام داده نشود، پاداشي براي انجام

نداشته باشد، مردود است، و هر كسي در دين چيزي  مطابقت با دستور خدا و رسول خدا
  4.را بوجود آورد كه خدا و رسولش به آن دستور نداده باشند، اصالً ربطي به دين ندارد
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از طريق  خدادر زمان رسول : روايت است كه گفته  بن خطاب از عمر - 1
شد، و وحي قطع شده است، و اكنون ما از روي ظاهر  وحي در مورد مردمان قضاوت مي
كنيم، از هر كس عمل خير ببينيم، او را در پناه خود قرار  اعمالتان در مورد شما قضاوت مي

كنيم، و كاري هم به نيتش نداريم، چون خداوند در مورد  دهيم و به خودمان نزديك مي مي
او را محاسبه خواهد كرد، واز هر كس عمل شري ببينيم، او را در پناه خود قرار نداده نيتش 

  1.كنيم، هرچند كه بگويد نيتش صحيح، درست و خيرخواهانه است و تصديقش نمي
ما بر در منزل عبداهللا بن مسعود قبل از نماز : از عمروبن سلمه روايت است كه  - 2

 رون بيايد همراه او به مسجد برويم، ابوموسي اشعريصبح منتظر نشسته بوديم، تا اگر بي
نه، با ما نشست تا عبداهللا : ابوعبدالرحمن هنوز خارج نشده؟ گفتيم : نزدمان آمد و گفت 

بن مسعود خارج شد، هنگامي كه بيرون آمد همگي به سوي او رفتيم، ابوموسي به او 
ديدم كه آن را زشت شمردم، اي ابوعبدالرحمن، من همين حاال در مسجد چيزي را : گفت

: آن چه بود؟ ابوموسي گفت : هللا فقط خير در آن ديدم، عبداهللا بن مسعود گفت اولي بحمد
اي به  هايي را ديدم كه به صورت حلقه اگر زنده بماني آن را خواهي ديد؛ در مسجد گروه

هايشان  اي مردي نشسته و در دست و در وسط هرحلقه اند انتظار نماز نشسته
بار اهللا  100بار اهللا اكبر بگوييد، آنها هم  100: گويد  هايي وجود دارد، آن مرد مي ريزه  گسن

گويند،  بار ال اله االاهللا بگوييد، آن هم صد بار الاله اال اهللا مي 100: گويد  گويند، مي اكبر مي
  .گويند بار سبحان اهللا مي 100بار سبحان اهللا بگوييد، آنها هم  100: گويد  مي

چيزي به آنها : چه چيزي به آنها گفتي؟ ابوموسي گفت : عبداهللا بن مسعود گفت 
آيا به آنها : نگفتم و منتظر نظر شما ـ يا منتظر دستور شما ـ ماندم، عبداهللا بن مسعود گفت 

كردي كه از حسناتشان كم  دستور ندادي تا گناهانشان را بشمارند، و ضمانتشان مي
ها رسيديم، عبداهللا بر باالي  ادامه داديم تا به يكي از اين حلقهشود، سپس به راهمان  نمي
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بينيم شما انجام  اين چه چيزي است كه مي: ها ايستاد و گفت  سر يكي از اين حلقه
هايي هستند كه، اهللا اكبر، الاله اال اهللا، و  ريزه اي ابا عبدالرحمن، سنگ: دهيد؟ گفتند  مي

گناهانتان را بشماريد، من ضمانت اين را : عبداهللا گفتشماريم،  اهللا را با آن مي سبحان
چه زود به ! كنم كه از كارهاي خيرتان چيزي كم نشود، هالك شويد اي امت محمد مي

آنها صحابة پيامبرتانند ـ اشاره به ابوموسي و عمر بن سلمه و همراهانشان ! هالكت افتاديد
و اين ظرفش است كه هنوز يده سنوز نپواند، و اين لباس پيامبر است كه ه كرد ـ هنوز زنده

كه به كسي نشكسته ـ منظور اين است كه زمان چنداني از فوت پيامبر نگذشته ـ قسم 
هستيد يا بازكنندة  تر از دين محمد جانم در دست اوست، يا شما بر ديني بهتر و درست

قصدي جز قسم به خداي اي ابوعبدالرحمن ما : درهاي گمراهي هستيد، در جواب گفتند 
و چه بسيار افرادي كه قصد خير دارند اما به آن : عبداهللا گفت ! خير و نيكي نداشتيم

خوانند در حالي كه قرآن از  آيند، و قرآن مي به ما گفت كه قومي مي رسند، پيامبر نمي
رود و به خدا قسم، شايد كه اكثر شما جزو آن قوم باشيد، سپس از  نمي تر پايين گلويشان
  ها را در جنگ اكثر افراد موجود در آن حلقه: گويد  ي گرداند، عمر بن سلمه ميآنها رو

  1.كردند نهروان همراه خوارج ديدم در حالي كه از ما بدگويي مي
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  شود فقط بر حديث ثابت شده اعتماد مي: مسأله دهم 

  داليلي از قرآن كريم 

  : فرمايد  خداوند مي -1
 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθãΖ tΒ#u™ βÎ) óΟä. u™!% ỳ 7, Å™$sù :* t6 t⊥Î/ (#þθãΨ ¨ t6 tG sù βr& (#θç7ŠÅÁè? $JΒ öθs% 7's#≈ yγ pg¿2 

(#θßsÎ6 óÁçGsù 4’n? tã $ tΒ óΟçFù=yè sù t⎦⎫ ÏΒÏ‰≈ tΡ   ) 6/ حجرات(  
  

  داليلي از سنت نبوي

زمان المرداني در آخر«: فرمودند  رسول خدا ،روايت است كه از ابوهريره - 1
ايد، شما  كنند كه نه شما و نه پدرانتان آن را شنيده را برايتان نقل ميي ديثخواهند آمد و احا

  .»دارم را از آنها برحذر مي
هاي دروغگويي خواهند آمد ـ  انسانزمان الدر آخر«: و در روايتي ديگر فرموده 

كنند  را برايتان نقل مي ثيآيند ـ همچنانكه در احاديث ثابت شده، احادي مي نفر 40حدود 
دارم، شما را گمراه نكنند  ايد، شما را از آنها برحذر مي نه شما و نه پدرانتان آن را شنيده كه

  1».و به فتنه نيندازند
شما را از زياد روايت «: فرمودند  رسول خدا ،روايت است كه از ابو قتاده - 2

و  كند فقط با نهايت صداقت دارم، هر كسي از من روايت مي كردن از خودم بر حذر مي
راستي روايت كند، هر كسي سخني را از من روايت كند كه من آن را نگفته باشم، جاي 

  2.»هنم آماده كندجنشستنش را در 
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آمد، و شروع به  بشير عدوي پيش ابن عباس ،از مجاهد روايت است كه - 1
حديث روايت فرمود ـ  فرمود، رسول خدا رسول خدا: سخن گفتن كرد و گفت 

اي ابن : كرد ـ ابن عباس به سخنانش گوش نداد و از او روي گرداند، بشير گفت  مي
گويم و  برايت سخن مي دهي؟ از پيامبر بينم به سخنم گوش نمي چه شده كه مي! عباس

