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 مختار محمّد بن محمّد فاضل شیخ تقريظِ

 الميهاالس   جامعه مدرسة در استاد و قباء مسجد خطيب و نبوي شريف مسجد مدرس

 . السُّنه تعظيم کتاب بر منوّره مدينة در

 و ج وئيم  م ي  اس تعانت  او از و ستائيم مي را او پس خداست، سزاوار ستايش و ثنا هر

. ب ريم  م ي  پن اه  او به ناپسنديده و زشت اعمال و نفس شر از و. خواستاريم را او آمرزش

 خ دا  ه دايت  از که کسي و شد نخواهد گمراه گردد، رهنمون را او خداوند که کسي البتّه

 . نيست راهنمائي را او ديگر گردد، بهره بي

 ک ه  ده يم  مي گواهي و نيست خدائي همتا بي و يکتا پروردگار جز که دهيم مي گواهي

 و پي امبر  آخرين بعنوان را او خداوند پيامبريکه اوست، فرستادة و بنده ،محمد حضرت

 اطاع ت  و ده د  ب يم  را سرکش ان  که مودفر مبعوث بشر، زندگي ادوار از دوره درآخرين

 . رساند ده ثمر را کنندگان

  .بعد و. باد او ياران و خانواده و او بر خدا رحمت و درود

 داش تن  دوس ت  و است ساخته متعالي را نبوي سنت منزلت و مکان خداوند بدرستي

 و ورد ه ر  در همواره و است فرموده واجب بندگانش بر را آن از پيروي و پيامبر سنت

 آن ب ه  و گيرن د  فرا را آن تا نمايد مي مهيا آن از پاسداري و حمايت براي را مرداني زمان،

 از ب يش  و ديگ ران  از پ يش ها  آن لذا و نمايند، دعوت آن سوي به را مردم و نمايند عمل

 دوست را پيامبر سنت داران دوست که هستند کساني سنت اهل هستند سنت اهل ديگران

 پوش ش  وه ا   آن ش عار  پيامبر سنت پس بيزارند، و متنفّر پيامبر، سنت ناندشم از و دارند

 . پردازند مي آن از حمايت به روز و شب و هستند راستين سنت اهل همانها و استها  آن

 گذشتگان آثار از اي شمّه و است سنت و قرآن از مطالبي گيرندة بر در رو، پيش کتاب

 نيک وترين  ک ه  خ واهم  م ي  متع ال  پرودگ ار  از پ س . دارد بر در را پيامبر امّت نيکوکار
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 محمّ د  بن عبدالقيوم شيخ به سلفي شائبه بي غيرت و ديني تعصُّب اين پاس به را پاداشها

 حاض ر  کت اب  در را انتظ ار  حد از بيش بهرة داريم، مسئلت او از و فرمايد عطا سحيباني،

 . دهد راه دلها اقبال حوزة به را آن و دهد قرار

 مجعنيأ صحبه و آله و نبيه عىل بارک و وسلم اهلل صىلو

  .اند نموده تحرير شنقيطي محمّد بن مختار محمّد بن محمّد را تقريظ اين

 هجري 33/4/1414 مورّخه در



 

 

 هم

 مقدمه

 او به و جوئيم مي استعانت او از و کنيم مي ستايش را او. خداست سزاوار ستايشها تمام

 مش مول  ک ه  کس ي  ش    ب دون . ناپس ند  و زش ت  لاعما و نفس شرارت از بريم مي پناه

 راهنم اي  گ ردد  به ره  ب ي  او ه دايت  از که کسي و شد نخواهد گمره گردد، الهي هدايت

 . داشت نخواهد ديگري

 که دهم مي گواهي و نيست ديگري خداي همتا بي پروردگار جز که دهم مي گواهي

﴿ :است فرموده کريم قرآن در تعالي حق. اوست فرستادة و بنده محمّد حضرت      

                   ﴾ [103 :عمران آل] 

 در را شما مرگ، و بترسيد خدا از است شايسته که آنگونه ايد، آورده ايمان که کساني اي»

﴿ :است فرموده همچنين و .«باشيد شده مسلمان اينکه مگر نيابد         

                              

                ﴾ [1 :نساءال] 

 و آفريد نفس ي  از را شما پروردگاريکه آن بترسيد، خود پروردگار از ها انسان اي»

 آن از و بيافريد بسياري زنان و مردان دو، آن از و نمود خلق نفس آن خود از را او همسر

 قطع اينکه از خداي، از بترسيد و دهيد مي سوگند او به را همديگر که بترسيد آفريدگاري

 اي آيه در تعالي حق نيز و .«است شما بر مراقب و آگاه خداوند که بدرستي. کنيد رحم صلة

﴿ :است فرموده حکيمش ذکر در ديگر                       

                                   ﴾ 

 .[01-00: األحزاب]
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ايد از خداي بترسيد و سخنان درست و محکم بگوئيد ک ه   اي کساني که ايمان آورده»

در اين صورت، خداوند رفتار شما را اصالح خواهد نمود و از گناه ان ش ما در خواه د    

ت ب ه م وفقيتي ب زرگ نائ ل     ت و کسي که از خدا و رسول او پيروي نمايد به حقيقگذش

 . «شده است

ترين گفتاره ا، ک الم خداس ت و برت رين س نت س نت        ترين و محکم بدرستي درست

غير منطبق با سنت حض رت  )آوردة  باشد و بدترين کار، روشهاي نو مي حضرت محمد

اي  هر بدعتي گمراهي است و هر گمراهي اي بدعت است و است و هر نوآورده( محمد

 . در آتش دوزخ است

فرستاد تا آنچه ب ه   ها انسان که بدرستي خداوند پيامبر خود را به سوي( و بايد بدانيم)

را از تاريکيها به سوي ن ور  ها  آن تبيين نمايد وها  آن سوي ايشان نازل شده است را براي

را  ايد و خداوند محبت و پيروي از محمدبيرون کشد و به صراط مستقيم هدايشتان نم

 . واجب گردانيده است ها انسان بر

﴿ :فرمايد حق تعالي در اين رابطه مي                     

    ﴾ [51 :نساءال] 

فرس تادة او و از فرمان دهانتان پي روي نماي د      ايد از خدا و اي کساني که ايمان آورده»

باش ند و همچ ون ش ما     کلمة منکم قيد اولي االمر است يعني فرماندهانيکه از خود شما)

 .«مسلمان باشند

ُدُكْم، ُيْؤِمنُ  لا »: فرموده است همچنين رسول خدا تَّى أاحا بَّ  أاُكونا  حا الِِدهِ  ِمنْ  إِلايْهِ  أاحا لاِدهِ  وا وا  وا

النَّاسِ  «أامْجاِعنيا  وا
(1). 

                                           
 .07و مسلم ح  ،1 ح  با تخريج بخاري - 
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 هيچ احدي از شما مؤمن به حساب نخواهد آمد مگر اينکه مرا از پدر و فرزند و تمام»

را از  ياران پيامبر رضوان اهلل عليهم دقيقاً اينگونه بودند، پيامبر .«تر بدارد دوست ها انسان

کردن د و س نت و س يره و روش     جان و دل دوست داش تند و بخ وبي از او پي روي م ي    

کردند و چنانچ ه   ، نزد آنان بر هر چيز ديگري مقدم بود بخوبي از آن حمايت ميپيامبر

کرد او را به  گرفت يا به آن استهزاء مي ديدند که در مقابل سنت پيامبر قرار مي کسي را مي

نمودند و اگر مقابله و اس تهزاء از   کردند و با او قطع ارتباط مي شدت توبيخ و سرزنش مي

کشتند و بدينوسيله سنت پاک پيامبر را از  گرفت چه بسا فرد را مي صورت مي روي ارتداد

پس از اصحاب، تابعين اصحاب نيز به . داشتند گران و دشمنان مصون نگه مي خدعه حيله

، ب ه اص حاب اقت دا    (و در زمينة محافظت همه جانبه از س نت پي امبر  )رفتند ها  آن روش

 . نمودند

ي از عهد پيامبر و اصحاب و تابعين گذشت و ايمان رو ب ه  که مدت زمانناما پس از اي

ضعف و سستي نهاد و دوروئي و نفاق از هر سو سر بر آورد و زهد و تقوي ب ه ح داقل   

جرأت نمودند و با پرروئ ي و جس ارت و از روي ه وا و     ها انسان خود رسيد، بسياري از

يامبر نبود، بر زب ان ج اري   هوس به اظهار نظر پرداختند و هر آنچه مورد رضايت خدا و پ

 . نمودند

بينيم که  آوري را مي کشد چيزهاي حيرت اما در زمان حاضر که فتنه از هر سو زبانه مي

ها  آن که از جمله. باشد نمي سکوت کردن در برابر آن هيچ وجه براي هيچ احدي جايز

. باشد اساس مي يه و بيپا توهين و استهزاء به سنت پيامبر و مقابله با آن با آراء و نظريات بي

گذارند لنگ شلوارشان  نمي مانند توهين به ريش مردان يا به کساني که از روي التزام به سنت

. زنند و غير اينها پوشند و مسواک مي  تر بيايد يا توهين به زنانيکه حجاب مي از قوزک پا پايين

اين سنتها و ( بيگانگان هستندکساني که دلباخته و فريفته آداب و رسوم )، ها انسان اي از عده

اند تا  دهند گويا چيز ديگري را نيافته را مورد مسخره و استهزاء قرار ميها  آن افراد ملتزم به

اوقات فراغت خود را با آن پر کنند جز به سُخريه گرفتن اشخاصي که سنت پيامبر را بر پا 
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باشند که  مي اين حديث پيامبرنمايند، اين گونه افراد مشمول  دارند و از آن محافظت مي مي

بْدا  إِنَّ » :فرمايد مي لَّمُ  العا ةِ  لاياتاكا لِما طِ  ِمنْ  بِالكا خا ا ُيْلِقي لا  ِه،ـاللَّ  سا ، َلاا ِْوي باالا نَّما  ِف  ِِباا َيا ها «جا
(1). 

