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  د بن شيخ علی ومؤلف: عثمان بن معلم محم 
  پدرام اندايش مترجم:  

  ای آزاد استی خيريهحق چاپ و نشر برای هر سايت اينترنت و انتشارات و مؤسسه
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  ی مترجم: مقدمه
نت بعد از قرآن و رّد بر کسانی است  ی حجت بودن سبه نام هللا و به ياد هللا و برای هللا. کتابی که پيش رو داريم درباره

های منتسب به اهل سنت و  گويند، گرچه که بعضی از فرقهکنند. در ايران به آنها موحد میکه التزام به سنت را انکار می
و  هستند  شود که آنها نه اهل سنت پيامبرشود، معلوم میتر به آنها توجه می د که وقتی دقيق نباشجماعت نيز اين گونه می

کنند و  ی مسلمانان جدا میباشند و با پيروی از آن شخص خود را از بقيه نه اهل جماعت بلکه پيرو شخص خاصی می
معنای اين کار درست بر عکس جماعت است، زيرا اهل جماعت بودن يعنی فرقه فرقه نشدن و منتسب داشتن خود، فقط  

اند، ولی  ه از گمراهيی که صفويه درست کرد، دست برداشتهاست. دوست دارم اين کتاب به موحدينی برسد ک به پيامبر
نامند  ، آنان خود را موحد می اند نرسيده ه است،آموخت آن را به صحابه به هدف نهايی که همان اسالمی است که پيامبر

نامند  يد میآن چيزی که آنها توح  ،های اهل سنت و منتسب به اهل سنت و اين در حالی است که بجز صوفيان تمامی فرقه
دهم و تنديی که  را قبول دارند و اين برخالف تصوری است که برای آنها در ايران ايجاد شده است. کمی به آنها حق می

پذيرم، زيرا احاديثی به اسم سنت به آنها رسيده است  ی هند آورده است را برای آنها نمیمؤلف در برابر قرآنيان شبه قاره
بدون آن که   اند، شخصی گمراهی قرآنی آوردهآن بوده و هرگاه برای اثبات نظر خود، آيهکه برخالف عبارات واضح قر

فهميم و بايد به حديث رجوع کنيم، منظور ما از تفسير  به آنها گفته است، نه قرآن را ما نمی علمی از اصول تفسير بداند 
  پذيرد و برای فهميدن برداشت ز آنها صورت می در اين کتاب، تفسير آياتی است که چند برداشت ا قرآن با سنت پيامبر

  رجوع کنيم.   بينيم، بايد به سنت پيامبرهمان گونه که در اين کتاب می درست 
آن چيزی نيست که در کوچه و خيابان هر حديثی را از هر کسی شنيديم   اما منظور ما از حديث نبوی و سنت پيامبر
ی آن را بدانيم و برای قبول حديث در اهل سنت و  نظر محدثان بزرگ درباره بپذيريم، بلکه بايد سند حديث و کتاب آن و 

تر از خود  حديث با عبارت صريح قرآن و احاديث قوی  - 1ی آنها اين موارد است: جماعت شرطهايی وجود دارد: خالصه 
اين گونه نباشد که بين  روايان حديث تک تک حديث را از يکديگر گرفته باشند و  - 2از حيث سند، اختالف نداشته باشد. 

ی آن  حافظه - 4راويان حديث جوانمرد باشند و اهل دروغ و گناه نباشند.  - 3راويان حديث انقطاع وجود داشته باشد. 
حديث   - 5شوند. روايان قوی باشد و يا آن که حديث را نوشته باشند و از کسانی نباشند که در حفظ نمودن دچار اشتباه می

  د و برخالف آنچه سينه به سينه به علماء رسيده است، از آن برداشت نشود. گويای منظور خود باش
ی آنها از اختالفات و  نازل فرمود جمع نمايد و همه   خواهم تا تمامی مسلمانان را بر اسالمی که بر پيامبراز هللا تعالی می

  ای دست بردارند. تعصبات فرقه
  ی مؤلف: همقدم

نماييم. به هللا تعالی  طلبيم و از او طلب آمرزش میت، او را حمد گفته و از او کمک میشکر و ستايش برای هللا تعالی اس
ای ندارد و کسی  ی بد اعمالمان. کسی را که هللا متعال هدايت فرمايد، گمراه کنندههای ذاتيمان و نتيجهبريم از شرّ پناه می 

رستش شونده و معبود برحقی جز هللا وجود نداشته و يکتا و  دهم که پای ندارد. گواهی میرا که گمراه سازد، هدايت کننده
  . باشد ی وی می دهم که محمد بنده و فرستادهشريک است و گواهی میبی

و شّرترين امور، اموری است که [در   ترين سخن کتاب هللا تعالی است و بهترين هدايت، هدايت محمد : صادقانه ما بعد ا
ای [در دين] بدعت است و هر بدعتی گمراهی. هللا تعالی برای ما به دين اسالم  شدهدين] ايجاد گردد و هر امر ايجاد 

اش  ، همان کتابی که دعوت کننده به تبعيت از فرستادهه است راضی شده است و با کتابش نعمت را بر ما تمام فرمود 
است را برگرفته شود و از آنچه  و همچنين بايد آنچه در آن آمده  باشد و اطاعت، بزرگداشت و ياری دادن وی می  محمد 

فرمايد، مگر اين  کند او را دوست ندارد قبول نمینهی نموده است، خودداری شود. هللا تعالی ادعای کسی را که ادعا می
را اطاعت از خودش قرار داده است و هدايت   همراه باشد، همچنين اطاعت از رسول که با تبعيت از پيامبرش محمد 

  . تبعيت کند را تضمين فرموده است  کسی که از پيامبر
  : نمودن اين امر در اين آيات آمده است تصديق 

ِ إِلَْيُكْم َجِميعًا الَِّذي لَهُ ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َال إِلَهَ إِالَّ : فرمايد هللا تعالی می َّ  ُهَو يُْحيِي  قُْل يا أيها النَّاُس إِنِّي َرُسوُل 
ِ َوَكِلَماتِِه َواتَّبِ َويُِميُت فَآِمنُ  َّ ّيِ الَِّذي يُْؤِمُن بِا ِ َوَرسُوِلِه النَّبِّيِ اْألُّمِ َّ ی مردم!  (بگو: ا ) 158(األعراف :  عُوهُ لَعَلَُّكْم تَْهتَُدونَ وا بِا
ی اوست، هيچ  باشم، [او] کسی [است که] پادشاهی آسمانها و زمين برا ] به سوی تمامی شما می ی هللا [متعال من فرستاده

ی او، [همان]  ميراند، در نتيجه به هللا و فرستاده کند و میی برحقی جز او وجود ندارد، زنده میمعبود و پرستش شونده
سوادی که به هللا [متعال] و سخنان او ايمان آورده است، ايمان بياوريد و از او تبعيت کنيد، باشد که هدايت  پيامبِر بی

  . شويد) 
َ : فرمايد میسبحانه  هللا  َّ ُسوَل فَإِْن تََولَّْوا فَإِنَّ  َ َوالرَّ َّ ) (بگو: از هللا و  32(آل عمران :   َال يُِحبُّ اْلَكافِِرينَ قُْل أَِطيعُوا 

  دارد). رسول اطاعت کنيد و اگر روی بگردانيد، هللا [تعالی] کافران را دوست نمی
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ُسوَل يا أيها الَِّذينَ : فرمايد میجّل وعال  هللا َ َوأَِطيعُوا الرَّ َّ (ای کسانی که  ) 33(محمد :  َوَال تُْبِطلُوا أَْعَماَلُكمْ  آَمنُوا أَِطيعُوا 
  . يد! و اعمالتان را باطل نسازيد)نماي ايد! از هللا [متعال] اطاعت کنيد و از رسول اطاعت ايمان آورده

ًرا َونَِذيًرا إِنَّا أَْرَسْلنَاَك َشا : فرمايد میعز من قائل  هللا ِ َوَرُسوِلهِ  *ِهًدا َوُمبَّشِ َّ ُروهُ َوتَُوقُِّروهُ  ِلتُْؤِمنُوا بِا   ) 9و  8(الفتح :  َوتُعَّزِ
اش ايمان بياوريد  ايم * تا به هللا و فرستاده(همانا ما تو را گواه و بشارت دهنده [به پاداش] و ترساننده [از عذاب] فرستاده

  . بشماريد)  و او را ياری دهيد و بزرگ
ُسوُل فَُخُذوهُ َومَ : فرمايد میسبحانه  هللا (و آنچه رسول به شما داده است را   ) 7(الحشر :  ا نََهاكُْم َعْنهُ فَاْنتَُهواَوَما آتَاُكُم الرَّ

  . بگيريد و از آنچه شما را نهی نموده است، خودداری کنيد!)
ُ قُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّو: فرمايد میتعالى هللا  َّ َ فَاتَّبِعُونِي يُْحِبْبُكُم  َّ (بگو: اگر هللا [متعال]  ) 31(آل عمران :  َوَيْغِفْر لَُكْم ُذنُوبَُكمْ َن 

دارد و گناهانتان را برای شما  ی آن] هللا [تعالی] شما را دوست مید، پس از من تبعيت کنيد [که در نتيجه يرا دوست دار
  . آمرزد)می
  . )ايد ر از او طاعت کنيد، هدايت شده(و اگ)  54(النور :  َوإِْن تُِطيعُوهُ تَْهتَُدوا: ايد فرممیسبحانه  هللا

: «إنه من يعش منكم  نيز برای زمان بعد از خودش به تمسک جستن به سنتش، تشويق نموده است و فرموده است  رسول
(کسی که بعد از من  » ديين عّضوا عليها بالنواجذ ن المهبعدي فسيرى اختالفًا كثيًرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدي

زندگی کند، اختالفات زيادی خواهد ديد، پس برشماست که به سنت من و به سنت خلفای راشدين هدايت يافته تمسک  
بجوييد و آن را با دندان بگيريد). همچنين از بدعت گذاری [در دين] برای کسی که از سنتش دوری کند، بر حذر داشته  

(و شما   1»ن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة: «وإياكم ومحدثات األمور فإبعد از سخن قبلی فرموده است  است و
دارم از امور جديد ايجاد شده [در دين] و هر امری که ايجاد شود، بدعت است و هر بدعتی گمراهی). همان  برحذر می

«ال ألفين  از سنت او سر باز خواهند زد، فرموده است: گونه که به کسانی که بعد از او در ناز و نعمت خواهند بود و 
 2» كتاب هللا اتبعناه أحدكم متكئًا على أريكته يأتيه األمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ال أدري ما وجدنا في 

ام به او  ز آن نهی کردهام يا امری از اموری که من به آن امر نمودهاده باشد و زکسی از شما را نيابم که بر تختی تکيه (
  . کنيم)ايم، تبعيت میدانم، از آنچه در کتاب هللا [متعال] يافته: نمید برسد و بگوي

افتد، باخبر فرموده است و آنان اتفاق افتادند که دليلی بر نبوت و رسالت  را از آنچه در امتش اتفاق می هللا تعالی پيامبر
هايی گمراه از کنار گذاشتن سنت تبعيت کردند و سخن ُحکم کننده [که  اد و فرقه باشند. خبِر خبر دهنده اتفاق افتوی می 

  . اند است] را باطل نمودند و از قرن اول تا به امروز بسيار بوده همان پيامبر
شود و اين  های جدا شده از جماعت، کسانی هستند که به آنها «اهل قرآن» [يا قرآنيون يا موحدين] گفته میاز اين فرقه

