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 پیشگفتار

طلبیم و از  می گوییم و از وي آمرزشستایش از آن خداوند است، او را سپاس می
هرکه را خداي هدایت  ،رنیم بدیهاي نفس و اعمال ناپسند خویش، به دامان او چنگ می

او خواست گمراه شود هیچ هدایت گري پیدا نکرد.  کرد، دچار گمراهی نشد و هرکه را

َهاَ�ٰٓ ﴿ د:فرمای می -بلند مرتبه-خداوند  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا  إِ�َّ  َ�ُموُ�نَّ  َوَ�  ۦُ�َقاتِهِ  َحقَّ  �َّ

نُتم
َ
سۡ  َوأ  .]102عمران:  [آل ﴾١٠٢ لُِمونَ مُّ

اید آن چنان که باید از خدا ترسید از خدا بترسید (و با انجام  اي کسانی که ایمان آورده«
واجبات و دوري از منهیات گوهر تقوا را به دامان گیرید) و شما (سعی کنید غافل نباشید تا 

  . »مرگتان به ناگاه در رسد) نمیرید مگر آن که مسلمان باشیدچون 

 فرماید: می خداوند

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ � ُقوا ِيٱ َر�َُّ�مُ  �َّ  َوَ�ثَّ  َجَهاَزوۡ  َهاِمنۡ  وََخلَقَ  ِحَدةٖ َ�ٰ  ٖس �َّفۡ  ّمِن َخلََقُ�م �َّ

ٓ  �َكثِ�ٗ  رَِجاٗ�  ُهَماِمنۡ  ۚ َو�َِسا ْ ٱوَ  ٗء ُقوا َ ٱ �َّ ِيٱ �َّ َّ�  ٓ  ٱوَ  ۦبِهِ  َءلُونَ �ََسا
َ
ۚ رۡ ۡ� َ ٱ إِنَّ  َحاَم  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�نَ  �َّ

 .]1[النساء:  ﴾١ اَر�ِيبٗ 
اي مردمان! از (خشم) پروردگارتان بپرهیزید. پروردگاري که شما را از یک انسان بیافرید و «

روي زمین) منتشر  (سپس) همسرش را از نوع او آفرید، و از آن دو نفر مردان و زنان فراوانی (بر
و بپرهیزید از این که  دهید ساخت. و از (خشم) خدائی بپرهیزید که همدیگر را بدو سوگند می

گمان خداوند  پیوند خویشاوندي را گسیخته دارید (و صله رحم را نادیده گیرید)، زیرا که بی
 .»ماند) مراقب شما است (و کردار و رفتار شما از دیده او پنهان نمی

 فرماید: می خداوند

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ عۡ  لَُ�مۡ  لِحۡ يُۡص  ٧٠ اَسِديدٗ  ٗ� قَوۡ  َوقُولُوا

َ
 فِرۡ َوَ�غۡ  لَُ�مۡ َ�ٰ أ

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ  لَُ�مۡ   .]71-70[األحزاب:  ﴾٧١ َعِظيًما ًزافَوۡ  فَازَ  َ�َقدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
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ها و دوري از بدیها از عذاب او در  از خدا بترسید (و خویشتن را با انجام خوبی! اي مؤمنان«
دهد و) اعمالتان  در نتیجه خدا (توفیق خیرتان می * امان دارید) و سخن حق و درست بگوئید.

بخشاید. اصالً هر که از خدا و پیغمبرش فرمانبرداري کند،  کند و گناهانتان را می را بایسته می
 .»یابد قطعاً به پیروزي و کامیابی بزرگی دست می

ا نظیر، اول است، ام بی دهیم که هیچ خدایی جز او نیست، یگانه است وو گواهی می
روزي،  نیاز است، رازقی است بی گاري بیانتها، آفرید بی نه در شمار، آخر است، اما

زوالی نخواهد داشت. جز آنچه او  میراند بدون اینکه خطر مرگ او را تهدید کند و می
ي عمل نخواهد رسید. پاك و منزه است و ي ظهور و صحنهاراده کند، چیزي به منصه

 ندارد. لند مرتبه، همتا و انبازيب
بنده و پیامبري است،  صدهم از بن دندان و عمق جان که محمد و گواهی می

همو که رسالت را به کمال ادا کرد و امانت  ،میان مردماوست در برگزیده و حبیب
ما را بر  یعنی ،خداوند را تماماً رساند، امت را به راه نیکو فرا خواند و تاریکی را سترد

مستقیم قرار داد، همان راهی که شب آن چون روزش درخشان و شاهراهی روشن و 
طرب انگیز است و جز انسان رو به تباهی و نابودي از آن منحرف نخواهد شد و به کج 

 فرماید: می راهه نخواهد رفت. خداوند

ِ  َتِصمَ�عۡ  َوَمن﴿ ِ ٱب ٰ  إَِ�ٰ  ُهِديَ  َ�َقدۡ  �َّ سۡ  ٖط ِصَ�  .]101عمران:  [آل ﴾َتقِي�ٖ مُّ
 .»گمان به راه راست و رستگاري رهمود شده است هرکس به خدا تمسک بجوید بیو «

 فرماید:و می

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ ِ ٱ لِ ِ�َبۡ  َتِصُموا ْ  َوَ�  اَ�ِيعٗ  �َّ  .]103عمران:  [آل ﴾َ�َفرَّقُوا
 .»و همگی به رشته خدا چنگ زنید وپراکنده نشوید«
 فرماید: می و

﴿ ْ �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ فَأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا ْ �ۡ ٱوَ  ةَ لزَّ ِ  تَِصُموا ِ ٱب ٰ َموۡ  ُهوَ  �َّ ۡ ٱ مَ فَنِعۡ  ُ�ۡمۖ لَٮ  مَ َونِعۡ  َ�ٰ َموۡ ل

 .]78[الحج:  ﴾�َِّص�ُ ٱ
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پس نماز را بخوانید و زکات مال را بدر کنید و به خدا چنگ زنید که سرپرست و یاور شما «
 .»اوست

 اما بعد:
اند نویسان ملل مختلف متفق القولدانشمندان علوم جامعه شناسی، سیاست و تاریخ 

بر اینکه رنسانس علمی، تمدن غرب جز با تاثیر پذیري از اسالم، انجام نیافته و قیام این 
نهضت مدنی و عمرانی تاثیر گرفته از اسالم در تمامی شئون حیاتشان است و اصالح 

 مسائل روحی و عملی آنها همگی متاثّر از اسالم بوده است.
اند که سبب ضعف مسلمین ي فکري آلوده گشتهادي از مردم به این شائبهي زی اما عده

بعد از قدرت و شوکت و از بین رفتن حکومت و تمدن در چیست؟ گروهی از مردم این 
دهند. اما کسی (اسالم) نسبت می سستی و رخوت بعد از قدرت و شوکت را به دین آنان

ایش روشن و ثابت خواهد شد دینی که از روي آگاهی و بینشی عمیق سخن بگوید، بر
زیرا یک علت و  ،که سبب دگرگونی و اصالح است، ممکن نیست ابزار فنا و تباهی شود

ي تواند معلوالت و نتایج متناقض و پارادوکسی را ارائه دهد. اگر از ناحیه نمی سبب واحد
ف صالح دینی تاثیر بدي وجود داشته است ناشی از علتی است و آن مغایرت با روش سل

ي دینی سبب ضعف امت این امت است که بدان اصالح شدند و محققاً آنچه از ناحیه
هایی که گروهی منسجم، امت اسالم را  اسالم شد چیزي نیست جز بدعتها و نوآوري

 متفرق و از صراط مستقیم دور ساخت.
است که بر هریک از شما پیروان امت «فرماید: آن صحابی جلیل القدر می ابن مسعود،

چون به واقع آنان نیکوترین افراد  ،تاسی ورزیده و بدان چنگ زنید صبر اصحاب محمد
ترین گروه از لحاظ تکلّف  ترین افراد از لحاظ علم و کم از لحاظ باطن و ژرف اندیش

بودند وآنان بر استوارترین راه هدایت قرار داشتند و نیکوترین افراد از حیث اخالق 
همان کسانی که خداوند آنها را براي مصاحبت وهمدمی رسول خود برگزید تا  ،بودند

آگاه باشید و آن را دریابید و اقتداي ایشان کنید شان  دین او را به پاي دارند. پس به فضل
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 .1»ي مستقیم هدایت قرار داشتندکه به واقع آنان بر جاده
امت اصالح نشد جز با پیروي  ي اینهاي آینده نسل«فرماید:  می امام مالک بن انس

اند امروزه ي اصالح نسل اول بود و اگر بنا باشد که سلف صالح دینی نداشتهاز آنچه مایه
 .»اردنیز دینی وجود ند

گذاري براي سود بخشی و  به همین خاطر، نگارش و تدوین مسایل بدعت و بدعت
و مروجان اصالح اسالمی  ترین کمک براي داعیان انتفاع امور دین و دنیاي مسلمین بزرگ
 است براي تالش و قیام امت اسالمی.

گزاري ها و رد بدعتي بدعتهاي زیادي دربارهبر همین اساس از جانب علما کتاب
هاي نوشته شده در باب ترغیب و ترهیب  به نگارش در آمده است که در این میان کتاب

ها و فرَقی که یکدیگر را قبول دهند. اما گروهبیشترین آمار را به خود اختصاص می
 اند و جز ایشان گمراه و بدعت گذار است.نداشتند و مدعی شدند آنان بر حق

گذاري در دین یا به علت ناآگاهی به اهداف  و این (کشمکش فکري) به سبب بدعت
اي از مسایل ظاهري شرع، جمود و تحجر نشان گرفت و اینکه بر پارهدین صورت می

 دادند.می
 امام ابو اسحاق شاطبیا از طیف این محققان و نویسندگان اسالمی کسی را جز مو 

ندیدیم که به این اصابت راي و هدایت واقعی رسیده باشد به خاطر بررسی و تحقیق 
علمی و اصولیی که بر موضوع (بدعت) به انجام رساند و تقسیم کتاب به ابواب مختلف 

. و او نخستین کسی است که نهال 2مار استش هاي بی ي فصلکه هر بابی نیز دارنده

نظیر است  بی در این موضوع »االعتصام« را کاشت و به واقع کتاب »بدعت شناسی«دانش 

 و در نوع خود رقیبی ندارد.

                                           
 .52، ص صون الـمنطقسیوطی،  -1

 ./بخشی از مقدمه محمد رشید رضا -2
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 شیوه تحقیق
* با استعانت از لطف، حمد و توجه خداوندي به تحقیق بر احادیث، سخنان بزرگان، 

در دسترس، اقدام و احادیث صحیح و ضعیف را بر  هر اندازه که ممکن بود و منابع
 ي توان استخراج کردیم.حسب قواعد جرح و تعدیل به اندازه

و بر حسب  -در حد توان- ي صحیح یا ضعیف* و باز احادیث مرفوع را با درجه
قواعد جرح و تعدیل حدیث مشخص ساختیم و در این مسیر از تحقیقات حدیث شناس 

 استفاده شایان بردیم. /دین آلبانی[مشهور] شیخ ناصرال
* تعداد زیادي از لغات مهجور و دیریاب را براي سهولت خوانندگان شرح و بسط 

 نمودم.
خداوند خود به نیت و قصد ما آگاه است و او هدایتگر به راه درست پروردگار، ما را 

 کافی است و بهترین وکیل و حامی همانا اوست.
 نیازمند بخشایش الهی

 ل جمال الدین مصطفیابو بال

 /فرازي از زندگانی مؤلّف

ابو اسحاق ابراهیم بن موسی بن محمد اللخمی غرناطی » االعتصام«مؤلّف کتاب 

گر و  است امامی عالمه، حافظی جلیل القدر، مجتهدي تالش 1مالکی مشهور به شاطبی
برجسته  دانشمندي اصولی، فقیهی محدث، لغت شناسی بیانگر و زاهدي روشن ضمیر و

                                           
آوري کنم آن ناحیه از نواحی اندلس وست دارم به خواننده بزرگوار یادد ،اي است در شرق اندلس شاطبه ناحیه -1

اما شاطبی یکی از یا اسپانیاي کنونی است، سرزمین اسالم که امروزه از دست مسلمین خارج شده است و 
اند. از خداوند علماي بزرگ این سرزمین است و چه بسیار علما و فقهایی که از میان امت اسالم برخاسته

هاي خارج شده از دست اي نیکو و شایسته برگرداند و سرزمینخواستاریم که مسلمین و دینشان به گونه
دگی مسلمین بسیار زیان دیده به خاطر عقب مان مسلمین دوباره به آغوش اسالم برگردند! که به واقع جهان

 است.
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در علوم مختلف بود. از نوادر علماي محقق، اهل درایت و اثبات و از بزرگان صاحب فن 
و محلّ اطمینان در آنچه نوشته است. وي جایگاهی استوار در فقه، اصول، تفسیر، حدیث، 

 علوم عربی و غیر آن دارد.
، مشتمل بر هاي بلند نظرانه و ظرایف مهم و مباحثی نیکو و آثاري بزرگایشان دیدگاه

 تحقیقاتی به یادگار گذاشته است. هایی در نقد و مسایل ارزشمند دارد و از خود کتاب
هجري دار فانی را وداع گفت. خداوند او را غرق  790وي در ماه شعبان از سال 

 انتهاي خود کند و او را به بهترین پاداش در باب اسالم و مسلمین برساند. بی رحمت
ي تحریر در آورده است که مشتمل بر ارزشمندي را به رشته هاي امام شاطبی کتاب

 مباحث اصولی و تحقیق در موضوعات مهم با فواید و نتایج ارزشمند است:

، در موضوع اصول فقه موافقاتـالمشهور به  »عنوان التعريف بأرسار التكليف« -1

 که در چهار جلد به چاپ رسیده است.

 ري است.صحیح بخا ،شرح کتاب بیوع »مجالسـال« -2

 در دو دفتر شامل مسایل نغز و خواندنی. »االنشاداتاالفادات و« -3

 .يف النحو ةاخلالصبر  »شرح جلیل« -4

 .»عنوان االشتقاق يف علم االشتقاق« -5

 الفتاوي. -6

 (کتاب حاضر). االعتصام -7

 مقدمه مؤلّف
سپاس، خدایی را سزاست که در هرحالی ستایش شده است، او که با درود بر او آغاز 

آفریدگارِ مخلوقات هرگونه که خواست و اراده فرمود و راهبرِ ایشان  ،هرکاري شودمی
بدان مسیري که براي مردم  -نه به خواست و آرزوي آنان-است مطابق علم و ارادة خود 

  .مایه مسرّت است یا نوید مشقّت
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اي خوشبخت و برخی نیز عده ،دو گروه کرد 1خدایی که مردمان را در قبضه قدرتش
(طبق اراده ازلی) سیه روز و بدبخت و همو دو راهکار کامالً مشخّص و روشن فرا پیش 

یکی راه خیر و سعادت و دیگري (کَژ راهه) شرّ و شقاوت. اینگونه  2مردم گذاشت
گروهی در قرب اویند و برخی دور از این مقام. و خداوند همگان را در پذیرش گناه و 

س (مردم به اختیار خویش) راه پرهیزگاري گرفتند یا نه پ 3تقوا در وضعی یکسان قرار داد
طریقِ عصیان و تمرّد در سپردند، همانگونه که با عدل خود، روزي همگان را رقم زد و 

اي که مردم را به دو قشر فقیر و ثروتنمد تقسیم نمود و تمامی موجودات برهمان شالوده
راي سرکشی و انکار نیست و اگر (تمامی او بنیان نهاد در ســیر و تکاپویند و کسی را یا

 مخلوقات) بخواهند با هم پشتی و معونت یکدیگر راه بر این منبع فیاض سد کنند،
اعتبار  بی توانند( یعنی) قادر نیستند این حکم و تقدیر ازلی را برگردانند یا باطل و نمی

گشایشی نیست و اي نباشد و بر بند و تحریمش سازند. پس قبض و بسط الهی را چاره
 چه مقدر فرمود، وجود ندارد:رهایشی بر آن

َ�ٰ ٱ ِ�  َمن � َو�﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ِ  لُُهمَوِظَ�ٰ  اهٗ َوَ�رۡ  ٗ� َطوۡ  ِض �ۡ�  ﴾١٥ ۩َصالِ �ٱوَ  ُغُدّوِ لۡ ٱب

 .]15[الرعد: 
ها هاي آن آنچه در آسمان و زمین است خواه ناخواه خداي را سجده برد، همچنین سایه «

 .»افتندبامدادان و شامگاهان در مقابلش به سجده می

 ،پیامبر رحمت و زدایندة زحمت صو درود و سالم بر آقا و سرور ما حضرت محمد
اش تمامی ملل و اش دیگر قوانین و شرایع را در نوردید و ابالغ الهیاو که برنامه آسمانی

اقوام را در برگرفت (و جهان شمول شد) لذا با وجود شریعت وحیانی او، جایی براي 

                                           
 ) آمده است:4/144» (يب يعيلأمسند «کند که در اشاره می صجا به حدیث مشهور پیامبرمؤلّف بزرگوار در این -1

 . (مترجم)»انلار و ال أبايل اجلنّهة برمَحيت و قبََض قبضًه فقال هذه إىل إّن اهللا قبََض قبضًه فقال: هذه إىل«

 (مترجم) .]10[البلد:  ﴾١٠ نِ َديۡ �َّجۡ ٱ هُ َ�ٰ َوَهَديۡ ﴿ :هاشاره به آی -2

ۡ ﴿ :هاشاره به آی -3 ل
َ
ٰ َوَ�قۡ  فُُجورََها َهَمَهافَ�  (مترجم) .]8[الشمس:  ﴾٨ َهاَوٮ
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ها باقی نخواهد ماند و صاحبان عقل را نشاید جز از راه هموار و روشن  دیگر قانونگذاري
او در مسیري دیگر گام گذارند و سلوك نمایند. برنامه و شریعت محمدي تمامی مفاهیم 

ا فطرت سالم را در خود جمع ساخت و بعد از این اساس محکم و شالوده همسو ب
 مستحکم (و جهان شمول) دیگر دیدگاهی خالف یا سخنی مغایر با آن پذیرفتنی نیست.
پس به علّت دشواري التزام به آن، سالکان و ملتزمانِ این راه، انگشت شمارند و عدادشان 

مقابل) روي تافتگان از این مسیر یا به درد اهل  در ظلّ فرقۀ ناجیه نه بسیار است( و در
 تفریط گرفتارند یا بر مرکب چموش افراط سوارند.

و سالم و درود خدا بر اهل بیت و یاران او باد! کسانی که از خورشید رخشان رسول 
هاي روشن و انوار خدا پرتو گرفتند و هدایت یافتند و به تأسی و اقتفاي رهنمون

ي آوردند که در نتیجۀ این تأسی و پیروي، شمشیر دست و زبان ایشان گر وي رو هدایت
هاي نیکوکار را از بدکار تمایز بخشید و مرز برهان شامل و حجت کامل را از الف انسان

 و گزاف فاسد (مدعیان) جدا ساخت. 
ه و سالم فراوان و درود بیکران بر پیروان این راه و دیگر منسوبان این گروه نجات یافت

 .و رستگار (فرقه ناجیه)! و بازهم سالم و درود!
 اما بعد:

اي را خواهم قبل از ورود به اصل موضوع، نکتهاي یار با وفا، خالص و پاك من! می
 :است که فرمود صاهللا  یادآور شوم و آن شرح و بسط (یکی از) احادیث حضرت رسول

» 
َ
  كما غر�بًا وَسيَُعودُ  ،غر�بًا اإلِسالمُ  بََدأ

َ
 .»للغر�اءِ  فُطوَ�  ،بَدأ

 .»اسالم غریبانه آشکار شد و غریبانه بر خواهد گشت، خوشا! به حال غریبان«

 سؤال شد: اي رسول خدا! غُربا چه کسانی هستند؟ فرمود:

ينَ « ِ
َّ

 .1»انلَّاِس  فََسادِ  ِعنْدَ  يُْصِلُحونَ  اذل

                                           
) از احادیث ابن عمر، بدون هیچ 146) و حدیث شماره (145نگا: صحیح ِمسلم از احادیث ابو هریره ( -1

 اي. اضافه
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 .»آورندآنانی که هنگام فاسد شدن مردم به اصالح روي می«

 فرمود: روایتی دیگر آمده است: اي رسول خدا! غریبان چه کسانی هستند؟در 

َّاعُ « َقبَائِِل  ِمنَ  ال�ُّ
ْ
 .1»ال

 .»غریبانِ قوم«
عبارت فوق کوتاه است و در روایتی دیگر به تفصیل آمده است و به شکلی دیگر نیز 

 روایت شده است:

ي�ون غر�باً كما بدأ فطو� لِلْغر�ا ح�  بدأ اإلسالُم غر�باً و ال يقوُم الساعُه حىّت «
 .2»يفسد انّلاس

اسالم، غریبانه آشکار شد و رستاخیز نخواهد آمد تا دوباره غریب شود چنانکه در آغاز بود «
 .»کنندپس خوشا به غریبان هنگامی که مردم فساد می

 فرمود: -درود خدا بر اوباد-آمده است که پیامبر  »ابن وهب«در روایت 

ين يمسكون ب�تاب اهللا ح� يرَُتك و يعملون بالسّنه ح� فطو«
ّ

� للغر�اء: اذل
 .3»تطيف
را دور زنند وقتی مردم آناب خدا چنگ میخوشا به حال غربا یعنی: کسانی که به کت«

 .»بین رفته است کنند هنگامی که مندرس و ازاند و به سنّت پیامبر عمل می انداخته

 « و باز در باب حدیث:
َ
  َكَما وََسيَُعودُ  َغِر�بًا اإلِْسَالمُ  بََدأ

َ
 .»لِلُْغَرَ�اءِ  َ�ُطوَ�  َغِر�بًا بََدأ

اي همانگونه که کسی در میان قبیله فرمود:؟ سؤال شد که چگونه اسالم غریب خواهد شد
(اسالم نیز درمیان مسلمین غریب و  4شود فالنی غریب استبرد، گفته میناآشنا به سر می

 د:فرمو صسؤال شد: پیامبر» غربا«د) وباز در همین روایت باال از خواهد ش بیگانه

                                           
 .)1320» (صحیح ابن ماجه«صحیح:  -1

 .)200» (الزهد الكبري«و بیهقی در » األوسط«تخریج از طبرانی در  -2

 اند. ) این حدیث را ضعیف شمرده72(ص » البدع«ابن وضّاح در  -3

 ضعیف مرسل آورده است.این حدیث را با اسناد » 73(ص» البدع«ابن وضّاح در  -4
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ين �يون ما أمات انلاس من سنيّت«
ّ

 .1»اذل
بخشند آنچه را که مردم از سنّت، نابود کرده و مندرس کنند و رونق میکسانی که زنده می«

 .»اند گذاشته

ابتدا و آخرِ خالصه روایات و مفاهیم فوق، توصیف و سخن از غربتی است که در 
 اسالم دامنگیر آن خواهد شد:

، پیامبر را در مقطعی زمانی که هیچ پیام وحیانیی وجود نداشت به در آغاز، خداوند
اي جاهلی و فرورفته در جهالت که از حق (و شریعت الهی) رسالت برانگیخت در جامعه

بلکه مقید و  ،بستنددانستند و احکام و فرامین آنرا در هیچ بابی به کار نمیچیزي نمی
متدین به آئینی بودند که نیاکانشان آن را پذیرفته بودند از عقاید انحرافی گرفته تا مذاهب 

 و آراي اختراعی و بدعت آلود.
دهنده و به عنوان  مژده رسان و بیم«اعالن رسالت نمود  صآن وقت که رسول خدا

مشرکان چه با شتاب  .2»اغ تابانکننده به سوي خدا طبق فرمان اهللا و به عنوان چر دعوت
(و بدون تعقّل) با پیام نیکوي وي به پیکار برخاستند و آن را ناخوش داشتند و با تهمت 
و افترا با آن پیامِ سالم و صالح عناد ورزیدند و هر چیز محال و دور از بینشی صحیح را 

وانین به مخالفت با شریعت و ق صهمان وقتی که رسول خدا-به او نسبت دادند 
کار  مشرکان (بی -خاست و عقاید گمراهی را طرد ساختانحرافی و گمراه ایشان بر

برآمدند. در اولین  صننشستند و) به طُرق مختلف افترا آمیز در صدد تخریب رسول خدا
خالف  گو بود و هیچگاه چیزي درحالی که وي راست-گام او را دروغگو خواندند 

را به ساحري و کهانت متّهم  صدگر بار رسول خدا -واقعیت برزبان جاري نساخت
باز وي را دیوانه  -ت و نه از مدعیان این راهگرچه آگاه بودند وي نه ساحر اس-کردند 

 خطاب کردند در حالی که از سالمت عقل، درایت و عدمِ مس شیاطین بر وي آگاه بودند.

                                           
 ).2630( الرتمذيضعيف نوع حدیث ضعیف: نگا:  -1

2- ﴿ ٗ ِ ٱ إَِ�  َوَداِ�ًيا ٤٥ �َونَِذيرٗ  �َوُمبَّ�ِ اجٗ  ۦنِهِ �ِإِذۡ  �َّ نِ�ٗ  اَوِ�َ  .]46-45[األحزاب:  ﴾٤٦ �مُّ
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هیچ انبازي ندارد  مشرکان را به پرستش یگانه معبود حق که صو چون رسول خدا
 گفتند:خواند، میفرا می

َجَعَل ﴿
َ
ٰ  لَِهةَ �ٱ أ   .]5[ص:  ﴾٥ ُعَجابٞ  ءٌ لََ�ۡ  َذاَ�ٰ  إِنَّ  ِحًد�ۖ َ�ٰ  اهٗ إَِ�
  .»آیا او به جاي این همه خدایان به خداي واحدي معتقد است واقعاً این چیز شگفتی است«

کردند، همانگونه که می گرچه در نهاد و درون خویش به مقتضاي این دعوت اقرار
 :کندخداوند از زبان ایشان نقل می

ْ  فَإَِذا﴿ ْ  ِك ُفلۡ لۡ ٱ ِ�  َر�ُِبوا َ ٱ َدَعُوا ا ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ ٰ  فَلَمَّ ِ لۡ ٱ إَِ�  ُهمۡ َ�َّٮ  ُهمۡ  إِذَا َ�ّ
 .]65[العنکبوت:  ﴾٦٥ُ�ونَ �ُۡ�ِ 

 .»خوانند صادقانه خداي را به فریاد میشوند خالصانه و  هنگامی که مشرکان سوار کشتی می«

داد تا ها و شدت روز رستاخیز انذار میمشرکان از سختی صو چون رسول خدا
 گفتند:کردند و میتوانستند دالیل و براهین روز قیامت را انکار می می جایی که

ءِذَا﴿
َ
ۖ تَُرابٗ  َوُ�نَّا َناِمتۡ  أ ٰ  ا ۢ رَجۡ  لَِك َ�   ]3[ق:  ﴾٣ بَعِيدٞ  ُع
 .»هنگامی که ما مردیم و خاك شدیم، چنین بازگشتی بعید است آیا«

 گفتند: می دادو باز چون آنان را از عذاب پرودگار بیم می

ْ  �ذۡ ﴿ مۡ  ِعنِدكَ  ِمنۡ  قَّ �َۡ ٱ ُهوَ  َذاَ�ٰ  َ�نَ  إِن للَُّهمَّ ٱ قَالُوا
َ
ٓ ٱ ّمِنَ  ِحَجاَرةٗ  َناَعلَيۡ  ِطرۡ فَأ َما وِ  ءِ لسَّ

َ
 أ

ِ��ٖ  بَِعَذاٍب  تَِنائۡ ٱ
َ
  ]32[األنفال:  ﴾٣٢ أ

گفتند خداوندا اگر این دین حق است و از ناحیۀ توست از آسمان زمانی که کافران می«
  .»بارانی از سنگ بر سرما فرود آور یا به عذاب دردناك ما را گرفتار ساز

فرمود خواستند به مخالفت با پیامبر برخیزند گرچه به آنچه او می می گونه مشرکان این
 ایمان داشتند که خواهد بود و شدنی است.

اي پیروي و همنوایی ها، التماس و استمدادي بود از جانب مشرکان بري این و همه
همان وقتی که دیدند چیزي  ،اند و به دروغ مدعی آنند ها در چیزي که بر بستهدیگران با آن

ر آنچه ایشان شود و ردي است بمطرح می صخالف اباطیل آنان از جانب رسول خدا
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بدان پایبندند و طردي است علیه آنچه مشرکان دست شک و گمان خود را به آن گره 
اند.و بر این باور بودند اگر به دلیل و برهانی (ولو واهی) چنگ نزنند بدون شک آن  زده

جریان مخالف (وحیانی) آن انتحال (به ظاهر محکم) ایشان را سست و نابود خواهد کرد 
یشان نیکو گمان کرده زشت و قبیح خواهد ساخت. مخصوصاً زمانی که و آنچه را ا

برخیزند، این اندیشه بیشتر قوت گرفت اما  صخواستند به پیکار عملی با رسول خدا
براي مقابله راهکاري عملی جز الف گزاف تقلید از اسالف خویش را نتوانستند عرضه 

و استدالل وي با قومش را به  ÷کنند. براي همین خداوند، داستان حضرت ابراهیم
 دهد:کشدو به ما خبر میتصویر می

�ِيهِ  قَاَل  إِذۡ ﴿
َ
ْ  ٧٠ بُُدونَ َ�عۡ  َما ۦِمهِ َوقَوۡ  ِ� ۡص  ُبدُ َ�عۡ  قَالُوا

َ
ٰ  لََها َ�َنَظلُّ  اَنامٗ أ  َهۡل  قَاَل  ٧١ ِكفِ�َ َ�

وۡ  ٧٢ ُعونَ تَدۡ  إِذۡ  َمُعونَُ�مۡ �َسۡ 
َ
وۡ  يَنَفُعونَُ�مۡ  أ

َ
ونَ  أ ْ  ٧٣ يَُ�ُّ ٓ وََجدۡ  بَۡل  قَالُوا ٓ  نَا  لَِك َكَ�ٰ  َءنَاَءابَا

 .]74-70[الشعراء:  ﴾٧٤ َعلُونَ َ�فۡ 
هاي گفتند: بت ؟کنیدهنگامی که ابراهیم به پدر و قوم خود گفت چه چیز را پرستش می«

آیا هنگامی که آنان را به کمک مانیم. گفت: پرستیم و بر عبادتشان ماندگار میبزرگی را می
رسانند و یا سازنیا سودي به شما می می شنوند و نیازتان را بر آوردهصداي شما را می خوانید می

ایم که چنین  اکان خود را دیدهگویند: فقط ما پدران و نیمی.سازندزیانی را متوجه شما می
  .»کردند می

شود (قوم حضرت ابراهیم) از پاسخی قاطع و روشنگر در باب چنانکه مالحظه می
خداوند ـ بلند مرتبه ـ  ،یازندابراهیم طفره رفته به تقلید از نیاکان خود چنگ میسؤال 

 فرماید:می

مۡ ﴿
َ
ْ قَالُوٓ  بَۡل  ٢١ ِسُكونَ َتمۡ ُمسۡ  ۦبِهِ  َ�ُهم ۦلِهِ َ�بۡ  ّمِن ابٗ كَِ�ٰ  ُهمۡ َ�ٰ َءاَ�يۡ  أ ٓ وََجدۡ  إِنَّا ا ٓ  نَا ٰٓ  َءنَاَءابَا َ�َ 

ةٖ  مَّ
ُ
ٰٓ  �نَّا أ هۡ  رِهِمَءاَ�ٰ  َ�َ  .]22-21[الزخرف:  ﴾٢٢ َتُدونَ مُّ

زنند و تمسک می و آنان بدان چنگ ایمنان دادهیا اینکه ما کتابی را پیش از این قرآن بدا«
 .»رویمایم و مانیز بر پی آنان میگویند ما پدران خود را بر آئینی یافتهکنند بلکه ایشان میمی
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انکاري فوري و پناه بردن به تقلید دهند به شود مشرکان پاسخ میچنانچه مالحظه می
 فرماید:از نیاکان نه پاسخی (واقفعی) به سؤال. خداوند ـ بلند مرتبه ـ در این باره می

﴿ ٰ َولَوۡ  َل َ�
َ
هۡ  ُتُ�مِجئۡ  أ

َ
ا َدىٰ بِأ ٓ  هِ َعلَيۡ  وََجد�ُّمۡ  ِممَّ ْ قَالُوٓ  َءُ�ۡمۖ َءابَا ٓ  إِنَّا ا رۡ  بَِما

ُ
 ۦبِهِ  ُتمِسلۡ أ

  .]24[الزخرف:  ﴾٢٤ فُِرونَ َ�ٰ 
باشد  تر پیامبر گفت: آیا اگر من آئینی را هم براي شما آورده باشم که از آئینی هدایت بخش«

  .»اید ن یافتهکه پدران و نیاکان خود را بر آ

د به تقلید از پدران خود پناه چنانکه آم صدر پاسخ با انکار مطالب رسول خدا
 بردند نه پاسخ سؤال. یم

کردند چیزي یعنی انکار می ،آمد نحوه تعامل مشرکان با پیامبر بود آنچه در سطور باال
ها بدان پاي بند بودند زوال پذیر خواهد بود و پذیرفتند آنچه را که آنرا که که اگر می

این انکار و عدم پذیرش بدان خاطر بود که پیروي از پیام وحیانی رسول خدا آنان را از 
بایست این عادات را دور بریزند. ساخت و آنان میمیآنچه بدان خو گرفته بودند خارج 

به دیگر سخن آن پیام الهی چیزي به همراه داشت که مخالف و معاند با کفر و گمراهی 
 مشرکان بود.

حتّی مشرکان پافراتر نهاده خواستند با سیاست نیرنگ، پیامبر را در پندار و گمان 
همنوایی و موافقتی ایجاد  صرسول خداشاید بین مشرکان و -(واهی خود) داخل کنند 

و  -1ها باشد یا بعضی حاالت ویا چیزهاي دیگرشود، گرچه این موافقت در بعضی وقت
خدا را به آن درجه از یقین برسانند (که در برخی موارد با مشرکان همنوایی نماید)   رسول

 پایدار بمانند اما رسولتا بدین وسیله مشرکان بتوانند بر افکار و عقاید گمراه خود ثابت و 
نپذیرفت جز اینکه بر حقّی ناب، خالص، سالم و درست ثبات ورزید و از آن  صخدا 

                                           
کند که مشرکان رسول خدا را به مداهنه و سازش دعوت جا به این واقعه اشاره میمؤلّف بزرگوار در این -1

کردند که او یک سال خداي آنان را پرستش کند و مشرکان نیز یک سال خداي پیامبر را عبادت کنند که با  می
 »مترجم«نزول آیات سوره کافرون این طرح واهی و آغشته به نیرنگ درهم شکست. 
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را در همین راستا نازل  »کافرون«نگهداري و حراست نمود و خداوند نیز آیات سوره 
 کرد:

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿ ُّ�
َ
ٰ لۡ ٱ � �ۡ  َ�ٓ  ١ فُِرونَ َ�

َ
نُتمۡ  َوَ�ٓ  ٢ ُبُدونَ َ�عۡ  َما ُبدُ أ

َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َ� �ۡ  َما

َ
۠  َوَ�ٓ  ٣ ُبدُ أ نَا

َ
� 

ا َ�بِدٞ  نُتمۡ  َوَ�ٓ  ٤ َ�َبد�ُّمۡ  مَّ
َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َ� �ۡ  َما

َ
  ].6-1[الکافرون:  ﴾٦ دِينِ  َوِ�َ  دِيُنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ٥ ُبدُ أ

پرستید آنچه را من پرستم و شما نیز نمی نمی پرستید منبگو: اي کافران! آنچه را که شما می«
دهم و نه شما به گونه من پرستش را پرستم، همچنین نه من به گونه شما پرستش را انجام میمی

 .»دهید، آئین خودتان براي خودتان و آئین خودم براي خودمانجام می

توزي را علیه وي  مشرکان آتش جنگ و کینه صپس از این اعالم موضِع رسول خدا
ده و کارگر هدف گرفتند و جویندگان صلح و ور ساختند و وي را با تیرهاي برّن شعله

آرامش همگی علیه وي بسیج شدند و دوست و حامیانش چون عذابی دردناك به جانِ 
مانند  ،وي افتادند و خویشان نزدیکش در دوستی و محبت، با او کامالً بیگانه شدند

 ترین و شند خشنترین افراد در مورد پیامبر با ابوجهل و... و کسانی که شایسته بود مهربان
 ترین کسان شدند. رحم بی

 .تواند همسنگ و هم وزن این غربت باشد؟!حال، بنگر! چه غربتی می
را به خود وانگذاشت و نه مشرکان را بر آزار و  صوجود این، خداوند، رسول خدابا

 اذیت وي و یارانش تفوق بخشید، جز اینکه مشرکان فقط توانستند قشر ضعیف و
جامعه را مورد آزار و اذیت قرار دهند، و پروردگار، پیامبر را تحت حراست و دفــاع  بی

 عصمت خـــود قرار داد تا بتواند رسالت الهی خود را ابالغ و به اتمام برساند.
سپس پیوسته این شریعت (وحیانی) چه در هنگام نزول و چه در طول ابالغ، بین 

منافقان) فاصله انداخت و مابین  مشرکان (و حامیان و پیروان این دین و غیر ایشان از
ها و بدایع (خرافی و مشوب) حدود و فواصلی را مشخّص حقوق و اصول دین با بدعت

نمود اما براساس شکلی عجیب از حکمت و درایت و آن پیوند بین احکام دین اسالم با 
رآنی براي اصول مهم و رکین ادیان پیشین بود. توضیح آنکه، این خطاب و ارجاعِ ق
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است و غیر عرب  مشرکان عرب، نسبت و رجوع ایشان به جدشان، حضرت ابراهیم
داد (تا ببیند را از یهود و نصارا را به اصول دین پیامبران مبعوث  قبل از اسالم برگشت می
 -بلند مرتبه-که چه اندازه با اصول اسالم و شریعت آن اشتراك دارد).همچنانکه خداوند 

 فرماید:می

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ۖ ٱ َهَدى �َّ ُ َّ�  ٰ  .]90[األنعام:  ﴾تَِدهۡ �ۡ ٱ ُهمُ فَبُِهَدٮ
آنان کسانی هستند که خداوند ایشان را هدایت کرده است پس از هدایت ایشان پیروي «

 .»کن

 فرماید: می سوره شوري 13و در آیه 

عَ ﴿ ٰ  َما ّ�ِينِ ٱ ّمِنَ  لَُ�م َ�َ ِيٓ ٱوَ  انُوحٗ  ۦبِهِ  َو�َّ وۡ  �َّ
َ
ٓ َحيۡ أ يۡ  َوَما َك إَِ�ۡ  َنا  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  ۦٓ بِهِ  َناَوصَّ

ۖ  َوُموَ�ٰ  نۡ  وَِعيَ�ٰٓ
َ
ْ  أ �ِيُموا

َ
ْ  َوَ�  ّ�ِينَ ٱ أ قُوا ۡ ٱ َ�َ  َكُ�َ  �ِيهِ�  َ�تََفرَّ ُ ٱ هِ� إَِ�ۡ  ُعوُهمۡ تَدۡ  َما �ِ�َ ُمۡ�ِ ل َّ� 

ٓ  َمن هِ إَِ�ۡ  َتِ�ٓ َ�ۡ   .]13[الشوري:  ﴾١٣ يُنِيُب  َمن هِ إَِ�ۡ  ِديٓ َوَ�هۡ  ءُ �ََشا
خداوند آئینی را براي شما بیان داشته و روشن نموده است که آن را به نوح توصیه کرده «

ایم، دین را پابرجـا دارید  ارش نمودهبه ابراهیم و موسی و عیسی سف است و آن را به تو وحی و
 .»خوانید یکه شما مشرکان را بدان م ن چیزينکنید و اختالف نورزید ای و در آن تفرقه

مردم را  صبر همین اساس و چنــگ یازي به اصـــول مشترك، پیوسته رسول خدا
خواند و مردم نیز مخفیانه از ترس ایذا و آزار مشرکان بعد از به دین اسالم فرا می

ی ا مآمدند و اسالم راطّالعشان از دعوت اسالمی، یکی پس از دیگري به نزد پیامبر می
ی که مشرکان بر دعوت اسالم که مخالف با جریان حاکم بود، اطّالع یافتند پذیرفتند. وقت

عصبِیت و خشم جاهلی، آنـان را فرا گرفت لذا با طرح نقشه و تشکیل جلسات مختلف 
 در صدد مبارزه بر آمدند.

 ادند:دل میهاي گوناگونی را شکافرادي که به تازگی اسالم را پذیرفته بودند طیف
ها علی رغم میل باطنی با اغماض با اي از آنان به قبیله خود پناه بردند و قبیله آنعده

شان کرد و این حمایت به سببِ ننگ و عارِ عدم پذیرشِ پناه ایشان برخورد و حمایت
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هاي جوانمردي اعراب جاهلیت این بود که زیرا یکی از شیوه( جویان به قبایل بود.
 گرفت).برد مورد حمایت قرار میایشان پناه میهرکس به قبیله 

گروهی دیگر از بیم ایذا و آزار مشرکان و غفلت و فریب (دوباره) هجرت کردند و آن 
 هجرت در راه خدا و در راستاي عشق به اسالم صورت گرفت.

شان دارد لذا برخی نیز هیچ حامی و ملجأیی نداشتند تا از ایشان حمایت کند و مصون
پناه  بی فشار، عذاب یا قتل چنانکه در تاریخ اسالم مشهود است بر این قشر بیشترین

ي بود که عدهاي در باب اسالم و مواضع آن صورت پذیرفت و این فشار و ایذا به حد
، اما باز گروهی با صبر و شکیبایی 1دچار لغزش شدند و به آئین قبلی خود برگشتند

کردند تا زمانی که خداوند دستور داد مسلمانان در مواضع اسالمی و ایمانی خود را حفظ 
جهت همنوایی ظاهري با کفّار به کفر اقرار ورزند تا بدین سبب مابین ایشان و کافران 

. این حکم پرودگار 2خواستار موافقت و مؤانست اشتراك ایجاد شود و اختالف ازبین رود
نمود و قلبش پر از ایمان و  یم بر سبیل تقیه صورت پذیرفت که به ظاهر به کفر اقرار

آرامش یابد و روحش از فشار مشرکان  صیقین بود ـ تا در این وقفه زمانی، قلب پیامبر
 هاي بارز و آشکار رسول خدا بود.آسایش و این نیز از غربت

ها و مواضع ها به خاطر جهل کفّار به حکمت ها و کینه توزي ي این دشمنیو همه
کرد فهم کامل  می است و اینکه از آنچه رسول خدا ابالغ حکمتی و عقالیی این دین

                                           
ن شایان ذکر است که مسألۀ لغزش اصحاب در صدر اسالم بسیار نادر است لذا عبارت مؤلف بزرگوار بدا -1

 »مترجم« معنی نیست که مؤمنان به دو طیف پیمان شکنان و صابران تقسیم شده باشد.

ٓ ﴿ فرماید:کند که میسورة آل عمران اشاره می 28در اینجا مؤلف بزرگوار به بخشی از آیۀ  -2 ن إِ�َّ
َ
ْ  أ  ُهمۡ ِمنۡ  َ�تَُّقوا

 ٰ و اذیت آنان مصون دارید و به خاطر حفظ  مگر مجبور شوید خود را از آزار« :یعنی .]28عمران:  [آل ﴾ةٗ ُ�َقٮ
توانند در می ار در حال استضعاف به سر بردند،به دیگر سخن وقتی مسلمانان در میان کفّ .»جان تقیه نمایید

إنّا نَلُكرِشُ يف «فرماید: می ظاهر با آنان اظهار دوستی کنند و در دل از ایشان نارحت باشند. چنانکه ابودرداء
 .»کندهایمان آنان را لعنت میخندیدیم در حالی که دل ما به روي مردمی می« »ٍم و قلوُ�نا تَلَْعنُُهموجوهِ اقوا

 »مترجم«
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آنند. به  نداشتند که آن حقّ واقعی است و مخالفت و درعناد با چیزي است که مشرکان بر
در غیر این صورت اگر مشرکان عمق  »داند نمی انسان دشمن چیزي است که«قول معرف: 
خاست، اما و اختالف بر می شدکردند اتّحاد حاصل می می را درك صخدا نبوت رسول

سازد که به آن عقیده دارد (اراده ازلی جداي از تقدیر ازلی چیزي را بر مردم مقدر می
 -بلند مرتبه-عامل دارند) خداوند زند که مردم با آن ت می سابقیتی که دارد چیزي را رقم

 فرماید: می

ٓ  َولَوۡ ﴿ ةٗ  �َّاَس ٱ َ�ََعَل  َر�َُّك  ءَ َشا مَّ
ُ
ۖ َ�ٰ  أ ٰ  َر�َُّكۚ  رَِّحمَ  َمن إِ�َّ  ١١٨ َتلِفِ�َ ُ�ۡ  يََزالُونَ  َوَ�  ِحَدٗة  لَِك َولَِ�

ۡت  َخلََقُهۡمۗ  مۡ  َرّ�َِك  َ�َِمةُ  َوَ�مَّ
َ
نَّ َ�

َ
ۡ�َ  �َّاِس ٱوَ  نَّةِ�ِۡ ٱ ِمنَ  َجَهنَّمَ  َ�

َ
 .]119-118[هود:  ﴾١١٩ عِ�َ أ

ردانی ایشان از دعوت متأسف بر روي گاي پیغمبري که آزمند بر ایمان آوردن قوم خود و (« 
یر خواست مردمان را (همچون فرشتگان در یک مس ! بدان که) اگر پروردگارت میآسمانی هستی

و آنان در  ،نمود اي می و پیرو آئین یگانهکرد ( لّت واحدي می) مداد و و بر یک برنامه قرار می
آن وقت  .داشتند اختیار و اختالفی نمیمادیات و در معنویات و در انتخاب راه حق یا راه باطل 

با اراده آفریده و) آنان همیشه خدا مردمان را مختار و آمد) ولی ( به گونه دیگري در می جهان
(مردمان بنا به   حتّی در گزینش دین و اصول عقائد آن) متفاوت خواهند ماند.  ،در همه چیز(

) مانند نان فرستاده است متفاوت میراي آچیز حتی در دینی که خدا ب  در همه ،اختالف استعداد
طعی الدالله کتاب و در پرتو لطف او بر احکام قی که خدا بدیشان رحم کرده باشد (مگر کسان

، اختالف داشته ، هرچند در فهم معنی ظنّی الدالله آن که منوط به اجتهاد استخدا متّفق بوده
و سخن  ،) ایشان را آفریده استرحمت باشند) و خداوند براي همین (اختالف و تحقّق اراده و

پیرو نفْسِ اماره و هاي ( ها و انسان پروردگار تو بر این رفته است که: دوزخ را از جملگی جنّی
  .»کنم اهریمن مکّاره) پر می

و بعد از این مقطع زمانی (و ناخوشایند) روز به روز، اسالم گسترش یافت و این 
پیامبر و بعد از فوت ایشان نیز استمرار یافت و  گسترش و ثبات قدم در دوران حیات

هاي عدول از سنّت در امت را نیز در برگرفت تا اینکه نشانه بیشترین عصر اصحاب
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 1قدریه ،بدایعی چون ،هاي گمراه کننده تمایل یافتنداسالم پدیدار گشت و مردم به بدعت

 خبر داده بود: که رسول خدا در حدیث خود مردم را از آن  همان 2و خوارج

ْهَل  َ�ْقتُلُونَ «
َ
ْهَل  َو�ََدُعونَ  اإلِْسَالمِ  أ

َ
ْوثَانِ  أ

َ
ُقْرآنَ  َ�ْقَرُءونَ  األ

ْ
 .3»تََراِ�يَُهمْ  ُ�َاِوزُ  َوالَ  ،ال

خوانند ولی از کنند، قرآن میکُشند و بت پرستان را رها میاین فرق مبتدع، مسلمانان را می«
 .»رود نمی گلوهایشان باالتر

فهمند، کنند بلکه ظاهر را گرفته و پیام اصلی آن را نمیاینان در قرآن تعمق نمییعنی 
این واقعیت را تأیِید  -که إنْ شاء اهللا در سطور بعد خواهد آمد -چنانکه حدیث ِابن عمر 

ها در پایان عصر اصحاب رخ داد، ها و بدعت گزینیکند و همه این بدعت آفرینیمی
آن  پیوسته برتعداد فــرَق افزوده شد، چنانکه پیامبر صادق ما بهسپس در طول زمان 

 وعده داده بود:
َُهودُ  قَِت إفرت«

ْ
وِ  وََسبِْع�َ  إِْحَدى ىلَعَ  ايل

َ
ُق  َذلَِك  ِمثَْل  َوانلََّصارَى فِْرقَةً  وََسبِْع�َ  اثْنَتَْ�ِ  أ  َوَ�ْفرَتِ

ىِت  مَّ
ُ
 .»فِْرقَةً  وََسبِْع�َ  ثََالٍث  ىلَعَ  أ

قرقه تقسیم  73فرقه تقسیم شدند و مسیحیان نیز اینگونه، و امت من نیز به  71به یهود «
 .»خواهند شد

                                           
گروه قدریه بود و نخستین کسی که سخن از قدر راند و گفت  -نه سیاسی-اعتقادي  هترین فرق قدریه: قدیمی -1

واسته و نه به خ» قدر«است و نه به » قضا«بندگان، خود آفریننده اعمال خویش هستند و اعمال بندگان نه به 
 و یک نفر عراقی »سنبویه«) بود و او این اعتقاد را از یک نفر ایرانی به نام  ه80ـکسی دیگر، معبد جهمی (م 

(نگا:  تشکیل گردید.» قدریه«فراگرفت و دیري نپایید که از پیروان معبد جهمی گروهی به نام » سوس«به نام 
 .»مترجم«) 28سیر تحلیلی کالم اهل سنّت، عبداهللا احمدیان، ص 

به  »صفین«به سبب آنکه حضرت پس از جنگ  خوارج: گروهی که در زمان خالفت علی بن ابی طالب -2

 ِ�ّ «داده بود بر او خروج کردند و گفتند:  حکمیت رضا
ِّ

. خوارج مخصوصاً در دوره اموي قدرت »ال ح�َم إال

 ةبسیار به دست آوردند و به دو دسته تبدیل شدند: قسمتی در عراق و فارس و کرمان و قسمتی در جزیر

 العرب تسلّط پیدا کردند این فرقه در دوران خالفت عباسی نیز کرّ و فرّي داشتند ولی به تدریج از میان رفتند.
 ».مترجم«) 487، ص 5نگا: فرهنگ معین، ج(

 ).1064) و مسلم (3344متّفق علیه: بخاري ( -3
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 :فرمایددر حدیثی دیگر نیز می

 َضبٍّ  ُجْحرَ  َسلَُكوا لَوْ  َحىتَّ  ،بِِذَراٍع  وَِذَرااًع  ،�ِِشرْبٍ  ِشرْبًا َ�بْلَُ�مْ  َمنْ  َسَنَ  تَلَتَِّبُعنَّ «
ِ  رَُسوَل  ايَ  قُلْنَا. لََسلَْكتُُموهُ  َُهودَ  ،ا�َّ

ْ
 .1»َ�َمنْ  :قَاَل  َوانلََّصارَى ايل

هاي قبل از خودتان وجب به وجب و ذراع به ذراع  شما مسلمین از اخالق و رفتار ملّت«
پیروي خواهید کرد حتّی اگر آنان به سوراخ سوسماري بخزند شماهم (بدون تأمل) داخل آن 

هاي پیشین یهود و نصاري است؟ فرمود منظورتان از ملّتخواهید شد. پرسیدیم اي رسول خدا! 
 .»پس منظورم چه کسی است!

إفرتقت «حدیث قبلی  زیرا ،این حدیث، نسبت به حدیث پیشین شمولیت بیشتري دارد
از دیدگاه متخصصان در باب اهل هوا و هوس است و حدیث دوم عام است در  »ايلهودُ 

 ىِف  َدَخلُوا لَوْ  َحىتَّ «: کندبر همین نکته داللت می مخالفات و بخش پایانی حدیث فوق نیز

و هر مدعی و مبلّغ مخالفت (با هنجار) که دیگران را به آن فرا . »َال�َّبَْعتُُموُهمْ  َضبٍّ  ُجْحرِ 
کند از آنجاکه پیروي در افعال و مذاهب مورد درخواست، چیزي خواند و تشویق میمی

خالفت و از موافق موافقت حاصل مخالف، م فطرتی وذاتی است که به سبب آن از
 گیرد.ها شکل میها و دشمنیشود و کدورت یم

و در عصر طالیی بعثت) استوار و آشکار بود و صاحبان آن ( و اسالم در آغاز
ترین اجتماع بود، لذا به سبب کثرت  (مسلمین) پیروز بودند و جامعه ایشان نیز بزرگ

ص و عامل) یاریگر از حالت غربت خارج شد و جمعیت و هم به سبب دوستان (مخل
شکوهی قابل توجه  -مشرکان و اهل کتاب یا منافقان دوروي مبتدع  -غیر مسلمین 

نداشتند و نه توانی که مؤمنان واقعی رستگار را به ضعف کشاند. پس جامعه اسالمی بر 
(کفار،  سبیلی استقامت ورزید که در نتیجه، اتّحاد و یکدلی حاصل شد و جمع اندك

منافقان و مبتدعان) به سمت شکست و تباهی رفتند. این روند ادامه یافت تا وقتی که 
جانب پیامبر) داده شده بود  اي خزیدند که قبالً وعده آن (ازجامعه اسالمی به دامن تفرقه

                                           
 ) و السننن: الطریق.2669) و مسلم (3456متّفق علیه: بخاري ( -1
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رفت، لذا جمع کم (و تظار میو صالبت و قدرت مسلمین به سوي فَشَلی رفت که ان
قوت گرفته و اجتماعشان فزونی یافت و شعار مطالبت به موافقت و گذار)  بدعت

همنوایی بدل شد و بدون شک کسی که قدرت یابد به تبع آن غلبه و برتري نیز خواهد 
ها و هواجس بر سنّت و جامعه اسالمی یورش برده آن را ناتوان یافت اینگونه بدعت

فرَق گوناگون ظهور نمودند. و این ساخت و تفرقه و اختالف دامنگیر امت اسالم شد و 
سنّت پرودگار در آفرینش است که اهل حق در برابر اهلِ باطل به نسبت کمترند 

 فرماید:می -بلند مرتبه-همچنانکه خداوند 

﴿ ٓ �ۡ  َوَما
َ
 .]103[یوسف:  ﴾١٠٣ ِمنِ�َ بُِمؤۡ  َت َحرَۡص  َولَوۡ  �َّاِس ٱ َ�ُ أ

  .»کنی آورند هرچند تالش نمی بیشتر مردم ایمان«

 فرماید:سوره سبأ می 13و در آیه 

ُكورُ ٱ ِعَبادِيَ  ّمِنۡ  َوقَلِيلٞ ﴿  .»و اندکی از بندگانم سپاسگزارند«. ]13[سبأ:  ﴾لشَّ
از دیگر زاویه این سنّت خدا و جریان آن بدین سبب است تا وعده خداوند به پیامبر 

این غربت به سوي دین تحقّق یابد مبنی براینکه عالوه بر عصر آغازین بعثت دوباره 
اسالم بر خواهد گشت. (شایان ذکر است) که غربت فقط به سبب کمی تعداد عامالن و 
مردم نیست، بلکه آن هنگام که خوبی به بدي و بدي به نیکی بدل شد و سنّت حضرت 
بدعت خوانده شد و بدعت، سنّت قلمداد گشت، آن وقت است که بر عامالن و پیروان 

گردد، همچنانکه در عصر اقتدار اسالمی و درشت گویی اعمال می این دین عیب جویی
گذاران، انحرافی را سامان دهند.  گرفت تا مبادا بدعتبدعت صورت میاین تعامل با اهل 

ها و فــرَقِ گوناگون را سامان بخشد پس با وجود خواهد این بدعتو خداوند خود نمی
ان با سنّت آنان را سرو سامان ی آنهاي مختلف و مخالفت علمی و عملکثرت فرقه

دهد تا بدین وسیله پیروان و یاران اصلی سنّت تمییز داده شوند و ثبات قدم یابند تا  ینم
جز اینکه حامیان و عامالن اصلی سنّت یعنی فرقه  ،آن وقتی که امر پرودگار خواهد رسید

ت دشمن به سر ناجیه پیوسته در طول شبانه روز در جنگ و جهاد و طرد و دفعِ حمال
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حد فرَق ضالّه و کینه توزي آنان براي کسب موافقت حامیان  بی برند به خاطر سعایتمی
سنّت، و به سبب همین جهاد مقدس، خداوند بدیشان پاداشی دوچندان عطا خواهد کرد 

  و آنان را به اجري بزرگ خواهد رسانید.

فق براي کسب پیروزي در خالصه آنچه گذشت این است که نبرد بین مخالف و موا
طول زمان ادامه خواهد یافت و مختص به یک برهه زمانی خاص نیست، پس هرکس 
موافقت نمود او در این پیکار مصیب است در هرحالی که باشد و هرکس مخالفت ورزد 

اي مصاب است و باز هرکس موافقت ورزد ستوده و خوشبخت است و به اشتباه رفته
هیده و مطرود است و باز هرکس از سنّت پیروي کرد در طریق هرکس مخالفت نماید نکو

هدایت گام نهاد و هرکس با سنّت مخالفت ورزد در بیابان گمراهی و ضاللت گام 
 گذاشت.

 هدف از این پیشگفتار، مفاهیمی است که ذکر خواهم کرد:
الحمد هللا این جانب از زمانی که به حد تمییز عقلی رسیده و علوم اکتسابی را 

ورزم، نگرم و تعمق میام، پیوسته در امور عقلی و نقلی و اصول و فروع آن میفراگرفته
ام و بر یک نوع، علم  لذا هیچگاه به خاطر علمی نسبت به دانشی دیگر کوتاهی نکرده

ام تا جایی که زمان و مکان  پاي نفشرده -بدون در نظر گرفتن انواع دیگر آن  -مخصوص 
ام، پس در اعماق علوم چون  و قدرت ذاتی خود را بکار گرفته اقتضا کند تمام توان

ام تا جایی که در عمق و نهان شناگري ماهر فرورفته و در میادین آن با شجاعت گام نهاده
ها بر بریدم که با انس به آنهمچنین از یارانی می رفت،برخی از علوم، بیم نابودي می

غافل از سخن دیگران و سرزنش سرزنش  آنچه برایم مقدر شده بود جسارت ورزیدم
 توجه به مانع تراشی معاندان و لومِ لوم کنندگان. بی کنندگان و

 تا اینکه خداوند کریم و رئوف بر من منّت نهاد و اموري را گشود که قبالً از آن
اطّالع بودم و در درونم بینشی توأم با بصیرت به ودیعه نهاد و آن اینکه: کتاب و سنّت  بی

اند و مجالی براي تعدي  در مسیر هدایت انسان چیزي را فرو نگذاشته صرت رسولحض



  االعتصام در شناخت بدعت و سنّت  26

 

و سرزنش باقی نمانده است و به درستی دین کامل شده و سعادت راستین در آنچه وضع 
باشد و آرزو و آمال انسان در آنچه تشریع گشته، جمع است. غیر این (قانون شده می

و زیان است و کسی که به این دو چنگ اندازد به وضعی کتاب و سنّت) گمراهی و افترا 

الوثقایی چنگ زده است و خیر دنیا و آخرت او در آن جمع است و به غیر از کتاب  ةعرو

و سنّت، رؤیاست و خیال و اوهام. در تأیید این ادعا، برهان و دلیلی برایم اقامه شد که 
کند و به سمت (خُسرانی) اصابت نمیاي به حریم آن راه ندارد و به حدود آن تیر شبهه

 فرماید:همچنانکه خداوند ـ بلند مرتبه می ،رود آن نشانه نمی

﴿ ٰ ِ ٱ لِ فَۡض  ِمن لَِك َ� �ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  �َّاِس ٱ َوَ�َ  َناَعلَيۡ  �َّ
َ
 .]38[یوسف:  ﴾ُكُرونَ �َشۡ  َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ

 گزاري بیشتر مردمان سپاساین توحید و یگانه پرستی  لطف خداست در حق ما و لیکن «
 .»کنند نمی

 پایان او را چنانکه شایسته است. بی پس بدین نعمت، خدا را سپاس و شکر
گزاري و شکر این نعمت خود را ملزم ساختم در حدي که خدا میسر  لذا براي سپاس

سازد در راستاي قرآن و سنّت گام گذارم و درآن سلوك نمایم، براي تحقّق این مهم به 
گیري اصول عملی و اعتقادي دین اسالم روي آوردم، بعد از آن به کسبِ فروع دین فرا

پردازد، در خالل فراگیري اصول و فروع دین دریافتم پرداختم که به تبین همان اصول می
سنّت و بدعت کدام است همچنین برایم روشن شد جایز و ممتنع چیست و علومی را که 

و فقه آن عرضه کردم بعد از آن نفس خودم را  کسب کرده بودم بر علم اصول دین

سواد «هــا را آن صواداشتم که با کسانی مالزم باشد و طی طریق نماید که رسول خـدا

چنین سعی ی که او اصحابش بر آن بودند و همهمان نهج و روش ،خوانده بود .1»اعظم

هایی که گویم، همان بدعتاند ترك ها راتبیین کردهکردم بِــدعی را که علماي دین آن
 مایه گمراهی و سر لوحه اختالف است.

                                           
 ».علي�م بالسواد األعظم« ه روایت مشهوراشاره ب -1
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ها و اعمالِ مردم را چون خطابت و امامت براي نیل به همین مقصود، برخی از شیوه
پیش گرفتم و چون خواستم در این راه استقامت ورزم، دریافتم، میان منویات (و عقاید) 

ها زیرا بر راهکارها و عادات ایشان زیانمن با دیگر مردم، غربت و بیگانگی وجود دارد، 
هایی وارد است و محدثات زاید و شوائب دور از سنّت بر عادات و اعماِل بنیادین و نقد

هایی که در عصور سابق نیز وجود داشت اما به واقع، کیفیت و همان بدعت ،ایشان داخل
موارد هشداري بسیاري ها در عصر ما چگونه است؟! در این باب از سلف صالح، عمقِ آن

 روایت شده است:
اگر رسول خدا دوباره بر شما «روایت شده است که فرمود:  »ابو درداء«چنانکه از 

 .1»ظهور کند از آنچه وي و اصحابش برآن بودند جز نماز چیزي را باز نخواهد شناخت
د وضع اگر امروز پیامبر بیای«گفت:  ابو درداءبعد از شنیدن کالمِ  2»امام اوزاعی«

 ».چگونه خواهد بود؟

بود اگر اوزاعی این عصر را درك چگونه می«از تابع تابعان گفت: عیسی بن یونس، 
 .3»دید؟کرد و میمی

روزي ابودرداء درحالی که عصبانی «مادر ابودرداء) روایت شده است: ( »أم درداء«از 
است؟ گفت: به خدا قسم بود بر من وارد شد، به او گفتم چه چیزي تو را عصبانی ساخته 

 بینم و به خدا قسم چیزي از آن سنّتچیزي را در این مردم نمی صاز سنّت محمد
 .4»گزارندشناسم جز اینکه آنان به جماعت نماز می نمی

                                           
 الّصالةأعلي�م، ماعرَف شيئاً ما اكن عليه هو و  اهللا لو خرَج رسول« -1

ّ
 .»صحابه إال

اوزاعی: او عبدالرحمان بن عمرو بن ابی عمر یحمد شامی دمشقی است امام مردم شام در زمان حیاتش در  -2
 حدیث و فقه.

 عیسی: بن یونس بن ابی اسحاق سبیغی کوفی است از اتباع تابعان. -3

 ) این روایت را تخریج کرده است.74( »البدع«ابن وضّاح در  -4
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درك  صاز آنچه در زمان رسول خدا«روایت شده است که گفت:  »انس بن مالک«از 

بینم. گفتیم: اي ابا حمزه! نمازمان  نمی »إله االّ اهللاال «ام در میان شما جز تلفّظتان به  کرده

از  1»خوانید آیا این نماز رسول خداست؟چگونه؟ گفت: شما تا غروب خورشید نماز می
اگر کسی، سلف صالح را درك کرده باشد و امروز «روایت شده است که گفت:  »حسن«

ستش را گفت درحالی که د این-دوباره زنده شود، چیزي را از اسالم باز نخواهد شناخت 
سپس ادامه داد: جز این نماز را، سپس گفت: به خدا قسم با  -اش قرار داده بودرا بر گونه

وجود این، کسی که در این بحبوحه منکرات زندگی کند و سلف صالح را درك نکرده 
ببیند  خواند و دنیا پرستی راباشد، و بدعت گذاري را ببیند که مردم را به آن بدعت فرا می

کند، اما خداوند او را از این مقوالت حفظ کند که مردم را به سوي دنیا گرایی دعوت می
و قلبش را طوري بگرداند که به سلف صالح گرایش داشته باشد و میل و پیروي از ایشان 
را در دل بکارد و طریق و عادات آنان را بپیماید خداوند بدین اقتفا و پیروي، او را 

 .2»از ایشان خواهد بود -إنْ شاء اهللا-گ عطا خواهد کرد و پاداشی بزر
اگر مردي از سلف [گذشتگان صالح «روایت شده است که گفت:  3میمون بن مهراناز 

ز صدر اسالم] باز نخواهد در میان شما] زنده شود، جز این قبله و توجه تان را بدان [ا
 .»شناخت

آنچه را که در میان مردم است، جز « :از پدرش، مالک روایت کرده که گفت ابن سهیل
 شناسم که مطابق سلف صالح باشد. نمی نماز و ندایش را

اینگونه روایات مشابه [فوق] بیانگر این نکته هستند که بدعتهایی در مشروعات، 
چیزي که از قبل شروع شده، در طول زمان، فزونی خواهد  ،ممزوج و داخل خواهد شد

 گرفت.

                                           
 ) این روایت را تخریج کرده است.74ـ  73( »البدع«ابن وضّاح در  -1

 ) این روایت را تخریج کرده است.74( »البدع«ابن وضّاح در  -2

 .74ص » البدع«وضّاح روایت از ابن  -3
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نب] مردد ماندم از اینکه تابع سنّت [حضرت رسول و سلف [بر همین اساس این جا
پیروي از سلف صالح] [ صالح] باشم یا پیرو و همراه بدعت گذاران گردم که صورت اول

مشروط خواهد بود بر اینکه مخالفت و معاندت بورزم با چیزي که مردم بدان عادت 
الفانم مشکالتی را در پی چه را که حاصل خواهم کرد براي مخ اند. پس ناگزیر آن گرفته

ها مدعی باشند آنچه ایشان بر آنند  خواهد داشت مخصوصاً زمانی که صاحبان آن بدعت
[لُب] سنّت است نه غیر آن جز اینکه در این بار گران و تحمل آن، پاداش دو چندان 
نهفته است صورت دوم [پیروي از بدعت گذاران است که] مشروط خواهد بود بر 

پس با این پیروي در ذیل و گروه گمراهان، قرار خواهم  ،اسنّت و سلف صالحمخالفتم ب
اند  به آن خو گرفته چه مردمیعنی با آن ،گرفت و از چنین رویکردي به خدا پناه خواهم برد

ي سازشکاران حساب گردم نه از گروه مخالفان. لذا دیدم که فدا موافقت نمایم و از زمره
نیاز سازند،  بی توانند مرا از خداعین نجات است و مردم نمی شدن در راه پیروي از سنّت

پس بر سبیل تدریج در بعضی از امور گام نهادم و شروع به پیروي از سلف صالح نمودم، 
هایی علیه من روان گشت و تیرهاي اما ناگهان رستاخیزي علیه من به پا شد و سرزنش

راهی منسوب شدم و در جایگاه مالمت مرا در بر گرفت به نحوي که به بدعت و گم
دیدم آن نادانان و گمراهان قرار گرفتم. و اگر من بر این محدثات [پیش آمدها] گریزي می

یافتم جز اینکه ضیق مکانی و دوري از اهل درایت و دانش باعث شد که پیمودن  می را
 ،دنهایت تنگ گرد بی راه بر مکانی صعب و دشوار باشد و فضاي وسیع و فراخ بر من

کند که پیروي از متشابهات براي موافقت با عادات  می همان مسیري که آشکارا اشاره
 بهتر از پیروي از مبینات و مسلمات اگرچه مخالف با سلف باشد.

علیه [ و چه بسا در سرزنش و تقبیح آنچه که من بدان پرداخته بودم اقدام به چیزي
در انتساب من شهادات و وثایقی را علَم  جویند و می از آن بیزاري ها من] کردند که قلب

شود و این عمل ایشان [نزد خدا] ثبت  می کردند که در حق خارجان از سنّت اعمال
 شود. می خواهد شد و روز قیامت از آنان سوال
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ام: دعا نفع و سودي ندارد. آنان یکبار این دیدگاه را به من نسبت دادند که گفته
[براي   [فقط] بدان سبب در هنگام امامتم  شوندمتهم می همچنانکه گروهی از مردم بدان

 ها بعد از این مخالفت [این اجتماع ،امبعد از پایان نماز حلقات ذکر را شکل نداده نمازها]
 و حلقات ذکر] با سنّت و روش سلف صالح توضیح داده خواهد شد.

[فقط] بدان  دارم را ناخوش می و بار دیگر به رفض، متّهم شدم و اینکه اصحاب
ام آن ام و دعایی ننمودههاي [خود] از خلفاي راشدین یادي نکرده سبب که بعد از خطبه

هاي  ي سلف صالح نبوده باشد و علماي اعالم در طول خطبههنگام که این کارم بر شیوه
ي دعاي خطیب جمعه براي در باره 1خود، چنین عملی را انجام نداده باشند. از اصبغ

سوال شده است او در این باره گفته است: دعا در نماز جمعه براي خلفاي خلفاي سلف 
گذشته بدعت است و عمل بدان پسندیده نیست بلکه نیکو آن است براي عموم مسلمین 

ي جمعه براي جهادگران و مجاهدین چه حکمی دعا شود. باز سوال شد: دعا در خطبه
شکالی ندارد، اما اینکه در خطبه به خواهد داشت؟ گفته است: هنگام نیاز در نظر من ا

 پسندم. نمی صورت امري دائمی و همیشگی درآید، آن را
ها همچنین از عزالدین بن عبدالسالم روایت شده است که دعا براي خلفا در خطبه

 بدعتی سیئه و ناپسند است.
آنچه و بار دیگر این سخن را به من نسبت داده بودند که قیام بر امامان جایز است و 

حال آنکه گفتن نام ایشان و دعا براي آنان محدث است و از قبل  ،بدان افزوده بودند
 نبوده است.

و بار دیگر حرج و تنطع در دین را نیز به وي نسبت داده بودند یعنی اینکه من آن را 
 دانم. می جایز

                                           
همان کسی که ابن معین در باره او گفت:  ،او اصبغ بن فرج بن نافع قریشی اموي است از پیروان تابع اتباع -1

 ق در هرات بدرود حیات گفت. ه 225داناترین خلق به فقه مالک است. وي در سال 
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داشته و بدرستی که چیزي آنها را بر این واداشته بود که چنین دیدگاهی در مورد من 
دانستم از مذاهب مشهور باشند آن بود که من در واجبات و فتاوي، خود را ملتزم می

پیروي کنم و از آنها در نگذرم حال آنکه ایشان از مذاهب مشهور خارج شده و به چیزي 
نمود و موافق طبعشان بود، گرچه این امر در دادند که براي پرسشگران آسان می می فتوا

بود و امامان اهل علم، خالف آن را فرموده آن ناآشنا و نادر می مذاهب فکري و غیر

 ام.به طور مفصل و کامل سخن گفته »موافقاتـال«بودند که در این باب در کتاب 

و بار دیگر من را به دشمنی اولیاي خدا منسوب داشتند و سبب این طرز فکر آن بود، 
که قد علم کرده بودند مخالفت من با برخی از دراویش بدعت گذار و مخالف سنّت 

گر مردم بودند. و من براي مردم به طور ورزیدم، در حالی که به گمان خود هدایت
عمومی در باب حاالت و آراي این افراد سخن گفتم همان کسانی که خود را به صوفیه 

 راستین ندارند. دهند، اما شباهتی به صوفیاننسبت می
که مخالف سنّت و جماعت هستم، بر آن اساس که ام به اینبار دیگر متهم شده

عموم مردم را در هر  -ي ناجیه همان فرقه -جماعتی که به پیروي از آن امر شده است
چه رسول زیرا اینان گرچه مخالف سلف صالح بوده باشند به آن ،شودزمانی شامل نمی

ه شرح این موضوع در طول اند. انشاءاهللا باند، پی نبرده خدا و اصحاب و تابعان برآن بوده
کتاب خواهیم پرداخت و اینان در تمامی آنچه ذکر شد برمن دروغ بستند و به پنداري 

ي چنین واهی در حق من ره سپردند و در هر حال ستایش از آن خداوند است. با مشاهده
همو که حافظ و  ،یافتم 1وضعی، خود را شبیه و همسان با امام شهید، عبدالرحمن بن بطه

از وضع «خود و حالت خویش این گونه گفت: گهدار اهل عصر خود بود. وي در باب ن
و حالت خود در سفر و حضر با نزدیکان و غریبان و آشنایان و بیگانگان در شگفتم من 

ام که موافق یا  ام افرادي را دیده در بالد مکه و خراسان و بیشتر جاهایی که سفر کرده

                                           
بن عبیداهللا بن محمد بن محمد بن حمدان اي محدث بود، شیخ اهل عراق، ابوعبداهللا  او امامی پیشرو و قدوه -1

 ق. ه 470متوفی » ابانة الكربی«العبکري الحنبلی، مولف کتاب 
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اند و هر دوي آنها مرا به پیروي و تصدیق و تائید کالم و  مخالف [فکر و تفکر] من بوده
کردم و با آن اند را تصدیق میچه ایشان گفتهپس اگر آن ،انددیدگاه خود فرا خوانده

اند و اگر [بالعکس] مرا موافق خوانده -کنند می همچنانکه بیشتر مردم-نمودم همنوایی می
ساختم، مرا  یاي وارد م عمال آنان خردهدر هر حرفی از سخن ایشان یا بر چیزي از ا

رآن و سنّت خالف این نظر را ام که ق اند و چون به آنان گوشزد کردهمخالف خوانده
پرستی ي توحید و یکتاشان حدیثی دربارهاند و چون بر ایاند مرا از خوارج پنداشته داده

اب رؤیت باري تعالی اند و چون خواسته در بشمار کرده» مشبهه« خوانده باشم، مرا از
اند و اگر سخن یا حدیثی در باب ایمان گفته  بدون فکر] مرا سالمی دانستهسخن بگویم، [

 اند و چون در باب فعل بندگان سخنی برانم مرا از قدریان قرار باشم مرا مرجئه خوانده
دهند و اگر بخواهم در باره شناخت و معرفت بندگان حدیث و سخنی بگویم من را  می
ام، مرا ناصبی گمان ي فضایل ابوبکر و عمر گفتهاند و باز اگر سخنی در باره میه نامیدهکرا

اند  اند و چون خواسته باشم حدیثی در فضایل اهل بیت ذکر کنم من را رافضی نامیدهبرده
اند و اگر در صدد تفسیر و معانی  گفتهو در پی اخراج احکام برنیامده باشم من را ظاهري

اند و اگر باز از راه تأویل در صدد و احادیث برآمده باشم مرا باطنی خوانده پنهان آیات
نامند و چون برعکس نفی  می پاسخ برآیم و صفات خداوند را اثبات کنم من را اشعري

چون قرائت قرآن سخن بگویم  ،خوانند و باز اگر از سننی می صفات کنم من را از معتزله
 ون از وجوب قنوت سخن برانم من را حنفی مذهبدانند و چمن را شافعی مذهب می

دانند.  می خوانند و باز اگر در باب عدم خلق قرآن اظهار نظر کنم من را حنبلی مذهب می
-و چون بخواهم رجحان و برتري اخبار و روایتی که هر یک از فرق برآنند را ذکر کنم 

 گفت (فالنی) در پاکی و خواهند -که در حکم و حدیث نباید واهمه و بیمی در کار باشد
 آالیشی آنان شبهه وارد کرده است. بی

را بر من وفق  صخوانند و احادیث رسول خداچه مرا بدان میحال در شگفتم در آن
ها را خواهند گذاشت و هرگاه با یکی از آنان دهند و به دلخواه خود بر من این ناممی
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دشمن خود حساب خواهند کرد و [مذاهب فکري] مرا  همنوایی و همسازي نمایم دیگر
–چون بخواهم با گروه و جمع ایشان از راه ریا و مجامله به سر برم خشم خداوند 

نیاز سازند. (به واقع)  بی توانند مرا از خداونددامن گیرم خواهد شد و اینان نمی -متعال
 ،مطلباز این همه تهمت] آمرزش میام و از خدا [دا و سنّت چنگ زدهمن به کتاب خ

 همان خدایی که جز او کسی نیست و او غفور و رحیم است.
از زبان همگان سخن گفته  /گویی ابن بطّه ،و این سخنان، ترجمان حال من است

که به این بلیه یا بعضی از است. چه نادر است عالمی مشهور یا دانشمندي معتبر جز این
کند و به واقع سبب زیرا هوا و هوس در درون فرد مخالف، جوالن می ،آن گرفتار نباشد

شود خروج از سنّت و جهل به آن است و هوي و هوس که این همه از آن تبعیت می
گونه شد بر صاحبان و وقتی این ،بیشتر بر اهل خالف و معاند [با سنّت] سیطره دارد

ي واقعی سنّت نیستند و سرزنش و شود که ایشان منادحامیان [راستین] سنّت حمله می
[افتراهایی] به  ها وگردد و این چنین نسبتنکوهش در باب افعال و اقوال ایشان آغاز می

رحمت خدا - 1شود. از سید العباد بعد از صحابه، اویس قرنی می حامیان سنّت نسبت داده
بدرستی که امر به معروف و نهی از منکر براي «نقل شده است که فرمود:  -بر همگان باد

دهیم، اما آنان بر ما  می مردم را به نیکی دستور ،مؤمن دوستی باقی نخواهد گذاشت
ورزند و بر همین امر از فاسقان یاورانی پیدا خواهند کرد، بخدا قسم به نحوي شماتت می

حو شایسته، توانم به نسازند و نمیزرگی مواجه میکنند که من را با مشکالت بعمل می
 .»حق را در به پاي دارم

زیرا  ،بر همین اساس، اسالم همانگونه که در اول غریب بود، دوباره غریب خواهد شد
پیروان و هواداران آن بر این وصف ثبات کم شده مخالفان و مدافعان بسیار خواهند شد. 

گراید و آن سلف صالح] مندرس شده به سستی می و[ هاي سنّتبعد از آن، سنن و نشانه

                                           
یعنی ابوعمر، اویس بن عامر بن جزء بن مالک قرنی مرادي یمانی در جنگ  ،او سید التابعین در عصر خود بود -1

 با اهل شام، وفات یافت. حضرت علی
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کنند و عموم مردم را در بر خواهند گرفت و ها گردن فرازي میهنگام است که بدعت

 «حدیث مشهور 
َ
دوباره مصداق عینی پیدا خواهد کرد.  »غر�بًا وَسيَُعودُ  ،غر�بًا اإلِسالمُ  بََدأ

اي بر من عارض یتناهی چنین پدیدهبه لطف و هدایت الهی و ستایش به درگاه آن ذات ال
ما را از آن آگاه کرده است و  صچون رسول خدا ،ها مرا فرا گیرندنشده است تا بدعت

 ها گمراهی و خروج از شاهراه دین است.بر حذر داشت و روشن ساخت که آن بدعت
اند. ها را مشخص کردهاند و همگی آنها سخن گفته[اعالم] از این بدعت و علماي

هایی را که بیم ها دوري نمایم و کاویده باشم، سنّت امید است به قدر توان از این بدعت
ها را خاموش و مندرس گردانند. امید است با عمل به این رود محدثات، نور آنآن می
اي  ام براي قیامتم توشه چه که زنده کرده ها را تمییز داده باشم و بر آن ها روشنیسنّت

کند جز این نیست که در مقابل سنّتی [از سنن  می زیرا هرگاه بدعتی ظهور ،اندوخته باشم
 رود. می چه سلف صالح برآنند] از بینو آن صحضرت رسول

که الی بر مردم نخواهد رسید، جز اینهیچ س«ابن عباس روایت شده که فرمود:  از
رو به نابودي  اه ها زنده شوند و سنّت بدعتی ظهور کند و سنّتی بمیرد تا جایی که بدعت

 .1»ندرو
آغازد جز اینکه هیچ فردي بدعتی را در دین نمی«برخی از روایات آمده است:  در

 .»شود که از آن بهتر استمتروك می چیزي از سنّت
هیچ امتی بدعتی در دین خود : «کند که فرمود می روایت 2لقمان از ابن ادریس خوالنی

 .»روش سلف صالح از بین رفته است تی ازکه با آن بدعت، سنّ وارد نکرد، جز این

                                           
) رجال آن را موثق 1/188( »جممع الزوائد«) آن را تخریج کرده و هیثمی در 10/262(» الكبري« طبرانی در -1

 دانسته است.
او عائذاهللا بن عبداهللا بن عمر ابو ادریس خوالنی از علماي شام است که در مقام دوم بعد از ابن درداء قرار  -2

 ).ه 80دارد(متوفی 
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هیچ قوم و ملتی بدعتی را در دین : «روایت شده است که گفت 1احسان بن عطیهاز 
که خداوند مثل آن را از سنن [و روش سلف صالح] باز ستاند و آن را  وارد نکرد، جز این

 .2»تا روز قیامت به ایشان باز نگرداند
مناظر مواضع روشنی که توضیح آن  ،در این باره، روایات دیگري وارد شده است 

 .-انشاء اهللا-خواهد آمد 
 ها و روش سلف صالح:روایاتی در تشویق به احیاي سنّت

 روایت کرده که فرمود: صابن وهب از پیامبر

ْحيَا َمنْ «
َ
ِميتَْت  قَدْ  ُسنَّيِت  ِمنْ  أ

ُ
ُ  فَإِنَّ  َ�ْعِدي، أ

َ
ُ  يَرَْضاال  لةالض بِْدَعةً  اْ�تََدعَ  َمِن  هل  ا�َّ

،ُ
ُ

 .٣»انلَّاِس  آثَامِ  ِمنْ  َذلَِك  ُ�نِْقُص  ال انلَّاِس  ِمنَ  بَِها َعِمَل  َمنْ  إِثْمِ  ِمثَْل  َعلَيْهِ  فَإِنَّ  َورَُسوهل
هرکس سنّتی متروك بعد از من را زنده گرداند براي او پاداشی همسنگ کسانی است که «

اي  و این از پاداش عامالن چیزي نخواهد کاست و هرکس بدعت اغوا گونه کنند بدان عمل می
در دین بگذارد خدا و رسول از او راضی نخواهند شد و براي او گناهی همسنگ عامالن بدان 

 .»بدعت خواهد بود و این از گناه مردم چیزي نخواهد کاست

اسب معنا تخریج و آن همین حدیث را ترمذي با اختالف در بعضی از الفاظ، اما با تن
 قلمداد نموده است.» حسن«را جزو احادیث 

 به من گفت: صدر ترمذي از انس روایت شده است که رسول خدا

نْ  قََدرَْت  إِنْ  ُ�َ�َّ  يَا«
َ
َحدٍ  ِغشٌّ  قَلِْبَك  ىِف  لَيَْس  َوُ�ْمىِسَ  تُْصِبحَ  أ

َ
 ُ�َ�َّ  يَا :ىِل  قَاَل  ُ�مَّ . فَاْ�َعْل  أل

ْحيَا َوَمنْ  ُسنَّىِت  ِمنْ  وََذلَِك 
َ
َحبَِّ�  َ�َقدْ  ُسنَّىِت  أ

َ
َحبَِّ�  َوَمنْ . أ

َ
َنَّةِ  ىِف  َمىِع  اَكنَ  أ

ْ
 .4»اجل

اي فرزندم، اگر توانستی شب را به روز و روز را به شب برسانی در حالی که در دل تو «
 .»اي نسبت به کسی نباشد این کار را بکن کینه

                                           
 ).ه12الحارجی (متوفی  هاو فقیهی عابد و موثق است. نامش،حسان بن عطی -1

 ).2677( »ضعيف الرتمذی« نوع حدیث، ضعیف -2

 )2677( ضعیف: ضعیف ترمذي -3
 .)2678( ضعیف: ضعیف ترمذي -4
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از سنّت من است و هرکس سنّت و آداب من را این کار «و سپس ادامه داد و فرمود: 
زنده نگه دارد، محققاً مرا دوست داشته است و هرکس مرا دوست بدارد با من در بهشت 

 (حدیث حسن) .»خواهد بود
ام در سلک کسانی قرار گیرم که سنّتی را زنده با نظر به چنین موضوعی امید داشته

 برند.کنند و بدعتی را از بین میمی
گذاران] و  بدعتي  [ها هاي بدعتمرور زمان و ادامه تحقیق و نظر، شالودهو به 

چه که شرع، احکام آن را تعریف کرده شد، طبق آن 1ها[ي سلف صالح] برایم تثبیت سنّت
بود و جداي از اصول، فروعی در سنن و بدع فرا چنگ آمد که از آنها نیز اجزا و 

اصول، اما آن اصول و فروع به ندرت و  هایی منشعب شد و شکل گرفت از همان شاخه
اي  بسیار کم از نظم و نسقی برخوردار بود که در ذهن بماند و ثبات یابد لذا آنها به گونه

ها فزونی گرفته و زیان ناشی از آن  شوند که به مرور، بدعت ي آدمی ممزوج می با ذائقه
 یابد و شرّ آن دامنگیر همگان خواهد شد. عمومیت می
ها  ترین مقوالت است و چون مردم را از بدعت ین و مبهمتر سنّت از دیر یاببدعت و 

اند و بعد از ایشان کسانی که آمدند براي احیاي سنن کوتاهی کرده یا جهل  بر حذر نداشته
ي این کوتاهی بدعتها مانند سنن [اصلی دین] در سطح  در نتیجه ،و غفلت پیشه ساختند

[خداوند] آنها را وضع  چونان قانونی شدند که گویی شارعجامعه ثبات و رواج گرفتند و 
چه عین آمیخت و سره و ناسره یکی شد و آنکرده است. پس مشروع و نامشروع در هم 

 ي دین رانده شد.سنّت بود عین بدعت گشت و لب و لباب سنّت به خارج از دایره
ي تحریر به رشتهچه ها] به ندرت کتابی تخصصی تالیف شد و آنبراي احیاي سنّت[

 ها] کافی نیست. در آمد براي پاسخگویی و طرد این مقوالت [بدعت

                                           
رت«موسوم به نسخه رباط به جاي  االعتصامدر نسخه دیگر کتاب  -1 آمده که ما آن را در ترجمه » قرّ ّرت« -» قدّ

 (مترجم). لحاظ نمودیم
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گرچه یاوران سنّت به  ،مضاف برآن، حامیان سنّت و داعیان آن، امروزه یاوري ندارند
و آن را با چنگ [و دندان]  اند [و احیاي کتاب و سنّت]در روي زمین مشغول اقامه

 ها راه آن هم به خاطر موانعی که به دل ،حق ناتوان شوند اند تا وقتی که از انتشار گرفته
تر، دشمنان [کتاب و سنّت] با زرنگی و شیطنت تمام در کارند [تا  یابد و در آن طرف می

زیرا ایشان، موانع نفوذ یافته در قلوب را  ،یاران سنّت] را به عذابی سخت مجازات کنند
رساند یا دینی که بر  می مال متداولی که به انجامبرند، مانند اع می سازند و از بین می مرتفع
ورزد و هیچ دلیل و برهانی براي این  می سپارد و شریعتی که در آن سلوك می آن راه

اند یا  اعمال ندارد، جز اینکه او عمل کرده است به چیزي که نیاکان وي بدان عمل کرده
اند یا  ن بصیرت و کاردانی بودهحال اینان صاحبا .اند شیوخ آموزگار[ش] وي را تعلیم داده

اند آن هنگام که در اقفایی از آبا و شیوخ خویش  کند و باز توجه نکرده نمی خیر فرقی
 اند. اند و عمل کرده اند در مقابل و مخالف با سلف صالح، طی طریق نموده بوده

 لذا کسی که عهده دار و عامل چنین امري است، حالتی چونان عمر بن عبدالعزیز
بینم،  نمی برم که جز خدا یاوري می به درستی که من امري را پیش: «دارد آنگاه که فرمود

همان چیزي که پیران، با این فکر روزگار به سر رساندند و کودکان با آن به بزرگسالی 
رسیدند و غیر عرب دور از فصاحت بر آن فصاحت یافت و عرب بادیه نشین با آن 

ا این وجود این عقیده و مرام[ باطل ] را دینی حق پنداشتند و اما ب ،مهاجرت اختیار کرد
 .»غیر آن را منکر شدند

گونه آن چه ما برآنیم جایی براي سهل انگاري در آن نیست و کسی را نرسد بعد این 
از تحصیل کماالت آن، جز با عزم و اراده در راه انتشار آن گام بردارد، گرچه مخالفان را 

هیت و ناخوش داشتن مخالفان دلیلی بر[عدم] انتشار حق نخواهد چون کرا ،ناخوش آید
زیرا انوار حق و حقیقت [سلوك سلف صالح] از بین رفتنی نیست و در بایگانی فنا  ،بود

 دفن نخواهد شد.
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کند که  می روایت صرساند از پیامبر می ابوطاهر سلفی به سندي که آن را به ابوهریره
 فرمود:

 مالئ�ةـال زارت كذلك وأنت مت ان فإنك وتعلمه القران اسانل علم هر�رة أبا يا«
 توقف ال أن أحببت و�ن ذلك كرهوا و�ن سنىت انلاس وعلم العتيق ابليت يزار كما قربك

 .1»برأيك حدثا اهللا دين ىف حتدث فال اجلنة تدخل حىت ع� طرفة الرصاط ىلع
زیرا اگر تو در چنین  ،فرابخواناي ابو هریره، خود و مردم را به فراگیري و آموزش قرآن «

حالی بمیري، فرشتگان گور تو را چونان کعبه زیارت خواهند کرد و به مردم سنّت و روش من 
اي بر پل صراط، درنگ  را یاد بده، گرچه در مذاق آنان ناخوش بیاید و اگر دوست داري لحظه
 .»ی به میان نیاورنداشته باشی مستقیم به بهشت بروي در دین خدا از نظرگاه شخصی سخن

خداوند همه این امور را از کتاب خدا گرفته تا سنّت : «گوید می ابو عبداله بن قطّان
 کرد که مردم او را دوست نمی حضرت رسول برایش جمع ساخته بود، حال برایش فرقی

انگاشتند، او زیاده گویی را ترك گفته به نحوي که از آنچه  می داشتند یا ناخوش می
 .»داد تا دچار خطا یا لغزشی گردد نمی شد تاویل یا تفسیري از جانب خود ارائه می روایت

اي به مالک بن  کند که او نامه می و بر همین اساس اباعرب تمیسی از ابن فروخ روایت
اي  ها پر شده است، لذا من بر همین مبنا ردیه انس نوشت با این مضمون: بالد ما از بدعت

گویی از راه ظن و  می اگر شما آنچه را که«ام. مالک در پاسخ نوشت:  بر بدعتها آماده کرده
گمان باشد و بیم آن داري در این مسیر از بین بروي و نابود گردي یا غیر آن، نباید دست 

گذاران جز کسی که در مناظره و بحث خبره و آگاه  ه اقدامی بزنی، چون بر بدع بدعتب
شخص باید طوري باشد که عوامل بدعت، نتوانند او تواند چیزي بنگارد و آن  باشد، نمی

یعنی نباید مدافعان سنّت دچار کژي و  ،را شکست داده و از سبیل حق منحرف گردانند
 انحراف شوند. در این صورت بحث و مناظره اشکالی ندارد در غیر این حالت بیم آن

یا از خطا و  رود لغزش و خطایی حاصل شود و اهل بدعت بر اهل سنّت فایق آیند می

                                           
 )265» (السلسة الضعيفة«حدیث موضوع:  -1
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و به غورشان شود  می لغزش او پیروي کنند و این پیروزي اهل بدعت، سبب طغیان ایشان
 .»در بدعت خواهد افزود

حال به مقتضاي این سخن [فرق] براي چو منی خویشتن داري و دوري از اقدام و 
 باشد و می [جلوگیري از] آشکار شدن این منکر و عمل مردم و تظاهر اصحاب آن الزم

باز این سخن، پیامی است براي کسی که خواهان اقدام است بدون خویشتن داري و 
جا روان،  کبهاي [چموش] بدعت[گزاران]در همهها همه گیر شده و مر زیرا بدعت ،تامل

 .1بدون اینکه کسی پیدا شود تاعنان و افسار آنان را برگرداند
به اسد بن فراست  3موسی اسد بن 2ابن وضّاح به سند متواتر روایت کرده است که:

اي برادر عزیزم، آن چه مرا به نوشتن این نامه وادشت، «اي بدین مضمون نوشت:  نامه
ناسپاسی اهل سرزمین توست به خاطر نعمتی که خداوند بدانها عطا کرده است از انصاف 
تو در باب مردم و کردار نیکوي تو در مورد سنّت و سرزنش و مقابله تو با اهل بدعت، 

ینکه فراوان بر آنها افشاگري کرده و در صدد به رنج انداختن اهل بدعت هستی که ا
امیدوارم خداوند آنها را به دست تو نابود گرداند و به وسیله تو حامیان سنّت را قوام و 
دوام بخشد و تو را نیز نیرو و توان دو چندان در راه روشنگري اهل بدعت و نابودي آنان 

را بدین وسیله ذلیل گرداند و اهل بدعت و بدعت ایشان همگی رو به عطا فرماید و آنان 
خاموشی رفته و در کتم عدم فرو روند! اي برادر، تو را مژده باد به پاداش خداوندي، پس 
آماده گردان براي چنین پاداشی بهترین اعمال خود را از نماز، روزه، حج و جهاد و هر 

وارد شوند مشمول این  صاهللا  و سنّت رسولي کتاب خدا  یعنی اقامه ،کجا این عمل

                                           
» من غري مغرب«اي که دکتر محمد عبدالرحمان الشقیر آن را تصحیح کرده است به جاي عبارت  در نسخه -1

 در ترجمه مرجح دانستیم. (مترجم) آمده که ما همان را» من غري مغري«عبارت 

 ).14-12(ص از ابن وضّاح» البدع و النهی عنها« نگا: -2

او اسد بن موسی بن ابراهیم بن ولید بن عبدالملک قریشی اموي مصري است از شیران مدافع سنّت و از  -3
 .ه 212صغار اتباع تابعین متوفی
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نَا ُكنُْت من ُسنَّيِت  اَمن أحيا شيئ«: حدیث رسول خدا خواهند شد که فرمود
َ
َنَّةِ  يِف  َوُهوَ  أ

ْ
 اجل

ي من را زنده کند من و او در بهشت اینگونه  هرکس چیزي از سنت فروگذاشته«. »َكَهاَ�ْ�ِ 

هدي  ىلإيّما داٍع داع أ« چسپاند و فرمود: سپس دو انگشت خود را به هم. »خواهیم بود
هر داعی که به سوي هدایت، فرا « 1»ةيوم القيام ىلإجر من تبعه أفاتّبع عليه اكن هل مثل 

خواند پس از او پیروي شود، براي آن داعی سنّت، پاداشی خواهد بود همسنگ پاداش کسانی که 

چه کسی براي عمل سنّت [و روش سلف  اما اي برادر، ،»اند تا روز قیامت از او پیروي کرده
 همچنین در حدیث آمده است: صالح] این مهم را دریافته است.

ِ  إِنَّ « ِْسَالم بَِها كيدَ  بِْدَعة لُكّ  ِعنْد ِ�َّ
ْ

 .2»ابَِعَالَماتِه َ�نِْطقهللا يذبُّ عنها و َويِلًّا اإل
یاوران و دوستانی از جانب خدا بدرستی که هنگام ظهور هر بدعتی که اسالم با آن در افتاد «

 . »را باز خواهند گفت ها وجود دارند که از اسالم دفاع کرده و عالیم آن بدعت

پس اي برادر عزیزم، این فضل و احسان را مغتنم شمار و از تعداد مدافعان و زنده 
داشت  زیرا رسول خدا هنگامی که معاذ بن جبل را به یمن گسیل می ،کنندگان سنّت باش

 سفارش خود به او فرمود: در

 3»ن يهدي اهللا بك رجًال واحداً خٌ� لك من كذا و كذاأل«
اگر خداوند به واسطه تو فردي را هدایت کند خیر و پاداش آن براي تو چنین و چنان «

 .»خواهد بود

و این سخنی بس بزرگ است لذا آن را غنیمت بدان و مردم را به سنّت و حضرت 
تو در این کار الفت باشد و گروهی پدید آید که وقتی تو را رسول فراخون تا براي 

ي سنّت کنند و از پیشوایانی باشند که بعد از تو  اي پیش آمد در جایگاهت اقامه حادثه

                                           
 ).205( صحیح: صحیح ابن ماجه -1

 )1951( اجلامع الصغري) و 869» (السلسلة الضعيفة« موضوع: نوع حدیث: -2

 این سخن در صحیحین (مسسلم بخاري) خطاب به علی بن ابی طالب آمده است  -3
 )2406) و مسلم (2942/3009/3701( بخاري نگا:
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کنند و همانگونه که در حدیث آمد پاداش آن تا روز قیامت  می مردم را به سنّت دعوت
 .نصیب تو نیز گردد

اهللا]  [ان شاء گري در راه احیاي سنّت تالش کن و پس از آگاهی، انگیزه و حساب
[گزاران] فریب خورده، منحرف و سرگردان را طرد خواهد ي تو، بدعت خداوند به وسیله

[راستین] پیامبرت خواهی شد. در راه احیاي کتاب خدا و سنّت  کرد و تو از جانشینان
توانی به خداي  نمی آنرسولش تالش و مجاهدت کن زیرا تو به چیزي نظیر و باالتر از 

 خود برسی.
خواستم که از کالم اسد بن موسی بدست آوردم و آن سخنی است که  می من آنچه را

 کند. می جانب اقدام و عمل را در احیا کنندگان سنّت تقویت
روایت شده است: آن وقت که براي مردم  همچنین آنچه از عمر بن عبدالعزیز

به خدا قسم اگر من سنّتی را که مرده است، : «گفت خواند و در طی کالم خود خطبه می
اي در بین  خواهم لحظه نمی زنده نکنم یا از بین نبرم بدعتی را که قد علَم ساخته است،

 .»شما زنده بمانم

را از اوزاعی روایت کرده است که » حسن«حدیثی » القطعان« ابن و ضّاح در کتاب

زمین، ناصحان و پند دهندگانی دارد که  همیشه خداوند از میان بندگانش در«فرمود: 
و حدیث] بود [ کنند، وقتی آن اعمال موافق قرآن می اعمال مردم را بر کتاب خدا عرضه

ي  هاي قرآن [و سنّت] بود به واسطه گویند و چون خالف آموزه خداوند را سپاس می
خواهند کتاب خدا گمراهی و گمراهان را باز خواهند شناخت و اصل هدایت را تمییز 

 ».اند بخشید، پس در واقع آنان خلفا و جانشینان خدا در روي زمین
در راه اهل حق گام بردار و از کمی «از سفیان ثوري در همین باب روایت شده است: 

 .»افراد آن بیمی به دل راه نده
گونه مابین دو دیدگاه [احیاي سنّت یا پیمایش بدعت] گرفتار شک و دو دلی بودم. این
خود را با گروهی از دوستان که در عمق جانم جاي دارند همونانی که در سال قصد 
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خواهم]  می مریض حالیم [به علت عدم اقتفاي سنّت] همرازم بودند [در میان نهادم که
کاري به انجام و انجاز رسانم؟! دوستانم این هدف من را از اعمالی دیدند که انتشار آن از 

به حسب وقت و زمان اوجب واجبات است. بعد از آن  لحاظ شرعی مشکلی ندارد بلکه
ها و احکام متعلق  از خداوند در نگارش کتابی یاري خواستم که مشتمل بر بیان بدعت

 »االعتصام«ي اصول و فروع مسایل [دین و عقیده] و آن را  بدان است و در بر دارنده

 یعنی خویشتن داري و باز داشتن از گناه و نامشروع نام نهادم.
اي خداوند بلند مرتبه، از تو خواستارم که آن را تالشی پاالیش شده، حرکتی سودمند 

بهره و ناقص قرار دهی و از تو خواهانم پاداش زحمات این [تدوین] را به طور  بی نه

 ال باهللا العيلّ العظيم.إال قوة وال حول و» آمین«کامل نه ناقص به من ارزانی داري 

ه در نگارش آن مد نظر بود در ده باب تدوین شد و هر این کتاب به حسب هدفی ک
دهد و آن چه در ذیل  می باب نیز فصولی دارد که بر طبق محتوا مسایلی را شرح و بسط

 این اصول و فروع متعلق به آن آمده، شرح و توضیح داده شده است.
 »مولّف«



 
 

 هاي آن بیان زیر مجموعه و ها تعریف بدعت: اولباب 

 ف بدعت و بیان معانی و مشتقات آنتعری
چنانکه خداوند بلند مرتبه  ،ي بدع از نوآوري است، بدون مدل و نمونه قبلیبـُن واژه

َ�ٰ ٱ بَِديعُ ﴿: فرماید می ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ي  هستی بخش و به وجود آورنده« .]117: ة[البقر ﴾ِض �ۡ�

 .»آسمان و زمین بدون نمونه و مدل قبلی
 فرماید: می صباز خداوند در باب حضرت رسول 

بگو من اولین پیامبري نیستم که از جانب « .]1[األحقاف:  ﴾لرُُّسلِ ٱ ّمِنَ  ٗ� بِدۡ  ُكنُت  َما قُۡل ﴿
 .»اند شمار دیگري نیز آمده بی ام بلکه قبل از من رسوالن خدا به سوي بندگان گسیل داشته شده

یعنی ابتداء: راه و سلوکی آغاز نهاد که قبل از آن  ،شود: ابتدع فالنٌ، بدعۀً می و گفته
 اي قبلی در زیبایی ندارد، گفته کسی شروع نکرده بود، در چیزي نیکو که مدل و نمونه

 شود این امر جدید و تازه است، گویی قبل از آن نظیر و مشابهی نداشته است. می
است که بدعت، نوآوري خوانده شده است به سبب خارج شدن آن و بر همین اساس 

از راه و روشی که قبالً بر آن بوده است و در آوردن به طریق و روشی که ابداع گردیده و 
آن مبناي همان ابتداع  این شکل و طریق جدید، بدعت است و آن عمل و پیروي را که بر

اس عمل و کاري که هیچ ترجمان، خوانند. و باز بر همین اس می صورت گیرد، بدعت
از  تر و دقیق تر دلیل و الگویی از دین ندارد بدعت است و اطالق شرعی، اطالقی خاص

 معناي لغوي آن است که به امید خدا بیان خواهد شد.
خواهیم گفت: در علم اصول آمده است که احکام متعلق به افعال و اقوال بندگان سه 

چون واجب و ندب( نوافل) و  ،امر و دستور است نوع است: حکمی که مقتضاي آن،
احکامی که مقتضاي آن نهی است چون تحریم و کراهت، احکامی که معناي آن تغییر 

چون مباح. کوته سخن آنکه، افعال و اقوال بندگان از سه حال خارج نیست: دستور  ،است
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آن یکی است و  به انجام آن داده شده است یا ترك آن طلب شده یا اینکه ترك و انجام
 باشد. می هر دو صورت آن جایز

چون نهی و کراهت فقط  ،اعمال و اموري که از ما خواسته شده که آنها را ترك کنیم
یعنی وجوب اعمال یا  ،بدین خاطر است که آن اعمال در تضاد و مخالف با دو قسم اخیر

 اختیار آن است. حال اعمال کراهتی و نهی شده خود دو قسم هستند.
: از اعمال و اموري نهی شده و از [ما] خواسته شده از آنها دوري کنیم به خاطر اول

مخالفت ذاتیشان با شرع و احکام [آسمانی] صرف نظر از مقایسه آنها با دیگر اعمال. لذا 
ي آن وقتی آن عمل حرام باشد انجام و عمل به آن معصیت و گناه است و انجام دهنده

گر جز این باشد و به این نام خوانده نشود حکم عفو و گذشت بر باشد، ولی ا می گناهکار
آن جاري است، هرگاه که روشن گردد آن عمل، حرام نیست (چون مکروهات) و این 

ي آن نیز اعمال (مکروه) را اگر کسی انجام دهد مباح نخواهند شد [و انجام دهنده
این باشد جمع بین جایز و گناهکار نخواهند بود و عمل او معصیت نیست] زیرا اگر جز 

 نهی است که در این صورت جمع دو امر متنافی است.
: از اعمال و اموري نهی شده و از ما خواسته شده که از آنها دوري کنیم به خاطر دوم

شباهتی که با تشریع و قانونگذاري الهی دارند و مخالف با آن هستند و این تشابه و 
و کیفیات التزام به اشکال مشخص [و الزام عمل به چون تعین حدود  ،مخالفت در اموري

ي آنها و لذا این نوآوري که هم ردیف و در  اموري] در زمانهاي معین است همراه با ادامه
 گزار خوانده ست و انجام دهنده و مجري آن بدعتراستاي تشریغ الهی است بدعت ا

 شود.  می
 خواهد بود:حاال با توجه به این موارد تعریف بدعت این گونه 

بدعت طریق و سبیلی است ایجاد شده در دین که شباهت به احکام تشریعی خداوند «
 .»دارد و هدف از آن زیاده روي و غور در پرستش و فرمانبرداري خداوند سبحان است
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[فوق] مسماي بدعت، فقط عبادات است و بس و عادات و رفتار در  بر اساس تعریف
گونه داند این می د، اما دیدگاهی که بدعت را داخل اعمالگیر ذیل این تعریف قرار نمی

 کند: می بدعت را تعریف
بدعت، طریقه و سنّتی است ایجاد شده در دین که به احکام تشریعی خداوند شباهت «

دارد و مقصود از آن و دستور به پیروي از چنین طریقی همان هدفی را مد نظر دارد که 
یی به قصد تعبد یا ها کنند [بدون اینکه چنین بدعت یم احکام تشریعی آسمانی دنبال
 .»تعریف پیش آمد] تقرّب بیشتر باشد چنان که در

، طریقههاي به کار رفته در تعاریف بدعت را شرح دهیم: منظور از حال ناگزیریم واژه
اي نو ظهور در  طریق، سنن و سبیل در همه تعاریف باال یکی است و اگر روش و طریقه

مانند احداث صنایع و ایجاد  ،شود نمی ر دینی حاصل شد، بدعت خواندهغیر امو
 اند. هایی که از قبل وجود نداشته شهرك

 کنیم: می هاي نو پدید در دین را به دو بخش اصلی تقسیم ها و شیوه اینک، ما روش
 هایی که ریشه و اصولی در دین و شریعت الهی دارند. * بدعت
اساسی در دین و شریعت الهی ندارند. و این همان هایی که هیچ پایه و  * بدعت

 مسماي اختصاصی تعریف بدعت است که به بخشی نوپدید و ایجاد شده اطالق
یعنی راه و روشی که بدون مدل و زیر بنایی از جانب شارع (خدا) ابداع شده  ،گردد می

است که است. لذا خاصیت و ویژگی بنیادین بدعت، همان خارج شدن از اصول و روشی 
 شارع (خدا) آن را تدوین کرده است.

با این قید و توصیف، بدعت از هرچه در نگاه اول بدعت به نظر برسد و با دین در 
مانند علم صرف و نحو، لغت شناسی، اصول فقه، اصول دین  ،گردد می ارتباط باشد جدا

عصر  گرچه در ها یی که در خدمت دین و شریعت هستند. این دانشها و دیگر دانش
هاي آن  آغازین بعثت [و در عصر خلفاي راشدین] وجود نداشته است، اما اصول و ریشه

چنانکه در باب اعراب قرآن سخنانی روایت شده  ،در شریعت آسمانی [ما] موجود است
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علوم زبان شناسی و لغت شناسی که به آن امر شده ما را در درست خوانی و  1است
کند و حقیقت و ذات این علوم، شناخت  می مکبرداشت صحیح از کتاب و سنّت ک

گوید چگونه  می احکام عبادي دین از طریق اصطالحات شرعی و معانی آن است که به ما
ي عمل و اجرا برسانیم. این چنین است اصول فقه که معناي  آنها را یاد گرفته و به منصه

همچنین  ،آسان شودآن تتبع در کلیات دین از جانب مجتهد است تا دریافت آن سهل و 
یعنی آن هم منبع و تقریري  ،اصول دین که تعبیر از آن علم کالم است چنین وضعی دارد

گیرد  می ي قرآن و سنّت یا آنچه از آن دو در توحید و متعلقات آن سرچشمه است از ادلّه
 ي قرآن و حدیث است در فروعیات عملی.و فقه به همین صورت، بازخوانی، این ادله

ته شود: نگارش و تدوین علوم یاد شده به صورتی که گفته شد نوعی بدعت اگر گف
است. در پاسخ خواهیم گفت: این علوم، اصل و اساس یا به سخنی دیگر زیر بنایی در 
شرع دارد یا آنچه در احادیث [ و روایات و اعمال خلفاي راشدین] آمده است و اگر 

یلی محکم بر این علوم [یا موارد مشابه] گمان رفت و مسلم دانسته شد در این منابع دل
کند که همان  می وجود ندارد شریعت و قانون آسمانی تماماً بر اعتبار و صحت آن داللت

 است که به حول الهی شرح آن خواهد آمد (نگا: 2مصالح مرسلهي  برگرفته و ادامه یافته
 شود: می ) حال دو دیدگاه مطرح8 باب
کند و  می ي مثبت به این علوم [که ذکر آن رفت] نگاهدیدهدیدگاه و نظري که به  -1

یعنی هر عملی که در راستا و خدمت به  ،داند می آن را یک اصل شرعی بدون اشکال
شریعت باشد تحت یکی از دالیل شرعی قرار بگیرد و گرچه از یک جزء واحد و فرعی 

 گرفته شده باشد بدون شک بدعت نیست.

                                           
است،  به وي دستور داده چنانکه در روایات آمده است که ابوا االسود دؤلی گفته است که حضرت علی -1

 (مترجم) نیز آمده است. قواعدي را در نحو، وضع نماید. این روایت در باب حضرت عمر
گیرند، اما دلیلی و برهانی در باب آنها در شریعت اسالمی وجود  ي احکام شرع قرار می اموري که تحت قاعده -2

فاسد صورت خواهند گرفت مانند ندارد که آن را تائید یا الغا کند و اکثر براي جلب مصلحت و رفع م
 ...و ضرب پول و  آوري قرآن در عصر اصحاب، اتخاذ دواوین جمع
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کند و معتقد است این علوم و دانش در شمار  می ي را رددیدگاهی که چنین نظر -2
زیرا  ،هاي قبیح و زشت خواهند بود ها هستند و چون بدعت باشند از نوع بدعت بدعت

خواهد آمد. بر این  -ان شاءاهللا- هر نوآوري در دین بدون استثنا گمراهی است همچنانکه
تی زشت است و به اجماع، آوري قرآن و نگارش و نسخه برداري از آن بدع اساس جمع

باطل خواهد بود و چون ما این اعمال را بدعت حساب نکنیم الزم است بر چنین 
[چون جمع قرآن و...] دلیلی شرعی و قانع کننده وجود داشته باشد و اگر براي  کارهایی

این نوع بخصوص دلیلی شرعی موجود نباشد آن حکم از کلیات شریعت اخذ شده است 
مصالح مرسله در حکمی ثابت شود به طور مطلق و کامل مصالح مرسله  و چون جزئی از

 اثبات خواهد شد.
چون نحو لغت شناسی و  ،و علومی ها با توجه به این دالیل شایسته نیست مطلقاً دانش

 علم اصول و نظایر آن که در خدمت شریعت هستند، بدعت خوانده شوند.
دو حال خارج نیست: یا بر سبیل مجاز و هرکسی، چنین مواردي را بدعت بخواند از 
قیام و نماز مردم در ماه رمضان را  چنین سخنی گفته است چنان که عمر بن خطاب

یا بر سبیل جهل و نادانی چنین اظهار نظري کرده است بدون اینکه به  1بدین نام خواند
 نیست.ماوقع سنّت آگاه باشد لذا چنین اظهار نظري حساب نخواهد شد و محلّ اعتماد 

این کالم  »بدعت با سنّت، تشابه دارد: «در تعریفی که از بدعت ارائه نمودیم گفتیم
بدان معنا نیست، تشابه بدعت با سلوك و طریق شریعت در ذات و حقیقت آن دو باشد 

                                           
هاي ماه  ) از عبدالرحمان بن قاري روایت کرده است: من در یکی از شب2010( اشاره دارد به آنچه بخاري -1

اي به تنهایی  به مسجد رفتم، دیدم مردم متفرق هستند و هر یک در گوشه رمضان به همراه عمر بن خطاب
خوانند. عمر با مشاهده چنین وضعی گفت:  و نماز میاند  اي در جایی اجتماع کرده مشغول عبادت است و عده

کنم اگر همه این مردم را در پشت سر یک امام قرار دهیم بهتر است، سپس در این باره تصمیم گرفت  فکر می
ها پشت سر اُبی بن کعب نماز بخوانند بعد از آن شبی دیگر همراه عمر به مسجد  ي این و دستور داد که همه

خوانند، عمر بن خطاب به من گفت چه خوب نوآوریی بود  در پشت سر یک امام نماز میرفتیم دیدیم همه 
 .این نماز!
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بلکه بعکس این دو با هم تضاد دارند، اما وجه تشابه آنها به صورت ظاهر از زوایاي 
 به آنها اشاره خواهد شد:مختلف و متعدد است که 

کند در حال ایستاده روزه بگیرد و  می وضع احکام و حدود مانند کسی که نذر -3
اي ننشیند یا در آفتاب بایستد و تا پایان روز زیر سایه قرار نگیرد یا کسی خود را  لحظه

اخته نماید براي منحصر گردانیدن خود در عبادت و بندگی یا به نوعی مخصوص از غذا 
 .ا پوششی ویژه بسنده کند، بدون هیچ علّت و دستاویزي [از دین]ی

ملتزم شدن به حالت و کیفیات معین مانند ذکر دسته جمعی و هماهنگ و هم آوا  -4
 به عنوان عید و نظایر آن. صو قرار دادن روز والدت پیامبر

ر شرعی گونه دستو هیچ ها ي معین که در آنها ملتزم شدن به عبادت معین در زمان -5
 داري در شب آن. ي نصف شعبان و شب زنده مانند روزه ،ارائه نشده است

ي مشروع ها ي دیگري نیز وجود دارند که با بدعتها عالوه بر این موارد، صورت
تشابه دارند و در غیر این صورت اگر به امور مشروع شباهتی نداشته باشند بدعت 

روزمره قلمداد خواهند شد. همچنین است ي امور عادي و  حساب نشده بلکه از زمره
کند تا با سنّت تشابه داشته باشد و آن بدعت  می وقتی بدعت گزاري بدعتی در دین ایجاد

با سنّت در آمیخته و و التباس بین آن و غیر آن حاصل گردد وقتی که انسان در پی امري 
ت آن ابتداع سودي نخواهد رفت که با سنّت مشروع تشابه داشته باشد زیرا در این صور

گویی  کند و زیانی را دفع نخواهد کرد و کسی در پی این اقتفا و پاسخ نمی را جلب
 برنخواهد آمد.

هاي خود  شوند که در صدد پیشبرد بدعت می بر همین اساس بدعت گزارانی یافت
رسانند که اصل سنّت و تشریع الهی را به  می هستند به نحوي که اموري را تمام به انجام

کند و این کار گرچه با اقتدا به فالن فرد مشهور باشد که از شمار اهل خیر و  می ذهن القا
بینی که چگونه دین حنیف  می براي مثال، تو اعـراب جاهلی را ،شود می سالکین حساب

را تاویل کردند و وقتی که با  را تغییر داده، برحسب خواسته و مرام خود، آن ابراهیم
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ورزي خود را با  شركورزي خود، دلیل آورده و  در باب شرك شد، می ایشان بحث
 استفاده از یک نص شرعی تاویل کردند:

ٓ  إِ�َّ  ُبُدُهمۡ َ�عۡ  َما﴿ ِ ٱ إَِ�  ِ�َُقّرُِ�ونَا   .]3[الزمر:  ﴾َ�ٰٓ ُزلۡ  �َّ
 . »کنیم مگر بدان خاطر که ما را به خداوند نزدیک گردانند ما آنان را پرستش نمی«

کردند به عکس  می توقّف کنند در مزدلفه توقف عرفاتیا قریش به جاي اینکه در 
گفتند با  می کردند و می دیگر مردم یا اعراب جاهلی، لخت و عریان به دور کعبه طواف

دیگر و این  هاي آغشته به گناه، طواف نخواهیم کرد. جداي از آنچه ذکر شد مسایل لباس
 اند. چنینی آمده که مردم در صدد توجیه آن برآمده

ي کسی که از حال اي خواننده(ي عزیز،) دیدگاه و نظر تو چگونه است درباره
درحالی که  -شمارد می یا حداقل خود را اینگونه-خواص این دین و ملّت حساب شده 

 اند. ی] به خطا رفتهترند و بعکس، این گروه [مدعخاصان واقعی دین، شایسته
با شفاف سازي این پندار باید گفت: که الزم است متشابهات امور مشروع از زیر 

 گرفته شود. کند، می هاي حد که تعریف واقعی بدعت را بیان مجموعه
هدف و مقصود نهایی از بدعت و تالش براي سلوك برآن، زیاده روي «و این سخن: 

 .»تاس -بلند مرتبه-در پرستش خداوند 
یعنی اصل،  ،این جمله، مسماي واقعی بدعت است و مقصود از تشریع نیز همان است

ورود [به تشریع الهی و] تشویق و انگیزش است براي بریدن از هرچه جز خداست و 
هدف از آفرینش را  -بلند مرتبه-زیرا خداوند  ،ي] اوداخل شدن به پرستش [خالصانه

 .]56[الذاریات:  ﴾٥٦ ُبُدونِ ِ�َعۡ  إِ�َّ  �َس ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ ُت َخلَقۡ  َوَما﴿ عبادت اعالم داشته است:
است که آنچه را شارع از  ف و مقصود این معنی را درك نکردهگزار، هد گویی بدعت

اند و حکمی بر  پندارد مسایلی که رها شده می قوانین و حدود وضع کرده کافی است، لذا
و قانونمند در آیند با وجود این، آنچه از حس آنها نیست بایستی تحت یک نظام منظم 

کند و  می رسوخ ها مطرح شدن و ظاهر سازي یا ذکر مناقب، تعریف و ستایش که به دل
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بخشد و منافعی که هیچ اعتمادي بر آن نیست جز  می به نحوي مرد را از دیگران تمایز
ورود به جمع مردم و ها چیزي به دنبال نخواهد داشت. در مقابل،  ي پیدایش بدعت شائبه

چون احتمال  ،برد می دوري از خودمحوري و همنوا شدن با آنان، هوا و آرزو را از بین
 رود. نمی ظاهر سازي وجود ندارد و بیم افتادن در آن نیز

شوند باعث احساس خستگی و  می همچنین اعمال عبادي که مدام و پیوسته انجام
ات براي فرد حاصل شود دیگر از وتی در عبادمالل در انسانند، اما چون تازگی و طرا

شود که در صورت  می حالی و بیزاري خبري نیست و نشاط و سر زندگی جایگزین آن بی
اند: هر چیز  بقاست. براي همین است که گفته بی دوام حالت اول، این نشاط و طراوت

ظر قرار همین معنا را مد ن اي [مخصوص به خود] دارد و تازه و نوین، لذت و مزه
است، اولین کسی که گفته است: قضایا و بالي پیش آمده براي مردم درگرو پیدایش  داده

آید، جز  نمی گناهان آنان است و براي مردم، اشتیاق و رغبتی در انجام اعمال نیکو بدست
 اینکه در مقابل، ایشان را قصور و سستی حاصل خواهد شد.

تمل است که داعیی بگوید: چرا مردم از مح«روایت شده که گفت:  معاذ بن جبلاز 
کنم؟ و تا وقتی  می کنند حال این که با آیات قرآنی آنان را دعوت نمی هاي من پیروي گفته

د کرد، اما برحذر باشید از شان ایجاد نکنم آنان از من پیروي نخواهن که بدعتی براي
 .»1زیرا هر بدعتی جز گمراهی چیزي دیگر نیست ،گزاري بدعت
شوند که به  نمی ها، شامل اعمال رفتاري و اموري این وصف، روشن است بدعتبا 

به دیگر سخن، هر  ،اند حسب نیاز و مصالح مرسله (بدون مخالفت با سنّت) به وجود آمده
چیزي که به طریقی با دین ممزوج شود و با امور تشریعی و قانونگذاري الهی تشابهی 

(غور در) پرستش و عبودیت نباشد از مسما و حاصل کند، اما هدف و مقصود از آن 

                                           
حدیث فوق در سنن ابی داود، بدین شیوه روایت شده لذا ما آن را در ترجمه لحاظ کردیم و از آنچه در کتاب  -1

نْ  قَائٌِل  َ�يُوِشُك «آمده خودداري نمودیم: 
َ
ُت  َوقَدْ  يَتَِّبُعوِ�  الَ  لِلنَّاِس  َما َ�ُقوَل  أ

ْ
ُقْرآنَ  قََرأ

ْ
 َحىتَّ  بُِمتَِّبىِعَّ  ُهمْ  َما ال

ْ�تَِدعَ 
َ
إِنَّ  اْ�تُِدعَ  َوَما فَإِيَّاُ�مْ  َ�ْ�َهُ  لَُهمْ  أ

 )4611(اثر صحیح): صحیح ابو داود ( »َضَاللَةٌ  اْ�تُِدعَ  َما فَ
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مانند اخذ عوارض و مالیات به مقادیر مشخّص و معین از  ،تعریف بدعت خارج است
ها  کنند یا ساخت الک می اموال و کاالها که در نوع خود، زکات شرعی را در ذهن تداعی

 صضرت رسولکه در عصر ح 1و عرابل( براي الک کردن آرد) و شستن دستها با اُشنان
 اند. و خلفاي راشدین وجود نداشت از همین مقوله

اند، بدعت نخواهد بود و به این نام نیز  لذا موارد این چنینی که از قبل، وجود نداشته
 گیرد. نمی ي هیچ یک از انواع بدعت نیز قرار شوند و [حتّی] در زیر مجموعه نمی خوانده

ي آن ها دیم و بعد از آن اجزا و بخشدر سطور پیشین، تعاریفی از بدعت ارائه دا
هدف و « :تعاریف را بسط و شرح نمودیم، جز این بخش از تعریف بدعت که گفته بودیم

مقصود از بدعت در نظر بدعت گزار، همان چیزي است که احکام و دستورات شرع آن 
اگر بخواهیم شرحی بر این جمله بنویسم باید بگویم: که: شریعت و  ›»کند را دنبال می

ي بندگان وضع شده است و این که دنیا و  دستورات الهی براي مصالح حال و آینده
آخرت مردم را به بهترین وجه ممکن اداره کند، این اهداف، همان چیزي است که 

ها از دو حال،  زیرا بدعت ،نندک می هاي خود، آن را دنبال گزاران در ایجاد بدعت بدعت
خارج نیستند یا جزو اعمال عبادي هستند یا از رفتار و عادات. پس اگر بدعتی مربوط به 
عبادات و پرستش باشد، بدعت گزار به گمان خود، عبودیت خود را به بهترین وجه 

ز اگر کند تا با این کار به باالترین مراتب مصالح در آخرت دست یابد. با می ممکن عرضه
 دستورات الهی در مورد عادات و رفتار مردم باشد بدعت گزار، بدعت خود را دنبال

زیرا با وضع مبتدعات در صدد است امور دنیوي را به باالترین درجه مصلحت و  ،کند می
ها قرار بدهد  ي بدعت نیکی برساند. به بیان دیگر گرچه کسی، غربالها و الکها را در زمره

ي آرد الک شده از آرد الک نشده، بهتر و  نزد او نیز، به مراتب، مزهروشن است که در 
تر از  هاي مرتفع و محکم و استفاده از آنها را نیز بهتر و مناسب باالتر است و ساختمان

                                           
گیاهی است که بدان رخت شویند و بعد از غذا نیز بدان دست شویند و به عربی آن  ،اشنان به ضم و کسر اول -1

 را غاسول خوانند که مانند صابون است.(مترجم)
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که ال و دارایی افراد به نفع دولت [بیند. همچنین ضبط امو هاي سست و خراب می خانه
تحت چنین  ،ی] در اموال و تملّکات مباحخوشگذران[ جرمی مرتکب شده] و فراخی

ي این امور براي اصالح دنیاي فرد است (گرچه بدعت  گیرد چون، همه می حکمی قرار
 باشد).
 گونه معنی بدعت روشن شد و مفاهیم و مصادیق آن در شرع [الهی] بیان گردید. این

 مني.ـواحلمد هللا رب العال

 تعریف بدعت :فصل
مفاهیم یاد شده، معنی و مصداق دیگري نیز وجود دارد و  در تعریف بدعت، عالوه بر

در شرح » بدعت راه و سلوکی است در دین الی آخر«: آن اینکه در تعریف مذکور گفتیم
هاي بدعت را  و بسط این بخش باید گفت: این جمله تمامی مصادیق و زیر مجموعه

اند. چه بسا بدعت با ترك یا  دهند یا رها کرده می شود از آنچه مردم آن را انجام شامل می
افتد که] انجام  می اتفاقغیر حرام همراه باشد براي مثال [رها کردن چیزي از سنّت یا امور 

سازد یا عمدا کمر به  می کاري از نظرگاه شرع حالل است، اما انسان آن را بر خود حرام
ج نیست یا شرع از بندد و این نوع از رها کردن و ترك [امور] از دو حال خار می ترك آن

آن سخن گفته است یا خیر؟ اگر شرع از آن سخن به میان بیاورد، دیگر مشکلی ندارد در 
جایز است یا حکم به ترك  این صورت فرد چیزي را ترك گفته است که شرعاً ترك آن

کند بدان سبب که  می است مانند کسی که نوعی مخصوص از غذا را بر خود حرام آن داده
رساند یا اگر ما حکم به تداوي بیماري بدهیم  می عقل، دین و نظایر آن آسیببه جسم، 

و اگربه مباح بودن تداوي حکم صادر نماییم ترك و رها  1به ترك این حکم مطلوب است
کردن چنین حکمی یا پیروي از آن مباح است. این حکم ما را به اصل پیشگیري و اراده 

                                           
دانند و حتّی طلب دوا و  البته شایان ذکر است جمهور علما و فقهاي اسالمی تداوي را امري مباح و جایز می -1

 )14/191ه: شرح مسلم، کتاب السالم و استحباب التداوي (دارو در شرع اسالم مستحب است رجوع شود ب
 (مترجم)
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 صین حکم منتج از حدیث حضرت رسولدهد و اصل ا در برابر مضرات سوق می
 است که فرمود:

بَاِب  َمْعرَشَ  يَا« َاَءةَ  اْستََطاعَ  َمِن  ،الشَّ
ْ

جْ  ابل ْومِ  َ�َعلَيْهِ  �َْستَِطعْ  لَمْ  َوَمنْ   فَلْيزََتَوَّ ُ  فَإِنَّهُ  بِالصَّ
َ

 هل
 .1»وَِجاءٌ 
بایدازدواج کند. ي ازوداج را دارد  اي گروه جوانان، هر یک از شما که قدرت و هزینه«

کسانی که استطاعت آن را ندارند، الزم است روزه باشند چون روزه باعث تضعیف نفس 
 .»شیطانی است

چون روزه، نفس شیطانی  ،در این حدیث، رسول خدا به روزه داري امر کرده است
دهد شهوت جنسی بر آنها غلبه کند و به گناه و  نمی جوانان را به ضعف کشانده و اجازه

 ان آلوده گردند.عصی
ام رها کرد این از صفات اگر [انسان] چیزي را به خاطر بیم افتادن در گناه و حر

کند  می گاران است و کسی هم که از امور متشابه از بیم فرو رفتن در حرام دوريپرهیز
ي دین و آبروست. اما اگر رها کردن و انجام ندادن چیزي براي  چنین حالتی دارد وقایه

 .این موارد بود از دو حال خارج نیست یا از باب دینداري است یا خیر!غیر از 
* پس اگر ترك عمل یا چیزي از باب دین مداري و اقتفاي دین بنا شد، تارك آن 
 عمل، راه بیهوده پیموده است. این عمل[ که از دیدگاه شرع حرام نباشد] بدعت خوانده

ي  گیرد، مگر از زاویه نمی ه دادیم قرارشود و در مصادیق تعریفی که از بدعت ارائ نمی
شود.  می دوم که در تعریف بدعت گفته بودیم: بدعت در عادات، اعمال و رفتار نیز وارد

اما در تعریف نخستین از بدعت چنین رویکردي وجود ندارد. در هر صورت کسی که 
ریم کرد چنین اعمالی را ترك گوید و رها سازد، گناهکار محسوب شده یا چیزي را تح

 که خداوند آن را حالل خوانده است.

                                           
 )1400( ) و مسلم5066 ،5065 ،195( متفق علیه، بخاري -1
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* اگر رها کردن و ترك اعمال از باب دین مداري باشد به حسب هر دو تعریفی که 
گزاري در دین است و اگر انجام کار یا چیزي  ي بدعت ارائه کردیم آن کار، بدعتبرا

ریم آن در صدد شرعاً جایز باشد، اما کسی آن جواز را ترك کند و رها سازد با ترك و تح
 معارضه با تحلیل شارع بر آمده است.

 فرماید: می خداوند بلند مرتب در این باره

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ٓ  ِت َطّيَِ�ٰ  ُ�َّرُِموا َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ ْۚ َتُدوٓ َ�عۡ  َوَ�  لَُ�مۡ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ا  ُ�ِبُّ  َ�  �َّ

ۡ ٱ  .]87: ة[المائد ﴾٨٧ َتِدينَ ُمعۡ ل
 اي را که خداوند براي شما حالل کرده است بر خود حرام مکنید اي مؤمنان! چیزهاي پاکیزه«

و (از حالل به حرام) تجاوز ننمائید (و از حدود مقرّرات الهی تخطّی مکنید) زیرا خداوند 
 .»دارد متجاوزان را دوست نمی

ادامه، اعالم داشته است که ها نهی کرده است سپس در  این آیه ابتدا از تحریم، حالل
در -دارد  نمی این امر تجاوز و تعدي بر قانون خداوندي است و پروردگار آن را دوست

 .-شود می سطور آتی به طور مبسوط به شرح این آیه پرداخته
[در صدر اسالم] برخی از اصحاب خواستند خواب شبانه را بر خود حرام کنند یا 

تاخیز بیندازند و دیر غذا بخورند یا در همبستري با زنان  خوردن و نوشیدن روزانه را به
تاخیر [و حتّی توقف] روا بدارند، گروهی از آنان در صدد اخته ساختن خویش برآمده تا 
 بکلّی از زنان دور بمانند و این کار براي زیاده روي در همبستري و انس با زنان صورت

 فرمود: صگرفت، لذا حضرت رسول می

 .»ن سنىّت فلَيس مّ� َمن رغب عَ « 
 .1»هرکس از سنّت من روي گرداند از من نیست«

گیریم هرکس بر خود تناول [و انجام] چیزي را که خداوند حالل کرده است  می نتیجه
حرام گرداند، بدون اینکه دلیل و توجیهی شرعی داشته باشد آن فرد از سنّت حضرت 

                                           
 .1401مسلم  5063متفق علیه، بخاري  -1
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سنّت به چیزي دیگر عمل کند آن شخص رسول روي بر تافته است و کسی که به غیر از 
 بدعت گزاري واقعی است.

است و حالت مستحبی یا  موري را که شرع به آن دستور دادهاگر گفته شود: کسی که ا
شود؟ در پاسخ خواهیم  می وجوبی دارند رها سازد و انجام ندهد آیا بدعت گزار خوانده

 گفت:
 و گروه هستند:کند د می کسی که دستورات و فرامین شرع را ترك

کند، اما نه از ناحیه دین مداري و پیروي از دین بلکه عدم  می : فرد آنها را تركاول
هاي درونی است. این  انجام فرامین شرعی به خاطر سستی و ضایع کردن یا دیگر انگیزه

ها از باب مخالفت با دستور الهی است اگر در امور واجب باشد گناه است،  قسم از ترك
ترك و انجام ندادن در امور مستحبی جزئی باشد معصیت است و چون ترك چون آن 

شود  می امور دینی مستحبی در مسائل کلّی و عمومی باشد آن ترك، جزو معصیت قلمداد
 به نسبتی که در اصول شرع، حد و حصر آن مشخص گردید.

وع از اگر ترك و رها کردن امور از باب دین مداري و دین پیروي باشد این ن دوم:
اي باشد که در راستاي مخالفت با  عمل بدعت است، مخصوصاً وقتی دین مداري به گونه

اند سالک خدا وقتی به  مانند کسانی که مدعی ،دستورات و فرامین الهی ایجاد شود
 جایگاهی مشخص رسید دیگر تکلیف و عبادات از وي ساقط خواهد شد.

راه و سلوکی است اختراع شده در دین که به «: بنابراین، این بخش از تعریف بدعت
دهند یا خیر  می شود که مردم انجام می هایی را شامل بدعت» دستورات الهی شباهت دارد

 زیرا راه و سلوك شرعی نیز دو بخش است انجام شده و انجام نشده. ،رسانند نمی به اجرا
د نوعی انجام و کند اگر بگوییم: ترك و انجام ندادن چیزي است خو نمی پس فرقی

چنان وه در اصول فقه بیان شده است، همعمل است یا آن نفی، فعلی است که به دو شی
شود و در سه قسم  می که بدعت و تعریف آن ترك دستورات شرع یا صد آن را نیز شامل
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ي این موارد  است: قسم اعتقادي، گفتاري و قولی، و قسم عملی و رفتاري و جمع همه
 چهار قسم است.

خالصه آن که هرچه را که شرع از آن سخن بگوید و احکام آن را بیان کند تحت 
 واهللا اعلم.گیرد.  می ي ابتداع و نوآوري قرار مقوله



 
 

 نگونساري پیروان آنبد فرجامی و  ها در نکوهش بدعت: با ب دوم

 ها و بد فرجامی پیروان آن در نکوهش بدعت
ها از حیث تصور آن، آگاه  پـرو واضح است صاحب خرد، به بدي و پلشتی بدعت

است زیرا پیروي از آنها خروج از صراط مستقیم و افتادن در چاه گمراهی است. براي 
 پردازیم: می تبیین و شرح این مقوله از چند جهت به بررسی

 (استداللی) الف: از دیدگاه نظري و تئوري
 یعنی قرآن، سنّت، سخنان اصحاب و تابعین ،ب: از دیدگاه نقل

 شود: می : از دیدگاه نظري و تئوري موارد زیر مطرحالف

در جهان از بدایت تا کنون از  اول وجه از وجوه نکوهش بدعت از نظرگاه تئوري: 
تواند مصالح و مفاسد  نمی قل و ادراك آدمیطریق تجربه و آزمایش ثابت شده است که ع

زیرا مصالح و مفاسد وي از دو حال خارج  ،خود را دریابد و آنها را جلب یا دفع کند
 اند است یا اخروي. نیستند یا دنیوي

عقل، مطلقاً ناتوان از درك مصالح انسان به صورت کافی است،  اما در امور دنیوي:
مصالح و منافع اولیه را دریابد یا آن چه را که در طول بدین صورت که بتواند سنگ بناي 

به واقع آنچه در گذشته و در آینده، سنگ  ،گیرد مشخص سازد می زمان بر سر راهش قرار
بناي حیات و سلوك انسان برروي زمین است برخاسته و نشات گرفته از تعالیم الهی 

ت او را تعلیم دادند که از همان هنگام که بر روي زمین قرار گرف زیرا آدم ،است
دانست به مصالح و منافع  نمی چگونه مصالح دنیوي خود را دریابد و جلب کند چون،

 گیرد که فرمود: می خود پی ببرد و این مصداق در ذیل این سخن از کالم پروردگار قرار

 ٱ َءاَدمَ  وََعلَّمَ ﴿
َ
ٓ سۡ ۡ�   .]31: ة[البقر ﴾ُ�ََّها ءَ َما

(اشیاء و خواص و اسرار چیزهائی را که نوع انسان از لحاظ پیشرفت هاي  سپس به آدم نام«
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 .»مادي و معنوي آمادگی فراگیري آنها را داشت، به دل او الهام کرد و بدو) همه را آموخت

این نوع آموزش از جانب خدا به حضرت آدم از نوع آموزش غیر عقلی بوده است. 
برند این  می ه نوعی استدالل رسیده، گمانچون ب ،ولی عقول جدا شده از همان اصل اولیه

ي  موهبت ذاتی است و مستقل از آن فرد است. بعد از آن در طول زمان در اصول اولیه
عف بیشتر نمایان خداوندي شبهاتی دخیل افتاد و هر اندازه که زمان به درازا کشید این ض

فع مردم را به به خاطر نفوذ ضعف و سستی] نتوانسته مصالح و مناگشت و آن اصول [
خاطر پیدایش آشوبها، هرج و مرج و وجوه مختلف فساد و تباهی تامین کند. و اگر 

داشت حیات و  نمی نهاد و رسوالنی را به سوي ایشان گسیل نمی خداوند بر مردم منّت
یافت  نمی گرفت و شئون زندگی طبق مصالح و منافع مردم ادامه نمی زندگی مردم سامان

ل در تاریخ گذشتگان و آیندگان آنان کامال روشن خواهد شد.و این مهم با تام 

عقل و خرد مردم از درك و وضع اسباب مصالخ  اما مصالح و منافع اخروي مردم:
تواند آن را  نمی اخروي مردم، ناتوان است براي مثال عبادات از مسایلی است کــه عقل

رد و از تصور و درك قیامت و دریابد جداي از آگاهی و دانش کاملی که نسبت به آن دا
ي پاداش و جزاي اعمال است. آنچه  اي از آن نیست و آن خانه اینکه آمدنی است و چاره

کند عدم شعور و درك آن است. و نباید فریب مدعیانی چون  می عقل در این وادي درك
که ها از نظرگاه عقلی هستند، بدون این فالسفه را خورد که مدعی ادراك آخرت انسان

چون ادعاي آنان در مسایل زبانی است بر خالف واقع  ،دیدگاه شرع را مد نظر قرار دهند
زیرا شرایع و فرامین الهی پیوسته از جانب رسوالن الهی به مردم ابالغ شده است  ،مساله

تا خاتم آن  و این سیر روز افزون از حضرت آدماند  و پیامبران پیوسته در جهان بوده
دین اسالم ادامه داشته است. جز اینکه هرگاه این ادیان و شرایع رو به کهنگی ي  به وسیله

اند خداوند، یکی از رسوالن خود را گسیل داشت تا آنچه را که رو به  و اندراس نهاده
 کهنگی و فرسودگی نهاده است جال بخشد و آن همان عبودیت محض خداوندي است.

زمان شروع کهنگی و ضعف آن و تا آمدن  تا -از زمان شروع شریعت الهی و وحیانی
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اي از اصول روشن آن باقی مانده است، اما فالسفه به خواست خود  پاره -شریعت بعدي
اند و آنها را برحسب عقل و  اي دیگر را رها کرده برخی از این اصول را گرفته و پاره

ه شرع. حال بینش خود دوباره سازي نمودند و این دوباره سازي از نظرگاه عقل است ن
ي چنین رویکردي  آن که واقعیت امر چیزي غیر از این است و عقل، ناتوان از ارائه

 رساند. در واقع عقل، ما را به اصولی نمی وحیانی است و ما را به یک اصل مرصوص
رساند که از پیش مسلّم و ثابت شده هستند ونمی توان در باب آخرت و رستاخیز  می

توار ارائه دهد جز اینکه از وحی کمک بگیرد و چون این تصوري روشن، ثابت و اس
-موضوع نیاز به کالبد شکافی و شرح بیشتر دارد در فصول آتی به آن خواهیم پرداخت 

 .-ان شاء اهللا
ها بدون تاسی و کمک از منبع  کوتاه سخن آنکه، عقول از ادراك مصالح و منافع انسان

 وحیانی ناتوان و ناقص هستند.
گونه استناد  در آن هیچ زیرا ،ها در تضاد با این اصل وحیانی هستند نوآوريبدعت و 

چه را که عقل مدعی است، نابود شدنی است و فرد بدعت  شرعی وجود ندارد. پس آن
 چه کهحرکت نیست تا با سیر برآن به آنگزار نیز بر اصلی مرصوص و استوار، در 

یهوده خواهد شد براي همین است که گفتیم: خواهد، برسد. لذا مانند انسانی عبث و ب می
 اند. هاي آسمانی براي مصالح و منافع بندگان وضع شده شرایع و قانون گذاري

ي دیگر شایسته آن است که بگوییم فرد بدعت گزار نباید بدعت خود را یک  از ناحیه
اند و  هیخالی از تعبد و التزام به حکم ال ها چون آن بدعت ،اصل مرصوص و موثّق بداند

عقل نیز چنانکه در اصول فقه آمده است از تعیین و تبیین این رویکرد کنار زده شده 
 است.

دارم از هر عقیده و مرامی که صاحبش آن را در باالترین مطالب  می حذرو من تو را بر
کند از جانب خود  می چون محلّ اعتماد نیست و آنچه را عرضه ،کند می و مفاهیم عرضه

 اعتمادش نیز از همین زاویه است.اوست و 
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 : واقع آن است که شریعت آسمانیدوم، از وجوه نکوهش بدعت از نظرگاه تئوري
اسالم] به طور کامل و بدون هیچ کاستی و افزونی، فرود آمده است همچنان که خداوند [

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ فرماید: می بلند مرتبه
َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

 .]3: ة[المائد ﴾ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ 
امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسالم را «

 .»بعنوان آیین خدا پسندانه براي شما برگزیدم

براي ما  صروایت کرده است آمده که رسول خدا عرباض بن ساریهدر حدیثی که 
 ها با آن صیقل ساخت و دل می اي که اشک از چشمان جاري کرد، موعظه می موعظه

اي خیر خواهانه است، تعهد ما در مقابل آن  یافتند. گفتم: اي رسول خدا، این موعظه می
 چیست فرمود:

تُُ�مْ «
ْ
َيَْضاءِ  ىلَعَ  تََر�

ْ
 ِمنُْ�مْ  يَِعْش  َمنْ  َهالٌِك  إِالَّ  َ�ْعِدى َ�نَْها يَِز�غُ  الَ  َكنََهارَِها يَلْلَُها ابل

ُلََفاءِ  وَُسنَّةِ  ُسنَّىِت  ِمنْ  َعَرْ�تُمْ  بَِما َ�َعلَيُْ�مْ  َكِثً�ا اْخِتالَفًا فََسَ�َى
ْ
اِشِدينَ  اخل من  الَْمْهِديِّ�َ  الرَّ

 1.»بعدي
شما را بر راه و روشی قرار دادم که شب آن چون روز روشن است و جز انسان رو به «
شود و هرکس از شما که زنده بماند اختالفات فراوانی راخواهد دید در  نمی از آن منحرف تباهی

آن موقع بر شماست که بر سنّت من و سنّت خلفاي راشدین بعد از من، آشنایی یافته و چنگ 
 .»بزنید

پرو واضح است رسول خدا دار فانی را وداع نگفت تا تمامی نیازهاي دین و دنیاي 
ري ندارند و چون اینگونه باشد کرد، چیزي که اهل سنّت در آن اختالف نظ امت را ابالغ

آورد محصول زبان، حال و مقال اوست زیرا شریعت [آسمانی]  می چه را که بدعت گزارآن
کامل شده است و مواردي که باقی مانده، که فهم و استنباط واجب یا مستحب است. 

                                           
 )4607( ) ابو داود4/126( ) و مسند امام احمد1/16( روایت از ابن ماجه، باب پیروي از سنّت خلفاي راشدین 1-

 (مترجم)
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گزاري  بود به بدعت می و تمامیت این دینچون اگر به وجهی از وجوه، معتقد به کمال 
شد، لذا مدعی و مبلّغ چنین  نمی ي آن آورد و در صدد درك و ابالغ دوباره نمی روي

 چیزي از صراط مستقیم، روي برتافته است و به انحراف گراییده است.
اگر کسی در اسالم بدعتی : «گفت می گوید: از مالک شنیدم که می 1ابن ماجشون

در رسالت خود  صآن را نیک انگارد به واقع گمان برده است که محمدبگذارد و 

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ :فرماید می زیرا خداوند بلند مرتبه ،خیانت ورزیده است
َ
 ﴾دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

[در عصر ما] نیز دینی  اگر آن روز (روز ابالغ این آیه) دینی وجود نداشته است امروز
 وجود ندارد.

گزار مخالف و  آن که فرد بدعت نکوهش بدعت از دیدگاه عقلی: سوم از وجوه
هایی مخصوص و با  زیرا شارع، مطالب و مواردي را به شیوه ،دشمن شرع است

رویکردهایی مختلف تعیین کرده است و مردم را با امر و نهی یا مژده و انذار از آن 
لهی است و بد فرجامی بازداشته و روشن ساخت نیکی و صالح مردم در اقتفاي قوانین ا

چه خداوند از اموري آگاه است که ما بدان آگاهی  ،و شر در تجاوز بر این حدود است
نداریم و حضرت رسول را به عنوان رحمت براي جهانیان گسیل داشت. در واقع، 

برد جز  می کند و گمان می هاي آسمانی را رد گزار با بدعت خود، تمامی آموزه بدعت
ارد و آبشخورهاي دیگري نیز وجود دارد و خداوند امر تشریع و قوانین الهی، مو

گذاري را به خود منحصر نساخته آن را به طور کامل براي مردم معین نکرده است.  نونقا
گذاري کنیم و  توانیم که چگونه قانون داند و ما هم می می (خدا) و مدعی است، شارع

باطل خود] شارع اصلی از آنها  [به گمان ها و طُرقی باشد که شاید در صدد ادراك، شیوه
گزار باشد، همانا به خدا و شریعت  ر این، هدف و مقصود بدعتاطالع بوده است. و اگ بی

گزار در گمراهی  ین هدفی دیگر داشته باشد آن بدعتاما اگر جز ا ،او کفر ورزیده است

                                           
ملحه ابن ماجشون، ابو مروان مدنی است، فقیه و مفتی اهل مدینه  اهللا بن ابیابو عبدالملک بن عبدالعزیز بن عبد -1

 ق. (مترجم) ه 214متوفی
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 عدي بن ارطاهبه  - آشکاري فرو رفته است. همین پیام و سیاق را عمر بن عبدالعزیز
گوشزد نمود و حتّی به او نامه نوشت که عمر بن عبدالعزیز او را در باب قدریه راهنمایی 

کنم و میانه  می اما بعد، من تو را به پرهیز کاري خدا سفارش: «کند، عمر در جواب نوشت
را ش فرامی خوانم و آنچه روي در اجراي دستوراتش و پیروي از شریعت و سنّت پیامبر

اند، رها سازي در آنچه که قوانین آن رواج پیدا کرده و  گزاران ایجاد کرده که بدعت
هاي آن همه جا پخش شده است. بر توست که به سنّت چنگ یازي که به درستی  نشانه

به اذن خداوند محافظ و نگهدار توست. بدان! مردم، بدعتی را پدید نیاورده جز آن که 
واقعی آن است کسی که آن را  اند. سنّت از بین رفته ها یقبل از آن دالیل و رهنمون

آگاه  هاگذاري کرد به تمامی موارد اختالفی از خطا، لغزش، نادانی و زیاده روي در آن پایه
بود. پس چیزي را برگزین و انتخاب کن که اصحاب و سلف صالح آن را براي خود 

آنها بر جایگاه علم و دانش قرار  زیرا آنان سابقان و پیش تازان امت هستند، ،برگزیدند
اند و نگاهی عمیق و نافذ دارند و ایشان در تفسیر و کشف امور از دیگران تواناترند  گرفته

با ( تر. پس اگر هدایتی باشد آن است که شما بر آنید و فضلی دارند از دیگران شایسته
اگر بپرسی: آنچه بعد از ایشان پدید آمده است چه حکمی  تبعیت از سلف صالح) و

[اصحاب پیامبر و سلف صالح] چیزي پدید نیامد جز  دارد؟ پاسخ این است: بعد از ایشان
این که از غیر از راه و سلوك ایشان پیروي شد و آنان به جاي پیروي از سلف صالح به 

اند و در حد نیاز از مسایل صحبت  متمنویات خود رضا دادند. آنان سابقان و پیش تازان ا
اند، پس غیر از طریق ایشان هر  ي کفایت و لزوم به وصف مطالب پرداخته کرده به اندازه

چه باشد کوتاهی و خسران است و باالتر از آن مالمت و آزردگی خاطر. آیندگان در 
ند پروازي و سنّت و ماثر ایشان کوتاهی کردند و جفا ورزیدند و نسل بعد ایشان نیز بل

غرور پیشه ساختند از سنّت سلف صالح غافل ماندند حال اینکه اصحاب و سلف صالح 
 .»بر طریق هدایت و استوار قرار داشتند. تمام شد نامه
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بدرستی سنّت را کسی بنا نهاد که به مسائل «که گفت:  عمر بن عبدالعزیزدر سخن 
 طلب است.این جمله، لب و پیام اصلی م» اختالقی آن آگاه بود

گزار خود را در  : اینکه بدعتچهارم از وجوه نکوهش بدعت از دیدگاه نظر
ي آسمانی را وضع ها زیرا شارع(خدا) شریعت ،دهد می جایگاهی همسنگ خداوند قرار

کرد و مردم را ملزم ساخت تا بر شیوه و طریق آنها سیر نمایند و از آن پیروي کنند و او 
آید خود به قضا  ت. در موارد اختالقی که بین مردم پیش میدر این امر، شارعی یگانه اس

بود که مردم خود  می خواهد نشست. در غیر این صورت اگر قانون گذاري، از مفاهیمی
توانستند آن را درك و وضع نمایند نیازي به فرود آمدن شریعتهاي آسمانی نبود و به  می

 ‡م به برخی از رسوالن الهیآمد و نیازي ه نمی تبع آن اختالفی مابین مردم پیش
پردازد، خود  می بود پس کسی که در دین و قانون الهی به نو آوري و بدعت گزاري نمی

را همسان و همگون خداوند در قانون گذاري و تشریع قرار داده است و با این کار، دري 
است از اختالف را گشوده است و انفراد و انحصار تشریع را که فقط متعلق به خداوند 

 کامال رد و مطرود ساخته است و همین مساله که به شرّ و بدکاري بینجامد، کافی است.
نکوهش و ذم بدعت بدین خاطر که  پنجم از وجوه نکوهش بدعت از دیدگاه نظر:

بدعت گزاري سببی است تا مردم از هوا و هوس پیروي کنند زیرا وقتی پیروي و اتّباع از 
پیروي از هوا و شهوت [بدعت گزاري] چیزي باقی  شریعت وجود نداشته باشد جز

 !.؟و هوس چیستدانی فرجام پیروي از هوا  می نخواهد ماند و تو خود
بلند - بینی که خداوند نمی آري جز گمراهی آشکار چیزي به دنبال نخواهد داشت. آیا

 چگونه در این باره سخن گفته است: -مرتبه

 ٱ ِ�  يَفةٗ َخلِ  َك َ�ٰ َجَعلۡ  إِنَّا دُ ۥَداوُ َ�ٰ ﴿
َ
ِ  �َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  ُ�محۡ ٱفَ  ِض �ۡ� ۡ ٱ تَتَّبِعِ  َوَ�  قِّ �َۡ ٱب  َهَوىٰ ل

ِۚ ٱ َسبِيلِ  َعن َ�ُيِضلََّك  ِينَ ٱ إِنَّ  �َّ ِ ٱ َسبِيلِ  َعن يَِضلُّونَ  �َّ ْ  بَِما َشِديُدۢ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  �َّ  مَ يَوۡ  �َُسوا
 .]26[ص:  ﴾٢٦ َسابِ ۡ�ِ ٱ
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ایم)  ایم (و بر جاي پیغمبران پیشین نشانده زمین نماینده (خود) ساخته! ما تو را در اي داود«
پس در میان مردم به حق داوري کن و از هواي نفس پیروي مکن که تو را از راه خدا منحرف 

گردند عذاب سختی به خاطر فراموش کردن  گمان کسانی که از راه خدا منحرف می سازد. بی می
 .»ندروز حساب و کتاب (قیامت) دار

شود و راي سومی در کار نیست و آن حق و هوا  می حکم این آیه در دو چیز منحصر
تواند پا  نمی و هوس است و عقل آدمی در این وادي راه ندارد و جز در اعمال و عادات

 پیش گذارد.
 فرماید: می -بلند مرتبه-خداوند 

�ۡ  َمنۡ  تُِطعۡ  َوَ� ﴿
َ
ٰ  �ََّبعَ ٱوَ  رِنَاذِكۡ  َعن ۥَبهُ قَلۡ  َناَفلۡ أ  .]28[الکهف:  ﴾هُ َهَوٮ

ایم و او به دنبال آرزوي خود روان  و از کسی فرمان مبر که دل او از یاد خود غافل ساخته«
 .»گشته است

 این آیه نیز در دو چیز منحصر شده است: پیروي از قرآن یا پیروي از هواي درون. باز
 فرماید: می

َضلُّ  َوَمنۡ ﴿
َ
نِ  أ ٰ  �َّبَعَ ٱ مِمَّ ِ ٱ ّمِنَ  ىُهدٗ  بَِغۡ�ِ  هُ َهَوٮ  .]50[القصص:  ﴾�َّ

کند. بدون اینکه  می از آن کسی است که از هوا و هوس خود پیروي تر چه کسی گمراه«
 .»رهنمودي از جانب خدا باشد

رساند از روي تامل و تفکر در این آیه  می این آیه نیز مفهوم و پیام آیه پیشین را
کسی که از هدایت خداوندي پیروي نکند به دنبال  کند می بنگرید که به صراحت اعالم

و این حال و وضع تر نخواهد بود هوي و هوس رفته است پس کسی از او گمراه
زیرا از هواي نفس بدون در نظر گرفتن هدایت خداوندي  ،گزار است انسان[هاي] بدعت

بیان داشته  کند و به واقع هدایت خداوند همان قرآن است و آنچه را شریعت او می پیروي
 است.