گردد و بوسيله آن در  کند و مايه خشم خدا مي اي را بر زبان جاري مي گاه انسان کلمه»

 .«افتد جهنم فرو مي

 ورزن د و  از ي   ام ر بس يار مه م غفل ت م ي       ها انسان در اين گونه موارد بسياري از

دانند که استهزاء به دين خدا چه بصورت جدّي و چه بصورت مزاح و شوخي، کف ر   نمي

نمايد ابن قدامه گفته است کسي که خدا را دشنام  است و انسان را از دايره دين خارج مي

ه از روي شوخي، و مزاح، مرتکب کف ر ش ده اس ت همچن ين     دهد چه از روي جدّ و چ

 . (3)است استهزاء به خدا و به آيات خداو به پيامبران خدا و کتابهاي آسماني

اقدام به نوشتن اين رساله نمودم تا به نوبة خود مشارکتي داشته باشم در  به همين دليل 

اي ن پدي دة ش وم و     جلوگيري از اين پديدة زشت و هشدار پيرام ون خط رات ناش ي از   

 . چگونگي اتخاذ موضع در مقابل اينگونه افراد

البته مبناي کار من يادآوري برخي از آي ات و احادي ث و آث اري اس ت ک ه در م ورد       

ان د،   و بزرگداشت آن و تسريع عقوبت استهزاء کنندگان وارد ش ده  اهميت سنت پيامبر

ب راي پرهي ز از    .ض و  چيس ت  باشد و اينکه موقف سلف صالح است در قبال اين مو مي

نمائيم که همين مق دار   اکتفا ميها  آن اطالة بحث فقط به ذکر نصوص و تعليقات وارده بر

شاءاهلل در توضيح و تبيين حق ک افي خواه د ب ود و ه ر ک س دل و درون پ اک و        هم ان

گوش شنوا داشته باشد از آن مستفيد و مستنير خواهد ش د و از خ داي تب ارک و تع الي     

نمايم که کتاب حاضر را هم براي م ن و ه م ب راي تم امي کس اني ک ه آن را        لت ميمسئ

 . نمايند سودمند گرداند مطالعه مي

                                           
 .8706حديث  ،بخاري - 

 .96 /  المغني  - 
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البته بايد توضيح داده شود که منظور از سنت نه امور مندوب و مستحبي است ک ه در  

منظور شود، بلکه  اند و نه سنتي که در مقابل قرآن اطالق مي نقطه مقابل مکروه قرار گرفته

باشد و سنت با اين طرز تلقي مفه وم   از سنت طريق و روش پيامبر اسالم به طور کلي مي

. گيرد عامي است که واجب و مستحب و عقائد و عبادات و معامالت و رفتار را در بر مي

سنت عبادت اس ت از عم ل ب ه ق رآن و س نت       :اند علماء سلف در تعريف سنت فرموده

 .(1)ن نيکوکار امت و تبعيت از سلوک پيامبر و اصحاب و تابعينپيامبر و پيروي از گذشتگا

اند، سنت يعني طريقه و روش، پس اينکه  ابوقاسم اصفهاني نيز گفته است، اهل لغت گفته

شود فالني بر سنت قرار گرفته است يا اهل سنت اس ت، يعن ي ک ردار و س ير و      گفته مي

هر آنچه مخالف قرآن و سنت پيامبر است بنابراين  سلوکش مطابق قرآن و روش پيامبر

 .(3)گنجد نمي باشد هرگز در معني سنت

  :در توصيف سنت گفته است( شناسان يکي از سيره)ابن رجب 

سنت يعني طريقه و روش که پيامبر بر آن رفته است بنابراين، سنت يعني تمس   ب ه   

و رفتار و گفتار و اي ن  اند، از اعتقادات  هر آنچه پيامبر و خلفاء راشدين به آن عمل نموده

اند و همين مفهوم از  سنت کامل است و سلف امت، سنت را جز بدين معني اطالق نکرده

 . (3)سنت، از حسن بصري و اوزاعي و فضيل بن عياض روايت شده است
 

                                           
 .6 7/  ،ةالمحج في بيان ةالحج - 

 .467/ همان،  - 

 .6 ح  ،الحکمجامع العلوم و -4





 

 

 هم

 فصل

  سنت بزرگداشت

﴿ :فرمايد  مي کريم قرآن در عال و جل خداي             

             ﴾ [33 :حزابألا ]« ،براي هيچ زن ومرد مُؤمني جائز نيست

اختيار ( در مورد انجام يا عدم انجام آن فرمان)هنگاميکه خدا و پيامبر، فرماني را صادر کردند 

  ﴿: فرمايند زوجل در آية ديگر ميو همچنين خداي ع «داشته باشند     

﴾ [00 :نساءال ]«د در واقع از خدا اطاعت کرده استکسي که از رسول خدا اطاعت نماي». 

﴿                             

﴾ [31 :حزابألا] 

، سرمشق زيبائي است، براي هر د رسول اهللدر وجو( مسلمانان)بدرستي براي شما »

﴿ .«ميداوار است و بسيار ياد خدا کندکسي که به خداو به روز آخرت ا       

               ﴾ [54 :نورال ]« ،وچنانچه از رسول خدا پيروي نمائيد

﴿ .«ابالغ آشکار بر دوش پيامبر نيست اي جز هدايت خواهيد يافت و وظيفه     

                     ﴾ [33 :نورال] 

به ( در دنيا)نمايند از اينکه يا  ايد بترسند کساني که از امر و فرمان رسول سر پيچي ميب»

 ﴿ .«به عذابي دردناک دچار آيند( آخرتدر )اي مبتال گردند يا  فتنه             

                         ﴾ [33 :ةبتوال] 

اند کسي که بر خالف خدا و رسول راه ديگري را برگزيند او را آتش دوزخ  آيا ندانسته»

﴿ .«اند و اين ذلت و خواري بزرگي استاست و در آن جاودان خواهد م         
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        ﴾ [3 :حجراتال] 

و هنگام )ايد، صداي خود را بر صداي پيامبر بلندتر نکنيد  اي کساني که ايمان آورده»

بعضي از شما با ( معموال)شت و بلند با او حرف نزنيد آنچنانکه با کالم در( حرف زدن با او

 اثر خواهد شد در حاليکه کنند، زيرا دراين صورت کردارا شما بي بعضي ديگر، اين چنين مي

 ها مسلمان آيات فوق يکي پس از ديگري داللت دارند بر فخامت شأن پيامبر و اينکه) .«دانيد نمي

ظروف و شرايطي لبي  بگويند و هرگز از دستورات و سير و  بايد اوامر آن حضرت را در هر

ابن  (مترجم. سلوک آن حضرت سرپيچي ننمايند و در کمال ادب و متانت با او سخن بگويند

را از ضايع  ها مسلمان خداي تبارک و تعالي: اند در تعليق بر اين آيه اخير گفته /قيم جوزي 

امبر، بر حذر داشته است و درشت حرف زدن با شدن اعمالشان بوسيله درست حرف زدن با پي

موجب ارتداد نخواهد شد بلکه صرفاً معصيّتي است که موجب ضايع شدن اعمال  رسول خدا

 :اگر گفته شود :ابن قيم گفته) .خبر است حسنه خواهد شد در حالي که فرد عاصي از آن بي

 و سنت و منقول از اصحاب قرآن( بله :شوند؟ گفته شده چگونه اعمال به غير ارتداد نابود مي

برد همانگونه که حسنات، گناهها را از بين  کند که گناهان حسنات را از بين مي بر اين داللت مي

﴿ :فرمايد برد خداوند تعالي مي مي                      ﴾ 

﴿ :فرمايد ميو نيز . [334 :ةبقرال]                   

                          ﴾ [3 :الحجرات] .