 رسول خدا: گويد  شنيديم مردي مي زماني اگر مي: ابن عباس گفت . دهي تو گوش نمي
داديم، ولي   هايمان به او گوش فرا مي شديم و با گوش به او خيره مي نمابا چشمان: فرمود 

هاي درست و نادرست  دند ـ مردم به سوي راهشسختي و آساني دچار زماني كه مردم 
واقعاً سخن رسول كنيم مگر آنكه بدانيم  قبول نميرا كشيده شدند ـ هيچ فردي از مردم 

  1.است اهللا
اين علم، دين است، مواظب باشيد از چه : است كه از محمد بن سيرين روايت  - 2
  2.ياموزيدخواهيد دينتان را ب كسي مي

است، كه فقط از اشخاص قابل اعتماد و  و منظور از علم در اينجا، سخنان پيامبر
  .صادق و امانتدار دريافت شود

در گذشته از سند حديث سؤال : از محمد بن سيرين روايت است كه گفته  - 3
د، ولي وقتي فتنه در ميان مسلمانان به وقوع پيوست ـ و هر گروهي به نفع خود كردن نمي

سند حديث، اشخاصي كه به ترتيب اين حديث را از : گفتند  كرد ـ مي احاديثي جعل مي
ن اشخاص در عقيده جزو اهل سنت و آاند را برايمان نام ببريد، اگر  همديگر روايت كرده

ول بود و اگر جزو فرق ضاله و متبدع بودند حديثشان جماعت بودند، حديثشان قابل قب
  3.شد قبول نمي
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فالني پشت : طاووس را ديدم به او گفتم : از سليمان بن موسي روايت است كه  - 4
اگر آن شخص قابل اعتماد : كند، در جوابم گفت  روايت مي سر هم حديث از پيامبر
  1.است حديثش را قبول كن

اگر در آنچه كه اهل مشرق و مغرب،يا جمعي از : گويد  مي) رح(ابن حزم  - 5
كنند تا به  جمعي ديگر ياشخص قابل اعتمادي از شخص قابل اعتماد ديگري روايت مي

رسد، در سندشان مردي وجود داشته باشد كه به دروغگويي يا ناداني يا  مي پيامبر
ن آن جائز تصديق يا قبول كرد ،ناشناس بودن، متهم باشد براي ما روايت آن حديث

  2.نيست
از ظاهر آنچه كه امام : گويد  بن رجب حنبلي در شرح سنن ترمذي مياحافظ  - 6

شود كه ايشان  مسلم در مقدمة كتابش ـ صحيح مسلم ـ بيان كرده، اين گونه استداالل مي
كرد كه احاديث احكام شرعي  احاديث باب ترغيب و ترهيب را فقط از كساني روايت مي

و اين حقيقتي است كه پيشوايان به حق ما در طول تاريخ از . ت كرده باشدرواي هارا از آن
اند و هر حديثي كه صحيح بوده به آن استناد كرده و ملزم به پيروي از آن  آن پيروي كرده

اند و اگر اينطور نبود اين فرمودة  اند و هر حديثي كه نادرست بوده آن را دور انداخته بوده
إذا صح «: اند  شافعي و احمد بن حنبل ـ كه گفته ،مالك ،وحنيفهامامان چهار گانه ـ اب
ديگر معنايي نداشت، و اين نزد » حديث صحيح مذهب من است«:  »الحديث فهو مذهبي

  .اي واضح و آشكار است اهل علم و آگاهان به علم حديث مسأله
ست، نسبت به قابل اعتماد بودن آن ا يحديث ضعيف در بردارندة ظن و گمان پايين

و اگر اين سخن يك واقعيت باشد، پس چگونه به درست بودن عمل به حديث ضعيف 
  :شود؟ در حاليكه خداوند در خاطب به كافران فرموده  فتوي داده مي
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 ö≅è% ö≅ yδ Ν à2 y‰Ζ Ïã ô⎯ÏiΒ 5Οù=Ïæ çνθã_ Ì÷‚çG sù !$ uΖs9 ( βÎ) šχθãèÎ7−G s? ωÎ) £⎯ ©à9 $# ÷βÎ) uρ 

óΟçFΡ r& ω Î) tβθß¹ã øƒrB   ) 148/ انعام(  
دهيد از شما راضي است، علم و  آنچه انجام مي بريعني آيا شما به اينكه خداوند 

دليلي داريد، به ما نشان دهيد؟ جوابش نه است، زيرا آنها در گمان و خياالت واهي به سر 
  :فرمايد  و خداوند مي. برند مي

 $ tΒ uρ Μ çλm; ⎯ Ïμ Î/ ô⎯ ÏΒ AΟù= Ïæ ( βÎ) tβθãèÎ7−Ftƒ ω Î) £⎯©à9 $# ( ¨βÎ) uρ £⎯ ©à9 $# Ÿω © Í_ øóãƒ z⎯ ÏΒ Èd, ptø: $# 

$\↔ø‹ x©   ) 28/ نجم(  
گونه علم و  ات خيالي دربردارندة هيچيخداوند خبر داده به اينكه گمان و وهم

شما را «:  »كذب الحديثأإياكم و الظن فإنّ الظن «: فرمايد  مي و پيامبر. حقيقتي نيستند
  ).متفق عليه. (»ا كه گمان و توهم دروغترين سخناننددارم، زير از ظن و گمان برحذر مي

، جايز نيست، زيرا يمستحب اعمالعمل به حديث ضعيف به طور مطلق در احكام و 
اند و حكم تكليفي فقط با دليل صحيح قابل اثبات است،  مستحبات جزو احكام تكليفي

كه  قرار گرفتهاين ا بر ماتفاق عل«: گويد  همچنانكه عالمة محقق جالل الدين دواني مي
احكام پنجگانه شرعي ـ واجب، مستحب، حرام، مكروه و مباح ـ با حديث ضعيف غير 

  .»قابل اثباتند
جمهور اهل علم : كنند  و با وجود اين مسأله جاي تعجب است كه گروهي ادعا مي

  !!!بر عمل به حديث ضعيف در باب فضائل اعمال متفقند
  !!!اند اليل ضعف آن جايز دانستهو روايت حديث ضعيف را بدون ذكر د

آنچه كه مشخص «: گويد  عالمة محقق احمد شاكر در كتاب الباعث الحيثيت مي - 7
بيان ضعيف بودن حديث در هنگام روايت حديث ضعيف در هر حالي واجب  ،است
شود در ذهن شنونده اين گمان ايجاد شود كه ممكن  زيرا ترك بيان آن، باعث مي. است
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 ـكنندة آن حديث از جملة علماي محدث  صحيح باشد، خصوصاً اگر نقلاست آن حديث 
  .»ـ باشد كساني كه سخنشان در اينگونه موارد براي مردم حجت است

هاي مربوط به موعظه، تشويق و  بعضي از علما روايت حديث ضعيف را در بحث
از جملة اين  اند، و آنها بر انجام اعمال صالح جايز دانسته يترساندن مردم براي نزديك

سفيان ثوري، : توان  اند مي گير بوده سلف كه در روايت احاديث ضعيف آسان يعلما
  .عبدالرحمن بن مهدي و احمد بن حنبل را نام برد

