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 فصل
وقتی این ثابت شد، پس هر کس بر اساس این قصد، عملی انجام داد، عملش صحیح 

ي شریعت پیروي  چون او بر اساس غیر شریعت این کار را کرده، چرا که از ادله ،نیست
نکرده است و یا بر اساس دستور و شرع منسوخ این عمل را انجام داده است که عمل به 

و خودداري از گیري  چون کناره ،منسوخ همراه با علم به ناسخ، به اتفاق همه باطل است
ر چند کاري مشروع است اما جزو شرایعِ قبل از شریعت و زنان و مانند آنها ه ها لذت
 :ذکر شد، آنجا که فرمودند صي پیامبر باشد. از طرف دیگر فرموده می اسالم

ُصومُ  لَِك�ِّ «
َ
فِْطرُ  أ

ُ
َص�ِّ  َوأ

ُ
ْرقُدُ  َوأ

َ
جُ  َوأ تََزوَّ

َ
 .1»ِم�ِّ  فَلَيَْس  ُسنَّىِت  َ�نْ  رَِغَب  َ�َمنْ  النَِّساءَ  َوأ

 خوانم و می گیرم، و نماز نمی گیرم و بعضی روزها روزه می روزها روزهاما من بعضی «
کنم. پس هر کس از سنت و روش من روي گرداند، از من  می خوابم و با زنان ازدواج می

 این کار همان معناي بدعت را دارد.. »نیست
اگر گفته شود: قبالً حکایت ابن عربی راجع به رهبانیت ذکر شد که رهبانیت به  -

شود:  می نشینی است، در جواب گفته ردي و قرار دادن دیرها براي گوشهمعناي جهانگ
غزالی این موضوع ». رهبانیت در آیین ما موقع فساد و تباهی زمان، عملی مندوب است«

آورد، به  می و گوشه نشینی سخن به میانگیري  موقعی که از گوشه» اإلحياء«را در کتاب 

 در کتاب آداب نکاح، از آن به طور کافی بحث کرده است. طور مفصل و مشروح آورده و
ي آن، چنین است که رهبانیت مشروع است بلکه موقع تباهی و انحراف و  خالصه

شود و به اکتساب  می موقعی که ازدواج و در آمیختن با مردم، موجب گرفتاري انسان

آمده » الصحيح«در حرام و داخل شدن در اعمال ناجایز، اولی و بهتر است. همچنان که 

 فرمودند: صکه آن حضرت

نْ  يُوِشُك «
َ
بَالِ  َشَعَف  بَِها يَتْبَعُ  َ�نًَما الُْمْسِلمِ  َمالِ  َخْ�ُ  يَُ�ونَ  أ ِ

ْ
َقْطرِ  َوَمَواقِعَ  اجل

ْ
 يَِفرُّ  ال

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
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ِفنَتِ  ِمنَ  بِِديِنهِ 
ْ
 .1»ال

 ي و کناره ها کوهي  احتمال دارد که بهترین مال مسلمانان، گوسفندانی باشد که با آنها، قله«
و دیگر احادیثی . »کند تا دینش را حفظ کند می فرار ها پیماید و از دست فتنه می را ها سرزمین

 که در این رابطه آمده است.
 فرماید: می صبه عالوه، خداوند بلند مرتبه به پیامبرش

 .]8المزمل: [ ﴾٨ تِيٗ� تَبۡ  هِ إَِ�ۡ  َوتَبَتَّۡل  َرّ�َِك  مَ سۡ ٱ ُكرِ ذۡ ٱوَ ﴿
ي شب به نیایش و ها و از همه چیز بِبر و بدو بپیوند (و در دل، نام پروردگارت را بِبر «

 به معناي ترك -بنا به آنچه که زید بن اسلم گفته است- »تبتّل« »)پرستش او بپرداز

». طناب را بریدم«» بتلتُ احلبل بتالً «آمده است:  ها ي عرب دنیاست. تبتل از این گفته

ي فوق این است:  آورند. پس معناي آیه می را ببرند این گفته را به زبانموقعی که طناب 
 از هر چیزي جز خدا، ببر.

سوي خدا بگردان و  نفس خود را به«: اند ي مذکور گفته حسن و دیگران در معناي آیه
 ». از غیر او ببر و در این راه تالش کن

گردان و فقط مشغول پرستش او یعنی خودت را براي پرستش او فارغ «ابن زید گوید: 
 ».شو

سوي عبادت خدا روي آورده  که از پیشینیان صالح آمده که به این مطلب همراه با آنچه
و اسباب دنیا را رها کرده و از شهرها و مردمان کناره گرفته و به  اند و از هر چیزي بریده
تا  اند خلوت خود برگزیده، جاهایی را براي ها و بیابان ها و در کوه اند صحراها روي آورده

 ،است اء و از دنیابریدگان اختصاص دادهي بلند را خداوند به اولیها جایی که برخی از کوه
 چیست؟ ها همچون کوه لبنان و مانند آن، پس دلیل این

 ي پیشین باشد،ها جواب این است: رهبانیت اگر به معناي مقرر شده در شریعت
ز است، چون ادله و براهین دالّ بر نسخ آن از پیش پذیرم که در شریعت ما هم جای نمی

                                           
 آن را تخریج کرده است. 3405و  3124هاي:  بخاري به شماره -1
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گذشت. حاال خواه این رهبانیت با آیین اسالم تعارض داشته باشد و خواه تعارض 
، فرد بریده از صنیست، و رسول خدا دنیا در اسالمچون رهبانیت و ترك  ،نداشته باشد

 طور که ذکر شد. مورد قبول قرار نداده است، همان دنیا را
به معناي روي آوردن به خدا و بریدن از غیر اوست بر اساس آنچه که تشریع و اگر 

به سوي خدا بریده، آنجا که مخاطب  صفرموده و بر اساس حد و مرزي که رسول خدا
 ي الهی است:  این فرموده

 .]8المزمل: [ ﴾٨ تِيٗ� تَبۡ  هِ إَِ�ۡ  َوتَبَتَّۡل  َرّ�َِك  مَ سۡ ٱ ُكرِ ذۡ ٱوَ ﴿
و  صکه ما، درصدد بیان آن هستیم و این عمل، سنت پیامبراین معناي چیزي است 

 هدایت خوب و راه راست است. 

چیزي نیست که با این » تبتّل«در سخنان زید بن اسلم و دیگران در خصوص معناي 

معنا تضاد و تعارض داشته باشد، چون ترك دنیا به معناي دور انداختن دنیا به طور کلی 
بلکه به معناي ترك چیزهایی است که انسان را از تکالیف و  و ترك استفاده از آن نیست،

 دارد. می وظایف دینی باز

به » تبتل«براي خودت قرار بده تا به معناي اي  سیرت و روش پیشینیان صالح را آینه

. اند اقتدا نموده صصورت واقعی خود در آن بنگري که ایشان در این کار به رسول خدا
 آوردند و در مواردي که برایشان مباح و حالل بود، از آن بهره می دستآنان مال دنیا را به 

رسید،  می به نظرشاناي  کردند و هر گاه امر یا نهی می بردند و آن را در راه خدا خرج می
یشان کمترین وابستگی به آن نداشت بلکه امر و نهی خدا را بر تمایالت و آرزوهاي ها دل

که تمایالت و آرزوهاي خود را متوجه اي  ادند به گونهد می زودگذر نفسانی خود ترجیح
است که قبالً اي  دوختند. این همان حد میانه نمی کردند و به آن چشم طمع نمی مال دنیا
 بیان شد.

زن و فرزند امر کرد و آنان به فرمان بردن از این  سپس شارع، آنان را به اختیار کردن
 فرزندان ما را از دستورات و تکالیف دینی بازامر خدا مبادرت کردند و نگفتند: زن و 



 االعتصام در شناخت بدعت و سنّت  8

 

خبري از معناي تکلیف دینی است،  بی ي غفلت و چون این گفته نشان دهنده ،دارند می
ي چیزهایی است که به کمک آن  چون اصل شرعی آن است که هر چیز مطلوبی در زمره

عبادات  شود. پس این چیز مطلوب در می شود و به او تقرب جسته می خداوند عبادت
اگر فرمان بردنِ امر خدا از آن قصد شود، در این  ها ي عادت محض، ظاهر است و همه

ي  صورت خودش عبادت است مگر اینکه این قصد و نیت در آن نباشد. حظ و بهره
براي عبادت خدا نیست و بدان ثواب و پاداش اي  نفسانیِ صرف چنین است، که وسیله

 .عی، صحیح واقع شودشود هر چند از نظر شر نمی داده
این مطلب را فهم کردند و با وجود فهم آن، امکان ندارد که اوامر و  پس صحابه

، تعارض اند دستورات خدا در حق آنان و در حق کسانی که چیزي را ازآن فهم کرده
 داشته باشند.
 صتبتل و از دنیا بریدن بدین صورت، صحیح و بر اساس سنت پیامبر ،بنابراین

ي مذکور در صورتی که از  همچنین سخن حسن و دیگران راجع به تفسیر آیهباشد.  می
 این مأخذ گرفته شود، صحیح است.

در این صورت چنین است. از هواي نفس خود پیروي مکن و از فرمان   که معناي آیه
چون او به آنچه که برایت مصلحت و خوب است، داناست و  ،پروردگارت پیروي کن

 کند. به همین خاطر به دنبال آن فرموده است: می برایت چاره اندیشی

ۡ ٱ رَّبُّ ﴿ ۡ ٱوَ  قِ َمۡ�ِ ل ٰ  َ�ٓ  رِِب َمغۡ ل ِذۡ ٱفَ  ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�  .]9المزمل: [ ﴾٩ َو�ِيٗ�  هُ �َّ
 .»و به گونه پسندیده از ایشان دوري کن، گویند شکیبائی کن  می در برابر چیزهائی که«

باشد  می به نسبت چیزي که از کسب تو نیست،طور که پروردگار وکیل تو  یعنی همان
به همان صورت وکیل تو شده تا آن را انجام دهی، این است که نفس خودت را به کاري 

 مشغول مکن که به سبب آن، اکنون یا در آینده دچار حرج و گناه شوي.
 باشد. می ي مجاهد و ضحاك تبتّل به اخالص هم تفسیر شده است. این گفته

 ».عبادت و دعوت را براي خدا خالص گردان«ي مذکور گفته است:  فسیر آیهقتاده در ت
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ماند. وقتی این  نمی پس بر اساس این تفسیر، براي سؤال کننده هیچ دستاویز و ابهامی
و گیري  ي گوشه مطلب خوب جا گرفت، پس فرار از مشکالت و انحرافات به وسیله

این شرط باشد که آنان حالل خدا را حرام  ها و غارها، اگر با دیرنشینی و سکونت در کوه
ي اعمالی باشد که در  نکنند آن گونه که راهبان آن را حرام کردند، بلکه در محدوده

کنند که  نمیگیري  دهند و بر خویشتن زیاد سخت می جوامع انسانی برخی آن را انجام
ه این عمل فراتر از توانشان باشد، در صحت این رهبانیت اشکالی وارد نیست. البت

شود مگر به معناي مجازي یا اصطالح عرفی. پس این عمل در  نمی رهبانیت نامگذاري
 مصداق آیه: 

رهبانیت سختی را پدید آوردند که ما آن را بر آنان «. ]27الحدید: [ ﴾تََدُعوَها�ۡ ٱ َبا�ِيَّةً َورَهۡ ﴿

 شود. نمی نه در اسم و نه در معنا داخل ،»واجب نکرده بودیم
این عمل بر اساس پایبند بودن به چیزهایی باشد که راهبان گذشته به آن پایبند و اگر 

پذیریم که این عمل در شریعت اسالم، مندوب یا مباح باشد،  نمی بودند، باید گفت که
بلکه کاري ناجایز و ممنوع است، چون همانند شریعت قرار دادن براساس غیر شریعت 

نْ  يُوِشُك «سازگار نیست:  صي پیامبر است و با مفهوم این فرموده صمحمد
َ
 يَُ�ونَ  أ

بَالِ  َشَعَف  بَِها يَتْبَعُ  َ�نًَما الُْمْسِلمِ  َمالِ  َخْ�ُ  ِ
ْ
َقْطرِ  َوَمَواقِعَ  اجل

ْ
ِفنَتِ  ِمنَ  بِِديِنهِ  يَِفرُّ  ال

ْ
احتمال « .1»ال

ي سرزمین را  ها و کناره بلندي کوهدارد که بهترین مال مسلمان، گوسفندانی باشد که با آن، 
بلکه این عمل با مفهوم این ، »کند تا دینش را حفظ کند می فرار ها پیماید و از فتنه می

هر کس از سنت « .2»ِم�ِّ  فَلَيَْس  ُسنَّيِت  َ�نْ  رَِغَب  َمنْ « سازگار است: صي پیامبر فرموده
 .»من، روي گرداند، از من نیست

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
 تخریج آن اندکی پیش، آورده شد. -2
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و ترك دنیا بهتر از در آمیختن با گیري  که گوشه اند دیگران گفتهاما آنچه که غزالی و 
مردم است و تنهایی و مجرد بودن بر زن گرفتن و متأهل بودن به هنگام وقوع انحرافات و 

 شود نه از این مطلب. می تباهی ارجحیت دارد، این گفته از اصل دیگري گرفته
دو حال خارج نیست. یا انسان توضیح آن، چنین است که تکالیف و وظایف شرعی از 

تواند آنها را انجام دهد همراه اینکه موقع عمل به آنها در سالمت و صحت  می مکلف
است و از گرفتار شدن در کاري حرام یا مکروه در امان باشد، و یا بر عکس تنها در 

 تواند آنها را انجام دهد. می صورت گرفتار شدن در کاري حرام یا مکروه
طبیعی و حسب معمول توانست که تکالیف دینی را انجام دهد بدون آنکه اگر به طور 

گرفتار کاري مکروه یا حرام شود، در این صورت هیچ اشکالی و ایرادي وارد نیست در 
ي توانش و در حدي که سلف صالح پیش از  اینکه طلب و درخواست شرعی به اندازه

 شود.و انحرافات بر آن بودند، متوجه او  ها وقوع فتنه
و اگر نتوانست تکالیف دینی را انجام دهد جز با گرفتار شدن در کاري مکروه یا  

بنا به آنچه که - حرام، در این صورت راجع به بقاي طلب و درخواست شرعی در اینجا
چون گاهی تکلیفی که از  ،تفصیل وجود دارد -آید می بر /از سخنان ابوحامد غزالی

اما تنها در صورت دچار شدن در کاري ممنوع انسان خواسته شده، مستحب است 
 توان به آن عمل کرد. می

شود و اشکالی به آن وارد  پس در این صورت، عمل مستحب از انسان ساقط می
مانند عمل مستحب صدقه دادن به فرد نیازمند که جز مالِ دیگري چیزي در  ،آید نمی

چون  ،اختیار ندارد، پس در این موقع عمل به مندوب و کار مستحب برایش جایز نیست
 ،شود و این کار، جایز نیست ي او می به سبب آن دچار تصرف در مال غیر بدون اجازه

آن را به صدقه بدهد، یا همچون کسی است چون او همچون کسی است که مالی ندارد تا 
اي را به خاك  اش که در شرف مرگ است، ایستاده و یا دارد جنازه که در کنار مریضی

رود که بویش تغییر کند اما او  سپارد که در صورت دیر به خاك سپردن آن، بیم آن می می
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د ازدواج کند ولی خواه خواند، و یا همچون کسی است که می خیزد و نماز نافله می می بر
جز مال حرام چیزي در دست ندارد، و مانند آنها. و گاهی تکلیفی که از انسان خواسته 

سازد. در این  شده، واجب است ولی انجام دادن آن، انسان را به کاري مکروه دچار می
شود، چون انجام دادن کار واجب، مؤکدتر است. یا  صورت به آن هیچ اعتنایی نمی

سازد. این همان مطلبی  می اي است که انسان را در کار حرام دچار ه گونهتکلیف واجب ب
 است که در حقیقت جاي تعارض است.

طور که محرمات در یک  ه واجبات در یک درجه نیستند همانالبته ناگفته نماند ک
درجه نیستند. پس حتماً باید عمل واجب و عمل حرام که انسان در صورت انجام دادن 

اگر جانب واجب بر عمل حرام ترجیح داشت، از  ،شود با هم سنجید آن میواجب، دچار 
اگر از مواردي باشد - شود یا در حکم تالفی و جبران است عمل حرام چشم پوشی می
(یعنی عمل حرام اگکر از مواردي باشد که مفسده  -شود می که مفسده و ضرر آن جبران

شود). اگر جانب حرام  می آن جبراني  شود، در این صورت مفسده و ضرر آن جبران می
شود و یا درخواست جبرانِ عمل  بر عمل واجب ترجیح داشت، حکم واجب ساقط می

شود. و اگر هنگام سنجش، هر دو عمل در نظر مجتهد در یک درجه باشد و  واجب می
هیچ کدام بر دیگري ترجیح نداشته باشد، این مطلب جاي اظهار نظر و رأي مجتهدان 

آن است که جانبِ حرام مراعات شود،  -از نظر جماعتی از مجتهدان- هتراست، که ب
 چون دفع مفاسد بر جلب مصالح مقدم است و بیشتر به آن تأکید شده است.

نشینی منجر به سالمتی و دور ماندن از انحرافات و تباهی شود، در  پس هرگاه گوشه
هاي جنگ اختصاص ندارد بلکه در  فتنهها تنها به  ها این عمل، بهتر است. فتنه زمان فتنه

ي فتنه این است که  جاه و مقام و مال و دارایی و دیگر تعلقات دنیا جاري است. ضابطه
 هر چیزي مانع از طاعت و عبادت خدا شود، فتنه است.

 شود. این رأي میان مندوب و مکروه و میان دو عمل مکروه هم جاري می
جر به ترك جمعه و جماعات و همیاري و نشینی و ترك دنیا من و هرگاه گوشه
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همکاري بر طاعات و عبادات و مانند آنها شود، اما از جهتی دیگر موجب سالم ماندن 
انسان از گناهان و انحرافات شود، در این صورت واجبات و محرمات با هم سنجیده 

 شود. شوند و هر کدام بر دیگري ترجیح داشت، به آن عمل می می
ست. و اگر منجر به انجام گناه شود و در ترك واجب، گناهی نباشد، نکاح هم، چنین ا
 ترك آن بهتر است.

مطلبی است که ولید  -البته کمی مبهم و گنگ است- ي این موضوعها از جمله مثال
او به معن بن «دهد، آورده است:  اسناد می 2با سند خود که به حبیب بن مسلمه 1بن مسلم

چرا مسیحیان، دیرها را اختیار کردند؟ معن گفت: چرا این  دانی گفت: آیا می 3ثور سلمی
ها را ایجاد  کار را کردند؟ حبیب بن مسلمه گفت: چون وقتی پادشان در دینشان بدعت

کردند و فرمان و دستورات پیامبران را تباه نمودند و گوشت خوك خوردند، آنان به دیرها 
یی که آنان ایجاد ها پادشان و بدعت اختیار کردند وگیري  پناه بردند و در آنجا گوشه

توانی این کار را بکنی؟ گفت:  می کردند، را رها کردند. حبیب بن معن گفت: پس آیا تو
 ».امروز دیگر این قضیه وجود ندارد

کارهاي مسیحیان در دین ما مشروع است اما این   کند که امثال روایت فوق اقتضا می
گیري از مردم  ي مذکور این است که گوشه فتهطور نیست. منظور حبیب بن مسلمه از گ

ي هواي نفسانی بر آنچه که در دین ما تشریع  ها و غلبه هنگام مشغول شدن آنان به بدعت
شان براي ما مشروع باشد،  ر رهبانیتشده، مشروع است نه اینکه خود اعمال مسیحیان د

 یعت و آیین مسیحیت ثابت شده است.چون نسخ شر

                                           
امیه و دانشمند اهل شام است.  ي بنی ابوالعباس دمشقی، آزاد شدهي آنان،  او ولید بن مسلم قریشی و آزاد شده -1

 195یا  194کرد. وي به سال  و مورد اعتماد بود ولی روایات و منقوالت را زیاد جا به جا میاو انسانی ثقه 
 هجري قمري وفات یافت.

او حبیب بن مسلمه بن مالک قریشی فهري و اهل مکه است. راجع به صحابی بودنش اختالف نظر وجود  -2
 هجري قمري وفات یافت. 142دارد. وي به سال

 کند. کند و عبداهللا بن عالء بن زبر از او روایت می می  معن بن ثور سلمی از عطیه بن قیس روایت -3
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وحامد غزالی و دیگران که از آنان نقل کرده و به آنان احتجاج و پس سخنان امام اب
کند این است  می شود. آنچه که این مطلب را تأیید می استدالل نموده، بر این مطالب حمل

شان  گیري و تنهایی از آنان نقل شده، همه که دانشمندانی که ترغیب و تشویق به گوشه
باقی بمانند بر این  اند ه آنان بر نظري که داشتهو این کار مانع نشده ک اند ازدواج کرده

شود، موازنه و سنجش  اساس که آنان میان وضعیتی که به سبب ازدواج دامنگیرشان می
 .اند اختیار کرده

چون آنان نظر  ،بنابراین، در سخنان غزالی و هم مسلکانش اشکال و ایرادي نیست
کند و  نمی اند که چیزي آن را نسخ خود را بر یک اصل واقعی و محکم در دین بنا نهاده

 ربطی به موضوع مورد بحث ما ندارد.
گنجد، و اصل   نمی اما تحقیقی اضافی در این زمینه وجود دارد که آوردن آن در اینجا

هد به تمامی در این مطلب خوا  می گرفته شده است. هر کس» موافقاتـال«آن از کتاب 

 تحقیق کند به آنجا مراجعه نماید.
کند که عمل از روي قصد بر اساس رهبانیتی که   می خالصه، مضمون این فصل اقتضا

 صي حقیقی نه اضافی است، چون رسول خداها در این آیه نفی شده، بدعتی از بدعت
 اصل و فرع آن را مردود دانسته است.

 فصل
ور اجمالی و تفصیلی ثابت شد که حرج و مشقت در دین به طي گذشته ها در فصل

پس بر  -هر چند در اصول فقهی به طور رساتر این امر ثابت شده است- نفی شده است
 گوییم:   می این اساس

گروهی، از احوال پیشینیان صالح و مخلصان و بریدگان از غیر خدا به سوي خدا، 
 که آنان بر خودشان سخت اند هم کردهکسانی که ولی بودنشان ثابت شده، چنین ف

و گیري  نمودند. پس اینان سخت  می ملزمگیري  گرفتند و دیگران را نیز به سخت  می
گرفتند و کسانی را که زیر این التزام   می پایبندي به مشقت را عادتی در سلوك راه آخرت
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نمودند، و   می ، به عنوان مقصر و خطاکار و محروم قلمداداند داخل نشدهگیري  و سخت
. پس آنچه را که بدان اند چه بسا این مطلب را از برخی عبادات و الفاظ شرعی فهم کرده

آن اصالح و تزکیه نمودند. در نتیجه این کار باعث شده که آنان ي  ملتزم شدند به وسیله
 از سنت به سوي بدعت حقیقی یا اضافی خارج شوند.

راه دارد: یکی آسان است و دیگري سخت  مثالً انسان مکلف در طی مسیر آخرت دو
گیران بر  رساند. بعضی از سخت  می و دشوار. هر دو راه به طور یکسان انسان را به مقصد

بر خود راه دشوارتر که بر انسان مکلف سخت است برگزیده و راه گیري  اساس سخت
 .اند را رها کرده تر آسان

تیار دارد: یکی گرم و دیگري سرد. مانند کسی که براي طهارت و پاکی دو آب در اخ
کند.   می گزیند و دیگري را رها  می آن فرد آب سرد را که استعمال آن سخت است را بر

این شخص، حق نفس را که شارع از او خواسته به آن نداده و با دلیل و حجت رفع حرج 
چنان که هم ،دلیل مخالفت نموده است. شارع با امثال این کار راضی نیست بی و مشقت،

 فرماید:   می خداوند بلند مرتبه

ْ ُتلُوٓ َ�قۡ  َوَ� ﴿ نُفَسُ�مۚۡ  ا
َ
َ ٱ إِنَّ  أ  .]29النساء: [ ﴾ارَِحيمٗ  بُِ�مۡ  َ�نَ  �َّ

بیگمان خداوند (پیوسته) نسبت به شما  .و خودکشی مکنید و خون همدیگر را نریزید«

پیروي کرده  نفس خویش پس این فرد با این کارش از هواي. »مهربان بوده (و خواهد بود)
 است.

 :فرماید  می تواند حجت و دلیل او باشد، آنجا که  نمی صپیامبري  این فرموده

الَ «
َ
ُدلُُّ�مْ  أ

َ
ُ  َ�ْمُحو َما ىلَعَ  أ ََطايَا بِهِ  ا�َّ

ْ
رََجاِت  بِهِ  َو�َْرَ�عُ  اخل   ادلَّ

ُ
 ندَ عَ  الْوُُضوءِ  إِْسبَاغ

َكرِ 
ْ
 .1»اته�ال

 کند و درجات را باال  می آن گناهان را پاكي  خداوند به وسیلهآیا شما را به کاري که «
از . »راهنمایی نکنم؟ وضوي کامل و درست موقعی که براي نفس انسان ناخوشایند است ،برد  می

                                           
 اند. آن را آورده 287 و 235صفحات  2و احمد در مسند خود ج ،51، ترمذي: 251 ي: مسلم به شماره -1
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آنجا که وضوي کامل با وجود ناخوش داشتن نفس از آن، سبب پاکی گناهان و باال رفتن 
تواند در دستیابی به این پاداش   می ه انساندهد ک  می درجات است، پس این امر نشان

کند وآن هم با مجبور کردن نفس به این کار است. این کار هم جز با وارد کردن   می تالش
گوییم: در این حدیث دلیلی بر   می چون ما ،ناخوشی و سختی بر نفس امکان پذیر نیست

همراه ناخوش داشتن گفته تان نیست، بلکه در آن فقط این مطلب است که وضوي کامل 
باشد. همچون کسی که در زمستان آب سردي را در اختیار دارد و آب گرم   می نفس از آن

شود که انسان وضوي کامل بگیرد. اما از   نمی را سراغ ندارد. شدت سردي آب مانع از این
به سختی و مشقت انداختن مطلبی است که این حدیث آن را  روي عمد و قصد خود را

دهند   می پیشین نکاتی هست که نشاني  کند. بلکه در ادله  نمی نکرده و اقتضاي آن راتأیید 
سختی و مشقت از بندگان برداشته شده است. به فرض اگر بپذیریم که حدیث فوق، 

رفع حرج و سختی با آن در تعارض است و این ادله ي  کند، اما ادله  می اقتضاي آن را
شان نیست، چون بنا به اتفاق  میان ست. پس هیچ تعارضیولی خبر واحد، ظنی ا اند قطعی

 ظنی مقدم هستند.ي  قطعی بر ادلهي  علما، ادله
 خداوند متعال نیز مانند حدیث قبلی است: ي  این فرموده

﴿ 
ٞ
ُهۡم َ� يُِصيُبُهۡم َظَمأ َّ�

َ
ِ َوَ� َ�َۡمَصةٞ ِ� َسبِيِل ٱ َوَ� نََصٞب  َ�ٰلَِك بِ�  .]120: التوبة[ ﴾�َّ

چرا که هیچ تشنگی و خستگی و  .تر داشته باشند و جان خود را از جان پیغمبر دوست«
 .»رسد  نمی گرسنگی در راه خدا به آنان

شان  ینتر به نامرغوب ها گیران، این است که در خوردنی از جمله کارهاي این سخت
مانند سبک و روش ندارند. این کار هم، گیري  کنند و از این کار هدفی جز سخت  می اکتفا

چون شریعت در تکالیف دینی قصد آزار رساندن به نفس نداشته است. به عالوه  ،باالست

ا َعلَيَْك  نِلَْفِسَك  إِنَّ «: است صپیامبري  این کار مخالف این فرموده ات  همانا نفس« .1»َحقًّ

خورد و شیرین   می یافت،  می غذایی پاکیزه و خوشمزه اگر صو پیامبر. »بر تو حقی دارد

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1



 االعتصام در شناخت بدعت و سنّت  16

 

آمد، و   می داشت و از گوشت دست شتر و گوسفند و گاو خوشش  می و عسل را دوست
 است؟گیري  آب برایش گوارا بود. پس این کجایش سخت

 شود:  نمی استعمال چیزهاي مباح در این آیه داخل

ذۡ ﴿
َ
�ۡ ٱ َحَياتُِ�مُ  ِ�  تُِ�مۡ َطّيَِ�ٰ  ُتمۡ َهبۡ أ  .]20األحقاف: [ ﴾َيا�ُّ
چون . »اید اید و کام برگرفته هاي خود را در زندگی دنیاي خویش برده لذائذ و خوشیشما «

 منظور آیه، اسراف و زیاده روي خارج از حد مباح است، به دلیل آنچه از پیش گذشت.
ي بدمزه و نامرغوب بدون عذر، فرو رفتن در آرزوهاي ها بنابراین، اکتفا به خوردنی

 فرماید:   می خداوند متعال راجع به آن گذشت، آنجا کهي  فرمودهنفسانی است. و قبالً این 

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

َ
ُ ٱ أ  .]87: ةالمائد[ ﴾لَُ�مۡ  �َّ

اي را که خداوند براي شما حالل کرده است بر خود حرام  اي مؤمنان! چیزهاي پاکیزه«
 .»مکنید

ي زبر و نامرغوب بدون هیچ ها ي آنان، اکتفا کردن به لباسها گیري دیگر سختاز 
و فرو رفتن در هواهاي نفسانی است. گیري  چون این کار از قبیل سخت ،ضرورتی است

 همچنین در این کار، قصد شهرت نهفته است. 

گفت: مرا پیش  روایت شده که او به علی بن ابی طالب 1از ربیع بن زیاد حارثی
برادرم عاصم ببر. علی بن ابی طالب گفت: او را چه شده است؟ گفت: عبا را به قصد 

 کنم.  می گفت: خودم به این کار رسیدگی عبادت پوشیده است. علی
پس عاصم با پوشش عبا که به هم وصله خورده بود و با حالت سر و ریش ژولیده، 

ات حیا  گفت: واي بر تو! آیا از خانواده وآورده شد. علی بن ابی طالب ترش رو شد 
را برایت  ها کنی که خداوند پاکیزگی  می نکردي؟ آبا به فرزندانت رحم نکردي؟ مگر فکر

مباح کرده و دوست ندارد که چیزي از آن به تو برسد؟ بلکه تو از آن در نظر خدا، 
 رماید: ف  می که خداوند در کتابشاي  هستی. مگر نشنیده تر خوارتر و زبون

                                           
 از کبار تابعین است. او ربیع بن انس بن یزید بن قطن حارثی اهل بصره و -1
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 ٱوَ ﴿
َ
خداوند زمین را براي (زندگی) انسانها « .]10الرحمن: [ ﴾١٠ نَامِ لِۡ�َ  َوَضَعَها َض �ۡ�

 .»آفریده است

ۡ ٱوَ  لُؤُ للُّؤۡ ٱ ُهَماِمنۡ  ُرجُ َ�ۡ ﴿  مروارید و مرجان بیرون، از آن دو« .]22الرحمن: [ ﴾٢٢ َجانُ َمرۡ ل
 .»آید  می

بندگانش مباح کرده تا آن را ببخشند و خدا را بر بینی که خداوند این را براي   می آیا
یی که خداوند عمالً به ها آن بستایند و آنگاه خداوند به آنان پاداش دهد؟ و همانا نعمت

 یی است که با قول به تو ارزانی داشته است.ها تو ارزانی داشته بهتر از نعمت
اي؟  پوشیده بي ساده و لباس زبر و نامرغوها عاصم گفت: پس چرا تو خوردنی

ي ها گفت: واي بر تو! خداوند بر پیشوایانِ حق فرض نموده که همانند انسان علی
 ضعیف و فقیر زندگی کنند.

را رها  ها و خوشی ها پس بنگرید که چگونه خداوند از بندگانش نخواسته که لذت
مند  بهره گاه از آنجا آورند هر را به ها کنند! بلکه از آنان خواسته که شکر نعمت و خوشی

و چیزهایی که خداوند برایش حالل کرده بدون هیچ  ها شدند. پس کسی که از نعمت
 عذر شرعی امتناع کند، بر شارع خُرده گرفته است.

به ما  ها و نعمت ها هر نقلی که از گذشتگان راجع به خودداري از برخی خوردنی
که ادله و  اند امتناع کرده رسیده، از این قبیل نیست بلکه تنها به خاطر عذر شرعی از آن

مانند خودداري از رفاه و فراخی زندگانی بدین خاطر که  ،کند  می براهین کافی آن را تأیید
براي ي  چیزهاي حالل در اختیارش کم بوده یا بدین خاطر که برخورداري از آن، وسیله

وجود دارد اي  کاري مکروه یا ممنوع است یا بدین دلیل که در برخورداري از آن، شبهه
که این شخص آن را کنار نهاده چون بدان پی برده و دیگرانی که از امتناع و خودداري او 

. مسایل مربوط به حاالت و اوضاع مختلف، ادله با اند علم و آگاهی دارند، بدان پی نبرده
 تعارض ندارند، چون در ذات خود احتمال چیزهاي دیگري را دارند.  ها خود آن

 به طور مفصل آمده است.» موافقاتـال« کتاباین موضوع در 
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 ي اینان، این است که در کردار و گفتار به چیزهایی اکتفاها گیري از دیگر سخت
مخالف است و این را بر همه چیز بدون  ها کنند که با محبت و دوست داشتن جان  می

 کنند.  می استثنا حمل

بینی که شارع چیزهایی را که   نمی شود. مگر  می محسوبگیري  این کار هم، سخت
سازد، مباح کرده است. اگر خالف   می حرص و بهره بردن و کسب لذت نفس را بر آورده

شدند و آن موقع   می شد و مردم به رها کردن آن امر  می بود، حتماً تشریع  می آن خوب
 بود.  می بود یا انجام دادن آن، مکروه  می بود، بلکه ترك آن، مستحب  نمی دیگر مباح

یی ها و خوشی ها به عالوه، خداوند متعال در چیزهایی که در دسترس هستند، لذت
جام دادن سبب شود که فرد براي ان ها قرار داده است، تا این لذت ها جهت دستیابی به آن

طور که در اوامر و دستورات در صورتی که انجام داده شوند و  آن چیزها قصد کند. همان
 که از آن اجتناب شود، پاداش قابل انتظاري قرار داده، و اگر در نواهی در صورتی

کرد، و در اوامر و دستورات در صورتی که انجام داده نشوند و   نمی خواست این کار را  می
یی ها و عقاب ها در نواهی در صورتی که فرد مرتکب آن شود، بر خالف اولی مجازات

عزم و تصمیم مکلفان جهت فرمان بردن از  آنها سبب برانگیختني  است تا همه قرار داده
دستورات خدا و ترك نواهی خدا شوند. حتی خداوند براي فرمانبرداران و مطیعان در 

 ها ي محسوس و انواري که بر دلها خود تکالیف و دستورات دینی، انواعی از لذت
که سبب لذت تا جایی  ،رسد  نمی ي دنیا به پاي آنها تابد قرار داده که چیزي از لذت  می

شود.   می سوي آن و برتري دادن آن بر چیزهاي دیگر ردن از طاعت و عبادت و شتافتن بهب
کند   می شود تا جایی که چیزهایی را تحمل  می در نتیجه عمل و عبادت بر شخص آسان

که  سختی و مشقتی که از آن نهی شدهي  که قبالً قادر به تحمل آنها نبوده مگر به وسیله
 شود.  می ساقط شدن مشقت، نهی هم ساقطدر صورت 

ي ها ي گوناگون، لذتها و نوشیدنی ها بلکه بنگرید که خداوند در غذاها و خوراکی
است. همچنین براي جماع و نزدیکی که سبب تشکیل  متنوع و رنگارنگی قرار داده
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قرار  لذتی را -ترین سختی و رنج را براي انسان دارد و خانواده بزرگ- شود  می خانواده
داده که از لذت خوراك و نوشیدن برتر و باالتر است. و دیگر اموري که خارج از 

مانند قضاي حاجت، باال بردن درجات و پیشی گرفتن از مردم  ،خوراك و نوشیدن است
ي دنیا ها یی است که در کنار آن، لذتها لذتي  در امور مهم. همچنین اینها در بردارنده

 ناچیز و کم است.
پروردگار آگاه و دانا براي از جانب گیري  ضیه چنین است، پس کجا این سختوقتی ق

و اسبابی گیري  قرار داده که خالف آسانی و نرمی و آسان -به خیال خود-گذاران  عبادت
و دشوارتر را  تر باشد در نتیجه او راه سخت  می رساند،  می که انسان را به محبت پروردگار

جز  ها ایني  دهد. آیا همه  می ر نردبان نجات و راه بهتر قرارکند و آن را د  می انتخاب
ي گمراهی چیز دیگري هست؟ خداوند به لطف خود ها نهایت نادانی و سرگردانی در راه

 .ما را از آن سالم نگه دارد!
کرد، یا صاحب آن از اشخاص   میگیري  هرگاه نقلی را شنیدید که اقتضاي سخت

و  اند و یا کسان دیگري است که ناشناخته یشینیان صالحمعتبر و معتمد است همچون پ
از نظر دانشمندانِ اهل حل و عقد قابل اعتبار و اعتماد نیستند. اگر گروه اول باشند، حتماً 
کارشان خالف چیزي است که براي کوته فکران ظاهر شده است همچنان که قبالً ذکر 
شد، و اگر گروه دوم باشند، عملشان معتبر نیست و حجت و اعتبار تنها در کسانی است 

 کنند.  می قتداا صکه به رسول خدا
باشد که مسایل دیگر بر   می بر نفس در طی مسیر آخرتگیري  اینها پنج مثال در سخت

 شوند.  می آن قیاس

 فصل
براي بدعت است، خودش به اي  گاهی اصل عمل مشروع است اما چون وسیله

 ان آوردیم.می که از آن سخن بهاي  بدعت است، ولی نه به آن گونهي  منزله



 االعتصام در شناخت بدعت و سنّت  20

 

 مستحب است و انسان ذات آن کار را به -مثالً-ن است: گاهی کاري توضیح آن چنی
دهد. اگر انسان به این حد   می شکلی که ابتدا به عنوان مستحب قرار داده شده، انجام

اکتفا کند، اشکالی ندارد. و اگر آن کار را چندین بار انجام دهد اما همیشه بر آن مداومت 
ي راتبه و فرایض بر آن ها ارد همانند پایبندي به سنتنداشته باشد یا اگر بر آن مداومت د

 اشکال است. بی مداومت ندارد، این کار صحیح و
در  ها به خاطر پنهان کردن نمازهاي نافله و انجام دادن آن صاصل این کار را پیامبر

فَْضُل « فرماید:  می بنیان نهاده است و ها خانه
َ
َالةِ  أ  إِالَّ  ُ�يُوتُِ�مْ  ىِف  َصَالتُُ�مْ  الصَّ

 .1»الَْمْكتُوَ�ةِ 
تنها  صپس پیامبر. »باشد جز نمازهاي فرض  می یتانها بهترین نماز، نمازتان در خانه«

عام خوانده است. پس خواندن نماز سنت در خانه بهتر از  نمازهاي فرض را در مال
یا مسجد الحرام یا مسجد بیت  صمسجد است هر چند که در مسجد رسول خدا

: خواندن نماز سنت اند المقدس باشد. تا جایی که علما بنا به اقتضاي ظاهر حدیث گفته
 در خانه بهتر از خواندن آن در یکی از سه مسجد است.

برخی از نمازهاي سنت همچون نماز عید فطر و عید قربان و نماز خورشید گرفتگی 
کردن، حکم نمازهاي فرض را و ماه گرفتگی و نماز طلب باران و مانند آنها از نظر اظهار 

 شود. از اینجا پیشینیان صالح  می دارد. غیر از اینها، دیگر نمازهاي سنت در خفا خوانده
دادند و اقتدا به حدیث و فعل   می توانستند در خفا و نهان انجام  می کارها را تا جایی که

 الگو و سرمشق است.  صچون پیامبر ،بر آنان آسان بود صپیامبر
ي  ن نمازهاي سنت در حضور دیگران در صدر اسالم از روي شوق و عالقهخواند

موقعی که نزد  صهمراه رسول خدا بوافر بوده است. مانند نماز تهجد ابن عباس

 .2»قوموا فألصل ل�م«: صپیامبري  و مانند این فرموده ،مونه خوابید میاش  خاله

                                           
 اند. آن را روایت کرده 781 ي: و مسلم به شماره 698 ي: متفق علیه. بخاري به شماره -1
 اند. آن را روایت کرده 658 ي: و مسلم به شماره ،694و  373 ي: متفق علیه. بخاري به شماره -2
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آمده که جماعتی از » موطأـال«در کتاب  و روایتی که، »برخیزید تا برایتان امامت نماز بکنم«

 روي اشتیاق هنگام چاشت همراه عمر بن خطاب نماز خواندند.
هر وقت بخواند، اشکالی ندارد. علما به جایز اش  پس هر کس نماز سنت را در خانه

نهـال« هر چند جایز بودن آن در کتاب اند بودن آن با این قید مذکور تصریح کرده به » مدوّ

کنم ابن حبیب، آن را به طور   می آمده و قیدي براي آن ذکر نکرده است. گمان طور مطلق
 مقید از مالک نقل کرده است.

پس هرگاه کسی همچون نمازهاي راتبه یا براي همیشه و یا در اوقات محدودي و به 
محدود، پایبند دیگر نمازهاي سنت باشد و به صورت جماعت در مساجدي که ي  شیوه

شوند. یا در جاهایی که نمازهاي راتبه در آن جاها   می در آن خواندهنمازهاي فرض 
 شوند، بر پا شود، این کار بدعت است.  می خوانده

یک از یاران آن حضرت و  و هیچ صدلیلش این است که این کار از رسول خدا
تابعین، انجام دادن این مجموعه کارها بدین شکل نقل نشده است. و اگر عملی به طور 

یی ها مطلق بدون قیدهاي شرعی از آنان سر زده باشد، در این صورت مقید کردن مطلق
گذاري است  که مقید کردن آن با دلیل شرعی اثبات نشده، نظر دادن در تشریع و قانون

طور که مطلق کردن مقیدهاي شرعی، نظر دادن در تشریع است. حاال اگر دلیل  همان
نه باید باشد؟ به عنوان مثال دستور دادن به پنهان شرعی با آن معارضه کند، قضیه چگو

 کردن نمازهاي سنت.
 صکه رسول خدااي  دلیل بدعت بودن این کار در اینجا این است که: هر نماز نافله

بر آن مواظبت نموده و در جماعات آن را ظاهر کرده، این نماز، سنت است. پس انجام 
انجام دادن نماز سنت، خارج کردن نماز  ي که سنت نیست به شیوهاي  دادن نماز نافله

شان از نظر شرعی است. سپس مردم عوام و کسانی که علم و  نافله از جاي مخصوص
چون  ،شوند که این نماز، سنت است، و این فساد عظیمی است  می آگاهی ندارند، معتقد

نت، در عمل به سي  اعتقاد به سنت دانستن کارهایی که سنت نیست و عمل به آن به شیوه
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تغییر و تحریف شریعت است. همان طور کسی که معتقد به فرض نبودن عمل ي  زمره
فرضی باشد یا معتقد به فرض بودن عملی که فرض نیست، باشد سپس مطابق اعتقادش 

اما  ،عمل کند، این کار، فاسد است. حاال فرض کن که این عمل در اصل صحیح هم باشد
به فساد ي  از لحاظ اعتقادي و عملی، در زمرهخارج کردن آن از جاي مخصوص خود 

 کشاندن احکام شرعی است.
همچون قربانی و مانند آن از  ها در ترك برخی از سنت از اینجا عذر پیشینیان صالح

 شود، تا اینکه انسان نادان نپندارد که اینها فرض هستند.  می روي عمد آشکار
 .اند نهی کرده ها از برخی سنتباز به همین خاطر اکثر آنان از پیروي کردن 

روایت کرده  1طور که طحاوي و ابن وضّاح و دیگران از معرور بن سوید اسدي همان
 که گوید: 

بودم. وقتی به مدینه روانه شد،  در موسم حج همراه امیر مؤمنان عمر بن خطاب«
در آن  قریش راي  فیل و سورهي  من هم همراهش رفتم. وقتی نماز صبح را خواند، سوره

روند؟ گفتند:   می روند. گفت: اینان کجا  می خواند. سپس دید که افرادي به جاي دیگري
آنجا نماز خوانده است. عمر بن خطاب  صروند که رسول خدا  می به محلی در اینجا

 ي پیش از شما به خاطر همین کار نابود شدند، چون از جاي پايها گفت: امت
گرفتند. هر کس در   می را به عنوان کنیسه و دیر بر ها و آنکردند   می پیامبرانشان پیروي

در آنجا نماز خوانده، وقت نمازش فرا رسید،  صیکی از این جاهایی که رسول خدا
 .2آنجا نماز بخواند و گرنه به یکی از آن جاها تکیه نکند و عمدا به آنجا نرود

گفت: عمر بن   می کهاز عیسی بن یونس مفتی اهل طرسوس شنیدم «ابن وضّاح گوید: 
 ،بیعت شد، داد و آن را قطع کرد صدستور قطع درختی که زیر آن با پیامبر خطاب

آنان دچار انحراف و  خواندند. او هم ترسید که  می رفتند و زیر آن نماز  می چون مردم

                                           
 ی ثقه و محل اعتماد است.او معرور بن سوید اسدي، ابوامیه کوفی، یکی از کبار تابعین و انسان -1

 آن را آورده است. 48 :ص» البدع« ابن وضّاح در کتاب -2



 23 تفاوت میان این دوهاي حقیقی و اضافی و  باب پنجم: احکام بدعت

 

 .1»گمراهی شوند
مدینه، آمدن مالک بن انس و دیگر علماي «دارد:   می ابن وضاح در جاي دیگري اظهار

دانستند و تنها مسجد   می به آنجاها آمده بود، مکروه صیی که پیامبرها به مسجد و محل
 ».دانستند  نمی کردند و نماز خواندن در آنجا را مکروه  می قبا را از این امر استثنا

گفتند سفیان داخل مسجد بیت المقدس   می از علماي مدینه شنیدم که«افزاید:   می او
رفته بود و آنجا نماز خوانده  صنجا نماز خواند و دقیقاً به آنجاهایی که پیامبرشد و آ

بود، نرفت. همچنین دیگر علمایی که معتمد و قابل اعتمادند این کار را انجام دادند. و 
 ».وکیع نیز به مسجد بیت المقدس آمد و کار سفیان را تکرار نکرد

هدایت تبعیت کنید. برخی از گذشتگان بر شماست که از پیشوایان «ابن وضاح گوید: 
 اند : چه بسا بسیاري از کارهایی که امروزه نزد بسیاري از مردم معروف و پسندیدهاند گفته

 را مکروهاي  امام مالک هر کار بدعت و تازه .»اند نزد گذشتگان منکر و ناپسند بوده
 دانست هر چند کار خیري هم باشد.  می

ي فساد است تا چیزي که سنت نیست، به عنوان سنت ها اینها براي بستن راهي  همه
 قلمداد نشود یا چیزي که مشروع نیست، مشروع قلمداد نشود.

دانست از ترس اینکه این کار سنت قرار   می امام مالک آمدن به بیت المقدس را مکروه
 داده شود، و آمدن به نزد قبر شهیدان و آمدن به مسجد قبا به همین خاطر مکروه

 ،یی راجع به ترغیب و تشویق به این کارها آمده استها دانست، با وجودي که روایت  می
 ترسیدند، این کارها را رها کردند.  می اما از آنجا که علما از عاقبت و سرانجام این اعمال

گفت وقتی سعد بن ابی اوقاص   می از مالک شنیدیم که«گویند:   می شهباابن کنانه و 
 ».کردم  نمی شد و این کار را  می دوست داشتم که پایم شکستهآنجا امد، گفت: 

یی که در مدینه به آنها عمل نکردند، سؤال شد، در ها ابن کَنانه راجع به آثار و روایت
دانستیم اما   نمی در این زمینه تنها قباء مانده که ما آمدن به آنجا را مکروه«جواب گفت: 

                                           
 آن را آورده است. 49 :، ص»البدع« ابن وضّاح در کتاب -1
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 ».نست از ترس اینکه سنت قرار داده شوددا  می مالک آمدن به آنجا را مکروه
خواندم. وقتی به   می و احادیث را براي ابن نافع ها من روایت«سعید بن حسان گوید: 

اي  حدیث گشایش روزي در شب عاشورا رسیدم، او گفت: از آن بگذر. گفتم: چرا
 ».ابومحمد؟ گفت: از ترس اینکه سنت قرار داده شود

اما علما انجام دادن آنها را از ترس بدعت ترك  اند ستحبیپس اینها کارهاي جایز یا م
چون سنت قرار دادن آنها بدین صورت است که مردم بر انجام آنها مواظبت و  ،کردند

گاه به شکل ند، و این امر، شأن سنت است و هرمداومت کنند و آنها را آشکارا انجام ده
 شوند.  می سنت به آنها رفتار شد، بدون شک بدعت

گردند در حالی که ظاهراً   می ي اضافیها گفته شود: چگونه این چیزها جزو بدعت اگر
به آنها عمل  اند ي حقیقی هستند، چون این چیزها اگر با این اعتقاد که سنتها بدعت

آنها را  صچون صاحب سنت یعنی رسول خدا اند شود، در این صورت بدعت حقیقی
ست مانند این است که شخص نماز ظهر را به بدین صورت قرار نداده است و این کار در

عنوان غیر واجب بخواند و معتقد باشد که این عمل، عبادت است همانا این کار بدون 
شک بدعت است. این وقتی است که به عاقبت آن نگاه کنیم اما اگر به اصل آن نگاه 

 .شود؟!  نمی کنیم، این کار مشروع است و اصالً به بدعت نسبت داده
این است که این سؤال، صحیح است اما راجع به وضع آن در ابتدا از دو جهت جواب 
 شود:  می به آن نگاه

 از آن جهت که مشروع است. در این مورد سخنی نیست. -اول

از آن جهت که همانند سببی براي اعتقاد بدعت یا عمل به آن همچون سنت  -دوم
چون قرار دادن اسباب، حق شارع است نه  ،ست نمی شده، که از این جهت مشروع

سببی قرار  -به عنوان مثال- مکلف، و شارع نماز خواندن در مسجد قباء یا بیت المقدس
نداده تا سنت قلمداد شود. پس اگر مکلف آن را چنین قرار دهد، این کار اظهار نظر 

 باشد.  می شخصی است و هیچ ربطی به شریعت ندارد در نتیجه بدعت
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ناي بدعت اضافی این اعمال است. اما وقتی این سبب خوب استقرار پیدا کند این مع
و مسبب آن که همان اعتقاد سنت بودنِ عمل و عمل مطابق آن است از آن ظاهر شود، در 

 این صورت بدعت حقیقی است نه اضافی.
 آناشاره شده و اینجا تکرار  ها ي زیادي دارد که در اثناي سخن بدانها این اصل، مثال

 معناست.  بی
 وقتی در امور شرعی ثابت گردید که گاهی به خاطر چیزهاي دیگري بدعت محسوب

ي حقیقی چیست؟ چون گاهی بدعت حقیقی و ها بدعتي  شود پس تصور درباره  می
 گیرد.  می شوند اما از دو جهت این امر صورت  می اضافی با هم جمع

ن صبح روشن است. سپس آنچه که در در اذا» هللا احلمدأصبح و«همانا بدعت عبارت: 

مساجد و نمازهاي جماعت به آن عمل شده و بر آن مواظبت و مداومت صورت گرفته و 
اول، مستلزم آن است که ي  شود، تشریع آن در وهله  نمی همانند واجبات و مانند آنها ترك

اي بار به وجوب یا سنت بودن آن معتقد بود، و این بدعت اضافی دوم است. سپس اگر بر
 گردد.  می دوم معتقد به وجوب یا سنت بودن آن باشد، از سه جهت بدعت

گیرد اما اگر   می که آشکار شود و به آن پایبند شود، صورتاي  مانند آن در هر کار تازه
پنهان شود و تنها صاحبش آن را انجام دهد، گناه آن کمتر است. اي خدا چه قدر کارهاي 

یمان ها ي نفسها حساب است. خداوند ما را از بدي بی گیرند که  می بدعت صورت
 .محفوظ نگاه دارد!

 ي مطالب قبلی : تکملهفصل
لس اتفاقی پیش آمد و پس از نمازهاي فرض که مردم معموالً اند براي امام مسجدي در

کردند، او این کار را نکرد. الزم به ذکر   می به صورت دسته جمعی و به طور مداوم دعا
دهد براي مردم   می ن کار در اکثر مناطق عرف است، چون امام وقتی سالم نمازاست که ای

گویند. این امام که این کار را نکرد معتقد بود که ترك   می کند و حاضرین آمین  می دعا
آن را  صدعا پس از نمازهاي فرض به طور دسته جمعی براین اساس بود که رسول خدا
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گونه که  کردند آن  نمی ایان دینی پس از او نیز این کار راانجام نداده بود و صحابه و پیشو
 .اند دانشمندان اسالمی از سلف و فقها نقل کرده

 آن را انجام نداده، روشن است:  صاما اینکه رسول خدا
 پس از نمازهاي فرض یا سنت، به دو صورت بود:  صگیري پیامبر چون موضع -
کرد.   نمی آورد و دیگر دعا  می به جاي گونه که در عرف است یا ذکر خدا را آن -1

کنند   می را تکرار صپیامبري  توانند چیز دیگري بگویند و فقط فرموده  نمی پس جماعت
 طور که در مواردي دیگر غیر از پایان نمازها گفته گویند، همان  می یا چیزي مانند آن

 شود.  می
 :فرمود  می طور که روایت شده که آن حضرت پس از هر نمازي همان

َ  الَ «
َ

ُ  إِالَّ  إِهل �َك  الَ  وَْحَدهُ  ا�َّ ُ  رَشِ
َ

ُ  ،هل
َ

ُ  ،الُْملُْك  هل
َ

َْمدُ  َوهل
ْ
ءٍ  لُكِّ  ىلَعَ  وَْهوَ  ،احل  الَ  اللَُّهمَّ  ،قَِديرٌ  ىَشْ

ْ�َطيَْت  لَِما َمانِعَ 
َ
َدِّ  َذا َ�نَْفعُ  َوالَ  ،َمنَْعَت  لَِما ُمْعِطىَ  َوالَ  ،أ

ْ
َدُّ  ِمنَْك  اجل

ْ
 .1»اجل

شریک است. فرمانروایی و ستایش مخصوص  بی هیچ معبود برحقی جز اهللا نیست. یکتا و«
اي، منع کند و  تواند آنچه را که داده  نمی اوست و او بر هر چیزي تواناست. بار خدایا، کسی

 اي، بدهد و هیچ صاحب بزرگی از بزرگی تو نفعی تواند آنچه را که منع کرده  نمی کسی
 .»رساند  نمی

 گفتند:  می همچنین این عبارت را پس از هر نماز

نَْت  اللَُّهمَّ «
َ
َالمُ  أ َالمُ  َوِمنَْك  السَّ َت  ،السَّ

ْ
ََاللِ  َذا يَا َ�بَاَر�

ْ
 .2»َواِإلْكَرامِ  اجل

رسانی] و سالمت فقط از جانب   می موجودات سالمي  [و به همه خدایا، تو سالم هستی«
 .»تو پر برکت هستیتوست. اي صاحب جالل و عظمت و شکوه! 

 کردند:   می یا این آیات را تالوت

                                           
 اند. آن را روایت کرده 593 ي: و مسلم به شماره 808 ي: متفق علیه. بخاري به شماره -1
 آن را روایت کرده است. 591 ي: مسلم به شماره -2
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ِ لۡ ٱ َرّبِ  َرّ�َِك  نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿ ا عِزَّة ۡ ٱ َ�َ  مٌ وََسَ�ٰ  ١٨٠ يَِصُفونَ  َ�مَّ ِ  دُ مۡ �َۡ ٱوَ  ١٨١ َسلِ�َ ُمرۡ ل  رَّبِ  ِ�َّ
 .]182-180الصافات: [ ﴾١٨٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ

بافند و   می (مشرکان درباره خدا به همئی که ها پاك و منزّه است خداوندگار تو از توصیف «
یزدان را سزا است که ، ستایش    !درود بر پیغمبران    .خداوندگار عزّت و قدرت، کنند  می سر هم)

 .»خداوندگار جهانیان است

گفت. پس هر کس مانند   می این دعاها را در دل خود همچون سایر اذکار صپیامبر
 توان به طور دسته جمعی گفت.  نمی اینهاي  همهاو را بگوید، خوب است و ي  فرموده

دعاهایی که از آن حضرت روایت شده که پس از نماز ي  و اگر دعا بوده، کلیه -2
، فقط مربوط به خودش بوده و در دل خودش آنها را گفته است و ربطی به اند گفته

 حاضرین نداشته است.
روایت شده  صاز رسول خدا طور که در سنن ترمذي از علی بن ابی طالب همان

 کرد.. تا آنجا که  می خاست، دستانش را بلند  می که ایشان هر گاه براي نماز فرض بر
 فرمود:  می گوید: و پس از اتمام نماز  می

ْمُت  َما ىِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ « ْرُت  َوَما قَدَّ خَّ
َ
رُْت  َوَما أ رْسَ

َ
ْعلَنُْت  َوَما أ

َ
نَْت  وَ  أ

َ
َ  الَ  إِلَِ�  أ

َ
 إِالَّ  إِهل

نَْت 
َ
 .1»أ

شوم و   می ام و گناهانی که از این پس مرتکب ، گناهانم را که قبالً مرتکب شدهخدایا«
ام، ببخشاي. تو معبود منی و معبود  و گناهانی که آشکارا انجام داده گناهانی که پنهان انجام داده

 . این حدیث، حسن صحیح است.»تو نیستبرحقی جز 
 فرمود:  می داد،  می هر وقت سالم نماز صرسول خدا«آمده است: در روایت ابوداود 

ْمُت  َما ىِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ « ْرُت  َوَما قَدَّ خَّ
َ
رُْت  َوَما أ رْسَ

َ
ْعلَنُْت  َوَما أ

َ
فُْت  َوَما أ رْسَ

َ
نَْت  َوَما أ

َ
 أ

ْعلَمُ 
َ
نَْت  ِم�ِّ  بِهِ  أ

َ
مُ  أ رُ  الُْمَقدِّ َ  الَ  َوالُْمؤَخِّ

َ
نَْت  إِالَّ  إِهل

َ
 .2»أ

                                           
 .2721 ي: شماره» صحيح الرتمذي« ،حدیثی صحیح است -1

 .688 ي: ، شماره»صحيح أيب داود« ،حدیثی صحیح است -2
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 ام و گناهانی که از این پس مرتکب مرتکب شدهپروردگارا، گناهانم را که در گذشته «
ناهانی که در آن ام، و گ وم، گناهانی که پنهان انجام داده و گناهانی که آشکارا انجام دادهش  می

موخر دانی، ببخشاي. تو مقدم و   می ام و گناهانی که تو بیشتر از من آن را زیاده روي نموده
 .»هستی، معبود برحقی جز تو نیست

 :فرمود  می پس از نمازش صابوداود روایت کرده که رسول خدا

ءٍ  لُكِّ  َورَبَّ  َر�َّنَا اللَُّهمَّ « نَا ىَشْ
َ
نََّك  َشِهيدٌ  أ

َ
نَْت  �

َ
�َك  الَ  وَْحَدكَ  الرَّبُّ  أ  َر�َّنَا اللَُّهمَّ  لََك  رَشِ

ءٍ  لُكِّ  َورَبَّ  نَا ىَشْ
َ
نَّ  َشِهيدٌ  أ

َ
ًدا أ ءٍ  لُكِّ  َورَبَّ  َر�َّنَا اللَُّهمَّ  َورَُسولَُك  َ�بُْدكَ  ُ�َمَّ نَا ىَشْ

َ
نَّ  َشِهيدٌ  أ

َ
 أ

ِعبَادَ 
ْ
ءٍ  لُكِّ  َورَبَّ  َر�َّنَا اللَُّهمَّ  إِْخَوةٌ  لُكَُّهمْ  ال ْهِ�  لََك  ُ�ِْلًصا اْجَعلِْ�  ىَشْ

َ
ْ�يَا ىِف  َساَعةٍ  لُكِّ  ىِف  َوأ  ادلُّ

ََاللِ  َذا يَا َواآلِخَرةِ 
ْ
ُ  َواْستَِجِب  اْسَمعْ  َواِإلْكَرامِ  اجل ْ�رَبُ  ا�َّ

َ
ْ�رَبُ  أ

َ
َمَواِت  نُورَ  اللَُّهمَّ  األ  السَّ

رِْض 
َ
َمَواِت  رَبَّ  :َداوُدَ  ْ�نُ  ُسلَيَْمانُ  قَاَل . َواأل رِْض  السَّ

َ
ُ . َواأل ْ�رَبُ  ا�َّ

َ
ْ�رَبُ  أ

َ
ُ  َحْسىِبَ  األ  َونِْعمَ  ا�َّ

 .1»الَْوِ�يُل 
دهم که محمد، بنده و   می خدایا، اي پروردگار ما و پروردگار هر چیزي! گواهیبار «

دهم که بندگان   می گواهی توست. خدایا اي پروردگار ما و پروردگار هر چیزي!ي  فرستاده
اي  ام را در هر لحظه پروردگار هر چیزي! مرا و خانوادهشان برادرند. الهی، اي پروردگار ما و  همه

و آن را  خرت، مخلص خودت گردان. اي صاحب جالل و بزرگی! دعایم را بشنودر دنیا و آ
و زمین است.  ها آسماني  اجابت کن. خدا بزرگ است، خدا بزرگ است. خدا روشنایی دهنده

تر است. خدا مرا بس است و خوب کسی است که انسان کارش را به  خدا از هر بزرگی بزرگ
 .»او واگذار کند و به او توکل نماید

 ابوداود در همین باب، روایت دیگري دارد:

ِع�ِّ  رَبِّ «
َ
َّ  تُِعنْ  َوالَ  أ ِ�  ىلَعَ َّ  َ�نرُْصْ  َوالَ  َوانرُْصْ َّ  َ�ْمُكرْ  َوالَ  ىِل  َواْمُكرْ  ىلَعَ ْ  َواْهِدِ�  ىلَعَ  َو�رَسِّ

َّ  ُهَداَى 
َ

ِ�  إِىل َّ  َ�ىَغ  َمنْ  ىلَعَ  َوانرُْصْ  .2»تا آخر حدیث ىلَعَ

                                           
 .1289 ي: شماره» يب داودأضعيف « ،حدیثی ضعیف است -1

 .1337 ي: شماره» صحيح أيب داود« ،حدیثی صحیح است -2
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کمک کن و بر ضد من، کمک مکن و مرا یاري کن و بر ضد من یاري مکن.  پروردگارا! مرا«
ندیش، و مرا هدایت کن و هدایت مرا  می و راه چاره را برایم پیدا کن و بر ضد من راه چاره

 .»برایم آسان گردان و مرا بر کسانی که علیه من سرکشی و ستم نموده اند، یاري گردان

لَُك  إِ�ِّ  لَُّهمَّ ال« فرمود:  می پس از نماز صبح صدر سنن نسائی آمده که پیامبر
َ
ْسأ

َ
 ِعلًْما أ

بار خدایا! من از تو عملی سودمند، عملی قبول شده و « .1»َطيِّبًا ُمتََقبًَّال َوِرْزقًا َوَ�َمًال  نَافًِعا
 .»خواهم  می پاكاي  روزي

 شنیده ایم که پس از نماز صاز رسول خدا«از برخی از انصار روایت شده که گویند: 

َّ  َوتُْب  ىِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ « گفتند:  می نَْت  إِنََّك  ىلَعَ
َ
اُب  أ ي  خدایا! مرا ببخشاي و توبه« .»الرَِّحيمُ  اتلَّوَّ

. در روایتی 2»رسید  می چون به راستی تو توبه پذیر مهربانی تا اینکه به صد مرتبه ،مرا بپذیر
 چاشتگاه بود.آمده است این نماز، نماز 

شان مخصوص به خودش بوده و ربطی به  به سیاق این دعاها دقت کنید، همهپس 
 .یی حجت و دلیل کار مردمان امروزي است؟!ها دیگران ندارد. پس آیا چنین روایت

که اي  مگر اینکه گفته شود: دعا براي مردم در جاهایی آمده، از جمله در خطبه
 در آن براي مردم طلب باران کرد و مانند آن. صپیامبر

شود: آري، اما کجاي این دعا، ملزم نمودن حاضرین به دعا کردن   می در جواب گفته
 .به صداي بلند پس از هر نمازي است؟!

 گوییم: عالمان اسالمی راجع به چنین دعا و اذکار وارده پس از نماز  می سپس
 و نه واجب. و این دلیل دو چیز است:  گویند: مستحب است، نه سنت است  می

 نبوده است. صاین دعاها به طور مداوم از جانب پیامبر -اول 
                                           

اند و  آن را روایت کرده 925 ي: ماجه به شمارهو ابن  6/31، »السنن الكربي«حدیثی صحیح است. نسائی در  -1

 آلبانی آن را صحیح دانسته است.
این حدیث را با این لفظ پیدا نکردم. مشهور همان حدیث عبداهللا بن عمر است که گوید: ما در یک مجلس  -2

َّ  َوتُْب  ىِل  اْغِفرْ  رَبِّ «: فرمود  شمردیم که می  صد مرتبه از رسول خدا می نَْت  إِنََّك  ىلَعَ
َ
اُب  أ خدایا مرا « »الرَِّحيمُ  اتلَّوَّ

 اند. ابوداود و دیگران آن را روایت کرده. »ي مرا بپذیر، به راستی که تو توبه پذیر مهربانی ببخشاي و توبه
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همیشه با صداي بلند آن را بر زبان جاري نساخته و براي مردم  صپیامبر -دوم
آشکار نکرده مگر در جاهایی که به قصد آموزشِ این دعاها براي مردم بوده باشد، چون 

گفتند، آن وقت سنت بود و   می طور مداوم و آشکارا این دعاها را به صاگر پیامبر
- چون ویژگی سنت ،توانستند، بگویند که این دعاها سنت نیست  نمی دانشمندان اسالمی

 باشد.  می ادامه دار بودن و آشکار بودن در جمع مردمان -گویند  می آن گونه که علما
 بود، از او پیروي  می پنهانی و با صداي آهستهبه طور  صنباید گفت: اگر دعاي پیامبر

 شد.  نمی
 گوییم: کسی که معموالً به طور پنهانی و با صداي آهسته چیزي را  می چون ما

گوید: باید حتی اگر یک بار هم که شده آن را آشکار نماید یا از او آشکار شود. حاال   می
 شریع دعا این کار را بکند.یا به طور عادي و یا به قصد آگاه ساختن دیگران بر ت

 به طور مداوم این دعاها را صدهند که پیامبر  می اگر گفته شود: ظواهر احادیث نشان

و این » کرد  می این کار را صپیامبر« .»كان يفعل«گویند:   می چون راویان ،خواند  می

» يكرم الضيفانكان حاتم «گویند:   می ها طور که عرب همان ،کند  می عبارت بر دوام داللت

 ».کرد  می حاتم همیشه مهمانان را اکرام«
گوییم: این چنین نیست بلکه به طور اجمالی بر دوام و کثرت و تکرار   می در جواب

 هر وقت صپیامبر«آمده است:  لعایشه ها طور که در روایت کند. همان  می داللت
 گونه که براي نماز وضو گرفت همان  می خواست بخوابد در حالی که جنُب بود، وضو  می
 .1»گرفت  می

خوابید در حالی که جنُب بود بدون   می صپیامبر«همچنین عایشه روایت کرده که: 
 .2»آنکه آبی با بدنش تماس داشته باشد

                                           
 اند. آن را روایت کرده 305 ي: و مسلم به شماره 269 ي: متفق علیه. بخاري به شماره -1

» صحيح اجلامع«و  471 ي: شماره» صحيح ابن ماجه« 210 ي: ، شماره»أيب داود صحيح«حدیثی صحیح است،  -2

 .5019 ي: شماره
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براي مواردي که  »داد  می انجام« »كان يفعل«بلکه گاهی در برخی احادیث عبارت: 

 .اند فقط یک بار انجام داده، آمده است. محدثان این را اظهار داشته
 ملحق ها خواند، قطعاً به سنت  می به طور مداوم و همیشه این دعاها را صاگر پیامبر 
. و اگر به فرض قبول کنیم که به طور مداوم این ها شد مثل نماز وتر و دیگر سنت  می

 ا در کجا به شکل دسته جمعی این دعاها صورت گرفته است؟دعاها را خوانده، ام
توان نتیجه گرفت که دعا به شکل دسته جمعی و به طور مداوم، کار رسول   می پس

 طور که قول و تقریر آن حضرت نیست. نبوده، همان صخدا
داد،   می وقتی سالم نمازصپیامبر«بخاري از طریق حدیث ام سلمه روایت کرده که: 

رفتند تا جایی که ما خبر   می تا اینکه زنان«. ابن شهاب گوید: 1»کرد  می مکثاندکی 
 ».داریم

 داد،  می هرگاه سالم نماز صروایت است که پیامبرلدر صحیح مسلم از عایشه

نَْت  للَُّهمَّ ا« خواند:  می نشست تا اینکه این دعا را  نمی
َ
َالمُ  أ َالمُ  َوِمنَْك  السَّ َت  السَّ

ْ
 َذا َ�بَاَر�

ََاللِ 
ْ
 .2»َواِإلْكَرامِ  اجل

 پیشوایان دینی بعد از آن حضرت در قبال دعا باید گفت: گیري  اما راجع به موضع
که انس  اند ي صحیح حدیثی نقل کردهها فقها از طریق روایت انس در غیر کتاب

شد. و پشت   می داد، بلند  می ام، وقتی سالم نماز نماز خوانده صپشت سر پیامبر«گوید: 
شد گویی بر روي   می داد، سریع بلند  می ام، وقتی سالم نماز نماز خوانده ابوبکرسر 

 .3»سنگ داغ بود

                                           
 آن را روایت کرده است. 832و  812، 802هاي:  بخاري به شماره -1
 روایتش کرده است. 592 ي: مسلم به شماره -2

اند و هیثمی در  را روایت کردهآن  1/252، »معجم الكبريـال«و طبرانی در  1/336، »مستدركـال«حاکم در  -3

در سند این روایت، عبداهللا بن فروغ بن ابراهیم جوزجانی وجود دارد که «گوید:  2886 ي: شماره »الـمعجم«
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نماز که ي  او بر ائمه«نقل کرده که گوید:  1ابن یونس صقلّی از ابن وهب از خارجه
گفت: پیشوایان دینی کمی پس از   می گرفت و  می نشستند، ایراد  می پس از سالم دادن نماز

 ».شدند  می دادن نماز بلندسالم 
 ».نشستن بعد از نماز بدعت است«ابن عمر گوید: 

اگر امام بر روي سنگ داغ بنشیند بهتر از آن «روایت است که گوید:  از ابن مسعود
 ». است که پس از سالم دادن نماز بنشیند

شود و وقتی امام سالم نماز داد، باید بلند «گوید: » مدونهـال« امام مالک در کتاب

 ».ننشیند مگر اینکه در سفر یا در حیاطش باشد
فقها سریع بلند شدن پس از سالم نماز را از فضایل نماز به شمار آورده و در علت آن 

 در آنجا، نوعی تکبر و خودبزرگ بینی بر جماعت بر او وارداش  که نشستن اند گفته
شود، او را امام   می وارد کند و اگر تنها خودش پس از سالم دادن بنشیند، کسی که  می

 داند اما اگر در حالت نماز، بنشیند، این از روي ضرورت و ناچاري است.  می جماعت
وقتی این براي زمانی است که «گوید:   می ایم بزرگان ما که از آنان بهره برده یکی از

امام  نشیند، پس چگونه است هر گاه به عنوان  می کسی در جایی تنهایی پس از سالم دادن
 .»شان، پیش رود و براي جماعت دعا بخواند و آنان با صداي بلند آمین گویند؟

 و یارانش آن را انجام صاگر این کار، خوب بود. قطعاً پیامبر«افزاید:   می وي
شان به  با وجودي که همه اند دادند. اما هیچ یک از عالمان اسالمی آن را نقل نکرده  می

تا جایی که این مطلب را نقل  اند آن حضرت را نقل نموده اتفاق، تمامی امور و شئون
 شد و روانه  می که آیا آن حضرت از طرف راست یا از طرف چپ از نماز فارغ اند کرده

                                                                                                             
تر  مردمان روي زمین، مقبولي  گوید: او از نظر من از همه  اش می احادیثش منکر هستند و ابن ابی مریم درباره

 .»اند ي روایانش ثقه کند و بقیه  ته و گوید: چه بسا گاهی مخالفت میاست. ابن حبان او را ثقه دانس
.ق ه 100او خارجه بن زید بن ثابت انصاري، ابو زید مدنی، ثقه و امام و فقیه و از تابعین است. وي به سال  -1

 دار فانی را وداع گفت.
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کنند، از   می شد؟ ابن بطّال نهی از این عمل و سخت گرفتن بر کسانی که این کار را  می
 ».کند  می کفایتدانشمندان سلف صالح، نقل کرده که در این زمینه 

این سخنی که این عالم بزرگ نقل کرده پس از آن بوده که دعا کردن به دنبال نماز به 
شکل دسته جمعی و به طور مداوم را بدعتی زشت دانسته و براي عدم این کار در صدر 

 ،رفتند  می شدند و  می اسالم چنین استدالل کرده که آنان پس از سالم نماز، به سرعت بلند
این عمل صحابه با دعاي امام براي مردم و آمین گفتن آنان براي دعایش منافات  چون

چون روانه شدن و رفتن انسان  ،دارد ولی ذکر و دعاي انسان براي خودش چنین نیست
 به دنبال کارهایش با ذکر و دعاي انسان براي خودش منافات ندارد.

فرض به شکل دسته جمعی و به این واقعه (یعنی دعا نکردن آن امام پس از نمازهاي 
و طور مداوم) به برخی از بزرگان عصر رسید، آنان به شدت به این امام حمله کرده و به ا

راسخان در علم عمل کردند. آنان تا گیري  خالف موضعناسزا و بد و بیراه گفتند و بر
دالل جایی که توانستند، کارش را رد کردند و او را سرزنش نمودند و به چیزهایی است

 داند که استداللشان چقدر  می نمودند که اگر انسان زیرك و باریک بین در آن تامل کند،
 اساس است. بی

فته شد، طور که گ یا سنتی پس از نماز. و این همان مثل امر کردن به دعاهاي قرآنی
 دلیلی در آن وجود ندارد.

نمازها را به آن  سپس جایز بودن دعا به شکل دسته جمعی در حالت کلی و نه پس از
دلیلی در آن براي اثبات مدعا وجود  -طور که گذشت همان- اضافه کرده، که این مورد نیز

ز پایان دعاي دسته جمعی پس از نماز و در جاهاي دیگري غیر اي  ندارد چون قضیه
 نمازها، با هم فرق دارد.

همواره در همه یا اما راجع به دلیل جزیی در خصوص این عمل، چنین اظهار کرده که 
و کسی این عمل را رد  اند اکثر نقاط زمین، ائمه و عالمان دینی در مساجد بدان عمل کرده
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نکرده و با آن مخالفت ننموده بجز ابوعبداهللا بارونی. سپس شروع به مذمت و نکوهش او 
 کرده است.

 این نقل بدون شک جاي تأمل دارد، چون نقل اجماعی است که بر کسی که در آن
نماید، واجب است که قبل از پذیرفتن آن،   می کند و کسی که بدان استدالل  می تأمل

سخنان اهل علم راجع به اجماع در این خصوص، تحقیق کند. چون این اجماع ي  درباره
تا کنون نقل شده باشد. این  باید از تمامی مجتهدان امت اسالمی از ابتداي زمان صحابه

گونه اختالفی نیست در اینکه اجماع عوام اعتباري ندارد هر یک چیز قطعی است و هیچ 
 چندادعاي علم و دانش هم بکنند.

بدون آنکه کسی این عمل را انکار نماید و از آن «اجماع گفته: ي  این که نقل کننده
، غیر منصفانه است بلکه بر عکس ائمه و پیشوایان دینی پیوسته افرادي که پس »نهی کند

و آنان را  کنند، مورد انکار قرار داده  می دسته جمعی و به طور مداوم دعااز نماز به شکل 
 . طرطوشی از مالک در این زمینه سخنانی را نقل کرده که به کار مااند محکوم کرده

آید. پس امام مالک در زمان خود و امام طرطوشی در عصر خود، این افراد را از این   می
. سپس قرافی بر اند ه پیروي از آنان، این کار را کردهبشان  و اصحاب اند کار نهی کرده

ي مکروه به حساب آورده و این را تأیید ها اساس مذهب مالک این عمل را از بدعت
کارش را رد نکردند با وجودي که معتقد بود  -دانیم  می تا آنجا که- کرده و معاصرانش

بودند، وقتی این بدعت وارد . سپس بزرگانی که در اندلس اند خوب ها برخی از بدعت
، آن را مورد انکار قرار دادند و با آن -که به امید خدا بعداً بیان خواهد شد- اندلس شد

مقابله کردند و معتقد بودند که ترك این بدعت، مذهب امام مالک است. و انسان زاهد و 
رّ و پایبند بر ترك آن مص 1رتلی می وارسته، ابوعبداهللا بن مجاهد و شاگردش، ابوعمران

                                           
وي همنشین و رفیق  لیه است.رتلی مقیم اشب او موسی بن حسین بن موسی بن عمران قیسی، ابوعمران می -1

نظیر بود.  گیري بی هد و عبادت و ورع و گوشهابوعبداهللا زاهد بود و مالزم همراه وي بوده است. نامبرده در ز
 .ق دارفانی را وداع گفت.ه 611وي به سال 



 35 تفاوت میان این دوهاي حقیقی و اضافی و  باب پنجم: احکام بدعت

 

بودند تا جایی که در این باره براي شیخ ابوعبداهللا جریانی پیش آمد که بعداً بیان خواهد 
 شد.

گویند: ما پیشوایان   می کنند و  می یکی از بزرگان ما کسانی را که این عمل را یاري
ور دین خویش را نگه داشتند، دینی و فقهاء و صالحان و پیروان سنت و کسانی که ام

ه وقتی که مأموم، و کسی را و چ اند چه وقتی که امام بوده اند ایم که این کار را کرده دهدی
اما استدالل «گوید:   می کند و  می ام که این عمل را ترك کرده باشد مگر به ندرت، رد ندیده

 ،پایه است بی دادند،  می کسانی که معتقدند دانشمندان اسالمی پیوسته این عمل را انجام
 ».کردند  نمی شود. ثابت شده که اینان این کار را  می از عالمانی که به آنان اقتداچون 

آنها ي  و اعمال خالف دین زیاد شده و علما همه ها از آنجا که بدعت«افزاید:   می وي
 بود، علما آن را انجام  می گوید: اگر این کار، ناپسند  می دهند، انسان جاهل  می را انجام

 ».دادند  نمی

ام  از آنچه که علما را بر آن دیده« :را نقل کرده که» موطأـال«سپس اثر آمده در کتاب 

 ».از ندا براي نماز، سراغ ندارم تر چیزي معروف
زیاد  ها گوید: بدعت  می وقتی این امر در زمان تابعین است و در آن زمان«وي گوید: 

 .»شده، زمان ما چگونه باید باشد؟!
چون در این  ،آید  می ثابت باشد، امر محظوري از آن الزمسپس این اجماع اگر 

صورت مخالف چیزي است که از سلف صالح مبنی بر ترك آن نقل شده است. در نتیجه 
 آید که این موضوع در اصول محال است.  می نسخ اجماع با اجماع پیشي  قضیه

ک سنت، هرگز به عالوه، مخالفت دانشمندان متأخر با اجماع دانشمندان متقدم بر ی
 حجتی علیه آن سنت نیست.
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با سندي  نقل شده آن هم 1این مسأله چقدر شبیه روایتی است که از ابوعلی بن شاذان
 کند. وي گوید:   می که آن را به عبداهللا بن اسحاق جعفري به طور مرفوع منتهی

بسیار پیش  -است منظورش پسر حسن بن علی بن ابی طالب- عبداهللا بن حسن«
کردند. مردي که در آن مجلس بود، گفت: این   می نشست. روزي با هم گفتگو  می ربیعه

عمل قبالً بدان عمل نشده است. عبداهللا گفت: نظرت چیست اگر نادان زیاد شوند تا 
دهم که   می جایی که حاکم باشند، آیا آنان علیه سنت، حجت هستند؟ ربیعه گفت: گواهی

 .2»این سخن پسران پیامبر است
گویم: نظرت چیست اگر مقلدان زیاد شوند سپس آراء و   می گویم: نادان، بلکه  نمی تهالب

حجت هستند؟ نه  نظرات خویش را اظهار کرده و بدان حکم کنند، آیا آنان علیه سنت،
 .هرگز چنین نیستند

 از جمله اینکه ،سپس ادعاي خویش را با چیزهایی تقویت و تأیید کرده است
ي دانشمندان این است: همراه مردم خطا کن و تنها ها ه ضرب المثلاز جمل«گویند:   می

 ».یعنی خطاي مردم، صواب و صواب تو، خطاست ،خودت، راه صواب را طی مکن
این مفهوم روایتی است که در حدیث آمده است. همانا گرگ فقط «افزاید:   می او

 ».خورد  می گوسفند جدا شده از گله را
بینی و   می یفیت مذکور مخالف اجماع دانسته، همان طور کهپس او تارك دعا به آن ک

 صبه اتباع از عالمان اسالمی و ترك مخالفت با آنان برانگیخته است. چون پیامبر

 یتان متفرقها اختالف نورزید، در نتیجه دل« .»قلو��م فتخلف ختتلفوا ال«: فرماید  می

ن جماعت که جماعت، هما اند گفتهآنها مبنی بر اجماعی است که علما ي  همه. »شود  می
 جا که باشند.دانشمندان اسالمی است هر

                                           
اتی دارد. او حسن بن خلف بن شاذان بن زیاد واسطی، ابوعلی بزّاز است. وي انسانی راستگو بود ولی اشتباه -1

 . وفات یافت.ه 246نامبرده به سال 

 .10، ص »احلوادثانكار البدع و الباعث عىل«نگا:  -2
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، و اینکه جماعت پیرو سنت است هر ها بیان معناي جماعت مذکور در حدیث فرقه
 آید. می چند این جماعت در عالم تنها یک مرد هم باشد، بعداً

و تنها به شود   می به مسایلی که مطرح«گویند:   می برخی از علماي حنبلی مذهب
آن کسی را سراغ ي  محض تأویل یا این ادعا که خالفی در این زمینه نیست و گوینده

ندارد که آنها را صحیح دانسته باشد چه برسد به اینکه در آنها اختالف شده باشد و حکم 
این مسایل از امور واضح و آشکاري نیست که فرد مخالف آن عذري نداشته باشد، با این 

 ».شود، اهمیتی مده  می حت در آنهاوجود ادعاي ص
گوید: هر کس ادعاي   می چنین مسایلی امام احمد بن حنبلي  درباره«افزاید:   می وي

خواهند به   می ابن علیه است که اجماع کند، دروغگوست و این مطلب تنها سخن بشر و
ن در زمینه منظور امام احمد این است که متکلما». را باطل گردانند ها آن سنتي  وسیله

و آثار و روایات با آنان مناظره و  ها سنتي  هرگاه به وسیله ،فقه، از اهل بدعت هستند
گویند این سخن، بر خالف اجماع است. و این سخنی که مخالف حدیث   می بحث کنی،

سپارند و بعداً از    می به خاطر -مثالً- است تنها از برخی فقهاي اهل مدینه و فقهاي کوفه
انشمندان و به جهت جرأت و نسبت به اقوال و آراي دشان  معرفت و شناخت روي کمی
کنند. تا جایی که براي   می رأي، ادعاي اجماعي  شان بر نپذیرفتن سنت به وسیله گستاخی

احادیث صحیح اي  برخی از اینان درباره خیار مجلس و احکامی از این قبیل، مجموعه
 گوید: هیچ یک از دانشمندان این را نگفته  می اینکه شود و هیچ دلیلی ندارد جز  می آورده

 ، و اگر این علم را داشت، قطعاًاند داند که ابوحنیفه یا مالک آن را نگفته  نمی است، و او
 .اند دید که افراد زیادي از صحابه و تابعین و تبع تابعین آن را گفته  می

 سازد و بیان  می روشن این کالم، مطلبی را که ما درصدد بیانش هستیم به خوبی
دارد که نباید حکمی شرعی از کسی از اهل علم نقل شود مگر پس از تحقیق و مسلم   می

دهد. پس زنهار، در این زمینه سهل انگاري به   می بودن آن، چون او از حکم خدا خبر
 د.کشان  می خرج ندهید، چرا که این امر به احتمال زیاد انسان را از راه روشن به بیراهه
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سپس او مخالف با جمهور دانشمندان را از مفاسد و تباهی دانسته و آنان را به نادانی 
 او مخالفتي  و گمراهی متهم کرده است. این ادعایی علیه کسانی است که با گفته

کنند. به فرض اگر آن را بپذیریم، در صورت پیروي از سنت، مخالفت با جمهور   می
لف صالح نقل شده که بر عمل به حق و عدم توجه به دانشمندان مفسده نیست و از س

 .اند قلت اهل حق، تشویق و ترغیب نموده
گذار را زشت و ناپسند جلوه دهد و این  با لفظ ابتداع کار بدعتبه عالوه، هر کس 

حکم را به نسبت اجتماع کنندگان روز عرفه پس از نماز عصر جهت دعا کردن در غیر 
کند، کارش حق است همچنان که این سخن را در خصوص  می عرفه و امثال آن، اطالق

 گوییم و به خاطر این کار مشمول حدیث:  می بشر مریسی و معبد جهنی و فالنی و فالنی

ْهلَُكُهمْ  َ�ُهوَ  ،انلَّاُس  َهلََك :  قَاَل  َمنْ «
َ
 گیریم.  نمی قرار .1»أ

شان  حقیر دانستنساس برتري بر مردم و چون منظور این است که کسی از روي اح
گیرد ولی اگر از روي   می آن را بگوید، مردم را هالك کرده و مشمول حدیث فوق قرار

 اندوه و حسرت بر آنان، این کار را بکند، اشکالی ندارد.
به خاطر آن پاداش به ما  -ان شاءاهللا-دارند که ما امیدواریم که   می برخی از علما اظهار

 ن، درست نیست.داده شود. سپس استدالل به آ
شود   می به خاطر عجب و غرور و شهرتی که بر آن عارضاش  وي ترس از فساد نیت

گوید: پیروي از   می مفاسد به شمار آورده است. انگاري  و از آن نهی شده، را از جمله
 سنت در زمان غربت سنت را از ترس شهرت و دچار شدن به عجب و غرور را رها کن.

چون انتصاب یک شخص  ،با سخن مانند خود تعارض دارداین سخن سختی است و 
به عنوان اینکه همیشه به دنبال نمازها براي مردم دعا بخواند، به احتمال زیاد موجب فساد 

گردد. این تعلیل قرافی است که   می بر اثر دچار شدن به عجب و غرور و شهرتاش  نیت
چون در راه اتباع از سنت قرار دارد. پس ترك کردن دعا براي نماز  ،خیلی به جاست

                                           
 آن را روایت کرده است. 2623 ي: مسلم به شماره -1
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چون این کار در غیر راه گذشتگان بوده  ،باشد  می گذاران، همراه اقتدا بر خالف دعا کننده
 است. تر و به فساد نیت نزدیک

مفاسد به شمار ي  ندارد، را از جملهاي  گذارانی که معتقدند دعا فایده وي رأي بدعت
گوید: اتباع از   می چون او به مردم ،ه و این مطلب همچون مطلب قبلی استآورد
را رها کن، تا تصور ابتداع و  ها در ترك دعا به شکل دسته جمعی پس از نماز صپیامبر

 تو نرود.ي  بدعت گذاري درباره
استاد ما ابوبکر فهري موقع رکوع و هنگام سربلند کردن از رکوع، «ابن عربی گوید: 

 کرد. این کار مذهب مالک و شافعی است و شیعیان این کار را  می ش را بلنددستان
 ».کنند  می

در شهر بندري، مکان تدریس -وبکر فهري در پناهگاه ابن شواءروزي اب«وي افزود: 
موقع نماز ظهر، پیش ام حضور داشت. او داخل مسجد شد و به صف اول پیش  -من

فراز دریا نشسته بودم و داشتم از شدت گرما یی بر ها رفت و من پشت سرش روي قوس
کردم. ابوثمنه رئیس دریا همراه من در یک صف با تعدادي از یارانش در   می هوا را تنفس

کشید. وقتی شیخ فهري در رکوع و موقع   می سرك ها منارهي  انتظار نماز بود و بر لبه
نش به او گفتند: به این فرد اهل سربلند کردن از رکوع، دستانش را بلند کرد، ابوثمنه و یارا

کنید که چگونه داخل مسجدمان شده است؟ پیش او بروید و وي را   نمی مشرق زمین نگاه
ان اعضایم پرواز کرد، می ام از بیند. قلب  نمی بکشید و او را در دریا اندازید و کسی شما را

 دستانش را بلند و گفتم: سبحان اهللا! این طرطوشی فقیه وقت است! به من گفتند: چرا
کرد. و این مذهب مالک در روایت اهل مدینه   می نیز این کار را صکند؟ گفتم: پیامبر  می

 .»باشد  می از وي
شروع به آرام کردن و ساکت کردن آنان کردم تا اینکه او نمازش را تمام کرد و 

ی کرد. علت اطالع بی همراهش به منزل رفتم. دید که چهره ام تغییر کرده و از آن اظهار
را به اطالعش رساندم. وي خندید و گفت: از کجا اش  آن را از من پرسید. من هم علت
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شوم؟ به او گفتم کشته شدن تو اینجا حالل است،   می به خاطر انجام دادن یک سنت کشته
کنند و چه بسا خونت   می ان افرادي هستی که اگر این کار را بکنی به تو حملهمی چون تو

 موضوع دیگري حرف بزن.ي  گفت: این سخن را ول کن و دربارههدر رود. 
اي  به این داستان خوب بنگرید، چون در آن شفا وجود دارد، زیرا در دنیا هیچ مفسده

 از بین بردن جان برسد. و این امر به بدعت منسوبي  وجود ندارد که به پاي مفسده
 به این معتقد نبود. /شود. ولی طرطوشی  می

اجع به اتباع از سنت، بهتر از سخنان این شخص است که کارش را رد سخنان او ر
معتبر باشد، اعتبار مانند آن راجع به هر کسی که دعا به اش  کرده است. به عالوه، اگر گفته

این افراد، نافع آزاد ي  آید. از جمله  می شکل دسته جمعی روز عرفه در غیر عرفه الزم
باشند. وقتی این چیز الزم   می طاء و دیگر سلف صالحابن عمر و مالک و لیث و عي  شده

 نیست، موضوع مورد بحث ما نیز چنین است.
جماعات در این ي  سپس این استدالل اجماعی با این سخن به پایان برده است: ائمه

خوانند و این کار شبیه   می زمین، همگی به دنبال نمازها، دعا راي  و در تمامی کره ها زمان
 باشد.  می اجماعی این عصرحجت 

 عمل ها اگر منظورش دعا به شکل دسته جمعی براي همیشه باشد آن گونه که به سنت
 راجع به آن سخن گفته شد. -مورد بحث ماستي  و این مسأله- شود  می

 فصل
سپس این عالم، به دلیل دیگري جهت اثبات نظر خویش استدالل کرده است، و آن 

صورت، در شریعت از آن نهی نشده و در عین حال به طور کلی این است که دعا به این 
به آن ترغیب شده و بدان عمل شده است. اگر به صحت برسد که پیشینیان صالح بدان 

عمل ترك شده نیست و فقط ي  ، ترك عمل به آن موجب حکمی دربارهاند عمل نکرده
باشد و به   می وصمقتضی جایز بودن ترك عمل به آن و منتفی بودن گناه در این خص

 هیچ وجه مقتضی تحریم و کراهت نیست.
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که مورد - تمامی اظهارات این عالم، با توجه به قواعد علم شرعی به ویژه در عبادات
تواند به رأي خود، چیزي را در شریعت   نمی کس چون هیچ ،اشکال دارد -بحث ماست

عین بدعت است. این موضوع چون این کار  ،اسالم ابداع کند که دلیلی بر آن وجود ندارد
نیز چنین است، چرا که دلیلی جهت دعا کردن با صداي بلند براي حاضرین به دنبال 

شوند به   می انجام ها که سنتاي  نمازها به طور همیشه وجود ندارد آن هم به شیوه
شود. و هر چیزي   می که هر کس آن را انجام ندهد، از جماعت مسلمانان خارجاي  گونه
 یلی ندارد، بدعت است.که دل

کند که پیروي از علماي متأخر و   می عالوه بر این، سخنان مذکور این توهم را ایجاد
 باشد. اگر این حکم راجع به یکی از دو امر جایز  می مقلد بهتر از پیروي از سلف صالح

شان به طور یقین صحیح و دیگري در  ، حاال راجع به دو موضوعی که یکیباشد  می
شک وجود دارد، چگونه باید باشد تا به موضوعی که در صحت آن شک اش  صحت

وجود دارد، عمل و موضوعی که در صحت آن هیچ شکی نیست، رها شود و کسانی که 
 .کنند، مورد سرزنش قرار گیرند؟!  می به آن عمل

عمل ترك شده ي  که ترك عمل به چیزي موجب حکمی دربارهاش  سپس این گفته
باشد، این سخن با اصول ثابت   می قتضی جایز بودن ترك عمل به آننیست و فقط م

 شریعت سازگار نیست.
آن به کسانی ي  کنیم، باشد که خدا به وسیله  می اینجا اصلی را براي این موضوع بیان

 پیمایند، نفع و فایده برساند.  می که راه انصاف را
یا رها کردن اي  هر مسأله ي این اصل این است که سکوت شارع از حکم دادن درباره

 هر موضوعی، به دو قسم است: 
آن سکوت کرده یا آن را رها کرده که مقتضی حکم و ي  به این خاطر درباره -اول

چیزي که موجب حکم باشد، وجود ندارد و سبب تقریر آن حکم تحقق پیدا نکرده است. 
زمان حیات آن چون این مسائل در  ،صمانند مسائل مستحدثه پس از وفات پیامبر
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 اند شان صادر شود در نتیجه وقتی به وجود آمده حضرت وجود نداشته تا حکمی درباره
شان سکوت اختیار کرده است، و این مسائل پس از وفات آن  حکمي  که شارع درباره

بایست در این خصوص اظهار نظر   می . پس عالمان اسالمیاند حضرت به وجود آمده
 شان صادر کنند. کلی دین اسالم، حکمی را دربارهل کرده و بر اساس اصو

حکم  صآن اظهار نظر کرده و رسول خداي  تمامی مسائلی که سلف صالح درباره
مانند ضامن کردن صنعت گران،  ،گردند  میشان بیان نکرده، به این قسم بر خاصی را درباره

ي قرآن، تدوین ت، عول سهام ارث، جمع آور می ارث پدر بزرگ همراه برادراني  قضیه
نیازي به تقریر آنها نبوده است  صاحکام فقهی و مسایلی از این قبیل که در زمان پیامبر

و فتواي آنها از  به خاطر ارائه کلیات این مسائل که در صورت صادر نشدن اسباب حکم
شود. بنابراین حکم خاصی   می از این کلیات استنباطشان  احکام جزیی صجانب پیامبر

به وجود آید، باید حتماً اش  این مسائل بیان نشده است. این قسم هرگاه اسبابي  درباره
صادر شود البته اش  حکمی دربارهاش  اظهار نظر شده و بر اساس اصول کلیاش  درباره

مانند  ،شنیده شده، ممکن نیستشان  اگر از امور عادي است که اکتفا به آنچه درباره
 بادات.مسائل سهو و نسیان در اجزاي ع

در این قسم، ابهام و اشکالی وجود ندارد، چون اصول شریعت موجود است و اسباب 
این احکام، حکمی نیست که ي  . پس سکوت دربارهاند این احکام در زمان وحی نبوده

شان  قضایا و حوادثی پیش آیند به اصولمقتضی جواز ترك یا غیر آن باشد. بلکه اگر 
 شود ولی کسی که مجتهد نیست  می در این اصول یافتشان  شود و احکام  می مراجعه

 ،اند تواند این احکام را پیدا کند و تنها مجتهدانی که در علم اصول فقه توصیف شده  نمی
 توانند احکام این مسائل را به دست آورند.  می

کند در   می کند یا چیزي را رها  می حکم خاصی سکوتي  شارع درباره -قسم دوم
در زمان وحی و پس از وحی، وجود اش  موجب و مقتضی آن، هست و سببحالی که 
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آن مشخص و معین نشده ي  دارد اما فقط بیشتر از آن مقداري که در آن وقت بوده، درباره
 است.

پس سکوت در این قسم مثل آن است که تصریح شود که مقصود شریعت در این 
چون وقتی موجب  ،زیاد و کم نشودي آن، ها مسائل، این است که در حکم عام در نمونه

و به استنباط آن اشاره  تشریع حکم عملی و خاص موجود است و سپس تشریع نشده
دارد که هر چند زاید بر آن باشد، بدعت و   می نشده است، صراحتاً این نکته را بیان

که اي  مخالف قصد شارع است، چون از قصد شارع چنین فهم شده که در محدوده
 توقف شود و در آن کم و زیاد نشود. مشخص کرده،

شهب ابراي این دسته مثالی وجود دارد. و آن، روایتی از مالک بن انس بنا به آنچه که 
 باشد. این نقل به طور کامل موضوع مورد بحث ما را روشن  می ،اند و ابن نافع شنیده

اهت شکر، کري  سازد. روایت مذکور این است که مذهب مالک در خصوص سجده  می
 است و از نظر او این کار مشروع نیست.

فردي سؤال شد که اتفاق ي  گوید: از مالک درباره  می »العتبیه« صاحب کتاب

آورد، حکمش چیست؟   می شکر را به جايي  آید و سجده  می خوشایندي برایش به وجود
. به اند دهشود و صحابه این کار را نکر  نمی شکر به جاي آوردهي  امام مالک گفت: سجده

را به شکر ي  در روز یمامه سجده -گویند  می بنا به آنچه- او گفته شد: ابوبکر صدیق
ام و به نظر من به ابوبکر دروغ  اي؟ مالک گفت: آن را نشنیده جاي آورد، آیا آن را شنیده

، و این گمراهی است که شخص چیزي را بشنود و بگوید: براي این چیز، خالفی اند بسته
ندارم. به امام مالک گفته شد: ما از تو سؤال کردیم تا رأي تو را در این باره بدانیم سراغ 

ز آورم که آن را ا  می و ما این رأي را قبول نداریم. امام مالک گفت: چیز دیگري را برایت
یی ها و مسلمانان پس از او، پیروزي صخدا اي، و آن این است که به رسول من نشنیده

شکر را به جاي آورده باشد؟ ي  که سجدهاي  آیا از کسی از آنان شنیده ،دست یافته است
ان صحابه بوده باشد، تو هم باید این کار را بکنی، اما میاگر چنین چیزي را دیدي که در
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شد. پس آیا   می چون اگر چنین چیزي بود، قطعاً نقل ،چنین چیزي نقل نشده است
گاه باشند؟ پس این اجماع است که هر هشکر بردي  که کسی از آنان سجدهاي  شنیده

موضوعی برایت پیش آمد که نسبت به آن علم و آگاهی نداري، آن را رها کن. روایت 
 رسد.  می مذکور در اینجا به پایان

 در روایت مذکور، طرح سؤال و جواب آن آمده است.
شارع بدعت گفته شود: بدعت عملی است که ي  درباره -مثالً-بیان سؤال این است که

حکم آن را اعم از انجام دادن یا انجام ندادنش بیان نکرده است. بنابراین حکم خاصی 
چون اصل، جواز انجام دادن و انجام ندادن آن است، چرا که  ،شود  نمی صادراش  درباره

باشد. اگر این موضوع، اصلی کلی داشته باشد، شایسته است که انجام   می در حکم جایز
تا زمانی که دلیلی بر منع یا کراهت آن اقامه شود. وقتی چنین باشد در دادنش جایز باشد 

اینجا مخالفت با قصد شارع صورت نگرفته و نیز دلیلی وجود ندارد که این رأي، مخالف 
آن باشد، بلکه حقیقت مطلبی که درصدد بیانش هستیم، این است که این موضوع چیزي 

شارع مقتضی مخالفت یا موافقت با  سکوت کرده و سکوتاش  است که شارع درباره
حکم آن نیست و شارع قصد مشخصی را تعیین نکرده که مخالف آن باشد. وقتی این 

چون در شریعت اسالم، از آن  ،قضیه ثابت شد، پس عمل به آن مخالف شریعت نیست
 نهی به عمل نیامده است.

حکم ي  رهاین است که سکوت دربا /مالکي  تقریر جواب این است: مفهوم گفته
مثل آن است  -در صورتی که مقتضی آن موجود باشد- انجام دادن یا ترك کردن در اینجا

اجماع بر این مطلب صورت گرفته باشد که نباید به آن اي  که از جانب هر سکوت کننده
چون اگر امر زاید بر آن، مشروع و درست بود، قطعاً صحابه این کار  ،چیزي اضافه شود

ند. تر را که آنان به درك و فهم آن و پیشی گرفتن به انجام آن، مستحقکردند، چ  می را
به وجود آمده یا مصلحتی ي  بینیم که در این مسأله  می کنیم،  می چون هرگاه به مصالح نگاه

هست و یا نیست. در خصوص حالت دوم، کسی نگفته که در آن مصلحتی وجود ندارد و 
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ه هست. حاال این مصلحت از دو حال خارج همگی معتقدند که مصلحتی در این بار
از مصلحت موجود در زمان  تر و مهم تر نیست. یا این مصلحت به وجود آمده مؤکد

تشریع است و یا این طور نیست. امکان ندارد که مصلحت به وجود آمده مؤکدتر و 
از مصلحت موجود در زمان تشریع باشد با وجودي که چیزي که تازه احداث  تر مهم
، اضافه است، چون تکلیفی اضافی است و برداشتن این تکلیف اضافی از مکلف، شده

کم  ها است. با توجه به این نکته که همت تر و مناسب تر ي متأخر شایستهها براي زمان
شده و تنبلی و سستی حاکم شده است، و چون این چیز خالف آسانی و برداشتن مشقت 

مبعوث شده است. این موضوع در خصوص بر آن  صو سختی از امت است که پیامبر
که بعداً بیانش خواهد آمد و قسمتی از آن - عبادات است، چون عادات چیز دیگري است

ماند که مصلحتی که اکنون پیداست مساوي با مصلحت موجود   می پس تنها- ذکرش رفت
ا خطا از آن باشد. در این صورت، این احداث کاري بیهوده ی تر در زمان تشریع یا ضعیف

گرفتن از شارع است، چون مصلحت موجود در زمان تشریع اگر بدون این احداث براي 
مسلمانان صدر اسالم حاصل شده باشد در این صورت، این احداث کاري بیهوده است، 
چون صحیح نیست که این مصلحت تنها براي مسلمانان صدر اسالم حاصل شده باشد و 

ض بودن التزام به کاري که مسلمانان صدر اسالم براي دیگران حاصل نشود با وجود فر
و آن را هم رها کردن چیز اضافی است. و اگر این مصلحت براي مسلمانان  اند انجام داده

صدر اسالم حاصل نشود و تنها براي متأخرین حاصل شود، این چیز اضافی پس از 
مسلمانان صدر شود که تنها براي متأخرین دست داده و از دست   می شارع، تشریعی

 اسالم رفته است. پس دین بدون این چیز اضافی، کامل نیست. پناه به خدا از این کار.
آید که وقتی مسلمانان صدر   می از امور عادي که ما درصدد بیانش هستیم چنین بر

با وجودي که  اند و صورت خاصی را براي آن معین نکرده اند ترك کرده اسالم کاري را
آن است که به ي  دهنده سبب آن وجود دارد، این خود نشان کلی وي  دلهاحتمال آن در ا

 شود. و این قضیه اجماع مسلمانان صدر اسالم بر ترك آن عمل است.  نمی این کار عمل
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دلیل آن، این است «گوید:   می »العتبيه« مطرح شده در کتابي  ابن رشد در شرح مسأله

ریعت اسالم، واجب یا سنت باشد، چون شکر در شي  که امام مالک ندیده که سجده
. اند و مسلمانان بر انجام آن اجماع نکردهبه آن امر نکرده و انجامش نداده  صپیامبر

 ».شوند  می ثابت ها احکام شرعی تنها از راه یکی از این صورت
آن را انجام نداده و  صاستدالل مالک بر اینکه رسول خدا«افزاید:   می ابن رشد

 جهت اثبات این مطلب که اگر بود، قطعاً نقل اند از او نیز انجامش نداده مسلمانان بعد
چون صحیح نیست که مسلمانان بر ترك نقلِ یک  ،شد، کامالً استدالل درستی است  می

حکم شرعی از احکام شرعی دین اتفاق نظر پیدا کنند حال آنکه به تبلیغ احکام دین امر 
 ».اند شده

اصول است. اسقاط زکات از سبزیجات و مرکبات با وجود این اصلی از «وي افزود: 

َماءُ  َسَقْت  ِ�يَما« :که صوجوب زکات در آنها با توجه به عموم فرمایش پیامبر  السَّ
ُعيُونُ 

ْ
وْ  َوال

َ
�ًّا اَكنَ  أ ُعرْشُ  َ�رَثِ

ْ
ُعرْشِ  نِْصُف  بِانلَّْضِح  ُسيِقَ  َوِ�يَما ،ال

ْ
در محصوالتی که به « .1»ال

آبیاري شوند یا زمین دیمی باشد، یک دهم و در محصوالتی که به  ها باران و چشمهآب ي  وسیله
، »شود  می [و برداشتن آب از چاه] آبیاري شوند، یک بیستم به عنوان زکات داده حوضي  وسیله

زکات سبزیجات و  صچون اگر ما نقل نکردن اینکه پیامبر ،گردد  می به این اصل بر
سنت آن حضرت که زکات در این مواد خوراکی وجود ي  منزلهمرکبات را نگرفته و به 

سنت آن ي  به منزله صشکر از پیامبري  ندارد بدانیم، همچنین نقل نکردن سجده
 ».دانیم  می شکر وجود ندارد،ي  حضرت که سجده

 آن را نقل کرده است.ي  سپس خالف شافعی در این باره و سخن گفتن درباره
در خصوص تحریم نکاح محلّل و اینکه این کار، بدعتی برخی از عالمان اسالمی 

. اند زشت و ناپسند است، به این اصل استناد کرده و بر اساس آن، این حکم را صادر کرده
و رخصت دادن به زوجین از گیري  مقتضی براي آسان صاز آن جهت که در زمان پیامبر

                                           
 روایتش کرده است. باز طریق روایت ابن عمر 1412 ي: بخاري به شماره -1



 47 تفاوت میان این دوهاي حقیقی و اضافی و  باب پنجم: احکام بدعت

 

مثل بار نخست، وجود شان  زندگی زناشوییي  طریق جایز دانستن تحلیل به منظور ادامه
داشته است وقتی این عمل مشروع نشده با وجودي که همسر رفاعه خیلی مشتاق بوده 

دهد که تحلیل براي همسر رفاعه و هیچ زن   می تا پیش رفاعه برگردد، این خود نشان
 دیگري مشروع نیست.

ستیم این اصل درستی است اگر در نظر گرفته شود و موضوعی که در صدد بیانش ه
چون پایبند بودن به دعاي جهري پس از نمازها  ،این اصل، توضیح داده شودي  به وسیله

 صبراي حاضرین در مساجد، اگر از نظر شرعی کاري خوب یا جایز بود، قطعاً پیامبر
 دادند.  می انجامش

یی که اقتضاي مشروعیت آن ها این عالم، این عمل منکر و بدعت را در اینجا با علت
د، تعلیل کرده و نظرش بر این فرض که مخالف آن وجود ندارد، بنا نموده و اینکه را دار

 شده، جواز است. حکمش سکوتي  اصل در هر عملی که درباره
از دانشمندان اسالمی اي  باید گفت که اینکه اصل، جواز باشد، ممنوع است. چون عده

مباح. پس چه دلیلی براي جواز نه  اند معتقدند که اشیاء قبل از وجود شریعت، ممنوع بوده
 وجود دارد؟
را بپذیریم، آیا این سخنش به طور مطلق است یا خیر؟ در امور عادي اش  اگر گفته

مورد بحث ما از امور عادي است بلکه ي  پذیریم که مسأله  نمی پذیریم اما این را  می خوب
دو قول مختلف  باشد، و صحیح نیست که در مسائل تعبدي گفته شود:  می جزو عبادات

قائل به منع و برخی قائل به اباحه هستند. بلکه در اي  در این زمینه وجود دارد. عده
، وجود دارد، چون مسائل اند عبادات، براي همیشه منع کاري که صحابه بدان عمل ننموده

 کند. بنابراین، به عنوان مثال راجع به نماز ششم گفته  می تعبدي را فقط شارع وضعش
تواند عملش را بر اساس یکی از دو قول بنا   می ود که خواندنش مباح بوده و مکلفش  نمی

باطل بوده و اصل  چون این چیز به طور مطلق ،آن خدا را عبادت کندي  نماید و به وسیله
 خواهد از شارع خطا گیرد.  می گذاري است که و اساس هر بدعت
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عادي یا از قبیل امور عبادي است  اگر بپذیریم که موضوع مورد بحث ما از قبیل امور
چون اینکه  ،قابل درك است، باز عمل به آن درست نیستاش  که معنا و حکمت

در تمام عمر خود بدان عمل نکرده و سلف صالح در طول حیات خویش بدان  صپیامبر
در ترك این عمل، نص و صریح است و اجماعی از جانب  ، گفته شد کهاند عمل نکرده

آن است ي  چون اجماع همچون نص درباره ،اند ست که آن را ترك کردهتمام کسانی ا
 طور که امام مالک بدان اشاره کرده است. همان

 به عالوه، موضوعی که جهت اثباتش علت آورده شده، تعلیل به آن صحیح نیست.
توان به موارد زیر اشاره   می این عالم دالیلی را جهت اثبات نظرش آورده، از جمله

 کرد.
دعا به شکل دسته جمعی پس از نمازهاي فرض، تا مشروعیت دعا و اینکه  -اول

دعاي پس از نمازهاي فرض به شکل دسته جمعی مشروع و جایز است، ظاهر شود، 
 مطلوب است.

آنچه گفته مقتضی آن است که این عمل به خاطر دوام و آشکار کردنش در جماعات 
وجه تشریع آن  ،ا و او، سنت نیست. بنابراینو مساجد، سنت است و در واقع به اتفاق م

 دگرگون شده است.
اش  است. پس آن کیفیتی که درباره تر ، اولیصبه عالوه، اظهار تشریع در زمان پیامبر 

این  صبایست در زمان خود حضرت آشکار شود. و از آنجا که پیامبر  می شود،  می بحث
باشد. پس در   می ترکش با وجود مقتضی آني  دهنده یت را انجام نداده، این خود نشانکیف

 این کیفیت مورد عمل قرار نگرفته است. صزمان پیامبر
امام آنان را بر دعا جمع گردانیده تا اجتماعشان در اجابت مؤثرتر باشد و زودتر  -دوم 

کس  وجود داشته، چون هیچ صدعایشان اجابت شود. خوب این علت در زمان پیامبر
تردید  بی صچون پیامبر ،زودتر از دعاي آن حضرت اجابت شودنبوده که دعایش 

اش  چنین نیست و اگر هر اندازه قدر و منزلت صمستجاب الدعوه بود ولی غیر پیامبر
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بوده که  تر رسد. پس آن حضرت مستحق  نمی صدر دین بزرگ باشد، باز به درجه پیامبر
بخواند و این دعا را به دعایشان  در هر شبانه روز پنج مرتبه، با صداي بلند برایشان دعا

 براي خودشان بیفزاید.
برکت بیشتري از اجتماعی  صبه عالوه، هدف اجتماع براي دعا پس از زمان پیامبر

که سرور فرستادگان و یارانش در آن هستند، ندارد. پس آنان به تأکید براي این فضیلت 
 در اولویت قرار دارند.

ي او مطالبی را بگیرند که بعداً با آن براي خود دعا قصد آموزش دعا، تا از دعا -سوم
 کنند تا اینکه مبادا دعاهایی بکنند که از نظر عقلی یا شرعی جایز نیست.

لفاظ و معانی دعا را معلم اول است و ا صچون پیامبر ،این تعلیل هم درست نیست
 گفت:  می یربوبیت را ندانسته یکي  قدر و مرتبه ها ایم. برخی از عرب از وي گرفته

 مالكاربّ العباد ما لنا و
 

 أنزل علينا الغيث ال أبا لكا 
 

 ».اي پروردگار بندگان! پروردگار و مالک ما! باران را براي ما بفرست«
مَّ إن كنتَ الذي بعهدي  ال هُ

 

عديو  كَ األمور بَ غريَّ  مل تُ
 

تغییر ایجاد نکند، هیچ اگر تو با من عهد و پیمان داشته باشی و امور بعد از من در تو «
 ».غمی نیست
 گوید:  می دیگري

م بّكُ حِ  أبنيَّ ليتنی الأُ
 

دُ   م كام أجِ  وجد اإللهُ بكُ
 

طور که من  شما شده هماني  داشتم. خدا شیفته  نمی اي پسرانم! کاش شما را دوست«
 ».ام شما شدهي  شیفته

به زمان جاهلیت نزدیک اینها الفاظی است که صاحبانش نیاز به آموزش دارند، و آنان 
گونه که  کرد و خدا را آن  می همچون پروردگار واحد رفتار ها جاهلیتی که با بت ،بودند

داشت. ولی با این وجود دعا به شکل دسته   نمی است، منزهاش  الیق جالل و شکوه
دعا را به آنان آموزش دهد یا در  صجمعی براي همیشه، برایشان مشروع نشد تا پیامبر
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در  صنیاز کند. پیامبر بی ، آنان را از آموزش دعاصصورت خواندن نماز با پیامبر 
مجالس تعلیم، دعا را به آنان یاد داد و به دنبال نماز فقط براي خودش دعا کرد و آن 

ته موقع کاري به جماعت حاضر نداشت، و اگر خواندن دعا با صداي بلند به شکل دس
بودند که این کار را  تر نسبت به تمام مردم مستحق صبود، پیامبر  می جمعی درست

 بکنند.
باشد و به این   می در اجتماع براي دعا، نوعی همکاري بر اساس نیکی و تقوا -چهارم

 موضوع امر شده است.
  ي: کسی است که آیه صاین استدالل، استدالل ضعیفی است، چون پیامبر

ْ َوَ�َعاَونُو﴿ ِ لۡ ٱ َ�َ  ا دیگر را یاري و در راه نیکی و پرهیزگاري هم« .]2: ةالمائد[ ﴾َوىٰ �َّقۡ ٱوَ  ِ�ّ

بر وي نازل شد و این کار را هم کرد. اگر اجتماع براي دعا با صداي بلند  ،»پشتیبانی نمائید
نخستین کسی بود که براي این کار  صپس از نماز از باب نیکی و تقوا بود، قطعاً پیامبر

اصالً این کار را نکرد و احدي پس از او این کار  صشد. ولی آن حضرت  می پیش قدم
دهد که دعا به آن شکل،   می را نکرده، تا اینکه این بدعت ایجاد شد. پس این خود نشان

 نیکی و تقوا نیست.
هجه داشته باشند و این لهجه دانند، و چه بسا ل  نمی اغلب مردم زبان عربی را -پنجم

در این باره، نقل شعري نه فقهی نقل شده  1شود. از اصمعی  می سبب عدم اجابت دعا
 است. 

یک از علما  است تا به جدي. باید گفت که هیچ این استدالل بیشتر به شوخی نزدیک
 گونه که اخالص و صدق روي آوردن به ه که در دعا نباید لهجه باشد، آنشرط ندانست

 خدا و عزمِ قضیه و دیگر شروط را شرط دانسته است.

                                           
او عبدالملک بن قریب بن عبدالملک، ابوسعید باهلی اصمعی بصري است. وي در زمینه لغت و نحو و  -1

 ق درگذشت. ه 216احادیث، دست باالیی داشت. اصمعی انسانی صادق و از صغار تابعین بود که به سال
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هر چند امام از همه نسبت به - یادگیري زبان عربی جهت درست ادا کردن الفاظ دعا
همچون سایر امور دین انسان است که به آن نیاز دارد. اگر دعا  -و داناتر باشد تر آن آگاه

ست. پس اگر آموزش دعا به فاتحه و فقه نماز که واجب اي  مستحب است، قرائت سوره
در این صورت  ،است. بنابراین تر دنبال نماز مطلوب بود، آموزش فقه نماز مؤکدتر و مهم

 امام بود که آموزش فقه نماز را از واجبات پس از نماز قرار دهد.ي  وظیفه
جماعات معموالً پس از نمازها، دعا را ي  اگر به موجب آن، قائل به این باشد که ائمه

ولی آموزش فقه نماز پس از نماز  اند صداي بلند جهت آموزش دعا به حاضرین خواندهبا 
کند، چون سلف صالح   می این چنین نیست، باید گفت که این قاعده اصلش را ریشه کن

بودند که به این فضیلت اقدام کنند. به دلیل تمامی فوایدي که در آن هست. به  تر مستحق
آیا به نظر تو مسلمانان امروزي نسبت «این باره گفته است: همین خاطر مالک بن انس در 

به اصل مذکور است و آن، این اي  این کالم، اشاره». ند؟تر به گذشتگان، به کار خیر مشتاق
ان سلف میدر -که رغبت و اشتیاق در کار خیر است- است که علت مقتضی احداث

این مطلب است که ي  دهنده این نشانآن را انجام ندادند، و  بود در حالی که تر صالح کامل
 این کار نباید انجام شود.

اینها به دنبال نماز، واجب ي  اما راجع به آداب دعا که بیان داشته، باید گفت: همه
کافی از دعا را آموزش داده و چیزي ي  یک جمله صبه این دلیل که رسول خدا ،نیستند

ن را بدون آموزش آنچه که در پایان نماز و آنا از آداب دعا را پس از نماز، آموزش نداده
واجب یا مستحق است، رها نکرد تا در پایان نماز آن را از او دریافت کنند، یا به دعاي 

نیاز باشند. با این وجود کسانی که موقع خواندن دعا  بی از آموزش آداب دعا صپیامبر
حاصل اي  اگر فایده شود و  نمی امام دستگیرشان زیادي از جانبي  حضور دارند، فایده

اي  ، فایدهاند و کسانی که از امام دور اند شود، فقط براي کسانی است که به امام نزدیک
 شود.  نمی برایشان حاصل
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 فصل
سپس این فرد جهت اثبات ادعایش به قیاس استدالل کرده و گوید: اگر به صحت 

شتگان اعمالی را انجام ، اما باید دانست که گذاند برسد که سلف صالح به آن عمل نکرده
در حالی که این اعمال، اعمال  اند که افراد پیش از آنان، این اعمال را انجام نداده اند داده

 نیکی است.
قضایا و مسائلی براي مردم به «گوید:   می سپس گفته است: عمر بن عبدالعزیز

ي  ی در خیر به اندازهیها آید. همچنین تشویق کننده  می ، پیشاند گناهانی که کردهي  اندازه
 ».آید  می ، برایشان پیشاند یی که انجام دادهها کم و کاستی

 این استدالل با اصول و قواعد ثابت شده، سازگار نیست.
باشد. و این همان چیزي است که   می باید گفت که این استدالل در مقابل نصاوالً، 

اشاره کرده است. پس این استدالل از بدان » العتبيه«آمده در کتاب ي  امام مالک در قضیه

 باشد.  می باب مسائلی است که فاقد اعتبار
چون برخی  ،شود  می این گفته قیاس بر نص است که بعداً از طریق صحیح ثابتثانیاً، 

که اصل مقیس علیه، باید نقل  اند به شرط گرفتهاي  از علما قیاس را قبول ندارند و عده
 ت و معتبر ثابت شود، و این موضوع چنین نیست.مربوط به آن از طریقی درس

است که از فردي مجتهد صادر  اجتهاديي  سخن عمر بن عبدالعزیز یک مسألهثالثاً، 
یا  صو امکان خطا و صواب در آن هست. حقیقت اصل فقط آن است که از پیامبرشده 

 یک از این دو نیست. صادر شده باشد، و این قضیه، هیچ اهل اجماع
این قیاس، قیاسی است که علت جامع و کلی ندارد. سخن در این باره، در  رابعاً،

 خواهد آمد. ها ان مصالح مرسله و بدعتمی مبحث فرق
که افراد پیش از آنان، این اعمال را انجام  اند گذشتگان اعمالی انجام داده«این که گفته: 

 ، حاشاهللا که پیشینیان این چنین باشند.»اند نداده
الح باید گفت که آنچه انجام ، به نسبت پیشینیان ص»عمالی که خیر استا« ي: گفته
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شود، خیر بودنش ادعایی   می اند، خیر و نیک است. اما فرعش که بر این اصل قیاس داده
شود و عقل از   می چون خیر بودن یا شر بودن چیزي تنها از راه شرع ثابت ،بیش نیست

چون باید ابتدا ثابت کند که دعا به آن شکل از نظر شرعی خیر  ،آید  نمی آن بري  عهده
 است.

قضایا و مسائلی براي مردم « :عمر بن عبدالعزیز کهي  بر این گفتهاش  اما راجع به قیاس
دیگري در آن هست و آن ي  ، باید گفت که در این باره سخن گفته شد، نکته»آید  می پیش

تصریح شده که ایجاد بدعت در عبادات، از طریق اینکه در این اظهارات به این مطلب 
پس از پذیرفتن قیاس بر - عمري  عمر بن عبدالعزیز، جایز است. گفتهي  قیاس بر گفته

اموري همچون  ،تنها در امور عادي و روزمره است که علت حکم آن، مختلف است -آن
ندها و اکتفا گران و به شرط گرفتن اختالط با مردم جهت اثبات سوگ ضامن کردن صنعت

 نکردن به دعاوي صرف.
خاطر صحت امانت و دیانت و  گوید: برخی از احکام به پیشینیان صالح به  می این فرد

(یعنی عدم صحت امانت و دیانت و فضیلت) به  کرد. وقتی ضد اینها می شان، رو فضیلت
است  کند، و این حکمی  می کند، در نتیجه حکم نیز فرق می وجود آمد، علت حکم فرق

 دارد.  می شان باز لکه اهل باطل از باط
چون  ،اثر این مطلب، روشن و مناسب است و مخالف موضوع مورد بحث ماست

بینی که مردم دچار سستی و تنبلی در   نمی موضوع مورد بحث ما دقیقاً ضد آن است. مگر
پس  -ندتر و آسان تر که در واقع به نسبت فرایض کم- ، چه برسد به نوافلاند فرایض شده

مردم چیست هرگاه چیزهایی دیگر به تکالیف آنان افزوده شود و به ي  گمانت درباره
شوند   می انجام آنها تشویق و ترغیب شوند. آن وقت بدون شک، وظایف و تکالیف زیاد

تا جایی که منجر به سستی و تنبلی بیشتري به نسبت سستی و تنبلی نخست، یا منجر به 
 گذار را در ذار یا کسی که بدعت بدعتگ چون اگر بدعت ،شود  می تکالیفي  ترك همه

به وجود آید، به طریق اولی نسبت به اش  کند، هوا و هوس در بدعت  می ان مردم پخشمی
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 دهد.  می عبادات و تکالیف دینی تنبلی به خرج
موقع ماند،   می دانیم که کسی که شب نصف ماه شعبان براي آن نماز بدعت بیدار  می ما

در نتیجه در نماز صبح  ،نماز صبح یا خواب است و یا در نهایت تنبلی و کسالت است
 تر نیز چنین است. پس این تکالیف اضافی، تکالیف مهم ها کند. سایر بدعت  می خلل ایجاد

گاه کند، و قبالً نقل شد که هر  می گرداند یا حداقل در آن خلل ایجاد  می از آن را باطل
 رود.  می د آید، قطعاً سنتی که بهتر از آن است، از بینبدعتی به وجو

 صباشد و آن، این است که پیامبر  می به عالوه، این قیاس مخالف یک اصل شرعی
بود. همچنین این گیري  و عدم سختگیري  خواستار سهولت و آسانی و نرمی آسان

، ها سنت است که مشروع نشده است. اما همچوناي  قیاس، یک چیز اضافی و وظیفه
 است.گیري  شود. پس این امر بدون شک، سخت  می آشکار شده و همیشه بدان عمل

مردم، راه ایجاد ي  ان عامهمی گذاري از را بپذیریم، آن وقت هر بدعتاش  اگر گفته
و دستاویز قرار دادن این گفته را به عنوان حجت و برهانی جهت اثبات صحت  ها بدعت

 نماید.   می پیداکند   می بدعتی که ایجاد
سپس این فرد براي جایز بودن دعا به دنبال نماز استدالل کرده و در این زمینه از 
مالک و دیگران، سخنانی نقل کرده است. این سخنان، مورد نزاع نیست. ولی او این ادله 

 را بر آن کیفیت مذکور شامل گردانیده است.
مردم و سخنان دانشمندان اسالمی  احادیث و روایات و عمل«گوید:   می به دنبال آن

وي ». گونه که روشن شد کنند همان  می همگی بر این مطلب داللت دارند و آن را تأیید
در نمازها، امام جماعت بود و او آن دعاها را تنها براي  صمعلوم است که پیامبر«افزود: 
 :چون از آن حضرت روایت شده که فرمودند ،خواند  نمی خودش

ّل  الَ « نْ  َ�ِ
َ
 .1»َخاَ�ُهمْ  َ�َقدْ  َ�َعَل  فَإِنْ  ُدوَ�ُهمْ  بَِدْعَوةٍ  َ�ْفَسهُ  َ�ْتَصَّ  َوالَ  بِإِْذنِِهمْ  إِالَّ  قَْوًما يَُؤمَّ  أ

                                           
 .از طریق روایت ابوهریره 82 ي: ، به شماره»صحيح أيب داود«حدیثی صحیح است:  -1
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این کار را ي  براي هیچ کس حالل نیست که امامت افرادي را بکند مگر اینکه به او اجازه«
کاري به آنها نداشته باشد. اگر این کار بدهند، و نیز حالل نیست که تنها براي خودش دعا کند و 

 .»را بکند، به آنان خیانت کرده است

چون اکثر دعاهایی که آن حضرت به دنبال نمازها شنیده  ،اي صاحبان خرد! دقت کنید
نبود که  صگوید: در شان پیامبر  می باشد. در حالی که او  می شده، تنها دعا براي خودش

 براي حاضرین دعا نکند. این دو چیز با هم تناقض دارند.تنها براي خودش دعا کند و 
عالمان اسالمی این حدیث را براي دعاي امام در داخل نماز از قبیل سجده و رکوع و 

. نه بر آن چیزي که این تأویل گر حملش کرده است. از آنجا که از اند مانند آن حمل کرده
مام جایز دانسته که فقط براي نظر مالک عمل به این حدیث درست نبوده، وي براي ا

این مطلب را  »النوادر« خودش دعا کند و کاري به مأمومین نداشته باشد. صاحب کتاب

 آورده است.
شود، شروع   می وقتی سخنان علما و سخنان سلف صالح در پاسخ به اظهاراتش آورده

ه که به خاطر نمایند و در این زمینه سخنانی اظهار کرد  می به تأویل و توجیه سخنانشان
ماند. راجع به تأویل   نمی وضوح و روشنی موضوع، ظاهرش از تناقض و تعارض سالم

احادیثی که نقل شدند، نیز چنین است اما اینجا به خاطر به درازا کشیدن بحث، در این 
 ام. ام و در جاي دیگر از آن بحث کرده ان نیاوردهمی خصوص سخن به

 فصل
شود، یا   می ت. آیا بدعت است که در نتیجه از آن نهیهر عمل مشتبهی که معلوم نیس

ي اضافی قرار ها توان مشمول بدعت  می شود،  می بدعت نیست که در نتیجه به آن عمل
بینیم که از جمله امور متشابهی است   می چون اگر ما آن را با احکام شرعی بسنجیم، ،داد

شویم و حرام در اینجا بدعت است.  ایم تا مبادا دچار کار حرامی که به ترك آن امر شده
شود که بدعت را   نمی بنابراین، کسی که این عمل مشتبه را انجام دهد، به طور قطع گفته

است. پس از  شود که سنت را انجام داده  نمی انجام داده، همان طور که به طور قطع گفته
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که به طور کلی به  شود  نمی جهت این تردید، او به بدعتی حقیقی عمل نکرده و نیز گفته
 بدعتی حقیقی عمل نکرده است.

توضیح آن، اینکه نهی آمده در امور مشتبه، تنها به خاطر پیشگیري از دچار شدن به 
 کار حرام است.

ایم. اگر اقدام  قاطی شود، از خورن آن نهی شدهاي  گاه مردار با حیوان ذبح شدهپس هر
ست که گوشت مردار خورده باشد. به خوردن این گوشت بنماید، از نظر ما ممکن ا

طور که  اطی کردن است، همانبنابراین، نهی ضعیف متوجه گوشت مردار در صورت ق
 نهی شدید متوجه گوشت مردار در صورت یقین به اینکه آن گوشت مردار است،

 باشد.  می
همچنین است قاطی کردن زن شیرده با زن بیگانه، نهی وارده در این زمینه در حالت 

 شود.  می ه شدن متوجه زن شیرده است همان طور که در حالت یقینی متوجه اومشتب
سایر امور مشتبه نیز چنین است. همانا نهی از کاري که مشتبه است، متوجه چیزي 

 است که از آن نهی شده ولی با چیز دیگري مشتبه شده است.
تبه بودن از آن بنابراین، کاري که ممکن است سنت یا بدعت باشد، هرگاه به خاطر مش

نهی شده، نهی متوجه انجام دادن بدعت است، همان گونه که موقع محرز بودن بدعت، 
شود. پس بنابراین، در حالت مشتبه بودن نهی از بدعت به طور کلی است.   می متوجه آن

پس هر کس اقدام به انجام آن عمل بکند، اقدام به عمل نهی شده از باب بدعت نموده 
ال دارد که این عمل در واقعیت امر بدعت باشد. پس از این طریق چون احتم ،است

همچون کسی است که عمل بدعت را انجام داده است. قبالً گفته شد که بدعت اضافی 
 ي اضافی است. ها دو صورت دارد. به همین خاطر گفته شده که این قسم از بدعت

 یی دارد:ها این نوع مثال

براي مجتهد متعارض باشد به این صورت که آیا فالن یک عمل ي  هر گاه ادله -اول
ان دو دلیل می عمل مشروع است تا انجام گیرد یا خیر مشروع نیست تا انجام گیرد و جمع
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یا ساقط کردن یکی از دو دلیل از طریق نسخ یا ترجیح یا هر راه دیگري، براي مجتهد 
ر چنین حالتی وظیفه روشن نشده باشد، در این صورت در اصول فقه ثابت شده که د

مجتهد این است که دست نگه دارد و به مقتضاي هیچ کدام از دو دلیل حکم نکند. حاال 
اگر به مقتضاي دلیل تشریع بدون مرجح عمل کند، به یک کار متشابه عمل کرده چون 
ممکن است در واقعیت امر غیر مشروع باشد، و شریعت اسالم از اقدام به امور متشابه 

ه است، همان طور که اگر دلیل عدم مشروعیت را بدون مرجح اعمال نماید، به نهی کرد
متشابه عمل کرده است. پس درست آن است که از همان ابتدا از صدور حکم دست نگه 

 دارد و این در حق مجتهد، واجب است.
معین براي مقلد متعارض باشند و برخی از عالمان ي  گاه اقوال در یک مسألههر -دوم

دیگر معتقد باشند که بدعت نیست، ي  سالمی گفته باشند که آن عمل بدعت است و عدها
ان این اقوال، قول ارجح برایش روشن نشود در این صورت باید دست نگه دارد و می و از

برایش آشکار شود و آن موقع از  تر از صاحبان این دو قول سؤال کند تا قول راجح
دیگري تقلید نکند. حاال اگر بدون هیچ مرجحی اقدام صاحب قول ارجح تقلید کند و از 

به تقلید یکی از آنها بکند، حکمش همان حکم مجتهد است که در صورت تعارض دو 
دلیل، بدون مرجح اقدام به صدور حکم به مقتضاي یکی از دو دلیل نموده است. این دو 

 مثال یک معنا دارند.

 صنان به چیزهایی از رسول خداآکه  ثابت شده از صحابه» الصالح«در  -سوم

 جستند.   می تبرك
خواست که  صرسول خدا«روایت است که گوید:  در صحیح بخاري از ابوجحیفه

براي هجرت از پیش ما برود. آب جهت وضو برایش آورده شد. آن حضرت وضو گرفت 
 . 1»مالیدند...  می داشتند و آن را روي سر و صورت خود  می و مسلمانان از آب وضویش بر

                                           
 آن را روایت کرده است. 185 ي: بخاري به شماره -1



 االعتصام در شناخت بدعت و سنّت  58

 

ي  گرفت، شیفته  می آن حضرت هرگاه وضو«همچنین در صحیح بخاري آمده است: -
حدیبیه روایت است که گوید:  حدیثدر  از مسور .1»شدند  می آب وضویش

افتاد و آن   می انداخت مگر اینکه در کف دستان یکی از آنان  نمی خلط سینه را صپیامبر«
 .2»لیدما  می را بر صورت و پوستش

ي ها ، روایتصتبرك به مو و لباس و چیزهاي دیگر پیامبري  غیر بخاري در زمینه -
زد، و او آن   می به پیشانی یکی از آنان دست صتا جایی که پیامبر اند زیادي را نقل کرده
 تراشید.  نمی به آن دست زده تا زمان مرگش صمویی را که پیامبر

زیاده روي کردند تا جایی که خون حجامت برخی از صحابه در این زمینه  -
 نوشیدند. و چیزهاي زیاد دیگري از این قبیل.  می را صپیامبر

از سنت رسول اش  و اتباعاش  ظاهراً چنین چیزهایی به نسبت کسی که والیت
توان به آب وضویش تبرك جست و خلط   می ثابت شده، مشروع است و صخدا
ه شود و از تمام جاي پاهاي او طلب بهبودي شود به صورت و پوست بدن مالیداش  سینه

امید بهبودي  صي پیامبرها و در آن امید بهبودي حاصل شود همان طور که از جاي پاي
 شد.  می حاصل

قطعی است تعارض دارند. این اصل این اش  با اصلی که در متن ها ولی این روایت
ا را به نسبت خلفاي این کاره صپس از وفات پیامبر است که هیچ یک از صحابه

و برتر از ابوبکر  تر ان امت اسالم، هرگز افضلیمدر صچون پیامبر ،نکردند صپیامبر
بود، چیزي از آن  صرا پس از خود به جا نگذاشت. ابوبکر که جانشین پیامبر صدیق

که پس از ابوبکر افضل امت  کارها با او انجام داده نشد. همچنین با عمر بن خطاب
ان امت میبود و با عثمان بن عفان و علی بن ابی طالب و سپس با سایر صحابه که در

 از این کارها انجام داده نشد.ي  اسالمی کسی برتر از آنها وجود ندارد، چیز

                                           
 آن را روایت کرده است. 186 ي: بخاري به شماره -1
 آن را روایت کرده است. 2581 ي: بخاري به شماره -2
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سپس از هیچ یک از صحابه از طریق صحیح ثابت نشده که کسی به او به یکی از آن 
یی ها ه هر صورت دیگري تبرك جوید، بلکه فقط به افعال و گفتار و روشیا ب ها صورت

کردند. بنابراین این موضوع همچون   می دادند، اقتدا  می انجام صکه به تبعیت از پیامبر
 آن چیزها ترك شود. حاال ایني  اجماعی از جانب صحابه است مبنی بر اینکه همه

 شود. ترك این کارها احتمال دو علت را دارد: ماند که در علت ترك این چیزها تأمل   می
اختصاص دارد، و اینکه  صآنان معتقد بودند که این کارها فقط به پیامبر -اول

چون به وجود برکت و خیري که از  ،این چیزها را داردي  نبوت ظرفیت همهي  مرتبه
در ظاهر و باطنش، مثل  صخواستند قطع و یقین وجود داشت. زیرا پیامبر  می صپیامبر

به هر صورتی که خواسته آن ، یک نور به تمام معنا بود. پس هر کس از او نوري خواسته
این چنین نیست. هر چند نور اقتدا به او و هدایت  صنور را یافته است. اما غیر پیامبر

 صبرایش حاصل شود، باز به هیچ وجه به پاي پیامبراش  یافتن به روش و زندگانی
 کند و حتی به او نزدیک  نمی آن حضرت، با او برابريي  رسد و در مرتبه و درجه  نمی
اختصاص دارد، همان طور که نکاح با بیش از  صاین نوع به پیامبر ،شود. بنابراین  نمی

بخشید و عدم  صچهار زن و حالل کردن نزدیکی با آن زنی که خودش را به پیامبر
 اختصاص دارد. صل آن، فقط به پیامبروجوب تعیین نوبت با همسران و امثا

یا  ها درست نیست که به یکی از آن صورت صبنابراین، براي هیچ کس پس از پیامبر
به هر صورت دیگري در تبرك جستن به وي اقتدا شود و هر کس به آن حضرت در این 

دا به طور که اقت باشد. همان  می زمینه اقتدا کند و مورد تبرك قرار گیرد، اقتدایش بدعت
 در نکاح با بیش از چهار زن، بدعت است. صپیامبر

اختصاص دارد، اما از باب سد ذرائع  صمعتقد نبودند که این چیزها به پیامبر -دوم
گونه  از ترس اینکه این ،ي منجر به فساد و حرام) این کارها را رها کردندها (بستن راه

 م در این زمینه حد مجاز را رعایتمردي  اعمال سنت قلمداد شود. یا بدین خاطر که عامه
شان،  رکت خواستن به خاطر جهل و نادانیروند و در ب  می کنند و از حدود مجاز فراتر  نمی
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کنند تا جایی که براي فردي که به او تبرك جسته، تعظیم و بزرگداشتی   می زیاده روي
او تبرك جسته  کنند. و چه بسا در شخصی که به  می قایل شوند که او را از حد خارج

معتقد به چیزي باشند که در او نیست و باور داشته باشند که این تبرك، اصل عبادت 
بیعت شده  صدرختی که زیر آن با رسول خدا است. به همین خاطر عمر بن خطاب

را قطع کرد. این تبرك اگر فراتر از حد خودش باشد نه تنها اصل عبادت خدا نیست، ، بود
اش  گونه که صاحبان سیرت نقل آن-ي گذشته است ها ان امتمیدر اه که اصل پرستش بت

سوي آن درخت  آنجا پیش رود که به ترسید که وضعیت تا از این رو عمر -اند کرده
نماز خوانده شود و در مقابل خدا پرستیده شود. هنگام زیاده روي در تعظیم و 

 بزرگداشت کسی، قضیه این چنین است.
از حالج نقل کرده که یارانش در تبرك » تاریخ طبري« تابفرغانی، حاشیه نویس ک

مالیدند و مدفوعش را   می جستن به او، زیاده روي کردند تا جایی که روي ادرارش دست
 کردند تا جایی که در او ادعاي الوهیت و خدایی کردند. خداوند از آنچه  می تبخیر

 گویند بسیار واالتر است.  می
چون حقیقت آن ، هر آثاري دارد اما حقیقت آن پوشیده استو چون والیت، اگر در ظا

کسی ي  داند، پس چه بسا درباره  نمی گردد که کسی جز خدا آن را اي برمی به چیز پوشیده
که ولی نیست یا کسی والیت را براي خودش ادعا کند یا کار ادعاي والیت شود درحالی

جادوست نه از باب کرامت، و اکثر  انجام دهد که از باب شعبده بازي واي  خارق العاده
کنند که در واقع   می در نتیجه کسی را تعظیم ،دانند  نمی ان کرامت و جادو رامی مردم فرق

کنند که جاي اقتدا نیست، و این گمراهی بزرگی   می انسان بزرگی نیست و به کسی اقتدا
 هد.یی که ممکن است در این زمینه روي دها است. و دیگر مفاسد و تباهی

چون فساد و  -هر چند اصلی دارد- در نتیجه عمل به کارهاي مذکور را رها کردند
 آورد.  می تباهی در دین به بار
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است، چون در اصول  تر آید که این علت دوم، راجح  می با اولین نگاه چنین به نظر 
یی از ها داده شده، امتش نمونه صکه به پیامبراي  علمی ثابت شده که هر مزیت و برتري

طور که  همان ،اقامه نشود صآن دارد مادام که دلیلی بر اختصاص آن مزیت به پیامبر
انجام داده، اقتداي امت به آن مشروع است مادام که  صثابت شده که هر کاري که پیامبر

 اقامه نشود. صدلیلی بر اختصاص آن عمل به پیامبر
صحابه ي  است که همه البته علت اول نیز از جهت دیگري راجح است، و آن این

گونه اعمال را ترك کردند، چون اگر معتقد بودند که این گونه کارها مشروع است،  این
هر -کردند  می دادند و صحابه به آن عمل  می انجامش صقطعاً برخی از آنان پس از پیامبر
حاال یا به خاطر اطالع از اصل مشروعیت این  -بود  می چند در برخی اوضاع و احوال

 اعمال، و یا بر اساس اعتقاد به این مطلب که علت موجبِ امتناع منتفی است.
ابن وهب در جامع خود از طریق روایت یونس بن یزید از ابن شهاب روایت کرده که 

گرفت یا خلط   می گاه وضوهر صگوید: مردي انصاري برایم نقل کرد که رسول خدا
اش  ، زود به طرف آب وضو و خلط سینهانداخت، مسلمانانی که اطرافش بودند  می سینه
مالیدند. وقتی   می را به بدنشاناش  نوشیدند و خلط سینه  می رفتند و آب وضویش را  می

چرا این کار «. »؟لم تفعلون هذا« کنند، از آنان پرسید:  می دید که آنان این کار را صپیامبر

من « به آنان گفت: صرسول خدا گفتند: امید پاکی و برکت را داریم. آنگاه .»کنید؟  می را
هر یک از « .1»ال يُؤذ جارهويلُوََدّ األمانة، وق احلديث، فليصدرسوهل، ه واكن من�م أن �ب

او را دوست بدارند، پس باید راستگو باشد و امانت را ادا  صشما دوست دارد که خدا و پیامبر
 .»اذیت و آزار نرسانداش  کند و به همسایه

دهد که ترك این گونه اعمال بهتر است و   می صحیح باشد. نشاناگر این روایت، 
 و مؤکدتر و بهتري از وظایف و تکالیف را جویا شود. تر اینکه فرد کار مهم

                                           
مانند آن را روایت کرده و بیهقی از همین طریق در کتاب  19748ي  شماره 11/7، »مصنفـال«عبدالرزاق در  -1

 آن را روایت کرده است. 7/81 »شعب اإليامن«
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این کارها چیزي ثابت نشده مگر اینکه از قبیل رقیه و توابع آن، یا دعاي ي  از همه
 شد.به صورتی که بعداً خواهد آمد، بوده با انسان براي دیگري

پس  ،این موضوع در اصل دو حالت دارد: اینکه مشروع است و اینکه بدعت است
 گیرد.  می مشمول حکم متشابه قرار

 فصل
ي حقیقی نزدیک است، این است که اصل ها ي اضافی که به بدعتها از جمله بدعت

شود با این تصور   می خارجاش  یک عبادت، مشروع است ولی بدون دلیل از اصل شرعی
باقی است. آن هم بدین صورت اش  ین عبادت تحت مقتضاي دلیل بر اصل شرعیکه ا

خالصه  ،است که با رأي مطلق بودن این عبادت را مقید یا مقید بودن آن را مطلق گرداند
 خارج شود.اش  این عبادت از حد شرعی

مثال این مورد این است که گفته شود: روزه به طور کلی مندوب است و شارع آن را 
وقت خاصی اختصاص نداده و زمان معینی را براي آن در نظر نگرفته است بجز  به

روزهایی که به طور خاص مندوب شده، مانند روز عرفه و روز عاشوراء. حاال فردي 
دهم و شارع   می بگوید: من تنها روز جمعه یا چند روز معین از ماه را به روزه اختصاص

را انتخاب کرده باشد مانند روز چهارشنبه هر  آن را معین نکرده است و خود مکلف آن
که هدفش از این کار، چیز معقولی اي  به گونه ،هفته و روزهاي هفتم و هشتم هر ماه و...

در آن وقت یا داشتن نشاط و توان در آن وقت نباشد، بلکه بدون اش  همچون فراغت
 آید.  نمی آن کوتاه علت خاصی تصمیم جدي گرفته که فقط در این روزها روزه گیرد و از

اي؟ دلیل قانع  ین روزها را به روزه اختصاص دادهگاه به او گفته شود: چرا فقط اهر
گوید: فالن انسان بزرگ در این روز فوت کرده   می جز تصمیم خودش ندارد. یااي  کننده

بدون شک این کار رأي محض و بدون دلیل است و خودش را  ،یا چیزهایی از این قبیل
دهد. در نتیجه این   می ع تشبیه کرده که روزهاي مشخصی را به روزه اختصاصبه شار
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اختصاص دادن روزهاي مشخصی از جانب مکلف، بدعت شده است، چون این کار 
 تشریع بدون دلیل و مستند است.

مثال دیگري براي این موضوع، اختصاص دادن روزهاي بزرگی به انواعی از عبادات 
مانند اختصاص دادن  ،اند وزها به آن عبادات اختصاص داده نشدهکه از نظر شریعت این ر

فالن روز به چند رکعت نماز، یا اختصاص دادن فالن روز به فالن مقدار صدقه، یا مثل 
اختصاص دادن فالن شب به چند رکعت نماز شب یا به ختم قرآن در آن شب و 

، اگر اتفاقی نباشد یا هدف چیزهایی از این قبیل. همانا این اختصاص دادن و عمل به آن
معقولی همچون فراغت و نشاط و توان در آن روز یا آن شب نباشد، تشریعی اضافی 

 است.
بر اش  ندارد که بگوید: این وقت، فضیلت و برترياش  دلیل و حجتی در این گفته

گوییم: این   می چون ما ،اوقات دیگر ثابت شده، پس انجام دادن عبادات در آن نیکوست
آیا اصلی شرعی برایش ثابت شده یا خیر؟ اگر اصلی شرعی برایش ثابت شده، این  حسن

همان طور که فضیلت در شب زنده داري و خواندن نماز  ،موضوع مورد بحث ما نیست
 ها و پنج شنبه ها دوشنبهي  سه روز از هر ماه، و روزهي  ي رمضان، و روزهها شب در شب

در این کار چیست در ات  ثابت شده است. و اگر اصلی شرعی برایش ثابت نشده، دلیل
تواند مستقالً چیزي را نیکو یا زشت بداند و دلیلی شرعی وجود ندارد   نمی حالی که عقل

مانند  ،ماند جز اینکه اختصاص دادن، بدعت است  نمی که به آن استناد کند؟ پس چیزي
 ي رمضان براي ختم قرآن.ها دادن برخی از شبو اختصاص  ها ساختن خطبه

که برایشان اي  مثال دیگري براي این نوع، حدیث نقل کردن براي مردم عوام به گونه
چون این کار قرار دادن حکمت در  ،باشد می شان آن را درك نکند، قابل فهم نباشد و عقل

 آن را دركاش  این احادیث یا بدون مفهوم حقیقیي  غیر جایش است. حاال شنونده
است که منجر به تکذیب حق و انجام دادن اي  کند که غالباً چنین است، و این فتنه  می

است، ولی  و بهتر تر کند و این سالم  نمی شود، و یا چیزي از آن را درك  می باطل
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گذار حق حکمت را به جاي نیاورده بلکه در حدیث نقل کردن براي مردم عوام که  بدعت
 دهد و به آن شوخی  می ند، همچون کسی شده که نعمت خدا را بیهوده هدرکن  نمی درکش

کنند و بخواهد با درك کردن این   نمی کند. تازه نقل احادیث براي کسانی که درکش  می
 احادیث به آنان فایده برساند، خودش تکلیف به ما ال یطاق است.

روایت کرده که آن  صیامبراز این کار نهی به عمل آمده است. ابوداود حدیثی را از پ
گویند: منظور از   می عالمان اسالمی .1حضرت از مغالطه کردن در امور نهی کرده است

 مغالطه کردن، مسائل سخت و پیچیده است.
آمد و  صآمده که مردي پیش پیامبر -ي حدیثیها یا دیگر کتاب- در سنن ترمذي

به من یاد دهی. رسول خدا  ، پیش تو آمده ام تا علوم غریب راصگفت: اي رسول خدا

آن مرد  .»اي؟ و اصل علم چه کار کرده ها راجع به پایه« .»ما صنعت يف رأس العلم« فرمود:

آیا «. »هل عرفت الرب؟«فرمود:  صگفت: پایه و اساس علم کدام است؟ پیامبر

در حق خدا چه کار « .»فما صنعَت يف حّقه؟«: گفت: بله فرمود» پروردگار را شناخته اي؟

 آن مرد گفت: آنچه خدا خواسته است. .»اي؟ کرده

مك من غرائب تعال أعل ثماذهب فأح�م ما هنالك، « فرمود: صپس رسول خدا
 .»برو و آنها را محکم گردان و سپس بیا تا علوم غریب را به تو یاد دهم« .2»العلم

این مطلب، مقتضاي حکمت است که علوم غریب تنها پس از محکم گردانیدن اصول 
 آید.  می شوند و گرنه فتنه و فساد به بار  می دین، یاد داده

گویند: دانشمند ربانی کسی است که علوم کوچک را   می دانشمند ربانیي  علما درباره 
 دهد.  می پیش از علوم بزرگ، به دیگران یاد

                                           
 .243 ي: شماره »مشكاةـال«و  791 ي: ، شماره»ضعيف أيب داود«حدیثی ضعیف است:  -1

ختريج «روایتش کرده و حافظ عراقی در کتاب  1/24، »احليلة«این حدیث خیلی ضعیف است. ابونعیم در  -2

 آن را ضعیف دانسته است. 1/42، »أحاديث اإلحياء
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این عبارت، در حدیث صحیح شاهد مشهوري دارد و بخاري براي آن بابی تحت 

 باز کرده است. »ن خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن ال يفهمواباب م: «عنوان

روایت کرده که گوید: با مردم مطابق فهم و درکشان  سپس از علی بن ابی طالب
 1حدیث نقل کنید. آیا دوست دارید که خدا و پیامبرش تکذیب شوند؟

حدیث را فقط سپس حدیث معاذ را که در سر مرگش به او خبر داد، آورد و معاذ این 
این کار را به او نداده بود، چرا ي  اجازه صچون پیامبر ،در سر مرگش برایش باز گفت

این حدیث را به  صترسید که در غیر جاي خودش آن را باز گوید و رسول خدا  می که
 .2معاذ یاد داد، چون او اهلیت آن را داشت

تو نباید «ه گوید: روایتی هست ک در صحیح مسلم به طور موقوف بر ابن مسعود
کنند مگر اینکه در صورت نگفتن آن   نمی افرادي نقل کنی که درکشي  حدیثی را برا

 .3»حدیث، براي برخی از آنان فتنه و تباهی به بار آید
اش  گوید: و آن بدین صورت است که حدیث را بدون مفهوم واقعی  می ابن وهب

 کنند. حملاش  تفسیر کنند و آن را بر غیر معناي حقیقی
بر تو حقی است ات  روایت کرده که گوید: در علم 5از کثیر بن مرَّه حضرَمی 4سنید

بر گردن توست، این است ات  بر تو حقی هست. حقی که در علمات  طور که در مال همان
که علم را براي غیر اهل خود نقل نکنی، تا در نتیجه تو را به جهالت متهم کنند و علم را 

 منع نکن، تا در نتیجه گناهکار شوي، و نزد ابلهان و نادانان از حکمت سخن بهاش  از اهل

                                           
 آن را روایت کرده است. 127 :ي بخاري به شماره -1

 .32 ي: ، شماره»صحیح مسلم«و  128 ي: ، شماره»صحيح البخاري«نگا:  -2

 آن را روایت کرده است. 5 ي مسلم به شماره -3
باشد. وي با وجود   او سنید بن داود مصیصی ابوعلی محتسب است. نامش حسین است و سنید لقب او می -4

ق .ه 226امامتش، ضعیف است چون او علم را از حجاج بن محمد، استادش فرا گرفت. سنید به سال 
 درگذشت.

 او کثیر بن مره حضري رهاوي شامی حمصی، ثقه اي از کبار تابعین است. -5
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کنند و نزد خردمندان و حکیمان، باطل مگو تا در نتیجه ات  ان نیاور تا در نتیجه تکذیبمی
 از تو خشمگین شوند.

و به طور کافی آن را شرح  اند یشان آوردهها دانشمندان اسالمی این مطلب را در کتاب
، ما تنها بدین خاطر آن را گوشزد کردیم که بسیاري از کسانی که این اند ضیح دادهو تو

شوند، در نتیجه احادیثی را براي   می کنند در آن دچار خطا و انحراف  نمی مسأله را رعایت
کنند، و این خالف شریعت اسالم و منهج سلف صالح   نمی گویند که درکش  می مردم باز

 است.
براي این مطلب، تمامی مواردي است که در فضیلت سنت به آن دیگري ي  نمونه
به اي  از آن جهت که به گونه ،براي بدعت استاي  سنتی که عمل به آن وسیله ،اشاره شد

 .اند آن عمل کرده که پیشینیان این امت بدان عمل نکرده
ر یک توان به تکرار یک سوره در تالوت قرآن یا د  می ي دیگر این موضوعها از مثال

رکعت نماز اشاره کرد، چون تالوت به این شکل، مشروع نشده و نباید تنها آیات یا 
حاال در نماز باشد یا  ،نداشت ها یی از قرآن تالوت شود و کاري به دیگر سورهها سوره

غیر نماز. پس کسی که یک سوره یا چند آیه را در تالوت یا در نماز تکرار کند و کاري 
 آیات نداشته باشد، در عبادت براي خدا به رأي خود عمل کرده است. یا ها به دیگر سوره

ي  فردي که سورهي  ابن وضاح از مصعب روایت کرده که گوید: از سفیان درباره
خواند، سؤال شد. سفیان   نمی را مانند این سوره ها خواند و دیگر سوره  می اخالص را زیاد

هستید، پس فقط از سلف صالح پیروي آن را مکروه دانست و گفت: همانا شما پیرو 
کنید. از این بزرگواران چنین چیزي به ما نرسیده، و قرآن نازل شده تا خوانده شود و این 

و آیات  ها یا آیاتی از آن خوانده شود و دیگر کاري به سوره ها طور نباشد که تنها سوره
 دیگر نداشت.

، اخالصي  خواندن سورهروایت کرده که راجع به  /همچنین ابن وضاح از مالک
براي چندین بار در یک رکعت سؤال شد، امام مالک آن را مکروه دانست و گفت: این 
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از سماع ابن » العتبيه« . این روایت در کتاباند یی است که ایجاد کردهها کار از بدعت

 قاسم آمده است.
ند این کار از نظر ابن رشد، علت این کار به خاطر سد ذریعه است. به همین خاطر مان

-یک سوم قرآن است ي  اخالص به اندازهي  از گذشتگان نقل نشده است هر چند سوره

این تفسیر، تفسیر درستی است و به شرح آن  -آمده است» الصحيح«آن گونه که در 

 بنگرید.
دهد تکرار یک سوره در   می روایاتی هست که نشان صهمچنین در سنت پیامبر
بر اساس آنچه که ابن رشد در این  ،که در اصل مشروع استتالوت یا نماز، بدعتی است 

 باره گفته است.
مثال دیگري براي این نوع، قرائت قرآن به شکل دسته جمعی، و نیز اجتماعِ شب 

 باشد.  می عرفه در مسجد جهت دعا به خاطر مشابهت با اهل عرفه
باشد.   می و گفتن اذان در جلو امام ها دیگر، اذان گفتن در روز جمعه از منارهي  نمونه

آمده است. راجع به روستاهایی که امامی در آنها نیست، حاال اگر  1»سماع ابن قاسم« در
خواند؟ در   می کسی از اهل آن روستاها نماز جمعه را برایشان بخواند آیا برایشان خطبه
آیا در جلو امام  جواب گفت: بله، نماز جمعه بدون خطبه درست نیست. به او گفته شد:

 شود؟ گفت: نه، و براي اثبات این گفته به عمل اهل مدینه استدالل کرد.  می اذان گفته
چون این کار،  ،اذان در جلو امام در نماز جمعه مکروه است«گوید:   می ابن رشد
 .»بدعت است

 ».بود 2اولین کسی که این بدعت را ایجاد کرد، هشام بن عبدالملک«افزاید:   می وي
 شد و بیرون  می گاه خورشید از وسط آسمان به سمت مغرب زایلهر صرسول خدا

                                           
 شرح حالش در ابتداي کتاب آورده شد. -1
اموي، هشام بن عبدالملک، ابوولید است. وي توسط برادرش یزید به خالفت رسید. هشام بن ي  او خلیفه-2

 .ق وفات یافت.ه 125عبدالملک، فردي دوراندیش و عاقل بود که به سال
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 دیدند، بلند  می او را -که سه نفر بودند- رفت. هر گاه مؤذنین  می رفت، باالي منبر  می
طور که در غیر جمعه  گفتند همان  می شدند و در جاي بلندي یکی پس از دیگري اذان  می

 شروع به خواندن خطبه صخدا شدند، رسول  می اذان فارغ گفتند. هر گاه از  می اذان
وقتی جمعیت مردم - کردند. اما عثمان  می این کار را بکرد. سپس ابوبکر و عمر  می

اذانی را موقع زوال آفتاب در جاي پست اضافه کرد که با این اذان به اطالع  -1زیاد شد
 شد که وقت نماز فرا رسیده است.  می مردم رسانده

روي منبر، اذان در جاي بلند را ترك کرد. این وضعیت تا زمان اش  پس از نشستنو 
هشام ابن عبدالملک ادامه داشت. آنگاه هشام اذانی که در جاي پست بود به جاي بلند 
منتقل کرد و اذانی که در جاي بلند بود به جلو امام منتقل کرد و به مؤذنین دستور داد که 

 ».کمان پس از او تا به امروز به تبعیت از او این کار را کردنددر یک صف اذان گویند. حا
 ».این کار، بدعت است«گوید:   می ابن رشد در دنباله

، سنت اند و خلفاي راشدین پس از او انجام داده صکاري که رسول خدا«وي افزود: 
 ».است

طور که  در این زمینه را بیان کرده همان و خلفاي پس از او صابن حبیب سنت پیامبر
ابن رشد آن را بیان کرد. گویی ابن حبیب آن را از کتاب ابن رشد نقل کرده است. وي 

، سنت است. اسد اند کرده صکاري که رسول خدا«داستان هشام را آورده و سپس گفت: 
بن موسی از یحیی بن سلیم از جعفر بن محمد برایم نقل کرد و گفت که جعفربن محمد 

 فرمودند:اش  در خطبه صکند که رسول خدا  می داهللا نقلاز پدرش از جابر بن عب

                                           
اذان روز جمعه در «ورده که گوید: از طریق روایت سائب بن یزید آ 870 ي: بخاري در صحیح خود به شماره -1

نشست، بود. در زمان   در ابتداي نماز جمعه موقعی که امام روي منبر می بزمان پیامبر و ابوبکر و عمر
 .»سوم را در جاي پست بدان افزودندوقتی جمعیت مردم زیاد شد، اذان  عثمان
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دٍ  َهْدُى  الَْهْدِى  أفضل« ُمورِ  َورَشَّ  ُ�َمَّ
ُ
 .1»َضَاللَةٌ  بِْدَعةٍ  َوُ�َّ  ُ�َْدثَاُ�َها األ

هستند و هر بدعتی، گمراهی  ها است و بدترین امور، بدعت صبهترین سنت، سنت محمد«
 .»است

 موقع رفتن امام روي منبر تا زمان خالفت عثمانآنچه ابن حبیب گفته که اذان 
سازگار است. باید دانست  اند همچنان باقی بود، با آنچه صاحبان نقل صحیح، نقلش کرده

که عثمان بر آنچه پیش از او بود جز اذان روي جاي پست را چیزي نیفزود. بنابراین، 
 انتقال دادن اذان مشروع در مناره به جلو امام توسط هشام، بدعت بود.

شود،  می اگر گفته شود: اذان در جاي پست نیز بدعت است و چیزي که اینجا گفته
شود بلکه تازه اذان هشام به نسبت اذان در جاي پست،  می شام گفتهمانند آن در اذان ه
 بدعتش کمتر است.

در جواب باید گفت: اذان در جاي پست، بر اساس اصل خود که آن هم اعالم وقت 
نماز است، جاري است. حضرت عثمان اذان در جاي پست را قرار داد چون اگر مانند 

ي  شنیدند. پس حادثه نمی مردم صداي اذان را بود، دیگر زمان پیش از خود در مسجد می
دیگري رخ داده که قبالً نبوده است و همچون سایر مسائل اجتهادي، در این حادثه نیز 
اجتهاد شده است. حاال وقتی که هدف از اذان، اعالم وقت نماز است، این هدف همچون 

با اذانی که قبالً قبل باقی است و اذان گفتن در جاي پست و خارج از مسجد، منافاتی 
و عبارات بدعت در این اذان به وجود نیامده، و ثابت هم نشده  ها چون گفته ،بوده، ندارد

ي مسجد یا در سطح مسجد، یک امر تعبدي است و علت آن قابل درك  که اذان در مناره
ي مسجد به جلو  نباشد، چون علت آن روشن و قابل درك است. اما انتقال اذان از مناره

چون با این کار اوالً از اصلش که اعالم وقت نماز است، خارج  ،م، این طور نیستاما
شده، چرا که براي افراد حاضر در مسجد بجز اقامه اعالم دیگري براي نماز مشروع نشده 

                                           
 ي: است. مسلم نیز در صحیح خود، شماره از طریق اسد بن موسی روایتش کرده 30ص » البدع« ابن وضاح در -1

 از طریق عبدالوهاب بن عبدالحمید، از جعفر بن محمد روایتش کرده است. 43
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توان با استناد به یکی از آن دو، به  نمی است. پس فرق میان دو مکان مذکور وجود دارد و
 دیگري اعتراض کرد.