 نمود توبه اينکه تا بود کرده باطل بود داده انجام ادي را که با رسول اهللکه جه :زيد به من گفت

 دارد وجود معني مسئله اين بر نيز احمد امام از و بود کرده بيعت مخصوص و وضوح به که چرا

 که آنچه به اينکه تا. کند ازدواج و باشد متدين عصر اين در انسان است شايسته اند گفته ايشان

 قرآن در مضمون هم آياتي و شود مي( صالحش) اعمال نابودي باعث زيرا نکند اهنگ نيست حالل

 با اجرش حسنه هر و رود مي بين از آن از بزرگتر اي حسنه با گناه که دارد داللت مطلب اين بر
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 پيامبر با زدن حرف درشت صورتيکه در است گفتني امّا) ،. (شود مي نابود آن از بزرگتر گناهي

 روش و طريق بر را پيامبر غير روش و طريقه که کسي پس( شود اعمال شدن ضايع مستوجب

 خواهد ضايع هم او اعمال که است اين نه مگر داشت خواهد وضعيتي چه بدارد مقدّم پيامبر

 از يکي ساريه بن عرباض. اولي طريق به البته(  الجوزي ابن دار ،(34 ص،) الصيب الوابل) شد؟

ظاناا» :است گفته پيامبر اصحاب عا ُسوُل  وا ىلَّ  هـاللَّ  را لايْهِ  اهللُ صا لَّما  عا سا ْوِعظاةا  وا ِجلاْت  ما ا وا  الُْقُلوُب  ِمنْها

فاْت وا  ا ذارا ُقْلناا الُْعيُونُ  ِمنْها ُسولا  ياا: فا ا  !هِ ـاللَّ  را أاّنَّ ْوِعظاةُ  اكا دِّع   ما أاْوِص  ُموا الا  .انا فا ى ُأوِصيُكمْ » :قا زَّ  هِ ـاللَّ  بِتاْقوا عا

ل جا ْمعِ  وا السَّ ِة، وا الطَّاعا إِْن تاأامَّ  وا لايُْكمْ  را وا بْد   عا إِنَّهُ  ،عا نْ  فا ى ِمنُْكمْ  ياِعْش  ما ا َيا ا فاسا فا ا، اْختَِلا ثَِيا لايُْكمْ  كا  بُِسنَّتِي فاعا

ُسنَّةِ  اءِ ـالْ  وا اِشِدينا  ُخلافا ْهِديِّنيا ـالْ  الرَّ ْن باْعِدي ما وا ما ضُّ عا ا وا لايْها اِجِذ، عا ثااِت  إِيَّاُكمْ وا  بِالنَّوا ُُمْدا إِنَّ  اْْلُُموِر، وا  ُكلَّ  فا

ة   لاة   بِْدعا َلا «ضا
(1). 

 و شدند بيمناک دلها که اي گونه به. کرد موعظه را ما اهلل رسول( روزها از يکي در)»

 موعظ ة  ش بيه  ش ما  موعظة خدا رسول اي کرديم، عرض. گرديد سرازير چشمها از اش 

 .«بفرما توصيه را ما پس( باشيد داشته مهمي پيام( )رسد مي نظر به و) است کنندگان ودا 

 اگر حتي نمايم مي توصيه فرماندهانتان از اطاعت و پرهيزکاري به را شما فرمود، پيامبر

 بمان د  حي ات  قي د  در بع د  ب ه  اين از که کسي بدانيد و. کند فرمانروايي شما بر برده ي 

 من سنت به که باد شما بر پس. نمايد مي مشاهده مسلمانان ميان در را بيشماري اختالفات

 نمائي د  رفتار( علي و عثمان و عمر و ابوبکر حضرات) من از پس راشدين خلفاء سنت و

 گمراه ي  ب دعتي  ه ر  چ ون  بگيري د  فاصله بدعتها از و بگيريد دندان و چنگ با را آن و

  .(3)است

 ت رک  اس ت  مودهن عمل بدان پيامبر که را آنچه هيچگاه است فرموده صديق ابوبکر

 ابن. شوم گمراه کنم ترک را او سنتهاي از يکي چنانچه اينکه از بيمناکم حقيقتاً و ام نکرده

                                           
 .77 حديث ماجه ابن ،808  حديث ترمذي سنن ،7870 حديث داود ابو سنن - 

 .77 ح ،ماجه ابن و ،808  ح ،ترمذي و ،7870 ح ،داود ابو تخريج با - 
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 چنانچ ه  هستند اين نگران اکبر صديق من، برادران اي است، گفته کالم اين شرح در بطه

 در ک ه  کس اني  تکلي ف  پس شود، کشيده گمراهي به نمايد ترک را پيامبر سنتهاي از يکي

 و پي امبر  ب ا  مخالف ت  به و کنند مي استهزاء پيامبر خود به حتي و پيامبر سنت به زمان اين

 و لغزشها از را ما نمائيم مي مسئلت خداوند از. شود مي چه نمايند مي مباهات پيامبر سنت

 تمام بينم نمي را کس هيچ است گفته /عبدالعزيز بن عمر. (1)بدارد مصون کردار سوء از

  .(3)نمايد رعايت را پيامبر سنتهاي

 خط اب  م ورد  پي امبر  سنت با را فردي اگر گفت که ست شده روايت نيز قالبه ابو از

 ش ده  گم راه  او ک ه  بدان بگو برايم خدا کتاب از و کن رها را سنت گفت او و قراردادي

 را مبت دعي  ف رد  ک ه  زماني است داشته اظهار قالبه ابو گفتة اين تشريح در ذهبي ،(3)است

 او که بدان پس کن تکيه عقل بر و کن رها خود بحال را سنت و کتاب گويد مي هک ديدي

 و ذوق ب ر  و ش مارد  م ي  مردود را نقل و عقل که يافتي را کسي چنانچه و. است ابوجهل

 او ب ر  توانس تي  چنانچ ه  و بشر، صورت در است شيطان او که بدان کند مي تاکيد وجدان

 . (4)زبگري او از نتوانستي اگر و کن غلبه

ِن » :اند فرموده /شافعي امام ا ْخَبا
ةا  أاُبو أا نِيفا كِ  ْبنُ  حا ْضلِ  ْبنِ  ِسَما الا  الشهايب اْلفا ثانِي: قا دَّ  أايِب  اْبنُ  حا

، نِ  ذِْئب  يِّ الْـ عا ْقَُبِ ما
(5)

نْ  ، ْيح   أايِب  عا ، ُُشا ْعبِيِّ ُسولا  أانَّ  الْكا ىلَّ  اهللَِّ را لايْهِ  اهللُ صا لَّما  عا سا الا  وا تِْح  مياوْ  قا نْ »: الْفا  ُقتِلا  ما

تِيل   لاهُ  ُهوا  قا َْيِ  فا ْيِن، بِخا بَّ  إِنْ  النَّظارا ذا  أاحا ، أاخا إِنْ  الْعاْقلا بَّ  وا لاهُ  أاحا دُ  فا  .«اْلقاوا

اب ن اب ي ال ذئب از     :ابو حنيفه پسر سماک پسر فضل شهابي به من خبر داد و گف ت »

در روز ف تح مک ه    پي امبر مقري و او هم از ابي شريح کعبي رواي ت ک رده اس ت ک ه     

                                           
 .78 /  ،ةاإلبان - 

 . 6 / ، الموقعين إعالم - 

 .67 /0، سعد ابن طبقات -4

 . 7/70، النبالء سيراعالم  -7
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اي داشته باشد اختيار دارد از ميان دو امر بهترينشان را ب ر گزين د،    فرمودند کسي که کشته

توان د طل ب قص اص     گيرد و در غير اين صورت مي اگر دوست داشت ديه را از قاتل مي

رد؟ گويد به پسر ابو الذئب گفتم آيا شما نيز اينگ و عم ل خواهي د ک      ابو حنيفه مي. «کند

توانم چيزي  ام را گرفت و بر ستم فرياد کشيد و گفت چگونه مي سپس ابن ابي ذئب سينه

کنيم به آن عمل ننمايم؟ آري به آن عمل خواهم نمود، و عمل  را که از رسول خدا نقل مي

شنوند واجب است چ ون بدرس تي خداون د در     به آن بر من و تمامي کساني که آن را مي

ق رار داد و آنچ ه را ک ه     ه ا  انس ان  يامبر را برگزي د و او را راهنم اي  پ ها انسان ميان تمام

 ني ز اختي ار نم ود، پ س ب ر      ه ا  انسان خداوند براي پيامبر اسالم اختيار نمود، براي ديگر

واجب است خواهي، نخواهي از او اطاعت نمايند و در اين ام ر، مس لمان، ه يچ     ها انسان

ر ابي ذئب آنقدر اين موض و  را تک رار ک رد ک ه     گويد پس ابوحنيفه مي. راه ديگري ندارد

 .(1)(آرزو داشتم ساکت شود

اجما  مسلمانان بر آن است، کسي که سنت پي امبر را درک   :اند فرموده /امام شافعي

 .(3)کرد و فهميد ديگر براي او جايز نخواهد بود بخاطر گفتة هيچ احدي آن را ترک نمايد

ديثي را رواي ت فرم ود و م ن ب ه او گف تم      حميدي گفته است، روزي امام شافعي ح  

خودت نيز به آن عمل خواهي کرد؟ امام شافعي در پاسخ فرمودند وقتيکه من ح ديثي را  

ام ي ا   از پيامبر نقل کنم و خود به آن عمل نکنم، انگار که از معب د يهودي ان خ ارج ش ده    

شد و ايشان ني ز در   در موردي ديگر از امام سؤال، (3)ام گردنبند مسيحيان به گردن آويخته

استناد نمودند و فرد سائل به او گفت آي ا خ ودت ني ز اينگون ه      پاسخ به حديث پيامبر

رفتار خواهي کرد؟ سپس امام شافعي ز شدت عصبانيّت به خود لرزيد و گفت اي ف الن،  

                                           
 . 47، صفحه اصفهاني جلد  الحجة في بيان المحجة: 47  رقم  717امام شافعي صفحه  ةالرسال: منابع - 

 . 6 / ، اعالم الموقعين - 

 .7/47 ، الءنبو سير أعالم ال ،78 /9 ،ءاألوليا حلية -4
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کدامين زمين مرا جاي خواهد داد و کدامين آسمان مرا تحت پوشش خواهد گرفت، آنگاه 