گيري آنها نسبت به  اند كه آسان علماي بعد از آنها گفته: در اينجا الزم است بگوييم 
  .مردودو اديث ضعيف روايت احاديث، مربوط به احاديث حسن بوده نه اح

اما احمد بن حنبل، عبدالرحمن بن «: گويد  مي الحثيثعالمه احمد شاكر در الباعث 
هاي حالل و  در روايت احاديث مربوط به بحث«: اند  مهدي و عبداهللا بن مبارك كه گفته

كنيم و در روايت احاديث مربوط به فضائل اعمال و امثال آنها  گيري مي حرام سخت
اعلم ـ در قبول كردن احاديث حسن اهللا ومنظورشان اين بوده كه ـ » كنيم مي گيري آسان
اند، و دو  اند كه به درجة صحيح نرسيده كنند، احاديث حسن، احاديثي گيري مي آسان

اند و  اصطالح صحيح و حسن در عصر آن بزرگواران داراي مفهومي دقيق و جامعي نبوده
، حتي اكثر علماي موجود، قبل از دوران تدوين شدند هر دو در يك گروه قرار داده مي

حديث ـ قرن سوم هجري ـ احاديث را به دو دستة عمده صحيح و ضعيف تقسيم 
  ».دادند كردند و حديث حسن را جزو احاديث صحيح قرار مي مي

قبل از احمد شاكر اين ) 259ص (حافظ ابن رجب حنبلي در شرح علل ترمذي  - 9
كرد، اما  شد، استناد مي به حديث ضعيفي كه خالفش ثابت نمي امام احمد«: سخن را گفته 

در اينجا منظور امام احمد از حديث ضعيف با منظور ترمذي از حديث حسن، نزديكي و 
  .اي آشكار و واضح است و بحمداهللا اين مسأله. »همخواني دارد

و احمد بن «: گويد  مي) 85ص(سپس حافظ ابن رجب حنبلي در همين كتاب 
اند، و هر  أئمه مثل او هيچگاه بر اينگونه احاديث در مسائل شرعي استناد نكردهو حنبل 
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ي كه نه صحيح و نه حسن بوده فكس از امام احمد نقل كند كه ايشان به حديث ضعي
  .»كرده، حقيقتاً بر امام احمد دروغ بسته است استناد مي
اصر الدين عالمة محقق و احياگر سنت نبوي در عصر حاضر شيخ محمد ن - 10
كند در ادامةآن  بعد از آنكه سخن گذشتة عالمه احمد شاكر را نقل مي) رح(اآللباني 

ما برادران مسلمانمان را در گوشه و كنار جهان نصيحت : و خالصة كالم «: فرمايد  مي
كنيم به اينكه از عمل به احاديث ضعيف به طور مطلق دست بكشند و در عمل كردن  مي

عمل كردن به از ا همت گمارند تبه ثبوت رسيده است  كه از پيامبربه احاديث صحيحي 
نجات  نيازي حاصل و از دچار شدن به دروغ گفتن بر رسول خدا احاديث ضعيف بي

  .بنديا
، كساني كه در اين مورد ـ عمل نكردن به حديث ايم فهميدهتجربه  از رويما 

ه به كاند، زيرا به هر حديثي  شده )دچار دروغگويي بر پيامبر(كنند  ضعيف ـ مخالفت مي
اين سخنش اشاره به اين  كنند، و پيامبر شود عمل مي آيد و در صحنه ظاهر مي ميدان مي

دروغگويي مرد همين بس «:  »مرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع لكفي با«: مسأله كرده 
  .»كند نقل ميشنود  كه همة آنچه را كه مي

همة آنچه كه به ت كه اس گمراهي مرد همين بس: گويم  و بر پاية اين حديث، مي
  .كند عمل مي ،شنوند مي

ام و پيوسته  آوري كرده ام، گرده و براي جامة عمل پوشاندن به اين نصيحتي كه كرده
هايي هستم كه خوانندگان بتوانند بوسيلة آنها احاديثي را  در حال نوشتن و گردآوري كتاب

ها نوشته شده مورد بازبيني قرار دهند و  يا در درون كتابمردم رواج دارد و   كه بر سر زبان
  1.ز ناپاكش تشخيص دهنداصحيح را از ضعيفش و پاك را 

  

______________________________________________________________________________ 

  .تأليف شيخ األلباني) الصحيح الجامع الصغير(كتاب  ي مقدمه -1
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   يادگيري براي فهم قرآن و سنت نبوي نياز به: مسأله يازدهم 
  زبان عربي است

  داليلي از قرآن كريم
  : فرمايد  خداوند مي - 1

 !$̄Ρ Î) çμ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ºΡ≡u™ öè% $wŠÎ/ t tã öΝ ä3̄=yè©9 šχθè=É) ÷ès?   ) 2/ يوسف(  
عربي است بر قوم عرب نازل كرديم  يما اين كتاب واضح كه قرآن: گويد  طبري مي

   öΝä3̄=yè©9 šχθè=É)÷ès? 1تا در آن بيانديشند و نسبت به آن علم و آگاهي كسب نمايند، 
ترين  ترين و شفاف يعترين، وس ترين، واضح زبان عربي، فصيح چون: گويد  ابن كثير مي

هاي ديگر قابليت بيشتري در مفاهيم معنوي دارد، پس به همين  هاست و نسبت به زبان زبان
ها بوسيلة گرانقدرترين پيامبران، بواسطة  ها به گرانقدرترين زبان خاطر، گرانقدرترين كتاب

در  ، و آغاز نزولشهن نازل شديگرانقدرترين مالئكه در گرانقدرترين مكان روي زم
  2.هاي سال ـ ماه رمضان ـ شروع شد، پس قرآن از هر نظر كامل و تمام است گرانقدرترين ماه

  : فرمايد  خداوند عزوجل مي - 2
 y7 Ï9≡ x‹x. uρ çμ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $̧ϑõ3ãm $wŠÎ/ { tã    ) 37/ رعد(  

حقيقتاً اين قرآن و كتاب را به عنوان : گويد  عدي ميسال عبدالرحمن بن ناصر
ترين لغات  ها و فصحيح ترين زبان كننده و قابل قبول ـ با شفاف كمحكمي عربي ـ ح
گونه شك و شبهه و اشتباهي روي ندهد، و فقط از او پيروي شود و  نازل كرديم، تا هيچ

هاي نادان و  هيچ نرمشي در او نشود و از چيزهايي كه تراوشات هوي و هوس انسان
  3.، پيروي نشوداست ضد و مخالف قرآن

______________________________________________________________________________ 

  .تفسير جامع البيان -1
  ).2/466(تفسير القرآن العظيم إلبن كثير  -2
  .تيسير الكريم الرحمن -3
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  :فرمايد  مي خداوند - 3
 $ºΡ# u™ö è% $‡ŠÎ/ t tã u ö xî “ ÏŒ 8luθÏã öΝ ßγ̄= yè©9 tβθà) −Gtƒ   ) 28/ زمر(  

  :فرمايد  مي خداوند - 4
 Ò=≈ tGÏ. ôM n=Å_Áèù …çμ çG≈ tƒ# u™ $ºΡ# u™ö è% $|‹Î/ t tã 5Θ öθs) Ïj9 tβθßϑn=ôè tƒ   ) 3/ فصلت(  