ي این مبحث، اذان و اقامه در عید رمضان و عید قربان است. ابن ها دیگر از مثال یکی
یک از نمازهاي سنت نیست،  ذان و اقامه در نماز عیدین و هیچعبدالبر اتفاق فقها براینکه ا

و اذان تنها براي نمازهاي فرض است، نقل کرده است. سنت خلفاي راشدین، ابوبکر و 
و دانشمندان تابعین و فقهاي مناطق مختلف،  اعت صحابهعمر و عثمان و علی و جم

بنا به آنچه ابن - بر همین حکم بوده است. نخستین کسی که اذان و اقامه در نماز عیدین
ابداع کرد، هشام بن عبدالملک بود. او با این کار خواست که با اذان، آمدن  -حبیب گفته

مچون مروان شروع به خطبه کرد. سپس امام را به مردم اعالم کند. سپس پیش از نماز ه
 پس از تمام کردن خطبه، دستور به اقامه داد تا به مردم اعالم کند که خطبه را تمام کرده و

 چون مردم از او دور بودند. ،خواهد نماز را شروع کند می
ابن حبیب گوید: مروان و هشام، از این کار منظوري جز اجتهاد به رأي نداشتند. ولی 

 جایز نیست. صست که اجتهاد در مقابل سنت رسول خداباید دان
گفت: هر کس  می وي افزود: ابن ماجشون برایم نقل کرد که وي از مالک شنید که

، گمان کرده که رسول اند چیزي را در این امت ابداع کند که سلف این امت بر آن نبوده
چون خداوند  ،به رسالت خود خیانت کرده و دین را کامالً ابالغ ننموده است صخدا

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

َ
 لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

 .]3: ةالمائد[ ﴾ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ
و (با عزّت بخشیدن به شما و استوار داشتن امروز (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم «

هایتان) نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسالم را به عنوان آئین خداپسند براي شما  گام
 پس آنچه که آن روز، دین نبوده، امروزه نیز دین نیست. .»برگزیدم

به قول روایت شده که کسی که اذان در نماز عیدین را ابداع کرد، معاویه بود و بنا 
اش این کار را کرد. اما  بعضی، زیاد این بدعت را ایجاد کرد، و زبیر در اواخر فرمانروایی
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ممکن است کسی  . کسیاند خالف این نقل، نظر خود را اظهار کردهالمی بردانشمندان اس
آن را به وجود  بگوید: اذان در نماز عیدین، شبیه اذان در جاي پست است که عثمان

جیه اجتهادي که راجع به آن موضوع گذشت، در اینجا نیز جاري است و آورد، چون تو
زیرا داستان هشام یک  ،کند به سبب آن، مخالف سنت نیست می کسی که این کار را

ي مستحدثه بود که پیش از آن سابقه نداشت، چون اذان، در واقع اعالم آمدن امام  مسئله
ز امام، بر آنان پنهان بود. سپس اقامه است به خاطر اینکه آمدنش به جهت دوري مردم ا

خواهد نماز را  می دانستند که امام نمی براي اعالم نماز است، چون اگر اقامه نبود، مردم
شروع کند. پس اذان و اقامه براي نماز عیدین یک موضوع اضطراري و حتمی است و 

 جز آن نیست مانند اذان در جاي پست.اي  چاره
براي آمدن امام مشروع نشده هر چند آمدنش به برخی از  در جواب باید گفت: اذان

 صاز امام و کثرت جمعیت، پنهان باشد. همچنین پس از پیامبرشان  مردم به خاطر دوري
موجود  صچون علت این کار قبالً در زمان پیامبر ،شود نمی اذان براي آمدن امام مشروع

و  صن علت در زمان پیامبربود و با این وجود، مشروع نشد، چون درست نیست که ای
 خلفاي پس از او مؤثر نباشد و بعداً مؤثر گردد.

به عالوه، ابداع اذان و اقامه در نماز عیدین مبتنی بر ابداع مقدم کردن خطبه بر نماز 
 شود. نمی است و چیزي که بدعت است بر بدعت، بنا

هیچ حالی مشروع و چون از آنجا که اذان و اقامه در نمازهاي سنت به هیچ وجه و در 
کنیم که میان سنت و فرض، فرق نهاده است، تا  می نشده، از شریعت اسالم چنین فهم

سوي آن نباشد. گویی ابداع  مازهاي فرض در فراخواندن مردم بهنمازهاي سنت مانند ن
 اذان براي نمازهاي سنت، کاري غیر مشروع است.

اذان و اقامه در نماز عیدین  با این سه دلیل، فرق میان اذان در جاي پست و میان
ي این موضوع، ها شود. پس درست نیست که با همدیگر مقایسه شوند. مثال می روشن

 زیادند. 
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ي این مبحث که نباید از آن غافل ماند، اعمال کسانی است که خود را به ها از نمونه
دهند  می را به برخی از عبادات اختصاصاي  دهند. آنان اوقات ویژه می اهل تصوف نسبت

که شریعت این اوقات را براي این عبادات مشخص نکرده است. پس نوعی از عبادات را 
در فصل بهار، نوعی دیگر را در فصل تابستان، نوعی دیگر را در فصل پاییز و نوعی دیگر 

 دهند. می را در فصل زمستان انجام
صوص به کار و چه بسا براي انواعی از عبادات، لباسی مخصوص و عطر و بویی مخ 

دهند. یعنی این کارها را  می ببرند. و دیگر کارهایی که به خاطر مقاصدي شرعی انجام
دهند، و چه بسا به خاطر  می براي نزدیکی و تقرب به خداوند، به گمان خودشان انجام

مانند کسانی که با اذکار و دعاها قصد  ،دهند می مقاصد غیر شرعی این اعمال را انجام
ي دنیا و بلندي ها مندي از نعمت ز قبیل مال و مقام و رفاه و بهرهتعلقات دنیا اجلب دنیا و 

ي این  منزلت و مقام دارند، بلکه شاید براي این هدف باشد که اگر بخواهند به وسیله
 شان کارهایی انجام دهند. یا بیمار کنند یا بر اساس اهداف اذکار و دعاها کسانی را بکشند

به  ،نوآوري در دین است که برخی از برخی دیگر شدیدتر استي اینها بدعت و  همه
خاطر دوري این اهداف از مقاصد شرعی و اسالمی که از مقاصد دروغگویان و افترا 

چون هر کسی پایبند مقاصد  ،زنندگان، مبرا و از آلودگی پیروي از هوا و هوس پاك است
را از امثال این مقاصد پست  شرعی باشد و نسبت به آن آگاهی و شناخت داشته باشد، آن

گرداند. پس استدالل و بحث جهت بطالن ادعاهایشان در این  می اساس منزه و دور بی و
زمینه، مشغول کردن وقت به کاري است که زیاد مهم نیست. این موضوع در اصل مقاصد 

بیان شده و نیز حکم این روش و آوردن حجت و برهان براي » موافقاتـال« در کتاب

 شود. می نش به صورت کلی و مفید از این کتاب گرفتهبطال
کنیم اصل عبادت، مشروع باشد. حاال اگر اصل   ي اینها زمانی است که فرض همه

مانند اذکار و دعاهایی که انجام  ،عبادت، مشروع نباشد، بدعت حقیقی مرکب است
ت که بونی و باشد. این مطلبی اس می کنند که بر اساس علم حروف می دهندگان آن گمان



 73 تفاوت میان این دوهاي حقیقی و اضافی و  باب پنجم: احکام بدعت

 

ي معلم اولشان،  از فلسفه تر اي دقیق چون این علم، فلسفه ،اند پیروانش بدان اعتنا کرده
و  باشد. آنان این اذکار و دعاها را بر اساس علم حروف بنا نهاده می یعنی ارسطا طالیس

و . و چه بسا هنگام عمل به مقتضاي آن اذکار اند علم حروف را حاکم در جهان قرار داده
تا  اند ي ستارگان اشاره کردهها دعاها به اختصاص دادن اوقات و احوال مناسب با سرشت

 از نظر ایشان، از طریق روحی تأثیر اذکار و دعا حاصل شود.
و از  اند سوي آن رو کرده ي ستارگان را حاکم کرده و بهها و سرشت ها اینان عقل

هر چند گمان بکنند که در این کارشان، تنها  اند روي گردانده ها پروردگار عقل و سرشت
خدا را در نظر دارند تا جهت صحت افکار و عقایدي که مطابق مقاصدشان دارند، به آن 
استناد کنند، چون هرگاه به ذکر و دعاي مقرر شده براي خواسته و هدفشان رو کنند، این 

باشد یا ضرر، خیر باشد کند که آیا این خواسته، نفع  نمی شود خاال فرقی می هدف حاصل
 یا شر. آنان بر این کارشان، اعتقاد اجابت دعا و یا وجود نوعی از کرامات اولیاء بنا

کنند. هرگز، این طور نیست. کرامات اولیاء یا اجابت دعا، از نتایج و آثار اورادشان  می
 کنند و هیچ مناسبتی میان آتش و آب نمی چون زمین و آسمان به هم برخورد ،نیست
 نیست.

 ، حاصلاند اگر بگویی: پس چرا تأثیر دعاها و اورادشان مطابق آنچه قصد کرده
 شود؟ می

گوییم: این کار در اصل، از قبیل آزمایش و ابتالیی است که خداوند در  می در جواب

ٰ ﴿این هستی مقررش نموده است:   .]96األنعام: [ ﴾َعلِيمِ لۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ ِديرُ َ�قۡ  لَِك َ�
بدیع و نظام استوار) سنجش دقیق و تدبیر محکّم (آفریدگار متعالی است که) این (نظم «

 .»چیره (بر جهان و) آگاه (از همه چیز آن) است

گذاشته  ها احکامی است که خداوند متعال در درون، پس قرار دادن اسباب و مسببات
چشم زخم شود. مانند تأثیري که بر  می است که هر وقت خدا بخواهد تأثیر آن آشکار

شود. بلکه این  می جادو شده موقع جادو ظاهر کرده موقع چشم زدن، و تأثیري که بر فرد
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 گیرند. می چون هر دو از یک اصل سرچشمه ،و شباهت بیشتري دارد کارها به جادو

آمده است، مسلم از طریق روایت » الصحيح«شاهد آن، روایتی است که در 

نَا إن اهللا يقول:«: فرمودند صآورده که گوید: رسول خدا ابوهریره
َ
 َ�بِْدي َظنِّ  ِعنْدَ  أ

نَا يِب 
َ
ام به خودم هستم، و من همراهش هستم هرگاه مرا  من نزد گمان بنده« .1»َداعِ�  إَذا َمَعهُ  َوأ

 .»بخواند
نَا«: در برخی از روایات آمده است

َ
 من« .2»َشاءَ  َما َ�بِْدي فَلْيَُظنَّ  يِب، َ�بِْدي َظنِّ  ِعنْدَ  أ

. شرح این »خواهد به من داشته باشد می ام به خودم هستم، پس هر گمانی که نزد گمان بنده
 مطالب، در شأن موضوع مورد بحث ما نیست.

و امور  ها بدعتي  قرار دادن اذکار و دعاها به صورتی که گذشت، از زمرهخالصه: 
مشروعیت عمل،  باشد. اما گاهی بدعت آن به اعتبار اصل می تازه ایجاد شده در دین

 اضافی است و گاهی حقیقی است.

 فصل
شود تا  می ي اضافی آیا به آنها به عنوان عبادات توجهها اگر گفته شود: پس در بدعت

از آن جهت، فرد بدین وسیله به خداوند متعال تقرب جوید یا نه این طور نیست؟ اگر به 
گونه تاثیري  دن آنها هیچدر این صورت بدعت بو شود، می عنوان عبادات به آنها توجه

 چون از دو حال خارج نیست:  ،فایده است بی نداشته و ذکر آنها
یا به جهت ابتداع در عبادت، اعتبار قائل نشود که در نتیجه این عبادت، مشروع است 

 شود. می پوشی شود و از جهت ابتداع، چشم می و بر آن ثواب و پاداش داده
ل شود، در این صورت این ابتداع اثري در مترتب بودن و یا به جهت ابتداع، اعتبار قائ

                                           
 آن را روایت کرده است. 2675 ي: مسلم به شماره -1

صحيح «آن را روایت کرده، و آلبانی در کتاب  88و  22/87، »الـمعجم الكبري«حدیثی صحیح است: طبرانی در  -2

 آن را صحیح دانسته است. 4316 ي: به شماره» عاجلام
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ثواب بر عبادت دارد. پس درست نیست که ثواب به طور مطلق از این عبادت نفی شود. 
 و این بر خالف عموم مذمت و نکوهش است که در آن بیان شد.

شود، در این صورت  نمی اگر احادیث دوم باشد، یعنی به عنوان عبادت به آنها توجه
 شود و ما می ت اضافی همراه بدعت حقیقی با تقسیمی که این باب بر آن بنابدع
 فایده است. بی شود، در نتیجه می خواهیم آن را شرح و توضیح دهیم، یکی می

 ي بدعت اضافی این است که به طور کلی به جانبی مخصوص کشیده نتیجه جواب:
کنند اما  می را به خود جذب(یعنی اصل سنت و اصل بدعت) آن  شود، بلکه دو اصل نمی

 از دو جهت.
ي آن از آن جهت که  شود که انجام دهنده می وقتی چنین است، چنین به ذهن متبادر
شود و از آن جهت که مشروع نیست، مورد  می مشروع است، ثواب و پاداش به وي داده

ه شود، چون مجمل است. چیزي ک نمی گیرد، ولی این نظر جمع و جور می سرزنش قرار
جهت بدعت در عمل گفته شود، این است که جهت بدعت از دو حال ي  باید درباره

خارج نیست: یا جداگانه است و یا همراه چیزي دیگر. اگر همراه چیز دیگر باشد، از دو 
ي قصد یا به  خواه به وسیله- حال خارج نیست: یا وصفی براي مشروع و جدا ناپذیر

شود. اگر  نمی شود یا وصفی براي مشروع یم -ي وضع شرعی یا وضع عادي وسیله
وصفی براي مشروع نشود، یا وضع آن تا زمانی است که وصفی براي مشروع شود و یا 

 این طور نیست.
 این چهار قسم باید، توضیح داده شود تا این خواسته تحقق پیدا کند.

توجه ي آن با  سخن درباره یعنی جدا بودن بدعت از عمل مشروع -راجع به قسم اول
به آنچه گذشت، روشن است. فقط اگر وضع آن از جهت تعبد باشد، بدعتی حقیقی است 
و اگر چنین نباشد، در این صورت فعلی از جمله افعال عادي است که به این موضوع 
مورد بحث ما ربطی ندارد. چون عبادت، سالم است و فعل عادي از هر جهتی از بحث ما 

 خارج است.
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کند، یا  می خواهد براي نماز برخیزد. پس مثالً سینه صاف می همثال آن، کسی است ک
کند و از این چیزها  می رود و یا کاري می کند، یا چند قدمی می آب بینی از دماغ خارج

قصدي ندارد که به نماز برگردد، و آنها را تنها از روي عادت یا چیره شدن این چیزها بر 
ذاتاً و به نسبت نماز اشکالی ندارد، چون از جمله دهد. امثال چنین کارهایی  می او انجام

نباشد که ارتباط اینها به نماز از اي  عادات جایز است. فقط در آنها شرط است که به گونه
چون اگر چنین باشد، بدعت است. این مطلب به  ،روي عمل یا قصد، از آنها فهم شود

 امید خدا بعداً بیان خواهد شد.
کنیم که کسی کاري را به قصد تقرب انجام دهد که در همچنین است هرگاه فرض 

به اش  اصل مشروع نشده است، آنگاه بعد از آن براي نماز مشروع برخیزد و کار قبلی
خاطر نماز نبوده و این احتمال قوي وجود ندارد که از این کار ارتباطش با نماز فهم شود. 

مذمت و نکوهش در آن تنها به کند و  نمی در این صورت این عمل خللی در نماز ایجاد
 گردد. میانجام دادن آن عمل به طور جداگانه بر

مثال: اگر کسی بخواهد براي عبادتی برخیزد، پس عبادت مشروعی بدون قصد وصل 
کردن آن به عبادتی که در اصل برایش بلند شده، انجام دهد و نیز این عبادت مشروع را 

آن به عبادتی که در اصل برایش برخاسته، فهم  دهد که وصل بودن نمی انجاماي  به گونه
 شود، این دو عبادت بر اصل خود جاري هستند.

 »َو�يَِلَْك  ِمنَْك  اللَُّهمَّ « ي انسان موقع ذبح یا آزاد کردن برده که: همچنین مانند گفته
و این فرد بدون قصد التزام این عمل قربانی  .»خدایا! این قربانی از طرف تو و براي توست«

 دهد. می را انجام
 و مانند قرائت قرآن در طواف، که قصد طواف و قصد التزام از آن را ندارد.

 پس هر عبادتی که در اینجا از عبادت همراهش جدا باشد، اشکالی در آن نیست.
ي  گوییم: اگر فرض کنیم که دعا به شکل دسته جمعی از طرف ائمه می بر این اساس

از قبیل قحط سالی یا ترس و اي  ت به خاطر حادثهجماعت در مساجد در بعضی اوقا
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مانند آن صادر شود، جایز است اما باید شرط مذکور رعایت شود. یعنی نباید به قصد 
چون این عمل به صورتی  ،پایبندي و به قصد وصل کردن این دعاها به نماز صورت گیرد

در نمازهاي جماعت انجام نگرفته که مشروعیت ارتباط آن با نماز و سنت بودن آن که 
دعاي  صهمان طور که رسول خدا ،برپا شود و در مساجد اعالم شود، از آن فهم شود

طلب باران به شکل دسته جمعی در حال خواندن خطبه انجام داد. و همچنان که آن 
حضرت در مواقع دیگري غیر از پس از نمازها به شکل دسته جمعی دعا کرد اما به 

همچون سایر مستحباتی که وقت معین و  ،این شکل دعا کردندرت در برخی حاالت به 
 کیفیت مخصوص به آنها اختصاص داده نشده است.

 هرگاه نماز عشاء روایت کرده که گوید. عمر 1ي اُسید طبري از ابوسعید آزاد شده
 کرد و شبی را همراه کسانی که ذکر خدا را به جاي می خواند، مردم را از مسجد بیرون می
 شناخت. پس همراهشان می آمد و آنان را می کرد. پیش آنان می آوردند، سپري می
گفت: اي فالنی! براي ما خدا را به فریاد بخوان. اي فالنی! براي ما خدا  می نشست و می

گفتند: عمر انسان تندخو و سنگدلی  می رسید می را به فریاد بخوان. تا اینکه دعا به عمر
 .2باشد از عمر تر و خوش قلب تر را ندیدم که دل نازكاست، اما در آن لحظه کسی 

اي  گفت: اي ابوحمزه! نقل است که گوید: روزي مردي به انس 3از سلم علوي
کردي. گفت: خدایا، در دنیا و آخرت به ما نیکی عطا کن. راوي  می کاش براي ما دعاهایی

ابوحمزه! اي کاش دوباره گوید: انس سه بار این دعا را تکرار کرد. پس آن مرد گفت: اي 
 کردي. انس همان دعا را تکرار کرد و چیزي به آن نیفزود. می دعا

وقتی قضیه چنین باشد، هیچ جاي سرزنش و انکار نیست تا زمانی که چیزي اضافی 

                                           
 به شرح حالش اطالع حاصل نکردم. -1

 از وي نقلش کرده است.» انساب األرشاف«روایتش کرده و بالذري در  3/294، »الطبقات الكربی« ابن سعد در -2
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وارد آن شود، آن موقع دعا همراه آن چیز اضافی مخالف سنت است. راجع به دعاي 
نه به خاطر  اند نقل شده که این کار را مکروه دانستهانسان براي دیگري، از سلف صالح 

سازد. در  می اینکه در اصل مکروه باشد بلکه به خاطر امور اضافی که آن را از اصل خارج
اینجا به خاطر روشن شدن دو طرف قضیه در خصوص متوجه ساختن دعا به شکل دسته 

 آوریم. می جمعی به دنبال نمازهاي جماعت براي همیشه، روایاتی را
نامه نوشت که من طبري از مدرك بن عمران روایت کرده که گوید: مردي براي عمر 

برایش نوشت که: من پیامبر نیستم، ولی اي  ام، برایم دعا کن. عمر نامه گناهی مرتکب شده
 هرگاه نماز برپا شد، براي گناهت از خداوند آمرزش بخواه.

نیست، بلکه از جهت دیگري است. و گرنه خودداري عمر در اینجا از جهت اصل دعا 
ي دعا چیز  تعارض دارد. گویی عمر از درخواست کنندهاش  سخنش با سخنان قبلی

 اضافی بر درخواست دعا مشاهده کرده، به همین خاطر گفت: من پیامبر نیستم.
 وقاص ند، روایتی است که از سعد بن ابیک می آنچه که بیشتر این مطلب را تأیید

آمد و گفت. برایم اش  وقتی سعد بن ابی وقاص به شام آمد، مردي پیش گوید: نقل شده
آمرزش بخواه. سعد گفت: خدا تو را ببخشد. سپس مرد دیگري پیشش آمد و گفت: برایم 

 .؟!»شد! مگر من پیامبرمخدا تو و آن یکی را نبخ«آمرزش بخواه. سعد گفت: 
ي دعا چیز اضافی بر  ت کنندهاست در اینکه او از درخواس تر این روایت، واضح

درخواست دعا فهم کرد، و آن این بود که در او چنین اعتقادي هست که وي مثل پیامبر 
براي این اعتقاد است، و این اعتقاد وجود دارد که این کار سنتی اي  است، یا او وسیله

 ن برخوردي الزام آور با آها میان مردم همچون سنتکه باید بدان پایبند بود، یا در است
 شود. می

گفت: برایم طلب  روایت شده که مردي به حذیفه 1مانند آن از زید بن وهب

                                           
ق .ه 80او زید بن وهب جهنی، ابوسلیمان کوفی، انسانی ثقه و بزرگوار از کبار تابعین بود. وي پس از سال  -1

 درگذشت.
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 مغفرت کن. حذیفه گفت: خدا تو را نبخشد! سپس حذیفه گفت: این مرد پیش زنانش
گوید: حذیفه براي من طلب مغفرت کرد. آیا راضی هستی که از خدا  می رود و می

 دهد؟ بخواهم که تو را مثل حذیفه قرار
دهد که در دل آن مرد چیزي اضافی بر درخواست دعا افتاده که دعا براي  می این نشان

 است تا از اصل خارج شود، چون پس از آن گفت: این مرد پیش زنانشاي  او، وسیله
آیند و این قضیه  می گوید. یعنی پس زنانش نیز براي چنین کاري می رود و چنین می

شود و در حذیفه اعتقادي به  می عنوان سنتی با آن برخوردشود تا اینکه به  می مشهور
کند، و این کار، مشروع را از مشروع بودنش  نمی آید که براي خودش ادعایش می وجود
 شود که بیشتر از چیزي است که بدان نیاز هست. می و منجر به اعتقادي کند می خارج

شود. در این  می روایتش کرده، روشن 2از ابن عون 1این مطلب با حدیثی که ابن علَیه
حدیث ابن عون گوید: مردي پیش ابراهیم آمد و گفت: اي ابوعمران! از خدا بخواه که 
شفایم دهد. ابراهیم این خواسته را مکروه دانست و آن را رد کرد و گفت: مردي پیش 

! آن مرد حذیفه آمد و گفت: از خدا بخواه که مرا ببخشد. حذیفه گفت: خدا تو را نبخشد
را صاف کرد و نشست. مدتی پس از آن گفت: خدا تو را مثل حذیفه قرار دهد اش  سینه

آید گویی شأن او را در نظر  آیا به این راضی هستی؟ حاال یکی از شما پیش مردي می
... گویی....، سپس ابراهیم سنت را بیان کرد و به آن تشویق و ترغیب .گرفته است، گویی
 که مردم ایجادش کردند، بیان کرد و آن را ناپسند دانست.نمود و بدعتی را 

شدند و مسائل و  می منصور از ابراهیم روایت کرده که گوید: پیشینیان صالح جمع
گفتند: براي ما طلب  نمی گاه به همدیگر آوردند، هیچ می امور دینی را به یاد همدیگر

 آمرزش کن.
چگونه این امور اضافه شده به دعا را اي صاحبان خرد! دقت کنید که عالمان اسالمی 

                                           
 شرح حالش قبالً آورده شد. -1
 شرح حالش قبالً آورده شد. -2
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تا جایی که دعا را در صورتی که چیزي به آن اضافه شود که سلف  اند ناپسند دانسته
 .اند ، ناپسند دانستهاند صالح بر آن نبوده

پس لطفاً قیاس کن که راجع به دعاي امروزي ما پس از نمازها بلکه در بسیاري از 
ابراهیم راجع به ترغیب به سنت و ناپسند دانستن بدعتی گفتند. و به برخورد  می جاها چه

 ، بنگرید.اند که مردم ایجادش کرده

 آورده است.» هتذيب اآل ثار« را طبري در کتاب ها این روایت

آورده که:  ایوب از ابوقالبه از ابودرداء از 1روایتی که ابن وهب از حارث بن نبهان 
گویند  می رسانند و به تو می کوفه به تو سالم از اهلبرادرانت «افرادي از اهل کوفه گفتند: 

که برایشان دعا کنی و آنان را سفارش کنی. او در جواب گفت: به آنان سالم برسان و به 
ایشان بگو که قرآن را به گاوهاي بزرگ خودشان بدهند، چون این گاوها آنان را به آرامی 

، بر این معنا باید حمل شود. »کنند می ردارد و آنان را از تندي و عجله دو می و نرمی بر
 در این روایت نیامده که ابودرداء برایشان دعا کرده باشد.

یعنی عمل عادي یا هر عمل دیگري همچون وصف براي عمل  -راجع به قسم دوم
مشروع، مشروع نیست. این مطلب  دهد که عمل می مشروع است، فقط دلیل شرعی نشان

 :فرمایند می صآنجا که پیامبر ،کند می روشن و تبیین صبرپیامي  را عموم این فرموده

ْمرنَا َعلَيْهِ  لَيَْس  َ�َمل لُكّ «
َ
هر عملی که دستور ما بر آن نباشد، آن عمل مردود « .2»رَدٌّ  َ�ُهوَ  أ

 .»است
بر  صاین عمل موقع متصف بودنش به وصف مذکور، عملی است که دستور پیامبر

آن نیست. بنابراین، این عمل مردود است. مانند آن است که در نماز، فرد توانا و سالم، 

                                           
باشد.  او حارث بن نبهان جرمی، ابومحمد بصري است. وي ضعیف و متروك است و از اتباع تابعین می -1

 .ق درگذشت.ه 160نامبرده پس از سال 
 تخریج آن از پیش گذشت. -2
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نشسته نمازش را بخواند یا در جاي قرائت، تسبیح گوید و در جاي تسبیح قرائت کند و 
 مانند آن.
از نماز خواندن پس از نماز صبح و نماز عصر و نماز خواندن موقع طلوع  صپیامبر

بسیاري از عالمان اسالمی در عمومیت دادن نهی مبالغه کرده . 1ب نهی کردو غروب آفتا
چون نهی متوجه نماز  ،اند تا جایی که نماز فرض را در آن اوقات مشمول نهی قرار داده

 ،شده به این خاطر که به این امر متصف است که در زمان مخصوص واقع شده است
ز فرض نیز معتبر است و نماز ظهر پیش از ي علما زمان در نما طور به اتفاق همه همان

 شود. نمی زوال آفتاب و نماز مغرب پیش از غروب افتاب خوانده
ي  ي عید رمضان و عید قربان نهی کرد. بنا به اتفاق همه از روزه صهمچنین پیامبر

 ي حج باطل است.ها عالمان اسالمی حج واجب در غیر ماه
تی ا در غیر اوقات خود انجام دهد، بدعپس هر کسی بخواهد یکی از این عبادات ر

چون این کار جهت مشروعی ندارد بلکه جهت  ،است حقیقی نه اضافی را انجام داده
 ابتداع در آن غالب است. پس بر اساس این فرض، ثواب و پاداشی به همراه ندارد.

یا قائل به صحت روزه  ،اگر فرض کنیم کسی قائل به صحت نماز در اوقات کراهت
گردد که همچون  میز عید باشد بر اساس این فرض است که نهی به چیزي بردر رو

وصف به عبادت نچسبیده است، بلکه آن چیز از عبادت جداست که به امید خدا بعداً 
 بیان خواهد شد.

دهند، مربوط به این قسم است. مانند موضوعی که  می کاري که برخی از مردم انجام
باشد، روایت  می قاد که نماز صبح در روز جمعه سه رکعتقرافی از عجم راجع به این اعت
ي سجده از آنجا که به آن پایبند بوده و بر آن محافظت  کرده است. چون قرائت سوره

رو آن را رکعت سوم  ي مردم معتقد بودند که این سجده یک رکن است. از این شده، عامه
ل الزم یا جزئی از نماز صبح روز آوردند. بنابراین از نظر آنان سجده، یک عم می به شمار

                                           
 .825ي:  شماره »صحیح مسلم«و  ،1139و  556هاي:  ، شماره»صحيح البخاری«نگا:  -1
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 جمعه شده است. پس باید این کار باطل شود.
عبادت مشروع در صورتی که با رأي صرف به اوقات مخصوص اختصاص داده 

ایم که به طور کلی زمان با  از آن جهت که دانسته ،شوند، باید به این ترتیب جاري شوند
که وصفی براي یک عمل مشروع شده،  اعمال و کارها، درگیر است. پس این چیز اضافی

سازد. چون صفت با موصوف از آن جهت که  می خارجاش  آن عمل را از اصل شرعی
گوییم: صفت، غیر  نمی شود. به همین علت نمی صفتی براي موصوف است، از آن جدا

موصوف است در صورتی که این صفت، در حقیقت یا به طور اعتباري، مالزم و همراه 
 شود، قطعاً موصوف از می و اگر فرض کنی که صفت از موصوف برداشته موصوف است.

شود. مانند برداشتن صفات  می ي صفت است، برداشته آن جهت که موصوف به وسیله
ناطق و ضاحک از انسان. پس هرگاه صفت زائد بر مشروع با این نسبت باشد، آن وقت 

ت. در نتیجه اعتبار اصل مجموع عمل مشروع و صفت زائد بر مشروع، غیر مشروع اس
 شود. می مشروع برداشته

چون این  ،توان به قرئت قرآن به شکل دایره با یک صدا باشد می از جمله مثال آن نیز
که افراد از هر جهت به آن اي  شکل زاید بر مشروعیت قرائت است. همچنین ذکر جهري

 ، نیز چیزي زائد بر مشروعیت قرائت است.اند عادت کرده
گاهی اعتبار صفت، کوچک است. پس در بطالن مشروعیت شک شود. همان چه بسا 

تکیه دادن به پاها در نماز تا جاهایی که   از مالک راجع به مسأله» العتبه« طور که در کتاب

پاهایش را تکان ندهد، آمده است. در کتاب مذکور آمده که نخستین کسی که این بدعت 
شد. به  می مالک گوید: این فرد به بدي از وي یادرا به وجود آورده، مرد معروفی است. 

مالک گفته شد: آیا از این کارش عیب گرفته شده است؟ مالک گفت: از این کارش عیب 
گرفته شده است، و این کار ناپسند است. وي نگفت که نماز، باطل است و این به خاطر 

 ضعف صفت تکیه دادن به پاها در تأثیر گذاشتن در نماز است. 
بایست در یک موضوع به نسبت متصف بودن یک عمل به صفتی که در  می چنینهم
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گذارد، خوب دقت و تأمل شود هرگاه وصف بر آن عمل،  نمی گذارد یا تأثیر می آن تأثیر
است و هرگاه وصف بر آن عمل غالب نشود، عمل به  تر غالب شود، عمل به فساد نزدیک

احتیاط براي عبادت در صورتی که آن عمل  ي نیست. پس در اینجا قضیه تر فساد نزدیک
 آید. می از متشابهات باشد، پیش

شود مانند یک  می گوییم: عمل زائد بر مشروع، وصفی براي مشروع می بدانید وقتی که
گیرد: یا به  می ي یکی از این سه چیز صورت وصف براي موصوف، این مطلب به وسیله

 ي شریعت. ه وسیلهي عادت و یا ب ي قصد، یا به وسیله وسیله
راجع به قصد، باید گفت که ظاهر قضیه این است که عمل زاید بر مشروع، به 

شود. بلکه قصد، اساس تغییر در اعمال مشروع از  می ي قصد، وصفی براي مشروع وسیله
 طریق کم و زیادي است.

 ،عادت، مانند ذکر با صداي بلند و جمع شدن براي ذکر میان اهل تصوف امروزي
ي زیادي هست، چون هر دو از نظر عادت، ضد  چون میان این ذکر و ذکر مشروع فاصله

 یکدیگرند.

مانند چیزي که ابن وضاح از اعمش از برخی از دوستانش روایت کرده که گوید: 
گفت: ده   می گفت، او  می عبداهللا از کنار مردي گذشت که در مسجد براي دوستانش سخن

بگویید. عبداهللا گفت: شما از اصحاب  ال اهللاإله إال رتبه مرتبه سبحان اهللا و ده م

 .1یدتر ید؟ بلکه گمراهتر یا گمراه تر هدایت یافته صمحمد
گفت: رحمت خدا   می کرد و  می در روایتی از وي آمده است: شخصی مردم را جمع

 گوید.  می بر کسی باد که فالن و فالن مرتبه سبحان اهللا
گفت: رحمت خدا   می گفتند. آن شخص  می دار سبحان اهللاراوي گوید: حاضرین آن مق

 گوید.  می بر کسی باد که فالن و فالن مرتبه الحمد هللا

                                           
 آن را روایت کرده است. 18، ص »البدع« ابن وضاح در کتاب -1
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گفتند. راوي افزود: آنگاه عبداهللا بن   می راوي گوید: پس حاضرین آن مقدار الحمدهللا
اید که  یافتهاز کنار آنان عبور کرد و خطاب به آنان گفت: شما به چیزي هدایت  مسعود

 .1اید افت! شما به دم ضاللت تمسک جستهپیامبرتان به آن هدایت نی
 به عبداهللا بن مسعود گفته شد که افرادي در کوفه در مسجد با سنگریزه تسبیح

از سنگریزه در اي  گویند. عبداهللا پیش آنان آمد در حالی که هر کدام از آنان توده  می
کرد تا اینکه   می را به طرف آنان پرتاب ها سنگریزه جلوش بود. راوي گوید: عبداهللا پیوسته

گفت: شما بدعت و ظلمی را به وجود آوردید و عملی   می آنان را از مسجد بیرون کرد و
 .اند آن را انجام نداده صاضافی را انجام دادید که یاران محمد

 کند و وصفی دیگر را به آن  می خارجاش  این چیزها، مشروع را از وصف شرعی
 گرداند.  می دهد و آن را بدعت  می

اما شرع، مانند نهی از نماز خواندن در اوقات مکروه یا مانند نمازهاي فرض هرگاه 
این اعمال را از شریعت فهم  چون ما قصد نهی از ،پیش از اوقات خودشان خوانده شوند

ازهاي واجبی ایم و در اینجا نمازهایی که خواندنشان در اوقات مکروه نهی شده یا نم کرده
روز عید، از نظر شریعت ي  که خواندنشان پیش از اوقاتشان نهی شده، و همچنین روزه

 شود.  نمی شوند و بدان جزا و پاداش داده  نمی عبادت محسوب
روایت کرده که گوید: طلحه بن  2ابن وضاح از طریق روایت ابان بن ابی عیاش

رادرانت از اهل سنت و جماعت، از ب عبیداهللا خزاعی را دیدم. به او گفتم: چند نفر
 کنند.  نمی یک از مسلمانان را بدگویی هیچ

شوند و در روز   می آن یکی جمعي  این یکی و روزي در خانهي  اینان روزي در خانه
گیرند. طلحه گفت: بدعت بزرگی است.   می شوند و آن را روزه  می نوروز و مهرگان جمع

                                           
 آن را روایت کرده است. 19، ص »البدع« ابن وضاح در کتاب -1

عبدالقیس، از صغار ي  بصري، ابواسماعیل عبدي، آزاد شده -اي دینار فیروز و بنا به گفته -شاو ابان بن ابی عیا -2
 .ق وفات یافت.ه 140تابعین است. وي به سال 
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 مهرگان بیشتر از عیدشان تعظیم و بزرگداشت قائلبه خدا قسم اینان براي نوروز و 
بیدار شد. پیش وي رفتم و همان سؤالی را که از طلحه  شوند. سپس انس بن مالک  می

طلحه، جواب مرا داد. گویی هر دو قرار ي  پرسیدم، از وي نیز پرسیدم. او همانند گفته
 گذاشتند که این پاسخ را بدهند.

را تعظیم و بزرگداشتی دانسته که مسیحیان آن را بزرگ  آن روزهاي  روایت فوق، روزه
 . آن قصد اگر عبادت را فاسد کند، مثل آن قصد نیز چنین است.اند داشته

ي  روایت است که مردي به حسن گفت: اي ابوسعید! نظرت درباره 1از یونس بن عبید
کنند.   نمی این مجلس ما چیست؟ چند نفر از اهل سنت و جماعت که کسی را بدگویی

 آییم و کتاب خدا را  می آن یکی گردي  این یکی و روزي دیگر در خانهي  روزي در خانه
فرستیم و   می خوانیم و بر پیامبرمان درود و سالم  می خوانیم و پروردگارمان را به فریاد  می

کنیم. راوي گوید: حسن از این کار به شدت نهی   می مسلمانان دعاي  براي خود و عامه
 کرد.

رسید، قضیه   نمی ي وارده در این زمینه زیادند. اگر عمل زائد به آن درجهها روایت
داشت.   می خود راي  بود و عمل اضافی و عمل مشروط هر کدام حکم جداگانه تر ساده
بکره نقل کرده که گوید: نزد اسود بن سریع  که ابن وضاح از عبدالرحمن بن ابیطور  همان

آخر مسجد جامع بود. وي شروع به خواندن ي  گوشه نشسته بودم. مجلس وي در

ۡ ﴿بنی اسرائیل نمود تا اینکه به این آیه رسید: ي  سوره  .]111اإلسراء: [ ﴾�بَِ�ۢ تَ�ۡ  هُ َوَ�ّ�ِ
افرادي که اطرافش نشسته بودند، صدایشان را بلند کردند. مجالد بن مسعود آمد و بر 

د: خوش آمدي! خوش آمدي! بنشین. عصایش تکیه زد. وقتی جماعت وي را دیدند گفتن
نشینم، هر چند مجلس شما، مجلس خوبی است ولی کمی قبل   نمی گفت: من پیش شما

. پس دور باشید از کاري که مسلمانان اند کاري کردید که مسلمانان آن را ناپسند دانسته
 .اند ناپسندش دانسته

                                           
 شرح حالش از پیش گذشت. -1
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بود. اما بلند کردن صدا، اینکه آن مجلس را مجلس خوبی دانسته به خاطر قرائت قرآن 
شود تا جایی که اگر به عمل خوب مربوط   نمی از آن خارج است و به عمل خوب مربوط

شود، مجموع عمل خوب و آن کاري که به آن اضافه شده و بدان چسبیده شده، غیر 
 شود.  می مشروع

وایت آمده، شبیه همین موضوع است. در این ر» سامع ابن القاسم« روایتی که در کتاب

 شوند و یک سوره را همچون اهل اسکندریه  می راجع به افرادي که همگی جمع
خوانند، سؤال شد. ابن قاسم این کار را ناپسند دانست و نپذیرفت که این کار، کار   می

 مسلمانان باشد.
همچنین از کار دیگري مانند عمل مذکور از ابن قاسم سؤال شد، وي کراهت آن را از 

 و از آن نهی کرد و آن را بدعت دانست.مالک نقل کرد 
قرائت قرآن در مسجد سؤال شد. ي  در روایت دیگري از مالک گوید: از مالک درباره

آخر این «وي افزود: ». این کار قبالً نبوده و به تازگی به وجود آمده است«وي گفت: 
 ».از آغاز این امت نیست، و قرائت قرآن خوب است تر امت، هدایت یافته

گوید: منظور مالک این است که پایبندي به قرائت قرآن در مسجد به   می رشد ابن
مخصوصی است تا اینکه این کار به سنت و روشی تبدیل شود. ي  دنبال نماز به شیوه

شود. ابن رشد افزود:   می مانند کاري که در مسجد جامع قرطبه به دنبال نماز صبح انجام
 .از این رو مالک آن را بدعت دانست

، احتمال دارد که گفته »قرائت قرآن خوب است«اینکه مالک در روایت فوق گفته که: 
شود: منظور مالک این است که جمع شدن مردم براي قرائت قرآن در مسجد، کاري 

کند. و احتمال دارد که   نمی جداگانه است و در خوب بودن قرائت قرآن اشکالی وارد
دیگري غیر از این شیوه خوب است. ي  ن به شیوهمنظور مالک این باشد که: قرائت قرآ

آید که قران   نمی خوشم«گوید:   می چون وي در جاي دیگري ،این احتمال، روشن است
پس منظورش این است که ». ها نه در بازارها و راه ،جز در نماز و مساجد خوانده شود
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 خواندند. این امر نشان  می که پیشینیان صالح آن رااي  قران نباید خوانده شود جز به شیوه
دهد که قرائت به شکل دایره از نظر وي مکروه و ناپسند است و اصالً بدین شکل   می

از توهم و گمان کسی » و قرائت قرآن، خوب است«شود. و با عبارت:   نمی قرآن خوانده
کرد. داند پرهیز   می کند که وي قرائت قرآن را به طور مطلق مکروه و ناپسند  می که گمان

 پس در کالم مالک دلیلی براي جدا بودن اجتماع مردم از قرائت قرآن وجود ندارد.
که آن هم بدین صورت است که وصف، در معرض این است  -راجع به قسم سوم

آن این اعتقاد وجود داشته باشد که این ي  که به عبادت چسبیده شود تا جایی که درباره
باید گفت که: این قسم از جهت نهی  -دت استوصف از اوصاف عبادت یا جزئی از عبا

 شود.   می شود، بدان نگاه  می از چیزهایی که منجر به حرام و گناه
چند به طور کلی مورد اتفاق هر، براي کار ممنوع و حرام استاي  اموري که وسیله

ان دانشمندان، اختالف می عالمان اسالمی است ولی در صورت تفصیل و بیان جزئیات آن
براي کار ممنوع است، آن چیز ممنوع اي  وجود دارد، چون هر چیزي که وسیلهنظر 

ان علما وجود دارد. می به دلیل اختالف نظري که در اصل بیوع آجال و امثال آن ،نیست
کند. او این اتفاق را از طریق استقراء از   می البته ابوبکر طرطوشی اتفاق در این قسم نقل

ي ها می پیش آمده و آنان، این مسائل را به خاطر بستن راهمسایلی که براي عالمان اسال
گاه اختالف علما در برخی از جزئیات ، نقل کرده است. و هراند منجر به حرام منعش کرده

این مطلب ثابت شد، کسی که در برخی از موضوع مورد بحث ما قائل به آن باشد، مورد 
آوریم و سپس به توفیق خدا   می براي آن یی راها گیرد. اینک ابتدا مثال  نمی سرزنش قرار

 گوییم.  می راجع به حکمش سخن
نهی کرده که یک روز یا دو روز پیش از رمضان  صدر حدیث آمده که رسول خدا
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دلیل این کار از نظر دانشمندان اسالمی ترس از این است که این یک  .1روزه گرفته شود
 رمضان شمرده شود.ي  روز یا دو روز از جمله

 ثابت شده که: او در سفر، نمازهاي چهار رکعتی را قصر روایتی از عثمان بن عفان
گفت: چرا. ولی من   می قصر نکردي؟ او صکرد. به او گفته شد مگر تو با پیامبر  نمی

 کنند که دو رکعت نماز  می ي بادیه نشین به من نگاهها پیشواي مردم هستم و عرب
از همین دو رکعت فرض شده است؟ پس قصر نماز در گویند: نم  می خوانم، آنگاه  می

اي  سفر، سنت یا واجب است و با این وجود، عثمان آن را ترك کرد از ترس اینکه وسیله
 براي کاري غیر مشروع در دین شود.

 که آثار احتالم از لباسش را تا موقع روشن شدن آفتاب، داستان عمر بن خطاب
ز عمر جویا شد و به او پیشنهاد کرد که به جاي شست و به کسی که علت آن را ا  می

کردم، به   می اگر آن کار را«گفت:   می هاي آنها استفاده کند، شوید از لباس  می لباسش که
بینم،   نمی شویم و آنچه را که  می بینم،  می شد، بلکه آثاري را که  می سنت و روشی تبدیل

 .2»پاشم  می رویش آب
کردند   نمی ام. آن دو قربانی بوده بحضور ابوبکر و عمر حذیفه بن اسید گوید: در

 .3از ترس اینکه مبادا چنین به نظر برسد که قربانی، واجب است
- کنم  نمی روایت است که گوید: من قربانی ام را رها مانند آن از ابومسعود

مان ن گاز ترس اینکه همسایگا -شما تواناترم که این کار را بکنمي  که من از همهدرحالی

                                           
َمنَّ  الَ « است: صاین مطلب در این حدیث پیامبر -1 َحُدُ�مْ  َ�تََقدَّ

َ
هیچ یک از « .»يَْوَمْ�ِ  َوالَ  يَْومٍ  بَِصْومِ  َرَمَضانَ  أ

 ي: و مسلم به شماره 1815 ي: بخاري به شماره .»شما یک روز یا دو روز پیش از ماه رمضان، روزه نگیرد
 اند. آن را روایت کرده 1082

آن را  371و  370، 1/369 »الـمصنف«و عبدالرزاق در  ،از طریق روایت یحیی لیثی 1/50 »الـموطأ«مالک در  -2

 اند. روایت کرده

آن را روایت  4/174، »رشح معاين اآلثار«طحاوي در  9/265، »یالسنن الكرب«اسناد آن صحیح است. بیهقی در  -3

 .4/145، »تلخيص احلبري«و  4/354، »اإلرواء«اند. و نگا:  کرده
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ي زیادي از این قبیل از سلف صالح نقل شده ها روایت .1کنند که قربانی، واجب است
 است.

شش روز از ماه شوال به دنبال رمضان را مکروه دانست و ابوحنیفه با او ي  مالک روزه
 شش روز از ماه شوال به دنبال رمضان را مستحبي  گوید: روزه  می هم نظر است و

مالک از کسان دیگري که  .2که حدیث صحیح در این باره آمده است دانم با وجودي  نمی
 قابل اقتدا هستند، نقل کرده که آنان، شش روز از ماه شوال به دنبال رمضان را روزه

 ترسیدند که در این مورد، بدعت به وجود آید.  می گرفتند و  نمی
کردن از جاي پاي پیروي ي  یی است که دربارهها ي این قسم، روایتها از دیگر مثال

 بزرگان، نقل شده است.
خالصه، هر عملی که اصلش از نظر شرعی، ثابت است ولی در آشکارا انجام دادن آن 
یا مداومت بر آن، این ترس باشد که اعتقاد سنت بودن آن وجود داشته باشد، ترك این 

 عمل به طور کلی از باب سد ذرائع مطلوب است.

االحرام  ةپس از تکبیر »و ّجهت وج� ل�ي...«یعنی  به همین خاطر مالک دعاي توجه

و پیش از قرائت قران را مکروه دانست. همچنین شستن دستان پیش از غذا خوردن را 
دهد،   می مکروه دانست و کسی را که لباسش را در مجلس در پیش روي خود قرار

 سرزنش کرد.
 به بحث خودمان برگردیم: 

به عدم سد ذرائع در غیر محل نص از مواردي که  گاه مجتهدي معتقدپس بدانید هر

                                           
و  4/354، »اإلرواء«روایتش کرده است. و نگا:  9/265، »یالسنن الكرب«اسناد آن صحیح است. بیهقی در  -1

 .4/145، »تلخيص احلبري«

ْ�بََعهُ  ُ�مَّ  َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ «: است صپیامبري  اشاره به این فرموده -2
َ
الٍ  ِمنْ  ِستًّا أ ْهرِ  َكِصيَامِ  اَكنَ  َشوَّ هر «. »ادلَّ

کس ماه رمضان را روزه بگیرد و سپس شش روز از ماه شوال را به دنبال آن روزه بگیرد مانند آن است که 
 آن را روایت کرده است. 1164 ي ، مسلم به شماره»تمام عمر را روزه گرفته باشد
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باشد   می مربوط به این باب است باشد، بدون شک عملی که واقع شده از نظر وي مشروع
عمل، اجر و پاداش آن عمل را دارد. و مجتهدي که معتقد به سد ذرائع ي  و انجام دهنده

 -باشد  می ن و غیر آنان،و این رأي بسیاري از پیشینیان صالح از صحابه و تابعی -باشد
بدون شک، آن عمل ممنوع و حرام است. منبع آن ظاهراً مقتضی این است که 

گیرد. مگر اینکه کسی معتقد باشد که   می ان مورد سرزنش و مالمت قراري  دهنده انجام
گردد. در این صورت این مطلب   می نهی در آن به امر دیگري که به آن مربوط است، بر

آن این تصور وجود داشته باشد که اصل عمل و امر ي  ست. چه بسا دربارهجاي تأمل ا
که درست باشد یک عمل از اي  دیگري که به آن مربوط است، قابل انفکاك است به گونه

 اش، از آن نهی شود. مل به آن امر شود و از جهت عواقبجهت ذات ع
 در این باره دو طریقه داریم: 

 مانند این آیات:  ،در اصل موضوع تمسک جستن به ذات نهی -اول

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا  .]104: ةالبقر[ ﴾ِعَناَ�ٰ  َ�ُقولُوا

، (هنگامی که از پیغمبر تقاضاي مراعات و توجه بیشتر خود !اید اي کسانی که ایمان آورده«

نَا« کنید) مگوئید:  می براي حفظ و دریافت آیات قرآن اعِ  .»!(رعایتمان کن و ما را بپاي :»رَ

 فرماید:  و باز می

ْ  َوَ� ﴿ ِينَ ٱ �َُسبُّوا ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  �َّ َّ�  ْ َ ٱ فَيَُسبُّوا  .]108األنعام: [ ﴾�ٖ ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َوۢ َعدۡ  �َّ
پرستند دشنام ندهید تا آنان   می هائی که مشرکان بجز خدا ) به معبودها و بت!(اي مؤمنان«
گونه (که معبودها  همان .خشمگین شوند و) تجاوزکارانه و جاهالنه خداي را دشنام دهند (مبادا

 .»)ایم بتها را در نظر اینان آراستهو 

نهی کرد که دو چیز جدا از هم را جمع کرد و دو  صو در حدیث آمده که پیامبر
عالمان  .1کردسلَم نهی ي  و از معامله. 1را از هم جدا کرد اند چیزي که با هم جمع شده

                                           
 روایتش کرده است. 6555 ي: بخاري به شماره -1
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. همچنین اند اسالمی علت آن را ربایی که در ضمن سلم است و به آن منجر شود، دانسته
و به  3و از سفر زن همراه فرد نامحرم نهی کرد 2آن حضرت از خلوت با زنان نامحرم

زنان دستور داد که در مقابل دیدگان مردان حجاب را رعایت کنند و به مردان امر کرد که 
اي  را پایین اندازند. و امثال آن که امر و نهی وارده در آن، به خاطر وسیله چشمان خود

براي کار حرام و ممنوع است نه به خاطر علت دیگري. اصل نهی آن است که متوجه 
عمل منهی عنه شود هر چند علت خاصی داشته باشد و متوجه کردن نهی به امر دیگري 

 باشد. بنابراین نهی از اصل برگردانده  می که مجاور عمل منهنی عنه است، خالف اصل
شود مگر به خاطر دلیلی. بنابراین، هر عبادتی که از آن نهی شده، آن عبادت در واقع   نمی

 شد. پس کسی که آن عمل را انجام  نمی چون اگر عبادت بود، از آن نهی ،عبادت نیست
ود این نهی معتقد باشد که است. حاال اگر با وج را انجام داده ، عمل غیر مشروعیدهد  می

 است. م داده، کار بدعتی را انجام دادهعبادتی را انجا
دهد که نهی مربوط به امر مجاور با عمل منهی   می نباید گفت که: ذات تعلیل، نشان

شود و جدایی   می شود و کاري که از آن نهی شده، غیر از کاري است که به آن امر  می عنه
گوییم: بیان شد که امر مجاورِ عمل هرگاه همچون   می یرا ماز ،آن دو قابل تصور است

شود و متوجه خود وصف به  می وصف الزم آن شود، نهی متوجه مجموع عمل و وصف
 شود. این مطلب در قسم دوم، روشن گردید.  نمی تنهایی

                                                                                                             
 1234 ي: و ترمذي به شماره 3504 ي: ابوداود به شماره .»ال �ل سلف و بيع...«: فرماید  می صرسول خدا -1

 ».حسن صحیح است«اند. آلبانی گوید: این حدیث،  روایتش کرده

 صروایت کرده که پیامبر و دیگران در حدیثی طوالنی از عمر بن خطاب 1/26، »مسندـال«احمد در  -2

ةٍ  رَُجٌل  َ�ْلَُونَّ  الَ  أالَ « فرمودند:
َ
لُّ  ال بِاْمَرأ ِ

َ
ُ  حت

َ
هان آگاه باشید هیچ مردي حق ندارد با زنی که برایش حالل « .»هل

 . آلبانی آن را صحیح دانسته است.»نیست، خلوت کند
 :فرمودند صروایت کرده که پیامبر بو دیگران از طریق روایت عبداهللا بن عمر 1036 ي: بخاري به شماره -3

ةُ  �َُسافِرِ  الَ «
َ
يَّامٍ  ثََالثَةَ  الَْمْرأ

َ
 .»زن نباید سه روز بجز محرم همراه کس دیگري مسافرت کند« .»َ�َْرمٍ  ِذى َمعَ  إِالَّ  �
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براي عمل ممنوع اي  دهد که چیزي که وسیله  می برخی از مسائل ذرائع نشان -دوم
 حکمش همچون عمل ممنوع است.است، 

 ثابت شده که آن حضرت فرمودند: »الصحيح«آن، روایتی است که در ي  نمونه

 .»وادليه الرجل �سب أن الكبائر أ�رب من إن«
گفتند: اي رسول . »ترین گناه کبیره این است که کسی پدر و مادرش را دشنام دهد بزرگ«

 دهد؟ فرمود:  می خدا، آیا انسان پدر و مادرش را دشنام

بَا �َُسبُّ  َ�َعمْ «
َ
بَاهُ  فَيَُسبُّ  الرَُّجِل  أ

َ
هُ  َو�َُسبُّ  أ مَّ

ُ
هُ  فَيَُسبُّ  أ مَّ

ُ
 .1»أ

دهد. و او مادر کس   می دهد و او نیز پدرش را دشنام  می آري، او پدر کس دیگري را دشنام«

در این روایت،  صپس پیامبر. »دهد  می دهد و او نیز مادرش را دشنام  می دیگري را دشنام
دشنام والدین خود آن فرد قلمداد کرده ي  دشنام والدین دیگري توسط یک فرد به منزله

از ، »که فرد والدین خود را دشنام دهد«. »وادليه الرجل �سب أن« ي: تا جایی که با فرموده
م آن تعبیر کرده، و نفرمود که بزرگترین گناه کبیره آن است که فرد والدین کسی را دشنا

دهد یا عباراتی از این قبیل. و این نهایت مطلب مورد   می دهد که والدین او را دشنام
 کند.  می بحث ما را بیان

است که  همرا مادر زید بن ارقم لمثال دیگري براي این موضوع، حدیث عایشه
در این حدیث، عایشه گفت: به زید بن ارقم خبر بده که اگر توبه نکند، جهادش همراه 

این تهدید راجع به کسی است که عمل حرامی را  .2را باطل کرده است صرسول خدا
انجام داده و انجام دادن آن، گناه کبیره است. تا جایی که در این باره به این آیه استناد 

ٓ  َ�َمن﴿ نمود ّ�ِهِ  ّمِن ِعَظةٞ َموۡ  ۥَءهُ َجا  .]275: ةالبقر[ ﴾َسلََف  َما ۥفَلَهُ  نَتَ�ٰ ٱفَ  ۦرَّ
آنچه پیشتر بوده ، پس هر که اندرز پروردگارش به او رسید و (از رباخواري) دست کشید«

                                           
 اند. آن را روایت کرده 90 ي: و مسلم به شماره 5628متفق علیه: بخاري به شماره ي -1

آن  5/330، »یالسنن الكرب«و بیهقی در  3/52، »السنن«دارقطنی در  185و  8/184، »الـمصنف« عبدالرزاق در -2

 را روایت کرده است.



 93 تفاوت میان این دوهاي حقیقی و اضافی و  باب پنجم: احکام بدعت

 

این . » (و سود و نزولی که قبالً دریافت نموده است) از آنِ او است و سروکارش با خدا است
 عین عمل ربا نازل شده است. پس عایشه انجام دادن کاري که منجر به رباي  آیه درباره

م و خود عمل ربا دانسته در حالی که یقین داریم که زید بن ارقي  شود به منزله  می
 را ندارد.اش  گونه که هیچ عاقلی قصد دشنام والدین مادرش قصد ربا نداشتند، همان

شود. پس   می در تمامی مسائل ذرائع ثابتوقتی این مطلب در برخی مسائل ثابت شد، 
براي عمل ناجایزي اي  باشد که وسیلهشان  هر عبادت یا عمل مباحی که این تصور درباره

 هستند، آن عبادت یا عمل مباح، در واقع عبادت و مباح نیستند.
شود در   می آني  اما در این قسم، نهی از وسیله به تناسب چیزي است که وسیله

بدعت نیز این حکم را دارد و اگر ي  بدعت، جزو گناهان کبیره باشد، وسیلهصورتی که 
بدعت نیز همین حکم را دارد. ي  جزو گناهان صغیره یا جزو اعمال مکروه باشد، وسیله

 به آن کافی است.اي  است ولی تنها اشاره تر سخن در این موضوع گسترده
 



 
 

ها در یک درجه  ها و بیان اینکه بدعت باب ششم: احکام بدعت
 نیستند

را به احکام پنجگانه تقسیم کنیم، راجع به اختالف درجاتش  ها که ما وقتی بدعت بدان
چون نهی از جهت تقسیم بودنش به نهی تحریمی و نهی تنزیهی،  ،اشکال و ابهامی نیست

مستلزم این مطلب است که نهی یکی از آن دو، شدیدتر از دیگري است. پس هرگاه قسم 
گاه قسم ندب و شود و هر  می اباحه به آن دو اضافه شود، اختالف در اقسام نهی ظاهر
است. براي این موضوع  تر ضحقسم وجوب به آن اضافه شود، اختالف در اقسام نهی وا

 آورده شد. ي زیاديها مثال
شدیدتر و ي  صدد تفصیل و شرح این تقسیم و درصدد بیان درجه ولی ما، در

چون این تقسیم یا تقسیمی حقیقی است و یا تقسیمی حقیقی  ،نهی نیستیم تر ضعیف
ده است و اگر فایده و بیهو بی آن،ي  نیست. اگر تقسیمی حقیقی نباشد، سخن گفتن درباره

 تقسیمی حقیقی باشد، قبالً گفته شد که این چنین نیست و این تقسیم، تقسیم نادرستی
باشد. و اگر در این   می فایده بی باشد. پس پرداختن به موضوعی که نادرست است،  می

 زمینه بحثی شده یا به آن پرداخته شده، بنا به حکم تبع بیان شده است.
و اباحه از این تقسیم خارج شود، آن وقت اظهار نظر و  اگر سه قسم: وجوب و ندب

شود.   می (یعنی قسم تحریم و قسم کراهت) منحصر بحث و بررسی در دو قسم باقیمانده
طور که  همان ،باشد  می البته نهی از آن به یک صورت بوده و به نسبت گمراهی، یکی

مُ  َوُ�َْدثَاِت  إِيَّاُ�مْ « فرمایند:  می صپیامبر
ُ
 َضَاللَةٌ  بِْدَعةٍ  َوُ�َّ  بِْدَعةٌ  ُ�َْدثَةٍ  لُكَّ  فَإِنَّ  ورِ األ

اي  چون هر چیز تازه ،زنهار دور باشید از امور تازه ایجاد شده در دین« .»انلَّارِ  يِف  َضَاللَةٍ  َوُ�َّ 

این . »باشد  می در آتش دوزخاي  در دین، بدعت است و هر بدعتی، گمراهی بوده و هر گمراهی
 حدیث راجع به هر بدعتی، عام است. 
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یک حکم واحد را دارند یا خیر؟ در  ها بدعتي  آید: آیا همه  می حاال این سؤال پیش
تاي آن  که احکام شرعی پنج تا هستند و سهگوییم: در اصول شرعی ثابت شده   می جواب

طلب مقتضی ماند. پس این م  می . حاال حکم کراهت و حکم تحریماند از بحث ما خارج
به دو قسم تقسیم شوند: بدعت حرام و بدعت مکروه. هر کدام از  ها آن است که بدعت

رود،   نمی گیرند و نهی هم از کراهت یا تحریم فراتر  می این دو بدعت، مشمول نهی قرار
 نیز چنین هستند. این یک صورت. ها پس بدعت

بینی که   می قت کنی،و نتایج آن د ها صورت دوم آن است که اگر خوب به بدعت
 مراتب و درجات متفاوتی دارند.

 ،مانند بدعت جاهلیتی که قرآن آن را گوشزد نموده است ،باشند  می برخی کفر صریح
 مانند آیات زیر: 

﴿ ْ ِ  وََجَعلُوا ا ِ�َّ   ِممَّ
َ
 ٱوَ  ثِ رۡ �َۡ ٱ مِنَ  َذَرأ

َ
ْ  انَِصيبٗ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ� ِ  َذاَ�ٰ  َ�َقالُوا ٓ  َذاَوَ�ٰ  ِمِهمۡ بِزَعۡ  ِ�َّ �َ ۖ لُِ�َ  �َِنا

ٓ  َ�نَ  َ�َما �َ ِۖ ٱ إَِ�  يَِصُل  فََ�  �ِِهمۡ لُِ�َ ِ  َ�نَ  َوَما �َّ ٓ  إَِ�ٰ  يَِصُل  َ�ُهوَ  ِ�َّ �َ ٓ  �ِِهۡمۗ ُ�َ  َما ءَ َسا
 .]136األنعام: [ ﴾١٣٦ُكُمونَ َ�ۡ 

مثالً این گونه) مشرکان سهمی از زراعت و  .پرستان همیشه دچار اوهام خرافاتند (بت«
گویند: این   می دهند و به گمان خود  می چهارپایانی را که خدا آنها را آفریده است براي خدا قرار

 جوئیم و بدین منظور آن را به مهمانان و ناتوانان  می براي خدا است (و با این سهم به خدا تقرّب
 ودهاي) ما است (و با این سهم نیز به بتها و اصنام تقرّبدهیم) و این براي شرکاء (و معب  می
 .نمائیم)  می ها و معابد داران و خادمان بتکده جوئیم و بدین منظور آن را صرف رؤسا و پرده  می

رسد (و صرف آن در راه او   نمی گیرد به خدا  می اما آنچه به شرکاء (و معبودهاي) ایشان تعلّق
تواند   می رسد (و  می باشد به شرکاء (و معبودهاي) ایشان  می ق به خداممنوع است) و آنچه متعلّ

 .»!کنند  می چه بد داوري .صرف آنها گردد و به سرپرستان و خدمتگذاران اصنام ایشان داده شود)

 فرماید:  باز می و

﴿ ْ ِ َ�ٰ  ُ�ُطونِ  ِ�  َما َوقَالُوا  ٱ ِذه
َ
ُكورِنَا َخالَِصةٞ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ� ُ ٰٓ  َوُ�َرَّمٌ  ّ�ِ زۡ  َ�َ

َ
ۖ َ�ٰ أ يۡ  يَُ�ن �ن ِجَنا  َتةٗ مَّ
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ٓ  �ِيهِ  َ�ُهمۡ  �َ  .]139األنعام: [ ﴾ءُ ُ�َ
و (یکی دیگر از انواع قبائح و احکام خرافی ایشان این است که در مورد گوشت حیواناتی «

گویند: جنینی   می اند) کردن و سوارشدن و بارکشیدن از آنها را قدغن و حرام اعالم کرده که ذبح
که در شکم این حیوانات است ویژه مردان ما است و بر زنان ما حرام است (پس اگر زنده متولّد 

تنها باید مردان از گوشت آن بخورند و زنان از آن محرومند) و اگر جنین مرده متولّد ، شود
 .»کنند) توانند از گوشت آن استفاده  می همه در آن شریک هستند (و مردان و زنان، بشود

ُ ٱ َجَعَل  َما﴿فرماید:  واین فرمایش خداوند که می ٓ  َوَ�  َ�َِ��ٖ  مِنۢ  �َّ  َوِصيلَةٖ  َوَ�  �ِبَةٖ َسا
 .]103: ةالمائد[ ﴾َحا�ٖ  َوَ� 

مثل همچنین  .»و حامی را مشروع و مقرّر نداشته است، وصیله، سائبه، خداوند بحیره«
حفظ جان و مال خویش قرار دادند. و مواردي براي اي  بدعت منافقانی که دین را وسیله

 از این قبیل که بدون شک کفر صریح هستند.
، گناه هستند و کفر نیستند. یا در آن اختالف نظر هست که آیا ها برخی از بدعت -

 کفر است یا خیر؟ مثل بدعت خوارج و قدریه و مرجئه و دیگر فرق گمراه.
مانند  ،عالمان اسالمی، کفر نیستندي  همه بعضی دیگر، گناه نیستند و بنا به اتفاق

بدعت از دنیا بریدن و روزه با حالت ایستاده در آفتاب و اخته کردن به قصد قطع شهوت 
 جماع.

باشند. مانند نظري که امام مالک در خصوص روزه گرفتن شش   می برخی دیگر مکروه
ت قرآن به شکل دایره، روز ماه شوال پس از ماه رمضان، اظهار کرد. همچنین مانند قرائ

بنا - جمعهي  گرد آمدن براي دعا در شب عرفه، و نام بردن پادشاهان و حاکمان در خطبه
 و امثال آنها. -به آنچه که ابن عبدالسالم شافعی مذهب گفته است

واحد و نسبت واحدي ندارند. پس بر این ي  درجه ها پرواضح است که این بدعت
، فقط ها ، یک حکم واحد دارند و بدعتها شود: بدعتاساس درست نیست که گفته 

 .اند مکروه، یا فقط حرام
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. صغیره اند صورت سومی هم هست و آن، اینکه: گناهان، برخی صغیره و برخی کبیره
شان در ضروریات یا حاجیات و تکمیلیات  کبیره بودن گناهان از روي ارتکاببودن یا 
واقع شوند، بزرگترین گناه کبیره بوده و اگر  شود. اگر گناهان در ضروریات،  می مشخص

گناه را دارد و اگر در ي  در تحسینیات واقع شوند، بدون هیچ ابهامی، کمترین درجه
 فوق را دارد.ي  ان دو درجهمی متوسطي  حاجیات واقع شوند، درجه

دارد، و امکان ندارد که تکمیل اي  به عالوه، هر درجه از این درجات، تکمیل کننده
چون نسبت تکمیل کننده با تکمیل شده  ،تکمیل شده را داشته باشدي  نده، درجهکن

 هدفي  باشد و روشن است که وسیله به درجه  می همچون نسبت وسیله با هدف
 روشن گردید. ها ان درجات گناهان و نافرمانیمی رسد. پس بدین صورت تفاوت  نمی

تأکید و عدم تأکید، درجاتی  به عالوه، اگر در ضروریات خوب دقت شود، راجع به
دین نیست. به همین خاطر حرمت جان در کنار ي  نفس مثل درجهي  دارند. پس درجه

گرداند و محافظت   می شود. از این رو کفر، خون را مباح  می حرمت دین کوچک انگاشته
کشتن و از بین بردنِ ي  بر دین موجب مباح گردانیدن متعرض شدن به جان به وسیله

 جنگ با اینان صورتي  شود که این امر به وسیله  می ن و خارج شدگان از دینکافرا
 گیرد.  می

بینی که کشتن کسی،   نمی نفس نیست مگري  عقل یا مال همچون درجهي  و درجه
باشد. سایر امور ضروري   می گرداند. پس کشتن بر خالف عقل و مال  می قصاص را مباح

 دین که باقی مانده، چنین هستند.
بینی که درجات متفاوتی دارد. مثالً بریدن   می نفس نگاه کنی،ي  گاه به درجهو هر

عضوي از اعضاي انسان همچون سر بریدن نیست، و خراشیدن پوست بدن مانند بریدن 
 این چیزها در اصول فقه بیان شده است.ي  عضو نیست. همه
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 فصل
ان گناهان، ثابت می تفاوت گناهان هستند.ي  از جمله ها وقتی چنین است، پس بدعت

در ضروریات  ها نیز قابل تصور است. پس برخی از بدعت ها ان بدعتمی شد. این تفاوت
کنند و بعضی در حاجیات و برخی   می شوند، یعنی در ضروریات خلل ایجاد  می واقع

 دهند.  می دیگر در تحسینیات روي
دین، یا جان، یا نسل، یا عقل شوند، در   می ضروریات واقعي  یی که در درجهها بدعت

 شوند.  می یا مال واقع
در دین: ابداع کافران و تغییر آیین و دین ابراهیم علیه السالم  ها مثال واقع شدن بدعت

 مانند این آیه: ،توسط کافران

ُ ٱ َجَعَل  َما﴿ ٓ  َوَ�  َ�َِ��ٖ  ِمنۢ  �َّ  .]103: ةالمائد[ ﴾َحا�ٖ  َوَ�  َوِصيلَةٖ  َوَ�  �َِبةٖ َسا
 .»و حامی را مشروع و مقرّر نداشته است، وصیله، سائبه، خداوند بحیره« 

این آیه از مفسران، اقوال زیادي نقل شده است. از ابن مسیب نقل شده که ي  درباره
دانستند و فقط براي   می نام شتري است که ذبح آن و خوردن گوشت آن را حرام» بحیره«

ي ها و طاغوت ها شتري است که آن را براي بت» سائبه« ،دادند  می قرار ها و طاغوت ها بت

وصلت اثنت� ليس «گویند:   می ماده شتري جوان است.» وصیله«کردند، و   می خود آزاد
و  ها آن را براي بت. »ان آن دو نیستمی به دو ماده شتر رسیدم و شتر نري« .»بينهما ذكر

 داشتند.   می ي خود نگاهها طاغوت
گاه به این باردار کردن استفاده شده است. هراست که ده بار در  شتر نري» حامی«

شود و از این رو آن را،   می گرم شده است. پس رهااش  گویند: پشت  می درجه برسد،
 نهند.   می نام» حامی«

 فرمود: صاسماعیل قاضی از زید بن اسلم روایت کرده که گوید: رسول خدا

 .»سيََّب السوائب، و أول من غ� عهد ابراهيمإ� ألعلم أو إ� ألعرف أول من «
 ] آزادها و طاغوت ها شناسم که نخستین کسی که شتران را [براي بت  می دانم یا  می من«
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صحابه عرض . »گذاشت و نخستین کسی که آیین ابراهیم علیه السالم را تغییر داد، کی بود؟  می
 د: اي رسول خدا، او کیست؟ فرمود:کردن

، ابو ب� كعب، لقد رأيته �ر قُصبَُه يف انلار، يؤذي ر�ه أهل انلار، و إ� عمرو بن « ليَُحّ
 .»ألعرف أول من حبر ابلحائر

کشد که   می یش را در آتش جهنمها عمرو بن لحی، پدر پسران کعب. او را دیده ام که روده«
 شتران بحیره رادانم که اولین کسی که گوش   می کند. و من  می بوي آن، جهنمیان را اذیت

 د: اي رسول خدا، او کیست؟ فرمود:گفتن »شکافت، کیست؟  می

م أبلانهما، ثم رشب أبلانهما ، �نت هل ناقتان، فجدع أذنيهماورجل من ب� ُمدلج، « و حرَّ
 .1»�بطانه بأخفافهمافلقد رأيته يف انلار هو وهما يعضانه بأفواههما وبعد ذلك، 

او دو ماده شتر داشت. گوش آن دو را برید و شیر آنها را بنی مدلج. ي  مردي از طایفه«
ام در حالی که آن  ن نوشید. او را در آتش جهنم دیدهحرام کرد. سپس بعد از آن از شیرشا

 ».زنند  می یشان او راها گزند و با سم  می دو شتر با دهانشان او را
ب و نزدیکی به فوق است، تحریم حالل خدا به نیت تقري  حاصل مطلبی که در آیه

 ي پیشین هم، حالل بود.ها خداست با وجودي که در شریعت
تصمیم گرفتند که آنچه خدا برایشان حالل کرده، بر  صبرخی از یاران رسول خدا

خود حرام کنند. هدفشان از این کار فقط بریدن از دنیا و تعلقات دنیا و روي آوردن به 
 این کارشان را نپذیرفت. آنگاه خداوند این آیه را نازل کرد:  صخدا بود. رسول خدا

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

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

ۡ ٱ ل اي را که خداوند براي شما حال چیزهاي پاکیزه !اي مؤمنان« .]87: ةالمائد[ ﴾٨٧ َتِدينَ ُمعۡ ل

و (از حالل به حرام) تجاوز ننمائید (و از حدود مقرّرات الهی  کرده است بر خود حرام مکنید،
 .»دارد  نمی تخطّی مکنید) زیرا که خداوند متجاوزان را دوست

                                           
آن را آورده  5/87و از طریق او ابن جریر در تفسیرش،  ،آن را روایت کرده 1/197، »التفسري«عبدالرزاق در  -1

 روایتش کرده است. 7/256، »مصنفـال«است. ابن ابی شیبه در 
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- حالل خدادهد که تحریم   می شرح این آیه در باب هفتم خواهد آمد. این آیه نشان
باز از آن نهی شده است. تازه در این کار  -هر چند به قصد سلوك طریق آخرت باشد

گذاري در آن  ریعت تغییر داده نشده و قصد بدعتهیچ اعتراضی به شریعت نشده و ش
نبوده است. حاال گمانت چیست اگر تغییر و دگرگونی شریعت از آن قصد شود، همان 

گذاري در شریعت اسالم و  دادند. یا گمانت چیست اگر بدعتم طور که کافران آن را انجا
 زمینه سازي راه گمراهی از آن قصد شود؟

 فصل

 یی که در نفس واقع شده است: ها مثال براي بدعت
ي ها و اذیت و آزاري ها شود که با انواع عذاب و شکنجه  می نقل ها اعمالی که از هندي

که اي  کنند به گونه  می و خود را ضعیف دهند  می سخت و کشتن، جان خویش را عذاب
 این کارها به خاطر تعجیلي  آورد. همه  می را به لرزه در ها از آن بیزار و پوست ها دل

 تر ي کاملها و رسیدن به نعمت -به گمان خودشان- مرگ جهت دستیابی به درجات واال
شان، چیز فاسدي  لاصوي  باشد. مبنا و پایه  می پس از خارج شدن از این سراي زودگذر

نهند. تا جایی که مسعودي و   می است که بدان اعتقاد داشته و اعمال خویش را بر آن بنا
. جهت اطالعات بیشتر بدان جا مراجعه اند دیگران، مواردي از این کارها را نقل کرده

 شود.
ي زمان ها در دوران جاهلیت بود، ولی نه به این شکل. قتل عرب ها ان عربمیقتل در

 جاهلیت، در واقع قتل فرزندان به خاطر دو سبب بود: 
 بیم تنگدستی. -اول

 شد.  می دفع ننگی که با والدت دختران متوجه آنان -دوم
 تا جایی که خداوند این آیات را نازل فرمود: 

ْ ُتلُوٓ َ�قۡ  َوَ� ﴿ وۡ  ا
َ
ۡ  ٖق� َ�ٰ إِمۡ  يَةَ َخشۡ  َدُ�مۡ َ�ٰ أ  .]31اإلسراء: [ ﴾�يَّاُ�مۡ  زُُ�ُهمۡ نَرۡ  نُ �َّ
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ما  .و (از آنجا که روزي در دست خدا است) فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستی نکشید«
 ، »دهیم (و ضامن رزق همگانیم)  می آنان و شما را روزي

ۡ ٱ �َذا﴿ يِّ  ٨ ُس�ِلَۡت  َدةُ ۥءُ َموۡ ل
َ
 .]9-8التکویر: [ ﴾٩ قُتِلَۡت  بٖ َذ� بِأ

به سبب کدامین گناه کشته شده    شود:   می به گور پرسیده دختر زنده و هنگامی که از «
 ، »؟ است

َ  �َذا﴿ َحُدُهم �ُّ�ِ
َ
ِ  أ  ٱب

ُ
ٰ  ٥٨ َكِظيمٞ  وَُهوَ  اَودّٗ ُمسۡ  ۥُههُ وَجۡ  َظلَّ  نَ�ٰ ۡ�  َما ءِ ُسوٓ  ِمن مِ َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  َرىٰ َ�َتَ�

 َ ُ�مۡ  ۦٓۚ بِهِ  �ُّ�ِ
َ
ٰ  ۥِسُكهُ � مۡ  ُهونٍ  َ�َ

َ
هُ  أ َاِب� ٱ ِ�  ۥيَُدسُّ َ�  ل�ُّ

َ
�  ٓ  .]59-58النحل: [ ﴾٥٩ ُكُمونَ َ�ۡ  َما ءَ َسا

دانستند) و هنگامی که به یکی از آنان   می (دختران را مایه ننگ و سرشکستگی و بدبختی« 
کرد که) صورتش   می اش تغییر شد (آن چنان از فرط ناراحتی چهره  می تولّد دختر دادهي  مژده
از قوم و قبیله (خود) به خاطر     .شد  می گردید و مملو از خشم و غضب و غم و اندوه  می سیاه

 کرد (و سرگشته و حیران به خود  می شد خویشتن را پنهان  می این مژده بدي که به او داده
) آیا این ننگ را بر خود بپذیرد و دختر را نگاه دارد و یا او را در زیر خاك زنده به گور گفت:  می

 .»!کردند  می چه قضاوت بدي که !هان ؟سازد

ي زمان جاهلیت ها این نوع قتل، احتمال دارد که دین و شریعتی باشد که عرب
انشان معمول بوده می کردند، و احتمال هم هست که عادت و رسمی باشد که دراش  ابداع

خداوند متعال آنان که آن را عقیده و شریعتی قرار نداده باشند. ولی به هر حال اي  به گونه
 را به شدت سرزنش و نکوهش نموده است. پس به مجرد گناه، حکم بدعت را بر آن

گذاریم. باید نگاه کنیم که: آیا براي یکی از این دو احتمال، دلیلی هست که آن را   نمی
بینیم که خداوند در جاي   می تأیید و تقویت کند تا بهتر باشد آیات فوق بر آن حمل شود؟

 فرماید:   می يدیگر

ۡ ٱ ّمِنَ  لَِكثِ�ٖ  َز�َّنَ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ وۡ  َل َ�تۡ  �ِ�َ ُمۡ�ِ ل
َ
ٓ  ِدهِمۡ َ�ٰ أ �َ ْ َوِ�َلۡ  ُدوُهمۡ لُِ�ۡ  ؤُُهمۡ ُ�َ  ِهمۡ َعلَيۡ  بُِسوا

 .]137األنعام: [ ﴾دِيَنُهمۡ 
، بندي ستمگرانه فوق را در نظرشان آراسته بود گونه (که اوهام و خیالبافیهایشان تقسیم همان«

گمانهاي نادرستی که درباره بتهایشان داشتند کار را بدانجا کشانده بود که) بتهایشان کشتن 
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اي فرزندانشان را قربانی  فرزندانشان را در نظر بسیاري از مشرکان زیبا جلوه داده بود (و دسته
هالك گردانند  نمودند) تا سرانجام آنان را  می اي دخترانشان را زنده به گور کردند و دسته  می بتان

پرستی بیآمیزند و راه را از چاه باز  پرستی را با خرافه و آئین ایشان را بر آنان مشتبه کنند (و یگانه
دارد که   می پس این آیه صراحتاً بیان .»کردند  نمی خواست آنان چنین  می اگر خدا .نشناسند)

 ین تزیین و آراستن، دو سبب دارد:ا
 هالك کردن. -اول

ْ َوِ�َلۡ ﴿که در این عبارت آمده است:  مشوش گردانیدن دین. -دوم  هِمۡ َعلَيۡ  بُِسوا
 .]137األنعام: [ ﴾دِيَنُهمۡ 
 .پرستی بیآمیزند و راه را از چاه باز نشناسند) پرستی را با خرافه بر آنان مشتبه کنند (و یگانه«

فقط از راه تغییر و مشوش گرداندن دین هم  .»کردند  نمی خواست آنان چنین  می اگر خدا
بدون هیچ  گیرد. بدون شک و  می کم و زیاد در دین صورتي  دگرگونی دین یا به وسیله

گذاري است. چون دین آنان در آغاز، تنها دین پدرشان ابراهیم  ابهامی، این کار، بدعت
مانند شکافتن  ،بود. پس دین ابراهیم همچون دیگر مواردي شد که آن را تغییر دادند

ي خود، و ها و طاغوت ها گوش شتران به نام بحیره و آزاد گذاشتن شتران(سائبه) براي بت
گردید که شان  آیین و دیني  و امثال آنها. تا جایی که این تغییر از جمله ها گذاشتن بت

 بودند.  می بدان معتقد و پایبند
 فرماید:   می ند، آنجا کهک  می خداوند پس از آن، این مطلب را تأییدي  فرموده

ونَ َ�فۡ  َوَما ُهمۡ فََذرۡ ﴿  .]137األنعام: [ ﴾َ�ُ
پس بگذار آنان (بر خدا و رسول او) دروغ بندند (چرا که عقاب و عذاب در انتظار ایشان «

دهد، و گناه از آن جهت که   می خداوند در این آیه، آنان را به افترا و دروغ نسبت. »است)
گذاري است، همان طور که  افترا تنها در ذات تشریع و قانونگناه است، افترا نیست و 

 افترا در این مطلب هم هست که این قتل، از جمله چیزهایی است که از دین آمده است.
 فرماید:   می به همین خاطر خداوند بلند مرتبه به دنبال آن
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ِينَ ٱ َخِ�َ  قَدۡ ﴿ ْ َ�َتلُوٓ  �َّ وۡ  ا
َ
ۢ  َدُهمۡ َ�ٰ أ ْ  �ٖ ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َسَفَه ُموا ُ ٱ َرزََ�ُهمُ  َما وََحرَّ ٓ فۡ ٱ �َّ ا ِۚ ٱ َ�َ  ءً ِ�َ َّ� 

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

(به سبب چنین  .کنند  می دهد با دروغ گفتن از زبان خدا بر خویشتن حرام  می را که خدا بدیشان

این آیه، کشتن فرزندان همراه تحریم حالل . »)جائی ترائی و تحریم ناروا و نابهدروغ و اف

ْ  قَدۡ ﴿است. سپس این آیه را با عبارت:  افترا قرار دادهي  خدا را از جمله األنعام: [ ﴾َضلُّوا

همان گونه که قبالً - داده است. این امر، خاصیت و ویژگی بدعت استخاتمه  .]140
 دهند همچون اعمال جاهلیت است.  می انجام ها بنابراین، اعمالی که هندي -گفته شد

 ان خواهد آمد.می مهدي مغربی در خصوص قتل سخن بهي  به زودي از عقیده
  ي: آیهي  البته برخی از مفسران درباره

ۡ ٱ ّمِنَ  لَِكثِ�ٖ  َز�َّنَ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ وۡ  َل َ�تۡ  �ِ�َ ُمۡ�ِ ل
َ
ٓ  ِدهِمۡ َ�ٰ أ �َ اند. این  گفته .]137األنعام: [ ﴾ؤُُهمۡ ُ�َ

همان طور که عبدالمطلب،  ،قتل، کشتن فرزندان از روي نذر و تقرب جستن به خدا بود
 خواست سر ببرد.  می را به خاطر نذري که کرده بود، صپسرش عبداهللا پدر پیامبر

شود: شاید کار عبدالمطلب از جمله اعمالی   می این قول گاهی مبهم است، چون گفته
به ابراهیم دستور داد که  ، چون خداونداند اقتدا کرده بوده که به پدرشان، ابراهیم

پسرش را سر ببرد. پس این کار عبدالمطلب، ابداع و افترا نیست، چون به اصلی صحیح 
گردد. و اگر این قول، صحیح باشد، کار   می است، بر مکه همان عمل پدرشان، ابراهی

شود که این کار شریعتی براي نسل پس از   می ابراهیم علیه السالم بدین صورت تأویل
خودش نبود. پس علت ابداع قتل نفس به عنوان یک امر دینی، روشن است به ویژه 

اي  چون باید ناچاراً شبهه ،گذاران است ذبح پیش آید، و این شأن بدعتي  موقعی که شبهه
 داشته باشند تا آن را دستاویز بدعت خویش گردانند. همان طور که قبالً بدان اشاره شد.

 باشد.  می از این دسته است، خیلی روشن ها اینکه اعمال هندي
ي بدن، مانند قطع عضوي از اعضاي بدن، یا تعطیل ها از بین بردن برخی از قسمت



 االعتصام در شناخت بدعت و سنّت  104

 

این کار، ي  بدن به قصد تقرب جستن و نزدیکی به خدا به وسیله کردن منفعتی از منافع
ي بدن، از ها باشد. چون از بین بردن برخی از قسمت  می همچون از بین بردن نفس

رّد «: آنجا که آمده است ،بر آن داللت دارد صست و حدیث پیامبرها بدعتي  جمله
از دنیا  صرسول خدا« .»ال ختصيناعثمان بن مظعون، ولو أذن هل  اتّلبتُّل ىلع رسول اهللا

 .»کردیم  می داد، قطعاً خود را اخته  می بریدنِ عثمان بن مظعون را رد کرد، و اگر به او اجازه
پس اخته کردن به قصد بریدن از دنیا و تعلقات دنیا و ترك نزدیکی و معاشرت با زنان 

و مذموم بوده و انجام  و ترك کسب و روزي براي خانواده و زن و فرزندان، کاري مردود
دارد همان   نمی باشد و خداوند او را دوست  می این اعمال، نزد خدا تجاوزگري  دهنده

 ي: طور که آیه

ْۚ َتُدوٓ َ�عۡ  َوَ� ﴿ َ ٱ إِنَّ  ا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  �َّ  .]87: ةالمائد[ ﴾َتِدينَ ُمعۡ ل
تخطّی مکنید) زیرا که و (از حالل به حرام) تجاوز ننمائید (و از حدود مقرّرات الهی «

سازد. در آوردن چشمان به منظور   می آن را روشن .»دارد  نمی خداوند متجاوزان را دوست
 نگاه نکردن به نامحرم، نیز از این دسته است و همین حکم را دارد.

 فصل

 شوند:   می یی که در نسل واقعها مثال بدعت
معمول و عرف بود و آن را ي آن زمان ها ان عربمی ي زمان جاهلیت کهها نکاح

و دیگر پیامبران  دانستند که در آیین ابراهیم  می جارياي  همچون دین و عقیده
خود  ها نداشت. بلکه این کار از جمله ابداع و اختراع آنان بود. این گونه نکاحاي  سابقه

 انواعی داشت: 
 نوع بود:  روایت است که نکاح در زمان جاهلیت، چهار لاز مادر مؤمنان، عایشه

دهند، که مرد از دختر یا خواهر مردي دیگر   می نکاحی که امروزه مردم انجامش -اول
 کند.  می دهد و با او ازدواج  می کند، آنگاه به او مهریه  می خواستگاري
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 پاكاش  نکاح استبضاع. مانند مردي که به زنش وقتی که از خون حیض -دوم
اش  ن کس برو و با او نزدیکی کن. از آن به بعد شوهر قبلیگوید: به دنبال فال  می شود،  می

نماید تا   نمی شود و با او تماس حاصل  نمیاش  کند و هرگز نزدیک  میگیري  از او کناره
اینکه باردار بودن زن از مردي که به وي نزدیکی کرده، محرز و روشن شود. وقتی باردار 

داشت، او را پیش خود آورده و با وي  اگر دوستاش  بودنش معلوم گردید، شوهر قبلی
کند. مرد این کار را فقط به خاطر اشتیاق و رغبت در نجابت و برتري فرزند،   می نزدیکی

 داد. پس این نوع نکاح، نکاح استبضاع بود.  می انجام
شان  رفتند و همه  می شدند و پیش یک زن  می جمع -کمتر از ده نفر- چند مرد -سوم

کرد و چند شبانه   می شد و وضع حمل  می کردند. هر گاه زن باردار  می یبا آن زن نزدیک
 فرستاد. کسی از آنان  می گذشت، به دنبال آن چند نفر  میاش  روز پس از وضع حمل

رفتند تا اینکه پیش   می توانست که از این کار امتناع کند و پیش آن زن نرود. همگی  نمی
و اینک فرزندي را به  گفت: دانستید که چه کار کردید  می شدند. آنگاه زن  می آن زن جمع

ام. اي فالنی! او پسر توست. هر اسمی که دوست داري برایش انتخاب کن.  دنیا آورده
توانست، امتناع کند و   نمی شد و آن مرد دیگر  می آنگاه فرزند آن زن به آن مرد ملحق

 ملحق بودن پسر به خود را نپذیرد.
کردند. هر مردي پیش آن   می آمدند و با یک زن نزدیکی  می افراد زیادي گرد -چهارم

یشان ها کرد. زنان زمان جاهلیت، فاحشه بودند. آنان بر در خانه  نمی آمد، زن امتناع  می زن
 خواست، با آنان نزدیکی  می کس آنان راکردند، هر  می یی را به عنوان نشانه نصبها پرچم

کرد، مردان پیش این   می گردید و وضع حمل  می کی از این زنان باردارکرد. هر وقت ی  می
کردند. سپس قیافه شناس، فرزند این زن را   می آمدند و قیافه شناس را دعوت  می زن گرد

خواند و از   می کرد. آنگاه مرد او را پسر خود  می به کسی که به او شباهت داشت، ملحق
 کرد.  نمی خود، امتناعقبول کردن فرزند به عنوان پسر 

وقتی خداوند، پیامبرش را به حق مبعوث کرد، تمام نکاح زمان جاهلیت را بجز 
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 دهند، باطل اعالم کرد و آنها را از بین برد.  می نکاحی که امروزه مردم انجامش
 .1این حدیث در صحیح بخاري آمده است

که از مقتضاي و رسوم دیگري براي نکاح داشتند  ها مردم زمان جاهلیت، روش
مانند به ارث بردن زنان به زور، نکاح با زنانی که پدران با آنان نکاح  ،مشروع خارج است

و امثال آن، که همه شان، جاهلیت بودند و از نظر آنان همچون اعمال مشروع  اند کرده
 آنها را محو و نابود کرد.ي  رایج بود. اسالم همه

و کتاب خدا را به ناحق تأویل  اند منسوبسپس برخی از کسانی که به فرق ضاله 
 کرده و معانی آن را تغییر دادند، آمدند و ازدواج با بیشتر از چهار زن را جایز دانستند.

چون براي آن حضرت حالل بود  -شان به گمان خود- صحاال یااز راه اقتدا به پیامبر
ع مسلمانان در اینکه که با بیش از چهار زن همزمان ازدواج نماید. این افراد به اجما

 است، هیچ توجهی نکردند. صازدواج با بیشتر از چهار زن، مخصوص پیامبر
 ي خداوند:  و یا از روي تحریف این فرموده

ْ ٱفَ ﴿ ٓ ٱ ّمِنَ  لَُ�م َطاَب  َما نِ�ُحوا ٰ  َ�ٰ َمثۡ  ءِ لّنَِسا  .]3النساء: [ ﴾عَ َوُرَ�ٰ  َث َوثَُ�
 . »با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید، داریدبا زنان دیگري که براي شما حاللند و دوست «

ان نُه زن را همزمان جایز دانستند و منظور از واو و منظور از می پس اینان جمع
 عبارت: 

ٰ  َ�ٰ َمثۡ ﴿ ٰ  َث َوثَُ�  .]3النساء: [ ﴾عَ َوُرَ�
ان این امت رواج دادند که هیچ میرا نفهمیدند. از این رو بدعتی را آوردند و آن را در

 و مستندي ندارد.دلیل 
و  تمام اعمال را از اهل بیت خود صشود که معتقدند پیامبر  می از شیعه نقل

مکلف نیستند مگر اینکه  صدوستداران آنان ساقط کرد و معتقدند اهل بیت پیامبر
خودشان دل به خواهی تکلیفی را انجام دهند و امور حرام همچون خوك و زنا و شراب 

                                           
 آن را روایت کرده است. 4834 ي: بخاري به شماره -1
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 رهاي ناپسند براي آنان مباح است. شیعه زنانی را به نامخواري و سایر فواحش و کا
ي آنان را به نیازمندان به خاطر رغبت و اشتیاق ها (توبه کنندگان) دارند که فرج »توابات«

دهند و هر چه بخواهند با خواهران و دختران و مادران   می در اجر و پاداش، به صدقه
کسانی که حاکم  ،ز جمله اینان، عبیدیه هستندکنند و هیچ گناهی بر آنان نیست. ا  می نکاح

شود، این   می مصر و آفریقا هستند. از جمله چیزهایی که در این زمینه از اهل تشیع نقل
خواهند و   می است که زن آنان، سه شوهر و بیشتر در یک خانه دارد که از آن زن، فرزند

رد و هر کدام از این مردان، به آید، به هر کدام از آنان نسبت دا  می فرزندي که به دنیا
 کند.  می آمدن این فرزند، خوش آمد گویی و تهنیت عرض

و معتقدند که احکام شرعی  اند مانند اباحیه که به طور مطلق، قائل به برداشتن حجاب
. پس زنان به طور اند مخصوص مردم عوام است و خواص مردم از این درجه فراتر رفته

همان طور که در هستی، تمام خشک و تر براي آنان  ،هستندمطلق، براي مردان، حالل 
کنند،   می حالل است. آنان براي اثبات مدعاي خود به خرافات عجیب و غریبی استدالل

 پذیرد:   نمی که هیچ عاقلی آن را

ٰ يُۡؤفَُكونَ ﴿ َّ�
َ
� ۖ ُ  .]3: التوبة[ ﴾َ�َٰتلَُهُم ٱ�َّ

گویند و چگونه از حق با وجود این   می چگونه (دروغخداوند کافران را نفرین و نابود کند «
 .»!؟شوند  می گردند و) بازداشته  می همه روشنی به دور

از این رو اینان بیشتر از رهبرشان، ابلیس براي دین مضرتر و زیان بارترند. گوئی شاعر 
 نایه از آنان سخن گفته است:با ک

ند إبليس فانتهي ا من جُ  و كنت امرءً
 

 الفسقُ حتَّي صار إبليس من جندييب  
 

من کسی از سربازان ابلیس بودم. فسق و فجور من تا نهایت خود رسید تا جایی که «
 ».ابلیس از سربازان من گردید

نُ بعده  فلو مات قبيل كنت أُحسِ
 

سنها بَعدي   طرائق فسق ليس حيُ
 



 االعتصام در شناخت بدعت و سنّت  108

 

 او خوب و اصالحي فسق و فجور را پس از ها مرد، راه  می اگر ابلیس پیش از من«
 .»کرد  نمی کردم که او پس از من، خوب و اصالح  می

 فصل

 شود:   می یی که در عقل، ایجادها مثال براي بدعت
بر اش  شریعت اسالم بیان کرده که حکم خدا بر بندگان فقط از طریق دین و برنامه

 ُكنَّا َوَما﴿فرماید:   می باشد. به همین علت خداوند متعال  می زبان پیامبران و فرستادگانش
 َ�ِ� ٰ  ُمَعّذِ  .]15اإلسراء: [ ﴾رَُسوٗ�  َعَث َ�بۡ  َح�َّ

مگر این که پیغمبري (براي آنان ، و ما (هیچ شخص و قومی را) مجازات نخواهیم کرد«

ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن﴿ فرماید:  می در جاي دیگري. »مبعوث و) روان سازیم َّ� 
ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  ِ ٱب  .]59النساء: [ ﴾ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

و اگر در چیزي اختالف داشتید (و در امري از امور کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با «
حکم ، عرضه به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنّت نبوي) برگردانید (تا در پرتو قرآن و سنّت

باید چنین  .و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته است، چرا که خدا قرآن را نازل .آن را بدانید

 إِ�َّ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إِنِ ﴿فرماید:   می همچنین. »عمل کنید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید
 ِ و دیگر آیات و احادیثی که در این . »فرمان جز در دست خدا نیست« .]57األنعام: [ ﴾ِ�َّ

 زمینه آمده است. 
تواند   می که عقل در تشریع و قانونگذاري دخالت دارد و اند گروهی که گمان کرده

را براي زندگی مادي یا معنوي انسان تعیین کند، و حسن و قبح اعمال را اي  برنامه
ي را ابداع کردند که . اینان در دین خدا چیزاند تشخیص دهد، از این اصل خارج شده

 جزو دین خدا نیست.
از قرآن اي  مثال دیگري در این زمینه، این است که وقتی خمر، حرام شد و آیه

 ، نازل شد که: اند کسانی که قبل از تحریم آن وفات یافته و شراب خوار بودهي  درباره
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ِينَ ٱ َ�َ  َس لَيۡ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْ َطعُِموٓ  �ِيَما ُجَناحٞ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ ْ ٱ َما إَِذا ا  .]93: ةالمائد[ ﴾�ََّقوا
گناهی به سبب آنچه (از ، اند اند و کارهاي شایسته انجام داده بر کسانی که ایمان آورده«

اگر (از محرّمات)  اند متوجه آنان نیست، ) نوشیدهمسکرات پیش از تحریم و آگاهی از آن

آن را تأویل کرده که خمر، حالل است و مشمول با این وجود گویا جماعتی . »بپرهیزند

ْ َطعُِموٓ  �ِيَما﴿ ي: آیه  گیرد.  می قرار .]93: ةالمائد[ ﴾ا
فرادي از اهل شام نقل کرده که گوید: ا اسماعیل بن اسحاق از علی بن ابی طالب

شان بود، خمر نوشیدند و گفتند: خمر براي ما حالل است و  سفیان حاکم که یزید بن ابی
 آیه را تأویل کردند:این 

ِينَ ٱ َ�َ  َس لَيۡ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْ َطعُِموٓ  �ِيَما ُجَناحٞ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ ْ ٱ َما إَِذا ا ْ  �ََّقوا ْ  وََّءاَمُنوا  وََعِملُوا
ٰ ٱ ْ ٱ ُ�مَّ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ ْ  �ََّقوا ْ ٱ ُ�مَّ  وََّءاَمُنوا حۡ  �ََّقوا

َ
أ ْۚ وَّ ُ ٱوَ  َسُنوا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ  .]93: ةالمائد[ ﴾٩٣ ِسنِ�َ ُمحۡ ل

گناهی به سبب آنچه (از ، اند اند و کارهاي شایسته انجام داده بر کسانی که ایمان آورده«
اگر (از محرّمات) ، اند متوجه آنان نیست مسکرات پیش از تحریم و آگاهی از آن) نوشیده

 .کارهاي شایسته انجام دهندبپرهیزند و (بدانچه درباره تحریم نازل شده است) ایمان بیاورند و 
سپس  .بعد از آن (هم از محرّمات) بپرهیزند و (به احکام نازله درباره تحریم) ایمان داشته باشند

و ، (باز هم درجات تقوا را طی کنند و از محرّمات) بپرهیزند و همه کارهاي خود را نیکو کنند
 را به اندازه اخالصی که دارند پاداشدارد (و هر گروهی از آنان   می خداوند نیکوکاران را دوست

 .»دهد)  می

به عمر نوشت. راوي گوید: پس اي  آنان نامهي  طالب گوید: یزید درباره علی بن ابی
به او نوشت که: آنان را پیش از آنکه از طرف تو فساد و تباهی به پا کنند، اي  عمر نامه

با دانشمندان و بزرگان  پیش من بفرست. وقتی نزد عمر آمدند، راجع به تکلیف آنان
صحابه مشورت و نظرخواهی کرد. آنان گفتند: اي امیر مؤمنان! به نظر من این افراد به 

پس  ،اند را نداده، وضع کردهاش  و در دین خدا احکامی که خدا اجازه اند خدا دروغ بسته
چیزي نگفت. عمر گفت: تو نظرت چیست اي ابوالحسن؟  شان را بزن. علی گردن
گفت: به نظر من از آنان درخواست توبه کن. اگر توبه کردند، به خاطر شراب  علی
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چون آنان  ،شان را بزن نه بزن، و اگر توبه نکردند، گردنخواري به آنان هشتاد ضربه تازیا
را نداده اش  که خدا اجازه اند و در دین خدا حکمی وضع کرده اند به خدا دروغ بسته

وبه کرد. آنان توبه کردند، آنگاه عمر هشتاد ضربه تازیانه است. عمر از آنان درخواست ت
 .1به آنان زد

این افراد به تأویل، چیزي را حالل کردند که خدا با نص صریح قرآن آن را حرام 
گواهی دادند که آنان در دین خدا، حکمی را اش  و دیگر صحابه درباره کرده، و علی

 ورتی از قضیه بود.، و این عین بدعت است. این صاند وضع کرده
دیگري غیر از این تأویل اي  فوق را به گونهي  اسالمی، آیهي  همچنین برخی از فالسفه

خمر نه براي لهو و لعب، آن را بنوشد، ي  گویند: اگر انسان براي نفع و فایده  می و اند کرده
ي حالل است. گویی از نظر آنان، خمر از جمله داروها یا غذاهاي خوبی است که برا

شود و در سخنان برخی از علما که   می حفظ سالمتی، مؤثر است. این رأي از ابن سینا نقل
ام که براي بیداریش جهت علم و تألیف کتاب و مطالعه و  ، دیدهاند به این امر معروف بوده

گرفتند. یعنی هرگاه احساس خستگی و یا کسالت   می بررسی احکام، از خمر کمک
ه آنان را بانشاط سازد و کسالت و تنبلی را از آنان دور کند، نمودند، مقداري خمر ک

که خمر حرارت خاصی دارد که تأثیرات زیادي  اند خمر گفتهي  . بلکه دربارهاند نوشیده
گرداند و حرکت و ذهن و   می کند و انسان را دوستدار حکمت  می داشته و درون را پاك

 انسان به مقدار اعتدال، خمر بنوشد، چیزهایی راگاه دهد. هر  می معرفت خوبی را به انسان
بر - آیند. به همین خاطر ابن سینا  می کند و پس از فراموشی یادش  میشان  داند و فهم  می

اینها گمراهی ي  کرد. همه  نمی استعمال خمر را ترك -اساس آنچه از وي نقل شده است
 .آشکار و روشنی است. پناه به خدا از آن!

 مداوا کردن با خمر داخلي  استفاده از خمر در این گونه موارد، زیر مسألهنباید گفت: 
گوییم: از ابن سینا ثابت شده   می چون ما ،شود. در این زمینه اختالف مشهوري است  نمی

                                           
 آن را روایت کرده است. 5/503، »الـمصنف« ابن ابی شیبه در -1
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که خمر را جهت بانشاط کردن جسم از کسالت و تنبلی و تقویت حافظه و حفظ سالمتی 
کرد و به خاطر   می ظایف و کارهاي خود، استعمالبدن و توانا کردن جسم جهت انجام و

کرد، و اختالف نظر عالمان اسالمی در این   نمی هاي جسمی استعمالش درمان بیماري
باشد. پس ابن سینا و  می ها نه غیر آن زمینه، راجع به استعمال خمر جهت درمان بیماري

. رأي اباحیه اند وردهموافقانش، به شریعت خدا دروغ بافته و در آن بدعت به وجود آ
 راجع به خمر و غیر آن، قبالً آورده شد.

 فصل

 یی که در مال واقع شده است: ها مثال براي بدعت

َما﴿کافران گفتند:  ْ لّرَِ�وٰ ٱ ُل مِثۡ  عُ يۡ ۡ�َ ٱ إِ�َّ  .]275: ةالبقر[ ﴾ا
چون آنان وقتی رباخواري را حالل دانستند، به  .»خرید و فروش نیز مانند ربا است«

 قیاس فاسدي استدالل کردند و گفتند: هر گاه ده درهمی که تا یک ماه با آن خرید
شود به جاي پانزده درهم تا دو ماه است، مانند آن است که با پانزده درهم تا دو ماه   می

 فروخته شود. خداوند متعال آنان را تکذیب کرد و ادعایشان را رد نمود و فرمود: 

﴿ ٰ �َُّهمۡ  لَِك َ�
َ
ْ قَالُوٓ  بِ� َما ا ْۗ لّرَِ�وٰ ٱ ُل ِمثۡ  عُ يۡ ۡ�َ ٱ إِ�َّ َحلَّ  ا

َ
ُ ٱ َوأ  .]275: ةالبقر[ ﴾الّرَِ�وٰ ٱ وََحرَّمَ  عَ يۡ ۡ�َ ٱ �َّ

و حال آن که  .گویند: خرید و فروش نیز مانند ربا است  می رو است که ایشان این از آن« 

یعنی خرید و فروش  .»خداوند خرید و فروش را حالل کرده است و ربا را حرام نموده است
 مثل ربا نیست.
ي  . و این از جملهاند است که استناد کنندگان به رأي فاسد، بدان عمل کرده این بدعتی

انشان جاري است و بر می امور تازه ایجاد شده در دین همچون سایر معامالت بدعتی که
 باشد، است.  می اساس خطر و زیان

یی از غنیمت که به ها مثل سهم ،تشریع کرد اموالي  جاهلیت نیز چیزهایی در زمینه
 گوید:  می دادند. تا جایی که شاعر زمان جاهلیت  می فرمانده
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فايارباع فيها ومـلك ال  الصَّ
 

ضولُ وحكمك والنّشيطةُ و   الفُ
 

چه خواهی ده براي توست. از اموال غنیمت هریک چهارم غنیمت و اموال برگزی«
 ».غنیمت هنگام تقسیم بماند، از آن توستبراي خود حکم کن و هر چه از 

گیرد. صفایا جمع صفی است و آن هم   می مرباع، یک چهارم غنیمت است که امام
دارد. حکم، غنایمی است   می بخشی از غنیمت است که امام قبل از تقسیم براي خود بر

به شود. نشیطه، غنایمی است که جنگجویان پیش از رسیدن   می آن حکمي  که درباره
باشد. فضول،   می برند و این سهم تنها مختص به امام  می مکان مورد نظر به غنیمت

 ماند.  می مقداري از غنیمت است که هنگام تقسیم اضافه
گذاشتند دیگران داخل   نمی گرفتند و  می را براي خود ها در زمان جاهلیت، مردم زمین

 قسیم غنیمت را در این آیه نازل کرد: آن شوند و حیوانات را در آن بچرانند. وقتی قرآن ت

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿ َما ا َّ�
َ
نَّ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن ُتمَغنِمۡ  �

َ
ِ  فَأ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِ�ِي َولِلرَُّسولِ  ۥُ�َُسهُ  ِ�َّ

ۡ ٱوَ  بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل ِ  َءاَمنُتم ُكنُتمۡ  إِن لسَّ ِ ٱب َّ�  ٓ نَزۡ�َ  َوَما
َ
ٰ  اأ  َ� ۡ�َ ٱ مَ يَوۡ  قَانِ ُفرۡ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ِدنَاَ�بۡ  َ�َ

ُ ٱوَ  َعاِن� مۡ �َۡ ٱ َّ�  ٰ  .]41األنفال: [ ﴾٤١ قَِديرٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
یک پنجم آن متعلّق به خدا ، آورید  می ) بدانید که همه غنائمی را که فراچنگ!(اي مسلمانان«

(سهم خدا و  .واماندگان در راه استو پیغمبر و خویشاوندان (پیغمبر) و یتیمان و مستمندان و 
دارد یا پیشواي   می اي اختصاص دارد که پیغمبر در زمان حیات خود مقرّر رسول به مصالح عامه

چهار پنجم  .شود  می یک پنجم هم صرف افراد مذکوري  بقیه .نمایند  می مؤمنان بعد از او معین
باید به این دستور عمل شود) اگر  .گردد  می ان رزمندگان حاضر در صحنه تقسیممی باقیمانده نیز

روز هفدهم ماه ، یعنی در جنگ بدر، به خدا و بدانچه بر بنده خود در روز جدائی (کفر از ایمان
روزي که دو گروه (مؤمنان و کافران)  .رمضان سال دوم هجري) نازل کردیم ایمان دارید

در پرتو مدد الهی ، بر جمع کثیر کافران، و گروه اندك مؤمنان، رویاروي شدند (و با هم جنگیدند
حکم این بدعت برداشته شد. فقط برخی در ، » پیروز شدند) و خدا بر هر چیزي توانا است

کردند و   می کردند و به احکام شیطان عمل  می اسالم، بر اساس حکم زمان جاهلیت رفتار
 کردند.  نمی به احکام خداي متعال عمل
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هیچ زمینی نیست که « .1»ال ح� إال ح� اهللا و رسوهل«: استهمچنین در حدیث آمده 
تعیین  صافراد براي چهارپایان خود از دیگران منع کنند مگر آن قسمتی که خدا و پیامبر

سپس برخی از مردم، آنانی که دنیا را براي اطاعت خدا ترجیح دادند، بر راه . »اند کرده
 حکم جاهلیت بودند:

حۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
ِ ٱ ِمنَ  َسنُ أ  .]50: ةالمائد[ ﴾يُوقُِنونَ  �ٖ ّلَِقوۡ  امٗ ُحكۡ  �َّ

 .»؟کند  می آیا چه کسی براي افراد معتقد بهتر از خدا حکم«

گردند، اصلی را در   می ولی آیات قرآنی و احادیث نبوي و منابعی که به این دو بر
 که این اصل، کلی و فراگیر است که شکافته و بریده اند شریعت اسالم اثبات کرده

شود. آن اصل، این   نمی یابد و مطلق است و مقید  نمی شود و عام است و تخصیص  نمی
مکلفان، کوچک و بزرگ، شریف و پست، واال مقام و پایین مقام، همه در ي  است که همه

سوي  شود، از سنت به اي این اصل، خارج. پس هر کس از مقتضاند احکام شرعی یکسان
 بدعت، و از استقامت به سوي کجی خارج شده است.

زیر این اصل، جزئیات و تفاصیل زیادي قرار دارند، شاید بعداً به توفیق خدا بیان 
 شوند و به برخی از آنها اشاره شده است.

 فصل
وقتی بیان شد که بدعت از لحاظ مذمت و از لحاظ نهی در یک درجه نیستند، و 

 ها ، وصف گمراهی مالزم و همراه بدعتاند مکروه و برخی حرام ها از بدعتبرخی 

 لُكَّ « :صچون این امر از حدیث پیامبر ،گیرند  می را در بر ها هستند و تمامی انواع بدعت
 .»هر بدعتی گمراهی است« .2»َضاللَةٌ  بِْدَعةٍ 

                                           
 روایتش کرده است. 2850و  2241 ي: بخاري به شماره -1
 تخریج آن از پیش گذشت. -2
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ضد هدایت است،  ماند، و آن هم، این است که گمراهی  می ولی اینجا اشکال و ابهامی
 فرماید:  می چون خداوند

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ْ شۡ ٱ �َّ ُوا َ�ٰ ٱ َ�َ ِ  لَةَ لضَّ  ٱب

ۡ  .]16: ةالبقر[ ﴾ُهَدىٰ ل
 .»اند اینان رهنمودهاي (پروردگار) را به (بهاي) گمراهی فروخته«

ُ ٱ لِلِ يُۡض  َوَمن﴿فرماید:   می در جاي دیگري  .]33غافر: [ ﴾َهادٖ  ِمنۡ  ۥَ�ُ  َ�َما �َّ
هیچ راهنما و راهبري ، آخر خدا کسی را که (از راستاي بهشت منحرف و) گمراه سازد«

ُ ٱ دِ َ�هۡ  َوَمن﴿فرماید:   می همچنین. »نخواهد داشت ِضّلٍ  ِمن ۥَ�ُ  َ�َما �َّ  .]37الزمر: [ ﴾مُّ
و امثال این آیات که . »اي نخواهد داشت هیچ گمراه کننده، و هرکس را خدا رهنمود کند«

کند که هدایت و   می . سپس این اقتضااند هدایت و گمراهی در مقابل همدیگر قرار گرفته
نیست که در شریعت اسالم، معتبر اي  ان این دو، واسطهمی گمراهی، ضد یکدیگر بوده و

 .اند ي مکروه نیز از هدایت، خارجها دهد که بدعت  می باشد. پس این نشان
مثل نگاه کردن  ،باشد  می بدعت نیستند، افعال مکروهنظیر آن، در امور مخالف شرع که 

 به طرف خود در نماز بدون نیاز و نماز خواندن در حالی که ادرار و مدفوع به انسان فشار
 آورد و مانند آن.  می

َنَائِز ِا�ِّبَاع َ�نْ  نُِهينَا«نظیر آن در حدیث، این است: 
ْ
 از رفتن به« .1»َعلَيْنَا ُ�ْعَزم َولَمْ .  اجل

 .»نهی شدیم ولی به طور عزم و جدي از این کار نهی نشدیم ها دنبال جنازه
شود، درست نیست که به او مخالف شریعت   می پس کسی که کار مکروهی را مرتکب

باشد. و کسی که   می و گناهکار و نافرمان گفته شود و با وجودي که ضد طاعت، معصیت
را که بدان امر شده، انجام  ، چون او کاريکار مندوبی را انجام داده، فرمانبردار است

کار ي  دهنده آید که انجام  می گاه ضد در هر حال معتبر باشد، الزماست. پس هر داده
است. ولی  را که از آن نهی شده، انجام دادهمکروه، عاصی و نافرمان باشد، چون او کاري 

ه همین صورت، انجام شود. ب  نمی این درست نیست، چون عاصی و نافرمان بر او اطالق
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ان معتبر بودن ضد در طاعت می نهمکروه، عاصی و نافرمان نیست وگري ها بدعتي  دهنده
ضاللت بر ي  و معتبر بودن آن در هدایت، هیچ فرقی وجود ندارد. پس همان طور که واژه

 معصیت بر عمل مکروه اطالقي  شود، به همین صورت واژه  می ي مکروه اطالقها بدعت
 شود. می

ي  طور که واژه شود همان  نمی ضاللت بر بدعت مکروه اطالقي  اگر چنین نباشد، واژه
شود. البته قبالً گفته شد که لفظ ضاللت، عام بوده و   نمی معصیت بر فعل مکروه اطالق

شود. پس باید لفظ معصیت نیز عام باشد و هر فعل مکروهی را   می هر بدعتی را شامل
گیرد. پس   نمیاست و لفظ معصیت هر فعل مکروهی را در بر شامل شود. ولی این باطل

 به همین صورت الزم نیست که لفظ ضاللت هر بدعتی را در بر گیرد.
همان طور که شرح و - عام بودن لفظ ضاللت براي هر بدعتی ثابت است جواب:

ر فعل مکروه، به الزم گرفتید و اظهاي  ولی آنچه شما درباره -توضیح آن از پیش گذشت
داشتید که اگرل لفظ ضاللت هر بدعتی را شامل شود، لفظ معصیت نیز هر فعل مکروهی 

 شود، این الزم نیست.  می را شامل
الزم نیست که افعال بر اساس ضدیت مذکور جاري شوند مگر پس از استقراي  اوالً:

 ان طاعت و معصیت،می شرع، و وقتی موارد احکام شرعی را استقراء کردیم، دیدیم که
باشد. حقیقت مباح   می هست که همه بر آن اتفاق نظر دارند و آن واسطه، مباحاي  واسطه

 این است که نه طاعت است و نه معصیت، از آن جهت که مباح است.
وجود دارد که امر و نهی به آن اي  انشان واسطهمی پس امر و نهی دو ضدي هستند که

 شود.  می انجام و ترك آن، بدان مربوطان می شود و تنها مخیر کردن مکلف  نمی مربوط
بینیم   می -اند آن گونه که اصولیان بیان داشته- وقتی به مکروه خوب دقت و تأمل کنیم

 جنبه دارد:که مکروه دو 
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که از آن جهت که منهی عنه است. مکروه از این لحاظ در مطلق نهی با حرام اي  جنبه
باشد که مخالف با نهی کراهت از آن یکسان است. پس چه بسا این توهم وجود داشته 

 باشد.  می جهت که در مطلق مخالفت با حرام، اشتراك دارد، معصیت
اخیر این است که ي  گیرد. این جنبه  می دیگر مکروه، جلو این اطالق راي  البته جنبه

شود.   نمی باید در نظر داشت که مذمتی شرعی و گناه و عقاب بر فاعل مکروه، مترتب
چون مباح نیز هیچ مذمت و  ،ن لحاظ با حرام فرق دارد و با مباح مشارکت داردپس از ای

ي  از اینکه واژه اند شود. پس عالمان اسالمی پرهیز کرده  نمی گناه و عقابی متوجه فاعلش
 این است، اطالق کنند.اش  معصیت را بر چیزي که شأن
توان مکروه   می یافتیم کهاي  ان طاعت و معصیت، واسطهمی وقتی این امر ثابت شد و

(یعنی معصیت) شامل آن شود،  زیر آن واسطه قرار داد و درست نیست که ضد طاعت
چون  ،شود ولی هدایت و ضاللت، چنین نیستند  نمی پس لفظ معصیت بر مکروه اطالق

نیست که درست باشد بدعت مکروه به آن منسوب اي  ان این دو واسطهمی در شریعت

َ�ٰ ٱ إِ�َّ  قِّ �َۡ ٱ دَ َ�عۡ  َ�َماذَا﴿فرماید:   می لشود. و خداي متعا  .]32یونس: [ ﴾ُل لضَّ
پس حق که هدایت است و ضاللت که همان  .»؟ آیا سواي حق جز گمراهی است« 

ي ها انشان نیست. بنابراین، بدعتاي می مقابل یکدیگرند و هیچ واسطهي  باطل ست، نقطه
 مکروه، ضاللت و گمراهی هستند.

به طور حقیقت، از مواردي است که جاي تأمل  ها اثبات بخش کراهت در بدعت ثانیاً:
هست. نباید کسی فریب این مطلب را بخورد که دانشمندان گذشته لفظ مکروه را بر 

از جهت  ها ، چون حقیقت قضیه این است که بدعتاند اطالق کرده ها برخی از بدعت
اما اینکه منظور از  -بالً بیان شدهمان طور که ق- مذمت و نکوهش، یک درجه نیستند

کراهت در کالم متقدمین همان کراهتی است که معنایش نفی گناه از فاعلش و برداشتن 
این مطلبی است که نزدیک است هیچ دلیلی از شرع و  ،باشد  می گناه از وي به طور قطع

 پیشوایان دینی بر آن داللت نکند.ي  گفته
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کار کسی را که  صچون رسول خدا ،د دارددر شرع، که دلیل بر خالف آن وجو
 خوابم و دیگري گفت که: با زنان ازدواج  نمی کنم و  می گفت: من شبها بیدارم و عبادت

 َ�نْ  رَِغَب  َمنْ « کنم... تا آخر سخنانی که آن جماعت اظهار داشتند، رد کرد و فرمود:  نمی
 .»بگرداند، از من نیستهر کس از سنت من روي « .1»ِم�ِّ  فَلَيَْس  ُسنَّيِت 

این فرموده، شدیدترین انکار و سرزنش است در حالی که کارهایی که آن جماعت 
خود را به آن ملتزم و پایبند کردند، کار مندوب یا ترك مندوبی براي انجام دادن مندوبی 

مردي را دید که در آفتاب ایستاده است،  صدیگر بود. همچنین در سنت آمده که پیامبر

گفتند: نذر کرده که در سایه قرار . »این مرد را چه شده است؟« .»ما بال هذا؟«: فرمود

 ُمْرهُ « فرمود: صخدا نگیرد و با کسی سخن نگوید و ننشیند و روزه بگیرد. پس رسول
يَْستَِظلَّ  فَلْيَتلََكَّمْ 

ْ
ُِتمَّ  َول

ْ
بگیرد به او بگو که بنشیند و سخن بگوید و در سایه قرار « .2»َصْوَمهُ  َويل

 .»را تا آخر ادامه دهداش  و روزه
به آن مرد دستور داد که کاري که براي خدا طاعت  صپیامبر«گوید:   می امام مالک

 ».است، انجام دهد و کاري را که در آن براي آن فرد معصیت است، رها کند
کند. در این   می حازم آورده، این مطلب را تأیید روایتی که بخاري از قیس بن ابی

 احمس که به او زینبي  حازم گوید: ابوبکر بر زنی از طایفه وایت، قیس بن ابیر
گوید. پس گفت: چرا این زن   نمی گفتند، داخل شد. ابوبکر دید که این زن سخن  می

گوید؟ کسی گفت: او تصمیم گرفته است که ساکت باشد و چیزي نگوید.   نمی سخن
ار، حالل نیست. این کار از اعمال جاهلیت ابوبکر به آن زن گفت: سخن بگو، چون این ک

 است. پس آن زن سخن گفت... تا آخر حدیث.

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
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نْ  نََذرَ  َمنْ « :صاین حدیث پیامبري  همچنین امام مالک درباره
َ
َ  َ�ْعيِصَ  أ  فََال  ا�َّ

گوید:   می ،»هر کس نذر کرده که معصیتی را انجام دهد، آن معصیت را انجام ندهد« .1»َ�ْعِصهِ 
اساس اگر کسی نذر کند که به شام یا مصر یا ربذه و امثال آنها که در آن هیچ  بر این«

طاعتی براي خدا نیست، برود و با فالنی سخن نگوید و دیگر کارهایی از این قبیل، اگر با 
فالنی سخن گوید، گناهی بر او نیست و یا اگر کاري را که بر آن سوگند خورده، انجام 

چون در این چیزها طاعتی براي خدا نیست. و تنها در  ،شود  نمی دهد، سوگندش شکسته
شود. مثالً اگر کسی نذر کند که به   می مواردي که براي خدا طاعت است، به نذر وفا

بدهد و یا نمازي بخواند، واجب است به اي  خدا برود، یا روزه گیرد، یا صدقهي  خانه
آن بر کسی که نذرش کرده،  نذرش وفا کند. پس هر عملی که طاعت است، انجام دادن

 ».باشد  می واجب
پس دقت کن که امام مالک چگونه، ایستادن در آفتاب و ترك سخن و نذرِ رفتن به 
شام یا مصر را، معصیت دانسته تا جایی که آن حدیث مشهور را به معصیت بودن این 

معصیت و کارها، تفسیر کرده، با وجودي که ذات این اعمال، مباح است، از نظر مالک 

گواه این مطلب است. . »َضَاللَةٌ  بِْدَعةٍ  لُكَّ «: نافرمانی خدا شده است. عام بودن حدیث
 بدعت هاف اقتضاي گناه و تهدید و وعید را دارد و این ویژگی حرام است. ي  همه

قبالً روایتی آورده شده که طی آن، زبیر بن بکار از مالک روایت کرده که مردي پیش 
اي ابوعبداهللا! از کجا احرام کنم؟ مالک گفت: از ذوالحلیفه، جایی که او آمد و گفت: 

خواهم از مسجد احرام ببندم. امام   می احرام بسته است. آن مرد گفت: من صرسول خدا
خواهم از مسجد از کنار قبر پیامبر احرام ببندم.   می مالک گفت: این کار را مکن. گفت: من

چون من بر تو ترس فتنه را دارم. آن مرد گفت: در این  امام مالک گفت: این کار را مکن،
 ل خودممی وجود دارد؟ این کار امیال و آرزوهایی است که من بهاي  کار چه فتنه

از این است که تو به نظر  تر بزرگاي  خواهم انجامش دهم. امام مالک گفت: چه فتنه  می
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ز آن کوتاهی کرده ا صخواهی براي فضیلتی پیشقدم شوي که رسول خدا  می خودت
 فرماید:  می است؟ چون من از خداوند متعال شنیدم که

ِينَ ٱ َذرِ َيحۡ فَلۡ ﴿ مۡ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  �َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
وۡ  َنةٌ فِتۡ  تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
ِ�مٌ  َعَذاٌب  يُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 .]63النور: [ ﴾أ

 (در برابر عصیانی که باید از این بترسند که بالئی، کنند  می آنان که با فرمان او مخالفت«
یا این که عذاب دردناکی دچارشان شود (اعم از قحطی و زلزله ، ورزند) گریبانگیرشان گردد  می

 .»هاي اخروي) و دوزخ و دیگر شکنجه، و دیگر مصائب دنیوي

و  تر بینی که مالک در خصوص احرام بستن از جایی مبارك که سرزمینی شریف می
و جاي قبرش است، بر آن  صاز آن وجود ندارد و آن هم مسجد رسول خدا تر مبارك

قات، خیلی دور بود و انسان را بیشتر  می مرد ترس فتنه را داشت. چون این مکان از
کند که   می بود. این روشن صکند هر چند به قصد رضاي خداو پیامبرش  می خسته

ترس فتنه در دنیا و عذاب در کاري که به نظر انسان ساده است، بر صاحب آن کار 
 قرآن استناد کرد.ي  آخرت را داشت و براي اثبات آن، به آیه

فوق است. پس ي  پس هر کاري که چنین باشد، از نظر مالک مشمول معناي آیه
 .کجاست کراهت تنزیهی در این کارهایی که در ابتدا به نظر انسان، سهل و ساده است؟!

 گفت: تثویب  می ه من خبر داده که از مالک شنیده کهب 1ابن حبیب گوید: ابن ماجشون
(گفتن عبارت أصبح و هللا الحمد)، ضاللت و گمراهی است. مالک افزود: هر کس در این 

را به وجود آورد که سلف امت بر آن نبوده باشند، گمان کرده که رسول اي  امت، چیز تازه

 مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿فرماید:   می چون خداوند متعال ،در امر رسالت خیانت کرده است صخدا
 ۡ�

َ
 .]3: ةالمائد[ ﴾دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

پس کاري که در آن روز، . »همه اینها براي شما گناه بزرگ و خروج از فرمان یزدان است«
 دین نبوده، امروز هم دین نیست.

                                           
آنان است. وي رفیق ي  او عبدالملک بن عبدالعزیز بن عبداهللا بن ابی سلمه ماجشون، قریشی تیمی و آزاد شده -1

 .ق وفات یافت.ه 213و همراه مالک بود. ابن ماجشون، فردي راستگو و سردمدار فقه بود. نامبرده به سال 
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 گوید و مردم ساکت  می تثویبی که مالک ناپسند دانست این است که: وقتی مؤذن، اذان

 الصالة، يحَّ ىلع قد قامت الصالة، يحَّ ىلع«گوید:   می ان اذان و اقامهمی شوند، مؤذن  می
 باشد.  می . و این رأي اسحاق بن راهویه است که تثویب، بدعت»الفالح

این رأیی که اسحاق «ترمذي وقتی این رأي را از اسحاق بن راهویه نقل کرد، گفت: 
 صاهل علم مکروهش دانسته و مردم پس از پیامبر اظهار داشته، همان تثویبی است که

 ».ابداعش کردند
 وقتی لفظ مکروه در ذات خود در نظر گرفته شود، هر کس در ابتدا این کار را ساده

 آوري اضافی براي نماز، چیز دیگري در آن نیست.د، چون یادانگار  می
گفت: مالک بن  داستان صبیغ عراقی در این مفهوم، روشن است. ابن وهب نقل کرد و

 کرد و  می انس براي ما نقل کرد و گفت: صبیغ به قرآنی که به همراه داشت، استناد
کند و هر   می کس به دنبال فقه و دانش دین برود، خدا درك دین را به او عطاگفت: هر  می

کند. آنگاه عمر بن   می کس به دنبال کسب علم دینی برود، خدا علم دین را به او عطا
کرد تا اینکه وقتی اش  خرما او را زد. سپس زندانیي  او را گرفت و بر شاخه خطاب

متوجه شد که کارش اشتباه بوده، عمر او را از زندان بیرون آورد و دوباره او را زد. صبیغ 
خواهی   نمی خواهی مرا بکشی، زود این کار را بکن و اگر  می گفت: اي امیر مؤمنان! اگر

تنبیه مرا داري، مرا شفا دادي، خدا شفایت دهد! آنگاه عمر بن مرا بکشی و فقط قصد 
 خطاب او را آزاد کرد.

صبیغ را وقتی که به او خبر  ابن وهب گوید: مالک به من گفت: عمر بن خطاب
 پرسند، زد.  می قرآن سؤاالتی از ويي  رسید که درباره

پرسیدند و هیچ عملی   یم قرآن از ويي  این زدن تنها به خاطر سؤاالتی بود که درباره

ٰ ٱوَ ﴿آیات: ي  گردید و چه بسا از او نقل شده که درباره  نمی بر آن بنا  ﴾٣ احٗ َسبۡ  تِ بَِ�ٰ ل�َّ
ۡ ٱوَ ﴿و  .]3النازعات: [ شد.   می و مانند آنها از وي سؤال .]1المرسالت: [ ﴾١ افٗ ُعرۡ  ِت َسَ�ٰ ُمرۡ ل

چون خون و  ،باشد  می تنزیهیزدن هم تنها به خاطر جنایتی است که فراتر از کراهت 
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آبروي شخص مسلمانی تنها به خاطر انجام دادن عمل مکروهی، که کراهت تنزیهی دارد، 
گذاري در دین بود  ، ترس بدعتمباح نیست. علت زدن صبیغ توسط عمر بن خطاب

شود، یا احتمال   نمی بدین صورت که وي مشغول کاري شود که علم دینی بر آن بنا
امور متشابه قرآن جستجو نکند. به ي  تا درباره ،براي عمل بدعتی باشداي  وسیلهداشت که 

ٰ ﴿ي:  آیه همین خاطر وقتی عمر بن خطاب بّٗ  ِكَهةٗ َوَ�
َ
را خواند،  .]31عبس: [ ﴾٣١ اَو�

ي أب  ایم که درباره چیست؟ سپس گفت: امر نشده» أب«وه است ولی می گفت: این

دیگر آمده است. از تکلف و خود را به زحمت تحقیق کنیم که چیست. در روایتی 
 ایم. ي امور متشابه] نهی شده [درباره انداختن

در داستان صبیغ از طریق روایت ابن وهب از لیث آمده که گوید: عمر، دو بار صبیغ 
خواهی مرا   می که صبیغ به او گفت: اگر ،را زد. سپس خواست براي بار سوم او را بزند

ام.  ا کنی، به خدا قسم، بهبودي یافتهخواهی مرا مداو  می ی بکش و اگربکشی، مرا به زیبای
نوشت اي  نامه آنگاه عمر اجازه داد که به سرزمین خود بازگردد و به ابوموسی اشعري

که: هیچ کس از مسلمانان با او همنشینی نکنند. این کار بر صبیغ سخت آمد. پس 
خوب شده است. آنگاه عمر به او نامه نوشت نوشت که: رفتارش اي  ابوموسی به عمر نامه

 .1که به مردم اجازه دهد که با صبیغ همنشینی کنند
ي ساده از نظر عالمان ها دهند که بدعت  می شواهد این مطلب زیادند. همه نشان

 و ساده نیستند: اند اسالمی، سخت و بزرگ

ِ ٱ ِعندَ  َوُهوَ  اَهّيِنٗ  ۥَسُبونَهُ َوَ�ۡ ﴿  .]15النور: [ ﴾َعِظيمٞ  �َّ
در حالی که در پیش خدا بزرگ بوده ، بردید این، مسأله ساده و کوچکی است  می و گمان«

 .»(و مجازات سختی به دنبال دارد)

راجع به سخنان علماء در این زمینه باید گفت: آنان هر چند کراهت را در امور منهی 
نبوده است. این تنها  ، اما منظورشان از آن، فقط کراهت تنزیهیاند عنه اطالق کرده

                                           
 کرده است. آن را روایت 1/67، »السنن«دارمی در  -1
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ان دو چیز نزدیک به هم فرق قایل شوند، می خواستند  می اصطالح متأخرین است که وقتی
کردند و کراهت تحریمی را با لفظ   می لفظ کراهت را فقط بر کراهت تنزیهی اطالق

 آورند.  می تحریم یا منع و مانند آن
گفتند: این کار   نمی نبوده، گاه در مواردي که نص صریحی در آن اما متقدمین، هیچ

کردند، از ترس   می و آن، حرام است، و از این عبارت به شدت پرهیز حالل است
 تهدیدي که در این آیه است: 

ْ  َوَ� ﴿ ۡ  تَِصُف  لَِما َ�ُقولُوا ل
َ
َفۡ  َحَرامٞ  َذاَوَ�ٰ  لٞ َحَ�ٰ  َذاَ�ٰ  َكِذَب لۡ ٱ ِسنَُتُ�مُ � ِ�ّ ْ وا ِ ٱ َ�َ  َ�ُ َّ� 

ِينَ ٱ إِنَّ  َكِذَبۚ لۡ ٱ ونَ َ�فۡ  �َّ ِ ٱ َ�َ  َ�ُ  .]116النحل: [ ﴾َكِذَب لۡ ٱ �َّ
(خداوند حالل و حرام را برایتان مشّخص کرده است) و به خاطر چیزي که تنها (از مغز «

و در نتیجه ، به دروغ مگوئید: این حالل است و آن حرام، رود  می شما تراوش کرده و) بر زبانتان
، نقل کرده اند مالک، این مفهوم را از کسانی که پیش از وي بوده .»بر خدا دروغ بندید

است. پس هرگاه در سخنان متقدمین راجع به بدعت یا غیر بدعت، عباراتی از قبیل: 

هذا «، »این را دوست ندارم« »ال أحب هذا«، »دانم  می این را ناپسند و مکروه« »أكره هذا«

ي، یقین نکن که منظور آنان، فقط کراهت و... دید .»این کار، مکروه است« .»مكروه

، پس اند ضاللت و گمراهی ها بدعتي  چون وقتی دلیل وجود دارد که همه ،تنزیهی است
شوند، مگر اینکه لفظ کراهت را بر   می محسوب ها ي تنزیهی جزو بدعتها از کجا مکروه

با آن تعارض کاري که اصلی شرعی ندارد، اطالق کنند. ولی امر معتبر دیگري در شرع 
دارد و به خاطر آن، مکروهش دانسته نه به این جهت که آن کار، بدعت مکروه است. به 

 شود.  می امید خدا تفصیل و شرح این مطلب، در جاي خود بیان
بینیم که با   می کنیم،  می تأمل -کوچک باشد یا بزرگ- وقتی ما، در حقیقت بدعت ثالثاً:

 شود:  می رند، این مطلب به چند صورت، بیاناعمال مکروه، به کلی مخالفت دا
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دهد، قصدش رسیدن به هدف و شهوت   می کسی که عمل مکروهی را انجام
باشد و به گذشتی که در این عمل مکروه، نهفته و در شریعت، گناه از آن   می زودگذرش

 برداشته شده، تکیه کرده است. چنین شخصی بیشتر به امید رحمت خدا دل بسته است.
ایمانی وي متزلزل نشده، چون او به مکروه بودن عملِ مکروه معتقد ي  عالوه، عقیده به
طور که به حرام بودن عمل حرام، معتقد است. و هر چند مرتکب عمل مکروه  همان است

 ترسد و به رحمت او امیدوار است، و خوف و رجاء  می شده ولی از عذاب و خشم خدا
 .اند ي ایمانها (ترس و امید) دو شعبه از شعبه

داند که به نسبت او ترك این   می شود،  می همچنین کسی که عمل مکروه را مرتکب
انجام دادن آن را برایش آراسته است، و او اش  عمل بهتر از انجام آن است ولی نفس اماره

 داد.  نمی دوست دارد که اي کاش آن را انجام
آورد، پیوسته دل شکسته است   می دبه عالوه، چنین شخصی هر گاه این عمل را به یا

کند چه اسباب ریشه کن کردن اثر   نمی و امید دارد که اثر ان را ریشه کن کند. حاال فرقی
 آن را اتخاذ کرده باشد یا نکرده باشد.

ین بدعت را انجام داده، نزدیک است که بر ضد این احوال تر اما کسی که کوچک
و بهتر از  تر آورد. بلکه آن را اولی  می چون او کاري را انجام داده، نیکو به شمار ،باشد

داند که شارع برایش مشخص کرده است. پس با این وصف، چگونه ترس از   می چیزي
پندارد که راهش،   می عذاب و خشم خدا و امید به رحمت خدا را دارد در حالی که

هب است و براي تبعیت کردن از آن، در اولویت بهترین راه است و مذهبش بهترین مذ
 قرار دارد.

باشد، اما آیات و احادیث   اي می البته، هر چند پندارش به خاطر عارض شدن شبهه
 کند. بیان این مطلب خواهد آمد.  می دهند که او از هواي نفس پیروي  می گواهی

ر مطلق، عظیم و را به طو ها در آغاز باب دوم، برخی از اموري که وضعیت بدعت
دانند، بیان شد. همچنین در آخر همان باب، اموري ذکر شد که آشکارا بیان   می ناگوار
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و کراهت تنزیهی، فرق زیادي وجود دارد. به آنجا مراجعه کنید،  ها ان بدعتمی داشتند که
 تا مصادیق آنچه که در اینجا بدان اشاره شد، برایت روشن گردد.

، نسبت خیلی دوري ها ین بدعتتر ان پایینمی مکروه و ان اعمالمی نسبت خالصه:
 است.

 فصل
شویم. و آن هم، این است   می وقتی این موضوع ثابت گردید، به مطلب دیگري منتقل

گونه که در علم اصول  شود، آن  می که حرام در شریعت اسالم به صغیره و کبیره تقسیم
ه به تفاوت در جاي بدعت به ي حرام با توجها دینی بیان شده است. همچنین بدعت

شوند. البته این تقسیم بر اساس رأي کسانی است که معتقدند   می صغیره و کبیره تقسیم
 شوند.  می گناهان به گناهان صغیره و گناهان کبیره تقسیم

ان گناهان کبیره و گناهان صغیره، اختالف نظر می عالمان اسالمی راجع به تفاوت
. تمامی اقوالی که در این زمینه اند ر این زمینه اظهار داشتهداشته و آراي متعددي را د

 ، شاید مقصود را به تمامی نرساند، ما هم شرح و توضیح آن را رهااند اظهار نموده
خورد، قولی است که در کتاب   می ین رأي که براي این مطلب به دردتر کنیم. نزدیک  می

مربوط به اخالل در ضروریات معتبر در هر بیان شده است که: گناهان کبیره » موافقاتـال«

باشند. ضروریات معتبر عبارتند از: دین، نفس، نسل، عقل و مال. هر گناهی که   می آیینی
گردد و هر گناهی که بدان تصریح نشده و در   می بدان تصریح شده به این امر بر

 آنها برخوردکنند، همچون گناهانی که بدان تصریح شده، با   می ضروریات خلل ایجاد
 گرداند.  می شود. این رأیی است که آراي مختلف دانشمندان را جمع  می

یی که به اصلی از این ها گوئیم: بدعت  می ي کبیرهها بدعتي  همچنین درباره
کنند،   نمی یی که در ضروریات خلل واردها کنند، کبیره و بدعت  می ضروریات خلل وارد

طور که گناهان  یی براي آن آورده شد. پس همانها ، مثالصغیره هستند. در ابتداي این باب
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 -در این کتاب بدان اشاره شدآن گونه که - کبیره قابل شمارش و منحصر هستند
 ي کبیره نیز قابل شمارش و منحصر هستند.ها طور بدعت همین

آید که   می گذاران وارد وع، اشکال و ایراد عظیمی بر بدعتدر این صورت در این موض
ي صغیره، رهایی از آن دشوار است. اشکال وارده این است که ها اثبات بدعتي  ارهدرب

چون  ،گردند  می به اخالل در دین یا اصلی در دین و یا فرعی در دین، بر ها تمامی بدعت
که به مشروع ملحق شوند حاال یا از طریق زیاد کردن  اند بدین خاطر ایجاد شده ها بدعت

چیزي به آن و یا از طریق کم کردن چیزي از آن و یا از طریق تغییر قوانین شریعت یا به 
گردند. و این امر تنها به عبادات اختصاص ندارد و عادات را   می چیزهایی از این قبیل بر

دعت در عادات باشیم، بلکه هم عبادات شود البته اگر قائل به داخل شدن ب می هم شامل
 گیرد.  می و هم عادات را در بر

در اولین  ها کنند، بنابراین بدعت  می ، در دین خلل واردها وقتی کلیت بدعت
کنند. حدیث صحیح اثبات کرده که هر بدعتی،   می ضروریات، که دین است، خلل وارد

 آیند،  می که در امت اسالم به وجود و گروهایی ها فرقهي  درباره صگمراهی است. پیامبر

این . »بجز یک فرقه اند شان در دوزخ همه« .1»َواِحَدةٌ  إِال انلَّارِ  ي ِف  لُكَُّها« فرماید:  می
 ست.ها عبارت، تهدیدي براي تمامی فرقه

ي کبیره در اخالل به دین، درجات متفاوتی دارند. پس همین که این ها البته بدعت
 کبیره هستند، به این معنا نیست که یک درجه دارند.  ها بدعت

گانه یعنی ارکان دین، درجات متفاوتی دارند. پس خلل  ي پنجها همان طور که پایه
وارد کردن به شهادتین همچون خلل وارد کردن به نماز نیست و خلل وارد کردن به نماز 

مثل خلل وارد  به زکاتباشد و خلل وارد کردن   نمی همچون خلل وارد کردن به زکات
ماه رمضان نیست. با وجودي که اخالل به هر کدام از آنها، کبیره است، ي  کردن به روزه

 باشد.  می چون هر بدعتی کبیره

                                           
 .2042 ي: ، شماره»صحيح اجلامع«و  3983 ي: ، شماره»صحیح ابن ماجه«حدیثی صحیح است:  -1
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در جواب باید گفت: هر چند این بحث و نظر به آنچه که بیان کرد، داللت دارد ولی 
ي صغیره از ها ات بدعتدر این بحث و نظر، مطلبی است که از جهت دیگري، بر اثب

 کند:   می چندین راه، داللت
گوییم: اخالل به ضرورت نفس بدون شک، گناه کبیره است ولی این خود   می -اول

 شود.  نمی ین اش، گناه کبیره نامیدهتر درجاتی دارد که پایین
 پس قتل، گناه کبیره است و بریدن اعضاء و بریدن یک عضو، گناه کبیره است...

 شود،  می که تصوراي  ور تا آخر تا اینکه به سیلی و سپس به کمترین خدشهوهمین ط
 رسد.  می

طور که دانشمندان  اللی، گناه کبیره گفته شود. همانپس درست نیست که به چنین اخ
گویند که دزدي، گناهی کبیره است چون در ضرورت مال خلل وارد   می دزديي  درباره

ن یا یک دانه گندم دزدي شود، این عمل را از گناهان کرده است. حاال اگر یک لقمه نا
 شود.  می ضرورت دین نیز چنین گفتهي  . دربارهاند صغیره به شمار آورده

 تان، از دست اولین چیزي که از دین«که گوید:  آمده در برخی از احادیث از حذیفه
ي ایمان ها قطعاً امانتدهید، نماز است. و   می دهید، امانت و آخرین چیزي که از دست  می

 ».خوانند  می شوند و زنان در حالی که در عادت ماهانه هستند، نماز  می کم کم، نقض
ماند که یکی از   می ي زیادي تنها دو فرقهها و گروه ها تا اینکه از فرقه«سپس گفت: 

 گوید: نمازهاي پنجگانه چرا؟ پیشینیان ما گمراه شدند، چون خداوند  می این دو فرقه
 فرماید:  می متعال

قِمِ ﴿
َ
لَوٰ ٱ َوأ ۡ ٱ ّمِنَ  اَوُزلَفٗ  �ََّهارِ ٱ َطَرَ�ِ  ةَ لصَّ  .]114هود: [ ﴾لِ �َّ

در دو طرف روز (که وقت نماز صبح و عصر است) و در اوائل شب (که وقت نماز مغرب «

 جز سه وعده، نماز نخوانید و دیگري. »و عشاء است) چنان که باید نماز را به جاي آورید
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 ان ما نیست. خدامیگوید: ما همچون فرشتگان به خدا ایمان داریم و کافري در  می
 .1»بایست این دو گروه را همراه دجال محشور گرداند  می

چون  ،ي این موضوع استها مثالی از مثال -هر چند متعهد صحت آن نیستم- این اثر
نمازهاي فرض، سه تا هستند نه دارد که در آخر زمان کسانی هستند که معتقدند   می بیان

 ان زنان افرادي هستند که در حالت قاعدگی، نمازمیدارد که در  می پنج تا. و نیز بیان
خوانند. گویی منظورش این است که این کار به خاطر ژرف نگري و احتیاط و   می

 از تر است که پاییناي  گیرد. این درجه  می وسواسی زیاد که خارج از سنت است، صورت
 اولی است.ي  درجه

که نماز ظهر، پنج رکعت است  اند ابن حزم نقل کرده که برخی از مردمان گمان کرده
 نه چهار رکعت.

گفت. اولین   می آمده است: ابن قاسم گوید: از مالک شنیدم که» العتبيه« سپس در کتاب

مردي  -دهد  نمی تا جایی که پاهایش را تکان- کسی که تکیه دادن در نماز ابداع کرد
است که شناخته شده و مشهور است ولی من دوست ندارم اسمش را بگویم. از او به 

 شود. به مالک گفته شد: آیا این کار بر او عیب گرفته شده است؟  می بدي یاد
و این عمل مکروهی است. گفتند:  امام مالک گفت: این کار بر او عیب گرفته شده

ساء« معناي  شود.  می و به بدي یادچیست؟ گفت: یعنی از ا» مُ

از نظر مالک جایز است که نمازگزار پاهایش را در نماز تکان دهد. «ابن رشد گوید: 

گفته است. امام مالک مکروه دانسته که نمازگزار پاهایش را در » مدونهـال«این رأي را در 

دود نماز چون این کار از ح، کنار هم قرار دهد تا اینکه تنها به یکی از پاهایش تکیه نکند
کرام ي  و هیچ یک از سلف صالح و تابعین و صحابه صنیست، چرا که این کار از پیامبر

 ».باشد  می نیامده، و این کار از امور تازه ایجاد شده در دین

                                           
 روایتش کرده است. 4/516، »الـمستدرك«حاکم در  -1
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ي  اگر فاعلش آن را از محاسن نماز به شمار آورد هر چند اثري درباره-امثال این کار 
ي کبیره است، آن ها شود که این کار از بدعت  نمی گفته امثال آني  درباره -آن نیامده است

شود، بلکه امثال آن را از   می گونه که درباره رکعت پنجم نماز ظهر چنین چیزي گفته
آید البته اگر بپذیریم که از لفظ کراهت در آن، کراهت تنزیهی   می بدعت صغیره به شمار

در اصل دین ثابت گردید، مثل  ها از مثالشود. وقتی این مطلب در برخی   نمی از آن اراده
شود. پس صغایر در   می یی که درجات متفاوتی دارند، تصورها آن در سایر بدعت

 . اند همان طور که در گناهان ثابت اند ، ثابتها بدعت
شوند. به   می ي جزئی تقسیمها ي کلی و بدعتها در شریعت به بدعت ها بدعت -دوم

مانند حسن و  ،یجاد شده در شریعت به سبب بدعت، کلی استاین معنا که گاهی خلل ا
 قبح عقلی، بدعت انکار احادیث با توجه به کفایت قرآن، بدعت خوارج در اینکه

یی که تنها به فرعی از ها گفتند: هیچ حکمی جز از آن خدا نیست، و امثال آن از بدعت  می
فروع جزئی که قابل شمارش  بینی که بسیاري از  می فروع شریعت اختصاص ندارند بلکه

شود. و گاهی خلل وارده در شریعت به سبب بدعت، جزئی است و   می نیستند را شامل
شود، مانند بدعت   نمی شود و فروع دیگر را شامل  می تنها متوجه برخی از فروع دین

آن گفت: تثویب گمراهی است، و مانند بدعت اذان ي  تثویب در نماز که امام مالک درباره
و اقامه در نماز عیدین، بدعت تکیه دادن به یکی از پاها در نماز و مانند آنها. در این 

شود و غیر این موارد،   می رود و تنها شامل آن موارد  نمی قسم، بدعت از محل خود فراتر
 گیرند تا اصلی بر آن باشد.  نمی آن قراري  زیر مجموعه

گردد و ممکن است   می اد آن روشنقسم اول، هر گاه از کبائر به حساب آید، مر
منحصر و زیر عموم هفتاد و دو فرقه داخل باشد و تهدیدات وارده در قرآن و سنت 

یی است که ها از قبیل لغزش -که همان قسم دوم است- مختص به آن باشد، و غیر از آن
، ها بدعتي  توان گفت که همه  نمی رود. پس به طور قطع  می امید گذشت و عفو از آنها

ي ها ي کبیره و بدعتها به به بدعت ها ي کبیره هستند و دلیل تقسیم بدعتها بدعت
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 صغیره روشن شد.
شوند و   می ثابت گردید که گناهان به گناهان صغیره و گناهان کبیره تقسیم -سوم

 از جمله گناهان و نوعی از گناهان ها بدعت -قبلیي  بنا به مقتضاي ادله- بدون شک
نیز به  ها کند که بدعت  می پس اطالق تقسیم گناهان به کبیره و صغیره اقتضاباشند.   می

تعمیم دخول ي  ي صغیره تقسیم شوند، و به تنهایی به وسیلهها ي کبیره و بدعتها بدعت
 باشد.  می چون این کار، تخصیص بدون مخَصص ،یابند  نمی در کبائر تخصیص

هستند این  ها ندانی که قائل به تقسیم بدعتو اگر این تخصیص معتبر بود قطعاً دانشم
 ها گفتند که گناهان بجز بدعت  می کردند چون آنان به صراحت  می قسم از بدعت را استثنا

شوند. ولی آنان به این استثنا توجهی نکردند و   می به گناهان صغیره و گناهان کبیره تقسیم
شود و   می شان ع شامل تمامی انواردید که گناهان قائل به تقسیم بودند. پس روشن گ

 گیرد.  می بربدعت را نیز در
ي صغیره به طور مطلق ها اگر گفته شود: در این تفاوت، دلیلی براي اثبات بدعت

ند، تر برخی سنگین و سنگین ،پایین و باال دارند ها دهد که بدعت  می نیست، بلکه آن نشان
 ها رسد که بدعت آن از قبیل لغزش  یم ند، و سبکی آیا به حديتر و برخی سبک و سبک

 به شمار آیند؟ این جاي تأمل است.
، دو چیز ها ، روشن شد. اما در بدعتها مفهوم کبیره و صغیره در گناهان غیر از بدعت

 گردد:   می برایش ثابت
که بدعت گذار خودش را در مقامی اي  ، به گونهاند ، مخالف شارعها بدعت -اول

گیرد و خودش را در مقامی نگذاشته که به آنچه برایش   می خطاگذاشته که از شریعت 
 مشخص و محدود شده، اکتفا کند.

کند یا چیزي   می چیزي را بر شریعت اضافه -هر چند کم هم باشد- هر بدعتی -دوم
گاهی تنها هستند  ها بدعتي  دهد، و همه می کند یا اصل صحیحی را تغییر  می را از آن کم

شوند، آن وقت در آن عمل مشروع، عیب و نقص   می و گاهی بر عمل مشروعی ملحق
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کنند. اگر کسی چنین کاري را از روي عمد در تفسیر شریعت انجام دهد، کفر   می وارد
کفر است.  -کم باشد یا زیاد- چون کم و زیاد در شریعت یا تغییر شریعت ،ورزیده است

اد بدعت فرقی نیست. بنابراین هر کسی چنین کاري را به تأویل فاسد ان کم و زیمی پس
یا با رأي غلط انجام دهد و آن را به مشروع ملحق گرداند اگر او را تکفیر نکند، در حکم 

جنایتی  -کم باشند یا زیاد- ها بدعتي  ان کم و زیادش فرقی نیست، چون همهمی آن
 نیستند و در شریعت جایی ندارند.هستند که از نظر شریعت اسالم قابل قبول 

بدون  ها شرعی راجع به مذمت بدعتي  کند، عموم ادله  می آنچه که این نظر را تأیید
 ان بدعت جزئی و بدعت کلی فرق وجود ندارد.می باشد. پس  می استثنا

 جواب صورت اول و دوم داده شد.

. »َضَاللَةٌ  بِْدَعةٍ  لُكُّ «: صپیامبري  چون فرموده ،اما صورت سوم، حجتی در آن نیست
 داللت دارند.  ها سخنان سلف صالح که گذشت بر عموم مذمت و نکوهش در بدعت

شوند، بلکه   نمی همچون گناهان به کبیره و صغیره تقسیم ها و روشن گردید که بدعت
شوند. آنچه در باب دوم ذکر   می ، به کبیره و صغیره تقسیمها گناهان دیگري غیر از بدعت

 هیچ فرقی نیست. ها ان بدعتمی شود که  می برایت روشن ، در نظر بگیر، آن وقتشد
ین عبارتی که مناسب این بیان است، این است که گفته شود: هر بدعتی، تر نزدیک

تشریع از حدود خدا، تجاوز کرده است. ي  کبیره و عظیم است با توجه به اینکه به وسیله
ا به نسبت یکدیگر، درجاتش متفاوت است و برخی از . اماند ، عظیمها ولی هر چند بدعت

حاال با این اعتبار که برخی از آنها عقاب و  ،باشند  می آنها، صغیره و برخی دیگر کبیره
تري دارد،  پس بدعتی که عقاب و مجازات شدید مجازات شدیدتري از برخی دیگر دارند.

فوت بزرگتر است. و یا به اعتبار ، از بدعتی که عقاب و مجازات کمتري به نسبت آن دارد
تبعیت از سنت با توجه به ي  طور که طاعت به وسیله شدن مطلوب در مفسده. پس همان

شود، همین طور   می به کامل و اکمل، به فاضل و مفضول تقسیماش  تقسیم مصالح
و کوچکی و بزرگی، به صغیره و  تر با توجه به تقسیم مفاسدش به پست و پست ها بدعت
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شوند، چون   می شوند. همچنین به نسبت یکدیگر به صغیره و کبیره تقسیم  می ره تقسیمکبی
باشد،   می از خود، کوچک تر گاهی چیزي در ذات خود بزرگ است ولی به نسبت بزرگ

 باشد.  می از خود، بزرگ تر همان طور که به نسبت کوچک
گناهان به کبیره و صغیره،  بدان پیشقدم بوده ولی در تقسیم 1این عبارت، امام الحرمین
آنچه نزد ما پسندیده و راجح است، این است که «گوید:   می این عبارت را اظهار کرد. وي

شود:   می باشد، به همین خاطر گفته  می هر گناه بزرگ و عظیمی به نسبت مخالفت با خدا
بیره هر چند از نافرمانی بندگان به طور مطلق است. ولی گناهان ک تر نافرمانی خدا بزرگ

سپس مفهوم مطالبی که ». ، اما به نسبت یکدیگر درجات متفاوتی دارنداند عظیم و بزرگ
 گفته شد، بیان کرد.

دیگران با این گفته اش، هم نظر نیستند، هر چند در صورت تأمل، دلیل خاصی دارد. 

 به این گفته اشاره شده است.» موافقاتـال« در کتاب

و  -اند گونه که دیگر دانشمندان بیان داشته آن- پذیرد  نمی ولی ظواهر این عبارت را
- زند  نمی ، کالم امام را در صورتی که روي آن فرود آید، از آن سربازها ظواهر در بدعت

دیک است جزو ، نزها پس اعتقاد به وجود صغائر در بدعت -طور که بیان شد همان
، از امور واضح و ها یهی در بدعتطور که اعتقاد در کراهت تنز متشابهات گردد، همان

 روشن است.
در اینجا باید خوب دقت و تأمل شود و منصفانه حق آن را ادا کرد، و به سبکی قضیه 

شود هر چند کوچک هم باشد، بلکه به   نمی نگاهاش  در بدعت به نسبت صورت ظاهري
طا گرفتن نقص و خي  برخورد و مخالفت آن با شریعت و دور انداختن شریعت به وسیله

شود.   می شود، نگاه  می کامل ها از شریعت و اینکه شریعت تنها پس از ایجاد بدعت

                                           
ها در  او عبدالملک بن عبداهللا بن یوسف، ابوالمعالی بن امام ابی محمد جوینی است. او فقیه و بزرگ شافعی -1

اش اتفاق  گوید: او پیشواي پیشوایان است و شرق و غرب بر امامت  اش می نیشابور بود. ابوسعد سمعانی درباره
 ها مانند او را ندیده است. نظر دارند و چشم
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کنند، بلکه فرد   نمی چون سایر گناهان هیچ نقصی به شریعت وارد ،برخالف سایر گناهان
 کند.  می گناهکار از گناه خود بیزار است و همواره به مخالفت گناهان با دین اعتراف

است که مخالفتی در فعل مکلف است و مکلف معتقد به دور بودن  حاصل گناه این
باشد ولی حاصل بدعت این است که مخالفتی در اعتقاد کامل   می گناه از شریعت اسالم

بودن شریعت است و بدعت گذار معتقد است با این بدعتی که به وجود آورده، شریعت 
هر کس «گوید:   می الک بن انسشود و بدون آن، ناقص است. به همین خاطر م  می کامل

، چنین پنداشته است که اند در این امت چیزي را ابداع کند که سلف امت بر آن نبوده
 فرماید:   می رسالت خیانت کرده است، چون خداوند متعالي  در زمینه صرسول خدا

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
ۚ دِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�  ا

ثۡ  ُمَتَجانِٖف  َ�ۡ�َ  َمَصةٍ َ�ۡ  ِ�  ُطرَّ ۡض ٱ َ�َمنِ  ِ َ ٱ فَإِنَّ  �ٖ ّ�ِ  .]3: ةالمائد[ ﴾رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
امروز (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم و (با  .(پس از آنان نترسید و از من بترسید«

عزّت بخشیدن به شما و استوار داشتن گامهایتان) نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسالم 
اما کسی که در حال گرسنگی ناچار شود (از  .را به عنوان آئین خداپسند براي شما برگزیدم
، متمایل به گناه نباشد (و عمداً نخواهد چنین کند محرّمات سابق چیزي بخورد تا هالك نشود) و

کند و براي او   می مانعی ندارد) چرا که خداوند بخشنده مهربان است (و از مضطرّ صرف نظر

 .»تا آخر روایت، که قبالً آورده شد. » نماید)  می مقدار نیاز را مباح
 حرام ببندد و آن مردخواست از مدینه ا  می مانند آن جواب امام مالک به کسی است که

ل می است و این تنها امیال و آرزوهایی است که من بهاي  گفت: در این کار چه فتنه  می
از آن است که  تر عظیماي  خواهم آن را انجام دهم! آنگاه مالک گفت: چه فتنه  می خودم

از آن کوتاهی کرده است... تا آخر  صگمان کنی کاري را انجام دهی که رسول خدا
 ت؟! که قبالً این روایت نیز آورده شد.روای

 صغیره و کبیره وجود داشته باشد. ها بنابراین، درست نیست که در بدعت
گیرد که فروعات این   می صورتاي  جواب اشکال و ایراد فوق، به طریقه جواب:
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 سازد.  می موضوع را به تحقیق روشن
به بدعت بودن کاري گذار گاهی ممکن است  ت که بدعتو آن هم بدین صورت اس 

 عالم باشد و گاهی به آن عالم نباشد.
ي  : فردي که در زمینهاند کسانی که به بدعت بودن بدعتی عالم نباشند، دو دسته

 باشد.  می استنباط و تشریع بدعت، مجتهد است و کسی که در این بدعت، مقلد
 گاه از او جدا گذار است و هیچ اره همراه بدعتبه هر حال، تأویل در این بدعت همو

شود در صورتی که او را از اهل اسالم به شمار آوریم. اما کسی که به بدعت بودن   نمی
بدعتی عالم باشد، اگر در این کارش تأویلی نداشته باشد، درست نیست که به اهل اسالم 
منسوب شود، چون او مخالف شارع است و با زیاد کردن به شرع یا کم کردن از آن و با 

مانند  ،ویلی داشته باشداباشد. پس باید به ناچار ت  می و تحریف آن، مخالف شرعتغییر 
اینکه بگوید: این کار، بدعت است ولی کار خوبی است یا بگوید: این عمل، بدعت است 

داد یا به آن   می کرد یا بدان دستور  می ولی فالن انسان بزرگ را دیده ام که به آن عمل
زودگذر از قبیل ترس بر روشی یا فرار از اي  گذار به خاطر بهره کرد، ولی بدعت  می اقرار

 دهد. می پیروي از سنت به او اعتراض شود آن بدعت را انجامي  اینکه در زمینه
گونه که امروزه  همان گناه به خاطر برآوردن حق زودگذرشي  دهنده مانند انجام

 ن وضعیت را دارند.اشاره شد و مانند آنان، ای ها بسیاري از کسانی که بدان
اما کسی که به بدعت بودن بدعتش عالم نیست، امکان ندارد که به بدعت بودن آن 

مانند کسی که  ،شود  می معتقد باشد، بلکه از نظر وي این بدعت به کارهاي مشروع ملحق
است، و روزه  صگوید: چون این روز، روز والدت پیامبر  می گیرد،  می روزه ها دوشنبه

در این روز به  صزدهم ربیع االول را به روزهاي عید ملحق کرده، چون پیامبرگرفتن دوا
 دنیا آمد.