  . اند اند و آنچه در آن است را تعطيل نمودهباشد و چه بسا که قرآن را کنار گذاشتهفقط اسمی برای آنها می
  . شروع آن در يک چهارم اول قرن چهاردهم هجری بوده است 

ز  اند که تمسک به سنت از گذشته انسان را بااند و اين گونه تشخيص دادهمؤسسان اين فرقه از فکر غربی تأثير گرفته
باشد. امری را ايجاد کردند که قبل از  جريانات غير عربی میجريانی از کند و ی اسالمی را ضعيف میدارد و جامعه می
اند و تبعيت از آن  اند و با آن دشمن شدهحجت بودن سنت را به طور کل انکار کرده هيچ گمراهی آن را نپذيرفته بود. آنها

و چه سند آن حالت ديگری داشته باشد،   باشد  3گذارند، چه آن حديث متواتر نمیدانند و بين احاديث فرقی را شرک می
اند و کتابها و مقاالت و مجالتی  هايی تشکيل دادهباشد. جمعيت اند و آن رد نمودن و دفع کردن می بلکه يک راه را برگزيده

ی آن بعضی از اهل علم  اند. در نتيجه ودهاند و در آن شبهه ايجاد نم سنت جلوگيری نموده اند که در آن ازرا چاپ کرده
اند. از کسانی که خطر  اند و فتواهايی در تکفير آنها و برحذر داشتن از آنها صادر نمودهکتابها و مقاالتی را چاپ کرده

ال پيش  است و قبل از تقريباً چهل س عبد العزيز بن عبد هللا بن باز رحمه هللا هعالم تبعيت از آنها را بيان داشته است، 
دی،  ورا تکفير نموده است و اين فتوا در زمان خود در مطبوعات کشور عربستان سع  4رئيس آنها غالم احمد پرويز

ی انکار نمودن سنت، باز دارد و امت را دربرابر آنها پناه دهد، تا از  انتشار يافته است، تا علمای اين کشور را  از فتنه 
- ان و تحريف کسانی که به مانند تير از کمان جدا مین آن توسط بيهوده کنندگبيهوده شد قرآن کريم محافظت شود و از 

- پندارند، کار نيک انجام میباشد، در حالی که می شوند، جلوگيری شود، کسانی که کوشش آنها برای زندگی دنيوی می
  . دهند 

ً مردم را به سوی گمراهی خود می خورند،  ته مردم فريب آنها را میخوانند و پيوسوقتی خطر آنها ادامه دارد و دائما
نويسم، به هر کدام از  تصميم گرفتم تا در برحذر داشتن از آن اشخاص مشارکت کنم. باشد که هللا تعالی با آنچه که می

 
  ) و اين حديث صحيح است.  43) و ابن ماجه (  2676) و تِرمذي (  4607) و أبو داود (  127/  4أحمد در المسند (  -  1
  ) و گفته است: صحيح به شرط شيخين و أقره الذهبي. 108 / 1) و حاكم در المستدرك (  2663) و تِرمذي (  4605أبو داود (  -  2
  حديث متواتر، حديثی است که آنقدر تعداد راويان آن زياد باشد که امکان دست به يکی کردن آنها وجود نداشته باشد.(مترجم) -  3
  م هالک شد.  1985در سال  -  4
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بندگانش که بخواهد منفعت برساند، تا از انکار کنندگان سنت خود را حفظ کنند و در بند آنها نيافتند يا فريب شيرينی سخن  
  . خوردند نرا  آنها

باشد، هرگز، بلکه  ن برای ستايش آنها يا شدت تمسک آنها به قرآن می ا احدی نبايد فکر کند که نام گذاری اين فرقه به قرآني
و   کنند و آنچه در آن از تبعيت از رسولاند، زيرا قرآن را انکار میحقيقت اين است که آنان به اين اسم نامگذاری شده

افتد و  ی آن در تطبيق دادن اوامر قرآنی گمراهی بزرگی اتفاق می، در نتيجهپذيرند رد را نمیوجود دااطاعت از وی 
  .اند ن ناميده شدها گردند و به همين دليل قرآنيتوسط آن از جماعت مسلمانان خارج می

دارند و تسليم آن  نول اند، چون قضا و قدر را قب ی قدريه. آنان باين اسم نامگذاری نشدهدرست به مانند نام گذاری فرقه
  1. نمايند کنند و آن را نفی می باشند، بلکه آنان تقدير را انکار میمین

شده   زحمت کشيدههمچنين سخن آنها از پژوهشی  گويند و است سخن نمی اين گروه، از روی علمی که به آنها رسيده 
از آن علم   غير  هر چيز و  باشد می حقيق شده تصديق شده يا موضوعی ت امری  نقل و باشد و اين در حالی است که علم نمی
  . باشد هذيانی زينت داده شده می فقط

کنند و گمراهی آنها از روی شبهات  های ملحد پُر میآنان کاغذهای خود را به مانند سفيهان از دين دور شونده و زنديق
های شيطانی و هوای نفس يا از  سوسهموجود يا موارد حيرت انگيز ايجاد نشده است، بلکه فقط نداشتن بصيرت آنها از و

  .2باشد نتايج استعماری می 
از هللا تعالی کمک خواستم يا امر باطل آنها را رد نمايم و مطلب را به مقدمه و دو فصل تقسيم نمودم. مقدمه همين  

  باشد. صحبت است که در حال تمام شدن می
  باشد: اما فصل اول دارای سه مبحث می

  . اد به سنت برای فهم قرآن : ضرورت اعتمولمبحث ا 
  . دوم: بيان مواردی از دفاع اهل علم از سنت مبحث 
  . سوم: ُحکم کسی که سنت را انکار کند مبحث 
ها  باشند و رد نمودن آن شبههی هند می نی که انکار کننده سنت هستند و در شبهه قارها های قرآنيی شبههدوم: درباره فصل 

  . ت است و در آن هشت شبهه بيان شده اس
های  باشد و ديگر موارد را از مرجع » میالقرآنيون وشبهاتهم حول السنةام از «ن آوردههای قرآنيا تمامی آنچه از شبهه

  . اماصلی آن تخريج نموده
باشد و آنچه از خطا در آن  باشد، از جانب هللا تعالی و منت وی می ام درست میآنچه که در اين مطلبی که تهيه کرده

  .جانب من و از شيطان است و هللا متعال و رسولش از آن پاک هستند  وجود دارد از
  : ولفصل ا
  . ت برای سالمت ماندن فهم قرآن سنبه اعتماد  رت ول: ضرومبحث ا 

ت قرآن] و گاهی  ای تمامی امور دين قرار داده است، گاهی با آوردن سخنی واضح [در آي «هللا تعالی قرآن را روشن کننده
  . مسلمانان» 3يا اجماع  شود، مانند: سخن رسول هللاگاهی محسوب میبا اموری که علم و آ

ْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَ : باشد ی اين سخن هللا تعالی میدرباره 4جوزي ابن اين تفسير  (و بر تو  ) 89(النحل :  اَب تِْبيَانًا ِلُكّلِ َشْيءٍ َونَزَّ
  . آن را به علمای معانی نسبت داده است  .) باشد ی هر چيزی میايم که روشن کنندهکتاب را نازل نموده

طْ فرمايد: همچنين هللا تعالی می ] (ما در کتاب [در آوردِن] چيزی کوتاهی  38[االنعام:  نَا فِي اْلِكتَاِب ِمْن َشْيءٍ َما فَرَّ
است معنای   گفتهايم). در اينجا منظور از کتاب لوح محفوظ است و ابن عباس رضی هللا عنهما آن را گفته است. او نکرده
  . اند ايم». قتاده و ابن زيد نيز اين گونه گفتهايم و تمامی آنها را در ام الکتاب نوشتهشود: «ما چيزی را ترک نکردهآن می 

باشد [و آن در آيات ديگر آمده در سخن ديگر ابن عباس رضی هللا عنهما، تفسير شده است که کتاب منظور قرآن می 
  . ا چيزی را ترک نکرديم، مگر آن که آن را برای شما بيان داشتيم»است]، او گفته است: «م 

شود: ما برای  شود و معنای آن می«اين به صورت عام آمده است و از آن حالت خاص خواسته می: گفته است بن جوزي ا
ايم، گاهی با آوردن  تهو آن را در کتاب [که همان قرآن است] بيان داش ايمه آن نياز داريد کنار نگذاشتهشما چيزی را که ب

  . 5مطلبی روشن و گاهی به صورت مجمل و گاهی به صورت راهنمايی» 

 
  زلتها في التشريع اإلسالمي» اين نامگذاری را انجام داده است.دکتر محمد أمان قبل از من،  اين چنين در کتابش «السنة ومن -  1
اشاره دارد به نتيايج استعمار شدن آنها که دکتر محمد مصطفى األعظمي در کتابش «دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» صفحات  -  2

  .360 – 359ی لمسلم بشبه القارة الهندية» صفحه، همچنين کتاب خادم إلهي «أثر الفكر الغربي في انحراف المجتمع ا41،  29 -  28
  گويند و اين امر حجت است.(مترجم)وقتی تمام علمای مسلمان در يک زمان خاص در يک مسأله اتفاق نظر داشته باشند، به آن اجماع می -  3
  ).  482/  4در زاد المسير (  -  4
  مرجع قبلی. -  5
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راهنمايی در قرآن وجود دارد، گاهی به صورت   ،«چيزی از امور دين وجود ندارد، مگر برای آن: گفته است قرطبي 
رح داده است و يا در آن  آن را ش عليه الصالة والسالم آشکار و شرح داده شده و گاهی به صورت مجمل که رسول

ْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب تِْبيَانًا  فرمايد: باشد. هللا تعالی میکند، میاجماع وجود دارد يا با قياسی که نص قرآن آن را ثابت می َونَزَّ
:  فرمايد ين میباشد)، همچن ی هر چيزی می ايم که روشن کننده(و بر تو کتاب را نازل نموده) 89(النحل :  ِلُكّلِ َشْيءٍ 

 َْل إِلَْيِهم ْكَر ِلتُبَيَِّن ِللنَّاِس َما نُّزِ نموديم تا برای انسانها روشن سازی   ) (و ذکر را بر تو نازل44(النحل:  َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك الّذِ
ُسوُل فَُخُذوهُ َومَ فرمايد: آنچه را که به سوی آنها نازل شده است). همچنين می (الحشر:   ا نََهاُكْم َعْنهُ فَاْنتَُهواَوَما آتَاُكُم الرَّ

است، خودداری کنيد). اين   ) (و آنچه را که رسول به شما داده است، پس آن را بگيريد و از آنچه شما را نهی نموده 7
ه  دارد که مطلبی آشکار وجود ندارد، مگر آن کی نحل بيان شده است، به طور اجمالی بيان میای که از سوره ی و آيهآيه

نمايد که در کتاب(قرآن) چيزی را فرو گذار نکرديم و همه چيز در  آن ذکر شده است و اين سخن هللا تعالی را تصديق می 
- آن بيان شده است، گاهی به صورت تفصيلی و شرح داده شده و گاهی به صورت ارجاع به اصل آن، هللا تعالی می

  . 1م)» ز دين شما را برای شما کامل نمود ) (امرو3(المائدة:   اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكمْ فرمايد: 
ام که برای فهم قرآن احتياج به شرح  با زياد نگريستن به کتابهای تفسير برای روشن شدن معنای اين دو آيه، هرگز نديده

