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 گفتارپیش

دُ    هُ ، ونستَعينَهُ ه، وإنَّ احلَمدَ هللا؛ نَحمَ رُ ورِ أنفُسنَ ، ونَستغفِ يِّئاتِ ا، ونَعوذُ باهللاِ من رشُ سَ

لَّ ل هِ اهللاُ فَال مُضِ دِ لنَا، مَن هيَ ادِیَ لَه. ه، وأعامَ أشهد أن ال إله إال اهللاُ ومَن يُضلِل فَال هَ

هُ  هُ . ولَهُ  ال رشيكَ  وحدَ بدُ داً عَ ولُه.و أشهد أنَّ حممَّ سُ لِّم و رَ كأللهم صلّ وسَ لَيه. بَارِ  عَ

 است. او را ستوده و از او کمک ألھا از آن اللهی ستایشجمله
ھای روح و کردار زشتمان به او پناه طلبیم و خواھان آمرزشیم. از پلشتی می
ای ندارد و ھر که را راھنمایی کند، گمراه کننده أل جوییم. آن که را اللهمی

گری نخواھد داشت. گواھم که معبود بر حقی جز ه نمود ھدایتاو(الله) گمرا
ی اوست. بنده و فرستاده ص ھمتا نیست؛ و گواھم که محمدالله بی

 معبودا بر او رحمت، مغفرت، سالم و برکت بفرست.
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َ
� نُتم َ�ٰٓ

َ
َوأ

ۡسلُِمونَ   ].۱۰۲[آل عمران:  ﴾١٠٢مُّ
د، از الله ید از الله ترسیه باکچنان د آنیامان آوردهیه اک یسانک یا« 

 .»دیه مسلمان باشکد مگر آن یر ید. و نمیبترس

ِي َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََخلََق ﴿ ْ َر�َُّ�ُم ٱ�َّ َها ٱ�َّاُس ٱ�َُّقوا ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِي �ََسآَءلُوَن بِهِۦ  َ ٱ�َّ ْ ٱ�َّ ۚ َوٱ�َُّقوا ِمۡنَها َزوَۡجَها َوَ�ثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗ� َكثِٗ�� َو�َِساٗٓء
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َ َ�َن َعلَۡيُ�ۡم َر�ِ  ۚ إِنَّ ٱ�َّ رَۡحاَم
َ
مردمان! از  یا« ].۱[النساء:  ﴾١يٗباَوٱۡ�

د و ھمسرش را از یافریانسان ب یکه شما را از کد. پروردگاری یزیپروردگارتان بپرھ
د، و از آن دو نفر، مردان و زنان فراوانی منتشر ساخت. و از معبودی ینوع او آفر

وند یه پکن ید از ایزید؛ و بپرھیدھگر را بدو سوگند مییده ھمکد یزیبپرھ

 .»گمان الله مراقب شماسته بیکرا ید، زیخته داریشاوندی را گسیخو

ْ قَۡوٗ� َسِديٗدا﴿ َ َوقُولُوا ْ ٱ�َّ ُقوا ْ ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� يُۡصلِۡح َلُ�ۡم  ٧٠َ�ٰٓ

َ َورَُسوَ�ُۥ َ�َقۡد فَاَز  ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع ٱ�َّ
َ
فَۡوًزا أ

د و سخن حق و درست یمؤمنان! از الله بترس یا« ].۷۱-۷۰[األحزاب:  ﴾٧١َعِظيًما
د. اصًال یبخشایند و گناھانتان را مکیجه الله اعمالتان را اصالح مید. در نتیبگوی
 یبزرگ یابیامکو  یروزیند، قطعًا به پک یبردارامبرش فرمانیه از الله و پکھر 

 .»ابدییدست م
 أما بعد: 

ديُ حممد   قَ احلَديثِ كتَابُ اهللا، وخريُ اهلَديِ هَ ، ورشَّ األمورِ صفإنَّ أصدَ

ا، وكلَّ حمدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضاللة، وكلَّ ضاللةٍ يف النار، وما قَلَّ  دثاهتِ حمُ

. زينَ ا أَنتُم بمعجِ دون آلتٍ ومَ ا تُوعَ ثُرَ وأَهلَى، وإنَّ مَ َّا كَ فَى خريٌ ممِ  وكَ
ترین سخن کالم الھی است؛ و بھترین روش، روِش قطعًا راست  

. بدترین کارھا نوآوری دینی است؛ و ھر نوآوری بدعت و ھر صمحمد
بدعت گمراھی، و ھر گمراھی در آتش است. کم ولی کافی، بھتر از زیاِد 

شوید آمدنی است و شما جلوداِر آن چه وعده داده میبیھوده است. یقینًا آن
  نیستید.

بینیم حرکت سلفی رو به حالی است که میالحمد لله جای بسی خوش  
گاه گردد. بدون تری به آن افزون میتر و عاملرشد است و ھر روز پیروان آ

اند که داران کتاب و سنت و آنان که شیفتهشک چنین اتفاقی دِل دوست
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د نماید. و فقط رویکرمردم به این دو مرجع تمسک جویند را، خنک می
برخی افراد است که ھر از گاھی نادانسته یا با سوء قصد، باعث تحریک 

شوراند و با ھا میاذھان عمومی شده و دل مردم را علیه سلفیت و سلفی
کارند ھا میھا پیرامون سلفیت حقد و کینه را در دلھا و تھمتانتشار شبھه

 کند.و شادمانی سلفی را مکدر می
رغم ھای فراوانی روا داشته شده است. علیمھا ستبه سلفیت و سلفی  

ی ھا به صورت مستمر بر روش و برنامهھای سلفیتمام این مصائب و سختی
نھند. درست ھمانند اھل سنت و جماعت که پیش از ایشان بودند گام می

پردازند. ھای باطل میسلف صالح خویش به نشر حق و حقیقت و ردِّ شبھه
ی اّتحاد و َکنند. شیفتهدعت را از بیخ و ُبن برمیسنت را یاری نموده و ب

ای جز ھمیاری رانند. و چارهاند و تفرقه و تشّتت را دور میانسجام مسلمانان
ھا و دفاع از رویکرد سلفی با ادّله و برھان و مشارکت در دفع شک و شبھه

 وجود ندارد. 
قشر خاصی از سلفیت به عنوان یک برنامه و روش در انحصار و اختیاِر   

باشد. زیرا سلفیت یعنی اسالم بر مبنای فھم قرون اول. که جامعه نمی
تابعین و تبع تابعین رحمھم الله و کسانی که در ھر زمان و  ششامل صحابه

باشد. لذا اگر ما از سلفیت دفاع ، میاندمکانی در مسیر ایشان ره پیموده
بان منھج و رویکرد سلفیت کنیم، قبل از دفاع از افراد، مدافع و پشتیمی

ناچیز است که بسیار روشن و واضح به برخی  ھستیم. و این نوشتار تالشی
ھا و ام و شبھهچرخد، پرداختهاز قضایا و جریانات که در مداِر سلفیت می

 ام.اباطیلی که در مورد این روش وجود دارد را ِله کرده و زیر پا نھاده
تن خوانندگان این نوشتار را به صورت برآن شدم برای تشویق و برانگیخ

 سوال و جواب تقدیم دارم. 
خواھانم مرا توفیق دھد و عملم مورد قبولش واقع گرداند. و  ألاز الله   
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امید آن دارم، کسی که از این نوشته سودمند گشته است، پشت سر برایم 
 دعای خیر نماید تا در روز رستاخیز برای من و خودش سودمند باشد. 

ز استاد بزرگوار یاسر برھامی کمال تشکر و قدردانی را دارم که با ا  
مند اند. الله از علمش ما را بھرهرھنمودھا و تأییدات خویش یارای بنده بوده
 گرداند و از جانب ما برایش خیر عطا فرماید. 

 صحبه.علی حممد وآله و صلی اهللاـمني. وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العالو

 
 بکرعالء 

 م۲۰۰۱سپتامبر  ھـ. ۱۴۲۲جمادی اآلخرة 
  

 



 
 

 

 

 

 هایی پرسش و پاسخ
 پیرامون سلفّیت

 : َسَلف و سلفیت به چه معناست؟۱س
يَّةی کلمه لَفِ است که در آخرش یاء و تای مؤنث آمده  ١، مصدر صناعیالسَّ

َلف می  باشد.است. اصل کلمه السَّ
اِلف به معنای پیشین، قبلی و سابق  َسَلَف یعنی پیش افتاد. و السَّ

 باشد.  می
ُجل، به معنای ((پدران پیشین شخص)) می   باشد. ھمچنین و َسَلُف الرَّ

تر و که از او ُمسنَسَلْف به معنای پدران پیشیِن شخص و خویشاوندان وی 
 .٢آیدتر ھستند نیز، میمحترم

َوَ� تَنِكُحواْ َما نََ�َح َءابَآؤُُ�م ّمَِن ٱلّنَِسآءِ إِ�َّ ﴿فرماید: الله متعال می  
و با زنانی ازدواج نکنید که پدرانتان با آنان ازدواج « ].۲۲[النساء:  ﴾َما قَۡد َسلََف 

 .»داده استچه که پیشتر رخ اند، مگر آنکرده

 شود.مصدر صناعی از اضافه شدن یای نسبت و تای مؤنث در آخر کلمه ساخته می -١

. محیط المحیط ۲۰۷۰ – ۲۰۶۸/ ص ۳لسان العرب، ابن منظور، چاپ دارالمعارف ج -٢
 .۳/۹۸۳پترس بستانی ج
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ۡخَتۡ�ِ إِ�َّ َما قَۡد َسَلَف ﴿
ُ
ْ َ�ۡ�َ ٱۡ� ن َ�َۡمُعوا

َ
و این که دو « ].۲۳[النساء:  ﴾َوأ

 .»خواھر را با ھم جمع آورید، مگر آن چه گذشته است

ُ َعزِ�ٞز ُذو ٱنتَِقا�ٍ ﴿ ُ ِمۡنُهۚ َوٱ�َّ ا َسلََفۚ َوَمۡن َ�َد َ�َينَتقُِم ٱ�َّ ُ َ�مَّ  ﴾َ�َفا ٱ�َّ
نماید. ولی ھر  می الله از آن چه در گذشته رخ داده است، گذشت« ].۹۵لمائدة: [ا

 .»گیرد و الله توانا وانتقام گیرنده است می کس دوباره برگردد، الله از او انتقام

ا قَۡد َسلََف ﴿ ِيَن َ�َفُرٓواْ إِن يَنَتُهواْ ُ�ۡغَفۡر لَُهم مَّ به « ].۳۸[األنفال:  ﴾قُل ّلِ�َّ
 .»شود می ی اعمالشان بخشودهاگر دست بردارند، گذشته کافران بگو:

، تابعین و تبِع تابعین رحمھم الله و ھر شاما از منظر تاریخی به صحابه  
کس که بر مبنای قرآن و سنت صحیح عمل نماید، َسَلف گویند. و کسی که با 
اندیشه و نظِر شخصی خویش با کتاب الله و سنت مخالفت نماید، حتی اگر در 

 شود. میان صحابه، تابعین و تبع تابعین ھم زندگی کرده باشد، سلفی نامیده نمی

 : سلفیت در اصطالح به چه معناست؟۲س
، تابعین که به نیکی از ایشان پیروی نمودند، شبه باور و اعتقاد صحابه  

ی دین که مردم آنان را به امامت قبول دارند و بزرگی ایشان تبع تابعین، ائمه
ی دینی مشھور است و علما نسل در نسل سخن ایشان را پذیرفته در عرصه

ی اربعه، سفیان ثوری، ابن مبارک، نخعی، و نقل کرده اند، مانند: ائمه
بخاری، مسلم، اصحاب سنن(نسائی، ترمذی، ابوداود، ابن ماجه و ...) 
سلفیت گویند. ھرگز به اندیشه و باور آنان که متھم به بدعت ھستند و یا به 

، مرجئه، ١آیند مشھور شده اند، ھمانند: خوارج، روافضفتی ناخوشص
 . ٢گویندجبریه، جھمیه و معتزله، سلفیت نمی

 شیعه. -١

 بأدّلتھا العقلیة و النقلیة). ابن حجر قطری (العقائد السلفیة -٢
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لذا ھر کس خود را به عقاید و فقه علمای نامبرده ملزم کند، به آنان   
ی زمانی و مکانی منتسب است. ھر چند میان شخص مذکور و سلف، فاصله

س با ایشان از دِر مخالفت در آید، ھر چند در فراوانی موجود باشد. و ھر ک
ی آنان زمان و مکان ایشان باشد، در زمرهمیان سلف زیسته باشد و ھم

 نیست. 

 : مؤسس سلفیت کیست؟۳س
آورد بشر نیست؛ خوِد اسالم است. قرآن است و سنت با سلفیت دست  

ران فھم و برداشت صحیح در علم و عمل. سلفیت یعنی تمسک به اسالِم دو
 . صی رسول ی صحابهنبوت و پایبندی به عقیده و اندیشه

 گویند: (فقط منهج سلفی)، یعنی چه؟: وقتی می۴س
ھای روش سلفی. ھیچ راھی برای برپایی یعنی قبول و عمل به خواسته  

امت اسالمی جز بازگشت به اسالم نیست. مصدر و منبع اصلی اسالم، قرآن و 
ترین تطبیق و اجرای قرآن و سنت، در نسل سنت است. بھترین و کامل

و کسانی بوده است که در مسیر ایشان گام نھادند. از این رو  شصحابه
ی زالل و پاکش با بھترین و سلفیت یعنی بازگشت با اسالم و سرچشمه

 ترین برداشت. کامل
ای باقی گذاشته به ما خبر داده است که برایمان برنامه صرسول الله  

ر بدان چنگ آویزیم، ھرگز بعد از ایشان گمراه نخواھیم گشت و است که اگ

ھا و پس روش سلفی ِقدمتی دیرینه به درازای عمر تاریخ اسالمی دارد. و ھمچون فرقه
ظھور نکرده است. نسل به  صکاه رسول اللهھای دیگر ابدًا بعد از رحلت جانگروه

شمنِد مشِی عالم و اندیھا بر خطھا و فرقهنسل ترقی و رشد نمود و ھمانند دیگر گروه
 خاصی ایفای نقش نکرده است. 
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آن: کتاب الله و سنت است. ما را دستور داده است به سنت ایشان و سنت 
ی بعد از وی تمسک جوییم. ھر کس چنین کند در ھنگام بروز صحابه

اختالفات و پراکندگِی امت از نجات یافتگان خواھد بود. پس ھر کس تمّسک 
ی به اعتقادات سلف را ابراز نمود و خود را به آنان منتسب نمود، و پایبند

ھای امت اسالم الزم است از او بپذیریم. چرا که سلف صالح بھترین قرن
 است.از این جریان خبر داده  صکه رسول اللهاند. چنانبوده

: اصطالح سلفیت از چه تاریخی است؟  سبب پیدایش آن چه بوده ۵س
 است؟ 

سلفیت، در عصر عباسی بنا بر انتساب آن به سلف، در قبال اصطالح   
ھا بر این باور ھا و ماتریدیاصطالح َخَلف، نمودار گشت. چرا که اشعری

گاه تر است. ھمچنین ادعا بودند که روش َخَلف از رویکرد َسَلف استوارتر و آ
ی متکلمین که عقل را بر نقل(قرآن و سنت) مقّدم کردند به طبق برنامه

-مشی سلف و مذھب اھل سنت و جماعت را یاری میدارند، روش و خطمی
 نمایند. 

داشتند، از رویکرد َخَلف، اما روش سلف که نقل را بر عقل مقدم می  
گاھانه تر و سالمتر بود. لذا اصطالح سلفیت، بر تر، محتاطانهتر، محکمآ

ل، روش َخَلف شود. آنان در استدالی سلف اطالق میپیرواِن روش و عقیده
 را قبول ندارند. 

ھای رغم تالش فراوانی که در رّد گروهھا گر چه علیاشاعره و ماتریدی  
داشتند، جا که عقل را بر نقل مقدم میبدعتی خصوصًا معتزله داشتند، از آن

با َسَلف مخالفت  ألدر بحث اسما و صفات، قضا و قدر، ایمان، کالِم الله
نمودند؛ و این جریان بسیار مشھور و ثابت است. لذا آنان در مسایل زیادی 
با اھل سنت و جماعت اختالف دارند. از این رو گر چه از میان اھل بدعت، 
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اند، ولی باز ھم درست کمترین بدعت را دارند و بسیار به اھل سنت نزدیک
 داد. نیست آنان را به اھل سنت و جماعت نسبت 

در آخرین تألیفاِت ابوالحسن اشعری که اشعریان به وی منتسب   
ھستند، آمده است که، او دوباره در عقیده و روش به مذھب اھل سنت باز 

توان کتاب (اإلبانة عن أصول الدیانة) و گشته است. در این زمینه می
 (مقاالت اإلسالمیین) از وی را نام برد.

ی یت عکس العملی بود که بعد از ترجمهکنند سلف: برخی گمان می۶س
های یونانی باستان در دوران عباسی، در مقابل جریان فکِر عقالنی کتاب

 متکلمیِن مسلمان پدید آمد. آیا این سخن صحت دارد؟
قطعًا چنین گمانی نادرست است. سلفیت عکس العمل عوام اّمت   

لمین که در دوران اسالمی برای رویارویی با جریان عقالنی فالسفه و متک
عباسی ظھور کرده و منتشرگشت، نیست. جمھور اھل سنت پایبند شدند و 

 شنصوص شرعی را بر عقل مقّدم نمودند. در حقیقت آنان پیرو روش صحابه
ی کتب و اھل حدیث بودند. و این رویکرد از نظر زمانی قبل از جریاِن ترجمه

ست که در عصر عباسی یونانی و تاثیر پذیری از روش متکلمینی بوده ا
ھایی ھمانند: اند. فرقهھاِی مخالف با اھل سنت بودهپیشوای خیلی از فرقه
 معتزله و اشاعره و ... .

زیرا سلفیت با ویژگِی خاص خود که روش و رویکردی برای فھم اسالم و 
نمودار  شپایبندی به آن است، به پاکترین شکِل ممکن در نسل صحابه

است که  شسلفی ھمان فراخوان به رویکرد صحابه گشت. فراخوان به روش

فَعلَي�م �ُسنَّىت «فرمایند: باشد. چرا که میمی صمنادی آن رسول الله
كوا بها ومهديِّ� الرَّ ـُسنة اخلُلَفاء الو وا َعلَيها بانلواجذِ اشدين، تمسَّ بر «: »عضُّ

شید و ی من. بدان پایبند باشماست سنت من و خلفای راشدیِن ھدایت یافته
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و تابعین رحمھم  ش. خوِد علمای صحابه١»بسیار محکم به آن چنگ زنید
اند. لذا میان پیدایش الله ھم قبل از عصر عباسی منادی چنین شعاری بوده

اصطالح سلفی و میان روش سلفی که قبل از ظھور اصطالح موجود بوده 
 است، فرق فراوانی وجود دارد. 

 یاد آوری:
سلفیت به عنوان یک عقیده و روش که در دوران سزاوار است میان 

و تابعین و تبع تابعین رحمھم الله متبلور شد، و میان اصطالح  شصحابه
-ھای بعد در روزگاِر عباسیان با تاثیر پذیری از جریان ترجمهسلفیت که قرن

 ی علوم فلسفی یونان نمودار گشت، تفاوت قایل شد. 
منتسب به صحابه و تابعین  پس، قبل از ظھوِر اصطالح سلفیت که

باشد، بودند کسانی که حامل عقیده و رویکرد سلفی باشند. ایشان، ھمان  می
ای از زمان، اھل حدیث نامگذاری شدند. و مدت زمانی اند که در برھهکسانی

ھم اھل سنت و جماعت نامیده شدند. از این رو اصطالح سلفیت، مترادف 
 اھل حدیث است. معنای اھل سنت و جماعت و نیز ھم

اما وقتی متاخرین که مشھور به (َخَلف) ھستند خواستند به گمان 
خویش جھت یاری مذھب اھل سنت دست به دامان روش متکلمین شوند، 

پندارند روش اصطالح (َسَلف) در مقابل َخَلف اطالق شد. َخَلف می
گاھتر و ریشه ج سلف دارتر است. لذا آنان که در استدالل به منھمتکلمین، آ

گونه پایبند بودند، بر آن شدند تا روش خویش را (منھج سلفی) بنامند. این
 بود که اصطالح َسَلف در مقابل َخَلف قرار گرفت.

 
 

 ھم آن را صحیح دانسته است.  /احمد، ابوداود، ترمذی. آلبانی  -١

 

                                           



 ١٩  هایی پیرامون سلفیت پرسش و پاسخ

شود: (سلفیِت قبل از اختالفات) و (سلفیِت بعد از می : گاهًا گفته۷س
 ی مورد نظر چیست؟ اختالفات) این تعبیر به معناست؟ اهمیت ایده

ایست که در میان مسلمانان مورد نظر در اینجا اختالف عقیدهاختالف 
ھا در قالب نظریات نوپیدایی که با اعتقادات بروز کرده است. این دگراندیشی

در تضاد بود، نمودار گشت. اما این نظریه پردازاِن جدید تعدادی  شصحابه
ز آنان شمار بودند. بعدًا آیندگانی ھمانند: خوارج، شیعه و قدریه اانگشت
ای و در ھای اعتقادی در مدارس فکری عقیدهروی کردند. این نوآوریدنباله

اوایل عصر عباسیان متبلور شد. سپس رشد و نمو و شاخ و برگ پیدا کرد و 
ھای فراوانی از قبیل معتزله، کالبیه، اشاعرة، ماتریدیة، و مرجئة و... به گروه

 آن مبتال شدند. 
و  شھمان سلفیِت ایمان از منظر صحابه سلفیِت قبل از اختالفات،

باشد. تابعینی که ایمان را از کتاِب تابعین که به ایشان نزدیک بودند، می
گرفتند. آنان که فرا می شو مستقیمًا از اصحاب صو سنت رسول ألالله

قبل از برداشت شخصی خویش از قرآن و سنت، فھم صحابه را بر تصورات 
 دادند.ذھنی خود ترجیح می

ھا بعد از لفیت بعد از اختالفات، ایده و تصمیماتی بود که سلفیس
ی اختالِف اعتقادی، اتخاذ نمودند. به عنوان بھترین نمونه پیدایش اندیشه

گیری امام احمد بن حنبل در مقابل معتزله توان به جبھهبرای این ُمدل، می
ات، در در جریان مخلوق بودن قرآن، اشاره کرد. سلفیِت بعد از اختالف

تألیفاتی که مسایِل اعتقادی اختالفِی آن در میدان فکری، از نظر انتخاب، 
بنا شده بود، تجّلی پیدا  صبندی و پژوھش، بر مبنای عصر رسولدسته
 کرد. 

، اسالم را در لباِس مقابله شپس سلفیِت پیش از اختالفات در نزد صحابه
با جاھلیِت محضی که اعتقادات آن قبل از ظھور اسالم به ارث رسیده بود، به 
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گذاشت. و سلفیِت بعد از اختالفات، فھم و برداشت پاک و درسِت نمایش می
که از قرآن و  شھای خارج از باورھای صحابهاسالمی در مواجھه با روش

 گذاشت. یش میسنت گرفته شده بود را، به نما
پس سلفیت قبل از اختالفات یعنی بازگشت به قرآن و سنت با فھم   

) و بی نیازی از تحقیق و بررسی آراء اعتقادی در بین شنسل اول(صحابه
که علمای ھم بعد از پراکندگی و زیاد شدن جریانات فکری. چنانامت. آن

ت و دوری آنان از سلفی در رّد بر مخالفین در اصول عقیده، و بیان انحرافا
 اند.ی تحریر در آوردهھایی را به رشتهحق، کتاب

ھای علمای ھا و دیدگاهو سلفیت بعد از اختالفات یعنی قبول نوشته  
سلفی در عصرھای بعد از اختالف، و استفاده از این آثار در شناخِت میزان 

بوده و بر ی مخالف این انحرافات که گاھًا ریز ھاانحرافات و گمراھی فرقه
 برخی از مردم پوشیده مانده است. 

ھا و که برخی از علما و متفکرین ھیچ توجھی به تفاوتبا توجه به این  
ھای منحرف از روش اھل سنت و جماعت و عقیده سلف اشتباھاِت فرقه

ندارند، یا بنا بر عدم اطالع کافی از حجم این انحرافات و تاثیر مخرِب آن، آن 
دارد اند، تمام این موارد بعد از بروز اختالفات بیان میشمردهرا بی اھمیت 

ھای منحرف را رد نموده و ھا که فرقهھا و رویکرد سلفیکه باید به نوشته
 سزایی داده شود.کند، اھمیت بهروش و اعتقاد آنان را نقد و انتقاد می

و  ھای منحرف، باعث ازدیاد کتب عقیده شده استگفتار و مقوالت فرقه
به بسیاری از علوم اسالمی از قبیل سنت، تفسیر، فقه، لغت و حتی به 

ھم  سرایت کرده است و بدون استثنا طالب علم در  ١موضوِع ادب و رقایق

احادیِث اخالقی ایمانی که با پند و ارشاد، دل را نرم کرده و باعث ازدیاد ایمان  -١
 گردد. مترجم می
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ھای خود به آن بر خواھند خورد. لذا بر طالب علم است که بحث و پژوھش
د تا ی سلفی در باب عقیده، اشراف کامل داشته باشنھای ائمهبر نوشته

بتوانند مطالب درست از نادرست، حق از باطل و سنت از بدعت را تشخیص 
 دھند. 

 گردد این است که:آنچه باعث تقویت این مطلب می

 آن را بیان داشته شھای قبل از اختالفات عموم مطالبی که سلفی -۱
ی ایشان ای مجمل و کّلی است. زیرا در دورهاند در برخی جریانات عقیده

ای ِن بعد که اوضاع وخیم شد، نیاز به شرح و بسط مسایل عقیدهبسان دورا
نبود. اوضاع وخیم و بدی که سلفِی بعد از دوران اختالفات را بر آن داشت تا 

ی سلف، ی مسلمانان و عدم خروج ایشان از عقیدهدر راستای حفظ عقیده
 ھای عقیده شوند. مفصًال وارد بحث

که از کتاب الله و  - شی صحابهدعوتگران منحرف، مخالفاِن عقیده -۲
خواستتند از دِر مخالفت با قرآن و سنت و گفتار نمی -جستدسنت یاری می

سلف صالح برآیند؛ چرا که در این صورت مسلماِن معتقد و پایبند به کتاب و 
گرفت. لیکن میسنت بر مبنای فھم سلف صالح، به راحتی از آنان کناره 

شوند و با رغبت کامل اع از اسالم خشمگین میآنان تظاھر کردند که در دف
زنان دینی را رد دارند و طعنهرا در اسماء و صفات منزه و پاک می ألالله
دارند که شخِص کنند. و چنان شواھد، علل و توجیھات فراوانی بیان میمی

گاه از نوشتهنا ھا و گفتاِر علمای سلفی که نسل در نسل نسبت به انحرافات آ
 ت مخرب این افراد روشنگری کرده اند، به اشتباه خواھد افتاد. و تاثیرا

رت تخصصی به تحصیل علوم دینی اما عموم مسلمانان که به صو
پردازند، باید سلفیت قبل از اختالفات به آنان عرضه شود. تا عقیده سلف  نمی

برایشان ثابت شده و پایدار بماند. ھرگز نباید مسایل اختالفی و نظریات 
شود که اگر ھای منحرف به آنان آموزش داده شود. این کار باعث میفرقه
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ی مخالف اعتقاداِت سلف بر آنان عرضه شود، یا خودشان در معرض نظریه
 . ١چنین افکاری واقع شوند، محفوظ بمانند

ی سلفیت در قرآن و سنت نیامده است، به : چرا با وجودی که واژه۸س
 اند؟آن نامگذاری شده

نھادن بر حقیقتی که باعث ضرری نگردد، چه در مسایل شرعی ممطلقًا نا
باشد یا در مباحات، و مادامی که اسم، بر یک باطل داللت دارد، از نگاه شرع 

 ممنوع نیست.
برخی از مسلمانان به دلیِل ھجرتشان مھاجر نامیده شدند. و برخی   

و آنان که  دیگر چون به مھاجرین یاری رساندند به انصار نامگذاری شدند.
تبعیت و پیروی کردند، نام تابعین را  شبعدًا آمدند و از مھاجرین و انصار

گرفتند. حال چه اشکالی دارد کسی روش و سنت سلف صالح که مھاجرین 
 .اند را، به کار بندد؟!و انصار بوده

داشت؛ ھنوز ھم که ھنوز است، برای ضرورتًا باید چنین اسمی وجود می
ھای گروه ھدایت یافته (به اسم َسَلف) از دیگر گروهفرق گذاشتن میان 

ھا به این اسم نیاِز مبرم وجود دارد. شایان ذکر است که این مخالف با آن
 شود. واژه(سلفیت) قبل از یک اسم، نسبت محسوب می

از این رو ما نسبت به این اسم ھیچ تعصبی نداریم. بلکه ھر مسلمانی   
ه و به قدر توان خویش به مقتضای آن عمل کند که شھادتین را بر زبان راند

را دوست  صو رسول ألداریم. و با ھر مسلمانی که اللهرا دوست می

کتاب شاید بتوان جھت معرفی سلفیِت قبل از اختالف برای عموم مسلمانان ،  -١

را به  /ی محمد بن عبدالوھاب ) نوشتهالتوحید الذی ھو حق الله علی العبید(
ی عملی، معرفی نمود. البته این کتاب با بیانی ساده و روان به عنوان یک نمونه

 برخی از مسایل بعد از اختالفات ھم اشاره دارد.
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دارد مواالت و دوستی داریم. ھرگز یک سلفِی باطل و بزھکار را علیه  می
دشمنش، ھر چند که شخصی کافر ھم باشد، یاری نخواھیم کرد. ما با یک 

ت و دوستی نداریم. بلکه به ھر مسلمان به سلفی که مرتکب ظلم شود مواال
ورزیم. و در نھایت باید گفت: ما تناسب دین، اعتقاد و ایمانش دوستی می

ای حرکتی دعوتی موسوم به (دعوت سلفیت) ھستیم. این دعوت، برنامه
کامل و پویا برای فھم و عمل به اسالم و دعوت به سوی آن است. علمای 

وز، ھمدیگر را در شرح و توضیح این دعوت یاری سلفی در طول تاریخ تا امر
کنیم. فرق ما با ی این علماِی عامل حرکت میاند. ما نیز طبق برنامهکرده

دیگران در این است که نسبت به اسم سلفیت تعصب نداریم و به سبب آن با 
دھیم. بلکه از کنیم و آن را شعاری ِسوای اسالم قرار نمیکسی دشمنی نمی

انتھا مسلمان خواھیم بود. ابدًا سلفیت به این معنا نیست که ما فھِم  ابتدا تا
صحیِح بیشتری از اسالم که موافق با کتاب الله و سنت و پیروی از سلف 

 صالح رضوان الله علیھم باشد، داریم.
ھا مخفی و پوشیده نیست که وضع فعلی و حقیقِت امت اسالمی از قرن  

تقسیم نموده است. دقیقًا از  و غیر سلفی پیش امت را به دو بخش سلفی
زمانی که اصطالح (َخَلف) در مقابل (َسَلف) قد َعَلم کرد. لذا این گونه شد 

گفتند: مذھب َخَلف و مذھب َسَلف. در حقیقت این که مردم راحت می
ی دست خوِد َخَلف بود. به عنوان نمونه از ھا، ساختهاصطالح قبل از سلفی

دارتر و گفتند: روش َخَلف ریشهشھورشان این بود که میسخناِن معروف و م
گاھانه که روش َسَلف تر. حال آنتر است و روش َسَلف سالمتر و محتاطانهآ

گاهسالم  تر است. تر و علمیتر، آ
 آفرین بر شاعر که چه نیک سروده است:

باع من سلف كلُّ خريٍ يف  إتِّ
 

لَفو   كلُّ رشٍّ فی ابتداع من خَ
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به معنای واقعِی کلمه، در پیروی از سلف نھفته است. و تمام خیر، 
 ھای َخَلف است.آورد نوآوریھا، دستشرارت

به » اهل سنت و جماعت«جایگزینی برای اسم » سلفیت«: آیا اسم ۹س
 آید؟حساب می

و » اھل سنت و جماعت«ھرگز به عنوان جایگزین ناِم » سلفیت«خیر.   
زیرا روش سلفی ھمان مذھب اھل سنت و ی آن نیست. یا ملغی کننده

ھا جماعت است. روش سلفی، ھمان روش اھل حدیث است. تمام این نام
ای که موسوم به اند. و ھمگی به فرقه یا گروِه نجات یافتهمترادف یکدیگر

در موردشان  صاست و رسول الله» الفرقة الناجیة: گروه نجات یافته«
باشد ، اشاره دارد. ھر کدام از و یاران می فرموده: آنان  که بر اعتقادات من

ھایی که مسلمانان در ای از زمان، بنا بر شرایط و دگرگونیھا در برھهاین نام
 اند، بر آنان اطالق شده است. آن دوران شاھدش بوده

تا زمان پیدایش اصطالح  ص: تغییر و تحوالتی که بعد از عهد رسول۱۰س
 اند؟ سلفیت بر مسلمانان گذشت، کدام

دین، درست ھمانند زمان نزولش تازه و  صھنگام رحلت رسول الله  
آورد به خاطر حرص بر حفظ این دست ششاداب و پاک بود. و نسل صحابه

به صورت پاک و زالل بر ھمه برتری داشتند. در مسایل اعتقادی و اصول 
 دین یکدل بودند. در ھیچ یک از امور اعتقادی با ھم اختالفی نداشتند.

پایه و اساس دین را در اقصی نقاط جھان کاشته و استوار نمودند  شصحابه
و به نشر آن مشغول شدند. و در این راستا تالشی مضاعف صرف نمودند. 

بروز نمود، حاشا و کال که در امور  شاندک اختالفاتی ھم که میان صحابه
اواخِر عصر  اند.ای بوده باشد. چرا که ھمگی بر یک اعتقاِد دینی بودهعقیده

اند که برخی از ی نوپیدایی بودهکنندهصحابه شاھد ظھور نظریات گمراه

 



 ٢٥  هایی پیرامون سلفیت پرسش و پاسخ

تابعین به آن گرفتار بودند. ابتدا خوارج و در پی آن تشیع. لیکن این جریان 
چنان ناتوان و ضعیف بود که یارای مقابله با جمھور امت اسالمی را نداشت. 