آن ي  و مانند کسی که سماع و غناء و آواز را از چیزهایی به شمار آورده که به وسیله 
 جوید، بر این اساس که احوالی خوش را براي انسان جلب  می انسان به خدا تقرب
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کند بر این   می شکل دسته جمعی پس از نمازها براي همیشه تشویقکند، یا در دعا به   می
اساس که یک بار در این زمینه روایتی آمده است، یا احادیث مجعولی را به شریعت 

 را یاري کند. صکند تا به زعم خود سنت محمد  می اسالم اضافه
 ن حضرتدر حالی که آاي  دروغ بسته صشود: تو علیه پیامبر  می وقتی به او گفته

َّ  َكَذَب  َمنْ «فرماید:   می ًدا يلَعَ   ُمتََعمِّ
ْ
هر کس به عمد به من دروغ «. »انلَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  فَلْيَتَبَوَّأ

سته دروغ نب صگوید: علیه پیامبر  می در جواب، »ببندد، جایش را در آتش دوزخ آماده کند
از روي تأویل قبول ندارد، به  ام. یا احادیثی را از شریعت ام بلکه به نفع او دروغ بسته

 خداوند در نکوهش کافران: ي  خاطر این فرموده

ۖ ٱ إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن﴿ نَّ نَّ ٱ �نَّ  لظَّ  .]28النجم: [ ﴾ا ٔٗ َشۡ�  قِّ �َۡ ٱ مِنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ
ظن  و، کنند  نمی خبرند) و جز از ظن و گمان پیروي (و از نر و ماده بودن فرشتگان کامالً بی«

 نیاز از حق و انسان را) بی، رساند  نمی به کسی سودي، و گمان هم (در بخش اعتقادات
کند، با این بهانه که خبر   می پس اعتبار احادیث آحاد را به خاطر آن اسقاط. »گرداند  نمی

 اینها از قبیل تأویل است.ي  واحد، ظنی است. همه
شود، این عمل   می مجتهدي که به او اقتداگوید: فالن   می چون او ،مقلد نیز چنین است

ي ها مثل قرار دادن غناء به عنوان بخشی از بخش ،داد  می داد یا بدان فتوا  می را انجام
و بر اثر آن به وجد  اند بر این اساس که بزرگان تصوف غناء را شنیده ،تصوفي  طریقه
نند پاره کردن لباس هنگام . و مااند حتی برخی از آنان به سبب غناء فوت کرده اند آمده

. بیشتر این کارها اند چون بزرگان تصوف این کار را کرده ،وجد آمدن با رقص و مانند آن
 دهد که به تصوف منسوب هستند.  می ان کسانی رويمیدر

به جنید و بایزید بسطامی و شبلی و دیگران در اعمالی که از شان  چه بسا براي بدعت
خدا و سنت ي  سیده استدالل و استناد کنند و به برنامهآنان به صحت رسیده یا نر

است که در صورتی که راویان  صچون تنها سنت پیامبر ،کنند  نمی استناد صپیامبر
عادل آن را نقل کنند و اهل خود آن را تفسیر کنند، در هدایت بودن و راهنما بودن آن، 
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مخالف بودن با سنت،  هیچ شک و تردیدي وجود ندارد. ولی اینان با این وجود به
گیرند، چون کسی که به اسالم منتسب است،   می کنند بلکه زیر تأویل قرار  نمی اعتراف

 مخالفت با سنت را آشکار کند.ي  هیچ وقت راضی نیست که صفحه
هر کس در این امت چیزي را ابداع کند که «مالک: ي  وقتی چنین است، پس گفته

رسالت، خیانت کرده ي  در زمینه صده که پیامبرگمان کر اند سلف امت بر آن نبوده
 ».است

از این  تر عظیماي  چه فتنه«خواست از مدینه احرام ببندد:   می او با کسی کهي  و گفته
از آن کوتاهی کرده است تا  صاست که گمان کنی فضیلتی را انجام دهی که رسول خدا

گوید: در این گفته   می مالک به اوباشد. گویی امام   می الزام طرف مقابل» آخر روایت؟!
چون هیچ مسلمانی  ،اي ید نه اینکه تو قصد این را داشتهآ  می ات، لزوماً این اعتقاد پیش

 قصد آن را ندارد.
است یا خیر؟ این موضوعی اي  حاال چیزي که الزم یک عقیده است، آیا خودش عقیده
ه بزرگان بجائی و مغربی بدان است که اصولیون راجع به آن اختالف نظر دارند. رأیی ک

باشد، این است که الزم یک   می دادند و معتقد بودند که این رأي، رأي محققین نیز  می فتوا
عقیده عقیده نیست. به همین خاطر وقتی طرف مقابل آن گفته را اظهار داشت، امام مالک 

 به شدت عملش را رد کرد و او را مورد سرزنش قرار داد.
با معصیت،  ها ال و اعتراض مذکور وارد نیست. در این صورت بدعتبنابراین، اشک

شوند،   می یکسان است. پس همان طور که گناهان، به گناهان صغیره و کبیره تقسیم
 شوند   می ي کبیره تقسیمها ي صغیره و بدعتها نیز به بدعت ها بدعت
 ي جزئی.ها ي کلی و بدعتها : بدعتاند دو دسته ها سپس بدعت -

مانند  ،گیرند و قابل شمارش نیستند  می ي کلی تمام فروع شریعت را در برها تبدع
ي کلی مربوط به کلیات است نه جزئیات که ها چون بدعت ،ي هفتاد و سه فرقهها بدعت

 شود.  می به امید خدا بعداً بیان
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 باشند.  می ي جزئی مربوط به فروع جزئیها اما بدعت
شوند هر چند زیر وصف گمراهی   نمی جهنم داخلي جزئی تحت تهدید به ها بدعت

شوند. هر چند تهدید به دوزخ در سرقت یک لقمه نان یا یک دانه گندم تحقق   می داخل
ي بزرگ و کالن، ها کند هر چند زیر وصف سرقت داخل است. بلکه دزدي  نمی پیدا

امل تهدید به جهنم جهت دزدي، شي  باشند. پس ادله  می مشمول تهدید به دوزخ
ي ها بینی که بدعت  نمی شود. مگر  نمی ...ي کوچک مثل سرقت یک لقمه نان وها دزدي

ان اهل میبزرگ و کلی مثل فرقه گرایی و خارج شدن از جماعت اهل سنت، غالباً در
ان اهل میي جزئی مثل لغزش و خطا درها شود؟ و تنها بدعت  نمی ي جزئی ظاهرها بدعت
 گذاري که بدعتی جزئی را به وجود به همین خاطر بدعتدهد.   می ي جزئی رويها بدعت

اي  آورد و براي آن تأویل دارد اتباع از هواي نفس در او تحقق نیافته است، و مفسده  می
 ي کلی حاصلها که در بدعتاي  شود مثل مفسده  می ي جزئی حاصلها که در بدعت

 شود، نیست.  می
شود: یکی جزئی بودن و دیگري   می بنابراین، هر گاه در یک بدعت دو وصف جمع

، صغیره باشد. به تعبیري دیگر وجود تأویل براي آن بدعت، درست است که این بدعت
گذار به خاطر تأویلی آن را به وجود آورد، آن  هرگاه یک بدعت، جزئی باشد و بدعت

 بدعت، بدعت صغیره است.
برابر آفتاب روزه گیرد و کسی که نذر کند که ایستاده در ي  مثال بدعت صغیره: قضیه

ننشیند و در سایه قرار نگیرد. و مانند کسی که چیزي را از آنچه خدا برایش حالل کرده، 
مثل خواب یا غذاي خوشمزه یا نزدیکی یا همسر یا خوردن در روز... را بر خود حرام 

 کند.
یل، طور که تأو . هماناند ي کلی و جزئی، گاهی ظاهر و گاهی پنهانها البته بدعت

از  گاهی مأخذ آن نزدیک است و گاهی دور. در این صورت اشکال و ابهام در بسیاري
ي صغیره است، کبیره ها در نتیجه بدعتی که جزو بدعت ،آید  می ي این فصل، پیشها مثال
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آید.   می ي کبیره است، صغیره به شمارها آید و برعکس، بدعتی که جزو بدعت  می به شمار
 شود.  می اد واگذارو این مبحث به اجته

 فصل
 ، این خود شرایطی دارد: اند ، صغیرهها وقتی پذیرفتیم که برخی از بدعت

چون گناه صغیره به نسبت کسی که  ،گذار بر آن مداومت و اصرار نکند بدعت -اول
چون این گناه ناشی از اصرار بر  ،شود  می کند، کبیره محسوب  می بر آن مداومت و اصرار

کند. به همین خاطر عالمان   می آن است و اصرار بر گناه صغیره آن را به گناه کبیره تبدیل
: در صورت اصرار بر گناه، دیگر گناه صغیره وجود ندارد و با وجود اند اسالمی گفته

نیز دقیقاً  اه استغفار و طلب بخشش براي گناه، دیگر گناه کبیره وجود ندارد. بدعت
 و هیچ فرقی با گناهان ندارند. اند چنین

است که ممکن است گاهی بر آن اصرار شود و اي  با این تفاوت که گناهان به گونه
گاهی بر آن اصرار نشود. قبول نکردن شهادت و خشم بر کسی که به آن شهادت داده یا 

ن نشان بدعت این چو ،ولی بدعت چنین نیست ،شود  می عدم آن، بر همین مطلب بنا
شود و این حرص وجود دارد که از جاي   می است که معموًال بر آن مداومت و اصرار

شود و سرزنش و  می کند، قیامت برپا  می خود بیرون نرود و بر کسی که آن بدعت را ترك
گذار  شود و لقب بدعت می شود و تهمت جهالت و نادانی به او زده می مالمت متوجه او

شود. دقیقاً عکس آنچه که سلف صالح و پیشوایان دینی بر آن  می او داده و گمراه به
 .اند بوده

گذاران اگر قدرت و حکومتی را  چون بدعت ،باشد  می تاریخ و نقلي  دلیل آن، تجربه
ان مردم جاري بوده و میشان بوده که احکامش در یا حاکمی پشتیبان اند در دست داشته

مختلف اجرا شده معموالً اهل سنت را مورد سرزنش و اوامر و دستوراتش در مناطق 
کس سیرت متقدمین را مطالعه و کردند. هر  می دادند و آنان را اذیت  می مالمت قرار

 بیند.  می بررسی کند، موارد زیادي از این قبیل را
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که بدعت هرگاه به  اند اما دلیل نقلی، همان اظهارات سلف صالح است که بیان داشته
کند. ولی گناهان چنین نیستند، چون گاهی گناهکار از گناهش   می ، ادامه پیداوجود آید

آمده، آن را  ها گردد. بلکه چیزي که در حدیث فرقه  می کند و به درگاه خدا باز  می توبه
 آن هواها به صاحبانش«کند، آنجا که در برخی از روایات آمده است:   می تقویت و تأیید

از اینجا سلف صالح جزم ». چسبد  می بیماري کَلَب به صاحبشچسبد همان طور که   می
 کند.  نمی توبهاش  گذار از بدعت که بدعت اند کرده

چون بدعت گاهی به نسبت کسی،  ،دیگران را به سوي آن دعوت نکند -شرط دوم
 صغیره است، سپس بدعت گذار به قائل شدن به آن و عمل به مقتضاي آن، دعوت

ورت تمام گناه این بدعت بر گردن اوست، چون این چیزها از آثار و در این ص ،کند  می
چون  ،عملکرد اوست و به سبب او، وقوع این بدعت و عمل به آن، زیاد شده است

گذاري کند، گناه آن و گناه کسانی  داشته که هر کس روشی بد را پایه حدیث صحیح بیان
کند. بدعت   نمی گناهان آنان را کم، بر گردن اوست و چیزي از اند که به آن عمل نموده

از این  -باشد. پس چه بسا بدعت صغیره  می صغیره و کبیره، به تناسب کثرت و کمی گناه
 با بدعت کبیره مساوي باشد یا حتی بر آن فزونی کند. -طریق

گذار واجب است که هرگاه بدعتی را انجام داد، تنها خودش به آن عمل  پس بر بدعت
 به سوي آن فرا نخواند و گناه دیگران را بر گردن نگیرد. کند و دیگران را

ان بنده و می در این وجه، خارج شدن از آن دشوار است، چون معصیت در مواردي که
 پروردگارش است، امید توبه و غفران وجود دارد هر چند به سوي آن دعوت کند.

این باره إن  کالم دري  گذشت و بقیه ها این موضوع در باب مذمت و نکوهش بدعت
 شاءاهللا بعداً خواهد آمد.

در آن بر  ها شوند یا در جاهایی که سنت  می در جاهایی که مردمان جمع -شرط سوم
 شوند، انجام نگیرد.  می ي شریعت در آن آشکارها شوند و شعایر و برنامه  می پا
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شود یا   می در اجتماعات مردم از جانب کسانی که به آنان اقتدا ها آشکار کردن بدعت
 ،باشد  می نسبت به آنان حسن ظن وجود دارد، از زیان بارترین چیزها براي سنت اسالم

 چون این کار از دو حالت خارج نیست: 
اي  چون مردم عوام پیرو هر صدا کننده ،شود  می یا در این بدعت، به صاحبش اقتدا

به آنها  ها و نفس یی که شیطان براي مردم خوب و زیبا کردهها هستند، به ویژه بدعت
 ،شود  می تمایل دارند. و هرگاه به صاحب بدعت صغیره اقتدا شود، به نسبت او، کبیره

، برگردن اند کس به ضاللتی دعوت کند، گناه او و گناه کسانی که به آن عمل کردهچون هر
 شود.  می اوست. پس به تناسب کثرت پیروان این بدعت، گناه او بیشتر

چون مثالً اگر یک نفر عالم،  ،در گناهان صغیره نیز وجود داردعین این مطلب نیز 
 آشکارا انجام دهد، ارتکاب آن بر مردم آسان -هر چند کوچک هم باشد- گناهی را

 گوید گناه بود، آن را مرتکب  می گونه که گوید: اگر این کار آن  می چون جاهل ،شود  می
نداریم، مرتکب آن شده است. بدعت نیز  شد و او تنها به خاطر عملی که داشته و ما  نمی

چنین است که هر گاه یک نفر عالم آن را آشکارا ایجاد کند، بدون شک در آن بدعت، به 
تقرب و ي  چون این بدعت به گمان جاهل مثل یک کار خوب و وسیله ،شود  می او اقتدا

ازه بدعت در نزدیکی به خداوند است، چون این عالم به این شیوه، انجامش داده است. ت
گیرد ولی   نمی ي را دارد، چون گناهی گاهی مورد پیروي قرارتر این زمینه، وضعیت شدید

کند، مگر کسی که بداند که آن بدعت   نمی بدعت چنین نیست و کسی از اتباع آن حاشا
گناه را دارد. پس وقتی چنین است، این بدعت ي  است، در این صورت درجهاي  نکوهیده

است  تر سوي آن دعوت کند، وضعیت شدید شود، حاال اگر به  می ک کبیرهصغیره بدون ش
شود. پس فرا خواندن مردم   می هر چند خود آشکارا کردن آن، موجب پیروي کردن از آن

 کشاند.  می سوي آن ص صریحی است که مردم را بیشتر بهسوي آن، ن به
سوي  ایجاد کرد و مردم را بهبدعتی را از حسن روایت شده که مردي از بنی اسرائیل 

آن فراخواند و در این زمینه از وي پیروي شد. آن مرد وقتی به گناهش پی برد، به 
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و سپس زنجیري را در آن داخل اي  را سوراخ کرد. آنگاه حلقه اگرد خود رو آورد و آنگرد
کرد و سپس آن را به درختی بند کرد. آنگاه شروع به گریستن و زاري به درگاه 

ردگارش کرد. خداوند به پیامبر آن امت وحی کرد که این فرد توبه ندارد و کاري که پرو
شود. حاال وضعیت کسی که گمراه شده و از اهل جهنم گردیده،   می کرده، بخشوده

 چگونه باید باشد؟
شوند، مثل آن است که   می در آن برپا ها اما انجام دادن بدعت در جاهایی که سنت

چون جاي آشکار کردن شعایر اسالمی است. گویی  ،ن دعوت کندسوي آ صراحتاً به
 گوید: این عمل، سنت است پس از آن پیروي کنید.  می آن با زبان حالي  آشکار کننده

ابومصعب گوید: ابن مهدي بر ما وارد شد و نماز خواند و ردایش را جلو صف 
که پشت سر - به مالکگذاشت. وقتی امام سالم داد، مردم به ابن مهدي چشم دوختند و 

دوختند. وقتی مالک سالم نماز داد، گفت چه کسی اینجا   می چشم -امام نماز خوانده بود
نگهبان است؟ دو کس پیش او آمدند. آنگاه مالک گفت: صاحب این لباس را بگیرید و او 
را زندانی کنید. وي زندانی شد. به مالک گفته شد: این شخص، ابن مهدي است. مالک به 

رو کرد و گفت: آیا از خدا نترسیدي، که لباست را در پیش خود در صف گذاشتی و  او
نمازگزاران را به نگاه کردن به آن مشغول کردي و در مسجد ما چیزي را ابداع کردي که 

فعليه من أحدث يف مسجدنا َحَدثاً، « فرموده است: صشناختیم، و پیامبر  نمی ما آن را
هر کس در مسجد ما بدعتی را به وجود آورد، « .»انلاس أمجع�مالئ�ة وـاللعنة اهللا و

پس ابن مهدي گریه کرد و بر خودش . »مردم بر او باد!ي  لعنت خدا و فرشتگان و همه
و هیچ مسجد دیگري انجام  صسوگند خورد که دیگر هرگز این کار را در مسجد پیامبر

 ندهد.
 نگهبان گفتم: مرا پیش ابوعبداهللا در روایتی از ابن مهدي آمده که گوید: به آن دو

برید؟ گفتند: اگر بخواهی. پس او را پیش ابوعبداهللا بردند. ابوعبداهللا گفت: اي   می
 خوانی؟ گفتم: اي ابوعبداهللا! آن روز، روز گرمی بود  می عبدالرحمن! با حالت برهنه نماز
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را به خدا قسم آیا با ردایم بر من سنگین آمد. ابوعبداهللا گفت: تو  -طور که دیدي همان-
آن کار منظورت عیب وارد کردن بر گذشتگان و مخالفت با آنان نبود؟ گفتم: به خدا قسم، 

 این منظور را نداشتم. ابوعبداهللا گفت: آزادش کنید.
ابن وضّاح نقل کرده و گوید: در زمان مالک، مؤذن در مدینه تثویب گفت. مالک کسی 

 آمد. مالک به او گفت: این چه کاري است که را دنبالش فرستاد. مؤذن پیش مالک
کنی؟ گفت: خواستم که مردم را از طلوع فجر باخبر کنم و از خواب برخیزند. مالک   می

به او گفت: این کار را مکن. نباید در شهر ما چیزي به وجود آید که قبالً در آن نبوده 
مان چندین سال در ده سال در این شهر بود و ابوبکر و عمر و عث صاست. رسول خدا

این شهر بودند و این کار را نکردند. پس در شهر ما چیزي که در آن نبوده، به وجود 
نیاور. مؤذن از آن دست کشید. و مدتی اقامه خواند. سپس در مناره هنگام طلوع فجر، 
 سینه صاف کرد. مالک کسی را دنبالش فرستاد و به او گفت: این چه کاري است که

خواستم که مردم از طلوع فجر باخبر شوند. مالک به آن مرد گفت: مگر  کنی؟ گفت:  می
تو را نهی نکردم که در نزد ما چیزي را که در آن نبوده، ایجاد مکن؟ او گفت: تو مرا از 
تثویب نهی کردي. آنگاه مالک به او گفت: این کار را مکن. آن مرد مدتی از این کار 

نمود. باز مالک کسی را دنبالش فرستاد و به  ها دست کشید. سپس شروع به در زدن خانه
کنی؟ گفت: خواستم که مردم را از طلوع فجر باخبر   می او گفت: این چه کاري است که

کنم. مالک به او گفت: دیگر این کار را مکن، در شهر ما چیزي را که قبالً در آن نبوده، 
 ایجاد مکن.

دانست و گفت: این کار در عراق ابداع   می مالگ تثویب را ناپسند«ابن وضاح افزود: 
 شد. به ابن وضاح گفته شد: آیا در مکه یا مدینه یا مصر یا دیگر شهرها به آن عمل

 ».ام نشنیده ها و اباضیه ها شد؟ ابن وضاح گفت: آن را جز از طرف برخی از کوفی  می
ست، منع کرده و ااي  دقت کن چگونه مالک از ابداع چیزي که از نظر انسان، چیز ساده

 ،تثویب گوید: تثویب، گمراهی است. و این روشن استي  آن را بدعت دانست. او درباره
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در دین بدعت است و هر بدعتی گمراهی است. ومالک به مؤذن اي  چون هر چیز تازه
ا داشت را نداد، چون این کارها احتمال آن ر ها صاف کردن سینه و در زدن خانهي  اجازه

طور که عبدالرحمن ابن مهدي از گذاشتن رداء در پیش خود  ه شوند. همانکه سنت دانست
 منع شد از ترس اینکه مبادا بدعتی باشد که آن را ایجاد کرده است.

در مغرب، شخصی به نام مهدي تثویب هنگام طلوع فجر را ابداع کرد. تثویب همان 

اعالم بکنند که فجر طلوع  باشد. تا با این عبارت به مردم  می »هللا احلمدأصبح و«: گفتن

کرده است تا از خواب برخیزند و به سوي نماز و حضور در جماعت و به سوي هر آنچه 
 .اند شوند، بروند. حاال متأخرینِ تثویب را در نماز همچون اذان، قرار داده  می که به آن امر

ین امر در اسکندریه است، و ااي  ان مردم مغرب، حزب تازهمیهمچنین نقل شده که در
آنها به عنوان سنتی در مساجد ي  در جوامع اندلس و دیگر جاها معمول است. پس همه

 تا کنون قرار داده شده است.
گوید   می تثویبی که امام مالک به آن اشاره کرد، چنین تفسیر شده که مؤذن هرگاه اذان

الصالة،  عىل ىقد قامت الصالة، حگوید:   می شوند، بین اذان و اقامه  می و مردم ساکت

 .الصالة رمحكم اهللاگویند:   می افرادي در نزد ماست کهي  . این نظیر گفتهالفالح عىل ىح

خواست آنجا نماز   می روایت شده که او داخل مسجد شد و باز عبداهللا بن عمر
فت و گفت: ما را از بخواند. مؤذن تثویب گفت. پس عبداهللا بن عمر از آن مسجد بیرون ر

 گذار بیرون ببر. و در آن مسجد نماز نخواند. تنزد این بدع
 و آن مانند کاري است که در مناطق ما در مسجد جامع قرطبه انجام«ابن رشد گوید: 

کند:   می شد که مؤذن پس از اذان پیش از فجر، نداي هنگام فجر را با این گفته تکرار  می

که منظور از  اند ضی گفتهبع«ابن رشد افزود: ». . سپس این کار ترك شدالصالة یحي عل

چون این عبارتی  ،باشد  می از طرف مؤذن هنگام اذانش خري العمل یحي علتثویب، گفتن 

 ».اند است که شیعیان مخالف سنت به اذان افزوده
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آمده است: هر کس تثویب را شنیده و در مسجد بوده، از آنجا » مجموعةـال«در کتاب 

 انجام داد. بمانند کاري که ابن عمر ،بیرون رفته است
اش  در این مسأله، کالمی هست و منظور از آن تثویب مکروهی است که مالک درباره

 گفته است: آن، گمراهی است.
کند که در   می در امور تازه ایجاد شده در دین داللتگیري  این کالم بر سخت

شوند و به شدت بر شعایر دینی   می در آن برپا ها اجتماعات مردم یا در جاهایی که سنت
انجام شوند،  ها چون اگر در این مکان ،شود، نباید این امور تازه انجام شوند  می محافظت

کنند. در نتیجه گناه این کار به کسی که اولین بار   می گیرند و بدان عمل  می مردم آن را
 شود.  می زیادشود و خطر بدعتش،   می گردد. پس گناهش زیاد  میانجامش داده، بر
هر چند آن را صغیره فرض - گذار آن را کوچک و ناچیز نداند بدعت -شرط چهارم

تر از  یک گناه، بزرگ چون این کار، خوار شمردن بدعت است و خوار شمردن -ایم کرده
 باشد. در نتیجه این کار سبب بزرگ بودن گناهی که در اصل کوچک است،  می خود گناه

 شود:  می جهت به گناه نگاهشود. چون از دو   می
 در شریعت اسالم.اش  از جهت رتبه و درجه

 این گناه.ي  از جهت مخالفت با پروردگار عظیم به وسیله
از جهت اول، گناه در صورتی که از شریعت فهم کنیم که کوچک است، کوچک 

 گذاریم که شریعت گذاشته است.  می چون ما آن را در جایی ،شود  می شمرده
که آیا ما با این ، گردد  می جهت دوم، به اعتقاد ما در خصوص عمل به آن بر اما از

دانیم یا خیر. بر ما واجب است که این   می گناه، مقابله و مخالفت با پروردگار را کوچک
ان می خیلی بزرگ بدانیم چون در حقیقت -هر چند در ذات خود، کوچک است- گناه را

گناه صغیره، فرقی ي  گناه کبیره و مخالفت با او به وسیله ي مخالفت با پروردگار به وسیله
 وجود ندارد.
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چون تصور  ،شوند  نمی گناه از آن جهت که گناه است، این دو جهت هرگز از آن جدا
گناه وابسته به این دو جهت است. پس بزرگ دانستن ارتکاب گناه با وجود اعتقاد به 

 چون این دو چیز از دو جهت در نظر گرفته ،صغیره بودن آن، هیچ منافاتی با هم ندارند
شود. پس گناهکار هر چند عمداً گناه را مرتکب شده با عمدي انجام دادن گناه، قصد   می

خوار شمردن مخالفت با پروردگار را ندارد، بلکه قصدش، تنها پیروي کردن از شهوتش 
به تناسب این قصد  باشد. پس گناه  می در گناهی که شارع آن را کوچک یا بزرگ دانسته

 شود.  می واقع
گذار قصدش مخالفت با شارع و خوار شمردن شریعت  عت، بدعتطور که در بد همان

نیست، بلکه تنها قصدش عمل به مقتضاي آن است اما با تأویلی که دارد، این بدعت را به 
 شریعت افزوده و آن را راجح دانسته است. بر خالف زمانی که در شریعت آن را کوچک

چون نهی  ،چون در این صورت مخالف با فرمانرواي حق را کوچک دانسته است ،بداند
وجود دارد و ، ایجاد این بدعتي  از این بدعت وجود دارد و مخالفت وي به وسیله

شود: به کوچکی   می کوچک دانستن آن بدعت، گناه عظیمی است. به همین خاطر گفته
این گناه با او رویارو ي  کسی که به وسیله گناه نگاه مکن، بلکه به عظمت و بزرگی

 نگاه کن.اي  شده

يُّ «:در حجۀ الوداع فرمودند صآمده که رسول خدا» الصحيح«در 
َ
این « »َهَذا يَْومٍ  أ

 :گفتند: روز حج اکبر فرمود .»چه روزي است؟

ْمَوالَُ�مْ  ِدَماَءُ�مْ  فَإِنَّ «
َ
ْعَراَضُ�مْ  َوأ

َ
ُ�مْ  ىِف  َهَذا يَْوِمُ�مْ  َكُحْرَمةِ  َحَرامٌ  بَيْنَُ�مْ  َوأ  بََ�ِ

الَ  َهَذا
َ
الَ  َ�ْفِسهِ  ىلَعَ  إِالَّ  َجانٍ  َ�ِْ�  الَ  أ

َ
هِ  ىلَعَ  َجانٍ  َ�ِْ�  الَ  أ ِ

َ
هِ  ىلَعَ  َمْولُودٌ  َوالَ  َودل الَ  َوادِلِ

َ
 َو�ِنَّ  أ

يَْطانَ  �َِس  قَدْ  الشَّ
َ
نْ  ِمنْ  أ

َ
بًَدا َهِذهِ  بِالَِدُ�مْ  ىِف  ُ�ْعبَدَ  أ

َ
ُ  َستَُكونُ  َولَِ�نْ  أ

َ
 ِ�يَما َطاَعةٌ  هل

ْتَِقُرونَ 
َ

ْ�َماِلُ�مْ  ِمنْ  حت
َ
 .1»بِهِ  فََسَ�ىَْض  أ

                                           
اند  روایتش کرده 2669هاي:  و ابن ماجه به شماره 3087و  2159هاي:  ست. ترمذي به شمارهحدیثی صحیح ا -1

 و آلبانی آن را صحیح دانسته است.
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ان تان حرام است همچون حرمت این روزتان در این می همانا خون و مال و ناموس تان در«
کس نباید جنایت و گناهی جز بر خودش مرتکب  باشید هیچشهرتان در این ماه تان. هان، اگاه 

شود. هان، آگاه باشید هیچ کس نباید بر فرزندش جنایتی انجام دهد و هیچ فرزندي نباید بر پدر 
و مادرش جنایتی انجام دهد. هان، آگاه باشید که شیطان ناامید شده از اینکه در این شهرتان براي 

دانید، طاعت شیطان وجود دارد و   میاش  تان که کوچک همیشه پرستش شود، ولی در اعمال
 .»شیطان به این کار راضی و خوشنود است

ىضَ : «عبارت ْ ريَ سَ  شوند،  می دلیلی بر عظمت و بزرگی گناهان که کوچک انگاشته» بِهِ  فَ

 باشد.  می

گفته » اإلحياء« چون او در کتاب ،این شرط را غزالی در این زمینه معتبر دانسته است

شود این است که گناهکار آن   می که از جمله چیزهایی که گناه صغیره به وسیله آن، بزرگ
گناه هر چه بنده را در دل خودش، بزرگش بداند، در نزد «گوید:   می را کوچک بداند. وي

سپس این ». خدا کوچک است و هر چه بنده آن را کوچک بداند، در نزد خدا بزرگ است
 .1مسأله را تبیین نمود و آن را شرح و توضیح داد

، آن وقت این امید هست که صغیره بودن بدعت، صغیره هرگاه این شروط تحقق یابند
 باشد. اما اگر یک شرط یا بیشتر از این شرط تحقق نیابد، بدعت صغیره به کبیره تبدیل

طور که گناهان  همان ،شوند یا این ترس وجود دارد که به بدعت کبیره تبدیل شود  می
 چنین هستند.

                                           
 .4/32: اإلحياء -1



 
 

به  دهد یا فقط  می گذاري در امور عادي هم روي آیا بدعت: باب هفتم
 امور عبادي اختصاص دارد؟

شود یا خیر؟ در   می در تعریف بدعت گفته شد که آیا بدعت در امور عادي هم داخل
 ،آن باب بودي  شود و این مطلب، مبحث عمده  می بدعت داخلامور عبادي بدون شک، 

چون امور عبادي یا اعمالی قلبی و اموري اعتقادي است و یا اعمال جوارح از قبیل قول 
مانند مذهب قدریه و مرجئه و خوارج و  ،و فعل. در هر دو قسم، بدعت داخل شده است

قبلی داشته باشد و بدون آنکه ي  ونهمعتزله و مذهب اباحیه و ابداع عبادات بدون آنکه نم
 اصلی داشته باشد که به آن برگردد.

 ان عالمان اسالمی باشد. می رسد که جاي اختالف نظر  می اما امور عادي، چنین به نظر
 ،گفته شد روشن است ها ي این موضوع با توجه به مباحثی که در تقسیم بدعتها مثال

، مقدم کردن جاهالن بر عالمان در اند ه ایجاد شدهمثل باج، ظلم و ستم و جورهایی که تاز
ي علمی، سپردن مناصب و مقامات خطیر و مهم به کسانی که ها مناصب و مسئولیت

اهلیت آن را ندارند و تنها از طریق وراثت این منصب به آنان برسد، کشیدن عکس 
استفاده از پیشوایان دینی و حاکمان و قضات و زدن آن بر تابلوها و در و دیوارها، 

و امثال آنها از  ها ، شستن دستان با گیاه غاسول، پوشیدن چادر، گشاد کردن آستینها غربال
چون این چیزها اموري  ،ان پیشینیان صالح نبوده استمی که در صدر اسالم و چیزهایی
ان همه پخش شده می ان مردم رواج پیدا کرده و عمل به آن زیاد شده و درمی است که

ان امت شده میاین امور به بدعت ملحق شده همچون عبادات ابداع شده دراست. پس 
کند. قرافی و استادش، ابن   می است که بر آنچه گفتیم، داللتاي  است. و این از جمله ادله

 عبدالسالم به این رأي تمایل دارند و برخی از گذشتگان بدان معتقدند.
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 ه فرزندي برایش به دنیا آمد.روایت کرده ک 1حافظ ابونعیم از محمد بن اسلم
محمد بن قاسم طوسی گوید: محمد بن اسلم به من گفت: دو قوچ بزرگ را بخر و 
چند درهم را به من داد. دو قوچ بزرگ را برایش خریدم و او ده درهم را به من داد. به 
من گفت: با این ده درهم مقداري آرد بخر و آن را نان کن. محمد بن قاسم طوسی گفت: 

د را غربال کردم و آن را نان کردم، سپس برایش بردم. گفت: این را غربال کردي؟ ده آر
درهم دیگر را به من داد و گفت: با این ده درهم مقداري آرد بخر و آن را غربال مکن و 
آن را نان کن. پس آن را نان کردم و برایش بردم. به من گفت: اي ابوعبداهللا! عقیقه، سنت 

آرد، بدعت، و سزاوار نیست که در سنت، بدعتی باشد و دوست  است و غربال کردن
 .2من باشدي  نداشتم که آن نان پس از آنکه بدعتی شده، در خانه

را به وجود  صمحمد بن اسلم همان کسی است که اسحاق بن راهویه حدیث پیامبر

َوادِ  َعلَيُْ�مْ « :صپیامبري  او تفسیر کرد. وقتی راجح به سواد اعظم که در فرموده  بِالسَّ
ْ�َظمِ 

َ
آمده، از وي سوال شد، در جواب گفت: محمد بن اسلم و یارانش. این  .3»األ

 مطلب، به امید خدا در جاي خود در همین کتاب بیان خواهد شد.
به عالوه، اگر وقوع بدعت گذاري در امور عبادي تصور شود، در امور عادي نیز 

چون امور مشروع گاهی عبادي است و  ان این دو فرقی نیست.می چون ،شود  می تصور
طور که مخالفت به  راین، همان. بناباند گاهی عادي. پس هر دو از طرف شارع، مشروع

 شود.  می شود، در دیگري نیز واقع  می ابتداع در یکی از این دو، واقعي  وسیله
 صورت سوم، این است که شریعت اسالم، به چیزهایی تهدید کرده که در آخر زمان -

                                           
گیر بود. از کسانی بود  کندي است. وي انسانی پارسا و سختاو محمد بن اسلم بن سالم طوسی، ابوالحسن  -1

دند و بر بر پاي داشتن سنت مواظبت کردند، و از کسانی بود که تمام که خود را براي عبادت خالص کر
 ها و رد کردن دنیا به کار بردند. تالششان را جهت به کار بردن سنت

 روایتش کرده است. 9/244، »احللية«ابونعیم در کتاب  -2

 تخریج آن در ابتداي کتاب آورده شد. -3
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. پس چیزهایی که مثل آن هستند، داخل این اند خارج صدهند و از سنت پیامبر  می روي
 گیرند، چون از یک جنس هستند.  نمی تهدید قرار

ْونَ  إِنَُّ�مْ « به ما گفت: صآمده که گوید: رسول خدا از عبداهللا» الصحيح«در   َسرَتَ

ثََرةً  َ�ْعِدي
َ
ُموًرا أ

ُ
دانید،   می از من، چیز ناخوش و اموري که ناپسندششما پس « .»ُ�نِْكُروَ�َها َوأ

دُّوا« دهی اي رسول خدا! فرمود:  می گفتند: پس چه دستوري به ما. »خواهید دید
َ
 إيَِلِْهمْ  أ

ُهْم، ُ�مْ  وََسلُوا َحقَّ  .»حق آنان را به ایشان بدهید و حق خود را از آنان بخواهید« .1»َحقَّ

 ِمنْ  َكِرهَ  َمنْ «: روایت است که آن حضرت فرمودند صاز پیامبرباز ابن عباس
ِمِ�هِ 

َ
در روایتی . »هر کس از امیرش چیز ناخوشایندي دید، صبر پیشه کند« .»فَلْيَْصرِبْ  َشيْئًا أ

ى َمنْ «: آمده است
َ
ِمِ�هِ  ِمنْ  َرأ

َ
ََماَعةَ  فَاَرَق  َمنْ  فَإِنَّهُ  ،َعلَيْهِ  فَلْيَْصرِبْ  يَْ�َرُههُ  َشيْئًا أ

ْ
 ِشرْبًا اجل

هر کس از امیرش چیز ناخوشایندي دید، بر آن صبر پیشه « .2»َجاِهِليَّةً  ِميتَةً  َماَت  إِالَّ  ،َ�َماَت 
یک وجب از جماعت مسلمانان جدا شود و بمیرد، بر جاهلیت ي  چون هر کس به اندازه ،کند

 .»مرده است
ْسِندَ  إَِذا«: آمده است» الصحيح« همچنین در

ُ
ْمرُ  أ

َ
  األ

َ
ْهِلهِ  َ�ْ�ِ  إِىل

َ
اَعةَ  فَاْ�تَِظرِ  ،أ  .3»السَّ

 .»گاه کاري به غیر کسانی که اهلیتش را دارند، واگذار شود، منتظر قیامت باش هر«
َمانُ  َ�تََقارَُب «: روایت است که آن حضرت فرمودند صاز پیامبر از ابوهریره  الزَّ

ِعلْمُ  َوَ�نُْقُص 
ْ
حُّ  َو�ُلىَْق  ال ِفنَتُ  َوَ�ْظَهرُ  الشُّ

ْ
شود و علم [دین]   می زمان نزدیک«. »الَْهْرجُ  َو�َْ�رُثُ  ال

گفتند: اي . »شود  می (قتل) زیاد شوند و آشوب و فتنه  می ظاهر ها شود و بخل زیاد و فتنه  می کم

َقتُْل « رسول خدا، آن فتنه و آشوب چیست؟ فرمود:
ْ
َقتُْل  ال

ْ
 .4»ال

                                           
 اند. آن را روایت کرده 1843 ي: لم به شمارهو مس 6644 ي: متفق علیه: بخاري به شماره -1
 اند. آن را روایت کرده 1848 ي: و مسلم به شماره 6646 ي: متفق علیه: بخاري به شماره -2
 روایتش کرده است. 6131و  59هاي:  بخاري به شماره -3
 اند. آن را روایت کرده 157 ي: و مسلم به شماره 5690 ي: متفق علیه: بخاري به شماره -4
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اَعةِ  يََدِى  َ�ْ�َ  إِنَّ « فرمود: صروایت است که گوید: پیامبر از ابوموسی يَّاًما السَّ
َ
 أل

ُل  َْهُل  ِ�يَها َ�ْ�ِ
ْ
ِعلْمُ  ِ�يَها َوُ�ْرَ�عُ  ،اجل

ْ
پیش از قیامت، چند روزري « .1»الَْهْرجُ  ِ�يَها َوَ�ْ�رُثُ  ،ال

شود و   می برداشته[دین] در آن  آید و علم و دانش  می هست که جهل و نادانی در آن فرود
 .»شود  می (قتل) در آن چند روز زیاد آشوب و فتنه

 ، به معناي قتل است.هرج

دو حدیث را براي ما باز گفت.  صروایت است که گوید: رسول خدا از حذیفه
یکی از آن دو را دیدم و منتظر دیگري هستم. به ما گفت که امانت در بیخ قلوب مردان 

آورند. آنگاه از برداشتن این   می قرآن و سنت، علم و دانش به دستآید. سپس از   می فرود
 :علم براي ما گفت. آن حضرت فرمودند

َمانَةُ  َ�تُْقبَُض  انلَّْوَمةَ  الرَُّجُل  َ�نَامُ «
َ
ثَُرَها َ�يََظلُّ  قَلِْبهِ  ِمنْ  األ

َ
ِت  ِمثَْل  أ

ْ
 انلَّْوَمةَ  َ�نَامُ  ُ�مَّ  الَْو�

َمانَةُ  َ�تُْقبَُض 
َ
ثَُرَها َ�يََظلُّ  لِْبهِ قَ  ِمنْ  األ

َ
 َ�رَتَاهُ  َ�نَِفَط  رِْجِلَك  ىلَعَ  َدْحرَْجتَهُ  َكَجْمرٍ  الَْمْجِل  ِمثَْل  أ

ءٌ  ِ�يهِ  َولَيَْس  ُمنْترَِبًا َخذَ  ُ�مَّ  - ىَشْ
َ
 الَ  يَتَبَاَ�ُعونَ  انلَّاُس  َ�يُْصِبحُ  - رِْجِلهِ  ىلَعَ  فََدْحرََجهُ  َحىًص  أ

َحدٌ  يََ�ادُ 
َ
َمانَةَ  يُؤَدِّى أ

َ
ِمينًا رَُجالً  فَُالنٍ  بَِ�  ىِف  إِنَّ  ُ�َقاَل  َحىتَّ  األ

َ
هُ  َما لِلرَُّجِل  ُ�َقاَل  َحىتَّ . أ ْجَ�َ

َ
 أ

ْظَرفَهُ  َما
َ
ْ�َقلَهُ  َما أ

َ
 .2»إِيَمانٍ  ِمنْ  َخرَْدلٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمثَْقاُل  قَلْبِهِ  ىِف  َوَما أ

باشد.   می شود، و اثرش مانند اثر آتش  می خوابد، آنگاه امانت از دلش گرفته  می مرد کمی«
شود. پس اثرش مثل آب و خون مرده بین پوست و   می [از دلش] گرفته خوابد و امانت  می سپس

همچون اخگرهاي  ،ماند  می شود، باقی  می گوشت که از اثر کار با تبر یا براثر تماس آتش تولید
بینی که برداشته شده و چیزي در   می اه آن راآتش که روي پایت بغلطانی و برافروخته شود، آنگ

کنند و نزدیک است کسی امانت را ادا نکند.   می آن نیست. فردا صبح مردم با همدیگر معامله
شود. چه قدر عاقل   می ان فالن طایفه مردي امانتدار است. به آن مرد گفتهمیشود: در  می گفته

ي  به اندازهاش  است! در حالی که در قلباست! چه قدر زیرك است! چه قدر چاالك و چابک 

                                           
 اند. آن را روایت کرده 2672 ي: و مسلم به شماره 6653 ي: متفق علیه: بخاري به شماره -1
 اند. آن را روایت کرده 143 ي: و مسلم به شماره 6132 ي: متفق علیه: بخاري به شماره -2
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روایت است که رسول  از ابوهریره. »ایمان وجود ندارد... تا آخر حدیثاي  مثقال ذره
 فرمودند: صخدا

اَعةُ  َ�ُقومُ  الَ «  َدْعَوُ�ُهَما ،َعِظيَمةٌ  َمْقتَلَةٌ  بَيْنَُهَما يَُ�ونُ  ،َعِظيَمتَانِ  فِئَتَانِ  َ�ْقتَِتَل  َحىتَّ  السَّ
الُونَ  ُ�بَْعَث  وََحىتَّ  ،َواِحَدةٌ  ابُونَ  َدجَّ نَّهُ  يَْزُ�مُ  لُكُُّهمْ  ،ثََالِ��َ  ِمنْ  قَِر�ٌب  ،َكذَّ

َ
ِ  رَُسوُل  �  وََحىتَّ  ،ا�َّ

ِعلْمُ  ُ�ْقبََض 
ْ
 .»ال

انشان می کنند و درگیري عظیمی  می شود تا اینکه دو گروه عظیم با هم پیکار  نمی پا قیامت بر«
شود] تا اینکه نزدیک به سی دجالِ   نمی [قیامت بر پا ادعایشان یکی است. وشود.   می ایجاد

شود] تا   نمی [قیامت بر پا کنند که پیامبر هستند. و  می شان گمان شوند و همه  می دروغگو پیدا
 .»شود  می اینکه علم [دین] گرفته

ُنْيَانِ  ىِف  انلَّاُس  َ�تََطاَوَل  وََحىتَّ « سپس فرمود:
ْ

شود] تا اینکه   نمی و [قیامت بر پا« .»...ابل

 .1تا آخر حدیث »کنند...  می ي طوالنی را احداثها مردم ساختمان
 فرمود: صروایت است که گوید: رسول خدا از عبداهللا

َمانِ  آِخرِ  ىِف  َ�ُْرجُ « ْحَداُث  قَْومٌ  الزَّ
َ
ْسنَانِ  أ

َ
ْحَالمِ  ُسَفَهاءُ  األ

َ
ُقْرآنَ  َ�ْقَرُءونَ  األ

ْ
 ُ�َاِوزُ  الَ  ال

�َّةِ  َخْ�ِ  قَْولِ  ِمنْ  َ�ُقولُونَ  تََراِ�يَُهمْ  رَبِ
ْ
يِن  ِمنَ  َ�ْمُرقُونَ  ال ْهمُ  َ�ْمُرُق  َكَما ادلِّ ِميَّةِ  ِمنَ  السَّ  .2»الرَّ

[اثر آن] از  خوانند که  می شوند. قرآن را  می در آخر زمان، جماعتی جوان و کم عقل پیدا«
 زنند. از دین  می )ص(یعنی پیامبر سخنان بهترین مخلوقاتکند و دم از   نمی طرفشان تجاوز

 .»آید  می گریزند همان طور که تیر از کمان بیرون  می

 فرمودند: صآمده که پیامبر از طریق روایت ابوهریره

ْ�َمالِ  بَاِدُروا«
َ
وْ  اَكفًِرا َوُ�ْمىِس  ُمْؤِمنًا الرَُّجُل  يُْصِبحُ  الُْمْظِلمِ  اللَّيِْل  َكِقَطعِ  فِتَنًا بِاأل

َ
 ُ�ْمىِس  أ

                                           
 اند. آن را روایت کرده 157 ي: و مسلم به شماره 6704 ي: متفق علیه: بخاري به شماره -1

اند. و آلبانی در  روایتش کرده 1/404، »الـمسند«و احمد در  2188 ي: صحیح است: ترمذي به شماره حدیثی -2

آن را صحیح دانسته است. این حدیث در صحیحین از طریق  138 ي: به شماره» صحيح ابن ماجه« کتاب

 آمده است. روایت علی
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ْ�يَا ِمنَ  بَِعَرٍض  ِدينَهُ  يَِبيعُ  اَكفًِرا َوُ�ْصِبحُ  ُمْؤِمنًا  .1»ادلُّ
[زمانی  شب و روز به اعمال و کارهاي خیر همچون پیمودن شب تاریک، مبادرت ورزید.«
 شود]، مؤمن است و در شب، کافر  می [که از خواب بیدار آید] که انسان در صبح  می پیش
 .»فروشد  می گردد و دین خود را به دنیا  می گردد یا در شب مؤمن است و در صبح، کافر  می

در صبح، خون و نامومس و مال و برادر «گوید:   می حسن در تفسیر این حدیث
داند یا در شب خون و ناموس و مال   می داند و در شب، آن را حالل  می را حراماش  دینی

. گویی حسن این حدیث »داند  می داند و در صبح، آن را حالل  می را حراماش  برادر دینی

 ال« فرماید:  می صحدیث دیگري تفسیر کرده که طی آن حدیث، پیامبري  را به وسیله

اًرا َ�ْعِدي تَرِْجُعوا پس از من به حالت کفر بر نگردید که « »َ�ْعٍض  ِرقَاَب  َ�ْعُضُ�مْ  يرَْضُِب  ُكفَّ
 .»گردن همدیگر را بزنید

اِط  ِمنْ  إِنَّ «: فرمود صروایت شده که گوید: رسول خدا انس بن مالکاز  رْشَ
َ
 أ

اَعةِ  نْ  السَّ
َ
ِعلْمُ  يُْرَ�عَ  أ

ْ
َْهُل  َو�َْ�رُثَ  ،ال

ْ
نَا َوَ�ْ�رُثَ  اجل َْمرِ  رُشُْب  َوَ�ْ�رُثَ  ،الزِّ

ْ
 ،الرَِّجاُل  َو�َِقلَّ  ،اخل

ةً  خِلَْمِس�َ  يَُ�ونَ  َحىتَّ  النَِّساءُ  َوَ�ْ�رُثَ 
َ
َقيِّمُ  اْمَرأ

ْ
ي قیامت این است ها از نشانه« .2»الَْواِحدُ  ال

گردد.   می شود و زنا، آشکار و فاش  می شود و جهل و نادانی ظاهر  می که: علم[دین] برداشته
شوند تا جایی که از هر پنجاه   می ان مردم زیاد شده، زنان، زیاد و مردان کممیشراب خواري در

 .»مرد وجود داردزن تنها یک سرپرست 
 إَِذا« فرمود: صآمده که گوید: رسول خدا حدیث غریب علی بن ابی طالبدر 

ىِت  َ�َعلَْت  مَّ
ُ
ةَ  مَخَْس  أ َالَءُ  بَِها َحلَّ  َخْصلَةً  َعرْشَ گاه امتم پانزده خصلت را انجام دهد، هر« .»ابلْ

 :فرمود گفته شد: آن پانزده خصلت کدامند اي رسول خدا؟. »شود  می بال دامنگیرش

َمانَةُ  ُدَوالً  الَْمْغنَمُ  اَكنَ  إَِذا«
َ
اَكةُ  َمْغنًَما َواأل َطاعَ  َمْغَرًما َوالزَّ

َ
هُ  َوَ�قَّ  َزوَْجتَهُ  الرَُّجُل  َوأ مَّ

ُ
 َوَ�رَّ  أ

بَاهُ  وََجَفا َصِديَقهُ 
َ
ْصَواُت  َواْرَ�َفَعِت  أ

َ
َقْومِ  َزِ�يمُ  َوَ�نَ  الَْمَساِجدِ  ىِف  األ

ْ
رَْذلَُهمْ  ال

َ
ْ�ِرمَ  أ

ُ
 الرَُّجُل  َوأ

                                           
 آن را روایت کرده است. 118 ي: مسلم به شماره -1
 اند. آن را روایت کرده 2671 ي: و مسلم به شماره 6423 ي: متفق علیه: بخاري به شماره -2
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هِ  َ�َافَةَ  َ�ِت  رَشِّ ُُمورُ  َورُشِ
ْ
َِر�رُ  َولُِبَس  اخل

ْ
َذِت  احل ِ

ُّ
َقيْنَاُت  َواخت

ْ
ةِ  َهِذهِ  آِخرُ  َولََعنَ  َوالَْمَعازُِف  ال مَّ

ُ
 األ

لََها وَّ
َ
تَِقبُوا أ وْ  مَحَْراءَ  ِر�ًا َذلَِك  ِعنْدَ  فَلَْ�ْ

َ
 .1»َوَمْسًخا َخْسًفا أ

نوبتی شود و امانت، غنیمت شود و زکات تاوان و جریمه باشد و مرد از هرگاه غنیمت، «
زنش اطاعت کند ولی به حرف مادرش گوش نکند، به دوستش نیکی ولی به پدرش بدي و جفا 

، و شخص به خاطر باشدشان  ینتر کند، و در مساجد صداها بلند شود و رهبر یک قوم، پایین
خواري رواج پیدا کند و لباس  ار گیرد، شراباحترام قراش، مورد اکرام و  ترس از شر و بدي

حریر پوشیده شود، آواز و آالت لهو و بازي و طنبور به کار گرفته شود و آخر این امت، اول این 
 .»امت را نفرین کنند، آن موقع باید منتظر بادي قرمز یا زبونی و زشتی باشند

روایت آمده است. در این روایتی نزدیک به همین  در همین باب از ابوهریره

يِن  لَِغْ�ِ  َوُ�ُعلِّمَ «: روایت آمده است  .»دهی  می و غیر دین را آموزش« .»ادلِّ

َقِبيلَةَ  وََسادَ «: همچنین در آن آمده است
ْ
َقْومِ  َزِ�يمُ  َوَ�نَ  فَاِسُقُهمْ  ال

ْ
رَْذلَُهمْ  ال

َ
فاسق «. »أ

 .»شان است ینتر شود و رهبر یک قوم، پست  میشان  یک قبیله، رئیس
خسفاً، وزلزلًة، وفل�تقبوا عند ذلك ر�اً محراء، « نیز در روایت ابوهریره آمده است:

آن موقع باید منتظر بادي قرمز « .2»آيات تتابع كنظام بال قُِطع ِسلكه فتتابعوقذفاً، ومسخاً و
درست مانند  آیند  می پشت سر هم ها و زلزله و زبونی و زشتی و هالکت و نابودي باشند و نشانه

 .»ریزند  می یش پشت سر همها آن بریده شود و دانهي  رشته مرواریدهایی که رشته
ان میبه آن خبر داده که در صاین احادیث و امثال زیاد آن از چیزهایی است که پیامبر

باشند،   می تر اعمالی که افرادي دیگر به آن مستحق -در حقیقت- این امت پس از وي
ان مردم، رواج پیدا کرد تا میگاه به دست نااهالن افتاد و درافتد. هر  می دست کسانی نااهل

جایی که گویی مثل آن است که با تشریع به آنها عمل شده باشد، از جمله رویدادهاي 
. پس اکثر این اند که قرافی و پیروانش بیان کردهاي  باشد، به آن شیوه  می عارض شده

                                           
 .608 ي: ، شماره»ضعيف اجلامع«و 386، شماره ي»ضعيف الرتمذي«حدیثی ضعیف است:  -1

 .287 ي: ، شماره»ضعيف اجلامع«و 387، شماره ي»ضعيف الرتمذي«حدیثی ضعیف است:  -2
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اري در امور گذ عتباید بد ،ه در امور عبادي. بنابراینباشد ن  می رویدادها در امور عادي
 آید.  می طور که همه اتفاق نظر دارند که در امور عبادي پیش عادي ثابت باشد همان

کسانی که معتقدند بدعت به عبادات اختصاص دارد، تمام مطالبی که گروه نخست 
 پذیرند.  نمی ،اند اظهار داشته

گونه کارها به  چون اي ،ذکر شد، بدان جواب داده شداما آنچه از قرافی و استادش 
و مقدم  ها مثل باج و ظلم و ستم ،باشند  می طور کلی معصیت بوده و مخالف امور مشروع

 نمودن جاهالن بر عالمان در مناصب واال...و مانند آن.
 -اند گونه که علما گفته آن- امور مباح از این چیزها مثل غربال، اگر مباح فرض شود

آن - مباح بودنش به دلیل شرعی است و بدعتی در آن نیست، و اگر مکروه فرض شود
دلیل کراهت از نظر او، این است که از  -گونه که کالم محمد بن اسلم بدان اشاره داشت

أول ما أحدث بعد «: چون در اثر آمده است ،آید  می جمله امور تازه ایجاد شده به شمار
. »به وجود آمد، غربال بود صاولین چیزي که پس از رسول خدا« .»مناخلـال رسول اهللا

مثل محمد بن اسلم.  اند ، به ظاهر عبارت عمل کردهاند پس کسانی که به آن استناد کرده
خداي متعال به کراهت آن اشاره ي  ظاهراً این کار از جهت اسراف و رفاه است که فرموده

 فرماید:  می دارد، آنجا که

ذۡ ﴿
َ
�ۡ ٱ َحَياتُِ�مُ  ِ�  تُِ�مۡ َطّيَِ�ٰ  ُتمۡ َهبۡ أ  .]20األحقاف: [ ﴾َيا�ُّ
هاي خود  ) شما لذائذ و خوشیشود:  می (در این وقت بدیشان گفته گردند.  می به آن عرضه«

 .»)اید اید (و براي امروز چیزي باقی نگذاشته اید و کام برگرفته را در زندگی دنیاي خویش برده

 طور که وجود بدعت در امور عبادي، تصور : هماناند اینکه صاحبان قول اول گفته
شود، قبول است ولی سخن ما در جواز عقلی نیست   می شود، در امور عادي نیز تصور  می

بلکه سخن ما تنها در وقوع بدعت در امور عادي است، و در این زمینه اختالف نظر 
 وجود دارد.

، براي اثبات این موضوع حتی اند استناد کردهاما احادیثی که براي اثبات ادعایشان بدان 
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یک دلیل وجود ندارد، چون در احادیث مذکور، به صراحت نیامده که این کارها بدعت یا 
 باشد یا چیزي باشد که به این مفهوم اشاره کند.  می امور تازه ایجاد شده در دین

چیزهایی که قبالً  بدعت به حساب آورند، باید تمامیاي  به عالوه، اگر هم عادت تازه
که در اي  و پوشاك و سخنان و مسائل مستحدثه ها و نوشیدنی ها از قبیل خوردنی نبوده

چون چیزهایی  ،صدر اسالم سابقه نداشته، بدعت به شمار آورند. و این چیز زشتی است
که به تناسب زمان و مکان و اوضاع و احوال مختلف، فرق دارند، جزو امور عادي 

و عاداتی مثل  اند یی که صحابه را درك کردهها کسانی که با عربي  هستند. پس آیا همه
 ، پیرو آنان نیستند؟ این خیلی زشت و ناپسند است.اند عادات آنان داشته

مختلف بر حدود و مقررات شرعی و قوانین برگرفته از آري، باید حتماً در عادات 
 قرآن و سنت، محافظت و پایبند بود.

همچنین، گاهی پایبندي به یک روش و یک حالت یا یک عادت، مشقت و سخت 
. و شریعت اسالم از ایجاد ها و حالت ها و مکان ها است، به خاطر اختالف اخالق و زمان
شریعت بر جایز بودن آن داللت دارد و معارضی فشار و مشقت و تنگی در هر چه که 

 کند.  می وجود ندارد، پرهیز
ي قیامت به خاطر ها همانا شارع، احادیث مذکور را از فساد و تباهی زمان و نشانه

چون در زمان نخست اسالم، خیر و  ،است پیشین قرار دادهپیدایش و رواج آن به زمان 
بود، برخالف آخر زمان که قضیه دقیقاً  تر کمو  تر نیکی آشکارتر و شر و بدي، پنهان

 تر و کم تر برعکس است، چون شر و بدي در آن موقع آشکارتر و خیر و نیکی پنهان
 باشد.  می

 اما اینکه این چیزها بدعت باشند، بر اساس دو طریقه راجع به تعریف بدعت، فهم
 شود. به آنجا مراجعه کن، آن را چنان خواهی یافت.  نمی

دیگري هست. این طریقه جامع دو نظر مختلف بوده ي  در این موضوع، طریقهدرست 
گرداند. این طریقه، همان است که در این   می مذکور را محققي  و مقصود در دو طریقه
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 شود.  می کتاب در فصلی جداگانه شرح و توضیح داده

 فصل
 :اند دو قسم -بر حسب نظر شرعی در آن- افعال مکلفین

 که از قبیل امور عبادي است. افعالی -اول

 افعالی که از قبیل امور عادي است. -دوم
 شود.  نمی راجع به مورد اول، در اینجا بحث

باید گفت: ظاهر روایاتی که از  -که همان امور عادي است- اما راجع به مورد دوم
از  باشد. برخی  می سلف صالح نقل شده، این است که این موضوع محل اختالف نظر آنان

آید که امور عادي همچون امور عبادي هستند. پس همان   میآنان از سخنانشان چنین بر
جاد نکنیم، به همان صورت امر ایم که در امور عبادي، بدعت ای طور که ما امر شده

 ایم که در امور عادي بدعت ایجاد نکنیم. شده
ت عقیقه، مخالفت با باشد، آنجا که در سن  می این رویکرد، ظاهر کالم محمد بن أسلم

امر عادي،  در یک امر عادي، مکروه و ناپسند دانست و آن اند کسانی که پیش از او بوده
باشد، با علم به اینکه فلسفه و علت آن قابل درك است و او چنین   می استعمال غربال

معتقد بوده که امر به پیروي از سلف صالح به طور عموم، جهت تعبد این امر را غالب 
 ده است. کر

ابداع شد،  صهمچنین از سخنان کسی که گفته: اولین چیزي که پس از رسول خدا
 شود.  می غربال است، این رأي ظاهر

 شود که گوید: اگر با بزرگواران پیش از خودم مخالفت  می نقل 1از ربیع بن راشد
ک یک بود. سکونت هم بدون ش  می ام ر آینه گورستان تا وقت مرگ، مسکنکردم، ه  نمی

                                           
اش ابوعبداهللا است و از عابدان و پارسایان بود. ابن عیینه گوید: اگر از  ربیع بن ابی راشد از اهل کوفه بود. کنیه -1

من سؤال شود: بهترین فرد اهل کوفه چه کسی است؟ خواهم گفت: صیرفی و حائک، یعنی ربیع بن ابی راشد 
 صیرفی و مجمع تیمی حائک.
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 امر عادي است.
عبادي داخل هستند. پس دخول  به این ترتیب، بخش امور عادي در بخش امور

گذاري در امور عادي، روشن است ولی اکثر عالمان اسالمی خالف این رأي را  بدعت
 دارند.

گوییم: در اصول شرعی ثابت شده که حتماً در هر   می کنیم و  می کالم خود را بر آن بنا
به طور جزئی قابل اش  چون آنچه که علت و فلسفه ،تعبد وجود داردي  شائبهامر عادي، 

درك نباشد اعم از کارهایی که بدان امر شده و کارهایی که از آن نهی شده آن چیز یک 
به طور جزئی قابل درك باشد، یک امر اش  امر تعبدي است، و هر چه مصلحت یا مفسده

و خرید و فروش و  اند شان تعبدي و حج، همهطهارت و نمازها و روزه عادي است. پس 
چون فلسفه و حکمت  ،شان یک امر عادي هستند کاح و طالق و اجاره و جنایات همهن

. ولی حتماً یک اند شان قابل درك . با وجودي که فلسفه و حکمتاند احکامشان قابل درك
در این  و مکلف اند جهت تعبدي دارند، چون این اعمال به اموري شرعی مقید شده

اعمال، اختیاري ندارد که هر طور خواست آنها را انجام دهد. حاال این اعمال، واجب و 
چون خود مخیر کردن مکلف در امور عبادي،  ،مستحب و حرام و مکروه باشند یا مباح

یک نوع الزام است همان طور که درخواست انجام کاري یا ترك کاري از مکلف به 
 طور که دلیل آن در کتاب همان- یحی، الزام استصورت لزوم یا به صورت ترج

(قسم عادیات و قسم  وقتی چنین است، اشتراك دو قسم -بیان شده است» موافقاتـال«

گذاري در امور عادي از این جهت  مفهوم تعبد روشن شد. پس اگر بدعتعبادات) در 
گذاري  امور عبادي صحیح است و اگر بدعت بیاید، دخول بدعت در امور عادي همچون

 در امور عادي از این جهت نیاید، دخول بدعت در امور عادي صحیح نیست.
این باب است و احکام این باب بر گرد ي  است که لب و خالصهاي  این همان نکته

 شود:  می یی، روشنها چرخد. این نکته با آوردن و شرح مثال  می آن
 ن کار حرام از دو حال خارج نیست:در معامالت مردم آورده، ای اینکه قرافی، باج را
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به قصد منع تصرفات در هر زمانی یا در هر حالتی به خاطر دستیابی به چیزهاي  -1 
و مانند آنها، به  هیچ و پوچ دنیا در قالب فرد غاصب و سرقت سارق و راهزنی راهزنان...

ت مانند یک امر دینی که مقرر شده و این قصد باشد که به آن تأسی و اقتدا شود درس
مانند یک امري که همیشه بر مردم محتوم است یا در اوقاتی معین و با کیفیاتی مختلف، 

 مردم را به آن واي  که شبیه تشریع دایمی است که عامهاي  مردم انجامش دهند به گونه
 ،ندهند، ساخته استیی را متوجه کسانی که آن را ها دارد و به آن عمل کنند و مجازات  می

 طور که در گرفتن زکات حیوانات و کشتزارها و امثال آن، این مطلب وجود دارد. همان
با این قصد، در صورتی که گیري  راجع به حالت اول باید گفت که: بدون شک باج

شود که   نمی بدون دلیل روشنی ظلم و تعدي باشد، گناه محض است و در این باره گفته
 است، چون از تعریف بدعت خارج است.این کار بدعت 

باشد   می چون تشریعی زائد ،با این قصد، بدعت استگیري  در حالت دوم، ظاهراً باج
یی ها ي واجب و مالیاتها و دیه ها و ملزم نمودن مکلفان شبیه ملزم نمودن آنان در زکات

زام در حق باشد بلکه این ال  می که در اموال غاصبان و تجاوزگران بر آن فرض شده،
 باشد.  می مکلفان همچون عبادات واجب و دیگر اعمال واجب

چون این کار شرعی زاید و  ،گردد  می گیري از این جهت، بدون شک بدعت پس باج
 باشد.  می یی تاریک در تکلیفها سنت

 شود:  می از دو جهت بدان نگاه -بر این فرض- پس باج
 انجام دهد. ها را همچون سایر ظلم از جهت حرام بودن آن بر کسی که بخواهد آن
طور  تا زمان مرگ به آن عمل کنند هماناز جهت اینکه تشریعی را ابداع کرده که مردم 

کنند. پس دو تا نهی در باج جمع شده است:   می که به سایر تکالیف و واجبات دینی عمل
نیست و تنها در قسم  ها نهی از معصیت و نهی از بدعت. باج در قسم اول، جزو بدعت

ست و در آن نهی از جهت اینکه تشریعی مقرر شده بر مردم است، ها دوم جزو بدعت
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آن، معصیت باشد، نیست بلکه ذات ي  وجود دارد. چون در آن جهت دیگري که به وسیله
 تشریع، همان چیزي است که از آن منع شده است.

ردن مناصب شرعی به نااهالن از مقدم نمودن جاهالن بر عالمان در مناصب واال و سپ
چون قرار دادن فرد جاهل در جاي عالم تا اینکه در دین  ،طریق وراثت، نیز چنین است

در مسایل مالی و خون و ناموس و مانند آنها عمل شود، در دین اش  فتوا دهد و به گفته
ریق حرام است. و اینکه این کار به صورت یک باور دینی در آید تا اینکه پسر از ط

هر چند در آن منصب به - توارث یا هر طریق دیگري مستحق درجه و مقام پدر گردد
که این عمل شایع گردد و به صورت یک اصل در آید و اي  به گونه -پدر نرسدي  درجه

مردم آن را همچون دستوري دینی که نباید از آن سرپیچی شود، به شمار آورند بدون 
ا دادن به رأي و بدون علم و مخالفت با اسلوب شک، بدعت است. اضافه بر آن، فتو

بدعت یا سبب بدعت است. که به امید خدا تفسیر و توضیح آن خواهد آمد. این ، علمی
 :در این حدیث بیان داشته است صهمان مطلبی است که پیامبر

َذَ  اَعلِمٌ  َ�بَْق  لَمْ  إَِذا َحىتَّ « اال، رُُءوًسا انلَّاُس  اختَّ ْ�تَْوا فَُسئِلُوا، ُجهَّ
َ
 فََضلُّوا ِعلٍْم، بَِغْ�ِ  فَأ

َضلُّوا
َ
 .1»َوأ

[امور دینی] از آنان  و کنند  می ماند مردم سرانی نادان را انتخاب  نمی تا جایی که عالمی«
 دهند. پس آنان گمراه هستند و دیگران را گمراه  می شود، آنان نیز بدون علم فتوا می پرسیده

 کنند که به رأي فتوا  می خاطر گمراه هستند و دیگران را گمراهآنان تنها به این . »کنند  می
 چون علم و دانش ندارند. ،دهند  می

اما راجع به کشیدن عکس پیشوایان دینی و حاکمان و قاضیان برخالف چیزي که 
 ، باید گفت که: قبالً گفته شد که در اینجا بدعت تصوراند پیشینیان صالح بر آن بوده

أي درستی است. پس اگر کسی در این زمینه تکلف به خرج دهد و به شود و این ر  نمی
زور خود را به زحمت اندازد تا بدعت بودن این مطلب را اثبات کند، اثبات بدعت بودن 

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
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این ي  آن خیلی بعید است. البته اثبات بدعت بودن این کار به فرض این است که درباره
گواران از جمله چیزهایی است که با آن از کار این اعتقاد باشد که کشیدن عکس این بزر

پیشوایان دینی و حاکمان و قاضیان به طور خصوص، تشریعی خارج از قبیل مصالح 
که این امر از دینی به شمار آید که این افراد بدان اي  مرسله خواسته شوند به گونه

ه شمار آید و پایبندند، یا این کار از چیزهایی باشد که به عنوان چیزي مختص به ائمه ب
کنند که انگشتر   می طور که برخی از مردم گمان همان ،آن چیز مربوط به دیگران نباشد
گویند: پوشیدن ابریشم فقط براي حاکمان جایز است   می طال براي پادشاه، جایز است. یا

و براي دیگران چنین نیست. این باور در خصوص تصور بدعت به نسبت این بخش، از 
 رسد.  می به نظر تر دیکمورد اول، نز

این کار شبیه آراستن مساجد است، چون بسیاري از مردم معتقدند این کار از قبیل 
ي گران قیمت تا جایی که ها ي خداست. همچنین آویزان کردن چراغها بلند کردن خانه

 انفاق در راه خدا به شمار آید.
داشته باشد  د وجودي پادشاهان این اعتقاها گاه در خصوص آراستن عکسهمچنین هر

و شعایر اسالم است، یا در  ها که این کار از جمله بلند کردن اسالم و آشکار کردن نشانه
است که خدا اي  کارش ابتدا این قصد را داشته باشد، این کار بلند کردن اسالم به وسیله

 را نداده است.اش  اجازه
نیست،  ها و آراستن ها زینت گونه نقل کرده، راجع به این از معاویه 1آنچه که قرافی

پاره شود و  ها بلکه از قبیل لباس عادي و نگاه داشتن دربانان از ترس اینکه مبادا آن لباس
گرنه، به صحیح باشد واش  باشد. این در صورتی است که گفته  می دیگر وصله زده نشود،

ن است که حکمی شود و بهتر آ  نمی نقل مورخین و مؤلفانی که قابل اعتماد نیستند، تکیه
 بر اساس آن بنا نشود.

سخن گفته شد. به طور معمول کسی غربال را به دین اش  غربال، دربارهي  اما قضیه
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که اي  ملحق نکرده و نیز به تدبیر و چاره اندیشی زندگانی دنیا ملحق نکرده به گونه
 دهیم.  نمی گذاري از آن جدا نشود. پس دیگر طولش همچون تشریع و قانون

ان امور عادي و امور عبادي می این اساس اگر به آنچه که ابن عبدالسالم بدون فرقبر 
شود. همچنین در   می ي بدعت در امور عادي روشنها گفت، نگاه شود، آن وقت حوزه

 این زمینه سخن گفته شد، پس در صورت نیاز به آنجا مراجعه کنید.
 گذاري در امور عادي بدعتدخول ي ها هاي صورت سوم از صورت اما راجع به مثال

آن ي  که همه- توان به اصول برگرداند  می گوییم: مدار آن احادیث بر پانزده خصلت،  می
عبارتند از: کمی علم، پیدایش جهل  ها این خصلت -یا اکثرشان بدعت هستند ها خصلت

اري، رباخوو نادانی، بخل، گرفتن امانت، حالل دانستن خون، زنا، پوشیدن ابریشم، آواز، 
خواري، نوبتی شدن غنیمت، دانستن زکات به عنوان تاوان و جریمه، بلند کردن  شراب

صدا در مساجد، اطاعت کردن از همسر و گوش نکردن به حرف مادر و نیکی کردن به 
و  ها دوست و بدي کردن به پدر، نفرین کردن آخر این امت، اول امت را، خروج دجال

 جدا شدن از جماعت مسلمانان.
باشد. این، خبر   می ی علم و پیدایش جهل و نادانی، به سبب کسب علم براي دنیاکم

 دادن بدون علم است. است که نتیجه آن، فتوااي  دادن از مقدمه

َ  إِنَّ « گونه که در صحیح آمده است: همان ِعلْمَ  َ�ْقبُِض  ال ا�َّ
ْ
 ِمنَ  يَنزَْتُِعهُ  انزِْتَااًع  ال

چون مردم باید به ناچار رهبري دینی داشته باشند و گر نه  1تا آخر حدیث .»...انلَّاِس 
آید. پس مردم نیاز شدید دارند که به کسی که   می هرج و مرج و فتنه و آشوب به وجود

 منصب هدایت و رهبري را دارد، مراجعه کنند و او همان کسی است که وي را عالم
نماید. حاال اگر این   می در دیناش  ينامند. و این فرد حتماً آنان را وادار به پذیرش رأ  می

طور که خودش از  کند همان  می رهبر، جاهل و نادان باشد، مردم را از راه راست، گمراه
چون این کار تشریع بدون اصلی از کتاب  ،آن گمراه شده، و این عین بدعت گذاري است
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 دامنگیر مردمدهد که بدعت هرگز از جانب علما   می باشد. این حدیث نشان  می و سنت
گاه علما وفات یافتند و کسی که عالم نیست فتوا داد، آن وقت از جانب ه هرشود بلک  نمی

 شود. بعداً این مطلب، بیشتر توضیح داده خواهد شد.  می او بدعت دامنگیر مردم
باشد. بدین   می بدعت به کار بردن حیله جهت حالل کردن حرامي  اما بخل، مقدمه
ورزند و آن را در راه مکارم و اخالق و   می اموال خود بخل و حرص صورت که مردم به

ي اخالقی و انسانی همچون نیکی کردن به مردم به ها مشکالت مسلمانان و ارزش
کنند. انواع قرض جایز و   نمی صدقه و هبه و همدردي با آنان بر خود، خرجي  وسیله

مالت مالی زیر این مقوله مهلت دادن به تنگدست و گذشت کردن از حق خود در معا
 فرماید:  می طور که خداوند متعال گیرد. همان  می قرار

ن﴿
َ
ْ  َوأ قُوا  .]280: ةالبقر[ ﴾لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  تََصدَّ

یا برخی از آن را بدو) ، و اگر (قدرت پرداخت نداشته باشد و شما همه وام خود را« 
گونه انفاق و مصرف اموال در راه  این. »بود اگر دانسته باشیدبرایتان بهتر خواهد ، ببخشید
ي  ي اخالقی و انسانی شأن پیشینیان صالح بود. سپس نیکی کردن به وسیلهها ارزش

دادند. سپس کم کم قرض دادن هم   می ي اول کم شد و مردم به یکدیگر قرضها صورت
اختیار داشت، به افراد تنگدست  کم شد تا جایی که فرد توانمند و دارا پول و مالی که در

بخشید در نتیجه فرد تنگدست مجبور بود که به معامالتی روي آورد که در   نمی و نیازمند
 همچون ربا و سلمی که منفعت و سود را جلب ،ظاهر، جایز و در باطن، ممنوع بودند

 ري دینی درداد و این نوع معامالت همچون دستو  می کند. پس در ظاهر آن را بیع قرار  می
مردم بدان پایبند بودند و جهت انجام این معامالت ي  ان مردم رواج یافت و عامهمی

 ها شدید به اموال و دوستی زینتي  کردند. اما اصل آن، بخل و حرص و عالقه  می تجارت
باشد. وقتی چنین است، معلوم است که به   می ي زودگذرها و تعلقات دنیوي و خوشی

 شود.  می ي قیامت قرار دادهها شود و این رویکرد از نشانه  می ن منجربدعت گذاري در دی
اگر گفته شود: این تالشی بیهوده و تکلفی است که دلیلی براي اثبات آن وجود ندارد، 
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 شد، چنین چیزي گفته  نمی شود: اگر این مطلب از شریعت اسالم فهم  می در جواب گفته
آورده که گوید: از  بریق روایت ابن عمرشد. چون احمد در مسند خود از ط  نمی

 فرمود:  می شنیدم که صرسول خدا

ينَارِ  انلَّاس َضنَّ  إَِذا« رَْهم بِادلِّ ِعينَةِ  َوَ�بَاَ�ُعوا, َوادلِّ
ْ
ْذنَاب َوا�َّبَُعوا ,بِال

َ
ََقر أ َهاد َوتََرُ�وا ,ابلْ ِ

ْ
 اجل

نَْزَل :  ا�َّ  َسِبيل يِف 
َ
 .1»ِدينهمْ  يَُراِجُعوا َحىتَّ  َ�نُْهمْ  يَْرفَعهُ  فََال  ,بََالء بِِهمْ  ا�َّ  أ

هرگاه مردم به دینار و درهم بخل ورزند و خرید و فروش با مدت به زیاده قیمت در مقابل «
ي گاو پیروي کردند و جهاد در راه خدا را رها کردند، خداوند بال را ها مدت انجام دادند و از دم

 .»گردندشان بر دارد تا اینکه به دین  نمی انشان برمی ازکند و آن بال را   می برایشان نازل

 را روایت کرده و در آن آمده است:ابوداود نیز آن 

ِعينَةِ  َ�بَاَ�ْعتُمْ  إَِذا«
ْ
َخْذُ�مْ  بِال

َ
ْذنَاَب  َوأ

َ
ََقرِ  أ ْرِع  َورَِضيتُمْ  ابلْ تُمُ  بِالزَّ

ْ
َهادَ  َوتََر� ِ

ْ
ُ  َسلََّط  اجل  ا�َّ

  تَرِْجُعوا َحىتَّ  َ�ْ�ُِعهُ  الَ  ُذالًّ  َعلَيُْ�مْ 
َ

 .2»ِديِنُ�مْ  إِىل
هرگاه خرید و فروش با مدت به زیاده قیمت در مقابل مدت را با همدیگر انجام دادید و از «

ي گاو پیروي کردید و به کشتزارها و محصوالت کشاورزي دل خوش کردید و جهاد و ها دم
گرداند و آن را   می زبونی را بر شما مسلطمبارزه در راه خدا را رها کردید، خداوند خواري و 

 .»برنمی دارد تا اینکه به دین تان باز گردید

خرید و فروش با مدت به زیاده قیمت در مقابل مدت را  صدقت کنید چگونه پیامبر
همراه بخل و حرص مردم به مال دنیا آورده است. این اشاره به این نکته دارد که خرید و 
فروش با مدت به زیاده قیمت در مقابل مدت ناشی از بخل ورزیدن به اموال دنیا است. 

دهد در   نمی و فروش را هرگز انجامچون انسان این نوع خرید  ،این کار ذاتاً معقول است

                                           
 675 ي به شماره» صحيح اجلامع«روایتش کرده و آلبانی در  42/84، »الـمسند«حدیثی صحیح است: احمد در  -1

 آن را صحیح دانسته است.

 423 :ي به شماره» صحيح اجلامع«روایتش کرده و آلبانی در  3462 ي: حدیثی صحیح است: ابوداود به شماره -2

 آن را صحیح دانسته است.
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کند. کسی که   می دهد یا نیازش را برآورده  می حالی که کسی را سراغ دارد که به او سهم
 خرد است. بی با این وجود این کار را بکند، نادان و

آورده که گوید:  /کند، روایتی است که ابوداود از علی  می آنچه این مفهوم را تأیید
سر مردم خواهد آمد که انسان توانمند و دارا مالی را که در دست دارد، زمانی سخت بر «

فرماید:   می چسبد در حالی که به این کار امر نشده است. خداوند متعال  می سخت به آن

ْ  َوَ� ﴿  .]237: ةالبقر[ ﴾نَُ�مۡ بَيۡ  َل َفۡض لۡ ٱ تَنَسُوا
 افراد تنگدست و ندار معاملهو با . »ان خود فراموش مکنیدمیو گذشت و نیکوکاري را در«
که فریب اي  از خرید و فروش فرد تنگدست و ندار و معامله صکند، حال آنکه پیامبر  می

. احمد بن حنبل 1»وه پیش از رسیدن نهی فرموده است می و نیرنگ در آن است و فروش
 .اند و سعید بن منصور نیز آن را روایت کرده

 :فرمودند صکرده که آن حضرت سعید از حذیفه در همین موضوع روایت

 اإلنفاق حذار يده ىف ما ىلع مورسـال يعض يع� غضوًضا زمانًا هذا زمان�م بعد إن«
 :اهللا قال وقد
﴿ ٓ نَفقۡ  َوَما

َ
ٰ ٱ َخۡ�ُ  َوُهوَ  ۥۖ لُِفهُ ُ�ۡ  َ�ُهوَ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن ُتمأ  .]39سبأ: [ ﴾زِ�ِ�َ ل�َّ

 بيع إن أال حرام مضطر�نـال بيع إن أال مضطر لك يبايعون اخللق رشار و�نهل
 فُعدْ  معروف عندك اكن إن �ذهل وال يظلمه ال مسلمـال أخو مسلمـال حرام مضطر�نـال
 .2»هالكه إىل هالاكً  تزده وال أخيك ىلع به

                                           
ضعيف «و 6063 ي: شماره» ضعيف اجلامع« ،731 ي: ، شماره»ضعیف ابی داود«حدیثی ضعیف است:  -1

 .2865 ي: ، شماره»مشكاةـال

این روایت را به  3/170، »موقعنيـإعالم ال« و ابن قیم در کتاب « ،6/44الفتاوي الكرب« ابن تیمیه در کتاب -2

 اند. نسبت داده سعید بن منصور
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پس از این زمان، زمانی بسیار سخت خواهد آمد که فرد توانمند و دارا به پول و مالی که «
 حالی که به آن امر نشده است و خداوند بلند مرتبهچسبد در   می در دست دارد، سخت

 فرماید:  می

﴿ ٓ نَفقۡ  َوَما
َ
ٰ ٱ َخۡ�ُ  َوُهوَ  ۥۖ لُِفهُ ُ�ۡ  َ�ُهوَ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن ُتمأ  .]39سبأ: [ ﴾زِ�ِ�َ ل�َّ

و او بهترین ، کند  می خدا جاي آن را پر، چه را (در راه خدا) ببخشید و صرف کنیدو هر«
خیزند و با هر فرد تنگدست و   می ي خدا برها بدترین آفریدهو ، »دهندگان است روزي

کنند. هان، آگاه باشید خرید و فروش با فرد تنگدست و ندار   می نداري خرید و فروش
کند. اگر خیري   نمی حرام است. مسلمانان، برادر دینی مسلمان است، به او ظلم و خیانت

اش  کاري نکن که به هالك و نابوديبده، و ات  در نزدت هست، آن را به برادر دینی
 بیفزایی.

کنند، و ذاتاً   می یکدیگر را تقویت -هر چند اسانیدشان وجود ندارند- این سه حدیث
 کند.  می خبر درستی است و واقعیت آن را تأیید

از جانب فردي تنگدست و  2»عینه« ي ویند: اکثر معاملهگ  می 1برخی از عالمان اسالمی
قرض ي  گیرد که فرد توانمند و دارا به وسیله  می و مخارج زندگی صورتنیازمند به نفقه 

 ورزد. فقط در مقابل این قرض به دلخواه خود، از او سود  می دادن، به او بخل و طمع
 فروشد.  می ارزد به دو برابر قیمت به او  می گیرد و کاالیی که صد درهم  می

» عینه« ي و نیازمند را به معامله د تنگدستپس این دانشمند، خرید و فروش با فر
خرید و فروش عین کاال به زیاده قیمت خودش تا » عینه«ي  تفسیر کرده است. معامله

. -ي فقهی به طور مشروح آمده استها گونه که این مطلب در کتاب آن- باشد  می مدتی
 بنابراین، بخل و طمع، سبب وارد شدن این مفاسد در معامالت مالی شده است.

                                           
آمده  « ،6/44الفتاوي الكرب«گونه که در  باشد. عبارت فوق، سخن اوست آن  یاو شیخ اإلسالم ابن تیمیه م -1

 این عبارت را از ابن تیمیه نقل کرده است. 3/170، »موقعنيـإعالم ال« است و شاگردش، ابن قیم در کتاب

 (مترجم) باشد.  به زیاده قیمت در مقابل مدت می عینه، به معناي خرید و فروش با مدتي  معامله -2
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فساد گناه، چون این چیزها، ي  بدعت است نه دربارهي  گفته شود: سخن ما درباره اگر
 معامالتی فاسد است، و موضوعی دیگر است که مورد بحث ما نیست.

شرعی در معامالت ي  حیلهي  شود: ورود بدعت در اینجا، از دروازه  می در جواب گفته
ي ها دانشمندان اسالمی آن را از بدعت ، امااند مالی است که برخی از مردم جایزش دانسته

 .اند تازه ایجاد شده در دین به شمار آورده
گوید: هر   می نوشته است، ها حیلهي  تا جایی که ابن مبارك راجع به کتابی که درباره

کس این کتاب را نوشته، کافر است، و هر کس مطالب این کتاب را بشنود و به آن راضی 
دیگر ببرد، کافر است، و هر کس ي  به ناحیهاي  را از ناحیه باشد، کافر است. هر کس آن

این ي  چون نویسنده ،باشد  می این کتاب در نزد دارد و به مطالب آن راضی است، کافر
ي ناپسندي را در آن آورده حتی براي جدا شدن زن از شوهرش این حیله را ها کتاب حیله

 گذاشته که مرتد شود.
نقل کرده که گوید: ابن مبارك راجع به  1بن عبدالملک اسحاق بن راهویه از سفیان

ابوغسان بود، در حالی که  داستان دختر ابوروح که به ارتداد امر شد و این ماجرا در زمان
کس به این کار امر کند، کافر است : در اسالم بدعت ایجاد کردند. هرخشمگین بود گفت

است تا مطابق آن دستور دهد یا نه، اش  و هر کس این کتاب همراهش است یا در خانه
ابن مبارك افزود: شیطان را مطالب آن را درست بداند و به آن امر نکند، کافر است. سپس 

ام که چنین کاري را خوب بداند تا اینکه این افراد آمدند. آنگاه شیطان از این افراد،  ندیده
دانست. و پیش   می ن را نیکوان مردم رواج داد یا آمیاین مطالب را یاد گرفت و آن را در

 از آنان، این مطالب نبود تا اینکه این افراد آمدند.
این کتاب و امثال آن تنها به این خاطر تدوین شده تا حجت و برهانی جهت اثبات 
پندارشان باشد در اینکه براي حرام حیله به کار برند تا آن را حالل کنند و براي واجب، 

                                           
باشد. وي از بزرگانی است که از تبع تابعین علم کسب   او سفیان بن عبدالملک مروزي رفیق ابن مبارك می -1

 .ق درگذشت.ه 200اند. نامبرده به سال  کرده



 االعتصام در شناخت بدعت و سنّت  166

 

که از دین اسالم  را غیر واجب گردانند، و مانند آن از کارهاییحیله به کار ببرند تا آن 
طور که این افراد نکاح محلّل را جایز دانستند. نکاح محلّل آن است که  خارج است. همان

را به کار بردند تا زنی که سه طالقه داده شده، به شوهرش که او را طالق داده، اي  حیله
به عاریت و امانت دادن ي  فرض زکات را به وسیله بازگردانند. همچنین اینان ساقط کردن

ي  شرعی در احادیث مذکور که دربارهي  حیلهي  مال... و امثال آن، جایز دانستند. قضیه
ي  بخل و حرص به مال دنیا سخن گفته شد، مورد اشاره قرار گرفت. حیله در بردارنده

و مفاسد زیادي در دین  گناهاني  طور که در بردارنده گذاري در دین است همان بدعت
 است.

 اما راجع به گرفتن امانت، باید گفت که گرفتن امانت به معناي شایع شدن خیانت
ان مردم برخی از انواع خیانت به یک میي منافقان است. اما درها باشد که از نشانه  می

دارند، دینی تبدیل شده است. این قضیه از جماعتی که به علم انتساب ي  دستور و برنامه
ي شرعی که به ها چون اهل حیله ،نقل شده، همچنین از برخی حاکمان نقل شده است

 که اگر آشکارش اند بنا را بر پنهان کردن چیزي گذاشته» عینه«ي  آنان اشاره شد، در معامله
 ،کردند، قطعاً آن معامله، فاسد بود. پس آن را پنهان کردند تا در ظاهر، صحیح باشد  می

ولی فروشنده و خریدار فقط جنس  1باس به صد و پنجاه درهم تا مدتیچون فروش ل
و اینکه لباس، همان کاالي  اند خود ظاهر کردهي  (یعنی لباس) را در معامله فروخته شده
 چون واقعیت امر چیز دیگري است. ،باشد در حالی که چنین نیست  می فروخته شده

 بخشد و با زبان حال و با زبان قال  می مانند کسی که مالش را پایان سال به کسی
گوید: من به این مال، نیازي ندارم و تو از من به این مال نیازمندتري، سپس مال را به   می
(کسی که مال به او بخشیده شده)  بخشد. موقع فرا رسیدن سال دیگر، موهوب له  می او

گوید: من به این   می اوگوید: یعنی به   می اولی راي  مال) همان گفتهي  به واهب (بخشنده
بخشد. هر دو در این   می مال نیازي ندارم و تو از من به آن نیازمندتري، پس مال را به او

                                           
 در کالم فوق، عباراتی ساقط شده است. -1



 167 دهد یا فقط... گذاري در امور عادي هم روي می باب هفتم: آیا بدعت

 

. آیا این کار، خالف امانت نیست؟ اصل اند دو حال، راجع به تصرف در مال، یکسان
 باشد.  می ان بنده و پروردگارش است، پس عمل به خالف آن، خیانتمی تکلیف، امانت

آرایند و عیب   می ي خیانت، این است که برخی از مردم ظاهر کاال راها از دیگر نمونه
 ي کاالها کنند. زینت و آراستن کاال به معناي پنهان کردن عیب  می و ایراد آن را پنهان

 باشد. و این کار، خالف امانت و خیرخواهی براي هر مسلمانی است.  می
کشند و معتقدند که این   می ل مسلمانان را براي خودبه عالوه، بسیاري از حاکمان اموا

اموال از آن ایشان است نه مسلمانان. برخی از حاکمان در غنایم گرفته شده از کافران، به 
ي مجاهدان ها دهند و سهم  می نوع دیگري از آن معتقدند. آنان غنایم را در بیت المال قرار

کنند، و این کار را از روي تأویل   می از آنان منعرا  اند و کسانی که غنایم را به دست آورده
 د. صورت بدعت در اینجا روشن است.دهن  می عقلی انجام

ي وارده در ضروریات دین در باب قبلی، ها ي بدعتها این مطلب هنگام آوردن مثال
 مورد اشاره قرار گرفت.

ْونَ « گوید:  می صگیرد، و پیامبر  می نوبتی شدن غنایم زیر این مبحث قرار  َ�ْعِدي َسرَتَ
ثََرةً 

َ
ُموًرا أ

ُ
 .»پس از من حالت ناخوش و اموري ناپسند را خواهید دید« .»ُ�نِْكُروَ�َها َوأ

دُّوا« سپس در ادامه فرمودند:
َ
ُهْم، إيَِلِْهمْ  أ َ  وََسلُوا َحقَّ ُ�مْ  ا�َّ حق مردم را به آنان « .1»َحقَّ

 .»بدهید و حق خود را از خدا بخواهید
و زنا و پوشیدن لباس ابریشم و غنا و موسیقی و  ها حالل دانستن خون انسانراجع به 

روایت  رباخواري و شراب خواري، ابوداود و احمد و دیگران از ابومالک اشعري

َ�نَّ « شنیده که فرمودند: صکه او از رسول خدا اند کرده ىِت  ِمنْ  نَاٌس  لَيرَْشَ مَّ
ُ
َْمرَ  أ

ْ
 اخل

وَ�َها  .2»اْسِمَها بَِغْ�ِ  �َُسمُّ

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1

اند و آلبانی  آن را روایت کرده 3688 ي: و ابوداود به شماره 4/237، »الـمسند«صحیح است: احمد در  حدیثی -2

 اش دانسته است. صحیح
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 .»نهند  می نوشند و نام دیگري را به آن  می قطعاً کسانی از امت من، خمر را«

 ه این عبارت را بدان افزوده است:ابن ماج

َقيْنَاِت  بِالَْمَعازِِف  رُُءوِسِهمْ  ىلَعَ  زفعْ ي«
ْ
ُ  َ�ِْسُف  ،َوال رَْض  بِِهمُ  ا�َّ

َ
ِقرََدةَ  ِمنُْهمُ  َوَ�َْعُل  ،األ

ْ
 ال

َنَاِز�رَ 
ْ
 .1»َواخل
برد و   می خوانند. خداوند آنان را به زمین فرو  می برایشان آوازاي  مردان و زنان خواننده«

 .»گرداند  می مون و خوك زشت روي می افرادي از آنان را همچون

بخاري از ابوعامر یا ابومالک اشعري، حدیث فوق را روایت کرده و طی آن آمده 
 :است

ىِت  ِمنْ  يَلَُكوَ�نَّ « مَّ
ُ
قَْوامٌ  أ

َ
ِرَ  �َْستَِحلُّونَ  أ

ْ
َِر�رَ  احل

ْ
َْمرَ  َواحل

ْ
لَنَّ  ،َوالَْمَعازَِف  َواخل قَْوامٌ  َويَلَْ�ِ

َ
  أ

َ
 إىِل

ِ�يِهمْ  ،لَُهمْ  �َِسارَِحةٍ  َعلَيِْهمْ  يَُروحُ  َعلَمٍ  َجنِْب 
ْ
َفِق�َ  َ�ْعِ� - يَأ

ْ
.  َغًدا إيَِلْنَا ارِْجعْ  َ�يَُقولُوا حِلَاَجةٍ  -ال

ُ  َ�يُبَيِّتُُهمُ  َعلَمَ  َوَ�َضعُ  ا�َّ
ْ
  وََخنَاِز�رَ  قَِرَدةً  آَخِر�نَ  َوَ�ْمَسخُ  ،ال

َ
ِقيَاَمةِ  يَْومِ  إىِل

ْ
 .2»ال

پشم و ابریشم و خمر و طنبور را ي  یی از امت من پیدا خواهند شد که پارچهها جماعت«
 چهارپایانشان را آنجا به آغل کنند و  می یی در کنار کوه منزل اختیارها دانند. و جماعت  می حالل

گویند: فردا نزد ما برگرد. پس خداوند   می آید، به او  می برند. فردا براي حاجتی پیش آنان  می
 دارد و دیگران را تا روز قیامت همچون  می کند و علم را بر  می شبانه عذاب را بر سرشان نازل

 .»گرداند  می مون و خوك، زشت روي می

ىِت  ِمنْ  يَلَُكوَ�نَّ «آمده است:  در سنن ابوداود مَّ
ُ
قَْوامٌ  أ

َ
ِ  �َْستَِحلُّونَ  أ

ْ
َِر�رَ  رَ اخل

ْ
. »...َواحل

در . »دانند  می جماعتی از امت من پیدا خواهند شد که لباس پشمی و ابریشم و... را حالل«

  وََخنَاِز�رَ  قَِرَدةً  آَخِر�نَ ِمنهم  �ََ�ْمَسخُ « پایان حدیث فرموده است:
َ

ِقيَاَمةِ  يَْومِ  إِىل
ْ
دیگران « .3»ال

 .»گرداند  می مون و خوك، زشت روي می را تا روز رستاخیز همچون

                                           
 .3247 ي: ، شماره»صحيح ابن ماجه«حدیثی صحیح است:  -1

 است.آمده  »احلر«، »اخلز« ي است. در صحیح بخاري، به جاي کلمهروایتش کرده  5268 ي: بخاري به شماره -2

 روایتش کرده و آلبانی آن را صحیح دانسته است. 4039 ي: حدیثی صحیح است: ابوداود به شماره -3
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نَّ « :عبارت لَ نْزِ يَ لَ امٌ  وَ وَ قْ یعنی از همان کسانی که لباس پشمی و ابریشم و شراب  »أَ

دانند. معناي عبارت فوق این است: این حالل کنندگان   می خواري و طنبور را حالل
 کنند و شخصی تا فردا با آنان قراري  می آنان در کنار کوه منزل اختیاریی از ها جماعت

 کند و دیگران را زشت روي  می بندد. آنگاه خداوند شبانه عذاب را برایشان نازل  می
همان طور که در روایت ابوداود و در  ،آورد  می گرداند و به شکل بوزینه و خوك در  می

ُ  َ�ِْسُف « فرماید:  می صحدیث قبل آمده، آنجا که پیامبر رَْض  بِِهمْ  ا�َّ
َ ْ
 ِمنُْهمْ  �مسخوَ  األ

ِقَرَدةَ 
ْ
َنَاِز�رَ  ال

ْ
برد و افرادي از آنان را همچون بوزینه و   می خداوند آنان را در زمین فرو« .»َواخل

 .»گرداند  می خوك، زشت روي
که در باشد   می در اینجا همان شبانه عذاب نازل کردن بر سر آنان» خسف« گویی

 حدیث قبلی آورده شد.
، اند دارد که این افرادي که این محارم را حالل دانسته  می این حدیث، به صراحت بیان

، خمر نیست و اند که شرابی که نوشیده اند که پنداشتهاي  کردند به گونه  می آن را تأویل
انگور نارس نامی دیگر دارد. حاال نبیذ است و یا چیز دیگري است. ولی خمر، شیره 

 ست. و ثابت شده که هر چیز اسکار آور، خمر است.ها است. این رأي گروهی از کوفی
که اي  عصر پیدایش این افراد فرا رسیده، به گونه«گویند:   می برخی از عالمان اسالمی

و به وجود علت حرام شده  اند عوض کردن نامشان، حالل دانستهي  محرمات را به وسیله
یهودیان در حالل ي  افزایند: این کار عین شبهه  می . ایناناند ی نکردهو ثبوت آن توجه

در روز یکشنبه که گیري  دانستن فروش پیه پس از جمع کردن آن، و حالل دانستن ماهی
 را در طور ها انداختند و روزهاي شنبه ماهی  می ها تورها را براي ماهی ها در روز جمعه

ایم،  ایم و هیچ کاري نکرده گفتند: در روز شنبه شکار نکرده  می باشد. آنان  می انداختند،  می
 و این کار مباح دانستن پیه نیست.
 کند که خمر نیست با وجودي که  می داند و گمان  می بلکه کسی که خمر را حالل

کند، تأویل   می داند، آن چیز همان تأثیر خمر را دارد و مثل خمر انسان را مست  می
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گونه  کند آن  می این جهت که خمر نامی است براي هر شرابی که مست فاسدي کرده از
 قیاس رکه نصوص دینی بر آن داللت دارند. و از این جهت که اهل کوفه از همه بیشت

کردند، اگر قیاس درست باشد، پس قیاس شراب خرما بر شراب انگور، قیاسی است   می
(شراب خرما)  ان مقیسمی چون ،باشد  می که تأثیر اصل مقیس علیه را دارد و قیاس جلی

 .اند (شراب انگور) هیچ فرقی ندارد و هر دو مست کننده و در نتیجه حرام و مقیس علیه
اش  و خمر را از روي حالل دانستن اند وقتی اي افرادي که در حدیث فوق ذکر شده

ن کردند نوشیدند، از آنجا که گمان کردند که حرام فقط آن چیزي که در لفظ آمده و گما
آنان در حالل ي  شود، پس شبهه  می انگور نارس اطالقي  که لفظ خمر فقط بر فشرده

چون ابریشم براي زنان به طور  ،دانستن ابریشم و طنبور و آالت لهو و لعب، ظاهرتر است
مطلق و براي مردان در برخی حاالت، مباح شده است. همچنین موسیقی و دف در مراسم 

تحریمی که در ي  عروسی و غیره مباح شده است. از طرف دیگر در این نوع اخیر، ادله
روند و   می خمر بود، نیست. پس بدین صورت روشن شد که جماعتی که در زمین فرو

تأویلی که به  ،دهند  می شوند، این کارها را از روي تأویل فاسد انجام  می روزشت 
ي شرعی حالل دانسته و از مقصود و حکمت ها آن، محارم حدا را از طریق حیلهي  وسیله

 ».اند شارع در تحریم این چیزها روي گردانده

زماُن �ستحلّون انلاس  يأيت ىلع« فرمودند: صاز اوزاعی نقل کرده که پیامبر 1ابن بطه
. »دانند  می آید که در آن زمان، ربا را با بیع حالل  می زمانی بر سر مردم« .2»فيه الر�ا بابليع

 است. »عینه« ي گویند: منظور معامله  می برخی از علما
راجع به حالل دانستن زنا، حدیثی روایت شده که ابراهیم حربی از ابوثعلبه از 

ُل « ایشان فرمودند:روایت کرده که  صپیامبر وَّ
َ
ةٌ  ِدينُِ�مْ  أ  ُ�مَّ  ،َورمَْحَةٌ  ُملٌْك  ُ�مَّ  ،َورمَْحَةٌ  ُ�بُوَّ

                                           
 شرح حالش از پیش گذشت. -1

 است. آن را به ابن بطه نسبت داده « ،6/37الفتاوي الكرب« ابن تیمیه در کتاب -2
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ْ�َفرُ  ُملٌْك 
َ
َْمرُ  ِ�يَها �ُْستََحلُّ  وََجرَبُوٌت  ُملٌْك  ُ�مَّ  ،أ

ْ
َِر�رُ  اخل

ْ
تان، پیامبري و   ابتداي دین« .1»َواحل

باشد. سپس پادشاهی   می رحمت است. سپس پادشاهی و رحمت، و پس از آن پادشاهی و زور
منظورش حالل  .»شود  می گزیده شده است که فرج زن و لباس ابریشم در آن حالل دانسته

با کسر حاء و راء بدون تشدید، به معناي فرج » حر«دانستن فرج زن از طریق حرام است. 
 است.

مانند آن باشد احتمال دارد که منظور آن، حالل دانستن نکاح محلّل و : «2اند علما گفته
یک از امت اسالم،  چون هیچ ،باشد  می که موجب حالل دانستن فرج زنان از طریق حرام

عمل زنا را حالل ندانسته است. منظورش از حالل دانستن، تنها ذات انجام دادن آن 
(حالل  ان مردم بوده است. به عالوه، لفظ استحاللمی نیست، چون این کار پیوسته

شود.   می چیزي حالل است، استعمالاش  خصوص کسی که به عقیده دانستن) در اصل در
واقعیت امر نیز چنین است، چون این پادشاهی گزیده شده بعد از دوران خالفت، در 

 ، در آغاز کار کسانی بودند که به نکاح محلّل فتواها اواخر عصر تابعین بود. در آن زمان
 ».نداده بود دادند و قبل از آن اصالً کسی به آن فتوا  می

است که طی آن آمده است: رسول  مؤید این مطلب، روایت مشهور ابن مسعود
(کسی که زن  ربا و محلَّلي  معاملهي  رباخوار و موکل ربا و دو شاهد و نویسنده صخدا

(شوهرِ  کند) و محلَّل له  می سه طالقه را براي شوهر زن که طالقش داده، با حیله حالل
 .3نفرین کرده استزنِ سه طالقه) را 

 َظَهرَ  َما « روایت کرده که آن حضرت فرمودند: صاز پیامبر احمد از ابن مسعود

                                           
آن  1282 ي: و بزاز در مسند خود، به شماره 22/223، »الـمعجم الكبري« طبرانی در ،2/155، »السنن« دارمی در -1

 اند. را روایت کرده

 آمده است. « ،6/37الفتاوي الكرب«طور که در  ، هماناین سخن، ابن تیمیه: استي  گوینده -2

 روایتش کرده است. 1597ي  مسلم به شماره -3
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َ�ا قَْومٍ  ىِف  نَا الرِّ َحلُّوا إِالَّ  َوالزِّ
َ
ْ�ُفِسِهمْ  أ

َ
ِ  ِعَقاَب  بِأ ان هیچ قومی رباخواري و زنا میدر« .«1ا�َّ

 .»اند خود حالل کردهشود مگر اینکه عقاب و مجازات خدا را براي   نمی پیدا
طور که  نکاح محلّل از قبیل زنا است هماناین حدیث اشاره به این نکته است که 

 از قبیل ربا است.» عینه« ي معامله
 زمانی بر سر مردم«به طور موقوف و مرفوع روایت شده که گوید:  از ابن عباس

شود: مردم آن زمان، خمر را با   می آید که در آن پنج چیز با اسم پنج چیز حالل دانسته  می
دانند، رشوه را با اسم هدیه، قتل را با اسم ترور، زنا را با اسم   می ي دیگري حاللها نام

 .2»دانند  می نکاح و ربا را با اسم بیع حالل
خمر و زنا و ربا که بیان شدند، اما حالل دانستن رشوه با اسم هدیه روشن است. 

شود. حالل دانستن قتل با اسم   می و حاکم و مانند آنها دادهرشوه، مالی است که به والی 
نهند، نیز   می ترور که حاکمان ستمگر آن را سیاست و ابهت فرمانروایی و مانند آن نام

 روشن است. ترور یکی از انواع بدعت قتل است.
 :فرماید  می خوارج را با این خصلت توصیف کرده صپیامبر

ُقْرآنَ  َ�ْقَرُءونَ  قَْوًما َهَذا ِضئِْضئِ  ِمنْ  إِنَّ «
ْ
ْهَل  َ�ْقتُلُونَ  َحنَاِجَرُهمْ  ُ�َاِوزُ  الَ  ال

َ
 اإلِْسَالمِ  أ

ْهَل  َوَ�َدُعونَ 
َ
ْوثَانِ  أ

َ
ْهمُ  َ�ْمُرُق  َكَما اإلِْسَالمِ  ِمنَ  َ�ْمُرقُونَ  األ ِميَّةِ  ِمنَ  السَّ  .3»الرَّ

 کند. مسلمانان را  نمی یشان تجاوزها خوانند که از حنجره  می همانا قومی از این نسل قرآن«
گریزند همان طور که تیر از کمان   می دارند. از دین  می کشند و دست از سر بت پرستان بر  می

 .»آید  می بیرون

باشد که آن حضرت  در روایت ابوهریره صپیامبري  شاید این افراد، مراد فرموده

                                           
آن را روایت  4410 ي: شماره و ابن حبان در صحیح خود، به 1/402، »الـمسند«حدیثی صحیح است: احمد در  -1

 آن را حسن دانسته است. 5634 ي: شماره» صحيح اجلامع«اند و آلبانی در  کرده

 .6/37، اثر ابن تیمیه، »یالفتاوي الكرب«نگا:  -2

 تخریج آن از پیش گذشت. -3
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انسان در صبح مؤمن است و در شب « .1»...اَكفًِرا َوُ�ْمىِس  ُمْؤِمنًا الرَُّجُل  يُْصِبحُ « فرمودند:
 .»گردد...  می کافر

شخص در «گوید:   می کند، آنجا که  می تفسیر حدیث فوق توسط حسن، بر آن داللت
تا آخر » داند...  می داند و در شب آن را حالل  می صبح، خون و آبروي برادرش را حرام

 اش. گفته
بی، قتل را نیز به عنوان دستوري دینی بر اساس سنت خدا و شخصی به نام مهدي مغر

سنت پیامبرش، ابداع کرد. کسی که چنین پنداشت که او همان مهدي است که در 
آمدنش داده شده است. او قتل را به عنوان مجازات و عقاب هیجده گناه ي  احادیث مژده

. او همچنین قتل را اند برده آن هیجده گناه نامي  قرار داد. دروغ و چاپلوسی را از جمله
شود و بر سر آن با وي بیعت   می براي ترك فرمانبرداري کسی که به فرمانش گوش داده

داد و کسانی که   می ، وضع نمود. مهدي مغربی در هر وقتی مردم را پند و اندرزاند کرده
 یافتند، کشته  نمی کرند و حضور  می شدند. اگر باز سرکشی  می حضور نداشتند، تأدیب

شد. اگر   می شد، یک بار و دو بار با تازیانه زده  نمی شدند. و هر کسی که تأدیب و تنبیه  می
شد. هر کس به برادرش   می کرد، کشته  می از اطاعت کردن فرامین و دستورات او سرپیچی

کرد،   می شد، و هر کس در عصمت او شک  می کرد، کشته  می یا پدرش یا پسرش خیانت
شد.   می کرد، کشته  می آمدنش داده شده، شکي  ا در اینکه او همان مهدي است که مژدهی

 شد.  می و هر کس که فرمانش مخالف فرمان یارانش بود، کشته
همچنین از جمله آراي او این بود که پشت سر امام یا خطیبی که به خاطر امامت یا 

هر - ي گران قیمتها د پوشیدن لباسخواند. همچنین بو  نمی گیرد، نماز  می خطابه مزد
جدي شود، پشت سر اش  که پیش از آنکه قضیه اند از وي نقل کرده -چند حالل بود

خواند. خطیب دیگري جلو رفت و با   نمی خطیبی که لباس گران قیمت پوشیده بود، نماز
 اند.لباس آراسته شده که مخالف تواضع و فروتنی بود، آمد. او باز پشت سر او نماز نخو
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از جمله اعتقادات او، ترك مذهب رأي و پیروي از مذاهب ظاهریه بود. علماء 
.ق در شریعت اسالم پدیدار گردید. از ه 200: این کار، بدعتی بود که پس از سال اند گفته

از باطل، همچون ادامه دادن به تمام باطل اي  جمله آراي او، این بود که ادامه دادن به ذره
 است.

بیان داشته که او امام است و یارانش، همان غریبانی هستند که » اإلمامة« او در کتاب

 « گفته شده است:شان  درباره
َ
  َكَما وََسيَُعودُ  َغِر�بًا اإلِْسَالمُ  بََدأ

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

 .»غریبانشود، پس خوشا به حال   می اسالم با غربت آغاز شد و دوباره مثل اول غریب«
گوید: خداوند مهدي را آورد، و طاعت او، صاف و خالص   می وي در کتاب مذکور

او ي  و زمین به وسیله ها است. مانند او نه قبل از او و نه بعد از او دیده نشده، و آسمان
 پابرجا بوده و پابرجاست. او همتا و مانند و نظیري ندارد.

 است. إلاو دروغ گفت، چون مهدي عیسی ابن مریم
کرد که پس از نماز صبح و نماز مغرب، اسلحه را همراه   می مهدي مغربی، مردم را امر

داد که موقع طلوع فجر، با صداي   می خود داشته باشند و در نماز صبح به دو مؤذن دستور

اعالم کنند که فجر طلوع  -با زعم خود- تا» أصبح و هللا احلمد« :بلند ندا سر دهند که

 به سوي نماز صبح و حضور در جماعت بروند. کرده تا مردم
 شان به این بر لذکر، ابداعات دیگري دارد که همهمهدي مغربی عالوه بر موارد فوق ا

کرد، با   می داد و عمل  می گردد که او در امور عبادي و امور عادي به رأي خود، فتوا  می
ان می و تضاد آشکاريکرد او قائل به رأي نیست. و این تناقض   می وجودي که گمان

 عملکردش و ادعایش بود. بنابراین، بدعت بودن این چیزها روشن شد.
یی است که ها و جریمه ها راجع به تاوان و جریمه بودن زکات، باید گفت: مغرم، بدهی

پرداختن آنها، الزم است. حاکمان، مردم را به مقداري معلوم از تاوان و جریمه بدون 
ال زکات یا نرسیدن مال به حد نصاب و یا رسیدن مال به حد توجه به قلت یا کثرت م

                                           
 تخریج آن در ابتداي این کتاب آورده شد. -1



 175 دهد یا فقط... گذاري در امور عادي هم روي می باب هفتم: آیا بدعت

 

 کردند. بلکه این تاوان و جریمه را در هر حالی تا وقت مرگ از آنان  می نصاب، ملزم
 گرفتند. بدعت بودن این کار، روشن است.  می

 ،گیرد  می در دین نشأت اما بلند کردن صدا در مساجد، از بدعت مجادله و جر و بحث
از جمله آداب آن، این است که در  شود و  می چون معموالً علوم دینی در مساجد تدریس

شود، حاال گمانت راجع به مساجد چیست؟ مجادله و   نمی غیر مساجد، صدا بلند کرده
چون این کار در  ،باشد  می جر و بحث در مساجد، زیاده روي از تبعیت از هواي نفس

ان اسالمی ترك ستیزه و مجادله در دین را از جمله عقاید باشد. عالم  می اصل غیرمشروع
سخن گفتن ي  چیزي است که اجازهي  . مجادله، سخن گفتن دربارهاند اسالمی برشمرده

امور متشابه از صفات و افعال و مانند ي  مانند سخن گفتن درباره ،در آن داده نشده است
آمده که گوید: رسول  لدیث عایشهآن، و مانند امور متشابه قرآن. به همین خاطر در ح

 این آیه را تالوت کرد: صخدا

ِ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  �َّ ۗ  ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  ۦبِهِ  َءاَمنَّا َ�ُقولُونَ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ِ�  ِسُخونَ ل�َّ رُ  َوَما َرّ�َِنا كَّ ٓ  يَذَّ ْ  إِ�َّ ْولُوا

ُ
 أ

 ٱ
َ
 .]7عمران:  آل[ ﴾٧ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

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

و بخشی از آن ، معانی مشّخص و اهداف روشنی دارند و) آنها اصل و اساس این کتاب هستند

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

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

چنین وارستگان و دانند. (این   نمی قدمان) در دانش هستند، که راسخان (و ثابت جز خدا و کسانی
دانیم که محکمات و   می گویند: ما به همه آنها ایمان داریم (و در پرتو دانش  می فرزانگانی)

و (این را) جز صاحبان عقل (سلیمی که از هوي و  .متشابهات) همه از سوي خداي ما است
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ْ�تُمُ  فَإَِذا«: آنگاه فرمود .»شوند  نمی دانند و) متذکّر  نمی، برند  نمی هوس فرمان
َ
ينَ  َرأ ِ

َّ
 ُ�َاِدلُونَ  اذل

ينَ  َ�ُهمُ  ِ�يهِ  ِ
َّ

ُ  َ�َ�  اذل گاه کسانی را دیدید که در آیات متشابه، مجادله هر« .1»فَاْحَذُروُهمْ  ا�َّ
 .»که مورد نظر خدا بوده، پس از آنان دوري کنید اند آنان کسانی،کنند  می و ستیز

  ُهًدى َ�ْعد قَْوم َضلَّ  َما« در حدیث آمده است:
َّ

وتُوا إِال
ُ
ََدل أ

ْ
هیچ قومی پس از « .2»اجل

 .»هدایت، گمراه نشدند مگر اینکه جدل و جر و بحث را آوردند
ُقْرآنِ  يِف  ُ�َماُروا ال« روایت شده که ایشان فرمودند: صاز پیامبر

ْ
 ِ�يهِ  الِْمَراءَ  فَإِنَّ  ،ال

 .»چون مجادله در قرآن، کفر است ،در قرآن مجادله نکنید« .3»ُ�ْفرٌ 
 آمده که فرمودند: صهمچنین از آن حضرت

ُقْرآنَ  نَّ إ«
ْ
ُق  ال بُوا فَال َ�ْعًضا، َ�ْعُضهُ  يَُصدِّ ما وما علمتم منه فاقبلوه،  بِبَْعٍض  َ�ْعَضهُ  تَُ�ذِّ

 .4»مهـاعل لم تعلموا منه، فلَِكُوه إىل
کنند، پس شما برخی آیات را با برخی دیگر تکذیب   می آیات قرآن همدیگر را تصدیق«

 .»چه از آن ندانستید، به عالمش واگذار کنیدچه از قرآن دانستید بپذیرید و هرنکنید. هر 

 فرمایند:  می همچنین آن حضرت

 .5»عنه فقوموا اختلفتم فإذا قلو��م ائتلفت ما القرآن اقرؤوا«
گاه در قرآن، اختالف پیدا است، بخوانید. هریتان بر آن یکی ها قرآن را تا زمانی که دل«

 .»کردید، [از آن دست بردارید] و برخیزید

ابن وهب از معاویه بن قُرَّه روایت کرده که گوید: زنهار! از ستیزه و درگیري و 
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 برد.  می چون این کار اعمال خیر را از بین ،اختالف در دین دوري کنید

لۡ ﴿ ي: آیهي  نخعی درباره
َ
ٓ غۡ ۡ�َ ٱوَ  َوةَ َعَ�ٰ لۡ ٱ َنُهمُ بَيۡ  َناَقيۡ َو�  .]64: ةالمائد[ ﴾ءَ َضا

شود (که آیات قرآن مجید است) بر سرکشی و   می آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل«

گوید: منظور مجادله و ستیزه و درگیري در دین   می ،»افزاید  می کفرورزي بسیاري از آنان
 است.

مسجد رفت در حالی که به دستم تکیه داده بود. معن بن عیسی گوید: مالک روزي به 
مردي که مشهور به ابوالجدیره بود و به مذهب مرجئه منتسب بود، با او برخورد کرد. 

کنم و رأي   می گویم و با تو مناظره  می گفت: اي ابوعبداهللا! از من چیزي بشنو که به تو
که بر تو گواه آورم. آن مرد گویم. مالک به او گفت: حذر کن از این  می خودم را به تو

گفت: به خدا، جز حق قصد دیگري ندارم. از من بشنو، اگر سخنانم درست بود، آن را 
من ي  بپذیر. مالک گفت: اگر مرا محکوم کردي چه؟ آن مرد گفت: آن وقت از عقیده

کنم. مالک   می پیروي کن. مالک گفت: اگر تو را محکوم کردم چه؟ گفت: از تو پیروي
حاال اگر مردي بیاید و با او بحث کنیم و بر ما غلبه یافت، چه؟ آن مرد گفت: از او گفت: 
خدا! خداوند، محمد را با یک دین ي  کنیم. آنگاه مالک به او گفت: اي بنده  می پیروي

 کنی.  می بینیم که تو مجادله  می مبعوث کرده و
مجادله و جر و بحث گوید: هر کس دین خویش را در معرض   می عمر بن عبدالعزیز

 قرار دهد، بسیار مجادله و منازعه کرده است.
 مالک گوید: مجادله و جر و بحث در دین، جایگاهی ندارد.

کس آن را تی نکوهیده است، هرسخن درباره نکوهش جدل، زیاد است. پس وق
کرده گذاري  مطلق به شمار آورد، در دین بدعت پسندیده بداند و از علوم مفید به طور

گذاري، تبعیت از هواي نفس است، فرد مجادله کننده  ت. و از آنجا که اصل بدعتاس
دهد و خواستار محکوم کردن طرف مقابل است. این   می ادامهاش  پیوسته به جر و بحث

 شود.  می کار منجر به بلند کردن صدا
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 کهخواص جدل به شمار آوردي، درحالیاگر گفته شود: بلند کردن صدا را از فروع و 
چون بلند کردن صدا گاهی در هنگام تدریس و تحصیل علوم دینی است.  ،چنین نیست

به همین خاطر بلند کردن صدا در مسجد مکروه است، چه هنگام تدریس و تحصیل 
 علوم دینی باشد و چه در غیر آن باشد.

گوید: مالک را دیدم که بر یارانش به خاطر بلند کردن   می »مبسوطـال« ابن قاسم در

 گرفت.  می صدا در مسجد، خرده
 محمد بن مسلَمه دو علت را براي آن ذکر کرده است: 

چون به بزرگداشت  ،واجب است که مسجد از چنین چیزي، پاك و به دور باشد -اول
 و احترام به مسجد امر شده است.

ایم که با حالت آرامش و  ماز ساخته شده است، و ما امر شدهمسجد براي ن -دوم
متانت، به سوي نماز برویم. حاال اگر نماز در مکانی باشد که براي آن ساخته شده، به 

 طریق اولی باید در آن مکان آرامش و متانت خود را حفظ کنیم.
مسجد به نام ي  مکان فراخی را در گوشه مالک روایت کرده که عمر بن خطاب

ري را بسراید یا صدایش را خواهد هیاهو کند یا شع  می بطَیحاء ساخت و گفت: هر کس
 بلند کند، به این مکان برود.

وقتی چنین است، پس از کجا نکوهش بلند کردن صدا در مسجد بر جدل منهی عنه 
 کند؟  می داللت

 شود:   می از دو طریق به این سؤال جواب داده
منظورم در اکثر موارد  .ي جدل نکوهیده استها بلند کردن صدا از خاصیت -اول
زیرا بلند کردن صدا و خارج شدن از اعتدال در آن، از هواي  ،ه موارد نادر و کماست ن

گیرد. سخنانِِ در شأن مسجد بهتر   می شود، نشأت  می بحثاش  نفس در چیزي که درباره
اي  از بلند کردن صدا در مواردي است که به آن اجازه داده نشده است، و آن هم مجادله

 اره کرده است.است که حدیث قبلی به آن اش



 179 دهد یا فقط... گذاري در امور عادي هم روي می باب هفتم: آیا بدعت

 

شد.   نمی به عالوه، در زمان پیشین راجع به هیچ نوع از انواع علم بجز کالم، زیاد بحث
 و به خاطر علم کالم، نقد و بررسی و نکوهش آن، پدید آمد.

از عمیره بن ابی ناجیه مصري روایت شده که او جماعتی را دید که در مسجد مجادله 
که  اند صدایشان بلند شده است. او گفت: اینان جماعتیکنند در حالی که   می و ستیز

. خدایا! عمیره را بمیران. او همان سال اند عبادت را کنار زده و به جر و بحث روي آورده
مردم ي  گفت: امشب، نیمه  می در حج وفات یافت. مردي در خواب، کسی را دید که به او

 شب، عمیره وفات یافت.وفات یافت. او دانست که آن شب کدام است. در آن 
کند، باز   نمی اگر بپذیریم که ذات بلند کردن صدا بر گفته و مدعاي ما داللت -دوم

 گاه چنین فرض شود که علم جدل مثل تمام انواع علم، جایزمجادله، بدعت است. هر
 کنند و هرگز از آن دست  می آورند و به آن عمل  می است، در نتیجه همه به آن روي

 آید.  می ي تازه ایجاد شده در دین درها ، در نتیجه همچون بدعتکشند نمی
اما راجع به مقدم نمودن جوانان بر دیگران باید گفت: این امر از قبیل کثرت جهل و 

ان آمد. این مقدم نمودن در درجات علمی یا غیر می کمی علم است که قبالً از آن سخن به
تجربه است و در حرفه و  بی وانی ناآزموده وچون جوان همیشه یا اکثراً ج ،باشد  می آن

مسئولیت خود حاضر نیست تمرین و مهارتی کسب کند تا به پاي بزرگساالن آزموده و 
 که: اند ثابت قدم و با تجربه در آن حرفه و مسئولیت برسد. به همین خاطر مثلی آورده

نٍ و رَ زَّ يف قَ بُون إذا ما لُ  ابن اللّ
 

 1القناعيسِ  م يستطع صولةَ البُزلِ ـل 
 

تواند همچون شتر بزرگ و قوي   نمی بچه شتر دو ساله هرگاه با طناب بسته شود،«
 ».هیکل حمله کند

                                           
گویند که دو سال را تمام کرده و وارد سال سوم شده است. بزل، جمع بازل است.   ابن لبون، به بچه شتري می -1

اش در سال نهم افتاده است. قناعیس، جمع قنعاس است. قنعاس، به  هاي جلوي شتري است که داندانبازل 
 باشد.  معناي شتر بزرگ است. همچنین به معناي مرد توانا می
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 این زمانی است که حدث را بر جوانی حمل کنیم، و این نص حدیث ابن مسعود
در  صي پیامبر است. اما اگر آن را بر کسی که تازه مسئولیتی را شروع کرده، و فرموده

َقْومِ  َزِ�يمُ  َوَ�نَ « این احادیث:
ْ
رَْذلَُهمْ  ال

َ
َقبِيلَةَ  وََسادَ « ،»شان است ینتر و رهبر قوم، پایین« .»أ

ْ
 ال

ْسِندَ  إَِذا« و .»شود  می فاسق قبیله، رئیس شأن« .»فَاِسُقُهمْ 
ُ
ْمرُ  أ

َ
  األ

َ
ْهِلهِ  َ�ْ�ِ  إِىل

َ
هرگاه « .»أ

که اشاره به آن است، یک معنا و مفهوم را ، »و وظایف به نااهالن سپرده شود ها مسئولیت
آن چیز  ها رسد که مدت  نمی چون کسی که تازه چیزي را شروع کرده به پاي کسی ،دارند

 را شروع کرده و در آن تجربه کسب نموده است.
اي  ناآزموده جواناني  شود که از او درباره  می نقل /به همین خاطر از شیخ ابومدین

که بزرگان صوفیه از هم نشینی با آنان نهی کرده، سؤال شد، در جواب گفت: جوان 
الزم را ندارد هر چند هشتاد سال سن داشته ي  ناآزموده کسی است که در کاري تجربه

 باشد.
تجربه بر افراد آزموده و باتجربه، از باب مقدم  بی بنابراین، مقدم نمودن افراد ناآزموده و

 صباشد. به همین خاطر پیامبر  می ودن افراد جاهل و نادان بر افراد عالم و دانانم

ْحالمِ  ُسَفَهاءُ «آنان عباراتی مثل: ي  درباره
َ
ُقْرآنَ  َ�ْقَرُؤونَ « و .»بی خردان«. »األ

ْ
 ُ�َاِوزُ  ال ال

تا آخر  .»کند  نمی خوانند در حالی که از اطراف و پیرامونشان تجاوز  می قرآن را«. 1»تََراِ�يَُهمْ 
خوارج آمده است، آنجا ي  حدیث، به کار برده است. این مطلب در حدیث دیگري درباره

همانا « .»حناجرهم �اوز ال القرآن يقرؤون قوما هذا ضئضئ من إن« فرماید:  می که
 یشان فراترها خوانند در حالی که از حنجره  می جماعتی از همین نسل هستند که قرآن

. پس قرآن اند منظورش این است که آنان قرآن را فهم نکرده 2تا آخر حدیث .»رود...  نمی
 یشان.ها یشان است نه در دلها تنها در زبان

ان برخی میراجع به نفرین آخر این امت، اول این امت را، باید گفت که این مطلب در

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
 تخریج آن از پیش گذشت. -2
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را  شیعه، صحابهي ها کاملیه یکی از فرقهي  چون فرقه ،ي گمراه وجود داردها از فرقه
واگذار  خالفت را به علی ص، از آن جهت که پس از رسول خدااند تکفیر کرده

 خالفت، نگرفت.ي  ، چون حق خود را در زمینهاند را تکفیر کرده نکردند. همچنین علی
نقل شده و موجود  ها اما غیر از آن، مواردي که بنا به علت خاصی روي داده، در کتاب

، پس تمام بدي و فحشاء اند کار را به خاطر آراء و تفکرات بدشان کرده هستند. آنان این
ي بدعت ها . به همین خاطر این افراد از فرقهاند و امور زشت و ناپسند را بر آن بنا کرده

 .اند گذار محسوب شده
داخل مسجد شد و نماز خواند.  1مصعب زبیري و ابن نافع گویند: هارون الرشید

رفت و به او سالم کرد. آنگاه به مجلس مالک آمد و گفت:  صسپس کنار قبر پیامبر
سالم و رحمت و برکات خدا بر تو باد! مالک به او گفت: اي امیرمؤمنان! سالم و رحمت 

به مالک گفت: آیا کسانی که به یاران رسول  و برکات خدا نیز بر تو باد! سپس هارون
، در فیء سهمی دارند؟ مالک گفت: خیر، هیچ احترام و ارزشی اند ناسزا گفته صخدا

 فرماید:   می ندارند. هارون الرشید گفت: این را از کجا گفتی؟ مالک گفت: خداوند متعال

ارَ لۡ ٱ بِِهمُ  ِ�َغِيَظ ﴿  .]29الفتح: [ ﴾ُكفَّ
عیب و  صرسول خدا پس هر کس به یاران. »تا کافران را به سبب آنان خشمگین کند«

 ایراد وارد کند و آنان را سرزنش نماید، کافر است و کافر در فیء سهمی ندارد.
 به این آیه استدالل کرد:اش  بار دیگر براي اثبات گفته

ٓ لِلۡ ﴿ ۡ ٱ ءِ ُفَقَرا ِينَ ٱ ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل خۡ  �َّ
ُ
ْ أ ٰ  ِمن رُِجوا مۡ  رِهِمۡ دَِ�

َ
ٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  لِِهمۡ َ� ٰ َورِۡض  �َّ  انٗ َ�

ونَ  َ ٱ َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ ِينَ ٱوَ  ٨ ِدقُونَ ل�َّ ارَ ٱ َ�َبوَُّءو �َّ  لِِهمۡ َ�بۡ  مِن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ

                                           
عباسی است. توسط پدرش به هنگام فوت برادرش، ي  او هارون، ابوجعفر بن مهدي محمد بن منصور خلیفه -1

داشت و شعایر و حدود اسالمی را   ق به خالفت رسید. او علم و اهل علم را دوست میه. 170هادي به سال 
هاي زیادي داشت.  انجامد. وي محاسن و خوبی  داشت. شرح ماجراها و اخبارش، به طول می  بزرگ می

 ..ق وفات یافته 193سرانجام به سال 
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ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ِ�  َ�ُِدونَ  َوَ�  ِهمۡ إَِ�ۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  ا ْ  ّمِمَّ وتُوا
ُ
ٰٓ  ثُِرونَ َوُ�ؤۡ  أ نُفِسهِمۡ  َ�َ

َ
 َولَوۡ  أ

ۚ  بِِهمۡ  َ�نَ  ْوَ�ٰٓ  ۦِسهِ َ�فۡ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ ِينَ ٱوَ  ٩ لُِحونَ ُمفۡ ل َّ�  ٓ  مِنۢ  ُءوَجا

ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِينَ ٱ نَِناَ� ِ  َسبَُقونَا �َّ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب
ِينَ  ْ  ّلِ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  .]10-8الحشر: [ ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا
همچنین غنائم از آنِ فقراي مهاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده « 
 پیغمبرش را یاريو خدا و ، خواهند  می آن کسانی که فضل خدا و خوشنودي او را .اند شده
آنانی که پیش از آمدن مهاجران خانه و کاشانه (آئین اسالم) را آماده  .اینان راستانند .دهند  می

دارند که به پیش ایشان   می کردند و ایمان را (در دل خود استوار داشتند) کسانی را دوست
که به مهاجران داده  کنند به چیزهائی  نمی و در درون احساس و رغبت نیازي اند، مهاجرت کرده

کسانی که  .هرچند که خود سخت نیازمند باشند دهند،  می و ایشان را بر خود ترجیح، شده است
کسانی که پس  .ایشان قطعاً رستگارند، نگاهداري و مصون و محفوظ گردند، از بخل نفس خود

ران ما را که در ایمان گویند: پروردگارا! ما را و براد  می آیند،  می از مهاجرین و انصار به دنیا
 !پروردگارا، هایمان جاي مده اي نسبت به مؤمنان در دل و کینه .اند بیامرز آوردن بر ما پیشی گرفته

بودند  صن رسول خدامالک گفت: پس آنان یارا. »تو داراي رأفت و رحمت فراوانی هستی
 که با او هجرت کردند و او را یاري کردند:

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَ� ِ  َسبَُقونَا �َّ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب
ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  ْ  لِّ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  .]10الحشر: [ ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا

ما را و برادران ما  !گویند: پروردگارا  می، آیند  می کسانی که پس از مهاجرین و انصار به دنیا«
اي نسبت به مؤمنان در دلهایمان جاي  و کینه .اند بیامرز را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته

پس غیر از اینان، سهمی در فیء  .»پروردگارا! تو داراي رأفت و رحمت فراوانی هستی، مده
 راجع به این مطلب، زیاد آمده است. ها قهو خصوصیات فر ها ندارند. در مبحث خصلت

 توان به برخی از آنها اشاره کرد:   می راجع به پیدا شدن دجالین،
 ان بنی عباس و دیگران سر بر آوردند.میبعضی از آنان در
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که فرمانرواي آفریقا بودند، اشاره کرد. از او  ها توان به معد از عبیدي  می از جمله آنان

ْشَهدُ « نقل شده که مؤذن را وادار کرد که به جاي
َ
نَّ  أ

َ
ًدا أ ِ  رَُسوُل  ُ�َمَّ أشهد «بگوید:  .»ا�َّ

. مؤذن هم این کار را کرد. مسلمانان تصمیم گرفتند او را به قتل »أن َمَعّداً رسول اهللا
بردند تا ببیند آیا این به دستور وي بوده است؟ برسانند. سپس این موضوع را پیش م عد

شان  را به آنان بازگردان، خدا نفرین شان لمانان به معد رسید، گفت: اذانوقتی سخنان مس
 کند.

 کند.  می هر کس براي خود ادعاي عصمت بکند، مثل کسی است که ادعاي پیامبري
شود، از ادعاي   می پااو بري  هو زمین به وسیل ها کند. که آسمان  می کسی که گمان

 پیامبري فراتر رفته است. این فرد، مهدي مغربی بوده است.
کرد و براي تأیید و اثبات   می پیش شخصی به نام فازاري ادعاي پیامبري ها مدت

کرد. به خاطر همین   می ادعایش به اموري خارق العاده و خبر دادن از امور عینی استناد
آن شهر که این  ها م عوام از وي پیروي کردند. شنیدم که برخی از طلبهکار، افرادي از مرد

کرد تا   می نگاه .]40األحزاب: [ ﴾نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ وََخاَ�مَ ﴿ي:  چاره اشغالش کرده بود، به فرمودهبی
کردند تا امکان   می ببیند آیا امکان تأویل آن وجود دارد؟ و احتماالتی را متوجه آن

درست باشد. این افترا زننده به دستان استاد  صپس از محمد برانگیختن پیامبري
 به قتل رسید. 1/اساتیدمان، ابوجعفر بن زبیر

براي ما  /، گویند: استاد ما، ابوالحسن بن جیاباند برخی از مؤلفان وقت نقل کرده
شته شدن آماده شد و از زندانش نقل کرد و گفت: وقتی فازاري در روز قتلش براي ک

یس را خواند. یکی از افراد ي  مکان قتلش بیرون آورده شد، با صداي بلند سورهسوي  به

                                           
او احمد بن ابراهیم بن زبیر، امام و عالمه، دانشمند اندلس است. او نهایت عنایت و توجه به حدیث را داشت  -1

و در علم الرجال، مطالعاتی داشت. وي تاریخی براي اندلس به خوبی جمع آوري و تألیف کرد. سرانجام وي 
 .ق دار فانی را وداع گفت.ه 708به سال 
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چرا امروز به قرآن  فاسق و شرور که با او زندانی شده بود، گفت: قرآن خودت را بخوان.
 اي؟ یا چیزي از این قبیل گفت. پس از آن دست کشید. ما روي آورده

گفت که بدعت بودن این کار،  اما راجع به جدا شدن از جماعت مسلمانان، باید
ان میباشد. این امر در  می روشن است. به همین خاطر مجازات این عمل، مرگ جاهلیت

 خوارج و دیگرانی که مسلک آنان را پیمودند مثل عبیدیه و امثال آنان ظهور پیدا کرد.
صفات ي  شود. بقیه  میاش  این کار از جمله مواردي است که احادیث مذکور شامل

ي طوالنی به چیز دیگري ها کور همچون کثرت زنان و کمی مردان، احداث ساختمانمذ
 گردند.  می بر

ان امت میخبر پیدایش و انتشار آن را در صخالصه، اکثر این اتفاقاتی که پیامبر
، اموري بدعت به قصد مشابهت با تشریع از جهت یک امر عبادي نه اند اسالمی را داده
ان معصیتی که بدعت است و معصیتی که می باشند. و این تنها فرق  می یک امر عادي،
باشد.امور عادي از آن جهت که یک امر عادي هستند، بدعتی در آنها   می بدعت نیست،

شود یا در جاي   می وجود ندارد، ولی از آن جهت که به عنوان یک عبادت با آن برخورد
بدین صورت، اتفاق دو قول مذکور در  شود.  می شوند، بدعت داخل آن  می عبادت گذاشته

 شوند.  می شود و این دو مذهب یک مذهب واحد  می این زمینه حاصل

 فصل
اگر گفته شود: اما ابتداع به این معنا که نوعی از تشریع و دستوري دینی به صورت 
یک امر تعبدي در امور عادي است از آن جهت که بنا به رأي اشخاص، اوقاتی معلوم و 

 شود و این کار، واجب یا جایز شمرده  می کیفیاتی معین برایش در نظر گرفته مشخص و
ي ها ي بدعت خوارج و دیگر فرقهها گونه که این مطلب طی آوردن مثال آن- شود  می

، قائل شدن به حسن و قبح ها روشن است. از دیگر بدعت -خارج از راه راست، گذشت
باشد. پس بدعت بودن این اعمال،   می آنها عقلی و عمل نکردن به خبر واحد...و مانند

ماند که شبیه موارد فوق است   می روشن و مشخص گردید، ولی صورت دیگري باقی



 185 دهد یا فقط... گذاري در امور عادي هم روي می باب هفتم: آیا بدعت

 

 ولی دقیقاً مثل آنها نیست، و آن هم این است که گناهان و امور ناپسند و مکروه گاهی
که از جانب عالمان اي  شوند به شیوه  می عمل ها گردند و بدان  می ان مردم آشکار و فاشمی

شوند و مرتکبان این اعمال مورد سرزنش و مالمت   نمی و مردم عوام، از این اعمال نهی
شوند یا   می گیرند. پس حکم اینها چیست؟ آیا چنین اعمالی بدعت محسوب  نمی قرار

 خیر؟
 شود:   می این موضوع از دو جهت به آن نگاه جواب:

در عمل و اعتقاد. بدون شک از این جهت، تنها  از جهت واقع شدن این گناهان -اول
چون از شرایط بدعت  ،مخالفت و سرپیچی از دستورات دینی است و بدعت نیست

ش نشود و آشکار و فاش نگردد ان مردم منتشر و پخمی نبودنِ گناه یا مکروه این نیست که
ور و پخش ان مردم مشهمی طور که شرط بدعت بودنِ گناه یا مکروه این نیست که همان

گردد و پنهان نباشد. بلکه مخالفت، مخالفت است چه آشکار گردد چه آشکار نگردد، چه 
مشهور گردد و چه مشهور نگردد، و بدعت هم بدعت است چه آشکار گردد و چه 
آشکار نگردد، چه مشهور گردد و چه مشهور نگردد. همچنین ادامه دادن عمل به آن یا 

گذار گاهی از  یک از آن دو ندارد. چون بدعت ري در هیچندادن عمل به آن، تأثی ادامه
ادامه اش  کشد و گناه کار ممکن است تا وقت مرگ به گناه و معصیت  می دستاش  بدعت
 دهد.

از جهت همراه بودن یک امر خارجی با آن. قرائن گاهی همراه گناه هستند و  -دوم
هر دوي این مفسده به اعتقاد بدعت باشند.   می مالیهي  حالیه و مفسدهي  سببی در مفسده

 گردند.  میبر
 حالیه، به دو صورت است:ي  مفسده

خواص مردم به طور عموم و برخی از دانشمندان برجسته به طور خصوص به آن  -1
اي  گردد. این مفسده در اسالم به گونه  می کنند و این مفسده از جهت اینان آشکار  می عمل

چون عالم،  ،دانند  می انگارند و براي خود جایز  می ن را سادهاست که مردم عوام معموالً آ
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دهد.   می دهد همان طور که با قول خود براي مردم فتوا  می با عمل خود براي مردم فتوا
دهد، این اعتقاد   می گاه مردم به او نگاه کنند و او دارد کار خالف شرعی را انجامپس ه

گویند: اگر این عمل، حرام یا   می ، جایز است وآید که این عمل  می در آنان به وجود
 کرد.  می مکروه بود، این عالم از آن امتناع و دوري

البته هر چند بر ممنوع بودن یا مکروه بودن آن عمل نص وجود دارد، اما عمل این 
مخالفت اش  گوید: شخص عالم با گفته  می عالم با قولش تعارض دارد. حاال یا فرد عامی

ان میو در اند ین کاري برایش جایز است، چون آنان افرادي خردمند و عاقلکرده و چن
چون اگر آن عمل  ،گوید: این عالم، رخصتی را در آن یافته است  می مردم، نادرند. و یا

ان قول و فعل او ترجیح می داد. در نتیجه  نمی طور بود که گفته است، آن را انجام همان
طور که در  رساتر و مؤثرتر از قول است، همانو اقتدا،  شود و فعل براي تأسی  می قائل

این موضوع روشن گردیده است. بنابراین، شخص عامی به عمل عالم » موافقاتـال« کتاب

کند، چون به او حسن ظن دارد. پس به جایز بودن آن عمل معتقد است. این   می عمل
 دهند.  می افراد اکثر مردم را تشکیل

گونه که قول عالم در فتوا به  از نظر فرد عامی، حجت است. همان عمل شخص عالم
دلیلی، عمل کردن به گناه همراه ي  باشد. پس به خاطر شبهه  می طور مطلق و عموم حجت

 شود. و این عین بدعت است.  می اعتقاد به جایز بودن آن، براي فرد عامی جمع
، واقع اند از مردم، مشخص شدهعالم بودن ي  ان گروهی که با درجهمی بلکه این چیز

شده است. پس اینان عمل به بدعت دعا به شکل دسته جمعی به دنبال نمازها و قرائت 
، و این اند یک حزب قرآن، حجتی را در جایز بودن عمل به بدعت به طور کلی قرار داده

 ، نیکو هستند.ها اعتقاد برایشان به وجود آمده که برخی از بدعت
تصوف منتسب هستند. در نتیجه انجام دادن عباداتی ي  اد به طریقهبرخی از این افر

و جهت اثبات آن، به قرائت یک حزب  اند مبتدع را به قصد عبادت براي خدا جایز دانسته
. و برخی از آنان معتقدند اند قرآن و دعا به شکل دسته جمعی پس از نماز استدالل کرده
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، از این رو آن را اند دلیلی مورد عمل قرار گرفتهحتماً به خاطر مستند و  ها که این بدعت
مثل بعضی از افراد بربر که  ،کنند  می آورند و آن را فقه و دانش قلمداد  می در کتابشان

 را نگاشتند.» يب زيدأرسالة ابن « کتاب

تمامی اینها، سکوت علما از بیان گناهان و منکرات و امور خالف شرع، یا ي  ریشه
 باشد.  می اثر غفلت،عمل به آنها بر 

: سه چیز دین را اند باشد. گفته  می از اینجا انحراف و لغزش عالم، بسیار شنیع و زشت
پیشوایان گمراه  -3قرآن، ي  منافق به وسیلهي  مجادله -2لغزش عالم،  -1کند:   می نابود

 کننده.
 خص عالمتمامی انحرافات و گناهان مردم عوام که بر اثر لغزش عالم است، برگردن ش

 باشد.   می
 دو صورت است: ي عالم بهها لغزش

لغزش عالم در تأمل و تدبر در امور دینی. تا جایی که برخالف قرآن و سنت  -اول
 شود. و این فتوا با قول است.  می دهد و از او پیروي  می فتوا

 ي عالم در عمل به امور خالف دین. پس به خاطر تأویل مذکور در اینها لغزش -دوم
چون  ،شود. عمل شخص عالم، جانشین فتوا دادن به قول است  می مورد نیز از او پیروي

 کنند تا هر کاري که او  می مردم به او نگاهي  شود و همه  می او دانسته که از او پیروي
دهد. گویی او با این   می کند، آنان نیز بکنند. و او با این وصف، گناه را آشکار انجام  می

 گونه که در اصول بیان شده است. دهد. آن  می گناه فتوا
انشان شایع و می اینکه عوام به آن عمل کنند و حالیهي  دومین قسم از دو قسم مفسده

آشکار گردد، و علما سکوت اختیار کنند و آن گناهان و امور خالف دین را ناپسند و 
 کنند.  نمی توانند این کار را بکنند، اما  می زشت ندانند در حالی که

چون شأن عامی این است که هرگاه حکم کاري برایش مجهول باشد و ببیند که کسی 
آید که   می گیرد، این اعتقاد در او به وجود  نمی کند و مورد انکار و نهی قرار  می به آن عمل
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این کار جایز و نیکو یا مشروع است. اما اگر فرد عمل کننده مورد انکار و نهی قرار گیرد، 
شود که این کار، زشت یا غیرمشروع است،   می یست، چون در این صورت معتقدچنین ن

 یا اینکه از کار مسلمانان نیست.
آگاهی  این چیزي است که در شأن کسانی است که نسبت به شریعت اسالم، علم و

 چون دلیل و مستندش در خصوص جایز بودن یا جایز نبودن کاري، علماء ،ندارند
 باشد.   می

بایست آن را مورد   می نکار و نهی از کاري خالف شرع از جانب کسانی کههرگاه ا
باشد و در عین حال آن عمل خالف شرع آشکار و   می انکار و نهی قرار دهند، معدوم

توانست   می پخش گردد و ترس از انکار کننده وجود نداشته باشد در حالی که فرد عالم
 لی این کار را نکند، مردم عوام این اعتقاد را پیداآن عمل را مورد انکار و نهی قرار دهد و

کنند که این کار جایز است و گناهی در آن نیست. پس این اعتقاد فاسد با تأویلی که   می
گیرد. پس این مخالفت با شرع،   می شوند، در آن نشأت  می مردم عوامِ مثل او به آن قانع

 طور که در قسم اول بود. گردد همان  می بدعت
باشد و   می صان مردم، جانشین پیامبرمیاصول ثابت شده که شخص عالم در در

احکام را با قول و فعل و اقرار خود  صطور که پیامبر علماء وارثان پیامبراند. پس همان
 کرد، به همین صورت وارثانش احکام را با قول و فعل و اقرار خودشان بیان  می بیان
 کنند.  می

فوق الذکر دقت کنید که برخی از امور خالف دین و ناپسند حاال به توجه به مطالب 
در ، دهند  می کنند یا خودشان آن را انجام  نمی دهد و علماء از آن نهی  می در مساجد روي

مانند اضافه کردن عبارت  ،نتیجه به عنوان سنت و امور مشروع به حساب آمده است

». تأهبوا للصالة« و» ضوء للصالةالو: «به اذان و افزودن عبارت» أصبح وهللا احلمد«

. چه بسا برخی از مردم جهت ها همچنین مانند دعاي دو تا مؤذنِ نماز صبح در عبادتگاه
استناد کنند غافل از » سهل نوازل ابن«اثبات صحت این اعمال به مطالب آمده در کتاب 
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بخش  باشد. در این زمینه  می اینکه مطالب آن، اغلب نادرست و خالف قرآن و سنت
ش روشن گردد خواهد در این موضوع، حقیقت برای  می ایم، هر کس را نگاشتهاي  جداگانه

 به آنجا مراجعه کند.
که به نماز اهتمام و توجه خاصی داشت، به  صابوداود روایت کرده و گوید: پیامبر

این فکر افتاد که چگونه مردم را براي نماز جمع گرداند؟ بعضی گفتند: هنگام فرا رسیدن 
دهند. آن   می نماز، پرچمی را نصب کن. هرگاه مردم، آن پرچم را دیدند، به همدیگر خبر

و - از بوق نام بردند از این کار خوشش نیامد. راوي گوید: براي این منظور، صحضرت

هو «باز از آن خوشش نیامد و فرمود:  صپیامبر -در روایتی از بوق یهودیان نام بردند
راوي گوید: از زنگ کلیسا نام برده شد. آن . »این از کار یهودیان است« .»من أمر ايلهود

بن آنگاه عبداهللا . »این از کار مسیحیان است« .»ىهو من أمر انلصار«فرمود:  صحضرت
به این کار، اهتمام زیادي داشت، روانه شد و  صزید بن عبدربه که به اهتمام رسول خدا

 .1در خواب، عبارات اذان را دید... تا آخر حدیث
در صحیح مسلم از انس بن مالک آمده که گوید: مسلمانان گفتند: وقت نماز را با 

براي این منظور آتشی را  از این رو گفتند: چیزي که برایشان شناخته شده است، بدانند.
روشن کنند یا زنگ بزنند. پس به بالل دستور داده شد که عبارات اذان را دو بار و 

 .2عبارات اقامه را یک بار تکرار کند
قُنع و شَبور که در روایت مذکور ابوداود آمده، به معناي بوق است. و همان قَرنی 

 .3آمده است باست که در روایت ابن عمر
چگونه از چیزي که کافران بوده، خوشش نیامده و مطابق آن  صه پیامبربینی ک می

یی که در مساجد روي ها عمل نکرد. پس هر کسی که به علم انتساب دارد، باید از بدعت

                                           
 .468 ي: ، شماره»يب داودأحيح ص«حدیثی صحیح است:  -1

 آن را روایت کرده است. 378 ي: مسلم به شماره -2
 روایتش کرده است. 377 ي: مسلم به شماره -3
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 داده، نهی کند و مخالفت آنها با دین را براي مردم تبیین نماید.
شد. این امور که در حاال چه به قصد اعالم اوقات نماز باشد یا به قصد دیگري با

 اید از آن نهی کنند، عبارتند از:مساجد روي داده و علماء ب
پرچم، براي اعالم اوقات نماز قرار داده شده است این کار در مناطق مغرب شایع 

 است تا جایی که اذان همراه آن، در حکم فرع است و اصل همان پرچم است.
غروب آفتاب و فرا رسیدن وقت افطاري  بوق، در نزد ما در ماه رمضان به منظور اعالم

و اندلس به منظور اعالم وقت اول و وقت آخر  وجود دارد. سپس بوق، در مغرب
 سحري، یک نشانه است.

 ،است پایان اذان ابن مکتوم قرار داده براياي  بوق را به عنوان نشانه صسنت پیامبر

�ُوا فلَُكُوا ،بِلَيٍْل  ُ�نَاِدى بَِالالً  إِنَّ «فرماید:   می آنجا که مِّ  اْ�نُ  ُ�نَاِدَى  َحىتَّ  َوارْشَ
ُ
. »َمْكتُومٍ  أ

 .»گوید: پس تا موقع اذان ابن ام مکتوم، بخورید و بیاشامید می بالل در شب اذان«
 گفت تا اینکه به او گفته  نمی ابن شهاب گوید: ابن ام مکتوم فردي نابینا بود که اذان

 .»رسید، صبح فرا رسیدصبح فرا « .1»أصبحت أصبحت«شد:   می

َحًدا َ�ْمنََعنَّ  الَ « در صحیح مسلم و سنن ابوداود آمده است:
َ
 ِمنْ  بَِاللٍ  نَِداءُ  ِمنُْ�مْ  أ

از  یک از شما را اذان بالل هیچ« .»نَائَِمُ�مْ  �وفظو قَائُِمُ�مْ  ِلَ�ِْجعَ  - يُؤَذِّنُ  فإنّه َسُحورِهِ 
خواند، متوجه  می تا آن کس از شما که نماز شبگوید   می باز ندارد، چون او اذاناش  سحري

در این حدیث،  صپیامبر .2تا آخر حدیث .»شود و آن یک از شما که خوابیده، بیدار شود...
براي آگاه ساختن شخص خوابیده جهت بر آوردن نیازهایش از اي  اذان بالل را وسیله

 قبیل سحري و مانند آن قرار داده است. 
 آن را ناپسند دانسته است؟ صرد در حالی که پیامبرپس بوق چه جایگاهی دا

                                           
 اند. آن را روایت کرده 1092 ي: و مسلم به شماره 592 ي: متفق علیه: بخاري به شماره -1
آن را روایت  2347 ي: و ابوداود به شماره 1093ي:  مسلم به شماره ،596 ي: متفق علیه: بخاري به شماره -2

 اند. کرده
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مانند آن آتشی است که همیشه در اوقات شب و عشاء و صبح و نیز در رمضان، 
شود. سپس در وقت سحري   می جهت اعالم فرارسیدن ماه رمضان در داخل مسجد روشن

وسیان شود. آتش در اصل شعار مج  می مسجد اعالم وقت سحري روشني  در باالي مناره
 است.

 نخستین کسی که بوي خوش را در مساجد به کار برد، پسران برمک«ابن عربی گوید: 
نفر والی امر الدین بود.  بودند. پادشاه این دو -یعنی یحیی بن خالد و محمد بن خالد-

 ».محمد بن خالد، پرده دار و یحیی و پس از او پسرش، جعفر بن یحیی وزیر او بودند
آنان باطنی بودند که به آراي فالسفه معتقد بودند. مجوسیه را زنده «ابن عربی افزود: 

 کردند و بوي خوش را در مساجد استعمال کردند. ابتدا به عنوان بوي خوش استفاده
آتش روشن کنند و در نهایت نزد ي  شد و سپس عود را آوردند تا آن را به وسیله  می

 ».مردم، بوي خوش داشته باشند
ن آتش در مساجد، کار پیشینیان صالح نبوده است. همچنین خالصه روشن کرد

آرایند، کار آنان نبوده و بدعتی است که بعدها به وجود   می چیزهایی که مساجد را با آن
 آمد. تا جایی که از جمله چیزهایی گردیده که در ماه رمضان بسیار به آن اهمیت داده

طور که به استفاده از بوق در ماه  ند هماندم به آن اعتقاد پیدا کردمري  شود، و عامه  می
که: آیا  اند آن پرسیدهي  رمضان در مساجد اعتقاد پیدا کردند. حتی برخی از مردم درباره

کند که اغلب مردم عوام معتقدند که این   نمی این کار سنت است یا خیر؟ کسی شک
و رد آنها از  ، و این به علت ترك نهیاند چیزها به طور کلی در مساجد مشروع شده

 باشد.  می جانب علماء
ي  همچنین وقتی ناقوس (زنگ کلیسا) براي اعالم استفاده نشد، شیطان کوشید تا حیله

ابزار و وسایلی که ي  دیگري به کار ببرد. پس ناقوس به مساجد آویزان شد و از جمله
مده. البته شوند، به شمار آ  می شود و مساجد با آنها آراسته  می آتش روي آنها روشن

 :33 طور که دیرها و کلیساها آراسته همان ،شد  می مساجد با وسایل دیگري نیز آراسته
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 تلف کردن مال به ناحق.
 آشکار کردن شعایر مجوسیان.

یشان آشکار و ها انشان است و چهرهمی قاطی شدن مردان و زنان، در حالی که شمع
 معلوم است.

 اش. مشروعن ورود به عرفه پیش از وقت مقدم نمود
طرطوشی راجع به روشن کردن شمع و چراغ در مساجد در ماه رمضان، برخی از این 

 امور را آورده و عالوه بر آنها، امور قبیح و زشت دیگري را نیز آورده است.
را صاف کند یا جهت اعالم اش  این کجا و نهی و انکار مالک از اینکه مؤذن سینه

که یش را جلو خود قرار دهد، کجا؟ درحالیا نمازگزار ردارا بزند ی ها طلوع فجر، درِ خانه
گیرند. مردم عوام به علت   می از همین جا نشأت ها باشد. بدعت  می تر ساده این چیزها

 سکوت علماء از انکار و رد آنها یا به علت عمل به آنها، معتقدند که این چیزها سنت
 باشد.  می

مردم به حکم کارهایی که مخالف دین  بر اساس این فرض است که مفسده مآلیه:
 را دیده و شاهد ها ، و اینها مخالفتی هستند که انسان از زمان کودکی آناند است، آگاه

ان میبیند که در  می ظهور و پیدایش آنها بوده است. یا هر کس داخل اسالم شود، آن را
ایز یا مشروع ج هامردم پخش شده و انتشار یافته است، از این رو معتقد است که آن

ان مردم پخش شود، میزیرا کار خالف شرع هرگاه انجام آن بدون نهی و انکار در ،هستند
ان سایر طاعات و امور مباح فرقی می ان آن ومی داند،  می رااش  از نظر کسی که حکم

 وجود ندارد.
که فروشندگان کاال و تجار کافران در  اند از نظر ما عالمان اسالمی مکروه دانسته

دهند. پس هر کسی از مردم   می بازارهاي مسلمانان باشند، چون آنان عمل ربا را انجام
کنند و   می فروشند و تجارت  می عوام کافران را ببیند که در بازارهاي ما، کاالهایی را

دهد، این اعتقاد در او به   نمی کنند و کسی آنها را مورد انکار و نهی قرار  می رباخواري
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 د که این کار جایز است. معصیت هم دقیقاً به همین صورت است.آی  می وجود
بینی که مذهب معروف مالک در مناطق ما این است که جواهرآالت گداخته شده  می

در مقابل جنس خود، جایز نیست مگر اینکه دقیقاً وزن اش  از طال و نقره، خرید و فروش
شان  ار ندارد. از نظر ما زرگران، همههم باشد و اصالً قیمت زرگري اعتبي  هر دو به اندازه

افزایند و   می آن را به اصل جنسي  یا اکثرشان در مقابل زرگري قیمت زرگري یا کرایه
 معتقدند که این کار برایشان جایز است.

کردند تا جایی که   می دانشمندانِ سلف صالح پیوسته امثال این چیزها را رعایت
اینکه مردم عوام به چیزي اعتقاد پیدا کنند که بدتر از کردند از ترس   می را ترك ها سنت

آنها اعتقاد به کاري ي  باشد. و بهتر است که امور مباح را ترك کنند تا درباره ها ترك سنت

 بیان شده است.» موافقاتـال« کتاب» باب البيان«غیر مشروع به وجود نیاید. این مطلب در 

شد: مگر تو   می کرد. به او گفته  نمی ا قصردر سفر نماز ر که عثمان اند علما گفته
نماز را قصر نکردي؟ گفت: چرا قصر کردم. ولی من اینک امام و  صهمراه رسول خدا

کنند که دو   می ي بادیه نشین و صحرانشینان به من نگاهها پیشواي مردم هستم. عرب
 گویند: نماز همین دو رکعت فرض شده است.  می خوانم آنگاه  می رکعت

طُرطوشی گوید: دقت کنید خدا رحمت تان کند! در قصر نماز، عالمان اسالمی دو 
رکعتی را  رأي دارند، برخی معتقدند که قصر نماز، فرض است و هر کس نمازهاي چهار

همان چهار رکعت بخواند، گناه کار شده و باید آن را به صورت قصر اعاده کند. و برخی 
عثمان ناگهان فرض یا سنت قصر نماز را ترك کرد، دانند. سپس   می قصر نماز را سنت

ترسید که مردم این اعتقاد را پیدا کنند که نماز   می ترسید و نیز  می چون از سرانجام کار
 فرض، دو رکعت است.

 کردند. به این معنا که آنان به قربانی ملتزم و پایبند نبودند.  نمی قربانی صحابه
 ام و آن دو قربانی بوده بابوبکر و عمر حذیفه بن اُسید گوید: در حضور
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 .1کردند، از ترس اینکه در مردم این اعتقاد به وجود آید که قربانی واجب است  نمی
 .2بالل گوید: باکی ندارم که یک قوچ و یا یک خروس را قربانی کنم

 روایت است که او روز قربانی مقداري گوشت را به یک درهمباز ابن عباس
 .3گفت: هر کس از تو پرسید، بگو: این قربانی ابن عباس است  می عکرمهخرید و به   می

از  -شما تواناترمي  که از همهدرحالی- کنم  می گوید: من قربانی را ترك  می ابومسعود
 .4ترس اینکه همسایگان گمان کننند که قربانی واجب است

ابن ي  از خانهرا ندیدم که گوشت و نان و علم بیشتري اي  طاووس گوید: هیچ خانه
کرد. او   نمی برید، اما روز عید حیوان را ذبح  می عباس داشته باشد. او هر روز حیوان سر

کرد که مردم گمان نکنند که قربانی واجب است. چون   می این کار را تنها به این خاطر
 شد.  می ابن عباس امام و پیشوایی بود که به او اقتدا

قصر نماز است. ي  بانی همچون سخن دربارهقري  طرطوشی گوید: سخن درباره
باشد.   می قربانی دو قول دارند: یکی، سنت و دیگري، واجبي  دانشمندان اسالمی درباره

سپس صحابه اقدام به ترك سنت کردند از ترس اینکه مردم، این عمل را در غیر جاي 
 خود قرار دهند و آن را فرض بدانند.

او «گوید:   می شش روز پس از عید رمضاني  روزه راجع به »موطأـال« مالک در کتاب

 ».یک از عالمان و فقیهان را ندیده که این شش روز را روزه گرفته باشند هیچ
یک از گذشتگان به من خبر نرسیده است و  این شش روز از هیچي  روزه«وي افزود: 

که  اند را داشتهترسند. چون این ترس   می دانند و از بدعت آن  می اهل علم آن را مکروه
وقتی در این زمینه رخصتی را از اهل علم ببینند و اهل علم را ببینند که این ، جاهالن

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
 تخریج آن از پیش گذشت. -2

 آن را آورده است. 8156و  4/385، »الـمصنف« عبدالرزاق در -3

 آن را روایت کرده است. 8146و  4/382، »الـمصنف«عبدالرزاق در -4
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گیرند، آن را به رمضان ملحق کنند در حالی که جزو رمضان   می شش روز را روزه
 ».نیست

در کالم مالک در اینجا دلیلی نیست بر اینکه او حدیث وارده در این زمینه را حفظ 
، بلکه شاید کالمش اشاره به این اند آن گونه که برخی از علما چنین تصور کرده نکرده

داند ولی ندیده که به آن عمل شود هر چند در اصل مستحب است تا   می دارد که آن را
شش روز شوال را به ماه رمضان ملحق ي  باعث نشود که افرادي از روي نادانی، روزه

کامل خواندن ي  قربانی و عثمان بن عفان دربارهي  هدربار طور که صحابه همان ،کنند
 نماز در سفر انجام دادند.

از این است هر چند اصل همان است. وي  تر ماوردي مطلبی را نقل کرده که عجیب
خواندند و از   می مسجد جامع بصره یا کوفه نمازي  اظهار داشته که مردم هرگاه در محوطه

چون آنجا گرد و خاك  ،کردند  می را از خاك پاكشان  کردند، پیشانی  می سجده سر بلند
مسجد، شن و سنگریزه بیشتري بریزند و گفت: ي  بود. پس زیاد دستور داد که در محوطه

گاه بزرگ شود، گمان کند که به طول انجامد و آن موقع کودك هرامنیت ندارم که زمان 
 ي نماز است.ها پاك کردن اثر سجده بر روي پیشانی، از سنت

این امر در امور مباح است، حاال در امور مکروه یا حرام وضعیت چگونه باید باشد؟ 
ي  ، به من خبر رسیده که دربارهاند در این عصر از برخی از کسانی که تازه اسالم آورده

: خمر حرام نیست و هیچ ایرادي ندارد. عیب و ایراد تنها در این است که اند خمر گفته
 گیرد که کار خوبی نیست، همچون قتل و امثال آن.   می مکارهایی با خمر انجا

چون  ،بود  می ، قطعاً کفراند زد که در اسالم بزرگ شده  می این اعتقاد اگر از کسانی سر
و بدیهی در دین اسالم، معلوم شده  این اعتقاد، انکار چیزي است که به طور ضروري

 است.
از جانب حاکمان و آزاد گذاشتن آنها علت این امر، ترك انکار و نهی شراب خواران 

 باشد.  می به حال خود و شهرت تجارت اهل ذمه در آن و مانند آنها
بدعت هیچ معنایی ندارد مگر اینکه آن عمل در اعتقاد فرد، امري مشروع باشد در 
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 حالی که مشروع نیست.
لبی نقل مط ها این خطر، احتمال وقوع را دارد یا واقع شده است. قرافی از غیر عرب

چون تا  ،کند که شش روز ماه شوال از نظر آنان به رمضان ملحق است  می کرده که اقتضا
مانند. مانند آن در نزد ما   می پایان شش روزِ ماه شوال بر همان حالت خاص رمضان باقی

 ان آمد.می نیز واقع شده و در باب اول از آن سخن به
گردد که از انکار و نهی از این اعمال   می راینها به عالمان یا حاکمانی بي  گناه همه
و امور  ها یا در حضور مردم یا در جوامع مردم به برخی از این بدعت اند دست کشیده

ي  کنند، چون آنان ریشه و اساس پیدایش این اعتقادات در زمینه  می خالف دین عمل
 هستند. ها گناهان و بدعت

 به چهار صورت به وجود ها بدعت وقتی این مطلب خوب جا گرفت، باید گفت که
 آید:   می

ي پیدایش ها گذار آن را ابداع نماید. این صورت، آشکارترین صورت بدعت -اول
 بدعت است.

شخص عالم عمل منکر و خالف دین را انجام دهد و شخص جاهل، آن را  -دوم
 مشروع فهم کند.