  . باشد نباشد و کسی که با اجماع مسلمانان اختالف ورزد، انحراف و کجی او آشکار می   پيامبر
نياز بودند، زيرا آنها برای  استادان فصاحت و فکر سالم بودند و از آنچه نفرات بعدی آنها به آن نياز دارند، بی  صحابه

َولَْم يَْلبُِسوا إِيَمانَُهْم  نمودند، «برای آنها ظلمی که در اين سخن هللا تعالی آمده است: رجوع می  تفسير آيات به پيامبر
الحساب  همان شرک است و «[ظلم] مان آنها با ظلمی نياميخته است) روشن شده است که ) (و اي 82(االنعام:  بُِظْلمٍ 

شود و برای اعمال  » (به معنای آن که اعمال آنها به آنها نشان داده میالعرض » (حساب و کتاب آسان) همان «اليسير
» (نخ سفيد و سياه)  ط األبيض واألسود الخيباشد و «شود) می های آنها گذشت میشود و از بدی نيک ثواب به آنها داده می 

  » ديد منظور همان جبرئيلنزلة أخرى عند سدرة المنتهىمنظور سفيدی روز وسياهی شب است و آن که او را در«
های  (يا بعضی از نشانه أَْو يَأْتَِي َبْعُض آيَاِت َربِّكَ : اين سخن هللا تعالی را تفسير فرمود  است و همان گونه که وی 

ُ َمثًَال َكِلَمةً  : گارت بيايد) منظور طلوع خورشيد از مغرب است و همان گونه که اين سخن هللا متعال پرورد  َّ َضَرَب 
ی طيب به مانند درخت طيب است) [منظور از  ) (هللا [متعال] مثلی را زده است که کلمه24(ابراهيم:  َطيِّبَةً َكَشَجَرةٍ َطيِّبَةٍ 

ْنيَا َوفِي  : و همچنين اين سخن هللا تعالیدرخت طيب] همان نخل است  ُ الَِّذيَن آَمنُوا بِاْلقَْوِل الثَّابِِت فِي اْلَحيَاةِ الدُّ َّ يُثَبُِّت 
اند را در زندگی دنيوی و در آخرت، با سخنی واحد، ثابت  ) (هللا [متعال] کسانی را که ايمان آورده27(ابراهيم:  اْآلِخَرةِ 
شود، پروردگارت کيست؟ و دينت چيست؟ همان  فرموده است که آن وقتی است که در قبر سوال میدارد) تفسير قدم می

ای از فرشتگان تفسير فرموده است که برای ابرها گذاشته شده است و همان گونه که  » را به فرشتهالرعد گونه که «
کتاب را تفسير فرموده است به آن که آنچه  انتخاب بزرگان دينی و روحانيون به پروردگاری غير از هللا تعالی توسط اهل 

کنند برای خود حرام  نمايند و آنچه [از حالل] را که آنها حرام میکنند را برای خود حالل می[از حرام] که آنان حالل می
يم،  ساز  هدانند و همان گونه که تفسير فرموده است که قدرتی که هللا تعالی امر فرموده است که برای دشمنانش آماد می

) (کسی که مرتکب بدی  123(النساء:  يُْجَز بِهِ  َمْن يَْعَمْل ُسوًءاپرتاب تير است و همان گونه که اين سخن هللا تعالی: 
گردد و  را تفسير فرموده است که مظور آن مجازاتی است که در دنيا برای بنده مقرر می بيند)شود، برای آن مجازات می 

(يونس :   ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنَى َوِزيَاَدةٌ : باشد و همان گونه که اين سخن هللا تعالیمی شامل سختی، غم، ترس و گرفتاری
(برای کسانی که نيکی کنند، نيکويی(بهشت) و زيادة خواهد بود) را تفسير فرموده است که [زيادة] همان نگريستن   ) 26

  .3»2باشد به صورت هللا گرامی می
آن را توضيح دهد و اگر نه   شوند و نياز است تا رسوله تنها با دانستن زبان عربی فهميده نمیاين چنين است آياتی ک

  . در برابر آن نابينا خواهيم بود 
َكاةَ : فرمايد میتعالى هللا ، دارد همچنين سنت مجمل قرآن را بيان می ) (و ديگر  43(البقرة:  َوأَقِيُموا الصََّالةَ َوآتُوا الزَّ

يَامُ : فرمايد میبحانه ز برپای داريد و زکات پرداخت کنيد!). همچنين هللا س آيات) (و نما )  183(البقرة:  ُكتَِب َعلَْيكُُم الّصِ
ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستََطاَع إِلَْيِه َسِبيًال : فرمايد میجل من قائل  (بر شما روزه واجب شد). همچنين هللا َّ ِ (آل   َو

تواند راهی به سوی آن  ) (و بر مردم واجب است تا برای هللا [متعال] حج بجا بياورند، برای کسی که می 97عمران: 
ی واجب و تعداد رکعات و شرطها و ارکان  با عمل و سخنش نمازهای پنجگانه  برگزيند). اين در حالی است که پيامبر

» (نماز بخوانيد! به همان شکلی که ديديد من نماز  صلّيصلوا كما رأيتموني أآن را بيان نموده است و فرموده است: « 

 
  ). 420/  6الجامع ألحكام القرآن (  -  1
  اين حديث متواتر است.(مترجم) -  2
  ).  315/  2إعالم الموقعين (  -  3
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خوانم)، همچنين بيان فرموده است که برای زن حيض نمازی وجود ندارد و نبايد در آن حالت نماز بخوانند و يا  می
  . قضای آن را بجا آورند 

همچنين مقدار آن را بيان   فرموده است. ن اين چنين است وضع زکات، حقيقِت آن و آن که بر چه کسی واجب است را بيان 
-شود و اين امر سالی يکبار صورت مینموده است و اين که آن از طال، نقره و دامها مثل شتر، گوسفند و گاو گرفته می ن

  . 1در سنت آمده است  باشد می  مقرر شود و اين که آن برای نباتاتی که از زمين روييده می  گيرد 
است   اراده نمودن برای آن از چيزی است که به دست کشيدن از آن امر شده«بيان فرموده است که روزه دست کشيدن و 

  . 2باشد»و از طلوع فجر تا رسيدن شب می
  ن گر برای ز م همچنين روزه را بر افراد بالغ چه آزاد باشند يا ملک يمين و چه مذکر باشند يا مؤنث واجب فرموده است، 

  . را بجا آورد ی آن از روزهای ديگر بايد آن حيض که به اندازه
بيان فرموده است که حج فقط يک بار در طول عمر واجب است و بيان فرموده است که شخص ُمحِرم   رسولهمچنين 

چه بايد بپوشد و چه نبايد بپوشد و زمانهای حج و عمره را مشخص فرموده است و تعداد دفعات طواف و کيفيت آن را  
  . باشد موجود نمی گردانده است. تمامی اين موارد در قرآن م معلو

) (و  38(المائدة:  قَةُ فَاْقَطعُوا أَْيِديَُهَما َوالسَّاِرُق َوالسَّارِ : فرمايد کردن دست دزد را واجب نموده است و می هللا سبحانه قطع 
دست دزد چه مرد باشد و چه زن را قطع نماييد!) و اين در حالی است که سنت بيان داشته است که آن برای دزدی بيشتر  

  . شود مچ قطع می  ارم دينار است و آن از مفصلهاز يک چ
- نياز نمیشود که برای فهم قرآن از سنت بیاگر با عقلمان رها شويم اين احکام را نخواهيم فهميد. در نتيجه فهميده می

است که بعد   نهما رضی هللا ع جابر بن عبد هللا دانستند. اين شناختند و آنان منزلت سنت را می باشيم. اين امر را صحابه
- در بين ما بود و قرآن بر وی نازل شده است و او تأويل آن را می گفته است: «رسول هللا از بيان روش حج پيامبر

  . 3کنيم» دانست و به هر چه عمل کرده باشد، ما عمل می
اجازه دهيد تا   (به زنان » جد ئذنوا للنساء بالليل إلى المسا: «ا فرمود  رضی هللا عنهما آورده است که رسول هللابن عمر 

ای بر روی  ضربه .آيد شد به او گفت: در اين صورت تباهی پيش مید)، پسرش که به او واقد گفته میشبها به مسجد برون
  4گويی؟ با تو سخن گفتم و تو نه می  ی او زد و گفت: از رسول هللاسينه 
ی  د. مردی از بين گروه گفت: شما با ما دربارهروايت شده است که او شفاعت را توضيح دا عمران بن حصيناز 

ای؟  عصبانی شد و به آن مرد گفت: قرآن خوانده يابيم. عمرانگوييد که اصلی در قرآن از آنها نمیچيزهايی سخن می
نماز  ای که نماز مغرب سه و نماز صبح دو و ای که نماز عشاء چهار رکعت است يا يافتهگفت: بله. گفت: آيا در آن يافته
باشند؟ گفت: نه. گفت: پس اين سخن را از کجا آوردی؟ آيا غير از اين است که شما [دين  ظهر و عصر چهار رکعت می 

ه برای هر چهل گوسفند، يک گوسفند  کايد گرفتيم؟ گفت: آيا در آن يافته گيريد و ما آن را از رسول هللارا] از ما می
] است؟ گفت: خير. گفت: پس  الزم  و برای آن مقدار درهم آن مقدار [زکات د ] و برای آن تعداد شتر آن تعدا[زکات است 

گرفتيم؟   گيريد و ما آن را از پيامبرای؟ آيا غير از اين است که شما [دين را] از ما میاين سخن را از کجا آورده 
فُوا بِاْلَبْيِت اْلعَتِيقِ : همچنين گفت: در قرآن آمده است  آيا در قرآن   . (بيت العتيق را طواف نمايند!) ) 29(الحج :  َوْليَطَّوَّ

َوَما  : فرمايد ايد که در کتابش میَجلَب و َجنَب و ازدواج شغار وجود ندارد؟ آيا از هللا تعالی نشنيدهايد که در اسالم يافته
ُسوُل فَُخُذوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَاْنتَُهوا است را بگيريد و از آنچه شما را نهی نموده است   (و آنچه رسول به شما داده آتَاُكُم الرَّ

  . 5چيزهايی را ياد گرفتيم که شما به آن علم و آگاهی نداريد  از رسول هللا :گفت   ؟! عمرانخودداری کنيد)
برای ما از چيزی سخن نگو، مگر قرآن.   : گفت مطرف بن عبد هللا بن شخير آمده است که مردی به أيوب سختياني از 

خواهم از کسی صحبت کنم که از ما به  خواهم چيزی را جايگزين قرآن کنم، ولی می«قسم به هللا، نمی:  گفت به او  مطرف
  . 6»تر است قرآن عالمتر و آگاه

بايد به آن پيشينيان اقتدا کنيم و سنت را در قلبهايمان بزرگ بشماريم و بايد مردم را در احترام گذاشتن به آن و تطابق آن  
ن دين خود را از  باشد. پس بايد گفت که آن قرآنيای که در آن روز دين نبوده است، امروز نيز دين نم تربيت کنيم. امری

 
  .  36السنة از مروزي  -  1
  . 37مرجع قبلی  -  2
  ).  1218صحيح مسلم (  -  3
  ). 139/  442صحيح مسلم (  -  4
/   1ري در الشريعة () و آج 67و65) كتاب اإليمان به صورتی طوالنی، و همچنين در (ح235- 234(ص 66ابن بطة عكبري در اإلبانة ح  -  5

) به صورت مختصر، محقق اإلبانة گفته است: د سند  1192/  2) و ابن عبد البر در جامع بيان العلم (109/  1) و حاكم در المستدرك (417
  آن ايرادی وجود ندارد و محقق جامع بيان العلم آن را قوی دانسته است. 