ی ھم بر اعتقاد صحابه. آنلذا تمام اّمت یکدست و بر یک باور بودند
 . از این رو مردم نیازی به اسم و لقبی خاص نداشتند.  صرسول
ی در عصر تابعین و تبِع تابعین، علمای این دوران به شاگردی صحابه  

درآمدند و (سنت) تدوین شد. چنین شد که علِم مردم به اھل حدیث و َاَثر 
بودند. لذا در آن برھه از  شصحابهگره خورد. آنان که عالم و عامل به روش 

 ی نجات یافته، اھل حدیث بوده است. زمان فرقه
ی دوم ھجری ظھور کرد، و نفوذش ولی چون معتزله در اوایل صده  

» معتزلی«در مقابل لقب » ُسّنی«خصوصًا در عھد عباسیان زیاد گشت، لقب 
ای کالمی، اطالق گردید. و پیروان مذھب اھل حدیث در مقابل رھروان علم

 قرار گرفتند. 
دار و فراگیر شد تا جایی که علمای اما آنگاه که جریان  معتزله ریشه  

ی خویش مورد امتحان و آزمایش و شکنجه قرار اھل سنت به سبب عقیده
با عقیده و روش سلفِی خویش مسئول دفاع از  /گرفتند، امام احمد می

عالِم مشھور اھل سنت  ی بارز واھل سنت و جماعت گردید. وی نمونه
گفتند: فالنی(حنبلی) است، یعنی او از اھل گردید. تا آنجا که وقتی می

 سنت وجماعت است.   
ولی از وقتی اشاعره پیشرو و متصدِی امور معتزله شدند، و خواستند   

و روش متکلمین یاری کنند، و  عقاید اھل سنت و جماعت را طبق برنامه
دارتر از روش و رویکرد تر و ریشهن بسیار علمیپنداشتند روش متکلمیمی

اھل سنت و جماعت و اھل حدیث و اثر است، اھل سنت و اھل حدیث و 
داشتند، (متکلمین) گفتند: ما اثری که نقل را بر عقل مقدم می

َخَلف(جانشینانی) ھستیم که به روش متکلمین عقاید َسَلف (گذشتگان) را 

 



 هایی پیرامون سلفیت پرسش و پاسخ       ٢٦

ت آن را نپذیرفته و معتقد بودند فقط باید کنیم. اھل سنت و جماعیاری می
ی به روش خوِد سلف عقایِد آنان را یاری نمود. یعنی بدون استثنا باید ادّله

ی عقلِی متکّلمین مقّدم سمعی که از قرآن و سنت گرفته شده است، بر ادّله
 .١شود
از اینجا بود که اسم َخَلف، در مقابل َسَلف کاربرد پیدا کرد. کسی ھم   

کرد، لقب مشی آنان حرکت میی َسَلف و روش و خطه بر اساس عقیدهک
َسَلفی به خود گرفت. عالوه بر این رویکرِد کالمی، َخَلف را وادار به مخالفات 

را تأویل  أی صحیح نمود. مثًال بعضی از صفاِت اللهای با عقیدهعدیده
ق و َبس. گفتند: ایمان یعنی فقط تصدیکردند و می(تفسیر نادرست) می

چنین اراده، مشّیت و قدرِت انسان را در دانستند. ھمعمل را جزو ایمان نمی
 گویند. چون َجبرّیه سخن میدانند و در این زمینه ھمتأثیر میانجام کارھا بی

را ذکر کرده و وجه » الفرقة الناجیة: گروه نجات یافته«: حدیث ۱۱س
 داللت آن را بیان نمایید.

قِت ايلَُهوُد يلَع إحدي وَسبعَ� فِرقَة «فرماید: می صرسول الله   افرَتَ
وافرَتقِت انلَّصاري يلع اثنَتِ� وَسبعَ� فِرقة وَستفرَتُق أمَّيت يلع ثَالٍث وسبعَ� 

: »»اجلََماَعة«قالوا: َمن ِ� يَا رَُسوُل اهللا؟ قال: إال واحدة.فرقًَة لُكُّها يَف انلَّار، 
فرقه تقسیم شد و نصارا به ھفتاد و دو دسته پراکنده یھود به ھفتاد و یک «

اند شدند و امت من به ھفتاد و سه گروه تقسیم خواھند شد که ھمه در آتش
 . ٢»جز یکی. گفتند: آن یکی کیست؟ فرمود: جماعت

 ی نقلی ھستند. مترجم.شنیداری، که ھمان ادله -١

ی ابن ابی نوشته» السنة«در تحقیق  /کم در المستدرک. آلبانی ابن ماجه، حا -٢
است. سلسله احادیث صحیح شماره: » جید«عاصم گفته است، سند اسن حدیث، 
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ما «دارد آمده است: در حدیث صحیح دیگری که ترمذی آن را بیان می  
ناَعلَيه و

َ
صحاىبأ

َ
در سلسله  /. آلبانی ١»و یارانم بر آنیمچه من آن«»: أ

گوید: الفاظ آخر حدیث با شواھدی که برایش موجود احادیث صحیحه می
 رسد. ی َحَسن میاست، به درجه

باشد که معنای حدیث فوق میحدیِث مرفوِع عرباض بن ساریه نیز ھم  

�اً فَعليُ�م و�نَّه َمن يَِعش ِمنُ�م فََسَ�ى اخِتالفاً َكث« در آن آمده است:
وا َعليَها بِانلَّواجِ  اشديَن َعضٌّ ذ و�يَّاُ�م وُ�َدثاِت �ِسنَّيت وُسنَّة اخلُلفاِء الرَّ

ُمور
ُ
خواھد  یادیاختالفات ز یھر کس پس از من زنده بماند، به زود«»: ...األ
د و آن را با یکن یروین پیراشد ید. بر شماست که از سنت من و خلفاید

محکم است) و بر شماست که از  یبندیه از پایرد (کنایبگتان محکم یدندانھا
 .٢»دیکن یدا دوریامور نوپ

این روایت دال بر این است که فرقه یا گروه نجات یافته، ھمان است که   
و اصحاب وی باشد. افراد این گروه ھمان اھل سنت  صبر اعتقادات رسول

ان خواھند بود. از و جماعت ھستند وافراد ماورای این گروه از ھالک شوندگ
ھمین روست که گویند: سنت، کشتِی نوح است و ھر کس سوارش شد 

 نجات یافت و ھر کس عقب ماند، ھالک شده است. 
 

. در کتاب ظالل الجنة نیز آن را صحیح دانسته است. ابوداود، احمد در ۱۴۹۲، ۲۰۳
 المسند.

 انسته است. ترمذی، حاکم در المستدرک. و آلبانی : آن را صحیح د -١

 ۲۴۵۵ابوداود، ترمذی، ابن ماجه، دارمی، احمد در المسند، و آلبانی : در ارواءالغلیل  -٢
 آن را صحیح دانسته است.  ۵۴، ۳۱و در ظالل الجنة 
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را ذکر کرده و آن را » الطائفة المنصورة: گروه یاری شده«: حدیث۱۲س
 توضیح دهید؟

ال يَقوُل:  صَسِمعُت رَسوَل اهللا«بر منبر قرار گرفته و گفت:  سمعاویه   
م أو َخالَفَ 

َ
ىت قائَِمٌة ىلَع أمِر اِهللا ال يرُضُّهم َمن َخَذهل مَّ

ُ
ُهم َحىتَّ تزاُل طائفٌة ِمن أ
شنیدم که  صاز رسول الله«»: ُهم ظاِهروَن ىلَعَ انلَّاسيَأىِتَ أمُر اِهللا و

ی الله پایدارند. ھر کس فرماید: مدام بخشی از امتم بر امر و برنامه می
رساند؛ تا امید کردن یا مخالفت با آنان را دارد، زیانی به آنان نمی سودای نا

 .١»اندکه دستور الله (در بر پایی قیامت) بیاید و آنان بر مردم غالب
گوید: امام بخاری در مورد این گروه گفته امام نووی در شرح مسلم می  

حدیث  گوید: اگر آنان اھل /است: آنان اھل علم ھستند. احمد بن حنبل 
گوید: منظور امام دانم چه کسانی ھستند. قاضی عیاض مینباشند، نمی

احمد، اھل سنت و جماعت بوده است و نیز کسانی که معتقد به مذھب اھل 
ای گوید: در این حدیث معجزهھم می ۶۷. نووی در ص ٢حدیث ھستند

تا به امروز، ویژگی  صبسیار روشن وجود دارد؛ چرا که از عھد رسول
 صادر شود. صور در حدیث موجود بوده و خواھد بود تا که دستور اللهمذک

دارند و ھمیشه با پس گروه یاری شده مدافع حق ھستند و آن را بر پا می  
آن بر دیگران غالب و پیروزند. گاه با دلیل و برھان، گاه با شمشیر و سرنیزه. در 

 برند. دین بھره میھر وضیعت و حالتی از اسباب مادی و معنوی برای یارِی 
داند این میی منصوره گروھی است که اگر کسی با وجود این که طایفه  

کشی با گروه برحق ھستند، دست از یاری آنان بکشد و از روی عناد و گردن
رساند. این گروه تمام مشکالت و ھا آسیبی نمیایشان مخالفت کند، به آن

 مسلم، کتاب اإلمارة. -١

 .۶۷ -۶۶ص:  ۵شرح مسلم، نووی، دار الریان للتراث، جلد  -٢
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ی این دسته را بر مردم غالب و اندیشه أل ھا را تحمل کرده و اللهسختی
 پیروز خواھد نمود. 

ھا معصوم نیستند. اما به صورت کلی افراد این گروه مانند دیگر انسان  
در بیشتر اوقات از دیگران برترند. سزاوارتر به یارِی االھی ھستند. بر عھده 
دار شدن مسئولیِت دینی و در برپاداشتن حقِّ این امانت، از دیگران 

ی سالم، و پایبندی به دترند. و این مھم فقط با عمِل صحیح، عقیدهتوانمن
 سنت نبوی دست یافتنی است.

دارند. و ھرگز چنین منصوره آنند که دائمًا دین را بر پا میی طایفه  
ی ی اھل سنت بوده و بر روش و برنامهکه، در زمرهنخواھد شد مگر این

 و تابعین و تبع تابعین باشند.  شصحابه

 چیست؟» قواعد منهج سلفی«: منظور از ۱۳س
ھایی ھای مختلف کالمی نزاع و درگیریکه میان گروه بعد از این  

پیرامون مسایل عقیده زیاد شد، اصطالح سلفی و سلفیت پدیدار شد و 
شھرت یافت. و برای تشخیص روش سلفی از دیگر مذاھب نوپیدا و مبتدع 

د، حتما باید رویکرد سلفی با قواعد و که ھر کدام مدعی بودند بر حق ھستن
-شد تا روش استدالل سلف را به گونهھای منحصر به خود، متبلور مینشانه

ای بیان کند که برای ھر کسی که بخواھد به َسَلف اقتدا کرده و در استدالل 
و شناخت مسایل عقیده و اصول دین در مسیر آنان حرکت کند، جای ھیچ 

 ای باقی نماند. شائبه
بعد از تحقیق و پژوھش در روِش استدالل سلف، بارزترین اصول و   

 قواعِد رویکرد سلفی این گونه به دست آمد:
 استدالل به قرآن و حدیث. -۱
 مقدم نمودن نقل بر عقل در ھنگام تعارض آن دو. -۲
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 گردانی از تفسیر نادرست کالمی.روی -۳
 در شناخت شریعت.  شتمّسک به فھم صحابه -۴

 قرآن و سنت، به چه معناست؟: استدالل به ۱۴س
شوند. پس مسایل دینی اعم از اصول و فروع، با خطاِب شارع فھمیده می  

شود. از این رو سلِف حالل و حرام و امور اعتقادی از طریق وحی شناخته می
 صالح در ھنگام استدالِل مسایل دینی، به قرآن و سنت تمسک جستند. 

فَإِن ﴿ فرماید: می أدھد. اللهشریعت ھم به ھمین رویکرد دستور می  
ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخِر�  ِ َوٱلرَُّسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ وهُ إَِ� ٱ�َّ ءٖ فَُردُّ تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ

وِ�ً� 
ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
] اختالف  نیی[دپس ھر گاه در امری « ].۵۹[النساء:  ﴾َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

امبر عرضه ید، آن را به الله و پیمان دارین اید، اگر به الله و روز بازپسیافتینظر 
گشتن به الله ھمان بازگشت به کتاِب . باز»تر است فرجام یکن بھتر و نید، ایدار
بعد از وفات ایشان، یعنی مراجعه به  صاست و رجوع به رسول الله أل الله

 احادیث صحیحی که تدوین گشته است.

ۖ فَإِن تََولَّۡواْ ﴿الله متعال فرموده است:  ْ ٱلرَُّسوَل ِطيُعوا
َ
َ َوأ ْ ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
قُۡل أ

ْۚ َوَما  ِۡلُتۡمۖ �ن تُِطيُعوهُ َ�ۡهَتُدوا ا ُ�ّ َ�َ ٱلرَُّسوِل فَإِ�ََّما َعلَۡيهِ َما ُ�َِّل وََعلَۡيُ�م مَّ
د. پس اگر ینکامبر را اطاعت یالله و پ«بگو: « ].۵۴[النور:  ﴾٥٤إِ�َّ ٱۡ�ََ�ُٰغ ٱلُۡمبِ�ُ 

چه ی شماست آنف شده و بر عھدهیلکچه تد، بر عھده اوست آنیپشت نمود
افت، و بر فرستاده جز ابالِغ ید ید راه خواھینکد. و اگر اطاعتش یموّظف ھست

ِ َورَُسوِ�ِۦ ﴿. و نیز: »ستیار نکآش ْ إَِ� ٱ�َّ َما َ�َن قَۡوَل ٱلُۡمۡؤِمنَِ� إَِذا ُدُعٓوا إِ�َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

ُ
ۚ َوأ َطۡعَنا

َ
ْ َسِمۡعَنا َوأ ن َ�ُقولُوا

َ
[النور:  ﴾٥١ِ�َۡحُ�َم بَۡيَنُهۡم أ

انشان یمامبرش خوانده شوند تا یگفتار مؤمنان وقتی به سوی الله و پ« ].۵۱
ه کنانند یا .»میردکم و اطاعت یدیشن«ند: یگو ه میکن است یند، تنھا اکداوری 
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 چنین: . ھم»رستگارند

﴿ ٓ�ِ ْ ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدوا فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
ا  نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
ْ �َۡسلِيٗماأ ن یولی چن« ].۶۵[النساء:  ﴾٦٥قََضۡيَت َو�َُسّلُِموا
چه ه تو را در مورد آنکآورند، مگر آن مان نمییه اکست، به پروردگارت قسم ین
ای در  ردهکه کمی کی اختالف است داور گردانند؛ سپس از حهیان آنان مایم

. آیاتی بسیار »د آورندم فرویامًال سِر تسلکنند، و کشان احساس ناراحتی نیھا دل
 واضح و بس فراوان در این مورد موجود است.

اند، ای اساسی پایبند بودهدهجا که سلِف صالح بر چنین قاعاز آن  
ھای تالوت، حفظ، بینیم به تحقیق و پژوھش در قرآن و سنت در رشته می

 فھم و تفسیر، توجه و عنایتی فراوان نمودند. کارشان تا بدانجا رسید که
مسایل ریز و دقیِق قرآن و سنت را ھم شناختند. و احکام تفصیلی را که 

ھم کردند، از قرآن و سنت استنباط نمودند. آنھمیشه مردم از آن سوال می
ھا و مکر و دغل یی که دسیسهھابدون نیاز به علوم متکلمین و روش

ایراد و ای که چنان دارای ھا، آن را زشت و بدصورت نموده بود. ادله کاری
رسیدند. بر خالف نقص بود که خودشان ھم در این اختالفات به توافق نمی

ی قرآن و سنت در نزد اھل سنت و جماعت که ھمگی در آن به اتفاق ادّله
ِت کامل مطیع و فرمانبردار آن ھا با رضایھا و دلرسیدند و روحنظر می

 کرد.  شد و در مقابلش ُکرنش می می

وف به این هستند که از نظر علم و عمل و اقتدا به : اهل سنت معر۱۵س
سّنت پایبند هستند؛ مگر سّنت در شریعت اسالمی دارای چه جایگاهی 

 دارد؟ و آیا سّنت مکّمل قرآن است؟
ی سنِت نبوی، اصلی از اصوِل قانونگذاری اسالمی است. وظیفه  

زل کرده بود، ھم این بود تا آیات قرآن را که الله متعال بر مردم نا صرسول
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چه از سوی پروردگارش به برایشان تبیین نماید. از این رو واجب است ھر آن
ما ابالغ نموده است را باور داشته و بدان عمل نماییم. در حدیث آمده است: 

ی أوتیُت القرآَن و مثَله معه« گاه باشید به من قرآن و ھمانند »: أال ِإنِّ (آ
 فرماید: متعال ھم می . و الله١آن(سنت)، داده شده است)

َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ۡهِمۡ ﴿ نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ٱّ�ِۡكَر ِ�ُبَّ�ِ
َ
ن قرآن را یو ا« ].۴۴[النحل:  ﴾َوأ

ح یشان نازل شده است توضیم، تا برای مردم آنچه را به سوی ایسوی تو فرود آورد به

[النجم:  ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىٰٓ ﴿ ی. و نیز آیه»دھی

  .»گوید* آن چیزی جز وحی نیستاو از روی ھوا و ھوس سخن نمی« ].۳-۴
علمای بزرگوار ھم نقش سنت در توضیح و تبییِن قرآن کریم را بیان 

 داشته اند. و این خود بر دو نوع است: 
و پنھانش  بیان نظم و الفاظ قرآن؛ یعنی (سنت) قرآن را تبلیغ کرده -۱

گوید: ھر کس به شما گفت می لکند. عایشه صدیقهنمی
چه امر به تبلیغش شده را، پوشانده است، چیزی از آن صمحمد

دروغ بزرگی بر پروردگارش بسته است. سپس این آیه را خواند: 

ّ�َِك ﴿ نِزَل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
ٓ أ َها ٱلرَُّسوُل بَّلِۡغ َما ُّ�

َ
�  ای« ].۶۷[المائدة:  ﴾َ�ٰٓ

 .»نکچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده را، ابالغ امبر، آنیپ
ای که امت به توضیِح آن نیازمند بیان و توضیِح لفظ، جمله یا آیه -۲

بوط به آیات مجمل، عام و مطلق است. اکثر این توضیحات مر
آید و مجمل را توضیح داده و عام را خاص کرده باشد. سنت می می

گرداند. این توضیح و بیان، با قول، عمل و می و مطلق را مقّید
 گردد.اثبات می صسکوت رسول 

 صحیح دانسته است.  . آلبانی : ھم آن رااحمد و ابوداود -١
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هایی توانید مثالمی : برای توضیح بیشتر مسئله(ی تبعّیت از سّنت)۱۶س
 ارائه نمایید؟

 ھا در این زمینه بسیارند:مثال

يِۡدَ�ُهَما﴿فرماید: می ألالله 
َ
� ْ ارِقَُة فَٱۡ�َطُعٓوا ارُِق َوٱلسَّ  ].۳۸[المائدة:  ﴾َوٱلسَّ

در این آیه مطلق است. » سارق«ی . کلمه»دستان زن و مرد دزد را بُبرید«
دھد. در بریده شدن دست ھم مطلق است، ولی سنت آن را توضیح می

تعریِف سنت، سارق کسی است که یک چھارم دینار به باال سرقت نماید. 

اِرق إال«فرماید: می صرسول الله »: ىف ُر�ِع ديناٍر فصاِعداً  ال تُقَطُع يُد السَّ
. اما قطِع دست، از ١»شوددر دزد فقط در یک چھارم دینار به باال بریده می«

که در حدیث آمده است و یاران گیرد. چنانمِچ دست راست صورت می
 ھم آن را ثابت دانسته اند.  صرسول

ْ إِيَ�ٰنَ ﴿ ی االھیفرموده ْ َولَۡم يَۡلبُِسٓوا ِيَن َءاَمُنوا ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم ٱ�َّ
ُ
ُهم بُِظۡلٍ� أ

ۡهَتُدونَ  ۡمُن وَُهم مُّ
َ
مان خود را یمان آورده و ایه اکسانی ک« ].۸۲[األنعام:  ﴾٨٢ٱۡ�

. عموم آیه دربرگیر »افتگانندی شان راهیمنی و ایاند، آنان راست ا الودهین کبه شر
لذا فھم این آیه بر  ظالمان است؛ ھر چند ھم کم سن و سال باشند.تمام 

پرسیدند: ای رسول الله کدام یک از ما  صسخت آمد و از رسول شصحابه
ه لیس بذاَک أال «کند؟ ایشان فرمودند: ایمانش را به ظلم آلوده نمی إنَّ

َك َلُظۡلٌم َعِظيمٞ ﴿  َتسَمعوَن إلی قوِل ُلقماَن: ۡ منظور « ].۱۳[لقمان:  ﴾إِنَّ ٱلّ�ِ
اید: براستی ظلم دید) آیا این سخن لقمان را نشنیدهیمه شما فھکست( یه نکن یا

 .٢»شرکی بسیار بزرگ است

 متفق علیه. -١

 متفق علیه. -٢
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مُ ﴿ی: آیه -۱  ].۲۳النساء: -۳[المائده: ﴾...ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱ�َّ
. عموم آیه داللت بر حرام بودن تمام »مردار و خون بر شما حرام شده است«

دارد که: ملخ و توضیح داده و بیان میھا دارد. سنِت قولی مردارھا و خون
باشد. ھا، جگر و سپرز حالل میماھِی خودمرده، حالل است. و از میان خون

َا َميْتَتَاِن وََدَماِن، فأّما الَميْتَتَاِن: فاجلََراُد «فرماید: می صرسول الله
َ

ِحلّْت نل
ُ
أ

َماِن: فالَكِبُد والطَحاُل   یمردار و دو نوع خون برادو نوع «»:  واحلُوُت، وأّما ادلَّ
، و دو نوع خون جگر و یما حالل شده اند؛ دو مردار عبارتند از: ملخ و ماھ

 . ١»سپرز است

ٰ َطاِعٖ� ﴿فرماید: الله متعال می -۲ ًما َ�َ وِ�َ إَِ�َّ ُ�َرَّ
ُ
ِجُد ِ� َمآ أ

َ
ٓ أ قُل �َّ

ۡسفُ  ۡو َدٗما مَّ
َ
ن يَُ�وَن َمۡيَتًة أ

َ
ٓ أ ۥٓ إِ�َّ ۡو َ�ۡطَعُمُه

َ
ۡو َ�َۡم ِخِ��رٖ فَإِنَُّهۥ رِۡجٌس أ

َ
وًحا أ

ِ بِهِ  هِلَّ لَِغۡ�ِ ٱ�َّ
ُ
چه به من وحی شده است، در آن«بگو: « ].۱۴۵[األنعام:  ﴾فِۡسًقا أ

-ا خونیه مردار کابم، مگر آنی چ حرامی نمییخورد ھ ه آن را میکای  بر خورنده
ر الله یا از روی نافرمانی، نام غیدند. یھا ھمه پلنیه اکباشد  کا گوشت خویجاری 

 . »بر آن برده شده باشد
ی موارد که در آیه بدان اشاره نشده است آمد و بقیه صسنت پیامبر  

َعن لُكِّ ِذي «را، ذکر نمود. مثًال ایشان از خوردن این حیوانات نھی نمودند: 
 �ِ باِع و لُكِّ ِذي ِ�لٍَب ِمَن الطَّ -وان درندهیاز ھر نوع ح«»: َحرامٌ ناٍب ِمَن السِّ

أنَّ اهللا «فرمایند: . یا می٢»داردار و پنجهی چنگالدار و ھر نوع پرندهی نیش

بیھقی، به صورت مرفوع و موقوف روایت کرده است. سنِد موقوف صحیح است و  -١
 حکم ِمرفوع را دارد. زیرا مبنای این سخن عقل نیست بلکه شرع است.  

 مسلم. -٢
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ُُمِر األْهِلّيِة، فإنها رِْجٌس 
ْ
ُوِم احل

ُ
ُ َ�نَْهيَانُِ�ْم َ�ْن حل

َ
که الله  یبه راست«»: ورَُسوهل

 . ١»را نجس استیکنند، ز یامبرش شما را از خوردن گوشت االغ منع میو پ
ی پیش، فقط به قرآن اکتفا کنیم و به سنت توجه ھاحال اگر در مثال  

شد. ھر چند نداشته باشیم، باید ھر دزدی دستش به صورت کامل قطع می
آن شِئ سرقت شده ناچیز و بی ارزش باشد. و نیز ھر نوع ظلمی مانِع در 

یت را از وی نفی شد و ایمان و ھداامان بودن صاحبش در روز قیامت می
حرام دانسته و از خوردنش منع  نمود. ماھی و ملخ، جگر و سپرز رامی
دار و دار و پنجهی چنگدار و ھر پرندهشدیم و خوردن درندگان نیش می

 دانستیم؛ و این مسئله بسیار واضح و روشن است.االغ را حالل می
کاِم تفصیلی و گر احاھمیت سنت از آنجا ھویدا و روشن است که، بیان  

ھا، ادای حج و گانه، رمضان، پرداخت انواع زکاتروش ادای نمازھای پنج
شناختن شعائر دینی است. تمام این موارد واجباتی است که از قرآن کریم 
ثابت است؛ اما به صورت مجمل و کّلی آمده است. لیکن سنت نبوی آن را 

دارد. اگر خواسته میواضح نموده و به صورت کامل و کافی و مفّصل بیان 
باشیم سنت را ترک کنیم و به آن عمل نکنیم، کیفیت و چگونگی ادای 

 ماند.ھای اساسی اسالم است، ناشناخته میعبادات که ارکان و پایه

کنند و مدعی : برخی از نویسندگان معاصر، سّنِت نبوی را انکار می۱۷س
نامند؛ قرآن میهستند قرآن کریم برای مردم کافی است و خود را اهل 

 حکم آنان چیست؟ 
انکار سنت نبوی به ادعای کافی بودن قرآن، گمراھِی بسیار واضحی   

ما را نسبت به گمراھی اشخاصی که چنین مدعی  صاست. رسول الله

 .متفق علیه. ١
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َحَدُ�ْم «خوانیم: ھستند، ھشدار داده است. در حدیث صحیح می
َ
ِفَ�َّ أ

ْ
ل
ُ
 أ

َ
ال

ِر�َ�ِتِه يَ 
َ
 ُمتَِّكئًا ىلَعَ أ

َ
ْو َ�َهيُْت َ�نُْه َ�يَُقوُل ال

َ
َمْرُت بِِه أ

َ
ا أ ْمِري ِممَّ

َ
ْمُر ِمْن أ

َ ْ
ِ�يِه األ

ْ
أ

ِ ا�َّبَْعنَاهُ   یابم در حالیاز شما را ب یمبادا کس«»: نَْدرِي َما وََجْدنَا يِف ِكتَاِب ا�َّ
امر  یزیاز دستورات من را که در آن به چ یه کرده، دستوریکه بر تختش تک

چه را م آنیدانید: ما نمیرسد، بگو یام به او مکرده ینھ یزیا از چیام کرده

َ�َما وََجدنَا ِ�يِه «. در روایتی دیگر آمده است: ١»میکنیم یرویم پیابیدر قرآن ب
م رَُسوُل اِهللا  منَاه، و إِنَّ َما َحرَّ  صَحالًال استَحلَلنَاه و َما وََجدنَا ِ�يِه َحراماً َحرَّ

َم ا چه م و آنیشماریم حاللش میدیچه را در آن حالل دھر آن«»: هللاُ َكَما َحرَّ
حرام صامبر یقت ھر چه را پیم، و در حقیشماریرا حرام یافتیم حرامش م

 .»است که الله آن را حرام کرده استن یکرده باشد مانند ا
آیاِت قرآنی فراوانی وجود دارد که ما را به تمّسک و عمل به سنت   

ۖ َوَمن ﴿ نماید. مثالً امر می صرسول الله َ َطاَع ٱ�َّ
َ
ن يُِطِع ٱلرَُّسوَل َ�َقۡد أ مَّ

رَۡسۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا
َ
ٓ أ ٰ َ�َما امبر فرمان یس از پکھر « ].۸۰[النساء:  ﴾٨٠تََو�َّ
شان یگردان شود، ما تو را بر ایس روکقت، الله را فرمان برده؛ و ھر یَبرد، در حق

ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر ﴿. نیز: »میا نفرستادهنگھبان  َفَ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
ْ �َۡسلِيٗما ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِموا نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
ْ ِ�ٓ أ  ﴾٦٥بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدوا

-مگر آن آورند، مان نمییه اکست، به پروردگارت قسم ین نیولی چن« ].۶۵[النساء: 
ه اختالف است داور گردانند؛ سپس از یان آنان مایچه مه تو را در مورد آنک
امًال سِر کنند، و کد] نیشان احساس ناراحتی [و تردیای در دلھا ردهکه کمی کح

ُ ﴿چنین: . ھم»م فرود آورندیتسل َوَما َ�َن لُِمۡؤِمٖن َوَ� ُمۡؤِمَنٍة إَِذا قََ� ٱ�َّ

 ترمذی. -١
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ۥٓ  َ َورَُسوَ�ُۥ َ�َقۡد َورَُسوُ�ُ ۡمرِهِۡمۗ َوَمن َ�ۡعِص ٱ�َّ
َ
ن يَُ�وَن لَُهُم ٱۡ�َِ�َةُ ِمۡن أ

َ
ۡمًرا أ

َ
أ

بِيٗنا ه چون کچ مرد و زن مؤمنی را نرسد یو ھ« ].۳۶[األحزاب:  ﴾٣٦َضلَّ َضَ�ٰٗ� مُّ
اری باشد؛ و یارشان اختکاری فرمان دھند، برای آنان در کاش به  الله و فرستاده

ده یاری گردکند قطعًا دچار گمراھی آشکاش را نافرمانی  الله و فرستاده سکھر 

ْۚ ﴿ . و این آیه:»است ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَٱنَتُهوا َوَما
َ َشِديُد ٱۡلعَِقابِ  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ چه را فرستاده به شما و آن« ].۷[الحشر:  ﴾َوٱ�َُّقوا

ه کد ید و از الله پروا بداریستیچه شما را باز داشت، بازاد و از آنیریداد، آن را بگ
 .»فر استکی الله سخت

 به چه معناست؟» نقل بر عقل«: مقدم نمودن ۱۸س
کردند. در فھم و روش سلف این بود که ابتدا از شریعت شروع می  

آن را  فھمیدند،چه از شرع مینمودند. ھر آنپژوھش آن توجه می
نمودند. و روایت را گرفتند. و در پی آن عقل را تابع و فرمانبردار شرع می می

داشتند. البته این بدین معنا بر دیدگاه عقلی به روش متکلمین مقدم می
قل بودند. لیکن این تعارض نیست که آنان معتقد به تعارِض عقل با ن

کردند. شرع مخالفت میھم وقتی با ی تخّیل و ذھن متکلمین بود؛ آن زاییده
کند که عقل را حیران درست است که گاھی شریعت مسایلی را مطرح می

آورد که از محاالت اندازد، لیکن ھرگز چیزی را نمیکرده و به تعجب می
باشد. بعد از بررسی و پژوھش در خواھیم یافت که ھرگز میان نقِل صحیح و 

آن و سنت) حجت است و عقِل سالم تعارضی وجود ندارد. نقل صحیح (قر
 است. ١دیدگاه عقلی تابع و فرمانبردار دلیل سمعی

 باشد. مترجم.سمعی یا شنیداری که ھمان قرآن و حدیث می -١
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دارند. در ی عقلی خویش را بر دالیل سمعی مقدم میاما متکلمین ادله  
چه عقِل آنان قبول کرده و از آن راضی ابتدای بحث و پژوھش خویش آن

به  پذیرند. سپس نصوص شرع را برای اثباِت برداشت خویشباشند، را می
ی نقلی ی عقلی، قطعی ھستند و ادلهپندارند ادلهگیرند. آنان میکار می

. از این رو ھر دلیل نقلی که با نظریات آنان در تعارض باشد را، تفسیر ١ظّنی
چه را آید. با جودی این که آنکنند تا با برداشت آنان موافق نادرست می

ست که عقل سلیم به بطالن ھایی انامند، شک و شبھهی عقلی میھا ادله آن
 برد. آن پی می

توان تصّور نمود میان دلیل عقلی و نقلی تعارضی وجود : آیا می۱۹س
 دارد؟

اصِل ثابت و بالمنازع این است که ھرگز میان نقِل صحیح و عقِل صریح 
تعارضی وجود ندارد. حال اگر گمان و خیاِل تعارض به ذھن آید، حتمًا یکی 

  از این موارد است:
یا ممکن است دلیل َنقلی، صحیح و ثابت باشد و برخی ادعا کنند  -۱

دلیِل عقلی با نقلی در تعارض است، ولی  بعد از تحقیق و بررسی به این 
رسیم که چنین دلیل معتبری وجود ندارد. یا شاید عقل در امور نتیجه می

 یکند که اصًال در حوزه و قدرت عقل نیست. بلکه وظیفهغیبی دخالت می
عقل این است که در این زمینه کامًال مطیع و منقاد شریعت باشد و در مورد 

 امور غیبی، اخبار شرع را تصدیق و تأیید نماید.
یا این است که دلیل نقلی ثابت و صحیح نیست. که در این صورت  -۲

 جوییم و صالحیت تعارض را ھم ندارد.به آن استناد نمی

 دالیلی که نیاز به بحث و بررسی دارد تا اثبات شود. مترجم. -١
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که داللت عقل تغییر پذیر است و البته بر ھمگان واضح و روشن است   
علوم نظری ثابت و پایدار نیستند؛ و نظریات آن قابلیت تغییر و دگرگونی را 

شود احکام شرعی بر قوانینی که یک روز قبول و روز دارد. حال چگونه می
عیب شود، بنا گردد. خصوصًا که ھیچ علمی کامل و بیدیگر مردود می

 ت که کامل و بدون نقص است. اس ألنیست. و فقط این علم الله
و  أواضح و مَبرھن است که مالک عبودیت، تسلیم شدن در برابر الله  

گذارِی االھی ھای تفصیلی راجع به حکمِت   امر و نھی و قانونعدم سؤال
چه حکمتش را است. ھر چه معنایش را دانستیم قبول کرده و ھر آن

نیست انساِن خردمند به کنیم. عاقالنه ندانستیم در موردش بحث نمی
ھای االھی و احکام، که وحی ھستند اعتراض نماید و مطیع شدن در گفته

برابر شرع را منوط به این بداند که حتمًا باید با عقل ھم مورد درک باشد. 
گیریم؛ و ھر چه بر ما پوشیده ماند چه حکمتش را دانستیم، میلیکن ھر آن

انیم و عقل ما آن را قبول نکند، از اطاعت که تا حکمتش را ندی اینبه بھانه
 داریم.و فرمانبرداری دست بر نمی

 در نزد متکلمین چیست؟» تأویل«: منظور از۲۰س
تأویل در اصطالح متکلمین یعنی ھر گاه از دید آناِن میان دالیل عقلی   

و نصوص شرعی تعارضی یافت شد، باید عقل را اصل قرار داده و نص را تابع 
-ای تفسیر کرد، تا با دلیِل عقلی ھموباید نص شرعی را به گونه آن کنیم.