  :فرمايد  مي خداوند - 5
  # x‹≈ yδ uρ Ò=≈ tG Ï. ×− Ïd‰|Á•Β $ºΡ$ |¡Ïj9 $|‹Î/ t tã u‘ É‹Ζ ã‹Ïj9 t⎦⎪Ï% ©!$# (#θßϑ n=sß 3“ tô±ç0 uρ 

t⎦⎫ ÏΖ Å¡ósßϑù=Ï9   ) 12/ احقاف(  
  :فرمايد  مي خداوند - 6

 !$ tΒ uρ $ uΖ ù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ @Αθß™ §‘ ωÎ) Èβ$ |¡Î=Î/ ⎯Ïμ ÏΒöθ s% š⎥Îi⎫ t7ãŠ Ï9 öΝ çλm; ( ‘≅ÅÒãŠ sù ª!$# ⎯ tΒ 

â™!$ t±o„ “Ï‰ ôγ tƒuρ ⎯ tΒ â™ !$t±o„ 4 uθèδ uρ â“ƒÍ“ yè ø9$# ÞΟ‹Å3 ysø9 $#   ) 4/ ابراهيم(  
نها را به آنچه از اوامر و انسابراي اينكه خداوند رسوالن را فرستاد : گويد  طبري مي

توفيق هدايت يا  و حجت را بر آنها ثابت گرداند،منهيات به سويشان فرستاده، آگاه كند، 
اي را در قبول آنچه كه پيامبر از طرف خدا  ناكامي گمراهي، در دست خداست، و عده

  1.گرداند اي را در قبول آن كامياب و موفق مي كند و عده ورده ناكام ميآ
  .در اين باره آيات ديگر زيادي وجود دارد

  
  داليلي از سنت نبوي 

خداوند از «: فرمود  مي شنيدم رسول خدا ،از واثله بن أسقع روايت است كه - 1
هاشم را از ميان قريش و من را  ميان فرزندان اسماعيل كنانه و قريش را از ميان كنانه و بني

  2.»هاشم برگزيد از ميان بني
______________________________________________________________________________ 

  .تفسير جامع البيان -1
  ).4/1782(مسلم  -2
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برترين  هاشم برترين قريش و رسول خدا پس قريش برترين عرب و بني
ترين و  برترين مخلوقات از لحاظ شخصيتي و نسبي، و فصيح هاشم است، رسول اهللا بني

  1.باشد شيواترين آنها از لحاظ زباني مي
: يحش، فصل فضائل قرآن، بابي به اين عنوان آوردهدر كتاب صح) رح(بخاري  - 2

# $ºΡباب نزول قرآن به زبان قريش وعرب،  u™ö è% $‡ŠÎ/ t tã  »قرآني عربي« ،  بلسان عربي
  .»ي فصيح و آشكارببا زباني عر«  مبين

گويد، انس بن  زهري مي ،روايت كرده كه) رح(سپس در ادامه با سند از امام زهري 
به زيد بن ثابت، سعيد بن العاص، عبداهللا بن  امام عثمان بن عفان ،ر دادهمالك، به من خب

آوري كنند، و  زبير و عبدالرحمن بن حارث بن هشام دستور داد تا قرآن را در اوراق جمع
اگر ميان شما و زيد بن ثابت در لغات عربي قرآن اختالف پيش آمد، آن را : به آنها گفت 

قرآن به زبان آنها نازل شده، آنها نيز دستور امام عثمان را  با لغت قريش بنويسيد، زيرا
  2.اطاعت كردند

  
  آثار صحابه و علماي سلف

اي نوشت، كه قسمتي از  به ابوموسي اشعري نامه اميرالمؤمنين عمر بن خطاب - 1
  3.و لغت عرب آگاهي و دانش پيدا كن نسبت به سنت رسول خدا: اما بعد  ،آن چنين بود

______________________________________________________________________________ 

  .، تحقيق دكتر ناصر العقل، چاپ چهارم)1/375(اقتضاء الصراط المستقيم  -1
  ).9-9/8(فتح الباري  -2
اي مشهور است، كه مورد قبول اجماع علماي امت است و به  به ابوموسي اشعري نامه عمر خطاب ي هنام -3

از سه طريق آن را روايت كرده، كه شيخ احمد ) 1/85(كنند، امام ابن القيم در أعالم الموقعين  آن استناد مي
ح دانسته، و براي آگاهي بيشتر به تعليقات ما كه بر كتاب صحي) 1/60(شاكر يكي از آن طرق را در المحلي 

  .ايم، مراجعه كنيد ، نوشته120م، صفحة حزتأليف ابن ) هالنبذ في أصول الفق(
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ابن عمر فرزندش را بر يادگيري  ،از عبداهللا بن عمر روايت است كه از نافع - 2
  1.نمود او را وادار به يادگيري صحيح ميكرد و  تنبيه ميعرب صحيح لهجه و لغت 

قواعد نحوي در هر زبان و علمي، شبيه نمك در غذاست، كه : گويد  شعبي مي - 3
  2.نياز شد توان از آن بي نمي

آنچه از آنها براي فهم صحيح حديث ياري گرفته : گويد ابوعمر بن عبدالبر مي - 4
شود، همان مواردي هستند كه در فهم صحيح كتاب خداي عزوجل ازآنها ياري گرفته  مي
آگاهي و علم داشتن به زبان عرب، جايگاه و سياق كالم عرب، وسعت لغت : شود، مثل  مي

مطلق و مقيد آنها وساير  ،ها و شعر عرب، حقيقت و مجاز در لغت عرب، خاص و عام لفظ
توان  موارد ديگر، براي كسي كه توانايي يادگيري آنها را دارد، و اينها مواردي هستند كه نمي

هاي اسالمي نامه  به اقصي نقاط سرزمين نيازي كرد، عمر بن خطاب از آنها احساس بي
كه قرآن ياد و نحو عربي را ياد بگيرند، همچنان ـ نوشت، كه سنت، علم فرائض ـ ارث  مي

  3.شود، و در مورد اين خبر در چند سطر قبلي روايتي از ايشان نقل كرديم گرفته مي
شان، تالالشاطبي در اثناي كالمش دربارة منابع و مĤخذ اهل بدع براي استد - 5

  : گويد  مي
از جملة آنها دروغ بستنشان بر كالم عربي قرآن و سنت، با وجود برهنه و تهي 

شود، و آنگونه كه  قواعد عربي كه بوسيلة آن قرآن و سنت فهميده ميبودن از علم به 
پوشانند و با  دهند و به آن جامة عمل مي دلشان بخواهد در مورد مسائل شرعي فتوي مي

كنند، و به خاطر خودپرستي و اعتقاد غلطشان  ثابت قدمان در علوم شرعي مخالفت مي
وارد ستند ـ در حالي كه اصالً چنين نيست ـ نسبت به اينكه آنها اهل اجتهاد و استنباط ه

