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 تعالی هبسم

تر و  ستهین شایو فھم د ینداریوه سلف صالح در دیه شکست ین یدیترد
رو از  نیاند، از ا ستهیز یرا آنان با وحیباشد، ز یتر م تر و سالم قیتر و عم حیصح

امبر به یقرآن و پ یاند، آر دانسته یر قرآن را بھتر میھمه امت آنان تفس
حق ندارد برداشت و  یسکچ ین ھیدھند، بنابرا یآنان شھادت م یبرتر
قرار دھد و از  ییجو بیاند را مورد ع ن و نصوص داشتهیه آنان از دک یفھم

ھا در مقابل آنان چون  یبعد ،رد، و به حقیخرده بگھا  آن علم و دانش
ده یشک کسر به فل یھا نار نخلکن و یدر پائ هکھستند  کیوچک یھا فلع

 اند. دهیروئ





 

 
 وه اعتقادیان شیالزم در ب یها و درآمدها یدانستن

ت یم و از او طلب ھدایجوئ یم یاریه متعال است از او لش از آن الیستا
نخواھد  یا نندهکند گمراه کت یه او ھاکرا  یسکھر  یم، به راستینک یم

افت، و ینخواھد  یتگریند ھداکه خداوند گمراه کرا  یسکداشت، و ھر 
ندارد، و  یست و او انبازیجز الله ن یچ معبود به حقیه ھکدھم  یم یگواھ
 اوست.   امبریه محمد بنده و پکدھم  یم یگواھ

وه سلف در استدالل یرامون شیخداوند متعال پ یاریموضوع سخن ما به 
 ، خواھد بود. یم اعتقادیمفاھ یریآنان در فراگ ۀویو ش

 م نمودن به مومن بودن مردم و ورودکمان و حیه ایه قضکد یدان یھمه م
شمار به ت یبشر تیحدر  یبس مھم و اساس یا هیره اسالم قضیبه داھا  آن

تاب خود که خداوند متعال در ک ن نباشد و حال آنید، چرا چنیآ یم

نَّ ٱَخلَۡقُت  َوَما﴿ د:یفرما یم �َس ٱوَ  ۡ�ِ ٓ  ٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوِن  ۡ�ِ رِ�ُد ِمۡنُهم ّمِن  َما
ُ
أ

ن ُ�ۡطعُِموِن 
َ
رِ�ُد أ

ُ
ٓ أ َ ٱإِنَّ  ٥٧ّرِۡزٖق َوَما زَّاُق ٱُهَو  �َّ  ﴾٥٨ لَۡمتِ�ُ ٱ ۡلُقوَّةِ ٱُذو  لرَّ

دم که مرا عبادت و ین آفریا یھا را تنھا برا ھا و جن و انسان« .]٥٨ -٥٦الذاریات: [
ستم که به ین نیخواھم و خواھان ا ینم یو رزق یچ روزیند.  از آنان ھیپرستش نما

  .»روستیتوان و ن یدھنده و دارا یگمان الله خود روز یب من خوراک بدھند.
 یتعال نمودن او یپرستش و بندگ یھا را برا دهیخداوند متعال آفرپس 

امبران را یند پکه اتمام حجت ک آن ین منظور و برایده است، و به ھمیآفر
مردم روشن  یھا را نازل فرموده است و راه را برا تابکرده و کمبعوث 

خاتم  ھم الصالة والسالم و در رأس آنانیامبران علیه پک ییساخته است، تا جا
روشن است رھا  یبر شاھراھ شیخو یھا اء محمد بن عبدالله امتیانب
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رقم خورده منحرف ھا  آن تکه ھالک یسانکن شاھراه فقط یاند، و از ا ردهک
 شوند.  یم

ش گرفتن راه سلف صالح یبه آن و در پ کده و تمسین مسئله عقیبنابرا
بخواھد به آن س که ھر کست ین یاجتھاد یا مسئله یرحمھم الله تعال

وه یبه ش که تمسکند، بلکرھا آن را  ه نخواھدک یسکد و ھر یجو کتمس
ر خود یا انسان را تحت تاثین دنیا یه زندگکاست  یاعتقاد یا سلف مسئله

ستد یا یشگاه پروردگارش میه به پکامت یت او در قیدھد و در وضع یقرار م
ه امت او به ک خبر داده است ج رمکخواھد داشت. و رسول ا ینقش اساس

ه ھمه رھسپار یگروه بق یکه جز کم خواھد شد یھفتاد و سه فرقه تقس
ه آن تنھا گروه رستگار کان فرموده یب ج شانیدوزخ خواھند شد، و سپس ا

 . و اصحاب او باشد ج امبریوه پیه بر راه و شک یگروھ یعنیجماعت است 
از سلف صالح رحمھم الله  یم اعتقادیدر مفاھ یرویه پیه قضکجا  و از آن

به دنبال آن باشد و به  ید ھر مسلمانیه باکاست  یمھم یاریه بسیقض یتعال
 ه زند. کیآن ت

وه ین شیا یھا از نشانه یا ح پارهیرامون توضیرو سخن امشب ما پ نیاز ا
آن دوست  یایاز قضا یح بعضیخواھد بود. و قبل از پرداختن به شرح و توض

 نم:کان یعنوان مقدمه ب مھم را بهچند مطلب 

 ن به اصول و فروعیم دیتقس
الم و فالسفه منتسب به کاز اھل  یاریه نزد بسکن است ین مقدمه ایاول

م یاصول و فروع تقس یعنین به دو قسمت یه دکره معروف است یاسالم و غ
ن یه از فروع دین است و فالن قضیه از اصول دین قضیند ایگو یشود، و م یم

دھند و  ین قرار میرا از اصول د ین مسائل اعتقادید، بنابرایآ یشمار مبه 
آورند، و سپس براساس  یحساب مبه ن یرا از فروع د یام شرعکمسائل اح
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ند: یگو یعنوان مثال مبه نند، ک یم یمتعدد یھا یریگ جهیم نتین تقسیا
فر برساند، اما خطا در کرا به  ین است فرد خاطکن ممیخطاء در اصول د

 د. یآ یشمار مبه  یاجتھاد یخطا یکند و فقط ک یافر نمکفروع او را 
 یبرا ینند، ولک ین از جھت اثبات، فروع را با خبر واحد اثبات میھمچن

ث متواتر یدانند و فقط احاد ینم یافکرا  ج رمکث رسول ایاثبات اصول احاد
اصول مورد استفاده قرار وه خود در اثبات یرا طبق ش یل عقلیو دال

 دھند.  یم
ن مورد ینند، در اک یم مین را به اصول و فروع تقسیه دک یسانکن یما ا

از ھا  آن مین تقسیه اکست ین یدیدھند، و ترد یارائه م یبیخلط مبحث عج
ه سلف صالح کبرتر  یھا و صحابه و قرن ج امبریھاست و در زمان پ ینوآور

ه ک یا هیعنوان مثال ھر قضبه نبوده است،  یا ن مقولهیاند چن ستهیز یم
امت و امثال آن باشد را یامبر و روز قیمان به پیا ایمان به خدا یمتعلق به ا

 یام فروع باشد حتکه مرتبط به احک یا هیشمارند، و ھر قض ین میاصول د
دھند، و مورد  ین قرار میاز فروع دآن را  ات و حج و روزه باشدکاگر نماز و ز

 یتیه اھمکدانند  یم یفرع یشمارند و مورد دوم را امور یمھم ماول را 
 ندارد، 

ل یجبرئ یاست. چون وقت یار بزرگیم اشتبه بسین تقسیقت ایاما در حق
ل بود نزد شما آمد تا به شما ین جبرئیفرمود: ا ج رمکامبر آمد رسول اینزد پ

ن خبر یان دعنوبه ث از آن ین حدیاموزد، آنچه رسول خدا در اینتان را بید
ان کمان به ھمراه اریان پنجگانه آن و شامل اکداده شامل اسالم به ھمراه ار

گاه ین جایه باالترکشود  ین احسان را شامل میباشد، و ھمچن یششگانه آن م
ا او را یه گوک ینکه خداوند متعال را چنان عبادت کنی(ا یعنین است و آن ید
ند نمز از یگو یمھا  آن ند) ویب یاو تو را م ینیب یو اگر تو او را نم ینیب یم

اقرار و  یعنیباشد،  ین میه از اصول دکست ین یدین است، اما تردیفروع د
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ر آن شود به اجماع کمن یسکن است و ھر یاز اصول د یرفتن نماز اصلیپذ
ره، یز حرمت ربا و شراب و زنا و غیات، و نکن زیافر است. و ھمچنکعلما 
ن ین از اصول دیباشند، بنابرا ین میات دیھیه از بدکاست  یامورھا  این ھمه
د: خداوند ربا را حرام یند و بگوکار کانآن را  یسکند و ھر یآ یشمار مبه 

ات کد نماز و زیه بگوکنیا ایرده، کد: خداوند شراب را حرام نیا بگویرئده، کن
ره اسالم خارج است، پس چگونه یاز دا یسکن یست، قطعًا چنیواجب ن

ستند؟! پس ین نین ھستند و از اصول دیاز فروع دھا  این هکتوان گفت  یم
م یوه و روش سلف رحمھم الله در اعتقاد مقصود مفاھیم: شیگوئ یما م یوقت

ن را شامل یه اصول دکست و بلیند نیگو یه مردم از آن سخن مک یاعتقاد
دو نوع  ه گفته شود بهکن است یا این قضایم درست ایرو تقس نیشود، ازا یم

 شوند: خبر و طلب.  یم میتقس
امت یاست از ق یا خبریو  ج امبریا از پیا از خدا و یاست  ینوع اول خبر

 شود.  یده میاخبار نامھا  این گر اخبار، ھمهیا دیو 
ه کره یات و حج و غکل نماز و زی، از قبیاوامر و نواھ یعنینوع دوم طلب 