  و محقق آن اسنادش را صحيح دانسته است.  ) 1193/  2ابن عبد البر در جامع بيان العلم (  -  6
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باشد؟ پس بايد به سوی هللا تعالی توبه نمايند، قبل از آن که  اند، امام آنها میاند؟ چه کسی برای بدعتی که گذاشتهکجا آورده
که روزی فرا برسد که در آن خريد و فروش وجود نداشته و هيچ   وقت تمام شود و از دينشان بازگردند، قبل از آن

  . رساند دوستيی سود نمی
  اند.ی دفاع از سنت نمودهای از کوششی که نفرات قبل از ما دربارهه: خالص دوممبحث 

يکويی و  » را تاليف نموده است و او در اين موضوع از ديگران پيشی گرفته است و دارای ن الرسالة امام شافعی کتاب «
و آن کتاب رّدی   1» را نوشته است طاعة الرسولباشد، امام احمد نيز از او تبعيت نموده است و کتاب «دقت خاصی می

  . اند اند و حجت دانستن آن را ترک کردهبر کسانی است که با ظاهر قرآن به ضديت به سنت پرداخته
» را نوشته است و در آن دشمنان سنت،  تأويل مختلف الحديث کتاب «أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة  ، در پس آن دو

  . مخصوصاً معتزله را رد نموده است 
» را نوشته است. آن را به نيکويی نگارش نموده است و کتابی پُر  السنة کتاب «محمد بن نصر مروزي سپس بعد از آنها 

  . باشد و ناسالم بودن اولين [دشمنان سنت] را به ما رسانده است فايده می 
های زيادی در تشويق نمودن به لزوم سنت و  » را نوشته است و در آن موضوعجامع بيان العلم وفضله«ابن عبد البر 

  . دفاع از آن آورده است 
  کتاب «االنتصار ألهل الحديث» را نوشته است. مظفر سمعاني بعد از آنها ابو 

ست و در آن داليل جديدی آورده است و بعد از او  » را نوشته امنهاج السنة « کتاب خود شيخ اإلسالم ابن تيمية سپس 
- ی خبر واحد که طرق اضافهو در آن درباره  » را تأليف نموده است الصواعق المرسلةکتاب «ابن قيم جوزية شاگردش 

از سنن   ، آن ازصدها صفحه در » را نوشته است و إعالم الموقعينتری ندارد، پژوهش نموده است و همچنين کتاب «
  . ه است دفاع نمود 

»  الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسمو آن را به اسم « 2» العواصم والقواصمکتاب « محمد بن إبراهيم وزير يمني
  .3اختصار نموده است 

  .4» را نوشته است مفتاح الجنة في االعتصام بالسنةکتاب «سيوطي 
  .5ش در آورده است » را به نگارالسنة ومكانتها في التشريع اإلسالميکتاب « سباعيمصطفى 

  . بود کتاب «السنة ومكانتها في التشريع» را نوشته است   سبقاشيخ األزهر  که   )قـهـ  1398 در سال عبد الحليم محمود ( 
  .6» را نوشته است رد شبهات اإللحاد عن أحاديث اآلحاد «)  قـ هـ  1403در سال  عبد العزيز بن راشد آل حسين ( 

  . 7» را نگارش نموده است السنة ومنزلتها في التشريع اإلسالميتاب «ک محمد أمان الجامي همچنين دکتر 
  . » را تهيه نموده است ظاهرة رفض السنة وعدم االحتجاج بها«عنوان مطلبی با  صالح أحمد رضا 

  .8نمود کسی بود که سنت را به طور کل انکار میأبو ريّة » نوشته است و ظلمات أبي رية«محمد عبد الرزاق حمزة  و 
 9» األنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء السنة من التضليل والمجازفة« ش كتابدر عبد الرحمن بن يحيى معّلمي  همچنين 

يان امر از  بو او در  را نوشته است  10»حجية السنة کتاب «عبد الغني عبد الخالق و  آورده است  را ردی بر اين انکارها
  . تر کار نموده است ديگر معصران قوی

  . را نگارش نموده است  11»دفاع عن السنة ورّد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين «هبة محمد محمد أبو ش
  . را نوشته است  12» لسنة مع المستشرقين والمستعربين«اندوي همچنين تقي الدين 

و در دانشگاه   تأليف نموده است  13»خبر الواحد وحجيتهمطلبی با عنوان «دكتر أحمد محمود عبد الوهاب شنقيطي 
  . » به چاپ رسيده است ة اإلسالميةالجامع«

 
  ). 290/  2ابن قيم الجوزية در اعالم الموقعين (  -  1
  شعيب األرناؤوط آن را تحقيق نموده است و در دار البشير به چاپ رسيده است.  -  2
  بارها به چاپ رسيده است. -  3
  ق شده است.برای آن چاپهايی وجود دارد که يکی از آن توسط مصطفى عاشور تحقي -  4
  چاپ المكتب اإلسالمي. -  5
  .273تكملة معجم المؤلفين  -  6
  . 303مرجع قبلی  -  7
  چاپ المكتب اإلسالمي . -  8
  چاپ عالم الكتب . -  9

  هـ . 1407 1چاپ المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ط -  10
  چاپ مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر . -  11
  توزيع المكتبة اإلمدادية .  -  12
  اپ الجامعة اإلسالمية بالمدينة . چ -  13
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مام  نين در دانشگاه اچ » نوشته شده است و همحجية السنة في التشريع اإلسالميمطلبی با عنوان «أم القرى در دانشگاه 
  .كرين» به نگارش در آمده است حجية السنة والرد على شبه المن « عنوان ا  بمطلبی ديگر  محمد بن سعود اإلسالمية 

  » نشر داده است.موقف الجمهوريين من السنة«عنوان ا  ب  یالمي كتاب رابطة العالم اإلس
  . 1نشر يافته است محمد طاهر حكيم  » با تأليفالسنة في مواجهة األباطيلهمان گونه که کتاب «

الحديث حجة بنفسه في العقائد  باره نوشته است، يکی از آنها «سه مطلب در اين لباني آمحمد ناصر الدين همچنين 
وجوب األخذ  » و سومين آنها « منزلة السنة في اإلسالم ، وبيان أنه ال يستغنى عنها بالقرآندومين آنها « 2» واألحكام

  .3» بحديث اآلحاد في العقيدة واألحكام
  .  4» را نوشته است حجية السنة ومصطلحات المحدثين وأعالمهمکتاب « جبري عبد المتعال محمد 

  .» را تأليف نموده است  عن السنة النبويةدفاعاً « 5تونسي محمد صادق بن محمود بسيّس 
  . 6» را نوشته است زوابع في وجه السنة قديماً وحديثاً «صالح الدين مقبول 
  .را به نگارش در آورده است  7» مكانة السنة في التشريع اإلسالمي«محمد لقمان سلفي 
  .است را نوشته  8» خبر الواحد في التشريع اإلسالمي«قاضي بَرهُون أبو عبد الرحمن 

  .را تهيه نموده است  9» موقف المدرسة العقلية من السنة النبويةی فوق ليسانسی با عنوان «پروژه مين  امين صادق ا
ی  را که پروژه  10جيتها ، مفادها ، العمل بموجبها» أخبار اآلحاد في الحديث النبوي ح«عبد هللا بن عبد الرحمن جبرين   شيخ

  . ت باشد را تهيه نموده اسق ليسانس می فو
قدوم كتائب الجهاد لغزو أهل الزندقة واإللحاد القائلين بعدم األخذ بحديث اآلحاد في مسائل  «عبد العزيز بن فيصل الراجحي 

  . را نوشته است  11» االعتقاد 
  12» القرآنيون وشبهاتهم حول السنة« » را به اين مسأله پرداخته است و آنالمستطاب قسمتی از کتابش «خادم حسين إلهي 

  . که پروژه فوق ليسانس است باشد می
  کسی که حجت بودن سنت را انکار کند. : حكم سوم مبحث 
الريحانة : ريحها طيب  : «ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل خواند فرموده است ی منافقی که قرآن می درباره  رسول

ی آن تلخ  باشد و مزهنيک می خواند به مانند ريحانه است: بوی آن (و مثال منافقی که قرآن می  13» ... وطعمها مر
  ). ... است 

کنند و با کالمی  دهد که از فعاليت آنها جلوگيری میبيان فرموده است که برای پيامبرانش دشمنانی قرار می هللا سبحانه
ْنِس َواْلِجّنِ  َوَكذَِلَك َجعَْلنَا ِلُكّلِ َنبِّيٍ عَ : فرمايد د، هللا تعالی میندارزينت داده شده مردم را از راه آنها باز می ُدوا َشيَاِطيَن اْإلِ

(و برای هر پيامبری شيطانهای انسی و جنی قرار داديم که  )  112(األنعام   ْخُرَف اْلقَْوِل ُغُروًرايُوِحي بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض زُ 
  ت که سخنانی در مخالف پس مسلمانان بايد بدانند ، کردند بعضی به بعضی ديگر، سخنان فريبنده و آراسته شده را الهام می

اش توسط آن خود را به مردم نيکو جلوه دهد تا آن که آنها را  با دين وجود دارد که آراسته و زيبا شده است تا گوينده
آن   . دهند تا آن را بين مردم رواج دهند همچنين اعمالی مخالف دين را زينت می .فريب دهد و به سوی خود جلب نمايد 

ماند و  کنند و شب و روز در پی فريب دادن هستند، امر آنها برای علمای اسالم پنهان نمیتظاهر میدشمنانی که به اسالم 
سازند، گاهی با توصيف  قرار داشتن آنها در کفر و الحادشان را برای مردم روشن می شان و مذهب ، پليدی درنتيجه علماء

  : اند ی انکار کنندگان سنت بيان داشتهن. اين مطالبی است که علماء درباره نمودن و گاهی با آشکار کرد 
ها را که  «کسی که آن را انکار کند، بايد تمامی آنچه از سنت  :گفته است خفين بر مسح ی دربارهمحمد بن نصر مروزي 

  . 14»ايم را انکار کند و کسی که اين گونه رفتار نمايد، از جماعت اهل اسالم خارج شده است ايم و يا ذکر ننمودهذکر نموده
 

  ضمن سلسلة دعوة الحق .  -  1
  الكويت . - الدار السلفية  -  2
  هـ .  1420شعبان  15 - العدد الثالث والعشرون  - األصالة  -  3
  هـ .   1407القاهرة  - مكتبة وهبة  -  4
  . 496تكملة معجم المؤلفين  -  5
  چاپ دار عالم الكتب بالرياض بدون تاريخ .  -  6
  هـ .  1420،  2چاپ دار الداعي در رياض ط  -  7
  هـ .  1419،  2چاپ أضواء السلف در رياض ط  -  8
  هـ .  1418،  1چاپ مكتبة الرشد در رياض ط  -  9