 کند پیروي از هواي نفس دو گونه است: می همچنین این آیه براي ما روشن
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کند، اما آن امر و نهی مذموم نیست و  می اینکه فرد از امر و نهی خداوند پیروي -1
شود، ولی چگونه؟این رفتار زمانی صحیح است که  نمی عمل کننده به آن گمراه خوانده

 دهد و از درون خویش کمک گرفته و راه را می صب العین خود قرارفرد هدایت الهی را ن
 پیماید و این حال و وضع مؤمنان پرهیز کار است. می

حال، دستورات  ،دهد می آن که هوا و هوس را بر امر و نهی خداوندي ترجیح -2
کند [چون مهمل گذاشته  نمی الهی، پیرو و در اقتفاي هواي نفس هستند یا خیر، فرقی

اند] لذا این شیوه نیز، مذموم و ناپسند است. و بدعت گزاري که هواي نفس را بر  شده
برد بر سبیل  می ترین مردم است حال آنکه گمان دهد گمراه می هدایت خداوند ترجیح

 دهد و آگاه می هدایت است. عالوه بر این آیات پیشین ما را به این معنی و پیام سوق
 سازد. می یروي از احکام تشریعی خداوند دو راه را معینسازد که آیات قرآنی براي پ می

 شریعت، که بدون هیچ شک و گمانی طریق حق و هدایت است. -1
ي هوا و  بارهزیرا آنچه در قرآن کریم در ،هواي نفس، که مذموم و ناپسند است -2

ع هوا هوس آمده، مذموم دانستن آن است و قرآن عالوه بر این دو راه [طریق قرآنی و اتبا
و هوس] راه سومی مطرح نکرده است و هرکس آیات قرآن را جستجو کند و مورد 

 مطالعه قرار دهد به این مهم خواهد رسید.
بعد از این دانشی که حالل و مشروع خوانده شده است و حقی که مورد ستایش واقع 

-وند گردیده، همانا قرآن است و آنچه از جانب پروردگار آمده است. همچنان که خدا
 فرماید: می -بلند مرتبه

ٓ  قُۡل ﴿ َكَر�ۡ َءا مِ  َحرَّمَ  نِ �َّ
َ
 ٱ أ

ُ
ا نثََيۡ�ِ ۡ� مَّ

َ
رۡ  هِ َعلَيۡ  َتَملَۡت شۡ ٱ أ

َ
 ٱ َحامُ أ

ُ
�ۡ �  إِن �ٍ بِعِلۡ  وِ�  ُٔ نَّ�ِ  نثََيۡ�ِ

 .]143[األنعام:  ﴾ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ 
زیرا گاهی نرها را حالل  ، ؟ (که چنین نیست بگو: آیا خداوند نرهاي آنها را حرام کرده است«

ها در شکم دارند اگر (در تحلیل و تحریم خود  هاي آنها را یا این که آنچه ماده دانید) یا ماده می
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(از آن حجت و برهان) گوئید مرا از روي علم و دانش  مستند و دلیلی دارید و) راست می
 .»بیاگاهانید

 فرماید: می و

مۡ ﴿
َ
ٓ  ُكنُتمۡ  أ ٰ َوصَّ  إِذۡ  ءَ ُشَهَدا ُ ٱ ُ�مُ ٮ ظۡ  َ�َمنۡ  َذ�ۚ بَِ�ٰ  �َّ

َ
نِ  لَمُ أ ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ ِممَّ ُِضلَّ  اَكِذبٗ  �َّ ِ�ّ 

َ ٱ إِنَّ  ٍ�� ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َّاَس ٱ ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ  .]144[األنعام:  ﴾لِِم�َ ل�َّ
 تر کسی ظالمآیا شما بدان هنگام حاضر بودید که خداوند آن را به شما سفارش کرد و چه «

 .»از کسی است که بر خدا دروغ ببندد تا مردمان را از روي جهل گمراه سازد

ِينَ ٱ َخِ�َ  قَدۡ ﴿ ْ َ�َتلُوٓ  �َّ وۡ  ا
َ
ۢ  َدُهمۡ َ�ٰ أ ْ  �ٖ ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َسَفَه ُموا ُ ٱ َرزََ�ُهمُ  َما وََحرَّ ٓ فۡ ٱ �َّ ِۚ ٱ َ�َ  ءً ِ�َا َّ� 

ْ  قَدۡ  ْ  َوَما َضلُّوا   .]140[األنعام:  ﴾١٤٠ َتِدينَ ُمهۡ  َ�نُوا
کشند و چیزي  بینند کسانی که فرزندان خود را از روي سفاهت و نادانی می مسلّماً زیان می«

کنند. (به سبب چنین  دهد با دروغ گفتن از زبان خدا بر خویشتن حرام می را که خدا بدیشان می
 .»گردند شوند و راهیاب نمی یجائی) بیگمان گمراه م دروغ و افترائی و تحریم ناروا و نابه

هاي هوا و آرزوي نفس است  ها به خاطر پیروي از قانونگذاري و همه این گمراهی
 بدون اینکه هدایت از جانب خدا مد نظر قرار گیرد.

 فرماید: می باز

ُ ٱ َجَعَل  َما﴿ ٓ  َوَ�  َ�َِ��ٖ  ِمنۢ  �َّ ِينَ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  َحا�ٖ  َوَ�  َوِصيلَةٖ  َوَ�  �َِبةٖ َسا َّ�  ْ ونَ َ�فۡ  َ�َفُروا ُ�َ 
ِ ٱ َ�َ    .]103: ة[المائد ﴾َكِذَب لۡ ٱ �َّ

خداوند، بحیره، سائبه، وسیله و حامی را مشروع و مقرر نداشته است و لیکن کافران بر خدا «
 .»بندند می دروغ

مفاد این آیه، اشاره دارد به پیروي از هوا و هوس در قانون گذاري که به جز افترا 
 بر خدا چیزي دیگر نیست.بستن 
 فرماید: می نیز و

فََرَءيۡ ﴿
َ
َذَ ٱ َمنِ  َت أ ٰ  ۥَههُ إَِ�ٰ  �َّ َضلَّهُ  هُ َهَوٮ

َ
ُ ٱ َوأ َّ�  ٰ ٰ  وََختَمَ  �ٖ ِعلۡ  َ�َ  وََجَعَل  ۦبِهِ َوقَلۡ  ۦعِهِ َسمۡ  َ�َ
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 ٰ َ�َ  ِ ِ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ِديهِ َ�هۡ  َ�َمن َوةٗ ِغَ�ٰ  ۦبََ�ِه   .]23: اجلاثية[ ﴾�َّ
اي کسی را که هوا و هوس خود را به خداي خود گرفته است و با وجود آگاهی  دیدههیچ «

اي  خدا او را گمراه ساخته است و بر گوش و دل او حکمی گذاشته است و بر چشمش پرده
 .»تواند او را راهنمایی کند می انداخته است پس چه کسی جز خدا

نسان را هدایت کند و آن به تواند ا نمی به مصداق این آیه، هیچ کسی به جز خدا
 [آسمانی] است نه غیر آن و این خود، عین هدایت است. وسیله قانونگذاري

ها] بین پیروي از شریعت و آرزوي نفس در گردش  چون ثابت شد که امور [انسان
شود زیرا  می گذاري مطلق عقل دچار لغزش و اشکال با این اصل حکم و قانون ،است

براي کار ندارد جز اینکه تابع و پیرو هواي نفسانی قرار بگیرد. اي  عقل میدان و عرصه
 گیریم عقل نیز در قانون گذاري خود تابع و پیرو هوا و هوس است. پس نتیجه می

دیدگاه عقل، فقط در مقوالت محض مورد تایید واقع شده است و در آن شکی نیست. 
اند و دچار لغزش  ي آرودهگرایان دچار لغزش شده و به بدعت گزاري رو به واقع، عقل

ي تشریع و قانون گذاري. براي  ي خطاب و گفتمان و هم از ناحیه شدند هم از ناحیه
در قانون شان  یعنی در خطاي ،اند همین تمامی مردم قبل از ارسال رسوالن الهی معذور

گذاریها و پیروي از استنباطات عقلی معذور هستند تا وقتی که پیامبرانی براي ایشان 
 اي باقی نخواهد ماند: شود، آن وقت براي کسی حجت و بهانه می رستادهف

ِ�نَ  رُُّسٗ� ﴿ بَّ�ِ ِ ٱ َ�َ  لِلنَّاِس  يَُ�ونَ  ِ�َ�َّ  َوُمنِذرِ�نَ  مُّ َّ� �   .]35[النساء:  ﴾لرُُّسلِ ٱ دَ َ�عۡ  ُحجَّ
دهنده  به عقاب) بیمرسان و (کافران را  ما پیغمبران را فرستادیم تا (مؤمنان را به ثواب) مژده«

 .»باشند و بعد از آمدن پیغمبران حجت و دلیلی بر خدا براي مردمان باقی نماند

، اصحاب پرداختن به وجوه نکوهش بدعت از نظرگاه قرآن و سنّت: فصل
 تابعان و صوفیان مشهور

 اول: آنچه در قرآن کریم در نکوهش بدعت و بدعت گزاري در دین خدا آمده است:
 فرماید: می بلند مرتبهخداوند 



  االعتصام در شناخت بدعت و سنّت  68

 

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل  �َّ
َ
ۡ  تٞ َءاَ�ٰ  هُ ِمنۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  أ مُّ  ُهنَّ  ٌت َكَ�ٰ �ُّ

ُ
َخرُ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

ُ
 ٞتۖ بَِ�ٰ ُمتََ�ٰ  َوأ

ا مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ �ََ�ٰ  َما َ�يَتَّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ ٓ بۡ ٱوَ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا   ءَ تَِغا

ۡ
 لَمُ َ�عۡ  َوَما ۦۖ وِ�لِهِ تَأ

 
ۡ
ۗ ٱ إِ�َّ  ۥٓ وِ�لَهُ تَأ ُ ٰ ٱوَ  �َّ  .]7عمران:  [آل ﴾مِ عِلۡ لۡ ٱ ِ�  ِسُخونَ ل�َّ

ت«هاي  است که کتاب (قرآن) را بر تو نازل کرده است. بخشی از آن، آیهاو  و« امَ ْكَ است  » حمُ

(و معانی مشخّص و اهداف روشنی دارند و) آنها اصل و اساس این کتاب هستند، و بخشی از 

َات«هاي  آن آیه اهبِ تَشَ رود). و اما  است،  (و معانی دقیقی دارند و احتماالت مختلفی در آنها می »مُ

ت) براي هایشان کژي است (و گریز از حق، زوایاي وجودشان را فرا گرفته اس کسانی که در دل
افتند. در حالی که تأویل (درست) آنها را  انگیزي و تأویل (نادرست) به دنبال متشابهات می فتنه

 .»قدمان) در دانش هستند دانند که راسخان (و ثابت جز خدا و کسانی نمی

ي بارز و بزرگی در این باب است، حدیث حضرت رسول نیز به ها این آیه از مثال
 تفسیر آیه پرداخته است:

ا﴿: ي درباره آیه صروایت شده است که گفت: از رسول خدا لاز عایشه  مَّ
َ
 فَأ

ِينَ ٱ ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ �ََ�ٰ  َما َ�يَتَّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ ٓ بۡ ٱوَ  نَةِ فِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا   ءَ تَِغا
ۡ
 .]7عمرن:  [آل ﴾وِ�لِهِ تَأ

و باز از وي روایت شده است که  .1»يتهم فاعرفيهمأذا رإف«: سوال نمودم، وي فرمود

ْ�تُمُ  إَِذا«ي این آیه سوال شد، در پاسخ فرمود:  گفت: از رسول خدا درباره
َ
ينَ  َرأ ِ

َّ
 يَتَِّبُعونَ  اذل

وئَلَِك  ِمنْهُ  �ََشابَهَ  َما
ُ
ينَ  فَأ ِ

َّ
اُهمُ  اذل ُ  َسمَّ وقتی کسانی را دید که از متشابه « .2»فَاْحَذُروُهمْ  ا�َّ

آنان همونایند که خداوند ایشان را فتنه انگیز و منحرف خوانده است پس از آنان کنند  می پیروي
آمده است که  لاین تفسیر مبهم است، ولی در روایتی از حضرت عایشه. »دوري کنید
 این آیه را قرائت فرمود: صرسول خدا

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل  �َّ
َ
ۡ  تٞ َءاَ�ٰ  هُ ِمنۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  أ مُّ  ُهنَّ  ٌت َكَ�ٰ �ُّ

ُ
 .]7عمرن:  [آل ﴾بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

                                           
 ).2993( نوع حدیث، صحیح: صحیح ترمذي -1
 ).994( ) و صحیح ترمذي4598( نوع حدیث،صحیح: صحیح ابو داود -2
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 .1»فاحذروهم ،اهللا ع� اذلي فهم اذلين �ادلون فيه رأيتم فإذا«: سپس فرمود
اگر دیدید کسانی را که در آیات متشابه قرآن به مجادله و بحث مشغولند، آنها همان کسانی «

این حدیث از  .»کنیدشاره فرمود پس از آنها دوري هستند که خداوند در این آیه به ایشان ا
ي انحراف و کژي را جدل و مباحثه در قرآن  زیرا نشانه ،ترست حدیث قبلی شفاف

خوانده است و اینکه جدل مذکور، ناشی از پیروي از آیات متشابه است. در این صورت 
آن چه نکوهیده و ناپسندیده است مجادله در قرآن با ترك آیات محکم است که اصل و 

نگ یازي به آیات متشابه است ولی باز بعد از مدتی نیاز به توضیح و اساس قرآنند و چ
، روایت شده است که است 2تر دارند. از ابن غالب که نام واقعی او حزَور بیانی روشن

شام فرستاده بود آن سرها در  ، سر هفتاد تن از خوارج را به3: در شام بودم که مهلّبگفت
از آنجا  اي بودم، ابوامامه من بر باالي بام خانه ورودي شهر دمشق علَم شده بودند.

گذشت من از بام، پایین آمدم و به دنبالش راه افتادم تا به نزد آن هفتاد تن خوارجی 
 پاك و منزه است خدا، شیطان با بنی آدم چه کارها که: «رسید، آنگاه ایستاد و گفت

مسلمان دوزخ، مسلمان دوزخ و کند و این جمله را سه بار تکرار کرد، مسلمان دوزخ،  می
سه بار گفت در زیر آسمان بدترین کشتگان شمایید و بهترین کشتگان کسی است که شما 

 .»ایشان را کشته باشید. خوشا به حال کسانی که شما بکشید یا بدست ایشان کشته شود
از  بري که خوارج زیادند، می اي ابا غالب، در بالدي به سر«سپس رو به من کرد و گفت: 

گفتم: اي ابو امامه، تو را دیدم وقتی آنان را » خواهم که تو را از شرّ ایشان برهاند! می خدا
 دیدي به گریه افتادي؟

                                           
 ).47(  نوع حدیث، صحیح: سنن ابن ماجه -1
اند که نام واقعی او سعید بن  کند. ساکن اصفهان شد و گفته او ابو غالب بصري است از ابو امامه روایت می -2

 حزور است.
او سعید المهلّب بن صفره است و اسم او ظالم بن سارق عتکی است از امراي معروف و آشنا به فنون جنگ  -3

 (مترجم) هجري در مرور رود به درود حیات گفت. 82که به جنگ با خوارج برخاست و در سال 
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ام از رحم و دلسوزي بر ایشان بود. وقتی دیدم آنان نیز از مسلمانان  گریه«گفت: 

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ گفتم: بلی سپس خواند:» اي؟ ي آل عمران را نخوانده هستند. آیا سوره نَزَل  �َّ
َ
 أ

ۡ  تٞ َءاَ�ٰ  هُ ِمنۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  مُّ  ُهنَّ  ٌت َكَ�ٰ �ُّ
ُ
 َوَما﴿ :تا به این قسمت از آیه رسید ﴾بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

  لَمُ َ�عۡ 
ۡ
ُ ٱ إِ�َّ  ۥٓ وِ�لَهُ تَأ اینان همان کسانی هستند که در دلشان کژي و ناراستی : «و گفت ﴾�َّ

 ».شدند و کسانی را نیز با خود به انحراف کشانیدندبود و به همین سبب، کژ و منحرف 
 سپس ادامه داد:

ْ  َوَ� ﴿ ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا َّ�  ْ ْ خۡ ٱوَ  َ�َفرَّقُوا ٓ  َما دِ َ�عۡ  مِنۢ  َتلَُفوا ْوَ�ٰٓ  ُتۚ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ َءُهمُ َجا
ُ
 َعَذاٌب  لَُهمۡ  �َِك َوأ

ٞ  َيضُّ تَبۡ  مَ يَوۡ  ١٠٥ َعِظيمٞ  ٞۚ  َودُّ َو�َسۡ  وُُجوه ا وُُجوه مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ َ�َفرۡ  وُُجوُهُهمۡ  َودَّۡت سۡ ٱ �َّ

َ
 نُِ�مۡ إِيَ�ٰ  دَ َ�عۡ  تُمأ

 ْ ا ١٠٦ ُفُرونَ تَ�ۡ  ُكنُتمۡ  بَِما َعَذاَب لۡ ٱ فَُذوقُوا مَّ
َ
ِينَ ٱ َوأ ۡت �ۡ ٱ �َّ ِۖ ٱ ةِ رَۡ�َ  فَِ�  وُُجوُهُهمۡ  يَضَّ  �ِيَها ُهمۡ  �َّ

ونَ َ�ٰ    ]107-105عمران:  [آل ﴾١٠٧ ِ�ُ
و مانند کسانی نشوید که (با ترك امر به معروف و نهی از منکر) پراکنده شدند و اختالف «

هاي روشن (پروردگارشان) به آنان رسید، و ایشان را  ورزیدند (آن هم) پس از آن که نشانه
به یاد آورید روزي را که در چنین) روزي، روهائی سفید و روهائی * (عذاب بزرگی است. 

و اما آنان که (به سبب انجام کارهاي بد در پیشگاه پروردگارشان شرمنده و  گردند. سیاه می
) آیا بعد از ایمان :شود سرافکنده و بر اثر غم و اندوه) روهایشان سیاه است (بدیشان گفته می

اید عذاب را  ورزیده پس به سبب کفري که می ؟!اید (فطري و اذعان به حق) خود کافر شده
ن که (به سبب انجام کارهاي شایسته در پیشگاه آفریدگارشان سرافرازند و سر و اما آنا* !بچشید

ورند  شناسند و بر اثر شادي و سرور) روهایشان سفید است، در رحمت خداي غوطه از پاي نمی
 .»!و جاودانه در آن ماندگارند

از  گفتم: این جمله را» بله«) مصادیق همین آیه هستند؟ گفت: گفتم: آیا اینان (خوارج
اگر از جانب خود «اي؟ پاسخ داد:  گویی یا چیزي از رسول خدا شنیده جانب خود می

» ام نه یک بار و نه دو بار بگویم، گستاخم، بلکه من این مضمون را از رسول خدا شنیده
بنو اسرائیل هفتاد و یک فرقه «را تکرار کرد وشمرد. سپس گفت:  حتی هفت بار آن
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گفتم: ». ي این فرَق در دوزخند جز سواد اعظم شود. همه می فرقه 72شدند، ولی این امت 
 دهند؟ می دانی آنچه را ایشان انجام می اي ابا امامه آیا

َما﴿ گفت: ا ُ�موََعلَيۡ  ُ�َِّل  َما هِ َعلَيۡ  فَإِ�َّ  .]54[النور:  ﴾ُتمۡ ُ�ِّلۡ  مَّ
هم انجام چیزي  بر او انجام چیزي واجب است که بر دوش وي نهاده شده است و بر شما«

و دیگران  اسماعیل قاضیاین روایت را . »واجب است که بر دوش شما نهاده شده است
 .1اند تخریج نموده

در روایتی دیگر آمده است که ابن غالب از ابوامامه پرسید: آیا تو در این عصر آغاز 
 که کشت و کشتار فراوان است از این سواد اعظم کسی را عبدالملک امويخالفت 

بر او انجام چیزي واجب است که بر دوش او نهاده شده است و بر شما هم «: بینی؟ گفت می

 .]54[النور:  »انجام چیزي واجب است که بر دوش شما نهاده شده است
 این روایت را امام ترمذي با اختصار آورده و در مورد آن گفته و روایت جزو

 باشد. می »احادیث حسن«
الفاظ امام طحاوي ذکر و تخریج کرده است که  اندکی اختالف درهمین روایت را با 

گویی و بر آنان گریه  می گفته شد: اي ابوامامه، در مورد ایشان این سخنان را به ابوامامه
ام از باب دلسوزي برآنان است، اینان مسلمان هستند و [به  گریه: کنی؟ در پاسخ گفت می

 سپس این آیه را خواند:سبب گمراهی] از دین اسالم خارج شدند 

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل  �َّ
َ
ۡ  تٞ َءاَ�ٰ  هُ ِمنۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  أ مُّ  ُهنَّ  ٌت َكَ�ٰ �ُّ

ُ
َخرُ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

ُ
 ٞتۖ بَِ�ٰ ُمتََ�ٰ  َوأ

ا مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ �ََ�ٰ  َما َ�يَتَّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ ٓ بۡ ٱوَ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا   ءَ تَِغا

ۡ
 لَمُ َ�عۡ  َوَما ۦۖ وِ�لِهِ تَأ

 
ۡ
ۗ ٱ إِ�َّ  ۥٓ وِ�لَهُ تَأ ُ ٰ ٱوَ  �َّ  .]7عران:  [آل ﴾مِ عِلۡ لۡ ٱ ِ�  ِسُخونَ ل�َّ

                                           
ظالل « نیز در کتاب) و البانی 3000( ) ترمذي256-5/253( نو ع روایت: ضعیف، امام احمد آن را تخریج کرد -1

 این روایت را ضعیف خوانده است.» ةاجلن
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ٞ  َيضُّ تَبۡ  مَ يَوۡ ﴿ سپس ادامه داد و این آیه را قرائت کرد: ٞۚ  َودُّ َو�َسۡ  وُُجوه ا وُُجوه مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ ۡت سۡ ٱ �َّ  َودَّ

َ�َفرۡ  وُُجوُهُهمۡ 
َ
ْ  نُِ�مۡ إِيَ�ٰ  دَ َ�عۡ  تُمأ  .]106عمران:  [آل ﴾١٠٦ ُفُرونَ تَ�ۡ  ُكنُتمۡ  بَِما َعَذاَب لۡ ٱ فَُذوقُوا

 اند. سپس گفت: مصادیق این آیه، خوارج

و طرز  نزد ابن عباس در باره خوارج: «که کند می روایت 2از طاووس 1آجري
نگرششان از قرآن سخن به میان آمد. وي گفت: آنان به محکمات قرآن ایمان دارند، اما 

ها را در حالی که تاویل آن« ) 7در باب متشابهات گمراهند و این آیه را خواند آل عمران/
با این  »ي آن ها ایمان داریم گویند ما به همه می داند و راسخان در علم نمی جز خدا کسی

 ابا امامه زیرا ،[خوارج] اهل بدعتند شود که اینان می ري که بیان کردیم، روشنتفاسی
هستند، اما خوارج را جزو مصادیق این آیه شمرده است و به واقع، خوارج از اهل بدعت 

گزاري خود از دین اسالم خارج شده یا نه فقط بدعت گزارند و از  این که آنان با بدعت
با هم اختالف نظر دارند. ولی واقع آن است که این گروه از  اند، علما دین خارج نشده

اند و این  کسانی هستند که در دلشان کژي و ناراستی است و به سبب آن گمراه شده
وصف قرآنی در باب تمامی اهل بدعت صادق است با وجود این که مصداق این آیه 

 شود. می شاملعمومیت دارد و خوارج و هرکس را که بر طریق ایشان باشد نیز 
ي آنها با حضرت  شایان ذکر است اوایل این سوره در باب نصاراي (نجران) و مناظره

نازل شده است آن وقت که در تاویل خود  ÷مورد عیسیرسول در باب اعتقادشان در 
خواندند و عبودیت و بندگی خالص عیسی را مهمل  می را پسر خدا یا ثالث ثالثه عیسی

اي پاك و زاهدي واقعی بود همانگونه که  گفتند که او بنده ینم گذاشته از آن سخنی
 اند. مورخان نوشته

                                           
از علماي عالم و برجسته و عامل » الرشيعة« آجري، امام محدث، ابوبکر محمد بن عبداهللا بغدادي مولف کتاب -1

 در مکه. ه 360به سنّت است، متوفی 
یمانی، ابو عبدالرحمن الحمیري، گفته طاوس، از تابعان بزرگ و فقهاي فاضل است، نام او طاووس بن کیسان  -2

 .ه106شده نام اصلی او ذکوان و طاووس، لقب است. متوفی 
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ایی را که در میان اصحاب رخ بعد از آن، علماي اسالمی از سلف صالح، قضای
حکم در آوردند و به واقع خوارج مصداق بارز این آیات هستند.  همین است تحت داده

ْ  َوَ� ﴿: اي ادعاي خویش قرائت کردي دیگري بر آیه ابوامامهپس چنانکه گذشت   تَُ�ونُوا
ِينَ ٱكَ  َّ�  ْ ْ خۡ ٱوَ  َ�َفرَّقُوا ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  َتلَُفوا  فَِ� ﴿ :تا به قسمت پایانی آیه رسید ﴾ُت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ َءُهمُ َجا

ِۖ ٱ ةِ رَۡ�َ  ونَ َ�ٰ  �ِيَها ُهمۡ  �َّ تفسیر  اي دیگر اي از قرآن را با آیه آیه ابو امامه کهاز سخن  .1﴾ِ�ُ
شود که مصادیق آیات انذار و ترساندن است و مژده دادن براي کسی  کرد این برداشت می

 که چنین صفات (بدعتی) را داشته باشد و مومنان را بازداشته است که اینگونه باشند. نقل
بن  2عبد بن حمیدگفت: صاحبان هوا و آرزوهاي  کند که گفت: از حسن شنیدم که می می

 ا این آیه چه کار خواهند کرد:پلید ب 3مهران

ْ  َوَ� ﴿ ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا َّ�  ْ ْ خۡ ٱوَ  َ�َفرَّقُوا ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  َتلَُفوا  .]105عمران:  [آل ﴾ُت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ َءُهمُ َجا
هاي روشن به  و مانند کسانی نشوید که پراکنده شدند و اختالف ورزیدند پس از آنکه نشانه«

را رها  وگفت: قسم به خداي کعبه، خوارج، این آیات قرآنسپس ادامه داد . »آنان رسید
حروریه اینان همان : «روایت شده است که گفت ابی ُامامهاز  کردند و پشت سر انداختند.

 اي از خوارجند. که فرقه» هستند
اي در قرآن در باب اهل  هیچ آیه: گفت می که مالک شنیدماز «گفته است:  4ابن وهب

 از این آیه وجود ندارد که فرمود:اختالف و پیروان هوا و هوس شدیدتر 

ٞ  َيضُّ تَبۡ  مَ يَوۡ ﴿ ٞۚ  َودُّ َو�َسۡ  وُُجوه ا وُُجوه مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ َ�َفرۡ  وُُجوُهُهمۡ  َودَّۡت سۡ ٱ �َّ

َ
 نُِ�مۡ إِيَ�ٰ  دَ َ�عۡ  تُمأ

 ْ  .]106عمران:  [آل ﴾١٠٦ ُفُرونَ تَ�ۡ  ُكنُتمۡ  بَِما َعَذاَب لۡ ٱ فَُذوقُوا

                                           
 ي آیات در صفحات پیشین آمده است. ترجمه -1
یعنی عبد بن حمید بن نصر معروف به الکشی است ابو محمد و  ،ي آثاري است او حافظ، سیاح و نویسنده -2

 )ه 249گفته شده نام او عبدالحمید است متوفی(
 او حمید بن حمید خیاط کندي است و گفته شده مالکی، ابو عبداهللا بصري از بزرگان تابعین. -3
 .ق ه 197او عبداهللا بن وهب از محدثین بزرگ و از صغار اتباع تابعین است متوفی   -4
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گردند و اما آنان که روهایشان سیاه است به آنان  می روزي روهایی سفید و روهایی سیاه«
اید عذاب را  ورزیده می اید پس به سبب کفري که شود آیا بعد از ایمان خود کافر شده می گفته

او را دیدم  سپس ادامه داد و گفت (مالک) چه سخنی از این کالم رساتر است و. »بچشید
 کرد. می که این آیه را بر اهل هوا و هوس تاویل

آیه  من گفت: همانا این گفت: مالک بهروایت کرده است و اضافه کرد و  1ابن القاسم
 .»گزاران) نازل شده است در باب اهل هوا و هوس (بدعت

ذکر کرده است از افراد بسیاري نقل شده است مانند آنچه در سطور  آنچه امام مالک
 پیش از حسن نقل گردید.

ْ  َوَ� ﴿: روایت شده است که در باره آیه و از قتاده ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا َّ�  ْ ْ خۡ ٱوَ  َ�َفرَّقُوا  ﴾َتلَُفوا
 باشد. می گفته است که منظور از اهل اختالف تفرقه، اهل بدعت. ]105عمران:  [آل

ٞ  َيضُّ تَبۡ  مَ يَوۡ ﴿: باره آیه ابن عباس درو از  ٞ  َودُّ َو�َسۡ  وُُجوه روایت  .]106عمران:  [آل ﴾وُُجوه
اند و کسانی که  شود پیروان سنّت می شده است که گفت: آنان که روهایشان سفید

 شود اهل بدعتند. می روهایشان سیاه
 ي انعام است: سوره 153: ي رساند آیه می دیگر آیات که همین معنی و مفهوم را از

نَّ ﴿
َ
ۖ ٱفَ  اَتقِيمٗ ُمسۡ  ِ� ِصَ�ٰ  َذاَ�ٰ  َوأ ْ  َوَ�  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا َق  لسُّ ٰ  ۦۚ َسبِيلِهِ  َعن بُِ�مۡ  َ�تََفرَّ  لُِ�مۡ َ�

 ٰ ٮ  .]153[األنعام:  ﴾١٥٣ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  ۦبِهِ  ُ�مَوصَّ
کردم) راه مستقیم من است (و منتهی به سعادت این راه (که من آن را برایتان ترسیم و بیان «

ام)  گردد. پس) از آن پیروي کنید و از راههاي (باطلی که شما را از آن نهی کرده هر دو جهان می
سازد. اینها چیزهائی است که خداوند  پیروي نکنید که شما را از راه خدا (منحرف و) پراکنده می

  .»شویدکند تا پرهیزگار  شما را بدان توصیه می

                                           
العتقی، ابو عبداهللا مصري فقیه و مصاحب امام مالک و روایت  هاو عبدالرحمان بن قاسم بن خالد بن جناد -1

 .ه191از اوست متوفی » الـمسائل«
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 خواند که همان پس صراط مستقیم، راه و سلوکی است که خداوند ما را به آن فرا می

بُلَ «[پیروي از] سنّت است، و  هایی است که اهل اختالف و  [باال] راه ي در این آیه» السُّ

 کنند و آنان همان بدعت گزارانند. می منحرفین از راه مستقیم دین جدا

زیرا گناهان از آن جهت که گناهند کسی  ،گناهان نیست» بُلَ السُّ «در این آیه منظور از 

اي دوشادوش قانون گذاري آسمانی در حرکت  آنها را وضع نکرده است تا همچون شیوه
باشند و به واقع وصفی که در این آیه آمده است مخصوص اهل بدعت و نوآوري است و 

سازد که  می این مهم رهنمونکند ما را به  می روایت 1اسماعیل بن حربآنچه را که 
گفت: عماد فرزند زید فرزند عاصم فرزند بهدله برایمان گفت و او هم از ابن وائل و او 

-براي ما خطی کشید  صروزي رسول خدا«برایمان روایت کرد و گفت:  2هم از عبداهللا
آن خطی را که رسول خدا کشید، خطی ممتد بود و از  -هم براي ما خطی کشید 3سلیمان

یی را رسم کرد سپس گفت این خطّ طویل و ممتد راه ها است و چپ آن نیز خطر
ها شیطانی آن هایی هستند که بر سر هر یک از خداست و خطوط راست و چپ آن، راه

نَّ ﴿خواند سپس این آیه را خواند:  است که مردم را بدانها فرا می
َ
 اتَقِيمٗ ُمسۡ  ِ� ِصَ�ٰ  َذاَ�ٰ  َوأ

ۖ ٱفَ  ْ  َوَ�  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا و منظورش این بود که راه خدا چون خطی که پیامبر کشید  ﴾لسُّ
طویل و ممتد و مستقیم است، اما راه غیر خدا چون خطوطی بود که رسول خدا از چپ 

                                           
 او اسماعیل بن اسحاق قاضی است. 1 -

 .منظور عبداهللا بن مسعود است -2
او امام حافظ سلیمان بن عرب بحیل االزردي واشحی است پدر ایوب بصري ساکن مکه و قاضی آن شهر  -3

 ق) ه 224متوفی 
) آلبانی نیز در کتاب 6/243) و نسایی در الکبري (1/435نوع حدیث حسن، احمد آن را تخریج کرده است ( -3

 ).1/36( حسن دانسته است.این حدیث را » الـمشكات«
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َق ﴿ 1و راست کشید را که رسول خدا گفته بود سلیمان آن چه  ﴾ۦَسبِيلِهِ  َعن بُِ�مۡ  َ�َتَفرَّ
 رد.ها باز سازي کبراي آن

برم این آیه شیاطینی از جنس انسان را مد نظر داشته  می گمان« گوید می بکربن عالء
این حدیث به طُرق  ».است تر هستند و خداوند خود آگاه ها است و آن همان بدعت

 دیگري نیز روایت شده است:
ابن  [درس] ي روایت شده است که گفت: ما در حلقه از عمر بن سلمه همدانی

مسعود در مسجد نشسته بودیم و مسجد [مثل حاال] فرش پوش نبود بلکه کف آن از شن 
و ماسه بود. همان وقتی که عبیداهللا بن عمر، تازه از جهاد برگشته بود و او از عبداهللا ابن 

پاسخ داد: مسعود سوال کرد: اي ابا عبدالرحمان، صراط مستقیم کدام است؟ ابن مسعود 
به راه مستقیم همان است که پدرت بر آن بود تا بر همان عقیده وارد قسم به خداي کع«

ها  سپس سه بار پشت سر هم قسم خورد و خطّی را با انگشت خود بر ماسه». بهشت شد
رسول خدا شما را بر این راه قرار «ن آن نیز خطوطی رسم کرد و گفت: کشید و در طرفی

 خطوط کناري، جداي از خطّ اصلی [سنّت]داد تا با سیر بر آن به بهشت و هرکس بر این 
در روایتی دیگر آمده است که گفت: اي ابا عبدالرحمان ». راه بسپرد، تباه خواهد شد

صراط مستقیم چیست؟ ابن مسعود در پاسخ گفت: رسول خدا ما را بر ابتداي خط قرار 
ن داد و حرکت بر این خط تا پایان آن نصیبش بهشت است و در سمت راست و چپ ای

ي مستقیم راههایی وجود دارد و بر سر هر راه افرادي هستند که رهگذران را بر  جاده
ها را انتخاب  کنند، پس هرکسی حرکت در این راه ها دعوت می سلوك بر آن [کوره] راه

کند، پایانش جهنم است و در روایتی دیگر آمده است: اي ابا عبدالرحمن، صراط مستقیم 
مرا بر ابتداي خط قرار داد و  صب گفت: رسول خداچیست؟ ابن مسعود در جوا

حرکت بر این خط تا پایان، بهشت است و در سمت راست وچپ این جاده مستقیم 

                                           
 (مترجم) ، ق344و بکر بن محمد بن عالء بن محمد قشیري است، متوفی با  -3
 .ه 85او عمر بن سلمه بن حارث همدانی است و گفته شده، کندي کوفی است از وسطاي تابعین متوفی  -4
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یی وجود دارد و بر سر هر راه، افرادي هستند که رهگذران را بر سلوك بر [کوره] ها راه
برگیرد و انتخاب ها را  کشانند پس هرکس آن راه می کنند و به سوي آن می ها دعوت راه

رسد.  می کند پایانش جهنم است و هرکس بر شاه راه اصلی بماند سرانجام به بهشت

نَّ ﴿ :سپس این آیه را خواند
َ
تا پایان  .]153[األنعام:  ﴾تَّبُِعوهُ ٱفَ  اتَقِيمٗ ُمسۡ  ِ� ِصَ�ٰ  َذاَ�ٰ  َوأ

 .1انعامي  سوره 153آیه

ْ  َوَ� ﴿: در باب آیه مجاهداز  ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا روایت شده که گفت: منظور از آن  ﴾لسُّ
 و شبهات است. ها بدعت
امام مالک در باب راه سنّت سوال شد : از 2روایت شده است عبدالرحمن بن محمداز 

توان نامی بر آن نهاد و سپس این آیه را  نمی او در پاسخ گفت: آنچه که به جز سنّت

نَّ ﴿: خواند
َ
ۖ ٱفَ  اَتقِيمٗ ُمسۡ  ِ� ِصَ�ٰ  َذاَ�ٰ  َوأ ْ  َوَ�  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا َق  لسُّ  ﴾ۦَسبِيلِهِ  َعن بُِ�مۡ  َ�تََفرَّ

یی که شما را از راه خدا ها این راه مستقیم من است و از آن پیروي کنید و پیروي مکنید از راه«
 .»سازد می منحرف و پراکنده

رساند که رسول  می این را -ان شاء اهللا - ابن مسعودحدیث : «است بکر بن عالء گفته
این ». خدا براي او خط و خطوطی را مشخص کرده است و سپس حدیث را نقل کرد

کند و مختص به بدعتی  می تفسیر که بر شمولیت آیه براي تمامی مصادیق بدعت داللت
 نیست از دیگر آیات در نکوهش بدعت این است: ها بدون در نظر گرفتن دیگر بدعت

ِ ٱ َوَ�َ ﴿ بِيلِ ٱ دُ قَۡص  �َّ ٓ  َهاَومِنۡ  لسَّ ۚ َجا ٓ  َولَوۡ  �ِٞر ٰ  ءَ َشا ۡ�َ  ُ�مۡ لََهَدٮ
َ
 .]9[النحل:  ﴾٩ عِ�َ أ

 راه است و اگر خدا ها منحرف و بی هدایت مردمان به راه راست بر خداست و برخی از راه«
 .»کرد می ي شما را هدایت خواست همه می

                                           
 است.با استناد ضعیف این حدیث را روایت کرده  39ص » البدع«ابن وضّاح در کتاب  -1

عبدالرحمن بن مهدي بن حسان عنبري است، ابوسعید بصري لولوي از صغار اتباع  -او امام حافظ و عالم -2
 .ق ه 198تابعین متوفی 
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و عدول از حق که همان  راه راست در این آیه همان راه حق است و غیر آن کج راهه
بریم بر خدا که به فضل خود ما را از سلوك بر  می هاست. پناه طریق بدعتها و گمراهی

مصون دارد. منحرفان ستم پیشه را کافی است که از این راه (منحرف)  ها طریق بدعت
 اي است. دور باشند، و روش و مفاد آیه بر تحذیر و نفی چنین کج راهه

 است: از عاصم بن بهدله سوال شد و به او گفته شد: یا ابابکر، آیاابن وضّاح، نوشته 

ِ ٱ َوَ�َ ﴿ :فرماید اي که می کالم پروردگار را خوانده بِيلِ ٱ دُ قَۡص  �َّ ٓ  َهاَوِمنۡ  لسَّ ۚ َجا ٓ  َولَوۡ  �ِٞر  ءَ َشا
 ٰ ۡ�َ  ُ�مۡ لََهَدٮ

َ
 وها منحرف  هدایت مردم بر راه راست بر خداست و برخی از راه« ﴾٩ عِ�َ أ

ابووائل او در پاسخ گفت:  .»کرد ي شما را هدایت می خواست همه راهه است و اگر خدا می بی
: عبداهللا بن مسعود خطّی راست و مستقیم براي 1از عبداهللا بن مسعود روایت کرد که گفت

این «گفت:  براي ما کشید و خطوطی را نیز از جانب چپ و راست آن رسم کرد، سپس
(براي مثال) راه هدایت  طّی رسم کرد و خط مستقیم را گفتگونه، رسول خدا براي ما خ

هاي  خداوندي است و به خطوطی که در چپ و راست آن هستند، گفت: این خطوط راه
ایستاده است و مردم را به آن ها شیطانی  کج و اختالفی است و بر هر یک از این راه

نَّ ﴿ فرماید: می مرتبهها مشترکند، خداوند بلند  خواند و راه می (هاي کج) فراراه
َ
 َذاَ�ٰ  َوأ

این راه راست و مستقیم من است از آن پیروي « .]153[األنعام:  ﴾تَّبُِعوهُ ٱفَ  اَتقِيمٗ ُمسۡ  ِ� ِصَ�ٰ 
 .»سازد می هاي دیگر پیروي مکنید که شما را پراکنده کنید و از راه

بِيلِ ٱ دُ قَۡص ﴿ :در تفسیر این آیه گفته است تستري همان طریق سنّت در این آیه  ﴾لسَّ

ٓ  َهاَوِمنۡ ﴿ است: ود و آن همان عقاید منحرف و ش می راهی است که به دوزخ منتهی ﴾�ِرٞ َجا
 ست.ها گزاري بدعت

بِيلِ ٱ دُ قَۡص ﴿ از مجاهد در تفسیر این بخش از آیه: روایت شده است که منظور از  ﴾لسَّ
 اند و این قرار گرفتهرو است که در مابین افراط و تفریط  هاي معتدل و میانه آن انسان

                                           
 این حدیث را روایت کرده است. 38 ص البدعابن وضّاح در کتاب  -1
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ژ روان و منحرفان یا اهل افراطند یا تفریط و هر دوي اینها از اوصاف اهل  رساند که ک می
 بدعت است.

ٓ  َهاَوِمنۡ ﴿: ي در این باب، روایت شده است که وي این آیه از علی  را ﴾�ِرٞ َجا
ي ما قبل آن،  خواند، گفتند: منظور افراد منحرف این امت است. گویی این آیه و آیه می

 رسانند. می یک معنی واحد را
 اي دیگر در قرآن در نکوهش بدعت، سخن پروردگار است که فرمود: آیه

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ قُوا ْ  دِيَنُهمۡ  فَرَّ � َ�ۡ  ِ�  ُهمۡ ِمنۡ  َت لَّسۡ  اِشَيعٗ  َوَ�نُوا ٓ  ٍء َما مۡ  إِ�َّ
َ
ِ ٱ إَِ�  ُرُهمۡ أ  يُنَّبُِئُهم ُ�مَّ  �َّ

ْ  بَِما  .]159[األنعام:  ﴾١٥٩ َعلُونَ َ�فۡ  َ�نُوا
شوند تو به  می دارند و دسته دسته و گروه گروه می گمان کسانی که دین خود را پراکنده بی«

 .»سازد می کنند با خبر می هیچ وجه از آنان نیستی و سروکارشان با خداست و خدا از آن چه

روایت شده  لعایشه حضرتتفسیر این آیه در بعضی از احادیث که از طریق 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ دانی می اي عائشه،به من گفت:  صاست که گفت: رسول خدا َّ�  ْ قُوا  دِيَنُهمۡ  فَرَّ
 ْ  دانند. فرمود: می چه کسانی هستند؟ گفتم خدا و رسولش بهتر ﴾اِشَيعٗ  َوَ�نُوا

ن إمة. يا اع�شة، صحاب الضاللة من هذا األأصحاب االهواء وأصحاب ابلدع وأهم «
هم م� منهم وأنا برئ االهواء و ابلدع ليس هلم تو�ة و صحابأللّك ذنب تو�ٌة ما خال 

 .1»براء
اند و بدعت گزار صاحبان گمراهی در این  منظور این آیه کسانی هستند که پیرو هواي نفس«
اند اي عایشه بدان براي هر گناهی باز گشتی است جز پیروان هواي نفس و یاران بدعت که  امت

 .»اي آنها بازگشتی نیست و من از آنها بیزارم و آنان نیز از من دورندبر

ها و  این آیه عمومیت دارد و تمامی اهل هوا و هوس و بدعت: «گوید ابن عطیه می
شود از کسانی که در جدل و بحث، غور و ژرف  می منحرفان در فروع و غیر آن را شامل

                                           
) 1/448( الـمجمع) و هیثمی در 1/338نوع حدیث ضعیف: آن را طبرانی در الصغیر روایت کرده است ( -1

 این حدیث را ضعیف دانسته است. يف ظالل اجلنةآلبانی نیز در » راویان حدیث، ضعیف هستند
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ي این مقوالت لغزشگاه است  کنند همه می اندیشی دارند و در مسائل کالمی ژرف نگري
 و بیم گاه اعتقادات نادرست.

از اهل ژرف اندیشی در فروع، چیزي است که ابوعمر  -واهللا اعلم- منظور ابن عطیه

الهی  آورده است که به حول و قوه» ذم الراي«خود در فصل » العلم«بن عبدالبر در کتاب 

 شرح آن خواهد آمد.
من، عطاء بن ابی «خاري از ابو حنیفه روایت کرده است که گفت: ابن بطال در شرح ب 

اي پرسیدم او گفت: تو اهل کجایی؟  ي مساله رباح را در مکه مالقات کردم و از او درباره
گفتم کوفه. پس گفت تو از اهل سرزمینی هستی که دین خود را پراکنده ساختند و متفرّق 

طیفی؟ گفتم: از کسانی که سلف صالح را شدند، گفتم: بلی. گفت: از کدام دسته و 
 کنند و به قدر خداوند ایمان دارند و هیچ کس را به سبب گناه کافر نمی نکوهش

 .»اي، لذا بر آن ماندگار باش دانند. پس گفت: راه راست را یافته نمی
خواند،  حسن روایت شده است که گفت: عثمان بن عفان روزي براي ما خطبه میاز 

 اي که آسمان چنین چیز را قطع کردند و او را به زمین انداختند به گونهاما سخنش 
بعد از آن، صدایی را از اتاق برخی  .1»عجیب و شگفتی را تا آن زمان به خود ندیده بود

 گفت: آن صدا را» است ام المؤمنیناز همسران پیامبر شنیدیم، گفته شد این صداي 
ما بیزار است از کسانی که دین خود را پراکنده شنیدم که گفت: بدانید که پیامبر ش می

 ساختند و گروه گروه شدند و این آیه را قرائت کرد:

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ قُوا ْ  دِيَنُهمۡ  فَرَّ � َ�ۡ  ِ�  ُهمۡ ِمنۡ  َت لَّسۡ  اِشَيعٗ  َوَ�نُوا ٓ  ٍء َما مۡ  إِ�َّ
َ
ِ ٱ إَِ�  ُرُهمۡ أ  يُنَّبُِئُهم ُ�مَّ  �َّ

ْ  بَِما  .]159[األنعام:  ﴾١٥٩ َعلُونَ َ�فۡ  َ�نُوا

                                           
بودند، همچنانکه حسن آنان را تصریح کرده است که گفت: دیدم کسانی که عثمان را به  آنان قاتالن عثمان -1

اي که آسمان چنین چیز شگفتی به خود  گونهکردند به  قتل رساندند در مسجد به همدیگر شن و ماسه پرت می
 ) آن را روایت کرده است.39/325ندیده بود. ابن عساکر در تاریخ دمشق (
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شوند تو به  می دارند و دسته دسته و گروه گروه می گمان کسانی که دین خود را پراکنده بی«

 .1»سازد می کنند با خبر می هیچ وجه از آنان نیستی و سروکارشان با خداست و خدا از آن چه
المومنین است قاضی اسماعیل گفته است: به نظرم صدایی که گفته شده از آن ام 

سلمه بوده و این در بعضی از احادیث آمده است زیرا در آن وقت ام المؤمنین  منظورش ام
 عایشه در سفر حج بود.

انعام) درباره امت اسالم نازل شده  /159 :از ابوهریره روایت شده که این آیه (آیه
 است.

تفرقه در دین مصداق این آیه، خوارجند که به تخریب و  :از ابو امامه نقل شده
 پرداختند.

کند هرکسی که در دین  قاضی اسماعیل گفته است ظاهر قرآن بر این نکته داللت می
مضمون آیه شامل او نیز خواهد  -خوارج باشد یا غیر آن -بدعت و نو آوري ایجاد کند

زیرا وقتی بدعتی گزاردند به تبع آن براي استوار سازي وقوام بخشی به آن بدعت به  ،شد
 شوند. می ورزند و به فرجام، گروه گروه می مجادله پرداخته و با هم دشمنی

ي روم است  سوره 32-31ي  از دیگر آیاتی که در باره نکوهش بدعت آمده است آیه
 فرماید: می که

ْ  َوَ� ﴿ ۡ ٱ مِنَ  تَُ�ونُوا ِينَ ٱ ِمنَ  ٣١ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل َّ�  ْ ْ  دِيَنُهمۡ  فَرَّقُوا ۖ ِشَيعٗ  َوَ�نُوا يۡ  بَِما بِۢ ِحزۡ  ُ�ُّ  ا  ِهمۡ َ�َ
 .]32-31[الروم:  ﴾٣٢ فَرُِحونَ 

ها  ي مشرکان نگردید از آن کسانی که آئین خود را پراکنده و پخش کردند و به دسته از زمره«
گروهی هم از روش و آئینی که دارد و خرسند و اند هر  هاي گوناگون تقسیم شده و گروه

 .»خوشحال است

ْ ﴿ در روایتی دیگر: قُوا مْ رَ افَ «به صورت:  ﴾دِينَُهمۡ  فَرَّ ينَهُ وا دِ خوانده شده است. در  1»قُ

                                           
 ) این حدیث را روایت کرده است.39/326ابن عساکر در تاریخ دمشق ( -1
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نیز  . ابو امامهاست، منظور این آیه خوارج هستند ابوهریره نسبت داده شده تفسیري که به
 این روایت را به صورت مرفوع روایت کرده است.

گفته شده: کسانی که در این آیه به آنها اشاره شده است صاحبان هوا و بدعت 
 گزارانند.

 اند. نقل کرده صاین روایت را به صورت مرفوع از پیامبر لو گفته شده: عایشه

شود  می گزاران را شاملوهمچنان که قاضی اسماعیل گفته است: این آیه تمامی بدعت 
 چنانکه در شرح آیه پیشین آمد.

 فرماید: می که است» انعام /65: «ي اي دیگر در نکوهش بدعت آیه آیه

ٰٓ  َقادِرُ لۡ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ ن َ�َ
َ
وۡ  قُِ�مۡ فَوۡ  ّمِن اَعَذابٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َعَث َ�بۡ  أ

َ
رۡ  ِت َ�ۡ  ِمن أ

َ
وۡ  ُجلُِ�مۡ أ

َ
 أ

  َضُ�مَ�عۡ  َوُ�ِذيقَ  اِشَيعٗ  بَِسُ�مۡ يَلۡ 
ۡ
 .]65[األنعام:  ﴾ٍض َ�عۡ  َس بَأ

تواند که عذاب از باالي سرتان یا از زیرپاهایتان بر شما بگمارد و این که کار را  بگو خدا می«
به شما هم آمیزد و دسته دسته و پراکنده گردید و برخی از شما را به جان برخی دیگر اندازد و 

 .»گرفتار همدیگر سازد

کار را به شما هم آمیزد و دسته « عباس روایت شده است که منظور از این آیهاز ابن 
ي  همان عقاید و آراي اختالفی است و بر همین اساس در ادامه »دسته و پراکنده گردید

  َضُ�مَ�عۡ  َوُ�ِذيقَ ﴿ :فرماید آیه می
ۡ
منظور این است که برخی دیگر را تکفیر کرده  ﴾َس بَأ

برخیزند، همچنانکه وقتی خوارج از جامعه اهل سنّت و جماعت جدا تا به پیکار همدیگر 
 شدند این گونه عمل کردند.

ي انعام، منظور  سوره 65در آیه . ]65[األنعام:  ﴾اِشَيعٗ  بَِسُ�مۡ يَلۡ ﴿: گفته شده: معنی
 دسته دسته شدن و مشتبه گشتن امور بر مردم تا جایی که به اختالف بیانجامد.

                                                                                                             
: (ص القرائاتحجة کتاب  این نوع قرائت مربوط است به قرائت حمزه و کسائی چنانکه امام ابو زرعه در -1

 . (مترجم)طالب نیز این قرائت روایت شده است ) آورده است همچنین ازعلی بن ابی278
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مجاهد از  ،است صاند: این آیه در مورد امت حضرت محمد ه گفتهمجاهد و ابوالعالی
ابی بن کعب روایت کرده است آنچه در این آیه مطرح شده است چهار نشانه و عالمت 

آشکار شد و آن همان  صسال از وفات پیامبر 25ي  هستند که دو تاي آنها در فاصله
متفرق شدن و دسته دسته گردیدن امت بود و اینکه برخی به جان برخی دیگر افتادند و 

ها که در آیه به آن اشاره شده است برجاست و  گرفتار همدیگر شدند. دوتاي آن نشانه
شوند که یکی از آنها فرو رفتن زمین، زیر پاي مردم و مسخ و  می بدون شک واقع

 .1هاست ن چهرهدگرگون شد
همه این روایات بیانگر این نکته و پیام روشن هستند که اختالف عقاید و نظریات، 

 مکروه و ناپسند و نکوهیده است.

 َمن إِ�َّ  ١١٨ َتلِفِ�َ ُ�ۡ  يََزالُونَ  َوَ� ﴿ :هودي  سوره 119و  118ي  از مجاهد در تفسیر آیه
ٰ  َر�َُّكۚ  رَِّحمَ  ها همیشه متفاوت خواهند بود مگر کسانی آن«. ]119-118[هود:  ﴾َخلََقُهم لَِك َولَِ�

: گفته است »که خدا بدیشان رحم کرده است و خداوند براي همین ایشان را آفریده است

منظور اهل حق  ﴾َر�َُّك  رَِّحمَ  َمن إِ�َّ ﴿ به معنی آن است که آنها اهل باطلند و ﴾َتلِفِ�َ ُ�ۡ ﴿
 است که اختالفی با هم ندارند.

روایت شده است که گفت: اگر آرزوها و عقاید مردم یکی باشد  2از مطرف بن شخیر
گوید به احتمال (قوي) حق این باشد، اما وقتی مردم فرقه فرقه و گروه  می انسان با خود

 .»داند که حق تقسیم پذیر نیست می گروه شوند هر انسان صاحب خردي

یعنی پیوسته در آرا و عقاید،  ﴾َتلِفِ�َ ُ�ۡ  يََزالُونَ  َوَ� ﴿ :روایت شده است 3از عکرمه

                                           
) استناد این 7/507( ) همچنین ابن ابی شیبه در کتاب خود5/134امام احمد این حدیث را روایت کرده است ( -1

 شمارد. حدیث را ضعیف می
 ابو عبداهللا بصري است از بزرگان تابعین مردي مطمئن، عابد او مطرف بن عبداهللا بن الشخیر عامري، حرشی، -2

 و فاضل.
 بن عباس، مطمئن و آگاه به تفسیر.او عکرمه قریشی هاشمی، ابو عبداهللا مدنی است، دوست عبداهللا  -3



  االعتصام در شناخت بدعت و سنّت  84

 

 .آنان پیروان سنّت و سلف صالحند ﴾َر�َُّك  رَِّحمَ  َمن إِ�َّ ﴿ مختلف خواهند بود و
کند که گفت: من نزد حسن  می نقل ابوبکر ثابت خطیب از منصور بن عبدالرحمن

 َوَ� ﴿: در باره آیه نشسته بودم و مردي پیش من نشسته بود، از من خواست از حسن
ٰ  َر�َُّكۚ  رَِّحمَ  َمن إِ�َّ  ١١٨ َتلِفِ�َ ُ�ۡ  يََزالُونَ   سوال کنم: گفت. ]119-118[هود:  ﴾َخلََقُهم لَِك َولَِ�

 ﴾َر�َُّك  رَِّحمَ  َمن إِ�َّ ﴿ گردد و می بر ادیان مختلف اطالق ﴾َتلِفِ�َ ُ�ۡ  يََزالُونَ  َوَ� ﴿ :(حسن)
 کسانی است که خداوند بدیشان رحم و شفقت ورزید و دور از اختالف هستند.

روایت کرده است: اهل رحمت با  ابن وهب از عمر بن عبدالعزیز و مالک بن انس 
 )8 هم اختالفی نخواهند داشت. توضیح بیشتر آیه در مباحث بعدي خواهد آمد (باب

شده است که گفت: از پدرم در باره  روایت 2و مصعب 1در صحیح بخاري از عمرو

ِ  نُنَّبُِئُ�م َهۡل  قُۡل ﴿ آیه:  ٱب
َ
عۡ  َ�ِ�نَ خۡ ۡ�

َ
آیا شما را از زیان کارترین « .]103[الکهف:  ﴾١٠٣ ً� َ�ٰ أ

باشد که گروهی از  می سوال کردم وگفتم آیا منظور این آیه، حروریه .»افراد آگاه سازم
منظور این آیه، یهود و نصارا هستند. یهود، رسالت محمد را  ،خوارجند، گفت: خیر

تکذیب کردند و نصارا به تکذیب بهشت پرداختند و گفتند طعام و شرابی در بهشت 

ِينَ ٱ﴿ بقره هستند: 27ي  نیست و اما حروریه مصداق آیه ِ ٱ دَ َ�هۡ  يَنُقُضونَ  �َّ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  �َّ
و  .»شکنند می اند کسانی که پیمان را با خدا که قبال محکم بستهآن « .]27: ة[البقر ﴾ۦقِهِ ِميَ�ٰ 

 .خواند می سعد آنها را فاسق
در تفسیر سعید بن منصور از مصعب بن سعد روایت شده است که گفت: به پدرم 

 باشد: می گفتم آیا منظور این آیه، حروریه

ِينَ ٱ﴿ ِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ُيُهمۡ َسعۡ  َضلَّ  �َّ �ۡ ٱ ة �َُّهمۡ  َسُبونَ َ�ۡ  وَُهمۡ  َيا�ُّ
َ
 .]104[الکهف:  ﴾١٠٤ ًعاُصنۡ  ِسُنونَ ُ�ۡ  �

                                           
او عمر بن مره بن عبداهللا، طارق مرادي کوفی است از صغار تابعین، مطمئن و عابد است و به مرجئه متهم  -1

 شد.
 ق. ه103ي مدنی از وسطاي تابعین متوفی  او مصعب بن سعد بن ابی وقاص قریشی زهري، ابوزراره -2
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رود و حال اینکه  می آنان کسانی هستند که تالش و تکاپویشان در زندگی دنیا هدر«

پدرم در پاسخ گفت: خیر،  .»کنند می برند که به بهترین وجه کار نیک می خودشان گمان
معابد و کلیساها هستند و حروریه آنانی منظور حروریه نیست. بلکه منظور، صاحبان 

ا﴿ هستند که خداوند در باره ایشان گفت: ْ َزاُغوٓ  فَلَمَّ َزاغَ  ا
َ
ُ ٱ أ  .]5[الصف:  ﴾قُلُوَ�ُهمۡ  �َّ

 .»اند، خداوند دلهایشان را بیشتر از حق دور ساخت آنان چون از حق منحرف شده«
دیگر از مصعب بن سعد نقل اي  عبد بن حمید در تفسیر خود این روایت را به گونه 

 سوره کهف قرائت شد:  104تا  103 :کرده است: و آن اینکه آیه

ِ  نُنَّبُِئُ�م َهۡل  قُۡل ﴿  ٱب
َ
عۡ  َ�ِ�نَ خۡ ۡ�

َ
ِينَ ٱ ١٠٣ ً� َ�ٰ أ ِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ُيُهمۡ َسعۡ  َضلَّ  �َّ �ۡ ٱ ة  َوُهمۡ  َيا�ُّ

�َُّهمۡ  َسُبونَ َ�ۡ 
َ
  .]104-103[الکهف:  ﴾١٠٤ ًعاُصنۡ  ِسُنونَ ُ�ۡ  �

آیا شما را از زیان کارترین افراد آگاه سازم * آنان کسانی هستند که تالش و تکاپویشان در «
 برند که به بهترین وجه کار نیک می رود و حال اینکه خودشان گمان می زندگی دنیا هدر

 .»کنند می

یهود به گفتم: آیا منظور این آیه حروریه است؟ گفت: خیر، منظور یهود و نصاراست. 
پیامبر اسالم کفر ورزیدند و نصارا به بهشت کافر شدند و گفتند در آن طعام و شرابی 

 فرماید: می وجود ندارد، اما حروریه کسانی هستند که خداوند در باره آنان

ِينَ ٱ﴿ ِ ٱ دَ َ�هۡ  يَنُقُضونَ  �َّ ٓ  َطُعونَ َو�َقۡ  ۦقِهِ ِميَ�ٰ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  �َّ َمرَ  َما
َ
ُ ٱ أ ن ۦٓ بِهِ  �َّ

َ
 يُوَصَل  أ

 ٱ ِ�  ِسُدونَ َوُ�فۡ 
َ
ْوَ�ٰٓ  ِض� �ۡ�

ُ
ونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ  .]27: ة[البقر ﴾٢٧ ِ�ُ

شکنند و آنچه را که خدا دستور  اند، می ن کسانی که پیمانی را که قبالً با خدا محکم بستهآ« 
یازند،  میگسلند، و در روي زمین به فساد و تباهی دست  داده است که گسیخته نشود آن را می

 .1»گمان زیانبارانند اینان بی

ِينَ ٱ﴿ :نقل است که گفت آیه از سعد بن ابی وقاصدر این روایات   يَنُقُضونَ  �َّ
ِ ٱ دَ َ�هۡ   ،شود می گذاران را شامل این آیه تمامی بدعت .]27: ة[البقر ﴾ۦقِهِ ِميَ�ٰ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  �َّ

                                           
 ) این روایت را آورده است.7/337( طبري در تفسیر خود -1
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تمامی این اوصاف در آنها جمع است چون، شکستن پیمان  1زیرا اهل حرورا (حروریه)
خداوند، شکستن آن چه را که خداوند بدان دستور داده است که گسیخته نشود و فساد 

 در زمین دلیل بر این ادعا:
و خبر دادن وي از ایشان از طریق حق  ص: آنان به گواهی حضرت رسولاول

یازیدند و این از کارهاي اهل بدعت  زیرا آنان به تاویالت فاسد دست ،منحرف شدند
 است و اولین دري است که در راه بدعت گزاري خود از آن وارد شدند.

 آنان در احکام و دستورات قرآن و سنّت هرگونه که خواستند تصرف نمودند. دوم:

ِ  إِ�َّ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إِنِ ﴿ و دیگر خوارج، حکم خداوند را مثله کردندحروریه  فرمان جز « ﴾ِ�َّ

 لٖ َعدۡ  َذَوا ۦبِهِ  ُ�مُ َ�ۡ ﴿ بدون اینکه دیگر آیات را در نظر بگیرند: .»در دست خدا نیست
و  .»دو نفر عادل از میان خودتان به معادل بودن آن قضاوت کنند« .]95: ة[المائد ﴾ّمِنُ�مۡ 

گزاران بر همین رویه است که به کمک گونه، دیگر کارهاي بدعت دیگر آیات مشابه و.این
 ها خواهیم پرداخت. شریح آنبه ت خداوند

که گفت: به عمربن  2است آنچه روایت شده است از عمر بن مهاجرو از آن جمله 
کند. عمر فردي را  می عبدالعزیز خبر رسید که غیالن قدري در باب قدر صحبت و تبلیغ

ي به نزد او فرستاد او را چند روزي در خفا قرار داد و سپس بر او وارد شد و گفت: ا
گوید: به اند؟ عمر بن مهاجر میي آنچه از تو به من خبر دادهگویی دربارهغیالن، چه می

 -غیالن اشاره کردم که هیچ صحبتی نکند. سپس گفت: بلی، اي امیر المومنین خداوند 
 فرماید: می -بلند مرتبه 

                                           
به مخالفت برخاستند در آنجا  طالب اف کوفه، خوارج که با علی بن ابیحروراء: روستایی است در اطر -1

 ساکن شدند و به همان نام منسوب شدند و در آنجا اولین اجتماع خوارج شکل گرفت.
او عمر بن مهاجر بن ابو مسلم، ابو عبیداهللا انصاري دمشقی است و رئیس ماموران عمر بن عبدالعزیز، متوفی  -2

 ق. ه 13
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َ�ٰ  َهۡل ﴿
َ
هۡ ٱ ّمِنَ  ِح�ٞ  نِ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َ�َ  � ذۡ  ا ٔٗ َشۡ�  يَُ�ن لَمۡ  رِ �َّ  ِمن نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  إِنَّا ١ ُكوًرامَّ

مۡ  َفةٍ �ُّطۡ 
َ
ۢ  هُ َ�ٰ فََجَعلۡ  َتلِيهِ نَّبۡ  َشاٖج أ بِيَل ٱ هُ َ�ٰ َهَديۡ  إِنَّا ٢ بَِصً�ا �َسِميَع ا لسَّ ا �َشاكِرٗ  إِمَّ  �مَّ

 .]3-1[اإلنسان:  ﴾٣َكُفوًرا
به گونه نطفه و جنین) گذشته آیا (جز این است که) مدت زمانی بر انسان (در شکم مادر، « 

ما انسان را از نطفه آمیخته (از *   ؟! است و او چیز قابل ذکر و شایسته توجه نبوده است
آزمائیم، وي را  ایم، و چون او را (با وظائف و تکالیفی، بعدها) می اسپرماتوزوئید و اوول) آفریده

ایم، چه او سپاسگزار  ما راه را بدو نموده  * ایم شنوا و بینا،  (به عبارت دیگر عاقل و دانا) کرده
 .»باشد یا بسیار ناسپاس

 این آیات را خواند گفت: آخر سوره را نیز بخوان: 1که غیالنعمر، بعد از این

ٓ  َوَما﴿ ٓ  ُءونَ �ََشا ن إِ�َّ
َ
ٓ  أ ۚ ٱ ءَ �ََشا ُ َ ٱ إِنَّ  �َّ ٓ  َمن ِخُل يُدۡ  ٣٠ اَحِكيمٗ  َعلِيًما َ�نَ  �َّ  ۦۚ تِهِ رَۡ�َ  ِ�  ءُ �ََشا

ٰ ٱوَ  َعدَّ  لِِم�َ ل�َّ
َ
ۢ  َعَذابًا لَُهمۡ  أ ِ�َم

َ
 .]31-30[اإلنسان:  ﴾٣١ �أ

سازد و) به بهشت خویش داخل  خداوند هرکس را بخواهد (مشمول رحمت خود می«
توانید  نمی * شما گرداند، ولی براي ستمکاران عذاب دردناکی را فراهم ساخته است.  می

گمان خداوند بس آگاه و کار بجاست خداوند هرکس را بخواهد بیبخواهید مگر اینکه خدا 
 .»کند می بخواهد به بهشت خویش داخل

 گویی اي غیالن؟سپس گفت: حال چه می 
غیالن پاسخ داد: کور بودم بینایم ساختی، ناشنوا بودم شنوایم ساختی، گمراه بودم 

 هدایتم کردي.
ت که] اگر غیالن صادق باشد در غیر [امید اس سپس عمر بن عبدالعزیز گفت: اي خدا

 این صورت او را به دار بکشان.

                                           
اند و او دومین فرد بعد از غیالن بن مسلم دمشقی است و فرقه غیالنیه که از قدریه هستند بدو منسوب شده -1

 ه دار آویخته شد.معبد جهمی است و به دستور هشام در باب کیسان دمشق ب
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و همو در ادامه گفت: غیالن در عصر عمر از سخن گفتن در باب قدر خودداري کرد 
 سپس عمر بن عبدالعزیز، غیالن را والی دارالغرب دمشق کرد و عمر وفات یافت.

ن از قدر صحبت کرد و و خالفت به هشام بن عبدالملک واگذار شد. دوباره غیال
مذهب خود را آشکار کرد. هشام او را فراخواند دستش را قطع کرد. مردي بر غیالن 
گذشت در حالی که مگس بر دستش نشسته بود و گفت: اي غیالن، این کار، بال و قضا و 
قدر الهی است. غیالن گفت: قسم به خدا، دروغ گفتی. این قضا و قدر نیست دوباره 

 .1ستگیر و به دار آویختهشام او را د
: حروریه( خوارج) بر بندگان خدا شمشیر کشیدند که آن نهایت فساد در زمین سوم

است و این مقوله در میان بیشتر بدعت گزاران شایع است که به فساد و تباهی در زمین 
 اي عداوت و دشمنی را بین مسلمین رواج دهند.پرداخته تا به گونه

مقتضاي فرَقی است که کتاب خدا و سنّت ما را بر آن آگاهانیده این اوصاف سه گانه، 
 فرماید:که میچناناند همو هشدار داده

ْ  َوَ� ﴿ ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا َّ�  ْ ْ خۡ ٱوَ  َ�َفرَّقُوا  .]105عمران:  [آل ﴾َتلَُفوا
 .»و مانند کسانی نشوید که پراکنده شدند و اختالف ورزیدند«

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ قُوا ْ  دِيَنُهمۡ  فَرَّ  .]159[األنعام:  ﴾اِشَيعٗ  َوَ�نُوا
 .»شونددارند و دسته دسته و گروه گروه میگمان کسانی که آیین خود را پراکنده می بی«

اند) در دارند( فراوان آمدهحذر مین که ما را از اختالف و تفرقه برو آیات نظیر ای
 حدیث حضرت رسول آمده است که:

 .2»فِْرقَةً  وََسبِْع�َ  بِْضعٍ  ىلَعَ رُق فَ�تَ مة اّن األ«
 .»بدرستی که امت[اسالم] به هفتاد و چند فرقه تقسیم خواهند شد«

                                           
 اند.ص) نقل کرده 184( االبانة) و ابن بطه در 1/238( الرشيعةآجري این روایت را در  -1

 ).204( السلسلة الصحيحة) و 2042/2641( صحيح اجلامعنوع حدیث صحیح:  -2
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، مصعب بن سعد آمده است و از این لحاظ با همچنین این تفسیر در روایت نخستین
 روایت پدر سعد بن وقاص یکی است.

علت کجی و  سعد بن ابی وقاص در روایت سعید بن منصور که ذکر آن گذشت از
است  -بلند مرتبه -انحراف به وجود آمده در اهل بدعت پرده برداشت و آن کالم خداوند

 که فرمود:

ا﴿ ْ َزاُغوٓ  فَلَمَّ َزاغَ  ا
َ
ُ ٱ أ  .]5[الصف:  ﴾قُلُوَ�ُهمۡ  �َّ

 .»هایشان را بیشتر از حق دور داشت آنان چون از حق منحرف شدند، خداوند دل«
اما کسانی که در «گردد که فرمود: ي آل عمران بر میسوره 7ي و این آیه به همان آیه

گویی سعد بن ابی » کنند می هایشان کجی و ناراستی است از آیات متشابه پیروي دل
سوره  15حروریه را در این دو آیه تحت یک معنی درآورده است در (آیه  وقاص

و این اوصاف،  در آیات دیگر بیان شده است صف) و دیگر اوصاف حروریه (خوارج)
و این اوضاف  1»سوره رعد 25آیه  - سوره بقره]27[مانند آیات  در ایشان موجود است

چه خدا امر کرده است و فساد روي عبارتند از: شکست پیمان خدا، دور انداختن آن
زیرا  ،(خوارج) را در خود دارد ي رعد، تمامی صفات حروریهسوره 25زمین. پس آیه 

گیرد، اگر چه ما این آیه را هاي خود را در بر می، تمامی زیر مجموعهالفاظ و مفاهیم آن
خوارج و دیگر بدعت گزاران متصف  ،مختص کفار قرار داده باشیم، اما باز مفاهیم آن آیه

شود. از جهت پاداش به کسانی که چنین  سوره رعد) شامل می 25به صفات مذکور را (
[که سنجش به عموم لفظ است  آشکارا آمده استدر علم اصول یی داشته باشند ها ویژگی

 نه به خصوصیت سبب].

                                           
خدا به حفظ آن نند که گسال شکنند که با ایشان بسته است و پیوندي را میو اما کسانی که پیمان خدا را می« -1

پردازند نفرین شده ایشان است و پایان بد جهان از آن  است و در روي زمین به فساد و تباهی می دستور داده
 .سوره رعد) 25(آیه  .»آنان است
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بینیم سوره صف در باره قوم حضرت موسی نازل شده است، ولی می 5ي همچنین آیه
ها را به مفاد این آیه از فاسقان سعد بن ابی وقاص آن را به حروریه نیز تعمیم داد و آن

 و در این باره آمده است: کردزیرا مصداق آیه بر ایشان حکم می ،خواند

. »کند نمی خداوند مردمان نافرمان را هدایت« .]108: ة[المائد ﴾ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ� ﴿

 5ي شود و در ذیل مفهموم آیهو باز معنی نافرمانی و انحراف در این آیه مشاهده می

ا﴿ :گیرد که فرمودسوره صف قرار می ْ َزاُغوٓ  فَلَمَّ َزاغَ  ا
َ
ُ ٱ أ آنان چون از حق « ﴾قُلُو�َُهمۡ  �َّ

 .»منحرف شدند خداوند دلهایشان را بیشتر از حق دور داشت
گزارانی چون  که مفهوم این آیه فقط مختص بدعت شود می لذا از این آیات، روشن

ي این اوصاف باشد که اصل و شود که دارندهحروریه نیست بلکه هرکسی را شامل می
 انحراف است و آن خروج از حق است و پیروي از هواي نفس امارهاساس آنها 

در تفسیر خود، این آیه را مختص به خوارج دانست  سعد بن ابی وقاصاما اینکه چرا 
بدان سبب است که سوال مطرح شده به آنان اختصاص داشت و خداوند خود به این امر 

گزاري در دین خدا روي  دعتن نخستین کسانی بودند که به بزیرا آنا ،تر استآگاه
لکه آوردند و الزم نیست که این آیه و مصداق آن فقط به خوارج اختصاص داده شود[ ب

 .گیرد]میاران را در هر عصر و زمانی در برگز کلیه بدعت
سوال شد که آیا  سعد بن ابی وقاصکه در باره آن از  1ي کهفسوره 103ي اما آیه

 و در پاسخ این آیه را مشمول حروریه نخواند.مربوط به حروریه است یا نه؟ ا

ِ ﴿ ي کهف:سوره 103ي از علی بن ابی طالب روایت است که وي آیه  ٱب
َ
 َ�ِ�نَ خۡ ۡ�

عۡ 
َ
 بر حروریه تفسیر کرده است. .]103[الکهف:  ﴾ً� َ�ٰ أ

 1روایت کرده است که گفت: ابن کواء 2همچنین از عبداهللا بن حمید از ابی الطفیل

                                           
 .»اي پیامبر، آیا شما را از زیانکارترین افراد آگاه سازم«  -1
هاي حضرت علی با خوارج حاضر  او صحابی، عامر بن وائله بن عبداهللا بن عمر اللیثی کنانی است و در جنگ -2

 .شد
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رفت و گفت یا امیرالمومنین، این آیه به چه کسانی اشاره  به نزد علی بن ابی طالب
 کند:می

ِينَ ٱ﴿ ِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ُيُهمۡ َسعۡ  َضلَّ  �َّ �ۡ ٱ ة �َُّهمۡ  َسُبونَ َ�ۡ  وَُهمۡ  َيا�ُّ
َ
 .]104[الکهف:  ﴾١٠٤ ًعاُصنۡ  ِسُنونَ ُ�ۡ  �

عقیده و باورشان در زندگی دنیا هدر  آنان کسانیند که تالش و تکاپویشان (به سبب تباهی«
 .»کنند برند که به بهترین وجه کار نیک می شود) و خود گمان می رود (و بیسود می می

اند. این جمله همچنین در  امام علی پاسخ داد آنان همان اهل حروراء و از خوارج
 ) آمده است.179تفسیر سفیان ثوري (ص 

سوره کهف)  103ء از امام علی در باره (آیه در جامع ابن وهب آ مده که ابن الکوا
ابن کواء دو پله باال رفت  -علی روي منبر بود-سوال کرد علی به او گفت: از منبر باال بیا 

امام او را با عصایی که در دستش بود گرفت و شروع به زدن او کرده وگفت منظور این 
 آیه تو و یاران توست.

یر بن مطعم روایت کرده است که گفت: عبد بن حمید همچنین از محمد بن جب
روزي علی براي مردم در عراق  ،فردي از قبیله بنی اود (عشایر مذجح) به من خبر داد«

ي مسجد فریاد زد، اي کرد و او خود شنید که به ناگاه ابن الکواء از گوشهسخنرانی می

 ٱ﴿ امیر المومنین، منظور از
َ
عۡ  َ�ِ�نَ خۡ ۡ�

َ
چه کسانی هستند؟ علی در پاسخ گفت: تو  ﴾ً� َ�ٰ أ

 .»و یاران تو و سرانجام ابن الکواء در جنگ خوارج کشته شد
ابن الکواء سوال کرده بود و علی در پاسخ اند که: بعضی از اهل تفسیر روایت کرده

گفته بود: شما اهل حروراء که خوارجید و منافقان و کسانی که نیکی را با منت و آزار 
 اثر خواهند کرد. بی ل ونهادن باط

گر این نکته است که اهل حروراء(خوارج) کسانی هستند که پس روایت اولی داللت
شود. براي همین خداوند سبحان در وصف آنان گفته بخشی از مفاد آیه شامل آنان می

ِينَ ٱ﴿است:  ِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ُيُهمۡ َسعۡ  َضلَّ  �َّ �ۡ ٱ ة هستند که سعی و  آنان کسانی«. ]104[الکهف:  ﴾َيا�ُّ

                                                                                                             
 او عبداهللا بن کواء یشکري از خوارج بود. سپس او دیدگاه علی بن ابی طالب را پذیرفت. -1
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و آنها را گمراه خوانده است، گرچه گمان برند هدایت  رود می تکاپویشان در زندگی دنیا هدر

ها بدعت گزارند در تمامی اعمال خود و این مصداق رساند که آنباز این آیه می .»اندیافته
فرمود:  صعمومیت دارد و حال از اهل کتاب باشند یا خیر. از آن جهت که رسول خدا

به مدد باري تعالی شرح این حدیث،  .»هر بدعتی گمراهی است« .1»َضَاللَةٌ  بِْدَعةٍ  لُكُّ «
 خواهد آمد. (باب دوم)

سعد بن ابی وقاص شوند و آن تفسیر در تفسیر این آیه دو دیدگاه با هم جمع می
ها را که آنطالب  علی بن ابیاست که آن گمراهان را به یهود و نصارا تفسیر کرد و تفسیر 

ر یک چیز اشتراك دارند و آن ها دزیرا همگی آن ،گزاران تفسیر نمود به بدعت
گزاري است براي همین برداشت غلط نصارا از بهشت و آنچه در آن است به کفر  بدعت

 تفسیر شد و آن  فقط برداشتی شخصی و بدون ارائه حجت بود.
گی در یک نقطه اشتراك دارند و صف) هم 5کهف/ 103بقره/  27( گانهاما آیات سه

که به  سعد بن وقاصآن نکوهش بدعت و صاحبان بدعت است و سخن 
گزاران  ر هر صورت، منظور این آیات، بدعتگزاران اشاره کرده است. حال د بدعت

ها آمده است. حال آیه به ها در نکوهش، رسوایی و بد فرجامی آنچه در آنهستند به آن
 5ي سوره بقره آمده است یا به وصف چنانکه در آیه 27ي در آیهلفظ عام باشد چنانکه 

 ي صف به آن اشاره شده است.سوره
هاي آن از اي براي رسول خدا آوردند [که نوشته نوشته«ابن وهب روایت کرده است: 

کند، آن یهود بود] و آن بر استخوان پهن شانه نوشته شده بود. پس فرمود: کفایت می
نادان حساب شوند و از چیزي که پیامبرشان آورده روي برتابند و به چیز قومی گمراه یا 

اي عشق بورزند، جدا از آنچه پیامبرشان گفته مند شوند و به آن یا به نوشتهدیگري عالقه
 بعد از آن این آیه نازل شد: 2»است

                                           
 ) این حدیث را روایت کرده است.867امام مسلم ( -1

 .»ىل غ� كتابهمإو كتاب أىل غ� نبيهم إن يرغبوا عما جاء هم نبيّهم أ -ضالالً و قال أكىف بقوم محقاً « -2
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وَ ﴿
َ
ٓ  فِِهمۡ يَ�ۡ  لَمۡ  أ ا َّ�

َ
نَزۡ�َ  �

َ
 .]51[العنکبوت:  ﴾ِهمۡ يۡ َعلَ  َ�ٰ ُ�تۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اأ

ایم و پیوسته بر  آیا همین اندازه براي آنان کافی نیست که ما این کتاب را بر تو نازل کرده« 
 .»شود آن خوانده می

 من« فرمود: صو عبد بن حمید از حسن روایت کرده است که گفت: رسول خدا

. »من نیست هرکس از سنّت و سلوك من روي برتابد از« ».م� فليس سنيت عن رغب

 سپس این آیه را خواند:

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱوَ  ُذنُو�َُ�مۚۡ  لَُ�مۡ  فِرۡ َوَ�غۡ  �َّ  َ�ُفورٞ  �َّ
 .]31عمران:  [آل ﴾٣١ رَِّحيمٞ 
گناهانتان  دارید از من پیروي کنید تا خدا شما را دوست بداردبگو اگر خدا را دوست می« 

 .»را ببخشاید و خداوند آمرزنده و مهربان است

سوره  5ي اند که درباره آیهروایت کرده عباس بن عبد بن حمید و دیگران از عبداهللا

ا ٞس َ�فۡ  َعلَِمۡت ﴿ فرماید: انفطار که می َمۡت  مَّ َرۡت  قَدَّ خَّ
َ
 .]5[االنفطار:  ﴾٥ َوأ

پیشاپیش فرستاده است و چه چیزهایی را واپس نهاده داند چه چیزهایی را آنگاه هرکس می«
گفت: منظور این است: آنچه را انسان از عمل نیک یا بد  »است وبر جاي گذاشته است
چه را که انسان از اعمال و کارها واپس نهاد که بعداز مرگش پیشاپیش فرستاده است و آن

 .شود می بدانها عمل
روایت شده است که  عبداهللا بن مسعوداست از  این تفسیر، خود نیازمند تفسیري دیگر

گفت: آنچه را از خیر پیشاپیش فرستاده است و آنچه را که از کارهاي نیکو (صدقات 
شود. لذا براي چنین ها عمل میماند و بدانجاریه) که بعد از مرگ او در دنیا باقی می

مانند  ،پاداشی خواهد بود اي که بعد از مرگ او آثار آن هنوز برپاستکارهاي خدا پسندانه
کند خواهد بود. بدون اینکه از اجر و پاداش آنان چیزي پاداش کسی که بدان عمل می

چه را از کار بد بعد از مرگش واپس نهاده است گناه آن بر اوست بدون اینکه بکاهد و آن
 .گناه آنان از گناه کار بودن او چیزي بکاهد
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 .1اند ن تخریج و روایت کردهو دیگرا ابن المباركاین روایت را 
هر «اند: و غیر ایشان روایت شده است که گفته و ابی قالبه 2از سفیان بن عیینه

و به این آیه از قرآن کریم » صاحب بدعت و کار شگفت و دروغی، خوار و ذلیل است
 فرماید:اند که میاستدالل کرده

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ْ ٱ �َّ َُذوا ّ�ِِهمۡ  ّمِن َغَضٞب  َسيَنَالُُهمۡ  َل عِجۡ لۡ ٱ �َّ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  َوذِلَّةٞ  رَّ ُّ� ۚ  زِيَ�ۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ  َيا
ۡ ٱ  .]152[األعراف:  ﴾١٥٢ َ�ِ�نَ ُمفۡ ل

گیرد  می آنان که گوساله را معبود خود کردند خشم عظیمی از سوي پروردگار ایشان را فرا«
دروغ بندند اینچنین جزا و دهد کسانی را هم که به خدا  می وخواري شدیدي به ایشان دست

 .»دهیم می سزا

 ي یاسین روایت کرده است:سوره12يابن وهب از مجاهد، در باره آیه

ۡ ٱ نُۡ�ِ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿ ْ  َما ُتُب َونَ�ۡ  َ�ٰ َموۡ ل ُموا حۡ  ءٍ َ�ۡ  َوُ�َّ  رَُهمۚۡ َوَءاَ�ٰ  قَدَّ
َ
 إَِما�ٖ  ِ�ٓ  هُ َ�ٰ َصيۡ أ

بِ�ٖ   .]12[یس:  ﴾١٢مُّ
اند وچیزهایی را گردانیم و چیزهایی را که پیشاپیش فرستادهمردگان را زنده میما خودمان «

چه را از کار نیک و بد و گمراهی پیشاپیش گوید: آنمی »نویسیماند میکه بر جاي نهاده
 .اندها را بعد از ایشان به ارث بردهاند و مردم آنفرستاده

دانم پر من می«روایت کرده است که گفت:  از ابن عون و او هم از محمد بن سیرین
گفت: به  ابن عون» ترین افراد در پوییدن راه ارتداد، صاحبان و پیروان هواي نفسند شتاب

 :این آیه درباره کسانی است که پیرو و تابع هواي نفسند نظر ابن سیرین

                                           
ها عبدالرحمن مروزي است یکی از امامان  او عبداهللا بن مبارك بن واضع حنظلی تمیمی است، موالي آن -1

اش محمد کوفی مکی است از ق.او سفیان بن عیینه بن ابی عمران کنیه ه 181بزرگوار و حافظان اسالم متوفی 
 ق در مکه. ه 198رجال مطمئن و حافظان فقیه و حجت عصر متوفی 

اش محمد کوفی مکی است از رجال مطمئن و حافظان فقیه و حجت .او سفیان بن عیینۀ بن ابی عمران کنیه-2
 ق در مکه. ه 198عصر متوفی 
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يۡ  �َذا﴿
َ
ِينَ ٱ َت َر� عۡ  تَِناَءاَ�ٰ  ِ�ٓ  َ�ُوُضونَ  �َّ

َ
ٰ  ُهمۡ َ�نۡ  رِۡض فَأ ْ  َح�َّ ِ َ�ۡ�ِ  َحِديٍث  ِ�  َ�ُوُضوا  ﴾ۦه

  .]68[األنعام: 
پردازند از آنان روي بگردان تا آنگاه هرگاه دیدي کسانی به تمسخر و طعن در آیات ما می«

 .»پردازند می که به سخن دیگري

روایت کرده است و گفت او از صاحبان هواي نفس سخن  1آجري از ابن جوزاء
ام اگر خانه ،در دست اوست ابن جوزاءگفت. سپس ادامه داد: قسم به خدایی که نفس 

که یکی از صاحبان هوا و انباشته از گراز و میمون شود، نزد من خوشایندتر است از این
 هوس، مجاور و هم صحبتم باشد.

 فرماید: می د کهو آنان مصداق این آیه هستن

نُتمۡ َ�ٰٓ ﴿
َ
ْوَ�ٓ  أ

ُ
ِ  ِمُنونَ َوتُؤۡ  ُ�ِبُّونَُ�مۡ  َوَ�  ُ�ِبُّوَ�ُهمۡ  ءِ أ  ٱب

ْ قَالُوٓ  لَُقوُ�مۡ  �َذا ۦُ�ِّهِ  بِ ِكَ�ٰ لۡ  َءاَمنَّا ا
ْ َخلَوۡ  �َذا ْ  ا وا  ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  َعضُّ

َ
ْ  قُۡل  ِظ� َغيۡ لۡ ٱ ِمنَ  نَاِمَل ۡ� َ ٱ إِنَّ  ِظُ�ۡمۗ بَِغيۡ  ُموتُوا َّ�  ۢ  بَِذاتِ  َعلِيُم

ُدورِ ٱ  .]119عمران:  [آل ﴾١١٩ لصُّ
دارند، شما به دارید و ایشان شما را دوست نمی می هان! این شمایید که آنان را دوست«
ایم و گویند: ایمان آوردهکنند میهاي آسمانی ایمان دارید و وقتی با شما برخورد میي کتابهمه

گزند. بگو با خشمی خشم بر شما سر انگشتان خود را به دندان میشوید از شدت وقتی تنها می
 .»گمان خداوند از آنچه در درون دارید آگاه استکه دارید بمیرید بی

کنند و بسیار] آشکار قرآن به نکوهش و نفی اهل بدعت و هواي نفس اشاره می[ آیات
رت موجز و کوتاه مواردي اینکه با آنان همنوا و هم آهنگ نشویم. ولی ما در اینجا به صو

را ذکر کردیم. انشاءاهللا در این [ بیان کوتاه] اندرزي براي پند پذیران باشد و شفایی براي 
 .ها[ي مریض] است!چه در سینهآن

هاي نکوهش بدعت از دیدگاه نقل، دومین صورت، از صورت: فصـــــل
 آمده است صآنچه در احادیث حضرت رسول

                                           
 ق. ه 83اش الجوزاء بصري از رجال مطمئن است، متوفی یعنی کنیه، او اوس بن عبداهللا ربعی است -1
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رود اي که بیم آن می[در ذم بدعت] فراوانند به گونه صرسول احادیث حضرت
چه را که براي ما ممکن است کنیم آن می ها را ذکر کنیم [لذا] سعیي آننتوانیم همه

ربوط) را نیز در خود جمع کند و بیاوریم، به نحوي که معنا و پیام دیگر احادیث (م
 در این مقال بگنجانیم. کوشیم به مدد الهی آنچه را که مقرون به صحت است می

است که که حضرت  صحیحین (مسلم و بخاري) آمده* از آن جمله حدیثی که در 

ْحَدَث  َمنْ « اند:روایت کرده صاز پیامبر لعایشه
َ
ْمِرنَا ىِف  أ

َ
 »رَدٌّ  َ�ُهوَ  ِمنْهُ  لَيَْس  َما أ

 .1»مردود استایم باطل و هرکس در دین اسالم چیزي ایجاد کند که ما به آن دستور نداده«

ْمُرنَا َعلَيْهِ  لَيَْس  َ�َمالً  َعِمَل  َمنْ «: آمده است صحیح مسلم،* در روایتی دیگر از 
َ
 َ�ُهوَ  أ

 .2»ایم مردود است جام دهد که ما به آن دستور ندادههرکس کاري را ان«. »رَدٌّ 
 هايزیرا در آن تمامی گونه ،انداین حدیث را دانشمندان اسالم، ثلث اسالم شمرده

درج شده است و آن میزانی است براي تشخیص  صمخالفت با سنّت حضرت رسول
 چه بدعت و گناه است.آن

 فرمود: صامام مسلم از جابر بن عبداهللا روایت کرده است که حضرت رسول

ا« مَّ
َ
َِديِث  َخْ�َ  فَإِنَّ  َ�ْعدُ  أ

ْ
ِ  ِكتَاُب  احل دٍ  ُهَدى الُْهَدى وََخْ�ُ  ا�َّ   َورَشُّ  ُ�َمَّ

ُ
 ُ�َْدثَاُ�َها ُمورِ األ

 .»َضَاللَةٌ  بِْدَعةٍ  َوُ�ُّ 
[از جانب] دین محمد  اما بعد: بهترین کتاب، کتاب خداست و بهترین هدایت، هدایت«

 .3»ها در دین است و هر بدعتی گمراهی استاست و بدترین امور، ایجاد بدعت
خواند و براي مردم خطبه می ص* در روایتی دیگر آمده است که رسول خدا

 گفت، پس فرمود:خداوند را چنانکه شایسته و الیق بود ستایش می

                                           
 ).1718/17( ) و مسلم2697روایت از بخاري ( -1
 ).1718/18روایت از مسلم ( -2
 منابع روایتی این حدیث قبال ذکر شد. -3
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ُ  ُمِضّل  فََال  ا�َّ  َ�ْهِدهِ  َمنْ «
َ

ُ  َهاِدي فََال  يُْضِلْل  َوَمنْ ,  هل
َ

َِديِث  وََخْ�ُ  هل
ْ
ِ  ِكتَاُب  احل  وََخْ�ُ  ،ا�َّ

دٍ  َهْدُى  الَْهْدِى  ُمورِ  َورَشُّ  ،ُ�َمَّ
ُ
 .»بِْدَعةٌ  ُ�َْدثَةٍ  َوُ�ُّ  ،ُ�َْدثَاُ�َها األ

که را خدا گمراه ساخت، هیچ  هرکه را خدا هدایت کرد، هدایتگري جز او نیافت و هر«
جانب گري نیافت. بهترین کالم، کالم خداوند است و بهترین اسباب هدایت، هدایت از  هدایت

 .»گزاري است و هر نوآوریی بدعت است محمد، و بدترین امور، بدعت

 .1»َضَاللَةٌ  بِْدَعةٍ  َوُ�َّ  بِْدَعةٌ  ُ�َْدثَةٍ  لُكَّ « روایت نسائی آمده است:در 
 .»هر نوآوریی، بدعت است و هر بدعتی سرانجامش، آتش است«

با چنگ یازي به همین احادیث براي مردم  عمرهمچنین روایت شده است که 
روایت شده است که  3و مرفوع 2ه صورت موقوفمسعود بخواند. از ابن خطبه می

 گفت: می

َما« الَكَمُ  اثْنَتَانِ  ُهَما إِ�َّ
ْ
ْحَسنُ  َوالَْهْدُى  ال

َ
الَكَمِ  فَأ

ْ
ِ  الَكَمُ  ال ْحَسنُ  ا�َّ

َ
دٍ  َهْدُى  الَْهْدِى  َوأ الَ  ُ�َمَّ

َ
 أ

ُمورِ  َوُ�َْدثَاِت  َو�ِيَّاُ�مْ 
ُ
ُمورِ  رَشَّ  فَإِنَّ  األ

ُ
 .4»بِْدَعةٌ  ُ�َْدثَةٍ  َوُ�ُّ  ُ�َْدثَاُ�َها األ

مساله از دو چیز خارج نیست: کالم و هدایت، پس بهترین کالم، کالم خداوند است و «
ها ها زیرا بدترین چیزها بدعتبهترین هدایت، هدایت از جانب محمد، و بپرهیزید از بدعت

 .»[ در دین] بدعت است ايهستند و بدرستی هر چیز خود ساخته

 و در روایتی دیگر آمده است:

 .»انلَّارِ  يِف  َضَاللَةٍ  َوُ�ُّ  َضَاللَةٌ  بِْدَعةٍ  لُكُّ ف لَُ�مْ  َوُ�َْدُث  َستُْحِدثُونَ  غ� ان�م«

                                           
 ).189-3/188( ـ نسائی 1
 مترجم)( گذرد. شود و از او نمیموقوف: روایتی است که فقط به صحابی متصل می -2

 »اهللا  قال رسول -قال النبی«شود. شود و در روایت گفته می متصل می صمرفوع: حدیثی که به پیامبر -3

 (مترجم)

ضعيف ) و آلبانی این حدیث را در کتاب (45( ابن ماجه این حدیث را به صورت مرفوع روایت کرده است -4

 ).4873( ) ضعیف خوانده استاجلامع
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ها براي شما پیش خواهد آمد. پس هر جز اینکه شما به دنبال نوآوري هستید، لذا بدعت«
 .»بدعتی گمراهی و هر گمراهیی سرانجامش آتش جهنم است

با چنگ یازي به همین احادیث براي مردم خطبه روایت شده است که ابن مسعود 
 خواند. از او در روایتی دیگر آمده است:می

َماإ« الَكمُ  الَْهْدُي :  اثْنَتَانِ  ُهَما �َّ
ْ
فَْضُل  ،َوال

َ
الَكمِ  فَأ

ْ
، الَكمُ صدق الالكم)أ(أو  ال ِ ْحَسنُ  ا�َّ

َ
 َوأ

ُمورِ  َورَشُّ  انلَّيِبِّ  َهْدُي  الَْهْدِي 
ُ
إال ال يتطاولن قر�ٌب اال انَّ  بِْدَعةٌ  ُ�َْدثَةٍ  َوَ�ُّ  ،ُ�َْدثَاُ�َها األ

 .١»بعيداً ما ليس آتيا
 در روایتی دیگر از او آمده است:

ْحَسنَ «
َ
َِديِث  أ

ْ
ِ  ِكتَاُب  احل ْحَسنَ  ،ا�َّ

َ
دٍ  َهْدُى  الَْهْدِى  َوأ ُمورِ  َورَشَّ  ُ�َمَّ

ُ
 و .»ُ�َْدثَاُ�َها األ

ٓ  ٖت� � تُوَعُدونَ  َما إِنَّ ﴿ نتُم َوَما
َ
 .]134[األنعام:  ﴾١٣٤ ِجزِ�نَ بُِمعۡ  أ

ترین یا راست -بدرستی که ان مسئله در چیزي است هدایت و کالم، پس بهترین کالم
یت محمدي است و بدترین امور سخن خداست. بهترین اسباب هدایت هدا -سخن
ها بر باشید که نباید بدعتگزاري است و هر چیز جدیدي بدعت است، و آگاه  بدعت

هایتان سخت شود و آرزو و میل شما را مشغول ها دلاي که در اثر آنشما بچربند به گونه
رسد خواهد آمد. و در چه دور به نظر میندارد و چون آنچه آمدنی نزدیک است و آن

 روایتی دیگر آمده است: بهترین سخن، کتاب خداست و بهترین هدایت هدایت از جانب
شود  گمان آنچه به شما وعده داده می بی«هایند و است و بدترین چیزها بدعت صمحمد

 .2»توانید خدا را درمانده سازیدخواهد آمد و شما نمی
 صابن ماجه در حدیثی مرفوع از ابن مسعود روایت کرده است که رسول خدا

 فرمود:

                                           
 ). روایت کرده است.2/263» (الشهاب مسند«قضاعی این حدیث را در  -1

 منابع روایتی این حدیث قبال ذکر شد. -2
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ُمورِ  َوُ�َْدثَاِت  إِيَّاُ�مْ «
ُ
ُمورِ  رَشَّ  فَإِنَّ  األ

ُ
 بِْدَعةٍ  لُكَّ  َو�ِنَّ  بِْدَعةٌ  ُ�َْدثَةٍ  َوُ�ُّ  ُ�َْدثَاُ�َها األ

 .»َضَاللَةٌ 
گزاري در دین است. و هر  زیرا به واقع بدترین چیزها بدعت ،هابپرهیزید از بدعت گزاري«

این روایت به صورت حدیث موقوف . »چیز جدیدي بدعت است و هر بدعتی گمراهی است
 روایت شده است.از ابن مسعود 
 صروایت شده است که حضرت رسول (مسلم و ترمذي) از ابو هریره در صحیح

  َداَع  َمنْ «فرمود: 
َ

ُ  اَكنَ  ُهًدى إِىل
َ

ْجرِ  ِمنَ  هل
َ
ُجورِ  ِمثُْل  األ

ُ
ُجورِِهمْ  ِمنْ  َذلَِك  َ�نُْقُص  الَ  تَِبَعهُ  َمنْ  أ

ُ
 أ

  َداَع  َوَمنْ  َشيْئًا
َ

 آثَاِمِهمْ  ِمنْ  َذلَِك  َ�نُْقُص  الَ  تَِبَعهُ  َمنْ  آثَامِ  ِمثُْل  اِإلثْمِ  ِمنَ  َعلَيْهِ  اَكنَ  َضَاللَةٍ  إىِل
 .1»َشيْئًا
هرکس که به هدایتی فرا خواند براي او، پاداشی همسنگ کسانی خواهد بود که از او «

پیروي کنند. بدون اینکه چیزي از پاداش آنان کاسته شود و هرکس به گمراهی فرا خواند براي 
کنند بدون اینکه چیزي از گناه ایشان  می گناهی همسنگ گناه کسانی است که از او پیروياو 

 .»کاسته شود

 فرمود: صآمده است که حضرت رسول در صحیح (مسلم و ترمذي)

ْجُرهُ  فَلَهُ  َعلَيَْها فَاتُِّبعَ  َخْ�ٍ  ُسنَّةَ  َسنَّ  َمنْ «
َ
ُجورِ  َوِمثُْل  أ

ُ
 ِمنْ  َمنُْقوٍص  َ�ْ�َ  ا�َّبََعهُ  َمِن  أ

ُجورِِهمْ 
ُ
ْوَزارِ  َوِمثُْل  ِوْزرُهُ  َعلَيْهِ  اَكنَ  َعلَيَْها فَاتُِّبعَ  رَشٍّ  ُسنَّةَ  َسنَّ  َوَمنْ  َشيْئًا أ

َ
 َ�ْ�َ  ا�َّبََعهُ  َمِن  أ

ْوَزارِِهمْ  ِمنْ  َمنُْقوٍص 
َ
 .»أ

پاداشی  اي نیکو بنیان گذارد و در این کار نیکو از وي پیروي شود بر اوهرکس کار و شیوه«
چون عامالن آن خواهد بود، بدون اینکه چیزي از پاداش عامالن به آن بکاهد و هرکس شیوه و 
عملی زشت بنیان نهد و در آن کار بد از او پیروي شود بر او گناهی همسنگ عامالن آن خواهد 

 .2»بود بدون اینکه چیزي از جزاي گناه آنان بکاهد

                                           
 ).2674( ) و ترمذي2674روایت حدیث از مسلم ( -1
 ) از احادیث جریر بن عبداهللا.2675) و ترمذي(1017روایت از مسلم( -2
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و غیر ایشان  ابو داودروایت کرده است و آن حدیث را صحیح دانسته است و  ترمذي
خواند، روزي با ما نماز می صاند که رسول خداروایت کرده عرباض بن ساریهنیز از 

ها بدان  اي که چشم اي کامل و رسا پند داد به گونهسپس به ما رو کرد و ما را با موعظه
اي است نیکی  گاه یکی گفت: گویی این موعظهتردند. آنها با آن زنگار سگریستند و قلب

 باید تعهد کنیم چیست؟ حضرت در پاسخ فرمود:چه میخواهنده. حال آن

وِصيُ�مْ «
ُ
ِ  بِتَْقوَى أ ْمعِ  ا�َّ اَعةِ  َوالسَّ  َ�ْعِدى ِمنُْ�مْ  يَِعْش  َمنْ  فَإِنَّهُ  َحبَِشيًّا َ�بًْدا َو�ِنْ  َوالطَّ

ُلََفاءِ  وَُسنَّةِ  �ُِسنَّىِت  َ�َعلَيُْ�مْ  َكِثً�ا اْخِتالَفًا فََسَ�َى
ْ
اِشِدينَ  الَْمْهِديِّ�َ  اخل ُكوا الرَّ  بَِها َ�َمسَّ

وا ُمورِ  َوُ�َْدثَاِت  َو�ِيَّاُ�مْ  بِانلََّواِجذِ  َعلَيَْها وََعضُّ
ُ
 بِْدَعةٍ  َوُ�َّ  بِْدَعةٌ  ُ�َْدثَةٍ  لُكَّ  فَإِنَّ  األ

 .1»َضَاللَةٌ 
اي خدا ترس کنم به تقواي الهی و فرمانبرداري از فرامین او گرچه بندهشما را توصیه می«
زیرا هرکس از شما بعد از من زنده بماند اختالفات زیادي را خواهد دید آن هنگام است  ،باشد

ام چنگ زنید و آن را با که باید به سنّت من و سلوك و روش خلفاي راشدین و هدایت شده
چون هر چیز نو پدیدي بدعت است و هر  ،هاو بپرهیزید از بدعتدندانهایتان محکم بگیرید 

 .2»بدعتی گمراهی است
 روایت شده است که گفت: در صحیح بخاري از حذیفه

َْ�ِ  َهَذا َ�ْعدَ  َهْل «
ْ
ِّ  َذلَِك  َ�ْعدَ  َوَهْل  قُلُْت . َ�َعمْ  :قَاَل  رَشٍّ  ِمنْ  اخل  َوِ�يهِ  ،َ�َعمْ  :قَاَل  َخْ�ٍ  ِمنْ  الرشَّ

 َذلَِك  َ�ْعدَ  َ�َهْل  قُلُْت . َوُ�نِْكرُ  ِمنُْهمْ  َ�ْعرُِف  ،َهْدٍى  بَِغْ�ِ  َ�ْهُدونَ  قَْومٌ  :قَاَل  َدَخنُهُ  َوَما قُلُْت . َدَخنٌ 
 ِ�َْ

ْ
بَْواِب  ىلَعَ  ُداَعةٌ  ،َ�َعمْ  :قَاَل  رَشٍّ  ِمنْ  اخل

َ
َجاَ�ُهمْ  َمنْ  ،َجَهنَّمَ  أ

َ
 رَُسوَل  يَا قُلُْت . ِ�يَها قََذفُوهُ  إيَِلَْها أ

 ِ تِنَا ِمنْ  ُهمْ  :قَاَل .  نَلَا ِصْفُهمْ  ا�َّ َ لِْسنَِتنَا َوَ�تلََكَُّمونَ  ،ِج�ْ
َ
ُمُرِ�  َ�َما قُلُْت . بِأ

ْ
ْدَرَ�ِ�  إِنْ  تَأ

َ
 َذلَِك  أ

                                           
آلبانی نیز صحیح دانسته  ) این حدیث را4607( ) و ابو داود4/126( نوع حدیث، صحیح: روایت از امام احمد -1

 است.
 این حدیث به طرق دیگر نیز روایت شده است. -2
 ).3606،3607،7084( روایت از بخاري، -2
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ْل  :قَاَل  مٌ إَِما َوالَ  مَجَاَعةٌ  لَُهمْ  يَُ�نْ  لَمْ  فَإِنْ  قُلُْت . َو�َِماَمُهمْ  الُْمْسِلِم�َ  مَجَاَعةَ  تَلَْزمُ  :قَاَل   فَاْ�زَتِ
ِفَرَق  تِلَْك 

ْ
نْ  َولَوْ  ،لُكََّها ال

َ
ْصِل  َ�َعضَّ  أ

َ
نَْت  ،الَْموُْت  يُْدِرَ�َك  َحىتَّ  ،َشَجَرةٍ  بِأ

َ
 .»َذلَِك  ىلَعَ  َوأ

 ترجمه:
 آیا بعد از( این عصر طالیی) شر و پلیدي خواهد بود؟ -«
 فرمود: بله. -
 خواهد بود؟گفتم: آیا بعد از شري که خواهد آمد خیري -
 فرمود: بله، اما در آن دخن(تیرگی و دود) خواهد بود. -
 گفتم: اي رسول خدا، دخن چیست؟-
ام کنند و به غیر از هدایتی که من آوردهفرمود: کسانی هستند که به غیر سنّت من عمل می -

 زنند. آنها را بشناس( و بشناسان) و ناخوش بدار.چنگ می
 خدا، آیا باز بعد از این خیر، شري خواهد آمد؟گفت: گفتم: اي رسول  -
فرمود: بله داعیانی بر درهاي جهنم هستند که هرکس دعوت آنان را قبول کند او را به  -

 دوزخ خواهند انداخت.
 گفتم اي رسول خدا، آن داعیان را برایمان وصف کن تا بشناسیم. -
گویند (از آیات و احادث ما  می فرمود: آنان همرنگ و هم لباس مایند و به زبان ما سخن -

 کنند) می استفاده
 ؟کار کنمگفتم: وقتی آنها را دیدم، چه -
 فرمود: به جماعت مسلمین و امام آنان چنگ زن. -
 گفتم اگر امام و جماعتی در کار نبود؟ -
فرمود: از این گروه دوري کن، گرچه با چنگ زنی به ریشه درختی تا وقتی مرگ به  -

 .1»تو بر آن خواهی بودسراغت آید و 
 در حدیث صحیفه آمده است که فرمود:

                                           
 هاي دیگر حکایت کرده است. این حدیث را بخاري به شیوه -1
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  َ�ْ�ٍ  َ�ْ�َ  َما َحَرمٌ  الَْمِدينَةُ «
َ

ْحَدَث  َ�َمنْ  ثَْورٍ  إىِل
َ
وْ  َحَدثًا ِ�يَها أ

َ
ِ  لَْعنَةُ  َ�َعلَيْهِ  ُ�ِْدثًا آَوى أ  ا�َّ

مْجَِع�َ  َوانلَّاِس  َوالَْمَالئَِ�ةِ 
َ
ُ  َ�ْقبَُل  الَ  أ ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ِمنْهُ  ا�َّ

ْ
فًا ال  .»َعْدالً  َوالَ  رَصْ

یجاد کند یا مدینه حرَم ماست مابین دو کوه عنیر تا ثور، پس هرکس در این فاصله بدعتی ا«
گزاري را پناه دهد، لعنت خدا، فرشتگان و تمامی مردم بر او باد و روز قیامت از او هیچ  بدعت

 .»پذیرفتتوبه، فدیه یا نافله و فریبی را نخواهد 

این حدیث شمولیت دارد و شامل هرچیز نو پدیدي خواهد شد که با شرع منافات 
به این حدیث  امام مالکین چیزهاي نو پدید هستند. تر ها از زشتداشته باشد و بدعت

که به مدد باري تعالی خواهد آمد، استدالل کرده است و گفته است گرچه این حدیث 
 ها را نیز در بر خواهد گرفت.موضوعمختص مدینه است، اما دیگر 

در موطّا امام مالک در حدیثی که ابو هریره آن را روایت کرده است، آمده است که 
 به گورستان رفت و فرمود: صروزي رسول خدا

َالمُ « ُ  َشاءَ  إِنْ  َو�ِنَّا ُمْؤِمِنَ�، قَْومٍ  َدارَ  َعلَيُْ�مْ  السَّ  و فرمود: .»الَِحُقونَ  بُِ�مْ  ا�َّ

َِع�ُ  يَُذادُ  َكَما َحوىِْض  َ�نْ  رَِجاٌل  فَلَيَُذاَدنَّ « الُّ  ابلْ نَاِديِهمْ  الضَّ
ُ
الَ :  أ

َ
الَ  َهلُمَّ  أ

َ
الَ  َهلُمَّ  أ

َ
 ثََالثًا َهلُمَّ  أ

لُوا قَدْ  إِ�َُّهمْ  َ�يَُقاُل  قُوُل  بَدَّ
َ
 .»فَُسْحًقا فَُسْحًقا فَُسْحًقا فَأ

خدا بخواهد ما هم به زودي به شما خواهیم سالم بر شما آرامگاه مومنان، اگر « :ترجمه

شوند،  می در روز قیامت کسانی از حوض من رانده خواهند شد و دور«: و فرمود »پیوست
شود: اینان دین( همچنانکه گوسفندي گم شده و هر چند آنها را صدا بزنم، بیایید، بیایید. گفته می

گفت: از من دور شوید از من دور  اسالم) را بعد از تو تغییر و تحریف کردند. پس خواهم

 .1»شوید، از من دور شوید
گزاران دانسته، گروهی  سالمی این حدیث را شامل حال بدعتگروهی از دانشمندان ا

دانند. چیزي که احتمال اول را  می دوران خالفت ابوبکر( ي مرتداندیگر آن را درباره
کند که از  می یزید رقاشی روایتخیثمه بن سلیمان از کند حدیثی است که  می تقویت

                                           
 ).249( ) و امام مسلم1/8امام مالک این حدیث را روایت کرده است ( -1
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سازند  می سوال کردم: کسانی در این جا هستند ما را به کفر و شرك متهم انس بن مالک
ي کنند آیا از رسول خدا چیزي درباره می و حوض و شفاعت حضرت رسول را انکار

 اي؟ ایشان شنیده
 گفت: می گفت بله: از رسول خدا شنیدم که مالک

َعبْدِ  َ�ْ�َ «
ْ
ُ�ْفرِ  َو�َْ�َ  ال

ْ
الةِ  تَْركُ  ال  .»الصَّ

 ىلإحويض كما ب� ايله رشك وأالصالة فإذا تر�ها فقد  ترك � ال�فر�� العبد وب«
و قال كعدد �وم السماء هل م�ابان من اجلنة لكّما نضب أمكة ابار�قه كنجوم السماء ـ 

ذابله شفاههم فال يطمعون منه امداُه َمن رشب منه رش�ًة لم يظمأ بعدها ابداً و س�ده اقوام 
 .١»قطرة واحدة من كذب به ايلوم يصب منه الرشاب يومئذ

ترك نماز است. هرکس نماز را ترك کند شرك  -حد فاصل عبودیت و کفر ـ یا شرك«
هاي  ورزیده است و وسعت حوض من از ایله( آخر حجاز و اول شام) تا مکه است. تعداد لیوان

مان است و آبریزها و آب گذرهاي آن به بهشت وصل است گه هرگاه آن به اندازه ستارگان آس
آب حوض کاستی گرفت دوباره پر خواهد شد. هرکس از آن آب اندکی بنوشد بعد از آن دیگر 
هرگز تشنه نخواهد شد و از لب آن حوض کسانی رانده خواهند شد حال آنکه تشنه لبان هستند 

شود کسانی که در دنیا آن را انکار کنند در آن روز  نمی اي از آن آب به ایشان داده و قطره
 .»شان نخواهد شد اي از آب حوض نصیب قطره

که ذکرشان رفت از اهل قبله هستند پس این حدیث داللت بر این نکته دارد که آنان
منسوب کردن اهل اسالم از جانب ایشان به کفر از صفات خوارج است و اینکه حوض 

چه که در صفات معتزله و دیگران است و با وجود اینکه آن (کوثر) را منکر شوند از
زند که بیایید  می از حضرت رسول نقل کرده است که مردم را صدا موطّاي امام مالک

بدان سبب است که آنها را به سبب سفیدي چهره و سفیدي مواضع وضو که از خصایص 
ر آن افراد از امت او امت اوست از دیگر امم باز خواهد شناخت در غیر این صورت اگ
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نباشند آنها را بدان نشانی مخصوص باز نخواهد شناخت.( ادامه این حدیث در موطّاي 
 .امام مالک آمده است، ولی مولف از آوردن آن خودداري کرده است)

روایت کرده، آمده: که  صدر حدیث صحیحی که ابن عباس از حضرت رسول
: شما روز قیامت، محشور خواهید شد در براي موعظه بلند شد و فرمود صخدا  رسول

 حالی که لخت و پا برهنه و ختنه ناکرده هستید:

  َكَما﴿
ۡ
ٓ بََد� َل  نَا وَّ

َ
ٓۚ َعلَيۡ  ًداوَعۡ  ۥۚ نُّعِيُدهُ  قٖ َخلۡ  أ ٰ  ُكنَّا إِنَّا َنا  .]104[األنبیاء:  ﴾عِلِ�َ َ�

دهیم و این  بازگشت میهمانگونه که نخستین بار آفرینش را شروع کردیم آفرینش را از نو « 
 . »دهیم می است که مااي  وعده

 و فرمود:

ىِت  ِمنْ  بِرَِجالٍ  َسيُْؤَ� « مَّ
ُ
َمالِ  َذاَت  بِِهمْ  َ�يُؤَْخذُ  أ قُوُل  الشِّ

َ
ْصَحاىِب  رَبِّ  فَأ

َ
 الَ  إِنََّك  َ�يَُقاُل . أ

ْحَدثُوا َما تَْدرِى
َ
قُوُل . َ�ْعَدكَ  أ

َ
َعبْدُ  قَاَل  َكَما فَأ

ْ
اِلحُ  ال  :الصَّ

ا اَشهِيدٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوُ�نُت ﴿ ا �ِيِهۡمۖ  ُت ُدمۡ  مَّ يۡ  فَلَمَّ نَت  ُكنَت  تَِ� تَوَ�َّ
َ
نَت  ِهمۚۡ َعلَيۡ  لرَّ�ِيَب ٱ أ

َ
ٰ  َوأ َ�َ 

ينَ  يََزالُوا لَمْ  َهُؤالَءِ  َ�يَُقاُل . ]118-117: ة[المائد ﴾َشِهيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  ْ�َقابِِهمْ  ىلَعَ  ُمْرتَدِّ
َ
 ُمنْذُ  أ

 .»فَاَرْ�تَُهمْ 
 پوشد ابراهیم است سپس جماعتی از امت من را می اولین کسی که در روز قیامت لباس««

 برند من هم همان سخنان عبد صالح خدا عیسی را تکرار می آورند آنان را به سوي جهنم می
من تا آن زمان که در میان آنان بودم از وضع ایشان اطّالع داشتم، و هنگامی که مرا «کنم:  می

اگر آنان را * اي و تو بر هر چیزي مطّلع هستی  میراندي، تنها تو مراقب و ناظر ایشان بوده
 »چرا که تو چیره و توانا و حکیمیکنی مجازات کنی، بندگان تو هستند و اگر از ایشان گذشت 

 .»ود این عده بعد از تو فورا مرتد شدند و از اسالم برگشتندش می گفته

این حدیث نیز مانند حدیثی که در موطّاي امام مالک روایت شده داراي دو احتمال 
 است: منظور از آن اهل بدعت باشد یا کسانی که بعد از رسول خدا از دین برگشتند.

 فرمود: صخدا  روایت شده است که رسول از ابوهریره صحیح ترمذيدر 
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َُهودُ  افرتقت«
ْ

وِ  وََسبِْع�َ  إِْحَدى ىلَعَ  ايل
َ
ُق  َذلَِك  ِمثَْل  َوانلََّصارَى فِْرقَةً  وََسبِْع�َ  اثْنَتَْ�ِ  أ  َوَ�ْفرَتِ

ىِت  مَّ
ُ
 .1»فِْرقَةً  وََسبِْع�َ  ثََالٍث  ىلَعَ  أ

هفتاد و یهود به هفتاد و یک فرقه تقسیم شدند و مسیحیان نیز همچنین و امت من نیز به «
 .»سه فرقه تقسیم خواهد شد

است و به طُرق دیگر نیز روایت شده است که در سطور  حسن و صحیحاین حدیث 
ها و ) اما در دیدگاه علماي اسالمی بیشتر فرقه8 آتی به شرح آن خواهیم پرداخت (باب

 گزارند. دین اسالم پدید خواهد آمد، بدعت هایی که درگروه

 فرمود: صآمده است که حضرت رسول مسلم و بخاريدر صحیح 

َ  إِنَّ « ِعلْمَ  َ�ْقِبُض  الَ  ا�َّ
ْ
ِعلْمَ  َ�ْقِبُض  َولَِ�نْ  انلَّاِس  ِمنَ  يَنزَْتُِعهُ  انزِْتَااًع  ال

ْ
ُعلََماءِ  بَِقبِْض  ال

ْ
 ال

َذَ  اَعلًِما ُ�بِْق  لَمْ  فَإَِذا االً  رُُءوًسا انلَّاُس  اختَّ ْ�تَْوا فَُسئِلُوا ُجهَّ
َ
َضلُّوا فََضلُّوا ِعلْمٍ  بَِغْ�ِ  فَأ

َ
 .2»َوأ

دارد، بلکه علم را خداوند، علم را به این صورت که آن را از قلب علما بیرون آورد بر نمی«
 برد به نحوي که دیگر عالمی دینی و کاردان باقیي از بین بردن علما از بین میبه وسیله

 این جاهالن نیز بدون علم فتوا ،کنند می ماند، لذا مردم از رؤساي جاهل به امور دینی پیروي نمی
 .»سازند می دهند خود که گمراه هستند دیگران را نیز گمراه می

 آمده است. صحیح مسلم و بخارياین حدیث به صورتهاي گوناگونی در 
هرکس «گفت:  می روایت شده است که صحیح مسلم و بخاري از ابن مسعوددر 

در حالی که مسلمان است مالقات کند، باید  شود تا فرداي قیامت خداوند را می خوشحال
زیرا  ،ي نماز بشتابدگانه را بگزارد و هرگاه که اذان گفته شد به اقامه یوسته نمازهاي پنجپ

 خداوند بلند مرتبه براي پیامبر شما قوانینی هدایتگر وضع کرد و این نمازها از
کنند نمازتان را در منزل  می ي) هدایتند و اگر شما همچنانکه اقوام آیندهها بهترین(

 اید و اگر شما سنّت پیامبر را ترك گویید گمان رسول خدا را ترك گفته بی بخوانید

                                           
 منابع روایتی این حدیث قبال ذکر شده است. -1
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ترك سنّت  ابن مسعودحال بنگیرید که چگونه  .1»گمان به گمراهی خواهید افتاد بی
اگر شما «ر گفته است: را عین گمراهی خوانده است. در روایتی دیگ صحضرت رسول

و این روایت، تحذیر » اید گمان به او کافر شده بی تان را دور اندازیدسنّت پیامبر
 روایت کرده است آمده که رسول خدا فرمود: مسلم شدیدتري دارد. و در حدیثی که

و انلور يف روايه فيه اهلدي. من  یأوهلما كتاب اهللا، فيه اهلد َ�َقلَْ�ِ  ِ�يُ�مْ  تَارِكٌ  إِ�ِّ «
استمسك به و اخذ به اكن ىلع اهلدی و من اخطاه ضّل و يف رواية من اتبعه اكن ىلع اهلدی 

 .2»ومن تر�ه اكن ىلع ضاللة
من دو چیز گرانسنگ را میان شما (امتم) به جا خواهم گذاشت: نخستین آن کتاب خداست «

گ یازد و آن را بگیرد بر سبیل هدایت است و که در آن نور و هدایت است هرکس به آن چن
هرکس از آن روي برتابد به گمراهی رفته است و در روایتی دیگر آمده است که هرکس از 
کتاب خدا پیروي کند بر سبیل هدایت است و هرکس آن را دور اندازد به گمراهی خزیده 

 .»است

اند که  روایت کرده ابن وضاح و ابن وهب از ابو هریرهو باز در همین باره، 
 فرمود: صخدا رسول

ىِت  ىِف  َسيَُكونُ « مَّ
ُ
الُونَ  أ ابُونَ  َدجَّ تُونَُ�مْ  َكذَّ

ْ
َِديِث  ِمنَ  بِِبَدٍع  يَأ

ْ
ْ�تُمْ  �َْسَمُعوا لَمْ  بَِما احل

َ
 َوالَ  أ

 .3»َ�ْفِتنُونَُ�مْ  الَ  َو�ِيَّاُهمْ  فَإِيَّاُ�مْ  آبَاُؤُ�مْ 
دروغ گویانی بر خواهند خاست و شما را احادیثی  بعد از من از میان امتم فریبکاران و«

اند پس  خواهند آورد بدعت زا و برساخته به نحوي که نه شما و نه پدرانتان آنها را نشنیده
 .»هوشیار باشید که شما را نفریبند

 روایت شده است که فرمود: صاز حضرت رسول صحیح ترمذيدر 

                                           
 .)654روایت از مسلم ( -1
 .)2408( مسلم -2

 .)34(ص این حدیث را روایت کرده است البدعروایت از ابن وضاح در  -3
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ْحيَا َمنْ «
َ
ِميتَْت  قَدْ  ُسنَّىِت  ِمنْ  ُسنَّةً  أ

ُ
ُ  فَإِنَّ  َ�ْعِدى أ

َ
ْجرِ  ِمنَ  هل

َ
 َ�ْ�ِ  ِمنْ  بَِها َعِمَل  َمنْ  ِمثَْل  األ

نْ 
َ
ُجورِِهمْ  ِمنْ  َ�نُْقَص  أ

ُ
ُ  يَرَْضاَها الَ  َضَاللَةٍ  بِْدَعةَ  اْ�تََدعَ  َوَمِن  َشيْئًا أ ُ  ا�َّ

ُ
 َعلَيْهِ  اَكنَ  َورَُسوهل

ِ  َ�نُْقُص  الَ  بَِها َعِمَل  َمنْ  آثَامِ  ِمثُْل  ْوَزارِ  ِمنْ  َك َذل
َ
 .1»َشيْئًا انلَّاِس  أ

ي من را که میرانده شده است براي او پاداشی خواهد ها هرکس زنده گرداند سنّتی از سنّت«
کنند بدون اینکه پاداش او چیزي از پاداش  می بود همسنگ پاداش کسانی که بدان سنّت عمل

به آن خشنود نیستند براي او  آنان بکاهد و هرکس بدعتی در دین پدید آورد که خدا و رسولش
 .»جزایی همچون عامل بدان بدعت خواهد بود بدون اینکه چیزي از گناه مردم بکاهد

 اند که فرمود:روایت کرده لابن وضّاح و دیگران از حضرت عایشه

ىت«
َ
اَعنَ  َ�َقدْ  يِلَُوقَِّرهُ، بِْدَعةٍ  َصاِحِب  َمن أ

َ
 .2» اإلِْسالمِ  َهْدمِ  ىلَعَ  أ

نزد بدعت گزاري بیاید تا او را احترام گذارد به واقع به نابودي اسالم کمک کرده هرکس به «
 .»است

 در روایتی دیگر آمده است:

 .3» صاحب فقد ااعَن ىلع هدم االسالم من وقر«
 .»هرکس بدعت گزاري را گرامی بدارد او کمک کرده است به نابودي اسالم«

 فرمود: صروایت شده است که رسول خدا حسناز 

 .4»بتو�ة بدعة لصاحباهللا  ىبأ«
 .»خداوند بیزار است که توبه بدعت گزار را بپذیرد«

 و در روایتی دیگر آمده است:

 .1»بدعة صاحب لك عن اتلو�ة حجز تعاىل اهللا نإ«

                                           
 حدیث حسن: منابع روایتی این حدیث قبالً ذکر شد.  -1
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 .»خداوند تو به را از هر بدعت گزاري باز داشته است«

 نقل کرده است که:از حضرت رسول  ابو هریرهو در حدیثی که قبالً ذکر آن رفت 

 دين ىف حتدث فال اجلنة تدخل حىت ع� طرفة الرصاط ىلع توقف ال أن أحببت و�ن«
 .2»كبرأي حدثا اهللا

اگر دوست داري که حتی به اندازه چشم بر هم زنی بر پل صراط توقفی نداشته باشی در «
 .»دین خدا از نظرگاه شخصی سخنی نگو

 روایت شده است که فرمود: صو از حضرت رسول

 .»ِم�ِّ  فَلَيَْس  ُسنَّىِت  َ�نْ  رَِغَب  َوَمنْ  ِم�ِّ  َ�ُهوَ  ىِب  اْ�تََدى«
 .»(سنّت) من چنگ زند از من است و هرکس از آن روي برتابد از من نیست هرکس به«

 روایت کرده است که فرمود: صاز حضرت رسول طحاوي

 ،اهللا بقدر مكذبـوال ،اهللا كتاب يف الزائد ،�اب نيب و� ،اهللا لعنهم ،لعنتهم ستة«
 حلرم مستحلـوال ،اهللا أذل من به ويلعز ،اهللا أعز من بذلك يلذل ،باجلربوت متسلطـوال
 .3»اهللا حرم ما عرت� من مستحلـوال ،اهللا

اند: آنکه  شش چیز است که خدا و پیامبران که مجاب الدعوه هستند بر آن نفرین کرده«
خدا چیزي بیفزاید، یا قضا و قدر الهی را دروغ انگارد و کسی که به زور بر مردم چیزي بر کتاب 

کند ذلیل و خوار گرداند کسی را که عزیز و بزرگ است و عزیز و  می چیرگی یافته است و سعی
بزرگ گرداند کسی را که خدا خوار کرده است، و نفرین شده است کسی که سنّت من را دور 

ي الهی را حالل انگارد و از سنّت و روش من آنچه را خدا حرام کرده اه اندازد و حرام شده
 .»است حالل بدارد

                                                                                                             
) 10/307( مجمعـال) روایت کرده است و هیثمی در 4/281( االوسطاسناد حدیث حسن: طبرانی آن را در  -1

 رجال آن را صحیح دانسته است به روایت، هارون بن موسی فروي).
 منابع روایتی حدیث ذکر شده است. -2

 .»الرتهيبضعيف الرتغيب و« ) و3448( ضعيف اجلامعنوع حدیث ضعیف: نگا:  -3
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الراغب سته لعنهم اهللا ولعنتهم وفيه و«: خطیب آمده است ابی بکر ثابتو در روایت 
آنان را نفرین کرده است و من نیز ـ و   شش دسته هستند که خداوند« .1»بدعة ىلإعن سنيّت 

 .»کسی که از سنّت من به بدعت روي برتابددر آن آمده است: 
 :روایت شده است که فرمود صاز حضرت رسول طحاويدر کتاب 

إىل ىل بدعه، فمن اكن فتذته إّما أإىل سنيت و اللّك رّشه ٍفرته فأمرّشه ون للّك اعبٍد إ«
 2 »غ� ذالك فقد هلك ىلإمن اكنت فرتته سنىّت، فقد اهتدي و

و نشاطی هست و پس از هر نشاطی آرامشی و سستی، حال با براي هر زاهدي و عبادتی «
فروکش کردن به طرف سنّت خواهد بود یا بدعت. پس کسی که آرامش و سکونش به جانب 
سنّت من باشد هدایت یافته است و هرکس آرامش و سکونش به غیر از این سنّت باشد هالك 

 .»گشته است

 یحیی بن حمیدهمن و : «که گفتروایت شده است  کتاب معجم بغوي از مجاهددر 
به نزد مردي از انصار از اصحاب حضرت رسول رفتیم: او گفت: از افرادي نزد حضرت 

 پس رسول خدا گفت: رسول نام برده شد که شب بیدار و روز روزه دارند.

 فليس سنيت عن رغب ومن م�، فهو يب اقتدى فمن وأفطر، وأصوم وأص�، أنام لك�«
 إىل فرتته اكنت ومن ضل، فقد بدعة إىل فرتته اكنت فمن فرتة، ثم رشة، اعمل للك إن م�،
 .3»اهتدى فقد سنة
گیرم و گاه روزه نیستم. هرکس به  می خوانم. گاه روزه می خوابم و متناوب نماز می ولی من«

من اقتدا کند از من است و هرکس از سنّت من روي برتابد از من نیست. براي هر فرد عامل به 
در ابتدا نشاطی و پس از آن سکون و آرامشی است. هرکس که سکون و آرامشش به سوي سنّت 

                                           
 .مفرتقـالمتفق وـالاست و خطیب نیز در  ه دار قطنی در االفراد نسبت دادهآن را ب »كنز العامل«متقی هندي در  -1

 .)2152( صحيح اجلامعنوع حدیث صحیح:  -2

 ).5/409( روایت از امام احمد -3
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بدعت باشد گمراه شده است و هرکس سکون و آرامشش به سمت سنّت باشد هدایت یافته 
 .»است

 صروایت کرده است که حضرت رسول از ابن وائل و او هم از عبداهللا بن مسعود

َشدُّ  إنَّ « فرمود:
َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َعَذابًا انلَّاِس  أ

ْ
وِ  ،نَِبيًّا َ�تََل  رَُجٌل  ال

َ
و مّثل  َضاللَةٍ  َو�َِمامُ  ،نيَِبُّ  َ�تَلَهُ  أ

 .1»ممثل�ـمن ال
شدیدتر مردم از لحاظ عذاب روز قیامت: مردي است که پیامبري را بکشد یا به دست «

 .»ی کندپیامبري کشته شود و پیشرو گمراهی و کسی که تصویرگري و پیکره تراش

از سلیمان و او هم از عبداهللا بن مسعود روایت » منتقی حدیث از خیثمه« در کتاب
 فرمود: صکرده است که حضرت رسول

قال . خرون الصالة عن مواقيتهما فيحدثون ابلدعةؤمراء يأسيكون من بعدي «
 ذا ادر�تم؟إعبدا� بن مسعود: فكيف اضع 

 .2»من عيص اهللاـطاعه لم عبد كيف تصنع ال أل� يا ابن أقال: س
هایی را در دین  خوانند و بدعت نمی بعد از من پادشاهانی خواهند آمد که نماز را سر وقت«
کنند. عبداهللا بن مسعود گفت: وقتی چنین پادشاهی دیدیم چکار کنیم؟ فرمود: اي برادر،  می وارد

نافرمانی خدا را بکند نباید از پرسی که بنده در آن هنگام چکار بکند( بدان) کسی که  می از من
 .»او پیروي کرد

 صروایت شده است که حضرت رسول صحیح ترمذي از ابی سعید خدريدر 
 فرمود:

َ�َل  َمنْ «
َ
ِمنَ  ُسنَّةٍ  ىِف  وََعِمَل  َطيِّبًا أ

َ
َنَّةَ  َدَخَل  بََوائَِقهُ  انلَّاُس  َوأ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا رَُجٌل  َ�َقاَل . اجل  إِنَّ  ا�َّ

َْومَ  َهَذا  .»َ�ْعِدى قُُرونٍ  ىِف  وََسيَُكونُ  :قَاَل . لََكِث�ٌ  انلَّاِس  ىِف  ايلْ

                                           
صحیح  السلسلة الصحيحة) و آلبانی نیز این حدیث را در 1/407(نوع حدیث صحیح روایت از امام احمد  -1

 ).281( اند. دانسته
 ).534روایت حدیث از مسلم ( -2
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ها و بالي او در امان هرکس روزي حالل بخورد و به سنّت عمل کند و مردم از سختی«
 .»باشند داخل بهشت خواهد شد

مردي پرسید: اي رسول خدا رسیدن چنین روزهایی زیاد طول خواهد کشید فرمود: 
 مسایل، قرنهاي بعد از من خواهد بود.این 

 فرمود: صدر کتاب طحاوي از عبداهللا بن عمرعاص روایت شده که حضرت رسول

وْ . َو�َِزَمانٍ  بُِ�مْ  َكيَْف «
َ
نْ  يُوِشُك  قاَل: أ

َ
ىِتَ  أ

ْ
 َ�بىَْق و َغْرَ�لَةً  ِ�يهِ  انلَّاُس  ُ�َغْرَ�ُل  َزَمانٌ  يَأ

َمانَاُ�ُهمْ  ُ�ُهوُدُهمْ  َمرَِجْت  قَدْ  انلَّاِس  ِمنَ  ُحثَالَةٌ 
َ
 َ�ْ�َ  وََشبََّك . َهَكَذا وارُ اَض فَ  َواْختَلَُفوا َوأ

َصابِِعهِ 
َ
ِ  رَُسوَل  يَا بِنَا َكيَْف  قَالُوا أ ُخُذونَ  :قَاَل  !ا�َّ

ْ
 َوُ�ْقبِلُونَ  ُ�نِْكُرونَ  َما َوتََذُرونَ  َ�ْعِرفُونَ  َما تَأ

ْمرِ  ىلَعَ 
َ
ِتُ�مْ  أ ْمرَ  َوتََذُرونَ  َخاصَّ

َ
ِتُ�مْ اَع  أ  .1»مَّ

چگونه خواهید بود شما و زمانه یا فرمود: نزدیک است زمانی بر مردم فرا رسد که «
باقی بماند و پیمان و شان  ها از بین بروند و افراد پست و بدکاربرگزیدگان و نیکان آن

بند به هم در آمیزد و دچار اختالف شوند و اینگونه شوند آنگاه شان  هایشان و امانت دادن عهد
 .»انگشتانش را در هم کرد

چه بدان ار کنیم؟ فرمود: چنگ یازید به آنگفتند: اي رسول خدا آن وقت ما چه ک
 آگاهید و رها سازید چیزي را که برایتان ناشناخته است.

آن  گویند بپذیرید و آنچه راي عوام بر می و آنچه را که خواص علمی و دینی شما
 است رها سازید.

 از حضرت رسول روایت کرده است که فرمود: 2مرسل ابن وهب در حدیثی

 .»هل اهلواءأعاب يا رسول اهللا قال: الّشعاب قالوا: ما الش�م ويّاإ«
 .»فرمود: بپرهیزید از شعاب. گفتند: اي رسول خدا، شعاب چیست؟«

                                           
) آن را صحیح 570( صحيح اجلامع) و آلبانی در 4343( نوع حدیث صحیح: ابوداود آن را روایت کرده است -1

 دانسته است.

 (مترجم) قال النبي :حدیث مرسل: حدیثی است که در روایت آن صحابی حذف شده باشد و تابعی بگوید -2
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 فرمود: یاران هوا و پیروان آرزوهاي نفسانی.
 :او روایت کرده است که فرمود

 .1»ته يتمسك بهاالعبد اجلنة �سنإن اهللا يلدخل «
 .»خداوند بنده را به بهشت خواهد فرستاد با چنگ یازي عبد به سنّت«

که ثور بن یزید از است  ولید بن مسلم آمدهاز طریق  آجريي نوشته »السنة« در کتاب

 صروایت کرده است که حضرت رسول خالد بن معدان و او هم از معاذ بن جبل
 فرمود:

 ِمنُْهمْ  َذلَِك  َ�ْفَعْل  لَمْ  َ�َمنْ  ،علَمه العالمُ  فليُْظِهرذا حدث يف أميت ابلدع و ُشتم أصحايب إ«
ِ  لَْعنَةُ  َ�َعلَيْهِ  يعاً  َوانلَّاِس  َوالَْمَالئَِ�ةِ  ا�َّ  .2»مَجِ
یی پدید آمدند و یارانم مورد شماتت و نکوهش واقع شدند، ها هرگاه در میان امتم بدعت«

دین علم خود را آشکار و اعالم کنند و هرکس از آنها اینگونه نکند پس لعنت خدا باید علماي 
 .»و فرشتگان و تمامی مردم بر او باد!

 از اظهار علم چیست؟ گوید: به ولید بن مسلم گفتم: منظور می عبداهللا بن حسن
 گفت: اظهار سنّت و کثرت احادیث.

ها یثی که در صفحات پیشین صحت آنو انسان موفق و آگاه باید بداند، بعضی از احاد
جاي تردید دارد، اما آورده شدن آنها عمل به چیزي است که محدثان آن را در احادیث 

ها و بدعت گزاران با ادلّه  اند. وقتی که نکوهش بدعت ترغیب و ترهیب و درست دانسته
حادیث قرآنی و احادیث صحیح حضرت رسول ثابت شد. آنچه افزون بر آن باشد (از ا

 .3اگر خدا بخواهد -براي تکمیل بحث- ضعیف) هیچ اشکالی ندارد

                                           
و آلبانی در  ) از حدیث معاذ بن جبل5/232/243نوع حدیث ضعیف، امام احمد آن را روایت کرده است ( -1

 ) این حدیث را ضعیف دانسته است.206(ص ضعيف الرتهيب

 ).275( ةاالجري يف الرشيع -2

 اند: امام سیوطی براي عمل به احادیث ضعیف سه شرط را مطرح کرده -3
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 چه از سلف صالح (صحابه و تابعین)ل صورت سوم: از نقل و روایت آنفص
 در نکوهش بدعت وبدعت گزاران آمده است:

 و آن بسیار است:
 در نکوهش بدعت آمده است: ص* آنچه که از اصحاب حضرت رسول

خواند  می آمده است که وي براي مردم خطبه بن خطاب در روایتی صحیح از عمر
یی مقرر و واجباتی، واجب شده است و بدانید که ها اي مردم، براي شما سنّت«و فرمود: 

رود که) مردم به گمراهی  می اید (اما بیم آن شما بر شاهراه این راه آشکار قرار داده شده
آنگاه عمر با یکی » شانیده شوندچپ و راست) جز صراط مستقیم ک( کشیده و به سستی

ي آیه رجم (سنگسار بپرهیزید از اینکه در باره: «از دستان خود بر دیگر دستش زد و گفت
کردن مردو زن زانی) به هالکت بیفتید و یکی از شما بگوید: ما احکام این دو حد را 

جوانی که ازدواج حد تازیانه بر  -2(سنگسار کردن زن و مرد ازدواج کرده بر اثر زنا 
بینیم در حالی که رسول خدا سنگسار و  نمی نکرده ولی مرتکب زنا شده) در کتاب خدا

 .1»همچنین تا پایان حدیثزدواج کرده را انجام داد و ما همرجم زنا کاران ا
اي عالمان به قرآن و «روایت شده است که گفت:  در صحیح بخاري از حذیفه
ثبات قدم ورزید که اگر  صاهللا و اقتدا به سنّت رسولسنّت، بر تمسک به کتاب خدا 

                                                                                                             
 الف: حدیث ضعیف غیر شدید باشد و از دروغ گویان و متعصبین به کذب و دروغ دور باشد.

 ب: در ذیل یک اصل حدیثی صحیح آورده شود.
ج: هنگام اثبات حدیث نباید اصل بر عمل به آن باشد بلکه باید اصل برخورد محتاطانه با آن باشد و حتی گفته 

 »مترجم«شده است که نباید به حدیث ضعیف عمل کرد. 
اند. اما متن امام بخاري در  آورده 6829و بخاري در صحیح خود  241این حدیث را امام مالک در ص  1 -

نْ  َخِشيُت  لََقدْ  ُ�َمرُ  قَاَل «یث فوق اختالف دارد آنچه در صحیح بخاري آمده این است: صحیح، با متن حد
َ
 أ

دُ  الَ  قَائٌِل  َ�ُقوَل  َحىتَّ  َزَمانٌ  بِانلَّاِس  َ�ُطوَل  ِ
َ

ِ  ِكتَاِب  ىِف  الرَّْجمَ  � نَْزلََها فَِر�َضةٍ  برَِتْكِ  َ�يَِضلُّوا.  ا�َّ
َ
ُ  أ به حدیث  »ا�َّ

، شرح حتفة االحوزيو  115و  114ص  12 شرح صحیح بخاري ج فتح الباريهمچنین نگا:  6829شماره 

 (مترجم). ما جاء يف التحقيق الرجمباب  1435صحیح ترمذي حدیث شماره 
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هایی غیر از کتاب خدا و سنّت رفتید  اینگونه کردید بر دیگران پیشی گرفتید، اما اگر به راه
 .1»اید [بدانید] که در گمراهی شدیدي افتاده

اي دیگر روایت شده است که به مسجد رفت و بر روي آن ایستاد  به شیوه از عمر
اي گروه عاملین به قرآن و سنّت! صراط مستقیم دین را پی گیرید که اگر بر آن  و گفت:

اید و اگر راه را گم کرده و در مسیر غیر مسیر دین گام برداشتید شما  راه رفتید پیروز شده
 .2»اید در گمراهی شدیدي گرفتار آمده

فراوانی حاصل به خدا قسم اگر ثبات ورزید شما پیروزي «آمده:  ابن مباركدر روایت 
 .»اید کرده

تر از آنچه مردم از آن هراسانند دو چیز است: ترسناك«از همو نقل شده که گفت: 
دانند و بدان  می بینند بر چیزي که به علم یقین می ترجیح دهند و اختیار نمایند آنچه را که

 رانند.گزا ادامه گفت: چنین افرادي از بدعت ودر» سبب به گمراهی بیفتند و درك نکنند
که وي دو سنگ را به دست گرفت و یکی از آنها را بر «از او باز روایت شده است: 

بینید؟ گفتند:  می دیگري قرار داد، سپس به یارانش گفت: آیا مابین این دو سنگ روشنایی
شود. گفت: به خدایی که جانم در دست  نمی جز نوري ضعیف چیزي دیده، عبداهللا ابااي 

اي که از حق جز روشنایی مانند این دوسنگ  شوند به گونه می اوست بدعتها آشکار
اي که  ها شایع و همه گیر خواهند شد به گونهشود. به خدا قسم، بدعت نمی چیزي دیده

هاي حضرت رسول  اگر چیزي از آن بدعتها ترك گفته شود خواهند گفت: سنّتی از سنّت
 .»ترك شده است

اولین چیزي که از این دین از دست خواهد داد « و از او باز روایت است که گفت: 
دهید نماز است. و اصول آن، اصل به  می امانتداري است و آخرین چیزي که از دست

گذارند و شما از ملل قبل  می اند نماز اصل شکسته خواهد شد و زنان در حالی که حائض

                                           
 ).6853( روایت حدیث از صحیح بخاري -1

 است.این روایت را آورده » 7/139» (الـمصنف«ابن ابی شیبه در کتاب  -2
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نحرافی هیچ خطایی از خود قدم به قدم و مو به مو پیروي خواهید کرد و در این پیمایش ا
ماند و یکی از آن دو خواهد  می نخواهید داشت تا جایی که فقط دو گروه بزرگ باقی

اند در  گفت: وضع نمازهاي پنجگانه را چه شده است؟ به واقع آنان که قبل از ما بوده
اند. نه این است که خداوند در قرآن کریم نمازهاي  گزاردن نمازهاي پنجگانه، گمراه شده

 خواند: می نی را سه تاگزارد

قِمِ ﴿
َ
لَوٰ ٱ َوأ ۡ ٱ ّمِنَ  اَوُزلَفٗ  �ََّهارِ ٱ َطَرَ�ِ  ةَ لصَّ ّ�ِ ٱ هِۡ�َ يُذۡ  ِت َسَ�ٰ �َۡ ٱ إِنَّ  ِل� �َّ ٰ  اِت�  َٔ لسَّ  َرىٰ ذِكۡ  لَِك َ�

 ٰ  .]114[هود:  ﴾١١٤ كِرِ�نَ لِل�َّ
به جاي در دو طرف روز وقت نماز صبح و عصر و در اوایل شب چنانکه باید نمازها را «

بر همین اساس جز سه نماز از نمازهاي پنجگانه را نخواهند گزارد و یکدیگر را  .»آورید
اند و در میان ما کافر و منافقی نیست، لذا  گویند: مومنان به خدا مانند مومنان به فرشتگان

 .1ها را با دجال محشور کند حق است که خداوند آن گروه
روایت  صاز رسول خدا ابن رافعو این سخن موافق و همخوان با حدیثی است که 

 کرده است که فرمود:

ِفَ�َّ  الَ «
ْ
ل
ُ
َحَدُ�مْ  أ

َ
ِر�َ�ِتهِ  ىلَعَ  ُمتَِّكئًا أ

َ
ِ�يهِ  أ

ْ
ْمرُ  يَأ

َ
ْمِرى ِمنْ  األ

َ
ا أ َمْرُت  ِممَّ

َ
وْ  بِهِ  أ

َ
 َ�َهيُْت  أ

ِ  ِكتَاِب  ىِف  وََجْدنَا َما نَْدرِى الَ  َ�يَُقوُل  َ�نْهُ  فان السنة جائت مفرسة لكتاب ضمن  ا�َّبَْعنَاهُ  ا�َّ
 .2»ىل آخرإ... .خذ بالكتاب لقد ضل من اكن قبلناأ

نباید اینگونه باشد که یکی از شما در حالی که بر سریر خود تکیه زده است به دستوري از «
 بگوید: این دستور را دركدستورات من از آنچه به انجامش فرمان دادم یا از آن باز داشتم، 

ایم تا به پیروي از آن بشتابم [بدانید] سنّت حضرت رسول  کنم و در کتاب خدا آن را ندیده نمی
بیانگر و روشنگر قرآن است، هرکس به قرآن بدون اعتنا و شناخت چنگ یازد از کتاب خدا 

                                           
 اند. ) این روایت را با اسناد ضعیف آورده65(ص البدع) و ابن وضّاح در 4/516( كمستدرـالحاکم در  -1

 ).7172( صحيح اجلامع، و 13نوع حدیث: صحیح: نگا: صحیح ابن ماجه  -2
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گوید: بدرستی آنان  میعدول ورزیده و اینگونه نیز از سنّت دور افتاده است براي همین است که 

 .1»که قبل از ما بودند گمراه شدند
روایت کرده است که گفت: از اعمال و  ابن وضاح از عبداهللا بن مسعودو باز 

و سلف صالح] [ زیرا آنچه از ما ،[دین] بدعت پردازي نکنید سخنان ما پیروي کنید و در
 .2کند می به شما رسیده است شما را کفایت

روایت کرده است که گفت: بر شما باد که به دانش  عبداهللا بن مسعودابن وهب از 
اندوزي و علم آموزي روي آورید، قبل از اینکه علم از بین رود و از بین رفتن آن با از 

زیرا هیچ  ،بین رفتن عالمان [عامل] است و باز بر شماست که به علم ورزي روي آورید
رد چه وقت از دست خواهد داد و آنگاه کسانی داند آنچه را در دست دایک از شما نمی

برند داعیان [واقعی] کتاب خدا همونایند در حالی که آنان  می را خواهد یافت که گمان
کتاب خدا را پشت سر انداخته و کاري به آن ندارند پس به دانش اندوزي روي آورید و 

 .3»یروي از آن بپردازیدها و زیاده روي و افراط دوري ورزید و به کار سنّت و پ از بدعت
[به نیکی] نخواهد گذشت  سالی بر شما«م از او روایت شده است که گفت: و بازه

تر جز اینکه سال بعد از آن بر شما ناخوشایند خواهد بود. یعنی سالی از سال بعد پر باران
یا سرسبزتر است یا اینکه پادشاهی از پادشاهی دیگر در حکمرانی بر شما بهتر است. 
بلکه منظورم از سال بد این است که علماي [عامل] و برگزیدگان شما از بین خواهند 

سنجند و گیرند که دین را از نظرگاه شخصی خویش می رفت و کسانی جاي آنان را می
 .4»شوداینگونه اسالم از بین رفته، دچار نقص می

                                           
 این سخنان و روایات را ابن وضاح از حذیفه روایت کرده است. -1

 را ذکر کرده است. این روایت 17ص البدعابن وضاح در  -2

 اند. ) این روایت را آورده11/252» (الـمصنف«) و عبدالرزاق در9/170( الكبريطبرانی در  -3

این روایت را  40ص البدع) و ابن وضّاح در 1/422( مجمعـال) و هیثمی در 9/105( الكبريطبرانی در  -4

 اند. آورده
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ها و آشوبها  نهچگونه خواهید بود آن وقت که فت«و از او روایت شده است که گفت: 
[به طول انجامد به نحوي که] میان ساالن به پیري و کودکان  شما را فرا گیرد و آن آشوب

به میان سالی برسند و بر مردم حالتی پدید آید که بدعتی انجام دهند و چون آن بدعت 
 .1»[تغییر بدعت] چه کار زشتی است تغییر یابد گویند: این
مورد) به  نکنید و مو شکافی و ریز بینی (بیگزاري  عتاي مردم، بد«و باز گفته است: 

دانید و به آن آگاهید چنگ  می خرج ندهید و بر شماست که سنّت را بگیرید و آنچه را که
 .»دانید رها سازید می زنید و آنچه را با سنّت بیگانه

پویش در  میانه روي و اعتدال در سنّت از تالش و«و از او باز روایت شده است: 
 .2»عت بهتر و نیکوتر استبد

 روایت شده است که فرمود: صو در حدیثی مرفوع از حضرت رسول

 .3»بدعة يف كث� عمل من خ� سنة يف قليل عمل«

 .»تالش کم در راستاي سنّت، بهتر از اعمال بسیار در مسیر بدعت است«

روایت شده است که فرمود:  صاز حضرت رسول قاسم بن اصبغو در حدیثی که  
کسانی که شدیدترین عذاب را در روز قیامت خواهند داشت: امام و رهبري است گمراه «

کشاند به غیر آنچه خدا فرستاده است و صورتگر و پیکر تراش  می که مردم را به انحراف
 .4»بکشد یا به دست پیامبري کشته شودو مردي که پیامبري را 

                                           
) این 1/88( ) و اللکائی در شرح اصول اعتقاد1/30( السنة) و محمد بن نصر در 10/208( الكبريطبرانی در  -1

 اند. روایت را ذکر کرده

 با اسناد ضعیف این حدیث را روایت کرده است. 41ص البدعابن وضاح در  -2

 .)3251( السلسلة الضعيفة) و 11/38( ضعيف اجلامعنوع حدیث ضعیف: نگا:  -3

 اند. روایت را ذکر کرده) این 1759امام مسلم ( ) و2936امام بخاري ( -4
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من چیزي را که رسول خدا به آن «روایت شده است که فرمود:  رصدیق ابوبک از
زیــرا من بیمناکم  ،امام بلکه پیوسته بدان عمل کردهعمل کرده است، هیچگاه ترك نکرده

 .2»اي راه پویماز اینکه چیزي را از دستــور و سنّت او ترك گــویم و بر کژراهه
خبر رسید که  عمر بن خطاب به روایت کرده است که گفت: ابن مبارك از ابن عمر

گزاران او به نام  کند. عمر به یکی از خدمت می غذاهاي رنگارنگ تناول یزید ابن سفیان
چون آن وقت فرا رسید  ،رسید من را خبر کن یزیدگفت: هرگاه وقت شام خوردن یرفا 
آمد و بر او سالم کرد و اجازه خواست یزید اجازه داد و  عمر نزد یزیدرا خبر داد.  عمر
عمر با ید و گوشت بود تر فرا رسید. غذاي اولیزید وارد شد تا وقت شام خوردن  عمر

دست دراز کرد تا  یزیداز آن تناول کرد. سپس ظرف سرخ کردنی را پیش آوردند و  یزید
دهم  می ، تو را قسمبن ابی سفیان یزیداو را بازداشت و گفت: اي  عمراز آن بخورد، اما 

که از تناول غذاهاي رنگارنگ یکی بعد از دیگري خودداري کنی. قسم به خدایی که جان 
[آیندگان] با ما و شما  در دست اوست اگر شما از طریق سنّت عدول ورزید مخالفت عمر

 .1از طریق عدول از طریق مستقیم سنّت و دین خواهد بود
روایت شده است که گفت: نماز سفر دو رکعت است هرکس باسنّت  عمر ابنو از 

 .2مخالفت ورزد کفر ورزیده است
خبر رسید و  عمر بن خطابروایت کرده است که فرمود: به  آجري از صائب بن یزید

کرد. عمرگفت:  می گفتند یا امیرالمومنین ما مردي را دیدیم که از تاویل قرآن سوال
داد  می به مردم غذا عمرن را بده تا او را ببینم تا اینکه روزي که خداوندا به من این امکا

اي قرار داده بود تا پوشیده باشد وقتی کارش  آن مرد آمد و بر سر و صورت خود عمامه
 به اتمام رسید. گفت: اي امیر المومنین منظور این آیات چیست:

                                           
 اند. ) این روایت را آورده578شماره  1/204( الزهدابن مبارك در کتاب  -1

 رشح معانی اآلثار) و طحاوي در 3/140( الكربی) و بیهقی در 7846( وسطاألنوع روایت صحیح: طبرانی در  -2

 اند. این روایت را ذکر کرده 43ص  صالة الرتاريح)و آلبانی در 1/427(
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ٰ ٱوَ ﴿ ٰ ل�َّ ٰ َ�ٰ لۡ ٱفَ  ١ �وٗ َذرۡ  تِ رَِ�   .]2-1[الذاریات:  ﴾٢ �رٗ وِقۡ  ِت ِمَ�
دارند و سوگند به ابرهایی که بار سنگینی با خود  می سوگند به بادها که به سرعت پراکنده«

پس عمر گفت: تو همان مردي؟ بلند شد و آستینهایش را باال زد و تا وقتی  .»دارند بر می
جانم در که عمامه از سر آن مرد افتاد او را تازیانه زد سپس گفت: قسم به خدایی که 

زدم. بعد از آن دستور  می دیدم مطمئناً سرت را می دست اوست اگر تو را به موي تراشیده
داد تا به آن مرد لباس پوشانیدند و او را بر پاالنی کوچک نهادند و اخراجش کرد و 

مدعی علم  صبیغدستور داد: وقتی آن مرد به سرزمین خود رسید خطبه بخواند و بگوید 
ي نی بود، اما به خطا رفت. بعد از آن حادثه آن مرد از مردمان دون پایهآموزي و علم دا

 جامعه شد تا به فرجام هالك شد. حال آنکه در ابتدا از بزرگان قوم بود.
اند که گفت: بر شماست که بر  کرده ابی بن کعب روایتو دیگران از  ابن مبارك

زیرا در زمین  ،ي ورزیدبمانید و پایدار صشاهراه اصلی دین و سنّت حضرت رسول
اي وجود ندارد که بر سبیل سنّت باشد و یاد خدا کند و از عظمت خداوند اشک از  بنده

چشمانش جاري شود، اما خداوند او را به عذاب ابدي برساند و باز در روي زمین 
شود که بر سبیل سنّت باشد و در دل، یاد خدا گوید و از عظمت  نمی اي پیدا بنده

هاي خشکیده است وي بر تنش سیخ شود، جز اینکه او چون درختی با برگخداوندي م
هایش بر زمین خواهند افتاد. آن فرد نیز  که چون بر آن درخت بادي شدید، بوزد برگ

زیرا میانه روي در راه سنّت بهتر از سعی و  ،اینگونه گناهانش بر زمین خواهند ریخت
اگر چه توام با سعی یا میانه روي است بر  تالش در مسیر خالف آن و بنگرید اعمال شما

 .1سبیل و نهج انبیا و سنّت ایشان باشد

                                           
 ) آورده است.1/180( الرشيعةآجري این روایت را با اسناد صحیح در کتاب  -1
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روایت کرده است که گفت: هیچ سالی بر مردم نخواهد  ابن وضاح از ابن عباس
گذشت که در آن سال بدعتی بگذارند و در پی آن، سنّتی خواهد مرد تا جایی که 

 .1نابودي و فنا روندها قوام و حیات گیرند و سنّتها به  بدعت
بر شماست که سنّت را بگیرید و از سلف «وایت شده است که فرمود: و باز از او ر

 .2»ها صالح پیروي کنید و ثبات بورزید و بپرهیزید از بدعت
هرکس چیزي از خود ارائه دهد «روایت کرده است که گفت:  ابن وهب از ابن عباس

 در باب آن سخنی نگفته است آن فردکه در کتاب خدا نیست و سنّت حصرت رسول 
 .»کند می داند چه عقیده و باوري دارد تا اینکه خداوند بلند مرتبه را مالقات نمی

بعد از شما «اند که روزي گفت:  روایت کرده معاذ بن جبلو دیگران از  ابو داود
ن گیرد و قرآن و آموزش آ هایی خواهد بود عصري که ثروت فزونی می ها و آشوب فتنه

 فراگیر شده به نحوي که مؤمن، منافق، زن، مرد، کوچک، بزرگ آزاد و برده آن را فرا
کنند و نزدیک است که یکی بگوید: مردم را چه  می گیرند و با مصادیق آن صحبت می

خوانم؟ و آنان از  می کنند در حالی که براي ایشان قرآن نمی شده است که از من پیروي
و قرآن باشد] و اینکه بدعتی در دین گزارم [که خالف سنّت من پیروي نخواهند کرد تا 

دارم از  می گزاري زیرا آنچه پیش آمده گمراهی است و شما را بر حذر بپرهیزید از بدعت
گر خود را از زبان ابلیس سخنان گمراه کننده و اغوا زیرا ،انحراف حکما و دانشمندان

 به معاذگوید:  حق بگویند. راوي میکند و چه بسا که منافقان سخن  می عالمان عرضه
دانستم که عالم و دانشمند نیز، لب به سخن اغواگر و  نمی گفتم: رحمت خدا بر تو باد من

گشاید! گفت آري اینگونه خواهد بود پس دوري کن از سخن عالمانی که  می منافق گونه
د این شو می سازند که در حق آن گفته می سخن پوشیده و چند پهلو بر زبان جاري

رود با تکرار  می سازد و امید آن نمی نیاز م کامل بیچیست؟ چون آن سخن تو را از فه

                                           
 این حدیث را روایت کرده است. البدعابن وضاح در  -1

 این حدیث را روایت کرده است. 32ص البدعابن وضاح در  -2
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زیرا آنچه حق و مقرون به آن است روشن و  ،مجدد و شنیدن دوباره آن به حق برسی
سخنانی  -است تر که خدا خود اگاه- در هر حال منظور معاذ بن جبل .1قابل فهم است

ها و قلوب  نیستند تا جایی که دل صسنّت حضرت رسول است که در ظاهر بر مقتضاي
دارند و خواهند گفت: این چه سخنی است که ما آن را  می این نوع سخن را ناخوش

[حدیث حضرت رسول] ما را  کنیم و براي ما قابل فهم نیست. همان چیزي که نمی درك
 خواهد آمد.از لغزش عالمان دین بر حذر داشت و بیان و شرح آن به یاري خدا 

 تابعینتوسط  نکوهش بدعت
گزار با بدعت خود بر نماز، تالش و  بدعت«نقل کرده است که گفت: ابن وضّاح آنچه 

 .2»ي خود اضافه نخواهد کرد، جز اینکه از خدا فاصله خواهد گرفت روزه
اگر ببینم مسجدي آتش «روایت کرده است که گفت:  ابن وهب از ابن ادریس خوالنی

گرفته است و من قادر نباشم آن آتش را خاموش کنم، این ناتوانی برایم خوشایندتر است 
 .3»ا دیده و نتوانم آن را تغییر دهماز اینکه بدعتی ر

از راه هدایت پیروي کن و نباید «روایت شده است که گفت:  فضیل بن عیاضاز 
روان آن به تو زیانی [در عقیده و ثبات] برساند و باز بپرهیزید از اینکه در شمار اندك پی

 .»د منحرفان هالك شده تو را بفریبدراه گمراهی و ضاللت قرار بگیرید و شمار زیا
چون در قلب  ،با صاحبان هوا و هوس همنشین مشو«روایت شده است که:  حسناز 

آن نابود خواهی شد یا بذر عنادي در دلت تو چیزي تزریق خواهند کرد که با پیروي از 
 .4»شود می خواهند کاشت که قلب و دلت بیمار

                                           
 )4611( نوع حدیث صحیح، سنن ابو داود -1

 ت.) این روایت را آورده اس34(ص البدعابن وضاح در  -2

 ) این روایت را ذکر کرده  است.43 (ص البدعابن وضّاح در  -3

 ) این روایت را آورده است.54 (ص البدعابن وضّاح در  -4



  االعتصام در شناخت بدعت و سنّت  122

 

روزه بر «ي بقره گفت: سوره 183ي ي آیهاز او همچنین روایت شده است که در باره
خداوند روزه ماه »: ي قبل از شما واجب شدها شما واجب گردید همچنان که بر ملّت

ي قبل از ما واجب کرد، اما ها انید همچنان که بر ملترمضان را بر مسلمین واجب گرد
قوم یهود آن واجب را عمل نکرده و دور انداختند و روزه گرفتن بر مسیحیان نیز دشوار 

هاي هایی که هوا گرم نبود انتقال دادند و براي کفاره ده روز به روزه شد و آن را به ماه
 .»رمضان افزودند

عملی کم در راستاي سنّت بهتر «کرد گفت:  می ا نقلهنگامی که این حدیث ر حسنو 
 ».است از عمل و تالش بسیار در مسیر بدعت و خالف سنّت

روایت شده است که گفت: با پیروان هوا و هوس همنشین و هم  ابن قالبهو از 
رود که شما را در گمراهی خود فرو ببرند یا آنچه را که  می زیرا بیم آن ،صحبت نشوید

 .و حقیقت را وارونه به تصویر بکشند][ آگاهید بر شما بپوشانندبه آن 
 .1از فقهاي صاحب بینش و درایت بود ابن قالبهگفت: به خدا قسم  ایوب
اند و فرجام  روایت شده است که گفت: پیروان هوا و هوس در گمراهی ابن قالبهو از 

 آنان جز آتش جهنم نخواهد بود.
گزار همنشین مشو که قلبت را بیمارگونه  روایت شده است که: با بدعت حسناز 

 .2خواهد کرد
[در راه  روایت شده است که گفت: بدعت گزار، چیزي بر تالش ایوب سختیانیاز 

 .3ي خود را از خدا زیاد خواهد کرددین] نخواهد افزود جز اینکه فاصله
روایت شده است که گفت: هیچ کس، بدعتی در دین پدید نیاورد، جز  ابن قالبهو از 

 اینکه خون خود را حالل کرد.
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گوید: خوارج در نام و نشان متفاوتند اما  می نامید می که بدعت گزاران را خوارج ایوب
 اینکه همگی شایسته کشتن هستند شکی نیست.