عالم از انکار و شخص جاهل عمل منکر و خالف دین را انجام دهد و شخص  -سوم
تواند این کار را بکند. پس شخص جاهل   می نهی او سکوت اختیار کند در حالی که

 چنین فهم کند که این کار، خالف دین نیست.
از باب ذرائع و وسایل است. به این صورت که عمل در اصل، پسندیده و  -چهارم

 انجامد.   می ه بدعتکند و ب  می خوب است. اما به مرور زمان اعتقاد در آن تغییر
البته این اقسام، یک درجه نیستند و اسم بدعت بر آنها به طور توافق و هماهنگ 

 شود بلکه از لحاظ دوري و نزدیکی به بدعت، درجات متفاوتی دارند.  نمی اطالق
تر است، چون بدعت از طریق  به اسم بدعت نزدیک ها صورتي  صورت اول، از همه
 شود.  می نص، از این قسم گرفته
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چون عمل به بدعت شبیه تصریح کردن با قول است بلکه  ،پس از آن، قسم دوم است
ولی در اینجا  -گونه که در اصول بیان شده است همان- باشد  می در جاهایی رساتر از قول

 از عمل به بدعت است، به این دلیل که عالم گاهی بدعتی را انجام تر از هر جهتی پایین
: به عمل عالم اند کند. به همین خاطر گفته  می قبح و زشتی عملش تصریحدهد و به   می

 گوید.  می نگاه مکن، ولی از او بپرس، حقیقت موضوع را به تو
 گوید:  می خلیل بن احمد یا کس دیگري

لمي و يل ال تنظر إىلاعمل بعِ مَ  عَ
 

لمي و  ركَ تقصرييينفعك عِ  ال يرضُ
 

رساند و تقصیر و   می ه مکن. علمم به تو سودبه علم من عمل کن و به عملم نگا«
 ».رساند  نمی ام به تو زیان کوتاهی

کند که آن عمل،   می چون ترك و انکار نهی اقتضا ،باشد  می پس از آن، قسم سوم
چون موانعِ قدرت و توانایی  ،ي داردتر پاییني  ناپسند نیست ولی از قسم قبلی، درجه

 زیادند.
 ،نهی به خاطر عذري است ولی عمل به بدعت چنین نیستچون گاهی ترك انکار 

زیرا در انجام دادن عمل خالف شرع توسط انسان با وجود اینکه به مخالف بودن آن با 
 شریعت علم دارد، هیچ عذري وجود ندارد.

که اي  باشد، زیرا محظور هنوز واقع نشده است. پس مفسده  می پس از آن، قسم چهارم
رسد. به همین خاطر   نمی که واقع شده، اصالًاي  مفسدهي  د به درجهاحتمال وقوع را دار

باشد. بنابراین این قسم، به این درجه نرسیده که   می از باب ذرائع (وسایل منجر به بدعت)
 در حال حاضر بدعت باشد. پس با این توضیحات، این قسم زیر حقیقت بدعت داخل

 شود.  نمی
شرع مخالفت دارند و بدعت به خاطر یک امر خارجی اما قسم دوم و سوم، ذاتاً با 

است، ولی این بدعت به طور عادي، مالزم و همراه عمل خالف شرع است و مالزمت 
 از قسم اول است. تر بدعت با عمل خالف شرع در قسم دوم قوي



 
 

 و مصالح مرسله و استحسان ها ان بدعتمی تفاوت: باب هشتم

هنگام تأمل و نگاه به آنچه که بدعت است و آنچه که بدعت نیست، ضرورت دارد که 
 ان آید.می راجع به این باب سخن به

آورده و آن را ي مصالح مرسله را بدعت به شمار ها چون بسیاري از مردم اکثر صورت
شان در ابداع  را حجتی براي اثبات آراء و مذاهبو آن  اند به صحابه و تابعین نسبت داده

 .اند عبادات قرار داده
را با توجه به تقسیم احکام شرعی، به واجب و مندوب و مباح و  ها بدعتاي  عده

. نوشتن اند دوبواجب و من ها برخی از بدعت: «اند و گفته اند حرام و مکروه تقسیم کرده
ي واجب، و جمع شدن مردم در نماز شب ماه ها مصحف و غیر آن را از جمله بدعت

 ».اند ي مندوب به شمار آوردهها رمضان پشت سر یک قاري را از جمله بدعت
به عالوه، مصالح مرسله، معنایش به معتبر دانستن وصف مناسبی که اصل معینی آن را 

و  پس مصالح مرسله بر این اساس، دلیل شرعی خاصی ندارد گردد.  می کند، بر  نمی تأیید
آن را بپذیرد. عین  ها عرضه شود، عقل ها گاه بر عقلوصف مناسب آن گونه نیست که هر

به زعم - ي مستحسنها چون بدعت ،ي مستحسن وجود داردها این مطلب در بدعت
این ثابت شد،  گردند. وقتی  می ي دینی در شریعت اسالم برها به مصلحت -واضعانش

ي مستحسن ها معتبر دانستن مصالح مرسله درست است، چون معتبر دانستن بدعت
گیرند. و اگر معتبر دانستن   می درست است، چرا که هر دو از یک منبع سرچشمه

 ي مستحسن درست نباشد، معتبر دانستن مصالح مرسله درست نیست.ها بدعت
عالمان اسالمی نیست، بلکه ي  اتفاق همه به عالوه، قائل شدن به مصالح مرسله، مورد

اصولیون در قبال آن چهار رأي دارند. قاضی و گروهی از اصولیون مصالح مرسله را رد 
 کنند و معتقدند که وصف مناسب مادام که به اصلی استناد داده نشود، اعتباري ندارد.   می
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بر آن بنا کرده است.  مالک، مصالح مرسله را معتبر دانسته و به طور مطلق احکامی را
به اصلی صحیح استناد  قائل به تمسک جستن به وصف مناسبی که ها شافعی و اکثر حنفی

باشند. ولی با این شرط که به معانی اصول ثابت نزدیک باشد. این قولی   می داده نشده،
 کرده است.اش  است که امام جوینی نقل

تحسینیات واقع شود، معتبر ي  جهغزالی بر این باور است که وصف مناسب اگر در در
ضروریات واقع شود، به ي  نیست تا وقتی که اصل معین آن را تأیید کند و اگر در درجه

 شرایطی آن را معتبر دانسته است. قبول آن تمایل دارد، ولی به
 ».و بعید نیست که اجتهاد یک مجتهد به آن منجر شود«در این زمینه گوید: 

» مستصفيـال« غزالی اقوال ضد و نقیضی دارد. در کتاب حاجیات،ي  راجع به درجه

آن را » شفاء الغليل« مصالح مرسله را رد کرده، و این آخرین دو قولش است و در کتاب

 ضروریات، مصالح مرسله را پذیرفته است.ي  طور که در درجه پذیرفته است، همان
اقوال اصولیون در قبال اگر اختالف اقوال غزالی در نظر گرفته شود، در این صورت 

کند، در   می کسی که حجیت مصالح مرسله را رد ،باشد. بنابراین  می مصالح مرسله پنج تا
ماند، جز اینکه معتقد باشد اینها  نمی وقایع و رویدادهاي صحابه مستندي برایش باقی

دن مسلمانان راجع به گرد آم گونه که عمر بن خطاب همان- ي نیکویی هستندها بدعت

 چون ،-»این خوب بدعتی است« .1»نعمت ابلدعة هذه« جهت قیام رمضان گفت:
 .اند توانند آن را رد کنند، چرا که صحابه بر آن اجماع نموده  نمی

چون استحسان بر اساس تعریفی که متقدمین  ،قائل شدن به استحسان نیز چنین است
کنند،   می کسانی که استحسان را ردگردد و   میبه حکم بدون دلیل بر اند براي آن ارائه داده

آورند. پس به طور قطع در احکام شرعی   نمی آن را سببی براي اثبات احکام شرعی
 حجیت و اعتباري ندارد. از این رو مثل مصالح مرسله است اگر قائل به رد آن باشد.

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
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گذاران باشد تا جهت  وع، ممکن است دستاویزي براي بدعتاز آنجا که این موض
ت بدعت خویش به آن استناد و استدالل کنند، از این رو الزم است که اشتباه و غلط اثبا

 نیستند. ها این افراد بیان شود تا روشن شود که مصالح مرسله به هیچ وجه، جزو بدعت
شود، از سه قسم خارج   می گوییم: وصف مناسبی که حکم شرعی به آن مربوط  می پس
 نیست:
داند. در این صورت در آن را تأیید کند و آن را معتبر ب اینکه شریعت، قبول -اول

شود و گر   می ان علماء به آن عملمی گونه تردیدي نیست و بدون اختالف صحت آن هیچ
مثل دستور قصاص جهت حفظ جان و اعضاء و مانند  ،نه با شریعت اسالم تناقض دارد

 آن.
شریعت آن را رد کند و آن را معتبر نداند. در این صورت هیچ راهی براي قبول  -دوم

قائالن به حسن و ي  چون مناسبت ذاتاً مقتضی حکم نیست. این امر فقط عقیده ،آن نیست
باشد. بلکه اگر وصف مناسب آشکار شد و از شریعت اسالم فهم کردیم که   می قبح عقلی

چون منظور از  ،پذیریم  می نسته، در آن صورت آن راآن را در تشریع احکام معتبر دا
مصلحت در نظر ما، جلب منفعت و دفع مفسده و زیانی است که رعایت آن از شرع فهم 

است که عقل، مستقالً در اي  کرده ایم. و این جلب منفعت و دفع مفسده و زیان به گونه
صف مناسب را تأیید نکند گاه شریعت، اعتبار آن وکند. پس هر  نمی هیچ حالی آن را رد

 بلکه به عکس آن را رد نماید، بنا به اتفاق مسلمانان حجت و اعتباري ندارد و مردود
 باشد.  می

غزالی از یکی از بزرگان علماء نقل کرده که: او بر یکی از پادشاهان داخل شد.  مثال:
ت: باید دو ماه آن پادشاه از او راجع به جماع در ماه رمضان سؤال کرد. وي در جواب گف

پی در پی روزه بگیري. وقتی این عالم بیرون رفت، برخی از فقهاء پیش او مراجعه کردند 
گیرد؟   می کند و روزه  می تواند برده را آزاد کند، چگونه از آن عدول  می و گفتند: کسی که

دشاه ، و این پااند توانند برده را آزاد کنند و تنگدست  نمی روزه براي کسانی است که
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را اي  گفتم واجب است برده  می شماري دارد؟ آن عالم به آنان گفت: اگر به او بی بردگان
کرد،   می دانست و چندین بار بردگانی را آزاد  می آزاد کنی، آن عمل را کوچک و ناچیز

 کند.  می دو ماه پی در پی او را تنبیهي  کند ولی روزه  نمی پس آزاد کردن برده او را تنبیه
باشد و آزاد کردن   می چون مقصود شرع از کفاره تنبیه کردن ،ن علت، مناسب استای

کند. ولی   می دو ماه پی در پی او را تنبیهي  کند و تنها روزه  نمی برده این پادشاه را تنبیه
قائل به اي  این فتوا، باطل است، چون عالمان اسالمی در این زمینه دو قول دارند: عده

دو ماه پی در ي  آزاد کردن برده و غذا دادن به شصت نفر مستمند و روزه انمی مخیر کردن
ان اینها هستند. پس بر اساس این قول اخیر، آزاد می قائل به ترتیباي  باشند و عده  می پی

شود. پس مقدم کردن روزه به نسبت کسی که ثروتمند است   می کردن برده بر روزه مقدم
 .اند به آن نبوده هیچ یک از عالمان اسالمی قائل

 البته در این زمینه روایتی شبیه این از امام مالک آمده است.
هارون رشید سوگندي یاد کرد و سوگندش شکسته شد. علماء «یحیی بن بکیر گوید: 

سوگندش آزاد ي  را به عنوان کفارهاي  را جمع کرد. همه اتفاق نظر داشتند که او باید برده
الرشید گفت:  اب گفت: باید سه روز روزه بگیري. هارونکند. از مالک پرسید، در جو

فرماید:   می را آزاد کنم؟ در حالی که خداونداي  توانم برده  نمی و ام چرا؟ مگر من ناتوان

پس تو مرا به جاي کسی که  .»هر کس برده را نیافت...« .]89: ةالمائد[ ﴾َ�ِدۡ  لَّمۡ  َ�َمن﴿
آزاد کند، گذاشتی؟ مالک گفت: آري، اي امیرمؤمنان!  رااي  تواند برده  نمی چیزي ندارد و

تمامی آنچه که در دستت است از آنِِ تو نیست، پس باید سه روز روزه بگیري. اسحاق 
 بن ابراهیم از فقهاي قرطبه همین رأي را دارد.

اي  امیرمؤمنان، حکَم به دنبال فقهاء فرستاد و راجع به مسأله«ابن بشکوال نقل کرده که: 
برایش پیش آمد، با آنان مشورت و نظرخواهی کرد. او از خودش خبر داده که در ماه که 

رمضان با یکی از کنیزانش جماع کرد. آنان فتوا دادند که باید غذاي شصت نفر مستمند و 
ي  نیازمند را بدهد. اسحاق بن ابراهیم ساکت بود. امیرمؤمنان به او گفت: شیخ درباره
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گوید؟ اسحاق به او گفت: من قائل به رأي آنان نیستم و مثل آنان   می فتواي دوستانش چه
کنم. من معتقدم که باید شصت روز پی در پی روزه بگیري. به او گفته شد: مگر   نمی فکر

مذهب مالک غذا دادن به شصت نفر مسکین نیست؟ اسحاق به آنان عرض کرد شما فقط 
مالک را حفظ کرده اید. آنگاه به آنان به خاطر تملق و چاپلوسی پیش امیرمؤمنان، مذهب 

رمؤمنان، گفت: دستور مالک به غذا دادن براي کسی است که مال و ثروتی دارد ولی امی
چه دارد بیت المال مسلمانان است. پس امیرمؤمنان به قول او مال و ثروتی ندارد و هر

 است.این رأي درستی ». عمل کرد و به خاطر آن، از او تشکر و سپاسگزاري کرد
مانند این قضیه براي عبدالرحمن بن حکم در ماه «آري، ابن بشکوال نقل کرده که: 

آن از فقهاء پرسید. یحیی بن ي  از آن عمل و کفارهاش  رمضان اتفاق افتاد. راجع به توبه
دو ماه پی در پی است. وقتی این رأي از یحیی صادر ي  آن روزهي  یحیی گفت: کفاره

اختیار کردند تا اینکه همگی از نزد عبدالرحمن بن حکم خارج شد، سایر فقهاء سکوت 
ي  شدند. آنگاه به یحیی گفتند: چرا تو به مذهب ما از مالک فتوا ندادي، چون او در کفاره

دو ماه ي  ان آزاد کردن برده و غذا دادن به شصت نفر مسکین و روزهمی این عمل، فرد را
 ه آنان گفت: اگر این در را به رویش بازکرد. یحیی بن یحیی ب  می پی در پی مخیر

را آزاد کند، ولی من او را به اي  کردیم، برایش آسان بود که هر روز جماع کند و برده  می
 ».ین کفاره وادار کردم تا دوباره این عمل را مرتکب نشودتر سخت

به صحت برسد و کالمش بر ظاهرش حمل شود،  /اگر این رأي از یحیی بن یحیی
 ف اجماع است.او مخال

دال بر اعتبار یا الغاي آن اي  آن سکوت کرده و ادلهي  شریعت اسالم درباره -سوم
 وجود ندارد. این قسم دو صورت دارد: 

مانند اینکه علت منع قاتل از ارث،  ،وارد شود اینکه نصی مطابق آن وصف مناسب
انجام دادن ضد مقصود است. با این فرض که اگر نص مطابق آن وارد نشود، به اینکه این 

ندارد و با تصرفات شرع سازگاري و مناسبت ندارد به اي  علت در تصرفات شرع سابقه
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علت، که جنس معتبري براي آن وجود داشته باشد، پس آوردن آن به عنوان اي  گونه
شود. مانند این مطلب،   نمی علماء حکم شرعی بر آن بناي  درست نیست و به اتفاق همه

 توان آن را قبول کرد.  نمی تشریع از جانب قائل به این امر است پس
اینکه این وصف با تصرفات شرع، مناسبت داشته باشد. به این معنا که براي این  

ون دلیلی معین به طور اجمالی آن را وصف، جنسی وجود داشته باشد که شریعت بد
باشد. باید به   می معتبر دانسته باشد. و این هم استدالل مرسل، موسوم به مصالح مرسله

یی خوب و روشن و بسط داده شود تا حقیقت آن آشکار و روش ها ناچار با آوردن مثال
 گردد.

ند، و هیچ آوري قرآن در مصحف اتفاق نظر داشت بر جمع صیاران رسول خدا -اول
چگونه کاري را «از آنان گفتند: اي  نصی براي جمع آوري و نوشتن آن نبود، بلکه عده

 ».آن را انجام نداد؟ صدهی که رسول خدا  می انجام
موقع کشته شدن اهل یمامه به دنبالم  ابوبکر«روایت کرده گوید:  زید بن ثابت

پیش اوست. ابوبکر گفت: عمر پیش  فرستاد. وقتی پیش او رفتم، به ناگاه دیدم که عمر
ترسم که   می گوید: کشتار قاریان در جنگ یمامه سخت و بسیار شد و من  می من آمده و

هاي زیادي از  ي مناطق سخت و بسیار شود، در نتیجه آیات و سوره کشتار قاریان در همه
ی. ابوبکر رود. به نظر من خوب است که به جمع آوري قرآن، دستور ده  می قرآن از بین

انجامش نداده است؟ عمر  صگوید: به او گفتم: چرا کاري را انجام دهم که رسول خدا
 به من گفت: این کار به خدا قسم، خیر است. پس عمر پیوسته در این باره با من حرف

ه نظرم رسید و با ام را براي آن گشاده کرد و همان رأي عمر ب زد تا اینکه خداوند سین می
  .»ماو هم رأي شد

 زید گوید: پس ابوبکر گفت: تو مرد جوان و خردمندي هستی و تو را به چیزي متهم
و آیات  ها نوشتی، پس به دنبال سوره می صکنیم، و تو وحی را براي رسول خدا نمی

 آوري کن. قرآن برو و آن را جمع
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برایم کردند،  می زید افزود: به خدا قسم، اگر مرا با جا به جا کردن یک کوه مکلف
 صدهید که رسول خدا می از این کار بود. پس گفتم: چگونه کاري را انجام تر راحت

 انجامش نداده است؟
ابوبکر گفت: به خدا، این کار خیر است. پس در این زمینه پیوسته ابوبکر و عمر با من 

این  يام را برا ار خیر است تا اینکه خداوند سینهگفتند: به خدا، این ک می زدند و می حرف
ي ابوبکر و عمر را براي آن گشاده کرد. پس به دنبال  طور که سینه کار گشاده کرد همان

آوري نمودم.  ي پوست و چوب و سنگ جمعها و آیات قرآن رفتم و آن را از پاره ها سوره
 ي توبه: خزیمه بن ثابت، آخر سورهپس به اتفاق 

نُفِسُ�مۡ  لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسولٞ ﴿
َ
را دیدم تا اینکه این سوره را ختم  .]128: التوبة[ ﴾ّمِۡن أ

 .1کرد
 خالفی در این زمینه نقل نشده است. این کاري است که از هیچ یک از صحابه

حذیفه بن یمان در فتح ارمنستان و «سپس از انس بن مالک روایت شده که گوید: 
قرآن، او را ترسانید. ي  جنگید. اختالف آنان درباره می آذربایجان با اهل شام و اهل عراق

قرآن ي  به عثمان گفت: اي امیرمؤمنان! به فریاد این امت برس پیش از آنکه درباره
طور که یهودیان و نصارا در کتاب آسمانی خودشان اختالف پیدا  اختالف پیدا کنند همان

یی که در ها کردند. پس عثمان کسی را به دنبال حفصه فرستاد و به او گفت: صحیفه
 ها هست براي ما بفرست تا آنها را در مصاحف نسخه برداري کنیم، سپس صحیفهنزدت 

را براي عثمان فرستاد. عثمان به دنبال زید  ها گردانیم. حفصه، آن صحیفه می را به تو باز
بن ثابت و عبداهللا بن زبیر و سعید بن عاصی و عبدالرحمن بن حارث بن هشام فرستاد و 

را در مصاحف نسخه برداري کنند. سپس به سه هیأت  ها حیفهبه آنان دستور داد که آن ص
ي قرآن پیش آمد،  قریشی گفت: هر اختالف نظري که میان شما و زید بن ثابت در زمینه

 ».چون قرآن به زبان آنان نازل شده است ،آن را به زبان قریش بنویسید
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را در مصاحف  ها انس بن مالک گفت: آنان این کار را کردند تا وقتی که آن صحیفه
نسخه برداري کردند، عثمان مصحفی از آن مصاحفی را که نسخه برداري کرده بودند به 

از زمین فرستاد. و دستور داد که غیر از این مصاحف، قرآن در هر صحیفه یا اي  هر نقطه
 .1مصاحفی باشد، پاره یا سوزانده شود

دم بر قرائتی که غالباً این کار نیز اجماع دیگري در نوشتن مصاحف و جمع کردن مر
اختالف نظر  ها چون مردم فقط در قرائت ،باشد می آید، نمی از آن اختالف نظر به وجود

در  -اند ، نقل کردهاند آن گونه که دانشمندانی که به این فن اهتمام و عنایت داشته- داشتند
دور انداختن  چون او از ،این مسأله کسی جز عبداهللا بن مسعود با این کار مخالفتی نکرد

قرائتی که نزدش بود و مخالف مصاحف عثمان بود، امتناع کرد و گفت: اي مردم عراق! یا 
 فرماید: می چون خدا ،اي مردم کوفه! مصاحفی که نزدتان هست، پنهان کنید

ن ِ�َِ�ٍّ  َ�نَ  َوَما﴿
َ
ۚ  أ   لُۡل َ�غۡ  َوَمن َ�ُغلَّ

ۡ
(شما « .]161عمران:  آل[ ﴾َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َغلَّ  بَِما تِ يَأ

در حالی که) هیچ پیغمبري را نسزد که  !گمان کردید ممکن است پیغمبر به شما خیانت کند
در روز رستاخیز آنچه را که در آن خیانت کرده است با ، و هر کس خیانت ورزد، خیانت کند

 .»آورد  می خود (به صحنه محشر)
 پس با مصاحف قرآن، خدا را مالقات کنید.

آوري قرآن مخالف نبود بلکه مخالف چیزي دیگر بود  کالمش دقت کنید، او با جمعبه 
و با وصف آن، ابن شهاب گفته است: به من خبر رسیده که افرادي از بزرگان صحابه از 

 ي ابن مسعود خوششان نیامد. گفته
براي کاري که صحابه کردند وارد نشده است ولی آنان این کار را  صنصی از پیامبر

چون به  ،لحتی دانستند که به طور قطع با تصرفات شرع مناسبت و سازگاري داردمص
 گردد و دستور به حفظ شریعت که معلوم است. می حفظ شریعت بر
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و در اصل آن که قرآن است، برمی  همچنین به منع منجر شدن به اختالف در مصاحف
 گردد، و نهی از اختالف در آن بارها و بارها معلوم شده است.

وقتی این اصل، ثابت شد آن وقت نوشتن علوم دین از قبیل سنت و غیر سنت وقتی 
که ترس از بین رفتن آنها باشد، بر آن حمل کن. البته عالوه بر این دستور به نوشتن علوم 

 آمده است. صدین در سنت پیامبر
چون من  ،ام از این قبیل باشد تن این کتابی که به آن شروع کردهمن امیدوارم که نوش

ي ها خیلی فراموش شده است و تنها نقل ها دیدم که در کالم دانشمندان موضوع بدعت
از اي  ، مثل کاري که ابن وضاح کرده که گوشهاند مختصري در این زمینه اظهار داشته
خورد و تحقیق و تفحص در آن و به ژرفاي  نمی موضوع را باز کرده که زیاد به درد

ی که مورد بحث و بررسی قرار آن است، به آن شدتي  شایستهموضوع رفتن آن گونه که 
ام مگر سخنانی که ابوبکر طرطوشی اظهار داشته است، و آن هم به  ام، آن را ندیده داده

شود کم است و بجز مطالبی که علما در بحث  می نسبت نیازي که در این زمینه احساس
لی از فصول این باب و قسمتی از ، که آن هم تنها فصاند هفتاد و دو فرقه ابراز کرده

ي آن است. از این رو خودم را به زحمت و تالش براي تدوین آن انداختم، به ها قسمت
و هر کس اش  ي آن به گوینده و خواننده و ناشر و نویسنده این امید که خداوند به وسیله

ه او سرپرست و کند و به تمامی مسلمانان نفع و فایده برساند، چرا ک می که از آن استفاده
 یاور این امر است.

بر هشتاد تازیانه به عنوان حد شراب خوار اتفاق نظر  صیاران رسول خدا -مثال دوم
ي جامعه و تمسک به مصالح ها و مستندشان در این اتفاق نظر، رجوع به مصلحت 1داشتند
 باشد. می مرسله

براي شراب خوار حد مشخصی نبود و تنها  ص: در زمان رسول خدااند علماء گفته
رسید، از طریق اجتهاد چهل تازیانه را  شد. وقتی این قضیه به ابوبکر می تنبیه و تعزیر
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رسید. او به دنبال علما رفت و  سپس این موضوع به عمر .1براي آن مقرر نمود
مست  گفت: هر کس را جمع کرد و با آنان مشورت و نظرخواهی کرد. علی صحابه

زند، پس  می گوید، تهمت زنا می گوید و هر کس هذیان می هذیان و چرت و پرت، شود
 .2به نظر من حد تهمت زنا بر شراب خوار جاري شود

وجه جاري کردن این قضیه بر مصالح مرسله این است که صحابه دیدند که شریعت 
 جاي حکمت قرار ي حکم را به اسالم، اسباب را در برخی جاها به جاي مسببات و مظنه

و کسی که در موقعیت ه جاي انجام دادن قرار داده شده دهد. در احکام زیادي شروع ب می
هر چند کسی وجود نداشته باشد که کس دیگر را در آن - دشمنی گودالی را حفر کند

 همچون کسی قرار داده شده که خودش را در گودال بیندازد. -گودال بیندازد
زن را به خاطر ترس از منجر شدن به فساد حرام کرده، و  و شریعت اسالم خلوت با

است براي اي  دیگر مسائلی از این قبیل. پس صحابه دیدند که شراب خواري، وسیله
گویند: این  می کند. علما می تهمت زنا چیزي که کثرت هذیان هنگام مستی اقتضاي آن را

است که دلیل خاص شرعی ي ارجاع دادن احکام به مفاهیمی  قضیه از واضح ترن ادله
 ندارند و از جانب صحابه به این مطلب قطع و یقین شده است.

 گران فتوا دادند. به ضامن کردن صنعت خلفاي راشدین -مثال سوم
 .3»گران، به صالح مردم نیست جز ضامن کردن صنعت«گوید:  علی

غالباً  گران نیاز دارند و ن موضوع این است که مردم به صنعتوجه مصلحت در ای
 وسایل و کاالها در دسترس ندارند و اکثراً از وسایل و کاالهایشان نگهداري و محافظت

شان  جودي که نیاز شدید به کار و حرفهگران ضامن نشوند با و پس اگر صنعتشود.  نمی
شود: یا صنعت گري به طور کلی کنار گذاشته  می هست، این موضوع به دو چیز منجر
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گران کار خودشان را  خیلی سخت و دشوار است، و یا صنعتدم شود، که این براي مر
گران  و وسایل از طرف صاحبانشان، صنعت انجام دهند و موقع ادعاي از بین رفتن کاالها

ي ها شوند و مواظبت از کاالها کم و راه می و تباه ضامن نباشند در نتیجه اموال، ضایع
گران، براي مردم مصلحت وجود  کردن صنعت شود. بنابراین، در ضامن می خیانت باز

گران، به  جز ضامن کردن صنعت«است که گوید: حضرت علی ي  دارد. این معناي گفته
 ».صالح مردم نیست

شود: ضامن کردن صنعت گران نوعی از فساد است، چون این کار ضامن  نمی گفته
ب نکرده و یا در تقصیر است، چون شاید او آن کاال را خرا بی گناه و بی کردن فرد

پس ضامن کردن او با این وجود، نوعی  ،نگهداري و مواظبت از آن کوتاهی نکرده باشد
 .از فساد است!

 گوییم: هرگاه مصلحت و مفسده در مقابل همدیگر قرار گیرند، عقالء می چون ما
دیگر تلف شدن کاالها در دست دانند که این دو با هم تفاوت دارند. از طرف  می

گران، بعید است و غالباً موقع تلف شدن اموال، به  ان بدون کوتاهی صنعتگر صنعت
شود بلکه به کوتاهی و سهل انگاري و عدم دقت و مواظبت  نمی آسمانی اشارهي  عارضه

 « گردد. و در حدیث آمده است: می صنعت گران بر
َ

رَ  ال   ،رَضَ
َ

ارَ  َوال در اسالم زیان « .1»رِضَ

 اصول و قواعد شرعی به طور کلی این مطلب را تأیید. »نداردرساندن و زیان دیدن وجود 
نهی کرده که شخص مقیم در یک سرزمین، کاالیی را به فرد  صچون پیامبر ،کند می

مردم را « .2»بعض من بعضهم اهللا يرزق انلاس دع«: بادیه نشین بفروشد و فرموده است

: فرماید می در جاي دیگر. »رساند می همدیگر به آنان روزيي  ول کن، که خداوند به وسیله
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از شتر سواران و اسب سواران « .1»ال تلقوا الر�بان بابليع حىت يهبط بالسلع إىل األسواق«

این از باب . »آورند، [آن موقع از آنان خرید کنید] می چیزي نخرید تا اینکه کاال را به بازار
گران از این  لحت شخصی است، پس ضامن کردن صنعتترجیح مصلحت عام بر مص

 دسته است.
دانشمندان اسالمی راجع به زدن فرد متهم اختالف نظر دارند. مالک  -مثال چهارم

زندان فرد متهم را جایز دانسته هر چند زندان نوعی عذاب است. یاران مالک به جایز 
ر بزرگان از قبیل ضامن کردن ، و این کار از نظاند بودن زدنِ فرد متهم تصریح کرده

چون اگر زندان و زدنِ فرد متهم صورت نگیرد، پس گرفتن اموال از  ،باشد می گران صنعت
 بینه دشوار و غیر ممکني  دست سارقان و غاصبان دشوار است، چرا که گاهی اقامه

براي به دست آوردن اموال اي  باشد. پس مصلحت زدن و آزار دادن فرد متهم، وسیله می
براي اعتراف متهمین مبنی بر سرقت یا عضب اي  سرقت شده و غضب شده یا وسیله

 باشد. می اموال
گناه  بی ي فرد ي اذیت و آزار و شکنجه اگر گفته شود: این کار، گشودن دروازه

 .است!
شود: خوب اگر این کار صورت نگیرد، پس گرفتن اموال، غیر  می در جواب گفته

شکنجه و اذیت آنان  ممکن است. تازه، عدم شکنجه و اذیت متهمین، زیان بیشتري از
شود، بلکه همراه تهمت، نوعی ظن  نمی دارد، چون کسی تنها به خاطر صرف ادعا شکنجه

شود  نمی گناه بی شود. پس شکنجه دادن غالباً متوجه افراد می در دل و درون انسان ایجاد
گناه شکنجه شود این احتمال بخشوده و از آن صرف  بی و اگر احتمال داشته باشد، فرد

                                           
ُوا َوالَ  ،َ�ْعٍض  َ�يْعِ  ىلَعَ  َ�ْعُضُ�مْ  يَِبيعُ  الَ « آن را با این لفظ روایت کرده است: 2057ي:  بخاري به شماره -1  تَلَقَّ

لَعَ  ْسَواَق  بَِها ُ�ْهبََط  َحىتَّ  السِّ
َ
[از شترسوار یا اسب  نکنید و به پیشواز خرید کاالي همدیگر معامله  بر معامله« »األ

 .»آورد سوار] نروید تا اینکه آن کاال را به بازار می
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 گران، این احتمال بخشوده ي ضامن کردن صنعت طور که در قضیه شود همان می رنظ
 شود. می

ندارد، چون او اگر هم اعتراف اي  ي فرد متهم فایده اگر گفته شود: زدن و شکنجه
 شود. نمی در آن حالت، پذیرفتهاش  بکند، اعتراف

 اید گفت: این کار دو فایده دارد:در جواب ب
 کند، در نتیجه براي صاحب کاال، علیه او شهادت داده می اینکه کاال را معین -اول

 ي آشکاري است. شود، و این فایده می
شوند تا اقدام براي دزدي و غضب و...زیاد نشود. در نتیجه  می دیگران تنبیه -دوم

 شود. می انواع این فساد، ریشه کن
 ،باشد می ده، و آن اقرار در حال شکنجهي سومی را براي این کار برشمر سحنون فایده

 شود. می چون به خاطر اقرار در آن حال، هر چه نزدش است، گرفته
در دین هیچ اجباري «فرماید:  می چون خداوند ،: این ضعیف استاند دیگران گفته

 ».نیست
ولی سحنون درست نبودن اجبار کسی را مربوط به زمانی دانسته که کسی به طریقی 

همسرش مجبور شود. اما اگر به  ع، به کاري مجبور شود مانند اینکه به طالقغیر مشرو
 شود و آنچه بدان اعتراف کرده، از او گرفته می طریق صحیح مجبور شود، از وي پذیرفته

درست مثل کافري که به زور شمشیر اسالم آورده، که در این صورت اسالمش  ،شود می
 شود. می پذیرفته

ي سوم هم زمانی وجود دارد که  یگري غیر از سحنون، این فایدهبر اساس رأي کسان د
شخص متهم هنگام شکنجه اعتراف کند و سپس در حالت امن بر همان اعتراف خویش 

 شود. می بماند. در این صورت به اعترافش ترتیب اثر داده
خالصه، این «گوید:  -غزالی پس از آنکه از شافعی نقل کرده که قائل به آن نیست

 ».مسأله، جاي اجتهاد است
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کنیم. پس هر گاه در  نمی ما به بطالن مذهب مالک به طور قطع حکم«وي افزود: 
ي مؤثر، نزدیک ها بحثی پیش آید، این امر به بحث در تعارض قیاس ها تعارض مصلحت

 ».است
ما هر وقت امامی تعیین کردیم که به سربازان زیادي جهت پاسداري از  -مثال پنجم

اسالم و حمایت از مملکت پهناور اسالمی نیاز دارد، و از آن طرف بیت المال سرزمین 
در صورتی که عادل  –خالی از مال و دارایی است و نیازهاي سربازان زیاد شود، امام 

تواند ثروتمندان را مکلف گرداند که مقداري از اموال و دارایی که در آن حال  می -باشد
مانی که مال و دارایی در بیت المال وجود داشته باشد. کند، بدهند تا ز میشان  کفایت

کند تا  می یا کاالهاي دیگري سرمایه گذاري ها ي محصوالت و میوه آنگاه به وسیله
این کار را بکند که به کسی اي  را نگران نکند. به گونهاي  اختصاص دادن مردم به آن، عده

 ظلم نشود و هدف و مقصود، تحقق پیدا کند.
ي از صحابه و تابعین نقل نشده، چون در زمان آنان، بیت المال ثروتمند و چنین کار

دارا بود بر خالف زمان ما، که قضیه چیز دیگري است و صورت مصلحت در اینجا، 
چون اگر امام این کار را نکند، نظم جامعه مختل شده و شوکت و اقتدار  ،روشن است

 گیرد.  می ض تسلط کافران قراري ما، در معرها رود و سرزمین می امام از بین
شوکت و اقتدار امام همراه نیروها و لشکرش بود. پس کسی اش  نظامِ آن موقع، همه

ترسد، اگر شوکت و اقتدار آنان از بین رود، حتی اگر تمام  می ها و دشواري ها که از سختی
باز ضعیف و ناتوان است چه برسد به اینکه  ،اموال و دارایی مردم به بیت المال داده شود

 اموال کمی به بیت المال داده شود.
پس هر گاه این ضرر بزرگ با ضرري که بر اثر گرفتن بعضی از اموال مردم، متوجه 

شود. این  می شود، در تعارض باشد، قطعاً ضرر دومی بر ضرر اولی ترجیح داده می آنان
 شود. می از نظر و تأمل در شواهد و ادله، دانستهمطلبی است که از مقصود شریعت قبل 

ي یتیم اش، یا سرپرست  ي فرزندش یا وصی درباره بینی که پدر درباره نمی مگر
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گیرد، موظف به رعایت چیزي هستند که  می را به عهدهاش  ي کسی که سرپرستی درباره
اه مخارج و است در رشان  بیشتر به صالح آنهاست. اینان مال کسانی که تحت سرپرست

کنند و هر چه به نظرشان، سبب زیاد شدن مالشان یا حفظ  می یشان صرفها نیازمندي
باشد، برایشان جایز است که آن مال را جهت به دست آوردن  می کردن آن از تلف شدن

از مصلحت کودك  تر آن، صرف کنند. و مصلحت اسالم یک مصلحت عمومی است و کم
 نیست.اش  از افراد راجع به حق زیردست فردي نظر تر ازنیست و نظر امام مسلمانان کم

ي مسلمانان واجب است که  ي اسالمی داخل شوند، بر همهها اگر کافران، به سرزمین
حکومت اسالمی را یاري کنند و از سرزمین اسالمی دفاع نمایند و هر گاه امام آنان را فرا 

الی که در این کار به زحمت اجابت کنند، در ح خواند، واجب است که دعوت امام را
انداختن جسم، و جسم را در معرض نابودي قرار دادن عالوه بر خرج کردن مال، وجود 

 دارد. و این کار تنها به خاطر حمایت دین و مصلحت مسلمانان است.
اگر به فرض کافران به سرزمین اسالمی حمله کردند و امام احساس ضعف قدرت 

ب است که به یاري امام و حکومت اسالمی بشتابند. حاال ي مسلمانان واج بر همه، کرد
وضعیت چگونه باید باشد در حالی که هر سال جهاد بر مردم واجب است؟ پس بدون 

 ي مال براي چنین کاري واجب است.ها شک صرف و هزینه
اگر به فرض کافرانی نباشند که از جهت آنان ترس وجود داشته باشد، اما از باز شدن 

میان مسلمانان هیچ امنیتی وجود ندارد. پس این قضیه همان وضعیت  ها فتنهي  دروازه
 قبلی را دارد و امکان فساد وجود دارد، پس حتماً باید از این فتنه و فساد حراست شود.

باشد.  می این مناسبت صحیحی است، فقط هنگام ضرورت و به مقدار رفع ضرورت
وجود داشته باشد و قرض گرفتن  پس این حکم تنها زمانی درست است که ضرورت

تنها زمانی است که امید آن باشد که بعداً بیت المال مال و دارایی داشته  ها هنگام سختی
که اي  ي درآمد ضعیف باشد به گونهها باشد، اما اگر مالی در انتظارش نباشد و صورت

 گذاري شود. نداشته باشد، حتماً باید سرمایه در براي  فایده
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غزالی در جاهایی از کتابش بدان تصریح کرده و به دنبال او ابن عربی در  این مسأله،

آن را صحیح دانسته و جایز بودن تمام اینها را مشروط به عدالت » أحكام القرآن« کتابش

ي مشروع دانسته  امام و امکان تصرف در گرفتن مال و دادن مال و ثروت به او به شیوه
 است.

، با گرفتن مال، مجرم را مجازات ها ، در مقابل برخی جرماگر امام بخواهد -مثال ششم
آن گونه که غزالی اظهار داشته - کند، دانشمندان اسالمی در این باره اختالف نظر دارند

 .-است
البته طحاوي نقل کرده که این حکم در اوایل اسالم بود و سپس منع شد و دانشمندان 

 .اند به منع آن اتفاق نظر داشته
چنین پنداشته است که این حکم از قبیل مسائلی است که در اسالم سابقه  اما غزالی

نداشته و با تصرفات شرع مناسبتی ندارد. در عین حال این مجازات به خاطر مشروع 
 ي جسمی از طریق زندان و زدن و مانند آنها معین نشده است.ها بودن مجازات

نصف مال خالد بن  ابغزالی گوید: اگر گفته شود روایت شده که عمر بن خط
 را گرفت، در جواباش  یش و نصف عمامهها ولید را گرفت حتی یکی از پوتین

ي گرفتن مال بر خالف آنچه که در  رود که عمر مجازات به وسیله می گوییم: گمان می
شریعت است، را ابداع نکرد و این کار تنها بدین خاطر بود که عمر دانست مال خالد با 

به دست آمده بود، آمیخته شده بود. پس شاید این مال در اش  یت و قدرتمالی که از وال
باشد.  می ي والیتها ضمن مال خالد بن ولید باشد، از این رو دید که نصف مالش از بهره

چون این کار با قواعد  ،پس کار عمر بن خطاب پس گرفتن حق بود نه عقوبت در مال
 شریعت مناسبت ندارد.
چیز دیگري غیر از این بود ولی  غزالی اظهار داشت و کار عمراین چیزي بود که 

 طور که غزالی گفته است. ي مال نیست همان عقوبت به وسیله در آن دلیلی براي
 این است که عقوبت در مال از نظر او دو قسم دارد:  /اما مذهب مالک
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قسمی است که درست مثل چیزي است که غزالی تصورش کرده است. که  -اول
باشد. البته ابن عطار در وثائق خود به جایز بودن آن  می بدون شک این قسم، نادرست

راجع به دستمزد دستیاران قاضی در صورتی که بیت المال وجود نداشته - تمایل داشته و
باشد. اگر وي راجع به مطلبی  می اجعه کنندهي افراد مر گوید: دستمزد آنها بر عهده -باشد

 ي اوست. دستمزد و حقوق دستیاران قاضی بر عهده، نزاع و کشمکش کرد
این کار «ابن رشد به آن تمایل داشته و ابن فّخار قرطبی آن را مردود دانسته و گوید: 

 ».وجه جایز نیست  هیچاز باب عقوبت در مال است، و این به 
جرم در ذات آن مال یا در بدل آن مال باشد. در این صورت اینکه جرم م -دوم

چون او راجع به زعفران تقلبی در صورتی که  ،باشد می عقوبت در آن، از نظر مالک ثابت
کم باشد یا -این زعفران «در دست کسی که آن را تقلبی ساخته، یافت شود گفته است: 

 ».شود می به مستمندان صدقه داده -زیاد
 مطرف و ابن ماجشون معتقدند که زعفران اگر کم باشد، صدقه دادهابن قاسم و 

نقل  شود. مانند این گفته از عمر بن خطاب نمی شود و اگر زیاد باشد صدقه داده می
شده است. همچنین از او نقل شده که شیر آمیخته با آب را ریخته است. علت این کار 

خته است. هیچ نصی وجود ندارد که تنبیه و ادب کردن کسی است که شیر را با آب آمی
این تأدیب را تأیید کند، ولی این کار از باب حکم علیه شخص خاصی به خاطر مصلحت 

 گران گذشت. ضامن کردن صنعتي  ي آن در مسأله عموم مردم است و نمونه 
به  صالبته ابوالحسن لخمی، اصل شرعی را براي آن آورده است. و آن اینکه پیامبر

ي االغ جوشانده شده پیش از آنکه میان افراد ها یی که با گوشتها دیگ سرازیر کردن
 تقسیم شود، امر کرد. حدیث آزاد کردن برده به خاطر مثله کردن او، از این قبیل است.

توان به این مسئله اشاره کرد که: هرگاه  می از جمله مسائل امام مالک در این موضوع
شود و قیمت آن به  می ی را بخرد، شراب ریختهشراب یک نفر مسلمان از یک نفر مسیحی

شود. البته این امر در صورتی است که فرد  می جهت ادب کردن فرد مسیحی صدقه داده
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مسیحی قیمت شراب را نگرفته باشد. اصحاب مالک در مذهب او بر اساس این مفهوم، 
اي  و اینها همه اش، عقوبت در مال است. ولی صورت آن به آن گونه اند فروعاتی را آورده
 است که ذکر شد.

 که انتقال از آناي  یا ناحیه-اگر کسب و درآمد حرام، تمام نقاط زمین  -مثال هفتم
ي درآمد حالل بسته شود و به خاطر نجات از ها را در بر گیرد و راه -سخت است

ه باشد، در این صورت جایز است که بیشتر از هالکت نیاز شدید به ربا وجود داشت
ي ربوي انجام داد و تا برطرف کردن نیاز در غذا و لباس و  ي ضرورت، معامله اندازه

 تعطیل ها چون اگر تنها به رفع هالکت بسنده کرد، مکاسب و شغل ،مسکن پیش رفت
لی نباید به حد شود. و می روند و دین، نابود می شوند و مردم رو به هالکت و نابودي می

 رفاه و اشرافیت برسد همان طور که نباید به مقدار ضرورت اکتفا کرد.
ي این موضوع  این رأي با تصرفات شرع مناسبت دارد هر چند نص خاصی درباره

چون شریعت اسالم، خوردن گوشت مردار و خون و گوشت خوك و دیگر  ،نیامده است
ضرورت و ناچاري است، جایز دانسته  چیزهاي ناپاك و حرام براي فردي که در حال

ي گرسنگی را نقل  است. ابن عربی اتفاق نظر علما بر جواز سیر خوردن در صورت ادامه
کرده است. علماء فقط در صورتی که گرسنگی ادامه نیابد، اختالف نظر دارند که آیا سیر 

 خوردن جایز است یا خیر؟
صورت ضرورت را نیز جایز به عالوه، عالمان اسالمی گرفتن مال دیگري در 

 از آن نیست. تر . پس موضوعی که مورد بحث ماست، کماند دانسته

ي ها کامالً بسط و شرح داده و آن را در کتاب» اإلحياء« غزالی این مسأله را در کتاب

 نیز ذکر کرده است.» شفاء الغليل«و » منخولـال«همچون اش  اصولی

قتل چند نفر در مقابل یک نفر جایز است. مستند و دلیل آن، مصلحت  -مثال هشتم
ي عین این مسأله نص خاصی وجود ندارد، ولی این رأي از  چون درباره ،باشد می مرسله

 باشد. می نقل شده، و مذهب مالک و شافعی نیز عمر بن خطاب
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ست. هدر وجه مصلحت این است که مقتول، معصوم الدم است که عمداً کشته شده ا
شود که کمک گرفتن از  می انجامد و باعث می دادن خون وي به نابود کردن اصل قصاص

داند  می براي نجات از قصاص گردد وقتی کهاي  افرادي دیگر و شرکت در امر قتل، وسیله
 شود. نمی که در صورت شرکت در قتل قصاص

است، قاتل  اصل این مسأله، قتل انفرادي نیست چون کسی که تنها خودش قاتل
 شوند، قاتل حقیقی نیستند. می حقیقی است ولی وقتی چند نفر قتلی را مرتکب

ابداع شده در شریعت اسالم است و در واقع کشتن غیر اي  اگر گفته شود: این مسأله
شود و قاتل هم  می چنین نیست، بلکه تنها قاتل کشته گوییم: می در جواب باشد. می قاتل

باشد. پس قتل به صورت حقیقی  می چند نفر از لحاظ اجتماعاز نظر مالک و شافعی 
باشد و تعیین کردن  می طور که متوجه یک نفر شود درست همان می متوجه این چند نفر

شود. البته  می ي یک نفر در نظر گرفته قاتل تنها در این است که چند نفر به منزله
تازه حفظ مقاصد شریعت در کند و این مطلب، بدعت نیست.  می مصلحت این را اقتضا

 شود. می گناهان در این مسأله به وضوح دیده بی نگهداري و حراست از خون
 از نظر مالک، قطع دست چند نفر در مقابل قطع دست یک نفر، براساس همین مسأله

 باشد.  می
شود که  می دانشمندان اسالمی اتفاق بر اینکه امامت کبري براي کسی منعقد -مثال نهم

. همچنین علما اتفاق اند ي اجتهاد و فتوا رسیده باشد را نقل کرده وم شرعی به درجهدر عل
ي اجتهاد  که قاضی باید به درجه -یا نزدیک است اتفاق نظر داشته باشند- نظر دارند

گاه فرض شود که در یک عصر، رأي به طور کلی صحیح است. ولی هررسیده باشد. این 
مردم به یک امام و رهبر نیاز پیدا کنند تا او را جهت مجتهدي در میان مردم نباشد و 

اجراي احکام دین و آرام کردن شورش شورشگران و حفظ و نگهداري خون و مال 
ین و تر مسلمانان پیش بفرستند و پیشواي خود قرار دهند، در این صورت باید عالم

چون ما،  ،ر تعیین کنندي اجتهاد نرسیده، براي این کا ین فرد را که هنوز به درجهتر شایسته
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اینکه مردم را به حال خود رها کنیم. و این عین فساد  -1ایم:  و چیز قرار گرفتهمیان دپدر 
فرد را که مجتهد نیست، پیش  ینتر ین و شایستهتر یا عالم -2و هرج و مرج است، 

 بینبفرستیم و پیشواي خود قرار دهیم، که در این صورت فساد و هرج و مرج به کلی از 
 رود و تنها اجتهاد در اینجا فوت شده، و تقلید به نسبت او کافی است. می

 وقتی این موضوع ثابت شد، این یک رأي مصلحتی است که اصل امامت آن را تأیید
با تصرفات شرع نیازي اش  کند. بلکه یک موضوع قطعی است که در صحت و مناسبت می

 به دلیل تأیید کننده ندارد.
، ولی باید اند ظاهر این قضیه مخالف اجماعی است که علما نقل کردهالبته هر چند 

دانست که اجماع در حقیقت، تنها با فرض خالی نبودن زمان از مجتهد، منعقد شده است. 
نیامده، و بر اساس مصلحت مردم درست است اش  موضوع نص خاصی درباره پس چنین

 به آن تکیه شود.
ا شخص مفضول با وجود شخص فاضل گفته غزالی راجع به بیعت ب -مثال دهم

اگر در مبحث تعیین سرپرست و امام این موضوع را میان کسی که در علوم «است: 
ي اجتهاد  ي اجتهاد رسیده و میان کسی که در علوم شرعی به درجه شرعی به درجه

 ،نرسیده ارجاع دهیم، باید فرد مجتهد را براي امامت و سرپرستی جامعه پیش بفرستیم
کند بر کسی که از راه تقلید از علم دیگري  می ن مجتهدي که از علم خود پیرويچو

کند مزیت و برتري دارد و مزایا در صورتی که توان بر مراعاتشان وجود دارد  می پیروي
 ».نباید مورد اهمال قرار گیرند

ي  گاه امامت کسی از طریق بیعت یا ولیعهدي منعقد شد و این فرد به درجهاما هر
تهاد نرسید و شوکت و قدرت را به دست آورد و همه تسلیم و فرمانبردارش شدند به اج

این خاطر که یک نفر قریشی مجتهد و جامع الشرائط در آن زمان وجود نداشته باشد، 
واجب است که امامت آن شخص در صورتی که شوکت و قدرت را داشته باشد، استمرار 

 داشته باشد.
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د و پرهیزکار و باکفایت و جامع الشرائط امامت وجود و اگر یک نفر قریشی مجته
داشته باشد و در صورت خلع نفر اولی میان مسلمانان شورش و فتنه و هرج و مرج به 
وجود آید، در این صورت جایز نیست مسلمانان نفر اولی را خلع کنند و آن شخص 

رات و اوامر او قریشی و جامع الشرائط را به جایش بگمارند بلکه واجب است از دستو
دانیم که علم و دانش  می چون ما ،اش، صحیح است یت او نافذ و امامتتبعیت کنند و وال

اضافی و جامع الشرائط بودن یک نفر جهت امامت، به خاطر خوب اداره کردن جامعه و 
ي  باشد و ثمره می نیازي از تقلید بی به دست آوردن مصلحت بیشتر در استقالل رأي و

باشد. پس چگونه انسان عاقل به  می ها و آشوب ها ت، خاموش کردن فتنهمطلوب امام
خاطر توجه کردن زیادش به تفاوت میان اجتهاد و تقلید در این زمینه، ایجاد فتنه و 
 آشوب و هرج و مرج در جامعه و از بین بردن اصل مصلحت در آن حالت را جایز

 .داند؟! می
که به علت مقلد اي  که انسان، ضرر مفسدهدر این حالت الزم است «غزالی افزود: 

که اي  شود با ضرر و مفسده می ي اجتهاد، متوجه مردم به درجهاش  بودن امام و نرسیدن
در صورت خلع آن امام و تعیین کسی دیگر به جایش، یا در صورت حکم کردن به عدم 

ي  زیان و مفسده شود، با هم مقایسه کند و ببیند کدام یک می انعقاد امامتش، متوجه مردم
 ».بیشتري دارد

باشد و این رأي با تصرفات شرع  می مربوط به مصلحت آنچه غزالی اظهار داشته
 ي آن نیامده است. مناسبت و سازگاري دارد هر چند نص خاصی درباره

به یحیی بن یحیی گفته شد: آیا بیعت مکروه است؟ گفت: خیر. به او گفته شد: اگر 
عت شده، ظالم باشند، چی؟ گفت: ابن عمر با عبدالملک بن مروان امامانی که با آنان بی

بیعت کرد. کسی که با زور شمشیر به قدرت رسید. مالک از ابن عمر، این مسأله را به من 
به عبدالملک بن مروان نوشت که: بر اساس قرآن و سنت اي  خبر داد که ابن عمر نامه

 کنم. می ، گوش به فرمان توام و با تو بیعتصپیامبر
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 یحیی افزود: و بیعت از تفرقه بهتر است.
افزاید: عمري پیش مالک آمد و به او گفت: اي ابوعبداهللا! اهل حرمین با من  می وي

 و تو بر روش ابوجعفر هستی، نظرت چیست؟ مالک به او گفت: آیا اند بیعت کرده
مت منصوب ، مرد صالحی را به اما/دانی چه چیزي مانع شد که عمر بن عبدالعزیز می

دانم. پس از عمر بن عبدالعزیز با یزید  می دانم مالک گفت: اما من نمی کند؟ عمري گفت:
بیعت شد. پس عمر بن عبدالعزیز ترسید از اینکه اگر مرد صالحی را به امامت منصوب 
کند، یزید هرگز آرام نگیرد در نتیجه هرج و مرج در جامعه پیش آید و فساد و آشوب بر 

 پا شود.
ر این روایت چنین است که: هرگاه در صورت خلع فرد غیر مستحق و نااهل و ظاه

منصوب کردن فرد مستحق، این ترس وجود داشته باشد که فتنه و آشوب بر پا شود و 
مسائلی را که به صالح مردم نیست، پیش آید، مصلحت در این است که از این کار دست 

 کشید.
وقتی مردم مدینه یزید بن معاویه را از امامت «بخاري از نافع روایت کرده که گوید: 

 صبرکنار کردند، ابن عمر، فرزندان و بستگانش را جمع کرد و گفت: من از رسول خدا

ِقيَاَمةِ  يَْومَ  لَِواءٌ  اَغِدرٍ  ِللُكِّ  ُ�نَْصُب «فرمود:  می ام که شنیده
ْ
در روز رستاخیز براي هر « .»ال

ما براساس بیعت خدا «آنگاه ابن عمر گفت:  .»شود می ستمگري، پرچمی بر اافراشته شخص
با این مرد بیعت کردیم، و من کسی از شما را سراغ ندارم که او را برکنار  صو پیامبر

شود و من  می کرده باشد و در این راه قدم بردارد، مگر تا اینکه بین من و او جدایی ایجاد
 ».کاري به او ندارم

عبداهللا بن عمر، ناچاراً و بر خالف میل «است: ابن عربی گوید: ابن خیاط گفته 
با یزید بیعت کرد. یزید کجا و ابن عمر کجا؟ ولی ابن عمر با توجه به دیانت و اش  باطنی

علمی که داشت، چنین به صالح دانست که باید تسلیم و فرمانبردر فرمان خدا باشد و از 
شود، باید  می خلع یزید ایجادفتنه و آشوب و از بین رفتن جان و مال مردم که بر اثر 
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 تازه این در صورتی است که محقق و مسلم شود که قضیه به گماشتن او بر- دوري کرد
حاال اگر این معلوم و مسلم نباشد، وضعیت چگونه است؟ ابن عربی افزود:  -گردد می

یابید و  می این، اصل بزرگی است، پس آن را فهم کنید و پایبندش باشید، إن شاء اهللا راه
 ».کنید می هدایت حاصل

 فصل
کند و برایت  می این ده مثالی بود که صورت عملی در مصالح مرسله را برایت روشن

 شود: می کند که چند چیز در این زمینه در نظر گرفته می بیان
که با اصلی از اصول شریعت اي  مناسبت و سازگاري با مقاصد شریعت، به گونه -اول

 منافات نداشته باشد.اش  لهو دلیل شرعی از اد
اکثر آراي وارده در مصالح مرسله، تنها در مواردي است که حکمت و  -دوم
معقول و قابل درك باشد و بر اساس مناسبات معقولی جاري شوند که هرگاه شان  فلسفه

 عرضه شوند، آن را بپذیرند. ها بر عقل
 جزو امور شرعی به حسابپس مصالح مرسله در امور عبادي و تعبدي و مسائلی که 

بادي، به طور تفصیل حکمت و چون اکثر امور ع ،آیند، جایگاه و مدخلیتی ندارد می
اموري از قبیل وضوء، نماز، روزه در زمان خاصی، حج... و  ،شان قابل درك نیست فلسفه

 امثال آن.
عبادات را در مسائل زیر ي  توان حکمت و فلسفه می پس باید دقت کرد که چگونه

 رك کرد:د
هر کدام، حکمی خاص دارند که با  -شان با انواع مختلف- بینی که طهارت نمی مگر

 کامالً متفاوت است؟ ،رسد می ي اول به نظر انسان آنچه در وهله
شوند و به خاطر  می چون ادرار و مدفوع، دو چیز نجسی هستند که از انسان خارج

و مدفوع فقط، و بدون تمام اعضاي آن، پاك کردن اعضاي وضو، بدون محل خروج ادرار 
 بدن، واجب است.
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اما هرگاه منی یا خون حیض از بدن خارج شود، شستن تمام بدن واجب است و 
 شستن محل خروج منی و خون حیض، و شستن تنها اعضاي وضو کافی نیست.

 ها سپس آن پاك کردن همراه نظافت اعضاي بدن واجب است و در صورتی که کثافت
بدن برخورد کند و حدث اکبر و حدث اصغر بر فرد عارض نشد، پاك  به ها و چرك

 کردن آنها واجب نیست.
گیرد که بدن را تمیز  می به جاي آبی قرار -تواند بدن را آلوده کند می که- سپس خاك

 کند.  می و پاکیزه
نیم که بی نمی همچنین اگر به اوقات نمازها نظري بیفکنیم، مناسبتی در این اوقات

 .اند چون اوقات در آن یکسان ا در آن برپا شوند،نمازه
براي اعالم نمازها، اذکار و اوراد مخصوص مشروع شده که نباید کم و زیاد شوند. اگر 

سپس رکعات  شود. می ي نماز با اذکار و اوراد مخصوص شروع اذان گفته شد، باز اقامه
و دو سجده دارد  مختلف نماز در اوقات مختلفی مشروع شده، و هر رکعت یک رکوع

اي  بجز نماز کسوف و خسوف (خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی) چون این نماز به گونه
دیگر است. سپس تنها پنج وعده نماز در شبانه روز وجود دارد نه چهار وعده یا شش 

 وعده یا اعداد دیگري.

المسجد امر  حتيةهرگاه فرد پاکیزه و داراي وضو داخل مسجد شود، به دو رکعت نماز 

 شده نه به یک رکعت مثل نماز وتر و یا چهار رکعت مثل نماز ظهر.
سپس فرد مکلف به نمازهاي نفل امر شده و از نماز خواندن در اوقاتی مخصوص 

 نهی شده، و علت نهی، چیز قابل درکی نیست.
جماعت در برخی از نمازهاي سنت همچون نماز عیدین و نماز کسوف و خسوف و 

(طلب باران) مشروع شده و براي نماز شب و نمازهاي راتبه، جماعت  سقاءنماز است
 مشروع نشده است.
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 چون میت غیر ،کنیم، علت و حکمت آن قابل درك نیست می وقتی به غسل میت نگاه
ون رکوع یا سجده یا تشهد امر مکلف است. سپس به نماز خواندن بر او با تکبیر بد

تکبیر است نه دو تکبیر یا شش یا هفت تکبیر یا اعدادي ایم. و تکبیر بر میت، چهار  شده
 دیگري.

اش  بینیم که از امور تعبدي است که علت و حکمت می افکنیم، می وقتی به روزه نظري
قابل درك نیست. مثالً چرا باید در روز از مفطرات خودداري کرد و در شب این کار را 

و  ها خودداري کرد و از پوشیدنی ها و نوشیدنی ها نکرد؟ چرا باید فقط از خوردنی
و نگاه کردن و راه رفتن و صحبت کردن و مانند آنها خودداري نکرد؟ جماع  ها سواري

که به داخل کردن غذا در بدن بر -گردد مثل خوردن  می هم به خارج کردن منی از بدن بر
نازل هر چند قرآن در این ماه -است. و چرا روزه فقط در ماه رمضان است  -گردد می

که روزهاي جمعه بهترین روزهایی است که  و در روزهاي جمعه نیست، در حالی -شده
 خورشید بر آنها طلوع کرده است. یا چرا روزه، بیشتر یا کمتر از یک ماه نیست. 

 ي عبادات، مسائل تعبدي بیشتري دارد. سپس حج که از همه
 اب فقه چنین هستند.بینیم که اکثر امور تعبدي در هر بابی از ابو می همچنین

هست که از مقاصد شریعت دانسته شده که این اي  پس بدانید که در این استقراء، نکته
نکته مد نظر قرار گرفته و جهت آن معتبر دانسته شده است. آن نکته، این است که 
تکالیفی که از این قبیل هستند، قصد شارع در آن، این است که انسان در همان حد بماند 

ي آنها دست نگه دارد و آن را به شارع واگذار کند و در  اجتهاد و اظهار نظر دربارهو از 
ي ها خواه بگوییم: تکالیف دینی به مصلحت ،چون و چرا تسلیم شارع باشد بی این مسائل،

ي  بندگان مربوط است و خواه این را نگوییم. بجز مسائل کمی از آن، که حکمت و فلسفه
دانیم و در برخی از مسائل  می کردیم که در این صورت آن را معتبرآنها را از شریعت فهم 

که شارع از اي  که حکم آن، منصوص است و میان مسألهاي  شرعی دیدیم که میان مسأله
در این صورت اشکالی نیست که  ،حکم آن، سکوت اختیار کرده، فرقی وجود ندارد
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ل هم، اگر ابهام و اشکالی پیش ي آنها را در نظر بگیریم. در این مسائ حکمت و فلسفه
آمد، حتماً باید به آن اصل مراجعه کرد. این همان ریسمان محکم و پناهگاه محکم براي 

 خواهد دین را درك کند و در شریعت اسالم، صاحب نظر باشد. می کسی است که
، اند انجام نداده صگوید: هر عبادتی که یاران رسول خدا می به خاطر همین حذیفه

که  اند یز آن را انجام ندهید، چون صحابه هیچ عبادتی را براي دیگران رها نکردهشما ن
جاي بحث باشد. پس اي جماعت خوانندگان! تقوا پیشه کنید و به روش و منهج پیشینیان 

 تان عمل کنید.
 مانند این گفته از ابن مسعود نیز نقل شده است.

 سخنان زیادي از این قبیل آورده شد.
هر چند براي انسان روشن - شان ر، مالک در عبادات به حکمت و علتبه همین خاط

گونه که از مقصود شارع در  چون و چرا به آن، آن بی توجه نکرده و تنها به تسلیم -باشد
و  ها ي از بین بردن پلیدي این عبادات فهم کرده، بسنده کرده است. از این رو در قضیه

، اند رفع حدث اصغر و حدث اکبر به ذات پاکیزگی و نظافتی که دیگران معتبر دانسته
 توجه نکرده تا جایی که براي رفع حدث، نیت را شرط دانسته است.

و  -هر چند با آن نظافت و پاکیزگی حاصل شود- و غیر آب را به جاي آب قرار نداده
سته است. و از بر پاي داشتن غیر براي نظافت و پاکیزگی فقط آب مطلق را شرط دان

تکبیر و سالم دادن و خواندن نماز به زبان عربی، به جاي تکبیر و سالم دادن و خواندن 
و به جاي  دن به نماز و پایان دادن به نمازي نماز با زبان عربی در مشروع کرها قسمت

 ي نماز امتناع کرده است.ها آوردن دیگر قسمت
ي اموال زکوي در زکات منع کرده، و در ها قیمت همچنین مالک از خارج کردن

این چنین در تمامی امور عبادي  بر مراعات عدد بسنده کرده است... و مانند آنها. ها کفاره
باید در آن حدي که شارع تعیین کرده، توقف کرد و به حکمت و فلسفه و علت توجه 

اموري  ،عادي چنین نیستند نکرد، چون این امر در امور عبادي کم و نادر است. اما امور
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که بر اساس حکمت و فلسفه و علت مناسب و ظاهري که قابل درك است، جاري 
هستند. در این امور، انسان مجتهد و صاحب نظر به دنبال فهم حکمت و علتی است که 
مصلحت مردم را در پی دارد، البته همراه با مراعات مقاصد شریعت، که از آن خارج 

ي ها اصول شریعت را نقض نکند. تا جایی که علماء، بسیاري از صورتنشود و اصلی از 
، با این گمان که این کار، پاره اند ي امام مالک را ناپسند و زشت دانسته مصالح مرسله

 باشد. می ي تشریع کردن ریسمان اسالم و گشودن دروازه
بلکه امام مالک اصالً این گونه نیست! امام مالک خیلی از این دو چیز دور و مبراست! 

که براي اي  کسی است که در فقه و دانش خود، به پیروي از سنت راضی است به گونه
کند که او مقلد علماي پیش از خود است. بلکه امام  می برخی از مردم این خیال ایجاد

ي ها مالک در دین خدا صاحب بصیرت بود آن گونه که یارانش، این مطلب را در کتاب
 .اند دهبیان کراش  سیره

 هرگاه کسی را دیدي که از مالک بدش«بلکه از احمد بن حنبل نقل است که گوید: 
 و این نهایت گواهی در اتباع و پیروي او از سنت». گذار است آید، بدان که او بدعت می
 باشد. می

 آید، ترس بدعت را دارم. می بر کسی که از مالک بدش گوید: می ابوداود
دارد،  می فرد اهل حجاز را دیدي که مالک بن انس را دوستابن مهدي گوید: هرگاه 

 بدان که او اهل سنت و دوستدار سنت است، و هرگاه کسی را دیدي که از او به بدي یاد
 کند، بدان که او مخالف سنت است. می

کسی را نفرین کند جز ام که  ام گوید: هرگز از ابوداود نشنیدهابراهیم بن یحیی بن بس
که مالک را نفرین کرده و دیگري بشر  اند ان کسی است که به او گفتهش کس: یکی دو

 باشد. مریسی می
خالصه، غیر از مالک هم کسان دیگري هم رأي مالک هستند در اینکه اصل عبادات، 

قابل درك نیست، هر چند علماء در برخی از جزئیات عبادات اش  حکمت و علت
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ها است،  فاق میان امت اسالم بجز ظاهرياختالف نظر دارند. پس اصل عبادات مورد ات
ن همه، گذارند، بلکه از نظر آنا نمی میان امور عبادي و امور عادي فرق ها چون ظاهري

شان، قابل درك نیست. پس آنان در واقع قائل به مصالح  تعبدي است و حکمت و فلسفه
 نیستند چه رسد به اینکه به مصالح مرسله معتقد باشند.

مصالح مرسله به حفظ یک امر ضروري یا رفع حرج و مشقتی ي  نتیجهاینکه  -سوم
گردد. به عالوه، رجوع مصالح مرسله به حفظ  می آید، بر می که در دین به وجود

باشد. بنابراین،  می. 1»ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب«ضروریات دین، از باب 

فع حرج و مشقت به موضوع مصالح مرسله جز وسایل است نه مقاصد، و رجوع آن به ر
 گیري. گردد نه به سخت می برگیري  آسان

 ي مذکور، روشن است.ها رجوع مصالح مرسله به ضروریات دین، با توجه به مثال
آید، به  می همچنین رجوع مصالح مرسله به رفع حرج و مشقتی که در دین به وجود

رسله به طور قطع به شود و یا به حاجیات. به هر حال، مصالح م می ضروریات ملحق
گردد. اگر چیزي از تحسینیات بیاید، از باب دیگري است نه از مصالح  نمیتحسینیات بر

 -همان طور که گذشت- مرسله، مثل نماز شب ماه رمضان در مساجد به صورت جماعت
 ،اند آید که سلف صالح آن را ناپسند و زشت دانسته می یی به شمارها و یا از قبیل بدعت

مثل آراستن مساجد و تثویب در نماز صبح، که از قبیل مواردي است که با تصرفات 
 شریعت مناسبت و سازگاري ندارد.

ما ال يتم «ي  اما اینکه مصالح مرسله مرتبط با ضروریات دین از قبیل وسایل و قضیه

ي مذکور و مانند آنها روشن است، و ها است، از مثال »الواجب إال به فهو واجب

اگر به اشتراط آن نص آمده باشد، یک  »ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب«قت حقی

                                           
 (مترجم). »هر آنچه واجب جز با آن تحقق پیدا نکند، آن چیز هم واجب است«: یعنی -1
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ي آن  چون نص شارع درباره ،در نتیجه در این باب، جایگاهی ندارد ،شرط شرعی است
 نیاز کرده است. بی ما را از زحمت نظر و تأمل در آن

عقلی است و یا و اگر بر اشتراط آن نص نیامده باشد، در این صورت این شرط یا 
همان طور که الزم نیست که بر یک ، عادي. پس الزم نیست که یک شرط شرعی باشد

کردیم که حفظ قرآن و حدیث بدون نوشتن  می چون ما اگر فرض ،کیفیت معلوم باشد
، قرآن و حدیث را ي نوشتن یک امر عادي و کلی است، براي ما درست بود که به وسیله

کردیم که مصلحت امامت کبري بدون امام، به  می گر فرضطور که ا حفظ کنیم. همان
شود، آن چیز درست بود. همچنین است سایر  می ي آن، حاصل فرض عدم نص درباره

درست نیست که از راه  -هر گاه این ثابت شود- ي مربوط به ضروریات دینها مصلحت
 آن، چیزي از مقاصد دینی که وسایل نیستند، استنباط شود.

است، و نیز روشن است گیري  مصالح مرسله مربوط به حاجیات از باب آساناما اینکه 
چون در آن چیزي نیست که  ،باشد می ي حرج و مشقت از دلیل رفع کننده تر و این قوي

ي مذکور، این اصل را نیز تبیین و ها گیري و تکلیف اضافی داللت کند. مثال سختبر 
 نماید. می روشن

درست نقطه مقابل  ها شود که بدعت می رر شد، معلومهرگاه این شروط ثابت و مق
به اش  مصالح مرسله هستند. چون موضوع مصالح مرسله، آن است که حکمت و فلسفه

ر عبادي این است که حکمت و طور جزئی قابل درك و معقول باشد، و حقیقت امو
 شان به طور جزئی قابل درك و معقول نیستند. فلسفه

ر عادي هرگاه ابتداع در آن داخل شد، ابتداع تنها از جهتی که و قبالً بیان شد که امو
 شود نه به طور مطلق. می در آن تعبد هست، داخل

به عالوه، بدعت همیشه با مقاصد شریعت سازگاري و تناسب ندارد، بلکه بدعت به 
طور که در  همان ،شود: یا با مقاصد شریعت تناقض دارد می یکی از این دو صورت تصور

ي دو ماه پی در پی فتوا داد، گذشت و یا از  ي عالمی که براي آن پادشاه به روزه قضیه
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مانند محروم کردن قاتل از ارث و رفتار با او  ،مقاصد شریعت سخن به میان نیامده است
بر عکس مقصودش، به فرض عدم نص در این باره. قبالً اجماع بر دور انداختن و عدم 

 اعتبار هر دو قسم نقل شد.
شود که بدان اجازه  می شود: چیزي که حکمش ذکر نشده به چیزي ملحق نمی تهگف

چون از این کار خرق اجماع به خاطر عدم تناسب و سازگاري با مقاصد  ،داده نشده است
آید، و چون حکم امور عبادي همچون حکم امور عادي در اینکه چیزي  می شریعت، الزم

بدان اجازه داده شده، نیست، بلکه با هم که حکمش ذکر نشده همچون چیزي است که 
اي  شود، زیرا حکم اجازه نمی چون بر استنباط عبادتی که اصلی ندارد، مقدم ،فرق دارند

که بدان تصریح شده، مخصوص به آن عبادت است، ولی امور عادي چنین نیستند، و 
ور کلی ي امور عادي به ط فرق میان عبادات و عادات در این است که حکمت و فلسفه

یابد ولی حکمت و  نمی ي تقرب و نزدیکی به خدا بدان راهها قابل درك است و صورت

به این مطلب اشاره شده » موافقاتـال«ي امور عبادي قابل درك نیستند. در کتاب  فلسفه

 است.
 پس هرگاه ثابت شد که مصالح مرسله یا به حفظ ضروریات دین از باب وسایل بر

گردد، پس ایجاد یک بدعت از جهت مصالح  می در تکالیف برگیري  گردد و یا به آسان می
از باب  ها چون بدعت ،مرسله و همچنین اضافه کردن چیزي در امور مندوب، امکان ندارد

زیاد کردن در تکلیف است و این با  ها مقاصد است نه از باب وسایل. چون بدعت
 تضاد و تناقض دارد.گیري  آسان

تواند به مصالح مرسله  نمی گذارتوان نتیجه گرفت که: بدعت می پس از تمام این مباحث
 به اتفاق علماء ملغی شده است. ها استناد و استدالل نماید بجز بخشی که این مصلحت

دانی که چیزي از امور عبادي را به آراي بندگان  می بدین صورت از قصد شارع
در آن حدي که شارع  واگذار نکرده است، پس در امور عبادي چیزي جز توقف کردن
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طور که کم  باشد همان می ماند، و اضافه کردن بر آن حد، بدعت نمی تعیین کرده، چیزي
 از آن حد، بدعت است. کردن

ي دیگري در اثناي این کتاب، ها ي زیادي براي این موضوع ذکر شد و مثالها مثال
 خواهد آمد.

 فصل
چون استحسان تنها از جانب  ،اند نمودهگذاران نیز بدان استناد  بدعت اما استحسان،
 پذیرد و مستحسن هم یا عقل است و یا شریعت. می مستحسن صورت

چیزي است که در شریعت نام خاصی اش  شریعت که خوب دانستن یا زشت دانستن
گذاري آن به استحسان و  ي آن را دارد. بنابراین براي نامبراي آن نیامده، چون ادله اقتضا

 ندارد.اي  ازه زائد بر قرآن و سنت و اجماع و قیاس و استدالل فایدهگذاشتن نامی ت
 ماند جز اینکه، عقل، همان مستحسن است:  نمی پس چیزي

 فایده است، چون به ادله بر بی اگر این از روي دلیلی باشد، نامگذاري به این نام
: اند استحسان گفتهي  ي کسانی است که درباره گردند نه به غیر ادله. مشابه این، گفته می

به اش  داند و با رأي می استحسان آن است که مجتهد با عقل و رأي خویش آن را خوب
 آن تمایل دارد.

ي  از جنس مواردي است که دربارهاش  : استحسان از نظر قائالناند عالمان اسالمی گفته
ضاي آن بدان تمایل دارند. پس حکم به مقت ها شود و سرشت می امور عادي خوب دانسته

جایز است مادام که دلیلی در شرع نباشد که با آن منافات و تضاد داشته باشد. در این 
آید که برخی از امور عبادي وجود دارند که فاقد دلیل هستند، و این  می کالم چنین بر

شود. پس به ناچار باید استحسان، به استحسان  می همان چیزي است که بدعت نامیده
طور که هر  چون هر استحسانی باطل نیست همان ،تقسیم شودخوب و استحسان بد 

 استحسانی، درست نیست.



 229 ها و مصالح مرسله و استحسان باب هشتم: تفاوت میان بدعت

 

و آن، این است  اند ي استحسان تعریف دیگري ارائه داشته به عالوه، اصولیون درباره
تواند  نمی که منظور از استحسان، دلیلی است که در درون مجتهد وجود دارد که مجتهد

 هار نماید.آن را بر زبان آورد و آن را اظ
چون معموالً بعید است که کسی  ،کند می این تعریف براي استحسان، به بدعت کمک

حتماً  ها شود، ایجاد کند بلکه اکثر بدعت می بدعتی را بدون شبه دلیلی که آشکار
کنند، ولی  می شان براي آنها دستاویزي از شرع دارند و به دلیلی شرعی استناد صاحب

 .-که غالباً چنین است- تواند نمی ل شرعی را اظهار کند و گاهیتواند این دلی می گاهی
داشته باشد که صاحبان تعریف نخست براي استحسان بدان اي  چه بسا این مفهوم، ادله

 : اند . آنان سه دلیل را براي اثبات حجیت استحسان آوردهاند استدالل کرده

ْ تَّبُِعوٓ ٱوَ ﴿آیات  -اول حۡ  ا
َ
ٓ  َسنَ أ نزَِل  َما

ُ
ّ�ُِ�م ّمِن ُ�مإَِ�ۡ  أ  .]55الزمر: [ ﴾رَّ

و از زیباترین و بهترین چیزي که از سوي پروردگارتان براي شما فرو فرستاده شده است «
 .»(که قرآن است) پیروي کنید

 فرماید:  نیز می و

ُ ٱ﴿ َل  �َّ حۡ  نَزَّ
َ
خداوند بهترین سخن را (به نام قرآن) فرو « .]23الزمر: [ ﴾ِديثِ �َۡ ٱ َسنَ أ

 .»فرستاده است
 و فرمایش خداوند: 

﴿ ۡ ِينَ ٱ ١٧ ِعَبادِ  فَبَّ�ِ حۡ  َ�َيتَّبُِعونَ  َل َقوۡ لۡ ٱ َتِمُعونَ �َسۡ  �َّ
َ
 .]18-17الزمر: [ ﴾ۥٓ َسَنهُ أ

دهند و از نیکوترین و   می آن کسانی که به همه سخنان گوش فرا .مژده بده به بندگانم«

 آن را خوب ها همان است که عقل انسانپس قول احسن . »کنند  می زیباترین آنها پیروي
 داند.  می

هر چه « .»حسن اهللا عند فهو حسنا مسلمونـال رآه ما« :صاین حدیث پیامبر -دوم

منظور از آن تنها چیزي است که . »مسلمانان، نیک بدانند آن چیز از نظر خدا هم نیک است
دلیل شرعی آن را نیک بداند، ي  بداند و گر نه، اگر کسی به وسیلهاش  ، نیکها عقل انسان
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چون بر اساس پندار شما عقل در  ،آید می از جنس موادري نیست که مسلمانان به نظرشان
فایده است. بنابراین  بی ي تشریع، دخالتی ندارد. پس اگر چنین باشد، حدیث فوق زمینه

 شود که منظور حدیث فوق، چیزي است که مسلمانان با رأي و عقل خود، آن می روشن
 را نیک بدانند.

امت اسالمی داخل شدن به حمام را بدون تعیین کرایه و بدون تعیین مدت  -سوم
. علت آن چیزي جز این نیست که جر اند ماندن و بدون تعیین آب مصرفی، خوب دانسته

. اند و بحث سر تعیین این موارد، معموالً زشت است، پس مردم ترك آن را خوب دانسته
ي نامعلوم، یا مدت نامعلوم کرایه، یا مقدار  قطعی داریم که کرایهبا وجودي که علم 

ي حمام با وجود مخالفت با  نامعلوم جنس خریده شده، ممنوع است در حالی که کرایه
گاه با دلیلی ه طریق اولی، خوب دانستن چیزي هردلیل، خوب دانسته شده است. پس ب

 مخالفت نداشته باشد، جایز است.
گذاري کند جاي  خواهد بدعت می استحسان، نیز براي کسی که بینی که مبحث می

تواند بگوید: اگر فالن و فالن عمل، نیک دانسته شده، پس غیر  می چون او ،انحراف است
 . اند از من عالمان دیگري چیزي را نیک دانسته

وقتی چنین است، پس حتماً بایستی توجه و عنایت بیشتري به این فصل کرد تا انسان 
 یا کسی که به گمان خود عالم است، بدان فریفته نشود. جاهل

. اما اند گوییم: مالک و ابوحنیفه استحسان را در احکام شرعی حجت دانسته می پس
: شافعی آن را حجت ندانسته و به شدت مخالف استحسان است تا جایی که گفته است

 .»کرده استهر کس استحسان کند، عملی را تشریع « .»من استحسن فقد رَشع«
گردد که استحسان به معناي عمل به  می با استقراي مذهب مالک و ابوحنیفه روشن

 باشد. ابن عربی نیز چنین گفته است. می ین دو دلیلتر قوي
گاه عموم ادامه پیدا کند و قیاس، کلی باشد مالک و ابوحنیفه هر«ابن عربی گوید: 

 ».یابد می اهر یا معنی، تخصیصمعتقدند که عام با هر دلیلی که باشد از قبیل ظ



 231 ها و مصالح مرسله و استحسان باب هشتم: تفاوت میان بدعت

 

دانست و  می ي مصالح مرسله را خوب مالک تخصیص عام به وسیله«وي افزود: 
ي قول یک نفر از صحابه که بر خالف قیاس وارد شده،  ابوحنیفه تخصیص عام به وسیله

 ».دانست می را خوب
واند قیاس را ت می مالک و ابوحنیفه بر این باورند که استحسان«افزاید:  می ابن عربی

 ».را ندارداي  تخصیص دهد و علت را نقض کند اما شافعی چنین عقیده
است که ابن عربی اظهار داشته است و تعریف کرخی از استحسان مبنی اي  این گفته

بر اینکه استحسان به معناي عدول از حکم یک مسأله به سوي خالف آن به خاطر دلیلی 
 ه دارد.باشد، به این مطلب اشار می تر قوي

باشد،  می گویند: استحسان، قیاسی است که عمل به آن واجب می ها برخی از حنفی
زیرا علت هرگاه به دنبالش علت دیگري باشد، آنان علت ضعیف را قیاس و علت قوي را 

باشد. گویی استحسان نوعی  می . یعنی علت قوي، قیاس مستحسناند استحسان نامیده
ي استحسان  شان درباره . این امر از طریق استقراي مسائلین دو قیاس استتر عمل به قوي

 آید.  میبه تناسب مسائل فقهی، بر
اصبغ آن را از ابن قاسم از ». استحسان نه دهم علم است«بلکه از مالک آمده است: 

گوید: استحسان گاهی از قیاس  می ي استحسان مالک روایت کرده است. اصبغ درباره
 است. تر قوي

 شده که کسی که در قیاس غرق شده، نزدیک است از سنت جدا شود. از مالک نقل
این کالم مالک امکان ندارد که به آن معنایی باشد که قبالً گفته شد و آن، این بود که 

داند یا استحسان دلیلی  می استحسان چیزي است که مجتهد با عقل خود آن را خوب
چون چنین چیزي  ،آن را بر زبان آوردتواند  نمی افتد و مجتهد می است که به دل مجتهد

 از قیاسی که یکی از ادله و مصادر تشریع احکام است، تر نه دهم علم نیست و قوي
 باشد. نمی

استحسان عبارت است از: ترجیح ترك مقتضاي «گوید:  می ابن عربی در جایی دیگر
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استحسان را  . ابن عربیتر دلیل از طریق استثنا و رخصت، به خاطر تعارض با دلیلی قوي
به خاطر  به اقسامی تقسیم کرده و چهار قسم آن را برشمرده که عبارتند از: ترك دلیل

عرف، ترك دلیل به خاطر مصلحت، ترك دلیل به خاطر اجماع و ترك دلیل به خاطر 
 گیري. جهت رفع مشقت و سختی و ترجیح سهلگیري  آسان

سان را چنین تعریف کرده که عالمان دیگري غیر از ابن عربی در مذهب مالک، استح
 از نظر مالک، استحسان به معناي استعمال مصلحت جزئی در مقابل یک قیاس کلی

 ».باشد می باشد. آنگاه ابن عربی افزود: پس استحسان، ترجیح مصالح مرسله بر قیاس می
ابن رشد استحسان را تعریف کرده و گوید: استحسانی که کاربرد آن زیاد است تا 

باشد، به معناي ترك کردن قیاسی است که منجر  می تر از قیاس و غالب تر ويجایی که ق
شود. پس در برخی جاها از قیاس به خاطر علتی مؤثر  می به غلو و زیاده روي در حکم

 شود. می در حکم که این علت مختص آن جاها است، عدول
 .اند این تعاریف به همدیگر نزدیک

و ابوحنیفه این است، پس استحسان به طور قطع  وقتی معناي استحسان از نظر مالک
دهند  می زیرا ادله یکدیگر را مقید و یکدیگر را تخصیص ،ي شرعی خارج نیست از ادله
ي قرآنی این مطلب وجود دارد که همدیگر را  ي سنت و ادله ي ادله طور که درباره همان

کند.  نمی را اصالً رد گردانند. و امام شافعی استحسان با این معنا می مقید و تخصیص
 گذار نیست. حسان به هیچ وجه، حجتی براي بدعتبنابراین در است

یی براي استحسان به معناي مورد نظر مالک و ابوحنیفه بیاوریم تا به ها الزم است مثال
 کنیم:  می امید خدا، مقصود روشن شود. به ده مثال اکتفا

شود، مانند این آیه:  می قرآنی عدول اینکه از نظایر یک مسأله به خاطر دلیل -اول

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَةٗ ﴿
َ
) از اموال آنان !(اي پیغمبر« .]103: التوبة[ ﴾ُ�َطّهُِرُهۡم َوتَُزّ�ِيِهم بَِها ُخۡذ ِمۡن أ

باشند)   می هاي خویش (که به گناه خود اعتراف دارند و در صدد کاهش بدیها و افزایش نیکی
و ، و تنگچشمی) پاك داري، و گناهان، ایشان را (از رذائل اخالقیزکات بگیر تا بدین وسیله 
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ظاهر لفظ،  .»(در دل آنان نیروي خیرات و حسنات را رشد دهی و درجات) ایشان را باال بري
گیرد، اما اموال در شریعت اسالم به اموال زکوي  می عام است و تمامی اموالی را در بر

م براي صدقه باشد ظاهر لفظش، تمامی اموالش اختصاص دارد. پس اگر کسی بگوید: مال
کنیم، چون با دلیل قرآنی ثابت شده  می گیرد ولی ما آن را بر مال زکات حمل می را در بر

 شود. می که مال فقط بر مال زکوي حمل
 گویند: گویی استحسان به تخصیص عام با توجه به عرف فهم خطاب قرآنی می علما

 گردد. می بر
 ی براي استحسان آورده است.این مثال را کرخ

ي پرندگان درنده با قیاس بر پس  پس مانده«اینکه یک نفر حنفی مذهب بگوید:  -دوم
باشد. این ظاهر روایت است، اما این مطلب از طریق  می ي حیوانات درنده، نجس مانده

چون درندگان نجس العین نیستند ولی به خاطر تحریم گوشت  ،شود می استحسان روشن
 شوند. پس نجاست درندگان در اثر تماس با رطوبات دهانشان، ثابت می شان، حرام

خورند، از حیوانات  می گردد. وقتی چنین است، پرندگان درنده چون با منقارشان آب می
واجب است که به پاك بودن پس . پس اند شوند و پرندگان درنده، ذاتاً پاك می درنده جدا

است هر چند پنهان است و بر  تر چون این حکم قوي ،پرندگان درنده حکم کردی  مانده
حکم اولی ترجیح دارد هر چند، اولی آشکار است و در اینجا به یکی از دو قیاسی که 

 ».شود می است، عمل تر قوي
ت دادند ولی هر کدام جهتی هرگاه چهار مرد بر زنا شهاد«ابوحنیفه گفته است:  -سوم

را نام ببرند که غیر از جهتی باشد که دیگري نام برده است، قیاس بر این است که حد زنا 
 بر فردي که علیه او شهادت داده شده، اجرا نشود، ولی از طریق استحسان حد بر او اجرا

د علیه او ر مرشود که چها می چنین است که تنها بر کسی حد زنا اجرااش  شود. علت می
را نام ببرند، چهار مرد یک مکان اي  گاه هر کدام از شاهدان، خانهشهادت دهند. پس هر

ن کند، ظاهراً تعدد را تعییاي  . پس اگر هر کدام زاویهاند واحد را در شهادتشان نام نبرده
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 ».است فعل روي داده
، معنایش این حاال اگر بگوید: قیاس بر این است که حد زنا بر فرد متهم اجرا نشود

. اند است که ظاهر این است که چهار مرد بر یک عمل زنا به اتفاق همدیگر شهادت نداده
ي این حکم، ظاهرًا شاهدان عادل را فاسق دانسته است، اما هیچ دلیل قوي  ولی در نتیجه

و معتبر براي این امر وجود ندارد. پس حمل گواهان بر مقتضاي عدالت در صورت 
کند. این حکم به قیاس نیست، بلکه تنها تمسک  می امکان بعید را نیز جلبامکان، آن 

شود. و این در حقیقت به تحقیق مناط آن  می جستن به حکمی است که از قرآن گرفته
 گردد. می حکم بر

 ،شود می رأي مالک بن انس این است که دلیل شرعی به خاطر عرف ترك -چهارم
ارجاع داه است، با وجودي که لغت مقتضی چیزي  ي سوگندها را به عرف چون او قضیه

است که با مقتضاي عرف فرق دارد. مثالً اگر کسی بگوید: به خدا قسم، همراه فالنی 
نشدم، حاال اگر همراه آن شخص داخل مسجد شود، سوگندش اي  داخل هیچ خانه

چنین است که این عبارت مقتضی آن است که به محض اش  شود. توجیه نمی شکسته
شود و  می شود، سوگندش شکسته می اخل شدن به هر مکانی که در لغت خانه نامیدهد

شود،  می بر این اساس علی القاعده سوگندش شکسته ،مسجد هم که در لغت، خانه است
ي عرف، از مقتضاي لفظ  کنند. پس به وسیله نمی اما عرف مردم خانه را بر مسجد اطالق

 شود. نمی شکسته شود و بر این اساس، سوگند می عدول
همان طور که ضامن کردن اجیر مشترك  ،شود می دلیل به خاطر مصلحت ترك -پنجم

چون مالک در این قضیه دو قول  ،گر نیست وجود دارد هر چند اجیر مشترك، صنعت
، ضامن کردن صاحب کشتی، ضامن ها مثل ضامن کردن صاحب حمام در امر لباس ،دارد

حمل  -بر اساس رأي مالک- و نیز ،اند و فروشنده که شریک خریدار ها کردن دالل
شود. علت در  می گران ملحق است و از نظر او به صنعتي مواد غذایی، که ضامن  کننده

 باشد. می گران ینها همان علت در ضامن کردن صنعتا
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اگر گفته شود: این از باب مصالح مرسله است نه از باب استحسان، در جواب گوییم: 
است ولی علماء استحسان را به معناي استثناي چیزي از قواعد کلی آري، چنین 

ي ضامن کردن افراد مذکور  ، برخالف مصالح مرسله. مانند این مطلب در قضیهاند دانسته
چون عوامل اجرایی کاري با توجه به دلیل شرعی، مورد اطمینان و  ،شود می نیز تصور

 ن کردن اینان از باب استثنا از آن دلیلاعتمادند نه با توجه به برائت اصلی. پس ضام
 شود. می باشد و از این جهت زیر معناي استحسان داخل می

 علماء اجماع بر وجوب خسارت بر کسی که دم استر قاضی را بریده، نقل -ششم
کنند. منظورشان خسارت قیمت آن چهارپاست نه خسارت نقصی که بر اثر بریدن  می

روشن است، چون استر قاضی فقط براي سواري مورد دمش حاصل شده است. علت آن 
تواند سوارش شود تا جایی که به  نمی نیاز است و به سبب آشکار بودن آن عیب، قاضی

نسبت سواري قاضی یا شخص دیگري مثل او، مثل آن است که استر وجود نداشته باشد. 
ه، واجب از این رو علماء خسارت کل قیمت استر را بر کسی که این کار را کرد

باشد. در حالی که  می ي خاص قاضی از آن استر . این حکم با توجه به استفادهاند دانسته
اصل بر این است که تنها قیمتی که بر اثر بریدن دم استر، کم شده، به عنوان خسارت داده 

 .اند شود ولی علماء از طریق استحسان، خسارت کل قیمت استر را واجب دانسته
چون این قضیه در مذهب مالکی و دیگر مذاهب دو قول  ،تأمل استاین اجماع جاي 

دارد، ولی قول مشهورتر در مذهب مالکی آن است که گفته شد، آن گونه که قاضی 
 عبدالوهاب بدان تصریح کرده است.

جهت رفع مشقت و سختی و ترجیح گیري  ترك مقتضاي دلیل به خاطر آسان -هفتم
مان اسالمی، اضافه وزن کم را در وزن کردن کاالهاي بر مردم. عالگیري  گشایش و سهل

شان تابع دیگري  و فروش و صرافی در صورتی که یکی و خرید اند زیاد را جایز دانسته
مل را به خاطر فرق . همچنین تعویض درهم ناقص با درهم کااند باشد، را جایز دانسته

این است که تمامی این موارد، کلی بر ي  . قاعدهاند شان است، جایز شمرده کمی که در بین
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ي نقره با  آمده که معامله صممنوع و ناجایز است، با توجه به اینکه در حدیث پیامبر
نقره و طال با طال باید دقیقاً مثل هم و به یک اندازه باشد و وزن هیچ کدام بیشتر از وزن 
دیگري نباشد. اگر جنس کسی یک کم بیشتر از جنس طرف مقابل باشد، رباخواري کرده 
 است. علت حکم فوق این است که چیز کم در حکم عدم است و به همین خاطر غالباً

شود.  می شود و جر و بحث در چیز کم گاهی به مشقت و حرج منجر نمی در نظر گرفته
 و مشقت و حرج هم که از مکلف برداشته شده است.

صبغ آمده که دو نفر با یک کنیز در یک پاکی، ااز طریق » العتبيه« در کتاب -هشتم

کند  می فر، فرزند را انکارآورد. یکی از آن دو ن می و کنیز فرزندي را به دنیا اند جماع کرده
کند. در این صورت از  نمی گوید که این فرزند من نیست اما دیگري او را انکار می و

شود.  می ي جماعش با آن کنیز که با او جماع کرده، توضیح خواسته منکر فرزند درباره
، به اگر در توضیحاتش چیزي باشد که همراه آن، امکان نزدیکی با کنیز وجود داشته باشد

شود و مانند آن است که مشترکاً با هم در یک زمان عمل نزدیکی را  نمی انکارش توجهی
انجام داده باشند هر چند مدعی کنار کشیدن از عمل جماعی است که به آن اقرار کرده 

دانم که فرزند به دیگري ملحق  می گوید: اینجا خوب می است. آنگاه اصبغ در این باره
اساس قیاس هر دو در الحاق فرزند شرایط یکسانی دارند، چون  کرد، در حالی که بر

 ي چنین اتفاقی داند. عمرو بن عاص درباره نمی شاید در حقیقت فرزند او باشد و او
و استحسان در علم دین، «اصبغ افزود: ». شود می بند سر مشگ گاهی زیر و رو«گوید:  می

 فته را از مالک نقل کرده است.سپس این گ». از قیاس است تر و قوي تر گاهی غالب
اصل آن است که هر کس با کنیزش جماع «کند:  می ابن رشد علت آن را چنین بیان

کند و کنیز فرزندي را به دنیا آورد، فرزند به آن شخص گیري  کند و سپس از او کناره
 شود هر چند آن را انکار کند. بر اساس قیاس بر این اصل، هرگاه یک زن، کنیز می ملحق

انزال نکند و وجود شان  دو مرد باشد و هر دو در یک پاکی با او نزدیکی کردند و یکی
فرزندش را از نسبتش با خود انکار کند و مرد دیگري که انزال کرده، مدعی آن فرزند 
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باشد، واجب است که حکم این قضیه همانند زمانی باشد که هر دو با هم انزال کرده 
 د.باشند یا انزال نکرده باشن
فرزند به کسی که ادعایش کرده و اعتراف «اش، این است که:  استحسان طبق گفته

کرده که بر اثر نزدیکی او با کنیز، فرزند به دنیا آمده، ملحق شود و از کسی که انکارش 
چون فرزند غالباً در صورت انزال به  ،کرده و مدعی است که انزال نکرده، سلب شود

آید. پس به احتمال خیلی  می صورت عدم انزال به وجودآید و به ندرت در  می وجود
قوي فرزند از آن کسی است که ادعایش کرده و انزال نموده است و از آن کسی نیست 

ي ظن و احتمال راجح، در احکام  که انکارش کرده و انزال نکرده است. و حکم به غلبه
 شرعی اصل است.

ن واجب است از طریق استحسان به آن ي ظن در این حکم، تأثیر دارد. بنابرای وغلبه
 حکم کرد، آن گونه که اصبغ گفته است.

 این مثال در بحث مورد نظر ما روشن است.
قبالً گفته شد که امت اسالمی داخل شدن به حمام بدون تعیین اجرت و بدون  -نهم

که براساس مصرفی، کار خوبی دانسته است، درحالی تعیین مدت ماندن و بدون تعیین آب
. اند اعده و اصل کلی این کار، ممنوع است ولی علماي اسالمی این عمل را جایز دانستهق

بلکه به خاطر  اند البته نه به خاطر چیزي که بدعت گذاران بدان استدالل و استناد نموده
 ي شرعی خارج نیست. علت دیگري است که از این دسته است و از ادله

کند و نیازي به تعیین آن نیست. مدت ماندن و  میاش  تعیین پول حمام که عرف تعیین
 ي عرف تعیین نشود، به خاطر ضرورت و ناچاري ساقط مقدار آب مصرفی، اگر به وسیله

باشد. این قاعده بدین صورت است که  می ي فقهی شود و این هم براساس یک قاعده می
معامالت ي  هشوند و این ضررها درواز می تمام ضررهایی که در توان انسان نیست نفی

بندند. نفی ضررها تنها به خاطر رفع نزاعی که احتمال وقوع را دارد، مطلوب  می مالی را
است. پس نفی ضرر از امور تکمیلی است و امور تکمیلی اگر اعتبارشان به ابطال 
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گونه که  آن ،ي حاصل شوندتر شوند تا امر مهم می مکمالت بینجامد، به طور کلی ساقط
برخی معاوضات ده است. پس باید در برخی انواع ضررها یی که از در اصول بیان ش

توان این ضررها را از برخی  نمی پوشی کرد، چون به هیچ وجه جداناپذیر است، چشم
شود چون اجتناب از  می معاوضات جدا کرد. پس با مکلف در مقابل ضرر کم مسامحه

چون ضرر زیاد  ،شود نمی پوشی است ولی در مقابل ضرر زیاد، چشم ممکن ضرر کم، غیر
 شود.  می دیگر جاي ضرورت و ناچاري نیست و خطرات عظیمی بر آن مترتب

کارها، به طور نص نیامده ي  اما باید دانست که فرق میان ضرر کم و ضرر زیاد در همه
است و تنها در برخی اعمالی که ضرر زیادي به همراه دارد، نهی شده و به عنوان اصلی 

شود و ضرر کم در عدم اعتبارش و جواز اعمال،  می گر موارد بر آن قیاسدر آمده که دی
و ضرر زیاد در منع اعمال به عنوان اصلی در آمده است. میان این دو اصل، فروعی مطرح 
شده که نظر و بحث و بررسی عالمان اسالمی را به خود خوب جلب کرده است. پس 

پوشی  کم باشد و به مسامحه و چشمکشمکش هرگاه ضرر، کم و قضیه، آسان و نزاع و 
ي تعیین آب حمام و  نیاز شدیدي احساس شود، به ناچار باید به آن حکم کرد. قضیه

 مدت ماندن در حمام از این قبیل است.
در این باب مبالغه کرده و در آن سعی و کوشش  /: مالکاند دانشمندان اسالمی گفته

غذا دادن به او، استخدام کرد  ا در مقابلزیادي کرده است. وي جایز دانسته که کارگر ر
ي زیاد مهمی نیست و  چند مقدار خوردن اش، مشخص و منضبط نیست، چون مسألههر

کنند. امام مالک میان احتمال  نمی احتمال ضررآن کم است و طرفین با هم جر و بحث
 ضرر کم در خرید و فروش مهلت دار و احتمال ضرر زیاد در خرید و فروش نقدي فرق

تواند  می گوید: انسان می قایل شده که اولی را جایز و دومی را ممنوع دانسته است. وي
کاالیی را تا هنگام درو بخورد هر چند روز درو مشخص و منضبط نیست، ولی اگر 
کاالیی را به یک درهم یا چیزي در این حدودها بخرد و ضرر زیادي کند، جایز نیست 

در تعیین گیري  ان این دو معامله این است که سختاین کار را بکند. سبب جدایی می
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در مهلت در عرف نیست، چون گاهی گیري  طور که سخت در عرف نیست همان ها قیمت
دهد اما به  می کند و پول بیشتري می پوشی ر براي چند روز در قیمت کاال چشمخریدا

 ازد.پرد می کند و فقط قیمت کاال را به فروشنده نمی صورت نقدي چشم پوشی
کند. در  می نقل کرده، مطلب فوق را تأییدب روایتی که عبداهللا بن عمرو بن عاص

به خرید شتر تا زمان خارج شدن کسی که پولی را به  صاین روایت آمده که پیامبر
 .1صدقه بدهد، دستور داد
دهنده مشخص نیست، اما  که روز و ساعت خارج شدن فرد صدقهخوب معلوم است 

 است. به صورت تقریبی این حکم را داده وگیري  به خاطر آسان
چگونه از اصول ثابت به خاطر حرج و مشقت، استثنا را  صپس دقت کنید که پیامبر

آورده است. این کجا و آن پندار شخص کجا که استحسان عقل فقط بر حسب عادات 
 شود. می است؟ این چنین فرق میان این دو حالت برایت روشن

: از جمله انواع استحسان، مراعات اختالف علماست. اند می گفتهعالمان اسال -دهم
 شود. از جمله می این موضوع، اصلی در مذهب مالک است که مسایل زیادي بر آن بنا

 توان به موارد زیر اشاره کرد:  می
(رنگ، طعم و بو) تغییر  آب کم هرگاه نجاست کمی در آن بیفتد و یکی از اوصافش

شود بلکه باید تیمم کرد و آن را ریخت. حاال اگر کسی با آن  نمی تهنکند، با آن وضو گرف
وضو گیرد و نماز بخواند، اگر وقت نماز همچنان باقی بود، نمازش را باید اعاده کند ولی 

اگر وقت نماز «کند. اینکه گفته:  نمی اگر وقت نماز سپري شده بود، دیگر نمازش را اعاده
 ، به خاطر مراعات قول کسانی است که»کند می دههمچنان باقی بود، نمازش را اعا

توان با آن وضو گرفت.  می گویند: این آب، پاك و پاك کننده است و از همان ابتدا می
بایست آن را دور بریزد و به  می قیاس این قول این است که اگر فرد با آبی وضو گیرد که

                                           
 اند. روایتش کرده 3357ي:  و ابوداود به شماره 216و 2/171 .»الـمسند«احمد در  -1
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. یعنی خواه وقت نماز باقی جاي وضو تیمم کند، به طور مطلق باید نمازش را اعاده کند
 باشد و خواه وقت نماز سپري شده باشد.

: اگر بر فساد و اند ي نکاح فاسدي که فسخ آن واجب است گفته اینکه علما درباره
 شود و زن و مرد از یکدیگر ارث می بطالن این نکاح اتفاق نظر نباشد، با طالق فسخ

طالق در نکاح صحیح باشد. حاال اگر برند. و الزم است که کیفیت این طالق همچون  می
شود و زن و مرد از  می علما بر فساد و بطالن آن اتفاق نظر داشته باشند، بدون طالق فسخ

 برند و طالق در آن الزم نیست. نمی یکدیگر ارث

الحرام را فراموش کند و براي رکوع، اهللا اکبر بگوید و همراه امام تكبرية اکسی که 

در هر حال «: اند به خاطر مراعات قول کسانی که گفته ،دهد می باشد به نمازش ادامه
 ».کند می نمازش درست است و پس از سالم دادن امام، این مأموم نمازش را اعاده

هم این است که امام مالک اش  این مفهوم در مذهب مالک خیلی آمده است. علت
ون از نظرش راجح را در برخی حاالت مراعات کرده، چاش  دلیل شخص مخالف با رأي

 است و در برخی حاالت از نظرش راجح نیست، پس آن را مراعات نکرده است.
ي مراعات اختالف نظر علماء سؤالی را براي علماي مناطق مغرب و  راجع به قضیه

 ي آفریقا به خاطر اشکال و ابهامی که از دو جهت داشت، نوشتم.ها سرزمین
به فرض - چیزهایی که با این موضوعیکی از این دو جهت این است: از جمله 

باشد، این است که اصل آن در شریعت اسالم کدام است؟ و بر  می مربوط -اش صحت
 شود؟ می کدام یک از قواعد اصول فقه بنا

بود و از دلیل چون آنچه که اکنون روشن است، این است که باید فقط به دنبال دلیل 
باید رفت و هر وقت یکی از این دو دلیل جا که باشد به سوي آن پیروي کرد حاال هر

ي ترجیح هم باشد، باید ها ین صورتتر براي مجتهد راجح به نظر رسد هر چند به پایین
گونه که در اصول بیان شده است. در این  آن ،به آن تکیه کرد و غیر آن را ملغی نمود

، و عمل صورت رجوعِ مجتهد به قول دیگري عمل کردن به دلیل مرجوح از نظر خودش
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باشد و این  می بایست از آن پیروي کند، می نکردن به دلیل راجح از نظر خودش که
 باشد. می برخالف قواعد و اصول دینی

یی نزدیک و دور به جواب صحیح، به من دادند. ولی من با ها جماعتی از علما جواب
اشد. او جواب ب می /یکی از این علما بحث کردم و او برادر گرامی، ابوالعباس بن قباب

سؤال را برایم نوشت و خواستم در اینجا آن را قید کنم، چون این جواب بحث مورد نظر 
ي سؤال راجع به  ي مذکور، در بردارنده نامه«دهد. نص جوابش این است:  می ما را شرح

ي مراعات خالف بود و شما گفتید: اگر یکی از این دو دلیل بر دیگري راجح باشد  قضیه
کند که دلیل مرجوح به طور  می راجح را بر دیگري مقدم نمود، این اقتضا و آن دلیل

مطلق، فاقد اعتبار باشد و سخن زشتی دانستید که اگر یک مفتی بگوید: این امر از همان 
چون او کار ممنوعی را در  ،ابتدا جایز نیست ولی پس از وقوع آن، قائل به جوازش است

و گفتید: جمع در چنین مواردي در منع تنزیهی نه  صورت انجامش، جایز گردانیده است.
 منع تحریمی قابل تصور است...... و دیگر مسائلی که در این موضوع اظهار داشتید.

شود. ائمه  می منکر استحسان صادري  ي اینها اظهارات محکمی است که از قریحه همه
تا جایی که امام به این طریقه تمایل دارند اي  و دانشمندان و صاحب نظران برجسته

 ».هر کس استحسان کند، تشریع نموده است«ابوعبداهللا شافعی گفته است: 
، تا -دانید می طور که همان– در واقع مفهوم اصل استحسان به خوبی بیان نشده است

ین تعریف استحسان این است که استحسان مفهومی است که تر : صحیحاند جایی که گفته
تواند آن را بر زبان آورد. پس وقتی این اصل استحسان باشد  نمی افتد و می به دل مجتهد

توان مسائل فقهی را بر آن بنا کرد؟ حتماً معناي  می گردد، چگونه میبه آن براش  که فروع
 اصلی استحسان به خوبی بیان نشده است.

ي این بزرگواران راجع به دور انداختن استحسان و مسائلی که ها من قبالً مانند گفته
گفتم اما در فتاواي خلفا و بزرگان صحابه در حضور جمهور صحابه که  می آن بنا شده،بر 

استحسان به معناي ي  کرد، موارد بسیاري هست که قضیه نمی کسی آن فتاوا را انکار
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کند. از این رو این موضوع در نظرم بسیار قوي شد و  می را تقویت و تأییداش  درست
شود و قلب به تبعیت و اقتدا به صحابه  می ال انسان راحتگیرد و خی می درون با آن آرام

 گیرد. می در خصوص فتاواي مذکور آرام
توان به این  می استحسان مربوط است،ي  از جمله فتاواي بزرگ صحابه که بر قضیه
داند که کسی دیگر  نمی شان کنند و یکی می مسأله اشاره کرد که: دو مرد با یک زن ازدواج

برد. عمر و معاویه و  می زن ازدواج کرده و پس از ازدواج به این قضیه پیقبالً با این 
منسوب  به جدا شدن زن از این مرد دومی فتوا دادند. مانند این فتوا به علی حسن

شده است. وقتی محقق شده که کسی که از این زن جدا نشده، مرد اولی است پس 
 دیگري است. نزدیکی مرد دوم با او، نزدیک شدن به همسر مرد

پس چگونه به اشتباه نزدیکی با همسر مردي دیگر، نزدیکی با آن زن را براي همیشه 
گرداند و عقد نکاحی  می گرداند و عقدي را که در حقیقت صحیح نیست، صحیح می مباح

 که بر صحت آن اجماع هست چون در ظاهر و باطن مطابق قرآن و سنت واقع شده باطل
است که این اشتباه و عدم اطالع از واقعیت امر، تنها گناه و گرداند؟ مناسب این  می

دارد و همسر مرد دیگر براي همیشه و منع شوهر  میعقوبت را از فرد اشتباه کننده بر
 گرداند. نمی از او را مباحاش  واقعی

همسر مرد گمشده و مفقود األثر ي  علما در خصوص قضیهي   مثال دیگر آن، گفته
که اگر مرد گم شد پیش از نکاح همسرش با مردي دیگر، پیدا  اند داشته است. اینان اظهار

است و اگر پس از نکاح همسرش با مردي دیگر و نزدیکی  تر شود، او به این زن، مستحق
شود. اگر پس از عقد نکاح و پیش از نزدیکی با او پیدا  می ضایعاش  با او پیدا شود، حق

را سپري کند. اش  عدهاش  ت که زن از شوهر اولیشود، دو قول وجود دارد: یکی این اس
اگر این عده زن را از اختیار شوهر اولی در آورد، دیگر او در این زن حقی ندارد هر چند 
پیش از نزدیکی با او پیدا شده باشد. ولی اگر این عده، زن را از اختیار شوهر اولی در 

لی که هنوز در عصمت مرد شود در حا می نیاورد، چگونه زن براي مرد دیگري مباح
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 گمشده است؟
آنچه که از عمر و عثمان در این زمینه روایت شده، خیلی عجیب و غریب است. گویا 

شود. اگر زنش را  می مخیراش  : هرگاه فرد گمشده آمد، میان زنش و مهریهاند اینان گفته
ن براي شوهر دومی را اختیار کند، زاش  ماند و اگر مهریه می اختیار کند، زن براي او باقی

 ماند. پس این کجا و قیاس کجا؟ می باقی
نقل شده که  صحیح دانسته و از علی بابن عبدالبر این نقل را از عمر و عثمان

او مانند این گفته را اظهار داشته یا حکم به آن را تأیید کرده است. هر چند قول مشهورتر 
 باشد. می از او، خالف این قول

وقت مانند آن در قضایاي صحابه، زیاد هست. از جمله ابن معذّل گوید: اگر دو نفر 
شان برخیزد و نماز را با لباسی نجس بخواند و دیگري  نمازشان فرا رسیده باشد، یکی

بنشیند تا وقت نماز تمام شود و سپس با لباسی پاك نمازش را بخواند، حال این دو نفر 
یا نزدیک به هم نیست. منظور این است که کسی در وقت  از نظر یک مسلمان مثل هم و

نماز عمداً با لباس آلوده نمازش را خوانده، علماء اتفاق نظر دارند که او با کسی که نماز 
را تا تمام شدن وقتش به تأخیر انداخته برابر نیست و نزدیک به او هم نیست. با وجودي 

 . اند است به هنگام نماز را نقل کردهکه بزرگان زیادي اجماع بر وجوبِ دوري از نج
باشند. باجی هم آن  می ، لخمی و مازرياند از جمله کسانی که این اجماع را نقل کرده

 خویش بر این باور است.» تلقین« را صحیح دانسته، و عبدالوهاب در کتاب
 -که منهی عنه از ابتدا معتبر نیست- که شما اظهار داشتیداي  بر اساس طریقه

زیرا آن که  ،ي این دو نفر برخالف چیزي باشد که ابن معذل گفته است یست قضیهبا می
پس از وقت نماز نمازش را خوانده، نمازي را که در آن کوتاهی کرده بود، به قضا خواند 
و دیگري آن گونه که امر شده بود، نماز نخواند و نماز را قضا نکرد و هر علمی که از 

 همان ابتدا از آن نهی شده، پس از وقت غیر معتبر نیست. 
را صحیح دانسته است. در این روایت  صبراز پیام دارقطنی، روایت ابوهریره
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جُ  الَ «: اند فرموده صپیامبر ةُ  تَُزوِّ
َ
ةَ  الَْمْرأ

َ
جُ  َوالَ  الَْمْرأ ةُ  تَُزوِّ

َ
اِ�يَةَ  فَإِنَّ  َ�ْفَسَها الَْمْرأ  الَّىِت  ِ�َ  الزَّ

جُ  را به تواند خودش  نمی تواند زن را به ازدواج مردي در آورد و نیز نمی زن« .1»َ�ْفَسَها تَُزوِّ
 .»چون زن زناکار کسی است که خود را به ازدواج مردي در آورد ،ازدواج مردي در آورد

َما« :آمده که آن حضرت فرمودند لهمچنین از طریق روایت عایشه ُّ�
َ
ةٍ  �

َ
 اْمَرأ

اٍت  ثََالَث . بَاِطٌل  فَِناَكُحَها َمَوايِلَها إِْذنِ  بَِغْ�ِ  نََ�َحْت  َصاَب  بَِما لََها فَالَْمْهرُ  بَِها َدَخَل  فَإِنْ  َمرَّ
َ
 أ

سه بار  صپیامبر- ازدواج کند نکاحش باطل استاش  ي ولی هر زنی که بدون اجازه« .2»ِمنَْها
اگر آن مرد با این زن نزدیکی کند، در مقابل این نزدیکی باید به زن  -این جمله را تکرار فرمود

 .»مهریه بدهد
کرده و براي تأکید سه بار آن را تکرار کرده پس پیامبر ابتدا به بطالن عقد نکاح حکم 

 و آن را زنا نامیده است. حداقل مقتضیات حدیث فوق این است که این عقد به طور کلی
به دنبال آن مطلبی فرموده که مقتضی اعتبار آن پس از  صاعتبار است ولی پیامبر بی

َصاَب  بَِما َمْهُرَها فَلََها«: آنجا که فرموده است ،وقوع است
َ
مرد با  در مقابل نزدیکی« .»ِمنَْها أ

َيِغِّ  َوَمْهرُ «: فرماید می در جاي دیگري. »را به او بدهداش  آن زن، باید مهریه  .3»َحَرامٌ  ابلْ

قال  خداوند متعال هم فرموده است:. »حرام است ،که با ظلم و ناحق گرفته شوداي  مهریه«

َهاَ�ٰٓ ﴿ تعالی ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ِ ٱ �ِرَ َشَ�ٰٓ  ُ�ِلُّوا خداوند در این آیه علت  .]2: ةالمائد[ ﴾�َّ

نهی از حالل دانستن شعایر خدا را به دست آوردن فضل و لطف و خشنودي خدا با 

                                           
این حدیث «گفته است: » صحيح ابن ماجه« آن را روایت کرده و آلبانی: در کتاب 1882ي  ابن ماجه به شماره -1

اِ�يَةَ « :ي بجز جمله جُ  الَّىِت  ِ�َ  الزَّ » صحيح اجلامع«و  1841 ي: شماره» اإلرواء«صحیح است و نگا:  »َ�ْفَسَها تَُزوِّ

 .7298 ي: شماره

» الـمشكاة«و  4474 ي شماره »صحيح اجلامع«و  ،1835 ي شماره» داود بیأصحيح «حدیثی صحیح است:  -2

 .3131 ي: شماره
اند که  از طریق روایت ابومسعود انصاري روایت کرده 1567 ي و مسلم به شماره 2122ي  بخاري به شماره -3

 اي که به ناحق به دست آمده و شیرینی کاهن نهی کرده است. ل خداص از قیمت سگ و مهریهرسو
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کسی که عبادت و عملی براي غیر او  ،وجود کفرشان به خداي متعال، دانسته است
درست نیست. هر چند این حکم اکنون، نسخ شده است ولی این مانع از استدالل به آن 

 در این موضوع نیست.
افرادي را خواهی دید که «است که فرمودند:  ي ابوبکر صدیق ي آن فرموده  از جمله

ن پندارشان را که خویشتن را . پس آنان و ایاند کنند خودشان را وقف خدا کرده می گمان
نشینی را پیشه  مین خاطر، کسی که رهبانیت و گوشهبه ه». ، رها کناند وقف خدا نموده

 شود. می برایش رهااش  شود و مال و دارایی نمی کرده، اسیر
نشینی  رهبانیت و گوشهغیر از ابوبکر کسان دیگري هم بر این باورند که با کسی که 

 به ملکیت بیت المال دراش  شود و مال و دارایی می شود اما اسیر نمی پیشه کرده، پیکار
آید. این تنها بدین خاطر است که به پندار خویش، خود را وقف خدا کرده، به این  می

 ها ي باطل معنا که در تمام طول عمر خدا را عبادت نماید هر چند عبادتش از همه
لیل شرعی که به خطاي او در آن است. پس چگونه عبادت مسلمانان مطابق د تر باطل

عبادت، قطع و یقین وجود ندارد، هر چند گمان شود در عبادتش راه خطا را پیموده بعید 
 انجامد. می ي دیگري از این قبیل به طولها است؟ آوردن نمونه

راجع به عملی که نهی شارع از آن، محقق و یقینی شده میان علما اختالف نظر وجود 
مقتضی فساد منهی عنه است یا خیر؟ راجع به این مسأله میان فقهاء و  دارد که: آیا نهی

اصولیون اختالف نظرهایی وجود دارد که بر شما پوشیده نیست. پس نسبت به این 
 موضوع، وضعیت چگونه باید باشد؟

ي آن وجود دارد به اصلی که مورد خطاست،  هرگاه موضوعی که اختالف نظر درباره
شود و جز ترجیح برخی از این آراء  می محل اشکال و ابهام خارجارجاع داده شود، از 

را به تناسب توفیقی که در آن زمینه حاصل کرده، اش  ماند و هر کس رأي نمی چیزي باقی
 کنیم. می دهد. به این مقدار در این موضوع اکتفا می ترجیح

بود که اي  ادلهرسد. و این بسط و شرح و  می در اینجا آنچه براي من نوشته، به پایان
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. پس با وجود تمام این تبیینات و اظهارات، کسی اند ي اصل استحسان شاهد و تأیید کننده
 تواند به آن تمسک جوید. نمی خواهد بدون دلیل شرعی استحسان کند، می که

 فصل
 ، براند که بدان استدالل و استناد کردهاي  وقتی این موضوع خوب بیان شد، ابتدا به ادله

 گردیم:  می
کسی که استحسان را چنین تعریف کرده که استحسان آن است که مجتهد با عقل خود 

داند و با رأي خویش بدان تمایل دارد، گویی اینان این نوع را از جمله  می آن را نیک
 داند که شرع این مطلب را رد می آورند. بدون شک عقل جایز می احکام به شماراي  ادله
رسد، چنین  می داند که آنچه به اوهام و تصورات مردم عوام می ایزکند بلکه عقل ج می

حکم شود که اینها حکم خدا علیه آنان باشد، پس عمل به مقتضاي آن بر آنان واجب 
است، ولی چنین کاري واقع نشده است و به عنوان عبادت انجام نگرفته نه از طریق 

ی شرع و نه دلیل ظنی. پس اسناد ضرورت و نه از طریق اجتهاد و نه از طریق دلیل قطع
 چون این کار ابتداي تشریع از جهت عقل است. ،دادن حکم به آن جایز نیست

را در رویدادهایی که نصی  نظر و تأمل خود دانیم که صحابه می به عالوه ما
، منحصر اند کردهاش  شان نیامده، از راه استنباط و بازگرداندن به اصول ثابتی که فهم درباره

حکم فتوا دادم، چون  یک از آنان نگفته که: من در این قضیه به فالن و هیچ اند دهکر
ام به آن تمایل داشت، یا بدین خاطر که این حکم موافق دوست داشتن و  احساس درونی

 گفت، قطعاً به شدت مورد انکار و سرزنش قرار می رضایت من است و اگر این را
توانی به مجرد تمایل نفس و هواي قلب بر  می کجاشد: از  می گرفت و به او گفته می

 بندگان خدا به زور حکم کنی؟ این امر به طور قطع باطل است.
کردند و بر ادله و مستند یکدیگر  می بلکه صحابه با همدیگر تبادل نظر و مناظره

 کردند و تنها پایبند ضوابط شریعت بودند. می اعتراض
 ،فایده بود بی گشت، مناظره و تبادل نظر می ن بازبه عالوه، اگر حکم به مجرد استحسا
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و پوشاك و مانند آنها متفاوت  ها و نوشیدنی ها زیرا امیال و اغراض مردم در خوردنی
است و براي این کار نیازي به مناظره با همدیگر ندارند که مثالً چرا این آب از نظر تو 

 گواراتر از آن آب است؟ شریعت اسالم نیز چنین نیست.
ي عملی، اکثرشان دوست ندارند با کسی مناظره ها البته ناگفته نماند صاحبان بدعت

از  ،کنند نمی با هیچ عالم و غیر عالمی مباحثه و گفتگو اند کنند و در بدعتی که ایجاد کرده
شان نیابند و رسوا شوند، و کارشان تنها این  نکه مستند و دلیل شرعی براي بدعتترس ای

سازند ولی هرگاه فرد جاهل و عامی را ببینند،  می لمی را ببینند با اواست که هرگاه عا
کنند تا اینکه او را متزلزل و گیج  می اشکال و شبهاتی در ظاهر شریعت پیش او مطرح

بر او مشتبه و قاطی گردانند. وقتی دانستند این فرد عامی دچار پریشانی و اش  کنند و دین
کنند و  می را بر او القا ها ت کم کم و به تدریج بدعتگیجی و قاطی کردن افتاده، آن وق

، و اند کنند به اینکه آنان اهل دنیا هستند و به دنیا چسبیده می اهل علم را پیش او سرزنش
ي خدا هستند، و چه بسا از سخنان صوفیان تندرو،  این گروه اهل خدا و بندگان برگزیده

کنند، تا  می یشان باشد که بر او القاها بر گفتهکنند تا شواهدي  می مطالبی را براي او مطرح
گذاران مسائل دینی را  کشانند. اما اینکه بدعت می سوي آتش جهنم در نتیجه او را به

مطرح کنند و با دانشمندانی که در دانش ریشه دارند، بر سر آن مناظره و مباحثه کنند، 
 کنند. نمی اصالً چنین کاري را

 مردم را به تدریج به سوي مذهب خود ها به اینکه باطنیاگر به آنچه غزالی راجع 
بینی که آنان فقط بر فریب مردم و گول زدن مردم بدون ادله و  می کشانند، دقت کنی می

 کنند تا اینکه آنان را از سنت می علیه مردم، تکیه ها مدارك علمی و به کار بردن انواع حیله
 کشید، سخنان غزالی را اینجا نمی به درازا یا به طور کلی از دین خارج کنند. اگر سخن

 مراجعه کنید.» ةفضائح الباطني« آوردم، اما جهت اطالعات بیشتر به کتابش به نام می

باید گفت که این تعریف چنین رد شده که اگر این  اما راجع به تعریف دوم استحسان
هر چه خواست  شد و هر کس به میل خود می و براهین باطل ها شد، حجت می در گشوده
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کرد، در نتیجه طرف مقابل را به ابطال  می ي صرف اکتفا کرد و تنها به گفته می ادعا
شود. اگر به فرض آن را  می کشاند. این امر بدون شک به فساد منجر میاش  عقیده

بپذیریم، باید گفت که آن دلیل اگر دلیل فاسدي باشد اعتباري ندارد و اگر صحیح باشد 
 گردد، پس هیچ اشکالی ندارد. می ي شرعی بر ه ادلهدر این صورت ب

چون پیروي از آنچه که بر ما نازل شده،  ،اما دلیل اول، فاقد مستند و دلیل شرعی است
 باشد. چرا که خداوند متعال می ي شرعی به خصوص قرآن در واقع پیروي از ادله

ُ ٱ﴿فرماید:  می َل  �َّ حۡ  نَزَّ
َ
تََ�ٰ  ابٗ كَِ�ٰ  ِديِث �َۡ ٱ َسنَ أ  .]23الزمر: [ ﴾ابِهٗ مُّ

کتابی را که (از لحاظ کاربرد و  .خداوند بهترین سخن را (به نام قرآن) فرو فرستاده است«
در اعجاز) همگون و (مطالبی چون مواعظ و براهین و ، آوایی معانی و واالئی و هم، گیرائی الفاظ

خیر و هدایت و ضاللت، ، باطل حق و، و مسائل مقابل و مختلفی همانند: ایمان و کفر، قصص
در آن) مکرّر ، اي نو البتّه هر بار به شکلی تازه و به شیوه، بهشت و دوزخ، حسنات و سیئات، شر

اش  در خطبه صو در حدیثی صحیح که مسلم روایتش کرده، آمده که پیامبر .»است

پس . »خداست اما بعد، بهترین سخن، کتاب« .»فأحسن احلديث كتاب اهللا ،ما بعدأ«: فرمود
صاحبان دلیل نیاز به این دارند که روشن کنند آیا میل درونی یا هواهاي نفس از جمله 

 چه برسد به اینکه بهترین سخنان نازل شده بر ما باشد.، مواردي است که بر ما نازل شده

ِينَ ٱ﴿ي:  آیه  حۡ  َ�َيتَّبُِعونَ  َل َقوۡ لۡ ٱ َتِمُعونَ �َسۡ  �َّ
َ
نیاز دارند به اینکه  .]18الزمر: [ ﴾ۥٓ َسَنهُ أ

 شود؟ در آن صورت به بهتر بودن آن نگاه می روشن شود آیا میل درونی، قول نامیده
 اساس است. بی ي اینها باطل و شود همان طور که گذشت. همه می

ي ما به ابطال آن گرایش ها کنیم که عقل می سپس ما با این استحسان چنین معارضه
 باشد. می ي برگرفته از شریعت و حجت تنها ادله دارند و این استحسان، حجت نیست

آید که استحسان مردم عوام و کسانی که صاحب نظر و اهل  می به عالوه، بر او الزم
کند.  می علم نیستند، پذیرفته شود هرگاه فرض شود که حاکم از میل درونی صرف پیروي

تضاد است چه برسد  دانیم که این امر با شریعت اسالم در می چون ،این امر محال است
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 ي شریعت باشد. به اینکه از ادله
 اما راجع به دلیل دوم باید گفت که به چند دلیل، در آن 

 جت نیست: 

بدانند، در واقع نیک اش  ي مسلمانان نیک دهد که آنچه همه می ظاهر آن نشان -اول
 چیزي نشانشان بر نیک بودن  شوند. پس اتفاق نمی چون امت اسالم بر باطل جمع ،است

ي دلیل است. پس این  دهد از نظر شرعی هم نیک است، زیرا اجماع در بردارنده می
 حدیث دلیلی بر ضد شماست و به نفع شما نیست.

اعتبار است و  بی ي قطعی است. پس ي یک مسأله  این حدیث، خبر واحد درباره -دوم
 شود. نمی به آن توجهی

باشد و فقط منظور برخی از اهل اجماع باشد، هرگاه منظور از آن اهل اجماع ن -سوم
بر او الزم است که استحسان مردم عوام را بپذیرد، و این بنا به اجماع باطل است. نباید 

گوییم: این گفته، ترك ظاهر است  می گفت: منظور تنها استحسان مجتهدین است، چون ما
 شود. پس استدالل به آن باطل می

چون کسی که به میل  ،وجود ندارداي  اجتهاد فایدهبه عالوه، در به شرط گرفتن 
داند، پایبند ادله نیست. پس چه نیازي به شرط گرفتن  می درونی خود چیزي را خوب

 .اجتهاد است؟!
به این  ،گیرد می گوییم: بلکه منظور، استحسانی است که از ادله نشأت می در جواب

 احکام خود را بر تبعیت از ادله و فهم مقاصد شریعت، منحصر کردند. دلیل که صحابه
خالصه استناد بدعت گذاران به چنین چیزهایی، استناد به چپیزي است که به طور 

یشان به شبهاتی ها ولی چه بسا در تک تک بدعت ،برایشان ندارداي  قطع نفع و فایده
 واهد شد و برخی از آنها قبالً آورده شد.استناد کنند، که به امید خدا در جاي خود بیان خ
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 فصل
 اگر گفته شود: مگر در برخی احادیث مطالبی نیامده که به مراجعه به آنچه به قلب

کند هر چند دلیلی روشن و غیر روشن بر  می گیرد، داللت می افتد و در درون قرار می
 حکمی از احکام شرعی وجود ندارد؟

  يَِر�بَُك  َما َدعْ «: آمده که ایشان فرمودند صاز پیامبر» الصحيح« در
َ

 يَِر�بَُك  الَ  َما إىِل

ْدَق  فَإِنَّ  نِينَةٌ  الصِّ
ْ
َكِذَب  َو�ِنَّ  ُطَمأ

ْ
اندازد رها کن و آنچه که  می آنچه که تو را به شک« .1»ِر�بَةٌ  ال

چون صدق و راستی، آرامش درون، و دروغ، شک و تردید  ،اندازد، بگیر نمی تو را به شک
 .»است

 صروایت کرده که گوید: از رسول خدا صاز پیامبر مسلم از نواس بن سمعان

رِبُّ «: ي نیکی و گناه سؤال کردم، ایشان فرمودند درباره
ْ
ُلُِق  ُحْسنُ  ال

ْ
 ىِف  َحاكَ  َما َواِإلْ�مُ  اخل

نْ  َوَ�رِْهَت  َصْدرِكَ 
َ
ِلعَ  أ خوش اخالقی است و گناه چیزي است که ، نیکی« .2»انلَّاُس  َعلَيْهِ  َ�طَّ

 .»افتد و دوست نداري که مردم از آن مطلع شوند می به درونت
روایت است که گوید: مردي گفت: اي رسول خدا، ایمان چیست؟  از ابوامامه

تَْك  إَِذا«فرمود:  نَْت  َسيِّئَتَُك  وََساَءتَْك  َحَسنَتَُك  رَسَّ
َ
تو را ات  هرگاه نیکی«. »ُمْؤِمنٌ  فَأ

آن مرد گفت: گناه چیست؟ . »تو را ناراحت کند، تو مؤمن هستیات  خوشحال، و بدي

هرگاه چیزي به درونت افتاد، پس آن « .3»فدعه ىشء صدرك ىف حك إذا«: فرمود صپیامبر
 .»را رها کن

 َدعْ «: فرمود می شنیدم کهصروایت شده که گوید: از رسول خدا از انس بن مالک

                                           
اند و آلبانی آن را صحیح  )آن را روایت کرده8/320و نسائی ( 2518 ي: حدیثی صحیح است: ترمذي به شماره -1

 دانسته است.
 اند.  روایتش کرده 2389 ي: و ترمذي به شماره 2553ي  مسلم به شماره -2

هاي  آلبانی در کتابآن را روایت کرده و  255و  252 و 5/251، »الـمسند«حدیثی صحیح است: احمد در  -3

 آن را صحیح دانسته است. 1739 ي: ، شماره»الرتهيبصحيح الرتغيب و«و  600 ي: ، شماره»صحيح اجلامع«
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  يَِر�بَُك  َما
َ

و آنچه که تو را به  اندازد، رها کن می آنچه که تو را به شک« .1»يَِر�بَُك  الَ  َما إِىل
 .»اندازد، بگیر نمی شک

پرسیدم،  صروایت است که گوید: راجع به نیکی و گناه از رسول خدا از وابصه

رِبُّ  ،َ�ْفَسَك  َواْستَْفِت  ،قَلْبََك  اْستَْفِت  يا وابصة!«: ایشان فرمودند
ْ
نَّْت  َما ال

َ
 ،انلَّْفُس  إيَِلْهِ  اْطَم�

نَّ 
َ
َقلُْب  إيَِلْهِ  َواْطَمأ

ْ
ْدرِ  يِف  َوتََردَّدَ  ،انلَّْفِس  يِف  َحاكَ  َما َواِإلْ�مُ  ،ال ْ�تَاكَ  َو�ِنْ  ،الصَّ

َ
 ،انلَّاُس  أ

ْ�تَوْكَ 
َ
بخواه. نیکی آن است که درون و اي وابصه! از قلبت فتوا بخواه و از درونت فتوا « .2»َوأ

افتد و در سینه، مردد است هر چند مردم  می قلب با آن آرام گیرند، و گناه آن است که در درونت
 .»دهند می براي تو فتوا

بغوي در معجم خود از عبدالرحمن بن معاویه روایت کرده که گوید: من کسی هستم 
سؤالی کردم که اي رسول خدا از آنچه بر من حرام است، چه  صکه از رسول خدا

سکوت کرد و چیزي نگفت. سه بار این سؤال  صچیزي برایم حالل است؟ رسول خدا

 »أين السائل«: ساکت بودند. سپس فرمودند صرا تکرار کردم، در هر بار رسول خدا
که انگشتش را یدرحال- صگفتم: من ام اي رسول خدا، پیامبر .»سؤال کننده کجاست؟«

آن را رها ،چه قلبت از آن خوشش نیامد،هر«. »فدعه قلبك أن�ر ما«فرمود:  -داد می تکان
 .»کن

ست. پس هرگاه چیزي ها گناه غالب شونده بر قلب«از عبداهللا روایت است که گوید: 
شک باشد، شیطان در تأثیر کرد، آن را رها کن و هر چیزي که در آن، تردید و ات  در قلب

 .3»سهمی داردآن 
حالل، روشن است و حرام، روشن و میان حالل و حرام امور مشتبهی «وي نیز گوید: 

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1

، »صحيح الرتغيب«روایتش کرده و آلبانی در کتاب  4/228، »الـمسند«حدیثی حسن لغیره است: احمد در  -2

 انسته است.آن را صحیح د 1734 ي: شماره

 آن را روایت کرده است. 7277 ي: به شماره» شعب اإليامن« بیهقی در کتاب -3
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اندازد  نمی اندازد، رها کن و آنچه که تو را به شک می است پس آنچه که تو را به شک
 .1»بگیر

همانا خیر، آرامش و شر، شک و تردید است. «روایت است که گوید:  از ابودرداء
 ».اندازد، بگیر نمی اندازد، رها کن و آنچه که تو را به شک می شک پس آنچه که تو را به

 رها کن و آنچه که تو را به شک، اندازد می آنچه که تو را به شک«شریح گوید: 
ر قلبم تأثیر کند، به خاطر به دست آوردن اندازد، بگیر. به خدا قسم، هر چیزي را د نمی

 ».کنم می رضاي خدا، آن را رها
آید که در برخی از احکام شرعی به  میهستند که از معنایشان چنین براي  اینها ادله

 گذرد و به نظر انسان برسد، مراجعه می افتد و در درون انسان می آنچه در قلب انسان
یرد اقدام به آن، صحیح است و هرگاه دل، درنگ کند شود یا هرگاه درون به آن آرام گ می

باشد. و این عین چیزي است که مورد انکار  می یا شک و تردید نماید، اقدام به آن ممنوع
افتد و خاطر انسان به آن  می قرار گرفته و آن هم مراجعه به استحسانی است که در دل

لیل شرعی نبود یا این بیان مقید چون اگر د ،تمایل دارد، هر چند دلیل شرعی وجود ندارد
شد با وجودي که این  نمی افتد، به آن استناد می ها شرعی بود، براي آنچه در دلاي  به ادله

چیز در نظر شما بیهوده و غیر مفید است مثل کسی که براي امور اتفاقی یا اعمالی که 
کند. پس  می ستنادمیان آن و میان تشریع احکام ارتباطی وجود ندارد، به احکام شرعی ا

دهد که نیک دانستن عقل و تمایل درون در تشریع احکام، تأثیر دارد  می این مطلب نشان
 و این امري مطلوب است.

 »هتذيب اآلثار« این احادیث و احادیث دیگري در این زمینه، طبري در کتاب جواب:

به مقتضاي پنداشته است که گروهی از سلف صالح قائل به صحیح دانستن آنها و عمل 
ي پیشین از عمر و ابن مسعود و دیگران آورده، سپس ها باشند، و او روایت می ظاهر آنها

 از دیگران نقل کرده که قائل به ضعیف دانستن آنها هستند.

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
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دیدم که سخنانش و ترتیب آوردن عبارات به نسبت موضوع مورد بحث ما، جا دارد 
ام و عین عبارات را  نا و مفهوم آن را آوردهه تنها معآورده شود. البتاش  به صورت واقعی

انجامد. او از جماعتی از عالمان اسالمی نقل کرده که گویند:  می ام چون به طول نیاورده
چیزي در امور دین نیست مگر اینکه خداوند با نص یا با معنا آن را تبیین و روشن نموده 

حالل بودن آن معتقد باشد  است. پس اگر چیزي حالل باشد، بر انسان واجب است که به
البته اگر بداند که حالل است، و اگر چیزي حرام باشد، بر انسان واجب است که به 
تحریم آن معتقد باشد. یا اگر چیزي مکروه باشد، بر انسان واجب است که معتقد به 

 حالل دانستن آن و ترجیح ترك آن باشد.
چون  ،شود، این جایز نیست می اما عمل به خطورات درونی و آنچه در قلب عارض

ٓ ﴿فرماید:  می خداوند این کار را بر پیامبرش حرام کرده ا نَزۡ�َ  إِ�َّ
َ
ٓ أ ِ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك إَِ�ۡ  ا  قِّ �َۡ ٱب

ٓ  �َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  ُ�مَ ِ�َحۡ  ٰ  بَِما َرٮ
َ
ُ ٱ َك أ  .]105النساء: [ ﴾�َّ

است) به حق بر تو نازل ما کتاب (قرآن را که مشتمل بر حق و بیانگر هر آن چیزي که حق «
. »است ان طبق آنچه خدا به تو نشان دادهان مردممی ایم تا (مشعل راه هدایت باشد و بدان) کرده

را به حکم به آنچه که به او نشان داده شده دستور  صپس خداوند در این آیه، پیامبر
به  ها انکند. پس دیگر انس می داند و به دلش خطور می داده نه به آنچه که خودش خوب

طریق اولی، این کار برایشان حرام و ممنوع است. اما اگر کسی نسبت به حالل و یا حرام 
 بودن اشیاء جاهل باشد، بر او واجب است که از عالمان سؤال کند و به آنچه که به دلش

 افتد، عمل نکند. می

َها« نقل کرده که او بر مردم خطبه خواند و گفت: از عمر  ُّ�
َ
 لَُ�مُ  ُسنَّْت  قَدْ  انلَّاُس  �

َنُ  َفَرائُِض  لَُ�مُ  َوفُرَِضْت  السُّ
ْ
تُمْ  ال

ْ
نْ  إِالَّ  الَْواِضَحةِ  ىلَعَ  َوتُِر�

َ
 .»وَِشَماالً  يَِمينًا بِانلَّاِس  تَِضلُّوا أ

، سنت شده و براي شما فرائض فرض گردیده و بر راه روشن ها اي مردم! براي شما سنت«
 .»شوید می راست و چپ در میان مردم گمراهرها شده اید، اما [متاسفانه] از 
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نقل است که گوید: هر حالل و حرامی که در قرآن است، به همان  باز ابن عباس
 باشد و آنچه در قرآن نیامده، از آن صرف نظر شده است. می صورت، حالل و حرام

در حالی از دنیا رفت که دین، کامل گردید. پس الزم  صمالک گوید: رسول خدا
چون هر  ،و یارانش پیروي شود و از رأي پیروي نشود صاست که از آثار رسول خدا

از توست و تو از  تر قوياش  آید که رأي می وقت از یک رأي پیروي شود، کس دیگري
ي کردي، چنین به کنی، پس هر وقت کسی بر تو غلبه کرد و تو از او پیرو می او پیروي

 رسد که دین، کامل نشده است. می نظر
 : اند در میان احادیث، به احادیث زیر استدالل کرده

تُ  قَدْ «: فرموده است صروایت است که پیامبر از جابر
ْ
 تَِضلُّوا لَنْ  َما ِ�يُ�مْ  متََر�

ِ  ِكتَاَب  بِهِ  اْ�تََصْمتُمْ  ذاإِ  يَ�ْعدَ  به جا گذاشتم که مادام که به آن میان شما چیزي را در« .1»ا�َّ

در روایت . »شوید. آن چیز کتاب خدا (قرآن) است نمی چنگ رنید، پس از من هرگز گمراه
 :ابوهریره آمده است

أبداً ما أخذتم بهما وعملتم بما فيهما ي َ�ْعد تَِضلُّوا لَنْ  َشيْئَْ�ِ  ِ�يُ�مْ  َخلَّْفُت  إّ� قد«
ِ  ِكتَاَب  قَا َولَنْ  وَُسنَّىِت  ا�َّ َّ  يَرَِدا َحىتَّ  َ�تََفرَّ َوَْض  ىلَعَ

ْ
 .2»احل

همانا من در میان شما دو چیز را به جا گذاشتم که پس از من تا زمانی که آن دو را بگیرید «
شوید. آن دو چیز کتاب خدا و سنت من است. و  نمی و به مطالب آنها عمل کنید، هرگز گمراه

 .»شوند نمی شوند، هرگز از هم جدا می بر من وارد این دو تا موقعی که در کنار حوض من

روزي بیرون رفت و دید که  صاز عمرو بن شعیب روایت شده که گوید: رسول خدا

                                           
ي کتاب به معنا آن روایت کرده  روایتش کرده است. نگارنده 3786 ي: حدیثی صحیح است: ترمذي به شماره -1

 آن را صحیح دانسته است. 2978 ي: به شماره» صحيح الرتمذی« و آلبانی: در کتاب

) و ابن عبدالبر در 4/245( دارقطنی ،)10/114( بیهقی ،)1/93( »كالـمستدر«حدیثی صحیح است: حاکم در  -2

آن را صحیح  2937 ي: به شماره »صحيح اجلامع«اند و آلبانی در کتاب  ) آن را روایت کرده24/331( »التمهيد«

 دانسته است.
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ي آن حضرت مثل خون  هکنند. چهر می قرآن مجادله و جر و بحث ي مسلمانان درباره

رض�وا والقرآن،  جادلوا ىف ،من اكن قبل�م كيا قوم! ىلع هذا هل« گاه فرمود: قرمز شد. آن
ما اكن من وما اكن من حرام فانتهوا عنه، وفاعملوا به،  ،بعضه ببعض، فما اكن من حالل

اي قوم من! پیشینیان شما به خاطر همین کارها هالك شدند. آنان « .1»متشابه فآمنوا به
قرآن زدند. پس هر حاللی که در  می ي قرآن مجادله کردند و آیات قرآن را به همدیگر درباره

است، به آن عمل کنید و هر کار حرامی که در آن است، از آن دست کشید و هر امر متشابهی که 
 .»در قرآن است، به آن ایمان بیاورید[و تسلیم آن شوید]

به طور مرفوع روایت است که: هر چه را که خدا در کتاب خود حالل  از ابودرداء
نموده حرام است و از هر چه سکوت  کرده، حالل است و هر چه را در کتاب خود حرام

چون خداوند هرگز چیزي را  ،پس گذشت خدا را از او بپذیرید ،کرده، گذشت شده اشت

 .]64مریم: [ ﴾ا�َِسيّٗ  َر�َُّك  َ�نَ  َوَما﴿کند:  نمی فراموش
اند: این احادیث راجع به عمل به آنچه در قرآن است و اعالم این مطلب که  اینان گفته
به امتش اجازه نداده که  ص. پیامبراند شود، وارد شده نمی آن هرگز گمراه عمل کننده به

غیر از آنچه که در قرآن و سنت است، به چیز دیگري عمل کنند، و اگر چیز سومی بود 
دهد که چیز  می کرد. پس این نشان نمی بیانش را ترك صکه عمل به آن الزم بود، پیامبر

 کند، باطل گرا و منحرف است.سومی وجود ندارد و هر کس ادعایش 
وجه سومی را براي امتش مقرر نموده و آن  ص: اگر گفته شود: پیامبراند اینان گفته

باشد. در  می و مانند آنها .3»اإلثم حّواز القلوب« ي: و فرموده .2»كاستفت قلب« :ي فرموده
مبنی بر عمل  صگوییم: اگر این روایات، صحیح بودند، قطعاً آنها دستور پیامبر می جواب

                                           
اند  روایتش کرده 85 ي: و ابن ماجه به شماره 195و  /2/178 ي: شماره »الـمسند«احمد در حدیثی حسن است:  -1

 و آلبانی آن را حسن دانسته است.
 تخریج آن از پیش گذشت. -2
 تخریج آن از پیش گذشت. -3
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خوب  ها چون احکام خدا و پیامبرش مطابق آنچه درون ،کرد می به قرآن و سنت را باطل
بدانند، وارد نشده است و وجه سومی زمانی است که چیزي از دین خارج اش  و یا زشت

از قرآن و سنت باشد، حال آنکه چیزي از دین خارج از آن دو نیست. بنابراین، وجه 
 ل به آن واجب باشد.سومی نیست که عم

ي چیزي است که در   و مانند آن درباره» كاستفت قلب«اگر گفته شود: گاهی عبارت: 
خصوص آن نصی از کتاب و سنت نیامده و امت اسالمی در آن اختالف نظر دارند، در 

 آید. می نتیجه به عنوان وجه سوم به حساب
 گوییم: این چیز به چند دلیل جایز نیست:  می در جواب

نص معینی آمده، بر حکم آن داللتی گماشته است. پس اش  هر چیزي که درباره -اول
معنا و بیهوده بود، و این  بی ي شرعی اگر فتواي قلب و مانند آن دلیلی بود، گماشتن ادله

 باطل است.

ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن﴿خداي متعال فرموده است:  -دوم  ﴾لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ
  .]59النساء: [

و اگر در چیزي اختالف داشتید (و در امري از امور کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با «
پس اختالف کنندگان به . »عرضه به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنّت نبوي) برگردانید

 دهد. می امر شده نه به آنچه در درون است و قلب به آن فتوا صمراجعه به خدا و پیامبر

ْ لُوٓ  َٔ فَۡ� ﴿فرماید:  می خداوند بلند مرتبه -سوم هۡ  ا
َ
النحل: [ ﴾لَُمونَ َ�عۡ  َ�  ُكنُتمۡ  إِن رِ ّ�ِكۡ ٱ َل أ

43[. 
، هاي آسمانی همچون تورات و انجیل) بپرسید پس (براي روشنگري) از آگاهان (از کتاب«

پس خداوند در این آیه، . »اند نه فرشته) دانید (که پیغمبران همه انسان بوده  نمی اگر (این را)
 صي محمد  را به پرسیدن از اهل ذکر دستور داده تا در آنچه راجع به قضیه ها انسان

اختالف دارند، حق را به اطالع آنان برسانند و آنان را امر نکرده که در این زمینه از 
 .فتوا بخواهندشان  قلب
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خداي سبحان خطاب به پیامبرش به عنوان استدالل علیه منکرین  -چهارم
 فرماید:  میاش  وحدانیت

فََ� ﴿ 
َ
 .]17: الغاشية[ ﴾١٧ ُخلَِقۡت  َف َكيۡ  بِلِ ۡ�ِ ٱ إَِ�  يَنُظُرونَ  أ
 پس خداوند، مردم را به پند گرفتن. »!؟اند نگرند که چگونه آفریده شده  نمی آیا به شتران«

ي آن جهت اثبات صحت دین و آیینی که آورده امر  از موجود دیگري و استدالل با ادله
یشان به ها شان فتوا بخواهند و به آنچه دل امر نکرده که در این باره از قلبکرده و آنان را 

و ادله را وضع نموده است. پس در هر  ها گیرد، عمل کنند در حالی که نشانه می آن آرام
ند دلیل بر آن قرار داده، واجب است به مقتضیات آن دلیل استدالل شود نه آنچه که خداو

 به فتواي درون و آرامش قلب از جانب جاهالنِ به احکام خدا.
کرده است. سپس عمل کردن به آن احادیث را اش  مطالبی بود که طبري نقل ها این

ین حدیث از تر حاختیار کرد، حاال یا به این خاطر که از نظرش صحیح هستند، و صحی

َالَل « نظر او حدیثی است که معانی این احادیث بر آن داللت دارند، مثل حدیث:
ْ
ٌ  احل ِّ��َ 

ََرامَ 
ْ
، َواحل ٌ ُمورٌ  َوَ�يْنَُهَما َ��ِّ

ُ
چون این حدیث صحیح است  ،1تا آخر حدیث. »...ُمْشتَِبَهاٌت  أ

 ولی در تمامی مسائل و ابواب فقهی به آن عمل اند و بخاري و مسلم روایتش کرده
شود، چون در تشریع اعمال و ابداع امور عبادي ممکن نیست که به آن عمل شود.  نمی

شود: هرگاه درونت به این عمل آرامش پیدا کرد، پس  نمی پس به نسبت ابداع اعمال گفته
به آن آرام گرفت، به آن  آن عمل، نیک است. یا در ایجاد این کار از قلبت فتوا بخواه اگر

 به آن عمل نکن. ،عمل کن و اگر به آن آرام نگرفت
همچنین است به نسبت تشریع ترك اعمال، که معانی احادیث مذکور بر آن داللت 
ندارد به اینکه گفته شود: اگر درونت به ترك فالن عمل آرام گرفت، آن را ترك کن و اگر 

ل کن. عمل کردن به احادیث مذکور تنها در آرام نگرفت آن را ترك مکن و به آن عم

                                           
 تخرج آن از پیش گذشت. -1
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َالَل «مواردي است که حدیث: 
ْ
ٌ  احل ََرامَ  َ��ِّ

ْ
، َواحل ٌ ، در آن موارد »تا آخر حدیث .......َ��ِّ

 گیرد. می مورد عمل قرار
آنچه از قبیل امور عادي است مانند استعمال آب و غذا و نوشیدنی و نکاح و پوشاك 

 حرام بودنشان روشن است و آنچه که اشکال و ابهام در آن و مانند آنها، حالل بودن و
در آن اقدام -خص نیست آیا حالل است یا حرام؟ و آن چیز مشتبهی است که مش -است

إّ� ألجد اتلمرة ساقطة « :صي پیامبر نکردن بهتر از اقدام کردن است. مانند این فرموده
َدقَة ِمنَ  تَُ�ونَ  أنْ  أَخاُف  ��ِّ  لَْوالَ ىلع فراىش، ف َ�لْتَُها الصَّ

َ
من آن خرما را دیدم که « .1»أل

پس . »خوردم می روي بسترم افتاده است. اگر ترس این نداشتم که از صدقه باشد، حتماً آن را
این خرما بدون شک از یکی از این دو حالت خارج نیست: یا از صدقه است که در این 

که در این صورت براي  و یا از غیر صدقه است حرام است صصورت بر پیامبر
خوردن آن را از ترس اینکه مبادا در  صباشد. اما رسول خدا می حالل صپیامبر

 واقعیت امر از صدقه باشد، رها کرد.
مشتبه است و  در مواردي که بر او  طبري گوید: این چنین است خداي متعال بر بنده

که واجب نیست، بر اوست  تواند آن را ترك کند یا به آن عمل کند، یا از مواردي می او
اندازد،  نمی اندازد، رها کند و آنچه را که او را به شک می که آنچه را که او را به شک

خواهد از  می مانند مردي که ،رود می چون با این کار شک و تردید از دلش بیرون ،بگیرد
است، و  گوید که به او و آن زن شیر داده می زنی خواستگاري کند، پس زنی دیگر به او

راست و دروغ این زن معلوم نیست، در این صورت اگر آن مرد از خواستگاري این زن 
 دست کشد، شک و تردیدي که به سبب اظهارات آن زن به او دست داده، از دلش بیرون

با آن زن، واجب نیست. اما اگر اقدامی به ازدواج با اش  آید، و از طرف دیگر ازدواج می
 گیرد. نمی کند، چون درون به حالل بودن این ازدواج آرام می این زن کند، قضیه فرق

                                           
 اند. دهروایتش کر 1071 ي: و مسلم به شماره1950 ي: متفق علیه: بخاري به شماره -1
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ي او تنها در معامالتی است که معلوم نیست آیا  ي عمر نیز چنین است. گفته گفته
طور که در صورت  آرامش درون و قلب وجود دارد همانیا حرام؟ در ترك آن،  اند حالل

ن معامله، گناهکار است یا خیر؟ و اقدام به آن شک و تردید هست که: آیا او با انجام ای
باشد و حدیث مشتبهات  می ببه نواس و وابصه صي پیامبر این معناي فرموده

ُمورٌ  َو�َيْنَُهَما«
ُ
بر آن داللت دارد. و به آن معنا نیست که آن حضرت به افراد  »...ُمْشتَِبَهاٌت  أ

داند، عمل کنند و  می خوبشان  جاهل نسبت به احکام شرعی امر کرده که به آنچه درون
 دانند، ترك کنند بدون آنکه از عالمانشان بپرسند. می آنچه را که زشت
اگر گفته شود: هرگاه مردي به همسرش بگوید: تو بر من حرامی. پس «طبري گوید: 

اي  ي حکم آن اختالف نظر پیدا کنند و عده حکم آن را از علماء بپرسد و علما درباره
بگویند: آن زن براي تو حالل  ي دیگري تو جدا شده و عده بگویند: زن با سه طالق از

ي سوگند را بپردازي. بعضی دیگر بگویند: حکم آن بستگی به نیت  است ولی باید کفاره
واقع شده اگر قصدت ظهار بوده ات  خودت دارد که اگر قصد طالق را کرده باشی، طالق

شود. حاال این  می سوگند محسوبباشد، ظهار است و اگر منظورت، سوگند بوده باشد، 
ي حکم این قضیه، همچون اظهارات آن  آید که آیا این اختالف نظر درباره می سؤال پیش

زن مبنی بر شیر دادن به آن مرد و زنی که این مرد قصد خواستگاري با او را داشت، است 
د که با آن در نتیجه در اینجا به جدایی از زن امر شود همان طور که در آن قضیه امر ش

 زن ازدواج نکند از ترس اینکه مبادا دچار حرام شود، یا خیر مانند آن نیست؟
ي احوال  ي سؤال از علما این است که درباره شود: حکم آن درباره می در جواب گفته

و زندگانی و رفتار و شخصیت و امانت و خیرخواهی آنان تحقیق کند و سپس از کسی 
است، تقلید کند. این کار ممکن است و شک و  تر اظی راجحي علما از هر لح همه که از

رود بر خالف زمانی که از احوال آن زن که قصد  می تردید با این تحقیق، از بین
رود  نمی چون شک و تردید با این تحقیق از بین ،خواستگاري با او را دارد، تحقیق کند

پسندیده نیست. پس بر  هر چند این تحقیق آشکار کند که احوال و خصوصیات آن زن،
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ي احوال و خصوصیات زن با  ي تحقیق درباره ي سؤال از علماء و قضیه این اساس قضیه
 هم فرق دارند.

ي احوال و  گاهی این دو قضیه، مثل هم است و آن هم زمانی است که درباره
اي  از نظر او یکسان باشد به گونهشان  شخصیت علماء تحقیق کند و احوال و شخصیت

رجیح یکی از آنان برایش ثابت نشود. در این صورت اجتناب از عملی که به آن امر که ت
ه به او و مرد خواستگار شده درست مانند خواستگاري از زنی که زن دیگر خبر داده ک

است، چون بر این فرض، فرقی میانشان نیست. مفهوم سخنان طبري در اینجا به  شیر داده
 رسد. می پایان

ختالف علما بر مستفتی اظهار داشته که مستفتی مخیر نیست، بلکه ي ا او در قضیه
داند آیا حالل است  نمی درست مثل حکم کسی است که چیزي را قاطی کرده واش  حکم

شان تبعیت کند و به  یابد مگر اینکه از افضل نمی یا حرام؟ پس او همچنان از شبهه رهایی
 چون درون تنها با آن آرام ،روي نکندگوید، عمل کند یا از هیچ کدامشان پی می آنچه
 ي قبلی اقتضاي آن را دارند. گیرد، آن گونه که ادله می

 فصل
سپس در این فصلی که به پایان بردیم، بر هر کس که طلب فتوا از قلب به طور مطلق 

ماند. طبري این اشکال را مطرح کرده  می کند، اشکال و ابهامی باقی می یا با قید، اختیار
کند که فتواي  می ي این موضوع اقتضا اشکال مذکور از این قرار است که خالصهاست. 

شود، در احکام شرعی معتبر است، و این عین  می قلب و آنچه که در درون به آن آرام
زیرا آرامش درون و قلب که خالی از دلیل باشد، یا از نظر شرعی معتبر  ،تشریع است

اشد، خالف مقتضاي آن احادیث است. پس آن ادله است و یا معتبر نیست. اگر معتبر نب
هر چند معتبر است، اما قسم سومی غیر از قرآن و سنت، گردیده است و این عین مطلبی 

 .اند کردهاش  است که طبري و دیگران نفی
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اگر گفته شود: آرامش درون و قلب که خالی از دلیل است در ترك کردن عمل معتبر 
چون هر یک از ترك  ،شود نمی از از اشکال و ابهام اول خارجاست نه در اقدام به عمل، ب

کردن یا اقدام کردن، فعل است که ناچاراً باید حکمی شرعی به آن مربوط شود و این 
حکم شرعی یا جواز این کار است و یا عدم جواز. و این حکم به آرامش یا عدم آرامش 

د، در آن صورت حکم بر اساس درون معلق شده است. پس اگر این کار از روي دلیل باش
باشد نه بر اساس آرامش یا عدم آرامش درون، و اگر از روي دلیل نباشد، عین  می دلیل

 ي خود باقی است. مطلب اول است. پس اشکال به هر حال، به حال و قوه
 سخن اول، درست است، اما محقق کردن آن جاي تأمل است.جواب: 

ررسی است: جهتی در دلیل حکم، و جهتی در بدان که هر مسأله از دو جهت قابل ب
 مناط حکم. 

 دلیل فقط از قرآن و سنت یا آنچه که به قرآن و سنت بر از جهت دلیل حکم:
باشد، و در این دلیل آرامش درون و نفی  می گردد از قبیل اجماع و قیاس و مانند آنها می

یل، در واقع دلیل است شک و تردید دل معتبر نیست مگر از جهت اعتقاد به اینکه آن دل
ي  یا دلیل نیست. و کسی قائل به آن نیست مگر بدعت گذارانی که کاري را به وسیله

دانند و  می دانند یا کاري را بدون دلیل زشت می چیزهایی که فاقد دلیل است، خوب
 باشد. می فقط آرامش درون است، و این مخالف اجماع مسلمانانشان  دلیل

ي دلیل شرعی ثابت  ط حکم الزم نیست که فقط به وسیلهمنا از جهت مناط حکم:
شود. پس براي  می ي دلیلی غیر شرعی یا بدون دلیل ثابت باشد، بلکه گاهی به وسیله

ي اجتهاد شرط نیست بلکه اساساً علم در آن شرط  تحقیق مناط حکم رسیدن به درجه
ي  د عامی هر گاه دربارهبینی که فر نمی ي اجتهاد. مگر نیست چه برسد به رسیدن به درجه

عملی که از جنس نماز نیست و نمازگزار انجامش داده سؤال کند که: آیا این عمل نماز را 
 کند یا خیر؟ پس فرد عالم به او بگوید: اگر عمل، اندك باشد، از آن چشم پوشی می باطل

یاز ندارد که کند، فرد عامی در عمل کم به این ن می شود و اگر زیاد باشد، نماز را باطل می
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 شخص عالم آن را برایش توضیح دهد. 
بطالن یا عدم - نهد. پس در ایجا حکم می بلکه انسان عاقل میان عمل کم و زیاد فرق

شود و بر هیچ دلیلی  می افتد، بنا می بر اساس آنچه که به درون شخص عامی -بطالن نماز
چون آنچه در دلش افتاده دلیلی بر حکم نیست بلکه تنها  ،شود نمی از قرآن و سنت بنا

محقق کردن مناط حکم است. پس هرگاه مناط حکم براي شخص به هر صورتی محقق 
بر اش  ي دلیل شرعی شود، محقق شده است و این مطلوب است. پس حکم به وسیله

 شود. می مناط حکم واقع
م و میان کم و زیاد در اثناي همچنین هرگاه قائل به وجوب فوریت در طهارت باشی

طهارت فرق نهیم، در این صورت شخص عامی مطابق آنچه که دلش در کم و زیاد 
کند. بنابراین بر اساس آنچه که در دل افتاده، طهارتش باطل  می دهد، بدان اکتفا می گواهی

 چون او در مناط حکم نگاه کرده است. ،یا صحیح است
را مالک باشد، اي  شت گوسفند ذبح شدهکس گوهرگاه این ثابت شد، پس هر

زیرا از نظر او در صورتی که شرط حلیت تحقق یابد،  ،خوردنش براي او حالل است
حالل بود آن روشن است. پس مناط حکم حالل بودن به نسبت او تحقق یافته است. یا 

زیرا  ،اگر کسی مالک گوشت گوسفند مرداري باشد، خوردنش براي او حالل نیست
باشد پس  می آن از جهت فقدان شرط حلیت، که همان ذبح شرعی است. روشنتحریم 

مناط حکم حرام بودن آن به نسبت او تحقق یافته است. هر کدام از این دو مناط به آنچه 
 گردد نه بر حسب واقعیت امر. مگر می که در دل افتاده و درون به آن آرام گرفته، بر

اما کسی به حالل بودن آن معتقد است بر بینی که گوشت گاهی یک چیز است.  نمی
اساس مناط این حکم که به نسبت او تحقق یافته، و دیگري به تحریم آن معتقد است بر 
اساس مناط این حکم که به نسبت او تحقق یافته است. پس یکی از آن دو که آن را 

 ،کندخورد و بر دیگري واجب است که از آن اجتناب  می داند، از آن گوشت می حالل
 چون آن گوشت حرام است.
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اگر آنچه در قلب افتاده، در آن شرط بود که دلیلی شرعی بر آن داللت کند، این مثال  
ي شرعی هرگز با هم تناقض ندارند. پس  زیرا ادله ،صحیح نبود و از نظر شرعی محال بود

 هرگاه فرض کنیم که مقداري از گوشت، تحقیق مناطش بر مالک مشتبه شده، در این
رود، مانند قاطی شدن گوشت مردار با گوشت  نمی صورت به هیچ کدام از دو جهت

 حیوانی که ذبح شرعی شده، و قاطی کردن همسر با زن بیگانه.
در اینجا شک و تردید و ابهام و شبهه در دل افتاده است، و این مناط نیازمند دلیل 

 است مانند این حدیث: شرعی است تا کمش را تبیین کند و آن هم همان احادیث قبلی

  يَِر�بَُك  َما َدعْ «
َ

اندازد، رها کن و آنچه که تو را  می آنچه که تو را به شک« .1»يَِر�بَُك  ال َما إِىل

رِبُّ «: و این حدیث. »اندازد، بگیر نمی به شک
ْ
نَّْت  َما ال

َ
 ىِف  َحاكَ  َما َواِإلْ�مُ  انلَّْفُس  إيَِلْهِ  اْطَم�

تأثیر کرده ات  درون به آن آرام گیرد و گناه آن است که در دروننیکی آن است که « .2»صدرك

گوید: هرگاه از چیزي تعبیر کردیم که مناط آن حکم از لحاظ حلیت یا  می گویی. »است
حرمت محقق کردي، در این صورت حکم شرعی آن، روشن است و مناطی که محقق 

که به آن عمل کنی. و این معناي کردن آن بر تو مشتبه باشد، آن را رها کن و زنهار از این

و إن  كاستفت قلب«: -البته در صورتی که صحیح باشد -است صاین حدیث پیامبر

چون تحقیق  ،»از قلبت فتوا بخواه هر چند دیگران حکم شرعی را برایت نقل کنند« .»كأفتو
از جانب دیگري در صورتی ات  ي تو از جانب خودت، از تحقیق مناط مسأله مناط مسأله

 باشد. می که مثل خودت باشد، اخص
شود که مناط حکم بر تو مشتبه شود و بر دیگري مشتبه  می این مطلب زمانی روشن

 او پیش نیامده است. چون آنچه که بر تو پیش آمده، براي ،نشود

یعنی هر چند حکم شرعی را برایت نقل کنند، این » كو�ن أفتو«ي:  منظور از فرموده
 اندازد، رها کن و به آنچه که قلبت به تو فتوا می و را به آن شکنیست که آنچه را که ت

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
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چون این باطل و افترا زدن به تشریع درست است، بلکه منظور از آن  ،دهد، نگاه کن می
 گردد. می تنها به تحقیق مناط بر

کند و  می آري، گاهی به تحقیق مناط خو و انس داري، و دیگر آن را براي تو محقق
طور که  ورت از حدیث فوق، خارج است، همانکنی. این ص می از او تقلید در این زمینه

نیازي که موجب زکات  بی مثل تعریف ،گاهی تحقیق مناط به تعریف شارع وابسته است
 کند. از این رو شریعت اسالم می نیازي به اختالف اوضاع و احوال، فرق بی چون ،است

و مانند آن دانسته است. اما در اینجا  ویست درهمنیازي را به دارا بودن بیست دینار یا د بی
 شود. می شود، بحث می راجع به چیزي که تحقیق مناط حکم به مکلف واگذار

معناي این موضوع روشن شد و نیز روشن شد که احادیث مذکور بر گرفتن احکام 
طرح کند آن گونه که سؤال کننده آن را م نمی شرعی از آرامش درون یا تمایل قلب داللت

 کرده است. و این مبحث، تحقیق و پژوهش رسایی بود.
 