  هـ .  1416،  2چاپ دار عالم الفوائد در مكه مكرمه ط  -  10
  هـ .  1419،  1چاپ دار الصميعي ط  -  11
  هـ .  0914،  1چاپ مكتبة الصّديق در طائف ط  -  12
  ) از حديث أبي موسى اشعري . 797) و مسلم (  5059بخاري(بخارايی) (  -  13
  .  104السنة  -  14
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شود، مگر با سنت رسول  «تمامی واجباتی که در قرآن به آنها اشاره شده است، حکم آنها مشخص نمی: گفته است آجري 
ملت ملحدان   از ملت اسالم خارج شده است و داخل . اين سخن علمای مسلمان است و کسی که غير آن را بگويد، هللا

  . 1شده است»
ايم به اجماع امت کافر است،  کنيم، مگر آنچه در قرآن يافتهرا قبول نمیگفته است: «اگر شخصی بگويد: چيزی ابن حزم 

تواند بخواند، زيرا آن  ريکی شب و نماز صبح را نمیاتا ت اگر اين گونه باشد يک رکعت نماز بين زوال خورشيد 
ندارد و کسی که اين  شود و به جلوتر از اين احتياجی وجود باره است] که به آن نماز گفته میکوچکترين امر [در اين 

باشند  ه میگونه بگويد، [و سنت را انکار کند] کافر و مشرک است و جان و مال او حالل است. از کسانی که اين گون
  .3»2رافضی هستند که امت بر کفر آنها اجماع دارند  بعضی از غلو کنندگان 

. کسی که اعتقاد داشته باشد  ها مبعوث شده است به سوی دو گروه انسانها و جن محمد «: ه گفته است شيخ اإلسالم ابن تيمي
  . 4خارج شود، کافر است و بايد او را به قتل رساند» و از اطاعت او تواند از دين که می 

کنند، گفته است: «اين حديث و امثال آن و آنچه از  ی کسانی که به حديث ذباب طعنه وارد میدربارهابن دقيق العيد 
ی آن که قصد باطل کردن آن را دارد، اگر اعتقاد داشته باشد که  است اگر رد شوند، گوينده احاديث که با سند صحيح آمده

، ولی اگر آن را باطل بداند در حالی که آن متن  باشد ، کافری که کفر خود را آشکار نموده است می ی آنها رسولگوينده
  .5ند حديث است»ی درست بودن س شود و فقط باطل دانندهنداند کافر نمی را از رسول

های  چه سخن وی باشد و چه عمل وی، را انکار کند در حالی که با شرط  «کسی که حديث پيامبر: گفته است سيوطي 
های  و با يهوديان و مسيحيان يا فرقه  شده است ی اسالم خارج معروف اصولی حجت باشد، کفر ورزيده است و از دايره

  . 6شود»ديگر کافر محشور می
شود و اگر  ی حجت می«کسی که واجب بودن به احاديث را به صورت مطلق انکار کند، برای او اقامه: است  گفتهمي معلّ 

شود. کسی که واجب بودن عمل به بعضی از احاديث و آنچه در  ی خودش اصرار ورزد، کفر او آشکار می بر عقيده 
- اهل علم را داشته باشد، معذور است [و نمی معنای آنها آمده است را انکار نمايد، اگر عذری از عذرهای معروف بين 

نافرمانی نموده است و نافرمان،   ] اش[او از هللا [تعالی] و فرستاده توان ُحکم کافر به او داد] و اگر غير از اين باشد 
- کسانی است که وجوب عمل به احاديث را به صورت مطلق انکار می در مورد  باشد. اين اتفاقگناهکار و فاسق می

  .7د» ني نما
-  ی انکار سنت، کوچک شمرده است و گفتهآنچه که راشد خليفه درباره « : گفته است عبد العزيز بن باز رحمه هللا  هعالم

ارج شده است، زيرا کسی که سنت را انکار کند، قرآن را  خباشد، کفر ورزيده است و از اسالم است که نيازی به آن نمی
کی از آنها را انکار کند، او به اجماع [مسلمانان] کافر است و با او و امثالش  است و اگر کسی آن دو يا ي هانکار کرد 

اش در هر مناسبتی دوری  ی او و آشکار شدن کفر و گمراهیباشد، بلکه بايد او را ترک نمود و از فتنه تعامل جايز نمی
-می  جمعی آشکار نمايد، زيرا هللا ی خود را در وسايل ارتباطجست، تا آن که به سوی هللا تعالی توبه نمايد و توبه 

ِعنُوَن إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَْنَزْلنَا ِمَن اْلبَيِّنَاِت َواْلُهَدى ِمْن بَْعِد َما بَيَّنَّاهُ ِللنَّاِس فِي اْلِكتَابِ : فرمايد  ُ َويَْلعَنُُهُم الالَّ َّ *   أُولَئَِك يَْلعَنُُهُم 
ِحيمُ َوأَْصلَُحوا َوبَيَّنُوا فَأُولَئَِك أَتُوُب َعلَْيِهْم إِالَّ الَِّذيَن تَابُوا  اُب الرَّ (کسانی که آنچه را از   ) 160،  159(البقرة :  َوأَنَا التَّوَّ

ايم را بعد از آن که آن را برای انسانها در کتاب است روشن، نموديم را پنهان دارد، هللا  ها و هدايت که نازل نمودهروشنی 
کنند * مگر کسانی که توبه نمودند و اصالح کردند و  کند و لعن کنندگان [نيز] آنان را لعنت مین را لعنت می[متعال] آنا 

  . 8باشم)» ه پذير [و] دائماً رحمت کننده می توبپذيرم و من بسيار ی آنها را می روشن نمودند، پس توبه 
باشد و منزلت  ه سنت اصل دوم از اصول اسالم میآنچه نزد اهل علم شناخته شده است، اين است ک« :همچنين گفته است 

باشد و اين به اجماع تمامی  می  كتاب هللا عز وجلآن اصلی اعتماد شده، بعد از  ،باشد می آن در اسالم بعد از کتاب هللا
د يا  کار نماينباشد، کسی که با آن لجبازی کند يا آن را ااهل علم رسيده است و آن نزد تمامی امت حجتی مستقل می 

بپندارد که جايز است از آن روی برگرداند و فقط به قرآن اکتفا کند به گمراهی دور و درازی گرفتار شده است و مرتکب  
  اش، او با اين سخن و با اين اعتقاد هللا تعالی و فرستادهی خود از اسالم مرتد شده است کفر اکبر شده است و با اين گفته

 
  ) . 412/  1الشريعة از آجري (  -  1
  باشد.(مترجم)ی اين مطلب، دليلی بر قبول کردن آن توسط اينجانب نمیترجمه -  2
  .  80/   2اإلحكام في أصول األحكام  -  3
  ) . 315/  1من مجموعة الرسائل الكبرى ( الوصية الكبرى ض -  4
  . 178 -  177/  2شرح اإللمام  -  5
  .  14مفتاح الجنة في االحتجاج بالسنة  -  6
  .82- 81األنوار الكاشفة در كتاب «أضواء على السنة» من الزلل والتضليل والمجازفة  -  7
  .  403/   2مجموع فتاوى و مقاالت متنوعة  -  8
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اند را انکار کرده است و با اصل بزرگی که  مر کردهابه آن  اشکه هللا تعالی و فرستاده را تکذيب نموده است و آنچه را 
هللا تعالی رجوع به آن و اعتماد بر آن و گرفتن آن را واجب فرموده است، مخالفت ورزيده است و کسی که اجماع اهل  

  ... علم را انکار کند و با آن مخالفت ورزد 
ی را بعد از اين انتخاب نمايند و در اين زمان بر اين سخن خود باقی بمانند و اين امر جديد  و اما کسانی که راه جديد ... 

ن) بنامند و بپندارند که آنها اهل قرآن هستند و فقط قرآن را حجت بدانند  و اين که احتياجی به سنت  ا » (قرآنيالقرآنيةرا «
کند و  نوشته شده است و اين که انسان فراموش می ز پيامبری آنها اين باشد که آن زمان درازی بعد اباشد و بهانهنمی

و ديگر اباطيل، خرافات و نظرات فاسد را برگزينند و بپندارند که   گيرد ها اشتباه صورت مینمايد و در نوشته اشتباه می
اند و توسط آن گرفتار  کنند، از راه درست گمراه شدهاند و چيزی غير از قرآن را قبول نمیبدين ترتيب محکم کاری نموده

تبعيت از آنچه آورده است، امر   السالم و  عليه الصالة و  به اطاعت از رسول هللا زيرا ؛ اند کفر اکبر و آشکار گشته
َوَما   *َما َضلَّ َصاِحبُُكْم َوَما َغَوى  َوالنَّْجِم إِذَا َهَوى *: فرموده است و سخن او را در اين سخن تعااليش وحی ناميده است 

سوگند به ستاره در وقتی که در حال غروب کردن است *  ( )4-1(النجم: إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي يُوَحى  * ْنِطُق َعِن اْلَهَوى يَ 
گويد * آن  ) گمراه نشده است و در راه شّر قرار نگرفته است * و او از روی هوای نفس سخن نمیدوست شما(محمد 

  وهای ا ر رسول او تبعيت نشود و از او اطاعت صورت نگيرد، امرها و نهیاگ ،شود)فقط وحيی است که به او وحی می 
  . ارزشی ندارد 

فرمود، امر نمود که سنت او تبليغ شود و  امر کرده است که برای سنت او تبليغ صورت گيرد و وقتی خطبه می پيامبر
د... و کسی که در قرآن بزرگ تدبر  باشو اطاعت او بر تمامی امت واجب می  سنتش  تبعيت از اين دليلی بر آن است که 

  . 1بيند»نمايد، اين امر را به شکلی آشکار می 
التضامن  ی الحج «را تکفير نمود و آن در پس آن بود که در مجله  رويز پغالم أحمد ن ارهبر قرآنيشيخ عبد العزيز بن باز 

توا نمود و بيست نمونه از مسائلی که  طلب ف رويز پغالم أحمد ی حکم ديِن درباره شيخ محمد يوسف البنوري » اإلسالمي
«کسی از اهل علم و  : گفت هللا  رحمه ابن باز  آن  ز آنها را گفته بود يا با دستش نوشته بود را بيان نمود. در نتيجه يپرو 

رسد که کسی  هايی که به آن اشاره شد، تأمل نمايد، به علم قطعی که شکی در آن وجود ندارد میبصيرت که در اين نمونه 
دهد، کافری است که دچار کفر اکبر شده  ه آنها را بر گردن گرفته است و به آن اعتقاد دارد و به سوی آن دعوت میک

است و از اسالم مرتد شده است و واجب است که از او طلب توبه شود، اگر به ظاهر توبه نمايد و خودش را به طور  
که در آن اين اباطيل، از آن عقايد منحرف قبال نشر داده بود،  آشکار تکذيب نمايد و در مطبوعات آن مکان، همان گونه 

[مشکلی ندارد] ولی اگر [توبه ننمود] بر صاحب امر مسلمانان واجب است که او را به قتل رساند و اين   آن را نشر دهد 
اع اهل علم به  باشد و برای آن داليل بسياری از قرآن و سنت و اجمری میوامری نشاخته شده در دين اسالم است و ضر 

و امکان ندارد که اين جواب فروگذار شود. تمامی اين موارد که طلب فتوا کننده از عقايد   صورتی قطعی وجود دارد 
  . شود» غالم احمد پرويز بيان داشته است، تکفير او و اعالم شدن ارتداد او از اسالم توسط علمای دين اسالم واجب می

اين است که احکام اقتصادی قرآن، شامل صدقه و ارث گذاشتن و غيره موقتی بوده  از نمونه مسائلی که بيان شده است 
  . شود و حکم آن تمام شده است است و کم کم باعث ايجاد نظام ربوی می