اده است، و آنچه خداوند ما را از آن خداوند ما را به انجام دادن آن فرمان د
م درست و مناسب یره، پس تقسیرده، مانند خوردن ربا و شراب و غک ینھ
 ن است. ین ھمین دیا

ه کبود  یا هین قضیر و طلب اصول و فروع وجود دارد، این خیو در ا
 م به آن اشاره شود. یدوست داشت

 از قرآن و سنت یرویانواع مردم در پ
ه به دو کد یند خواھد دک یاوضاع مردم را بررس یسکمسئله دوم: اگر 

وه و روش حق در یه براساس شکند یسانکشوند، گروه اول  یم میگروه تقس
 نند. ک یم یرویپ ج رمکظاھر و باطن از رسول ا
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م و امر خدا و کوه ھستند، و به حین شیه مخالف اکند یسانکگروه دوم: 
ه به ک یسانکن مقدمه به انواع ین در ایبنابرا نند،ک یاعترض م ج امبریپ

ن افراد یم، اینک ینند اشاره مک یعت خداوند اعتراض میم و شرکفرمان و ح
 شوند:  یم میبه سه گروه تقس

 یه آن امور قطعکه براسس ـ شبھات پوچ و باطل کند یسانکگروه اول: 
ند امور یگو یمھا  آن ه آنچهک نند، و حال آنک ینامند اعتراض م یم یعقل

ه ک یسانکستند، مانند یش نیب یالتیه توھمات و خکست بلین یعقل یقطع
ار کان یلّ کل یره با دالیت قدرت او و غیلکا یاسماء و صفات خداوند متعال و 

 ره ھستند. یالم و غکاز فالسفه و اھل ھا  این نند،ک یم
ھا  این نند، وک یاعتراض م یعت و امر الھیه به شرکند یسانکگروه دوم: 

 شوند:  یم میبه سه دسته تقس
ه متضمن حالل کخود  یھا اسیار و قکه براساس افک یسانکدسته اول: 

چه او  ا اسقاط آنیردن حالل خدا، و کا حرام یرده کردن آنچه خدا حرام ک
گردد،  یرده، مکواجب ن یردن آنچه او تعالکا واجب یو.اجب نموده و 

اند  ه خواستهکھستند  یفاسد یعقل یھا اسینان اھل قینند، اک یاعتراض م
 نند. کن را فاسد یفاسد د یھا اسین قیله ایبوس

االت خود به یه براساس آنچه ذوق و وجد و خکند یسانکدسته دوم: 
ن مشھور و یھا به ا ینند، و صوفک یعت اعترض میمان و شریق ایحقا

ق یاست ـ بر حقا یباطل یھا شفکه کھا ـ  شفکن یه اکمعروفند، و معتقدند 
ه آنچه کرسد  یم ییارشان به جاک یباشند، و گاھ یعت مقدم میمان و شریا

رده کدھند و آنچه را خداوند حرام  یرا خداوند حالل نموده حرام قرار م
 دھند.  یت قرار میوال یھا از مقام یرا مقام نیشمارند، و ا یحالل م

بر آن را  هک یال ستگرنه یھا استیه براساس سکند یسانکدسته سوم: 
و فرمان او اعتراض  یعت الھیدارند به شر یامبر مقدم میم خدا و پکح
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را بر فرمان خدا و رسول  یزیور امر و چکمذ یھا ن دستهیند. ھمه اینما یم
 نند. ک یمقدم م

عقل و نقل تضاد داشته باشد عقل را بر ھا  آن دگاهیاز د یدسته اول وقت
 نند. ک ینقل مقدم م

ت و یاس را بر روایاس تعارض داشته باشد قیث با قیحد یروه دوم وقتگ
 نند. ک یث مقدم میحد

عت تعارض داشته یشف با ظاھر شرکذوف و وجد و  یگروه سوم وقت
 نند. ک یخود را مقدم م یھا شفکباشد ذوق و 

عت یاست با شریند ھرگاه سیگو یاستمدارن باشند میه سکدسته چھارم 
 رانه است. یاست جاین سیم، و اینکاست را مقدم یداشته باشد س یتضاد

ھا  این نند، وک یاعترض م یر الھیاره و تقدکه به کند یسانکگروه سوم 
 ن مردم ھستند. یتر ن و جاھلیتر گمراه

 یسانکم، اعتراضات یه در مطالب گذشته به آن اشاره نمودک یاعتراضات
ھا را  نند، و باورھا و سفسطهکحرف ن منیخواھند مردم را از د یه مکاست 

خواھند مردم را از محقق نمودن و  ینند، و مک یعت الھین و شرین دیگزیجا
دگاه ھمان ین دینند، و اساس اکگردان یرو یعت الھیم قرار دادن شرکحا

ن را به اصول یه ما دکم یگوئ یرو م نین به اصول و فروع است، ازایم دیتقس
ن است، و لتزام به فرمان خدا و ین ھمه دیه دکبلم ینک یم نمیو فروع تقس

د یه ھمه باکاست  یشئ واحد یکده درست ھمه یعت او و التزام به عقیشر
تواند  یه مکن باور باشد یه انسان بر اکست یز نیبند باشند، و جایبه آن پا

 ند.کرھا آن را  از یبخش
 
 



 ٧  ها و درآمدهای الزم در بیان شیوه اعتقاد دانستنی

 ند ک یح میها را تصح م و روشیه همه مفاهک یروش عقل
 ینون ھمواره گروھکرباز و تایه از دکن است ین مقدمه ایمسئله سوم در ا

ن یم به ایاند، در قد ردهکمقرر  یعقل یوه و روشیشخود  یه براکاند  بوده
از صاحبان فلسفه  یاریه بسکشد  یه گفته میگرا سوفسطائ روش و متد عقل

ان یاز تجددگرا یاریر و اعتقاد بسکز طرز تفیبند ھستند و نیبه آن پا یامروز
ه کوجود ندارد، بل یقت حّق ثابتیند در حقیگو یمھا  این باشد، و یره میو غ
او احتمال دارد  ۀد، گفتیبگو یا سخنیمعتقد باشد  یا دهیه به عقک یسکھر 

نند و ک یار مکرا ان یھر امر ثابتھا  این د حق باشد ویه باکه حق باشد و بلک
جدال و  یھین در امور بدیست، بنابراین خدا نیدر د یز ثابتیند چیگو یم

دگاه آنان یدانند، و از د یز را میه ھمه چکنند ک ینند، و دعا مک یمناقشه م
ند، یب یبا چشم خود م یسکه ھر کاست  یزیاست و چ ینسب یا حق مسئله

ه به مذھب کم یگوئ یند: چرا میگو ینند و مک یاد مطرح میه را زین قضیو ا
د؟ ید ما را به آن دوران بازگردانیخواھ یچرا مم؟ یگرد یسلف صالح برم

ز فرق یق نیرو حقا نیند، و از اک یط متفاوت است و اوضاع فرق میشرا
ده و یھر عق یسکه ھر کبرند  ین گروه گمان مین افراد ایند، بنابراک یم
از  یاریح باشد، و بسیر او صحکده و فیتواند عق یداشته باشد، م یرکف

نند و ک یر مکنگونه فیه اکم ینیب یره را میان و غیگراھا و تجدد ستیوالرکس
و حق است و  یرد اسالمیگ ینشأت م ین اسالمیند: ھر آنچه از سرزمیگو یم
رد، یوه ما قرار گیما روش و ش ینده زندگید در آیرد و باکق یتصدآن را  دیبا

شه مطرح یه را ھمواره و ھمین قضیو الحاد باشد. و ا کفر و شرکاگر  یحت
دار باشند، ید علما و طالب و دعوتگران به راه خدا، متوجه و بینند و باک یم

ن یه دیقض یوه و روش سلف صالح رحمھم الله تعالیه بازگشت به شیپس قض
 ست.ین یاجتھاد یا ده است، و مسئلهیو عق





 

 
 نزد سلف صالح یریمنابع فراگ

وه و روش سلف یم به شیپرداز ینون مکا ن سه مقدمه ھمیان ایبعد از ب
 ھا.  و منبع آن نزد آن یریصالح در فراگ

نزد اھل سنت و  ینیو د یم اعتقادیمفاھ یریقرآن و سنت منبع فراگ
 الجماعت است. 

نزد اھل  یریه منبع فراگکن است ین موضوع ایدر ا یھیه بدین قضیاول
منابع  ج رمکسنت و الجماعت قرآن و سنت است، پس قرآن و سنت رسول ا

مان یاسالم و ا یه ادعاک یچ انسانیھ یباشند، و برا یده مین عقیا یاسس
شان یارھایقرار دھد،  ییجو بین دو منبع را مورد عیه اکست یز نیند جاک یم
ن مطلب اشاره دارد، و خداوند متعال در یبه ا یدیل زیدال هک ند، چنانک

ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر  فََ� ﴿ د:یفرما یتاب خود مک َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
ْ �َۡسلِيٗما  ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِموا نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
ْ ِ�ٓ أ  ﴾٦٥بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدوا

مان ندارند تا آنکه تو را در یاھا  آن ر؛ سوگند به پروردگارتیخ« .]٦٥النساء: [
 .»م باشندیر نشوند و کامال تسلیتو دلگ یبخوانند و از داور یاختالفاتشان به داور

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ د:یفرما یو م نَزَل َعلَۡيَك  �َّ
َ
مُّ  ۡلِكَ�َٰب ٱأ

ُ
َۡكَ�ٌٰت ُهنَّ أ ِمۡنُه َءاَ�ٰٞت �ُّ

ا  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ مَّ
َ
َخُر ُمتََ�ٰبَِ�ٰٞتۖ فَأ

ُ
ِينَ ٱَوأ ِ� قُلُو�ِِهۡم َزۡ�ٞغ َ�َيتَّبُِعوَن َما �ََ�َٰبَه ِمۡنُه  �َّ

وِ�لِهِ  بۡتَِغآءَ ٱوَ  ۡلفِۡتَنةِ ٱ بۡتَِغآءَ ٱ
ۡ
وِ�لَهُ  َ�ۡعلَمُ َوَما  ۦۖ تَأ