 خوانی داشته باشد.
نماید، ظاھِر لفظ تأویل در اصطالح متأخرین یعنی بنا بر دلیلی که اقتضا می  

 رسد به معنایی که راجح نیست، تغییر دھیم. را از معنایی که به ذھن می
البته بر کسی پوشیده نیست که دالیِل عقلی کالمی، چنین صالحیتی   

ی شرعی را تغییر دھیم. بلکه ندارند که بر مبنای آن بخواھیم معنای ادّله
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شوند و ی شرعی ھستند که به عنوان حجت و دلیل پذیرفته میتنھا ادّله
 َبس.  

 به چه معناست؟ » تحریف: «۲۱س
ی تحریف از این سخن اعراب گرفته تحریف یعنی تغییر و تبدیل. واژه  

َئ َعن وجِھِه َحرفًا. آن چیز را کامًال تغییر شد است که می گویند: حّرفُت الشَّ
 دادم. تشدید بر روی حرف (راء) ھم برای مبالغه است. 

 رسد.تحریف کالم ھم یعنی تفسیِر آن، بر خالِف معنایی که به ذھن می  
کاری که متکلمین درمورد نصوص شرعی که متعلق به بحث اسماء وصفات 

ه و اشاعره اند ھم، تحریف محسوب میاالھی انجام داده شود. مانند َجھمیِّ
-تفسیر نموده» اسَتوَلی: چیره و غالب شد«را به » اسَتَوی: قرار گرفت«که 
 اند.

 دستوریعنی  »دگارت آمدپرور« ].۲۲[الفجر:  ﴾وََجآَء َر�َُّك ﴿اشاعره گویند: 
 پروردگارت آمد. 
 کنند. را به نعمت و قدرت تفسیر می» الَیَدین: دو َدست«اھل بدعت 

ُ ُموَ�ٰ ﴿ ی:ی اللُه را در آیهگروھی از بدعتیان ھم لفظ جالله َوَ�ََّم ٱ�َّ
اند. یعنی ، با فتحه خوانده»الله با موسی سخن گفت« ].۱۶۴[النساء:  ﴾تَۡ�لِيٗما

 . ١اللهَ 

 : رویگردانی از (تأویِل کالمی)، به چه معناست؟۲۲س
است که به زبان عربی بسیار روشن و واضح، بر  ألقرآن، کالم الله   

ما را به پیروی از آن و فھم و  أنازل نموده است. الله صپیامبرش محمد

 شود: موسی با الله متعال سخن گفت. مترجم.که در این صورت ترجمه آیه چنین می -١
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عمل به مقتضای آن دستور داده است. اصل در لغت این است که آن (لغت) 
 کار گیریم. ظاھرش بهرا، بر 
ھای بارِز روش سلفیت در استدالل، خصوصًا در مباحث لذا از نشانه  

کنند. و بر حسب استعمال عقیدتی، این است که به ظاھِر نصوص عمل می
 شود. عرب، معانی درست ھمان است که از ظاھِر نصوص به ذھن متبادر می

معانیی که از ظاھِر  ھا به طور قطع ھر گونه تغییرِ بدین منظور سلفی
پذیرند. بلکه معانی را خصوصًا در شود را، رد کرده و نمینصوص گرفته می

بحث اسماء و صفات االھی که در قرآن و سنت آمده است، بر اساس ظاھر 
ھمان  أ ھا و صفات اللهبندند. در این زمینه گویند: نامنصوص به کار می

آمده است و الیق و سزاوار  ص گونه که در قرآن کریم و سنت مطّھر رسول
است، بدون ھیچ گونه شباھت و ھمگونی میان خالق و مخلوق،  ألالله

ھا) ثابت د دانستن صفات و ناموبدون ھیچ تحریف و تعطیل(ناکار آم

ِميُع ٱۡ�َِص�ُ ﴿فرماید: می أباشد. الله می ۖ وَُهَو ٱلسَّ ءٞ  ﴾لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َ�ۡ
 .»نایست و اوست بسیار شنوا و بیمانند او نزی یچ« ].۱۱[الشوری: 

از خالِل  أ اما اعتقاد متکلمین در مورد ذات، اسماء و صفات الله  
جا شد. از اینی آنان، گرفته میگفتار فالسفه و متکلمین و روش و برنامه

ی بود که قصِد تأویل یا ھمان تفسیر نادرست نصوص شرعی را سرلوحه
چه از ظاھر نصوص به ذھن آنان معانی خالف آنی خویش نمودند. برنامه

را منزه و پاک  أل کردند و مدعی بودند با این رویکرد اللهرسید، ارائه میمی
ھا، کالبیه، جھمیه، و دارند. بر ھمین اساس بود که میان معتزله، اشعریمی

 . ١ھای تندرو و... آشوب و اضطراب بسیار شدیدی رخ دادباطنی

ھای امت اسالمی نیستند؛ بلکه ھای جھمیه و شیعه از فرقهگرایان و تندروافراط -١
 برھامی).اند. (یاسر کامًال از آن بیرون
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لیل عقلی، نصوص شرعی را تأویل کلمین که با دال: چرا روش مت۲۳س
 نمایید؟کنند، باطل دانسته و رد می می

 تأویِل آنان از چندین منظر باطل است؛ از جمله:
که نصوص با گفتار متکلمین برابر آید، در حقیقت  تأویِل این گونه -۱

 تحریِف نصوص شرعی است.
ذھن بشر است ی شرعًا جایز نیست با اصطالحات کالمی که ساخته -۲

 مخالفت نمود. ألو احتمال درست و غلط بودن  را دارد، با کالم الله
در ھمسویی و موافقتی که آنان مدعی آن ھستند، در حقیقت  -۳

کاستن از ارزش قرآن و سنت در آن نھفته است. یعنی گویا قرآن و حدیث به 
 باشند.تنھایی مستقل نیستند و تابع و پیرِو دالیل عقلی متکلمین می

ی عقلی بر نقلی، یعنی برگرداندن مردم از مقدم دانستن ادّله -۴
ی عقلی و ھا به سوی ادّلهھا و ھمتفراگیری قرآن و سنت. یعنی تمام تالش

گردد. چرا که این ادّله بر دالیل شرعی مقّدم علوم کالمی باید معطوف 
 داشته شده است. 

-ها را حیران میقلآورد که عگویند: شریعت مطالبی می: این که می۲۴س
 باشد، چیست؟کند ولی جزو محاالت نمی

کند، یعنی اندیشه بر آن احاطه پیدا ھا را حیران میاین که گویند عقل  
چه عقًال وجود و وقوع آن ناممکن کند. و منظور از محاالت یعنی آننمی

 باشد.
پس منظور سوال این است که شریعت گاھًا مسایل و اموری را طرح   

ماند، لیکن از ی علمی آن عاجز میکند، که عقل بشر از درک و احاطهمی
 نظر عقلی وجود مسایل مربوطه از محاالت نیست.

ھا، وظایف ھای آنان، اصل آفرینش آنمثًال: ایمان به فرشتگان و ویژگی  
ی ایماِن به غیب است. و کارھای فرشتگان، تمام این موارد در زیر مجموعه
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شود. نصوِص متواتر که در قرآن و سنت وارد است، فھمیده میاین مسئله از 
مورد فوق از مواردی است که عقل بشر از شناخت حقیقت آن حیران و 

 سردرگم است؛ لیکن عقال وجود آن از محاالت نیست. 
دانیم اطرافمان ایم که میامروزه به یارِی علم جدید به جایی رسیده  

ھا ھستند که با چشم غیر مسلح قابل میکروبمخلوقات بسیار فراوانی مانند 
-ھا را مشاھده نمود. ھمتوان آنرؤیت نیستند و فقط با میکروسکوب می

چنین ھوا و اکسیژن قابل دیدن نیست. اما وجودش از آثار ِآشکارش در 
اطراف ما، ثابت است. برق قابل دیدن نیست ولی وجودش را از خالل 

 نماییم. کنیم، درک میخود مشاھده میتأثیری که در وسایل برقی اطرف 

-ها پیوسته و مدام از روش متکلمین رویگردانی می: چرا سلفی۲۵س
 کنند؟

کنند ھا روش و نظریات عقلِی اھل کالم را رد میبه چندین دلیل سلفی
 از جمله:

غنا و ثورتی  در مورد اموِر دین و احکامش، در قرآن و سنت چنان -۱
 صن دو نیازی نیست. دین با پایان بعثت رسولوجود دارد، که به غیر آ

چه امت در مسایل دینی بدان محتاج بوده است را، کامل شد. و ھر آن
ای که به صورت شفاف و کامل بیان داشته است. از این رو ھر مسئله صرسول

 جزو دین نبوده است، ھیچ ارتباط و سنخیتی با دین ندارد.  صدر زمان رسول
ر کتاب الله و سنت نیامده است. استعمال اصطالحات متکلمین د -۲

ھا ھا و خصومتھا باعِث شکاف صفوف مسلمانان شد. درگیریاین واژه
فراوان گشت و در پی آن به دلیل عدم ھمسویی و اتفاق بر مفاھیم و ترکیب 

ھای زیادی نیز پدیدار گشت. اما بازگشت به ھا و گروهاین اصطالحات، فرقه
 دارد. ھا دور میات، امت را از این بال و مصیبتقرآن و سنت در اختالف
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عدم توانایِی عموم مسلمین از تحقیق و بررسی در علوم عقلی و  -۳
ھا با سطوح مختلف بینیم اکثر مسلمانی مقابل میتسّلط برآن. در نقطه

کنند. ذھنی و استعدادھای متفاوت به راحتی قرآن و سنت را درک می

نَا ﴿ نماید:گونه توصیف میکتاب خویش را این ألکه الله چنان ۡ َولََقۡد �َ�َّ
كِرٖ  دَّ و قطعًا قرآن را برای ذکر(و « ].۱۷[القمر:  ﴾١٧ٱۡلُقۡرَءاَن لِّ�ِۡكِر َ�َهۡل ِمن مُّ

 .»؟ای ھست رندهیا پندگیم؛ پس آیا ردهکپندآموزی) آسان 
قت و ھاست. و اگر این وھا و وقتی تالشعلم کالم نابود کننده -۴
شد، بر ھا صرِف فراگیری و تحقیق و پژوھش در قرآن و سنت میتالش

 متکلمین و دیگران بی نھایت مثمِر ثمر بود. 
ی کارِی انبیاء و توضیح و بیاِن امور غیبی فقط در توان و حیطه -۵

اند. برای مأمور ابالغ دین أباشد و فقط آنانند که از جانب اللهپیامبران می
ی آنان چنین موضوعاتی جایی برای متکلمین و اندیشهور شدن در غوطه

 نیست. چرا که امور غیبی با مجادله و مناظرات عقلی قابل درک نیست.

: آیا از سلف صالح در مذّمت و نکوهش علم کالم و پرداختن به آن، ۲۶س
 اقوالی نقل شده است یا خیر؟

است؛ به  آری اقوال بسیار زیادی از سلف صالح در این زمینه نقل شده
 عنوان نمونه:

از آن نھی  أل چه اللهی الله به ھر آنگوید: اگر بندهمی /شافعی 
فرموده است، البته غیر از شرک، مرتکب شود، بھتر از آن است که در علم 

 کالم نظر افکند. 
گوید: حکم من در مورد متکلمین این چنین از وی نقل است که میھم  

زده شوند و در میان قبایل و طوایف  ی درخت خرمااست که با شاخه
مختلف چرخانده شده و گفته شود: این است جزای آن که قرآن و سنت را 

 



 ٤٥  هایی پیرامون سلفیت پرسش و پاسخ

 رھا کرده و به علم کالم بپردازد. 
گوید: ھرگز شخصی که صاحب علم کالم است، رستگار می /امام احمد

 نخواھد شد.
دیق ی علم کالم بیاموزد، زنگوید: ھر کس دین را به واسطه /مالک

 خواھد شد. 
نقل شده است که: فقھا و اھل حدیث در تمام  /از عبدالله بن مبارک  

مناطق اتفاق نظر دارند که متکلمین، اھل بدعت و گمراھی ھستند. و ھرگز 
اند که اھل حدیث و اھِل آیند. اھل علم آنانی علما به حساب نمیدر زمره

فھم در روایات باشند. و نسبت به تخصص و قدرت، حفظ و تشخیِص مسایل، 
 بر یکدیگر برتری ورجحان دارند. 

گفته است: بر فراگیری سنت صبور و شکیبا باش. در ھر  /اوزاعی  
. ھر آنچه آنان ١موردی که آن قوم (سلف صالح) توقف کردند تو ھم بایست

 اند تو ھم دست بکش. ھمان را بگو. از ھرچه دست کشیدهگفتند، تو نیز 
گوید: پایبند سنت باشید و از سخن و کالم، چنین می /سفیان ثوری 

 در ذات الله بپرھیزید. 
گفته است: کم ھستند افرادی که در علم کالم تحقیق و  /امام ذھبی  

خالف که اجتھادشان باعث شده است که سخنی تالش کرده باشند، مگر این
سنت بگویند. از این رو علمای سلف توجه به علم کالم را مورد نکوھش قرار 

 است.  ٢ی علم فالسفه و دھریهاند. چرا که علم کالم زاییدهداده

 اظھار نظر نکن. بلکه مانند آنان سکوت کن. مترجم. -١

ٓ إِ�َّ ﴿گویند: اعتقاد ندارند و می أدھریه: کسانی که به الله -٢ ۡهرُ ٱَوَما ُ�ۡهلُِكَنا َّ� ﴾
 میراند. مترجم.فقط زمان است که ما را می  ].۲۴[الجاثیة:
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گوید: ما را با علم کالم سر و کاری نیست. به نظر من می /ابن قتیبه
 .١بیشتر کسانی که ھالک شدند، فقط به خاطر علم کالم بوده است

بلکه از خوِد بزرگان متکلمین که در آخر عمر به این نتیجه رسیدند که   
علم کالم، ضایع کننده اوقات و کوشش است، سخنانی در نکوھش این علم 

اند که پرداختن به علوم شرعی که ھمان قرآن و آمده است. و اذعان داشته
گاھانهسنت است، بھتر، سالم  دارتر است. تر و ریشهتر، آ

ھای فلسفی را بررسی کردم، و برنامه ھاگوید: تمام روشی میراز  
ترین ای را سیراب گرداند. نزدیکندیدم بیمار و ناتوانی را درمان کند و تشنه

 راه، راِه قرآن را یافتم. 
ی مرا تجربه کند، چیزی را که من گوید: ھر کس مانند تجربهاو می

 فھمیدم خواھد فھمید. 
ھای کالمی و اِم روشقل قول شده است که: تمچنین از او نھم  

پای فواید قرآن ای از آن، ھمھای فلسفی را امتحان کردم، ندیدم فایده برنامه

توانید به شرح نقل قول علما در نکوھش رأی و علم کالم بسیار زیاد است. می -١
ی طحاوی اثر احمد شاکر و منھاج السنة النبویة، بیان موافقة صریح المعقول عقیده

 /لصحیح المنقول، کتاب النبوات و الفتوی الطحاویة که ھمه تألیف ابن تیمیه 
 است مراجعه کنید. 

یوش ، و اجتماع جق المرسلة علی الجھمیة و المعطلةصواعو نیز به دو کتاب ال
 ی ابن قیم جوزی نگاھی بیندازید. الجھمیة نوشتهاإلسالمیة علی غزو المعطلة و

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿ی: و تفسیر آیه
َ
ٓ  لُۡقۡرَءانَ ٱأ ۡ�َفالَُها

َ
ٰ قُلُوٍب أ ۡم َ�َ

َ
آیا « .]۲۴[محمد:  ﴾٢٤أ

. شنقیطی ۲۴محمد / ». ھایشان قفل زده شده است بر دلکنند یا در قرآن تدبر نمی
 در أضواءالبیان.

 و کتاب صون المنطق و الکالم عن فن المنطق و الکالم، اثِر حافظ سیوطی.
، ۲/۱۶۸روض الباسم فی الذب عن سنة أبی القاسم، به قلم ابن الوزیر الیمانی ج 

 ھـ.۱۳۸۵دارالسلفیة بالقاھرة 
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کند عظمت و جالل االھی را به صورت کامل کریم باشد. زیرا قرآن تالش می
دارد. چرا ارائه نماید و از ژرفنگری و ایراد معارضات و مسایل اختالفی باز می

ر این تنگناھای عمیق و در داند اندیشه و عقل بشری ده خوب میک
 گردد. ھای حق، دچار اضمحالل شده و متالشی می برنامه

ابو الوفاء بن عقیل به برخی از یاران خویش گفت: من به طور قطع و 
شناختند. را نمی ١از دنیا رفتند و جوھر و َعرض شدانم که صحابهیقین می

پنداری که ھمانند آنان باشی، پس باش. و اگر می حال اگر دوست داری
 ای. بھتر است، چه بد پنداشته بروِش متکلمین از روِش ابوبکر و عمر

گونه ولید بن کرابیسی وقتی در سکرات مرگ بود، فرزندانش را این  
گاهوصیت نمود: آیا فکر می تر است؟ گفتند: کنید کسی از من در علم کالم آ

پذیرید؟ گفتند: آری. گفت: روش اھل برایتان دارم می خیر. گفت: وصیتی
 ھاست. حدیث را برگزینید که حق با آن

گوید: مسلمانان و علوم آنان را سیاحت کردم و بر ابوالمعالی جوینی می  
ور چه از آن نھی کردند، غوطهدریای بزرگ(علم کالم) سوار شدم، در آن

اکنون از تمام آن عقاید به ید؛ ھمھم برای طلب حق و فرار از تقلشدم، آن
مرا به لطف و کرم  ألسوی حق بازگشتم. دین پیرزنان را برگزینید. اگر الله 

الص ی اخمیرم و پایان عمرم با کلمهخویش ننوازد، بر دین پیرزنان می
 .خواھد بود. وای بر پسرجوینی!

از اصطالحات فالسفه و متکلمین است. جوھر (یا ذات) آن است که خود، موجود  -١
گردد. مانند: است. و َعَرض(صفت یا ویژگی) آن است که به کمک جوھر پدیدار می

 زیِد سیاه. 
باشد. اما سیاھی که صفت است بر روی زید، نمودار  *(زید، خوِد شخص و ذات می

 مترجم.  شود).می
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الم چه بر من گذشت دوباره رخ دھد، به علم کو نیز گفته است: اگر آن
 پرداختم.نمی
گوید: ای دوستان و یاران من! به علم کالم روی نیاورید. اگر میچنین ھم  

 شدم. رساند، ھرگز بدان مشغول نمیا میجدانستم علم کالم مرا به اینمی
کنند، گوید: از بیشترین مردمی که غلو و زیاده روی میغزالی می  

خوانند. گمان ان را کافر میگروھی از اھل کالم ھستند که عوام مسلمان
اند که ھر کس علم کالم را ھمانند ما نداند و عقاید شرعی را با دالیلی کرده

ایم نشناسد، او کافراست. آنان اوًال رحمت االھی را تنگ که ما مقرر داشته
 دانند. اند و دومًا بھشت را فقط منحصر به گروه اندکی از متکلمین میگرفته

 ی شرعی، مطلقًا مردود است؟ تأویِل ادله : آیا هر نوع۲۷س
ی شرعی قابل قبول نیست و البته مردود ھم نیست. ھر گونه تأویل ادله

 نیاز به توضیح دارد: این مسئله
ی ی ادلهی ثابِت شرعی در امور عقیده به وسیلهمخالفت کردن با ادّله  

شده و مطیع و  عقلِی متکلمین، اما این که سعی شود تا دالیل شرعی تأویل
قبول است. بلکه مقدم نمودن  پیرو دلیل عقلی گردد، باطل و غیر قابل

 ی شرعی بر عقلی واجب است. ادله
اما وقتی دو دلیل شرعی که ظاھرًا در داللت با ھم تعارض دارند، و   

توان با دلیل شرعی دیگری با آن امکاِن جمع میان آن دو وجود ندارد، می
ھای جمع میان دو دلیل زمان تأویل، روشی از روش مقابله کرد. در این

گوییم جمع میان دو دلیل، تا که مبادا یکی از گوییم میاز این ور میاست. 
دالیل را انکار کرده و یا باطل بدانیم. البته دلیِل مذکور که به آن استناد 

 شود باید صحیح و ثابت باشد. می
برگرداندن دلیل شرعی از معنای  با این توضیح، تأویل که عبارت است از  

ھم بنا بر دلیل شرعی دیگری که احتمال معنای ظاھر به معنایی دیگر، آن
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 در آن وجود دارد، خود بر چند نوع است: 
تأویل مورد قبول: دلیلی که معنای ظاھری نص را عوض کرده و  -۱

رساند، خود صحیح و ثابت است و معنای احتمالی دیگری را می
 باشد: میدارای شروطی 

 که لفظ در لغت عربی به معنای مجاز ھم استعمال شود.این -ا
 دلیل صحیحی بر این مسئله داللت داشته باشد.  -ب
 دلیل ارائه شده معارض و مخالفی نداشته باشد. -ج
ی مورد نظر از مسایل اعتقادی باشد، صد در صد اگر مسئله -د

 . ١دلیل باید صراحتًا از قرآن و سنت موجود باشد
کند، ضعیف تاویِل مردود: دلیلی که معنای ظاھری نص را عوض می -۲

شود؛ یا قدرت مقابله و مخالفت با دلیِل است و به آن استناد نمی
 اول شرعی را که صحیح است، ندارد. 

کند، اصًال دلیل تأویِل باطل: دلیلی که معنای ظاھر نص را عوض می -۳
لیِل شرعی اول که شود تا بتوان با آن با دشرعی محسوب نمی

 صحیح است مقابله و مخالفت نمود. 

پرسیم: شناخت قواعِد روش یا رویکرد سلفی چه : یک بار دیگر می۲۸س
 اهمیتی دارد؟ 

 قواعد و اصول روش سلفی دربرگیرنده موارد زیر است: 
 استدالل به قرآن و سنت. -۱
 مقدم داشتن نقل بر عقل. -۲
 رویگردانی از تأویل کالمی. -۳
 در فراگیری قرآن و سنت.  شفھم صحابه پایبندی به -۴

 المدنیة اثر شیخ االسالم ابن تیمیه مراجعه شود. به الرسالة  -١
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این قواعد وجِه تمایز میان رویکرد سلفی و روش متکلمین است. روش   
جوید نه چیزی دیگر. و اساِس سلفی فقط و فقط به دالیل شرعی تمسک می

چه از کتاب الله و سنت ی شرعی کتاب الله و سنت است. و نیز آنادله
اس و قواعد استنباط شده از قرآن و حدیث. شود مانند: اجماع، قیگرفته می

است که با آن به بندگانش تکلیف و  ألاحکام شرعی، تنھا خطاب الله
ھد با رأی یا سخن یا دلیلی که دھد. حال اگر کسی بخوامسئولیت می

پندارد آن دلیل، عقلی است و با خطاِب شریعت مخالفت نماید، دلیل  می
است، بر آن رأی یا قوِل مخالف و  نقلِی شنیداری که کتاب الله و سنت

در دین، خصوصًا در بحث عقایدش که  ششود. فھم صحابهمعارض مقّدم می
شود و ھیچ اند، به عنواِن حّجت دینی محسوب میبر آن اجماع نموده

مسلمانی را نسزد که با آن مخالفت نموده و آن را رد نماید. از این رو روِش 
به دعوای تأویل، دلیِل نقلی را تابع دلیل  سلفی ھرگز قبول نخواھد کرد که

 عقلی نماییم تا قرآن و سنت با دلیل عقلِی اشخاص موافق و برابر آید. 
با تحقیق و بررسی و ریزبینی اثبات خواھد شد که ھرگز دلیل نقلِی   

م برخی  صحیح با دلیل عقلی صریح در تعارض نیست. گر چه بر اثر توِھّ
ی علمی ندارند، تعارضی ز قرآن و سنت احاطهھا که به نکات ریاندیشه

پنداشته شود، یا گمان شود که داللت قطعی و یقینی وجود دارد که با کتاب 
 که اصًال و ابدًا چنین چیزی امکان ندارد. الله و حدیث اختالف دارد. حال آن

: به طور خالصه روش سلِف صالح در اثباِت اسماء و صفات االهی، ۲۹س
 چگونه است؟ 

خود را در قرآن کریم با آن  ألسلف صالح ھر اسم و صفتی که الله   
ھا و در سنت ثابت و صحیح، با آن اسم صتوصیف نموده است، یا رسول

ھا دارند و آنرا وصف نموده است، قبول دارند و آن را ثابت می أصفات الله
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ق و ای که الیاش ترجمه کرده و به مقتضای آن به گونهرا بر معانی ظاھری
ی جالل و کمال االھی است، ایمان دارند. ھرگز اسم و صفتی را شایسته

نوع و شبیھی قایل نیستند و تأویل کنند. برای آن ھمتحریف و تعطیل، نمی
 کنند. ننموده و کیفیت و چگونگی ھم بیان نمی

ی واسطیه مذھب سلف صالح را در عقیده /شیخ االسالم ابن تیمیه  
چه الله متعال با آن خود را توصیف کند: آنان(سلف) ھر آناین گونه بیان می

اش تغییر کنند. سخن و معنایش را از جای اصلینموده است را، نفی نمی
شوند. کیفیت ھا و صفات االھی به الحاد و کژی مبتال نمیدھند. در نامنمی

 کنند.و چگونگی بیان نکرده و صفات االھی را به صفات مخلوق، ھمانند نمی
توان او را با خلقش نام، ھم کفو و انبازی ندارد. ھرگز نمیھم أل زیرا الله

گاه تر است. از مقایسه نمود؛ چرا که او تعالی به خود و دیگران، از ھمه آ
تر است. و بعد از الله فرستادگان راستگو و تر و نیک سخنمخلوقش راستگو

د؛ بر خالف آنان که تر ھستنسخنگوتر و نیکاش از ھمه راستتصدیق شده
گاھانه علیه الله  -می أگویند. از این روست که اللهسخنانی می ألناآ

ا يَِصُفونَ ﴿: فرماید ةِ َ�مَّ  ١٨١َوَسَ�ٌٰم َ�َ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  ١٨٠ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِك َرّبِ ٱۡلِعزَّ
ِ َرّبِ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  که دارای پروردگارت (« ].۱۸۲-۱۸۰[الصافات:  ﴾١٨٢َوٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

کنند، منّزه است. و سالم بر پیامبران. و  می چه او را به آن توصیفعزت است از آن

خود را از  أ. الله »ھمه ستایش ھا ویژه الله است که پروردگار جھانیان است
اند، پاک و مبّرا دانسته است. و چه مخالفیِن پیامبران او را توصیف کردهآن

بودن سخنانشان که الله متعال را از عیب و بر پیامبران به خاطر درست 
ھا در توصیف نام أدانستند، سالم فرستاده است. و خود الله نقص پاک می

و صفاِت خویش میان نفی و اثبات جمع نموده است. اھل سنت و جماعت از 
کنند. چرا که دستورات پیامبران علیھم الصالة والسالم، عدول و تجاوز نمی
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راه راست یا صراط مستقیم است. راه راسِت کسانی که  ھا ھمانفرمان آن
 به آنان نعمت داد. راِه پیامبران، راستگویان، شھدا و نیکوکاران. أالله 

ها و صفات االهی، از روش : آیا تفویض(سپردن معنا به الله)در اسم۳۰س
 سلف است؟

سلِف صالح مفّوضه نیستند ودر بحث اسماء و صفات، معنا را به الله   
تفویض  أ ھا و صفات را به اللهکنند. چون مفّوضه معنِی اسمتفویض نمی
ھا و صفات دانیم. یعنی معتقدند نامگویند: ما معنای آن را نمیکرده و می

گویند)اسِم االھی دارای معنایی نیستند که بتوان آن را فھمید. مثًال (می
کند. او نمیبر صفت شنوایِی (سمیع: بسیار شنوا) برای الله، داللت 

داللت ندارد!! در  ألطور اسم (بصیر: بسیار بینا) بر صفت بینایِی الله ھمین
دیگر صفات ھم به ھمین ترتیب. در نتیجه بر مبنای اعتقاد مفّوضه، ذکر این 

ھا در نزدشان به ھا برای الله متعال ھیچ معنایی را در پی ندارد. این اسمنام
ست که در پایان منجر به تعطیل و ناکارآمد معنای کالم غیر عربی و بیمنزله

ھا شود. چنان که قبال گفتیم، سلِف صالح برای اسمھا میبودِن اسم و صفت
شود، قایل ھستند. ھا به ذھن متبادر میو صفات، معنایی که از ظاھر آن

کسی  ألکنند. معتقدند جز الله ھا و صفات کیفّیت بیان نمیلیکن برای نام
شود و داند. معنا به راحتی از لغت فھمیده میھا را نمیدیگر کیفیت آن

 شناخته شده است؛ ولی کیفّیت بر ما پوشیده است. 
کنند؛  اسماء و صفات معنا را تفویض نمی تر: سلف در بحثبه تعبیری دقیق  

 گویند.  سپارند و در این مورد سخن نمیمی أ بلکه کیفّیت آن را به الله
پس تفویِض کیفیت، مذھب و روش سلف صالح است نه تفویِض معنا.   

چرا که تفویض معنا در آخر منجر به تعطیل و ابطال اسماء و صفات الھی 
 گردد. می

 



 ٥٣  هایی پیرامون سلفیت پرسش و پاسخ

در مورد تفویض در بحث اسماء و صفات  /عالمه خلیل محمد ھراس  
که تفویض در معنای اسماء و صفات، روِش سلف گوید: اعتقاد به اینمی

که متأخرین اشعری و دیگران بر است، باوری نادرست و اشتباه است. چنان
کنند و کالمی که معنایش را این باورند. چرا که سلف معنا را تفویض نمی

فھمیدند و آن را خواندند. بلکه معانِی نصوص را از قرآن و سنت میندانند، نمی
 ألفات را به الله دانستند؛ سپس حقیقت و کیفّیت صثابت می أبرای الله 

در مورد قرار گرفتن الله  /کردند. مثًال وقتی از امام احمد واگذار می
متعال بر عرش سوال شد، چنین پاسخ داد: استواء معلوم است و کیفیت 

 مجھول و ناپیدا.

بَُّرٓواْ َءاَ�ٰتِهِ ﴿ :فرمایدمی أالله َدَّ نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ُمَ�َٰرٞك ّ�ِ
َ
 ].۲۹[ص:  ﴾كَِ�ٌٰب أ

اتش یم تا در آیا ردهکه آن را به سوی تو نازل کاست  کتابی مبارک]  نی[ا«
. این آیه ھرگز در اندیشیدن و تدّبر، بین آیات متشابه و غیر متشابه »شندیندیب

 استثنا قایل نشده است. 

 : منظور از کیفّیت در اسماء و صفات چیست؟۳۱س
ویند: کّیف الشیَء، یعنی ھا گکیفیت یعنی حقیت و ُکنِه یک چیز. عرب  

 برای آن چیز کیفیت مشخصی بیان داشت. 
فرق میان کیفیت و تمثیل این است که کیفیت یعنی معتقد باشد   

صفت الله متعال داری فالن کیفیت و چگونگی است، ولی تمثیل، یعنی 
 صفات باری تعالی ھمانند صفات مخلوقات است. 

عناست که مطلقًا صفات را بدون منظور سلف از نفی کیفّیت نه بدین م  
کیفیت بدانند! چرا که چنین اعتقادی برابر با تعطیل و باطل نمودن صفات 
است. زیرا ھر چیزی که موجود باشد بدون استثنا باید دارای کیفّیت خاصِّ 
به خود باشد. صفات الله متعال ھم کیفیتی دارد؛ لیکن عقِل قاصر ما توان 
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زد که مخلوق بر خالق احاطه یابد در حالی که درک آن را ندارد. چگونه س

ِميُع ٱۡ�َِص�ُ ﴿ فرماید:می أالله ءۖٞ وَُهَو ٱلسَّ  ].۱۱[الشوری:  ﴾لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َ�ۡ
فرماید: و می. »نھایت بیناستھیچ چیز ھمانند او نیست و او بسیار شنوا و بی«

ا﴿ . لذا »شناسیتایی) مینامی(ھمھم آیا برایش« ].۶۵[مریم: ﴾َهۡل َ�ۡعلَُم َ�ُۥ َسِمّيٗ
گاھِی ما از کیفیت است. زیرا جز خوِد  منظور از نفی کیفیت، اعالِن عدم آ

 داند. کسی کیفیت ذات و صفات او را نمی أل الله
اصال شایسته نیست بگوییم: سلِف صالح صفات را بدوِن کیفیت ثابت   

له متعال از چگونگی و دانند. بلکه ایشان صفات را با کیفیتی که فقط المی
گاه است، ثابت می ھا اثباِت صفات، بدون بیان ی آندانند. لذا عقیدهُکنِه آن آ

کیفیت است. یعنی آنان ایمان دارند که صفات دارای کیفیتی است که الیق 
داند و ما ھرگز کسی کیفیتش را نمی ألالله سبحانه و تعالی است و جز الله

 کنیم. صفات، کیفیت بیان نمیبا اندیشه و عقل خود برای 
که واضح و معلوم است، جمع کردن میان اثباِت و این توضیح چنان  

صفات برای الله متعال و میان نفِی تشبیه و تمثیل از او و پاک و مبرا 
 دانستش از عیب و نقص است. 