  .اند اين كارزار شده

______________________________________________________________________________ 

  .و سندش صحيح است) 2229(جامع بيان العلم  -1
  ).2230(جامع بيان العلم  -2
  ).2/1132(جامع بيان العلم  -3
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ريح فيها  همچنانكه از بعضي از آنها حكايت شده كه، در مورد اين فرمودة خدا 
: از آنها سؤال شد؟ در جواب گفتند  .»باشد سختبادي كه در آن سرماي «  صرّ

  .آيد منظور بادي است كه همراه آن جيرجيرك مي
از آنها » و حقيقتاً خلق كرديم براي جهنم«  و لقد ذرأنا لجهنم د و در مور

اندازيم، بخاطر اينكه بر اين قول عرب  يعني در جهنم مي: سؤال شد؟ در جواب گفتند 
اند، كه  اند، اين آيه را نيز چنين معنا كرده ، آگاهي داشته»باد او را پاشيد« »الريحذرته «

ولي ذرته ) ذرأ(ذرأنا داراي حرف همزه است درست نيست، چون كه ريشة كلمة 
  .باشد و ذر رباعي است ولي ذرأنا ثالثي مي 1)ذر(داراي همزه نيست 

و لحم  و بعضي از آنها فتوي بر حالل بودن پية خوك بدليل اين فرمودة خداوند 
اند، و آيه را فقط بر حرام بودن گوشت خوك  داده »و گوشت خوك حرام است«  الخنزير

  !اند اند و پيه را جزو گوشت ندانسته و آن را حالل كرده ل كردهمح
اند كه  گرديدهاند و دچار اين توهم  حتي بعضي از علما نيز تسليم گفتة آنها شده و

پية خوك در قرآن حرام نشده بلكه بوسيلة اجماع علما حرام شده، درحالي كه اين مسأله 
ه طور اخص اسم گوشت برده شود باز در خيلي ساده است، از لحاظ لغت عرب حتي اگر ب

اين متبدعان درست باشد پس  ةشود، و اگر گفت معناي حقيقيش شامل پيه و ساير موارد مي
، خوك كه در آيه از آنها اسم برده نشده ...الزم است كه، رگ، عصب، پوست، مغز، نخاع و

و اكثر ! و اين منحرف شدن از اقرار به حرام بودن خوك است! همگي حالل باشند
، از اين هعاقالن را به ستوه آورددهد،  هايي كه در معناي مجازي زبان عربي روي مي جهالت

  .بريم جهالت و عمل به آن به خداوند پناه مي

______________________________________________________________________________ 

ش را آفريده، و به صحابو براي بهشت نيز ا خداوند متعال براي جهنم، اصحابشاينكه بخاطر فرار از اقرار به  -1
و ! دانند كه اهل هر كدام از آن دو چه كساني هستند در آن زمان در پشت پدرانشان بودند، نميآنها خاطر اينكه 

  .باشد اين سخن قدريه و معتزله در تفسير اين آيه مي
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و   و گفت ندارندشايان ذكر است كه بسياري از اين استدالالت باطل اهميتي 
هايي  آيند، و استدالل حساب نمي شود، باطل و بيهوده است، و به گوهايي كه در اين باره مي

كنند، عين بدعت و گمراهي است، چون عمل آنها،  كه بر احكام فرعي يا اصلي دين مي
  .منحرف شدن از راه و روش زبان عربي، به سوي پيروي از هوي و هوس است

اين «: شد، عين واقعيت است، آنجا كه فرمود نقل  حكايتي كه از عمر بن خطاب
يعني، از . »ت، او را در محلش قرار دهيد و از هوي و هوستان پيروي نكنيدقرآن كالم خداس

قالب زبان عربي استنباط كنيد و او را از چهارچوبش خارج نكنيد، و قرآن در چهارچوب 
  .چون اين كار يعني خروج از راه مستقيم به سوي پيروي از هوي و هوس است

اولي، مردي : ر نسبت به شما بيمناكم از دو نف«: روايت است كه  و باز از امام عمر
  .»كند ش دريغ ميدركند، دومي، مردي كه مالش را بر برا كه قرآن را غلط تفسير مي

نظرت در مورد مردي كه عربي ياد «:  ، به او گفته شدو از حسن روايت شده كه
:  گفت اش را با آن استوار گرداند چيست؟ حسن در جوابش گيرد تا زبان و قوة ناطقه مي

خواند، و از درست خواندش ناتوان  اي را مي خوب است، ياد بگيرد، زيرا گاهي شخصي آيه
  .»افتد شود، ولي بخاطر ناداني به هالكت مي مي

عدم فصاحتشان در زبان عربي، آنها را به هالكت «و باز از حسن روايت است كه 
  1.»كنند انداخت، و قرآن را غلط تفسير مي

 سابقةيم، سلف صالح در اين مسائل پيشوا و قدوه بودند، آنها الزم است بدان :نكته 
طوالني در شناخت زبان عربي و علم به اسرار پنهاني آن داشتند، به همين خاطر هر كس 

هاي خود از زبان عربي بدون مراجعه به آنچه كه علماي سلف در تفسير  فقط بر دانسته
  . شود ردان مياند تكيه كند، گمراه و سرگ آيات و احاديث گفته

  :گويد  مي) رح(شيخ اإلسالم ابن تيميه 

______________________________________________________________________________ 
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اقوال صحابه  اساس تفسير قرآن و سنت بر اصل ـاز اين ) ها مرجئه(و اهل إرجاء 
هايشان از زبان عربي براي تفسير  و تابعين ـ روي گرداندند و بر رأي و نظرشان و دانسته

به همين دليل امام احمد و اين روش اهل بدعت است، و . قرآن و حديث تكيه كردند
اندازد، از ناحية تأويل و قياس  اكثر چيزهايي كه انسان را به خطا و اشتباه مي: گويد  مي

  . است
بيني كه  را مي) متبدعان(از اهل بدعت ... ، رافضيان و به همين خاطر معتزله، مرجئه

ز لغت عرب آن را هايشان ا كنند و يا بر حسب دانسته تفسير ميقرآن را با رأي و نظرشان 
، اقوال صحابه و بيني در حاليكه بر احاديث پيامبر كنند، به همين دليل آنها را مي تأويل مي

هايشان از  كنند، بلكه بر عقل و دانسته تابعين اجماع علماي سلف و آثار آنها اعتماد نمي
ار سلف هاي تفسير نقل شده و احاديث و آث زبان عربي تكيه و اعتماد دارند، بر كتاب

، تكيه دارند، و اند هاي ادبي و كالمي كه سرانشان نوشته كنند، بلكه بر كتاب اعتماد نمي
اما به گيرند  هاي فلسفه، ادب و لغوي بهره مي نيز چنين است، آنها از كتاب روش اهل الحاد

  .گيرند قرآن، حديث، و آثار سلف دست نمي
اينكه نزدشان فايدة علمي ندارد،  هاي الهي، بخاطر آنها از متون پيامبران و كتاب

گردانند، و قرآن را بر مبناي رأي و نظر و فهمشان و بدون اعتماد بر آثار نقل شده  روي مي
انكار  ديگران راو قبل از اين سخن امام احمد و . كنند و صحابة او، تفسير مي از پيامبر

  1.، نقل كرديماين طرز تفكر و محسوب كردن حاميان اين تفكر در گروه متبدعان
  

______________________________________________________________________________ 
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برداشت از نصوص شرعي بايد بر مبناي ظاهر و معناي : مسأله دوازدهم 
  حقيقي آنها باشد