ۡ
ۗ ٱإِ�َّ  ۥٓ تَأ ُ ِٰسُخونَ ٱوَ  �َّ  ۡلعِۡلمِ ٱِ�  ل�َّ

ٞ ّمِۡن ِعنِد َرّ�َِنا ۦَ�ُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِ  است که قرآن را  یاو، ذات« .]٧آل عمران: [ ﴾ُ�ّ
ھستند که اصل و اساس  یات روشن و مشخصیآ ،اتشیاز آ یبر تو نازل کرد؛ بخش

ل یو م( یشان کجیھا که در دل یات متشابھند. کسانیگر، آید یاند و برخن کتابیا
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اِت یآ یات، در پیل (نادرست) آیو تأو یزیانگفتنه یوجود دارد، برا )به باطل
دانشمندان  یداند. حتیلش را نمیجز الله تأو یند؛ حال آنکه کسیآیمتشابه بر م

 .»استان مپروردگار یاز سو یم؛ ھمگیمان داریند: ما به آن ایگو یتوانا و خبره م
ره یند و از داکه کیبر قرآن و سنت ت یسکه ھر کنیاست بر ا یلین دلیو ا

ار یاخت یچ انسانیش گرفته است، و ھینرود، راه حق را در پرون یآن دو ب
ه خداوند متعال ک رد، چنانیش بگیخواھد در پ یه مکرا  یه ھر راھکندارد 

َ�ُتۡؤِمُنوَن بَِبعۡ ﴿ د:یفرما یم
َ
َوتَۡ�ُفُروَن بَِبۡعٖض� َ�َما َجَزآُء َمن  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ ِض أ

ۖ ٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَ�ۡفَعُل َ�ٰلَِك ِمنُ�ۡم إِ�َّ ِخۡزٞي ِ�  ۡ�َيا َشّدِ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱَوَ�ۡوَم  �ُّ
َ
يَُردُّوَن إَِ�ٰٓ أ

د یآوریمان می) ایاز دستورات کتاِب (آسمان یا به بخشیآ« .]٨٥البقرة: [ ﴾ۡلَعَذاِب� ٱ
ن کنند، یآن دسته از شما که چن ید براید؟! بدانیورز یگر کفر مید یو به بخش

ن یترامت گرفتار سختیست و روز قینن جھان یا ییو رسوا یجز خوار یزیچ
 .»شوند یھا معذاب
 یآورند و بخش یمان میتاب اکاز  یه به بخشکاست  یسانکن در مورد یا

 نند. ک یم کترآن را  از
ه کنقل شد  ج رمکمورد از رسول ا نیدر ا یادیث زیو در سنت احاد

امبر یعت او واجب است، و خداوند به پیاز شر یرویه پکن است یانگر ایب
نفس  یال و ھوایام یاز رو ج دده است و رسول خداآن را  قرآن و ھمانند

 شود.  یم یه به او وحکاست  ید وحیگو یه آنچه او مکد بلیگو یسخن نم
و مھم است، و منبع  یاساس یا به قرآن و سنت مسئله کپس تمس

باشد، و سلف صالح رحمھم  یده مین عقیاصول و فروع ا یریفراگ یاساس
در مورد  /یاز زھر یم بودند، و وقتیامًال در برابر قرآن و سنت تسلکالله 

ست) یند از ما نک کبان چایگر یسکد: (ھریفرما یه مک ج رمکگفته رسول ا
امبر یسخن معروفش را گفت: علم نزد خداست، و بر پ یدند؟ امام زھریپرس
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حق  یسکد یگو یرفتن است. پس آنچه قرآن و سنت میرساندن و بر ما پذ
د انجام بدھد، و یه باکا ندھد بلیانجام دھد آن را  ه به دلخواه خودکندارد 

ُ ٱَ�َن لُِمۡؤِمٖن َوَ� ُمۡؤِمَنٍة إَِذا َقَ�  َوَما﴿ د:یفرما یتاب خود مکخداوند در  َّ� 
ن يَُ�وَن لَُهُم  ۥٓ َورَُسوُ�ُ 

َ
ۡمًرا أ

َ
ۡمرِهِمۡ  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

َ
چ یسزاوار ھ« .]٣٦األحزاب: [ ﴾ِمۡن أ

ھا  آن یحکم دھند، برا یامبرش به کاریست که چون الله و پین یمرد و زن مؤمن
 .»باشد یاریدر کارشان اخت

د انتخاب شود ینه و آنچه بایه گزکندارد، و بل یاریاخت یسکچ یپس ھ
رو سلف صالح راه قرآن و سنت  نید، از ایگو یه قرآن و سنت مکھمان است 

به افتخار و عزت  یم امت اسالمیخواھ یما ھم اگر مش گرفتند، و یرا در پ
ردن ک یاریم، و خداوند یریش بگید راه قرآن و سنت را در پیگذشته برسد با

 د:یفرما یه مک م، چنانینک یاد میما آن را  یّفل نموده وقتکنش را تید

ِ  َولََقدۡ ﴿ رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك رُُسً� إَِ�ٰ قَۡوِمِهۡم فََجآُءوُهم ب
َ
ِمَن  نَتَقۡمَناٱفَ  ۡ�َّيَِ�ٰتِ ٱأ

ِينَ ٱ ا َعلَۡيَنا نَۡ�ُ  �َّ ْۖ َوَ�َن َحقًّ ۡجَرُموا
َ
ش از تو یو پ« .]٤٧الروم: [ ﴾٤٧ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ

آشکار نزدشان آمدند و  یھا م؛ پس با نشانهیقومشان فرستاد یبه سو یامبرانیپ
 .»ماست ی برعھده یمؤمنان، حق یاریم. و یگاه از مجرمان انتقام گرفت آن

 یاریم، و ینک یارین او را یه ما دکابد ی یتحقق م یخداوند زمان یاریو 
 شود. یبه قرآن و سنت انجام م کن با تمسیردن دک

 اقسام مردم در برابر قرآن و سنت 
م یمنبع ـ قرآن و سنت ـ به چند دسته تقس ن دویمردم در تعامل با ا

رند، و ھر آنچه یپذ یمآن را  ه در ظاھر و باطنکند یسانکشوند، گروه اول  یم
م یبه دو گروه تقسھا  این نند، وک ید آن در ظاھر و باطن قبول میگو یقرآن م

ت. گروه دوم قرآن و سنت را در یشوند، اھل فقه و فھم و اھل حفظ و روا یم
شوند،  یم میز به دو دسته تقسینھا  این نند، وک یرار مکباطن تظاھر و 
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رد، و از یپذ یمان را نمیخاطر حسادت خود ابه حق را شناخته اما  یا دسته
 ھستند.ھا  این روانیورزد، گروه دوم پ یردن از قرآن و سنت اباء مک یرویپ

 باطنرند اما در یپذ یه در ظاھر قرآن و سنت را مکند یسانکگروه سوم 
ه مومن کدارند  یه اعالم مکمنافقان ھستند ھا  این نند، وک یرد مآن را 

گر باشد، اما در باطن با ید یزیقرآن و سنت چ یجابه خواھد  یھستند و نم
به قرآن و سنت دعوت  ینند، و با دعوتگرانک یقرآن و سنت مبارزه م

ِينَ ٱلَُقواْ  ا�ذَ ﴿ د:یفرما یند، خداوند متعال مینما یدھند مبارزه م یم َءاَمُنواْ  �َّ
ْ إِنَّا َمَعُ�ۡم إِ�ََّما َ�ُۡن ُمۡسَتۡهزُِءوَن  ْ إَِ�ٰ َشَ�ِٰطينِِهۡم قَالُٓوا ْ َءاَمنَّا �َذا َخلَۡوا قَالُٓوا

ز یند: (ما نیگویشوند، میکه با مؤمنان، روبرو م یو ھنگام« .]١٤البقره: [ ﴾١٤
ن و دوستان گمراھشان، تنھا یاطیچون با شم؛ و یامان آوردهیھمانند شما) ا

شخند یم و تنھا (مؤمنان را) به استھزا و ریند: ما با شما ھستیگو یشوند، م یم
 .»میریگ یم

ار کانآن را  رند اما در ظاھریپذ یمآن را  ه در باطنکند یسانکگروه چھارم 
 یاوقات برا یھا و در بعض جاه یدر بعض یت گاھین وضعینند، اک یم

نند، و کتوانند اسالم را اظھار  ینم یسانکن ید، چنیآ یش میمستضعفان پ
قت مؤمن یه در حقکنیستند با ایند مسلمان نیه بگوکد مجبور باشند یشا

داده  یما رو یخ اسالمیدر تار ییھا ت در برھهین وضعین ھستند، و ایراست
را مجبور  ردند آنانکجا حمله  نصارا به مسلمانان آن یاست، در اندلس وقت

جا  ن در آنیه مسلمکنجا بود یھستند، و ا یحیه مسکنند که اعالم کردند ک
به  یبردند و وقت یساھا میلکردند و فرزندانشان را به ک یت میاظھار نصرن

گشتند در خلوت به فرزندان خود قرآن و سنت رسول  یشان باز میھا خانه
به آن گرفتار آمد  یاسالمه امت کبود  یبتین مصیآموختند، و ا یرا م ج رمکا

 ح آن مفصل است.یو توض
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 در استند و اعتماد بر قرآن و سنت یاساس یها نشانه
دارد، و  یاساس یھا ه بر قرآن و سنت نشانهکیه اعتماد و تکد دانست یبا
 ابد.ی یمان جز با آن تحقق نمیه اکن است یھا ا ن نشانهین اینخست

ابد، یھا را در یمعارف و دانستن تواند خود ینم یبشر یھا ه عقلکنیدوم ا
 ن الزم است. یپس التزام و اعتماد بر خبر راست

خدا به  یدر ھمه آنچه از سو ج رمکه رسول اکد دانست یه باکنیسوم ا
 رساند معصوم است.  یمردم م