  .(1)ثي را از پيامبر نقل کنم و خود به آن عمل ننمايمکه من حدي

را مردود شمارد، پس ب ر   اند، کسي که حديث پيامبر فرموده /امام احمد بن حنبل

 .(3)لبة هالکت قرار گرفته است

بر بهاري يکي از دانشمندان اسالمي گفته است، از هر کسي که شنيدي يکي از آث ار و  

دهد در مسلمان بودن او ش  کن و ترديد نداش ته   قرار مي را مورد طعن سنتهاي پيامبر

ابوقاسم اصفهاني نيز گفته است گذشتگان اهل سنت  .(3)باش که ذائقة بدعت آفريني دارد

را مورد طعن قرار دهد در مسلمان ب ودن او ش      اند، کسي که سنت و آثار پيامبر گفته

 . (4)کن

گف ت حماي ت و    يحيي شنيدم که م ي محمد بن يحياي ذهلي گفته است از يحيي بن 

 . تر است از جهاد في سبيل اهلل نيز با فضيلت پشتيباني از سنت پيامبر

کند و خود را ب ه   گويد به يحيي گفتم، مرد مال خود را در راه خدا انفاق مي محمد مي

گ وئي حماي ت و پش تيباني از     پردازد، با وجود اين تو مي اندازد و به جهاد مي زحمت مي

ت ر اس ت؟ يحي ي در پاس خ گف ت آري ب ه        پيامبر، از جهاد في سبيل اهلل با فضيلت سنت

  .و در کتاب سير يحي بن معين آمده که جا به جايي شده است ،(5) مراتب بهتر است

ابو عبيد قاسم بن سالم گفته است، پيرو سنت، مانند کسي است ک ه ش رارة آت ش ب ه     

زمان، از شمشير زدن در راه خدا بس ي ب ا    دست گرفته است و به نظر من در اين عصر و

                                           
 .18 /  ةالصفو ةو صف ،1  7/  الفقيه والمتفقه - 
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حميدي نيز گفته است سوگند ب ه خ دا اگ ر ب ا کس اني ک ه ح ديث         .(1)تر است فضيلت

تر است از جنگ با ترکهاي  شمارند بجنگم، پيش من دوست داشتني را مردود مي پيامبر

کشتي نوح  اند، سنت پيامبر نيز فرموده /امام مال  بن انس. (3)(معاند و غير مسلمان)

است، کسي که بر آن سوار شد نجات خواهد يافت و کسي که از آن روي بگرداند غ رق  

 . (3)خواهد شد
 

                                           
 . 8 /  ،ةو طبقات الحنابل ،7 7/  ، تاريخ بغداد - 

 .9 7/8 ، سير اعالم النبالء - 
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 هم

 فصل

 ندارد گرامی را سنت که کسی مجازات تسريع

 غذا پيامبر مجلس در چپ دست با مردي که است شده روايت  اکو  پسر سلمة از

 :گفت هم مرد آن «بخور راستت دست اب» «بِياِمينِكا  ُكْل »: فرمودند حضرت آن خورد،

، لا » :فرمودند پيامبر ،بخورم غذا راستم دست با توانم نمي ا اْستاطاْعتا ناعاهُ  ما ، إِلَّ  ما الا  الْكَِْبُ  فاَما : قا

ا فاعاها اجازة چنين کاري  اوبه   تکبر و خودخواهي ،(با دست راستت بخوري) توانين» .«فِيهِ  إِلا  را

 .(1)«پس آن مرد هرگز دست چپش را به سوي دهان بلند نکرد کو  فرمودبن اادهد،  نمي را

نه ي نم ود از اينک ه از دهن ة ک وزه آب       روايت است که رس ول اهلل  از ابوهريره

دهان گرفت تا  گويد به من خبر رسيد که مردي دهنة کوزه را در ايوب مي .(3)نوشيده شود

  .(3)آمدآب بخورد در آن هنگام ي  مار از کوزه بيرون 

 :فرمود باز، از ابوهريره روايت شده است که پيامبر

ُجل   بايْناَما » ُ  را تاباْختا يْ  ِف  يا فا  نُبْردا سا ، بِهِ  اهللُ خا ُهوا  اْْلاْرضا ُل  فا ْلجا ا ياتاجا ةِ  ياْومِ  إِلا  فِيها   .«الِْقيااما

رزيد ناگهان و کرد وتکبر مي فخر ميها  آن مردي که دو جامة گرانبها به تن داشت و به»

رود در آن حال،  خداوند او را در زمين فرو برد پس او همواره تا روز قيامت در زمين فرو مي

جواني که لباس زيبائي به تن داشت به ابوهريره گفت آيا آن مردي که در زمين فرو رفت 

ي به سپس آن جوان نيز طور. «با ي  نو  راه رفتن اداي او را در آورد)رفت؟  اينگونه راه مي

﴿ زمين افتاد که نزدي  بود استخوانش بشکند سپس ابوهريره با تالوت آية      

                                           
 .  7 حديث  ،مسلم - 

 .0 18 ،6 18حديث  ،بخاري - 

 .14 0حديث  ،88/  ، امام احمد آن را تخريج نموده -4
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    ﴾ [15 :حجرال]  به آن جوان گفت بيني و دهانت بشکند اين است سزاي

  .(1)مسخره کنندگان

کي از ي)از عبدالرحمن بن حرمله روايت است که مردي به سوي سعيد بن مسيّب 

گويا در آن )خواست به سفر حج برود و از او خداحافظي نمايد  آمد و مي( اصحاب پيامبر

پس سعيد بن مسيّب به آن مرد گفت بيرون مرو تا نمازت را ( هنگام صداي اذان بلند شد

ُْرُج  لا » :شنيدم که فرمودند بجاي آوري چون من از رسول خدا اءِ  باْعدا  َيا ْس ـالْ  ِمنا  النِّدا ، ِجدِ ما  إِلَّ

، ُجل   إِلَّ  ُمناافِق  تْهُ  را جا ُهوا  حاجُة، أاْخرا ْجعاةا  ُيِريُد  وا ْسِجدِ اْلـ إِلا  الرَّ  .«ما

پس از اذان، از مسجد بيرون نخواهد رفت جز آدم من افق، مگ ر کس ي ک ه ح اجتي      »

 .«داشته باشد و بعد از قضاي حاجت به مسجد بر گردد

منتظ ر م ن   « ح ره »دوستان و همسفرانم در  آن مرد، در جواب سعيد بن مسيّب گفت

برسم سپس از مسجد بيرون رفت، سعيد بن مسيب ني ز پ س از آن   ها  آن هستند و بايد به

واقعه با اشتياق منتظر خبر او ماند تا اينکه به او خبر دادند که آن مرد از مرکبش فرو افتاده 

 .(3)است و پايش در ناحيه ران، شکسته است

کند که يکي از بدعت آفرينان  تيمي در شرح صحيح مسلم نقل مي محمد بن اسماعيل

ُدُكمْ  اْستايْقاظا  إِذاا» :هنگام شنيدن اين فرمودة پيامبر ْغِمْس  فاَلا  ناْوِمِه، ِمنْ  أاحا هُ  يا تَّى ،نااءِ اْلِ  ِف  يادا  حا

ا إِنَّهُ  ياْغِسلاها ُدهُ  بااتاْت  أاْينا  ياْدِري لا  فا «يا
(3). 

از خواب بيدار شد پس تا دستهايش را نشسته، دس ت را در ظ رف   اگر يکي از شما »

آن ف رد در   .«داند در هنگام خواب دستهايش را چکار کرده اس ت  نمي غذا فرو نبرد چون

 ان د، و ب ا تمس خر گف ت دس تهايش ت وي       دانم دستهايش کجا ب وده  جواب گفت من مي

                                           
 .766 ، م، 1069و اصل حديث متفق عليه است البته بدون بيان داستان جوان ح،  ،740ح  ،دارميبا تخريج  - 

 .و لفظ از او است ،778ح ، و دارمي ،971 ح ، با تخريج عبدالرازق - 

 .06 ح  ،مسلم و ، 8  ح، بخاري اين حديث را تخريج نموده -4
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را به مسخريه گرفته  پيامبرکه کالم )اند، اين فرد مبتد  و مسخره کننده  رختخواب بوده

روز بعد در حالي از خواب بيدار شد که دستهايش تا آرنج در شرمگاهش فرو رفت ه  ( بود

گويد پس بايد انسان از خدا بترسد و از توهين و استهزاء  محمد بن اسمعيل تيمي مي. بود

 .(1)يدبه سنت پيامبر پرهيز کند و ببينيد که آن مرد چگونه سزاي عمل شوم خود را چش

هاي بصره به سوي منزل بعضي  از ابو يحيي سازجي نقل شده است که گفت در کوچه

رفتيم و براي زودتر رسيدن کمي شتاب گرفتيم و مردي ک ه   از روايت کنندگان حديث مي

کرد و از سر استهزاء به ما گفت بالهاي مالئکه  در ديانت مورد اتهام بود ما را همراهي مي

ان را از روي بال مالئ  برداريد، دي ري نگذش ت ک ه ه ر دو پ ايش      را نشکنيد و پاهايت

از حافظ عبدالحافظ نقل کرده است که س ند   /امام نووي .(3)خش  شد و بر زمين افتاد

. ان د  باشد چون روايت کنندگان آن تماماً أئمة اعالم ب وده  اين حکايت بغايت مستحکم مي