  صوصظاهر ن

شواهد و قرائن  ،معاني و مفاهيم معروف و مشهور نزد عرب كه بر حسب اضافات
نصوص ناميده  يناي ظاهرعشود، م گفتاري در اولين مرحله از نصوص شرعي استنباط مي

، تعطيل، فبرداشت وعمل كردن به ظاهر آنها، بدون تحرينصوص  ةپس الزم. اند شده
  1.تكليف و تمثيل است

  
  داليلي از قرآن كريم

  : فرمايد  خداوند عزوجل مي - 1
 $ uΖ ø9̈“ tΡ uρ šø‹ n=tã |=≈ tG Å3ø9 $# $YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ä3 Ïj9 &™ó© x« “Y‰ èδ uρ Zπ yϑôm u‘ uρ 3“ u ô³ç0 uρ 

t⎦⎫ ÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9   ) 89/ نحل(  

______________________________________________________________________________ 

  : مترجم  -1
دست «  يداهللا فوق أيديهم : فرمايد  باشد، خداوند مي به معناي تغيير دادن معنا و مفهوم مي :تحريف 

اگر ما بگوييم در اينجا منظور از دست قدرت است، معناي آن را تحريف  .»هاست خدا باالي همة دست
  . كرديم

دانيم منظور از يد  نگه داشتن است، مثالً در مورد آيه قبلي بگوييم، ما نمي به معناي ول كردن و معطل: تعطيل 
  . گوييم نيست گوييم دست است و نه مي چيست، نه مي

دست خداست مثل يكي از  كه به معناي كيفيت و چگونگي قائل شدن، مثالً بگوييم، در اين آيه يداهللا :تكليف 
  . باشد هاي موجود در عالم مي دست

به معناي شبيه و مانند كردن، مثالً بگوييم، دست خدا، مثل دست ماست يامثل دست فالن شخص  :تمثيل 
  .است
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 …çμ ¯Ρ Î) uρ ã≅ƒÍ”∴tG s9 Éb>u‘ t⎦⎫ ÏΗs>≈ yèø9 $# ∩⊇®⊄∪ tΑ t“ tΡ Ïμ Î/ ßyρ ”9 $# ß⎦⎫ÏΒ F{ $# ∩⊇®⊂∪ 4’ n? tã y7 Î7ù=s% 

tβθä3tG Ï9 z⎯ ÏΒ t⎦⎪Í‘ É‹Ζ ßϑø9 $# ∩⊇®⊆∪ Aβ$|¡Î=Î/ <c’Î1 t tã &⎦⎫Î7 •Β    ) 195- 192/ شعراء(  
  :فرمايد  خداوند مي - 2

 !$tΒ uρ $ uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# ωÎ) t⎦ Îi⎫ t7çF Ï9 ÞΟçλ m; “ Ï%©!$# (#θà n=tG÷z$# ÏμŠÏù   “Y‰ èδ uρ 

Zπ uΗ÷q u‘ uρ 5Θ öθ s)Ïj9 šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ   ) 64/ نحل(  

 (#θãèÎ7®? $# !$tΒ tΑ Ì“Ρ é& Ν ä3øŠ s9Î) ⎯ ÏiΒ óΟä3În/ §‘ Ÿωuρ (#θãèÎ7−F s? ⎯ÏΒ ÿ⎯ Ïμ ÏΡρßŠ u™!$ u‹Ï9 ÷ρ r& 3 0    
  )3/ اعراف (  

  :فرمايد  خداوند متعال مي - 3
  !$uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t ò2Ïe%!$# t⎦ Îi⎫ t7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκös9 Î) öΝ ßγ̄=yè s9 uρ šχρ ã©3 x tGtƒ   

  )44/ نحل (  

  :فرمايد  خداوند متعال مي - 4
 $̄Ρ Î) çμ≈ oΨ ù=yèy_ $ºΡ≡u™ öè% $|‹Î/ t tã öΝ à6̄= yè©9 šχθè=É)÷è s?    )3/  زخرف(  

  .ان كرديمآيات مواردي را بياين هاي گذشته در مورد  در بحث
و فهميدن آن  وقتي خداوند متعال قرآن را به زبان عربي بخاطر تفكر و انديشيدن

است بر حسب نياز زبان  واجبده، پس بر ما مورف امرنازل كرده و ما را به پيروي از آن 
برداشت و طرز عمل ما بر مبناي معناي قرآن را بفهميم و عربي و طبق قوانين اين زبان 

ني باشد، مگر آنكه، دليلي شرعي، مانع از برداشت اوليه و ظاهري ما ظاهري نصوص قرآ
و در اين . نمائيمتوانيم به معنايي غير از معناي ظاهري آن استناد  شود كه در اين حالت مي

ندارند، بلكه فرقي وجود بين نصوص مربوط به اسماء و صفات و ساير نصوص ميان 
تر و  ص مربوط به اسماء و صفات ضروريواجب بودن پيروي از معناي ظاهري در نصو
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گونه  ي صرف ـ يعني بودن هيچچون اشارات و داللت كردنشان توقيف. باشد تر مي مهم
  1.تغييرپذيري ـ بوده و هيچ مجال و ميداني براي عقل در تفسير مفاهيم آنها وجود ندارد

در نصوص مربوط به صفات حمل آنها بر معناي ظاهريشان : اگر شخص بگويد 
: شود  در جوابش گفته مي. درست نيست، چون در آنها معناي ظاهريشان مورد نظر نيست

و درخور خداوند از  هاگر منظورت معناي ظاهري شايست* منظورت از ظاهر چيست؟ 
باشد، اين چيز درستي است و خداوند و رسولش نيز به  بدون تمثيل و غيره مي ،نصوص

و بر بندگان نيز قبول اين مسأله و ايمان به آن از . طور قطع موافق چنين برداشتي هستند
لحاظ شرعي واجب است، زيرا اين حقيقتي است و ممكن نيست خداوند بندگانش را به 
چيزي برخالف ظاهر خطابش، مورد خطاب قرار دهد، بدون آنكه كيفيت و چگونگي آن 

  .معناي غير ظاهري را بيان كند
  :فرمايد  خداوند مي
 ß‰ƒÌãƒ ª!$# t⎦ Îi⎫ t7ãŠÏ9 öΝ ä3s9 öΝ à6tƒÏ‰ öη tƒuρ z⎯ oΨß™ z⎯ƒÏ%©! $# ⎯ ÏΒ öΝ à6Î=ö6 s%   ) 26/ نساء(  

  و 
 ß⎦Îi⎫ t6ãƒ ª!$# öΝ à6s9 βr& (#θ=ÅÒs?   ) 176/ نساء(  

  : فرمايد  مي و در موردش پيامبر
  !$uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t ò2Ïe%!$# t⎦ Îi⎫ t7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκös9 Î) öΝ ßγ̄=yè s9 uρ šχρ ã©3 x tGtƒ   