 
 

گذار از جماعت اهل سنت  علتی که به خاطر آن فرَق بدعت: باب نهم
 اند جدا شده

ري از احادیث، از وصفی براي بدعت و بسیابدانید که آیات دالّ بر نکوهش 
ایی و تفرق است، تا جایی که دهند و آن وصف هم، جد می گذاران خبر بدعت
هر  اند ي اسالم خارج شده که از دایره اند ي متفرقی شدهها گذاران به سبب آن، گروه بدعت

 شود. می شان اجرا اسالم هستند و حکم اسالم درباره چند اهل

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿فرماید:  می که خداوند متعالبینی  نمی مگر َّ�  ْ ْ  دِيَنُهمۡ  فَرَّقُوا األنعام: [ ﴾اِشَيعٗ  َوَ�نُوا

دارند (و آن را با عقائد   می گمان کسانی که آئین (یکتاپرستی راستین) خود را پراکنده بی« .]159
شوند (و هر دسته و   می آمیزند) و دسته دسته و گروه گروه  می منحرف و معتقدات باطل به هم

ْ  َوَ� ﴿، »جه از آنان نیستیکنند) تو به هیچ و  می گروهی از مکتبی و مذهبی پیروي  ِمنَ  تَُ�ونُوا
ۡ ٱ ِينَ ٱ ِمنَ  ٣١ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل َّ�  ْ ْ  دِيَنُهمۡ  فَرَّقُوا و از زمره مشرکان « .]32-31الروم: [ ﴾اِشَيعٗ  َوَ�نُوا

هاي  ها و گروه اند و به دسته پراکنده و بخش بخش کردهاز آن کسانی که آئین خود را  .نگردید

نَّ ﴿، »اند گوناگونی تقسیم شده
َ
ۖ ٱفَ  اتَقِيمٗ ُمسۡ  ِ� ِصَ�ٰ  َذاَ�ٰ  َوأ ْ  َوَ�  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا َق  لسُّ  َ�َتَفرَّ

 و دیگر آیاتی که بر وصف تفرق داللت دارند. .]153األنعام: [ ﴾ۦَسبِيلِهِ  َعن بُِ�مۡ 

مَّيت وستفرتق«: حدیث هم آمده استدر 
ُ
امت من به هفتاد « .1»فرقة وسبع� ثالث ىلع أ

 .»شوند می و سه فرقه، تقسیم
 ها تفرقه ناشی از اختالف در مذاهب و آراء است اگر معناي تفرقه را جداشدن جسم

بدانیم که این معناي حقیقی تفرق است، و اگر معناي تفرق را در مذاهب و آراء بدانیم، 

ْ  َوَ� ﴿فرماید:  می همان اختالف است، مانند این آیه که خداوند ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا َّ�  ْ قُوا  َ�َفرَّ
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ْ خۡ ٱوَ   .]105عمران:  آل[ ﴾َتلَُفوا
 چیست؟ پس باید به این اختالف و تفرق نگاه شود که علت آن

 اختالف و تفرق دو علت دارد:
 بندگان هیچ دخالتی در آن ندارند و به قدر برمی گردد. -اول

. این علت دومی مقصود و اند خودشان عامل آن شده ها اکتسابی است و انسان -دوم
ولی علت اول را به  ،بحث کنیماش  خواهیم درباره می مورد نظر ما در این باب است که

 چون معناي ریشه داري دارد که بر کسی که ،دهیم می براي علت دوم قراراي  عنوان مقدمه
 آگاه شود، واجب است که به آن توجه کند. ها ي بدعت خواهد در زمینه می

 گوییم:  می پس به امید خدا

ٓ  َولَوۡ ﴿فرماید:  می خداوند متعال ةٗ  �َّاَس ٱ َ�ََعَل  َر�َُّك  ءَ َشا مَّ
ُ
ۖ َ�ٰ  أ  َتلِفِ�َ ُ�ۡ  الُونَ يَزَ  َوَ�  ِحَدٗة

ٰ  َر�َُّكۚ  رَِّحمَ  َمن إِ�َّ  ١١٨ (اي پیغمبري که آزمند بر ایمان « .]119-118هود: [ ﴾َخلََقُهمۡ  لَِك َولَِ�
بدان که) اگر  !آوردن قوم خود و متأسف بر روي گردانی ایشان از دعوت آسمانی هستی

داد   می و بر یک برنامه قرار خواست مردمان را (همچون فرشتگان در یک مسیر  می پروردگارت
و آنان در مادیات و در معنویات و در ، نمود  می اي کرد (و پیرو آئین یگانه  می و) ملّت واحدي

 آن وقت جهان به گونه دیگري در .داشتند  نمی انتخاب راه حق یا راه باطل اختیار و اختالفی
حتّی در ، ) آنان همیشه (در همه چیزآمد) ولی (خدا مردمان را مختار و با اراده آفریده و  می

در ، (مردمان بنا به اختالف استعداد .گزینش دین و اصول عقائد آن) متفاوت خواهند ماند
مانند) مگر کسانی که خدا   می چیز حتی در دینی که خدا براي آنان فرستاده است متفاوت همه

له کتاب خدا متّفق بوده، ی الدالبدیشان رحم کرده باشد (و در پرتو لطف او بر احکام قطع
اختالف داشته باشند) و خداوند الله آن که منوط به اجتهاد است، هرچند در فهم معنی ظنّی الد

خداوند سبحان در این  .»ده و رحمت) ایشان را آفریده استبراي همین (اختالف و تحقّق ارا
 ي که اگر خدادهد که مردم پیوسته تا ابد با هم اختالف دارند با وجود می آیه خبر

توانست این کار را بکند، ولی علم قدیم خدا بر  می خواست آنان را متفق گرداند، قطعاً می
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ي  این رفته که آنان را براي اختالف آفریده است. این رأي جماعتی از مفسران درباره

ٰ ﴿ي مذکور است. عبارت:  آیه را براي  ها یعنی: و خدا انسان .]119هود: [ ﴾َخلََقُهمۡ  لَِك َولَِ�
اختالف آفریده است. این رأي از مالک بن انس روایت شده است. وي گوید: خدا 

را آفریده تا گروهی در بهشت و گروهی در جهنم باشند. مانند این رأي از حسن  ها انسان

 بر» الناس«ي  به کلمه .]119هود: [ ﴾َخلََقُهمۡ ﴿نیز نقل شده است. ضمیر در عبارت: 

چیزي  ها ندارد جز آنچه علم قدیم بر آن رفته و مقدر شده، از انسانگردد. پس امکان  می
 سر زند.

مثل نیکو و زشت، بلند قد و کوتاه قد،  ها و قیافه ها منظور در اینجا اختالف در صورت
مثل سرخ و سیاه، و نیز اختالف در اصل خلقت مثل کامل الخلق و  ها و اختالف در شکل

مثل  ها اخالق و خصلت ر و شنوا، و نیز منظور اختالف درناقص الخلق، نابینا و بینا، ک
شجاع و ترسو، بخشنده و بخیل و مانند آنها از اوصافی که انسانها در آن اختالف دارند، 

 نیست.
بلکه منظور، فقط اختالف دیگري است و آن اختالفی است که خداوند، پیامبران را 

فرماید:  می طور که خداوند همان ،کم کنندي آن میان اختالف گنندگان ح فرستاده تا درباره

ةٗ  �َّاُس ٱ َ�نَ ﴿ مَّ
ُ
ُ ٱ َ�َبَعَث  ِحَدةٗ َ�ٰ  أ ِ�نَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ �َّ نَزَل  َوُمنِذرِ�نَ  ُمبَّ�ِ

َ
ِ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َمَعُهمُ  َوأ  قِّ �َۡ ٱب

ْ خۡ ٱ �ِيَما �َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  ُ�مَ ِ�َحۡ  ِينَ ٱ إِ�َّ  �ِيهِ  َتلََف خۡ ٱ َوَما �ِيهِ�  تَلَُفوا وتُوهُ  �َّ
ُ
ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  أ  ُهمُ َء�ۡ َجا

ۢ َ�غۡ  ُت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ ُ ٱ َ�َهَدى َنُهۡمۖ بَيۡ  �َي ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ خۡ ٱ لَِما َءاَمُنوا ُ ٱوَ  ۦۗ نِهِ �ِإِذۡ  قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  �ِيهِ  َتلَُفوا  ِديَ�هۡ  �َّ
ٓ  َمن سۡ  ٖط ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  ءُ �ََشا  .]213: ةالبقر[ ﴾٢١٣ َتقِي�ٍ مُّ

گونه و) یک دسته  مردمان (برابر فطرت در آغاز از نظر اندیشه و صورت اجتماعی یک«
کم دوره صرف فطري به پایان رسید و جوامع و طبقات پدید آمدند و بنا به  (کم .بودند

اختالفات و تضادهائی به وجود آمد و مرحله بلوغ و ، استعدادهاي عقلی و شرائط اجتماعی
) پس خداوند پیغمبران را برانگیخت تا (مردمان را به بهشت و دوزخ) بیداري بشریت فرا رسید
سوي حقیقت (و عدالت)  آسمانی) که مشتمل بر حق بود و بهو کتاب ( .بشارت دهند و بترسانند
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ورزیدند داوري کند   می ان مردمان راجع بدانچه اختالفمیبر آنان نازل کرد تا در، کرد  می دعوت
گاه) در (مطالب و حقّانیت) کتاب (آسمانی) تنها  آن .نبوت فرا رسید(و بدین وسیله مرحله 

، و به دنبال دریافت دالئل روشن، کسانی اختالف ورزیدند که در دسترسشان قرار داده شده بود
در پذیرش و فهم و ابالغ و اجرا ، توزي (و خودخواهی و هواپرستی گري و کینه از روي ستم

اي فرا  سازان حرفه حله اختالف در دین و ظهور دینداران و دینکتاب) اختالف نمودند (و مر
با  کسانی را که ایمان آورده بودند، پس خداوند .رسید و زمینه بروز و سلطه طاغوت فراهم شد)

هاي نفسانی و تمسک  اجازه خویش (که مایه رشد فکري و ایمان پاك و زمینه رستن از انگیزه
، رهنمون شد، نچه که حق بود و در آن اختالف ورزیده بودندکامل به کتاب آسمانی است) به آ

نماید (تا   می و خداوند هر کسی را که بخواهد به راه راست (که همان راه حق است) رهنمود
و مرحله برگشت به دین راستین و حاکمیت  د،ها دریابن ها و اختالف ان انحرافمی حق را از

ف در آراء و مذاهب و ادیان و معتقداتی که با و آن، اختال. » کتاب و شریعت فرا رسد)
 باشد. می خوشبختی و بدبختی انسان در آخرت و دنیا ارتباط دارد،

این معنا، مراد آیاتی است که اختالف موجود میان مردم در آن آمده است، ولی این 
 اختالفی که میان مردم واقع شده به چندین صورت است: 

 عقیدهاختالف در اصل مذهب و  -اول

 يََزالُونَ  َوَ� ﴿ي:  آیه  باشد. وي درباره می این رأي جماعتی از مفسران از جمله عطاء
گوید: اینان، یهود و نصارا و مجوس و  .]119-118هود: [ ﴾َر�َُّك  رَِّحمَ  َمن إِ�َّ  ١١٨ َتلِفِ�َ ُ�ۡ 

پیروان دین  .]119هود: [ ﴾َر�َُّك  رَِّحمَ ﴿پیروان دین حنیف هستند و منظور از عبارت: 
ي  باشد. ابن وهب آن را روایت کرده است، و این معنایی است که در آیه می حنیف

 رسد. می ي نخست به ذهن انسان مذکور در وهله
چون مردم در اکثر  ،اصل این اختالف در توحید و توجه به خداي واحد و حق است

کند و  می اي امورشان تدبیردارند که براي  در اینکه تدبیر کننده اند کارها اختالف نکرده
دارند که آنان را به وجود آورده است، ولی در تعیین این تدبیر کننده و اي  آفریننده



 269 گذار از جماعت اهل سنت ...  باب نهم: علتی که به خاطر آن فرَق بدعت

 

قائل به پنج خدا اي  قائل به دو خدا، عدهاي  آفریننده آراء و نظرات مختلفی دارند. عده
تا جایی  اند زمانه و بعضی دیگر ستارگان را خدا دانستهاي  هستند و بعضی طبیعت و عده

، را خدا و اند یی که با دست خود تراشیدهها و بت ها که برخی، آدمیان و درختان و سنگ
اما باز آراء  اند به واجب الوجود حق، اعتراف کرده ها . و برخی از انساناند اله خود دانسته

 و نظرات مختلفی در این باره دارند.
ا از باطل در آنچه که در آن اختالف تا اینکه خداوند پیامبران را فرستاد تا حق ر

یشان تبیین کنند، پس مردم حق را آن گونه که شاید و باید است، ها ، براي امتاند کرده
نیست، از جمله قرار دادن اش  دانستند و پروردگاِر خدایان را از آنچه الیق جالل و شکوه

و پاك گردانند. پس  شریک و همتا براي خدا و قرار دادن رفیق و فرزند براي خدا، مبرا

 .]119هود: [ ﴾َر�َُّك  رَِّحمَ  َمن إِ�َّ ﴿ي:  کسانی به آن اعتراف کردند و آنان زیر مقتضاي فرموده

ۡت ﴿ي:  گیرند و کسانی وجود خداي واحد را انکار کردند و زیر مقتضاي آیه می رار  َوَ�مَّ
مۡ  َرّ�َِك  َ�َِمةُ 

َ
ۡ�َ  �َّاِس ٱوَ  نَّةِ �ِۡ ٱ مِنَ  َجَهنَّمَ  َ�َنَّ َ�

َ
 .اند قرار گرفته .]119هود: [ ﴾عِ�َ أ

زیرا از وصف اختالف به وصف وفاق و  ،گروه نخست مشمول وصف رحمت هستند
، و این همان چیزي است که در این آیه به آن اند اتحاد و الفت و همبستگی خارج شده

ْ �ۡ ٱوَ ﴿امر شده است:  ِ ٱ لِ ِ�َبۡ  َتِصُموا این رأي از  .]103عمران:  آل[ ﴾َ�َفرَّقُوا َوَ�  اَ�ِيعٗ  �َّ
 جماعتی از مفسران نقل شده است.

ٰ ﴿عبارت: ي  ابن وهب از عمر بن عبدالعزیز روایت کرده که درباره  ﴾َخلََقُهمۡ  لَِك َولَِ�
و این مفهوم - گوید: خداوند اهل رحمت را آفرید که با هم اختالف نکنند .]119هود: [

و دیگران بر وصف  -خود نقل شده است» جامع«در  1طاوسروایتی است که از مالک و 

                                           
گوید: ابوالشیخ از ابن ابی نجیح روایت کرده که گوید: دو مرد نزاع  4/492، »منثورـالدر ال« سیوطی در کتاب -1

دو نفر بر من اختالف کردید.  خود را پیش طاوس آوردند و با هم اختالف و نزاع کردند. طاوس گفت: شما
 :فرماید گفت: مگر خداوند نمیایم. طاوس گفت: دروغ گفتی. آن مرد  شان گفت: براي همین آفریده شده یکی
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هرگاه با حق روشن مخالفت کنند و دین درست را دور  اند اختالف و تفرق باقی مانده
اندازند. از مالک نیز نقل شده که گوید: کسانی که خدا به آنان رحم کرده اختالف 

  .اند نکرده

ةٗ  �َّاُس ٱ َ�نَ ﴿فرماید:  می خداوند مَّ
ُ
ُ ٱ َ�َبَعَث  ِحَدةٗ َ�ٰ  أ ِ�نَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ �َّ  َوُمنِذرِ�نَ  ُمبَّ�ِ

نَزَل 
َ
ِ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َمَعُهمُ  َوأ ْ خۡ ٱ �ِيَما �َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  ُ�مَ ِ�َحۡ  قِّ �َۡ ٱب  إِ�َّ  �ِيهِ  َتلََف خۡ ٱ َوَما �ِيهِ�  َتلَُفوا
ِينَ ٱ وتُوهُ  �َّ

ُ
ٓ  َما دِ َ�عۡ  مِنۢ  أ ۢ َ�غۡ  ُت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ ُهمُ َء�ۡ َجا ُ ٱ َ�َهَدى َنُهۡمۖ بَيۡ  �َي ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ خۡ ٱ لَِما َءاَمُنوا  تَلَُفوا

 .]213: ةالبقر[ ﴾ۦنِهِ �ِإِذۡ  قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  �ِيهِ 
گونه و) یک دسته  مردمان (برابر فطرت در آغاز از نظر اندیشه و صورت اجتماعی یک«
پدید آمدند و بنا به کم دوره صرف فطري به پایان رسید و جوامع و طبقات  (کم .بودند

اختالفات و تضادهائی به وجود آمد و مرحله بلوغ و ، استعدادهاي عقلی و شرائط اجتماعی
بیداري بشریت فرا رسید) پس خداوند پیغمبران را برانگیخت تا (مردمان را به بهشت و دوزخ) 

ت (و و کتاب (آسمانی) که مشتمل بر حق بود و به سوي حقیق .بشارت دهند و بترسانند
ورزیدند   می ان مردمان راجع بدانچه اختالفمیبر آنان نازل کرد تا در، کرد  می عدالت) دعوت

گاه) در (مطالب و حقّانیت) کتاب  آن .داوري کند (و بدین وسیله مرحله نبوت فرا رسید
فت و به دنبال دریا در دسترسشان قرار داده شده بود، (آسمانی) تنها کسانی اختالف ورزیدند که

در پذیرش و فهم و ، توزي (و خودخواهی و هواپرستی از روي ستمگري و کینه، دالئل روشن
سازان  ابالغ و اجرا کتاب) اختالف نمودند (و مرحله اختالف در دین و ظهور دینداران و دین

کسانی را که ایمان  پس خداوند .اي فرا رسید و زمینه بروز و سلطه طاغوت فراهم شد) حرفه
هاي  با اجازه خویش (که مایه رشد فکري و ایمان پاك و زمینه رستن از انگیزه دند،آورده بو

الف ورزیده نفسانی و تمسک کامل به کتاب آسمانی است) به آنچه که حق بود و در آن اخت
 .»رهنمون شد، بودند

                                                                                                             
ٰ  َر�َُّكۚ  رَِّحمَ  َمن إِ�َّ  ١١٨ َتلِِف�َ ُ�ۡ  يََزالُونَ  َوَ� ﴿ طاوس گفت: آنان را براي  .]119-118هود: [ ﴾َخلََقُهمۡ  لَِك َولَِ�

 رحمت و همراه جماعت بودن آفریده است.
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ةٗ  �َّاُس ٱ َ�نَ ﴿ مَّ
ُ
 َ�َبَعَث ﴿ با هم اختالف کردند. عنی مردم یکی بودند و سپس ﴾ِحَدةٗ َ�ٰ  أ

ُ ٱ و متفق  اند با هم اختالف کرده ها پس خداوند در این آیه خبر داده که انسان ﴾نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ �َّ
، به حق داوري اند خداوند پیامبران را مبعوث کرد تا در آنچه اختالف کرده ، سپساند نبوده

سوي حق هدایت  ه، خداوند آنان را باند کنند، و نیز بیان داشته که کسانی که ایمان آورده
 کرده است.

ْنُ «: در حدیث صحیح آمده است
َ

ابُِقونَ  اآلِخُرونَ  � ِقيَاَمةِ  يَْومَ  السَّ
ْ
�َُّهمْ  َ�يْدَ  ال

َ
وتُوا �

ُ
 أ

ِكتَاَب 
ْ
وتِينَاهُ  َ�بِْلنَا ِمنْ  ال

ُ
ى يَْوُمُهمُ  وََهَذا َ�ْعِدِهمْ  ِمنْ  َوأ ِ

َّ
 َ�َهَدانَا ِ�يهِ  فَاْختَلَُفوا َعلَيِْهمْ  فُرَِض  اذل

 ُ ُ  ا�َّ
َ

َُهودُ  َ�بَعٌ  ِ�يهِ  نَلَا َ�ُهمْ  هل
ْ

ما امت آخر و در روز رستاخیز، « .1»َغدٍ  َ�ْعدَ  َوانلََّصارَى َغًدا فَايل
پیشقدم هستم، در حالی که به اهل کتاب پیش از ما کتاب آسمانی داده شد و کتاب آسمانی پس 

خداوند بر آنان مقرر کرده است. پس در آن از آنان به ما داده شد. این همان روزي است که 
اختالف ورزیدند و خداوند ما را به دین و راه راست، هدایت کرد. پس مردم در این زمینه 

 .»کنند می پیروان ما هستند. یهودیان فردا و مسیحیان پس فردا از ما پیروي

ةٗ  �َّاُس ٱ َ�نَ ﴿ي:  ي فرموده ابن وهب از زید بن اسلم درباره مَّ
ُ
 .]213: ةالبقر[ ﴾ِحَدةٗ َ�ٰ  أ

این روزي است که خداوند از آنان پیمان محکم گرفت، مردم «روایت کرده که گوید: 

ُ ٱ َ�َبَعَث ﴿بجز آن روز، امتی واحد نبودند،  ِ�نَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ �َّ نَزَل  َوُمنِذرِ�نَ  ُمبَّ�ِ
َ
 َمَعُهمُ  َوأ

ِ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ْ خۡ ٱ �ِيَما �َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  ُ�مَ ِ�َحۡ  قِّ �َۡ ٱب ِينَ ٱ إِ�َّ  �ِيهِ  َتلََف خۡ ٱ َوَما �ِيهِ�  َتلَُفوا وتُوهُ  �َّ
ُ
 ِمنۢ  أ

ٓ  َما دِ َ�عۡ  ۢ َ�غۡ  ُت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ ُهمُ َء�ۡ َجا ُ ٱ َ�َهَدى َنُهۡمۖ بَيۡ  �َي ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ خۡ ٱ لَِما َءاَمُنوا  قِّ �َۡ ٱ مِنَ  �ِيهِ  َتلَُفوا
 .]213: ةالبقر[ ﴾نِهِ �ِإِذۡ 

راجع به روز تعطیلی اختالف ورزیدند. یهودیان روز شنبه و مسیحیان روز  ها انسان
را به روز جمعه هدایت  صیکشنبه را روز تعطیل اعالم کردند اما خداوند امت محمد

 کرد.

                                           
 روایتش کرده است. 855ي  مسلم به شماره -1
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سوي مشرق، یهودیان به سوي  همردم راجع به قبله با هم اختالف داشتند. مسیحیان ب
سوي قبله، هدایت نمود.  را به صامت محمدکردند، پس خداوند  می بیت المقدس رو

 کردند و به سجده می از آنان رکوعاي  راجع به نماز اختالف نظر داشتند. عده ها انسان
 دیگر نمازاي  عده ،رفتند نمی کردند و به رکوع می بعضی از آنان، سجده ،رفتند نمی
اندند و در همان خو می گفتند و برخی از آنان نماز می خواندند و در آن حال سخن می

را به حقّ در این زمینه هدایت  صرفتند. خداوند، امت محمد می حال نماز خواندن، راه
 کرد.

گرفتند و بعضی، در  می قسمتی از روزه را روزهاي  راجع به روزه اختالف داشتند. عده
را به کار حق در این  صکردند و خداوند امت محمد می روزه از برخی غذاها امساك

 هدایت کرد.زمینه 
اختالف نظر داشتند. یهودیان گفتند: ابراهیم یهودي بوده  راجع به ابراهیم ها انسان

و مسیحیان گفتند: ابراهیم مسیحی بوده، در حالی که خداوند او را پاك دین و مسلمان 
 را به حق در این زمینه هدایت نمود. صقرار داد. پس خداوند امت محمد

تالف داشتند. یهودیان به او کفر ورزیدند و تهمت اخ ي عیسی همچنین درباره
بزرگی به مادرش زدند و مسیحیان او را خداي یکتا قرار دادند در حالی که خداوند او را 

را به حق در این زمینه هدایت  صي خویش قرار داد. پس خدا امت محمد روح و کلمه
 کرد.

 اول، دچار اختالف سپس این اتفاق کنندگان گاهی به تناسب قصد دوم نه قصد
چون خداوند متعال به خاطر حکمت حویش چنین حکم نموده که مسائل  ،شوند می

فرعی این امت، قابل اظهار نظر و محل اختالف نظر باشد، و نزد صاحب نظران ثابت 
شود. پس مسائل  نمی شده که مسائل نظري و اجتهادي معموالً اتفاق نظر در آنها حاصل

و  اختالف، ریشه دارند اما فقط در مسائل فرعی است نه در مسائل اصولیظنی در امکان 
در جزئیات است نه در کلیات. به همین خاطر اختالف نظر در مسائل فرعی و جزئی 
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 اشکالی ندارد.
اما اهل رحمت خدا، «که گوید:  اند ي این آیه نقل کرده مفسران از حسن درباره

 ».آنان زیان برسانداختالفی در میان خود ندارند که به 
شان نیست تا  در مسائل اجتهادي که نصی درباره منظور این است که: چون اختالف

ترین عذر را دارند.  باشد و آنان را در این مسائل بزرگ می هر گونه عذري را از بین ببرد،
آید، اصلی را  می البته شارع از آنجا که دانسته این نوع از اختالف میان مسلمانان پیش

 شود، و آن این آیه است:  می آورده که هنگام اختالف به آن مراجعهاش  درباره

ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن﴿ ِ  مُِنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱب ٰ  ِخرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ  لَِك َ�
حۡ  َخۡ�ٞ 

َ
  َسنُ َوأ

ۡ
اختالفی از این قبیل، خداوند در آن حکم  پس هر .]59النساء: [ ﴾وِ�ً� تَأ

باز گردانند. باز گرداندن به خدا به معناي بازگرداندن به  صکرده که به خدا و به پیامبر
در صورتی که در قید حیات باشد،  صباشد و بازگرداندن به پیامبر می کتاب خدا

باشد. عالمان  میاش  بازگرداندن به خودش است و پس از وفاتش، بازگرداندن به سنت
 اسالمی همین کار را کردند.

 يََزالُونَ  َوَ� ﴿گیرند:  می تواند بگوید: آیا آنان مشمول این آیه قرار می البته کسی
یا نه؟ جواب این است که: درست نیست که اهل این اختالف زیر  .]118هود: [ ﴾َتلِفِ�َ ُ�ۡ 

 ،مقتضاي این آیه قرار گیرند
 به چند دلیل:  

کند که اهل اختالف مذکور با اهل رحمت، فرق دارند، چون  می این آیه اقتضا -اول

ٰ  َر�َُّكۚ  رَِّحمَ  َمن إِ�َّ  ١١٨ َتلِفِ�َ ُ�ۡ  يََزالُونَ  َوَ� ﴿فرماید:  می خداوند . ]118هود: [ ﴾َخلََقُهمۡ  لَِك َولَِ�
است: اهل اختالف و اهل رحمت. ظاهر تقسیم  ها چون این آیه شامل دو دسته از انسان

این است که اهل رحمت، جزو اهل اختالف نیستند و گر نه بخشی از یک چیز، با آن 
 مشترك است و استثنا در اینجا معنی ندارد.
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ظاهر آیه  .]118هود: [ ﴾َتلِفِ�َ ُ�ۡ  يََزالُونَ  َوَ� ﴿خداوند در این آیه فرموده است:  -دوم
وصف اختالف، خصلت این افراد است تا جایی که لفظ اسم فاعل که نشان این است که 

زیرا  ،و اهل رحمت از آن مبرا هستند ي ثبوت و دوام است بر آنان اطالق شده دهنده
وصف رحمت با ثبوت و دوام بر مخالفت، منافات دارد. بلکه اگر یکی از اهل رحمت در 

 وردن مقصود شارع در آن قضیه، مخالفتتنها به خاطر به دست آ ،مخالفت کنداي  قضیه
کند. تا جایی که هرگاه برایش روشن شود که در آن خطا کرده، از رأي خودش  می

شود. پس مخالفت او در آن قضیه یک امر عارضی است و از اول قصد آن را  می منصرف
 نداشته است. بنابراین وصف اختالف، مالزم او نیست و در او ثبوت و دوام ندارد. پس
آوردن وصف رحمت براي او، که مقتضی منصرف شدن از اختالف است، در اینجا 

 است. تر مناسب
ما یقین داریم که اختالف در مسائل اجتهادي از جانب کسانی که از اهل  -سوم

که از یک اي  رحمت هستند، حاصل شده است، و آنان صحابه و تابعین هستند به گونه
الف کنندگان داخل شوند. پس اگر کسی از آنان در ي اخت جهت درست است که در دسته

حاال به هر - آمدند می ي اهل اختالف به حساب برخی از مسائل مخالفت کرده از زمره
ي اهل رحمت است.  به نسبت او صحیح نبود که گفته شود: او از زمره -صورت که باشد

 و این امر بنا به اجماع اهل سنت، باطل است.
جماعتی از سلف صالح، اختالف امت اسالمی در مسائل فرعی، بخشی از  -چهارم

ي رحمت است، امکان ندارد  . وقتی چیزي از جملهاند ي رحمت به شمار آوردهها بخش
 ي اهل رحمت خارج باشد. که صاحبش از دسته

 باشد:  می بیان و توضیح اینکه اختالف مذکور، رحمت
ي اختالف یاران رسول  خداوند به وسیله«گوید: از قاسم بن محمود روایت شده که 

 کند مگر اینکه نمی در عمل نفع رساند. هیچ کسی به علم کسی از آنان عمل صخدا
 ».ي عمل برایش باز است بیند که دستش باز است و دایره می
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از ضمره از رجاء روایت است که گوید: عمر بن عبدالعزیز و قاسم بن محمد با هم 
آورد  می ي حدیث نمودند. رجاء گوید: عمر چیزي را و شروع به مذاکرهجمع شدند. هر د

که مخالف نظر قاسم بود. راوي گوید: این امر براي قاسم سخت بود تا اینکه قضیه 
برایش روشن شد. آنگاه عمر به او گفت: این کار را مکن. اگر بهترین چهارپایان به من 

 ».کند نمی لاختالف صحابه مرا خوشحااي  دهند به اندازه
ابن وهب از قاسم نیز روایت کرده که گوید: سخن عمر بن عبدالعزیز مرا خوشحال 

چون اگر سخن  ،اختالف نکرده باشند صکرد و گفت: دوست ندارم که یاران محمد
 آنان یکی بود، براي مردم سخت و دشوار بود و آنان پیشوایانی هستند که به آنان اقتدا

تواند این کار را بکند و  می ول هر کدام از صحابه عمل کند،شود. پس اگر کسی به ق می
 ي عمل برایش باز است. دایره

ي اجتهاد و جواز اختالف در مسائل  معناي این عبارت، این است که صحابه دروازه
کردند،  نمی ي اجتهاد را باز چون اگر صحابه دروازه ،اجتهادي را براي مردم باز کردند

ست و ها ي گمان ي اجتهاد حوزه زیرا حوزه ،گرفتند می نا قرارقطعاً مجتهدان در تنگ
معموالً مثل هم نیستند و با هم اختالف دارند. در نتیجه مجتهدان با توجه به اینکه  ها گمان

شان غلبه یافته پیروي کنند، در این  ه از آنچه بر گمان، کاند از طرف دیگر مکلف شده
شدند، و این نوعی از تکلیف ما ال یطاق است  می صورت به پیروي از مخالفانش مکلف

ي اختالف در مسائل فرعی براي امت  ترین تنگناهاست. پس خداوند به وسیله که از بزرگ
ي داخل شدن در  اسالمی گشایشی ایجاد کرده است. بنابراین، براي امت اسالمی دروازه

 داخل .]119هود: [ ﴾َك َر�ُّ  رَِّحمَ  َمن﴿ي:  این رحمت باز شده است. پس چگونه در دسته
شوند؟ پس اختالف امت اسالمی در مسائل فرعی همچون اتفاقشان در این مسائل  نمی

 است.
از طرف اول و باالتر از طرف دوم  تر میان این دو طرف، حد وسطی است که پایین

است، و آن این است که در اصل دین اتفاق حاصل شود و در برخی از قواعد کلی دین، 
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 شود. می اختالف واقع شود. که این به چنددستگی و تفرق منجر
به صحت  صي فوق، این نوع از اختالف را در برگیرد اما از پیامبر ممکن است آیه

شود، و آن حضرت خبر داده که این  می فتاد و چند فرقه تقسیمبه هاش  رسیده که امت
کنند و  می شان وجب به وجب و متر به متر پیروي ي پیشینیانها و روش ها امت از سنت

 گیرند. می ي پیش از ما رخ داده، قرارها مشمول آن اختالفی که در میان امت
مراهی و دخول در جهنم کند، این است که اهل بدعت به گ می آنچه این امر را روشن

 ، و این از رحمت کامل خدا، دور است.اند موصوف شده
بر همبستگی و اتحاد و هدایت ما، خیلی حریص بود حتی از طریق روایت  صپیامبر

و در خانه - در حال جان کندن بود صثابت شده که گوید: وقتی پیامبر بابن عباس

ْ�تُْب  مَّ َهلُ «فرمود:  -افرادي از جمله عمر بن خطاب بود
َ
 .»َ�ْعَدهُ  تَِضلُّوا لَنْ  ِكتَاباً  لَُ�مْ  أ

عمر گفت:  .»را براي شما بنویسم که پس از آن هرگز گمراه نخواهید شداي  بشتابید تا نوشته«
غلبه کرده، و قرآن که نزد شماست. پس کتاب خدا براي ما  صدرد و ناراحتی بر پیامبر

 اختالف و نزاع پیدا کردند. بعضی از آنانبس است. افراد حاضر در آن خانه با هم 
را براي شما بنویسد تا پس از آن اي  نوشته صگفتند: نزدیک بیایید تا رسول خدا می

گفتند. وقتی اختالف و درگیري نزد  می ي عمر مثل گفتهاي  هرگز گمراه نشوید، وعده

ابن  .»از پیش من برخیزید« .»قوموا عّ� «شدت یافت، آن حضرت فرمود:  صپیامبر
آن  صشان نگذاشتند، پیامبر فسوس که به خاطر اختالف و درگیريگفت: ا می عباس

 .1نوشته را برایشان بنویسد
آن نوشته را  صبود که خداوند به او الهام کرده بود که: اگر پیامبراي  آن وحی 

شدند. پس امت اسالمی از مقتضاي  نمی نوشت، پس از آن هرگز گمراه می برایشان

ي:  شوند و زیر مقتضاي فرموده می خارج .]118هود: [ ﴾َتلِفِ�َ ُ�ۡ  يََزالُونَ  َوَ� ﴿ي:  فرموده

                                           
 اند. آن را روایت کرده 1637 ي: و مسلم به شماره 2888 ي: متفق علیه: بخاري به شماره -1
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شوند. پس خدا ابا کرده از اینکه جز آنچه که  می داخل .]119هود: [ ﴾َر�َُّك  رَِّحمَ  َمن إِ�َّ ﴿
اختالف داشته باشند. به قضا و قدر  ها قبالً در علم خدا بوده، مسلمانان همچون دیگر امت

خواهیم که ما را بر قرآن و سنت ثابت قدم گرداند و به  می خدا راضی هستیم و از او
 لطف خود ما را بر آن بمیراند.

ي  در آیه .]118هود: [ ﴾َتلِفِ�َ ُ�ۡ ﴿جماعتی از مفسران معتقدند که منظور از عبارت: 

 باشد. می اهل سنت .]119هود: [ ﴾َر�َُّك  رَِّحمَ  َمن﴿مذکور، اهل بدعت و منظور از عبارت: 
گردد و به طور مطلق  د که به علم قدیم و قدر خدا برمیولی این اختالف اصلی دار

 نیست.
بلکه با وجود نازل کردن قرآن، برخی آیات قرآنی قابل تأویل هستند. این موضوع نیاز 

 به توضیح و شرح دارد.
قواعد کلی دین، معموالً میان دانشوران و متبحران در علم بدانید که اختالف در برخی 

، اند و به سبب نزول و مصادر آن عالم اند شریعت و کسانی که به علم شریعت فرو رفته
شود. دلیل آن، اتفاق عصر اول و دوم بر آن است، و اختالف آنان تنها در بخشی  نمی واقع

 است که چندي پیش از آن بحث شد.
سه علت ، فی با وصف مذکور که پس از عصر اول و دوم واقع شدهبلکه هر اختال

دهند تا این  می شوند و دست به دست هم می دارد که گاهی این سه علت با هم جمع
آورند. این سه  می اختالفات پیش آید و گاهی جدا از هم، اختالف مذکور را به وجود

 علت عبارتند از: 
این اعتقاد به وجود داشته اش  اینکه انسان در درون خود معتقد باشد یا درباره -اول

پس  -در حالی که به آن درجه نرسیده است- باشد که او اهل علم و اجتهاد در دین است
 را خالف به حساباش  رأي و خالف رأي، کند و رأي خود می بر این اساس عمل

 آورد. می
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باشد و گاهی در  می جزئی و فرعی از فروع دین اي ولی گاهی این امر در مسأله
باشد.  می -اعم از اصول اعتقادي یا اصول علمی-کلی و اصلی از اصول دین اي  مسأله

بینی که او برخی از جزئیات شریعت را گرفته و کلیات شریعت را ویران کرده  می پس
ن ریشه در فهم است تا جایی که تنها به رأي خود بدون احاطه به معانی شریعت و بدو

 کند. می مقاصد شریعت، عمل
آنجا که  ،اشاره به او دارد صگذار است و حدیث صحیح پیامبر این فرد، بدعت

َ  إِنَّ «: فرماید می صپیامبر ِعلْمَ  َ�ْقِبُض  الَ  ا�َّ
ْ
 َ�ْقِبُض  َولَِ�نْ  انلَّاِس  ِمنَ  يَنزَْتُِعهُ  انزِْتَااًع  ال

ِعلْمَ 
ْ
ُعلََماءِ  بَِقبِْض  ال

ْ
َذَ  اَعلًِما َ�رْتُكْ  لَمْ  إَِذا َحىتَّ  ال االً  رُُءوًسا انلَّاُس  اختَّ ْ�تَْوا فَُسئِلُوا ُجهَّ

َ
 بَِغْ�ِ  فَأ

َضلُّوا فََضلُّوا ِعلْمٍ 
َ
گیرد بلکه با گرفتن علماء، علم  نمی همانا خداوند خود علم را از مردم« .1»َوأ

افرادي جاهل و نادان را به عنوان فرد عالم ماند و مردم،  نمی گیرد تا جایی که هیچ عالمی می را
دهند. در نتیجه  می شود و آنان بدون علم فتوا می گیرند و از این نادانان سؤال می و مورد اعتماد

 .»کنند می شوند و هم مردم را گمراه می هم خودشان گمراه
 چون این حدیث داللت ،: در این حدیث خوب بیندیشیداند برخی از علماء گفته

شود، بلکه تنها  نمی کند بر اینکه این بال و مصیبت هرگز از جانب علما دامنگیر مردم می
شود که هرگاه علمایان مردم فوت کردند و کسی که عالم  می از آن جهت دامنگیر آنان

شود. این مفهوم  می نیست، فتوا داد، آن موقع از جانب او این بال و مصیبت دامنگیر مردم
کند، ولی کسی  نمی : امانتدار هرگز خیانتاند ان شده است. بعضی گفتهبا عباراتی دیگر بی

کند. این عده از علما  می شود و او خیانت می که امانتدار نیست امانتی به او سپرده
کند، بلکه از کسی که عالم  نمی گذاري گوییم: هیچ عالمی هرگز بدعت می : و مااند گفته

 دهد. در نتیجه هم خودش گمراه می علم فتوا شود و او بدون می نیست، فتوا خواسته
 کند. می شود و هم دیگران را گمراه می

مالک بن انس گوید: ربیعه روزي سخت گریست. به او گفته شد: آیا بالیی سرت 

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
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کنی؟ گفت: نه، ولی از کسی که علم و دانش نداشت، فتوا  می آمده است که گریه
 خواسته شد.

قبل الساعة «: فرمود صآمده که گوید: رسول خدا در صحیح بخاري از ابوهریره
ب فيهنَّ الّصادق، وسنون خدااعت، يصّدق فيهنَّ الاكذب،  ن فيهن األم�، و��ذَّ �وَّ

و�بَضةؤتمن اخلائن و�و وجود اي  پیش از قیامت، چند سال فریب دهنده« .1»�نطق فيهنَّ الرُّ

شود و فرد  می انسان راستگو تکذیبدارد که در طی این چند سال، انسان دروغگو تصدیق و 
شود و مرد حقیر و عاجز در امور  می شود و فرد خائن، امانتدار شناخته می امانتدار، خائن دانسته
 .»آید می عمومی مردم به سخن

 : رویبضه، مرد حقیر و عاجزي است که در امور عمومی مردم به سخناند علما گفته
 گوید. می که در امور عمومی سخن گوید، اما سخن آید. گویی او اهلیت این را ندارد می

 م که چه وقت مردم هالكا دانسته«روایت است که گوید:  از عمر بن خطاب
و بزرگ از او نافرمانی کند و هرگاه فقه از  کوچک آید شوند وقتی که فقه از جانب می

 .2»کند، آنگاه هر دو هدایت یابند می جانب بزرگ آید و کوچک از او پیروي
مردم پیوسته در خیر هستند تا زمانی که علم و دانش از «گوید:  ابن مسعود

 دریافت کنند، هالكشان  بزرگانشان دریافت کنند. هرگاه علم را از کوچکانشان و بدترین
 ».شوند می

علماء راجع به منظور عمر از کوچک، اختالف نظر دارند. ابن مبارك گوید: منظور 
چون اهل بدعت در علم کوچک است و به  ،وبی استاهل بدعت است. این رأي خ

 همین خاطر اهل بدعت شده است.
 ».احتمال دارد، کوچک کسی باشد که علم و دانش ندارد«باجی گوید: 

                                           
اند  آن را روایت کرده 338و  2/291، »الـمسند«و احمد در  4036 ي: حدیثی صحیح است: ابن ماجه به شماره -1

 آن را صحیح دانسته است. 3653 ي: به شماره» صحيح اجلامع« و آلبانی در کتاب

 آن را آورده است. 13 ي: به شماره» نصيحة أهل احلديث« خطیب بغدادي در کتاب -2
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کرد، و قراء که  می عمر با خردساالن و نوجوانان مشورت و نظرخواهی«وي افزود: 
 ».مشاور عمر بودند، پیر و جوان بودند

احتمال دارد منظور عمر از کوچک، کسی باشد که هیچ منزلت و « افزاید: می باجی
جایگاهی ندارد. و این تنها زمانی است که دین و جوانمردي را کنار نهد. اما کسی که 
 پایبند دین و جوانمردي است، قطعاً در میان مردم مشخص است و قدر و منزلتش بزرگ

 ».شود می
کند، روایتی است که ابن وهب با سندي  می داز جمله چیزهایی که این تفسیر را تأیی

 کسی که بدون علم، عمل«مقطوع از حسن نقل کرده است. در این روایت حسن گوید: 
کند فساد و  می رود، و کسی که بدون علم، عمل می کند مثل کسی است که بیراهه می

دت ضرر است. پس به دنبال علم و دانش بروید تا به عبااش  بیشتر از اصالحاش  تباهی
چون افرادي  ،وارد نکنید، و به دنبال عبادت روید تا به علم و دانش دینی ضرر وارد نکنید

بر شان  تا جایی که شمشیران اند و علم و دانش دینی را رها کرده اند به دنبال عبادت رفته
 رفتند، هرگز این کار را می . اگر اینان به دنبال علم و دانش دینیاند کشیده صامت محمد

و آن را درك و فهم  اند چون آنان قرآن را خوانده -منظورش خوارج است». کردند نمی

ُقْرآنَ  َ�ْقَرُؤونَ « . آن گونه که این حدیث به آن اشاره دارد:اند نکرده
ْ
 .»تََراِ�يَُهمْ  ُ�َاِوزُ  ال ال

 .»کند نمی خوانند و از اطرفشان تجاوز می قرآن را«
کسب فقه و دانش افراد فرومایه و ناکس، تباهی «از مکحول روایت شده که گوید: 

 ».دین و دنیاست و کسب علم و دانشِ افراد پست، تباهی دین است
 دید که علم دینی را می ي مردم را فریابی گوید: سفیان ثوري هرگاه این توده

 ابینم که هرگاه این افراد ر می یافت. گفتم: اي ابوعبداهللا! می تغییراش  نویسند، چهره می
نویسند، خیلی برایت سخت و گران است. گفت: علم دینی میان  می بینی که علم دینی می

ي مردم و  ي بزرگ بود. هرگاه از آنان خارج شود و به دست این تودهها و انسان ها عرب
 کند. می افراد پست و ناکس بیفتد، دین تغییر
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 تر و قوي تر محکمنیز هرگاه بر تفسیر قبلی حمل شوند، آن تفسیر  ها این روایت
گذاران از  باشد. شاید اگر بدعت می ، مبهم و مشکلها چون ظواهر این روایت ،شود می

بینی که اینان فرزندان  می میان متکلمان یا اکثر بدعت گذاران خوب به دنبالشان بگردي،
ن که در زبان عربی، اصالتی ندارند. نزدیک است که آنا اند هستند و کسانی ها اسیرانِ امت

طور که کسی که مقاصد شریعت را  فهم کنند، هماناش  کتاب خدا را بدون معناي حقیقی
 کند. می فهماش  فهم نکرده، شریعت را بدون حقیقت

 باشد:  می دومین علت از علل اختالف، تبعیت از هواي نفس
، چون آنان اند ، اهل اهواء(اهل هواهاي نفسانی) نامیده شدهها بدین خاطر اهل بدعت

ي شرعی را از مصادر و مراجع معتبرشان  و ادله اند پیروي کردهشان  هواهاي نفسانی از
را پیش فرستاده و به شان  تا احکام را از آنها صادر کنند بلکه هواهاي نفسانی اند نگرفته

 کنند. می ي شرعی نگاه ، سپس از وراي آن، به ادلهاند آراي خودشان تکیه کرده
بح دانستن عقل، و کسانی که به آنان گرایش دارند مانند اکثر اینان، اهل حسن و ق

تا به اهداف خود  اند باشند. بعضی از آنان که به پادشاه چسبیده می فالسفه و دیگران،
برسند یا ریاست و جایگاهی را به دست آورند. پس حتماً با هواهاي خود مردم را به 

آن  اند را براي آنان تأویل کرده ي خودها و اهداف و خواسته اند طرف آراي خود کشانده
 .اند و افراد معتمد از همراهان پادشاهان آن را نقل کرده اند گونه که علماء اظهار داشته

و نسبت به  اند ي خود رد کردهها گروه نخست، بسیاري از احادیث صحیح را با عقل
اطل خود، به صحت رسیده گمان بدي دارند و نسبت به آراي ب صاحادیثی که از پیامبر

امور و احوال آخرت از جمله پل صراط، ترازو،  حسن ظن دارند تا جایی که بسیاري از
و عذاب جسمانی را رد کرده و رؤیت خدا در آخرت را انکار  ها معاد جسمانی، نعمت

خواه در شریعت اسالم آمده باشد و  اند و..... بلکه اینان عقل را شارع گردانیده اند نموده
باشد. بلکه اگر در شریعت هم آمده باشد، کاشف حکم عقل است..... و دیگر خواه نیامده 

 سخنان زشت و اعتقادات و افکار خرافی.
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، به خاطر حرص و اشتیاق اند ي فرعی خارج شده ي اصلی به جاده گروه دیگر از جاده
ا نفعی را شدید به اینکه بر دشمنانشان، غلبه یابند یا به دوستانشان فایده و نفع برسانند و ی

 براي خود بکشند.
که  اند همان طور که از محمد بن یحیی بن لبابه، برادر شیخ ابن لبابه مشهور نقل کرده

او از قضاوت بیره برکنار شد و سپس از شورا برکنار شد به خاطر چیزهاي ناپسندي که 
وي را  از او دیده شد. قاضی حبیب بن زیاد عزل او را تأیید کرد و دستور داد که عدالت

 کنند و نگذارند به کسی فتوا دهد.اش  ساقط کنند و خانه نشین
سپس ناصر به خرید حوضی که از آن آب برداشته نشود و جزو وقف بود، در قرطبه 
در جاي بلند رودخانه، نیاز پیدا کرد. ضرورت و نیاز شدید خود را به آب پیش قاضی 

د. ابن بقی به او گفت: در این باره راه ش می ابن بقی مطرح کرد، چون با دیدن مردم، اذیت
حلی ندارم. اما بهتر است که حرمت وقف نگاه داشته شود. ناصر به او گفت: در این 

ي مرا پیش آنان مطرح کن و به آنان بگو که  زمینه با فقهاء صحبت کن و رغبت و خواسته
بیابند. ابن بقی با  کنم، شاید در این باره رخصتی را برایم می چند برابر ارزش آن پرداخت

فقها صحبت کرد، آنان راه حلی را برایش نیافتند. ناصر از آنان خشمگین شد و به وزیران 
دستور داد که آنان را توبیخ نماید. میان فقهاء و وزیران گفتگوهایی رد و بدل شد و ناصر 

 نرسید.اش  همراه آنان به خواسته
گفت: آنان چیزي را  می کاست واش  دوستان فقهاین خبر به ابن لبابه رسید. و از قدر 

(منظور خودش است) آنجا حاضر بود،  از او منع کردند که راه حلی برایش بود و اگر او
 داد و پایبند آن بود و با دوستانش در این زمینه مناظره می قطعاً به جواز معاوضه به او فتوا

 کرد. می
محمد بن لبابه را به شورا باز گردانند و  این قضیه به دل ناصر افتاد و دستور داد که

همان پست قبلی را به او بدهند. سپس به قاضی دستور داد که در این قضیه دوباره با 
 فقهاء مشورت کند.
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اي  شان آمد. قاضی ابن بقی، قضیه جمع شدند و ابن لبابه در آخر همهقاضی و فقهاء 
همان سخن اول را گفتند شان  کرد. همهکه فقهاء را به خاطرش جمع کرد، به آنان معرفی 

 که وقف نباید از صورت خود تغییر یابد، و ابن لبابه ساکت بود. قاضی به او گفت: تو چه
گویی اي ابوعبداهللا! گفت: اما قول پیشوایمان، مالک بن انس قولی است که دوستان  می

اي  نان علماي برجستهدانند، و ای نمی فقیه ما گفتند. اما اهل عراقی اصالً وقف را جایز
، و چون امیرمؤمنان به این اند ي آنان هدایت یافته هستند که اکثر امت اسالمی به وسیله

رد شود. در حالی که در سنت، راهی اش  حوض نیاز دارد، پس سزاوار نیست که خواسته
قهاء باشم. ف می بر آن هست. من در این باره قائل به رأي اهل عراق هستم و پایبند آن رأي

و  اند به او گفتند: سبحان اهللا! قول مالک که گذشتگان ما به آن فتوا داده و معتقد آن بوده
وجه از آن  کنی. به هیچ می ما پس از آنان به آن اعتقاد داشتیم و بدان فتوا دادیم، رها

باشد. محمد بن یحیی  می شویم، و این رأي امیرمؤمنان و رأي پیشوایان دینی نمی منصرف
نان گفت: شما را به خدا قسم، آیا بال و مصیبتی براي کسی از شما پیش نیامده که به آ

ي خودتان به قول غیر مالک عمل کرده باشید و در آن زمینه براي خود  شما در آن درباره
رخصتی را به کار برده باشید؟ گفتند: چرا. گفت: پس امیرمؤمنان نسبت به آن اولویت 

 دارد.
خودتان عمل کنید و به قول علمایی که با آن هم نظر هستند،  پس به مأخذ و مراجع

سرمشق و امام هستند. فقهاي حاضر در مجلس، ساکت شدند. اش  استناد کنید، چون همه
 آنگاه قاضی گفت: فتواي ما را به اطالع امیرمؤمنان برسان.

تا  جا ماند ان نوشت و همراه دوستانش در همانقاضی صورت جلسه را براي امیرمؤمن
اینکه جواب آن بیاید مبنی بر اینکه به فتواي محمد بن یحیی بن لبابه عمل شود و این 

ب«حوض را در مقابل امالکش در  جَ بود و چند  معاوضه کند. امالکش خیلی زیاد» منية عَ

 برابر حوض ارزش داشت.
آمد  ها از او به ابن لبابه مبنی بر سرپرستی کار وثیقهاي  سپس از طرف امیرمؤمنان نامه
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تا او سرپرست بستن این قرارداد باشد. این مسؤلیت به او داده شد و قاضی، حکم به 
فتواي او را امضاء کرد و بر آن شهادت داد. آنگاه فقهاء روانه شدند. پس ابن لبابه پیوسته 

 دار بود. .ق عهدهه 336 و شورا را تا زمان وفاتش به سال ها کار وثیقه
ار راجع به این خبر با یکی از بزرگان مان گفتگو کردم. او یک ب«قاضی عیاض گوید: 

به عهد زشتی اضافه  گفت: شایسته است که این خبري که عهد رنجیدگی را باز کرده
 ».از چیزي است که در بردارد تر چون این یکی در زشتی سخت ،شود

. رساند می پس دقت کنید که پیروي از هواي نفس چگونه است و صاحبش را تا کجا
 چنین کاري از دو جهت، اصالً حالل نیست: 

را  ها چون اهل عراق وقف ،او رأیی را که بدان حکم کرد، محقق و ثابت ننمود -اول
دانند و هر کس این رأي را از آنان نقل کند، یا بدون  نمی این چنین به طور مطلق باطل

. بلکه مذهب اهل عراق دان تحقیق است و یا قبالً رأي آنان بوده و بعد از آن منصرف شده
ي ها گونه که در کتاب مذهب مالک بن انس نزدیک است، آن ، بهها ي وقف در زمینه

 آمده است. ها حنفی
اگر به فرض صحت آن را بپذیریم، باز براي حکم درست نیست که یکی از این  -دوم

ي ها ي صورت چون ترجیح به وسیله ،بدون دلیل، ترجیح دهداش  دو قول را در حکم
معتبر شرعی است، و این مورد اتفاق عالمان اسالمی است. پس هر کس به تقلید یک 
قول بدون تحقیق تکیه کند و قولی را بدون دلیل معتبر ترجیح دهد، ریسمان اسالم را از 
گردنش برداشته و به غیر شرع استناد نموده است. خداوند به لطف خویش ما را از آن 

 .سالم نگه دارد!
طور که  دین خداست، هماني ایجاد شده در ها ر فتوا، از جمله بدعتاین روش د

 حاکم گردانیدن عقل بر دین به طور مطلق، بدعت است. این مطلب بعداً بیان خواهد شد.
بدین صورت، چگونگی تبعیت از هواي نفس ثابت شد، و تبعیت از هواي نفس 

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿اید: فرم می باشد. خداوند متعال می اساس انحراف از راه راست نَزَل  �َّ
َ
 َك َعلَيۡ  أ
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ۡ  تٞ َءاَ�ٰ  هُ ِمنۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ مُّ  ُهنَّ  ٌت َكَ�ٰ �ُّ
ُ
َخرُ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

ُ
ا ٞتۖ بَِ�ٰ ُمتََ�ٰ  َوأ مَّ

َ
ِينَ ٱ فَأ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ

ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ �ََ�ٰ  َما َ�َيتَّبُِعونَ  ٓ بۡ ٱوَ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا   ءَ تَِغا
ۡ
او است که کتاب « .]7عمران:  آل[ ﴾ۦوِ�لِهِ تَأ

ت«هاي  آیه، بخشی از آن .(قرآن) را بر تو نازل کرده است امَ ْكَ است (و معانی مشخّص و  » حمُ

َات«هاي  و بخشی از آن آیهنها اصل و اساس این کتاب هستند، اهداف روشنی دارند و) آ اهبِ تَشَ  » مُ

هایشان  و اما کسانی که در دل .رود)  می آنها(و معانی دقیقی دارند و احتماالت مختلفی در  است،
انگیزي و تأویل  زوایاي وجودشان را فرا گرفته است) براي فتنه، کژي است (و گریز از حق

باشد.  می زیغ در این آیه به معناي انحراف از حق. »افتند  می (نادرست) به دنبال متشابهات
دلیل واضح و روشن را رها کرده و از معناي این آیه قبالً آورده شد. بدعت گذاران، 

 کنند درست عکس آنچه که حق است. می متشابه و امر مبهم پیروي
 -در حالی که پیش او از خوارج و رفتارشان بر قرآن نام برده شد- باز ابن عباس 

آورند و در نزد متشابهات قرآن،  می آنان به محکمات قرآن ایمان«روایت شده که گوید: 
 ».شوند می هالك

 ابن وهب این روایت را آورده است. .1ي مذکور را خواند آنگاه ابن عباس آیه

فََرَءيۡ ﴿فرماید:  می کند، آنجا که می قرآن بر نکوهش تبعیت از هواي نفس داللت
َ
 َمنِ  َت أ

َذَ ٱ ٰ  ۥَههُ إَِ�ٰ  �َّ َضلَّهُ  هُ َهَوٮ
َ
ُ ٱ َوأ َّ�  ٰ ٰ  وََخَتمَ  �ٖ ِعلۡ  َ�َ ٰ  وََجَعَل  ۦبِهِ َوقَلۡ  ۦعِهِ َسمۡ  َ�َ َ�َ  ِ  َوةٗ ِغَ�ٰ  ۦبََ�ِه

ِۚ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ِديهِ َ�هۡ  َ�َمن فََ�  �َّ
َ
ُرونَ  أ اي کسی را که هوا و  هیچ دیده« .]23: اجلاثية[ ﴾٢٣ تََذكَّ

آرزوپرستی کرده ، و با وجود آگاهی (از حق و باطلخود را به خدائی خود گرفته است، هوس 
و بر گوش و دل او مهر گذاشته است و بر چشمش ، استاست و) خدا او را گمراه ساخته 

تواند او را   می پس چه کسی جز خدا (و خدا هم از وي رویگردان است) !؟ اي انداخته است پرده
 .» شوید؟  نمی گیرید و بیدار  نمی آیا پند ؟راهنمائی کند

 جا از هواي نفس سخن به میان آمده، از آن نکوهش شده است.در قرآن هر

                                           
 اند. آن را روایت کرده 1/31، »الرشيعة«و آجري در  193 ي: به شماره» ذم الكالم« هروي در کتاب -1
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وهب از طاوس نقل کرده که گوید: خداوند هر جا در قرآن، هواي نفس را آورده، ابن 
 فرماید: می آن را نکوهش کرده است و

َضلُّ  َوَمنۡ ﴿
َ
ٰ  �ََّبعَ ٱ ِممَّنِ  أ ِ ٱ ّمِنَ  ىُهدٗ  بَِغۡ�ِ  هُ َهَوٮ آخر چه کسی « .]50القصص: [ ﴾�َّ

بدون ، و هوس خود پیروي کندتر از آن کسی است که (در دین) از هوي  تر و سرگشته گمراه

و دیگر آیاتی که در این زمینه آمده . »!؟این که رهنمودي از جانب خدا (بدان شده) باشد
 است.

ي هواهاي  همچنین ابن وهب از عبدالرحمن بن مهدي نقل کرده که: مردي درباره
نفسانی از ابراهیم نخعی پرسید، او در جواب گفت: خداوند در چیزي از هواي نفس، 

از خیر را ننهاده، و فقط زینت و آراستن از جانب شیطان است. دین فقط آن است اي  ذره
 . اند که سلف صالح بر آن بوده

آمد و به او گفت: من از هواي  باز ثوري روایت کرده که: مردي پیش ابن عباس
گمراهی اش  کنم. ابن عباس به او گفت: هواي همه می تو و هرچه که دوست داري پیروي

 چه حرفی است؟» من بر هواي تو هستم«ت: اس

هر چند باطل یا  ها سومین علت از علل اختالف، تصمیم بر تبعیت از عادت
 مخالف حق باشند: 

سبب سوم اختالف، پیروي از روش و منهجی که پدران و بزرگان و مانند آنها بر آن 
ر کتابش نکوهش کرده چون خداوند آن را د ،باشد. این تقلید نکوهیده است می ،اند بوده

ْ قَالُوٓ  بَۡل ﴿است، مانند این آیات:  ٓ وََجدۡ  إِنَّا ا ٓ  نَا ٰٓ  َءنَاَءابَا ةٖ  َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ  �نَّا أ هۡ  رِهِمَءاَ�ٰ  َ�َ  ﴾٢٢ َتُدونَ مُّ

ایم و ما نیز بر پی  گویند: ما پدران و نیاکان خود را بر آئینی یافته  می بلکه ایشان« .]22الزخرف: [

 فرماید: می سپس در ادامه. »گیریم)  می پرستی را در پیش رویم (و راه بت  می آنان

﴿ ٰ َ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

من آئینی را هم براي گفت: آیا اگر   می (پیغمبرشان بدیشان)« .]24الزخرف: [ ﴾٢٤ فُِرونَ َ�ٰ 
اید (باز  تر باشد که پدران و نیاکان خود را بر آن یافته بخش شما آورده باشم که از آئینی هدایت
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 روید و دست به دامان تقلید  می خویش پرستی کنید و بر بت  می هم از گذشتگان خود پیروي
اید و) بدان مأمور  چنین است و) اصالً ما به چیزي که (با خود آورده !(آري گفتند:  می )؟شوید  می

 إِذۡ  َمُعونَُ�مۡ �َسۡ  َهۡل  قَاَل ﴿فرماید:  می دیگري در جاي. » باور نداریم، اید و مبعوث شده
وۡ  ٧٢ ُعونَ تَدۡ 

َ
وۡ  يَنَفُعونَُ�مۡ  أ

َ
ونَ  أ گفت: آیا هنگامی که آنها را « .]73-72 :الشعراء[ ﴾٧٣ يَُ�ُّ

 یا سودي به شما   ؟کنند  می شنوند و نیازتان را برآورده  می صداي شما را، خوانید  می کمکبه 
سازند (اگر از آنها سرپیچی   می ) و یا زیانی متوجه شما؟رسانند (اگر از آنها اطاعت کنید  می

ان ش ولی آنان فقط به تقلید از پدران خداوند راه روشن را به آنان نشان داده. » )؟نمائید

ٓ وََجدۡ  بَۡل ﴿و گویند:  اند تمسک جسته ٓ  نَا  گویند:  می« .]74الشعراء: [ ﴾َعلُونَ َ�فۡ  لَِك َكَ�ٰ  َءنَاَءابَا
 ایم که این چنین توانند بکنند) فقط ما پدران و نیاکان خود را دیده  نمی (چیزي از این کارها را

 مگر .کنیم و بس  می کارشان تقلید نمودند و ما هم از  می کردند (و بتان را به گونه ما پرستش  می
 .» )؟شود پدران و نیاکان ما در اشتباه بوده باشند  می

َذَ « فرماید: می این امر مقتضاي حدیث قبلی نیز هست، آنجا که  ُرؤََساءَ  انلَّاُس  اختَّ
اال چون این حدیث به پیروي کردن از اشخاص هر طور که باشد،  ،تا آخر حدیث »ُجهَّ

 اشاره دارد.
روایت شده که گوید: زنهار! دور باشید از پیروي کردن از  علی بن ابی طالب از

دهد، پس به خاطر علم و تقدیر خدا  می چون کسی عمل اهل بهشت را انجام ،اشخاص
میرد که از اهل  می دهد. پس در حالی می شود و عمل اهل جهنم را انجام می دگرگون

دهد، سپس به خاطر علم و تقدیر خدا  یم جهنم است و کسی عمل اهل جهنم را انجام
میرد که از اهل  می دهد. پس در حالی می شود و عمل اهل بهشت را انجام می دگرگون

 بهشت است.
اگر شما ناچارید از کسانی پیروي کنید، از پیشینیان صالح پیروي کنید نه از اشخاصی 
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 .1اند که اکنون در قید حیات
کاري در دین، و اینکه انسان نباید هرگز بر عمل  است به احتیاطاي  این گفته اشاره

چون شاید کسی که به  ،بپرسداش  هیچ کسی تکیه کند تا در آن تحقیق کند و از حکم
به عمل عالم «: اند تکیه کرده، بر خالف سنت عمل کند و به همین خاطر گفتهاش  علم

ین علم، دیدن تر ضعیف«: اند و گفته». گوید می نگاه مکن، بلکه از او بپرس، به تو راست
دهد و او نیز همان کار را  می یعنی اینکه فالن کس را ببینید که کاري را انجام». است
 دهد، و شاید کار او از روي سهو و اشتباه باشد. می انجام

از عالمان  هل مدینه از نظر جماعتیچون عمل ا ،عمل اهل مدینه از این قبیل نیست
 ه به صورتی که مورد بحث ما نیست.اسالمی دلیل ثابتی است. البت

اگر ناچارید از کسی پیروي کنید، پس از پیشینیان صالح پیروي «که:  ي علی گفته
شود و به  می عملشان  و کسانی همچون آنان است که به گفته ، منظورش صحابه»کنید

آنان  درست نیست از، شود. اما غیر اینان که چنین موقعیتی را ندارند می فتوایشان تکیه
بیند و نسبت به او حسن ظن دارد و او کاري  می پیروي شود. مانند اینکه انسان مردي را

 کند که احتمال دارد مشروع یا غیر مشروع باشد، پس به طور مطلق به او اقتدا می را
دهد. این کار عین  می نماید و وي را حجتی در دین خدا قرار می کند و به او تکیه می

م که از حکم فعل، از کسانی که اهل فتوا هستند، سؤال و تحقیق نکرده گمراهی است مادا
 باشد.

این صورت، چیزي است که اکثر متأخرین از میان مردم عوام و بدعت گذار بدان 
 .اند متمایل شده

 چسبند و او را می ي علماء نرسیده اینان به شیخی جاهل یا به کسی که به درجه
 دهد، به گمانشان این عمل، عبادت است از این رو به او اقتدا می بینند که کاري انجام می

                                           
و اللکائی در  2/10، »الكربی« است. بیهقی آن را در کتاب ي مشهوري از کالم عبداهللا بن مسعود این گفته -1

 اند. روایتش کرده 131 ي: ، به شماره»االعتقاد« کتاب
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کنند، حاال آن عمل هر چه باشد: موافق شریعت باشد یا مخالف شریعت. و به کارشان  می
کرد، و او از سایر  می کنند که: فالن شیخ از اولیاست و او این کار را می چنین استدالل

 رد.علما سزاوارتر است که مورد اقتدا قرار گی
حسن ظن دارد چه خطا کرده باشد اش  این کار در حقیقت، به تقلید از کسی که درباره

شان تقلید  د. درست مانند کسانی که از پدرانگرد می و چه به حق اصابت کرده باشد، بر
گویند: پدران ما یا بزرگان ما این کارها را  می . سخنان این افراد این است کهاند کرده

 ، در حالی کهاند ، قطعاً دلیل و برهان داشتهاند کردند و هر کاري که کرده مین بیهوده اختیار
 بینید که کارشان هیچ دلیل و برهانی ندارد. می بینید و می

 فصل 
شود و آن هم، جهل به مقاصد  می این علل سه گانه به طور خالصه به یک چیز مربوط

و بدون تحقیق و گرفتن آنها با  ي گمان شریعت و افترا زدن به معانی شریعت، به وسیله
 آید. نمیباشد. این کار از کسی که در دانش ریشه دارد، بر می نگاه اول
 بینی که خوارج چگونه از دین خارج شدند همان طور که تیر از کمان خارج نمی مگر

خوانند و از اطرافشان  می که قرآن آنان را چنین وصف نموده صشود؟ چون پیامبر می
 کنند و آن را فهم نمی ند. منظورش این است که آنان در قرآن تدبر و تأملک نمی تجاوز

گردد. پس هرگاه به دل  زیرا فهم و درك به دل برمی ،یشان برسدها کنند تا به دل نمی
نرسد، فهم و درکی در هیچ حالی در او حاصل نشده است و تنها در حد صداها و 

کند و کسی  می چیزي است که کسی که فهمکند. و این  می توقفاي  حروف شنیده شده
 قبالً آورده شد: صي پیامبر کند، در آن اشتراك دارند. همچنین این فرموده نمی که فهم

َ  إِنَّ « ِعلْمَ  َ�ْقِبُض  ال ا�َّ
ْ
 ........ تا آخر حدیث»انزِْتَااًع  ال

د ابن عباس تفسیر این حدیث را کرده، که معنایش موضوع مورد بحث ماست. ابوعبی

 اند و سعید بن منصور در تفسیرش از ابراهیم تیمی روایت کرده» فضائل القرآن«در کتاب 
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 گفت: چگونه این امت اختالف می خلوت کرد و با خودش که گوید: روزي عمر
شان  است: و کتابسعید افزوده  -یکی استشان  کنند حال آنکه پیامبرشان، یکی و قبله می

گوید: پس ابن عباس گفت: اي امیر مؤمنان! قرآن بر ما نازل ؟ ابراهیم تیمی -یکی است
شده و ما آن را خواندیم و سب نزول آن را دانستیم، و دانستیم که پس از ما افرادي پیدا 

نان در این ي چه نازل شده است، پس ای دانند درباره نمی خوانند و می خواهند شد که قرآن
کنند.  می م براي خود رأیی داشته باشد، اختالفگاه آنان، هر کدارباره رأي دارند. پس ه

سعید گوید: پس هر قومی براي خود رأیی دارد. پس هرگاه هر قومی رأیی داشته باشند، 
کنند. راوي گوید: عمر آن را  می ورزند، هر وقت اختالف ورزند، با هم پیکار می اختالف

اندیشید و آن را فهم کرد. اش  ناپسند و زشت دانست. ابن عباس روانه شد و عمر به گفته
آنگاه به دنبالش فرستاد و گفت: آنچه گفتی، دوباره برایم تکرار کن. پس آن را برایش 

 ي ابن عباس را فهم کرد و از آن خوشش آمد. تکرار کرد. پس عمر گفته
چون هرگاه انسان سبب نزول آیه یا سوره  ،گفته، درست است بآنچه ابن عباس

کند ولی اگر نداند که  نمی داند و از آن تجاوز می یر و مقصود آن رارا بداند، تأویل و تفس
نازل شده است، احتمال دارد، چندین معنا به نظرش اي  این آیه یا این سوره در چه باره

در نتیجه هر کس رأیی را دارد که مخالف رأي دیگري است و آنان ریشه در دانش  ،برسد
کند،  می ، یا ابهامات و شبهات را از انسان رورکند می که آنان را به راه درست هدایت

از حق اي  جز عمل کردن به رأي خود و یا تأویل نادرستی که بهرهاي  ندارند، پس چاره
 شوند و هم دیگران را گمراه می پس خود گمراه، چون دلیل شرعی ندارند ،ندارد، ندارند

 کنند.  می
کرده که اش  ابن وهب از بکیر نقلکند، روایتی است که  می آنچه این مطلب را روشن

ي حروریه چی بود؟ گفت: آنان را بدترین  بکیر از نافع پرسید: رأي ابن عمر درباره
 ي کافران نازل شد، سوي آیاتی که درباره چون آنان به ،دانست می ي خداها آفریده

 نمودند. می رفتند و آن را بر مؤمنان اطالق می
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ي حروریه دارد، گوید: از جمله آیات متشابهی که  سعید بن جبیر رأي دیگري درباره

ٓ  ُ�مَ�ۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿شدند، این آیه است:  می حروریه بدان متمسک نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
 ُهمُ  �َِك فَأ

ٰ لۡ ٱ هرکس برابر آن چیزي حکم نکند که خداوند نازل کرده است (و « .]44: ةالمائد[ ﴾فُِرونَ َ�

 و همراه آن این آیه را .»الهی را داشته باشد) او و امثال او بیگمان کافرندقصد توهین به احکام 

ِينَ ٱ ُ�مَّ ﴿آوردند:  می َّ�  ْ کسانی که ، ولی با این وصف«. ]1األنعام: [ ﴾ِدلُونَ َ�عۡ  بَِرّ�ِِهمۡ  َ�َفُروا

 پس هرگاه .»کنند  می منکر وجود پروردگار خویشند (براي آفریدگار خود بتان را) انباز
گفتند: او کفر ورزیده و هر کس کفر ورزد،  می کند، می دیدند که امام به ناحق حکم می

براي پروردگارش همتا قرار داده، و هر کس براي پروردگارش همتا قرار دهد شرك 
. پس حروریه به اند ي دین خارج شده و از دایره اند ورزیده است. پس این امت، مشرك

 کردند. می گونه به رأي خودشان در حق امت اسالمی جفاخاطر تأویل این آیه، این 
این معناي رأیی است که ابن عباس بدان اشاره کرده، که ناشی از جهل نسبت به سبب 

 باشد. می نزول قرآن
گفت:  می شد، در جواب می نافع گوید: ابن عمر هرگاه راجع به حروریه از او پرسیده

دانستند، با زنان که در حال  می مالشان را حاللکردند و خون و  می مسلمانان را تکفیر«
آمد و فردي از آنان با  می کردند، و زن پیش آنان می بودند، ازدواجشان  سپري کردن عده

کرد در حالی که این زن، شوهر داشت کسی را سراغ ندارم که از آنان،  می این زن ازدواج
 ».باشد تر براي جنگ و کشتن، سزاوارتر و مستحق

ته شود: اختالفی که مورد بحث است، حد وسطی میان دو طرف فرض کردي اگر گف
پس واجب بود این اختالف را به عنوان حد وسطی میان دو طرف مورد بحث و بررسی 

دادي، اما این کار را نکردي بلکه در خصوص مذمت و نکوهش و گمراهی، آن را  می قرار
و ضرري ندارد و آن هم اختالف در به طرف اول برگرداندي و جانب اختالفی که اشکال 

 مسائل فرعی است، در نظر نگرفتی. 
شود: واسطه بودن این قسمت میان دو طرف اختالف نیاز به بیان و  می در جواب گفته
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چون نام بردن صاحبان این اختالف وسطی  ،نبود مگر از جهتی که ذکر کردیماش  توضیح
سازد که این اختالف آنان را  می روشن در امت اسالمی و داخل کردن آنان در این امت،

 ي اول اختالف، ملحق گرداند و گرنه، اگر آنان را به دسته نمی ي اول ملحق به دسته
 داد و شارع به آن خبر نمی گردانید، هیچ اختالف و تفرقی میان امت اسالمی روي می

مردم بر آیین کردند. پس همان طور که اگر اتفاق  نمی داد و سلف صالح به آن اشاره نمی
متفق اش  گوییم: امت پس از اختالف نمی فرض کنیم اند اسالم پس از آنکه از آن دور بوده

گوییم: امت پس از اتفاق و یکی بودنش،  نمی و یکی شده است، به همین صورت
اختالف در میانشان ایجاد شده یا فرقه فرقه شده است، اگر برخی از افراد امت پس از 

شود  می شود: امت اسالمی فرقه فرقه شده یا می  رفتند و تنها گفته می اسالم به سوي کفر
هرگاه فرقه فرقه شدن در امت اسالمی رخ دهد و اسم امت همچنان باقی باشد. این یک 

 ِمنَ  َ�ْمُرقُونَ «ي خوارج فرمودند:  درباره صحقیقت است و به همین خاطر رسول خدا
يِن  ْهمُ  َ�ْمُرُق  َكَما ادلِّ ِميَّةِ  ِمنَ  السَّ  طور که تیر از کمان بیرون گریزند همان می از دین« .»الرَّ

ُفوقِ  ىِف  َوَ�تََمارَى« سپس فرمود:. »آید می
ْ
اِ�  َ�يَنُْظرُ « و فی رواية: »ال   الرَّ

َ
  َسْهِمهِ  إِىل

َ
 نَْصِلهِ  إِىل

 
َ

ُفوقَةِ  ىِف  َ�يَتََمارَى رَِصافِهِ  إِىل
ْ
مِ  ِمنَ  بَِها َعِلَق  َهْل  ال ءٌ  ادلَّ  راجع به سوفار تیر جر و بحث«. »ىَشْ

اش  ي تیر به تیرش به کمانش به پی پس پرتاب کننده«و در روایتی دیگر آمده است: ، »کنی می
کند: که آیا خونی به  می ي سوفار تیر جر و بحث کند و درباره می که بر تیر و کمانش پیچیده نگاه

تیر براي این است که آیا سرگین و ي سوفار  جر و بحث درباره .»آن آغشته شده است
خونی به آن برخورد کرده یا خیر؟ این به تناسب تمثیل شک و تردید است در اینکه آیا 

یا خیر؟ این عبارت براي کسانی که با ارتداد از اسالم  اند در حقیقت از اسالم خارج شده
 شود. نمی ، آوردهاند خارج شده

گذاران اختالف نظر دارند، ولی آنچه  و بدعت اه امت اسالمی راجع به تکفیر این فرقه
رسد و با توجه به روایاتی که در این زمینه هست، به تکفیر آنان قطع و  می قوي به نظر

 پیشینیان صالح در برابر آنهاست: گیري  یقین وجود ندارد. دلیل آن موضع
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در برابر خوارج چه کرد؟ و در خصوص جنگ  بینی که علی بن ابی طالب نمی مگر

 �ن﴿فرماید:  می کرد، آنجا که می با آنان بنا به مقتضاي این آیه همچون اهل اسالم رفتار
 ٓ ۡ ٱ ِمنَ  �َِفَتانِ َطا ْ �ۡ ٱ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ۡص  َتَتلُوا

َ
ْ فَأ ۖ بَيۡ  لُِحوا ٰ إِحۡ  َ�َغۡت  فَإِنۢ  َنُهَما  ٱ َ�َ  ُهَماَدٮ

ُ
ْ فََ�ٰ  َرىٰ خۡ ۡ�  لَِّ� ٱ تِلُوا

ٰ  ِ� َ�بۡ  مۡ  إَِ�ٰٓ  ءَ تَِ�ٓ  َح�َّ
َ
ِۚ ٱ رِ أ ٓ  فَإِن �َّ ۡص  َءۡت فَا

َ
ْ فَأ ِ  َنُهَمابَيۡ  لُِحوا قۡ  لِ َعدۡ لۡ ٱب

َ
ْۖ ِسُطوٓ َوأ َ ٱ إِنَّ  ا  ُ�ِبُّ  �َّ

ۡ ٱ ان می در، هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند« .]9الحجرات: [ ﴾٩ ِسِط�َ ُمقۡ ل
اگر یکی از آنان در حق دیگري ستم کند و تعدي ورزد (و صلح را  .سازیدآنان صلح برقرار 

سوي اطاعت  زمانی که بهورزد بجنگید تا   می کند و تعدي  می اي که ستم )، با آن دستهپذیرا نشود
 ازگشت و فرمان خدا را پذیرا شد،هرگاه ب .شود  می گردد و حکم او را پذیرا از فرمان خدا برمی

دادگرانه صلح برقرار سازید و (در اجراي مواد و انجام شرائط آن) عدالت بکار ان ایشان میدر
 .» چرا که خدا عادالن را دوست دارد، برید

چون وقتی حروریه جمع شدند و از جماعت مسلمانان جدا شدند علی به آنان حمله 
آنان را به شدند علی  می نکرد و با آنان نجنگید، و اگر با خارج شدنشان از مسلمانان مرتد

َل  َمنْ «فرماید:  می صجنگید، چون پیامبر می کرد و با آنان نمی حال خود رها  ِدينَهُ  بَدَّ
براي جنگ با اهل  و چون ابوبکر. »را تغییر دهد، او را بکشیداش  هر کس دین« .»فَاْ�تُلُوهُ 

 دهد که این دو می رده بیرون رفت و آنان را به حال خود رها نکرد. پس این نشان
 موضوع با هم فرق دارند.

به عالوه، وقتی معبد جهنی و دیگر اهل قدر سر برآوردند، سلف صالح جز طرد و 
سوي کفر  ان کاري نکردند. اگر بهدور کردن آنان و دشمنی و دوري از آنان، در حق آن

 کشتند. می کردند و آنان را می شدند، قطعاً حد مرتد را بر آنان اجرا می محض خارج
عبدالعزیز وقتی در زمان او حروریه در موصل سربر آوردند، دستور داد  عمر بن

که اي  مسلمانان دست از سر آنان بردارند و کاري به کارشان نداشته باشند به آن گونه
 به آن دستور داد و همچون مرتدین با آنان رفتار نکرد. علی
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هواي نفس و آیات گوییم: آنان پیرو  می چنداز جهت نظر و بررسی احوالشان هر
متشابه براي فتنه جویی و به قصد تأویل نادرست هستند، اما به طور مطلق پیرو هواي 

 کنند، و اگر آنان را این چنین فرض نمی نفس نیستند و از هر جهتی متشابهات را دنبال
آید که محکمات قرآن  میچون این کار تنها از دست کسی بر ،کردیم، قطعاً کافر بودند می
کند و این کفر است. اما کسی که شریعت اسالم را  می ز روي عناد و سرکشی ردرا ا

برود که پیرو اش  برسد که احتمال قوي دربارهاي  کند و در شریعت به درجه می تصدیق
شود که: به طور مطلق، پیرو هواي نفس  نمی ي امثال او گفته دلیل شرعی است، درباره

است که در اي  رو شریعت است، اما به گونهاست بلکه او در رأي و نظر خویش پی
یشان از آن جهت که به علت در نظر گرفتن متشابهات، شبهه را در محکمات ها خواسته

کند. پس از لحاظ داخل شدن هوا در رأي و  می کند، از هواي نفس پیروي می وارد
ه که دلیل پذیرد مگر آنچ نمی فکرش با اهل هوا مشارکت دارد و از این لحاظ که چیزي را

 شرعی برآن داللت کند، با اهل حق مشارکت دارد.
به عالوه، از آنان آشکار شده که همراه اهل سنت و جماعت به طور کلی در یک 

یکی است و آن موضوع واحد انتساب به شریعت اسالم است. شان  موضوع واحد، هدف
خداست، به ي اثبات صفات  مسأله -به عنوان مثال- ین مسائل اختالفیتر از سخت

. وقتی به اهداف طرفین (اثبات کنندگان صفات خدا اند که افرادي آن را نفی کردهاي  گونه
خواهد پیرامون  می بینیم که هر کدام از آنها می کنیم، می و نفی کنندگان صفات خدا) نگاه
 ي حدوث، از آن حمایت کند و این کار مطلوب است.ها حریم تنزیه و نفی نقص و نشانه

ف آنها تنها در روش وجود دارد، و این اختالف در روش به این قصد در دو اختال
کند. پس در این اختالف، مشابهتی میان آن و میان اختالف در فروع  نمی طرف خللی وارد

 دین، واقع شده است.
شود و آنان به  می به عالوه، گاهی دلیل براي افرادي از صاحبان این اختالف آورده

چون از نظرشان این دلیل  ،شوند می گردند و از رأي خود منصرف باز میمیان مسلمانان 
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شورش  همان طور که نزدیک دو هزار نفر از حروریه که علیه علی ،ظاهر شده است
گردند. چون  نمی کردند، بازگشتند هر چند غالباً اینان از عقیده و تفکر خودشان باز

 گذار توبه ندارد. طور که گفته شد، بدعت همان
کند نقل کرده که ابن عباس  می مرفوعش بابن عبدالبر با سندي که به ابن عباس

شورش کردند، مردي پیش  وقتی حروریه جمع شدند و علیه حضرت علی«گوید: 
. علی گفت: آنان را ول اند علی آمد و گفت: اي امیرمؤمنان! جماعتی علیه تو شورش کرده

خوانم و به من اجازه ده  می نان! زود نماز راکن تا شورش کنند. روزي گفتم: اي امیرمؤم
تا پیش این جماعت بروم. ابن عباس گوید: بر آنان داخل شدم در حالی که در وسط روز 

یافته بود و اثر  یشان بر اثر شب زنده داري تغییرها خوابیده بودند. به ناگاه دیدم که چهره
ي شسته بر ها شده بود و جامه شان معلوم بود. دستانشان بر زمین پهن سجود بر پیشانی

ات  اي؟ این جامه چیست که بر تن تند: اي ابن عباس چرا اینجا آمدهبود. گفشان  تن
 صگیرید؟ بر رسول خدا می است؟ ابن عباس گوید: گفتم: چرا از این جامه ایراد

ي یمنی را دیده ام. ابن عباس گوید: سپس این آیه را خواندم: ها زیباترین و بهترین لباس

ِ ٱ زِ�نَةَ  َحرَّمَ  َمنۡ  قُۡل ﴿ خۡ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ
َ
ِ  َرجَ أ ّيَِ�ٰ ٱوَ  ۦلِعَِبادِه بگو: چه «. ]32األعراف: [ ﴾قِ لّرِزۡ ٱ ِمنَ  ِت لطَّ

پاکیزه را هاي  هاي الهی را که براي بندگانش آفریده است و همچنین مواهب و روزي کسی زینت
 .»؟ تحریم کرده است

 ام پیش شما آمده صگفتند: حاال چرا اینجا آمدي؟ گفت: از جانب یاران رسول خدا
نب پسر عموي پیامبر پیش شما در میان شما نیست، و از جا صو کسی از یاران پیامبر

ام تا  آمدهند. تر قرآن بر آنان نازل شد و آنان از همه به تأویل و تفسیر قرآن، عالم .ام آمده
پیام آنان را به شما برسانم. برخی از آنان گفتند: با هیچ قریشی خصومخت نکنید، چون 

بعضی دیگر گفتند: چرا باید  .]58الزخرف: [ ﴾َخِصُمونَ  مٌ قَوۡ  ُهمۡ  بَۡل ﴿فرماید:  می خداوند
گفتم: با او صحبت کنیم. ابن عباس گوید: دو نفر یا سه نفر از آنان با من صحبت کردند. 

چرا از علی خشمگین شده اید؟ گفتند: به سه علت. گفتم: آن سه علت کدامند؟ گفتند: 
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 إِ�َّ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إِنِ ﴿: فرماید می اشخاص را در فرمان خدا حاکم گردانیده در حالی که خدا
 ِ دیگر چی؟ گفتند: او با دشمن ، ابن عباس گوید: گفتم: این یکی. ]40[یوسف:  ﴾ِ�َّ

، اند را اسیر نکرد و اموالی را به عنیمت نبرد. اگر طرف جنگ، مؤمن بوده جنگید و کسی
، جنگ با آنان و به اسارت گرفتن آنان حالل اند جنگ با آنان حالل نیست و اگر کافر بوده
 است. ابن عباس افزود: گفتم: دیگر چی؟

امیر کافران گفتند: لقب امیرمؤمنان را از خودش پاك کرده، اگر امیرمؤمنان نباشد، پس 
 صاست. ابن عباس گوید: گفتم: نظرتان چیست اگر دالیلی از کتاب خدا و سنت پیامبر

 براي شما بیاورم که این سخنان تان را نقض کند، آیا آن وقت از رفتارتان منصرف
اشخاص «گویید:  می شوید؟ گفتند: چرا منصرف نشویم؟ ابن عباس گفت: گفتم: اینکه می

َهاَ�ٰٓ ﴿فرماید:  می ، باید دانست که خداند در قرآن»م گردانیدهرا در فرمان خدا حاک ُّ�
َ
� 

ِينَ ٱ َّ�  ْ ْ َ�قۡ  َ�  َءاَمُنوا يۡ ٱ ُتلُوا نُتمۡ  دَ لصَّ
َ
ۚ  َوأ َتَعّمِدٗ  ِمنُ�م ۥَ�َتلَهُ  َوَمن ُحُرمٞ ٓ  امُّ  ِمنَ  َ�َتَل  َما ُل ّمِثۡ  ءٞ فََجَزا

هنگامی که در حالت احرام  !اي مؤمنان« .]95: ةالمائد[ ﴾ّمِنُ�مۡ  لٖ َعدۡ  َذَوا ۦبِهِ  ُ�مُ َ�ۡ  �ََّعمِ ٱ

و هرکس از شما عمداً  .برید) نخجیر مکشید  می هستید (و یا این که در سرزمین حرم بسر
مانند: بز و گوسفند و شتر و گاو)  ي معادل آن از چهارپایان (اهلی،ا نخجیر بکشد باید کفّاره

خودتان به معادل بودن آن قضاوت کنند و برابري آن را ان می اي که دو نفر عادل از کفّاره، بدهد

ْ �ۡ ٱفَ  نِِهَمابَيۡ  ِشَقاَق  ُتمۡ ِخفۡ  �نۡ ﴿فرماید:  می به زن و شوهر و راجع .»تصدیق نمایند  اَحَكمٗ  َعُثوا
هۡ  ّمِنۡ 

َ
هۡ  ّمِنۡ  اوََحَكمٗ  ۦلِهِ أ

َ
ٓ أ و اگر (میان زن و شوهر اختالفی افتاد و) « .]35النساء: [ ﴾لَِها

و داوري از  داوري از خانواده شوهر،، ان شودان آنمی ترسیدید (که این کار باعث) جدائی
کار را  پس خداوند این. »خانواده همسر (انتخاب کنید و براي رفع و رجوع اختالف) بفرستید

دانید که حکم اشخاص  می است. شما را به خدا قسم، آیا به حکم اشخاص ارجاع داده
ي خون  نان و اصالح امورشان برتر است یا حکم اشخاص دربارهي خون مسلما درباره

ي زن؟ گفتند: خوب معلوم است  یک چهارم درهم است، یا دربارهاش  خرگوش که قیمت
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که این یکی بهتر و برتر است. ابن عباس گفت: آیا از این مورد منصرف شدید؟ گفتند: 
 بله.

سی را اسیر نکرد و اموالی را به گویید علی جنگید و ک می ابن عباس گفت: اما اینکه
ز کفر کنید؟ اگر بگویید: مادر ما نیست، با می غنیمت نبرد، آیا شما مادرتان عایشه را اسیر

اید. آیا از این مورد هم  اید. پس در این صورت شما درمیان دو گمراهی قرار گرفته ورزیده
 منصرف شدید؟ گفتند: بله.

من در این » قب امیر مؤمنان را از خودش پاك کردهل«ابن عباس گفت: اما اینکه گفتید: 

ُّ  يَا اْكتُْب «: فرمود صشوید. پیامبر خدا می آورم که قانع می باره دلیلی را براي شما  :ىلَعِ
دٌ  َعلَيْهِ  َصالَحَ  َما َهَذا ِ  رَُسوُل  ُ�َمَّ ي  بنویس اي علی: این چیزي است که محمد، فرستاده« .»ا�َّ

دانیم که تو  نمی ما«ابوسفیان و سهیل بن عمرو گفتند: . »استخدا بر آن صلح کرده 
جنگیدیم. رسول  نمی ي خدایی، با تو دانستیم که فرستاده می ي خدا هستی، و اگر فرستاده

ُّ  يَا اْمحُ «: فرمود صخدا �ِّ  َ�ْعلَمُ  إِنََّك  اللَُّهمَّ  ىلَعِ
َ
ُّ  يَا اْمحُ  رَُسولَُك  �  َصالَحَ  َما َهَذا َواْكتُْب  ىلَعِ

دُ  َعلَيْهِ  ِ  َ�بْدِ  ْ�نُ  ُ�َمَّ دانی که من  می خدایا، تو خودت« .»سهيل بن عمروبوسفيان وأو ا�َّ
ي میان محمد بن عبداهللا و  ي تو هستم. اي علی آن را پاك کن و بنویس این صلح نامه فرستاده

 .»میان ابوسفیان و سهیل بن عمرو است
بقیه ماندند و شورش کردند و  آنان بازگشتند وابن عباس گوید: پس دو هزار نفر از 

 .1شان کشته شدند همه

 فصل

قَِت «: فرمودند صبه صحت رسیده که رسول خدا از طریق روایت ابوهریره  َ�َفرَّ
َُهودُ 

ْ
ُق  فِْرقَةً  وََسبِْع�َ  إِْحَدى ىلَعَ  ايل ىِت  َوَ�ْفرَتِ مَّ

ُ
هفتاد  یهودیان به« .2»فِْرقَةً  وََسبِْع�َ  ثََالٍث  ىلَعَ  أ

                                           
 آن را روایت کرده است. 1834 ي: رهبه شما» فضلهجامع بيان العلم و« ابن عبدالبر در کتاب -1

 تخریج آن از پیش گذشت. -2
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و یک فرقه، تقسیم شدند و نصاري نیز به هفتاد و یک فرقه تقسیم شدند، و امت من به هفتاد و 

 ترمذي نیز مانند آن را روایت کرده است.. »شود می سه فرقه تقسیم

قَِت «: فرماید می در روایت ابوداود آمده که آن حضرت َُهودُ  اْ�رَتَ
ْ

وْ  إِْحَدى ىلَعَ  ايل
َ
 ثِنْتَْ�ِ  أ

قَِت  فِْرقَةً  وََسبِْع�َ  وْ  إِْحَدى ىلَعَ  انلََّصارَى َوَ�َفرَّ
َ
ُق  فِْرقَةً  وََسبِْع�َ  ثِنْتَْ�ِ  أ ىِت  َوَ�ْفرَتِ مَّ

ُ
 ثََالٍث  ىلَعَ  أ

یهودیان به هفتاد و یک یا هفتادو دو فرقه، تقسیم شدند و نصاري نیز به «: 1»فِْرقَةً  وََسبِْع�َ 
 .»شود می تقسیم شدند، و امت من به هفتاد و سه فرقه تقسیمهفتاد و یک یا هفتاد و دو فرقه 

. در سنن ترمذي تفسیر این حدیث آمده، ولی با اسنادي غریب از غیر ابوهریره

اِ�يَل  بَِ�  َو�ِنَّ «: فرماید می در این روایت صپیامبر قَْت  إرِْسَ  ِملَّةً  وََسبِْع�َ  ثِنْتَْ�ِ  ىلَعَ  َ�َفرَّ
ُق  ىِت  َوَ�ْفرَتِ مَّ

ُ
بنی اسرائیل به هفتاد و «. »َواِحَدةً  ِملَّةً  إِالَّ  انلَّارِ  ىِف  لُكُُّهمْ  ِملَّةً  وََسبِْع�َ  ثََالٍث  ىلَعَ  أ

شان در آتش  شود. همه می دو گروه، فرقه فرقه شدند و امت من به هفتاد و سه گروه، فرقه فرقه

نَا َما«: فرمود؟ صگفتند: آن فرقه کدام است اي رسول خدا. »بجز یک فرقه اند دوزخ
َ
 أ

ْصَحايِب  َعلَيِْه،
َ
 .»که من و یارانم بر آن هستیماي  فرقه« .2»َوأ

ُق  الِْملَّةَ  َهِذهِ  َو�ِنَّ «: فرماید می در سنن ابوداود آمده که آن حضرت  ثََالٍث  ىلَعَ  َستَْفرَتِ
َنَّةِ  ىِف  َوَواِحَدةٌ  انلَّارِ  ىِف  وََسبُْعونَ  ثِنْتَانِ  وََسبِْع�َ 

ْ
ََماَعةُ  َوِ�َ  اجل

ْ
این امت به هفتاد و سه « .3»اجل

گروه، فرقه فرقه خواهد شد. هفتاد و دو فرقه در دوزخ و تنها یک فرقه در بهشت است، و آن 
 .»باشد می فرقه هم جماعت اهل سنت

است، ولی در برخی از روایات، در اینجا اش  این حدیث به معناي روایت قبلی

ىِت  ىِف  َسيَْخُرجُ  َو�ِنَّهُ «: ستعباراتی به آن افزوده شده ا مَّ
ُ
قَْوامٌ  أ

َ
َارَى أ

َ
ْهَواءُ  تِلَْك  بِِهمْ  جت

َ
 َكَما األ

                                           
 آن را روایت کرده است. 4596 ي: حدیثی حسن صحیح است: ابوداود به شماره -1

به » صحيح اجلامع« روایتش کرده و آلبانی در کتاب 2641 ي: حدیثی حسن صحیح است: ترمذي به شماره -2

 آن را صحیح دانسته است.  5343 ي: شماره
 آن را روایت کرده و آلبانی آن را حسن دانسته است. 4597 ي: حدیث حسن صحیح است. ابوداود به شماره -3
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ُب  َ�تََجارَى
ْ
لَك

ْ
میان امت من، افرادي در« .1»َدَخلَهُ  إِالَّ  َمْفِصٌل  َوالَ  ِعْرٌق  ِمنْهُ  َ�بىَْق  الَ  بَِصاِحبِهِ  ال

 مانند بیماري کَلَب که به صاحبشچسبد درست  می پیدا خواهند شد که آن هواها به آنان
 .»کند می و مفاصل بدنشان نفوذ ها چسبد. هواي نفس در تمام رگ می

اِ�يَل  بَِ�  إِنَّ «: در روایتی از ابوغالب به طور موقوف بر او آمده است قُوا إرِْسَ  ىلَعَ  َ�َفرَّ
ةَ  َهِذهِ  َو�ِنَّ  فِْرقَةً  وََسبِْع�َ  إِْحَدى مَّ

ُ
َوادَ  إِالَّ  انلَّارِ  ىِف  لُكَُّها فِْرقَةً  َعلَيِْهمْ  تَِز�دُ  األ ْ�َظمَ  السَّ

َ
 .2»األ

شان  بیشتر از آنان دارد. همهاي  بنی اسرائیل به هفتاد و یک فرقه تقسیم شدند و این امت فرقه«
 .»، جز جماعت اهل سنتاند در دوزخ

ُق «: در روایتی مرفوع آمده است يِت  َستَْفرَتِ مَّ
ُ
ْ�َظُمَها فِْرقَةً  وََسبِْع�َ  بِْضعٍ  ىلَعَ  أ

َ
 ىلَعَ  فِتْنَةً  أ

يِت  مَّ
ُ
ُمورَ  يَِقيُسونَ  قَْومٌ  أ

ُ
يِهمْ  األ

ْ
ُمونَ  بَِرأ َالَل  ُ�َرِّ

ْ
لُّونَ  ،احل ََرامَ  َوُ�ِ

ْ
امت من به هفتاد و چند « .»احل

که امور را با  اند فتنه و فساد بیشتري دارد، کسانیشان  که از همهاي  فرقه تقسیم خواهد شد. فرقه
 .»کنند می سنجند: حرام را حالل و حالل را حرام می رأي خود

 چون ابن معین ،این حدیث در روایت اخیر، ابن عبدالبر ایرادي به آن وارد کرده است
ي نعیم بن حماد شبهه وجود دارد.  اساس است. درباره بی گوید: این حدیث باطل و می

حدیث از جماعتی از راویان ثقه و مورد اعتماد روایت گویند: این  می برخی از متأخرین
کند آن گونه که ابن عبدالبر  می شده است. سپس راجع به اسناد آن سخن گفته که اقتضا

خالصه، اسنادش ظاهراً خوب است تنها ابن معین به علت «گفته نیست. سپس افزود: 
 ».پنهانی از آن مطلع شده است

 ام. دیده» جامع ابن وهب« ت که در کتاب، روایتی اساه ي این روایت از همه تر غریب

وستفرتق أمىت ثمان� ملًة، إن ب� ارسائيل تفرقت إحدی و«: در این روایت آمده است
بنی اسرائیل به هشتاد و یک گروه، « .»انلار إال ملة واحدةً  ثمان� ملًة، لكها يفىلع اثنت� و

جز  اند در دوزخشان  همه ،شود می و امت من به هشتاد و دو گروه فرقه فرقه اند فرقه فرقه شده

                                           
 به تخریج قبلی نگاه کنید. -1
 تخریج آن از پیش گذشت. -2
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 :فرمود صصحابه عرض کردند: آن گروه کدام است اي رسول خدا. »یک گروه

 .»جماعت اهل سنت« .»اجلماعة«
چند مسأله جاي بحث و  وقتی این مطلب خوب بیان و روشن شد، در حدیث

 بررسی است:

 فرقه شدنحقیقت این فرقه  -اول
احتمال دارد که فرقه فرقه شدن بنا به مقتضاي عبارات باشد، و احتمال هم دارد که با 

 ،آن را ندارد ولی احتمال آن را دارد باشد که لفظ به طور مطلق اقتضاي اضافه بودن قیدي
طور که لفظ رقبه به مطلق بودن آن اشاره دارد و به مؤمن بودن یا مؤمن نبودن برده  همان
 کند. می ه ندارد ولی لفظ آن را قبولاشار

ي اختالف ها که صورتاي  به گونه ،پس درست نیست که مطلق افتراق مدنظر باشد
چون این مستلزم آن است که اختالف کنندگان در مسائل فرعی  ،بر یک معنا اطالق شود

چون اختالف در این مسائل  ،زیر اطالق لفظ داخل باشند، و این بنا به اجماع باطل است
تاکنون بوده، و اولین زمانی که اختالف در مسائل اجتهادي و  اجتهادي از زمان صحابه

فرعی رخ داده، در زمان خلفاي راشدین و هدایت یافته، سپس در زمان سایر صحابه و 
ب پس از آن در زمان تابعین بوده است و کسی از آنان، اختالف در مسائل اجتهادي را عی

و بد ندانسته است. و عالمان پس از آنان در جایز بودن اختالف در مسائل فرعی به 
صحابه اقتدا کردند. پس چگونه ممکن است که اختالف در مذاهب و آراي اجتهادي، 

 مشمول مقتضاي اطالق حدیث باشد؟
مراد تنها فرقه فرقه شدن به طور مقید است که هر چند در حدیث به صراحت نیامده 

 از جمله این آیات: ،در آیات قرآن، مطالبی هست که بر آن داللت دارد اما

ْ  َوَ� ﴿ ۡ ٱ مِنَ  تَُ�ونُوا ِينَ ٱ ِمنَ  ٣١ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل َّ�  ْ ْ  دِيَنُهمۡ  فَرَّقُوا ۖ ِشَيعٗ  َوَ�نُوا يۡ  بَِما بِۢ ِحزۡ  ُ�ُّ  ا  ِهمۡ َ�َ
کسانی که آئین خود را پراکنده از آن   .و از زمره مشرکان نگردید« .]32-31الروم: [ ﴾٣٢ فَرُِحونَ 

هر گروهی هم از  .اند هاي گوناگونی تقسیم شده ها و گروه اند و به دسته و بخش بخش کرده
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روش و آئینی که دارد خرسند و خوشحال است (و مکتب و مذهب ساخته هوي و هوس خود 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ .»پندارد)  می را حق َّ�  ْ قُوا ْ  دِيَنُهمۡ  فَرَّ  .]159األنعام: [ ﴾ءٍ َ�ۡ  ِ�  ُهمۡ ِمنۡ  َت لَّسۡ  اِشَيعٗ  َوَ�نُوا
شوند، داللت  می ي آن گروه گروه و دیگر آیاتی از این قبیل که بر تفرقی که افراد به وسیله

یی تقسیم شدند که از ها این است که آنان به گروه» گروه گروه شدند«دارند. معناي 
اري و همکاري با هم ندارند بلکه و اتحاد و همبستگی و همی اند یکدیگر جدا شده

چون اسالم، یکی است و دستورات و  ،کنند می درست عکس اینها با یکدیگر رفتار
کند که حکم اسالم بر اتحاد و همبستگی و ائتالف  می اش، یکی است. پس اقتضا آیین

 کامل باشد نه بر اختالف و چنددستگی.
ي عداوت و کینه و دشمنی  نشانهدهد که  می خبر ها این جدا شدن از جدا شدن قلب

ْ �ۡ ٱوَ ﴿فرماید:  می با یکدیگر است. به همین خاطر خداوند ِ ٱ لِ ِ�َبۡ  َتِصُموا  َوَ�  اَ�ِيعٗ  �َّ
 ْ دارد که الفت و همبستگی تنها هنگام چنگ زدن  می این آیه بیان .]103عمران:  آل[ ﴾َ�َفرَّقُوا

ریسمانی چنگ زند غیر از ریسمانی  یابد ولی اگر هر گروهی به می به یک مفهوم تحقق
آید. این معناي  می که گروه اول به آن چنگ زده است. حتماً تفرق و چنددستگی به وجود

نَّ ﴿ي خداوند است:  این فرموده
َ
ۖ ٱفَ  اَتقِيمٗ ُمسۡ  ِ� ِصَ�ٰ  َذاَ�ٰ  َوأ ْ  َوَ�  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا َق  لسُّ  َ�َتَفرَّ

 .]153نعام: األ[ ﴾ۦَسبِيلِهِ  َعن بُِ�مۡ 
 شود و معنایش درست در می وقتی این موضوع، روشن شد لفظ حدیث شامل آن

 آید. می

 ي دوم مسأله
را به دشمنی و  ها اگر به خاطر علتی ایجاد شده باشند که افرادي این فرقه ها این فرقه

 ،گردد که معصیت است و بدعت نیست کشاند، یا به چیزي برمی می توزي با یکدیگر کینه
طور که مثالً اهل یک  دهد همان می مثالً میان مسلمانان اختالفاتی به علت امور دنیوي رخ

دهد  می روستا با اهل روستاي دیگر بر سر تجاوز در مال یا خون اختالف و درگیري رخ
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شوند، یا  می شود و نتیجتاً دو گروه می تا جایی که دشمنی و کینه توزي میانشان ایجاد
ردن یک فرماندار یا برکنار کردن یک فرماندار یا مانند آنها اختالف راجع به منصوب ک

 شوند. مانند این قضیه، امري احتمالی است. می دارند و در نتیجه از هم جدا

ََماَعة فَاَرَق  َمنْ «: گاهی حدیث
ْ
ي  هر کس به اندازه« .»َجاِهِليَّةٌ  فَِميتَتُهُ  َ�َماَت  ِشرْبٍ  ِ�يدَ  اجل

 .»مرگ جاهلی استاش  جدا شود و بمیرد، مرگیک وجب از جماعت 
هرگاه با « .1»ِمنُْهَما اآلَخرَ  فَاْ�تُلُوا خِلَِليَفتَْ�ِ  بُو�ِعَ  إَِذا« مانند این در حدیث آمده است:

 .»ي آخر از آن دو خلیفه را بکشید دو خلیفه بیعت شد، خلیفه

ٓ  �ن﴿در قرآن کریم آمده است:  ۡ ٱ ِمنَ  �َِفَتانِ َطا ْ �ۡ ٱ مِنِ�َ ُمؤۡ ل ۡص  َتَتلُوا
َ
ْ فَأ ۖ بَيۡ  لُِحوا  فَإِنۢ  َنُهَما

ٰ إِحۡ  َ�َغۡت   ٱ َ�َ  ُهَماَدٮ
ُ
ْ فََ�ٰ  َرىٰ خۡ ۡ� ٰ  ِ� َ�بۡ  لَِّ� ٱ تِلُوا مۡ  إَِ�ٰٓ  ءَ تَِ�ٓ  َح�َّ

َ
ِۚ ٱ رِ أ ٓ  فَإِن �َّ ۡص  َءۡت فَا

َ
ْ فَأ  لُِحوا

ِ  َنُهَمابَيۡ  قۡ  لِ َعدۡ لۡ ٱب
َ
ْۖ ِسُطوٓ َوأ َ ٱ إِنَّ  ا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ۡ ٱ إِ�ََّما ٩ ِسِط�َ ُمقۡ ل ٞ إِخۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل ۡص  َوة

َ
ْ فَأ  َ�ۡ�َ  لُِحوا

َخَو�ۡ 
َ
ْ ٱوَ  ُ�مۚۡ أ ُقوا َ ٱ �َّ هرگاه دو گروه از مؤمنان با « .]10-9الحجرات: [ ﴾١٠ َ�ُونَ تُرۡ  لََعلَُّ�مۡ  �َّ

اگر یکی از آنان در حق دیگري ستم کند  .ان آنان صلح برقرار سازیدمیدر، هم به جنگ پرداختند
ورزد بجنگید   می کند و تعدي  می اي که ستم با آن دسته دي ورزد (و صلح را پذیرا نشود )،و تع

هرگاه بازگشت  .شود  می گردد و حکم او را پذیرا تا زمانی که به سوي اطاعت از فرمان خدا برمی
انه صلح برقرار سازید و (در اجراي مواد و انجام ان ایشان دادگرمیدر، و فرمان خدا را پذیرا شد

فقط مؤمنان برادران  .چرا که خدا عادالن را دوست دارد، شرائط آن) عدالت بکار برید
، و از خدا ترس و پروا داشته باشید، ان برادران خود صلح و صفا برقرار کنیدمی پسهمدیگرند، 

 .»تا به شما رحم شود
خوارج از امت اسالم به خاطر طور که  همان ،بدعت است گردد که می و یا به چیزي بر

شان که جدا شدن خود را بر آن بنا کردند، جدا شدند و مانند مهدي مغربی که از  بدعت
امت اسالم به خاطر یاري حق به گمان خود، خارج شد. از این رو اموري سیاسی و دیگر 

گونه که قبالً به آن اشاره شد.  ماني آن از سنت خارج شد، ه وسیلهامور را ابداع کرد و به 

                                           
 آن را روایت کرده است. 1853مسلم به شماره:  -1
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شان با معناي حدیث، به آن  ات و احادیث قبلی به خاطر مطابقتاین چیزي است که آی
 اشاره دارند.

 و یا هر دو معنی با هم مراد است.
هر چند که - راجع به مورد اول باید گفت که کسی را سراغ ندارم که قائل به آن باشد

ام که این جدایی را به علت امري دنیوي نه به  را ندیدهچون کسی - تاً ممکن باشدذا
: سبب بدعت اختصاص داده باشد و دلیلی براي تخصیص هم وجود ندارد، زیرا حدیث

ََماَعة فَاَرَق  َمنْ «
ْ
 بُو�ِعَ  إَِذا«: کند. همچنین حدیث نمی بر حصر داللت .1»...ِشرْبٍ  ِ�يدَ  اجل

 نیز بر حصر داللت ندارد. »نُْهَمامِ  اآلَخرَ  فَاْ�تُلُوا خِلَِليَفتَْ�ِ 
راجع به مورد دوم باید گفت: عالمان اسالمی راجع به منظور از جماعت مذکور در 

ي مخالف با  یک از آنان قائل به این نبوده که فرقه دارند. هیچحدیث فوق اختالف نظر 
 جماعت، به خاطر معصیت و گناه بوده نه به خاطر بدعت.

که عبارت است از اینکه هر دو معنا مد نظر باشد، باید گفت  اما راجع به مورد سوم،
که بدان اشاره شده، گاهی به سبب امور دنیوي اي  که این هم ممکن است چون فرقه

و مخالفت با  در آن هیچ دخالتی ندارند و این تفرق گناه ها شوند و بدعت می ایجاد
 شریعت است همچون سایر گناهان.

 که به امید خدا بعداً -جماعت به همین معنا اشاره داردي طبري در تفسیر  گفته
 .-آید می

ِ�َ�َّ «: فرمایند می صکند، آنجا که پیامبر می حدیث ترمذي آن را تقویت و تأیید
ْ
 يَلَأ

ىِت  ىلَعَ  مَّ
ُ
ىَت  َما أ

َ
اِ�يَل  بَِ�  ىلَعَ  أ ىَت  َمنْ  ِمنُْهمْ  اَكنَ  إِنْ  َحىتَّ «: تا آنجا که گوید. »...إرِْسَ

َ
  أ

ُ
هُ أ  مَّ

ىِت  ىِف  لاََكنَ  َعَالِ�يَةً  مَّ
ُ
که بر سر بنی اسرائیل آمد، بر سر امت من اي  بال و فتنه« .2»يَْصنَعُ  َمنْ  أ

                                           
 تخریج آن قبالً آورده شد. -1

به  »صحيح اجلامع« روایتش کرده و آلبانی در کتاب 2641 ي: یثی حسن صحیح است: ترمذي به شمارهحد -2

 آن را حسن دانسته است. و اندکی قبل آورده شد. 5343 ي: شماره
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تا جایی که افرادي از بنی اسرائیل آشکارا با مادرشان «تا آنجا که گوید:  »آید... می نیز
پس ». کار را بکنندشوند که این  می کردند، در میان امت من نیز کسانی پیدا می نزدیکی

 نهایت پیروي از بنی اسرائیل را معصیت و گناه دانسته است.

... َ�بْلَُ�مْ  اَكنَ  َمنْ  ُسَنَ  تَلَتَِّبُعنَّ «: در حدیثی دیگر صي پیامبر همچنین است فرموده
ي پیشین پیروي خواهید ها ي امتها قطعاً از روش« .1»َضبٍّ  ُجْحرَ  َدَخلُوا لَوْ  َحىتَّ : إلی قوله

شما نیز از آنان  ،فرماید: تا جایی که اگر داخل سوراخ سوسماري شدند می کرد... تا آنجا که
 پس سرانجام را بدعت قرار نداده است.. »پیروي خواهید کرد

: گفت به کعب بن عجره صآمده که پیامبر از جابر» معجم البغوی« در کتاب

اَعَذكَ «
َ
ُ  أ َفَهاءِ  إَِماَرةِ  ِمنْ  ُعْجَرةَ  ْ�نَ  َكْعُب  يَا ا�َّ اي کعب بن عجره! تو را از امارت « »السُّ

. کعب بن عجره گفت: امارت سفیهان و نادانان »دهم می سفیهان و نادانان به خدا پناه

 صدقهم فمن �سنيت �ستنون وال بهدي يهتدون ال بعدي ي�ونون أمراء«: چیست؟ فرمود
 ومن حويض ىلع يردون وال منهم ولست م� ليسوا فأوئلك ظلمهم ىلع وأاعنهم ب�ذبهم

 .»...حوض ىلع وس�دون منهم وأنا م� فأوئلك ظلمهم ىلع و�عينهم ب�ذبهم يصدقهم لم
کنند و  نمی حاکمان و فرمانروایانی پس از من که از سنت و روش من پیروي« تا آخر حدیث

یاري نماید، او از من شان  ن را تصدیق کند و آنان را بر ستمیابند. هر کس دروغ آنا نمی هدایت
کنند. و هر کس دروغ آنان را  نمی و من از او نیستم و از کنار من بر حوض کوثر عبور نیست

یاري ننماید، او از من است و من از او هستم و از کنار من بر شان  تصدیق نکند و آنان را بر ستم

 .تا آخر حدیث »حوض کوثر عبور خواهند کرد.....
گرایش  نکند و هدایت نیابد، یا به بدعت پیروي صیت پیامبرهر کس از سنت و هدا

 دارد و یا به معصیت و تنها به یکی از آن دو اختصاص دارد.
ي مذکور تنها  البته اکثر علماء راجع به صاحبان کالم و دیگران بر این باورند که فرقه

، اند سخن گفتهاش  و حدیثی که علما درباره اند به سبب ابتداع در شریعت به وجود آمده
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 اند شود و کسانی که به سبب گناهانی که بدعت نیستند، دچار تفرقه شده می بر آن حمل
 .اند از جمله آن به حساب نیاورده

 ي سوم مسأله
، خارج اند یی که ایجاد کردهها این فرقه از لحاظ نظري احتمال دارد که به سبب بدعت

و این امر قطعاً به  اند ز اهل اسالم جدا شدهچون آنان به طور کلی ا ،از امت اسالم باشند
 انجامد، چون میان اسالم و کفر، منزلت سومی که قابل تصور باشد، نیست. می کفر

 کند:  می ظواهري از قرآن و سنت، بر این احتمال داللت

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ي:  مانند آیه َّ�  ْ ْ  دِيَنُهمۡ  فَرَّقُوا  .]159األنعام: [ ﴾ءٍ َ�ۡ  ِ�  ُهمۡ مِنۡ  َت لَّسۡ  اِشَيعٗ  َوَ�نُوا
گذاران نازل شده است. و جدایی از  ي بدعت درباره -از نظر مفسرین- اي است که این آیه

 دین به حسب ظاهر، تنها خارج شدن از دین است.

ا﴿ي:  و مانند آیه مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ َ�َفرۡ  وُُجوُهُهمۡ  َودَّۡت سۡ ٱ �َّ

َ
ْ  نُِ�مۡ إِيَ�ٰ  دَ َ�عۡ  تُمأ  بَِما َعَذاَب لۡ ٱ فَُذوقُوا

و اما آنان که (به سبب انجام کارهاي بد در پیشگاه « .]106عمران:  آل[ ﴾ُفُرونَ تَ�ۡ  ُكنُتمۡ 
 پروردگارشان شرمنده و سرافکنده و بر اثر غم و اندوه) روهایشان سیاه است (بدیشان گفته

 پس به سبب کفري که !؟اید ) آیا بعد از ایمان (فطري و اذعان به حق) خود کافر شدهشود:  می
ي اهل قبله نازل شده است و  این آیه از نظر علماء درباره. »!اید عذاب را بچشید ورزیده  می

 کفر است.ي  آنان اهل بدعت هستند و این همچون نص درباره

اًرا َ�ْعِدي تَرِْجُعوا ال«: فرماید می صدر حدیث هم، پیامبر  ِرقَاَب  َ�ْعُضُ�مْ  يرَْضُِب  ،ُكفَّ
 .»پس از من به کفر برنگردید که گردن همدیگر را بزنید« .1»َ�ْعٍض 

�مىس اكفراً يصبح مؤمناً و«: ي کفر است. حسن آن را به حدیث این حدیث نیز درباره
 تفسیر کرده است.. »�مىس مؤمناً و يصبح اكفراً....و
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ُ  َدْعُه فَإِنَّ «: فرماید می ي خوارج درباره صهمچنین پیامبر
َ

ْصَحابًا هل
َ
َحُدُ�مْ  َ�ِْقرُ  أ

َ
 أ

ُقْرآنَ  َ�ْقَرُءونَ  ِصيَاِمِهمْ  َمعَ  وَِصيَاَمهُ  َصَالتِِهمْ  َمعَ  َصَالتَهُ 
ْ
 ِمنَ  َ�ْمُرقُونَ  تََراِ�يَُهمْ  ُ�َاِوزُ  الَ  ال

ْهمُ  َ�ْمُرُق  َكَما اإلِْسَالمِ  ِميَّةِ  ِمنَ  السَّ   ُ�نَْظرُ  الرَّ
َ

  ُ�نَْظرُ  ُ�مَّ  ءٌ ىَشْ  ِ�يهِ  يُوَجدُ  فَالَ  نَْصِلهِ  إىِل
َ

 إِىل
ءٌ  ِ�يهِ  يُوَجدُ  فَالَ  رَِصافِهِ    ُ�نَْظرُ  ُ�مَّ  ىَشْ

َ
ءٌ  ِ�يهِ  يُوَجدُ  فَالَ  نَِضيِّهِ  إِىل ِقْدحُ  َوُهوَ  - ىَشْ

ْ
 ُ�نَْظرُ  ُ�مَّ  - ال

 
َ

ءٌ  ِ�يهِ  يُوَجدُ  فَالَ  قَُذِذهِ  إِىل َفْرَث  َسبََق  ىَشْ
ْ
مَ  ال  .1»َوادلَّ

یارانی دارد که هر یک از شما دوست ندارد همراه آنان نماز بخواند او را رها کن، چون او «
 کند، از اسالم نمی شان تجاوز خوانند در حالی که از پیرامون می و روزه گیرد. آنان قرآن را

 کند، چیزي را در آن می نگاهاش  شود. به پیکان می گریزند درست مانند تیر که از کمان خارج می
بیند، سپس  نمی کند و چیزي را در آن می که بر تیر و کمان پیچند نگاهاش  بیند، سپس به پی نمی

کند و  می بیند، سپس به پرهاي تیرش نگاه نمی کند و چیزي را در آن می ي تیرش نگاه به تنه
 .»بیند می یابد و تنها اثر سرگین و خون را نمی چیزي را

َفْرَث  َسبََق « به عبارت:
ْ
مَ  ال چون این گواه بر این مطلب است که آنان نگاه کن،  »َوادلَّ

 ولی چیزي از اسالم به آنان ربطی ندارد. اند ي اسالم داخل شده در دایره

 ال القرآن يقرؤون قوم - أميت من بعدي سيكون«: آمده که گوید در روایت ابوذر
 رش هم فيه يعودون ال ثم الرمية من السهم �رج كما ادلين من �رجون حالقمهم �اوز
خوانند و از  می پس از من از میان امت من، جماعتی هستند که قرآن« .2»واخلليقة اخللق
شود و  می شوند همان طور که تیر از کمان خارج می رود. از دین خارج نمی یشان فراترها حنجره

و دیگر احادیثی که . »هستند ها گردند آنان بدترین مردم و آفریده نمی سپس به آن باز
رج شدن از اسالم به کلی است. نباید بگویی: این احادیث تنها راجع به ظاهرشان، خا

زیرا عالمان اسالمی براي تمامی  ،باشد. پس در دیگر آنان حجت نیست می جماعت معینی
 .اند طور که به آیات استدالل نموده همان اند اهل هواها به آن استدالل کرده
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شان بر این مطلب داللت کنند ولی  عمومي ها به عالوه، آیات قرآنی هر چند با صیغه
 احادیث با معنایشان بر آن داللت دارند، چون علت هر دو یکی است. 

گردد و قیاس در آن  می حکم به کفر و ایمان به احکام آخرت بر اگر گفته شود:
 دخالتی ندارد.

سخن ما در احکام دنیوي است و اینکه آیا حکم مرتدین  جواب این است که:
 شود یا خیر؟ و امر آخرت تنها از آن خداست، چون خداوند متعال می اجراشان  درباره

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿فرماید:  می َّ�  ْ قُوا ْ  دِيَنُهمۡ  فَرَّ � َ�ۡ  ِ�  ُهمۡ ِمنۡ  َت لَّسۡ  اِشَيعٗ  َوَ�نُوا ٓ  ٍء َما مۡ  إِ�َّ
َ
ِ ٱ إَِ�  ُرُهمۡ أ  ُ�مَّ  �َّ

ْ  بَِما يُنَّبُِئُهم  .]159األنعام: [ ﴾١٥٩ َعلُونَ َ�فۡ  َ�نُوا
دارند (و آن را با عقائد   می گمان کسانی که آئین (یکتاپرستی راستین) خود را پراکنده بی«

شوند (و هر دسته و   می آمیزند) و دسته دسته و گروه گروه  می منحرف و معتقدات باطل به هم
(حساب تو از آنان کنند) تو به هیچ وجه از آنان نیستی و   می گروهی از مکتبی و مذهبی پیروي

سازد (و سزاي آنان   می کنند باخبر  می جدا و) سروکارشان با خدا است و خدا ایشان را از آنچه
 .»را خواهد داد)

و احتمال دارد که به طور کلی از اسالم، خارج نشده باشند هر چند برخی از 
اش  اره. تمام مطالبی که پیش از این فصل درباند دستورات و اصول دین خارج شده

 کند، پس نیازي به تکرار آن نیست. می گذشت، بر آن داللت
احتمال وجه سومی را هم دارد. و آن، این است که بعضی از آنان به خاطر گفتن 
سخنان کفرآمیزش، از اسالم جدا شوند یا به کفر صریح منجر شود و بعضی از آنان از 

شود هر چند سخنانش خیلی  می اسالم جدا نشوند، بلکه حکم اسالمی روي او کشیده
 نرسیده که به کفر صریح کشیده شود.اي  خیلی شنیع باشد اما به درجهاش  زشت و رأي

چون بدون شک  ،کند می دلیل شرعی به تناسب هر رویداد و هر بدعتی بر آن داللت
جهت نزدیک شدن تدریجی به  ها ، کفر هستند، مانند قرار دادن بتها برخی از بدعت

کفر نیستند، مانند قائل بودن به جهت براي خدا از نظر افرادي  ها خدا، و برخی از بدعت
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 و انکار اجماع و انکار قیاس.....و مانند آنها.
، اند را آوردهاي  ، فصل جداگانهها ي تکفیر این فرقه برخی از اصولیون متأخر درباره

گردد، مثل قول سبائیه  می اعتقاد وجود إله همراه با خدا بربه  ها گویند: برخی از بدعت
گردد، مثل  می که او إله است، یا به حلول خدا در برخی از افراد مردم بر ي علی درباره
کند، و برخی  می حلول ها ي جناحیه که خداوند متعال روحی دارد که در برخی آدم گفته

مانند قول غرابیه که جبرئیل در  ،شود می مربوط صبه انکار رسالت محمد ها از بدعت
رسالت اشتباه کرد و به جاي اینکه به علی وحی کند به محمد وحی کرد. و برخی دیگر 

 بر صبه مباح دانستن برخی از محرمات و اسقاط واجبات و انکار رسالت محمد
تکفیر  گردد، مانند اکثر شیعیان افراطی و تندرو. اینها مواردي هستند که مسلمانان در می

هیچ گونه اختالف نظري ندارند. دیگر افکار و عقاید  ها ي این بدعت اشخاص به وسیله
 گذار غیر کافر باشد. فردي که به آنها معتقد است، بدعتغیر از اینها، بعید نیست که 

که نیازي به آودن آنها نیست. اما  اند جهت اثبات اینها به امور زیادي استدالل کرده
شنیدیم، این است که مذاهب محققین از اهل اصول این است که  می چیزي که از بزرگان

آنچه سرانجام و در آینده کفر است، در حال حاضر کفر نیست. چگونه در حال حاضر 
 خالفتکند و با آن م می کفر است در حالی که فرد تکفیر شده به شدت آن آینده را انکار

 گفت. نمی شد، به هیچ وجه آن را می نماید. اگر لزوم کفر از سخنانش برایش روشن می
اینک به چیزي که حدیث مذکور مقتضی آن است و ما، درصدد شرح و توضیح آن از 

 گردیم. میمیان این سخنان هستیم، بر
 ها چون تنها برشمردن فرقه ،، براي چیزي دلیل نیستنداند احادیثی که به صحت رسیده

. »َواِحَدةً  إِالَّ  انلَّارِ  ىِف  لُكَُّها«: در آن است. اما بر اساس روایت کسانی که در حدیث، عبارت
. اما راجع به جاودانه اند ، ظاهراً مقتضی این است که مورد تهدید قرار گرفتهاند آورده

براي مطلب مورد نظر ما  ماندن در جهنم و عدم آن، چیزي گفته نشده است. پس دلیلی
طور  در آن وجود ندارد، چون تهدید به دوزخ گاهی مربوط به مؤمنان گناهکار است همان
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ي کافران مربوط است هر چند کافران و مؤمنان گناهکار در جاودانه ماندن در  که به همه
 دوزخ و عدم آن، با هم فرق دارند.

 ي چهارم مسأله
ي مذکور در حدیث، همان ها ین اساس است که فرقهاقوالی که اکنون ذکر شدند، برا

همچون جبریه، قدریه، مرجئه و مانند آنها.  ،ي عقاید دینی هستند گذاران در زمینه بدعت
ي مذکور در ها این جاي تأمل است، چون قرآن و حدیث به این نکته اشاره دارد که فرقه

رأي طرطوشی همین ي عقاید دینی نیست،  گذاران در زمینه حدیث مختص به بدعت
 است.

ا﴿فرماید:  می بینی که خداوند نمی مگر مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ  هُ ِمنۡ  َبهَ �ََ�ٰ  َما َ�َيتَّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِهِمۡ  ِ�  �َّ

ٓ بۡ ٱ ٓ بۡ ٱوَ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا   ءَ تَِغا
ۡ
هایشان کژي است (و  و اما کسانی که در دل« .]7عمران:  آل[ ﴾ۦوِ�لِهِ تَأ

انگیزي و تأویل (نادرست) به دنبال  زوایاي وجودشان را فرا گرفته است) براي فتنه، گریز از حق

در پیروي از  .]7عمران:  آل[ ﴾بَهَ �ََ�ٰ  َما﴿در عبارت: » ما« ي واژه. »افتند  می متشابهات

 ي آنها متشابهات، مختص به اصول عقائد یا غیر آن نیست، بلکه این صیغه شامل همه
 سخن زوري است.شود. پس تخصیص،  می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ي:  همچنین است آیه َّ�  ْ قُوا ْ  دِيَنُهمۡ  فَرَّ األنعام: [ ﴾ءٍ َ�ۡ  ِ�  ُهمۡ ِمنۡ  َت لَّسۡ  اِشَيعٗ  َوَ�نُوا

دارند (و آن را با عقائد   می گمان کسانی که آئین (یکتاپرستی راستین) خود را پراکنده بی« .]159
شوند (و هر دسته و   می آمیزند) و دسته دسته و گروه گروه  می منحرف و معتقدات باطل به هم

 .»کنند) تو به هیچ وجه از آنان نیستی  می گروهی از مکتبی و مذهبی پیروي
 این آیه فرق ایجاد کردن را در دین قرار داده و لفظ دین عقاید و غیر عقاید را در بر 
 گیرد. می

نَّ ﴿این آیه هم بدین صورت است: 
َ
ۖ ٱفَ  اَتقِيمٗ ُمسۡ  ِ� ِصَ�ٰ  َذاَ�ٰ  َوأ ْ  َوَ�  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا  لسُّ

َق  این راه (که من آن را برایتان ترسیم و بیان کردم) « .]153األنعام: [ ﴾ۦَسبِيلِهِ  َعن بُِ�مۡ  َ�َتَفرَّ
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پس) از آن پیروي کنید و از  .گردد  می راه مستقیم من است (و منتهی به سعادت هر دو جهان
ام) پیروي نکنید که شما را از راه خدا (منحرف و)  راههاي (باطلی که شما را از آن نهی کرده

راه راست، کل شریعت است. آنچه قبالً در آیات قرآنی ذکر شد از . »سازد  می پراکنده
مردار و ، تحریم گوشت اند جمله تحریم گوشت حیواناتی که براي غیر خدا ذبح شده

 کند. می خون و گوشت خوك، و واجب کردن زکات، آن را تبیین و روشن

ْ َ�َعالَوۡ  قُۡل ﴿فرماید:  می سپس خداوند متعال تۡ  ا
َ
�َّ  ُ�ۡمۖ َعلَيۡ  َر�ُُّ�مۡ  َحرَّمَ  َما ُل �

َ
�  ِ�ُۡ� ْ  ُ�وا

پروردگارتان بر شما بگو: بیائید چیزهائی را برایتان بیان کنم که « .]151األنعام: [ ﴾ا ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ 

خداوند در این آیه چند چیزي  .»این که هیچ چیزي را شریک خدا نکنید .حرام نموده است
را از اعتقادات و غیر اعتقادات ذکر کرده است. ابتدا از شریک ایجاد کردن براي خدا نهی 
کرده، سپس به نیکی با والدین دستور داده، آنگاه از کشتن فرزندان و پس از آن از 
کارهاي زشت چه علنی و چه پوشیده نهی کرده است. سپس از کشتن انسان به ناحق، 
پس از آن از خوردن مال یتیم نهی نموده است. آنگاه به ادا کردن حق پیمانه و وزن، و 

 سپس عدالت در قول و پس از آن وفاي به عهد امر کرده است.

نَّ ﴿ي:   سپس آن را با آیه
َ
ۖ ٱفَ  اقِيمٗ تَ ُمسۡ  ِ� ِصَ�ٰ  َذاَ�ٰ  َوأ ْ  َوَ�  تَّبُِعوهُ بَُل ٱ تَتَّبُِعوا َق  لسُّ  َ�تََفرَّ

به پایان برده است. پس خداوند در این آیات به اصول  .]153األنعام: [ ﴾ۦَسبِيلِهِ  َعن بُِ�مۡ 
 شریعت و قواعد ضروري آن اشاره کرده و آن را به عقاید مختص نکرده است. این نشان

 عقاید نیست. دهد که حدیث مذکور مختص به می
پس از ذکر  صچون پیامبر ،کند می در حدیث خوارج، عبارتی هست که بر آن داللت

اعمال خوارج، آنان را نکوهش کرده و در یکی از عباراتی که با آن، خوارج را سرزنش 

خوانند و از  می قرآن را« .1»حناجرهم �اوز ال القرآن يقرؤون«: فرماید می کرده،

پس آنان را به تدبیر نکردن در قرآن و عمل به ظواهر . »کند نمی یشان تجاوزها حنجره

                                           
 حدیثی صحیح است: تخریج آن از پیش گذشت. -1



 311 گذار از جماعت اهل سنت ...  باب نهم: علتی که به خاطر آن فرَق بدعت

 

گفتند:  می متشابهات، مذمت و نکوهش کرده است. مثالً راجع به عمل ظواهر متشابهات

 إِ�َّ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إِنِ ﴿فرماید:  می علی اشخاص را در دین خدا حاکم کرده در حالی که خداوند
 .]40یوسف: [ ﴾ِ�َّ 

ْهَل  َ�ْقتُلُونَ «: فرماید می شان درباره آن حضرت نیز
َ
ْهَل  َو�ََدُعونَ  اإلِْسَالمِ  أ

َ
ْوثَانِ  أ

َ
 .1»األ

پس آنان را به عکس آنچه که . »دارند می بر ها کشند و دست از سر اهل بت می اهل اسالم را«
چون شریعت به کشتن کافران و دست نگه  ،کند، نکوهش کرده است می شریعت امر

 داشتن از مسلمانان امر کرده است. هر دو امر مختص به عقاید نیستند.
دهد که این قضیه به طور عام است نه به طور خاص. در روایتی که نعیم  می این نشان

أعظمها فتنة اذلين يقيسون «: این حدیث روایتش کرده، آمده استي  ابن حماد درباره
کسانی که از همه فتنه و تباهی بیشتري « .2»�رمون احلاللوور برأيهم فيحلون احلرام، األم

. »کنند می سنجند: حرام را حالل و حالل را حرام می که کارها را با رأي خود اند دارند، کسانی

 مختص به امور اعتقادي نیست. ها کند که تعداد فرقه می این حدیث صراحتاً بیان
یی از ها مختص به عقاید نیستند، به روایت ها اثبات اینکه بدعتطرطوشی جهت 

صحابه و تابعین و سایر عالمان اسالمی که اقوال و افعال را در صورت مخالفت با 
 ي زیادي را آورده است.ها ، استدالل کرده و سپس روایتاند شریعت، بدعت نامیده

درش روایت کرده که گوید: مانند روایتی که مالک از عمویش ابوسهیل بن مالک از پ
چون او اکثر ». شناسم نمی از کارهایی که از صحابه دیده ام، جز نداي نماز چیزي را«

 دانست. می دانست و آن را مخالف با افعال صحابه می کارهاي مردم عصر خود را ناپسند
همچنین ابودرداء موقعی که مردي از او پرسید و گفت: خدا تو را رحم کند! اگر 

دانست؟ ابودرداء به  می در میان ما بود، آیا چیزي از اعمال ما را ناپسند صخدا رسول

                                           
 حدیثی صحیح است: تخریج آن از پیش گذشت. -1

اند. تخریج آن کمی از  روایتش کرده 18/50، »معجم الكبريـال« و طبرانی در 3/631، »كالـمستدر«حاکم در  -2

 پیش آورده شد.



 االعتصام در شناخت بدعت و سنّت  312

 

 .دانست؟! می شدت عصبانی شد و سپس گفت: آیا او چیزي از اعمال شما را
ابودرداء با حالت عصبانی داخل «در صحیح بخاري از ام درداء روایت است که گوید: 

را در  صخدا قسم، کاري از سنت محمد شد. به او گفتم: تو را چه شده است؟ گفت: به
 ».خوانند می نمازاش  آنان سراغ ندارم بجز اینکه همه

طرطوشی برخی از سخنان صحابه و تابعین و سایر عالمان اسالمی در ارتباط با این 
 دهد مخالفت با سنت در اعمال، ظاهر شده است. می موضوع را بیان کرده که نشان

من و عروه بن زبیر وارد مسجد شدیم. به «گوید:  در صحیح مسلم آمده که مجاهد
ي عایشه تکیه زده بود و مردم در مسجد نماز  ناگاه دیدیم که عبداهللا بن عمر به حجره

 ».خواندند. گفتیم: این چه نمازي است؟ گفت: بدعت است می چاشتگاه را
 یا بدین -اولشود:  می طرطوشی گوید: این روایت از نظر ما بر دو صورت حمل

ا به صورت فرادا به و ی -دومخواندند.  می خاطر بود که آنان نماز چاشتگاه را به جماعت
 خواندند. می شکل نمازهاي سنت راتبه آن را

ي قولی آورده که عالمان اسالمی به بدعت بودن ها آنگاه طرطوشی مواردي از بدعت
 اص ندارند.به عقاید اختص ها . پس صحیح این است که بدعتاند آنها تصریح کرده

 به نوعی دیگر بیان شده است.» موافقاتـال« این موضوع در کتاب

 آري، مطلب دیگري هست که الزم است اینجا آورده شود، و آن مطلب این است: 

 ي پنجم مسأله
از قواعد اي  ي ناجیه تنها در یک معناي کلی در دین و قاعده برخالف فرقه ها این فرقه

جزئی از جزئیات دین به این ي  و در مسأله اند تبدیل شده شرعی دین، به این چند فرقه
ي جزئی و فرعی سبب تفرق و  ، چون اختالف در یک مسألهاند چند فرقه تبدیل نشده

دستگی تنها هنگام اختالف در امور کلی دین به  شود و تفرق و چند نمی دستگی چند
ن کلیات غالباً این است که چون کلیات، جزئیات زیادي را در بر دارد و شأ ،آید می وجود
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 شوند. می به موردي خاص و بابی خاص اختصاص ندارند و موارد زیادي را شامل
ي حسن و قبح عقلی را در نظر بگیر، اختالف در این موضوع، میان اختالف  قضیه

 کنندگان، اختالفی را در مسائل فرعی ایجاد کرده که قابل شمارش نیستند و فروع عقاید و
 ل را در بر گرفته است.فروع اعما

گاه مسائل فرعی گذار هر چون بدعت ،ي کلی است کثرت جزئیات، همچون قاعده
شود که با بسیاري از مسائل شریعت مخالفت کند همان  می زیادي را ابداع کند، باعث

 کند. می ي کلی، این کار را طور که قاعده
گذار همچون  ز جانب بدعتچنین نیست، بلکه انجام دادن آن ا ي جزئی این اما مساله

ممکن است دین را ویران کند، آن  ها شود، هر چند لغزش می لغزش و خطا محسوب
ي   کنند: لغزش عالم، مجادله می سه چیز دین را ویران«گوید:  گونه که عمر بن خطاب

ولی هر گاه لغزش، زیاد نباشد، غالباً موجب تفرق و ». منافق با قرآن و رهبران گمراه کننده
 شود، اما کلیات چنین نیست. نمی خراب کردن دین

بینی که موقعیت دنبال کردن متشابهات در دین چگونه است، آنجا که دنبال کردن  می
کند.  می خلل ایجاد -اند که اساس کتاب- آن در دالیل واضح و روشن و محکمات قرآن

قرآن، چنین  همچنین موقعیت عدم فهم قرآن در خلل ایجاد کردن در کلیات و جزئیات
 است.

فرعی در  ها ي فرعی دارند ولی این بدعتها همچنین ثابت شده که کافران بدعت
توان به  می ي فرعی کافران کهها باشد. از جمله بدعت می ضروریات دین و متعلقات آن

آنان از کشت و چهارپایان سهمی را براي خدا و سهمی را براي موارد زیر اشاره کرد: 
دادند، سپس معتقد بودند که سهمی که براي شریکانشان  می ان قرارشرکاء و خدایانش

 رسد. می رسد و سهمی که براي خداست به شریکانشان نمی است به خدا
آنان بحیره و سائبه و وصیله و حامی را تحریم کردند و فرزندانشان را از روي 

کردند و در  نمی کشتند، و در قصاص و میراث عدالت رارعایت می سفاهت و بدون علم
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خوردند..... و مانند  می کردند و مال یتیم را از روي حیله و نیرنگ می نکاح و طالق ستم
خوي  تا جایی که تشریع اند و علماء آن را بیان کرده آنها که شریعت آنها را گوشزد کرده

خصلت همیشگی آنان بود. این کار  آنان شده بود و تغییر و تحریف آیین ابراهیم
ایجاد کرده و آن اصل، تشریع  ،که بدان راضی شدنداي  به نسبت آنان و قاعدهاصلی را 

 ي هواي نفس بود. مطلق به وسیله

ٓ ﴿ي:  به همین خاطر وقتی خداوند متعال در آیه َكَر�ۡ َءا مِ  َحرَّمَ  نِ �َّ
َ
 ٱ أ

ُ
ا نثَيَۡ�ِ ۡ� مَّ

َ
 َتَملَۡت شۡ ٱ أ

رۡ  هِ َعلَيۡ 
َ
 ٱ َحامُ أ

ُ
(که چنین  ؟ آیا خداوند دو نر را حرام کرده است« .]144األنعام: [ ﴾نثََيۡ�ِ ۡ�

ها  چه گاهی ماده ، (که چنین هم نیست ؟دانید) یا دو ماده را  می زیرا گاهی نرها را حالل ، نیست

به آنان خاطر نشان ساخت که  .»؟ ها است دانید) یا این که آنچه در شکم ماده  می را حالل

 ﴾ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن �ٍ بِعِلۡ  وِ�  ُٔ نَّ�ِ  ﴿ي دیگر فرمود:  حجت را بر آنان اقامه کرده، در آیه
گوئید مرا از   می اگر (در تحلیل و تحریم خود مستند و دلیلی دارید و) راست« .]144األنعام: [

پس از آنان درخواست عملی کرد که  .»روي علم و دانش (از آن حجت و برهان) بیاگاهانید
شأن آن علم، این است که فقط حق و راستی را تشریع نماید و آن، علم شریعت است و 

مۡ ﴿فرماید:  می بس. سپس خداوند بلند مرتبه
َ
ٓ  ُكنُتمۡ  أ ٰ  إِذۡ  ءَ ُشَهَدا ٮ ُ ٱ ُ�مُ َوصَّ  ﴾َذابَِ�ٰ  �َّ

درباره این تحریم صادر شد) حاضر بودید آیا شما بدان هنگام (که فرمان خدا « .]144األنعام: [

در اینجا آنان را متوجه . »؟(و با گوش خود شنیدید) که خداوند آن را به شما سفارش کرد
 کرده که این کار از دستوراتی که در آیین ابراهیم مقرر نموده، نیست. سپس در ادامه

ظۡ  َ�َمنۡ ﴿فرماید:  می
َ
نِ  لَمُ أ ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ ِممَّ ُِضلَّ  اَكِذبٗ  �َّ  .]144األنعام: [ ﴾�ٍ ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َّاَس ٱ ّ�ِ

تر از کسی است که بر خدا دروغ بندد تا مردمان را از روي جهل گمراه  و چه کسی ظالم«
 .»؟سازد

تنها به علت اموري کلی که در آن اختالف داشتند، به  ها پس ثابت گردید که این فرقه
 وجود آمد.

 ي ششم مسأله
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اساس قول کسانی که چنین اعتقادي را  بر- کافرند ها بگوییم که این فرقهاگر ما 
آیند! چون  می شوند، پس چگونه از امت به شمار می یا به کافر و غیر کافر تقسیم -دارند

باشد، و  می کند که این فرقه گرایی با وجود بودنشان از امت اسالم می ظاهر حدیث اقتضا
 شدند، به طور قطع از امت محسوب می سوي کفر خارج اگر از اسالم به ها گر نه این فرقه

 شدند همان طور که روشن شد. نمی
میان آنان وجود دارد در حالی که یهودیان و نصارا ظاهراً تفرق در ي همچنین در فرقه

 یهودي و مسیحی هستند. 
 شود: این مطلب احتمال دو چیز دارد:  می در جواب این سؤال گفته

 از میان امت و از اهل قبله بگیریم. ها ظاهر حدیث را در بودن این فرقه -مال اولاحت
 ن که بعضی قائل به کفرشان هستند:و کسانی از آنا

 پذیریم، که در این صورت اصالً آنان را از امت قرار می شان این قول را یا درباره
شان  کسانی از آنان که بدعتآوریم، و تنها  نمی به حساب ها دهیم و آنان را از فرقه نمی

ریم. اگر کسی قائل به تکفیر آو می به حساب ها آنان را به کفر نکشانده از جمله فرقه
کنیم که بر اساس این فرض آنان مورد نظر حدیث قبلی هستند و  نمی شان باشد قبول همه

ارد ، وجود نداند داخل در حدیث ها در حدیث خوارج نصی بر اینکه آنان از جمله فرقه
 یشان آنان را از اسالم خارجها یی است که بدعتها گوییم: منظور حدیث، فرقه می بلکه
 شان تحقیق کرد. کند، پس باید درباره نمی

اي  کنیم و قضیه به آن گونه می و یا با کسی که قائل به تکفیر آنان است، ستیزه و نزاع
ه به کفرشان حکم کرده دهیم و کسانی ک می داده، تفصیلاش  که صاحب قول سوم تفصیل

کسانی ، گیرد مگر غیر آنان نمی کنیم و زیر عموم آن قرار می خارج ها ایم از آن تعداد فرقه
 ذکر نکردیم. ها که در آن تعداد فرقه

اینکه آنان را از امت اسالمی به حساب آوریم. بدین صورت که هر دو  -احتمال دوم
 ي آن تمسک باشد و به ادله می رو آنفرقه مدعی است که بر شریعت اسالم است و پی
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اند،  کند و نسبت به کسانی که از شریعت خارج می جوید و به مقتضاي آن عمل می
 کنند، به جهل و عدم علم متهم می کند و کسانی را که شریعت را نقض می دشمنی

و به  کند که تنها عقیده و مذهب خودش، راه راست است می چون هر فرقه ادعا ،کند می
چون مرتد هرگاه او را به  ،کنند می ، مخالفتاند این دلیل با کسانی که از اسالم خارج شده

کند و به  نمی کند و بدان راضی است و او را ناراحت می ارتداد منسوب کردي، بدان اقرار
کند مانند یهودیان و مسیحیان و صاحبان مذاهب  نمی خاطر آن نسبت با تو دشمنی

، چون آنان مدعی موافقت با شارع و پیروي از ها ف این فرقهمخالف اسالم، بر خال
هستند. دشمنی میان آنان و اهل سنت تنها به دلیل متهم کردن  صشریعت محمد

بینی که آنان در  می یکدیگر به خارج شدن از سنت، به وجود آمده است. به همین خاطر
کسی که در : «اند تهکنند تا جایی که برخی از مردم گف می عمل و عبادت زیاده روي

 ».کند، دیوانه است می عبادت زیاده روي
چون  ،حدیث خوارج است -با در نظر گرفتن واقعیت- ي اینها شاهد و گواه همه

ِْقُرونَ «: فرماید می صپیامبر
َ

 ِصيَاِمِهمْ  َمعَ  وَِصيَاَمُ�مْ  َصَالتِِهمْ  َمعَ  َصَالتَُ�مْ  حت
ْ�َمالَُ�مْ 

َ
ْ�َمالِِهمْ  َمعَ  َوأ

َ
ي آنان و  تان را همراه روزه مازتان را همراه نماز آنان، روزهن« .»أ

 قَْومٌ  َ�ُْرجُ « در روایتی دیگر آمده است:. »دانید می کردارتان را همراه کردارشان ناچیز و کم
ىِت  ِمنْ  مَّ

ُ
ُقْرآنَ  َ�ْقَرُءونَ فوم  أ

ْ
  قَِراَءتُُ�مْ  لَيَْس  ال

َ
ءٍ  قَِراَءتِِهمْ  إِىل   َصَالتُُ�مْ  َوالَ  �ىَِشْ

َ
 َصَالتِِهمْ  إىِل

ءٍ    ِصيَاُمُ�مْ  َوالَ  �ىَِشْ
َ

ءٍ  ِصيَاِمِهمْ  إِىل  شوند که قرآن می از امت من قومی پیدا« .1»�ىَِشْ
آنان ي  چیزي نیست و نمازتان همراه نماز آنان و روز تان همراه روزهشان  خوانند ولی قرائت می

 .»چیزي نیست
 داشتند: چگونه علی، اشخاص را حاکم می خوارج است که اظهاري               از جمله آن، گفته

ِ  إِ�َّ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إِنِ ﴿فرماید:  می گرداند در حالی که خدا می فرمانروائی از «. ]40یوسف: [ ﴾ِ�َّ

 توانند حکم کنند. نمی به گمان آنان افراد به این دلیل. »آن خدا است و بس
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ُقْرآنَ  َ�ْقَرُءونَ «: فرماید می صسپس پیامبر
ْ
نَّهُ  َ�ِْسبُونَ  ال

َ
َاِوزُ  الَ  َعلَيِْهمْ  َوُهوَ  لَُهمْ  �

ُ
 جت

شان است در حالی که به  کنند که قرآن به نفع می خوانند و گمان می قرآن« .1»تََراِ�يَُهمْ  َصَالُ�ُهمْ 

 :صپیامبري  پس فرموده .»رود نمی فراترشان  ضررشان است، و نمازشان از پیرامون

نَّهُ  َ�ِْسبُونَ «
َ
خواهند با این کارها از قرآن پیروي کنند تا از  می در ادعاي ما که آنان »لَُهمْ  �

اهل قرآن باشند و حجتی برایشان باشد، واضح و روشن است. پس وقتی که تأویل قرآن 
قت قرآن به ضررشان است نه اصلی آن خارج شدند، آن وي  را تحریف کردند و از جاده

 شان. به نفع
افرادي را خواهی دید که «این مفهوم است، آنجا که گوید: ي  مسعود درباره ابني  گفته

کنند در حالی که آن را پشت سر خود  می سوي کتاب خدا دعوت کنند به می گمان
گرایی و ژرف نگري  علم و دانش دینی بروید و از بدعت. بر شماست که دنبال اند انداخته

دلیلی است بر اینکه » کنند می چنین گمان«عبارت: ». دوري کنید و بر شما باد به کار سنتی
 آنان به گمان خود پیرو شریعت هستند.

به  صاست که رسول خدا از جمله شواهد این موضوع، حدیث ابوهریره

َالمُ «: گورستان رفت و فرمود ُ  َشاءَ  إِنْ  َو�ِنَّا ،ُمْؤِمِن�َ  قَْومٍ  َدارَ  َعلَيُْ�مْ  السَّ  بُِ�مْ  ا�َّ
�ِّ  وَِدْدُت  ،الَِحُقونَ 

َ
يُْت  قَدْ  �

َ
سالم بر شما اي خانه جماعت مؤمنان! و ما به « .»إِْخَواَ�نَا َرأ

گفتند: اي رسول . »پیوندیم، دوست داشتم که برادران مان را ببینم می خواست خدا به شما

ْ�تُمْ  بَْل «: خدا، مگر ما برادران تو نیستیم؟ فرمود
َ
ْصَحاىِب  أ

َ
ينَ  َو�ِْخَواُ�نَا أ ِ

َّ
تُوا لَمْ  اذل

ْ
نَا َ�ْعدُ  يَأ

َ
 َوأ

َوِْض  ىلَعَ  فََرُطُهمْ 
ْ
و  اند که هنوز نیامده اند بلکه شما یاران من هستید. برادران مان کسانی« .»احل

گفتند: اي رسول خدا، چگونه کسانی از امت . »کشانم می من آنان را به کنار حوض کوثر

يَْت «: شناسی؟ فرمود می ،اند خودت که هنوز نیامده
َ
َرأ

َ
لَةٌ  ُغرٌّ  َخيٌْل  لِرَُجٍل  اَكنَ  لَوْ  أ  ىِف  ُ�َجَّ

الَ  ،ُ�ْهمٍ  ُدْهمٍ  َخيٍْل 
َ
نظرت چیست اگر کسی اسبی با پیشانی سفید و چهار « .»َخيْلَهُ  َ�ْعرُِف  أ
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گفتند:  .»شناسد؟ نمی رااش  دست و پاي سفید در میان اسب سیاه و تاریک داشته باشد، آیا اسب

تُونَ  فَإِ�َُّهمْ «: خدا. فرمودچرا، اي رسول 
ْ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  يَأ

ْ
ا ال ِل�َ  ُغرًّ نَا الْوُُضوءِ  ِمنَ  ُ�َجَّ

َ
 فََرُطُهمْ  َوأ

َوِْض  ىلَعَ 
ْ
َِع�ُ  يَُذادُ  َكَما َحويِْض  َ�نْ  رَِجاٌل  فَلَيَُذاَدنَّ  ،احل الُّ  ابلْ نَاِديِهمْ  ،الضَّ

ُ
ال:  أ

َ
ال ،َهلُمَّ  أ

َ
 ،َهلُمَّ  أ

لُوا قَدْ  إِ�َُّهمْ :  َ�يَُقاُل  قُوُل  ،َ�ْعَدكَ  بَدَّ
َ
آنان روز قیامت با دست «. 1»فَُسْحًقا ،فَُسْحًقا ،فَُسْحًقا:  فَأ

کشانم.  می آیند و من آنان را به سوي حوض کوثر می و صورت و پاهاي سفید بر اثر وضو
زنم:  می ا صداشود. آنان ر می شوند همان طور که شتر گمراه رانده می افرادي از حوض من رانده

گویم: دور  می شود: آنان پس از تو دین را تغییر دادند. پس می بشتابید، بشتابید، بشتابید. گفته
 .»شوید، دور شوید، دور شوید

تا  .»...َحويِْض  َ�نْ  رَِجاٌل  فَلَيَُذاَدنَّ «: وجه دلیل در حدیث فوق، این است که عبارت

نَاِديِهمْ «: عبارت
ُ
ال:  أ

َ
هستند. و آن  صدهد که آنان از امت پیامبر می این خبر از .»َهلُمَّ  أ

ي سفیدي دست و صورت و پاها  حضرت آنان را شناخته است و بیان کرد که به وسیله
آنان را  صدهد که این کسانی که پیامبر می شناسد. پس این نشان می بر اثر وضو آنان را

دست و صورت و پاهایشان بر اثر وضو  -در حالی که این دین را تغییر دادند -صدا زده
امت به ي  باشد. پس روشن شد که آنان از زمره می سفید است، و این ویژگی این امت

به  صشد، رسول خدا می آیند. و اگر به خروج آنان از امت اسالم حکم می شمار
شناخت، چون این خصلت  نمی صورت بر اثر وضو آنان راسفیدي دست و پا و ي  وسیله

 را نداشتند.
یا خیر، هرگاه  اند شان از امت خارج شده ند بگوییم: آیا آنان به سبب بدعتک نمی فرقی

 وصف گرویدن به امت اسالمی را برایشان اثبات کنیم.

قُوُل  ثم يؤخذ بقول من�م ذات الشمال«در حدیثی دیگر آمده است: 
َ
ْصَحايِب  بِّ رَ يا  فَأ

َ
! أ

  إِنََّك  َ�يَُقاُل  قال
َ

ْحَدثُوا َما تَْدرِي ال
َ
قُوُل  َ�ْعَدكَ  أ

َ
َعبْدُ  قَاَل  َكَما فَأ

ْ
الِحُ  ال  ِهمۡ َعلَيۡ  َوُ�نُت ﴿ :الصَّ

ا اَشِهيدٗ  ا �ِيِهۡمۖ  ُت ُدمۡ  مَّ يۡ  فَلَمَّ نَت  ُكنَت  تَِ� تَوَ�َّ
َ
نَت  ِهمۚۡ َعلَيۡ  لرَّ�ِيَب ٱ أ

َ
ٰ  َوأ  ١١٧ َشهِيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
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�ۡ  إِن نَت  فَإِنََّك  لَُهمۡ  فِرۡ َ�غۡ  �ن ِعَباُدَكۖ  فَإِ�َُّهمۡ  ُهمۡ ُ�َعّذِ
َ
 .]118-117: ةالمائد[ ﴾١١٨ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ أ

ْحَدثُوا َما تَْدرِى الَ  إِنََّك  ىِل  َ�يَُقاُل 
َ
ينَ  يََزالُوا لَمْ  إنهم َ�ْعَدكَ  أ ْ�َقابِِهمْ  ىلَعَ  ُمْرتَدِّ

َ
. »فَاَرْ�تَُهمْ  ُمذْ  أ

گویم: اي پرورگار من! یارانم! آن  می شود. می سپس از طرف چپ افرادي از شما گرفته«
ي  دانی که بعد از تو چه کار کردند. پس همان گفته نمی شود: می فرماید: آنگاه گفته می حضرت

ا اَشهِيدٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوُ�نُت ﴿گویم که:  می صالح را  بنده ا �ِيِهۡمۖ  ُت ُدمۡ  مَّ يۡ  فَلَمَّ نَت  ُكنَت  تَِ� تَوَ�َّ
َ
 أ

نَت  ِهمۚۡ َعلَيۡ  لرَّ�ِيَب ٱ
َ
ٰ  َوأ �ۡ  إِن ١١٧ َشِهيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ  فَإِنََّك  لَُهمۡ  فِرۡ َ�غۡ  �ن ِعَباُدَكۖ  فَإِ�َُّهمۡ  ُهمۡ ُ�َعّذِ

نَت 
َ
ان آنان بودم از وضع میمن تا آن زمان که در« .]118-117: ةالمائد[ ﴾١١٨ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ أ

تنها تو مراقب و ناظر ایشان ، راندي می و هنگامی که مرا ایشان اطّالع داشتم،(اطاعت و عصیان) 
اگر آنان را مجازات    .اي) و تو بر هر چیزي مطّلع هستی اي (و اعمال و افکارشان را پائیده بوده
توانی عمل کنی) و اگر از ایشان   می بندگان تو هستند (و هرگونه که بخواهی درباره ایشان، کنی

گذشت کنی (تو خود دانی و توانی) چرا که تو چیره و توانا و حکیمی (لذا نه بخشش تو نشانه 
 شود: می فرماید: پس به من گفته می . آن حضرت» و نه مجازات تو بدون حکمت است)، ضعف

ان جدا شدي پیوسته از دین مرتد و دانی که بعد از تو چه کار کردند، آنان از زمانی که از آن نمی
 .»گشتند می به عقب باز

باشد. پس این حدیث موافق  می امت اسالمی صوقتی منظور از اصحاب محمد
که آن  اند رساند که اصحاب، کسانی می مفهوم حدیث قبلی است، هر چند لفظ این را

 بَْل «: فرماید می در حدیث قبلی ص، چون پیامبراند را با ایمان مالقات کرده صحضرت
ْ�تُمْ 

َ
ْصَحاىِب، أ

َ
ينَ  َو�ِْخَواُ�نَا أ ِ

َّ
تُوا لَمْ  اذل

ْ
بلکه شما یاران و اصحاب من هستید. برادران « .1»َ�ْعدُ  يَأ

 صپس حتماً باید آن را چنین تأویل کرد که منظور پیامبر. »اند که هنوز نیامده اند ما کسانی
هر  اند به او ایمان آورده صاز اصحاب در حدیث فوق، کسانی است که در حیات پیامبر

ينَ «: .و عبارتاند چند او را ندیده ْ�َقابِِهمْ  ىلَعَ  ُمْرتَدِّ
َ
کسانی که پس از وفات  بر. »أ

آمدند و زکات ندادند، با این تأویل که گرفتن زکات فقط از آن رسول  صپیامبر
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که او را دیدند و از او دین  ص، چون اکثر یاران رسول خداکند می است، صدق صخدا
 یاد گرفتند، از آن مبرا و دورند.

 ها ي هفتم: راجع به تعیین این فرقه مسأله
آن به خطا ي  ي طرطوشی آراء و نظرات مردم درباره است که بنا به گفتهاي  این قضیه

ه را تعیین کردند، اما در رفته است. چون بسیاري از دانشمندان گذشته و حال این فرق
 .اند یی که در مسائل اعتقادي با اهل سنت مخالفت کردهها گروه

ي بزرگ ها را هشت تا به شمار آورده و گویند: فرقه ها برخی از علما اصول این فرقه
 اسالمی هشت فرقه هستند: 

 معتزله، شیعه، خوارج، مرجئه، نجاریه، جبریه، مشبهه، و ناجیه.
خود بیست فرقه هستند که عبارتند از: واصلیه، عمریه، هذیلیه، نظامیه،  ،معتزله

أسواریه، إسکافیه، جعفریه، بشریه، مرداریه، هشامیه، صالحیه، خابطیه، معمریه، ثمامیه، 
 خیاطیه، جاحظیه، کعبیه، جبائیه، بهشَمیه.