( در بغ داد )ر مجلس در جامع منص ور  کند که د در همين مناسبت قاضي ابو طيب نقل مي

نشسته بوديم که جواني خراساني به مجلس ما وارد ش د و س والي مط رح ک رد و دلي ل      

مطالبه نمود، پس به حديثي که ابوهريره روايت کرده بود جواب داده شد و آن جوان ک ه  

حنفي مذهب هم بود گفت حديث ابوهريره قابل قب ول نيس ت، هن وز کالم ش را تم ام      

ه بود که مار بزرگي از سقف مسجد روي سرش افتاد و م ردم از دي دن آن م ار ب ه     نکرد

تا اينکه به وي . کرد وحشت افتادند و آن جوان فرار کرد در حاليکه آن مار او را دنبال مي

گفته شد توبه کن از جسارتيکه به ابوهريره نمودي و آن جوان در حال توبه کرد و آن مار 

ذهبي در م ورد اي ن واقع ه گفت ه     . و هيچ کس اثري از آن نيافت .نيز بالفاصله غايب شد

 .(3)است راويان اين حکايت از پيشوايان روايت حديث هستند

                                           
 .97ص ، بستان العارفين نووي - 

 . 9صفحه  ،و بستان العارفين نووي ، 4  رقم  ،7/489، ذم الکالم وأهله - 

 .99 /8 ، و بدايه و نهايه ،6 8/ ، سير اعالم النبالء -4
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کرد ابو س المه ن ام    در نواحي بُصري مردي زندگي مي. قطب الدين يونيني گفته است

داشت بسيار درشت خو و اهل جدل بود، در مجلسي که او هم حضور داش ت در م ورد   

ادبي گفت به خدا س وگند   اک و فضائل آن سخن به ميان آمد، آن مرد هم در کمال بيسو

زنم پس سواکي را گرفت و در مقعد فرو ک رد ن ه م اه از ان     نمي سواک را جز به شرمگاه

و ( ا حامله ش ده ب ود  گوي)قضيه سپري شد و آن مرد از درد شکم و شرمگاه به ستوه آمد 

ديري نگذشت که وضع حمل نمود و فرزندي را که شبيه م وش ص حرائي ب ود ب ه دني ا      

آورد، که سري همچون سر ماهي و دمي همچون دم خرگوش داشت و پس از تول د س ه   

بار جيغ کشيد و دختر آن مرد بالفاصله آن حيوان را نابود کرد و آن مرد نيز فق ط دو روز  

گفت اين حيوان مرا  و همواره مي. ده ماند و در روز سوم فوت نمودپس از وضع حمل زن

از جمل ه خطب اي    ها انسان اين واقعه را بسياري از. هاي مرا قطعه قطعه کرد کشت و روده

آن حيوان را نيز به چش م خ ود در قي د    ها  آن آن ناحيه به چشم خود ديدند که بعضي از

  .(1)از مردن مشاهده کردند حيات ديدند و بعضي ديگر آن حيوان را بعد

 

 

                                           
 .هجري 881، حوادث ةو النهاي ةالبداي - 



 

 

 هم

  سنت معارضین برابر در صالح سلف موضع

 بن بشيرها  آن جملة از که مردان از گروهي با گفت که است شده روايت قتاده ابو از

 اهلل رسول گفت، که بوديم اهلل رسول اصحاب از يکي حصين بن عمران نزد بود، کعب

يااءُ الْـ» :فرمودند َْي   حا يااءُ الْـ» اي «ُكلُّهُ  خا َْي   ُكلُّهُ  حا   :است چنين ترجمه تقدير هر به «خا

 از بعض ي  در م ا  گفت، مجلس آن در کعب بن بشر پس است خوب کلي بطور حياء»

 اي ن  رس د  م ي  نظ ر  به امّا گيرند مي سرچشمه حياء از نيز وقار و متانت که ايم ديده کتابها

 .«باشد ضعيف حديث

 ش ده  چ ه  را ش ما  گفت و آمد خشم به کعب يرينبش سخن اين از حصين بن عمران

 .(1)پردازي مي آن مقابلة به تو و کنم مي نقل تو براي را پيامبر حديث من که است

 ،اهلل رس ول  اص حاب  از يکي صامت بن عبادة که است شده روايت المخارق ابو از

 م ن  تگف   و ش د  بلن د  ف ردي  درهم، دو به درهم ي  بيع از کرد نهي پيامبر فرمودند،

 عب اده  . پذيرد صورت دست، به دست معامله آن که شرطي به بينم نمي کار اين در اشکالي

 گ ويي  م ي  ه م  شما و اند فرموده گونه اين پيامبر گويم مي من گفت فرد آن به صامت بن

 . (3)نشست نخواهم تو با سقفي زير هرگز خدا به سوگند پس بينم، نمي آن در اشکالي

 دو با ريزه سنگ پرتاب از فرمودند نهي پيامبر که است شده نقل مغفل بن عبداهلل از

اا» :فرمودند و سبابه انگشت ا، تاْصطاادُ  لا  إِّنَّ يْدا لا  صا أُ، وا ا، تانْكا ُدوًّ ا عا لاكِنَّها نَّ  ْكِسُ تُ وا  الْعانْيا  تاْفقاأُ  وا  .«السِّ

 ول ي  است، رمؤث دشمن شکست در نه و خورد مي شکار درد به نه ريزه سنگ پرتاب»

 . «بشکند را دندان و کند کور را چشم دارد احتمال

                                           
 .اوست از لفظ و،  8 حديث ،مسلم و ،0  8 حديث ،بخاري - 

 صنحيح آن را  1  ح ،ماجنه  ابنن  سنن صحيح در آلباني و اوست از لفظ و ،774 حديث ،دارمي و ،6  حديث ،ماجه ابن - 

 .است دانسته
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 ب ه  نيز عبداهلل دارد؟ مشکلي چه امر اين گفت، مغفل بن عبداهلل به رابطه اين در مردي

 دارد، مش کلي  چ ه  ام ر  اين گويي مي تو و گويم مي تو براي پيامبر حديث از من گفت او

 اي ن  خص وص  در /ن ووي  ام ام . (1)گ ويم  نم ي  س خن  تو با ابد تا خدا به سوگند پس

 آفرين ان  بدعت هجران قبيل از مغفل بن عبداهلل توسط مرد آن هجران است، گفته موضو 

 اف راد  گون ه  اي ن  با کالم ترک و باشد مي پيامبر سنت با آگاهانه کنندگان مقابله و فساق و

 کند تجاوز روز هس از نبايد کالم ترک اينکه از اند فرموده نهي پيامبر اينکه و است جايز

 و م ؤمن  ف رد  ي    ب ا  انس ان  ک ه  ش ود  مي مواردي شامل بلکه شود نمي موارد اين شامل

 و آفرين ان  ب دعت  هج ران  اما نمايد کالم ترک نفس هواي روي از و دليل بدون مسلمان

، (3)ام ر  اين جواز بر دارند داللت ديگر احاديث و حديث اين و باشد مي جائز ابد تا فساق

 ت رک  ج واز  ب ر  دارد داللت حديث اين است، گفته نيز مشهور محدث النيسق حجر ابن

 ک الم،  ت رک  روز س ه  از بيش تر  از نهي حديث و باشد پيامبر سنت مخالف که کسي کالم

 ک ه  است کساني مورد در روز سه از بيشتر هجران از نهي چون شود، نمي مورد اين شامل

 اب ن  ک ه  اس ت  شده روايت قتاده از .(3)اشدب داده نجام را کار اين نفساني تمايالت بخاطر

 ام ا  گف ت  مقاب ل  در مرد آن و کرد بازگو مردي براي را پيامبر احاديث از يکي سيرين

 ت و  ب ا  پي امبر  ح ديث  از من گفت مرد آن به سيرين ابن است گفته ديگري چيز فالني

 س خن  ت و  اب   هرگ ز  بعد به اين از است گفته گونه اين فالني گويي مي هم شما گويم مي

 بزرگ وار،  ص حابي  عم ر  بن عبداهلل که است شده نقل نيز عبداهلل بن سالم از .(4)گويم نمي

  فرمودند، که شنيدم پيامبر از فرمودند ب

                                           
 .است 98 ح ،ةدراالبان بطه ابن از لفظ اين و ،917  حديث ،مسلم و ،1709 حديث ،بخاري - 

 .78 /4  ،مسلم صحيح شرح - 

 .9/876 ،الفتح -4

 . 77 حديث ،دارمي -7



 11 بزرگداشت سنت

 

 نکنيد منع مسجد به رفتن از را خود زنان» «كم املساجد إذا اشتأذنكم إليهال متنعوا نساء»

 خدا به گفت مقابل در نيز عبداهلل بن بالل. «خواستند مسجد به رفتن اجازة شما از چنانچه

 و داد فحش را او و برآشفت او عليه عمر بن عبداهلل پس کرد خواهيم منع راها  آن سوگند

 از راها  آن سوگند خدا به گويي مي تو وانگهي دهم مي خبر تو به پيامبر کالم از من گفت

ين حديث نشانة جواز تنبيه و تغرير اند ا گفته /امام نووي، (1)داريم مي باز مسجد به رفتن

گفتني ) (3)کسي است که عالماً عامداً به معارضة سنت پيامبر بپردازد و به آن اعتراض نمايد