 : منظور از تعطیِل صفات چیست؟۳۲س
ن و فارغ دانستن، تعطیل از َعطل به معنای ترک کردن، خالی کرد  

ِشيدٍ ﴿ی قرآن: مشتق شده است. مانند این آیه لَةٖ َوَقۡ�ٖ مَّ َعطَّ [الحج:  ﴾َو�ِۡ�ٖ مُّ

ھا ھایی که صاحبانشان آن. چاه»ھای متروکه و قصرھای برافراشتهو چاه« ].۴۵
 اند. را رھا کرده و متروک گذاشته

بت ندانستن آن در بحث عقیده تعطیل به معناِی نفِی صفات االھی و ثا
 باشد. می أبرای الله 

 اعتقاد به تعطیِل اسماء و صفاِت االھی، مذھِب جھمیه و معتزله است.
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 : تشبیه و تمثیل به چه معناست؟۳۳س
روند. و در بحث اند که به یک معنا به کار میتشبیه و تمثیل دو اصطالح

تمثیل یعنی، اسماء و صفات تشبیه، یعنی خالق را به مخلوق تشبیه کردن و 
 صفات خالق را ھمانند صفات مخلوق دانستن.

 تشبیه بر دو بخش است: 
نخست: تشبیه خالق به مخلوق. مانند نصارا که عیسی پسر مریم علیھما 

 ألکنند. وھمانند یھود که عزیر را شبیه اللهتشبیه می أالسالم را به الله
ھای خود تشبیه را به بت ألدانستند. یا به مانند مشرکین که اللهمی
 گویند.کردند. الله تعالی بسی بزرگوارتر از آن است که آنان می می

گویند: صورتی ھمانند مخلوقات دارد و به مخلوقش. می ألدّوم: تشبیه الله 
شنود. و  به باشد. و ھمچون مخلوقش میدستش بسان دست مخلوقش می

 گویند. ت که آنان میبسیار بزرگوارتر از آن اس أمانند این اعتقادات. الله 

باشد و اثبات کند  ش: چه دلیلی وجود دارد که گواه بر فضل صحابه ۳۴س
 اند؟ آنان دین را از آیندگان بهتر فهمیده

ی فراوانی در این زمینه موجود در قرآن و سنت و اقوال سلِف صالح ادّله
 است:

ْۖ فَإِۡن َءاَمُنواْ بِِمۡثِل َمآ َءاَمنُتم بِهِۦ ﴿ی: آیه -۱  ].۱۳۷[البقرة: ﴾َ�َقِد ٱۡهَتَدوا
ت یمان آوردند، قطعًا ھداید، ایا مان آوردهیچه شما بدان اپس اگر آنان به آن«

 .»اند شده

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس ﴿
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ن امتی یشما بھتر« ].۱۱۰[آل عمران: ﴾ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

 .»دیا دار شدهیه برای مردم پدکد یھست

ْ ُشَهَدآَء َ�َ ٱ�َّاِس َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ َُكونُوا ٗة وََسٗطا ّ�ِ مَّ
ُ
 ﴾َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

 .»دیم، تا بر مردم گواه باشیانه قرار دادین گونه شما را امتی میو بد« ].۱۴۳[البقرة:
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ترین افرادی که با این آیات مورد خطاب قرار اولین گروه و شایسته  

لُوَن ﴿ بودند. الله متعال فرمود: صی پیامبرگرفتند، صحابه وَّ
َ
ٰبُِقوَن ٱۡ� َوٱل�َّ

ُ َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ  َبُعوُهم �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ ٱ�َّ ِيَن ٱ�َّ نَصارِ َوٱ�َّ
َ
ِمَن ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن َوٱۡ�

بَٗد�ۚ 
َ
� ٓ نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

َ
ٰٖت َ�ِۡري َ�َۡتَها ٱۡ� َعدَّ لَُهۡم َج�َّ

َ
َ�ٰلَِك ٱۡلَفۡوُز َ�ۡنُه َوأ
سانی کن از مھاجران و انصار، و یشگامان نخستیو پ« ].۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠ٱۡلَعِظيمُ 

ز] از او یشان خشنود و آنان [نیردند، الله از اکروی یاری از آنان پکویکه با نک
شه یر آن نھرھا روان است. ھمیه از زکرده کی آماده یخشنودند، و برای آنان باغھا

 .»ابی بزرگیامکن است ھمان یاند. ا نهدر آن جاودا
ھا از گواھی وی بر برتر بودِن آن شرضایت الله تعالی از مھاجرین و انصار

 دیگران است.

ۡ�َظُم َدرََجٗة ﴿
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
نَفَق ِمن َ�ۡبِل ٱۡلَفۡتِح َوَ�َٰتَلۚ أ

َ
ۡن أ َ� �َۡسَتوِي ِمنُ�م مَّ
ْ ِمۢن َ�ۡعُد  نَفُقوا

َ
ِيَن أ ُ ٱۡ�ُۡسَ�ٰ ّمَِن ٱ�َّ ْۚ َوُ�ّٗ وََعَد ٱ�َّ  ].۱۰د: ی[الحد ﴾َوَ�َٰتلُوا

سان یک]  گرانیاند، [با د ردهکش از فتح انفاق و جھاد یه پکسانی از شما ک«
اند. و  ه بعدًا به انفاق و جھاد پرداختهکاند  سانیکستند. آنان در درجه بزرگتر از ین

 .»و داده استیکی ندام وعدهکالله به ھر 
ای واضح و روشن بر ی به ُحسنی که ھمان بھشت است اشارهوعده

 فضیلت آنان است. 

ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ﴿
َ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ِيَن أ لِۡلُفَقَرآءِ ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك 
ُ
ۥٓۚ أ َ َورَُسوَ�ُ وَن ٱ�َّ ِ َورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ِٰدقُونَ ّمَِن ٱ�َّ ِيَن  ٨ُهُم ٱل�َّ َوٱ�َّ

يَ�َٰن ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ�  اَر َوٱۡ�ِ َ�َبوَُّءو ٱ�َّ
نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةۚٞ َوَمن 

َ
ٰٓ أ وتُواْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ

ُ
آ أ ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ  يُوَق ُشحَّ 
ُ
ِيَن َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن  ٩َ�ۡفِسهِۦ فَأ َوٱ�َّ
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يَ�ِٰن َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ  ِيَن َسَبُقونَا بِٱۡ�ِ َر�ََّنا ٱۡغفِۡر َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا ٱ�َّ
ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَّ  ]  م، نخستین غنایا« ].۱۰-۸[الحشر:  ﴾١٠ِحيمٌ ّلِ�َّ

ارشان و اموالشان رانده شدند: یه از دکان مھاجری دارد ینوایاختصاص به ب
نند. ک اری مییامبرش را یباشند و الله و پ خواستار فضل الله و خشنودی [او] می

ردارند* و کسانی که پیش از مھاجران در سرای کنان ھمان مردم درست یا
و ایمان [یعنی مدینه] جای گرفتند، کسانی را که به سوی آنان ھجرت ھجرت 

چه به کرده اند دوست دارند، و در سینه ھای خود نیاز و چشم داشتی به آن
دھند، گرچه یابند، و آنان را بر خود ترجیح میمھاجران داده شده است نمی

اند، بازداشتهخودشان را نیاز شدیدی باشد. و کسانی را که از بخل و حرصشان 
گویند: اینان ھمان رستگارانند* و نیز کسانی که بعد از آنان آمدند در حالی که می

پروردگارا! ما و برادرانمان را که به ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز، و در دل 
 .»ھایمان نسبت به مؤمنان، کینه قرار مده. پروردگارا! یقینًا تو رؤوف و مھربانی

دھد که مھاجرین صداقت دارند و انصار رستگار و شھادت می ألالله 
 اند. آیات در این زمینه بسیار است.کامیاب

 احادیثی که داللت بر فضیلت صحابه دارد:  -۲

بھترین مردم، «»: َخُ� انلاِس قَر�«فرماید: می صرسول الله
 .١»مردمان(مسلمان و مؤمِن) قرن من ھستند

»: إِنَّ َخَ�ُ�م َقر�«حدیث مرفوع دیگری بدین مضمون آمده است:   

ی أنا «. و نیز: ٢»بھتریِن شمامردم(مسلمان)  قرن من ھستند«
َّ

الَقرُن اذل
 . ٣»قرنی که من در آنم«»: فيهِ 

 بخاری و مسلم. -١

 مسلم.  -٢

 مسلم. -٣
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َحَدُ�ْم «خوانیم: در روایت مرفوع دیگری می
َ
نَّ أ

َ
ْصَحايِب، فَلَْو أ

َ
ال �َُسبُّوا أ

ْ�َفَق 
َ
َحِدِهْم َوال نَِصيَفهُ أ

َ
ُحٍد َذَهبًا َما بَلََغ ُمدَّ أ

ُ
اصحاب مرا دشنام «»: ِمثَْل أ

ا ی یکند، با کوه احد، طال انفاق ک یاز شما به اندازه  یکیرا اگر ید. زیندھ
 .٢»ندک ینم ینند، برابرک یه اصحاب من انفاق مک ١ینصف مّد 

ْص « در روایت مسلم به صورت مرفوع آمده است: 
َ
يِت؛ فَإَِذا َوأ مَّ

ُ
َمنٌَة ِأل

َ
َحايِب أ

يِت َما يُوَعُدونَ  مَّ
ُ
ىَت أ

َ
ْصَحايِب أ

َ
و اصحابم پاسداران امت من ھستند. «»:  َذَهَب أ

 .»من چه وعده شده بر امتم خواھد آمدوقتی رفتند، آ

اشديَن َعليَ�م �ِسنَّىت و«فرماید: می صرسول الله  سنَّة اخللفاِء الرَّ
وا عليها بَانلَّ  ن؛ مصّرانه به یراشد یبر شما باد سنت من و خلفا«»: واِجذِ َعضُّ
 .»آن پایبند باشید

تِِه َحَواِر�ُّوَن، «اند: و فرموده مَّ
ُ
ُ ِمْن أ

َ
 اَكَن هل

َّ
ٍة َ�بِْ� إِال مَّ

ُ
َما ِمْن نيَِبٍّ َ�َعثَُه اُهللا يِف أ

ْمرِهِ، 
َ
ُخُذوَن �ُِسنَّتِِه َو�َْقتَُدوَن بِأ

ْ
ْصَحاٌب يَأ

َ
ْلُُف ِمْن َ�ْعِدِهْم ُخلُوٌف َوأ

َ
ُ�مَّ إِ�ََّها خت

 يُْؤَمُروَن، َ�َمْن َجاَهَدُهْم �ِيَِدهِ َ�ُهَو ُمْؤِمٌن، 
َ

 َ�ْفَعلُوَن، َو�َْفَعلُوَن َما ال
َ

َ�ُقولُوَن َما ال
بِِه َ�ُهَو ُمْؤِمٌن، وَ 

ْ
لَيَْس َوَراَء َوَمْن َجاَهَدُهْم بِِلَسانِِه َ�ُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم بَِقل

يَماِن َحبَُّة َخرَْدلٍ  ِ
ْ

 یامت یقبل از من برا ألکه الله یامبریھر پ«»: َذلَِك ِمَن اإل
ک و مخلص داشته ینزد یارانین امتش، دوستان و یمبعوث کرده است، در ب

او اقتدا  یھاگرفتند و به اوامر و سنتیش میاست که سّنت و رفتار او را در پ
خود  یشدند که به گفته ینشان میبعد از آنان جانش ینکردند، و سپس کسایم

کردند که به آن امر نشده بودند، ھر کس با دست با یم یکردند و کاریعمل نم

که  مّد، پیمانه ای است که برخی آن را به اندازه ی ُپری دوکِف دست دانسته اند -١
 شود.گرم می ۵۴۴تقریبًا 

 بخاری و مسلم. -٢
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ھا جھاد و مبارزه کند، مؤمن و ھر کس با زبانش با آنھا کارزار کند، مؤمن و آن
 یمخالفت قلبھا مخالفت کند، مؤمن است؛ و بعد از ھر کس در دل خود با آن

 . ١»مان وجود نداردی) ایا(ذره یی خردلدانه به اندازه یحت

نا عليِه «رماید: فی نجات یافته میدر مورد فرقه صپیامبر بزرگوار
َ
ما أ

 .٢»چه من و اصحابم به آن معتقدیمآن«»: أصحاىبو
 چند نمونه از اقوال سلف در این مورد: -۳

إن اهللا نظر يف قلوب العباد فوجد قلب �مد خ� «: سسخن ابن مسعود  
قلوب العباد فاصطفاه نلفسه، وابتعثه برساتله، ثم نظر يف قلوب العباد بعد 

فوجد قلوب أصحابه خ� قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه،  صقلب �مد 
مسلمون حسناً فهو عند اهللا حسن، وما رأوه سيئاً ـيقاتلون ىلع دينه، فما رآه ال

 صھای بندگان نگریست؛ قلب محمد به قلب ألالله «: »عند اهللا سيئ فهو
بھتر یافت و او را برای خویش برگزید و به رسالت  ی بندگانرا از دل ھمه

به دل دیگر بندگان نظر  صخود مبعوثش نمود. سپس بعد از قلب محمد 
ود ھا یافت و آنان را وزرای نبی خافکند و قلوب اصحاب او را بھترین قلب

چه را مسلمانان نیک کنند. لذا آننمود که برای (دفاع) از دینش کارزار می
ھم  أل چه را بد و ناپسند بدانند، نزد اللهنیک است و آن ألپندارند نزد الله 

 .٣»ناپسند و بد است

 مسلم. -١

 این روایت َحَسن است. -٢

ُمسَند خود، ابن األعرابی در کتاب معجم خویش. موقوفًا صحیح احمد، طیالسی در  -٣

نگاه  /ی شیخ آلبانینوشته ۵۳۳است. به سلسله احادیث ضعیف و موضوع شماره 
 کن.
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خُ� هذه األمِة قلو�اً،  صاكن أصحاُب رسوِل اهللا گوید: (می سابن عمر 
): لِصحبِة نبيِّه ونقِل ديِنه ألوأعمقهم علماً، وأقلِّهم ت�لفاً، اختارَُهُم اهللا 

ترین ایشان، اصحاب رسول تکلفترین و کمھای این امت، عالم(بھترین قلب
ھا را برای ھمنشینِی نبی خویش و رساندن آن أل بودند. الله صالله 

 دینش برگزید).

 بندی به فهِم سلِف صالح به چه معناست؟: پای۳۵س
،  شی قرآن و سنت بر مبنای فھم صحابهروش سلفی برپا دارنده 

-تابعین، تبع تابعین و کسانی که به نیکی از ایشان پیروی کرده اند، می
ھا فھم و برداشت این افراد از قرآن و سنت را بر فھم و باشند. سلفی

چه بر آن . خصوصًا در بحث عقاید و آندارندبرداشِت ھر کس دیگر مقدم می
 اجماع دارند. 

اند. ھیچ در مسایل عقیده بر یک باور و اعتقاد بوده ش پس صحابه  
اختالفی از ایشان نقل نشده است. لذا از منظر اھل سنت و جماعت خروج 

حجت  شمورد قبول نیست. و اجماع صحابه  شاز باور و اعتقاد صحابه 
شود اجماع آنان در مسایل است. سزاوارترین چیزی که به آن استناد می

ھا علیه مخالفیِن خود به اعتقاد و توحید و اصول دین است. از این رو سلفی
 . ١کننداستناد می شباوِر صحابه

چه باید امتش بعد از وی در ھنگام اختالفات بر نسبت به آن صپیامبر  

َو�نَّه «فرماید: ر داده و یادآوری کرده است: ایشان میآن عقیده باشند را تذک
َمن يَِعش ِمنُ�م فََس�َى اخِتالفًا َكث�اً فَعلَيُ�م �ُِسنَّيت وُسنَِّة اخلُلََفاِء 

اند، و اھل علم بعد از ایشان بر آن اجماع داشته ش پس ھر عقیده و عملی که صحابه -١
 خواھد باشد. ھر کس که میبرای ھیچ کس شایسته نیست که با آن مخالفت نماید. 
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وا َعلَيها بِانلَّواِجِذ و�يَّاُ�م وُ�َدثاِت  ُكوا بِها و َعضُّ اِشديَن َ�َمسَّ الَمهديَِّ� الرَّ
ُمورِ 

ُ
خواھد  یادیاختالفات ز یز شما که زنده بماند، به زودھر کدام ا«»: األ
د؛ بر یکن یرویافته پین راه یراشد ید، بر شماست که از سنت من و خلفاید

 یبندیه از پایرد (کنایتان محکم بگیھاآن پایبند باشید و آن را با دندان
 .١»دیکن یدا دوریمحکم است) و بر شماست که از امور نوپ

مِرنا هذا َما لَيَس ِ�يِه َ�ُهَو «ماید: فرمی صرسول الله  
َ
حَدَث ىف أ

َ
َمن أ

ھر کس در این امر(دین) ما نوآوریی کند که در آن نباشد، کارش «»: ردٌّ 
گونه بیان نجات یافته را این ھای گروه. و یکی از ویژگی٢»مردود است

 بر آنیم. شدارند: آنان بر ھمان اعتقادی ھستند که من و اصحابم  می

اهداف دعوت سلفیت کدام است؟ روِش دعوت، برای تحقق این : ۳۶س
 اهداف کدام است؟

 شود:روش دعوت سلفیت در امور زیر خالصه می

با  أل : دعوت به ایمان با تمام معانی و ارکانش: از شناخت اللهنخست  
، توحید ربوبیت و اسماء و صفاتش گرفته تا عبادِت الله با این نام و صفتھا

ھای قدیم و جدیِد شرک، از به طاغوت، جنگ با تمام صورت الوھیت، کفر
قبیل شرک قبور و خرافات، شرِک حاکمیت، والء، براء و غیره. ھمچنین 

ھا، پیامبران، روز قیامت، قضا و قدر، جریانات ایمان به فرشتگان، کتاب
، مسایل کفر و ایمان، اجرایی کردن سنت و شاعتقادی در مورد صحابه 

ق نمودن پاکی در عبادات، دعت، اثبات روشمبارزه با ب ھای استدالل و محقَّ

صحیح  آن را /آلبانیشیخ و  .بوداود، ترمذی، ابن ماجه، ابن حبان در صحیحشا -١
 .است دانسته

 متفق علیه. -٢
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اخالق و معامالت و تعامل، حرکت در مسیر دعوت، برپا داشتن دین، بلند 
ی الله بر فراز زمین. تمام این موارد به صورت کّلی یا تفصیلی نمودن کلمه

 باید طبق روش اھل سنت و جماعت باشد.
ه ایمان با این مفھوِم جامع، اصِل دعوت ما بر این باوریم که دعوت ب  

ی و صحابه صبوده است. این روش، روِش رسول الله †پیامبران 
بوده است. این رویکرد، مھمترین اولوّیت در عمل است.  شبزرگوار وی

ق نخواھد شد.   اولویت و اولین واجبی که ھیچ واجبی بدونش محقَّ
واجب و ضروری است تا به ھر روش ممکن، به سوی این برنامه و   

وسایل عمومی مانند سخنرانی، رویکرد دعوت داد و مردم را از طریق 
ھای ھا و گروهھای درس عمومی، کتاب، انتشارات عمومی و کاروان حلقه

دعوت، طبق روش سلفی تربیت نمود. و نیز توسط وسایل خاص ھمانند 
ھای تعلیم و تربیت و غیره به این مھم راکز علمی، گروهتدریس خصوصی، م

 پرداخت. 
: ایجاد گروھی مؤمن: باید گروھی مؤمن و پایبند و ملتزم به اسالم دوم  

ھای کفایی تشکیل گردد تا به این روش عمل کنند. برای برپا داشتن فرض
در این شود، عزم را جزم کنند و تمام توان خود را که فعًال به آن عمل نمی

راستا به کار گیرند. و در عین حال تالش نمایند، اسباب قدرت که ھم اکنون 
آن را در اختیار نداریم، فراھم شده و آن را به دست آوریم. به این دلیل که 
خیر را دوست داریم و بر آن اشتیاق داریم و برای نصیحت و خیرخواھی 

این کارگروِه مؤمن بر  مسلمانان و توجه به امور آنان. ما معتقدیم تشکیل
چه که دیگر افراد اھل سنت بر آن روش اھل سنت و جماعت و تشکیل آن

 ھا است.شوند، از اھم واجبات و اولویتاتفاق نموده و در گرد آن جمع می
کند تا اوًال افرادش واجبات عقیدتی، عبادی، رفتار و این گروه تالش می  

ھر کدامشان به صورت خاص الزم  منش، و برخورد، تعامل و اخالق، که بر
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که به صورت منظم و با آمده را انجام دھند و از محرمات دست بکشند؛ چنان
برنامه پایبند به ھمکاری و تعاون بر وظایف و فرایضی ھستند که تمام جامعه 

اند. مثًال اموری ھمانند تعلیم و تعّلم. و امت با آن مورد خطاب قرار گرفته

ْ ِ� ٱّ�ِيِن ﴿ فرماید:می ألالله  ُهوا ََتَفقَّ ِ فِۡرَقةٖ ّمِۡنُهۡم َطآ�َِفةٞ ّ�ِ
فَلَۡوَ� َ�َفَر ِمن ُ�ّ

پس چرا از « ].۱۲۲[التوبة:  ﴾َوِ�ُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓواْ إَِ�ِۡهۡم لََعلَُّهۡم َ�َۡذُرونَ 
گاھی پینند تا در دک وچ نمیکای  ای از آنان، دسته ھر فرقه نند و قوم خود کدا ین آ

 .»ه آنان بترسند؟کم دھند، باشد یرا وقتی به سوی آنان بازگشتند ب
علم در دعوت ما، منزلتی خاص و اھمیتی بس بزرگ دارد. زیرا این 

شود و در نبود آن، ھویت و انتسابش به سلف روش، با علم بر پا داشته می
ی در تمام سطوح دھد. الزم است جھاد علمصالح را گم کرده و از دست می

برپا گردد. برای کودکان و بزرگسان، مردان و زنان و سایر اقشار جامعه. 

َوۡ�َُ�ن ﴿ فرماید:می أدرست ھمانند دّقت و بازبینی و دعوت. الله
ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكِر� 

ۡ
ةٞ يَۡدُعوَن إَِ� ٱۡ�َۡ�ِ َوَ�أ مَّ

ُ
ّمِنُ�ۡم أ

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ان شما، گروھی، به ید از میو با« ].۱۰۴[آل عمران:  ﴾١٠٤�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ َوأ
سته وادارند و از زشتی بازدارند، و آنان ھمان یار شاکنند و به کی دعوت یکن

 .»رستگارانند
البته حتمًا باید در این باب، بنا بر دستور و قواعد شریعت، مصالح و   

مفاسد را مراعات نمود. باید به واجبات اجتماعی از قبیل مرتفع نمودن نیاز 
چنین بر تشویق توانگران بر فقرا و تنگدستان و مراعات ایتام، توجه نمود. ھم

زکات و صدقات بر پرداخت زکات و صدقات و کمک کردِن آنان در پرداخت 
ھای قرآن و سنت، عیادت بیماران و فراخواندن آنان به سوی مبنای آموزه

الله، زنده کردن روابط برادرانه میان مسلمانان، از قبیل شرکت در تشییع 
ھا، ھمدردی با مصیبت زدگان، به دعوت دیگران جواب دادن، تبریک جنازه
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یگر موارد. باید تالش نمود نوعان، و دگفتن شادیھا و مراسم خوشی به ھم
نظامی اقتصادی اسالمی ایجاد گردد و بدین وسیله بتوان مردم  را از ربا و 

 پیامدھای آن و دیگر معامالت حرام دور کرد.
ای نیست جز این که با ارجاع مردم به علما، در کالبِد امت روح چاره  

چنین ھر ت. ھمتجمع گرایی را دمید و آنان را از پراکندگی و تشتت بازداش
گاه شرایط و لوازم جھاد مھیا شد، جھاد فی سبیل الله را بر پا داشت. و 
ھنگام عدم توانایی برای جھاد، باید تالش نمود تا اسباب آن فراھم گردد. 

ھای خویش قضاوت و حکم را به ھا و درگیریباید به مردم آموزاند تا در نزاع
یی که واجب است در ھر نقطه از ھم با رجوع به علماشریعت بسپارند. آن

جھان یافت شده و در دسترس باشند تا بر اساس قرآن و سنت و دور از 
قوانین وضعی و قراردادی طاغوتی، موارد اختالفی را حل و فصل کنند. تمام 

ھای  یی جمعه و جماعات و عیدھا از فرضاین موارد و موارد مشابه از قبیل برپا
آنان را  أ در برپایِی خیر و تقوی چنان که الله کفایی ھستند. مسلمانان اگر

ِ َوٱ�َّۡقَوىٰ ﴿ کند:امر می ْ َ�َ ٱۡلِ�ّ اری و کویکو در ن« ].۲ :ة[المائد ﴾َوَ�َعاَونُوا
، تجمع کرده و با ھم ھمکاری نمایند، »دینکاری کگر ھمیدیکزگاری با یپرھ

چند برابر  خواھند توانست بدون ھیچ مفسده و ضرری چندین و_بإذن الله_
که حق را اکنون بر پا داشته اند را، به نمایش بگذارند. و تناسب اینچه ھمآن

بر پا دارند الله متعال آنان را قدرت خواھد داد تا به کارھایی که از انجامش 
ی عمل بپوشانند. چرا که ھر طاعتی سبب طاعاتی اند، جامهعاجز مانده

 .دیگر خواھد شد
اسالم: اما در این که نھایتا دولت اسالمی چگونه بر : برپایی دولت سوم  

پا خواھد شد، باید گفت: ما ھرگز یک جریان معین و مشخص(حکومت 
گوییم جز تشکیل کنیم. و نمیاسالمی) را بر الله متعال الزم و حتمی نمی
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از داستاِن پیامبران و  أحکومت اسالمی ھیچ راه دیگری نیست. بلکه الله 
کند که با دعوت حکیمانه و بیان تان پیامبری را تعریف میفرستادگانش داس

ۡو ﴿ اند. مثًال:وی تمام قومش ایمان آورده
َ
ۡلٍف أ

َ
رَۡسۡلَ�ُٰه إَِ�ٰ ِماْئَةِ �

َ
َوأ

ْ َ�َمتَّۡعَ�ُٰهۡم إَِ�ٰ ِح�ٖ  َٔ َ�  ١٤٧يَزِ�ُدونَ  و او را به « ].۱۴۸-۱۴۷[الصافات:  ﴾١٤٨اَمُنوا
فرستادیم. پس ایمان آوردند در نتیجه آنان را تا  سوی یکصد ھزار نفر یا بیشتر
. با ھالک دشمناِن پیامبران به عذابی کوبنده »پایان عمرشان بھره مند کردیم

از جانب خویش، یا به دست فرستادگان و پیروان آنان، برخی از پیامبران 
ھم قرار  ألاین امور را در سیرت رسول الله أخویش را یاری نمود. الله

ی قرآن بر او گشود. ھمچنین بحرین، یمن ای مدینه را به وسیلهزهداد. درو
که مکه و بخش عظیمی از جزیرة العرب را به دست ایشان فتح نمود. چنان

تر، شام و مصر را به زوِر سرنیزه بر پیامبر گشود. و نیز عراق و نقاط دوردست
ایطی حمد و با سرنیزه فتح کرد. تحت ھر شر صو ... را بر یاران رسول الله

ست از جانب ستایش مخصوص الله متعال است. قدرت یافتن در زمین مّنتی
الله. و وعده کرده است که ھدف از قدرت دادن به مسلمانان در زمین فقط 

قرار دھند. در این   ألبرای این است که، فرد و جامعه عبودیت را برای الله 
ت ھم واجب و ضروری راستا استفاده از اسبابی که مقدور و در توان اس

فرماید: می أاست. لیکن پیروزی از جانب الله متعال است نه اسباب. الله 

�ِض ﴿
َ
ٰلَِ�ِٰت لََيۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ� ٱۡ� ِيَن َءاَمُنواْ ِمنُ�ۡم وََعِملُواْ ٱل�َّ ُ ٱ�َّ وََعَد ٱ�َّ

ِيَن ِمن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�َُمّكَِنَّ لَهُ  ِي ٱۡرتََ�ٰ لَُهۡم َكَما ٱۡسَتۡخلََف ٱ�َّ ۡم دِيَنُهُم ٱ�َّ
ۚ َ�ۡعُبُدونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن ِ� َشۡ�  ۡمٗنا

َ
َ�َُّهم ّمِۢن َ�ۡعِد َخۡوفِِهۡم أ ۚ َوَمن َ�َفَر  ٔٗ َوَ�َُبّدِ ا

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَ�ِٰسُقونَ 
ُ
ه کسانی از شما کالله به « ].۵۵[النور:  ﴾٥٥َ�ۡعَد َ�ٰلَِك فَأ

ن یه حتمًا آنان را در اکاند، وعده داده است  ردهکسته یرھای شااکمان آورده و یا
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ش از آنان بودند یه پکسانی را که کن قرار دھد؛ ھمان گونه ین جانشیسرزم
ده است به سودشان مستقر یشان پسندیه براکنی را ین قرار داد، و آن دیجانش

را با من  زیینند و چکمنی مبدل گرداند، مرا عبادت یمشان را به ایند، و بک
. و »ه نافرمانندکد؛ آنانند یفر گراکس پس از آن به کنگردانند، و ھر  یکشر

�َض يَرُِ�َها ﴿فرموده است: 
َ
نَّ ٱۡ�

َ
ُ�ورِ ِمۢن َ�ۡعِد ٱّ�ِۡكِر أ َولََقۡد َكَتۡبَنا ِ� ٱلزَّ

ٰلُِحونَ  -۱۰۵اء: یاألنب[ ﴾١٠٦إِنَّ ِ� َ�َٰذا َ�ََ�ٰٗغا ّلَِقۡوٍ� َ�ٰبِِدينَ  ١٠٥ِعَبادَِي ٱل�َّ

سته ما ین را بندگان شایه زمکم یقت، در زبور پس از تورات نوشتیو در حق« ].۱۰۶
 .»به ارث خواھند برد. بی تردید در این، برای مردِم عبادت پیشه کفایت است

پنھان و پوشیده نیست که واقعیت و حقیقت کنونی ما پیوسته و مدام 
چیزی و وضعیت ما بسی دورتر از آن تر از آن است که آرزویش را داریم.کوچک

است که باید باشیم. اما نصیحت و پند دادن واجب است. آرزو داریم که ھمگی 
 بر راه راست باشیم نه خارج از مسیر؛ ھر چند حرکتمان آھسته و آرام باشد.