گر یدیکان ندارد نصوص قرآن و سنت با که امکم ید بدانیه باکنیچھارم ا
ند و کگر را نقض ید ید و نّص یایب یصست نین نکدر تضاد باشند، و مم

ه قبًال گفته شد نصوص قرآن و سنت دو کطور برخالف آن بشد؛ چون ھمان
نگونه یھستند، در خبر دادن ا یا اوامر و نواھیباشند  یا اخبار مینوع ھستند: 

 یام شرعکاح یگر مخالف باشد، اما اوامر و نواھید یبا نص یه نصکست ین
منسوخ شده باشند، و اجتھاد علما در آن  ین است گاھکه ممکھستند 

مت کن حیاند و ا ردهکه صحابه در آن اختالف کطور متفاوت است ھمان
وقت رسول خدا دو سخن  یکه در کست ین نکخداوند متعال است، اما مم

ند و به آن ک یداللت م یبر امر مشخص یه نصکمتضاد گفته باشد، و بل
ند، اما ک یمنسوخ مآن را  ج امبریا پیدھد و بعد از آن خداوند  یدستور م

 شود.  ین نمیچگاه چنیه دو نص متعارض باشد ھکنیا
از  یه بعضک ین دو منبع، دوست دارم به طرحیان بحث ایو در پا

نم، و کنند اشاره ک یره مطرح میھا و غ ستیوالرکل سیماردالن از قبیب
ن است یآن ا رده است، وکنون عرض اندام کا ر و طرح ھمکن فیا یھا نشانه

نند اما بدون بازگشت به ک یپرچم بازگشت به قرآن و سنت را بلند مھا  این هک
ند و ھدفشان از آن بطل یگو یرا م یلمه حقکفھم سلف از قرآن و سنت، 

توانند  ینند، و نمکتوانند به قرآن و سنت حمله  یه نمکدانند  یاست، چون م
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پرده  یب یارشان ارتدادکن یا ندازند، چون آن وقتیامًال دور بکده را یعق
ه کاند  گر پناه بردهید یا وهین به شیخواھد بود و رسوا خواھند شد، بنابرا

 نند. کده ما را نابود یعت و عقیق آن شریخواھد از طر یم
براساس آن را  م وید به قرآن و سنت باز گردید بایگو یشه مین اندیا
و برداشت سلف و فھم  م و به فھمیو معاصر خودمان بفھم ینونکت یوضع
نگونه ما یم، و اینکاند توجه ن ردهکه مقرر ک یگذشته و اصول و قواعد یعلما

م یدھ یقرار م یمورد بررسآن را  میم و مفاھینک یبه قرآن و سنت مراجعه م
م. اما ینک یرده و به ھمان عمل مکم بر آن اتفاق یدیه رسک یا جهیو به ھر نت

در فھم قرآن و  یجا مانده علمبه ه یخ و و سرمایره ما از ھمه تاکنیا یعنیار ک
ن یم، و اینکرا شروع  یدیم، و فھم جدیشکحات آن دست بیسنت و توض

خواھد قرآن  یه مک یسکند؟ ھر ک یم یسکد را چه یبرداشت و استنباط جد
ند، عالم و جاھل کبفھمد و از آن برداشت آن را  تواند یو سنت را بفھمد م

توانند  یمھا  این تواند ھمه یه قرآن و سنت را نمک ینید یسواد و ملحد و ب یب
 کار خطرنایبس یرکن فیه چنکست ین یدینند، تردکر یقرآن و سنت را تفس

 م.ینکاز ابعاد آن اشاره  ید به بخشیشا یاست، و در مطالب بعد

 گران مقدم استید کصحابه از نصوص بر در کفهم و در
ن است ینزد اھل سنت و الجماعت ا یریوند با منابع فراگیه دوم در پیقض

گران یبه د ج امبرین را از پین دیعنھم اجمع یالله تعال یه صحابه رضک
از نصوص بر فھم و برداشت ھا  آن و برداشت کرو در نیاند، از ا رسانده

دارد،  یمکوند محیه اول است و با آن پیجه قضین نتیگران مقدم است، و اید
ش از ھمه یآن ب یدن قرآن و سنت و اجرایفھم یبرا ج اصحاب رسول خدا

ن نمونه یقرآن و سنت بھتر یق و اجراین صحابه در تطبیدند، بنابرایوشک یم
ن آن یتر از مھم یکیاند، و  داشته یمتعدد یھا یژگیاند، و آنان و بوده
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 ییبود، تا جا ج امبریدن سخنان پیدر فھمھا  آن ت و تالشیھا جد یژگیو
م یھا د: با گوشیگو یند مک ینقل م یامبر سخنیپ ازھا  آن از یکی یوقت
ن یا ج رمکرسول ا یدم وقتیخطر سپردم، و با چشمانم دبه دم، و یشن

آمد از  یش میشان پیه براک یاالتکن در مورد اشیگفت. ھمچن یسخن را م
د و یپرس ج رسول خدا از سهریابوھر یدند، و وقتیپرس یم ج رمکرسول ا
به برخوردار شدن از شفاعت تو  یسکامت چه یرسول خدا! روز ق یگفت: (ا

 یدانستم ا یبه او گفت: م ج تر خواھد بود؟ رسول خدا گران مقدمیاز د
تر نخواھد بود،  ین سخن از تو اولیدن از ایبه پرس یسکچ یه ھکره یاباھر

ن صحابه سنت ینم) و ھمچنیب یث میحد یریاد تو را به فراگیچون عالقه ز
 هکد یشن یم یزیامبر(صث اگر چیھمسر پ لردند، و عائشهک یرار مکرا ت

 یه بخارک بداند، چنانآن را  رد تاک یدانست به سنت مراجعه م ینمآن را 
 آمده است. 

م، یدیشن یث میم و حدیبود ج امبرید: (نزد پیگو یم سکو انس بن مال
م تا یردک یم رارکم و تیگفت یگر میدیک یث را برایم آن حدیشد یبلند م یوقت

 م). ینمود یحفظ مآن را  هکنیا
رند، یه از رسول خدا فرا بگکدند یوشک یت میت جدیبا نھا شپس صحابه 

ث یا حدینند، خواه قرآن بود کاجرا آن را  و مقصود او را درست بفھمند و
رده بود، و رسول کت ی، و خداوند قوت حافظه را به صحابه عناج رسول خدا

به  ج ث از رسول خدایت حدیدر روا شدعا نمود، و آنان یبعض یخدا برا
 یا جهیث معروف است، و نتیحد ین نزد علمایردند، و اک یاط میشدت احت

 ه: کنیم عبرت است از اید به آن برسیه باک
و فروع فھم و برداشت  یاعتقاد یایفھم درست قرآن و سنت در قضا

ار و گشودن کآش یگمراھن فھم یاز ا ییگونه فاصله و جدااست، و ھر شسلف
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گراھا و فالسفه و معتزله و  قرامطه و رافضه و عقل یھا شهیاند یدرھا
اند ـ  ردهکد کین تایگذشته و حال سلف بر ھم ینندگان است. و علماک لیتاو

امام  ید از سلف رحمھم الله فرا گرفت ـ حتیفھم و مطالب نصوص را با یعنی
الم معروف است در آخر به کبه علم ه به تصوف و پرداختن ک یابوحامد غزال

در  یادیز یھا ش معروف است و بدعتیھا تابکه کن مرد یث بازگشت. ایحد
رد کد کیث و مذھب سلف بازگشت و تایآن وجود دارد، در آخر عمرش به حد

د چند اصل را ین باشد، چون ما بایچن د ھمیه مذھب سلف حق است، و باک
 ه عبارتند از:کم یریبپذ

ا و آخرت یدن یبه آنچه صالح اوضاع مردم در زندگ ج رمکرسول ا -١
 دانست. یوابسته به آن است، را از ھمه بھتر م

ا و یدن یه در رابطه با اصالح زندگکھمه آنچه را  ج رسول خدا -٢
را پنھان  یزیه چک شد ھمه را بدون آن یم یآخرت مردم به او وح

اوضاع مردم  افتنیش از ھمه به بھبود یشان بیند، رسانده است، و اک
ان کرا سامھا  آن ا و آخرتیآنچه دن یسوبه ھا  آن ردنک ییو راھنما

 د. یوشک یبخشد، م یم
 ج شانیسخنان ا یبودند، و معان ج شانیه ھمواره ھمراه اک یسانک -٣

ردند، صحابه ک یم کرا در دند و اسرارآنیفھم یگران میرا بھتر از د
 بودند. 