  )44/ نحل (  

  و 
 y7 ¯ΡÎ) uρ ü“Ï‰ öκtJ s9 4’ n<Î) :Þ≡ uÅÀ 5ΟŠÉ) tGó¡•Β   ) 52/ شوري(  

پس اگر كسي، شخص ديگري را مورد خطاب قرار دهد و در عين حال معنايي غير 
در اين حالت  اي نكند، لي به آن اشارهاز معناي ظاهري خطابش مورد نظرش باشد و

______________________________________________________________________________ 
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داده خص شنونده به طور واضح و شفاف بيان نكرده و او را هدايت نكالمش را براي ش
  .است

نصوص در باشد،  يا اگر منظورت از معناي ظاهري نصوص، تمثيل كردن آنها مي *
چون اين برداشتي كه تو . قرآن و سنت، اين مفهوم مورد نظر نيست و غيرقابل قبول است

و باطل انگاشتن نصوص و اجماع  اي، كفر كردن از مفهوم معناي ظاهري نصوص كرده
باشد، و ممكن نيست كه ظاهر كالم خدا و رسولش كفر و باطل باشد و هيچ مسلماني  مي

   .نيز راضي به اين نيست
متفقند، نصوص صفات بايد بر معناي ظاهري، شايسته و  امامان امتو عامة سلف و 

و  هو الزم. دهد روي مي ل شوند بدون اينكه هر گونه تحريفي در آنهامدر خور خداوند ح
توانيم از  باشد، يعني ما مي برداشت ظاهري از نصوص، تشبيه كردن خالق به مخلوق نمي

  .نصوص برداشت ظاهري نماييم بدون آنكه خالق را به مخلوق تشبيه نماييم
علماي سلف متفقند خداوند، به طور حقيقتي داراي حيات، علم، قدرت، شنيدن و 

شمارد،  شود، زشت مي دارد، راضي مي رش ارتفاع گرفته، دوست ميباشد و بر ع ديدن مي
  :خداوند فرموده  چونو دو دست دارد،  رتوصشود و يك  خشمگين مي
 ö≅2 uθ s? uρ ’ n? tã Çc‘y⇔ ø9 $# “Ï% ©!$# Ÿω ßNθßϑ tƒ   ) 58/ فرقان(  

  )و هو بكل شيء عليم(
  )فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم و يحبونه(
  )لعنهو غضب اهللا عليه و (
  )و هو علي كل شيء قدير(
  )اهللا عنهم و رضوا عنه رضي(
  )و يبقي وجه ربك ذوالجالل و اإلكرام(
  )و هو السميع البصير(
  )و لكن كره اهللا انبعاثهم فثبطهم(
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  )بل يداه مبسوطتان(
  )الرحمن علي العرش استوي(

عناي نها دربارة اسماء و صفات را بر معلماي سلف اين نصوص، و نصوص امثال اي
ي شايسته و اليق به خداوند، رتوص، رتوصاز  اند منظور اند، و گفته مل كردهحظاهري آنها 

  1.باشد بدون تحريف و تمثيل مي
) ةو المعطل ةعلي الجهمي ةالصواعق المرسل(دركتاب ) رح(عالمة محقق ابن القيم 

  :گويد  مي
 متكلمكالم  مخاطباين باشد كه  مخاطباز  متكلماگر خواست : فصل يازدهم «

را بر خالف معناي ظاهري و حقيقي آن تفسير كند، اين خواست با مقصود و هدف از بيان 
است، منافات دارد، و باعث بوجود آمدن دو هدف متضاد  مخاطبكه راهنمايي و هدايت 

و سخن نگفتن با او، برايش بهتر و به هدايت  مخاطبشود، در اين حالت ول كردن  مي
  .تر است نزديك

، فهميدن و آگاهي يافتنش بر مخاطبهدف از كالم، راهنمايي  اين جهت كهاز 
به  مخاطبمنظور گويندة كالم و درك معاني واقعي كالم و راهنمايي و هدايت 

  !ها براي فهم كالم است، تحقق اين هدف به دو چيز بستگي دارد ترين راه نزديك
  بيان گويندة سخن ةويالف ـ ش

  در فهم سخن مخاطبب ـ ميزان توانايي 
پس اگر بياني از گوينده واقع نشده يا گوينده بياني كرده ولي شنونده توانايي فهم 

باز اگر گوينده مقصود و هدف از كالمش . شود آن را نداشت، مقصود گوينده حاصل نمي
را با الفاظي كه داللت بر اين مقصود داشت، بيان كرد، ولي شنونده معني آن الفاظ را 

  .شود قصود حاصل نميندانست باز م

______________________________________________________________________________ 
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براي درك مقصود گويندة كالم، نياز به توانايي شنونده نسبت به فهم كالم گوينده 
  .و شرح و توضيح درست از طرف گوينده است

اگر خدا و رسولش از كالمشان، برداشتي بر خالف معناي حقيقي و ظاهري كه 
ن حالت از شنونده كند، بخواهند، در اي شنونده در اولين مرحله از آن برداشت مي

كند، آن را بفهمد و برخالف مقصود كالم  خواهند برخالف آنچه كالم بر آن داللت مي مي
خواهند كه معنايي ضد معناي ظاهري كالم، درك شود، چيزهايي كه  آن را درك كند، مي
خواهند  ، نفي شود و چيزهايي كه در كالم نفي شده، اثبات شود و ميدر كالم ثبات شده

  ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ymاين آيات را  شنونده r&  »و  .»بگو او خداوند يكتا است  }§ øŠs9 

⎯Ïμ Î=÷WÏϑ x. Ö™ï†x«  »را اينگونه بفهمد خدايي كه بايد  .»هيچ چيزي مثل و مانند او نيست
گذاري شود  پرستش بشود بر عرش قرار ندارد، خدايي كه بايد براي او نماز و سجده

در داخل عالم و نه در خارج عالم، نه باالي آن و نه پايين نه ند وجود ندارد، اين خداو
  .نه جلوي آن وجود ندارد و آن، نه پشت آن

$ : كه از اين آيه  خواهند و مي tΒ y7 yè uΖtΒ βr& y‰ àfó¡n@ $yϑ Ï9 àM ø) n=yz £“ y‰u‹Î/  » اي
جده ام س ابليس چه چيز مانع شد از اينكه براي آنچه كه با دستان خودم خلق كرده

قدرت، خواست و ارادة خودش خلق كرده با اينگونه فهم شود كه خداوند آدم را .»بري
خواهند كه از سؤال خدا كجاست؟ معناي، خالقت كيست؟ چه  و مي. دستانشنه با 

انسان اشاره كردن با انگشتش به آسمان  ازكني؟ برداشت شود، و  كسي را عبادت مي
و ! ، در حالي كه آنجا خدايي وجود نداردندخواه را مي براي به شاهد گرفتن خدا

شنود، نه اينكه خدايي در آسمان  د كه خداوند سخن آنها را ميناينگونه استنباط كن
  .وجود دارد و شاهد و ناظر است

آيات و احاديث، تأويالت باطل و غيرقابل اين شان از مخاطبانخواهند  و مي
گاه با اين   داند، گوينده هيچ شنونده مي تأويالت باطلي كه! قبول را درك كنند و بفهمند