دوست ندارم «گه گفت: ه بود، روایت کرده است که مردي فقی ابن وهب از سفیان
 .»تمام مردم را هدایت کنم و در مقابل یک نفر را به گمراهی کشانم

و باز از وي روایت شده است که گفت: سخن جز به عمل راست نشود و سخن و 
ه عمل جز به نیت و انگیزه درونی راست نگردد و عمل و نیت نیز جز به طی طریق در را

 .»سنّت و موافق با آن راست نگردد
[دو چندان] به  سیرین معتقد بود کسانی که با شتابابن ذکر کرده است که  آجري

 روند صاحبان و پیروان هوا و هوسند. می سمت ارتداد
با صاحبان و پیروان هوا و «روایت شده است که گفت:  از ابراهیم یزید نخعی یمانی

را بیم آن دارم که زی ،هوس همنشین نباشید و با آنان از در صحبت و بحث وارد نشوید
 .[و دچار تزلزل شوید] قلبتان از دین برگردد.

خداوند، روزه، نماز، حج، عمره، «روایت شده است که گفت:  1از هشام بن حسان
 .»پذیرد نمی صدقه آزاد کردن برده و عدالت بدعت گزار را

باطل به زمانی بر مردم فرا خواهد رسید که حق و «عالوه بر این گفته است:  ابن وهب
هم در آمیزند، آن وقت است که دعایی پذیرفته نیست مگر دعاي فردي که چون انسانی 

 در حال غرق شدن است که هیچ ملجأ و پناهی ندارد.
گزاري را در راهی دیدي تو  اگر بدعت«روایت شده است که گفت: از یحیی بن کثیر 

 .2»رت را عوض کن و از راهی دیگر برومسی

                                           
او هشام بن حسان ازدي فردوسی است با کنیه ابو عبداهللا بصري. مطمئن و از معاصران صغار تابعین بوده  -1

 ق. ه 147است متوفی 
 ق. ه132او یحیی بن ابن کثیر طائی است، از علماي مطمئن و زاهد، متوفی  -2
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گزار باشد،  شده است: هرکس همنشین فردي بدعت وایتاز برخی از سلف ر
 اش] محول [شیطانی خویشتن داري و حمایت از او بر چیده خواهد شد و به نفس

 .گردد] می و اسیر نفس[ شود می
گفت: اي عیسی، اصالح  می روایت شده است که به فرزند خود 1از عوام بن حوشب

گفت به خدا قسم، اگر  می ایت را کم کن وشو تا خداوند قلبت را اصالح گرداند، آرزوه
عیسی را در مجلس بزم و موسیقی و باطل ببینم نزد من خوشایندتر است از اینکه او 

 همنشین صاحبان خصومت و دشمنی باشد.
 .2گزاران هستند ر از صاحبان خصومت و دشمنی، بدعتگوید: منظو ابن وضاح می

ر، پیرو سنّت حضرت رسول کیست؟ گفت: : یا ابابک3کسانی به ابوبکر بن عیاش گفتند
 ».اهل سنّت واقعی آن است که اگر از هوا و هوس گفته شد بر چیزي از آن خشم نگیرد

کسی که سنّتی از سنن حضرت رسول بر او عرضه شود و او  :4یونس بن عبید گفت
 تر از او صاحب آن سنّت است.آن را بپذیرد، آن فرد غریب است، اما غریب

شود خداوند ابا دارد  می روایت شده است که گفت: گفته 5بن ابی عمر شیبانیاز یحیی 
شود، جز  نمی زیرا تحول و انتقالی در بدعت گزار حاصل ،ي بدعت گزاراز پذیرش توبه
 به بدتر از آن.

                                           
او عوام بن حوشب بن یزید شیبانی است با کنیه ابوعیسی واسطی، از رجال مطمئن و ثابت شده و از معاصران  -1

 هق 148صغار تابعین است متوفی 

 .56ص ، ابن وضاح،البدع و النهی عنها -2

افظه او ابوبکر بن عیاش بن سالم اسدي کوفی است از رجال مطمئن و عابد جز اینکه وقتی پیر شد، قدرت ح -3
 ق. ه194را از دست داد، متوفی 

او یونس بن عبید بن دینار عبدي، ابو عبداهللا بصري یکی از پیشوایان بصره از رجال مطمئن و علماي عامل،  -4
 .ه139اند متوفی  مطمئن بودن او را تائید کرده

 یا بعد از آن.148او یحیی بن ابی عمرو با کنیه ابوزرعه شامی حمصی از معاصران صغار تابعین متوفی  -5
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اسالم را دریابید و فراگیرید که چون اینگونه «از ابن عالیه روایت شده است که گفت: 
برنتابید و پیوسته بر صراط مستقیم که همانا اسالم است بمانید و به کردید از آن روي 

هایی جز آن تغییر مسیر ندهید و بر شماست که به سنّت پیامبر و آنچه اصحاب بر آن  راه
یعنی قبل از زمانی که حضرت عثمان شهید شود و قبل از اینکه انجام  ،بودند، چنگ زنید

و پیش از ارتکاب آن  قبل از شهادت حضرت عثمانبدهند آنچه را که انجام دادند. ما 
خواندیم. و بپرهیزید از هوا و  می قرآن 1 به مدت پانزده سال][ عمل بدست شورشیان

این حدیث را براي حسن  .»هوسی که مابین مردم بذر عداوت و کینه توزي خواهد افکند
از ابن وضاح و  بازگفتند و او گفت این سخن عین راستی و خیر خواهی است. ( روایت

 .دیگران)
 کرد: می و امام مالک بسیار این حدیث را با خود زمزمه

 خري امور الدين ما كان سنةو
 

 مور حمدثات البدائعرشّ األو 
 

 گزاري است. و بدعت ها هاي آن است و بدترین آن ابداع بهترین امور دین، سنّت
هوا و هوس آفت اسالم  پیروان اهل«روایت شده است که گفت:  2مقاتل بن حیاناز 

 کنند و با این عوام فریبی، دل عوام الناس را هستند. آنان از پیامبر و اهل بیت او یاد می
سازند و کار ایشان چه بسیار شبیه کسی است که  می ربایند و در گرداب مهالک رها می

جامعه دهد و به جاي پادزهر، سم کشنده به بدن  می به جاي شیرینی عسل، تلخی صبر
چون اگر تو در دریاي مواج نیفتاده باشی، در دریاي هوا و  ،کند. آن را بشناسید می تزریق

تر است و آشوب و اضطراب آن باالتر و رعد  تر و ترسناك اي که بسیار عمیق هوس افتاده

                                           
وجود ندارد و به نظر » به مدت پانزده سال -بخمس عرشة سنة« در نسخه مغربی در رباط مراکش: عبارت -1

زیرا فاصله زمانی نزول قرآن تا شهادت حضرت  ،تر است ایم مرجح مترجم این نسخه از آنچه ما در باال آورده
 (مترجم). سال 15سال است نه  25چیزي در حدود  عثمان

اند، عالمی مطمئن و  او مقاتل بن حیان نبطی، ابو بسطام بلخی است از کسانی که معاصر صغار تابعین بوده -2
 .ه150صالح است متوفی 
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رساند که روش و اسلوب آن با آنچه خود در آن قرار  می و برق آن بسی زیادتر. و این
توانی با آن، سفر گمراهی و نابودي را در  می اوتی شایان دارد و اما مرکبی کهاي تف گرفته

 .»نوردي و نجات یابی، پیروي از سنّت است
روایت شده است که گفت: بدان اي برادر عزیزم، مرگ بهترین تحفه و  ابن مباركاز 

و به  رسد ما از اوییم می کرامت است براي مسلمانی که بر سبیل سنّت به حضور خدا
بریم و از رفتن برادرانمان و کمی  گردیم از تنهایی و وحشت به خدا پناه می سوي او برمی

بریم و باز به دامان خدا پناه برده و از  می یاران و آشکار شدن بدعت باز به نزد او شکوي
چون از بین رفتن علما و اهل سنّت و  ،این بالي بزرگ که به جان این امت افتاده است

 کنیم. می ها به آستان او طرح دعوي بدعتظهور 
گوید: خداوندا، من را بر دین خود و سنّت رسول خود نگهدار و از  می 1ابراهیم تمیمی

اختالف در حق و پیروي از هواي نفس و سبیل گمراهی و از امور مشوب و از کجی و 
 .انحراف و دشمنی دورم کرده و محفوظ بدار!

آن را نوشت: آمده است من شما را  /عبدالعزیزعمر بن اي که حضرت در نامه
دارم از چیزي که هوا و آرزوهاي نفسانی به سوي آن گرایش دارند و از  برحذر می

شتابند. وقتی مردم با او بیعت کردند به منبر رفت.  می هاي نابهنجار که به سمتش انحراف
رسولی نیست و نه بعد پس از شکر خدا و درود بر او گفت: بدانید بعد از پیامبرش دیگر 

از قرآن شما دیگر کتابی آسمانی نازل خواهد شد و نه بعد از سنّت رسول و اصحاب، 
سنّت و روشی قابل پیروي خواهد بود و شما آخرین امت هستید پس بدانید و آگاه 
باشید، حالل، چیزي است که خدا آن را بر زبان رسول خدا تا روز قیامت حالل کرد و 

من ت که خدا آن را بر زبان رسول خدا تا روز قیامت حرام گردانید، لذا حرام چیزي اس
کنم، بلکه پیرو آن هستم. آگاه باشید که  نمی گزاري در دین و سنّت حضرت رسول بدعت

                                           
او ابراهیم بن یزید بن شریک تیمی، ابو اسماء کوفی است از صغار تابعین و از بزرگان علمی و دانش عصر  -1

 ).192(متوفی
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ي  ام و من نگه دارنده ي حاجات نیستم، بلکه من مجري و اجرا کنندهمن داور و برآورنده
ا جایی که به من امر شده قرار خواهم داد. من از شما باشم، بلکه آن ر ثروت و خزاین نمی

تر است. آگاه باشید که نباید از مخلوق پیروي ام از شما سنگین بهتر نیستم، ولی وظیفه
 کرد در چیزي که گناه خداوند را در پی دارد. و بعد از آن پایین آمد.

 گوید: می اي در رثاي او در قصیده عروة بن اُذینه
 سنةً سالم علامً وتَ فی اإلييحوأ

 

 مل تبتدع حكامً من احلكم اضجامً و 
 

 ففی كل يوم كنت هتدم بدعةً 
 ج

 تبــــنی لنا من سنة مـــا هتدماو 
 ج

عبدالعزیز] در اسالم علم و سنّت را زنده کردي و طراوت بخشیدي، اما [اي عمر بن«
ي هر روز نابود کننده ،حکمی از احکام انحرافی را پدید نساختی و دوباره زنده نکردي

بدعتی بودي، و آنچه را که از سنّت نابود شده بود دوباره زنده ساختی و طراوت 
 .»بخشیدي

اند، کالمی است که علما به حفظش همت گماشته عبدالعزیز عمربنو باز از سخنان 
رسول «که فرمود (عمر بن عبدالعزیز):  را به اعجاب و شگفتی وا داشت امام مالککه 

خدا و خلفاي راشدین بعد از او براي ما سنّت را بنا نهادند که تمسک به آن تصدیق 
کتاب خداست و مکمل عبودیت او و استحکام بخش دین خدا، کسی را نسزد آن را تغییر 

 ي توجه نیست هرکس بدانیا به چیزي دیگر بدل نماید هرچه مخالف با آن است شایسته
د هدایت یافته است و هرکس بخواهد با چنگ یازي به [سنّت رسول و خلفا] عمل نمو

آن پیروز شود، ظفر یافته است و هرکس از در مخالفت با آن درآید از راهی غیر از طریق 
گرداند و او را به دوزخ  مؤمنان پا نهاده است و خداوند هرکه را بخواهد بر او چیره می

ي اعجاب و تحسین شایسته و بحق چنین کالمی .»فرستد و آن چه بد مکانی استمی
زیرا آن سخنی است کوتاه و جامع که تمام اصول بنیادي و نیکوي سنّت را در  ،است

کسی را نسزد آن را تغییر یا به چیزي «گوید:  می خود جمع کرده است. از آن جمله که
این سخن حد فاصل  .»ي توجه نیستدیگر بدل نماید هرچه مخالف با آن است شایسته
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هرکس بدان عمل کند «فرماید:  می هاست. و از آن جمله که الخطاب تمامی بدعتو فصل 
این سخن ستایشی است براي پیروان سنّت و نکوهشی براي مخالفان » هدایت یافته است

 است که -بلند مرتبه-آن با استناد به دلیلی که بر آن بنا شده است و آن سخن خداوند 
 فرماید: می

َ  َما دِ َ�عۡ  مِنۢ  لرَُّسوَل ٱ �َُشاقِقِ  َوَمن﴿ ۡ ٱ َ�ُ  تَبَ�َّ ۡ ٱ َسبِيلِ  َ�ۡ�َ  َوَ�تَّبِعۡ  ُهَدىٰ ل ِ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل  َما ۦنَُوّ�ِ
 ٰ ٓ  َجَهنََّمۖ  ۦلِهِ َونُۡص  تََو�َّ  .]115[النساء:  ﴾١١ َمِصً�ا َءۡت وََسا
بعد از آن که ( راه ) هدایت (از راه ضاللت براي او)  ،کسی که با پیغمبر دشمنانگی کند« 

روشن شده است، و (راهی) جز راه مؤمنان در پیش گیرد، او را به همان جهتی که (به دوزخ 
نمائیم که  گردانیم (و با همان کافرانی همدم می شود و) دوستش داشته است رهنمود می منتهی می

سوزانیم، و دوزخ  گردانیم و با آن می خش داخل میایشان را به دوستی گرفته است) و به دوز
 .»چه بد جایگاهی است!

و از آن جمله است آنچه را که خلفاي راشدین بعد از پیامبر به انجام رساندند و اعمال 
گزاري محسوب نخواهد شد، گرچه  نّت رسول اسالم است و قطعاً بدعتآنها خود عین س

بینیم  نمی صورت اختصاصی، نصی بر تائید آنما در کتاب خدا و سنّت حضرت رسول به 
اما به طور کلّی احادیثی از حضرت رسول در تائید اعمال و کارهاي خلفاي راشدین 

 است که رسول خدا فرمود: عرباض بن ساریۀروایت شده است، از آن جمله، حدیث 

ُلََفاءِ  وَُسنَّةِ  �ُِسنَّىِت  َ�َعلَيُْ�مْ «
ْ
اِشِدينَ  اخل وا الَْمْهِديِّ�َ  الرَّ  َو�ِيَّاُ�مْ  بِانلََّواِجذِ  َعلَيَْها َعضُّ

ُمورِ  َوُ�َْدثَاِت 
ُ
 .1»األ

ن « بر شما باد که به سنّت من و سنّت خلفاي راشدین و مهدیین، چنگ یازید و آن را از بـ
 .»دندان دریافت کرده، محکم بگیرید و از بدعتها دوري ورزید

رسول، سنّت و سلوك خلفاي راشدین را در ردیف شود حضرت  می چنانکه مالحظه
کند  می و همنوا با سنّت خود ذکر نمود و اینکه هرکسی از سنّت حصرت رسول پیروي

                                           
 منابع روایتی این حدیث قبالً ذکر شد. -1
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باشد  می ها خالف آن دو الزم است که از سنّت خلفاي راشدین نیز پیروي نماید و بدعت
زیرا  ،شود نمی دیدهو چیزي از این دو سنّت (خلفا و پیامبر) در بدعت بدعت گزاریها 

اند یا پیرو سنّت  اند از دو حال خارج نبوده خلفاي راشدین و اصحاب در آنچه ابداع کرده
هستند یا اینکه فهم و برداشت خود را به صورت اجمال یا تفسیر  صحضرت رسول

اي که بر غیر ایشان چنین برداشتی پوشیده  اند به گونه سنّت حضرت رسول اعمال کرده
 باشد که به مدد الهی تشریح و بسط آن خواهد آمد. نمی ل فهماست و قاب

که چه کسانی هستند) ( ي سلف صالح(نکته) عبداهللا بن حاکم از یحیی بن آدم در باره
است و اما مهم این  بنقل کرده است که منظور از آن، سنّت و روش ابوبکر و عمر

(در انجام امور) بوده  سنّت و روش است که بدانیم آیا پیامبر تا هنگام وفات نیز بر همان
است یا خیر، آن وقت است که بعد از سخن پیامبر جاي حرفی براي کسی باقی نخواهد 

 .ماند
 عرباضاین سخن در ذات خود صحیح است و آن همان چیزي است که حدیث 

به  صیعنی آنچه در سنّت حضرت رسول ،کند، بدون اینکه زوایدي در آن باشد می بیان
ي رود که آن سنّت و سلوك به وسیله می اثبات رسید دیگر جاي بحث ندارد، اما بیم آن

سنّتی دیگر نسخ شده باشد که در این جا علما نیازمند تاسی به سنّت و سلوك خلفا 
تا هنگام وفات بر انجام  صهستند تا بدانند که آن همان چیزي است که حضرت رسول

(خلفا)  ینکه ناسخی و مبطلی بر آن سنّت بوده باشد و اگر آنانآن مصرّ بوده است بدون ا
 است. صاند آن محدث منتج از سنّت حضرت رسول به چیزي تازه دست زده
در استدالل خود لزوم عمل به سنّت خلفا و ارجاع  مالک بن انسبراي همین است که 

مسائل اصولی و به آن در هنگام پیدایش تعارض در سنّت تاکید ورزیده است و یکی از 
نهفته است این است که سنّت خلفا و عمل ایشان،  عمر بن عبدالعزیزاي که در سخن  پایه

تمسک به سنّت خلفا «است:  صتفسیر و مبین کتاب خدا و سنّت حضرت رسول
تصدیقی است بر کتاب خدا و مکمل عبودیت پروردگار و استحکام بخشی است بر دین 
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ي است که جز این موضع در جاهاي دیگر نیز آمده است، ا و این اصل ثابت شده». خدا
 اصولی نیکو وفوائدي مهم در خود جمع ساخته است. عمرولی سخن 

نسبت داده شده آمده است: سه چیز است اگر  ،1ابیانی  ابن عباسو در آنچه به 
برناخنی نوشته شوند گسترش یافته و در آن خیر دنیا و آخرت نهفته است و آن سه چیز 

گزاري مکن، اهل تواضع باش و بلند مقامی طلب نکن و  ت باش، بدعتاست: پیرو سنّ
 هرکس که ورع و تقواي واقعی داشته باشد (بسیار) ثروتمند نخواهد شد.

مشهور در نکوهش بدعت آمده آن چه از صوفیان  صورت چهارم از نقل: لفص
 است

گرچه آنچه در نقل و - یما ما این فصل را به ذکر سخن بزرگان صوفیه اختصاص داده
زیرا بسیاري از افراد ناآگاه بر  -کند می ایم کفایت روایت سخن اصحاب و تابعان آورده

در پیروي از سنّت سهل انگارند و در گفتار و رفتار به ابداع  2این باورند که صوفیه
زهاد کنند در حالی  می عبادات و التزام به چیزي که شرع از آن سخن نگفته است اقدام

 دانند. می هاي آتی خود را) از چنین اعمال و رفتاري مبرا وعباد (نسل اول نه نسل
اند دو چیز  بر همین اساس نخستین اصلی که شیوه و طریقت خود را بر آن بنا نهاده

است: پیروي از سنّت و دوري از آن چه مخالف سنّت است تاجایی که مرشد و حافظ 
بر این فکر است  القاسم قشیري ابوي آنان، قه و عقیدهطریقت صوفیه و ستون اصلی فر

اند تا از گزند اهل بدعت و  که صوفیه بدین سبب خود را به نام صوفی و متصوفه خوانده
در زمانه  صمسلمانان پس از رسول خدا«گزاران در امان بمانند. پس گفته است:  بدعت

                                           
او عبداهللا بن احمد بن ابراهیم، با کنیه ابو العباس مشهور به ابیانی تمیمی است او عالمی آفریقایی است و  -1

 گرایش به فقه شافعی داشته است، گرچه در اصل مالکی مذهب بود.
فضیل بن عیاض، ابراهیم ادهم که در زهد و  چون ،مراد مولّف از صوفیه، بزرگان نسل اول این فرقه هستند -2

زیرا مولف در صفحات آتی از فساد این طرایق و مخالفت و عناد آنان با سنّت حضرت  ،اند عبادت شهره
 (مترجم). سخن خواهند گفت. صرسول
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زیرا هیچ نامی  ،اند نام نبرده ترین ایشان به نامی جز هم صحبتی با پیامبر خویش فاضل
تواند باشد و چون اهل عصر دوم در رسیدند آنان را  نمی باالتر از هم صحبتی رسول خدا

که با صحابه رسول خدا صحبت افتاده بود تابعین خواندند، پس از آن مومنان مختلف 
س از آن ها از هم جدا شد و در مسیري مخالف هم قرار گرفتند. پ و رتبه ها شدند و مقام

شان به کار دین بزرگ بود زهاد و عباد  س که خاص بود و از خاصان و عنایتهرک
افزاید: پس از آن بدعتها ظاهر شده و دعوا کردن پدید آمد و  خوانده شدند. در ادامه می

کرد در میان ایشان آنان زاهدانند و خاصان اهل سنّت  هرکس از هر قومی ادعا می
و انفاس خود را به چیزي جز خود مشغول نداشتند و براي نگهداشت  ها جداست. دل

 ».ي ایشان از غفلت، خود را اهل تصوف خواندندها دل
(تصوف) بر ایشان نهاده شد مخصوصا  این لب و لباب سخن قشیري است و این نام

به جهت پیروي ایشان از سنّت و عنادشان با بدعت و این ما را به چیزي خالف عقیده و 
 سازد. می باور افراد ناآگاه و مدعیان علم و دانش رهنمون

اگر خداوند مرا مجال دهد و به فضلش، یاریم رساند و مقدمات و اسباب را برایم 
هایی از راه و سلوك صوفیان نسل اول حاصل کنم تا  فراهم سازد در نظر دارم نمونه

و مهر تائید گذاشته اي نیک (صوفیه) بر سیره و شیوه برصحت حرکت درست نسل اول
در این شیوه و سلوك از جانب کسانی است که  ها شود و اینکه نفوذ تباهی و ورود بدعت

ها از مسیري خالف شرع صورت  اند و ورود بدعت بعداً آمده و از سلف صالح در افتاده
(نسل بعدي) در یافته (لذا) بر ایشان  اند اینان گرفت و آنچه را که سلف صالح گفته

اي شد  اند، لذا این آخر زمان وضع به گونه یی را به دروغ نسبت دادند که آنان نگفتهچیزها
براي مردم فرود آمده  صاي جدا از شریعت حضرت رسول که گویی شریعت و برنامه

 تر اینکه آنان در پیروي از سنّت (سلف صالح) سهل انگارند و اینگونه است. و مهم
ت، راهی است براي بندگی صحیح. حال آنکه راه و پندارند، اختراع و ایجاد عبادا می

 تصوف از این کور مالی و اشتباه مبرا است. -به حمداهللا-سلوك نسل آغازین 
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گفته است: هرکس با بدعت گزاران و پیروان بدعت همنشین گردد او  1فضیل عیاض
 اي از حکمت ندارد. بهره

 فرماید: می خداوند در قرآن«گفته شد:  2به ابراهیم ادهم

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ َر�ُُّ�مُ  َوقَاَل ﴿
َ
  .]60[غافر:  ﴾لَُ�مۡ  تَِجۡب أ

خوانیم اما جوابی  ولی ما سالیان متمادي، او را می »بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را«
 روح است: بی هایتان در ده مورد مرده و شنویم؟ او در پاسخ گفت: قلب نمی
 کنید. نمی را ادااید اما حق این شناخت  خدا را شناخته -1
 کنید. نمی خوانید ولی به آن عمل می قرآن -2
 اید. هستید ولی سنّت او را در انداخته صمدعی دوستی حضرت رسول -3
 مدعی دشمنی با ابلیس هستید اما با او همنوا وموافقید. -4
 .»داریم، اما براي رسیدن به آن کاري نکردید و... می گفتید بهشت را دوست -5

هاي دوست داشتن خدا، پیروي از حبیب او  گفته است: از نشانه 3ذوالنون مصري
در اخالق و اعمال و فرامین و سنّت و سلوك اوست و گفته است:  صحضرت رسول

 بدرستی که فساد و تباهی از شش جهت بر مردم حمله خواهد آورد:
ها در گرو آرزوهاي شهوانی  جسم انسان -2سستی عقیده در عمل براي آخرت.  -1
برگزیدن خشنودي مردم  -4آرزوهاي طوالنی داشته باشند توام با عمر کوتاه.  -3. باشد

 از آرزو و هواهاي درونی پیروي کرده و سنّت حضرت رسول را دور اندازند. -5بر خدا. 
هاي سلف صالح را دلیلی بر صحت اعمال خود بگیرند و اما اعمال نیک و  لغزش -6

 فراموشی سپارند. پسندیده آنان را عمل نکنند و به
                                           

روز  او امامی پیشرو و شیخ اسالم است، یعنی فضیل بن عیاض با کنیه ابو علی تمیمی یربوعی از مکه متوفی -1
 .ه 187عاشورا سال 

 ه162اش ابواسحاق بلخی زاهد است از اتباع تابعین متوفی  او ابراهیم بن ادهم بن منصور بن یزید است کنیه -2
ذوالنون مصري زاهد است که از مالک لیث بن سعد نقل حدیث کرده است  -یا بن احمد- او ثوبان بن ابراهیم -3

 .ه 245اصلیتش از نوبه است متوفی او عالمی سخنران و آگاه بود و 
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ترین چیزها و دوست داد، گفت: باید گزین می خطاب به مردي که وي را پند ذوالنون
نزد تو این باشد: چنگ یازي به آنچه خدا بر تو واجب کرده است و  ها ین آنتر داشتنی

زیرا آنچه را از بندگی که خدا بر تو واجب کرده  ،دوري از آنچه خدا باز داشته است
گزینی و خداوند آنها را بر تو  است از اعمال و کارهاي نیکی که خود بر میاست بهتر 

مانند  ،تر و رساترند خواستی کامل پنداري آنها براي تو از آنچه می واجب نکرد و تو می
پردازد. پس بر انسان است  می کسی که به تادیب نفس خود با فقر و تنگدستی و نظایر آن

اند و او را بر تمامی  جباتی بپردازد که بر او واجب شدهکه به پیروي و نگهداري از وا
خواهند و بنگرد که خداوند از چیزي نهی فرمود) و به  می حدود و ثغور ایمان پا برجا

زیرا به واقع آنچه بندگان را از پروردگارشان دور  ،اي مطلوب از آن دوري ورزد شیوه
به حقایق راستین آن برسند و  گذارد که شیرینی ایمان را بچشد و نمی خواهد کرد و

دارد: سهل انگاري آنها نسبت به اعمالی است  می هاي بندگان را از توجه به آخرت باز دل
ها و شرمگاه آدم  ها، پاها، شکم ها، چشمان، زبانها، دست ها، گوش که خداوند بر قلب

یر و نیکی بر واجب کرده است و اگر به این امور آگاهی یافتند و آنها را رعایت کردند خ
یشان از حمل و ها ها و روان (در غیر این صورت) بدن شود می آنان هرچه تمامتر وارد

به ودیعه گذاشته است شان  اجراي آنچه خداوند از حسن یاري و فواید کرامت در دل
ي حقارت نگریسته ناتوان خواهند شد، ولی بیشتر علما و عباد، گناهان کوچک را به دیده

یوب خود سهل انگارند، لذا مانع رسیدن ثواب لذت راستان در کوتاه مدت و نسبت به ع
 اند. شده

دانی  می اي بشر!«را به خواب دیدم، به من فرمود: گفته است: رسول خدا  1حافی بشر
چرا خداوند تو را از میان معاصرانت برتري داد و مقامت را بلند داشت؟ گفتم: خیر اي 

از سنّت من و خدمت و احترام تو نسبت به صالحان امت و رسول خدا. فرمود: با پیروي 

                                           
ابو نصر زاهد است، معروف به حافی. از رجال اش  او بشر حارث بن عبدالرحمن بن عطاي مروزي است، کنیه -1

 ).ه 227( مطمئن و از بزرگان تبع تابعین است. متوفی
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ورزي تو نسبت به برادرانت و دوستی تو نسبت به اصحاب و اهل بیت من، از  پند و مهر
 .»چیزهایی هستند که تو را به جایگاه نیکان رسانیده است

گردد و  گفته است: اختالف تمامی مردم به سه اصل مهم بر می یحیی بن معاذ رازي
اي هریک از آنها سندي وجود دارد و هرکس از این اصول روي برتابد در ضد آن فرو بر

خواهد رفت: توحید که ضد آن شرك است. سنّت که ضد آن بدعت است و بندگی و 
 عبودیت که ضد آن گناه و معصیت است.

هاي مابین  من از یکی از بیابان«است:  ابوبکر زقّاق از معاصران جنید بغدادي گفته
و شام در حال گذر بودم که به ذهنم خطور کرد، علم حقیقت، مخالف با علم  مصر

شریعت است که ناگاه ندایی غیبی مرا گفت: هر حقیقتی که با شریعت آن پشتیبانی نکند 
 .»کفر است

هاي خوشبختی بر بنده این است: روان  از نشانه«گفته است:  ابوعلی حسن بن علی
شده و  صو، اعمالش موافق سنّت حضرت رسولشدن و آسان گردیدن عبادت بر ا

مصاحب و همدم صالحان گردیده، اخالقش با دوستان نیکو شده، آنگاه نیکی او همگان 
ها و ساعات خود  ورزد و بر وقت می را فرا خواهد گرفت و به امور مسلمین اهتمام

 ».کند می مراقبت
هاي رسیدن به خدا  اهگفت: ر ؟و از او سوال شد که راه رسیدن به خدا چگونه است

ترین راه و دورترین آنها از بدعت: پیروي از سنّت است در سخن،  بسیارند اما روشن
 فرماید: می اراده، پیمان و نیت، زیرا خداوند

ْۚ َ�هۡ  تُِطيُعوهُ  �ن﴿   .»اگر از پیامبر پیروي کنید هدایت خواهید شد« .]54[النور:  ﴾َوَما َتُدوا

گیري از  چگونه است او در پاسخ گفت: کنارهو گفته شده: راه رسیدن به سنّت 
ها و پیروي از آنچه علماي صدر اول اسالم بر آن اجتماع دارند و دوري از مجالس  بدعت

ور اهل کالم و کالمیون و التزام و اقتدا به این راه، یعنی همان راهی که به رسول خدا دست
 کند: داده شده تا از آن پیروي
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وۡ  ُ�مَّ ﴿
َ
ٓ َحيۡ أ نِ  َك إَِ�ۡ  َنا

َ
ۖ َحنِيفٗ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  ِملَّةَ  تَّبِعۡ ٱ أ ۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  َوَما ا  .]123[النحل:  ﴾١٢٣ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

ئین ) و به تو وحی کردیم که از آیمها بعد از ابراهیم، تو را به پیغمبري برگزید سپس ( قرن«
 .») بود و از زمره مشرکان نبودانحرافابراهیم پیروي کن که حقگرا (و دور از 

شود که تمامی اوصاف آن کامل باشد جز  نمی گفته است: فردي یافت ابوبکر ترمذي
اهل محبت و آن فرد هم محبت خود را از پیروي سنّت و کناره گیري از بدعت فرا چنگ 

 ترین بندگان است. باالترین مردم از لحاظ همت و مقرّب صآورده است، پس محمد
گفته است: بنده، جز به خدا و با پیروي از سنّت حبیب او به خدا  ابوالحسین وراق

نخواهد رسید و هرکس راه رسیدن به خدا را در مسیري خالف پیروي از حضرت 
 شود گرچه گمان ببرد هدایت یافته است. ببیند گمراه می صرسول

اطاعت از شرع است. و و گفته است: صدق: پایداري در راه دین و پیروي از سنّت در 
ي محبت و دوستی خداوند این است که از حبیب او حضرت گفته است: نشانه

 پیروي کنی. صرسول
ي محبت خداوندي: بذل بندگی و روایت است که گفت: نشانه ابراهیم قصارو از 

 پیروي از رسولش است.
ذیرد جر آنچه پ نمی گفته است: خداوند اعمال را ابوعلی محمد بن عبدالوهاب شقفی

صحیح باشد و از آن اعمال صحیح، جز آنچه خالص است را نخواهد پذیرفت و از آنچه 
 پذیرد که در راستاي سنّت باشد. می شود چیزي را می با اخالص انجام

است او بر  ابراهیم بن شیبان قرمیسینی از مصاحبان ابا عبداهللا مغربی و ابراهیم خواص
اهل بدعت بسیار سخت گیر و مصرّ بر پیروي از کتاب و سنّت بود و بر حرکت در مسیر 

باره او گفت: در عبداهللا منازلورزید تا جایی که  می مشایخ و بزرگان دین بسیار تاکید
 حجت خدا بر فقرا، اهل ادب و معامالت است. ابراهیم بن شیبان

و دیگران، گفته است اعتصام و چنگ یازي به  دابوبکر بن ابی سعدان از یاران جنی
 .ها و گمراهی ها یعنی دوري از غفلت و گناهان، بدعت ،خدا
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و دیگران گفته است: مردم در عصر جاهلیت  جنید و نورياز یاران  ابوعمرو زجاجی،
انگاشت تا اینکه رسول خدا  می کردند که عقل و طبایع آنها آن را نیک می از چیزي پیروي

مردم را در پیروي به سمت سنّت و شرع الهی سوق داد پس عقل صحیح آن است  آمد و
 که شرع آن را تائید کند و عقل قبیح آن است که شرع آن را زشت شمارد.

که جنید و دیگران را مالقات  به اسماعیل بن نُجید سلمی جد ابوعبدالرحمن سلّمی
یست؟ گفت: التزام بر عبودیت بر کرده بود گفته شد: آن چه بنده از آن گزیري ندارد چ

 اساس سنّت و دوام مراقبت بر این احوال.
گفته است: تقوا و پرهیزکاري ایستادن بر حدود الهی است که شاید  ابو عثمان مغربی

 فرماید: می در آن کوتاهی یا تعدي ورزید همچنانکه

ِ ٱ ُحُدودَ  َ�َتَعدَّ  َوَمن﴿  .]1[الطالق:  ﴾ۥَسهُ َ�فۡ  َظلَمَ  َ�َقدۡ  �َّ
 .»هرکس حدود الهی را در نوردد بر نفس خود ظلم روا داشته است«

گفته است: سی سال در مجاهدت بودم و هیچ چیزي نزد من  1بایزید بسطامی
نبود جز علم و پیروي از آن و اگر اختالف علما نبود من بدبخت بودم و  تر سخت

علم و آگاهی چیزي جز پیروي اختالف علما رحمت است جز تجرید توحید و پیروي از 
 از سنّت نیست.

و روایت شده است از او که گفت: روزي به ما گفت: برخیزید تا به نزد آن مردي 
مقصودش همان مردي بود که به زهد و پارسایی -برویم که به والیت مشهور است 

گوید: به نزد آن مرد رفتیم، اما چون آن مرد از خانه بیرون آمد آب  می راوي -مشهور بود
برگشت و بر آن مرد حتّی سالم هم نکرد و  ابویزیددهن خود را به طرف قبله پرت کرد. 

تواند بر  می گفت: این مرد ادبی از اداب حضرت رسول را ترك گفته است پس چگونه
 آنچه مدعی است خللی در کار نداشته باشد.

در باال گفت: بنا گذاشتن یکی از اصول بنیادین است و آن  /چه بایزید بسطامیآن

                                           
 ).ه 261( اش ابویزید بسطامی زاهد است از بزرگان مشایخ صوفیه متوفیاو طیفور بن عیسی کنیه -1
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اینکه والیت و دوستی خدا از آنِ کسانی نخواهد بود که سنّت حضرت رسول را ترك 
اند و اگر ترك سنّت سبب جهل ایشان باشد آن وقت دیدگاه تو چگونه خواهد بود  گفته

ت، عامل بدعت باشد؟ و گفت: روزي اندیشه اگر آن فرد عمداً در جهت مبارزه با سنّ
کردم که از خداي تعالی بخواهم که مرا از رنج و زحمت زنان و شکم نگاه دارد، پس 
گفتم چگونه رواست از خدا چیزي بخواهم حال آنکه رسول خدا نخواست. من نیز 
 نخواهم. پس خداي تعالی مرا کفایت کرد چه اگر زنی ببینم یا دیواري هردو یکسان

پرد نباید به او فریفته شوي تا  است. و گفت اگر کسی را ببینی که ار کرامات بر هوا می
ي شریعت تا کند و بر حدود گزارده اینکه بنگري امر و نهی خداوند را چگونه اعمال می

 چه حد پاي بند است.
گفته است: هرکه عمل کند نه با اقتدا با سنّت اگر طاعت بود و اگر  سهل تستري

ت همه راحت نفس است و هر عملی که انجام دهد و اما با اقتدا به سنّت باشد معصی
زیرا در آن هوا و هوسی راه ندارد و پیروي از هوا و هوس  ،اش عذاب نفس است همه

 ناپسند است و قطعاً مقصود نسل اول صوفیه ترك این هوا و هوس است.
روي از سنّت و گفت: اصول ما هقت تاست: چنگ یازي به کتاب خدا، پی

ي حالل، دوري از ایذا و آزار، دوري از گناهان، توبه و بازگشت لقمه صرسول حضرت
 و اداي حقوق.

توانند اجرا کنند: ماندن  نمی تاي آنها راي فوق سهو گفت: مردم از میان خصال هفتگانه
فت: بر توبه، پیروي از سنّت و دوري از ایذاي مردم. از فتوت و جوانمردي سوال شد: گ

 پیروي از سنّت.
ي قوم چیزي در دلم افتد، ها گفت: بسیار باشد که چند روز از نکته 1ابو سلیمان دارانی

 اما آن را نخواهم پذیرفت جز به دو گواه: دل و کتاب خدا و سنّت.

                                           
اش ابوسلیمان دارانی است از افاضل عصر و پارسایان و گزیدگان اهل  او عبدالرحمن بن عطیه عنسی، کنیه -1

 .)ه 212( متوفی شام.
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الحواري گفته است: هرکس کاري را بدون پیروي از سنّت به انجام  احمد بن ابی
 برساند، باطل است.

حداد گفته است: هرکس پیوسته اعمال و احوال خود را با کتاب خدا و  ابوحفص
ي مردان (خدا) حساب سنّت نسنجد و افکار و خیاالتش را به چالش نکشاند از زمره

ي بدعت سوال شد گفت: تعدي و تجاوز بر حدود الهی و نخواهد شد. از او درباره
فسانی و دوري از پیروي حضرت سستی بر انجام سنّت و پیروي از عقاید و هواهاي ن

 رسول و اقتدا به سنّت.
گفت: انسان را وضع و حالتی نیکو نخواهد رسید، جز با پیروي از کاري صحیح و 

 درست.
از حمدون قصار سوال شد: چه وقت براي انسان جایز است که براي مردم سخن 

مشخص  بگوید؟ او در پاسخ گفت: چون در علم وي واجبی از واجبات خدا مسلم و
 گردد یا بیم آن رود که کسی از بدعت هالك شود بدان امید که خدایش برهاند.

هاي و گفت: هرکس در سیرت سلف و راه و روش آنها بنگرد، کوتاهی خود را از پایه
 مردان خواهد دید.

زیرا آنان  ،کند می و این سخن به پایداري و دوام بر راه پیروي از سلف صالح تایید
 .-واهللا اعلم-اند  عیاهل سنّت واق

گفت:  زند و می می مردي را دید که از معرفت و شناخت دم 1بغدادي  ابوالقاسم جنید
اهل معرفت الهی از باب نیکی و نزدیکی به خدا به مقامی خواهند رسید که ترك حرکات 

کنند. گفت: این سخن گروهی است که به ترك اعمال دستور دهند و این نزد من  می
تر از ناپسند است و کسی که دزدي کند و زنا ورزد، نزد من بهتر و نیکو حالزشت و 

کسی است که اینگونه گوید و عارفان و خدا شناسان اعمال را از خدا گرفته و دوباره نزد 

                                           
ي عصر در علم، احوال و کالم از اش ابوالقاسم خرّار است، شیخ و یگانهاو جنید بن محمد بن جنید، کنیه -1

 .)ه 298نظرگاه اهل تصوف متوفی (
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او رجحت دهند و اگر من هزار سال زنده بمانم از اعمالم یک ذره کم نکنم جز اینکه مرا 
 از آن باز دارند.
ي رسیدن به خدا کالً بسته شده است جز راه کسانی که پیرو حضرت ها اهو گفت: ر

 رسولند.
و گفت این مذهب و طریق ما مقید است به پیروي از کتاب و سنّت و گفت: هرکس 
که حافظ قرآن نباشد و حدیث ننوشته باشد به او اقتدا نکنید که علم ما مقید است به 

 پیامبر بسته است.کتاب و سنّت. و گفت: علم ما به حدیث 
به حسن ادب باید کرد و دوام هیبت و  گفت: صحبت با خداي 1ابوعثمان حیري

مراقبت و صحبت با رسول خدا با پیروي از سنّت و لزوم ظاهر علم و صحبت با اولیاي 
 خدا به حرمت داشتن و خدمت کردن است و تا آخر سخن.

چشم  ابوعثمانچاك کرد،  دگرگون شد پسرش پیراهن بر خود ابوعثمانو چون حال 
 باز کرد گفت: خالف سنّت در ظاهر، اي پسر، عالمت ریا بود در باطن.

همچنین گفت: هرکس در گفتار و کردار سنّت حضرت رسول را بر خود امیر گرداند 
گوید و هرکس هوا و هوس را در گفتار و کردار بر خود  با حکمت و درایت سخن می
 فرماید: آورد همچنانکه می سنّت سخن به میان می امیر گرداند از بدعت و خالف

ْ َ�هۡ  تُِطيُعوهُ  �ن﴿  .]54[النور:  ﴾َتُدوا
 .»اید رسول خدا پیروي کنید هدایت یافتهاگر از «

باشد اما آن  -بلند مرتبه-ت: هرکه مدعی حالتی از خداي ابوالحسن نوري گفته اس
 حالت، او را از حد علم شرعی بیرون آورد، گرد وي مگرد.

                                           
 ةمستجاب الدعواش ابوعثمان واعظ. گفته شده است که او سعید بن اسماعیل بن سعید بن منصور است، کنیه -1

 .)ه 298بوده است. (متوفی 
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 گوید: از بین رفتن مسلمانی و اسالم به چهار چیز است: بلخی می 1محمد بن فضل
دانند به آن عمل نکنند و به آن چه که به آن آگاه نیستند ولی بدان عمل  می چهبه آن

 مردم را از آموختن باز دارند.دانند نیاموزند و  نمی کنند و آنچه را که
 بریم. می و آنچه او گفته است: وصف حال صوفیان امروز ماست که از آنها به خدا پناه

ترین  در پیروي از فرامین اوست و تابعشان  ترین آنها به خدا استوارترینوگفت: عارف
 ایشان در سنّت حضرت رسول است.

امحرم فرو بندد و نفسش را از شاه کرمانی گفته است: هرکس چشم خود را از ن
شبهات دور دارد و درونش را با استمرار مراقبه و ظاهرش را با پیروي از سنّت آباد دارد 

 و نفسش را به لقمه حالل وادارد، فراست وي به خطا نخواهد رفت.
 (از شریعت) خالف باشد باطل است. گوید: هر باطنی که ظاهري ابوسعید خرّاز می
ا از معاصران جنید گفته است: هرکه خویشتن را به آداب سنّت ابوالعباس بن عط

آراسته گرداند، خدا دل وي را به نور معرفت منور گرداند و هیچ مقامی باالتر از مقام 
 ها، اعمال و اخالق او.پیروي از حضرت رسول نیست در پیروي از فرمان

بلند - ت از خدايترین غفلت و کوتاهی غفلت بنده اس همچنین او گفته است: بزرگ
و غفلت است از اوامر و نواهی او و غفلت است و کوتاهی از آداب معامالت  -مرتبه

 اوست.
گفته است: عالم، به روایت بسیار نیست، بلکه عالم آن است که  2ابراهیم خواص

چه عملش اندك عمل نماید اگر ها متابعت علم کند و بدان کار و بدان اقتدا کند و به سنّت
از عافیت سوال شد، گفت: عافیت و سالمت در چهارچیز است: دین ورزي  باشد. و

                                           
ترین اهل عراق به لطایف و نکات  او احمد بن محمد، ابوالحسن نوري، زاهد و شیخ صوفیه است و از عالم -1

 .)ه 295(متوفی  کرد. داشت و تکریمش می سلف صالح و همان کسی که ابوالقاسم جنید او را بزرگ می
و او آثاري در تصوف نیز  ابواسحاق از خواص زاهد و شیخ صوفیه در ري استاش  او ابراهیم بن احمد کنیه -2

 .)ه 29دارد.متوفی (
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بدون ایجاد بدعت، عمل، بدون آفت و قلبی بدور از مشغولیت و نفسی بدور از شهرت. 
 و گفت: صبر: پایداري است بر احکام کتاب خدا و سنّت.

ایمن از او سوال شد در باره برترین حال صوفیان گفت: «گفته است:  1بنان حمال
اند و اقامه دستورات و نگهداشتن درون و حالی شدن از هر  بودن بدان چه ضمانت کرده

 ».دو جهان
ي بغدادي گفته است: هرکس طریق حق داند سلوکش بر آن آسان باشد و ابوحمزه

وجود ندارد و این پیروي باید در  صراهی به سمت خدا جز با پیروي از حضرت رسول
 ي باشد.اعمال، احوال و اقوال و

ي دوستی خداوند، بذل عبودیت و پیروي از حضرت ابواسحاق رقّی گفته است: نشانه
 فرماید: می رسول است. به دلیل سخن خداوند بلند مرتبه که

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ   .]31عمران:  [آل ﴾ �َّ
 .»باید از من پیروي کنید تا خداوند شما را دوست بدارد دارید می بگو اگر خدا را دوست«

ممشاد دینوري گفته است: ادب مرید، به جاي آوردن حرمت پیران بود و نگه داشتن 
 خدمت برادران و از سبب ما بیرون آمدن و آداب شرع را بر خود داشتن است.

سوال شد در باره کسی که به مالهی و آوازها گوش فرادهد و  2از ابوعلی رودباري
ام که اختالف احوال در من اثر  اي رسیده گوید: این مرا حالل است که من به درجه می

 نکند گفت: برسد اما به دوزخ.
اي از فرایض را ضایع نکرد  کس، فریضه گفته است: هیچ منازل  بن  عبداهللا محمد ابو

 رود که به بدعت مبتال شود. می مبتال گردد، بیم آن ها کردن سنّتجز اینکه به ضایع 

                                           
اش ابوالحسن واسطی است، از اصل او از واسط بود در مصر و همان جا درگذشت، او بنان الحمال، کنیه -1

 .)ه 316صاحب کرامت بود و حال او بزرگ بود. مصاحب جنید نیز شد(متوفی 
اند، مصاحب ابوالقاسم جنید و ابوالحسین نوري و او ابوعلی رودباري است و در اسمش اختالف پیدا کرده -2

 گروهی از مشایخ بغداد، در فقه و علم و محدث بود.
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 ابویعقوب نهرجوري گفته است: افضل امور آن است که با علم پیوسته باشد.
ي علم نباشد زیان او بر صاحب آن از ابوعمرو بن نجید گفته است: هر حالی که نتیجه

 نفع بیشتر است.
 صحبت کردن از حق اعراض به بار آورد.بندار بن حسین گفته است: با مبتدعان 

ابوبکر طُمستانی گفته است: راه پیداست و کتاب و سنّت در میان ماست و فضل 
و هرکه از ما  صصحابه معلوم است ازآنکه سابق بود به هجرت و صحبت رسول

صحبت کتاب و سنّت کند و خویشتن و خلق را بشناسد و به دل با خداي هجرت کند او 
 بود. صادق و مصیب

ابوالقاسم نصرآبادي گفته است: اهل تصوف بودن، ایستادن است بر کتاب و سنّت و 
دست برداشتن است از هوا و بدعت و تنظیم و حرمت پیران است و خلق را معذور 

 داشتن و بر اوراد و اذکار مداومت داشتن و رخصت ناجستن و تاویل ناکردن.
است، اما از آن همه سخنانی را از  سخن بزرگان صوفیه در نکوهش صوفیه طوالنی

کنند  می افراد مشهور آن آوردیم که چیزي در حدود چهل شیخ است که تمامی آنها اشاره
 دارند که بدعت آوري، گمراهی است و سلوك بر آن بیراهی و بکارگیري آن می و تصریح

تیري است در تاریکی و آن منافی نجات است و از رسیدن به حکمت و آگاهی منع گشته 
 است.

و به واقع تمامی صوفیان مشهور که این طریقت به آنها منسوب است همگی بر 
بزرگداشت شریعت متفق القولند و پاي بند پیروي از سنّت، بدون اینکه چیزي از آداب 

رین مردم از بدعت و بدعت گزاران هستند و در میان آنها آن را در بیندازند. و آنان دورت
یک از آنان  هاي گمراه منتسب باشد و در هیچ شود که به گروهی از گروه نمی کسی یافت

ي گرایشی به مسیري خالف سنّت وجود ندارد و بیشتر آنان که ذکرشان رفت از زمره
شود و  می ن از ایشان گرفتهفقها و محدثان هستند از همان کسانی که اصول و فروع دی

 کسی که اینگونه نباشد نیازي ندارد که در دین به حد نیاز فقیه و آگاه باشد.
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[صوفیان عصر اول نه قرون بعد از آن] اهل حقایق و مواجد و ذواق و احوال و  و آنان
اسرار توحیدي هستند. آنان براي ما حجتند براي هرکس که خود را به طریق روشن 

رود بلکه به بدعت روي آورده و از هوا و  نمی دارد و بر طریق ایشان وب میایشان منس
دهد در سخنی محتمل یا کاري  می هوس پیروي نموده و خود را به دروغ به آنان نسبت

از کارها [که تشابه شرع دارد] با چنگ یازي به مصلحتی که شرع به ابطال آن گواهی داده 
 یا چیزهایی نظیر آن.

هاي صوفیه تشبیه  بینی از کسانی که خود را به نسل می یه متاخر را کهو بیشتر صوف
دهند که تمامی مردم بر فساد آنها از لحاظ شرع اتفاق نظر  می کنند اعمالی را انجام می

یازند که سرگذشت و احوال است که اگر صحیح  می دارند و اینان به حکایاتی چنگ
حال آنکه از سخنان و احوال صوفیان  شود نمی باشد از زوایاي مختلف حجت حساب

عصر اول چیزهایی وانهاده خواهد شد که حقانیت و صراحت بیشتري براي پیروي دارند 
کند چیزي را قصد کرده است که متشابه و چند  می در حالی که از دالیل شرعی پیروي

پهلو است. و چون اهل تصوف در طریقشان به نسبت فعلی که دارند صاحب فکر و 
ري باشند همانگونه که صاحبان دیگر علوم در دانش خود از آن برخوردارند از سخنان تئو

ام که نشانگر و دلیلی است بر مدح سنّت و نکوهش  ایشان چیزهایی را حاصل کرده
گزاران  بدعت در طریق ایشان تا سخن ایشان از جانب آنان دلیلی باشد براي تمامی بدعت

یان پیروي از سنّت در میان اهل تصوف. و پیروزي به صورت کلی و باالخص براي مدع
 از جانب خداست.

 آنچه در نکوهش راي و نظر نکوهیده آمده است صورت پنجم از نقل: لفص
[از سلف صالح] بنا شده و استناد آن به  آنچه در این فصل آمده بدون هیچ اثري

تشریعی دارد به ي چون جنبه چیزي غیر از اصول آمده در کتاب و سنّت است، اما
ها، آرا و دیدگاهی  گزاري منجر و حتّی نوعی از آن شده است و چون تمامی بدعت بدعت

 اند. هستند که بر هیچ اصلی استوار نبوده، لذا به گمراهی و ضاللت توصیف شده
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روایت شده است که از  [مسلم و بخاري] از عبداهللا بن عمرو بن عاص صحیحدر 
 شنیدم که گفت: صرسول خدا

َ  إِنَّ « ِعلْمَ  َ�ْ�ِعُ  الَ  ا�َّ
ْ
نْ  َ�ْعدَ  ال

َ
ْ�َطاُهُموهُ  أ

َ
 َ�بِْض  َمعَ  ِمنُْهمْ  يَنزَْتُِعهُ  َولَِ�نْ  ،انزِْتَااًع  أ

ُعلََماءِ 
ْ
اٌل  نَاٌس  َ�يَبىَْق  ،بِِعلِْمِهمْ  ال يِِهمْ  َ�يُْفتُونَ  �ُْستَْفتَْونَ  ُجهَّ

ْ
 .1»َو�َِضلُّونَ  َ�يُِضلُّونَ  ،بَِرأ

آورد بلکه علم  نمی را بعد از اینکه به مردم بخشیده است از قلب مردم بیرون خداوند، علم«
شود  را به وسیله از بین بردن علما برمی دارد و مردمانی جاهل و نادان که از ایشان طلب فتوا می

شوند و دیگران را نیز به  می دهند و در نتیجه خود گمراه می و آنان نیز به راي و پندار خود فتوا
 .»گمراهی خواهند کشانید

ها مربوط است و  پس وقتی اینگونه باشد نکوهش راي و پندار شخصی به بدعت
 باشد. می نکوهش آنها بدون شک

 صاند که رسول خدا روایت کرده عوف بن مالک اشجعیو دیگران از  ابن مبارك
 فرمود:

ُق « يِت  َ�ْفرَتِ مَّ
ُ
ْ�َظُمَها فِْرقًَة، وََسبِْع�َ  بِْضعٍ  ىلَعَ  أ

َ
ين يَِقيُسونَ  قَْومٌ  فِتْنَةً  أ يِِهْم، ادلِّ

ْ
ُمونَ  بَِرأ  ُ�َرِّ

م اهللا  .2»به ما أحلَّ اُهللا و�لون به ما حرَّ
ترین آنها از لحاظ  ترین ومهم امت من به هفتاد و اندي فرقه تقسیم خواهند شد که بزرگ«

به قیاس و ارائه نظر  فتنه انگیزي گروهی هستند که در دین خدا با راي و نظر شخصی
کنند و آنچه را که خدا  می پردازند، لذا آنچه را خداوند حالل کرده است براي مردم حرام می

 .»دانند می حرام خوانده است حالل

گفته است: قیاسی که در این حدیث از آن سخن گفته است قیاسی است  ابن عبدالبر
ن بر اساس گمان و تخمین است و که بر اصلی از اصول سنّت نباشد و سخن گفتن در دی

 آنچه را خدا حالل کرد، حرام«فرماید:  می چون بنگري بخشی از حدیث فوق که

                                           
 منابع روایتی این حدیث قبال آمده است. -1
 منابع روایتی این حدیث قبال آمده است. -2
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اشاره به این دارد که واضح و روشن » خوانند می گردانند و آنچه حرام است حالل می
است که اطالق حالل به چیزي است که در کتاب خدا و سنّت حضرت رسول، حالل 

و حرام چیزي است که کتاب خدا و سنّت، آن را حرام خوانده باشد،  خوانده شده است
لذا هرکس در این امور تجاهل ورزد و درآنچه از وي سوال شود بدون علم و دانش 

اي که آن نظر، او  ي نظر کند به گونهسخن گوید و با چنگ یازي به دیدگاه شخصی، ارائه
به راي است که سرانجامش گمراهی  را از سنّت خارج گرداند این همان افتا و قیاس

[برعکس] کسی که فروع و اجزاي دانش را که  است و به گمراهی نیز خواهد کشاند و
گاه با راي شخصی  ه اصول دینی و سنّت برگرداند هیچبرخاسته از نظر شخصی است ب

 [بدون در نظر گرفتن کتاب و سنّت] سخن نگفته است.
 ت:ابن مبارك در حدیثی روایت کرده اس

اِط  ِمنْ  إِنَّ « رْشَ
َ
اَعةِ  أ نْ  إِْحَداُهنَّ : ثَالثَةً  السَّ

َ
ِعلْمَ  يَلْتَِمَس  أ

ْ
َصاِغرِ  ِعنْدَ  ال

َ
  .1»األ

سه چیز از عالیم رستاخیزاند یکی از آنها این است که علم از عالمانی کوچک و دون پایه «
 .»کسب خواهد شد

گفت: کسانی که با نظر  هاي کوچک چه کسانی هستند گفته شد: انسان به ابن مبارك
هایی که از بزرگان روایت کنند کوچک حساب  شخصی خود سخن بگویند، اما انسان

 نخواهند شد.
روایت کرده است که گفت: اهل راي و نظر دشمن  ابن وهب از عمر بن خطاب

اند و دشوار است که آنها  بدین معنی که ناتوان از حفظ و نگهداري احادیث ،سنّت هستند

                                           
) آن را 22/361( معجم الكبريـالاي دیگر طبرانی در  ) و به شیوه61( الزهدنوع حدیث صحیح: ابن مبارك در  -1

 ) این حدیث را صحیح دانسته است.2207( صحيح اجلامعروایت کرده است. و آلبانی در 
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کنند و تحقیق نمایند، لذا به خارج کردن و برطرف کردن موانع با چنگ یازي به  روایت
 .1اند نظر و راي شخصی روي آورده

و باز از او روایت شده است: که در دینتان از نظرپردازي و ارائه نظر شخصی 
 بپرهیزید.

آمده ها بپرهیزید. در روایتی  گفته است: منظور عمر این است که از بدعت 2 سخنون
است: بپرهیزید که از صاحبان راي، آنان دشمنان سنّت هستند، ناتوان از حفظ احادیث، 

گویند، لذا گمراه شده و دیگران را نیز گمراه خواهند  می پس به راي و نظر خود سخن
 کرد.

اند آنان  و در روایتی از ابن وهب آمده است: بدرستی که اصحاب راي دشمنان سنّت
اند و تحقیق و نگهداشت احادیث از ایشان خارج است و شرم  دیثناتوان از حفظ احا

دانیم، لذا با نظر پردازي خویش به مخالفت با  نمی دارند وقتی از ایشان سوال شود بگویند
 خیزند پس از ایشان بپرهیزید. سنّت برمی

 گزاران هستند. گفته است: صاحبان راي، همان بدعتداود ابوبکر بن ابی
وایت شده است: هرکسی نظري ارائه کند که در کتاب خدا نباشد و از ابن عباس ر

رسد  می سنّت حضرت رسول به آن اشاره نکرده باشد، وقتی به خدمت خداي عزوجل
 .3نخواهد دانست برچه دینی و مسلکی است

                                           
) و ابو اسماعیل 2004( فضلهجامع بيان العلم و) و ابن عبدالبر در 201( صول االعتقادأرشح اللکائی در  -1

 اند. را روایت کرده از طریق عمر این حدیث )260-295( هلهأاحاديث فی ذم الكالم وانصاري در 

او سخنون بن سعید تنوخی است، اهل آفریقا از فقها و یاران امام مالک و همو کسی است که مذهب وراي  -2
 امام مالک را در مراکش ترویج داد.

 اند. ) این روایت را آورده1272( ذم الكالم) و ابو اسماعیل انصاري در 1/69(/ دارمی در سنن خود -3
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از ابن مسعود روایت شده است: قاریان و عالمان شما خواهند رفت و مردم به جاي 
[دین خدا را] با  اي نادان را انتخاب خواهند کرد و آنان نیزایشان بزرگان و رؤس

 .هاي نظري و فکري خود خواهند سنجید مقیاس
 اند که فرمود: ابن وهب و دیگران از عمر بن خطاب روایت کرده

هاي ناشی از راي و  اند و لغزش سنّت چیزي است که خدا و رسولش تعیین کرده«
 .1»نظرشخصی را سنّت نخوانید

قوم بنی اسرائیل «ز پدرش روایت کرده است که گفت: و او ا ههشام بن عرواز 
پیوسته بر صراط مستقیم بودند تا اینکه در میان ایشان فرزندان مملوکان و بزرگان پیدا 
شدند و آنان در امر دینی ایشان به نظر و دیدگاه شخصی روي آوردند و بنواسرائیل را به 

 .2»گمراهی کشاندند

ایت شده است: قطعا به تباهی خواهید افتاد هنگامی که راه و روش سلف از شعبی رو
 را ترك گویید و از آرا و نظریات اهل راي بهره گیرید.

ي و از حسن روایت شده است: قطعاً آنانی که قبل از شما بودند زمانی به ورطه
ز صراط نابودي افتادند که در مسیرهاي متفاوت قرار گرفتند و دچار تفرقه شدند و ا

 ي دین از نظرگاه شخصیمستقیم دین درگذشتند و راه سلف صالح را در نوشتند و درباره
[بدون درك اصول دین] سخن گفتند، لذا گمراه شدند و دیگران را نیز به  و راي درونی

 گمراهی کشاندند.
از دراج بن سمح روایت شده است که گفت: زمانی بر مردم خواهد گذشت به 

شود  می بندد تا اینکه کامالً سرحال و فربه می فرد اسب و مرکب خود را پرواراي که  گونه
گردد و از  نوا بر می بی و بعد از آن در شهرها و کشورها خواهد گشت اما ضررمند و

                                           
 ) این روایت را آورده است.2014( فضلهجامع البيان العلم وابن عبدالبر در  -1

 ) این روایت را آورده است.2015( فضلهجامع البيان العلم وابن عبدالبر در  -2
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خواهد براي او سنّتی را باز گوید تا بدان عمل کند، اما چیزي جز فتوا به  فردي مفتی می
 ظنّ و گمان نخواهد یافت.

 نظور از راي و اهل راي در این روایات چه کسانی هستند؟م
اي سلف هستند، اما ه گزاران مخالف سنّت اند: منظور از اهل راي، بدعت گروهی گفته

زیرا بسیاري از  ،و دیگر مذاهب فکري کالمی 1گزاران در اعتقاد مانند جهمیه بدعت
نظریات اینان در رد احادیث ثابت و صحیح حضرت رسول بود و حتی پا فراتر نهاده 

ها بسیاري از آیات آشکار و مسلّم قرآن را بدون دلیل و مدرك رد کردند بدون اینکه در آن
همچنین اینان، رؤیت باري تعالی را [در قیامت]  2انگیز باشندجاي انکار باشد یا تاویل بر

اند آن هم با چنگ یازي به اعتقادات و مسایل غیر روشن یا عذاب قبر یا میزان  نکار کردها
اند و احادیث وارد از حضرت رسول را در باب شفاعت و ورود  و صراط را نیز منکر شده

ي کالم است و در اند. و مسائل بسیاري که موجب اطاله بر حوض کوثر را انکار کرده
 ست.کتب کالمی کامل آمده ا

اند: در واقع رایی که مذموم و ناپسند است، راي و نظري ابتداع شده  گروهی گفته
زیرا هویت و اساس تمامی  ،هاي آن وجود دارد ها و شاخه است و نظایر آن که از بدعت

 ها به راي و نظر شخصی و خروج از شریعت است. بدعت
نوع مخصوصی از تر است، لذا چون آن، این دیدگاه از دیدگاه نخستین، روشن

ها مد نظر ندارد، بلکه بیان و رویکرد آن،  ها را بدون لحاظ کردن دیگر بدعت بدعت
ع شده یا خواهد ها را در بر خواهد گرفت. آنچه در گذشته تا قیام قیامت واق تمامی بدعت

                                           
ي جهمیه است و چندي از جهمیه، طرفدارن جهم بن صفوان محرزي سمرقندي هستند، او رئیس فرقه -1

هاي او نفی  ) از گمراهیه128او بر امویان خروج کرد و در مرو کشته شد ( درهم بودندشاگردان جعد بن
 (مترجم). صفات خدا، و اعتقاد به جبر، و عقیده به فناي بهشت و دوزخ است.

ٞ ﴿یکی ازعقاید تاویلی اینان تاویل نظر به انتظار در آیه:  -2 ةٌ  َم�ِذٖ يَوۡ  وُُجوه ٞ  َرّ�َِها إَِ�ٰ  ٢٢ نَّاِ�َ -22: القيامة[ ﴾٢٣ نَاِظَرة

است در حالی که آیات مسلم قرآن مبین این معناست که منظور از نظر در این آیه، نگاه با چشم سر . ]23
 .(مترجم) است. در این عقیده، جهمیه، معتزله و خوارج و امامیه و مرجئه مشترکند.
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کند همچنانکه  نمی گزاري در اصول دین باشد یا فروع آن فرقی شد. حال این بدعت
 ي: اسماعیل درباره آیهقاضی 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ قُوا ْ  دِيَنُهمۡ  فَرَّ  .]159[األنعام:  ﴾ءٍ َ�ۡ  ِ�  ُهمۡ ِمنۡ  َت لَّسۡ  اِشَيعٗ  َوَ�نُوا
شوند، تو  می دارند و دسته دسته و گروه گروه می گمان کسانی که آیین خود را پراکنده بی« 

شد این آیه در باب خوارج نازل شده  گفت: بعد از آنکه گفته .»به هیچ وجه از آنان نیستی
که خدا خود - گوید می اي سخنو گویی کسی که از تخصیص آیه به گروه و ویژه .است

ي مقصود و رویکرد آیه از افراد و کسان مخصوص سخن درباره -تر استبدان آگاه
 نگفته است بلکه او مثالی ذکر کرده است که آیه آن مفهوم و مصداق را در خود داشته
است و آن موافق و همسو با چیزي است که در آن عصر مشهور و رایج بوده است، لذا 
ذکر این مثال و تخصیص آیه به قوم یا گروه مخصوص چیزي سزاوار بوده است و غیر 

ها مسکوت مانده است و از آن سخنی به میان نیامده و اگر کسی از وي  آن، از بدعت
 ها و افراد مخالف و خارج از سنّت را وم گروهکرد آیا رویکرد این آیه عم سوال می

 گفت. می رساند از آن سخن می
اي از هایی که گذشت که در باب طیف ویژه اینگونه تمامی سخنان و دیدگاه

ي تواند به حسب نیاز و ظروف، شمولیت یابد چنانکه آیات اولیه می گزاران بود بدعت
نازل شد، اما همین آیات چنانکه  راننصاراي نجي داستان ي آل عمران در بارهسوره

کرد. موارد دیگري در تفسیر و  گذشت به حسب موقعیت در باب خوارج نیز صدق می
تواند به حسب موضع و مکان و نیاز آنی و به حسب لغت  شود که می می بیان آیات ذکر

 .ود]هاي مختلف شامل ش و کلمات آیه شمولیت یابند [و افراد و کسان مختلف را در زمان
زیرا آنان از دیگران از جایگاه  ،شایسته است که دیدگاه و نظر مفسران سلف فهم گردد

[باالیی] در فهم کتاب و سنّت دارند.  تري برخوردارند و مراتب علمی باالتر و شایسته
 براي این معنا و مفهوم، تقریر و بیانی دیگر وجود دارد:
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ایشان را جمهور اهل علم دانسته  عبدالبرابن اند: آنان کسانی هستند که  گروهی گفته
است. منظور از رایی و نظري که در این احادیث و روایات آمده است، سخن گفتن در 
باب احکام و قوانین دین با چنگ یازي به صوابدید و گمان و اشتغال به حفظ مشاکل و 

ارجاع آنها اغالط است و ارجاع برخی از مسائل و کالم پیش آمده بر برخی دیگر، بدون 
باشد، لذا قبل از اینکه چیزي پیش آید در  می به اصول و توجه به علل و اعتبار آن مسائل

باب آن اظهار نظر گردیده و قبل از اینکه مسئله حادث گردد به آن پرداخته شده است. و 
نیز قبل از آنکه ظنّ قوي در باب مسئله به وجود بیاید در مورد آن صحبت و ارائه نظر 

 اند. کرده
اند: زیرا پرداختن به چنین مواردي و فرو رفتن در آنها باعث مهمل گذاشتن  گفته

ها و انگیزش نادانی است و ترك درنگ و تعمق در آنچه از کتاب خدا آمده و توجه  سنّت
 عمر اند از آن جمله: حضرت اي از موارد احتجاج ورزیده به آن الزم است. اینان به پاره

هاي زیاده از حد وارد شده است و اینکه  گفت: نهی از مسائل غلط و معما گونه و پرسش
دادند. این  بسیاري از سلف به جز سواالتی که مصادیق آن پیش آمده بود پاسخ نمی

 زیرا کسی که چنین دیدگاهی را مطرح ،دیدگاه با آنچه قبال آمد عناد و تضادي ندارد
چون زیاده  ،اي ناپسند داشته است،گرچه نامفهوم باشدکند، مجموع راي و اهل ر می

اي است براي افتادن در آرا و نظریات ناپسند و مذموم از  پردازي به این مسائل، وسیله
شود که به سنّتها پرداخته نشود به خاطر توجه راي و چون  نظرگاه شرع و این باعث می

گذاري شرع  یرا یکی از رسوم قانونز ،این گونه باشد با آنچه قبال آمده یکی خواهند شد
چه را پیرامون و در ارتباط گیري نمود، آن قتی از چیزي نهی کرد و بر آن سخاین است و

 ي نزدیک به آن حرام خواهد گشت.ها کند و حول اسباب و محل می با آن است منع
 موید این معناست که فرمود: صو حدیث حضرت رسول

َالُل ا«
ْ
ٌ  حل ََرامُ  َ��ِّ

ْ
ٌ  َواحل  .1»ُمْشتَِبَهاٌت أمور  َو�َيْنَُهَما َ��ِّ

                                           
 ).1599و مسلم  152( حدیث متفق علیه: روایت از بخاري -1
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حالل روشن است و حرام نیز روشن است، در حد فاصل این دو اموري شبهه برانگیز «
 .»است

گونه و بر همین اساس در شرع، اصلی به نام سد ذرایع وارد شده که چیزي مانند  این
زیرا آن سد ذرایع در آخر به غیر جائز خواهد انجامید و به خاطر بزرگی  ،منع جایز است

اي ممنوع، حصار سخت گیري و ممنوعیت به اسباب و مقدمات آن  و مهم بودن مفسده
اي نیز حرام و منع خواهد  مفسده نیز کشیده شده و اساب و مقدمات حصول به مفسده

 بود.
شی از بدعت گزاري برایت روشن خواهد از آنچه گذشت، بزرگی و مهم بودن فساد نا

 زیرا پلکیدن و رفتن حول مکانی ممنوعه، کم کم گسترش یافته و بیم افتادن در آن ،شد
اي از علما از سخن گفتن به قیاس ـ اگرچه بر  رود. و بر همین اساس است که عده می

یش و نزول اي قبل از پیدا بیزاري جسته و فتوا در باب مساله -یک طریقه و روش باشد
 اند که اینان براي استدالل خود به حدیثی از حضرت رسول چنگ یازیده ،اند آن منع کرده

 فرماید: می

َِليَّةِ  َ�ْعَجلُوا ال« ُدوا، َوقَاِرُ�وا نُُزولَِها، َ�بَْل  بِابلْ ُها نُُزولَِها، َ�بَْل  بَِها َعِجلْتُمْ  فَإِنْ  وََسدِّ  فَإِ�َّ
يُْل  بُِ�مُ  َسيَِسيُل   .1»َوَهُهنَا َهُهنَا السَّ

زیرا اگر اینگونه کنید راه و صراط  ،در مورد پیش آمدها و حوادث شتاب نورزید
 ».مستقیم دگرگون و آشفته خواهد شد

 و باز به صورت صحیح آمده که ایشان از کثرت سوال و پرسش نهی فرمودند.
 و فرمود:

َ  إِنَّ « مَ  تَُضيُِّعوَها فَالَ  فََرائَِض  فََرَض  ا�َّ  فَالَ  ُحُدوًدا وََحدَّ  تَنْتَِهُكوَها فَالَ  ُحُرَماٍت  وََحرَّ
ْشيَاءَ  َ�نْ  وََسَكَت  َ�ْعتَُدوَها

َ
 .1»َ�نَْها َ�بَْحثُوا فَالَ  �ِْسيَانٍ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  أ

                                           
 ) این حدیث را روایت کرده است.20/167( الكبريطبرانی در  -1
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بدرستی که خداوند واجباتی را بر شما واجب کرد پس آنها را مهمل نگذارید و از چیزهایی «
را نشکنید و حدودي را مشخص کرد، لذا بر آنها تجاوز نورزید و نهی فرمود پس حرمت آنها 

باز خداوند از اموري به خاطر رحم نه فراموشی در گذشت و عفو فرمود، پس در باب آنها به 
 .»بحث و جستجو نپردازید

اي از وي سوال کرد، سپس نظر  مردي نزد سعید بن مسیب آمد و در باب مساله
پاسخش را گفت. مرد آن پاسخ و دیدگاه شخصی سعید  شخصی وي را جویا شد و سعید

بن مسیب را درباره آن مساله نوشت. یکی از اهل مجلس پرسید اي ابا سعید آیا ما هم 
راي شخصی شما را بنویسیم سعید به آن مرد سوال کننده گفت: آن ورقه را به من بده! 

 وي بعد از گرفتن آن، ورقه را پاره کرد.
ر باره چیزي سوال شد، او پاسخ داد و آن مرد رفت وقتی کمی دور از قائم بن محمد د

شد. قاسم بن محمد او را صدا زد و گفت: نگو که قاسم آنچه را گفته است حق پنداشت، 
 .بلکه وقتی نیاز یافتی به آن عمل کن

مالک بن انس گفت: رسول خدا فوت کرد، و کار دین و سنّت به پایان رسید و دین 
شایسته آن است از سنّت و احادیث حضرت رسول پیروي کنیم نه از راي کامل شد، پس 
زیرا هرگاه از آراي شخصی پیروي کنی فردي دیگر خواهد آمد که در  ،و نظر شخصی

راي و نظر از تو باالتر است و تو هر وقت کسی آمد و بر تو پیروز شد از او پیروي 
 است.خواهی کرد لذا خواهی دید که امر پایان نایافتنی 

گفت اما چه  می بسیار با راي و نظر شخصی سخن امام مالکثابت شده است که 
 کرد: می گفت این آیه را قرائت می بسیار بعد از اینکه با راي و سخن خود نظر

 .]32: اجلاثية[ ﴾قِنِ�َ تَيۡ بُِمسۡ  نُ َ�ۡ  َوَما اَظنّٗ  إِ�َّ  �َُّظنُّ  إِن﴿

                                                                                                             
) این حدیث را روایت کرده است و بنگرید به شرح 184و4/183( خود السنندر  دارقطنینوع حدیث حسن:  -1

 ).1/338( طحاویه
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و به خاطر بیم بر کسانی که در . »یقین و باور نداریمما تنها گمانی داریم و به هیچ وجه «
کرد که در آن زیاده  می پردازند پیوسته ایشان کسانی را نکوهش راي و نظر به تعمق می

 کنند و او چه بسا اهل عراق را به خاطر تصرفاتشان در احکام سرزنش می روي و افراط
یی نقل شده است که کمترین آن تاخت. از وي در این باره چیزها می نمود و بر آنان می

یک نوزدهم، علم است و کسی در قیاس و غور و تعمق به آن  :این است: استحسان
 افتد. می نخواهد رسید جز اینکه با پیروي از آن از سنّت دور

نقل شد مخصوصاً در باب نظر پردازي عقیدتی  مالکسخنان و روایاتی که قبال از 
ر باب راي، گرچه بر اصولی جاري باشند و این به یی است دها نیست بلکه سخت گیري

[سنّت] بنا  خاطر بر حذر داشتن از افتادن در رایی و نظر است که بر هیچ یک از اصول
 نشده باشد.

در این باب سخنان فراوانی نقل شده است که ما آوردن آنها را مناسب  ابن عبدالبراز 
 بینیم. نمی

باشد که بر  می نظري که نکوهیده است آن گیریم راي و از آنچه گذشت نتیجه می
نادانی بنا شده یا با پیروي از هوا و هوس است و به یک اصل شرعی ارجاع نشود. اسباب 
و وسایطی براي نایل آمدن به آن راي نکوهیده موجود باشد و اگر آن راي و نظر در ذات 

دانی از توجه به و اصل خود پسندیده باشد آن هنگام پرداختن بسیار به آن و روي گر
 اصول آن پسندیده است چون خود آن نیز به یک اصل شرعی برخواهدگشت:

 گردد. می شود دالیلی بر نکوهش آن ذکر می چه که تحت تعریف بدعت داخل: آناول

 : آنچه که خارج از تعریف بدعت است، هیچ گاه بدعت به شمار نخواهد آمد.دوم
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و معانی نکوهیده و پیامدهاي ناگوار بعضی از اوصاف حرام  صورت ششم: لفص
 ها بدعت

این فصل، بسان شرح و توضیحی است بر آنچه قبالً آمد و هنگام ذکر دالیل بیشتر به 
شود  می شرح و بسط آنها پرداخته شد و به قدر توان و مقتضاي حال و زمان از آنچه ذکر

 سخن خواهیم راند.
از نماز و روزه و صدقه گرفته تا دیگر گزاري هیچ عبادتی بدانید که: همراه با بدعت

رساند و همنشینی با صاحب آن سبب از  نمی اي به شخص حسنات پذیرفته نیست و فایده
شود و  می اش واگذار بین رفتن عصمت و محافظت الهی است و فرد به خود و نفس اماره

نماید، در واقع گزاران را تکریم  دعت آمد و شد داشته باشد یا بدعتکسی که نزد اهل ب
یکی از کمک کنندگان براي نابودي اسالم است. حال بنگر، جایگاه و وضع خود 

گزار چگونه خواهد بود که چنین شخصی طبق نص و شریعت ملعون و مطرود از  بدعت
یی ها چه چنین کسی سنّت صرحمت الهی است و دور افتاده از شفاعت حضرت محمد

گزار، گناه عامالن بدان بدعت نیز قرار خواهد  بدعت اندازد و بر را که پذیرفته دور می
گرفت و توبه و بازگشتی براي او در کار نیست و خشم الهی به او خواهد رسید و در 

رود که آن  می شود و بیم آن می روز قیامت از حوض کوثر حضرت محمد دور انداخته
اند و با فرجامی  شده ي کافران قرار بگیرد که از دین اسالم خارجبدعت گزار در زمره

ناگوار دنیا را ترك گوید و در رستاخیز سیاه روي به پیشگاه آید و با آتش جهنم عذاب 
 ،گزار بیزاري خواهند جست سول خدا و مسلمین از آن فرد بدعتداده شود. در آن روز ر
ها و بالیایی برسد جدا از عذاب  رود به فرد بدعت گزار فتنه می به دیگر سخن بیم آن

 یامتی.ق
 دهد: نمی گزار هیچ عمل نیکی فایده اینکه گفتیم همراه با بدعت

ویند خداوند از گروهی از اهل علم گ«روایت شده است که گفت:  اوزاعیاز 
گزار و عامالن به آن از نماز و روزه جهاد و حج گرفته تا حج و عمره، انفاق و  بدعت
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 ».عدل را نخواهد پذیرفت
و بپرهیزید که «نوشته آمده است:  موسی براي اسد بن فراتاسد بن اي که  و در نامه

مده است زیرا در روایات آ ،با یکی از اهل بدعت دوست و همنشین یا مصاحب باشی
گزاران همنشین باشد حمایت الهی از او برگرفته خواهد شد و آن فرد به  هرکس با بدعت

پنداشته باشد گویی آن  شود و هرکس به نزد صاحب بدعتی آمده و می نفس خود واگذار
 .»حرکت او تالش براي نابودي اسالم است

ي شوند، هیچ خدایی به اندازه می آمده: از خداهایی که جز خداي یگانه پرستیده و
 تر نزد پروردگار نیست.[نفسانی] مبغوض و دوست ناداشتنی صاحبان هوا و آرزوي

گزاران،  خداوند از بدعتاعالم شده است که و از جانب رسول خدا به اهل بدعت 
در نماز و شان  انفاق و عدل، واجبات و حسنات را نخواهد پذیرفت، گرچه تالش و سعی

روزه دوچندان باشد و همان اندازه از پیشگاه خداوندي دور خواهد افتاد. پس مجالس 
اهل بدعت را رهاکن و آنان را خوار بدار و از خود دور گردان همچنانکه خداوند آنان را 
از خود دور ساخت ورسول خدا و پیشوایان هدایتگرش بعد از او ایشان را ازخود دور 

 ساختند.
گوید: هراندازه که صاحب بدعت بر تالش و سعی خود بیفزاید به  ایوب سختیانی می

 همان اندازه خداوند آن را از خود دور خواهد کرد.
حج، جهاد،  نماز، زکات،هشام بن حسان گفته است: خداوند از صاحب بدعت، روزه، 

 عمره، صدقه، آزادکردن بردگان، انفاق و عدالت ورزي را نخواهد پذیرفت.
برد همراه و  می گفت: هرکس گمان ابن وهب از عبداهللا بن عمر روایت کرده است که

همسو با خدا، قاضی یا روزي رسانی وجود دارد یا در رساندن زیان، سود، مرگ، حیات 
شود که حجت و  نفس خود است در حالی به پیشگاه الهی حاضر میو زنده کردن، مالک 

اش بر باد خواهد رفت و اسباب شود و نماز و روزه استداللش باطل و زبانش گنگ می
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اش براي ورود به بهشت قطع خواهد شد و بر رو و صورت در آتش جهنم  چنگ یازي
 شود. می انداخته

د یا ذکر نشده بود اگرچه همه آنها را جزو این احادیث و نظایر آن و آنچه قبال ذکر ش
کنیم، اما معانی و مصادیق موجود در این احادیث در  نمی احادیث صحیح محسوب

شریعت و سنّت اصلی صحیح است و خدشه بردار نیست. همچنانکه در برخی از این 
روایات مسائلی مطرح است که باعث عدم پذیرش بدعتگزاران است از آن جمله روایتی 

در باب بدعت گذاري قدریه گفته است: اگر قدریه  صحیح مسلم از عبداهللا بن عمره در ک
را دریافتید به آنان خبر دهید که من از آنان بیزارم و آنان نیز ازمن دورند و قسم به کسی 

ي کوه اُحد طال داشته به آن سوگندمی خورد اگر یکی از آنان به اندازه عبداهللا بن عمرکه 
آن را به مردم ببخشد خداوند از او نخواهد پذیرفت تا وقتی که آن فرد به قضا باشد و او 

 .1و قدر الهی ایمان نداشته باشد
 ي خوارج فرمودند:است که در باره صنظیر این روایت حدیث حضرت

ينَ  ِمنَ  َ�ْمُرقُونَ « ْهمُ  َ�ْمُرُق  َكَما ادلِّ ِميَّةِ  ِمنَ  السَّ ِْقُرونَ « بعد قوله:و» الرَّ
َ

 َمعَ  َصَالتَُ�مْ  حت

ْ�َمالَُ�مْ  ِصيَاِمِهمْ  َمعَ  وَِصيَاَمُ�مْ  َصَالتِِهمْ 
َ
ْ�َمالِِهمْ  َمعَ  َوأ

َ
 .2»أ

و در . »ي کمان خارج خواهد گشتشوند همچنانکه تیر از چله می اینان از دین خارج«
کوچک و ي خودتان و اعمال و کارهاي نیکتان را در برابر ایشان شما نماز و روزه«ادامه فرمود: 

 .»انگارید می حقیر
گزاري در برخی از اهل بدعت نمود پیدا کرد پس  و چون این مصادیق به خاطر بدعت

 گزاري صدق کند. مصادیق ذکر شده در مورد هر بدعت رود که می بیم آن
شود از  نمی دوم اینکه گفته شد: اگر کسی بدعت گزار باشد هیچ عملی از او پذیرفته

ا منظور این است که مطلقاً هیچ یک از اعمال او چه موافق سنّت دو حال خارج نیست: ی

                                           
 .)1( روایت حدیث از صحیح مسلم -1
 منابع روایتی این حدیث قبال ذکر شده است. -2
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فرد پذیرفته نیست  شود یا اینکه منظور این است اعمالی از نمی یا مخالف با آن پذیرفته
 گزاري کرده باشد و اموري را که در آن بدعتی صورت نگرفته شامل که در آن بدعت

 شود.  نمی
گزار پذیرفته نیست) مشمول دو احتمال  رت اول (که هیچ یک از اعمال بدعتصو
 است:

گزار و هر بدعتی  بدین معنی که هر بدعت ،اول آن است که حمل بر ظاهر مطلب کنیم
شکل و نوعی که باشد، تمامی اعمال و کارهاي او پذیرفته نخواهد شد حال آن  با هر

تر  که پیش مرعبداهللا بن عي بدعت[گزاري] قرار بگیرد یا خیر. و حدیث اعمال در زمره
 آمد مؤید همین معناست.

خواند و  می او براي مردم خطبه«داللت دارد:  و بر همین نکته حدیث حضرت علی
اي بود، پس گفت: به خدا قسم نزد ما جز کتاب  اي داشت که در آن صحیفهلیف گونه

چه را در صحیفه باز کرد پس در آن دندان خدا چیزي نیست که آن را بخوانیم و آن
شتري بود و حدیث حضرت رسول که فرمود: مدینه حرم الهی است از کوه عیر گرفته تا 
کجا پس هرکس در حرم بدعت بگزارد لعنت خدا، فرشتگان و تمام مردم بر او باد و 

 .»خداوند از او صرف و عدلی را نخواهد پذیرفت
در سخن حضرت علی به فریضه  1و این نظر از نظرگاه کسانی است که صرف و عدل

 گزاران در دین بسیار دشواراست. و این بر بدعت اند. و نافله تفسیر کرده
گزار، آن است که بدعت او اصلی در دین  ت دوم براي عدم پذیرش اعمال بدعتصور

باشد که دیگر اعمال و کارها از آن مشتق شود و انشعاب یابد همچنانکه به طور مطلق با 
شوند و چون تکالیف اعمال به طور عام بر  می خبري واحد عملی را منکر چنگ یازي به
[عمل به احاد حدیث] بنا شده است و به واقع فرمان و دستور از جانب  همین اساس

                                           
 .عدالً  الال يقبل اهللا منه رصفاً و -1
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قرآن و سنّت حضرت رسول و آنچه از این دو اصل انشعاب یافته راجع به آن است بر 
 گردد. فرد مکلف ابالغ می

ي سنّت ابالغ شده باشد اینگونه است که بیشتر نقل و ابالغ اگر آن حکم به وسیله
است و حتّی دشوار است که  1احادیث آحاداحکام سنّت حضرت رسول به وسیله 

حدیثی متواتر(جمع بسیاري آن را روایت کرده باشند) پیدا شود. و اگر آن حکم به 
آن را تبیین و  ي کتاب خدا، قرآن بر ما ابالغ گردد الجرم سنّت حضرت رسولوسیله

تفسیر خواهد کرد. و هرچیزي که در قرآن روشن نشده باشد به ناچار باید در احادیث 
گزاري است  گیرد که خود عین بدعت می آحاد مطرح شود و در آن نیز اظهار راي صورت

و هر فرعی که با توجه به این اصل، ساخته و پرداخته شود بدعت است نه سنّت و چیزي 
روایت شده  صشود، همچنانکه در صحیح مسلم از حضرت رسول نمی از آن پذیرفته

ْمرنَا َعلَيْهِ  لَيَْس  َ�َمل لُكّ « :است که فرمود
َ
هرکاري که در آن دستور و فرمان ما « .2»رَدٌّ  َ�ُهوَ  أ

 .»نباشد مردود است
اي که گزاري در نیت وجود داشته باشد، همان نیت و انگیزه چنانکه بدعت و بدعت

پوشد. لذا تمامی اعمال به نیات افراد بستگی دارد  می ي عملبر اساس آن جامههر عملی 
برد که در نظر داشته است. از نمودهاي بارز این سخن  می ي چیزي راو هرکس ثمره

ي اولیاي مکاشف گوید: اعمال و انجام آنها براي کسانی است که به درجه می کسی که
ه براي او حجاب کنار زده شد و حقیقت بر او حقیقت توحید نرسیده است، اما کسی ک

این سخن بنا بر اصلی است که  .»آشکار شد دیگر تکلیف الهی از او برداشته خواهد شد
 کفر صریح است و نسزد که در این جا ذکر شود.

اند و آن اینکه عمل به احادیث  و با طرح دیدگاهی که برخی مارتین بر آن رفته
گفتند باید امور به کتاب  می کردند و می انکار چه آحاد را چه تواتر و صحضرت رسول

                                           
 (مترجم). حدیثی که شمار راویان آن محصور و معین باشد -1
 منابع روایتی این حدیث قبال ذکر شد. -2
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 خدا ارجاع داده شود.
 روایت کرده است که فرمود: ابن رافعسنن ترمذي، در 

ِفَ�َّ  الَ «
ْ
ل
ُ
َحَدُ�مْ  أ

َ
ِر�َ�ِتهِ  ىلَعَ  ُمتَِّكئًا أ

َ
ِ�يهِ  أ

ْ
ْمرٌ  يَأ

َ
ا أ َمْرُت  ِممَّ

َ
وْ  بِهِ  أ

َ
 الَ  َ�يَُقوُل  َ�نْهُ  َ�َهيُْت  أ

ْدرِى
َ
ِ  ِكتَاِب  ىِف  وََجْدنَا َما أ  .حديث حسن »ا�َّبَْعنَاهُ  ا�َّ

نباید یکی از شما یافت شود در حالی که بر تخت خود تکیه داده است به امري از آنچه ما «
زیرا در کتاب خدا  ،دانم نمی ایم بگوید من چنین چیزي را ایم یا از آن باز داشته بدان دستور داده

 .1»وجود ندارد تا از آن پیروي کنیم
 در روایتی دیگر آمده است:

الَ «
َ
َِديُث  َ�بْلُُغهُ  رَُجٌل  َعىَس  َهْل  أ

ْ
ِر�َ�ِتهِ  ىلَعَ  ُمتَِّكئٌ  وَُهوَ  َ��ِّ  احل

َ
 َو�َيْنَُ�مْ  بَيْنَنَا َ�يَُقوُل  أ

ِ  ِكتَاُب  ْمنَاهُ  َحَراًما ِ�يهِ  وََجْدنَا َوَما اْستَْحلَلْنَاهُ  َحَالالً  ِ�يهِ  وََجْدنَا َ�َما ا�َّ مَ  َما َو�ِنَّ  َحرَّ  َحرَّ
ِ  رَُسوُل  مَ  َكَما ا�َّ ُ  َحرَّ  .حديث حسن »ا�َّ
آگاه باشید که نزدیک است فردي در حالی بر تخت خود تکیه داده است حدیثی از من به «

 کند، لذا هرچه را قرآن حالل کرد ما هم حالل می او برسد و بگوید: میان من و شما قرآن کفایت
دانیم در حالی که آنچه را که رسول خدا  می دانیم و آنچه را قرآن حرام خواند ما هم حرام می

 .»حرام کرد همچنان است که خداوند آن را حرام کرده باشد

بدرستی این حدیث در نکوهش تارکان سنّت و اثبات این مهم آمده است که سنّت 
در تحلیل و تحریم امور همانند قرآن است پس هرکس آن را دور  صرسولحضرت 

اندازد اعمال و امور خود را بر راي و نظر خود قرار داده است نه بر کتاب خدا و سنّت 
علماي  یی که ذکر شد این است: که به اتفاق یا اختالفها از مثال صحضرت رسول

 سازد. می خارجي اسالم گزار را از دایره اسالم، بدعت، بدعت
 در تکفیر اهل بدعت در اسالم دو دیدگاه وجود دارد:

                                           
 منابع روایتی این حدیث قبال ذکر شد. -1
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است که در وصف خوارج  ص: از نمودهاي بارز این ادعا حدیث حضرت رسولاول
فرمودند: خروج آنان از دین بسان خروج دین از بدن شکار تشبیه کرده است که از 

 پوست، گوشت، و خون گذر کرده، اما اثري از خون بر نوك تیر نیست.

ٞ  يَضُّ تَبۡ  مَ يَوۡ ﴿ فرماید: می که -بلند مرتبه -: کالم خداونددوم ٞۚ  َودُّ َو�َسۡ  وُُجوه ا وُُجوه مَّ
َ
 فَأ

ِينَ ٱ َ�َفرۡ  وُُجوُهُهمۡ  َودَّۡت سۡ ٱ �َّ
َ
 .]106عمران:  [آل ﴾نُِ�مۡ إِيَ�ٰ  دَ َ�عۡ  تُمأ

گردند و اما آنان که روهایشان سیاه است آیا بعد از  می روزي روهایی سفید و روهایی سیاه«
 .»اید ایمان خود کافر شده

 ذکر شد. تر نظیر این دالیل که پیش
گزاري در  نیک بدعت گزاران آن است که بدعت هاي عدم قبول اعمال : صورتسوم

برخی از امور تعبدي و غیر آن سرانجام وي را در این بدعت اعتقادي به جایی خواهد 
گرداند و  می گذاري الهی سست اور او را نسبت به شریعت و قانونکشانید که عقیده و ب

 د شد:این به فرجام، باعث تباه شدن تمامی اعمال و کارهاي نیک او خواه
 یی در این باب:ها مثال

ي اهل از آن جمله: عقل در شرع الهی و قانون گذاري شریک شود (و این شیوه
گویند عقل در قانون گذاري مستقل است جز  تحسین و تقبیح امور است براي همین می

 اینکه شرع آمده تا از مقتضاي عقل پرده بردارد و آن را روشن سازد.
اند یا  آنان در پرستش خداوند، شرع الهی را مالك قرار دادهدانستم! آیا  اي کاش می

عقلشان را؟ بلکه شرع الهی در مذهب ایشان چون پیروي است یاري شده یا حاکم و 
حکم گزاري است پیروي شده و این مالك قرار دادن عقل در امور قانون گذاري است 

هرچه را که انجام دهد  که با وجود آن براي شریعت الهی اصالتی باقی نخواهد ماند و
اساسش بر چیزي است که عقلش اقتضاي آن را کرده است اگر چه در این قانونگذاري، 
شرع را شریک گرداند آن تشریک بر مبناي شرکت است نه اینکه شریعت الهی یگانه 

عدم اتّخاذ شریعت الهی  گذاري بوده است. پس این رویکرد عقل گرایانه و مرجع قانون
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گر، بر ابطال حسن و قبح  گذاري صحیح نیست آن هم با استناد به دلیلی داللت در قانون
که از نظرگاه کسانی حسن و قبح آن است که عقل آن را نیکو و قبح آن است که [ عقلی

عقل آن را زشت شمارد و شرع در این عرصه کاري ندارد] بنابراین این عقیده در نزد 
 ر است و هر بدعتی گمراهی است.علماي عقیده و کالم از بدعتهاي مشهو
شمارد بدین  می ها را و نوآوري در دین را نیکو از آن جمله است کسی که بدعت

خاطر است که در نظر او، شرع و قانون گذاري الهی کامل نشده و سخن خداوند که 
 :فرمود

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
هیچ معنایی قابل اعتباري ندارد و کسانی  .]3: ة[المائد ﴾دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

که خوش خیالند در صدد تاویل این آیات برآمده و آن را از رسالت صریح و آشکار 
 کنند. می خارج

اند، بیشتر کسانی هستند هایی که درصدد بدعت گزاري در امر عبادي و کسان و گروه
ام الناس در پی اقتدا به آنها ي زهد و عزلت از مردم را دارند و جمع عوکه باالترین درجه

هستند و کسی که تابع عوام باشد گرچه پرهیز کارترین مردم باشد باز از عوام الناس 
حساب خواهد شد و اما خواص از این باالتر و زیادترند و شایستگی این افزونی وخاص 

 بودن را دارند.
شوند کسانی را که  می تو عالقه مندان این افراد یاف 1براي همین، بسیاري از فریفتگان

اند به باد سخره گرفته و از آنان عیب  به عقیده و مرام ایشان در نیامده و تغییر فکر نداده
اند. لذا  خوانند که از نور معرفت در حجاب مانده می کنند و آنان را از کسانی می جویی

گذاري که سلف  تردید] در نظر او قانون و قانون کسی که بر این عقیده و باور باشد [بی
اند و فقهاي کاردان در علم دین آن را تبیین و شفاف سازي  صالح آن را ضبط و ثبت کرده

نموده، کم ارج و سست خواهد گشت. این جاست که نزد او، راه و سلوکش انگیزه و 
ي خواص وجود نخواهد گذاشت و آن وقت است روح ها باعثی براي ورود به مدخل

                                           
 (مترجم). آمده که ما آن را براي ترجمه مرجح دانستیم» مفترین» «معترین« در نسخه رباط مراکش به جاي -1
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ماند و همین مسیري خواهد شد براي عدم  نمی ي عمل است باقی اعتقاد واقعی که الزمه
قبول این اعمال ابتدایی اگر چه در ظاهر امر شرعی جلوه نماید و باور به آن سبب قوام بر 
آنان خواهد بود. و این جاست که شایسته نیست که از چنین حاالتی واجب و سنّتی 

 م.بر می پذیرفته شود و بر چنین حالتی بر خدا پناه
کنند  می گزاري در دین بدعت ، مقصود از عدم پذیرش اعمال کسانی که مخصوصاًدوم

هر «کند که فرمود:  می داللتو آن نیز ظاهر و روشن است و براي این مهم حدیث پیشین 
یا اینکه به طور مشمول در » چیزي که بدون فرمان و دستور ما بنا شده باشد مردود است

یعنی اینکه بدعت گزار بر صراط » در هر بدعتی گمراهی است«این باره فرموده است: 
ست و سخن پروردگار ها مستقیم دین نیست و این جمله به معناي عدم پذیرش بدعت

 موید همین معناست که فرمود:

نَّ ﴿
َ
ۖ ٱفَ  اَتقِيمٗ ُمسۡ  ِ� ِصَ�ٰ  َذاَ�ٰ  َوأ ْ  َوَ�  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا َق  لسُّ ٰ  ۦۚ َسبِيلِهِ  َعن بُِ�مۡ  َ�تََفرَّ  لُِ�مۡ َ�

 ٰ ٮ  .]153[األنعام:  ﴾١٥٣ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  ۦبِهِ  ُ�مَوصَّ
گردد. پس) از آن پیروي  راه مستقیم من است (و منتهی به سعادت هر دو جهان می ،این راه« 

سازد. اینها چیزهائی است که  پیروي نکنید که شما را از راه پراکنده میی کنید و از راههای
 .»کند تا پرهیزگار شوید خداوند شما را بدان توصیه می

کند لذا بر انجام نماز بدون روزه و  نمی صاحب بدعت، اکثر در عبادات خود کوتاهی
دهد و در اداي  نمی زکات بدون حج و یا حج بدون جهاد، کوتاهی و سستی به خرج

انگیزد  می ن اعمالی برزیرا چیزي که او را بر چنی ،دیگر اعمال نیز وضع همین گونه است
پیوسته با او در همه حاالت حضور دارد و آن هوا و آرزوي نفسانی است و نادانی و عدم 

 فهم صحیح از شریعت است که انشاءاهللا بسط و شرح آن خواهد آمد.

اهل اعراف ي نقل شده است که: او درباره از یحیی بن یحیی ةمبسوطـالدر کتاب 

ناگاه احساس درد نمود و دوباره بهبود یافت سپس گفت آنان گفت، اما به  می سخن
گروهی هستند که خواهان خیر و رسیدن به آن هستند، اما به هدف خود نخواهند رسید. 
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دهند  می رود که به سبب سعی و تالشی که انجام می گفته شد اي ابا محمد آیا امید
سنّت حضرت رسول است  پاداشی نصیبشان گردد در پاسخ گفت: براي کاري که خالف

 پاداشی نیست.
اش گرفتار خواهد شد. در  گزار حفاظ الهی از او بر گرفته شد و به نفس اماره بدعت

این باب قبالً روایات را ذکر نمودیم و معنا و پیام این جمله کامالً واضح و آشکار است. 
مت است را بر انگیخت در حالی که رح صحضرت محمد -بلند مرتبه-همانا خداوند 
و قبل از طلوع این نور  -همچنانکه که خود در قرآن بدان اشاره کرد - براي جهانیان

بزرگ به راهی هدایت نشده بودیم و از مصالح دنیاي خود جز اندکی، آن هم ناقص 
فهمیدیم، بلکه هریک  نمی دانستیم و از مصالح آخرت خود، کم و زیاد چیزي چیزي نمی

ود با غیر آن سوار بود و غیر از آن هر طرح و نظري را دور از ما بر مرکب هواي نفس خ
داد. و پیوسته این اختالف بین مردم برقرار بود و  نمی اندخت و به آن توجهی نشانمی

کرد و پیوسته در گسترش و شیوع بود تا وقتی که خداوند  می فساد در میان ایشان بیداد
ناحق و از بین بردن اختالف میان مردم پیامبر خود را براي زدودن شرك و امتزاج حق و 

 فرماید: می بر انگیخت و گسیل داشت. همچنانکه

ةٗ  �َّاُس ٱ َ�نَ ﴿ مَّ
ُ
ُ ٱ َ�َبَعَث  ِحَدةٗ َ�ٰ  أ ِ�نَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ �َّ نَزَل  َوُمنِذرِ�نَ  ُمبَّ�ِ

َ
 َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َمَعُهمُ  َوأ

 ِ ْ خۡ ٱ �ِيَما �َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  ُ�مَ ِ�َحۡ  قِّ �َۡ ٱب ِينَ ٱ إِ�َّ  �ِيهِ  َتلََف خۡ ٱ َوَما �ِيهِ�  َتلَُفوا وتُوهُ  �َّ
ُ
 َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  أ

 ٓ ۢ َ�غۡ  ُت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ ُهمُ َء�ۡ َجا ُ ٱ َ�َهَدى َنُهۡمۖ بَيۡ  �َي ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ خۡ ٱ لَِما َءاَمُنوا ُ ٱوَ  ۦۗ نِهِ �ِإِذۡ  قِّ �َۡ ٱ مِنَ  �ِيهِ  َتلَُفوا َّ� 
ٓ  َمن ِديَ�هۡ  سۡ  طٖ ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  ءُ �ََشا  .]213: ة[البقر ﴾٢١٣ َتقِي�ٍ مُّ

و  مردمان یک دسته بودند پس خداوند پیغمبران را بر انگیخت تا بشارت دهند و بترسانند«
کرد بر آنان نازل کرد تا در میان مردم  می سوي حقیقت دعوت کتاب که مشتمل بر حق بود و به

ورزیدند داوري کنند در کتاب خدا تنها کسانی اختالف ورزیدند که  راجع به آنچه اختالف می
توزي  گري و کینه دالیل روشن از روي ستمدر دسترسشان قرار داده شده بود و به دنبال دریافت 

اختالف نمودند پس خداوند کسانی را که ایمان آورده بودند به فرمان خویش به آنچه که حق 
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دند رهنمون شد و خداوند هرکسی را که بخواهد به راه راست بود و در آن اختالف ورزیده بو
 .»نماید می رهنمون

بدین معنی است که بعد از آن » در ابتدا مردم یک دسته بودند« :اینکه در آیه فرمود
 فرماید: می همچنانکه »خداوند پیغمبري را برانگیخت«اختالف ورزیدند لذا 

ٓ  �َّاُس ٱ َ�نَ  َوَما﴿ ةٗ  إِ�َّ مَّ
ُ
ْ خۡ ٱفَ  ِحَدةٗ َ�ٰ  أ  .]19[یونس:  ﴾َتلَُفوا

اي بیش نبودند بعد از آن گروه گروه شدند و با هم اختالف  مردمان (در آغاز) ملت یگانه«
 .»پیدا کردند

و قرآن با قانونگذاري الهی، در آنچه مردم در آن اختالف نظر داشتند به قضا نشست 
ي آنان را انتظام بخشید و به اکندهجز اینکه براي آنان چیزي به همراه آورد که جمع پر

آنان اتّحاد نظر عطا کرد و این همان ارجاع آنان به جانبی بود که مردم با هم اختالف نظر 
داشتند و این پیام وحیانی، مردم را به چیزي فراخواند که صالح آنان را در حال و آینده 

 خواهد کرد.کند و فساد را با تمام شئون آن از ایشان دفع  تامین می
اي که دانشمندان به آن آگاهند  این برنامه از دین، خون، عقل، نسل و مال آنها به شیوه

ي سنّت محافظت خواهد کرد که همانا قرآن فرو فرستاده شده بر رسول خدا به وسیله
روشنگر قولی و عملی و اقرار پیامبر است. شایان ذکر است که دین اسالم، مردم را به 

ي کامل و مدون هستند و ي یک برنامهزیرا آنان ناتوان از ارائه ،گذارد مین خودشان وا
 توانند مصالح و تدابیر خود را خود، رهبري و اداره کنند. نمی

ي بزرگ و نیکو داشتهاي فراوان را ترك ها حال وقتی انسان بدعت گزار این بخشش
د بدون اینکه راهبري گوید و براي اصالح آخرت و دین خود از عقل خویش استفاده کن

از شرع بگیرد، چگونه تحت حفاظت و زیر لواي رحمت شریعت آسمانی قرار خواهد 
گرفت در حالی ریسمان(موثق) عصمت الهی را ترك گفته و نفس و عقل را (بدون 

ي دور افتادن از رحمت الهی ي شرع) پیشواي خویشتن کرده است، لذا شایستهپشتوانه
 است.



 165 ها  بد فرجامی و نگونساري پیروي آن  باب دوم: در نکوهش بدعت

 

 فرماید: می هخداوند بلند مرتب

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ ِ ٱ لِ ِ�َبۡ  َتِصُموا ْ  َوَ�  اَ�ِيعٗ  �َّ  .]103عمران:  [آل ﴾َ�َفرَّقُوا
 .»همگی به ریسمان محکم الهی چنگ زنید و متفرق نشود«

 و باز فرمود:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا  .]102عمران:  [آل ﴾ُ�َقاتِهِ  َحقَّ  �َّ

 .»اید آن چنان که باید از خدا ترسید از خدا بترسید ایمان آوردهاي کسانی که « 
بدان، اعتصام و چنگ یازي به ریسمان خداوندي عین تقواي الهی و پرهیزکاري است 

ْ  َوَ� ﴿ :و غیر آن تفرقه و پراکندگی، چنانکه خود فرمود و متفرق نشوید چون  ﴾َ�َفرَّقُوا
زیرا آنان از حکم الهی  ،ي اهل بدعت استها پراکندگی و افتراق از بارزترین ویژگی

 اند. خارج شده و از جماعت مسلمین جدایی گرفته
روایت شده است که گفت: ریسمان الهی در  عبد بن حمید و از عبداهللا بن مسعوداز 

 این آیه همان جماعت و اتحاد است.

ِ ٱ لِ َحبۡ ﴿روایت شده است:  قتادهو از  است و عهد و در این آیه: قرآن و سنّت  ﴾�َّ
زیرا در آن خیر و برکت نهفته است  ،پیمان او به بندگانش که امر فرمود به آن چنگ زنند

تر آن است که به این دو چنگ زنند و ریسمان الهی را محکم بگیرند و و بهتر و مطمئن
 الخ.

 ي قرآن در این باره موید همین مطلب است:و آیه

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ ِ  َتِصُموا ِ ٱب ٰ َموۡ  ُهوَ  �َّ ۡ ٱ مَ فَنِعۡ  ُ�ۡمۖ لَٮ  .]78[الحج:  ﴾�َِّص�ُ ٱ مَ َونِعۡ  َ�ٰ َموۡ ل
و چه سرور و یاور نیک و چه  ،و به خدا چنگ زنید که سرپرست و یاور شما او است«

 .»کننده خوبی است! مددکار و کمک

منظور از این سخن که گفته شده هرکس به نزد بدعت گزار رفته و او را تکریم و 
است که گویی آن فرد یکی از کمک کنندگان براي نابودي اسالم است.  بزرگ بدارد این

 نقل و روایت کامل این سخن در اول فصل به طور مبسوط آمد.
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 و در حدیث مرفوع از رسول خدا روایت شده است:

  أىت َمنْ «
َ

اَعنَ  َ�َقدْ  يِلَُوقَِّرُه، بِْدَعةٍ  َصاِحِب  إِىل
َ
 .1»اإلِْسالمِ  َهْدمِ  ىلَعَ  أ

گزاري برود تا آن را گرامی و بزرگ بدارد، به واقع به نابودي اسالم  به نزد بدعتهرکس «
 .»کمک کرده است

 و او هم از پدرش روایت کرد که رسول خدا فرمود: هشام بن عروهاز 

اَعنَ  َ�َقدْ  بِْدَعٍة، َصاِحِب  َمن وقر«
َ
 .2»اإلِْسالمِ  َهْدمِ  ىلَعَ  أ

 .»واقع به نابودي اسالم کمک کرده استهرکس صاحب بدعتی را تکریم نماید به «
 جامع این معانی در حدیثی صحیح از حضرت رسول روایت شده است که فرمود:

ْحَدَث  َمنْ «
َ
وْ  َحَدثاً  أ

َ
ِ  لَْعنَةُ  َ�َعلَيْهِ  ُ�ِْدثاً  آَوى أ مْجَِع�َ  َوانلَّاِس  َوالَْمَالئَِ�ةِ  ا�َّ

َ
 ».أ

پناه دهد پس لعنت خدا و تمام فرشتگان بر  گزاري را هرکس محدثی را ایجاد کند یا بدعت«
 .3»او باد

کند  می که در این حدیث از آن سخن رفت، تکریم و احترام را در خود جمع پناه دادن
گزار و  آمد و شد و رفتن نزد انسان بدعت زیرا ،و رویکرد آن روشن و ظاهر است

گزار را  که بدعت ی است که ایجاد کرده استنیکوداشت و بزرگداشت او به خاطر بدعت
چه از این دو شدیدتر است عذاب دهیم چون کرده و خوار و پست گردانیم و آن سزا

کشتن و نابود ساختن، لذا احترام گذاشتن و تکریم آنان راه بندانی است براي جلوگیري 
باشد و از  می از عمل به شرع و رویکردي است به آنچه مخالف و در تضاد با شریعت

جز به ترك قوانین و عمل نکردن به دستورات آن و عمل به آنچه  سوي دیگر اسالم
 مخالف با دین است از بین نخواهد رفت.

 انجامد: رود که به نابودي اسالم می می گزار، بیم دو مسفده مچنین در تکریم بدعته

                                           
 منابع روایتی این حدیث به طور کامل ذکر شده. -1
 منابع روایتی این حدیث به طور کامل ذکر شده. -2
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ین باور داشت در وي شود که به ا می توجه و اقبال عوام به این تکریم باعث اول:
هاي مردم است و آنچه وي به آن باور دارد از دیگر عقاید و گزار، بهترین بدعتبرسد که 

انجامد بدون اینکه به پیروي از  می باورها بهتر است و در نهایت به پیروي از بدعت او
 سنّت حضرت رسول التفاتی نشان دهند.

د شد اگر بدعت گزار به خاطر بدعتش مورد تکریم واقع شود بسان انسانی خواه دوم:
ورزد و در پایان، فرد را به ایجاد بدعت در هر چیزي تشویق  می که بر هر چیزي تعدي

 کند. می
نهند و این عین نابودي  می ها زنده شده و سنّتها رو به افول در هر صورت، بدعت

دانم مردم را  نمی«: اسالم است و حدیث معاذ بن جبل بر همین نکته تاکید دارد که فرمود
خوانم و این ادامه  می کنند در حالی که بر آنان آیات قرآن نمی از من پیرويچه شده که 

 و از آنچه ابتداع -پس بپرهیزید-جدا از قرآن بیاورم  دارد تا اینکه چیزي بر ایشان
 شود گمراهی است و به فرجام چنین عملی می زیرا هر بدعتی که گزارده ،کنید می
ها زنده شوند  گیرند. آن هنگام است که بدعتهاي حضرت رسول زوال  طلبد تا سنّت می

 .»و طراوت یابند و چون چنین شود، مرگ و نابودي اسالم فراخواهد رسید
در تائید این مفهوم، سخنان زیادي از سلف صالح روایت شده است که افزون بر 

اش عکس این است و آن ترك  زیرا وقتی به باطل عمل شد الزمه ،صحت اعتبار است
 ق است که انجام امري جز این دو ضد (بدعت و سنّت) را نخواهد پذیرفت.عمل به ح

هاست پس هرکس  هاي سلوك بر سنّت و ثبات بر آن، ترك بدعت همچنین از ویژگی
 به بدعتی عمل کند در واقع او سنّت را ترك گفته است.

ر دو تکه سنگ را بر روي هم قرا«نقل گردید که:  تر سخن حذیفهدر این باره پیش
 بینید یاران گفتند: اي ابا می داد پس به یاران خود گفت: آیا در بین این دو سنگ، روشنی

عبداهللا، جز نوري خفیف چیزي نخواهیم دید پس گفت: قسم به کسی که جانم در دست 
اي شایع و مرسوم خواهند شد که از حق چیزي به جز روشنی  ها به گونه اوست بدعت
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اي همه گیر  به اندازه ها دیده نخواهد شد و به خدا قسم بدعتهمانند مابین این دو سنگ 
شود:  می اي وقتی فرد یکی از آنها را ترك کند گفته و همه پسند خواهند شد به گونه

از او سخنی دیگر در این مقوله بود که قبال » سنّتی از سنن حضرت رسول ترك گردید.
 ذکر گردید.

گفت: هیچ ملتی از ملتها بدعتی در دین  روایت شده است که اویس خوالنیابیاز 
یی (آسمانی) را به وسیله ایشان از میان ها خود ایجاد نکرد جز اینکه خداوند سنّت

 برداشت.
روایت شده است که گفت: هیچ قومی در دینش، بدعتی ایجاد  حسان بن عطیهاز 

بعد از آن تا  نکرد جز اینکه به همان نسبت سنّتهاي آسمانی را از میان ایشان برداشت و
 هاي آسمانی به ایشان بر گردانده نخواهد شد. روز قیامت آن سنّت

از بعضی از سلف به روایت مرفوع آمده است که: هیچ فردي در اسالم بدعتی ایجاد 
 است.  نکرده، جز اینکه چیزي بهتر از سنّتها را ترك و رها کرده

مردم نخواهد گذشت جز روایت شده است که گفت: هیچ سالی بر  ابن عباسو از 
ها  اینکه در آن بدعتی ایجاد کند و به سبب آن سنّتی افول خواهد کرد. تا جایی که بدعت

 ها از بین خواهند رفت. زنده و سنّت
گزار صاحب بدعت در دیدگاه و نصوص  * (اما اینکه در ابتداي فصل گفتیم): بدعت

 دینی ملعون خوانده شده است، چیست؟
 است که فرمود: صته شده با استناد حدیث حضرت رسولآنچه در باال گف

ْحَدَث  َمنْ «
َ
وْ  َحَدثاً  أ

َ
ِ  لَْعنَةُ  َ�َعلَيْهِ  ُ�ِْدثاً  آَوى أ مْجَِع�َ  َوانلَّاِس  َوالَْمَالئَِ�ةِ  ا�َّ

َ
 .»أ

هرکس بدعتی در دین ایجاد کند یا بدعتگزاري را پناه دهد بر او لعنت خدا و فرشتگان و «
 .1»تمامی مردم

                                           
 منابع روایتی این حدیث به طور کامل ذکر شده. -1
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گزاري حساب شده  الً نبوده است نیز خود نوعی بدعتهاي بدي که قب پیروي از سنّت
 است.

و لعنتی که در حدیث فوق از آن سخن رفت میان صاحب بدعت و کسانی که بعد از 
اند و  آنانی که شاهد و گواه بر بعثت پیامبران بوده ،اند مشترك است ایمان، به کفر گراییده

گواه بر اینکه رسول خدا حق است و هیچ تردیدي در آن نیست پیامبري که از جانب 
 -بلند مرتبه  -خدا هدایت به ارمغان آورد و بیان و گفتارش کافی و شافی است خداوند 

 فرماید: در این باره می

ُ ٱ ِديَ�هۡ  َف َكيۡ ﴿ ْ  امٗ قَوۡ  �َّ ْ وََشِهُدوٓ  نِِهمۡ إِيَ�ٰ  دَ َ�عۡ  َ�َفُروا نَّ  ا
َ
ٓ  َحقّٞ  لرَُّسوَل ٱ أ  ُتۚ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ َءُهمُ وََجا

ُ ٱوَ  ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ ْوَ�ٰٓ   ٨٦ لِِم�َ ل�َّ
ُ
ٓ  �َِك أ نَّ  ؤُُهمۡ َجَزا

َ
ِ ٱ َنةَ لَعۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  أ ۡ ٱوَ  �َّ  �َِكةِ َمَ�ٰٓ ل

ۡ�َ  �َّاِس ٱوَ 
َ
 .]87-86عمران:  [آل ﴾٨٧ عِ�َ أ

کند که بعد از ایمانشان و بعد از آن که گواهی دادند  می چگونه خداوند گروهی را رهنمونی« 
به این که پیغمبر بر حق است و معجزات و دالئل روشنی براي آنان (بر حقّانیت محمد) بیامد، 

این چنین کسانی، کیفرشان این   .*کافر شدند؟ و خدا گروه ستمکاران را هدایت نخواهد کرد

 .»ن همه، بر آنان باشداست که لعنت خدا و فرشتگان و مردما
 فرماید: می و باز

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ٓ  ُتُمونَ يَ�ۡ  �َّ نَزۡ�َ  َما
َ
ۡ ٱوَ  ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ ِمنَ  اأ ٰ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ُهَدىٰ ل  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  لِلنَّاِس  هُ َ�يَّ�َّ

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ُ ٱ َعُنُهمُ يَلۡ  �َِك أ ٰ ٱ َعُنُهمُ َوَ�لۡ  �َّ  .]159: ة[البقر ﴾١٥٩ عُِنونَ ل�َّ

ایم بعد  دارند آنچه را که از دالیل روشن و هدایت فرو فرستاده گمان کسانی که پنهان می بی«
ایم خدا و نفرین کنندگان ایشان را نفرین  از آنکه آن را براي مردم در کتاب بیان و روشن نموده

 .»کنند

هایی که به وسیله این دو گروه فوق ایجاد شده، بنگرید و در  در معنا و مفهوم بدعت
مانا عناد و مخالفت است با آن تامل نمایید و وجه مشترك آنها را دریابید که آن ه

قرآن را نازل کرد و  -بلند مرتبه-زیرا خداوند  ،گذاري الهی در آنچه تشریع فرمود قانون
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هایی را براي سالکین آن تا انتها مرحله روشن  هایی را نیز وضع کرد و راه و روش قانون
دالیل ( با انکار این قوانین الهی به پیکار برخاست و با پنهان ساختنساخت، اما کافر 

چون خداوند شریعت خود را روشن کرد و  ،روشن الهی) از در مخالفت با آن بیرون آمد
گزار در صدد  پنهان کردن و اختفاي آنند و بدعتسازد، ولی اینان در صدد  می آشکار

هاي روشن را ترك گوید و  ابزاري تا سنّتمخالفت و عناد است به وسیله وضع اسباب و 
گونه است که در  زیرا عملکرد او این ،چه را واضح و آشکار است پنهان سازدآن

واضحات و امور روشن دین، اشکال وارد سازد تا بدین وسیله مردم از متشابهات پیروي 
نابود  هاي بنا شده بر متشابهات راکنند و از آن سو امور روشن و مسلّم دین اساس

ها را ترك گفته و رها خواهد با بکار گیري متشابهات بر مسلّمات، آن سازد. لذا می می
جا شایسته و سزاوار است که لعنت خدا و فرشتگان و تمامی مردم بر ابتداع و شوند و این

 اهل بدعت فرود آید.
، خلیفه به مدینه آمد و فرزند مهدي«گوید:  ابو مصعب یکی از یاران مالک بن انس می

با ما در مسجد النبی به نماز ایستاد و در آن حال عباي خود را جلوي صف نمازگزاران 
نیز همچنین او پشت  مالکنهاد (هنگامی که امام سالم داد مردم به عباي او خیره شدند و 

آمدند،   مالک سالم نماز داد گفت: نگهبانان کجایند دو نفرخواند، وقتی  سر امام نماز می
گونه کردند و او را گرفتند به  پس گفت: صاحب این پیراهن را بگیرید و زندانی کنید این

او گفتند این فرزند مهدي خلیفه است؟! پس مالک به او رو کرد و گفت: چرا از اینکه 
و تقوا پیشه نساختی و  پیراهنت را جلوي صف نماز گزاران قرار دادي از خدا نترسیدي

و در مسجد ما (مسجد  ر را به خاطر عبایت مشغول داشتی تا به آن بنگرندگزامردم نماز
النبی) چیزي پدید آوردي که از قبل سابقه نداشت و حال آنکه رسول خدا در این باره 

 :فرموده است

ْحَدَث  َمنْ «
َ
ِ  لَْعنَةُ  َ�َعلَيْهِ  َحَدثاً  يِف ِمسجدنا أ مْجَِع� َوانلَّاِس  َوالَْمَالئَِ�ةِ  ا�َّ

َ
 .»أ
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 .1»هرکس در مسجد ما بدعتی پدید آورد لعنت خدا، فرشتگان و تمامی مردم بر او باد«
فرزند مهدي گریست و تعهد کرد که دیگر بار چنین عملی در مسجد النبی و دیگر 

 مساجد از او سر نزند.
و این نهایت خویشتن داري و محافظت براي دوري از بدعت گزاري در چیزي است 

نداشته است و از بیم اینکه لعنت خدا و فرشتگان و تمامی مردم شامل حال که قبال وجود 
شود. حال گمان تو در باب کسانی که به جز عبا قرار دادن در جلوي دیدگان نماز گزاران 

 باشد؟ می یی دیگر مشغولند چهها به بدعت
شش گروه «وایت کرده بود، ذکر نمودیم که: ر طحاويقبل از این، حدیثی را که 

لعونند و خدا آنها را لعن کرده است و یکی از آنها کسی است که سنّت حضرت رسول م
 ».ها چنگ یازد را ترك گوید و به بدعت

گزار با بدعت خود بر دوري خود از خدا خواهد  در ابتداي فصل گفتیم: انسان بدعت
 افزود:

روایت شده است که گفت: فرد بدعت گزار بر سعی و تالش در  حسن آنچنان که از
 نماز و روزه نخواهد افزود جز اینکه پیوسته از پیشگاه باري تعالی دور خواهدشد.

در گزار بر سعی و تالش خود ( روایت شده است که گفت: بدعت ایوب سختیانیاز 
 ر خواهد شد.دین مداري) نخواهد افزود بلکه با بدعت خود پیوسته از خدا دو

اند این روایت را صحیح  در باب خوارج گفته صحدیثی صحیح از حضرت رسول
 تائید) خواهد کرد و آن اینکه فرمود: (و

 .ِصيَاِمِهمْ  َمعَ  وَِصيَاَمُ�مْ  َصَالتِِهمْ  َمعَ  َصَالتَُ�مْ  حتِْقُرونَ  من ضئيض ُرجُ �ْ «

يِن  ِمنْ  َ�ْمُرقُونَ  ن قال:أ ىلإ ْهمُ  َ�ْمُرُق  َكَما ادلِّ ِميَّةِ  ِمنْ  السَّ  .2»الرَّ

                                           
 نوع حدیث ضعیف، قبال منابع روایتی این حدیث ذکر شد. -1
 منابع روایتی این حدیث قبال ذکر شده است. -2



  االعتصام در شناخت بدعت و سنّت  172

 

آیند که نماز و روزه خودتان را در برابر نماز  از ریشه و نسل این مرد جماعتی به وجود می«
شوند  و سپس در ادامه گفت: این قوم به سرعت از دین خارج می ،بینید می و روزه آنان ناچیز

 .»شود می همچنانکه تیر به سرعت از بدن شکار خارج

ابتداي حدیث سعی و تالش آنان را روشن کرد و به فرجام دوري و بعدشان از در 
خداوند بیان نمود و چنانکه قبالً آمد از ایشان انفاق و عدل ورزي پذیرفته نیست و هر 
کاري بر اساس بدعت صورت گیرد، گویی آن را انجام نداده و پاداشی دریافت نخواهند 

در بدعت، نهادینه شده به دوري از سنّت و عمل به آن  کرد. اینگونه پیوسته با عنادي که
برد آن  خواهد افزود و اعتقادات (باطل) در میان مردم شایع خواهد شد و او گمان می

رساند. در حالی که در روایات  بدعت، سبب نزدیکی او به خداست و او را به بهشت می
بق با شرع و رویکردي صحیح و صریح ثابت شده است که فرد جز با عمل و کردار مطا

هاي الهی را ترك  که شرع مشحص نموده به خدا تقرب نخواهد یافت و کسی که سنّت
ي ها کلیه گوید و آنها را در جایی دیگر قرار دهد بدعت گزار است و به واقع بدعت

 اثر خواهند کرد. بی اعمال را باطل و
 ،عداوت بین مسلمین استها مکان پاشیدن بذر کینه و  * اما اینکه گفتیم بدعت

ها عامل این امرند که گروه گروه ساختن و فرقه فرقه  از آن جهت است که بدعت
 اند، و قرآن کریم چنانکه گذشت به این مهم اشاره کرده است: نمودن مسلمین

ْ  َوَ� ﴿ ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا َّ�  ْ ْ خۡ ٱوَ  َ�َفرَّقُوا ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  َتلَُفوا  .]105عمران:  [آل ﴾ُت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ َءُهمُ َجا
ي روشن به ها و مانند کسانی نشوید که پراکنده شدند و اختالف ورزیدند پس از آنکه نشانه«

 .»آنان رسید

ْ  َوَ� ﴿ ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا َق  لسُّ  .]105عمران:  [آل ﴾ۦَسبِيلِهِ  َعن بُِ�مۡ  َ�تََفرَّ
 .»سازد می پراکندههایی پیروي نکنید که شما را از راه خدا  و از راه«

ُقوهُ ٱوَ  هِ إَِ�ۡ  ُمنِيبِ�َ ﴿ َّ�  ْ �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  َوَ�  ةَ لصَّ ۡ ٱ ِمنَ  تَُ�ونُوا ِينَ ٱ ِمنَ  ٣١ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل َّ�  ْ قُوا  فَرَّ

ْ  دِيَنُهمۡ  ۖ ِشَيعٗ  َوَ�نُوا يۡ  بَِما بِۢ ِحزۡ  ُ�ُّ  ا  .]32-31[الروم:  ﴾٣٢ فَرُِحونَ  ِهمۡ َ�َ
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اند و به  نگردید از کسانی که آئین خود را پراکنده و بخش بخش کردهو از زمره مشرکان «
اند و هر گروهی هم از روش و آئینی که دارد خرسند  هاي گوناگونی تقسیم شده ها و گروه دسته

 .»و خوشحال است

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ قُوا ْ  دِيَنُهمۡ  فَرَّ  .]159[األنعام:  ﴾ءٍ َ�ۡ  ِ�  ُهمۡ ِمنۡ  َت لَّسۡ  اِشَيعٗ  َوَ�نُوا
دارند و دسته دسته و گروه گروه شوند تو به  گمان کسانی که آئین خود را پراکنده می بی«

 .»هیچ وجه از آنان نیستی

 و آیات مشابه این که به همین معنی و مفهوم اشاره دارند.
روشن ساخت که فساد بین مردم [فساد ذات بین] قطع کننده و  صحضرت رسول

ي شواهد و روایات، برد، لذا همه می برّنده است و به واقع آن دین را قطع خواهد کرد و
 ها هستند. داللت بر واقع شدن افتراق و جدایی در هنگام پیدایش بدعت

ت تا جایی که با اولین و نخستین گواه بر این مدعا داستان و حوادث خوارج اس
مسلمین به دشمنی هم برخاستند و کار به نابودي آنان رسید، ولی جنگ با کفّار را کنار 
نهادند، چنانکه حدیث صحیح حضرت رسول به آن اشاره کرد. سپس هر یک از آنان که 
داراي شکوه و هیبتی بود و به درگاه شاهان قربی داشت به پیروان واقعی سنّت تاخته و 

ي عذاب و زجر و حتّی کشتن رسانیدند چنانکه دستگیر کردند و به باالترین درجهآنان را 
 اند. مورخان به آن اشاره کرده

هاي  گزاري پرداختند و از ویژگی ر سر رسیدند که به ابتداع و بدعتسپس کسانی دیگ
سنّت و بارز آنها این بود که مردم را از پیروي از شریعت دور کردند و به نکوهش پیروان 

شریعت پرداختند تا جایی که گمان بردند این پیروان سنّت انسانهایی نجس و پلیدند که 
اند، لذا براي تاختن بر آنان آیات و ادلّه قرآنی را بسیج کرده به  بر مطامع دنیایی چنگ زده

 نکوهش دنیا و افتادگان بر آن روي آوردند از آن جمله:
است که گفت: اگر علی و عثمان و طلحه و زبیر عمر بن عبید روایت شده چنانکه از 

دانم و نخواهم  بر بند کفشی پیش من به گواه آیند من شهادت ایشان را جایز نمی
 پذیرفت.
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از معاذ بن معاذ روایت شده است که به عمرو بن عبید گفتم: چگونه حسن از عثمان 
عد از انقضاي عده کند، حال آنکه عثمان، همسر عبدالرحمن بن عوف را ب حدیث نقل می

به زنی گرفت. او در پاسخ گفت: عثمان در آن مسئله بر سبیل سنّت حضرت رسول نبوده 
 است.

مکث در قیام و [ ي نمازي دو سکتهو به او گفته شد حسن چگونه از سمره در باره
کند او گفت: تو را به سمره چه کار؟ خدا سمره را  بعد از تالوت فاتحه] نقل حدیث می

 را زشت و رسوا سازد. 1ا گرداند، اما باید گفت خداوند عمرو بن عبیدرسو
گوید به  اي سوال شد و او به پاسخ نشست، راوي می و باز روزي از وي در باره مساله

گونه است. عمرو بن عبید گفت: یاران تو چه کسانی هستند  او گفتم و دیدگاه یاران ما این
و التمیمی. او گفت: آنان که تو ذکرشان کردي نجس به او گفتم: ایوب، یونس، ابن عون 

 و پلیدند و مردگان هستند.
پرداختند بدان امید که سرمایه  اینگونه گمراهان به سب و نکوهش سلف صالح می

ن يُتِمَّ نُوَرهُۥ﴿ اندکشان سود بخشد، اما:
َ
ٓ أ ُ إِ�َّ َ� ٱ�َّ

ۡ
 ولی خداوند جز این« .]32: التوبة[ ﴾َوَ��

 .»خواهد که نور خود را به کمال رساند نمی
اصل و نشأت این فساد و تباهی از جانب خوارج صورت گرفت آنان نخستین کسانی 

را به کفر متهم کردند  هستند که لعن سلف صالح را شروع و علنی ساختند و اصحاب
 توزي بود. اش دشمنی و کینه و نظایر این هجمات که همگی ثمره

دستور داده شد که به دشمنی  -که اهل سنّت واقعی آنانند-ي ناجیه همچنین به فرقه
گزاران و راندن و پراکنده ساختن آنها برخیزند و پیروان و هواداران ایشان را  بدعت

[تهدید] به قتل و غیر آن کنند. دانشمندان اسالمی چنانکه گذشت از مصاحبت و 

                                           
تمیمی موالي آنها ابو عثمان بصري است شیخ قدریه و  -گفته شده ابن کیسان- او عمرو بن عبید بن باب -1

خواند گروهی او را متهم کردند با وجود اینکه او عابد بود. متوفی  معتزله. او مردم را به بدعت خود فرا می
 آن. یا قبل از ه 143
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منشینی و مصاحبت، بیم دشمنی و کینه زیرا در ه ،اند همنشینی با اهل بدعت برحذر داشته
رود و عکس این تبعات منفی بر کسانی است که سبب خروج مردم از جماعت  توزي می

اند و نه فقط به  اند به وسیله آنچه از پیروي از غیر طریق مومنین ایجاد کرده مسلمین شده
 سبب تجاوز و تعدي بر سنّت است.

داده شده به دشمنی و پیکار با بدعت گزاران  حال چگونه خواهید بود که به ما دستور
برخیزیم و به آنان دستور داده شده که در صدد دوستی مسلمین برآیند و به دامان 

 جماعت مسلمین برگردند.
 شود: نمی * اما اینکه گفتیم شفاعت حضرت رسول شامل حال آنان

 روایت شده است که فرمود: صهمچنانکه از حضرت رسول

 .1»ألميت إال صاحب ابلدعةحلت شفاعيت «
 .»حالل شد شفاعتم و همگان را در رسید جز بر بدعت گزاران«

 فرماید: با همین مضمون، حدیثی در صحیح (مسلم و بخاري) آمدهکه می

َل « وَّ
َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  يُْ�ىَس  َمنْ  أ

ْ
الَ  ،إِبَْراِهيمُ  ال

َ
ىِت  ِمنْ  بِرَِجالٍ  ُ�َاءُ  إِنَّهُ  أ مَّ

ُ
 َذاَت  بِِهمْ  َ�يُؤَْخذُ  ،أ

َمالِ  ينَ  يََزالُوا لَمْ  َهُؤالَءِ  إِنَّ  َ�يَُقاُل  إلی قوله: ،الشِّ ْ�َقابِِهمْ  ىلَعَ  ُمْرتَدِّ
َ
 .2»أ

شود، ابراهیم است و بعد از آن مردانی از امت  اول کسی که روز قیامت لباس پوشانده می«
فرماید: اینان بعد از  می من را خواهند آورد و آنان را به سمت جهنم خواهند کشید تا جایی که

 .»تو مرتد و از دین برگشتند

به میان نیامده است بلکه  صدر این حدیث سخنی از شفاعت حضرت رسول

قُوُل « حضرت فرمودند:
َ
َعبْدُ  قَاَل  َكَماسحقا   فَأ

ْ
اِلحُ  ال خواهم گفت از من دور باشید « .3»الصَّ

 .»گونه گفت این ÷همچنانکه عیسی

                                           
 ).209( السلسلة الضعيفةنوع حدیث منکر، نگا:  -1

 منابع روایتی این حدیث قبال ذکر شده است. -2
 منابع روایتی این حدیث قبال ذکر شده است. -3
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شود که ارتدادي که در این حدیث ذکر شده است،  روشن می از همان ابتداي حدیث
زیرا اگر این  »بعد از آن مردانی از امتم را خواهند آورد«ارتداد اهل کفر نیست به دلیل 

شدند حضرت آنها را از امت خود  مردان که در حدیث ذکرشان رفت از دین خارج می
 خواند. نمی

 فرماید: می آورنده این آیه است که صحضرت رسول

نَت  فَإِنََّك  لَُهمۡ  فِرۡ َ�غۡ  �ن﴿
َ
  .]118: ة[المائد ﴾ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ أ

 .»و اگر از ایشان گذشت کنی چرا که تو چیره و آگاه و کار بجایی«

اند حتی از آنان یادي  دانست آنان از دین اسالم خارج شده و اگر حضرت رسول می
زیرا کسی که بر کفر مرده باشد براي او محققاً بخشایشی در کار نیست. طلب  ،کرد نمی

غفران و بخشودن براي کسی است که کردار و عملش او را از دایره دین خارج نکند 
 همچنانکه خود فرمود:

َ ٱ إِنَّ ﴿ ن فِرُ َ�غۡ  َ�  �َّ
َ
ٰ  ُدونَ  َما فِرُ َوَ�غۡ  ۦبِهِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٓ  لَِمن لَِك َ�  .]116[النساء:  ﴾ءُ �ََشا

تر از آن از هرکسی که  بخشاید کسی را که به او شرك بورزد. و پایین نمی محققا خداوند« 
 .»بخشد بخواهد می

از حضرت رسول نقل  امام مالک در الموطاو نظیر حدیث پیشین حدیثی است که 

بعد از آنکه خبر ارتداد ایشان به  »حقافاقول سحقا سحقا س«کرده است که فرمود: 
خواهم گفت پس از من دور باشند از من دور «د: گوی می حضرت رسول رسید حضرت

 .»باشند از من دور باشند
 برند: ها را از بین می گزاران سنّت * اما اینکه گفتیم بدعت و بدعت

گزار  ایم بدین مضمون که کسی که بدعت در این باره آیات و احادیثی را قبال ذکر کرده
 نهد و تکریم کند گویی به نابودي اسالم کمک کرده است.و صاحب بدعت را ارج 

* و اینکه گفتیم: بر بدعت گزاران، گناه کسانی که تا روز قیامت بدان بدعت عمل 
 کنند. می
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 فرماید: با استناد به کالم پروردگار است که می

ْ ِملُوٓ ِ�َحۡ ﴿ وۡ  ا
َ
وۡ  َوِمنۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َ�ِملَةٗ  َزارَُهمۡ أ

َ
ِينَ ٱ َزارِ أ َ�  ٍ�� ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  يُِضلُّوَ�ُهم �َّ

َ
�  ٓ  َما ءَ َسا

 .]25[النحل:  ﴾٢٥ يَزُِرونَ 
آنان باید در روز قیامت بار گناهان خود را به تمام و کمال بر دوش کشند و هم برخی از «

 .»اند بار گناهان کسانی را حمل کنند که ایشان را بدون آگاهی گواه ساخته

 از حضرت رسول روایت شده است که فرمود: و بخاريدر صحیح مسلم همچنین 

  بَِها َعِمَل  َمنْ  َوِوْزرُ  ِوْزرَُها َعلَيْهِ  اَكنَ  َسيِّئَةً  ُسنَّةً  َسنَّ  َمنْ «
َ

ِقيَاَمةِ  يَْومِ  إِىل
ْ
 .»ال

اي بد بنا نهد بر او گناه آن سنّت زشت خواهد بود و گناه کسانی  هرکس که سنّت و شیوه«
 .»آن عمل کنندکه تا روز قیامت به 

 و این حدیث نیز به همین نکته اشاره دارد:

نَّهُ  نهامِ  ِكْفٌل  آَدمَ  ابِْن  ىلَعَ  اَكنَ  إِالَّ  ُظلًْما ُ�ْقتَُل  َ�ْفٍس  ِمنْ  َما«
َ
ُل  أل وَّ

َ
َسنَّ  َمنْ  أ

َ
َقتَْل  أ

ْ
 .1»ال

[قابیل] جزئی از عقاب آن قتل نوشته  هرکس فردي را به ستم بکشد بر فرزند حضرت آدم«
 .»خواهد شد زیرا او اولین کسی است که قتل و کشتن را بنا گذاشت

این تحلیل، اشعار به محتواي حدیث ما قبل است بنابراین علت اینکه گناه کشتن و 
قتل به ستم، بر فرزند حضرت آدم خواهد بود این است که او اول کسی است که سنّت 

بر کسی که سنّت قتل را بنا نهاده بدین  قتل را پیاده کرد و به این نکته اشاره دارد که قتل
بود بلکه علت تعلق گناه دیگر  نمی خاطر تعلق نگرفته است که بدون عمل، قتلی در کار

قتلها این است که او سنّت بدي را بنا نهاد و راه را براي دیگران هموار ساخت تا از او 
 پیروي کنند.

حدیث حضرت رسول است که آید  می نظیر همین مظمون از آنچه گذشت یا بعداً
 فرمود:

                                           
 ).1677( و صحیح مسلم )6473، 315،6890( نوع حدیث متفق علیه: روایت از بخاري -1
 منابع روایتی این حدیث قبال ذکر شده است. -2
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  َضَاللَةٍ  بِْدَعةَ  اْ�تََدعَ  َوَمنْ «
َ

َ  تُْريِض  ال ُ  ا�َّ
َ

  بَِها َعِمَل  َمنْ  آثَامِ  ِمثُْل  َعلَيْهِ  اَكنَ  َورَُسوهل
َ

 ال
ْوَزارِ  ِمنْ  َذلَِك  َ�نُْقُص 

َ
 .1»َشيْئًا انلَّاِس  أ

آورد خدا و رسولش آن را هرکس راه و رسمی اغواگرانه و گمراه کننده در دین به وجود «
کنند بدون  می نپسندند بر آن فرد گناه آن بدعت گزاري خواهد بود و گناه کسانی که به او عمل

 .»اینکه چیزي از گناه مردم بکاهد

 اند. در همین راستا احادیث دیگري نیز روایت شده
است در  پس باید که انسان تقوا پیشه کند و بنگرد قبل از اینکه درصدد ایجاد بدعتی

چون در واقع او مسئول امر و فرمان  ،کدامین لغزشگاه خونش به هدر خواهد رفت
کند و خداوند را در آنچه  [آیا] به عقل خود در قانون گزاري اعتماد می خودش است

ي داند چه چیزها با این بدعت گزاري در کفه سازد، اما بیچاره نمی مقرر فرمود متهم می
فهمد که  نمی هد، حال آنکه این اعمال را اصال حساب نکرده بود ود گناهان خود قرار می

زیرا هیچ بدعتی وجود ندارد که فردي آن  ،گناهان و درج آنها برخاسته از عملکرد اوست
کند  می را بنا نهد و بعد بدان عمل شود جز اینکه بر فرد نخستین، گناه کسی که بدان عمل

 زار اولیه و بعد از آن عمل کنندگان بعدي.نوشته خواهد شد افزون بر گناه بدعت گ
شود جز به گذشت زمان اشتهار و  حال چون ثابت شد هر بدعتی که بنا نهاده می
ي همان توالی و گذشت زمان براي انتشار نخواهد یافت همچنانکه گذشت. پس به اندازه

پاداشی خواهد گزار گناه خواهد بود همچنانکه کسی که سنّتی نیکو بنا نهاد براي او  بدعت
بود و پاداش کسانی که بدان سنّت حسنه تا روز قیامت عمل خواهند کرد. همچنین وقتی 

رفتن آن سنّت نیز  ي بدعتی در مقابل، افول سنّتی است اینگونه بر افول و از بینالزمه
گزار گناهی است و این گناه افزون بر گناه بدعتی است که به وجود  براي فرد بدعت

زیرا هر  ،کند می شود را دو چندان و این گناه، گناه بدعتی که بدان عمل میآورده است 
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شود و طراوت گیرد و در مقابل آن، مرگ و  اندازه آن بدعت در گفتار و کردار زنده می
 شود. افول سنّت تازه می

ما را از  صگزاري خوارج با چشم عبرت بنگرید که حضرت رسول به بدعت

  ِمنْ  َ�ْمُرقُونَ « عملکرد آنها آگاه ساخت:
ْ

ْهم َ�ْمُرق َكَما ينادل ِميَّة ِمنْ  السَّ تا آخر  .»الرَّ
شود از  ي کمان به سرعت خارج مییعنی خوارج از دین همانند تیري که از چله ،حدیث

شود از  دین خارج خواهند شد یا اینکه خوارج همانگونه که تیر از بدن شکار خارج می
، تفسیر و بیانی بر عملکرد خوارج وجود دارد و آن در این حدیث» شوند دین خارج می

ي شک و تردید بنگرند آیا اینکه براي آنان دینی باقی نخواهد ماند جز اینکه مردم به دیده
چیزي از دین در آنها هست یا خیر! و سبب این امر بدعت گزاري است در دین خدا و 

 موید همین نکته است که فرمود: صسخن حضرت رسول

 ىلع السهم يرجع حىت إيله يرجعون ال الرمية من السهم يمرق كما ادلين من نيمرقو«
 .»فوقه
ي کمان از دین خارج گردیده و به آن بر (خوارج) چون خارج شدن تیر از چله آنان«
گردند تا وقتی که تیر به کمان برگردد [و به واقع تیري که از کمان خارج شد هیچ وقت  نمی

 .»گردد] برنمی

سه بدعتی که در حدیث فوق از آن سخن رفت به خدا پناه خواهیم برد که به از این 
 .فضل خود ما را از آن مصون بدارد

 اي نیست:* اما اینکه در ابتداي فصل گفتیم: بدعت گزار و صاحبان بدعت را توبه
 آمده است که فرمود: صهمچنانکه در حدیث حضرت رسول

 .»بدعة صاحب لك عن اتلو�ة حجر اهللا إن«
 .»گزار بسته است ازگشت را بر بدعتخداوند راه توبه و ب«
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شود که خداوند از  گفته می«روایت شده است که گفت:  عمر و سیبانییحیی بن ابیاز 
تر و گزار، ابا دارد و صاحب بدعت از لحاظ جاه و مقام جز به پست ي بدعتپذیرش توبه

 .»شرتر از قبل نخواهد رسید
روایت شده است که گفت: هیچ فردي  علی بن ابی طالبنظیر همین سخن از 

تر از آن گرفتار  اي پایین شود که بدعتی را که بر آن است رها کند و به مرتبه باعث نمی
 .1نیاید

روایت کرده است که گفت: دو گروه را نباید به خاطر  ابن وهب از عمر بن عبدالعزیز
زیرا این دو صفت از ذات  ،عملشان سرزنش کرد: انسان طمع کار و فرد بدعت گزار

 انسان جدا نخواهد شد.
گفت:  روایت شده است که گفت: از عبداهللا بن قاسم شنیدم که می 2ابن شوذب از

 آید.از آن گرفتار می شود تا شري را رها سازد به بدتر کسی باعث نمی
را براي برخی از یاران خود گفتم، دوستانم سخن وي را همسو با  ابن قاسماین سخن 

 يرجعون ال الرمية من همالسّ  مروق ادلين من يمرقون« حدیث حضرت رسول دانستند:
 .»فوقه ىلع السهم يرجع حىت إيله

خود را  اگر کسی نظر شخصی«روایت شده است که گفت:  ایوب سختیانیاز 
داشت و بعد، از آن نظر برمی گشت، من با خوشحالی به نزد محمد  ي دین ابراز می درباره

دانی فالن کس از ابراز نظري که کرده بود  دادم که آیا می آمدم و خبر میبن سیرین می
زیرا  ،ي این تحول و دگرگونی است عاقالنه بنگربرگشته است؟ او گفت: به کسی که مایه

 ......يمرقون من ادلين« دیثی که در باب خوارج است از ابتداي آن شدیدتر است:پایان ح

 .»شوند..... پس به آغوش دین رجوع نخواهند کرد از دین خارج می« »ثم ال يعودون

                                           
 این سخنان و روایات فوق را ابن وضاح روایت کرده است. -1
 اش ابو عبدالرحمن بلخی است از راستگویان و عباد تابع تابعین (متوفیاو عبداهللا بن شوذب خراسانی، کنیه -2

156-157.( 
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این حدیث صحیح که ذکر آن گذشت تایید و استحکام بخشی است براي سخنانی که 
گزار را از بدعتش  ها این است که بدعتجه و حاصل آناز بزرگان دین نقل شد که نتی

اي نیست و چنان که سخن ایوب سختیانی بدان اشاره کرده است وقتی بدعت گزاري توبه
از بدعت خود توبه کند به بدتر از آن مبتال خواهد شد و چون برآن بدعت اصرار و 

 ذشت.شود که ذکر آن گپافشاري ورزد سرانجامش چون غیالن با عمر بن عبدالعزیز می
 فرماید: می و حدیث فرَق بر همین مضمون و محتوا تاکید دارد که

 ،بصاحبه اللكب يتجارى كما األهواء تلك بهم تتجارى أقوام أميت يف سيخرج �نهو«
 .1»دخله إال مفصل وال عرق منه يبىق فال

نفوذ هایی پیدا خواهند شد که هوا و آرزوهاي نفسانی در آنها در میان امتم کسان و گروه«
اي که  کند، به گونه می ري به فرد سگ گزیده نفوذها یابد چنانکه بیماري خواهد کرد و جریان می

 .»ري به آن رسوخ نکندها رگ و مفصلی باقی نخواهد ماند که درد و میکروب

نماید که  نمی شود. بنابر این بعید گزاران، تمامی آنان را شامل می ي بدعتاین نفی توبه
عبداهللا بن اند و به حق برگردند. چنانکه از  اي از آنان توبه کرده از آنچه انجام دادهعده

 علی ي ابن عباس  با فرقه الحروریه نقل شده است که برحسن عنبري در مناظره
ي عمر بن عبدالعزیز با برخی از ایشان. اما آنچه که بیشتر در خروج کرده بودند و مناظره
گزاران مطرح است، اصرار و پافشاري آنان بر بدعت است  بحث عدم پذیرش بدعت

زیرا مقتضا و پیام  ،براي همین است که ما گفتیم بعید است که برخی از آنان توبه کنند
 -انشاءاهللا  -ظاهري حدیث عدم پذیرش و رجوع تمامی آنها به توبه است و در این بیان 

 به طور مفصل به بحث خواهیم نشست.
از توبه این است که پذیرش و عمل به تکالیف شرع بر نفس، بسیار  علت دوري آنان

دشوار است و انجام تکالیف، پیکار با نفس است و دور داشتن و راه بستن بر شهوات و 
ي زیرا پذیرش حق دشوار است و نفس اماره ،آید این بر نفس انسان بسیار دشوار می

                                           
 ).1( ظالل اجلنّة، و 51، ص الرتهيبصحيح الرتغيب ونوع حدیث: حسن: نگا:  -1
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ت نه مخالف آن. بدون شک هر بدعتی گیرد که موافق طبع اوس آدمی، نشاط از چیزي می
گردد نه به  اي از هواي نفس در آن وجود دارد، زیرا امور آن به بدعت گزار بر میریشه
 (خدا). شارع

لذا وقتی که دیدگاه و نظر شارع در حکمی بدعتی داخل گردید به حکم پیروي است 
اي جز  گزار چاره عتعلقات دیگر و آن این است که بدنه به حکم اصالت آن، همراه با مت

اي چنگ یازد و آن را به شارع [یعنی خدا] نسبت دهد و ادعا کند  این ندارد که به شبهه
آنچه را او ذکر کرده است مقصود و هدف اصلی شارع است و این گونه هوا و دیدگاه 
نفسانی او با چنگ یازي به دلیلی شرعی به زعم و پندار واهی او دلیلی شرعی خواهد 

شود حال آنکه داعی هوا و  پس چگونه برایش خروج از این پندار ممکن میگردید. 
اند و  بدعت به چیزي چنگ زده است از جنس همان چیزي که دیگران به آن چنگ زده

 اوزاعیي شرعی ممزوج با بدعت است. دلیل بر این ادعا چیزي است که از آن همان ادلّه
عتی ایجاد کند شیطان و پرستش، انیس و ام هرکس بدروایت شده است که گفت: دریافته

دوست او خواهد شد و حالت خشوع و گریه را بر او چیره خواهند کرد تا بدینوسیله 
 شکار [شیطان] شود.
و آنان » ین افراد براي عبادت فریب خوردگانندتر شیفته«اند:  گفته برخی از اصحاب

 باب خوارج فرمود: اند که در استناد جسته صدر این سخن به حدیث حضرت رسول

 .»حد�م صالته ىف صالته و صيامه ىف صيامهأ�قر «
گزاران و خوارج] و روزه خود را در برابر روزه  ا نماز خود را در برابر او [بدعتیکی از شم«

 .»شمارید او حقیر و ناچیز می

ید اهمیت این آنچه از اخبار و روایات در باب خوارج و غیر ایشان نقل شده است مؤ
گزار بر سعی و عبادت خود خواهد افزود تا در دنیا به بلندي  مطلب است. پس بدعت

هاي شهوانی نایل آید و به واقع بزرگی و احترام باالترین  مقام، ثروت و دیگر انگیزه
ها،  اي که زهاد و رهبانان چگونه در دیر و صومعه انگیزه شهوانی در دنیاست. آیا ندیده
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شان در برابر عبادات و  هاي اند و رنج اند و از تمامی شهوات بریده کنج عزلت اختیار کرده
 دوري از شهوات، گریبانگیر ایشان است حال اینکه در دوزخ ابدي خواهند بود.