 .1: غالة، زیدیه و إمامیهاند ابتدا به سه فرقه تقسیم شده ،شیعه
که عبارتند از: سبئیه، کاملیه، بیانیه، مغیریه، جناحیه، منصوریه،  اند الة هیجده فرقهغ

خطابیه، غرابیه، ذمیه، هشامیه، زراریه، یونسیه، شیطانیه، رزامیه، مفوضه، بدائیه، نصیریه، 
 .اسماعیلیه، اسماعیله، که عبارتند از: باطنیه، قرمطیه، خُرَّمیه، سبعیه، بابکیه و محمرة

 : جارودیه، سلیمانیه، بتریه.اند سه فرقه ،زیدیه

 .اند که تنها یک فرقه ،امامیه
 .اند ي اینها، چهل و دو فرقه همه

که عبارتند از: محکمیه، بیهسیه، ازارقه، نجدات، صفریه، اباضیه.  اند هفت فرقه ،خوارج
 : حفصیه، یزیدیه، حارثیه و مطیعیه.اند که اباضیه هم چهار فرقه

                                           
 منظور قائلین به وجود دوازده امام است. -1
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که عبارتند از: میمونیه، شعیبیه، خازمیه، حمزیه، مملُومیه،  اند یازده فرقه،اردهعج
 : اخنسیه، معبدیه، شیبانیه، مکرمیه.اند مجهولیه، صلتیه، ثعلبیه. ثعلبیه هم چهار فرقه

 ي اینها شصت و دو فرقه شدند. همه
 که اینها هستند: عبیدیه، یونسیه، غَسانیۀ، ثوبانیۀ، تَومنیه.  اند پنج فرقه ،مرجئه

 : برغوثیه، زعفرانیه و مستدرکه.ها به این نام اند سه فرقه ،نجاریه

 .اند یک فرقه،جبریه

 .اند نیز یک فرقه ،مشبهه
اضافه شود، همگی هفتاد  ها ناجیه به تعداد فرقهي  . هرگاه فرقهاند همگی هفتاد دو فرقه

 شوند. می و سه فرقه
به تناسب توانایی جهت مطابقت با حدیث است نه اینکه قطع و  ها این برشمردن فرقه

 چون دلیل شرعی بر آن وجود ندارد و عقل نیز بر ،اند یقین شود که اینها مراد حدیث
ی بر اختصاص آن کند همان طور که دلیل نمی انحصار این تعداد بدون کم و زیاد داللت

 به عقاید، وجود ندارد. ها بدعت
چهار تاست و سایر هفتاد و دو فرقه از این  ها گویند: اصول بدعت می جماعتی از علما

. این چهار فرقه بزرگ عبارتند از: خوارج، روافض، قدریه و اند چهار فرقه جدا شده
 مرجئه.

عاب یافته است. پس آن یوسف بن اسباط گوید: سپس هر فرقه به هیجده فرقه، انش
 ناجیه است.ي  هفتاد و دو فرقه است هفتاد و سومین فرقه، فرقه

این فرض مانند فرض اول است و اشکالی که بر فرض اول وارد است بر این فرض 
آن را شرح داده که به حقیقت نزدیک است.  /نیز وارد است. شیخ ابوبکر طرطوشی

منظور دانشمندان ما از این تقدیر این نیست که اصل هر بدعت از این چهار «وي گوید: 
چون شاید  ،جدا شده است تا اینکه آن تعداد کامل شود ها فرقه به مقتضاي اصل بدعت

 ».اند این تعداد تاکنون به وجود نیامده
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شمندان این بوده که هر بدعتی گمراهی است و نزدیک بلکه منظور دان«وي افزود: 
فقط در میان این چهار فرقه وجود داشته باشند، هر چند بدعت دوم،  ها است که بدعت

است که اي  ي بدعت اول نیست بلکه بدعت جداگانهها از شعبهاي  فرع بدعت اول و شعبه
 ».ربطی به بدعت اول ندارد

ست. سپس اهل ها و گوید: قدر، اصلی از اصول بدعتسپس آن را با مثالی تبیین کرده 
 قدر در مسائلی از فروع قدر و در مسائلی که ارتباطی با قدر ندارد، با هم اختالف دارند.

 اتفاق نظر دارند که افعال بندگان، مخلوق خودشان است نه خداوند متعال.شان  همه
قدند که فعلی بین دو سپس در فرعی از فروع قدر اختالف نظر دارند. اکثرشان معت

 باشد و برخی از آنان بر این باورند که فعل بین دو فاعل جایز است. نمی فاعل
مانند اختالفشان در  ،اند سپس در مسائل زیادي که ارتباطی با قدر ندارد، اختالف کرده

 صالح و اصلح.
واالتر شان برتر و  ند از گفتهخداو -گویند: بر خدا واجب است می ها برخی از بغدادي

فعل اصلح را براي بندگانش در دین و دنیایشان انجام دهد و بر او واجب است  -است
گرداند، و نیز کامل کردن  می شروع به آفرینش مردمانی نماید که علم داشته آنان را مکلف

 یشان بر خدا واجب است.ها و بیماري ها عقل و منزلت بندگان و از بین بردن ناراحتی
گویند: کامل کردن عقاید بندگان و آوردن اسباب تکلیف بر خدا  می ها برخی از مصري

 واجب نیست.
بر این باورند. که بر خدا واجب است، گناهکاران را در صورتی  ها بعضی از بغدادي

که توبه نکنند، مجازات کند و مغفرت بدون توبه، سفه و نادانی از جانب مغفرت کننده 
 است.

 .اند نکردهبرخی از مصریان آن را قبول 
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بدعتی گذاشته و گوید: هرگاه مرد زنی را حاضر کند تا با او ازدواج  1جعفربن مبشر
کند، پس او بدون وجود زن و بدون وجود شاهد و بدون رضایت و عقد با آن زن 

 نزدیکی کرد، این کار برایش حالل است.
 .اند گذشتگان در این رأي با او مخالفت کرده

ملحد و کودکان مشرکان و مؤمنان  مانا خداوند متعال کافرانه«گوید: 2ثمامه بن اشرس
 ».دهد نمی کند و آنان را عذاب و شکنجه می و دیوانگان را در روز قیامت، به خاك تبدیل

یی را که مربوط به اصل بدعتش که با آن ها بدعت ها از این فرقهاي  این چنین هر فرقه
 را ابداع کرده است. ،نداردیی که ارتباطی با آن ها و بدعت، شناخته شده

یی باشد که تمامی انواع و ها اش، اصول بدعت از تفرق امت صاگر منظور رسول خدا
. البته زمان هنوز اند فروعات بدعت را در برگیرد، شاید آنان تاکنون به این عدد نرسیده

باقی است و تکلیف وجود دارد و خطرات در انتظار است. آیا قرنی یا عصري هست که 
 یی در آن ایجاد نشود؟ها بدعت

هر بدعتی باشد که در دین اسالم به وجود آمده  ها از فرقه صو اگر منظور پیامبر 
کند،  نمی است که با اصول اسالم مناسبت و سازگاري ندارد و قواعد اسالم آن را قبول

باشد و خواه اصول  ها ، جنس بدعتها بدون توجه به تقسیمی که ذکر کردیم، خواه بدعت
البته  -و مبانی متفاوتی داشته باشد، پس این چیزي است که رسول خدا آن را اراده کرده

ي زیادي که بیشتر از هفتاد دو فرقه است، به ها در این صورت تعداد فرقه -داند می خدا
 .اند وجود آمده

                                           
او جعفر بن مبشر ثقفی از سران معتزله است. او تألیفاتی در کالم دارد. وي در خطابه و بالغت و پارسایی  -1

 .ق درگذشت.ه 4-237دست داشت. سرانجام به سال 
او ثمامه بن اشرس، ابومعن نمیري بصري از بزرگان معتزله و از سران گمراهی است. او از اسالم و اهل اسالم  -2

 .ق وفات یافت.ه 213گرفت. وي به سال  ینقص و ایراد م
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ز حساب گذاران غالة ا یث بر این اساس، این است که بدعتوجه صحیح دانستن حد
مثل نفی کنندگان اعراض از  ،خارج شوند و جزو امت اسالم و اهل قبله به شمار نیایند

میان قدریه، چون براي معرفت حدوث عالم و اثبات آفریدگار جز ثبوت اعراض، راهی 
 نیست و مانند حلولیه و نصیریه و دیگر غالةها.

ا در سخنانش، دو اظهار داشت و بیان خوبی بود ام /این چیزي بود که طرطوشی
 نکته مانده که بررسی شود: 

نیست بلکه  ها ، جنس بدعتها از فرقه صاینکه رأي طرطوشی که منظور پیامبر -اول
ي قولی و عملی را پسندیده است، ها ست، و اعتبار بدعتها منظورش تنها خود بدعت

گیریم، چون ما وقتی هر بدعتی کوچک باشد یا بزرگ، را در نظر  ،مشکل و مبهم است
آید که او و کسانی که از  می پس هر کس بدعتی را ایجاد کند به هر کیفیتی که باشد، الزم

 کنند یک فرقه باشند. بنابراین، عدد در صد و دویست هم توقف می بدعتش پیروي
ي  گفته بنا به -ها چون بدعت ،کند چه برسد به اینکه در هفتاد دو فرقه توقف کند نمی

 آیند. می مرور زمان تا قیامت، به وجود پیوسته به -طرطوشی
ابن ي  دهد، سستی کرده است، و آن گفته می او در نقل روایتی که از این مفهوم خبر

هیچ سالی نیست مگر اینکه مردم بدعتی را در آن زنده و سنتی را در آن «عباس است که: 
 .»روند می از بین ها ، زنده و سنتها برند، تا اینکه بدعت می از بین

و  اند تاکنون به وجود آمده ها این چیز در واقعیت امروزي وجود دارد، چون بدعت
 عقاید از بیني  ي منحرفان در همهها شوند و اگر باز فرض کنیم که بدعت می پیوسته زیاد

یی که مانده، بیشتر از هفتاد و است. پس آنچه که طرطوشی گفته، ها روند، قطعاً بدعت می
 سخن درستی نیست.

بر خالف قول  اند هرگز معین نشده ها ي کالمش این است که این فرقه خالصه -مدو
 کند. نمی چون آن تعیین دلیلی ندارد و عقل آن را اقتضا، رسد می به نظر تر قبلی که صحیح
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در  ها تواند از میان مسائل اختالفی میان اشعري می به عالوه، فرد مخالف این نظر
کند و خود و  می کشد و نامی را برایش انتخاب می زور بیرونیی را به ها عقاید، فرقه

 را از آن کار ممنوع مبرا نماید.اش  فرقه
ست که اظهار داشته است. و اگر قبول ها همان عدم تعیین فرقه تر سپس سخن درست

 بود. ها ست، باز نباید قائل به تعیین فرقهها کنیم که دلیلی براي تعیین فرقه
 بدون تصریح اشاره ها یعت اسالم فهم کرده ایم که به اوصاف فرقهاز شر، اوالً چون 
ي داخل در مقتضاي ها کند تا از آنها حذر و دوري شود. حاال موضوع تعیین فرقه می

مانند حدیث  ،به ندرت در حدیث آمده است ها ماند. تعیین این فرقه می حدیث،

ُقْرآنَ  َ�ْقَرُءونَ  قَْوًما َهَذا ِضئِْضئِ  ِمنْ  إِنَّ «: ي خوارج  درباره صپیامبر
ْ
 َحنَاِجَرُهمْ  ُ�َاِوزُ  الَ  ال

ْهَل  َ�ْقتُلُونَ 
َ
ْهَل  َوَ�َدُعونَ  اإلِْسَالمِ  أ

َ
ْوثَانِ  أ

َ
شوند  می همانا از نسل این فرد، قومی پیدا« .1»...األ

سر کشند و دست از  می رود. اهل اسالم را نمی یشان فراترها خوانند ولی از حنجره می که قرآن را
 .»دارند... می بر ها اهل بت

 ها با وجودي که پیامبر ندانست که خوارج از جمله کسانی هستند که حدیث فرقه

 به طور مفصل و مشروح آمده است.» موافقاتـال« شود. این فصل در کتاب میشان  شامل

پنهان بر مردم  است که باید به آن پایبند بود تا این بدعتاي  عدم تعیین قضیه -ثانیاً
 باشد همان طور که گناهانشان بر مردم پنهان است و غالباً در دنیا به سبب آنها رسوا

 شوند. نمی
اختالف براي ما آشکار نشده ي  ایم مادام که صفحه ما به پوشاندن گناهکاران امر شده

باشد. در اسالم آن گونه نیست که از بنی اسرئیل نقل شده که هرگاه یکی از آنان در شب 
نوشته اش  خواست، گناهش روي دروازه می شد، صبح که از خواب بر می هی مرتکبگنا

 چون هر وقتی چیزي را براي خدا قربانی ،یشان چنین بودها شده بود. راجع به قربانی
 آمد و آن قربانی را می کردند، اگر از نظر خدا مقبول بود، آتشی از آسمان فرود می

                                           
 حدیثی صحیح است: تخریج آن از پیش گذشت. -1
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 خورد. در این کار، گناهکار رسوا نمی بود، آتش آن راخورد و اگر از نظر خدا مقبول ن می
شان  شد. در غنائم هم وضعیت به همین صورت است. بسیاري از این چیزها، پوشاندن می

 به این امت اختصاص یافته است.
با - به عالوه، پوشاندن بدعت، حکمت دیگري دارد و آن اینکه اگر آشکار شود

این امر به جدایی و عدم الفت و  -سالم هستندوجودي که صاحبان آن بدعت از امت ا
 شد. چون خداوند می منجر اند به آن امر کرده صکه خدا و پیامبراي  همبستگی

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

ْ ٱفَ ﴿فرماید:  می در جاي دیگري. »نشوید (ناگسستنی قرآن) خدا چنگ زنید و پراکنده ُقوا َ ٱ �َّ َّ� 
ۡص 

َ
ْ َوأ  پس از خدا بترسید و (اختالف را کنار بگذارید و) در« .]1األنفال: [ ﴾نُِ�مۡ بَيۡ  ذَاَت  لُِحوا

ْ  َوَ� ﴿فرماید:  همچنین می. »ان خود صلح و صفا به راه اندازیدمی ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا َّ�  ْ  َ�َفرَّقُوا
ْ خۡ ٱوَ  ٓ  َما دِ َ�عۡ  مِنۢ  َتلَُفوا و مانند کسانی نشوید که (با ترك « .]105عمران:  آل[ ﴾ُت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ َءُهمُ َجا

امر به معروف و نهی از منکر) پراکنده شدند و اختالف ورزیدند (آن هم) پس از آن که 
 .»هاي روشن (پروردگارشان) به آنان رسید نشانه

َاَسُدوا، ال« در حدیث آمده است:
َ

ِ  ِعبَادَ  َوُ�ونُوا َ�بَاَغُضوا َوال تََدابَُروا، َوال حت  ا�َّ
به همدیگر حسادت نورزید، به همدیگر پشت نکنید، نسبت به همدیگر کینه و « .1»إِْخَوانًا

 .»دشمنی در دل نداشته باشید و برادرانه بندگان خدا باشید
به اصالح روابط افراد و جامعه امر کرده و اظهار داشته که فساد روابط  صپیامبر

 .2برد می است که دین را از بیناي  افراد، علت کشنده
پس وقتی بنا به اقتضاي عادت شناساندن و معین کردن بدعت گذاران، دشمنی و کینه 

ندن و معین کردن آید که شناسا می کند، از آن الزم می ایجادشان  توزي و جدایی را میان

                                           
 اند. آن را روایت کرده 2563 ي: و مسلم به شماره 5717 ي: متفق علیه: بخاري به شماره -1

 .1/100، »مفردـاألدب ال«و  1/167مسند احمد،  ،2510و  2509و  2508هاي:  ، شماره»سنن الرتمذی«نگا:  -2
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آنان، مورد نهی قرار بگیرد مگر اینکه بدعت خیلی زشت باشد، مثل بدعت خوارج که در 
اشکال  بی این صورت آشکار کردن آن و معین کردن و شناساندن صاحبانش، جایز و

باشد که خوارج را معرفی کردند و  صاست. اما این کار باید مثل کار رسول خدا
شناخت و مشخص باشند.  ذکر کردند تا کامالً براي همگان قابلرا شان  عالمت و نشانه

یا نزدیک  به تناسب نظر مجتهد مثل خوارجشان  یی که در شناعت و زشتی بدعتها فرقه
 شود. اما به هر حال سکوت کردن بهتر از معرفی آنان است. می به آنان است، به آن ملحق

 گوید: حذیفه در مدائن بود. او چیزهاییابوداود از عمرو بن ابی قرّة روایت کرده که 
در حالت خشم به یارانش گفته بود. کسانی که این سخنان را  صگفت که رسول خدا می

کنند.  می آیند و سخنان حذیفه را بیان می شوند و پیش سلیمان می از حذیفه شنیدند، روانه
 طرف حذیفه باز گوید، داناتر است. این افراد به می گوید: حذیفه به آنچه می سلمان

گویند: سخنان تو را براي سلمان بیان کردیم. نه تو را تصدیق کرد و  می گردند و به او می
نه تو را تکذیب کرد. حذیفه پیش سلمان آمد و او در زمین سبزه وار بود، گفت: اي 

شنیدم، تصدیق نکنی؟  صسلمان! چه چیز مانع شد که سخنان مرا که از رسول خدا
 شد و در حالت خشم سخنانی به یارانش می خشمگین صول خداسلمان گفت: رس

گفت. آیا دست از این  می شد و در حال رضایت سخنانی به یارانش می گفت و راضی می
ي  و کینهدل افرادي ایجاد کردي داري تا جایی که محبت افرادي را در  نمی کارت بر

ایی را میان افراد به و جد را در دل افرادي ایجاد کردي و تا جایی که اختالف افرادي

َما«: هنگام خطبه به مردم فرمود صدانی که رسول خدا می اي؟ و تو وجود آورده ُّ�
َ
 رَُجٍل  �

ىِت  ِمنْ  مَّ
ُ
وْ  َسبَّةً  َسبَبْتُهُ  أ

َ
َما - َغَضىِب  ىِف  لَْعنَةً  لََعنْتُهُ  أ نَا فَإِ�َّ

َ
ِ  ِمنْ  أ

َ
ْغَضُب  آَدمَ  َودل

َ
 َ�ْغَضبُونَ  َكَما أ

َما ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َصَالةً  َعلَيِْهمْ  فَاْجَعلَْها - لِلَْعالَِم�َ  رمَْحَةً  َ�َعثَِ�  َو�ِ�َّ
ْ
هر فردي از امت من که «. »ال

در حالت خشم ناسزایی به او گفتم یا او را نفرین کردم، [بداند] که من فرزند آدم هستم و 
نیان فرستاده است، شوم. خداوند مرا به عنوان رحمت براي جها می همچون آدمیان خشمگین

به . »دهم می پس این ناسزا و این نفرین را به عنوان درود و رحمتی بر وي در روز قیامت قرار
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 .1نویسم می کشی یا گزارش کارت را به عمر می خدا قسم، یا دست از این کار
 ي ماست. چه قدر زیباست! و مربوط به مسأله دقت کنید این درك سلمان

شود که براي کسی که در دانش ریشه دارد، شایسته نیست که  می از اینجا معلوم
یشان به ها فالنی و فالنی است، هر چند با توجه به عالمات و نشانه ها بگوید: این فرقه

 تناسب اجتهادش آنان را بشناسد. مگر در دو جا: 
از جهتی که خود شریعت تعیین و معرفی آنان را گوشزد کرده است. مثل  -اول

گیرند.  می جاي ها ون از طریق استقراء روشن شده که خوارج زیر حدیث فرقهخوارج، چ
ین افراد به تر چون نزدیک ،پیمایند، همچون آنان هستند می کسانی که راه خوارج را

زیرا در پیروان مهدي مغربی دو خصلت ظاهر شده  ،خوارج، پیروان مهدي مغربی هستند
آن دو خصلت را در خوارج معرفی کرده است. این دو خصلت عبارتند از:  صکه پیامبر

کشند و  می رود و آنان اهل اسالم را نمی یشان فراترها خوانند و از حنجره می آنان قرآن
تا اینکه در  اند چون آنان خودشان به قرائت قرآن مشغول کرده،کنند می را رها ها اهل بت

آن فهم و درك پیدا نکردند و به مقاصد آن پی نبردند.  آن بدعت ایجاد کردند و سپس در
ي رأي نامیدند و آنها را ها ي علماء را دور انداختند و آن را کتابها به همین خاطر کتاب

سوزاندند و پوست آنها را پاره پاره کردند با وجودي که این فقهاء بودند که در 
باید است، تبیین کردند. و اینان  یشان معانی قرآن و سنت را آن طور که شاید وها کتاب

(خوارج) با تأویلی باطل شروع به جنگ با اهل اسالم کردند و گمان کردند که آنان اهل 
تجسیم (جسم قائل شدن براي خدا) و غیر موحد هستند، و جنگ با اهل کفر از مسیحیان 

 مجاورشان و دیگران را رها کردند.
و علیه بزرگواران  لیه علی بن ابی طالبدر اخبار و روایات مشهور شده که آنان ع

 پس از او همچون عمر بن عبدالعزیز و دیگران شورش کردند.

                                           
 آن را روایت کرده است. و آلبانی آن را صحیح دانسته است. 4659 ي: حدیثی صحیح است: ابوداود به شماره -1
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در معجم خود از حمید بن هالل روایت کرده، آمده است  حتی در حدیثی که بغوي
مدتی ماند. سپس بازگشت تا اینکه اش  به جنگ رفت. در غزوهاي  که عباده بن قرط دفعه

همراه با جماعت  !رسید، صداي اذان را شنید و گفت: به خدا قسموقتی نزدیک اهواز 
ام. پس به طرف اذان به قصد نماز خواندن رهسپار  ست که نماز نخواندهها مسلمانان مدت

ند: برخورد کرد. وقتی او را دیدند، به او گفت -از خوارجاي  دسته- شد. به ناگاه با ازارقه
ت: اي برادرانم! شما کی هستید؟ گفتند: تو برادر اي؟ گف اي دشمن خدا! چرا اینجا آمده

شوید به  نمی کشیم. عباده بن قرط گفت: آیا از من خشنود می شیطان هستی، قطعاً تو را
ي چه  به وسیله صبا آن از من خشنود شد؟ گفتند: پیامبر صچیزي که رسول خدا

چیزي از تو خشنود شد؟ گفت: پیش او رفتم در حالی که کافر بودم. پیش او گواهی دادم 
ي خداست. پس راه را براي من باز  که هیچ معبود برحقی جز اهللا نیست و او فرستاده

 کرد. راوي گوید: آنگاه ازارقه او را گرفتند و او را به قتل رساندند.
 به قرآن، قبالً بحث شد. نسبتراجع به عدم فهم آنان 

ي قدریه، حدیثی آمده که ابوداود از ابن عمر آن را روایت کرده که رسول  درباره

َقَدِر�َّةُ «: فرمودند صخدا
ْ
ةِ  َهِذهِ  َ�ُوُس  ال �ُمَّ

َ
 فَالَ  َماتُوا َو�ِنْ  َ�ُعوُدوُهمْ  فَالَ  َمرُِضوا إِنْ  األ

شان نروید و اگر مردند، به  اگر بیمار شدند، به عیادت. اند قدریه مجوس این امت« .1»�َْشَهُدوُهمْ 
 .»نرویدشان  تشیع جنازه

ةٍ  ِللُكِّ « فرمودند: صاز حذیفه روایت است که پیامبر مَّ
ُ
ةِ  َهِذهِ  َوَ�ُوُس  َ�ُوٌس  أ مَّ

ُ
 األ

ينَ  ِ
َّ

 َوُهمْ  َ�ُعوُدوُهمْ  فَالَ  ِمنُْهمْ  َمرَِض  َوَمنْ  َجنَاَزتَهُ  �َْشَهُدوا فَالَ  ِمنُْهمْ  َماَت  َمنْ  قََدرَ  الَ  َ�ُقولُونَ  اذل
الِ  ِشيَعةُ  جَّ ِ  ىلَعَ  وََحقٌّ  ادلَّ نْ  ا�َّ

َ
الِ  يُلِْحَقُهمْ  أ جَّ هر امتی مجوسی دارد و مجوس این « .2»بِادلَّ

نروید و هر اش  به تشیع جنازه، گویند: قدر نیست. هر کس از آنان بمیرد می که اند امت، کسانی

                                           
 آن را روایت کرده است. 4691 ي ابوداود به شماره -1

 ي: به شماره »ضعيف اجلامع«روایتش کرده و آلبانی در کتاب  4692حدیثی ضعیف است: ابوداود به شماره -2

 را ضعیف دانسته است. آن 4712
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، و حق است که خداوند آنان را به اند شد، به عیادتش نروید. آنان پیروان دجالکس از آنان بیمار 
 .»دجال ملحق گرداند

 این حدیث از نظر اهل نقل، صحیح نیست.

 گوید: چیزي از مطالب این حدیث، صحیح نیست.» مغنیـال« صاحب کتاب

ي قدریه  هي ابن عمر به یحیی بن یعمر موقعی که او خبر داد که عقید آري، این گفته
و آنان از من مبرا  هرگاه با آنان برخورد کردي به آنان بگو که من از ایشان«پیدا شده: 

صحیح است و ایرادي در اي  ، گفته»-سپس به حدیث جبرئیل استدالل کرد -هستند
 صحت آن نیست.

روایت کرده که آن  صاز پیامبر ابوداود نیز از طریق روایت عمر بن خطاب

َالُِسوا الَ « حضرت فرمودند:
ُ

ْهَل  جت
َ
َقَدرِ  أ

ْ
با اهل قدر هم نشینی نکنید و با « .1»ُ�َفاحِتُوُهمْ  َوالَ  ال

 .»آنان گفتگو مکنید
 این حدیث نیز، به صحت نرسیده است.

 من صنفان«: فرمود صابن وهب از زید بن علی روایت کرده که گوید: رسول خدا
دو صنف از امت من در اسالم، در روز « .»والقدر�ة مرجئةـال اإلسالم يف هلما سهم ال أميت

 .2»[این دو صنف عبارتند از]: مرجئه و قدریه ندارنداي  قیامت بهره

                                           
 . 6193ي ، شماره»ضعیف الجامع«و  1012ي ، شماره»ضعیف ابی داود«حدیثی ضعیف است:  -1

از طریق روایت زید بن علی آن را روایت کرده است. و  226 ي به شماره» السنة« ابن ابی زمنین در کتاب -2

آن را روایت کرده است. ابن جوزي   عباساز طریق روایت ابن  11/262 »الـمعجم الكبري«طبرانی در کتاب 

آن  از طریق روایت معاذ بن جبل 1/321، »الکامل«و ابن عدي در کتاب  1/151، »متناهيةـالعلل ال«در کتاب 

 اند. را روایت کرده
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مرجئُة ـاللُعنت القدر�ُة و«: از معاذ بن جبل و دیگران به طور مرفوع روایت است که
پیامبر که قدریه و مرجئه به زبان هفتاد « .1»ىلع لسان سبع� نبياً آخرهم �مد عليه السالم

 .»است، نفرین شدند صآخرشان محمد
سيكون من أمىت قدر�ة «: فرمود صاز مجاهد بن جبر روایت شده که رسول خدا

 .»اند از امت من، قدریه و زندیقیه پیدا خواهند شد. آنان مجوس« .2»�وس كزنديقية، أوئلو
بودیم، ناگهان از رافع روایت است که گوید: هنگامی که نزد عبداهللا بن عمر نشسته 

 -این فالنی مردي از اهل شام بود -کند می آمد و گفت: فالنی به تو سالماش  مردي پیش
عبداهللا گفت: به من خبر رسیده که او بدعتی را به وجود آورده است. اگر چنین است به 

يِت  يِف  يَُكونَ س«: فرمود می شنیدم که صاو سالم مکن. از رسول خدا مَّ
ُ
 وََخْسٌف، َمْسخٌ  أ

نَْدقَةِ  يِف  َوُهوَ  َقَدِر�َّةِ  الزَّ
ْ
میان امت من، به صورت زشت در آمدن و به زمین فرو رفتن در« .3»َوال

 .»شود می میان زندیقیه و قدریه پیداپیدا خواهد شد. این بال در
پیش ابی بن کعب آمدیم. به او گفتیم: چیزي از «از ابن دیلمی روایت شده که گوید: 

است. حدیثی را برایم نقل کن تا شاید خداوند آن را از دلم ببرد. گفت: قدر به دلم افتاده 
کرد و اصالً به آنان  می داد، این کار را می و زمین را عذاب ها اگر خداوند ساکنان آسمان

کرد، و اگر به آنان رحم کرده، رحمت او از اعمالشان برایشان بهتر است. اگر به  نمی ظلم
پذیرد مگر اینکه به قدر  نمی راه خدا انفاق کنی، خدا آن را از تو ي کوه احد، طال در اندازه

                                           
، و ابن ابی عاصم در 1/224، »مسند الشاميني«و در  20/117، »معجم الكبريـال«حدیثی ضعیف است: طبرنی در  -1

 اند و آلبانی آن را ضعیف دانسته است. آن را روایت کرده 325به شماره ي »السنة« کتاب

آن را  1168 ي به شماره» رشح أصول االعتقاد« و اللکائی در کتاب 1753و  1554 هاي ابن بطه به شماره -2

 اند. روایت کرده

و ابن بطه در  3/69، »الكامل« کتابابن عدي در  ،4061ي  ابن ماجه به شماره،2/108، »لـمسند«احمد در  -3

آن را حسن دانسته  1/38، »مشكاةـال« اند و آلبانی در کتاب آن را روایت کرده 1607 ي به شماره» اإلبانه« کتاب

 است.
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رسید و هر چه به تو  می و بدانی که هر چه به تو رسیده، قطعاً باید به تو، ایمان آوري
 ».شوي می بایست به تو برسد. اگر بر غیر این عقیده بمیري، داخل دوزخ نمی نرسیده،

مسعود آمدم و او نیز همان سخن را به من ابن دیلمی گوید: سپس پیش عبداهللا بن 
 گفت. 

 وي افزود: سپس نزد حذیفه بن یمان آمدم، و او نیز همان سخن را به من گفت. 
 .1همان سخن را برایم نقل کرد صسپس پیش زید بن ثابت آمدم، و او نیز از پیامبر

راجع به قدر « .2»اهللا رس فإنه القدر ىف ت�لموا ال«: آمده است ها در برخی از روایت

 تمام این احادیث نیز صحیح نیستند. .»صحبت نکنید، چون قدر، راز خداست
 صیی آمده که هیچ کدام از رسول خداها راجع به مرجئه و جهمیه و اشعریه روایت

 به صحت نرسیده است و نباید به آنها تکیه و استناد کرد.

ٰ  �َّارِ ٱ ِ�  َحُبونَ �ُسۡ  مَ يَوۡ ﴿ي:  که آیه اند آري، مفسران نقل کرده ْ  وُُجوهِِهمۡ  َ�َ  َمسَّ  ُذوقُوا
 بر رخساره،، روزي داخل آتش«. ]49-48القمر: [ ﴾٤٩ بَِقَدرٖ  هُ َ�ٰ َخلَقۡ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  إِنَّا ٤٨ َسَقرَ 

ما هر   .شود: ) بچشید لمس و پسوده دوزخ را  می شوند (و بدیشان گفته  می روي زمین کشیده

ي اهل قدر نازل شده  درباره. »ایم الزم و از روي حساب و نظام آفریدهچیزي را به اندازه 
 است.

عبد بن حمید از ابوهریره روایت کرده که گوید: مشرکان قریش پیش پیامبر آمدند و 
 .3راجع به قدر با او جر و بحث کردند، آنگاه این آیه نازل شد

                                           
و ابن ابی  77 ي ، ابن ماجه به شماره4699 ي ، ابوداود به شماره189و 185و  5/182، »مسندـال«احمد در  -1

اند و آلبانی گوید: اسناد آن صحیح است و  آن را روایت کرده 245 ي به شماره »السنة« عاصم در کتاب

 اند. راویانش ثقه

از طریق روایت عبداهللا بن عمر آن را  185-181 /6، »احللية« و ابونعیم در 2561، »الكامل« ابن عدي در کتاب -2

 آن را ضعیف دانسته است. 4131 ي به شماره »ضعيف اجلامع«اند، و آلبانی در  روایت کرده

 اند. آن را روایت کرده 476و  2/444، »مسندـال«و احمد در  2656 ي مسلم به شماره -3
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کنندگان قدر نازل شده  ي تکذیب از مجاهد و دیگران روایت شده که این آیه درباره
 است.

صحیح باشند، در آن دلیل وجود دارد و اگر به صحت نرسند،  ها ولی اگر این روایت
ي مورد اشاره در حدیث ها در آیه چیزي نیست که مشخص نماید قدریه از جمله فرقه

 مذکور باشند. سخن ما در این باره است.
ي مردم عوام و کسانی که علم ها وقتی یک فرقه به گمراهی و آراستن آن در دل -دوم

و آگاهی ندارند، دعوت کند ضرر اینان براي مسلمانان همچون ضرر ابلیس است و آنان 
باید صراحتاً اعالم کرد که اینان اهل بدعت و  . در این موقع حتماًاند از شیاطین آدمیان

نسبت داده شوند هر گاه شواهد و قرائن نشان داد که آنان از  ها گمراهی هستند و به فرقه
 همان طور که این کار از عمرو بن عبید و دیگران مشهور است. ،هستند ها جمله فرقه

از عاصم احول روایت شده که گوید: پیش قتاده نشسته بودم. از عمرو بن عبید سخن 
اي ابوخطاب! دانشمندان را  م:به میان آورد، پس از او بدگویی و آه و ناله کرد. گفت

دانی که هرگاه کسی  نمی ام که از همدیگر بدگویی کنند. گفت: اي احول! مگر ندیده
بدعتی را ایجاد کرد، باید از این بدعت سخن به میان آید تا او متوجه شود و از آن حذر 

نیدم و از کند؟ از پیش قتاده آمدم و من نسبت به آنچه که قتاده راجع به عمرو بن عبید ش
ي او را دیدم، در فکر بودم. وسط روز سرم را روي زمین ها آن طرف عبادات و سنت

 از کتاب خدا رااي  گذاشتم، به ناگاه عمرو بن عبید را دیدم و قرآن در اتاقش بود و او آیه
سایی؟ گفت: آن را باز خواهم  می از کتاب خدا رااي  سایید. گفتم: سبحان اهللا! آیه می

عاصم احول گوید: او را رها کردم تا اینکه آن را سائید و پاك کرد، پس به او گرداند. 
 توانم این کار را بکنم. نمی گفتم: آن را بازگردان. گفت:

ضرر و زیانی که در صورت رها امثال این افراد حتماً باید نام برده و معرفی شوند. 
است که در صورت نام شود، بیشتر از ضرر و زیانی  می شان متوجه مسلمانان کردن

اگر علت معرفی نکردن و نام شود،  می حاصلشان  و ترساندن بردنشان و معرفی کردن



 االعتصام در شناخت بدعت و سنّت  334

 

شان، ترس از تفرق و دشمنی باشد. و بدون شک تفرق میان مسلمانان و میان تنها  نبردن
داعیان بدعت و پیروان و  از تفرق میان مسلمانان و میان تر داعیان بدعت، آسان

باشد. و هرگاه این دو ضرر با هم تعارض پیدا کنند، آن کاري که  می شان همفکران
 ،شود و قسمتی از شر، کمتر از تمام شر است می است، انجام داده تر و آسان تر ضررش کم

از از  تر که از بین بردن آن، آسان مثل قطع دستی که پوسیده شده و به تحلیل رفته است
بین بردن جان است. شأن شریعت براي همیشه این است که ضرر کم به خاطر پیشگیري 

 شود.  می از ضرر زیاد تحمل
هرگاه این دو مورد نبودند، نباید نام برده شوند و معرفی و مشخص شوند هر چند 

ي را توز را به بار آورده و دشمنی و کینه چون این کار زشتی و تباهی ،وجود داشته باشند
کند، و هر زمان دست کسی به آنان رسید، به آرامی و نرمی با آنان  می میان مردم ایجاددر

صحبت کند و معتقد نباشد که او از سنت، خارج شده است بلکه او را متوجه سازد که 
باشد. خالصه،  می این کار مخالف دلیل شرع است، و درست و حق، موافق بودن با سنت

ل بزند. اگر کسی این کار را بدون تعصب و بدون اظهار غلبه انجام یی از این قبیها حرف
 دهد، مفیدتر و سودمندتر است. به این روش، مردم در آغاز به سوي خدا دعوت

 شوند، تا وقتی که ستیزه جویی را آشکار کردند، آن موقع به تناسب آن با آنان مقابله می
 شود. می

یی که در دل مردم عوام رسوخ ها ر نادانیگوید: اکث می یشها غزالی در برخی کتاب
کرده، تنها به خاطر تعصب جماعتی از جاهالن اهل حق است، که حق را موقع مبارزه 

شان با  قابلطلبی و مجادله و هتک شرف آشکار کرده و به افراد ضعیف و ناتوان طرف م
ي دشمنی و ها زه. در نتیجه در درون آنان، انگیاند چشم تحقیر و آزار و اهانت نگاه کرده

یشان رسوخ ها و اعتقادات باطل در دل جویی و مخالفت با حق برانگیخته شده ستیزه
کرده، و محو آثار آن با وجود ظهور فساد و تباهی آن بر دانشمندان مؤدب و نرم، دشوار 

 است.
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کشاند که بعضی معتقدند  می تا جایی که تعصب نسبت به گروهی، انسان را به جایی
 اند بر زبان آورده ال پس از سکوت از آن در طول عمر،آنان در زمان ححروفی که 

ي عناد و تعصب نسبت به هواهاي نفسانی نبود،  ي شیطان به واسطه . اگر سیطرهاند قدیم
 ».گرفت چه برسد به دل عاقل نمی جااي  این اعتقاد در دل هیچ دیوانه

ن را ثابت کرده است. پس این بود اظهارات غزالی، که حق و درست است و تجربه آ
 واجب است در صورت توان کسی که به جوش آمده، آرام کرد.

 ي هشتم مسأله
گذاران نباید معرفی و مشخص شوند، اما باید دانست آنان  وقتی روشن شد که بدعت

بر دو  ها شوند. این ویژگی و نشانه می یی دارند که با آن شناختهها و خصلت ها ویژگی
 ي تفصیلی.ها ي اجمالی و نشانهها قسم است: نشانه

 :ي اجمالی، سه تا هستندها و نشانه ها ویژگی

ْ  َوَ� ﴿که آیات زیر بدان اشاره دارند: اي  فرقه -اول ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا َّ�  ْ ْ خۡ ٱوَ  َ�َفرَّقُوا  َتلَُفوا
ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  که (با ترك امر به و مانند کسانی نشوید «. ]105عمران:  آل[ ﴾ُت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ َءُهمُ َجا

هاي  معروف و نهی از منکر) پراکنده شدند و اختالف ورزیدند (آن هم) پس از آن که نشانه

لۡ ﴿ ي: و آیه. »روشن (پروردگارشان) به آنان رسید
َ
ٓ غۡ ۡ�َ ٱوَ  َوةَ َعَ�ٰ لۡ ٱ َنُهمُ بَيۡ  َناَقيۡ َو�  مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ءَ َضا

(طوائف مختلف) آنان (به سبب انحراف عقیدتی و ان میما در«. ]64: ةالمائد[ ﴾َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ

توزي  اند) تا روز قیامت دشمنی و کینه معیارهاي غلطی که به نام خدا به آئین خود راه داده
 .»ایم افکنده

گرایی مجادله  ه که ابراهیم نخعی گفت: این فرقهابن وهب از ابراهیم نخعی روایت کرد
 جویی و خصومت در دین است. و ستیزه

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ین این آیه، اشاره به مطلب فوق دارد: همچن ِ ٱ لِ ِ�َبۡ  َتِصُموا ْ  َوَ�  اَ�ِيعٗ  �َّ قُوا  ﴾َ�َفرَّ
 .»و همگی به رشته (ناگسستنی قرآن) خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید«. ]103عمران:  آل[
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َ  إِنَّ «: فرمودند صروایت شده که گوید: رسول خدا از ابوهریره» الصحيح« در  ا�َّ

نْ  لَُ�مْ  َ�َ�ىَْض  ثََالثًا لَُ�مْ  َو�َْ�َرهُ  ثََالثًا لَُ�مْ  يَْرىَض 
َ
ُ�وا َوالَ  َ�ْعبُُدوهُ  أ نْ  َشيْئًا بِهِ  �رُْشِ

َ
 َوأ

ِ  حِبَبِْل  َ�ْعتَِصُموا يًعا ا�َّ قُوا َوالَ  مَجِ پسندد و سه چیز را  می خدا سه چیز را براي شما« .1»...َ�َفرَّ
پسندد که او را بپرستید و چیزي را شریک او قرار ندهید، و  می شماپسندد. براي  نمی براي شما

 .»زنید.... می همگی به ریسمان محکم خدا چنگ
 آن است که یک فرقه را چندین فرقه -همان طور که گفته شد- گرایی این فرقه

 گرداند. می گرداند و پیروان متحد را گروه گروه می
پیروي از هواهایشان، فرقه فرقه شدند و به  آنان به خاطر«یکی از علما گفته است: 

سبب جدایی از دین، هواهایشان پراکنده شده، پس از همدیگر جدا شدند، و این همان 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ي خداوند است:  تفسیر این فرموده َّ�  ْ قُوا ْ  دِينَُهمۡ  فَرَّ . ]159األنعام: [ ﴾اِشَيعٗ  َوَ�نُوا
دارند (و آن را با عقائد منحرف   می راستین) خود را پراکندهبیگمان کسانی که آئین (یکتاپرستی «

سپس خداوند . »شوند  می آمیزند) و دسته دسته و گروه گروه  می و معتقدات باطل به هم

از آنان مبرا و دور . ]159األنعام: [ ﴾ءٍ َ�ۡ  ِ�  ُهمۡ ِمنۡ  َت لَّسۡ ﴿ي:  ي آیه را به وسیله صپیامبر
و اظهارنظر در مواردي که خدا  ها و صاحبان گمراهی ها بدعتکرده است. و آنان صاحبان 

 ».باشند می اند، ي آن را نداده و پیامبرش اجازه
پس از آن حضرت در احکام دین اختالف  صدیدیم که یاران رسول خدا«وي افزود: 

نظر داشتند ولی از هم جدا نشدند و فرقه فرقه نشدند، چون آنان از دین فاصله نگرفتند و 
ا در مواردي که به آنان اجازه داده شد اختالف نظر داشتند و آن موارد هم، اجتهاد و تنه

یافتند، بود. اقوال و آراي  نمیاش  استنباط از قرآن و سنت در مواردي که نصی درباره
ایشان در این موارد مختلف و متفاوت بود، با این وجود مورد ستایش و تمجید قرار 

مثل اختالف نظر  ،مواردي که به آنان امر شده بود، اجتهاد کردند، چون آنان در اند گرفته
ي عمر و  گفته ،ي جد به همراه مادر میت ابوبکر و عمر و علی و زید بن ثابت در قضیه

                                           
 آن را روایت کرده است. 1715 ي مسلم به شماره -1
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راجع به شان  اختالف ،اختالف نظر صحابه راجع به ارث مشترکه ،علی در مادران فرزندان
در معامالت..... و دیگر مواردي که در آن  شان طالق قبل از ارتباط زنا شویی، اختالف

همچنان پابرجا بود. وقتی هواهاي هالك شان  میان اختالف نظر داشتند، و برادري اسالمی
پیدا  ها مسلمانان را از آن برحذر داشت، به وجود آمد و دشمنی صکننده که رسول خدا

ه وجود آمد. این گروه گروه شدند، تفرق و چنددستگی و حزب گرایی ب ها شد و انسان
ي تازه به وجود آمده است که ها دهد که گروه گرایی و تفرق از بدعت می امر نشان

 ».شیطان بر دهان دوستانش القا کرده است
اختالف نظر اش  که در اسالم روي داده و علما دربارهاي  پس هر مسأله«افزاید:  می وي

شان به وجود  جدایی در میان توزي و و این اختالف نظر، دشمنی و کینه داشته باشند
که روي دهد و اي  دانیم که این مسأله از مسائل اسالم است، و هر مسأله می نیاورد،

دانیم که آن  می دشمنی و کینه توزي و از هم پشت کردن و قطع رابطه را به وجود آورد،
مورد  مسأله در دین هیچ جایگاهی نداشته و ارتباطی با دین ندارد، و همان چیز است که

 در تفسیر آیه است. صنظر رسول خدا
اي «فرمود:  صرسول خدا روایت شده که گوید:لو آن حدیثی است که از عایشه

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ي  عایشه! آیه َّ�  ْ قُوا ْ  دِيَنُهمۡ  فَرَّ ؟ گفتم: خدا اند چه کسانی. ]159األنعام: [ ﴾اِشَيعٗ  َوَ�نُوا

أصحاب ابلدع وأصحاب أصحاب األهواء وم ه«: دانند. فرمود می و پیامبرش بهتر
و صاحبان گمراهی از  ها آنان، صاحبان هوا و صاحبان بدعت« .1»الضاللة من هذه األمة....

 .»..میان این امت هستند.
وي افزود: پس بر هر عاقل دینداري واجب است از آن دوري کند. دلیل آن، این 

ْ ذۡ ٱوَ ﴿ي خداوند است:  فرموده ِ ٱ َمَت نِعۡ  ُكُروا عۡ  ُكنُتمۡ  إِذۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ
َ
ٓ أ لََّف  ءٗ َدا

َ
 َ�ۡ�َ  فَ�

ۡص  قُلُو�ُِ�مۡ 
َ
ٰ إِخۡ  ۦٓ َمتِهِ بِنِعۡ  ُتمَبحۡ فَأ و نعمت خدا را بر خود به یاد آورید «. ]103عمران:  آل[ ﴾انٗ َ�

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
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هایتان (انس و الفت برقرار و آنها  ان دلمی که بدان گاه که (براي همدیگر) دشمنانی بودید و خدا
 . »پس (در پرتو نعمت او براي هم) برادرانی شدید، به هم) پیوند داد را

پس هرگاه مردم با هم اختالف پیدا کردند و با هم قطع رابطه کردند، این به خاطر 
 .اند پیروي از هواي نفس به وجودش آوردهي  بدعتی است که در نتیجه

که اسالم به الفت و آید  میاین بود سخنان این عالم بزرگوار. از این سخنان بر
کند. پس هر  می همبستگی و اتحاد و رحم و دلسوزي و مهربانی نسبت به یکدیگر دعوت

 رأي و نظري که برخالف آن بکشاند، از دین خارج است و ارتباطی با دین ندارد.
کند و این ویژگی  می این ویژگی و عالمت، حدیثی که مورد بحث است بر آن داللت

 از فرق مورد اشاره در حدیث مذکور، وجود دارد.اي  میان هر فرقهدر
در  صبینی که این ویژگی چگونه میان خوارج، آشکار بود. کسانی که پیامبر نمی مگر

ْهَل  َ�ْقتُلُونَ «: دهد می این حدي از آنان خبر
َ
ْهَل  َو�ََدُعونَ  اإلِْسَالمِ  أ

َ
ْوثَانِ  أ

َ
اهل اسالم «. »األ

رسد مگر جدایی که  می و کدام فرقه به این درجه. »کنند می را رها ها کشند و اهل بت می را
یا  ها میان سایر فرقهود دارد. و این ویژگی و عالمت درمیان اهل اسالم و اهل کفر وج

 هستند، موجود است. ها کسانی که ادعا کرده جزو آن فرقه
 البته جدایی به هر صورتی که باشد، معتبر است. چون جدایی قوت و ضعف دارد.

تنها در قواعد کلی دین است، این جدایی از همه  ها ثابت شد که اختالف این فرقه وقتی
است. ولی هرگاه در فروع جزئی اختالف به وجود آید، چنین نیست و این  تر قوي

 ي اینها دقت کرد. جدایی حتماً خیلی ضعیف است. پس باید در همه

ا﴿ي:  است که آیهاي  ویژگی -ویژگی و عالمت دوم مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ

ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ �ََ�ٰ  َما َ�َيتَّبُِعونَ  ٓ بۡ ٱوَ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا   ءَ تَِغا
ۡ
  لَمُ َ�عۡ  َوَما ۦۖ وِ�لِهِ تَأ

ۡ
ۗ ٱ إِ�َّ  ۥٓ وِ�لَهُ تَأ ُ ٰ ٱوَ  �َّ  ِسُخونَ ل�َّ

ۗ  ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  ۦبِهِ  َءاَمنَّا َ�ُقولُونَ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ِ�  رُ  َوَما َرّ�َِنا كَّ ٓ  يَذَّ ْ  إِ�َّ ْولُوا
ُ
 ٱ أ

َ
و « .]7عمران:  آل[ ﴾بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

زوایاي وجودشان را فرا گرفته است) ، هایشان کژي است (و گریز از حق اما کسانی که در دل
در حالی که تأویل (درست)  .افتند  می انگیزي و تأویل (نادرست) به دنبال متشابهات براي فتنه
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(این چنین  .قدمان) در دانش هستند دانند که راسخان (و ثابت  نمی آنها را جز خدا و کسانی
دانیم که   می گویند: ما به همه آنها ایمان داریم (و در پرتو دانش  می وارستگان و فرزانگانی)

احبان عقل (سلیمی که از و (این را) جز ص .محکمات و متشابهات) همه از سوي خداي ما است
بدان اشاره دارد. این آیه بیان . »شوند  نمی دانند و) متذکّر  نمی، برند  نمی هوي و هوس فرمان

کنند و کسانی که این وضعیت  می کرده که اهل انحراف و کجی متشابهات قرآن را دنبال
 کنند نه از آیات محکم. می و شخصیت را دارند، از آیات متشابه پیروي

اش  هر چیزي که معنایش مشتبه و مبهم و نامعلوم باشد و حقیقت معناي متشابه:
آید. مانند الفاظ مجمل و هرچه که تشبیه از آن بر ،روشن نشود، متشابه حقیقی است

 به دلیلی خارجی نیاز دارد هر چنداش  متشابه اضافی آن است که در بیان معناي حقیقی
مانند استناد  ،کند، روشن است می ي اول به آن نگاه ذاتاً معنایش براي کسی که در وهله

ِ  إِ�َّ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إِنِ ﴿ي:  خوارج به آیه جهت اثبات ابطال حاکم گردانیدن . ]40یوسف: [ ﴾ِ�َّ
چون ظاهر آیه به طور کلی صحیح و روشن است ولی به طور تفصیلی و  ،اشخاص

است که قبالً آورده شد،  بجزئی به بیان نیاز دارد. و آن توضیح و بیان ابن عباس
حال گاهی بدون حاکم کردن افراد  ،چون او روشن و تبیین کرد که حاکم از آن خداست

چون هرگاه به حاکم کردن افراد امر شدیم، حکم ،حاکم کردن افرادي  و گاهی به وسیله
 صادره از آن، همان حکم خداوند است.

چون آنان حکم را  ،»اسیر نکردعلی جنگید و کسی را «ي خوارج:  همچنین است گفته
در دو قسم منحصر کردند و به قسم سومی توجهی ننمودند. این قسم همان است که 

ٓ  �ن﴿ي:  آیه ۡ ٱ ِمنَ  �َِفَتانِ َطا ْ �ۡ ٱ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ۡص  َتَتلُوا
َ
ْ فَأ ۖ بَيۡ  لُِحوا ٰ إِحۡ  َ�َغۡت  فَإِنۢ  َنُهَما  َ�َ  ُهَماَدٮ

 ٱ
ُ
ْ فََ�ٰ  َرىٰ خۡ ۡ� ٰ  ِ� َ�بۡ  لَِّ� ٱ تِلُوا مۡ  إَِ�ٰٓ  ءَ تَِ�ٓ  َح�َّ

َ
ِۚ ٱ رِ أ ٓ  فَإِن �َّ ۡص  َءۡت فَا

َ
ْ فَأ ِ  َنُهَمابَيۡ  لُِحوا  ٱب

 لِ َعدۡ لۡ
قۡ 
َ
ْۖ ِسُطوٓ َوأ َ ٱ إِنَّ  ا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به «. ]9الحجرات: [ ﴾٩ ِسِط�َ ُمقۡ ل

اگر یکی از آنان در حق دیگري ستم کند و  .ان آنان صلح برقرار سازیدمیدر، جنگ پرداختند
ورزد بجنگید تا   می کند و تعدي  می اي که ستم با آن دسته، تعدي ورزد (و صلح را پذیرا نشود )
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هرگاه بازگشت و  .شود  می گردد و حکم او را پذیرا زمانی که به سوي اطاعت از فرمان خدا برمی
انه صلح برقرار سازید و (در اجراي مواد و انجام ان ایشان دادگرمیدر، فرمان خدا را پذیرا شد

بدان اشاره دارد. این جنگ  .»چرا که خدا عادالن را دوست دارد، شرائط آن) عدالت بکار برید
آنان را متوجه  بشود، ولی ابن عباس نمی است و کسی در آن به اسارت گرفته

اشد کسی اسیر شود، و آشکارتر کرد و آن هم این بود که اگر قرار ب تر صورتی روشن
شود و آن  می به عنوان اسیر گرفته لناچاراً در سهم یکی از افراد، مادر مؤمنان عایشه

شد. در نتیجه با این کار، مخالف قرآنی  می موقع عایشه همچون دیگر اسیران با وي رفتار
 هستند که ادعاي تمسک به آن را دارند.

خود علی توسط خودش، از نظر آنان همچنین است پاك کردن لقب امیر مؤمنان از 
باشد و این نادرست است، چون نفی اسم آن، اقتضاي نفی  می مقتضی اثبات امیر کافران

  مسمی را ندارد.

به عالوه، اگر فرض کنیم که نفی اسم از آن اقتضاي نفی مسمی را دارد، باز اقتضاي 
لقب  صکرد که پیامبر اثبات امارت دیگري ندارد. پس ابن عباس چنین با آنان معارضه

بود که آنان یاراي مقابله با آن را اي  این معارضه رسول اهللا را از آن پیمان نامه پاك کرد. و
 ي خود منصرف و پشیمان شدند. نداشتند. از این رو دو هزار نفر از آنان، از عقیده

به  رساند و اینکه چگونه می دقت کنید که دنبال کردن متشابهات، انسان را به کجا
شود. به همین خاطر رسول  می گمراهی و خارج شدن از جماعت مسلمانان منجر

ْ�تُمُ  فَإَِذا«: فرمودند صخدا
َ
ينَ  رَأ ِ

َّ
وئَلَِك  ِمنْهُ  �ََشابَهَ  َما يَتَِّبُعونَ  اذل

ُ
ينَ  فَأ ِ

َّ
ُ  َس�َّ  اذل  ا�َّ

 اند کنند، آنان همان کسانی می هرگاه کسانی را دیدید که متشابهات قرآن را دنبال« »فَاْحَذُروُهمْ 
 .»که خداوند از آنان نام برده، پس از آنان برحذر باشید

ي:  تبعیت از هواي نفس است. و آن خصلتی است که آیه ي سوم: ویژگی و نشانه

ا﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ بدان اشاره دارد. زیغ به معناي انحراف از حق . ]7عمران:  آل[ ﴾غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِهِمۡ  ِ�  �َّ
 باشد. همچنین آیات زیر، این خصلت سوم را گوشزد می خاطر پیروي از هواي نفسبه 
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َضلُّ  َوَمنۡ ﴿کنند:  می
َ
نِ  أ ٰ  �ََّبعَ ٱ ِممَّ ِ ٱ ّمِنَ  ىُهدٗ  بَِغۡ�ِ  هُ َهَوٮ آخر چه کسی « .]50القصص: [ ﴾�َّ

بدون ، تر از آن کسی است که (در دین) از هوي و هوس خود پیروي کند تر و سرگشته گمراه

فََرَءيۡ ﴿ و. »!؟این که رهنمودي از جانب خدا (بدان شده) باشد
َ
َذَ ٱ َمنِ  َت أ ٰ  ۥَههُ إَِ�ٰ  �َّ َضلَّهُ  هُ َهَوٮ

َ
 َوأ

ُ ٱ َّ�  ٰ ٰ  وََخَتمَ  �ٖ ِعلۡ  َ�َ ٰ  وََجَعَل  ۦبِهِ َوقَلۡ  ۦعِهِ َسمۡ  َ�َ َ�َ  ِ ِۚ ٱ دِ َ�عۡ  مِنۢ  ِديهِ َ�هۡ  َ�َمن َوةٗ ِغَ�ٰ  ۦبََ�ِه َّ� 
فََ� 

َ
ُرونَ  أ  .]23: اجلاثية[ ﴾٢٣ تََذكَّ

و با وجود آگاهی ، اي کسی را که هوا و هوس خود را به خدائی خود گرفته است هیچ دیده «
و بر گوش و دل او ، آرزوپرستی کرده است و) خدا او را گمراه ساخته است، (از حق و باطل

پس چه کسی جز خدا (و خدا هم از  !؟ اي انداخته است مهر گذاشته است و بر چشمش پرده

در . »شوید؟  نمی گیرید و بیدار  نمی آیا پند ؟تواند او را راهنمائی کند  می وي رویگردان است)
مطلبی نیست که این ویژگی و خصلت و نیز ویژگی قبلی را نشان دهد،  ها حدیث فرقه

چون پیروي از  ،گردد می ولی این ویژگی به شناخت هر کس از آنچه در درونش است بر
برد و فقط  نمی کسی به آن پیاش  هواي نفس، امري باطنی است و غیر از صاحب

البته در صورتی که خود را فریب ندهد. و زمانی دیگر به آن  ،از آن آگاه استاش  صاحب
 برد که دلیلی خارجی آن را نشان دهد. می پی

جهل به سبب نزول احادیث و ناآگاهی از  ،ها قبالً گفته شد که اصل پیدایش فرقه

َذَ « باشد. این مطلبی است که حدیث: می صسنت پیامبر   ُرؤََساءَ  انلَّاُس  اختَّ
ً

اال از آن  .1»ُجهَّ
 دهد. می خبر

ي مجتهدین رسیده یا  داند که آیا در علم و دانش به درجه می کس نسبت به خودشهر
داند که آیا مطلبی روشن و  می از او خیر؟ و اگر خوب دقت و تأمل کند موقع پرسیدن

 گوید؟ یا بدون علم سخن می گوید یا خیر، مطلبی مبهم و غیرواضح می واضح را
گواهی اش  گوید؟ یا در آن شک و تردید دارد؟ عالم هرگاه علماء به علم و دانش می

را تأیید  ندهند و او را تأیید نکنند، او حکم عالم نبودن را دارد تا اینکه عالم دیگري، او

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
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نه یقین گواهی داده شده، عالم باشد وگراش  کند و خودش از درون به آنچه که درباره
دارد که علم و دانش دینی ندارد یا در داشتن علم و دانش دینی شک و تردید دارد. پس 

(یقین داشتن یا شک به اینکه علم و دانش دینی ندارد) به فتوا بر  اقدام در این دو حالت
بایست راجع  می چون ،دن از فتوا تنها به خاطر تبعیت از هواي نفس ترجیح داردباز ایستا

به خودش از کسی دیگر طلب فتوا کند و این کار را نکرده است، و الزم بود که اقدام به 
 فتوا نکند مگر اینکه کسی دیگر او را تأیید کند، و این کار را نکرده است.

 تر کند، سودمند می دیگران مشورت و نظرخواهیگویند: رأي کسی که با  می عقالء
چون از هواي نفس دور است، ولی اگر مشورت نکند، این چنین نیست و از هواي  ،است

ي مناصب و مقامات عالی و شریف همچون منصب  نفس دور نیست به ویژه در حوزه
 علم و فتوا.
را براي اي  ضابطه کند و میاش  یی بود که صاحب هوا را متوجه هواي نفسها این مثال

دهد که آیا در عهده دار بودن فتوا براي مردم، پیرو هواي نفس است یا پیرو  می آن قرار
 شریعت؟ 

چون  ،گردد میاما ویژگی و خصلت دوم به دانشمندانی که در دانش ریشه دارند، بر
 که محکم و متشابه را تشخیص اند شناخت محکم و متشابه، تخصص آنان است. آنان

تا  اند که بیان و معرفی اشخاصی که پیرو محکم اند شناسند. و آنان می ند و اهل آن راده می
 در نتیجه از آنان تقلید شود و اشخاصی که پیرو متشابه هستند که اصالً از آنان تقلید

 گردد.  میشود، به آنان بر نمی
که حدیثی  ي ظاهري را نیز دارند، اما کسانی که پیرو متشابه هستند، عالمت و مشخصه

 در این حدیث صي آن تفسیر شده، به آن اشاره دارد. پیامبر ي مذکور به وسیله که آیه

ْ�تُمُ  فَإَِذا«: فرماید می
َ
ينَ  َرأ ِ

َّ
ينَ  َ�ُهمُ  ِ�يهِ  ُ�َاِدلُونَ  اذل ِ

َّ
ُ  َ�َ�  اذل هرگاه «. »فَاْحَذُروُهمْ  ا�َّ

که مد نظر خدا [در دنبال کردن  اند کنند، آنان کسانی می کسانی را دیدید که در قرآن مجادله
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قاضی اسماعیل بن اسحاق آن را روایت . »متشابهات قرآن] هستند، پس از آنان برحذر باشید
 کرده و در ابتداي کتاب آورده شد.

کنند، این است که در  می این حدیث بیان داشته که کار کسانی که متشابهات را دنبال
کنند. علت آن، این است که فرد منحرف  می ر آن نزاعکنند و گاه گاهی د می قرآن مجادله

چون ، و پیرو متشابه، از آنجا که دلیل، متشابه است، پیوسته در شک و تردید قرار دارد
دهد و معنا و مدلولش روشن نیست و پیرو آن حقیقتاً از  نمی متشابه بیان کافی و کامل

ي از هواي نفس او را به تمسک کند. پس پیرو نمی معناي آن اطالع و آگاهی کافی حاصل
یابد، از  نمی جستن به متشابه وا داشته است، و او از دام تأمل و نگریستن در متشابه نجات

 این رو همیشه در شک و تردید است. به این طریق از کسی که ریشه در علم دارد، جدا
ي او در قرآن اگر به آن نیاز داشته باشد، در مواقعی است که دچار  زیرا مجادله ،شود می

خواهد این اشکال و ابهام را برطرف کند. پس هرگاه حقیقت  می اشکال و ابهام شده و او
 کشد. می قضیه برایش روشن شد، به سرعت از مجادله دست

دور اندازد و همچنان در  گذارد متشابه را نمیاش  اما فرد منحرف از حق، هواي نفس
 کند و به دنبال تأویل آن است. می دام تشابه گرفتار و بر سر آن مجادله

ي مسیحیان نجران  ي مذکور درباره آنچه بر این مطلب داللت دارد، این است که آیه
و اینکه او خدا یا سومین سه  إي عیسی ابن مریم نازل شد که قصد داشتند درباره

و » فعلنا« مجادله کنند و به اموري متشابه از جمله عبارات صاخداست، با رسول خد

کردند. این سخن گروهی از آنان بود. همچنین به اینکه عیسی کور  می استدالل »خلقنا«

کردند. این  می کند، استدالل می دهد و مردگان را زنده می مادرزاد و بیماري پیسی را شفا
و نشأت عیسی پس از آنکه نبوده، و اینکه او سخن گروه دیگري از آنان بود. و به اصل 

شد، نگاه  می متوجه او ها نوشید و بالها و بیماري می خورد و می همچون سایر آدمیان
 ي سیرت بیان شده است.ها نکردند. این جریان در کتاب
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نه به قصد پیروي از حق  صخالصه آنان جهت مناظره و مجادله با رسول خدا
حق را  صشود، از این رو وقتی پیامبر نمی آمدند. مجادله به این صورت هرگز منقطع

برایشان روشن کرد، از موضع خود برنگشتند تا جایی که به چیز دیگري دعوت شدند که 
ترسیدند هالك شوند، از این رو از آن دست برداشتند، و آن چیز مباهله بود که در این 

ٓ  َ�َمنۡ ﴿آمده است:  آیه َك َحا ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  �ِيهِ  جَّ ْ َ�َعالَوۡ  َ�ُقۡل  مِ عِلۡ لۡ ٱ مِنَ  َءكَ َجا �ۡ  عُ نَدۡ  ا
َ
� ٓ  َءنَانَا

 ۡ�
َ
ٓ َو� ٓ  َءُ�مۡ َنا ٓ  َءنَاَو�َِسا نُفَسَنا َءُ�مۡ َو�َِسا

َ
نُفَسُ�مۡ  َوأ

َ
ِ ٱ َنَت لَّعۡ  َعلَ�َنجۡ  َتِهۡل نَبۡ  ُ�مَّ  َوأ َّ�  َ�َ 

ٰ لۡ ٱ  .]61عمران:  آل[ ﴾٦١ ِذ�ِ�َ َ�
هرگاه بعد از علم و دانشی که (درباره مسیح) به تو رسیده است (باز) با تو به ستیز «

کنیم و شما هم فرزندان خود را فرا   می بدیشان بگو: بیائید ما فرزندان خود را دعوت، پرداختند
 و ما خود را آماده، کنیم و شما هم زنان خود را فرا خوانید  می و ما زنان خود را دعوت، خوانید

داریم و نفرین خدا  سپس دست دعا به سوي خدا برمی، سازیم و شما هم خود را آماده سازید  می
 .»نمائیم  می را براي دروغگویان تمنّا

کند، مانند تخته  می شأن این مجادله این است که انسان را از ذکر خدا و نماز سرگرم
 و شطرنج و امثال آنها. نرد

زید نقل است که گوید: عمرو بن عبید و شبیب بن شیبه شبی با هم  از حماد بن
کردند. حماد بن زید گوید: دیگر نماز  می نشستند و تا طلوع فجر، مجادله و مناظره

 .گفت: اي واي ابو معمر! اي واي ابو معمر! می نخواندند. عمرو
 مجادله پس هرگاه کسی را دیدید که براي همیشه در مسائل مختلف با هر عالمی

کشد، بدانید که او قلب منحرفی دارد  نمی گردد و دست نمیبراش  کند سپس از موضع می
 کند، پس از او دوري کنید. می و متشابه رات دنبال

اما راجع به ویژگی و خصلت اول باید گفت که این خصلت، براي تمامی عقالء از 
ي مردم شناخته شده است  مهچون ایجاد رابطه و قطع رابطه نزد ه ،اهل اسالم، عام است

به آن  ها شود. این چیزي است که حدیث فرقه می هم شناختهاش  و به شناخت آن، اصل
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ستفرتق هذه األمة و«: اشاره دارد، آنگاه که به گروه گروه شدن، در این عبارت اشاره دارد
فرقه شدن ولی این جدایی و فرقه . »این امت به فالن فرقه، تقسیم خواهد شد« .»ىلع كذا

شناسد. این فرقه  نمی شود و پیش از آن، کسی آن را می تنها پس از درهم آمیختن شناخته
دارد که در ابتداي شروع کالم، بر تفرق داللت دارد، و آن عالمت، اي  فرقه شدن، نشانه

مذمت و نکوهش پیشینیان است که علم و صالح آنان و اقتداي دانشمندان حال به آنان 
 .اند مورد ستایش و تمجید قرار گرفته مشهور است و

 را تکفیر اصل در نظر گرفتن این ویژگی و نشانه، این است که خوارج صحابه کرام
چون آنان کسانی را نکوهش کردند که خدا و پیامبرش آنان را ستوده و سلف  ،کردند می

لح بر را ستودند که سلف صا صالح بر ستایش و تمجیدشان اتفاق نظر دارند، و کسانی
که کارش را  مانند عبدالرحمن بن ملجم، قاتل علی ،شان اتفاق نظر دارند نکوهش

ٓ بۡ ٱ َسهُ َ�فۡ  ي�َۡ�ِ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ي:  درست دانستند و گفتند: آیه ِ ٱ َضاتِ َمرۡ  ءَ تَِغا َّ�﴾ 
 ِ�  ۥُ�ُ قَوۡ  ِجُبَك ُ�عۡ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ي قبل از آن:  ي او نازل شده و آیه درباره. ]207: ةالبقر[
ِ َيوٰ �َۡ ٱ �ۡ ٱ ة َ ٱ ِهدُ َو�ُشۡ  َيا�ُّ َّ�  ٰ َ�ُّ  َوُهوَ  ۦبِهِ قَلۡ  ِ�  َما َ�َ

َ
ي  درباره. ]204: ةالبقر[ ﴾٢٠٤ َصامِ ۡ�ِ ٱ �

 گویند. می نازل شده است. اینان دروغ علی
 گوید: می عمران بن حطان در مدح ابن ملجم
 يا رضبة من تقیًّ ما أراد هبا

 

 إال ليبلُغ من ذی العرش رضوانا 
 

ي خوبی از انسان باتقوا سر زد که منظورش از آن، رسیدن به رضایت و  چه ضربه«
 ».خوشنودي صاحب عرش بود

 إنّی ألكره يوماً َ فأحسبه
 

ة عنداهللا ميزانا   أوفی الربيّ
 

از اش  آورم، به نظر من او نزد خداوند، ترازوي اعمال نیک می من روزي او را به یاد«
 ».است تر ي مردم سنگین همه
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گوید. پس هرگاه کسی را دیدي که چنین راه و روشی دارد، بدان که او از  می او دروغ
 ي مخالف سنت است.ها فرقه
از اسماعیل ابن علیه روایت شده که گوید: یسع روایتی را برایم نقل کرد و گفت:  

 . عمرو بن عبید گفت: مگرسخن گفت -که فردي معتزلی بود- روزي واصل بن عطاء
چیز جز پاره خون حیض  -شنوید می موقعی که- شنوید؟ سخنان حسن و ابن سیرین نمی

 دور انداخته شده، نیست.
خواست، علم کالم را بر علم فقه برتري  می روایت شده که یکی از رهبران اهل بدعت

شود. این  نمی از شلوار یک زن خارجاش  گفت: علم شافعی و ابوحنیفه، همه می دهد،
 سخنانِ این منحرفان از حق است.

رفته است.  از آنها اشارهاي  در قرآن و سنت به پاره ،ي تفصیلی در هر فرقهها نشانه
بیند که قرآن به آنها  می در کتاب خدا دقت کند، ها به احتمال قوي هر کس به این نشانه

کردیم که  نمی ت، چنین فهماشاره کرده است و آنها را گوشزد نموده است. اگر از شریع
را بپوشانیم، قطعاً در خصوص معرفی و معین کردن آن، با استناد به دلیل  ها این نشانه

ي آنها بود. در گذشته چنین تصمیمی  ي وسیعی براي سخن گفتن درباره شرعی، زمینه
 است. داشتیم، اما بعداً برایم روشن شد که عکس این کار، اولی و بهتر

دیثی که شرح و توضیح دادیم، در روایت صحیح حتی یکی از این بینی که ح می
و تنها به طور کلی به این  ،را به خاطر علت مذکور معین و مشخص نکرده است ها نشانه
که به آن نیاز اي  حذر شود، و در حدیث، فرقه ها کرده تا از صاحبان بدعت اشاره ها نشانه

کرده تا مکلف آن را برگزیند و در روایت ي ناجیه را معرفی و معین  هست، یعنی فرقه
ي تفصیلی اهل بدعت، سکوت اختیار کرده، چون ذکر آن به طور کلی، ها صحیح از نشانه

هالك  ها ترساند. در روایت دیگري یکی از فرقه می امت اسالمی را از دچار شدن به آن
سالمی دارد. این ي شدیدتري براي امت ا فتنه ها ي فرقه شده را ذکر کرده، زیرا از همه
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ي شدیدتري براي امت اسالمی دارد، بعداً بیان  ، فتنهها ي فرقه از همه مطلب که این فرقه
 خواهد شد.

 ي نهم مسأله
بنا به روایت صحیح در حدیث مذکور، یهودیان همچون نصارا، به هفتاد و یک فرقه 

 شوند. می تقسیم
ه آیا هفتاد و یک فرقه است یا این مطلب در روایت ابوداود، مورد شک قرار گرفته ک

 هفتاد و دو فرقه؟
چون او  ،ترمذي در روایت غریب، هفتاد و دو فرقه را براي بنی اسرائیل آورده است

حدیث فقط بنی  در حدیث، فرقه فرقه شدن نصارا را ذکر نکرد، به خاطر اینکه در
زیرا او در این حدیث از عبداهللا بن عمرو نقل کرده که گوید:  ،اسرائیل ذکر شده است

 :فرمود صرسول خدا

» َّ�َ�ِ
ْ
ىِت  ىلَعَ  يَلَأ مَّ

ُ
ىَت  َما أ

َ
اِ�يَل  بَِ�  ىلَعَ  أ ىَت  َمنْ  ِمنُْهمْ  اَكنَ  إِنْ  َحىتَّ  بِانلَّْعِل  انلَّْعِل  َحْذوَ  إرِْسَ

َ
 أ

هُ  مَّ
ُ
ىِت  ىِف  لاََكنَ  َعَالِ�يَةً  أ مَّ

ُ
اِ�يَل  بَِ�  َو�ِنَّ  َذلَِك  يَْصنَعُ  َمنْ  أ قَْت  إرِْسَ  ِملَّةً  وََسبِْع�َ  ثِنْتَْ�ِ  ىلَعَ  َ�َفرَّ

ُق  ىِت  َوَ�ْفرَتِ مَّ
ُ
 .1»...أ

قطعاً آنچه بر سر بنی اسرائیل آمد، گام به گام بر سر امت من خواهد آمد، تا جایی که اگر «
میان امت من کسانی پیدا خواهند شد درکرده،  می کسی از بنی اسرائیل آشکارا با مادرش نزدیکی

 .»شود می که این کار را بکنند، و بنی اسرائیل به هفتاد و دو ملت جدا شدند و امت من به... جدا

در سنن ابو داود، هفتاد و دو فرقه براي یهود و نصارا با هم به طور جزم و بدون شک 
یک فرقه براي یهود و  آمده است، همان طور که روایت صحیح در سنن ترمذي هفتاد و

نصارا به هم به طور جزم و بدون شک آمده است. طبري و دیگران این حدیث را چنین 

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
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که بنی اسرائیل به هفتاد و یک ملت فرقه فرقه شدند و این امت به هفتاد  اند روایت کرده
 .1اند شان در آتش دوزخ قه تقسیم شدند که جز یک فرقه همهو دو فر

ت را مالك قرار دهیم، هیچ اشکال و ایرادي ندارد، ولی در روایتی اگر یکی از دو روای
ي بیشتر از یهودیان و مسیحیان دارد و در  که هفتاد و یک فرقه آمده، این امت دو فرقه

 ي بیشتر از یهودیان و مسیحیان دارد. روایتی که هفتاد و دو فرقه آمده، این امت یک فرقه
ه نقل این حدیث آمده که یهود به هفتاد و یک ي کالمی راجع بها در برخی از کتاب

همگی اتفاق دارند که این  ها و سایر روایت فرقه و نصارا به هفتاد و دو فرقه جدا شدند
ي حدیثی ها شود. و این روایت این چنین در کتاب می امت به هفتاد و سه فرقه جدا

 آمده است. روایت علیاز طریق » جامع ابن وهب« ام، مگر روایتی که در کتاب ندیده
و اگر بنا بر اعمال تمام روایات بگذاریم، ممکن است که روایت هفتاد و یک فرقه در 

دیگر اعالم شده است. حاال اي  وقتی باشد که چنین اعالم شده و سپس اضافه کردن فرقه
آن در یک وقت، از  صبوده و پیامبر ها میان دیگر فرقها از این رو بوده که این فرقه دری

در  ها ي فرقه آگاه نبوده و سپس در وقتی دیگر به اطالع او رسانیده شده است، و یا همه
میان یهودو نصارا، همان مقدار بوده، سپس هفتاد و دومین فرقه در میان یهود و نصارا به 

 رسانیده شده است. صو به اطالع پیامبر وجود آمده
معرفی و شناساندن آنها باشد خالصه، اختالف روایات مذکور، ممکن است بر حسب 

ي دیگر و پیوستن آن به جمع هفتاد و یک  و ممکن است بر حسب پیدایش یک فرقه
 فرقه باشد.

 ي دهم مسأله

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1



 349 گذار از جماعت اهل سنت ...  باب نهم: علتی که به خاطر آن فرَق بدعت

 

هاي یهود و نصارا دارد. پس  ي بیشتر از دیگر فرقه روشن شده که این امت، یک فرقه
و یک فرقه در  اند هفتاد و دو فرقه از هالك شوندگان و تهدید شوندگان به آتش دوزخ

 بهشت است.
در اي  شوند: دسته می بنابراین، این امت مطابق این فرقه فرقه شدن، به دو دسته تقسیم

ي یهود و نصارا روشن نشده است، چون ها در بهشت. این امر در فرقهاي  دوزخ و دسته
باید  حدیث فقط تقسیم این امت به هفتاد و سه فرقه را بیان کرده است. حاال این مطلب

ي اهل نجات وجود  مورد دقت و تأمل قرار گیرد که آیا در میان یهودیان و مسیحیان، فرقه
ي  ي هالك شونده دارد یا خیر؟ و بر اساس آن، نیز باید تأمل شود که آیا این امت، فرقه

 بیشتري از یهود و نصارا دارد یا خیر؟
ي کالم در حدیث  ولی تتمهشود  نمی این نظر و تأمل هر چند فقه و دانشی بر آن بنا

رساند که هر گروهی از یهود و  می مذکور است. ظاهر نقل در جاهایی از شریعت چنین
شوند که به کتاب آسمانی خود ایمان آورده و به آن  می نصارا حتماً کسانی در آنها یافت

 مانند این آیه:  ،عمل کرده باشند

ْ  َوَ� ﴿ ِينَ ٱكَ  يَُ�ونُوا َّ�  ْ وتُوا
ُ
 ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َ�َطاَل  ُل َ�بۡ  مِن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

َ
 َوَ�ثِ�ٞ  قُلُوُ�ُهۡمۖ  َ�َقَسۡت  َمدُ ۡ�

ٰ  ُهمۡ ّمِنۡ   .]16الحدید: [ ﴾ِسُقونَ َ�
و آنان همچون کسانی نشوند که براي آنان قبالً کتاب فرستاده شده است و سپس زمان «

بیشترشان فاسق و خارج و ، هایشان سخت شده است و دل، طوالنی بر آنان سپري گشته است
هست به اینکه برخی از آنان فاسق اي  در این آیه، اشاره. »اند (از حدود دین خدا) گشته

 نیستند.
 فرماید:  می ي نصارا خداوند متعال درباره

ِينَ ٱ َنااتَيۡ  َٔ َ� ﴿ َّ�  ْ جۡ  ُهمۡ ِمنۡ  َءاَمُنوا
َ
ٰ  ُهمۡ ّمِنۡ  َوَ�ثِ�ٞ  َرُهۡمۖ أ  .]27الحدید: [ ﴾ِسُقونَ َ�

ولی ، به کسانی که از ایشان (به محمد) ایمان آوردند پاداش درخورشان را دادیم ما«
 .»بیشترشان (از راه راست منحرف و) خارج شدند (و سزاي اعمال بد خود را دیدند
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 فرماید: می در جاي دیگري

ةٞ  ُموَ�ٰٓ  مِ قَوۡ  َوِمن﴿ مَّ
ُ
ِ  ُدونَ َ�هۡ  أ  .]159األعراف: [ ﴾١٥٩ ِدلُونَ َ�عۡ  ۦَو�ِهِ  قِّ �َۡ ٱب

اسرائیل) گروه زیادي (بر دین صحیح ماندگار) بودند که  ان قوم موسی (یعنی بنیمیدر«  
 کردند و (به سبب تمسک) به حق (به هنگام داوري) دادگري  می (مردم را) به سوي حق رهنمود

 .»نمودند  می

ةٞ  ُهمۡ ّمِنۡ ﴿فرماید:  می همچنین مَّ
ُ
قۡ  أ ٞ مُّ این آیات همچون نص  .]66: ةالمائد[ ﴾َتِصَدة

 هستند.

َما«: فرمودند صدر حدیث صحیح از ابوموسی روایت شده که رسول خدا ُّ�
َ
 رَُجلٍ  �

ْهِل  ِمنْ 
َ
ِكتَاِب  أ

ْ
ْجَرانِ  فَلَهُ  ىِب  َوآَمنَ  بِنَِبيِّهِ  آَمنَ  ال

َ
هر فردي از اهل کتاب به پیامبرش و به « .1»أ

کند که او به رسالت و دینی که  می این حدیث اشاره. »من ایمان آورد، دو اجر دارد
 پیامبرش آورده، عمل کند.

اي «به من گفت:  صعبد بن حمید از ابن مسعود روایت کرده که گوید: رسول خدا
اي عبداهللا بن «گفتم: گوش به فرمانم اي رسول خدا! فرمود: » عبداهللا ابن مسعود!

. »أوثق اإليمان عرى أي يأتدر«: گفتم: گوش به فرمانم اي رسول خدا! فرمود». مسعود!
دانند.  می گفتم: خدا و پیامبرش بهتر .»است؟ تر ي ایمان، مطمئن دانی کدام جامه می آیا«

، يِف  الَْواليَةُ «: فرمود ِ ُبُّ  ا�َّ
ْ
، يِف  َواحل ِ ُْغُض  ا�َّ ِ  يِف  َوابلْ دوستی و محبت به خاطر خدا و « .»ا�َّ

گفتم: گوش به فرمانم » اي عبداهللا بن مسعود!«سپس فرمود:  .»کینه و دشمنی به خاطر خدا
اي رسول خدا! سه بار این جمله را تکرار کرد و من هر بار گفتم، گوش به فرمانم اي 

[از دیگر  دانی کدام انسان، برتر می آیا« .»أفضل انلاس أي أتدري«: رسول خدا! آنگاه فرمود

فَْضَل  فَإِنَّ «: دانند. فرمود می گفتم: خدا و پیامبرش بهتر ؟»ست]ها انسان
َ
فَْضلُُهمْ  انلَّاِس  أ

َ
 أ

                                           
 اند. آن را روایت کرده 154 ي و مسلم به شماره 2409و  97/2406 هاي  علیه: بخاري به شمارهمتفق  -1



 351 گذار از جماعت اهل سنت ...  باب نهم: علتی که به خاطر آن فرَق بدعت

 

برترین کس، فردي است که از همه عمل بیشتري داشته باشد در « .»ِديِنِهمْ  يِف  فَِقُهوا إَِذا َ�َمال
 .»شان، علم و دانش کسب کرده باشند دینصورتی که در 

رسول خدا! سه بار  گفتم: گوش به فرمانم اي» اي عبداهللا بن مسعود!«سپس فرمود: 

دانی چه کسی  می آیا«. »أعلم انلاس أي تدري هل«: این عبارت تکرار شد. آنگاه فرمود
 .»است؟ تر عالم

 :دانند. فرمود می گفتم: خدا و پیامبرش بهتر

 اكن و�ن العمل يف مقرصا اكن و�ن انلاس، اختلفت إذا باحلق أبرصهم انلاس أعلم«
 وهلك ثالث، منها �ا فرقة وسبع� اثنت� ىلع قبلنا اكن من واختلف استه، ىلع يزحف
 وفرقة ،قتلوا حىت مر�م ابن عيىس ودين اهللا دين ىلع وقاتلتهم ملوكـال وازت فرقة ،سائرها

 ودين اهللا دين إىل فدعوهم قومهم ظهرا� ب� فأقاموا ملوكـال بموازاة طاقة هلم ي�ن لم
 بموازاة طاقة هلم ي�ن لم وفرقة مناش�،ـبال و�رشتهم ،امللوك فقتلتهم مر�م ابن عيىس

 مر�م ابن عيىس دين و�ىل اهللا إىل فدعوهم قومهم ظهرا� ب� مقامـبال وال ملوكـال
  فيهم: اهللا قال اذلين فهم فيها وترهبوا اجلبال يف فساحوا
ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  ِهمۡ َعلَيۡ  َهاَ�ٰ َكتَبۡ  َما تََدُعوَها�ۡ 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 مؤمنون اذلين ـفال. ]27الحدید: [ ﴾ِسُقونَ َ�

ین، مردم کسی است تر عالم« .1»جحدوا يبو والفاسقون اذلين كذبوا يب، صدقوا يبو آمنوا يب
هنگام اختالف مردم، بصیرت بیشتري نسبت به حق و حقیقت دارد هر چند عمل کمی که 

ي پیش از ما به هفتاد و دو فرقه اختالف پیدا ها بخیزد. امتاش  داشته باشد و هر چند روي سینه
که اي  هالك شدند.[ آن سه فرقه ها کردند، که سه فرقه از آنها نجات پیدا کردند و سایر فرقه

  :ردند، عبارتند از]نجات پیدا ک
که پادشاهان را سخت تکان دادند و بر سر دین خدا و آیین عیسی ابن مریم با آنان اي  فرقه

 جنگیدند تا اینکه کشته شدند.

                                           
 حدیثی ضعیف است: تخریج آن از پیش گذشت. -1
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که توان رویارویی با پادشاهان را نداشتند، پس میان قوم خود ماندند و آنان را به اي  فرقه 
شان  خواندند. پس پادشاهان آنان را دستگیر نموده و به قتلدین خدا و آیین عیسی ابن مریم فرا 

 کردند.شان  رساندند و با اره تکه تکه

شان بمانند و آن را  نداشتند و نتوانستند در میان قومکه توان رویارویی با پادشاهان را اي  فرقه
و گیري  و گوشهپناه بردند  ها به دین خدا و آیین عیسی ابن مریم دعوت کنند، از این رو به کوه

 َبا�ِيَّةً َورَهۡ ﴿فرماید:  می شان درباره که خداوند اند بریدن از دنیا را برگزیدند. آنان 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 پیروان او رهبانیت سختی را پدید « .]27الحدید: [ ﴾ِسُقونَ َ�

ولیکن خودشان آن را براي بدست آوردن ، آوردند که ما آن را بر آنان واجب نکرده بودیم
اما آنان چنانکه  .خوشنودي خدا پدید آورده بودند (و بر خویشتن نذر و واجب نموده بودند)

ما به کسانی که از ایشان (به محمد) ایمان آوردند پاداش درخورشان  .باید آن را مراعات نکردند
ولی بیشترشان (از راه راست منحرف و) خارج شدند (و سزاي اعمال بد خود را ، را دادیم
 اند که به من ایمان آورده و مرا تصدیق نمودند و فاسقان کسانی اند پس مؤمنان کسانی».  دیدند)

 .»که مرا تکذیب کرده و مرا انکار نمودند
نجات پیدا کردند و  ها در این حدیث، خبر داده که سه فرقه از آن فرقه صپیامبر

 هالك شدند. ها دیگر فرقه
یان و پیشواي آورده که او رهبر یهود ابن وهب از طریق روایت علی بن ابی طالب

پرسم که نسبت به آن از شما  می ي چیزي از شما عیسویان را فرا خواند و گفت: درباره
 دانم، پس آن را از من کتمان نکنید. می بهتر

دهم که تورات را بر موسی نازل کرد و  می رهبر یهودیان! تو را به خدایی قسم
راه خشکی را براي شما باز کرد ترنجبین و پرنده بلدرچین را به شما خورانید و در دریا 

و از سنگ کوه طور دوازده چشمه را براي شما بیرن آورد، که براي هر گروه از بنی 
اسرئیل یک چشمه بود! به من خبر دهید که بنی اسرائیل پس از موسی به چند فرقه 
تقسیم شدند؟ او گفت: فقط یک فرقه. علی سه بار به او گفت: دروغ گفتی. سوگند به 
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تاد و یک فرقه تقسیم شدند که ی که معبود برحقی جز او نیست، بنی اسرائیل به هفخدای
 جز یک فرقه. اند شان در جهنم همه

دهم که انجیل  می سپس پیشواي عیسویان را فرا خواند و گفت: تو را به خدایی قسم
پس را پربرکت کرد و پند و عبرت را به شما نشان داد، اش  را بر عیسی نازل کرد و قدم

کور مادرزاد و بیمار پیس را شفا داد و مردگان را زنده کرد و از گل، پرندگانی را براي 
کردید، به شما خبر داد.  می یتان ذخیرهها خوردید و در خانه می و آنچه را که شما ساخت

علی به  گویم اي امیرمؤمنان! می پیشواي عیسویان گفت: بس است، هر سؤالی کنی، راست
ا پس از عیسی ابن مریم به چند فرقه تقسیم شدند؟ گفت: به خدا قسم تنها او گفت: نصار

یک فرقه. علی سه بار گفت: دروغ گفتی، سوگند به خدایی که معبود برحقی جز او 
 جز یک فرقه. اند نیست، نصاري به هفتاد دو فرقه تقسیم شدند، که همگی در دوزخ

ةٞ  ُموَ�ٰٓ  مِ قَوۡ  َومِن﴿فرماید:  می اما تو اي یهودي! خدا درباره تان مَّ
ُ
ِ  ُدونَ َ�هۡ  أ  ۦَو�ِهِ  قِّ �َۡ ٱب

اسرائیل) گروه زیادي (بر دین  ان قوم موسی (یعنی بنیمیدر« .]159األعراف: [ ﴾١٥٩ ِدلُونَ َ�عۡ 
کردند و (به سبب تمسک) به حق   می صحیح ماندگار) بودند که (مردم را) به سوي حق رهنمود

است که نجات پیدا کرد. و اما تو اي  این همان فرقه. » نمودند  می (به هنگام داوري) دادگري

ةٞ  ُهمۡ ّمِنۡ ﴿فرماید:  می اي نصرانی! خدا درباره تان مَّ
ُ
قۡ  أ ٞ مُّ جمعی از آنان « .]66: ةالمائد[ ﴾تَِصَدة

 است که نجات پیدا کرد. اما ما، خدا درباره ماناي  همان فرقهاین . »روند انهمی عادل و

نۡ ﴿فرماید:  می ٓ َخلَقۡ  َوِممَّ ةٞ  َنا مَّ
ُ
ِ  ُدونَ َ�هۡ  أ ان میدر«. ]181األعراف: [ ﴾١٨١ ِدلُونَ َ�عۡ  ۦَو�ِهِ  قِّ �َۡ ٱب

 سوي حق) دعوت بب دوست داشت) حق (دیگران را بهگروهی هستند که به (س، آفریدگانمان

این . »کنند  می هایشان هم به سبب عشق به حق) به حق دادگري ها و داوري و (در حکم، کنند  می
 .1است که از این امت نجات پیدا کرداي  همان فرقه

 در این روایت نیز، دلیلی بر مدعاي ما وجود دارد.
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ي ها یکی از فرقه«آجري نیز از طریق انس روایتی را به معناي روایت علی آورده که: 
 ».هاي نصارا در بهشت هستند یهود و یکی از فرقه

از طریق روایت عبداهللا آورده که: بنی اسرائیل به مرور سعید بن منصور در تفسیر خود 
یشان ها زمان سنگ دل شدند. از نزد خودشان کتابی به دلخواه خود ابداع کردند که زبان

یشان حایل بود تا ها آن را حالل دانسته بود، و حق میان آنان و میان بسیاري از شهوت
دانند. گفتند: این کتاب را بر  نمی جایی که کتاب خدا را پشت سر انداختند گویی آن را

اگر از شما پیروي کردند آنان را رها کنید و اگر با شما مخالفت  ،بنی اسرائیل عرضه کنید
 -مردي از علمایشان- نمودند، آنان را بکشید. سپس گفتند: نه، بلکه به دنبال فالنی

یگر پس از او احدي و این کتاب را بر او عرضه کنید. اگر از شما پیروي کرد، د بفرستید
با شما هرگز مخالفت نخواهد کرد، و اگر با شما مخالفت کرد، او را بکشید که دیگر پس 

 کند. نمی از او احدي با شما مخالفت
به دنبالش فرستادند. او کاغذي برداشت و آیات کتاب خدا را در آن نوشت، پس آن را 

سپس لباس را بر آن پوشاندند، در شاخی نهادند و سپس به گردن گاو آویزانش کردند و 
 آنگاه پیش آنان آمد. آنان کتاب را بر او عرضه کردند و گفتند: آیا به این کتاب ایمان

اشاره کرد و گفت: به این کتاب ایمان آوردم چرا به آن ایمان اش  آوري؟ به سینه می
. او یارانی نیاورم؟ (منظورش کتابی بود که در شاخ قرار داده بود). پس او را رها کردند

داشت که دور و برش بودند. وقتی از دنیا رفت قبرش را نبش کردند، آن شاخ را یافتند و 
بینید که گفت: به این کتاب ایمان دارم  نمی رااش  کتابی را در آن دیدند. گفتند: مگر گفته

ت و چرا به آن ایمان نیاورم؟ منظورش این کتاب بود. پس بنی اسرائیل به هفتاد و چند مل
 فرقه فرقه شدند و بهترین ملت، صاحبان آن شاخ بود.

، چیزهاي ناخوشایند و ناپسندي را خواهد اند عبداهللا گوید: کسانی از شما که مانده
تواند ان را تغییر دهد، خداوند از  نمی بیند می دید و به تناسب شخصی که آن را ناپسند
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 .1داند می را ناپسند نیامده و آناش  دلش باخبر است که او از آن چیز خوش
بودند که در زمان خود بر اي  دهد که از میان بنی اسرائیل فرقه می این خبر نیز نشان

 دار صحت این خبر قبل از آن نیستیم. ، ولی عهدهاند حق روشن و آشکار بوده
 ي اهل نجات وجود دارد، از آن الزم گاه ثابت شود که میان یهود و نصارا، فرقههر

ي اهل  میان این امت بر اساس روایت هفتاد و دو فرقه یهود و نصارا، فرقه آید که در می
ي یهود و نصارا وجود داشته باشد و بر اساس روایت ها اهل هالك دیگري زاید بر فرقه

ي یهود و ها ي اهل هالك دیگري زاید بر فرقه ي یهود و نصارا، دو فرقه هفتاد و یک فرقه
اسالمی نوعی دیگري از تفرق دارد که اهل کتاب  نصارا وجود داشته باشد. پس امت

کند که این امت، از یهود و نصارا در عین  می چون حدیث قبلی اثبات ،نداشتند
یشان، از آنان ها شود که در امثال بدعت می کند، پس ثابت می یشان پیرويها مخالفت

 نماید. توضیح آن بدین صورت است:  می پیروي

 ي یازدهم مسأله

، ِشرْبًا َ�بْلَُ�ْم، اَكنَ  َمنْ  ُسَنَ  تَلَتَِّبُعنَّ «: فرماید می ر حدیث صحیحد صپیامبر  �ِِشرْبٍ
تان  ي پیشینیانها و روش ها از سنت«. »ال�َّبَْعتُُموُهمْ  َضبٍّ  ُجْحرَ  َدَخلُوا لَوْ  َحىتَّ  بِِذَراٍع، وَِذَرااًع 

آنان داخل سوراخ سوسماري وجب به وجب و متر به متر پیروي خواهید کرد تا جایی که اگر 
گفتیم: اي رسول خدا! منظورتان یهود و نصارا . »کنید می شده باشند، شما هم از آنان پیروي

روایت غریب ترمذي نیز در این زمینه  2»پس منظورم چه کسی است؟«است؟ فرمود: 
دهد که این امت از عین اعمال زشت و  می وجود دارد. پس آوردن یک مثال معین نشان

 کند. می پسند یهود و نصارا پیروينا

                                           
به سعید آن را  8/59، »منثورـالدر ال« را روایت کرده و سیوطی در کتابآن  11/680، »التفسري«ابن جریر در  -1

 است. بن منصور نسبت داده
 تخریج آن از پیش گذشت. -2
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به طرف  صاز ابوواقد لیثی روایت است که گوید: همراه رسول خدا» الصحيح«در 

» ذات انواط«خیبر بیرون رفتیم و ما تازه اسالم آورده بودیم. مشرکان درخت کناري به نام 
کردند.  می ي خود را به آن آویزانها کردند و اسلحه می داشتند که پیرامون آن اقامت

گفتیم: اي رسول خدا! براي ما ذات انواطی قرار بده همان طور که آنان ذات انواطی 

ُ «: به آنان گفت صدارند. آن گاه پیامبر ْ�رَبُ  ا�َّ
َ
اِ�يَل  َ�نُو قَالَْت  َكَما َهَذا أ ٓ  َعلجۡ ٱ﴿: إرِْسَ َا َّ� 

ۚ  لَُهمۡ  َكَما اهٗ إَِ�ٰ  َكنُبَّ  .]138األعراف: [ ﴾َهلُونَ َ�ۡ  مٞ قَوۡ  إِنَُّ�مۡ  قَاَل  َءالَِهةٞ  َ�بْلَُ�مْ  اَكنَ  َمنْ  َسَنَ  لرََتْ

ٓ  َعلجۡ ٱ﴿ي بنی اسرائیل است:  ي شما همچون گفته اهللا اکبر، این گفته« » َا ۚ  لَُهمۡ  َكَما اهٗ إَِ�ٰ  �َّ  َءالَِهةٞ
پرستش آن بپردازیم) براي ما معبودي بساز (تا به «. ]138األعراف: [ ﴾َهلُونَ َ�ۡ  مٞ قَوۡ  إِنَُّ�مۡ  قَاَل 

موسی) گفت:  !باشند  می همان گونه که آنان داراي معبودهائی هستند (و به پرستش آنها مشغول
دانید عبادت راستین چیست و خدائی که باید پرستیده شود   نمی شما گروه نادانی هستید (و

 .»ي پیشینیان تان پیروي خواهید کردها و روش ها قطعاً از سنت« »کیست)
کند  می ي یهود و نصارا که گذشت، صدقها فرقه با این تفسیر، بر امثال بدعت حدیث

 ي یهود و نصارا را ایجادها دهد که این امت در دین اسالم، همان بدعت می و نشان
کند. تازه بدعت اضافی دیگري غیر از آن به وجود آورده که هیچ یک از یهود و نصارا  می

ي دیگر ها ما این بدعت اضافی تنها پس از شناخت بدعتآن را به وجود نیاورده بودند. ا
شوند و  نمی به صورت معین شناخته ها شود و قبالً گفته شد که این بدعت می شناخته

معرفی و شناساندن آنها درست نیست هر چند شناخته شوند، به همین خاطر آن بدعت 
 شود. نمی مشخص اضافی معین و

 َ�ُقومُ  الَ «: فرمود صایت است که رسول خدارو نیز از ابوهریره» الصحيح«در 

اَعةُ  ُخذَ  َحىتَّ  السَّ
ْ
ىِت  تَأ مَّ

ُ
ْخذِ  أ

َ
ُقُرونِ  بِأ

ْ
 قیامت بر پا«. »بِِذَراٍع  وَِذَرااًع  �ِِشرْبٍ  ِشرْبًا َ�بْلََها، ال

ي قرون پیش از آن، وجب به وجب و متر به متر عمل ها شود تا اینکه امتم به اعمال و سنت نمی

 انلَّاُس  َوَهِل « گفت: اي رسول خدا! آن گونه که فارس و روم کردند؟ فرمود: مردي. »کند
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وئَلَِك  إِالَّ 
ُ
 .»آیا جز آنان مردم وجود دارد؟« .1»أ

این حدیث به معناي حدیث اولی است. فقط در آن مثال زده نشده است. پس 

ُخذَ  َحىتَّ «: ي فرموده
ْ
ىِت  تَأ مَّ

ُ
ْخذِ  أ

َ
ُقُرونِ  بِأ

ْ
اینکه امت اسالمی  کند بر می داللت. »َ�بْلََها ال
دهند، فقط در پیروي از آنان  می ، آنان نیز انجاماند مانند کارهایی که قرون پیشین کرده

از آنان  ها شود، بلکه گاهی در عین آن بدعت نمی یشان معین و مشخصها عین بدعت
 کنند. می از آنان پیروي ها کنند و گاهی در امثال آن بدعت می پیروي

کند،  می یشان) داللتها آنچه که بر معناي اول(تبعیت از آنان در عین بدعتپس 

 در حدیث قبلی فرمود: صزیرا پیامبر ،باشد می. »َ�بْلَُ�مْ  اَكنَ  َمنْ  ُسَنَ  تَلَتَِّبُعنَّ «: عبارت

تا جایی که اگر آنان داخل سوراخ سوسماري « .»التبعتموهم َضبٍّ  ُجْحرَ  َدَخلُوا لَوْ  َحىتَّ «
 .»شوند، از آنان پیروي خواهید کرد

کند،  می یشان) داللتها (تبعیت از آنان در امثال بدعت و آنچه که بر معناي دوم 
گفتیم: اي رسول خدا! براي ما ذات انواطی قرار بده. پس آن حضرت فرمود: «عبارت: 

ٓ  َعلجۡ ٱ﴿گفتند:  می ي بنی اسرائیل است که ي شما همچون گفته این گفته« َا  لَُهمۡ  َكَما اهٗ إَِ�ٰ  �َّ
 .]138األعراف: [ ﴾َءالَِهةٞ 
براي ما معبودي بساز (تا به پرستش آن بپردازیم) همان گونه که آنان داراي معبودهائی «

باشد و عین  می چون قرار دادن ذات انواط شبیه قرار دادن خدایان در مقابل اهللا. »هستند
آن نص وجود دارد، الزم نیست که آنچه آن نیست. به همین خاطر در آوردن آنچه که بر 

 که بر آن نص وجود ندارد، دقیقاً از هر جهتی مثل آن باشد.

 ي دوازدهم مسأله

این تهدیدي  .»انلَّارِ  يِف  لُكَُّها«: اند در دوزخشان  ، همهها خبر داده که این فرقه صپیامبر
معصیت بزرگی یا گناه عظیمی مرتکب شده  ها دهد هر یک از آن فرقه می است که نشان

                                           
 آن را روایت کرده است. از طریق روایت ابوهریره 6888بخاري به شماره ي -1
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ي آن  است، چون در اصول بیان شده است که هر عملی که شریعت، تهدید خاصی درباره

شان در  همه« .»انلَّارِ  يِف  لُكَُّها«: عمل بکند، آن عمل گناه کبیره است. چون نفرموده

جماعت اهل سنت، مگر از جهت وصفی که به سبب آن از اکثریت مسلمانان و  »اند دوزخ
 کننده از جماعت اهل سنت، نیست.و این چیز جز بدعت جدا اند جدا شده

ولی باید به این تهدید دقت و تأمل کرد که آیا براي همیشه است یا خیر؟ اگر بگوییم: 
کند یا در مشیت  می براي همیشه نیست، باز باید دید که آیا این تهدید صورت عملی پیدا

 کند؟ می آن را عملی خداست و هرگاه خواست
از  ها راجع به سؤال اول، باید گفت که این سؤال بر این مطلب که برخی از بدعت

ي خوارج و دیگر  شود. اختالف نظر درباره می یا خارج نیستند، بنا اند اسالم خارج
 ي عقاید، وجود دارد و قبالً از آن سخن به میان آمد. مخالفان سنت در زمینه
باشیم، ابدي بودن عذاب و شکنجه از آن  ها ه تکفیر برخی از گروهپس هر وقت قائل ب

 بخشاید. نمی آید براساس این قاعده که خداوند، شرك و کفر را می الزم
 و هر وقت قائل به تکفیر نباشیم، بنا به مذهب اهل سنت، احتمال دو چیز را دارد: 

» انلَّارِ  يِف  لُكَُّها« بخشش، که ظواهر احادیث و عبارت: عملی بودن تهدید بدون« -اول
 ».در اینجا بر آن داللت دارند

 اگر گفته شود: اجرا کردن تهدید، مذهب اهل سنت نیست.
شود: چرا، گروهی از اهل سنت راجع به برخی از گناهان کبیره  می در جواب گفته

چند معتقدند که اهل کبائر در همچون قتل عمد و گناهانی دیگر قائل به آن هستند هر 
مشیت خداي متعال هستند، ولی دلیل در خصوص بعضی گناهان کبیره، به آنان نشان داده 

چون فقط دلیل است که باید از آن پیروي  ،اند که این دسته از گناهان از آن حکم خارج
د شود. پس همان طور که دلیل وجود دارد که اهل کبائر به طور کلی در مشیت خداون

 ي: بر تخصیص کردن آن عموم در آیههستند، به همین صورت دلیل 

ن فِرُ َ�غۡ ﴿
َ
ٰ  ُدونَ  َما فِرُ َوَ�غۡ  ۦبِهِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٓ  لَِمن لَِك َ� چون  ،وجود دارد .]48النساء: [ ﴾ءُ �ََشا
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 فرماید: می خداوند

َتَعّمِدٗ  اِمنٗ ُمؤۡ  ُتۡل َ�قۡ  َوَمن﴿ ٓ  امُّ ُ ٱ وََغِضَب  �ِيَها اِ�ٗ َ�ٰ  َجَهنَّمُ  ۥُؤهُ فََجَزا َعدَّ  ۥَولََعَنهُ  هِ َعلَيۡ  �َّ
َ
 َوأ

 .]93النساء: [ ﴾٩٣ اَعِظيمٗ  َعَذابًا ۥَ�ُ 
و کسی که مؤمنی را از روي عمد بکشد (و از ایمان او باخبر بوده و تجاوزکارانه او را به «

است و جاودانه در آید و) کیفر او دوزخ   می کافر بشمار، قتل برساند و چنین قتلی را حالل بداند
سازد و عذاب   می گیرد و او را از رحمت خود محروم  می ماند و خداوند بر او خشم  می آنجا

خداوند ابتدا خبر داده که سزاي کسی که مؤمنی را . پس »بیند  می عظیمی براي وي تهیه

کرده است، که در آن مبالغه  ﴾�ِيَها اِ�ٗ َ�ٰ ﴿عمداً به قتل برساند، جهنم است و با عبارت: 
دهد. سپس به دنبال آن، خشم بر او و پس از آن،  می از طوالنی بودن ماندن در دوزخ خبر

َعدَّ ﴿نفرین او آورده و سپس با عبارت: 
َ
تهدید او را به پایان برده  ﴾اَعِظيمٗ  َعَذابًا ۥَ�ُ  َوأ

براي فردي دهد که آن چیز  می است. آماده کردن پیش از رسیدن به آنچه آماده شده، نشان
که عذاب برایش آماده شده، حاصل شده است، و چون در قتل، حق خدا و حق مخلوق 

 .اند که همان مقتول است، جمع شده
یی که به بندگان رفته، ها از جمله شروط صحت توبه از گناهان و ظلم«ابن رشد گوید: 

این  ده شود. وبه آنان باز گردانشان  این است که از آنان حاللیت طلبیده شود یا حقوق
چیز براي قاتل امکان ندارد، مگر به این صورت که مقتول را زنده ببیند و از ته دلش از او 

 ».درگذرد
از جمله شروط خارج شدن قاتل از تبعات قتل، عالوه بر توبه «بهتر بود که بگوید: 

ي  براي خدا، جبران حقوقی است که در حق مقتول ضایع شده است: حاال یا به وسیله
ي دادن قیمت آن حقوق به مقتول باشد. و این  حاللیت طلبیدن از او باشد و یا به وسیله

چیزي است که پس از فوت مقتول امکان پذیر نیست. همچنین به نسبت صاحب بدعت 
 ».ي وارده در این زمینه، این امر امکان پذیر نیست با توجه به ادله

دیدات و وعیدهاي خیلی ترسناك در به مطالب باب دوم مراجعه کنید، بسیاري از ته
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 بینی.  می آن

ْ  َوَ� ﴿به این آیه نگاه کنید:  ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا َّ�  ْ ْ خۡ ٱوَ  َ�َفرَّقُوا ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  َتلَُفوا  َءُهمُ َجا
ْوَ�ٰٓ  ُتۚ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ

ُ
ترك و مانند کسانی نشوید که (با « .]105عمران:  آل[ ﴾١٠٥ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  �َِك َوأ

امر به معروف و نهی از منکر) پراکنده شدند و اختالف ورزیدند (آن هم) پس از آن که 

این تهدید . » و ایشان را عذاب بزرگی است، هاي روشن (پروردگارشان) به آنان رسید نشانه

ٞ  َيضُّ تَبۡ  مَ يَوۡ ﴿فرماید:  می است. سپس به دنبال آن ٞ  َودُّ َو�َسۡ  وُُجوه (به «. ]106عمران:  آل[ ﴾وُُجوه

سیاه کردن . »گردند  می روهائی سفید و روهائی سیاه، یاد آورید روزي را که در چنین) روزي

َ�َفرۡ ﴿فرماید:  می ي رسوایی و دخول در دوزخ است. سپس چهره، نشانه
َ
 دَ َ�عۡ  تُمأ

و . »!؟اید آیا بعد از ایمان (فطري و اذعان به حق) خود کافر شده«. ]106عمران:  آل[ ﴾نُِ�مۡ إِيَ�ٰ 

ْ ﴿فرماید:  می این توبیخ و سرزنش است. سپس در دنباله  ُكنُتمۡ  بَِما َعَذاَب لۡ ٱ فَُذوقُوا
و این . »!اید عذاب را بچشید ورزیده  می پس به سبب کفري که« .]106عمران:  آل[ ﴾ُفُرونَ تَ�ۡ 

 تأکیدي دیگر است.
چون  ،است گذاران غافل این اساس است که مراد آیات، بدعتتمام این مطالب بر 

تواند آن را جبران کند  نمی مورد تبعیت قرار گیرد، غالباًاش  گذار هر گاه در بدعت بدعت
ي این  گذار باعث همه شود. بدعت نمی و اثرات آن تا برپایی قیامت از زمین پاك

 از قتل نفس است. تر و اثرات ناگوار شده است، پس این بدعت، سخت ها بدبختی
گوید: اگر بنده مرتکب تمامی گناهان کبیره شود و تنها به خدا شرك نورزد،  /مالک

چون هر  ،امید بخشش او وجود دارد و این امید هست که به باالترین مقامات برسد
هست ولی بدعت گذار، امید بخشش وي اش  گناهی میان بنده و پروردگار امید بخشش

 در مشمول قرار گرفتن تهدید، نص شود. این می نیست، و او به آتش جهنم کشانده
 باشد. می

اینکه مقید به این باشد که خداوند متعال بخواهد آنان را به دوزخ اندازد. در این  -دوم
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به این معناست که بدعت گذار از جمله کسانی است که  .»انلَّارِ  يِف  لُكَُّها« صورت عبارت:
 .استحقاق دوزخ را دارند

ٓ ﴿ي:  ي آیه همان طور که گروه دیگري درباره  .]93النساء: [ ﴾�ِيَها اِ�ٗ َ�ٰ  َجَهنَّمُ  ۥُؤهُ فََجَزا
: یعنی سزاي او اگر خداوند مجازاتش کند. پس اگر از او گذشت نماید، اگر اند گفته

َ ٱ إِنَّ ﴿فرماید:  می چون در جاي دیگري ،کند می خدا خواست از گناهش گذشت َّ�  �َ 
ن فِرُ َ�غۡ 

َ
ٰ  ُدونَ  َما فِرُ َوَ�غۡ  ۦبِهِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٓ  لَِمن لَِك َ�  .]48النساء: [ ﴾ءُ �ََشا

ولی گناهان جز آن را از هرکس که ، بخشد  نمی بیگمان خداوند (هرگز) شرك به خود را«
طور که گروهی از صحابه و دانشمندان پس از آنان  پس همان. »بخشد  می خود بخواهد

ي مقتول را  هر چند نتواند حقوق از دست رفته- مشیت خداستمعتقدند که قاتل در 
 به همین صورت صحیح است که در اینجا چنین چیزي گفته شود. -جبران کند

 ي سیزدهم مسأله

 ،رساند که حق، یکی است و متعدد نیست می ، صراحتاً این معنا را»إال واحدة«عبارت: 

و چون اختالف و تفرق به » إال واحدة«فرمود:  نمی یی نیز داشت،ها چون اگر حق، فرقه

 چون شریعت میان اختالف کنندگان حکم ،طور کلی از شریعت اسالم، نفی شده است
 فرماید: می کند، آنجا که خداوند می

ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن﴿ ِ  مُِنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱب ٰ  ِخرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ  لَِك َ�
حۡ  َخۡ�ٞ 

َ
  َسنُ َوأ

ۡ
 .]59النساء: [ ﴾وِ�ً� تَأ

و اگر در چیزي اختالف داشتید (و در امري از امور کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با «
حکم ، عرضه به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنّت نبوي) برگردانید (تا در پرتو قرآن و سنّت

باید چنین  .و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته است، چرا که خدا قرآن را نازل .آن را بدانید
این کار (یعنی رجوع به قرآن و سنّت) براي  .عمل کنید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید

 . »تر است شما بهتر و خوش فرجام
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مقتضی  شود. پس اگر خود شریعت می پس تنازع و اختالف به شریعت، ارجاع داده
 فایده بود. بی اختالف بود، ارجاع دادن مسائل اختالفی به آن

ي عموم است که ها نکره در سیاق شرط است. این صیغه از صیغه »فی شیء: «عبارت

گیرد، و ارجاع دادن آن تنها به یک امر  می هر تنازع و اختالفی را به طور عموم در بر
 اهل حق چندین فرقه باشند.باشد. پس ظرفیت این را ندارد که  می واحد

نَّ ﴿فرماید:  می خداوند متعال در جاي دیگري
َ
ۖ ٱفَ  اتَقِيمٗ ُمسۡ  ِ� ِصَ�ٰ  َذاَ�ٰ  َوأ  َوَ�  تَّبُِعوهُ

 ْ ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا این راه (که من آن را برایتان ترسیم و بیان کردم) راه مستقیم « .]153األنعام: [ ﴾لسُّ
پس) از آن پیروي کنید و از راههاي (باطلی  .گردد  می من است (و منتهی به سعادت هر دو جهان

این آیه در مبحث مورد نظر ما نص است. و به . »ام) پیروي نکنید که شما را از آن نهی کرده
چون یک راه مقتضی افتراق و اختالف نیست، بر خالف  ،دارد می صراحت آن را بیان

 ي مختلف که مقتضی افتراق و اختالف است.ها راه
ي پیش از ما ها امت«دهم در روایت ابن مسعود آمده بود: ي  گفته شود: در مسألهاگر 

هالك  ها به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند، سه فرقه از آنها نجات یافتند و سایر فرقه
 ي اهل نجات را سه فرقه قرارها ، اگر آنچه گفتی الزم آید، فرقه»شدند.... تا آخر حدیث

شان بر حق و  د. بنابراین روشن شد که آنان همهدا می فرقه قرارداد، بلکه تنها یک  نمی
ي اهل نجات، یکی  داد که فرقه نمی . پس به همین صورت اگر حدیث خبراند صواب

 میان این امت باشد.ي اهل نجات در یز است آن سه فرقهاست، جا
 گوییم:  می در جواب

یی که پیش ماست و ها بنیستیم، چون در کتااش  آن حدیث، عهده دار صحت -اوالً
 یابیم. نمی صحت آنها به شرط گرفته شده، آن را

ي اهل نجات در میان فرق یهود و نصارا، سه فرقه است، در این ها اگر فرقه -ثانیاً
امت، یک فرقه است، چون در اصل اتباع میان آنها اختالفی نیست و اختالف تنها در 

قدرت بر آن، و در کیفیت امر و نهی در  قدرت بر امر به معروف و نهی از منکر و عدم
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 باشد. می موارد خاصی
توان میانشان جمع کرد و به یک فرقه تبدیل  می ي اهل نجات را پس این سه فرقه

دانیم در امت ما مخاطبان امر به معروف و نهی از منکر، درجاتی دارند:  می شوند. چون
کر کنند. که اینان پادشاهان و حاکمان توانند امر به معروف و نهی از من می با دستاي  عده

بکنند مثل دانشمندان و  توانند این کار را می ي دیگري با زبان باشند. عده می و امثال آنان
البته در ضمن آن اگر - توانند این کار را بکنند می شان، و گروهی تنها با قلب جانشینان

 اینها یک خصلت از خصال ایمانو تمامی  -مانند می نتوانند هجرت کنند، میان قوم خود

پس « .1»َخرَْدلٍ  َحبَّةُ  اِإليَمانِ  ِمنَ  ذلَِك  بعدَ  لَيَْس «باشد. ازاین رو در حدیث آمده است:  می
 .»ي یک دانه خردل، ایمان نیست از آن، به اندازه

وقتی چنین است، اشکالی ندارد اهل نجات را در برخی احادیث، به اعتباري، سه فرقه 
ماند که آن  می ي دیگر، یک فرقه به حساب آوریم. تنها بررسی این مطلبو به اعتبار

شود. و این  می را هفتاد و دو فرقه به حساب آورد، چون با این اعتبار هفتاد فرقه ها فرقه
قطعاً از «ي:  ي دیگر، با وجود فرمودهها ي امتها ي این امت و فرقهها به جمع میان فرقه

 ، تعارض دارد.»کنید می به وجب و متر به متر پیروي تان، وجب ي پیشینیانها سنت
 توان به یکی از این دو امر اشاره کرد:  می در جواب

زیرا در  ،گوییم، چون مخالف حدیث صحیح است نمی یا اساسًا در این زمینه سخن
 حدیث صحیح، هفتاد و یک فرقه و در حدیث ابن مسعود، هفتاد و دو فرقه آمده است.

، سه فرقه نیستند، بلکه اند کنیم که سه گروهی که نجات یافته می تأویل و یا این چنین
تفسیر عبد بن «چون روایت موجود در  ،اند که به سه درجه تقسیم شده اند تنها یک فرقه

باشد و آن را به سه  می ،»سه گروه از آنها نجات یافت« »�ا منها ثالث« ، عبارت:»حمید
 ،رساند که مظور سه فرقه است می ظاهر سیاق این رافرقه تفسیر نکرده است، هر چند 

ولی قصد جمع میان روایات و معانی حدیث، ما را به این تأویل وادار کرده است. خدا 

                                           
 .»...ذلَِك  َوَراءَ  َولَيَْس «آن را روایت کرده و لفظ او چنین است:  50مسلم به شماره ي -1
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 داند که منظور پیامبرش از آن چیست؟ می بهتر

از  »كالً « ي چون واژه ،در عموم ظاهر است« »َواِحَدةً  إِالَّ  انلَّارِ  ىِف  لُكَُّها« ي: فرموده

 باشد. می ي عمومها صیغه

َنَّةِ  يِف  َوَواِحَدةٌ  انلَّارِ  يِف  وََسبُْعونَ  اثْنَتَانِ « کند: می حدیثی دیگر آن را تفسیر
ْ
هفتاد و « .»اجل

 این حدیث، نص است و تأویل را. »دو فرقه در جهنم و یک فرقه در بهشت است
 پذیرد. نمی

 ي چهاردهم مسأله
را معرفی نکرد جز یک فرقه، و فقط آنها را برشمرد.  ها هیچ کدام از فرقه صپیامبر

ي اهل نجات مورد سؤال قرار گرفت، آن را معرفی کرد. به همین صورت  وقتی از فرقه
 به چند دلیل:  ،هم اتفاق افتاد و قضیه بر عکس نبود

و مؤکدتر  تر ي ناجیه، به نسبت التزام و تعهد مکلف، مهم تعیین و معرفی فرقه -اول
است که ذکر شود، چون هرگاه یک فرقه معین و معرفی شوند، تعیین و  تر شایستهاست و 

 آید. نمی دیگر، الزم يها معرفی فرقه
شدند، نیازي به بیان  می بجز این یک فرقه، معین و معرفی ها ي فرقه به عالوه، اگر همه

ت، و سها چون بحث کردن در این باره مقتضی ترك بدعت ،و معرفی این یک فرقه نبود
ترك یک چیز مقتضی انجام دادن چیزي دیگر نیست. پس ذکر یک فرقه به طور کلی، 

 مفید و سودمند است.
ي ناجیه ذکر شود، به  ي فرقه این کار مختصرتر است، چون اگر مذهب و عقیده -دوم

ي ناجیه مخالفت  یی که با عقیده و مذهب فرقهها شود که دیگر فرقه می طور بدیهی دانسته
 معین و مشخص ها دارند، اهل نجات نیستند و در نتیجه از طریق اجتهاد، این فرقه

، ي ناجیه ذکر شود جز فرقه ها شدند، برخالف زمانی که عقیده و مذهب سایر فرقه می
ي ناجیه نیازي به  چون این امر اقتضاي شرح و توضیح زیادي دارد و به نسبت فرقه
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 باشد، عقل می ثبات عباداتی که مخالفت با آنها بدعتزیرا ا ،نبوداش  اجتهاد جهت معرفی
 تواند در آنها اجتهاد کند. نمی

طور که در  ي اهل هالك، بهتر است همان فرقه این کار براي پوشاندن هویت -سوم
با  شدند، این کار می تعیین ها از آن سخن به میان آمد. اگر سایر فرقه ها ي تعیین فرقه قضیه

شان تناقض داشت. پس آنچه که بدان نیاز هست، تفسیر و توضیح  قصد پوشاندن هویت
 داده شده و آنچه که بدان نیازي نیست، رها شده است.

نَا َما« ي ناجیه را با این عبارت، بیان کرده است: معرفی فرقه صپیامبر
َ
 َعلَيِْه، أ

ْصَحايِب 
َ
این فرموده را در . »که من و یارانم بر[عقیده و مسلک] آنان هستیماي  فرقه« .»َوأ

آنگاه که گفتند: آن فرقه کدام است اي رسول  ،جواب سؤالی که از وي شد، اظهار فرمود
است که به اوصاف او و اي  ي ناجیه، فرقه خدا؟ آن حضرت در جواب فرمود که فرقه

یارانش متصف باشند. این مطلب نزد آنان معلوم بود و پوشیده نبود. از این رو آنان به 
، دورند، نیاز به ها کسانی که از آن زمان ب اکتفا کردند و چه بسا به نسبتهمین جوا

 تفسیر آن باشد.
شان  کسانی بودند که به آنان اقتدا و از سنت و روش صیاران رسول خدا خالصه،

آنان را  صشد. مدح و ستایش آنان در قرآن کریم آمده و رهبرشان، محمد می پیروي
خداوند  ،مورد تمجید و ستایش قرار داده، و اخالق و شخصیت آن حضرت، قرآن بود

 .]4القلم: [ ﴾٤ َعِظي�ٖ  ُخلُقٍ  لََعَ�ٰ  �نََّك ﴿فرماید:  می متعال
بنابراین قرآن، در . »و داراي خوي سترگ (یعنی صفات پسندیده و افعال حمیده) هستی«

کند. پس  می گیرد و سنت، آن را تبیین و تفسیر می حقیقت مورد تبعیت و پیروي قرار
ي  کسی که از سنت پیروي کرده، در حقیقت از قرآن پیروي کرده است. و صحابه از همه

ي ناجیه که به  بودند. پس هر کسی به آنان اقتدا نماید، از فرقه تر مردم، به آن مستحق

نَا َما«باشد  می ثباشد و این معناي این حدی می شود می لطف خدا داخل بهشت
َ
 َعلَيِْه، أ
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ْصَحايِب 
َ
پس قرآن و سنت همان راه راست هستند و غیر از آن دو مثل اجماع و  .1»َوأ

 گیرند. می .. از قرآن و سنت نشأت.قیاس و
و یارانش متصف به آن بودند و این معناي عبارت  صاین وصفی است که پیامبر

ََماَعةُ  َوِ�َ «
ْ
است که در روایت دیگري آمده است، چون جماعت مسلمانان در  .2»اجل

 به آن وصف متصف بودند. صوقت این فرمایش پیامبر
 .کنیم می البته لفظ جماعت معناي دیگري دارد که بعدا آن را بیان

سپس در این تعریف نکته دیگري هست که باید مورد بحث و بررسی قرار داد و آن 

ال این فرد اهل سنت باشد یا داخل شده است حا »اسالم«زیر اصطالح  »كل«اینکه واژه 

گیرد  می گذاري باشد که ادعا کند به رتبه تجات رسیده و زیر پرچم فرقه ناجیه قرار بدعت
کند مگر کسی که ریسمان اسالم را پاره کرده و به گروه  نمی چون کسی غیر آن را ادعا

ظاهر اسالم آورده و درباطن بدان معتقد نیستند مثل کفر مثل یهود و نصارا و کسانی که در
ناجیه براي ي  ین درجات فرقهتر منافقان، پیوسته باشد. پس امکان ندارد او به پایین

 گذار رین درجات این گروه است اگر بدعتخودش راضی باشد در حالی که مدعی باالت
کرد  نمی بدعت همنشینیماند و با اهل  نمی گذار است بر آن حالت دانست که بدعت می

 چه برسد به اینکه آن را جزو دین قرار دهد. این چیزي است که در سرشت انسان نهاده
 شده و هیچ عاقلی مخالف آن نیست.
 ناجیه است مگري  مدعی است که جزو فرقه اي  وقتی چنین است پس هر فرقه

 خوب و نیکو و روش خود را ازنظر شرعیگیري  گذار همیشه موضع بینی که بدعت نمی
  ؟داند می داند و روش و منبع دیگري را زشت می

کند مدعی  می کند که پیرو سنت است عالمی که قیاس می فرد ظاهري مذهب ادعا
کسی که صفات خدا  .است که او موحد است و تنها اوست که شریعت را فهم کرده است

                                           
 تخریج آن قبال آورده شد. -1
 تخریج آن از پیش گذشت. -2
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کسی که قائل به استقالل  باشد. می کند که او موحد و یکتا پرست می کند، ادعا می را نفی
به همین خاطر معتزله خودشان را اهل  .کند که عادل است می قدرت انسان است ادعا

کند مدعی  می تشبیه . فردي که صفات خدا را به صفات مخلوقاتاند عدل و توحید نامیده
است که او ذات و صفات پروردگار را اثبات کرده، چون نفی تشبیه از نظر او نفی محض 

یی که پیروي ها .. و همین طور هر گروهی از گروه.باشد می همان عدم صفات خداستکه 
 از شریعت برایش ثابت شده یا ثابت نشده باشد این چنین است.

بینیم که هر  می کنیم می وقتی به استدالالت قرآنی یا حدیثی در موارد خاصی مراجعه
 کنند. می احادیث زیر استداللکند خوارج به  می گروهی به آن استدالل و استناد

ىِت  ِمنْ  َطائَِفةٌ  تََزاُل  الَ « مَّ
ُ
َقِّ  ىلَعَ  َظاِهِر�نَ  أ

ْ
ىِتَ  َحىتَّ  احل

ْ
ْمرُ  يَأ

َ
ِ  أ  .»ا�َّ

 .»پیوسته گروهی از من به حق آشکار هستند تا اینکه فرمان خدا آید«

 .1»َخالََفُهمْ  َمنْ  ِخَالُف  يرَُضُُّهمْ  الَ «در روایتی دیگر آمده است:  
 .»رساند نمی کنند به آنان زیانی می اختالف کسانی که با آنان مخالفت«
 .»هر کس به خاطر دفاع از مالش کشته شود شهید است« .2»َشِهيدٌ  َ�ُهوَ  َماهِلِ  ُدونَ  قُِتَل  َمنْ «

 نماید: می قصاص کننده به این احادیث استناد

 .3»علي�م باجلماعة فإن يدا� مع اجلماعة«
 .»که با جماعت باشید، زیرا دست خدا با جماعت استبر شما باد «

ََماَعةَ  فَاَرَق  َمنْ «
ْ
 .4»ُ�نُِقهِ  ِمنْ  اإلِْسَالمِ  ِر�َْقةَ  َخلَعَ  َ�َقدْ  ِشرْبٍ  ِ�يدَ  اجل

                                           
 .اند آن را روایت کرده 1037و مسلم به شماره  71بخاري شماره  -1
 اند. آن را روایت کرده 141و مسلم به شماره  2348متفق علیه: بخاري به شماره  -2

گوید: طبرانی آن را با دو  5/393 الـمجمعروایتش کرده و هیثمی در  12/447» الـمعجم الكبري«طبرانی در  -3

اند جز مروزق آزاد شده ال طلحه که ثقه  اسناد روایت کرده که راویان یکی از این دو اسناد راویان صحیح
 است.

از طریق روایت هر دو  892به شماره  السنةو ابن ابی عاصم در  4758حدیثی صحیح است: ابوداود به شماره  -4

 آن را روایت کرده ند و آلبانی آن را صحیح دانسته است. ابوذر
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هر کس به اندازه یک وجب از جماعت جدا شود ریسمان اسالم را از گردنش پاره کرده «
 .»است

ِ الَْمْقتُوَل  َ�بْدَ ُ�ن « ِ  َ�بْدَ  تَُ�نْ  َوال ،ا�َّ َقاتَِل  ا�َّ
ْ
 .1»ال

 .»مقتول خدا باشید و بنده قاتل خدا نباشیدي  بنده«
 :کند می فرد مرجئی به این حدیث استدالل

 .2»اجلنة و�ن ز� و إن رسق يف ال اهللا �لصا فهوإ �من قال ال «

 .»چند دزدي کند شود هر چند زنا کند و هر می بگوید داخل بهشت ال اهللاإله إال هر کس «

 .نماید می به این حدیث استناداش  فرد مخالف عقیده

اِ�  يَْزِ�  ال«  .3»ُمْؤِمنٌ  وَُهوَ  يَْزِ�  ِح�َ  الزَّ
 .»کند در حالی که مؤمن است نمی زنا کار موقع زنا زنا«

  :خویش به آیهي  شخص قدري جهت اثبات عقیده

ِ ٱ َرَت فِطۡ ﴿  کند: می و به این حدیث استدالل .]30الروم: [ ﴾َهاَعلَيۡ  �َّاَس ٱ َ�َطرَ  لَِّ� ٱ �َّ

ُ  َمْولُودٍ  لُكُّ «
َ

ِفْطَرِة، ىلَعَ  يُودل
ْ
بََواهُ  يَُ�ونَ  َحىتَّ  ال

َ
انِهِ  وأ ُ�َهوَِّدانِِه،ال�ان  أ َ أو  ُ�نرَصِّ

 .4»يمجسانه
نصرانی یا شود تا اینکه پدر و مادرش او را یهودي یا  می هر فرزندي بر اساس فطرت متولد«

 .»گردانند می مجوسی

 :فرد اهل تفویض به آیات

ٰ  َوَما ٖس َوَ�فۡ ﴿ ٮ ۡ  ٧ َهاَسوَّ ل
َ
ٰ َوَ�قۡ  فُُجورََها َهَمَهافَ�  .]8-7الشمس: [ ﴾٨ َهاَوٮ

                                           
 »الـمجمع«اند و هیثمی در  آن را روایت کرده 4/562 »كالـمستدر«و حاکم در  5/292 »الـمسند«احمد در  -1

مقداري ضعف لی بن زید هست که اند و در سند آن ع روایت کردهگوید: احمد و بزار و طبرانی آن را  7/590
 اند. اش حسن است.بقیه روایانش ثقه در او وجود دارد و حدیث

 اند. روایتش کرده 57و مسلم به شماره  1180متفق علیه: بخاري به شماره  -2
 اند. روایتش کرده 57و مسلم به شماره  875متفق علیه: بخاري به شماره  -3
 اند. آن را آورده 2658به شماره و مسلم  1319، 456هاي  متفق علیه: بخاري به شماره -4
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و به آن که او را ساخته و پرداخته کرده است (و قواي روحی وي ، و سوگند به نفس آدمی« 
سپس بدو گناه و تقوا را الهام کرده   *   !نموده است) و دستگاههاي جسمی او را تنظیم، را تعدیل

 .»است (و چاه و راه و حسن و قبح را توسط عقل و وحی به او نشان داده است)
 کند: می و به این حدیث استدالل

ٌ  فَلُكٌّ  اْ�َملُوا« ُ  ُخِلَق  لَِما ُميرَسَّ
َ

 .1»هل
 .»میسر شده استکار کنید چون هر کاري براي آنچه که برایش آفریده شده «

 :کنند می استناد صجهت اثبات عقیده زشت خود به این فرموده پیامبر ها رافضی

قُوُل  ُدوِ�  يَلُْختَلَُجنَّ  ُ�مَّ ل�دن احلوض «
َ
ْصَحاىِب  رَبِّ  يَا فَأ

َ
 َما تَْدرِى الَ  إِنََّك  َ�يَُقاُل . أ

ْحَدثُوا
َ
ينَ  يََزالُوا لَمْ  إِ�َُّهمْ ، َ�ْعَدكَ  أ ْ�َقابِِهمْ  ىلَعَ  ُمْرتَدِّ

َ
 .2»فَاَرْ�تَُهمْ  ُمنْذُ  أ

گویم:  می شوند پس می آیند سپس ناگهان ا زمن دور کرده می افرادي به کنار حوض کوثر«
دانی پس از تو چه کار کردند؟ آنان از وقتی که  نمی :شود می اي پرورگار من، یارانم، یارانم. گفته

 .»برگشتنداز ایشان جدا شدي پیوسته مرتد و به عقب 

رافضه درباره امامت علی و مقدم بودن او در خالفت بر سایر خلفاي راشدین به این 
 :کنند می احادیث استدالل

 .3»بعدي نيب ال أنه غ� موىس من هارون بم�لة م� نتأ«
هارون به نسبت موسی هستی با این تفاوت که پس از من هیچ ي  تو به نسبت من به منزله«

 .»بودپیامبري نخواهد 

 .4»َمْوالهُ  َ�َعَ�ٌّ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «

                                           
آن را  هر دو از طریق روایت علی 2647و مسلم به شماره  1296، 1890هاي  متفق علیه: بخاري به شماره -1

 اند. روایت کرده
 اند. روایتش کرده 2297و مسلم به شماره  2404متفق علیه: بخاري به شماره  -2
 اند. آن را روایت کرده 24040به شماره و مسلم  1359متفق علیه: بخاري به شماره  -3

اند و آلبانی آن  آن را روایت کرده 3713و ترمذي به شماره  118-1 »الـمسند«حدیثی صحیح است: احمد در  -4

 را صحیح دانسته است.
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 .»هر کس که من دوست او بوده ام علی هم دوست اوست«
 :کنند می مخالفانشان به مقدم بودن ابوبکر و عمر بر علی به این احادیث استدالل

يِْن  اْ�تَُدوا« َ ىِب  َ�ْعِدى ِمنْ  بِال�َّ
َ
 .1»َوُ�َمرَ  بَْ�رٍ  أ

 .»آیند یعنی ابوبکر و عمر اقتدا کنید می من به دو نفري که پس از«

 .2»مسلمون إال اباب�رـاليأىب اهللا و«
 .»باشد صکنند که کسی جز ابوبکر جانشین پیامبر می خدا و مسلمانان ابا«

دانند. وقتی چنین است بر کسی  می خود را جزو فرقه ناجیه، به زعم خود ها همه فرقه
و یارانش بر آن  صمبهم است که آنچه که پیامبرکند  می که ابتدا به این قضیه نگاه

به مقتضاي این  ها چیست. خوب معلوم است که امکان ندارد مذهب این گروه اند بوده
ظواهر باشد چون این ظواهر با هم تناقض و تضاد دارند و جمع در آنها تنها زمانی امکان 

اویل برخی دیگر به آن دارد که برخی از این روایات اصل قرار داده شوند و از طریق ت
 .اصل ارجاع داده شوند

جوید و  می به برخی از این ادله تمسک ها این چنین هم کردند هر کدام از این فرقه
داند و به آن  می اعتبار بی گرداند و به وسیله ترجیح و آنها را می دیگر ادله را به آن باز

 نها درست است یا گمانکند اگر د رحوزه امور ظنی باشند که ترجیح در آ نمی عمل
شوند قطعی است و ادله  می کند که اصل این ادله که دیگر ادله به آن بازگردانده می

مخالف آن ظنی هستند در نتیجه با هم تعارض ندارند و ادله قطعی بر ادله ظنی ترجیح 
 شوند. داده می

ز ي گذشته روشن بود اما اختالف نظرها در هر نوعی اها در زمان روش صحابه
که همه اتفاق نظر دارند بر اي  اتواع علوم شرعی به وجود آمد، پس مراجعه به طریقه

                                           
آن را روایت  409، 399، 385، 5/382 »مسندـال«و احمد در  3662حدیثی صحیح است: ترمذي به شماره  -1

 آن را صحیح دانسته است. 1142به شماره  »صحيح اجلامع«اند و البانی در کتاب  کرده

 اند. وایت کردهآن را ر 2387 و مسلم به شماره 5342متفق علیه: بخاري به شماره  -2
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چون اتفاق بر آن با وجود قصد به سوي  ،اینکه آن طریقه صحابه است امکان ندارد
  .اختالف محال است

 :مشمول این فرموده خداوند استگیري  این موض

ٰ  َر�َُّكۚ  رَِّحمَ  َمن إِ�َّ  ١١٨ َتلِفِ�َ ُ�ۡ  يََزالُونَ  َوَ� ﴿  .]119-118هود: [ ﴾َخلََقُهمۡ  لَِك َولَِ�
حتّی در گزینش ، ولی (خدا مردمان را مختار و با اراده آفریده و) آنان همیشه (در همه چیز«

چیز  در همه، دین و اصول عقائد آن) متفاوت خواهند ماند * (مردمان بنا به اختالف استعداد
مانند) مگر کسانی که خدا بدیشان   می آنان فرستاده است متفاوتحتی در دینی که خدا براي 

هرچند در ، رحم کرده باشد (و در پرتو لطف او بر احکام قطعی الدالله کتاب خدا متّفق بوده
اختالف داشته باشند) و خداوند براي همین ، فهم معنی ظنّی الدالله آن که منوط به اجتهاد است

 .»مت) ایشان را آفریده است(اختالف و تحقّق اراده و رح

دقت کنید که چگونه اتفاق نظر عادتا محال است تا عقل صحت فرموده خدا را 
 .تصدیق کند

خالصه تعیین این فرقه ناجیه در زمان ما دشوار است و با این وجود باید خوب در آن 
 باریک این نوشتاري  چون نکته ،دقت و تامل کرد و مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد

است پس باید به تناسب آنچه که خدا توفیق داده توجه و اهتمام بیشتري به این موضوع 
آن را به بابی ي  کرد. از آنجا که این موضوع مقتضی سخنان زیادي است سخن درباره

چون این مکان جاي بیان آن ،کنیم می دیگر ارجاع دادیم و به طور جداگانه در آن بیانش
 نیست. 

 
 

 مسأله پانزدهم 

 اند شان در دوزخ همه« .»َواِحَدةٌ  إِال انلَّارِ  يِف  لُكَُّها« فرموده است: صاز آنجا که پیامبر

یی که در ها و آن را حتمی و قطعی دانسته و قبال گفته شد که تنها گروه .»جز یک فرقه
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حادیث آیند. این ا می به شمار ها کنند از این فرقه می یک امر کلی و قاعده عمومی مخافت
گذارانی است که در قواعد کلی و مسائل اصولی  طور خصوص فقط شامل بدعت به

مخالف سنت هستند، اما کسی که در دین بدعتی ایجاد کند و بدعتش مربوط به یک امر 
 شکافد در نص مذکور داخل نمی کلی و اصولی نیست یا اصلی عمومی از شریعت را

 شود یا خیر؟ می ي مذکور ملحقها فرقهشود که آیا به  می نگاهاش  حاال به حکم.شود نمی
  :آنچه که در این موضوع روشن است یکی از این دو امر است

یا اینکه بگوییم: حدیث مذکور از این واسطه نه با لفظ و نه با معنا سخنی به میان 
 :شود ماننده فرموده می نیاورده است ولی این مطلب از عموم ادله قبلی گرفته

و یا اینکه بگوییم حدیث مذکور هر چند در  .و مانند آنها »...َضاللَةٌ  بِْدَعةٍ  لُكَّ «
 داللتی بر مطلب مذکور ندارد اما معنایش به طور کلی بر در نظر گرفتن آن داللتاش  لفظ
 باید دو طرف واضح آن را ذکر کرد:کند براي بیان و توضیح آن  می

 َما« ت و آن هم فرموده:طرف سالمت و نجات که از بدعت و شبهه به دور اس -اول

نَا
َ
ْصَحايِب  َعلَيِْه، أ

َ
 .باشد می .»َوأ

طرفی که بدعت در آن مربوط به یک ،طرف غرق شدن و فرو رفتن در بدعت -دوم 
چون  ،ر اساس آنچه که در قرآن جاري استشکافد ب می اصل کلی است یا اصل کلی را

آورد هر گروهی از آنان را  می خداوند متعال وقتی از اهل خیر و اهل شر سخن به میان
کند تا انسان مومن در حالت ترس و امید میان این  می به اعمال خیر و شري که دارند ذکر

چون خیر درجاتی دارد.  ،دو طرف بماند، وقتی هر دو طرف واضح و روشن شدند
درجات برخی باالتر از برخی دیگر است و شر نیز درجاتی دارد. برخی از آن درجات 

گاه اهل خیري که در باالترین درجات هستند ذکر تر از برخی دیگر است. پس هردشدی
ز اینکه به آنان ملحق نشوند و ترسند ا می از آنان هستند تر شوند اهل خیري که پایین

ین و شدیدترین درجات است ذکر شوند اهل شري که تر گاه اهل شري که در پایینهر
به آنان ملحق شوند یا امیدوارند که به آنان ملحق  ترسند که  می از آنان هستند تر پایین
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شود و این استقرا اگر تحقق پیدا کند بر قصد  می این مفهوم از طریق استقرا معلوم .نشوند
 کند. می شارع به آن مفهوم داللت

کند روایتی است که سعید بن منصور در تفسیر خود  می آنچه که این مطلب را تقویت
 روایت کرده که گوید: وقتی به مردم خبر رسید که ابوبکر از عبدالرحمن بن سابط

گوید وقتی با او  می به پروردگارش چه :خواهد عمر را جانشین خود کند گفتند می
 کند که کاري می مردي درشت خو و خشن را بر ما به جانشینی منصوب ؟کند می مالقات

آیا مرا  :وبکر رسید. وي گفتاین خبر به اب ؟تواند بکند حاال اگر بتواند چگونه است نمی
بهترین بندگانت را به جانشینی  :گویم می هنگام مالقات با او ؟ترسانید می به پروردگارم

همانا براي خدا عملی در شب است  :انتخاب کردم. سپس به دنبال عمر فرستاد و گفت
ذیرد پ نمی در شب آن را پذیرد و در روز عملی براي خدا هست که نمی که در روز آن را

پذیرد تا اینکه فریضه ادا شود مگر ندیدي که خداوند  نمی رااي  و بدان که خدا عمل نافله
چون خداوند از  ،از اهل بهشت نام برده و آنان را به نیکوترین اعمالشان نام برده است

رسد مگر  می یشان گذشت کرده تا اینکه کسی بگوید: عمل من به مانند این عملها بدي
وند وقتی از اهل دوزخ سخن به میان آورد، آنان را به بدترین اعمالشان نام ندیدي که خدا

چون خدا اعمال نیک آنان را به آنان بازگرداند و از آنان نپذیرفت تا اینکه کسی ،برد
بگوید: عمل من بهتر از این است، مگر ندیدي که خداوند رغبت و رهبت اشتیاق و ترس 

و عمل نیک انجام دهد و تا امید داشته باشد و با دست  را نازل کرد تا انسان مومن بترسد
سنگین افراد تنها به خاطر  مگر ندیدي که ترازوهاي ؟خود خودش را به هالکت نیندازد

باشد و هر عمل حق و نیکویی که روي ترازوي  می شان از حق و ترك باطل پیروي
افراد تنها به خاطر کند. مگر ندیدي که ترازوي سبک  می گذاشته شود آن را سنگین

باشد؟ هر عمل باطلی روي ترازوي اعمال گذاشته  می از باطل و ترك حقشان  پیروي
 .گرداند می شود آن را سبک
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سپس ابوبکر گفت: اما اگر وصیتم حفظ کردي هیچ امر پنهانی نزد تو دوست 
ایع ام را ض شوي و اگر وصیت می از مرگ نیست و تو ناچارا با مرگ روبروي تر داشتنی

 توانی فرار کنی. نمی کردي هیچ امر پنهانی نزد تو منفورتر از مرگ نیست و
این حدیث هر چند از نظر لفظ صحیح نیست ولی معنایش صحیح است که استقرا 

این مطلب  کند. آنچه می براي کسی که در آیات قرآن کریم تتبع و تحقیق کرده آن را تأیید
 هوم مقصود استناد عمر بن خطاب به مانند آنکند، این است که این مف می را تأیید

باشد وقتی برخی از یارانش را دید که مقداري گوشت را به یک درهم خریدند، گفت:  می
  :برد می این آیه شما را به کجا

ذۡ ﴿
َ
�ۡ ٱ َحَياتُِ�مُ  ِ�  تُِ�مۡ َطّيَِ�ٰ  ُتمۡ َهبۡ أ  .]20األحقاف: [ ﴾بَِها ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱوَ  َيا�ُّ

  :فرماید می درباره کافران نازل شده است چون خدااین آیه 

ِينَ ٱ َرُض ُ�عۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿ َّ�  ْ ذۡ  �َّارِ ٱ َ�َ  َ�َفُروا
َ
�ۡ ٱ َحَياتُِ�مُ  ِ�  تُِ�مۡ َطّيَِ�ٰ  ُتمۡ َهبۡ أ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱوَ  َيا�ُّ

ۡ ٱ َعَذاَب  نَ َزوۡ ُ�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ  بَِها ونَ تَكۡ �َسۡ  ُكنُتمۡ  بَِما ُهونِ ل  ٱ ِ�  ِ�ُ
َ
 ُكنُتمۡ  َو�َِما قِّ �َۡ ٱ بَِغۡ�ِ  ِض �ۡ�

 .]20األحقاف: [ ﴾٢٠ ُسُقونَ َ�فۡ 
شوند و به آن   می روزي (را خاطرنشان ساز که در آن) کافران به آتش دوزخ نزدیک گردانده« 

هاي خود را در  ) شما لذائذ و خوشیشود:  می (در این وقت بدیشان گفته .گردند  می عرضه
لذا حاال  .اید اید (و براي امروز چیزي باقی نگذاشته اید و کام برگرفته بردهزندگی دنیاي خویش 

 و) امروزه شما به سبب استکباري که به ناحق در زمین اي از نعمتها و خوشیها ندارید، بهره
 باري جزا داده با عذاب خوارکننده و ذلّت، ورزیدید  می و به علّت گناهان و تمرّدي که کردید،  می
 .»دشوی  می

در جاهایی  اینکه این آیه درباره کافران نازل شده مانع از این نشد که حضرت عمر

 .بیان شده است موافقاتـالاین یک اصل شرعی است که در کتاب  .بدان استناد کند

از  اند ي بدعت گذار که در امور جزئی و فرعی بدعت ایجاد کردهها خالصه فرقه
گذارانی که در امور کلی و  بدعتي  لحاظ نکوهش و تصریح به تهدید به دوزخ به درجه
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رسند ولی هر دو گروه در علتی که مقتضی مذمت و  نمی اند اصولی بدعت ایجاد کرده
- همچنان که در لفظ، کسی که مقداري گوشت خریده ،اند تهدید به دوزخ است مشترك

با  -و پاکیزه خورد ولی در نظر عمر این کار مکروه بودي حالل ها وقتی مقداري از نعمت
هر چند میان  اند یشان را در زندگی دنیویشان به پایان بردند مشتركها کافرانی که خوشی

خیلی دوري هست. نزدیکی و دوري از طرف مذموم به تناسب ظهور از اي  این دو فاصله
 ت.ادله براي مجتهد است. شرح این موضوع در باب خود گذش

 مسأله شانزدهم 

زیرا هر چند معناي  ،در تفسیر فرقه ناجیه نیاز به تفسیر دارد »و � اجلماعة«روایت 

نَا َما« :آن از جهت تفسیر روایت دیگر و آن هم در عبارت
َ
ْصَحايِب  َعلَيِْه، أ

َ
باشد  می »َوأ

نیاز به از لحاظ منظور از آن در اصطالح شرح » اجلامعة«روشن است ولی معناي عبارت 

 تفسیر دارد.
لفظ جماعت در احادیث زیادي آمده است از جمله حدیثی که ما، درصدد تفسیر آن 

به صحت  صحدیثی است که از ابن عباس از پیامبر ها یکی دیگر از این روایت .هستیم

ى َمنْ «: رسیده که آن حضرت فرمودند
َ
ِمِ�هِ  ِمنْ  َرأ

َ
 َمنْ  فَإِنَّهُ  َعلَيِْه، فَلْيَْصرِبْ  يَْ�َرُههُ  َشيْئًا أ

ََماَعةَ  فَاَرَق 
ْ
 .1»َجاِهِليَّةً  ِميتَةً  َماَت  إِالَّ  َ�َماَت، ِشرْبًا اجل

هر کس از امیرش چیز ناخوشایندي دید بر آن صبر کند زیرا هر کس به اندازه یک وجب «
 .»از جماعت دور شود و بر این حالت بمیرد بر جاهلیت مرده است

گفتم: اي رسول خدا ما، در  :به صحت رسیده که گویداز طریق روایت حذیفه 
جاهلیت و شر بودیم و خداوند این خیر و برکت را براي ما آورد، آیا پس از این خیر 

 :فرمود ؟گفتم: و آیا پس از آن شر خیري هست.فرمودك بله ؟شري هست

 .»َدَخنٌ  َوِ�يهِ  َ�َعمْ «

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
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 .»بله ولی در آن دودي هست«

 :رمودف ؟گفتم: دود آن چیست

 .»َوُ�نِْكرُ  ِمنُْهمْ  َ�ْعرُِف  ،َهْدٍى  بَِغْ�ِ  َ�ْهُدونَ  قَْومٌ «
 شناسی و برخی را می یابند. برخی از آنان را می هدایت دایت،افرادي که بدون ه«
 .»شناسی نمی

 :در روایتی دیگر آمده است

 .»تنكری �ستنون بغ� سنىت تعرف فيهم وقوم يهدون بغ� هد«
گیرند. برخی از  می یابند و از غیر سنت من سنت می هدایت من هدایتافرادي که بدون «

 .»شناسی نمی شناسی و برخی را می آنان را

 :فرمود ؟گفتم: آیا پس از آن خیر و شري وجود دارد

بَْواِب  ىلَعَ  ُداَعةٌ  َ�َعمْ «
َ
َجاَ�ُهمْ  َمنْ  َجَهنَّمَ  أ

َ
 .»ِ�يَها قََذفُوهُ  إيَِلَْها أ

شان را اجابت کند وي را در  ، هر کس دعوتاند درهاي جهنم قرار گرفتهآري داعیانی کنار «
 .»اندازند می جهنم

 :فرمود.گفتم: اي رسول خدا، آنان را براي ما توصیف کن

تِنَا، ِمنْ  ُهمْ « َ لِْسنَِتنَا َوَ�تلََكَُّمونَ  ِج�ْ
َ
 .»بِأ

 .»گویند می ما هستند و به زبان ما سخني  آنان مثل قیافه«

 :فرمود ؟دهی اگر به این زمان رسیدم می پس چه دستوري به من :گفتم

 .»َو�َِماَمُهمْ  الُْمْسِلِم�َ  مَجَاَعةَ  تَلَْزمُ «
 .»همراه جماعت مسلمانان و پیشوایشان باش«

 :فرمود ؟گفتم: اگر مسلمانان جماعت و پیشوایی نداشتند چی

ْل « ِفَرَق  تِلَْك  فَاْ�زَتِ
ْ
نْ  َولَوْ  لُكََّها ال

َ
ْصِل ب َ�َعضَّ  أ

َ
نَْت  الَْموُْت  يُْدِرَ�َك  َحىتَّ  َشَجَرةٍ  أ

َ
 ىلَعَ  َوأ
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 .1»َذلَِك 
درختی بچسبی تا اینکه مرگ به ي  کن هر چند به ریشهگیري  کناره ها از تمام آن فرقه«

 .»آید و تو بر همان حالت هستی می سراغت

خطاب در جابیه گوید: عمر بن  می که اند ترمذي و طبري از ابن عمر روایت کرده
براي ما خطبه خواند و گفت: من میان شما ایستاده ام همان طور که رسول خدا میان ما 

 :ایستاد و فرمود

وِصيُ�مْ «
ُ
ْصَحاىِب  أ

َ
ينَ  ُ�مَّ  بِأ ِ

َّ
ينَ  ُ�مَّ  يَلُوَ�ُهمْ  اذل ِ

َّ
َكِذُب  َ�ْفُشو ُ�مَّ  يَلُوَ�ُهمْ  اذل

ْ
 َ�ِْلَف  َحىتَّ  ال

اِهدُ  َو�َْشَهدَ  �ُْستَْحلَُف  َوالَ  الرَُّجُل  الَ  �ُْستَْشَهدُ  َوالَ  الشَّ
َ
ةٍ  رَُجٌل  َ�ْلَُونَّ  الَ  أ

َ
 ثَاثِلَُهَما اَكنَ  إِالَّ  بِاْمَرأ

يَْطانُ  ََماَعةِ  َعلَيُْ�مْ  الشَّ
ْ
ُفْرقَةَ  َو�ِيَّاُ�مْ  بِاجل

ْ
يَْطانَ  فَإِنَّ  َوال  اِالثْنَْ�ِ  ِمنَ  َوُهوَ  الَْواِحدِ  َمعَ  الشَّ

ْ�َعدُ 
َ
َرادَ  َمنْ  أ

َ
َنَّةِ  حُبْبُوَحةَ  أ

ْ
ََماَعةَ  فَلْيَلَْزمِ  اجل

ْ
تْهُ  َمنْ  اجل  فََذلَِك  َسيِّئَتُهُ  وََساَءتْهُ  َحَسنَتُهُ  رَسَّ

 .2»الُْمْؤِمنُ 
 آیند و سپس افرادي که بعد از آنان می شما را به یارانم سپس کسانی که به دنبال آنان«

خورد  می شود تا جایی که انسان سوگند می آشکار کنم. سپس دروغ پخش و می آیند، سفارش می
دهد بدون آنکه شهادت از وي  می بدون آنکه از وي خواسته شود سوگند خورد. شهادت

ز هیچ یک ا .همراه جماعت باشید و از جدایی از جماعت مسلمانان دوري کنید .خواسته شود
کند مگر اینکه  نمی لوتچون هیچ کس از شما با زنی خ ،شما نباید با هیچ زنی خلوت کند

هر کس آسایش  .شیطان است. شیطان همراه یک نفر است و از دو نفر دور استشان  سومین
او اش  خوشحالش کند و بدياش  خواهد، باید همراه جماعت باشد و هر کس نیکی می بهشت را

 .»را ناراحت کند او مؤمن است

  :خدا فرمودنددر سننن ترمذي از ابن عباس نقل است که گوید: رسول 

                                           
اند و آلبانی در  آن را روایت کرده 2303و ترمذي به شماره  1/18 »الـمسند«حدیثی صحیح است: احمد در  -1
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ِ  يَدُ « ََماَعةِ  َمعَ  ا�َّ
ْ
 .1»اجل

 .»دست خدا همراه جماعت است«

این حدیث، حدیثی غریب است. مانند آن از ابن عمر روایت شده که گوید: رسول 
 :فرمود صخدا

َ  إِنَّ « ىِت  َ�َْمعُ  الَ  ا�َّ مَّ
ُ
وْ  - أ

َ
ةَ  قَاَل  أ مَّ

ُ
دٍ  أ ِ  َوَ�دُ  َضَاللَةٍ  ىلَعَ  - ُ�َمَّ ََماَعةِ  َمعَ  ا�َّ

ْ
 َشذَّ  َوَمنْ  اجل

  َشذَّ 
َ

 .2»انلَّارِ  إِىل
گرداند. دست خدا  نمی بر گمراهی جمع -یا فرمود: امت محمد را- همانا خداوند امت مرا«

 .»سوي جهنم منفرد شده است جماعت است و هر کس منفرد شود، بههمراه 

 :فرمود صرسول خدا :ابوداود از ابوذر روایت کرده که گوید

ََماَعةَ  فَاَرَق  َمنْ «
ْ
 .»ُ�نُِقهِ  ِمنْ  اإلِْسالمِ  ِر�َْقةَ  َخلَعَ  َ�َقدْ  ِشرْبٍ  َ�يْدَ  اجل

یک وجب از جماعت جدا شود، ریسمان اسالم را از گردنش پاره کرده ي  هر کس به اندازه«
 .»است

 :گفت می از عرفَجه روایت است که گوید: از رسول خدا شنیدم که

َرادَ  َ�َمنْ  َوَهنَاٌت  َهنَاٌت  َستَُكونُ  إِنَّهُ «
َ
نْ  أ

َ
َق  أ ْمرَ  ُ�َفرِّ

َ
ةِ  َهِذهِ  أ مَّ

ُ
يعٌ  وَُهمْ  األ �ُوهُ  مَجِ  فَارْضِ

يِْف   .3»اَكنَ  َمنْ  اَكئِناً  بِالسَّ
خواهد از امر مسلمانان که  می میان امت من بال و سختی زیادي پیدا خواهد شد، هر کسدر«

 .»شمشیر او را بزنید حاال هر کس که باشدبا هم جمع اند دوري کند، با 

عالمان اسالمی راجع به معناي مورد نظر جماعت در این احادیث آراء و اقوال 
  :مختلفی دارند. در مجموع پنج رأي در این زمینه دارند

                                           
من شذ «روایتش کرده و آلبانی گوید: این حدیث بجز عبارت  2167حدیثی صحیح است: ترمذي به شماره  -1
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منظور از جماعت اکثریت مسلمانان است. این چیزي است که کالم ابوغالب به  -اول
پس هر کاري از  .اند اهل نجات ها آن اشاره دارد که اکثریت مسلمانان از میان این فرقه

که بر آن جمع شوند حق است و هر کس با آنان مخالفت نماید و بر این شان  امور دین
شرعی با آنان اي  کند خواه در مسأله نمی فرقی ،حالت بمیرد بر جاهلیت مرده است

مخالفت نماید و یا در پیشوایی و حاکمیت آنان مخالفت نماید. به هر حال او مخالف حق 
 .است

 .باشند می کسانی که قائل به این رأي هستند، ابو مسعود انصاري و عبداهللا بن مسعود
نه و آشوب از ابومسعود انصاري روایت شده که زمانی که عثمان به قتل رسید راجع به فت

چون خداوند امت  ،سؤال شد، در جواب گفت: بر تو باد همراهی با جماعت را
گرداند. و صبر کن تا اینکه نیکی آسایش یابد و یا  نمی را بر گمراهی جمع صمحمد

او افزود زنهار از جدایی از جماعت مسلمانان دوري  .اینکه از دست فاجر رهایی یافت
 دایی از جماعت مسلمانان گمراهی است.چون ج ،کن

المی و همراهی با ابن مسعود گوید: بر شما باد شنیدن و فرمان بردن از حاکم اس
سپس  چون جماعت ریسمان محکم خداست که به آن امر کرده است. ،جماعت مسلمانان

دستش را مشت کرد و گفت: همانا چیزي که در جماعت آن را دوست ندارید بهتر از 
 .داریداش  است که درجدایی دوستچیزي 

گفت: بله،  ؟رسول خداستي  از حسن نقل است که به او گفته شد: ابوبکر خلیفه
را بر گمراهی  صخداوند امت محمد، قسم به خدایی که معبود برحقی جز او نیست

 گرداند. نمی جمع
الن بر اساس این رأي مجتهدین و دانشمندان امت اسالمی و اهل شریعت اسالم و عام

کنند. پس هر  می به شریعت اسالم در جماعت داخل امت اسالمی هستند و به آنان اقتدا
ي ها و اینان غارت شده اند که منفرد شده اند شان خارج شود کسانی کس از جماعت

چون آنان با مجتهدین و  ،شوند می گذاران در مجموعه اینان داخل تمامی بدعت. اند شیطان
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و به هیچ وجه در اکثریت آنان  اند و اهل شریعت مخالفت کردهدانشمندان امت اسالمی 
 شوند. نمی داخل

باشد. پس هر  می منظور از جماعت، جماعت پیشوایان مجتهدین و دانشمندان -دوم
خارج شود و بر این حالت  اند کس از چیزي که جماعت علماي امت اسالمی بر آن بوده

چون خداوند آنان را حجت بر جهانیان گردانیده و آنان  ،بمیرد بر جاهلیت مرده است
 :هستند که صمورد نظر این فرموده پیامبر

ىِت  َ�َْمعَ  إنَّ اهللا لن« مَّ
ُ
 .1»َضَاللَةٍ  ىلَعَ  أ

 .»گرداند نمی همانا خداوند هرگز امت مرا برگمراهی جمع«

و در گیرند  می را از جماعت دانشمندان امت اسالمیاش  چون عامه مردم دین
باشند. پس معناي  می آورند و پیرو آنان می رویدادها و مسائل مستحدثه به آنان روي

 :فرموده

ىِت  معتجتْ  لن« مَّ
ُ
ىِت  عمتَ�ْ  لن « این است:. »َضَاللَةٍ  ىلَعَ  أ مَّ

ُ
 .»َضَاللَةٍ  ىلَعَ  أ

 شوند. نمی دانشمندان امتم هرگز بر گمراهی جمع
هستند عبداهللا بن مبارك و اسحاق بن راهویه و از جمله کسانی که قائل به این رأي 

 .باشند. رأي اصولیون همین است می جماعتی از سلف
 ؟به عبداهللا بن مبارك گفته شد: جماعتی که باید به آنان اقتدا شود چه کسانی هستند

برد تا اینکه به محمد بن ثابت و حسین بن  می .. پیوسته از آنان نام.گفت: ابوبکر و عمر و
گفت:  ؟اند از میان زندگان چه کسانی اند رسید. به او گفته شد: از اینان که وفات یافتهواقد 

 ابوحمزه سکري.
شد  می آوردهشان  پیشاي  از مسیب بن رافع روایت است که گوید: مردم هر گاه قضیه

نهادند.  می ) نامصوافی االمراءحکمی برایش نبود آن را ( صکه در قرآن و سنت پیامبر
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کردند آن  می کردند. هر رأیی که بر آن اتفاق نظر پیدا اهـل علم را براي آن جمع میپس 
 .رأي حق بود

 .ابن مبارك نقل شده استي  از اسحاق بن راهویه مانند گفته
 بر اساس این رأي در این اکثریت کسی که عالم و مجتهد نیست در آن داخل

پس هر کس از آنان عملی انجام  چون او در مجموعه اهل تقلید داخل است. ،شود نمی
هیچ یک از  .دهد که مخالف مجتهدین و دانشمدان باشد او بر مرگ جاهلیت مرده است

 دهند می گذاران داخل این اکثریت که دانشمندان و مجتهدان آن را تشکیل بدعت
کند که  می کند و تنها کسی بدعت ایجاد نمی زیرا فرد عالم اوال بدعت ایجاد ،شود نمی
او را از روش  ي خودش ادعاي علم را دارد حال آن که چنین نیست و چون بدعتبرا

این بر اساس این رأي است که شود خارج کرده است.  می شان اعتنا کسانی که به اقوال
معتبرنیست. و اگر حتی قائل به اش  شود و رأي نمی گذار در اجماع به وي اعتنا بدعت

 توجهاش  که در آن بدعت ایجاد کرد، به رأياي  مسألهاعتنا به او در اجماع شد، در غیر 
چون او در خود بدعت مخالف اجماع است. پس بر هر  ،شود و در اجماع، معتبر است می

 شود. نمی تقدیري اصالً در اکثریت و جماعت داخل
ي دین ها چون آنان بودند که پایه ،باشد می منظور از جماعت جماعت صحابه -سوم

 ي آن را محکم کردند، و آنان هستند که اصالً بر گمراهی جمعها میخ را برافراشتند و
 وجود دارد. شوند و در غیر آنان امکان جمع شدن بر گمراهی نمی

 :فرماید می صبینی که پیامبر نمی مگر

اَعةُ  َ�ُقومُ  الَ « َحدٍ  ىلَعَ  السَّ
َ
ُ  َ�ُقوُل  أ ُ  ا�َّ  .1»ا�َّ

  .»شود نمی برپاگوید: خدا، خدا  می قیامت بر کسی که«
 :فرماید می در جاي دیگري

اَعةُ  َ�ُقومُ  الَ « ارِ  ىلَعَ  إِالَّ  السَّ  .1»انلَّاِس  رِشَ
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 .»شود می قیامت فقط بر انسان بد بر پا«

یی وجود دارد که مسلمانان بر گمراهی و کفر ها خبر داده که زمان صآن حضرت
 شوند. می جمع

باشد. ابن  می به این رأي هستند عمرعبدالعزیز: از جمله کسانی که قائل اند علماء گفته
سنتی  صگفت: رسول خدا می وهب از مالک روایت کرده که گوید: عمر بن عبدالعزیز

گذاري کردند. عمل به این  لواالمر بعد از او سنتی را پایه گذاري کرده و شوراي او را پایه
ن و قدرت در دین تصدیق کتاب خدا و کامل کردن طاعت و عبادت خدا و توا ها سنت

را تغییر دهد و تحریفش کند و مخالف آن نظر دهد.  ها تواند آن سنت نمی خداست. کسی
هر کس به آن هدایت جوید، هدایت یافته است و هر کس از آن یاري جوید، یاري شده 
است و هر کس با آن مخالفت کند از غیر راه مؤمنان پیروي کرده و خدا او را به راهی که 

اندازد و بد سرانجامی در  می و او را به جهنم کند می رفته به حال خود رهادر پیش گ
 انتظارش است. مالک گوید: خیلی خوشم آمد از عزم و جدیت عمر بر این رأي.