کردند، مخصوص آنها بوده  اگر امری را از قرآن استنباط می و صحابه های ديگر آنها اين است که رسولاز نمونه
توانند حکم را تغيير دهند و  باشند و اعضای شورای حکومت مرکزی هستند، میکه بعد از آنها می است و تمامی کسانی 

  . الزم نيست که به آن دين قبلی التزام داشته باشند 
آمده است، اين است که بايد از نظام   ی ديگر اين است که منظور از آنچه اطاعت از هللا تعالی و اطاعت از رسولنمونه

  . کند، اطاعت صورت گيرد حکم قرآن را اجرا میدينی که فقط  
باشد، بلکه  ی ديگر آن است که به صراحت در آن بيان شده است: «منظور از بهشت و جهنم مکانهای خاصی نمینمونه

  . 2آنها کيفيت انسان هستند» 
  : اما رّد بر اين اعتقاد 

و قطعاً   –روشن برای آن در قرآن وجود نداشته باشد اگر عبارتی ؟ ايد گوييم: اين راه و روش را چگونه در قرآن يافتهمی
سنت را  اين در حالی است که ايد و پس وجود اين راه و روش را از کجا دانسته – چنين عبارت روشنی وجود ندارد 

ين  کنيد، به ای سنت دست خورده و افترا استدالل میپس چگونه درباره؟ دانيد ايد و آن را ساختگی و افترا مینپذيرفته

 
  ) .  178 -  176/  9ت متنوعة ( مجموع فتاوى و مقاال -  1
) سپس برای آن در صفحات بعدی آيات و احاديثی را در رد آن آورده است و اين گونه سخنش را به پايان   270- 268/  3مرجع قبلی ( -  2

ر زياد کردن داليل  رسانده است: کفر پرويز به صورت آشکار برای عموم مسلمانان به اثبات رسيده است، چه برسد به علمای آنها و دليلی ب
  وجود ندارد. 
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با نوشتن، حفظ و ياد نمودن   کنيد، پيامبرباشد و اين در حالی است که ادعا می پندار که مهمترين مطالب نزد شما می 
  . کنيد قرآن، آن را منهجی قرار داده است و با اين وجود به مانند او به سنتش عمل نمی 

کنند و در مقابل  کسانی که باحق دشمنی میای است که هللا تعالی برای اين تناقضی آشکار و ناهماهنگی کورکورانه
  .شوند، قرار داده است کنند و در مسائل آن سرگردان میکنند و در دين تحريف ايجاد میها فتنه انگيزی میحجت 

ً فبّلغه كما سمع  امت را به حفظ آن تشويق نموده است و فرموده است: « اما سنت، رسول نضر هللا امرأ سمع منّا شيئا
است   م گرداند کسی را که چيزی از ما بشنود و آن را همان گونه که شنيدهرَّ (هللا [تعالی] خُ  أوعى من سامع» فرب مبلغ

. در  1کسی که مطلب به او رسيده است از کسی که [حديث را] شنيده است، شنواتر باشد)  [به ديگران] برساند و چه بسا
های آن مخالفتی  و راه ت های حفظ اسست. تبادل نظر از وسيلهاين حديث بزرگترين تشويق برای حفظ نمودن سنت آمده ا

  . شود با حفظ نمودن آن ندارد و وسيله چيزی است که از آن برای رسيدن به هدف استفاده می
آن به حفظ  ر (کسی که شاهد و حاضر است، آن را به غايب برساند) د  2» ليبلغ الشاهد الغائب : «فرموده است  رسول

شده است و اگر رساندن امکان نداشته باشد، حفظ کردن نيز معنايی ندارد، چه لفظ آن رسانده شود و  نمودن حديث تشويق 
  . چه معنای آن 

- کسی را که هللا تعالی مأمور حفظ آن نموده است را می به همراه آن که رسول ،فی است اين برای حفظ نمودن سنت کا
اق  به حفظ حديث دارد و اين که بعضی از آنها اشتي ت نسباشتياق بيشتری  دانست کدام يک از صحابهشناخت و می

سوال نمود، کدام يک از مردم به شفاعت تو در روز   از رسول هللا ند. ابوهريرهبيشتری نسبت به بعضی ديگر داشت
رصك  رأيت من حلقد ظننت يا أبا هريرة أالّ يسألني عن هذا الحديث أحد أّول منك لما «: قيامت، مستعدتر است؟ فرمود 

کردم که تو  (ای ابوهريره! گمان می أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال ال إله إال هللا صدقاً من قلبه»على الحديث: 
دانم، مستعدترين شخص به  کنی، زيرا اشتياق تو را نسبت به حديث میی آن از من سوال میاولين کسی هستی که درباره

  .3صادقانه از روی قلب ال اله اال هللا بگويد) شفاعت من در روز قيامت کسی است که
آورند، استدالل به حديثی است که مسلم روايت کرده است و آن از همام از زيد بن اسلم از عطاء بن  دليل ديگری که می

(از من چيزی   4» ب عني غير القرآن فليمحه: «ال تكتبوا عني ومن كتفرموده است  است که پيامبر يسار از ابوسعيد 
  . )محو نمايد ه باشد، آن را ت نويسيد و اگر کسی از من چيزی غير از قرآن نوشن

کند و اين در حالی است که احاديث  اين حديثی يگانه و صحيح است که خودداری از نوشتن احاديث نبوی را نهی می
  .به آن اجازه داده است   پيامبر و  اند به نوشتن احاديث نبوی امر نمودهزيادی وجود دارند که  

  : اند اهل علم برای از بين بردن تعارضی که اين حديث با احاديث ديگر دارد، داليلی را بيان نموده
  .اول: ترجيح دادِن احاديثی که در آن نهی صورت رفته است 

  اند و آن را سخن ابوسعيد خدری را وهم دانسته رسيدن اين حديث به پيامبر 6و امام ابوداود  5امام بخاری(بخارايی) 
  .رفوع وجود ندارد ماند و تعارضی بين حديث موقوف و احاديث ستهدان

ی اين حديثی که در آن نهی آمده است. ابن  اند، نسخ کنندهدوم: راه ناسخ و منسوخ، احاديثی که به نوشتن اجازه داده
  . اند و ديگران اين قول را برگزيده 7شاهين 

آنها با يکديگر تضاد ندارند) بين احاديث که به چند طريق بيان  سوم: جمع نمودن(به معنای توضيح دادن در مورد آن که 
  : شده است 

داد و کسی را  ی نوشتن میترسيد، اجازه اين گونه است که به کسی که از فراموشی او می  إن شاء هللا: «گفته است بيهقي 
- با قرآن] در آميزد آن را نهی میآن نوشته نمود يا از ترس آن که [که از حفظ نمودن او مطمئن بود، از اين امر نهی می 

  .8» داد فرمود و به کسی که از جانب او خيالش راحت بود، اجازه می
«يکی از آنها اين است که نهی از نوشتن  :  به شکلی ديگر اين احاديث را با يکديگر جمع نموده است و گفته است زركشي 

يرا نوشتن آن در هر زمانی باعث مخلوط شدن  بوده است، زيرا ز  [حديث] مخصوص زمان زنده بودن سرور انسانها
ای را که  شده است و امری که شاهد آن است حديثی است از ابی شاه که به او اجازه فرمود تا خطبهناسخ و منسوخ می

 
  و حديثی متواتر است. ) از حديث ابن مسعود 232) و لفظ برای اوست، و ابن ماجه ( 2647تِرمذي ( -  1
  ) .  1679) ومسلم (  67بخاري(بخارايی) (  -  2
  ) كتاب العلم ، باب الحرص على الحديث. 99صحيح بخاري(بخارايی) (  -  3
  تاب الزهد والرقائق ، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم . ) ك 3004صحيح مسلم (  -  4
  .  208/   1فتح الباري  -  5
  .   408/  3تحفة األشراف  -  6
  . 472ناسخ الحديث و منسوخه  -  7
  .  223/  2المدخل إلى السنن الكبرى  -  8
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ی آن از حفظ نمودن  نهی فرمود تا نويسنده به آنچه نوشته است راضی نشود و در نتيجه دوم:  گفته بود، بنويسد...  پيامبر
  . 1د»شوتيجه با آن برابر ا همراه قرآن کتابی نباشد که در ن آن خودداری کند... سوم: ت 

اين مسأله در همان ابتدای اسالم نيز وجود داشته است و بعد از آن امت بر نوشتن حديث و علم اجماع نمودند و اين امر  
  .2بدين شکل ادامه يافت 

نشده است که گروهی توسط آن گمراه شوند و يا امت فرقه فرقه شود   در اين سخنانی که از طرف اهل علم بيان شد، ديده
ْنيَا لَْعنَةً وَ شتر مسلمانان اختالف صورت گيرد، يو با ب  ) (و در اين دنيا گرفتار  60(هود :  يَْوَم اْلِقيَاَمةِ َوأُتْبِعُوا فِي َهِذِه الدُّ

  . لعنت و دريغ شدن رحمت شدند و [همچنين] در روز قيامت)
  : ديگر یردّ 

ْكَر ِلتُبَيَِّن لِ : فرمايد دارند، زيرا هللا تعالی میاين کفر به قرآنی است که خودشان را به آن منسوب می لنَّاِس  َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك الّذِ
َل إِلَْيِهمْ  ت را آشکار  ) (و ذکر را بر تو نازل نموديم تا برای انسانها آنچه را که به آنها نازل شده اس 44(النحل:  َما نُّزِ

باشد و کسی که آن را تکذيب نمايد، قرآن را تکذيب  نسبت به قرآن همان بيان و آشکار کردن می  موقعيت رسولنمايی). 
-مشکوک فرق می ی با مفهوم آن نزد اين فرقه ،ه مفهوم کتاب هللا تعالی نزد اهل علم و ايمانک شود نموده است. ديده می 

  . نمايد 
  : باشد رای دو معنا می نزد اهل علم و ايمان دا

مردي باديه نشين نزد رسول   که  بوديم  اند: ما نزد رسول هللا شيخين از ابوهريره و زيد بن خالد رضی هللا عنهما آورده
قضاوت نمايي. طرف   هللا دهم كه در مورد من، بر اساس كتاب ي رسول خدا! تو را بخدا سوگند ميآمد و گفت: ا خدا 

قضاوت كن. و اجازه بده تا من سخن بگويم. رسول خدا   فت: بلي، ميان ما بر اساس كتاب هللا ود، گديگر كه مردي داناتر ب 
   فرمود: «صحبت كن». او گفت: پسرم نزد اين (باديه نشين) كار مي كرد و با همسرش، مرتكب زنا گرديد. به من

ه دادم. سپس مسأله را از علما پرسيدم.  گفتند: پسرت بايد رجم شود. من بجاي رجم، صد گوسفند و يك كنيز به او فدي
:  فرمود  و همسر او بايد سنگسار شود. پيامبر گفتند: پسرت بايد صد ضربه شالق، زده شود و يك سال، تبعيد گردد 

والخادم ردٌّ ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد   3والذي نفسي بيده ألقضيّن بينكما بكتاب هللا جل ذكره ، المائة شاة «
قضاوت   ر دست اوست، ميان شما، طبق كتاب هللاسوگند به ذاتي كه جانم د (  يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»

شوند و پسرت بايد صد ضربه شالق، زده شود و يك سال، تبعيد گردد.  نمايم. گوسفندان و كنيزت، به تو برگردانده ميمي
كه مرتكب عمل زنا شده است، او را رجم كن!) آن زن   اگر اعتراف كرد اي انيس! فردا صبح نزد همسر اين مرد برو. 