خود  یبرد ـ صحابه در طول زندگ ین پیدر آخر عمر به ا یغزال -٤
بود  ین میل از دیل فرا نخواندند، و اگر تاویچگاه مردم را با تأویھ

پرداختند، و فرزندان و خانواده خود را به آن فرا  یشب و روز به آن م
 خواندند.  یم

ھا  آن هکاست  یزیه حق ھمان چکم یدان ین اصول میپس با توجه ا
 اند.  ه آنان رفتهکست اند و راه درست ھمان ا گفته
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الم و تصوف است کاھل  ین علمایتر از برجسته یکیجه تجربه ین نتیو ا
ر از یه مذھب سلف حق است و غکند ک ید مکیھا سال تجربه تا ه بعد از دهک

را  یعقل یھا اسیپوچ و ق یگراھا نظرھا د عقلیا نبایست، پس آیآن حق ن
 نند؟!ک یم کرا در یسانکن ینند، تجربه چنکن ما بیوارد د

  یریاز منابع فراگ یکیاجماع 
آنچه در  یعنیده اجماع است، و اجماع یعق یریمنبع سوم از منابع فراگ

اجماع شد  یبر امر یاند، وقت ردهکن بر آن اجماع یھا مسلم از زمان یکی
ا یبپرسد: آ یسکد یندارد، شاآن را  چ عنوان حق مخالفت بایبه ھ یسکچ یھ

ه ک یم: بله، مسائلیگوئ یادند؟ میاند ز ردهکن بر آن اجماع یمسلمه ک یلیمسا
آن  باشند و علما یمیاند مسائل والضح و مشخص ردهکن بر آن اجماع یمسلم

 حق مخالفت با یسکاند.  ردهکاند، پس آنچه علما برآن اجماع  ردهکر کذرا 
 اعاجم یعنیبر قرآن و سنت است،  یندارد، چون اجماع علما مبتنآن را 

ندارد، آن را  حق مخالفت با یسکرو  نینشأت گرفته، از ا یلیاز دلھا  آن
اند و در مورد  لم اجماع را منحصر در مسائل فروع قرار دادهکاز اھل  یبعض

بر ھا  آن هکن است یست، علت ایند: اجماع در آن وارد نیگو یمسائل اصول م
ل یدال یرد، پس وقتکد یرا وارد باب عقا یل عقلیتوان دال یه مکن باورند یا

ن اشتبه است، یشود و ا یتوان وارد آن شود اجماع در آن انجام نم یم یعقل
 یسکباشد اجماع است و  یا امور شرعی یچون اجماع خواه بر امور اعتقاد

د به قرآن یه ما باکه را ین نظریندارد، و مسئله اجماع اآن را  حق مخالفت با
ند، و ک یامًال رد مکند، یگو یعلما مم نه به آنچه ینکو سنت مراجعه ن

ا در مورد آنچه یند؟ آیگو یدارند در مورد اجماع چه م ین باوریه چنک یسانک
م و اجماع را نقض یگذار ینار مکآن را  ندیگو یاند م ردهکسلف بر آن اجماع 
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 یامدھایاز پ یکین فقط یام؟! یدھ یارائه م یدیجد یھا دگاهیم و دینک یم
 دگاه است. ین دیا کخطرنا

  یریاز منابع فراگ یکیعقل موافق با نقل 
ن یاز مردم چن یاریه بسکم ید بدانیاست، با یل عقلیمنبع چھارم دال

ق یمراجعه به قرآن و سنت فقط از طر یعنیه مذھب سلف کنند ک یر مکف
 اشتباه است.  یرکن فیندارد، چن یدر آن دخالت یت، و امور عقلیروا

دن قرآن و سنت به خود قرآن و سنت یفھم یسلف رحمھم الله برا
ندارد؛  یه دخالتین قضیه عقل در اک ین معنینند، اما نه به اک یاستفاده م

ه در کند اگر در ظاھر عقل و نقل در تعارض قرار گرفتند ـ یگو یمھا  آن هکبل
د نقل بر عقل مقدم شود یه در تعارض باشند ـ باکست ین نکقت ممیحق

نند ک یا مکره ادیلمان و فالسفه و غکه متکت، و عقل تر اس چون نقل سالم
مستقل از آن استفاده  یعنوان منبعبه مان ین و ایو د یه در امور اعتقدک
 یا زهیا عقل غریست: آیه عقل چکارند نظر ند ف آن اتفاقیشود، در تعر یم

ه کاست  یا عقل علوئم قطعیند؟ ک یز میوان متمایه انسان را از حکاست 
ل کنصف دو است و  یکند یگو یه مکنینند مانند اک یق میتصدآن را  ھمه

ه با نظر و کشود  یگفته م یه عقل به علوم نظرکنیا ایازجزء بزرگتر است؟ 
ھا  آن ف عقلیست؟ و درتعریچھا  این د؟ و عقل نزدیآ یدست مبه استدالل 

 یمتضاد یھا و آرا دگاهین اختالف سبب شده تا دیدارند، و ا یاختالف بزرگ
رو سلف رحمھم الله به عقل نقش مناسب را  نیمورد داشته باشند، از ا نیدر ا
 ن منحرفانیدھند و ھمانند ا یگاھش قرار نمیاند و عقل را فراتر از جا داده

 یامًال ملغکه عقل را کستند ین یسانکز از یدھند و ن یمستقل قرار نمآن را 
در  /بهیدھند. ابن قت یرار مگه درست آن قیه عقل را در جاکبدارند، بل

د: با توجه با یگو ینان میا یان گمراھیث با بیل مختلف الحدیتابش تاوک
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ر را فراھم کدانند و االت نظر و ف یاس را میند قیگو یه مکھا  آن یادعا
گران  ن و حسابیه مھندسک طور ردند ھمانک ید اختالف نمیآورند، با یم

ل داللت کش یکعدد و  یکفقط برھا  آن نند چون االت و ابزارک یاختالف نم
ش از ھمه مردم دچار اختالف یالم و فلسفه بکند، پس چرا اھل ک یم

ن اتفاق ندارند؟! پس اگر عقل در یاز امور د یبر امرھا  آن ھستند، و دو تا از
 انجامد.  ین میبه انحراف در د یزین چین مستقل باشد، چنیامور د

استند  یر قرآن و سنت آمده به نقله دک طور سلف رحمھم الله ھمان
ءھا را زده  آمده است، و خداوند متعال مثال یل عقلیه ھمراه با دالکنند ک یم

ھا  م، چون آن امتیریگذشته درس بگ یھا ه از امتکو به ما فرمان داده 
 یچنان آن ییھا ردند به سرنوشتکمخالفت  ج با فرمان خدا و رسول او یوقت

م و با فرمان خدا و یرا انجام دھھا  آن یارھاکم اگر گرفتار آمدند، و ما ھ
ن یز خواھد آمد. ھمچنیآمده بر ما نھا  آن م آنچه برینکرسول مخالفت 

رده، و کان یب یل عقلیل زنده شدن پس از مرگ را با دالیخداوند متعال دال
ه خداوند متعال کند ک یانسان روشن م یه براکزده  ییھا ن مورد مثالیدر ا
خدا باز  یبه سو ید روزیھا تواناست، و مردم با ردن مردهکزنده  یبرا

 گردند.

 یریاز منابع فراگ یکیفطرت سالم 
ه خداوند مردم را بر آن سرشته است، کاست  یسالمر فطرت یمنبع اخ

 ج امبریه پک اند، چنان مان درست سرشته شدهیر ان ھمه مردم بیبنابرا
د، آنگاه پدر و مادرش ھستند یآ یا میدنبه بر فطرت  ید: (ھر نوزادیفرما یم
 یعنی انجینند) و فطرت در اک یم یا مجوسی یحیا مسی یھودیه او راک

نند از مومنان مسلمان خواھد کرا به فطرتش رھا  کودکرو اگر  نیا اسالم، از
ر خود قرار دھند، آنگاه یه او را تحت تاثکباشند  یسانکبود، اما اگر 
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 یا مجوسیس یھودیخبر داده پدر و مادرش او را ج رمکه رسول اکطور ھمان
مھم است؛ چون خداوند سرشت بندگان  یلیه خین قضیخواھند ساخت، و ا

فھمند،  یل مین دالیتر را با ساده یزھایه چکقرار داده  یا گونهبه خود را 
ند، ک یل فطرت به وجود خداوند متعال استدالل مین براساس دالینش هیباد

داشته  یا نندهید آفریبا ین جھان ھستیه اکند ک یچون فطرت داللت م
ه کند، و رد پا نشانه آن است ک ین شتر بر وجود شتر دللت میباشد، و سرگ

گاه کیا بر خداوند حین و امواج و آسمان آیجا رفته است، زم از آن یسک م آ
د، یه انسان پروردگارش را باال بجوکند ک یند؟! فطرت داللت مک یداللت نم

ند چشم به کخدا دراز  یاز به سویاره دست نکاز  یارکانسان در و ھرگاه
ه خداوند بندگان خود را بر آن سرشته کاست  ین فطرتیدوزد، و ا یآسمان م

باور  یند؛ چون انسان وقتک یت داللت مید الوھیه فطرت بر توحکاست، و بل
دھد، و  یم یه روزکتاست و تنھا اوست یکننده یه خداوند آفرکداشته باشد 

گردد، و ھمه  یارھا به او باز مکراند، و ھمه یم یند و مک یه زنده مکاوست 
د به ین امور باور داشته باشد بایز فقط در دست اوست، ھرگاه انسان به ایچ
راننده ینند و مکدھنده، زنده  یننده روزین معبود آفریه اکجه برسد ین نتیا

ل و کر داده نشود، و محبت و توبا او قرا یکید فقط او عبادت شود و شریبا
 او باشد...یرنش و ھراس فقط از او و براک

الله متعال انجام شود، پس چگونه  ید فقط برایھا با گر عبادتیو د
مورد  یصورت عبادبه اورد یب یانیزخود سود و  یتواند برا یه نمک یانسان

برآنچه قرآن  یفطر یاین قضایشود، و ا یل مکرد و بر او تویگ یمحبت قرار م
ه در کسالم آنچه را  رو فطرت و عقل نینند، از اک یو سنت آورده داللت م

ه در قرآن و سنت کان ندارد کند، و امک ید میتائآمده  ج امبریقرآن و سنت پ
سالم مخالف و متضاد  یھا فطرت ح ویصر ین خردھایه با اکد تا یایب یزیچ

 باشد.
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 برآمده از قرآن و سنت استد یروش اهل سنت و الجماعت در عقا
 یه اعتقادیده، به قضیعق یریع منابع فراگیارائه گذار و سرن یبعد از ا

وه و روش یه شکن است یه مرتبط با آن است، و آن اکم یپرداز یم یگرید
ه امور کد برآمده از قرآن و سنت باشد ید بایاھل سنت و الجماعت در عقا

ن یر پرتو آن واجب است، و ھمچنمان به آن و عمل دیباشند و ا یم یخبر
باشد، و  یوه واضح و روشنیبر ش ید مبتنیبا یام شرعکبر اح یاستدالل شرع

د یاگر فروع باشند با یم حتیگوئ ی، مه فروع ھستندکد یبگو یسکد ینبا
در  یوه استدالل بر آن مطابق روش سلف صالح باشد، و استدالل شرعیش