 فرماید: خداوند بلند مرتبه می

﴿ ٞ  .]4-2 :الغاشية[ ﴾٤ َحاِمَيةٗ  نَاًرا َ�ٰ تَۡص  ٣ نَّاِصَبةٞ  َ�ِملَةٞ  ٢ ِشَعةٌ َ�ٰ  َم�ِذٍ يَوۡ  وُُجوه

مردمانی در آن روز خوار و زبون خواهند بود دائما خواهند کوشید ورنج خواهند کشید به «
 .»آتش بس سوزان و گدازان دوزخ در خواهندآمد و خواهند سوخت

 فرماید: می و خداوند بلند مرتبه

ِ  نُنَّبِئُُ�م َهۡل  قُۡل ﴿  ٱب
َ
عۡ  َ�ِ�نَ خۡ ۡ�

َ
ِينَ ٱ ١٠٣ ً� َ�ٰ أ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ُيُهمۡ َسعۡ  َضلَّ  �َّ  َوُهمۡ  َيا�ُّ

�َُّهمۡ  َسُبونَ َ�ۡ 
َ
 .]104-103[الکهف:  ﴾١٠٤ ًعاُصنۡ  ِسُنونَ ُ�ۡ  �

بگو آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه سازم؟ آنان کسانی هستند که تالش و تکاپویشان «
وجه کار نیک برند که به بهترین  رود و حال اینکه خودشان گمان می در زندگی دنیا هدر می

 .»کنند می

و این کار جز به سبب سبکی و راحتی نیست که در التزام به امور تعبدي احساس 
شود که دشواري عبادت بر ایشان  دهد، باعث می کنند و نشاطی که به آنان دست می می

زیرا نفس و درون را هوا و آرزو فرا گرفته است و وقتی براي مبتدع آنچه را  ،آسان بنماید
آن است آشکار شد کم کم [این ابتداع و به تبع آن التزام به عبادت براي نایل آمدن به بر 

شود زیرا او به بندگی شهوات  بزرگی و جاه و مقام] نزد او دوست داشتنی و شیرین می
بیند که خود بنا  اي می کند و این اعمال را موافق با ادله در آمده است و براي آن کار می

نیست که او را از این چنگ یازي و زیاده خواهی باز دارد چون او  کرده است و چیزي
تر  پندارد اعمال و کردار او بهتر از کار دیگران است و باور و اعتقاداتش بهتر و کامل می

 [اما واهی] جاي بحث و سخنی باقی خواهد ماند: است. آیا بعد از برهانی وافی

ُ ٱ يُِضلُّ  لَِك َكَ�ٰ ﴿ ٓ  َمن �َّ ٓ  َمن ِديَوَ�هۡ  ءُ �ََشا  .]31[المدثر:  ﴾ءُ �ََشا
 .»کند هرکه را اراده کند می گرداند هر که را بخواهد و هدایت و اینگونه خداوند گمراه می«
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هاي بدعت گزار در دنیا خواري و  * [واما اینکه گفتیم] از جانب خداوند بر انسان
 خشم الهی نازل خواهد شد [چیست؟].

 فرماید: می پروردگار است کهاین سخن با استناد به سخن 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ْ ٱ �َّ َُذوا ّ�ِِهمۡ  ّمِن َغَضٞب  َسيَنَالُُهمۡ  َل عِجۡ لۡ ٱ �َّ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  َوذِلَّةٞ  رَّ ُّ� ۚ  زِيَ�ۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ  َيا
ۡ ٱ  .]152[األعراف:  ﴾١٥٢ َ�ِ�نَ ُمفۡ ل

پروردگارشان ایشان رافرا آنان که گوساله را معبود خود کردند خشم عظیمی از سوي «
دهد کسانی را که هم دروغ بندند این چنین  گیرد و خواري شدیدي در دنیا بدیشان دست می می

 .»دهیم می جزا و سزا

تفسیر این آیه از بعضی از سلف پیشتر ذکر گردید و رویکرد آن روشن و آشکار 
اي  ه گمراه شدند به گونهزیرا کسانی که گوساله را به معبود گرفته بودند بدان وسیل ،است

که به پرستش آن روي آوردند [آن هم بدون دلیل] به سبب صدایی که از داخل گوساله 
در دلشان انداخت لذا شبهه و  سامرياي که  شنیدند و به دلیل شبهه [بر اثر وزش باد] می

بود خارج شدند شان  تردیدي در آنان شکل گرفت که به سبب آن از حقی که فرا چنگ

ۡ ٱ زِيَ�ۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ :فرماید می ي این خداوند بلند مرتبهبرا و کسانی را که هم « ﴾َ�ِ�نَ ُمفۡ ل

و این جزا در حق ایشان و شبهه کنندگان . »دهیم می دروغ بندند این چنین جزا و سزا
اند همچنانکه  همگی دروغ و افترا بستن به خداوند ها شمولیت دارد از آن جهت که بدعت

 دهد: خود در قرآن از آن خبر می

ِينَ ٱ َخِ�َ  قَدۡ ﴿  ْ َ�َتلُوٓ  �َّ وۡ  ا
َ
ۢ  َدُهمۡ َ�ٰ أ ْ  �ٖ ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َسَفَه ُموا ُ ٱ َرزََ�ُهمُ  َما وََحرَّ ٓ فۡ ٱ �َّ  َ�َ  ءً ِ�َا

ِ ٱ   .]140[األنعام:  ﴾�َّ
کشند و چیزي  کسانی که فرزندان خود را از روي سخاوت و نادانی میبینند  مسلماً زیان می«

 .»کنند دهد با دروغ گفتن از زبان خدا بر خویشتن حرام می را که خدا بدیشان می
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گیریم که هرکس در دین خدا بدعتی ایجاد کند پست و کوچک و حقیر  نتیجه می
ابتداي امر بزرگ و عزیز است به خاطر بدعتی که در دین پدیده آورده است اگرچه در 

 بنماید، اما در ذات و درون پست و ذلیلند.
شود براي مثال به  مشاهده مینیز اکثر اوقات خواري و زبونی اهل بدعت در دنیا 

اند تا جایی  نگري که چگونه به خواري افتاده گزاران عصر تابعین و بعد از آن نمی بدعت
عشرت و دنیا دوستی پناه بردند، اما نتوانستند  که به دامان سالطین در آویختند و به اهل

اندکی از خفّت و خواري ناشی از بدعت بکاهند و اگرچه بدعت گزارند اما بتوانند به هر 
اي که باشد خود را در خفا نگه داشته و از برخورد با جمهور مسلمین فرار کنند  واسطه

و کردار خویش پناه بردند و به آن  لذا چون از پس این کار بر نیامدند به تقیه در اعمال
 عمل کردند.

است که کسانی که گوساله را در سرزمین سینا همان جایی است که  خداوند خبر داده
 به آنان وعده داده بود به پرستش گرفتند، خداوند به وعده خود وفا کرد پس فرمود:

ۡ ٱوَ  ّ�ِلَّةُ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َوُ�ِ�َۡت ﴿ ٓ  َكنَةُ َمسۡ ل ِۗ ٱ ّمِنَ  بَِغَضبٖ  ُءوَوَ�ا َّ�  ٰ �َُّهمۡ  لَِك َ�
َ
ْ  بِ�  ُفُرونَ يَ�ۡ  َ�نُوا

ِ ٱ ِت َ�ٰ � � �َۡ ٱ بَِغۡ�ِ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ ُتلُونَ َو�َقۡ  �َّ ٰ  ّقِ ْ  بَِما لَِك َ� ْ  َعَصوا َ�نُوا  .]61: ة[البقر ﴾َتُدونَ َ�عۡ  وَّ
 .»گرفتار خواري و تنگدستی شدند و در خور خشم خدا گردیدند«

آمدند  خواستند فرود می یعنی آنان هرجا که می ،کند در باب قوم یهود صدق میو این 
 :و در هر زمانی که بودند پیوسته ذلیل و شکست خورده بودند همچنانکه خود فرمود

﴿ ٰ ْ  بَِما لَِك َ� ْ  َعَصوا َ�نُوا  .]61: ة[البقر ﴾َتُدونَ َ�عۡ  وَّ
گناهان و غرق شدن در معاصی بود که این ( تکفیر آیات و کشتن پیامبران، بر اثر تکرار «

و از جمله  .»بدیشان جرأت داده بود که ) سرکشی کنند و به تجاوز و تعدي دست یازند
 هاي آنان، پرستش گوساله بود. سرکشی

گزار و نسبت ذلت و خواري اوست که نصیبش  آنچه گفتیم، وضع و حال فرد بدعت
است که فرد بدعت گزار را در خواهد شود و اما خشم خدا در روایات صحیح آمده  می
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رود، اهل بدعت داخل در خشم خداوند شوند اما خداوند به  یعنی بیم آن می ،نوردید
 لطف و کرم خویش همگان را کفایت کند.

گزار از حوض کوثر و نوشیدن از آن  ینکه در ابتداي فصل گفتیم]: بدعت* [و اما ا
 دور خواهد بود:

 آمده است:» موطاءـال« که دربا استناد به حدیثی است 

َِع�ُ  يَُذادُ  َكَما َحوىِْض  َ�نْ  رَِجاٌل  يَُذاَدنَّ  فَالَ « الُّ  ابلْ  .1»الضَّ
ي گمشده از گله، گردند همچنانکه برّه مردانی از حوض من در قیامت رانده شده و دور می«

 .»شود دور رانده می

 کند که فرمود: روایت می صو او از حضرت رسول امام بخاري از اسماء

نَا«
َ
ْ�تَِظرُ  َحوىِْض  ىلَعَ  أ

َ
َّ  يَرِدُ  َمنْ  أ قُوُل  ُدوِ�  ِمنْ  بِنَاٍس  َ�يُؤَْخذُ  ،ىلَعَ

َ
ىِت  فَأ مَّ

ُ
 ،تَْدرِى الَ  َ�يَُقوُل .  أ

َقْهَقَرى ىلَعَ  َمَشْوا
ْ
 .2»ال

ناگاه  شود که [کوثر] منتظرم تا چه کسی بر من وارد می من بر حوض خود [در روز قیامت]«
 کنند من خواهم گفت: اینان امت من هستند گفته مردانی را از کنار من خواهند گرفت و دور می

 .»اند دانی اینان بعد از تو از دین برگشته نمی شود: [اي محمد] تو می

 فرمود: صآمده است که حضرت رسول عبداهللاو در حدیث 

نَا«
َ
َوِْض  ىلَعَ  فََرُطُ�مْ  أ

ْ
َ�َعنَّ  ،احل َّ  لَُ�ْ

َ
ْهَو�ُْت  إَِذا َحىتَّ  ِمنُْ�مْ  رَِجاٌل  إِىل

َ
نَاِولَُهمُ  أ

ُ
 اْختُِلُجوا أل

قُوُل  ُدوِ� 
َ
ىْ  فَأ

َ
ْصَحاىِب  رَبِّ  أ

َ
ْحَدثُوا َما تَْدرِى الَ  َ�ُقوُل .  أ

َ
 .3»َ�ْعَدكَ  أ

شوم و در آن هنگام کسانی به نزد من بلند  من قبل از شما برحوض [کوثر] وارد می«
خواهم به آنها برسم و آنها را بیاورم اما به ناگاه از  آیند تا جایی که می می شوند به سر حوض می

                                           
 یث قبال ذکر شده است.منابع روایتی این حد -1
 ).6641( روایت حدیث از بخاري -2
 ).6642( روایت حدیث از بخاري -3
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شوند لذا خواهم گفت: اي خداي من اینان یاران من هستند؟ پروردگار در  من دور داشته می

 .»اند گزاریی در دین پدید آورده دانی اینان بعد از تو چه بدعت میجوابم خواهد گفت: تو ن
اینان [اهل بدعت] از شمار همین مردم و از جمع همین امت  واضح و روشن است

شود و این همان سفیدي و  هستند به خاطر مضامین و تعاریفی که ایشان را نیز شامل می
درخشندگی اعضاي وضوي آنها در روز قیامت است و مطمئناً اینان اهل کفر نیستند و 

ارتداد از دین باشد زیرا در حدیث اي که کفرشان ناشی از کافر بودنشان در اصل یا  گونه

لُوا قَدْ « :آمده است اگر مصداق این حدیث  .»اینان بعد از تو دین را تغییر دادند« »َ�ْعَدكَ  بَدَّ
ترین دیدگاه بر  گفت: اینان بعد از تو به اسالم کفر ورزیدند، اما نزدیک بود می اهل کفر می

بدعت است و اگر کسی بگوید آنان تبدیل سنت و تفسیر آن همان اعمال و کردار اهل 
زیرا ریاکاران اعتقادشان به پرستش و مبادي  ،اهل ریا و نفاقند، خارج از مقصود ماست

عبادي از روي تقیه است نه از تعبد و اینان مفاهیم و مصادیق دینی را در غیر جاي خود 
همین حکم گیرد و  دهند که همان بدعت گزاري است و در همین مسیر قرار می قرار می

گردد کسی که سنّت و عمل به آن را از راه نیرنگ و فریب و  بدعت گزار بر او اطالق می
اي براي نیل به مصالح دنیوي احتیار کند نه از روي پرستش و بندگی به خداوند  وسیله

بلند مرتبه زیرا عملکرد او تغییر سنت است و خارج کردن آن از رویکرد شرعی که شارع 
 .وضع کرده است

گزار با بدعت خود  رود که بدعت صل گفتیم] بیم آن می* [و اما اینکه در ابتداي ف
 کافر شود:

گزاران  هاي بسیاري از بدعت ر تکفیر فرقهزیرا علماي پیشین از سلف و غیر ایشان د
گزار،  هاي بدعت ه و دلیل بر تکفیر فرقهمانند خوارج و قدری ،اند اختالف نظر پیدا کرده

 فرماید: قرآن است که می يظاهر آیه

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ قُوا ْ  دِيَنُهمۡ  فَرَّ  .]159[األنعام:  ﴾ءٍ َ�ۡ  ِ�  ُهمۡ ِمنۡ  َت لَّسۡ  اِشَيعٗ  َوَ�نُوا
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شوند تو به  دارند و دسته دسته و گروه گروه می گمان کسانی که آیین خود را پراکنده می بی«
 .»هیچ وجه از آنان نیستی

 فرماید: می و باز

ٞ  َيضُّ تَبۡ  مَ يَوۡ ﴿ ٞۚ  َودُّ َو�َسۡ  وُُجوه ا وُُجوه مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ َ�َفرۡ  وُُجوُهُهمۡ  َودَّۡت سۡ ٱ �َّ

َ
 نُِ�مۡ إِيَ�ٰ  دَ َ�عۡ  تُمأ

 ْ  .]106عمران:  [آل ﴾١٠٦ ُفُرونَ تَ�ۡ  ُكنُتمۡ  بَِما َعَذاَب لۡ ٱ فَُذوقُوا
است [بدیشان  گردند، اما آنان که روهایشان سیاه روزي، روهایی سفید و روهایی سیاه می«

 .»اید شود] آیا بعد از ایمان خود کافر شده گفته می

مانند باطنیه و غیر ایشان زیرا مذهب و  ،اند اي از آنان حکم قطعی داده علما به کفر عده
گردد به اعتقاداتی که شبیه عقاید نصاري در باب  برمی 1افکار ایشان به مذهب حلولیه

 است. 2الهوت و ناسوت
دانشمندان در باب چیزي اختالف نظر پیدا کنند آیا این کفر است یا خیر؟ هر و اگر 

عاقلی در صدد اصالح برآمده و مواظب است که به چنین نقصان بزرگی مبتال نشود به 
اي در باب وي بگویند: به درستی که دانشمندان در کفر یا گمراهی او اختالف نظر  گونه

گویند و اینکه  ي کفر تو سخن میاهل علم در باره دارند یا اینکه گفته شود گروهی از
 ریختن خون تو حالل است.

به بد  - العیاذ باهللا -رود اهل بدعت  [در ابتداي فصل گفتیم] که بیم آن می اما اینکه
 فرجامی گرفتار آیند:

ورزد و ما  عصیان می شود و نسبت به خداوند زیرا صاحب بدعت، مرتکب گناه می
گوییم: آن فرد بر آنچه  است بلکه می گناه صغیره یا کبیره انجام داده گوییم که او حاال نمی

ورزد و پافشاري بر گناه، گناهان صغیره را به کبیره بدل  خداوند از آن نهی کرده اصرار می
                                           

کند. حلول بیشتر در باب  حلولیه: کسانی که معتقدند خداوند به ذات خود در اجسام یا مخلوقات حلول می -1
 .حالج و برخی بزرگان صوفیه انتشار یافته است (مترجم)

پندارند که  است و می منظور نصاري از الهوت خدا یا کلمه اوست و منظورشان از ناسوت عیسی بن مریم -2
 الهوت در ناسوت حلول کرده است.
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تر خواهد  بزرگسازد و اگر باز به انجام گناه کبیره پافشاري کند گناهش دوچندان و  می
رود  شد. پس هرکسی بمیرد در حالی که بر انجام گناه دوام و ثبات داشته است، بیم آن می

هاي رستاخیز  ها کنار رفت و نشانه زیرا چه بسا وقتی پرده ،که دچار بد فرجامی گردد
آشکار گشت شیطان او را برانگیزد و تحریک کند و بر عقل و خرد او چنگ اندازد در 

در دین و آیین خود تغییر و تبدیل ایجاد کرده است، مخصوصاً وقتی که انسان حالی که 
 در گذشته مطیع اوامر شیطان شده و همراه با آن دنیا دوستی نیز بر وي چیره شده باشد.

گوید: حمد و ستایش خداوندي را سزاست که تا بحال شنیده  عبدالحق اشبیلی می
در نوردد که ظاهر و باطنش راست و درست نشده و کسی ندیده که بدفرجامی کسی را 

است بلکه [بالعکس] بدفرجامی از آن کسانی است که در عقلشان تباهی افتاده و بر انجام 
پروایند و باز بد فرجامی از  ند و برگناهان کبیره، گستاخ و بیکن گناهان کبیره پافشاري می

کنند و رسوم  مانند و تغییري ایجاد نمی آن کسانی است که پیوسته بر یک فکر و بینش می
گذارد لذا کردارش دستاویزي براي بد  اندازد و در غیر آن راه، گام نمی [ناپسند] را در نمی

 .-العیاذ باهللا-فرجامی و بد شگونی او خواهد بود 

َ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  �َ  ُ ٰ  �ٍ بَِقوۡ  َما ُ�َغّ�ِ ْ  َح�َّ وا ُ نُفِسِهمۡ  َما ُ�َغّ�ِ
َ
  .]11[الرعد:  ﴾بِأ

دهد مگر اینکه آنان احوال خود را تغییر  خداوند حال و وضع هیچ قومی را تغییر نمی«
 .»دهند

اي که آن هنگام که خداوند  از زهاد بنی اسرائیلی را شنیده حتّی داستان بلعم با عورا
آیاتی از جانب خود (براي استجابت دعا) به وي عطا کرده بود او از آنها بیرون رفت و 

سوره اعراف که در  176 و 175[اشاره به آیات  :هایی بر او دست یافت تا آخر آیه شیوه
اضح است وقتی که ما بدعتی را ارج نهادیم آن به داستان بلعم با عورا اشاره شده است] و

از آن حهت که آن بدعت گناه است این ارج و توجه ما به بدعت به سبب بدعتی بودن 
تر شود زیرا بدعت گزار با وجود پافشاري بر آنچه از  شود که گناه ما بزرگ آن سبب می

مک گرفتن از آن افزاید این گونه که با عقل خود و ک آن نهی شده است بر اصرار خود می
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به مخالفت با شریعت بر خاسته باشد و در چیزي که شریعت زشت شمرده ما آن را نیک 
انگاریم، لذا کسی که اینگونه باشد شایسته است که گرفتار بد فرجامی گردد جز کسی که 

 خدا اراده کند.
 فرماید: خداوند تعالی در نکوهش و توبیخ این افراد می

﴿ ْ ِمُنوا
َ
فَأ

َ
ِۚ ٱ رَ َمكۡ  أ   فََ�  �َّ

ۡ
ِ ٱ رَ َمكۡ  َمنُ يَأ ونَ َ�ٰ لۡ ٱ مُ َقوۡ لۡ ٱ إِ�َّ  �َّ   .]99[األعراف:  ﴾٩٩ ِ�ُ

اند در حالی که از چاره  آیا آنان از چاره نهایی و مجازات ناگهانی خدا ایمن و غافل شده«
 .»گردند نمی نهایی و مجازات ناگهانی خدا، جز زیانکاران ایمن و غافل

اي که فرد گمان آن را  آیه: منظور جلب بدي و زیان است که ناحیهدر این  ﴾رَ َمكۡ ﴿
اي به سراغ  برد و به بد فرجامی [در این آیه] از شگردهاي باري تعالی است به شیوه نمی

 داند. نمی آید که او فرد می
  .-خواهیم بر ما گذشت نموده و ما را به سالمت داري خداوندا از تو می -

 شود: ر در رستاخیز رویش سیاه میگزا * اما اینکه بدعت
 فرماید: می در این باره قبالً کالم پروردگار ذکر شده است که

ٞ  َيضُّ تَبۡ  مَ يَوۡ ﴿ ٞ  َودُّ َو�َسۡ  وُُجوه  .]106عمران:  [آل ﴾وُُجوه
 .»شود روزي روهایی سفید و روهایی سیاه می«

 همچنین در این آیات وعده عذاب نیز آمده است:

﴿ ْ   .]30[األنعام:  ﴾ُفُرونَ تَ�ۡ  ُكنُتمۡ  بَِما َعَذاَب لۡ ٱ فَُذوقُوا
 .»ورزید عذاب خداوند را بچشید به سبب کفري که می«

 و نیز چنین آمده:

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
 .»و براي آنان عذابی بزرگ است« .]105عمران:  [آل ﴾َعِظيمٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  �َِك َوأ

ي گناهان کسی کلیهعیاض از مالک در روایت ابن نافع آورده است که گفت: اگر 
کبیره را انجام دهد، اما به خدا شرك نورزد، سپس از هواهاي نفسانی نجات یابد امیدوارم 

اي که بین عبد و  زیرا هرگناه کبیره ،چنین فردي در باالترین درجات بهشت قرار بگیرد
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رود، اما بر انسانهاي تابع هوا و  اندازد امید عفو و گذشت بر آن می خدایش فاصله می
 رود جز وارد کردن صاحب هوا و آرزو در دوزخ. آرزوي نفسانی هیچ امیدي نمی

 جوید: گزار بیزاري می در روز قیامت از بدعت ص* اما معنی برائت که رسول خدا
 فرماید: می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ قُوا ْ  دِيَنُهمۡ  فَرَّ   .]159[األنعام:  ﴾ءٍ َ�ۡ  ِ�  ُهمۡ ِمنۡ  َت لَّسۡ  اِشَيعٗ  َوَ�نُوا
شوند تو به هیچ وجه  کسانی که آیین خود را پراکنده کردند و دسته دسته و گروه گروه می«

 .»از آنان نیستی

�ِّ « :آمده است صدر حدیث حضرت رسول
َ
 .»ِم�ِّ  بَُرآءُ  َوُهمْ  ِمنُْهمْ  بَِرىءٌ  �

 .»من از [اهل هوا و هوس] دور و بیزارم و آنان نیز همچنین از من دوراند«

ي قدریه گفته است: اگر آنان را دیدید به ایشان خبر دهید که من از و ابن عمر در باره
 آنان بیزارم و آنان نیز از من بیزارند.

زیرا او روانت را  ،گزار همنشین مباش فت: با بدعتروایت شده است که گ حسنو از 
 کند. بیمار می
روایت شده است که گفت: هرکس با صاحب بدعت همنشین باشد  سفیان ثوريو از 

شود یا در قلب و  از چیزي در امان نخواهد بود یا اینکه سبب فریب و اغواي دیگري می
گوید: به خدا قسم از آنچه  یکشاند و م یابد که او را به دوزخ می روان او چیزي تسرّي می

اي به  لبی مطمئن دارم، پس هرکس لحظهزیرا من ق ،هراسم گویند، نمی گزاران می بدعت
 خدا ایمان داشته باشد مؤمن است و غیر آن [از کفر و گمراهی] از وي گرفته شده است.

یحیی بن کثیر روایت شده است که گفت: چون با صاحب بدعتی در راهی مواجه از 
 شدي تو تغییر مسیر بده و از راهی دیگر برو.

گفت: با اهل هوا و هوس همنشینی و مباحثه  و از ابن قالبه روایت شده است که
دانید بر  زیرا من ایمن نیستم که آنان شما را در گمراهی خود فرو نبرند و آنچه می ،نکنید

 شما مشتبه نکنند و نشورانند.
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 ،از ابراهیم روایت شده است: با اهل بدعت همنشینی نکنید و با آنان صحبت نکنید
 ا [از دین] برگردانند.زیرا بیم آن دارم که قلوب شما ر

 سخنان و روایات بزرگان در این موضوع زیاد است.
در این باره روایت شده است سخنان فوق را قوت  صآنچه از حضرت رسول

 فرماید: بخشد که می می

َحُدُ�مْ  فَلْيَنُْظرْ  ،َخِليِلهِ  ِديِن  ىلَعَ  الَْمرْءُ «
َ
 .1»ُ�َالِْل  ِمنْ  أ

است پس هریک بر شما بنگرد با چه کسی همنشینی و  انسان بر دین و آیین دوست خود«
 .»کند دوستی می

رویکرد این حدیث به صورت آشکار [و در طی حدیث حضرت رسول] در روایت 
ابن قالبه آمده است چه بسا انسان در امري از امور سنّت یقین کامل دارد، اما یکی از 

دهد که بیشتر در محدوده لفظ  صاحبان هوا در این یقین او چیزي از هواي خود راه می
است تا اصالت [و زیر بنایی] داشته باشد یا اینکه بر آن سنتی که فرد بر آن است انسان 

کند که قلب انسان  بدعت گزار و اهل هوا، قیدي از راي و نظر شخصی خود را وارد می
یاه و هاي پیشین خود رجوع کرد این مساله را س پذیرد. پس وقتی به دانسته آن را می

یابد، لذا در صورت ادراك آن با علم و دانش خود این بدعت وارد شده در  تاریک می
یابد پس از همان بدعت  شود و به آن اشعار نمی کند یا ناتوان از رد آن می قلب را رد می

 انجامد. پیروي کرده و به فرجام به هالکت او می
رفت وي به آن  می مالک نزد تی یکی از اهل هوا بهام وق گوید: شنیده ابن وهب می

گفت: ولی من بر حجتی هستم از جانب خدایم و اما تو [اي اهل هوا] در  بدعت گزار می
 خواند: شک و گمانی پس نزد شکّاکی چون خود برو و با او جدال کن پس این آیه را می

ِ َ�ٰ  قُۡل ﴿ دۡ  َسبِيِ�ٓ  ۦِذه
َ
ْ ُعوٓ أ ِۚ ٱ إَِ�  ا َّ�  ٰ   .]108[یوسف:  ﴾بَِصَ��ٍ  َ�َ

 .»خوانم بگو این راه من است که من با آگاهی و بینش به سوي خدا می«

                                           
 ).927( السلسلة الصحيحة) و 35445( صحيح اجلامعنوع حدیث حسن: نگا:  -1
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گراید و نباید این امکان  آنچه گذشت وضع و حال کسانی است که دلشان به کژي می
 را در اختیار آنان گذاشت تا حرفشان شنیده شود.

 کرد: هوا را رد می* اما مثال اینکه امام مالک با چنگ یازي به دالیل علمی اهل 
 :پرسید در پاسخ به کسی بود که در باره کیفیت استواي خداوند می

 .»خداوند بر تخت سلطنت خود قرار گرفته است« .]5[طه:  ﴾َتَوىٰ سۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ َ�َ ﴿
ن مجهول و سوال از ، معلوم است اما کیفیت آاستواگفت:  می او در پاسخ به این سوال

دهم سپس دستور داد تا او را از  من صاحب بدعت را نشان میگزاري است و  آن بدعت
 مجلس بیرون کنند.

 * اما مثال اینکه کسی نتواند شبهه صاحب هوا و بدعت را رد کند:
شود کسی  گفت: گفته می مالکآن را حکایت کرده است که  الباجیروایتی است که 

دانی چه آشوب و  نمی زیرا تو ،را که قلبش به کژي گراییده کامالً قدرت و تمکین مده
 اي بر تو خواهد رسید و به سخنان او گوش نکن. فتنه

مند شد پس به  مردي از انصار مطلبی را از قدریه شنید دلش بدان درآویخت و عالقه
کردند وقتی آنان او را از این کار [شبهه اهل  ها او را نصیحت میآن نزد دوستانش آمد.

دند، گفت: با آنچه دلم بدان تعلّق گرفته چکار کنم، اگر قدر] باز داشتند و آگاهانی
شود تا خودم را از این بلندي پرت کنم تا از من درگذرد این  دانستم خداوند راضی می می

 کردم. کار را می
همچنین از مالک روایت شده است که گفت: با قدریه نه همنشین بشوید و نه حرفی 

ي منشین شدید بر او خشمگین باشید بدلیل فرمودهبزنید جز اینکه اگر در جایی با هم ه
 فرماید: خداوند که می

ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  امٗ قَوۡ  َ�ِدُ  �َّ ﴿ ِ ٱب ٓ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ ٓ  َمنۡ  دُّونَ يَُوا َ ٱ دَّ َحا  .]22: الـمجادلة[ ﴾َورَُسوَ�ُ  �َّ
باشند ولی کسانی را به مردمانی را نخواهی یافت که به خداوند و روز قیامت ایمان داشته «

 .»دوستی بگیرند که با خدا و پیغمبرش دشمنی ورزیده باشند
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 رساند که نباید با اینان دوستی ورزید. این آیه می
 رود: * و اما اینکه گفتیم [بر اهل بدعت] بیم فتنه می

ي احرام از از مالک درباره«روایت کرده است که گفت:  عیاض از سفیان بن عیینه
اي از میقات اصلی سوال کردم، گفت: این مخالف خدا و رسول اوست و بر تو مدینه جد

که اي  گردي آیا نشنیده رود و در آخرت نیز گرفتار عذابی دردناك می بیم فتنه در دنیا می
 فرماید: خداوند بلند مرتبه می

ِينَ ٱ َذرِ َ�ۡ �ۡفَل﴿ مۡ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  �َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
وۡ  َنةٌ فِتۡ  تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
ِ�مٌ  َعَذاٌب  يُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 .]63[النور:  ﴾أ

رسند که بالئی (در برابر عصیانی که کنند، باید از این بت آنان که با فرمان او مخالفت می«
اعم از قحطی و زلزله ن که عذاب دردناکی دچارشان شود (یا ای ،) گریبانگیرشان گرددورزند می

 .»)هاي اخروي و دوزخ و دیگر شکنجه ،و دیگر مصائب دنیوي

 است که از میقات، احرام بسته شود. دستور داده صادامه داد که پیامبر مالکباز 
ابن عربی از زبیر بن بکار حکایت کرده است که از سفیان بن عیینه شنیدم که 

از  گفت: از مالک بن انس شنیدم وقتی که مردي به پیش او آمد و پرسید اي ابا عبداهللا می
احرام  صالحلیفه، همان جایی که رسول خدا چه جایی احرام ببندم؟ مالک گفت: از ذي

خواهم از مسجدالنبی احرام ببندم. مالک گفت: چنین  بست. آن مرد گفت: ولی من می
احرام ببندم  صخواهم از مسجد کنار قبر رسول خدا کاري نکن، آن مرد گفت من می

ترسم آن مرد گفت: چه  زیرا من از بال و فتنه بر تو می ،دوباره مالک گفت: چنین نکن
خواهد افزود؟ مالک گفت چه  اي در این کار نهفته است، جز اینکه کار بر اشتیاق می فتنه
اي که  اي و بر آن پیشی گرفته اي بزرگتر از اینکه تو بنگري فضیلتی را انجام داده فتنه

 فرماید: بلند مرتبه ـ در این باره میدر آن کوتاهی کرده است خداوند ـ  صرسول خدا

ِينَ ٱ َذرِ َيحۡ فَلۡ ﴿ مۡ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  �َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
وۡ  َنةٌ فِتۡ  تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
ِ�مٌ  َعَذاٌب  يُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 .]63[النور:  ﴾أ

ِينَ ٱ َذرِ َيحۡ فَلۡ ﴿ اي که امام و این فتنه مۡ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  �َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
وۡ  نَةٌ فِتۡ  تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 يُِصيَبُهمۡ  أ

ِ�مٌ  َعَذاٌب 
َ
گزاران و  ي فوق است که حال و وضع بدعتآن را ذکر کرد، تفسیر آیه ﴾أ
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انگارند آنچه را خداوند در قرآن خود بیان  زیرا آنان می ،ستها اساسشان در بنیان بدعت
 تر و غیر از چیزي است کهداشته است و آنچه را رسول خدا بدان سلوك ورزید پایین

 اند. ایشان با عقلهاي خود بدان هدایت یافته
بیان  ابن مسعود نظیر همین مضمون را«که ابن وضاح آن را آورده است: در روایتی 

کنید) شما به چیزي هدایت یافتید که رسول گزاران اگر فکر می کند: (اي بدعت می
» ایدامان آن افتادهاید و به د بدان هدایت نیافت و بدانید که شما در گمراهی افتاده صخدا

وي این سخن را زمانی گفت که از کنار جمعی گذشت که مردي آنها را جمع کرده بود و 
اهللا   گفت: سبحان کند و یک بار می گفت: رحمت خدا بر کسی باد که چنین و چنان می می

گفت: رحمت خدا بر کسی باد که چنین  کردند و دوباره می و آن جمع غیر آن را تکرار می
 کردند. گفت الحمد هللا و آن جمع نیز تکرار می گوید و یک بار دیگر می چنان میو 

بدان استدالل کرده است در مورد  امام مالکاي را که ي کریمهشایان ذکر است آیه
منافقین نازل شد، هنگامی که رسول خدا دستور به حفر خندق دادند و آنان کسانی بودند 

محضر رسول خدا خارج شدند و چنانچه گذشت نفاق و که در پناه یکدیگر، پنهانی از 
گردد بر  می زیرا بدعت در شریعت الهی وضع ،هاي اهل بدعت استدو رویی از نشانه

حاالت خالف آنچه خدا وضع فرموده است. براي همین است که خداوند بلند مرتبه از 

ْوَ�ٰٓ ﴿ فرماید: می است که منافقین خبر داده
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ْ شۡ ٱ �َّ ُوا َ�ٰ ٱ َ�َ ِ  لَةَ لضَّ  ٱب

ۡ  .]16: ة[البقر ﴾ُهَدىٰ ل
ي کسانی را که ) سوره نور در باب منافقین نازل شده است، اما کلیه63( يگرچه آیه

شود و این آیه از آن متّصف بدین وصف باشند و در آنها گمان فتنه رود، نیز شامل می
 در این مقوله وارد تر یق اولیجهت که در باب مخالفان امر پروردگار عمومیت دارد به طر

 شود.  می
ورزد بنابراین آنچه از  و این مختصر برآنچه در این مقوله وارد شده است داللت می

کشد بر آنچه  آیات و احادیث در این باره بسیار است و بسط معانی آن به درازا می
 کنیم و از خداوند توفیق و پیروزي را خواستاریم. ایم بسنده می آورده
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 لفص
چیزي که در این فصل نیازمند یادآوري است شرح و بسط معانی عامی است که 

گزار، گمراه و  ها [اصل] گمراهی و بدعت نکه بدعتمتعلق به مباحث پیشین است و آن ای
گمراه کننده است: و گمراهی در بسیاري از روایاتی که ذکر شد، آمده است و این 

ي مختلف درآمدن است به همین گمراهی ها لکاختالف: تفرّق و گروه گروه شدن و به س
کند به خالف دیگر گناهان که اکثر در قرآن به نام گمراهی وصف  آیات قرآنی اشاره می

انی که در امور شرع اند، جز اینکه بدعت یا شبه بدعت بوده باشند و خطاها و گناه نشده
طاکار و عاصی را اند، خ گمراهی نامیده شده - و از آن گذشت شده است-دهند  رخ می

کند گمراه خوانده نشده است. اما  اند همچنانکه کسی که به عمداً گناه می گمراه، نخوانده
داراي حکمتی است  -که خداوند خود به آن داناتر است -ها  این نام گذاري براي بدعت

گري است و  و آن همان آگاه شدن بر آن است و این که گمراهی ضد هدایت و روشن
گوید: به این  یت را راهی اطالق کرده است که محسوس و روشن باشد. پس میعرب هدا

راه هدایت کردم او را و همچنین هدایت، به راه بردن فردي در راه خیر یا شر نیز معنی 

بِيَل ٱ هُ َ�ٰ َهَديۡ  إِنَّا﴿ :فرماید می -بلند مرتبه  -شده است. خداوند  ما راه را « .]3[اإلنسان:  ﴾لسَّ

َ�ٰ ٱ ِدنَاهۡ ٱ﴿و  .»ایم نمودهبه او  ۡ ٱ َط لّصِ خداوندا ما را به راه راست «. ]6: الفاحتة[ ﴾٦ َتقِيمَ ُمسۡ ل

صراط، طریق، سبیل، همگی به یک معنی و حقیقت یک راه محسوس و  »هدایت فرما
آشکارند و مجازي هستند براي یک راه معنوي و ضد آن گمراهی است که همانا خروج 

گوید: برّه یا گوسفندي  در ذیل همین معنی آمده است که میاز راه [راست] است و 
این استعمال، وقتی است که از راه بیرون افتاده و  ،گمشده یا مردي راه گم کرده است

ته تا او را هدایت کند. لذا واقعیت بر او مشتبه گشته است و دلیل و راهنمایی نداش
آن عدم آگاهی از سنت مشروع  گزار یا صاحب بدعت چون هوا و آرزو و توام با بدعت

ي عقلش بر وي روشن شده راهی چه به واسطهبر وي غلبه کرده است گمان برده آن
مستحکم است و غیر آن چیزي نیست پس بر آن طریق، طی سلوك نموده، لذا به سبب 
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آن از راه راست باز مانده است. پس از او گمراه است گرچه گمان برده در شاهراه، راه 
کند،  اید. بسان رهگذري که در شب بدون اینکه راهنمایی داشته باشد طی طریق میپیم می

 یابد. پندارد هدف خود را می رود که راه گم کند و در رنج افتد گرچه می لذا گمان می
زیرا دالیل  ،اند [سنت] را گم کرده گزاران این امت دالیل واقعیت آن است که بدعت

اند نه اینکه از ماخذي این احکام و دالیل را گرفته  خویشتن را از هوا و شهوت دریافته
زیرا  ،گزار و غیر ایشان است الهی باشد و این وجه تمایز بدعت باشند که منقاد اوامر

است و رستگاري خود  د را نخستین خواست خود قرار دادهبدعت گزار هوا و آرزوي خو
هاي ادلّه این است که بر مقتضاي کالم عرب و  د دریافته است واز ویژگیرا با تقلی

هاي کالم عرب این است که به مقتضاي  شوند و یکی از ویژگی استعمال آن جاري می
شود که از این احتمال خالی باشد  کنند و به ندرت فردي پیدا می ظاهري دالیل بسنده می

شود که آن را از مقتضا و مقصود ظاهري  ده میي ظاهري این احتمال در آن داو هر ادله
آن برگرداند و به غیر از رویکرد اصلی آن تاویل شود و چون به امور بدعی، عدم آگاهی 
از اصول شریعت و مقاصد آن اضافه شد زمینه براي خروج و تحریف از مقاصد شرع 

یشتر بیشتر و شدیدتر است و کسی که مدعی درك و آگاهی است خروجش از سنت ب
گیرد و چون هوا و آرزوي نفس غلبه  شود و در گمراهی بدعت پیشین در او ثبات می می

آید که مصطلحات و دالیل شرعی هرگونه که اراده شوند  یابد این امکان به وجود می
 تاویل و تفسیر گردند.

دلیل بر این سخن این است که تو بدعت گزاري از میان این امت اسالم را نخواهی 
یازد و آن دالیل را از جایگاه و  ز اینکه بر بدعت خود به دالیل شرعی چنگ مییافت ج

آورد که عقل و شهوتش اراده کند و  مقاصد اصلی پایین آورده و بر حسب چیزي در می
این یک رویکرد ثابت در حکمت ازلی است که برگشتی ندارد خداوند بلند مرتبه 

 فرماید: می
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خداوند با بیان این نوع مثل بسیاري « .]26: ة[البقر ﴾�َكثِ�ٗ  ۦبِهِ  ِديهۡ َو�َ  �َكثِ�ٗ  ۦبِهِ  يُِضلُّ ﴿

 .»کند می سازد و بسیاري را هدایت را گمراه می
 فرماید: می و

ُ ٱ يُِضلُّ  لَِك َكَ�ٰ ﴿ ٓ  َمن �َّ ٓ  َمن ِديَوَ�هۡ  ءُ �ََشا  .]31[المدثر:  ﴾ءُ �ََشا
 .»بخشد هرکس را بخواهد هدایت میسازد، و  گونه خداوند هرکس را بخواهد گمراه میاین«

رسد روشن و  [اهل بدعت] منظم و مرتب به نظر می دالیل متشابهی که براي ایشان
گیرد و این بهترین دلیل است که آنان پیرو هوا و  آشکار نیست و اندك آن فزونی نمی

زیرا وقتی بیشترین و باالترین دالیل بیاید و به ظاهر چیزي حکم کردند  ،آرزوي نفسند
زیرا  ،آن حق است و اگر چیزي بر خالف مقتضاي ظاهري آن بیاید نادر و اندك است

حق با بیننده و اهل نظر است که کم و نادر در امور شرعی را به امور کثیر ارجاع دهند و 
، جز اینکه هوا و آرزوي نفسانی به انحراف متشابهات را بر آیات روشن عرضه کنند

برد  می کشاند کسی را که خدا بخواهد و آن فرد در بیابان گمراهی است گرچه گمان می
ي گزار نیست هدایت را در وهله [نجات] است بر خالف کسی که بدعت بر شاهراه

 آن قراربعد از  -اگر باشد -داند و هوا و آرزوي شخصی را  نخست از جانب خداوند می
گرداند با این رویکرد چنین فردي تمامی دالیل و معظم قرآن را  دهد و پیرو حق می می

داند تا از آن چیزي را جستجو کند که به دنبالش است، لذا  جزو آیات واضح و روشن می
گیرند یا آنها  ورزد و نوادري که در این راه فراپیش او قرار می در شاهراه دین، سلوك می

کند و خود را در راه  دهد یا به راسخان در علم واگذار می ن و آیات آن ارجاع میرا به قرآ
کوتاه سخن آنکه فصل الخطاب پیروان سنت و  ،اندازد بحث و بررسی آنها به زحمت نمی

 فرماید: متشابهات کالم پروردگار است که می

ا﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ َ  َما َ�َيتَّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ َ�ٰ � ٓ بۡ ٱوَ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا   ءَ تَِغا

ۡ
 َوَما ۦۖ وِ�لِهِ تَأ

  لَمُ َ�عۡ 
ۡ
ۗ ٱ إِ�َّ  ۥٓ وِ�لَهُ تَأ ُ ٰ ٱوَ  �َّ ۗ  ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  ۦبِهِ  َءاَمنَّا َ�ُقولُونَ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ِ�  ِسُخونَ ل�َّ رُ  َوَما َرّ�َِنا كَّ ٓ  يَذَّ  إِ�َّ

 ْ ْولُوا
ُ
 ٱ أ

َ
 .]7 عمران: [آل ﴾بِ َ�ٰ لۡ ۡ�



 199 ها  بد فرجامی و نگونساري پیروي آن  باب دوم: در نکوهش بدعت

 

زوایاي وجودشان را فرا گرفته  ،و گریز از حقهایشان کژي است ( اما کسانی که در دل«
در حالی که تأویل  .افتند ) به دنبال متشابهات میویل (نادرستانگیزي و تأ ) براي فتنهاست

(این   .) در دانش هستندقدمان دانند که راسخان (و ثابت ا و کسانی نمی) آنها را جز خد(درست
دانیم که  و در پرتو دانش میما به همه آنها ایمان داریم ( :گویند ) میین وارستگان و فرزانگانیچن

سلیمی که از و (این را) جز صاحبان عقل ( .) همه از سوي خداي ما استشابهاتمحکمات و مت
   .»شوند ) متذکّر نمیدانند و نمی ،برند هوي و هوس فرمان نمی

گزار یا گمراه خواند  چنین حالتی، آن فرد را بدعت آمدنپس شایسته نیست با پیش 
گرچه در این امور پیش آمده دچار اختالف نظر و عقیده گردد و یا چیزهایی بر او پنهان 

 بماند و برایش روشن نگردد و این از دوحالت خارج نیست:
زیرا پیرو دالیلی است و برحسب آن و چنگ یازي به آن  ،گزار نیست یا بدعت -1
ي [شرعی] یازیده و هواي نفس را بر آن گشته است و دست نیاز به سوي آن ادلّه منقاد

 است و پیش انداخته است. را بر آن رجحان دادهپس انداخته و دستور الهی 
کند و بدان چنگ یازیده  یا اینکه فرد، گمراه نیست و بر شاهراه دین طی سلوك می -2

بر او نیست، بلکه اشتباه خارج گشت گناهی است، لذا اگر روزي از این جاده بر سبیل 
 :آن را روشن کرده است صگونه که حدیث صحیح حضرت رسولماجور است همان

َاِ�مُ اجتهد  إَِذا«
ْ
َصاَب  فله أجر و�ن خطأفَا احل

َ
ْجَرانِ  فَلَهُ  أ

َ
اگر حکم گزاري در دین « .»أ

درست به بار بنشیند دو تالش ورزید اما به خطا رفت یک پاداش خواهد گرفت و چون تالشش 
 .»پاداش برایش منظور خواهد شد

اما اگر به عمد از طریق دین خارج شود، این خروج را نباید یک راه شرعی و مسلوك 
گردد و چونان حکمی شرعی از آن پیروي شود بر همین اساس وقتی گناهی در مقام 

و تعامل با چنین تاسی و پیروي انجام گیرد استنان و به راه سنت رفتن محسوب شده 
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 سنة سن من« :1کسی بسان عمل کنندگان به سنت است، همچنانکه درحدیث آمده است
 .»بها عمل من ووزر وزرها عليه اكن سيئة
 .»هرکس راه و روشی بد بنا نهاد بر او گناه آن سنت بد و عامالن به آن خواهد بود«

 و در حدیثی دیگر آمده است:

لِ  آَدمَ  ابِْن  ىلَعَ  اَكنَ  إِالَّ  ُظلْماً  ُ�ْقتَُل  َ�ْفٍس  ِمنْ  َما« وَّ
َ
  ِمنَْها ِكْفٌل  األ

َ
ُل  نَّهُ ِأل وَّ

َ
 َسنَّ  َمنْ  أ

َقتَْل 
ْ
 .2»ال

 شود جز آن که بخشی از گناه آن نصیب فرزند آدم هیچ فردي مظلومانه کشته نمی«
 .»زیرا او اولین کسی بود که کشتن را بنا نهاد ،خواهد شد

نامیده شده است به نسبت کسی که بدان عمل کرده و به آن در این حدیث قتل، سنت 
[سیئه] اقتدا شده است و باز قتل در این حدیث بدعت خوانده شده است زیرا بر  سنت

[سنت بد]  شود زیرا این اساسی شرعی بنا نهاده نشده است، پس گمراهی نیز خوانده نمی
 سرگشتگی و تردید در شرعی یا شبه آن نیست.

 ها به گمراهی ها و اقدامی روشن و آشکار است که به نامگذاري بدعت و این بیان
اند و در زمان رسول خدا  ورزد و گواه حال کسانی است که قبل از اسالم بوده می تاکید

 فرماید: اند. خداوند بلند مرتبه می بسر برده

ْ  لَُهمۡ  �ِيَل  �َذا﴿ نفُِقوا
َ
ا أ ُ ٱ َرزَقَُ�مُ  ِممَّ ِينَ ٱ قَاَل  �َّ َّ�  ْ ِينَ  َ�َفُروا ْ َءاَمُنوٓ  لِ�َّ ُ�طۡ  ا

َ
 لَّوۡ  َمن عِمُ �

 ٓ ُ ٱ ءُ �ََشا طۡ  �َّ
َ
نُتمۡ  إِنۡ  ۥٓ َعَمهُ أ

َ
بِ�ٖ  لٖ َضَ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  أ  .]47[یس:  ﴾٤٧ مُّ

و هنگامی که به آنان گفته شود: از چیزهائی که خدا به شما داده است، انفاق و احسان «
خواست خوراك بدو  گویند: آیا به کسی خوراك بدهیم که اگر خدا می میکنید، کافران به مؤمنان 

 .»داد، شما در گمراهی آشکار و روشنی هستید می

                                           
 منابع روایتی این حدیث قبالً ذکر شد. -1
 الً ذکر شد.منابع روایتی این حدیث قب -2
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شد که انفاق کنید بر اموال خود بخل ورزیده و  کفار وقتی به آنان دستور داده می

ُ�طۡ ﴿ گفتند: خواستند براي این بخل وخساست راهکاري شرعی بیابند، لذا می می
َ
 َمن مُ عِ �

ٓ  لَّوۡ  ُ ٱ ءُ �ََشا طۡ  �َّ
َ
کرد کسی را نیازمند کسی  روشن است اگر خدا اراده می ﴾ۥٓ َعَمهُ أ

گردانید، ولی او بندگان خود را به این آزمون بسنده کرد تا بداند آنان چگونه عمل  نمی
ت کنند؟ اما هوا و آرزوي درونی این اصل بزرگ قرآنی را پوشاند و در نوردید و از آیا می

نُتمۡ  إِنۡ ﴿متشابه در قرآن سود جستند براي همین به آنان گفته شد: 
َ
بِ�ٖ  لٖ َضَ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  أ  .﴾مُّ

 فرماید: خداوند بلند مرتبه می

لَمۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � �َُّهمۡ  ُ�ُمونَ يَزۡ  �َّ

َ
�  ْ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِ�ۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
ن يُرِ�ُدونَ  لَِك َ�بۡ  ِمن أ

َ
 أ

ْ َ�َتَحاَكُموٓ  ٰ ٱ إَِ�  ا  .]60[النساء:  ﴾ُغوتِ ل�َّ
گویند که آنان بدانچه بر تو نازل شده و  کنی از کسانی که می اي پیغمبر!) آیا تعجب نمی(«

هاي آسمانی، به هنگام  بدانچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند (ولی با وجود تصدیق کتاب
 .»ببرند خواهند داوري را به پیش طاغوت اختالف) می

خواهند] حکم و  اند و [می اند، جز اینکه خواسته گویی آنان به حکم داوري اقرار کرده
ها  اند جمیع این داوري بر وفق آمال و امیال ایشان و در عناد با حق باشد و گمان برده

کند  بدان حکم می صیا غیر او یا آنچه رسول خدا کعب بن اشرفحکم است و آنچه 
ستند و نادانی ورزیدند که حکم پیامبر همان حکم الهی است و حق است، اما ندان

برگشتی ندارد و هر حکم و داوري غیر آن مردود و باطل است اگر بر سبیل حکم خدا و 
 فرماید: همسو با آن بنا شد، براي همین خداوند بلند مرتبه می

يۡ ٱ َوُ�رِ�دُ ﴿ ن نُ َ�ٰ لشَّ
َ
زیرا رویکرد ظاهري آیه بر  .]60[النساء:  ﴾ابَعِيدٗ  َ�ۢ َضَ�ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ

این داللت دارد که مصدوق آن، اسالم و مسلمین است به دلیل این بخش از آیه که 

لَمۡ ﴿ فرماید: می
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � اند: این آیه در باب مردي  گروهی از مفسرین گفته ﴾ُ�ُمونَ يَزۡ  �َّ

 از منافقین نازل شد یا درباره مردي از انصار.
 فرماید: داوند بلند مرتبه میخ
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ُ ٱ َجَعَل  َما﴿ ٓ  َوَ�  َ�َِ��ٖ  ِمنۢ  �َّ   .]103: ة[المائد ﴾َحا�ٖ  َوَ�  َوِصيلَةٖ  َوَ�  �َِبةٖ َسا
 .»خداوند بحیره، سائبه، وصیله، و حامی را مشروع و مقرّر نداشته است«

بدعت به  ابراهیماهل کتاب خود به قانون گذاري پرداختند و در دین حنیف 
وجود آوردند، همان بدعتی که برخی از چیزها بر خود حالل یا حرام کردند و بر این 

 هایی که ابراهیم پندار بودند این ابتداع آنان را به خدا نزدیک خواهد کرد مانند آموزه
به  ،با خود آورد. آنان بر این پندار واهی دچار لغزش شدند و بر خداوند دروغ بستند

اي جدا بافته از همان قانون گذاري الهی است،  مان بردند این ابتداع تافتهدیگر سخن گ
حال آنکه در مشروع الهی به بیراهه رفتند براي همین خداوند بلند مرتبه در طی آیه 

 فرماید: می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ نُفَسُ�ۡمۖ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َءاَمُنوا

َ
ن يَُ�ُُّ�م َ�  أ  .]105: ة[المائد ﴾ُتمۡ َتَد�ۡ هۡ ٱ إَِذا َضلَّ  مَّ

اي مؤمنان! مواظب خود باشید. هنگامی که شما هدایت یافتید (و راه خداشناسی را در «  
پیش گرفتید و دیگران را نیز به کار نیک خواندید و از کار بد بازداشتید) گمراهی گمراهان به 

 .»رساند شما زیانی نمی

ِينَ ٱ َخِ�َ  قَدۡ ﴿ فرماید: و باز خداوند پاك و منزه می ْ َ�َتلُوٓ  �َّ وۡ  ا
َ
ۢ  َدُهمۡ َ�ٰ أ  �ٖ ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َسَفَه

 ْ ُموا ُ ٱ َرزََ�ُهمُ  َما وََحرَّ ٓ فۡ ٱ �َّ ِ ٱ َ�َ  ءً ِ�َا   .]140[األنعام:  ﴾�َّ
کشند و چیزي  بینند کسانی که فرزندان خود را از روي سفاهت و نادانی می مسلّماً زیان می«

 .»کنند زبان خدا بر خویشتن حرام میدهد با دروغ گفتن از  را که خدا بدیشان می

و این موجز و مختصري است از شرحی مبسوط که پیشتر آمد و آن سخن خداوند 
 فرماید: بلند مرتبه که می

﴿ ْ ِ  وََجَعلُوا ا ِ�َّ   مِمَّ
َ
 ٱوَ  ثِ رۡ �َۡ ٱ ِمنَ  َذَرأ

َ
 ]136[األنعام:  ﴾انَِصيبٗ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

مشرکان سهمی از زراعت و چهارپایانی را که خدا آنها را آفریده است براي خدا قرار «
 .»دهند می

 فرماید: گذاري است مانند آنچه قبل از این آمد سپس می و این قانون
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ۡ ٱ ّمِنَ  لَِكثِ�ٖ  َز�َّنَ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ وۡ  َل َ�تۡ  �ِ�َ ُمۡ�ِ ل
َ
ٰ أ ٓ  ِدهِمۡ َ� �َ ْ َوِ�َلۡ  ُدوُهمۡ لُِ�ۡ  ؤُُهمۡ ُ�َ  ِهمۡ َعلَيۡ  بُِسوا

 .]137[األنعام:  ﴾دِيَنُهمۡ 
همان گونه بتهایشان کشتن فرزندانشان را در نظر بسیاري از مشرکان زیبا جلوه داده بود تا «

 .»و آئین ایشان را بر آنان مشتبه کنند سرانجام آنان را هالك گردانند

 فرماید: این آیه نیز به قانونگذاري شخصی و نظري اشاره دارد مانند آیه اول و می

﴿ ْ ِ َ�ٰ  َوقَالُوا نۡ  ۦٓ ِذه
َ
ٓ َ�طۡ  �َّ  رٞ ِحجۡ  ٌث وََحرۡ  مٞ َ�ٰ � ٓ  َمن إِ�َّ  َعُمَها ََّشا نۡ  ِمِهمۡ بِزَعۡ  ءُ �

َ
 ُظُهورَُها ُحّرَِمۡت  مٌ َ�ٰ َو�

نۡ 
َ
ِ ٱ مَ سۡ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  �َّ  مٞ َ�ٰ َو� ٓ فۡ ٱ َهاَعلَيۡ  �َّ ا ْ  بَِما زِ�ِهمَسَيجۡ  هِ� َعلَيۡ  ءً ِ�َ ونَ َ�فۡ  َ�نُوا   .]138[األنعام:  ﴾١٣٨ َ�ُ

گویند: این (قسمت از) چهارپایان و کشت و زرع ممنوع است (و مخصوص بتها  و می« 
خورند، و این گمان  بخواهیم از آن نمیباشد) و جز کسانی (از خدمتکاران اصنامی) که ما  می

ایشان است حیواناتی هستند که سوار شدن بر آنها حرام است و حیواناتی هستند که به هنگام 
بندند. هرچه زودتر کیفر افتراهاي آنان را  رانند بر خدا دروغ می ذبح نام خدا را بر آنها نمی

 . »خواهیم داد

کشتند و آنچه را  می از روي جهل و نادانی کوتاه سخن آنکه، آنان فرزندان خود را
خدا از روزي حالل که به ایشان داده بود با چنگ یازي به دیدگاه شخصی و حکم 

 فرماید: گذاري نظري [بدون دخالت وحی] بر خود حرام کردند. خداوند بلند مرتبه می

ْ  قَدۡ ﴿ ْ  َوَما َضلُّوا  .]140[األنعام:  ﴾َتِدينَ ُمهۡ  َ�نُوا
 .»گردند شوند و راهیاب نمی گمراه میگمان  بی«

چه در آیات خود بد و آن ها سپس خداوند بعد از تعزیز و نکوهش آنان بر این تحریم
 فرماید: می کند می ان اشاره

� ثۡ ٱ َقرِ ۡ�َ ٱ َوِمنَ  نَۡ�ِ ثۡ ٱ بِلِ ۡ�ِ ٱ َوِمنَ ﴿ ٓ  قُۡل  نَۡ�ِ َكَر�ۡ َءا مِ  َحرَّمَ  نِ �َّ
َ
 ٱ أ

ُ
ا نثَيَۡ�ِ ۡ� مَّ

َ
 هِ َعلَيۡ  َتَملَۡت شۡ ٱ أ

رۡ 
َ
 ٱ َحامُ أ

ُ
�ۡ � مۡ  نثََيۡ�ِ

َ
ٓ  ُكنُتمۡ  أ ٰ  إِذۡ  ءَ ُشَهَدا ٮ ُ ٱ ُ�مُ َوصَّ ظۡ  َ�َمنۡ  َذ�ۚ بَِ�ٰ  �َّ

َ
نِ  لَمُ أ ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ ِممَّ  اَكِذبٗ  �َّ

ُِضلَّ  َ ٱ إِنَّ  ٍ�� ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َّاَس ٱ ّ�ِ ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ  .]144[األنعام:  ﴾١٤٤ لِِم�َ ل�َّ
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ها  ؟ یا دو ماده را؟ یا این که آنچه در شکم ماده گو: آیا خداوند دو نر را حرام کرده استب«
و چه کسی  ؟؟ آیا شما بدان هنگام حاضر بودید که خداوند آن را به شما سفارش کرد است
تر از کسی است که بر خدا دروغ بندد تا مردمان را از روي جهل گمراه سازد؟ خداوند  ظالم

 .»هیچگاه ستمکاران را به راه راست و به سوي چیزي که خیر و صالح دنیا هدایت نخواهد کرد

بدین معنی است که خداوند ایشان را گمراه  ﴾ِديَ�هۡ  َ� ﴿فرماید:  اینکه در این آیه می
 خواهد ساخت.

آیاتی از قرآن آمده که در آن، حال مشرکان در شرك ورزي به تصویر کشیده شده 
زیرا رویکرد واقعی آن خروج از صراط  ،است، گمراهی و ضاللت در آنها آمده است

مستقیم است و اینکه مشرکان، خدایان [دروغین] خود را به گمان خود براي تقرّب و 
 فرماید: اند. همچنانکه می دهنزدیکی به او ساخته و برگزی

ٓ  إِ�َّ  ُبُدُهمۡ َ�عۡ  َما﴿ ِ ٱ إَِ�  ِ�َُقّرُِ�ونَا   .]3[الزمر:  ﴾َ�ٰٓ ُزلۡ  �َّ
 .»کنیم مگر بدان خاطر که ما را به خداوند نزدیک گردانند ما آنان را پرستش نمی«

پس این گزینش و وضع براي توسل و وسیله ساختن است تاجایی که منجر به 
ها همچنانکه علما و ي آغازین این بتایشان به جاي خدا شده است و انگیزهپرستش 

اند براي فراهم آمدن مردم و دوست داشتن و تبرك جستن از آنها  دانشمندان بیان داشته
اند، لذا اعراب این بتها را به همین قصد و منظور به  بوده است و بعد از آن پرستیده شده

[اصل] گمراهی و ضاللت آشکار است.خداوند بلند مرتبه پرستش گرفته بودند که آن 
 فرماید: می

ِينَ ٱ َ�َفرَ  لََّقدۡ ﴿ ْ قَالُوٓ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ا ٰ  ثَالُِث  �َّ � ثََ� ٓ  هٍ إَِ�ٰ  ِمنۡ  َوَما َثةٖ ٰ  إِ�َّ  .]73: ةالمائد[ ﴾ِحدٞ َ�ٰ  هٞ إَِ�
صورتی که) گویند: خداوند یکی از سه خدا است! (در  گمان کسانی کافرند که می بی«

 .»معبودي جز معبود یگانه وجود ندارد

اي داشت که  پس در خداي واقعی و حق را باطل گمان بردند و این گمانشان بنا برادلّه
اند. پس با این  در ذات خود از متشابهات بود، همان گونه که مورخان بدان اشاره کرده
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دین و گرایش به امور  شبهه از حق منحرف شدند و به خاطر دور انداختن امور روشن
سوره آل عمران از آن  7متشابه و چند پهلو همچنانکه خداوند ـ بلند مرتبه ـ در آیه 

 فرماید: خــبر داده است و براي همین خداوند ـ بلند مرتبه ـ می

هۡ َ�ٰٓ  قُۡل ﴿
َ
ْ َ�غۡ  َ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ ْ تَتَّبُِعوٓ  َوَ�  قِّ �َۡ ٱ َ�ۡ�َ  دِينُِ�مۡ  ِ�  لُوا هۡ  ا

َ
ٓ أ ْ  قَدۡ  �ٖ قَوۡ  ءَ َوا  ِمن َضلُّوا

ْ  ُل َ�بۡ  َضلُّوا
َ
ْ  �َكثِ�ٗ  َوأ ٓ  َعن َوَضلُّوا بِيلِ ٱ ءِ َسَوا  .]77: ة[لمائد ﴾٧٧ لسَّ

بگو: اي اهل کتاب! به ناحق در دین خود راه افراط و تفریط مپوئید و از اهواء و امیال « 
اند و از راه راست منحرف  کردهاند و بسیاري را گمراه  گروهی که پیش از این گمراه شده

  .»اند، پیروي منمائید گشته

به خطا رفته و گمراه  ÷حضرت عیسیو مصداق این آیه نصارا هستند که در مورد 
شدند. به همین دلیل است که خداوند ـ بلند مرتبه ـ بعد از ذکر دالیلی بر بندگی و 

 فرماید: می ÷حضرت عیسیعبودیت 

﴿ ٰ ِيٱ قِّ �َۡ ٱ َل قَوۡ  َ�َمۖ َمرۡ  نُ �ۡ ٱ ِعيَ�  لَِك َ� ونَ َ�مۡ  �ِيهِ  �َّ   .]34[مریم:  ﴾٣٤ َ�ُ
باره  این است عیسی پسر مریم، (با این صفات و خصالی که گذشت). این سخن راستین در« 

  .»کنند او است، سخن راستینی که در آن تردید می

تبارك و تعالی و انبازي خداوند  بی و باز خداوند بعد از ذکر دالیل توحید، یگانگی،
ها و نظریات  تقدیس و زدودن گرفتن فرزند از جانب خدا و یاد آوري اختالف و دیدگاه

 فرماید: زشت و ناموزون ایشان [اهل کتاب] می

ٰ ٱ ِ�نِ َ�ٰ ﴿ بِ�ٖ  لٖ َضَ�ٰ  ِ�  مَ وۡ ۡ�َ ٱ لُِمونَ ل�َّ  .]38[مریم:  ﴾مُّ
 .»برند لیکن ستمکاران، امروزه در گمراهی آشکاري بسر می و«

کند و اینکه اینان در صدد  فریب خدا و مومنان هستند و  و خداوند از منافقین یاد می
برند و  بدین خاطر است که در تکالیف و اجراي حدود الهی به سستی و تقیه پناه می

رساند حال آنکه  دهد و به ایشان نفع و سودي می پندارند این ترفندها آنان را نجات می می
دهند و این عین گمراهی است زیرا اگر منافق با انجام چنین  فریب میدر حقیقت خود را 
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رسد در واقع به زیان او خواهد بود و او بر  عملی گمان برد که به او نفع و سودي می
بلند -کند. براي همین خداوند  طریق هدایت و سنت نیست و در این راه طی سلوك نمی

ۡ ٱ إِنَّ ﴿ فرماید: می -مرتبه َ ٱ ِدُعونَ يَُ�ٰ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل ُ ٱ لِلِ يُۡض  َوَمن... ِدُ�ُهمۡ َ�ٰ  وَُهوَ  �َّ  َ�ِدَ  فَلَن �َّ
 .]143-142[النساء:  ﴾َسبِيٗ�  ۥَ�ُ 

و هرکه * زند. زنند! در حالی که خداوند ایشان را گول می گمان منافقان خدا را گول می بی«
کند، راهی براي او (به سوي را خداوند (بر اثر اعمال زشت و ناپسندش) سرگشته و گمراه 

  .»سعادت و هدایت) نخواهی یافت

ي شهر با شتاب بیامد [و کند که از دورترین نقطه و خداوند داستان مردي را بازگو می
 گفت]:

ِذُ ﴿ َّ�
َ
 َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َعُتُهمۡ َشَ�ٰ  َ�ّ�ِ  نِ ُ�غۡ  �َّ  بُِ�ّٖ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ نِ يُرِدۡ  إِن َءالَِهةً  ۦٓ ُدونِهِ  مِن َء�
 .]23[یس:  ﴾٢٣يُنقُِذونِ 

آیا غیر از خدا، معبودهائی را برگزینم (و پرستش نمایم) که اگر خداوند مهربان بخواهد « 
ترین سودي براي من ندارد و مرا (از زیان وارده)  زیانی به من برساند، میانجیگري ایشان کم

 .»دهند؟ نجات نمی

ترین سودي براي  پرستم که کم را میمعنی آیه این است چگونه به جاي خدا کسانی 
من ندارند و پرستش خداي یگانه را رها سازم که نفع و ضرر بدست اوست؟ و این 

ٓ ﴿ رویکرد خارج شدن از طریق حق و منحرف شدن به کج راهه است  لٖ َضَ�ٰ  لَِّ�  اإِذٗ  إِّ�ِ
بِ�ٍ   که در این صورت در گمراهی آشکاري خواهم بود. .]34[یس:  ﴾٢٤ مُّ

ها در بیان و توضیح این مصادیق، بسیارند و همگی آنها گواه این مهمند که  مثالو 
روند که صاحب آن گمراهی به لغزش دچار  گمراهی در بسیاري از امور در جایی بکار می

شود و به خاطر شبهه و گمانی که برایش پیش آمده یا به سبب تقلید از کسی که این 
ذا این شبهه و لغزش را قانون پنداشته و دینی که بدان شبهه را بر او عرضه کرده است، ل

در آمده است، گرچه راه آشکار حق و طریق راست و درست وجود داشته است و چون 
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کفر فقط در این نوع و طریقه منحصر نگشته است بلکه راه و شیوه[هاي] دیگري نیز دارد 
از سر تیز و عناد است یا  که همان کفر به دین بعد از شناخت و آگاهی از آن است که یا

که جامع و مادر قرآن  فاتحهي در این سوره -بلند مرتبه- از سر ظلم و گمراهی. خداوند
 فرماید: ي مختلف را بیان کرده است، که میاست دو دسته و رسته

َ�ٰ ٱ ِدنَاهۡ ٱ﴿ ۡ ٱ َط لّصِ ِينَ ٱ َط ِصَ�ٰ  ٦ َتقِيمَ ُمسۡ ل َّ�  ۡ�
َ
ۡ ٱ َ�ۡ�ِ  ِهمۡ َعلَيۡ  َت َعمۡ �  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ُضوِب َمغۡ ل

آٱ  .]7-6: الفاحتة[ ﴾٧ لِّ�َ لضَّ
 . »اي راه کسانی که بدانان نعمت داده *ما را به راه راست راهنمائی فرما. « 

خوانند سپس در  به سوي آن فرا می ‡و این همان شاهراهی است که پیامبران

ۡ ٱ َ�ۡ�ِ ﴿ فـــرماید: ادامــه می آٱ َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ُضوِب َمغۡ ل  .]7: الفاحتة[ ﴾لِّ�َ لضَّ

ۡ ٱ﴿ منظور از زیرا آنان بعد از شناخت کامل  ،در این آیه یهود هستند ﴾ِهمۡ َعلَيۡ  ُضوِب َمغۡ ل
اي که خداوند در این باره  بدو کفر ورزیدند. آیا ندیده صبه رسالت حضرت رسول

ِينَ ٱ﴿ فرماید: می �ۡ  رِفُونَ َ�عۡ  َكَما ۥرِفُونَهُ َ�عۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ َ�ٰ َءاَ�يۡ  �َّ
َ
� ٓ نان آ« .]146: ة[البقر ﴾َءُهمۡ َنا

 .»شناسند شناسند، بدان گونه که پسران خود را می ایم، او را می که بدیشان کتاب (آسمانی) داده

آٱ﴿ باشد و می که منظور از اهل کتاب همان یهود در آیه منظور مسیحیان  ﴾لُّونَ لضَّ
و حجت او به بیراهه رفتند و گمراه شدند و این  عیسیزیرا آنان در باب حضرت  ،هستند

 .1نظر بیشتر مفسرین است و همین دیدگاه در حدیثی روایت شده از پیامبر آمده است
شوند کسانی با  و به مصداق این آیه عالوه بر یهود و نصارا، مشرکان نیز اضافه می

کند که مشرکان نیز  وجود خداي یگانه بدو شر ورزیدند و خود قرآن بدین امر اشاره می

آٱ َوَ� ﴿ فرماید: مصداق آیه هستند همانجا که می که مشرکان و غیر ایشان را نیز  ﴾لِّ�َ لضَّ

                                           
َُهوُد، َعِليِهمُ  الَْمْغُضوَب  إِنَّ « فرماید: می -1 الِّ�َ  َو�ِنَّ  ايلْ در این آیه منظور یهود  ﴾ِهمۡ َعلَيۡ  ُضوبِ َمغۡ ﴿ »انلََّصارَى الضَّ

آٱ﴿ باشد و منظور از می -17( الكبري) و طبرانی در 178(مسیحیان هستند.روایت حدیث از احمدي  ﴾ّلِ�َ لضَّ

99(. 
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شود و هرکسی که از راه راست روي برتابد و به کژ راهه برود داخل در این  شامل می

آٱ﴿ :نماید که گفته شود مصداق است و دور نمی گیرد که از  میهرکسی را در بر  ﴾لِّ�َ لضَّ
راه راست روي برتابد، حال از امت اسالم باشد یا خیر و در آیاتی که قبال ذکر شد به این 

 فرماید: اصل اشاره شده است که می

ْ  َوَ� ﴿ ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا َق  لسُّ  .]153[األنعام:  ﴾ۦَسبِيلِهِ  َعن بُِ�مۡ  َ�تََفرَّ
که مصداق  .»سازد خدا (منحرف و) پراکنده میی پیروي نکنید که شما را از راه یها و از راه«

کند، گمراهی او چونان گمراهی  شود. حال فرقی نمی این آیه نیز هر گمراهیی را شامل می
هاي مشخص بر شمرده در امت اسالم و  اهل شرك و نفاق باشد یا چون گمراهی فرقه

رساترین است و  این آیه در باب گمراهان و خارج شدگان از طریق مشتقیم دین کاملتر و
ي فاتحه یا سبع المثانی و تمامی قرآن که حضرت مناسب و همخوان است با کلیت سوره

 آن را به ارمغان آورد. صمحمد
ایم، اما  اي از موارد از اصل موضوع خارج شده [با آوردن این فصل] در پاره گرچه ما

ماست و از خدا جوییم این گریز و فصل مذکور، کمک و پشتیبانی براي موضوع اصلی 
 توفیق و پیروزي را.



 
 

ها و محدثات و این که هیچ  در عمومیت و شمولیت بدعت: باب سوم
ها مورد بحث قرار  بدعتی جدا و بطور اخص بدون دیگر بدعت

گیرد و همچنین گذري خواهیم داشت به دیدگاه کسانی که خود  نمی
را به حاالت و رفتار مبتدعان درآورده و به دالیل و اعمال ایشان 

 ورزند. احتجاج می

[خوانندگان عزیز] رحمت خدا بر شما باد! بدانید آنچه از دالیل پیشین که گذشت 
و عمومیت دارد، آن هم از زوایا ها مشمولیت  حجتی است بر اینکه نکوهش و ذم بدعت

 هاي مختلف: و شیوه
ها آمده است مطلق و عام است علی رغم بسآمد باال و  آنچه در نکوهش بدعت اول:

ها چیزي  در آن قطعاً استثنائی وجود ندارد و در این روایات و آیات در نکوهش بدعت
یامده که: هر بدعتی ها، هدایتی با خود دارد و جز این ن نیامده است که یکی از بدعت

داشت که نصوص شرعی آن گمراهی است و چنین و چنان است و اگر بدعتی وجود می
داشت در آیه یا  بود و ارتباطی می دانست یا این که به امور مشروع وصل می را نیکو می

رساند که این دالیل کالً بر  شود و این می شد، ولی چنین چیزي پیدا نمی حدیثی ذکر می
ي  نی فردي از جملهشود یع یکرد ظاهري آنها و از کلیتی که از هر یک ناشی میاساس رو

 .رساند] می و همگی یک پیام راافراد هستند [
ي ي کلی یا دلیل شرعی به وسیلهدر اصول علمی دین ثابت شده است: هر قاعده دوم:

دید این آن بیان شده و قید و تخصیصی را شامل نگشت اگرچه بارها تکرار و اعاده گر
  دلیلی است بر پایداري و باقی ماندن حکم آن و

ن﴿
َ
 .]39[النجم:  ﴾٣٩ َسَ�ٰ  َما إِ�َّ  نِ �َ�ٰ لِۡ�ِ  َس لَّيۡ  َوأ

اي نیست جز آنچه خود کرده است و براي آن تالش  و این که براي انسان پاداش و بهره«
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  . »نموده است

گردد و  خود بیان شده و میو نظایر این چنینی که شرح و بسط استدالل آن در جاي 
آنچه ما در صدد ذکر آن هستیم این است که اگر در احادیث مختلف و پیاپی و در اوقات 
مختلف و احوال متفاوت آمده است که هر بدعتی گمراهی است و هر ابتداعی انحراف 

اند و در هیچ آیه و حدیثی قید یا  ها نکوهیده رساند که بدعت است، عبارت این چنین می
تخصیصی بر این اصل وارد نشده است که از مقتضاي ظاهري و کلی آن نیز پیامی غیر آن 

 رساند این امر دلیلی واضح و روشن بر شمولیت و اطالق آن است. شود پس می فهم نمی
اجماع و اشتراك نظر سلف صالح از اصحاب و تابعان و کسانی که بعد از ایشان  سوم:

ها متّهم یا  ها و اینکه به چیزي از بدعت فرار از بدعتاند بر نکوهش و تقبیح و  آمده
شود و این،  نامگذاري شوند در این اشتراك عقیده میان ایشان توقف و فتوري یافت نمی

کند هر بدعتی حق نیست  سبب استقرار یک اجماع ثابت و پایدار شده است و داللت می
 بلکه باطل و تباهی است.

انگارد از نظرگاه راي شخصی خود  کند و نیک می میکسی که بدعت را تصور  چهارم:
است و از باب مخالفت با خداوند و دور انداختن شرع است و هر چیزي که این گونه 

ي شود لذا بخشی از آن مایه باشد الجرم به زشت و نیکو (حسن و قُبح) تقسیم می
ول و منقول، نیک گردد. بنا بر این در امور معق ستایش و جزئی دیگر در خود نکوهش می

[خدا] باشد و  انگاشتن وجود ندارد جز اینکه در راستاي مخالفت با قانون گذاري آسمانی
 بسط و شرح این موضوع در ابتداي باب دوم گذشت.

ها  همچنین اگر فرض کنیم آنچه در روایات آمده است نیک انگاشتن برخی از بدعت
اي است که  زیرا بدعت، شیوه ،نیستهاست قابل تصور و خارج کردن بعضی از نکوهش

به امور مشروع [و آسمانی] شبیه است، حال آنکه این گونه نیست [اما اگر] شارع [خدا] 
ها را نیک بخواند دلیلی بر مشروعیت آن است بنابراین اگر شارع بگوید: فالن  این بدعت
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تحسان بدعت حسنه است آن بدعت به مشروع بدل خواهد شد، همچنانکه در مبحث اس
 خواهد آمد به آن خواهیم پرداخت. -انشاءاهللا-که 

ي آن نیز مورد ذم و و چون نکوهیدن یک بدعت ثابت شود، صاحب آن و کننده
زیرا نکوهش فقط از جایگاه تصور آن بدعت نیست بلکه از این جهت  ،نکوهش است

 ي نکوهش است به خاطراست که او بدان صفت متّصف شده است، لذا او شایسته
ت که نکوهش خاص گناه است و حقیقتی که در او جاري است و شایان ذکر اس

گزار، گناهکار است پس این مسما عمومیت دارد و مطلق است و براي اثبات این  بدعت
مدعا چهار دلیل وجود دارد، همچنانکه حدیث به آن اشاره کرده است و تقریر و شرح آن 

براي مردم از جانب فردي نادان و جاهل آورده به امید خدا خواهد آمد همان چیزي که 
 [این امت] هستند. برند آنان اگاهان شده است، کسانی که گمان می

گونه باشد کسی که شروط اجتهاد در او به کمال نرسیده است از اجتهاد  وقتی که این
 ي اولی چونان فرديزیرا آن فرد هنوز بر همان رویه ،[و نظر پردازي] او نهی شده است

برد، لذا زمانی بر یک فرد عامی و عادي غور و ارائه نظر  عامی[ناپخته در دین] به سر می
اي  ي شرعی و استنباط [احکام] حرام باشد به همان نسبت بر فرد مخضرم و ناپختهدر ادله

هاي گذشته در او باقی مانده است حرام است که به تحریم و  که بسیاري از جهالت
ظر در امور معمول بپردازد. اگر بر این امور حرام، اقدامی صورت بدهد ي ناستنباط و ارائه

[حرام و] گناه است. با چنگ یازي به همین چهار اصل ذکر شده،  مطلقاً کار و رفتار او
ورزد  [که تالش می شود و تفاوت و تمایز بین او رویکرد حرام و گناه آلود فرد آشکار می

ورزد [اما تالش او  نیست] و بین مجتهدي که تالش می اما تالشش با بینش و در راه دین
شود، گرچه مجتهد در اجتهاد خود به  از روي بینش و توام با علم و تقواست] روشن می

گزار،  کوتاه سخن آنکه بدعت -انشاءاهللا-خطا برود، بسط و شرح آن کامل خواهد آمد 
ه عمل مکروه او از نوع گناهکار است، گرچه به مکروهی عمل کرده باشد، بدان شرط ک

کند که  زیرا چنین کسی با خود احکام را استنباط و برداشت می ،کراهت تنزیهی باشد
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گر  استنباط و برداشت او از دین چنانکه آمد جایز نیست یا اینکه جانشین فرد استنباط
است و از دعاوي، در حد توان حمایت خواهد کرد که باز عمل او همسان و مانند کسی 

پردازد، پس چنین فردي با هر فرضی که  که شخصاً به استنباط و اتّخاذ احکام می است
 تصور شود گناهکار است.

در پایان، شایان ذکر است که در باب بدعت گزار و صاحب هوا و آرزوي نفسانی، 
ماند و آن اینکه، گاه، دلیل شرعی در عرف زبان گفتاري مردم نسبت به  اي باقی می نکته

گیرد و چون اشتباه و سهل  ظی خود تغییر کرده و معنی دیگري به خود میمدلول لف
گزار خوانده  گیرد کسی که بدعت گزار نیست بدعت[مهم] صورت  انگاري در این

شود و عکس این نیز متصور است. لذا براي رفع این شبهه و روشن شدن موضوع  می
و از  - دا به آن خواهیم پرداختکه به یاري خ -اي به آن کرد  ناگزیر باید توجه ویژه

 و در فصلی جداگانه به این موضوع خواهیم پرداخت. - جانب اوست پیروزي و کامیابی



 
 

 فصل

یا فرد در آن اجتهاد کرده و آنچه که به بدعت منسوب است، از دو حال خارج نیست: 
 یا مقلّد است

مقلّد هم یا به دلیلی که به نظر مجتهد دلیل بوده، اقرار کرده و با نظر و استدالل به آن 
عمل نموده و یا بدون نظر و استدالل در این قضیه تقلید کرده است مانند شخص عامی 

 صرف.
 پس این موضوع بر سه قسم است:

 بخش دارد:این قسم دو  -قسم اول
اینکه مجتهد بودنش صحیح باشد. پس ابتداع از جانب این شخص تنها از روي  -اول

سهو بوده و یک امر عارضی است و ذاتاً بدعت ایجاد نکرده و به این کار، سهو یا خطا 
کند، قصدش پیروي از متشابه براي فتنه جویی  چون کسی که این کار را می ،شود گفته می

پیروي نکرده و آن را اش  درست کتاب نیست. یعنی از هواي نفسانیو به قصد تأویل نا
اساس قرار نداده است. دلیلش هم این است که هر گاه حق برایش روشن شود، بدان 

 نماید. اذعان و اعتراف می

بن عبداهللا بن عتبه بن مسعود نقل شده،  1توان به روایتی که از عون براي مثال می
 گوید: ر مرجئه داشت و سپس از آن برگشت و میاشاره کرد. وي ابتدا افکا

 كوأول ما أفارق غري ش
 

فارق ما يقول ال   مرجئوناـاُ
 

 ».گیرم، افکار و عقاید مرجئه است و نخستین چیزي که بدون شک از آن کناره می«
از یک رأي از آراي خوارج : «روایت کرده که گوید 1مسلم از یزید بن صهیب فقیر

                                           
باشد. وي انسانی زاهد و فقیه و مورد اعتماد  عون بن عبداهللا بن عتبه بن مسعود هذلی، ابوعبداهللا کوفی میاو  -1

 هجري قمري وفات یافت. 120بود که پیش از سال 
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تمایل پیدا کردم. همراه با چند نفر به قصد حج بیرون رفتیم سپس خوشم آمد و بدان 
از کنار مدینه عبور کردیم، دیدیم که جابر بن : وي افزود». کنیم علیه مردم خروج می

کرد.یزید بن  حدیث نقل می صاز رسول خدا -که به ستونی تکیه داده بود- عبداهللا
افزاید: به جابر بن عبداهللا گفتم: اي  او می». کرد او از جهنمیان یاد می«صهیب فقیر گوید: 

 إِنََّك ﴿ فرماید: کنی؟ در حالی که خدا می یار رسول خدا! این چه حدیثی بود که نقل می
خۡ  َ�َقدۡ  �َّارَ ٱ ِخلِ تُدۡ  َمن

َ
ٓ ﴿ و  .]192عمران:  [آل ﴾ۥتَهُ َز�ۡ أ َراُدوٓ  ُ�ََّما

َ
ْ أ ن ا

َ
ْ َ�ۡ  أ ٓ ِمنۡ  رُُجوا ْ  َها ِ�يُدوا

ُ
 أ

 .»داري؟! ي است که اظهار می پس این چه گفته«. ]20: ة[السجد ﴾�ِيَها

گفتم: آري. گفت: آیا مقام » خوانی؟ جابر گفت: آیا قرآن را می: «یزید بن صهیب گفت
اي؟ منظورش مقامی بوده که خداوند در روز قیامت  را در آن شنیده صو منزلت محمد

ي آن،  اي است که خداوند به وسیله ام. آن مقام ستوده کند. گفتم: آري، شنیده به او عطا می
 آورد.  افرادي را از آن هول و وحشت بالتکلیفی روز قیامت بیرون می

وي ». ي آن را توصیف کردسپس جابر پل صراط و عبور مردم از رو«یزید افزود: 
 ». ترسم که آن را حفظ نکنم و می: «گوید می

این بود که افرادي از آتش جهنم پس از اش  البته جابر عقیده: «یزید بن صهیب گوید
 ».آیند آنکه مدتی در آن بوده اند، بیرون می

آیند و  نم بیرون میي سیاه از جهها منظورش این بود که همچون چوب: «وي افزود
گاه با کنند و آن شوند. در آن غسل می میي بهشت ها اي از رودخانه خل رودخانهدا

آیند. ما بازگشتیم و گفتیم: واي بر شما! غیر از یک  یی نورانی و سفید بیرون میها قیافه
یزید بن صهیب . 2یا سخنی مانند این را گفت». ي خوارج پیدا نکرد مرد کسی از ما عقیده

                                                                                                             
تر از  ي پایین باشد. وي انسانی ثقه و از تابعین طبقه او یزید بن صهیب، ابو عثمان کوفی معروف به فقیر می -1

 باشد. میي وسط  طبقه
اي است که در آن  صحیفه -با کسر و ضمه قاف-ى آن را روایت کرده است. قراطیس 191ي  مسلم به شماره -2

 اند. نویسند. به خاطر سفیدي زیادشان پس از غسل واز بین رفتن آثار سیاهی به قرطاس تشبیه شده می
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گو  و ابوحاتم گوید او راست اند ابن معین و ابوزرعه او را ثقه دانستهاز محدثان ثقه است. 
 است. بخاري هم از او حدیث را روایت کرده است.

از محدثان ثقه و از دانشمندان بزرگ و آگاه به سنت بود.  1عبیداهللا بن حسن عنبري
هدي از اهل البته عالمان دیگر به خاطر قولی که از وي نقل شده، مبنی بر اینکه هر مجت

حتی قاضی  اند تهمت بدعت را به او زده ،ادیان، مصیب است و اجتهادش حق است
 .اند ابوبکر و دیگران او را تکفیر کرده

کند. پس  قرآن، اختالف آراء و نظرات را تأیید می: «گفت از او نقل کرده که می 2قتبی
و قائل شدن به جبر  قائل شدن به اختیار صحیح است چون در قرآن، اصل و اساسی دارد

صحیح است چون در قرآن اصل و اساسی دارد، و هر کس قائل به هر کدام از این دو 
زیرا چه بسا یک آیه بر دو معناي مختلف و  ،عقیده باشد، به حق اصابت کرده است

 ».شود متضاد داللت داشته باشد. و روزي از اهل اختیار و اهل جبر پرسیده می
که خداي را  اند . اینان جماعتیاند ام از این دو گروه، مصیبهر کد: «افزاید وي می

که خداي را منزه و پاك  اند و آنان هم جماعتی اند بزرگ داشته و او را تعظیم کرده
 ».اند دانسته

ي اسماء نیز چنین است. هر کس زناکار را مؤمن بنامد، به  سخن درباره: «عنبري افزود
کافر بنامد، به حق اصابت نموده است. و هر کس  حق اصابت کرده و هر کس زناکار را

بگوید زناکار فاسق است و مؤمن و کافر نیست، باز به حق اصابت کرده و هر کس او را 
منافق بداند که نه مؤمن است و نه کافر، به حق اصابت نموده و هر کس معتقد باشد که 

                                           
باشد. وي انسانی ثقه و از بزرگانِ اتباع تابعین  او عبیداهللا بن حسن بن ابی الحر تمیمی عنبري بصري قاضی می -1

 ق دارفانی را وداع گفت. .ه 168بوده که به سال 
او یحیی بن موسی، ابوموسی، ابن ابی العالء قتبی باهلیِ اهل بصره است. از نافع روایت حدیث کرده و یحیی  -2

 او را ثقه دانسته است. بن معین
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ناکار کافر و مشرك او کافر است و مشرك نیست، به حق اصابت کرده و هر کس بگوید ز
 ».کند ي اینها داللت می چون قرآن بر همه ،است، باز به حق اصابت نموده است

و رسوم مختلف نیز چنین است مثل فائل شدن به فال و  ها عادت: «گوید وي می
خالف آن، قائل شدن به بدگویی و عکس آن، و اینکه مؤمن در برابر قتل کافر کشته 

ي اینها مواردي هستند که مجتهد به هرکدام عمل کند،  شود. همه شود یا خیر کشته نمی می
 ».به حق اصابت نموده است

انسان قاتل در جهنم است، به حق اصابت کرده و اگر اگر کسی بگوید: : «عنبري گوید
بگوید در بهشت است، باز به حق اصابت نموده است. و اگر در این زمینه سکوت اختیار 
کند و تکلیفش را به خدا واگذار کند، به حق اصابت کرده است وقتی که منظورش این 

 ».نسان واجب نیستباشد که این قضیه مربوط به خدا است و علم به امور عینی بر ا
عبیداهللا بن حسن : «به من خبر داد و گفت 2گوید: سلیمان بن ابی شیخ 1ابن ابی خَیثَمه

بن حصین بن ابی الحر منظورش همان عنبري بصري است، متهم به اعتقاد بس خطرناکی 
 ».است. سخنان زشت و ناپسندي از وي روایت شده است

ابن ابی شیخ از عنبري نقل کرده، روایت  گویند: این سخنی که برخی از متأخرین می
: ي درست و حق برایش روشن شده، از آن بازگشته و گفته است شده که او وقتی عقیده

چون اگر در  ،کنم گردم و گردنم را در برابر حق کج می می ام باز ي قبلی بنابراین از عقیده«
 ».سر باشماز آن است که در باطل،  تر حق، دمی باشم برایم دوست داشتنی

گفته شده، از وي ثابت باشد، از روي سهو و اشتباه اش  پس اگر این سخنانی که درباره
چون او ظاهراً در  ،دانشمند بوده و او همچون بزرگان و فاضالن به حق بازگشته است

                                           
ه است. وي ملقب به ابوبکر او احمد بن زهیر بن حرب بن شداد است. اصلیتش نسائی بوده و در بغداد زیست -1

 ق درگذشت. .ه 198باشد. به سال  می» التاريخ« خیثمه است که حافظ بزرگ و صاحب کتاب بن ابی

باشد. وي آگاه به نسب و تواریخ و شرح  وب واسطی میابوایاش  او سیلمان بن منصور بن سلیمان است. کنیه -2
 ق وفات یافت.  .ه 168ي افراد بوده است. در سال  حال و زندگینامه
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ي شرعی پیروي کرده و از عقل خودش تبعیت نکرده و با  عقاید و آرایش از ظواهر ادله
مخالفت اش  شریعت ضدیت و برخورد نداشته است و او با هواي نفسانیي خود با  عقیده

 نموده است. از این رو موفق شد به حق بازگردد.
نبوده که خوارج با او  بهمچنین یزید بن صهیب همچون عبداهللا بن عباس

گاه که حجت و دلیل را از آنان خواست. برخی از خوارج آن اند مخالفت و برخورد داشته
شان  ن او از کسانی است که خدا دربارهیزید فقیر مجادله و ستیز نکنید چو گفتند: با

پس اینان متشابه را بر محکم ترجیح  .]58[الزخرف:  ﴾َخِصُمونَ  مٌ قَوۡ  ُهمۡ  بَۡل ﴿ فرموده است:
 .اند داده و با اکثریت اهل سنت مخالفت کرده

را استنباط کند که اگر در معیار علم جزو مجتهدان نباشد، جا دارد چیزهایی  -دوم
مخالف شریعت باشد، چون در ضمن جهل به قواعد شریعت، هواي نفسانی و آرزوي 
نفسانی که در اصل او را وادار به این کار کرده، به او دست داده که آن هم آرزوي تبعیت 

ي امامت و اقتدا برایش حاصل  چون ممکن است درجه ،و مورد پیروي قرارگرفتن است
 شود و نفس هم در این کار، لذت زیادي دارد.

به همین خاطر خارج شدن حب ریاست از دل وقتی تنها خودش باشد، سخت است 
گویند: حب ریاست آخرین چیزي است که از سر صدیقین و  تا جایی که اهل تصوف می

گاه در کنار حب آید. پس چگونه است هر ن میه بیروي مقرب و راست پیشها انسان
دلیل شرعی بر  - ریاست، هواي نفس هم باشد و عالوه بر این دو چیز، به گمان خودش

وجود داشته باشد. در این صورت هواي نفس و آرزوي نفسانی آن اش  صحت عقیده
ش شود همچون سگ که اگر به صاحب نمی گیرد که دیگر از آن جدا چنان در دل جا می

شود. این نوع روشن است که فرد مبتدع در ابتداع خویش  دل ببندد هرگز از او جدا نمی
 کند. گناه کسی را دارد که روش بدي را ایجاد می

کنند  هستند و گمان می صبه عنوان مثال، امامیه معتقد به نصب خلیفه به جاي پیامبر
ي  اصل و قاعده معصوم است که این عقیده بر اساس صکه خلیفه همچون پیامبر
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باشد. این اصل هم از این قرار است که شریعت از ابد نیاز به شرح و توضیح  خودشان می
و تبیین براي تمامی مکلفان داشته است. این شرح و تبیین هم یا به صورت شفاهی و 

باشد. امامیه این  ، میاند رودررو است و یا از طریق نقل از کسانی که مخاطب معصوم بوده
اي که به  . بلکه از راه شبههاند ا از جانب خود بدون دلیل شرعی و نقلی وضع کردهاصل ر

 .اند اي باطل از نقل آن را ساخته گمان خودشان عقلی است و شبهه
ي دانشمندان آمده است. ها یی که به آن داده شده، در کتابها ادعاهاي امامیه و پاسخ

واست دلیل از آنان شود، چیزي در ادعاهایشان در حقیقت طوري است که هر گاه درخ
 ماند، چون به هیچ صورتی برهان و دلیل ندارند. نمیشان  دست

ي اختالف امت اسالمی است که معتقدند حتماً باید  ي امامیه، قضیه ین شبههتر قوي

 َمن إِ�َّ  ١١٨ َتلِفِ�َ ُ�ۡ  يََزالُونَ ﴿ فرماید: چون خدا می ،کسی باشد تا این اختالف را رفع کند
 همیشه آنان) و آفریده اراده با و مختار را مردمان خدا( ولی« . ]119-118[هود:  ﴾َر�َُّك  رَِّحمَ 

 به بنا مردمان( .ماند خواهند متفاوت) آن عقائد اصول و دین گزینش در حتّی، چیز همه در(
) مانند می متفاوت است فرستاده آنان براي خدا که دینی در حتی چیز همه در، استعداد اختالف

و این هم زمانی ممکن است که به این فرد،  .»باشد کرده رحم بدیشان خدا که کسانی مگر
چون او وارث و جانشین  ،داده شد صعصمت داده شود همان طور که به پیامبر

باشد. در غیر این صورت هر کسی خواه کارش حق باشد و خواه باطل،  می صپیامبر
گیرد و اوست که به حق رسیده و دیگران به حق  میکند که مورد رحم قرار  ادعا می
. اما وقتی از امامیه خواسته شود که دلیل بر عصمت امام را بیاورند، هیچ دلیلی اند نرسیده

 در دست ندارند.
اي دارند که جز براي خواص خود، آن را پنهان  البته ناگفته نماند که اینان عقیده

 باشد. ادعاي بدون دلیل و برهان میشان کفر محض و  چون عقیده ،دارند می
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 گوید: می» العواصم«در کتاب  1ابن عربی

کردم، هدایت یافته بود  از شهر خود بیرون رفتم و در مسیرم به هر کسی برخورد می«
رسیدم. این اولین  -منظورش امامیه و باطنیه از فرق شیعه است- تا اینکه به این گروه

چون اگر بدعتی همچون قائل شدن به خلق قرآن یا  بدعتی بود که به آن برخورد کردم.
ها و  کرد، از شر شیطان در امان نبودم. وقتی ابلهی نفی صفات خدا یا ارجاء غافلگیرم می

هاي اینان را دیدم، خیلی هوشیار و محتاط بودم و راجع به افرادي که عقایدي  حماقت
سپس به شام رفتم و وارد  ماندم.شان  درست داشتند، تردید کردم و هشت ماه در میان

اي  مدرسه- ي درس و دو تا مدرسه را دیدم بیت المقدس شدم. آنجا بیست و هشت حلقه
. در بیت المقدس، -ها اي از آن حنفی ها در کنار دروازه اسباط و مدرسه از آن شافعی

م عالمان و سران مبتدعه و دانشمندان یهودي و مسیحی زیاد بودند. آنجا علم را فرا گرفت
 اي مناظره کردم. و در حضور استاد ابوبکر فهري و دیگر عالمان اهل سنت با هر طایفه

ي باطنیه و امامیه بود. حدود پنج ها سپس به خاطر اهدافی به ساحل آمدم. آنجا پر از گروه
ماه در شهرهاي ساحل به خاطر آن اهداف گشتم. سپس به عک آمدم. سردمدار امامیه در 

عکّی بود و از میان اهل سنت هم، دانشمند بزرگی معروف به فقیه دیبقی  آنجا ابوالفتح
آنجا بود. من که آن موقع بیست ساله بودم در مجلس ابوالفتح حضور داشتم. وقتی دید 

و که کم سن و سال هستم و علم زیاد و سخن راست و محکم و قصد درستی دارم و تیز 
هر چند مذهب  - ه خدا قسم در میان امامیهام شد. ب ماهر و آموزش دیده هستم، شیفته

انصاف و اعتراف به فضل هر وقت آشکار شود، وجود دارد. او از من جدا  -باطلی دارند
داشت. من هم  نمی کرد و دست از سرم بر شد و مرا به مجادله و مناظره وادار می نمی

ه ذکرش به راجع به ابطال مذهب امامیه و تفکر آموزش دیدن از معصوم سخن گفتم ک
 انجامد. طول می

                                           
او محمد بن عبداهللا بن محمد، ابوبکر بن عربی اندلسی اشبیلی است. به دمشق آمد و آنجا علم و دانش را فرا  -1

 باشد. می» كتاب الرتمذیعارضة األحوذی فی رشح « گرفت. او صاحب کتاب
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گویند: خدا در میان بندگانش اسرار و رمز و  از جمله عقاید امامیه این است که می
یی دارد که عقل به تنهایی قادر به درك آنها نیست و به خاطر زنگار شبهه ها حکمت

تواند به حقیقت آنها پی ببرد. پس این امر جز از جانب امامی معصوم شناخته  نمی
از این  اند گردد. اینان خواسته د. باید بدانند که این عقیده به تفکر حلول بر میشو نمی

 تفکر دور شوند اما در واقع به این تفکر برمی گردند.
خدا به حق امر  گفتند: کردند، می شان را با تعبیري دیگر بیان می برخی از امامیه عقیده

دانسته  -است صهمان پیامبرکه - کرده و صدق و راستی را به دست مبلّغ معصوم
ي یقین به شک و از  ي حق به طرف باطل و از درجهها است. اگر چنین نباشد، قطعاً از پله

کردیم. پس از آنکه حقیقت مذهب و اعتقادشان  می حالت اطمینان به شک و تردید سقوط
ا پیامش را درك کردم و منظورشان را فهمیدم، به آنان گفتم: آیا آن امامی که از جانب خد

میرد؟ ابوالفتح عکّی گفت: وفات یافته است.  کند، مرده یا جاودانه است و نمی را ابالغ می
اش این بود که خداوند  کرد. حقیقت عقیده می این نبود و آن را از من پنهاناش  البته عقیده

 کند. پس تبلیغ کننده خدا کند و معصوم از جانب خدا تبلیغ می در هر معصومی حلول می
پذیرد. گفتم: آیا کسی جانشین  ي حلولش در آدمی این کار صورت می است اما به واسطه

آیا علی به  :شده است. گفتماش  شده است؟ گفت: وصی او یعنی علی جانشین صپیامبر
به خاطر غلبه و قدرت مخالفانش  :حق حکم کرده و آن را اجرا کرده یا نه؟ گفت

پس موقعی که توان داشت آیا حق  :ا نماید. گفتمنتوانست به حق حکم کند و آن را اجر
را اجرا کرد؟ گفت: تقیه او را از این کار منع کرد و تقیه از روز والدت تا روز وفات از او 

شد. وقتی به مقام والیت و امامت  می جدا نشد. فقط این تقیه گاهی قوي و گاهی ضعیف
کاري  صا و سازش با اصحاب پیامبراز این رو جز مدار ،رسید، هنوز آثار تقیه در او بود

 :از دستش برنیامد تا اینکه درهاي اختالل و فروپاشی امت اسالمی بر او باز نشود. گفتم
پس  :باطل است اما ضرورت آن را مباح کرده. گفتم :این مدارا حق است یا خیر؟ گفت

و امامان پس از ا :عصمت تنها موقع قدرت فایده دارد. گفتم :گفتعصمت کجاست؟ 
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پس دین مورد اهمال قرار  :خیر. گفتم :یا خیر؟ گفت اند تاکنون قدرت را به دست آورده
ي  به وسیله :حق، آشکار خواهد شد. گفتم :گرفته و حق، مجهول و پوشیده است. گفت

شاید او دجال باشد. همگی از این سخن  :امام منتظر. گفتمي  به وسیله :کی؟ گفت
چون ترسیدم که اگر  ،قصدي که داشتم، قطع کردیمه خاطر خندیدند. سخن را ب

 محکومش کنم در شهر خودش از من انتقام بگیرد.
ین چیزهایی که در اینجا هست، اینکه امام هرگاه به کسی که تر از شگفت :سپس گویم

 قدرت و توانی ندارد، مطلبی را بفهماند، کار نادرستی کرده بنابرین عصمتی ندارد.
وقتی  -ابوالفتح عکّیي  بنا به عقیده-خداوند متعال  :این است کهآورتر از آن،  شگفت

دهنده را ناتوان و ضعیف  دهنده، علمی وجود ندارد و تعلیم دانسته که جز از طریق تعلیم
تواند آنچه را یاد گرفته، بگوید و به دیگران ابالغ کند، مثل آن است که  نمی فرستاده که

به ویژه بنا به مذهب - ده و او را نفرستاده است، و اینخداوند او را تعلیم و آموزش ندا
 ناتوانی و ستم از جانب خداست. -امامیه

 توانند دلیل و برهانی براي آن بیاورند. نمی اینان سخنان و عقایدي دارند که
که اسماعیلیه نام داشتند، چنین در نظر داشت که با  ها ماجرا پخش شد و رئیس باطنی

رئیس  :هد. پس ابوالفتح مرا پیش فقیه دیبقی برد و به من گفتترتیب داي  من جلسه
اینجا مکانی  :سرم شلوغ است. گفت :مشتاق است با تو مباحثه کند. گفتم ها اسماعیلی

کنند. آن  می از آنجا حراست و نگهبانی ها آید و طبرانی می ترتیب داده شده که وي به آنجا
دارد. او فراتر از اي  بناي بلند و آراستهمکان، مسجدي در یک کاخ کنار دریاست که 

کردم و از طرفی  می طاقت و توانم، مرا به این کار وادار کرد. من هم از طرفی شرم و حیا
 امید اجر و پاداش از خدا داشتم.

شرقی مسجد گرد ي  وارد آن مکان شدیم و از آنجا باال رفتیم. دیدم که آنان در زاویه
مشاهده کردم و سپس به طرف محراب رفتم و آنجا شان  چهره. با خوشایندي در اند آمده

به فکر سخن گفتن با آنان و اش  دو رکعت نماز خواندم که در طی این دو رکعت، همه
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 بودم.شان  نجات از دست
سوگند به کسی که تقدیر کرده که پیش شما بیایم تا با شما سخن گویم، هرگز امید 

نگریستم که موجش به سنگی سیاه و تیز زیر  می یارهایی از آن مجلس را نداشتم. به در
 کنند و آهسته این بیت را می این قبر من است که آنجا دفنم :گفتم می زد، می قوس مسجد

 :سرودم می
نيا معاد و  هل لناأال هل إلی الدّ

 

 اء أكفانُ ـمـسوی البحر قربٌ أو سوی ال 
 

آگاه باشید آیا بازگشتی به سوي دنیا هست و آیا جز دریا، قبر یا جز آب، کَفنی  !هان«
بسیار سخت من در طول عمرم بوده که خداوند مرا ي  این واقعه، چهارمین واقه .»داریم؟

رفتم و به طور معمول از آنان شان  از آنها نجات داد. وقتی سالم کردم، به نزدیک
هستم که آنجا اي  ین مکان، شاهد جسد مردهتر در عظیم :ماحوالپرسی کردم. با خودم گفت

مسلمانان هستم. ابوالفتح به جوانی خوش سیما اشاره ي  کنم و نماینده می از دین حمایت
این شخص، بزرگ و سردمدار این گروه است. او را صدا زدم و  :کرد و به من گفت

ي علمی و ها تنشس :چیزي نگفت. پیش از من به سخن آمد و خطاب به من گفت
خدا فرمود و خدا فالن کار را  :گفتی که می و سخنان تو به من رسیده است و تو ها مناظره

کنی؟  می کنی و زیاد از او یاد می کرد. این خدا چه موجودي است که به سوي آن دعوت
که با این گروه برایت پیش آمده، اي  به من خبر بده و برایم روشن کن و از این مخکصه

را نجات بده. او از جا در رفت و خشمگین شد و روي دو زانویش نشست و خودت 
 کند مگر اینکه دوستانش پیش از جواب من، مرا نمی تردید نداشتم که او سخنش را تمام

 ربایند. می
به تیردانم مراجعه کردم و تیري درست که قبالً آماده کرده بودم از آن بیرون کشیدم و 

را بر زبان اي  ش زدم. پس به دست و پا زدن افتاد و نتوانست کلمهسیاه دلي  با آن به نقطه
 جاري سازد.
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 ،1توضیح آن، این است که امام ابوبکر احمد بن ابراهیم اسماعیلی، حافظ جرجانی
 :گوید می

کردم. امام ابوبکر جرجانی،  می خواندند، بر حذر می من مردم را از کسانی که علم کالم
روزي وارد شهر  :گوید می عارف و آگاه به علم حدیث بود. و در علم حدیث، سردمدار و

ري شدم و قبل از هر چیز وارد مسجد جامع این شهر شدم. به طرف ستونی رفتم تا کنار 
آنان  :گویند می آن نماز بخوانم. دیدم که دور و برم دو مرد هستند که از علم کالم سخن

که از بدو ورود من به این شهر پیش اي  قعهاولین وا :را به فال بد گرفتم و با خودم گفتم
آید. نمازم را مختصر خواندم تا از آن دو نفر  می آمد، شنیدن سخنانی است که از آن بدم

ي خدایند و ها ین آفریدهتر ، کم عقلها چنین دریافتم که این باطنیشان  دور شوم. از سخن
دازد تا دلیلی را براي شایسته است که انسان دانا و خردمند خودش را به زحمت نین

تفکرات و عقایدشان پیدا کند بلکه از آنان بخواهد که چرا چنین تفکرات و عقایدي 
 دارید؟ پس هیچ دلیلی و برهانی ندارند. خیلی سریع سالم نمازم را دادم.

دینی را  ي الحاد و بی ها پرده ز اسماعیلیپس از آن خدا چنین خواست که شخصی ا
 کرد و به او می مکاتبه با وشمکیر کرد و او را به اعتقادش دعوت کنار نهاد و شروع به

را براي اثبات آن بیاورید. اگر اي  پذیرم مگر اینکه معجزه نمی گفت: من دین محمد را می
 معجزه را آوردید، به سوي شما باز خواهیم گشت. 

انتخاب  این وضعیت ادامه داشت تا اینکه مرد تنومند و قوي هیکل را از میان آنان
تو یک فرمانده هستی و  :کردند. این مرد نزد وشمکیر به عنوان نماینده آمد و به او گفت

ي آنان تقلید  شأن فرماندهان و پادشادهان این است که از عوام جدا باشند و از عقیده
بایست به دنبال برهان و حجت باشند. وشمکیر به او  می نکنند. فرماندهان و پادشاهان

کنم بلکه در حضور  نمی را از اهل مملکت من انتخاب کن. من با تو مناظرهفردي  :گفت

                                           
ي  ها در منطقه ، ابوبکر احمد بن ابراهیم بن اسماعیل جرجانی، بزرگ شافعیاالسالماو امام و حافظ، شیخ  -1

 ق درگذشت. .ه 371باشد. وي به سال  خودش می
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 کنم می کند. ملحد به او گفت: ابوبکر اسماعیلی را انتخاب می من آن شخص با تو مناظره
ي توحید علم و آگاهی ندارد و در حدیث، امام و  دانست که او در زمینه می چون-

عامی بودنش معتقد بود که ابوبکر اسماعیلی دانشمند است. ولی وشمکیر به خاطر 
. وشمکیر به او گفت: این طبق خواسته -ین مردمان روي زمین به انواع علوم استتر عالم

 و مراد من است، چون او مرد خوبی است.
به ابوبکر اسماعیلی در جرجان نوشت تا پیش او به غزنه سفر کند تا با اي  پادشاه نامه

و امامت و تبحرش در اش  ب مناظره کند. از آنجا نام و آوازهاین فرد اسماعیلی مذه
ي  حدیث شنیده بود. پادشاه به خاطر عامی بودنش معتقد بود که ابوبکر اسماعیلی در همه

علوم متبحر و ماهر است و کسی باالدستش نیست. او گفت: این فرد اسماعیلی مذهب و 
ان نتوانستند به پادشاه بگویند: ابوبکر کافر ابوبکر اسماعیلی را درمانده خواهد کرد. آن

اسماعیلی در این زمینه علم و دانشی ندارد تا مبادا آنان را به حسادت متهم کند. از این رو 
 به خدا پناه بردند تا دینش را یاري دهد و به او توکل کردند.

و  ابوبکر اسماعیلی گوید: وقتی پیک نزدم آمد و من راه خودم را در پیش گرفته بودم

اش  چگونه راجع به مطلبی مناظره کنم که چیزي درباره» إنا هللا: «نزدیک منزل شدم، گفتم

توانم نزد  می ي چیزي سخن گویم که به آن علم و آگاهی ندارم؟ آیا دانم و درباره نمی
و  ها پادشاه عذر بیاورم و کسی را به او نشان بدهم که جدل و مناظره بلد است و حجت

داند؟! از گذشته ام پشیمان شدم که  می یش بر صحت دینش راها فریدهبراهین خدا در آ
چیزي از علم کالم را مطالعه نکردم. سپس خداوند سخنانی را را که از آن دو نفر در 
مسجد جامع شهر ري شنیده بودم، به یادم آورد. روحیه ام تقویت شد و تصمیم گرفتم که 

زنه رسیدم. پادشاه مرا دیدار کرد و نفس راحتی به آن سخنان استناد و اتکا کنم. به شهر غ
کشید. سپس مردمان را جمع کرد و فرد اسماعیلی مذهب همراه ابوبکراسماعیلی در آنجا 

ات را بگو تا امام آن را بشنود.  د. پادشاه به فرد باطنی گفت: سخنحضور به هم رسانیدن
ت: چرا؟ وقتی ملحد آن را وقتی سخنانش را بیان کرد، حافظ ابوبکر اسماعیلی به او گف
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داند و سراسیمه و متحیر شد. ابوبکر  می شنید، گفت: این امام سخنان و عقاید مرا
اسماعیلی گفت: از آن وقت به بعد رفتم و به خواندن علم کالم امر شدم و دانستم که 

 وقتی به اینجا رسیدم، گفتم:«. ابن عربی گوید: ي اسالم استها علم کالم ستونی از ستون
ي ابوبکر اسماعیلی است. رو به ابوالفتح  شیعه  اگر اجِل من به تأخیر افتد، شبیه قضیه

رفتم، جز  می مذهب کردم و به او گفتم: اگر از عک پیش از بودن با این دانشمند بیرون
در علم کالم بنگر. به من گفت: کدام اش  کردم به تبحر و معرفت نمی ایام کمی هرگز سفر

هست که باید امروز اي  کرد. ولی اینجا نکته می فقط امثال او این سؤال راچیز خدا است؟ 
آن را از وي یاد بگیریم و میهمان او باشیم. آن نکته هم این است: چرا گفتی: کدام چیز 

 » كيف«و  »هل«اکتفا کردي و همزه و » أیّ «خدا است؟ و در میان حروف استهفام تنها به 

 .هشتمین حروف استهفام است؟!» أي«را رها کردي. تازه »مأ« و »ما«و  »كم«و  »أنّی«و 

در استهفام دو معنا دارد، » أی: «ي دوم طرح سئوال او بود که این سئوال دوم از فلسفه

کدام معنا مورد نظرت بود؟ و چرا با حرفی که احتمال دو معنا دارد، سئوال کردي و با 
نکردي؟ آیا این سئوال بدون علم و  حرفی که فقط یک معنا دارد و صریح است، سئوال

تحقیق و بدون حکمت از تو سر زد یا نه حکمتی مورد نظرت بود؟ لطفاً براي ما توضیح 
 بده.

تغییر کرد تا اش  وقتی سر این سخنان را باز کردم و آن را بسط و شرح دادم، چهره
اش  ، چهرهطور که ابتدا از روي حقد و کینه زرد شد هماناش  جایی که از ترس، چهره
بود به طرف اش  مرد و یکی از دوستانش که در سمت راست می سیاه شده بود. او داشت

دیگرش به او گفت: این کودك، دریاي وسیعی از علم و دانش است و هرگز مثل او را 
 ،کنند می ایم. و آنان کسی را که اندکی جان در بدن دارد، ببینند حتماً او را نابود ندیده

قدرت در دست دارند و اگر رفعت و سربلندي دولت شام نداشتیم و چون حکومت و 
نوشتیم که خیلی در حق ما نیکی  می والی عک به ما توجه و عنایت نداشت، به او نامه
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 نجات پیداشان  نهایت ما را مورد اکرام و احترام قرار داده که معموالً از دست بی کرده و
 کردم. نمی

ف و تمجید از من، شنیدم، از کسانی که جلو من بودند، ي تعری وقتی آن سخن درباره
بزرگ است و سخنان زیادي در این زمینه هست اي  درخواست کردم و گفتم: این جلسه

شدم و بیرون رفتم.  کنیم. بلند می که نیاز به تفصیل دارد، آن را به روزي دیگري موکول
 مانم. نمی نه، کمی اینجا بمانی. گفتم:شان همراه من بلند شدند و گفتند: باید  آنان نیز همه

برهنه از آنجا بیرن رفتم و به طرف دروازه دویدم تا اینکه به شاهراه  خیلی سریع پا
ي حیات را به خودم دادم. تا اینکه آنان پس از من بیرون  رسیدم. آنجا کمی ماندم و مژده

هشان راه رفتم. آنان یم را برایم آوردند. آن را پوشیدم و خندان همراها آمدند و کفش
ار کردم شان فر . به این عده وفا نکردم و از دستدیگر را از من گرفتنداي  ي جلسه وعده

 .ام وفا کنم، مرا بکُشند  و ترسیدم که اگر به وعده
دوستان ما در مسجد األقصی به من گفتند: استاد ما ابوالفتح نصر : «گوید می ابن عربی

بزرگان شیعه نشستی داشت. او از فساد و تباهی مردمان نزد بن ابراهیم مقدسی با یکی از 
شود.  می کرد که این وضعیت فقط با خروج امام منتظر اصالح می او شکایت کرد و اظهار

نصر به او گفت: آیا خروج او وقت معلومی دارد یا خیر؟ فرد شیعه مذهب گفت: آري، 
صی معلوم است یا مجهول؟ گفت: وقت معلومی دارد. ابوالفتح گفت: آیا امام منتظر، شخ
یابد؟ شخص شیعی گفت: وقتی  می معلوم است. نصر گفت: این خروج چه وقت تحقق
اید  پس چرا او را از مردم پنهان کردهمردمان دچار فساد و تباهی شوند. ابوالفتح گفت: 

، . اگر شما هم فساد و تباه شویداند شان دچار فساد و تباهی شده حال آنکه جز شما همه
روي  کند. پس سریع او را از زندان آزاد کردند و با عجله به مذهب ما می قطعاً خروج

 زده شد. آوردند. او هم متحیر و شگفت
راوي گوید: به گمانم این ماجرا را از زبان استادش، ابوالفتح سلیمان بن ایوب رازي، 

 ».آن امامِ زاهد شنیده است
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 ، به پایان رسید. در کتاب مذکوراند و دیگران نقلش کرده 1آنچه که ابن عربی

خواهد از اصول امامیه و باطنیه آگاه شود،  می ي زیادي براي کسی که ، فایده»العواصم«

 ي زیادي از این قبیل موارد یافتها و نمونه ها وجود دارد و در البالي کتاب، مثال
 شود. می

 این قسم هم چند نوع است: -قسم دوم
خودش استنباط نکرده بلکه از دیگر مجتهدان و  صاحب این قسم کسی است که

که به این شبهه اعتراف کرده و آن را تأیید و اي  استنباط کنندگان پیروي کرده به گونه
زیرا در دلش  ،کند تصویب نموده و به جاي صاحب این رأي، به سوي آن دعوت می

حالت و خوب جاي گرفته است. این شخص هم مانند شخص قبلی است هر چند به آن 
وضعیت نرسیده، ولی محبت این مذهب  آن چنان در دلش جاي گرفته که به خاطر آن با 

 نماید. می مخالفانش دشمنی و با موافقانش دوستی
شود که در این  می بهره نیست. او به کسانی ملحق صاحب این قسمت، از استدالل بی

چون وي  ،عامی استهر چند  اند شبهه صاحب نظر بوده و در آن تأمل و تدبر کرده
ي تدبر و اندیشیدن  داند، در زمینه می خودش را در معرض استدالل قرار داده در حالی که

شود هیچ آگاهی و اطالعی ندارد. با این وجود  می که در آن تدبر و اندیشهاي  و قضیه
 نماید، می کند به کسی که به دلیل تفصیلی استالل می کسی که به دلیل اجمالی استدالل

 شود: می رسد. فرق این دو در آوردن مثالی معلوم مین
گیرد و در وراي  می ي ابتداع شده راها کند، شبهه می کسی که به دلیل اجمالی استدالل

 ایستد تا جایی که هر گاه از وي خواسته شود جریان قضیه را عالمانه توضیح دهد، می آنها
گوید،اما کسی که  می چیزهایی غیر معقولشود یا  می تواند این کار را بکند و درمانده نمی

 نماید، نسبت به صاحب بدعت حسن ظن دارد و از او پیروي می به دلیل تفصیلی استدالل

                                           
 باشد. ابن عربی، فقیه مالکی مذهب می -1
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کند و دلیلی تفصیلی که بدان استناد و استدالل نماید، ندارد جز حسن ظن به شخصی  می
 کند. این نوع در میان عوام، زیاد است. می که از وي پیروي

چون او  ،باشد که قرامطه به او منسوب است می وضعیت حمدان بن قرمط -مثال اول
گرانِ باطنیه است که جماعتی دعوتش را اجابت نموده و به او منسوب  یکی از دعوت

شدند. او فردي از اهل کوفه بود که به زهد و پارسایی تمایل داشت. یکی از داعیان باطنیه 
راند، با او  می بود و آن رااش  ایی در پیشکرد و گاوه می که به طرف روستایش حرکت

 شناخت و از وضع و حالش باخبر نبود، به او گفت: نمی رفیق شد. حمدان که آن مرد را
بینم که از جاي دوري مسافرت کرده اي. مقصدت کجاست؟ جایی را گفت که همان  می

ی از خستگی روستاي حمدان بود. حمدان به او گفت: سوار یکی از این گاوها بشو تا کم
راه از تنت بیرن رود و کمی استراحت کنی. وقتی دید که او به دیانت تمایل دارد، از درِ 

ام. حمدان به او گفت:  مرد گفت: من به این کار امر نشدهدیانت با او وارد بحث شد. آن 
کنی مگر آنکه دستوري به تو داده شود؟ مرد گفت: آري، چنین  نمی گویی تو هیچ کاري

کنی؟ گفت: گفت به دستور مالک و  می مدان عرض کرد: به دستور چه کسی کاراست. ح
فرمانرواي من و تو و کسی که دنیا و آخرت از آنِ اوست. حمدان گفت: بنابراین، این 
کس پروردگار جهانیان است. گفت: راست گفتی ولی خدا ملک خویش را به هر که 

کنی،  می نی که به سوي آن حرکتبخشد. حمدان گفت: قصد تو در سرزمی می بخواهد،
چیست؟ گفت: به من امر شده که اهل آن سرزمین را از جهل به سوي علم، از گمراهی 

ي ذلت ها به سوي هدایت و از بدبختی به سوي خوشبختی فراخوانم و آنان را از گرداب
 و فقر نجات داده و اموال و دارایی و امکاناتی را به آنان بدهم که از خستگی و رنج
نجات پیدا کنند. حمدان به او گفت: مرا نجات بده، خدا تو را نجات دهد. علم و دانشی 
به من یاد بده تا مرا زنده کنی. به راستی به آنچه که گفتی، نیاز شدیدي داشتم. آن مرد 
گفت: به من امر نشده که راز پوشیده را براي کسی فاش کنم مگر پس از اطمینان به او و 

ان با او. حمدان گفت: چه عهدي با تو ببندم، که من پایبند آن هستم. بستن عهد و پیم
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گفت: براي من و امام، با خدا عهد و پیمان محکمی ببندي که راز امامی را که او را به 
آورم، آشکار نکنی و راز مرا نیز فاش نکنی. حمدان این پیمان را پذیرفت و  می دیدن تو

خیلی زود فنون جهل خویش را به او یاد داد تا  ها یپایبند آن شد. سپس آن دعوتگر باطن
ي او ها اینکه کم کم و به تدریج او را فریب داد و گمراهش کرد، و حمدان تمام خواسته

را اجابت کرد و به این دعوت به زودي پاسخ داد و یکی از سران این بدعت شد و 
 پیروانش، قرامطه نامیده شدند.

ه خداوند متعال در آیات زیر از آنان نقل نموده سخنان کافران است ک -مثال دوم

ْ َ�َعالَوۡ  لَُهمۡ  �ِيَل  �ذَا﴿ است: ٓ  إَِ�ٰ  ا نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ ْ  لرَُّسولِ ٱ �َ�  �َّ  هِ َعلَيۡ  نَاوََجدۡ  َما بَُناَحسۡ  قَالُوا

 ٓ ٓ َءابَا کنند)  پیروي میهنگامی که بدانان (که از قوانین دل و اهواء درونشان «  .]104: ة[المائد ﴾َءنَا

گفته شود که بیائید به سوي آنچه خدا نازل کرده و (آنچه) پیغمبر (بیان نموده است برگردیم، تا 
 و .»ایم چیزي ما را بسنده است که پدران و نیاکان خویش را بر آن یافته :گویند هدایت بیابیم) می

وۡ  ٧٢ ُعونَ تَدۡ  إِذۡ  َمُعونَُ�مۡ �َسۡ  َهۡل  قَاَل ﴿
َ
وۡ  يَنَفُعونَُ�مۡ  أ

َ
ونَ  أ ْ  ٧٣ يَُ�ُّ ٓ وََجدۡ  بَۡل  قَالُوا ٓ  نَا  َءنَاَءابَا

خوانید،  آیا هنگامی که آنها را به کمک می :گفت« .]74-72[الشعراء:  ﴾٧٤ َعلُونَ َ�فۡ  لَِك َكَ�ٰ 
رسانند (اگر از آنها  یا سودي به شما می ؟کنند شنوند و نیازتان را برآورده می صداي شما را می

(چیزي  :گویند می ؟).سازند (اگر از آنها سرپیچی نمائید کنید؟) و یا زیانی متوجه شما می اطاعت
کردند  ایم که این چنین می توانند بکنند) فقط ما پدران و نیاکان خود را دیده از این کارها را نمی

شود  ر میکنیم و بس. مگ نمودند و ما هم از کارشان تقلید می (و بتان را به گونه ما پرستش می
 .»پدران و نیاکان ما در اشتباه بوده باشند؟)

ي سرزمین مصر مردي قبطی بود که آیین  مسعودي نقل کرده که در باالترین نقطه
کرد. او به علم و فهم مشهور بود. خبر او به احمد  می نصرانیت و افکار یعقوبیه را اظهار

راجع به چیزهاي زیادي از او  بن طولون رسید. احمد بن طولون آن مرد را احضار کرد و
سئوال کرد. از جمله او در بعضی روزها فرمان داد که برخی از صاحب نظران را در 
مجلس او احضار کنند تا از این مرد قبطی راجع به دلیل بر صحت آیین نصرانیت بپرسند. 
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 اینان هم در این رابطه از او پرسیدند.
ت، این است که آن را متناقض و ضد آن مرد گفت: دلیل من بر صحت آیین نصرانی

اش،  آدمی از آن به دلیل تضاد و تناقضپذیرند و درون  نمی بینم که خردها آن را می هم
نفرت دارد. هیچ رأي و نظري نیست که آن را قوي بداند و از نظر اهل تأمل و دگر 

نماید. با این وجود اندیشان و محققانِ آن، هیچ برهان و دلیلی وجود ندارد که آن را تأیید 
ام  معرفت و سیاستمدار و خردمند دیدهي زیاد و پادشاهان بزرگ و اهل بصیرت و ها امت

. از این رو پی بردم که ایشان تنها به خاطر دالیل اند که به آن گردن نهاده و آن را پذیرفته
، آیین ندا و معجزاتی که دانسته ها و به خاطر نشانه اند کردهاش  و براهینی که مشاهده

و  ها . و در حقیقت این دالیل و وجود نشانهاند نصرانیت را پذیرفته و بدان پایبند شده
معجزات است که گردن نهادن اینان به آیین مسیحیت و پایبند شدن به آن را بر ایشان 
واجب کرده است. کسی از او سئوال کرد: تضاد و تناقضی که در آیین مسیحیت است، 

شود؟ از  می : آیا این تضاد قابل درك است یا نهایت آن معلومچیست؟ همچنین گفت
جمله تضاد و تناقض موجود در آیین مسیحیت این است که مسیحیان معتقدند سه خدا 

ي سه  یکی است و خدا سه تاست.  اعتقاد آنان به اقانیم و جوهر، که این همان عقیده
شان  یا خیر؟ مسیحیان پروردگار قدیم ندا خدایی است. و اینکه آیا اقانیم ذاتاً قادر و عالم

دانند. یکی دیگر از تضاد و تناقض موجود در آیین نصرانیت،  می را با انسان حادث یکی
والدت و به دار آویختن و کشتن حضرت عیسی است. و آیا ي  اعتقاد مسیحیان درباره

د و آب دهان و دردآورتر از این هست که یک خدا به دار آویخته شو تر بزرگاي  فاجعه
هاي  انداخته شود و خارهاي درخت بر سرش گذاشته و سرش با شاخهاش  به چهره

و چوب خراشیده شود؟  ها درخت زده شود. پاهایش میخکوب شده و پهلوانش با شاخه
 .ي گرفته شده از هندوانه حنظله او نوشانده شود؟ و درخواست آب بکند و سرکه

 ان تبیین کرد، آنان از مناظره با او دست کشیدند.وقتی تناقض و فساد مذهبش را برایش
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آید، اتکاء و اعتماد به بزرگان و پدران بدون برهان و دلیل و  می آنچه از این نقل بر
 باشد. می شبه دلیل

 :این قسم هم چند نوع است -قسم سوم
کند. این هم از  می صاحب این قسم، کسی است که بنا بر برائت اصلی از دیگري تقلید

 حال خارج نیست: دو
یا کسی وجود دارد که نسبت به فردي که از او تقلید شده، شایستگی و صالحیت 

به نسبت  ها بیشتري براي تقلید داشته باشد. بنا بر فاش شدن خبر جاري میان انسان
و بزرگداشت وي، عالم باشد یا غیر عالم اما شان  ي افراد زیادي به او در امور دینی مراجعه

 از او تقلید شده، چنین نباشد.فردي که 
یا کسی نباشد که از آن غیر براي تقلید شایستگی و صالحیت بیشتري داشته باشد ولی 

 ي الزم نرسیده باشد. در روي آوردن مردم به او و بزرگداشت وي به آن درجه
اگر کسانی باشند که شایستگی و صالحیت بیشتري براي تقلید از آنها داشته باشند و 

این کار منصوب شده باشند و این مقلّد آنان را رها کند و از غیر اینان تقلید کند، براي 
چون به کسی مراجعه نکرده که مأمور به مراجعه به او بوده است. بلکه او  ،گناهکار است

را رها کرده و به کسی مراجعه کرده که صالحیت و شایستگی کمتري از او را دارد. پس 
از کسی تقلید کرده که ظاهراً عالم و آگاه اش  نیست، چون در دین او در این زمینه معذور

به دین نیست. از این رو کار بدعتی انجام داده و به گمانش بر راه راست است. این 
چون آنان دینِ حق آن  ،شان مبعوث شد میان صوضعیت کسانی بوده که رسول خدا

د و با دقت و بصیرت، تأمل و حضرت را رها کرده و به آیین باطل پدرانشان روي آوردن
اندیشه به کار نبردند تا میان این دو آیین فرق نهند. هواي نفسانی، خردشان را پوشاند و 
 نتوانستند راه حق را ببینند. صاحبان این نوع نیز چنین وضعی را دارند. بسیار کم پیش

ا مخالفانش آید کسانی که این اوصاف را دارند مگر اینکه صرفاً به خاطر تقلید ب می
نماید. بغوي در معجم خود از ابوطفیل کنانی روایت  می دشمنی و با موافقانش دوستی
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برد.  صمردي بود که پسرش به دنیا آمد. او را نزد پیامبر صکرده که در زمان خدا
برکت و خیر را براي آن پسر از خدا خواست و پیشانی او را گرفت. در  صپیامبر

سب روئید. ابوطفیل گوید: پسر بزرگ شد و وقتی عصر مویی مثل موي ااش  پیشانی
افتاد. پدرش او را اش  خوارج فرا رسید، دعوت آنان را اجابت نمود و آن مو از پیشانی

زندانی کرد از ترس اینکه مبادا به خوارج بپیوندد. ابوطفیل افزود: پیش آن پسر رفتیم و 
ندیدي که شامل حالت شد؟ را  صنصیحتش کردیم و به وي گفتیم: آیا برکت پیامبر

فکار و عقاید خوارج منصرف شد. راوي گوید: پیوسته او را نصیحت کردیم تا اینکه از ا
 .1بازگردانداش  ي او، آن مو را به پیشانی گاه خداوند عزوجل موقع توبهآن

و اگر کسانی براي امر تقلید منصوب نشده باشند و تنها این مقلد وجود داشته باشد، و 
اش  ن وجود خودش را در مقام افراد مسحقق نهاده باشد، راجع به گناه کار دانستنبا ای

 باید اندیشید و احتمال دارد که گفته شود، گناهکار است.
و بر عقاید اهل  اند توان به اهل فتره که از پدرانشان پیروي کرده می براي مثال

چون دانشمندان در  ،عصرشان از پرستش غیر خدا و مانند آن پایدار بودند، اشاره کرد
 :اند گویند که این افراد دو دسته می خصوص تکلیف اینان

که شریعت از آنها پنهان بوده و نسبت به چیزهایی که با آنها به خدا تقرب اي  دسته -1
. پس تنها به آنچه که به نظر خودشان وسیله اند داشتهشود، هیچ علم و شناختی ن می جسته

کنند و دلیلی جز  می به آن عملشان  که اهل زمانه اند تقرب و نزدیکی به خداست و دیده

 َوَما﴿ . این دسته مصداق حقیقی این آیه هستند:اند ، عمل کردهاند استحسان خود را نداشته
�ِ�َ  ُكنَّا ٰ  ُمَعّذِ و ما (هیچ شخص و قومی را) مجازات « .]15[اإلسراء:  ﴾ٗ� رَُسو َعَث َ�بۡ  َح�َّ

 .»نخواهیم کرد، مگر این که پیغمبري (براي آنان مبعوث و) روان سازیم
خدا و حرام دانستن و  که آیین و عقاید اهل عصرشان از قبیل پرستش غیراي  دسته

و با عقاید باطل آنان  اند حالل کردن چیزها به رأي و خواست خودشان را در هم آمیخته
                                           

 روایتش کرده است. 5/456 ،»مسندـال« احمد در -1
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که این دسته معذور نیستند و  اند نمایند. دانشمندان تصریح کرده می موافقت و مشارکت
زیرا این دسته در عمل و دوستی با  ،شوند می همانند اهل عصرشان بازخواست

موافقانشان و دشمنی با مخالفانشان بر سر این آیین موافقت و مشارکت دارند. پس اینان 
گوییم نیز چنین وضعی دارد، چون  می . کسی که ما از او سخناند ان این آیینهم پیرو

 هیچ فرقی میانشان نیست.
 گویند: اهل فتره هر طور باشند، کسی عذاب داده می برخی از دانشمندان به طور مطلق

 شود مگر پس از آمدن پیامبران و عدم پذیرش دعوت پیامبران از جانب ایشان. نمی
از کسی که براي امر تقلید  تر ن مطلب، این است که دانشمندي عالممثال آن در ای

نصب شده بیاید و سنت را از بدعت جدا کند و براي مردم تبیین نماید. اگر این مقلد در 
به او مراجعه کند و به شخص قبلی اکتفا نکند، به احتیاط عمل کرده، کاري اش  امور دینی

شخص قبلی اکتفا کند و به این دانشمند مراجعه نکند، که شأن خردمندان است. اما اگر به 
از  تر چون او به این دانشمندي که اخیرًا آمده و عالم ،شود می نمایاناش  عناد و لجاجت

فردي است که قبالً براي امر تقلید منصوب شده، راضی نیست و این کار به خاطر پیروي 
تعصبی که در دلش جاي گرفته که در ضمن کارش است و به خاطر اش  از هواي نفسانی
باشد. وقتی به  می شود، نمی شود همان طور که سگ از صاحبش جدا نمی و از دلش جدا

این درجه برسد، بعید نیست که مذهب مقلَّدش را برتر از دیگر مذاهب قرار دهد و آن را 
 بهترین مذهب بداند و با هر دلیلی که در توانش است، براي آن تبلیغ کند. حکم این

 شخص در قسم پیش از آن گذشت.
وقتی به سوي صاحبان بدعت و اهل هوا  صبینی که صاحب شریعت، محمد می

مبعوث شد، که در آیین و عقاید خود به پدران و بزرگانشان استناد کرده و رسالت و آیین 
یشان را پوشانده بود تا جایی که ها را نپذیرفتند، زنگار هواي نفسانی دل صپیامبر

برهان  صبینی چگونه شریعت و آیین پیامبر می را با غیر معجزات قاطی کردند،معجزات 
شان بدون استثنا  انی که از آنان وفات یافتند، همهآنان شد و کسي  ي همه و حجتی علیه
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و کسانی که از روي  اند به جهنم رفتند و میان کسانی که صراحتاً عناد و دشمنی کرده
ي حجت بر آنان  هیچ فرقی نبود. این امر تنها به خاطر اقامه، اند گمراهی این کار را کرده

باشد. پیامبري که  می به سوي آنان صي مبعوث شدن و فرستاده شدن پیامبر به وسیله
ي ما شبیه آن است. هر کس  حقی را که با آن مخالفت کردند، تبیین و روشن نمود. مسأله 

کس از هواي نفسانی پیروي نماید، به حق و یقیقن عمل کند، دینش را حفظ کرده و هر 
 وجود دارد.اش  ترس هالك و نابودي



 
 

 فصل

زیرا مفهوم اصلی این  ،باید این مسأله را بیشتر توضیح دهیم، چون خیلی مهم است

و » اهل اهواء« گوییم: عبارت می کتاب و مسائلی که در بر دارد بدان وابسته است. پس

شود که آن بدعت را ایجاد کرده و از طریق  می در حقیقت بر کسانی اطالق» اهل بدعت«
استنباط و یاري کردن آن و استدالل بر صحت آن به گمان خودشان، آیین هواپرستی را 

 ن بر پا کردند. اینان به گمان خود بر صحت و درستی بدعت خویش استداللدر آ
یشان در این ها شد و شبهه می کردند تا جایی که مخالفانشان، مخالف حق محسوب می

بدعت، نورانی بود و به رد و پاسخ دادن نیاز داشت. همان طور که راجع به القاب فرقِ 
گوییم: اینها القاب کسانی است  می نیه و امثال آنهامعتزله و قدریه و مرجئه و خوارج و باط

خواه کسانی که آنها را استنباط نموده، خواه کسانی که  اند که این مذاهب را ایجاد کرده
. مانند عبارت: اند این مذاهب را یاري و تأیید کرده و خواه کسانی که در آنها ذوب شده

بق آن، احکام شرعی را استنباط که بر یاري گران سنت و کسانی که مطا» اهل سنت«
 شود. می کنند، اطالق می نموده و کسانی که از شرافت و آبروي سنت حمایت

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ي: کند، این است که آیه می آنچه که این مطالب را تأیید َّ�  ْ ْ  دِيَنُهمۡ  فَرَّقُوا  َوَ�نُوا
دارند  راستین) خود را پراکنده می گمان کسانی که آئین (یکتاپرستی بی« .]159األنعام: [ ﴾اِشَيعٗ 

آمیزند) و دسته دسته و گروه گروه  (و آن را با عقائد منحرف و معتقدات باطل به هم می
شود که  می ي این نکته است که این عبارت بر کسانی اطالق نشان دهنده .»شوند می

ْ  َوَ� ﴿ ي: ازند. همچنین است آیهاند تفرقه ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا َّ�  ْ ْ خۡ ٱوَ  َ�َفرَّقُوا عمران:  آل[ ﴾َتلَُفوا

و مانند کسانی نشوید که (با ترك امر به معروف و نهی از منکر) پراکنده شدند و «  .]105
 .»اختالف ورزیدند

ا﴿ ي: فرموده مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ نیز چنین   .]7عمران:  آل[ ﴾هُ ِمنۡ  بَهَ �ََ�ٰ  َما َ�َيتَّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ
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چون پیروي از آیات متشابه مربوط به کسانی است که خودشان را جاي مجتهد  ،است
 و مربوط به غیر آنان نیست. اند قرار داده

َذَ  اَعلِمٌ  َ�بَْق  لَمْ  إَِذا َحىتَّ « :صي پیامبر همچنین است این فرموده  رُُءوًسا انلَّاُس  اختَّ
اال، ْ�تَْوا فَُسئِلُوا، ُجهَّ

َ
تا جایی که هرگاه هیچ دانشمندي نماند، مردم، افرادي « .1»ِعلْمٍ  بَِغْ�ِ  فَأ

این . »کنند می شود، اینان هم بدون علم فتوا صادر می کنند و از اینان پرسیده می نادان را پیدا
ي احکام شرعی و کسی که در احکام  افراد خودشان را به جاي مجتهد و استنباط کننده

چون ایشان پیرو چیزهایی  ،ي مردم بر خالف عامه اند شود، قرار داده می شرعی به او اقتدا
است. بنابراین شان  هستند که در نزد عالمانشان ثابت شده است، چون این کار وظیفه

ي مردم در حقیقت پیروان متشابه و پیروانِ هواي نفسانی نیستند بلکه تنها از آراء و  عامه

 بر عوام اطالق» اهل اهواء: «رتکنند. بنابراین عبا می نظرات دانشمندان خود پیروي

شود تا زمانی که در بدعتی که ایجاد شده، به دقت بنگرند و تأمل و تدبر نمایند و آن  نمی
 را خوب یا زشت بدانند. 

فقط یک مصداق دارد و آن هم » اهل بدعت«و » اهل اهواء: «در این صورت عبارت

دهند. اما کسانی که از  می ترجیح کسانی است که بدعت را ایجاد نموده و آن را بر غیر آن
خبرند و کسانی که به محض تقلید بدون تدبر و تأمل و اندیشه راه بزرگان  بی این بدعت

 پیماند، مصداق عبارت مذکور نیستند. می را
 گذار و اقتدا کننده به بدعت. گیرد: بدعت می این موضوع دو دسته را در بر

» اهل بدعت«و » اهل اهواء: «مصداق عبارتاقتدا کننده به بدعت به صرف اقتدا 

 باشد. می نیست، چون در حکم پیروان
 ي بدعت یا کسی است که بر صحت این ابتداع استدالل گذار همان ایجاد کننده بدعت

نماید. خواه این استدالل از جانب عالمان و صاحب نظران باشد و خواه از جانب افراد  می

                                           
 آن از پیش گذشت.تخریج  -1
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ٓ وََجدۡ  إِنَّا﴿ گفتند: می رادي را کهچون خداوند سبحان اف ،عامی باشد ٓ  نَا ٰٓ  َءنَاَءابَا ةٖ  َ�َ مَّ
ُ
 �نَّا أ

 ٰٓ هۡ  رِهِمَءاَ�ٰ  َ�َ نکوهش کرده است. گویی اینان به دلیلی اجمالی   .]22[الزخرف:  ﴾َتُدونَ مُّ
. چون پدرانشان از نظر آنان، اهل خرد و اند که همان پدران است، استناد و استدالل نموده

و این آیین قطعاً حق و درست است.  اند و بر این آیین بوده اند اندیشه و صاحب نظر بوده
 چون اگر نادرست بود، قطعاً آن را اختیار ،از این رو ما بر این آیین و اعتقاد هستیم

 بودند. نمی کردند و بدان پایبند نمی
کسانی که مشهور مثال آن کسی است که بر صحت بدعت به عمل بزرگان و مشایخ و 

کند که آیا اینان مجتهدند یا مقلّد و  نمی کند و دقت می به صالح و تقوا هستند، استدالل
کند یا از روي جهل. اما مانند این کار،  می کند که آیا از روي علم این کار را نمی دقت

شود از آن جهت که در پیروي از هواي نفسانی و بدعت و  می استدالل اجمالی محسوب
ور انداختن غیر آن، این استدالل قرار داده شده است. سپس هر کس به آن عمل نماید، د

چون  ،شود می داخل» اهل بدعت« این بدعت را با دلیلی مانند آن گرفته و در مصداق
ي کسانی که راهشان چنین است، این بود که در حق، وقتی به آنان برسد، تأمل و  وظیفه

ند و راجع به آن تحقیق و پژوهش نمایند تا اینکه حق برایشان تدبر نمایند و در آن بیندیش
آشکار شود در نتیجه از آن پیروي نمایند و باطل برایشان معلوم شود، و در نتیجه از آن 

 دوري نمایند.
 فرماید: می به همین خاطر خداوند بلند مرتبه در رد استدالل کنندگان به گذشتگان

﴿ ٰ َولَوۡ  َل َ�
َ
  ُتُ�مِجئۡ  أ

َ
ا َدىٰ هۡ بِأ ٓ  هِ َعلَيۡ  وََجد�ُّمۡ  ِممَّ (پیغمبرشان « .]24[الزخرف:  ﴾َءُ�مۡ َءابَا

تر باشد  بخش آیا اگر من آئینی را هم براي شما آورده باشم که از آئینی هدایت :گفت بدیشان) می

ْ ٱ لَُهمُ  �ِيَل  �َذا﴿ ي دیگري آمده است: در آیه .»اید که پدران و نیاکان خود را بر آن یافته  تَّبُِعوا
 ٓ نَزَل  َما

َ
ُ ٱ أ َّ�  ْ ٓ  نَتَّبِعُ  بَۡل  قَالُوا لۡ  َما

َ
ٓ  هِ َعلَيۡ  َناَفيۡ � ٓ َءابَا و هنگامی که به آنان گفته « .]170: ة[البقر ﴾َءنَا

از آنچه خدا فرو فرستاده است پیروي کنید (و راه رحمان را پیش گیرید، نه راه شیطان را)،  :شود
. »کنیم (نه از چیز دیگري) ایم پیروي می بلکه ما از آنچه پدران خود را بر آن یافته :گویند می
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َولَوۡ ﴿ فرماید: می خداوند هم در جواب
َ
ٓ  َ�نَ  أ : ة[البقر ﴾َتُدونَ َوَ�َ�هۡ  ا ٔٗ َشۡ�  قِلُونَ َ�عۡ  َ�  ؤُُهمۡ َءابَا

باشند و (به هدایت و آیا اگر پدرانشان چیزي (از عقائد و عبادات دین) را نفهمیده « .]170

همچنین در  .»کنند؟) ایمان) راه نبرده باشند (باز هم کورکورانه از ایشان تقلید و پیروي می

َولَوۡ ﴿فرماید:  می جاي دیگري
َ
يۡ ٱ َ�نَ  أ عِ�ِ ٱ َعَذاِب  إَِ�ٰ  ُعوُهمۡ يَدۡ  نُ َ�ٰ لشَّ آیا «. ]21[لقمان:  ﴾لسَّ

اهریمن ایشان را به عذاب آتش فروزان (دوزخ) فرا کنند) ولو این که  (از نیاکان خود پیروي می

، این است که خالف مذهب و اند ي کسانی که چنین ي آن زیادند. نشانهها نمونه .»خواند؟
کنند و  می است، ردشان  اعتقادشان را با شبهه دلیلی تفصیلی یا اجمالی تا آنجا که در توان

اعتنایی ندارند. و این عین تبعیت از ورزند و به دیگر مذاهب و تفکرات  می به آن تعصب
هواي نفسانی است. و وقتی تبعیت از هواي نفسانی معلوم شد، این کار حقیقتاً نکوهیده و 
ناپسند است و گناه را در پی دارد. اگر شخص اهل هدایت باشد، به حق تمایل دارد هر 

است. به همین کند و همواره خواستار حق و حقیقت  نمی جا آن را بیابد و حق را رد
خاطر محققان موقعی که حق برایشان روشن و محرز شده، بالفاصله به تبعیت از رسول 

 مبادرت ورزیدند. صخدا
اگر شخص غیر از بدعتی که به دستش رسیده، عقیده و مذهب دیگري را نیابد و 
متعصب نباشد اما به این بدعت عمل کند، در این صورت اگر بگوییم: اهل فترت در 

بینند و مورد  می کنند، به طور مطلق عذاب می که از مبتدعانِ میان خودشان پیروي صورتی
پیروان این بدعت نیز در صورتی که کسی را نیابند که مذهب  ،گیرند می بازخواست قرار

گیرند. و اگر بگوییم: اهل فترت تا  می حق باشد، نیز مورد بازخواست قراراش  و عقیده
پس  ،بینند هر چند به کفر عمل نمایند نمی ن مبعوث شود، عذابزمانی که پیامبري برایشا

حق اش  پیروان این بدعت نیز تا زمانی که شخصی در میانشان نباشد که مذهب و عقیده
میانشان پیدا شد، در این گیرند. هرگاه چنین شخصی در نمی باشد، مورد بازخواست قرار

اینان به همراه آن شخص دو  گیرند از آن جهت که می صورت مورد بازخواست قرار
 حالت دارند:
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 کنند. می نمایند و افکار و عقاید خویش را رها می یا بر راه حق از او پیروي -
کنند. این کار حتماً از روي عناد و لجاجت و تعصب است.  نمی و یا از او پیروي -

 هستند و در نتیجه گناهکارند.» اهل اهواء: «پس در این صورت مشمول عبارت

در بدعتش که در نزد دانشمندان مشهور شده، پیروي  1پس هر کس از بیان بن سمعان
کند، مقلّد این بدعت است بر این اساس که به آن راضی بوده و غیر آن را رد کرده است. 

کرد  می پس چنین کسی در گناه کسی که از او تبعیت شده، شریک است. چون بیان گمان
 هاي بدنش جز صورتش از بین قسمتي  و همه که معبودش در شکل انسان است

رود. سپس معتقد بود که روح خدا در علی، سپس در فالنی و سپس در فالنی... سپس  می
 در خود آقاي بیان حلول پیدا کرده است.

کسی که مدتی ادعاي  ،همچنین است کسی که از مغیره بن سعد عجلی پیروي کند
کند و معبودش  می ي اسم اعظم خدا مردگان را زنده وسیلهکرد به  می پیامبري کرد و گمان

به تعداد حروف الفبا عضو دارد آن هم به کیفیتی که دل انسان مؤمن از آن بیزار است... و 
 کرد. می مزخرفات و الحادهاي دیگري که اظهار

کسی که بسیاري از  ،همچنین است کسی که از مهدي مراکشی پیروي نماید
ه او منسوب است. چنین شخصی در صورتی که یاریگر این بدعت ي مراکش بها بدعت

باشد و بر صحت آن استدالل نماید، در نام و گناه شریک کسی است که بدعت را ایجاد 
 کرده و مورد پیروي قرار گرفته است.

خداوند به لطف و رحمت خویش ما را از شر تعصب بدون بصیرت و آگاهی از حق، 
 .محفوظ بدارد!

                                           
ق در عراق سر برآورد. او قائل به  .ه 100ي بنی تمیم است که پس از سال  او بیان بن سمعان نهدي از طایفه -1

باشد. سپس بعداز علی، این مقام به  الوهیت علی بود و اینکه در او قسمت خدایی متحد با ناسوتش می
ي  رسد. طایفه حنفیه و سپس بعد از او به ابن بیان میپسرش، محمد بن حنفیه و سپس به ابوهاشم پسر ابن 

 بیانیه به او منسوب است. وقتی این عقاید از بیان، ظاهر شد خالد بن عبداهللا قسري او را به قتل رساند.