  . اعتراف نمود و رجم شد 
خواستند تا بين آنها با کتاب هللا تعالی حکم نمايد و   در اين حديث دو شخص که با يکديگر کشمکش داشتند از رسول هللا

، بازگرداندن صد گوسفند و کنيز بود و برای کسی  از آنان پذيرفت و برای آنها قسم خورد، ُحکمی که فرمود  رسول هللا
که زنا کرده بود، صد شالق و تبعيد يکساله مقرر فرمود و آن زن زنا کار را به سنگسار محکوم فرمود و اين در حالی  
است در قرآن عبارت آشکاری برای سنگسار و تبعيد و بازگردادِن صد گوسفند و کنيز وجود ندارد و همچنين رسول  

  . اين حکم را به کتاب هللا تعالی يعنی حکم کتاب هللا تعالی نسبت داد  هللا
  :اند اهل علم و ايمان کتاب هللا تعالی را بر دو معنا گرفته

[زيرا کتاب   ت معنای اول آن است که منظور اين است: آنچه هللا تعالی ُحکم فرموده است و بر بندگانش واجب فرموده اس
در قرآن آمده باشد   و يکسان است که به صورت عبارتی آشکاردهد]  ای واجب نمودن میمشتق از «کتب» است و آن معن

به آن   آنچه از سنت که به ثبت رسيده است  4يا در سنت. اطالق کتاب هللا تعالی به قرآن و سنت، اطالق اشتراک است 
 تعالی در حکم و مفهوم آن خارج  شود و بدين معنا کسی که به سنت حکم نمايد، از کتاب هللاکتاب هللا تعالی اطالق می 

  . نشده است 
  «برای سنگسار و تبعيد عبارت روشنی در قرآن وجود ندارد و اين دليلی بر اين است که آنچه پيامبر : گفته است واحدي 

َل  ِلتُبَيَِّن لِ : فرمايد تعالی می «اين حق است زيرا هللا :حکم نمايد، همان کتاب هللا تعالی است». رازی گفته است  لنَّاِس َما نُّزِ

 
  از زركشي با کمی تصرف .  560-  559/   3النكت على ابن الصالح  -  1
  .  130/  18بر صحيح مسلم شرح نووي  -  2
اين چنين است معرفه آوردن «المائة» و نکره آوردن معدود مضاف. ابن عصفور به اين معرفه آوردن اازه داده است. نگاه شود (النحو   -  3

  ). 438/   1الوافي 
شود، مانند «العين» که معنای چشم و میالمشترك: آن چيز کليی است که برای آن دو معنا وجود دارد و نام بردن يکی از آنها تريجح داده  -  4

  .  22/  1دهد. نگاه شود: آداب البحث و المناظرة از عالمة محمد األمين الشنقيطي چشمه می
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بيان فرموده   (تا برای مردم روشن سازی آنچه را که به سوی آنها نازل شده است) در نتيجه تمامی آنچه رسول إِلَْيِهمْ 
  . 1شود»می است، شامل اين آيه 

کتاب هللا تعالی  باشد، شامل باشد، ولی بايد گفت که آنچه از سنت می معنای دوم: نزد آنها کتاب هللا تعالی فقط قرآن می 
امر فرموده است. «کسی که از   ی آن است که هللا تعالی ما را به اطاعت و تبعيت از رسولاست و اين به واسطه 

چيزی را قبول کند، از هللا [تعالی] قبول نموده است، زيرا هللا [متعال] اطاعت از او را واجب فرموده است،   رسول هللا
هر کدام از آن دو، قبول  شوند و قبول کردن يکجا جمع می  تعالی و سنت رسول هللابه همين شکل آنچه در کتاب هللا

  . 2کردن از هللا [متعال] است» 
در نتيجه کسی که با سنت ُحکم نمايد از کتاب هللا تعالی چه در حکم و چه در مفهوم خارج نشده است و اين دليلی ديگر  

  . بر اين امر بود 
کند  هللا [تعالی] خالکوبی کننده و کسی که طلب خالکوبی میاند: روايت کرده  بن مسعود خين و با لفظ مسلم از عبدهللايش
کند را لعنت فرمايد و  دارد و کسی که دندانهايش را نازک میشود و کسی که ابرو بر میکسی که ابرويش برداشته میو 

اسد که به او ام  دهند. اين امر به زنی از بنیشکل می باشد را تغيير نيکو می ه خلقت هللا تعالی کآنها اين برای آن است که 
خواند، آن زن گفت: اين چه حديثی است که در آن خالکوبی شونده و خالکوبی  شد، رسيد و او قرآن میيعقوب گفته می

نيست که کسی  گفت: بر  اند؟ عبدهللاکند در آن لعن شدهدارد و کسی که دندانها را باريک میکننده و کسی که ابرو بر می
لعنت نموده است، لعنت نکنم و آن در کتاب هللا [تعالی] وجود دارد. آن زن گفت: قرآن را کامل   را که رسول هللا

َوَما آتَاُكُم  : فرمايد می يافتی، هللاخواندی، در آن میام. به آن زن گفت: اگر [قرآن] میام و آن را در آن نيافتهخوانده
ُسوُل فَُخُذوهُ  ) (و آنچه را که رسول به شما داده است را برگيريد و از آنچه شما را  7(الحشر:  ا نََهاُكْم َعْنهُ فَاْنتَُهواَومَ  الرَّ

  .3نهی نموده است، خودداری کنيد) 
است که حکمی که در سنت به ثبت رسيده است و عبارت آشکاری برای آن در قرآن وجود ندارد را در   اين ابن مسعود 

  . الی دانسته است کتاب هللا تع
شوند. گفته شد: اين را  شود، سوال شد؟ گفت: آنها آزاد میهايی که از آنها فرزند ايجاد میی ُملک يمين از عکرمه درباره

و [از] صاحبان امری  (  َوأُوِلي اْألَْمِر ِمْنُكمْ گويی؟ گفت: از قرآن. گفتند: از کجای قرآن؟ گفت: سخن هللا تعالی: از کجا می
  . 4ننده گفت: آزاد است حتی اگر سقط جنين کند ک صاحب امر است. سوال  ا هستند[اطاعت کنيد!] و عمرشم  که از

به ثبت رسيده است در  از اين نيز جلوتر رفته است و آنچه را که از عمر ،ياری رسان سنت  رحمه هللا، مام مطلبيا
  . با استدالل کند، حال با استنباط صورت گيرد و يا  کتاب هللا تعالی داخل می

گفت:  شنيدم که می محمد بن إدريس شافعيآورده است که در مکه از عبد هللا بن محمد بن هارون  ی با سندش از ق بيه
ی  مردی به او گفت: درباره سازم، ز کتاب هللا تعالی باخبر میهرچه خواستيد از من بپرسيد من شما را از آن با استفاده ا

َوَما آتَاكُُم  : فرمايد میبسم هللا الرحمن الرحيم، هللا تعالى  گويی؟ گفت: ه چه میکشتن زنبور توسط شخص احرام بست 
سُوُل فَُخُذوهُ  از عبد الملك بن عمير از ربعي بن  سفيان بن عيينة  (و آنچه که رسول به شما داده است را بگيريد!)،  الرَّ

» (به کسانی که بعد از من  من بعدي أبو بكر وعمراقتدوا بالذين «: فرمود  رسول هللاآورده است که  هحذيف حراش از
آورده است که   عمر ازطارق بن شهاب  ازقيس بن مسلم  ازمسعر  ازسفيان  هستند اقتدا کنيد، ابوبکر و عمر)، همچنين

  . 5او به قتل زنبور امر نمود 
  .6«با کتاب هللا تعالی جواب او را با سه استنباط بيان داشت» : گفته است واحدي 

  : ديگر یردّ 
از اولين کسانی است که در اين امر وارد شده است و او پنداشته است که اين احاديث از  جكرالوي دشمن هللا تعالی، 

  . گفته نشده است  پيامبر
  .[برای عبادت] کافی است چيزی گفته نشده است، مگر قرآن که تالوت آن   معنای سخن او اين است که از پيامبر

شود رسولی برای تمامی انسانها، بشارت دهنده [به  شود، تضاد دارد، چگونه تصور میميده میاين امر با آنچه عقل نا
شود و  ثواب هللا تعالی] و ترساننده [از عذاب هللا متعال] بيايد و به آنها چيزی را امر کند که هللا تعالی از آن راضی می

 
  .  227/  12/  6مفاتيح الغيب  -  1
  . 33الرسالة از شافعي  -  2
  ) .  2125) و مسلم (  4886صحيح بخاري(بخارايی) (  -  3
/   2و ابن عبد البر در جامع بيان العلم و فضله (  346/  10) و بيهقي در السنن الكبرى  657ی ( مارهسعيد بن منصور در سننش ش -  4

1175 . (  
  .362/  1مناقب الشافعي از بيهقي  -  5
  .  227/  12/  6مفاتيح الغيب  -  6
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- الی نهی فرموده است و باعث گرفتار شدن به آتش وی میشود و آنها را از آنچه هللا تعها رسيده می توسط آن به بهشت 
. با  شود، نهی نموده است و زندگی صحابه را با اين دين رنگ و جال داده است، همان دينی که به تبليغ آن امر شده است 

  . چيزی نگفته است، مگر تالوت قرآن برای صحابه  احوالاين تمام 
دهند، منافات  ض دارد و با قرآنی که خودشان را به تبعيت از آن نسبت می با عقل به طوری آشکار تناقجكرالوي  ادعای

  .دارد 
يِهْم َويُعَلِّمُ : فرمايد میهللا تعالى  يِّيَن َرُسوًال ِمْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتِِه َويَُزّكِ )  2(الجمعة:  ُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ ُهَو الَِّذي بَعََث فِي اْألُّمِ
است که در بين عاميان رسولی از آنها را مبعوث فرمود تا آيات او را برای آنها تالوت کند و آنها تزکيه نفس   (او کسی

يُكْم  : فرمايد می هللا ،دهد و به آنها کتاب و حکمت آموزش دهد) َكَما أَْرَسْلنَا فِيُكْم َرُسوًال ِمْنُكْم يَتْلُو َعلَْيُكْم آيَاتِنَا َويَُزّكِ
همان گونه که بين شما رسولی از شما را فرستاديم تا بر شما آيات ما را تالوت  ( )151: (البقرة ُكُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َويُعَلِّمُ 

ُ َعلَ : فرمايد میسبحانه  هللا. نمايد و شما را تزکيه نفس دهد و به شما کتاب و حکمت بياموزد)  َّ ْيَك اْلِكتَاَب  َوأَْنَزَل 
َواْذُكُروا نِْعَمةَ  : فرمايد می تعالى هللا . (و هللا [متعال] بر تو کتاب و حکمت را نازل فرموده است)) 113(النساء :  َواْلِحْكَمةَ 

ِ َعلَْيُكْم َوَما أَْنَزَل َعلَْيكُْم ِمَن اْلِكتَاِب َواْلِحْكَمِة يَِعظُ  کنيد و آنچه که  (و نعمت هللا [تعالی] بر شما را ياد  ) 231(البقرة :  ُكْم بِهِ َّ
  هللا سبحانه و  شود کهاز اين آيات معلوم می .بر شما از کتاب و حکمت نازل فرموده است تا توسط آن شما را پند دهد) 