در حالي كه اين درست نيست و . نداشته استرا الفاظ قصد چنين معناهايي متضاد 



93  پيروي از كتاب و سنت

گاه انسان را مكلف به فهم چيزي بر  ، خدا و رسولش هيچشداب ميصددرصد غلط 
 خوانند، خالف معناي ظاهري آن، بدون آنكه توضيحي دربارة آن داده باشند، فرا نمي

  .»اند و رسولش از آن بري اچون اين خواست، خواستي عبث و بيهوده است و خد
كند، كه  روايت مي) رح(از شيخ اإلسالم ابن تيميه ) رح(در ادامه امام ابن القيم 

كنندگان اسماء و صفات الهي در قرآن، سنت، سخنان  هاي اين نفي گفته«: فرموده 
چ يك از پيشوايان اسالمي اقتدا شده به آنها، سخنان هي ، و درعلماي سه قرن اول اسالم

دارد، بلكه آنچه در قرآن، سنت، سخنان علماي سلف و پيشوايان اسالمي وجود نوجود 
باشد و حتي سخنان آنها را بر كفر و  دارد بر خالف عقيده و آراء و گفتة آنها مي

ق وصحيح در نظر اي ح به عنوان گفتهچه برسد به اينكه آنها را د، نكن گمراهي حمل مي
  .ميبگير

  :گردد از آنچه بيان شد باطل بودن موارد زير آشكار مي
ن و سنت پيامبرش الفاظي نازل كرده كه آالف ـ خداوند پاك و منزه در قر

  ! كند كند و آنها را وادار به تشبيه و تمثيل كردن، مي ها را گمراه مي ظاهرشان انسان
ها نازل كرده، بودن آنكه بطور واضح  ب ـ خداوند حق و صواب را براي انسان

و شفاف در مورد آن توضيح داده باشد، بلكه فقط به آن اشاراتي كرده و به صورت دو 
  .تواند آن را بفهمد پهلو و سربسته چيزهايي گفته كه انسان فقط بعد از تالش فراوان مي

ناي ج ـ خداوند بندگانش را مكلف كرده كه از الفاظ قرآني، فقط حقيقت و مع
اي نيز  ظاهر آنها را نفهمند، بلكه بايد معنا و مفهومي را كه به آن اشاره نشده و قرينه

  .براي پي بردن به آن وجود ندارد، درك كنند و بفهمند
گويد كه  اي سخن مي د ـ خداوند، هميشه در باب اسماء و صفات به گونه

  : دارد  در اين باره خطابات مختلف و متنوعي! ظاهرش برخالف حق باشد
باالي بندگانش است، يك بار بر يك بار بر عرش ارتفاع گرفته، يك بار 

كنند، يك بار  به سوي او عروج مي ها است، يك بار مالئكه ترين، بلندمرتبه مرتبه بلند
گيرند، يك بار مالئكه از نزد او به آسمان دنيا نازل  اعمال صالح به سوي او اوج مي
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اي  گونه ة درجات است، يك بار در آسمان است، يك بار بهد، يك بار باال برندونش مي
ها بر عرشش قرار  شود كه چيزي باالتر از او نيست، يك بار باالي آسمان هويدا مي

شود،  دارد، يك بار قرآن از نزد او نازل شده، يك بار هر شب به آسمان دنيا نازل مي
واقعي او را در حاليكه باالي  شود و مؤمنان يك بار با چشمان و به طور حقيقي ديده مي

، و ديده ده در اين باره وجود داركبينند، و امثال اينگونه اشاراتي  سرشان قرار دارد مي
شود خداوند به يك شكل واضح و شفاف سخن نگفته و در مورد يك مسأله يك  مي

  1.نص صريح و مشخص وجود ندارد
بركت اولية اسالم ـ اينكه بهترين امت همان كساني كه در سه قرن پر  ه

تا آخرين نفرشان از سخن گفتن دربارة اين امر بزرگ ـ بحث  اند، از اولين نفر زيسته
، خودداري كرده اند، و اين اسماء و صفات ـ كه از مهمترين مباحث اصول ايمان است

يا به خاطر جهالتي بوده كه همراه عدم علم و آگاهي است يا به خاطر كتماني بوده كه 
اي نسبت به بهترين امت است، از  و حقيقتاً اين بدگماني. ح و تفصيل استمخالف شر

است كه اگر  واضح و آشكاردهد، و اين  طرف كسي كه اين مسائل را به آنها نسبت مي
به وقوع بپيوندند، از بين آنها،  همسخن گفتن به باطل و سكوت كردن در بيان حق با

گان دكنن چيزي كه اين نفي. شود ولد مي، متها انسانحق و گمراهي نسبت به جهالت 
  .معتقد به تعطيل آن نيستند

رو به و  اند ي بودهمو ـ اينكه، علماي سلف جاهل بودند و اشخاص اُ
و كارهايي از اين قبيل  نشيني و عبادت، پرهيزگاري، تسبيحات، قيام الليل گوشه
  .اند كرده

شد، برايش  نازل نميـ قرآن و حديث ـ بر انسان  اگر اين نصوص ز ـ اينكه
به غير از از آمدن اين نصوص، نها آچون . تر بود سودمندتر و به خير و ثواب نزديك

اين لحاظ علم و يقيني اند، و از  اي نبرده دچار شدن درگمراهي بيشتر هيچ استفاده

______________________________________________________________________________ 
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اند،  اي نبرده راي خدا بر انسان واجب است، نيز استفادهب نسبت به آنچهحاصل كنند 
  .اند اين باره از افكار و آراء و نظريات بشري استفاده كردهبلكه در 

و ايم  ثواب كسب كردهنصوص قرآني به هنگام تالوتش به وسيلة : اگر گفته شود 
و اين مسائل به تبعيت قصد : شود  در جواب گفته مي. ايم نماز به پا داشتهبا الفاظ آن 

اللت بر اثبات حقايق موجود در هدف اولية نزول قرآن كه همان هدايت، راهنمايي و د
نصوص و معنا و مفهوم آنها و ايمان به تمامي نصوص ـ محكمات و متشابهات ـ 

شود، قرآن فقط براي تالوت كردن و انجام نماز باالفاظ آن نازل نشده،  است، حاصل مي
بلكه براي تفكر كردن و انديشيدن در آن و هدايت يافتن از لحاظ علمي و عملي 

توانايي ديدن و رهايي از كوري، هوشياري و رهايي از سرگرداني، آگاهي  بوسيلة آن
  .هدايت به سوي راه مستقيم، نازل شده است و يافتن و رهايي از جهل

و اين اهدافي كه برشمرديم با اين هدف كه قرآن براي تحريف و تأويل آن به 
باشد  معماگونه ميانواع تأويالت باطل و زشتي كه پر از الفاظ دوپهلو و سربسته و 

گاه اهداف هدايتي، ارشادي و اصالحي با اهدافي  و هيچ. منافات و تضاد شديدي دارد
  1.ا از خداوند خواستاريمشود، و توفيق ر كه مخالف آنند در يك جا جمع نمي

اين تمام آن چيزي بود كه نوشتنش تا حال مقدور شد و از خداوند خواستاريم 
و افزايش يفزايد، زيرا كه او صاحب نيكي، بخشش تا در شايستگي و بركت آن ب

  .باشد مي
  وآخر دعوانا أن الحمدهللا رب العالمين
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