 
 

 فصل

گذار، گناهکار است، باید گفت گناهی که دارد یک  قتی ثابت شد که انسان بدعتو
درجه نیست بلکه درجات مختلف و گوناگونی دارد. این درجات مختلف به تناسب 

گذار در بدعت  شد. این گناه از این جهت که بدعتبا می نظر فقهی اواستدالل و اظهار 
باشد، و از جهت وقوع بدعت در ضروریات  می خویش مدعی اجتهاد است یا خیر، مقلد

گذار، بدعتش را  دارد. همچنین از این جهت که بدعتیا حاجیات و یا تحسینیات، فرق 
هت که آیا به سوي آن دعوت کرده یا به از این ج ،پنهان کرده یا آن را آشکار نموده است

سوي بدعتش، آیا  از این جهت که در صورت دعوت به ،سوي آن دعوت نکرده است
از این جهت که این بدعت، بدعت  ،علیه دیگران شورش کرده یا شورش نکرده است

از این جهت که این بدعت، واضح و روشن است یا مبهم  ،حقیقی است یا بدعت اضافی
گذار  از این جهت که آیا بدعت ،از این جهت که آیا کفراست یا کفر نیست ،حو غیر واض

یی که به طور ها بر بدعت خویش اصرار داشته یا اصرار نداشته است... و دیگر صورت
قطع یا به احتمال قوي و راجح، در بزرگی و عدم بزرگی گناه متفاوت و مختلف است، و 

 مراتبی دارند.خود این درجات نیز براي خود درجات و 
هر چند براي کسی که نسبت به اصول دین آگاهی و علم دارد، پوشیده  - این مطلب

اجمالی به تفاوت درجات گناه بایست به طور  می نباید نادیده گرفت و - نیست
 گذار، توجه کرد. پس این مطلب در اینجا در اولویت قرار دارد. بدعت

گذار مدعی اجتهاد  هت که بدعتگذار از این ج اختالف درجات گناه بدعت
 باشد: می است یا مقلّد

این مطلب روشن است، چون انحراف و کجی در دل کسی که در متشابهات به قصد 
نماید و در این زمینه صاحب نظر است،بیشتر ریشه  می تأویل نادرست آن تأمل و تدبر
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چون مقلدي که  ،بنمایددوانیده تا در دل مقلّد هر چند ادعاي استدالل و تأمل و تدبر نیز 
 نماید حتماً در برخی از اصول و قواعدي که نظر خویش را بر آنها بنا می تأمل و تدبر

نماید ولی کسی که مورد تقلید قرار گرفته  می نماید، به کسی که از او تقلید کرده استناد می
لّد ندارد. نماید. پس او بهره و توانی دارد که مق می خودش مستقالً نظر خویش را اظهار

مگر اینکه مقلّد به طور مستقل و براي خودش تأمل و تدبر نماید که در این صورت 
گذار گناه بیشتري از  د و همچون مجتهد است. البته بدعتنمای نمی ي تقلید ادعاي درجه

ن کسی بوده که آن روش گذار اولی چون بدعت ،نماید می عملاش  کسی دارد که به بدعت
کنند، بر گردن  می ري کرده، بنابراین گناه آن و گناه کسانی که به آن عملگذا بد را پایه

ی از گناه شخص دوم بر گردن اوست ولی شخص دوم فقط به آن عمل کرده و قسمت
گناه  ،گذار است چنان که حدیث صحیح آن را بیان نموده است. بنابراین بدعت
ون این چ ،کند می از او تقلیدگذار در هر حال بزرگترِ از گناه کسی است که  بدعت

گذار تأمل و تدبر نموده و با حق مخالفت کرده و براي  شخص هر چند در بدعت بدعت
تواند تأمل و تدبر نماید و  می ي اجمالی گذار استدالل نموده اما در ادله حت رأي بدعتص

تفصیلی هم ي  ي اجمالی و ادله ي تفصیلی این توانایی را ندارد. فرق میان ادله در ادله
ي اجمالی  تفصیلی در استدالل بر عین آن مسأله، رساتر از ادلهي  چون ادله ،روشن است

 باشد. می استدالل بیشتر و رساتري  است، پس گناه بیشتر به اندازه

گذار از این جهت که بدعت در مسائل ضروري  بدعت اختالف درجات گناه
 دین واقع شده یا در غیر آن: 

 به این موضوع اشاره خواهد شد. ها ي احکام بدعت هموقع بحث دربار
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را پنهان کرده اش  گذار از این جهت که بدعت اختالف درجات گناه بدعت
 یا آن را آشکار نموده است:

گذار آن را پنهان نموده تنها محدود به خودش  روشن است که زیانِ بدعتی که بدعت
صورتی فرض شود یعنی خواه گناه  شود. پس بدعت به هر نمی است و متوجه دیگران

کبیره باشد، خواه گناه صغیره و خواه مکروه باشد، بر اصل حکمش باقی است و بستگی 
به این دارد که بدعت گذار آن را آشکار نموده یا پنهان نموده است. اگر آن را آشکار 

اقتدا  است براياي  نماید هر چند به سوي آن دعوت نکند، اما این آشکار نمودن وسیله
نمودن به آن. به امید خدا بعداً خواهد آمد که وسیله گاهی همچون چیزي است که بدین 

پذیرد یا نزدیک به آن است. پس عالوه بر گناه عمل به این بدعت، گناه  می وسیله تحقق
بنابراین به طور قطع گناه  قرار دادن بدعت براي کسانی که به آن اقتدا کنند، دارد.

گذاري است که بدعت  تر از گناه بدعت کند، بزرگ می که بدعتش را آشکارگذاري  بدعت
 کند. می خویش را پنهان

راجع به ذات قیام اللیل در شب پانزدهم ماه  1مثال آن، روایتی است که طُرطوشی
 نقل کرده است: 2شعبان از ابو محمد مقدسی

 و شعبان خواندهي رجب ها در بیت المقدس این نماز رغائب که در ماه: «وي گوید
هجري بود.  448شود، نزد ما نبود. اولین وقتی که این عمل نزد ما ایجاد شد، در سال  می

حمراء در بیت المقدس پیش ما آمد. وي  را بود که مردي معروف به این ابیماجرا از این ق
األقصی نماز خواند.  ي شعبان در مسجد تالوت زیبایی داشت. بلند شد و در شب نیمه

االحرام گفت و نمازش را شروع کرد. سپس نفر سوم و چهارم  ةپشت سرش تکبیرکسی 

                                           
او محمد بن ولید بن محمد بن خلف، ابوبکر فهري طرطوشی اندلسی، فقیه مالکی مذهب، مقیم اسکندریه  -1

 هجري وفات یافت. 520ولید باجی بوده و از او کسب علم نموده است. وي به سال باشد. رفیق اب می
باشد. وي صاحب تصنیفات  او عبدالغنی بن عبدالواحد بن علی بن سرور، حافظ ابو محمد مقدسی می -2

 هجري درگذشت. 600است. نامبرده به سال » الكامل فی أسامء الّرجال« مشهوري از جمله
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به آنان پیوستند. ابن ابی الحمراء نمازش را وقتی به پایان برد که جماعت زیادي پشت 
األقصی  سرش نماز خواندند. این کار در مسجد األقصی پخش شد و این نماز در مسجد

مروز به عنوان روش و سنتی در میان مردم جاي ي مردم منتشر شد و تا به اها و خانه
 ».گرفته است

 اي؟ دهبه او گفتم: من تو را دیده ام که به جماعت این نماز را خوان
 نمایم. می گفت: آري، چنین است و از خداوند براي این کار طلب آمرزش

سوي آن دعوت کرده یا  گذار از این جهت که به اختالف درجات گناه بدعت
 نکرده است:  خیر دعوت

- خواند می سوي بدعتش فرا شن است، چون کسی که دیگران را بهاین مطلب هم رو
ي مردم ها اما ممکن است به او اقتدا نشود و انگیزه -هر چند که در معرض اقتدا است

براي اقتدا به او متفاوت است، چون ممکن است بدعت گذار ناشناخته باشد ممکن است 
لت و ي کسی که نزد مردم منز اقتدا نشود به خاطر شهرت و آوازهمشهور باشد و به او 

 جایگاه واالتري از او دارد.
است به ویژه  تر گاه به سوي بدعت دعوت کند، احتمال اقتدا بیشتر و قوياما هر

 گذاري که ناطق و فصیح و سخنور و مؤثر باشد و وقتی شروع به ترغیب و ترهیب بدعت
ي خویش را چنان بیاراید که بر دل  گذارد و شبهه می م تأثیرکند، سخنانش در دل مرد می

 کرد و طوري سخن می همچنان که معبد جهنی مردم را به جبر دعوت ،انسان بنشیند
 گفت که تفکر جبر به حسن بصري منسوب است. می

اي از عمرو بن عبید سئوال شد. او  راجع به مسأله: «از سفیان بن عیینه روایت شده که

این رأي حسن است. فردي به او  هو من رأی احلسن: این سئوال جواب داد و گفت:به 

هذا کنند. او گفت: من به تو گفتم:  می گفت: دانشمندان عکس این رأي را از حسن نقل

 ».این رأي خوب من است. یعنی منظورش، خودش بود من رأی احلسن:
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 ي از عمرو بن عبید سئوالي چیز وقتی درباره: «گوید می محمد بن عبداهللا انصاري

این قول خوب من است. این توهم را : «هذا من قولی احلسنگفت:  می شد، در جواب می

کرد که منظورش حسن بن ابی حسن است در حالی تنها منظورش،  می در مردم ایجاد
 ».قول خودش بود

گذار از این جهت که علیه اهل سنت شورش  اختالف درجات گناه بدعت
 شورش نکرده است:کرده یا 

ي دیگري را  چون کسی که خروج نکرده، جز دعوت به سوي بدعتش، ضرر و مفسده
ایجاد نکرده تا گناهی بر آن مترتب شود. ولی کسی که علیه دانشمندان شورش کرده، 

 را واجباش  که کشتن -عالوه بر دعوت به سوي بدعتش، شورش علیه دانشمندان
در زمین و برانگیختن فتنه و آشوب و جنگ و ایجاد  ایجاد فساد و تباهی- گرداند می

دشمنی و کینه میان فرق مختلف مرتکب شده است. بنابراین گناه خیلی بزرگی بر گردن 
 اوست.

 َ�ْقتُلُونَ « :فرموده استشان  درباره صمثال آن، داستان خوارجی است که رسول خدا
ْهَل 

َ
ْهَل  َوَ�َدُعونَ  اإلِْسَالمِ  أ

َ
ْوثَانِ  أ

َ
ْهمُ  َ�ْمُرُق  َكَماادلين  ِمنَ  ْمُرقُونَ �َ  األ ِميَّةِ  ِمنَ  السَّ  .1»الرَّ

شوند همان طور  می کنند. از دین خارج می رسانند و بت پرستان را رها می مسلمانان را به قتل«
 ماجراي این گروه، مشهور است.. »شود می که تیر از کمان خارج

شان  سوي بدعت تنها به دعوت بهکنند و  نمی گذاران مثل خوارج شورش گاهی بدعت
چون در این  ،کنند که دیگران آن را اجابت نمایند می دعوتاي  کنند اما به شیوه می اکتفا

کار نوعی اجبار و ترساندن مردم وجود دارد. پس دعوتشان، دعوت خالی نیست. آن هم 
چون اقتدا  ،گیرند می از حاکمان و سالطین کمکشان  بدین صورت است که براي دعوت

است، زیرا فرد از ترس  تر در اینجا به سبب ترس از حاکمان و قدرت به دستان قوي

                                           
 ش گذشت.تخریج آن از پی -1
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اینکه مبادا حاکمان او را زندانی کنند یا او را بزنند یا او را بکُشند به این دعوت پاسخ 
و در  1نماید. همان طور که در زمان مأمون براي بشر مریسی می مثبت داده و به آن عمل

طور که براي علماي اتفاق افتاد. و همان 3براي احمد بن ابی دؤاد 2ومت واثقزمان حک
بود، اتفاق افتاد. آنان  ها مالکی مذهب در اندلس وقتی حکومت به دست مهدوي

ي مکتب رأي هستند، و بسیاري از ها را پاره کردند و گفتند اینها کتاب ها ي مالکیها کتاب
ام مالک در احکام شرعی شکنجه و اذیت و آزار بزرگان را به سبب تقلید از مذهب ام

مذهبی که از نظر عالمان اسالمی بدعت است و پس  ،بودند ها کردند. اینان همان ظاهري
هجري ظهور پیدا کرد. کاش اینها مذهب داود و اصحاب او را داشتند و از  200از سال 
تجاوز کرده تا جایی که رفتند، ولی اینان از مذهب داود ظاهري و پیروانش  نمی آن فراتر

دادند و براي مردم مذاهبی قرار دادند که در شریعت اسالم،  می به رأي خودشان، فتوا
مشروعیت و رسمیتی نداشتند و آنان را به زور و خواهش به گرویدن به این مذاهب 

کردند. تا جایی که این درد در میان مردم عمومیت پیدا کرد و مدت زمانی  می وادار
ي مذاهب تا به امروز  پایدار بودند. سپس برخی از این مذاهب از بین رفتند و بقیهطوالنی 

. شاید این فرصت باشد که در البالي این کتاب به برخی از این مذاهب اند باقی مانده
 اشاره شود.

                                           
ي خلق قرآن  او بشر بن غیاث بن ابی کریمه، از بزرگان اصحاب رأي است. در فلسفه مطالعاتی داشته و عقیده -1

را ایجاد کرد و بر سر آن مناظره و مباحثه نمود و به سوي آن دعوت کرد. پدرش یهودي بود. بشر مریسی به 
 ق درگذشت. .ه 218سال 

عتزلی است. در زمان معتصم و پس از او در زمان واثق قاضی قضات بود. او او احمد بن ابی دؤاد ایادي م -2
شود،  حاکم وقت را وادار کرد تا به زور و اجبار مردم را به سوي خلق قرآن و اینکه خدا در آخرت دیده نمی

 ق وفات یافت. .ه 238بکشاند. وي به سال 
ق با او بر سر حکومت بیعت شد. احمد  .ه 227سال  او حاکم عباسی، واثق باهللا بن معتصم بن رشید است. در -3

گویند: او قبل از مرگش از  سوي تفکر خلق قرآن بکشاند. می وادار کرد تا مردم را به زور به بن دؤاد واثق را
 ق وفات یافت. .ه 232این عقیده بازگشت. واثق در سال 
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به دو دلیل گناه بیشتري از  گذاري که علیه دیگران خروج کرده، پس بدعت
 سوي آن دعوت کرده و علیه دیگران خروج نکرده است: هگذاري دارد که تنها ب بدعت

 ي زدن و کشتن. ترساندن و اجبار مردم به وسیله -اول

چون  ،شود که افراد زیادي دعوتش را اجابت کنند می چون عملش سبب -دوم
آن را قبول ندارند بر خالف ترغیب و  ها ترغیب و ترهیب اخروي گاهی بسیاري از نفس

ترهیب دنیوي که چون محسوس و ملموس است، در انسان خیلی مؤثر است. از این رو 

زع يإن اهللا « :فبه قول معرو ،در شریعت اسالم حدود و تعزیراتی مقرر گردیده است
کند که به  می حاکم منعي  همانا خدا چیزهایی را به وسیله« .»زع بالقرآنيبالسلطان ما ال 

ي ترغیب و ترهیبِِ  بدین خاطر وقتی بدعت گذار به وسیله. »کند نمی ي قرآن منع وسیله
دهد، موفق نشد دیگران را به سوي بدعت  می صرف را که دیگران را با آن پند و اندرز

چون این کار زودتر  ،آورد می خویش بکشاند و به آن پاسخ بدهند، به حاکمان روي
 دهد. می جواب

گذار از جهت حقیقی بودن یا اضافی بودن  ف درجات گناه بدعتاختال
 بدعت:

بدعت حقیقی گناه و جرم بیشتري دارد، چون بدعت حقیقی است که نهی مستقیماً و 
 شود و به طور محض مخالف سنت و خارج شدن از سنت می بدون واسطه متوجه آن

حد، انکار اجماع، انکار مثل قائل شدن به حسن و قبح عقلی، انکار خبر وا ،باشد می
 تحریم شراب، قائل شدن به امام معصوم... و مانند آنها.

گویند، بدعت اضافی، بدین معناست که این عمل از جهتی مشروع و از  می وقتی
جهتی رأي شخصی است، چون در بعضی از حاالتش رأي و نظر شخصی از جانب 

می جهات، با ادله و قواعد بدعت گذار در آن دخالت دارد. پس بدعت اضافی از تما
 شرعی منافات و ضدیت ندارد.
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شود ولی فرق میان این دو  می البته هر چند بدعت اضافی هم به بدعت حقیقی ملحق
شود. و به تناسب این اختالف،  می ي آن بحث روشن است که به امید خدا بعداً درباره

 گناه و جرم آنها نیز متفاوت است.
شان در  ي قرآن در مساجد جهت خواندنها گذاشتن مصحف مثال بدعت اضافی:

 مساجد.
نخستین کسی که قرآن را در مسجد گذاشت، حجاج بن یوسف : «امام مالک گوید

منظورش این است که حجاج بن یوسف نخستین کسی بود که ترتیب خواندن قرآن ». بود
 پس از نماز صبح در مسجد را داد.

گذاشتن قرآن در مساجد جهت خواندن مثل کاري است که در : «ابن راشد گوید
 ».     شود مناطق ما تا به امروز انجام داده می

چون قرائت قرآن در مسجد به  ،این کار یعنی گذاشتن قرآن در مسجد، بدعت است
طور کلی مشروع است اما اختصاص دادن مسجد به قرائت قرآن به آن صورت، بدعت 

 است.
 ي قرآن در روز جمعه در مساجد جهت قرائت گذاشتهها ما مصحفمثال: در زمان 

 کنند. می شود و صرفاً به قصد قرائت قرآن در مساجد، این کار را می

گذار از این جهت که مأخذ بدعت، روشن است  اختالف درجات گناه بدعت
 یا مبهم:

 چون اگر مأخذ بدعت، روشن باشد، مخالف محض سنت است ولی اگر مبهم باشد،
مخالف محض سنت نیست، چون امکان دارد این عمل بدعت نباشد، و اقدام به عملی که 
بدعت بودن آن محتمل است به نسبت اقدام به عملی که بدعت بودن آن محرز و واضح 

 است، گناه کمتري دارد.
به همین خاطر دانشمندان اسالمی، ترك امور متشابه و شبهه را به طور کلی، مندوب 

کند که امور متشابه و  می هم این نکته را بیان صاند و حدیث نبوي دهبه حساب آور
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شبهه، به خاطر اینکه فرد دچار حرام نشود، همچون چراگاهی است که حد و مرز برایش 
دارد که هر کس دچار امور متشابه و شبهه گردد، دچار  می مشخص شده است. و بیان

نیست بلکه واجب است. پس حکم حرام شده است. و ترك حرام به طور کلی، مندوب 
بدعتی که مشتبه است، نیز چنین است. بنابراین تفاوت میان عملی که بدعت بودنش 

 باشد. می واضح و روشن است و عملی که بدعت بودنش مبهم و محتمل است، آشکار
اگر بگوییم: ترك امور متشابه، مندوب و انجام دادن آن، مکروه است، از این جهت نیز 

چون گناه و عمل حرام، روشن است ولی عمل مکروه به  ،دو تفاوت وجود داردمیان آن 
طور کلی، گناهی ندارد مادام که همراه آن، چیزي نباشد که موجب گناه شود مانند اصرار 

گرداند همچنین اصرار بر مکروه  می چون اصرا بر گناه صغیره، آن را به کبیره تبدیل ،بر آن
یره تبدیل کند. و در ذات گناه میان گناه کبیره و صغیره ممکن است آن را به گناه صغ

تفاوتی وجود ندارد هر چند از جهت دیگري میان آن دو فرق هست ولی عمل مکروه با 
 گناه صغیره چنین نیست.

دوام بر آنها و اظهار آنها از جانب  -هر چند مکروه هم باشند - ها اقتضاي بدعت
 باشد. بسیار کم پیش می جتماعات مردم و در مساجدکسی که مورد اقتدا قرار گرفته در ا

از مردم سر بزند مگر اینکه همراه آن چیزي اش  آید که بدعت مکروه براصل کراهیت می
گرداند از قبیل اصرار و پافشاري بر آن،  می هست که بدعت مکروه را در ذات گناه داخل

آید که  می آنها. پس به ندرت پیشي آن و تعصب نسبت به آن... و مانند  تعلیم یا اشاعه
 ي مکروه چیز زائدي بر اصل کراهیت آن وجود نداشته باشد.ها در بدعت

 گذار از جهت اصرار یا عدم اصرار بر بدعت: تفاوت درجات گناه بدعت
بدعت نیز  ،شود می چون گناه گاهی کوچک است و در صورت اصرار بر آن، بزرگ

شود. پس اگر  می رت اصرار بر آن، بزرگچنین است، گاهی کوچک است و در صو
بدعت تنها لغزشی باشد، گناهش کمتر از زمانی است که بر آن بدعت استمرار و دوام 

 داشته باشد.
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شود، آن است که بدعت گذار، بدعت خویش را کم و  می آنچه به این مطلب ملحق
را کوچک و ناچیز  ناچیز بداند و در آن سهل انگاري کند مثل گناه که هر گاه گناهکار آن

را اش  چون کسی که بدعتش را سهل بنگارد گناه بیشتري از کسی دارد که بدعت ،بداند
 سهل ننگارد.

 گذار از جهت کفر بودن یا کفر نبودن بدعت: تفاوت درجات گناه بدعت
چون بدعتی که کفر است، سزاي آن جاودانگی در عذاب  ،این مطلب هم روشن است

به این درجه نرسیده، چنین نیست. پس هیچ بدعتی نیست که جهنم است اما کسی که 
طور  کند همان می اسالم خارجي  گناه بیشتري از بدعتی داشته باشد که انسان را از دایره

سازد.   می اسالم خارجي  که گناهی نیست که بزرگتر از گناهی باشد که انسان را از دایره
 ت معتزله و مرجئه و امثال آنان نیست.بنابراین، بدعت باطنیه و زنادقه مانند بدع

ي تفاوت میان بدعتی که کفر است و بدعتی که کفر نیست، زیاد است و به ها صورت
 خاطر وضوح و روشنی آن نزد دانشمندان، به طور مفصل و مشروح از آن سخن

 گوییم. نمی



 
 

 فصل

باشد و آن هم حکم قیام علیه  می موضوع دیگري هست که مربوط به این فصل
 باشد. می ي مردم گذاران از جانب عالمان و عامه بدعت

ي بدعت ها این موضوع، باب بزرگ در فقه اسالمی است که در رابطه با جنایت
و تباهی در زمین و خروج ایشان از راه اسالم به  گذاران علیه دین اسالم و ایجاد فساد

نَّ ﴿ باشد که خداوند متعال آن را گوشزد فرموده است: می ي انحراف و گمراهیها راه
َ
 أ

ۖ ٱفَ  اتَقِيمٗ ُمسۡ  ِ� ِصَ�ٰ  َذاَ�ٰ  ْ  َوَ�  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا َق  لسُّ  .]153[األنعام:  ﴾َسبِيلِهِ  َعن بُِ�مۡ  َ�َتَفرَّ
(که من آن را برایتان ترسیم و بیان کردم) راه مستقیم من است (و منتهی به سعادت هر  این راه«

ام)  هاي (باطلی که شما را از آن نهی کرده گردد. پس) از آن پیروي کنید و از راه دو جهان می

این فصلی است که گناه و . »سازد پیروي نکنید که شما را از راه خدا (منحرف و) پراکنده می
کند اما نیازمند آن است که از جهت و  می ین گروه را به تمامی مشخصجرم ا

ي برخی از این  ي زیادي مورد بحث و بررسی قرار گیرد. عالمان اسالمی دربارهها صورت
چون پس از مرگ مجتهدان  ،اند ي برخی دیگر چیزي نگفته سخن گفته و درباره ها صورت

ي زیادي دارد به ها است که فروعات و بخش. پس این بابی اند و حامیان دین روي داده
 طلبد. اي می که تألیف جداگانهاي  گونه

ي اخیر بسیار ها انجامد با وجودي که در زمان می دیدیم که بسط و تفصیل آن به طول
کم مورد توجه قرار گرفته است. این هم بدین خاطر است که عالمان در خصوص بحث 

ي مردم را اصالح گرداند، تنبلی و سستی  که عامهي چیزي  اندیشیدن درباره و بررسی و
ي مردم چیره است تا آنجا که سنت را از بدعت  به خرج داده و جهل و نادانی بر عامه

دهند بلکه وضع به این حد رسیده که سنت به عنوان بدعت و بدعت به  نمی تشخیص
ن در یعنی جاي سنت و بدعت عوض شده است و اینا ،عنوان سنت محسوب شده است

 . در نتیجهاند و در جایی که نباید بخوابند، خوابیده اند جایی که نباید برخیزند، برخاسته
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طور که  گرفته و طبیبان وجود ندارند همانجا را در بر  این درد عمومیت پیدا کرده و همه
اخباري در این زمینه آمده است. از این رو دیدیم که این موضوع را در باب جداگانه و 

بسنده کنیم که پایان بخش اي  نیاوریم و آن را شرح و بسط ندهیم و تنها به اشارهاي  ویژه
ی که این باب باشد که در آن به طور اجمالی و خالصه نه به طور تفصیل به انواع احکام

گذاران از  گوییم: برخورد با بدعت می شود. پس می شود، اشاره می گذاران اجرا بر بدعت
ت یا طرد یا تبعید به تناسب وضعیت خود بدعت است از این جهت راه سرزنش یا مجازا

ر این بدعت مشهور است گذار ب آن در دین عظیم است یا خیر، بدعتکه فساد و تباهی 
سوي آن دعوت کرده یا نه، مورد تبعیت قرار گرفته یا نگرفته، از صفوف مردم  یا خیر، به

، ها عمل کرده یا خیر. تمامی این بخشخارج شده یا نه، بدعت گذار از روي جهل به آن 
احکام مخصوص به خود را دارد، چون در شریعت اسالم حد مشخص و معینی براي 

نیست که کم و زیاد نباشند همان طور که این مطلب در خصوص بسیاري از  ها بدعت
گناهان همچون دزدي، راهزنی، قتل، تهمت زنا، مجروح کردن دیگران، شراب خواري... 

ي اسالمی در این باره به تناسب وقایع و ها د آنها آمده است. حتماً مجتهدان امتو مانن
و حکم آنها را از برخی  اند موارد گوناگون به بحث و بررسی و اظهار نظر پرداخته

و  اند شان دستور داده ي خوارج به کشتن طور که درباره همان ،اند نصوص استنباط نموده
در خصوص صبیغ عراقی نقل شده است. از مجموع  ابمانند آنچه که از عمر بن خط

 گذاران، موارد زیر استخراج ي احکام بدعت لمان اسالمی دربارهي عاها سخنان و بررسی
 شود: می

نصیحت و آموزش و آوردن دلیل و حجت. مانند کار ابن عباس وقتی که پیش  -اول
خوارج رفت، که با آنان سخن گفت تا جایی که حدود دو هزار یا سه هزار نفر پشیمان 
شدند و به صفوف مسلمانان و دامن اسالم بازگشتند و مانند کاري که عمربن عبد العزیز 

 با غَیالن کرد و.... امثال آن.
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طور که از  همان ،دوري گرفتن از او و ترك سخن با او و سالم نکردن به او -دوم
 گرفتند و با آنان سخن می افرادي از سلف صالح نقل شده که از بدعت گذاران دوري

 ي داستان صبیغ نقل شده است. گفتند و مانند آنچه که از عمر درباره نمی
تبعید کرد. زندان هم نوعی تبعید  تبعید، همان طور که عمر بن خطاب، صبیغ را -سوم

 است.
زندانی کردن بدعت گذار، همان طور که دانشمندان اسالمی حلّاج را پیش از  -چهارم

 چند سالی زندانی کردند.اش  کشتن
شان، تا اینکه  ي بدعت گذاران به خودشان و اشاعه یادآوري بدعت بدعت -پنجم

گیري  ور که این موضعطهمان ،شان نشوندي سخنان دیگران از کارشان حذر کنند و فریفته
 از بسیاري از سلف صالح در این باره نقل شده است.

جنگ با آنان در صورتی که مسلمانان را نفرین کنند و علیه آنان شورش  -ششم
 ي اسالم با خوارج جنگیدند. و دیگر ائمه همچنان که علی ،نمایند

شان بازنگشتند.  توبه از بدعته، اگر در صورت طلب کشتن پس از طلب توب -هفتم
 . اند را آشکار کردهشان  البته این حکم در خصوص کسانی است که بدعت

و این  اند را پنهان کردهشان  کشتن بدون طلب توبه، براي کسانی که بدعت -هشتم
 .اند چون این کار نوعی نفاق است. زنادقه از این دسته ،بدعت، کفر باشد یا به کفر برگردد

شان، در  رشان وجود دارد. مثالً وقتی بدعتم بر کفر کسانی که دلیل بر کفحک -نهم
اي  . یا موضوع به گونهاند کفر صریح باشد. اباحیه، قائلین به حلول و باطنیه از این دسته

باشد که سرانجام حکم تکفیر را در پی داشته باشد و مجتهد قائل به تکفیر آنان باشد. 
 را تکفیر کرد. بر این اساس: ها و فرقه ها ز گروهمانند ابن طبیب که برخی ا

برند.  نمی برند و آنان هم از مسلمانان ارث نمی وارثانِ مسلمانشان از آنان ارث  -دهم
شود و در قبرستان  نمی شوند و نماز جنازه بر آنان خوانده نمی وقتی بمیرند غسل داده

چون  ،اند خویش را پنهان کرده شوند. بجز کسانی که بدعت نمی مسلمانان به خاك سپرده
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 شود و وارثانشان به نسبت میراث او را خوب می قضاوتشان  اینان به حکم ظاهر درباره
شناسند که آیا بدعت گذار است تا در نتیجه از آنان ارث نبرند و یا اینکه چیزي  می

 برند. می برایشان محرز و روشن نشده در نتیجه به حکم ظاهر از آنان ارث
امر به ازدواج نکردن با آنان. این کار به خاطر دوري گرفتن از ایشان و عدم  -میازده

 باشد. می ارتباط با آنان
شهادت و روایت شان. همچنین  به طور کلی جرح آنان و عدم قبول -دوازدهم

ي عدالت همچون امامت یا ها توانند حاکم و قاضی شوند و در منصب نمی گذاران بدعت
شده که روایت افرادي از این وند. البته از برخی از سلف صالح نقل ش نمی خطابه منصوب

گذاران، عالمان اسالمی  راجع به نماز خواندن پشت سر بدعت. اند گذاران را پذیرفته بدعت
این عمل را مکروه و برخی آن را منع اي  . گروهی آن را جایز، عدهاند اختالف نظر داشته

براي تنبیه و اي  گذاران را وسیله عتنماز پشت سر بد . برخی از دانشمندان تركاند کرده
 منصرف شوند.شان  ادب کردن آنان قرار داده تا بلکه از بدعت

 شان. این کار به خاطر عقوبت و مجازات اینان عیادت نکردن بیماران -سیزدهم
 باشد. می

 گذاران. ي بدعت عدم شرکت در تشیع جنازه -چهاردهم
 صبیغ را زد. طور که عمر همان ،گذاران ضرب و شتم بدعت -پانزدهم
چنین : «راجع به کسی که قائل به مخلوق بودن قرآن است، روایت شده از مالک

 ».شود تا اینکه توبه کند می گیرد و زندانی می فردي مورد ضرب و شتم قرار
: ام که از شافعی نقل است که گوید دیده» تواریخ بغداد« یی از کتابها در قسمت 

ي درخت زده و روي شتر حمل ها ي اهل کالم این است که با شاخه من دربارهرأي «
شوند و در میان قبایل و عشایر گردانده شوند و گفته شود: این سزاي کسی است که قرآن  

 ».گذاران است کالم روي آورده است. منظورش بدعتو سنت را رها کرده و به علم 



 
 

 فصل

اگر گفته شود: چطور چنین است در حالی که در شریعت اسالمی مواردي ثابت شده 
است و عالمان اسالمی  ها و تقیید آن مطلق ها ي تخصیص آن عموم که نشان دهنده

که دقیقاً مطابق  اند بسیاري از مسائل را از آن استنباط نموده و اصولی را از آن گرفته
ي اجتهاد از  چون ظواهر نصوص به وسیله ،چیزي است که نقل آن به ثبوت رسیده است

ي اجتهاد، استباط شده بر  مقتضاي ظهورشان خارج شده و شایسته است آنچه که به وسیله
را به اقسام مختلفی  ها حل تخصیص قیاس شود، و به همین خاطر دانشمندان بدعتم

 .؟!اند را نکوهش نکرده ها ي بدعت تقسیم نموده و به طور مطلق همه
 گردد: می به چند صورت بر اند ي آنچه که عالمان اسالمی بیان داشته خالصه

 َسنَّ  َمنْ « :فرماید می آمده است، آنجا که» الصحيح«که در  صحدیث پیامبر -اول 

ُ  اَكنَ  بَِها َ�ُعِمَل  َحَسنَةً  ُسنَّةً 
َ

ْجُرَها هل
َ
ْجرِ  َوِمثُْل  أ

َ
ُجورِِهمْ  ِمنْ  َ�نُْقُص  الَ  بَِها َعِمَل  َمنْ  أ

ُ
 َشيْئًا أ

 ِمنْ  َ�نُْقُص  الَ  َ�ْعِدهِ  ِمنْ  بَِها َعِمَل  َمنْ  َوِوْزرُ  ِوْزرَُها َعلَيْهِ  اَكنَ  بَِها َ�ُعِمَل  َسيِّئَةً  ُسنَّةً  َسنَّ  َوَمنْ 
ْوَزارِِهمْ 

َ
هر کس روش خوبی را پایه گذاري کند، پاداش این کار و پاداش کسانی که « .1»َشيْئًا أ

کنند بدون اینکه چیزي از پاداش اینان کاسته شود، از آنِِ اوست و هر کس روش  می به آن عمل
کنند بدون آنکه چیزي از  می به آن عملگذاري کند، گناه این کار و گناه کسانی که  بدي را پایه

 . »گناه ایشان کاسته شود، از آنِِ اوست
روایت کرده و آن را صحیح دانسته است که آن  صترمذي حدیثی را از پیامبر

ْجرِ  ِمثُْل  فَلَهُ  َخْ�ٍ  ىلَعَ  َدلَّ  َمنْ « :فرمایند می حضرت
َ
هر کس کار خیري را به « .2»فَاِعِلهِ  أ

 .»ي کار را دارد مثل پاداش کنندهدیگري نشان دهد، 

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
 اند. آن را روایت کرده 2671ي  و ترمذي به شماره 1893ي  مسلم به شماره -2



 ۲۵۵ ها و محدثات و... (فصل)  باب سوم: در عمومیت و شمولیت بدعت

 

 :فرمودند صهمچنین ترمذي از جریر بن عبداهللا روایت کرده که گوید: رسول خدا

ْجُرهُ  فَلَهُ  َعلَيَْها فَاتُِّبعَ  َخْ�ٍ  ُسنَّةَ  َسنَّ  َمنْ «
َ
ُجورِ  َوِمثُْل  أ

ُ
ُجورِِهمْ  ِمنْ  َمنُْقوٍص  َ�ْ�َ  ا�َّبََعهُ  َمِن  أ

ُ
 أ

ْوَزارِ  َوِمثُْل  ِوْزرُهُ  َعلَيْهِ  اَكنَ  َعلَيَْها فَاتُِّبعَ  رَشٍّ  ُسنَّةَ  َسنَّ  َوَمنْ  َشيْئًا
َ
 ِمنْ  َمنُْقوٍص  َ�ْ�َ  ا�َّبََعهُ  َمِن  أ

ْوَزارِِهمْ 
َ
گذاري کند و از آن پیروي شود، پاداش این  خیري را پایهي  هر کس شیوه« .1»َشيْئًا أ

کاسته شود از شان  بدون آنکه چیزي از پاداش اند کار و مثل پاداش کسانی که از آن پیروي کرده
آنِِ اوست و هر کس روش بدي را پایه گذاري کند و از آن پیروي شود، گناه این کار و مثل گناه 

ترمذي . »شان کاسته شود چیزي از گناه، از آنِ اوست بدون آنکه اند کسانی که از آن پیروي کرده
دارند که هر کس  می صراحتاً بیان گوید: این حدیث حسن صحیح است. این احادیث

دهد  می نشان» من سنّ «: عبارتروش خیري را پایه گذاري کند، کار خوبی کرده است. 

گذاري روش از جانب خدا است، چون آن را مکلف نسبت داده نه به شارع، و اگر  که پایه

عمل هر کس به روش ثابت در شریعت « »من عمل سنة ثابتة فی الرشع« صمنظور پیامبر

 .»من سنّ «: فرمود نمی بود، می ،»کند

 َ�ْفٍس  ِمنْ  َما« :فرماید می بر این مطلب داللت دارد، آنجا که صي پیامبر این فرموده
نَّهُ  ِمنَْها ِكْفٌل  آَدمَ  ابِْن  ىلَعَ  اَكنَ  إِالَّ  ُظلًْما ُ�ْقتَُل 

َ
َقتَْل  َسنَّ  أول من أل

ْ
هیچ کسی نیست که « . 2»ال

کشته شود مگر آنکه پسر آدم سهمی از جرم آن را دارد، چون او  از روي ظلم و به ناحق

در اینجا بر حقیقت خود » سنّ « پس لفظ. »نخستین کسی بوده که قتل را پایه گذاري کرد

در زمین، به آن  است که قبالً پس از وجود آدماي  شود، چون این کار تازه می حمل
 شد. نمی عمل

هر کسی از جانب خودش  یعنی ،»سّنًة حسنةً من سّن «: ي همچنین است فرموده
روش خوبی ابداع کند اما با این شرط که خوب و نیکو باشد. در این صورت پاداش 
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دارد. منظور این نیست که هر کس به سنت و روش ثابتی عمل کند، چون اگر منظور این 

 ا از آن تعبیرو مانند آنه» من عمل �سّنة من سنىّت«یا » من عمل �سنىّت«: بود با عبارات
: به بالل بن حارث گفت صهمان طور که ترمذي آن را روایت کرده که پیامبر ،کرد می

»: اعلم يا بالل: «بالل بن حارث گفت: چه بدانم اي رسول خدا؟ فرمود». بدان: «»اعلم«

نَّهُ « :بالل گفت: چه بدانم اي رسول خدا؟ فرمود». بدان اي بالل!«
َ
ْحيَا َمنْ  �

َ
 ُسنَّىِت  نْ مِ  ُسنَّةً  أ

ِميتَْت  قَدْ 
ُ
ُ  فَإِنَّ  َ�ْعِدى أ

َ
ْجرِ  ِمنَ  هل

َ
نْ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  بَِها َعِمَل  َمنْ  ِمثَْل  األ

َ
ُجورِِهمْ  ِمنْ  َ�نُْقَص  أ

ُ
 َشيْئًا أ

ُ  يَرَْضاَها الَ  َضَاللَةٍ  بِْدَعةَ  اْ�تََدعَ  َوَمِن  ُ  ا�َّ
ُ

 َ�نُْقُص  الَ  بَِها َعِمَل  َمنْ  آثَامِ  ِمثُْل  َعلَيْهِ  اَكنَ  َورَُسوهل
ْوَزارِ  ِمنْ  َذلَِك 

َ
ي من که متروك شده، زنده کند، مثل ها هر کس سنتی از سنت«. 1»َشيْئًا انلَّاِس  أ

کاسته شود، دارد و هر کس شان  کنند بدون آنکه چیزي از پاداش می پاداش کسانی که به آن عمل
 گناه کسانی که به آن عملکند، مثل  نمی بدعت ضاللت را ابداع کند که خدا و پیامبرش را راضی

 از انس این حدیث حسن است.. »شان کاسته شود، دارد کنند بدون آنکه چیزي از گناه می

نْ  قََدرَْت  إِنْ  ُ�َ�َّ  يَا« :فرمودند صروایت شده که گوید: رسول خدا
َ
 لَيَْس  َوُ�ْمىِسَ  تُْصِبحَ  أ

َحدٍ  ِغشٌّ  قَلِْبَك  ىِف 
َ
توانستی شب و روز را سپري کنی در حالی که اگر  پسرم!« .»فَاْ�َعْل  أل

 ُ�َ�َّ  يَا« :سپس به من گفت. »در دل نداشته باشی، این کار را بکناي  نسبت به کسی کینه
ْحيَا َوَمنْ  ُسنَّىِت  ِمنْ  وََذلَِك 

َ
َحبَِّ�  َ�َقدْ  ُسنَّىِت  أ

َ
َحبَِّ�  َوَمنْ . أ

َ
َنَّةِ  ىِف  َمىِع  اَكنَ  أ

ْ
پسرم! این « .2»اجل

سنت و روش من است و هر کس سنت مرا احیا کند، مرا دوست داشته، و هر کس مرا  کار جزو
 این حدیث، حسن است.. »دوست بدارد، همراه من در بهشت است

ْحيَا َمنْ « :ي پس فرموده
َ
ِميتَْت  قَدْ  ُسنَّىِت  ِمنْ  ُسنَّةً  أ

ُ
در عمل به آنچه که ثابت  .»َ�ْعِدى أ

 »أحب� فقد سنيت أحيا من«: شده که سنت است، واضح و روشن است. همچنین عبارت

چون  ،چنین نیست »من سنَّ كذا«: ي ثابت، واضح و روشن است. اما عبارتها در سنت
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این عبارت در ابداع عملی تازه که قبالً نبوده و جزو سنت ثابت نیست، واضح و روشن 
 است.

دهد که  می نشان »من ابتدع بدعة ضاللة«: به بالل بن حارث صفرمایش پیامبراما 
بدعت به طور مطلق مذموم و نکوهیده نیست و تنها به این شرط که ضاللت باشد و خدا 

کند که بدعت اگر  می ي اینها اقتضا بدان راضی نباشند، نکوهیده است. همه صو پیامبر
ي آن گناهی ندارد، در  شود و ابداع کننده نمی نضاللت نباشد، نکوهش و مذمت متوجه آ

 گیرد. می گردد و مشمول وعده به پاداش قرار می نتیجه به روشی خوب بر

که در قرآن و سنت  اند و در رأس آنان صحابه کارهایی کرده سلف صالح -دوم
امت . روشن است که اند و بر آن اجماع نموده اند نیامده و خودشان آن را خوب دانسته

کند و تنها بر هدایت و آنچه که خوب و پسندیده  نمی بر گمراهی اجماع صمحمد
 کنند. می است، اجماع

ي ها مثالً بر جمع آوري قرآن و نوشتن آن در مصاحف و جمع کردن مردم بر مصحف
معمول بود، اجماع  صیی که در زمان رسول خداها عثمانی و دور انداختن دیگر قرائت

 این قبیل زیادند که قابل شمارش نیستند. کردند. کارهاي از

سپس عالمان اسالمی در این رأي خوب، از آنان پیروي کردند و احادیث آن بزرگوار 
را جمع آوري کرده و تدوین نمودند و به رشته تحریر درآوردند. پیش قراوالنِ این کار، 

ه و بیشتر از ي سلف صالح، بیشتر تابع و پیرو سنت بود مالک بن انس است که از همه
 از بدعت به دور بوده است.شان  همه

البته هر چند کراهیت نوشتن احادیث از صحابه نقل شده، ولی این کار با یه خاطر 
نیاز دیدن از حفظ احادیث و به دست آوردن و  بی و خود را ها ترس از اتکا به این کتاب

و نظر شخصی باشد و  سراغ گرفتن آن بوده و یا به خاطر ترس از اینکه این کار رأي
 نقلی از قرآن و سنت نباشد.
ي اسالمی دچار ضعف شد و مجتهدان خیلی کم به سراغ  سپس بعداً وقتی جامعه
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ي احادیث اتفاق  رفتند، عالمان اسالمی بر تدوین همه می احادیث جهت دستیابی به آنها
 سپرده شوند. ي فراموشی به کلی به بوته صچون ترس داشتند که احادیث پیامبر ،کردند

ي حدیثی ها لخمی وقتی سخن مالک و دیگران راجع به کراهیت خرید و فروشِ کتاب
: گوید می و دستمزد دادن براي تعلیم آن آورده و اختالف نظر در این زمینه را نقل کرده

چون حفظ  ،رسد که امروز اختالفی در جایز بودن این کار وجود داشته باشد نمی به نظر«
 مردم کم شده و بسیاري از گذشتگان کتاب نداشتند.ي ها و فهم

 ها مالک گوید: قاسم و سعید کتاب نداشتند، و من حدیث را بر کسی که در این تخته
گفت:  نویسی؟ می خواندم. به ابن شهاب گفتم: آیا حدیث را نمی نویسد، می و صفحات

 یت تکرار کنند؟ گفت:خواهی که دوباره حدیث را برا می خیر. گفتم: آیا از راویان حدیث
 خیر.

نوشتند،  نمی کردند و احادیث را می این شأن عالمان اسالمی بود. اگر مردم مثل آنان
نماند. مردمان  نمی رفت و هیچ نشانی از آن می قطعاً علم دین و احادیث نبوي از بین

 .کنند می رسند و کوتاهی نمی خوانند تازه به پاي آنان می ي آنان راها امروز کتاب
به عالوه، در مسائل فرعی و فقهی اختالفی نداریم که اجتهاد و قیاس در مسائل فقهی 

ي فقهی و عدم خرید و فروش آنها منجر ها واجب است. وقتی چنین است، ننوشتن کتاب
شود اجتهاد در جاي خویش گذاشته  می شود و سبب می به تقصیر و کوتاهی در اجتهاد

 گذشتگان و ترجیح میان اقوال و آرایشان، معلوم زیرا از طریق شناخت آراي ،نشود
ي گذاشتن اجتهاد در جاي خود و اهمیت به آن، خیلی دقیق  شود که آنان در زمینه می

 ».اند بوده
رسد. در این سخنان انجام دادن کاري که گذشتگان  می سخنان لخمی در اینجا به پایان

 تی در این زمینه دارد. ما نیزچون او دلیل درس ،، جایز دانسته شده استاند نکرده
که دلیل داشته باشد، نکوهیده و ناپسند نیست بلکه پسندیده و اي  گوییم: هر امر تازه می

گذاري کرده است.  کسی است که روشی پسندیده را پایهي آن  خوب است و ابداع کننده
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هش قرار مورد مذمت و نکو ها پس کجا به طور مطلق یا به طور عموم، امور تازه و بدعت
ي گناه و فجور    قضایا و مسائلی زیاد به اندازه: «؟! عمر بن عبدالعزیز گویداند گرفته

عمر  -بینی می طور که همان- پس». جنایتکاران براي دانشمندان اسالمی پیش آمده است
ي گناه و فجور جنایتکاران جایز دانسته هر    بن عبدالعزیز ابداع قضایا و امور تازه به اندازه

 ن امورِ تازه و نو، اصلی ندارند.چند ای
دهند. این رأي از خلفاي  می گران در مقابل صنعتی که انجام مانند ضامن کردن صنعت

 نقل شده است. راشدین

قتل چند نفر درمقابل یک نفر. این رأي از عمر و علی و ابن عباس و مغیره بن 
 روایت شده است. شعبه

شخص مرده که در زمان حیاتش اظهار داشته که  ي مالک و اصحاب او به این گفته

دلیل نقلی براي این » موطأـال« در حالی که در کتاب اند خونم نزد فالنی است، عمل کرده

کار وجود ندارد بلکه مالک علت آن را یک امر مصلحتی دانسته است. در مذهب امام 
 مالک، مسائلی از این قبیل زیاد است.

تازه ابداع شده، جایز است چرا مانند آن جایز نباشد  وقتی این عمل با وجودي که
ي معتبري ها به طور کلی مصلحتشان  چون همه ،حال آنکه علت هر دو یکی است

هستند؟! و اگر هیچ یک از این کارها جایز نبوده، پس چرا به برخی از آنها اتفاق و اجماع 
؟! ناگزیر باید گفت: اینان اند و دیگران، مسائلی را از برخی از آنها استنباط کرده اند نموده

، اند ، پیروي ننمودهاند و از کاري که نکرده اند ، پیروي نمودهاند تنها از کاري که اینان کرده
باشد. در این صورت اکتفا به این  می هر چند علت هر دو کار که مجوز قیاس است، یکی

اقسام  ها خواهی است که کاري باطل است. بنابراین ثابت شد که بدعت امر، دل به
 مختلفی دارند.
 گوییم: می در جواب
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ابداع و اختراع هر  .»...حسنةً  ُسنَّةَ  َسنَّ  َمنْ  « :ي منظور از فرموده جواب دلیل اول:
که معتقد باشد که دلیلی    کاري به طور کلی نیست. در غیر این صورت اگر سؤال کننده

آید و اگر معتقد باشد که  می ي قطعی از آن الزم آورده، قطعی است، تعارض میان ادله
قطعی است بنابراین  ها دلیلش، ظنی است، در این صورت چون دلیلِ نکوهش بدعت

که دلیل قطعی و ظنی با  اند آید و محققان متفق می تعارض میان دلیل قطعی و ظنی پیش
نی در مقابل دلیل قطعی ساقط شده و فاقد اعتبار است. هم تعارض ندارند، چون دلیل ظ

پس ناگزیر باید گفت: این ادله از قبیل عام و خاص است و از نظر محققان، عام و خاص 
 با هم تعارض ندارند. اما از دو جهت، دلیلی در آن نیست:

ن که با هم تعارض دارند، چو اند اینکه گفته شود: این موضوع مانند دو دلیلی -اول
، عموم آنها در احادیث زیادي تکرار شده و ها ي نکوهش بدعت ابتدا گفته شد که ادله

ي عموم زیاد باشند و همدیگر را تأیید کنند، پس از آن،  و هر گاه ادله اند تخصیص نیافته
 شود.  نمی تخصیص پذیرفته

کور وقتی مسلّم شد که تعارض میان آنها نیست، باید گفت که منظور حدیث مذ -دوم
 :ابداع نیست بلکه منظور از آن، صرفاً عمل به سنت ثابت نبوي است. به دو دلیل» سنّ«از

از طریق » الصحيح«ي مشروع است. چون در  سبب نزول حدیث فوق، صدقه -1

بودیم.  صآمده که او گوید: در اول روز نزد رسول خدا بروایت جابر بن عبداهللا
 از پوست ببر یا عبا به تن داشتند و شمشیر بهیی ها جماعتی پابرهنه و لخت که لباس

 صي مضرَ بودند، نزد آن حضرت شان از طایفه دست بودند و اکثرشان و بلکه همه
 آمدند.

تغییر کرد. پس اش  آثار بینوایی و فقر در آنها مشاهده کرد، چهره صوقتی رسول خدا
ل اذان و اقامه گفت. داخل منزل شد و سپس بیرون رفت و به بالل دستور اذان داد. بال

َهاَ�ٰٓ ﴿ نماز گزارد و سپس خطبه خواند و آیات: صرسول خدا ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ �  َر�َُّ�مُ  �َُّقوا

ِيٱ ٓ  �َكثِ�ٗ  رَِجاٗ�  ُهَماِمنۡ  َو�َثَّ  َجَهاَزوۡ  َهاِمنۡ  وََخلَقَ  ِحَدةٖ َ�ٰ  ٖس �َّفۡ  ّمِن َخلََقُ�م �َّ ۚ َو�َِسا ْ ٱوَ  ٗء ُقوا َّ� 
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َ ٱ ِيٱ �َّ َّ�  ٓ  ٱوَ  ۦبِهِ  َءلُونَ �ََسا
َ
ۚ رۡ ۡ� َ ٱ إِنَّ  َحاَم  !اي مردمان« .]1[النساء:  ﴾١ ارَ�ِيبٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�نَ  �َّ

از (خشم) پروردگارتان بپرهیزید. پروردگاري که شما را از یک انسان بیافرید و (سپس) 
همسرش را از نوع او آفرید، و از آن دو نفر مردان و زنان فراوانی (بر روي زمین) منتشر 

و بپرهیزید از این که  ،دهید ساخت. و از (خشم) خدائی بپرهیزید که همدیگر را بدو سوگند می
شاوندي را گسیخته دارید (و صله رحم را نادیده گیرید)، زیرا که بیگمان خداوند پیوند خوی

َهاَ�ٰٓ ﴿ و .»ماند) مراقب شما است (و کردار و رفتار شما از دیده او پنهان نمی ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  َءاَمُنوا

ْ ٱ ُقوا َ ٱ �َّ ا ٞس َ�فۡ  نُظرۡ َوۡ�َ  �َّ َمۡت  مَّ از خدا بترسید و هر کسی  !مؤمناناي « .]18[الحشر:  ﴾لَِغدٖ  قَدَّ

گاه خواند، آن. »باید بنگرد که چه چیزي را براي فردا (ي قیامت خود) پیشاپیش فرستاده است

َق « فرمود: هِ  َصاِع  ِمنْ  ثَْو�ِهِ  ِمنْ  ِدرَْهِمهِ  ِمنْ  ِدينَارِهِ  ِمنْ  رَُجٌل  تََصدَّ :  قَاَل  َحىتَّ  َ�ْمِرهِ  َصاِع  ِمنْ  بُرِّ
مردي از دینارش، از درهمش، از لباسش، از یک صاع گندمش، از یک صاع « .»َ�ْمَرةٍ  �ِِشقِّ  َولَوْ 

 . »حتی اگر یک نصف خرما هم باشد: تا آنجا که فرمود ،خرمایش صدقه داد
را آورد که نزدیک بود کف دستش اي  مردي از انصار کیسه بن عبداهللا گوید: جابر

سپس مردم به  حمل کند. راوي گوید:نتواند آن را حمل کند و بلکه نتوانست آن را 
  صي رسول خدا دنبالش رفتند تا اینکه دو توده از غذا و لباس دیدم. دیدم که چهره

ْجُرَها فَلَهُ  َحَسنَةً  ُسنَّةً  اإلِْسَالمِ  ىِف  َسنَّ  َمنْ « درخشید. آنگاه فرمود: می مثل طال
َ
ْجرُ  أ

َ
 َمنْ  َوأ

نْ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  َ�ْعَدهُ  بَِها َعِمَل 
َ
ُجورِِهمْ  ِمنْ  َ�نُْقَص  أ

ُ
ءٌ  أ  اَكنَ  َسيِّئَةً  ُسنَّةً  اإلِْسَالمِ  ىِف  َسنَّ  َوَمنْ  ىَشْ

نْ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  َ�ْعِدهِ  ِمنْ  بَِها َعِمَل  َمنْ  َوِوْزرُ  ِوْزرَُها َعلَيْهِ 
َ
ْوَزارِِهمْ  ِمنْ  َ�نُْقَص  أ

َ
ءٌ  أ هر کس « .»ىَشْ

 کار و پاداش کسانی که به آن عملدر اسالم روش خوبی را پایه گذاري کند، پاداش این 
گذاري  د و هر کس روش بدي را پایهشان کاسته شو د، دارد بدون آنکه چیزي از پاداشکنن می

شان کاسته  ند، دارد بدون آنکه چیزي از گناهکن می کند، گناه این کار و گناه کسانی که به آن عمل
 . »شود

 ُسنَّةً  َسنَّ  َمنْ « :فرموده است صپس دقت کنید که در چه موقعیتی رسول خدا 
بینی کسی که به مقتضاي وضعیت و  می آن موقع. »َسيِّئَةً  ُسنَّةً  َسنَّ  َوَمنْ « و .»َحَسنَةً 
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شرایط مذکور فراتر از توان خود چه کاري کرد آنجا که آن کیسه را آورد. در نتیجه به 
از این کار  صي صدقه به وجه احسن باز شد. پس رسول خدا خاطر کارش، دروازه

دهد که سنت  می این واقعه نشان .»...َحَسنَةً  ُسنَّةً  َسنَّ  َمنْ «خوشحال شد تا اینکه فرمود: 
در اینجا مثل کاري است که آن صحابی کرده و آن هم عمل به کاري است که سنت بودن 

 است که صآن ثابت شده است. به عالوه این حدیث دقیقاً مطابق حدیث دیگر پیامبر

ْحيَا َمنْ « اید:فرم می
َ
ِميتَْت  قَدْ  ُسنَّيِت  ِمنْ  ُسنَّةً  أ

ُ
من ابتدع « :فرماید می تا آنجا که .»...َ�ْعِدي أ

است. پس  گذاري را قرار داده ل آن سنت، بدعتدر مقاب صپس پیامبر  .»بدعة ضاللة...

 َمنْ « :صي پیامبر روشن شد که سنت حسنه، بدعت نیست. همچنین است این فرموده
ْحيَا

َ
 .»أحب� ُسنَّيِت  أ

وقتی ابتدا به صدقه تشویق  صدلیل آن در حدیث نخست روشن  است، چون پیامبر
 ،دادند می و ترغیب نمود، سپس آن انصاري آن کیسه را آورد و پس از او همگی صدقه

گویی این عمل انصاري سنتی بوده که نامبرده با فعل خویش آن را زنده نمود. پس معناي 
مانند  - ه هر کس روشی را ابداع و اختراع نماید که قبالً نبوده است.حدیث این نیست ک

روایتی از حذیفه است که این مطلب را بیشتر » مبارکـرقائق ابن ال« این حدیث در کتاب

یک نفر گدا بلند  صگرداند. در این روایت حذیفه گوید: در زمان رسول خدا می روشن
ردند. سپس مردي، مالی را به او داد و شد و گدایی کرد. حاضرِین سکوت اختیار ک

ا اْسنَتَّ  َمِن « :فرمود صگاه رسول خدا ت حاضر همگی به او کمک کردند. آنجماع  َخْ�ً
ُ  اَكنَ  بِهِ  فَاْسنُتَّ 

َ
ْجُرهُ  هل

َ
ُجورِ  َوِمنْ  اَكِمالً  أ

ُ
ُجورِِهمْ  ِمنْ  َ�نُْقُص  َوالَ  بِهِ  اْسنَتَّ  َمِن  أ

ُ
 َوَمِن  َشيْئًا أ

ْوَزارِ  َوِمنْ  اَكِمالً  ِوْزرُهُ  َ�َعلَيْهِ  بِهِ  فَاْسنُتَّ  َسيِّئَةً  ُسنَّةً  اْسنَتَّ 
َ
ينَ  أ ِ

َّ
 ِمنْ  َ�نُْقُص  َوالَ  بِهِ  اْسنَتَّ  اذل

ْوَزارِِهمْ 
َ
گذاري کند و به آن عمل شود، پاداش این کار و  هر کس روش خیري را پایه« .1»َشيْئًا أ

بکاهد و هر کس شان  دارد بدون آنکه چیزي از پاداش، اند پاداش کسانی که از او پیروي کرده

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
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گذاري کند و به آن عمل شود، گناه این کار و گناه کسانی که از او پیروي  روش بدي را پایه
 .»بکاهدشان  ، دارد بدون آنکه چیزي از گناهاند کرده

نْ «: بنابراین، معناي عبارت نَّ  مَ نَّةً  سَ نه  ،کنداین است که هر کس به سنتی عمل . »سُ

 هر کس سنتی را ابداع کند.

نْ «: عبارت نَّ  مَ نَّةً  سَ نَةً  سُ سَ نْ «: و . »حَ نَّةً  مَ نَّ سُ ئَةً  سَ يِّ توان بر ابداع و اختراع  نمی. »سَ

شود  می روش حمل کرد، چون خوب بودن یا بد بودن آن تنها از طریق شریعت دانسته
دارد و عقل هیچ دخالتی چون حسن و قبح، شرعی است و به شریعت اسالم اختصاص 

باشد و تنها اهل بدعت قائل به  می در آن ندارد. که این مذهب اهل سنت و جماعت
سنت در حدیث مذکور، یا به ي  آید که واژه می حسن و قبح عقلی هستند. پس الزم

ي شریعت خوب باشد و یا به وسیله شریعت بد و زشت باشد. و سنت و روش  وسیله
ماند سنت  می کند. می ي مشروع صدقها مذکور و امثال آن از سنتي  خوب تنها بر صدقه

ي شریعت ثابت شده  شود که گناه بودن آن به وسیله می و روش بد که یا بر گناهانی حمل
 :فرمودند صاست. مانند قتل که در حدیث پسر آدم به آن اشاره شد، آنجا که پیامبر

نَّهُ «
َ
ُل  أل وَّ

َ
َقتَْل  َسنَّ  َمنْ  أ

ْ
و یا بر . »ون او نخستین کسی بود که قتل را پایه گذاري کردچ« .1»ال

ي شریعت ثابت شده  به وسیله چون نکوهش آنها و نهی از آنها ،شود می حمل ها بدعت
 است.

تواند  نمی چون چیزي ،شود می حمل بر ظاهرش »من ابتدع بدعة ضاللةٍ و«: عبارت
ظاهر لفظ حمل شود همچون سبب نزول حدیث را مقید گرداند پس حتماً باید بر 

 یی براي آنها ثابت نگردیده است.ها یی که سبب نزولها عموم

                                           
آن را روایت  2/561 ،»الـمستدرک« و حاکم در ،5/387 ،»الـمسند« احمد در ،1/513، »الزهد«ابن مبار ك در  -1

آن را روایت  معجم األوسطگوید: احمد و بزّار و طبرانی در  1/409، »جممع الزوائد«اند. هیثمی در  کرده

 بن حبان او را ثقه دانسته است.اند جز ابوعبیده بن حذیفه که ا اند. راویان آن، راویان صحیح کرده
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بدعت ضاللت حمل  بر همین »َسيِّئَةً  َسنَّ ُسنَّةً  َمنْ و«: ي که فرموده و درست است
یی ها شود. که معنایش چنین است: هر کس روش بدي را ابداع کند. که هم شامل بدعت

مانند قتل از جانب یکی از پسران آدم و هم شامل  اند هاست که از اول هم گناه بود
و  اند چون قبالً معمول نبوده و فراموش شده ،اند یی است که تازه ایجاد شدهها بدعت

 عمل این فرد آن را زنده کرده است.
دهند، حجتی  می پس حدیث مذکور از جهت لفظش و احادیث دیگري که آن را شرح

 باشد. می گذاران علیه بدعت

بیفکنیم و آن را نظري  »من ابتدع بدعة ضاللةٍ و«به عبارت: ماند که  می تنها این نکته
مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم. ممکن است گفته شود: مقید کردن بدعت به گمراهی، 

ي موجود در آن مفید مفهوم  مفید مفهوم مخالفه است. اما چنین نیست، چون اضافه
 ،ي گروهی از اصولیون، قائل به مفهوم مخالفه باشیممخالفه نیست هر چند براساس رأ

چون دلیلی وجود دارد که مفهوم مخالفه در اینجا کاربردي ندارد، همان طور که دلیل 

  َ� ﴿ ي: تحریم ربا چه کم باشد و چه زیاد در آیه
ۡ
ْ تَأ ْ لّرَِ�وٰٓ ٱ ُ�لُوا ۡض  ا

َ
َ�ٰ  افٗ َ�ٰ أ  ﴾َعَفةٗ مُّ

بر عمل ، »ربا را دو و چند برابر مخورید !اید آورده اي کسانی که ایمان« .]130عمران:  [آل
ي پیشین ضاللت،  نکردن به مفهوم مخالفه در اینجا داللت دارد. به عالوه، با توجه به ادله

 الزمه و جزء الینفک بدعت به طور مطلق است، پس مفهوم مخالفه در اینجا وجود ندارد.
مواردي که گفته شد، جزو مصالح مرسله است نه بدعت  تمامی جواب دلیل دوم:

ایجاد شده، و مصالح مرسله هم سلف صالح از صحابه و تابعین و تبع تابعین به مقتضاي 
باشد هر چند در  می . مصالح مرسله از اصول ثابت فقهی نزد اصول داناناند آن عمل نموده
قضیه خلل و ایرادي در موضوعی که  شان اختالف نظر وجود دارد. ولی این این باره میان

 کند. نمی در پیش داریم، وارد
آوري قرآن در مصاحف و جمع کردن مردم بر مصاحف عثمانی باید  اما راجع به جمع

گفت که این موضوع در حقیقت مربوط به مصالح مرسله است، چون قرآن بر هفت 
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گیري بر قوم  خاطر آسان فی هستند و این امر بهکامل و کاشان  قرائت نازل شده که همه
ي مختلفی داشتند. بنابراین مصلحت کار صحابه در این خصوص، ها عرب بوده که لهجه

 روشن است.
ي  دروازه صالبته آنچه که این کار را تجویز کرد، این بود که پس از عصر رسول خدا

ظر ي مختلف، اختالف نها که مسلمانان در قرائتاي  اختالف در قرآن باز شد به گونه
ترسیدند که  در نتیجه صحابه -شود می که به امید خدا بعداً از آن سخن گفته- داشتند.

امت اسالمی متفرق شوند و با هم اختالف داشته باشند، از این رو مردم را به 
را دور انداختند با این علم که  ها محدود کردند و دیگر قرائت ي عثمانها مصحف

چون آنها از جمله  ،، وجود دارداند یی که آوردهها آنچه را دور انداختند، در ضمن قرائت
 یی است که قرآن با آن نازل شد.ها قرائت

به اسالم  ها بود و غیر عرب ها ي دروغ در نقل قرائتها سپس وقتی امکان نقل
ي دیگر از  نترل کردند از ترس اینکه مبادا دروازهرا با روایت ک ها گرویدند، این قرائت

 ها دینان مطالبی را در قرآن یا در قرائت بی فساد باز شود. و آن هم این بود که ملحدان و
شان کمک  دینی وارد کنند که جزو قرآن نیست و از این کار براي گسترش الحاد و بی

شوند، از درِ تأویل و تفسیر معانی بینی وقتی نتوانستند از این در وارد  نمی گیرند. مگر
 آمد. قرآن وارد شدند که به امید خدا ذکر آن خواهد

کردند، حق بود، چون این کار یک دلیل کلی دارد  صپس کاري که یاران رسول خدا
باشد که در این زمینه  می کند و این دلیل کلی هم، دستور به ابالغ دین می که آن را تأیید

َهاَ�ٰٓ ﴿ فرماید: می زیرا خداوند ،اختالفی وجود ندارد ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
 ِمن َك إَِ�ۡ  أ

ّ�َِك  ) هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو !اي فرستاده (خدا، محمد مصطفی« . ]67: ة[المائد ﴾رَّ

و امت  .»گونه خوف و هراسی، به مردم) برسان است (به تمام و کمال و بدون هیچ نازل شده
هستند. در حدیث هم  صي ابالغ دین به دیگران مثل خود پیامبر در زمینه صپیامبر
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باید کسانی از شما که حضور دارند [پیام دین] « .1»الغائب من�م الشاهد يبلغ«: استآمده 

 و امثال آن.. »را به کسانی که حضور ندارند، برسانند
معنا و مفهوم آن مهم  طور که کیفیت معلوم و مشخصی ندارد، چون تبلیغ هم همان

اي که امکان دارد از قبیل حفظ و القا کردن  است که رسانده شود از این رو به هر وسیله
گیرد، به همین صورت حفظ کردن آن از  می به دیگران و نوشتن و مانند آنها صورت

مانند  ،تحریف و دستبرد کیفیت معین و مشخصی ندارد وقتی که در اصل، باطل نباشد
 ي قرآن. به همین خاطر سلف صالح بر آن اجماع کردند.  قضیه
چون  ،است تر دیگر موارد غیر از جمع آوري قرآن در مصاحف، در آن قضیه آسان -

 در سنت نبوي، نوشتن حدیث ثابت شده است.

يِب  اُْ�تُبُوا« :فرمایند می ص، پیامبر»الصحيح«مثالً در  -
َ
آن براي ابوشاه، «. 2»َشاة ِأل

 .»حدیث را بنویسید
بیشتر از  صهیچ یک از اصحاب رسول خدا: «روایت شده که گوید از ابوهریره

 نوشت و من می من حدیث را روایت نکرده بجز عبداهللا بن عمرو، چون او احادیث را
کاتبانی داشته که وحی و  صکه رسول خدا اند سیره نویسان اظهار داشته .3»نوشتم نمی

از جمله عثمان، علی، معاویه، مغیره بن شعبه، ابی بن  ،نوشتند می غیر وحی را برایش
 کعب، زید بن ثابت و دیگران.

پذیرد  نمی به عالوه، کتابت حدیث از جمله مواردي است که واجب جز با آن تحقق
گونه که در زمان  همان– وقتی به خاطر ضعف حفظ و ترس مندرس شدن احادیث

جز نوشتن احادیث نباشد. بنابراین اي  چاره -این ترس بر قرآن وجود داشت ابوبکر
شان باشد، موجود است. این مطلبی است که  شتن احادیث وقتی ترس از بین رفتندلیل نو

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
 اند. آن را روایت کرده 1679ي  و مسلم به شماره 105ي  متفق علیه. بخاري به شماره -2
 آن را آورده است. 2302ي  بخاري به شماره -3
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لخمی قبالً بدان اشاره کرد. عالمان گذشته نوشتن احادیث را به خاطر چیز دیگري ناپسند 
ین کار، بدعت است. پس هر کس نوشتن احادیث را بدعت نه به این خاطر که ا اند دانسته

داند. بنابراین، استدالل به این  نمی ي بدعت را بداند، یا سهل انگار است و یا جاي واژه
صحیح نیست هر چند مربوط به موارد اختالفی در  ها چیزها بر صحت عمل به بدعت

ان بناي احکام بر مصالح ي مصالح مرسله باشد. چون از نظر جماعتی از اصول دان قضیه
مرسله صحیح نیست. حجت علیه آنان، اجماع صحابه بر جمع آوري قرآن در مصاحف و 

باشد. و اگر اعتبار و حجیت مصالح مرسله در یک قضیه اثبات شود،  می مراجعه به آنها
گردد، و میان اختالف کنندگان، فقط در مسائل  می اعتبار و حجیت آن به طور مطلق اثبات

 �ُِسنَّىِت  َ�َعلَيُْ�مْ « :فرمایند می صپیامبر» الصحيح« ماند. در می ی نزاع و اختالففرع

ُلََفاءِ  وَُسنَّةِ 
ْ
اِشِدينَ  الَْمْهِديِّ�َ  اخل ُكوا الرَّ وا بَِها َ�َمسَّ  َوُ�َْدثَاِت  َو�ِيَّاُ�مْ  بِانلََّواِجذِ  َعلَيَْها وََعضُّ

ُمورِ 
ُ
خلفاي راشدین و هدایت یافته عمل کنید، به آن  بر شماست که به سنت من و سنت« .1»األ

ي جلوي به آن چنگ بزنید، و از ابداع امور تازه در دین دوري ها تمسک جویید و با دندان
 .»کنید

گذاري کنند به سنت و  که هر روشی که خلفاي راشدین پایهدارد  می حدیث فوق بیان
کنند از دو  می راشدین ایجادشود، چون سنتی که خلفاي  می ملحق صروش رسول خدا

ي دلیلی شرعی مورد نظر است که در این صورت این  حال خارج نیست: یا به وسیله
، ولی این حدیث -پناه به خدا از این کار- عمل، سنت است نه بدعت، و یا دلیلی ندارد

دلیلی بر اثبات سنت بودن عمل خلفاي راشدین براي این کار از شریعت، ثابت است و از 
این رو بدعت نیست. به همین خاطر به دنبال امر از پیروي کردن از خلفاي راشدین، از 

به طور مطلق نهی به عمل آمده، و اگر آن کار خلفا بدعت بود، در حدیث فوق  ها بدعت
 بود. می تعارض

                                           
آن را  3841و  2668هاي  و ترمذي به شماره ،248 ي ، به شماره»الـمسند«احمد در  ،113بخاري به شماره  -1
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 ي کشتن چند نفر در برابر یک نفر داده ي مطالب فوق، جواب قضیه به وسیله -
 نقل شده و او یکی از خلفاي راشدین است.  از عمر بن خطاب چون این نقل ،شود می

 ،شود می ي مطالب فوق، جوابِ ضامن کردن صنعتگران داده همچنین به وسیله -
 نقل شده است. چون این رأي از خلفاي چهارگانه

شود، ندیدم که این روایت از طریق  می اما آنچه از عمر بن عبدالعزیز روایت -
باشد. به فرض اگر آن را بپذیریم، باید گفت این کار یا به اصل صحیحی ثابت شده 

ي  باشد. هچنین عمل به گفته می گردد و یا از باب تحقیق مناط می مصالح مرسله بر
از باب ». خون من نزد فالنی است: «شخص مرده که در زمان حیاتش اظهار داشته که

. و وقتی ثابت -داستان گاو است البته اگر نگوییم: اصل این رأي،پ -مصالح مرسله است 
و  ها شد که مصالح مرسله نزد سلف صالح مقبول بوده با وجودي که قائالن به آن، بدعت

 جستند، این امر نشان می کردند و از آنان تبري و بیزاري می گذاران را نکوهش بدعت
دارند. با مصالح مرسله تضاد دارند و هیچ ربطی به مصالح مرسله ن ها دهد که بدعت می

 شود. می دارد که به امید خدا بعداً بیاناي  این موضوع باب جداگانه

 



 
 

 فصل

را به  ها شود، این است که عالمان اسالمی بدعت می از جمله ایراداتی که در اینجا وارد
احکام شریعت تقسیم کرده و آن را یک قسمِ که مذموم و نکوهیده ي  اقسام پنج گانه

بدعت این پنج حکم را دارند: واجب، مندوب،  اند . یعنی گفتهاند باشد، به شمار نیاورده
 مباح، مکروه و حرام.

قرافی این مسأله را به طور کامل بسط و شرح داده و اصل سخنانش از استادش، 
 آورم. او گوید: می لدین ابن عبدالسالم آورده است. اینک نص آن راعزا

اتفاق نظر دارند. این  ها بر نکوهش بدعت -ام براساس آنچه که دیده- بدان که دوستان
. درست این است که این قضیه، تفصیل داده شود اند ابی زید و دیگران بدان تصریح کرده

 : اند پنج قسم ها و اینکه بدعت
اش  ي آن از شریعت، شامل واجب: و آن بدعتی است که قواعد وجوب و ادله -اول

 ،مانند تدوین قرآن و علوم دینی وقتی ترسِ از بین رفتن آنها وجود داشته باشد ،شود می
چون تبلیغ دین براي آیندگان بنا به اجماع، واجب و اهمال آن بنا به اجماع، حرام است. 

 اختالف داشت.شان  جوبي این قسم نباید در وها نمونه
 ،شود میاش  ي آن از شریعت شامل حرام: هر بدعتی که قواعد تحریم و ادله -دوم

یی که با قواعد شرعی منافات دارند مثل ها یی که ظلم هستند و بدعتها مانند باج، بدعت
ي شرعی از راه ارث به کسی که ها مقدم کردن جاهالن بر عالمان، عهده دار کردن منصب

ت آن را ندارد و آوردن این دلیل که پدرش عهده دار این منصب بوده و او هم صالحی
 ذاتاً اهلیت و صالحیت این منصب را ندارد.

مانند  ،شود میاش  ي ندب از شریعت شامل مندوب: بدعتی که قواعد و ادله -سوم
 ،نماز تراویح، آوردن عکس پیشوایان دینی و قضات و حاکمان برخالف زمان صحابه
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ي بزرگ  کند مگر به وسیله نمی و مقاصد شرعی تحقق پیدا ها دین سبب که مصلحتب
، اغلب تعظیم و بودن و عظمت حاکمان دینی در درون مردم. مردم در زمان صحابه

ي دین و پیشی بودن هجرت بود. سپس این نظام  بزرگ پنداشتن صحابه تنها به وسیله
عظمت و  ها ي عکس دیگري آمد که فقط به وسیلهاختالل پیدا کرد و آن قرن رفت و قرن 

 ي مردم،ها گرفت. بنابراین جهت متحقق شدن مصلحت می شان در دل مردم جاي بزرگی
شان در دل مردم جاي  زرگان کشیده شود تا عظمت و بزرگیبایست عکس حاکمان و ب می

 گیرد.
نصف خورد ولی براي کارگزارانش هر روز  می نان جو و نمک عمر بن خطاب
دانست او حالت و وضعیتی که دارد اگر دیگري بر  می چون ،کرد می گوسفندي را تعیین

 شد و به او احترام می ارزش بی بود، در دل مردم خوار و می این حالت و وضعیت
کردند. پس این نیاز را احساس کرد که غیر خود را در  می گذاشتند و با او مخالفت نمی

 د که این نظم را حفظ کند.حالت و صورت دیگري قرار ده
به همین خاطر وقتی وارد شام شد، معاویه بن ابی سفیان را دید که پرده داران را 

ي فاخر و گران قیمت اتخاذ ها ي گرانبها و لباسها گماشته و پرده را کشیده بود و سواري
ما در « :کرد. در این باره از او پرسید، در جواب گفت می کرده بود و مثل پادشاهان رفتار
 ».ي زندگی نیازمندیم سرزمینی هستیم که به این شیوه

معنایش این بود که تو حال و وضعیت ». کنم نمی تو را امر و نهی«عمر به او گفت: 
ي زندگی نیاز داري در نتیجه کار خوبی باشد یا  دانی که آیا به این شیوه می خود را بهتر

 د.خیر به آن نیاز نداري در نتیجه کار بدي باش
دهد که احوال و  می ي زندگی عمر و دیگر ائمه و خلفا نشان این نوع رفتار و شیوه

ي ائمه و حاکمان به تناسب اختالف زمان و مکان و شرایط و اوضاع مختلف، ها وضعیت
یی ها متفاوت است. همچنین در برخی شرایط به نوسازي امکانات زندگی و سیاست

 در برخی اوضاع و شرایط، این امر واجب باشد. نیازمندند که قبالً نبوده و چه بسا
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شود.  می ي کراهت از شریعت شامل آن مکروه: بدعتی است که قواعد و ادله -چهارم
 مانند اختصاص دادن روزهاي بزرگ یا دیگر روزها به نوعی از عبادت.

رسول : «که اند روایتی آمده که مسلم و دیگران آن را آورده» الصحيح«از جمله در 

از اختصاص دادن روز جمعه به روزه یا اختصاص دادن شب جمعه به نماز  صخدا
باشد، از  می زیاده روي در امور مندوبی که محدود .1»تهجد و شب زنده داري نهی فرمود

ي نماز، سی و سه مرتبه وارد  طور که در تسبیح بعد از هر فریضه همان ،این دسته است
زبان آورد. یا در زکات فطر، یک صاع وارد شده اما  مرتبه آن را بر 100شده، او بیاید و 

کسی ده صاع بدهد. علت کراهت این کار این است که زیاده روي در آن، اظهار غلبه 
آمدن بر شارع و کم ادبی با اوست. بلکه شأن بزرگان این است که هرگاه چیزي حدود 

روند و  نمی از آندهند و فراتر  می برایش تعیین شد، فقط حدود مشخص شده را انجام
آورند. اضافه کردن در واجب، منع بیشتري  می خروج از این حدود را کم ادبی به حساب

شود که واجب، اصل عمل و آنچه بدان اضافه  می دارد، چون این کار منجر به این اعتقاد
از پشت سرهم روزه گرفتن شش روز شوال  باشد. به همین خاطر مالک می شده،

ي رمضان  رمضان نهی کرداین اعتقاد به وجود نیاید که این کار جزو روزهبالفاصله پس از 
 است.

شد. نماز  صابوداود در مسند خویش آورده که مردي داخل مسجد رسول خدا
به او گفت:  فرض را خواند و بلند شد تا دو رکعت دیگر بخواند. عمر بن خطاب

 ي همین چون پیشینیان به وسیلهات فاصله افتد.  شین تا میان نماز فرض و نماز سنتبن«

َصاَب « :فرمود صگاه رسول خداآن». کارها بدبخت و بیچاره شدند
َ
ُ  أ  اْ�نَ  يَا بَِك  ا�َّ

اِب  َطَّ
ْ
منظور عمر این بود که پیشینیان ما . »خدا راستگویت گرداند اي پسر خطاب« .»اخل

. و این اند شان واجب خواندند و معتقد بودند که همه می نمازهاي سنت و واجب را با هم

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
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 باشد. می کار تغییر و تحریف احکام دینی است که بنا به اجماع دانشمندان اسالمی حرام
شود. مانند  می ي اباحه از شریعت شامل آن مباح: بدعتی است که قواعد و ادله -پنجم

اولین چیزي که مردمان پس از : «براي آرد. در روایات آمده است ها قرار دادن غربال
چون آسان کردن و  ،»براي آرد بود ها ابالغ کردند، قرار دادن غربال صول خدارس

 باشد. می اصالح معیشت، مباح است پس وسایل آن نیز مباح
شود. بنابراین هر  می ي شریعت پس بدعت وقتی ایجاد شود متوجه قواعد و ادله

شود  می ت ملحقو قواعد شرعی شامل آن بشود، این قواعد به این بدعي  بدعتی که ادله
از قبیل ایجاب یا تحریم یا مانند آن. و اگر به طور کلی، بدعت از این جهت که بدعت 

 ،باشد می کند، مکروه می است در نظر گرفته شود صرف نظر از احکامی که اقتضایش
باشد. سخنان قرآنی  می گذاري بدعت دراش  در اتباع سنت و شر همهاش  چون خیر همه
 .1رسد می ندر اینجا به پایا

پس - ها استاد قرافی، عزالدین ابن عبدالسالم در کتاب قواعد خویش در فصل بدعت
راه تشخیص و پی بردن : «گوید می -کند می از آنکه احکام بدعت را به پنج دسته تقسیم

شود. اگر زیر قواعد  می به احکام بدعت، این است که بدعت بر قواعد شریعت عرضه
 ي واجبها براي بدعت«: گوید می تا آنجا که». است و... ایجاب قرار گرفت، واجب

 یی آورد:ها توان نمونه می
 ي آن فهم به وسیله صمشغول شدن به علم نحو که کالم خدا و کالم پیامبر -اول

باشد و حفظ آن هم زمانی  می شود. این کار واجب است، چون حفظ شریعت واجب می
ناخت داشت و آنچه که واجب جز با آن تحقق یابد که نسبت به آن معرفت و ش می تحقق

 نیابد، آن چیز هم واجب است.
 حفظ لغات غریب قرآن و سنت. -دوم

                                           
 .972ي  ، شماره»الـمشكاة«و  ،215ي ، شماره»ضعیف أبی داود« ،ضعیف است -1
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 تدوین اصول فقه. -سوم

ي صحیح از غیر صحیح ها ي جرح و تعدیل تا روایت بحث و بررسی درباره -چهارم
 ».مشخص شوند

مذهب قدریه، مذهب یی دارد: از جمله ها ي حرام نیز مثالها بدعت: «سپس افزود
 ».باشد می ، واجبها جبریه، مذهب مرجئه و مذهب مجسمه. رد بر این بدعت

توان این  می ي مندوبها براي بدعت«گوید:  می عزالدین بن عبدالسالم در ادامه
، هر کار نیکی که در عصر اول ها را آورد: احداث کاروانسراها و مدارس و پل ها نمونه

است، نماز تراویح، سخن گفتن از نکات دقیق و ریز تصوف و اسالم سابقه نداشته 
اخالق، سخن گفتن از جدل در مجالس جهت استدالل به آنها در مسائل و قضایاي 

 ».مختلف به شرطی که هدف از آن، رضاي خدا باشد
از جمله آراستن مساجد، آراستن  ،یی داردها ي مکروه، مثالها بدعت: «افزاید می وي

که الفاظ آن تغییر کند، اي  ما خواندن قرآن با صداي خوش و زیبا به گونهمصاحف قرآن، ا
 ».ي حرام استها قول اصح آن است که این کار جزو بدعت

را آورد: دست دادن در پایان نماز  ها توان این نمونه می براي بدعت مباح: «وي افزود
ي مرغوب و ها لباس ي لذیذ وها و نوشیدنی ها ي زیاد از خوردنی صبح و عصر، استفاده

. البته در بعضی از ها مسکن مناسب و آراسته شده و پوشیدن طیلسان و گشاد کردن آستین
ي ها این موارد، اختالف نظر وجود دارد. برخی از عالمان اسالمی آن را جزو بدعت

که در زمان رسول  اند و رسومی دانسته ها دانند و بعضی دیگر آن را از روش می مکروه
 ».مانند استعاذه و بسمله در نماز ،پس از او مورد عمل قرار گرفته استو  صخدا

 رسد. می سخنان عزالدین بن عبدالسالم در اینجا به پایان
به اقسام احکام  ها کنند که بدعت می عزالدین بن عبدالسالم همراه قرافی تصریح

بر  اه ي مذمت و نکوهش بدعت شوند. سپس درست نیست که ادله می شرعی، تقسیم
 یی دارند.ها عموم حمل شود بلکه مخصص
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 گوییم: می در جواب
کند بلکه  نمی این تقسیم، خودش ابداعی تازه است و هیچ دلیلی شرعی آن را تأیید

چون حقیقت بدعت این است که دلیلی شرعی نه از نصوص  ،باشد می ذاتاً متعارض
 شریعت و نه از قواعد شریعت بر آن داللت نکنند.

بود، دیگر آن عمل،  می ي بدعت اگر دلیلی شرعی بر وجوب یا ندب یا اباحهچون  -
که انسان در انجام یا  امر شده یا اعمالی ها بدعت نبود و مشمول عمومِ اعمالی که بدان

گرفت. پس جمع بین بدعت بودن این چیزها و میان  می شان مخیر شده، قرار عدم انجام
ي آنها داللت کند، جمع میان دو نقیض است  اباحه ي که بر وجوب یا ندب یا بودن ادله

 باشد. می که امري محال

، از جهت بدعت بودنشان نه از ها اما مکروه بودن یا حرام بودن بعضی از بدعت -
چون اگر دلیلی بر منع یا کراهیت کاري داللت کند، بدین  ،جهت دیگري، قابل قبول است

کن است گناه باشد مانند قتل، دزدي، شراب زیرا مم ،شود نمی طریق بدعت بودن آن ثابت
خواري و... پس بدعتی که در این تقسیم تصور شده، وجود ندارد جز کراهیت و تحریم، 

 که إن شاءاهللا در جاي خود از آن بحث خواهد شد.

نقل کرده، صحیح  ها پس آنچه که قرافی از اصحاب راجع به اتفاق بر نکوهش بدعت
 باشد. می آورده، نادرست ها بدعت است ولی تقسیماتی که براي

ي تقسیم  کند و سپس به وسیله می را نقل ها شگفتا که این اتفاق بر نکوهش بدعت
داند که این کارش خرق اجماع  می کند در حالی که می با این اتفاق مخالفت ها بدعت
 است.

چون ابن  ،گویی او در این تقسیم، بدون تأمل و اندیشه از استادش پیروي کرده است
عبدالسالم ظاهراً مصالح مرسله را بدعت نامیده، بر این اساس که عین مسائل و قضایایی 

گیرد هر چند با قواعد  نمی که مربوط به مصالح مرسله است، زیر نصوص معینی قرار
شرعی سازگاري دارد. پس کسی که قواعد شرعی را بر خوب دانستن این قضایا و مسائل 
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ه لفظ بدعت را براي آنها به کار برده از این جهت است که دلیل قرار داده، پس اینک
ي معین وجود ندارد و اینکه آنها را خوب دانسته، از این جهت  معینی براي فالن مسأله

گیرند. و وقتی براي خوب دانستن این چیزها به قواعد  می است که زیر قواعد شرعی قرار
اه مسائل و اموري که زیر نصوص معین قرار کند، آن موقع این مسائل همر می شرعی تکیه

، از نظر او یکسان است در نتیجه قائل به مصالح مرسله است و آن را از جهت اند گرفته
جمع کردن مردم در نماز تراویح در  طور که عمر همان ،لفظ، بدعت نامیده است

 آن بحث خواهد شد. زمسجد، را بدعت نامید. بعداً ا
تقسیم بدون آنکه مورد نظر استادش و مورد نظر دیگر  اما قرافی در نقل این

مخالفت کرده، در شان  چون او در این تقسیم با همه ،دانشمندان باشد، هیچ عذري ندارد
 باشد. می نتیجه مخالف اجماع

 گوییم: می سپس
 ، اخیراً از آن سخن گفته شد و دیگر تکرارشها ي قسم واجب از بدعت اما درباره

 کنیم. نمی
ي ذکر شده در این قسم چیزي نیست که ها به قسم حرام باید گفت که در مثال راجع

ي این موارد، مخالفت با امر مشروع است.  به طور مطلق این چنین بدعت باشد بلکه همه
 از آن آورده شد.اي  آید و در باب اول، گوشه می به امید خدا این موضوع در جاي خود

م به طور مطلق گفته شود که بدعت است بدون بنابرین، درست نیست که در این قس
 آنکه تقسیمی در این مورد صورت گرفته باشد.

 قسم مندوب هم در هیچ حالی، بدعت نیستند:
شود. چون  می یی که در این قسم آورده شده، روشنها این مطلب با نگاه به مثال -

در مسجد این کار کرده و  صمثالً نماز تراویح با جماعت در مسجد، رسول خدا
مسلمانان پشت سرش با جماعت نماز خواندند. ابوداود از ابوذر روایت کرده که گوید: 

رمضان را روزه گرفتیم. تا هفت روز آخر ماه رمضان همراه ما در  صهمراه رسول خدا
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شب قیام نکرد و نماز شب نخواند. شب اول از هفت روز باقیمانده، همراه ما نماز شب 
ند تا اینکه یک سوم شب گذشت. شب بعدي همراه ما قیام نکرد. شب سوم همراه ما خوا

براي نماز شب بلند شد تا اینکه نصف شب سپري شد. گفتم: اي رسول خدا، اي کاش 
 صشدي. ابوذر گفت:پس پیامبر می جهت خواندن نماز بلند ها همراه ما در این شب

ُ  ُحِسَب  َ�نرَْصَِف  َحىتَّ  اِإلَمامِ  عَ مَ  َص�َّ  إَِذا الرَُّجَل  إِنَّ « :فرمود
َ

وقتی کسی همراه « »يَلْلَةٍ  ِ�يَامُ  هل

ابوذر گوید: . »شود می رود، قیام یک شب برایش حساب می گزارد تا وقتی که امام می امام نماز
بلند نشد. در شب پنجم خانواده و  صوقتی شب چهارم آمد، دیگر رسول خدا

همسرانش و مردم را جمع کرد و همراه ما نماز شب را خواند تا جایی که ترسیدیم 
سحري از دست مان برود. در اینجا ابوذر از سحري به فالح تعبیر کرده است. سپس 

 .1ي ماه همراه ما نماز شب نخواند بقیه
 ي آن گوید: حسن صحیح است. مانند آن در سنن ترمذي آمده و ترمذي درباره

وقتی ترسید که نماز شب در ماه رمضان بر امت اسالمی فرض گردد،  صولی پیامبر

شبی  صروایت است که رسول خدا لاز عایشه» الصحيح«از آن دست برداشت. در

در ماه رمضان در مسجد نماز خواند. افرادي هم پشت سرش نماز خواندند. سپس در 
و مردم بیشتر شدند. سپس در شب سوم یا چهارم، جمع  شب بعدي هم نماز خواند

نماز بخوانند اما آن حضرت به سویشان نرفت. وقتی  صشدند تا پشت سر رسول خدا

يُْت  قَدْ « :صبح شد فرمود
َ
ِى َرأ

َّ
ُُروِج  ِمنَ  َ�ْمنَْعِ�  فَلَمْ  َصنَْعتُمْ  اذل

ْ
�ِّ  إِالَّ  إيَِلُْ�مْ  اخل

َ
 َخِشيُت  �

نْ 
َ
سوي شما  تنها چیزي که مانع از آمدن من بهکاري را که کردید دیدم، « .2»َعلَيُْ�مْ  ُ�ْفَرَض  أ

 این واقعه در ماه رمضان بود.. »شد این بود که ترسیدم که نماز شب بر شما فرض گردد

                                           
آن را روایت کرده  806ي  . ترمذي هم به شماره1227ي  ، به شماره»بی داودأصحيح « ،روایتی صحیح است -1

 است.

 ،»الـموطأ« اند. مالک در آن را روایت کرده 761ي  و مسلم به شماره 1129 ي ق علیه. بخاري به شمارهمتف -2

 آن را آورده است. 1/351
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 آن را روایت کرده است.» موطأـال«مالک در 

چون خواندن این  ،دهد که نماز تراویح سنت است می دقت کنید، این حدیث نشان
نماز با مردم در مسجد، دلیلِ صحت خواندن نماز شب به صورت جماعت در مسجد در 

پس از آن از رفتن به سوي مسلمانان امتناع کرد از  صباشد. و اینکه پیامبر می ماه رمضان
چون زمان  ،ترس آنکه بر آنان فرض شود، دلیل منع بودن این کار به طور مطلق نیست

باشد پس این امکان بود که هر گاه  می ان وحی و تشریع و قانونگذاريزم صپیامبر
مسلمانان با اشتیاق به آن عمل کنند، بدان ملزم شوند. پس وقتی علت تشریع با وفات آن 
حضرت از بین رفت، موضوع به اصل خودش بازگشت و جایز بودن آن از قبل ثابت 

 شده بود، پس ناسخ آن نیست.
 ی از دو دلیل زیر اقدام به این کار نکرد:به خاطر یک ابوبکر

 کنند و نماز شب را می یا بدین خاطر بود که دید مسلمانان در آخر شب، قیام
خوانند و خیلی جدي هستند که این کار از نظر او بهتر از آن بود که آنان را بر یک  می

 امام در آغاز شب جمع گرداند. طرطوشی  آن را آورده است.
و یا در زمان خود وقت کافی براي تأمل و اندیشیدن در این مسائل فرعی نداشت به 

 ي اهل رده و دیگر مسائل که مهمتر از نماز تراویح بود. مشغول شدن به قضیهخاطر 
اسالم قدرتمند و قوي شد و عمر دید که مسلمانان  وقتی در زمان عمر بن خطاب

گونه که در روایت آمده است،  آن- خوانند می ندر مسجد، پراکنده نماز شب در ماه رمضا

َهاَ�ٰٓ ﴿ گفت: ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ مردم را بر یک امام  .]67: ة[المائد ﴾رَّ

جمع گردانم، بهتر است. وقتی همگی پشت سر یک امام نماز خواندند و دیگر پراکنده 
 که نماز خواندن در آخر شب، بهتر است. نشدند، آنگاه به آنان گوشزد کرد

سپس سلف صالح بر صحت و تأیید این کار اتفاق کردند و روشن است که امت 
که اجماع حتماً دلیل و  اند شوند. اصول دانان تصریح کرده نمی اسالمی بر گمراهی جمع

 مستندي شرعی دارد.
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»: نعمت البدعۀ هذه  : «ي اگر گفته شود: عمر، نماز تراویح را بدعت نامیده و با گفته
که در شریعت،  (خوب بدعتی است این کار)، آن را عملی خوب دانسته و وقتی بدعتی

 گردد. می خوب است، ثابت گردد، استحسان به طور مطلق در مسائل فرعی و فقهی ثابت
در جواب باید گفت: عمر به اعتبار ظاهر حال و وضعیت از این جهت که رسول 

بدان عمل نشد، آن را بدعت نامید نه  کرده بود و در زمان ابوبکرآن را ترك  صخدا
اینکه واقعاً بدعت و کاري نکوهیده است. پس کسی که این عمل را با این اعتبار بدعت 
بنامد، اسم و لفظ جاي بحث نیست. در این صورت جایز نیست براي جواز بدعت 

 ،نیم، به این واقعه استدالل شودک می گذاري با معنایی که مورد نظر ماست و از آن بحث
 باشد. می چون این کار نوعی تحریف و تغییر سخنان از جاي خود

این عمل را ترك کرد و دوست داشت که  صهمانا رسول خدا: «گوید لعایشه
 .1»به آن عمل کند، از ترس اینکه مبادا اگر مسلمانان به آن عمل کنند، بر آنان واجب گردد

 :وصال به خاطر دلسوزي و مهربانی به امتش، نهی کرد و فرمودي  از روزه صپیامبر

�ِيُت  إِ�ِّ  َكَهيْئَِتُ�مْ  لَْسُت  إِ�ِّ «
َ
من مثل شما نیستم، چون نزد « .2»َو�َْسِقيِ�  ُ�ْطِعُمِ�  َر�ِّ ِعنَد  أ

ي  مسلمانان پس از او روزه. »دهد می رسانم که مرا غذا و آب می پروردگارم روز را به شب
دانستند. که به امید خدا بعداً بیان آن  می گرفتند، چون دلیلِ علت نهی از آن راوصال 

 خواهد آمد.
، عکس ائمه و قضات و حاکمان را آورده... تا آخر ها ي مثال قرافی از جمله -

 به چند دلیل: ،شود نمی سخنانش، اما این کار بدعت محسوب
خودآرایی به نسبت صاحب مقامات و افرادي عالی  رتبه، کاري مطلوب است و  -اول

آراست.  می داشت که براي هیأت اعزامی از مناطق دیگر با آن خود رااي  جامه صپیامبر
گرداند  می تر علت این کار همان است که قرافی گفته است. یعنی این کار آنان را با هیبت

                                           
 اند. آن را روایت کرده 718 :ي و مسلم به شماره1076ي  متفق علیه. بخاري به شماره -1
 اند. آن را روایت کرده 1102 :ي و مسلم به شماره1822ي  متفق علیه. بخاري به شماره -2
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گیرد و خودآرایی  می ي مردم  بیشتر جايها آنان در دلو تعظیم و بزرگداشت و احترام 
شج اطور که در حدیث همان ،آقایان علما و کشیدن عکس آنان نیز چنین است براي

 عبدالقیس آمده است.
به فرض اگر قبول کنیم که این کار دلیل  مخصوصی ندارد، اما باید گفت این  -دوم

م که مصالح مرسله در شریعت اسالم ثابت کار مربوط به مصالح مرسله است و قبالً گفتی
 است.

خورد و براي کارگزارانش نصف گوشت  می آنچه قرافی اظهار داشته که عمر نان جو
ي امام یا بزرگ کردن آن  کرد، در این کار بزرگ کردن چهره می یک گوسفند را تعیین

کرد و گرنه  می نیست، بلکه آنچه را که کارگزارانش به آن نیاز داشتند، برایشان تعیین
و فرزند  نصف گوشت یک گوسفند براي برخی از کارگزاران گاهی کافی نبود، چون زن

آمد. و سایر چیزهایی که به آن نیاز داشتند از قبیل  می شان زیادي داشتند یا میهمان
 .اند پوشاك، سواري و مانند آنها. پس اینها به خوردن نان جو نزدیک

خوردن و آشامیدن است، به نسبت برخورداري مردم از آن، به عالوه آنچه مربوط به 
 تجمل در آن وجود ندارد.

یی که قبالً نبوده، ها پس آنان به نوسازي امکانات زندگی و سیاست: «اینکه قرافی گفته
، نیاز به تأمل و دقت دارد. به »نیاز دارند و چه بسا در برخی اوضاع و شرایط واجب باشد

اش  خیر همه: «در پایان بحث تناقض دارد، آنجا که گویداش  گفتهطور کلی این گفته با 
 ».باشد می گذاري در بدعتاش  در اتباع از سنت و شر همه

شرّ و بد است، پس امکان ندارد اش  گذاري همه چون این سخن اقتضا دارد که بدعت
گاه واجب است و هرکه با وجوب جمع شود، چون قبالً گفته بود که بدعت گاهی 

ب باشد، عمل به آن الزم است در حالی که بدعت همان طور که خود قرافی گفته واج
ي شرّ و بدي است. پس در اینجا از یک طرف به بدعت در صورت  در بردارندهاش  همه

وجوب امر شده و از طرف دیگر به ترك بدعت امر شده و جدایی آنها از هم امکان پذیر 
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زیرا وقوع آن مستلزم جمع  ،- باشند می فهر چند این دو از دو جهت مختل - نیست
بودن با هم است و این دو مثل نماز خواندن در زمین غصب شده نیست، چون جدایی در 
وقوع ممکن است و اینجا وقتی بدعت در یک مورد خاص واجب شود در حالی که در 
 طرف دیگر قائل به این بود که در بدعت شر وجود دارد، در این صورت تناقض الزم

آید. اما در صورت تفصیل قضیه، قائل شدن به اینکه نوسازي امکانات زندگی جزو  می
 بدعت است، خطاي محض است.

به مقتضاي دلیل شرعی،  ها ي تازه باید گفت اگر این سیاستها اما راجع به سیاست
اتخاذ شوند، بدعت نیست و اگر به مقتضاي دلیل شرعی اتخاذ نشوند، چگونه مندوب 

 موضوع جاي اختالف نظر عالمان اسالمی است.است؟ این 
شوند و ما  می یی آورده که به طور کلی بدعت محسوبها قرافی در قسم مکروه، نمونه

ي تعبدي بودن عبادات محض است که نباید کم و زیاد شوند، و  حرفی نداریم، یا از زمره
 هستند. ي ناپسنديها زیرا کم و زیاد در عبادات محض بدعت ،این هم صحیح است

نامبرده در قسم مباح، موضوع غربال براي آرد را آورده که این کار در حقیقت بدعت 
باشد و به کسی  می و امکانات زندگی جهت رفاه ها نیست، بلکه از باب استفاده از نعمت

شود که بدعت ایجاد کرده است.  نمی کند، گفته می که از نعمت مباحی جهت رفاه استفاده
چون اسراف  ،گردد می بر ها به جانب اسراف و زیاده روي در خوردنیاین کار صرفاً 

طور که جهت کمی دارد، جهت کیفی هم دارد. بنابراین استفاده از غربال از دو حال  همان
یش باشد، مکروه است در ها خارج نیست: اگر اسراف و زیاده روي از امکانات و دارایی

به خاطر داشت که اصل در امکانات زندگی،  شود. البته باید می غیر این صورت بخشوده
 جواز است. 

یی که قرافی آورده که: نخستین چیزي که مردمان ابداع کردند، چهار چیز ها روایت
با علف شوره پس از غذا و خوردن غذا روي سفره.  ها است: غربال، سیري، شستن دست

 فقط به چیز دیگري بر بدعت نیستند و -اگر از لحاظ سند و نقل ثابت شود- اینهاي  همه
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بلکه  اند کنیم که مباح نمی گردند. اگر به فرض قبول کنیم که بدعت هستند، قبول می
گوییم و قائل به بدعت بودن  نمی گمراهی هستند و از آنها نهی شده است. ولی ما این را

 آنها نیستیم.



 
 

 فصل

اما راجع به سخنانی که عزالدین بن عبدالسالم اظهار داشته، همان جواب قبلی به آن 
 ي آن تحقق ي واجب، جزو مواردي هستند که واجب جز به وسیلهها شود: نمونه می داده
باید سلف صالح به طور که خودش گفته است، پس شرط نیست که حتماً  پذیرد همان نمی

زیرا این  ،آن عمل کرده باشند یا براي هر مورد خاص دلیلی شرعی وجود داشته باشد
 .ها موارد به مصالح مرسله مربوط است نه به بدعت

ي حج با  چون در خصوصِ مورد اول باید گفت که اگر کسی جهت اداي فریضه
زیرا هدف، رسیدن  ،شود نمی بهواپیما و یا با کشتی برود، با این کار بدعت گذار محسو

باشد و این کار به طور کامل حاصل شده است.  می ي حج به مکه جهت اداي فریضه
 خواندن علم نحو نیز چنین است.

البته برخی از نویسندگانِ صوفی منش این چیزها را مورد مذمت و نکوهش قرار داده 
، و این نادرست است اند شمار آورده، به اند و آن را از جمله چیزهایی که مردم ابداع کرده

و براي مردود بودن این رأي، اجماع دانشمندان پیش از آنها بر خالف آنچه که اینان اظهار 
 ، کافی است.اند داشته

اول : «نقل شده که از علوم عربی سخن به میان آمد، و گفت 1البته از قاسم بن مخَیمرَه
 ».باشد می آن، کبر و آخرش، سرکشی

 علم نحو خشوع و فروتنی را از دل: «اند ه که برخی از پیشینیان صالح گفتهنقل شد
ي مردم را از خود براند و بر آنان فخر بفروشد، به علم  خواهد همه می برد. هر کسی می

 ».نحو روي آورد

                                           
باشد. وي انسانی ثقه و مورد اعتماد بوده که به سال  او قاسم بن مخیمره، ابو عروه همدانی کوفی از تابعین می -1

 ق در دمشق وفات یافت. .ه 100
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 مانند این سخنان نقل شده است.
هت که بدعت چون آنان نحو را از آن ج ،ي اینها دلیل بر نکوهش علم نحو نیست همه

مر اضافی شود، ا می که غالبًا از آناي  بلکه از آن جهت که استفاده اند است، نکوهش نکرده
شان نیست  شوند که این به خاطر علوم می طور که سایر عالمانِ بد نکوهش است همان

 شان که از این علوم به آنان دست ر و غرور و عجب و به خود بالیدنبلکه به خاطر کب
 باشد و این امر مستلزم بدعت بودن علم نیست. می دهد، می

شود، یا از روي مجاز است از  می بدعت نامیدن علومی که کار ناپسندي با آن کسب
از علوم شده است و اي  از آن نشده و بعداً چنین استفاده ها این جهت که ابتدا این استفاده

باشد، چون  می خودش یا به خاطر عدم شناخت از حقیقت بدعت و کاربرد آن در جاي
برخی از علوم شرعی هستند که صاحبانشان، دچار کبر و غرور و خودبزرگ بینی و 

 گیرد. نمی بالند، ولی این علوم مورد مذمت و نکوهش قرار می شوند و به خود می عجب
علوم نه تا هستند. : «آنچه این صوفی از برخی دانشمندان متأخر نقل کرده که گویند

ین علوم، در زمان صحابه و تابعین، مرسوم بوده و پنج تاي دیگر بعداً به چهار تا از ا
چهار علمی که میان : «وي گوید». وجود آمدند که در میان سلف صالح شناخته شده نبود

سلف صالح شناخته شده بود، اینها هستند: علم توحید و خداشناسی، علم تفسیر، علم 
ع شدند، عبارتند از: علم نحو، علم عروض، علم حدیث، فتوا. و پنج علمی که بعداً ابدا

 ».قیاس، جدل در فقه و علم معقول
چون عالمانِ  ،گوید می اوالً چنان نیست که -اگر سندش صحیح باشد-این گفته 

به او دستور  طالب کنند که علی بن ابی می نقل 1ادبیات و علوم عربی از ابواَسوددؤلی

َ ﴿ ي: که از یک نفر بادیه نشین شنید که آیهوقتی داد که علم نحو را وضع کند  نَّ ٱ�َّ
َ
أ

 را با جر خواند. ﴾رَُسوُ�ُ ﴿ عبارت .]3: التوبة[ ﴾َورَُسوُ�ُ ّمَِن ٱلُۡمۡ�ِ�َِ�  بَرِٓيءٞ 

                                           
انی ثقه باشد. او انس ي دؤلی بصري از کبار تابعین می او ظالم بن عمرو بن سفیان، ابواَسود دیلی و بنا به گفته ا -1

 .ق وفات یافت.ه 69و فاضل بود که علم نحو را وضع کرد. وي به سال 
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دستور داد که غیر از عالم به زبان  از ابن ابی ملَیکه روایت شده که عمربن خطاب
 عربی کسی قرآن نخواند و به ابواَسود فرمان داد که علم نحو را وضع کند.

 عروض هم از جنس نحو است.
وقتی پیشنهاد علم نحو از جانب یکی از خلفاي راشدین صورت گیرد، علم نحو و 

شد. وقتی این با می ي  آن در کالم عرب، جزو سنت و روش خلفاي راشدین مطالعه
ي مصالح مرسله علوم عربی را به امور  واقعیت پذیرفته شود که چنین است، پس قاعده

و  ها گرداند. پس آن وقت تحصیل علوم عربی همچون نوشتن مصحف می مشروع ملحق
 باشد. می تدوین احکام دین

 چون احمد بن یحیی ،آنچه از قاسم بن مخَیمره نقل شده، از آن منصرف شده است
گفت: ابتداي  می گرفت و می یکی از پیشوایان دینی از علم نحو عیب«: گوید می 1ثَعلَبا

 ي آن، مردم را از خود یادگیري آن، سرگرمی و پایانش سرکشی است که عالم به وسیله

َما﴿ فروشد. روزي این آیه را خواند: می راند و بر آنان فخر می َ ٱ َ� َ�ۡ  إِ�َّ ِ  ِمنۡ  �َّ  ِعَبادِه
ْ ُعلََ�ٰٓ لۡ ٱ و . »تنها بندگان دانا و دانشمند، از خدا، ترس آمیخته با تعظیم دارند« .]28[فاطر:  ﴾ُؤا

را مرفوع خواند. به او گفته شد: چون علوم شرعی را یاد نگرفتی، کافر شدي! » اهللا« اسم
 ترسد. او گفت: اصالً فکر می چون آیه را طوري خواندي که خداوند از دانشمندان

 ».که علمی وجود داشته باشد که انسان را به این معرفت برساندکردم  نمی
امامی که احمد بن یحیی از وي سخن گفته، قاسم بن : «عثمان بن سعید دانی گوید

 ».مخَیمره بود
 و محمد بن سیرین از نحودانان عیب و ایراد 2وي افزود: عبداهللا بن ابی اسحاق

َما﴿ ي: حضور داشتند. ابن سیرین آیه اي گرفتند. روزي هر دو در تشیع جنازه می  َ� َ�ۡ  إِ�َّ
َ ٱ ِ  ِمنۡ  �َّ ْ ُعلََ�ٰٓ لۡ ٱ ِعَبادِه اسحاق به او گفت: اي  با رفع اسم اهللا خواند. ابن ابی   .]28[فاطر:  ﴾ُؤا

                                           
 اي است. وي رفیق اصمعی بود. تهاو امامِ و لغت دان و شخص برجس -1
 باشد. اسحاق، زید بن حارث حضرمی بصري، نحودان و عالم به قرائت و از صغار تابعین می او عبداهللا بن ابی -2
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 ابوبکر کافر شدي! تو از این عالمانی که کتاب خدا را از خطاي اعراب و تلفظ حفظ
 کردم، از خداوند آمرزش می گیري؟ ابن سیرین گفت: اگر اشتباه می کنند، عیب و ایراد می
 طلبم. می

راجع به علم قیاس هم باید گفت که اصل آن در سنت به اثبات رسیده سپس سلف 
. آري، در مذمت قیاس چیزهایی آمده که عالمان اسالمی آن اند صالح این علم را فرا گرفته

 ، قیاس بر غیر اصل یا به تعبیر دیگر قیاس مع. قیاس فاسداند را بر قیاس فاسد حمل کرده
 گذاري است. الفارق است که اساس کار هر بدعت

راجع به علم جدل در فقه نیز باید گفت که این علم نوعی تأمل و اندیشیدن و فکر 
رسی مسائل اجتهادي باشد، و سلف صالح براي اظهارنظر و بر می ي شرعی کردن در ادله

وجود نداشت، به منظور همکاري و همیاري جهت استخراج رأي شان  که نصی درباره
ي تعاون و همکاري بر کار نیک و  شدند. پس علم جدل در فقه، از زمره می درست، جمع
 ي مشورت و نظرخواهی است که به هر دو امر شده است. تقوا و از زمره
آن در قرآن و ي تدبر و اندیشه باید گفت که اصل  ي علم معقول به وسیله اما درباره

ي عقلی علیه مخالفان  ادلهي  زیرا خداوند بلند مرتبه در قرآن به وسیله ،سنت آمده است
 مانند آیات زیر: ،حجت و دلیل آورده استاش  دین

ٓ  َ�نَ  لَوۡ ﴿ ُ ٱ إِ�َّ  َءالَِهةٌ  �ِيِهَما ها و زمین، غیر از  اگر در آسمان«. ]22[األنبیاء:  ﴾لََفَسَدتَا �َّ
ها و زمین تباه  چرخاندند) قطعاً آسمان بودند و (امور جهان را می معبودها و خدایانی مییزدان، 

ٓ  ِمن َهۡل ﴿ .»گردید می �َ ن �ُِ�مُ�َ ٰ  ِمن َعُل َ�فۡ  مَّ آیا در میان « .]40[الروم:  ﴾ءٖ َ�ۡ  ّمِن لُِ�مَ�
آفرینش و برید) کسی هست که چیزي از این (کارهاي  انبازهایتان (که براي خدا گمان می

ُروِ� ﴿ .»گرداندن) را انجام دهد؟ رسانی و میراندن و زنده روزي
َ
ْ  َماذَا أ  ٱ مِنَ  َخلَُقوا

َ
مۡ  ِض �ۡ�

َ
 لَُهمۡ  أ

َ�ٰ ٱ ِ�  كٞ ِ�ۡ  ٰ لسَّ اند؟ و یا در آفرینش  نشانم دهید آنها کدام چیز زمین را آفریده«  .]40[فاطر:  ﴾تِ َ�
 .»اند؟ ها مشارکت داشته (کدام چیز) آسمان
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ا﴿ فرماید: می کرد، نقل کرده می که با کافران مناظره خداوند از ابراهیم  َجنَّ  فَلَمَّ
ۡ ٱ هِ َعلَيۡ  ۖ َكبٗ َكوۡ  رََءا ُل �َّ (از جمله) هنگامی که شب او را در « .]76[األنعام:  ﴾َرّ�ِ  َذاَ�ٰ  قَاَل  ا

یا زهره) را دید اي (درخشان به نام مشتري  جا را پوشاند) ستاره برگرفت (و تاریکی شب همه
 .»!این پروردگار من است :الْعنان) گفت (بر سبیل فرض و إرخاء

: در حدیث هم آمده که وقتی سخن از اسب دوانی به میان آمد، آن حضرت فرمودند

 .»کند؟ می چه کسی اول اسب دوانی« 1»فمن أعدی األول«
شود که علم معقول،  می . پس چگونه گفتهاند اي که در این زمینه وارد شده و دیگر ادله

 گردد؟ می محسوب ها جزو بدعت
» و دیگر فرق ضاله، واجب است ها رد بر قدري: «عزالدین بن عبدالسالم کهي  گفته -

قبول بشود، این کار به اش  شود و اگر به فرض گفته نمی بر طریق واضح و روشن جاري
 مصالح مرسله مربوط است.

 است.ي حرام که روشن ها ي بدعتها مثال -
ي مندوب که از جمله احداث کاروانسراها و مدارس را آورده، ها ي بدعتها مثال -

 باید در جواب گفت:
یی به قصد اردو زدن در آنها ها اگر منظور ابن عبدالسالم از کاروانسراها، ساختمان

باشد، بدون شک این کار به خاطر مشروع بودن اردو زدن و آماده شدن براي رویارویی با 
 مشروع است و بدعت نیست.دشمن، 

یی باشد که ساکنینِ آن آنجا بمانند و تمام ها و اگر منظورش از کاروانسراها، ساختمان
وقت خود را صرف عبادت در آنجا بکنند و از همه چیز دست بشویند، در این صورت 

گیرد و از این طریق  می یی بر آن صورتها احداث کاروانسراهایی با این منظور که وقف
شود، از دو حال خارج نیست: یا اصل و اساسی در  می ي ساکنین آن، تأمین معاشبرا

شود  می شریعت اسالم دارد یا ندارد. اگر اصلی در شریعت نداشته باشد، بدعت محسوب

                                           
 اند. آن را روایت کرده 2220ي  و مسلم به شماره 5387ي  شمارهمتفق علیه. بخاري به  -1
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چه برسد که مباح باشد. چه برسد که مندوب باشد. و اگر اصلی در شریعت اسالم داشته 
 ، نادرست است.ها زیر بدعتباشد، بدعت نیست و مندرج کردن آن 

، اند ي این موضوع سخن گفته به عالوه، بسیاري از نویسندگانِ اهل تصوف که درباره
شدند، استناد  می بود و فقراي مهاجر در آنجا جمع صبه سکویی که در مسجد پیامبر

شان  که خدا درباره اند شدند، کسانی می . فقراي مهاجرین که در این سکو جمعاند کرده

ِينَ ٱ ُردِ َ�طۡ  َوَ� ﴿ فرماید: می ِ  َر�َُّهم ُعونَ يَدۡ  �َّ  .]52[األنعام:  ﴾َههُ وَجۡ  يُرِ�ُدونَ  َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ َغَدوٰ لۡ ٱب
خوانند (و  کسانی را (از پیش خود) مران که سحرگاهان و شامگاهان خداي را به فریاد می«

 ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿ و. »رضایت) او استوقت به عبادت و پرستش خدا مشغولند و) منظورشان (تنها  همه
ِينَ ٱ َمعَ  َسَك َ�فۡ  ِ  َر�َُّهم ُعونَ يَدۡ  �َّ  ُهمۡ َ�نۡ  َناكَ َ�يۡ  دُ َ�عۡ  َوَ�  ۥۖ َههُ وَجۡ  يُرِ�ُدونَ  َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ َغَدوٰ لۡ ٱب

�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ زِ�َنةَ  تُرِ�دُ  ُّ� ۖ �ۡ  َمنۡ  تُِطعۡ  َوَ�  َيا
َ
ٰ  �ََّبعَ ٱوَ  رِنَاذِكۡ  َعن ۥَبهُ قَلۡ  َناَفلۡ أ مۡ  َوَ�نَ  هُ َهَوٮ

َ
 ۥُرهُ أ

پرستند و  با کسانی باش که صبحگاهان و شامگاهان خداي خود را می« .]28[الکهف:  ﴾٢٨افُُرطٗ 
سوي  طلبند، و چشمانت از ایشان (به خوانند،  (و تنها رضاي) ذات او را می به فریاد می

برنگردد، و از کسی فرمان مبر  ثروتمندان و قدرتمندان مستکبر) براي جستن زینت حیات دنیوي
ایم، و او به دنبال  که (به خاطر دنیا دوستی و آرزو پرستی) دل او را از یاد خود غافل ساخته

آرزوي خود روان گشته است (و پیوسته فرمان یزدان را ترك گفته است) و کار و بارش (همه) 
به عبادت و بریدن از خداوند در آیات مذکور، اهل صفه را . »افراط و تفریط بوده است

همه چیز و روي آوردن به خدا و دعا و نیایش با خدا با نیت خالص و پاك براي خدا 
دهد که اهل صفه تمام وقت خود را صرف  می توصیف نموده است. پس این نشان

و هیچ شغل و کاري ندارند. ما هم سکویی مثل آن یا نزدیک به آن  اند پرستش خدا نموده
هر کس که قصد بریدن از هر چیز  و روي آوردن به خدا و پرستش خدا سازیم تا  می را

گیرد، آنجا جمع شود. این کار، شأن اولیا و  می را دارد و از دنیا و تعلقات آن فاصله
و تهذیب نفس بپردازند و رو شان  و به اصالح درون دوستان خداست که از مردم ببرند

 باشند. می پیشینیان سوي حق بکنند. پس اینان بر سیرت و روش به
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شود؟ بلکه این کار،  سنت و اهل آن، پیروان  می این کار به چه دلیل بدعت نامیده
باشد. به همین خاطر وقتی به  می ي برگزیده و اولیاءها . این طریق خاصِ انساناند سنت

بر  گویند: می گردد؟ در جواب می بعضی از آنان گفته  شود: زکات در چه مقداري واجب
اش  گویند: بر اساس مذهب ما، همه می مذهب ما یا بر اساس مذهب شما؟ سپس اساس

 باشد. می از آنِِ خداست ولی بر اساس مذهب شما، فالن و فالن مقدار
ي  این اموري که نزد بسیاري از مردم، این چنین رسم است، درست نیستند و بر  همه

 گیرد. نمی ماساس دلیل شرعی و احوال و کردار صحابه و تابعین انجا
اینجا باید به توفیق خدا این مسأله را شرح و توضیح داد تا حق براي کسی که انصاف 

 زند، روشن شود. نمی کند و خود را گول می پیشه
وقتی رسول خدا به مدینه هجرت کرد، هجرت بر هر مؤمنی خواه در مکه باشد و 

یا با اش  با مال و داریی خواه در غیر مکه، واجب بود. بعضی از آنان که زرنگ بودند،
از اش  مقداري از آن هجرت کردند و وقتی به مدینه آمدند، از آن مال و دارایی در حرفه

، که او با تمام مال و گرفتند مانند ابوبکر صدیق می قبیل تجارت و غیر آن، کمک
خودش که پنج هزار یا شش هزار درهم بود، هجرت کرد. و بعضی از آنان تنها اش  دارایی

 فرار کرد و نتوانست چیزي از مالش را بردارد در نتیجه دست خالی به مدینه آمد.
 کردند و خودشان با اموال خودشان کار می یشان کارها اهل مدینه غالباً در مزرعه و باغ

 کردند و غیر خودشان در کار و کوشش، با آنان کمترین مشارکتی نداشتند. می
وجود داشتند که انصار آنان را در  -اکثر مهاجرین بودندکه - در میان مهاجرین افرادي

 ببه دلیل داستان بنی نضیر که ابن عباس ،اموال و دارایی خود شریک گردانیده بودند

ها ب� إن شئتم قسمت« :بنی نضیر را فتح کرد، به انصار گفت صگوید: وقتی رسول خدا
م �أموالم و�� دور�م و�نيمهاجرون بـال خ�هاجر�ن و تر�تم نصيب�م فيها ومـال

نضیر] را میان  موال به دست آمده از یهودیان بنیاگر خواستید آن [ا« »فإنهم عياٌل علي�م
و اموال  ها مهاجرین تقسیم کنم و شما از سهم خود دست بکشید تا مهاجران از میان شما و خانه
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انصار . »ي شما است عهدهبر شان  تان بیرون آیند، چون آنان فقیر و بینوا هستند و تأمین مخارج
این کار را کرد. البته به  صگفتند: آري، به این کار راضی هستیم. پس پیامبر خدا

 .1ابودجانه و سهل بن حنیف سهمی داد، چون آنان اظهار داشتند که فقیر و نیازمندند
ام که از این  اي رسول خدا، هیچ قومی را ندیده گفتند: صمهاجرین به رسول خدا

از مال زیاد بیشتر ببخشند و از مال کم،  -منظورشان انصار بود- در میانشان هستیمقوم که 
مواسات و همدردي بیشتري بکنند. اینان مخارج زندگی را تأمین کردند و در خوشی و 
رفاه، ما را شریک خود گردانیدند تا جایی که ترسیدیم تمام اجر و پاداش را ببرند. 

َ  َدَعْوُ�مُ  َما الَ « :فرمود صپیامبر ثْنَيْتُمْ  لَُهمْ  ا�َّ
َ
نه، برایشان دعاي خیر نکردید و « .2»َعلَيِْهمْ  َوأ

 .»آنان را سپاسگزاري کردید
کردند و به عنوان  می داشتند و آنها را خُرد می ي خرما را برها از آنان، هستهاي  و عده

 کردند. می فروختند و از این راه کسب معاش می علف براي شتران، آن را
و بعضی از مهاجران، چیزي را نه غذا و نه مسکن و نه هیچ مالی که با آن کسب 

آنان را در سکویی که در مسجدش بود، جمع  صروزي کنند، نداشتند. پس پیامبر
 بردند و در آنجا می گردانید. این سکو جزو بناي مسجد بود. این افراد به آنجا پناه

اي نداشتند.  کردند، چون هیچ منزل و مال و خانواده می نشستند و خالصه آنجا زندگی می
 کرد که به آنان کمک نمایند و در حق آنان نیکی کنند. می هم مردم را تشویق صپیامبر

که از جمله اهل صفه بود و بیشتر از همه از حال و وضع آنان باخبر بود،  ابوهریره

صفه، میهمانان اسالم بودند. اهل : «گوید» الصحيح« نماید.وي در می آنان را توصیف

شد، آن  می داده صبه پیامبراي  خانواده و مال و دارایی و کسی را نداشتند. وقتی صدقه
به اي  داشت، و هر گاه هدیه نمی فرستاد و خودش چیزي را از آن بر می را براي اهل صفه

                                           
 به تخریج آن دسترسی پیدا نکردم. -1

اند. آلبانی آن  آن را روایت کرده 2487ي  و ترمذي به شماره 3/200، »الـمسند«حدیثی صحیح است. احمد در  -2

 .3026 ، شماره»الـمشكاة: «را صحیح دانسته است. و نگا
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ان را در این داشت و آن می فرستاد و خودش سهمی از آن بر می شد، دنبال آنان می او داده
 .1»کرد می هدیه شریک

بینی حکم میهمانان را  می طور کهیهمانان اسالم توصیف کرده و همانابوهریره آنان را م
زیرا کسی که در  ،برایشان صادر کرده، و میهمان نوازي هم به طور کلی واجب است

بیابان باشد که منزل و غذایی براي خرید نیابد، اگر افراد مقیم آن سرزمین بازارهایی 
یی نباشد که به ها را از آنجا بخرد و خانهاش  نداشته باشند تا او مایحتاج و غذاهاي روزانه

پس بر اهل شود هر چند مال و دارایی داشته باشد.  می آنجا پناه ببرد، این میهمان درمانده
کند. اگر مالی نداشته  می آنجا واجب است که به او کمک کنند تا موقعی که از آنجا کوچ

 باشد، به طریق اولی کمک کردن به او واجب است.
ا زمانی که آنان را در مسجد پناه داد ت صاهل صفه نیز چون مسکن نداشتند، پیامبر

کمک کردن به  صداشتند، پیامبرطور که وقتی خوراك و پوشاك نمسکن پیدا کنند، همان

َهاَ�ٰٓ ﴿ اهل صفه نازل شد:ي  ي درباره به آنان دستور داد. این آیه ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا نفُِقوا

َ
 ِمن أ

ٓ  ُتمۡ َكَسبۡ  َما ِت َطّيَِ�ٰ  ا خۡ  َوِممَّ
َ
 ٱ ّمِنَ  لَُ�م َنارَجۡ أ

َ
ْ  َوَ�  ِض� �ۡ� ُموا  ُتمَولَسۡ  تُنفُِقونَ  هُ ِمنۡ  بِيَث �َۡ ٱ َ�َيمَّ

ٓ  ِخِذيهِ � ن إِ�َّ
َ
ْ ُ�غۡ  أ ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ  �ِيهِ�  ِمُضوا نَّ  ا

َ
َ ٱ أ يۡ ٱ ٢٦٧ َ�ِيدٌ  َغِ�ٌّ  �َّ  رَ َفقۡ لۡ ٱ يَعُِدُ�مُ  نُ َ�ٰ لشَّ

 
ۡ
ِ  ُمرُُ�مَوَ�أ ٓ َفحۡ لۡ ٱب ُ ٱوَ  ءِ� َشا غۡ  يَعُِدُ�م �َّ ُ ٱوَ  ٗ�ۗ َوفَۡض  هُ ّمِنۡ  فَِرةٗ مَّ  َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱ ِ� يُؤۡ  ٢٦٨ َعلِيمٞ  ِسعٌ َ�ٰ  �َّ
ٓ  َمن ۚ �ََشا وِ�َ  َ�َقدۡ  َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱ َت يُؤۡ  َوَمن ُء

ُ
رُ  َوَما �ۗ َكثِ�ٗ  �َخۡ�ٗ  أ كَّ ٓ  يَذَّ ْ  إِ�َّ ْولُوا

ُ
 ٱ أ

َ
 َوَمآ  ٢٦٩ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

نَفقۡ 
َ
وۡ  �ََّفَقةٍ  ّمِن ُتمأ

َ
َ ٱ فَإِنَّ  رٖ نَّذۡ  ّمِن تُمنََذرۡ  أ ٰ  َوَما ۥۗ لَُمهُ َ�عۡ  �َّ نَصارٍ  ِمنۡ  لِِم�َ لِل�َّ

َ
ْ ُ�بۡ  إِن ٢٧٠ أ  ُدوا

ٰ ٱ َدَ� ا ِت لصَّ ۖ  فَنِعِمَّ ٓ لۡ ٱ تُوَهاَوتُؤۡ  ُفوَهاُ�ۡ  �ن ِ�َ  ّمِن َعنُ�م َوُ�َ�ّفِرُ  لَُّ�مۚۡ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  ءَ ُفَقَرا
ُ ٱوَ  اتُِ�ۡمۗ  َٔ َسّ�ِ  ٰ  َك َعلَيۡ  َس لَّيۡ ۞ ٢٧١ َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  ُهمۡ ُهَدٮ ٓ  َمن ِديَ�هۡ  �َّ ۗ �ََشا  ُء
ْ  َوَما ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  تُنفُِقونَ  َوَما فَِ�َنُفِسُ�مۚۡ  َخۡ�ٖ  مِنۡ  تُنفُِقوا ِۚ ٱ هِ وَجۡ  ءَ تَِغا ْ  َوَما �َّ  يُوَفَّ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  تُنفُِقوا
نُتمۡ  ُ�مۡ إَِ�ۡ 

َ
ٓ لِلۡ  ٢٧٢ لَُمونَ ُ�ظۡ  َ�  َوأ ِينَ ٱ ءِ ُفَقَرا حۡ  �َّ

ُ
ْ أ وا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِ�ُ اي « .]273-267: ة[البقر ﴾�َّ

                                           
 آن را روایت کرده است. 6087ي  بخاري به شماره -1
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اید  هاي پاکیزه اموالی که (از طریق تجارت) به دست آورده از قسمت !اید کسانی که ایمان آورده
ایم (از قبیل منابع و معادن زیرزمینی) ببخشید و به  و از آنچه از زمین براي شما بیرون آورده

در حالی که خود شما حاضر نیستید آن چیزهاي  ،سراغ چیزهاي ناپاك نروید تا از آن ببخشید
نیاز و شایسته  پوشی در آن، و بدانید که خداوند بی پلید را دریافت کنید مگر با اغماض و چشم

دهد و به انجام  ترساند و) وعده تهیدستی می اهریمن شما را (به هنگام انفاق می    ستایش است. 
دهد.  ه شما وعده آمرزش خویش و فزونی (نعمت) میدهد، ولی خداوند ب گناه شما را دستور می

فرزانگی را به هرکس که   و خداوند (فضل و مرحمتش) وسیع (و از همه چیز) آگاه است.
دهد، و به هرکس که فرزانگی داده شود، بیگمان خیر فراوانی بدو  بخواهد (و شایسته بیند) می

و هر     گردند.  کنند و) متذکّر نمی داده شده است، و جز خردمندان (این حقائق را درك نمی
شوید، یا هر نذري را که (در راه طاعت یا  اي را که (در راه خیر یا شر) متحمل می هزینه

اگر   داند، و ستمگران را یاوري نیست. گمان خداوند آن را می گیرید، بی معصیت) به گردن می
هان دارید و به نیازمندان بپردازید، بذل و بخششها را آشکار کنید، چه خوب، و اگر آنها را پن

زداید، و خداوند آگاه از هر آن چیزي  براي شما بهتر خواهد بود و برخی از گناهان شما را می
هدایت آنان بر تو واجب نیست، ولیکن خداوند هر که را بخواهد   دهید.  است که انجام می

ي خودتان است (و سود آن عائد بخشید برا اي که می کند، و هر چیز نیک و بایسته هدایت می
گردد) و (این وقتی خواهد بود که) جز براي رضایت خدا نبخشید. و هر چیز نیک و  خودتان می

شود و  اي که (بدین گونه) ببخشید به طور کامل به خود شما بازپس داده می بایسته
ي (چنین بذل و بخششی مخصوصاً باید) برا ترین) ستمی به شما نخواهد شد. (کوچک

 .»اند اند و به تنگنا افتاده نیازمندانی باشد که در راه خدا درمانده
خداوند در آیات فوق، اهل صفه را به چند وصف توصیف کرده است: از جمله اینکه 

داشتند، منع و  ص. یعنی وقتی قصد جهاد همراه پیامبراند آنان در راه خدا بازداشته شده
بازداشته شدند. گویی دشمن آنان را بازداشته است در نتیجه توانایی سفر در زمین جهت 

چون دشمن در مدینه آنان را احاطه کرده، پس  ،تأمین مسکن و کسب معاش ندارند
شود. همچنین به شان  توانایی رفتن به جهاد را ندارند تا از غنایم جنگی چیزي نصیب
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ندارند، از این رو اصالً  ها فران در اوایل، توانایی تجارت و دیگر حرفهخاطر ترس از کا
 راهی براي کسب روزي نداشتند.

 ٱ ِ�  ا�ٗ َ�ۡ  َتِطيُعونَ �َسۡ  َ� ﴿ ي: راجع به آیه
َ
گفته شده که منظور از  .]273: ة[البقر ﴾ِض �ۡ�

 زخمی شدند و در نتیجه زمین گیر شدند. صآنان، افرادي است که همراه رسول خدا

ٓ لِلۡ ﴿ ي اهل صفه نازل شد: همچنین این آیه درباره ۡ ٱ ءِ ُفَقَرا ِينَ ٱ ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل خۡ  �َّ
ُ
ْ أ  ِمن رُِجوا

 ٰ مۡ  رِهِمۡ دَِ�
َ
ٰ َوأ همچنین غنائم از آنِ فقراي مهاجرینی است که از خانه و « . ]8[الحشر:  ﴾لِِهمۡ َ�

 :بینی که خداوند چگونه فرموده نمی مگر. »اند رانده شدهکاشانه و اموال خود بیرون 

خۡ ﴿
ُ
ْ أ از خانه و کاشانه و اموالشان « »خرجوا من ديارهم و أمواهلم؟!«: و نفرموده ﴾رُِجوا

چون احتمال داشت که آنان به اختیار خارج شده باشند. پس روشن شد که  ،»بیرون رفتند
ر راهی براي بردن بیرون کرده شدند و اگشان  آنان به اجبار و ناچاري از کاشانه و اموال

هست که اي  کردند. پس در این آیه نکته می یافتند، قطعًا این کار را می شان اموال و دارایی
دهد دست کشیدن از مال موقع هجرت به اختیار، مقصود شارع نیست. این  می نشان

 ي شرعی بر آن داللت دارد. مطلبی است که ادله
آن سکو را برایشان آماده کرد. اهل صفه در این اثنا،  صرسول خدابه خاطر همین 

 به دنبال قرآن و سنت بودند مانند ابوهریره که خودش را وقف این کار کرد. مگراي  عده
بودم. وقتی  می صمن تمام مدت همراه رسول خدا: «گوید می بینی که در روایتی نمی

وقتی احادیث و آیات قرآن را  دیگر اهل صفه حضور نداشتند، من حضور داشتم و
برخی از آنان فقط مشغول ذکر و عبادت  .1»کردم می کردند، من آنها را حفظ می فراموش

 رفت، همراهش می براي جنگ صخدا و خواندن قرآن بودند. وقتی رسول خدا
 ماندند. می ماند، همراهش می جنگیدند و وقتی در مدینه می

                                           
 اند. آن را روایت کرده 2492ي  و مسلم به شماره 1942ي  متفق علیه. بخاري به شماره -1
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پیروز کرد. پس اهل صفه مثل دیگران شدند که  تا اینکه خدا، پیامرش و مؤمنان را
چون  ،خانواده و مال و دارایی داشتند و به دنبال کسب معاش و تأمین مسکن بودند

عذري که آنان را در آن سکو نگاه داشته بود، دیگر برطرف شده در نتیجه وقتی عذر از 
 بین رفت به اصل قضیه بازگشتند.

و زندگی در آن سکو، ذاتاً مقصود نبود و آن  حاصل سخنان فوق این است که: نشستن
که گفته شود: این کار براي کسی که اي  سکو براي فقرا از ابتدا ساخته نشده بود به گونه

باشد. و این کار رتبه و امتیازي شرعی نیست تا انسان به  می را دارد، مندوباش  توانایی
سبی و دست کشیدن از اموال و که گفته شود: ترك کار و کااي  دنبال آن باشد به گونه

ي واالیی  باشد و این درجه می دارایی و گوشه گیري، شبیه رفتار و زندگانی اهل صفه
قرآن که خداوند متعال در  اند چون این کار تقلید از اهل صفه است و آنان کسانی ،است

ِينَ ٱ ُردِ َ�طۡ  َوَ� ﴿ کند: می شان این چنین توصیف ِ  َر�َُّهم ُعونَ يَدۡ  �َّ ِ َغَدوٰ لۡ ٱب  يُرِ�ُدونَ  َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  ة
 ُرَدُهمۡ َ�َتطۡ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن ِهمَعلَيۡ  ِحَسابَِك  ِمنۡ  َوَما ءٖ َ�ۡ  ّمِن ِحَسابِِهم مِنۡ  َك َعلَيۡ  َما ۥۖ َههُ وَجۡ 

ٰ ٱ مِنَ  َ�َتُكونَ  کسانی را (از پیش خود) مران که سحرگاهان و « .]52[األنعام:  ﴾٥٢ لِِم�َ ل�َّ
وقت به عبادت و پرستش خدا مشغولند و)   خوانند (و همه به فریاد میشامگاهان خداي را 

منظورشان (تنها رضایت) او است. نه حساب ایشان بر تو است و نه حساب تو بر آنان است (و 
هرکس در گرو عمل خویش است، چه شاه چه درویش است). اگر (به حرف مشرکان درباره 

 ي: و آیه .»ن را برانی، از زمره ستمگران خواهی بوداین گونه مؤمنان گوش دهی و از خود) آنا

ِينَ ٱ َمعَ  َسَك َ�فۡ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿ ِ  َر�َُّهم ُعونَ يَدۡ  �َّ ِ َغَدوٰ لۡ ٱب  َناكَ َ�يۡ  دُ َ�عۡ  َوَ�  ۥۖ َههُ وَجۡ  يُرِ�ُدونَ  َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  ة
ِ َيوٰ �َۡ ٱ زِ�َنةَ  تُرِ�دُ  ُهمۡ َ�نۡ  �ۡ ٱ ة ُّ� ۖ �ۡ  َمنۡ  تُِطعۡ  َوَ�  َيا

َ
ٰ  �ََّبعَ ٱوَ  رِنَاذِكۡ  َعن ۥَبهُ قَلۡ  َناَفلۡ أ مۡ  َوَ�نَ  هُ َهَوٮ

َ
 ۥُرهُ أ

پرستند  با کسانی باش که صبحگاهان و شامگاهان خداي خود را می« .]28[الکهف:  ﴾٢٨ افُُرطٗ 
طلبند، و چشمانت از ایشان (به سوي  خوانند،  (و تنها رضاي) ذات او را می و به فریاد می

مستکبر) براي جستن زینت حیات دنیوي برنگردد، و از کسی فرمان مبر ثروتمندان و قدرتمندان 
ایم، و او به دنبال  که (به خاطر دنیا دوستی و آرزو پرستی) دل او را از یاد خود غافل ساخته
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آرزوي خود روان گشته است (و پیوسته فرمان یزدان را ترك گفته است) و کار و بارش (همه) 

پس این کار براساس گمان و تصور این افراد نیست بلکه به . »افراط و تفریط بوده است
 خاطر دالیل مذکور بود.

دلیل این کار، این است که نشستن در صفّه ادامه نداشت و اهل صفه و دیگران بر 
دیگر چنین جایی ساخته نشد. و اگر  صماندن در آن حریص نبودند و پس از پیامبر

بودند که اوالً آن را  تر ثبوت و ماندگاري چنین وضعیتی مقصود شارع بود، آنان مستحق
فهم کنند و ثانیاً در آنجا اقامت کنند و آنجا ماندگار باشند و از هر شغلی دست بکشند و 

ي دیگري مثل آن را ها ي آن را تجدید بنا کنند و مکان سزاوارتر بودند که آثار بازمانده
 بسازند. اما آنان هیچ گاه این کار را نکردند.

گیري و درست  نظور انجام دادن کار آنان و گوشهبنابراین، تقلید از اهل صفه به م
چون  ،کردن تکیه و خانقاه براي آن، درست نیست. باید انسان این مطلب را درك کند

را از سلف صالح و دانشمندانی که  اش احتمال انحراف و گمراهی براي کسی که دین
 ریشه در دانش دارند، وجود دارد.

برد که دست کشیدن از کار و کاسبی و چسبیدن به تکیه و  نمی انسان خردمند گمان
خانقاه، مباح یا مندوب یا بهتر از کار دیگري است، چون این کار صحیح نیست و هرگز 

 یست.از اول این امت ن تر آخر این امت هدایت یافته
ي اعمال مشایخ متأخر کافی است که سران و  چاره و فریب خورده براي انسان بی

گیري اختیار  و گوشه اند ، تکیه و خانقاه نساختهاند بزرگان این گروه که به تصوف منسوب
یی شبیه صفه جهت گرد آمدن براي عبادت و بریدن از کسب و ها و ساختمان اند نکرده

بزرگانی همچون فَضیل بن عیاض، ابراهیم بن اَدهم، جنید،  ،اند نساختهکار و تعلقات دنیا، 
ابراهیم خّواص، حارث محاسبی، شبلی... و دیگران که گویی که گوي سبقت را در این 

 .اند میدان ربوده
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، این است اند همانا محصول کار این افرادي که امروزه خود را به تصوف نسبت داده
و حتی با سران و بزرگانِ اهل  اند یان صالح مخالفت کردهو پیشین صکه با رسول خدا

 .اند کنند، مخالفت کرده می تصوف که خود را به آنان منتسب
گیرد تا به  نمی اما راجع به احادیث مدارس باید گفت که امري تعبدي به آن تعلق -

چنین کارهایی بدعت گفته شود مگر با این فرض که سنت این است که علوم فقط در 
مساجد خوانده شود. و این فرض هم وجود ندارد بلکه علم در عصر اول اسالم در هر 

شد.  می مکانی اعم از مسجد و منزل و سفر و حضر و... حتی در بازارها پراکنده تدریس
را جهت خواندن علم بسازد و افرادي طلبه آنجا گرد آورد و اي  پس هرگاه کسی مدرسه

 .اضافه نکند، کجاي این کار در اینجا بدعت است؟!را به آن اي  منزل یا محوطه
اگر گفته شود: بدعت فقط اختصاص به احداث مدارس دارد و مربوط به جاهاي  -

دیگر نیست، در جواب باید گفت که تخصیص در اینجا مربوط به یک کار تعبدي نیست 
خاطر تشبیه باشد بر خالف تکیه و خانقاه، چون این مکانها فقط به  نمی و در نتیجه بدعت

شوند که هر دو، یک امر تعبدي هستند در نتیجه ساخت تکیه و خانقاه  می به صفّه ساخته
به خاطر قصد و عرف جاري یک امر تعبدي شده است تا جایی که ساکنین آن در مذهب 

 باشند. می و منهج و اعتقاد و تفکر مخالف غیر خودشان
ن این کار مربوط به اصالح چو ،که ذکر کرده است ها همچنین است احداث پل -

باشد. این کار در  می کنند، می و برداشتن مشقت و سختی از کسانی که از آنجا عبور ها راه
ي ایمان، اصلی دارد و آن برداشتن اذیت و آذار از سر راه است. بنابراین در هیچ ها شاخه

 حالی درست نیست که بدعت محسوب شود.
و همچنین است هر کار نیکی که در عصر : «یدگو می اینکه عزالدین بن عبدالسالم -

شود  می ، این مطلب را باید تفصیل داد. کار نیکی که انجام»اول اسالم سابقه نداشته است
کند، از دو حال خارج نیست: یا مقید به قیدي تعبدي  می و شریعت اسالم آن را تأیید

 است یا خیر.
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رك باشد، در این صورت عمل به آن اگر مقید به قید تعبدي باشد که معناي آن قابل د
 درست نیست مگر به آن صورتی که در شریعت آمده است.

و اگر در اصل تشریع مقید به امري تعبدي نباشد، جاي بحث نیست که به هر صورتی 
 باشد: می واقع شود، بدعت نیست مگر به سه صورت، که در این سه صورت بدعت

اي که منت و آزار در پی داشته باشد و  اصل شرعی را بشکافد مانند نیکی -اول
 باشد. می که با  منت به کسی داده شود و مانند آنها، که در این صورت گناهاي  صدقه

فرد نیکی کننده، خود را ملتزم کند که به صورت خاصی کار نیک بکند و از آن  -دوم
خبر چنین فهم کند که این کار نیک  جز به  دان و بیکه انسان نااي  تجاوز ننماید به گونه

آن صورت خاص جایز نیست. در این هنگام چنین التزامی که بدان اشاره شد، بدعت و 
باشد. که به امید خدا بیان آن خواهد آمد. در این صورت، این کار  می نکوهیده و گمراهی

 نیک مستحب نیست.
ه معناي آن، قابل درك باشد و چه قابل بر اساس رأي کسانی واقع شود که چ -سوم

درك نباشد، آن را بدعتی نکوهیده بداند. مانند کسی که غربال کردن آرد در عقیقه را 
 مکروه بداند، که نزد او بدعت، مباح و مستحب نیست.

 نماز تراویح هم از آن سخن گفته شد.
ور مطلق بدعت و نکات دقیق تصوف و اخالق، به ط ها ي ریزه کاري اما سخن درباره

 باشد. می نیست و به طور مطلق هم صحیح نیست بلکه این موضوع قابل تفصیل
چون  ،ي چیز معلومی حکم صادر شود باید ابتدا لفظ تصوف را توضیح داد تا درباره

این واژه نزد دانشمندان متأخر، مجمل و ناواضح است. پس باید به آنچه دانشمندان متأخر 
 کنیم.، مراجعه اند گفته

 باشد: می تصوف نزد دانشمندان متأخر، دو معنیي  ي معناي واژه خالصه
تصوف، متخلق شدن به هر خوي و خصلت خوب و دور کردن هر خوي و  -اول

 خصلت بد و زشت است.
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 باشد. می تصوف به معناي از خود فانی شدن و بقاء با پرودگار -ّومد
گردد با این تفاوت که یکی از دو  میدر حقیقت هر دو معناي فوق به یک معنا بر

شود، و هر دو معنا،  می معناي فوق براي آغاز کار و دیگري براي پایان کار به کار برده
ي نیک در ها باشد. فقط معناي اول، اخالق و خصلت می متصف شدن به اخالق نیک

شخصیت فرد جاي نگرفته ولی در معناي دوم جاي گرفته است. از لحاظ دیگري از این 
ي عمل تکلیفی  دو معنا تعبیر شده است. معناي اول، عملی تکلیفی و معناي دوم نتیجه

ي نیک و معناي دوم متصف ها است و معناي اول متصف شدن ظاهر به اخالق و خصلت
 باشد و مجموع این دو معنا، تصوف است. می ي نیکها شدن باطن به اخالق و خصلت

 ،گوییم می ناي اول، بدعتی نیست که از آن سخنوقتی این امر ثابت شد، تصوف به مع
چون این کار مربوط به فهم و درکی است که کردار و جدا کردن آفات و عوارض کردار 

باشد  می ي اصالح و تهذیب نفس و از بین بردن فساد و تباهی موجود در کردار به وسیله
واضح است. و این فهم و درك صحیحی است و اصول آن در قرآن و سنت، روشن و 

 شود مگر زمانی که براساس فروع فقهی اطالق نمی بنابراین به چنین کاري بدعت گفته
مانند  ،شود که مانند آن در میان سلف صالح وجود نداشته باشد که آن بدعت است می

، مسائل سهو، رجوع از شهادت، معامالت مهلت دار... و ها ابواب سلم، اجارات، جراحت
 مانند آنها.
که اي  ي بدعت بر فروعات فقهی و استنباط شده عالمان اسالمی نیست که واژهشأن 

ي  در گذشته نبوده هر چند مسائل آن ناچیز هم باشد، اطالق کنند، به همین صورت واژه
 ،شود نمی و نکات باریک فروع اخالق ظاهري و باطنی، اطالق ها بدعت بر ریزه کاري

 دند.گر می به اصولی شرعی برشان  چون همه
 اما تصوف به معناي دوم، بر چند قسم است:

 به حاالت عارض شده بر سالکان و عارفان وقتی که نور توحید وجدانی بر آنان -اول
خاص با مراجعه به اي  گردد. به تناسب وقت و حالت و نیاز به آن در واقعه می تابد، بر می
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شود،  می که بر سالک عارض شود. این حاالتی می سخن گفته  مربی و مرشد در این باره
بر او واقع اي  کند یا اگر عارضه می تکلیف و اذکار و اوراد شرعی آن را مداواي  به وسیله

آید مگر هنگام  می پیشاي  گرداند. بسیار به ندرت عارضه می شود، مقصدش را اصالح
ایجاد خلل در برخی از اصول شرعی که در آغاز مسیرش، براساس آن حرکت کرده  

: سالکان با ضایع کردن اصول شرعی، از رسیدن به مقصد محروم اند ت. از این رو گفتهاس
 گردد: می . چنین کاري بدعت نیست، چون به اصل شرعی براند شده

 صکه چند تن از صحابه نزد پیامبر        از طریق روایت ابوهریره آمده » الصحيح« در

کنیم که سنگین است  می آمدند و گفتند: اي رسول خدا، چیزي را در درون مان احساس
کنیم و آن را بر زبان  می آن را بر زبان آوریم. دوست نداریم که این حالت را احساس

گفتند: . »اید؟ آیا واقعاً آن را احساس کرده« »أو قد وجدتموه؟«: آوریم. آن حضرت فرمود

 .»آن حالت، ظهور ایمان است« .1»ح اإليمان�رص كذل« :آري. فرمود
آمد و گفت: اي رسول خدا،  صاز ابن عباس روایت است که گوید: مردي نزد پیامبر

کند اگر او زغالی باشد برایش دوست  می یکی از ما چیزي را در درونش احساس

ُ « :فرمود صاست از اینکه آن را بر زبان آورد. پیامبر تر داشتنی ْ�رَبُ  ا�َّ
َ
ُ  أ ْ�رَبُ  ا�َّ

َ
ُ  أ  ا�َّ

ْ�رَبُ 
َ
َْمدُ  أ

ْ
ِ  احل ى ِ�َّ ِ

َّ
  َكيَْدهُ  رَدَّ  اذل

َ
اهللا أکبر، ستایش مخصوص خدایی  اهللا اکبر،« .2»الْوَْسوََسةِ  إِىل

 .»ي شیطان را به وسوسه تبدیل کرد است که نیرنگ و حیله
ِ  آَمنُْت  فَلْيَُقْل  َشيْئًا َذلَِك  ِمنْ  وََجدَ  َمنْ « :در روایت دیگري آمده است هر کس « .3»بِا�َّ

 .»چیزي از آن را احساس کرد، بگوید: به خدا ایمان آوردم

                                           
 اند. آن را روایت کرده 441و  2/397،»الـمسند«و احمد در  5111ي  ابوداود به شماره ،132ي  مسلم به شماره -1

اند و آلبانی  آن را روایت کرده 5112ي  و ابوداود به شماره 1/235، »الـمسند«حدیثی صحیح است. احمد در  -2

 آن را صحیح دانسته است.

 اند. آن را روایت کرده 2/331، »الـمسند«و احمد در  4721ي  ابوداود به شماره ،134ي  مسلم به شماره -3
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هرگاه چیزي از آن را : «از ابن عباس در روایتی دیگر نقل شده که آن حضرت فرمودند
 احساس کرد، بگوید:

 ٱ ُهوَ ﴿
َ
ُل ۡ� ٰ ٱوَ  ِخرُ �ٱوَ  وَّ او پیشین « .]3[الحدید:  ﴾٣ َعلِيمٌ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  وَُهوَ  اِطُنۖ ۡ�َ ٱوَ  ِهرُ ل�َّ

، که همگی ها و امثال این روایت .»و پسین و پیدا و ناپیدا است، و او آگاه از همه چیز است
 .اند صحیح
خارق العاده و موارد مربوط به و اندیشیدن و تفکر در کرامات و امور  به تأمل -دوم

ي عادت نباشد، و به چیزهایی  خرق کنندهي عادت باشد یا  که در حقیقت خرق کنندهآن
تأمل و  گردد. این می که مربوط به امري درونی یا شیطانی است و احکامی از این قبیل، بر

ي معجزات و شروط آن و  طور که تأمل و اندیشیدن دربارهاندیشیدن بدعت نیست همان
وضوع، مورد بحث کند، بدعت نیست. این م می فرق میان پیامبر و کسی که ادعاي پیامبري

 علم اصول است و حکم اصول فقه را دارد.
اعم از عالم غیب و امور  ها و تفکر در ادراکات درون به تأمل و اندیشیدن -سوم

پنهان، و احکام تجرید نفسی و علوم مربوط به عالم ارواح و فرشتگان و شیاطین، و 
ر بدون شک بدعت و نکوهیده گردد. این کا می نفوس انسانی و حیوانی... و مانند آنها بر

است اگر به قصد علم در آوردن آن، راجع به آن سخن گفته شود و مورد بررسی قرار 
گیرد و به صورت فنی درآید که از راه یادگیري یا ریاضت نفس به تحصیل آن، انسان 

چون چنین کاري در میان پیشینیان صالح سابقه نداشته و این کار در  ،خود را مشغول کند
یقت، تأمل و اندیشه و تفکر فلسفی است که تنها فیلسوفانی که خارج از اهل سنت حق

شوند، مشغول به دست آوردن آن و مشغول دریافت  می بودند و جزو فرَق ضاله محسوب
ي آن مباح نیست چه برسد به  شدند. پس سخن درباره می نفس جهت به کار بردن آن،

 اینکه مندوب باشد.
 شود و او همراه مربی در این باره سخن می ي سالک گاهی عارضآري، مانند آن برا

چون قصد  ،گوید تا اینکه آن را از سر راهش خارج کند و آن را از سالک دور گرداند می
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کند تا اینکه فقط با شعار خدا را پرستش نماید. به عالوه با تتبع و  می سالک را منحرف
چون راه سالک  ،گرداند می راه راست خارج پیگیري آن و اهتمام و توجه به آن او را از

دیگران  در اصل بر اخالص کامل با توجه صادقانه و مجرد کردن توحید از توجه به
 ي اینها تضاد دارد. گذاري شده است. و باز کردنِ درِ سخن در این قسم، به همه پایه

و تدبر و اندیشیدن در حقیقت فنا از جهت داخل شدن در آن و  به تأمل -چهارم
ي نفس از هر سمتی که به امر غیر مطلوب ها متصف شدن به اوصاف آن و بریدن طمع

اند و  چون هواهاي نفسانی ریز و باریک ،گردد می شود هر چند ناچیز باشد، بر می منتهی
شود مگر  نمی ي نفسانی تمامدر مقامات مختلف همراه سالک جریان دارند. پس هواها

 ي فناي مذکور ي آن را قطع کند و آن را ریشه کن نماید، و آن هم دروازه کسی که ماده
 باشد. می

شود،  نمی این قسم از انواع فقه مربوط به هواهاي نفسانی است و بدعت محسوب
فقه به چیزي که از  -هرچند ناچیز است- زیرا آن ،گیرد می چون زیر جنس فقه قرار

و  اند گردد و ناچیز بودن و آشکار بودن آن، اضافی می شود، بر می آشکار و روشن
 حقیقت، یکی است.

شان یا به فقه شرعی و  عناي دوم تصوف وجود دارد که همهاقسام دیگري براي م
گردند و یا به بدعتی که شرعی نیست و در شریعت، بد و زشت  می خوب در شریعت بر

 گردند. می است، بر
راجع به جدل و ترتیب دادن جلسات براي استدالل بر مسائل مختلف، قبالً مورد 

 بحث و بررسی قرار گرفت.
ي آنها آراستن مساجد، تزئین  ي مکروه که از جملهها ي بدعتها اما راجع به مثال

که الفاظ قرآن از وضع اي  مصاحف قرآن و خواندن قرآن با صداي خوش و زیبا به گونه
یابد را ذکر نمود، باید گفت که اگر منظورش ذات فعل بدون همراهیِ امري عربی تغییر ن

پذیریم و اگر منظورش انجام این کارها همراه قصد تشریع باشد،  نمی دیگري باشد، آن را
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باشد که با قصد تشریع همراه باشد.  می چون بدعت زمانی بدعت ،صحیح استاش  گفته
 شود ولی بدعت نیست. می آن نهی پس اگر با قصد تشریع همراه نباشد، از

ي آنها دست دادن در پایان نماز صبح و  ي مباح که از جملهها ي بدعتها راجع به مثال
عصر برشمرده، باید گفت: اینکه این کار بدعت است، قبول و اینکه مباح است، قابل 

 چون در شریعت اسالم دلیلی وجود ندارد که بر اختصاص دادن آن اوقات ،قبول نیست
به دست دادن داللت کند، بلکه این کار، مکروه است، چون این ترس وجود دارد که در 

 ي این عمل، به نمازهاي مذکور ملحق شود. صورت ادامه
ي شش روزِ ماه شوال به رمضان نهی کرد،  همچنان که امام مالک از وصل کردن روزه

را جزو رمضان به  چون این ترس وجود داشت که ممکن بود انسان جاهل و ناآگاه آن
 شمار آورد، و این چنین هم شد.