نَا َما«پس بر اساس این رأي لفظ جماعت مطابق روایت دیگر در حدیث 
َ
 َعلَيِْه، أ

ْصَحايِب 
َ
چه جماعت هرگردد که  می این نکته برباشد. گویی این موضوع به  می. »َوأ

گذاري نمودند و هر چه در آن اجتهاد کردند به طور  پایهصحابه گفتند و به عنوان سنتی 
به طور خصوص این امر را بر ایشان گواهی  صچون رسول خدا ،مطلق حجت است

 :فرماید می داده

ُلََفاءِ  وَُسنَّةِ  �ُِسنَّىِت  َ�َعلَيُْ�مْ «
ْ
اِشِدينَ  اخل  .2»الرَّ

 .»بر شماست که از سنت من و سنت خلفاي راشدین و هدایت یافته پیروي کنید«

و احادیث دیگري از این قبیل. و چون کالم نبوت را دریافت کردند و مخاطب 
فهم کردند و نسبت به جاهاي  صشریعت بودند، مراد خدا را با دریافت شفاهی از پیامبر

                                                                                                             
 روایتش کرده است. 1924به شماره  مسلم -1
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 داشتند ولی دیگران چنین نیستند. تشریع و قراین احوال علم و بصیرت کافی
بنابراین هر روشی که بنیان نهادند سنت است و جاي اظهار نظر نیست ولی دیگران 

توانند آن را قبول یا رد  می چون در آن اصل اجتهاد مجال اظهار نظر دارند و ،چنین نیستند
 .کنند

ند بر گاه بر کاري اجماع کرداعت همان جماعت اهل اسالم است هرجم -چهارم
برش تضمین کرده که که خدا براي پیام اند دیگران واجب است از آنان پیروي کنند و آنان

کند. اگر اختالف نظري میانشان پیدا شد واجب است قول  نمی شان بر گمراهی جمع
 شان شناخته شده و از آن پیروي شود. درست از میان اقوال و آراي مختلف

معناي کتاب خدا و سنت و قیاس وجود ندارد و در جماعت، غفلت از «شافعی گوید: 
 .»باشد می غفلت تنها درجدایی

گردد و نیز اقتضاي چیزي را دارد که رأي دوم  می گویی این رأي به رأي دوم بر
گردد و این ظاهرتر است. در این رأي مطلبی  می اقتضاي آن را دارد. یا به رأي اول بر

حتما باید مجتهدان در میان این جماعت  هست که رد رأي اول نیز هست و آن اینکه
باشد.  نمی باشند. در این صورت بر اساس این رأي اجتماع و اتفاق آنان اصالً بدعت

 ناجیه هستند.ي  بنابراین اینان فرقه
قولی است که امام طبري اختیار کرده است و آن این است که منظور از  -پنجم

به همراه  صامیري اجماع کردند پیامبرگاه بر باشد. هر می جماعت جماعت مسلمانان
بودن با این امیر دستور داده و از جدایی از امت اسالمی در مقدم کردن این امیر بر مردم 

رج نیست: یا از چون جدایی از آنان از دو حال خا ،که بر آن جمع شدند نهی کرده است
و روش  شان در پیروي از امیرشان و رخنه گرفتن از سیرت روي نپذیرفتن رأي

 ،باشد می باشد بلکه به خاطر تأویلی در ایجاد بدعت در دین می بدون سبباش  پسندیده
آنان را  صو پیامبر اند مانند حروریه که امت اسالمی به جنگ با آنان دستور داده

 گریزانان از دین نام نهاده است.
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چون این  ،باشد می و یا به خاطر درخواست امارت پس از انعقاد بیعت با امیر جماعت
 :فرموده است صباشد و پیامبر  می کار پیمان شکنی پس از انعقاد پیمان

 .1»يلفرق مجاعتهم فارض�وا عنقه اكئناً من اكن من جاء إىل أميت«
هر کس به سوي امتم آمد تا جماعتشان را از هم جدا کند گردنش را بزنید هر کس که «
 .»باشد

 باشد. می همراهی با جماعتطبري گوید: این معناي دستور به 
وي افزود: اما جماعتی که هر گاه با رضایت و اختیار خود کسی را به عنوان امیر 
تعیین کردند و کسی از آن جدا شود بر جاهلیت مرده است، جماعتی است که ابومسعود 

و این جماعت اکثریت مردم از اهل علم و دین و  .اند کردهاش  انصاري و دیگران توصیف
 .باشد و همان سواد اعظم است می اندیگر

افزاید: عمر بن خطاب آن را بیان کرده است. از عمرو بن میمون اودي روایت  می وي
سه  .شده که گوید: عمر موقعی که ضربه خورد به صهیب گفت: براي مردم نماز بخوان
حمن بار این جمله را تکرار کرد. و باید عثمان و علی و طلحه و زبیر و سعد و عبدالر

آید. پس اي  نمیخانه بیاید و کاري از دستش بري  پیش علی آیند و باید ابن عمر به گوشه
صهیب! بر سرشان شمشیر بکش. اگر پنج نفر بیعت کردند و یکی کنار کشید سرش را با 
شمشیر بزن و اگر چهار نفر بیعت کردند و دو نفر کنار کشیدند سر هر دو را با شمشیر 

 به یک نفر اطمینان کنند و با او بیعت نمایند.بزن تا اینکه همگی 
به همراهی با آن دستور داده و کسی که  صطبري گوید: پس جماعتی که رسول خدا

از آن منفرد شود جدا شونده از آن نامیده، نظیر جماعتی است که عمر خالفت را براي 
سر کسی را  واجب کرده و به صهیب دستور داد که اند کسی که بر بیعت با او جمع شده

شود با شمشیر بزند، به معناي کثرت عدد کسانی است که بر بیعت با  می که از آنان جدا
 . اند و به معناي کمی عدد کسانی است که از آن جدا شده اند او جمع شده

                                           
 تخریج آن اندکی پیش آورده شد. -1
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شوند  نمی طبري افزود: اما روایتی که در آن آمده که امت اسالم بر گمراهی جمع
شان  دن و از بین بردن حق در امور دینرا بر هالك کر معنایش این است که خدا آنان

شوند و به آن نرسند مردم از علم و دانش دین گمراه ي  گرداند تا در نتیجه همه نمی جمع
 .باشد نمی میان امت اسالمو این امر در

 این تمام سخنانش بود که به معنا نقل شد.
امی که موافق قرآن و این است که جماعت به جمع شدن بر انتخاب اماش  خالصه

دهد که جمع شدن بر عملی که سنت نیست از  می شود و این نشان می سنت است مربوط
 مانند خوارج و امثال آنان. ،معناي جماعت مذکور در احادیث خارج است

باشد و اینکه آنان  می این پنج قولی بود که راجع به اعتبار اهل سنت و تبعیت از سنت
گیریم و مطلب دیگري را  می رند. پس ما آن را به عنوان یک اصلمورد نظر احادیث مذکو

 کنیم و آن عبارت است از: می بر آن بنا

 مسأله هفدهم 
این مسأله این است که همگی بر اعتبار اهل علم و اجتهاد اتفاق نظر دارند خواه مردم 

اضافه نشوند،  چون اگر مردم عوام به آنان ،عوام به آنان اضافه شوند و خواه اضافه نشوند
باشد. پس  می هیچ اشکال و ایرادي نیست در اینکه اعتبار تنها به اکثریت علما و مجتهدین

هر کس از آن منفرد شود و بر آن حالت بمیرد بر جاهلیت مرده است. و اگر مردم عوام به 
چون آنان به  ،شان معتبر است بع از مجتهدین و دانشمندان اجماعآنان اضافه شوند به ت

شان به علما مراجعه  ارند. پس حتما باید در امور دینیریعت اسالم آگاهی و شناخت ندش
اصرار  اند چون اگر آنان بر مخالفت با دانشمندان در مواردي که بر ایشان مقرر کرده ،کنند

چون  ،دهند می داشته باشند آن وقت ظاهراً آنان اکثریت جماعت مسلمانان را تشکیل
گوید پیروي از جماعت عوام مطلوب  نمی دانشمندان، کم و جاهالن، زیادند. اما کسی

و در حدیث مورد مذمت و نکوهش قرار  اند است و دانشمندان از جماعت جدا شده
بلکه قضیه بر عکس است. و دانشمندان اکثریت جماعت مسلمانان و سواد اعظم  اند گرفته
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عوام در صورت مخالفت با دانشمندان از جماعت جدا  هستند هر چند کم باشند و مردم
 . اما اگر موافق دانشمندان باشند این امر بر آنان واجب است.اند شده

شود سؤال شد، در  می از اینجا وقتی از ابن مبارك راجع به جماعتی که به آنان اقتدا
که به محمد بن گوید: پیوسته آنان را برشمرد تا این می جواب گفت: ابوبکر و عمر. راوي

، از میان زندگان چه اند ثابت و حسین بن واقد رسید.گفته شد: اینان که وفات یافته
  باشد. می گفت: ابوحمزه سکري، که همان محمد بن میمون مروزي ؟اند کسانی

 .پس امکان ندارد که مردم عوام در این معانی به طور مطلق معتبر باشند
صر از مجتهد خالی باشد، پیروي مردم عوام از یک ع، بر این اساس اگر فرض کنیم

امثال خودشان ممکن نیست و به عنوان اکثریت جماعت مسلمانان سواد اعظم که حدیث 
 بدان اشاره شده وهر کس با آنان مخالفت نمایند بر جاهلیت مرده است، محسوب

هدان وجود خود مجتي  مجتهدان به منزله شوند بلکه در این صورت نقل اقوال از نمی
همان چیزي ، است. پس آنچه که در صورت وجود مجتهدان بر مردم عوام الزم است

 .باشد می آنان الزم جود مجتهدان بر است که در صورت فرض بر خالی بودن عصر از و
به عالوه، پیروي از رأي کسی که صاحب نظر نیست و پیروي از اجتهاد کسی که اهل 

و این مقتضاي حدیث است  .یر در کوري استاجتهاد نیست، گمراهی محض، وپرتاب ت
 فرماید: می که آن حضرت

َ  إِنَّ « ِعلْمَ  َ�ْقِبُض  الَ  ا�َّ
ْ
ِعلْمَ  َ�ْقِبُض  َولَِ�نْ  انلَّاِس  ِمنَ  يَنزَْتُِعهُ  انزِْتَااًع  ال

ْ
ُعلََماءِ  بَِقبِْض  ال

ْ
 ال

َذَ  اَعلًِما َ�رْتُكْ  لَمْ  إَِذا َحىتَّ  االً  رُُءوًسا انلَّاُس  اختَّ ْ�تَْوا فَُسئِلُوا ُجهَّ
َ
َضلُّوا فََضلُّوا ِعلْمٍ  بَِغْ�ِ  فَأ

َ
 .»َوأ

 گیرد بلکه با گرفتن از علما آن را نمی، و دانش دین را با ستاندن از مردم همانا خدا علم«
 از آنان سؤال .کنند می ماند و مردم سرانی نادان را انتخاب نمی گیرد تا جایی که عالمی می
 .»کنند می شوند، و هم دیگران را گمراه می دهند و در نتیجه هم خود گمراه می فتواشود، پس  می
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ابونعیم از محمد بن قاسم طوسی، خدمتکار محمد بن اسلم طوسی روایت کرده که 
نقل کرد که  صگوید: از اسحاق بن راهویه شنیدم که حدیثی را به طور مرفوع از پیامبر

 آن حضرت فرمودند:

 بالسواد فعلي�م االختالف رأيتم فإذا ضاللة ىلع �مد أمة يلجمع ي�ن لم اهللا إن«
 .1»األعظم

پس هرگاه اختالفی را  .گرداند نمی را بر گمراهی جمع صهمانا خداوند امت محمد«
 . »که همراه اکثریت مسلمانان باشید مشاهده کردید، بر شماست

 .محمد بن اسلم و یاران و پیروانش :گفتند ؟سواد اعظم چه کسانی هستند :مردي گفت
گفت: ابوحمزه  ؟اند سپس افزود: مردي از ابن مبارك پرسید که سواد اعظم چه کسانی

ابوحمزه سکري سواد اعظم بود و در زمان ما، محمد ، سپس گفت: در آن زمان .سکري
 .باشند می بن اسلم و پیروانش سواد اعظم

گویند:  می ؟اند اگراز نادانان بپرسی سواد اعظم چه کسانی :سپس اسحاق گفت 
 صجماعت مردم، ونمی دانند که جماعت، دانشمندانی است که به سنت و راه پیامبر

 پس هر کس همراه او با شد و از وي پیروي کند، او جماعت است.  .اند متمسک شده
بن  شدیدتر از محمد ام که جاه سال است از هیچ عالمی نشنیدهسپس اسحاق افزود: پن

 .2تمسک جسته باشد صاسلم به سنت پیامبر
کنند که جماعت همان  می خطاي کسانی که گمان دقت کن به نقلی که اشتباه و

این فهم مردم عوام  میانشان نباشد وچند عالمی درجماعت مردم است، بیان کرده، هر
قدم باشد، تا این که از راه این محل لغزش، ثابت  انسان موفق باید در .است نه فهم علما
 .راست گمراه نشود

                                           
ي  به شماره »ضعيف اجلامع«البانی در کتاب  روایتش کرده و 3950 ي ی ضعیف است: ابن ماجه به شمارهحدیث -1

 آن را ضعیف دانسته است. 1815

 آن را روایت کرده است. 239-238 /9 »احلليلة«ابونعیم در  -2
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 هیجدهم  مسأ له
 صاین مسئله راجع به توضیح و بیان معناي روایت ابوداود است که طی آن پیامبر

 فرماید: می

ىِت  ىِف  َسيَْخُرجُ  َو�ِنَّهُ « مَّ
ُ
قَْوامٌ  أ

َ
َارَى أ

َ
ْهَواءُ  تِلَْك  بِِهمْ  جت

َ
ُب  َ�تََجارَى َكَما األ

ْ
لَك

ْ
 الَ  ِبهِ بَِصاحِ  ال

 .1»َدَخلَهُ  إِالَّ  َمْفِصٌل  َوالَ  ِعْرٌق  ِمنْهُ  َ�بىَْق 
درمیان امت من، افرادي پیدا خواهند شد که آن هواها در آنان نفوذ کرده درست مانند درد «

ماند مگر این که این درد در  نمی نفوذ کرده است و رگ و مفصلیاش  سگ که در درون صاحب
 .»آن نفوذ کرده است

این هواها که اش  خبر داده که در میان امت صروایت مذکور این است: پیامبرمعناي 
پیدا خواهد شد وافرادي در میان آنان یدا ، اند تقسیم شده ها به سبب آن به این فرقه

 یشان نفوذ کرده است تا جایی که معموال از آنها جداها خواهند شد که آن هواها در دل
 داخلاش  توبه کنند آن گونه که درد سگ به جسم صاحبتوانند از آن  نمی شود. نمی
ماند مگر این که درد در  نمی مفصلی هاي بدنش، هیچ رگ و شود و قسمتی از قسمت می

 ندارد.اي  این جریانی است که قابل معالجه نیست و دارو در آن فایده .آن نفوذ کرده است
شد و حب آن به او قلبش  گاه هوا داخلهمین صورت است، هر صاحب هوا نیز به

پذیرد و به  نمی کند و برهان و دلیل را نمی نوشانده شد، موعظه و نصیحت در او تأثیري
 .کند نمی مخالفانش توجه

عمروبن عبید  توان به گذشتگان اهل هواها از جمله معبد جهنی و می از جمله اینان
چون آنان وقتی سر برآوردند از هر جهتی طرد شدند و بر سر هر زبانی به  اشاره کرد.

حجت مغلوب شدند و از نزد هر مسلمانی دور شدند. سپس با وجود آن به ضاللت و 
 .گمراهی خود ادامه دادند

ُ ٱ يُرِدِ  َوَمن﴿ ِ ٱ ِمنَ  ۥَ�ُ  لَِك َ�مۡ  فَلَن ۥنََتهُ فِتۡ  �َّ  .]41: ةالمائد[ ﴾ا ًٔ َشۡ�  �َّ

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
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توانی اصالً براي او   نمی تو، اگر خداوند (بر اثر گناهان پی در پی) بالي کسی را بخواهد«
 .»کاري بکنی

ي مجرد ها حاکم گردانیدن عقل اند گذاران به آن تکیه کرده حاصل آنچه که این بدعت
است که آنها را در حسن و قبح دانستن اعمال با شریعت شریک گردانیدند. سپس افعال 
خدا را بر آنچه برایشان آشکار شد محدود کردند و احکام عقل را بر آن جاري کردند و 

 گفتند: 
فالن چیز بر خدا واجب است و جایز نیست فالن کار را انجام دهد. پس خدا را 

محکوم علیه قرار دادند. برخی از آنان به این حد نرسیدند بلکه با  همچون سایر مکلفان
عقلشان چیزهایی را خوب و چیزهایی را بد دانستند و آن را به امور مشروع ملحق 

کردند  می . اگر اینجا توقفاند گذاشته ها گردانیدند اما همه بنا را بر حاکم گردانیدن عقل
تا جایی  اند اینان از تمامی این حدود تجاوز کرده بود ولی تر دشواري عظیم بودن آن آسان

و ادعاي اینکه کتاب و سنت با عقل  صکه با اعتراض بر کتاب خدا و سنت پیامبر
  :اند اعالم جنگ نموده صتناقض و منافات دارند، با خدا و پیامبر

ملحدان به کتاب خدا عیب و نقص وارد نموده در آن سخنان لغو گفتند و «قتبی گوید: 
ي بیمار از متشابهات پیروي کردند و ها ي ناقص و بصیرتها آن را ترك کردند و با فهم

ي خود منحرف نمودند. سپس ها کلمات را از جاهاي خود تحریف کردند و آن را از راه
نظمی و اختالف بر آن حکم کردند و در این زمینه به  بی با ادعاي تناقض و لحن و

 و شک و ها و شبهاتی را در دل اند اساس بی ضعیف واستناد کردند که بسیار  ها علت
 .»تردیدها یی را در درون انداختند

بود قطعاً کسی که  می شان شان بر اساس تقریر و تأویل وي افزود: اگر مذهب و عقیده
کرد و آن را به عنوان نشانه  می پیوسته به وسیله قرآن علیه او استدالل صرسول خدا

 داد و در چندین جا با آن مبارزه طلبی می قراراش  صدق و راستیبراي نبوتش و دلیل بر 
کرد بر سر اینکه یک سوره مانند قرآن را بیاورند و آنان اهل فصاحت و بالغت و  می
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ي برنده و خصومت سخت همراه عقل و ها خطابه و شعر بودند و در میان مردمان به زبان
آنان را در چندین جاي قرآن به آن خرد و اصالت رأي اختصاص یافته بودند. خداوند 

گفتند: شعر  اي می گفتند: این کالم جادوست. دفعه اي می توصیف کرده است و آنان دفعه
 گذشتگاني  گفتند: افسانه اي می گفتند: سخن کاهنان است و دفعه اي می است. دفعه

سیده که آنان باشد. و خداوند از آنان نقل نکرده و در هیچ یک از روایات به ما خبر نر می
 .اند از جهتی که طعنه زنندگان به آن عیب وارد کرده اند به قرآن عیب وارد کرده

ي قتبی و این از جهت استدالل صحیح است و همچنین اعتراض به ها این بود گفته
 احادیث و ادعاي تناقض و اختالف در آن از آنان نقل شده است.

که همان  اند ی که براي مردم آفریده شدهبه همین خاطر عیب وارد کردن به بهترین امت
و به  اند شان قضاوت نموده ده است. اینان به میل خود درباره، از آنان نقل شاند صحابه

 سنت عیب و نقص و طعنه وارد کردند همچون کسی که در دنیا احساس مسئولیت
 کند و به فکر حساب و کتاب آخرت نیست. نمی

شان در دو کتابی  ان و جواب به اعتراضات و ایراداتابومحمد بن قتیبه راجع به رد آن
که به همین منظور تألیف کرده به طور مفصل و مشروح سخن گفته است. این دو کتاب 

 .باشد می ي اوها از بهترین کتاب
اعتراض شده از عیب و اش  نخواستم برخی از آن اعتراضات را نقل کنم تا آنچه درباره

ولی  اند ك کنم و چون کسان دیگري این کار را انجام دادهنقص و ایراد وارده به آن پا

َارَى«خواستم توضیح معناي عبارت: 
َ

ْهَواءُ  تِلَْك  بِِهمْ  جت
َ
ُب  َ�تََجارَى َكَما األ

ْ
لَك

ْ
. »بَِصاِحِبهِ  ال

 .را از آنان نقل کنم
 اهل هواها هرگاه هواهایشان در آنان استحکام پیدا کند به چیزي اهمیت ،خالصه

کنند تا  نمی شان مراجعه کنند و به عقل نمی و به مخالفت دیگران توجهی دهند نمی
مقداري خود را متهم کرده یا در موارد اشکال و ابهام کمی تأمل و درنگ کنند این کار، 
شأن اهل خرد و اهل عبرت است ولی اینان کسانی هستند که از هواي نفس خویش 
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 .اند پیروي کرده
تا  اند یشان با اینان مشتركها دارند که در نفوذ هواها به دلي دیگري نیز وجود ها دسته

دهند. وقتی معناي روایت مذکور با  نمی جایی که به افکار و مذاهب دیگران هیچ اهمیتی
 شویم و آن عبارت است از:  می آوردن مثال بیان شد به مطلب دیگري منتقل

 مسأله نوزدهم

َارَى«عبارت  در
َ

ْهَواءُ  تِلَْك  بِِهمْ  جت
َ
که با تلک اشاره کرده این اشاره به چیزي که  »األ

گردد بلکه حتما قبل از آن مشار الیه آمده که  نمیباشد و به امري نامعلوم بر نمی ذکر نشده
 ،افتراق و اختالف شده نیست گردد و این مشارالیه چیزي جز حاالتی که سبب میبه آن بر

شان  شدند. پس وقتی حاالت نمی ه فرقهچون اگر همه بر یک حالت بودند دیگر فرق
دهد که هر چه  می مختلف و متفاوت شد، افتراق و جدایی پیدا شده است. پس این نشان

تنها به سبب پیروي ، خارج باشد اند و یارانش بر آن بوده صاز سنت و روشی که پیامبر
پیرو شریعت هرچند وانمود کنند که ي  نه به وسیله اند از هواي نفس خارج شده

 .کنیم نمی . این مطلب قبالً بیان شده و دیگر تکرارشاند شریعت

 مسأله بیستم 

ىِت  ىِف  َسيَْخُرجُ  َو�ِنَّهُ : «حدیث مَّ
ُ
قَْوامٌ  أ

َ
  :احتمال دو چیز را دارد »بر فالن وصف ...أ

در یکی از آن هواها داخل اش  این است که هر کس از امت صمنظور پیامبر -اول
 چسبد که درد سگ به صاحبش می به اواي  باشد، هواي او به گونهشود و بدان معتقد 

 کند. نمی توبهاش  گردد و از بدعت نمیچسبد. پس هرگز از هوایش بر می
منظورش این است که افرادي از امتش هستند که موقع دچار شدن به بدعت  -دوم

چنین نیستند. دیگري وجود دارند که ي  کامالً نفوذ کرده و عدهشان  این بدعت در قلب
 .پس امکان توبه و بازگشت از آن وجود دارد

آنچه که بر صحت احتمال اول داللت دارد مطلبی بود که راجع به منع توبه از صاحب 
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 :خوارجي  درباره صمانند فرموده پیامبر ،بدعت به طور عموم نقل شد

ين ِمنَ  َ�ْمُرقُونَ « ْهمُ  َ�ُعودَ  َحىتَّ  َ�ُعوُدوَن، ال ُ�مَّ  ...ادلِّ  .1»فَْوقِهِ  ىلَعَ  السَّ
 .»گردند تا اینکه تیر به کمانش بازگردد نمی .. سپس به سنت باز.گریزند می از دین«
 .2»إن اهللا حجر اتلو�ة عن صاحب ابلدعة« :حدیث 
  .»همانا خدا توبه را از صاحب بدعت منع کرده است«

بینی که از  می گذاري را کم بدعتچون خیلی  ،کند می واقعیت هم این مطلب را تأیید
 .افزاید میاش  منصرف و پشیمان شود بلکه با آگاهی به گمراهیاش  بدعت

 کند و سپس از آن باز می از شافعی روایت شده که گوید: مثل کسی که در رأي تأمل
است که معالجه شده تا اینکه شفا یابد و آنچه که به او حمله شده اي  گردد مثل دیوانه می

 .قرار گرفته استمورد غفلت 
گذار  دهد بدعت می آنچه که بر صحت حالت دوم داللت دارد نقل مذکور بود که نشان

آمده باشد که اي  داند و شریعت اگر به گونه می چون عقل آن را جایز ،اصالً توبه ندارد
شود و عادت هم درباره عموم  می ظاهرش عام باشد معموالً تنها عام بودنش در نظر گرفته

کند مگر به صورت  می ي اکثریت را دارد نه حتمی بودن شمولی که عقل به آن جزماقتضا
 .اتفاقی. این مطلب در اصول فقه بیان شده است

 اند ایم که بعداً از بدعت خود پشیمان شده گذارانی را دیده دلیل آن این است که بدعت
ی که عبداهللا بن همان طور که تعداد زیادي از خوارج موقع اند و به خویشتن بازگشته

طور که  رد از بدعت خویش بازگشتند و همانبا آنان مناظره و گفتگو ک بعباس
گاه شدند و سپس به سنت بازگشتند. هر مهتدي و واثق و دیگران که ابتدا از سنت خارج

 ماند. نمی لفظ عام به چیزي تخصیص بخورد دیگر آن لفظ به صورت عام باقی
رساند که  می ون حدیث مذکور ابتدا این مطلب راچ ،این احتمال دوم، روشن است

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
 تخریج آن در ابتداي این کتاب آورده شد. -2
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به نفوذ بدعت یا عدم نفوذ آن در اي  شوند و اشاره می تقسیم ها امت اسالم به این فرقه
، اند که فرقه فرقه شدهاش  میان کسانی از امتنکرده است. سپس بیان کرده که در دلها

دهد که در میان  می این نشانیشان نفوذ کرده است. ها افرادي هستند که آن هواها به دل
یشان نفوذ نکرده باشد هرچند از اهل ها به دل ها آنان کسانی هستند که آن هواها و بدعت
که از سنت اش  میان امتاین باشد که در صبدعت باشند. بعید است که منظور پیامبر

ن در چو ،به طور مطلق کسانی هستند که آن هواها به دلشان نفوذ کرده است اند جدا شده
شد که معناي حدیث  گاه روشنفایده است. پس هر بی این کالم نوعی تداخل هست که

ه و آن پیروي از هواي نفس از سنت جدا شدمیان امت افرادي به سبب این است که در
توان  می آید و میهوا همچون بیماري کلب به آنان چسبیده است، معناي کالم درست در

هواي نفس در دلشان نفوذ کرده و دیگر  دي باشند کهگفت: در یک فرقه ممکن است افرا
کنند و ممکن است در همین فرقه افرادي باشند که به آن درجه نرسیده  نمی از آن دل

 باشند.
 ،به آن گواهی داده صتوان به خوارج اشاره کرد و خود رسول خدا می اولي  از دسته

 فرماید: می آنجا که

يِن  ِمنَ  َ�ْمُرقُونَ « ْهمُ  َ�ْمُرُق  َكَما ادلِّ ِميَّةِ  ِمنَ  السَّ  .»الرَّ
 .»رود می طور که تیر از کمان بیرون گریزند همان می از دین«

که بر  اند اول این کسانی هستند که آن چنان در بدعت غرق شدهي  همچنین از دسته
از  تر و اینان به تکفیر مستحق اند اعتراض وارد کرده صکتاب خدا و سنت پیامبر

 .اند شان نرسیده که به درجه اند کسانی
شاره کرد. البته در صورتی که توان به اهل حسن و قبع عقلی ا می دومي  از دسته

مچنین از این دسته مذهب اول نکشانده باشد. هي  شان آنان را به وضعیت دسته عقل
 -به شمار آورده ها بدعتي  بر اساس رأي کسانی که این مذهب را از جمله-ظاهریه 

 .باشد می
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گوییم: کسانی که به خاطر بدعتی هر چند جزئی هم باشد از سنت  می بر این اساس
  :از دو حال خارج نیست اند خارج شده

تواند از آن دل بکند و بر  نمی گذار نفوذ کرده و دیگر این بدعت در دل بدعت -اول
 قبلی چنین فردي توبه ندارد.ي  اساس ادله

 .ممکن است افرادي دیگري در یک فرقه باشند و به این حد نرسیده باشند -دوم
باشد،  می توزي دشمنی و کینهي  شان به وصف جدایی که نتیجه اما به هر حال همه

  :. تفاوت میان این دو یکی از این دو چیز استاند متصف
آن دل بکند تواند از  نمی گفته شود کسی که درد بدعت در دلش نفوذ کرده و دیگر -1

در نتیجه به سبب آن دوستی و  ،در شأن وي هست که به سوي بدعتش دعوت کند
 دعوتاش  شود و کسی که بدعت در دلش نفوذ نکرده به سوي بدعت می دشمنی ظاهر

 کند. نمی
توجیه این مطلب چنین است: شخص اولی در واقع به سوي بدعتش دعوت نکرده 

که دیگر افکار و مذاهب اي  ه به گونهولی بدعت خیلی سخت در دلش نفوذ کرد
کور و اش  اندازد تا جایی که صاحب بصیرت و آگاهی شده و چشم می پیرامونش را دور

کر شده است و نهایت محبت را نسبت به آن بدعت دارد و هر کس چیزي را اش  گوش
ه کند و به آنچه در سر راهش ب می در این حد دوست بدارد به خاطر آن دوستی و دشمنی

دهد، اما کسی که به این درجه نرسیده چنین نیست و این  نمی کند اهمیتی می آن برخورد
علمی است که آن را به دست آورده و به ي  یک قضیهي  بدعت در نظر وي به منزله

 .دقیق علمی است که به آن رسیده استي  یک نکتهي  منزله
آن بر موافقان یا ي  و به وسیله ذخیره شدهاش  حفظي  پس این بدعت در گنجینه

تواند خود را کنترل کند و آن را آشکار  می است کهاي  کند اما به گونه می مخالفان حکم
یی متوجه او ها و آسیب ها ننماید از ترس اینکه مورد انکار و سرزنش واقع شود یا زیان
 کند و از آن خودداري می شود. معلوم است کسی که خودش را از اظهار چیزي کنترل
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نرسیده که بر او مسلط اي  کند با وجودي که توانایی اظهار آن را دارد آن چیز به درجه می
 گذار آن را پنهان کند. چیره شود. بدعت نیز چنین است هرگاه بدعت و

نوشیده  محبت آن رااش  یا گفته شود: کسی که بدعت در دلش نفوذ کرده و قلب -2
و این دعوت با خارج شدن وي از سوي آن دعوت کند  است همچون کسی است که به

جماعت مسلمانان و سواد اعظم همراه است و این ویژگی و خصلتی است که در میان 
 خوارج و سایر کسانی که هم رأي آنان هستند ظاهر شده است.

کند گوید: جماعتی از اهل  می نقل »العواصم«مانند روایتی که ابن عربی در کتاب 

که استاد ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن قشیري  اند دادهسنت در شهر سالم به من خبر 
صوفی از شهر نیشابور وارد شهر سالم شد. در مجلسی جهت ذکر نشست و افراد زیادي 

 :آنجا حضور داشتند. قاري این آیه را خواند

 .]5طه: [ ﴾٥ َتَوىٰ سۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ َ�َ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ﴿
فرستاده) است که بر تخت سلطنت (مجموعه جهان هستی) خداوند مهربانی (قرآن را فرو «

  .»قرار گرفته است (و قدرتش سراسر کائنات را احاطه کرده است)
خیزند و با  می ین این افراد به من گفت: حنابله را دیدم که در اثناي مجلس برتر عالم

 .!نشسته !نشسته !گفتند: نشسته می صداي خیلی بلند
و حاضرین مجلس به طرف آنان هجوم بردند و دو گروه با  اهل سنت از یاران قشیري

هم درگیر شدند و اکثریت مردم بر آنان غلبه یافتند و آنان را سرکوب نمودند. مدرسه 
شان کردند پس  در آن زندانی نمودند و تیرباران نظامیه را از آنان منع کرده و ایشان را

 افرادي از آنان فوت کردند.
را چشیده است تا جایی  حب بدعت شان فلبیل کسانی است که ان نیز از قباین جری

که آنان را به جنگ و درگیري کشانده است. پس هر کس به این درجه برسد، حق است 
وي را بدان متصف کرده است و از  صکه متصف به وصفی باشد که رسول خدا

 آن دسته به شمار آید.ي  جمله
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 و و حجت و برهان واهی اند گام نهادهپادشاهی ي  همچنین است کسانی که به حوزه
سنت و حامیان امت اسالم را در جلو ي  و حمله اند اساس را براي مردم مطرح کرده بی

تا جایی که تلخی سختی و ناراحتی را به آنان چشاندند و  اند چشمان مردم کوچک کرده
أمون و ابن افرادي را به طرف قتل کشاندند آن گونه که در زمان بشر مریسی در حضور م

 ابی داود و دیگران این سختی و مصیبت واقع شد.
حب بدعت را اش  را به این حد نرسانده باشد چنین فردي قلباش  اگر بدعت صاحب

گذاران  حدیث فوق گذشت و بسیاري از بدعت مانند موردي که در ،نچشانده است
و  اند پنهان کرده شان به حد بدعت خوارج و دیگران نرسیده است بلکه جداً آن را بدعت

و برخی از آن به سبب عدم شهرت در مذاهب و عقایدشان  اند سوي آن دعوت نکرده به
 آیند. می علماء و راویان و اهل عدالت به شماري  از زمره

 .است تر ظاهراً این صورت، خیلی به صواب نزدیک

 مسأله بیست و یکم 
بدان اشاره شد آیا تنها به  آید که این چشیدن حب بدعت که می حاال این سؤال پیش

ي  اختصاص دارد یا خیر این طور نیست و مربوط به همه ها برخی از بدعت
 ست؟ها بدعت

حب آن را اش  چون ممکن است شأن برخی از بدعت چنان باشد که دل صاحب
چنان است که اش  مثالً فالن بدعت شأن ،چنین نباشد ها چشیده باشد و برخی از بدعت

چسبد ولی فالن  میاش  چسبد همان طور که بیماري کَلَب به صاحب میاش  به صاحب
 بدعت چنین نیست.

مثالً بدعت خوارج از جهت چشاندن حب آن به دل همچون بدعت منکران قیاس و 
باشد. و ممکن است این مطلب در  می تمسک جویندگان به ظاهر در فروع از جهت دیگر

شان حب آن بدعت را چشیده  قلبي شود و برخی از اهل آن بدعت هر بدعتی جار
خورد. این  می باشند و برخی از آنان چنین نباشند و این حالت دوم بیشتر به چشم
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 شود:  می موضوع با آوردن چند مثال روشن
طور که درد  ین بدعت، بدعت به وي چسبیده همانبرخی از اهل ا: بدعت قدر –اول 

مانند عمرو بن عبید همان طور که از او نقل شد که وي به  ،چسبد می سگ به صاحبش
  :ي سبب این عقیده، آیه

ٓ  َ�بَّۡت ﴿ ِ�  يََدا
َ
 .گردد  می و حتماً هم نابود !نابود باد ابولهب .]1المسد: [ ﴾١ َوتَبَّ  لََهبٖ  أ

تک و تنها  مرا واگذار با آن کسی که او را« .]11المدثر: [ ﴾١١ اوَِحيدٗ  ُت َخلَقۡ  َوَمنۡ  ِ� َذرۡ ﴿

   .»ام (و بدون دارائی و اموال و اوالد) آفریده
مانند تعدادي از غلماي مسلمانان  ،برخی از آنان به این حد نرسیدند را انکار کرد و

 .همچون فارسی نحوي و ابن جنِّی
 :ي این بدعت به افرادي چسبیده تا جایی که هنگام شنیدن آیه بدعت ظاهر: -دوم 

خداوند مهربانی (قرآن را فرو فرستاده) است « .]5طه: [ ﴾٥ َتَوىٰ سۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ َ�َ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ﴿
که بر تخت سلطنت (مجموعه جهان هستی) قرار گرفته است (و قدرتش سراسر کائنات را 

 .»احاطه کرده است)
و آن را اعالن نمودند و بر سر آن جنگیدند و کسان  !نشسته !نشسته !می گفتند: نشسته

 .مثل داود بن علی در مسائل فرعی و امثال او،اند دیگري به این حد نرسیده
بدعت التزام و پایبندي به دعا پس از نمازهاي فرض براي همیشه و به  -سوم

این بدعت برخی از طرفدارانش را به جایی رسانده که از نظرشان ترك  صورت جماعت.
عبداهللا بن مجاهد آن  الخطاب بن خلیل روایتی را از ابو قاضی ابو .آن موجب قتل است

که به -انسان عابد و پارسا نقل کرده که گوید: مردي از سران دولت و صاحب مقام 
ابن مجاهد نشست و پشت سرش در کنار  -قدرت و توان و تأثیر زیاد مشهور بود

 .کرد نماز خواند می مسجدي که در آن امامت
چون دعا خواندن پس از  ،کرد نمی ابن ماجد پس از نمازها بر اساس مذهب مالک دعا

کرد. آن  می نمازهاي فرض در مذهب مالکی مکروه بود و ابن مجاهد به این امر محافظت
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ابن مجاهد از این کار  .مر کرد که دعا بخواندمرد ترك دعا را ناپسند دانست و به او ا
 .کرد می همچنان پس از نمازها دعا را تركاش  امتناع کرد و بنا به عادت

در مسجد نماز عشاء را خواند به حاضرین در مسجد  ها وقتی این مرد در یکی از شب
ح گردنش را گفت: به این مرد گفتم که پس از نمازها دعا بخواند و او امتناع کرد. فردا صب

 .با این شمشیر بزن
این مرد با توجه به ي  و به شمشیري که در دست داشت اشاره کرد. حاضرین از گفته

ابن مجاهد ي  شناختی که از او داشتند بر ابن مجاهد ترسیدند. پس جماعتی به خانه
گفتند: به خدا  ؟جا آمدیدبه طرف آنان رفت و گفت: چرا این مراجعه کردند. ابن مجاهد

و اکنون به خاطر اینکه پس از نماز دعا را  .ترسیم که این مرد بالیی سرت بیاورد می قسم
 ابن مجاهد به آنان گفت: عادت خودم را ترك .ترك کردي، به شدت از تو عصبانی است

بروید و  :آنگاه با تبسمی به آنان گفت .کنم و این مطلب را به اطالع وي برسانید نمی
سپس وارد  .شود می چون او کسی است که فردا صبح به امید خدا گردنش زده، دنترسی
فردا صبح،  .آن مرد، روانه شدندي  شد و آن جماعت، با حالت ترس از گفتهاش  خانه

آن مرد رسیدند و او را با حالت خشم بر او ي  جماعتی همراه عبید مخزن به خانه
  .برداشتند

ه از حال و وضعیت دیشب باخبر بودند، او را دنبال افرادي از اهل مسجد و کسانی ک
آنجا دستور  .جوهر شهر اشبیلیه رساندندي  کردند تا اینکه وي را به داراالماره کنار دروازه

 پس گردنش با شمشیر زده شد. .داده شد که گردنش زده شود
 .اند دهبرخی از مردم اشبیلیه، این ماجرا را به همین معنا اما به شکل دیگري نقل کر

خطیب را هنگام ایراد خطبه نپذیرفت و در برابر آن ي  وقتی فرزند ابن صقر گفته
ایستادگی کرد و موقعی که از مهدي و عصمت وي سخن گفت، حرفش را تکذیب کرد، 

خواست که او را به خاطر حرفش  -که آن موقع خلیفه بود-مرتضی از نسل عبدالمؤمن 
 رار داشتند که باید به قتل برسد.و وزیران اص بزرگان .زندانی کند
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پس بر وي چیره شدند و او را به قتل رساندند از ترس اینکه مبادا کس دیگري این 
خویش را بر آن بنا کردند، بر آنان ي  که دین و عقیدهاي  در نتیجه قاعده ،حرف را بزند

 .مختل شود
اختالف در  در نتیجه، رسد نمی گاهی بدعت در چشیدن حب آن در قلب به این حد

 .شود نمی آن به چنین چیزي منجر
چون ، در واقع بیان کرده است -اش به فرض صحت-منظور حدیث را  ها این مثال

گاه مخالف  یزي است که از آن خبر داده و هیچبراي همیشه مطابق چ صخبر دادن پیامبر
 .آن نیست

تفاوتی دارند، استقرار و بررسی احوال و اوضاع مردم که در مسائل مختلف درجات م
 و ترسویی، عدل شجاعت، و جهل چون مردم از لحاظ علم ،کند می این برداشت را تأیید

و دیگر احوال و اوصاف، درجات  و ذلت و فقر، عزت نیازي بی، و بخل و جور، سخاوت
چرا که این احوال در میان دو طرف، متردد است: کسی در باالترین .متفاوتی دارند

 و شجاع جاهل .ین درجات علم، عالم استتر است و دیگري در پاییندرجات علم، عالم 
  .باشد می در درون آدمی نیز دقیقاً به همین صورت ها نفوذ بدعت.و..... نیز این چنین است

همچون چسبیدن اش  از موضوع چسبیدن بدعت به صاحب صالبته اینکه پیامبر
آن برحذر  و، دیگري داردي  سخن به میان آورده، فایده، اش بیماري کلب به صاحب

  :آن عبارت است از و، باشد می داشتن از نزدیکی با آن و نزدیکی با صاحبان آن

 مسأ له بیست و دوم
توضیح آن، چنین است که بیماري کَلَب شبیه به یک بیماري واگیردار است، چون 

گزد، مثل خودش آن  می سپس وقتی آن سگ کسی را .اصل بیماري کلب در سگ هست
نابود کردن ي  توان آن بیماري را از او گرفت مگر به وسیله نمی و غالباً گیرد می بیماري را

 شخص بیمار.
خود را بر کسی وارد کند، به ي  گذار نیز چنین است، که هرگاه رأي وشبهه بدعت
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 آید که آن فرد از بدي و شر او سالم بماند بلکه یا همراه او دچار رأي و می ندرت پیش
روید که  می و یا این که شک و تردید در دلش گردد می شود و از پیروان او می اش مذهب

 او امید دارد از دلش کنده شود ولی توان آن را ندارد.
 این امر بر خالف سایر گناهان است، چون افراد گناهکار به کسانی که با او همنشینی

کند مگر  نمی دیگري نفوذ رسانند و غالباً این گناه در شخص نمی زیان چندانی، کنند می
طوالنی هم باشد و به مدت زیادي همدم و رفیق او باشد و  اینکه مصاحبت و همنشینی

 .او عادت گرفته باشد به
نشینی  الح از همدر روایات، مطالبی آمده که بر این مفهوم داللت دارند، چون سلف ص

با این موضوع برخورد  شان نهی کرده و به شدت گذاران و شنیدن کالم و گفتگو با بدعت
 .در باب دوم چند روایتی از این قبیل آورده شد .اند کرده

هر کس دوست «آنها، روایتی است که از ابن مسعود نقل شده که گوید: ي  از جمله
دن با پادشاه و هم نشینی با باکرامت باشد، از معاشرت و قاطی شاش  دارد که دین

 نا آنان بیشتر از درد زخم به انسانشینی بچون هم ، کندگیري  گذاران کناره بدعت
 .1»چسبد می

پس غیالن .و آنجا سکونت کرد از حمید اعرج نقل است که گوید: غیالن به مکه آمد
به من خبر رسیده که تو مردم را از هم نشینی با  نزد مجاهد آمد و گفت: اي ابو الحجاج!

خبرهایی به تو رسیده که من قائل از من  .آوري می کنی و از من سخن به میان می من نهی
 یی را آورد که ما آن را انکارچیزها .گویم می من فقط چنین و چنان .به آنها نیستم

چون او قدري ، نشینی نکنید رخاست، مجاهد گفت: با این مرد هموفتی ب .کردیم نمی
 .است

حمید گوید: روزي در حال طواف بودم که غیالن از پشت سرم به من ملحق شد و 
خواند؟ آن  می مجاهد فالن و فالن حرف را چگونه :گفت.به او رو کردم .ردایم را کشید

                                           
 آورده است. 7/140را در تفسیرش،  قرطبی همانند آن -1
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 .مجاهد مرا که همراهش بودم، دید پس همراه من به راه افتاد. .رساندماش  را به اطالع
پرسیدم  می و از او، داد نمی پیش او آمدم و شروع به سخن گفتن با او کردم و او جوابم را

آنگاه  .حمید افزود: صبح پیش او رفتم و او را بر همان حال دیدم .داد نمی و جواب مرا
مرا  ؟ام آیا بدعتی را به وجود آورده ؟من خبري به تو رسیده است از گفتم: اي ابو الحجاج

مجاهد گفت: مگر تو را همراه غیالن ندیدم در حالی که شما را نهی  ؟چه شده است
 ؟او همنشینی کنید کردم از اینکه با او حرف بزنید یا با

و من ، را پشت سر نینداختمات  حمید گوید: گفتم: به خدا قسم اي ابوالحجاج سخن
اي ، به خدا قسم مجاهد گفت: .و او به این کار شروع کرد راه رفتن با او را شروع نکردم

کردي که خوش رو  نمی گاه به من نگاه ام هیچ ام راستگو نبودي، تا زنده اگر پیش حمید!
کنی که  نمی گاه به من نگاه ام هیچ کار را تکرار کنی، دیگر تا زنده واگر بار دیگر این، باشم

 .1خوش رو باشم
از ایوب نقل است که گوید: روزي نزد محمد بن سیرین بودم، به ناگاه عمروبن عبید 

به عمرو  .گذاشت و بلند شداش  محمد دستش را در شکم، وقتی نشست.آمد و داخل شد
وقتی عمرو رفت، بازگشتم و گفتم: اي  .ایوب گوید: بیرون رفتیم .ه ما بیاگفتم: همرا

گفتم: بله. گفت: هرگز  ؟گفت: آیا پی بردي .پی بردم که چرا آن کار را کردي !ابوبکر
  .کند نمی سقف یک خانه مرا با او جمع

ابن عون  .رفتم می راه 2از یکی از سلف صالح نقل شده که گوید: همراه عمروبن عبید
 مرا دید و دو ماه از من روي گرداند.

ساکت ، ابن عون وقتی او را دید .عمروبن عبید بر ابن عون داخل شد :اند بعضی گفته
مدتی  .و راجع به چیزي از او سؤال نکرد .شد و چیزي نگفت شد وعمرو نیز ساکت

اد که بدون چگونه به خودش اجازه د :آنگاه ابن عون گفت .ماند، سپس بلند شد و رفت

                                           
 اش دسترسی نداشتم. تخریجبه  -1
 ابوعثمان بصري معتزلی است.  او عمر و بن عبید، -2
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 اما اگر او سخن .چندین دفعه این سؤال را تکرار کرد ؟من داخل خانه ام شودي  اجازه
 .کرد می گفت، ابن عون چگونه برخورد می

از مؤمل بن اسماعیل نقل است که گوید: برخی از یاران ما به حماد بن زید گفتند: 
ام تا  گفت: فقط یک بار پیش او آمده ؟اي چرا از عبدالکریم فقط یک حدیث روایت کرده

و من فالن  و دوست ندارم که از آمدن من پیش او با خبر شود .این حدیث را از او بشنوم
کنم اگر از این موضوع اطالع حاصل کند، بین ما جدایی  می و من گمان، و فالن چیز دارم

 .شود می ایجاد
ات تا زمانی که براین رأی از ابراهیم روایت شده که وي به محمد بن سائب گفت:

  .نزدیک ما مشو. او مرجئه بود، هستی
سعید بن جبیر با من برخورد کرد و  :از حماد بن زید از ایوب نقل شده که گوید

گفت: با او  ؟چرا، مگر او را چه شده است گفتم ؟گفت: مگر تو را ندیدم که با طلق بودي
 .چون او مرجئه است ،هم نشینی مکن

اسع نقل شده است که گوید: صفوان بن محرز را دیدم که شبیبه از محمد بن و
کردند. او را دیدم که  می نزدیکش بود. آنان را دیدم که با همدیگر مجادله و جر و بحث

 گفت: می داد و می هایش را تکان بلند شده و لباس
 .شما زرد زخم هستید، شما زرد زخم هستید
 !د بن سیرین داخل شد و گفت: اي ابوبکراز ایوب نقل شده که گوید: مردي بر محم

او  .روم می و سپس بیرون خوانم می خوانم و فقط ابن یک آیه را می از کتاب خدا رااي  آیه
دهم اگر مسلمانی از  می یش گذاشت و سپس گفت: تو را سوگندها انگشتانش را در گوش

خوانم و سپس  می فقط یک آیه را !ام بیرون رو. ایوب افزود: پس او گفت: اي ابوبکر خانه
 کرد،  می روم. پس ازارش را برداشت و آن را محکم می بیرون

برخاستن شد. به آن مرد رو آوردیم و گفتیم: تو را سوگند داده که از  ي و آماده
گفت:  ؟بیرون کنیاش  بیرون روي آیا براي تو حالل است که مردي را از خانهاش  خانه
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را بخواند و سپس بیرون رود. اي  گذاشتی آیه می اي کاش !ابوبکر پس او رفت. گفتیم: اي
که بر آن داشت ثابت است و برایم اي  کردم که قلبم بر عقیده می گفت: به خدا قسم گمان

مهم نیست که آن را بخواند ولی ترسیدم از اینکه چیزي به قلبم برسد که تالش کنم آن را 
 از قلبم بیرون آورم اما نتوانم.

جدل و جر و بحث ندهید ي  وزاعی نقل است که گوید: به صاحب بدعت اجازهاز ا
مطلبی را که حدیث  ها به ارث برد. این آثار و نقلاش  یتان چیزي از فتنهها تا در نتیجه دل

 .کند می مذکور به آن اشاره دارد تو را متوجه آن
معلوم است ولی مطلب دیگري هست که ممکن  ها گذار در دل آري تأثیر کالم بدعت

  :مثال بیماري کَلَب باشد و آن عبارت است ازي  ي حدیث به وسیله اشاره است از فواید

 مسأله بیست و سوم
چون مثل گناهانی که به سبب  ،باشد می گذار از توبه و آن بیان علت دور بودن بدعت

 ي جسمی و روحیها مچون بیماريشود ه می گفتار یا کردار یا اعتقاد بندگان واقع
 باشد. داروهاي امراض بدنی معلوم است و داروهاي امراض عملی توبه و عمل صالح می
و مداوایش است و برخی  رخی از امراض بدنی امکان معالجهطور که ب باشد و همان می

ي اعمال نیز چنین ها امکان مداوایش نیست یا دشوار است مثل بیماري کلب، بیماري
 برخی از آنها معموالً امکان توبه هست و برخی امکان توبه نیست. ،است

که گناهان -امکان توبه از باالترین گناهان  -ها غیر از بدعت-شان  پس گناهان همه
دو خبر  ها و راجع به بدعت .هست -ستها که لغزش- ین گناهانتر تا پایین -کبیره است

ندارند. این دو خبر  توبه ها که بدعت دهند می به ما رسیده که هر دوشان خبر از این
 عبارتند از:

این نکته است که ي  هگذشت و نشان دهند ها آنچه راجع به نکوهش بدعت -خبر اول
 .گذار بدون استثنا توبه ندارد بدعت

به  ها و آن تشبیه بدعت، هستیماش  توضیح صدد تفسیر و چیزي که در -خبر دوم
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رساند که راه  می این تشبیه این مطلب را .آن نیست امراضی همچون کلب که راه نجاتی از
کند که  می نجات از گناه بدعت به طور کلی نیست و اقتضاي عموم را ندارد، بلکه اقتضا

عدم توبه مخصوص کسانی است که هوا به او چسبیده همان طور که بیماري کلب به 
به آن صورت در  و قبالً گفته شد که برخی از آنان هواي نفس .صاحبش چسبیده است

پس مطلب اضافی دیگري که از فواید حدیث است،  .آورده شد چسبد و شاهد آن می آنان
 :گیرد، و آن عبارت است از می از آن سرچشمه

 مسأله بیست و چهارم
کسانی هستند که هواي بدعت را تا آن حد  ها این است که از میان آن فرقه و آن،
ممکن است  ها شان وجود دارد. وقتی راجع به اهل فرقه بنابراین امکان توبه ،اند نچشیده

 ي جزئی هم امکانش هست.ها راجع به اهل بدعت
چون در اسناد این روایت  ،دهیم می پس یا اخبار و آثار قبلی را بر این حدیث ترجیح

ي  باشد مانند این فرموده می ضعفی هست و در احادیث دیگر مطالبی هست که صحیح
 :صپیامبر

يِن  ِمنَ  َ�ْمُرقُونَ « ْهمُ  َ�ْمُرُق  َكَما ادلِّ ِميَِّة، ِمنَ  السَّ ْهمُ  َ�ُعودَ  َحىتَّ  ِ�يِه، َ�ُعوُدونَ  ال ُ�مَّ  الرَّ  السَّ
 .1»فَْوقِهِ  ىلَعَ 

گردند  نمی آید و سپس به دین بر می گریزند همان طور که تیر از کمان بیرون می از دین«
 .»گردد نمی همان طور که تیر به کمانش بر

پس نقل اول را در عام بودن  .کنیم می و یا میان این اخبار و میان حدیث مذکور جمع
و این اخبار و آثار چیز دیگري زاید بر آن  دهیم می پذیرش توبه اساس کار قرار

این است که همراه  ها چون هر دو با هم منافات ندارند به این دلیل که شأن بدعت،هستند
هواي نفس براي انسان در چیزي خواه آن را انجام دهد و ي  هواي نفس است و غلبه
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همراه هواي نفس  ها بدعتي  کند و همه می خواه آن را براي همیشه ترك کند در او اثر
 . پس تسمیه به چیزي که براند گذاران اهل اهوا نامید ه شده همین خاطر بدعتبه  .است

ها از هواي نفس همراه شبهه چون عمل بدعت تن ،آنان غالب است صورت گرفته است
گیرد. پس هواي نفس در ظاهر دلیلی شرعی همراهش است. پس قطعاً در  می دلیل نشأت

چون در  ،چشد. سپس این چیز متفاوت است می کند و د ل حب آن را می دانه دل نفوذ
مستحق اش  تشریع است. از این رو صاحباش  چه باشد همهیک درجه نیست ولی هر

 .داشته باشد خداوند به لطف خود ما را از آتش جهنم سالم نگه دارداست که توبه ن
 کنیم و می به فرض عمل به آنها عمل –و یا به این حدیث همراه احادیث اول

باشد  می باشد و این مفید خصوص می گوییم: اخبار و روایاتی که گذشت عام می
شود و  می آن فهمگذشت یا مفید معنایی است که خصوص از اش  طور که توضیح همان

 :فرماید می صچون پیامبر ،آن هم چشیدن حب بدعت در باالترین درجات است

ىِت  ىِف  َسيَْخُرجُ  �ِنَّهُ و« مَّ
ُ
قَْوامٌ  أ

َ
  .»تا آخر حدیث... أ
 دهد که افراد دیگري وجود دارند که آن هواها به آنان می پس این حدیث نشان

 چسبد. نمی از آن است و گاهی این هواها به آنان تر چسبد بلکه پایین نمی
این توضیح به تناسب مبحث مورد نظر و تمام این موضوع در باب دوم گذشت اما به 

 احادیث تخصیص وجود ندارد.ي  که در همهاي  گونه

 مسأله بیست و پنجم 
 :در برخی از روایات حدیث آمده است

ْ�َظُمَها«
َ
ُمورَ ا يَِقيُسونَ  اذلين فِتْنَةً  أ

ُ
يِِهْم، أل

ْ
ََرامَ  َ�يُِحلُّونَ  بَِرأ

ْ
ُمونَ  احل َالَل  َوُ�َرِّ

ْ
 .1»احل

سنجند، پس حرام را  می که امور را با رأي خود اند از نظر فتنه کسانی ها ین این فرقهتر عظیم«
 .»کنند می حالل و حالل را حرام
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از نظر فتنه را اهل قیاس نامیده است.  ها ین این فرقهتر در این حدیث عظیم صپیامبر
چون اهل قیاس اتفاق نظر دارند بر اینکه  ،البته نه هر قیاسی بلکه قیاسی که اصل ندارد

قیاس بدون اصل صحیح نیست، بلکه باید تنها بر اساس اصلی از قرآن و سنت صحیح یا 
 -فاسد استکه این قیاس - اجماع معتبر باشد. پس هر گاه قیاس اصلی نداشته باشد

 چون به مخالفت با شریعت منجر ،همان قیاسی است که درست نیست در دین ایجاد شود
چون رأي از آن جهت که رأي  ،گرداند می را حالل گردد و حالل را حرام و حرام می

شود زیرا  نمی است در صورتی که اصلی شرعی نداشته باشد دستوري شرعی از آن صادر
داند که  می که از نظر شرعی خوب نیست و چیزي را زشتداند  می عقل چیزي را خوب

 براي مردماي  از نظر شرعی زشت نیست. وقتی چنین است قیاس بدون اصلی شرعی فتنه
 شود. می

 ها سپس پیامبر در این حدیث اظهار داشته که عمل کنندگان به این قیاس از سایر فرقه
ي اهل هوا ها چون اهل مذهب و فرقه ،شدیدتري دارندي  براي مردم زیان بارترند و فتنه

در احادیث مشهوري آمده است و اهل اهواء غالبا از نظر خاص و عام منفور و مطرودند 
دانند و جز  نمی آن از قرآن و سنت گاهی افراد آنها راي  ولی فتوا چنین نیست چون ادله

و قضاوت دهد. و گاهی افرادي براي فتوا  نمی کسی ضعیف را از قوي تشخیص، عالمان
 کنند. می شوند که افراد زیادي با فتوا و قضاوت آنان مخالفت می منصوب

مانند معناي این حدیث در روایت ابن مسعود آمده آنجا که گوید: هیچ سالی نیست 
از سال دیگر و سالی  تر گویم: سالی پرباران نمی مگر اینکه سال بعدي بدتر از آن است.

 تان ر دیگري است ولی بهترین و عالمانبهتر از امی سرسبزتر ا زسال دیگر و یک امیر
سنجند در نتیجه اسالم  می شوند که امور را با رأي خود می ، سپس افرادي پیدااند رفته

 شود. می ویران نابود و
این مطلبی که در روایت ابن مسعود است در حدیث صحیح موجود است: آنجا که 

 :فرماید می صپیامبر
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ُعلََماءِ  َ�بِْض  َمعَ  ِمنُْهمْ  يَنزَْتُِعهُ  َولَِ�نْ «
ْ
اٌل  نَاٌس  َ�يَبىَْق  ،بِِعلِْمِهمْ  ال  َ�يُْفتُونَ  �ُْستَْفتَْونَ  ُجهَّ

يِِهمْ 
ْ
 .1»َو�َِضلُّونَ  َ�يُِضلُّونَ  ،بَِرأ

مانند و از آنان فتوا  می گیرد، درنتیجه افرادي نادان می ولی علم را با گرفتن عالمان از مردم«
 شوند و دیگران را گمراه می دهند و گمراه می شود و آنان نیز به رأي خود فتوا می خواسته

 .»کنند می

و تابعین آمده که در آنها بیان شده  راجع به نکوهش رأي آثار مشهوري از صحابه
 کند. می که عمل به رأي، حرام را حالل و حالل را حرام

کند امکان ندارد که منظور  می معلوم است که این آثاري که رأي را مذمت و نکوهش
که نصی اي  خود راجع به حادثه از آن مذمت و نکوهش اجتهاد بر اساس اصول و ضوابط

در کتاب و سنت و اجماع وجود ندارد از جانب کسانی باشد که واجد شرایط اش  درباره
قیاسی که با دلیل  ،کنند می فهمند و قیاس تشبیه یا تعلیل می اجتهادند و معانی احکام را

چون در این قیاس حالل کردن حرام و حرام کردن حالل  ،ازخود تعارض ندارد تر قوي
اسالم تنها قیاسی است که با قرآن و سنت و روش سلف ي  نیست و قیاس نابود کننده

 صالح یا معانی معتبر قرآن و سنت تعارض داشته باشد.
 سپس مخالفت این اصول بر دو قسم است: 

اینکه آشکارا و واضح با اصلی مخالفت داشته باشد و به اصلی دیگر تمسک  -اول
اصل شرعی به او نرسیده شود مگر زمانی که  نمی بجوید. این امر از مفتی مشهور واقع

که اي  است به گونه ز ائمه و پیشوایان دینی روي دادهطور که براي بسیاري ا باشد همان
نتیجه از روي خطا با آنها مخالفت کردند اما اصول  به آنان نرسیده در ها برخی از سنت

کند چه برسد به اینکه برخی از مفتیان  نمی مشهور هیچ مسلمانی آشکارا با آنها مخالفت
 مشهور با آنها مخالفت داشته باشند. 
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کند با یک اصل شرعی مخالفت کند،  می اینکه با نوعی از تأویل که در آن خطا -دوم
را در غیر جاي خود یا قسمتی از جاي خود قرار دهد یا تنها لفظ را به اینکه نام چیزي 

 بدون رعایت مقصود و هدف مراعات کند یا تأویالت دیگري را در نظر بگیرد.
این است که  باشد، می دلیل اینکه این امر منظور حدیث و آنچه معناي حدیث است

را حرام کند یا حرام گاه مشهور باشد و کسی بدون تأویل آن حالل کردن یک چیز هر
کردن چیزي مشهور بدون تأویل آن را حالل کند، این کار کفر و عناد است و مانند این 

آید مگر اینکه این امت کافر شود. معلوم است این امت  نمی کار ا زامت اسالمی اصالً بر
وقع گاه خداوند بادي را فرستاد تا ارواح مؤمنان را بگیرد آن مشود و هر نمی هرگز کافر

 حالل و حرام بپرسد.ي  ماند که درباره نمی کسی
و هرگاه حالل کردن و حرام کردن مشهور نباشد و فردي با آن مخالفت کند همچون 

 صمخالفی است که دلیل به او نرسیده است چنین چیزي پیوسته از زمان یاران پیامبر
مت اسالمی باشد. پس ا می موجود بوده است. سپس این امر تنها در تک تک مسائل

شود که موقع گرفتن  نمی گردد و به چنین چیزي گفته نمی شود و اسالم نابود نمی گمراه
 آید. می عالمان این چیز به وجود

نظر فرد بدون  زل دانستن محرمات ظاهر و معلوم اپس روشن شد که منظور تنها حال
و برخی  اند ا رها کردهگذارانی که اکثر آیات قرآنی ر باشد. این کار درمیان بدعت می تأویل

 به وضوح دیده اند کنند و اساس قرآن و محکمات را رها نموده می متشابهات را دنبال
 طور که خداي متعال فرموده است انحراف از راه راست چون این کار همان ،شود می
 باشد. می

ا شود دهند و به گفتار و کردارشان اقتد شوایانی را جلو بفرستند تا فتوااگر افراد، پی
 گیرند با این گمان که اینان در احتیاط در دین زیاده روي می مردم عوام با وجود آنها آرام

کنند. به راستی چیز زیان بارتر از  می کنند در حالی که آنان بدون علم مردم را گمراه می
چون اگر او  ،سختی وبالیی نیست که از راهی که انسان تصورش نکرده دامنگیرش شود
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 کرد و با آن مقابله می دانست در حد توان از آن پیشگیري می راه آن سختی و بال را
و ناگوارتر است براي کسی که  تر آید سخت می نمود. حاال اگر ناگهانی به سراغ وي می

این بال و مصیبت دامنگیرش شده است. این مطلب روشنی است بدعت نیز دقیقاً به 
هر گاه از طریق فتوا به سراغ شخص عامی بیاید، چون او در همین صورت است که 

نماید، پس ازهمان راهی که  می اهل علم ظاهر شده استنادي  به کسی که در رتبهاش  دین
 شود خدایا: می خواستار هدایت است گمراه

َ�ٰ ٱ ِدنَاهۡ ٱ﴿ ۡ ٱ َط لّصِ ِينَ ٱ َط ِصَ�ٰ  ٦ تَقِيمَ ُمسۡ ل َّ�  ۡ�
َ
 .]7-6: الفاحتة[ ﴾ِهمۡ َعلَيۡ  َت َعمۡ �

  . »اي راه کسانی که بدانان نعمت داده را به راه راست راهنمائی فرما * ما« 

 مسأله بیست و ششم
اینجا بررسی و نگاهی لفظی به حدیث مذکور وجود دارد که از سخنان پایانی مربوط 

در  ها فرقهي  وقتی خبر داده که همه صآن این است که پیامبر باشد. و می به این حدیث
ه آن آن هم جماعت مسلمانان است که در حدیثی دیگر ب جز یک فرقه، و اند آتش دوزخ

این فرقه سؤال شده و گفتند: آن فرقه کدام ي  در روایتی دیگر درباره تفسیر شده است،
 :اصل جواب این است که بفرماید ؟است اي رسول خدا

یا مثل این جواب که ..». .من و یارانم و کسانی که روش و اعمال ما را داشته باشد«
ي  کند: حاال از طریق اشاره به آن باشد و یا وصفی از اوصاف فرقه می این فرقه را تعیین

چنین جواب نداده بلکه در جواب تنها وصف را تعیین  صناجیه را بیاورد ولی پیامبر
ش و یاران صنمود و موصوف را تعیین نکرد و منظور د ر اینجا اوصافی است که پیامبر

پس سؤال و جواب در لفظ با هم مطابقت ندارند. عذر این امر، این است  اند بر آن بوده
چون آنان وقتی  ،مفهوم باشد به این نوع ا زجواب پایبند نیستند، وقتی معنا ها که عرب

آن وصفی که به سبب آن ناجیه شدند  صناجیه پرسیدند، پیامبري  راجع به تعیین فرقه
نَا َما« فرمود:برایشان بیان کرد و 

َ
ْصَحايِب  َعلَيِْه، أ

َ
 .آنچه که من و یارانم بر آن هستیم »َوأ

از جمله مواردي که سؤال و جواب در لفظ با هم مطابقت ندارند اما در معنا با هم 
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 ي خداوند است: مطابقت دارند، این فرموده

ُؤنَبُِّئُ�م قُۡل ﴿
َ
ۡ�ٖ  أ

ٰ  ّمِن ِ�َ آیا شما را از چیزي با خبر سازم  بگو:« .]15عمران:  آل[ ﴾لُِ�مۡ َ�
 .»؟ ها آراسته و جلوه داده شده است) بهتر است که از این (چیزهائی که در دیده

چون معناي این کالم این است که آیا به شما خبر دهم که چه چیزي بهتر از کاالي 
 شود: آري به ما خبر بده. پس خداوند متعال می گویی در جواب گفته ؟زندگانی دنیاست

  :فرماید می هم

ِينَ ﴿ ْ �ََّقوۡ ٱ لِ�َّ ٰ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ا  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  تٞ َج�َّ
َ
 .]15عمران:  آل[ ﴾رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

براي کسانی که پرهیزگاري پیشه کنند در نزد پروردگارشان باغهائی (در جهان دیگر) است «
 .»گذرد  می ها از پاي (درختان) آنها که رودخانه

ي ها یی که زیر آن رودخانهها نزد پروردگارشان باغ اند تقوا پیشه کرده یعنی کسانی که
جاري است برایشان آماده شده است. پس مضمون کالم معناي جواب را بدون لفظ 

 است. این بیان بر اساس رأي جماعتی از مفسران که با سؤال مطابقت دارد، دادهاش  اصلی
 باشد. می

 :فرماید می خداوند متعال

َثُل ﴿ ۡ ٱ وُِعدَ  لَِّ� ٱ نَّةِ �َۡ ٱ مَّ ٓ  ُمتَُّقوَنۖ ل نۡ  �ِيَها
َ
ٓ  ّمِن رٞ َ�ٰ � ا وصف « .]15محمد: [ ﴾َءاِسنٖ  َ�ۡ�ِ  ءٍ مَّ

بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است (چنین است که) در آن رودبارهائی از آبی (زالل 
 .»و خالص) است که گندیده و بدبو نگشته است

اقتضاي مثل را دارد نه چیزي که به آن چیزي تشبیه شده » اجلنةمثل «پس عبارت 
 است.

  :فرماید می طور که خداوند در جایی دیگر همان

ِيٱ َكَمَثلِ  َمَثلُُهمۡ ﴿ همانند داستان کسی است ، داستان اینان« .]17: ةالبقر[ ﴾�نَارٗ  قَدَ َتوۡ سۡ ٱ �َّ
 .»)همراهانش از آن استفاده کنندد و که آتشی را با کوشش فراوان بیفروزد (تا خو

باشد که چیز دیگري به آن تشبیه شده است از این  می اما از آنجا که مقصود چیزي 
را نام برد و  ها وقتی فرقه صرو عین آن را آورده است. ممکن است گفته شود: پیامبر
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ال این یک فرقه اهل نجات است بهتر بود راجع به اعم ها بیان کرد که در میان این فرقه
اي  شد، زیرا شناساندن این فرقه از این جهت هیچ فایده می فرقه ناجیه از خود فرقه سؤال

شناساندن این فرقه فایده  ندارد و تنها از جهت کردارشان که خوي و خصلت آنان است
 .دم شود عمل است نه عاملپس آنچه باید از نظر اعتبار مق دارد.

وصف آن فرقه کدام است یا عمل آن فرقه کدام  :گفتند می کردند و می پس اگر سؤال
قصد  صدر این صورت لفظ و معنا مطابقت بیشتري با هم داشتند. وقتی پیامبر ؟است

 آنان را از این سؤال درك کرد، این جواب را به آنان داد.
بایست از آن سؤال  می چیزي که به نسبت آناني  گوییم: وقتی که سؤال را درباره می یا

حریص و مشتاق  صچون پیامبر ،شان را داد جواب سؤال صك کردند پیامبربکنند تر
بودند که آنچه برایشان شایسته است به آنان یاد دهد و چگونگی سؤال از آن را نیز به 

 آنان یاد دهد.
چون  ،سؤال کردند معین و مشخص نیستاش  ممکن است گفته شود: آنچه درباره
، چون متأخرین نیز متصف به وصف اهل نجات نجات تنها اختصاص به گذشتگان ندارد

 بودند.
و این اقتضاي تعیین  اند در این سؤال اهل نجات به زمان و مکان خاصی منحصر نشده

گیرد  اهل نجات را در برمیي  فقط وصف ضابطی که همه صآنان را ندارد. پس پیامبر
بر آن  و یارانش صتعیین نموده و آن وصف ضابط، روش و سنتی است که پیامبر

 .اند بوده
چون  ،نسبت سؤال کننده معین و مشخص استاین جواب به نسبت ما مبهم و به 

از  ،دیدند می با چشم خود آن را، حضور داشتندشان  کردار ایشان براي کسانی که همراه
چون این جواب نهایت تعیینی است که مناسب  ،این رو به بیشتر از آن نیازي نبود

شان را ندیدند مثل  ل آنان را مشاهده نکردند و اعمالان که احواحاضرین بود. اما دیگر
 آنان نیستند و جواب آن براي ایشان مقصود را معین و مشخص نکرده است.

 



 
 

گذاران از آن  معناي صراط مستقیمی که بدعتبیان : باب دهم
 از هدایت گمراه شدند. این رو پس از بیان هدایت، اند از منحرف شده

کند که به راه راست است و دیگر  می پیش از این گذشت که هرفرقه و گروهی ادعا
تعیین راه این راجع به روند. بنابر می و به بیراهه اند از راه راست منحرف ها و گروه ها فرقه

شان اختالف نظر وجود دارد تا جایی که این موضوع براي هر کس که آن را  راست میان
: هر مجتهدي در اند مورد بررسی و تحقیق قرار داده مبهم و مشتبه شده و کسانی گفته

تعیین این مطلب به  ربنابراین تعداد اقوال و آراء د .امور عقلی یا نقلی مصیب است
چون نزدیک است در  ،باشد می ترین اختالفات ست و این از بزرگها رقهتعداد في  اندازه

آن هفتاد و چند رأي داشته ي  وجود نداشته باشد که علما دربارهاي  شریعت اسالم مسأله
و  صکه پیامبراي  ناجیهي  باشند جز این مسأله. پس بیان این موضوع تا اینکه فرقه

 .ین مسائل استتر پیچیده، روشن گردد، از اند یارانش بر آن بوده
معین بود اصالً اختالفی  راه راست اگر به نسبت افراد پس از صحابه وجه دوم:

 چون اختالف با وجود تعیین محل آن محال است و فرض بر این است که ،داد نمی روي
جویی  چون اگر به قصد عناد و ستیزه ،جویی نیست اختالف نظر به قصد عناد و ستیزه

 ي اسالمی است.ها فرقهي  اسالم خارج است و سخن ما دربارهباشد از 
 از جانب کسانی که ریشه در دانش دارند روي ها قبالً گفته شد که بدعت وجه سوم:

آن ي  اهل شریعت و آگاهان در ادلهي  دهد و تنها از جانب کسانی که به درجه نمی
ریشه دارد و فالنی در دانش دهد. و گواهی به اینکه فالنی در دانش  می روي اند نرسیده

چون هر کس مخالفت کرده و به یک فرقه تبدیل شده  ،نهایت دشوار است بی ریشه ندارد
کند که در دانش ریشه دارد و غیر او کوتاه نظر است و در دانش ریشه  می است، گمان

ا ندارد. حاال اگر بر این مطلب عالمتی هم فرض شود باز اختالف و نزاع در این عالمت ی
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 آید. می اسباب آن به وجود
 :ي عالمات خروج از جماعت، تفرق و جدایی است که آیه مثال آن:

ْ  َوَ� ﴿ ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا َّ�  ْ ْ خۡ ٱوَ  َ�َفرَّقُوا به - به آن اشاره دارد. تفرق. ]105عمران:  آل[ ﴾َتلَُفوا
دیگر کند که او جماعت است و  می یک امر نسبی است و هر گروهی گمان -گواهی همه

 .اند از جماعت جدا شده ها فرقه
دیگر را ي  فرقهاي  متشابه است. هر فرقهي  یکی دیگر از عالمات آن دنبال کردن ادله

کند و تنها خودش است که از اساس کتاب و  می متشابه متهمي  به دنبال کردن ادله
را با دهد و سایر ادله  می کند پس دلیل خود را اساس قرار می محکمات قرآن پیروي

دهد و سایر  می گرداند. دیگري هم برعکس دلیل خود را اساس قرار میتأویل به آن بر
 گرداند. میادله را با تأویل به آن بر

دیگر خروج از جماعت، پیروي از هواي نفس است. این هم چیزي است که ي  نشانه
. با این وجود در نماید می دیگر را به آن متهم کرده و خود را از آن مبراي  هر فرقه، فرقه

ظاهر ممکن نیست که بر خاستگاه این عالمات اتفاق نظر داشته باشند. وقتی بر آن اتفاق 
که به اي  به آن عالمات وجود ندارد به گونه ها نظر نداشته باشند امکان تشخیص این فرقه

و  اند متفق ها به آنان اشاره شود. آري آنان در عمل بر این عالمت ها این عالمتي  وسیله
شان در خاستگاه این  . پس با وجود اختالفاند تبدیل شده ها بدین وسیله به این عالمت

 این عالمات تشخیص داد؟ي  عالمت چگونه ممکن است آنان را به وسیله
ایم که تا حد امکان باید  ه شد که از مقاصد شریعت فهم کردهقبالً گفت وجه چهارم:

ي منحرف ها پوشاند و اگر از طریق اجتهاد بتوان فرقهي این امت را ها انحرافات و بدعت
 اجتهاد شدهاش  از راه راست را تعیین کرد، اما اجتهاد اقتضاي اتفاق بر موردي که درباره

 کند. نمی
بینی که عقالء معتقدند که امور نظري معموالً امکان اتفاق بر آنها وجود  نمی مگر

ماند.  نمی شدند، اشکال و ابهامی باقی می خصبا نص، معین و مش ها ندارد. اگر این فرقه
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ا معین کرده آنان ر صتازه خوارج بر عقاید و افکار خود اصراردارند با وجودي که پیامبر

ْسوَدُ  رَُجٌل  آَ�تُُهمْ «فرماید:  می آنجا که ،شان را در ناقص الخلقت بودن معین کرده و عالمت
َ
 أ

  ثَْدِى  ِمثُْل  َعُضَديْهِ  إِْحَدى
َ
َْضَعةِ  َوِمثُْل  ةِ الَْمْرأ  .1»تََدرَْدرُ  ابلْ

شان مردي سیاه پوست است که یکی از بازوهایش مانند پستان زن یا مانند پاره  نشانه«
 .»کند... می گوشتی است که رفت و آمد

گاه که از عقاید خویش برنگشتند جنگیدند آن و آنان بودند که با علی بن ابی طالب
 چیست؟ اند راجع به کسانی که با نص، تعیین نشدهو دست برنداشتند. حاال گمانت 

 ي: آن است که بیانش در ضمن تفسیر آیه وجه پنجم:

ٓ  َ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  َر�َِّك  َ�َِمةُ  َوَ�مَّ
َ
نَّ َ�

َ
ۡ�َ  �َّاِس ٱوَ  نَّةِ�ِۡ ٱ ِمنَ  َجَهنَّمَ  َ�

َ
 .]119-118هود: [ ﴾١١٩ عِ�َ أ

 گذشت.
شود و جوابی که در  نمی گاه برداشته به این نکته دارد که اختالف هیچ این آیه اشاره

چون این آیه به  ،کند می بود، این مطلب را تأیید ها آوریم و آن حدیث فرقه می این باره
کند تا این امکان باشد که اختالف در ادیان  نمی طور خصوص به جاهاي اختالف اشاره

کند که در امت اسالم نیز  می باقی مانده و در دین اسالم اختالف نیست ولی حدیث بیان
 شود. می اختالف وجود دارد. پس آیه بدون شک اختالف در امت اسالم را نیز شامل

نسبت ما  ناجیه بهي  شود که تعیین فرقه می ب بیان و ثابت شد روشنوقتی این مطل
رود هر چند ادعاي قطع و  نمی آن از بیني  یک امر اجتهادي است و اختالف نظر درباره

یقین در این زمینه کرده شود. پس این یک امر نظري است و یک امر ضروري و بدیهی 
گزینیم که  را برمیاي  مید خدا مسلک میانهنیست. ولی ما با این وجود در این موضوع به ا

کند وکسی که به کلیات و جزئیات شریعت آگاه است  می عقل انسان منصف بدان اذعان
 .کند می صحت آن را تأیید

                                           
 .1064و مسلم  1321متفق علیه بخاري  -1
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را بیاوریم، و آن این است اي  گوییم: قبل از شروع به موضوع الزم است مقدمه می پس
از ، آید: از جهت جهل و نادانی می گذاري در شریعت از چند جهت به وجود که بدعت

 و از جهت پیروي از هوا.، جهت گمان نیک داشتن به عقل
یی که ها باشد و در این زمینه نمونه می این موارد به حسب استقراء از کتاب و سنت

شاهد و مؤید این موضوع بودند آورده شد. ولی باید دانست که این سه جهت گاهی جدا 
شوند. و وقتی با هم جمع شدند، گاهی دو جهت با  می م جمعاز هم اند و گاهی با ه

 شوند. می و گاهی هر سه جهت با هم جمع اند هم
شود و گاهی مربوط  می گاهی مربوط به ابزاري است که مقاصد با آن فهم ،جهت عقل
 .به مقاصد است

گاهی در تشریع و قانونگذاري همراه شریعت  ،جهت گمان نیک داشتن به عقل
 دارد و گاهی مقدم بر شریعت است. این دو نوع در واقع به یک نوع برشراکت 

 گردند. می
بر اش  شود تا جایی که صاحب می گاهی بر فهم غالب ،جهت پیروي از هواي نفس

شود. این دو نوع به یک  می شود و گاهی به غیر دلیل استناد داده می شرعی غالبي  ادله
 گردند. می نوع بر

  :که عبارتند از اند چهار نوع ها این جهتي  پس همه
گمان نیک داشتن به عقل، و پیروي از هواي  -جهل به مقاصد- ل به ابزار فهمجه
 .گوییم می راجع به هر کدام از اینها سخن.نفس

 نوع اول فصل
قرآن را به زبان عربی فصیح نازل کرده است به این معنا که الفاظ و معانی و  خداي

 فرماید: می اساس زبان عربی است. خداوندي قرآن بر ها اسلوب

 .]3الزخرف: [ ﴾٣ قِلُونَ َ�عۡ  لََّعلَُّ�مۡ  اَعَر�ِيّٗ  نًا�قُرۡ  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  إِنَّا﴿
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ایم تا شما (بتوانید پی به اعجاز آن ببرید و معانی و  ما قرآن را به زبان عربی فراهم آورده« 
 .»مفاهیم آن را) درك کنید

 .]28الزمر: [ ﴾ِعَوٖج  ذِي َ�ۡ�َ  َعَر�ِيًّا َءانًاقُرۡ  ﴿فرماید:  می در جاي دیگري
(ظاهري) و  قرآن فصیحی که به زبان عربی (نازل شده) است و خالی از هر گونه کژي«  

، شاید که ایشان پرهیزگاري پیشه کنند (و در پرتو فهم قرآن ، »نادرستی (معنوي) است
  .آخرت برهانند و به دور دارند)خویشتن را از خواري دنیا و عذاب سخت 

وحُ ٱ بِهِ  نََزَل ﴿فرماید:  می نیز  ٱ لرُّ
َ
ٰ  ١٩٣ مِ�ُ ۡ� ۡ ٱ ِمنَ  ِ�َُكونَ  بَِك قَلۡ  َ�َ  بِلَِسانٍ  ١٩٤ ُمنِذرِ�نَ ل

 ٖ بِ�ٖ  َعَرِ�ّ  .]195-193الشعراء: [ ﴾١٩٥ مُّ
با زبان عربی  *   .باشیدهندگان  تا از زمره بیم، بر قلب تو *  .جبرئیل آن را فرو آورده است« 

 .»روشن و آشکاري است

حرف ضاد را تلفظ کرده و آن کس  تر کسی که قرآن به او نازل شده از همه فصیح
شان مبعوث شد نیز در زبان  درمیان صاست. کسانی که پیامبر صمحمد بن عبداهللا

شان بوده  . پس خطاب قرآنی براساس عرف زبانعربی فصاحت و بالغت خاصی داشتند
نازل نشده باشد و شان  است. پس هیچ یک از الفاظ و معانی قرآن نیست که بر عرف زبان

هیچ زبان غیر عربی در آن دخیل نشده باشد و خداوند از قرآن نفی کرده که چیزي از 
 :فرماید می ،زبان غیر عربی در آن داخل شده باشد

�َُّهمۡ  لَمُ َ�عۡ  َولََقدۡ ﴿
َ
ۗ  ۥُ�َعّلُِمهُ  إِ�ََّما َ�ُقولُونَ  � ِيٱ لَِّسانُ  �ََ�ٞ عۡ  هِ إَِ�ۡ  ِحُدونَ يُلۡ  �َّ

َ
 َذاَوَ�ٰ  َجِ�ّٞ أ

ٞ  لَِسانٌ  بِ�ٌ  َعَرِ�ّ  .]103النحل: [ ﴾١٠٣ مُّ
(این آیات قرآنی را خدا به  گویند:  می زنند و) ایشان  می دانیم که (کفّار مکّه تهمت  می ما« 

زبان کسی که (آموزش  .آموزد  می (به نام جبر رومی) بدوآموزد و بلکه) آن را انسانی   نمی محمد
گنگ و غیر عربی است و این (قرآن) به زبان عربی گویا و ، دهند  می قرآن را) به او نسبت

ها هم در فصاحت و جزالت آن حیران و از ساختن و ارائه  روشنی است (که حتی شما عرب
  .»اید) اش ناتوان و درمانده کردن یک سوره
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 :فرماید می جاي دیگريدر 

عۡ  َءانًاقُرۡ  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  َولَوۡ ﴿
َ
ْ  اَجِميّٗ أ لَۡت  َ� لَوۡ  لََّقالُوا ٞ  َجِ�ّٞ عۡ َء� ۥٓۖ ُتهُ َءاَ�ٰ  فُّصِ  .]44فصلت: [ ﴾وََعَرِ�ّ

گفتند: اگر آیات آن (به   می حتماً، فرستادیم  می چنان که قرآن را به زبانی جز زبان عربی فرو«
 در این صورت ما آن را روشن و گویا فهم ؟شد  می گردید (چه  می تبیینعربی) توضیح و 

 .»؟ گفتند:) آیا (کتاب) غیر عربی و (پیغمبر) عربی  می و .کردیم  می

ي  ها و همه مردم مبعوث شده خداوند تمامی امتي  براي همه صهرچند پیامبر
را در این زمینه تابع زبان عربی گردانیده است. وقتی چنین است، پس کتاب خدا  ها زبان

شود و آن طریق هم اعتبار الفاظ و معانی  می فقط از طریقی که خدا بر او نازلش کرده فهم
 ي زبان عربی است.ها و اسلوب

ي زبان عربی باید گفت ها الفاظ زبان عربی که روشن است. راجع به معانی و اسلوب
شود، گستردگی زبان عربی است  می که از جمله چیزهایی که از معانی زبان عربی دانسته

 گیري که عامِ ظاهر است و عام ظاهر از آن اراده می و با چیزي از آن مورد خطاب قرار
 نیاز است و گاهی با عامِ ظاهر مورد خطاب قرار بی شود و ابتداي آن از پایانش می
شود. و گاهی با عامِ ظاهر  می شود و خاص در آن داخل می ادهگیري که از آن عام ار می

شود و گاهی با ظاهر مورد خطاب  می گیري که از آن خاص اراده می مورد خطاب قرار
شود که مراد آن غیر ظاهرش است. علم به  می دانستهاش  گیري که در سیاق می قرار
 رد.اینها در اول کالم یا وسط و یا آخر کالم وجود داي  همه

کنی که اول لفظ با آخر لفظ معلوم است یا آخر لفظ با  می عربی را شروعاي  تو جمله
 آوري که آن را با معنا بدون لفظ به طرف می باشد. کالمی را بر زبان می اول لفظ مشخص

فهمانی. این مطلب از نظر زبان  می فهمانی همان طور که با اشاره مطلبی را به دیگري می
ي زیادي ها توانی یک چیز را با نام می ین کالم زبان عربی است و تورت عربی از فصیح

اینها از نظر زبان عربی ي  نامگذاري کنی و یک لفظ را براي معانی زیادي وضع کنی. همه
شود و دیگر تصرفاتی  نمی شناخته شده است ولی در غیر زبان عربی چنین چیزي یافت
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یده و نسبت به آن معرفت و آگاهی دارد رنج و زحمت کش ها که کسی که در کالم عرب
 داند. می و در علم و دانش آن ریشه دارد، آن را

  :فرماید می خداوند متعال :مثال آن

ُ ٱ﴿ ٰ  َوُهوَ  ءٖ� َ�ۡ  ُ�ِّ  لِقُ َ�ٰ  �َّ  .]62الزمر: [ ﴾٦٢ َو�ِيلٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
 .»نماید  می پاید و مراقبت  می خدا آفریدگار همه چیز است و همه چیز را« 

 :فرماید می در جاي دیگري

 ٱ ِ�  بَّةٖ َدآ ِمن َوَما﴿
َ
ِ ٱ َ�َ  إِ�َّ  ِض �ۡ�  .]6هود: [ ﴾ُ�َهارِزۡ  �َّ

چون هر چیزي  ،این آیات از جمله آیات عام ظاهري است که تخصیص نخورده است
هر  است واش  اعم از آسمان و زمین و جاندار و درخت و مانند آنها خداوند آفریننده

ِ ٱ َ�َ ﴿اي  جنبنده  .]6هود: [ ﴾َدَ�َهاَتوۡ َوُمسۡ  َتَقرََّهاُمسۡ  لَمُ َو�َعۡ  ُ�َهارِزۡ  �َّ
بر عهده خدا است (و خدا روزي  زمین نیست مگر این که روزيِ آن،اي در  هیچ جنبنده«

رساند) و محلّ زیست (دوران حیات) و محلّ دفن (پس از   می مناسب هر یک را در بحر و برّ
 .»داند  می ممات) او را

 فرماید: می خداوند

﴿ ْ ِ َوَ� يَرَۡ�ُبوا ن َ�تََخلَُّفواْ َعن رَُّسوِل ٱ�َّ
َ
ۡعَراِب أ

َ
ۡهِل ٱلَۡمِديَنةِ َوَمۡن َحۡولَُهم ّمَِن ٱۡ�

َ
 َما َ�َن ِ�

نُفِسِهۡم َعن �َّۡفِسهِ 
َ
 .]120: التوبة[ ﴾بِأ

از پیغمبر خدا جا بمانند (و در ، دوروبر آناننشینان  درست نیست که اهل مدینه و بادیه«
بازد) و جان   می و در راه همان چیزي جان نبازند که او در راه آن جان ند،رکاب او به جهاد نرو

 .»تر داشته باشند خود را از جان پیغمبر دوست

ۡعَراِب ﴿پس عبارت: 
َ
ۡهِل ٱلَۡمِديَنةِ َوَمۡن َحۡولَُهم ّمَِن ٱۡ�

َ
ْ َما َ�َن ِ� ن َ�َتَخلَُّفوا

َ
 .]120: التوبة[ ﴾أ

تنها منظور کسانی است که توانایی جهاد را دارند و کسانی را که توانایی جهاد را 
 باشد. می شود. پس معناي این عبارت خاص نمی ندارند شامل

نُفِسِهۡم َعن �َّۡفِسهِ ﴿و عبارت: 
َ
 .]120: التوبة[ ﴾َوَ� يَرَۡ�ُبواْ بِأ
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را که توانایی جهاد را دارند و هم کسانی را که توانایی جهاد را عام است و هم کسانی 
 باشد. می شود. پس معناي این عبارت عام می ندارند، شامل

ٰٓ ﴿ ي: آیه ٓ  َح�َّ ٓ  إِذَا َ�َيا
َ
هۡ  �

َ
ٓ َتطۡ سۡ ٱ �َةٍ قَرۡ  َل أ هۡ  َعَما

َ
بَوۡ  لََهاأ

َ
ْ فَ� ن ا

َ
 .]77الکهف: [ ﴾يَُضّيُِفوُهَما أ

ولی  ،خواستنداز اهالی آنجا غذا  .دادند تا به روستائی رسیدندباز به راه خود ادامه 
 .آنان از مهمان کردن آن دو خودداري نمودند

عام است که خاص از آن اراده شده است چون آن دو از تمام مردم آن روستا غذا 
 .نخواستند

َهاَ�ٰٓ ﴿ ي: آیه ُّ�
َ
نَ�ٰ  َذَكرٖ  ّمِن ُ�مَ�ٰ َخلَقۡ  إِنَّا �َّاُس ٱ �

ُ
ٓ  اُشُعو�ٗ  ُ�مۡ َ�ٰ وََجَعلۡ  َوأ  �َِل َوَ�َبا

ْ ِ�ََعاَرفُوٓ   .]13الحجرات: [ ﴾ا
و شما را تیره تیره و  ایم، آفریده ما شما را از مرد و زنی (به نام آدم و حواء) !اي مردمان«

ایم تا همدیگر را بشناسید (و هر کسی با تفاوت و ویژگی خاص درونی و  قبیله قبیله نموده
 .»)انسانی نقشی جداگانه داشته باشد و در پیکره جامعه، بیرونی از دیگري مشخص شود

 .عام است که احدي از آن خارج نشده است 

�ۡ  إِنَّ ﴿فرماید:  می به دنبال آن
َ
ِ ٱ ِعندَ  َرَمُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ  .]13الحجرات: [ ﴾ُ�مۡ َقٮ

 .»ترین شما است ترین شما در نزد خدا متقی گمان گرامی بی«

 .اند چون تقوا تنها بر افرادي بالغ است که آن را درك کرده ،باشد می این آیه خاص

ِينَ ٱ﴿فرماید:  می خداوند ْ  قَدۡ  �َّاَس ٱ إِنَّ  �َّاُس ٱ لَُهمُ  قَاَل  �َّ  .]173عمران:  آل[ ﴾لَُ�مۡ  َ�َُعوا
آن کسانی که مردمان بدیشان گفتند: مردمان (قریش براي تاختن بر شما دست به دست هم «
 .»اند اند و) بر ضد شما گرد یکدیگر فراهم آمده داده

چون کسانی که برایشان تصمیم  ،در این آیه منظور از ناس دوم خاص است نه عام
، ولی لفظ ناس بر سه نفر و بر اند در حالی که از آنان خارج شده اند گرفته شده، نیز مردم

شود. پس درست است که گفته شود: چند نفر براي تو  می تمام مردم و ما بین آنها اطالق
 .اند . و در ناس اولی گویندگان چهار نفر بودهاند تصمیم گرفته
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ي: در آیه ُّ�
َ
ْ سۡ ٱفَ  َمَثلٞ  ُ�َِب  �َّاُس ٱ �  .]73الحج: [ ﴾َ�ُ  َتِمُعوا

 .»مثلی زده شده است (با دقّت) بدان گوش فرا دهید !اي مردم«
الناس در اینجا کسانی است که در مقابل خدا معبودي براي خود ي  منظور از واژه

 شود. نمی و کودکان و دیوانگان و مؤمنان را شامل اند اتخاذ کرده

ةَ  َ�نَۡت  لَِّ� ٱ �َةِ َقرۡ لۡ ٱ َعنِ  ُهمۡ لۡ  َٔ َوۡ� ﴿فرماید:  می خداوند در جاي دیگري  إِذۡ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ َحاِ�َ
بۡ ٱ ِ�  ُدونَ َ�عۡ  از آنان درباره (سرگذشت اهالی) شهر (ایله) که در « .]163األعراف: [ ﴾ِت لسَّ

 .»ساحل دریا بود بپرس

بۡ ٱ ِ�  ُدونَ َ�عۡ  إِذۡ ﴿ ي: ظاهر سؤال از خود روستاست ولی سیاق آیه  .﴾ِت لسَّ
 چون روستا دشمنی و فسق و فجور ،دهد که منظور از آن اهل روستاست می نشان

 کند. نمی

چون وقتی  .]11األنبیاء: [ ﴾َظالَِمةٗ  َ�نَۡت  �َةٖ قَرۡ  ِمن َناقََصمۡ  َوَ�مۡ ﴿ ي: همچنین است آیه

 دهد که منظور اهل روستاست. می نشان .]11األنبیاء: [ ﴾َظالَِمةٗ  َ�نَۡت ﴿خداوند فرموده: 

 .]82یوسف: [ ﴾�ِيَها ُكنَّا لَِّ� ٱ َ�ةَ َقرۡ لۡ ٱ لِ  َٔ َوۡ�  ﴿فرماید:  می جایی دیگردر 
ایم (که مصر است) و از کاروانی که با آن (به کنعان)  و از (اهالی) شهري که ما در آن بوده«

 .»)ثابت شودایم بپرس (تا بیگناهی ما براي تو  برگشته

روستاست و آگاهان و عالمان به زبان عربی در این دارد که منظور اهل  می این آیه بیان
 دهد. نمی چون روستا از صدق آنان خبر ،باره اختالف نظري ندارند

در این تصرفات براي قوم عرب است که  /اینها معناي بیان و تقریر شافعیي  همه
 شود. امام شافعی نوع نمی کند که قرآن جز با فهم زبان عربی فهم می به طور کلی بیان

چون انواع تصرفات زبان عربی را اهل خود  ،را آورده ها عربي  از طریقهاي  بسیار پیچیده
یعنی دانشمندان نحو و صرف و معانی و بیان و اشتقاق و شارحان مفردات لغت عربی و 

. اند ناقالن از عرب بنا به مقتضیات احوال و شرایط مختلف مورد شرح و بسط قرار داده
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عربی بر قرآن اطالق شده ي  ن با آنها نازل شده، به همین خاطر واژهاینها قرآي  پس همه
 است.

وقتی این مطلب ثابت شد، در این صورت بر کسی که در شریعت اهل نظر و تحقیق 
  :کند دو چیز الزم است می است و راجع به آن بحث

راجع به چیزي از امور شریعت سخن نگوید مگر اینکه عرب باشد یا اگر عرب  -اول
نیست آن قدر به زبان عربی مسلط و آگاه باشد که همچون یک عرب باشد و به پاي 

و پیشوایان متقدم و صاحب نظران در زبان عربی همچون خلیل و سیبویه و  ها عرب
کسائی و فراء و امثال آنان برسد. البته منظور این نیست که همچون آنان حافظ و جامع 

ي زبان عربی باشد، بلکه منظور تنها این است که اه و خبرگی ها تمام معلومات و آگاهی
فهم وي به طور کلی فهم یک عرب باشد. به همین دلیل متقدمین از میان دانشمندان زبان 

چون به خاطر همین مطلب امام و پیشوا  ،اند و ادبیات عرب از متأخرین برتري یافته
قرآن مقلد باشد و نباید به فهم . اگر کسی به این درجه نرسیده باید در فهم معانی اند شده

 معانی قرآن گمان نیکی داشته باشد بدون اینکه در این باره از اهل علم بپرسد.
وقتی مطلب قبلی را بیان کرد، گفت: هر کس این مطلب را از زبان عربی  /شافعی

صادر  صنداند حال آنکه قرآن با زبان عربی نازل شده و سنت با زبان عربی از پیامبر
داند، قطعاً نسبت به برخی از مطالب زبان  می ست و به زور بگوید زبان عربی راشده ا

عربی جاهل است و هر کس به زور ادعاي علم به زبان عربی بکند در حالی که برخی از 
ي زبان عربی ثابت نشده است ها داند و معرفت و شناخت وي در تمام بخش نمی آن را

مطابق صواب و حق باشد، چون اش  ه بکند و سخننطري در این بار در صورتی که اظهار
گیرد و در خطایش معذور  نمی بدون علم و شناخت اظهارنظر کرده، مورد ستایش قرار

علمی به فرق میان درست و خطاي آن را ي  چون در چیزي سخن گفته که احاطه ،نیست
 ندارد.

لم تکلف ع نظر در قرآن و سنت بدون چون اظهار ،آنچه شافعی گفته درست است
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 نظر در قرآن و سنت مشمول این حدیث قرار ایم و نیز اظهار است و از تکلف نهی شده

َذَ  اَعلًِما بْق يَ  لَمْ  إَِذا َحىتَّ « فرموده است: صگیرد که پیامبر می االً  رُُءوًسا انلَّاُس  اختَّ  ُجهَّ
ْ�تَْوا فَُسئِلُوا

َ
َضلُّوا فََضلُّوا ِعلْمٍ  بَِغْ�ِ  فَأ

َ
ماند. مردم سران و  نمی جایی که هیچ عالمیتا «. 1»َوأ

دهند در  می گیرند، پس بدون علم فتوا می گزینند، آنان مورد سؤال قرار میبزرگانی جاهل را بر

 چون آنان وقتی زبان عربی را. »کنند می شوند و هم دیگران را گمراه می نتیجه هم خود گمراه
و عقل صرفش اش  کنند به فهم اعجمی دانند تا راجع به قرآن و سنت به آن مراجعه نمی

 .کند در نتیجه از راه راست منحرف شده است می بدون تمسک جستن به دللیل مراجعه
کسی که ي  ابن وهب از حسن روایت کرده که به او گفته شد: نظرت چیست؟ درباره

ن زباي  گیرد تا زبان خود را راست کند و منطق خویش را به وسیله می زبان عربی را یاد
 رااي  چون کسی آیه ،گفت: نظرم این است که زبان عربی را یاد بگیرد ؟عربی اصالح کند

 شود. می داند در نتیجه هالك نمی خواند و مفهوم و معناي آن را می
آنان قرآن را  ،از حسن نقل است که گوید: عجمی بودن مردم را هالك کرده است

 کنند. می تأویلاش  بدون معناي واقعی
گاه یک لفظ یا یک معنی در قرآن و سنت بر او مبهم و مشتبه گردید نباید هر -دوم
نظر کند بدون اینکه از کسانی که علم و آگاهی به زبان  آن چیزي بگوید و اظهاري  درباره

چون ممکن است کسی در زبان عربی، امام و صاحب  ،عربی دارند کمک و یاري جوید
ماند. در این هنگام باید  می لبی بر او پوشیدهنظر باشد ولی در برخی اوقات، معناي مط

داند. پس  می چون گاهی برخی از معانی خاص را یک شخص عرب محض ،احتیاط کند
نقل  اند آن بپرسد. این کار از صحابه که عرب هم بودهي  باید احتیاط کند تا اینکه درباره

 پس نسبت به غیر صحابه چگونه باید باشد؟ ،شده است
 :نقل شده که گوید: معناي عبارت باز ابن عباس

َ�ٰ ٱ فَاِطرَ ﴿  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
تا اینکه دو نفر عرب بادیه دانستم  نمی .]101یوسف: [ ﴾ِض �ۡ�

                                           
 .حدیثی صحیح است. تخریج آن از پیش گذشت -1
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أنا «گفت: شان  نشین پیش من آمدند و راجع به چاهی خصومت و نزاع داشتند. یکی

 یعنی من شروع به کندن آن چاه نمودم.» فطرهتا

وۡ ﴿ ي: معناي آیهي  روایت شده که او روي منبر درباره از عمر
َ
  أ

ۡ
ٰ  ُخَذُهمۡ يَأ َ�َ 

هذیل به او گفت که تخوف از نظر آنان به ي  پرسید. مردي از طایفه .]47النحل: [ ﴾َ�َوُّٖف 
 معناي کاهش یافتن است.

 ي آن زیادند.ها نمونه
 و الفاظ بیشتري دارد. تر معانی گسترده ها زباني  گوید: زبان عرب از همه می شافعی

کامل ي  علوم و ادبیات زبان عربی احاطهي  وي افزود: کسی را سراغ نداریم که به همه
رود به  نمی داشته باشد جز پیامبر، ولی چیزي از زبان عربی به طور یکنواخت از دست

 که کسی وجود نداشته باشد که آن را بداند.اي  گونه
عربی از نظر عرب همچون علم به سنت از نظر فقهاء  افزاید: علم به زبان می شافعی

که چیزي اي  و روایات باشد به گونه ها سنتي  است. کسی را سراغ نداریم که جامع همه
آوري شود، آن  عالمان سنت جمعي  گاه علم همهاز دستش نرفته باشد. پس هر ها از سنت

لم هر کسی از عالمان گاه عشود و هر می و احادیث علم حاصل ها سنتي  وقت به همه
ماند. سپس آنچه بر  می بر وي پوشیده ها سنت از علم دیگري جدا شود، مقداري از سنت

باشند، موجود  می او هستند و همکار ويي  وي پوشیده مانده نزد دیگران که در طبقه
 است.

شافعی افزود: زبان عربی نزد خاص و عام نیز چنین است. مطلبی از زبان عربی بر آنان 
 شود. و کسی زبان عربی را نمی خواسته ها عرب ماند و آن مطلب از غیر نمی پوشیده

پذیرفته باشد و کسی در مطلبی از زبان عربی با  ها داند مگر کسی که آن را از عرب نمی
پیروي کرده  ها مشارکت ندارد مگر کسی که در یادگیري زبان عربی از عرب ها عرب

پذیرفته باشد، از اهل زبان عربی است و دیگران  ها عربباشد. هر کس زبان عربی را از 
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گاه کسی به زبان عربی روي آورد، ، اهل آن نیستند. پس هراند که زبان عربی را رها کرده
 شود. می از اهل آن

این اظهارات شافعی بود و کسی در این زمینه با وي مخالفت نکرده است. وقتی قضیه 
قرآن و سنت نظري بیفکند الزم است که زبان  خواهد در می چنین است هر فردي که

عربی را یاد بگیرد و پیش از تأیید صالحیت وي از جانب آگاهان و اساتید ادبیات و زبان 
عربی به خودش حسن ظن نداشته باشد و در قرآن و سنت اظهار نظر ننماید و در مسایل 

نظر  مستقالً اظهارعلمی به آنها ندارد بدون سؤال ا زاهل خودش ي  مبهمی که احاطه
 و یارانش صگاه به این نسخه عمل کرد آن وقت موافق منهج و روش پیامبرنکند. هر

 باشد. می
روایت شده که گوید: گفتیم: اي رسول خدا، چه کسی بهترین باز عبداهللا بن عمر 

کسی که داراي دلی پاك و « .»الصادق واللسان مخمومـال القلب ذو« مردمان است؟ فرمود:

گفتیم: زبان راستگو را شناختیم اما دل  .»از کینه و حسد، داراي زبانی راستگو استخالی 

انسان دل پاکی « .»حسد وال فيه إثم ال اذلي انليق اتليق هو« پاك چه کسی است؟ فرمود:
 .»ندارداي  که گناه و حسد و کینه

 گفتیم: پس از او چه کسی بهترین مردم است؟

کسی که از دنیا بیزار است و آخرت را دوست «. »اآلخرة بو� ادلنيا �شنأ اذلي« فرمود:
 .»دارد

. گفتیم: پس از صرسول خداي  گفتیم: چنین کسی را سراغ نداریم جز رافع آزاد شده
 او چه کسی بهترین مردم است؟

 . »مؤمن خوش اخالق«. »حسن خلق يف مؤمن« فرمود:
 .1گفتیم: اما این یکی در میان ما هست

                                           
به » صحيح اجلامع«روایتش کرده است و آلبانی در کتاب  4216ي  حدیثی صحیح است: ابن ماجه به شماره -1

 آن را صحیح دانسته است. 2931ي  به شماره» الرتهيبصحيح الرتغيب و«و  3291ي  شماره
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آمد و گفت اي رسول خدا، آیا مرد در  صمردي پیش رسول خداروایت شده که 

بله هرگاه ورشکست « .»نعم، إذا اكن ملفجاً « کند؟ فرمود: می اداي حق زنش سهل انگاري
 .»چیز باشد بی و

تو چه گفتی و او به تو چه گفت؟  صگفت: اي رسول خدا صبه پیامبر ابوبکر

ذا اكن إنعم «کند؟ گفتم:  می زنش سهل انگاريپیامبر فرمود: گفت: آیا مردي در اداي حق 
است اي  تر ابوبکر گفت: نظرت چیست که او از تو فصیح. »بله هرگاه فقیر باشد« .»فقرا

چـــگونه چنین «. 1»أرضعت ىف ب� سعدو�يف ال وأنا من قر�ش و« رسول خدا؟ فرمودند:
 .»ام سعد بزرگ شدهبنی ي  ام و در میان طایفه قریشي  است در حالی که از قبیله

 ها دهند برخی علوم مربوط به زبان عربی از برخی عرب می بودند که نشاناي  اینها ادله
آنها سؤال شود همان طور که آنان سؤال ي  درباره ماند. پس واجب است که می پنهان

کردند. در نتیجه بر روش و منهج آنان است. در غیر این صورت انسان منحرف شده و در 
 کند نه به زبان شریعت. می نظر اسالمی به رأي خود اظهارشریعت 

 آوریم:  می براي این موضوع شش مثال را
 ي: آیهي  جابر جعفی دربارهي  گفته -اول

بۡ  فَلَنۡ ﴿
َ
 ٱ َرحَ �

َ
ٰ  َض �ۡ�   َح�َّ

ۡ
ِ�  ِ�ٓ  ذَنَ يَأ

َ
که تأویل این آیه هنوز نیامده  .]80یوسف: [ ﴾أ

چون  ،را اختیار کرده است ها رافضیي  چون وي با این رأي عقیده ،است. او دروغ گفته
شود تا اینکه  نمی میان ابرهاست و کسی از فرزندانش خارجمعتقدند علی در ها رافضی

 فَلَنۡ ﴿ :دهد: همراه فالنی خارج شوید. این همان معناي عبارت می علی از آسمان ندا سر
بۡ 
َ
 ٱ َرحَ �

َ
ٰ  َض �ۡ�   َح�َّ

ۡ
ِ�  ِ�ٓ  َذنَ يَأ

َ
 .]80یوسف: [ ﴾أ

                                           
 آن را روایت کرده است. 3/233» معرفة الرجالالعلل و«احمد در کتاب  -1
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کنم تا پدرم به من اجازه (خروج از آن و برگشت به   نمی من از سرزمین (مصر) حرکت«
، دي بنیامینیا خدا در حق من داوري نکند و فرمان نراند (و با مرگ من یا آزا، کنعان را) ندهد

 .»)کار را یکسره نسازد
جابر که تأویل این ي  تفسیر گفتهدر  طور که سفیان همان ،باشد می از نظر جابر جعفی 

 برادران یوسفي  مذکور دربارهي  گوید: او دروغ گفته و آیه می آیه هنوز نیامده است،
 باشد. می

کتاب مسلم آمده است. هر انسان عاقلی تردید ندارد که سیاق ي  این داستان در مقدمه
ست و در سیاق آیات اساس ا بی کند و آنچه جابر گفته می سفیان را تأییدي  قرآن گفته

 گنجد. نمی قرآنی
اي تواند با نه زن آزاده ازدواج کند و بر می پندارند که مرد می رأي کسانی که -دوم

 :اند شان به این آیه استدالل کرده اثبات گفته

ْ ٱفَ ﴿ ٓ ٱ ّمِنَ  لَُ�م َطاَب  َما نِ�ُحوا ٰ  َ�ٰ َمثۡ  ءِ لّنَِسا  .]3النساء: [ ﴾عَ َوُرَ�ٰ  َث َوثَُ�
از این هم ، ترسیدید که درباره یتیمان نتوانید دادگري کنید (و دچار گناه بزرگ شویدو اگر « 

 .ان زنان متعدد خود دادگري کنید و از این بابت هم دچار گناه بزرگ شویدمی بترسید که نتوانید
ان زنان دادگري کنید و شرائط و ظروف می توانید  می ولی وقتی که به خود اطمینان داشتید که

با دو یا سه یا ، خاص تعدد ازواج مهیا بود) با زنان دیگري که براي شما حاللند و دوست دارید
 .»چهار تا ازدواج کنید

اساس  بی شود. این رأي نادرست و می بین چهار تا سه و تا دو نهي  چون فاصله 
اگر  چون معناي آیه این است: اگر خواستید با دو زن، اگر خواستید با سه زن و ،است

 خواستید با چهار زن ازدواج کنید.
باشد  می پندارند آنچه از خوك حرام است تنها گوشت آن می کسانی کهي  گفته -سوم

 آن را. اگري  چون قرآن تنها گوشت خوك را حرام کرده نه پیه ،حالل استاش  و پیه
 اطالقشود اما پیه چنین نیست و بر گوشت  می دانست که گوشت بر پیه نیز اطالق  می

 گفت. نمی شود این سخن را نمی
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خداوند -رأي کسانی که معتقدند هر چیزي فانی است حتی ذات پروردگار  -چهارم 
زیرا خداوند فرموده است:  ،جز صورت او -گویند بسیار واالتر و برتر است می از آنچه

از آن چیزي است همانا منظور از وجه در اینجا غیر . ]88القصص: [ ﴾ۥَههُ وَجۡ  إِ�َّ  َهالٌِك ﴿
چون مفسرین در این باره چند تفسیر دارند و آنچه که این گوینده اظهار  ،که گفته است

ین رأي به قصد این بیچاره تر داشته نه در لغت و نه در معنا قابل توجیه نیست. نزدیک

فعلت « گویی: می همان طور که ،این است که گفت: منظور از وجه صاحب وجه است

 یعنی این کار را به خاطر فالنی انجام دادم. »هذا لوجه فالن

شود. مانند آن در آیات زیر آمده  می پس معناي آیه چنین است: هر چیزي جز او نابود
 است: 

َما﴿ ِ ٱ هِ لِوَجۡ  عُِمُ�مۡ ُ�طۡ  إِ�َّ ) ما شما را گویند:  می بدیشان، به زبان حال(« .]9اإلنسان: [ ﴾�َّ
 .»دهیم  می تنها به خاطر ذات خدا خوراك

 .]27-26الرحمن: [ ﴾٢٧ َرامِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ�ٰ �َۡ ٱ ذُو َرّ�َِك  هُ وَجۡ  َ�ٰ َو�َبۡ  ٢٦ فَانٖ  َهاَعلَيۡ  َمنۡ  ُ�ُّ ﴿
 .»گردند  می دستخوش فنا، همه چیزها و همه کسانی که بر روي زمین هستند«  
 ماند و بس.   می و تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو  

پهلو دارد. اینان براي پندارند که خداوند متعال  می کسانی که چنیني  گفته -پنجم

ن﴿: اند ان به این آیه استدالل کردهش اثبات رأي
َ
ٰ  ٞس َ�فۡ  َ�ُقوَل  أ ٰ  َ�ٰ َحۡ�َ َ�  ِ�  فَرَّطُت  َما َ�َ

ِ ٱ بِ َج�  .]67الزمر: [ ﴾�َّ
وي پیروي کنید تا روز قیامت) (به درگاه خدا برگردید و تسلیم فرمان او شوید و از تعالیم «  

دریغا و  .ام چه کوتاهیها که در حق (طاعت و عبادت) خدا کرده !کسی نگوید: دردا و حسرتا
ام  سرمایه وجودم را باخته !(واي بر من .ام کنندگان (آئین یزدانی) بوده من از زمره مسخره !فسوسا

  .»)!ام و گرفتار خشم خدا شده

چون  ،به صورت حقیقت و نه به صورت مجاز نیامده استدر این آیه معناي پهلو نه 

یعنی این چیز به نسبت فالن چیز کوچک » ألمر يصغر فی جنب هذا هذا«گوید:  می عرب
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است. این آیه نیز معنایش این است: افسوس بر آنچه که در آنچه بین من و خدا بود 
 کردم. ام را به امر و نهی خدا به من اضافه چون کوتاهی، کوتاهی کردم

ْهرَ  �َُسبُّوا الَ «: صپیامبري  این فرمودهي  کسانی که دربارهي  گفته -ششم َ  فَإِنَّ  ادلَّ  ا�َّ

ْهرُ  ُهوَ  گویند: مطلبی که در  می ،»چون خداوند همان زمانه است ،زمانه را نفرین نکنید« .1»ادلَّ
که معناي حدیث فوق این  اند این حدیث است همان مذهب دهریه است. اینان ندانسته

است: هرگاه بالها و مصایب متوجه شما شد زمانه را ناسزا مگویید و این بالها و مصایب 
چون خداوند این بالها و مصایب را به شما رسانیده نه زمانه،  ،را به زمانه نسبت ندهید

شود نه  می گویید، این ناسزا گویی متوجه فاعل این کار می زیرا وقتی شما زمانه را ناسزا
 .زمانه

و  ها گویی: زمانه فالن مصیبت در مالش را به او رسانیده و ناخوشی می پس مثال
مصایب روزگار متوجه او شده است. پس هر چیزي را که به مشیت و تقدیر خدا روي 

گویند: نفرین خدا بر این روزگار و خداوند  می دهند از این رو نمی دهد به روزگار نسبت
. مردم روزگار را تنها به خاطر کاري که به ها ا نابود کند. و امثال این حرفاین روزگار ر

کنند و فاعل  می کنند. پس گویی آنان فاعل این کار را نفرین می آن نسبت داده شده نفرین
 گویند. می هم تنها خداوند یکتاست. بنابراین گویی خدا را ناسزا

 صبی در کالم خداوند و سنت پیامبرروشن شد که چگونه در زبان عر ها با این مثال
دهد و اینکه این امر منجر به تحریف کلمات از جاهاي  می از جانب اشخاص خطا روي

 شود. می خود
چون آنان عرب بودند و براي فهم کالم خداي  ،از این خطاها مبرا و دورند صحابه

نبودند  متعال به ابزار و یادگیري نیاز نداشتند. سپس بعد از صحابه کسانی که عرب زبان
آمدند و خود را به زحمت انداختند تا زبان عربی را یاد بگیرند. در آن هنگام افرادي در 

مچون سلمان فارسی و دیگران. فهم شریعت آن گونه سزاوار آن بود راه یافتند. افرادي ه
                                           

 اند. آن را روایت کرده 2247ي  و مسلم به شماره 5828ي  متفق علیه: بخاري به شماره -1
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خواهد که از اهل اجتهاد باشد  می پس هر کس در فهم قرآن و سنت به آنان اقتدا کند، اگر
به امید خدا به سواد اعظم و اکثریت جماعت مسلمانان راه یافته و بر روش و منهج آنان 

 گیرد.  می ناجیه قراري  گیرد و در سلک فرقه می قرار

 نوع دومفصل 
خداوند شریعت را بر پیامبرش نازل کرده که در آن بیان و توضیح هر چیزي که همانا 

و امور تعبدي که بدان گردن شان  چیزهایی راجع به تکالیف ،مردم بدان نیاز دارند، هست
 دهد و می از دنیا نرفت تا اینکه دین کامل شد. خداوند بر آن گواهی صنهادند. و پیامبر

 فرماید: می

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ 
َ
�ۡ  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

 .]3: ةالمائد[ ﴾ادِينٗ 
امروز (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم و (با عزّت بخشیدن به شما و استوار داشتن «
عنوان آئین خداپسند براي شما هایتان) نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسالم را به  گام

 .»برگزیدم

پس هر کس گمان کند که چیزي از دین باقی مانده و هنوز دین کامل نشده است، 

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ي  آیه
َ
 را تکذیب نموده است. .]3: ةالمائد[ ﴾دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

 را دیده ایم که در قرآن و سنت نهیاي  نباید گفت: حوادث و مسائل مستحدثه
ائلی از قبیل سهم االرث پدر مثالً مس ،گیرند نمی نیست و تحت اصولی عام قراراش  درباره
افتد و سایر مسائل  می کسی که روي فرد مجروحیي  قضیه ،امور حرام در طالق ،بزرگ
 است؟ شان وجود ندارد. پس کجا دین کامل شده ادي که در قرآن و سنت نهی دربارهاجته

  :شود می چون در جواب گفته

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ي  آیه -اوالً
َ
امروز (احکام) دین شما را « .]3: ةالمائد[ ﴾دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

 .»برایتان کامل کردم
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مسائل و حوادث جزئی در آن معتبر باشد حرف شما درست است ولی مراد  اگر تمام
ضروریات و که در اي  چون در دین اسالم قاعده ،باشد می از این عبارت، کلیات دین

حاجیات یا تکمیلیات بدان نیاز باشد باقی نمانده مگر اینکه در نهایت وضوح و روشنی 
 .بیان شده است

آري، تطبیق مسائل جزئی به کلیات دین به اجتهاد و نظر مجتهد واگذرا شده 
و سنت نیز آمده است و حتماً باید  اجتهاد و ضوابط آن در قرآني  چون خود قاعده،است

د و ضوابط اعمال شوند و ترك آنها جایز نیست. وقتی در شریعت اسالم این امر این قواع
دهد که حوزه و مجال اجتهاد وجود دارد و این امر تنها در  می ثابت شده این نشان

هست. اگر منظور آیه کمال دین در تمام مسائل و اش  مواردي است که نهی درباره
 که قابل شمارش نیستند. بنابراین حوادث جزئی بود، خوب مسائل و حوادث جزئی

 توان تحت قالبی آنها را منحصر کرد. نمی
چون منظور آیه تنها کامل بودن دین در  ،اند عالمان اسالمی به این مطلب تصریح کرده

 کهاي  قواعدي که حوادث و مسائل مستحدثه ،باشد می قواعد کلی به تناسب نیاز به آنها
شان با رعایت ضوابط اجتهاد از احکام  شوند و احکام می دهبا آنها تطبیق دا اند نهایت بی

 شود. می اصول کلی استخراج
انجامد و  می در نظر گرفتن کامل بودن دین در مسائل جزئی به ابهام و اشکال -ثانیاً

چون اگر سؤال کننده به کامل بودن دین  ،همین امر باعث شده که این سؤال مطرح شود
چون قواعد و اصول کلی دین  ،کرد نمی دیگر این سؤال را مطرحکرد،  می در کلیات توجه
 .هر چند دنیا به زوال بینجامد اند و ال یتغیر و ثابت اند تا ابد وضع شده

و تابع مقتضیات  اند اما مسائل جزئی براي مقطع زمانی و مکانی خاصی وضع شده
کنند. اگر  می مکانی تغییرو با توجه به شرایط و اوضاع و احوال زمانی و  اند زمان و مکان

شود که دین کامل نشده است و این خالف  می این نکته در نظر گرفته نشود چنین تصور
  :فرماید می خداوند است کهي  فرموده
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�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
 .]3: ةالمائد[ ﴾دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

 .»امروز (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم«

﴿ َ�ۡ  .]89النحل: [ ﴾لِِم�َ ُمسۡ لِلۡ  ىٰ َو�ُۡ�َ  ةٗ َورَۡ�َ  ىوَُهدٗ  ءٖ َ�ۡ  لُِّ�ِّ  انٗ َ�ٰ تِبۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اَونَزَّ
چیز (امور دین مورد نیاز   ایم که بیانگر همه و ما این کتاب (آسمانی) را بر تو نازل کرده«

 .»یزدان) است رسان مسلمانان (به نعمت جاویدان مردم) و وسیله هدایت و مایه رحمت و مژده

بدون شک کالم خدا راست است و هر چه مخالف آن باشد راست نیست. ظاهر امر 
مذکور بر عموم و اطالق بودنش صحیح است و اما حوادث و مسائل ي  این است که آیه

چون این مسائل  ،که قبالً نبوده و در صحت کمال دین تأثیري ندارداي  مستحدثه
و یا نیاز نیست اگر به آنها نیاز هست همان مسائل نیاز هست  ها مستحدثه یا بدان

شان از اصول و  شوند و احکام می اجتهادي است که بر اصول و قواعد کلی دین جاري
به دلیل خاصی استناد کند و ماند که  می شود تنها نظر مجتهد می قواعد کلی دین استخراج

ي تازه ها در این صورت از بدعتشان را استنباط نماید و یا به آنها نیاز نیست که  احکام
کرد. اینکه  نمی چون اگر به آنها نیاز بود، شریعت از آنها سکوت ،باشد می ایجاد شده

 شریعت از آنها سکوت کرده و هیچ دلیلی براي اثبات صحت آنها وجود ندارد نشان
که دهد که به آنها نیازي نیست. پس به هر حال دین کامل شده است. از جمله دالیلی  می

، این است که هرگز اند فهم کرده دهد این مطلب همان چیزي است که صحابه می نشان
طرح این سؤال از آنان شنیده نشده است و کسی از آنها نگفته است: چرا ارث پدر بزرگ 
همراه برادران میت در نصوص دینی نیامده است و چرا به حکم کسی که به همسرش 

شان  و مانند آنها که شارع نصی درباره.. .یح نشده استبگوید: تو بر من حرام هستی تصر
نیاورده است، بلکه صحابه در این مسائل اجتهاد و اظهارنظر کرده و با رعایت ضوابط و 
مقررات اجتهاد از اصول کلی دین احکام آنها را استنباط نمودند و اگر در این باره نصی 

. بنابراین کامل بودن دین به اند را کردهنصوص دینی این کار  و مفهوم نبوده از طریق معنا
 .تمام واضح و روشن گردید
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شویم و آن اینکه خداوند سبحان، قرآن را مبرا و دور  می سپس به مطلب دیگري منتقل
از اختالف و تضاد نازل فرمود تا خوب در آن تدبر و تفکر شود و از آن عبرت و پند 

فََ� ﴿ :فرماید می گرفته شود،
َ
ِ ٱ َ�ۡ�ِ  ِعندِ  مِنۡ  َ�نَ  َولَوۡ  َءانَۚ ُقرۡ لۡ ٱ َ�َتَدبَُّرونَ  أ َّ�  ْ  �ِيهِ  لَوََجُدوا

ٰ خۡ ٱ  .]82النساء: [ ﴾٨٢ �َكثِ�ٗ  افٗ تَِ�
 اندیشند (و معانی و مفاهیم آن را بررسی و وارسی  نمی آیا (این منافقان) درباره قرآن«  
ببرند و بدانند که این کتاب به سبب  کنند تا به وجوب طاعت خدا و پیروي امر تو پی  نمی

از سوي ، ائتالف معانی و احکامی که در بر دارد و این که بخشی از آن مؤید بخش دیگري است
 ) و اگر از سوي غیرخدا آمده بود در آن تناقضات و اختالفات فراوانی پیدا؟ خدا نازل شده است

 .»کردند  می
چون آیات قرآن  ،گویی مبراست ف و تناقضدهد که قرآن از اختال می معناي آیه نشان

 .کنند می همدیگر را هم از جهت لفظ و هم از جهت معنا تصدیق و تأیید
ته فصاحت در قرآن خیلی چشمگیر است و تمام قرآن را در بر گرف :از جهت لفظ

گویی وجود  بینی که در آن اختالف و تناقض می چون ،است اما کالم مخلوق چنین نیست
یابد که  نمی در بخشی از کالم فصاحت و بالغت هست ولی هنوز کالم پایاندارد. چون 

آید. همچنین یک قصیده  می پاییناش  فصاحتي  در اثناي آن مطالبی هست که از درجه
بینی که در بخشی از آن فصاحت هست و در بخشی دیگر فصاحت وجود ندارد اما  می را

 ه وجود دارد.قرآن سراسرش فصاحت و بالغت در باالترین درج
معانی قرآن با وجود کثرت و تکرارش به تناسب مقتضیات احوال و  :از جهت معنا

ترین خلل و تضاد و تعارضی در  اوضاع منسجم و منظم و هماهنگ هستند بدون آنکه کم
که راهی براي بشر وجود ندارد که به پاي آن برسد. به همین خاطر اي  آنها باشد به گونه

بودند کالم خدا را شنیدند با آن  ها فصاحت نخستین که عرب وقتی اهل بالغت و
گونه تغییري ایجاد نکردند در حالی که  ابله نکردند و در اعجاز قرآن هیچمعارضه و مق

آنان خیلی حریص بودند بر قرآن اعتراض کنند و نقصی را در آن بیابند. سپس وقتی 
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ي آن تفکر و تأمل نمودند ها شگفتی اسالم آوردند و معانی قرآن را مشاهده نمودند و در
افزوده شد مبنی بر اینکه در قرآن هیچ گونه اختالف و تعارضی شان  به بصیرت و آگاهی

 وجود ندارد.
به  !اي مردم«ثابت شده که سهل بن حنیف در روز صفین و داوري و حکَم گفت: 

ریان ابوجندل چون موقع ج ،رأي و نظر خود اعتماد نکیند و رأي خود را متهم بدانید
توانستیم فرمان رسول  می دیدیم که چگونه بودیم و اگر صخودمان را همراه رسول خدا

اگر از آن وقتی که اسالم  !به خدا قسم کردیم. می را رد بکنیم قطعاً این کار را صخدا
از آن کاري است  تر آوردیم تاکنون شمشیر را بر گردن مان بگذاریم این کار براي ما آسان

 .1کردیم صکه با رسول خدا
 :در این روایت دو نکته هست که گواه مدعاي ماست

چون تعارضی با ظواهر یک  ،»رأي خود را متهم کنید و بدان اعتماد نکنید« ي: گفته -1
 اساس است. بی شود و نمی امر غالباً رأیی است که بر اصل معتبري بنا

دقیق این باب هست که ي  ت مذکور که لب و نکتهسهل بن حنیف در روایي  گفته -2
 ». ا آخر روایتت ...ایم شمشیرهایمان را بر گردن نگذاشته به خدا قسم،«گفت: 

چون معنایش این است که هر دستوري از شریعت خدا که بر آنان نازل شده و ظاهراً 
 روشنبا رأي و عقل اصطکاك و تعارض دارد، حق است و به تدریج و به مرور زمان 

گردد. و این تعارض ظاهري، شبهه و ابهامی  می شود تا جایی که بطالن آن رأي محرز می
است که عارض شده و نباید به آن اهمیت داد بلکه باید از همان ابتدا آن را متهم کرد و 

چون اگر این دستور  ،بدان توجهی نشان داده نشود و تنها بر شریعت اعتماد و تکیه شود
و اگر فرض بر این باشد که هرگز روشن  گردد می شن نشده فردا روشندینی امروز رو

ین دستگیره تر چون انسان در این صورت به محکم ،نشود باز اشکال و ایرادي نیست
 دست آویخته است.

                                           
 اند. آن را روایت کرده 1785ي  رهو مسلم به شما 3010ي  متفق علیه: بخاري به شماره -1
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روایت شده که گوید: از هشام بن حکیم بن حزام شنیدم که  از عمر» الصحيح«در 

گوش دادم، اش  خواند. به قرائت می ن رافرقاي  سوره صدر زمان حیات رسول خدا
چنین براي من قرائت  صکند که رسول خدا می ي مختلفی قرائتها دیدم که به سبک

نکرده بود. نزدیک بود در نماز به او حمله کنم. صبر کردم تا سالم نمازش را داد. ردایش 
 ...؟.ستچه کسی این سوره را این چنین براي تو قرائت نموده ا را کشیدم و گفتم:

چون رسول  ،گویی می آن را براي من قرائت نمود. گفتم: دروغ صگفت: رسول خدا
غیر از آنچه که تو قرائت نمودي براي من قرائت نموده است. او را با خود پیش  صخدا

 :فرمود صخدا بردم. رسول صرسول خدا

رِْسلْهُ «
َ
  ،أ

ْ
 بخوان (ببینم چگونه قرائتاو را آزاد بـــگذار. اي هشام! « .»ِهَشامُ  يَا اقَْرأ

 قرائت نمود. صبا همان قرائتی که از وي شنیدم آن را براي پیامبر .؟»کنی) می

نِْزلَْت  َكَذلَِك «: فرمود صرسول خدا
ُ
سپس . »قرآن این چنین نازل شده است« .»أ

 «فرمود: 
ْ
برایم  صمن همان قرائتی را که رسول خدا. »بخوان اي عمر« .»ُ�َمرُ  يَا اقَْرأ

نِْزلَْت، َكَذلَِك « فرمودند: صقرائت نمود، خواندم. پیامبر
ُ
ُقْرآنَ  َهَذا إِنَّ  أ

ْ
نِْزَل  ال

ُ
 َسبَْعةِ  ىلَعَ  أ

ْحُرٍف 
َ
َ  َما فَاقَْرُءوا أ چون این قرآن با هفت قرائت نازل  ،قرآن چنین نازل شده«. 1»ِمنْهُ  تَيرَسَّ

 .»شده است پس هر طور براي شما میسر است بخوانید
در نقل شریعت پیش آمد و  این قضیه ابهام و اشکالی بود که براي یکی از صحابه

جواب این ابهام را برایشان روشن نمود. این دلیلی براي بودن اختالف در قرآن  صپیامبر
چون اختالف میان مکلفین در برخی از معانی یا مسائل قرآن مستلزم آن نیست که  ،نیست

و این  اند در نبوت پیامبران اختالف داشته ها چون امت ،ارددر خود قرآن اختالف وجود د
دلیلی براي وقوع اختالف در خود نبوت پیامبران نیست و در مسائل زیادي از مسائل 

شان دلیلی براي وقوع اختالف در خود مسائل  و این اختالف اند توحیدي اختالف کرده
. وقتی این مطلب ثابت شد، توحید نیست. موضوع مورد بحث ما نیز دقیقاً چنین است

 گردد که در خود قرآن هیچ گونه اختالفی وجود ندارد. می روشن
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کنیم و آن اینکه وقتی مبرا بودن قرآن از  می سپس مطلب دیگري را بر این مطلب بنا
چون  ،اختالف کنندگان داور باشدي  اختالف روشن گردید، درست است که میان همه

کند و حق در ذات خود مختلف نیست. پس هر  می قرآن معنایی را که حق است بیان
 زند قرآن نگهبان آن است. می اختالفی که از مکلف سر

نَزۡ�َ ﴿ :فرماید می خداي متعال
َ
ٓ َوأ ِ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك إَِ�ۡ  ا قٗ  قِّ �َۡ ٱب  مِنَ  هِ يََديۡ  َ�ۡ�َ  لَِّما اُمَصّدِ

 .]48: ةالمائد[ ﴾هِ َعلَيۡ  ِمًناَوُمَهيۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ
و بر تو (اي پیغمبر) کتاب (کامل و شامل قرآن) را نازل کردیم که (در همه احکام و اخبار «

و شاهد (بر صحت و سقم) و  )،هاي پیشین (آسمانی و موافق و مصدق کتاب م حق،خود) مالز
 .»حافظ (اصول مسائل) آنها است

 از این فرموده خداوند است:تر  عام

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  .]213: ةالبقر[ ﴾�ِيهِ  َتلَُفوا
گونه و) یک دسته  اجتماعی یکمردمان (برابر فطرت در آغاز از نظر اندیشه و صورت «
کم دوره صرف فطري به پایان رسید و جوامع و طبقات پدید آمدند و بنا به  (کم .بودند

اختالفات و تضادهائی به وجود آمد و مرحله بلوغ و ، استعدادهاي عقلی و شرائط اجتماعی
ه بهشت و دوزخ) بیداري بشریت فرا رسید) پس خداوند پیغمبران را برانگیخت تا (مردمان را ب

سوي حقیقت (و عدالت)  آسمانی) که مشتمل بر حق بود و بهو کتاب ( .بشارت دهند و بترسانند
ورزیدند داوري کند   می ان مردمان راجع بدانچه اختالفمیبر آنان نازل کرد تا در کرد،  می دعوت

 .»(و بدین وسیله مرحله نبوت فرا رسید)
 رماید:ف می سپس در ادامه

ُ ٱ َ�َهَدى﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ خۡ ٱ لَِما َءاَمُنوا  .]213: ةالبقر[ ﴾نِهِ �ِإِذۡ  قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  �ِيهِ  َتلَُفوا
با اجازه خویش (که مایه رشد فکري و ایمان ، پس خداوند کسانی را که ایمان آورده بودند«

به آنچه که حق هاي نفسانی و تمسک کامل به کتاب آسمانی است)  پاك و زمینه رستن از انگیزه
 .»رهنمون شد، بود و در آن اختالف ورزیده بودند
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  :فرماید می در جاي دیگري

ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن﴿ ِ  مُِنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱب ٰ  ِخرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ  لَِك َ�
حۡ  َخۡ�ٞ 

َ
  َسنُ َوأ

ۡ
 .]59النساء: [ ﴾وِ�ً� تَأ

و اگر در چیزي اختالف داشتید (و در امري از امور کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با «
حکم  دانید (تا در پرتو قرآن و سنّت،عرضه به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنّت نبوي) برگر

باید چنین  .استو پیغمبر آن را بیان و روشن داشته  چرا که خدا قرآن را نازل، .آن را بدانید
این کار (یعنی رجوع به قرآن و سنّت) براي  .عمل کنید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید

 .»تر است شما بهتر و خوش فرجام

و تنازع را به قرآن و سنت کنند که باید اختالف  می این آیات و مانند آنها صراحتاً بیان
دهد که حق در قرآن  می چون سنت مبین و مفسر قرآن است. و این نشان ،ارجاع داد

 شود. نمیاش  واضح و روشن و بیان آن کامل است و چیز دیگري بعد از آن جایگزین
اختالف نظر پیدا اي  چون آنان هر موقع در قضیه ،نیز این چنین کردند صحابه

و وقایع آنان بیانگر این مطلب  دادند. جریانات می کردند آن را به قرآن و سنت ارجاع
کشد به آن جهل ندارد. پس نظر به مشهور  می است و کسی که در فقه تالش و زحمت

فایده است. بنابراین داوري  بی بودن این جریانات و وقایع، مطرح کردن آنها در اینجا
 کردن قرآن در اختالفات افراد، مطلبی است که صحابه نیز بدان پایبند بودند.

این موضوع خوب جا گرفت، با توجه به این مقدمه کسی که در شریعت اسالم  وقتی
  :کند، دو کار واجب است می نظر اجتهاد و اظهار

و شریعت را در امور نقصان،  با چشم کمال به شریعت نگاه کند نه با چشم -اول
 ،دشریعت خارج نشوي  عبادي و امور عادي به طور کلی معتبر بداند و هرگز از دایره

ي  چون خروج از آن گمراهی و سرگردانی و تیر انداختن در کوري است. چگونه از دایره
پس کسی که در شریعت  شود در حالی که کمال آن ثابت شده است؟ می شریعت خارج

گذار بوده و از راه راست به بیراهه منحرف  کند به طور مطلق بدعت می کم و زیاد ایجاد
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 شده است.
یقین داشته باشد که میان آیات قرآنی و میان احادیث نبوي هیچ گونه تضاد و  -دوم

 خورند و یک مفهوم را می تعارضی وجود ندارد بلکه همگی از یک سرچشمه آب
رسانند. پس هر وقت در نظر کسی ظاهراً اختالفی میان آیات قرآنی یا میان احادیث  می

با یکدیگر مشاهده شود، بر او واجب است  صنبوي یا میان آیات قرآن و احادیث پیامبر
چون خداوند متعال گواهی داده که در قرآن  ،که به منتفی بودن اختالف معتقد باشد
اختالف و تعارض میان آیات قرآن یا احادیث ي  اختالفی وجود ندارد. پس موقع مشاهده

ي  یوهباید دست نگه دارد و همچون کسی باشد که به شدت نیاز دارد از ش صپیامبر
جمع میان آنها بپرسد یا در صورتی که آن جا از جمله مواردي باشد که حکمی عملی به 
آن تعلق گیرد، باید تسلیم باشد و اعتراض نکند. اگر حکمی عملی به آن تعلق گرفت به 

باشد تا از حق اطالع حاصل کند یا تا زمان مرگ همچنان در حال اش  دنبال مصدر و منبع
اي  شد. هر موقع حقیقت موضوع برایش روشن شد، باید در هر مسألهتحقیق و بررسی با

آن پیدا کند، آن را حاکم ي  آید و نیاز به اجتهاد و اظهارنظر درباره می که برایش پیش
همان طور که گذشتگان ما آنانی  ،گرداند در هر مبحث دینی آن را جلو چشمانش بگذارد

 ن کردند.چنی اند ایشان را ستوده صکه خدا و پیامبر
. از این رو به سبب آن بر اند گذاران از آن غافل مانده مورد اولی چیزي است که بدعت

دروغ بسته  صو هر کسی که به پیامبر اند شریعت خطا گرفته و به آن اعتراض وارد کرده
 دروغ صبه آن گرایش داشته است. وقتی در این باره به او گفته شود: که چرا به پیامبر

گوید: من  می کنی، در جواب می هدیدي را که در این باره آمده به او گوشزدبندي و ت می
ام. از محمد بن سعید معروف به اردنی  ام بلکه به نفع او دروغ بسته به ضرر او دروغ نبسته

بینم که اسنادي را برایش  نمی گاه کالم چیز نیکویی باشد اشکالیوید: هرنقل شده که گ
کرد. او به اتهام زندیق بودن کشته و  می روایات موضوع را نقلقرار دهم. به همین خاطر 

 ي زیادي آورده شد.ها به دار آویخته شد. براي این بخش مثال
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تا جایی که در  اند و خوب دقت نکرده اند مورد دومی هم، جماعتی از آن غافل مانده
رده و فهم قرآن و سنت دچار اختالف شده و در این موقع به گمان نیک خود عمل ک

خوارج را به آن خصلت  ص. این چیزي است که رسول خدااند نظر کرده مستقالً اظهار

قرآن «. »حناجرهم �اوز ال القرآن يقرؤون«فرماید:  می سرزنش و نکوهش نموده آنجا که
 .»رود نمی یشان فراترها خوانند و از حنجره می را

رو علیه مسلمانان شورش پس آنان را به عدم فهم قرآن موصوف کرده است. از این 
کرده و گفتند: هیچ حکمی جز براي خدا نیست حال آنکه افرادي در دین خدا حکم 

 ﴾ِ�َّ  إِ�َّ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إِنِ ﴿ ي: مفهوم آیه ب. تا اینکه دانشمند قرآن عبداهللا بن عباساند کرده
نفر از آنان  که به سبب آن حدود دو هزاراي  را برایشان تبیین نمود به گونه .]40یوسف: [

ي  به آغوش اسالم بازگشتند و سایرین بر عقیده و تفکر خود باقی ماندند و به گفته
چون او از  ،گفتند: با ابن عباس مناظره و گفتگو نکنید می کسانی از آنان تکیه کردند که

 .]58الزخرف: [ ﴾َخِصُمونَ  مٌ قَوۡ  ُهمۡ  بَۡل ﴿فرموده است: اش  کسانی است که خداوند درباره
به ، توز و پرخاشگرند (و براي مبارزه با تو و جلوگیري از حق بلکه ایشان گروهی کینه«

 .»)شوند  می استدالل باطل متوسل

قرآن چگونه بود. سپس پیوسته این ابهام افرادي را فرا ي  دقت کنید فهم خوارج درباره
فهم آنان جور در گرفته تا جایی که آیات و احادیث بر آنان مختلف و متعارض شده و با 

 .اند نیامده و اینان قبل از دقت و تدبر کامل بدان فخر نموده
 آوریم:  می در این باره ده مثال را

  :ي آیه اند کسانی که اظهار داشتهي  گفته -اول

 ﴿ ۡ�
َ
ٰ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َبَل َوأ ٓ  ٖض َ�عۡ  َ�َ  ِ�  نُفِخَ  فَإَِذا﴿ ي: با آیه .]27: الصافات[ ﴾٢٧ َءلُونَ يَتََسا

ورِ ٱ �َساَب  فََ�ٓ  لصُّ
َ
ٓ  َوَ�  َم�ِذٖ يَوۡ  َنُهمۡ بَيۡ  أ  تناقض دارد. .]101المؤمنون: [ ﴾١٠١ َءلُونَ يَتََسا
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ٓ  َوَ�  إِ�ٞس  ۦٓ بِهِ َذ� َعن ُل  َٔ �ُۡ�  �َّ  َم�ِذٖ �َيَوۡ  ﴿ ي: بعضی معتقداند آیه -دوم الرحمن: [ ﴾٣٩ نّٞ َجا

ا َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  لُنَّ  َٔ َولَيُۡ� ﴿ با آیات .]39 ْ  َ�مَّ ونَ َ�فۡ  َ�نُوا  لُنَّ  َٔ َولَتُۡ� ﴿و . ]13العنکبوت: [ ﴾َ�ُ
ا  تضاد دارد. .]93النحل: [ ﴾َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  َ�مَّ

 :بر این باورند که آیاتاي  عده -سوم

�ِنَُّ�مۡ  قُۡل ﴿ 
َ
ِ  ُفُرونَ َ�َ�ۡ  أ ِيٱب  ٱ َخلَقَ  �َّ

َ
نَدادٗ  ۥٓ َ�ُ  َعلُونَ َوَ�ۡ  َمۡ�ِ يَوۡ  ِ�  َض �ۡ�

َ
ٰ  �ۚ أ  رَبُّ  لَِك َ�

رَ  �ِيَها َركَ َوَ�ٰ  قَِهافَوۡ  ِمن ِ�َ َرَ�ٰ  �ِيَها وََجَعَل  ٩ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ ٓ  َوقَدَّ قۡ  �ِيَها
َ
ٰ أ رۡ  ِ�ٓ  َ�َهاَ�

َ
يَّا�ٖ  َ�َعةِ أ

َ
�  ٓ  ءٗ َسَوا

 ٓ ا ٓ ٱ إَِ�  َتَوىٰٓ سۡ ٱ ُ�مَّ  ١٠ �ِلِ�َ ّلِلسَّ َما وۡ  ً� َطوۡ  تَِيائۡ ٱ ِض �َولِۡ�َ  لََها َ�َقاَل  ُدَخانٞ  َوِ�َ  ءِ لسَّ
َ
ٓ  اهٗ َكرۡ  أ  قَاَ�َا

تَيۡ 
َ
ٓ  َنا� ٰ  ١١ �ِعِ�َ َطا وۡ  َمۡ�ِ يَوۡ  ِ�  َواتٖ َسَ�ٰ  عَ َسبۡ  ُهنَّ َ�َقَضٮ

َ
ٓ  ُ�ِّ  ِ�  َ�ٰ َوأ مۡ  ءٍ َسَما

َ
ۚ أ ٓ ٱ َوَز�َّنَّا َرَها َما  ءَ لسَّ

�ۡ ٱ ۚ ظٗ وَِحفۡ  بِيحَ بَِمَ�ٰ  َيا�ُّ ٰ  ا  .]12-9فصلت: [ ﴾١٢ َعلِيمِ لۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ ِديرُ َ�قۡ  لَِك َ�
و براي او همگونها و  دو روز آفریده است ایمان ندارید،بگو: آیا به آن کسی که زمین را در « 

 او (عالوه از این که آفریدگار زمین است) آفریدگار جهانیان هم ؟دهید  می انبازهائی قرار
برکات زیادي در آن رات و و خی از آن کوههاي استواري قرار داد،او در زمین بر فر   باشد.  می

 .و مواد غذائی (مختلف و جوراجور ساکنان) زمین را به اندازه الزم مقدر و مشخّص کرد آفرید،
به اینها همه (اعم از خلق زمین و ایجاد کوهها و تقدیر اقوات) روي هم در چهار روز کامل 

خواهان را برآورده کند (و کمترین کم و  بدان گونه که نیاز نیازمندان و روزي روزي پایان آمد،
و به شکل ، در حالی که دود (گونه، سپس اراده آفرینش آسمان کرد  ).زیادي در آن نباشد

به آسمان و زمین فرمود: چه بخواهید و چه  .انتهاء پراکنده) بود سحابیها در گستره فضاي بی
ت گفتند: فرمانبردارانه پدید آمدیم (و به همان صور .ئید (و شکل گیرید)نخواهید پدید آ

سمان در دو روز به انجام رساند، گاه آنها را به صورت هفت آ آن   ).اي ایم که اراده فرموده درآمده
اش را صادر (و نظام و تدبیر خاصی مقرّر) فرمود (و مخلوقات و  و در هر آسمانی فرمان الزمه

هاي بزرگی (از ستارگان درخشان  آسمان نزدیک را با چراغ .ناسب با آنجا را آفرید)موجودات مت
این (امور  .و تابان) بیاراستیم و (آن را کامالً از آفات و استراق سمع شیاطین) محفوظ داشتیم

برجوشیده از) ، گیري و نظم دقیق اعم از آفرینش جهان هستی و دوران شکل، مذکوره
 .»بسیار توانا و بس آگاه است ریزي خداوند برنامه
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نُتمۡ ﴿کند که زمین قبل از آسمان آفریده شده و آیات  می تصریح 
َ
َشدُّ  َءأ

َ
مِ  ًقاَخلۡ  أ

َ
 أ

ٓ ٱ َما ۚ لسَّ ٰ  ُء ٰ  َكَهاَسمۡ  رََ�عَ  ٢٧ َهابَنَٮ ٮ �ۡ  ٢٨ َهافََسوَّ
َ
خۡ  لََهاَ�ۡ  َطَش َوأ

َ
ٰ  َرجَ َوأ  ٱوَ  ٢٩ َهاُضَحٮ

َ
 دَ َ�عۡ  َض �ۡ�

 ٰ ٰ  لَِك َ� ٓ َدَحٮ  .]30-27النازعات: [ ﴾٣٠ َها
تر است یا آفرینش آسمان  ) آیا آفرینش (مجدد پس از مرگ) شما سخت!(اي منکرانِ معاد« 

باالي سرتان همچون کاخی) ، آور و نظم و نظام شگفت که خدا آن را (با این همه عظمت سرسام
 .»؟ بنا نهاده است

را آراسته و پیراسته کرد و سر و  و آن، ارتفاع و بلنداي آن را باال برد و گسترشش داد  
 سامانش بخشید.

 .و روزِ آن را پدیدار و روشن ساخت، و شب آن را تاریک کرد  
 زمین را غلتاند و (به شکل بیضی در آورد و) گستراند.، و پس از آن  

تصریح دارد بر اینکه زمین بعد از آسمان آفریده شده است. برخی از این ایرادات را 
. بخاري در معلقات از سعید بن اند وارد کردهبو دیگران بر ابن عباس نافع بن ازرق

بینم که از  می جبیر روایت کرده که گوید: مردي به ابن عباس گفت: من در قرآن آیاتی
 ي: نظر من با هم تعارض و تضاد دارند. مثالً آیه

�َساَب  فََ�ٓ ﴿
َ
ٓ  َوَ�  َم�ِذٖ يَوۡ  َنُهمۡ بَيۡ  أ �ۡ ﴿ ي: با آیه .]101المؤمنون: [ ﴾َءلُونَ يَتََسا

َ
 ُضُهمۡ َ�عۡ  َبَل َوأ

 ٰ ٓ  ٖض َ�عۡ  َ�َ  َوَ� ﴿فرماید:  می تعارض دارد. خداوند در جایی .]27الصافات: [ ﴾٢٧ َءلُونَ يَتََسا
َ ٱ ُتُمونَ يَ�ۡ   .]42النساء: [ ﴾اَحِديثٗ  �َّ

 فرماید: می حال آنکه در جاي دیگري از زبان مشرکان

ِ ٱوَ ﴿  .]23األنعام: [ ﴾�ِ�َ ُمۡ�ِ  ُكنَّا َما َرّ�َِنا �َّ

نُتمۡ ﴿خود را کتمان نمودند. در آیات: ي  قیدهکه در این آیه ع
َ
َشدُّ  َءأ

َ
مِ  ًقاَخلۡ  أ

َ
ٓ ٱ أ َما ۚ لسَّ  ُء

 ٰ ٰ  َكَهاَسمۡ  َرَ�عَ  ٢٧ َهابَنَٮ ٮ �ۡ  ٢٨ َهافََسوَّ
َ
خۡ  لََهاَ�ۡ  َطَش َوأ

َ
ٰ  َرجَ َوأ  ٱوَ  ٢٩ َهاُضَحٮ

َ
ٰ  دَ َ�عۡ  َض �ۡ�  لَِك َ�

 ٰ ٓ َدَحٮ  .]30-27النازعات: [ ﴾٣٠ َها
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تر است یا آفرینش آسمان که  ) آیا آفرینش (مجدد پس از مرگ) شما سخت!(اي منکرانِ معاد« 
باالي سرتان همچون کاخی) بنا ، آور و نظم و نظام شگفت خدا آن را (با این همه عظمت سرسام

 .»؟ نهاده است

و آن را آراسته و پیراسته کرد و سر و ، گسترشش دادارتفاع و بلنداي آن را باال برد و   
  .سامانش بخشید

 و روزِ آن را پدیدار و روشن ساخت.، و شب آن را تاریک کرد  
   .زمین را غلتاند و (به شکل بیضی در آورد و) گستراند، و پس از آن  
 آفرینش آسمان را قبل از آفرینش زمین ذکر کرده ولی در آیات:  

�ِنَُّ�مۡ  قُۡل ﴿
َ
ِ  ُفُرونَ َ�َ�ۡ  أ ِيٱب  ٱ َخلَقَ  �َّ

َ
نَدادٗ  ۥٓ َ�ُ  َعلُونَ َوَ�ۡ  َمۡ�ِ يَوۡ  ِ�  َض �ۡ�

َ
ٰ  �ۚ أ  رَبُّ  لَِك َ�

رَ  �ِيَها َركَ َوَ�ٰ  قَِهافَوۡ  ِمن ِ�َ َرَ�ٰ  �ِيَها وََجَعَل  ٩ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ ٓ  َوقَدَّ قۡ  �ِيَها
َ
ٰ أ رۡ  ِ�ٓ  َ�َهاَ�

َ
يَّا�ٖ  َ�َعةِ أ

َ
�  ٓ  ءٗ َسَوا

 ٓ ا ٓ ٱ إَِ�  َتَوىٰٓ سۡ ٱ ُ�مَّ  ١٠ �ِلِ�َ ّلِلسَّ َما وۡ  ً� َطوۡ  تَِيائۡ ٱ ِض �َولِۡ�َ  لََها َ�َقاَل  ُدَخانٞ  َوِ�َ  ءِ لسَّ
َ
ٓ  اهٗ َكرۡ  أ  قَاَ�َا

تَيۡ 
َ
ٓ  َنا� ٰ  ١١ �ِعِ�َ َطا وۡ  َمۡ�ِ يَوۡ  ِ�  َواتٖ َسَ�ٰ  عَ َسبۡ  ُهنَّ َ�َقَضٮ

َ
ٓ  ُ�ِّ  ِ�  َ�ٰ َوأ مۡ  ءٍ َسَما

َ
ۚ أ ٓ ٱ َوَز�َّنَّا َرَها َما  ءَ لسَّ

�ۡ ٱ ۚ ظٗ وَِحفۡ  بِيحَ بَِمَ�ٰ  َيا�ُّ ٰ  ا  .]12-9فصلت: [ ﴾١٢ َعلِيمِ لۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ ِديرُ َ�قۡ  لَِك َ�
و براي او همگونها و ، بگو: آیا به آن کسی که زمین را در دو روز آفریده است ایمان ندارید«

 او (عالوه از این که آفریدگار زمین است) آفریدگار جهانیان هم ؟دهید  می انبازهائی قرار
رات و برکات زیادي در آن و خی راز آن کوههاي استواري قرار داد،او در زمین بر ف   باشد.  می

 .و مواد غذائی (مختلف و جوراجور ساکنان) زمین را به اندازه الزم مقدر و مشخّص کرد آفرید،
در چهار روز کامل به ق زمین و ایجاد کوهها و تقدیر اقوات) روي هم اینها همه (اعم از خل

خواهان را برآورده کند (و کمترین کم و  بدان گونه که نیاز نیازمندان و روزي روزيپایان آمد، 
و به شکل  سپس اراده آفرینش آسمان کرد، در حالی که دود (گونه،   ).ي در آن نباشدزیاد

به آسمان و زمین فرمود: چه بخواهید و چه  .انتهاء پراکنده) بود بیها در گستره فضاي  سحابی
گفتند: فرمانبردارانه پدید آمدیم (و به همان صورت  .نخواهید پدید آئید (و شکل گیرید)

، آن گاه آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رساند ).اي که اراده فرموده ایم درآمده
اش را صادر (و نظام و تدبیر خاصی مقرّر) فرمود (و مخلوقات و  الزمهو در هر آسمانی فرمان 
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آسمان نزدیک را با چراغهاي بزرگی (از ستارگان درخشان  .موجودات متناسب با آنجا را آفرید)
این (امور  .و تابان) بیاراستیم و (آن را کامالً از آفات و استراق سمع شیاطین) محفوظ داشتیم

برجوشیده از) ، گیري و نظم دقیق ینش جهان هستی و دوران شکلاعم از آفر، مذکوره
 .»ریزي خداوند بسیار توانا و بس آگاه است برنامه

 فرماید:  می آفرینش زمین را قبل از آفرینش آسمان آورده است. خدا

ُ ٱ َوَ�نَ ﴿  .»خداوند آمرزنده و مهربان است« .]96النساء: [ ﴾رَِّحيًما �َ�ُفورٗ  �َّ

ُ ٱ َوَ�نَ ﴿ َّ�  ۢ و خداوند شنواي (اقوال بندگان و) بیناي « .]134النساء: [ ﴾بَِص�ٗ  �َسِميَع
 .»(اعمال ایشان) است

 گویی خداوند قبالً این صفات را داشته و بعداً چنان نبوده است.

�َساَب  فََ�ٓ ﴿ ي: ابن عباس در جواب گفت: آیه
َ
ٓ  َوَ�  َم�ِذٖ يَوۡ  َنُهمۡ بَيۡ  أ المؤمنون: [ ﴾َءلُونَ يَتََسا

101[. 
ان میهیچ گونه خویشاوندي و نسبتی در، هنگامی که (براي بار دوم) در صور دمیده شود«
 ماند (چرا که هرکسی در اندیشه نجات خویشتن است) و در آن روز از همدیگر  نمی آنان
آن پرسند (زیرا در جهان دیگر انتساب به فالن شخص یا طایفه و قبیله کارگشا نیست و در   نمی

 .»دم همه از یکدیگر رمان و گریزانند)

 فرماید:  می اول است آنجا کهي  در نفخه

ورِ ٱ ِ�  َونُفِخَ ﴿ َ�ٰ ٱ ِ�  َمن فََصعِقَ  لصُّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَمن تِ َ�
َ
ٓ  َمن إِ�َّ  ِض �ۡ� ُ ٱ ءَ َشا  .]68الزمر: [ ﴾�َّ

میرند مگر   می ها و زمین هستند در صور دمیده خواهد شد و تمام کسانی که در آسمان«
 سپس بار دیگر در آن دمیده .کسانی که خدا بخواهد (آنان را تا زمان دیگري زنده بدارد)

نگرند (تا در حق ایشان چه شود و   می خیزند و  می گیرند و) بپا  می به ناگاه همگی (جان، شود  می
 .»حساب و کتابشان کی انجام پذیرد و سرنوشتشان به کجا بینجامد)

 پرسند. نمی موقع میانشان نسبت خویشاوندي وجود ندارد و از حال یکدیگرپس آن 

�ۡ ﴿ي  و آیه
َ
ٰ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َبَل َوأ ٓ  ٖض َ�عۡ  َ�َ (در این حال) «   .]27الصافات: [ ﴾٢٧ َءلُونَ يَتََسا

  .»کنند  می نمایند و همدیگر را بازخواست  می بعضی رو به بعضی
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 .]23األنعام: [ ﴾�ِ�َ ُمۡ�ِ  ُكنَّا َما﴿ :ي آیهدوم است. راجع به ي  مربوط به نفخه

َ ٱ ُتُمونَ يَ�ۡ  َوَ� ﴿ :ي و آیه توانند (کردار   نمی در آن روز آنان)(« .]42النساء: [ ﴾اَحِديثٗ  �َّ
 .»یا) گفتاري را از خدا پنهان سازند

گویند: بیایید  می بخشاید و مشکران می گناه اهل اخالص را باید گفت که خداي
آیند.  می شود و دستانشان به سخن می بگوییم: ما مشرك نبودیم. آنگاه بر دهانشان مهر زده

 ماند و آن موقع: نمی دانند که هیچ سخنی از خداوند پوشیده می آن موقع

ِينَ ٱ يََودُّ  َم�ِذٖ يَوۡ  ﴿ َّ�  ْ ْ  َ�َفُروا ىٰ  لَوۡ  لرَُّسوَل ٱ وََعَصُوا  ٱ بِِهمُ  �َُسوَّ
َ
 .]42النساء: [ ﴾ُض �ۡ�

ز فرمان پیغمبر در آن روز (که چنین کارهائی به وقوع پیوندد) کسانی که کفر را برگزیده و ا« 
کنند و   می دارند که کاش (همان گونه که مردگان را در خاك دفن  می دوست اند، سر بر تافته

ایشان) را بر کردند و) زمین (مزار   می ایشان را نیز در دل خاك دفن، ریزند  می خاك بر پیکرشان
شدند و چنین شرمندگی و درد   می کردند (و همچون مردگان در خاك پنهان  می روي آنان صاف

 .»)دیدند  نمی و رنجی را

�ِنَُّ�مۡ  قُۡل ﴿در آیات: 
َ
ِ  ُفُرونَ َ�َ�ۡ  أ ِيٱب  ٱ َخلَقَ  �َّ

َ
نَدادٗ  ۥٓ َ�ُ  َعلُونَ َوَ�ۡ  َمۡ�ِ يَوۡ  ِ�  َض �ۡ�

َ
 �ۚ أ

 ٰ رَ  �ِيَها َركَ َوَ�ٰ  قَِهافَوۡ  ِمن ِ�َ َرَ�ٰ  �ِيَها وََجَعَل  ٩ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَبُّ  لَِك َ� ٓ  َوقَدَّ قۡ  �ِيَها
َ
ٰ أ رۡ  ِ�ٓ  َ�َهاَ�

َ
 َ�َعةِ أ

يَّا�ٖ 
َ
�  ٓ ٓ  ءٗ َسَوا ا ٓ ٱ إَِ�  َتَوىٰٓ سۡ ٱ ُ�مَّ  ١٠ �ِلِ�َ ّلِلسَّ َما وۡ  ً� َطوۡ  تَِيائۡ ٱ ِض �َولِۡ�َ  لََها َ�َقاَل  ُدَخانٞ  َوِ�َ  ءِ لسَّ

َ
 أ

ٓ  اهٗ َكرۡ  تَيۡ  قَاَ�َا
َ
ٓ  َنا� ٰ  ١١ �ِعِ�َ َطا وۡ  َمۡ�ِ يَوۡ  ِ�  َواتٖ َسَ�ٰ  عَ َسبۡ  ُهنَّ َ�َقَضٮ

َ
ٓ  ُ�ِّ  ِ�  َ�ٰ َوأ مۡ  ءٍ َسَما

َ
ۚ أ  َرَها

ٓ ٱ َوَز�َّنَّا َما �ۡ ٱ ءَ لسَّ ۚ ظٗ وَِحفۡ  بِيحَ بَِمَ�ٰ  َيا�ُّ ٰ  ا  .]12-9فصلت: [ ﴾١٢ َعلِيمِ لۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ ِديرُ َ�قۡ  لَِك َ�
و براي او همگونها و د، آن کسی که زمین را در دو روز آفریده است ایمان نداری بگو: آیا به« 

 او (عالوه از این که آفریدگار زمین است) آفریدگار جهانیان هم ؟دهید  می انبازهائی قرار
و خیرات و برکات زیادي در آن ، او در زمین بر فراز آن کوههاي استواري قرار داد   .باشد  می

 .مواد غذائی (مختلف و جوراجور ساکنان) زمین را به اندازه الزم مقدر و مشخّص کردو ، آفرید
در چهار روز کامل به  اینها همه (اعم از خلق زمین و ایجاد کوهها و تقدیر اقوات) روي هم

خواهان را برآورده کند (و کمترین کم و  بدان گونه که نیاز نیازمندان و روزي روزي پایان آمد،



 االعتصام در شناخت بدعت و سنّت  444

 

و به شکل ، در حالی که دود (گونه، سپس اراده آفرینش آسمان کرد    .در آن نباشد) زیادي
به آسمان و زمین فرمود: چه بخواهید و چه  .انتهاء پراکنده) بود سحابیها در گستره فضاي بی

گفتند: فرمانبردارانه پدید آمدیم (و به همان صورت  .نخواهید پدید آئید (و شکل گیرید)
آن گاه آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام    .اي) اراده فرموده ایم که درآمده
اش را صادر (و نظام و تدبیر خاصی مقرّر) فرمود (و  و در هر آسمانی فرمان الزمه، رساند

هاي بزرگی (از  آسمان نزدیک را با چراغ .مخلوقات و موجودات متناسب با آنجا را آفرید)
بان) بیاراستیم و (آن را کامالً از آفات و استراق سمع شیاطین) محفوظ ستارگان درخشان و تا

، گیري و نظم دقیق اعم از آفرینش جهان هستی و دوران شکل، این (امور مذکوره .داشتیم
 .»ریزي خداوند بسیار توانا و بس آگاه است برجوشیده از) برنامه

گسترده یعنی آب و چراگاه  دارد که زمین را آفریده و سپس زمین را می خداوند بیان
و موجودات میان آنها را در دو روز آفرید. این  ها را از زمین بیرون آورده و کوهها و تپه

ٰ ﴿ ي: تفسیر گفته ٓ َدَحٮ  ٱ َخلَقَ ﴿ ي: و گفته .]30النازعات: [ ﴾َها
َ
 .]9فصلت: [ ﴾َمۡ�ِ يَوۡ  ِ�  َض �ۡ�

 پس زمین و موجودات روي زمین در چهار روز آفریده شد: .باشد می

رۡ  ِ�ٓ ﴿
َ
يَّا�ٖ  َ�َعةِ أ

َ
آفریده  .]12فصلت: [ ﴾َمۡ�ِ يَوۡ  ِ� ﴿در دو روز  ها و آسمان10فصلت: [ ﴾�

 شدند.