ه به کد یآ یم ییایقضا یاست، پس وقت یه اصولکست بلین یام فرعکمورد اح
ه ک یمکما مرتبط است، ح یا به امور زندگیما  یابه مر معامالتیعبادت و 

 م؟ ینکرده است را چگونه استنباط کخداوند در مورد آن بر ما واجب 
چ یاند، و ھ ش گرفتهیه سلف در پکوجود داشته باشد  یشرع ید روشیبا

ه وجوب داور قرار دادن ین ھمن قضیو احق ندارد از آن منحرف شود،  یسک
 یامر یعت اسالمیاست، و داور قرار دادن شر ج قرآن و سنت رسول خدا

م روش و یگوئ یم ین وقتیاست، بنابرا یاصول یه امرکست و بلین یفرع
مان یه فقط آنچه متعلق به اکست ین نیش اید معنایمنھج سلف صالح در عقا

مدنظر باشد،  ج امبریمان به پیا ایمان به اسماء و صفات خدا یبه خدا و ا
د به یدارد، چون ھمه مردم با یا شهیوند ریبا آن پ یه روش استدالل شرعکبل

نند، و خداوند متعال در کمراجعه  ج امبریھنگام اختالف به قرآن و سنت پ

نَزَل َوَمن لَّۡم َ�ۡ ﴿ د:یفرما یه مک رده، چنانکان یرا ب نیایات متعددیآ
َ
ُ�م بَِمآ أ

ُ ٱ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ
ُ
که  یکه مطابق احکام یکسان« .]٤٤المائدة: [ ﴾٤٤ ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱفَأ

 .»الله نازل نموده، حکم نکنند، کافرند
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ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿ د:یگو یه دوم میو در آ
ُ
ٰلُِمونَ ٱفَأ حکم « .]٤٥المائدة: [ ﴾٤٥ ل�َّ

 .»نکنند، ستمکارند

ۡهُل  َوۡ�َۡحُ�مۡ ﴿ د:یگو یم ه سومیو در آ
َ
ِ�يلِ ٱأ نَزَل  ۡ�ِ

َ
ُ ٱبَِمآ أ �ِيهِ� َوَمن  �َّ

نَزَل 
َ
ٓ أ ُ ٱلَّۡم َ�ُۡ�م بَِما ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
اھل «. ]٤٧المائدة: [ ﴾٤٧ ۡلَ�ِٰسُقونَ ٱفَأ

 یحکم کنند که الله در آن نازل نموده است. و کسان ید مطابق احکامیل بایانج
 .»کنند، فاسق و بدکارندیکه الله نازل نموده، حکم نم یکامکه مطابق اح

ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ  فََ� ﴿ د:یفرما یو م َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
ْ �َۡسلِيٗما  ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِموا نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
ْ ِ�ٓ أ  .]٦٥النساء: [ ﴾٦٥َ� َ�ُِدوا

مان ندارند تا آنکه تو را در اختالفاتشان به یاھا  آن ر؛ سوگند به پروردگارتیخ«
 .»م باشندیر نشوند و کامال تسلیتو دلگ یبخوانند و از داور یداور

 یبرا یپنھان یو گاھ یعلن ییھا فراخوان یگاھ یاسالم یشورھاکو در 
ه ین قضیشورھا اکاز  یشود، و در بعض یعت خدا انجام میداور قرار ندادن شر

از  یکیا یاست  یعت منبع اساسیا شریه آکشود  یطرح م یصورت علنبه 
ره جرأت یھا و غ ستیوالرکن سیشورھا اکاز  یباشد؟ و در بعض یمنابع م

گر یانه دیھا مخف رو به دنبال طرح نیرا ندارند. از ا یارکن طرح آشیچن
نند، و قبًال ک یده ماستفا یمختلف یھا لهین راستا از وسیروند، و در ا یم

ن ینند اک ین ھدف استفاده میا یه در راستاک ییھا لهیاز وس یکیه کم یگفت
رد، و کد به قرآن و سنت بدون فھم سلف صالح مراجعه یند بایگو یه مکاست 

د ھم به ارائه ید و شایجد یا د، و ارائهیجد یتینو، با وضع یبازگشت یعنین یا
 انجامد. یب یدید جدید

ه کن است ینند اک یھدف خود استفاده م یه براک ییھا جمله راهو از 
ست، و یمجتھد ن یمختص علما یام شرعکه استنباط احکنند ک یادعا م

شد و از قرآن و سنت یندیخواھد ب یه مک یسکا ھر یه ھمه مردم کبل
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 یبزنند، و علما یارکن یتوانند دست به چن یند مکاستنباط  جامبریپ
ندارند  ج امبریتاب و سنت پکدر مورد  یه دانشک یسانکمجتھد و جاھالن و 

 یعنین یاست، چون ا کین درآمد خطرناینند، و اکتوانند استنباط  یھمه م
خ اسالم و امت یق آن و فتوا دادن به آن آنگونه در تاریو تطب یم شرعکح

گران ینه به دیمجتھد بوده، نخواھد بود و از ا یمختص گروه علما یاسالم
 د خواھد آمد. یپد یانیپا یه ھرج و مرج بکجاست  شود، و آن یمنتقل م

 یسانکوه یه شیه شبکدارند  یگریوه دیشھا  این از ین بعضیو ھمچن
ند در ھر یگو یمھا  این ھا ھستند، یھا و آسان ه به دنبال رخصتکاست 
م یه بخواھک یم به ھرقولیتوان یدارند و ما م یادیعلما اقوال ز یا مسئله

 ید: فالنیگو ی، به شما مینکرا طرح  یا م، و اگر شما مسئلهیبجوئ کتمس
ن گفته... و ما یچن ین گفته... و فالنین گفته... و فالنه چنیمورد چن نیدر ا

از  یم درست است، چون نظر بعضیبجوئ کاز نظرھا تمس یبه ھر نظر
انسان دنبال مسائل شاذ و اقوال شاذ علما و اقوال  یعنین یعلماست، ا

از  یه بعضیه نظرکنیح است، برود؛ به بھانه ایل صحیه مخالف دلک یمرجوح
ار ین روش بسیل به اصول مبّدل شوند، و ایا و مساین قضایباشد، و ا یعلما م
افت یند، و ھرگاه دو قول کل اعتماد ید بر دلیاست، چون انسان با کیخطرنا

ل باشد، و یبپرسد و به دنبال دل یکل ھر ید از دلیو قول به او ارائه شد باا دی
گاهکاز علما  یبود از عالم یعام یاگر فرد تر  ه معتمدتر و به قرآن و سنت آ
خواھد رھا شود تا خود  یه مک یسکھر  یه برایه قضکنیند، اما اکد یباشد تقل

شود مورد اعتماد  یافت میھا  تابکه در ک یا د و ھر مسئلهیفتوا دھد و بگو
ه روش درست رفتن به دنبال کم نه، بلیگوئ یرد و به آن عمل شود، میقرار گ

سلف مقرر  یه علماکاست  یح اقوال علما در پرتو اصولیل است، و ترجیدل
 اند.  ردهک
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عت یخواھند از درون شر یروانش میھا و پ بستیوالرکه سکن است یمھم ا
ه طرح ک یا گونهبه ا را یت قضایخواھند در نھا ینند، و مکرا نابود  یالھ

نند، و آنگاه گفته شود: نظر شما در کمردم مطرح  ینامند برا یم یکراتکدمو
م و ینک ید! و آنگاه ما مردم را جمع مینک یریگ یست؟ رأیه چیفلن قض

 یگریه دیا شصت درصد به نظریم اگر پنجاه و پنج درصد ینک یم یریگ یرأ
عت مخالف یل و شریاگر با دل یم حتینک یدادند ھمان را انتخب م یرأ

 باشد...
ه به ھنگام اختالف کن است یمورد ا نیه روش درست در اک یدر صورت

مجتھد  یا به علمایامور به قرآن و سنت برگردانده شود، و با ارجالع قضا
 ابد، ی یار ارجاع به قرآن و سنت تحقق مکعامل 

 شود.  یھا مردم جاھل و عوام ارجاع نم دگاهیو د یو به آرا

وُه إَِ� ﴿ حیدر توض /هیمیابن ت السالماخ یش ءٖ فَُردُّ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ
ِ ٱ د، آن را به الله و یاختالف کرد یزیو ھرگاه در چ« .]٥٩: ءالنسا[ ﴾لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ
 .»دیامبر بازگردانیپ

ن یانگر ایه بکھاست  ھا و عبرت از درس یات انواعین آید: و در ایگو یم
ر از قرآن و سنت را داور قرار دھد گمراه و منافق است یغ یسکه ھر کاست 

 انجام دھد.  یار درستکخواھد  یه مکند کگرچه ادعا 

ُ�مَّ َجآُءوَك ﴿ هکند ک ینجا به سخن منافقان اشاره میخ االسالم در ایو ش
 ِ ِ ٱَ�ۡلُِفوَن ب َردۡ  �َّ

َ
ٓ إِۡحَ�ٰٗنا َوتَۡو�ِيًقا إِۡن أ ٓ إِ�َّ ند و یآ ینزدت م« .]٦٢النساء: [ ﴾٦٢نَا

 .»میا جاد سازش نداشتهیو ا یکیجز ن یکنند که قصد یاد میبه الله سوگند 
ه مخلف قرآن و کھستند  یا ستگرانه یھا استیه اھل سک یسانکو اگر از 

ن یمگر با اشود  یاست و امور درست نمیند: سیگو ی، میسنت است بپرس
 باشد. ج امبریز مخالف قرآن خدا و سنت پیاگر آن چ یز، حتیچ
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و  یل شرعین دالییخواھد ب یه مکند کد: گرچه ادعا یگو یخ االسالم میش
آن را  اند و تاب فرا گرفتهکو اھل  کان مشریاز طاغوت ین آنچه از بعضیب

 ند. کجاد یا یآھنگ نامند، ھم یات میعقل
ه ک یسکه ھر کاند  ردهکان یاسالم رحمھم الله ب یرو علما نیاز ا

چند صفت باشد،  ید دارایرد بایخواھد در مسند قضوت و افتاء قرار بگ یم
اند از اھل اجتھاد  ف، عدالت، سپس گفتهیلکعبارتند از: اسالم، ت یه برخک

 ھع عبارتند از:کز است یباشد و اجتھاد شامل چند چ
ص ناسخ یمتعلق به آن است، تشخه ک یامکعلم به قرآن و سنت و اح -١

ص یث، و تشخیص ناسخ و منسوخ حدیو منسوخ قرآن، و تشخ
 ف... تا آخر. یح و ضعیث صحیحد

 .یدانست زبان عرب -٢
گاھ -٣ براساس  یه از اصول استدالل است، تا مفتکاز اصول فقه  یآ

 یعقل یفتوا بدھد نه بر ادعا، و نه براساس آرا یا اصل مقرر شده
 محض. 