، محدث توانا به من گفت: چیزي که 1»شیخ زکی الدین عبدالعظیم: «قرافی گفته است
واقع شد. آنان بنا به عادت خود، سحري  ها امام مالک از آن ترسید در میان غیر عرب

کردند و آن  می رهاخوران و شیپور زنان و شعایر رمضان را تا آخر شش روز ماه شوال 
 کردند. می وقت شعایر عید رمضان را برپا

همچنین میان مردم عوام مصر شایع شد که نماز صبح دو رکعت است : «قرافی افزود
دیدند  می بدین خاطر که ،غیر از روز جمعه که در این روز نماز صبح، سه رکعت است

 کرد و سجده می ه مواظبتي تالوت دارند، در روز جمع امام بر قرائت آیاتی که سجده
 ».نمود. مردم عوام معتقد بودند که این سجده، رکعت واجب دیگري است می

شود، در دین اسالم واجب  می یی که منجر به بدعتها بستن این راه: «افزاید می قرافی
 ».بسیار در آن مبالغه و زیاده روي کرد /است و امام مالک

                                           
ذري شافعی مذهب و اهل مصر است. در او امام و عالمه، عبدالعظیم بن عبدالقوي بن عبداهللا بن سالمۀ من -1

 .ق دار فانی را وداع گفت.ه 656مصر متولد شد و مدتی طوالنی شیخ حدیث در آنجا بود. نامبره به سال 
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ي مباح ها ي بدعت لذایذ و امکانات رفاهی را از زمرهي زیاد از  ابن عبدالسالم استفاده
 به حساب آورده است و در این باره سخن گفته شد.

به اقسام  ها تمامی آنچه در این باره ذکر شد، از آن روشن شد که بدعت  خالصه
مورد  ها شوند بلکه بدعت نمی ي واجب، مباح، مستحب، مکروه و حرام تقسیم گانه پنج

و یا حرام. به امید خدا این موضوع بعداً از آن بحث  اند که یا مکروه اند نهی قرار گرفته
 خواهد شد.



 
 

 فصل

است که اهل ، این اند جمله چیزهایی که برخی از تکلف کنندگان به آن استناد کردهاز 
که اصرار دارند در  اند تصوف، مشهور به اتباع از سنت و اقتدا به کردار پیشینیان صالح

گزینند و به  می کنند و آنچه مخالف آن است، دوري می کردار و گفتار کامالً به آنان اقتدا
 .اند شان را براساس خوردن حالل و اتباع از سنت و اخالص قرار داده همین خاطر طریق

دانند که در قرآن  می این درست است ولی اینان در بسیاري از امور چیزهایی را خوب
. اهل تصوف به مقتضاي اند و سنت نیامده و سلف صالح به چنین چیزهایی عمل نکرده

کنند و بر آن اصرار دارند و آن را راه عریضی براي خود و سنتی که با  می این چیزها عمل
. بلکه چه بسا در برخی حاالت آن را واجب بدانند. پس اند ادهشود، قرار د می آن مخالفت

 بود. نمی ، درستاند اگر در این کار، رخصتی براي اینان نبود، آنچه که بر آن بنا کرده
کنند و بر  می از جمله اینان در بسیاري از احکام بر کشف و کارهاي خرق عادت تکیه

کنند یا از آن  می اس آن، به کاري اقدامکنند و بر اس می اساس آن به حالل و حرام حکم
 کنند. می پشت

 گاه غذایی را که در آن شبهه بود،شود که او هر می نقل1طور که از محاسبیهمان
 کرد. می تپید، پس از خوردن آن امتناع می ي انگشتانشها خورد، رگ می

ها  زمانی معتقد بودم که باید فقط از حالل غذا خورد. در بیابان: «گوید 2شبلی
بخورم. گشتم، درخت انجیري را دیدم. دستم را به سوي آن درخت کشیدم تا از آن  می

 ».چون من مالِ یک نفر یهودي هستم ،دار. از من مخور درخت مرا صدا زد: دست نگه

                                           
.ق ه 243باشد. وي به سال  او حارث بن اسد محاسبی، ابوعبداهللا زاهد بغدادي، یکی از ائمه مشهور می -1

 درگذشت.
باشد. راجع به نامش اختالف نظر وجود دارد.  او ابوبکر شبلی، یکی از معدود بزرگان و شیوخ اهل تصوف می -2

 .ق وفات یافت.ه 334او فقیه مذهب مالک بن انس بود. نامبرده در سال 
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شدم. به اي  در برخی سفرهایم، شبانگاه در راه مکه وارد خرابه: «گوید 1ابراهیم خواص
عظیمی در آنجا وجود دارند. ترسیدم. ندایی غیبی مرا صدا زد که ناگاه دیدم که درندگان 

 ».کنند می چون پیرامونت  هفتاد هزار فرشته وجود دارند که از تو محافظت ،آرام باش
شود که براساس این  می مانند این چیزها اگر بر قواعد شریعت عرضه شوند، روشن

بر تحلیل یا   ها ا تحریک برخی رگچون مکاشفه یا صداي ناآشنا ی ،اند قواعد بنا نشده
چون اگر حاکم یا کسی دیگر آنجا حضور داشت، آیا بر او واجب  ،تحریم داللت ندارند

آمد که فالن کس فالنی  می ي آن تحقیق کند. یا اگر ندایی غیبی یا مندوب بود که درباره
مل به قول او بر را کشته یا مال فالنی را برداشته یا زنا کرده یا دزدي کرده است، آیا ع

بود؟ یا واجب بود که در برخی از آن احکام شاهد باشد؟ بلکه اگر  می حاکم واجب
کرد یا  می درختی یا سنگی به سخن آید و مطالب فوق را بگوید، آیا حاکم به آن حکم

کرد؟! این امور از جمله چیزهایی است که مانند آن در  می حکمی شرعی بر آن بنا
 است. شریعت سابقه نداشته

 کرد و می : اگر پیامبري از پیامبران ادعاي رسالتاند به همین خاطر دانشمندان گفته
زنم تا با من حرف بزند. سپس  می ي من این است که این درخت را صدا گفت: معجزه می

آن را صدا زند و درخت با او سخن گوید و درخت بگوید تو دروغگو هستی، قطعاً این 
ي  چون او به وسیله ،ستی اوست و دلیلی بر دروغگویی او نیستامر دلیلی بر صدق و را

چیزي دیگران را به مبارزه طلبیده که آن چیز مطابق ادعایش، به وقوع پیوسته است و 
 تصدیق یا تکذیب کردن کالم، چیزي خارج از مقتضاي ادعاست که اینجا حکمی ندارد.

ي حرام بودن  تپیدن، الزمهگوییم: اگر فرض کنیم که  می پس همچنین در این مسأله
کند، چون دلیل معتبر و  نمی غذا است، این مطلب بر حکمِ دست نگه داشتن از غذا داللت

ي ابراهیم خّواص نیز چنین است، پس  معلوم شرعی بر آن داللت نکرده است. قضیه
گردد که خالف آن،  می پرهیز از چیزهایی که احتمال نابودي دارد، مشروع است و روشن
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ف مشروع است و این امر، در میان اهل این طریقه، عادي و معمول است. سخن خال
سابقه است و  دت است و بنا کردن حکم بر آن، بیي خرق عا درخت به شبلی از جمله

 کار درستی نیست.
 اجتناب ها از جمله کارهاي اهل تصوف، این است که آنان به طور کلی از رخصت

گذاري کرده  فی که این طریقه را برایشان پایهشان، مصنّکنند تا جایی که شیخ و بزرگ می
 گوید: میاش  یعنی ابوقاسم قشیري در باب وصیت مریدان از رساله

اگر فتاواي فقهاء براي مرید مختلف و متفاوت شود، به فتوایی که بیشتر جانب «
چون  ،کند می کند و براي همیشه قصد خروج از مسائل اختالفی می احتیاط دارد، عمل

باشد و این  می یی شرعی براي مستضعفان و نیازمندان و مردم عادي و شاغالنها رخصت
گروه یعنی اهل تصوف جز قیام به حقوق خدا، کار و شغلی ندارند و به این خاطر گفته 

ي حقیقت به رخصت شرعی نزول کند، پیمان  شده است: اگر انسان نیازمند از درجه
 ».پیمانی که بین او و خدا بوده، شکسته است خویش را با خدا فسخ نموده و

در جاهاي مشروع،  ها رساند که استفاده از رخصت می این سخن آشکارا این مطلب را
و پیشینیان  صدر شأن اهل تصوف نیست و این کار مخالف روشی است که رسول خدا

 .اند صالح از صحابه و تابعین و... بر آن بوده
 صیی که رسول خداها با وجود دالیلِ رخصت ها پس پایبند بودن به عزیمت

َ  إِنَّ «: اند گفتهاش  درباره ُب  ا�َّ نْ  ُ�ِ
َ
نْ  ُ�ِبُّ  َكَما رَُخُصهُ  تُْؤَ�  أ

َ
همانا خدا « .1»َعَزائُِمهُ  تُْؤَ�  أ

، »یش عمل شودها یش عمل شود، دوست دارد به رخصتها طور که دوست دارد به عزیمتهمان

تصوف به خاطر ریشه کن نمودن نفس از گرایش به راحتی و  ظاهراً بدعتی است که اهل
 .اند رفاه و برانگیختن جهاد با نفس، آن را خوب دانسته
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از جمله کارهاي اهل تصوف این است که ابوقاسم قشیري، دست کشیدن از مال و 
شان  خواهد به طریقه می دارایی و کسب و کار را از جمله اصولی قرار داده که هر کس

 چون مال و دارایی چیزي است که انسان را از حق منحرف ،باید بدان عمل کند درآید،
اي به دنیا داشته باشد،  کند و هر مریدي که به اهل تصوف بپیوندد در حالی که عالقه می

تا آخر سخنانی  »کشاند که از آن بیرون رفته است... می این عالقه به زودي او را به چیزي
 داشته است.که در این زمینه اظهار 

 زیرا ما حالت اول را پیش ،این تفکر با ظواهر شریعت اسالم کامالً در تضاد است
باشد، چون کسی را امر  می با یاران بزرگوارش صکشیم که این حالت رسول خدا می

گري دستور نداد که از صنعت  ه هیچ صنعتدست بکشد، باش  نکرد که از مال و دارایی
ي را وادار به رها کردن تجارتش ننمود و آنان حقیقتاً خویش دست بکشد و هیچ تاجر

دوستان خدا و خواستار سلوك راه حق از روي صداقت و راستی بودند و اگر افراد پس 
 رسند. نمی از آنان هزار سال سالک راه حق را بپیمایند، به گرد پایشان

به هدف واال  طور که مال و دارایی در طی راه حق انسان را از رسیدنعالوه، همانبه 
کند، دست کشیدن از آن به طور کلی نیز انسان را از رسیدن به هدف  می به خود مشغول

کند و هیچ یک از این دو حالت به نسبت دیگري از لحاظ اعتبار  می واال به خود مشغول
 در اولویت قرار ندارد.

در میان  بینی که چگونه قشیري دست کشیدن از کسب و کار و مال و دارایی را که می
سلف صالح وجود نداشته به عنوان پایه و اساس و اصلی در سلوك راه قرار داده و این 

بدعت و نوآوري در دین است. این چیزي نیست جز اینکه  -بینی می گونه که همان – امر
 سخن ها ي صوفی ، چون ابوقاسم قشیري از زبان همهاند آن را نیک دانسته ها صوفی

 گوید. می
و مرشدها، گذشت از  ها گویند: براي شیخ می این است که ها کارهاي صوفیاز دیگر 

 خطاهاي مریدان درست نیست، چون این کار ضایع گردانیدن حقوق خداوند متعال است.
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بینی که در سنت از  نمی این نفی عام در شریعت اسالم، نکوهیده و ناپسند است. مگر

ِ�يلُ «: فرمایند می روایت شده که صپیامبر
َ
وذلَِك ِ�يما لَم ي�ن  َ�رَثَاتِِهمْ  الَْهيْئَاِت  َذوِي واأ

ا ِ  ُحُدودِ  ِمنْ  َحدًّ . »ها که حدي از حدود خدا نیست، گذشت کنید ي انسانها از لغزش« .1»ا�َّ

بود و از فضیلت گذشت  می پس اگر گذشت از خطا درست نبود، مخالف این حدیث
 آمد. نمی سخن به میان

 مدارا را دوست دارد و به آن راضی است و انسان را بر آن کمکبه عالوه خداوند 
کند، و از جمله مداراهاي شرعی، گذشت  نمی گیري کمک کند که بر درشتی و سخت می

باشد،چون انسان جایزالخطاست و حتماً اشتباه و  می و چشم پوشی از خطاي دیگران
 کوتاهی و خطا دارد و معصوم نیست.

کنند که کمتر غذا بخورد  می وف این است که مرید را واداراز جمله کارهاي اهل تص
کنند که همیشه گرسنه بماند و روزه  می اما به تدریج و کم کم نه یک دفعه، و او را مجبور

 بگیرد و ترك ازدواج بکند مادام که در سلوك راه حق است.
که رسول  ي این کارها مخالف شریعت اسالم است بلکه شبیه از دنیا بریدنی است همه

 فليس سنيت عن رغب من«: فرماید می یارانش را از آن نهی کرده تا جایی که صخدا
 .»هر کس از سنت من روي گرداند، از من نیست« .2»م�

، تأمل شود، اند ي تدریجی بودن ترك غذا که اهل تصوف اظهار داشته اگر در قضیه
 این کار سابقه نداشته است. ها شود که در عصر اول و بهترین قرن می دیده

ي  باشد و اینکه وظیفه می کنند، حالت سماع می از دیگر چیزهایی که مرید را بدان ملزم
مرید است که از چیزي که دست کشیده هیچ گاه به آن باز نگردد مگر اینکه مرشدش 

د و ي بازگشت به آن را به او بدهد که در این صورت مرید باید بدان وابسته نگرد اجازه
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پس از آن، از آن دست بکشد بدون آنکه قلب مرشد را بیازارد...و دیگر چیزهایی که در 
که در عصر اول سابقه نداشته است. اینها از نتایج مجلس سماعی  اند این زمینه ابداع کرده

ي تصوف به هیچ وجه نیست و هیچ یک از  . سماع در طریقهاند است که بدان عادت کرده
، آن را به کار اند نان اشاره شد و در راه خیر و نیکی حرکت کردهگذشتگانی که بدا

 .اند ام که فیلسوفان بدان عمل کرده . سماع را دیدهاند نبرده
مواردش خیلی زیادند و اگر این موضوع مورد تتبع و بررسی قرار گیرد، مسائل و 

را به کار  شان مواردي هستند که به نظر اهل تصوف کار خوبی بوده و آن ظاهراً همه
به شریعت  -بینی می طور که همان- و قبالً اثري از آنها نبوده است. این گروه اند برده

ي مردم دورتر  بود، قطعاً آنان از همه نمی جویند و اگر امثال این چیزها مشروع می تمسک
مذموم و نکوهیده نیستند  ها دهد که برخی از بدعت می از شریعت بودند. پس این نشان

 برخی پسندیده و ستوده هستند و این مطلوب است.بلکه 
 گوییم: می در جواب

، از دو حال خارج نیست: اند هر چیزي که متصوفه در این زمینه بدان عمل کرده -اول
یا از مواردي است که در شریعت اسالم، اصل و اساسی دارد یا از مواردي است که در 

که  اند شرعی داشته باشد، کار خوبی کردهشریعت اسالم، اصل و اساسی ندارد. اگر اصلی 
 .اند طور که سلف صالح از صحابه و تابعین به آن عمل کرده همان اند بدان عمل نموده

چون  ،اما اگر در شریعت اسالم، اصل و دلیلی نداشته باشد، نباید به آن عمل کرد
حجتی علیه تمامی امت اسالمی است وعمل هیچ کسی از امت اسالم  صسنت پیامبر

چون سنت از خطا و اشتباه معصوم و خود  ،نیست صحجتی علیه سنت پیامبر
باشد ولی عصمت سایر افراد امت اسالمی ثابت  می نیز از خطا و اشتباه معصوم صپیامبر

ع کردند، اجماعشان در نشده است. مگر اینکه در مورد خاصی اجماع بکنند که اگر اجما
نیز همچون  ها ي دلیلی شرعی است همان طور که قبالً به آن اشاره شد. صوفی بردارنده
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وشی و گناه کبیره و صغیره شان ثابت نشده، پس احتمال خطا و فرام دیگران عصمت
 شان وجود دارد. اعمال اینان از این دو حال خارج نیست. درباره

توان پذیرفت یا نپذیرفت مگر سخن  می : هر سخنیاند هبه همین خاطر دانشمندان گفت
 پذیرفت.اش  که باید همه صپیامبر

اگر گفته شود: آیا ولی : «گوید می قشیري این مسأله را خیلی خوب بیان کرده است،
شود  می شود: اگر منظور این باشد که از ولی محافظت می معصوم است، در جواب گفته

این وصف  -زده استهر چند خطاها و سهوهایی از آنان سر - تا بر گناهان اصرار نورزد
 ».شان محال نیست درباره

کند؟ سرش را  می به جنید گفته شد: آیا انسان عارف به پروردگارش زنا: «وي افزود

مۡ  َوَ�نَ ﴿ پایین انداخت و سپس سرش را بلند کرد و این آیه را خواند:
َ
ِ ٱ رُ أ قۡ  �قََدرٗ  �َّ  ﴾دُ مَّ

و فرمان خدا همواره روي حساب و برنامه دقیقی است و باید به مرحله اجرا « . ]38[األحزاب: 
 .»درآید

است، که همان طور که صدور گناهان مانند بدعت و غیر بدعت اي  این سخن منصفانه
 باشد. می از غیر عرفا و متصوفه جایز است، از اینان هم جایز

از خطا و اشتباه معصوم است و به پس بر ما واجب است که به کسی اقتدا کنیم که 
رود و دست از اقتدا کردن به کسی  نمیاش  هیچ وجه احتمال خطا و فراموشی درباره

جایز است. بلکه هر آنچه از پیشوایان دینی به اش  برداریم که احتمال خطا و اشتباه درباره
کردند، ما هر چه را که قرآن و سنت قبولش  ،کنیم می ما رسیده، بر قرآن و سنت عرضه

کنیم. در  می پذیریم و آن را رها نمی چه را نپذیرفتند، ما هم آن راکنیم و هر می هم قبول
این صورت هیچ گناهی هم نداریم چون براي اتباع از شریعت دلیل داریم ولی براي اتباع 
از کردار و گفتار اهل تصوف و عرفا دلیل نداریم مگر پس از آنکه گفتار و کردارشان را 

پذیریم. این  می قرآن و سنت عرضه کنیم  که هر چه مورد قبول قرآن و سنت بود،بر 
که هر چه صاحبان  وجد و ذوق  از  اند چیزي است که بزرگانشان بدان توصیه کرده
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آوردند باید بر قرآن و سنت عرضه شود اگر قرآن و سنت آن را  ها احوال و علوم  و فهم
ردند، نادرست است.  همچنین است کردار و تأیید کردند، درست و اگر تأیید نک

 یی که اهل تصوف دارند.ها مجاهدات و انواع التزامات و پایبندي
گاه به اعمال و کردار اهل تصوف که خاص خودشان است با حسن ظن نگاه هر -دوم
بینیم که هیچ دلیل شرعی ندارد. پس واجب است که از اقتدا به اعمال آنان  می کنیم، 

و این  گیرند. می شته شود هر چند از جنس کسانی باشند که مورد اقتدا قراردست نگه دا
به خاطر رد کردن کارشان  و اعتراض و ایراد به کارشان نیست بلکه بدینِ خاطر است  

دیگر  ایم آن گونه که وجه ارتباط مسائل ط آن با قواعد شرعی را درك نکردهکه وجه ارتبا
 اند بینی که ما از عمل به احادیث نبوي که مبهم نمی ایم. مگر را با قواعد شرعی درك کرده

پذیریم  می کشیم. اگر پس از آن، دلیلی شرعی براي عمل به آن دست داد، آن را می دست
چون این  ،ایم ر این دست نگه داشتن، ضرري نکردهو گر نه، به دنبال رد آن نیستیم و د

لیل شرعی براي آن است و به منظور رد کار به منظور روشن شدن قضیه  و پیدا شدن د
کردن اعمال اهل تصوف و دور انداختن آن نیست. بنابراین ترك عمل و دست نگه 

 است. تر داشتن در اینجا، بهتر و شایسته
این مسائل و امثال آن با ظواهر شریعت تضاد دارند. مثالً فرض کنید که کردار  -سوم

که با دالیلی شرعی استناد و تکیه دارد اما از  شود می و سخنان اهل تصوف بر این حمل
ي ها در فهم دانشمندان و نظر مجتهدان و در میان صنف تر واضحاي  لحاظ نقلی، ادله

در الفاظ شارع به نسبت دلیل و مستند این  تر و صریح تر مختلف دانشمندان رایج
و احتمال نسخ در  با هم تعارض داشته باشنداي  جماعت، با آن تعارض دارد و وقتی ادله

باشد و این  می واجب تر و قوي تر ي واضح برخی از ادله وجود نداشته باشد، ترجیح ادله 
باشد. تازه در مذهب اهل تصوف عمل  می ي اجماع  اجماع اصول دانان است که به منزله

پس به تناسب آراء و  -طور که مذهب سایرین چنین است همان- به احتیاط واجب است
ي  در سلوك راه حق، واجب است به اعمال و اقوالی که وضع کرده و با ادله نظراتشان



 311 ها و محدثات و... (فصل)  باب سوم: در عمومیت و شمولیت بدعت

 

شرعی تعارض دارند، عمل نشود. و در این زمینه ما از آثار ایشان پیروي کرده و از 
گردانند و تصمیم  می ي شرعی روي جوییم برخالف کسانی که از ادله می انوارشان هدایت

تقلید از آنان درست باشد، از آنان تقلید کنند.  شان دارند در مواردي که بنا به مذهب
گیري را رد و  کردار و گفتار اهل تصوف این موضعي شرعی و آراي فقهی و   بنابراین ادله

گیرد و موقع  می نماید و کسی را که آزاداندیش است و راه احتیاط در پیش می نکوهش
 ستاید. می د،کن می کشد و دین و آبروي خود  را حفظ می مشتبه شدن دست

اینک این مطلب مانده که راجع به سؤالی که از اقوال و اعمال اهل تصوف شده و 
شود و راه پذیرش آنها کدام  می ي شرعی پذیرفته اینکه کدام یک از اینها به مقتضاي ادله

 است، سخن گفته شود.

آنها مفصالً تعدادي از  به» موافقاتـال«در اینجا به این مطلب نیازي نداریم و در کتاب 

رشح «، در کتاب ایم و اگر خدا طول عمر بدهد و به لطف خویش کمک کند سخن گفته

در این زمینه به طور مفصل » ميان ما أدخل فيه مما ليس بطريق هلمو هل التصوفأمذهب 

 آوریم. می و مشروح سخن به میان
اثبات گذاران جهت  که در هیچ یک از مواردي که بدعت از آنچه گذشت روشن شد

 ، دلیلی وجود ندارد.اند شان به آن استناد و استدالل نموده بدعت



 
 

 گذاران استدالل بدعتمرجع : باب چهارم

 مقدمه
داخل بودن در سنت و سنی بودن هر فرد و گروهی که از سنت خارج شده و ادعاي 

کنند و گرنه دور  می ي سنت بر مسائل خاص خودشان استدالل دارند، حتماً به زور با ادله
 کند. می انداختن این ادله، دعوایشان را تکذیب

کند که تنها خودش اهل سنت است و  می گذاري از این امت، ادعا لکه هر بدعتب
سنت استناد کند ي  تواند به موارد شبهه نمی اهل سنت نیستند، پس ها و گروه ها دیگر فرقه

و اگر به آن استناد کرد، باید به منبع و مستند اهل سنت که به کالم عرب و کلیات و 
 مقاصد شریعت، شناخت و آگاهی دارند، استدالل کند چنان که سلف صالح این کار را

 کردند. می
ي کسانی که در  به طور مطلق به درجه شود می وشنطور که بعداً ر همان - البته اینان

. که این امر یا به خاطر عدم تسلط در اند سنت تحقق و تفحص و تدبر نموده، نرسیده
شناخت کالم عرب و علم به مقاصد کالم عرب، یا به خاطر عدم تسلط در علم به قواعد 

 ر هر دو دلیل با همشود، و یا به خاط می اصولی که احکام شرعی براساس آنها استنباط
ي آنان مخالف  باشد. پس به طریق اولی به خاطر دو دلیل مذکور مرجع و منبع ادله می

 باشد. میشان  مرجع و منبع محققان متقدم
 وقتی این معلوم شد، باید این منابع و مصادر را آورد تا از آن حذر و پرهیز شود.

ا﴿ فرماید: می خداوند سبحان مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ �ََ�ٰ  َما َ�َيتَّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ  ءَ تَِغا

ٓ بۡ ٱوَ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ   ءَ تَِغا
ۡ
هایشان کژي است (و گریز از  اما کسانی که در دل« .]7عمران:  [آل ﴾ۦوِ�لِهِ تَأ

انگیزي و تأویل (نادرست) به دنبال  حق، زوایاي وجودشان را فرا گرفته است) براي فتنه
دانند که راسخان  افتند. در حالی که تأویل (درست) آنها را جز خدا و کسانی نمی متشابهات می
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است که در اصل حرکت بر راه اي  این آیه شامل دو دسته. »قدمان) در دانش هستند (و ثابت
 درست هستند یا بر راه خطا.

م شریعت کسانی که در دانش ریشه دارند. اینان ثابت قدمان در عل -ي اول دسته
هستند. از آنجا که این امر دشوار است مگر براي کسی که هم در کالم عرب و علم به 
مقاصد آن تسلط دارد و هم در علم به قواعد اصولی که براساس آن احکام شرعی 

شود، از این رو راهی براي معرفت و شناخت به این دو امر با هم به تناسب  می استنباط
دار  چنین است به او راسخ بودن و ریشهدهد، نیست. وقتی  می اوآنچه که توان انسانی به 

شود. مقتضاي آیه، مدح و ستایش اوست. بنابراین او اهلیت  می بودن در دانش گفته
 هدایت و استنباط احکام شرعی را دارد.

دهد که  می ، این تخصیص نشاناند وقتی کژدالن به پیروي از متشابه اختصاص یافته
نمایند. بنابراین، آنان فقط از محکم  نمی دانش ریشه دارند از متشابه پیرويکسانی که در 

 کنند. می که اساس قرآن و اکثر آیات قرآنی است، پیروي
ي شریعت آن را تأیید کند، دلیل صحیح و  پس هر دلیل خاص یا عامی که اکثر ادله

نیست اي  چون میان دلیل درست و نادرست، واسطه ،غیر آن، دلیل فاسد و نادرست است
 کرد. می بود، قطعاً آیه بدان تصریح اي می که به آن استناد شود، چون اگر واسطه

و راسخین در  اند به عالوه، از آنجا که کژدالن به پیروي از آیات متشابه اختصاص یافته
ر علم به دنبال تأویل دهد که راسخین د می ، این امر نشاناند علم بدان توصیف نشده

جویی بر  ت متشابه نیستند تا به خاطر فتنهآیات متشابه نیستند. یعنی به دنبال معناي آیا
به آن حکم کنند. اگر راسخان در علم آیات متشابه را تأویل شان  مقتضاي هواهاي نفسانی

کم به اگر حمل متشابه بر مح ،کنند می کنند با ارجاع آنها به آیات محکم این کار را
مقتضاي قواعد و ضوابط شرعی امکان پذیر بود، در این صورت، آن متشابه اضافی است 

ي مذکور به محکم بودن آیات متشابه به نسبت کسانی که در دانش  نه حقیقی، و در آیه
ریشه دارند، تصریح نشده است. پس از نظر ایشان نیز باید به آیات محکمی که اساس 
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 آیات متشابه را به آن برگرداند.، مراجعه کرد و اند قرآن
و اگر آیات متشابه را تأویل نکردند، برا این اساس است که این آیات، متشابه 

 گویند: می آورند و می در نتیجه در مقابل آن سر تسلیم را در پیشگاه خدا فرود اند حقیقی

آنها ایمان داریم (و در پرتو دانش  ما به همه« .]7عمران:  [آل ﴾َرّ�َِنا ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  ۦبِهِ  َءاَمنَّا﴿

 اینان همان صاحبان خرد. »دانیم که محکمات و متشابهات) همه از سوي خداي ما است می
 باشند. می

هار داشته که اینان به خاطر ي مذکور راجع به کژدالن و منحرفان اظ همچنین آیه
ي شرعی همچون فرد بابصیرت  در ادله ،کنند. بنابراین می جویی از آیات متشابه پیروي فتنه

ي شرعی باشد بلکه همچون  تحت حکم ادلهاش  نگرند تا هواي نفسانی نمی و هوشمند
 نگرد سپس دلیلی را براي تأیید آن می کند در آن می کسی که مطابق هواي خویش حکم

براین ي راسخین در علم نیاورده است. بنا ي فوق چنین کاري را درباره آورد ولی آیه می
 که از آیات محکم پیروي اند کنند، درست ضد کسانی می کسانی که از آیات متشابه پیروي

ارند و جز تسلیم، د می که این دسته در آیات متشابه دست نگهاي  نمایند به گونه می
ي شرعی  کنند. این کار، مخصوص کسانی است که از ادله نمی شان صادر حکمی را درباره

اش  ي شرعی به دنبال چیزي هستند که هواي نفسانی و کسانی که در ادله اند به دنبال حق
 گیرد. نمی را تأیید نماید، مشمول آن قرار

کسانی که در دانش ریشه ندارند. اینان کژدالن و منحرفان هستند. در  -دومي  دسته
 ي مذکور، دو وصف براي این دسته ثابت شده است: آیه

انحراف و کژدلی برایش ثابت شده است، آنجا که از طریق نص آیه، وصف  -1

ا﴿ فرماید: می خداوند مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ هایشان  اما کسانی که در دل«  .]7عمران:  [آل ﴾غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ

باشد. و این مذمت و نکوهش آنان  می زیغ هم به معناي انحراف از راه راست .»کژي است
 است.
ها در برخورد با آیات متشابه و  تقسیم دو دسته از انساناز طریق مفهومی که از  -2
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آید و آن هم عدم رسوخ و ریشه دار نبودن در دانش است. در واقع  می محکم به دست
آورد و  می سوي جهل و نادانی روي در دانش از او نفی شده باشد، به هر کسی که ریشه

کسی که در راه استنباط و به زیرا  ،شود می از این طریق، انحراف و کژدلی برایش حاصل
برایش باقی مانده باشد، جایز نیست  ها ي شرعی، برخی ابهامات و جهالت کارگیري ادله

 ي محکم و متشابه پیروي نماید. که دیگر پیش رود و از ادله
کند، پیروي از آن، براي  می ي محکم پیروي اگر فرض کنیم که چنین کسی از ادله

تواند حکم مورد نظر او را اثبات نماید، چون ممکن است  نمی ندارد واي  فایدهاش  حکم
ي محکم پیروي نموده باشد که بطالن یا متشابه بودن  آن واضح باشد.  از ادله اي  به گونه

ي  ي متشابه پیروي کند؟! به عالوه پیروي او از ادله پس گمانت چیست اگر از خود ادله
در هر  -ق باشد نه به منظور فتنه جوییدر صورتی که به خاطر روشن شدن ح- متشابه

ي متشابه به  شود. حاال اگر از ادله نمی حال، مقصود و هدف مورد نظر او با آن حاصل
 .قصد فتنه جویی پیروي کند، وضع چگونه باید باشد؟!

ي محکم در صورتی که به قصد فتنه جویی مورد پیروي قرار بگیرد، چنین وضعی  ادله
فاسد و اي  بینی که براي اثبات نظرشان به ادله می اهالن و نادانانرا دارد. بسیاري از ج

کنند و تنها به تأمل و تفکر و اندیشیدن در برخی ادله  می صحیح استدالل و استناداي  ادله
کند یا مخالف آن  می ي اصولی یا فروعیِ که نظرش را تأیید کنند و در دیگر ادله می اکتفا

ي علم و دانش را دارند، این د. و بسیاري از کسانی که ادعانماین نمی است، تأمل و تفکر
کنند و چه بسا به مقتضاي آن فتوا دهند و مطابق آن عمل نمایند  می گیري را اتحاذ موضع

 اگر در این کار، هدفی داشته باشند.
ي  که جایز است امام همه اند و فتوا داده اند شناسم که هدف خاصی داشته می کسانی را

ه سربازان ببخشد و این رأي شخصی است و براساس طریق شریعت نیست. چون غنایم ب
دانند و  می ي غنایم را به سربازان جایز از برخی عالمان اسالمی نقل شده که بخشیدن همه

، آنجا که در اند به امام مالک نسبت داده -چون مالک مذهبی بودند –سپس این رأي را 
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آنچه امام ببخشد، جایز «. »ما نفل اإلمام فهو جائزو« :گوید می روایتی که از او نقل شده،

ي غنایم به لشکر از  این افراد، این عبارت را به عنوان نص براي بخشیدن همه. »است
که سریه، بخشی از لشکر اسالم  اند و به این روایت توجه نکرده اند جانب امام گرفته

 جنگند سپس به لشکر باز می منهستند که داخل سرزمین دشمن قرار دارند و با دش
که بخشیدن از  اند گردند نه اینکه سریه خود لشکر باشد و نیز به این نکته توجه نکرده می

دانم در این زمینه خالف این رأي را  می باشد. تا آنجا که می نظر مالک، فقط از یک پنجم
پنجم ببخشد،  از مالک و هیچ یک از اصحاب او به سراغ ندارم. پس هر چه امام از یک

 شود. می جایز است، چون این کار بر اجتهاد حمل
 قضیه براي همیشه در هر موضوعی صادق است که در آن ابتدا از هواي نفس پیروي

ي شریعت و از کالم  شود و سپس دلیل و مستندي از سخنان دانشمندان یا از ادله می
ي ها معانی و صورتعرب براي همیشه به خاطر گستردگی و انعطاف پذیري آن که 

کنند. ولی راسخان در علم، منظور از آن را از  می زیادي در آن محتمل است، برایش پیدا
دانند. پس کسی که از اول تا آخر  میاش  آغازش یا پایانش یا مفهومش یا سیاق و قرائن

دهد و براي آن اعتبار قائل نیست و فقط آنچه را  نمی ي شرعی را معیار کارش قرار ادله
شود. این  می دچار خطا و انحرافاش  داند، در فهم می شود، معتبر می که بر این ادله بنا

ي ادله  گیرند و به همه می کار کسانی است که ادله را در البالي الفاظ و عبارات شرعی
نمایند. خوب معلوم است که احتمال دارد،  نمی کنند و آنها را با هم مقایسه نمی توجه

اف شوند. این شأن کسانی نیست که در دانش ریشه دارند بلکه فقط دچار خطا و انحر
شأن کسانی است که به دنبال مقام و موقعیت هستند و به دنبال دلیلی براي ادعاي خویش 

 هستند.
گاه طریقه و  ت آمد که انسان کژدل و منحرف هیچي مذکور این نتیجه به دس در آیه

کند و فردي که در دانش ریشه  نمی ، اتخاذگیري انسانی که در دانش ریشه دارد موضع
 انحراف و کژي وجود ندارد.اش  دارد، تحت هیچ شرایطی در هدف و نیت



 
 

 فصل

 پسدهیم.  می وقتی این مطلب ثابت شد، مطلب دیگري را مورد بحث و بررسی قرار
 گوییم: وقتی روشن شد که راسخین در علم، راهی دارند که در اتباع از حق آن را می
 پیمایند و منحرفان و کژدالن راهی دیگر دارند، نیاز داریم که راهی را که اینان می
پیمایند، بیان  می طور راهی را که راسخین ان کنیم تا از آن دوري شود، همانپیمایند بی می

سخن اش  یماییم. اهل اصول فقه این راه را تبیین کرده و بسیار دربارهشده تا آن را بپ
 . اینک این سئوال پیشاند اما راجع به راه منحرفان و کژدالن زیاد بحث نکرده اند گفته
 آید که آیا مراجع و منابع این راه قابل شمارش هست یا خیر؟ می

راسخین در علم هم مربوط  طور که به یگري که به اینان مربوط است هماني د به آیه

نَّ  ﴿ ي خداوند است: کنیم و آن هم این فرموده می است، نگاه
َ
 اَتقِيمٗ ُمسۡ  ِ� ِصَ�ٰ  َذاَ�ٰ  َوأ

ۖ ٱفَ  ْ  َوَ�  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا َق  لسُّ این راه (که من آن را « .]153[األنعام:  ﴾ۦَسبِيلِهِ  َعن بُِ�مۡ  َ�تََفرَّ
گردد.  کردم) راه مستقیم من است (و منتهی به سعادت هر دو جهان میبرایتان ترسیم و بیان 

ام) پیروي نکنید که شما  پس) از آن پیروي کنید و از راههاي (باطلی که شما را از آن نهی کرده

دارد که راه حق، یکی است و  می این آیه بیان. »سازد را از راه خدا (منحرف و) پراکنده می
 شود. نمی به عدد خاصی منحصر ها رد و یکی نیست و این راهي متعددي داها باطل راه

ابن ي  دارد. و آن هم گفته می کند، چنین بیان می ي فوق را تفسیر حدیث نیز که آیه

 َسِبيُل  َهَذا«  :روزي خطی را برایمان کشید و فرمود صمسعود است که: رسول خدا
 ِ ي دیگري را کشید و ها خط سپس از راست و چپ این خط،. »این راه خداست«. »ا�َّ

ر هر یی است که سها این راه« .1»إيَِلْهِ  يَْدُعو َشيَْطانٌ  ِمنَْها َسِبيٍل  لُكِّ  ىلَعَ  ،ُسبٌُل  َهِذهِ « :فرمود

 ي فوق را تالوت کرد. سپس آیه .»خواند می سوي آن فرا راه شیطانی وجود دارد که به

                                           
 ز پیش گذشت.تخریج آن ا -1
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متعددي هستند که در عدد ي ها ي باطل همچون خطها در این حدیث آمده که راه
ي باطل ها خاصی منحصر نیستند. پس از جهت نقل، دلیلی براي حصر و شمارش راه

وجود ندارد. از جهت عقل یا استقراء نیز دلیلی براي شمارش آن وجود ندارد. از جهت 
کند، چون این چیز به امري  نمی عقل بدین خاطر است که عقل به عدد خاصی حکم

 بر ها و نادانی ها بینی که انحراف و کژي به جهالت نمی ردد. مگرگ می غیرمحصور بر
طلب حصر و شمارش  ،ي جهل نیز قابل شمارش نیست. بنابراینها گردد و صورت می
چون  ،ندارداي  است. از جهت استقراء نیز این مطلب فایدهاي  ي باطل کار بیهودهها راه

بینیم که روز به روز بر  می کنیم، می نگاه شان از زمان پیدایش ها ي بدعتها وقتی ما به راه
ي ها شود و تا این عصر ما هیچ زمانی سپري نشده مگر اینکه راه می افزوده ها شمار بدعت

در استنباط به وجود آمده است. وقتی چنین است، امکان دارد که پس از زمان ما، اي  تازه
نداشته است. به ویژه موقع اي  استدالالت دیگري نیز به وجود آید که در گذشته سابقه

نمایند، به  می کثرت جهل و کمی علم و نرسیدن افرادي که در این مسائل تأمل و تدبر
 امکان ندارد. ها ي اجتهاد. بنابراین از این جهت، شمارش این راه درجه

ي ها گردد، چون صورت می ي باطل به مخالفت با راه حق برها نباید گفت که راه
ي ها صر نیست. پس ثابت شد که تالش براي حصر و شمارش راهمخالفت نیز قابل ح

 ي باطل را ذکرها یی از راهها است. ولی به طور کلی و اجمالی صورتاي  باطل کار بیهوده
 شوند: می بر آن قیاس ها کنیم که دیگر راه می

اساس و ضعیف و موضوع و  بی يها تکیه و استناد منحرفان و کژدالن به روایت

 را قبول ندارند: ها که محدثان بنا گذاشتن احکام بر آن ییها روایت
خوردن  ،1، نگاهداري خروس سفید1مانند حدیث سرمه کشیدن در روز عاشورا

                                           
هر کس در « .»من اكتحل باإلثمد يوم اعشوراء لم يرمد أبداً «  :حدیثی موضوع است. نص آن چنین است -1

 هاي . به کتاب»گردد روز عاشوراء با سنگ سرمه، سرمه بزند، هرگز دچار تار و کم سو شدن چشم نمی
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موقع سماع به وجد و هیجان در آمده تا آنجا  ص، و اینکه پیامبر2بادمجان به نیت خاصی
 و مانند آنها. ..3یش پایین افتاد.ها که ردایش از شانه

شوند  نمی هیچ حکمی بر آنها بنا -گونه که معلوم شده آن- ها ال این روایتچون امث -
شوند و هر کس آنها را  نمی و هرگز در تشریع اسالمی به عنوان اصل و دلیل قرار داده

اصل و دلیل قرار دهد، در نقل علم شرعی، نادان یا خطاکار است، چون عمل به چیزي که 
 قابل اعتماد و اعتبار باشد، نقل نشده است.ي سلوك  ي علم و طریقه در طریقه

کنند به این خاطر است که  می اینکه برخی از عالمان اسالمی به حدیث حسن عمل -
چون در سند احادیث حسن،  ،شود می از نظر برخی محدثان به حدیث صحیح ملحق

ي محدثان مورد جرح قرار گرفته باشد. همچنین دانشمندانی  کسی نیست که به اتفاق همه
، تنها به این خاطر است که آن را به احادیث صحیح اند که به احادیث مرسل عمل نموده

که نامش ذکر نشده مثل راوي عادلی است که اي  از این رو که راوي اند ملحق نموده
نامش ذکر شده است. غیر از احادیث مذکور(یعنی احادیث صحیح، حسن و مرسل) از 

 گیرد. نمی نظر عالمانِ حدیث تحت هیچ شرایطی مورد عمل قرار
                                                                                                             

 36ي  ، به شماره»مجموعةـالفوائد ال«و  624ي  ، شماره»السلسلة الضعيفة« ،5467ي  ، به شماره»ضعيف اجلامع«

 مراجعه شود.

األبيض فإنّه صديىق و عدو عدو اهللا، و لك دار فيها  كاختذوا ادلي« :حدیثی موضوع است. نص آن چنین است -1

خروس سفید را نگاهداري کنید، چون خروس سفید دوست من و دشمنِِ « .»ديک أبيض اليقر�ها الشيطان
. به »شود اي که خروس سفید در آن باشد، شیطان به آن خانه نزدیک نمی خانهدشمن خداست، و هر 

، 3027، 3026، 3024، 91هاي  ، به شماره»ضعيف اجلامع«و  1695ي  ، شماره»السلسلة الضعيفة«هاي  کتاب

 مراجعه شود. 3029، 3028

براي هر کاري که به آن نیت خورده بادمجان « »ما أ�ل هلـابلاذ�ان ل« حدیثی موضوع است. نص آن چنین است: -2

 54هاي  به شماره» منيفـمنار الـال« و  148ي  ، شماره»موضوعاتـتذكرة ال« هاي . به کتاب»باشد، سودمند است

 مراجعه شود. 55و 
». به اتفاق محدثان، حدیثی مکذوب و موضوع است« گوید: میاش  ه درباره/حدیثی موضوع است. ابن تیمیه -3

 .558ي  ، شماره»السلسلة الضعيفة« . و نگا:598و  11/563، »الفتاویجمموع «
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اگر عالمان اسالمی و مسلمانان مخلص و وفادار به اسالم، به هر حدیثی که از هر  -
که مورد اتفاق - یشانکردند، دیگر جرح و تعدیل از جانب ا می کسی روایت شده، عمل

معنا بود و نیز سراغ گرفتن اسناد، هیچ معنایی نداشت.  بی -ي عالمان اسالمی است همه
. تنها به عباراتی اند به همین خاطر دانشمندان مسلمان اسناد را جزو دین به شمار آورده

ثنی فالن عن فالن: «چون  آورند، می کنند بلکه وقتی این عبارت را نمی اکتفا» حدّ

منظورشان آن است که راویانی که از آنان حدیث روایت شده، براي محدثان شناخته شده 
شان  ت و صالحیتبوده و نسبت به آنان تحقیق و تفحص نموده و پس از اطمینان به اهلی

آورند. محدثان بدین خاطر پس از حصول معرفت  می براي روایت حدیث، این عبارت را
کنند تا اینکه از راوي ناشناخته و مجروح و  می دیث نقلو شناخت به راویان از آنان ح

 ،متهم به دروغ و...و کسی که ثقه و اطمینان به روایتش حاصل نشده، حدیث روایت نشود
چون روح قضیه این است که به احتمال قوي و راجح بدون هیچ شک و تردیدي براي 

ت اسالمی به آن تکیه فرموده تا در شریع صانسان معلوم شود که آن حدیث را پیامبر
 شود و احکام شرعی از آن اخذ شود.

شود که  نمی احادیثی که اسنادشان ضعیف است، ظن راجح و احتمال قوي حاصل -
آن را فرموده باشد. پس اسناد دادن هیچ حکمی به آن ممکن نیست. حاال  صپیامبر

است،  گمانت نسبت به احادیث موضوع و جعلی و احادیثی که دروغ بودنشان معلوم
کند، همان شخص قبلی است  می چیست؟! آري، کسی که غالباً به این سري احادیث تکیه

 پیروي کرده است.اش  که از هواي نفسانی
ي اینها با این فرض است که اصلی از اصول شریعت اسالم با حدیث در  همه -

 عمل تعارض نباشد. اما اگر اصلی شرعی با حدیث در تعارض باشد، به طریق اولی به آن
 چون عمل کردن به آن موجب تخریب و از بین بردن اصلی از اصول شریعت ،شود نمی
شود و اجماع بر منع این حدیث در صورتی که ظاهراً صحیح هم باشد، منعقد شده  می
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 است. این تعارض دلیلی بر وهم و اشتباه از جانب برخی راویان یا خطا یا فراموشی
 باشد؟ می یثی که صحیح نیست، چهباشد. حاال گمانت راجع به حد می

حدیث ضعیف بهتر از قیاس : «البته از احمد بن حنبل روایت شده که گفته است -
چون از نظر امام  ،باشد می ظاهر این گفته مقتضی عمل به حدیث غیر صحیح». است

ي واالتر از قیاس دارد. در پاسخ باید گفت که این گفته  احمد، حدیث ضعیف درجه
است که اجتهادش احتمال خطا و صواب را دارد، چون او براي این  سخن یک مجتهد

توان آن را بر خالف  می گفته دلیلی قطعی ندارد. و اگر بر فرض این گفته قبول شود،
ظاهرش حمل کرد، چون عالمان اسالمی اتفاق نظر دارند که حدیثی که اسنادش ضعیف 

ي امام  واجب است که این گفته شود. پس نمی شود و به آن عمل می است، دور انداخته
احمد را چنین تأویل کرد که منظورش حدیثی بوده که سندش حسن و چیزهایی از این 

بهتر از قیاس  ،باشد یا منظورش این بوده که حدیث ضعیفی که به آن عمل شده می قبیل
ید آن مخالفت شدي  کند تا به وسیله می است. گویی امام احمد با این سخن، قیاس را رد

خود را با کسانی اظهار نماید که قیاس را به عنوان اصلی قرار داده تا احادیث را به 
به نفی قیاس تمایل داشت. به همین خاطر گفته  /ي آن رد نمایند، و امام احمد وسیله
کردند تا اینکه  می کردیم و آنان نیز ما را نفرین می پیوسته اهل رأي را نفرین: «است

یا منظورش از قیاس، قیاس فاسدي است که در ». ا با هم سازگار نمودشافعی آمد و ما ر
قرآن و سنت و اجماع، اصل و اساسی ندارد، از این رو حدیث ضعیف را بر این قیاس 
برتري داده هر چند به حدیث ضعیف عمل هم نشده باشد. پس وقتی این امکان باشد که 

آن در مخالفت با کالم عالمان اسالمی ي احمد بر معانی درست حمل شود، استناد به  گفته
 و پیشوایان دینی درست نیست.

که به  اند ي اینها ردي است بر عالمانی که به احادیثی تکیه نموده اگر گفته شود: همه
طور که به شرط گرفتن صحت اسناد  صحیح نرسیده است، چون آنان همان ي درجه

که در نقل احادیث ترغیب و ترهیب،  دان ، همچنین تصریح کردهاند احادیث تصریح نموده
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جهت اسناد و تکیه به آنها، صحت اسناد شرط نیست بلکه اگر اسنادشان صحیح باشد، 
چه بهتر و اگر صحیح نباشد، بر کسی که این احادیث را نقل و بدان استناد نماید، گناهی 

، احمد بن »ئقالرقا«، ابن مبارك در »الموطأ«چون پیشوایان دینی همچون مالک در ،نیست

. پس احادیثی که اند و دیگران این کار را کرده» جامع اخلري« ، سفیان در»الرقائق« حنبل در

گردند، و وقتی اسناد به چنین  می از این نوع هستند، به موضوع ترغیب و ترهیب بر
گردند  می احادیثی جایز است، استناد به مانند این احادیث که به ترغیب و ترهیب بر

نماز  ماه رجب،ي  معراج، شبِ نصف ماه شعبان،شب اولین جمعه ،1نماز رغائبهمچون 
ماه رجب و ي  نماز روز عاشورا، روزه نماز روزهاي هفته،نماز نیکی به والدین، ایمان،

اینها به ترغیب و ي  چون همه ،روزهاي هفتم و بیستمِ ماه رجب و... مانند آنها، جایز است
دند، زیرا نماز به طور کلی ثابت شده است. همچنین روزه گر می تشویق به عمل صالح بر

شان به کار خیري مربوط هستند که فضیلت آن نقل شده است.  همه و شب زنده داري،
وقتی این مطلب ثابت شد، پس هر عملی که فضیلت آن در احادیث نقل شده، از باب 

الزم نیست  ترغیب است. پس به شهادت محدثان، صحت اسناد این دسته از احادیث
 برخالف احادیث احکام که بایستی اسناد آنها صحیح باشد.

ي کسانی که  ي راسخان در علم است نه طریقه بنابراین، این صورت از استدالل، طریقه
که آنان احادیث احکام را از احادیث اي  در دلشان انحراف و کژي وجود دارد. به گونه

                                           
و هیچ یک از  صي دین بدعت است که رسول خدا گوید: نماز رغائب به اتفاق ائمه /ابن تیمیه -1

ي دین همچون مالک، شافعی، احمد، ابوحنیفه، ثوري،  آن را انجام نداده و هیچ یک از ائمهاش  جانشیان
اند. حدیثی که در این زمینه روایت شده، به اجماع محدثان  یگران آن را مستحب ندانستهاوزاعی، لیث و د

ي شعبان، نماز در روزهاي  ي ماه رجب، شب معراج، نیمه دروغ است. همچنین نمازي که در شب اولین جمعه
ي  ، به اتفاق همه-اند هر چند گروهی از مصنّفان در رقائق آن را آورده- یکشنبه و دوشنبه و دیگر ایام هفته
ي دین آن را مستحب  موضوع و ساختگی هستند و هیچ یک از ائمهاش  محدثان، احادیث این نمازها، همه

 .23/134 ،»جمموع الفتاوی«، اند ندانسته
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و  اند ناد را در احادیث احکام شرط دانسته، پس صحت اساند ترغیب و ترهیب جدا نموده
 .اند صحت اسناد را در احایث ترغیب و ترهیب شرط ندانسته

گیري در  المان حدیث راجع به تساهل و آسانجواب این اظهارات چنین است: آنچه ع
اش  ، ربطی به موضوع مورد بحث ما ندارد. توضیحاند احادیث ترغیب و ترهیب بیان کرده

عملِ مورد بحث یا به طور اجمالی و تفصیلی، بر اصل آن، نص وجود دارد، چنین است: 
یا به طور اجمالی و تفصیلی بر اصل آن، نص وجود ندارد یا فقط به طور اجمالی نه به 

 طور تفصیلی بر اصل آن عمل، نص وجود دارد.
مانند نمازهاي فرض، نمازهاي  ،در صحت احادیث آن، اشکالی نیست ،مورد اول

گاه با همان صورتی که در ي معروف، که هر یا مندوب به شیوهي واجب  راتبه، روزه سنت
ي  عاشوراء، روزهي  نص احادیث آمده بدون هیچ کم و زیادي انجام شوند، از قبیل روزه

 نماز وتر پس از نمازهاي سنت شب و نماز خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی. ، روز عرفه
آمده آن گونه که صحت احادیث را در مسائل احکام را پس در این اعمال، نص صحیح 

شرط دانسته بودند. بنابراین، احکام این احادیث اعم از فرض و سنت و استحباب ثابت 
گاه در مثل این اعمال، احادیثی وارد شوند که به آنها تشویق و ترغیب ه است. پس هرشد

آن برحذر بدارند و این احادیث کنند یا از ترك اعمال فرض، ترهیب کنند و انسان را از 
نباشد که کسی آن را نپذیرد یا اي  به گونهشان  ي صحت نرسیده باشند و ضعف به درجه

به خاطر موضوع بودن استناد به آن، صحیح نباشد، آوردن این احادیث و ترغیب و 
آنها پس از آنکه اصل این اعمال از طریق صحیحی ثابت شده باشد، ي  ترهیب به وسیله

 کالی ندارد.اش
نیست) روشن اش  (یعنی عملی که به طور اجمالی و تفصیلی نصی درباره مورد دوم

چون به رأي صرف که مبتنی بر هوا و هوس  ،باشد می است که نادرست و عین بدعت
ست، مانند رهبانیتی که ها ین نوع بدعتتر گردد. این مورد، بدترین و زشت می است، بر

ترسد، التزام به  می اخته کردن کسی که از بدروزي و فالکتدر اسالم وجود ندارد، 
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ایستادن در برابر خورشید یا التزام به سکوت بدون سخن گفتن با هیچ کسی. پس ترغیب 
در این موارد درست نیست، چون در شریعت وجود ندارد و اصل و اساسی ندارد که به 

 د.مانند آن ترغیب و تشویق یا از مخالفت با آن، ترهیب شو
باید گفت که چه بسا این تصور باشد که همچون مورد اول است  مورد سومراجع به 

از این جهت که هرگاه اصل یک عبارت به طور اجمالی ثابت شود، در جزئیات و 
توان آن را از راهی که صحت اسناد در آن شرط نیست، نقل کرد.  می تفاصیل، به آسانی

ي شعبان، ترغیبی  هر گاه راجع به نماز شب نیمهمثالً ذات نماز نفل، مشروع است. پس 
ي سنت  گاه اصل روزهکند. همچنین هر می آید، اصل ترغیب در نماز سنت آن را تقویت

 و مواردي از این قبیل. شود... می ي هفتم و بیستم ماه رجب ثابت ثابت باشد، روزه
ه طور اجمالی گاه ب، زیرا اصل یک عبادت هراند گونه نیست که تصور کرده قضیه آن

گاه ذات نماز جزئیات هم ثابت شود. پس مثالً هرثابت شد، الزم نیست که در تفاصیل و 
آید تا اینکه به  نمی ثابت شد، اثبات نماز ظهر و عصر یا نماز وتر یا دیگر نماز از آن الزم

گاه ذات روزه ثابت شد. ي آن نمازها وارد شود. همچنین هر طور خاص نصی درباره
آید تا اینکه با دلیلی صحیح،  نمی رمضان یا عاشوراء یا شعبان و... از آن الزمي  وزهاثبات ر

این روزها به طور تفصیل ثابت شود. آنگاه بعد از آن به احادیث ترغیب و ترهیب وارده 
 راجع به آن عمل خاصی که با دلیل صحیح ثابت شده، نگاه شود.

نیست، چون میان ثبوت نفل شبانه یا در سئوالی که مطرح شده، چیزي در این باره 
ي شعبان با چنین و چنان وصفی و همچنین  روزانه به طور اجمالی و میان نماز شب نیمه

ي خاصی در هر رکعت آن هیچ مالزمتی نیست. همچنین است نماز فالن  خواندن سوره
ح تا اینکه آن عبادت به طور خاص مقصود شود. در سئوالی که مطر ،روز از فالن ماه

 گونه که اقتضاي ذات نفل در نماز یا روزه دارد. ندارد آن شده، چیزي از این مسائل وجود
به یک  ها این است که اختصاص دادن روزي از روزها یا زمانی از زماناش  دلیل

باشد مانند  می ي حکمی شرعی در آن به طور خاص عبادت به آن صورت که در بردارنده
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ي نفل، نص  ذات روزه شعبان که اضافه بر نص وارده راجع بهي عاشوراء یا عرفه یا  روزه
ي نفل، نص  شان وارد شده است، اگر اضافه بر نص وارده راجع به روزه خاصی درباره
ي آن وارد و بر دیگر روزها برتري داده شود، این برتري، این اقتضا را دارد  خاصی درباره

ي دیگر روزها را دارد به  از روزهي واالتر و برتري  ي  یک روز خاص درجه که روزه
شود، چون ذات مشروعیت  نمی ي نفل فهم که این مطلب از ذات مشروعیت روزهاي  گونه

این اقتضا را دارد که به طور کلی هر کار نیک، ده برابر تا هفتصد برابر پاداش دارد ولی 
ي  به روزهکند. پس این پاداش خاص مربوط  می ي عاشوراء گناه سال قبل را پاك روزه

 باشد. سیاق آن، این نکته را می ي نفل عاشوراء چیزي زائد بر ذات مشروعیت روزه
ي عاشورا نسبت به روزهاي دیگر، برتر و واالتر است و این  ي روزه رساند که درجه می

 گردد. می ي عاشوراء بر مسأله به حکم روزه
وب است، پس باید به ویژه در عمل منداي  بنابراین، این ترغیب خاص، مقتضی درجه

احکام : «ي دانشمندان که ناچار اثبات یک حکم به احادیث صحیح برگردد براساس گفته
ي غیر صحیح بر  یی که با ادلهها ولی بدعت». شوند می فقط از طریقی صحیح اثبات

استدالل شده، حتماً چیزي اضافه بر دیگر اعمال مشروع دارد مثل مقید کردن شان  اثبات
این است که احکام اش  زمانی خاص یا عددي خاص یا کیفیتی خاص. پس الزمهآنها به 

 ي دانشمندان را نقض این زیادت، از طریقی نادرست اثبات شده باشد و این، قاعده
نماید. نباید گفت که دانشمندان اسالمی فقط احکام وجوب و تحریم را مدنظر  می

کام شرعی، بدون دلیل است. بلکه اح گوییم: این سخن، خودسري می چون ما ،اند داشته
شود، مندوب و  می ي صحیح ثابت طور که وجوب تنها به وسیله پنج تا هستند، پس همان

گاه حکم شوند. پس هر می ي دلیل صحیح اثبات اباحه و دیگر احکام نیز تنها به وسیله
ث یک عبادت از طریق دلیل صحیح اثبات شود، آن وقت اگر خواستی به دنبال احادی

 ترغیب و ترهیب برو. البته بر تو واجب نیست که این کار را بکنی.
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ي آن درمیان  پس در هر حال، هر عملی که در آن ترغیب شده، اگر حکم یا درجه
ي  اعمال مشروع از طریق دلیلی صحیح ثابت شود، آن وقت ترغیب در آن به وسیله

یق احادیث ترغیب حدیثی ضعیف اشکالی ندارد ولی اگر حکم یک عمل فقط از طر
ي  اثبات شد، آن وقت صحت این احادیث شرط است و گرنه از راه جماعتی که در زمره

اي. جماعتی از کسانی که به فقه  شوند، خارج شده می راسخین در علم محسوب
ي علما از مردم عوام  ، در این موضوع دچار اشتباه شده و تنها با ادعاي درجهاند منسوب

واقع هیچ فرقی با آنان ندارند. اصل این اشتباه، فهم نکردن سخن و در  اند جدا شده
 باشد. می محدثان در هر دو زمینه



 
 

 فصل

ي اهل باطل، عکس این مورد قبلی است، و آن هم نپذیرفتن ها یکی دیگر از راه
کنند که این  می سازگار نیست و ادعاشان  احادیثی است که با اهداف و امیال و مذاهب

، از این رو رد این احادیث اند احادیث با عقل تعارض دارند و به مقتضاي دلیل وارد نشده
 باشد: می واجب

مانند منکران عذاب قبر، پل صراط، ترازو، رؤیت خدا در آخرت. همچنین حدیث 
یش درد و در دیگري درمان است و ها دن آن و اینکه در یکی از بالمگس و خیره ش

ي آب، لیوان چاي یا هر چیز  مگس ابتدا آن بالش را که در آن درد وجود دارد، در کاسه
دستور داد که به او  صو حدیثی که کسی دچار شکم درد شد و پیامبر. 1گذار می دیگر

 .اند عادل آن را روایت کرده و دیگر احادیثی صحیحی که راویان. 2عسل بدهند
ي حدیث بر عدالت و  که ائمهو کسانی  چه بسا به روایان از میان صحابه و تابعین

ي اینها بدین خاطر است تا  کنند. همه می شان اتفاق نظر دارند، عیب و ایراد وارد امامت
 ي آن رد کنند. مخالفانِ مذاهب و آرایشان را به وسیله

بزرگواران را رد کرده و از انظار مردم عوام این فتواها را زشت چه بسا فتاواي این 
همچنان که از بکر بن  ،جلوه داده تا امت اسالمی را از اتباع سنت و اهل سنت دور کنند

 گوید: دزد بجز حاکم، مورد عفو قرار 4عمرو بن عبید«روایت شده که گوید:  3حمران
را برایش نقل  صان بن امیه از پیامبرحدیث صفو: «بکر بن حمران گوید». گیرد نمی

                                           
 آن را روایت کرده است. 5445و  3142هاي  بخاري به شماره -1
 .2217ي ، شماره»مسلمصحیح «و  ،5386و  5360هاي  ، شماره»صحیح بخاري« نگا: -2
باشد. او از ابن عون و داود بن ابی هند روایت کرده و خالد بن خداش و دیگران  او بکر بن حمران الرّفاء می -3

 اند. از او حدیث روایت کرده
 شرح حال او از پیش گذشت. -4
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نْ  َ�بَْل  َ�َهال« :کردم که آن حضرت فرمودند
َ
تِيَِ�  أ

ْ
اي کاش پیش از آنکه او را پیش « .»بِهِ  تَأ

آن را  صخوري که پیامبر می آیا به خدا سوگند: «گفت .1»داد می آوري، این کار رخ می من
آن را نفرموده  صخوري که پیامبر می گفتم: پس تو نیز به خدا سوگند »فرموده است؟

است؟ بکر بن حمران گوید: او به خدایی که معبود بر حقی جز او نیست، سوگند یاد کرد 
نقل کردم. بکر  2آن را نفرموده است. پس من آن روایت را براي ابن عون صکه پیامبر

نقل گوید: وقتی مجلس گرم شد، ابن عون گفت: اي ابوبکر! این حدیث را براي جماعت 
 ». کن

دانند. از برخی  می اینان اعتقاد به پل صراط و ترازو و حوض کوثر را اعتقادي نامعقول
شود؟  می از اینان سؤال شده که آیا کسی که قایل به رؤیت خدا در آخرت باشد، تکفیر

را ابراز داشته که معقول نیست و اي  شود، چون او عقیده نمی تکفیر«آنان در جواب گفتند: 
 ».عقیده و سخن نامعقولی داشته باشد، کافر نیستهر کس 
احادیث آحاد را به کلی نفی کرده و به آنچه عقل و خردشان در فهم قرآن اي  عده

 :اند و به این آیه استناد کرده اند خوب دانسته، اکتفا کرده تا جایی که شراب را مباح دانسته

ِينَ ٱ َ�َ  َس لَيۡ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْ َطعُِموٓ  �ِيَما ُجَناحٞ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ بر کسانی  « .]93: ة[المائد ﴾ا

اند، گناهی به سبب آنچه (از مسکرات پیش از  اند و کارهاي شایسته انجام داده که ایمان آورده
ي اینان و  درباره صرسول خدا .»اند متوجه آنان نیست تحریم و آگاهی از آن) نوشیده

ِفَ�َّ  الَ « فرماید: می شان امثال
ْ
ل
ُ
َحَدُ�مْ  أ

َ
ِر�َ�ِتهِ  ىلَعَ  ُمتَِّكئًا أ

َ
ِ�يهِ  أ

ْ
ْمرُ  يَأ

َ
ا األ َمْرُت  ِممَّ

َ
وْ  بِهِ  أ

َ
 أ

ْدرِى الَ :  َ�يَُقوُل  َ�نْهُ  َ�َهيُْت 
َ
ِ  ِكتَاِب  ىِف  وََجْدنَا َما أ بینم  نمی هیچ یک از شما را« .3»ا�َّبَْعنَاهُ  ا�َّ

ام، به  ام یا از آن نهی شده من که به آن امر شدهوري از جانب تکیه داده و دستاش  که به تخت
ایم تا از آن  نیافتهدانم در کتاب خدا چیزي را در این زمینه  نمی گوش او برسد و او بگوید:

                                           
 .2103ي  ، شماره»صحیح ابن ماجه«و  ،9394ي  به شماره» صحیح ابی داود« نگا: -1
 شرح حال او از پیش گذشت. -2
 تخریج آن از پیش گذشت. -3
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ي نهی مربوط به کسی است که سنت  این تهدید سختی است که دربردارنده. »پیروي کنیم
کند. می را رد 

، سخن با آنان به اند ي عقل رد کرده به وسیلهوقتی این جماعت، احادیث آحاد را 
ي اصول فقه بیان شده و به امید ها گردد که در کتاب می ي حسن و قبح اعمال بر قضیه

 آید. می خدا، بیان آن بعداً
من هم -ي موضوعی از عمرو بن عبید سئوال شد.  روزي درباره: «عمر بن نضر گوید

گویند. گفت:  نمی . به او گفتم: اصحاب ما چنیناو جواب این سئوال را داد -نزدش بودم
که به خاطر ندارم. گفتم: ایوب، یونس، ابن عون و تیمی. گفت:  اند اصحاب تو چه کسانی

 .1»یی پلید و مرده هستند و در قید حیات نیستندها آنان انسان
سخن گفت. ابن  3یسع برایم نقل کرد و گفت: روزي واصل بن عطاء: «گوید 2ابن علیه

شنوید؟ سخنان حسن و ابن سیرین از نظر  نمی علیه گوید: آنگاه عمرو بن عبید گفت: آیا
شنوید، جز تکه خون قاعدگی که دور انداخته شده، چیزي  می کسانی که اینک از آن

 ».دیگري نیست
اصل بن عطاء نخستین کسی بود که راجع به اعتزال سخن گفت. عمرو بن عبید به  و

زله پیوست. او از واصل خیلی خوشش آمد و خواهرش را به همراهش به تفکر معت
ازدواج او درآورد و به خواهرش گفت: تو را به ازدواج کسی در آوردم که صالحیت و 

 شایستگی خالفت را دارد.
سپس از این حد تجاوز کردند تا جایی که به خاطر تفکر و آراي بدشان با کنایه و 

 تصریح قرآن را رد کردند.
                                           

 آن را روایت کرده است. 99-5/98، »الكامل فی ضعفاء الرجال«ابن عدي در  -1

باشد. او ثقه و  ي آنان، ابوبشر بصري معروف به ابن علیه می او اسماعیل بن ابراهیم بن مقسم اسدي آزاد شده -2
 درگذشت..ق ه 193حافظ بود که به سال 

ي منزلت  ها و نخستین کسی است که عقیده او واصل بن عطاء بصري، غزال و متکلم و معتزلی، بزرگ معتزلی -3
 .ق وفات یافت.ه 131ي او ابوحذیفه بود. واصل بن عطاء در سال  بین منزلتین را اظهار داشت. کنیه
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نقل کرده که از کسی که مورد اعتماد است شنیده که گوید: نزد عمرو  1علیعمرو بن 
نشسته بود. فردي پیش او آمد و گفت: اي 2ي عثمان طویل بن عبید بودم که او جلو مغازه

زَ  ُ�يُوتُِ�مۡ  ِ�  ُكنُتمۡ  لَّوۡ  قُل﴿ ي: ي آیه ابوعثمان! از حسن درباره ِينَ ٱ لََ�َ  ِهمُ َعلَيۡ  ُكتَِب  �َّ
ي اگفت منظورت این است که ر اي؟ چی شنیده. ]154عمران:  [آل 3﴾َمَضاِجعِِهمۡ  إَِ�ٰ  ُل َقتۡ لۡ ٱ

اي؟  که از حسن چه شنیدهخوب را به تو بگویم. آن مرد گفت: نه، فقط منظورم این است 
گفت: خداوند بر جماعتی، قتل را  می ي فوق او گفت: از حسن شنیدم که در تفسیر آیه

میرند. بر جماعتی دیگر، ویرانی را مقرر کرده  می آنان فقط از طریق قتلمقرر کرده، پس 
اي دیگر سوختن را مقرر کرده پس آنان  میرند. بر عده می پس آنان فقط از طریق ویرانی

میرند. عثمان طویل به عمرو بن عبید گفت: اي ابوعثمان! این  می فقط از طریق سوختن
و گفت: من گفتم آیا منظورت این است که رأي ي ما نیست. عمر تفسیر، رأي و عقیده

 .خوب و نیکو را به تو بگویم، او هم امتناع کرد. پس آیا به حسن دروغ ببندم؟!
معاذ براي ما نقل کرد و گفت: نزد : «از احمد بن حنبل روایت شده که گفت 4از اثرم

به خدا کفر را عمرو بن عبید بودم. عثمان بن فالنی پیش او آمد و گفت: اي ابوعثمان! 
شنیدم. گفت: چی شنیدي؟ زود کفر را بر زبان نیاور. هاشم اوقص گفت: او گمان داشت 

ٓ  َ�بَّۡت ﴿ که آیات: ِ�  يََدا
َ
 ﴾١١ اوَِحيدٗ  ُت َخلَقۡ  َوَمنۡ  ِ� َذرۡ ﴿ و .]1[المسد:  ﴾١ َوتَبَّ  لََهبٖ  أ

  فرماید: می در قرآن نیست، در حالی که خداوند .]11[المدثر: 

                                           
صري است. وي انسانی ثقه و حافظ بود که او عمرو بن علی بن بحر بن کنیز، ابوحفص فالّس صیرفی باهلی ب -1

 .ق درگذشت.ه 249به سال 
حدیث  اند. از انس بن مالک عثمان طویل، در اصل اهل جزیره بود که وي را از اهل بصره به شمار آورده -2

 روایت کرده است.
اي خود) به قتلگاه (با پ هاي خود هم بودید، کسانی که کشته شدن بر آنان مقرر شده بود بگو: اگر در خانه« -3

 .»رفتند خویش می
باشد. وي رفیق و  ي بعضی کلبی، ابوبکر اثرم، فقیه و حافظ می او احمد بن محمد بن هانیء طائی، بنا به گفته -4

 .ق دار فانی را وداع گفت.ه 273دوست امام احمد بوده که به سال 
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ۡ ٱ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱوَ  ١ حمٓ ﴿ مِّ  ِ�ٓ  ۥ�نَّهُ  ٣ قِلُونَ َ�عۡ  لََّعلَُّ�مۡ  اَعَر�ِيّٗ  نًا�قُرۡ  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  إِنَّا ٢ ُمبِ�ِ ل
ُ
 أ

�ۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ که خود روشن و  !سوگند به قرآن .حا. میم«  .]4-1[الزخرف:  ﴾٤ َحِكيمٌ  لََعِ�ٌّ  َناَ�َ
ایم تا شما  را به زبان عربی فراهم آورده ما قرآن .گر (عقائد و احکام آسمانی) است روشن

قرآن که در لوح محفوظ در  .(بتوانید پی به اعجاز آن ببرید و معانی و مفاهیم آن را) درك کنید
پس اگر این کفر نباشد، چی کفر است؟ او مدتی ساکت  .»پیش ما است، واال و استوار است

گویی،  می ن چنان بود کهشد و سپس لب به سخن گشود و گفت: به خدا، اگر قضیه آ
 هیچ مالمت و سرزنشی بر ابولهب و آن مردي که با خدا ستیزه جویی کرده، نبود. عثمان

سپس در پایان گفت: آن را  گفت: به خدا این، دین است. معاذ گوید: -در حضور او-
شود، اگر توبه  می این سخن درخواست توبهي  از گوینده او گفت: براي وکیع بازگو کردم،

 ».شود می رد چه خوب و گرنه گردنش زدهک
از علی بن  حدیث نقل شده است.ي  مانند این عقیده از برخی از بزرگواران ائمه

پیش من و فالنی، «روایت شده که گوید:  3ازحسن بن وهب جمحی 2از مؤَمّل 1مدینی
پیش من بیا. را به بئر میمون برد و به دنبال من فرستاد که اش  شخص عالمی بود. خانواده

او در چادري : «حسن بن وهب جمحی افزود». شبانگاه پیش او رفتم و کنار او خوابیدم
». شنیدم می بود ومن در چادري دیگر. تمام مدت شب صدایش را مثل صداي زنبور عسل

وي ». را آورد و با هم صبحانه میل کردیماش  وقتی صبح کردیم، صبحانه: «افزاید می وي
که میان ما بود، سخن گفت. اي  سپس از برادري و صمیمیت و همبستگی: «ددر ادامه گوی

حسن بن وهب گوید: ». خوانم می خوب فراي  گاه به من گفت: تو را به رأي و عقیده آن
با او سخن نگفتم تا اي  مطالبی راجع به قدر اظهار کرد. از نزدش برخاستم. دیگر کلمه«

                                           
باشد. وي انسانی ثقه و محکم و  مدینی بصري میابوالحسن ابن  او علی بن عبداهللا بن جعفر بن نجیح سعدي، -1

 .ق درگذشت. ه 234ترین مردم عصرش به حدیث و علل حدیث بود. او به سال  امام بود. عالم
.ق ه 206او مؤمل بن اسماعیل قریشی عدوي، ابوعبدالرحمن بصري، از صغار تبع تابعین است که به سال  -2

 وفات یافت.
 ، قاضی مکه بود. از عطاء روایت کرده و سفیان ثوري از او روایت کرده است. او حسن بن وهب مکی جمحی -3
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شدم و او داشت  می روزي از طواف خارج«زاید: اف می وي». اینکه به لقاي خدا پیوست
شد. دستم را گرفت و  می کردم و او از طواف خارج می کرد یا من داشتم طواف می طواف

نظرت چیست : «او به من گفت». با او سخن نگفتم: «گفت: اي ابوعمر! تا کی؟ وي افزود

ٓ  َ�بَّۡت ﴿: ي اگر کسی بگوید: آیه ِ�  يََدا
َ
جزو قرآن نیست، چی  .]1[المسد:  ﴾١ َوتَبَّ  لََهبٖ  أ

علی ابن مدینی ». من هم دستم را از دستش خارج ساختم: «او افزود» گویی؟ می به او
رسید  نمی مؤمل گفت: این ماجرا را براي سفیان بن عیینه نقل کردم. گفت: به نظر«گوید: 

 ».که تا این حد رسیده باشد
برخی از سخنان معلی طحان را «گفت: گوید: از احمد شنیدم که  می علی ابن مدینی

براي سفیان بن عیینه نقل کردم. سفیان گفت: صاحب این رأي چقدر نیاز دارد که کشته 
 ».شود!

ي اینها به  نگاه کنید. همه صي اینان نسبت به کتاب خدا و سنت پیامبرها به جسارت
شریعت کسانی  شان به ترین باشد. نزدیک می خاطر ترجیح مذاهب و عقایدشان بر حق

است که براي مذاهب و عقاید خود به دنبال دلیل و مستند هستند که آیات روشن و 
شان،  کنند. همه می واضح را به نفع مذهب و عقاید خود تأویل و از آیات متشابه پیروي

 ي مذکور هستند. مشمول مذمت و نکوهش آیه
کنند که  می ه استداللگذاران جهت رد احادیث به این نکت چه بسا گروهی از بدعت

احادیث آحاد مفید ظنّ است و ظن هم در قرآن، مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته 

ٓ  ِ�َ  إِنۡ ﴿ فرماید: می است. مثالً خداوند متعال سۡ  إِ�َّ
َ
ٓ أ يۡ  ءٞ َما ٓ َسمَّ نُتمۡ  ُتُموَها

َ
ٓ  أ ٓ  ؤُُ�مَوَءابَا ا نَزَل  مَّ

َ
 أ

ُ ٱ نَّ ٱ إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن ٍن� َ�ٰ ُسلۡ  ِمن بَِها �َّ  ٱ َوىَ�هۡ  َوَما لظَّ
َ
اینها فقط «  .]23[النجم:  ﴾نُفُس ۡ�

مسمی) است که شما و پدرانتان (از پیش خود) بر آنها  محتوي و اسمهائی بی نامهائی (بی
هاي  اند. هرگز خداوند دلیل و حجتی (بر صحت آنها) نازل نکرده است. آنان جز از گمان گذاشته

 إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن﴿ فرماید: می در جاي دیگري. »کنند نفس پیروي نمیاساس و از هواهاي  بی
ۖ ٱ نَّ نَّ ٱ �نَّ  لظَّ اساس و از  هاي بی آنان جز از گمان« .]28[النجم:  ﴾ا ٔٗ َشۡ�  قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ
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ایشان  کنند. در حالی که هدایت و رهنمود از سوي پروردگارشان براي هواهاي نفس پیروي نمی
توانند به ناچیزي بتها پی ببرند و رضاي خداي را بجویند و راه  آمده است (و در پرتو آن می

رساند. تا جایی که چیزهایی را حالل  می و دیگر آیاتی که این مفهوم را .»سعادت بپویند)
کرده که خداوند بلند مرتبه به زبان پیامبرش آن را حرام کرده ولی راجع به تحریم آن در 

 باشد. می قرآن نصی وجود ندارد. منظورشان از این کار فقط اثبات عقاید و افکار خودشان
. ظنّ مورد اند ظنّ مورد نظر در آیات و احادیث غیر ار آن چیزي است که تصور کرده

 نظر در آیات فوق، احتمال سه معنا دارد:
چون از نظر عالمان اسالمی ظنّ در اصول دین  ،ظنّ در اصول دین است منظور -اول

ندارد چون از نظر ظن کننده احتمال عکس آن را دارد، اما اي  فاقد اعتبار بوده و هیچ فایده
چون دلیل  ،شود می ظنّ در فروع دین، چنین نیست و از نظر عالمان اسالمی بدان عمل

اعتبار است مگر زمانی که  براي عمل کردن به آن وجود دارد. گویی ظنّ، مذموم و فاقد
باشد. این رأي صحیحی است که  می مربوط به فروع دین باشد که آن وقت معتبر

 .اند دانشمندان اسالمی در این زمینه اظهار داشته
 از ظن در اینجا ترجیح یکی از دو نقیض بر دیگري بدون مرجِِّح منظور -دوم

زیرا نوعی  ،باشد می مذموم و فاقد اعتبار باشد. بدون شک این ظن با این معنا در اینجا می
 ي قرآن به دنبال آن هواي نفس آمده، آنجا که باشد. به همین خاطر در آیه می خیره سري

نَّ ٱ إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن﴿ فرماید: می  ٱ َوىَ�هۡ  َوَما لظَّ
َ
هاي  آنان جز از گمان« .]23[النجم:  ﴾نُفُس ۡ�

گویی اینان فقط به خاطر اهداف و هواهاي . »کنند نمیاساس و از هواهاي نفس پیروي  بی

 َولََقدۡ ﴿ي:  و به پیروي از هدایتی که در آیه اند نفسانی نسبت به کاري تمایل پیدا کرده
 ٓ ّ�ِِهمُ  ّمِن َءُهمَجا ۡ ٱ رَّ درحالیکه هدایت و رهنمود از سوي پروردگارشان «. ]23[النجم:  ﴾ُهَدىٰٓ ل

اند. به همین خاطر مذمت و نکوهش این  این کار را نکردهآمده، . »براي ایشان آمده است
چون این ظن به طور  ،نوع ظنّ در قرآن آمده برخالف ظنی که برخاسته از دلیل است

کلی مذموم و نکوهیده نیست، زیرا از پیروي از هواي نفس خارج است. از این رو این 
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فرعی دین که ظنّ در آنها  شود. مانند مسائل می نوع ظنّ، معتبر و به مقتضاي آن عمل
 شود. می باشد و به آن عمل می معتبر

 قسم است: ظن دو -سوم
ن ظنی است که در شریعت اسالم ظنی که به اصلی قطعی استناد دارد. این هما -1

زیرا وقتی که به اصل معلوم تکیه دارد، از جنس آن اصل  ،شود می جا باشد، بدان عملهر
 باشد. می معلوم

تکیه ندارد که این نوع ظنی که به اصلی قطعی استناد ندارد بلکه یا اساساً به چیزي 
مذموم و نکوهیده و فاقد اعتبار است و یا به ظنّ مانند خود  -طور که گفته شد همان- ظنّ

در این صورت اگر آن ظنّ نیز به دلیلی قطعی استناد داده شود مثل ظنّ نوع  تکیه دارد.
شود و یا به دلیلی ظنّی تکیه دارد که باز به آن  می باشد و بدان عمل می راول است که معتب

کنیم. پس ظنّ حتماً باید یا به دلیلی قطعی استناد داده شود که آن وقت ستوده  می مراجعه
 باشد.  می و معتبر است و یا به چیزي استناد ندارد که آن وقت مذموم و نکوهیده

سندش صحیح است، حتمًا یا در شریعت اسالم  پس به هر حال، هر خبر واحدي که
باشد. از  می به اصلی قطعی استناد و تکیه دارد که در این صورت قبول خبر واحد واجب

ي کافران ها کنیم. همان طور که ظن می این جاست که ما خبر واحد را به طور مطلق قبول
مردود و فاقد اعتبار است.این  ها به چیزي تکیه ندارد که در این صورت این نوع ظنّ

به طور مشروح و مفصل » موافقاتـال«پاسخ اخیر برخاسته از اصلی است که در کتاب 

 آمده است.
کسانی که به احادیث استناد و بر اساس ي  برخی از گمراهان در رد احادیث و رد گفته

مخالف عقل و کنند، زیاده روي کرده تا جایی که قائل شدن به احادیث را  می آن عمل
 .اند آن را در شمار دیوانگان به حساب آوردهي  گوینده

ابوبکر بن عربی از یکی از منکران رؤیت خدا در قیامت که در مشرق با آنان برخورد 
 داشته نقل کرده که به او گفته شد:آیا کسی که قائل به رؤیت خدا در قیامت باشد، کافر
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نامعقول دارد و هر کس قائل به اي  او عقیده چون خیر،: «شود یا خیر؟ در جواب گفت می
 .»!شود نمی چیزي باشد که عقل آن را نپذیرد، کافر

 ».این منزلت ما نزد آنان است: «ابن عربی گفت
کشاند. خداوند با  می انسان باید به خود آید که تبعیت از هواي نفس انسان را به کجا

 .لطف خویش ما را از آن پناه دهد!
 اند عالمان بزرگوار در زمان ما راجع به این موضوع دچار اشتباه و خطا شدهبرخی از 

 بِئَْس « :اند گمان است و این روایات را آوردهاش  که خبر واحد همه اند و تصور کرده
نَّ  إِيَّاُ�مْ «. »اند گمان کرده (چیزي که) بد دستاویز انسان است،« .1»َزَ�ُموا الرَُّجِل  َمِطيَّةُ   َوالظَّ

نَّ  فَإِنَّ  ْ�َذُب  الظَّ
َ
َِديِث  أ

ْ
این . »ین سخن استتر زنهار! دور باشید از ظن، چون ظنّ دروغ« .2»احل

 .سخن دانشمند متأخر، اشتباه و خطا ست. خدا از او درگذرد!

                                           
اند  آن را روایت کرده 4972ي  و ابوداود به شماره 5/401و  4/119 ،»الـمسند«حدیثی صحیح است. احمد در  -1

 آن را صحیح دانسته است. /و آلبانی
 اند. آن را روایت کرده 2563ي  و مسلم به شماره ،6345 و 4849هاي  متفق علیه. بخاري به شماره  -2



 
 

 فصل

گذاران، افترا زدن ودروغ بستن به قرآن و سنت است در  کارهاي بدعت یکی دیگر از
 :اند بهره شود، بی می فهم صي آن کالم خدا و پیامبر حالی که از علوم عربی که به وسیله

گذارند و بدان متعهد و  می اهل باطل فهم و پندار خویش را به حساب شریعت اسالم
کنند. اینان از این جهت که به خودشان حسن  می پایبندند و با راسخان در علم مخالفت

باشند، وارد این مقوله شده حال  می ظن دارند و معتقد هستند که اهل اجتهاد و استنباط
 اینکه چنین نیستند.

عمران:  [آل ﴾ِ�ٌّ  �ِيَها رِ�حٖ ﴿ ي: ي آیه طور که از برخی از آنان نقل شده که درباره همان

رصَ «صرّ همان سؤال شد، در جواب گفت:   .]117 به معناي زوزه کشیدن باد شب » رصَ

 باشد. می
اگر کسی به غیر اسم خدا سوگند بخورد، در حقیقت «گفت:  می از نظام نقل است که

(سوگند خوردن) از اسم اهللا مشتق شده  چون إیالء: «او گوید». سوگند نخورده است
 ».است

: اند گفته . ]121طه: [ ﴾َ�َغَوىٰ  ۥَر�َّهُ  َءاَدمُ  وََعَ�ٰٓ ﴿ ي: گذاران راجع به آیه بعضی از بدعت
: کنند که گویند می آدم از خوردن آن درخت ممنوعه فربه شد. اینان به قول عرب استناد

ی الفصيل« وِ دارند که بچه  می زمانی این گفته را اظهار». بچه شتر، شیر زیاد میل کرد« ».غَ

وی«ي آن،  رهشتر شیر زیادي بخورد تا اینکه سیر خورد. دربا شود.  نمی به کار برده» غَ

 ي: فقط از غَی به معناي گمراهی آمده است. همچنین بعضی از آنان راجع به آیه» غوی«

  َولََقدۡ ﴿
ۡ
اندازیم. گویی این سخن  می گویند: یعنی در جهنم  .]179[األعراف:  ﴾ِ�ََهنَّمَ  نَاَذَر�

این سخن ». باد آن درخت را انداخت« .»ذرته الريح: «که گویند اند را از قول عرب گرفته

از  »ذرأنا«همزه ندارد. همچنین » ذرته«همزه دارد ولی » ذرأنا« درستی نیست، چون
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نیامده است، به خاطر اینکه » انداختاش  چهارپا او را از پشت« .»أذرته الدابة عن ظهرها«

 ثالثی است. »ذرأنا« رباعی ولی» أذرته« همزه ندارد. تازه

قىض اُهللا احلوائَج «گفت:  می او به هم نشینانش«قتیبه از بشر مریسی نقل کرده که: ابن 
. »نیازهاي شما را به بهترین صورت برآورده ساخت خداوند«. »ىلع أحسن الوجوه وأهيئها

ي  خندند. قاسم گفت: این سخن بِشر مریسی مثل این گفته می قاسم تمار دید که جماعتی
 شاعر است: 

يمی وإنّ  لَ  اهللا يكلؤهاسُ
 

رزؤها   ضنَّت بشیء ما كان يَ
 

 ي اصحاب کالم بود. ي اهل رأي و قاسم تمار سردسته بشر مریسی سردسته
آورتر از  و شگفت تر استدالل قاسم تمار براي بشرمریسی، عجیب«ابن قتیبه گوید: 

خوك به این ي  برخی از اهل باطل جهت حالل بودن پیه». ي بِشر مریسی است خود گفته

 مَ َو�َۡ ﴿ .]3: ة[المائد ﴾�ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مُ َو�َۡ ﴿  .]173: ة[البقر ﴾�ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مَ َو�َۡ ﴿ :اند آیه استدالل کرده
: این آیه فقط گوشت خوك را حرام کرده و غیر از اند گفته .]115[النحل:  ﴾�ِ�رِ ۡ�ِ ٱ

حالل بودن ي  گوشت خوك، دیگر اعضاي خوك را حرام نکرده است و این نشانه
ي خوك بنا  ي اینان را قبول کنند و بپندارند که پیه ت. چه بسا برخی از عالمان، گفتهآنهاس

به اجماع حرام شده است. اما چنین نیست، چون گوشت بر پیه و غیر پیه، از طریق 
 شود: شحم می شود تا این که به طور خصوص ذکر شود. مثالً گفته می حقیقت اطالق

(پوست). و اگر چنان بود  (رگ)، عصب و جلد شود: عرق می که گفته(پیه) همان طور 
: الزم بود که رگ و عصب و پوست و مغز و نخاع و دیگر اعضاي خوك حرام اند که گفته

 باشد. می ي تحریم خوك نباشد. این تفکر در واقع خارج شدن از عقیده
به گمان خود ي خوارج از این قسم باشد چون آنان  ممکن است مذهب و عقیده

 مُ �ۡ �ُۡ ٱ إِنِ ﴿ :اند توانند حکم صادر کنند و به این آیه استدالل کرده نمی معتقدند که مردان
ِ  إِ�َّ   . »فرمان جز در دست خدا نیست«  .]57األنعام: [ ﴾ِ�َّ
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ي عموم وارد شده و  با صیغه» الحکم«ي  این قول مبتنی بر این نکته است که واژه 

ْ �ۡ ٱفَ ﴿ :اند شود. از این رو اینان از این آیات روي گردانده نمی تخصیصی متوجه آن  َعُثوا
هۡ  ّمِنۡ  اَحَكمٗ 

َ
هۡ  ّمِنۡ  اوََحَكمٗ  ۦلِهِ أ

َ
ٓ أ داوري از خانواده شوهر، و داوري از « .]35[النساء:  ﴾لَِها

 َذَوا ۦبِهِ  ُ�مُ َ�ۡ ﴿ و. »خانواده همسر (انتخاب کنید و براي رفع و رجوع اختالف) بفرستید
اي که دو نفر عادل از میان خودتان به معادل بودن آن  کفّاره« .]95: ة[المائد ﴾ّمِنُ�مۡ  لٖ َعدۡ 

 را ها ي عرب و گرنه، اگر واقعاً قاعده .»قضاوت کنند و برابري آن را تصدیق نمایند

ي مذکور عموم است که خصوص از آن اراده شده،  در آیه» احلكم« ي دانستند که واژه می

گفتند: شاید این عام، تخصیص  می بودند و با خود نمی منکر حکم کردن مردانبا شتاب 
 کردند. می خورده باشد، آنگاه آن را تأویل

 در این زمینه، دلیل دیگري هست که در جاي دیگري بیان شده است.
عرب انسان را گرفتار چیزهاي  آید که جهل نسبت به زبان و ادبیات می بسیار پیش

پسندد. خداوند به لطف خویش ما را از جهل  نمی که هیچ عاقلی آن را کند می آوري شرم
 .و عمل به مقتضاي جهل پناه دهد!

شود  نمی این چنین استدالالتی جاي اهمیت نیست و با اصحاب این استدالالت بحث
شود. تمام احکام فرعی یا اصولی که بر آنها  نمی و مخالفت امثال اینان، مخالفت محسوب

چون خروج از طریقه و روش کالم عرب و روي  ،، عین بدعت استاند دهاستدالل کر
 باشد. می آوردن به تبعیت از هواي نفس

این قرآن، کالم «نقل شده، درست است، آنجا که گوید:  آنچه از عمر بن خطاب
ي آن از هواهاي نفسانی خود پیروي  است پس آن را در جاي خود بگذارید و درباره

چون اگر چنین  ،یعنی آن را در جایگاه کالم قرار دهید و از آن خارجش نکنید». نکنید
 یت از هواي نفسو روي آوري به تبعاش  باشد، این کار خارج شدن از راه راست

 باشد. می
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من بر دو کس از شما ترس دارم: «عمر بن خطاب نقل شده که گوید:  همچنین از
کند و کسی که مال را به رخ  می تأویل و تفسیراش  کسی که قرآن را به غیر معناي حقیقی

 ».کشد می برادرش
 یاد ي کسی که علوم عربی را نظرت درباره«از حسن نقل است که به او گفته شد: 

گیرد تا زبان و منطق خویش را با آن راست گرداند، چیست؟ آري، باید آن را یاد  می
 تفسیراش  خواند و آن را بر اساس معناي حقیقی می رااي  چون کسی که آیه ،بگیرد
 ».شود می کند، بدبخت و نابود نمی
شما را هالك کردند. آنان قرآن را به  ها عجم«مچنین از حسن نقل شده که گوید: ه

 ».کنند می تقسیراش  غیر معناي حقیقی



 
 

 فصل

شان از اصول واضح و روشن و روي آوردن  دیگر از کارهاي اهل باطل، انحرافیکی 
متشابه و مبهم که موضع گیري خرد و اندیشه و افکار انسانی در قبال به پیروي از امور 

 باشد: می آن متفاوت است، و تأویل کردن آن
که به مسیحیانِ قائل به سه گانه بدون خدا -همان طور که خداوند متعال در کتابش 

ا﴿ فرماید: می -کند می اشاره مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ �ََ�ٰ  َما َ�َيتَّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا

ٓ بۡ ٱوَ    ءَ تَِغا
ۡ
دانند که هر دلیلی که نوعی اشکال  می دانشمندان اسالمی  .]7عمران:  [آل ﴾ۦوِ�لِهِ تَأ

و ابهام و درهم آمیختگی در آن باشد، در حقیقت دلیل نیست تا اینکه معنایش روشن و 
ه با این شرط که اصل قطعی با آن تعارض نداشته باشد. پس هر مراد آن، معلوم شود. تاز

گاه معناي آیه یا حدیثی به خاطر مجمل بودن یا مشترك بودن لفظ در چند معنا، روشن 
نباشد یا دلیلی قطعی با آن تعارض داشته باشد، دلیل نیست، زیرا حقیقت دلیل آن است 

د. اگر چنین نباشد، بر دلیلی بر ضد که در ذات خود، روشن و بر معناي روشنی داللت کن
شود. اگر دلیل بر عدم صحت آن داللت کند، شایسته است که دلیل نباشد.  می آن نیاز پیدا

امکان ندارد که مسائل فرعی و جزئی با اصول کلی تعارض داشته باشند، چون مسائل 
عملی را  فرعی و جزئی اگر اقتضاي عملی را نکند، باید دست نگه داشت و اگر اقتضاي

 باشد. می بکند، در این صورت مراجعه به اصول کلی، همان راه راست
کس شود. هر می مسائل جزئی با مراجعه به مسائل کلی، تأویل و حکمی برایشان صادر

عکس این را انجام دهد، از حد گذشته و کار نابهنجاري کرده و مورد مذمت و نکوهش 
کند، مورد مذمت و نکوهش  می چون کسی که از امور متشابه و مبهم پیروي ،گیرد می قرار
شود و حکمی از احکام  می گیرد، پس چگونه به امور متشابه به عنوان دلیل اعتنا می قرار

شود؟ وقتی آیات متشابه ذاتاً دلیل نیست، از این رو دلیل قرار دادن  می شرعی بر آن بنا
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 ت. آن، بدعت و نوآوري در دین اس
راجع به اثبات اعضا براي  ها ي آن در میان امت اسالمی، مذاهب و عقاید ظاهري نمونه
از قبیل چشم، دست، پا، چهره، حواس پنجگانه،  - پاك از نقایص و معایب - پروردگار
 .1شوند می باشد که براي موجودات حادث ثابت می مانند آنها جهت و...

که قرآن، مخلوق است. اینان در این  اند ودهمثال دیگر این است که گروهی معتقد ب
، دو صورت اند . دلیل متشابهی که بدان استناد کردهاند خصوص به متشابه استناد کرده

 و سمعی. -بنا به پندارشان- دارد: عقلی
ي صفات است و از نظر ایشان ذات خدا به  عقلی آن است که صفت کالم از جمله

اثبات صفات براي ذات خدا، قائل شدن به ترکیب ذات طور کلی از ترکیب، دور است و 
چون ذات خدا یکی است. پس امکان ندارد که این ذات  ،است که امري محال است

متکلم به کالمی قائم به ذات باشد همان طور که امکان ندارد قادر به قدرتی قائم به ذات 
 یا عالم به علمی قائم  به ذات و...و دیگر صفات باشد.

ي اینها صفات  شود و همه نمی ي اصوات و حروف، درك ه، کالم جز به وسیلهبه عالو
 مخلوقات و موجودات حادث بوده و خداوند از آن منزه و بري است.

ُ ٱ َوَ�َّمَ ﴿ ي: پس از این اصل به تأویل آیه  و مانند آن .]164[النساء:  ﴾الِيمٗ تَ�ۡ  ُموَ�ٰ  �َّ
 پردازند.  می

ُ ٱ﴿ آیه:مانند این  صورت سمعی، است  قرآن یا شیء  .]62[الزمر:  ﴾ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  لِقُ َ�ٰ  �َّ
چیزي که شیء نیست، عدم است ولی  قرآن موجود و ثابت است. و اگر  یا شیء نیست.

                                           
ها در اینجا، اهل سنت است که  شود، چون منظور او از ظاهري ایراد بزرگی به آن وارد می /کالم نگارنده -1

کنند. باید بداند که در مذهب اهل سنت، تشبیه صفات  صفات وارده در قرآن و سنت را براي خدا اثبات می
آید.  آنها الزم نمی خدا به صفات مخلوقات وجود ندارد و از اثبات چشم و چهره و پا و مانند آن، جوارح بودن

 رحمت قرار دهد و او را ببخشاید!. باشد. خدا او را مورد ولی نگارنده در این زمینه از اهل تأویل می
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شود. بنابراین، قرآن مخلوق است. مریسی در  می مذکور شامل آن همي  آیه شیء است،
 این گونه استدالل کرد. /مقابل عبدالعزیز مکی

چون آنان  ،باشد می متشابه ي  این دو شبهه برخاسته از استناد واستدالل به آیات وادله
. پس معانی خطاب و اند خداوند را با مخلوقات مقایسه کرده و ماوراي آن را درك نکرده

 .اند عقول را رها کردهي  قاعده

 َس لَيۡ ﴿ :اند نکردهعقلی باید گفت که اینان به این آیه توجه ي  راجع به رها کردن قاعده
زیرا موجودي که با  ،این آیه، هم نقلی است و هم عقلی .]11[الشوري:  ﴾ءٞ َ�ۡ  ۦلِهِ َكِمثۡ 

چون آنچه  ،یک مخلوق به هر صورتی مقایسه شود، آن موجود مانند آن مخلوق است
طور که این  شود. پس همان می شود براي مثل آن چیز هم واجب می براي یک چیز واجب

چون آنان در تنزیه  ،باشد می دلیلی علیه تشبیه به مخلوقات است، دلیلی علیه اینان نیزآیه 
که متصف  اند که تصور کردهاي  به گونه اند صفات خدا، با او مثل مخلوقات برخورد کرده

 بودن ذات خدا به صفات، مقتضی ترکیب در ذات خدا است.

ِميعُ ٱ﴿ راجع به معانی خطاب باید گفت که عرب از عبارات: ِميعُ ٱ﴿ ،﴾ِص�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ  لسَّ
کند جز اینکه این موجود، شنوایی و  نمی و مانند آنها چیزي فهم ﴾َقِديرُ لۡ ٱ﴿ ،﴾َعلِيمُ لۡ ٱ

بینایی و علم و قدرتی دارد که به آنها متصف است. پس خارج ساختن این عبارات از 
از اساس قرآن و روي  که قرآن با آن نازل شده، در واقع خارج ساختنشان  معانی حقیقی

که این صفات را اي  باشد، به گونه می آوردن به پیروي از آیات متشابه بدون هیچ  نیازي
 .اند به حاالتی که عالم بودن و قادر بودن است، برگردانده

، در عالم بودن و قادر بودن هم اند ي علم و قدرت به آن چسبیده پس آنچه که درباره
آید و یا  می ن صفات یا موجود است که آن وقت ترکیب الزم، چون ایاند بدان چسبیده

 باشد.  می معدوم، که عدم هم نفی محض
یابد، بر اساس نگرش در کالم  می ي اصوات و حروف تحقق اما اینکه کالم به وسیله

 ي اصول بیان شده است.ها نفسی است که در کتاب
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گفت که گویی این شبهه از نظر  ، بایداند ي سمعی که بدان  استناد نموده راجع به شبهه
 شود، چون از نظر آنان، عقل اساس است و بدان تکیه می ایشان، شامل توابع چیزي

ي این دلیل، گرفتار چیزي دیگر شده و از حقیقت موضوع فرار  شود اما به وسیله می

ُ ٱ﴿ ي: ، چون آیهاند کرده شود که  می اطالقاش  یا بر عموم .]62[الزمر:  ﴾ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  لِقُ َ�ٰ  �َّ
شود. اگر بر  نمی اطالقاش  شود و یا بر عموم نمی در این صورت چیزي از آن خارج

اطالق شود، این حکم شامل ذات و احوال خدا که به جاي صفات براي خدا اش  عموم
اطالق نشود، تخصیص دادن آن یا بدون اش  باشد، و اگر بر عموم می ، نیزاند اثبات کرده

باشد، این دلیل را آشکار  می دلیلیي  ن خیره سري است و اگر به وسیلهدلیل است که ای
کنید تا ما هم در آن تأمل کنیم و بدان بنگریم. مانند این مطلب، در اراده اگر کالم را به آن 
برگردانند و دیگر صفات در صورتی که بدان اقرار کنند یا احوال در صورتی که آن را 

شود. چیزي که  می این سخنان با این عده به تناسب وقت گفته انکار کنند، نیز وجود دارد.
مربوط به این موضوع است، انواع دیگري از ادله است که مقتضی بدعت بودن این 

 باشد. می مذهب و سازگار نبودن آن با قواعد شریعت
ین چیزهایی که در این زمینه آمده، روایتی است که مسعودي نقلش کرده تر از عجیب

از آنچه مسعودي ذکر کرده، آن را آورده  تر به طور مفصل» ةالرشيع«در کتاب  و آجرّي

. مسعودي اند است. عبارت در اینجا از آنِِ مسعودي است و برخی از الفاظ اصالح شده
 گوید:
نشسته بودم و راجع  1صالح بن علی هاشمی گوید: روزي از روزها در حضور مهتدي«

گفتیم. دیدم که مردم به آسانی نزد  می رود، سخن می مردم یی که برها و ستم ها به گرفتاري

                                           
بر سر خالفت .ق با او ه 255ي صالح است. به سال  او محمد بن واثق بن معتصم بن هارون الرشید، خلیفه -1

گذار و  اشت. وي انسانی پرهیزکار و عبادتما داي گندمگون و نازك و خوش سی بیعت شد. مهتدي چهره
.ق به ه 256دادگر، جدي و قوي در دین خدا، شجاع و دلیر بود ولی مددکار و یاري گري نداشت و به سال

 قتل رسید.
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یی به نواحی مختلف که مردم آنجا مورد ظلم و ستم قرار ها آیند و از جانب او نامه می وي
ي چشم به او  شد که من این کار را کار نیکی دانستم. به گوشه می ، فرستادهاند گرفته

. وقتی رویش را به طرف من بلند کرد، سرم را کند می نگاه ها نگریستم، دیدم که به داستان
 پایین انداختم. انگار دانست که چیزي در درونم است. به من گفت: اي صالح! گمان

کنم چیزي در دل داري که دوست داري آن را بیان کنی. صالح بن علی هاشمی گوید:  می
داد که آنجا را  فارغ شد، دستوراش  آري، اي امیر مؤمنان! او ساکت شد. وقتی از نشستن

ترك نکنم و خودش بلند شد. مدت طوالنی نشستم، آنگاه به سوي او بلند شدم در حالی 
گویی  می که روي جانمازي بود. به من گفت: اي صالح! آیا آنچه را که در دل داري به من

یا من آن را به تو بگویم؟ گفتم: بلکه گفتن آن از سوي امیر مؤمنان نیکوتر است. گفت: به 
ي ما  رسد تو آنچه را که در نشست ما دیدي، کار خوبی دانستی و گفتی: خلیفه می ظرن

است اگر مثل پدرش قائل به خلق قرآن نباشد. گفتم: آري، این چنین اي  چه خوب خلیفه
 است.

گفت: مدت زمانی بر این عقیده بودم تا اینکه نزد واثق یکی از بزرگان اهل فقه و 
بلند و  را دیدم که درِ راه ورودي، بسته شده بود. او انسانی قدحدیث آمدم. در حالی او 

مردي خوش سیما بود. سالم نمازش را داد و خیلی خوب دعا کرد. در خیره شدن  پیر
 چشمان واثق، شرم و حیا از او و مهربانی نسبت به او دیدم.
اي امیر جواب بده. او گفت:  1گفت: اي شیخ! به سؤال ابوعبداهللا احمد بن ابی دؤاد

 مؤمنان! احمد موقع مناظره، ضعیف و ناتوان است.
واثق را دیدم که به جاي مهربانی و نرمی با او، از او خشمگین شد و گفت: ابوعبداهللا 
 هنگام مناظره با تو، ضعیف و ناتوان است؟ گفت: آرام باش اي امیر مؤمنان! آیا اجازه

 دهم. می دهی با او حرف بزنم؟ واثق به او گفت: اجازه می

                                           
 شرح حالش از پیش گذشت. -1
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سوي چه چیزي  کرد و گفت: اي احمد! مردم را به آن دانشمند بزرگ رو به احمد
دعوت کردي؟ احمد گفت: به سوي تفکر خلق قرآن. شیخ به او گفت: این تفکر خلق 
قرآن که مردم را به سوي آن فرا خوانده اي، آیا جزو دین است که آن وقت دین بدون 

آن را  صگفت: آري. شیخ به او گفت: آیا رسول خداقائل شدن به آن، کامل نباشد؟ او 
سوي چیزي  نست. شیخ گفت: پس چرا مردم را بهدانست یا ندانست؟ گفت: آن را دا

سوي آن دعوت نکرد و آنان را از این مطلب  آنان را به صکنی که رسول خدا می دعوت
 رها کرد؟ او ساکت شد. شیخ گفت: اي امیر مؤمنان این یکی.

 ابوعبداهللا گفت: اي احمد به من بگو. خداوند متعال در کتابشسپس شیخ به 

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ فرماید: می
َ
تو گفتی: دین کامل نیست مگر . ]3: ة[المائد ﴾دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

عیبی خود، راستگوتر  ق قرآن. پس آیا خدا در کمال و بیي قائل شدن به خل به وسیله
 است یا تو در نقص ات؟! او ساکت شد. شیخ گفت: اي امیر مؤمنان! این هم دومی. 

َهاَ�ٰٓ ﴿ فرماید: می سپس بعد از مدتی گفت: اي احمد به من بگو! خداوند عزوجل ُّ�
َ
� 

ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ نزَِل  َما
ُ
ّ�َِكۖ  مِن َك إَِ�ۡ  أ اي « .]67: ة[المائد ﴾ۥرَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ

) هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است (به تمام و !فرستاده (خدا، محمد مصطفی
گونه خوف و هراسی، به مردم) برسان (و آنان را بدان دعوت کن)، و اگر  کمال و بدون هیچ

اي. چرا که تبلیغ  ایشان را بدان فرا نخواندهاي (و  چنین نکنی، رسالت خدا را (به مردم) نرسانده
. »جمیع اوامر و احکام بر عهده تو است، و کتمان جزء از جانب تو، کتمان کلّ بشمار است)

کنی آیا جزو مواردي است که رسول  می سوي آن دعوت که مردم را بهاي  پس این عقیده
امیر مؤمنان! این هم  به امت ابالغ نموده یا خیر؟ او ساکت شد. شیخ گفت: اي صخدا

 سومی.
ي تو  این عقیده صسپس بعد از اندکی گفت: اي احمد به من بگو!  وقتی رسول خدا

اي، آیا برایش فراهم بود که به آنان ابالغ نکرد یا خیر؟  سوي آن فراخوانده را که مردم را به
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نیز فراهم احمد گفت: برایش فراهم بود. شیخ گفت: براي ابوبکر و عثمان و عمر و علی 
 بود؟ گفت: آري.

آنگاه شیخ رویش را به طرف واثق برگرداند و گفت: اي امیر مؤمنان! وقتی چیزي که 
و یارانش فراهم باشد و براي ما فراهم نباشد خداوند هم آن را براي  صبراي رسول خدا

و یارانش  صکند. واثق گفت: آري، هرگاه چیزي که براي رسول خدا نمی ما فراهم
 کند. نمی اشد و براي ما فراهم نباشد، خداوند نیز آن را براي ما فراهمفراهم ب

سپس واثق گفت: او را آزاد کنید. وقتی زنجیرها و بندها باز شد، آن را به شدت به 
طرف خود کشید. واثق گفت: او را صدا زنید. سپس گفت: اي شیخ! چرا زنجیرها را به 

م که آن را به شدت به طرف خود شدت به طرف خود کشیدي؟ گفت: چون نیت کرد
بکشم. هرگاه آن را گرفتم، وصیت کردم که میان بدنم و کفن ام قرار داده شود تا بگویم: 
پروردگارا، از بنده ات بپرس: چرا از روي ظلم مرا زنجیر کردند و زن و فرزندانم را به 

 وحشت انداختند؟ واثق گریست و شیخ و حاضرین هم گریستند.
از منزلم خارج  !او گفت: اي شیخ! مرا حالل کن. گفت: اي امیر مؤمنانسپس واثق به 

و خویشاوندي ات با او، تو را حالل  صتا اینکه به خاطر احترام به رسول خدا نشدم
 کردم.

ي واثق گشاد شد و او خوشحال شد. سپس به آن شیخ گفت: از اینجا بلند شو  چهره
در این راه ورودي بهتر است و من پیرمردي تا تو را در آغوش گیرم. او گفت: جاي من 

خواهی درخواست کن. گفت: امیر  می سالخورده و نیازمند هستم. واثق گفت: هر چه
مؤمنان اجازه دهد که به آن جایی که این ظالم مرا از آنجا بیرون کرد، برگردم. واثق گفت: 

 آن را نپذیرفت. به تو اجازه دادم. و دستور داد که پاداشی را به او بدهند اما او
 کنم که واثق از آن بازگشت. می پس از آن موقع، از این عقیده بازگشتم و نیز گمان

در این داستان، تأمل کنید که براي صاحبان خرد، پند و اندرز در آن هست. و نگاه 
، طرف دیگر را صکنید که چگونه طرف بحث و مناظره با کتاب خدا و سنت پیامبر
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 کند. می ساکت
این اشتباه و خطا در این موضوع، یک چیز است و آن هم جهل و نادانی نسبت اساس 

باشد، چون مصدر ادله  می به مقاصد شریعت و پیوند ندادن اجزاي شریعت به همدیگر
نزد پیشوایان راسخ در علم، این است که شریعت اسالم همچون یک صورت واحد گرفته 

 گرفته شده از کلیات، و عام که بر خاص، و شود به تناسب آنچه که از کلیات و جزئیات
شود، ثابت  می ي مبین آن تفسیر و تبیین شود و مجمل آن به وسیله می مطلق بر مقید حمل

نماید، از جمله  می شده است. پس وقتی براي فردي که در شریعت اسالمی تأمل و تدبر
از او بخواهند،  آن حکمی از احکام به دست آمد، این همان حکمی است که موقعی که

 آورد. می آن را بر سر زبان
طور که انسان تنها با دستش،  انسان سالم و سرحال است، پس همانمثَل شریعت، مثل 

یا تنها با پایش، یا تنها با سرش، یا تنها با زبانش انسان نیست که بتواند سخن بگوید بلکه 
یز چنین است که از آن، هیچ شود، شریعت اسالم ن می با مجموع این اعضا انسان نامیده

ي مجموع اجزاي شریعت. یعنی تنها از یک  شود مگر به وسیله نمی حکمی درخواست
شود بلکه بایستی مجموع  نمی دلیل شریعت حاال هر دلیلی باشد، به تنها حکم استنباط

شریعت کنار هم نهاده شود و از مجموع آن، حکم استنباط شود. هر چند براي انسان 
بتوان از این یک دلیل حکم را استنباط کرد، چون این کار یک توهم است نه   ظاهربین،

حقیقت. همچون دست که هرگاه از آن خواسته شود به سخن آید، در این صورت از 
آید و در حقیقت به سخن نیامده است از آن جهت که دانسته  می روي توهم به سخن

 انسان است، چون این محال است. شده که آن، دست انسان است نه از آن جهت که خود
بنابراین شأن راسخان در علم این است که شریعت اسالم را همچون یک شکل واحد 

گاه مثل یک همدیگر باشند مثل اعضاي انسان هردر نظر گیرند که اجزاي آن در خدمت 
، این است که اند صورت واحد در نظر گرفته شوند. و شأنِ کسانی که به دنبال مشابهات

کنند هر چند دلیلی کلی یا  می گیرند و بر اساس آن حکم صادر می دلیل را به تنهایی یک
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تواند  نمی طور که یک عضو باشد. پس همان جزئی وجود داشته باشد که با آن در تعارض
 به تنهایی به نطق آید و مفهوم انسان را بر آن حمل کرد، همچنین یک دلیل به تنهایی

از احکام شریعت صادر نماید. کسی که تنها از یک دلیل،  تواند حکمی حقیقی را نمی
کند و تنها کسانی که در دلشان انحراف و  می نماید، از متشابه پیروي می حکمی را استنباط

 است: طور که خداوند به آن گواهی داده نمایند. همان می کژي است، از متشابه پیروي

ۡص  َوَمنۡ ﴿
َ
ِ ٱ ِمنَ  َدُق أ  .»؟ و چه کسی در سخن از خدا راستگوتر است« .]122[النساء:  ﴾�ِيٗ�  �َّ



 
 

 فصل

 گوییم: می در این صورت
مطلق پیش از نگاه ي  ي متشابه و مبهم، این است که به ادله از جمله پیروي از ادله

عموم پیش از آنکه تأمل ي  یا عمل به ادله اند که آن را مقید کردهاي  توجه به ادلهکردن و 
کنند آیا مخصص دارند یا خیر؟ عمل شود. یا برعکس، وقتی نص، مقید یا خاص است، 

 کنند. می به نظر خود و بدون هیچ دلیلی،  آن را بر مطلق یا عام حمل
چون  باشد. می و پیروي از هواي نفس این مسلک، پرتاب کردن تیر در حالت کوري

باشد، وقتی مقید شد آن وقت  می نص مطلق تا مقید نشود، مبهم و غیرواضح و متشابه
طور که مطلق کردن یک نص مقید، رأي شخصی است و گردد. همان می واضح و روشن

 دلیلی براي این کار نیست و با نص تعارض دارد.
 ي مکلفان به طور مطلق و عموم ینی را از همهشریعت اسالم، تکالیف د مثال اول:

کند مگر عذري که از ابتدا خطاب  نمی خواهد و هیچ عذري این تکلیف را رفع می
کند و آن هم زوال عقل است. پس اگر کسی به سن تکلیف رسید، تا  می تکلیفی را رفع

پس از و  صي رسول خدا ماند. هیچ کس در دین به درجه می زمان مرگ تکلیِف  بر او
تکلیف از اینان اي  ي مثقال ذره رسد. به اندازه نمی ي یاران نیک و باوفایش او به درجه

مانند فرد  ،ساقط نشده مگر تکالیفی که به نسبت برخی افراد در حد توان نبوده است
تواند ایستاده نماز بخواند که از او  نمی شود و کسی که می گیر، که جهاد از او ساقط زمین

شود ایستاده نماز بخواند و یا مانند زنی که در ایام قاعدگی است که در  نمی درخواست
 شود. می این ایام، نماز از او ساقط

ي واالیی از درجات دین برسد، تکلیف از او  پس اگر کسی به نظرش وقتی به درجه
را  این تفکر، بدعت بوده و او -گویند می طور که اهل اباحه این را همان- شود می برداشته
 سازد. می ي دین خارج از دایره



  االعتصام در شناخت بدعت و سنّت  350

 

گذاران مبنی بر اینکه برخی از احادیث صحیح با قرآن یا  ي دیگر ادعاهاي بدعت نمونه
و یا با عقل مخالفت دارند.  با همدیگر تعارض دارند و معتقدند معانی آنها فاسد بوده

داوري را  راجع به دو نفري که صي پیامبر ي فرموده طور که این حکم را دربارههمان

ِى« فرماید: می آنجا که ،پیش آن حضرت بردند، صادر کردند
َّ

قِْضَ�َّ  �ِيَِدهِ  َ�ْفىِس  َواذل
َ
 أل

ِ  بِِ�تَاِب  بَيْنَُكَما َاِدمُ  َشاةٍ  ِمائَةُ  ا�َّ
ْ
ُ  ابِْنَك  وىلََعَ  رَدٌّ  َواخل

ْ
نَيُْس  يَا َواْغدُ  ،اَعمٍ  َوَ�ْغِر�ُب  ِمائَةٍ  َج�

ُ
 أ

ةِ  ىلَعَ 
َ
فَْت  فَإِنِ  ،َهَذا اْمَرأ سوگند به کسی که جانم در دست اوست، مطابق « .1»فَارمُْجَْها اْ�رَتَ

شود و پسرت  می کنم: صد گوسفند و خدمتکار به تو بازگردانده می حکم خدا میان شما داوري
شود. اي اُنیس فردا  می به صد ضربه شالق و یک سال تبعید و زن این مرد به سنگسار محکوم

او فردا پیش آن زن رفت و زن . »، اگر اعتراف کرد، او را سنگسار کنپیش این زن برو
 اعتراف کرد، انس هم او را سنگسار نمود. 

به سنگسار و  صگویند: این حدیث مخالف کتاب خداست، چون پیامبر می اینان
تبعید حکم کرده در حالی که در کتاب خدا، از سنگسار و تبعید ذکري به میان نیامده 

خواهیم و اگر درست باشد، به  می است. پس اگر این حدیث باطل باشد، ما هم آن را
 خاطر اضافه بودن سنگسار و تبعید بر قرآن، با قرآن تناقض و تعارض دارد.

در کالم عرب و در » کتاب«ي  زیرا واژه  ،متشابه استگیري، پیروي از  این موضع

ِ ٱ َب كَِ�ٰ ﴿ مانند این آیات: ،شریعت نیز چندین معنا از جمله حکم و فرض دارد َّ� 
ْ ﴿ و .»این را خدا بر شما واجب گردانده است« .]24[النساء:  ﴾ُ�مۡ َعلَيۡ   َت َكَتبۡ  لِمَ  َر�ََّنا َوقَالُوا
چرا (بدین زودي) جنگ را بر ما واجب  !پروردگارا :و گفتند« .]77[النساء:  ﴾قَِتاَل لۡ ٱ َناَعلَيۡ 

قِْضَ�َّ « پس معناي عبارت: .»؟ کردي
َ
ِ  بِِ�تَاِب  بَيْنَُكَما أل این است:  به حکم خدا که  .»ا�َّ

 طور که کتاب هم بر قرآن اطالق کنم. همان می براي ما مقرر کرده میان شما داوري

                                           
 اند. آن را روایت کرده 1698 و1697ي  و مسلم به شماره 2549ي  متفق علیه. بخاري به شماره -1
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، این اند را به یکی از دو معنا بدون دلیل اختصاص داده» کتاب« ي واژهشود. پس اینکه  می
 کار پیروي از متشابه است.

مثل « .1»آخره أم خ� أوهل يدرى ال مطرـال كمثل أميت ثلم«در حدیث آمده است: 

گویند:  می اینان. »ماند که معلوم نیست آیا اولش بهتر است یا آخرش؟ می امت من چون باران
کند که فضیلت و برتري براي آغاز این امت به طور خصوص که  می اقتضا این حدیث

 بهره باشند، ثابت نشود و همچنین برعکس. بی دیگر افراد امت از آن

  اإلِْسَالمَ  إِنَّ « سپس روایت شده:
َ
  َكَما وََسيَُعودُ  َغِر�بًا بََدأ

َ
اسالم با « .2»لِلُْغَرَ�اءِ  َ�ُطوَ�  بََدأ

پس این . »گردد. پس خوشا به حال غریبان می دوباره مثل اول، به غربت بازغربت شروع شد و 
به معناي برتري دادن افرادي که در آغاز اسالم و در پایان اسالم هستند بر افرادي که در 

 اذلين ثم قر� القرون خ�«: باشد. سپس نقل شده است می وسط این دو گروه قرار دارند،
باشد. سپس کسانی که بعد از  می قرن من [افراد] ،ها بهترین قرن« .3»يلونهم اذلين ثم يلونهم

کند که افراد صدر اسالم به  می حدیث اقتضا. این »آیند می آنان، آنگاه کسانی که پس از آنان
 باشند. می طور مطلق برتر از سایر افراد امت اسالم

 گویند: این احادیث با هم تناقض دارند. می اینان
ي نقلی شرعی،  نه تناقضی وجود دارد و نه اختالفی. چون اگر در ادلهگویند،  می دروغ

براي فردي در ابتدا تعارضی پیش آید، یا اصالً امکان جمع میان دو دلیل متعارض نیست 
و یا امکان جمع هست. اگر امکان جمع میان دو دلیل متعارض نباشد، این احتمال میان 

جود دارد. تعارض میان دو دلیل قطعی در دلیل قطعی و ظنی یا میان دو دلیل ظنی و

                                           
و احمد در  ،از طریق روایت انس 2869ي  ، شماره»صحيح الرتمذی« ،این حدیث حسن صحیح است -1

 از طریق روایت عمار بن یاسر. 4/319، »الـمسند«

 تخریج آن از پیش گذشت. -2
هر دو از طریق روایت عمران بن  2535ي  و مسلم به شماره 6064و  2508هاي  متفق علیه. بخاري به شماره -3

 اند. آن را روایت کرده حصین
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چون تعارض دو دلیل قطعی  ،آید و امکان وقوع آن وجود ندارد نمی شریعت اسالم پیش
 محال است.

اگر تعارض میان دلیل قطعی و ظنی پیش آید، دلیل ظنی باطل است. و اگر تعارض 
ح یکی از دو دلیل ي ترجی میان دو دلیل ظنی پیش آید، در اینجا دانشمندان اسالمی قضیه

 باشد بر دیگري ترجیح داده تر کنند که هر کدام از دو دلیل، راجح می بر دیگري را مطرح
 شود. می

اگر امکان جمع میان دو دلیل متعارض باشد، دانشمندان اسالمی اتفاق نظر دارند که 
چون از نظر آنان جمع  ،باید میان آنان جمع شود هر چند وجه جمع، وجه ضعیفی باشد

 باشد. می در اولویت است و عمل کردن به ادله، بهتر از عمل نکردن به برخی ادله
. یا نسبت به آن جهل دارند و یا از اند گذاران، این اصل را مطرح نکرده این بدعت

 ي: . وقتی این مطلب ثابت شد، پس فرمودهاند روي عناد و لجاجت آن را مطرح نکرده

رسد. و  نمی در این باب، اصل است. بنابراین، کسی به پاي صحابه .»قر� نالقرو خ�«
، تأویل ها دیگر احادیث، به تناسب حال و اوضاع یا زمان خاصی یا در برخی صورت

باید گفت که به برتري غریبان بر دیگر  .»لِلُْغَرَ�اءِ  َ�ُطوَ� « :پذیر است.اما راجع به عبارت
مذکور در این مطلب، نص نیست بلکه این عبارت نشان  افراد تصریح نشده و عبارت

ي پاداش خوب براي غریبان است. و اینکه پاداش آنان، مانند پاداش صحابه یا  دهنده
باشد و در حدیث مذکور دلیلی براي آن  می و یا باالتر از آن است، امري محتمل تر پایین

ابتدا به عنوان اصل آورده وجود ندارد. پس این حدیث باید حتماً بر حدیث محکم که 
 ماند. نمی شد، حمل کرد و آن وقت دیگر اشکال و ابهامی

يو�س  ىلع ال تفضلو�« :ي دیگر، ادعاي اهل باطل مبنی بر تناقض میان حدیث نمونه
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وا الَ « و .»مرا بر یونس پسر متّی برتري ندهید« .1»ابن مىّت  ُ ِّ�َ نِْبيَاءِ  َ�ْ�َ  ختُ
َ
 میان پیامبران« .2»األ

نَا« :و میان حدیث .»برتري قائل نشوید
َ
ِ  َسيِّدُ  أ

َ
و  .»من سرور فرزندان آدم هستم« .3»آَدمَ  َودل

 باشد. که وجه جمع میان این احادیث، روشن است. می مانند آن،

َحُدُ�مْ  اْستَيَْقَظ  إَِذا«: ي دیگر این است که اهل باطل راجع به حدیث نمونه
َ
 نَْوِمهِ  ِمنْ  أ

ْ�نَ  يَْدرِى الَ  فَإِنَّهُ  ثََالثًا َ�ْغِسلََها َحىتَّ  اِإلنَاءِ  ىِف  يََدهُ  َ�ْغِمْس  فَالَ 
َ
هر گاه یکی از « .4»يَُدهُ  بَاتَْت  أ

چون هر یک  ،شما از خواب برخاست، دستش را در ظرف فرو نبرد تا اینکه سه بار آن را بشوید

 حدیث، اولش را تفسیرگویند: آخر این  می .»داند دستش، شب در کجا بوده است نمی از شما

َحَدُ�مْ  فَإِنْ « :کند. اول این حدیث صحیح است اگر این عبارت نبود می
َ
، »يَْدرِي ال أ

داند که دستش شب همانجا بوده که بدنش در آنجا بوده  می چون هر یک از ما قطعاً
تماس داشته باشد و اگر کسی در اش  است. بدترین حالت این است که با آلت تناسلی

شود که دستش را بشوید. پس چگونه از  نمی یداري این کار را بکند، از او خواستهحالت ب
داند آیا با آلت تناسلی تماس  نمی شود که دستش را بشوید در حالی که می او خواسته

 داشته یا خیر؟
این اعتراض و ایراد همچون اعتراض قبلی است، چون شخص خوابیده ممکن است 

و چیزي از نجاستی که در محل به خاطر استنجا نکردن باقی  را لمس کنداش  آلت تناسلی
مانده، به دستش برخورد کند یا قبالً در حالت بیداري موقع قضاي حاجت از سنگ جهت 
خشک کردن محل نجاست استفاده کرده و در حال خواب، محل نجاست، عرق کرده 

                                           
گوید: با این لفظ اصلی براي این حدیث  162ي  صفحه» رشح العقيدة الطحاوية« ي کتاب آلبانی در حاشیه -1

 « آمده است.» الصحيح« رسد. گویم: در سراغ ندارم. کالم آلبانی در اینجا به پایان می
َ

نْ  ِلَعبْدٍ  يَنْبَيِغ  ال
َ
:  َ�ُقول أ

نَا
َ
 .»براي هیچ کس شایسته نیست که بگوید: من از یونس بن متی، برتر هستم«. »َمىتَّ  بْن يُو�ُس ِمنْ  َخْ�  أ

 اند. آن را روایت کرده 2373ي  و مسلم به شماره 3233ي  متفق علیه. بخاري به شماره -2
 اند. آن را آورده 4673ي  و ابوداود به شماره 2278 ي مسلم به شماره -3
 اند. آن را روایت کرده 87ي  و مسلم به شماره 160ي  متفق علیه. بخاري به شماره -4
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دانست که  میاش  است. این شخص اگر بیدار بود و موقع تماس دستانش با آلت تناسلی
 نجاست به دستش برخورد کرده، قطعاً پیش از فرو کردن دستش در ظرف آب، آن را

شست تا آب را آلوده نکند. وقتی این احتمال ممکن است، بنابراین اعتراض و ایراد  می
 شود. نمی متوجه حدیث مذکور

ادیث به تمامی اظهارات اهل باطل در این فصل، مربوط به رد کردن اح ،بنابراین
باشد که قبالً دالیلی آورده شد مبنی بر اینکه  می ي رأي و نظر مذموم و نکوهیده وسیله

 باشد. می و امور تازه در دین ها این کار، از بدعت



 
 

 فصل

 باطل، تحریف ادله از جاهاي خود و تغییر و دستکاري آنیکی دیگر از کارهاي اهل 
 باشد: می

ي موضوعی وارد شود سپس دلیل از آن موضوع به  بدین صورت که دلیلی درباره
موضوع دیگري سرایت داده شود تا این وهم را ایجاد کند که دو موضوع، یکی هستند. 

باشد. به احتمال قوي هر کسی به  می این کار از امور پنهان تحریف کالم از جاهاي خود
شود مگر در  نمی ي اسالم خارج اسالم، اقرار و تحریف کالم را نکوهش نماید، از دایره

صورتی که به امور مشتبه و مبهم روي آورد یا جهلی برایش عارض شود که او را از حق 
خاطر آن صورت به منع کند و همراه آن هواي نفس باشد که مرجع دلیل را نبیند، در 

 گذار است. همین چیزها بدعت
-توضیح آن، چنین است: وقتی دلیل شرعی به طور اجمالی مقتضی عملی مربوط به 

عبادات باشد مانند ذکر خدا، دعا، مستحبات و امثال آنها که از جانب شارع میدان  -مثالً
جهت، اي دارند، و مکلف به طور اجمالی نیز آن را انجام دهد، آن دلیل از دو  گسترده

از این جهت که سلف  -2 از جهت معنا و محتواي عمل، -1کند:  می عملش را تأیید
 .اند صالح به آن عمل کرده

پس اگر مکلف آن عمل را با کیفیتی مخصوص یا زمانی مخصوص یا مکانی 
که به پندار اي  مخصوص یا همراه عبادتی مخصوص انجام دهد و پایبند آن بشود به گونه

کیفیت یا زمان یا مکان مخصوص، مورد نظر شریعت است بدون اینکه  و گمان خود، آن
شود، جدا شده  می دلیلی بر آن باشد، دلیل شرعی از آن معنایی که براي اثبات آن استدالل

 است.
به ذکر خدا تشویق کرده باشد، پس افرادي پایبند شوند که  -مثالً- گاه شریعتپس هر

شخص و معین بر آن جمع شوند، در این همگی هم صدا و هماهنگ یا در وقتی م



  االعتصام در شناخت بدعت و سنّت  356

 

صورت در دستور شریعت چیزي نیست که بر این عملی که با این کیفیت مخصوص 
زیرا پایبند بودن به  ،بدان پایبند شده، داللت کند بلکه در آن، دلیلی بر خالف آن است

رنامه و بایست از طریق ب می کند، نمی اموري که از نظر شرعی پایبندي و التزام را ایجاب
شریعت خدا فهم شود به ویژه همراه کسانی که به او اقتدا شود و در مجامع مردم 

چون اگر این عمل چنین آشکار شود و همچون سایر شعایر از  ،همچون مساجد باشد
قبیل اذان و نماز عید فطر و عید قربان و نماز استسقاء و نماز خورشید گرفتگی و  ماه 

ساجد و جاهاي دیگر انجام داده، انجام شود، بدون شک در م صگرفتگی که رسول خدا
کنیم که این عمل سنت است اگر فهم نشود که فرض است.  پس شایسته  می چنین فهم

است که دلیلی که به آن استدالل شده، آن را در بر نگیرد. پس این عمل از این جهت، 
 بدعت و کاري تازه در دین است.

این است که سلف صالح به آن عمل پایبند نبودند یا کند  می آنچه بر این امر داللت
بود، آنان  می بدان عمل نکردند در حالی که اگر به مقتضاي قواعد شرعی، مشروع

زیرا ذکر خدا در جاهاي زیادي، به انجام  ،بودند که آن را انجام دهند تر و اولی تر مستحق
آن امر شده تا جایی که هیچ یک از عبادات به مانند ذکر خدا، به انجام زیاد آن، امر نشده 

َهاَ�ٰٓ ﴿ است. مانند این آیات: ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ذۡ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ ُكُروا  .]41[األحزاب:  ﴾٤١ �َكثِ�ٗ  �رٗ ذِكۡ  �َّ

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ ،»بسیار خداي را یاد کنید (و هرگز او را فراموش ننمائید) !اي مؤمنان« ِ ٱ لِ فَۡض  ِمن َتُغوا َّ� 
ْ ذۡ ٱوَ  َ ٱ ُكُروا و به دنبال رزق و روزي خدا بروید و «. ]10: اجلمعة[ ﴾لُِحونَ ُ�فۡ  لََّعلَُّ�مۡ  �َكثِ�ٗ  �َّ

َهاَ�ٰٓ ﴿ .»خداي را (با دل و زبان) بسیار یاد کنید، تا این که رستگار شوید ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ  إِذَا ا

ْ ثۡ ٱفَ  فَِئةٗ  لَقِيُتمۡ  ْ ذۡ ٱوَ  بُُتوا َ ٱ ُكُروا  !اي مؤمنان« .]45[األنفال:  ﴾٤٥ لُِحونَ ُ�فۡ  لََّعلَُّ�مۡ  �َكثِ�ٗ  �َّ
هنگامی که با گروهی (از دشمنان در میدان کارزار) روبرو شدید، پایداري نمائید (و فرار نکنید) 
و بسیار خدا را یاد کنید (و قدرت و عظمت و وفاي به عهد او را پیش چشم دارید و به تضرّع 

اما سایر عبادات این  .»و زاریش بخوانید) تا (در دنیا) پیروز و (در آخرت) رستگار شوید
 چنین به انجام زیاد آنها امر نشده است.
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چون دعا ذکر خداست و با این وجود، سلف صالح به  ،دعا نیز، چنین است
به - ي خاصی پایبند آن نبودند و در اوقات مخصوصی آن را انجام ندادندها کیفیت

مگر در مواردي که دلیل  -که احساس شود، دعا به این اوقات اختصاص دارداي  گونه
ن را در وقت خاصی مثل صبحگاه و شامگاه تعیین کرده باشد. و آن را آشکار شرعی، آ

نکردند مگر در مواردي که شارع به آشکار نمودن آن تصریح کرده باشد مانند ذکر در 
نماز عیدین و مانند آن. پس سلف صالح بر پنهان کردن دعا و ذکر خدا پایدار بودند. به 

 ىلَعَ  اْرَ�ُعوا«: به آنان فرمود صردند، پیامبرهمین خاطر وقتی صدایشان را بلند ک
ْ�ُفِسُ�مْ 

َ
َصمَّ  تَْدُعونَ  الَ  إِنَُّ�مْ  ،أ

َ
صدایتان را پایین آورید، زیرا شما موجودي « .1»اَغئِبًا َوالَ  أ

 پس در اجتماعات خود، آن را آشکار نکردند.. »زنید نمی ناشنوا و غائب را صدا
ي اول با دلیل شرعی مخالفت ورزیده،  مرحلههر کس با این اصل مخالفت کند، در 

 تر چون رأي خود را در آن دخیل کرده و با کسانی که نسبت به شریعت اسالم از او آگاه
 صمخالفت کرده است. باید دانست که پیامبر -که همان سلف صالح هستند- بودند

صورت  داشت، انجام دهد از ترس اینکه مبادا در می بعضی اوقات عملی را که دوست
 کرد.  می انجام آن بر مردم فرض گردد، آن را تركي  ادامه

از این مسائل آمده است. برخی در این اي  پاره» موافقاتتال«در فصل بیان از کتاب 

ي جایز بودن  . چنین تصور شده که اطالق لفظ، نشان دهندهاند موضوع دچار اشتباه شده
ي لفظ شود، اما چنین نیست، به ویژه هر آنچه که ممکن باشد که مشمول مدلول و معنا

و سلف صالح گرفته شده،  صي تعبد و آنچه از پیامبر چون عبادات بر قضیه ،در عبادات
که ارکان و ترتیب و زمان و کیفیت و مقدار آنها اي  شود از قبیل نمازها به گونه می حمل

به امید خدا در که - تواند آنها را درك کند نمی وضع شده که عقل انسانیاي  به گونه
پس رأي و استحسان و  -آید می بحث مصالح مرسله در این کتاب از آنها سخن به میان

شود، چون رأي و استحسان مانند آن  نمی نظرات شخصی به طور مطلق داخل عبادات
                                           

 اند. آن را روایت کرده 2704ي  و مسلم به شماره 2830ي  متفق علیه. بخاري به شماره -1
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تواند معانی و  نمی چون عقل انسانی ،است که با مقرر نمودن عبادات منافات داشته باشد
 را به طور مفصل درك کند. ي عباداتها حکمت

 . براي مثالاند به همین خاطر عالمان اسالمی بر ترك قیاس در عبادات  محافظت کرده
اشاره کرد که به طور جدي، رأي و قیاس را در عبادات دور  توان به مالک بن انس می

ار انداخت و در این زمینه، به انواع قیاس عمل نکرد بجز قیاسِ نفی فارق موقعی که ناچ
بود بدان عمل کند. همچنین دیگر عالمان اسالمی مثل او بودند. اینان همگی در عبادات، 

ي عادات چنین نبودند.  بر تبعیت از نصوص و منقوالت آن محافظت داشتند اما در قضیه
ي آن بودند. امام مالک از  دانشمندان اسالمی در این زمینه، دنبال معانی و حکمت و فلسفه

این مسائل به پیروي معانی فهم ي  مصالح مرسله و استحسان یاد کرد. قاعده این معانی به
دور است. این در حالی است که ي تعبد به  شده از شریعت به طور تفصیل، از قضیه

گونه که  ح محافظت شدیدتري نکرده آنکس به مانند امام مالک بر اتباع از سلف صال هیچ
عبادات مانند ذکر و دعاء و نمازهاي سنت و  . البتهاند دانشمندان از وي نقل کرده

اي دارند، به تناسب این گستردگی  ي گسترده صدقات، اگر از آنها چنین فهم شد که دایره
 شود. می چون انسان گاهی به طور اجمالی بدان امر ،شود می نه به طور مطلق بدان عمل

أي و نظر پس اختصاص دادن زمان یا کیفیت مخصوصی به عبادات به مقتضاي ر
شخصی، درست مثل آن است که با مفهوم گستردگی عبادات مخالفت داشته باشد و اگر 

اي، گستردگی فهم نشود، حتماً باید به اصل اکتفا و به آنچه نقل شده، مراجعه  در مسئله
چون اگر ما از این اصل خارج شویم، در این که آن عبادت بر این صورت به طور  ،کرد

کنیم که این صورت مشروع نیست.  می کنیم یا قطع و یقین پیدا می باشد، شک می مشروع
 بایست به اکتفا به آنچه نقل شده، بدون کم و زیاد مراجعه کرد. می بنابراین،

سپس اگر گستردگی را از آن فهم کردیم، باید مطلب دیگري را در نظر گرفت و آن 
فتن به زمان خاص یا مکانی باشد که اختصاص یااي  هم، این است که عمل باید به گونه

خاص یا کیفیتی خاص از آن تصور نشود یا تصور انتقال حکم مثالً از استحباب به سنت 
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این  ها چون استمرار بر کیفیت در اجتماعات مردم یا مساجد و دیگر مکان ،یا فرض نشود
 کند که این عمل، سنت یا فرض است. می تصور را ایجاد

آشکارا انجام داده و به طور جماعت  صرسول خدا بینی که هر عملی که نمی مگر
مانند نماز  ،بر آن مواظبت نموده، اگر فرض نباشد از نظر دانشمندان اسالمی، سنت است

عید فطر و عید قربان و نماز استسقاء و نماز خسوف و کسوف و مانند آنها. بر خالف 
ن کردن آن امر کرده و به پنها صقیام اللیل و سایر نوافل، که مستحب هستند و پیامبر

کرد، تنها در یک روز یا گاهگاهی آن  می کرد. و اگر آن را آشکار می خودش آن را پنهان
داد. استمرار بر سنت همراه با پنهان کردن  نمی کرد و زیاد این عمل را انجام می را آشکار

 رد. آن اشکالی ندارد. اشکال زمانی مطرح است که شایع شود و در مأل عام انجام گی
ي این اصل، پایبندي بر دعاء پس از نمازهاي فرض به صورت ها از دیگر نمونه

است. توضیح و تفصیل این مطلب در جاي  ها جماعت و آشکار کردن آن در جماعت
 خود، خواهد آمد.



 
 

 فصل  

گذاران، این است که گروهی ظواهر شرعی را بر تأویالتی  دیگر کارهاي بدعت از
نیست اي  و به گونه اند کنند که این تأویالت، مقصود و مراد می کنند و ادعا می نامعقول بنا

 و مرجع آنان، اصلی نامعقول است. که فرد عرب از آن فهم کند. مستند
که  اند اینان جماعتی -دانشمندان اسالمیي  بنا به گفته- این بدان خاطر است که

 منظورشان باطل کردن شریعت به طور اجمالی و تفصیلی و القاي آن میان مسلمانان
بکنند، چون در این باشد تا دین از دستشان برود. اینان نتوانستند آشکارا این کار را  می

. از این رو تمام رسید می شد و دست حاکمان به آنان می شان برگردانده صورت، به چهره
جهت رسیدن به اهداف خود خالصه  ها همت و تالششان را در به کار بردن انواع حیله

، توجه نکردن به ظواهر نصوص با این بهانه که این ها ي این حیله کردند. از جمله
 و ظواهر آن، مورد نظر شارع نیست.نصوص، باطنی دارند که مراد و مقصود همان است 

ي تکالیف و حشر و نشر و امور الهی  که در زمینهاي  صوص شرعیگویند: هر ن می
 باشد. می یی براي باطن آنهاها و رمز  ها وارد شده، مثل

این است که معتقدند جنابت آن  اند از جمله مواردي که در امور شرعی اظهار داشته -
تحقاق ي اس است که انگیزه و عاملی باعث شود که فرد داعی را پیش از رسیدن به درجه

فاش نماید و غسل هم به معناي تجدید پیمان براي کسی که این کار را کرده است. 
معناي جماع با چهارپایان، مخاطب ساختن کسی است که پیمانی ندارد و چیزي از 

گویند: به  همین  می نداده است. اینان -باشد می درهم119 که از نظر آنان-ي نجوا  صدقه
و مفعول واجب گردانیده است و گر نه، چگونه قتل بر  خاطر شریعت قتل را بر فاعل

چهارپا واجب است؟ احتالم هم بدین معناست که زبانش، راز را در غیر جایش افشا کند، 
شود. طهور و پاکیزگی، به  می گردد. یعنی تجدید پیمان می از این رو غسل بر او واجب

باشد و تیمم یعنی گرفتن  می مانمعناي بیزاري جستن از اعتقاد هر مذهبی جز پیروي از ای
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ي عمل و امام، کامروا شود.  ي انگیزه از چیزي که بدان اجازه داده شده تا آنکه با مشاهده
 باشد. می و روزه هم به معناي امساك و خودداري از کشف راز

و نارواها خیلی زیاد اینان در امور الهی و امور تکلیف و امور آخرت از این افتراها  -
باشد، چون این  می شان به قصد ابطال شریعت به طور اجمالی  و تفصیلی همهدارند و 

باشد که اینان منکر نبوت و  می ي دهریه و اباحیه ي بت پرستی و عقیده کار، عقیده
ي آسمانی و حشر و نشر و بهشت و دوزخ  فرشتگان هستند. بلکه منکر ها شریعت

 ربوبیت خداوند هستند و باطنیه نام دارند.
سوراخ سر آدمی،  گویند: می بسا به حروف و اعداد هم تمسک جویند. مثالًچه  -

باشد.  می ، هفت تا و ایام هفته، هفت روزاند هفت تا است. ستارگانی که در حال حرکت
ي  باشد و پس از این هفت دوره، دوره می ي ائمه، هفت دوره دهد که دوره می این نشان
 باشد و این نشان می ي سال، چهار فصلها و فصلچهار تا  ها شود. سرشت می ائمه تمام

از - دهد که اصول اربعه که همان صابق و تالی و ناطق و اساس هستند، سابق و تالی می
دوازده تا هستند که این  ها دو تا إله و ناطق و اساس، دو تا امام هستند. برج -نظر آنان

 .1ن هستندباشند که همان داعیا می دوازده تا ها دهد، حجت می نشان
شان در آن حدي نیستند که به آنها جواب داده  مزخرفاتی از این قبیل که همه و دیگر

تمسک جویند که اي  چه بسا به شبهه -بجز اینان- گذاران زیرا هر گروهی از بدعت ،شود
نیازمند تأمل و تدبر به همراه آنان باشد اما اینان در هذیان و یاوه گویی گوي سبقت را 

. اینان، این اباطیل را به امام معصومی که اند مورد تمسخر جهانیان قرار گرفتهربوده و 
ي ها دهند و ابطال این امامت در کتاب می ي خودشان است، نسبت ساخته و پرداخته

 متکلمان، معلوم و روشن است. ولی الزم است در خصوص جواب به آنان و رد
 مختصر اشاره کرد.اي  عقایدشان به نکته

ت ادعاي ضرورت باید گفت که این محال است، زیرا ضروري آن است که از جه

                                           
 . 67-66 ، اثر غزالی، ص:»ةفضائح الباطني« نگا: -1
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 ي آن داشته باشند و این قضیه، چنین نیست. عقالء، علم و درك مشترکی دربارهي  همه
از جهت امام معصوم، با شنیدن این تأویالت از آنان، به کسی که این عقیده را دارد، 

دعوت  صمعصوم و عدم تصدیق محمد شود: چه چیزي تو را به تصدیق امام می گفته
ي  معجزه است ولی امام تو هیچ معجزه صکرده در حالی که همراه حضرت محمد

 .اي؟! آن است نه آن چیزي که تو پنداشتهدهد که منظور، ظاهر  می ندارد؟ و قرآن نشان
اگر گفت: ظاهر قرآن، رمزهایی براي باطن آن است که امام معصوم آن را فهم کرده و 

 ایم. در پاسخ به آنان گفته س آن را از امام معصوم یاد گرفته، پاند نکردهاش  مردم، فهم
ي قلبِ امام با چشم، یا به  اید؟ آیا با مشاهده دام جهت آن را از امام یاد گرفتهشود: از ک می

شود: شاید  می گوید با گوش از او شنیده ایم. پس گفته می ي شنیدن از او؟ حتماً وسیله
و بدان اطالع اي  و گفتار امام، ظاهري باشد که باطنی هم دارد و تو آن را فهم نکردهلفظ 

اي، هیچ اطمینان و  ظاهر لفظ و گفتار امام فهم کرده اي. پس به آنچه که از حاصل نکرده
 اعتمادي نیست.

اگر گفت: به معنا و مفهوم موضوع تصریح کرده و گفته است: آنچه بیان داشتم، 
شود: به  می ه هیچ رمزي ندارد و مراد، ظاهر آن است. در پاسخ به او گفتهظاهري است ک

که به تو گفته است: آنچه را بیان داشتم، ظاهري است که اي  ي چه چیزي پی برده وسیله
باشد که تو نیز آن را فهم  باطنی داشتهاش  چون امکان دارد، گفته ،هیچ رمزي ندارد

ي این گروه،  کند و بنا به مذهب و عقیده می تصریح اي. پس پیوسته امام به لفظی نکرده
 لفظش، رمز و باطنی دارد.

اگر به فرض امام، باطن را انکار نماید، شاید زیر انکارش رمزي باشد که تو نیز آن را 
فهم نکنی. حتی اگر به طالق سوگند یاد کند که جز ظاهر، چیزي دیگر را قصد نکرده 

رمزي وجود دارد که در باطن طالق است و منظورش، است، احتمال دارد که در طالقش 
 مقتضاي ظاهر طالق نبوده است.

شود: شما  می شود: در جواب گفته می ي تفهیم اگر گفت: این منجر به تعطیلِ دروازه
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حول و حوش اش  چون قرآن همه ،اید ي تفهیم را تعطیل کرده ، دروازهصبه نسبت پیامبر
باشد و  می شر و نشر و پیامبران و وحی و فرشتگانبیان وحدانیت و بهشت و جهنم و ح

گویید: ظاهر آن، مراد نیست و زیر آن،  می ي اینها را با سوگند تأکید کرده ولی شما همه
به خاطر  صرمز و باطنی وجود دارد. اگر این عقیده از نظر شما به نسبت پیامبر

م جایز است که به خاطر تان ه د، جایز باشد به نسبت امام معصوممصلحت و رازي که دار
کند. در این  می مصلحت و رازي، خالف آنچه را که در باطن دارد، براي شما آشکار

 مطلب هیچ گریز و راه فراري نیست.
ي هر  از درجه تر این فرقه، پست  الزم است انسان بداند که درجه: «گوید 1/ابوحامد

اي  باطنیه هستند، هیچ فرقهاز فرق گمراه است، چون بجز این فرقه که همان اي  فرقه
ي این فرقه،  چون عقیده ،با خود آن مذهب، نقض شوداش  بینی که مذهب و عقیده نمی

که برایشان وضع شده با اي  باطل ساختن تأمل و تدبر و تغییر الفاظ و عبارات از معانی
یا  شود که بر زبان آورند می باشد در حالی که هر آنچه که تصور می ادعاي رمز و باطن

و اما راجع به نقل باید گفت  اند نظر و تأمل است و یا نقل. نظر و تأمل را که باطل کرده
که از یک لفظ غیر آن معنایی که برایش وضع شده، اراده شود.  اند که اینان جایز دانسته

 .2»بنابراین، هیچ راهی ندارند که به آن پناه برند و توفیق به دست خداست

و  تر پاسخ و رد دیگري به این گروه بیان کرده که ساده» لعواصما«ابن عربی در کتاب 

آنان اصالً در این حد نیستند که به عقاید و : «از این پاسخ است. او گوید تر آسان
شان پاسخ داده شود. پاسخی که ابن عربی آورده این است که در برابر هر  مذهب

                                           
او فقیه شافعی مذهب بود. وي در علم اصول و  او محمد بن محمد ابوحامد طوسی معروف به غزالی است. -1

فقه دست باالیی داشت و تألیفاتی را در این باره، از خود به جاي گذاشت. سپس بعد از مطالعه و بررسی علوم 
هاي تألیف شده در این باره، راه زهد و پارسایی و تصوف برایش آشکار شد. از جمله  اخالق و بررسی کتاب

 .ق وفات یافت.ه 505باشد. وي به سال  می» ياء علوم الدينإح« تألیفات او، کتاب

 .53-52:، ص»ةالفضائح الباطني« نگا: -2
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 کنید. در آن صورت هر سئوالی که از اینان می ادعایشان، گفته شود: براي چی، این ادعا را
ماند. ابن عربی در این باره، نقل زیبایی را آورده که ذکر  نمیشان  کنی، چیزي در دست می

 آن در اینجا، به جاست.
ي این گروه براي روشن بودن بطالن آن، کافی است البته با وجود روشن بودن  عقیده

ي ها یی به آن تکیه کرده و بدعتها ت، گروهاز شریعاش  فساد و بطالن آن و دور بودن
توان به مذهب مهدي مغربی اشاره کرد. او  می . از جملهاند آشکاري را بر آن بنا نموده

باشد تا جایی که هر  می خودش را امام منتظر به حساب آورده و معتقد است که معصوم
 کس در عصمت او یا در اینکه مهدي منتظر است، شک کند، کافر است.

ي امامت، کتابی را تألیف کرده و در آن آورده  که او در زمینه اند نزدیکانش اظهار داشته
را جانشین خود نموده و  ‡که خداوند آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد

 ها و بدعت ها و گروه گرایی ها شان، سی سال بوده است، و پس از آن فرقه مدت خالفت
ر گشت و هر صاحب نظري به رأي و نظر خود، دل خوش بود. و هواها پدیدا ها و بخل

پیوسته، وضعیت بر همان منوال بود و باطل، آشکار و حق، پنهان بود و علم برداشته شده 
و جهل و نادانی آشکار بود و از دین جز  -است خبر داده صهمان طور که پیامبر- بود

نامش و از قرآن جز رسمش چیزي باقی نمانده بود تا اینکه خداوند، امام را آورد و دین 

 « :فرماید می صطور که پیامبر ي او زنده کرد. همان را به وسیله
َ
 ،غر�بًا اإلِسالمُ  بََدأ

  كما غر�بًا وَسيَُعودُ 
َ
 اسالم با غربت آغاز شده و دوباره مثل اول، غریب« .1»للغر�اءِ  فُطوَ�  ،بَدأ

ابن عربی افزود: گروه او که همان غریبان هستند، . »شود. پس خوشا به حال غریبان می
 پنداري بدون دلیل و برهان و ادعایی صرف است.