 (. است بالل، پسر عبداهلل بن عمر بود

ت وان اينگون ه    ابن حجر سقالني گفته است، از برخورد عبداهلل بن عمر با پس رش م ي  

بپ ردازد، درس ت    ه رأي خود به مقابله با سنت پيامبرنتيجه گرفت که تأديب کسي که ب

چون در روايت نج يح از  . است، و درست است براي تأديب از ترک گفتگو استفاده شود

و  ،(3)تا هنگام وفات با پسرش س خن نگف ت   بمجاهد آمده است که عبداهلل بن عمر 

کمي بعد از اين واقع ه  رود عبداهلل  اين گفته در صورتيکه واقعيت داشته باشد، احتمال مي

 . (4)فوت کرده باشد

از عطاء بن يسار، روايت است که مردي، ي  تکة از طال را با طالئي بيشتر از ط الي  

ش نيدم ک ه از    خود معامله کرد، پس ابو درداء يکي از راويان حديث گفت من از پيامبر

ن م رد ه م گف ت م ن     فرمود، آ معامله طال با طال مگر به ي  اندازه و وزن باشند نهي مي

من حديث . پذيرد ابو درداء گفت چه کسي عذر فالني را مي .بينم نمي اشکالي در اين کار

سپس گفت هرگز . دارد کنم و او در مقابل، رأي خود را اعالم مي پيامبر را براي او نقل مي

                                           
 .41  ،شماره خاص،  77 حديث ،مسلم اخرجه - 

 . 8 /7 ،شرح صحيح مسلم - 

 .0 6/1-،7944ح ، المسند -4

 .479/  ،الفتح -7
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از اع رج نق ل ش ده اس ت ک ه گف ت از        .(1)در سرزميني که تو در آن باشي نخواهم ماند

گفت آيا مرا گوش خ واهي داد ت ا ح ديثي از     شنيدم که به مردي مي /سعيد خدريابو

 :برايت نقل کنم، پيامبر فرمود رسول اهلل

  .«ل تبيعوا الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم إل مثَل بمثل ول تبيعوا منها عاجَل باجل»

ه ي  وزن و اندازه باشند و طال با طال و نقره با نقره را با هم معامله نکنيد مگر آنکه ب»

سپس رو به آن م رد  . «را به صورت نقد و قرض با هم خريد و فروش ننمائيدها  آن هرگز

و ش ما ه م ه ر ط ور ک ه دل ت        :فرمود شنيدم که اينگونه مي کرد و گفت من از پيامبر

 . (3)دهي، پس هرگز با تو نخواهم بود جز در مسجد خواست فتوي مي

ش تر را اش عار    ست نزد وکيع بوديم به مردي گفت، رس ول اهلل ابو سائب نيز گفته ا

آن اس ت  : اشعار)اشعار . )گويد اشعار، به منزلة مثله کردن است کرد و ابو حنيفه هم مي مي

کردند تا خونش ريخته شود و اي ن عالم ت ب ود ب راي      مي اي از کوهان شتر را پاره که گوشه

بمعني سوراخ کردن کوه ان ش تر ت ا عالمت ي      (3/401: )النهايه اينکه شتر براي قرباني است

مثله نيز عبارت است از بريدن . باشد بر اينکه آن شتر براي قربان در نظر گرفته شده است

 مترجم (. اطراف حيوان مانند گوش و دم و غيره که معموالً کاري زشت و ناپسند است

ز قبي ل مثل ه ک ردن    آن مرد گفت از ابراهيم نخعي نيز روايت شده است ک ه اش عار، ا  

گويد پس از اين گفتة مرد نامبرد وکيع بشدت خشمناک شد و خطاب  است، ابو سائب مي

گ ويي   اين طور فرموده اس ت و ش ما ه م م ي     گويم رسول اهلل به آن مرد گفت من مي

پس حق تو جز اين نيست که بايد زنداني شوي و تا  (3)ابراهيم نخعي اين طور گفته است

مان نشوي از زندان آزاد نگردي از فرخزاد عابد نقل شده ست ک ه اب و   از حرف خود پشي

را پيش هارون الرشيد نق ل ک رده   ( عليه السالم)معاويه کور حديث احتجاج آدم و موسي 

                                           
 .97 ح ،ابن بطه در ابانه اين حديث را تخريج نموده - 

 .91ح ، همان - 

 .17 /4 ،جامع الترمذي -4
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است پس مردي شريف از بزرگان قريش بر سبيل مزاح گفت آدم و موسي در کدام محل 

ن الرش يد بش دت برآش فته و ني زه و     از اين گفتة مرد قريش، ه ارو . به هم ديگر رسيدند

ده د، اب و    شمشير خواست و گفت اين زنديق دارد حديث پيامبر را مورد طعن ق رار م ي  

معاويه ضرير که وضع را اين طور ديد شرو  کرد به آرام کردن هارون الرشيد و هم واره  

بر زُرّ ب ن  عاصم گفته است مردي  .(1)او را دعوت به آرامش نمود تا اينکه او را آرام نمود

حبيش گذر کرد در حاليکه مشغول اذان بود، پس به او گفت اي ابو مريم هم واره م ورد   

اي اما به شرطي که اذان نگوئي، زربن حبيش به او گفت ماداميکه اينگون ه   احترام من بوده

 . (3)زنم نمي اي با تو حرف است پس تا آخر عمر کلمه

گفت ک ه از س ليمان    خطاب به فقيهي ميحاکم گفته است از ابوبکر صبغي شنيدم که 

ثنا »بن حرب برايم بگو، آن فقيه در جواب گف ت، ب رايم بگ و را ب س ک ن ت ا ک ي         ـدِّ حا

برايم بگو و برايم خبر بده، ابوبکر صبغي به آن فقيه گفت اي فالن از اين حرف  «وااخَِبنـا

تا هنگام مرگ ب ا او  و نبايد از اين به بعد وارد خانة من شوي پس . آيد نمي تو بوي ايمان

ابراهيم بن جعفر از پدرش نقل کرد که مروان بن حکم . و اقدمي گفته است .(3)حرف نزد

در آن هنگام که والي مدينه بودو در حضور ابن يامين نضري و خطاب به او گفت کشتن 

کعب بن اشرف چگونه بود، ابن يامين در جواب گفت، ظلم بود محمد بن مسلمه نيز که 

لس نشسته بود گفت اي مروان آيا در حضور تو، نسبت غدر و ظلم ب ه رس ول   در آن مج

نکش تيم، و   شود؟ سوگند به خدا ما کعب بن اشرف را جز به دستور پيامبر خدا داده مي

سوگند به خدا اي مروان هرگز با تو زير سقفي قرار نخواهم گرفت جز در مس جد و ت و   

                                           
 .66 /9، و سير اعالم النبالء ،84 /7، و ذم کالم و اهل آن ،7/0  ،تاريخ بغداد - 

 .89  ،السير - 

 .7 /4 ،سبکي فعيةو طبقات الشا، 1/761  ،سير اعالم النبالء -4
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نائي يافتم و شمشير توي دستم باشد، سرت را با اي ابن يامين بر من نذر باشد چنانچه توا

  .(1)آن بشکافم

رفتيم و ناگهان مردي  ابو عبداهلل مؤذن گفته است با پسر ابو شريح در درة عميقي راه مي

ظاهر گرديد و از او پرسيد زنم پس از شش ماه فرزندي بدنيا آورده است، پسر ابو شريح به 

لاُد » :فرمود چون پيامبر او گفت اشکالي ندارد او فرزند توست اشِ  الوا فرزند متعلق به  «لِْلِفرا

 کسي است که زن تحت نکاح او قرار دارد، آن مرد هم در مقابل گفت امّا من اينگونه فکر

. کنم، پسر ابو شريح که اين سخن مرد نامبرده را به منزلة طعن به حديث پيامبر تلقي کرد نمي

گويد ما جلو او  گفت جهاد است، ابو عبداهلل مؤذن مي شمشير را کشيد و به او حمله کرد و

ابو حسين طبسي گفته  .(3)گويد داند چه مي نمي را گرفتيم و گفتيم اين مرد جاهل است و

است مردي از ابوسعيد اصطخري سوال کرد که آيا استنجاء با استخوان درست است؟، 

سعيد گفت چون رسول  ابوسعيد در پاسخ گفت نه، آن مرد گفت چرا درست نيست؟ ابو

تر است يا جن؟  آن مرد پرسيد آيا انسان با فضيلت. خدا فرمود استخوان غذاي جنيان است

آن مرد پرسيد چرا طهارت با آب درست است . تر است ابو سعيد گفت البته انسان با فضيلت

با در حاليکه آب نيز غذاي انسان است، پس ابوسعيد به آن مرد يورش برد و گفت اي کافر 

گويد اگر ما نبوديم ابو سعيد آن مرد را کشته  کني ابو حسين مي مقابله مي حديث پيامبر

 . (3)بود

کسي بوده است که با رأي و نظ ر   گفته است آيا در ميان اصحاب پيامبر /ابن قيم

برخاسته باش د و آي ا در    خود يا با قياس يا با عقل و سياست به معارضة حديث پيامبر

کسي بوده که عقل و قياس و رأي و نظ ر و تقل ي مقل د را ب ر ن ث ح ديث       ها  آن ميان

را از اين لغزش ها  آن مقدم بدارد؟ قطعاً چنين چيزي هرگز نبوده است و خداوند پيامبر

                                           
 .97ص ، الصارم المسلول - 

 .16  شماره  - 7/496، ذم الکالم وأهله - 

 .447/ ، مدارج السالکين -4
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در مورد کسي که حکم او را ب ر   بدرستي عمر بن خطاب. خطرناک مصون فرموده بود