، توحید را بر همه چیز مقّدم أها در دعوت به سوی الله: چرا سلفی۳۷س
 دارند؟ می

 صبر بندگان است. چنان که رسول الله أل یکتاپرستی حق الله توحید و  
ن يَعبُدوُه و حقُّ اهللاِ «فرماید: به معاذ بن َجَبل می

َ
»: ال �رُِش�وا بِه شيئاً ىلَع الِعباِد أ

تند و ھیچ گونه شرکی به او حق الله بر بندگانش این است که او را بپرس«
نابود خواھد گشت و آشکارا . ھر کس مرتکب شرک شود، تمام اعمالش »نکنند

وِ�َ إَِ�َۡك �َ� ﴿ فرموده است: أل دچار زیان و ضرر گشته است. الله
ُ
َولََقۡد أ

ۡ�َت َ�َۡحبََطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ مَِن ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ  َ�ۡ
َ
ِيَن مِن َ�ۡبلَِك لَ�ِۡن أ  ﴾٦٥ٱ�َّ

 کاگر شرتو بودند وحی شده است: ش از یه پکسانی کو قطعًا به تو و به « ].۶۵[الزمر: 
 . »اران خواھی شدکانیردارت تباه و مسلمًا از زکورزی حتمًا 
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 أشرک بسان دیگر گناھان نیست. ھرگز بخشیده نخواھد شد. الله

َك بِهِۦ َوَ�ۡغِفُر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن ﴿فرموده است:  ن �ُۡ�َ
َ
َ َ� َ�ۡغفُِر أ إِنَّ ٱ�َّ

د و یبخشا ده شود نمییورز که به او شرکن را یمسلمًا الله، ا« ].۴۸[النساء:  ﴾�ََشآءُ 
 .»دیبخشا ه بخواھد میکر از آن را برای ھر یغ

بر این اساس توحید، اولین مھمی است که باید از آن آغازید. سنت و 
 خوانیم:با قومشان ھم، ھمین بوده است. در قرآن می †رویکرد پیامبران 

ُٰغوَت َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ﴿ ْ ٱل�َّ َ َوٱۡجَتنُِبوا ْ ٱ�َّ ِن ٱۡ�ُبُدوا
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

[النحل:  ﴾ ُ�ّ

د یالله را بپرست«م که یختیای برانگ ان ھر امتی فرستادهیقت، در میو در حق« ].۳۶
 .»»دیزیو از طاغوت بپرھ

ۡرَسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ ﴿و این کالم االھی: 
َ
نَُّهۥ َوَمآ أ

َ
نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

۠ فَٱۡ�ُبُدونِ  نَا
َ
� ٓ امبری یچ پیش از تو ھیو پ« ].۲۵اء: ی[األنب ﴾٢٥َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

ست، پس مرا یمعبودی جز من نه: کم یردکه به او وحی کنیم مگر اینفرستاد
 .»»دیبپرست

را به خیبر فرستاد، به وی دستور داد،  سعلی صھنگامی که رسول
چنین زمانی که معاذ بن خیبریان را به یکتاپرستی فراخواند. ھم ابتدای امر

 را به یمن فرستاد ھمین دستور را به وی داد.  سجبل
اگر امروزه کسی به وضعیت مسلمانان بنگرد، در خواھد یافت که نسبت 

گاه اند. برخی از آنان به بسیاری از معانِی یکتاپرستی و احکام توحید ناآ
-ھای گمراه را بر میدھند و اعتقادات فرقهرالله انجام میعبادات را برای غی
کنند. باید تالش فراوان نمود تا ھای باطل را ھمراھی میگزینند. و حرکت

مفاھیِم صحیح را به مردم آموزش داده و به شبھات پاسخگو بود و باطل 
بودن ھر دعوتی که مخالف دین اسالم باشد را برای مردم اثبات و معرفی 

 . نمود
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 : حکِم خواندن (کمک طلبیدن از) غیر الله چیست؟ ۳۸س
فرخواندن غیر الله شرک و حرام است. گر چه صاحبش بر آن اسِم   

َوَمۡن ﴿فرماید: می ألتبّرک، شفاعت و یا بزرگداشِت صالحین بگذارد. الله 
ۥٓ  ِ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱ�َّ َضلُّ ِممَّ

َ
إَِ�ٰ يَۡوِم ٱۡلقَِ�َٰمةِ َوُهۡم َعن أ

ْ بِِعَباَدتِِهۡم  ٥ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُونَ  ۡعَداٗٓء َوَ�نُوا
َ
ْ لَُهۡم أ �َذا ُحِ�َ ٱ�َّاُس َ�نُوا

ه به جای الله کس کتر از آن  ست گمراهکیو « ].۶-۵[األحقاف:  ﴾٦َ�ٰفِرِ�نَ 
شان یھا از دعادھد، و آن نمیامت او را پاسخ یه تا روز قکخواند  سی را میک

خبرند؟ و ھنگامی که مردم را گرد آورند با آنان دشمن باشند و پرستش آنان را  بی
 . »کنندانکار می

ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ َما َ�ۡملُِكوَن ِمن قِۡطِم�ٍ ﴿ی: و آیه   إِن  ١٣َوٱ�َّ
ْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمعُ  ْ لَُ�ۡمۖ َوَ�ۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمِة تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعوا ْ َما ٱۡسَتَجابُوا وا

كُِ�ۡمۚ َوَ� يُنَّبُِئَك ِمۡثُل َخبِ�ٖ  و کسانی را « ].۱۴-۱۳[فاطر:  ﴾١٤يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ
ھا را پرستیدید، مالک پوست ھسته خرمایی ھم نیستند. اگر آن می که به جای او

دھند، و روز ند، پاسختان را نمیشنوند و اگر بشنوبخوانید، خواندنتان را نمی
گاه تو را خبردارقیامت شرک شما را انکار می  کنند؛ و ھیچ کس مانند (اللِه)بسیارآ

 .»کند نمی

َكۖ فَإِن َ�َعۡلَت فَإِنََّك ﴿و:    ِ َما َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ َوَ� تَۡدُع ِمن ُدوِن ٱ�َّ
ٰلِِم�َ  انی به یه سود و زکزی را یو به جای الله، چ« .]۱۰۶ونس: ی[ ﴾١٠٦إِٗذا ّمَِن ٱل�َّ

نی، در آن صورت قطعًا از جمله کن یه اگر چنکرساند، مخوان؛  تو نمی
 .»ارانیکستم

ِ َ� َ�ۡملُِكوَن ﴿ خوانیم:و در قرآن می ِيَن زََ�ۡمُتم ّمِن ُدوِن ٱ�َّ قُِل ٱۡدُعواْ ٱ�َّ
ٖك َوَما َ�ُۥ ِمۡنُهم  �ِض َوَما لَُهۡم �ِيِهَما ِمن ِ�ۡ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوَ� ِ� ٱۡ� �ٖ ِ� ٱلسَّ ِمۡثَقاَل َذرَّ
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ذَِن َ�ُ  ٢٢ّمِن َظِه�ٖ 
َ
ۥٓ إِ�َّ لَِمۡن أ َ�َٰعُة ِعنَدهُ بگو: « ].۲۳-۲۲[سبأ:  ﴾َوَ� تَنَفُع ٱلشَّ

اید، بخوانید؛ در آسمان ھا و زمین، ھموزن ذره کسانی را که به جای الله پنداشته
ھا ھا را در آن دو ھیچ سھم و شرکتی نیست، و از میان آنای را مالک نیستند و آن

ھیچ پشتیبانی برای الله وجود ندارد. شفاعت در پیشگاه الله جز برای کسانی که 
 .»ن دھد سودی نداردبه آنان اذ

َمن ماَت و هو يَدُعو ِمن دوِن اهللا نِداً دخل «فرماید: می صرسول   
طلبد، (ھر کس بمیرد در حالی که غیر از الله شریک و انبازی را می»: انلَّار

 . ١شود)وارد آتش می

 : حکم بنای مسجد بر قبرها را با دلیل توضیح دهید؟۳۹س
شریعت ساختِن مسجد بر قبور صالحین را حرام دانسته است. احادیث   

 متعددی بر تحریم و ھشدار در این مورد آمده است؛ از جمله: 

َُذوا ُ�بُوَر «گوید: می سدر حدیثی مرفوع ابوھریره    َُهوَد اختَّ ُ ايلْ قَاتََل ا�َّ
نِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ 

َ
امبرانشان را مسجد یرا قبور پیھود را نابود کند، زیالله « »أ

 .٢»کردند

 َو�ِنَّ َمْن اَكَن َ�بْلَُ�ْم اَكنُوا َ�تَِّخُذوَن ُ�بُوَر «اند: فرموده صرسول  
َ

ال
َ
أ

ْ�َهاُ�ْم َ�ْن 
َ
ُقبُوَر َمَساِجَد إِ�ِّ أ

ْ
 فََال َ�تَِّخُذوا ال

َ
ال

َ
نِْبيَائِِهْم وََصاحِلِيِهْم َمَساِجَد أ

َ
أ

گاه باش«»: َذلَِك   یامبران و صالحان را میقبل از شما قبر پ یسانکد یآ
گاه باشیپرست  ید من شما را از آن نھیه قبرھا را مسجد قرار ندھکد یدند آ

 .٣»ردمک

 بخاری. -١

 متفق علیه. -٢

 مسلم.  -٣
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ا اْشتىََك انلَّيِبُّ «گفته است:  لعایشه    َذَكَرْت َ�ْعُض �َِسائِِه َكنِيَسًة  صلَمَّ
مُّ َحبِيبََة 

ُ
مُّ َسلََمَة وَأ

ُ
َبََشِة , ُ�َقاُل لََها : َماِر�َُة ، َوَ�نَْت أ

ْ
رِْض احل

َ
�َْها بِأ

َ
رَْض  برَأ

َ
َ�تَا أ

َ
أ

َبََشةِ 
ْ
َسُه  ُحْسِنَها َوتََصاِو�َر ِ�يَها ، فََذَكَرتَا ِمنْ احل

ْ
َِك َوقَاَل:  صَفَرَ�َع َرأ

َ
وئل

ُ
إَذا  أ

اِلُح َ�نَْوا ىلَعَ َ�رْبِ  وَرة  ،هِ َمْسِجداً َماَت منُهْم الرَُّجُل الصَّ َك الصُّ
ْ
ُروا ِ�يِه تِل ُ�مَّ َصوَّ

 ِ ِق ِعنَْد ا�َّ
ْ
َل

ْ
اُر اخل َِك رِشَ

َ
وئل

ُ
 یکیض شد یمر صکه رسول الله  یھنگام«»: أ

ده بود صحبت کرد، نام آن یکه در حبشه د ییسایکل یاز زنانش درباره
بودند که به  یاز کسان ببه یه بود، و اّم سلمه و اّم حبیسا ماریکل

سا صحبت یر آن کلیو تصاو ییباین حبشه رفته بودند، آن دو از زیسرزم
ھستند که  یھا کسانسرش را باال آورد و فرمود: آن صامبر یکردند، آنگاه پ

-یقبرش مسجد بنا م یکرد بر رونشان فوت مییدر ب یاگر شخص صالح
ن یھا بدترکردند، آنیر را رسم میدد، سپس در آن مسجد آن تصاوکر

 . ١»ھستند أن نزد اللهیمخلوق
لَْعنَُة اِهللا ىلَعَ « در بیماریی که دار فانی را وداع کرد، فرمود:  ص رسول  

نِْبيائِِهْم َمَساِجدَ 
َ
َُذوا ُ�بُوَر أ َُهوِد َوانلََّصارَى، اختَّ

ْ
ھود و نصاری را یالله «»: ايل

 .٢»غمبران خود را به مسجد نمودندیلعنت کناد! که قبر پ
صادر شده  ص از آنجا که این لعن و ھشدار، در سکرات موت رسول

 است، داللت دارد که این حکم منسوخ نشده است. 

اِر انلَّاِس «در حدیثی مرفوع روایت کرده است:  س ابن مسعود ِمْن رِشَ
اَعُة وَُهْم  ُهُم السَّ

ْ
ْحيَاٌء، و َمن َ�تَّخُد القبوَر مساِجدَ َمْن تُْدِر�

َ
از شرورترین «: »أ

 متفق علیه. -١

 متفق علیه. -٢
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اند؛ و کسانی که قبرھا را مسجد که ھنگام برپایی قیامت، زنده مردمان آنانند
 .١»دانساخته

ھمین احادیث بر تحریم ساخت عبادتگاه بر قبِر صالحین و دیگران،   
. چرا که مرتکب آن کند. بلکه داللت بر کبیره بودن این گناه داردکفایت می

 ھای روز قیامت خواھد بود.شود و از شرورترین انسانمستحق لعنت می

داند و : حکم کسی که خود را به دعوت سلفیت منتسب نمی۴۰س
های غیر سلفی از و آیا گروههاست چیست؟ انتسابش به دیگر گروه

 شوند؟اند که وارد آتش میهای گمراه فرقه
د، دعوت سلفیت به عنوان یک روش، رویکرد و که قبًال گفته شچنان  

ھم به روش صحابه و سلف، یعنی خوِد تنھاراِه فھِم اسالم و عمل به آن، آن
اسالم. اسالمی که منتسب بودن به آن، از جانب ھر انساِن مکّلف واجب و 
ضروری است. و گر نه شخص در معرض وعیِد مخالفِت با شرع که قرآن و 

 گیرد. ا راه مؤمنان قرار میسنت است، و مخالفت ب
اما اگر دعوت سلفیت را از منظر دعوتگری و مشغول بودن به کار و   

ی دعوت بنگریم، نه؛ ضرورتی نیست که حتمًا باید به آن منتسب برنامه
ھا باشیم. و کسی که خود را به سلفیت نسبت ندھد و منتسب به دیگر گروه

 ی اھل سنت خارج نیست. باشد، از دایره
ھای معاصر که در میدان اسالمی به تکاپو ھستند، با ھم در و اما دعوت  

متمایز و متفاوت  شو صحابه  صنزدیک و دور بودن به روش رسول 
ھستند. پس ھر کس که بر اعتقاد اھل سنت و جماعت و اھل حدیث و 

ی سلف باشد، او منسوب به اھل سنت است؛ و دیگران ھم به میزان عقیده
مخالفِت با اھل سنت، از انتساِب به اھل سنت دور خواھند بود. اگر مخالفِت 

 ی سندھا آن را صحیح دانسته است. با در نظر داشت ھمه /احمد، و شیخ آلبانی  -١
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شخص در اموری از امور کلی دین، یا در قاعده و اصولی از قواعد شریعت 
 گردد. ھای گمراه میباشد، وارد فرقه

ضابطه و قانون حکم بر گروھی معین  در کتاب اإلعتصام، /شاطبی   
گوید: به این سبب کند. او میھای گمراه است را بیان میکه در لیست فرقه

ای از گویند که در معنای کلی دین یا قاعدهبه دیگران فرقه و گروه می
قواعدش، با گروه نجات یافته (الفرقة الناجیة) مخالفت دارند نه در جزء یا 

ین که باعث پراکندگی و تشتت دینی گردد. بلکه عامل فرعی شاذ از فروع د
 ھا بر اثِر مخالفت در اموِر کلی دین است. پراکندگی و پیدایش فرقه

چنین وی گفته است: زیاد بودن اختالفات جزئی ھم حکم کلیات را ھم  
ی زیادی را پدید گیرد. زیرا وقتی انساِن مبتدع فروِع خودساختهبه خود می

 .١خیزدبخش بزرگی از دین به مخالفت بر می آورد، بامی

 )) چیست؟ أل سوی الله شمولیت دعوت به: منظور از ((۴۱س
ی دین اسالم و دعوت به سوی آن وعمل به منظور از شمولیت درعرضه  

است که تمام جوانب دین اسالم را دربرگیرد. ھمچنین باید آن، دعوتی کلی
خاص نمود و ھیچ موضوعی را به  به ارتباط دادن اجزاء با یکدیگر توجه

تر مقّدم کرد. حساِب موضوعی دیگر کنار نگذاشت. نباید امری مھم را بر مھم
ھا را کرد و نسبت به آن بیدار و ھشیار بود و البته باید مراعات شک و شائبه

 غفلت نکرد. 
 أ عیار پایبند بودند. اللهسلف صالحمان ھم به امِر دعوت، به صورت تمام  

ِيَن ﴿ آیات متعدد به این مسئله اشاره داشته است. از جمله:در  َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ۡلِم َكآفَّةٗ  ْ ِ� ٱلّسِ ْ ٱۡدُخلُوا د! یامان آوردهیه اک یسانک یا« ].۲۰۸ [البقرة: ﴾َءاَمُنوا

 . ۲۰۰/  ۲اإلعتصام ج -١
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 س. ابن عباس »دیدرآئ ید و ) به صلح و آشتیریمال بپذک(اسالم را به تمام و  یھمگ
) یعنی اسالم و (کافة) به معنا السلم ادخلوا يفمذکور گوید: ( یدر تفسیر آیه

 باشد. جملگی و ھمگی، می
ھای خیر و نیکی گفته است: یعنی به تمام کارھا و صورت /مجاھد

 عمل کنید. 
 لذا این فرمان االھی برای اھل ایمان است، که به تماِم اسالم عمل کنید. 

را  ص بندگان مؤمنش را که پیامبر ألگوید: الله می /کثیر ابن
ھا و شرایِع دین را گرفته و اند دستور داده است، تمام جنبهتصدیق کرده

چه برحذر داشته است، به قدر ی دستوراتش را عمل نماید. و از ھر آنھمه
 توان و قدرت خویش دوری جویند. 

اند این دستور و خطاب برای گفته است: برخی گفته /آلوسی  
لم) شعبهمسلم ھای اسالم است و انان واقعی و خالص است. منظور از (السِّ

لم) حال قرار می گیرد. و (أدخلوا) (کاّفة) از نظر ترکیِب جمله برای (السِّ
ھای ایمان عمل کرده و ھیچ یک یعنی ای مسلمانان و مؤمنان به تمام شعبه

 از احکامش را رھا نکنید. 
واژه نیست که تلفظش کرد، یا تنھا  شمولیت و فراگیر بودن تنھا یک  

یک ادعا نیست؛ بلکه حتمًا باید یک حقیقت و واقعیت باشد که اجرایی 
ھایی که در میدان دعوت ادعای پرداختن به تمام گردد. چه بسیارند گروه

موضوعات دینی را دارند، اما کردارشان در دعوت و از نظر علمی و عملی، با 
 ت دارد.شمولیت و ادعای آنان منافا
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ها ادعا دارند که در دعوت به سوی الله متعال، تمام امور را : خیلی۴۲س
های منافاِت مّد نظر دارند، اما در عمل و حقیقت چنین نیستند؛ نشانه

 شمولیت در دعوت چیست؟
 تقسیم دین به پوسته و مغز: -۱
بندی جدید و خود ساخته است. چنین چیزی از سلف این نوع تقسیم 

ھایی از ای برخی افراد به بخشت نشده است. به مقتضای چنین ایدهصالح ثاب
دانند و بخشی دیگر را به گمان اند که آن را مغز و لب دین میدین توجه کرده

توجه شدند. اگر بخواھی که پوسته و ظاھر دین است، رھا کرده و به آن بیاین
سی کنی، آن را گذارد را برری دین فرق میمعیاری که میان مغز و پوسته

ھای نوعی ھوا و ھوس خواھی خواھی یافت. گاھی اوقات ھم سّنت
شود!!! و گاھًا واجبی از واجبات لب و مغز پوسته و ظاھر نامیده می صرسول

شود و واجبی دیگر، پوسته. و برخی اوقات جریاِن توحید با وجود نامیده می
یا عدم ایجاد تنفر و ھا اھمیت فراوانش، به ادعای الفت و نزدیک کردن دل

گیرد تا مبادا با احساسات شود. تمام این کارھا صورت میانزجار، ترک و رھا می
مردم برخورد داشته باشد... در نتیجه بعضی از قضایای توحید، پوسته نامیده 

و  ھا متحد کردن مردم با وجودی که با ھم تفاوتشود. و از نظر آنمی
 تر(از اصالح اعتقادات) است. تر و اولیمھم اختالفات شرعی عقیدتی دارند،

ی اغماز آمده در دین، به دیدهھای پدید ھا ھم بر بدعتبعضی وقت  
دانند ی کم اھمیتی میھا را پوستهپوشند. بدعتنگرند و بر آن چشم می می

ھا توجه کند.. ! تقسیم دین به اصول و فروع ھم که ارزش ندارد انسان به آن
ی اکتفا کردن به متفق بودن بر ھاست؛ و به بھانهمثال از ھمین دست

کنند! لیکن باید گفت اگر با تقسیم اصول، در فروع تسامح و تساھل می
شود؛ ولی اگر بندِی به اصول و فروع، حکمی صادر شود، بدعت محسوب می

 ای نیست.به ھدف بیان و توضیح باشد، در اصطالح مناقشه
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توان اشاره کرد این است که ھمیشه دنباِل ای که میبه مورد دیگه  
ھا ھستند و به فتواھای نادرست برخی از علما و گفتار ھا و رخصتاجازه

 کنند. مرجوح آنان عمل می
کنند که کارشان بیشتر روی میبرخی در این کار چنان غلو و زیاده  

رد، شبیه به بازی گرفتن دین است. بیشترین چیزی که داللت بر این کار دا
ھای اعتقادِی منحرف است. تساھلی تساھل آنان در مسایل عقیده و بدعت

گذارد. که بر قبول و پذیرفتِن دعوت اسالمی توسط مردم بدترین تأثیر را می
 دھد. دعوت صحیح و درست به سوی اسالِم کامل و پاک را زشت جلوه می

 است: ھای فراوانی که در کشورھا انتشار یافته چشم پوشی از بدعت -۲
ای که امروزه میان ترِک مبارزه با خرافات و شرکیات و کارھای بیھوده  

مسلمانان پخش شده است، با شمولیت و فراگیر بودن دعوت به سوی الله 
 در تماِم ابعاد منفات دارد. 

ھا در این میدان آشکار و نمایان است. این جریان در بسیاری از دعوت  
ی (اّول، به دست آوردن بھانه گاھی به گاه به اسِم( مصلحت دعوت) و

 ھا) و بعضی اوقات ھم به اسِم( تالش برای وحدت اّمت).  دل
توان به این موارد اشاره نمود: فرق قایل شدن میاِن ھای آن میاز نشانه  

کنند و بر بدعت حقیقی و بدعت اضافی، بدعت حقیقی افراد را رد می
د. شریعت میان ھیچ کدام از آنھا فرق گیرنمرتکِب بدعِت اضافی ُخرده نمی

 داند.گذارد و انکاِر بدعِت ھر دو مبتدع را واجب مینمی
ھای اضافی که بر صاحبش چشم پوشی شده بلکه ای از بدعتنمونه  

کنند، جشن گرفتن در بیست وھفتم ماه رجب و حتی با آنان شرکت ھم می
برگزاری جشن میالد باشد. می صبرگزاری جشن میالد برای رسول الله 

چنین خاص قرار دادن شود. ھمبدعت حقیقی محسوب می صبرای رسول
ی نماز صبح و عصر، ذکِر دسته قرائت قرآن با صدای بلند بین اذان و اقامه
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 جمعی و یا تخصیِص قبل از نماز جمعه برای قرائت قرآن با صدای بلند ووو .
و بی توجھی به مقّدم ادا نکردن حقِّ توحید و یکتاپرستی در دعوت،  -۳

نمودِن توحید بر سایر امور دینی، عدم آموزش توحید و یکتاپرستی به مردم 
ھای شرک اکبر که در مناطق و کشورھا انتشار یافته برای برانداختن صورت

است. وظیفه و مسئولیتی که بر گردن ھمگی است، پرورش علمی عملی، 
است. از این رو توحید، پایه و فھم و سلوِک افراد جامعه بر اعتقاد توحیدی 

 اساس دین است. 

 : فرق بدعِت حقیقی با بدعِت اضافی چیست؟ مثالی بیاورید.۴۳س
ھایش نوآوری شده بدعت حقیقی و محض، آن است که تمام جنبه  

باشد. و ھیچ بخِش آن از شریعت اسالمی نیست. از این رو بدان بدعت 
ھمخوانی و سنخیت ندارد؛ ھر چند  حقیقی گویند. زیرا به تمام معنا با سنت

 ھایی داشته باشد که بدعتش را دلیل شرعی تصور کند. مرتکب بدعت شبھه
مانند: طواف قبرھا، ایستادن در غیر عرفه، گذاشتِن شمع و تندیس 

 اطراف ضریح.
اما بدعت اضافی آن است که از یک نظر به نوعی دلیلی دارد و با شرع   

ی دیگر ارتباطی با دلیل شرعی ندارد. از جھتی مخالف نیست و اما از جھت
با شرع موافق و از جھتی دیگر در تضاد با شریعت است. بارزترین ویژگی 

ھایی این است که از نظِر اصِل این عبادت، برایش دلیلی دارند، چنین بدعت
کند، بدون دلیل است. اما از نظر کیفی و تفصیلی که مبتدع آن را عرضه می

اند یا توقیفی ھستند و برای اثبات این که در اصل مشروع بوده لیکن عبادات
 طور از نظر کیفیِت ادا ھم باید مدّلل باشند. نه باید دلیل داشته باشند. ھمین

نمازھای نافله مستحب ھستند. اما خاص کردن اوقات و کیفیتی خاص   
 اند، بدعت محسوببرای انجام نمازھایی که در شریعت چنین خاص نشده
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 ی شعبان و نماز مونِس قبر. شوند. مانند: نماز رغائب، نماز شِب نیمهمی
مبتدع که بدعتش از نوع اضافی است، با کارھای مشروع و غیر مشروع   

ی عباداِت که تقّرب فقط به وسیلهجوید. حال آنتقرب می أل به الله

 ليَس َمن َعِمَل عمالً «خوانیم: گردد. در روایت صحیح میمشروع حاصل می
مُرنا فَهَو رَدٌّ 

َ
(ھر کس کاری کند که طبق دستور ما نباشد، کارش »: َعلَيِه أ

 .١مردود است)

ها در کنار تعلیم واجبات و فرایض دینی و تعلیم مسایل : چرا سلفی۴۴س
ها ها، مستحبات، بیان احکام و عمل به آنتوحید و عقیده، بر نشر سّنت

 حریص هستند؟
ھا و بیان فرایض متروک خسته و روشن نمودن سنتھا ھرگز از سلفی  

ھا در کناِر واجبات، نشان دادِن تصویر کامل و شوند. انجام سّنتدلتنگ نمی
ھا و ی مسلمان به تمام سّنتدقیقی از اسالم خواھد بود. پایبندی جامعه

شود دین به صورت کامل محفوظ ھا باعث میواجبات و اجرایی کردن آن
 ھای بعدی انتقال یابد. نقص به نسل بماند و بدون

ھای دینی توجه ھای دیگر به برخی قضیهاما پیروان اندیشه و روش  
توجه ھستند. بلکه در بیان برخی مسایل تنگ نموده و به برخی دیگر بی

کنند. این کار بازتاِب جھل و عدم نظر ھستند و ھرگز بدان تشویق نمی
گاھی آنان به حقیقت دین است. زی  ألرا ترک آن بخش و قسمتی که الله آ

 أ گذارد. اللهبدان امر فرموده است، عدوات و بغض و کینه را به جا می

ا ﴿فرماید: می ا ّمِمَّ ْ َحّظٗ َخۡذنَا ِميَ�َٰقُهۡم فَنَُسوا
َ
ْ إِنَّا نََ�َٰرىٰٓ أ ِيَن قَالُٓوا َوِمَن ٱ�َّ

ۡغَرۡ�َنا بَۡيَنُهُم ٱۡلَعَداَوةَ 
َ
ْ بِهِۦ فَأ َوٱۡ�َۡغَضآَء إَِ�ٰ يَۡوِم ٱۡلِقَ�َٰمةِ� وََسۡوَف يُنَّبُِئُهُم  ُذّكُِروا

 مسلم.  -١
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ْ يَۡصَنُعونَ  ُ بَِما َ�نُوا ما نصرانی «ه گفتند: کسانی کو از « ].۱۴[المائدة:  ﴾١٤ٱ�َّ
چه بدان اندرز داده شده بودند م، وبخشی از آنیمان گرفتیشان پی، از ا»میھست

م، و به زودی یندکنه افکیانشان دشمنی و یامت میردند، و ما تا روز قکفراموش 
 .»دھد اند خبر می ردهک چه میالله آنان را از آن

الله متعال بر ایماِن یھود وقتی به بعضی از آیاِت کتاب ایمان آوردند و   
گیری کرد. کفر آنان فقط به خاطر  خی دیگر کفر ورزیدند، عیب و خردهبه بر

 أچه را الله الھی بود. مسلمانان ھم اگر آنھای کتاب اعدم عمل به آموزه
آن را واجب کرده  صبا آن مسلمانان را پند و اندرز داده است و رسول 

است، فراموش کنند، به چنین عقوبتی گرفتار خواھند آمد. از این رو دعوت 
-ھایش را دربرمیسلفیت دعوتی کامل است که تمام ارکان اسالم و برنامه

ۡلِم َكآفَّٗة ﴿رموده است: گیرد. الله متعال ف ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡدُخلُواْ ِ� ٱلّسِ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

بِ�ٞ  ۡيَ�ِٰن� إِنَُّهۥ لَُ�ۡم َعُدّوٞ مُّ ْ ُخُطَ�ِٰت ٱلشَّ ای « ].۲۰۸[البقرة:  ﴾٢٠٨َوَ� تَتَّبُِعوا
طان را دنبال ید، و گامھای شیید، ھمگی به اطاعت درآیا مان آوردهیه اکسانی ک
. عمل کردن به بخشی از شریعت »ار استکه او برای شما دشمنی آشکد ینکم

ای دیگر از آن یعنی دنباله روی از شیطان. رویکردی که و رھا کردن پاره
برخی از فعاالِن میدان اسالمی، به ھنگام ترک واجبات با آن کاِر خود را 

-می کنند و به گماِن مصلحت دعوت، مرتکب بسیاری از محّرماتتوجیه می
 شوند.
شود که مدامًا اصول و فروِع دین بیان ی حجت میخالصه: زمانی اقامه  

گذارد. و ھیچ ی را باقی نمیگردد. این نگرش در مسیِر حق جای ھیچ بھانه
 کس حق ندارد از انجام واجبی از واجبات و ترک محّرمات سرپیچی کند. 
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درمان اختالفات : چرا میان مسلمانان اختالف است؟ راه عالج و ۴۵س
 چیست؟

 عامل اختالفات مسلمین سه چیز است: 
برخی اختالفات، اختالف تنوع و گوناگونی است. این مسئله را باید  -۱

بارور کرد و در این مورد ھمکاری و تعاون نمود. نباید برای 
برداشتِن اختالِف سلیقه کوشید. چرا که با رشد و تکامل در تنوِع 

ق می  گردد.سلیقه نه ھدف محقِّ
بعضی اختالفات ھم از نوِع تضاد ھستند. ولی گنجایش چنین  -۲

اختالفاتی وجود دارد و توجیه پذیر است. و باید آن را تحّمل نمود. 
باید رویکرد سلف صالحمان را داشته باشیم و این کار باعث نابودی 
محبت و دوستیمان نشود. البته باید این نوع اختالفات را خوب 

 ی درمان، آن را به اھل علم ارجاع دھیم. بررسی کرده و برا
بخشی از اختالفات ھم از نوع تضاد است، ولی وجود چنین  -۳

ھا، انحرافات و گفتاِر اختالفاتی شایسته نیست و با جنگیدن با بدعت
اند، آن را درمان نمود. باطل که در مقابل قرآن و سنت قد َعَلم کرده

جمع کرده و با تمام ی اھل سنت تباید پیرامون روش و برنامه
تفصیالتش آن را منتشر نماییم. برای رسیدن به این مھم، باید این 

ھای عقیده، عبادات، روش و رویکرد را اجرایی نمود و در بحث
معامالت، اخالق، دعوت و روشھای تغییر و ... به صورت مشخص و 

 مفّصل، راھکار داد. 
ح و روش آنان پایبند بود. البته در این راستا باید به عملکرد سلف صال  

این بھترین گزینه و راھکار برای پیوند صفوِف مسلمانان و وحدِت کلمه 
خواھد بود. این کار نیاز به تالشی خستگی ناپذیِر آمیخته با اخالص و 

 پشتکار شبانه روزی دارد.  
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و تابعین که از ایشان به نیکی پیروی  ش احادیِث مرفوع و آثار صحابه  
از گام نھادن در آن  أھایی که الله لت بر این دارد که راهنمودند دال

ھای حرام، ھا، خواھشات و شھوتھا، شک و شبھهبازداشته است، بدعت
باشد. عبدالله بن ھای منحرِف از حق و دیگر ادیان باطل میمذاھب و فرقه

خطی کشید  _مبارک خویش_با دست  صگوید: رسول اللهمی سمسعود 

بل ليس منها َسيل إال عليه شيطاُن يدعو إيله« و سپس فرمود: ُثمَّ » هذه السُّ

َق بُِ�ۡم َعن ﴿قرأ:  ُبَل َ�َتَفرَّ نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمۡسَتقِيٗما فَٱتَّبُِعوهُۖ َوَ� تَتَّبُِعواْ ٱلسُّ
َ
َوأ

ٮُٰ�م بِهِۦ لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  تمام این  بر« ].۱۵۳[األنعام:  ﴾١٥٣َسبِيلِهِۦۚ َ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ
خواند)؛ در ادامه، این آیه را تالوت ھا شیطانی قرار دارد و به سوی آن فرا میراه

ه کھا(ی دیگر)  د. و از راهینکروی ین راِه راست من است؛ پس، از آن پینمود: (و ا
ه شما را به آن کھاست نید. اینکروی میسازد پ نده میکشما را از راه وی پرا

 .١»دییه به تقوا گراکرده است، باشد کسفارش 
ی از اختالف و پراکندگی، تمسک و تنھا راه نجات و محافظت کننده  

اند. ھر کس بر آن پایبندی به قرآن و سنت است. این دو منبع کشتی نجات

َ�َماَذا َ�ۡعَد ﴿نشست نجات یافت و ھر کس از آن باز ماند، ھالک گشت. 
َ�ُٰل   . »بعد از حق، جز گمراھی چیست« ].۳۲ونس: ی[ ﴾ٱۡ�َّقِ إِ�َّ ٱلضَّ

حق یکی است؛ و آن روشن و یکسو است و باطل فراوان است و شاخه   
شاخه؛ پس مشکوک و تاریک است. حق را بشناس اھلش را خواھی 

اش را خواھی شناخت. ھر کس حق را به تو شناخت. باطل را بشناس؛ بانی
-ھر کس که میارمغان آورد، بپذیرش؛ و باطل را به صاحبش مسترد کن 

کند و خواھد باشد. راه ھدایت را برگزین، کمبود رھروانش تو را متضرر نمی

 آن را صحیح خوانده است.  /احمد، و شیخ آلبانی  -١
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 شدگان فریفته مشو.ھای گمراھی بپرھیز و بر زیادی ھالکاز راه

گرایی و بازگرداندن امت به عقب، و متهم ها متهم به واپس: سلفی۴۶س
پایی و مدرِن به تشدد دینی و عدم پذیرفتن پیشرفِت ماّدی و فرهنگ ارو

 مدنی هستند، چه جوابی دارید؟
ھایی بی پایه و اساس است. سلفیت ھرگز ھا نادرست و گمانتمام این گفته  

با پیشرفت در تعارض نیست. باید گفت: سلفیت که در پاکی و صفایش ھمان 
 نگرد. تعبیِر دیگِر اسالم است، با نگاه خاص خود به پیشرفت و تمدن می

وقتی خواستند با این دعوت رودررو شوند و آن را  دشمنان سلفیت  
ی مسلمین، زشت جلوه دھند، با یک تقارن میان تعداد افراد دعوت و بقیه

ھا و ور در بدعتجا که عوام امت اسالمی غوطهآنان را اندک خواندند. از آن
کردند، برآن شدند تا این ھا آن را به شدت انکار میمنکراتی بودند که سلفی

تار مغرضانه نسبت به سلفیت را در میان امت انتشار دھند. گفتند: این گف
نھد که گیر است که باری بر دوش مردم میدعوت، دعوتی متشّدد و سخت
خواند و گرایی فرا میای نوپاست که به واپستوان حمل آن را ندارند. اندیشه

 پیشرفت کنونی را منِکر است ووو. 
ماندگی بر زبان ّدد و بازگشت به عقب و عقبای تشبر زبان آوردن واژه

توان با آن به صورِت خاص برای عوام و غیر عوام بسیار راحت است. و می
گروِه سلفی و به صورت عام نسبت به تالش برای عمِل به اسالم، تنفر و 

نگاران الئیک و جناح چپ، انزجار ایجاد کرد. از این رو نویسندگان و روزنامه
ی سلفیت به ھای مغرضانه را برای زشت نشان دادن چھرهاین کلیدواژه

 ھای اسالمی به صورت عام، به کار گرفتند.صورت خاص، و برای حرکت
باید به این مسئله توجه داشت که اسالم پیشرفت را آنگونه که در بین 

ی مادی و کند. اسالم به انسان که دارای جنبهمردم شایع است، تفسیر نمی
نگرد. اما تمدن غربی عنوان یک کیان و حقیقت متکامل می معنوی است به
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در بعد مادی و علوم تجربی پیشرفت کرده است و بالعکس، در بعد روحی 
 دچار انحطاط و شکست شده است. 