هدي را آورد و طاعت او، پاك و مهدي غربی در همان کتاب گوید: خداوند، م
ي  ن هیچ گاه در گذشته و حال دیده نشده است، و به وسیلهآالیش است و مانند آ بی

ماند و او همتا و شریک و مانندي ندارد. او  می و زمین، پایدار مانده و ها اوست که آسمان

                                           
 تخریج آن در ابتداي کتاب آورده شد. -1



 365 (فصل) گذاران بدعت باب چهارم: مرجع استدالل

 

طور که  واالتر و برتر است. این فرد هماندروغ گفته است و خداوند از گفته اش، 
باشد و  می ي خودش اظهار داشته، هاحادیث ترمذي و ابوداود راجع به فاطمی که دربار

 بدون شک، این فرد همان فاطمی است.
آغاز اظهار این عقیده، زمانی بود که میان دوستانش برخاست و سخنرانی کرد و گفت: 

کند.  می چه که بخواهد حکمکند و به هر می خواهد، می سپاس براي خدایی که هر آنچه
ه عقب اندازد، و درود و سالم خدا بر تواند فرمانش را رد و حکمش را ب نمی کسی

کند پس از  می کسی که زمین را پر از عدل و داد ،پیامبري که به مهدي مژده داده است
ي باطل، نسخ و عدل به  آنکه پر از ظلم و ستم بود. خداوند او را موقعی که حق به وسیله

زمانش، آخر  کند. مکان او مغربِ دور، و می ي ستم و جور زایل شده، مبعوث وسیله
 صو نسبش، نسب پیامبر صباشد. نامش، نام پیامبر می ي زمین الزمان و اواخر عمر کره

است. اینک ستم حاکمان، همه جا را در بر گرفته و زمین پر از فساد و تباهی شده، و این 
و نسب من، همان نسب  صزمان، آخر الزمان است. اسم من، همان اسم پیامبر

است. او به مطالبی که در حدیث فاطمی آمده،  صان کار پیامبرو کار من، هم صپیامبر
 کند. می اشاره

وقتی سخنانش به پایان رسید، ده نفر از یارانش به او پیوستند و گفتند: این صفت فقط 
شود. پس تو مهدي هستی. آنان با او بیعت کردند. این مهدي، عالوه بر  می در تو یافت

اي  ي تازهها ت و عصمت را براي خود قائل بود، بدعتاعتراف به اینکه مهدي موعود اس
قرار داده  ها در خطبهاش  را در دین خدا ایجاد  کرد. اعتراف به مهدي بودن او و عصمت

ضرب شد. بلکه این عبارت، سومین شهادت بود که هر کس به آن ایمان  ها و در سکه
و قتل را در جاهایی که نیاورد  یا در آن شک کند، همچون سایر کافران، کافر است. ا

شریعت مقرر نکرده بود، مقرر کرد. جاهایی که قتل در آن مقرر کرد، حدود هیجده مورد 
شنود و ترك حضور  می توان به ترك فرمانبرداري از کسی که فرمانش را می بود. از جمله

 اشاره کرد. در سخنرانی براي سه بار و تملق گفتن و...
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یی از ها ي زیادي را در آن ایجاد کرد، مانند صورتها مذهب او، ظاهریه بود و بدعت

فقام «، »بتاصاليت اإلسالم« :شدند از جمله می تثویب موقعی که براي نماز، ندا داده

و مانند آن. در زمان موحدین، به » أصبح وهللا احلمد«، »تاردی«، »سودرتنُ «، »تاصاليت

باقی ماند. حتی  ها اکثر این بدعتشان،  ها عمل شد و پس از انقراض  حکومتي این همه

، اظهاراتی را از امام معصوم، جامع غرناطة األعظم الرضامن در سن خودم در مسجد 

ام تا اینکه این عقاید کم کم از بین رفت. سلطان ابوعلَی ادریس بن  مهدي موعود دیده
ایشان  يها یعقوب بن یوسف بن عبدالمؤمن بن علی از ایشان بود که قبح و زشتی بدعت

ي او آشکار شد. او موقع رسیدن به قدرت در مراکش دستور داد که تمامی  به وسیله
را اي  یی که قبل از او ایجاد شده بود، از میان برداشته شود و به همین منظور نامهها بدعت

ي ایجاد شده ها و اعمال و بدعت ها به مناطق مختلف فرستاد و در آن به تغییر این روش
کرد. او باطل را  می و به تقواي خدا و استعانت از او و توکل بر خدا سفارشدستور داد  

و آنچه  1وجود ندارداي  ریشه کن و حق را آشکار کرد و بیان داشت که جز عیسی، مهدي
که آن فرد، مهدي است، بدعت است که سلطان ابوعلَی آن را از بین برد  اند که ادعا کرده

 نشده بود، از میان برداشت.اثبات اش  و اسم کسی که عصمت
بیان شده که پدر سلطان ابوعلی، منصور، تصمیم گرفت که آنچه را که پسرش آشکار 
کرد، او هم آشکار نماید و آن پیراهنی را که پسرش بر تن کرد، او هم بر تن کند اما اجل 

 نداد.اش  مهلت
اش  جانشینسپس وقتی او وفات یافت و پسرش ابومحمد عبدالواحد ملقب به رشید 

شد، جماعتی از اهل آن مذهب که موحدین نام داشتند، پیش او آمدند و پیرامون او 
گشتند و خودشان را ملزم نمودند که تحت اطاعت و فرمانبرداري او درآیند و خدمتکار 

توانند از او دفاع کنند اما با این شرط که در خطبه و جماعات  می او باشند و تا جایی که
                                           

، »السلسلة الضعيفة«و  63648ي  ، شماره»ضعيِف اجلامع«، ضعیف است. نگا: »ال مهدی إّال عيىس«حدیث -1

 . 77ي  شماره
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درج کند و دعاي پس از نماز و  ها یاد کند و نام او را در سکهاش  صمتاز مهدي و ع

ي نماز و  موقع اقامه» تقام تاصليت«پس از پایان اذان و گفتن » بتاصليت اإلسالم« گفتن

رتن«عباراتی مانند   و مانند آنها دوباره گفته شود. »أصبح و هللا احلمد«، »سودَ

را کنار گذاشت و بر آن استمرار  ها بدعترشید همچون راه و رسم پدرش تمامی این 
داشت. وقتی موحدان به طاعت و فرمانبرداري از رشید، روي آوردند، بازگرداندن تمامی 

یاري شدند. وقتی چند  یی که ترك شده بود را شرط گذاشتند. آنان در این زمینهها بدعت
گردانده نشد، سوء ي ترك شده، بازها شان را اشغال کردند و چیزي از بدعت روزي منازل

بود، بودند. این خبر به شان  ظن پیدا کردند و دل نگران بریدن از آنچه که اساس دین
رشید رسید و با قول دادن به آنان مبنی بر بازگرداندن عقایدشان، آنان را دوباره به خود 

 جذب کرد. 
براي شحال و شادمان شدند و مؤرخ گوید: وقتی این خبر را شنیدند، چه قدر خو

گ و کوچک را شان دعاي موفقیت و پیروزي کردند و شادمانی و خوشحالی، بزر خلیفه
ي انتشار و آشکار  گذار براي همیشه این است و هرگز به اندازه در برگرفت. شأن بدعت

 َوَمن﴿ شود: نمی کردن بدعت، براي هیچ چیز دیگر این چنین شادمانی و خوشحالی اظهار
ُ ٱ يُرِدِ  ِ ٱ ِمنَ  ۥَ�ُ  لَِك َ�مۡ  فَلَن ۥهُ نَتَ فِتۡ  �َّ اگر خداوند (بر اثر گناهان پی « .]41: ة[المائد ﴾ا ًٔ َشۡ�  �َّ

پیرامون  ها ایني  همه. »توانی اصالً براي او کاري بکنی در پی) بالي کسی را بخواهد، تو نمی
  باشد. می ي شیعه ي امامت و عصمت است که عقیده عقیده



 
 

 فصل 

ست که در بزرگداشت و احترام یکی دیگر از کارهاي اهل باطل، عملکرد افرادي ا
تا جایی که چیزهایی را به آنان ملحق  اند شان راه افراط و زیاده روي در پیش گرفته شیوخ
 که استحقاق و شایستگی آن را ندارند: اند کرده

از فالن کس،  تر کسانی که از میان این جماعت، میانه رو هستند، معتقدند که بزرگ
خداوند ولی و دوستی را ندارد و چه بسا درِ والیت را بر روي سایر امت اسالمی بجز 

 .اند فالنی بسته
ن ندارد افراد متأخر به چون هرگز امکا ،این عقیده، باطل محض و بدعتی آشکار است

، قرن کسانی است که ها ي افراد متقدم و پیشینیان صالح برسند. بهترین قرن درجه و پایه
را دیده و به او ایمان آوردند. پس از آنان، قرن کسانی است که به  صرسول خدا

ار آیند. و تا قیامت، روال ک می آیند و سپس قرن کسانی است که بعد از اینان می دنبالشان
چنین است. پس مسلمانان در صدر اسالم از لحاظ دین و عقیده و اعمال و یقین و 

 بودند، سپس تا آخر دنیا کم کم از این امر کاسته تر ي اهل اسالم قوي احوالشان از همه
 شود. می

شود بلکه حتماً گروهی هستند که حق را بر پاي  نمی ولی حق به طور کامل نابود
پایبند بوده  و به تناسب خود در عصرشان به مقتضاي آن عمل کنند  دارند و بدان معتقد و

چون اگر یکی از  ،اما نه به آن صورتی که مسلمانان صدر اسالم از هر جهتی بر آن بودند
ي کوه احد طال انفاق کند، به پاي یک مد و نصف مد یکی از یاران  افراد متأخر به اندازه

 .1است یامبر راستگوي بدان خبر دادهکه پگونه  رسد آن نمی صرسول خدا 

                                           
ْصَحاىِب  �َُسبُّوا الَ « فرماید: است که می صاشاره به حدیث پیامبر -1

َ
نَّ  فَلَوْ  ،أ

َ
َحَدُ�مْ  أ

َ
ْ�َفَق  أ

َ
ُحدٍ  ِمثَْل  أ

ُ
 بَلَغَ  َما َذَهبًا أ

َحِدِهمْ  ُمدَّ 
َ
ي کوه احد طال انفاق کند  به یاران من ناسزا مگویید، چون اگر یکی از شما به اندازه« .»نَِصيَفهُ  َوالَ  أ
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ي ایمان نیز هست. تجربه و ها وقتی این مطلب در مال هست، در سایر شعب و شاخه
مرور زمان این را ثابت کرده و با توجه به اینکه در ابتداي کتاب گفته شد که دین اسالم 

ي اهل  هرود. این اصلی است که در آن شکی وجود ندارد و عقید می پیوسته رو به نقص
ي کسی وجود  باشد. پس چگونه بعد از این امر، این اعتقاد درباره می سنت و جماعت

دارد که تنها ولی اهل زمین است و در امت اسالم، غیر از او ولی دیگري وجود ندارد؟ اما 
جهل و نادانی زیاد و زیاده روي در تعظیم و بزرگداشت و تعصب مذهبی منجر به چنین 

 شود. می تر از آن گیا بزراي  عقیده
برابر است فقط  صافراد میانه رو از میان این جماعت معتقدند که این ولی، با پیامبر 

 آید. نمی وحی برایش
و کسانی که به شان  ي شیخ این عقیده از گروهی از تندروان و افراط گرایان درباره

درست مانند آنچه هستند، به اطالع من رسیده است. شان  ي شیخ زعم خود، حامل طریقه
 کردند. می شان ادعا ي شیخ ان میانه روِ حالّج دربارهکه برخی از شاگرد

طور که یاران و  از این عقیده را دارند همان تر افراد تندرو از میان این جماعت، زشت
 .اند ي او ادعا کرده دوستان حالّج درباره

مدتی میان برخی «فت: راستی براي من نقل کرده و گبرخی از بزرگان اهل عدالت و 
از روستاهاي بیابان نشینان اقامت ورزیدم و در میان اینان، افراد زیادي از این جماعتی که 

 ». اشاره شد، وجود داشتند ها بدان
 اند روزي از خانه براي کاري بیرون رفتم. دو مرد از اینان را دیدم که نشسته«او گفت: 

ي برخی کارهاي مربوط به   هسید که اینان دربارکنند. چنین به نظرم ر می و با هم گفتگو
-کنند. به طور پنهانی به آنان نزدیک شدم تا سخنانشان را بشنوم  می شان صحبت طریقه

و عظمت و شان  ي شیخ دیدم که اینان درباره -کردند می چون آنان اسرار خود را پنهان

                                                                                                             
آن را  2541ي  مارهو مسلم به ش 3470ي  رسد. بخاري به شماره یک مد و نصف مد یکی از آنان نمیبه پاي 

 روایت کردند.
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یکی از آنان به  زنند. می بزرگی منزلت او و اینکه در دنیا کسی مانند او نیست، حرف
دیگري گفت: آیا حق را دوست داري؟ او پیامبر است. دیگري گفت: آري. هر دو از این 
سخن خیلی شادمان و خوشحال شدند. سپس یکی از آنان به دیگري گفت: آیا حق را 

 یگري گفت: آري، این همان حق است.دوست داري؟  او چنان است. د
همراه آنان،  آ ن جا بلند شدم و رفتم از ترس اینکه مباداگاه از آن«این مرد به من گفت: 

 ».بالیی به من برسد
ي امامیه است و اگر غلو و زیاده روي در دین و زد و  از عقاید شیعهاي  این عقیده

 خورد به خاطر نصرت و یاري مذهب و سعی بسیار در راه محبت کسی که از او پیروي
 فرموده است: صگرفت. ولی پیامبر نمی در برشود، نبود، این امر خرد کسی را  می

تان،  قطعاً از راه و روش پیشینیان« .1»بِِذَراٍع  وَِذَرااًع  ِشرْبًا ِشرْبًا َ�بْلَُ�مْ  اَكنَ  َمنْ  َسَنَ  تَلَتْبَُعنَّ «

این جماعت راه غلو و زیاده روي را در  .»وجب به  وجب و متر به متر پیروي خواهید کرد...
راه غلو وافراط را در پیش  ي عیسی همان طور که مسیحیان دربارهپیش گرفتند 

َ ٱ إِنَّ ﴿ گرفتند و گفتند: ۡ ٱ ُهوَ  �َّ خدا همان مسیح پسر مریم « .]72: ة[المائد ﴾�َمَ َمرۡ  نُ �ۡ ٱ َمِسيحُ ل

هۡ َ�ٰٓ  قُۡل ﴿ فرماید: می خداوند هم. »است
َ
ْ َ�غۡ  َ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ ْ تَتَّبُِعوٓ  َوَ�  قِّ �َۡ ٱ َ�ۡ�َ  دِينُِ�مۡ  ِ�  لُوا  ا

هۡ 
َ
ٓ أ ْ  قَدۡ  �ٖ قَوۡ  ءَ َوا ْ  ُل َ�بۡ  ِمن َضلُّوا َضلُّوا

َ
ْ  �َكثِ�ٗ  َوأ ٓ  َعن َوَضلُّوا بِيلِ ٱ ءِ َسَوا  :بگو« .]77: ة[المائد ﴾٧٧ لسَّ

به ناحق در دین خود راه افراط و تفریط مپوئید و از اهواء و امیال گروهی که  !اي اهل کتاب
اند، پیروي  اند و از راه راست منحرف گشته اند و بسیاري را گمراه کرده پیش از این گمراه شده

ْطَرِت  َكَما ُ�ْطُروِ�  الَ « در حدیث هم آمده است:. »نمائید یم
َ
َما ،َمْرَ�مَ  اْ�نَ  انلََّصارَى أ نَا فَإِ�َّ

َ
 أ

ِ  َ�بْدُ  َ�ُقولُوا ،َ�بُْدهُ  ُ  ا�َّ
ُ

گونه که مسیحیان، عیسی بن مریم را ستایش و  مرا آن« .2»َورَُسوهل
 .»ي خدا تمجید کردند، ستایش و تمجید مکنید، بلکه بگویید: بنده و فرستاده

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت.  -1
 آن را روایت کرده است. 3261و  2330هاي  بخاري به شماره -2



 371 (فصل) گذاران باب چهارم: مرجع استدالل بدعت

 

ي مختلف ها بیند که در بخش می ، تأمل و تدبر نماید،ها هر کس در این جماعت
ي زیادي را ایجاد کردند، زیرا هر وقت بدعت، وارد یک اصل ها شریعت اسالم، بدعت

 شد، داخل شدن آن در فروع آن اصل آسان است.



 
 

 فصل  

دارند، جماعتی هستند که در  ین استدالل راتر ي اینان، ضعیف گروهی که از همه 
آورند یا از  می کنند و به سبب آن، به کاري روي می اعمال و کردارشان به خواب استناد

 گردانند.  می کاري روي
گویند: فالن مرد صالح را در خواب دیدم که به ما گفت: این کار را ترك کنید  می اینان

 و آن کار را انجام دهید.
را دارند و چه بسا برخی از آنان  بگویند: اي  ن عقیدهبسیاري از اهل تصوف، چنی

را در خواب دیدم که فالن چیز را به ما گفت و ما را به فالن کار امر کرد. پس  صپیامبر
کنند، غافل از اینکه از  می دهند و کاري را رها می به مقتضاي این خواب، کاري را انجام

زیرا رؤیا از جانب  ،این کار، خطاست .اند حدود مقرر در شریعت اسالم، روي گردانده
شود مگر اینکه آن را با احکام  نمی غیر پیامبران در هیچ حالی، حکم شرعی از آن گرفته

که در دست داریم، بسنجیم، اگر احکام شرعی آن را پذیرفت، به مقتضاي آن اي  شرعی
ي  ود و فایدهروي گردانده ش شود و اگر آن را نپذیرفت، باید رها شود و از آن می عمل

 آن، تنها بشارت و انذار به خصوصی است و به هیچ وجه احکام شرعی از آن گرفته
 شود. نمی

را در خواب دیدم. گفتم:  صشود که گوید: پیامبر می نقل /طور که از کتانی همان

 إال � ال قيوم، يا يح يا« از خدا بخواه که قلبم نمیرد. او فرمود: هر روز چهل بار بگو:

 . »زنده! اي پاینده! هیچ معبود برحقی جز تو نیستاي  « »أنت
 این سخن زیبایی است و در صحت آن، اشکالی نیست و اینکه ذکر، قلب را زنده

ي این خواب، یادآوري خیر است و این از باب  کند از نظر شرعی، صحیح است. فایده می
ند و هر گاه به طور حتم، ما می باشد. تنها راجع به تعیین کردن چهل بار، سخن می بشارت
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 ي زنده دالن است.  این چهل مرتبه انجام نشود، باز فرد اهل استقامت و از زمره
م را در خواب دیدم. گفتم: راه پروردگار«نقل است که گوید:  1/از ابویزید بسطامی

 ». رها کن و بیاات را  سوي تو چگونه است؟ فرمود: نفس به
اسالم، وجود دارد، پس عمل به مقتضاي آن شاهد و مؤید این سخن در شریعت 

چون این خواب مانند یادآوري پیام دین است، زیرا رها کردن نفس،  ،صحیح است
معنایش ترك هواي نفس به طور مطلق و ایستادن روي پاي عبودیت و بندگی است. 

ا﴿ فرماید: می از جمله خداوند ،رسانند می آیات قرآنی این مفهوم را مَّ
َ
 َمَقامَ  اَف خَ  َمنۡ  َوأ

ۡ ٱ َعنِ  َس �َّفۡ ٱ َوَ�َ�  ۦَرّ�ِهِ  ۡ ٱ ِ�َ  نَّةَ �َۡ ٱ فَإِنَّ  ٤٠ َهَوىٰ ل  ل
ۡ
و اما آن « .]41-40[النازعات:  ﴾٤١ َوىٰ َمأ

کس که از جاه و مقام پروردگار خود ترسیده باشد، و نفس را از هوي و هوس بازداشته باشد. 

 و آیاتی از این قبیل.  .»قطعاً بهشت جایگاه (او) است 
پس اگر کسی در خواب، کسی را ببیند و به او بگوید: فالنی دزد است، دستش را 

عمل کن یا فالنی مرتکب زنا اش  قطع کن یا فالنی دانشمند است از او بپرس یا به گفته
شده، حد زنا را بر او جاري کن و چیزهایی از این قبیل، عمل به آن صحیح نیست تا 

زمان بیداري شاهد و دلیلی برایش پیدا شود، در غیر این صورت اگر مطابق  اینکه در
 صخوابش عمل کند، به غیر شریعت اسالم عمل کرده، چون پس از رسول خدا

 وجود ندارد.اي  وحی
ي نبوت است پس نباید در آن اهمال شود. به عالوه، خبر ها نباید گفت: رؤیا از بخش

 فَإِنَّ حّقاً  َرآِ�  َ�َقدْ  انلَّْومِ  ىِف  َرآِ�  َمنْ «: است و او فرموده صدهنده در خواب گاهی پیامبر
يَْطانَ  چون شیطان به  ،هر کس مرا در خواب ببیند، خود مرا دیده است« .2»ىِب  َ�تََمثَُّل  الَ  الشَّ

در خواب درست مثل  صو وقتی چنین است، پس خبر دادن پیامبر. »آید نمی شکل من در
 خبر دادن  او در بیداري است.

                                           
 اند.  یت کردهآن را روا 2266ي  و  مسلم به شماره 5844 و110ي  متفق علیه. بخاري به شماره -1
 اند. آن را روایت کرده 2266ي  و مسلم به شماره 5844 و110هاي  متفق علیه. بخاري به شماره -2



  االعتصام در شناخت بدعت و سنّت  374

 

ي نبوت باشد، به نسبت ما از کمال وحی نیست ها گوییم: اگر رؤیا از بخش می زیرا ما
شود بلکه تنها  نمی بلکه جزئی از اجزاي وحی است و جزء، جانشین کل در تمامی جهات

 باشد. می ت و انذارشود و این جهات هم مربوط به بشار می از برخی جهات جانشین کل
به عالوه، رؤیایی که بخشی از نبوت است، یکی از شرایطش این است که رؤیایی 

حصول شرایط هم از مواردي  و از جانب شخصی صالح  صورت گیرد.صالحه باشد 
شوند و گاهی  می است که باید به آن نگاه و تأمل شود، چون گاهی این شرایط حاصل

 شوند. نمی حاصل
و سخن دل قابل تقسیم است.  -که از جانب شیطان است- رؤیا به احتالمبه عالوه، 

باشد. پس چه وقتی رؤیا فقط رؤیاي  می رؤیا گاهی به سبب آشفتگی برخی اخالط
 شود و رؤیاي غیر صالحه رها شود؟ صالحه است تا بدان حکم

 وحی دوباره حکمی را صي عمل به رؤیا این است که پس از پیامبر همچنین الزمه
 صادر کند و این امر بنا به اجماع دانشمندان، نفی شده است.

روزي نزد مهدي رفت. وقتی مهدي او را  1شود که شریک بن عبداهللا قاضی می نقل«
دید، گفت: باید شمشیر و نیزه برایم آورده شود. شریک گفت: چرا اي امیر مؤمنان؟ 

گردانی. رؤیاي خود  می رويکنی و از من  می گفت: در خواب دیدم که تو بستر مرا پهن
را براي معبرّ رؤیا بازگو کردم، به من گفت: او در ظاهر از تو اطاعت و در باطن از تو 

کند. شریک به او گفت: به خدا قسم، نه رؤیاي تو رؤیاي ابراهیم خلیل است  می نافرمانی
د؟ مهدي شو می ي دروغ، گردن مؤمنان زدهها و نه معبر تو، یوسف صدیق است. با خواب

 ».حیا کرد و به او گفت: از اینجا برو. سپس او را از آن جا دور کرد

                                           
فاضل و عابد و  باشد. او انسانی عادل و او شریک بن عبداهللا بن أبی شریک نخعی، ابوعبداهللا کوفی، قاضی می -1

 دار فانی را وداع گفت. .قه 178یا  177 گذاران بود. وي به سال گیر بر بدعت سخت
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به وجوب قتل مردي که قائل به خلق «وایان دینی نقل کرده که: از یکی از پیش 1غزّالی
قرآن بود، فتوا داد. از وي خواسته شد که از این فتوا صرف نظر کند. او چنین استدالل 

کند و داخل  می ي این شهر عبور اب دیده که از کنار دروازهکرد که مردي ابلیس را در خو
شوي؟ گفت: مردي که قائل به خلق  نمی شود. به او گفتند: چرا داخل این شهر نمی آن
اگر ابلیس  :نیاز کرده است. آن مرد بلند شد و گفت آن است، مرا از دخول به اینجا بیقر

کردید؟ گفتند: خیر.  می فتوایش عمل داد، آیا به می در وجوب قتل من در بیداري فتوا
 ».در بیداري نیستاش  از گفته تر در خواب، باارزشاش  گفت: پس گفته

دهد، نیز باید حتماً  می خبري  در آن حکمی را به بیننده صاما رؤیایی که رسول خدا
به حکمی که مطابق شریعت اسالم است،  صچون وقتی پیامبر ،در آن دقت و تأمل شود

خبر دهد، در این صورت عمل به رؤیا، در حقیقت عمل به شریعت اوست و اگر به 
چون پس از  ،حکمی که مخالف شریعت اسالم است، خبر دهد، این امر محال است

زیرا  ،شود نمی شریعت اسالم که در زمان حیاتش استقرار یافته، نسخ ،صوفات آن حضر
بر حصول رؤیا و خواب وابسته نیست، چون این بنا  صدین پس از وفات پیامبر استقرار

 به اجماع مسلمانان باطل است. پس هرکس چیزي از این قبیل در خواب ببیند، بدان عمل
گوییم: رؤیاي این فرد، صحیح نیست، چون اگر به راستی  می شود. در اینجا نمی

 داد. نمی خالف شریعت اسالم است، خبردید، به حکمی که م می را در خواب صپیامبر

 َرآِ�  َ�َقدْ  انلَّْومِ  ىِف  َرآِ�  َمنْ « :صپیامبري  ولی تأمل و تدبر در معناي این فرموده
 ماند. دو تفسیر براي این حدیث ارائه شده است: می باقی  .2»حّقاً 

بیان کرده است. آن هم زمانی بود که از او پرسیده  3تفسیري است که ابن رشد -اول
نزدش شهادت اي  شد: حاکمی که دو نفر عادل و مشهور به عدالت در خصوص قضیه

                                           
 شرح حالش از پیش گذشت. -1
 تخریج آن اندکی قبل آورده شد. -2
 او فقیه و مجتهد و امام، ابن رشد مالکی مذهب معروف به قرطبی است. -3
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را در خواب دیده که به او  صبدهند و وقتی حاکم به خواب رفت، بگوید که پیامبر
ت در این صور ،گفته است: به این شهادت حکم مکن، چون این شهادت باطل است

تکلیف حاکم چیست؟ ابن رشد در پاسخ گفت: برایش حالل نیست که عمل به آن 
رؤیا است و ي  شهادت را ترك کند، چون این کار، باطل ساختن احکام شریعت به وسیله

امبران که رؤیایشان وحی این امر باطل است و اعتقاد بدان صحیح نیست، چون بجز پی
داند، و غیر پیامبران، رؤیایشان جزئی از  نمی اکس دیگري از طریق رؤیا غیب ر است، هیچ

 باشد. می چهل و شش جزء نبوت

این نیست که هر . »حّقاً  َرآِ�  َ�َقدْ  انلَّْومِ  ىِف  َرآِ�  َمنْ «: ي سپس افزود: معناي فرموده
خواب ي  را دیده، حقیقتاً او را دیده است. چون بیننده صکس در خواب ببیند که پیامبر

بیند و یکی، آن حضرت را با  می ي مختلفها را در شکل صپیامبر گاهی چندین بار
بیند و جایز نیست که  می صفت و شکلی و دیگري او را با صفت و شکل دیگري

اشکال و صفات مختلفی داشته باشد. معناي حدیث فقط این است: هر کس  صپیامبر
چون  ،د مرا دیده استمرا در آن شکلی که بر اساس آن آفریده شده ام،ببیند، به راستی خو

نْ « نفرمود: صآید. زیرا پیامبر نمی شیطان به شکل من در آنِى مَ مِ  ىفِ  رَ دْ  النَّوْ قَ آنِى فَ  »رَ

هر کس مرا « »َرآِ�  َ�َقدْ  َرآِ�  َمنْ «: بلکه فرمود، »هرکس در خواب ببیند که مرا دیده است«

را در  صخواب دیده که پیامبرکجا این فردي که در . »در خواب ببیند، خود مرا دیده است
هر چند گمان کند  دیده است،اش  دیده است، حتماً او را در شکل واقعیاش  شکل و قیافه

است  صپیامبري  را دیده است مادام که نداند آن شکل، عین شکل و قیافه صکه پیامبر
 .تا اینکه بداند حقیقتاً او را دیده است؟!

گردد که کسی که در  میبه این براش  خالصهآنچه گذشت، سخنان ابن رشد بود. 
خواب معتقد باشد که خود ي  است هر چند بیننده صخواب دیده شده، گاهی غیر پیامبر

 باشد. صپیامبر
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 گویند: شیطان گاهی در شکلی به خواب کسی می دانشمندان تعبیر خواب -دوم
دیگري را به او خواب ناآشنا است و شیطان کسی ي  آید که این شکل براي بیننده می

گوید:این فالن پیامبر است یا این فرد، فالن فرشته است یا کسانی از  می دهد و می نشان
 خواب دچار آشفتگیي  تواند به شکل آنان درآید. آنگاه بیننده نمی این قبیل که شیطان

 خواب راي  شود. وقتی چنین است، امکان دارد که آن فردي که به او اشاره شده، بیننده می
ي  به چیزي امر کند یا از چیزي نهی کند که با شریعت اسالم سازگار نیست. گاه بیننده

است. اما در حقیقت چنین  صکند که این امر و نهی از جانب پیامبر می خواب گمان
شایسته نیست که امر و  شود. نمی اطمیناناش  یا به امر و نهیاش  بنابراین به گفته ،نیست

که از جانب آن اي  مخالف شریعت باشد و حتماً هر امر و نهی صنهی پیامبر
صادر شود، موافق شریعت است. با توجه به نکات فوق در این موضوع،  صحضرت

 ماند. نمی اشکال و ابهامی
شود تا زمانی که با علم و دانش دینی سنجیده شود، چون  نمی آري، به خود رؤیا حکم

 یگري آمیخته شود.ممکن است یکی از دو قسم رؤیا با د
کس به خواب جهت اثبات احکام شرعی  طور خالصه، جز فرد کم توان، هیچ به

 کند.  نمی استدالل
یا هر انسان بزرگی در خواب،  صآري، دانشمندان اسالمی، معتقدند که دیدن پیامبر

آورد اما به طور قطع، حکمی را به مقتضاي آن  می مژده یا انذار خاصی را به ارمغان
در قبال اي  گیري، راه میانه کنند. این موضع نمی کنند و اصلی را بر آن بنا نمی صادر خواب

 شود. می از شریعت اسالم فهماي  که چنین موضع گیرياي  رؤیاست به گونه



 
 

 فصل

از اي  رسید که این باب را با فصلی به پایان ببریم که مجموعهچنین به نظرمان 
باشد، جمع کند. و در این  می استدالالت گذشته و دیگر استدالالتی که در همین راستا

ي کوتاه و شیرین این کتاب باشد. پس این مطلبی ها دیگري از روایتي  فصل مجموعه
 وجود دارد هر چند ذکر آنها به طول است که به تناسب زمان و اوضاع و احوال بدان نیاز

 کند. می انجامد اما به موضوع ما کمک می
کنند که راه اهل  می و گمان اند راجع به جماعتی که رنگ بینوایان را به خود گرفته

شوند و هم صدا، با صداي بلند شروع  می جمع ها پیمایند و در برخی شب می تصوف را
کنند و همراهشان برخی از  می شروع به غنا و رقص کنند و سپس در آخر شب، می به ذکر

ي هدایت ها ، حضور دارند و از سرمشق شیخاند کسانی که رنگ فقهاء را به خود گرفته
کنند، سؤال شده که آیا این عمل از نظر شریعت اسالم،  می کننده به پیمودن آن راه، پیروي

 صحیح است یا خیر؟
ي ایجاد شده و مخالف راه ها ا از جمله بدعتاین کارهي  در جواب باید گفت که همه

تبعیت از این راه به ي  باشد. خداوند به وسیله می و راه یارانش و تابعین صرسول خدا
 .کس از بندگانش که بخواهد نفع برساند!هر

قیامت برپا  ها سپس این پاسخ به برخی شهرها رسیده است، پس بر عامالن این بدعت
و تعطیل شدن بازارشان پیدا کردند، از این رو شان  رفتن طریقهشده و اینان ترس از بین 

خواستند که خودشان را از این امر نجات دهند پس از آنکه آهنگ انتساب به بزرگان اهل 
شان در بریدن  تصوف نمودند، کسانی که فضیلت و بزرگی شان، ثابت شده و طریقت

شده است. این جماعت که  زبانزد خاص و عام صسوي خدا و عمل به سنت پیامبر به
دهند، هیچ دلیل و برهانی برایشان نمامده، به  می خود را به بزرگان اهل تصوف نسبت
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چون آنان مذهب  ،خاطر اینکه درست بر عکس منهج و روش بزرگان اهل تصوف هستند
  و طریقت خود را بر سه اصل بنا نهادند:

 .در اخالق و کردار صاقتدا به پیامبر -1
 .خوردن حالل -2
خالص گردانیدن نیت در تمامی اعمال. ولی این کسانی که خود را به اینان  -3

توانند در  نمی این اصول، مخالف این بزرگان هستند. بنابرایني  کنند در همه می منتسب
 آنان داخل شوند.ي  زمره

فوق از یکی از ي  شبیه همین مسألهاي  قدر خدا بود که برخی از مردم راجع به مسأله
آن سؤال شد، ظاهرش زیبا و آراسته ي  که دربارهاي  پرسیدند ولی این مسألهشیوخ وقت 

که نزدیک بود باطنش بر کسی که در آن دقت و تأمل نکرده باشد، اي  شده بود به گونه
پیوسته بماند. او در جواب گفت: خداوند از این جماعت درگذشته است. ولی این شیخ 

شان نشد. وقتی برخی از مردم این را شنیدند، او ي ایها و گمراهی ها اصالً متعرض بدعت
ن پیروانش شایع شد که را به شهر دیگري فرستادند. او به غیر شهرش سفر کرد و در میا

شود و او  می شان حجتی در دست دارد که بر هر حجتی دیگري چیره براي طریقت
ا خوانده شد. در خواستار مناظره در این زمینه است. شیخ براي مناظره در این زمینه فر

این مناظره هیچ کاي از دستشان بر نیامد جز اینکه گفت: این حجت من است و کارتی را 
 که با خط پاسخ دهنده بود، انداخت، و او پیروانش از روي خوشحالی با آن کارت پرواز

 کردند. می
ایند. این مسأله به غرناطه رسید و از همه خواسته شد که در این مسأله تأمل و تدبر نم

چون این کار  ،کرد می هر کس در آن تأمل و تدبر نمود، جواب درست را براي آن پیدا
 باشد. می است که همان دین استوار و راه راستاي  جزو نصیحت و خیرخواهی

جماعتی از مسلمانان ي  گوید درباره می سؤال این است: شیخ فالنی چهي  نص خالصه
 شوند و قسمتی از قرآن را می ي مبارك جمعها در شبدریا ي  بر کناره ها که در خانقاه
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دهند و با انواع تهلیل  می ي وعظ و اخالق در حد توان گوش فراها خوانند و به کتاب می
شود و  می گویی بلند کنند و سپس از میان آنان قصه می و تسبیح و تقدیس ذکر خدا

ي خداوند ها و نعمت نماید و از صفات صالحان می را مدح و ستایش صمقداري پیامبر
کند و او حاضرین را با ذکر  می کند که نفس بدان اشتیاق و تمایل پیدا می سخنانی ایراد

کند. آنان از روي شور و اشتیاق به آن، به  می تشویق صي پیامبرها منازل حجاز و جایگاه
گویند و مرتب  می خورند و خداوند سبحان را حمد و سپاس می آیند. سپس غذا می وجد

صالح و درستی امورشان با دعاهایی فقط به ي  فرستند و درباره می درود صبر پیامبر
شوند،  می کنند. آنگاه از هم جدا می شان دعا آورند و براي مسلمانان و امام می خدا روي

شوند،و  می که ذکر شد، جایز است یا خیر از این کار منعاي  آیا جمع شدنشان به آن گونه
؟ و اگر کسی از محبان و دوستدارانشان آنان را به قصد تبرك به کارشان ناپسند است

شوند  می مذکور جمعي  پذیرند و به شیوه می کند، آیا اینان دعوت او را می منزلش دعوت
 یا خیر؟

 پاسخ سؤال فوق این است:ي  خالصه
ي بهشت است. سپس او شواهدي را ها همان باغ مجالس تالوت قرآن و ذکر خدا، -

 طلب ذکر خدا آورد.مبنی بر 

خوب و  خوب آن، ،ي شعر باید گفت که شعر هم کالم استها اما راجع به سروده -

ِينَ ٱ إِ�َّ ﴿ زشت آن، زشت است. در قرآن راجع به شعراي اسالم آمده است: َّ�  ْ  َءاَمُنوا
 ْ ٰ ٱ وََعِملُوا ْ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ َ ٱ َوَذَكُروا که مؤمن هستند و مگر شاعرانی « .]227[الشعراء:  ﴾�َكثِ�ٗ  �َّ

این آیه زمانی که حسان بن  .»نمایند کنند و بسیار خدا را یاد می کارهاي شایسته و بایسته می

ٓ ٱوَ ﴿ :ي آیهوقتی  ثابت و عبداهللا بن رواحه و کعب َعَرا لَمۡ  ٢٢٤ نَ ۥَغاوُ لۡ ٱ يَتَّبُِعُهمُ  ءُ لشُّ
َ
�َُّهمۡ  تَرَ  �

َ
� 

�َُّهمۡ  ٢٢٥ يَِهيُمونَ  َوادٖ  ُ�ِّ  ِ� 
َ
سرگشتگان و « .]226-224[الشعراء:  ﴾٢٢٦ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما َ�ُقولُونَ  َو�

(و  گذارند هدف پا می بینی که آنان به هر راهی بی مگر نمی کنند. گمراهان از شعراء پیروي می
و این که  باشند؟). غرق تخیالت و تشبیهات شاعرانه خویش بوده و در بند منطق و استدالل نمی
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را شنیدند، گریه  .»کنند دهند و بدانها عمل نمی گویند که خودشان انجام نمی می ایشان چیزهائی
هم شعر سروده شده و  صکردند پس از آن، این استثناء نازل شد. در حضور رسول خدا

قلب مبارك آن حضرت نازك شد و با شنیدن این ابیات خواهر نضر چشمانش پر از 
 بود. صاشک شد، چون مهربانی و دلسوزي و دل نرمی از سرشت آن حضرت

راجع به وجد آمدن موقع سماع باید گفت که این حالت در اصل، اثر رقت نفس و  -
 خداوند متعال ،شود می باطن، ظاهر هم متأثر پریشانی قلب است که در اثر متأثر شدن

ِينَ ٱ﴿ فرماید: می ُ ٱ ذُكِرَ  إِذَا �َّ آنان کسانی هستند که چون « .]35[الحج:  ﴾قُلُو�ُُهمۡ  وَِجلَۡت  �َّ

یعنی . »افتد هایشان به هراس می نام خدا برده شود (به خاطر درك مقام باعظمت یزدان) دل
 شود و بر اثر پریشانی دل، جسم نیز پریشان می به خاطر امید و ترس، پریشان یشانها دل

لَعۡ ٱ لَوِ ﴿ فرماید: می خداوند بلندمرتبه در این باره ،شود می ۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َت طَّ  �فَِرارٗ  ُهمۡ ِمنۡ  َت لََو�َّ
گریختی و سرتاپاي  مینگریستی از آنان  اگر بدیشان می« .]18[الکهف:  ﴾ابٗ رُعۡ  ُهمۡ ِمنۡ  َت َولَُملِئۡ 

وٓ ﴿ فرماید: می در جایی دیگر .»شد تو از ترس و وحشت پر می ْ َففِرُّ ِ ٱ إَِ�  ا  .]50[الذاریات:  ﴾�َّ

باشد و در شریعت  می پس به وجد آمدن، رقتی نفسانی و لرزش قلبی و خیزش روحانی
که موقع  اسالم، از این حالت نهی نشده است. سلَمی اظهار داشته که درباره حرکت 

ٰ  َناَوَر�َطۡ ﴿ کرد: می سماع به وجد آمده، به این آیه استدالل ْ  إِذۡ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ ْ  قَاُموا  َر�َُّنا َ�َقالُوا
َ�ٰ ٱ َربُّ  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ْ نَّدۡ  لَن ِض �ۡ� ۖ هٗ إَِ�ٰ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن ُعَوا ٓ قُلۡ  لََّقدۡ  ا ما  « .]14[الکهف:  ﴾١٤ َشَطًطا اإِذٗ  َنا

هایشان قدرت و شهامت دادیم، آن گاه که بپا خاستند و (براي تجدید میعاد با آفریدگار  به دل
ها و زمین است. ما  پروردگار ما، پروردگار آسمان :خود، در میان مردم فریاد برآوردند و) گفتند

این (اگر چنین بگوئیم و کسی را جز او معبود بدانیم) در . پرستیم هرگز غیر از او معبودي را نمی

ها با عالم ملکوت پیوند داده  گفت: دل می او .»ایم صورت سخنی (گزاف و) دور از حق گفته
 باشد. می شود، می وارد ها شده که حرکت آنها، انوار اذکار و فنون سماع که بر دل

در وراي این به وجد آمدن، تظاهر کردن به وجد و دلدادگی است. این کار جاي 
است. اینکه اش  چه فرد ظاهر کرده مخالف باطنشمذمت و نکوهش است، چون آن
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کند: اي  می و بیدار کردن قلب خوابیده امر ها جهت هوشیار کردن عزیمت صپیامبر
توانید گریه کنید، به زور خود را به گریه کردن بزنید، از این  نمی مردم! گریه کنید، اگر

 حالت دور است و تفاوت زیادي میان این دو چیز هست.
بخش دیگري از سؤال در خصوص دعوت یکی از مشایخ به منزل جهت راجع به 

شود  می تبرك باید گفت که هر کس گروهی را به منزلش دعوت کند، این دعوت پذیرفته
 و قصد و نیت دعوت کننده در اینجا براي خودش است.

این پاسخی که داده بر اساس ظواهر است و خداوند خودش بر باطن و درون سیطره 
رسد.  می همانا اعمال بستگی به نیت دارند. پاسخی که بیان کرد، در اینجا به پایان دارد، و

 از جمله مواردي که در بیان این جواب براي من روشن شد، اینها هستند:
آنچه راجع به مجالس ذکر اظهار داشت، درست است اما به شرطی که بر اساس 

براي مطالعه و خواندن قرآن در  چون آنان ،چیزي باشد که سلف صالح بر آن جمع شدند
شدند تا از یکدیگر یاد گیرند و به همدیگر فایده برسانند. این جمع  می بین خود جمع

آن ي  درباره صشدن، مجلسی از مجالس ذکري است که در روایت ابوهریره از پیامبر

ِ  ُ�يُوِت  ِمنْ  َ�يٍْت  ىِف  قَْومٌ  اْجتََمعَ  َما« آمده است:   ا�َّ
َ

ِ  ِكتَاَب  َ�تْلُونَ  َ�َعاىل  بَيْنَُهمْ  َوَ�تََدارَُسونَهُ  ا�َّ
ِكينَةُ  َعلَيِْهمُ  نََزلَْت  إِالَّ  تُْهمُ  الرَّمْحَةُ  وََغِشيَتُْهمُ  السَّ ُ  وََذَكَرُهمُ  الَْمَالئَِ�ةُ  وََحفَّ  .1»ِعنَْدهُ  ِ�يَمنْ  ا�َّ
 قرآن در بین خود جمعي  ي خدا جهت تالوت و مطالعهها از خانهاي  هیچ جماعتی در خانه«

گیرد و  می آید و رحمت [خداوند] آنان را فرا می شوند مگر اینکه آرامش بر آنان فرود نمی
. »کند می کنند و خداوند ایشان را در میان کسی که نزدش هستند،یاد می فرشتگان آنان را احاطه

 د.آن را هم فهم کردن و این همان جمع شدن براي تالوت قرآن است که صحابه
چون این کار جمع شدن براي ذکر خداست. در  ،همچنین است جمع شدن براي ذکر

َ  يَْذُكُرونَ  قَْومٌ  َ�ْقُعدُ  الَ « فرمودند: صروایت دیگري آمده که آن حضرت  إِالَّ  ا�َّ
تُْهمُ  نشینند، مگر اینکه فرشتگان آنان را  نمی هیچ جماعتی براي ذکر خدا« .»...الَْمَالئَِ�ةُ  َحفَّ
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اما جمع شدن براي ذکر، به صورت هم صدا و با صداي بلند، مشمول . »کنند... می احاطه
 گیرد و کار درستی نیست. نمی این حدیث قرار

 -اگر عالم باشند- ي علمی ي خدا براي مذاکرهها هرگاه جماعتی براي یادآوري نعمت
آموزان و جمع شوند یا در میان جماعت،  شخص عالمی باشد و شاگردان و دانش 

دور او جمع شوند و عمل به طاعت خدا و دوري از نافرمانی او و مانند آنها را که  ها طلبه
کردند، به  می داد و صحابه و تابعین به آن عمل می ي یارانش انجام درباره صرسول خدا

مجالس ذکر خداست و مجالسی است که اش  همدیگر یادآوري کنند، این مجالس همه
 و پاداش زیادي آمده است. ي آن اجر درباره

از او سؤال شد، در  ها شود که راجع به داستان می لیلی نقل طور که از ابن ابی همان
نشستند و این یکی، داستانی را که شنیده  می را دیدم که صیاران محمد«جواب گفت: 

خطیب کرد. اما اینکه یک نفر  می کرد و دیگري نیز همین کار را می بود براي دیگران نقل
 ».کردند نمی را بنشانند که برایشان سخنرانی کند، این کار را

 پیرامون یک معلّم جمع ها بینیم در مساجد معمول است که طلبه می مانند چیزي که
 خواند یا علمی از علوم شرعی را به آنان آموزش می شوند و او قرآن را برایشان می
دهد و  می را به آنان یادشان  او امور دین شوند و می ي مردم دور او جمع دهد. یا عامه می

کند تا به آن عمل  می آورد و سنت پیامبرشان را براي آنان تبیین می خداوند را به یادشان
نماید تا از آن حذر  می و امور تازه ایجاد شده در دین را برایشان تبیین ها نمایند و بدعت

 و از جاهاي بدعت و عمل به آن، اجتناب کنند.
گذاران از میان این بینوایانی  مجالس ذکر خداست که خداوند، بدعتدر حقیقت،  اینها

 پیمایند، از آن محروم کرده است. می که به پندار خود راه تصوف را
ي  فاتحه را  بینی که یک نفر از آنان وجود داشته باشد که در نماز سوره می بسیار کم

داند چگونه عبادت  نمی ي قرآن. وها خوب و بدون لحن بخواند. بگذریم از دیگر سوره
کند. چگونه استنجا نماید، یا چگونه وضو بگیرد یا چگونه از جنابت غسل نماید. چگونه 
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گیرد و آرامش در  می دانند در حالی که از مجالس ذکري که رحمت آن را فرا می این را
 .؟!اند کنند، محروم شده می آید و فرشتگان آن را احاطه می آن فرود
 اند بر اثر محو شدن این نور از آنان،  گمراه شده و به نادانی مثل خود اقتدا نمودهپس 

کنند و بر اساس آرا و نظرات خود نه  می و شروع به خواندن احادیث نبوي و آیات قرآنی
کنند. در نتیجه از راه  می ، آن را تفسیراند ي آن گفته بر اساس آنچه که اهل علم درباره

شوند و یکی از آنان که خوش صدا و خوش  می ا اینکه دور هم جمعراست خارج شده ت
 ماند. می به غنا و آواز مذموماش  خواند که قرائت می لحن است، مقداري از قرآن را

کنند و آن ذکر را یک  می گویند: بیایید تا خدا را یاد کنیم. صدایشان را بلند می سپس
در یک طرف و برخی در اي  یگري، عدهماند، یکی پس از د می صدا که به غنا و آواز

کنند که این کار از مجالس ذکري است که بدان  می آورند و گمان می طرف دیگر، بر زبان
 امر شده است.

اما اینان دروغ گفتند، چون اگر این کارشان درست بود، قطعاً سلف صالح نسبت به 
ن یا سنت، جمع شدن بودند و گرنه در کجاي قرآ تر درك و فهم آن و عمل به آن اولی

 فرماید: می براي ذکر یک صدا و با صداي بلند آمده است در حالی که خداوند متعال

ْ دۡ ٱ﴿ ۚ وَُخفۡ  تََ�ُّٗ�  َر�َُّ�مۡ  ُعوا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  ۥإِنَّهُ  يًَة پروردگارِ خود را « .]55[األعراف:  ﴾٥٥ َتِدينَ ُمعۡ ل
بلندگرداندن صدا یا درخواست چیز ناروا از حد فروتنانه و پنهانی به کمک بخواهید (و در دعا با 

 .»دارد اعتدال تجاوز مکنید که) او تجاوزکاران را دوست نمی
 کنند. می که با صداي بلند دعا و ذکر اند تجاوز کنندگان در تفسیر، کسانی

بودیم. مردم شروع به  صاز ابوموسی روایت است که گوید: در سفري همراه پیامبر

َها« :فرمود صتکبیر با صداي بلند کردند. پس پیامبر ُّ�
َ
ْ�ُفِسُ�مْ  ىلَعَ  اْرَ�ُعوا انلَّاُس  �

َ
 أ

َصمَّ  تَْدُعونَ  لَيَْس  إِنَُّ�مْ 
َ
اي مردم! « .1»َمَعُ�مْ  َوُهوَ  قَِر�بًا َسِميًعا تَْدُعونَ  إِنَُّ�مْ  اَغئِبًا َوالَ  أ

 خوانید، شما موجودي شنوا و نزدیک را فرا نمی کر و غائبی را فراآرام باشید، شما که موجود 
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یک  ي مذکور است. و صحابه ي تفسیر آیه این حدیث، تتمه. »خوانید و او با شماست می
آنان را از بلند کردن صدا نهی فرمود تا اینکه درست  صگفتند بلکه پیامبر نمی صدا تکبیر
 مذکور رفتار کنند.ي  مطابق آیه

براي ذکر و دعا به شکلی که  همچنین از سلف صالح آمده که از جمع شدن
. نیز از آنان نقل شده که از درست اند شوند، نهی کرده می گذاران براي آن جمع بدعت

و آن هم خانقاه و تکیه است که آن را به صفه  اند کردن مساجد به این منظور نهی کرده
را ذکر  ها بن وضاح و دیگران برخی از این نقلکردند.  ابن وهب و ا می (سکو) تشبیه

 کند. می که در این زمینه کفایت اند کرده
خالصه، اینان نسبت به اعمال و رفتار و کارهاي خود حسن ظن دارند و نسبت به 
سلف صالح و عمل به مقتضاي شریعت واهل دین درست، سؤ ظن دارند. سپس وقتی 

 کنید، سخنانی می ه به چه دلیلی این کار راشود ک می حجت و برهان از آنان خواسته
شوند. این  نمی گویند و دانشمندان بدان قانع می دانند چه نمی گویند که خودشان می

دانشمند، این مطلب را در کالم دیگري تبیین کرده آنگاه که راجع به ذکر درویشان زمان 
ذکري که در احادیث از ما از وي سؤال شد. او در جواب گفت: غالباً منظور از مجالس 

شود و علم و دانش دینی و دین  می آن سخن رفته، مجالسی است که قرآن در آن تالوت
شود و با وعظ و نصیحت و یادآوري رستاخیز و بهشت و دوزخ  می در آن آموزش داده

 مانند مجالس سفیان ثوري و حسن و ابن سیرین و امثال آنان. ،شوند می آباد
 ذکر زبانی باید گفت که در حدیث فرشتگانی که به ذکر سراما راجع به مجالس 

زنند، بدان تصریح شده اما در گفتن کلمات و عبارات با صداي بلند و بلند کردن صدا  می
و چیزهایی از این قبیل سخنی به میان نیامده است، اما اصل مشروع آن است که فرایض 

 إِذۡ ﴿ شوند. او به این آیه استناد کرد:پنهانی انجام  ها و واجبات، آشکارا و نوافل و سنت
ٓ  ۥَر�َّهُ  نَاَدىٰ  در آن هنگام که پروردگارش را (در خلوتگاه عبادت) « .]3[مریم:  ﴾٣ اَخفِيّٗ  ءً نَِدا

ْ�ُفِسُ�مْ  ىلَعَ  اْرَ�ُعوا«: و نیز به حدیث .»پنهانی ندا داد
َ
 اشاره نمود. . »أ
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اختیار کرده و صداهاي خاصی را از خود یی را ها وي افزود: درویشان این عصر، دسته
ي ها است تا به اقتدا به آموزه تر آورند که به اعتداء و تجاوز از حدود شرعی نزدیک می در

است تا به  تر به خوردن اموال مردم و بازار و دکان نزدیکشان  دینی، و اتخاذ طریقت
 و طاعت خدا. درست کردن آن جهت قربت

رسد. و این دلیلی است بر اینکه فتوایش  می اینجا به پایانجواب او به طور خالصه در 
چون از  ،که بدان استناد شده، معنایش آن گونه نیست که این بدعت گذاران در نظر دارند

او راجع به بینوایان و درویشان این عصر سؤال شد، او هم در جواب آنان را نکوهش و 
شود. در سؤال اولی راجع  نمی ان، شامل عمل ایشصمذمت نمود، واینکه حدیث پیامبر

شوند، از او سؤال شد. این سؤال نیز بر  می به جماعتی که به قرائت قرآن یا ذکر خدا جمع
دهند، هر  می شوند و ذکر خدا را انجام می کند که مثالً در مسجد جمع می جماعتی صدق

همچنین بر خواند.  می کند یا هر یک براي خود قرآن می یک براي خود این کار را
کند.  می اشاره شد، صدق ها مجالس معلمان و دانش آموختگان و امثال آنان که قبالً بدان

ي ها توانند کاري کنند جز اینکه محاسن و خوبی نمی پس او و دیگر دانشمندان اسالمی
این کار و ثواب و پاداش آن را بیان کنند. اما وقتی راجع به بدعت گذاران در ذکر و 

و سؤال شد، مطالب مهم و جالبی را تبیین کرد که الزم است که انسان حق تالوت از ا
 طلب بدان تکیه نماید.

ي شعري اظهار داشته، باید گفت: براي ها ي سروده اما راجع به سخنانی که درباره -
 انسان جایز است که شعري را که زشتی و پلیدي در آن نیست و معصیتی را به یاد

جایز است که آن شعر را از دیگري بشنود بدان صورتی که در آورد، بسراید و نیز  نمی
شد یا صحابه و تابعین بدان عمل کرده و دانشمندان  می سروده صحضور رسول خدا

شدند و  می . چون این نوع شعرها به خاطر فواید و منافعی سرودهاند دینی بدان اقتدا کرده
 شد. می بدانان گوش داده
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و از اسالم و مسلمانان بود. شاعران  صاز رسول خدا ي این فواید، دفاع از جمله
ي شعر با اشعارِ کافران که در آن اسالم و اهل اسالم  به وسیله صمسلمان در زمان پیامبر

کردند. به  می کردند، معارضه و مقابله می را مذمت و کفر و اهل کفر را ستایش و تمجید
رار داده شد که موقع آمدن در مسجد، منبري برایش ق همین خاطر حسان بن ثابت

سرود تا جایی که  می و نمایندگان اعزامی از جاهاي دیگر، بر روي آن منبر شعر ها هیأت
از خطیب ما سخن ورتر و ماهرتر و شاعر او از شاعر ما  صگفتند: خطیب پیامبر می آنان

 .1»كجرب�ل معاهُجهم و« گفت: می به حسان صو ماهرتر است و پیامبر تر مسلط
این کار نوعی جهاد در راه خداست و این بینوایان . »کافران را هجو کن و جبرئیل با توست«

 ي کم و زیادي از شعر ندارند. و درویشان، به لطف خدا در غنا و آوازشان، بهره
، این بود که شاعران براي تأمین صاز دیگر فواید سرودن شعر در زمان پیامبر

طور که کعب  همان ،گرفتند می از سرودن ابیاتی کمک یشانها نیازهاي خود، موقع خواسته
کردند. مانند کاري که شاعران با  می و خواهر نضر بن حارث این کار را بن زهیر

کنند. این کار تا زمانی که در شعر از چیزهاي غیرمجاز و غیر  می بزرگان و حاکمان
، ها آن در سایر زماني ها مشروعی سخن به میان نیاید، اشکال و ایرادي ندارد. نمونه

 و نیازشان به خلفا و پادشاهان ها تقدیم چند قطعه شعر از جانب شعرا موقع خواسته
کسانی که  ،دهند می باشد. نه به آن صورتی که بینوایان و درویشان این عصر انجام می

 کارکنند و به دنبال کسب و  می و با سوء استفاده از مردم شکم خود را سیر اند سربار مردم

لُّ  ال« روند در حالی که توانایی کسب روزي را دارند. در حدیث آمده است: نمی ِ
َ

 حت
َدقَةُ  ، الصَّ ي َوال لََغِ�ٍّ ةٍ  ذِلِ نیاز و انسان سالم و توانا حالل  براي شخص بیصدقه « .2»َسوِيٍّ  ِمرَّ

سرایند و  می هست صچون آنان اشعاري را که در آن نام خدا و رسول خدا. »نیست

                                           
 اند. آن را روایت کرده 2486 هاي و مسلم به شماره 3897 و 3041هاي  متفق علیه. بخاري به شماره -1

به » صحیح ابن ماجه«از روایت عبداهللا بن عمرو، و  1439 ي به شماره» صحيح ابی داود« ،حدیثی صحیح است -2

 از طریق روایت ابوهریره. 1489ي  شماره
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بسیاري از اوقات مطالبی در اشعارشان است که از نظر شرعی جایز نیستند و در بازارها و 
سازند و این  می را بر زبان جاري صي آلوده و پلید، مدام ذکر خدا و رسول خداها مکان

و اذکار را با صداهاي  برند و این اشعار می کار را آلتی براي گرفتن پول و مال مردم به کار
بر زنان و مردانی سازند که به سبب آن ترس فتنه  می انگیزي بر زبان جاري خوش و طرب

 خردند، وجود دارد. عقل و بی بی که
یکی دیگر از فواید شعر، این بود که شاعران مسلمان بسیاري اوقات در سفرهاي 

ي خسته و سست  و آگاه ساختن مجاهدان تا ها جهادي به منظور با نشاط کردن نفس
 سرودند. این کار خوبی است. می محکم به پا خیزند، شعر اینکه جدي و

سرودند آن گونه که مردم امروزي این  نمی اشعار را با آواز و صداي خوش ها اما عرب
و آوازهایی که  ها سرودند بدون اینکه این نغمه می کنند، بلکه آنان فقط شعر را می کار را

کردند به  می عرب صدا را نازك و کشیده پس از آنان به وجود آمد، یاد بگیرند. آري قوم
دانستند. پس  نمی ي درس ناخوانده باشد که فنون موسیقی راها صورتی که در شأن عرب

انگیز و لهو و لعب نبود بلکه فقط مقداري  ي خوش و طربها و نغمه ها در شعر آنان، آواز
حه در حضور  طور که انجشه و عبداهللا بن روا همان ،نشاط و شور و شوق در آن بود

 گفتند: می سرودند و انصار هنگام حفر خندق می شعر صرسول خدا
 نحن الذين بايعوا حممداً 

 

 علی اجلهاد ما حيينا أبداً  
 

 ».ایم زنده ایم، براي همیشه بیعت کرده بر سر جهاد تا زمانی که صماییم که با محمد«
 نیز در جواب به آنان فرمود: صرسول خدا

 خري  اآلخرة اللهم ال خري إالّ 
 

 1مهاجرةـالفاغفر لألنصار و 
 

 ».جز خیر آخرت، خیري نیست، پس انصار و مهاجران را بیامرز خدایا!«

                                           
 اند. آن را روایت کرده 524ي  و مسلم به شماره 2000 و1769 ،418هاي  بخاري به شماره متفق علیه. -1
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ي سرودن شعر این است که انسان از روي حکمت در دلش، یک بیت ها از دیگر فایده
به را بانشاط سازد یا آن را اش  سراید تا خودش را اندرز دهد یا نفس می یا ابیاتی را

 مقتضاي معناي شعر به حرکت آورد یا فقط آن را براي دیگران بیان کند.
جماعتی نزد عمر «صوفی از حسن نقل کرده که گوید:  1طور که ابوالحسن قرافی همان

 آمدند و گفتند: اي امیر مؤمنان! ما امامی داریم که هر وقت از نمازش فارغ بن خطاب
چه کسی است؟ نام آن شخص به او گفته شد. خواند. عمر گفت: او  می شود، آواز می

سخن گوییم اش  عمر گفت: برخیزید تا پیش او برویم، چون اگر ما به او رو کنیم و درباره
کنیم. حسن گوید: پس عمر همراه جماعتی از  می تجسساش  کند که درباره می گمان

چشمش به وقتی بلند شد تا اینکه پیش آن مرد که در مسجد بود، رفتند.  صیاران پیامبر
سوي عمر آمد و گفت: اي امیر مؤمنان! چه کاري داري؟ چه چیز  عمر افتاد، بلند شد و به

تو را به اینجا آورده است؟ اگر حاجت و نیاز براي ماست، ما باید پیش تو بیاییم و اگر تو 
ین کسی که باید احترام و بزرگداشت وي را به تر حاجت و نیازي داري، پس مستحق

است. عمر به او گفت: واي بر تو! از تو به  صیم، جانشینِ جانشین رسول خداجاي آور
من خبري رسیده که مرا ناراحت کرد. آن مرد گفت: آن خبر چیست اي امیر مؤمنان! چون 

 دارم. عمر به او گفت: به من خبر رسیده که هر وقت نماز تر من تو را از جانم دوست
مرد گفت: آري، اي امیر مؤمنان! عمر گفت: آیا در  خوانی. می خوانی، پس از آن آواز می

کنی؟ گفت:نه، اي امیر مؤمنان! ولی این آواز، اندرزي است که به  می عبادتت شوخی
دهم. عمر گفت: آن را بگو. اگر سخن خوبی باشد، من هم  می ي آن خودم را اندرز وسیله

کنم. آن مرد این  می نهیگویم و اگر سخن زشتی باشد، تو را از آن  می همراه تو آن را
 ابیات را سرود:

 ا عاتبتُه عادـفؤاد كلّمو
 

بی يف  عَ  مدی اهلجران يبغی تَ
 

                                           
او شهاب الدین احمد بن ادریس مشهور به قرافی مالکی مذهب است. او در اصول فقه و اصول دین، امام و  -1

 .ق وفات یافت.ه 682نسبت به تفسیر علوم دیگر، عالم بود. وي به سال 
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 ».کند می گردد و مرا خسته ، در طول هجران برمیکنم می دل هر چه آن را سرزنش«
هر إالّ ال ه  اً يال أراه الدّ

 

ح بيمتاد يف   یه فقد برَّ
 

 ».در طول روزگارش مرا اذیت کرده استبینم.  نمی زمانه را جز لهو و لعب«
بايا قري وء ما هذا الصَّ  ن السّ

 

 اللّعب فنی العمرُ كذا يف 
 

اي همنشین بد! این دوران جوانی چیست. عمر این چنین در بازي و سرگرمی سپري «
 ».شد
 شبابُ بانَ عنّی فمضیو

 

بی   قبل أن أقضیَ منه أرَ
 

 ».و نیازهایم را از آن برآورده سازم ها خواستهو جوانی از دستم رفت پیش از آنکه «
نا ی بعده إال الفَ جَّ  ما أُرَ

 

طلبی  يبُ علیَّ مَ  ضيَّقَ الشَّ
 

 ».یم را بر من تنگ کرده استها بعد از جوانی جز مرگ امیدي ندارم. پیري خواسته«
 ويح نفسی ال أراها أبداً 

 

يل ال و يف   أدب ال يفمجَ
 

 ».ام آن را زیبا و مؤدب ندیدهم، هرگز ا اي واي بر نفس«
نتِ و  ال كان اهلوینفسُ ال كُ

 

 ارهبیمولی وخافی وـرا قبی ال 
 

نظر  اي نفس! تو و هواي نفسانی از دوست، ترس و پروا نداشتید و او را در«
 ».اید نگرفته

 گفت: راوي گوید: پس عمر
نتِ و  ال كان اهلوینفسُ ال كُ

 

 ارهبیمولی وخافی وـرا قبی ال 
 

 اي نفس! تو و هواي نفسانی از دوست، ترس و پروا نداشتید و او را در نظر«
 ».اید نگرفته

 خواهد، آواز بخواند. می سپس عمر گفت: بر این اساس، هر کس
آیا در «و » من رسیده که مرا ناراحت کرداز تو خبري به «ي عمر:  پس به این گفته

شدیدترین صورت انکار و سرزنش دقت کنید. این عبارات، ». کنی می عبادتت شوخی
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کند  می است تا اینکه به اطالع عمر رسانیده که او ابیاتی حکمت آمیز را بر زبانش تکرار
 که در آن پند و اندرز هست. آن وقت عمر کارش را تأیید کرد و او را ستود.

اینها عمل و کردار صحابه بود و آنان با این وجود در نیرومند کردن و روح بخشیدن 
و پند گرفتن تنها به شعر اکتفا نکردند بلکه با هر موعظه و اندرزي خودشان را  ها ه نفسب

یافتند، چون این کار از  نمی انگیز حضور دادند و براي گفتن اشعار طرب می اندرز
ي آنان نبود. و نزد آنان، غنا و آوازي که امروزه در زمان ما کاربرد دارد، چیزي ها خواسته

با مسلمانان، وارد  ها ر پس از صحابه، هنگام معاشرت و همنشینی غیرعربنبود و این امو
 اسالم شد.

گذشتگان صدر اول اسالم بر آیندگان «رافی آن را تبیین کرده و گوید: ابوالحسن ق
 سرودند فقط کمی آن را نمی انگیز و خوش ستند. آنان اشعار را با صداي طربحجت ه

انگیزتري از  دادند. اگر یکی از آنان صداي غم می وندرا به هم پی ها کشیدند و قافیه می
 ».کردند نمی گاه تصنع و تکلف امر خدادادي بود و هیچرفیقش داشت، یک 

تا جایی  اند به همین خاطر عالمان اسالمی به مکروه بودن این چیز تازه تصریح کرده
ال شد در جواب برند، سؤ می راجع به غنایی که اهل مدینه به کار که از مالک بن انس

 ».کنند می در نزد ما فقط فاسقان و افراد هرزه این کار را«گفت: 
ي راه عبادت و نازك کردن دل و خشوع ها متقدمین نیز غنا و آواز را بخشی از بخش

ي مبارك ها آوردند تا اینکه عمداً این کار را بکنند و در شب نمی و خصوع قلب به شمار
آن سو رفتن و  بلند و پس از آن، آواز و غنا و این سو وبه خاطر ذکر و دعا با صداي 

رقص و پایکوبی و خود را به بیهوشی زدن و داد و فریاد زدن و پا زدن به تناسب آهنگ 
 جمع شوند. ها ابزار غنا و هماهنگی با نغمه

ي صحیح نقل شده است یا در عمل ها که در کتاب صآیا در سخنان و کردار پیامبر
ی از عالمان اسالمی اثري از اینها است؟ یا آیا در سخنان این عالمی که سلف صالح یا یک
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جواب سؤال مذکور را داده، چیزي وجود دارد که به جواز چنین کاري تصریح کرده 
 باشد؟

گونه که امروزه مؤذنین در دعاي وقت  آنها  بلکه از او راجع به سرودن اشعار در مناره
چون  ،جواب گفت: این کار بدعت در بدعت است سؤال شد، در دهند، می سحري انجام
و اشعار، بدعتی دیگر است، چون این کار در  ها بدعت و سرودن قصیده ها دعا در مناره

 شود، نبوده است. می زمان سلف صالح که به آن اقتدا
همچنین راجع به ذکر با صداي بلند جلو جنازه از او سؤال شد. در جواب گفت: 

 سکوت و تفکر و پند گرفتن است و سلف صالح این کار راسنت در تشیع جنازه، 
پیروي از سلف صالح، سنت و مخالفت با آنان، بدعت است. و «گاه گفت: کردند. آن می

 ».از اول این امت نخواهند بود تر امام مالک گفته است: هرگز پایان این امت، هدایت یافته
جد آمدن بر اثر سماع اما راجع به آنچه که شخص جواب دهنده در خصوص به و -

اظهار داشت و گفت: این حالت، اثر رقت و نازکی درون و پریشانی دل است، باید گفت 
طور که معناي رقت و نازکی درون را  اثر را توضیح نداده که چیست همانکه او این 

ي معناي به وجد آمدن از  توضیح نداد. و آن را به تفسیري استناد نکرد که نشان دهنده
ل تصوف باشد. در سخنانش فقط این مطلب بود که اثري هست که بر جسم نظر اه

شود. این اثر نیاز به تفسیر و توضیح دارد. به عالوه، به  می انسانی که به وجد آمده، ظاهر
 آمدن نیاز به شرح و تفصیل دارد. وجد

آنچه در به وجد آمدن روشن است، چیزي است که براي برخی از یاران رسول 
ي پیوند ها آمد. که عبارت بود از گریه و لرزش پوست بر اثر ترس که محل پیش صخدا
گرفت، و خداوند بندگانش را بدین اوصاف در کتابش توصیف نموده  می را در بر ها دل

ُ ٱ﴿ فرماید: می آنجا که َل  �َّ حۡ  نَزَّ
َ
تََ�ٰ  ابٗ كَِ�ٰ  ِديِث �َۡ ٱ َسنَ أ َثاِ�َ  ابِهٗ مُّ ِينَ ٱ ُجلُودُ  هُ ِمنۡ  َشعِرُّ َ�قۡ  مَّ َّ� 

ِ ٱ رِ ذِكۡ  إَِ�ٰ  َوقُلُوُ�ُهمۡ  ُجلُوُدُهمۡ  تَلِ�ُ  ُ�مَّ  َر�َُّهمۡ  نَ َشوۡ َ�ۡ  خداوند بهترین سخن را « .]23[الزمر:  ﴾�َّ
(به نام قرآن) فرو فرستاده است. کتابی را که (از لحاظ کاربرد و گیرائی الفاظ، و واالئی و 
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(مطالبی چون مواعظ و براهین و قصص، و مسائل مقابل و  آوایی معانی، در اعجاز) همگون و هم
ایمان و کفر، حق و باطل، هدایت و ضاللت، خیر و شر، حسنات و سیئات،  :مختلفی همانند

اي نو، در آن) مکرّر است. از (شنیدن آیات)  بهشت و دوزخ، البتّه هر بار به شکلی تازه و به شیوه
هایشان و  ترسند، و از آن پس پوست از پروردگار خود میافتد که  آن لرزه بر اندام کسانی می

گردد (و آن را تصدیق و بدان  هایشان (و همه وجودشان) نرم و آماده پذیرش قرآن خدا می دل

ْ  �ذَا﴿ فرماید: می در جاي دیگري .»کنند) عمل می ٓ  َسِمُعوا نزَِل  َما
ُ
�ۡ  تََرىٰٓ  لرَُّسولِ ٱ إَِ�  أ

َ
 يَُنُهمۡ أ

مۡ ٱ ِمنَ  تَفِيُض  ا عِ �َّ ْ  ِممَّ و آنان هر زمان بشنوند چیزهائی را که « .]83: ة[المائد ﴾قِّ �َۡ ٱ مِنَ  َعَرفُوا

شوند و) بر اثر شناخت حق و دریافت  بر پیغمبر نازل شده است (از شنیدن آیات قرآنی متأثّر می
 .»گردد بینی که پر از اشک (شوق) می حقیقت، چشمانشان را می

ۡ ٱ إِ�ََّما﴿ فرماید: می همچنین ِينَ ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل ُ ٱ ُذكِرَ  إَِذا �َّ  ِهمۡ َعلَيۡ  تُلَِيۡت  �َذا قُلُوُ�ُهمۡ  وَِجلَۡت  �َّ
 ٰ ٰ  انٗ إِيَ�ٰ  ُهمۡ َزاَد�ۡ  ۥُتهُ َءاَ� ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َوَ�َ ِينَ ٱ ٢ َ�َتَو�َّ لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ ا ةَ لصَّ  ٣ يُنفُِقونَ  ُهمۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َوِممَّ
ْوَ�ٰٓ 

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ ۚ َحقّٗ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل َُّهمۡ  ا ٞ َوَمغۡ  َر�ِِّهمۡ  ِعندَ  ٌت َدَرَ�ٰ  ل  .]4-2[األنفال:  ﴾٤ َكرِ�مٞ  قٞ َورِزۡ  فَِرة
گردد (و در  هایشان هراسان می مؤمنان، تنها کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده شود، دل«

شود، بر  بر آنان خوانده میکوشند) و هنگامی که آیات او  ها بیشتر می ها و خوبی انجام نیکی
دارند و هستی  کنند (و خویشتن را در پناه او می افزاید، و بر پروردگار خود توکّل می ایمانشان می

خوانند و از آنچه بدیشان  آنان کسانیند که نماز را چنان که باید می سپارند).  خویش را بدو می
آنان واقعاً مؤمن هستند و داراي درجات    . بخشند ایم،  (مقداري را به نیازمندان) می عطاء کرده

 .»باشند عالی، مغفرت الهی، و روزي پاك و فراوان، در پیشگاه خداي خود می
 که نماز صسوي رسول خدا به«روایت است که گوید:  از عبداهللا بن شخیر

. ازیز که در 1»جوشد می خواند، رفتم. دیدم که شکمش، همچون دیگ بخار بر اثر گریه می
 این روایت آمده، صدایی شبیه به جوشش دیگ است.

                                           
، »مشكاةـال«و  ،276 ي اره، به شم»خمترص الشامئل« ،799 ي شماره »صحیح ابی داود« ،حدیثی صحیح است -1

 .1000 ي شماره
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 َعَذاَب  إِنَّ ﴿ این آیه را خواند: عمر بن خطاب«از حسن روایت است که گوید: 
ٰ  َرّ�َِك  ا ٧ قِعٞ لََ� شود  که قطعاً عذاب پروردگارت واقع می« .]8-7[الطور:  ﴾٨ َدافِعٖ  مِن ۥَ�ُ  مَّ

تواند از وقوع آن جلوگیري  و هیچ چیزي نمیکس  و هیچ کشد).  را در آغوش خود می (و کفار

 ». بر اثر آن تا بیست روز تنگی نفس گرفت. »کند
نماز صبح را براي ما  عمر بن خطاب«ید بن عمیر روایت است که گوید: از عب

 ي یوسف شروع کرد و آن را خواند تا اینکه به این آیه رسید: امامت کرد. از سوره

ۡت �ۡ ٱوَ ﴿ چشمانش از اندوه سفید (و نابینا) « .]84[یوسف:  ﴾َكِظيمٞ  َ�ُهوَ  نِ زۡ �ُۡ ٱ ِمنَ  َناهُ َ�يۡ  َيضَّ
 .»داد داشت و خشم خود (بر فرزندان) را قورت می گردید، و او اندوه خود را در دل نهان می

 ».گریه کرد تا اینکه قرآنش را قطع کرد و به رکوع رفت
 رسید:وقتی به این آیه «در روایتی دیگر آمده است: 

﴿ ٓ َما شۡ  إِ�َّ
َ
ْ أ ِ ٱ إَِ�  ِ�ٓ وَُحزۡ  َ�ّ�ِ  ُكوا شکایت پریشان حالی و اندوه خود را « . ]86[یوسف:  ﴾�َّ

ي ها گریه کرد تا جایی که هق هق گریستن او از صف. »برم تنها و تنها به (درگاه) خدا می
 ».شد می پشت شنیده

آمدند و قرآن را  زمان ابوبکروقتی اهل یمن در «گوید:  می از ابوصالح نقل است که
هایمان  شنیدند، شروع به گریه کردند. آنگاه ابوبکر گفت: ما نیز چنین بودیم سپس دل

 ».سفت و سخت شد
 ي سجده رسید: ي مریم را خواند تا اینکه به آیه او سوره«از ابن ابی لیلی روایت است: 

پس سجده  .»افتادند کنان و گریان به خاك می سجده« .]58[مریم:  ﴾اَوُ�ِ�يّٗ  � �﴿
 ».بود که کردیم، پس گریه کجاست؟اي  این سجده :کرد، وقتی سرش را بلند کرد، گفت

که تصنعی نیست، به اي  رسانند که اثر موعظه می یی که این راها و دیگر آثار و روایت
 باشد. می و امثال آن ها این صورت

برخی از دانشمندان براي اثبات آن به این آیه استدالل  ي آن چیزي است کهها نمونه

ٰ  َناَوَرَ�طۡ ﴿ :اند کرده ْ  إِذۡ  قُلُو�ِهِمۡ  َ�َ ْ  قَاُموا َ�ٰ ٱ رَبُّ  َر�َُّنا َ�َقالُوا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 .]14[الکهف:  ﴾ِض �ۡ�
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آفریدگار هایشان قدرت و شهامت دادیم، آن گاه که بپا خاستند و (براي تجدید میعاد با  ما به دل«
. »ها و زمین است پروردگار ما، پروردگار آسمان :خود، در میان مردم فریاد برآوردند و) گفتند

 .اند برخی از مفسران این را آورده
یشان انداخت، نزد پادشاه کافرشان، دقیانوس ها چون وقتی خداوند ایمان در دل

ن ترسید. آن چند نفر مؤمن فرار کرد و پادشاه به خاطر آاي  حضور یافتند. موشی یا گربه
به یکدیگر نگاه کردند و خود را کنترل نکردند و بلند شدند و به توحید و یکتاپرستی 
تصریح و دلیل و برهان را آشکارا اعالم کردند و مذهب کفر را در حضور پادشاه انکار 

لتی کردند و از جان خود به خاطر ذات خدا گذشتند. پس پادشاه آنها را تهدید کرد و مه
شان بازگردند. این جماعت تصمیم گرفتند به غار پناه  را برایشان مقرر کرد تا از عقیده

 کرده است.اش  دیگر ماجراهاي آنان که خداوند متعال در قرآن نقل ببرندو...
گونه که  د و این سو و آن سو رفتن نیست آنهوشی و داد و فریا ها بیدر چیزي از این
 کنند. می این کار را ي امروزها درویشان و صوفی

به «ة بن زبیر روایت کرده که گوید: سعید بن منصور در تفسیر خود از عبداهللا بن عرو
کردند؟  می خواندند، چه کار می وقتی قرآن را صام، اسماء گفتم: یاران رسول خدا جده

شد  می شان کرده است: چشمانشان پر از اشک آنان چنان بودند که خداوند توصیفگفت: 
 شنوند، بیهوش می لرزید. گفتم: افرادي در اینجا وقتی قرآن را می وست بدنشانو پ
 .1»برم به خدا از شر شیطان رانده شده می شوند. اسماء گفت: پناه می

ابن عمر از کنار مردي از اهل عراق «رده که گوید: ابوعبید از طریق روایت ابوحازم آو
و جمع شده بودند. ابن عمر گفت: این گذشت که بر زمین افتاده بود و مردم اطراف ا

شنود، از ترس  می شود یا نام خدا را می چیست؟ حاضرین گفتند: وقتی قرآن بر او خوانده

                                           
 از طریق سعید بن منصور آن را روایت کرده است. 2/365، »شعب اإليامن« بیهقی در کتاب -1
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 ترسیم و بر زمین می افتد. ابن عمر گفت: به خدا، ما هم از خدا می خدا بر زمین
 این گفته، نهی از این کار و سرزنش اوست. .1»افتیم! نمی
 شنوند، بیهوش می گفته شد: جماعتی هستند که وقتی قرآن را لبه عایشه 
از آن است که عقل و خردهاي  تر و گرامی تر قرآن بسیار محترم«شوند. عایشه گفت:  می

ِينَ ٱ ُجلُودُ  هُ ِمنۡ  َشعِرُّ َ�قۡ ﴿ فرماید: می انسان بر اثر آن تمام شود، ولی خداوند بلندمرتبه َّ� 
ِ ٱ رِ ذِكۡ  إَِ�ٰ  َوقُلُوُ�ُهمۡ  ُجلُوُدُهمۡ  تَلِ�ُ  ُ�مَّ  َر�َُّهمۡ  نَ َشوۡ َ�ۡ  از (شنیدن آیات) آن « .]23[الزمر:  ﴾�َّ

هایشان و  ترسند، و از آن پس پوست افتد که از پروردگار خود می لرزه بر اندام کسانی می
 .»گردد هایشان (و همه وجودشان) نرم و آماده پذیرش قرآن خدا می دل

 آنان خوانده از او راجع به جماعتی که قرآن برروایت است  از انس بن مالک
 ».این کار خوارج است«شوند، سؤال شد. در جواب گفت:  می شود و بیهوش می

پیش پدرم آمدم. گفت: «روایت کرده که گوید:  ابونعیم از عامر بن عبداهللا بن زبیر
یکی از آنان به خود لرزید کردند و  می کجا بودي؟ گفتم: افرادي را دیدم که خداي را یاد

تا اینکه از ترس خدا بیهوش شد. من هم همراهشان نشستم. او گفت: بعد از این دیگر 
را  صهمراهشان منشین. مرا دید گویی سخنش در من اثر نکرد، پس گفت: رسول خدا

خواندند، هرگز این حالت به  می خواند و ابوبکر و عمر را دیدم که قرآن می دیدم که قرآن
ترسند و خشوع و  می داد. آیا به نظر تو آنان از ابوبکر و عمر، بیشتر از خدا نمی ان دستآن

 ».خشیت بیشتري دارند؟ پس دیدم که چنین است، از این رو آنان را رها کردم
ي اینها تصنع و ساختگی و تکلف است که اهل دین بدان  دهد که همه می این نشان
 راضی نیست.

 شود و او بیهوش می به مردي که کنارش قرآن خوانده از محمد بن سیرین راجع
گاه بین ما و او این است که بر روي دیواري نشانده  وعده«شود، سؤال شد. گفت:  می

                                           
 .1/312، »احللية«و  ،1/115، »تفسري البغوی« ،7/167، »زاد الـمسري«نگا:  -1
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شود، سپس قرآن از اول تا آخر بر او خوانده شود. اگر بیهوش شد و بر زمین افتاد، 
 ».گوید و کارش درست است می راست

 راجع به فرق و جدایی میان راستگو و دروغگو این سخن، اصل و معیار خوبی
ي منحرف و رویگردان از حق ها چون در نزد خوارج نوعی کم حیایی در درون ،باشد می

کنی که این حالت و  می زند و تو گمان می و راستی وجود دارد و گاهی نفس او را گول
ت که این انفعال، انفعال صحیحی است در حالی که چنین نیست. دلیلش هم این اس

حالت و شبیه این حالت براي هیچ یک از صحابه پیش نیامده است، چون مبنا و 
ي زشت و از ها بر حق استوار بود، از این رو در شأن آنان نبود که این بازيشان  اساس

 ي ادب و مروت را در دین خدا به کار ببرند. بین برنده
ي کسی که موعظه و پند حقی آري، گاهی دست دادن بیهوشی یا مرگ یا مانند آن برا

شود. که فرد از پایداري در برابر رقت و لطافتی که بر اثر موعظه  نمی شنود، انکار می را
دهد. ابن سیرین آن سخن شیرین  می شود و این حالت به او دست می حاصل شده ناتوان

ون چ ،را میزان و معیاري براي تشخیص راستگو از دروغگو قرار داد، و این روشن است
ي نادري ها ماند. این امر براي انسان نمی کم حیایی موقع ترس افتادن از روي دیوار دیگر

 اتفاق افتاده و عذر کسی که به وجد آمده در آن آشکار شده است.
بیرون رفتیم و ربیع بن  همراه عبداهللا بن مسعود«نقل است که گوید:  1از ابووائل

نیز همراهمان بود. کنار آهنگري گذشتیم. پس عبداهللا بلند شد و به آهنی که در  2خُثَیم
کرد. ربیع هم به آن نگاه کرد و کج شد و نزدیک بود که بیفتد. سپس  می آتش بود، نگاه

آمدیم. وقتی عبداهللا آن کوره را دید که اي  عبداهللا رفت تا اینکه به ساحل فرات کنار کوره

                                           
عمل و کبار تابعین بود. وي در زمان خالفت اي از دانشمندانِ اهل  ق بن سلمه اسدي ابووائل کوفی ثقهاو شقی -1

 عمر بن عبدالعزیز درگذشت.
او ربیع بن خثیم بن عائذ بن عبداهللا بن موهبۀ ثوري، ابویزید کوفی است. او انسانی حجت و وارع و  -2

 .ق دار فانی را وداع گفت.ه 61فرمانبردار و خاشع و دانشمندي ربانی از کبار تابعین بود که به سال
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�ۡ  إَِذا﴿ ه ور است، این آیات را خواند:آتش در درون آن شعل
َ
َ�نِۢ  ّمِن ُهمَر� ْ  بَعِيدٖ  مَّ  لََها َسِمُعوا

ٓ  ١٢ �َوزَ�ِ�ٗ  اَ�َغيُّظٗ  لۡ  �َذا
ُ
� ْ �ِ�َ  اَضّيِقٗ  اَمَ��ٗ  َهاِمنۡ  ُقوا َقرَّ ْ َدَعوۡ  مُّ  .]13-12[الفرقان:  ﴾١٣ �ُ�ُبورٗ  ُهَنالَِك  ا

افتد)  بیند (و آنان چشمشان بدان می ایشان را از دور میهنگامی که (این آتش فروزان دوزخ) «
هنگامی که ایشان، با غُل و زنجیر، به مکان  شنوند.  آلود و جوش و خروش آن را می صداي خشم

خوانند  دهند و) مرگ را به فریاد می شوند، در آنجا (واویال سر می تنگی از آتش دوزخ افکنده می
اش  ربیع بیهوش شد. او را برداشتیم و به پیش خانواده پس .»کنند) (و آرزوي نابودي می

 .1»بردیم
عبداهللا تا ظهر از او پاسداري کرد و او به هوش نیامد. آنگاه تا مغرب «ابووائل افزود: 

 ».بازگشتاش  از او پاسداري کرد، پس به هوش آمد و عبداهللا نزد خانواده
ضور یک صحابی پیش آمد و آن این حالتی است که براي یکی از بزرگان تابعین در ح

دانست که این حالت، خارج از توان اوست که بر  می صحابی او را سرزنش نکرد، چون
 اثر آن واقعه بیهوش شد. بنابراین چنین حالتی اشکال و ایرادي ندارد.

نقل شده که جوانی، رفیق و همنشین جنید، پیشواي صوفیان در زمان خود بود. این 
اگر باري دیگر این کار : «کشید. جنید روزي به او گفت می شنید، نعره می جوان وقتی ذکر

 تغییراش  شنید، چهره می از آن پس وقتی ذکر». را بکنی، دیگر رفیق و همنشین من نیستی
شد. روزي از  می کرد تا جایی که تمام موي بدنش ریخته می کرد و خودش را کنترل می

 روزها فریادي کشید و فوت کرد.
چون اگر داد و  ،، ظاهر شده استاند جوان، مصداق آنچه پیشینیان صالح گفته در این

توانست خودش را کنترل  نمی ي اولی از روي غلبه و چیرگی این حالت بر او بود، نعره
طور که ربیع بن خُثیم نتوانست خودش را  چند شدت آن حالت بیشتر بود، همانکند هر 

کارش را ناپسند دانست و او را به جدایی تهدید کنترل کند. بر این اساس جنید وقتی 
کرد، وي را ادب نمود، چون از حالت او فهمید که این نعره از بقایاي سبکسري نفس 

                                           
 اند. آن را روایت کرده 1/333، »الزهد«و احمد در کتاب  2/110 ،»ةاحللي«ابونعیم در کتاب  -1
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دیگر آن وقت، فریادش، بخشودنی  -به دلیل مرگش- است. وقتی کار از دستش رفت
 است و اشکالی ندارد.

، چنین نیستند. اینان اند بویی نبردهاما این بینوایان و درویشانی که از اوصاف بزرگان 
شان، تشبیه به خوارج را برایشان  کنند و هواي نفسانی می فقط خود را به آن بزرگان تشبیه

رفتند اما اینان  نمی ماندند و از آن فراتر می درآورده است. اي کاش در این حد مذموم
و  اند ا بدان افزودهعالوه بر این کارها، رقص و پایکوبی و چرخیدن و زدن بر سینه ر

 زنند و دیگر اعمال خنده آور و زشتی را از خود نشان می برخی از آنان بر سرشان
دهند. چون این کارهایشان از کارهاي کودکان و دیوانگان است که عاقالن را به گریه  می
سوي خدا و تشبیه شدن به  کسانی که چنین اعمالی را راه به آورد و نسبت به می در

 سوزد. می ، دلشاناند و نیکان را اتخاذ کردهصالحان 
 صرسول خدا: «به صحت رسیده که وي گفت از طریق روایت عرباض بن ساریه

ها از آن لرزان و ترسان  از آن پر از اشک و دل ها رسا کرد که چشماي  ما را موعظه
 .1»شدند...

کنید. او نگفت: به این سخن دقت «گوید:  امام و دانشمند اهل سنت، ابوبکر آجري
ي آن حضرت داد کشیدیم و فریاد زدیم و بر سر و سینه مان زدیم و  به خاطر موعظه

کشند  می کنند و هنگام موعظه، داد می رقصیدیم، آن گونه که بسیاري از نادانان این کار را
 ».شوند می زنند و بیهوش می و فریاد
گیرد  می که آنان را به بازیچه از جانب شیطان استاش  این کارها همه: «افزاید می وي
شود:  می کنند، گفته می بدعت و گمراهی است. به کسانی که این کارها رااش  همه ها و این

خیر اش  و از همه نسبت به امت تر راستاش  ي مردم، موعظه از همه صبدان که پیامبر
بود و بهترین مردمان، کسانی بودند که بعد از او  تر و نرم تر و قلبش از همه نازك تر خواه
 فریاد ص، اینان موقع موعظه و سخنرانی پیامبر-انسان عاقل در این شکی ندارد- آمدند

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
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کردند. اگر این کارها درست  نمی رقصیدند و پایکوبی نمی کشیدند و نمی زدند و داد نمی
آن را انجام  صحضور رسول خدا بودند که در تر ي مردم مستحق بود، قطعاً اینان از همه

». دهند. ولی باید گفت این کارها، بدعت و باطل و ناپسند است. پس این را بدان
رسد. این اظهارات، در موضوعی که درصدد توضیح آن  می سخنانش در اینجا به پایان

 هستیم، واضح و روشن است.
باطنی در سلف  باید در تمام چیزهایی که موجب ظهور حالت و انفعاالت ظاهري و

بینیم که گذشتگان این حاالت و  می صالح و این مدعیان شده، دقت و تأمل کرد، آن وقت
اي  از قرآن و یا به سبب واقعهاي  اثرات ظاهري به سبب شنیدن ذکر خدا و شنیدن آیه

و به سبب  -طور که در داستان ربیع موقع دیدن آهنگر و کوره بود همان- انگیز عبرت
هیچ  -بنا به نقل عالمان اسالمی- در نماز یا امثال اینها به آنان دست نداد وقرائت قرآن 

ها و به تبع آن تحت تأثیر درآوردن  ایم که به خاطر نرم کردن دل یک از آنان را ندیده
ظاهر، اشعار را با آواز و نغمه بخوانند اما این گروه بینوایان و درویشان، درست عکس 

شنوند و تحت  می آمیز را قرآن و حدیث و وعظ و مطالب عبرت آنان هستند، چون آیات
خواند، شروع به  می گیرند اما وقتی کسی اشعار و سرود را با آواز و زمزمه نمی تأثیر قرار

 کنند. میشان  اداي حرکات معروف
 ي ناپسند و بدعت، تحت تاثیر قرارها پس معلوم است که تنها بر اثر آن صورت

جز حق محصولی ندارد همان طور که باطل جز باطل محصولی  چون حق، ،گیرند می
 ندارد.

 با توجه به نکات فوق، در حقیقت رقت و نرمی قلب که ذکرش رفت، دقت و تأمل
 شود. رقت و نرمی قلب، محرك ظاهر است، چون نرمی متضاد سختی است. گفته می
 ، ضد آن سختشود: این نرم است و سخت نیست و جاي نرم وقتی خاك نرم است می
شود، به نرمی و متأثر شدن آن که ضد سختی  می باشد. پس وقتی قلب به نرمی وصف می

 گردد. می و سنگدلی است، بر
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ِ ٱ رِ ذِكۡ  إَِ�ٰ  َوقُلُوُ�ُهمۡ  ُجلُوُدُهمۡ  تَلِ�ُ  ُ�مَّ ﴿ رساند: می این آیه همین مطلب را  .]23[الزمر:  ﴾�َّ
(و همه وجودشان) نرم و آماده پذیرش قرآن خدا  هایشان هایشان و دل و از آن پس پوست«

چون قلب نرم وقتی موعظه و نصیحت بر . »کنند) گردد (و آن را تصدیق و بدان عمل می می
 گیرد. می گردد و تحت تأثیر موعظه قرار می شود، خاضع و فرمانبردار آن می آن وارد

 فرماید: می به همین خاطر خداوند سبحان

ِينَ ٱ﴿ ُ ٱ كِرَ ذُ  إَِذا �َّ مؤمنان، تنها کسانی هستند که هر وقت « .]2[األنفال:  ﴾قُلُوُ�ُهمۡ  وَِجلَۡت  �َّ
ها بیشتر  ها و خوبی گردد (و در انجام نیکی هایشان هراسان می نام خدا برده شود، دل

 .»کوشند) می
 چون ترس و هراس، متأثر شدن و نرمی است که به سبب موعظه در قلب حاصل

ریزد. و  می لرزد و چشم اشک می بینی که پوست بر اثر آن می خاطرشود به همین  می
ي ذکر خدا براي  دست دهد و به وسیله -که باطن انسان است- نرمی هرگاه به قلب

ي اعضاي  شود، انفعال و تأثر براي کلیه می حاصل -که ظاهر انسان است- پوست بدن
قراري و اقتضاي  حرکت و بیآرامش دارد نه شود و این امر اقتضاي  می انسان حاصل

الت پیشینیان صدر اسالم بود سکوت را دارد نه داد و فریاد. و این آرامش و سکوت، ح
 طور که از آن سخن رفت. همان

و اثر و  -که باشداي  حاال هر موعظه- را شنیداي  گاه کسی را دیدي که موعظهپس هر
 می و رقتّی است که آغاز وجدبري که این حالت، نر می حالتی بر او ظاهر شده بود، پی

 باشد و این حالت، پسندیده و درست است و جاي اشکال و ایرادي نیست. می
آمیزي را شنید  ي قرآنی یا حدیثی یا مطلب حکمت هگاه کسی را دیدي که موعظو هر

انگیز  ربو هیچ کدام از آن آثار بر او ظاهر نشد تا اینکه شعري آهنگین یا غنا و آوازي ط
 گاه تحت تأثیر قرار گیرد، غالباً چیزي از آن آثار و حالت قبلی بر او ظاهر د آنرا بشنو

شود که با برخاستن یا  می شود بلکه تنها آشفتگی و جنب و جوش بر او عارض نمی
 شود. می چرخیدن به این سو و آن سو رفتن یا داد و فریاد و چیزهایی از این قبیل ظاهر
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که به باطنش رسیده، اوالً رقّت و نرمی مذکور سبب این اعمال این است: چیزي 
زیرا رقّت و نرمی ضد  ،نیست بلکه طرب و شادي است که با غنا و آواز تناسب دارد

و  -گویند می گونه که اهل تصوف آن- سختی است و طرب و شادي ضد خشوع است
ست و به همین ها طرب و شادي با حرکت تناسب دارد، زیرا این حالت، جنبش سرشت

در این حالت با انسان اشتراك دارند و این  خاطر حیوانات همچون شتر و اسب و...
 حالت در کودکانی که عقل ندارند، نیز هست.

باشد، زیرا خشوع با آرامش تناسب دارد و خشوع در  می و خشوع ضد این حالت
طور که طرب و شادي، نشاط و شوري همچون  لغت به آرامش تفسیر شده است همان

 گوید: می شادي است که همراه انسان است. شاعر غم یا
اله أو كال ختبلـطرب الوَ  مُ

 ».انسان حیران یا مثل پریشان عقل، شاد شد«
تطریب به معناي کشیدن و زیبا کردن صداست. توضیحش چنین است که شعري که 

 شود: می شود، دو چیز را شامل می به صورت آواز و نغمه خوانده
که در شعر است. این امر به قلب مربوط است. پس در  اي حکمت و موعظه -اول

گیرد. از این جهت، سماع به  می ي آن تحت تأثیر قرار کند و قلب به وسیله می قلب کار
 شود.  می ارواح نسبت داده

گذارد و  می تأثیر ها انگیزي که در آن است و در سرشت ي طربها نغمه -دوم
 با آن تناسب دارد. و آن هم حرکات مختلفآورد که  می دراي  را به گونه ها سرشت

 باشد. می
شود، آثار آرامش و  می پس هر حالت و تأثري که از جهت سماع در قلب حاصل

آید. این حالت همان رقت و نرمی است. همان به وجد آمدنی  می خضوع از آن به وجود
شک این است که در سخنان شخص جواب دهنده به سئوال مذکور بدان اشاره شد. بدون 

 حالت، پسندیده است.
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آید، طرب و شادي  می و هر حالت و تأثري که ضد خشوع و آرامش از آن به دست
است و نرمی و به وجد آمدن در آن وجود ندارد و از نظر بزرگان اهل تصوف، پسندیده 

 نیست.
بجز حالت دوم به وجد آمدن و شوریدگی ندارند.  -غالباً - اما این فقیران و درویشان

 شوند و از معانی حکمت سر در می ي نغمه و آواز بیخود بنابراین اینان به وسیله
 آورند. از این رو در هر دو جهان، زیانکار شدند. نمی

اینان بر اثر قاطی کردن این دو چیز دچار اشتباه و خطا شدند. همچنین از این جهت 
رگ شدند. پس آیات: ، مرتکب این خطاي بزاند که به دلیل و برهانی استدالل نکرده

وٓ ﴿ ْ فَفِرُّ ِ ٱ إَِ�  ا لَعۡ ٱ لَوِ ﴿ و. ]50[الذاریات:  ﴾�َّ ۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َت طَّ  .]18[الکهف:  ﴾�فَِرارٗ  ُهمۡ ِمنۡ  َت لََو�َّ

ْ  إِذۡ ﴿ ي: کند. همچنین آیه نمی بر کار ایشان داللت ْ  قَاُموا تواند  نمی .]14[الکهف:  ﴾َ�َقالُوا
رقصیدند یا  می در این آیه هست که آنان بلند شدند ودلیل و مستند آنان باشد. کجا 

 چرخیدند؟ می کردند و بر روي پاهایشان می پایکوبی
به سئوال مذکور، لفظ سماع آمده بدون آنکه تفسیر   در سخنان شخص جواب دهنده

داده شود. پس طرف از آن چنین فهم کرده که سماع، غنا و آوازي است که پیروانش آن 
چون نزد  ،ي مردم است و فهم اهل تصوف نیست برند و این فهم عامه می را به کار

صوفیان سماع بر هر صدایی که حکمتی در برداشته باشد و قلب و جسم را تحت تأثیر 
آیند و  می شود. و سماع همان چیزي است که صوفیان در آن به وجد می قرار دهد، اطالق

ع است. همچنین شنیدن سنت نبوي و شوند. پس شنیدن قرآن از نظر آنان سما می بیخود
کالم حکیمان و بزرگان، حتی صداهاي پرندگان و صداي چک چک آب و جیرجیر در از 
نظر ایشان سماع است. شنیدن اشعار نیز در صورتی که حکمتی را در برداشته باشد، 

که شنوند  می سماع است. این مورد اخیر را تنها هنگام افراط و زیاده روي و بدون آمادگی
کنند و بر آن استمرار ندارند و  نمی در این صورت براي ایجاد شادي و خوشی این کار را

ي اینها در مقاصد و اهدافشان که بر سماع بنا  چون همه ،دهند نمی آن را عادت قرار
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 کند. می ، خلل ایجاداند نهاده
ارد، د می هر گاه مرید را دیدي که سماع را دوست: «گوید /به همین خاطر جنید

 ».بدان که آثاري از دلیري در او هست
آمیز و هر چیزي که حکمتی را در  صوفیان قرآن و سنت و سخنان حکمتهمانا 

برداشته باشد، دارند. نظم و نثر نزدشان یکسان است، و اگر یکی از آنان سماع را بر 
شود از  می اطالق کند، از این جهت است که حکمت از آن فهم صداي زیبا در شعر و...

زیرا هر کس شعر را بشنود از آن جهت که  ،این جهت که با طبع و سرشت سازگار است
ل و وضع اهل همچون حااش  داند، در معرض فتنه قرار دارد و حال و وضع می آن را زیبا

 شود. می انگیز سماعِ لذت آور و طرب
 ارتند از:از جمله دالیل اینکه سماع از نظر صوفیان، چیزي است که گفته شد، عب

هر کس ادعاي سماع کند و صداي پرندگان و : «نقل شده که گوید1از ابوعثمان مغربی
 ».جیرجیر در و وزش بادها را نشنود، دروغگو و ادعا کننده است

بد کاري است سماعی که منقطع است. باید سماع تو، سماعی پیوسته : «حصري گوید
 ».و مداوم باشد

ي زیادي به سهل بن عبداهللا تستُري ها سال: «ویداز احمد بن سالم نقل است که گ
اش  دیدم، موقع شنیدن ذکر یا قرآن یا مانند آنها، حالت می خدمت کردم. هر وقت او را

 مِنُ�مۡ  َخذُ يُؤۡ  َ�  مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ ﴿ کرد. در آخر عمرش، این آیه در حضورش خوانده شد: می تغییر
ِينَ ٱ مِنَ  َوَ�  يَةٞ فِدۡ  َّ�  ْ پس امروز، هم از شما، و هم از کافران، عوضی « .]15[الحدید:  ﴾َ�َفُروا

تغییر کرد و لرزید و نزدیک بود بیفتد. اش  او را دیدم که حالت. »شود و غرامتی پذیرفته نمی
بازگشت، در این باره از او پرسیدم. در جواب گفتم: اي اش  وقتی به حالت بیداري

 ».دوست من! ضعیف و ناتوان شدیم

                                           
او سعید بن سالم، ابوعثمان مغربی است. او کراماتی داشت و ابوسفیان خطابی او را مورد ستایش قرار داد.  -1

 وي حاالت خوبی داشت.
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گرفت، وارد  می بر ابوعثمان مغربی و یک نفر که با قرقره از چاه آب: «گوید می سلَمی
گفت؟  می دانی که این قرقره چه می شدم. ابوعثمان مغربی به من گفت: اي ابوعبدالرحمن!

 ».گفت: اهللا، اهللا می گفتم: نه. گفت:
که از آن  دهد که سماع از نظر اهل تصوف چیزي است می و امثال آن نشان ها این نقل

دادند چه برسد  نمی سخن رفت و آنان سماع و شنیدن اشعار را بر چیزهاي دیگر ترجیح
 به اینکه با آوازهاي طرب انگیز و شادي آور، در آن تصنع و تکلف به خرج دهند.

وقتی روزگار سپري شد و از احوال پیشینیان صالح دور شدند، در سماع، هواي نفس 
شد. پس طبع بر اثر آن شاد  می اع فقط آواز و غنا به کار بردهدخیل شد تا جایی که از سم

هر چند قصدشان از آن، تنها آسایش - شد و عمل به آن زیاد شد و این کار ادامه پیدا کرد
شان خس و خاشاك شدند و سیر قهقرایی و  . از این رو در راه سلوك-حتی بودو را

نانِ اهل این زمان، این کار را قربت و کردند. سپس به مرور زمان نادا می واپس گرایی طی
 است. تر آورتر و تلخ دانستند. و این شگفت می ي تصوف ي طریقهها بخشی از بخش

و اما هر کس گروهی را به منزلش دعوت کند، : «این سخن شخص جواب دهنده
، »گردد می شود و قصدش از این دعوت هر چه باشد، به خودش بر می دعوتش پذیرفته

چون هر کس جماعتی را به منزلش جهت  ،مطابق چیزي است که از اول بیان کرددرست 
یا گفتگو و  صي رسول خداها از قرآن یا سنتی از سنتاي  یا سورهاي  یادگیري آیه

ي دوستانه به  ي خدا یا ایجاد رابطهها ي نعمت ي علمی یا سخن گفتن درباره مباحثه
و آواز ناپسند در آن نیست و پرسه زدن و ي شعري که حکمتی در آن است و غنا  وسیله

رقص و پایکوبی و داد و فریاد و دیگر کارهاي ناپسند همراه آن نباشد، در خوب بودن 
چون این کار در حکم میهمانی که مقصود از آن، خوش رفتاري و  ،این کار شکی نیست

است، معاشرت خوب میان همسایگان و برادران دینی و محبت و دوستی میان دوستان 
ي  باشد. اگر در این دعوت، مذاکره و مباحثه درباره می شود و عملی مستحب می داخل

 علمی یا مانند آن باشد، از باب تعاون و همکاري بر کار خیر است.
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روزي پیش : «شود که گوید می است که از محمد بن خفیف نقلاي  نمونه اش، واقعه
داهللا! گفتم: گوش به فرمانم اي قاضی! قاضی علی بن احمد رفتم. به من گفت: اي ابوعب

کنم که نیازمند آن است با آب طال آن را بنویسی.  می گفت: اینجا داستانی را برایتان نقل
 نویسم. می اي قاضی! طال را که نداریم اما آن را با مرکب خوب گفتم:

گفت: به من خبر رسیده که به ابوعبداهللا احمد بن حنبل گفته شد: حارث محاسبی 
کند.  می گوید و جهت اثبات آن به آیاتی از قرآن استناد می سخن ها ي علوم صوفی ربارهد

که از آن خبر نداشته باشد. اي  احمد گفت: دوست دارم که سخنانش را بشنوم! اما به گونه
کنم. او حارث و دوستانش را  می کنم و تو را دعوت می مردي گفت: من تو را با او جمع

دید.  می که حارث رااي  ا نیز دعوت کرد. پس احمد نشست به گونهدعوت کرد و احمد ر
وقت نماز فرا رسید. احمد جلو رفت و نماز مغرب را برایشان امامت کرد. صاحب خانه 

گفت. احمد گفت:  می غذا را آماده کرد و شروع به غذا خوردن کرد و با میهمانان سخن
شدند و دستانشان را شستند، حارث این کار، سنت است. وقتی از غذا خوردن فارغ 

خواهد که چیزي  می نشست و دوستانش هم نشستند. حارث گفت: هر کدام از شما
ي آنها  بپرسد، بپرسد. راجع به اخالص و ریاء و مسائل زیادي سئوال شد و حارث به همه

آن شنید و چیزي از  می را ها جواب داد و به آیات و احادیث استناد کرد. احمد این پاسخ
 کرد. نمی را انکار

وقتی پاسی از شب گذشت، حارث به یک نفر قاري دستور داد تا سریعاً آیاتی از قرآن 
از حاضرین گریستند و اي  را تالوت نماید. قاري، شروع به تالوت قرآن کرد و عده

دیگران زاري کردند. سپس قاري سکوت کرد. آنگاه حارث آهسته چند دعایی کرد و 
 برخاست.سپس براي نماز 

وقتی صبح کردند، احمد گفت: به من خبر رسیده که اینجا مجالس ذکر است که مردم 
 شوند. اگر این نشست از آن مجالس ذکر باشد، چیزي از آن را انکار می گرد آن جمع

 نمایم. نمی
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شود که احوال و رفتار و کارهاي صوفیان با ترازوي شریعت  می در این نقل معلوم
کنند  می گونه نیست که اینان گمان شود که مجالس ذکر آن می روشن شود. و می سنجیده

ي ها ي مذکور، مجالسی که صوفی است که ذکر شد. غیر از این شیوهاي  بلکه به آن شیوه
، از جمله چیزهایی است که از نظر شریعت مقبول نیست و اند امروزي بدان عادت کرده

ث محاسبی از بزرگانِ اهل تصوف است که شود. الزم به ذکر است که حار نمی از آن نهی
 شود. می به آنان اقتدا

بنابراین، در سخنان شخص جواب دهنده به سئوال مذکور چیزي نیست که این 
صوفیان متأخر آن را دستاویز کارهاي خویش بکنند، چون از هر جهتی از صوفیانِ متقدم 

 .اند جدا شده
آورده شود و آنها را مورد کنکاش و ي آنها  ي این باب، زیادند. اگر همهها مثال

ز این رهگذر شویم. فقط چند مثالی را آوردیم تا ا می پژوهش قرار داد، از هدف خارج
ي از این قبیل را روشن گرداند. حاصل این ها شان، نمونه اساس استدالالت واهی و بی

ن را روشن گذاران در استدالل از راهی که عالمان اسالمی آ ، این است که بدعتها مثال
، اند ي آن را مشخص کرده کرده و ائمه آن را تبیین نموده و راسخین در علم محدوده

 .اند خارج شده
برد که این  می گذاران در استدالل دقت و تأمل کند، پی ي بدعتها کسی که به راه

کنند و به  نمی کنند و در حد مشخصی توقف می ضابطه مند نیستند، چون مدام تغییر ها راه
است که براي هر منحرف و کافري درست است که براي اثبات انحراف و کجی اي  گونه

و کفر خویش استدالل کند تا به آن مذهبی که در شریعت اسالم بدان پایبند شده، خود را 
 منسوب کند.

ایم که جهت اثبات کفر خودشان به آیاتی از قرآن  ایم و شنیده از برخی کافران دیده
. مثالً برخی از مسیحیان جهت اثبات شریک بودن عیسی با خدا در دان استناد نموده

لۡ  ۥٓ َوَ�َِمُتهُ ﴿ :اند ربوبیت به این آیه استناد نموده
َ
� ٰ ٓ َقٮ  . ]171[النساء:  ﴾هُ ّمِنۡ  َوُروحٞ  َ�مَ َمرۡ  إَِ�ٰ  َها
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نْ  :و او واژه خدا (یعنی پدیده فرمانِ« وسیله ) است که خدا آن را به مریم رساند (و بدین كُ

عیسی را در شکم مریم پروراند) و او داراي روحی است (که) از سوي خدا (به کالبدش دمیده 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ :اند و براي اثبات بهشتی بودنشان به این آیه استدالل نموده .»شده است) َّ�  ْ  َءاَمُنوا
ِينَ ٱوَ  َّ�  ْ ٰ ٱوَ  َرىٰ �ََّ�ٰ ٱوَ  َهاُدوا ِ  َءاَمنَ  َمنۡ  �َ  ِِٔ� ل�َّ ِ ٱب کسانی که « .]62: ة[البقر ﴾ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

ایمان داشتند (پیش از این به پیغمبران، و آنان که به محمد باور دارند) و یهودیان، و مسیحیان، و 
همچنین برخی . »پرستان، هر که به خدا و روز قیامت ایمان داشته است پرستان و فرشته ستاره

ْ ذۡ ٱ﴿ :اند بر ما به این آیه استناد نمودهشان  برترياز یهودیان جهت اثبات   لَِّ�ٓ ٱ َمِ�َ نِعۡ  ُكُروا
 ۡ�
َ
ّ�ِ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َعمۡ �

َ
لۡ  َو� به یاد آورید نعمت مرا که بر « .]47: ة[البقر ﴾لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  ُتُ�مۡ فَضَّ

و  .»جهانیان برتري دادمهاي گوناگون) بر  شما ارزانی داشتم، و این که من شما را (از نظر نعمت
 :اند ي خداوند استدالل کرده به این فرمودهشان  برخی از اهل حلول جهت اثبات عقیده

وِ�  ِمن �ِيهِ  ُت َوَ�َفخۡ ﴿ اهل تناسخ نیز  .»و از جان متعلّق به خود در او دمیدم« .]72[ص:  ﴾رُّ

يِّ  ِ�ٓ ﴿ :اند به این آیه استناد نموده
َ
ا ُصوَر�ٖ  أ ٓ  مَّ بََك  ءَ َشا گاه به هر و آن« .]8[االنفطار:  ﴾٨ َر�َّ

همچنین هر کس به دنبال  .»شکلی که خواسته است تو را درآورده است و ترکیب بسته است
دهد یا آیات قرآنی را بر  می را تغییر صمتشابهات است یا جاهایی سخنان خدا و پیامبر

اساس و  یا به احادیث بی اند کند که پیشینیان صالح بر آن حمل نکرده می معنایی حمل
دهد، ممکن است  می کند یا ادله را به نظر شخصی خود مورد عمل قرار می جعلی استناد

یا اي  جهت اثبات هر عمل یا قول یا اعتقادي که با هدف و قصدش سازگار است به آیه
 رسانند. نمی حدیثی استدالل کند که این آیه و حدیث اصالً آن معناي مورد نظرش را

لش هم این است که هر گروهی که به بدعت مشهور بوده است جهت اثبات دلی
از قرآن یا حدیثی استناد نموده است و این کار همچنان ادامه دارد و اي  به آیهاش  بدعت

ي آن نیز خواهد ها و به امید خدا نمونه -طور که گفته شد همان- شود نمی گاه متوقف هیچ
 آمد. 



 409 (فصل) گذاران باب چهارم: مرجع استدالل بدعت

 

کند تا اینکه راه  می است، تحقیق و پژوهش کس خواستار نجات خویشپس هر
درست برایش روشن شود، و هر کس سهل انگاري به خرج دهد، دستان هوا و هوس 

چه خدا یابد مگر هر نمی اندازد که از آن نجات می ییها و نابودي ها وي را در هالکت
 .بخواهد



 
 

 ي حقیقی و اضافی  و تفاوت میان این دوها احکام بدعت: باب پنجم 

 :پیش از بررسی آن، الزم است که ابتدا بدعت حقیقی و اضافی توضیح داده شوند

بدعت حقیقی آن است که دلیلی شرعی از قرآن، سنت، اجماع و قیاس  گوییم: می پس
کند. خالصه نه  نمی و استداللی معتبر از نظر اهل اهل علم آن را تأییدبر آن داللت ندارد 

به طور اجمالی و نه به طور تفصیلی دلیلی براي اثبات آن وجود ندارد. به همین خاطر 
ي قبلی  چون چیزي تازه و ابداع شده است و بدون آنکه نمونه ،شود می بدعت نامیده
 داشته باشد.

ي شریعت به او  کند از اینکه خارج شدن از دایره می تناعگذار ام البته هر چند بدعت
شود، اما این  می کند که استنباط او زیر مقتضاي ادله داخل می نسبت داده شود، چون ادعا

ادعا نادرست است. هم در واقعیت امر و هم به حسب ظاهر ادعایش درست نیست. بر 
 است وادله نیست.ي ا ي او، شبهه حسب ظاهر بدین خاطر درست نیست که ادله

 اما بدعت اضافی، دو جهت دارد: -

 ي شرعی دارد. پس از این جهت، بدعت نیست. مستندي از ادله -اول

 ي شرعی ندارد و تنها مثل مستند بدعت حقیقی، مستند دارد.                   مستندي از ادله -دوم
 یک جهت خالصهاز آنجا که عملی که این دو جهت برایش مطرح است و تنها در 

 ایم. بدعت اضافی را برایش انتخاب کردهشود، از این رو نام  نمی
یعنی به نسبت یکی از دو جهت مذکور، سنت است چون به دلیل شرعی استناد دارد 

شبهه استناد دارد نه به دلیل شرعی یا اصالً  و به نسبت جهت دیگر، بدعت است چون به
 به چیزي استناد ندارد.

این دو جهت از لحاظ معناست: دلیل از جهت اصل، وجود دارد اما از تفاوت میان 
جهت کیفیات یا حاالت یا جزئیات یا اوقات، دلیلی همراه آن وجود ندارد با وجودي که 
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شود نه در مسائل عادي  می چون بدعت غالبًا در مسائل تعبدي واقع ،به دلیل نیاز دارد
 اهد شد.محض. که به امید خدا این موضوع بیان  خو

و  تر گوییم: بدعت حقیقی از آنجا که ذکر آن در میان مردم، بیشتر و عام می سپس
و احزاب مختلف از هم جدا شده و مردم فرقه  ها ي آن فرقه مشهورتر است و به وسیله

ي کافی بیان شد و بیشتر از بدعت اضافی به ذهن  ي آن به اندازهها و نمونه اند فرقه شده
، از این رو سخن اند خطور کرده و دانشمندان راجع به آن بحث کرده دانشمندان اسالمی

 آوریم. نمی مربوط به احکام آن را
باشد که به بدعت اضافی اش  آید که حکمی درباره می با این وجود، بسیار کم پیش
(بدعت حقیقی و بدعت اضافی) در بیشتر احکامی که  مربوط نباشد، بلکه هر دو بدعت

. اما بدعت اضافی اند این کتاب شرح و توضیح داده شوند، مشتركقصد آن هست در 
چنین نیست، چون احکامی ویژه و شرح و توضیحی ویژه دارد، که در این کتاب قصد 

 ذکر آن وجود دارد. البته باید گفت که بدعت اضافی دو قسم است:
بدعتی که به بدعت حقیقی نزدیک است تا جایی که نزدیک است بدعت  -اول

 یقی به شمار آید.حق
بدعتی که از بدعت حقیقی دور است تا جایی که نزدیک است سنت محض به  -دوم

ي هر قسم به  شمار آید. از آنجا که بدعت اضافی این دو جنبه را دارد، پس سخن درباره
طور جداگانه، مهم و مؤکد است. براي هر یک از این دو قسم به تناسب اقتضاي زمان و 

 ایم. را آوردهیی ها حال، فصل



 
 

 فصل

يۡ  ُ�مَّ ﴿ فرماید: می و پیروانش ي عیسی خداوند سبحان درباره ٰٓ  َناَ�فَّ  رِهِمَءاَ�ٰ  َ�َ
يۡ  بِرُُسلَِنا ۖ ۡ�ِ ٱ هُ َ�ٰ َوَءاَ�يۡ  َ�مَ َمرۡ  نِ بۡ ٱ بِعِيَ�  َناَوَ�فَّ ِينَ ٱ قُلُوِب  ِ�  َناوََجَعلۡ  ِ�يَل َبُعوهُ ٱ �َّ َّ�  

ۡ
ۚ َورَۡ�َ  فَةٗ َرأ  ٗة

ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  ِهمۡ َعلَيۡ  َهاَ�ٰ َكَتبۡ  َما َتَدُعوَها�ۡ ٱ َبا�ِيَّةً َورَهۡ  ٰ رِۡض  ءَ تَِغا ِ ٱ نِ َ� ۖ  َحقَّ  َهارََعوۡ  َ�َما �َّ  َنااتَيۡ  َٔ َ�  رَِ�يَتَِها
ِينَ ٱ َّ�  ْ جۡ  ُهمۡ ِمنۡ  َءاَمُنوا

َ
ٰ  ُهمۡ ّمِنۡ  َوَ�ثِ�ٞ  َرُهۡمۖ أ سپس به دنبال نوح و « .]27[الحدید:  ﴾٢٧ ِسُقونَ َ�

عصر با ایشان) پیغمبرانی را روانه کردیم و بدنبال همه آنان، عیسی  ابراهیم (و انبیاء پیشین و هم
پیروان عیسی مهر و عطوفت پسر مریم را فرستادیم و بدو انجیل عطاء نمودیم، و در دل 

(مسلمانان) را قرار دادیم. پیروان او رهبانیت سختی را پدید آوردند که ما آن را بر آنان واجب 
لیکن خودشان آن را براي بدست آوردن خوشنودي خدا پدید آورده بودند (و بر  نکرده بودیم، و

مراعات نکردند. ما به کسانی که خویشتن نذر و واجب نموده بودند). اما آنان چنانکه باید آن را 
از ایشان (به محمد) ایمان آوردند پاداش درخورشان را دادیم، ولی بیشترشان (از راه راست 

 .»منحرف و) خارج شدند (و سزاي اعمال بد خود را دیدند)
روایت  عبد بن حمید و اسماعیل بن اسحاق قاضی و دیگران از عبداهللا بن مسعود

دانی  می آیا« .»أعلم؟ انلاس أي تدري هل« گفت:به من  صسول خداکه گوید: ر اند کرده

ْعلَمَ « دانند. فرمود: می گفتم: خدا و پیامبرش بهتر. »کدام یک از مردمان، داناتر است؟
َ
 أ

برَْصُُهمْ  انلَّاِس 
َ
َقِّ  أ

ْ
ا اَكنَ  َو�ِنْ  انلَّاُس، اْختَلََف  إَِذا بِاحل ً َعَمِل، يِف  ُمَقرصِّ

ْ
 ىلَعَ  يَزَْحُف  اَكنَ  َو�ِنْ  ال

: َسائُِرُهنَّ  َوَهلََك  ثَالثٌَة، ِمنَّا نىََج  فِْرقًَة، وََسبِْع�َ  ثِنْتَْ�ِ  ىلَعَ  َ�بِْ�  اَكنَ  َمنْ  َواْختَلََف  زَْحًفا، اْسِتهِ 
َخُذوُهمْ  َمْرَ�َم، ابِْن  ِعيىَس  وَِديِن  ِديِنِهمْ  ىلَعَ  َوقَاتَلُوُهمْ  الُْملُوكَ  آزَِت  فِْرقَةٌ 

َ
ُعوُهمْ  َ�َقتَلُوُهمْ  َوأ  َوَ�طَّ

نْ  َوال الُْملُوِك، ُمَواَزاةِ  َطاقَةُ  لَُهمْ  يَُ�نْ  لَمْ  َوفِْرقَةٌ  بِالَْمنَاِشِ�،
َ
 يَْدُعوَ�ُهمْ  َظْهَراَ�يِْهمْ  َ�ْ�َ  يُِقيُموا بِأ

 
َ

ِ  ِديِن  إِىل الُم، َعلَيْهِ  َمْر�َمَ  ابِْن  ِعيىَس  وَِديِن  وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ رِْض  يِف  فََساُحوا السَّ
َ
بُوا، األ : قَاَل  َوتََرهَّ

ينَ  َوُهمُ  ِ
َّ

ُ  قَاَل  اذل ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  ِهمۡ َعلَيۡ  َهاَ�ٰ َكَتبۡ  َما َتَدُعوَها�ۡ ٱ َبا�ِيَّةً َورَهۡ ﴿ فيهم: ا�َّ ٰ رِۡض  ءَ تَِغا ِ ٱ نِ َ� َّ� 
ۖ  َحقَّ  َهارََعوۡ  َ�َما ِينَ ٱ َنااتَيۡ  َٔ َ�  رَِ�يَتَِها َّ�  ْ جۡ  ُهمۡ ِمنۡ  َءاَمُنوا

َ
ٰ  ُهمۡ ّمِنۡ  َوَ�ثِ�ٞ  رَُهۡمۖ أ  .]27[الحدید:  ﴾ِسُقونَ َ�
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دقوا يب مؤمنون اذلين آمنوا يبـفال داناترین « .1»جحدوا يب والفاسقون اذلين كّذبوا يب وو صَّ
باشد هر  تر مردمان کسی است که هنگام اختالف و چنددستگی مردم، نسبت به حق بیناتر و آگاه

به پیش رود. مردمان پیش از ما به هفتاد و اش  چند در عمل کوتاهی کند و هر چند روي سرین
 هالك و بدبخت شدند. ها دو فرقه تقسیم شدند که تنها سه فرقه از آن نجات یافت و دیگر فرقه

خدا و که با پادشاهان رو در رو شده و بر سر دین اي  فرقه -1[این سه فرقه عبارتند از:] 
که توان رویارویی با اي  فرقه -2 آیین مسیح ابن مریم با آنان پیکار نمودند تا اینکه کشته شدند.

پادشاهان نداشتند، پس در میان قوم خود بر دین خدا پایدار ماندند و قوم خود را به دین خدا و 
و با اره  کشتندآیین عیسی ابن مریم دعوت کردند. پادشاهان آنان را دستگیر کردند و آنان را 

 شان کردند. قطعه قطعه
که توانِ رویارویی با پادشاهان را نداشتند و در میان قوم خود نماندند تا آنان را اي  فرقه -3

پناه بردند و در آن رهبانیت را  ها به دین خدا و آیین مسیح ابن مریم دعوت کنند. پس به کوه

 َبا�ِيَّةً َورَهۡ ﴿ شان فرموده است: درباره که خداوند اند اختیار کردند. اینان همان کسانی
ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  ِهمۡ َعلَيۡ  َهاَ�ٰ َكَتبۡ  َما َتَدُعوَها�ۡ ٱ ٰ رِۡض  ءَ تَِغا ِ ٱ نِ َ� ۖ  َحقَّ  َهارََعوۡ  َ�َما �َّ ِينَ ٱ َنااتَيۡ  َٔ َ�  رَِ�يَتَِها َّ� 

 ْ جۡ  ُهمۡ ِمنۡ  َءاَمُنوا
َ
ٰ  ُهمۡ ّمِنۡ  َوَ�ثِ�ٞ  رَُهۡمۖ أ که به من  اند پس مؤمنان کسانی«  .]27[الحدید:  ﴾ِسُقونَ َ�

 .»که مرا تکذیب نموده و مرا انکار کردند اند ایمان آورده و مرا تصدیق کردند و فاسقان کسانی
گیري از مردم و روي آوردن  ست. رهبانیت به معناي گوشهها این حدیث از احادیث کوفی

 ز قبیل زنان و مانند آني دنیا اها و دور انداختن دنیا و تعلقات و خوشی ها به کوه
گونه که بسیاري از مسیحیان پیش  آن- – ها باشد. همچنین چسبیدن به دیرها و صومعه می

همراه پایبند شدن به عبادت از این جمله است. جماعتی  -کردند می از اسالم این کار را
 .اند از مفسران، رهبانیت را این چنین تفسیر کرده

                                           
، »الـمعجم«آن را روایت کرده و هیثمی در  1/372، »الـمعجم الصغري«و  10/220،»ريالـمعجم الكب« طبرانی در -1

اند بجز بکیر  طبرانی با دو اسناد آن را روایت کرده و راویان یکی از این دو اسناد راویان صحیح«گوید:  7/515
 اند اما کمی ضعف در او وجود دارد. بن معروف که احمد و دیگران او را ثقه دانسته



  االعتصام در شناخت بدعت و سنّت  414

 

ٓ بۡ ٱ إِ�َّ ﴿ عبارت:احتمال دارد که استثناء در  ٰ رِۡض  ءَ تَِغا ِ ٱ نِ َ� هم استثناي  .]27[الحدید:  ﴾�َّ
 متصل باشد و هم منفصل:

فرماید: رهبانیت را برایشان مقرر نکردیم  می اگر آن را استثناي متصل بدانیم، گویی -
 - مگر به صورتی که به خاطر به دست آوردن رضایت و خوشنودي خدا بدان عمل کنند

این است که رهبانیت از جمله چیزهایی است که برایشان مقرر شده اما به پس معنایش 
 شرط قصد رضوان و خوشنودي خدا.

منظورش این است که آنان  .]27[الحدید:  ﴾رَِ�يَتَِها َحقَّ  َهارََعوۡ  َ�َما﴿ در عبارت:
 گاه که به رسول بود، رعایت آن نکردند. آناش  رهبانیت را آن چنان که در خور رعایت

چون قصد رضایت و  ،ایمان نیاوردند. این رأي گروهی از مفسران است صخدا
شان  شان مقرر شده، شرط است، پس وظیفهخوشنودي خدا وقتی در عمل به آنچه که برای

بود که از این قصد پیروي کنند. این قصد رضوان آنان را به هر کجا برد، اینان هم به آنجا 
ي کار دیگري  بروند. همانا رهبانیت برایشان مشروع شد به شرطی که هرگاه به وسیله

نسخ شد، به آنچه ثابت و محکم شده برگردند و آنچه را که نسخ شده، رها کنند. و این 
گاه این کار را خوشنودي خدا در حقیقت است. پس هرآوردن رضایت و معناي به دست 

نکردند و همچنان بر کار اولی پافشاري کردند، این کار پیروي از هواي نفس است نه 
پیروي از عمل مشروع، چون پیروي از عمل مشروع آن است که رضایت و خوشنودي 

صل شود. به همین خاطر ي آن حا خدا و قصد رضایت و خوشنودي پروردگار به وسیله

ِينَ ٱ َنااتَيۡ  َٔ َ� ﴿ فرماید: می خداوند متعال َّ�  ْ جۡ  ُهمۡ ِمنۡ  َءاَمُنوا
َ
ٰ  ُهمۡ ّمِنۡ  َوَ�ثِ�ٞ  َرُهۡمۖ أ پس  ﴾ِسُقونَ َ�

کسانی که ایمان آوردند، کسانی بودند که به دنبال رهبانیت به قصد به دست آوردن 
که شرط عمل به رهبانیت را رها کرده   اند رضایت و خوشنودي خدا بود و فاسقان کسانی

ایمان نیاوردند. البته ناگفته نماند این  صو از آن خارج شدند، چون به رسول خدا
کند که آنچه برایشان مقرر و مشروع شده، ابتداع نامیده شده، و این  می توضیح اقتضا

 خالف چیزي است که تعریف بدعت بر آن داللت دارد.
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کار از این جهت بدعت نامیده شده که اینان شرط آن عمل  در جواب باید گفت: این
شرط عمل مشروع را به جاي نیاوردند، چون بر آنان شرطی گذاشته شد که اینان بر آن 

گاه یک عبادت براساس شرطی مشروع باشد و به این عبادت بدون به جا نکردند و هر
 بدعت تبدیلآوردن شرطش عمل شود، عبادت به صورت حقیقی خودش نیست و به 

شود. مانند کسی که به عمد یکی از شروط نماز همچون رو به قبله کردن یا پاکی یا  می
مانند آن را به جاي نیاورد. چون این فرد، شروط نماز را دانسته ولی بدان پایبند نبوده 

شود. رهبانیت  می دهد. این کار، بدعت محسوب می است و نماز را بدون شروطش انجام
نیز صحیح بود. اما وقتی آن حضرت به پیامبري مبعوث  صل از بعثت محمدمسیحیان قب

شد، دیگر منصرف شدن از تمامی اعمال رهبانیت و روي آوردن به آیین و رسالت 
واجب بود. بنابراین، ماندن بر این رهبانیت با وجود نسخ آن، ماندن بر چیزي  صمحمد

 باشد. می تاست که در شریعت اسالم، باطل است و این عین بدع
از مفسران است، آن اي  و اگر این استثناء را استثناي منقطع بدانیم که این رأي عده

وقت معنایش چنین است: اصالً رهبانیت را بر آنان فرض نکردیم و برایشان مقرر 
ننمودیم ولی اینان به خاطر طلب رضاي خدا آن را ابداع کردند و به شرط آن که همان 

باشد، عمل  می ي مردمان سوي همه هنگام مبعوث شدن به صایمان به رسول خدا
 نکردند.

 رهبانیت براساس این تفسیر به خاطر دو چیز بدعت نامیده شده است:
 شود. می چون زیر تعریف بدعت داخل گردد، می این کار به بدعت حقیقی بر -اول

د که ده می گردد،  چون ظاهر قرآن نشان می این کار به بدعت اضافی بر -دوم
رهبانیت به نسبت آنان به طور مطلق ناپسند و نکوهیده نیست بلکه چون اینان شرط 
رهبانیت را به جاي نیاوردند، ناپسند شده است. پس کسی که در شرط رهبانیت خلل 

گونه که  آن عمل کند، مستحق پاداش است آن به صایجاد نکند یا قبل از بعثت پیامبر

ِينَ ٱ َنااتَيۡ  َٔ َ� ﴿ این آیه بر آن داللت دارد: َّ�  ْ جۡ  ُهمۡ ِمنۡ  َءاَمُنوا
َ
هر  :یعنی .]27[الحدید:  ﴾َرُهمۡ أ
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ایمان اش  پس از بعثت صکس به رهبانیت در وقت آن عمل کند و سپس به پیامبر
 بیاورد، پاداش و اجرش را به او خواهیم داد.

اگر گوییم که رهبانیت از این جهت بدعت اضافی است، چون  می ما بدین خاطر
 که پایبندش بودند، مخالفتاي  ي آن با شریعت و برنامه بدعت حقیقی بود، به وسیله

زیرا این کار حقیقت بدعت است و اجر و پاداشی در پی ندارد بلکه اینان بر اثر  ،کردند می
باشند، چون از اوامر و نواهی خدا سرپیچی  می این کار مستحق عقوبت و مجازات

برایشان اش  دهد که مسیحیان کاري را کردند که انجام می نشان . پس این توضیحاند کرده
شان،  باشد. بنابراین بدعت می برایشان جایزشان  جایز بود و در این صورت انجام بدعت

شود.  می بدعت بر چه معنایی اطالقي  بدعت حقیقی نیست. ولی باید دقت کرد که واژه
 به امید خدا بعداً این مطلب خواهد آمد.

 حال، رهبانیت، مربوط به این امت نیست و حکمی از آن شامل حال امت اسالم به هر
در اسالم هیچ رهبانیتی  ،گردد، چون این عمل در شریعت ما نسخ شده است. بنابراین نمی

هر کس از سنت من « .1»من رغب عن سنيت فليس م�« :فرماید می هم صنیست. پیامبر
 .»روي گرداند، از من نیست

 فوق چهار قول را نقل کرده است:ي  عربی راجع به آیهالبته ابن 
 قولی که ذکر شد. -اول

رهبانیت به معناي دوري از زنان است، که این کار در شریعت ما نسخ شده  -دوم
 است.

 باشد. می گیري از مردم به منظور گوشه ها رهبانیت به معناي چسبیدن به صومعه -سوم

 شینی است.رهبانیت به معناي گوشه ن -چهارم
این کار در دین ما هنگام فساد و تباهی زمانه، مندوب : «گوید می سپس ابن عربی

 ».است
                                           

 تخریج آن از پیش گذشت. -1
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ظاهراً این عمل اقتضاي بدعت را دارد، چون کسانی که پیش از اسالم رهبانیت را 
این کار را کردند و از مردم دوري گزیدند سپس شان  اختیار کردند، به خاطر حفظ دین

نامیده شد، در حالی که زمانی یک عمل مندوب است که بدعتی در این کارشان بدعت 
ي دقیقی دارد که  شوند؟ این مسأله، نکته می آن نباشد، پس چگونه این دو چیز با هم جمع

 شود.  می به امید خدا بیان

به این معنا ست: آنان  .]27[الحدید:  ﴾َتَدُعوَها�ۡ ٱ َبا�ِيَّةً َورَهۡ ﴿ : عبارت:اند بعضی گفته
را رها کردند و گوشت خوك را خوردند و شراب نوشیدند و غسل جنابت را به  حق

یعنی رعایت  .]27[الحدید:  ﴾َهارََعوۡ  َ�َما﴿ را رها کردند.  جاي نیاوردند و عمل ختنه

 به چیزي بر» هاء«پس  .]27[الحدید:  ﴾رَِ�يَتَِها َحقَّ ﴿ طاعت و آیین مسیحیت را نکردند،
 است و آن هم آیین مسیحیت است. معناي این رأي از این آیه فهمگردد که ذکر نشده  می

ِينَ ٱ قُلُوِب  ِ�  َناوََجَعلۡ ﴿ شود: می َبُعوهُ ٱ �َّ َّ�  
ۡ
شود که دین و  می چون از آن فهم ﴾ةٗ َورَۡ�َ  فَةٗ َرأ

 هِ َعلَيۡ  ُعرَِض  إِذۡ ﴿ ي: طور که آیه مورد تبعیت قرار گرفته است. همانآیینی وجود دارد که 
 ِ ٰ ٱ َعِ�ِّ لۡ ٱب (خاطر نشان ساز) زمانی را که شامگاهان « .]31[ص:  ﴾٣١ َيادُ �ِۡ ٱ ُت فَِ�ٰ ل�َّ

بر معناي خورشید داللت دارد  .»هاي نژاده تندرو و زیباي تیزرو، بدو نموده و عرضه شد اسب

ٰ ﴿ ي: تا اینکه ضمیر در آیه ِ  تََوارَۡت  َح�َّ (گرد  تا از دیدگانش در پرده« .]32[ص:  ﴾َجاِب ۡ�ِ ٱب
ي مذکور براساس این رأي، چنین است:  به آن برگردد. معناي آیه .»و غبار) پنهان شدند

رهبایت را بر آنان به آن صورتی که انجام دادند، مقرر نکردیم، و ما فقط آنان را به حق و 
 پیروي از حقیقت امر کردیم. بنابراین، بدعت در این رهبانیت، حقیقی است نه اضافی.

این تفسیر همان رأي اکثر دانشمندان اسالمی است و به نسبت این امت،  به هر حال،
 جاي بحث نیست، چون به امت اسالم ربطی ندارد.



 
 

 فصل

شما : «که گوید اند روایت کرده ابوامامه باهلی سعید بن منصور و اسماعیل قاضی از
شب زنده داري و نماز تراویح در ماه رمضان را ایجاد کردید و بر شما فرض نگردید. 

ادامه دهید، ي رمضان بر شما فرض گردید. پس به قیام اللیل در ماه رمضان  فقط روزه
چون افرادي از بنی اسرائیل بدعتی را  ،اید، پس آن را رها نکنید چون این کار را کرده

ایجاد کردند که خداوند بر آنان فرض نکرده بود. آنان به خاطر طلب رضاي خدا این 
بدعت را به وجود آوردند اما متأسفانه آن را چنان که در خور رعایت بود، رعایت آن 

 رمود:نکردند، از این رو خداوند به خاطر ترك کردن آن، ایشان را سرزنش کرد و ف

ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  ِهمۡ َعلَيۡ  َهاَ�ٰ َكتَبۡ  َما َتَدُعوَها�ۡ ٱ َبا�ِيَّةً َورَهۡ ﴿ ٰ رِۡض  ءَ تَِغا ِ ٱ نِ َ� ۖ  َحقَّ  َهارََعوۡ  َ�َما �َّ  رَِ�يَتَِها
ِينَ ٱ َنااتَيۡ  َٔ َ�  َّ�  ْ جۡ  ُهمۡ ِمنۡ  َءاَمُنوا

َ
ٰ  ُهمۡ ّمِنۡ  َوَ�ثِ�ٞ  َرُهۡمۖ أ  .]27[الحدید:  ﴾ِسُقونَ َ�

چون افرادي از بنی اسرائیل بدعتی را به خاطر طلب : «آمده استدر روایت سعید 
رضاي خدا ایجاد کردند اما متأسفانه آن را چنان که در خور رعایت بود، رعایت آن 
نکردند، از این رو خداوند به خاطر ترك آن، ایشان را سرزنش کرد. آنگاه این آیه را 

ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  ِهمۡ َعلَيۡ  َهاَ�ٰ َكَتبۡ  امَ  َتَدُعوَها�ۡ ٱ َبا�ِيَّةً َورَهۡ ﴿ تالوت کرد: ٰ رِۡض  ءَ تَِغا ِ ٱ نِ َ�  َحقَّ  َهارََعوۡ  َ�َما �َّ
 ۖ ِينَ ٱ َنااتَيۡ  َٔ َ�  رَِ�يَتَِها َّ�  ْ جۡ  ُهمۡ ِمنۡ  َءاَمُنوا

َ
ٰ  ُهمۡ ّمِنۡ  َوَ�ثِ�ٞ  رَُهۡمۖ أ این گفته  .1]27: الحدید[ ﴾ِسُقونَ َ�

 .]27: الحدید[ ﴾رَِ�يَتَِها َحقَّ  َهارََعوۡ  َ�َما﴿: ي بنا به رأي برخی از مفسران راجع به آیه
نزدیک است. منظور آیه این است که آنان در این رهبانیت کوتاهی کردند و بدان ادامه 

 ندادند.
 براساس این تفسیر، هر کس سنت و نفلی را شروع: «گویند می برخی از ناقالن تفسیر

باید آن را چنان که در خور رعایت است، کند، الزم است آن را به پایان برد و حتماً  می
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 ».رعایتش بکند
جماعتی از راه درست منحرف شدند و گمان کردند که آن عمل، : «ابن عربی گوید

 ».رهبانیتی بود که بعد از آنکه خود را بدان پایبند کردند، بر آنان فرض گردید
معناي کالم نیز آن  آید و اسلوب و نمی این پندار از مضمون کالم برپ : «افزاید می وي

ي شریعت و دین خدا یا  شود مگر به وسیله نمی رساند و هیچ چیز بر کسی فرض نمی را
 ».ي نذر به وسیله

ي مختلف دینی، اختالفی ها و آیین ها در این مورد میان اهل ملت: «ابن عربی افزود
 ».وجود ندارد

ت و تأمل دارد، چون اکثر اگر بخواهیم مطابق این گفته عمل کنیم، این کار نیاز به دق
چون در آیین اسالم بدعتی وجود ندارد و در  ،عالمان اسالمی قائل به قول اول هستند

گذاري ممکن نیست، چون به  یچ شرایطی قائل شدن به جواز بدعتهیچ حالی و تحت ه
طور که گفته  همان- طور قطع دلیل وجود دارد مبنی بر اینکه هر بدعتی گمراهی است.

 وي شود و به خالف دلیل عمل نشود.اصل آن است که از دلیل پیرپس  -شد
را از رهگذر دقت و تأمل صحیح مطابق  ي ابوامامه با این وجود، به امید خدا گفته

چون او  ،رسد می کنیم هر چند به نسبت ظاهر امر، کمی بعید به نظر نمی دلیل شرعی رها
یک قاري جمع گردانید، بدعت به که مردم را در مسجد در ماه رمضان بر  کار عمر

: خواندند، فرمود می شمار آورده، چون خود عمر وقتی وارد مسجد شد و مسلمانان نماز

ِْدَعةُ  نِْعَمِت «
ْ

فَْضُل  َ�نَْها َ�نَاُمونَ  َوالَّىِت  َهِذهِ  ابل
َ
این کار خوب بدعتی است و نماز شبی « .1»أ

قبالً ذکر شد که عمر به اعتبار اینکه . »استکه پس از بیدار شدن از خواب خوانده شود، بهتر 
خواندند، بدعت نامید و این مطلب آورده شد  نمی قبالً به این شکل مردم نماز تراویح را

که امامت امام براي مسلمانان در مسجد در ماه مبارك رمضان، سنتی است که صاحب 
بدان عمل کرد و به خاطر ترس از فرض شدن بر مردم، آن را  صسنت، رسول خدا
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ترك کرد. وقتی زمان وحی سپري شد و علت ترس از بین رفت، آن وقت عمل به این 
این عمل انجام نشد، زیرا  کار به صورت قبلی بازگشت. فقط در زمان خالفت ابوبکر

این  یل خالفت عمراز آن تعارض داشت و همچنین در اوا تر و واجب تر با کار مهم
گاه صالح دانست که مسلمانان را بر یک  ه عمر در آن اندیشید، آنعمل انجام نشد، تا اینک

قاري در نماز شب جمع گرداند. اما ظاهراً قبل از این، این عمل به طور دائم و همیشگی 
ه نه انجام نگرفت از این رو آن را بدعت نامید. پس بدعت نامیدن این کار بدین خاطر بود

 از آن رو که کاري است خالف سنت.
نامیده که با نامگذاري بدعت » احداث«ابوامامه در این باره نظري اظهار داشته و آن را 

از جانب عمر سازگار است. سپس به مداومت و استمرار بر آن امر کرد، براساس فهمی 
کاري است که انسان ي مذکور کرد و آن اینکه رعایت نکردن، همان ادامه ندادن  که از آیه

بدان شروع کرده است، و مسیحیان خود را پایبند عملی کردند که فرض نبود بلکه 
چون عمل به مندوبات  ،مندوب بود و به مقتضاي آنچه که بدان پایبند بودند، عمل نکردند

 و کارهاي دل به خواهی که واجب نیستند و جزو سنت راتبه هم نیستند، به دو صورت
 باشد: می

تواند. پس گاهی براي آن بانشاط و  می آن عمل شود تا جایی که انسان به اصل -اول
 پرشور است و گاهی نشاط و شور آن چنانی براي انجام آن ندارد یا گاهی به طور عادي

تواند آن را انجام  نمی و مشکالتی ها تواند آن را انجام دهد و گاهی به خاطر مشغولیت می
مانند کسی که امروز مقداري پول دارد که بتواند آن را  ،قبیلدهد... و چیزهایی از این 

تواند این کار را بکند، یا مقداري پول  نمی دهد و فردا می صدقه دهد، پس آن را صدقه
دارد اما نشاط و شور بخشیدن آن را ندارد، یا به نظرش، ندادن این پول طبق روال 

 آید. می ي که براي انسان پیشیا دیگر امور زندگانی اش، بیشتر به صالح است...
ي مندوبات و کارهاي خیر که به  در این صورت بر هیچ کس گناهی نیست که به همه

شود،  نمی دهد، عمل کند و نیز هیچ سرزنش و عتابی متوجه او می دلخواه آن را انجام
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چون اگر سرزنش و عتابی بود، دیگر این کار تطوع نبود، و تطوع و مندوب بر خالف 
 ست.فرض ا
کند، بدان عمل شود.  می اعمالی که انسان خود را بدان ملتزم و پایبند همچون -دوم

ي  کند که عمل صالحی را در وقتی به عنوان یک وظیفه می مانند کسی که خود را ملتزم
کند که پاسی از شب براي نماز تهجد برخیزد یا  می منظم انجام دهد، مثالً خود را پایبند

ي آن ثابت شده، مثل روز عاشوراء یا  اطر اینکه فضیلت خاصی دربارهروز خاصی را به خ
کند که در صبحگاه و شامگاه، ذکر خدا را به  می روز عرفه را روزه بگیرد. یا خود را ملتزم

 عنوان یک وظیفه انجام دهد. و چیزهایی از این قبیل.
عمل  در این صورت، مندوبات و اعمال تطوع از یک جهت همچون واجبات بدان

چون وقتی او قصد کرده که در حد توان آن را انجام دهد، شبیه واجبات یا  ،شده است
ي شریعت الزم و  ي راتبه شده است، همچنان که این ایجاب از آنجا که به وسیلهها سنت

واجب نگردیده، به واجب تبدیل نشده است، چون ترك آن از اساس، به طور کلی گناهی 
ي راتبه ها التزام و پایبندي بدان است. نظیر آن از نظر ما، سنت در آن نیست. منظورم ترك

در اصل مستحب هستند و از آن جهت  ها چون این سنت ،پس از نمازهاي فرض است
 .اند و واجبات شده ها شوند، شبیه سنت می که به طور مرتب و منظم پس از نمازها خوانده

راجع به دو رکعت نماز پس از نماز عصر موقعی  صي پیامبر این مطلب از فرموده
شود. در این حدیث، آن حضرت  می که آن را خواند و در این باره از او سؤال شد، فهم

ىِب  بِنَْت  يَا« فرمودند:
َ
َميَّةَ  أ

ُ
ِت  أ

ْ
ل
َ
ْكَعتَْ�ِ  َعِن  َسأ َعرْصِ  َ�ْعدَ  الرَّ

ْ
تَاِ�  َو�ِنَّهُ  ال

َ
َقيِْس  َ�بْدِ  ِمنْ  نَاٌس  أ

ْ
 ال

ْكَعتَْ�ِ  َعِن  فََشَغلُوِ�  ْهرِ  َ�ْعدَ  اللَّتَْ�ِ  الرَّ اي دختر ابواُمیه! راجع به دو « .1»َهاتَانِ  َ�ُهَما الظُّ
ي عبدالقیس از  رکعت نماز پس از عصر پرسیدي. قضیه از این قرار است که افرادي از طایفه

ز نماز ظهر سرگرم کردند. جانب قومشان براي اسالم آوردن آمدند و مرا از دو رکعت نماز پس ا
 .»باشد می پس این دو رکعت، به جاي همان دو رکعت نماز پس از ظهر
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چون راجع به خواندن دو رکعت نماز پس از عصر از آن حضرت سؤال شد بعد از 
ي راتبه پس ها این دو رکعت را همچون سنت صچون پیامبر ،آنکه از این کار نهی کرد

آن را از دست داد، پس از وقت خود این دو رکعت را قضا خواند. وقتی  می از نماز ظهر
شود. بنابراین، این نوع از تطوع، حالتی بین دو  می نمود همان طور که نماز فرض هم قضا

 ایم. نا به آنچه که از شریعت فهم کردهگردد ب می حالت دارد، فقط به اختیار خود مکلف بر
ایم که در کارها آسان گرفته شود تا  کردهست، از مقاصد شریعت نیز فهم وقتی چنین ا

مشقت و سختی براي انسان پیش نیاید و اینکه مکلف خود را به چیزي پایبند و ملتزم 
چون التزام و  ،نکند، چون شاید از انجام آن ناتوان باشد یا این التزام و پایبندي را بشکند

و عهدي است که انسان  رسد اما نزدیک به پیمان نمی ي نذر پایبندي هر چند به درجه
شود و  می بندد، و وفاي به عهد به طور کلی از انسان خواسته می میان خود و پروردگارش

 عدم وفاي به عهد، کاري مکروه و ناپسند است.
گیري در کارها  دلیل براي صحت و درستی عمل به نرمی و آسان گیري و اینکه آسان

در قرآن و  -ک عمل نیز مطلوب استهر چند مداومت بر ی- است تر بهتر و شایسته
 سنت وجود دارد. 

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿ مثل این آیه: نَّ  ا
َ
ِۚ ٱ رَُسوَل  �ِيُ�مۡ  أ  ٱ ّمِنَ  َكثِ�ٖ  ِ�  يُِطيُعُ�مۡ  لَوۡ  �َّ

َ
 رِ مۡ ۡ�

 ّمِنَ  َكثِ�ٖ ﴿ بر اساس رأي گروهی از مفسران، که عبارت  .]7[الحجرات:  ﴾٧...لََعنِتُّمۡ 
 ٱ

َ
  ﴾لََعنِتُّمۡ ﴿ در تکالیف دینی واقع شده است، و معناي عبارت: .»از کارهابسیاري « ﴾رِ مۡ ۡ�

شدید در حالی که در دین خدا حرج و مشقت وجود  می یعنی دچار حرج و مشقت

َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ ﴿ ندارد. اما خداوند ایمان را در نظرتان « ].7الحجرات: [  ﴾نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  َحبََّب  �َّ

الحجرات: [  ﴾ ﴾قُلُو�ُِ�مۡ  ِ�  ۥَوَز�ََّنهُ ﴿ ،گیري ي سهل و آسان به وسیله .»استگرامی داشته 
 .»هایتان آراسته است و آن را در دل« ].7

نیز فقط براي آوردن دین حنیف و آسان گیرِ اسالم و جهت برداشتن فشار  صپیامبر
 بود، مبعوث شد. ها و قید و بندها و زنجیرهایی که بر دیگر امت
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َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص  َعزِ�زٌ ﴿ فرماید: می صمتعال راجع به اوصاف پیامبرشخداوند 
ورزد و اصرار به هدایت  به شما عشق می «. ]128: التوبة[ ﴾رَِّحيمٞ  َعلَۡيُ�م بِٱلُۡمۡؤمِنَِ� رَُءوٞف 

 .»شما دارد، و نسبت به مؤمنان داراي محبت و لطف فراوان و بسیار مهربان است
ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿ فرماید: می جاي دیگريدر   .]185: ة[البقر ﴾ُعۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  يُِر�دُ  َوَ�  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  �َّ

 .»خواهد و خواهان زحمت شما نیست خداوند آسایش شما را می«
ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿ فرماید: می همچنین ن �َّ

َ
 .]28[النساء:  ﴾٢٨ اَضعِيفٗ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ وَُخلِقَ  َعنُ�مۚۡ  ُ�َّفَِف  أ

داند  خواهد (با وضع احکام سهل و ساده) کار را بر شما آسان کند (چرا که او می خداوند می«
که انسان در برابر غرائز و امیال خود ناتوان است) و انسان ضعیف آفریده شده است (و در امر 

 .»گرایش به زنان تاب مقاومت ندارد)
 فرماید: می اعتداء و تجاوز نامیده است،گیري بر خود را  خداوند بلند مرتبه سخت

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ٓ  ِت َطّيَِ�ٰ  ُ�َّرُِموا َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ ْۚ َتُدوٓ َ�عۡ  َوَ�  لَُ�مۡ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ا  ُ�ِبُّ  َ�  �َّ

ۡ ٱ اي را که خداوند براي شما حالل  چیزهاي پاکیزه !اي مؤمنان« .]87: ة[المائد ﴾٨٧ َتِدينَ ُمعۡ ل

کرده است بر خود حرام مکنید، و (از حالل به حرام) تجاوز ننمائید (و از حدود مقرّرات الهی 
 .»دارد تخطّی مکنید) زیرا که خداوند متجاوزان را دوست نمی

شایسته گیري بهتر و  گیري و اینکه آسان صحت و درستی عمل به نرمی و آسان دالیل
روایت است که  لوصال. در حدیث از عایشهي  است، در احادیث زیادند، مثل روزه

ي وصال به خاطر مهربانی و دلسوزي نسبت به  مسلمانان را از روزه صگوید: پیامبر
گیري. آن  می ي وصال آنان، نهی کرد. صحابه گفتند: اي رسول خدا! تو که خودت روزه

من مثل شما نیستم، « .1»َو�َْسِق�ِ  َر�ِّ  ُ�ْطِعُمِ�  إِ�ِّ  ،َهيْئَِتُ�مْ كَ  لَْسُت  إِ�ِّ « حضرت فرمود:
 .»دهد می برم و او مرا غذا و آب می چون نزد پروردگارم روز را به سر

ي وصال  در اواخر ماه رمضان، روزه صاز انس روایت است که گوید: رسول خدا
ي وصال گرفتند. این خبر به  گرفت. افرادي از مسلمانان نیز همراه آن حضرت روزه

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
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ْهرُ  نَلَا ُمدَّ  لَوْ «رسید. آنگاه فرمود:  صپیامبر ُقونَ  يََدعُ  وَِصاالً  لََواَصلْنَا الشَّ َقُهمْ  الُْمتََعمِّ  .1»َ�َعمُّ
گرفتیم تا اینکه کنجکاوان، کنجکاوي خود را  می ي وصال داشت، روزهاگر این ماه براي ما ادامه «

 باشد. می ي وصال این فرموده، سرزنش مسلمانان به خاطر گرفتن روزه. »رها کنند
کرد.  می ي وصال نهی از روزه صاز ابوهریره روایت است که گوید: رسول خدا

گیري. آن  می وصالي  مردي از مسلمانان گفت: اي رسول خدا، تو که خودت روزه

يُُّ�مْ «حضرت فرمود: 
َ
�ِيُت  إِ�ِّ  ِمثِْ�  َو�

َ
شما  کدام یک از«. »َو�َْسِقيِ�  َر�ِّ  ُ�ْطِعُمِ� ِعند  أ

. »دهد می برم که او مرا غذا و آب می مثل من است؟! چون من نزد پروردگارم روز را به سر

همراه آنان روز  صبکشند، پیامبري وصال دست  وقتی مسلمانان امتناع کردند که از روزه

ر الشهر لو تأخ« :ي وصال گرفت. سپس هالل هاه را دیدند. آنگاه فرمود به روز روزه
 گرفتیم] و بر این مقدار شما می ي وصال افتاد، [روزه می ماه به تأخیر اگر« .2»لزدت�م

درست  صپیامبروقتی مسلمانان امتناع کردند که از این کار دست بکشند، . »افزودم می
 عبرت را به آنان داد و آنان را تنبیه نمود. 