ود و گفت حکم من در مورد کس ي ک ه   مقدم داشته بود با شمشير حکم نم حکم پيامبر

چه  راضي نباشد اينگونه خواهد بود، پس پناه بر خدا حضرت عمر به قضاوت پيامبر

بينيم و به آن مبتال هستيم که چگونه قول هر ک س و   ديد آنچه ما امروز مي کرد اگر مي مي

همه به سوي  جوئيم و باز گشت شود، از خدا مدد مي ناکسي بر قول پيامبر مقدم داشته مي

 .(1)اوست

                                           
 .مدارج السالکين - 





 

 

 هم

 خاتمه

 پيامبر سنت بزرگداشت مورد در بود سنت کتابُ صريح نث شد گفته کنون تا آنچه

 پي امبر  س نت  ب ا  مقابل ه  و معارض ه  به که کسي مقابل در صالح سلف موقف است اين و

 نح وي  ب ه  ک ه  کس ي  هر مقابل در اند داده خرج به شدت چگونه که بيني مي و پردازد مي

 . باشد زده سر او از پيامبر، سنت با مقابله

 غضب و خشم مورد شدت به نيکوکردار، و نيکوکار گذشتگان است، گفته /قيم ابن

 را ها انسان ديگر نظريات و آراء و شد مي معترض پيامبر سنت به که را کسي دادند مي قرار

 ج ز  ،ي امبر پ مطهره سنت برابر در و نمودند مي مهجور را او و دادند مي ترجيح سنت بر

 . (1)گرفتند نمي ديگري موضع کامل تسليم و اطاعت و انقياد

 و ببين را سنت با کنندگان مقابله برابر در پيامبر اصحاب گيري موضع مسلمان اي پس

 از قب ل  اما کن تماشا سنت به کنندگان استهزاء با مقابله در را زمان و دور اين اهل موقف

 ول ي  شنيدي و ديدي قبالً را گذشتگان گفتار بينداز،ها  ينا وها  آن گفتار به نظري چيز هر

 . بينداز نظري زمانه و دور اين اهل استهزاءآميز هاي گفته از بعضي به

 ح ديث  شد گفتهها  آن به وقتيکه شمردند، مردود را حديثي افراد اينگونه از بعضي- 1

 ق رار  اي ت پ زي ر  را مسلم صحيح گفتند پاسخ در باشد مي موجود مسلم صحيح در

 !! بده

 را آن پ س  درنيام د  ج ور  عق ل  با حديث وقتيکه گفت افراد اينگونه از ديگر يکي- 3

 پاسخ در باشد گرفته قرار بخاري صحيح در اينکه لو و شد گفته او به شمار، مردود

 حرمت ي  بخ اري  ص حيح  و باش د  موج ود  بخاري صحيح در اگر حتي آري گفت

 . ندارد

                                           
 .77 /7، الموقعين إعالم - 
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هر چه تمامتر گفته است اگر مگس در لي وان آب ي افت اد     و يکي ديگر با بي شرمي- 3

را و ب دين ترتي ب اي ن     پذيرم نه سخن پي امبر  پس من سخن پزش  کافر را مي

دهند، امّا آيا  را مورد مسخره و استهزاء قرار مي گونه افراد سنت و حديث پيامبر

 موضع مردم زمان ما در قبال اين گونه افراد چيست؟ 

کردند ما هم با ترک کالم و  نمايند آيا چنانچه اصحاب  تعامل ميها  آن و چگونه با

رسد بلکه متقابالً ديده شده  نمي پاسخ خواهيم گفت؟ البته به نظرها  آن بهها  آن بريدن از

شوند و مردم در اينگونه مواقع بيش از آنکه منطبق با دين و  است که تمجيد و تعظيم هم مي

 :فرمايد پردازند، در حاليکه خداوند مي يت از هواي نفس ميشريعت موضع بگيرند به تبع

﴿             ﴾ [50 :قصثال] 

تر از آن کسي است که از خواستهاي نفس خود تبعيت نموده بدون آنکه  چه کسي گمراه»

اند و فراموش  شهرت خود مغرور شده اينگونه افراد به. «از طرف خدا راهنمائي شده باشد

 ﴿ :و خداي عزوجل نيز فرموده است. اند که شرط قبول اعمال ايمان است کرده    

      ﴾ [113: طه] 

 .«ه خدا ايمان دارددهد و در عين حال ب و کسي که کار ني  انجام مي»

نمايد و اين امر از عدم پيروي از کتاب و سنت  نقض مي البته استهزاء به سنت، ايمان را

 ﴿ (:خداي سبحان نيز فرموده است)گيرد  نشأت مي             

          ﴾ [33 :نجمال ]«کنند جز از گمان خود و از هواي  نمي پيروي

 ﴿ :اند و نيز فرموده .«طرف پروردگارشان هدايت آمده است در حاليکه آنان را از نفس

                                       

           ﴾ [33 :جاثيهال] 
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اي کسي که هواي نفس خود را معبود خويش قرار داده است و با اينکه علم  آيا ديده»

و دانش دارد خداوندا و را گمراه کرده است و گوش و قلب او را مهر نموده اس ت و ب ر   

ايت ده د، آي ا   تواند او را هد روي چشمانش پرده کشيده است، پس از خدا چه کسي مي

 .«گرديد؟ نمي متذکر

ستفتق أمتي عىل بضع وسبقني فرقة أعظمها فتنة عىل أمتي قوم » :در حديث پيامبر نيز آمده است

امت من هفتاد و چند گروه خواهند شد، » «يقسون اْلمور برأَيم فيحرمون احلَلل وحيللون حلرام

سنجند، پس  را به رأي و نظر خود ميبزرگترينشان از نظر فتنه بر امت قومي هستند که کارها 

 .(1)«شمارند دانند و حرام را حالل مي حالل را حرام مي

انسانهاي خ ود  )روايت شده است که فرمود از اصحاب رأي  و از عمر بن خطاب 

بپرهيزيد چون (. دهند پسند و خود رأي که هميشه رأي خود را بر رأي ديگران ترجيح مي

تواند احاديث پيامبر را حفظ کنن د و در   نمي روند بشمار مي آنان بزرگترين دشمنان سنت

شوند هم ديگران را گمراه  دهند پس هم خود گمراه مي نتيجه به رأي و نظر خود فتوي مي

 . (3)نمايند مي

نيز فرموده است اگر دين به عقل و رأي بود مسح پ ايين خف فّ     طالب علي ابن ابي

 . (3)بهتر از باالي آن بود

نيز فرموده است، شما قومي را خواهيد يافت که شما را به سوي   بن مسعودعبداهلل

اند پس بر شما باشد که علم و  نمايند و خود آن را پشت سر انداخته کتاب خدا دعوت مي

                                           
گويند بنا شنري شنيخين      اند و حاکم مني  اين حديث را آورده .7/747، و حاکم در مستدرکش ،407/ ، ابن بطه در ابانه - 

رجنال   :گويند  هيثمي مي. نگاه کنيد 09 /  و در مجمع الزوائد اند، ها اين حديث را تخريج ننموده باشد ولي آن صحيح مي

 .اين حديث صحيح هستند

 .708 ص ،ابن عبدالبر درجامع و، 679 / ، الفقيه والمتفقه بغدادي :کتاب ، و4  /  ،الاللکائي - 

اسنناد اينن    :گويند  مني   89 / : و ابن حجر در تلخني  الحبينر  ،  8 ح  ،7  /  ،ث را تخريج نمودهاين حدي ابو داود -4

 .باشد حديث صحيح مي
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دانش اندوزيد و از بدعتها بپرهيزيد واز چاپلوسي و زب ان چرب ي دوري کني د و از ف رو     

 .(1)نماييد و ميراث گذشتگان را پاس داريدرفتن در عمق مسائل کالمي اجتناب 

ابن بطه گفته است، اي اصحاب بصيرت عبرت گيريد، فاصله چه بس يار اس ت مي ان    

خردمندان و بزرگواران و نيکان و برتريناني که قلبهاي پاکشان لبري ز از غي رت ايم اني و    

يک ي از  . هس تيم ه ا   آن ي روزگ ار م ا ک ه م ا ني ز جزئ ي از      ها انسان تعصب ديني بود با

بود، اين صحابي جليل القدر وقتيک ه   بزرگواران عبداهلل بن مغفل از اصحاب رسول اهلل

داشت به معارضه و مقابلة يک ي از احادي ث    يکي از نزديکان او که بسيار او را دوست مي

دانست قطع رحم از نظر شر  شريف  پرداخت عبداهلل بن مغصل با آنکه ني  مي پيامبر

ست اما با وجود اين، او را ترک گفت و ارتباط با او را قطع کرد، همچن ين  بسيار مذموم ا

او را حکيم امت لق ب داده ب ود و اب و س عيد      ،عبادة بن صاعت و ابو الدرداء که پيامبر

شدند و روي از ي اران و   کردند و از شهرهاي خود دور مي خدري چه بسا ترک وطن مي

نمودند ي ا از اس تما     معارضه مي با حديث پيامبر تافتند بدليل اينکه دوستان خود بر مي

ب ود در   دانستيم حالت ما پيش خداي عزوجل چگونه مي اي کاش مي. زدند آن سر، باز مي

کنيم، ک ه گمراه ان بص ورت ش بانه روز ب ه آي ات خ دا اس تهزاء          حاليکه ما مشاهده مي