رشد و شکوفایی در اسالم، پیشرفتی اخالقی است که در تمام ابعاِد 
. اگر به رخدادھای گیردحیات، اسباِب عمران و آبادِی مادی را به کار می

ھای ما زیر گذشته و معاصر تاریخ نگاھی بیندازیم، در خواھیم یافت که مّلت
 اند. فشار استعمار غربی اروپایی، مشکالت و مصائب فراوانی را تجربه کرده

ایم که دول غرب با خودشان و با ای بودهھمیشه شاھد برخورد دوگانه  
اند. تنھا عامل این برخورد تهھای شکست خورده و مستعمره داشملت

 ھای روحِی تمدن غربی بوده است.دوگانه، فقداِن اصوِل اخالقی و ارزش
ی ی اسالمِی صحیح، یعنی دور انداختن نمونهارتباط و پیوند با عقیده   

فعلی تمدن غربی. و این به معنای نادیده گرفتن پیشرفت علمی غرب 
یج علمِی تمدِن غربی و میان پذیرش گیری از نتانیست. چرا که میان بھره

ھای عقیدتی و نظریات فلسفِی این تمدن در عناصر تمدن غرب و بینش
 زندگی، تفاوت بسیاری است.  

ھای علمی و اکتشافات، وطن و تابعیت و مّلیت، معنایی چون در بحث  
ھا و کشورھای مختلف ی زحماِت بشری با ملّیتندارد. این فقط نتیجه

ذشته ما مسلمانان در پیشرفت علمی برای تمام بشریت، شرکت است. در گ
 ایم. و غیر قابل انکاری را عرضه داشتهداشته و تالش بسیار زیاد 

ای ما با آنان در اصول مشکل ما با تمدِن غربی نھفته در اختالف ریشه  
شود. و نیز می ألی توحید و ایمان به الله بنیادینی است که شامل عقیده

در توحید الوھیت، ربوبیت، حقیقت و ماھّیت انسان،  أدانستن الله در یکتا
چنین اختالف ی کارش در آخرت است. ھمھدف از آفرینش او و بیان نتیجه

ھای ممکن ما با آنان بر سر وسایلی است که انسان برای پیمودِن بھترین راه
 گیرد.در زندگی و برای ترّقی، آن را به کار می
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ھایی باشد که او را از دیگر امت بر امت اسالمی است که مزین به ویژگی  
ھا جدا سازد. و با پایبندی به عقاید و شریعت اسالمی خود، امتی بسازد که 

ھا و سلوکش پیشرو بوده و مقام اّول قبل از تولیدات مادی، در عقاید و ارزش
 را احراز نماید.

 گیرد؟ش دینی چگونه صورت میها نوسازی و تال: از نظر سلفی۴۷س
یعنی پاالیش و پاک کردن دین از ھر شائبه و  نوسازی در مفھوِم سلفی  
ای که در اذھان و رفتار مردم بوجود آمده است. تا دین در زندگی شبھه

 مردم دوباره به حالت زالل و روشنی روز اولش برگردد.
ھا به جدیِد انسان عملیاتی است که با آن زندگِی  تالش دینیو منظور از   

، حرکت زنده و پویایی تالششود. این کمک احکام شرعی، پوشش داده می
ھای شرعی که است که میان واقعیِت حیاِت بشری در ھر زمان و میان آموزه

 کند. در قرآن و سنت آمده است، پیوند و اتصال ایجاد می
تمام  درپس وقتی مضمون و محتوای سلفیت بازگرداندن زندگِی بشر   

، نوسازی و تالشسوی قرآن و سنت است،  ھایش بهتغییرات و دگرگونی
 عناصِر فعال برای محقق نمودن این برنامه است. 

ی اسالمی است، در سلفیت که ھمان دعوت به بازگشتن به اصول اولیه  
چون و چرای سلف باشد، بلکه به این نظر ندارد که نسخه و کپی محض و بی

ی آنان در فھم و رفتار و تعاملشان با دین و زندگی روش و برنامهمعناست که ما 
زیستی با جھان را، برگزینیم. با توجه به چنین رویکردی، سلفیت یعنی ھم

 ھا و رھایی از قید و بنِد جموِد فکری و تقلید. معاصر و ھمراھی با پیشرفت
را به  پیروان گرایِش سلفی بر این باور نیستند که درشکه و کالسکه  

عقب برگردانند و نیز پایبند تمام جوانب زندگی به روش گذشته نیستند؛ 
ھای فرھنگی روز باید به پیش تاخت. لیکن برای بلکه تأکید دارند با پیشرفت
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کنند که وحی االھی آن را تغییر و دگرگونی چارچوبی عام طراحی می
ستور کلی کند. وحیی که شایسته است روِح جھان کنونی و دمدیریت می

 گونه بود. آن را ترسیم نماید؛ چنانکه در عصرھای طالیی این
در نتیجه دشمنان دعوت سلفی به صورت خاص، و دشمنان اسالم به   

طور عام، پنداشتند این دعوت، دعوتی است که بر مبنای برگشت به عقب و 
َوه پذیرد. کند و پیشرفت فرھنگی و مدنّیت مدرن را نمیگرایی کار میواپس

 چه پندار غلطی! سلفیت ھرگز با ترقی و شکوفایی در تعارض نیست. 
تاریخِی معین نیست؛ از دیرباز تا عصر  سلفیت محصور در یک برھه  

ی اسالمی به حاضر امتداد دارد. از مسیِر سلفّیت قادر خواھیم بود در عقیده
 تند.که گذشتگان نیکمان بدان دست یافبرداشتی صحیح نایل آییم؛ چنان

خواھان تّرقی و ُرشدی است که ما را به «اقتدا و انتسابمان به سلف   
زیستند و به وسایل و سطح آنان برساند، نه بازگشت به دورانی که آنان می

ھا و ھنجارھایی است که ادوات آن دوران. پس پیروی ما از ایشان، در ارزش
ق نمودند و به خاطر آن زیستند. نه اقتدا  به وسایلی که آن را به آنان محقَّ

 .١»کار گرفتند
ای برای گذشته در زمین کنونی و معاصر نیست؛ پس سلفیت کاشته  

 بلکه سلفیت یعنی عمل به ارزشھای صحیح اسالمی برای اصالح دین و دنیا.
 )ی زمانی مبارکییک گذار و مرحله(در نتیجه چنین باوری که سلفیت   

اسالم متوقف شد و در ھمان زمان ماند  بوده است که در پایان سه قرن اول
جا زمین نھاد، ادعایی نادرست و غیر قابل قبول و کوله بارش را در ھمان

ای ھیچ دلیلی وجود ندارد و شایسته نیست به آن است. برای چنین ایده
تمسک جست. ما یقین کامل داریم که زمان به معنای کلمه، زماِن سلفیت 

 قواعد المنھج السلفی، دکتر مصطفی حلمی. -١
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 . ١سلفیت است و تمام سطِح زمین مکاِن 

های بارز دعوت سلفیت، آسان نمودن پایبندِی علمی و : از نشانه۴۸س
 توانید در این مورد توضیح دهید؟عملی به اسالم است، می

ھای آشکار دعوت سلفیت این است که فھم اسالم را برای از ویژگی  
ھای تحصیل و فھم قرآن و سنت را بدون ھیچ گرداند. دروازهمردم آسان می

نماید. فراگیرِی علم، حّقی محفوظ برای تمام دودیت و سختی، باز میمح
اقشار جامعه است. یادگیرِی برخی از موارد علمی بر مسلمانان واجب است. 
ارتباط و پیوند با قرآن چه در تدبر و اندیشه و چه در تالوت، امریست که 

 ھم ما را به صشریعت، ھر مسلمان را بدان دستور داده است. رسول
 یادگیری سنتش و حفظ و فھم آن تشویق نموده است. 

ست که در فھم و دانش، عمل و اجرا برای ھر بدون شک اسالم دینی  

نَا ٱۡلُقۡرَءاَن ﴿فرموده است:  أل شده است. اللهمسلمان، آسان ۡ َوَلَقۡد �َ�َّ
كِرٖ  دَّ و قطعًا قرآن را برای پندآموزی آسان « ].۱۷[القمر:  ﴾١٧لِّ�ِۡكرِ َ�َهۡل ِمن مُّ

 .»ای ھست؟ رندهیا پندگیم؛ پس آیا ردهک

قطعًا این دین آسان «»: إِنَّ هذا ادليَن �رُسٌ «ایم: در حدیث مرفوع خوانده  
. این آسانی در تمام ابعاد دینی است. لذا فھم و عمل به دین در ٢»است

شود که محدود نمیای خاص دست گروھی خاص با پوشش و تکّلم به لھجه
گاھی پشت سر آنان حرکت کنند و از آنان  بر مردم الزم باشد بدون بینش و آ
تقلید نمایند. اگر آسان بودن این دین در دوران گذشته مورد نیاز و مطلوب 
بوده است، امروزه به آن ضرورت و نیاز بیشتری است. خصوصًا که علوم 

 یعنی سلفیت برای ھر زمان و مکانی صالحیت دارد و پویاست. مترجم.  -١

 بخاری و نسائی. -٢
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کنند تا بتوان آن را ف خود میدنیوی سالیان متمادی از حیات انسان را صر
 حفظ کرده و بر تمام جوانبش احاطه  پیدا نمود.  

بینیم جواِن مسلمان به سرعت، ی دعوت سلفیت میاما در سایه  
گیرد و در مدت کوتاھی قادر است به طور بسیاری ازعلوم دینی را فرا می

گر باشد. هواضح به صورت کلی دین را در قالِب عقیده، شریعت و سلوک نظار
خواھد علوم دینی را بیاموزد، فراگیری این علوم او را اگر کسی که می

-اش باز نمیدانشجو، تاجر، پزشک و مھندس باشد، از شغل و کار و حرفه
دارد. فرِد سلفی یادگیرِی توحید، احکام عبادات، حالل و حرام در معامالت، 

باشد را، در چارچوب و ھر اخالقی که شایسته است مسلمان به آن آراسته 
دالیل قرآن و سنت و دور از ھر گونه حاشیه و معّما و چیستان که روش 

 گیرد. مقّلدین و متعصبیِن مذاھب است، فرا می
-سلفی با این ویژگی که صاحِب فکری غیر تقلیدی است، از دیگر دانش  

اقوال گذارد؛ لیکن به پژوھاِن علوم دینی متمایز است. به علما احترام می
گزیند. آنان تعصب ندارد. حق را مادامی که مدّلل باشد، ھر جا که بیابد برمی

گزیند؛ البته زمانی که دلیلی بر نادرست بودن آن خطا و از خطا دوری می
کند و بر احکام شرعی ای عمل میبیابد. در فراگیری قرآن و سنت ریشه

 احاطه و تسّلط دارد. 

گرا و معاصر چیست؟ آیا ه جریانات اصولها نسبت ب: دیدگاه سلفی۴۹س
 میان این دو گرایش منافاتی وجود دارد؟

-ی دعوت و تمّسک به اصوِل ریشهمحافظت و پایبندی بر جوھر و ریشه  
 ای آن، ھمان محافظت بر اصالِت دعوت است.

ھمسو بودن دعوت با عصر کنونی، واقعیِت عصر را بررسی و آنالیز کرده و 
زیستی در عصری که گو است. این رویکرد یعنی ھمپاسخ ھایشبه خواسته

 کند.در آن زندگی می
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توان ھر دو گرایش را برگزید و میان آن دو منافاتی لذا در آن واحد می
 نیست.

چه قدیمی گرا بودن در دعوت به معنای تحّجر و عمل به ھر آناصول  
و ویژگی نیکی  ی دعوت، توصیفباشد. پایبندی به جوھر و ریشهاست، نمی

 برای ھر زمان و مکانی است. 
کنیم، به معنای معاصر بودن و ھمسویی با دورانی که در آن زندگی می  

ھا نیست. و نیز به معنای ذوب شدن رنگ باختن و گداختن مواقف و دیدگاه
شخصیت مسلمان یا خروج از اسالِم پاک و زالل نیست؛ بلکه به معنای 

جوھر سالم و صحیح، با استفاده از وسایل و ادوات ی دعوت با ریشه و عرضه
 عصر کنونی است. 

و وصف نمودن این دعوت به معاصر بودن نه یعنی منحصر به عصر   
 فعلی؛ بلکه وصفی است که قابلیت ھر دوران و مکانی را دارد. 

خالصه: انتخاب اسلوِب دعوت که با موقفی از مواقف مناسب باشد،   
کارگیری وسایل موجود در ھر عصر از عصرھا برای نشِر یعنی معاصر بودن. ب

توان در تمّسک به اصالت دعوت که دعوت ھم، یعنی معاصر بودن. و نمی
بوده است، از سیرت وی رویگردانی کرد. این موضوع  صروش خود رسول

زنی ھم ندارد. و در عیِن حال واقعیت عصر خویش را بررسی جای چانه
ھا و اسلوب سودمند را برای دعوت اخته است. روشکرده و به درمان آن پرد

خویش انتخاب کرده است و تمام وسایل موجود در عصر خویش را نیز بسیج 
کرده و به کار گرفته است. ھیچ یک از موارد ذکر شده را از قلم نینداخته 

اطالع کافی داشته باشد،  صاست. کسی که بر سّنت و سیرت رسول الله 
ھم در مسیر  ش یده نخواھد ماند. صحابه و خلفای راشدیناین امر بر او پوش

 اند. ھمین برنامه ره پیموده
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: آیا ضوابطی وجود دارد که برای جمِع میان اصالت و معاصر بودن و ۵۰س
محقق کردِن روش سلفی و برخورد به روش سلفی در عصر حاضر، آن را 

 مراعات کرد؟ 
وت با استفاده و بکارگیری آری بدون شک برای پایبندی به اصالِت دع  

وسایل معاصر، بر اساِس روش سلف صالح در تبلیغ دعوت و روبرو شدن با 
کنیم، دارای ضوابظ و قوانینی است که باید واقعیتی که در آن زندگی می

 ھا عبارتند از: مراعاتش نمود. مھمترین آن
پایبندی به اصول شریعت به صورت تاّم و تمام، تمّسک به سنت  -۱

و سنت خلفای راشدین و محکم چسبیدن به آن، از مواردی  ص رسول
 است که در ھیچ شرایطی از آن کوتاه نخواھیم آمد. 

َمْهِديَِّ� «ایم: خوانده ١در حدیِث مرفوع  
ْ
ُلََفاِء ال

ْ
َ�َعلَيُْ�ْم �ُِسنَّيِت وَُسنَِّة اخل

وا َعلَيَْها بِانلََّواِجذِ  كوا بَها َعضُّ اِشِديَن، َ�َمسَّ بر شماست سنت من و «»: الرَّ
ی من. بدان پایبند باشید و بسیار محکم به آن خلفای راشدیِن ھدایت یافته

 .٢»چنگ زنید
ھای عقیدتی، عبادی، دوری به تمام معنا و برحذر داشتن از بدعت -۲

حَدَث ىف «آمده است:  ٣در گفتار و رفتار. در حدیث مرفوِع متفق علیه
َ
َمن أ

مِرنا هذا َما لَيَس 
َ
 ھر کس در این امر(دین) ما نوآوری کند«»: ِ�يِه َ�ُهَو ردٌّ أ

چنین در روایت مرفوعی دیگر . ھم»که در آن نباشد، کارش مردود است

اند. شود را، حدیث مرفوع نامیدهمنتھی می ص رسول حدیثی که سندش به -١
 مترجم.

 ھم آن را صحیح دانسته است.  /احمد، ابوداود و ترمذی. شیخ آلبانی  -٢

حدیثی که در مسلم و بخاری آمده است و راوی آن یک صحابه باشد را، متفق علیه  -٣
 اند. مترجم.خوانده
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بدترین کارھا «»: ورشَّ األموِر ُ�دثاتُها و�َّ بدعٍة ضاللة«ارشاد شده است: 
  .١»و ھر بدعت گمراھی است ھاِی دینی استنوآوری

چه قابِل تغییر باید تغییر و تحول پیدا کند را، از آنامور ثابتی که ن  -۳
ِی دعوت، ثبات و و دگرگونی است، تشخیص دادن. اصل در عقیده و برنامه

مستمر بودن است. اما اسلوب و وسایل، متناسب با ادوات و وسایِل عصر، 
 قابل تغییر و تحول ھستند. 

راعات نمود. و از در برنامه، اسلوب و وسایل باید موافقت با شرع را م -۴
کند))، پرھیز کرد. بر مسلمان واجب ی ((ھدف وسیله را توجیه میقاعده

است از ادوات و وسایلی که با شرع مخالف است بپرھیزد. ھر چند ھم گمان 
که بر اوست به واجبات آورند. چنانکند که این وسایل خیر را به ارمغان می

کند. چرا که جب شّر را دفع میشرعی عامل باشد، گر چه پندارد ترک آن وا
 ی شّر جز شّر نیست.زاییده
روی، دوری از ھم با دوری از غلّو و زیادهروی در امور؛ آنمیانه -۵

تا سه بار  صکوتاھی و تساھل. در حدیث مرفوع آمده است که رسول الله

عونَهلََك الـمتَنَ «فرمودند:  . ٢»سختگیرھا و متشددین ھالک شدند«»: طِّ
عون به کسانی گویند که در غیِر جای شدت، سختگیر و متشّدد باشند.   متنطِّ

ُ�م والغُ «در حدیث مرفوِع دیگری چنین آمده است:   
َّ
لُوُّ ىِف يا أيها انلاُس إيا

يِن، فإنما أهلََك  روی در (ای مردم از علو و زیاده»: َمن قَبلَُ�ُم الُغلُوُّ ىف ادّلين ادلِّ
 .٣شان ھالک کرد)ھای قبل از شما را غلو دینیامتدین بپرھیزید که 

 مسلم. -١

 مسلم. -٢

 آن را صحیح دانسته است.  /احمد، نسائی، ابن ماجه، شیخ آلبانی  -٣
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يَن «گوید: حدیث مرفوع دیگری چنین می   ، َولَْن �َُشادَّ ادلِّ يَن �رُْسٌ ِإنَّ ادلِّ
وا �رِْشُ

َ
ُدوا، َوقَاِر�ُوا، َوأ َحٌد إِال َغلَبَُه، فََسدِّ

َ
دین واقعًا آسان است. کسی در «»: أ

آید(یعنی او در ) بر او غالب میکه (دینکند مگر ایندین سختگیری نمی
. منظوِر حدیث این نیست ١»گیری دینی شکست خواھد خوردمقابِل آسان

که عبادات و احکام دین را به حد کمال انجام ندھیم، بلکه ھدف، جلوگیری 
از افراط و تشّددی است که منجر به خستگی و ماللت و منجر به ترک افضل 

 گردد. 
ھای معاصر باید به علمای متخصص و در مسایل جدید و رخداد -۶

مورد اطمینان رجوع کرد و احکام را از آنان فرا گرفت. البته باید به این مھم 
ھم توجه داشت که عبادات توقیفی ھستند و اصل در معامالت اباحت و 
اجازه است. ولی باید با نصوص شرعی در تعارض نبوده و با ضوابط کلی دین 

 موافق باشد. 

توانید برخی از اشتباهاتی که جواناِن بیداری اسالمی گاهًا به ی: آیا م۵۱س
شوند  روز بودن مرتکب میاسم حفِظ اصالت و گاهی به اسم معاصر و به

 ، نام ببرید؟ را
دھد،  روز بودن رخ میبه ھمه باید مواظب اشتباھاتی که به اسم اصالت و  

الناس فرقی  ھا با عوامِ◌ آنکه رفتار و منش باشیم. چه بسیارند جواناِن دعوتگر
ق نمودن برخی از مسایِل معاصر که الزم و ضروری  ندارد. که به گمان محقَّ

شوند. مثًال با ھای زیادی میاست، در مسیر دعوت مرتکب محّرمات و مخالفت
تراشند. یا در حجاب ھمسر و دخترش کنند و ریش را میزنان مصافحه می

 حرام ُالفت و محبت دارند. ھای کوتاھی کرده و با موسیقی

 بخاری و نسائی. -١
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درست در ھمین موقع برخی دیگر از جواناِن داعی مبتال به تحّجر،   
ق نمودن نوعی اصالت، در اموری تعصب و خشکی می شوند. به خیال محقَّ

گریزند. او گرفتاِر افراط شده کنند که مردم از اطرافشان میگیری میسخت
کند و با وجود رعایت آداب شرعی از میاش زندانی است. مثًال زن را در خانه

کند. ھای مباح که به آن نیاز دارد، ممانعتش میبیرون شدن و دید و بازدید
ھای اسالمی منطبق است و ھا که با ویژگیو وی را از پوشیدن بعضی لباس

کند. خصوصًا ھنگامی که به ھا ھم نیست، ممانعت میشعار غیِر مسلمان
 کاری استفاده از آن لباس مورد نیاز است. دلیِل مصلحت زمانی یا

های معاصر در چیست؟ و این : وجه اختالف سلفیت با دیگر گرایش۵۲س
 وجه اختالف چه ارتباطی با اسالم دارد ؟

سلفیت گرایشی است که نصوص شرعی را به عنوان برنامه و موضوع بر   
و  صکند. و در علم و عمل بسیار به روش رسول ھا عرضه میدیگر گروه

ھایی که در عقیده، عبادت، و ھا و برنامهباشد. و روشپایبند می شصحابه 
 اندازد. قانونگذاری با این روش مخالف باشند را دور می

ترین ھای منتشب به اسالم، سلفیت صادقلذا از بین دیگر گرایش  
-حامِل مفاھیم، اخالقیات، سلوک و آدابیبرای اسالم است. سلفی  نماینده

، تابعین که به نیکی بر روش آنان شچون صحابهست که سلف صالحی ھم
 اند.راه پیمودند، تبع تابعین و امامان عالم و صالح این امت، بر آن بوده

پس سلفیت در فھم و درِک اسالم، عالمت و سنبِل پایبندی به برنامه و   
نان است. به مفاھیم نوپا و خودساخته توجھی و پیروان آ شروش صحابه 

ندارد. در نتیجه ھر کس چنین رویکردی داشته باشد، ھرچند ھم که روزگار 
 به پیش رود، باز ھم سلفی است.
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 : حکم امر به معروف و نهی از منکر چیست؟۵۳س
امر به معروف و نھی از منکر بر امت، فرض کفایه است. اگر گروھی به   

ازند تا که معروف عام گشته و منکر دور شود، این مسئولیت از این کار بپرد
گردد. و از نظر جمھور علما ھر کس که خود قادر به ی مردم ساقط میبقیه

دعوت باشد یا بتواند دیگری را در این امر کمک کند ولی این کار را نکند، بر 
 شود. حسب توانش گناھکار می

شود. معروف و نھی از فرض می به ھمین منظور بعضی اوقات امر به  
دھند، بر داعِی مثال وقتی دیگران به دلیل ناتوانی یا کوتاھی دعوت نمی

توانمند فرض است که به معروف امر کرده و از منکر باز دارد. یا در مواقعی 
شناسد؛ مانند مرد در که غیر از او کسی دیگر از افراد خانواده منکر را نمی

 قابل فرزندانش و به ھمین نحو... .مقابل ھمسر، پدر در م
ی کنیم که امر به معروف و نھی از منکر به وسیلهامروزه مالحظه می  

قلب، بر ھمگان ضروری است. و در بسیاری از اوقات با زبان ھم ضرورت 
گردد. چرا که نماید و گاھًا با شرایط شرعی با دست ھم واجب میمی

 و نھی کند. منکرات عام شده و کسی نیست که امر 
کند چه امر و نھی میپس ھر مسلمان که به سن بلوغ برسد و به آن

گاھی داشته باشد، و بداند که به خود و دیگر مسلمانان مشکل و خطری  آ
دارد، فساد بزرگتری پدید کند، و بداند وقتی از کار زشتی باز میایجاد نمی

 نماید.    آید، بر او واجب است که مرتکِب کار منکر را نھینمی

: آیا شرط است برای امر به معروف و نهی از منکری که قبًال رخ داده ۵۴س
 است، از امام یا نایبش مجّوز داشت؟  

به چند دلیل برای امر به معروف و نھی از منکر نیاز به مجّوز از امام یا   
 نایب وی نیست. و این فتوای جمھور علماست و درست ھم ھست. 
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امر به معروف و نھی از منکر بر ھر مسلمان، عام است و ی : ادّلهنخست  
 دلیلی دیگر نیامده است که این عمومیت را خاص کرده باشد.

: اجماعی که در این زمینه نقل شده است. امام الحرمین(جوینی) دوم  
ی اول و گوید: اجماع مسلمانان، دلیل این امر است. چرا که در صدهمی /

اند و والیان امر مشغول به امر به معروف و نھی از منکر بودهبعد از آن، غیِر 
خاطر عدم اجازه از ولی  اند و ھرگز بهمسلمانان ھم کارشان را تأیید کرده

 اند. امر، در امر و نھی، توبیخ و سرزنششان نکرده
پس ھر مسلمانی که برای دعوت واجد الشرایط است و قدرت این کار را   

ی ضوابط شرعی امر به معروف و از منکر نھی کند. اجازه دارد باید که طبق
امام زمانی الزم است که امر به معروف و نھی از منکر، با دست صورت گیرد 
و منجر به فتنه و درگیری شود. اینجا مجّوز از سوی امام ضروری است. 

که شرطی باشد البته مجوز برای مرتفع کردن ضرر احتمالی است نه این
 . برای دعوت

تواند امر به معروف و نهی از : آیا کسی غیر از عالِم مجتهد هم می۵۵س
 منکر کند؟

در واجبات ظاھری و محّرماِت مشھور مانند: ترک نمازھای فرض،   
خوردن روزه بدون عذر، میگساری و ارتکاِب زنا، که ھمه بدان اطالع دارند، 

 جایز است که غیِر عالم ھم امر و نھی کند.
اما امر و نھی افراِد غیِر عالم، در مسایل اختالفی، کارھا و گفتارھای ریز   

و دقیق، دارای تفصیل است. دانشجو و طالبی که قدرت تشخیص بین اقوال 
ی ھای استدالل را دارند، گر چه به مرتبه علما و توانایی بررسی ادّله و روش

یح داده و به مسایلی که تواند میان اقوال ترجمیعلمای مجتھد نرسند، ولی 
دلیل شرعی برایش ارائه شده و او را قانع کرده است، عمل نماید. زیرا او به 
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ی خاص عالم است. اما طلبه و دانشجویی که قدرت جمع ادله را این مسئله
-ندارد و از ترجیح میان اقوال ناتوان است، در لیست عموِم مردم قرار می

 گیرد.
از علمایی که اھلّیت فتوا دارند، سؤال نمایند و  عموم مردم وظیفه دارند  

بینند خودش ھم عامل به گفتار از عالمی که به او اطمینان کامل دارند و می
خویش است، پیروی کنند. شخص عامی نباید از چیزی نھی کند مگر اینکه 
عالمی به وی فتوا دھد که در آن مسئله ھیچ اختالفی نیست؛ یا توضیح دھد 

ی ھم اختالف داشت، اختالف وی اعتبار ندارد. لیکن اگر عالم به که اگر کس
او چنین فتوایی نداد وبه صورت مبھم فقط گفت: فالن کار خوب نیست، و او 

دانست که در فتوای این عالم اختالفی ھست یا نه، نباید کسی را از ھم نمی
یده است را چه از آن عالم شنکار مورد نظر باز دارد. ولی خیرخواه باشد و آن

 نقل قول کند. 

: در روزگار ما بحث تکفیر به اوج خود رسیده است، آیا جایز است ۵۶س
 مسلمانی، مسلمان دیگر را کافر بخواند؟

يُّما رَُجٍل «فرمودند:  صگوید: رسول اللهمی سعبدالله بن عمر  
َ
�

َحَدُهما
َ
خود بگوید: ای  ھر کس به برادر«»: قاَل َألخيِه يا اكفُِر َ�َقْد باَء بِها أ

  .٢»١کافر! این حکم به یکی از آن دو برمی گردد
إَِذا قَاَل «اند: فرموده صدر روایتی دیگر ھم گفته است: رسول الله  

ُ اَكفٌِر  ي ِ�يَل هلَ ِ
َّ

إِْن اَكَن اذل
َحِدِهَما، فَ

َ
ُب ىلَعَ أ ِ

َ
إِ�ََّها جت

الرَُّجُل لَِصاِحِبِه: يَا اَكفُِر، فَ

 متفق علیه. -١

گفته است و گناھی ندارد و اگر  کافر باشد گوینده، سخن راستی اً گر طرف واقعا -٢
 . مترجم.گردداین نسبت ناروا به گوینده برمی ،طرف مسلمان باشد
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ِْه َما قَاَل َ�ُهَو اَكفٌِر، 
َ

 رََجَع إِيل
َّ

گاه شخص به دوستش بگوید: ای کافر، ھر«»: َو�ِال
شود؛ پس اگر فردی که به او گفته شده، یکی از آن دو حتمًا کافر می

چه گفته به خودش بر شود و گر نه آنکافر(مستحِق کفر باشد)، که کافر می
 . ١»گرددمی

 «شنیده است:  صگوید: از رسول سابوذر  
َ

ُفُسوِق ال
ْ
يَْرِ� رَُجٌل رَُجًال بِال

ْت َعلَيِْه إِْن لَْم يَُ�ْن َصاِحبُُه َكَذلَِك   اْرتَدَّ
َّ

ُ�ْفِر إِال
ْ
 يَْرِميِه بِال

َ
چ یھ«»: َوال

ا کفر) ینکه (فسق یکند مگر ا یا کفر متھم نمیرا به فسق  یگری، دیشخص
 .٢»ن نباشدیگردد، اگر آن شخص چن یبه خودش باز م

ث و روایات دیگر در این موضوع از اطالِق کفر بر مسلمان، این احادی  
دھد. کسی که ورودش به اسالم ثابت شده است، برحذر داشته و ھشدار می

که برای چنین حکمی تکفیر کردن و اخراجش از دین جایز نیست. مگر این
 دلیل قاطع داشته باشیم. 

تکفیر مسلمان باید بر اساس ضوابط شرعی باشد و ثابت گردد. این   
مسئله باید به علمای متبّحر ارجاع داده شود . و کسی که ادّله، شروط و 

ھا را بر طرف کرده و عذرھا ای که شبھهموانع تکفیر را خوب بداند، به گونه
و مجازات شرعی  را کنار بزند، باید در این مورد حکم نماید. از آنجا که حدود

گردد، پس تکفیر و خارج کردن با ورود شبھه ملغی شده و اجرا نمی
ی اسالم و اجرای حد رّده(خروج از دین) به طریق اولی مسلمان از دایره

باید تحت این قاعده صورت گیرد. اگر ثابت شد کسی وارد اسالم شده است، 
لمان است، متولد شده مثًال از پدر و مادری مسلمان یا یکی از آن دو که مس

مسند امام احمد، شیخ احمد شاکر در تحقیقی که بر المسند نموده است آن را  -١
 داند. صحیح می

 بخاری. -٢
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دارد، جز باشد، یا شھادتین را بر زبان رانده است، و شعائر اسالمی را بر پا می
 توان او را تکفیر کرده و از اسالم خارج نمود. با یقین نمی

: گفتید: تکفیر باید طبق ضوابط شرعی باشد. اگر ممکن هست با ۵۷س
 آن را بیان کنید. توضیح و تفصیل این ضوابط و کیفیِت اجرایی کردن

 حکم به تکفیِر شخصی معین، بسته به دو امِر مھم است: 
شود و آن اول: نّص شرعی داللت کند که کاِر طرف کفر محسوب می  

کند. چرا که گاھًا در متون و نصوِص ی اسالم خارج میکفر انسان را از دایره
ن را از شود، ولی آن عمل کفری نیست که انساشرعی لفظ کفر اطالق می

اسالم خارج کند. لذا صد در صد باید نّص داللت کند که کار مورد نظر یا 
 کند.ترک فالن کار کفر است و این کفر انسان را از اسالم خارج می

 کند:ی اسالم بیرون نمینمونه کفرھایی که انسان را از دایره

ْعُن يِف اثْنَتَاِن يِف انلَّاِس ُهَما بِِهْم «فرماید: می صرسول الله  ُ�ْفٌر الطَّ
َميِِّت 

ْ
ه برایشان کن مردم وجود دارد یدو خصلت در ب«»: النََّسِب َوانلِّيَاَحُة ىلَعَ ال

 . ١»مردهردن بر کشود، طعنه زدن در نسب و نوحه فر محسوب میک
اًرا يرَْضُِب َ�ْعُضُ�ْم ِرقَاَب َ�ْعٍض « اند:و فرموده  تَرِْجُعوا َ�ْعِدي ُكفَّ

َ
»: ال

  .٢»زندد، که برخی از شما گردن برخی دیگر را مییافر نشوکبعد از من «
دوم: این حکم باید بر شخص معینی که مرتکب کاری شده یا کاری را   

ترک کرده که متھم به کفِر خارج از دین شده است، منطبق باشد و نّص 
شرعی ھم آن را تأیید کند. زیرا ممکن است موانعی موجود باشد که آن 
عمل، شخص را کافر نکند. گر چه انجام یا ترک آن کار، در حقیقت کفر 

 مسلم. -١

 متفق علیه. -٢
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گردد. چرا شود. زیرا ھر کس مرتکب عملی کفری شد که کافر نمی محسوب
 که نصوص شرعی بر این اصل داللت دارد. 

ۡ�رِهَ ﴿فرماید: می أل الله  
ُ
ۦٓ إِ�َّ َمۡن أ ِ ِمۢن َ�ۡعِد إِيَ�ٰنِهِ َمن َ�َفَر بِٱ�َّ

َح بِٱۡلُ�ۡفرِ َص  ن َ�َ يَ�ِٰن َوَ�ِٰ�ن مَّ ۢ بِٱۡ�ِ ۡدٗر� َ�َعلَۡيِهۡم َغَضٞب َوقَۡلُبُهۥ ُمۡطَم�ِنُّ
ِ َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيمٞ  مان آوردن یس پس از اکھر « ].۱۰۶[النحل:  ﴾١٠٦ّمَِن ٱ�َّ

ه مجبور شده کس ک] مگر آن  فر ورزد [عذابی سخت خواھد داشتکخود، به الله 
فر گشاده گردد کاش به  نهیه سکن ھر یکنان دارد. لیمان اطمی] قلبش به ا و[لی

 .»شان عذابی بزرگ خواھد بودیالله بر آنان است و براخشم 
این آیه داللت دارد که اگر انسانی مجبور به گفتن یا انجاِم عملی کفری   

که آن قول یا شود. با وجود اینگردید و انجامش داد، با این عمل کافر نمی
 باشد. عمل کفر می

اش را بیان ندهی بنسبت به توبه أل در حدیث نبوی که خوشحالی الله  
یابد و دارد، توبه کننده را به شخصی که بعد از گم شدن شترش آن را میمی

آورد، تشببیه کرده است. آن از فرط خوشحالی کلماِت کفرآمیز بر زبان می
ی مسافرتش ھم بر آن بود، چنین گفته شخص بعد از یافتن شتر که آذوقه

ی بار االھا تو بنده«: »ة الفرحأخطأ من شدَّ  كلهم أنت عبدی وأنا ربال«بود: 
. سخنش سخنی بود ١»ام؛ از فرط شادمانی خطا کردمن و من آفریدگاِر تو

شد، اما به دلیل فراموشی، از بس خوشحال بود که باعث خروج او از دین می
 چنین گفت و با این سخن کافر نشد. 