همراه مسلمانان در ماه  صي خواندن نماز شب پیامبر از دیگر دالیل این امر، مسأله
چون آن حضرت این کار را از ترس اینکه مبادا بر مسلمانان  ،باشد می مبارك رمضان

فرض شود و دیگر آنان از این کار ناتوان بمانند و دچار گناه و مشقت شوند، ترك کرد. 
 ، از روي مهربانی و نرمی با مسلمانان بود.صپس این ترك کردن پیامبر
 لی که دوستکرد در حا می کاري را ترك صاگر رسول خدا: «قاضی ابوطّیب گوید

داشت به آن عمل کند، به خاطر ترس از این بود که در صورت عمل به آن، بر  می
 .3»مسلمانان فرض شود

                                           
 اند. آن را روایت کرده 1104 ي لم به شمارهو مس 1961ي  به شمارهمتفق علیه. بخاري  -1
 اند. آن را روایت کرده 1103هاي  و مسلم به شماره 6869و  1864هاي  متفق علیه. بخاري به شماره -2
 تخریج آن قبالً آورده شد. -3
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 الَ «: فرماید می نیز گفته شده است، آنجا که صي این حدیث پیامبر این مطلب درباره
وا ُصُّ ُُمَعةِ  يَْومَ  ختَ

ْ
 . »روز جمعه را به روزه اختصاص ندهید« .1»بِِصيَامٍ  اجل

این است که این ترس وجود دارد که به روزه گرفتن در اش  علت: «گوید می مهلّب
با توجه به این مفهوم، نهی از این کار با ». روز جمعه ادامه داده شود، آنگاه فرض گردد

شود و هیچ اشکال و ابهامی در آن وجود  می جمع» موطأـال« در کتاب ي مالک گفته

 ندارد.
است که در این روایت،  2این امر، روایت حوالء نسبت تُویت يها از دیگر نمونه

بر من داخل  شد در حالی که زنی کنارم بود. آن  صگوید: رسول خدا لعایشه

خوابد و در طول  نمی . گفتم: زنی است که»؟این زن کیست« »من هذه: «فرمودحضرت 

ْ�َمالِ  ِمنَ  َعلَيُْ�مْ «: فرمود صخواند. پیامبر می شب نماز
َ
بر شماست «. »تُِطيُقونَ  َما األ

این حوالء «در روایتی دیگر آمده است: . »توانید، انجام دهید که کارها را در حدي که می

 اللَّيَْل  َ�نَامُ  الَ « فرمود: صخوابد! پس پیامبر گوید شب نمی دختر تُویت است که می
َعَمِل  ِمنَ  ُخُذوا

ْ
ِ  تُِطيُقونَ  َما ال َ  الَ  فََوا�َّ مُ �

َ
ُ  ْسأ ُموا َحىتَّ  ا�َّ

َ
خوابد! هر کاري را  شب نمی«. 3»�َْسأ

شود تا اینکه شما خسته  تان انجام دهید. چون به خدا قسم، خداوند خسته نمی در حد توان
 .»شوید

را تکرار کرد تا بدین وسیله کار آن زن را  »اللَّيَْل  َ�نَامُ  الَ « عبارت: صپس پیامبر
مورد انکار قرار دهد و اینکه او از عمل آن زن راضی و خشنود نیست. چون این ترس را 

 حوصله شود یا عمل خیلی مهمی را ترك کند. داشت که آن زن خسته و بی

                                           
 تخریج آن قبالً آورده شد. -1
ي اسد است. او افتخار همراهی  او حوالء دختر تویت بن حبیب بن اسد بن عبدالعزي، زن قریشی و از طایفه -2

 را داشته است. صو مصاحبت با پیامبر
 اند. آن را روایت کرده 785 ي و مسلم به شماره 1100ي  متفق علیه. بخاري به شماره -3
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و طنابی - وارد مسجد شد صاست که گوید: رسول خدا مانند آن، روایت انس

این چیست؟ گفتند: طنابی است  »ما هذا؟«آنگاه فرمود:  -تون کشیده شده بودبین دو س

حال شد، آن طناب را  که براي زینب کشیده شده تا نمازش را بخواند و هرگاه خسته یا بی

َحُدُ�مْ  يِلَُصلِّ  ُحلُّوهُ « فرمود: صبگیرد. پیامبر
َ
وْ  َكِسَل  فَإَِذا �ََشاَطهُ  أ

َ
باز آن را « .»َ�َعدَ  َ�رَتَ  أ

حال شد،  کنید، هر یک از شما باید با نشاط و شور و شوق نماز بخواند. هرگاه خسته یا بی
 .»بنشیند

 .»نه، آن را باز کنید« »ال، حلّوه«در روایت دیگري آمده است: 

خبر  رسید که من به طور  صروایت شده که گوید: به پیامبر از عبداهللا بن عمرو
خوانم، یا به دنبالم فرستاد و یا او را دیدم، به من  گیرم و در شب نماز می مداوم روزه می

 حظا ونلفسك حظا لعينك فإن تفعل فال الليل وتص� تفطر ال تصوم أنك أخرب ألم« گفت:
گیري و هیچ  میآیا به من خبر نرسیده که تو روزه « .1»ونم وصل وأفطر صم حقا وألهلك

خوانی. این کار را مکن، چون چشم تو حقی  روزي نیست که روزه نباشی و در شب نماز می
ات حقی دارد. بعضی روزها روزه بگیر و بعضی روزها  ات حقی دارد و خانواده دارد و نفس

 .»روزه مگیر و در شب، هم نماز بخوان و هم بخواب...
عبداهللا بن عمرو بن عاص برایم نقل کرد و «در روایتی از ابوسلمه آمده که گوید: 

خواندم. وي گفت: یا کار من  گرفتم و هر شبی قرآن می گفت: من تمام روزها را روزه می

لَمْ « بازگو شد و یا به دنبالم فرستاد و پیش او رفتم. ایشان فرمودند: صبراي پیامبر
َ
ْخرَبْ  أ

ُ
 أ

نََّك 
َ
ْهرَ  تَُصومُ  �   ادلَّ

ُ
ُقْرآنَ  َوَ�ْقَرأ

ْ
آیا به من خبر نرسیده که تمام روزها را روزه « .»يَلْلَةٍ  لُكَّ  ال

گفتم: چرا اي رسول خدا! این طور است و از این  .»خوانی؟! گیري و هر شب قرآن می می

نْ  حِبَْسِبَك  كذلكأو قال:  كذلكن اكفإن « کار جز خیر منظور دیگري نداشتم. فرمود:
َ
 أ

يَّامٍ  ثََالثَةَ  َشْهرٍ  لُكَّ  تَُصومَ 
َ
اگر چنین است، یا فرمود: این چنین، کافی است که هر ماه، سه « .»�

                                           
 اند. آن را روایت کرده 1159ي  شمارهو مسلم به  1102ي  متفق علیه. بخاري به شماره -1
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 لَِزوِْجَك  فَإِنَّ « توانم. فرمود: گفتم: اي پیامبر خدا! من بیشتر از آن را می .»روز روزه بگیري

ا َعلَيَْك  ا َعلَيَْك  َولَِزْورِكَ  َحقًّ ا َعلَيَْك  َوجِلََسِدكَ  َحقًّ سرت بر تو حقی دارد، و همانا هم« »َحقًّ

 نىَِبِّ  َداوُدَ  َصْومَ  فَُصمْ « گاه فرمود: آن .»ات بر تو حقی دارد ات بر تو حقی دارد و جسم شکم

 ِ ْ�بَدَ  اَكنَ  فَإِنَّهُ  ا�َّ
َ
پس همچون داود، پیامبر خدا، روزه بگیر، چون او « »انلَّاِس  أ

ي  عبداهللا بن عمرو بن عاص گوید: گفتم: اي پیامبر خدا! روز. »عبادتگذارترین مردمان بود

او یک روز، روزه بود و یک روز، « .»يَْوًما َوُ�ْفِطر يَْوًما يَُصوم اَكنَ «داود چگونه بود؟ فرمود: 

ُقْرآنَ  َواقَْر�ِ «آنگاه فرمود: . »روزه نبود
ْ
 .»و در هر ماه کل قرآن را بخوان« .»َشْهرٍ  لُكِّ  ىِف  ال

توانم. آن  عبداهللا بن عمرو بن عاص گوید: گفتم: اي پیامبر خدا! من بیشتر از آن را می

هُ « حضرت فرمودند:
ْ
�نَ  لُكِّ  ىِف  فَاقَْرأ وي گوید:  »هر بیست روز، کل قرآن را بخوان« .»ِعرْشِ

هُ « فرمود: صتوانم، پیامبر گفتم: اي پیامبر خدا! من بیشتر از آن را می
ْ
 َوالَ  َسبْعٍ  لُكِّ  ىِف  فَاقَْرأ

ا َعلَيَْك  لَِزوِْجَك  فَإِنَّ . َذلَِك  ىلَعَ  تَزِدْ  ا َعلَيَْك  َولَِزْورِكَ  َحقًّ ا َعلَيَْك  َوجِلََسِدكَ  َحقًّ پس در « .»َحقًّ
ات  هر هفت روز، کل قرآن را بخوان و دیگر بر آن میفزا، چون همسرت بر تو حقی دارد و شکم

عبداهللا بن عمرو بن عاص گوید: سخت . »داردات بر تو حقی  بر تو حقی دارد و جسم

 تَْدرِى الَ  إِنََّك « به من گفت: صگرفتم، پس بر من سخت گرفته شد. وي افزود و پیامبر
 .»دانی شاید عمرت طوالنی باشد تو نمی« .»ُ�ْمرٌ  بَِك  َ�ُطوُل  لََعلََّك 

به من گفت: وقتی پیر شدم،  صطور که پیامبر وي گوید: عمرم طوالنی شد همان
 کردم. را قبول می صدوست داشتم که اي کاش رخصت پیامبر خدا

فِْطرْ  يَْوًما ُصمْ « فرماید: در روایتی دیگر آن حضرت می
َ
 َداوُدَ  ِصيَامُ  وََذلَِك  يَْوًما َوأ

ْعَدُل  َوُهوَ 
َ
يَامِ  أ گرفتن]  یک روزه، روزه باش و یک روز افطار کن، و این [نوع روزه« .»الصِّ

عبداهللا بن عمرو گوید: گفتم: من . »ترین روزه است  ي داود است که بهترین و میانه روزه

فَْضَل  ال«فرمود:  صتوانم. رسول خدا بیشتر از آن را می
َ
. »بیشتر از آن، مکن«. »َذلَِك  ِمنْ  أ
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کردم،  فرمود، قبول می صگوید: اگر آن سه روزي را که رسول خدا عبداهللا بن عمرو می
 .1تر بود ام دوست داشتنی براي من از خانواده و مال و دارایی

از مردي  صروایت است که گوید: پیش رسول خدا در سنن ترمذي از جابر
کشد. از مردي دیگر پیش او  کند و خیلی زحمت می سخن رفت که عبادت زیادي می
 صاندازد. پس پیامبر زحمت نمیگیرد و خود را به  سخن رفت که بر خود آسان می

گیرد و خود را به زحمت  به پاي این کسی که بر خود آسان می«. 2»بالرَعةِ  يُعَدُل  ال« فرمود:

 ».این حدیث حسن غریب است«ي این حدیث گوید:  ترمذي درباره. »رسد اندازد، نمی نمی
آمدند و  صهاي همسران پیامبر سه نفر به خانه«روایت شده که گوید:  از انس

پرسیدند. وقتی از آن خبر یافتند، گویی عبادت آن حضرت را  صراجع به عبادت پیامبر
کجا؟ او که خداوند از تمامی گناهان  صدانستند. پس گفتند: ما کجا و پیامبر کم می

اش درگذشته است. یکی از آنان گفت: اما من، براي همیشه در شب نماز  گذشته و آینده
گیرم و هیچ روزي را افطار  ري گفت: من تمام روزها را روزه میخوانم. دیگ تهجد می

 کنم. نمی

ْ�تُمُ «
َ
ينَ  أ ِ

َّ
َما َوَ�َذا َكَذا قُلْتُمْ  اذل

َ
ِ  أ ْخَشاُ�مْ  إِ�ِّ  َوا�َّ

َ
ِ  أل ْ�َقاُ�مْ  ِ�َّ

َ
ُ  َوأ

َ
ُصومُ  لَِك�ِّ  ،هل

َ
 أ

فِْطرُ 
ُ
َص�ِّ  ،َوأ

ُ
ْرقُدُ  َوأ

َ
جُ  َوأ تََزوَّ

َ
شما بودید که « .3»ِم�ِّ  فَلَيَْس  ُسنَّىِت  َ�نْ  رَِغَب  َ�َمنْ  ،النَِّساءَ  َوأ

دارم و   شما بیشتر از خداوند ترس و خشیتي  چنین و چنان گفتید؟ به خدا قسم، من از همه
خوانم و  کنم و نماز شب می گیرم و افطار می بیشتر از شما تقواي خدا را دارم. ولی من روزه می

 .»کنم. پس هر کس از سنت من روي گرداند، از من نیست میخوابم و با زنان ازدواج  می
گیري  گیري و سهل احادیث وارده در این زمینه زیادند و مجموع این احادیث بر آسان

شود که انسان خود را ملتزم  گیري هم زمانی تصور می در کارها داللت دارند. و این آسان

                                           
 اند. آن را روایت کرده 1159  ي و مسلم به شماره 5783و  1874هاي   متفق علیه. بخاري به شماره -1

 .6355ي  ، شماره»ضعيف اجلامع«و  452ي شماره» ضعيف الرتمذی« ،حدیثی ضعیف است -2

 تخریج آن از پیش رفت. -3
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در کاري تصور شود، به صورتی است  و پایبند کاري نکند و اگر همراه التزام و پایبندي
 که ادامه دادن آن انسان را به مشقت و سختی نیندازد.



 
 

 فصل

 است:اگر کسی خود را ملتزم و پایبند کار خیري بکند، به دو صورت 
 یا از روي نذر است، که این کار از آغاز مکروه است. -1

روزي ما را  صگوید: رسول خدا کنی که می نگاه نمی بمگر به حدیث ابن عمر

ِحيِح  ِمنَ  بِهِ  �ُْستَْخَرجُ  َو�ِ�ََّما َشيْئًا يَُردُّ  الَ  إِنَّهُ « فرمود: کرد و می از نذر نهی می همانا « .1»الشَّ
ي نذر، مالی یا عملی از انسان بخیل  کند و تنها به وسیله قدر] را رد نمی نذر چیزي [از قضا و

 .»شود بیرون کشیده می
مُ  الَ  انلَّْذرُ «در روایتی آمده است:  ُرهُ  َوالَ  َشيْئًا ُ�َقدِّ َِخيِل  ِمنَ  بِهِ  �ُْستَْخَرجُ  َو�ِ�ََّما يُؤَخِّ  .2»ابلْ

ي آن مالی یا عملی از انسان بخیل بیرون  وسیلهگرداند و تنها به  نذر چیزي را پس و پیش نمی«
 .»شود کشیده می

ىِت  الَ  إِنَّهُ « از نذر نهی کرد و فرمود: صدر روایت دیگري آمده که آن حضرت
ْ
 خِبَْ�ٍ  يَأ

َما َِخيِل  ِمنَ  بِهِ  �ُْستَْخَرجُ  َو�ِ�َّ ي آن مالی یا  آورد و تنها به وسیله نذر هیچ خیري را نمی«. 3»ابلْ
 .»شود انسان بخیل بیرون کشیده میعملی از 

 انلَّْذرَ  فَإِنَّ  َ�نُْذُروا الَ «فرمودند:  صروایت است که گوید: رسول خدا از ابوهریره
َقَدرِ  ِمنَ  ُ�ْغِ�  الَ 

ْ
َِخيِل  ِمنَ  بِهِ  �ُْستَْخَرجُ  َو�ِ�ََّما َشيْئًا ال اي از  نذر مکنید، چون نذر بهره« .4»ابلْ

 .»شود ي آن مالی یا عملی از انسان بخیل بیرون کشیده می وسیلهقدر ندارد و تنها به 
دادند، وارد  ها در نذرهایی که انجام می این احادیث براي آگاه ساختن عادت عرب

کردند که اگر خدا مریضم را شفا دهد، حتماً آن مقدار روز را  شده است. آنان نذر می

                                           
 آن را روایت کرده است. 1639ي  مسلم به شماره -1
 اند. آن را آورده 1639ي  و مسلم به شماره 6234ي  بخاري به شماره -2
 آن را روایت کرده است. 1639ي  مسلم به شماره -3
 آن را روایت کرده است. 1640ي  مسلم به شماره -4
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نیاز گرداند، بر من است که  داوند مرا بیام برگردد یا اگر خ گیرم، یا اگر گمشده روزه می
اي از قدر خدا  دارند که نذر بهره فالن مقدار را صدقه دهم. پس این احادیث بیان می

تواند قدر خدا را تغییر دهد] بلکه هر کس که خداوند بیماري یا سالمتی یا  نمی ندارد. [و
تواند سببی براي غیر اینها  نمینیازي یا فقر و یا مانند آن را برایش مقدر گرداند، نذر  بی

ي رحم این چنین نیست و سبب زیاد بودن عمر  باشد و آنها را تغییر دهد. ولی مثالً صله
اند. بلکه باید دانست که نذر  شود. به آن صورتی که دانشمندان اسالمی تفسیرش کرده می

طریق  ي نذر از و عدم نذر یکسان است وهیچ فرقی ندارند. ولی خداوند به وسیله
 فرماید: کشد. چون می وجوب وفاي به آن، مالی یا عملی را از انسان بخیل بیرون می

ِ ٱ دِ بَِعهۡ ﴿ ٰ  إَِذا �َّ نْ  نََذرَ  َمنْ « فرماید: نیز می صو پیامبر .]91[النحل:  ﴾َهد�ُّمۡ َ�
َ
َ  يُِطيعَ  أ  ا�َّ

جماعتی از . »ا به جا آوردهر کس نذر کند که اطاعتی را به جاي آورد، باید آن ر« .»فَلْيُِطْعهُ 
 عالمان اسالمی همچون مالک و شافعی این رأي را دارند.

گیري بر خود است و دالیل و مدارك دال  علت نهی، این است که نذر از باب سخت
 بر کراهیت این کار، قبالً آورده شد.

باشد. گویی این صورت نوعی از وعده و پیمان   و یا از جهت التزام بدون نذر می -2
شود. گویی انسان چیزي را بر خود واجب  است و وفاي به وعده، از انسان خواسته می

گیري بر خود است همان  کرده که شریعت بر او واجبش نکرده است. این کار نیز سخت
سؤال بکنند، آمده  صد تا راجع به عبادت پیامبرطور که در حدیث آن سه نفري که آمدن

کجا... و یکی از آنان گفت: من فالن کار  صگفتند: ما کجا و پیامبر است. چون آنان می
 کنم... تا آخر حدیث. را می

خبر یافت که عبداهللا بن  صي آن در برخی روایات آمده است که رسول خدا نمونه
خوانم و در روز  کنم و نماز تهجد می اري مید ام شب زنده تا زنده«گوید:  می بعمرو

به او  صاین گفته به معناي نذر نیست، چون اگر نذر بود پیامبر .1»گیرم روزه می
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گفت: در هر ماه سه روز روزه بگیر. یا فالن مقدار و فالن مقدار را روزه بگیر. و  نمی

نْ  نََذرَ  نْ مَ «فرماید:  می صگفت: به نذرت وفا کن، چون پیامبر حتماً به او می
َ
َ  يُِطيعَ  أ  ا�َّ

 .»هر کس نذر کند که خدا را اطاعت کند، باید او را اطاعت نماید«. »فَلْيُِطْعهُ 
اي به نذر واجب اما التزامی که به معناي نذر است، حتماً باید به آن وفا کند و این وف

 آیات واند و در قرآن و سنت  گونه که دانشمندان اسالمی گفته است نه مندوب، آن
هاي فقهی بیان شده و  رسانند. این موضوع در کتاب احادیثی آمده که این مطلب را می

 دهیم. اینجا طولش نمی
کند که در مجموع به آن  اما التزام به معناي دوم (یعنی التزام بدون نذر)، ادله اقتضا می

صورت ترك رسد که در  اي می رسد هر چند به درجه ي ایجاب نمی وفا شود اما به درجه
 ي طور که آیه شود همان و عتاب متوجه انسان می التزام و عدم وفاي به آن، سرزنش

چون وقتی او نگاه کرد که عمر  ،بر آن داللت دارد مذکور در مستند و دلیل ابوامامه
کردند، این  مسلمانان را در مسجد بر یک قاري جمع گردانید و آنان مرتباً این کار را می

هاي راتبه هستند که وقتی انسان نیت کرد آنها را انجام دهد، اقتضاي  سنت  کار به شکل
باشد از این رو مسلمانان را به ادامه دادن این کار امر کرد تا مثل کسانی  ادامه دادن آن می

کنند در نتیجه مورد عتاب و  نباشند که عهد و پیمانی بسته و سپس به عهدشان وفا نمی
 ید دانست که این قسم خودش دو صورت دارد:سرزنش واقع شوند. ولی با

آید یا مشقت  ي آن بر نمی اي است که انسان از عهده ذات عمل به گونه -صورت اول
شود که در اولویت  و سختی زیادي در آن وجود دارد و یا منجر به هدر رفتن کاري می

فرماید:  اش می درباره صقرار دارد. این التزام و پایبندي همان رهبانیتی است که پیامبر

به امید . »هر کس از سنت من روي گرداند، از من نیست«. »م� فليس سنيت عن رغب من«
 خدا بعداً در این باره بحث خواهد شد.
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مشقت و سختی در ذات کار نیست اما در صورت ادامه دادن، مشقت و  -صورت دوم
شود. این صورت  تري می شود و یا منجر به هدر رفتن کار مهم سختی متوجه انسان می

 ي قبلی بر آن داللت دارند. اش آمده و ادله نیز، از اول نهی درباره
عبداهللا بن عمرو در برخی از روایات مسلم، تفسیر این مطلب آمده است. آنجا که 

 إِنََّك « به من گفت: صو پیامبر» گیري کردم، پس بر من سخت گرفته شد سخت«گوید: 
 .»دانی شاید عمرت طوالنی باشد تو چه می«. 1»ُ�ْمرٌ  بَِك  َ�ُطوُل  لََعلََّك  تَْدرِى الَ 

پس دقت کنید چگونه او را متوجه التزام و پایبندي به کاري کرده که از اول بر او الزم 
ي آن تا وقت مرگ، او را دچار مشقت و سختی  اي باشد که ادامه نبوده است تا به گونه

 ننماید.
فرمود (یعنی عمر  صبه آن حالتی در آمدم که رسول خدا«عبداهللا بن عمرو گوید: 

را قبول  صطوالنی کردم) وقتی پیر شدم، دوست داشتم که اي کاش رخصت پیامبر خدا
 ».کردم می

گوید: چگونه است کسی دو  در روایت ابوقتاده صت که پیامبربه خاطر همین اس

َحدٌ  َذلَِك  َوُ�ِطيُق « روز روزه بگیرد و یک روز افطار کند، فرمودند:
َ
تواند  مگر کسی می« .»أ

سپس راجع به روزه گرفتن یک روز و افطار دو روز سخن گفت، آن . »این کار را بکند؟

�ِّ  وَِدْدُت « حضرت فرمودند:
َ
قُْت  � . »دوست داشتم که بتوانم این کار را بکنم«. 2»َذلَِك  ُطوِّ

ي  معنایش این است که دوست داشتم بتوانم آن را ادامه دهم. و گرنه، آن حضرت روزه

�ِيُت  إِ�ِّ  ،َكَهيْئَِتُ�مْ  لَْسُت  إِ�ِّ «فرمود:  گرفت و می وصال می
َ
 ُ�ْطِعُمِ�  َر�ِّ ِعنَد  أ

برم و او مرا غذا و  شما نیستم، چون من پیش پروردگارم روز را به سر میمن مثل «. 3»َو�َْسِق�ِ 
 .»دهد آب می

                                           
 آن را روایت کرده است. 1159ي  ه شمارهمسلم ب -1
 آن را روایت کرده است. 1162ي  مسلم به شماره -2
 تخریج آن از پیش گذشت. -3
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گفتیم: دیگر افطار  گرفت تا اینکه می روزه می صپیامبر«آمده است: » الصحيح«در 

گفتیم: دیگر روزه  گرفت تا اینکه می گیرد و روزه نمی ي روزها را روزه می کند و همه نمی
 .1»گیرد نمی

                                           
 اند. آن را روایت کرده لهر دو از طریق روایت عایشه 1156ي  و مسلم به شماره 1868ي  بخاري به شماره -1



 
 

 فصل

وقتی این مطلب ثابت شد آن وقت شروع به کاري به قصد التزام و پایبندي به آن، اگر 
که نباید به وجود  به طور معمولی در صورت ادامه دادن به آن، چیزهایی را به وجود آورد

آید، در این صورت نباید این نوع التزام ادامه داد، چون از اول مکروه بوده و منجر به 
 اند: شان مورد نهی قرار گرفته شود که همه چیزهایی می

گیري را براي انسان به ارمغان  گیري و سهل در این دین، آسان صخدا و پیامبر -اول
کند که آثار خوبی به دنبال ندارد، مانند  ا پایبند کاري میاند و این فردي که خود ر آورده

را قبول نکند و این مثل رد کردن هدیه به هدیه  صخدا و پیامبري  کسی است که هدیه
این کار در شأن برده با آقایش نیست، پس چگونه در شأن بنده با  دهنده است.

 پروردگارش است؟
تر و  ترس کوتاهی یا ناتوانی از انجام کارهایی که در شریعت اسالم، مهم -دوم

 مؤکدترند و در اولویت قرار دارند.

 إَِذا يَِفرُّ  َوالَ  يَْوًما َو�ُْفِطرُ  يَْوًما يَُصومُ  اَكنَ إنه « فرماید: می به نقل از داود صپیامبر
کرد و هنگام رویارویی با دشمن فرار  میگرفت ویک روز افطار  او یک روز، روزه می«. 1»َالىَق 

آن حضرت این نکته را خاطرنشان ساخته که روزه گرفتن داود، او را از . »کرد نمی
 رویارویی با دشمن ناتوان نکرده تا فرار کند یا جهاد را ترك نماید.

روزه گرفتن مرا از «گیري. گفت:  گفته شد: تو کم روزه می به عبداهللا بن مسعود
 ».دارد و من قرائت قرآن را بیشتر دوست دارم رآن باز میقرائت ق

شاید او «به همین خاطر امام مالک احیاي تمام مدت شب را مکروه دانسته و گوید: 
». سرمشق خوبی وجود دارد صوقتی صبح کند، درمانده و ناتوان شود و در رسول خدا

                                           
 اند. آن را روایت کرده 1159ي  و مسلم به شماره 1876ي  متفق علیه. بخاري به شماره -1
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 ».، اشکالی ندارداي وارد نکند این کار مادام که به نماز صبح لطمه«سپس گفت: 
سپس روزه نگرفتن  1کند. ي روز عرفه آمده که گناه دو سال را پاك می راجع به روزه

آن براي حاجیان بهتر است، چون در این صورت توان و نیروي ایستادن در صحراي 
 عرفات و دعا کردن را دارند. ابن وهب در این زمینه روایتی را نقل کرده است.

ْهِلَك  نَّ إِ « در حدیث آمده است:
َ
ا َعلَيَْك  أل ا َعلَيَْك  ولزورك َحقًّ  َعلَيَْك  َونِلَْفِسَك   َحقًّ

ا ات بر تو حقی  ات بر تو حقی دارد و نفس ات بر تو حقی دارد، شکم همانا خانواده«. 2»َحقًّ

پس هرگاه کسی خود را وقف عبادتی بکند، که در اصل بر او واجب نیست، چه . »دارد
 حقوق خللی وارد کند.بسا این کار در این 

میان سلمان و ابودرداء پیمان  صروایت است که گوید: رسول خدا از ابوجحیفه
اخوت بست. سلمان به دیدن ابودرداء آمد، دید که مادر درداء خودآرایی را کنار نهاده و 
ظاهري نامرتب دارد. سلمان گفت: چرا این چنین هستی؟ گفت: برادرت، ابودرداء، هیچ 

را برایش آورد و  نیازي در این دنیا ندارد. ابوجحیفه گوید: وقتی ابودرداء آمد، سلمان غذا
زنم.  ام. سلمان گفت: تا تو نخوري لب به غذا نمی گفت: بخور. ابودرداء گفت: من روزه

راوي گوید: پس ابودرداء غذا خورد. وقتی شب آمد، ابودرداء رفت تا نماز شب بخواند. 
سلمان به او گفت: بخواب. او هم خوابید. سپس رفت تا نماز شب بخواند. دوباره سلمان 

و گفت: بخواب. او هم خوابید. موقع صبح سلمان به او گفت: حاال برخیز. هر دو بلند به ا
ات بر تو حقی دارد و  شدند و نماز صبح خواندند. آنگاه سلمان گفت: همانا نفس

ات بر تو حقی دارد و زن و فرزندانت بر تو حقی  پروردگارت بر تو حقی دارد، و میهمان
آمدند و جریان را برایش  صا بده. آن دو پیش پیامبردارند. به هر صاحب حقی، حقش ر

 ».سلمان راست گفته است« .3»صدق سلمان«بازگو کردند. آن حضرت فرمود: 

                                           
 آن را روایت کرده است. 1162ي  مسلم به شماره -1
 تخریج آن، اندکی قبل آورده شد. -2
 آن را روایت کرده است. 5788و 1867هاي   بخاري به شماره -3
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 ترمذي گوید: این حدیث، صحیح است.
 این حدیث، موارد زیر را گوشزد نموده و انسان را  متوجه آن ساخته است:

به او و آنچه که به اینها مربوط  حق همسر، از قبیل نزدیکی با او و اظهار محبت -
 است.
 حق میهمان، از راه خدمت و خوش رفتاري با او و خوردن غذا با او و امثال آن. -
 باشد. روزي و خدمت به آنان می  حق فرزند، که تربیت و پرورش آنان از راه کسب -
 حق نفس، از راه وارد نکردن مشقت و سختی به آن. -
ي انجام دادن وظایف و تکالیف دیگر، اعم از فرایض و  حق پروردگار، به وسیله -
 اش داده شود. تر و مؤکدتر از آن. واجب است که به هر صاحب حقی حق هاي مهم سنت

هرگاه انسان خود را ملتزم یک یا دو یا سه کار از کارهاي مندوب نمود، این التزام او 
دارد در  صورت واقعی خود باز میرا از انجام دادن کارهاي دیگر یا کامل کردن آنها به 

 گیرد. نتیجه مورد سرزنش قرار می
ترس ناخوش داشتن نفس از آن عملی که انسان خود را بدان ملتزم نموده  -سوم

چون او در صورت التزام و پایبندي به یک کار، مثل آن است که ادامه دادن آن،  ،است
ت و سختی، زمانی که وقت مشقت و سختی به بار آورد. پس با به وجود آوردن مشق

آید، و دوست دارد که اي کاش آن را انجام  شود، نفس از آن بدش می می عمل نزدیک
 شد. کند اي کاش بدان ملتزم نمی داد یا آرزو می نمی

 إِنَّ « فرماید: کند آنجا که می به این مطلب اشاره می صاز پیامبر لروایت عایشه
ينَ  َهَذا وِْغْل  َمتِ�ٌ  ادلِّ

َ
ْض  َوالَ  ،بِِرفٍْق  يهِ �ِ  فَأ   ُ�بَغِّ

َ
ِ  ِعبَاَدةَ  َ�ْفِسَك  إىِل رًْضا الَ  الُْمنْبَتَّ  فَإِنَّ  ،ا�َّ

َ
 أ

ْ�ىَق  َظْهًرا َوالَ  ،َ�َطعَ 
َ
این دین، استوار است، پس به آرامی و نرمی در آن نفوذ کنید و « .1»أ

شود دیگر  و بریده می ماند تان منفور نکنید، چون کسی که در راه می پرستش خدا را در نظر نفس
 .»ي راه را ندارد اش هم توان ادامه تواند به راهش ادامه دهد و سواري نمی

                                           
 ).2480، 8» (السلسلة الضعيفة«و  4832ي  شماره» ضعيف اجلامع« ،حدیثی ضعیف است -1
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کند، به کسی تشبیه  در اینجا کسی که به سختی و درشتی در مسیر دین حرکت می
راند و آن را  اش را تند می شود و سواري ماند و بریده می شده که در قسمتی از راه می

ي راه نیست. اگر این فرد به  ایستد و قادر به ادامه اش می اینکه سواريکند تا  خسته می
 رسید. راند، به مقصد می اش را می آرامی سواري

اش خودش است.  رگ و سواريانسان نیز چنین است. عمرش مسافت و مقصدش، م
ار اش را آرام براند و با آن به نرمی رفت شود سواري طور که از انسان خواسته می پس همان

شود که نسبت به  کند تا او را به مقصدش برساند، به همین صورت از انسان خواسته می
اش  خودش به نرمی و آرامی رفتار کند تا طی مسافت عمر با انجام تکالیف دینی بر نفس

شود عبارت خدا براي نفس منفور  آسان باشد. در حدیث مذکور از کاري که سبب می
 شریعت اسالم از آن نهی کند، کار خوبی نیست.باشد، نهی شده است و هر چه 

 :روایت کرده است: وقتی آیات بطبري از طریق روایت ابن عباس

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  �َِّ�ُّ ٱ � ا رۡ  إِ�َّ

َ
ٗ  اِهدٗ َ�ٰ  َك َ�ٰ َسلۡ أ ِ ٱ إَِ�  َوَداِ�ًيا ٤٥ �َونَِذيرٗ  �َوُمبَّ�ِ اجٗ  ۦنِهِ �ِإِذۡ  �َّ  اَوِ�َ

نِ�ٗ  دهنده  رسان و بیم ما تو را به عنوان گواه و مژده !اي پیغمبر« .]46-45األحزاب: [ ﴾٤٦ �مُّ

نازل  .»و به عنوان دعوت کننده به سوي خدا طبق فرمان اهللا، و به عنوان چراغ تابان .فرستادیم
علی و معاذ را صدا زد و فرمود: بروید و دیگران را مژده دهید و بر  صشد، رسول خدا

َهاَ�ٰٓ ﴿ یرید، چون این آیات بر من نازل شد:آنان آسان گیرید و سخت مگ ُّ�
َ
ٓ  �َِّ�ُّ ٱ � ا  إِ�َّ

رۡ 
َ
ٗ  اِهدٗ َ�ٰ  َك َ�ٰ َسلۡ أ ِ ٱ إَِ�  َوَداِ�ًيا ٤٥ �َونَِذيرٗ  �َوُمبَّ�ِ اجٗ  ۦنِهِ �ِإِذۡ  �َّ نِ�ٗ  اَوِ�َ  .]46-45[األحزاب:  ﴾٤٦ �مُّ
و به عنوان دعوت کننده  .دهنده فرستادیم رسان و بیم ما تو را به عنوان گواه و مژده !اي پیغمبر«
 .»سوي خدا طبق فرمان اهللا، و به عنوان چراغ تابان به

مسلم از سعید بن ابی برده از پدرش او هم از پدربزرگش روایت کرده است که 

ا« او و معاذ را به یمن فرستاد و فرمود: صپیامبر را وال �رَشِّ ا وال  ،ُ�نَفِّ  وال وتطاواع، ،تُعرسِّ
گیري  و سخت )و از خود مرانید(مژده دهید و آنان را منفور نکنید  )دیگران را(« .1»ختتلفا

                                           
 اند. آن را روایت کرده 1732ي  و مسلم به شماره 2873ي  متفق علیه. بخاري به شماره -1
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 .»نکنید و فرمانبردار هم باشید و باهم اختالف نکنید
فرستاد،  وقتی یکی از یارانش را براي ماموریتی می صنیز از او روایت است که پیامبر

ا«فرمود:  می را وال �رَشِّ ا وال  ،ُ�نَفِّ و از (مژده دهید و آنان را منفور نکنید  )مردم را(« .1»تُعرسِّ
 .»و آسان بگیرید و سخت مگیرید )خود مرانید

اي است که ایجاد مشقت و سختی در عبادت، نوعی  گیري این حدیث نهی از سخت 
 از آن است.

از کنار مردي  صدر تفسیر طبري از جابر بن عبداهللا روایت شده که گوید: پیامبر
اي در مکه آمد و  خواند. آن حضرت به محله گذشت که در مکه روي سنگی نماز می
خواند. ایشان  هنوز بر آن حالت قبلی نماز می کمی ماند، سپس رفت. دید که آن مرد

َها يَا«فرمودند:  ُّ�
َ
َقْصدِ  َعلَيُْ�مْ  انلَّاُس  �

ْ
َ  فَإِنَّ  ثََالثًا. بِال اي مردم! «. 2»َ�َملُّوا َحىتَّ  َ�َملُّ  الَ  ا�َّ

شود تا اینکه  گاه خسته نمی چون خداوند هیچ -له را تکرار کردسه بار این جم- رو باشید میانه
 .»خسته شوید شما

خواند. فرمود:  مردي را دید که نماز می صاز بریده اسلمی روایت است که پیامبر

گفتم: این فالنی است. از عبادت و نمازش سخن به میان  »این مرد کیست؟« »من هذا؟«

هُ  ِديِنُ�مْ  َخْ�َ  إِنَّ «آن حضرت فرمودند:  آوردم. �رَْسُ
َ
تان،  همانا بهترین عبادت« .3»أ

 .»باشد اش می ترین آسان
از آن حالت است، چون این حالت  صي عدم رضایت پیامبر این حدیث نشان دهنده

ترس ناخوش داشتن از یک کار است و ناخوش داشتن یک کار، به احتمال قوي باعث 
شود که این کار براي کسی که خود را به عملی ملزم نموده که منجر به  ترك آن می

                                           
 آن را روایت کرده است. 1732ي  مسلم به شماره -1

 .1760ي  ، شماره»السلسلة الصحيحة«و  3419ي  شماره» صحيح ابن ماجه« ،حدیثی صحیح است -2
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 مکروه است. این مورد چهارم بود. شود، شکستن پیمان می

 الَ  الُْمنْبَتَّ  فَإِنَّ «: کند، چون حدیث در وجه سوم، دالیلی آورده شد که بر آن داللت می
رًْضا

َ
ْ�ىَق  َظْهًرا َوالَ  ،َ�َطعَ  أ

َ
این . 3و2»اهللا عبادة أنفس�م إىل تبغضوا وال«و حدیث: . 1»أ

آمدن از آن، به احتمال قوي باعث بریده رسانند که تنفر از یک کار و بد  مطلب را می
آن را به کسی تشبیه کرد که در راه  صشود. به همین خاطر پیامبر شدن از آن کار می

 .]27[الحدید:  ﴾رَِ�يَتَِها َحقَّ  َهارََعوۡ  َ�َما﴿ ي: شود. آیه ماند و از طی مسافت راه بریده می می
 بنا به تفسیر مذکور، بر این مطلب داللت دارد.

روي در  روي در دین، چون غلو، مبالغه و زیاده ترس از دچار شدن غلو و زیاده -پنجم
باشد. احادیث قبلی بر  می روي ي اسراف و زیاده یک کار و تجاوز از حد آن تا محدوده

َها يَا« فرماید: آن داللت دارند، آنجا که می ُّ�
َ
َقْصدِ  َعلَيُْ�مْ  انلَّاُس  �

ْ
اي مردم! بر « .4»...بِال

 .»رو باشید... ماست که میانهش

هۡ َ�ٰٓ  قُۡل ﴿ فرماید: نیز می خداوند
َ
ْ َ�غۡ  َ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ  .]77: ة[المائد ﴾دِينُِ�مۡ  ِ�  لُوا

 صبح عقبه به من گفت: صروایت است که گوید: رسول خدا باز ابن عباس

ُقْط «
ْ
َْذِف  َحىَص  ِمنْ  َحَصيَاٍت  يِل  ال

ْ
 .»پرتاب شده را برایم بیندازهاي  چند تا از سنگریزه« .»اخل

ْمثَالِ « ها را در دستش گذاشتم، فرمود: وقتی آن سنگریزه
َ
ُغلُوَّ  َو�ِيَّاُ�مْ  َهُؤالَءِ  بِأ

ْ
يِن  ىِف  َوال  ادلِّ

َما ُغلُوِّ  َ�بْلَُ�مْ  اَكنَ  َمنْ  َهلََك  فَإِ�َّ
ْ
يِن  ىِف  بِال ها، نشوید، از غلو و  مانند این سنگریزه«. 5»ادلِّ

روي در دین نابود  هاي پیش از شما به سبب غلو و زیاده دین حذر کنید، چون امتروي در  زیاده
 .»شدند

                                           
 ي آن اندکی قبل آورده شد. ترجمه -1
 تخریج آن از پیش گذشت. -2
 ي آن اندکی قبل آورده شد. ترجمه -3
 .651ي  موارد الئمآت شماره -4

 .1283ي  شماره» السلسلة الصحيحة« و 2455ي  شماره» صحيح ابن ماجه«حدیثی صحیح است،  -5
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روي در  در حدیث مذکور به این نکته اشاره کرده که نهی از غلو و زیاده صپیامبر
گیرد. اکثر احادیثی که هم  روي را در بر می دین، معنایش هر نوع غلو و افراط و زیاده

 شان کرده است. وایتاکنون آورده شد، طبري ر
گفت به آرامی عملی  او می«همچنین طبري از یحیی به جعدة روایت کرده که گوید: 

را انجام بده و در حالی که هنوز آن عمل را دوست داري، آن را ترك کن چون عمل 
دایمی و همیشگی هر چند کم هم باشد بهتر از عمل زیادي است که بریده بریده انجام 

 ».گیرد می
گفت: » آیا تو فرمانبردار هستی؟«نزد معاذ آمد و گفت: مرا وصیتی کن. گفت:  مردي

نماز شب بخوان و بخواب، روزه بگیر و افطار کن و به دنبال کار و «آري. معاذ گفت: 
کاسبی برو. پیش خدا نرو مگر وقتی که مسلمان هستی، زنهار از اینکه به شخصی ستم 

 ».تو را نفرین کند اش را به جاي نیاوري و او کنی و حق

گوید: عبداهللا بن مطرف عبادت کرد. مطرّف به  از اسحاق بن سوید روایت شده که می
اي عبداهللا! علم بهتر از عمل است، کار نیک در میان دو کار بد است. بهترین «او گفت: 

کارها، حد متوسط و اعتدال آن است و بدترین راه رفتن، تند راه رفتن و خسته کردن 
 ».است سواري

روي و  کار نیک میان دو کار بد است، این است که کار نیک، میانه«معناي عبارت: 
اند، افراط  رعایت حد اعتدال است و دو چیز بدي که در دو طرف این کار نیک قرار گفته

ي خداوند  روي و کوتاهی) است. و این همان چیزي است که این فرموده و تفریط (زیاده

 .]29[اإلسراء:  ﴾ِط بَسۡ لۡ ٱ ُ�َّ  َهاُسطۡ تَبۡ  َوَ�  ُ�ُنقَِك  إَِ�ٰ  لُولَةً َمغۡ  يََدكَ  َعۡل َ�ۡ  َوَ� ﴿ بر آن داللت دارد:
دست خود را بر گردن خویش بسته مدار (و از کمک به دیگران خودداري مکن و بخیل «

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: همچنین در جاي دیگري می. »العاده گشاده مساز مباش،) و آن را فوق َّ�  ٓ  إَِذا
 ْ نَفُقوا

َ
ْ �ُۡ�ِ  لَمۡ  أ ْ َ�قۡ  َولَمۡ  فُوا وا و کسانیند که به هنگام خرج کردن (مال براي « .]67[الفرقان:  ﴾ُ�ُ

 .»گیري کنند و نه سخت روي می خود و خانواده) نه زیاده
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علم بهتر از عمل است و «نقل شده که گوید:  1جعفی همانند این گفته از یزید بن مر
 ».کار نیک میان دو کار بد واقع شده است

این دین استوار است، پس دین خدا در نظر «از کعب احبار روایت است که گوید: 
خودت، زشت و پلید مگردان و با نرمی در آن نفوذ کن و مسیر دین را ادامه بده، چون 

اش  تواند مسافت دوري را بپیماید و سواري شود، نمی می ماند و بریده کسی که در راه می
ي راه را ندارد. همچون کسی کار کن که به نظرش فقط در حالت پیري  دیگر توانِ ادامه

 ».میرد میرد و همچون کسی کار مکن که به نظرش فردا می می
 ابن وهب مانند آن را از عبداهللا بن عمرو بن عاص روایت کرده است.

اي است به انجام دادن عملی که اقتضاي مداومت و پیوسته انجام دادن  هاینها اشار
 بدون تحمل مشقت و سختی دارد.

به  صاز عمیر بن اسحاق روایت است که گوید: افرادي که از یاران رسول خدا
اند. هیچ جماعتی را  ام بیشتر از افرادي از آنان بوده که پیش از من رفته شان رسیده خدمت
 .»گیر باشد گیرتر باشد و کمتر سخت ه از آنان آسانام ک ندیده

روي  دین خدا در باالي تفریط و کوتاهی و در پایین افراط و زیاده«حسن گوید: 
 ».گذاشته شده است

گردند که در دین  شان به این نکته بر می ي وارده در این زمینه، زیادند که همه ادله
 اسالم، مشقت و سختی و فشار وجود ندارد.

مثل - شود طور که بر مشقت و حرج در شروع کار اطالق می ج و مشقت همانحر
همچنین بر مشقت و حرج در  -شروع کردن به عبادتی که ذاتاً مشقت آور و سخت است

ي یک عمل از انسان خواسته  شود، چون مشقت و حرج با ادامه سرانجام کار اطالق می

[الحدید:  ﴾رَِ�يَتَِها َحقَّ  َهارََعوۡ  َ�َما﴿ ي آیه: درباره ي ابوامامه شود همان گونه که گفته می
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َحبُّ «: صي پیامبر و فرموده .]27
َ
َعَمِل  أ

ْ
  ال

َ
ِ  إِىل . 1»قَلَّ  َو�ِنْ  َصاِحبُهُ  َعلَيْهِ  َداَومَ  َما ا�َّ

دهد  ترین عمل نزد خدا، عملی است که شخص به طور پیوسته آن را انجام می دوست داشتنی«
هرگاه کاري را  صکند. به همین خاطر پیامبر اقتضاي آن را می، »هر چند کم هم باشد

داد بر آن ثابت قدم و پایدار بود تا جایی که دو رکعت پس از نماز ظهر را بعد از  انجام می
 نماز عصر قضا نمود.

ي عمل را نداشته باشد،  ي عمل، قصد ادامه البته این در حالی است که انجام دهنده
است که هرگاه این قصد را داشته باشد که این عمل را ترك نکند؟ حاال وضعیت چگونه 

 شود. ي عمل و مداومت بر آن از او خواسته می به طور اولی، ادامه

ِ  َ�بْدَ  يَا« به عبداهللا بن عمرو گفت: صبه همین خاطر رسول خدا   ا�َّ
َ

 ِمثَْل  تَُ�نْ  ال
اي عبداهللا! مثل فالنی مباش که شب نماز « .2»اللَّيِْل  مَ ِ�يَا َ�رَتَكَ  اللَّيِْل  ِمنْ  َ�ُقومُ  اَكنَ  فَُالنٍ 

عبداهللا بن  صاین حدیث صحیح است. پس پیامبر. »خواند و بعداً آن را ترك کرد می تهجد
ترك  صدهد که پیامبر عمرو را نهی کرده از اینکه مثل فالنی باشد. این حدیث نشان می

 آید. نماز تهجد از جانب فالنی و کسی دیگر را ناپسند دانسته و از آن خوشش نمی
ي آن به احتمال زیاد باعث مشقت و سختی  خالصه، این قسمتی که در صورت ادامه

شود که این کار را نکند، هنگام بیان آن  شود و به خاطر دالیل زیادي از انسان خواسته می
این مشقت و سختی نباشد، درخواست ترك آن نیز از بین شود که هرگاه  معلوم می

رود و وقتی درخواست ترك آن کار برداشته شد، حکم به اصل عمل که همان  می
 گردد. درخواست انجام آن عمل است، بر می
کند و خود را ملتزم و پایبند کرده که آن را براي  پس کسی که شروع به این کار می

ت کار مکروهی کرده چون امکان عدم وفاي به شرط و همیشه انجام دهد، از یک جه
شود و به التزام  ادامه دادن عمل تا آخر هست و از این جهت که بر ظاهر عزیمت عمل می
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کند، مندوب است. پس از جهت ندب، شارع به او امر کرده، که عمل را ادامه  خود وفا می
 روع کرده است.دهد و از جهت کراهت، برایش مکروه بوده که به این عمل ش

وقتی کسی شروع به این کار نمود، چون کراهت آن مقدم است، از این رو شروع 
کردن به آن کار به قصد قربت مثل شروع کردن به آن کار بدون فرمان و دستور شریعت 

گذاري است که شروع به عبادتی کرده که به آن امر  است. پس این فرد همچون بدعت
آن  طور که ابوامامه ر آسان است هماناطالق بدعت بر این کا نشده است. با این اعتبار،

 را آسان دانسته است.
و از این جهت که این کار از آغاز صرف نظر از سرانجامش یا صرف نظر از مشقت و 

ي  سختی که در پی دارد، یا در صورت اعتقاد به ادامه دادن کار، بدان امر شده انجام دهنده
وع به یک سنت به قصد عبادت کرده و این کار صحیح آن همچون کسی است که شر

 باشد. ي ندب می است و مشمول ادله
اش وفا کند حاال چه نذر باشد  به همین خاطر پس از شروع کار، امر شده که به التزام

بود و مشمول تعریف  و چه التزام و پایبندي با قلب بدون نذر باشد، و اگر بدعت می
 بود. شد و قطعاً عملش باطل می اي به آن امر نمیگرفت، به وف بدعت قرار می

مردي را دید که در برابر آفتاب ایستاده  صاز این رو در حدیث آمده که رسول خدا

عرض کردند: او نذر کرده که در  .»این مرد را چه شده است؟« .»ما بال هذا؟«بود. فرمود: 
 فرمود: صآنگاه رسول خداسایه قرار نگیرد. و سخن نگوید و ننشیند و روزه بگیرد. 

به او بگو که بنشیند و سخن بگوید و در « .1»يلتم صيامهمستظل و�جلس ويلتلكم ويره فلم«
 .»اش را ادامه دهد سایه قرار گیرد و روزه

ملزم بودن به کاري که اساساً مشروع نیست را ابطال  صبینی که چگونه پیامبر می
ر اصل مشروع است، تا آخر ادامه دهد. اگر کرده و به او دستور داده که عملی را که د

 معنا بود. میان این دو عمل فرقی وجود نداشت، جدا کردن آنها از هم، بی
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آید  به عالوه، وقتی شروع کننده به این کار ملزم به ادامه دادن آن است، از آن الزم می
م که ناچاراً عملی که به آن شروع شده، عبادت و طاعت است، و در شریعت اسال

 شود که به ادامه دادن کاري مباح امر شود. اي یافت نمی نمونه

نْ  نََذرَ  َمنْ «: صي پیامبر این فرموده
َ
َ  يُِطيعَ  أ هر کس نذر کند که خدا را « .1»فَلْيُِطْعهُ  ا�َّ

 بر آن داللت دارد.، »اطاعت کند، باید این کار را بکند

ِ  يُوفُونَ ﴿ ي: و چون خداوند در آیه کسانی را که به نذرشان وفا  . 2]7[االنسان:  ﴾رِ �َّذۡ ٱب
 کنند، ستوده است، چون این آیه سیاق مدح و ستایش و دادن پاداش نیک آمده است. می

 خوانیم: ي حدید می ي وارده در سوره در آیه

ِينَ ٱ َنااتَيۡ  َٔ َ� ﴿ َّ�  ْ جۡ  ُهمۡ ِمنۡ  َءاَمُنوا
َ
(به محمد) ما به کسانی که از ایشان « .]27[الحدید:  ﴾َرُهمۡ أ

و اجر و پاداش تنها متوجه کاري است که در  .»ایمان آوردند پاداش درخورشان را دادیم
 شود. به این مطلب دقت کنید، عمل سلف صالح شریعت انجام آن از انسان خواسته می

به مقتضاي ادله بر آن جاري بوده، و بدین وسیله اشکال و تعارضی که براي انسان پیش 
 شود تا آیات و احادیث و سخنان بزرگان با هم مطابق و موافق باشند. آید، مرتفع می می

ماند که در صورت جواب دادن به این دو  البته پس از این، دو اشکال قوي باقی می
اي را  شود. براي هر اشکال فصل جداگانه اشکال معناي این مسأله به تمامی روشن می

ایم. آورده
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 فصل

ي آن مشقت و  ي قبلی جهت اثبات مکروه بودن التزاماتی که ادامه ادله اشکال اول:
 رساند، تعارض دارند: ي دیگري که خالف آن را می آورد، با ادله سختی را به بار می

ایستاد که پاهایش ورم  آن قدر در نماز شب روي پایش می صخود رسول خدا
ات درگذشته، چرا  هان گذشته و آیندهکرد. به او گفته شد:  تو که خداوند از تمامی گنا می

فَالَ «گفت:  کنی؟ در جواب می این کار را می
َ
ُ�ونُ  أ

َ
اي  پس آیا بنده«. 1»َشُكوًرا؟ َ�بًْدا أ

ماند. آن  و در روز طوالنی در گرماي شدید آفتاب با حالت روزه می .»سپاسگزار نباشم؟
برد و خدا به او  میگرفت و پیش پروردگارش روز را به سر  ي وصال می حضرت روزه
در راه عبادت پروردگارش،  صداد، و مانند اینها از تالش سخت پیامبر غذا و آب می

سرمشق و الگوي نیکی وجود دارد و  صهاي زیادي وجود دارد. و در رسول خدا نمونه
 ایم که به او اقتدا کنیم و مثل او باشیم. ما امر شده

ه که این کارها مخصوص آن حضرت بوده، به اگر این دلیل را انکار کنید با این بهان
توانست که  داد و آن حضرت کارهایی می همین خاطر پروردگارش او را غذا و آب می

ي صحابه و تابعین و  امتش توانایی آن را نداشت، اما راجع به این کارهایی که درباره
ت این اعمال اي که جهت اثبات کراه پیشوایان دینی ثابت شده، کسانی که نسبت به ادله

 گویید؟ می اند، چه بدان استدالل کردید، اطالع و آگاهی کامل داشته
ها، نتوانستند روي پاي خود بایستند  تا جایی که برخی از آنان بر اثر کثرت انجام سنت

 دادند. و ناچاراً با حالت نشسته این اعمال را انجام می
 ماده بز شده بود. و پیشانی بعضی از آنان بر اثر کثرت سجده مثل زانوي

خواند، یک رکعت  هر وقت نماز عشاء می«نقل است که وي:  از عثمان بن عفان
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 ».خواند خواند که در این یک رکعت، کل قرآن را می نماز وتر را می
اند که با وضوي عشاء نماز صبح و چندین و چند نماز سنت را  و افراد زیادي بوده

گرفتند در حالی که  ا به طور پیوسته و مداوم میخواندند، و چه قدر روزهاي سنت ر می
 کردند. نسبت به سنت آگاهی و اطالع کامل داشتند وحتی یک لحظه از سنت دوري نمی

 گرفتند. می ي وصال ابن عمر و ابن زبیر روایت شده که اینان روزه از
ي تمام روزها بجز روزهاي  روزه -که پیشواي بزرگ اهل سنت است- مالک بن انس

قربان و عید رمضان را جایز دانسته و نهی وارده در این زمینه را بر این حمل کرده  عید
 که منظور از آن زمانی است که فرد روزهاي عید را افطار نکند و روزه باشد.

به من «گفت:  شود که شبی تا صبح در حالت قیام بود و می نقل می 1از اویس قرنی
ه همیشه ایستاده هستند. سپس شب دیگري تا خبر رسیده که خداوند  بندگانی دارد ک

گفت: به من خبر رسیده که خداوند بندگانی دارد که همیشه در  صبح در رکوع بود و می
گفت: به من خبر رسیده که  می کرد و اند. سپس شبی تا صبح سجده می حال رکوع

و نماز منظور این است که ا». خداوند بندگانی دارد که همیشه در حال سجده هستند...
داد و گاهی رکوع و گاهی سجده را طول  خواند و گاهی درآن قیام را طول می سنت را می

 داد. می
روایت است که او خودش را براي روزه و عبادت خدا به زحمت  2از اسود بن یزید

گفت: واي بر تو! چرا این  انداخت تا جایی که بدنش سبز و زرد شد. علقمه به او می می
 ».قضیه، جدي است، قضیه جدي است«گفت:  دهی؟ در جواب می جسم را آزار می

خواند تا جایی  می گفت: مسروق نماز 1روایت شده که زن مسروق 3از انس بن سیرین
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 کرد، نشستم و از کاري که با خود می که پاهایش ورم کرد. بسیاري اوقات پشت سرش می
 ».گریستم می

مسروق در روزي تابستانی در حال روزه بیهوش شد. «نقل است که گوید:  2از شعبی
خواهی؟ گفت: نرمی  ات را بشکن. مسروق گفت: از من چه می دخترش به او گفت: روزه

گیري. مسروق گفت: دخترم! من به دنبال نرمی و آسانی در روزي هستم که  سانو آ
 ».باشد می ي پنجاه هزار سال مقدارش به اندازه

پیش اویس قرنی آمدم. دیدم که نماز صبح «روایت شده که گوید:  3از ربیع بن خثیم
فرا رسید شوم. هنگامی که وقت نماز  خوانده و نشسته است. گفتم: مزاحم تسبیح او نمی

بلند شد و تا وقت نماز ظهر، نماز خواند. پس از خواندن نماز ظهر تا وقت عصر نماز 
خواند. وقتی نماز عصر را خواند، نشست و تا نماز مغرب ذکر خدا را خواند. وقتی نماز 
مغرب را خواند، تا وقت نماز عشاء نماز خواند. پس از نماز عشاء تا صبح نماز خواند. 

ح خواند نشست و چشمانش به خواب رفت، سپس بیدار شد و از وي وقتی نماز صب
برم از چشم خواب آلود و شکمی که سیر  گفت: خدایا! به تو پناه می شنیدم که می

 شود. نمی
آثار و سخنان بزرگان صدر اسالم در این باره خیلی زیادند و همگی این مطلب را 

شود و هیچ  آور هستند، عمل می مشقت رسانند که به اعمالی که در صورت ادامه دادن، می
اند بلکه آنان را از پیشگامان و سابقین  کسی این افراد را از مخالفان سنت به شمار نیاورده

 .-خداوند ما را از پیشگامان گرداند!-اند.  به شمار آورده

                                                                                                             
او مسروق بن اجدع بن مالک بن امیه همدانی وادعی است. وي انسانی ثقه و از بزرگان تابعین بود. مسروق به  -1

 .ق وفات یافت.ه 62سال 
بن شراحیل، ابوعمر کوفی است. وي انسانی ثقه و مشهور و فقیه و فرد فاضلی بود. ایشان پس از سال  او عامر -2

 .ق از دنیا رفتند.ه 100
 شرح حالش قبالً آورده شد. -3
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روي و افراطی است  به عالوه نهی مربوط به خود عبادت نیست بلکه مربوط به زیاده
کند. پس اگر فرض کنیم که  ي عمل ایجاد می و سختی را براي انجام دهنده که مشقت

 شود. مشقت و سختی به نسبت او مطرح نیست، دیگر نهی متوجه او نمی

َقاىِض  َ�ْقىِض  الَ « طور که شارع گفته است: همان
ْ
قاضی در حالت «. 1»َغْضبَانُ  َوُهوَ  ال

پریشانی و مشغولیت فکري است که  علت نهی در این فرموده،. »خشم نباید قضاوت کند
ها وادله بیندیشد و بر اساس آنها قضاوت کند. نهی متوجه هر  دهد در حجت اجازه نمی

شود و در صورت انتفاي پریشانی و  اي که پریشانی و مشغولیت فکري دارد، می قاضی
شود. حتی در صورت وجود خشم کمی که مانع از استیفاي  تشویش فکر، نهی منتفی می

نهی منتفی است. این سخن درستی است که مطابق اصول فقهی  شود، دله و براهین نمیا
 باشد. شرعی می

حالِ کسی که علت نهی به نسبت او وجود ندارد، حالِ کسی است که در شرایط 
اي هدایت کننده  دهد، چون ترس تازیانه چیرگی ترس یا امید یا محبت، عملی را انجام می

کننده و محبت، سیل حمل کننده است. پس انسان ترسو اگر  و امید، رهبر و هدایت
دهد، مشقت آور و سخت  مشقت و سختی را احساس کند، هر چند عملی را که انجام می

آورتر از عملی است که انجام داده و او را وادار به  است، اما خود ترس بسیار مشقت
دهد هر چند  لی را انجام مینماید، و انسان امیدوار عم تر است، می تحمل کاري که آسان

هاي کار را  آور و سخت باشد، چون امید راحتی و آسایش کامل دارد، مشقت مشقت
کند.  هاي آن عمل می ها و سختی برایش آسان نموده و او را وادار به تحمل برخی از رنج

هاي یک کار به خاطر شوق رسیدن به  ها و گرفتاري و انسان محب با تحمل سختی
ها برایش آسان و دور  ها و مشقت دهد، در نتیجه سختی ن عمل را انجام میمحبوب آ

 گیرد و اصالً احساس شود. او تمام تالش و نیروي خود را به کار می برایش نزدیک می
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کند که به پیمان محبت و دوستی وفا کرده و شکر این نعمت را به جا آورده و  نمی
 کند که آرزویش را برآورده است. نمی سگرداند و اصالً احسا ها را آباد می درون

ي مؤید عمل  دلهآور وا ي نهی از عمل مشقت وقتی چنین است، جمع بین ادله
آور، صحیح است و جایز است شروع به عملی که انسان خود را بدان ملتزم و  مشقت

قوي پایبند نموده همراه با ادامه دادن آن، نمود حاال چه به طور مطلق باشد و چه احتمال 
بدهد که علت نهی (یعنی مشقت و سختی عمل) منتفی است، هر چند بعداً مشقت و 

ي عمل صحیح  سختی در آن عمل به وجود آید البته در صورتی که از جانب انجام دهنده
 ي شرعی و عمل سلف صالح باشد که آن عمل را ادامه دهد. این مطلب با اقتضاي ادله

 مطابقت و سازگاري دارد.
آور است و قبالً آورده شد،  ي نهی از التزام به عملی که مشقت ادلهن اشکال: جواب ای

درست و صریح هستند، و آثار و اقوالی که از بزرگان صدر اسالم مبنی بر انجام اعمال 
 توان بر سه صورت حمل کرد: ي آن، نقل شد، می آور و ادامه مشقت
اي که ضامن  ت حد اعتدال و میانهبر این نکته حمل شود که اینان بر اساس رعای -اول

اند. پس این بزرگان خود را ملزم به  آور را انجام داده ي عمل است، اعمال مشقت ادامه
اند که شاید مشقت و سختی را برایشان به بار آورد در نتیجه به سبب آن،  کاري نکرده
بکشند یا به تري را رها کنند یا اینکه بعداً از آن عمل به طور کلی دست  کارهاي مهم

خاطر سنگینی و فشارش آن را در نظر خودشان منفور و ناخوش گردانند، بلکه ملتزم 
چون ایشان فقط به  ،شان آسان و هموار بود شدند که به نسبت خود بر نفس کارهایی می

و حال گذشتگانی است  صدنبال آسانی بودند نه سختی. و این همان حال رسول خدا
آنان نقل شد. بر این اساس که آنان به خود سنت و راه عمومی که اقوال و روایاتی از 

 ي طبري در پاسخ به اشکال مذکور است. ي مکلفان عمل کردند. این طریقه براي همه
گیري و اعمال بزرگان  آنچه در سؤال مذکور گذشت که در آن مطالبی خالف موضع

ها  ل و قضایاي احوال انسانآور بود، باید گفت که مسائ مبنی بر عدم التزام به کار مشقت
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ي صحیحی حمل کرد البته در صورتی که ثابت شود که انجام  توان بر صورت و شیوه می
 شود. ي عمل از کسانی است که به آنان اقتدا می دهنده

آور و سخت  اند در انجام اعمال مشقت احتمال دارد که آنان تا جایی که توانسته -دوم
ا هیچ گاه خود را از طریق نذر و طریقی دیگر بدان ملتزم و اند ام مبالغه و افراط کرده

 اند. پایبند نکرده
ي آن دچار مشقت و سختی  کند که در صورت ادامه گاهی انسان شروع به کاري می

شود و در زمان شروع به کار هیچ سختی و مشقتی در آن عمل نیست. از این رو فرد،  می
شمارد و در آن حالی که آن عمل، برایش  نشاط و انرژي و توان خود را غنیمت می

ي  کند و به آینده آور نیست، نشاط و انرژي خود را جهت انجام دادن آن صرف می مشقت
کند و این کارش مطابق اصل رفع حرج و مشقت صورت گرفته است، تا  عمل نگاه نمی

یچ گناهی کشد و ه جایی که اگر در هر زمانی توانایی انجام آن را نداشت، از آن دست می
 ب به طور کلی حرج و گناهی نیست.هم بر او نیست، چون در ترك مندو
رسول «است که گوید:  لکند، روایتی از عایشه آنچه این مطلب را تأیید می

 کند و آن قدر افطار نمی گفتیم دیگر افطار گرفت تا جایی که می آن قدر روزه می صخدا
ي یک  ام که هرگز روزه گیرد. و او را ندیده نمی گفتیم دیگر روزه می کرد تا جایی که می

 .1»ماه را به طور کامل بگیرد، جز ماه رمضان...
پس به علت غنیمت شمردن نشاط و انرژي یا فارغ شدن از حقوق مربوط به انسان یا 

 نیرو و توان در اعمال دقت کنید.
گواه بر این ي یک روز و افطار دو روز  راجع به روزه صي پیامبر همچنین فرموده

قُْت يلت� «فرماید:  ي آن می مدعاست، آنجا که درباره اي کاش توان آن را «. »َذلَِك  ُطوِّ

 صي این نوع روزه گرفتن است، چون  آن حضرت منظورش تواِن ادامه. »داشتم می
کند و تمام  گفتند: دیگر افطار نمی گرفت تا جایی که مسلمانان می پشت سر هم روزه می
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 گیرد. روزها را روزه می

َحبُّ « ي حدیث: نباید به وسیله
َ
َعَمِل  أ

ْ
  ال

َ
ِ  إىِل . 1»قَلَّ  َو�ِنْ  َصاِحبُهُ  َعلَيْهِ  َداَومَ  َما ا�َّ

نجام آن مداومت دارد هر چند کم ین عمل نزد خدا عملی است که فرد بر اتر دوست داشتنی«

دار بوده  ادامه صبه مطلب فوق اعتراض وارد شود و گفته شود: عمل پیامبر، »هم باشد
 آور و سخت است. ي آن مشقت است، چون بحث در عملی است که ادامه

آنچه از بزرگان صدر اسالم و پیشوایان دینی نقل شده که نماز صبح را با وضوي 
تمام مدت شب بیدار بوده و نماز تهجد و عبادت خدا را انجام خواندند و  عشاء می

دادند و یا تمام روزها بجز روزهاي عید قربان و عید رمضان روزه بودند، احتمال دارد  می
بر اساس همان شرط مذکور باشد و آن هم اینکه این اعمال را بدون التزام و پایبندي به 

کردند و هرگاه  ژي و توان زیاد شروع به کار میدادند و در حالت نشاط و انر آن انجام می
رسید و آن نشاط و انرژي را نیز داشته باشند و عمل به آن در  می زمان دیگري فرا

دادند. پس  کرد، به همان صورت آن عمل را انجام می تري خلل ایجاد نمی کارهاي مهم
داشت و  می ان ادامهافتاد که این نشاط و انرژي مدت زمان طوالنی برایش چنین اتفاق می

شمرد.  در هر حالتی امکان ترك آن عمل بود ولی او در هر وقتی فرصت را غنیمت می
پس بعید نیست که نشاط و انرژي تا آخر عمر همراه آنان باشد و کسی گمان کند که آنان 

 اند و اما در حقیقت التزامی در کار نبوده است. خود را بدان کار ملتزم و پایبند نموده
ین مطلب درستی است به ویژه همراه هدایت کنندگی ترس یا رهبري امید یا حمل ا 

ةُ  وَُجِعلَْت « فرماید: است که می صي پیامبر کنندگی محبت. و این همان معناي فرموده  قُرَّ
َالةِ  ىِف  َ�يِْ�  به همین خاطر . »روشنی من در نماز قرار داده شده است چشم «. 2»الصَّ
ایستاد که پاهایش ورم کرده بود و فرمان  خواند و روي پا می می آن قدر نماز صپیامبر
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ۡ ٱ قُمِ ﴿ فرماید: پروردگارش را عملی کرد که خطاب به او می  .]2[المزمل:  ﴾٢ قَلِيٗ�  إِ�َّ  َل �َّ
 .»شب، جز اندکی (از آن) بیدار بمان «

مند و  ي عمل یا غیر آن، چیز ضابطه وجود مشقت براي ملکف در صورت ادامه -سوم
اي نیست بلکه امري نسبی است و به تناسب تفاوت توان جسمی یا قدرت  مرزبندي شده

هاي جسمی و روحی آنها فرق دارد.  ها و دیگر ویژگی گیري یا قوت یقین انسان تصمیم
شان تنومندتر است، یا عزم و  رد، چون یکیگاهی یک عمل واحد به نسبت دو مرد فرق دا

ها و پاداش وعده داده شده در جهان آخرت،  تري دارد و یا نسبت به نعمت ي قوي اراده
یقین بیشتري دارد، و مشقت و سختی گاهی به نسبت قوت این چیزها وامثال آن، ضعیف 

 شود. شود و در صورت ضعف این چیزها قوي می می
آور و سخت باشد، از آن  ي آن به نسبت زید، مشقت که ادامهگوییم: هر عملی  پس می

 شود. آور و سخت نباشد، از آن نهی نمی شود ولی اگر براي عمرو مشقت نهی می
کنیم که این  اند، بر این حمل می بنابراین، ما اعمالی که گذشتگان بر آن مداومت داشته

از آن اعمال براي ما آور و سخت نبوده است هر چند کمتر  اعمال برایشان مشقت
آور و سخت باشد. پس عمل کسانی مثل آنان براي ما حجت نیست که ما هم این   مشقت

کارها را بکنیم مگر به شرطی که حقیقت مسأله میان ما و آنان متحد باشد و آن هم این 
 آور و سخت نباشد. ي آن عمل براي مثل ما هم مشقت است که ادامه

روي و رعایت حد اعتدال و عمل به  نیست، چون میانه سخن ما در اینجا براي همه
ي شرعی بر آن  ي مردم در اولویت قرار دارد. و این چیزي است که ادله آسانی، براي همه

ي مردم و یا اکثر مردم آسان نیست بلکه  داللت دارد و بر انجام دادن عملی که براي همه
 ي کمی آسان است، داللت ندارد. دهفقط براي ع

است که  صبر صحت این مطلب گواه است، این فرمایش پیامبر گرامیآنچه 

�ِيُت  إِ�ِّ  َكَهيْئَتُِ�مْ  لَْسُت  إِ�ِّ « فرماید: می
َ
من مثل شما «. 1»ُ�ْطِعُمِ� َو�َْسِقيِ�  َر�ِّ عند  أ
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منظور آن . »دهد برم که او مرا غذا و آب می نیستم، چون پیش پروردگارم روز را به سر می
ي وصال او را از  ي وصال بر او سخت نیست و روزه این است که: روزه صحضرت

 کند. اداي حق خدا و حقوق بندگان خدا منع نمی
داده شده، نصیب او شود و با  صهایی از آنچه به پیامبر بر این اساس هر کس نمونه

 .وجود توان و انرژي و سبکی عمل براي او شروع به آن عمل نماید، هیچ اشکالی ندارد
ي وصال را از عبداهللا بن عمرو قبول نکرده، شاید به  گرفتن روزه صاما اینکه پیامبر

ي این روزه را ندارد و به  خاطر این باشد که آن حضرت خبر داشته که او توان ادامه
بینی تحقق یافت و براي عبداهللا بن عمرو پیش آمد تا جایی که  همین خاطر این پیش

ِ  رَُسولِ  رُْخَصةَ  قَِبلْت يَلْتَِ� «گفت:  را قبول  صاي کاش رخصت رسول خدا«. 1»ا�َّ
 .»کردم می

ي وصال بر اساس این بوده که  و کار ابن زبیر و ابن عمر و دیگران در گرفتن روزه
داده شده، نصیب آنان نیز شده است. این مطلب بر  صاي از آنچه که به پیامبر بهره

 ذکر شده است. »موافقاتـال«اساس اصلی است که در کتاب 

 وقتی چنین است، اعمالی که از گذشتگان نقل شده مخالف بحث ما نیست.
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 فصل

ماند. منظور از  میآور،  ولی تأمل و دقت راجع به تعلیل نهی از التزام به اعمال مشقت
 شود. تعلیل نهی این است که موقع انتفاي علت نهی، خود نهی نیز منتفی می

اند، به طور اجمالی درست است اما به طور تفصیلی و جزئی،  آنچه در این باره گفته
 گردد: جاي تأمل دارد. چون علت نهی به دو چیز بر می

ه شخص خود را ملزم به ادامه ترس از بریدن از عمل و ترك آن در صورتی ک -اول
 آور و سخت است. ي آن مشقت دادن عمل نماید که ادامه

 تر از آن عمل است. ترس از کوتاهی در حق خدا و حقوق مردم که مهم -دوم
اي  در آن اصلی گذاشته که به قاعده صراجع به مورد اول باید گفت که رسول خدا

عده هم این است که عملی که در صورت گردد و آن قا معلوم و یقینی نه مظنون بر می
طور که  در شریعت اسالم وجود ندارد، همانآورد،  ادامه دادن، مشقت و سختی به بار می

با دین حنیف و  صاصل حرج و مشقت در شریعت اسالم وجود ندارد، چون پیامبر
ي اسالم مبعوث شده و روشن است که در صورت وجود مشقت و سختی در دین  ساده

دیگر ساده بودن آن معنایی ندارد. پس هر کس خود را ملزم به کاري کند که با  اسالم،
روي خارج شده و  ي اعتدال و میانه مشقت و حرج روبرو شود، در حق خودش از دایره

وارد کردن مشقت بر خود از جانب خودش است نه از جانب شارع. پس اگر شروع به 
انجام دهد، در این صورت اگر به این شرط  کاري کرد با این شرط که آن کار را تا آخر

وفا کرد و آن کار را تا آخر انجام داد، کار خوبی کرده است، چون روشن شده که آن 
عمل یا سخت نبوده، چون او شرط آن را به جا آورده است و یا سخت بوده و بر آن صبر 

نکرده است.  گیري بر آن است، ادا کرده که در این صورت حق نفس را که نرمی و آسان
این مطلب به زودي بیان خواهد شد. و اگر به این شرط وفا نکند و عمل را تا آخر انجام 
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ندهد، مثل آن است که پیمان خدا را نقض کرده، و این گناه بزرگی است. اگر این فرد بر 
شد که باید از آن  ماند، دیگر چیزهایی متوجه او نمی اصل برائت ذمه از التزام باقی می

 یز شود.پره
ام ممکن است کسی بگوید: نهی در اینجا به خاطر نرمی و مالیمتی است که به انج

ي  از روزه صرسول خدا«گفت:  لطور که عایشه گردد، همان ي عمل بر می دهنده
بهره و  صگویی پیامبر». وصال به خاطر مهربانی و دلسوزي نسبت به مسلمانان نهی کرد

دانسته و مدنظر قرارش داده است. پس به انسان گفته حق نفس در مسیر بندگی را معتبر 
شود: این کار را بکن و آن را رها کن. یعنی خود را مجبور به کاري مکن که برایت  می

اي که  آور باشد همان طور که در فرایض و واجبات دینی مکلف به کاري نشده مشقت
ر بندگان بر اساس آور باشد، چون خداوند فرایض و تکالیف دینی را ب برایت مشقت

گیري قرار داده که میان قوي و ضعیف، کوچک و بزرگ، آزاده و برده، و زن  نوعی آسان
و مرد مشترك است. حتی اگر برخی از واجبات، مشقت و سختی را بر ملکف وارد کند، 
به طور کلی از او ساقط شده یا تکلیف دیگري که مشقت و حرج در آن نیست، جانشین 

 باشند. فل و مندوباتی که مورد بحث است، نیز چنین میشود. نوا آن می
ي عمل سخت در کار مشغول  و هرگاه حفظ نفس در نظر گرفته شود و انجام دهنده

تواند حق نفس را در نظر بگیرد و آن را در عملی به  شده بود، در این صورت شخص می
ختی اندازد، بر ي آن، نفس را به مشقت و س کار گمارد که ممکن است در صورت ادامه

در خصوص ساقط کردن بعضی حقوق. » موافقاتـال«داري در کتاب  ي ریشه اساس قاعده

گیرد. پس  چنین کاري مورد نهی قرار نمی -با توجه به این پیش فرض-در این صورت 
تواند آن حق را از او طلب نماید،  همان طور که انسان حقی بر گردن دیگري دارد و می

ا دارد که از حق خویش بگذرد و آن را درخواست نکند، نهی از عمل ولی این اختیار ر
آوري به خاطر حفظ حقوق نفس نیز چنین است، که هرگاه انسان حق آن را ساقط  مشقت

 گردد. رود و آن عمل به اصل ندب بر می نماید، نهی هم از بین می
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گفته  شان، گاهی ها و حقوق نفس به نسبت درخواست در جواب باید گفت: بهره
شود: از حقوق بندگان است.  باشد و گاهی گفته می شود: از حقوق خدا بر بندگان می می

ف اختیاري در آن تان صحیح نیست، چون مکل اگر بگوییم: از حقوق خداست، گفته
طور که از انسان خواسته شده که با دیگري با نرمی و آرامی رفتار کند،  ندارد، چون همان

 فس خود با نرمی وآرامی رفتار نماید.نیز مکلف است که با ن

 َعلَيَْك  نِلَْفِسَك  إِنَّ «فرماید:  بر آن داللت دارد، آنجا که می صي پیامبر این فرموده
ا  تا آخر حدیث.... »َحقًّ

در این حدیث راجع به امر به بر آوردن حق هر صاحب حقی، حق نفس را  صپیامبر

ْعِط « فرماید: همراه حق غیر آورده آنجا که می
َ
هُ  َحقٍّ  ِذى لُكَّ  فَأ به هر صاحب حقی، « .1»َحقَّ

سپس حق نفس را حقی از حقوق قرار داده است. و این عبارت تنها بر کار . »حقش را بده
 شود. واجب اطالق می

از دیگر مواردي که بر این مطلب داللت دارد، این است که براي انسان حالل نیست 
گر مباح کند و حالل نیست که یکی از اعضایش را که خون خود را براي خود یا کسی دی

قطع کند یا دردي به آن برساند. و هر کس این کارها را بکند، گناهکار بوده و مستحق 
 عقوبت است. این چیز روشنی است.

ي اختیار انسان است، این هم به  و اگر بگوییم: از حقوق بندگان است ودر محدوده
ربط  بیان شده که حقوق بندگان از حق خدا جدا و بیطور مطلق نیست، چون در اصول 

 نیست.
دلیلش هم این است که اگر اسقاط حق نفس به طور مطلق در اختیار ما بود، نهی 

شدیم. این حدیث به همین  شد بلکه از ابتدا در آن مخیر می نمی ي آن متوجه ما درباره

نْ  نََذرَ  َمنْ «مطلب اشاره دارد: 
َ
هر کس نذر کند که خدا را اطاعت «. 2»فَلْيُِطْعهُ  ا�َّ  يُِطيع أ
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ي یک  چون اگر نفس کامالً در اختیار انسان بود، نذر کننده. »کند، باید این کار را بکند
توانست هر وقت دلش خواست آن را رها کند و هر وقت دلش خواست آن را  عبادت می

به نذر اتفاق نظر دارند.  انجام دهد. شایان ذکر است که پیشوایان دینی بر وجوب وفاي
 نظایر آن به همین روال است.

ایم که خداوند ایمان را براي ما محبوب و آن در  به عالوه، از شریعت اسالم فهم کرده
هاي  ي آراستن آن، تشریع و وضع قانون و برنامه هایمان آراسته گردانیده است. از جمله دل

انسان نیک و زیبا باشد، این امر با مقرر  اي که شروع کردن به آن، در نظر دینی به گونه
ها تضاد و تعارض دارد. و هرگاه سخت مشغول شدن در کارها،  ها و سختی کردن مشقت

چیزي که ضد محبوب کردن و آراستن ایمان - معموالً خستگی و ناخوشی و بریدگی
ات ها را به بار آورد، این کار مکروه است، چون خالف مقررات و دستور در دل -است

 انسان نباید در این صورت، به آن کار شروع نماید. ،شریعت اسالم است. بنابراین
راجع به امر دوم باید گفت که حقوق مربوط به مکلف انواع و اقسام زیادي دارد و 

 احکام آن به تناسب اقتضاي اصول ادله، مختلف و متفاوت است.
بگیرند و امکان جمع میان معلوم است که هرگاه دو حق براي مکلف در تعارض قرار 

و مؤکدتر است،  تر آن دو وجود نداشت، حتماً باید حقی که به مقتضاي دلیل شرعی، مهم
بر دیگري مقدم نمود. مثالً اگر براي مکلف، یک عمل واجب و یک عمل مندوب در 

بایست عمل واجب بر عمل مندوب مقدم شود و عمل  تعارض قرار گیرند، حتماً می
قت دیگر مندوب نیست بلکه از نظر عقلی و شرعی، ترك آن واجب مندوب در آن و

باشد. وقتی ترك آن  می. 1»ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب«  ي است و مشمول قاعده
ي عمل بدان ملتزم و پایبند است؟  واجب است پس چگونه در این صورت انجام دهنده

ترك کند. پس از این جهت بلکه او مکلف و موظف است که آن عمل را به طور کلی 
مانند آن است که خود را به بدعتی پایبند و موظف گردانیده باشد ولی او با این وجو 
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شود،  ي شرعی از انسان خواسته می ملتزم و پایبند به کاري است که به مقتضاي اصول ادله
ل، مانعی چون دلیل ندب در اینجا وجود دارد اما به نسبت این التزام و پایبندي به این عم

گذارد انسان به آن عمل کند، و این مانع حضور واجب  در آن عارض شده که نمی
 باشد. می

پس اگر شخصی عمل واجب را انجام داد، در ترك مندوب به طور کلی اشکالی 
یابد، و احکام آن گذشت.  وجود ندارد و گرنه او از دست آن التزام و پایبندي نجات نمی

 ، به خاطر ترك واجب، گناهکار شده است.و اگر به مندوب عمل کند
ماند. در اینجا این سؤال مطرح است که آیا مندوب  دقت و تأمل در عمل مندوب می

در صورت تعارض با واجب، اگر انجام گیرد، آیا همان واقعیت ندب خود را دارد یا 
 خیر؟ به تعبیري دیگر عملی که در اصل مندوب بوده در صورت تعارض با واجب، اگر
به آن عمل شود، آیا باز در این صورت مندوب است یا خیر؟ اگر بگوییم: ترك مندوب 

باشد با وجودي که  در اینجا از نظر عقلی واجب است، مندوب سبب ثواب و پاداش می
مانع اداي واجب است و اگر بگوییم: ترك مندوب از نظر شرعی واجب است، در این 

 صورت مندوب سبب ثواب و پاداش نیست.
بینی که در التزام به نوافل به هر حالی که گذشت در صورتی که منجر به  پس تو می

اش در صورتی است که التزام  حرج و مشقت شود، چه حکمی وجود دارد، و این همه
 مانع اداي واجبات از روي عمد یا بدون عمد باشد.

چون  ،گیرد می است، مشمول این امر قرار بآنچه در روایت سلمان با ابودرداء
التزام به قیام شب و نماز تهجد، مانع اداي حق همسر در همبستري است که به طور کلی 

 بر او واجب است. التزام به روزه در روز نیز چنین است.
مثل آن اگر نماز چاشتگاه یا دیگر نمازهاي سنت، در پاسداري از بیمارش که در 

مایحتاج زندگی ي  طریق تهیهاش از  شرف مرگ است و یا در کمک و خدمت به خانواده
 و امثال آن، خللی ایجاد کند، همان حکم مذکور را دارد.
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این است که هرگاه التزام  -رسد موارد قبلی نمیي  هر چند به درجه- ي دیگر آن نمونه
و پایبندي به عملی مندوب، منجر به ضعف بدن و از دست رفتن نیروهایش شود تا جایی 

اش نباشد یا نتواند فرایض و واجبات دینی را به  خانواده که قادر به کسب روزي براي
شکل حقیقی خود انجام دهد یا قادر به جهاد یا طلب علم و دانش نباشد. همان طور که 

داود یک روز روزه «فرماید:  نماید، آنجا که می می داستان داود این مطلب را گوشزد
 ». کرد با دشمن فرار نمی کرد و در صورت رویارویی گرفت و یک روز افطار می می

واجب در حالت سفر، انسان میان گرفتن روزه و نگرفتن آن مخیر ي  راجع به روزه

 ِمنْ  َدنَْوُ�مْ  قَدْ  إِنَُّ�مْ « در سال فتح مکه فرمود: صشده است. سپس رسول خدا
ِفْطرُ  َعُدوُِّ�مْ 

ْ
قَْوى َوال

َ
روز، شما را اید و شکستن  تان نزدیک شده شما به دشمن« .»لَُ�مْ  أ

 . »گرداند تر می نیرومندتر و پرتوان
گوید: با حالتی صبح کردیم که بعضی از ما روزه بود و بعضی  ابوسعید خدري

 روزه نبود. وي افزود: سپس حرکت کردیم و در جایی ایستادیم. آن حضرت فرمودند:

تان   دشمنشما بامداد به « .1»م تصبحون عّدو�م و الفطر أقوی ل�م، فأفطروا��نو«
 .»تان را بشکنید گرداند، پس روزه تر می رسید و شکستن روزه، شما را نیرومندتر و پرانرژي می

با حالت جدي و با عظم و اراده راسخ این  صابوسیعد خدري گوید: رسول خدا
 مساله را عنوان کرد.

شمن و این واقعه اشاره به این نکته است که روزه چه بسا انسان را در رویارویی با د
 سنت، به طریق اولی حکم مذکور را دارد.ي  کند، پس روزه عمل جهاد ناتوان می

مردي را دید که بر اثر روزه دچار فشار و  صاز جابر روایت است که گوید: پیامبر

رِبِّ  ِمنَ  لَيَْس « مشکل شده است. فرمود:
ْ
يَامُ  ال َفرِ  يِف  الصِّ روزه در سفر، کار نیکی « .2»السَّ

رش این است که روزه در سفر هر چند واجب هم باشد، کار خوبی نیست منظو. »نیست
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اگر انسان را به آن حد برساند با وجودي که رخصت براي انسان هست. بنابراین، در 
اي که عمل به رخصت  چنین حالی رخصت براي چنین شخصی مطلوب است به گونه

واجب نیست به طریق  باشد. پس آنچه که در اصل ترو مؤکدتر از اداي واجب می مهم
 اولی این حکم را دارد.

در نتیجه هر کس خود را ملزم به کاري کند که بر او سخت و دشوار باشد، کار نیک 
 را در حد خود انجام نداده وکار خوبی نکرده است.



 
 

 فصل

شود. اشکال دوم این است که التزام  وقتی مورد قبلی ثابت شد، اشکال دوم وارد می
آورند به خاطر مخالفت با دلیل شرعی است و در صورت مخالفت  هایی که مشقت سنت

خود را ها کرده، در حقیقت  با دلیل شرعی کسی که خود را موظف و پایبند به این سنت
پایبند و ملزم به چیزي کرده که مشروع نشده است و این کار عین بدعت است. حاال یا 

 شود. اش نمی شود و یا شامل ي مذمت و نکوهش بدعت شامل آن می ادله
ي مذمت و نکوهش بدعت شامل آن شود، این نادرست است، به خاطر دو  اگر ادله

 چیز:
وقتی التزام به برخی اعمال توسط عبداهللا بن عمرو را برایش  صرسول خدا -اول

آن حضرت » توانم من بیشتر از آن را می«مکروه دانست و عبداهللا بن عمرو گفت: 

 « فرمودند:
َ

فَْضل ال
َ
بعداً ابن عمرو التزام به آن را رها کرد. و . »بر آن میفزا« .1»َذلَِك  ِمنْ  أ

کرد که  از التزام به آن عمل، از او فهم می صمبراگر عبداهللا بن عمرو پس از نهی پیا
شد و بر آن مداومت  کند، به آن ملتزم نمی می باالخره این مقدار عمل را تأیید صپیامبر
پس اگر ». کردم را قبول می صاي کاش! رخصت رسول خدا«کرد تا جایی که گفت:  نمی

وم نکوهش شده و از آن طرف هر بدعتی به طور عم-بگوییم: این کار بدعت است 
او را بر کار خطایی تأیید کرده است. روشن است که چنین  صآن وقت پیامبر -است

 چیزي جایز نیست.
ي یک صحابی چنین اعتقادي داشت که عمداً به خاطر خود  طور که نباید درباره همان

از آن نهی کرده، با دستور آن حضرت مخالفت  صرا ملزم نمودن به کاري که پیامبر
ي  بسیار پرهیزکارتر و باتقواتر از آن هستند. همچنین روزه کرده است. چون صحابه

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
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 نیز ثابت شده است. صآوري از قبیل آن که از غیر پیامبر وصال و اعمال مشقت
 وقتی چنین است، امکان ندارد که گفته شود: این کار، بدعت است.

ي عمل که به شرط التزم به عمل و ادامه دادن آن، این عمل را ادامه  م دهندهانجا -دوم
دهد، اگر به این شرط ملتزم شده باشد وآن را به صورت حقیقی خود و بنا به شرط  می

شود. پس این کار  انجام دهد، مقصود شارع تحقق یافته و در این صورت نهی برداشته می
 بدعتی وجود ندارد. مخالف دلیل شرعی نیست و در نتیجه

شود، چون  ي عمل ننموده باشد، اشکالی به آن وارد نمی و اگر خود را ملزم به ادامه
کند، با این  اي است که عمل مندوب را بدون عذر ترك می چنین شخصی مثل نذر کننده

شود و انجام این کار در وقت عمل، بدعت نامیده  وجود، ترك این کار، بدعت نامیده نمی
ها آن را انجام  کند و بضی وقت ها آن عمل را ترك می د. پس کسی که بعضی وقتشو نمی
اي از قبیل  شود. و اگر ترك این عمل به خاطر عارضه گذار نامیده نمی دهد، بدعت می

کارش، مخالف دلیل شرعی است. توان پذیرفت که  بیماري و دیگر عذرها باشد، نمی
ر به خاطر عارضه و عذري آن را رها کند، مانند ي عمل واجبی که اگ طور که درباره همان

عمل روزه به نسبت شخص بیمار و عمل حج به نسبت کسی که توانایی اداي حج را 
ي واجب به خاطر این عذرها، مخالف دلیل شرعی  ندارد، در این صورت ترك کننده

 شود. بنابراین اساساً بدعتی وجود ندارد. محسوب نمی
شود که این کار از  نکوهش بدعت شامل آن نشود، ثابت میي مذمت و  اما اگر ادله

هایی است که از آنها نهی نشده است بلکه از جمله مواردي است که انسان  اقسام بدعت
خود را بدان ملزم و موظف نموده است. همچنین این کار از قبیل مصالح مرسله و دیگر 

اصل هر فردي را در بر چیزهایی نیست که یک اصل کلی دارند. در این هنگام این 
اش، اصل و دلیل شرعی  گیرد که خود را به عمل مندوبی ملزم و موظف نموده و عمل می

داشته باشد یا نداشته باشد اما در صورت نداشتن اصل و دلیل شرعی براي کارش به طور 
به  صمانند اختصاص دادن شب والدت پیامبر ،جزئی عملش یک اصل کلی دارد
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ماز تهجد و عبادت خدا و اختصاص دادن روز والدت آن حضرت به زنده داري و ن شب
هاي ماه  هاي خاصی. یا مثل اختصاص دادن شب اولین جمعه گرفتن روزه یا به عبادت

ي ماه شعبان به نماز تهجد و  نیمه  رجب به نماز تهجد و عبادت، و اختصاص دادن شب
اه امام و امثال اینها که یک عبادت، و التزام به دعاي جهري پس از نمازهاي فرض همر

 خورد. می اصل کلی دارند. در این صورت تمامی سخنان قبلی به هم
 جواب این اشکال:

درست است، و  صراجع به اشکال اول باید گفت که تأیید این کار از جانب پیامبر
غیر ممکن نیست که این اقرار و تأیید با نهی ارشادي به خاطر یک امر خارجی جمع 

ن نهی در اینجا به خاطر خللی در خود عبادت یا خلل در یکی از ارکان آن شود، چو
نهی «گوید:  لهمچنان که عایشه ،نیست بلکه به خاطر ترس از یک چیز احتمالی است

 صو رسول خدا» باشد ي وصال به خاطر مهربانی و دلسوزي نسبت به امت می از روزه
ي  کردند، جهت تنبیه نمودن آنان روزه یي وصال از او پیروي م همراه کسانی که در روزه

این  صي وصال به نسبت آنان، مورد نهی بود پیامبر داد و اگر روزه وصال را ادامه می
 کرد. کار را نمی

پس دقت کنید که چگونه در یک چیز واحد عبادت بودن آن و مورد نهی قرار گرفتن 
 صورت پذیرفته است.آن جمع شده است، اما با دو اعتبار و از دو جهت این کار 

ي آن در مسائل فقهی، سخنی است که جماعتی از محققان در خصوص معامله  نمونه
اند که در هنگام اذان براي نماز جمعه، از هر معامله و  بعد از نداي نماز جمعه اظهار داشته

خرید و فروشی نهی شده است، این نهی از جهت خود معامله نیست بلکه از این جهت 
 باشد. نع حضور در نماز جمعه میاست که ما

از این رو این بزرگواران معامله را پس از صورت گرفتن معامله، تنفیذ کرده و آثار 
دانند، هر چند صراحتاً از آن معامله  نمایند و آن را فاسد نمی شرعی را بر آن مترتب می

گردد بلکه  یچون معلوم است که نهی از این معامله به خود معامله بر نم ،نهی شده است
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گردد. به همین خاطر جماعتی از دانشمندانی که قائل به فسخ  ي جانبی بر می به یک قضیه
اي که از معامله  دانند نه به خاطر نهی معامله هستند، علت آن را تنبیه طرفین معامله می

در نزد این عده نیز، این معامله فاسد و باطل نیست و نهی  ،صورت گرفته است. بنابراین
 گردد بلکه مربوط به یک امر خارجی و جانبی است. نمیامله بره خود معب

دهد یا خیر، چیزي  پس امر به عبادت، چیزي است و اینکه ملکف آن را انجام می
التزام عبداهللا بن عمرو به یک عمل مندوب را تأیید کرده،  صدیگر. بنابراین، اینکه پیامبر

ي  دهنده دلیلی بر صحت این التزام است و اینکه قبًال از این کار نهی کرده بود، نشان
آید که آن هم  می ي تدافع به وجود بطالن این التزام نیست. در غیر این صورت قضیه

 محال است.
در  صجاي تأمل است، و آن اینکه رسول خداي دیگري هست که  البته در اینجا نکته

این مسائل و قضایا، همچون راهنما و دلسوز و خیرخواه مکلف در صورت وجود 
تأثیرپذیري نصیحت و خیرخواهی است. چون وقتی مکلف تنها به تالش خود اتکا 

کند و خیرخواهی و نصیحت کسی که تجربه و آگاهی کافی در خصوص عوارض و  می
دارد در نظر نگیرد، همچون کسی است  که با وجود نص از رأي و نظر ها  آثار درون

کند هر چند از روي تأویل باشد. اگر کارش در لفظ، بدعت نامیده  خویش پیروي می
شود، به این اعتبار است و اگر چنین نباشد و خیرخواهی و نصیحت، شخص خیرخواه و 

دلیل منصوص از جانب نصیحت کننده  ها را در نظر گیرد، از  آگاه به عوارض و آثار درون
سوي  یدن بهي انسان در مسیر عبودیت و بر کند و او راهنما و هدایت کننده پیروي می

 خداوند متعال است.
ي این عمل گفته شده که آن، بدعتی اضافی است نه  از همین جاست که درباره

آن به نسبت حقیقی. معناي بدعت اضافی بودن این عمل این است که دلیل شرعی در 
آور باشد، مرجوح و به نسبت کسی که عمل را تا  ي آن عمل برایش مشقت کسی که ادامه
 کند، راجح است. به شرط آن عمل میدهد و  آخر ادامه می
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به همین خاطر عبداهللا بن عمرو پس از آنکه ضعیف و ناتوان شد، باز به آن التزام عمل 
د شد تا جایی که آرزوي پذیرش رخصت کرد هر چند مقداري مشقت و سختی بر او وار

کرد. اما بدعت حقیقی چنین نیست، چون دلیل براي آن، در حقیقت مفقود است چه  را می
 برسد به اینکه مرجوح باشد.

باشد. به  شان به هم نزدیک می ي خطاي مجتهد است و احکام این مسأله مانند مسأله
 امید خدا در این باره بعداً بحث خواهد شد.

اگر خود را به شرط ادامه دادن عمل ملزم «ي اشکال گفته است:  اینکه وارد کنندهاما 
، سخن درستی »نماید و عبادت را به صورت حقیقی خود ادا نماید... تا آخر سخنانش

اي آن را ترك کند، گناهی ندارد مانند  پس اگر به خاطر عارضه«است بجز این عبارت: 
چون آنچه که ما  ،»کند اش را ترك می یماري روزهب ي  شخص بیمار که به خاطر عارضه

درصدد بیان آن هستیم، این چنین نیست بلکه قسم دیگري وجود دارد و آن، این است که 
او به خاطر سببی که خودش باعث آن سبب بوده، آن عمل را ترك کند. چون کسی که 

ینی مخالفت کرده رود، روشن است که با یک دستور د مثالً با اختیار خود به جهاد نمی
ولی اگر به خاطر عذري همچون بیماري و مانند آن به جهاد نرود، با دستور دینی 
مخالفت نکرده است. حاال اگر این فرد کاري کند که معموالً منجر به بیماري او شود تا 
اینکه نتواند به جهاد برود، این حد وسط میان دو حالت مذکور است، از آن جهت که 

عی را به وجود آورد تا توانایی حج را نداشته باشد، در این جا این فرد کار باعث شده مان
خوبی نکرده است. این مانند سخت مشغول شدن در عملی است که سبب ناخوش 

شود، و این مکلف با نهی وارده  داشتن آن عمل براي نفس یا سبب کوتاهی در واجب می
حرج و مشقتی برایش پیش آمده که  در این زمینه مخالفت کرده است. و از آن جهت که

معموالً مانع اداي عبادت به صورت حقیقی خود است، از این لحاظ معذور است. بنابراین 
در اینجا یک احتمال میان دو امر مذکور است که باید به آن دقت شود و این احتمال 

 وسط در یک عمل، ممکن است باشد.
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هایی است که مورد نهی قرار  اقسام بدعتثابت شده که آن عمل از «اما این که گفته: 
چون عمل مندوب از آن جهت که مندوب  ،، آن چنان نیست که گفته  است»اند نگرفته

است، از جهت مطلق امر، شبیه واجب و از جهت رفع حرج و گناه از کسی که آن را 
کند، شبیه مباح است. پس عمل مندوب حد وسط میان دو طرف واجب و مباح  ترك می

شود بلکه از لحاظی واجب و از لحاظی  باشد و تنها در یکی از این دو خالصه نمی می
ي عمل، شرطی را  حوزهباشد. فقط باید این نکته را دانست که قواعد شریعت در  مباح می

 ي ترك آن، شرطی را گذاشته است. طور که در حوزه گذاشته همان
به آن نکند که حرج و مشقتی اي شروع  شرط عمل به مندوب آن است که فرد به گونه

تر و  را در پی داشته باشد در نتیجه منجر به نامتعادلی ندب یا نامتعادلی عمل مهم
 شود. چه غیر از این باشد به اختیار مکلف واگذار میي از آن شود. هرتر واجب

هرگاه شخص شروع به عمل مندوب کرد، از دو حال خارج نیست: یا به قصد 
 ام به آن شروع کرده و یا این قصد را نداشته است.نامتعادلی شرط التز

اش  آید. خالصه وقتی چنین است، این همان قسمتی است که به امید خدا بعداً می
چنین است که شارع، عمل مندوب را با درنظر گرفتن رفع حرج و مشقت از انسان 

ود به خواسته است ولی او با وارد کردن مشقت و سختی بر خود و موظف کردن نفس خ
آید، آن را از نفس خود درخواست کرده است. عالوه بر  ي آن بر نمی اي که از عهده گونه

تر از سنتی هستند که به آن شروع کرده  هایی که مهم آن، در بسیاري از واجبات و سنت
 است، خلل ایجاد نموده است. خوب معلوم است که این کار بدعت نکوهیده است.

ل مندوب شروع کرده، از دو حال خارج نیست: یا عمل و اگر بدون آن قصد به عم
اش آن را انجام نداده  مندوب را به صورت واقعی خود انجام داده یا به صورت واقعی

 است.
اش آن عمل مندوب را انجام دهد بدین صورت که وقتی  اگر به صورت واقعی

تعارض نداشته تري از آن  کند و این عمل مندوب با کار مهم احساس نشاط و انرژي می
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گیري عین سنتی است که جاي بحث  باشد، در حد توان آن را انجام دهد. این نوع موضع
ي دال بر صحت این عمل وجود دارد. چون از یک طرف با توجه به  چون ادله ،نیست

اینکه به او امر شده است که آن عمل را انجام دهد، آن را انجام داده و رهایش نکرده 
ر چون از وارد کردن مشقت و سختی بر خود، نهی شده عمل را به است و از طرف دیگ

در صحت این  ،اي انجام داده که بر خودش مشقت و سختی زیاد وارد نکند. بنابراین گونه
ي عمل، شأن قرن اول و دو قرن پس از آن  عمل، اشکال و ایرادي وجود ندارد. این شیوه

 بوده است.
جام ندهد ولی با درنظرگرفتن التزام به آن و و اگر آن را به صورت واقعی خود ان

ي آن تا آخر به آن شروع کرد، این رأي و نظر از اول مکروه است ولی از شریعت  ادامه
ي نهی است. پس  ي آن، کفاره اسالم چنین فهم شده که انجام دادن عمل به شرط ادامه

به نذر و  چون خداوند وفاکنندگان ،کند معناي بدعت بر این قسم نیز صدق نمی
ي  وفاکنندگان به عهد وقتی که عهدي ببندند را ستوده است. و اگر به شرط التزام و ادامه

عمل وفا نکند، نهی به حال خود باقی است و چه بسا در التزامی که معناي نذر در آن 
 است، گناهکار شود.

خاطر که ي بدعت بر آن اطالق شده، نه به این  به خاطر احتمال عدم وفا به شرط واژه
 او کاري کرده که دلیلی بر آن وجود ندارد بلکه دلیل براي کارش وجود دارد.
داند یا احتمال  به همین خاطر، هرگاه انسان خود را به بعضی از اعمال مندوبی که می

اندازد، ملزم نماید،  ي آنها اصالً انسان را در حرج و مشقت نمی دهد که ادامه قوي می
که ازآن نهی شده بلکه عملی را انجام داده که مندوب است و ثواب عملی را انجام نداده 

شود و کارش مثل نمازهاي سنت راتبه همراه نمازهاي فرض و  و پاداش به او داده می
الحمدهللا گفتن و اهللا اکبر گفتن پس از نمازهاي فرض و ذکر خدا در صبحگاهان و 

کند و با ذات عمل  تر خللی ایجاد نمی باشد که در کارهاي مهم شبانگاهان و مانند آنها می
 کردن به آن و ادامه دادنش، مشقت و حرج را در پی ندارد.
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ب به طور صریح آمده است. از در این قسم، تشویق به ادامه دادن این اعمال مندو
مردم را در ماه رمضان در مسجد بر یک قاري جمع کرد و  جا بود که عمر همین

به عنوان  صچون این عمل ابتدا از جانب رسول خدا ،مسلمانان این سنت را ادامه دادند
اش را داشتند و آن  سنت، ثابت شده بود سپس عمر مردم را وادار به کاري کرد که توانایی

ل بود نه به طور دائمی و همیشگی و آن را دوست داشتند. تازه این کار تنها در یک ماه سا
و نماز شبی که پس از برخاستن «چون عمر گفت:  ،را به اختیار خودشان واگذار کرده بود

و پیشینیان صالح فهم کرده بودند که خواندن نماز شب ». خوانند بهتر است از خواب، می
ایشان نماز شب ه رفتند و در خانه در خانه بهتر است، از این رو بسیاري ازآنان می

ِْدَعةُ  نِْعَمِت « خواندند. از این رو بود که عمر گف: می
ْ

. »این خوب بدعتی است« .1»َهِذه ابل

ي این عمل هر  را بر این کار اطالق کرد با توجه به در نظر گرفتن ادامه» بدعت«وي لفظ 
دار این  چند براي یک ماه در سال باشد یا بدین خاطر بوده که پیش از او به صورت ادامه

عمل صورت نگرفت. یا بدین دلیل بوده که او این عمل را در مسجد جامع برخالف سایر 
هر چند اصل آن به همین صورت، قبالً واقع شده بود. از آنجا که  ،ها آشکار کرد سنت

ِْدَعةُ  نِْعَمِت «دلیل شرعی براي نماز شب در ماه رمضان بود، گفت: 
ْ

این کار «. »َهِذه ابل

آن را کار خوبی دانست. الزم به ذکر است که » نعم«ي  که با صیغه .»است خوب بدعتی

ما أحسنها « ي تعجب: اقتضاي مدح و ستایش را دارد درست مانند صیغه» نعم«ي  صیغه
که همین اقتضا را دارد. این قضیه به طور . »این کار چه خوب بدعتی است« .»من بدعة

 کند. میقطع این عمل را از بدعت بودن خارج 
قیام رمضان را ایجاد کردید در «ي قرآن استناد نمود و گفت:  سخن ابوامامه که به آیه
پس «به همین خاطر گفت:  ،بر همین معنا جاري شده است» حالی که بر شما فرض نبود

 کرد. بود، از آن نهی می و اگر در حقیقت بدعت می .2»بر آن مداومت کنید

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
 پیش گذشت.تخریج آن از  -2
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از التزام به عمل مندوبی که در آینده ترس  صپیامبراز این زوایه ما راجع به نهی 
گوییم و قرار دادن آن را در بخش  اش وجود دارد، سخن می مشقت و سختی درباره

هاي اضافی سهل دانستیم و خاطر نشان ساختیم که از برخی جهات، دلیلی شرعی  بدعت
فریب آن  شود تا کسی براي صحت آن وجود دارد و از بعضی جهات به بدعت ملحق می

اش با آن برخورد کند و با قیاس به آن جهت  نخورد تا بدون در نظرگرفتن جایگاه شرعی
داند که این کار چه پیامد  عمل کردن به بدعت حقیقی بدان استدالل نماید و نمی

خطرناکی دارد. ما در اینجا اطالق لفظ بدعت بر این گونه کارها را تحمیل کردیم و اگر به 
 کردیم. ناچاري نبود، نباید این کار را میخاطر ضرورت و 



 
 

  فصل

َهاَ�ٰٓ ﴿ فرماید: خداوند متعال می ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ٓ  ِت َطّيَِ�ٰ  ُ�َّرُِموا َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ  لَُ�مۡ  �َّ

ْۚ َتُدوٓ َ�عۡ  َوَ�  َ ٱ إِنَّ  ا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  �َّ ْ  ٨٧ َتِدينَ ُمعۡ ل ا َوُ�ُوا ُ ٱ َرزَقَُ�مُ  مِمَّ ۚ َطّيِبٗ  ٗ� َحَ�ٰ  �َّ ْ ٱوَ  ا َ ٱ �َُّقوا َّ� 
ِيٓ ٱ نتُم �َّ

َ
  .]88-87المائدة: [ ﴾٨٨ ِمُنونَ ُمؤۡ  ۦبِهِ  أ

چرخند و  اش بر گرد یک معنا می شده که همههایی وارد  در سبب نزول این آیه روایت
اي است که خداوند حالل نموده است، حاال به خاطر  آن حرام کردن چیزهاي پاکیزه

دینداري باشد یا غیردینداري، و خداوند از این کار نهی فرموده و آن را تجاوز قرار داده و 
باره اباحه را بیان اظهار داشته است که خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد. سپس دو

ْ ﴿ فرماید: داشته و می ا َوُ�ُوا ُ ٱ َرَزقَُ�مُ  مِمَّ هاي  و از نعمت .]88: ة[المائد ﴾اَطّيِبٗ  ٗ� َحَ�ٰ  �َّ

سپس مؤمنان را به تقواي خدا  .»است بخورید اي که خداوند به شما روزي داده هحالل و پاکیز
دهد که حرام کردن چیزهایی که خداوند حالل نموده، خارج  امر کرده است. این نشان می

 ي تقواست. از درجه
اسماعیل قاضی از طریق روایت ابوقالبه روایت کرده که او گوید: چند نفر از یاران 

خواستند دنیا و تعلقات دنیا را کنار نهاده و زنان را رها کنند و  صرسول خدا
شان ایراد  سخنان درشتی را درباره صنشینی و ترك دنیا را اختیار کنند. رسول خدا گوشه

د شددوا ىلع أنفسهم فشد ديم بالتشد�ن قبلاكمن  كإنما هل« فرمود، ایشان فرمودند:
جوا حبدوا اهللا و ال�رش�وا به شيئاً وو الصوامع، اعار يادل اهم يفيبقا كاهللا عليهم، فأوئل

گیري بر خود،  همانا پیشینیان شما به خاطر سخت«. 1:»م�م بستق�واعتمروا و استقيموا 
هالك شدند بر خودشان سخت گرفتند، خداوند نیز بر آنان سخت گرفت. بقایاي آنان در دیرها 

                                           
اند. آلبانی در کتاب  آن را روایت کرده 1031ي  به شماره» الزهد«و ابن مبارك در  5/9طبري در تفسیر خود،  -1

 آن را ضعیف دانسته است. 1/140، »ختريج أحاديث احلالل و احلرام مرام يفـغاية ال«
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شریک او نگردانید. حج و عمره را به جاي  ها وجود دارد. خدا را بپرستید و چیزي را و صومعه

َهاَ�ٰٓ ﴿ ي: ابوقالبه گوید: آیه. »آورید و ثابت قدم باشید، تا ثابت قدم نگه داشته شوید ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ� 

 ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ٓ  ِت َطّيَِ�ٰ  ُ�َّرُِموا َحلَّ  َما
َ
ُ ٱ أ اي را  چیزهاي پاکیزه !اي مؤمنان« .]87: ة[المائد ﴾لَُ�مۡ  �َّ

 آنان نازل شده است.ي  درباره، »که خداوند براي شما حالل کرده است بر خود حرام مکنید
آمد و گفت:  صمردي نزد پیامبر«در سنن ترمذي از ابن عباس روایت شده که گوید: 

روم و شهوت به من  خورم، براي زنان بیرون می می اي رسول خدا! من هر وقت گوشت«
دهد. از این رو گوشت را بر خود حرام کردم. پس خداوند این آیه را نازل  دست می

 . این حدیث حسن است.1»کرد
ي جماعتی از یاران رسول  آمده که گوید: این آیه درباره بدر روایتی از ابن عباس

از جمله ابوبکر و عمر و علی و عبداهللا بن مسعود و عثمان بن مظعون و مقداد  صخدا
ي عثمان بن مظعون  ي ابوحذیفه نازل شد. اینان در خانه و سالم آزاد شدهبن اسود کندي 

گیري  جمحی جمع شدند و اتفاق نظر پیدا کردند که خود را اخته کنند و از زنان کناره
ي زبر را به تن کنند و جز چند لقمه دیگر غذا  نمایند و گوشت و چربی نخورند و پارچه

 اختیار کنند. نشینی نخورند و همچون راهبان گوشه
رسید. آن حضرت پیش عثمان بن مظعون در منزلش رفتند و نه  صاین خبر به پیامبر

او و نه دیگر جماعت را نیافت. به زن عثمان، ام حکیم دختر ابوامیه بن حارثه سلمی 

آیا خبري که از شوهرت و دوستانش به من « .»زوجك وأصحابه َعِن  بَلََغِ�  َماأحقَّ « فرمود:

 همسر عثمان گفت: آن خبر چیست اي رسول خدا؟ »درست است؟رسیده، 
خبر را به او رساند. ام حکیم هم خوش نداشت که واقعیت امر را براي  صپیامبر

وقتی که از او پرسیده بازگو نکند و هم خوش نداشت، کار شوهرش را  صرسول خدا

                                           
 اند. روایت کردهآن را  11/350» معجم الكبريـال«و طبرانی در  3054ي  ترمذي به شماره -1
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اده راست گفته اگر عثمان این خبر را به تو د صآشکار نماید. پس گفت: اي رسول خدا
 است.

يقول  أصحابه إذا رجعوا: إن رسول اهللاو كلزوج قو�« به او گفت: صرسول خدا
 ادلسم، و أنام و آىت النساء، فمن رغب عن سنيّت: إ� آ�ل و أرشب، و آ�ل اللحم ول�م

گوید:  به شما می صبه شوهرت و دوستانش وقتی برگشتند، بگو: رسول خدا« .»فليس مّ� 
روم. پس  خوابم و پیش زنان هم می خورم، و می نوشم و گوشت و چربی می خورم و می من می

 .»هر کس از سنت من روي بگرداند، از من نیست
را به اطالع او  صوقتی عثمان و دوستانش برگشتند، همسرش دستور رسول خدا

و برایش ناخوشایند بوده است.  رسیده صرساند. آنان گفتند: حتماً تصمیم ما به پیامبر
 آید، رها کنید. از آن بدش می صپس چیزي که رسول خدا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ي این جماعت نازل شد: این آیه درباره ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ٓ  ِت َطّيَِ�ٰ  ُ�َّرُِموا َحلَّ  َما

َ
 أ

ُ ٱ ابن عباس گوید: منظور غذا و نوشیدنی و همبستري با زنان  .]87: ة[المائد ﴾لَُ�مۡ  �َّ

ْ َتُدوٓ َ�عۡ  َوَ� ﴿است.   ابن عباس گوید: یعنی در بریدن آلت تناسلی.. ]87: ة[المائد ﴾ا

َ ٱ إِنَّ ﴿ ۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  �َّ ابن عباس گوید: یعنی حرام کردن حالل  .]87: ة[المائد ﴾َتِدينَ ُمعۡ ل
 .1خدا

به غزوه  صما همراه رسول خدا«عبداهللا روایت است که گوید: از » الصحيح«در 

ما را از این کار  صرفتیم و زنان با ما نبودند. گفتیم: آیا خود را اخته نکنیم؟ پیامبر می
نهی کرد. پس از آن به ما اجازه داد که در مقابل لباس با زن تا مدت معینی ازدواج 

 شد. منظورش نکاح متعه است که بعدها نسخ2کنیم.

َهاَ�ٰٓ ﴿ سپس ابن مسعود این آیه را خواند: ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمنُوا ٓ  ِت َطّيَِ�ٰ  ُ�َّرُِموا َحلَّ  َما

َ
 أ

                                           
 آن را با این لفظ روایت کرده است. 60/173، »تاریخ دمشق«ابن عساکر در  -1
 اند. آن را روایت کرده 1404ي  و مسلم به شماره 4339ي  متفق علیه. بخاري به شماره -2
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ُ ٱ  .]87: ة[المائد ﴾لَُ�مۡ  �َّ
اسماعیل از یحیی بن یعمر نقل کرده که عثمان بن مظعون قصد داشت که رهبانیت را 

داري کند و با نماز تهجد و  ها را زنده شب اختیار کند، یعنی روزها را روزه بگیرد و
ها را به سر برد. همسرش زنی خوشبو و آراسته بود. از آن  عبادت و راز و نیاز خدا شب

به او گفت: آیا  صپس سرمه و حنا و آرایش را کنار نهاد. زنی از همسران پیامبر
عثمان دیگر شوهرت در خانه حضور دارد یا خیر حضور ندارد؟ گفت: حضور دارد. ولی 

این خبر را براي آن حضرت بازگو کرد. رسول  صخواهد. همسر پیامبر زنان را نمی

تُْؤِمنُ  ُ�ثَْمانُ  يَا«عثمان را دید و به او گفت:  صخدا
َ
آیا به آنچه که ما «. »بِهِ  نُْؤِمنُ  بَِما أ

ع فاصن« عثمان گفت: آري. آن حضرت فرمودند: »بدان ایمان داریم، تو هم ایمان داري؟
  آن گاه این آیه را تالوت کرد:. »کنیم، تو هم بکن پس کاري را که می« .»مثل ما نصنع

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ٓ  ِت َطّيَِ�ٰ  ُ�َّرُِموا َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ ْۚ َتُدوٓ َ�عۡ  َوَ�  لَُ�مۡ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ا  ُ�ِبُّ  َ�  �َّ

ۡ ٱ  .1]87: ة[المائد ﴾٨٧ َتِدينَ ُمعۡ ل
ي  ي  مذکور درباره آیه«سعید بن منصور از حصین از ابومالک روایت کرده که گوید: 
هاي حالل از جمله غذا  عثمان بن مظعون و دوستانش نازل شد. آنان بسیاري از نعمت
شان قصد داشتند که آلت  خوردن و همبستري با زنان را بر خود حرام کردند و بعضی

َهاَ�ٰٓ ﴿ متعال این آیه را نازل فرمود: تناسلی خود را ببرند. پس خداوند ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  َ�  َءاَمُنوا

 ْ ٓ  ِت َطّيَِ�ٰ  ُ�َّرُِموا َحلَّ  َما
َ
ُ ٱ أ ْۚ تَُدوٓ َ�عۡ  َوَ�  لَُ�مۡ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  �َّ  .]87: ة[المائد ﴾٨٧ َتِدينَ ُمعۡ ل

تصمیم گرفتند زنان  صاز عکرمه روایت است که گوید: چند نفر از یاران رسول خدا
 را رها کنند و گوشت نخورند و خود را اخته نمایند. پس این آیه نازل شد:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ٓ  ِت َطّيَِ�ٰ  ُ�َّرُِموا َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ ْۚ َتُدوٓ َ�عۡ  َوَ�  لَُ�مۡ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ا  ُ�ِبُّ  َ�  �َّ

ۡ ٱ  . ]87: ة[المائد ﴾٨٧ َتِدينَ ُمعۡ ل

                                           
 آن را روایت کرده است. لاز طریق یحیی بن یعمر از عایشه 6/106» الـمسند«احمد در  -1
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 صي چند نفر از یاران رسول خدا ي مذکور درباره آیه«از قتاده روایت شده که گوید: 
گیري و رهبانیت را  نازل شد. آنان خواستند دنیا و تعلقات دنیا را ترك کنند، از زنان کناره

 طالب و عثمان بن مظعون بودند. ن افراد، علی بن ابیي ای پیشه کنند. از جمله
آمد و گفت: به ما اجازه  صکرده که عثمان بن مظعون پیش پیامبرابن مبارك روایت 

 ِخَصاءَ  إِنَّ  ،اْختىََص  َوال َخىَص  َمنْ  ِمنَّا لَيَْس « فرمود: صبده که خود را اخته کنیم. پیامبر
يِت  مَّ

ُ
يَامُ  أ کسی که خود را اخته کند، از ما نیست. همانا اخته کردن امت من، روزه « .»الصِّ

 .»است
 نشینی را بده. ي گوشه به ما اجازه صمظعون گفت: اي رسول خداعثمان بن 

ىِت  ِسيَاَحةَ  إِنَّ « فرمود:صپیامبر مَّ
ُ
َهادُ  أ ِ

ْ
ِ  َسِبيِل  ىِف  اجل نشینی امت من،  همانا گوشه« .»ا�َّ

 .»جهاد در راه خداست
آن حضرت  عثمان گفت: اي رسول خدا! به ما اجازه بده که رهبانیت را پیشه کنیم.

َب  إِنَّ « فرمودند: يِت  تََرهُّ مَّ
ُ
ُلُوُس  أ

ْ
الةِ  انِْتَظارَ  ،الَْمَساِجدِ  يِف  اجل همانا رهبانیت امت من « .1»الصَّ

 .»نشستن در مساجد به انتظار نماز است
بریدن از دنیا را از عثمان بن مظعون قبول  صرسول خدا«آمده که: » الصحيح«در 

 .2»کردیم داد، هر آینه ما خود را اخته می ي این کار را به او می نکرد، و اگر اجازه
ي این چیزها تحریم  دهند که همه ي اینها به طور واضح و روشن نشان می مهه

است که  باشد، و عمل نکردن به چیزهایی چیزهایی است که در شریعت اسالم حالل می
 ،-هر چند به قصد سلوك راه آخرت هم باشد-شارع قصد عمل کردن به آنها را داشته 

 چون این کار نوعی رهبانیت است و در اسالم رهبانیتی وجود ندارد.

                                           
اند. آلبانی در کتاب  آن را روایت کرده 1/88» التفسري«و بغوي در  845ي  شماره» الزهد«ابن مبارك در کتاب  -1

 آن را ضعیف دانسته است. 724ي  به شماره» المشکاة«
 اند. آن را روایت کرده 1402ي  و مسلم به شماره 4786ي  متفق علیه. بخاري به شماره -2
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صحابه و تابعین و بزرگانِ پس از آنان قائل به منع تحریم چیزهاي حالل هستند، فقط 
اي ندارد و اگر بر سر آن  سوگند نخورده باشد، کفارهاگر تحریم چیزهاي حالل، بر سر آن 

 سوگند خورد، کفاره دارد و سوگند خورنده باید به آنچه که خدا حالل نموده، عمل کند.
نقل کرده، اشاره  1توان به روایتی که اسماعیل قاضی از معقل بن مقرّن از جمله می

ام  و گفت: من سوگند خورده کرد. وي در این روایت گوید: او از ابن مسعود سؤالی کرد
 که یک سال بر بسترم نخوابم، حکمش چیست؟ عبداهللا بن مسعود این آیه را تالوت کرد:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ي سوگندت را بده و بر  کفاره حاال .]87: ة[المائد ﴾...ُ�َّرُِموا

 بسترت بخواب.
خواند پس سوگند خورد  گرفت و نماز می میمعقل زیاد روزه «در روایتی آمده است: 

آمد و در این باره از او پرسید. ابن  رش نخوابد. پیش عبداهللا بن مسعودکه بر بست
 ».ي مذکور را برایش تالوت کرد مسعود آیه

ْ ﴿ ي: ي آیه درباره«از مغیره روایت است که گوید:  ْ  َ�  َءاَمُنوا ٓ  ِت َطّيَِ�ٰ  ُ�َّرُِموا َحلَّ  َما
َ
ُ ٱ أ َّ� 

به ابراهیم گفتم: آیا منظور کسی است که چیزي از حالل خدا را  .]87: ة[المائد ﴾لَُ�مۡ 
 ».کند؟ گفت: بله حرام می

روایت شده که گوید: مقداري شیر براي عبداهللا بن مسعود آورده شد. وي  2از مسروق
را بر به حاضرین گفت: نزدیک بیایید. آنان شروع به خوردن کردند. مردي گفت: من شیر 

َهاَ�ٰٓ ﴿ هاي شیطان است، ام. عبداهللا گفت: این کار از گام خویشتن حرام کرده ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ� 

 ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ٓ  ِت َطّيَِ�ٰ  ُ�َّرُِموا َحلَّ  َما
َ
ُ ٱ أ نزدیک بیا و از آن بخور و . ]87: ة[المائد ﴾لَُ�مۡ  �َّ

 ».ي سوگندت را بده کفاره

                                           
حدیث  صباشد و از پیامبر برادر نعمان بن مقرّن است. معقل جزو صحابی میاو معقل بن مقرّن مزنی،  -1

 روایت کرده و پسرش عبداهللا بن معقل بن مقرّن از او حدیث روایت کرده است.
 شرح حال او از پیش گذشت. -2
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کس چیزي از جاري شده است. بدین صورت که هرس فتوا در اسالم بر همین اسا
شود. اگر آن چیز را که  حالل خدا را بر خود حرام کند، به این تحریم ترتیب اثر داده نمی

بر خود حرام کرده، خوردنی باشد، از آن بخورد و اگر نوشیدنی باشد، آن را بنوشد و اگر 
ک خویش در آورد. گویی این پوشاك باشد، آن را بپوشد و اگر مالی باشد آن را تحت مل

فتوا اجماع دانشمندان اسالمی است. این فتوا از مالک و ابوحنیفه و دیگران نقل شده 
است. اما اینان در رابطه با همسر که اگر شوهر او را بر خود حرام کند، اختالف نظر 

شود. غیر از همسر،  دارند. مذهب مالک این است که این تحریم، یک طالق محسوب می
داند.  چون قرآن آن را تجاوز می ،شود یگر موارد باطل است و ترتیب اثري بدان داده نمید

حتی اگر کسی همبستري با کنیزش را بر خویشتن حرام کند و از آن قصد آزاد کردنش 
است. سایر چیزها از قبیل  تري نماید، کار حاللی انجام دادهنداشته باشد و بعداً با او همبس

 رف زدن و ساکت شدن و به سایه درآمدن و خندیدن چنین است.لباس و مسکن و ح
آنکه  کسی که نذر کرده که روزه بگیرد و بدون هیچ سروصدایی و بیي  حدیث درباره

با کسی سخن بگوید در برابر آفتاب بایستد، آورده شد و بیان شد که این نذر، تحریم 
به او دستور داد که  صنشستن و در سایه قرار گرفتن و سخن گفتن است و پیامبر

 بنشیند و سخن بگوید و در سایه قرار گیرد.
به او دستور داد که آنچه را که طاعت خداست، تا آخر ادامه  صپیامبر«مالک گوید: 

 ».داده و به نذرش عمل کند و آنچه را که نافرمانی خداست، رها کند و نذرش را بشکند
 ي: دانسته، واین رأي مقتضاي آیهدقت کنید چگونه امام مالک ترك حالل را معصیت 

ْۚ َتُدوٓ َ�عۡ  َوَ� ﴿ َ ٱ إِنَّ  ا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  �َّ به  ي ابن مسعود مقتضاي گفته .]87: ة[المائد ﴾َتِدينَ ُمعۡ ل
صاحب شیر است که به او گفت: این کار (یعنی تحریم شیر خوردن بر خویشتن) از 

 هاي شیطان است. گام
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ها به حدیث مذکور و تفسیر و   ي عالمه ابن رشد استدالل مالکی نوه 1ابن رشد
ي  ي مالک درباره برداشت امام مالک از آن را ضعیف دانسته و اظهار داشته است که گفته

روشن و آشکار » و آنچه را که معصیت و نافرمانی خداست، رها کند«حدیث مذکور که: 
خداوند متعال خبر داده که ترك سخن گفتن، نیست که ترك سخن گفتن معصیت باشد و 

 السالم بوده است. نذر مریم علیها
آید که ایستادن در برابر آفتاب معصیت نباشد مگر  همچنین به نظر می«وي افزود: 

اینکه به خستگی و آزردن جسم و نفس مربوط شود، و براي حاجی مستحب است که در 
ن کار معصیت وجود دارد، بنا به قیاس به آنچه سایه قرار نگیرد. پس اگر گفته شود: در ای

باشد. و از طریق نص،  که از خسته کردن و آزردن جسم و نفس نهی به عمل آمده، می
شود و نص حدیث بر آن داللتی ندارد، و اصل آن است  معصیت بودن این کار معلوم نمی

 ».باشد که این کار از امور مباح می
ي حدیث مذکور از  آشکار نیست، و امام مالک دربارهآنچه ابن رشد گفته روشن و 

اي که مورد بحث است، استدالل کرده  روي استنباط از آن، سخن نگفته بلکه ظاهراً به آیه
هاي  و حدیث فوق را بر آن حمل کرده است. پس ترك سخن گفتن هر چند در شریعت

ین ایستادن در برابر ي این شریعت نسخ شده است. همچن قبلی مشروع بوده اما به وسیله
آفتاب به خاطر عبادت زیاد، از باب تحریم حالل است، و اگر در جایی این کار مستحب 

 باشد، الزم نیست که در جاهاي دیگر نیز مستحب باشد.

                                           
نده و در آن باشد. وي فقیه بوده که فقه را خوا ي عالمه ابن رشد می او محمد بن احمد بن محمد ابوالولید نوه -1

تبحر و مهارت کسب کرد. او به علم کالم و فلسفه و علوم یونانی روي آورد تا جایی که در این علوم، به او 
.ق در مراکش ه 594شد و زبانزد عام و خاص بود. نامبرده تألیفات زیادي دارد و به سال  مثل آورده می

 درگذشت.



 
 

 فصل

 شود: چند مورد به این موضوع مربوط می
 تحریم حالل و مانند آن به چند صورت قابل تصور است: -اول

که از کافران همچون بحیره و سائبه و حامی واقع شده است. و  ،تحریم حقیقی -1
اند، با رأي و  تمامی چیزهایی که خداوند متعال از کافران نقل کرده که آن را تحریم نموده

ْ  َوَ� ﴿ فرماید: نظر شخصی خودشان بوده است. از جمله خداوند می  تَِصُف  لَِما َ�ُقولُوا
 ۡ ل
َ
َفۡ  َحَرامٞ  َذاَوَ�ٰ  لٞ َحَ�ٰ  َذاَ�ٰ  َكِذَب لۡ ٱ ِسنَتُُ�مُ � ِ�ّ ْ وا ِ ٱ َ�َ  َ�ُ  .]116[النحل:  ﴾َكِذَب لۡ ٱ �َّ
(خداوند حالل و حرام را برایتان مشخّص کرده است) و به خاطر چیزي که تنها (از مغز شما «

این حالل است و آن حرام، و در نتیجه بر  :رود، به دروغ مگوئید تراوش کرده و) بر زبانتان می
 .»خدا دروغ بندید

فقط ترك حالل باشد و غرض و هدف خاصی از آن کار نداشته باشد، مثالً به این  -2
آورد تا از آن  آید یا آن را به یاد نمی خاطر حالل را ترك کرده که طبعش از آن بدش می

تر مشغول است و  تر و باارزش یز مهماش را در دست ندارد و به چ استفاده کند یا قیمت
چون  ،گوشت قورباغه را ترك  کرد صمواردي از این قبیل، از این بخش است که پیامبر

رِْض  يَُ�نْ  لَمْ إنه «در این باره فرموده بود: 
َ
ِجُدِ�  قَْوِ�  بِأ

َ
اَعفُهُ  فَأ

َ
قورباغه در سرزمین «. 1»أ

این صورت از ترك حالل تحریم نامیده . »آید میبینم که طبعم از آن بدش  قوم من نبوده و می
 شود، چون تحریم مستلزم قصد است و این صورت، چنین نیست. نمی
به خاطر نذري که کرده آن را بر خود حرام نموده است یا به خاطر هر چیزي که  -3

مانند تحریم  ،مثل نذر است از قبیل عزم و تصمیم قاطع، آن را بر خود حرام کرده است
ي مواد غذایی  روي بستر به مدت یک سال، تحریم شیر خوردن، تحریم ذخیره خواب

                                           
 اند. آن را روایت کرده 1945ي  و مسلم به شماره 5076ي  متفق علیه. بخاري به شماره -1
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براي فردا، تحریم غذاي خوشمزه و لباس نرم، تحریم همبستري یا لذت بردن از زنان به 
 طور کلی و امثال آنها.

ها سوگند بخورد که آن را انجام ندهد. چنین  ي برخی از حالل شخص درباره -4
 شود. یده میکاري گاهی تحریم نام

شوم،  هرگاه مرد به زنش بگوید: به خدا قسم، نزدیک تو نمی«اسماعیل قاضی گوید: 
سوگند او را بر خود حرام کرده است. پس هرگاه با او همبستري نماید، ي  به وسیله

 ي ابن مقرّن در سؤالش از ابن مسعود او قضیه». شود ي سوگند بر او واجب می کفاره
ام که یک سال بر بسترم نخوابم. راوي گوید:  من سوگند خورده: «آورد آن گاه که گفت

َهاَ�ٰٓ ﴿ پس عبداهللا این آیه را تالوت کرد: ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمنُوا ٓ  ِت َطّيَِ�ٰ  ُ�َّرُِموا َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ َّ� 

ْۚ َتُدوٓ َ�عۡ  َوَ�  لَُ�مۡ  َ ٱ إِنَّ  ا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  �َّ ي  و به او گفت: کفاره .]87: ة[المائد ﴾٨٧ َتِدينَ ُمعۡ ل
 ».سوگندت را بده و بر بسترت بخواب

پس ابن مسعود به او دستور داد که چیزي را که خداوند برایش حالل کرده، حرام 
 نکند و به خاطر سوگند، کفاره بدهد.

کند که این صورت نوعی تحریم باشد و دلیل روشنی هم دارد.  این اطالق اقتضا می
کرد که کار حاللی را  نکته اشاره کرده که هرگاه مردي سوگند یاد میاسماعیل به این 

ي سوگند نازل شد. پس  انجام ندهد، برایش جایز نبود آن کار را انجام دهد تا اینکه کفاره
به خاطر حکم تحریمی که قبالً داشته هر چند کفاره هم نازل شده است، تحریم نامیده 

 شود. کفاره نامیده میشود و از این جاست که این عمل،  می
شود که تحریم بر کدام یکی از  اي که مورد بحث ماست به آن نگاه می آیه -دوم
شود. راجع به صورت اول باید گفت که در اینجا تحریم بر  هاي مذکور اطالق می صورت

شود، چون تحریم حالل، همچون حالل کردن حرام، تشریع و قانونگذاري  آن اطالق نمی
گذاري رأي و  گیرد مگر اینکه بدعت هم فقط از جانب شارع صورت میاست و تشریع 

هاي  نظري که از اهل جاهلیت یا از اهل اسالم است، وارد آن کند. این صورت، انسان
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 .صصالح از چنان کاري واالتر و برترند چه برسد به یاران رسول خدا

ي مذکور، تحریم به  آیهدهد منظور  روایتی دارد که نشان می» رشح البخاری«مهلّب در 

است. پس براي کسی  صتحریم تنها حق خدا و پیامبر«معناي اول است. او گوید: 
کند، توبیخ  حالل نیست که چیزي را حرام کند، و خداوند آن کس را که این کار را می

ْ  َ� ﴿ فرماید: نموده می ٓ  تِ َطّيَِ�ٰ  ُ�َّرُِموا َحلَّ  َما
َ
ُ ٱ أ ْ وٓ َتدُ َ�عۡ  َوَ�  لَُ�مۡ  �َّ پس این کار را   ﴾ا

ْ  َوَ� ﴿ فرماید: تجاوز دانسته و در جاي دیگري می ۡ  تَِصُف  لَِما َ�ُقولُوا ل
َ
 َكِذَب لۡ ٱ ِسنَُتُ�مُ �

َفۡ  َحَرامٞ  َذاَوَ�ٰ  لٞ َحَ�ٰ  َذاَ�ٰ  ِ�ّ ْ وا ِ ٱ َ�َ  َ�ُ (خداوند حالل و حرام را « .]116[النحل:  ﴾َكِذَب لۡ ٱ �َّ
خاطر چیزي که تنها (از مغز شما تراوش کرده و) بر زبانتان برایتان مشخّص کرده است) و به 

مهلب  .»این حالل است و آن حرام، و در نتیجه بر خدا دروغ بندید :رود، به دروغ مگوئید می
ي اینها دلیلی است براي اینکه تحریم چیزي از جانب مردم، چیزي نیست  همهافزاید:  می

 ».شود و بدان ترتیب اثر داده نمی
ي مذکور چیزي نیست که  کند و در آیه مهلّب گفته، سبب نزول آیه آن را رد میآنچه 

دهد که منظور از تحریم در آن، تحریم به  این معنا را برساند. سبب نزول آیه نشان می
معناي سوم است همان طور که بیان شد. به همین خاطر کسی که چیزي را تحریم 

کند آن گونه که شأن تحریم به معناي اول،  میکند، آن را براي دیگري نیز تحریم ن می
چنین است. پس آن حکم تنها به تحریم کننده محدود بوده و به دیگران سرایت نکرده 

 است.
هاي درون  چون انگیزه ،اما تحریم به معناي دوم به طور کلی اشکال و ایرادي ندارد

ي معلومی  حت یک قاعدهمند و ت هاي نفس از یک چیز، ضابطه براي یک چیز یا بازدارنده
نیستند. گاهی انسان از استفاده کردن از یک حالل به خاطر دردي که در صورت 

تواند از آن استفاده کند، مثل بسیاري از  کند، ممنوع است و نمی ي آن احساس می استفاده
مردم که برایشان ممکن نیست عسل بنوشند، و این به خاطر دردي است که در صورت 

کنند. و این  دهد تا جایی که آن را بر خویشتن حرام می به آنان دست مینوشیدن عسل 
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طور که از  ه به معناي پرهیز از آن است همانکار، تحریم به معناي اول و سوم نیست بلک
 شود. سایر چیزهاي دردآور پرهیز می

چون آن حضرت با فرشتگان  ،از نخوردن پیاز به همین معناست صامتناع پیامبر
از سایر چیزهایی  صشدند. همچنین پیامبر فت و آنان از بوي پیاز اذیت میگ سخن می

 کرد. که بوي بد داشتند، پرهیز می
ي  گویند: پیاز و امثال آن، به وسیله ي کسانی باشد که می شاید این احتمال بهتر از گفته

 شارع بر آن حضرت حرام بوده است.
 ي مذکور نیستند. عناي آیهاند، و هر دو مشمول م هر دو معنی به هم نزدیک

ي تحریم داخل  اما راجع به تحریم به معناي چهارم باید گفت که احتمال دارد در واژه

ْ  َ� ﴿ ي: شود. پس آیه ٓ  ِت َطّيَِ�ٰ  ُ�َّرُِموا َحلَّ  َما
َ
ُ ٱ أ شامل تحریم به  .]87: ة[المائد ﴾لَُ�مۡ  �َّ

شود. دلیل آن، آوردن کفاره پس از آن به  ي سوگند می ي نذر و تحریم به وسیله وسیله

ٰ ﴿باشد.  ي این آیه می وسیله ةِ  َعامُ إِطۡ  ۥٓ َرتُهُ فََك�َّ و به خاطر  .]89: ة[المائد ﴾ِك�َ َمَ�ٰ  َعَ�َ
ماعتی از مفسران آنچه که قبالً بدان اشاره شد که پیش از نزول کفاره،فقط تحریم بود. ج

َهاَ�ٰٓ ﴿ ي آیه: درباره ُّ�
َ
ٓ  ُ�َّرِمُ  لِمَ  �َِّ�ُّ ٱ � َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ چرا چیزي  !اي پیغمبر« .]1[التحریم:  ﴾لََك  �َّ

ي سوگند بود،  اند: تحریم به وسیله گفته ،»کنی؟ می را که خدا بر تو حالل کرده است، حرام
سوگند خورد که عسل ننوشد. این مطلب به زودي بیان خواهد  صآن موقع که پیامبر

 شد.
خورم  من هرگاه گوشت می«که  صآن مرد به رسول خداي  اگر گفته شود: آیا گفته

ي تحریم به معناي دوم است نه تحریم به معناي  از جمله .1»روم... براي زنان بیروم می
ی که از آن حاصل شده، حرام چون آن مرد ممکن است آن چیز را به خاطر زیان ،سوم

کرده باشد، و کمی پیش گفته شد که این کار تحریم حقیقی نیست. همچنین در اینجا 

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
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فرد، منظورش از تحریم، دینداري نیست بلکه منظورش از آن، پرهیز کردن از آن چیز 
ترسم که دچار بالیی بشوم. گویی این معنا، مقصود  گوید: من می باشد. انگار می خاص می

 باشد. ن صحابیآ
در جواب باید گفت که هرکس در هر زمانی به خاطر خوردن چیزي دچار زیان شود، 

ي چیزي الزم  تواند از آن دست بکشد، بدون آنکه آن را حرام کند، چون ترك کننده می
آن چیز باشد. چه بسا افراد زیادي باشند که فالن غذا یا نکاح را ي  نیست که تحریم کننده

چون در آن وقت اشتهاي آن را ندارند یا عذر دیگري دارند، تا اینکه هرگاه ترك کنند، 
خوردن گوشت قورباغه را ترك  صعذرشان از بین رفت، از آن غذا بخورند. و پیامبر

 کرد و این ترك موجب تحریم گوشت قورباغه نشد.
دلیل اینکه منظور از تحریم، روشن است و تحریم حالل درست نیست هر چند به 

ي فوق، عمل آن صحابی را رد  با استناد به آیه صطر عذري باشد، این است که پیامبرخا
ي  کرد، در آیه کرد. پس اگر وجود چنین عذرهایی، تحریم به معناي سوم را مباح می

کند به نسبت کسی که بدون  مذکور به نسبت کسی که چیزي را به خاطر عذري حرام می
 شد. اي آورده می اگانهکند، حکم جد عذر چیزي را حرام می

 َمِن « اند: فرموده صچون پیامبر ،به عالوه، بیرون رفتن براي زنان نکوهیده نیست
َاَءةَ  ِمنُْ�مُ  اْستََطاعَ 

ْ
جْ  ابل . »هر کس از شما توانایی ازدواج را دارد، ازدواج بکند...«. 1»...فَلْيزََتَوَّ

کند و آنچه در حدیث  میپس هرگاه انسان برآوردن شهوت را دوست داشت، ازدواج 
شود. گویی  شود. به عالوه در امت اسالم نسل زیاد می مذکور است برایش حاصل می

کند، سعی کرده انسان  کسی که چیزي را که رفتن به دنبال زنان جهت ازدواج، حرام می
ي مذکور بود،  خود را به رهبانیت تشبیه کند و رهبانیت همچون سایر چیزهایی که در آیه

 سالم وجود ندارد.در ا

                                           
 اند. آن را روایت کرده 1400ي  و مسلم به شماره 4778ي  متفق علیه. بخاري به شماره -1



  االعتصام در شناخت بدعت و سنّت  484

 

َعامِ ٱ ُ�ُّ ﴿ ي: ي مذکور یا آیه معناي آیه -سوم َِ�ٓ  ِحّ�ٗ  َ�نَ  لطَّ ٰٓ إِسۡ  ّ�ِ  َحرَّمَ  َما إِ�َّ  ءِيَل َ�
ٰٓ إِسۡ  ٰ  ءِيُل َ� ن لِ َ�بۡ  ِمن ۦِسهِ َ�فۡ  َ�َ

َ
َل  أ ٰ �َّوۡ ٱ ُ�َ�َّ غذاها بر بنی اسرائیل ي  همه« .]93عمران:  [آل ﴾ةُ َرٮ

آنچه اسرائیل (یعنی یعقوب به عللی، یا قوم اسرائیل به سبب ارتکاب گناهان) حالل بود، جز 
آید و در آن اشکال و ابهام وجود  جور در نمی، »پیش از نزول تورات بر خود حرام کرده بود

دارد، چون خداوند از یکی از پیامبرانش خبر داده که او حاللی را بر خود حرام کرد. در 
 ز بودن مانند آن وجود دارد.این آیه دلیل براي جای

در جواب باید گفت که در این آیه دلیلی براي جایز بودن مانند آن وجود ندارد، چون 
هاي قبل از ما  قبالً بیان شد که در اسالم تحریمی وجود ندارد و تحریمی که در شریعت

ما، هاي پیش از  ماند و همان طور که در اصول فقه بیان شده، شریعت وجود داشته، می
 کنند. براي ما حجت نبوده و حکمی را براي ما ایجاد نمی

اند که ابن عباس گوید:  روایت کرده بقاضی اسماعیل و دیگران از ابن عباس
گرفت پس وقتی شب را سپري  سیاتیک (پز) او را می -که یعقوب پیامبر است- اسرائیل«

ي  فایش را داد، ساقهآورد پس بر خودش شرط کرد که اگر خدا ش  کرد، بانگ بر می می
 ».گیاه را بر خود حرام خواهد کرد. این واقعه پیش از نزول تورات بود

گریختند تا آن  ي گیاه میها به همین خاطر یهودیان از ساقه«گویند:  عالمان اسالمی می
 ».را نخورند

راوي گوید: ». بر خودش شرط کرد که گوشت شتر را نخورد«در روایتی آمده است: 
 ».رو یهودیان گوشت شتر را بر خود حرام کردنداز این «

ترین  گفت: اگر خدا شفایم داد، قطعاً پاکیزه یعقوب«از کلبی روایت شده که گوید: 
 -ترین خوراك و نوشیدنی یا گفت: دوست داشتنی- ترین خوراك و نوشیدنی و خوشمزه

 ».کنم. پس گوشت و شیر شتر را بر خود حرام کرد را بر خودم حرام می
کنیم این است که اسرائیل وقتی که حاللی  چیزي که گمان می«قاضی اسماعیل گوید: 

را بر خود حرام کرد، در آن وقت از آن نهی نشده بود، و مردمان آن زمان هرگاه چیز 
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شد، همچنان که هرگاه کسی سوگند  کردند، بر آنان حرام می حاللی را بر خود حرام می
نجام ندهد، برایش جایز نبود که آن را انجام دهد تا اینکه کرد که کار حاللی را ا یاد می

ُ ٱ فََرَض  قَدۡ ﴿ فرماید: سوگند نازل شد. خداوند متعال در این باره میي  کفاره  َ�ِلَّةَ  لَُ�مۡ  �َّ
يۡ 
َ
واگر . »دارد می خداوند راه گشودن سوگندانتان را براي شما مقرّر«. ]2[التحریم:  ﴾نُِ�مۡ َ�ٰ �

سوگند یاد کند و نگفت اگر خدا بخواهد، او مختار است، اگر خواست آن کسی بر کاري 
 کند. دهد و اگر خواست آن کار را نمی ي سوگندش را می دهد و کفاره کار را انجام می

این احکام و امثال آن، در آنها ناسخ و منسوخ وجود دارد، گویی ناسخ «قاضی افزود: 
 در اینجا این آیه است:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ٓ  ِت َطّيَِ�ٰ  ُ�َّرُِموا َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ  .]87: ة[المائد ﴾لَُ�مۡ  �َّ

وقتی نهی از تحریم چیزهاي حالل آمد، دیگر انسان جایز نیست که «افزاید:  وي می
بگوید: خوراك بر من حرام است و... در این صورت اگر کسی چیزي از آن را گفت، 

تواند هر آنچه را که  اگر بر این کار به خدا قسم بخورد، او می اش باطل است و گفته
 ».ي سوگندش را بدهد برایش بهتر است، انجام دهد و کفاره

َهاَ�ٰٓ ﴿ باشد: بگوییم: از جمله مواردي که جاي سؤال است، این آیه می -چهارم ُّ�
َ
� 

ٓ  ُ�َّرِمُ  لِمَ  �َِّ�ُّ ٱ َحلَّ  َما
َ
ُ ٱ أ زۡ  َضاَت رۡ مَ  َتِ� تَبۡ  لََكۖ  �َّ

َ
ُ ٱوَ  ِجَكۚ َ�ٰ أ  .]1[التحریم:  ﴾١ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

چرا چیزي را که خدا بر تو حالل کرده است، به خاطر خوشنود ساختن همسرانت،  !اي پیغمبر«
  .»بخشاید) کنی؟ خداوند آمرزگار مهربانی است (و تو را و همسران تو را می بر خود حرام می

چیزي را که برایش حالل بوده، بر خود  صخبر داده که پیامبرچون در این آیه خداوند 

َهاَ�ٰٓ  ﴿ ي: حرام کرد. از طرف دیگر فرموده ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمنُوا ٓ  ِت َطّيَِ�ٰ  ُ�َّرُِموا َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ َّ� 

ْ َتُدوٓ َ�عۡ  َوَ�  لَُ�مۡ  و منزلت  با این آیه تعارض دارد، و چنین چیزي از مقام .]87: ة[المائد ﴾ا
بسیار واالتر از آن است که بنا به مقتضاي ظاهر آیه،  صبه دور است و پیامبر صپیامبر

چیزي را که از آن نهی شده و تجاوز نامیده شده، انجام دهد تا اینکه به او گفته شود: چرا 
 حلی براي رفع تعارض پیدا کرد. این کار را کردي؟ باید در این تعارض، اندیشید و راه
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 حل این تعارض: این اشکال و راهجواب 
ي  ي عقود نازل شده باشد، ظاهراً آیه ي تحریم پیش از آیه ي وارده در سوره اگر آیه

ي برخی از اصول  بنا به گفته- اختصاص دارد چون اگر صي تحریم به پیامبر سوره
ه فرمود: چرا آن چیزي را ک بود، حتماً می نیز می صمنظور از آن، امت پیامبر -دانان

 فرماید: کنید؟ همچنان که در جاي دیگري می خداوند برایتان حالل کرد، حرام می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ ٱ ُتمُ َطلَّقۡ  إَِذا �َِّ�ُّ ٱ � تِِهنَّ  َ�َطّلُِقوُهنَّ  ءَ لنَِّسا حۡ  لِعِدَّ

َ
ْ َوأ ۖ لۡ ٱ ُصوا ةَ ْ ٱوَ  عِدَّ ُقوا َ ٱ �َّ  َ�  َر�َُّ�ۡمۖ  �َّ

ٓ  نَ رُجۡ َ�ۡ  َوَ�  ُ�ُيوتِهِنَّ  ِمنۢ  رُِجوُهنَّ ُ�ۡ  ن إِ�َّ
َ
  أ

ۡ
َبّيَِنةٖ�  ِحَشةٖ بَِ�ٰ  �ِ�َ يَأ ِۚ ٱ ُحُدودُ  َك َوتِلۡ  مُّ  َ�َتَعدَّ  َوَمن �َّ

ِ ٱ ُحُدودَ  َ ٱ لََعلَّ  رِيتَدۡ  َ�  ۥۚ َسهُ َ�فۡ  َظلَمَ  َ�َقدۡ  �َّ ٰ  دَ َ�عۡ  ِدُث ُ�ۡ  �َّ مۡ  لَِك َ�
َ
اي « .]1[الطالق:  ﴾١ �رٗ أ

وقتی که خواستید زنان را طالق دهید، آنان را در وقت فرا رسیدن عده (یعنی آغاز پاك  !پیغمبر
اي که شوهرش در آن با او نزدیکی نکرده باشد) طالق دهید، و  شدن زن از عادت ماهیانه

حساب عده را نگاه دارید (و دقیقاً مالحظه کنید که زن سه بار ایام پاکی خود از حیض را به 
ند، تا نژادها آمیزه یکدیگر نشود)، و از خدا که پروردگار شما است بترسید و پایان رسا

پرهیزگاري کنید (و اوامر و نواهی او را به کار بندید، به ویژه در طالق و نگهداري زمان عده). 
هایشان بیرون نکنید، و زنان هم (تا پایان عده، از  زنان را (بعد از طالق، در مدت عده) از خانه

نازل شوهرانشان) بیرون نروند. مگر این که زنان کار زشت و پلشت آشکاري (همچون زنا و م
فحاشی و ناسازگاري طاقت فرسا با شوهران یا اهل خانواده) انجام دهند (که ادامه حضور ایشان 
در منازل، باعث مشکالت بیشتر گردد). اینها قوانین و مقرّرات الهی است، و هرکس از قوانین و 

کند. (چرا که خود را در معرض  رّرات الهی پا فراتر نهد و تجاوز کند، به خویشتن ستم میمق
دانی، چه بسا خداوند بعد از  زند). تو نمی دهد و به سعادت خویش لطمه می خشم خدا قرار می

ساز پشیمانی شوهر و همسر و  اي پیش آورد (و ماندن زن در خانه زمینه این حادثه، وضع تازه
نان به یکدیگر گردد، و ابرهاي تیره و تار کینه و کدورت از آسمان زندگی ایشان به دور رجوع آ

بهره  ها را لبریز کند، و فرزندان از دامن عطوفت مادري بی رود، و مهر و محبت فضاي سینه
 .» نمانند)
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ي احزاب نازل شده  ي تحریم قبل از سوره این مطلب خیلی روشن است، چون سوره
به سبب این داستان سوگند یاد کرد که یک ماه از  صمین خاطر وقتی پیامبراست و به ه
ي احزاب علیه آنان نازل شد، آنجا که  ي وارده در سوره گیري کند، آیه زنانش کناره

َهاَ�ٰٓ ﴿ فرماید: می ُّ�
َ
زۡ  قُل �َِّ�ُّ ٱ �

َ
�ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ نَ تُرِدۡ  ُكنُ�َّ  إِن ِجَك َ�ٰ ّ�ِ  َ�َتَعالَۡ�َ  َوزِ�نََتَها َيا�ُّ

َمّتِعۡ 
ُ
َ�ِّحۡ  ُ�نَّ أ

ُ
احٗ  ُ�نَّ َوأ  :به همسران خود بگو !اي پیغمبر« .]28[األحزاب:  ﴾٢٨ َ�ِيٗ�  اَ�َ

اي مناسب بدهم و  خواهید، بیائید تا به شما هدیه اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را می
 .»شما را به طرز نیکوئی رها سازم

به معناي سوگند خوردن بر  صکه تحریم از جانب پیامبرهمچنین این احتمال هست 
انجام ندادن آن باشد. و سوگند اگر واقع شود، سوگند خورنده مخیر است میان اینکه آن 

ي سوگندش را  چیزي را که بر آن سوگند یاد کرده، رها کند و یا آن را انجام دهد و کفاره
 ي تحریم آمده است: ي سوره بپردازد. تازه در آیه

ُ ٱ فََرَض  قَدۡ ﴿ يۡ  َ�ِلَّةَ  لَُ�مۡ  �َّ
َ
خداوند راه گشودن سوگندانتان را « .]2[التحریم:  ﴾نُِ�مۡ َ�ٰ �

دهد که آن تحریم، سوگندي بوده که  می پس این آیه نشان. »دارد براي شما مقرّر می
 یاد کرده بود.  صپیامبر

 ي این تحریم اختالف نظر دارند: البته عالمان اسالمی درباره
ي قبطیه بوده است، بر این اساس که این آیه  گویند: آن تحریم کنیزش ماریه می اي عده
ي ماریه نازلش شده. از جمله کسانی که این رأي را دارند، حسن و قتاده و شعبی  درباره

 باشند. می ي ابن عمر و نافع آزاد شده
 بن عتبه این برخی معتقدند این تحریم، تحریم عسل زینب بوده است. عطاء و عبداهللا

ي سوگند بوده  ي دیگري بر این باورند که این تحریم، تحریم به وسیله رأي را دارند. عده
 است.

ي قبطیه را به  کنیزش، ماریه صممکن است پیامبر«اسماعیل بن اسحاق گوید: 
گاه مرد به کنیزش بگوید: به ا بر خود حرام کرده باشد، چون هري سوگند به خد وسیله
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ي سوگند او را بر خود حرام کرده است. سپس  شوم، به وسیله نمی به تو نزدیکخدا قسم 
ي ابن مقّرَن  سپس قضیه». شود می ي سوگند بر او واجب اگر با او همبستري نماید، کفاره

 را آورد.
امکان دارد که سبب نزول آیه، نوشیدن عسل باشد. این احتمال در صحیح بخاري از 

نزد زینب بنت «فرماید:  در این روایت می صآمده که پیامبرطریق هشام از ابن جریج 
جحش عسل نوشیدم. دیگر هرگز این کار را تکرار نخواهم کرد و بر آن سوگند یاد 

ماند،  وقتی چنین است، در این مسأله اشکالی نمی». ام، پس این خبر را به کسی مده کرده
ون تحریم کنیز به هر صورتی چ ،و میان کنیز و عسل از لحاظ حکم، فرقی وجود ندارد

 هاست. ها و نوشیدنی ي تحریم خوردنی باشد به منزله
ي تحریم نازل شده  ي وارده در سوره ي عقود پیش از آیه اما اگر فرض کنیم که آیه -

 است، احتمال دو صورت را دارد.
 ي تحریم به معناي سوگند است. تحریم موجود در سوره -اول

 ي: شود و آیه را شامل نمی صي عقود پیامبر آیه -دوم

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ٓ  ِت َطّيَِ�ٰ  ُ�َّرُِموا َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ ْۚ َتُدوٓ َ�عۡ  َوَ�  لَُ�مۡ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ا  ُ�ِبُّ  َ�  �َّ

ۡ ٱ  .]87: ة[المائد ﴾٨٧ َتِدينَ ُمعۡ ل
ي برخی از اصول دانان که این رأي را دارند. در  بر اساس گفته ،شود در آن داخل نمی 

ماند که جاي دقت و تأمل باشد و اشکال و ابهامی  این صورت در این قضیه، چیزي نمی
 تواند به این آیه استناد نماید. داشته باشد و مخالف نمی
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