رند یگ یه در مسند قضاوت و افتاء قرار مک یسانک یبرا یصفاتن یو ھمچن
ان یباشد و ھدفش ب یکت او نیه نکنیعبارتند از: ا یه برخکاند  ردهکان یب

نند، ک یل میرا تبد یعت الھیه شرکنباشد  یسانکمردم، و از  یام خدا براکاح
د رفتنار و یخوب فرا گرفته باشد. و باآن را  ماھر باشد و ید در علم شرعیو با

گاھ یرا بداند، تا از روھا  آن اخالق مردم و عادت و انحرافات و مقاصد  یآ
ام شتاب نورزد، و کردن احکبا باشد و در صادر کید بردار و شیفتوا بدھد، و با

 است.  یمھم یاریبس یاین موارد قضایا
 ه افتاء بر چند نوع است: کد دانست یو با

ن از باب اخبار خالص است، به یو ا از اجتھاد، ینوع اول: افتاء خال
ده شود و او براساس آنچه از قرآن و سنت یپرس یه از عالم سوالکصورت  نیا
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ننده از او بپرسد و به او ک عنوان مثال سوالبه داند پاسخ دھد،  یم
، چون یرسکه ید: آیست؟ و عالم بگویتاب خدا چکه در ین آیبزرگتر د: یبگو

 گفته است.  ج امبریپ
م کاستباط ح یعالم برا یعنیه ھمراه بااجتھاد باشد، ک ییفتوادوم: 

 ز به دو نوع است: ین نیند، و اکاجتھاد  یشرع
با قرآن  یام شرعکاح یعنیشود  یده مینوع اول: آنچه علم اصول فقه نام
ن واقعه یام را بر اکاند، و مجتھد آن اح و سنت و اجماع معلوم و مشخص

ت و حالت را بداند و آنگاه ین وضعید ایبا یمفتصورت  نیدھد، در ا یق میتطب
ه قرآن و سنت کاست  ین در مورد اموریق دھد، و ایم را بر آن تطبکن حیا

ه واقعه ر درست کن است یا یفه مفتیند، و وظک یبر آن داللت م یبه روشن
 ق دھد. یم را بر آن تطبکبفھمد تا ح

ن یا یه مجتھد براک یم شرعکه حکن اسشت ینوع دوم: از انواع اجتھاد ا
ازمند است ت در ین نیست، بنابرایش معلوم و روشن نیخواھد برا یواقعه م

م را کند، و بعد از آن حکم را استخراج کد تا حیند و اجتھد نماکدله جستجو 
دو شرط  یمفت ید علما برایدان یه مکطور ند، و ھمانکبر آن واقعه اعمال 

 یه اجتھادین قضیو ا یام شرعکشناخت اح یکیاند،  مقرر داشته یاساس
 م. یردکه به آن اشاره کطور است ھمان

داده  یه روک یا امل واقعهکداده و شناخت  یدن آنچه رویدوم: فھم
د یانجام شود، پس اول با یم او براساس تصور روشنکو ح یاست، تا فتوا

داد درست ید واقعه و رویس متصور باشد و در مرحله دوم بایم شرعکح
ن مرحله مار یه سّومکد یآ یم یعمل ید. بعد از آن مرحله اجراده شویفھم

ن یعت با چنیده شریخواھند مردم را از عق یه مک یسانکن یاست، بنابرا
ارھا به اھل آن ارجاع نشود و افراد کخواھند  ینند، و مکمنحرف  ییارھاکراھ
ر که ذکھستند  یطیرعالم به آن بپردازند، فاقد شرایرمجتھد و غیغ یعام
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د متوجه یه باکاست  یاند راه و روش اشتباھ ش گرفتهیم، و آنچه در پیردک
اند، تا  ش گرفتهین روش را در پیره ھمیھا و غ ستیوالرکم، و سیآن باش

س ھر کھمه آزاد بگذارند و ھر یه برداشت نصوص قرآن و سنت را برایقض
ًا اگر د و به دلخواه خود فتوا بدھد، و قطعیخواھد در مورد آن بگو یچه م

عت یه از شرکشود  یمبدل م ییھا دگاهین باشد اوضاع و امور به آرزا و دیچن

فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� ﴿ د:یفرما یه خداوند متعال مکدور خواھند بود، و حال آن
وهُ إَِ�  ءٖ فَُردُّ ِ ٱَ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب  ﴾�ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ

د؛ یامبر بازگردانید، آن را به الله و پیاختالف کرد یزیو ھرگاه در چ« .]٥٩النساء:[
 .»دیمان داریز ایاگر به الله و رستاخ

ن بود خالصه منھج سلف رحمھم الله در منابع یدوستان و برادران! ا
 . یام شرعکوه استدالل احیدر مورد شھا  آن وهین بود شی، و ایریفراگ

ند و ما را کعطا  ینینش دیه به ما بکم ینما یمسئلت متعال کاز خداوند م
ھا  و لغزش یق دھد و ما را از خطایآنچه مورد پسند اوست توف یدر راستا

 امرزد.یمصون بدارد و گناھن ما را ب

 نبينا حممد واله وصحبه وسلم اهللا وسلم عىل وصىل
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  یدتیضوابط گفتگو درباره مسائل عق
گفتگو و مناقشه  یبرا ییجا یم در مورد مسائل اصولیسوال: ما معتقد

د در مورد آن مناقشه و یند: بایگو یھا م ستیوالرکاز س یست، اما بعضین
 بحث شود. 

ره یه و غیمیسلف ھمچون ابن ت یه علماکنند ک ین استدالل میو از ا
 د؟ ینک ییاند، لطفًا راھنما ردهک یدر مورد آن مناظره م یرحمھم الله تعال

ن علما یه بکاست  ییدارد، نوع اول گفتگو یپاسخ: گفتگو انواع مختلف
مجتھد جمع  یه علماکنم روشن است، ک یر مکه فین قضیشود، و ا یانجام م

دھند، و  یقرار م یل را مورد بررسیند و دالنک یگر گفتگو میدیکشود و با  یم
خود را براساس  یرأ یسکه خوبه، وگرنه ھر کنند کاتفاق  یرأ یکاگر بر 

ن یب یعلم یھا یھا و سخنران خ اسالم بحثیل آن خواھد داشت،  و در تاریدل
شده است. نوع دوم: گفتگو و مناقشه با اھل باطل  ین انجام میمسلم یعلما

مناقشه و ھا  آن د تا بایآ یعالم و دعوتگر م یعنیار آنھا، کردن افکرد  یبرا
ار کن یه ھمیمیاالسالم ابن ت خیند، و شکان یاشان را ب یند تا گمراھکگفتگو 

معتزله با او بحث و  ین نمود وقتیز چنین ینانک کیز میرد، و عبدالعزک یرا م
انجام آن را  ه دعوتگرکاست  یا ن گفتگو و مناقشهیردند، و اکمناقشه 

ان دارد یدھد حق است و ب یه آنچه به آن دعوت مکند کدھد تا روشن  یم
 ه طرف مخالف منحرف است. ک

خوانند، و  یه اھل باطل به آن فرا مکگفتگو و مناقشه ھست  یاما نوع
ا و آنچه ازمسّلمات است را در معرض مناقشه یه ما قضاکن است یھدفشان ا



 منابع فراگیری عقیده نزد سلف  ٣٠

مورد مناقشه و  نید: چرا در ایگو یان مثل معنوبه م، یو گفتگئ قرار دھ
 م؟ یا به آن استناد نورزیم ینکاستناد  یعت اسالمیا به شریه آکم ینکگفتگو ن

ه درباره آن کاست  یا هیآن قض یو اجرا یعت اسالمیا استناد به شریآ
 مناقشه شود؟! 