ور بوده چنین در حدیث، داستاِن مردی آمده است که در گناه غوطهھم  
اش گفت: ترسید به خانوادهو زیاده روی کرده بود و از مجازات االھی می

 مسلم. -١
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وقتی ُمردم مرا بسوزانید و استخوام را بکوبید و در دریا بپاشید. به الله قسم     
دھد که ھیچ یک از اگر پروردگارم بر من دست یابد، چنان عذابی مرا می

او را جمع  ألنیز چنین کردند. الله  ھابندگانش را چنان عذاب نکرده باشد. آن
 سکرده و علت را از او پرسید؛ او نیز در جواب گفت: به خاطر ترس از الله 

 ألیابد، در نتیجه الله چنین کرده است. گمان کرد که الله بر او دست نمی
 .١ھم او را آمرزید

را به  ألخواست الله شک در قدرت االھی کفر است؛ ولی این فرد نمی  
داشت، گمان  سو ناتوانی توصیف نماید. اما به دلیل ترسی که از الله عجز 

 شود. کرد چنین فراری کارآمد است و از مجازات االھی راھانیده می
ای و در دالیل شرعی عذِر به جھل که ناشی از عدِم ابالغ مسایل عقیده  

فی محاسبه می که حکم به شود غیره به فرد باشد ھم ثابت است. چرا که از مکلَّ

ٰ َ�ۡبَعَث رَُسوٗ� ﴿فرماید: می أل وی ابالغ شده باشد. الله �َِ� َح�َّ  ﴾َوَما ُكنَّا ُمَعّذِ
چنین . ھم»انگیخیم، عذاب کننده نبودیمای را برنمیما تا فرستاده« ].۱۵[اإلسراء: 

را بشارت دھنده و بیم دھنده  †دھد که پیامبراِن خود الله متعال خبر می
 ای نداشته باشند. فرستاده است. تا مردم بعد از آمدن پیامبران بھانه

با دالیل قطعی ثابت شده است که بعضی از مردم به خاطر تازه مسلمان   
ھای گمراه کننده، خیلی ھا، اختالفات عقیدتی و شبھهبودن، یا شیوع بدعت

 دانستند. از مسایل را نمی
گفت: اگر من ی زمان خویش میبه علمای جھمّیه / مام ابن تیمیها  

دانم چون از ام، لیکن من شما را کافر نمیھم سخن شما را بگویم کافر شده
گاھید.  نظر من شما ناآ

 متفق علیه. -١
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ی دلیل نمود کند باید اوًال بر او اقامهگوید: کسی که تأویل میو نیز می  
رضه نمود. پس اگر دلیل روشن و و خطایش را روشن کرد و حق را به او ع

ی واضح به او بیان شد که دیگر جای جّر و بحث نداشت، ولی او بر عقیده
بر او واجب  أل ست که اللهی ایمانیکرد، وی انکار کنندهخود لجاجت می

 کرده است؛ لذا او کافر و مشرک است.
دلیل بر  ۹۹نقل شده است: اگر به  /به ھمین دلیل از امام احمد 

شد،  ظر احتماًال در او ایمان یافت می، و از یک نرفتکفر می شخصی احتمال
 دانم.ظنی که به مسلمان دارم، او را اھل ایمان میمن به خاطر حسِن 

توان تکفیِر معین و چه وقت تکفیِر غیر : توضیح دهید چه وقت می۵۸س
 معین نمود؟ 

ھای علمی و فتوا پرسیده ی دائم پژوھشمون از کمیتهسؤالی با این مض 
شد: آیا علما حق دارند شخص معینی را کافر خوانده یا او را متھم به کفر 
نمایند؟ چنین جواب آمد که: شخص معین اگر یکی از ضرورات دینی مانند 
 نماز، زکات و روزه را بعد از ابالغ به وی انکار کرد، تکفیرش واجب است. باید او
را نصیحت نمود؛ اگر توبه کرد که خوب؛ و گر نه بر ولی امر واجب است او را به 

شود، تکفیر مشروع ُجرم کفر بُکشد. ولی اگر به سبب کاری که موجب کفر می
 گردید.شد، بر کسی که از اسالم خارج شده است، حّدی اجرا نمینمی

احبش گوید: گاھی اوقات یک سخن کفراست و بر صمی /ابن تیمیه 
شود: ھر کس چنین شود. یعنی گفته میبه صورت مطلق حکم کفر داده می

حرفی بزند کافر است. اما اگر شخص معینی چنین حرفی را بزند، تا بر او 
توان او را کافر شود، نمیاتمام حجت نشود که چنین سخنی موجب کفر می

گردد. میدھد ھم اجرا نامید. این قاعده در نصوصی که به عذاب وعید می

ۡمَ�َٰل ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ ُظۡلًما إِ�ََّما ﴿فرماید: می أل مثًال الله
َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
ِيَن يَأ إِنَّ ٱ�َّ
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ُ�لُوَن ِ� ُ�ُطونِِهۡم نَاٗرۖ� َوَسَيۡصلَۡوَن َسِعٗ��
ۡ
قت، یدر حق« ].۱۰[النساء:  ﴾١٠يَأ
م که آتشی در شکست ین نیخورند، جز ا مان را به ستم مییتیه اموال کسانی ک

. این آیه و آیات ھمانند »ندیبرند، و به زودی در آتشی فروزان درآ خود فرو می
کند حق و درست است. لیکن بر شخص معینی آن که به عذاب تھدید می

توان به صورت معین کنیم. برھیچ یک از اھل قبله نمیحکم به عذاب نمی
شرایط کفر  حکم به عذاب نمود. چرا که ممکن است به دلیِل نبود شرطی از

و یا به دلیل وجود مانعی از موانع کفر، آن وعید شامل حال وی نشود. شاید 
شود، به وی نرسیده باشد. ھم حرام بودن آن کار که باعث وعید و عذاب می

کند. یا ممکن است آن گاھًا ھم بعد از انجام فعل حرام، طرف توبه می
ی گناھاش شده و آن ھایی مبتال شود که کفارهشخص به مشکالت و سختی

ی شفاعت به او داده را جبران نماید. حتی ممکن است شخصی که اجازه
 شود، در حق این شخص شفاعت کند.

گوید: اقوالی که منجر به کفر می /دوباره شیخ االسالم ابن تیمیه  
شود ھم بر اساس ھمین قاعده است؛(یعنی شخص را کافر اش میگوینده

گرداند به ست نصوصی که شناخت حق را واجب میکند) چرا که ممکن انمی
وی نرسیده باشد. گاھی ھم ممکن است به او ابالغ شده باشد اما برایش اثبات 
نشده باشد. یا قدرت فھمش را نداشته است. چنان که ممکن است شک و 

ھایی برایش پیش آمده باشد، که الله او را معذور بدارد. مذاھب و فتوای شبھه
 باشد. ی کفر مبتنی بر نوع و ذاِت اقوال و اعمال میًال در مسئلهائمه ھم مفص

ی دلیل و مدرک ھم، در باید متذکر شد که تکفیر شخص معین و ارائه  
ی دالیلی که کفر را ثابت کرده و ی علمایی است که توانایی ارائهحیطه

در  کند، داشته باشند. و این کاِر ھر کس نیست.شبھات احتمالی را دفع می
شود. چنان که اجرای حد رّده یا غیر این صورت ھرج و مرج فراگیر می

ی دلیل و رفِع موانع، کار ولی امِر مسلمان یا نایب خروج از دین، بعد از اقامه
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وی است و کار ھر کسی نیست. حال اگر کسی شخصًا حکم رّده را اجرا کند 
بّدانه در حق مست -که شخِص متھم سزایش کشته شدن باشدبالفرض این–

باشد، تجاوز کرده است. و اگر مسئولیت والی امر که مجری حکم رّده می
یزی و ھرج و مرج جامعه را فرا راین کار به ھر کس سپرده شود، خون

گاھانه و گیرد. حال که این را دانستیم، متوجه می می شویم: آنان که ناآ
مجری حکم رّده شده عجوالنه از پیِش خود، شخص معینی را تکفیر کرده  و 

 شوند.کنند، مرتکب چه خطای بزرگی میو افراد را کشته و یا ترور می

علمای سلفِی معاصر مبنی بر پیروی از  هایی از اقوال و دیدگاه: نمونه۵۹س
 اهل سنت در عدِم تکفیر مسلمین را نام ببرید. 

گفتار علمای سلفی معاصر در این باره بسیار واضح و صریح است.   
د: بنا بر تمام این گویدر توضیح یکی از احادیث می /عالمه آلبانی 

توانیم این گروه از مسلمین را تکفیر کنیم. چرا که به آنان ھا نمی داللت
ی حجت نشده است و به قدر کافی دعوتگرانی وجود ندارند که دعوِت اقامه

رسانند. توحید را به صورت خالص و عاری از ھر گونه شرک به عموم مردم ب
آیند. واقعًا افراد کمی ھستند که آنقدر کم ھستند که بر این امر غالب نمی

ھای خاص و یا رسد. مگر به افرادی که در مناسبتصدایشان به جایی نمی
ی ما اند. اما این دعوت فراگیر و گسترده نیست. عقیدهعام با آنھا در ارتباط

خواند، مرتکب کفر شد، نماز میاین است که اگر یکی از مسلمانان که با ما 
کنیم که این کارش کفر است؛ میدانیم. بلکه او را توجیه او را کافر نمی

 . مواظب باش مرتکب آن نشوی.ألگوییم: این کار یعنی شرک به الله  می
 ھای علمی و فتوا آمده است: در یکی از فتواھای ھیئت دائِم پژوھش

ھا مسلمانی را که ست که: آنمذھب اھل سنت و جماعت بر این باور ا
خواری، زنا، دزدی، خوردن ای مثل: خودکشی، شرابمرتکب گناھان کبیره
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مال یتیم، تھمت ناروا به زنان مؤمن و رباخواری و دیگر گناھان کبیره که 
چون: طلب کنند. اما گناھانی ھمکمتر از شرک ھستند، ِبشَود را، تکفیر نمی

است از مردگان برای رفع مشکالت، نذر و ذبح کمک از غیر الله، مانند درخو
ھایی از این دست، کفر اکبر ھستند که باید مرتکِب آن را برای اموات و کبیره

اش با دلیل توجیه نمود. حال اگر بعد از بیان و توضیح توبه نمود، توبه
 کشد. پذیرفته است و گرنه ولی امر مسلمین او را می

قد به روش اھل سنت و جماعت ھستند. در ھا معتی کالم: سلفیخالصه  
کنند. یعنی مرتکِب گناھان کبیره را کافر تکفیر دیگران شتابزده عمل نمی

اندیشان آنان، گر چه شھادتین را بر ھایی ھمچون خوارج و ھمدانند. یا فرقهنمی
 دانند.زبان جاری کرده و اھل نماز باشند و روزه بگیرند را، مسلمان نمی

گویند شوند. یعنی نمیوجود آنان به صورت کامل مانع تکفیر نمیبا این   
ھرکس که شھادتین را بر زبان آورد، گر چه مرتکب کفر شود در ھیچ حالتی 

توان وی را تکفیر کرد. بلکه آنان تکفیر شخص معین را مطلقًا جایز نمی
 دانند حتی اگر یکی از مسایل دینی که صد در صد برای ھمگان شناختهنمی

توان کفِر شخص خاصی را با یافت گویند: میشده است را انکار کند. بلکه می
چنین اگر توسط علمایی که شدن شرایط و نبوِد موانع تکفیر، صادر کرد. ھم

در این زمینه تخصص دارند، بر شخص خاصی حجت اقامه شد، و باز ھم 
 عمل کفری را انجام داد، تکفیرش توسط علما بال مانع است. 

 : جهاد فی سبیل الله چیست؟ حکم و کیفیت آن چگونه است؟۶۰س
. وقتی لفظ جھاد به صورت مطلق جھاد یعنی نبرد وکارزار با کفار  

ی الله؛ و ھم برای بلند نمودن کلمهآید، منظور رویارویی با کفار است؛ آن می
که بنا بر دلیلی به معنای شود مگر اینھمیشه برای جنگ با کفار اطالق می

 دیگری ھم به کار رود. 
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 جھاد بر دو نوع است:
جھاِد طلب(تھاجمی): یعنی به دیار کفار وارد شدن و آنان را به اسالم 
دعوت دادن؛ و در صورت عدم قبول اسالم، با آنان وارد جنگ و کارزار 

َوَ�ٰتِلُواْ ﴿فرماید: می أل شدن. این نوع جھاد فرض کفایه است. الله
َ َمَع ٱلُۡمتَّقِ�َ ٱلُۡمۡ�ِ�َِ�  نَّ ٱ�َّ

َ
[التوبة:  ﴾َكآفَّٗة َكَما يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َكآفَّٗةۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

جنگند، و  ه آنان ھمگی با شما میکد، چنانیان بجنگکو ھمگی با مشر« ].۳۶

ۡشُهُر ٱۡ�ُُرُم فَٱ�ۡ ﴿. و نیز: »زگاران استیه الله با پرھکد یبدان
َ
ُتلُواْ فَإَِذا ٱ�َسلََخ ٱۡ�

ْ لَُهۡم ُ�َّ َمۡرَصٖد�  وُهۡم َوٱۡ�ُعُدوا ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� َحۡيُث وََجد�ُُّموُهۡم وَُخُذوُهۡم َوٱۡحُ�ُ
َ َ�ُفوٞر  ْ َسبِيلَُهۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ َكٰوةَ فََخلُّوا ْ ٱلزَّ لَٰوةَ َوَءاتَُوا ْ ٱلصَّ قَاُموا

َ
ْ َوأ فَإِن تَابُوا

جا کان را ھر کای حرام سپری شد، مشرھ پس چون ماه« ].۵[التوبة:  ﴾٥رَِّحيمٞ 
گاھی به نیمکد و در ھر ید و به محاصره درآورینکر ید و آنان را دستگیشکد بیافتی
ات دادند، راه را کردند و نماز برپا داشتند و زکد؛ پس اگر توبه ینین آنان بنشیمک

 . »را الله آمرزنده مھربان استید، زیشان گشاده گردانیبرا

 اُهللا، «است:  و در حدیث آمده
ّ
قَاتَِل انلَّاَس َحىتَّ َ�ُقولوا: ال إهَِل إِال

ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
أ

ِه، وَِحسابُُه ىلَع اهللاِ   حِبَقِّ
َّ
ُ إِال

َ
 اُهللا َ�َقْد َعَصَم ِمّ� َ�ْفَسُه َوماهل

ّ
»: َ�َمْن قَاَل ال إهَِل إِال

 الله، ھر ند: ال إله إالیه با مردم بجنگم تا بگوکبه من دستور داده شده است «
س که گفت: ال إله إال الله، جان و مالش از جانب من محفوظ می ماند مگر ک

ارھای پنھانی) او با الله کت و یه بعھده دارد، و حساب (نکدر مقابل حّقی 
 .١»است
جھاد دفاعی: اگر دشمن بر بخشی از سرزمین مسلمانان تجاوز  -۱

کرده و غالب آمد، بر اھل آن دیار واجب است که ھر کس به قدِر توان 

 مسلم. -١
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خویش با دشمن وارد جنگ شده و از جنگ عقب نماند. این نوع جھاد تا 
 زمانی که شّر دشمن کم نشود، فرض عین است.

و زمانی است که آنان دارای  احکام این نوع جھاد برای مسلمین بوده  
سرزمین اسالمی و امام یا ولی امر بوده و قدرت و تواِن جھاد و نبرد با دشمن 
را داشته باشند. پس اگر این شرایط یافت نشد، مراحل جھاد بر حسب 

و لشکر، دو ارتش و یا دو گروه توانایی افراد خواھد بود. نبرد میان د
کافر یا مستحق جنگ. البته این باشد؛ یکی مسلمان و آن دیگری  می

وضعیت مثل اوضاع کنونی ما نیست که لشکر ایمان از غیر ایمان جدا 
توان اند و نمینباشد. بلکه ھر دو لشکر به شدت با یکدیگر در ھم آمیخته

میان آن دو فرق قایل شد. لذا ضروری است قبل از ورود به میدان نبرد، دو 
سالم دعوت نمود؛ تا ھر کس جان باخت، با گروه را از ھم تشخیص داد و به ا

گاھی جان دھد و ھر کس زنده ماند، با دانش و بینش زنده بماند. ُبَریِده  سآ
مسئولیت جنگ یا لشکری را به یک امیر  صکند: رسول اللهروایت می

واگذار نمود. ابتدا او را در شخِص خودش به ترس و پروای االھی وصیت 

إذا «ن مسلمان خویش نیکی کند و فرمود: نمود و سپس گفت به ھمراھا
ّ�تُُها ـلقيت عدّوَك من ال

َ
ْدُ�ُهْم إىل إحدی ثالث خصال أو ِخالٍل فأ

َ
مرش�� فأ

جابوَك فاقبَْل 
َ
أجابوَك إيلْها َفاقْبْل ِمنُْهْم وُ�فَّ َ�نُْهم: اْدُ�ُهْم إىل اإلسالم فإن أ

دُ�ُهم إىل
َ
بوا فأ

َ
جابو فاقبَل  منهم و ُكفَّ َعنُهم.. فإْن ُهم أ

َ
إعطاِء اجلز�ِة فإن أ

بْوا فاستَِعن باهللا 
َ
وقتی با «»: وقَاتِلهم -تعاىل –منهم و ُكفَّ َعنُهم فإن ُهْم أ

دشمنان مشرک خویش رو در رو شدی، آنان را به یکی از این سه چیز فرا 
ھا بپذیر و از جنگ با ایشان دست خوان، ھر کدام را از تو پذیرفتند از آن

ھا بپذیر و از جنگ با نان را به اسالم فرا خوان؛ اگر قبول کردند از آنبردار. آ
آنان دست بِکش. اگر نپذیرفتند، از ایشان بخواه جزیه پرداخت کنند، اگر 
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قبول کردند، از آنان قبول کن و دست از جنگ با آنان بردار. اگر نپذیرفتند، 
 . ١»با یاری خواستن از الله تعالی با ایشان وارد جنگ شو

را به جنگ با یھودیاِن خیبر فرستاد، با  س علی ص آنگاه که رسول  
وجودی که قبًال دعوت به آنان ابالغ شده بود، به وی دستور داد قبل از 

 جنگ، آنان را به اسالم فرا خواند. 
پس حتمًا باید دو صِف لشکر را از ھم جدا نمود و اتمام حّجت کرد و قبل 

 از دعوت داد. 

 گردد؟ وقت جهاد فی سبیل الله بر هر مسلمان فرض عین می: چه ۶۱س
 ھای زیر جھاد بر ھر مسلمان فرض عین است: در حالت

 ھنگامی که خوِد امام شخِص معینی را برای جھاد برگزیند. -۱
زمانی که برای جھاد فراخوان عمومی داده شود. مثًال امام مردِم  -۲

 ی معینی را برای جھاد دستور دھد.منطقه
ه که مسلمان به صفوف ارتش اسالمی پیوست و آنان با دشمن آنگا -۳

در حال جنگ بودند، بعد از رسیدن به آنان نباید از جنگ کناره 
 گیرد. 

: آیا خروج و شورش علیه حاکمان، جهاد فی سبیل الله محسوب ۶۲س
 شود؟ می

ع امر به معروف و نھی از منکر خروج بر حاکمان و والیان امر از نو  
. اھل سنت و جماعت ھرگز شورش علیه امامی که مّلت با وی بیعت باشد می

داند. گر چه ظلم و ستم ھم بکند، به خاطر حفظ کرده است را جایز نمی
که از والی  خون مردم و محافظت از امت اسالمی نباید قیام نمود. مگر این 

 مسلم. -١
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بیان امر کفِر آشکاری سر زند و نیز طبق ضوابط و قوانینی باشد، که قبًال 
 داشتیم. 

: اگر کسی از مسلمانان کافر شد، چه کسی باید حکم ارتداد را بر او ۶۳س
 اجرا نماید؟

ریختن خون مسلمین یقینًا حرام است و ھرگز بدون دلیل قطعی و   

لَْن يََزاَل «خوانیم: گردد. در حدیث صحیح میبقینی مشروع و مباح نمی
ُمْؤِمُن يِف فُْسَحٍة ِمْن ِديِنِه 

ْ
مؤمن مادامی که با «»: َما لَْم يُِصْب َدًما َحَراًماال

 . ١»ناحق خونی نریزد، از آسایش و امنیت دینی خویش برخوردار است

ِ ِمْن َ�تِْل «در حدیث مرفوعی دیگر آمده است:    ْهَوُن ِعنَْد ا�َّ
َ
ْ�يَا أ لََزَواُل ادلُّ

ارزشتر از کشته شدن فرد نابودی دنیا، نزد الله متعال بی«»: رَُجٍل ُمْسِلمٍ 
. تکفیر یک مسلمان و فتوای قتل وی، جسارت و جرأت ٢»مسلمانی است

تواند چنین مسئولیتی را به خواھد. چنان که قبًال گفتیم ھر کس نمیمی
 عھده گیرد. و گر نه مرتکب حرام شده است. 

بر ی دلیل، برای جلوگیری از ھرج و مرج، اجرای حدِّ ِرّده بعد از ارائه  
ی امام یا نایب اوست. دخالت کسی که با دالیِل شرعی مخالفت کند، وظیفه

 گرداند.در کار امام و تجاوز به مسئولیت او، مرتکبش را گناھکار می

: چه وقت جایز است امام را از کار برکنار نمود؟ این کار چگونه ۶۴س
 گیرد؟ صورت می

تمام علما اتفاق دارند که از ھمان ابتدای امر امامِت کافر و فاسق،   
دار شد و گردد. حال اگر امامی عادل و دادگستر امامت را عھدهمنعقد نمی

 بخاری. -١

 آن را صحیح دانسته است.  /ترمذی، نسائی، شیخ آلبانی -٢
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اند که نباید در پی آن به فسق مبتال گشت، تمام اھل سنت بر این عقیده
ی از منکر علیه وی شورید. لیکن باید او را نصیحت و امر به معروف و نھ

نمود. در کار خیر از وی اطاعت نموده و در معصیت نباید اطاعتش کرد. و 
بر ظلم و ستم و آزار و اذیتش باید صبر و شکیبایی کرد. مگر این که مرتکب 

 کفر آشکار گردد. 

ْمِع  صای رَسوُل اهللا  -بَاَ�َعنَا«گوید: می سعباده بن صامت   ىلَعَ السَّ
اَعِة، يِف َمنْ  ْن ال ُ�نَاِزَع َوالطَّ

َ
ثََرٍة َعلَيْنَا، َوأ

َ
نَا، َوأ نَا َو�رُْسِ َشِطنَا َوَمْكَرِهنَا، وَُعرْسِ

ْهلَُه، قال:
َ
ْمَر أ

َ
ِ ِ�يِه بُْرَهانٌ  األ ْن تََرْوا ُ�ْفًرا بََواًحا، ِعنَْدُ�ْم ِمَن ا�َّ

َ
 أ

َّ
از «: »إِال

بود که ن یعت گرفت ایدر مورد آنھا از ما ب صه رسول اللهک یجمله امور
گران بر یح دیو تر ج یو آسان ی، سختیو نگران یخوشحال در حالت«فرمود: 
ان و حکام، بخاطر ید با والین نبایھمچن م. ویشان اطاعت کنیما، از ا

آن از جانب  ید و برایدید یکه کفر آشکار یم مگر زمانیر شویحکومت، درگ
 .١د)یمخالفت کند یتوان ین صورت می. (در ا»دیداشت یبرھانل و یالله، دل

 گوید: کفر بواح یعنی آشکارا  کفر کردن. می /خطابی 
از این  صگوید: منظور رسول شارح بخاری می /ابن حجر عسقالنی  

آیه یا حدیِث صحیحی باید  :یعنی »ِعنَدُ�م ِمَن اِهللا ِ�يِه بُرهانٌ «مطلب: 
 داشت که جای ھیچ نوع تأویلی نداشته باشد. 

گوید: در اینجا منظور از کفر، گناه و معصیت میشارح مسلم  /نووی   
داری است. و معنای حدیث این است که با والیان امر، در امِر حکومت

منازعه و درگیری نکنید، و تا با توجه به تعالیم دینی از آنان کار منکری 
 ندیدید، به ایشان اعتراضی نکنید. 

 بخاری و مسلم. -١
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باید از کار بر کنار گوید: به اجماع علما اماِم کافر می /ابن حجر   
شود. بر ھر مسلمان واجب است که برای برکناریش به پا خیزد. ھر کس 

برد و ھر کس سستی و تنبلی توانایی این کار را داشت، اجر و پاداش می
نمود، گناه کرده است. و کسی که از انجام این کار ناتوان است، باید که از 

 آن دیار ھجرت کند .
کند: نظر علما در از داودی چنین نقل قول می وی از ابن قیم جوزی  

مورد حاکمان جور و ستم این است که اگر بدون ھیچ فتنه و ظلمی قدرت 
برکناری او را دارند، باید که چنین کنند. و گر نه صبوری و شکیبایی نمایند. 

گردد. و برخی از علما گویند: والیت حاکِم فاسق از ھمان ابتدا منعقد نمی
بعد از عدالت اولّیه به جور و ستم مبتال شد، در شورش و قیام لیکن اگر 

علیه وی اختالف نظر دارند. اما فتوای صحیح و درست آن است که تا از او 
 . ١کفر آشکاری سر نزد نباید علیه او قیام کرد

اند که سلطاّن فاسق عزل گوید: اھل سنت اجماع نمودهمی /نووی   
اند که یاران و شاگردان ما در کتب فقه گفته شود. اما اینکه برخی ازنمی

چنین از معتزله ھم چنین حکایت شده است، باید از کار بر کنار شود، ھم
اند: از اش خالِف اجماع سخن گفته و سخت گرفته است. علما گفتهگوینده

ھا و شود که در پی برکناری او آشوباین رو چنین ولی امری معزول نمی
پیوندد. میان مردم فساد و تباھی پدیدار شده و وع میھا به وقخونریزی

 فساِد برکناری والی، از باقی ماندش بر مسند قدرت بیشتر خواھد بود. 
که صحیح مسلم را شرح داده است گوید: علما اجماع  /قاضی عیاض  

شود. و نیز اگر والی امر اند که امامت برای شخص کافر منعقد نمینموده
 ر عزل وی از قدرت نیز اجماع شده است. مرتکب کفر شد، ب

 .۱۱۴ص  ۱۶فتح الباری شرح صحیح بخاری ج -١
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چنین گفته است: اگر والی حکومت در ابتدای امر فاسق باشد، ھم  
اند: شود. ولی اگر بعدًا دچار فسق گردید، برخی گفتهبیعت با وی منعقد نمی

اگر برکناری او از خالفت منجر به ھرج و مرج و فتنه و جنگ نشد، عزلش 
اھل سنت اعم از فقھا، محدثین و متکلمین! واجب و ضروری است. تمام 

پایمال نمودن حقوق عزل و خلع گویند: ولی امر به سبب فسق، ظلم، 
بایست پند و ارشاد شود. قیام و خروج علیه او ھم جایز نیست. بلکه می نمی

 و بیم داده شود. چون در این باره روایات زیادی آمده است. 
برکناری بود، برکنار شود. بلکه به گونه نیست که ھر کس مستحق این

پیامدھای بعد از عزل ھم باید توجه شود. اگر این کار باعث فتنه و فساد 
بزرگتری شد، شورش علیه او جایز نیست. چنان که نباید برای رّد یک منکر، 

رفت و بر عزل مرتکب منکر بزرگتر از آن شد. اما اگر بیم فساد و فتنه نمی
ی برکناری ند، مشکلی نیست برکنارش کنند. مسئلهوالی ھم توانمند بود

ی امر به معروف و نھی از منکر قرار دارد. چنان حاکم ھم در زیر مجموعه
ی ی مسلمان ھم زیر مجموعهکه پند و اندرز، دعوت و جھاد و برپایی جامعه

امر به معروف و نھی از منکر است. بعد از این توضیحات باید نسبت به 
را ھم کرد. الزم  به والی امر و انکار فسِق او، مراعات این مسئلهجریاِن تذکر 

 ی اعتبار به سه مورد توجه نمود: و ضروری است با دیده
باید کامًال مطمئن شد که آیا حاکم کاری کرده است که منجر به  -۱

 عزل و برکناری او گردد یا خیر.
مھم(عزِل حاکم)  آیا توانایی برکناری او را داریم یا نه؟ زیرا این واجِب  -۲

گردد. حتی اگر برایمان اثبات در ھنگام عذر و ناتوانی ساقط می

ُ ﴿شود که عزل و برکناری خلیفه واجب است. چون:  َ� يَُ�ّلُِف ٱ�َّ
الله بیش از توان کسی به او « ].۲۸۶[البقرة:  ﴾َ�ۡفًسا إِ�َّ ُوۡسَعَها
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 «. و در حدیث آمده است: »دھدمسئولیت نمی
َ
ى ِمنُْ�ْم ُمنَْكًرا َمْن َرأ

ِبِه وََذلَِك 
ْ
إِْن لَْم �َْستَِطْع فَِبَقل

ُْه �ِيَِدهِ َفإِْن لَْم �َْستَِطْع فَِبِلَسانِِه فَ يَُغ�ِّ
ْ
فَل

ْضَعُف اِإليَمانِ 
َ
د آن را با یرا د یھر کدام از شما کار زشت«»: أ

دستش تغییر دھد و اگر نتوانست با زبانش و اگر نتوانست با قلبش 
] ین آخریآن را در قلبش زشت بدارد)، که [ا یعنیکند ( یا نھآن ر
نھی را مشروط به  ص. پیامبر ١»مان استیی اهن ذریآخر

 استطاعت و توانایی نموده است. 
اگر امام مستوجب عزل بود و ما ھم توانایی این کار را داشتیم، آیا با  -۳

عزِل حاکم، مصلحت عموم برآورده خواھد شد یا خیر؟ چرا که تمام 
شریعت االھی مصلحت است. امر به معروف و نھی از منکر ھم برای 

 جلب مصلحت و دفع مفسده مشروع و قانونی شده است. 
اریم و کافرتر از او را به جایش بنشانیم، یا با اگر بخواھیم کافری را برد  

قیاممان علیه حکام، کفار را در کشور و بر مردم خویش مسلط نماییم، 
 چنین کاری که جایز نیست. 

پس چنانکه شاھد ھستید این کار نیاز مبرم به شناخِت شریعت و بینش   
گاھی به وضعیت کنونی دارد. و نیاز به قدرتی که بدون حیف و میل،  و آ

 مصالح و مفاسد را بسنجد.
دکتر عبدالکریم زیدان در کتاب خود به نام (أصول الدعوة) تحت   

گزیند. نویسد: امت است که خلیفه را برمیعنوانی به نام (عزل الخلیفة) می
پس حق عزل خلیفه ھم با امت است. زیرا کسی که حق گزینش و انتخاب 

اما بکارگیری این حق خواھان عذری دارد، حق عزل و برداشتن را ھم دارد. 
موجه و شرعی است؛ و گرنه این کار یعنی عدول و تجاوز در استعماِل حق و 

 مسلم. -١
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ھا. و در شریعت اسالمی این دو غیرشرعی است. و عذر و پیروی از خواھش
توجیه شرعی برای عزل خلیفه این است که او پا را از وکالتی که از طرف 

ان با آن وی را عزل نمود. یا باید در اجرای امور امت دارد، فراتر نھد تا بتو
ھا مواردی است که فقھا صراحتًا مھِم خالفت ضعیف و ناکارآمد باشد. این

در حالی که پیرامون موضوع خلیفه  /اند. امام ابن حزم بدان اشاره نموده
کند، چنین گفته است: امام مادامی که ما را با کتاب و امام صحبت می

قیادت و فرماندھی کند، اطاعتش واجب  صت رسول اللهو سن أالله
راھه رفت، از این کار بازداشته است. اگر در بخشی از از این دو منبع به بی

شد گردد؛ باز اگر جز با برکناری وی نمیشود و حق شرعی بر او اجرا میمی
 نشیند. از اقوالشود و دیگری به جایش میاز شّر او در امان ماند، خلع می

توان چنین نقل کرد که: امت حق دارد بنا بر علتی فقھا ھم در این مورد می
که برکناری امام یا خلیفه را واجب گرداند، خلعش نماید. مثًال خلیفه مبادرت 
به اختالل وضعیت مسلمانان نماید و امور دین را منقلب و دگرگون کند. 

شتن نظام دینی و قدرت تواند امام یا خلیفه را برای برپاداکه امت میچنان
 دادن به آن، منصوبش کنند. 