ُ ٱ َوَ�نَ ﴿ ي: در آیه  .]96النساء: [ ﴾رَِّحيًما �َ�ُفورٗ  �َّ
 یعنی خداوند پیوسته چنان بوده و ،خداوند را به این صفات نامگذاري کرده است 
چیزي را اراده نکرده مگر اینکه آنچه را اراده کرده تحقق یافته  چون خداي ،باشد می

در نظر تو با هم تعارض  گردد که آیات قرآن می در اینها روشن پس با دقت و تأمل .است
 .1شان از جانب خداست چون همه ،و تضاد ندارند

ما خلق آدم مسح ظهره ـإن اهللا ل« :صاین حدیث پیامبرگویند:  می بعضی -چهارم

لَسۡ ﴿ ،أشهدهم ىلع أنفسهمخرج منه ذر�ته إىل يوم القيامة وبيمينه فأ
َ
قالوا:  ﴾بَِرّ�ُِ�مۡ  ُت �

                                           
 ي حم السجده آن را به صورت تعلیق آورده است. بخاري در صحیح خود، در باب تفسیر سوره -1
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همانا خداوند وقتی آدم را آفرید، پشت آدم را با دست راستش مسح « .1»تا آخر حدیث ب�...
کرد و نسل او را تا روز قیامت از پشت آدم بیرون آورد و آنان را بر خودشان به گواه گرفت که: 

لَسۡ ﴿
َ
؟ گفتند: چرا هستی... تا »مگر من پروردگار شما نیستم«. ]172األعراف: [ ﴾بَِرّ�ُِ�مۡ  ُت �

 فرماید:  می خداوند تضاد دارد آنجا کهي  حدیث با این فرمودهاین . »آخر حدیث

َخذَ  �ذۡ ﴿
َ
شۡ  ُذّرِ�ََّتُهمۡ  ُظُهورِهِمۡ  ِمن َءاَدمَ  بَِ�ٓ  ِمنۢ  َر�َُّك  أ

َ
ٰٓ  َهَدُهمۡ َوأ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
لَسۡ  أ

َ
 ُت �

ْ  بَِرّ�ُِ�ۡمۖ   .]172األعراف: [ ﴾بََ�ٰ  قَالُوا
براي مردم بیان کن) هنگامی را که پروردگارت فرزندان آدم را از پشت  !(اي پیغمبر«  

آدمیزادگان (در طول اعصار و قرون) پدیدار کرد و (عقل و ادراك بدانان داد تا عجائب و غرائب 
خداي خود را بشناسند و ، انگیز هستی گیتی را دریابند و از روي قوانین و سنن منظّم و شگفت

انگار خداوند سبحان) ، الئل شناخت یزدان در کتاب باز و گسترده جهانباالخره با خواندن د
ایشان را بر خودشان گواه گرفته است (و خطاب بدانان فرموده است) که: آیا من پروردگار شما 

 .»!اند: آري آنان (هم به زبان حال پاسخ داده و) گفته ؟ نیستم

گوید که  می ت ولی قرآنگوید که خداوند نسل آدم را از پشت آدم گرف می حدیث
 نسل آدم را از پشت آدمیان گرفت.

در جواب باید گفت: اگر در این موضوع خوب دقت و تأمل شود، تعارضی میان 
توان میان آن دو جمع کرد به این صورت که نسل  می چون ،حدیث و قرآن وجود ندارد

رتیب بیرون آمدند و که به ت طور همان ،آدم یک دفعه از پشت آدم بیرون آورده شده باشند
طور که به دنیا بیرون آورده شدند و هیچ محال نیست که در آن گرفتن، فرزندان از  همان

فرزندان بدون ترتیب زمانی شکافته شوند و این دو نسبت با هم به طور حقیقت نه به 
 .اند طور مجاز صحیح

                                           
اند و آلبانی آن را  آن را روایت کرده 202ي  به شماره» السنة«و ابن ابی عاصم در  22/ 1» لـمسندا«احمد در  -1

 حسن دانسته است.
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رسول خدا تو را گویند: مردي گفت: اي  می بنا به آنچه در حدیث آمدهاي  عده -پنجم
بود،  تر به خدا سوگند مطابق کتاب خدا میان ما قضاوت کن. طرف مقابلش که از او فقیه

گوید، مطابق کتاب خدا میان ما قضاوت کن و به من اجازه  می برخاست و گفت: راست
 فرمود: صخود را مطرح کرد. پس رسول خداي  .. سپس خواسته.بده که سخن گویم

 واذلي نفيس بيده، «
َ
، بِِ�تَاِب  بَيْنَُكَما قِْضَ�َّ أل ِ ا ا�َّ مَّ

َ
َغنَمُ  الَْويِلَدةُ  أ

ْ
 ابْنَِك  وىلََعَ  َعلَيَْك، فََردٌّ  َوال

ُ  هذا
ْ

ةِ  ىلَعَ  اَعمٍ  َوَ�ْغِر�ُب  ِمائَةٍ  َج�
َ
سوگند به کسی که « تا آخر حدیث. .»...الرجم َهَذا اْمَرأ

کنم آن کودك و گوسفندان به تو  می جانم در دست اوست مطابق کتاب خدا میان شما قضاوت
شود. زن این  می شود و این پسرت به یکصد ضربه تازیانه و یک سال تبعید محکوم می پس داده

  .».. تا آخر حدیث.شود می مرد سنگسار
فرموده  صچون پیامبر ،گویند: این حدیث با کتاب خدا مخالفت دارد می این عده

قِْضَ�َّ « است:
َ
ِ  بِِ�تَاِب  بَيْنَُكَما أل . »کنم می قطعاً مطابق کتاب خدا میان شما قضاوت« .1»ا�َّ

به سنگسار و  صخواست. سپس پیامبر صآن گونه که درخواست کننده آن را از پیامبر
 .اند تبعید قضاوت کرد در حالی که این دو در کتاب خدا نیامده

چون  ،مشترك استآنچه که باعث اشکال و ابهام در این قضیه شده، لفظ  جواب:

شود بر آنچه که خدا نزد خود نوشته  می همان طور که بر قرآن اطالق »كتاب اهللا«عبارت 

 ،شود می باشد و در قرآن نگاشته شده، نیز اطالق می و حکم و فرض خدا بر بندگان

ِ ٱ َب كَِ�ٰ ﴿فرماید:  می همچنان که  یعنی حکم و فرض خدا. .]24النساء: [ ﴾ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ

 .]178: ةالبقر[ ﴾ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب ﴿چه در قرآن از این قبیل آمده و با عباراتی همچون هر
از آن تعبیر شده، معنایش این است که فرض شده و بدان حکم نموده است و الزم نیست 

 که این حکم در قرآن باشد.
 کنیزان:ي  پندارند که این آیه درباره اي می عده -ششم

                                           
 تخریج آن از پیش گذشت. -1
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َ�ۡ�َ  فَإِنۡ ﴿
َ
ۡ ٱ َ�َ  َما ُف نِۡص  ِهنَّ َ�َعلَيۡ  ِحَشةٖ بَِ�ٰ  �  .]25النساء: [ ﴾َعَذاِب لۡ ٱ مِنَ  ِت َصَ�ٰ ُمحۡ ل

عقوبت ایشان نصف عقوبت زنان آزاده (یعنی: ، از ایشان زنا سر زد، اگر پس از ازدواج«
 .»پنجاه تازیانه) است

 صپیامبر«. »رمجت األئمة بعدهرجم و أن انلىب« آید: نمی با این حدیث جور در 

کند که  می فوق اقتضاي  چون آیه ،»بعد از او نیز سنگسار نمودندي  سنگسار نمود و ائمه
شود ولی این غیرمعقول و ناشدنی است. پس چگونه نصف مجازات  می سنگسار نصف
 شود؟ می بر کنیزان اجرا

اینان بر این باورند که منظور از محصنات زنانی است که شوهر دارند حال آنکه چنین 
 :فرماید می به دلیل اینکه در ابتداي آیه ،بلکه منظور از محصنات زنان آزاده است نیست،

ن ً� َطوۡ  ِمنُ�مۡ  َتِطعۡ �َسۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿ 
َ
ۡ ٱ يَنِكحَ  أ ۡ ٱ تِ َصَ�ٰ ُمحۡ ل ا فَِمن ِت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  َملََكۡت  مَّ

يۡ 
َ
ۡ ٱ تُِ�مُ َ�َتَ�ٰ  ّمِن ُنُ�مَ�ٰ �  .]25النساء: [ ﴾ِت مَِ�ٰ ُمؤۡ ل

تواند با کنیزان مؤمنی   می، شما نتوانست با زنان آزاده مؤمن ازدواج کندو اگر کسی از «
 .»ازدواج نماید

 چون با زنان شوهردار ازدواج ،پس منظور از محصنات در اینجا فقط زنان آزاده است
 شود. نمی

گیرد  نمی همزمان مورد نکاح قراراش  در حدیث آمده که زن همراه عمه و خاله -هفتم
شود از طریق  می حدیث آمده که آنچه از طریق نسبت خویشاوندي محرمو نیز در 

شود در حالی که خداوند متعال وقتی از زنان محرم سخن به  می شیرخوارگی نیز محرم
میان آورده در محارم رضاعی فقط مادر و خواهر را آورده و راجع به جمع میان زن و 

ِحلَّ ﴿فرماید:  می پس از آنبستگانش فقط جمع میان دو خواهر را ذکر کرده و 
ُ
ا لَُ�م َوأ  مَّ

 ٓ ٰ  ءَ َوَرا براي شما ازدواج با زنان دیگري جز اینان (یعنی جز زنان مؤمن « .]24النساء: [ ﴾لُِ�مۡ َ�

 .»حرام)
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گیرد و از  می مورد نکاح قراراش  کند که زن همراه عمه و خاله می پس این آیه اقتضا
و ازدواج با دیگر  اند خواهر رضاعی محرمطریق رضاعت و شیرخوارگی فقط مادر و 

باشد. در جواب گفت: این موارد از  می ، حاللاند کسانی که همراه کسی دیگر شیر خورده
 قبیل تخصیص عموم است و به هیچ وجه تعارضی میانشان نیست.

ُُمَعةِ  ُغْسُل « معتقدند حدیث:اي  عده -هشتم
ْ
جمعه بر  غسل«. 1»ُ�ْتَِلمٍ  لُكِّ  ىلَعَ  َواِجٌب  اجل

  َمنْ « با حدیث: .»هر شخص محتلمی واجب است
َ
أ ُُمَعةِ  يَْومَ  تَوَضَّ

ْ
 َوَمنْ  ،َونِْعَمْت  فَِبَها اجل

ُغْسُل  اْغتََسَل 
ْ
فَْضُل  فَال

َ
هر کس روز جمعه وضو بگیرد، چه بهتر و هر کس غسل کند، « .2»أ

 .»غسل بهتر از وضو است
تأکید خاص براي غسل روز جمعه در جواب باید گفت: منظور از وجوب در اینجا 

که ترك آن همچون ترك فرض نیست. بدین صورت معناي دو حدیث اي  است به گونه
 شود و تعارض و تضادي میانشان نیست. می سازگار

ي  صله« .3»صلة الرحم تز�د العمر« گویند: در حدیث آمده است که: می بعضی -نهم

ٓ  فَإَِذا﴿فرماید:  می متعالدر حالی خداي . »دهد می رحم عمر را افزایش َجلُُهمۡ  ءَ َجا
َ
 َ�  أ

 �َسۡ 
ۡ
زمان (محدود) آنان به سر  و هنگامی که« .]34األعراف: [ ﴾ِدُمونَ َتقۡ �َسۡ  َوَ�  َساَعةٗ  ِخُرونَ َتأ

   .»گیرند  می اي (بر آن) پیشی اي (از آن) تأخیر خواهند کرد و نه لحظه نه لحظه رسید،
 افتد؟ نمی شود که هرگز پس و پیش می افزایش اجلیرحم باعث ي  پس چگونه صله

                                           
 اند. آن را روایت کرده 846ي  و مسلم به شماره 820ي  متفق علیه: بخاري به شماره -1

آن  497ي  و ترمذي به شماره 354ي  ابوداود به شماره ،15و11، 5/8، »الـمسند«حدیثی حسن است: احمد در  -2

 آن را حسن دانسته است. 6180ي  به شماره» صحيح اجلامع«اند، و آلبانی در کتاب  را روایت کرده

هاي  شماره» الرتهيبصحيح الرتغيب و« ،7140و  3797و  3766و  3760هاي  شماره» صحيح اجلامع«نگا:  -3

 .890و  889
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از جمله اینکه در علم خدا هست که این  ،یی داده شدهها در پاسخ به این شبهه جواب
رحم را به جا ي  کند و اگر صله می ي رحم را به جا آورد، صد سال عمر شخص اگر صله

 کند. نیاورد، هشتاد سال عمر می
 کند یا اصالً این کار را می که او قطعاً این کار رابا وجودي که در علم خدا هست 

 فرا رسید، یک ساعت پس و پیشاش  گاه اجلکند. بر اساس هر دو صورت هر نمی
 افتد. ابن قتیبه این را گفته و قرافی به تبعیت از او چنین اظهار داشته است. نمی

بد در حالی خواست بخوا می گاههر صپیامبر«بعضی بر این باورند که حدیث:  -دهم
در حالت  صپیامبر« :با حدیث» گرفت می که جنُب بود، همچون وضوي نماز وضو

تعارض و تضاد دارد. هر دو حدیث را » خوابید بدون آنکه آبی به بدنش بخورد جنُب می
 روایت کرده است.لعایشه

ي  چون هر دو حدیث بر دو کاري داللت دارند که دامنه ،جواب این ابهام آسان است
یکی از دو کار را دفعات زیادي انجام داده  صزیرا وقتی پیامبر ،دارنداي  یع و گستردهوس

» كان يفعل«و کار دیگر را نیز دفعات زیادي انجام داده، آن گونه که مقتضاي عبارت 

 داده و بعضی مواقع انجام می کاري را انجام صآید که پیامبر میباشد، چنین بر می
اعمال مستحب همین است. پس تعارض و تضادي میان این داده است. خصوصیت  نمی

 دو حدیث وجود ندارد.
اینها ده مثالی بود که موارد ابهام و اشکال و جایگاه آن را به نسبت خنکی یقین برایت 

اسالم بر آن است، چون چیزي که هر فرد مؤمن و بایقینی نسبت به شریعت  ،کنند می بیان
اختالفی در شریعت اسالم وجود ندارد. پس هر کس گونه تعارض و  این است که هیچ

تصور وجود تناقض و اختالف در شریعت را دارد، باید تجدید نظر بکند و خوب دقت و 
تأمل بنماید. این فرد در واقع حق وحی خدا را به جا نیاورده است. به همین خاطر 

فََ� ﴿فرماید:  می خداوند متعال
َ
 .]82النساء: [ ﴾َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َ�َتَدبَُّرونَ  أ

 را به تدبر و تأمل در قرآن برانگیخته، سپس به دنبال آن ها این آیه ابتدا انسان
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 فرماید: می

ِ ٱ َ�ۡ�ِ  ِعندِ  مِنۡ  َ�نَ  َولَوۡ ﴿ َّ�  ْ ٰ خۡ ٱ �ِيهِ  لَوََجُدوا  .]82النساء: [ ﴾�َكثِ�ٗ  افٗ تَِ�
 مفاهیم آن را بررسی و وارسیاندیشند (و معانی و   نمی آیا (این منافقان) درباره قرآن«  
کنند تا به وجوب طاعت خدا و پیروي امر تو پی ببرند و بدانند که این کتاب به سبب   نمی

از سوي  بخشی از آن مؤید بخش دیگري است،ائتالف معانی و احکامی که در بر دارد و این که 
 و اختالفات فراوانی پیدا) و اگر از سوي غیرخدا آمده بود در آن تناقضات ؟ خدا نازل شده است

 .»کردند  می

گونه اختالف و تعارضی در قرآن نیست و تدبر در  دارد که هیچ می پس این آیه بیان
 کند. می قرآن به تصدیق این خبر کمک

 نوع سوم فصل
 جهت درك اشیاء حدي را قرار داده که عقل، دیگر ها خداوند متعال براي عقل

 نداده است. اگر چنین ها راه درك هر چیزي را به عقل تواند از آن حد فراتر رود و نمی
باشد  می با خداي متعال در ادراك تمامی آنچه که بوده و آنچه که ها بود آن وقت عقل می

چون اگر چنین بود، چگونه چنین چیزي امکان پذیر  ،باشد یکسان بود نمی و آنچه که
نهایت و  بی متناهی است ونهایت است ولی معلومات بشر  بی است؟ چون معلومات خدا

 متناهی با هم مساوي نیستند.
در این کلیت ذات و صفات و احوال و افعال و احکام اشیاء به طور اجمالی و تفصیلی 

 شوند. می داخل
داند به  می به عالوه یک چیز از میان مجموعه چیزها را خداوند متعال به تمام و کامل

در ذاتش و نه در صفات و احوال و احکامش از  از آن چیز نهاي  که مثقال ذرهاي  گونه
چون علم وي نسبت به آن چیز محدود و  ،ماند، اما بنده چنین نیست نمی علم خدا پنهان

ناقص است و این محدودیت و نقص به ذات یا صفات یا افعال یا احوال یا احکام آن 
ت و هیچ عاقلی در چیز سرایت دارد. این امر در انسان کامالً محسوس و قابل مشاهده اس
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آن شک و تردید ندارد. انسان با تجربه و مراجعه به خودش این واقعیت را به روشنی 
 داند. می تمام

 شوند:  می بینی که معلومات از نظر عقالء بر سه دسته تقسیم می به عالوه
مانند  ،و امکان شک و تردید در آنها وجود ندارد اند ضروري و بدیهیاي  دسته -اول

به اینکه دو نفر بیشتر از یک است و علم به اش  نسان نسبت به وجود خودش، علمعلم ا
 شوند. نمی اینکه دو چیز متضاد، با هم جمع

داند مگر اینکه به اطالع وي رسانده شود یا راهی  نمی که هرگز آنها رااي  دسته -دوم
حاال چه از  ،هان استمانند علم به آنچه که از او پن ،براي علم به آن برایش قرار داده شود

مثل علم  ،کند و چه از این قبیل نباشد می قبیل چیزهایی باشد که انسان به آنها علم حاصل
چون آنچه در زیر زمین به مقدار یک وجب است از  ،انسان به آنچه زیر پاهایش است

وي پنهان است، و مانند علم انسان نسبت به شهري دور که قبالً به آنجا نرفته است. 
ها و دریاها و آنچه که در  نسبت به جزئیات موجودات میان آسماناش  جداي از علم

علم به آن برایش گذرد. پس علم بشر به آنچه که دلیل و راهی براي  می بهشت و جهنم
 ممکن است. قرار داده نشده غیر

نظري که ممکن است انسان نسبت به آن علم حاصل کند و ممکن اي  دسته -سوم
امور ممکنی هستند که  اند است نسبت به آن علم حاصل نکند. این دسته که همان نظریات

گیرند،  نمی شود و ذاتاً مورد علم قرار می چیزي نسبت به آنها علم حاصلي  به واسطه
 مگر اینکه کسی خبري از آنها بدهد و نسبت به آنها علم حاصل شود.

چون  ،که امور نظري معموالً امکان اتفاق نظر بر آنها وجود ندارد اند عقالء پنداشته
و نظرهاي افراد، مختلف و متفاوت است. پس اختالف نظر در امور نظري وجود  ها سلیقه

از حقیقت آنها در ذات خودشان خبر بدهد در صورتی که دارد. هرگز امکان ندارد کسی 
داشتند علم به آنها درست نبود،  نمی چون اگر این امور به خبر دادن نیاز ،بدان نیاز باشد

 ،، مختلف و متفاوت نیستها زیرا معلومات با اختالف نظرها و آراء و اختالف سلیقه
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 .اند چون در ذات خودشان یک حقیقت
که هر مجتهدي در نظریات مصیب باشد آن گونه که در اصول فقه پس امکان ندارد 

بیان شده است و مصیب در این مسأله فقط یکی است و این یک نفر تنها با دلیل معین و 
 .اند شود و ادله نیز در نظر مجتهد متعارض می مشخص

پس ما یقین داریم که یکی از دو دلیل متعارض دلیل حقیقت و دیگري دلیل شبهه 
توانیم آن را تعیین کنیم پس حتماً باید کسی از تعیین دلیل حقیقت آن خبر  نمی اما است

 گوییم: این قول دامنگیر همه می بدهد. نباید گفت: این قول رأي امامیه است، چون ما
چون شارع نصی  ،نیاز به دلیل دارد صزیرا قائل بودن به معصوم غیر از پیامبر ،شود می

در این باره نیاورده که هر گونه عذري را از بین ببرد. بنابراین قائل بودن به اثبات عصمت 
اختالف اش  غیر پیامبر یک امر نظري است. پس این قضیه از مواردي است که درباره

چیزي که مورد اختالف است، از اختالف ي  توان به وسیله می وجود دارد. پس چگونه
 گوییم: احکام می گردیم، مان برمی امکان ندارد. به موضوع مورد بحث این اصالًخارج شد. 

امور ضروري ي  شود به طور کلی از دسته می شرعی از آن جهت که متوجه افعال مکلفین
معتقدند از قبیل اي  و بدیهی نیستند و اگر در برخی جزئیات اختالف نظر هست و عده

 .معتقد نیستند، ما به آن کار نداریمدیگري چنین ي  ضروریات است و عده
چون قائالن به تشریع عقلی به  ،گردیم میدیگر از معلومات بري  اینک به دو دسته 

و برخی اصالً امکان علم به  اند که برخی از احکام شرعی نظري اند طور کلی بیان داشته
باقی ي  تهآنها نه از طریق ضرورت و نه از طریق نظر وجود ندارد و این همان دو دس

شود مگر از طریق  نمی باشند. پس احکامی که اصالً نسبت به آنها علم حاصل می مانده
تواند  نمی چون عقل مستقالً ،خبر دادن عالم به آنها، پس باید ناچاراً از آنها خبر داده شود

اینان را مراعات کنیم و آنان را بر این ي  آن را درك کند. این در صورتی است که گفته
چون ما اگر آن را مطابق مذاهب اهل سنت ندانیم، اما از نظر ما عقل  ،ي یاري کنیمرأ

تواند حکم اشیا را مقرر کند چه برسد به اینکه بخشی وجود  نمی اساساً حکمی ندارد و
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داشته باشد که عقل در آن حکمی نداشته باشد. اما از نظر آنان عقل حتماً حکمی دارد و 
گوییم: حتماً باید به  می حکم آنها را بیان کند. به همین خاطرباید در بخشی از مسایل 

تواند در تشریع و قانونگذاري دخالت کند  نمی خبر نیاز باشد در این صورت عقل مستقالً
چون آنچه  ،و حکم اشیاء را تعیین کند. اگر بگویند: عقل در تشریع احکام مستقل است

برخی ي  طور که این عقیده ، هماناند به وقف عقل در آن حکم نکرده یا در این زمینه قائل
برخی ي  گونه که این عقیده ، هماناند از عقل گرایان است و یا قائل به تحریم یا اباحه

 دیگر از آنان است.
قائل به استقالل عقل در تشریع  اگر قائل به تحریم یا اباحه در این قسم باشند،

باشند باز عقل را در تشریع احکام مستقل احکام هستند و اگر قائل به وقف در این قسم 
ثابت شده است. پس  -از نظر آنان-چون استقالل عقل در تشریع برخی احکام  ،اند دانسته

کند بر اینکه عقل به  نمی غیر مستقل بودن عقل و نیاز آن به خبر در برخی چیزها داللت
 طور مطلق غیر مستقل است و به خبر نیاز دارد.

 ،بلکه عقل به طور مطلق غیر مستقل است و به خبر نیاز دارد م:گویی می جواب در 
چون قائالن به وقف در برخی احکام به عدم استقالل عقل در برخی احکام اعتراف 

گاه عدم استقالل عقل و نیاز آن در یک صورت ثابت شود، عدم استقالل آن و هر اند کرده
چه عقل در آن وقف کند و چیزي هر چون ،گردد می و نیازش به خبر به طور مطلق ثابت

چه عقل در آن وقف نکند، آن چیز یک امر گردد و هر می نگوید وقوف عقل در آن ثابت
گردد و قبالً گفته شد که در  میامور نظري گذشت بري  نظري است و به مطلبی که درباره

دادن امور نظري باید حکمی وجود داشته باشد و این حکم هم تنها از طریق خبر ي  زمینه
 امکان پذیر است.

گردد که این  میشان نیز به این نکته بر اقوال ،در ین بخش اما قائالن به عدم وقف
مسأله، نظري است و باید از این طریق خبر دادن حکم آنها مشخص شود. این همان 

رساند که عقل در درك و تشخیص احکام شرعی مستقل نیست تا اینکه  می معنایی را
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 ق یا تکذیب نماید.شارع آن را تصدی
تواند مستقالً  می اگر بگویند: در بخش ضروریات و بدیهیات ثابت گردید که عقل

 گردد.  می احکام آنها را تشخیص دهد، از این رو استقالل عقل در تشخیص احکام ثابت
تواند  می گوییم: اگر حرف شما را تأیید کنیم که در ضروریات عق می در جواب

چون  ،را تشخیص دهد، هیچ زیانی به ادعاي نیازمندي آن خبر نداردمستقالً احکام آنها 
خبري  بی کند تا از این جهت می آورد که عقل انسان آن را درك می اخبار گاهی اموري را

را آگاه کند یا کسی را که در این زمینه کوتاهی کرده راهنمایی کند یا کسی را که با 
، -چه برسد به اینکه بدیهی باشد-خبر است  یب خو گرفته و از مطلوب بودن آن ها عادت

 آگاه کند.
را  بنابراین، عقل به خبر دادن شارع نیازمند هست و حتماً باید از خارج، کسی عقل

گویید: حسن صداقت سودمند  می است چون شما ،بعثت پیامبراني  آگاه کند. و این فایده
معلوم است و شرع مدح این یکی و و ایمان و قبح دروغِ زیان آور و کفر به طور بدیهی 

نکوهش آن یکی را آورده است و به این یکی امر و از آن یکی نهی کرده است. پس اگر 
آمد و آن امر محال هم خبر  می عقل به آگاه ساختن نیاز نداشت امر محالی از آن الزم

بی را دهد که شارع مطل می ندارد. پس این نشان در براي  دادن به چیزي است که فایده
 این یک صورت است.گوشزد نموده که عقل به آگاه ساختن بر آن مطلب نیازمند است. 

رك اشیاء محدود و ناتوان آن است که وقتی ثابت شد که عقل در د صورت دیگر، 
چند ادعاي علم آن را داشته باشد، احکام شرعی از آن خارج نیست. احکامی که است، هر

 ده است.پندارد آنها را درك نمو می عقل
چون ممکن است آن را از جهتی بدون جهات دیگر و بر یک حاالت بدون حاالت 

چون عقل گرایان به مقتضاي  ،دیگر درك کند. دلیل این امر اوضاع اهل فتره است
کلی در اي  که در آن اصل و قاعده اند احکامی را براي بندگان وضع نموده ها سیاست

بینی  می لکه چیزهایی را خوب و نیکو دانستند کهبینی ب نمی شریعت پس از آنکه آمده،



 455 گذاران از آن منحرف...  باب دهم: بیان معناي صراط مستقیمی که بدعت

 

دانند و آنها را به جهل و گمراهی و بهتان و حماقت متهم  می آن را ناپسند و زشت ها عقل
 اند شان چیزهایی را درك کرده عقلي  که به وسیله اند با وجودي که اعتراف کرده اند کرده

وجودي که اینان براي امور  که شریعت آنها را تأیید و صحیح دانسته است، و با
به نسبت  ها اما این عقل اند ي وافر و آراء درست و تدبیرهاي عمیقها شان اهل عقل دنیوي

اینها عذر آوردن و ترساندن ي  ، اندك و ناچیزند. به خاطر همهاند آنچه که به حق نرسیده
 ه است: در متون دینی آمده و خداوند پیامبران را مژده رسان و ترساننده فرستاد

ِ�نَ ﴿ بَّ�ِ ِ ٱ َ�َ  لِلنَّاِس  يَُ�ونَ  ِ�َ�َّ  َوُمنِذرِ�نَ  مُّ َّ� �  .]165النساء: [ ﴾لرُُّسلِ ٱ دَ َ�عۡ  ُحجَّ
ن را به عقاب) و (کافرا، رسان ما پیغمبران را فرستادیم تا (مؤمنان را به ثواب) مژده« 
خدا براي مردمان باقی نماند (و  و بعد از آمدن پیغمبران حجت و دلیلی بردهنده باشند،  بیم

 آوردیم و راه طاعت و عبادت در پیش  می ایمان فرستادي،  می نگویند که اگر پیغمبري به سوي ما
 .»)گرفتیم  می

 و حجت رسا و نعمت کامل و وافر از آن خداست.
آید  نمی چند گمان کند که چیزي را کامالً درك کرده زمانی بر سر اوپس انسان هر

اینکه در آن زمان چیزي را درك کرده که قبالً درك نکرده و چیزي را دانسته که قبال مگر 
کند و این امر از نظر  می ندانسته است. هر کسی این امر را در وجود خود آشکارا مشاهده

معلوم بدون قضایاي معلوم دیگر و تنها به ذات یک چیز بدون ي  وي تنها به یک قضیه
انجام دادن یک چیز بدون حکم آن اختصاص ندارد. پس چگونه صفت آن چیز و تنها به 

ادعاي استقالل عقل در تشخیص احکام شرعی صحیح است حال آنکه احکام شرعی 
گیرد؟ انسان جز ادعاي استقالل  می یکی از انواع چیزهایی است که علم بنده به آن تعلق

 ،-آن قضیه شرعی باشد اگر-از شرع کمک گیرد اش  راه دیگري ندارد تا اینکه در قضیه
چون در احکام شارع هیچ گونه قصور و نقص و عیبی نیست بلکه مبادي این احکام 
مطابق اهداف و مقاصد خاصی که در راستاي محقق نمودن مصلحت بندگان است، وضع 

 باشد. می و این همان معناي حکمت اند شده
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علم آن را داریم، به  این است که آنچه ما در زندگانی این دنیا ادعاي صورت سوم:
طور که قبالً گفته شد. امور ضروري که  شود، همان می ضروري و غیر ضروري تقسیم

توانیم آن ار انکار کنیم و غیر ضروري  نمی ایم و سبت به آن علم و شناخت حاصل کردهن
 ،هم براي ما ممکن نیست نسبت به آن علم و شناخت حاصل کنیم مگر از راه ضروري

که علوم  اند چون همه اعتراف کرده ،مستقیم و خواه به طور غیر مستقیم خواه به طور
دو مقدمه حاصل شوند و همه به این دو ي  شان حتماً باید به واسطه اکتسابی براي دستیابی
. اگر این دو مقدمه بدیهی و ضروري باشند، چه خوب و اگر هر اند مقدمه اعتراف نموده

دو مقدمه کسب شوند و باز مثل قبل این دو مقدمه ي  سطهدو اکتسابی باشند، بایستی به وا
 یا اکتسابی و همین طور تا آخر. اند شود که آیا هر دو بدیهی می نگاه

که اکتسابی اي  همچنین اگر یکی از دو مقدمه بدیهی و دیگري اکتسابی باشد، مقدمه
بدیهی ي  هاست حتماً باید توسط دو مقدمه به دست آیند. اگر در پایان به دو مقدم

آید که هر دو  می رسیدیم، این مطلوب است در غیر این صورت تسلسل یا دور الزم
. بنابراین امکان ندارد نسبت به غیر ضروري (یعنی اکتسابی) علم و معرفت اند محال

 امر بدیهی.ي  حاصل کنیم مگر به واسطه
باید حتماً به دو مقدمه علم و شناخت حاصل کنیم که هر کدام از این دو  ،خالصه

مانند  ،ایم درونی نسبت به آن علم حاصل کردهي  مقدمه یا از مواردي باشد که با مشاهده
مانند علم ما نسبت به وجود خودمان و علم به  ،درد و لذت، یا براي عقل بدیهی باشد

توان با  نمی به اینکه دو چیز متضاد و متناقص هرگزاینکه دو از یک بیشتر است و علم 
چون ما نسبت به  ،هم جمع کرد و امثال آنها که در این دنیا براي ما یک چیز عادي است

مگر اینکه در این دنیا براي ما عادي و معمولی است اما  ایم علم نداشته ها چیزي از این
ایم.  مبران نسبت به آنها علم نداشتهیاآنچه غیر عادي و غیر معمولی است، پیش از نبوت پ

آمدند، ادعاي جایز بودن تبدیل  نمی ماندیم و پیامبران می اگر بر همین وضعیت باقی
که  چون چیزي ،کردیم می درخت به حیوان و تبدیل حیوان به سنگ و امثال آنها را انکار
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 ایم خالف این ادعاست. ما از راه عادات قبلی دانسته
را آورد کسانی که بر امور عادي اصرار و اي  ان امور خارق العادهوقتی نبوت پیامبر

امور  ،دانستند می پافشاري داشتند، آن امور خارق العاده را انکار نموده و آن را جادو
شفا دادن کور مادرزاد و فرد مبتال  ،شکافتن دریا ،مثل تبدیل عصا به اژدهااي  خارق العاده

به سخن آمدن سنگ و درخت و  ،جوشیدن آب از میان انگشتان دست ،به بیماري پیسی
اي  دهد آن امور عادي، عقلی نیستند به گونه می شکافته شدن ماه و دیگر اموري که نشان

طور که جایز  همان ،که عکس آنها ممکن نباشد بلکه ممکن است عکس آنها روي دهد
 از عدم به وجود آمده است. از وجود به عدم آید همان طور کهاي  است هر آفریده

چون اگر از نظر  ،بنابراین، امور عادي از نظر عقلی ممکن است خالف آنها روي دهد
ممکن بود که خالف آنها نه براي پیامبر و نه براي  داد، غیر نمی عقلی خالف آنها روي

غیر پیامبر روي دهد. به هیمن خاطر کسی از پیامبران ادعاي جمع میان دو نقیض را 
ي  باشد با وجودي که همه می کرده است و کسی از آنان مدعی نبوده که یک بیشتر از دون

عصا و دریا و کور مادرزاد و ي  اینها فعل خداوند است. وقتی خارق العاده بودن درباره
تمامی ي  فرد مبتال به بیماري پیسی و انگشتان و درخت و مانند آنها ممکن باشد، درباره

چه براي یک چیز واجب باشد براي مثل آن چیز نیز چون هر ،ستممکنات نیز ممکن ا
 واجب است.

به عالوه، شرع اوصافی از اهل بهشت و اهل جهنم را آورده که خارج از امور عادي و 
 ایم. ه ما قبالً با آن سر و کار داشتهمعمولی است ک

یک چیز  نوشد سپس ادرار و مدفوع ندارد، می خورد و می چون اینکه انسان در بهشت
غیر عادي است و اینکه عرق فرد بهشتی همچون بوي مشک است، امري غیر عادي 

اینکه  ،اند است. پاك بودن همسران از حیض با وجودي که در سن جوانی و سن قاعدگی
یابد هر چند فرض  نمی خوابد و گرسنگی و تشنگی به او راه نمی انسان در بهشت اصالً

درخت هرگاه از درخت گرفته ي  اینکه میوه ،نوشد ینم خورد و نمی شود براي همیشه
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شود و هر وقت فرد بهشتی آن را اشتها کند به  می دیگري جانشین آني  شود فوراً میوه
اینکه شیر و خمر و عسل در بهشت رودخانه  ،آید تا آن را بچیند می سوي دستش پایین

از انگور یا خرما گرفته هستند بدون آنکه شیر از حیوان دوشیده شود و بدون آنکه خمر 
اینکه  ،اینکه خمر مست کننده نیست ،شود و بدون آنکه عسل از زنبور عسل گرفته شود

 شود و دچار سوء هاضمه و پرخوري نمی اگر فرد بهشتی تمام اینها را بخورد سیر
و نه از اش  اش، نه از جلو و نه از عقب نه از بینی، اش شود و از جسدش نه از گوش نمی
و اینکه فرد بهشتی هرگز پیر و  ،شود نمی بدنش هیچ پلیدي و نجاستی دفع سایر

 .اند شود، همه و همه غیرعادي نمی میرد و بیمار نمی شود و هرگز نمی سالخورده
مثال آتش به  ،بینی می همچنین هرگاه به اوصاف دوزخیان بنگري امور غیرعادي زیادي

 طور که خداوند فرموده است:  همان ،آید که بمیرد نمی به سراغ انساناي  گونه

 اش غیرعادي و سایر اوصاف و حاالتی که همه .]74طه: [ ﴾َيٰ َ�ۡ  َوَ�  �ِيَها َ�ُموُت  َ� ﴿
 باشد. می

این دو نوع یعنی اوصاف بهشتیان و اوصاف دوزخیان شاهد این امور عادي و امثال  
و امکان عکس آنها وجود  اند چون امور عادي عقلی نیستند بلکه قراردادي ،باشند می آنها

 از همان ابتدا آن را انکار ها چون اکثر معتزلی ،ایم نکرده دارد و ما به کرامات استدالل
کنند و برخی از آنان کرامات را قبول دارند. پس اگر کسی در این عالم بنگرد براي آن  می

 بیند. می ي زیادي راها نمونه
اش  ابن وهب از طریق ابراهیم بن نشیط نقلدر این باره روایتی عجیب را بشنو که 

کرد: یک راهب مسیحی از  می کرده که گوید: از شعیب بن ابی سعید شنیدم که نقل
شان را به  شدند تا امور مبهم دین می دانشمندان مسیحی در شام بود. راهبان پیش او جمع

ه او گفت: آیا تو از هم پیش او آمد. آن راهب ب 1آنان تعلیم دهد. خالد بن یزید بن معاویه

                                           
سفیان قریشی اموي، ابوهاشم دمشقی است. وي انسانی راستگو و دانشمند  بن یزید بن معاویه بن ابیو خالد ا -1

 .ق وفات یافته 90بود که به سال 
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 صخالد گفت: نه، بلکه از امت محمد ؟هستی -منظورش نصرانیت بود-اهل این ملت 
هستی؟ خالد گفت: در میان آنان  صهستم. راهب گفت: آیا تو از دانشمندان امت محمد

 گویید شما در بهشت نمی ي از من وجود دارند. راهب گفت: مگر شماتر افراد عالم
 شود؟ خالد گفت: چرا این را نمی ید سپس کثافتی از شما خارجنوش می خورید و می
 در این دنیا هست؟اي  گوییم. راهب گفت: آیا براي این مورد نمونه می

خورد و از نوشیدنی  می خالد گفت: بله، بچه در شکم مادرش از غذاي مادرش
نگفتی  شود. راهب به خالد گفت: مگر تو نمی نوشد سپس کثافتی از او خارج می مادرش

ي از من تر نیستی؟ خالد گفت: میان آنان افراد عالم صکه از دانشمندان امت محمد
 یی هست که از آنها گویید که در بهشت میوه نمی وجود دارند. راهب گفت: مگر شما

گوییم. راهب گفت: آیا  می شود؟ خالد گفت: چرا این را نمی از آن کم خورید و چیزي می
 در این دنیا هست؟ خالد گفت: آري، نوشتن. هر کسی از آناي  براي این مورد نمونه

کاهد. راهب گفت: مگر نگفتی که تو از دانشمندان  نمی نویسد و سپس چیزي از آن می
ي از من وجود دارند. خالد تر نیستی؟ خالد گفت: در میان آنان افراد عالم صامت محمد

فت: این مرد از امتی است که گفت: رنگ و روي او از خشم برگردید. سپس آن راهب گ
 .1»یی براي آن گسترانیده شده که براي احدي گسترانیده نشده استها نیکی

این روایت اشاره دارد به اینکه آن موردي که در آغاز چنین به نظر رسیده که غیر 
 عادي در همین دنیا دارد.اي  عادي است، نمونه

عادي به خرق آن حکم کند با بر این اساس صحیح است که عقل راجع به هر امري 
وجودي که بدون امر عادي به عنوان یک عادت کلی نیز صحیح است. پس هر امر عادي 

چون در برخی  ،تواند آن را انکار نماید نمی که عقل به خرق عادت در آن حکم کند عقل
از انواعی که فقط خداوند متعال آنها را ایجاد کرده این امر ثابت شده است. پس جز 

م به امکان خرق عادت براي هر مخلوق راهی وجود ندارد. به همین خاطر برخی از حک
: پاك و منزه است کسی که اسباب را به مسبباب ربط داده و از اند محققان خردمند گفته
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امور عادي تجاوز کرده تا عارفان دریابند. این گفته اشاره به همین مطلب مورد بحث ما 
 دارد.

 کند: می چیز را براي عاقل اقتضااین اصلی است که دو 
اینکه عقل را به طور مطلق حاکم نگرداند در حالی که به طور مطلق حاکمِ بر  -اول

باید  می بلکه بر او واجب است که آنچه را که ،عقل که همان شرع است ثابت شده است
قرار دهد باید پس از شرع  می بر عقل مقدم نماید (یعنی شرع) مقدم نماید و آنچه را که

چون مقدم نمودن حکم ناقص بر کامل صحیح  ،(یعنی نظر عقل) پس از شرع قرار دهد
باشد. بلکه عکس آن یعنی مقدم  می عقلی و نقلیي  چون این کار بر خالف ادله ،نیست

باشد که نباید از آن عدول کرد.  می عقلی و نقلیي  نمودن حکم کامل بر ناقص موافق ادله
: شرع را در دست راست و عقل را در دست چپت قرار ده. این گفته به اند از این رو گفته

 مقدم بودن شرع بر عقل اشاره دارد.
هرگاه فرد عاقل در شریعت خبري را یافت که ظاهرش خالف عادت و معمول  -دوم

تواند یکی زا این دو کار را نجام  می است نباید به طور مطلق آن خبر را انکار کند بلکه
 دهد: 

واگذار کند. این اش  را به عالماش  تصدیق نماید و علم، ن را آن گونه که آمده استیا آ

ٰ ٱوَ ﴿خداوند است: ي  امر، ظاهر این فرموده  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  ۦبِهِ  َءاَمنَّا َ�ُقولُونَ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ِ�  ِسُخونَ ل�َّ
 .]7عمران:  آل[ ﴾َرّ�َِنا ِعندِ 

چون علم نسبت به  ،باشد می منظورش محکمات واضح و متشابهات مجمل
، براي انسان الزم نیست و اگر علم نسبت به متشابهات براي انسان الزم بود متشابهات،

تکلیف به ما ، اگر چنین نباشد .شد می برایش قرار داده، قطعاً راهی براي معرفت و علم آن
 آید. می الیطاق پیش

ن حال نماید و در عیبر آن معنا ممکن است، تأویل اش  و یا آن را به معنایی که حمل
 .انکار خرق عادت در آن است، چون انکار آن ،به مقتضاي ظاهر اقرار بکند
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 بر همین راه جاري صفاتی که پروردگار، خودش را به آن متصف نموده،حکم 
ا با صفات مخلوقات مشابهت صفات خد، چون هرکس صفات خدا را نفی کند ،شود می

نفی شده است. پس تنها اختالف در نفی یا اثبات  و این کار از نظر همه را نفی نموده،
ماند. پس تأویل کننده آن را به عنوان صفات به شرط نفی تشبیه با  می غیر صفات باقی
دارد که شبیه  این مطلب که خداوند صفاتیي  اثبات کرده و انکار کننده، صفات مخلوقات

ثابت ، برخالف عادت کند که چیزي می بدین خاطر آن را انکار صفات بندگان نیست،
 .شود

 ،آید می نیز الزم، کند می به طور بدیهی انکارش ها اگر بگویند: این امر هم درآنچه عقل

گناه « .1»عليه ما استكرهواوالنسيان و اخلطاء رفع عن أميت« :صمانند این حدیث پیامبر

چون  »شده استاز امتم برداشته انسان به زور وادار به آن شود،  خطا و فراموشی و آنچه که
دهند که گناه اینها  می چون عقل و محسوسات گواهی ،اند همه ظاهر آن را انکار کرده

و این حدیث را تأویل ، گویی: همه معتقدند که برداشته شده می ولی تو، برداشته نشده
 .اند کرده
 شود: منظورمان چیزي نیست که به طور بدیهی عقل آن را انکار می در جواب گفته 
شک و تردید دارد. همان ، آنها بلکه منظورمان تنها مواردي است که نظر عقل در، کند می

ثابت است و شارع آن خبر را ، گوییم: پل صراط و عبور کردن بر سر آن می طور که
چون تیزي شمشیر و مانند آن، وقتی معموالً  ،کنیم می پس ما هم آن را تصدیق .است داده

 توان روي آن راه رفت؟ می پس چگونه، ستقرار یابدتواند باالي آن ا نمی انسان
و  .شود تا اینکه راه رفتن و استقرار روي آن ممکن باشد می پس عادت گاهی خرق

و اصل پل صراط را  اند ها مانده همراه عادت، کنند می کسانی که گذر از روي آن را انکار

                                           
از طریق  1663ي  از طریق روایت ابوذر و به شماره 1662ي  شماره »صحیح ابن ماه«حدیثی صحیح است:  -1

 ،»اإلرواء«و  6284ي  شماره ،»الـمشكاة«نگا:  ابن عباس. و از طریق روایت 1664ي  روایت ابوهریره و شماره

 .82ي  شماره
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ن رو مواردي که راجع به از ای .کنند نمی کنند و به امکان خرق عادات توجهی می انکار
که معناي پل اي  کنند به گونه می کنند یا آن را تأویل می را رد باشد، می امور خارق العادات

شان  این امر با عقیده، پافشاري کننداگر بر همین تفکر  .نمایند نمی صراط را اصًال اثبات
اگر میان این دو چیز  .تعارض و تضاد دارد، در خصوص جایز ندانستن خرق امور عادي

زیرا میان یکی از دو چیز مثل هم  ،این کار خودکامگی و قلدري است، فرق قائل شوند
شان  نقلی نیز با تفکر و عقیدهي  و ادله .شود نمی ترجیحی یافتبدون مرجح عقلی، 

 .اقرار است نه انکار، تعارض دارد. پس حق
 دهیم:  می این مطلب را با ده مثال شرح

 .که از آن سخن به میان آمد، پل صراطي  قضیه -اول 

اثبات کرد که در شأن سراي اي  چون ممکن است آن را به گونه ترازو،ي  مسأله -دوم 
 غیرعادي وزن شود.اي  آخرت است و اعمال هم به شیوه

همچون چیزهاي  -اند که همان اعمال-کند به اینکه ذات اعراض  می عقل اقرار، آري
شوند. و در متون دینی  نمی وزن -اند که همان اجسام - وزن شده از نظر ما در امور عادي

جهتی همچون ترازوي  از هر، هم دلیلی وجود ندارد که بیان دارد ترازو در روز رستاخیز
در ترازوي ما،  یا به معناي برابري کردن ترازوي روز رستاخیز با، باشد می ما، در این دنیا
 شوند. می وزن، یا اینکه ذات اعمالاین دنیا است 

یا تسلیم آنها شد. این آن است که این مسائل یا بر تأویل حمل شوند و  تر پس شایسته
بدون تحقیق در  ون جز تصدیق اخبار وارده در دین،چ ،است ي صحابه طریقه راه اخیر،

 .ز آنها ثابت نشده استچیز دیگري ا یا کیفیت ترازو و یا کیفیت وزن، خود ترازو
چیزي از آن ثابت نشده که درست مانند چیزي است که ، همچنان که راجع به پل صراط

و هم الزم است که این چنین باشی، و این راجع به ترازو از آنان ثابت شده است. پس ت
 .بوده است مذهب صحابه، گیري موضع

، چون بر این اساس خارج است،آنان ي  تأویل از طریقه، بنابراین :اگر گفته شود
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 .اند ي خارج از سنتها تأویل گرایان از فرقه
تصدیق رسالت دین، سپس تسلیم ، ست اصل در آنچنین نی نه، گوییم: می در جواب
و از میان دو  باشد، می یعنی تأویل از توابع امر .باشد می و یا همراه تأویلمحض آن، 

تسلیم محض ي  صحابه بر طریقه )،أویلعنی تسلیم محض یا همراه تصورت مذکور (ی
و تأویل هم نظري است که در  اند بوده تر مستحقو حق،  چون آنان به ثواب ،اند بوده

کارها به عنوان اصل ي  برخالف کسی که تأویل را در همه، بعضی مواقع بدان نیاز هست
  .باشد می مخالف اهل سنت، که این فرد، دهد می قرار

هیچ  پس تأویل یا عدم تأویل، .تأویل را در پیش گیرد یا خیر حاال در احادیث مسلک
بهتر و  ولی تسلیم،، باشد می چون بر اساس هر دو طریقه از توابع ،تأثیر مستقیمی ندارد

 .است تر سالم
 .عذاب قبري  قضیه -سوم

کند که شخص  نمی از موضوع قبلی است و کسی این را انکار تر آسان این موضوع،
 شود و سپس شکنجه می عذاب داده رداندن روح به وي به صورت امانت،بازگمرده با 

  .شود به صورتی که بشر قادر به دیدن یا شنیدن آن نیست می
کند و از دردهاي  می ي مرگ دست و پنجه نرمها بینیم که شخص مرده با سختی می

ي ها ي که بیماريافراد .بینیم نمی دهد اما اثري از آنها را روي وي می خیلی زیادي خبر
پس چرا بعید  .موضوع مورد بحث ما نیز دقیقاً مثل این است .اند نیز چنین دردناکی دارند،

 ؟باشد صمانع تصدیق اقوال پیامبر، شود که عقل ممکن است می دانسته
  .سؤال دو فرشته از شخص مرده و نشاندن وي در قبرشي  مسأله -چهارم

است که امور عادي در دنیا را آن موقع حاکم این موضوع هم زمانی مبهم و گنگ 
قبالً گفته شد که حاکم گردانیدن امور عادي به طور مطلق به  .کنیم و از آن فراتر پا نهیم

حاال در اینجا خرق عادات به  .صحیح نیست و امکان خرق عادات،اش  خاطر محدودیت
شد یا به هر صورت شکافتن قبر باشد تا اینکه نشاندن میت در قبر ممکن باي  وسیله
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 .علمی به آنها ندارندي  احاطه ها دیگري باشد که عقل
ي اعمال و قرائت کسانی که هرگز چیزي را ها پراکنده شدن نامهي  قضیه -پنجم
 .اعمالش در حالی که پشت سرش استي  و خواندن نامه ،اند نخوانده

 .ا را تصور کندامکان خرق عادات وجود دارد و عقل صورتی از آنه ها ایني  درهمه
  .اش موضوع به سخن درآوردن اعضاي بدن به عنوان گواه بر صاحب -ششم

هیچ  را دادند، صو درختانی که گواهی رسالت رسول خدا ها میان آن و میان سنگ
 .فرقی نیست

  ،رؤیت خداوند در آخرت، جایز است -هفتم
ما  که برايچون هیچ دلیل عقلی وجود ندارد که نشان دهد رؤیت جز به صورتی 

هاي صحیحی تحقق  چون ممکن است رؤیت به صورت ،امکان پذیر نیست، معمول است
پذیرد که اتصال اشعه و رودررویی و تصور جهت جدایی جسمی شفاف و... در این 

و ، کند نمی و عقل هم به ممتنع بودن آنها به طور بدیهی جزم .ي رؤیت نباشدها صورت
ود و ناتوان است و شریعت اثبات رؤیت خدا در آخرت در مسایل نظري محد، عقل غالباً
 .پس نباید از تصدیق آن عدول کرد، را آورده
 .کالم پروردگار -هشتم

م عادي بشر که صدا و چون کالم خدا را مثل کال اند افرادي کالم خدا را انکار کرده
چون این  ،محال است لی که این امر به نسبت پروردگار،در حا .اند دانستهحرف دارد، 

امکان وجود دارد که کالم خداوند متعال از شباهت با کالم عادي بشر خارج و به صورت 
چون از نظر عقلی کالم در آن منحصر نیست یا  ،باشد، یحی که الیق پروردگار استصح

محال  باشد،اش  به اینکه اگر کالم بدون صورت عادي و معمولی کند، نمی عقل جزم
 .وقف کند اهر نصوص دینی،پس عقل باید با ظ .است

 .اثبات صفات خدا از جمله کالم -نهم
وي در ذات  از نظر، چون اگر آن را اثبات کنند، اند افرادي صفات خدا را نفی کرده
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ممکن نیست ذات پس در صورت اثبات صفات،  .آید می الزمخداوند متعال ترکیب، 
محدود  ها این قطع و یقین از جانب عقلی است که ادراکش در آفریده .خداوند یکی باشد

، پس چگونه در ادراك ترکیب به نسبت صفات پروردگار که ادعایش را کرده ،است
شود؟ درست در حق عقل این بود که صفاتی را که خداوند براي  نمی ثابتاش  محدودیت

موقع به وحدانیت خدا به طور آن  .او نیز براي خدا اثبات نماید خودش اثبات کرده،
  .کند می مطلق و عام اقرار

 .حاکم کردن عقل بر خداي متعال -دهم
 رعایت صالح و اصلح بر او واجب .مثالً بگوید: بعثت پیامبران بر خدا واجب است

باشد و... این امر تنها از  می فالن کار بر خدا واجب .مهربانی بر وي واجب است .باشد می
 و آن هم عادت گرفتن در واجب کردن یک چیز بر بندگان ،گیرد می اصل قبلی نشأت

کند این  نمی هر کس خداي متعال را بزرگ و باشکوه بداند هرگز جسارت .باشد می
 .چنین فردي در حق خدا شناسایی پیدا نکرده است .سخنان را بر زبان آورد

دود و ناتوان محاي  چون آن چیز عادي تنها به نسبت مخلوق از آن جهت که بنده
 چیز خوبی است ولی خداوند متعال هیچ محدودیتی ندارد و چیزي مانع او است،
 .کند نمی معارضه و مقابلهاش  شود و هیچ حکمی با احکام نمی

 پس با وجود آیات:

ةُ �ُۡ ٱ فَلِلَّهِ  قُۡل ﴿ ۖ َ�ٰ لۡ ٱ جَّ ٓ  فَلَوۡ  لَِغُة ٰ  ءَ َشا ۡ�َ  ُ�مۡ لََهَدٮ
َ
) !(اي پیغمبر«. ]149األنعام: [ ﴾١٤٩ عِ�َ أ

و مایه است،  پایه و بی ردارتان بیبگو: خدا داراي دلیل روشن و رسا است (بر این که گفتار و ک
گوئید: خدا به   می شما اصالً دلیل قطعی بر صدق گفتار و درستی کردار خود ندارید در این که

خواست همگی   می آري) اگر خدا !کفر و شرك ما راضی و به تحلیل و تحریم ما خوشنود است
نمود (اما هدایت اجباري بیسود است و   می شما را (از راه اجبار به سوي حق و حقیقت) هدایت

ٓ  َما َعُل َ�فۡ ﴿ .»راهیابی اختیاري پسندیده و ستوده است)  هرچه بخواهد،«. ]40عمران:  آل[ ﴾ءُ �ََشا
 . »کند می
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َ ٱ إِنَّ ﴿ ُ ٱوَ ﴿ .»کند می حکمهمانا خدا هرچه بخواهد، « .]1: ةالمائد[ ﴾يُرِ�دُ  َما ُ�مُ َ�ۡ  �َّ َّ� 
 را به عقباش  کند و چیزي حکم می و خدا حکم«. ]41الرعد: [ ﴾ِمهِ ِ�ُكۡ  ُمَعّقَِب  َ�  ُ�مُ َ�ۡ 

  .»اندازد نمی

ۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ ُذو﴿ الٞ  ١٥ َمِجيدُ ل  .]16-15البروج: [ ﴾١٦ يُرِ�دُ  لَِّما َ�عَّ
آنچه    .بر عالم هستی) و داراي مجد و عظمت استو او صاحب تخت (حکومت مطلقه «  

   .»رساند  می هرچه زودتر و باقدرت هرچه بیشتر به انجام بخواهد،

 .باید وقف کرد و در این زمینه چیزي نگفت
چون این از جلو  ،بیفتداین است که عقل نباید جلو شرع ، این موضوعي  خالصه

که باید پشت سر شرع گام نهد و از آن بلشود،  می محسوب صافتادن بر خدا و پیامبر
 .پیروي کند
گرفتند و آن را به باشد و بر آن عادت  می مذهب صحابه گوییم: این امر، می سپس

، سوي بهشت برگزیدند و به بهشت رسیدند. از سیرت و روش آنان عنوان راهی به
 یی بر این مطلب داللت دارد:ها نمونه

، کسی از صحابه آن را انکار نکرده شریعت آمده باشد،از این دسته در چه از جمله، هر
کردند و هرگز با آن  می اعتراف و اذعان صبلکه همگی به کالم خدا و کالم پیامبر

اگر چیزي در این باره  .کردند نمی کردند و ابهام و اشکالی را متوجه آن نمی رویارویی
سیرت آنان و جریانات و  وشد همان طور که سایر رفتار  می قطعاً براي ما نقل، بود

ي در این باره پس از آنجا که چیز .شان در احکام شرعی براي ما نقل شده است مناظرات
، دهد که آنان بدان ایمان آورده و آن گونه که آمده می این خود نشان براي ما نقل نشده،

 .کردند می بدون هیچ بحث و نظري با جان و دل قبول
ما ي  و اهل منطقهدانم،  می دین را ناپسندي  گفتن دربارهسخن «گفت:   مالک بن انس

رأي ي  مانند سخن گفتن درباره .کردند می دانستند و از آن نهی می پیوسته آن را ناپسند
عمل ، و هیچ سخنی را دوست ندارم مگر اینکه زیر آن .جهم و قضا و قدر و امثال آن
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سکوت براي من دوست  خدايي  دین و دربارهي  باشد.اما سخن گفتن درباره
ام که از سخن گفتن  خودمان را دیدهي  چون من اهل منطقه .از آن است تر داشتنی
 .»عمل باشد، کردند مگر در مواردي که زیر آن می دین نهیي  درباره

بیان کرده که سخن گفتن در دین که زیر آن عمل باشد  /مالک«ابن عبدالبر گوید: 
اظهار  و .مباح است -منظورش دانشمندان شهرش است-از نظر وي و از نظراهل شهرش 

باشد و  می صفات و اسماء خداي  داشته که سخن گفتن در دین مانند سخن گفتن درباره
 .»براي آن مثالی را آورده و گفته است: مانند رأي جهم و قضا وقدر

رأي جماعت فقها و دانشمندان گذشته و حال از اهل  آنچه مالک گفته،«وي افزود: 
 .»اند در این زمینه مخالفت نموده ها و تنها اهل بدعت باشد، می حدیث و فتوا

مگر ، هستند /مالکي  بر همان گفته اما جماعت اهل سنت،«افزاید:  می ابن عبدالبر
گاه امیدوار باشد که باطلی را رد کند و هر، د در دین سخنی بگویداینکه کسی ناچار باش

شته باشد و چیزهایی ف کند یا ترس گمراهی عامی دامنصراش  و اهل باطل را از مذهب
 .»در این صورت سکوت برایش درست نباشد از این قبیل،

شنیدم که به ، از شافعی روزي که حفص با او مناظره کرد«یونس بن عبداألعلی گوید: 
ر اگر بنده با تمام گناهان بجز شرك به دیدار خدا برود برایش بهت !من گفت: اي ابوموسی

 ام که از حفص سخنانی را شنیده .او را دیدار کند آن است که با چیزي از کالم،از 
 .»توانم آن را نقل کنم نمی

و نزدیک است کسی را  شود، نمی صاحب کالم هرگز رستگار«احمد بن حنبل گوید: 
 .»خیانت و فساد وجود داردمگر اینکه در دلش، ، ارنظر کردهنبینی که در کالم اظه

که مردي راجع به زفربن هذیل از او پرسید: آیا او از حسن بن زیاد لؤلؤي نقل است، 
هیچ یک  .چقدر تو احمقی !در جواب گفت: سبحان اهللا ؟در کالم اظهارنظر نموده است

مان از جمله زفر و ابویوسف و ابوحنیفه و کسانی که با آنان هم  اراناز اساتید و بزرگو
ام که غیر از فقه و اقتداء به  را ندیده، ایم م کسب کردهینی کرده و از آنان علنش
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 .چیزي برایشان مهم باشدشان  گذشتگان
اینکه  اهل فقه و روایات در تمامی مناطق اتفاق نظر دارند بر«گوید:  می ابن عبدالبر

 و اینان از نظر همه در طبقات علماء به حساب اند اهل بدعت و انحراف، اهل کالم
و با محکم کاري و تشخیص و فهم در  اند علماء تنها اهل اثر و فقه«وي افزود:  .»آیند نمی
 .»بر همدیگر برتري دارند، آن

را از اهل فقه و  ها اي کاش ما سنت، سوگند به خدا«از ابوذر روایت است که گوید: 
 .گرفتیم می یاد، گرفتیم و آن را همچون یاد گرفتن آیات قرآن می افراد موثق و مطمئن

پیوسته اهل جدل و تحقیق رأي  ایم، شان رسیده از اهل فقه و فضل را که به خدمت کسانی
کردند و ما را  می کردند و دیگران را از دیدار با آنان و همنشینی با آنان نهی می را سرزنش

داشتند که آنان اهل گمراهی و تحریف کتاب خدا  می به شدت از نزدیکی با ایشان برحذر
وفات نیافت تا اینکه پرس و جوي زیاد و  صو رسول خدا باشند، می صو سنت پیامبر

تحقیق و تفحص و کنجکاوي زیاد را ناپسند دانست و از آن نهی کرد و در چندین جا 
 :تا جایی که ناپسندي آن را چنین اظهار داشت .مسلمانان را از آن برحذر داشت

تُُ�مْ  َما َذُروِ� «
ْ
نِْبيَائِِهمْ  ىلَعَ  َواْخِتالَفِِهمْ  �ُِسَؤالِِهمْ  َ�بْلَُ�مْ  اَكنَ  َمنْ  َهلََك  فَإِ�ََّما تََر�

َ
 فَإَِذا أ

َمْرتُُ�مْ 
َ
ءٍ  أ  .»اْستََطْعتُمْ  َما ِمنْهُ  فَُخُذوا �ىَِشْ

رها کنید [و چیزي از ] مرا [برایتان بس است و دیگر، را که براي شما به جا گذاشتمآنچه «
شان با  خاطر پرس و جوي زیادشان و اختالفي پیش از شما به ها چون امت ،من نپرسید]

هرگاه شما را  از آن اجتناب کنید و، هرگاه شما را از چیزي نهی کردم .شان هالك شدند پیامبران
 .»در حد توان آن ا انجام دهید به کاري امر کردم،

 .پرهیز کنیدتان  گوید: از رأي و اظهارنظر در دین نقل است که از عمر بن خطاب
 .است ها سحنون گوید: منظورش بدعت

 آنچه را که .اند ابن وهب از عمر نقل کرده که گوید: اصحاب رأي دشمنان سنت
شان رفت و دوست داشتند که موقعی که از آنان سؤال  بایست حفظ کنند، از دست می
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زنهار از  .ودندمقابله و معارضه نم ها پس با رأي خودشان با سنت .دانیم نمی بگویند:، شود
 .آنان دور باشید

اش  وي در قصیده .»هستند ها اهل بدهتاهل رأي، «گوید:  می ابوبکر بن ابی داود
 گوید: می سنتي  درباره

مآراء الرجال و كودع عن  قوهلَ
 

 أرشحُ ل اهللا أزكی وفقولُ رسو 
 

و  تر پاك صرسول خداي  چون تنها گفته اشخاص را رها کن،ي  آراء و گفته«
 .»است تر واضح

ي پیش از شما تنها از آن جهت که به راههاي ها امت«از حسن نقل است که گوید: 
 .هالك شدند، منحرف شدند و آثار را ترك کردند، فرعی و بیراهه رفتند و از راه مستقیم

در نتیجه هم خود گمراه شدند و هم ، به رأي خودشان اظهارنظر کردندآنان در دین، 
 .»راه کردنددیگران را گم

 گمراه، هرکس با رأي خود از فرمان خدا روي گرداند«از مسروق نقل شده که گوید:  
 .»شود می

ستون و  ها چون سنت ،بچسبید ها به سنت«گفت:  می از هشام بن عروه نقل است که
 .»اند دیني  برپا دارنده

یانه امورشان م، بنی اسرائیل پیوسته«از هشام بن عروه از پدرش روایت شده که گوید: 
 ها شان افرادي پیدا شدند که فرزندان اسیران دیگر امت و خوب بود تا اینکه در میان

در نتیجه هم خود گمراه شدند و هم ، پس آنان به رأي خودشان عمل کردند .بودند
 ».دیگران را گمراه کردند

 .ه دارداشار صاین آثار و امثال آنها به نکوهش ترجیح دادن رأي بر احادیث پیامبر
ي تازه ها جماعتی از علماء معتقدند که منظور از رأي نکوهیده در این روایات، بدعت

چون  ،باشد می مسائل اعتقادي از جمله رأي جهم و دیگر متکلمیني  ایجاد شده در زمینه
گفتند:  می گرفتند و می آنان افرادي بودند که قیاس و آراي خود را در رد احادیث به کار
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 رُِ�هُ تُدۡ  �َّ ﴿فرماید:  می چون خدا خودش، که خداوند در آخرت دیده شود جایز نیست
 ٱ

َ
 ٱ رِكُ يُدۡ  َوُهوَ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ�

َ
ۖ َ�ٰ بۡ ۡ� ها (کُنْه ذات) او  چشم« .]103األنعام: [ ﴾١٠٣ بِ�ُ �َۡ ٱ للَِّطيُف ٱ وَُهوَ  َر

آشنا است) و او دقیق یابد (و به همه دقائق و رموز آنها  و او چشمها را درمی، یابند را درنمی
 .»و از همه چیزها) آگاه است، کاریها آشنا (است و با علم کامل و اراده شامل خود به همه ریزه

إن�م ترون ر��م « فرماید: می را رد کردند که صپیامبري  پس ایشان این فرموده

ٞ ﴿آیات  و .»بینید می پروردگارتان را، شما در روز قیامت« .»يوم القيامة ةٌ  َم�ِذٖ يَوۡ  وُُجوه  ٢٢ نَّاِ�َ
ٞ  َرّ�َِها إَِ�ٰ   .]23-22: القيامة[ ﴾٢٣ نَاِظَرة

 .»نگرند  می به پروردگار خود    .هائی شاداب و شادانند در آن روز چهره«
، آنان گفتند: جایز نیست که از شخص مرده در قبرش سؤال شود .را تأویل کردند

َمتََّنا﴿فرماید  چون خداوند می
َ
حۡ  نََتۡ�ِ ثۡ ٱ أ

َ
 .]11غافر: [ ﴾نََتۡ�ِ ثۡ ٱ َتَناَييۡ َوأ

و ما (در این ، اي اي و دوبار زنده کرده رانده می ما را دوبار !گویند: پروردگارا  می کافران« 
 .»)ایم ایم و همه چیز را فهمیده ها به قدرت تو پی برده ها و حیات مرگ

و نیز احادیث ، کردندقبر را رد ي  پس احادیث متواتر در خصوص عذاب و شکنجه 
هرگز از آن ، هرکس داخل جهنم شود«شفاعت را رد کردند و گفتند: ي  متواتر درباره

دانیم اینها چه  نمی آنان گفتند: ما حوض و ترازویی را سراغ نداریم و .آید نمی بیرون
و سخنانی از این  .را رد کردند ها سنت، با رأي و قیاس خود، در تمام این موارد .هستند

آنان  .انجامد می که ذکر آنها به طول، صفات پروردگاري  قبیل از جمله سخن گفتن درباره
شود.  می چون علم تنها متوجه معلوم ،آید می گفتند: علم در حال پیدایش معلوم، به وجود

 .این عقیده به خاطر فرار از قدیم بودن عالم به گمان خودشان بود
 تر عام، این قول .باشد می گذار ، رأي بدعتمنظور از رأي نکوهیده گویند: می جماعتی
باشد، چون قول اول تنها مربوط به مسایل اعتقادي بود ولی این قول عام  می از قول اول
  .گیرد ئل عملی و غیر آن را نیز در برمیاست و مسا

منظور از : -ر گوید: اینان جمهور علماء هستندابن عبدالب- گویند می دیگريي  عده
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در شریعت و مشغول شدن به حفظ  ها قائل شدن به استحسان و گمان، رأي نکوهیده
 .باشد می و ارجاع دادن مسایل فرعی به یکدیگر و عدم ارجاع آن به اصول، مسائل سخت

 شود. می ها و منجر به جهل سنت ها اینان گفتند: مشغول شدن به اینها موجب تعطیل سنت
خارج نیست و فرق میان این رأي و آراي قبلی در این است که  این رأي از آراي قبلی

و مشغول شدن به حفظ  ها قایل شدن به استحسان و پیروي از گمان، در این قول اخیر
 ،براي رأي نکوهیده استاي  بدین خاطر مورد نهی قرار گرفته که وسیله، مسایل سخت

 .در نتیجه به رأي نیاز دارد، دارد نسبت به آنها جهل، نرود ها چون اگر کسی به دنبال سنت
  .اند معارضه و مخالفت نموده ها شود که در حقیقت با سنت می پس به افرادي ملحق

و آن هم عمل کردن به نظر عقلی و ، گردند آنها به یک مطلب واحد برمیي  پس همه
مخالف یا عمداً و یا از روي اشتباه و نادانی و رأي در صورتی که ، ها دورانداختن سنت

 .و این بدعت و گمراهی است .باشد می، سنت باشد
و بزرگواران پس از آنان با آراء و نظرات  مطلب این است که صحابهي  خالصه

دانستند و نسبت به آن  می معناي سنت را .کردند نمی مقابله و مخالفت ها خود با سنت
تا کسی که ناقص  .خواه با عرف آنان سازگار باشد و خواه سازگار نباشد .جهل نداشتند

 .عبرت و پند گیرد، (یعنی عقل) را بر کامل (یعنی شرع) مقدم نموده
هر علمی که خداوند در کتابش  !گفت: اي عبداهللا می رحمت خدا بر ربیع بن خُثیم که

اش  آن را به عالم، نهان کردهگوي و هر علمی را که از تو پ خداي را سپاس، به تو داده
چون خداوند به  ،دگیري آن به زحمت و دردسر نیندازواگذار کن و خودت را جهت یا

 فرماید: می پیامبرش

ٓ  قُۡل ﴿ ۡ�  َما
َ
جۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ٓ  رٖ أ ۠  َوَما نَا

َ
ۡ ٱ ِمنَ  �  .]86: ص[ ﴾٨٦ ُمتََ�ِّفِ�َ ل

 تبلیغ قرآن و رساندن دین خدا هیچ پاداشی) بگو: من از شما در مقابل !(اي پیغمبر« 
گویم ساختگی نبوده و از   می و از زمره مدعیان (دروغین نبوت هم) نیستم (و آنچه، طلبم  نمی

 .»بافم)  نمی پیش خود به هم
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از جعفر از یکی از دانشمندان مدینه نقل شده که گوید: همانا  1از معتمر بن سلیمان
داند و آن را به  می اند و آن را به بندگان یاد داده و علمی راد می خداوند متعال علمی را
 .بندگان یاد نداده است

پس کسی که به دنبال یادگیري علمی خود را به زحمت اندازد که خداوند آن را به 
 .شود نمی جز دوري از آن چیزي دستگیرش، بندگان یاد نداده

 .وي گفت: و قدر از این دسته است
، اند گونه که وارد شده گفتند: به این احادیث آن می مکحول و زهريگوید:  می اوزاعی

 .عمل کنید و در آن مناظره و جروبحث مکنید
مانند این گفته از مالک و اوزاعی و سفیان بن سعید و سفیان بن عیینه و معمر بن 

به این احادیث آن گونه که «گفتند:  می راشد راجع به احادیث صفات نقل شده که همگی
آدم  آفرینش، مانند حدیث پایین آمدن خداوند به آسمان دنیا در نیمه شب، اند وارد شده

 .»معتقد باشید، بر صورت خود و مانند آنها
 .سخن مالک در جواب سؤال از استواء که مشهور است

 أخداوندي  همگی برگرفته از معناي این فرموده، اند یی که اظهار داشتهها تمام گفته
 است:

مَّ ﴿
َ
ِينَ ٱ افَأ ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ �ََ�ٰ  َما َ�َيتَّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ ٓ بۡ ٱوَ  َنةِفِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا   ءَ تَِغا

ۡ
 لَمُ َ�عۡ  َوَما ۦۖ وِ�لِهِ تَأ

 
ۡ
ۗ ٱ إِ�َّ  ۥٓ وِ�لَهُ تَأ ُ ٰ ٱوَ  �َّ  .]7عمران:  آل[ ﴾َرّ�َِنا ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  ۦبِهِ  َءاَمنَّا َ�ُقولُونَ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ِ�  ِسُخونَ ل�َّ

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

(این  .هستندقدمان) در دانش  دانند که راسخان (و ثابت  نمی (درست) آنها را جز خدا و کسانی
دانیم که   می گویند: ما به همه آنها ایمان داریم (و در پرتو دانش  می چنین وارستگان و فرزانگانی)

                                           
سردمدار  عبادت، ابومحمد بصري است. وي انسانی ثقه بود و در علم و معتمر بن سلیمان بن طرّخان تیمی،او  -1

 .ق دار فانی را وداع گفت.ه 187بود. وي به سال 
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 .»محکمات و متشابهات) همه از سوي خداي ما است

طبق ، چون هرچه فهم آن، صریح است، چون این آیه در این مطلبی که بیان کردیم
 .متشابه است، ك نکندعادت نباشد و انسان معموالً آن را در

ین کار تر بهترین و شایسته، این کار .نظر ننمود پس باید در آن وقف کرد و اظهار
 چون اگر آنان از رأي پیروي ،اند چنین کرده صپیرو رسول خداي  است و صحابه

زیرا هر کسی راهی را  ،نمودند نمی کردند و از آن نهی نمی رأي را نکوهش، کردند می
امکان دارد در ، چگونه چنین چیزي در حق آنان .کند نمی از طی آن راه نهیبعداً ، بپسندد

 ؟رهبر و پیشواي امت اسالمی هستند، حالی که آنان به اتفاق تمام مسلمانان
سخن به میان آورد و  صروایت شده که حسن در مجلسی بود و از یاران محمد

داشتند و  تر علم و دانشی عمیق، تر و سالم تر یی پاكها دل، این امتي  آنان از همه«گفت: 
آنان جماعتی بودند که خداوند ایشان را براي  .دادند می از همه کمتر تکلف به خرج

چون  ،ي آنان متخلق شویدها همراهی و رفاقت پیامبرش برگزید. پس به اخالق و روش
 .»بر هدایت و راه راست بودند -به پروردگار کعبه قسم-آنان 

تان  از خدا بترسید و راه پیشینیان !اي جماعت قاریان«گفت:  می از حذیفه نقل است که
کنید و  می خیلی پیشرفت، اگر از راه آنان پیروي کنید، به جان خودم قسم .را بگیرید

 سخت گمراه ترك کنید و به چپ و راستش بروید،یابید اگر آن راه را  می هدایت
 .1»شوید می

خواهد از کسی اسوه و سرمشق  می از شماهرکس «از ابن مسعود نقل شده که گوید: 
یی ها دل، این امتي  چون آنان از همه ،اسوه و سرمشق بگیرد صاز یاران محمد، بگیرد
حال و وضعی ، تر هدایتی درست، تکلفی کمتر، تر علم و دانشی عمیق، تر و سالم تر پاك

آنان افرادي بودند که خداوند ایشان را براي همراهی و رفاقت پیامبرش و  .نیکوتر داشتند
، فضل و برتري آنان را بدانید و از راههاي آنان پیروي کنید .برگزیداش  برپاي داشتن دین

                                           
 آن را روایت کرده است. 6853ي  بخاري به شماره -1
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 .1»آنان بر هدایت و راه راست بودند چون
ا به آنان و دهند که اقتد می همگی نشان .زیادند، آثار و روایات وارده در این زمینه

آن گونه که  .تنها راه نجات و خوشبختی است، پیروي از راه و روش آنان در هر حالی

نَا َما«در عبارت:  ها حدیث فرقه
َ
ْصَحايِب  َعلَيِْه، أ

َ
 به آن اشاره دارد. »َوأ

 نوع چهارم فصل
هوایش وضع شده تا وي ي  همانا شریعت اسالم براي خارج کردن مکلف از انگیزه

بیان  »موافقاتـال«خدا باشد این مطلب اصلی است که در بخش مقاصد از کتاب ي  بنده

شده اما به صورتی کلی آن طور که در شأن اصول است. جهت آگاهی بیشتر به آنجا 
 مراجعه شود.

آنها را بر شمرد. فقط یک ي  توان همه نمی ي حق چندین شعبه داردها از آنجا که راه
بدانید که خداي  .کنیم می بیان ها شعبهي  ی جهت شناخت بقیهشعبه از آن را به عنوان راه

بزرگ و کوچک شان، فرمانبردار و نافرمان  ،متعال این شریعت را به عنوان حجتی بر مردم
شان، نیکوکار و بد کارشان، وضع کرده است. جهت شریعت تنها اختصاص به یک فرد 

که تنها به عنوان حجتی براي تمامی  اند چنین ها بدون افراد دیگر ندارد. سایر شریعت
 .اند نازل شده وضع شدهشان  یی که آن شریعت در میانها امت

 قرار ها تا جایی که پیامبران (صلوات اهللا علی جمیعهم) زیر احکام این شریعت
 گیرند.  می

یشان چه آنهایی که ها تمامی احوال و دگرگونی صبینی که پیامبر ما محمد می
اش  ربطی ندارد و چه آنهایی که براي خود و امتاش  دارد و به امتاختصاص به خودش 

 مانند آیه: ،گیرد می عام است مورد خطاب احکام شریعت قرار

                                           
ي  به شماره »مشكاةـال«و آلبانی در کتاب  آن را روایت کرده، 746ي  ه شمارهب »ذم الكالم«هروي در کتاب  -1
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  �َِّ�ُّ ٱ � ا حۡ  إِ�َّ

َ
زۡ  لََك  َنالَلۡ أ

َ
ٰ ٱ َجَك َ�ٰ أ ُجورَُهنَّ  َت َءاَ�يۡ  ِ�ٓ �َّ

ُ
ٓ  يَِميُنَك  َملََكۡت  َوَما أ ا ٓ  ِممَّ فَا

َ
 ءَ أ

ُ ٱ ٰ  َو�َنَاتِ  َ�ّمَِك  َوَ�َناتِ  َك َعلَيۡ  �َّ ٰ ٱ تَِك َ�ٰ َ�ٰ  َو�ََناتِ  َخالَِك  َوَ�َناتِ  تَِك َع�َّ  َمَعَك  نَ َهاَجرۡ  ِ� �َّ
ةٗ مۡ ٱوَ 

َ
ؤۡ  َرأ َرادَ  إِنۡ  لِلنَِّ�ِّ  َسَهاَ�فۡ  َوَهَبۡت  إِن ِمَنةً مُّ

َ
ن �َِّ�ُّ ٱ أ

َ
 ُدونِ  مِن لََّك  َخالَِصةٗ  تَنِكَحَها�َسۡ  أ

ۡ ٱ زۡ  ِ�ٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  َنافََرۡض  َما َناَعلِمۡ  قَدۡ  ِمنَِ�ۗ ُمؤۡ ل
َ
يۡ  َملََكۡت  َوَما ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
 َك َعلَيۡ  يَُ�ونَ  َ� لَِكيۡ  ُنُهمۡ َ�ٰ �

ُ ٱ َوَ�نَ  َحَرٞجۗ   .]50األحزاب: [ ﴾٥٠ ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  �َّ
ایم  ما براي تو (جهت توفیق در کار تبلیغ دعوت و چیزهاي دیگر) حالل کرده !اي پیغمبر« 

و همچنین کنیزانی را که خدا در جنگ بهره تو ساخته ، اي همسرانت را که مهرشان را پرداخته
و ، اند زادگانی که با تو مهاجرت کرده زادگان و خاله و دائی، زادگان و عمه، و عموزادگان، است

که ، که خویشتن را به پیغمبر ببخشد و پیغمبر بخواهد او را به ازدواج خود درآوردزن باایمانی 
زنی را به ، (این یکی) خاص تو است و براي سائر مؤمنان جایز نیست (بدون مهریه و از راه هبه

دانیم براي مؤمنان در مورد همسرانشان و کنیزانشان چه   می ما خودمان .ازدواج خود درآورند)
 .داریم  می (همچون نفقه و مهریه و شاهدان عقد و عدم تجاوز از چهار زن) مقرّر احکامی
یعنی سرچشمه احکام گذشته به خاطر آن است) تا این که (از احکامی ، اي به علم خود (اشاره

   .»خداوند آمرزنده و مهربان است .که خاص تو است دلتنگ نبوده و) رنجی گریبانگیر تو نشود

 فرماید:  می سپس 

ٓ ٱ لََك  َ�ِلُّ  �َّ ﴿ ن َوَ�ٓ  دُ َ�عۡ  مِنۢ  ءُ لنَِّسا
َ
َل  أ زۡ  ِمنۡ  بِِهنَّ  َ�َبدَّ

َ
 .]52األحزاب: [ ﴾ٖج َ�ٰ أ

توانی همسرانت را به همسران دیگري   نمی و، دیگر زنی بر تو حالل نیست، بعد از این«
اي را خواستگاري  تازهتبدیل کنی (و مثالً برخی از اینان را طالق دهی و به جاي وي همسران 

 .»نمائی

  :فرماید می در جاي دیگري 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  ُ�َّرِمُ  لِمَ  �َِّ�ُّ ٱ � َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ زۡ  َضاَت َمرۡ  َتِ� تَبۡ  لََكۖ  �َّ

َ
ُ ٱوَ  ِجَكۚ َ�ٰ أ  َ�ُفورٞ  �َّ

 .]1التحریم: [ ﴾١رَِّحيمٞ 
خاطر خوشنود ساختن به ، چرا چیزي را که خدا بر تو حالل کرده است !اي پیغمبر« 

 خداوند آمرزگار مهربانی است (و تو را و همسران تو را ؟ کنی  می بر خود حرام، همسرانت
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   .»بخشاید)  می

 :فرماید می همچنین

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ ٱ ُتمُ َطلَّقۡ  إِذَا �َِّ�ُّ ٱ � تِِهنَّ  َ�َطّلُِقوُهنَّ  ءَ لنَِّسا  .]1الطالق: [ ﴾لِعِدَّ

آنان را در وقت فرا رسیدن عده (یعنی ، وقتی که خواستید زنان را طالق دهید !اي پیغمبر«
اي که شوهرش در آن با او نزدیکی نکرده باشد) طالق  آغاز پاك شدن زن از عادت ماهیانه

 .»دهید

 از میان مکلفین است. صتا سایر تکالیفی که بر هر مکلفی وارد شده است و پیامبر 
کند و  می و بر تمامی مکلفان حکم صعام بر پیامبر پس شریعت به طور مطلق و

 شریعت اسالم تنها راه رسیدن به نجات و خوشبختی و تنها هدایت کننده بزرگ است.
 فرماید: می بینی که خداي متعال نمی مگر

وۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿
َ
ٓ َحيۡ أ مۡ  ّمِنۡ  اُروحٗ  َك إَِ�ۡ  َنا

َ
ۚ أ  ِ�نَوَ�ٰ  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ َوَ�  ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َما رِيتَدۡ  ُكنَت  َما رِنَا

ٓ  َمن ۦبِهِ  ِدي�َّهۡ  �نُورٗ  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  ََّشا  .]52الشوري: [ ﴾ِعَبادِنَا ِمنۡ  ءُ �
به تو نیز به فرمان خود جان را وحی ، ایم همان گونه که به پیغمبران پیشین وحی کرده«  

دانستی کتاب   نمی پیش از وحی) تو که .ها است ایم (که قرآن نام دارد و مایه حیات دل کرده
ایم که در پرتو آن هر کس از بندگان  ولیکن ما قرآن را نور عظیمی نموده، چیست و ایمان کدام

 .»بخشیم  می خویش را بخواهیم هدایت
کتاب و ایمان وي را ي  نخستین کسی است که خداوند به وسیله صپس پیامبر

کتاب و ي  و به وسیله اند هدایت کرده است. پس از وي کسانی که از وي پیروي کرده
راهنما و  صگر است و وحی نازل شده بر پیامبر کتاب تنها هدایت اند ایمان هدایت شده

آنها هم کتاب خدا و هم ي  همهي  باشد و مردم به وسیله می این هدایتي  تبیین کننده
 یابند. می هدایت صوحی نازل شده بر پیامبر

ظاهرش به نور حق از نظر علم و و باطن و  صوقتی دل و اعضاي مبارك پیامبر
که خداوند اي  عمل منور شد او هدایتگر نخستین این امت و راهنماي اول گردید به گونه

فقط نور را بر او نازل کرد و او را از ازل از میان کسانی که از لحاظ خلقت بشري مثل او 
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ران در این چون دیگ ،هستند برگزید. نه از این جهت که وي انسانی عاقل و دانا بود
اوصاف با او اشتراك دارند. نه از جهت قریشی بودنش و گرنه این امر در هر فرد قریشی 

آمد، و نه از جهت اینکه از خاندان عبدالمطلب است، و نه از جهت عرب بودنش  می الزم
و نه از جهات دیگر، بلکه تنها از جهت اختصاص وي به وحی که دل و اعضایش با آن 

ر نتیجه اخالقش قرآن شد تا جایی که خداوند او را چنین توصیف نموده نورانی گردید د
 است: 

 .]4القلم: [ ﴾٤ َعِظي�ٖ  ُخلُقٍ  لََعَ�ٰ  �نََّك ﴿
   .»تو داراي خوي سترگ (یعنی صفات پسندیده و افعال حمیده) هستی«  

وحی را بر خودش حاکم گردانید تا اینکه وحی  صاین تنها بدان خاطر بود که پیامبر
و اذعان کننده و ندا  و گوینده رایت کرد. پس وحی حاکمساش  در علم و عمل و فقه

 بود.اش  کننده و حاضر موقع حکم
چون امري را آورده  ،است صترین دالیل صدق رسالت پیامبر این ویژگی از بزرگ

آورده که خودش از آن دست کشیده، وعظ و را اي  که خودش آن را انجام داده، نهی
پندي را آورده که خودش از آن پند گرفته، هر چیزي را که دیگران را از آن ترسانده است 
خودش از نخستین کسانی بود که از آن بیم و ترس داشت و هر چیزي را که دیگران را 

 داد، خودش از نخستین امیدواران به آن بود. می به آن امید
را حجت  صام اینها این است که خداوند شریعت نازل شده بر پیامبرحقیقت تم

آن را طی کرده  صحاکم بر او و راهنمایی کردن او به راه راستی گردانیده که پیامبر
ین اسمی است تر خدا مباركي  است. به همین خاطر بنده حقیقی خدا شد، و عبداهللا بنده

ِيٓ ٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿فرماید:  تعال میشود. خداوند م می که بندگان با آن نامگذاري َّ�  َ�ۡ
َ
 ىٰ أ

ِ بَِعبۡ   .]1اإلسراء: [ ﴾ٗ� َ�ۡ  ۦِده

ِيٱ َ�َباَركَ ﴿ فرماید:  می در جاي دیگري َل  �َّ ٰ  قَانَ ُفرۡ لۡ ٱ نَزَّ ِ َ�بۡ  َ�َ  .]1الفرقان: [ ﴾ِده

ا بٖ َر�ۡ  ِ�  ُكنُتمۡ  �ن﴿فرماید:  می همچنین ۡ�َ  ّمِمَّ ٰ  انَزَّ  .]23: ةالبقر[ ﴾ِدنَاَ�بۡ  َ�َ
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 با وصف عبودیت و بندگی مورد ستایش قرار گرفته است. صو دیگر آیاتی که پیامبر
و  وقتی قضیه از این قرار است، پس سایر مردم به طریق اولی شریعت اسالم حجت

 سوي حق هدایت آن بهي  است که مردم به وسیلهاي  دهنده حاکم بر آنان و نور و روشنایی
فضیلت بندگان تنها به تناسب اتصاف آنان به داخل شدن زیر احکام یابند. شرف و  می

ان ش باشد و نه به تناسب صرف عقل می شریعت و عمل به آن از نظر قول و اعتقاد و عمل
چون خداوند متعال شرف و  ،شان فقط شان در میان قوم و نه به تناسب شرف و فضیلت

 چون ،چیز دیگري  بت کرده و نه به وسیلهتقوا و پرهیزکاري ثاي  کرامت را تنها به وسیله
 :فرماید می

�ۡ  إِنَّ ﴿
َ
ِ ٱ ِعندَ  َرَمُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ ترین شما در نزد  گمان گرامی بی« .]13الحجرات: [ ﴾ُ�مۡ َقٮ

 .»ترین شما است خدا متقی
کرامت در اولویت  کس بر تبعیت از شریعت بیشتر محافظت کند نسبت به شرف وهر 

واال در تبعیت از ي  از آن باشد در شرافت و کرامت به درجه تر پایینکس قرار دارد و هر
رسد. بنابراین شرافت و کرامت تنها به سبب زیاده روي در حاکم گردانیدن  نمی شریعت
 باشد. می شریعت

لم را گرامی داشته و قدر و خداوند سبحان اهل ع گوییم: می سپس بعد از این
است. کتاب و سنت و اجماع بر این امر داللت شان را واال و بزرگ کرده  منزلت

دارند.بلکه عقالء بر فضیلت علم و اهل علم اتفاق نظر دارند و همگی معتقدند که اهل 
علم استحقاق واالترین درجات را دارند. این مطلبی است که هیچ عاقلی در آن اختالفی 

 ندارد.
ین پاداش را تر ن و بزرگبر اینکه علوم شریعت بهتری اند همگی متفق ها اهل شریعت

تعیین علوم شریعت را ي  اجازه ها خواه به برخی از فرقه ،نزد خدا در روز قیامت دارد
منظورم از علوم شریعت علومی است که شرع به فضیلت و برتري آنها اشاره -بدهیم 
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چون همگی بر افضل بودن علوم شریعت  ،و خواه به آنان این اجازه را ندهیم -کرده است
 .ثبات مزیت و برتري آن بر سایر علوم اتفاق نظر دارندو ا

مانند و  می به عالوه برخی از علوم شریعت به نسبت سعادت اخروي مثل وسایلی
مانند باالترین درجه و  می که مثل اهداف یعلوم شرع مانند. می برخی از آن مثل هدف

د ندارد مثالً علم عربی به امتیاز را دارد. در این باره نیز میان عقالء هیچ اختالفی وجو
 است. تر نسبت علم فقه همچون وسیله است. پس علم فقه بهتر و افضل

ترین  وقتی این موضوع ثابت شد، پس اهل علم شریعت بدون شک باالترین و بزرگ
منزلت را از میان مردمان دارند و ستایش و تمجید در شریعت متوجه اهل علم شده و این 

باشد نه از جهت  می شان به علوم شریعت از جهت اتصاف ایش و تمجید هم فقطست
 دیگري.

این مطلب است این است که اهل علم با قید متصف شدن به علم، ي  دهنده آنچه نشان
باشد  می . بنابراین علم شریعت تنها علت این ستایشاند مورد ستایش و تمجید قرار گرفته

 داشتند. نمی ي و فضیلتی بر دیگرانو اگر اتصاف به علم شریعت نبود، آنان هیچ برتر
عالمان اسالمی حاکمان بر تمامی مردمان از جهت قضاوت و فتوا و  اج همیناز 

به طور مطلق حاکم بر همه است متصف  چون آنان به علم شرعی که ،اند راهنمایی شده
به وصفی که با دیگران در آن وصف اشتراك شان  . پس اینان از جهت اتصافاند شده

چون در این وصف از  ،اند مثل قدرت و اراده و عقل و مانند آن حاکم بر مردم نشده دارند
جهت قدر مشترك هیچ برتري و مزیتی نیست، چون همه در آن وصف اشتراك دارند، 

. اند به وصف حاکم بودن علم شرعی بر مردم حاکم شدهشان  بلکه تنها از جهت اتصاف
 رهان ندارد.نیازي به باش  این بیان به خاطر وضوح

و به سبب  اند از آنجا که اهل علم حاکم بر مردم شده گوییم: می سپس بعد از این
آید که آنان فقط از جهت  می شود، از این الزم می حمل علم شرعی به آنان مراجعه

طور که اهل علم از این جهت مورد  همان ،به علم شرعی حاکم بر مردم باشندشان  اتصاف
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. پس امکان ندارد اینان به وصف حاکم بودن متصف باشند اند گرفته ستایش و تمجید قرار
چون اهل علم تنها از  ،در حالی که فرض شود از جهت علمِ حاکم، خارج شده باشند

گاه از جهت علم شرعی خارج شدند، پس هر .اند جهت علم شرعی حجت بر مردم
 ت.شود که حاکم بر مردم باشند؟ این امر محال اس می چگونه تصور

شود و به عالم به  نمی طور که به دانشمند علوم و ادبیات عرب مهندس گفته همان
شود، به همین صورت به کسی که از حکم به احکام شریعت  نمی هندسه عرب دان گفته

شود که وي به رأي خود  می به او گفته شود بلکه نمی منحرف شده حاکم به شریعت گفته
چون علم  ،حجت بر مردم باشد علم شریعت کند. پس درست نیست که در می حکم

کند و وي را قبول ندارد. این مفهوم نیز به طور کلی مورد اتفاق  می شرعی او را تکذیب
 همه است و کسی از عقالء در آن مخالفتی ندارند.

ویم و آن اینکه ش می سپس از این مطلب به مطلب دیگري که بدان وابسته است منتقل
گردن نهند تنها از این اش  پیروي شود و مردم به حکماش  از گفتهگاه عالم به شریعت هر

گیرد  می کند، مورد تبعیت قرار می جهت که عالم به شریعت است و به مقتضاي آن حکم
 .نه از جهتی دیگر

طور که رسول  است همان صپس او در حقیقت ابالغ کننده از طرف رسول خدا
ابالغ کننده از طرف خداست. پس از وي آنچه را که یقیناً ابالغ کرده یا به  صخدا

شود و تنها از این جهت که براي حکم دادن  می احتمال قوي ابالغ نموده، احکام دریافت
چون این امر حقیقتاً براي هیچ کس  ،شود نمی گماشته شده است از وي احکام دریافت

ثابت است، و این امر تنها  صنازل شده بر پیامبر شود و تنها براي شریعت نمی ثابت
 صپیامبر ل که معصوم است. دلیل اینکه آنچهثابت شده به این دلی صبراي پیامبر

دهد، حق است این است که رسالت همراه با معجزه بر این مطلب  می گوید یا انجام می
به مقتضاي آن  کهاي  عصمت برایش ثابت نشده به گونه صچون غیر پیامبر ،داللت دارد

یکسان  صحکم کند تا جایی که در گماشته شدن براي حکم دادن به طور مطلق با پیامبر
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باشد، بلکه او تنها با شرط حکم دادن به مقتضاي شریعت براي این کار گماشته شده 
گاه حکمی شرعی مخالف حکم او یافت شود دیگر او حاکم که هراي  است به گونه

رت از مقتضاي شریعت حاکم خارج شده است. این مطلب چون او در این صو ،نیست
 .مورد اتفاق دانشمندان اسالمی است

شرعی اختالف و نزاع پیش آید، واجب است به ي  به همین خاطر هرگاه در یک مسأله

 فَإِن﴿ فرماید: می چون حق در آن ثابت نشده است. زیرا خداوند ،ارجاع داده شود شریعت
وهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  ِ ٱ إَِ�  فَُردُّ ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱب  .]59النساء: [ ﴾ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

و اگر در چیزي اختالف داشتید (و در امري از امور کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با «
حکم ، در پرتو قرآن و سنّت عرضه به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنّت نبوي) برگردانید (تا

باید چنین  .و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته است، چرا که خدا قرآن را نازل .آن را بدانید
 .»عمل کنید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید

 بنابراین، کسی که به احکام شریعت مکلف است از سه حالت خارج نیست: 
همان چیزي است که اجتهادش اش  اینکه در احکام شرعی مجتهد باشد حکم -اول

چون اجتهاد وي در مسائلی که داللت روشنی در آنها نیست  ،بدان منجر شده است
جانشین حکم شرعی است با این فرض که هر آنچه براي این مجتهد ظاهر شده به قصد 

 آنچه براي غیر مجتهدین ظاهر است. اما تر شرعی مرتبطي  و به ادله تر شارع نزدیک
 تر شود چنین نیست. و بر مجتهد واجب است که از حکمی که به قصد شارع نزدیک می

به این دلیل که او در مواردي که دلیل کامالً روشن شده اختیاري جز  ،است، پیروي کند
ی که پیروي از دلیل ندارد و نباید از آنچه که اجتهادش بدان منجر شده پیروي کند و رأی

چون این رأي بر اساس غیر جهت شریعت حاکم  ،برایش ظاهر شده لغو و مثل عدم است
 چیزي نیست تا در حکم بدان اعتنا شود.اش  است. بنابراین در این صورت گفته

اینکه مقلدي صرف و عامی باشد. وي باید رهبري باشد تا او را به دنبال خود  -دوم 
و حکم کند و باید عالمی باشد تا به او اقتدا نماید. بکشاند و باید حاکمی باشد تا بر ا
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است.  کند مگر از آن جهت که عالم به شریعت نمی معلوم است که او به کسی اقتدا
هم این است که اگر فرد عامی علم یا گمان راجح داشته باشد که فالن عالم از اش  دلیل

بلکه ، گردن نهداش  اهل علم شریعت نیست، حالل نیست از وي پیروي کند و به حکم
اصالً درست نیست که به ذهن شخص عامی یا هر کس دیگري خطور کند که در 

طور که ممکن نیست  همان ،داند او از اهل آن کار نیست می از کسی تقلید کند کهاي  قضیه
عقل باشد.  بی داند پزشک نیست مگر اینکه می فرد بیمار خودش را به کسی بسپارد که

نهد که او  می خصی عامی تنها از این جهت به حکم مجتهد گردنوقتی چنین است ش
عالم به علمی است که باید بدان گردن نهاد نه از این جهت که او فالن کس و فالن کس 

 .است. این مطلب نیز از نظر عقلی و شرعی جاي اختالف نظر نیست
کند و  می را فهممجتهدان نرسیده باشد اما دلیل و مواقع دلیل ي  اینکه به درجه -سوم

مرجحات معتبر در تحقیق مناط و مانند آن را دارد. ي  صالحیت ترجیح به وسیلهاش  فهم
پس وضعیت وي از دو حال خارج نیست: یا ترجیح و نظرش معتبر است و یا معتبر 

 نیست.
اگر آن را معتبر بدانیم از آن جهت همچون مجتهدین است و مجتهد هم تنها تابع علم 

او نیز همانند مجتهد باید تنها تابع علم شریعت باشد و به طرف آن رو شریعت است 
 چون کسی که شبیه مجتهد است همان تکلیف مجتهد را دارد. ،کند

شخص عامی را دارد و شخص ي  و اگر ترجیح و نظرش را معتبر ندانیم پس درجه
س هر کسی کند. پ می عامی از مجتهد تنها از آن جهت که پیرو علم شریعت است پیروي

 عامی است همان تکلیف او را دارد.ي  که به منزله
 صباشد. اما خود پیامبر می مذهب صحابهگیري  گوییم: این موضع می سپس

شان از  که بیان شود و یارانش نیز پیروي از وحی مشهورتر از آن استاش  پیروي
 کشانیم. نمی مشهور است. پس دیگر استدالل بر آن را به درازا صپیامبر
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گیرد مگر از آن جهت که به  نمی به هر حال هیچ یک از عالمان مورد تبعیت قرار
دارد و سپس به احکام اجمالی و  می ي شریعت را بر پاها سوي شریعت رو کرده و حجت

اي  جزئی یا در مسألهاي  کند. و هر زمان شخص عالم در مسأله می تفصیلی شریعت حکم
گر حاکم نیست و درست نیست که در مواردي فرعی به غیر جهت شریعت رو کند، دی

 .که از جهت شریعت منحرف شده مورد اقتدا و پیروي قرار بگیرد
اجتهاد ي  بنابراین کسی که در اینجا بر کسی که اهل نظر و علم است اما به درجه

 نرسیده است دو چیز واجب است: 
چون  ،شریعت است اینکه از عالم پیروي نکند مگر از آن جهت که عالم به علم -اول

پیش او نهاده شده و باید امانتدار خوبی اي  صاحب این علم آن امانت به عنوان ودیعه
 خطااش  باشد تا جایی که اگر این فرد یقین یا گمان راجح داشته باشد که آن عالم در رأي

کند یا آن ودیعه را انداخته است یا از جهت شریعت منحرف شده است، باید از تبعیت  می
چون هر چه  ،ست نگه دارد و جز پس از تبیین مطلب بر اتباع از او پافشاري نکندد

هوا ي  گوید به طور مطلق حق نیست، چرا که امکان لغزش و خطا و غلبه می شخص عالم
 در برخی امور وجود دارد.

شود،  می گاه این فرد پیرو در علم شریعت اهل نظر باشد و در آنچه به او القااما هر
به اش  و آگاهی داشته باشد مانند اهل علم در زمان ما، در این صورت رسیدنبصیرت 

یا آنها را حفظ دارد و یا در دسترسش است تا  ها زیرا منقوالت در کتاب ،حق آسان است
 با مطالعه و تحقیق از آنها علم و شناخت حاصل کند.

ناقالن شریعت اما اگر این فرد پیرو، عامی صرف است و موقع دیدن اختالف میان 
چون در  ،شود در این هنگام باید ناچاراً از برخی از آنان تقلید کند می دچار ابهام و اشکال

چون این  ،واحد تقلید از اختالف کنندگان در یک زمان واحد امکان نداردي  یک مسأله
گاه در یک قضیه دو قول براي مقلد بینی که هر نمی کار محال یا خرق اجماع است. مگر

 تواند میان این دو قول جمع کرده و به هر دو عمل کند یا می وجود داشته باشد، یا
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تواند میان آن دو جمع کند. اگر جمع برایش ممکن نباشد عمل وي به هر دو قول با  نمی
هم محال است و اگر بتواند میان آن دو قول جمع کند در این صورت عملش بر اساس 

 ول سومی است که قبالً کسی آن را نگفته است.یکی از آن دو قول نیست، بلکه ق
وقتی ثابت شد که شخص عامی باید فقط از یک مجتهد تقلید کند پس هر یک از 

است و به همین خاطر مخالف  تر کنند که او از دیگري به حق نزدیک می مجتهدان ادعا
د جاهل و شخص عامی به موارد اجتها کرد نمی رأي اوست. اگر چنین نبود با او مخالفت

سوي کسی که از دیگري به حق نزدیک است راهنمایی کند.  پس باید کسی او را به ،است
شود و این کار ترجیح یکی از دو  می این امر به صورت اجمالی براي شخص عامی ثابت

باشد. این کار از جمهور  می مجتهد بر دیگري به خاطر عالم بودن و افضل بودن
چون  ،ماند، ظاهر شده است نمی ین چیزي بر آنان پنهاندانشمندان و دانشجویان که چن

به جهت علم شریعت اش  دهد که صاحب می عالم بودن احتمال قوي به شخص عامی
 کند. می است. بنابراین تنها به اعتبار حاکم بودنش به علم شریعت از وي تقلید تر نزدیک
تقلیدش خطا  بر تقلید از کسی که برایش روشن شده که از نظر شرعی در -دوم

هست پافشاري نکند، چون شخص عامی و کسانی که همچون عامی هستند گاهی از 
اش  کنند حاال یا به این خاطر که از نظر وي یا از نظر مردم منطقه می برخی عالمان پیروي

در اش  است و یا به این خاطر که او کسی است که مردم منطقه تر از دیگر عالمان راجح
 کنند. می مذهب وي پیرويمسائل فقهی از 

به هر حال هر گاه براي او در برخی از مسائل مجتهدش که پیرو اوست، خطا و خارج 
شدن از جهت علم شریعت برایش روشن شد، نباید تعصب به خرج دهد و به پیروي از 

اوالً به مخالفت با اش  که خطایش آشکار شده ادامه دهد، چون تعصباي  او در آن قضیه
 منجر شود.اش  انیاً به مخالفت با متبوعشریعت و ث

 .مخالفتش با شریعت ا زجهت عمل کردن به رأي خطاست
چون هر  ،باشد می از شرط اتباعاش  به خاطر خارج شدناش  با متبوعاش  مخالفت
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کند که پیروي از او تنها به این شرط است که او  می کند یا با کنایه بیان می عالمی تصریح
گاه روشن شد که او به خالف شریعت کند نه به چیز دیگري. پس هر می به شریعت حکم

 خارج شده و دیگر از او پیروياش  کند، از شرط متبوع می حکم کرده و باز از او پیروي
کند. پس دقت کنید که وي با تصمیم و پافشاري بر تقلید از او در صورت روشن  نمی

 است.خارج شده اش  از تقلید متبوعاش  شدن خطاي متبوع
مفهوم کالم مالک بن انس همین است که گوید: آنچه از سخنان من موافق قرآن و 

 /سنت باشد آن را بگیرید و آنچه که موافق قرآن و سنت نباشد آن را رها کنید. شافعی
گوید: حدیث مذهب من است هر چه از سخنان من مخالف حدیث باشد  می در این زمینه

 آن را بر دیوار بزنید.
مندان است. معنایش این است دانشي  گویند: این زبان حال همه می ان اسالمیدانشمند

آورید آنان با این هدف که مطابق شریعت حاکم است آن  می چه شما آن را بر زبانکه هر
گفتند. اگر چنین باشد چه بهتر و اگر چنین نباشد به شریعت اسالم منسوب نیست  می را

 تند که مخالفت با شریعت به آنان نسبت داده شود.و دانشمندان نیز به این راضی نیس
 اما دو صورت در اینجا قابل تصور است: 

اینکه فرد متبوع مجتهد باشد. پس راجع به روشن شدن خطا و صواب او به  -اول
 شود. می شریعت مراجعه

مانند متأخرینی که از متقدمین با نقل  ،اینکه مقلد برخی از عالمان اسالمی باشد -دوم
کنند. در این صورت راجع به روشن شدن خطا و صواب آنان به  می اقوالشان تقلید

 ،مراجعه شود اند صحت نقل از متقدمین و موافقت آنان با کسانی که از آنان تقلید کرده
 چون این متأخرین در واقع مقلدند.

. اند اجتهاد نرسیدهي  چون به درجه ،اجتهاد کنندتوانند جهت استنباط احکام  نمی پس
اجتهاد ي  شان به درجه اد در شریعت با وجود نرسیدنشان به اجته بنابراین روي آوردن

صحیح نیست. اگر فرض بر این باشد براي اجتهاد گماشته شود او چه نظرش به حق 



 االعتصام در شناخت بدعت و سنّت  486

 

چون به چیزي از غیر  ،اصابت کند و چه به حق اصابت نکند خطاکار و گناهکار است
اجتهاد نموده است و به چیزي که به آن علم ي  وارد شده و هتک حرمت درجهاش  دروازه

داند و خطایش که  نمی ندارد سخن گفته است. پس به حق رسیدنش از جهتی است که
یک امر عادي و معمول است. پس پیروي از او همچون سایر مردم عوامی که قصد 

 را دارند درست نیست. هیچ اختالفی نیست که چنین اجتهادي اجتهاد در احکام خدا
اعتبار و مخالفت شخص عامی با شخص عالم همچون عدم است و ترتیب اثري بدان  بی

با اهل علم گناهکار و خطاکار است. با وجود این اش  شود و در صورت مخالفت نمی داده
 در آن فتوا داده صحیح است؟ به رأي خوداي  بیان چگونه تقلید از غیر مجتهد در مسأله

به خاطر روي گردانی از اصل دین و تکیه به اشخاص، افرادي دچار لغزش و انحراف 
و بدون علم از هواهاي خویش پیروي  اند شده و از مسیر صحابه و تابعین خارج شده

 .اند کرده در نتیجه از راه راست گمراه شده
 آوریم: می براي این مطلب ده مثال را

رأي کسانی که پیروي از پدران را در اصول دین و مسایل اعتقادي تنها راه  اول:
و نباید راه دیگري را انتخاب کرد تا جایی که به سبب آن بر  اند بازگشت به آن قرار داده

ٓ وََجدۡ  إِنَّا﴿: اند هیمن رسالت و حجت قرآن و دلیل عقل را رد کرده و گفته ٓ  نَا ٰٓ  َءنَاَءابَا َ�َ 
ةٖ  مَّ

ُ
ٰٓ  نَّا� أ هۡ  رِهِمَءاَ�ٰ  َ�َ  .]22الزخرف: [ ﴾َتُدونَ مُّ

پرستی را  رویم (و راه بت  می ایم و ما نیز بر پی آنان ما پدران و نیاکان خود را بر آئینی یافته«
 .»گیریم)  می در پیش

ٰ ﴿اي:  وقتی با آیه َولَوۡ  َل َ�
َ
هۡ  ُتُ�مِجئۡ  أ

َ
ا َدىٰ بِأ ٓ  هِ َعلَيۡ  وََجد�ُّمۡ  مِمَّ  .]24الزخرف: [ ﴾َءُ�مۡ َءابَا

گفت: آیا اگر من آئینی را هم براي شما آورده باشم که از آئینی   می (پیغمبرشان بدیشان)«
 اید (باز هم از گذشتگان خود پیروي تر باشد که پدران و نیاکان خود را بر آن یافته بخش هدایت

 .»شوید؟  می روید و دست به دامان تقلید  می خویش پرستی کنید و بر بت  می

حجت و برهان را به آنان خاطر نشان شد، جز انکار و تکیه بر پیروي از پدران و دور 
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 انداختن غیر آن جواب دیگري نداشتند.
همان طور که خداوند به  ،نکوهیده بوده است ها چنین کاري پیوسته در تمامی شریعت

ٓ  َولَوۡ ﴿فرماید:  می نقل از قوم نوح ُ ٱ ءَ َشا نَزَل  �َّ
َ
ا �َِكةٗ َمَ�ٰٓ  َ� ٓ  ِ�ٓ  َذابَِ�ٰ  َناَسِمعۡ  مَّ  �َِناَءابَا

 ٱ
َ
لِ�َ ۡ�  .]24المؤمنون: [ ﴾وَّ

ان ما روانه کند) حتماً فرشتگانی را (براي این می خواست (پیغمبري را به  می اگر خدا«
 ایم (که انسانی ادعاي فرستاد ما چنین چیزي را در (تاریخ) پدران پیشین خود نشنیده  می منظور)
 ».)کند و خود را نماینده خدا بداند نبوت

 اید: فرم می و به نقل از قوم ابراهیم

وۡ  ٧٢ ُعونَ تَدۡ  إِذۡ  َمُعونَُ�مۡ �َسۡ  َهۡل  قَاَل ﴿
َ
وۡ  يَنَفُعونَُ�مۡ  أ

َ
ونَ  أ ْ  ٧٣ يَُ�ُّ ٓ وََجدۡ  بَۡل  قَالُوا  نَا

 ٓ  .]74-72الشعراء: [ ﴾٧٤ َعلُونَ َ�فۡ  لَِك َكَ�ٰ  َءنَاَءابَا
شنوند و نیازتان را   می صداي شما را، خوانید  می هنگامی که آنها را به کمکگفت: آیا « 

 ) و یا زیانی متوجه شما؟رسانند (اگر از آنها اطاعت کنید  می یا سودي به شما کنند؟  می برآورده
فقط توانند بکنند)   نمی (چیزي از این کارها را گویند:  می ).؟سازند (اگر از آنها سرپیچی نمائید  می

 کردند (و بتان را به گونه ما پرستش  می ایم که این چنین ما پدران و نیاکان خود را دیده
شود پدران و نیاکان ما در اشتباه بوده   می مگر .کنیم و بس  می نمودند و ما هم از کارشان تقلید  می

پدران و نیاکان خود را توانند بکنند) فقط ما   نمی (چیزي از این کارها راگویند:   می   .)؟باشند
 نمودند و ما هم از کارشان تقلید  می کردند (و بتان را به گونه ما پرستش  می ایم که این چنین دیده
 .»)؟شود پدران و نیاکان ما در اشتباه بوده باشند  می مگر .کنیم و بس  می

ن کردند و معتقد بودند که حق تابع آنا آنان وقتی که به اشخاص تکیهي  پس همه
است و توجه نکردند که حق مقدم بر اشخاص است، مورد نکوهش و سرزنش قرار 

 گرفتند. 
هر چند با آنچه که  -به زعم خودشان-امامیه در پیروي از امام معصوم ي  عقیده دوم:

آورده مخالفت کند. پس اینان اشخاص را بر شریعت  صپیامبر معصوم یعنی محمد
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حاکم کردند و شریعت را بر اشخاص حاکم نکردند و قرآن تنها به این خاطر نازل شده 
 که به طور مطلق و عام حاکم بر مردم باشد.

مهدویه است که افعال رهبرشان را ي  مورد دوم ملحق است و آن مذهب فرقه به سوم:
واه موافق حکم شریعت باشد و خواه مخالف آن باشد. بلکه فراتر خ ،اند حجت قرار داده
کردند  می کرد او را تکفیر می هر کس با آن مخالفت ،ایمان قرار دادندي  از آن، آن را مایه

 یی در این باره آورده شد.ها دادند. مثال می را همچون حکم کافر اصلی قراراش  و حکم
همین شریعت شان  کنند امام می می که گمانرأي برخی از مقلدان مذهب اما چهارم:

دانند فضیلتی به یکی از عالمان نسبت داده شود و در ایشان  می که ننگاي  است به گونه
مسائل  نباشد تا جایی که هر گاه فرد مجتهدي پیش آنان بیاید و با اجتهاد خویش در

کنند  می سوي او پرتاب مرتبط نباشد، تیرهاي انکار را بهشان  مختلف سخن گوید و به امام
خارج شدگان از راه راست و جدا ي  اندازند و وي را از زمره می و تیر انتقاد را به سوي او

دهند بدون آنکه دلیل و برهانی براي این کار داشته  می شدگان از جماعت مسلمانان قرار
 کنند. می بلکه تنها از روي تعصب و عادت عامیانه این کار را ،باشند

 بقی بن مخلد هنگام ورودش به اندلس با افرادي از این صنف که از مشرقامام 
چون او  ،آمدند برخورد کرده تا جایی که به او حمله کردند و در حق وي ستم کردند می

علم و دانشی را برایشان آورد که در اختیار نداشتند. چون او در مشرق با امام احمد بن 
را یاد گرفت.  او گرفت و در خدمت او فقه را از حنبل مالقات کرد و مصنف خود

مسند ـال«همچنین با عالمان دیگري غیر از احمد بن حنبل دیدار کرد تا جایی که کتاب 

را تألیف کرد که در اسالم مانند آن تألیف نشده است. این افراد مقلد بر  »مصنفـال

کردند. این  می ارکه غیر از مذهب مالک را انکاي  مذهب مالک پافشاري داشتند به گونه
 باشد. می همان حاکم گردانیدن اشخاص بر حق و غلو زیاده روي در محبت یک مذهب

انصاف این است که همگی پیشوایانی فاضل بودند. کسی که از مذهب مجتهدي 
اش  تبعیت کند به خاطر اینکه خودش به درجه اجتهاد نرسیده است مخالفت با امام
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پیمودند. گاهی غلو و زیاده  می ایان مذاهب راه حق راپیشوي  چون همه ،اشکالی ندارد
 انجامد. می ،اند روي در تقلید به انکار چیزي که علما ء بر ترك انکارش اجماع نموده

متقدم دارند ي  خرین این عصر که ادعاي متخلق شدن به اخالق متصوفهرأي متا :پنجم
آنان یا اقوالی که از آنان صادر شده و خواهند در سلک آنان در آیند. اینان بر احوال  می یا

 کنند و آن را دین و شریعتی براي اهل طریقت قرار می از آنان نقل شده، تکیه ها در کتاب
چند مخالف نصوص قرآن و سنت یا مخالف منهج و روش سلف صالح باشد. دهند هر می

: صاحب این گویند می کنند بلکه نمی همراه آن به فتواي فقیه و رأي هیچ عالمی توجه
گوید، حق است  می کند یا هر سخنی که می کاري کهثابت شده پس هراش  کالم والیت

فقه براي عموم  شود. می هر چند مخالف فقه باشد. او نیز از کسانی است که به آنان اقتدا
 .!مردم است ولی این طریقه براي خواص مردم است

 صرند ولی به شریعت محمدبینی که اینان به آن گفتار و کردار حسن ظن دا می
باشد با وجودي که آن  می حسن ظن ندارند، و این عین تبعیت از اشخاص و ترك حق

شود، ثابت نشده که آنچه از  می یی که احوال و اعمال و گفتاري از آنان نقلها متصوفه
تواند مثل آنها را انجام دهد و معلوم نیست که آنان  نمی آنان نقل شده دیگر کسی دیگري

ي  به عالوه گاهی از ائمه .به صحت آنچه که از ایشان صادر شده اعتراف دارند یا خیر
که پوشاندن آنها  اند و انحرافاتی داشته ها که لغزش اند و دیگران افرادي بوده تصوف

و به تمامی به راه و  اند واجب است. پس کسانی که از حال و وضع آنان آگاهی نداشته
 کنند. می آن گفتار و کردار را از آنان نقل اند شدهمسیر این جماعت متأدب ن

و آن را از اموري  اند پیشینیان صالح مردم را از لغزش و انحراف عالم برحذر داشته
چه بسا آشکار شود و در میان  ها چون این لغزش ،کند می که دین را ویران اند قرار داده

ند در حالی که ضد دین است آور می مردم پخش گردد پس مردم هم آن را دین به حساب
 شود. در نتیجه لغزش و انحراف حجتی در دین می

اهل تصوف نیز چنین هستند حتماً لغزش و انحرافاتی میان آنان به طور کلی وجود 
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چون اینان معصوم نیستند و خود جماعت متصوفه به وقوع گناهان از آنان اقرار  ،دارد
کنند. بنابراین در  نمی ناهان از آنان را انکارشان صدور گ و هیچ یک از محققان اند کرده

اقتدا به فرد صوفی باید حتماً اقوال و کردارش بر شریعت حاکم عرضه شود تا معلوم 
شود یا  می شود آیا این گفتار و کردار از جمله مواردي است که به عنوان دین قرار داده

 را بر شریعت نیز عرضه حاکم حقیقی همان شریعت است همان طور که اقوال عالم ؟خیر
فرد صوفی اگر فقیه باشد مثل جنید و دیگران راجع به آن اعمال ي  کنیم حداقل درباره می

کنیم که آیا از جمله مواردي هست که به عنوان دین قرار داده شود یا  می از وي سؤال
 ؟خیر

از آن جهت  اند کنند در نتیجه پیرو اشخاص نمی اما این متأخرین امروزي این کار را
کنند.  می نه از آن جهت که مطابق حاکم حق یعنی شریعت اسالم حکم اند که اشخاص

شان  چون امام ،باشد می متصوفه نیزي  این امر خالف منهج و روش سلف صالح و طریقه
 :گوید می سهل بن عبداهللا تستري

خوردن در اخالق و افعال،  صمذهب ما بر سه اصل بنا شده است: اقتدا به پیامبر
اهل تصوف تقلید کورکورانه از ي  حالل، و اخالص نیت در تمامی اعمال و در طریقه

اشخاص ثابت نشده است بلکه پیروي کورکورانه از اشخاص کار اهل گمراهی و ضاللت 
 .است

خواهند  می که از دقت و تأمل در علمی که ها رأي افرادي در این زمان ششم:
گرداند سپس به تقلید برخی از  می آن عمل بکنند، رويسخن گویند به تناسب اش  درباره
زمانی که معموالً  ،کنند می کنند و از همان زمان کودکی از آنان پیروي می مراجعه ها شیخ

دهند و  می را در باالترین درجات کمال قرار ها انسان آگاهی چندانی ندارد. سپس آن شیخ
 روایت شده،ي  بدون تحقیق و بدون سؤال از تحقیق مسأله اند آنچه از آنان فهم کرده

 باشد و تمامی آنچه که از پیشینیان صالح نقل شده و حق و صواب است، را رد می
 .کنند می
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 چنین اند کنند براي آموزش قرائت قرآن گماشته شده می چون گروهی که تظاهر
که ناقالن - ها و نیز نحوي -اند که اهل فن قرائت-پندارند که باء نرم و خفیف که قراء  می

که تنها در لغتی متروك آمده که  اتفاق نظر دارند -هستند ها حقیقت تلفظ آن از عرب
شود و قرائت آن از هیچ یک عالمان قرائت  نمی شود و قرآن با آن خوانده نمی بدان تلفظ

هر لغت شود و آن حرفی است که در  می ي که قرآن با آن خوانده»باء«نقل شده است و 
 فصیحی وجود دارد، باء مشدد است. پس این افراد از قرائت حرف باء مشدد امتناع

، اند قرائت کرده اند شان رسیده خدمتکنند بر این اساس که آنچه براي شیوخی که به  می
 باء مخفف است نه باء مشدد.

گر این ا اند کنند که آنان اهل علم و فضیلت می جهت اثبات نظرشان چنین استدالل
کردند. اینان دقت و تأمل و  نمی دادند و آن را از ما قبول می کار، خطا بود قطعاً به ما تذکر

. این کار سبب حسن ظن نسبت اند تحقیق از اقوال متقدمین را از همان ابتدا ساقط کرده
باشد. پس قرائت با (باء) مخفف و نرم بدعتی جاري  می به اشخاص و عیب شمردن علم

 .کنند که قرائت با (باء) مخفف حق صریح است می و آنان تصریحشده است 
کنند و  می شان جدال و پیکار شود بعضی می وقتی از روي خیرخواهی با آنان صحبت

 شوند. نمی خود منصرفي  از عقیده
از یوسف بن عبداهللا بن مغیث نقل شده که گوید در قرطبه یکی از قاریان قرآن را که 

معروف بود دیدم. او علم نحو را خوب بلد نبود. روزي یک نفر قاري به قریشی بودن 
 :این آیه را برایش قرائت کرد

﴿ ٓ ۡ ٱ َرةُ َسكۡ  َءۡت وََجا ِ  تِ َموۡ ل � �َۡ ٱب ٰ  ّقِ  .]19ق: [ ﴾١٩ َ�ِيدُ  هُ ِمنۡ  ُكنَت  َما لَِك َ�
را به آورد (و دریچه قیامت   می رسد و) واقعیت را بهمراه  می سکرات مرگ (سرانجام فرا« 

بدین  .هاي دنیاي جدید را کم و بیش نشانتان خواهد داد و حوادث و صحنه، کند  می رویتان باز
 گرفتی و  می زنند که) این همان چیزي است که از آن کناره  می هنگام انسان را فریاد

  .»گریختی  می
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علم نحو شود. قاري که  می با تنوین خوانده» حتيدٌ «گفت: اش  فرد قریشی در رد قرائت

کرد و  می دانست، با او گفتگو کرد. اما فرد قریشی جدال و جر و بحث می را خوب
با تنوین خوانده شود. این خبر پخش شد تا اینکه » تحید«ي  همچنان معتقد بود باید واژه

به گوش یحیی بن مجاهد البیري، آن انسان زاهد و پارسا رسید. او دوست این فرد 
بر او سالم نکرد و از حالش پرسید. ابن مجاهد به او گفت:  قریشی بود. پیش او رفت

خواهم قرآن را بر تو  می ام، قرآن را بر یک قاري قرآن نخواندهمدت زیادي است که 
ي مفصل شروع ها خواهم از سوره می ابن مجاهد گفت: .را پذیرفتاش  بخوانم. او خواسته

شوند. قاري قرآن گفت: هر طور دوست  می در نمازها زیاد تکرار ها چون این سوره ،کنم
مذکور رسید فرد قریشی ي  داري ابن مجاهد از اول مفصل برایش خواند تا اینکه به آیه

را با تنوین بر او تکرار کرد. ابن مجاهد به او گفت: این کار را مکن. » تحید«ي  واژه
د. وقتی ابن شک بدون تنوین است. آن قاري قرآن جدال و جر بحث کر بی »تحید«ي  واژه

 .!مجاهد دید که بر این نظر مصمم است به او گفت: برادرم
چیزي باعث نشد قرآن را بر تو قرائت کنم مگر براي اینکه به نرمی و مهربانی به حق 
برگردي. این کار خطاي خیلی واضحی است که ناآگاهی از علم نحو تو را به این خطا 

ند. فرد قریشی متحیر شد ولی به این قانع پذیر نمی چون افعال تنوین ،دچار کرده است
گذاریم تا  می آوریم و جلو خود می نشد. ابن مجاهد به او گفت: تمام مصاحف قرآنی را

کردند دیدند که با تنوین آمده یا بدون تنوین. وقتی به آنها نگاه » تحید«ي  ببینیم آیا کلمه
ق بازگشت. داستان در گذاري شده است. پس آن قاري قرآن به ح بدون تنوین اعراب

ولی آنان از گردن نهادن به  ،ما هم مثل این بودي  رسد. اي کاش قضیه می اینجا به پایان
 .حق و صواب امتناع کردند

جماعات و مسلمانان در امروز ي  رأي افرادي که معتقدند عمل جمهور ائمه هفتم:
پایبندي دو مؤذن نماز راجع به پایبندي به دعاي دسته جمعی پس از نمازها و التزام و 

صبح به تثویبِ مکروه موقع اذان، به طور مطلق صحیح است بدون آنکه مخالفت یا 
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موافقت با شریعت در نظر گرفته شود و اینکه کسانی که با دلیلی شرعی اجتهادي یا 
 .اند تقلیدي با آنان مخالفت کنند، از سنت و روش مسلمانان خارج

کنند که دلیل معتبري ندارند. برخی از آنان بر این  می نادآنان در این کار به اموري است
ي فاضل و صالح و ها جماعات و مسلمانان از انساني  باورند که این عمل جمهور ائمه

کردند. این بالیی است که ما  نمی پس اگر خطا بود به آن عمل .عالم ثابت شده است
دانند  می اقوال دانشمندان متقدم را عیبشرعی و ي  چون اینان ادله ،امروزه به آن گرفتاریم

 و نسبت به متأخرین گمان نیک دارند و چه بسا با اقوال متقدمین منازعه و مخالفت
کنند و اقوال متأخرین را  می کنند. پس اقوال گذشتگان را به گمان و احتمال خطا متهم می

گمان و  شان به ه اقوالند کتر کسانی که به اجماع مسلمانان شایسته ،کنند نمی به آن متهم
گاه از اصل و اساس این عمل سؤال شود که آیا دلیلی شرعی احتمال خطا متهم شود. هر

 مثال ،آورند که به جزئیات آن علم ندارند می مجمل رااي  آورند یا ادله نمی دلیلی را ؟دارد
 :گویند: این کار خیر یا خوب است و خداوند فرموده است می

ِينَ ٱ﴿ حۡ  َ�يَتَّبُِعونَ  َل َقوۡ لۡ ٱ َتِمُعونَ �َسۡ  �َّ
َ
 .]18الزمر: [ ﴾ۥٓ َسَنهُ أ

 دهند و از نیکوترین و زیباترین آنها پیروي  می آن کسانی که به همه سخنان گوش فرا«
 .»کنند  می

 :فرماید می گویند: این کار نیکی است و خداوند متعال می یا

﴿ ْ ِ لۡ ٱ َ�َ  َوَ�َعاَونُوا ْ  َوَ�  َوٰىۖ �َّقۡ ٱوَ  ِ�ّ  .]2: ةالمائد[ ﴾نِ َ�ٰ ُعدۡ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ َ�َ  َ�َعاَونُوا
و همدیگر را در راه تجاوز ، در راه نیکی و پرهیزگاري همدیگر را یاري و پشتیبانی نمائید«

 .»و ستمکاري یاري و پشتیبانی مکنید

ظاهراً گویند.  نمی مانند و چیزي می گاه از اصل خیر بودن یا نیک بودن سؤال شدهر
دانند  می دانند. پس حسن دانستن اعمال را عقلی می آنان با عقل خویش آن را خیر و نیک

و این تفکر منحرفان و کژدالن است و از نظر اهل سنت ثابت گردیده که این تفکر از 
 باشد. می ي تازه ایجاد شده در دینها بدعت
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 ها که معتقدند بدعت اند کردهاز آنان سخنان قرافی و ابن عبدالسالم را مطالعه  برخی
این ي  گویند: این بدعت حسنه است. و چه بسا این رأي را به وسیله می . پساند پنج دسته

  :کنند می حدیث اصالح

ِ  ِعنْدَ  َ�ُهوَ  ،الُْمْسِلُموَن َحَسنًا َرآهُ  َما« چه را که مسلمانان نیک بدانند، از هر« .1»َحَسنٌ  ا�َّ
 .»نظر خدا هم نیک است

گاه دانشمندان اسالمی در نظر عالمان اسالمی این است که هراي حدیث از معن
اجتهادي بحث و بررسی کردند و با همدیگر تبادل نظر نمودند آن وقت هرچه اي  مسأله

باشد. دلیل آن  می چون مطابق اصول شریعت ،را نیک دانستند از نظر خدا هم نیک است
را مورد بحث و اي  گاه مسألهه مردم عوام هرک اند این است که عالمان اسالمی متفق

بررسی قرار دهند و اجتهادشان به نیک دانستن حکمی شرعی منجر شود از نظر خدا نیک 
شود به  می نیست تا اینکه موافق شریعت باشد. و کسانی که در این مسأله با آنان سخن

ن یا زشت دانستن اتفاق ما و آنان مجتهد نیستند. پس استناد به این حدیث جهت دانست
 .باشد می چیزي بدون دلیل شرعی فاقد اعتبار و ارزش دینی

کنند تا جایی که ادعاي اجماع تمامی مردمان مناطق  می از آنان فراتر از آن ادعااي  عده
مختلف در آن را دارند در حالی که از دانشمندان مناطق و شهرهاي مختلف تحقیق نکرده 

آگاهی ندارند و هیچ خبري از مناطق  اند جمهور علما ء بر آن و از تبیینات و آراي آنها که
 مختلف ندارند. پس اینان در روز قیامت در این باره مورد سؤال و بازخواست قرار

 گیرند. می
حسن ظن به اعمال متأخرین هر چند شریعت  ها و تناقض گویی ها منشأ این پریشانی

 باشد.  می خالف آن را آورده باشد و ماندن با اشخاص بدون تالش براي رسیدن به حق،
گاه غرض . هراند براي هواهاي خود قرار دادهاي  را وسیله گروهی اشخاص هشتم:

ء در ل علمامعلوم شود، به دنبال اقوا برخی از اینان در حکم یک حاکم یا فتواي یک مفتی

                                           
 .533شماره  ةالضعيفالسلسلة اصل مرفوعی ندارد و تنها به صورت موقوف بر ابن مسعود نقل شده است. نگا:  -1
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دهند و  می روند تا اینکه قول موافق سؤال کننده را بیابند آنگاه به آن قول فتوا می آن مسأله
گویند: اختالف  می کسانی است کهي  شان در آن، گفته یلکنند که حجت و دل می گمان

 رحمت است. سپس پیوسته این شر در میان پیروان و پیروانشان پخشي  علما مایه
 .شود می

که یکی از علما اي  گوید: هر مسأله می جایی که خطابی از یکی از آنان نقل کرده کهتا 
قائل به جواز آن باشند خواه مخالف قول جماعت علما باشد و خواه مخالف نباشد، پس 

بیان شده  »موافقاتـال«در کتاب اش  آن مسأله جایز است. این موضوع به صورت واقعی

 .است
 :فرماید می و متعال از دانشمندان یهودي و مسیحی نقل کردهآنچه که خداوند  نهم:

ۡرَ�ا�ٗ ﴿
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
َُذٓواْ أ ِ ا ّمِن ُدوِن ٱٱ�َّ  .]31: التوبة[ ﴾�َّ

اند  علماء دینی و پارسایان خود را هم به خدائی پذیرفته، یهودیان و ترسایان عالوه از خدا«
سرانه  و خود، کنند  می و حرام خدا را حالل، حالل خدا را حرام، (چرا که علماء و پارسایان

دانند و   می برند و سخنان آنان را دین  می و دیگران هم از ایشان فرمان، نمایند  می قانونگذاري
 .»گردند  می کورکورانه به دنبالشان روان

آمدم در  صابوعیسی ترمذي از عدي بن حاتم روایت کرده که گوید: پیش پیامبر

 .»الَْوَ�نَ  َهَذا َ�نَْك  اْطَرحْ  َعِدىُّ  يَا« حالی که صلیبی طال در گردنم بود. آن حضرت فرمود:
 .»این بت را از گردنت بیندا !اي عدي«

 خواند:  می برائت راي  سورهي  و از او شنیدم که این آیه

ۡرَ�ا�ٗ ﴿
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
َُذٓواْ أ ِ ُدوِن ٱا ّمِن ٱ�َّ  .]31: التوبة[ ﴾�َّ

ا إذا أحلوا هلم شيئاً لكنهم اكنوأما إنهم لم ي�ونوا يعبدونهم و« آن گاه فرمودند:
 اما آنان دانشمندان یهودي و مسیحی را« .1»�ذا حرموا عليهم شيئاً حرموهاستحلوه و

دانستند و  می حاللکردند مردم آن را  می پرستیدند بلکه آنان وقتی چیزي را براي مردم حالل نمی
                                           

 از پیش گذشت. آنتخریج  -1
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 . »دانستند می کردند آن را حرام می گاه چیزي را بر آنان حرامهر
این آیه ي  در تفسیر سعید بن منصور آمده که به حذیفه گفته شد: نظرت درباره

 ؟چیست

ۡرَ�ا�ٗ ﴿
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
َُذٓواْ أ ِ ا ّمِن ُدوِن ٱٱ�َّ  .]31: التوبة[ ﴾�َّ

اما مردم براي عالمان یهودي و مسیحی نماز نخواندند بلکه آنان هر حذیفه گفت: 
دانستند و هر حاللی را که  می کردند مردم آن را حالل می حرامی را که براي مردم حالل

 دانستند. این ربوبیت آنان است. می کردند مردم نیز آن را حرام می بر آنان حرام
نقل کرده و این قول ابن عباس  صپیامبر طبري مانند آن را از عدي به طور مرفوع به

 و ابوالعالیه نیز هست.
اي صاحبان خرد! دقت کنید که وضعیت تکیه بر اشخاص در فتوا بدون تحقیق دلیل 

خداوند به لطف  ؟شرعی بلکه تنها به قصد رسیدن به غرض و قصد عاجل چگونه است
 .خود ما را از آن سالم نگه دارد!

عقلی. چون نتیجه تفکرشان حاکم گردانیدن عقول رأي اهل حسن و قبح  دهم:
گذاران در دین به آن  د. این یکی از اصولی است که بدعتباش می اشخاص بر شریعت

پذیرند و  می شان باشد آن را که اگر شریعت موافق آراء و نظراتاي  کنند به گونه می تکیه
 کنند. می اگر مخالف آراء و عقایدشان باشد آن را رد

اکم گردانیدن اشخاص بدون توجه به اینکه آیا اینان از نظر شرعی ح خالصه:
گمراهی است. همانا حجت قاطع و حاکم واال تنها شریعت  اند ي حکم شرعیها وسیله

 است و بس.
باشد هر کس  می صمذهب یاران رسول خداگیري  گوییم: این موضع می سپس

 مطالعه کند این امر را به یقینسیرت و روش آنان را ببیند و احوال و شخصیات آنان را 
بینی که اصحابی که در سقیفه بنی ساعده حضور داشتند وقتی در تعیین  نمی داند. مگر می

از ما یک امیر و از شما یک «خلیفه اختالف داشتند تا جایی که برخی از انصار گفتند: 
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نان به طاعت نقل شد، آ اند که ائمه از قریش ص، و حدیث رسول خدا»امیر را تعیین کنیم
 ،گردن نهادند و به رأي کسانی که غیر آن رأي را داشتند اهمیت ندادند صخدا و پیامبر

 باشد. می دانستند که حق بر آراي اشخاص مقدم می چون
خواست با مانعان زکات بجنگد، علیه او به آن حدیث مشهور استدالل  وقتی ابوبکر

او استدالل آنان را به وسیله همان حدیثی که به آن استدالل کردند، رد کرد وآن  .کردند

 .باشد می »مگر به حق آن« »إال بحقها«عبارت 

و گفت: زکات حق مال است. سپس گفت: به خدا قسم اگر آنان زکات شتران و 
ند، کرد دادند از من منع می می صرا که به رسول خدا -اي یا ماده بزغاله- گوسفندان

 جنگیدم. قطعاً به خاطر آن با آنان می
 .به این مطلب دقت کنید چون دو نکته مربوط به مبحث ما در آن است

ابوبکر براي هیچ کس راهی براي جریان امور خالف آنچه که در زمان رسول  -اول
چون افرادي از مانعین زکات .جریان داشت هرچند با تأویل هم باشد قرار نداد صخدا

 .دادند نمی تأویل زکات نشدند تنها از رويکه مرتد 
سانی که از همان ابتدا کي  در این دسته میان صحابه اختالف نظر پیدا شد نه درباره

 مرتد شدن.
ولی ابوبکر عذر تأویل و جهل را قبول نکرد بلکه به حقیقت حکم نگاه کرد و نهایت 

که به رسول اي  زغالهآن را خواست تا جایی که گفت: به خدا قسم اگر زکات ماده ب
وجودي که  جنگیدم با می کردند، قطعاً بر سر آن با آنها می دادند از من منع می صخدا

نظرشان این بود با مانعان زکات پیکار نشود با اسناد به یک امر ظاهر مصلحتی که مسائل 
 حاین نظر را اظهار داشتند ولی دلیل صری، کند می شرعی و قواعد اصولی آن را تقویت

 شرعی در نزد ابوبکر روشن بود.
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پس از نظر او آراي افراد در صورتی که با دلیل ظاهر تعارض داشته باشد، قوي و 
چون از  ،سپس صحابه از رأي خود منصرف شده و به رأي ابوبکر بازگشتند .معتبر نبود

 .نظر آنان حاکم حقیقی که همان شریعت است بر رأي اشخاص مقدم است
چون وقتی از دادن  ،به پیامدهاي جنگ با مانعان زکات اعتنایی نکرد ابوبکر -دوم

این کار باعث جنگ واز بین رفتن افرادي از دو گروه، و دچار شدن ، زکات امتناع کردند
بر پا داشتن  شود ولی ابوبکر می در جان و مال و اوالد، مسلمانان به مشقت و سختی

 ر داشت.که قبالً بوده در نظاي  امت به آن گونه
دهد، مسائل عارضی در بر پا داشتن دین و شعایر  می این یک اصلی بود که نشان

َما ٱلُۡمۡ�ُِ�وَن ﴿خدا: ي  مانند این فرموده ،شود نمی اسالمی، در نظر گرفته فََ�  َ�َٞس إِ�َّ
ُ ِمن فَۡضلِهِۦٓ فََسۡوَف ُ�ۡغنِيُ�ُم ٱ َ�ۡقَرُ�واْ ٱلَۡمۡسِجَد ٱۡ�ََراَم َ�ۡعَد َ�ِمِهۡم َ�َٰذ�ۚ �ۡن ِخۡفُتۡم َ�ۡيلَةٗ  َّ�

 .]28: التوبة[ ﴾إِن َشآءَ 
از لحاظ عقیده) ، بیگمان مشرکان (به سبب کفر و شرکشان !اید اي کسانی که ایمان آورده«

اگر (بر اثر  .لذا نباید پس از امسال (که نهم هجري است) به مسجدالحرام وارد شوند، پلیدند
(نترسید که) خداوند اگر بخواهد شما را به فضل و  ،ترسید  می قطع تجارت آنان با شما) از فقر

 .»گرداند  می نیاز رحمت خود (از خلق و از مشرکان) بی

چون خداوند ترس بینوایی را در رها کردن منع مشرکان، را به عنوان عذر از مسلمانان 
شقت و سختی که در اثر جنگ با مانعان زکات متوجه همچنین ابوبکر به م .نپذیرفت
شود، به عنوان عذري که به خاطر آن تکلیف بر پاي داشتن شعایر دین آن  می مسلمانان

 به شمار نیاورد.، بود رها شود صگونه که در زمان پیامبر
 صدر تاریخ آمده که صحابه به ابوبکر پیشنهاد کردند که لشکري را که رسول خدا

امه بن زید فرستاده برگرداند تا در جنگ با اهل رده او را یاري کنند اما ابوبکر همراه اس
گردانم. پس  نمیآن را نپذیرفت و گفت: من هرگز لشکري را که رسول خدا روانه کرده بر

 .ابوبکر تنها شرع و دستور خدا را حاکم کرد و غیر آن را حاکم نکرد
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َخاُف  إِ�ِّ « روایت شده که گوید: صاز پیامبر
َ
يِت  ىلَعَ  أ مَّ

ُ
ْ�َمالٍ  ِمنْ  َ�ْعِدي ِمنْ  أ

َ
 .»ثَالثَةٍ  أ

آن سه عمل کدام است اي رسول  :گفتند. »ترسم می من بعد از خودم از سه عمل بر امتم«

از «. 1»من هوی ُمّتبعأخاف علي�م من زلة العالم ومن ح�م جائر و«فرمود:  ؟خدا
 .»ترسم می هواي نفس بر شمالغزش عالم واز حکم حاکم ستمگر و از پیروي از 

شود. پس وقتی عالم ممکن است  می انحراف عالم با خروج از راه شرع دچار لغزش و
این دو با هم  ؟شود می از راه شرع خارج شودف پس چگونه حجتی بر شریعت قرار داده

 تضاد دارند.
 فر ماید:  می آنجا که، و یارانش در این زمینه بس است صخطاب خداوند به پیامبر

ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن﴿  .]59النساء: [ ﴾لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ
و اگر در چیزي اختالف داشتید (و در امري از امور کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با («

حکم ، سنّت عرضه به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنّت نبوي) برگردانید (تا در پرتو قرآن و
باید چنین  .و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته است، چرا که خدا قرآن را نازل .آن را بدانید

 .»عمل کنید

ْ ﴿همراه آن فرموده است:  ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
 .]59النساء: [ ﴾ِمنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

از خدا (با پیروي از قرآن) و از پیغمبر (خدا محمد مصطفی با  !اید اي کسانی که ایمان آورده«
و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري نمائید ، تمسک به سنّت او) اطاعت کنید

 .»(مادام که دادگر و حقّگرا بوده و مجري احکام شریعت اسالم باشند

ُ ٱ قََ�  إِذَا ِمنَةٍ ُمؤۡ  َوَ�  ِمنٖ لُِمؤۡ  َ�نَ  َوَما﴿ :فرماید می در جایی دیگر مۡ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
َ
ن ًراأ

َ
 أ

مۡ  مِنۡ  َ�َةُ ۡ�ِ ٱ لَُهمُ  يَُ�ونَ 
َ
 .]36األحزاب: [ ﴾رِهِمۡ أ

در کاري که خدا و پیغمبرش داوري کرده باشند (و آن را مقرّر ، هیچ مرد و زن مؤمنی«
 .»باید تابع اراده خدا و رسول باشدنموده باشند) اختیاري از خود در آن ندارند (و اراده ایشان 

                                           
) آن 2/174( مسندالشهاب) و قضاعی در 17/17( الكبريباشد که طبرانی در  (ضعیف جدا) می سند این حدیث -1

 ) آن را ضعبف دانسته است.36/1334( الرتهيبالرتغيب واند، و آلبانی نیز در ضعیف  را تخریج نموده
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کند: لغزش عالم،  می سه چیز دین را ویران«گفته:  به همین دلیل عمربن خطاب
 .1»جدال و ستیزه منافق به قرآن و پیشوایانی گمراه کننده

دهند که  می نشان همگی، لغزش وانحراف عالم آمدهي  و سایر چیزهایی که درباره
 رند نه از آن جهت که اشخاص هستند. از ابن مسعوداشخاص تنها از جهت حق معتب

ابن ». عالم یا متعلم باش و سست رأي و فرمانبردار هر کس مباش«گفت:  می نقل است که

عة«گوید: راجع به  می وهب األحوص از ابن  از سفیان پرسیدم، او از ابوزعراء از ابو» إمّ

سوي غذایی  جاهلیت به کسی که به ما، در زمانمسعود روایتی برایم نقل کرد که او گفت: 

میان گفتیم و چنین فردي امروز در می »إمعة«رفت،  می شد و همراه دیگران می فراخوانده

 .گیرد می شما کسی است که دین خود را از اشخاص
ها  به او گفت: اي کمیل، این قلب از کمیل بن زیاد نقل است که علی بن ابی طالب

است و  که خیر و نیکی را در خود جا دادهها آن است  لبهایی هستند پس بهترین ق ظرف
گیرد و  می : دانشمند ربانی، کسی که بر راه نجات، علم شریعت را یاداند مردم سه دسته

سواد که پیرو هر کس و ناکسی هستند و از نور و روشنایی علم نور  بی مردمي  توده
که گوید: مالمت بر حامل حقی که  . تا آنجااند و به پایه محکم پناه نگرفته اند نگرفته

شود، دچار شک و  می بصیرت و آگاهی ندارند. با نخستین شهبه که به قلبش عارض
 داند حق کجاست اگر چیزي را بگوید خطا کرده و اگر خطا کند نمی گردد. می تردید
داند. تمام خیر از آن کسی است که  نمی داند. اسیر چیزي است که حقیقت آن را نمی

د درك دین را به او داده و این جهل براي انسان بس است که نسبت به دینش خداون
 .2شناخت و آگاهی نداشته باشد

                                           
ث: من مىت من ثالأأخاف ىلع  إ�«فرماید:  در معناي این روایت حدیث مرفوعی نقل شده است که چنین می -1

) گفته است: این حدیث 36( ضعيف الرتغيبدر  آلبانی: .»من ح�م جائرذلة اعلم، ومن هوی متبع، و

 (ضعیف جدا) است.

 .2/195: موقعنيـإعالم ال -2
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زنهار از اینکه از سنت و روش اشخاص پیروي «گوید:  می روایت است که از علی
دهد سپس مطابق علم و تقدیر خدا  می چون انسان گاهی عمل اهل بهشت را انجام ،کنید

میرد که اهل جهنم  می دهد و در حالی می و عمل اهل دوزخ را انجام شود می دگرگون
هد و سپس مطابق علم و تقدیر خدا  می است و کسی دیگر عمل اهل دوزخ را انجام

میرد که اهل بهشت  می دهد و در حالی می شود و عمل اهل بهشت را انجام می دگرگون
گان پیروي کنید نه از روش مرد است. اگر شما ناچارید از روش کسانی پیروي کنید، از

 ».روش زندگان
است. این حکم در زمانی که اش  و یاران گرامی صمنظورش از مردگان رسول خدا

 .مجتهدین وجود نداشته باشد جاري است
هان آگاه باشید هیچ یک از شما در دینش از «نقل شده که گوید:  از ابن مسعود

او هم ایمان آورد و اگر کفر ورزید او هم کفر کسی دیگر تقلید نکند که اگر ایمان آورد 
مقصود کالم  این سخن ابن مسعود ».چون در شر و بدي، أسوه و سرمشق نیست ،ورزد

کند. کالم سلف راجع به نهی از پیروي اشخاص  می سلف که قبالً ذکر شد را روشن
 ...بدون توجه به دلیل شرعی

در این مسجد کنار شیبه نشستم.  از ابو وائل روایت است که گوید:» الصحيح«در 

گفت: عمر در همین جایی که نشستی نشست. قصد داشتم که هیچ زرد و سفیدي را فرو 
کنی؟ گفت:  نمی نگذارم مگر اینکه همه را میان مسلمانان تقسیم کنم. گفتم: تو این کار را

 ه آنها اقتداچرا؟ گفتم: دو یار تو این کار را نکردند. گفت: آن دو، دو نفري هستند که ب
 .1بود و ابوبکر صمنظورش پیامبر». کنم می

در روایت عیینه بن حصن وقتی که به او اجازه داده شد که پیش ب از ابن عباس 
عمر آید، روایت است که گوید: وقتی داخل شد، گفت: اي ابن خطاب! به خدا قسم تو 

مر خشمگین شد تا جایی که کنی. ع نمی دهی و عادالنه میان ما داوري نمی مال را به ما

                                           
 ) این روایت را تخریج نموده است.6847و  1517هاي: ( بخاري با شماره -1
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ن! همانا خداوند به پیامبرش قصد داشت با او در افتد. حرّ بن قیس گفت: اي امیرمؤمنا
 گفت:

  وَ َعفۡ لۡ ٱ ُخذِ ﴿
ۡ
ِ  ُمرۡ َوأ عۡ  ِف ُعرۡ لۡ ٱب

َ
 .]199األعراف: [ ﴾١٩٩ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ

 .»پوشی کن نادانان چشمگذشت داشته باش و آسانگیري کن و به کار نیک دستور بده و از « 

به خدا قسم وقتی این آیه بر عمر تالوت شد، از او گذشت نمود. او کامالً تسلیم 
 1کتاب خدا بود.

 فرماید: می صحدیث آزمایش قبرها، آنجا که پیامبر

 نم: فيقالوآمناه  ،وابلينات باهلدى جاءنا �مد اهللا رسول هو: فيقول مؤمن،ـال فأما«
 ،ذلك أي يدري ال ،مرتابـال أو ،املنافق وأما:  قال.  باهللا تؤمن كنت أنك علمنا قد صاحلا،

 .»فقلته شيئا قالوا انلاس سمعت.  أدري ال:  فيقول:  أسماء قالت

ا« مَّ
َ
وِ - الُْمْؤِمنُ  فَأ

َ
ْدرِى الَ  الُْموقِنُ  أ

َ
ىَّ  أ

َ
ْسَماءُ  قَالَْت  َذلَِك  أ

َ
دٌ  َ�يَُقوُل  - أ ِ  رَُسوُل  ُ�َمَّ  ا�َّ

َيِّنَاِت  َجاَءنَا َجبْنَا َوالُْهَدى، بِابلْ
َ
ُ  َ�يَُقاُل .  َوا�َّبَْعنَا َوآَمنَّا فَأ

َ
 ُكنَْت  إِنْ  َعِلْمنَا َ�َقدْ  ،َصاحِلًا َ�مْ  هل

ا.  لَُموقِنًا مَّ
َ
وِ  - الُْمنَافُِق  َوأ

َ
ْدرِى الَ  الُْمْرتَاُب  أ

َ
تَُهَما أ َّ�

َ
ْسَماءُ  قَالَْت  �

َ
ْدرِى الَ  َ�يَُقوُل  - أ

َ
 َسِمْعُت  ،أ

 .2»َ�ُقلْتُهُ  َشيْئًا َ�ُقولُونَ  انلَّاَس 
گوید: محمد دالیل روشن را براي ما آورد، ما هم دعوت او را  می -یا مسلمان-اما مؤمن «

دانستیم که تو  می شود: راحت بخواب، ما می اجابت کردیم و به او ایمان آوردیم. پس به او گفته
گفتند،  می دانم از مردم شنیدم که چیزهایی را نمی ه گوید:اهل یقین هستی. اما منافق یا شک کنند

 .»من هم آن را گفتم

ي او به  ، و گفتهصحدیث اختالف علی و عباس نزد عمر بر سر میراث رسول خدا-

نَا َما نُورَُث  الَ «فرمودند:  صدانید که رسول خدا می حاضرین مکه: آیا
ْ
(ما « .»َصَدقَةٌ  تََر�

ایم صدقه  گذاریم بلکه آنچه را که ترك کرده نمی به عنوان ارث به جاجماعت انبیاء) مالی را 

                                           
 ) این حدیث را تخریج نموده است.6856و  4366بخاري با شماره ( -1
 اند. ) آن را تخریج نموده905) و مسلم با شماره(182متفق علیه، بخاري به شماره ( -2
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.. تا آنجا که عمر به علی و عباس گفت: آیا قضاوت .همگی به آن اعتراف کردند. »است
ي او آسمان و زمین پابرجاست  سوگند به کسی که به اجازه ؟خواهید می غیر آن را از من

 .1».. تا آخر حدیث.قیامت بر پا شودکنم تا اینکه  نمی غیر از آن قضاوت
کند که حکم شارع هرگاه واقع و  می بخاري در این مطلب بابی را آورده که اقتضا-

شود و  نمی آشکار شود اشخاص هیچ اختیاري از خود ندارند و به آنان هیچ اعتنایی
  :مشورت و نظرخواهی تنها پیش از روشن شدن حکم شارع است. پس گوید

مۡ ﴿ اهللا تعالی:باب قول «
َ
 ٱ ِ�  ُهمۡ وََشاوِرۡ ﴿ .]38[الشوري:  ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ُشوَرىٰ  ُرُهمۡ َوأ

َ
 ﴾رِ مۡ ۡ�

ۡ  َت َعَزمۡ  فَإِذَا﴿ التبني: لقوله:مشاورة قبل العزم وـأن ال ،]159عمران:  [آل ِ ٱ َ�َ  َ�َتَو�َّ َّ�﴾ 
 ».]159عمران:  [آل

جلو افتد.  صعزم کرد دیگر هیچ بشري حق ندارد بر خدا و پیامبر صهرگاه پیامبر
در روز احد راجع به جایگاه اردو و خروج براي جنگ با یارانش مشورت  صپیامبر

کرد. آنان معتقد بودند که به جنگ بروند. وقتی آن حضرت عزم کرد، یارانش گفتند: 

 نِلىَِبٍّ  يَنْبىَِغ  الَ « نکرد و فرمود: پس از عزم به آنان اعنتایی صهمین جا بمان. اما پیامبر
َمتَهُ  يَلْبَُس 

ْ
ُ  َ�ُْ�مَ  َحىتَّ  َ�يََضُعَها أل  .2»ا�َّ

تصمیمی بگیرد و آنگاه آن را بگذارد تا اش  براي هیچ پیامبري سزاوار نیست که براي امت«
 .»اینکه خدا حکم کند

اسامه مشورت کرد. به آن حضرت راجع به تهمتی که به عایشه زده بودند با علی و 
حرف آن دو گوش داد تا اینکه قرآن برائت عایشه را نازل کرد. پس به تهمت زنندگان 

                                           
 اند. آن را روایت کرده 1757ي  به شمارهو مسلم  5043و  2927ي  اري به شمارهمتفق علیه: بخ -1

اند،  آن را روایت کرده 7647ي  شماره» الكربی«و نسائی در  351/3»الـمسند« حدیثی صحیح است: احمد در -2

آن را صحیح  1100ي  به شماره» السلسلة الصحيحة«و  3467ي  به شماره» صحيح اجلامع«وآلبانی در کتاب 

 دانسته است.
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حد تهمت اجرا کرد و به اختالف نظر آنان توجهی نکرد، ولی به آنچه خدا به او امر کرد، 
 .حکم نمود

اح با امنا و افراد معتمد از اهل علوم راجع به امور مب صخلفاي پس از پیامبر
گاه قرآن یا ین راه را انتخاب کنند. هرتر کردند تا اینکه آسان می مشورت و نظرخواهی

دادند. این کار از روي اقتدا به  نمی شد، به غیر آن اهمیتی می سنت در این زمینه روشن
 بود. صپیامبر

ابوبکر معتقد بود که باید با مانعان زکات پیکار شود، اما عمر گفت: چگونه با آنان 
 :فرموده است صکنی حال آنکه رسول خدا می کارپی

ِمْرُت «
ُ
نْ  أ

َ
قَاتَِل  أ

ُ
َ  ال: َ�ُقولُوا َحىتَّ  انلَّاَس  أ

َ
، إِال إِهل ُ َ  ال: قَالُوا فَإَِذا ا�َّ

َ
ُ  إِال إِهل  َعَصُموا َ�َقدْ  ا�َّ

ْمَوالَُهمْ  ِم�ِّ 
َ
ْ�ُفَسُهْم، أ

َ
َها، إِال َوأ ِ  ىلَعَ  وَِحَساُ�ُهمْ  حِبَقِّ  .1»ا�َّ

گفتند،  ال اهللاإله إال هر گاه  .گویند می به من امر شده که با مردم بجنگم تا اینکه ال اله اال اهللا«

 .»با خداستشان  خون و مالشان نزد من محفوظ است مگر به خاطر حق آن و حساب

 جمع کرده، فرق صابوبکر گفت: به خدا قسم با کسانی که میان آنچه که رسول خدا
جنگید. سپس بعد از آن عمر، دوباره با او سخن گفت، اما ابوبکر به نظر  نهند، خواهم می

راجع به کسانی که میان نماز و  صچون از نظر او حکم رسول خدا ،او توجهی نکرد
 زکات فرق نهادند و قصد تغییر دین و احکام دین را داشتند، ثابت بود.

َل  َمنْ «فرموده است: ص چون پیامبر اش را تغییر داد،  هر کس دین« .2»لُوهُ فَاْ�تُ  ِدينَهُ  بَدَّ
 .»او را بکشید
طرف مشورت عمر بودند. او کنار کتاب خدا جهت  -چه پیران و چه جوانان-قاریان 

 کرد. می روشن شدن حکم خدا خیلی احتیاط

                                           
 اند. ) آن را روایت کرده20ي ( و مسلم به شماره 6935ي  اري به شمارهمتفق علیه: بخ -1
 تخریج آن از پیش گذشت. -2



 505 گذاران از آن منحرف...  باب دهم: بیان معناي صراط مستقیمی که بدعت

 

از سخنانی بود که بخاري در آن باب اظهار داشته بود و مناسب اینجا اي  اینها مجموعه
گرفتند مگر از آن  نمی اقوال اشخاص را در راه حق دهند که صحابه می بود.اینها نشان

یی جهت رسیدن به حکم خدا باشند نه از آن جهت که داراي ها جهت که اشخاص وسیله
 .. هستند..پست و مقام و شخصیت و

ابن مزین از عیسی بن دینار از ابن قاسم از مالک روایت کرده که گوید: هر آنچه که 
چون  ،قولی نیست که مورد تبعیت قرار گیرد -هرچند اهل فضل هم باشد-د انسان بگوی

  :فرماید می خداوند

ِينَ ٱ﴿ حۡ  َ�يَتَّبُِعونَ  َل َقوۡ لۡ ٱ َتِمُعونَ �َسۡ  �َّ
َ
 .]18الزمر: [ ﴾ۥٓ َسَنهُ أ

 دهند و از نیکوترین و زیباترین آنها پیروي  می آن کسانی که به همه سخنان گوش فرا«
 .»کنند  می

 فصل
وقتی ثابت شد که تنها حق معتبر است نه اشخاص، پس حق نیز بدون وساطت  

توان به حق رسید و آنان  می اشخاصي  بلکه به وسیله ،شود نمی اشخاص معلوم
 .اند راهنمایان راه حق
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