ه کاست  یا هیقض یدتیا اعتماد و استناد به قرآن و سنت در مسائل عقیآ
 د در مورد آن گفتگو و مناقشه شود؟! یبا

رد و موضوع ارتداد در کد ید تائید ملحدان را در اعالم الحادشان بایا بایآ
ست باشد، و یمونکخواھد  یم یسکم ھر ید بست و بگوئیرا با یفقه اسالم

 م؟! ینکخاطر گفتگو به ارھا را کن یا
نند منظورشان خوا یه به گفتگو فرا مک یسانکست، و ین نکن ممینه، ا

 ییگفتگوھا  آن هکست، و بلیم نیردکر کذآن را  ه انواعک یشرع یگفتگو
 یعنیدن گفتگو یبرسند، به ھدف رس یله آن به ھدفیه بوسکخواھند  یم

رو شما ملزم به  نیه ھدف من و ھدف شما گفتگو است، از اکنیا یعنیچه؟ 
ستم، یه شما نیاز نظر یرویو من ھم ملزم به پ یستیه من نیرفتن نظریپذ

ه ک یسکم، و ھر ینک یم و در مورد آن گفتگو مینک یفقط موضوع را مطرح م
ش یاست، و معنا کیه خطرناین قضیرد. و ایپذ یخواھد ھمان را م یآنچه م

د یند و بگوکتواند طرح  یخواھد م یھر چه م یسکه ھر کن است یا
با آن مناقشه و گفتگو  یین مناقشه و گفتگوینم، پس چنکخواھم گفتگو  یم

ه ھمه آرا و کنیا یعنیھا  این متفاوت است، چون گفتگو طبق نظر یشرع
ه روش و راه سلف رحمھم ک یرند، در صورتیار آزادانه مورد مناقشه قرار گکاف

س با آن کست و ھر یگفتگو در آن ن یبرا ییجا یه امور قطعکن است یالله ا
 ھد گرفت.مورد بازخواست قرار خوا مخالفت ورزد
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 ها از نصوص  ستیوالرکفهم س
خواھند به  یھا م ستیوالرکه سک یردکسوال: استاد بزرگوار! شما اشاره 

ه کخواھند قرآن و سنت را آنگونه  ینند، اما مکقرآن و سنت مراجعه 
خواھند بفھمند، و مراجعه به قرآن و سنت براساس فھم سلف صالح را  یم

ل نصوص یتاو یشود برا یا میصادق ھستند؟ و آمورد  نیا در ایرند، آیپذ ینم
 ارائه شود؟  یمثالھا  آن از

 شهیداند، و ما فقط اند یرا خداوند م نیا نه، ایه صادق ھستند کنیا  پاسخ:
ار ک نیخواھند با ا یمھا  این میگوئ یم و میدھ یمه قرار مکرا مورد محاھا  آن
م و یائید اگر ما بیندا یه مکطور نند، و ھمانک یرا ملغ یعت اسالمیشر

اند،  دهیاند و فھم ردهکنصوص قرآن و سنت را بدون آنچه سلف بر آن اجماع 
خواھد  یار به ھرج و مرج بزرگک نیم ایقراردھ یو بررس کمورد تمس

ن است از آن کشنود و مم یانسان نصوص را م یه گاھکد یدان ید، و میانجام
ه یل شدند قضیه وارد تاوکه یان و باطنیبفھمد، و صوف یزیند و چک یبرداشت

گفتند فھم ما درست  یدند میفھم یه ھر چه از قرآن و سنت مکن بود یھم
 درست است،  یدیو فھم یردکاست، و شما ھر چه از آن برداشت 

َ ٱإِنَّ ﴿ د:یفرما یه مک یفرموده الھ ید معنیگو ید و میآ یم یو رافض َّ� 
ن تَۡذَ�ُواْ َ�َقَرةٗ 

َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
آشکار  یدھد (برایالله به شما دستور م« .]٦٧البقرة: [ ﴾يَأ

 .»دیذبح کن یشدن راز قتل) گاو

 درست است؟!  ین برداشت و فھمیا چنیاست، آ لمنظور از گاو عائشه

َ�ُقۡل َهل لََّك إَِ�ٰٓ   ١٧َطَ�ٰ  ۥإَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن إِنَّهُ  ۡذَهۡب ٱ﴿ هید و آیآ یم یو صوف
 ٰ ن تََز�َّ

َ
پاک  یگاه که پروردگارش، او را در واد آن« .]١٨ -١٧النازعات: [ ﴾١٨أ
 ».کرده است یان و سرکشیفرعون برو که او طغ یبه سو... ندا داد» یطو«
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 یخداوند به موس یعنیقلب شما،  یعنیه فرعون کند ک یر مینگونه تفسیا
 د. یرا بگو نیم مصر اکه به فرعون طاغوت و حاکدستور نداد 

ح است، یاز قرآن و سنت صح یھر فھم و برداشت هکن سخن یپس ا
با فھم  ینصوص شرع یخواھند، ول یھا م ستیوالرکه سکاست  یرھگذر

ھا  ن قرنیاند، و سلف صالح در بھتر انت قرار گرفتهیسلف مورد ص
اند، پس ما  ش گرفتهیرا در پ ج رمکاند و آنان راه و روش رسول ا ستهیز یم

موضوع منھج  یکیم، یه را مدنظر داریقض م دویگوئ یاز سلف سخن م یوقت
 جرمکه رسول اکرد یش بگیرا در پ یراه و روش یسکھر  یعنیو راه و روش، 

 اند از سلف است.  اش برآن بودهبه و صحا
ان شده یآن ب یه برترک ییھا مردم قرن یعنیاست،  یدوم: موضوع زمان

به خوب بودن و برتر بودن مردم  ج رمکشوند، چون رسول ا یده میسلف نام
 داده است.  یآن قرون گواھ

اند  ش گرفتهیرا در پ اند اما راه و روش آنان آمدهھا  آن ه بعد ازک یسانکو 
ن یه در اکند، و مرجع علما روش سلف و آنچه یآ یشمار مبه ز از سلف ین

 در ج رمکه رسول اک یا باشد، برھه یخجسته و برتر بوده، م یبرھه زمان
 ه بعد ازک یسانکھا قرن من است، و سپس  ن قرنید: (بھتریفرما یمورد آن م

 خواھند آمد).ھا  آن ه بعد ازک یسانکند، و سپس یآ یمھا  آن

 عیاس با منابع تشریق ۀرابط
د، و یح دھیع توضیاس و ارتباط آن با منابع تشریسوال: لطفًا در مورد ق

 یا تواند درباره مسئله یست میه عالم نک یامر یا ولید آین بفرمائیھمچن
 ند؟ کم کح

الحاق فرع به  یعنیاس یه قکاند  ردهکف ینگونه تعریاس را علما ایپاسخ: ق
ه کطور اس ھمانیھستند، و ق که در آن مشترک یخاطر علت و سبببه  یاصل
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ن یشود، و ا یده میق المناط نامیه تحقک یم به دو نوع است: جلیقبًال گفت
خداوند متعال  یوقت یعنیاست،  یم شرعکح یاجرا ق ویمحقق نمودن تطب

ۡؤِمَنةٖ  ۡحرِ�رُ َ�تَ ﴿ د:یگو یم  ی ک بردهیفقط آزاد کردن « .]٩٢النساء: [ ﴾َرَ�َبةٖ مُّ
 .»قاتل است ی مومن بر عھده

س یرا ق نی، اینکآزادش  یخواھ یه شما مکاست  یمنظور از رقبه فرد
ام را بر محل کاح یسکست؛ چون ھر یر آن نکمن یسکچ ینامند و ھ یم یجل

 ند. کد اجرا یو مواضع آن با
به د، ینکگر ملحق ید یا را با مسئله یا ه شم مسئلهکن است ینوع دوم: ا

 یننده و حرام است، و آنگاه وقتک : شراب مستییگو یعنوان مثال م
چون علت  ینک یبه شراب ملحق مآن را  ننده استک ذ مستیه نبک ینیب یم
م کت ھر دو حیشود، و در نھا یافت میننده بودن است در آن ک ه مستک

ه شرب است ملحق کذ را به اصل ینب یعنینگونه فرع یرند، و ایگ یحرمت م
م دارند کح یکجه ھر دو یز است و در نتیچ یکچون علت در ھر دو  یردک
امده و عالم با ین یذ در قرآن و سنت نصّ یه حرمت است، در مورد حرمت نبک
ا یه آکرده است. اما مورد بخش ودم سوال ک یریگ جهیحرمت آن نت اس بهیق

حق ندارد  یمکچ حایم ھیگوئ یند؟ مکتواند طبق نظر خود حمن  یم مکحا
م که خود حیدارد طبق نظر یلیه از قرآن و سنت دلک یا در مورد مسئله

 از آن خدا و رسول است. یم و داورکند، و حک

 ده استیح به او نرسیصحده یافته و عقیه وفات ک یسکم کح
ده یا اسالم به او نرسیح یده صحیافته و عقیه وفات ک یسکم کسوال: ح

 ست؟یده چیده نادرست به او رسیا اگر رسیباشد، 
ه کاند  بوده یتیده و در دوران جاھلینرسھا  آن ده بهیه عقک یسانکپاسخ: 
 مکح شود) یامبران گفته مین پیشود (فترت به فاصله ب یده میفترت نام
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ده ینرسھا  آن بهعت یه شرکمعروف است، و علما در مورد اھل فترت ھا  این
 یتیا به وضعین اختالف در مورد آخرت آنھاست، در دنیو ااند  ردهکاختالف 

اند  پرست بوده شود اگر بت یم مکاند براساس آن در موردشان ح ه داشتهک
ا در یشوند، اما آ یافر شمرده مکاند  نداشته ینیباشند و اگر د یم کمشر

اند  گفته یاند، بعض ردهکمورد اختالف  نیآخرت معذور خواھند بود؟ علما در ا
را ھا  آن یھستند، و بعض یاند جھنم گفته یاز اھل بھشت ھستند و بعض

امت امتحان یروز قھا  آن هکن است یاند، و قول راجح ا فاسق شمرده
شود  یشان آتش افروخته میث آمده است، برایه در حدکطور شوند، ھمان یم

ند وارد آن شد از کازخدا اطاعت  یسکه وارد آن شوند، ھر کشوند  یو امر م
 ند از اھل دوزخ خواھد بود. ک ینافرمان یسکاھل بھشت خواھد بود، و ھر 

ن به یده است، ایبه او رس یصورت انحرافبه ن یه دک یسکاما در مورد 
 یصورت واقعبه ده اگر ین به او رسیه دک یسکاز دارد. چون یشتر نیل بیتفص

ھود و یل یف است، مانند سران ضاللت از قبیده اما ھمراه با تحریبه او رس
ف یتحرآن را  رسد اما یمھا  آن ن خدا بهیان، گرچه دکنصارا و ملحدان و مشر

ز دستور ین به فلن چین دیست، این ین درستین دیند ایگو ینند و مک یم
ن متنفر ید یرویروانشان را از پیدھد... و پ یدستور مار کدھد... به فلن  یم

نند کده باشد و از آن اعراض یرسھا  این نند، اگر رسالت بهک یزان میو گر
 ند.یآ یشمار م افر بهک
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