خداون د  . ش وند  منحرف مي پردازند و از آن نمايند و به انکار و مکابرة سنت پيامبر مي مي

 . (3)همة ما را از گمراهي و لغزش مصون بدارد

ش وند از تمجي د و تحس ين     اگر چه بعضي از کساني که به اهل سنت نسبت داده م ي 

خواهد يک ي   مسخره کنندگاني که وقتي که کسي مي. مسخره کنندگان دست بردار نيستند

دهن د   نمايد، مورد طعنه و مسخره قرار مياز سنتهاي پيامبر مانند نتراشيدن ريش را تطبيق 

گيرن د،   داد به سُ خريه م ي   انجام مي دانند که در واقع عين آن اعمالي را که پيامبر نمي و

البته امکان دارد بعضي از مسخره کنن دگان اقت دا ب ه پي امبر را در س نتهاي جبل ي مانن د        

                                           
 .60/ : ، و اللکائي88/  :دارمي اين حديث را تخريج نموده - 

 .9 1/ ، ةاالبان - 
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اي ن موض و  دو ق ول    در ميان اهل عل م پيرام ون   )گذاشتن ريش و غيره سنت نشمارند 

 عل م  اه ل  ب ين  در در اقتداء به افعال فطري و ع ادتي پي امبر    :ابن تيميه گفته (.وجود دارد

 افع ال  م ورد  در ق ول  دو اس ت  گفته مردم به تيميه ابن :دارد وجود قديمي و مشهور اختالف

 ک ردن  رويپي   آيا دارد؛ وجود شده انجام قصد و عمد غير روي از که مباهاتي زمينة در پيامبر

 مستحب؟ يا است مباح فقط پيامبر از زمينه اين در

 دارد بح ث  جاي مسئله اين گويم مي من .(1)دارد وجود قول دو حنبل بن احمد مذهب در

 اي ن  به کس هر که است اين کنم بيان خوام مي اينجا من و نيست اش بحث جايگاه جا اين که

 را آن و ش مارد  ش نيع  زمين ه  اي ن  در را آن خالف قول که نيست شايسته يابد گرايش احوال

و با اي ن  . و استهزاء نمايد و ابن تيميه قائل بر عدم اقتداء به افعال جبلي و فطري است مسخره

 ف اعلش از آنچ ه ک ه    :گوي د  کنند مي وجود در مورد کساني که به افعال فطري پيامبر اقتدا مي

و ايش ان انک ار و رد را ب االتر از    . (3)اجتهاد در آن جايز دانسته شده مورد انک ار و رد نيس ت  

و از اي ن بح ث ه يچ مم انعتي مبن ي ب ر ع دم        . استهزاء و مسخره دانسته و نهي نموده است

شود بلکه هر کس تخص ث در اي ن زمين ه دارد در ب ر روي ش ب از        نمي ي علمي فهم مباحثه

 . است

باشند  مستحب مي بعضيها را رأي بر آن است که اين گونه سنتها مانند سنتهاي ديگر،) 

ام ا  ( بعضي ديگر را رأي بر آن است که اين گونه سنتها، فقط مباح هس تند، ن ه مس تحب   

اينکه بعضي، معتقد به سنّيّت اين گونه اعمال نباشند نبايد مستوجب اس تهزاء ب ه کس اني    

و اگر از اين کار خود، قصد توجيه و راهنمائي را داش ته  . شمارند گردد که آن را سُنّت مي

 . هاي علمي کامالً باز است اشند، البته باب بحثب

اما خطرناکتر از اين مسئله و اين گونه افراد، کسان ديگري هستند که اعم ال و افع ال   

وارد شده است، مانند پوشيدن شلوارهاي کوتاه ها  آن تعبدي را که امر صريح هم در مورد

                                           
 .  7/7  ،الفتاوي - 

 . 6 /  ،الفتاوي - 
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دهن د و ماي ة    زاء ق رار م ي  دهند، مورد مس خره و اس ته   که فقط تا قوزک پا را پوشش مي

پردازن د ب ه    بينند که به تطبيق س نت م ي   اي را مي تعجب است چرا بعضيها وقتي که عده

اند و حداقل از مباح  که کاري نکرده و حرامي انجام ندادهها  اين افتند دلهره و اضطراب مي

و اه ل   اند آيا منظورشان از اين کار اين است که به جن گ مس لمانان برون د    خارج نشده

 . شرک را بحال خود بگذارند، پس پنابر خدا

عبداهلل ديلمي گفته است، . آور بدترين شرارتها است استهزاء به سنت، پيام :اي برادران

ه اي دي ن هس تند     هاي افول دين ترک سنت است و سنتها که به منزلة رش ته  اولين نشانه

کامش ب ا پيون د مي ان    ک ه اس تح  )يکي پس از ديگري خواهند رفت کما اينک ه ريس مان   

 . (1)رود ها از بين مي با پاره شدن ي  ي  رشته( هاست رشته

اي جز بازگشت به کتاب و سنت بر مبن اي فه م س لف ص الح      پس، اي برادران چاره

امت، وجود ندارد، چون تمام نيکيها در پيروي از گذشتگان نهفته است و تم ام ب ديها در   

نوشته ابراهيم اللقاني گرفته شده،  (ةمتن الجوهر)يت از اين ب) بدعت آفريني قرار گرفته است

و از مفارقات عجيب او اين بيت است . اشاعره ي  اي است در عقيده بر نهج و شيوه و منظومه

 :گويد مي که

ـــــــبيها ـــــــم التش ـــــــا أوه ـــــــل ن  وك
 

 
 

 أولـــــــــــه أو فـــــــــــوض ورم تنزَيـــــــــــا
  

  

 دانستم آيا تأويل وتفويض روش سلف است؟ مي اي کاش

به هر حال به اين خاطر اي ن ش عر را آوردم    !کند؟ مي نه به تأويل و تفويض امرببين چگو

حال اهل بدعت را بيان کنم و بدانيد چه قدر مضطرب هس تندو ش عر را ب ه عن وان ش اهد       تا

اگر چه خود شاعر ب ه آن ملت زم نيس ت زي را بس ياري از      . آوردم چون معني آن درست است

 .(فقيه نيستند حامالن فقه

                                           
 .اند اين حديث را نقل کرده ،94/ : ، و اللکائي417/ : ابن بطه و ،16/  :دارمي اين حديث را تخريج نموده - 
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فث عمر بن سلمه نيشابوري گفته است، کسي که تمام افعال و اح وال خ ود را   ابو ح

در هر زمان با ميزان کتاب و سنت، سنجش نکند پس نبايد او را در ديوان مردان جستجو 

 و محمد بن عبدالوهاب نيز گفته است کسي که جزء کوچکي از آنچ ه رس ول اهلل  . کرد

دهد حتي اگر ب ه آن ه م عم ل نماي د، ک افر       بعنوان دين آورده است را مورد بغض قرار

خواهد شد و کسي که به جزء کوچکي از دين پيامبر يا ثواب و عقاب خدا استهزاء نمايد، 

 : فرمايد کافر خواهد شد و دليل اين امر، قول خداي تبارک و تعالي است که مي

﴿                             ﴾ 

 [33-35 :ةبتوال]

کني د، ع ذرخواهي    آيا به خدا و آيات او و به پيامبرش استهزاء مي ،اي محمد)بگو »

بدرستي کافر شديد پس از آنک ه ايم ان   ( چون هيچ عذري از شما پذيرفته نيست)مکنيد 

 .«آورده بوديد

گويد علماء اجما  و اتفاق دارند بر کفر کس ي   ن عبدالوهاب ميو سليمان بن محمد ب

پ س  . که و لو بصورت مزاح به خدا يا به قرآن يا به پيامبر يا به دين اسالم استهزاء نماي د 

، موضو  بس يار پ ر اهمي ت اس ت و در خ ور توج ه ش ما اگ ر مقارن ه و          ها مسلمان اي

زوه تبوک بر زبان راند و آي ه ف وق در   اي داشته باشيد ميان سخن آن مرديکه در غ مقايسه

کنن د،   مورد او نازل شد و سخنان کساني که امروز حتي بنام مسلمان بر زب ان ج اري م ي   

بسي غليظتر و شديدتر است پس پناه بر خدا، ابن بطه گفته اس ت، ب رادران   ها  اين سخنان

ان د و دلهايش ان    من از خدا بترسيد و بپرهيزيد از همنشيني با کساني که دچار فتن ه ش ده  

منقلب شده است و بصيرتشان خاموش گرديده اس ت و در ص ف حماي ت از باط ل در     

و همنشيني با . کنند دارند و در تاريکي زندگي مي در تاريکي قدم بر ميها  آن اند پس آمده

 . آنان شما را نيز مبتال خواهد نمود
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ر داده است و ش ما را ب ه   پس به پروردگار کريم پناه ببريد و آنچه را که به شما دستو

انجام آن ترغيب نموده است بجاي آوريد و مسائل خود را از او بخواهيد که او جل شأنه 

  :فرموده است

﴿                               ﴾ 

 [0 :عمران آل]

ا دلهاي ما را بعد از آنکه ما را هدايت دادي، منحرف مگردان و رحمت خود را خداوند»

 .«اي اي که بدرستي تو بسيار بخشندهبه ما ببخش

 

 نوشته شد

 بقلم عبدالقیوم بن محمد بن ناصر سحیباني