نویسد: حال که امت در ودر زیِر تیتری با عنوان (تنفیذ العزل) می  
صورت یافت شدن سبب شرعی، قدرت برکناری خلیفه را دارند، باید خوب 
بداند که مجرد یافت شدِن سبب برای عزل خلیفه، به معنای حتمی بودن 

د به عواقب و پیامدھای عزل وی ھم توجه نمود. اگر عزل نیست. چرا که بای
گذاشت، َفِبھا؛ ولی اگر بر کناری امکان داشت، و عواقب مخّربی بر جا نمی

ھای امکان برکناری او نبود یا در بر کناری او، مّلت دچار چنان خسارت
ی این ضررھا گریبانگیر جامعه شد، که در زمان حکومت وزیانباری می

نباید وی را بر کنار کرد. چرا که از قواعد امر به معروف و نھی از شد،  نمی
تر  منکر این است که، برداشتن کاری منکر و ناشایست نباید به منکری بزرگ

 



 هایی پیرامون سلفیت پرسش و پاسخ       ١١٢

و بدتر منتھی شود. برکناری و عزل خلیفه ھم اگر از این نوع باشد، طبق 
 ی فوق نباید تنفیذ و اجرا گردد. قاعده

ی ایمان و کفر و جریان هایی که مسئلهب: چند نمونه از کتا۶۵س
کند را معرفی ی سلفی  بررسی میحاکمیت را بر اساس روش و عقیده

 نمایید.
ھای متداول و در دسترس در این امور مھم که بسیار مفید ھم کتاب

 ھستند عبارتند از:
 شرح العقیدة الطحاویه.  -۱
 بخش دوم کتاب معارج القبول. -۲
 شرح العقیدة الواسطیة. -۳
 ./کتاب اإلیمان اثِر ابن تیمیه -۴
 ./جلد ھفتم مجموع الفتاوِی ابن تیمیه -۵
 کتاب اإلیماِن فتح الباری، شرح صحیح البخاری. -۶
 کتاب اإلیمان صحیح مسلم به شرح نووی. -۷
 باشد.ھای فقه میکتاب (الرّدة) که از کتاب -۸
 ی حاکمیت:در مسئله و

 کتاب الحکم بالقوانین الوضعیة تألیف دکتر أشقر. -۱
 سالة تحکیم القوانین، به قلِم محمد بن ابراھیم. ر -۲

 توان به این دو کتاب نگاھی انداخت:و می
 جلد چھارم تفسیر اضواء البیان، اثر ِشنقیطی.  -۱
 جلد ھفتم مسند امام احمد با تحقیق احمد شاکر. -۲
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ها به کوتاه کردن لباس و بلند نمودن ریش پایبند هستند و : چرا سلفی۶۶س
-کنند که نقاب بزنند، تا با این کارها میان مردم انگشتوادار می زنان خود را

که تمام این موارد از مظاهر خارجی افراد است؛ در حالی نما شوند؛ حال آن
 که مهم عمِل قلب و درست بودِن باور و اعتقاد است؟

کند تا پوششی خاص را بر خود تحمیل اسالم ھرگز مردم را وادار نمی  
تواند ھر نوع لباس و پوششی که دوست دارد، بپوشد. زیرا میکنند. مسلمان 

 اصل و قانون شرعی در این امور، اجازه و رخصت است.
 لیکن اسالم ضوابط و قوانینی برای ظاھر و پوشش مسلمان وضع نموده  

ھا و گونه که اسالم انواع خوراکیاست که باید آن را مراعات نماید. ھمان
ھا و رده است، با وجودی که اصل در خوراکیھا را حرام کنوشیدنی
ھا اجازه و آزاد بودن است. در پوشش و ظاھر ھم این قانون وجود آشامیدنی

 دارد. 
اسالم حرام نموده است که مسلمان ھمانند کفار و مشرکین لباس   

بپوشد. و تشبیه مرد به زن و بالعکس را ھم حرام دانسته است. پوشیدن 
نما و اندامی که ھای بدن مردان ممنوع کرده و لباس ابریشم و طال را بر

 ھاست را ھم حرام دانسته است. گر عورتنمایان
بدحجابی و نیمه عریان بودن ھم بر زنان مسلمان حرام شده است و   

تواند از بدن چه زن میداند. لیکن علما در آنی آنان میپوشش را الزمه
 اند: خویش نمایان کند، بر دو نظریه

 ھا جایز است.نخست: ظاھر نمودن چھره و دست
ھا. بلکه واجب است زن دوم: ناجایز بودن نمایان کردن چھره و دست  

 در مقابل مردان بیگانه و نامحرم تمام بدن خویش را بپوشاند.
ھا،  که استفاده از نقاب و پوشیدن دستاما ھر دو گروه بر این اتفاق دارند   

ھاست. اختالف در این مورد که آیا پوشاندن صورت و بھتر از ظاھر نمودن آن
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ھا فضیلت است یا فرض. ھردو گروه پوشاندن آنھا را در صورتی که زن دست
که در انظار عموم اش را آرایش کند و موجب فتنه گردد یا اینزیبا باشد یا چھره

ح دانند. بسیار واضنگرند، واجب میبوده و ھمه بدون پروای االھی به او می
 کند.است که این امور، استفاده از نقاب را مطلوب و پسندیده می

اما کوتاه کردن لباس(برای مردان از قوزک پا به باال) و رھا کردن ریش   
به دلیل دستور شارع است. پایبندی به این امر جزو دین است و باعث تقرب 

 داریم:یان میشود. چند نمونه از روایاتی که در این مورد آمده را باالھی می
از ابوھریره روایت است  /در کتاب ریاض الصالحین تالیف امام نووی  

: »أسَفل ِمَن الَكعبَ�ِ ِمَن اِإلزاِر فَىِف انلَّارِ  َما«فرمودند:  صکه رسول الله
تر باشد، در آتش ھا پایینھر اندازه ازار(شلوار یا پایین پوش) از قوزک«

 .١»است

اِق، «فرمود:  سبه جابر بن سلیم صپیامبر  وارفَع إِزارَك إىِل نِْصِف السَّ
إِ�ََّها ِمن املِخيلِة و�ِنَّ ا�َّ ال �بُّ 

إِن أبيَت فإىل الَكعب�، و�ِياَك و�ِْسبال اِإلزاِر فَ
فَ

تا  یو دوست نداشت یت و اگر نخواستیشلوارت را تا نصف ساق پا«»: الَمِخيلة
ز که یاز دراز کردن ازار(پایین پوش) یا شلوار بپرھدو قوزک پا باال بکش و 

 .٢»این کار از تکبر است و الله تکبر را دوست ندارد

ُمْسِلِم «کند: روایت می صاز قول رسول الله سابو سعید خدری
ْ
إِْزَرُة ال

 َحَرَج 
َ

اِق، َوال  نِْصِف السَّ
َ

 ُجنَاَح  -إِىل
َ

ْو ال
َ
َكْعبَ  -أ

ْ
، َما اَكَن ِ�يَما بَيْنَُه َوَ�ْ�َ ال ِ�ْ

ْهِ 
َ

ُ إِيل َكْعبَْ�ِ َ�ُهَو يِف انلَّاِر، َمْن َجرَّ إَِزارَُه َ�َطًرا لَْم َ�نُْظِر ا�َّ
ْ
ْسَفَل ِمَن ال

َ
بلندِی «»: أ

ازار یا شلواِر شخص مسلمان تا نصف ساق باید باشد، واگر بین نصف ساق تا 

 بخاری. -١

 داند. صحیحش می /ابوداود، ترمذی و آلبانی -٢
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باشد در آتش است.  ترھا پایینھا ھم باشد،گناھی نیست. آنچه از قورکقوزک
آویزان کند، الله به او نگاه پوَشش را متکبرانه دراز و  ھر کس پایین

 .١»کند نمی
گوید: در حالی که ازارم(ُلنگ) بلند و آویزان بود، از می سعبدالله بن عمر 

گذر کردم، فرمودند: ای عبدالله ازارت را باال بِکش. من ھم  صکنار رسول الله
کردم. آن را باال کشیدم. سپس فرمود: بیشتر. بعد از آن پیوسته چنین می

 .٢ھا ودند: تا نصف ساقبعضی از جمع حاضر پرسیدند: چقدر باال؟ فرم
امام شمس الدین ذھبی در کتاب (الکبائر) بلند بودن لباس را از   

نویسد: می ۵۵ی ی شمارهکه در گناه کبیرهشمارد. چنانیره میگناھان کب
آویزان نمودِن ُلنگ(پایین پوش)، لباس، شلوار از روی تکبر و فخر از گناھان 

سنگ کبیره است. و برخی از روایات مذکور را آورده است. و در کتاب گران
ُلنگ یا ازاری  سخویش به نام (ِسَیر اعالم النبالء) آورده است که ابن عمر

 رسید. ھایش میپوشید که به نصف ساقمی
پوشید که ابریشمی نبود. ولی به دلیل لباسی می سگوید: ابن عمرو می  

پوشید. سپس در ای نرم و لطیف میترس از تکبر و فخرفروشی لباسی پنبه
کنند، نکوھش دراز و آویزان میی مطلب آنان که لباس خود را ادامه

 گوید: وار چنین میوصًا اگر از اھل علم باشد. خالصهکند. خص می
که در شخص تکبر و فخرفروشی پدید آورد، صد در صد باید  ٣ھر لباسی  

 صححیش دانسته است. /احمد، ابوداود و شیخ آلبانی -١

 مسلم. -٢

ی فارسی دارد. به ھر چیزی که تر از واژهلباس در لغت عرب مفھومی فراتر و عام -٣
ش و زیور استفاده نماید، خواه لباس باشد یا لوازم تزیینی، انسان آن را برای پوش

 ھا بدان لباس گویند. مترجم.  عرب
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بینیم کنار گذاشته شود. گر چه ابریشمی و طالیی ھم نباشد. جوانان را می
ای ھای بلنِد پشمی، ابریشمی و یا پنبهھای بسیار گشاد با آستینکه لباس

رسد. شند که قیمت آن به چھارصد یا نزدیک به چھارصد درھم میپومی
زدنش نمودار است. اگر با نرمی نصیحت و تکبر و مباھات ھم در گام

ارم. در حالی که گوید: مگر من تکّبر دافروزد و میمالمتش کنی ، برمی
از تکبر بر خویشتن بیم دارد. ھمچنین فقیِه بزرگوار  سبینیم ابن عمر می

گذراِن ن خطاب ھم از این مسئله بیمناک است. حال اگر فقیِه خوشعمر ب
ھا بلندتر و آویزان است و این حدیِث تجاوزگر را گویی که لباست از قوزک

سفل من الكعب� من اإلزار ما أ«زد کنی که: را به او گوش صرسول الله
تر باشد، در نھا پاییزکھر اندازه ازار(شلوار یا پایین پوش) از قو«: »انلار فيف

، گوید: این روایت برای انساِن متکّبر است؛ من از روی تکّبر »آتش است
 کنم. چنین نمی

کند و نّص عام و گونه خویشتِن نادان را با تکبر تبرئه میتو میبینی این  
مستقل را با حدیِث جداگانه و مستقلِّ دیگری که برای تکبر آمده است، 

که گفت: ای رسول  سه سخن ابوبکر صدیقکند. و با استناد بخاص می

ن يَصنَُعُه ُخيَالء«فرمود:  صشلوارم آویزان است، و پیامبر تو از » «لسَت ممَّ
کنند. در ، کار خود را توجیه می»کنند نیستیکه متکبرانه چنین می آنان

بست و را باالی قوزک میدر ابتدای پوشش آن سگوییم: ابوبکرجوابشان می

اِق، «فرمودند:  صشد. و پیامبرمیبعدًا آویزان   نِْصِف السَّ
َ

ُمْسِلِم إِىل
ْ
إِْزَرُة ال

 َحَرَج 
َ

 ُجنَاَح  -َوال
َ

ْو ال
َ
َكْعبَْ�ِ  -أ

ْ
ْسَفَل ِمَن ال

َ
، َما اَكَن أ َكْعبَْ�ِ

ْ
ِ�يَما بَيْنَُه َوَ�ْ�َ ال

ُ إِ  ْهِ َ�ُهَو يِف انلَّاِر، َمْن َجرَّ إَِزارَُه َ�َطًرا لَْم َ�نُْظِر ا�َّ
َ

بلندِی ازار یا شلواِر «»: يل
ھا ھم شخص مسلمان تا نصف ساق باید باشد، واگر بین نصف ساق تا قوزک
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تر باشد در آتش است. ھر کس ھا پایینچه از قوزکباشد،گناھی نیست. آن
 . »کندان کند، الله به او نگاه نمیپوَشش را متکبرانه دراز و آویزپایین
پوشانند و ھا را میورد کسانی است که قوزکو ھمانند این نھی در م  

ھای لباس را ھم بلند ه و ریشهی عادی بلندتر کردھا را از اندازهآستین
 کنند. تمام این موارد تکبرھای پنھانِی درون است.  می

گاھًا برخی به دلیل ندانستن معذور ھستند؛ لیکن عالمی که این نھی را 
دارد؟! اگر شخصی از سوی امام یا نائب شود چه عذری به مردم متذکر نمی

وی خلعتی از نوع لباس ابریشمی یا طال و... دریافت کرد و آن خلعت و 
بخشوده ھم از نوع محّرماتی ھمچون پوست درندگان و غیره بود که در 

پوشیده و به آن فخر و مباھات  بینی شخص آن راحدیث آمده است، می
توجھی ھا و درجه ھا به آنان بیھدیه کند. و اگر کسی به خاطر این نوع می

گردد. خصوصًا اگر آن خلعت و بخشش برای وزارت، ُپست و کند، ناراحت می
دار و غیره باشد که آن یا مقامی ھمچون مأموِر أخذ مالیات و عوارض یا درجه

ی ظلم و خشم و اھانت و زدِن مردم است. او چنان که در ھنگام فرد آماده
شود در ھنگام بازپس گرفتن ای، بزرگ داشته میھدیهاخذ چنین درجه و 

تر گردد و در آخرت عذابی سختاش به وی اھانت میحکم، ھدیه و یا درجه
و مجازاتی بدتر خواھد داشت. الله از ابن عمر و پدرش راضی باد. کجا 

یافت  سچون ابن عمر افرادی دیندار، باتقوا، عالم، خداترس و بیمناکی ھم
که  سخالفت به او پیشنھاد شود و نپذیرد. یا ھمچون عثمان شود، کهمی

که نیابت شام را به او  سقضاوت را به او عرضه دارند و سر باز زند. یا بسان علی
ه را بخواھد، به سوی خود کشان َزَند. الله ھر واگذارند و دست رد برسینه

  .١دینما می د، به سوی خود راهیه از در توبه درآکه را کند، و ھر یگز برمی

 ، موسسة الرسالة.۲۳۵، ۲۳۴/ ۳سیر اعالم النبالء ج -١
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ضربه خورد و مردم به عیادتش  سگویند زمانی که عمر بن خطاب
ی راشد آمدند، در میانشان جوانی بود با لباس دراز و آویزان. خلیفه می

کارش را نپسندید و به او تذکر داد و گفت شلوارش را بلند و آویخته نکند. و 
تر است. برای لباست پاکتر و گفت: این در مقابل آفریدگارت به تقوا نزدیک

تر از قوزک یعنی این کار تو مساوی با اطاعت از الله است و لباست که پایین
 شود. است کثیف نمی

اما در مورد رھا نمودن ریش و بلند کردن آن روایاتی متعدد از رسول 
 ثابت است. از جمله:  صالله

: ما امر گفته است سگوید: ابن عمرروایتی که امام مسلم آورده و می

َخاِلُفوا «فرماید: می صھایمان را بلند و رھا کنیم. رسول اللهشدیم که ریش
وفُوا اللِّىَح 

َ
َوارَِب َوأ ْحُفوا الشَّ

َ
ِ�َ� أ ُمرْشِ

ْ
ل ید؛ سبینکن مخالفت کیبا مشر«»: ال

 .١»ش ھا را بلند و رھا کنیدیوتاه کرده و رکھا را 

رُْخوا «فرمودند:  صگوید: رسول اللهمی سابوھریره
َ
َوارَِب َوأ وا الشَّ ُجزُّ

َمُجوَس 
ْ
را  تانیھا شیتان را کوتاه کرده و ریھا لیسب«»: اللِّىَح َخاِلُفوا ال

 . ٢»دین کار) با مجوس مخالفت کنید و (با ایبگذار
ھم ھمین گونه بوده است. امام مسلم از  صعملکرد خود رسول الله  

له علیه الصالة و السالم کند: که ریش رسول الروایت می سجابر بن سمره
ریش پر پشتی داشت که تا  صگوید: پیامبر  لبسیار زیاد بود. عایشه 

در  أگفته شد: آیا رسول الله سپوشاند. به خباب بن ارتاش را میسینه

 متفق علیه. -١

 مسلم. -٢
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بله؟ گفتیم: از کجا متوجه آن  خواند؟ گفت:نماز ظھر و عصر قرائت می
 . ١صشدید؟ گفت با تکان خوردن ریش مبارک می

حال که این جریان معلوم شد، پس دانستی جواناِن پایبند که لباس را   
کنند و زنان را به حجاب و نقاب دستور کوتاه کرده و ریش را رھا و بلند می

کنند. کوتاه نمودن لباس تا نصف ساِق پا سنت دھند، به دین عمل میمی
تر پاییناست و حتمی و الزمی نیست. مھم این است که لباس از دو قوزک 

کنند؛ گیری مینرود. اما امروزه بر عکس، ھمه در عمِل به سنت ُخرده
درحالی که باید بر مخالفین سنت اعتراض شود. جای تعجب است که مردم 

دارند، و در پذیرند و دوست میھای آنان را میھای کوتاِه زنان و شلوارلباس
اندازه لباس  باس آنان بهعوض در مقابل جوانانی که حتی کوتاھی ل

کشند و از این حجاب ھم نیست، اخم کرده و چھره در ھم میی بیھا خانم
 .شوند!افراد متنفر می

ی الله باید عملش با شرع موافق بر ھیچ کس پوشیده نیست که بنده  
خالص باشد. یعنی صالِح صورت و ظاھر با صالِح  أبوده و نیتش برای الله

گردد. و ر اخالص نابود شد، عمل باطل میقلب و نیت در او جمع باشد. اگ
اگر در عمل، با شرع مخالفت شد، عمِل شخص به خودش بازگشت داده شده 

إن «فرمودند:  صروایت است که پیامبر  سشود. از ابوھریرهو پذیرفته نمی
»: أعمال�مواِل�م ول�ن ينظر إىل قُلو�ِ�م وأمَوِر�م واهللا ال ينظر إىل ُص 

ھا و اعمالتان ند، بلکه به دلکھایتان نگاه نمیمال ھا والله به چھره«
 .٢»نگرد می

 بخاری.  -١

 مسلم. -٢
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میاِن سالمِت قلب و درست بودِن عمل با  صبنگر که چگونه رسول الله
 شرع، جمع نموده است.

: چرا پیروان دعوت سلفیت به کُتب ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم ۶۷س
 کنند؟ های دیگر توجه میجوزی رحمهما الله بیش از کتاب

کنند. ھدف توجھی نمیھای سودمند علوم شرعی بیھا به کتابسلفی  
آنان طلب حق و تحصیل علم برای عمل کردن است. ھمگان به این جریان 
اذعان دارند که طالِب سلفی از ھمه کوشاترند و در این راستا َیِد طوالیی 

 دارند. 
ای بس اطهھمتاست. بر علوم شرعی احی بیعالمه /ابن تیمیه   

که وی در آن سھم ھای علم نیست مگر اینای از شاخهبزرگ دارد. شاخه
ھا و فتواھای بسزایی دارد. تألیفات فراوانش گویای این مطلب است. جواب
دھد. در عصر ماندگارش بر علم سرشار او و دقت فھم و تسلط وی گواھی می

و  /ابن تیمیه  عالم بارِز سلفیت بوده است. عصری که به تالش مملوکی
کن شدن شاگردش، شاھد زنده شدِن سنت بوده است. چنان که شاھِد ریشه

در این  /ھا و شکست مغوالن در شام بوده است. ابن تیمیه بقایای صلیبی
جھاد با شمشیر و قلم خویش نقش فراوانی داشته است. ابن قیم جوزی از 

بوده است. بلکه در  ترین شاگردان ابن تیمیه رحمھما اللهبھترین و زیرک
 ھم باالتر بوده است.  / ھای بزرِگ خویش از ابن تیمیهبرخی از نوشته

ھیچ کس فضل و برتری ابن تیمیه و سپس ابن قیم جوزی رحمھما الله   
ھای کند. حتی دشمناِن دعوت سلفیت. گر چه به ھر دو تھمترا انکار نمی

صوفیان تندرو، معتزله و ناروا و نادرستی از جانب متعصبین مذاھب فقھی، 
 ھا زده شده است. کالمی
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سبِب توجه و پرداختن بیشتر به کتب ابن تیمیه و ابن قیم جوزی 
 رحمھما الله موارد زیر است: 

ھای آن دو تقریبًا تمام موضوعات اسالم را در برگرفته و در کتاب -۱
 اند.موردشان به قدر کافی سخن گفته

ن مذھب سلفی و کسانی که از این آن دو حتی در برخورد با مخالفی -۲
 اند، متّصف به انصاف ھستند.روش روی گردانده

کم و پیوسته به که کمھا. و نیز اینآسان بودن الفاظ ومعانی این کتاب -۳
 رود. ی تفصیلی و ریِز شرعی به پیش میی ادّلهصورت عقلی با پشتوانه

شرع.  ھای اعتراِض مخالفین و وجه اختالف آنان باشناخت راه -۴
دو در این زمینه باعث شد جواب آنان کافی، پربار، ی آناحاطه

 دقیق، رسا، روشن و درست باشد. 
ارجاع دادن آن دو بزرگوار به علوم سلف صالح و حرکت در مسیر  -۵

ھای عقیدتی که آنان و سالمت فطرت و سرشِت ھر دو در بحث
مبتنی بر نمود. نھضتی که ھا بیدار مینھضِت علمی دینی را در دل

 فھم و بررسی قرآن و سنت برروش سلف صالح بود. 
دو از قید و بندھای مذھبی و تعصب و تقلید؛ که این خود آزادی آن -۶

زار اجتھاد در علوم شرعی مسلط نمود، ھر دو بر ابداللت می
باشند. بیرون شدن ابن تیمیه و ابن قیم جوزی از مذھب  می

مذھب بر حق است، شاھدی دانستند فتوای خالِف حنبلی، اگر می
ھا ھرگز در توجه به بر این ادعا است. با این وجود گفتیم که سلفی

چون ھایی ھماند. کتابھای علمِی مفید کوتاھی نکردهدیگر کتاب
ی ابن حجر عسقالنی، شرح نووی بر صحیح فتح الباری نوشته

ی، مسلم، نیل األوتار اثِر شوکانی، تفسیر ابن کثیر، مجموع الفتاو
ی طحاوی به قلم ابی العز هی ابن قدامه، شرح عقیدالمغنی نوشته
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-ھا دست به دست میبینی میان سلفیحنفی و دیگر ُکُتب که می
 برند.چرخد و از آن بھره می

قط از اساتید سلفی خویش علم اند که فها متهم: چرا سلفی۶۸س
تابند، در سر بر نمیها را بسیار باال برده و از سخنان آنان آموزند، آن می

 دانند؟ اند و تمام مسایل را مینظر ایشان همیشه این اساتید درست گفته
ھا وقتی در حقیقت باید گفت: این تھمتی بسیار بزرگ است. زیرا سلفی  

بینند قوانین عقیدتی و فروِع دین در میان امت پدیدار گشته است از می
ند. حتی اگر ببینند فضیلِت تر ھستحالتر و خوشی مردم شادمانھمه

گردد. چرا که آنان حق را فقط و میآشکار نمودِن این مھم به دیگران بر
خواھند و بس. و ھمیشه برای بندگان صالِح االھی فقط برای الله متعال می

 کنند. طلب می أل آرزوی توفیق روز افزون از الله
 را گوشزد نمود:لذا حقایقی وجود دارد که باید آن

ی پذیرند و خواھان دلیل ھستند. شیفتهھا تقلید را نمیسلفی -۱
تشخیص احکام درست از نادرست ھستند. لذا تنھا نقِل اقواِل 

کند. مگر این که سخن مذاھب فقھی چھارگانه آنان را قانع نمی
 دریابند. صواب و درست یا قول راجح را بر حسب قدرت ادّله

ند و معتقدند فقط وقتی از کوشھا به عنوان طالب دین میسلفی -۲
ی معارض فھم و درک یک مسئله عاجز شدیم و نتوانستیم میان ادّله

گویند دیگران ھم نباید ھا میترجیبح دھیم، باید تقلید نمود. آن
تقلید کنند. مگر کسی که قدرت بررسی اقوال و دالیل علما را ندارد. 

د. چرا که دانند که آنان مجتھدین دینی نیستنھا خوب میسلفی
شود به آن ی اجتھاد بسیار باالست. با ادعا و آرزو نمیو رتبه درجه

اند. با جدیت کامل دین را فرا دست یافت. لیکن ایشان طالبان دین
گیرند. و برای یادگیری و تحصیل احکام دینی که بدان نیازمند می
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دانند اگر ببیند طالبی ھا عیب نمیکنند. سلفیھستند، تالش می
توانند دالیل دینی را بررسی و مقایسه کنند و ستند که میھ

 برحسب قّوت و قدرِت دلیل، بعضی را بر برخی دیگر ترجیح دھند. 
ی ھر مسلمان است که به این کار تشویق نماید؛ نه این که وظیفه  

 گیری کرده و خوارشان کند. ور شده و بر ایشان ُخردهحمله
اند نه مبتدع و نوآور. ھر گفتاری از پیرو بوده ھا از اول تا آخرلذا سلفی  
کنند. معتقدند ی اھل سنت را که با قرآن و سنت موافق باشد، قبول میائمه

نیست و اّمت برای امور دینی نیازمند گفتار  حق، خارج از مجموِع اقوال ائمه
 ایشان ھستند. 

نیاز به علِم تر را بنا بر تر و فقیهآموزد که عالمسنت نبوی به ما می -۳
آن شخص، بر دیگران مقدم نماییم. علمای منتسب به روش 

کنند در مسیر قرآن و سنت سلفییت در رویکرد خویش تالش می
ی آنان را حرکت کنند. بر اقوال ائمه اطالع کافی دارند و ادّله

ھا ھستند. آنان حامالن فھمند و قادر به ترجیح میان اقوال آن می
گاه می فقه صحیحی ھستند که کنند مسلمان را نسبت به دینشان آ

ی میان اقوالی که دلیلش فایدهو آنان را از تالش خسته کننده و بی
داند و یا قدرت ترجیح یکی بر دیگری را ندارد و منجر به را نمی

 دارد. گردد، باز میحیرانی می
امروزه فراگیری علم از علمای سلفی که پایبند قرآن و سنت و فھم سلف 

ھا ھستند، در ی دین و ترجیح میان اقوال آنصالح و رجوع به گفتار ائمه
باشد، است. نه تنھا کمیاب یاب و نادر میی اسناد عالی که بسیار کمزمره

را که است بلکه عنقریب است مفقود و نایاب گردد. الله جزای خیر دھاد! آن 
سنت را بر امت با تحقیق، مختصر کردن، تصحیح و تضعیف کردن، راه فھم 

گرداند. احکام و مسایل فروع و اصول را که به یافتنی میآسان و دست
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ھا را در دسترس قرار داد و گرایید، به یاد آورد و دست نیافتنیفراموشی می
ھا در گوشه کنار ھا را آشکار کرد. الله جزای خیرش دھاد! این زحمتپنھان

ھا قصی نقاط جھان از این نوشتهدنیا در دسترس جوانان اسالمی است و از ا
 برند.و فتواھا بھره می

ھا را به ذھن سپرده و حفظش کردند و بر مدعیاِن مطالب این کتاب  
-اند. مدعیانی که فکر میزبان دراز غالب آمده و گوی سبقت را از آنان ربوده

پنداشتند که این آقایان علمی دارند. کنند چیزی بارشان است، یا مردم می
دانستند و سخناِن د و مردم این مدعیان دروغین را علمای بزرگوار میخو

 کردند.نادرست را ترویج داده و بسیاری را گمراه می

ی مذاهب جویی در ائمهها متهم به طعنه و عیب: چرا سلفی۶۹س
 گیری بر آنان هستند؟چهارگانه و ُخرده

تقلید را رد کرده  ھاماند. سلفیاین دروغی است که بیشتر به تھمت می  
اند. اگر حکم یک امام گزینند و در ھر حکمی خواھان دلیلو دلیل را برمی

دارند، بر اساس دلیل و برھان را ترک و حکم امامی دیگر را بر آن مقدم می
قدر نیست. چرا است. و این به معنای طعنه به آن امام مجتھد و عالم گران

کوشش را برای شناخت و رسیدن به که ھر عالم و مجتھدی نھایت تالش و 
ی درست دست یافت به فضل االھی گیرد؛ حال اگر به نتیجهحق به کار می

 دارای دو اجر است و اگر به خطا رفت به دلیل تالشش یک اجر برده است. 
ی اربعه و ی مردم، بیشتر عامل به اقوال ائمهھا از ھمهحقیقتًا سلفی

ی مردم از ائمه ھا بیشتر از ھمهتند. آنی صحابه و تابعین ھسدیگر ائمه
ھا بعد از گیرند و به آنان منتسب ھستند. ھرگز آراء فقھی سلفیدرس می

 ترجیح میان آراء فقھی مختلف، از اقوال یکی از فقھا خارج نیست. 
ی اربعه رحمھم الله به دنبال حق و آیا بر کسی که در نظریاِت ائمه  

تر ھستند؟ یافتهی ھست؟! کدام یک راهفتوای درست است، عیب و ننگ

 



 ١٢٥  هایی پیرامون سلفیت پرسش و پاسخ

چون نادرست و کسی که تمام فتواھای مذھب را قبول کرده و درست را ھم
داند، یا کسی که بدون بدگویی و طعنه میاِن قوِل غلط را بسان صواب می

 .شود؟!ح فرق قایل میصحیح و نا صحی
-چرا که ائمه ھا در این راستا پیروان ائمه ھستند نه مبتدع و نوآور.سلفی

اند که سخنان ایشان در ترازوی کنکاش و ی اربعه خود تشویق کرده
سنجش قرار گیرد و با قرآن و حدیث مقایسه شود، و در آخر ھر کدام که 

چه در دین ھا بر این باورند که امت اسالمی آنموافق آمد را برگزینند. سلفی
 ود. شبدان نیاز دارند، در مجموِع مذاھب ائمه یافت می

هایی از اقوال ائمه که دیگران را به تحقیق و توانید نمونه:  می۷۰س
چه با قرآن و سنت در تضاد است تشویق بررسی آراء و نظریات خود و آن

 کنند را، ذکر کنید؟  می
گوید: می / گفتارشان در این زمینه بسیار مشھور است. امام مالک  

 .صرسول الله گردد به جزھر کس کالمش قبول و رّد می
شایسته نیست کسی که دلیلم را نقل است:  / از امام ابوحنیفه  
 داند، فتوای مرا به دیگران تجویز کند. نمی

گفته است: ھر گاه حدیث صحیح شد، مذھب من ھم  /امام شافعی 
گوید: اگر دیدید گفتارم با حدیث در تضاد است، به حدیث ھمان است. و می

 دیوار بکوبید.عمل کرده و سخنم را به 
و رسول  أل پای کالِم اللهگوید: سخِن ھیچ کس ھم / امام احمد

 نیست.  صالله
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اند که قبل از رشِد افکار جوانان مسلمان، ها متهم شده:  سلفی۷۱س
ی آموزش دادن علوم گذشتگان به آنان هستند؛ که در نتیجه این شیفته

شوند، نظرتان می جوانان از فراگیری علوم جدید و قبول آن منصرف
 چیست؟

ھا بدون رشد افکار و بدون عمل به علوم گمان به این که راه سلفی
جدید، آموزش علوم گذشتگان است، پنداری نادرست و زشت نشان دادن 

ھا با علوم دنیایی ایم سلفیی سلفیت است. به کّرات گفتهتعّمدی چھره
که فراگیری ل آنای ممکن است حادشمنی ندارند. چگونه چنین اندیشه

برخی از این علوم بر امت، فرض کفایه است. حتی برخی دیگر از علوم برای 
چون پزشکی، مھندسی و دیگر صنایع آنان که مشغول به آن ھستند، ھم

 سنگین فرض عین است. 
مگاھی به علمای سلف بیندازیم، خواھیم دید که از پیشگامان اگر نیم

بینیم در کنار فراگیری علوم اند. میهفراگیری علوم شرعی و دنیوی بود
ھایی داشتند که با آن ارتزاق کرده و جامعه را سودمند دینی شغل و حرفه

 کردند.می
علمای سلفی به علوم غیرشرعی ھم توجه نمودند و در آن حضوری 

نظریات خویش در علوم ریاضی و طبیعی  / دیرینه دارند. مثًال ابن تیمیه
دھد. و روش علی المنطقیین) و (نقض المنطق) ارائه میھای( الرد در کتاب

برد. و تالش و توجه خود نسبت به رویکرد استنباطی ارسطو را زیر سؤال می
-گردد را، آشکار میتحقیقی که برتری علوم تجربی معاصر ما به آن بر می

 در این زمینه از پیشکسوتاِن دوران خویش است.  / کند. لذا ابن تیمیه
که سلفیتش مانع از تحصیل او در علوم  /ردش ابن قیم جوزیاما شاگ

گر ھستیم ھایش را در پیش رویمان نظارهھا نشد، کتابدنیوی و تبّحر در آن
گاھی او بر علوم پزشکان قدیم و علم پزشکی دوران خود اوست. از  که گواه آ
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به  آخِر کتابش ۱۷و  ۱۶ھای ھا دارد. بابامثال بقراط و جالینوس نقل قول
-طور کتابش در زمینهدھد. ھمیننام (تحفة المودود) بر این امر گواھی می

 ی ِطّب نبوی.
 را ھم فراموش نکن. /در این راستا ابن رجب حنبلی

طلب حق و رسیدن به آن مرھون بازگشت به قرآن و سنت است. و برای 
 گرفتن عیب نیست.و سلف صالِح امت بھره فھم قرآن و سنت از کالم ائمه

مند شدن و استفاده از تالش آنان و شیفته بودن به بلکه این کار یعنی بھره
گاھی کامل بر علم و تالش ایشان که قبل از ما با آن، قرآن و سنت را فرا  آ

 گرفتند.

هایی که جریان سنت و بدعت را بررسی کرده  : چند نمونه از کتاب۷۲س
 گرداند، نام ببرید.و اطالع بر آن را آسان می

 بداع فی مضار اإلبتداع، شیخ علی محفوظ.اإل -۱
 السنن و المبتدعات، محمد بن عبد السالم. -۲
 الرد علی البدع و الحوادث، ابی شامة. -۳

 ھایی که در این زمینه اصل و مادر ھستند:کتاب
 کتاب اإلعتصام، شاطبی. -۱
 المدخل، ابن الحاج. -۲
 ./اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم، ابن تیمیه -۳

 ھـ ق۱۴۳۶/شوال/۲۴بامداد 
 ابوخالد عبدالله محمدی
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