اند که منظور  اهل علم و ايمان اين گونه تفسير نموده ت.حكم كتاب و دو وحی را نازل فرموده است:  بر رسولشتعالى 
باشد. اين امر از قتاده به ثبت رسيده است و به مانند آن از ابومالک، مقاتل بن حيان و  می از حکمت، سنت رسول هللا 

  . 1روايت شده است نيز يحيی بن ابی کثير 
ين  باشد. همچن هللا تعالی کتاب را ياد فرموده است که همان قرآن می« : گفته است بو عبدهللا محمد بن إدريس شافعي ا

باشد و اين  می : حکمت، سنت رسول هللاند گفتام که میاز اهل علم به قرآن شنيده ی حکمت را ياد فرموده است و از بعض
شود و هللا اعلم. زيرا قرآن ذکر شده است و در پس آن حکمت آمده است و همچنين هللا  از آنچه فرموده است، برداشت می

وهللا أعلم   - باشد. جايز نيست آنها می تعالی منت خود بر مخلوقاتش را بيان فرموده است و آن آموزش کتاب و حکمت به
  .2داشته باشيم، زيرا آن همراه کتاب هللا تعالی آمده است»  در اينجا برداشت ديگری جز سنت رسول هللا  -
و تابعين که از اهل تأويل بودند «الحکمة» در اين   «جماعتی از صحابه: گفته است بو جعفر محمد بن جرير طبري ا

(حکمت را به هر کسی   ) 269(البقرة :  قَْد أُوتَِي َخْيًرا َكثِيًراْؤتِي اْلِحْكَمةَ َمْن يََشاُء َوَمْن يُْؤَت الِْحْكَمةَ فَ يُ : سخن هللا تعالی
.  دهد و کسی که حکمت به او داده است، خير بسياری به او داده شده است) آمده است، همان قرآن است بخواهد می
(و به آنها کتاب و حکمت   ) 164(آل عمران:  َويُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ : تعالی  » در اين سخن هللالحكمةهمچنين «

وحی شده است و هر دو تأويل در جای خود   هللا جل ثناؤهاز جانب  هايی است که به رسول هللابياموزد) همان سنت 
اش را  ود را آورده است و برای آنها امر و نهیزيرا قرآن حکمت است و هللا تعالی در آن حالل و حرام خ  ؛صحيح هستند 

ی آن  درباره تبارك وتعالى  بيان داشته است و قوانين خود را در آن توضيح داده است و آن همان گونه که پروردگار ما 
(برای آنها خبرهايی آمده است که باز   ) 5- 4(القمر :  ِحْكَمةٌ بَاِلغَةٌ * َولَقَْد َجاَءهُْم ِمَن اْألَْنبَاِء َما فِيِه ُمْزَدَجٌر : فرمايد می

که آنها را به عنوان سنت برای امت   های رسول هللا اين چنين است سنت  ،های رسايی است)باشد * حکمت دارنده می
باشد و آن حکمتی است که توسط آن بين مسلمانان حکم  بر وی میهللا جل ثناؤه باقی گذاشته است که وحيی از جانب 

جدا نموده است و آنچه در قرآن به صورت مجمل آمده است را روشن ساخته است و به   را ق و باطل وده است و حمفر
  . 3آنها معناهايی که نازل شده است را شناسانده است»

اين معنا را به ديگر اهل علم نسبت داده است و به طور واضح و روشن آن را بيان  بوعبد هللا محمد بن نصر مروزي ا
باشد، زيرا اول کتاب ذکر شده  ز حکمت سنت می ااند که در اينجا منظور «علماء تأويل نموده: است داشته است و گفته 

است و در پس آن حکمت آمده است و بين آنها با واو جدايی انداخته است و اين دليلی است بر اين که حکمت چيزی غير  
؛ اگر اين تأويل  ه در کتاب از آنها ياد نشده است ک ت آنها را قرار داده اس هايی است که رسولاز کتاب است و آن سنت 

و اين چيزی دور از راه   » و بر تو کتاب و کتاب را نازل نموديم« شود: پذيرفته نشود، سخن هللا تعالی اين گونه می
  . 4باشد» درست می

غير تالوت   ت] [صورت سن تالوت شده و پنهان آن به [به صورت قرآن]تقسيم وحی به نوع آشکار آن  : پرويز گفته است 
ی اين سخن  شده، از يهوديان گرفته شده است. اولی نوشته شده است و ديگری به صورت روايت نقل شده است. در نتيجه

ای، زيرا مسلمانان برای قبول روايت، اتصال سند آن از ابتدا  شده تشبيه مسلمانان به يهوديان گمراهاو، به او گفته شد: با 
 

  .1810- 1807، و تفسير ابن أبي حاتم  2078ی تفسير الطبري شماره -  1
  . 78الرسالة  -  2
  . 182مسند ابن عباس  - السفر األول  - تهذيب اآلثار والسنن  -  3
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های ديگر کفر  باشد و اين امر نزد يهوديان و امت می نهای آو اين همراه با عادل بودن نقل کننده  تا انتها را در نظر دارند 
  .وجود ندارد با حق  و مخالفت  

شود، از طرف هللا تعالی وحيی ديگر وجود داشته است که  غير از وحيی که قرآن ناميده میدر قرآن دليلی وجود دارد که 
ُهْم َعْن قِْبلَتِ : فرمايد دارد، هللا تعالی میند شود، وجودر قرآنی که تالوت می ِهُم الَّتِي َكانُوا  َسيَقُوُل السُّفََهاُء ِمَن النَّاِس َما َوالَّ

شان که بر آن بودند، برگرداند). در اول  ) (سفيهانی از مردم خواهند گفت: چه چيزی آنها را از قبله 142(البقرة:  َعلَْيَها
بود، در کجای قرآن عبارت روشنی وجود دارد که واجب بودن قبله به سوی بيت المقدس   المقدسبيت اسالم قبله به سوی 

  . اين امر به ثبت نرسيده است، مگر در سنت و بعد از آن با قرآن منسوخ شده است  ؟را واجب نموده باشد 
اين احاديث جدا فرموده است؟ کجا آن  ايد که هللا تعالی رسوالنش را از از کجا آورده: گفته شود عبد هللا جكرالوي به بايد 

دور فرموده است؟ ما بين هللا   را کفر و شرک قرار داده است؟ و چگونه انسان را از سخنان، افعال و تقريرات پيامبر
جدا   را از ديگر رسوالن اندازيم، بلکه به هللا و رسوالنش ايمان داريم و هيچکدام از آنها تعالی و رسوالنش جدايی نمی

  . نيمکنمی
وحيی است که او نازل فرموده است، زيرا هللا   و  بازی محض با هللا تعالی و دشمنی با او دارند، لجسخنانی که آنها بيان می

ِ  : فرمايد را اسوه و الگو برگرفت، می دهد که بايد رسولتعالی در کتابش به اين دعوت می َّ لَقَْد َكاَن َلكُْم فِي َرسُوِل 
َوإِْن تُِطيعُوهُ  : فرمايد می سبحانه  هللا، باشد)(رسول هللا برای شما اسوه و الگويی نيکو می  )21(األحزاب :  ةٌ أُْسَوةٌ َحَسنَ

فرمايد که منظور از اين دو آيه  آيا هللا تعالی اين چنين می . شويد)(اگر از او اطاعت کنيد، هدايت می ) 54: (النور  تَْهتَُدوا
  . شود تبعيت کند، دچار شرک می  اين است که کسی که از پيامبر

داللت دارند، داليل   اين گونه برداشت داشته است که داليلی که بر الزم بودن اطاعت از رسولخواجه أحمد الدين 
، خواهند  گرداند و اگر مردم داليل را بفهمند زيرا توصيف اين دليل به فساد آن را به اصل خود بر می ؛باشد فاسدی می

ه آنها از آن سر  کفرمايد و اين در حالی است امر می خود آنها فاسد است و هللا تعالی به تبعيت رسولگفت که استدالل 
  . شمارند باز زده و آن را شرک می 

ه اطاعت از کسی  ککه هللا تعالی آن را الزم دانسته است شرک و کفر باشد در حالی  شود، اطاعت از رسولچگونه می
و کسی که   د باش محکمی قرار نداده است [که همان پيشوايان قرآنيان هستند] کفر و شرک نمی  که هللا تعالی برای آن دليل

آنچه را که هللا تعالی برای آن دليلی محکمی نازل فرموده است را کفر و شرک بداند از اسالم خارج شده است و در  
د و چقدر صبر هللا متعال نسبت به آنها زياد  فرمايگمراهی واقع گشته است و کسی آنها را غير از هللا تعالی مجازات نمی

  !! باشد می
آمده است زشتی و پليدی را به شکلی آشکار بيان داشته است و از فجور قلب او و بدی   خواجه أحمد الدين مثالی که از 

ا  ای تشبيه نموده است که طمع همسر شخص ديگری ررا به بيگانه ادبش به وجود آمده است، آن اين است که رسول
دارد و از هللا تعالی حکايتی را بيان داشته است که توانايی بازگويی آن را ندارم، حتی اگر کسی که کفر را برای رد آن  

شود. اين چنين بيان داشته است که شوهر تملکی در شرع بر همسرش ندارد و برای هر کس  کند، کافر نمیروايت می
ای  دهد و حکمش برگردانندههمان کسی است که هر کاری بخواهد انجام می هللا سبحانه تواند او را مهيا سازد. بخواهد، می 

به اذن او اطاعت   کند و اين چنين است که هللا تعالی حکم فرموده است که از رسولندارد و قضا و قدر او تغيير نمی
  . شود 

ِ إِِن اْلُحْكُم إِ اما سخنش: هللا تعالی به آن حکم نفرموده است، زيرا  َّ ِ باشد، مگر  ) (حکم کردن جايز نمی40(يوسف:  الَّ 
  ،ی گرامی را کمی پيشتردو آيه  ،امر فرموده است و برای اين مطلب  گوييم: هللا تعالی به تبعيت از رسولبرای هللا). می

ُحکم فرموده   ولشبيان داشتيم. شکی وجود ندارد که حکم برای هللا تعالی است و هللا متعال به تبعيت و اطاعت از رس 
ُسوَل َوأُوِلي اْألَْمِر ِمْنُكْم فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فِي : فرمايد میسبحانه  است، هللا َ َوأَِطيعُوا الرَّ َّ َشْيٍء فَُردُّوهُ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا 

ِ َوالْ  َّ ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا ِ َوالرَّ َّ ايد! از هللا اطاعت کنيد و از  (ای کسانی که ايمان آورده )59(النّساء :  يَْوِم اْآلِخرِ إِلَى 
رسول و صاحبان امری که از خودتان هستند اطاعت کنيد! پس اگر در چيزی اختالف نظر پيدا کرديد، آن را به  

اين بهترين و نيکوترين تأويل  [ان داريد هللا(کالمش قرآن) و به رسول(کالمش سنت) بازگردانيد! اگر به هللا و آخرت ايم 
ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَْن يَُكوَن لَُهُم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرهِ : فرمايد میسبحانه  هللا. 1)]است  َّ ْم َوَمْن  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى 

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد َضلَّ َضَالًال مُ  َّ بر مرد و زن مؤمنی نيست که وقتی هللا [تعالی] و رسولش به  (  ) 36(األحزاب :  بِينًايَْعِص 
چيزی امر کنند، برای آنها در امرشان حق انتخابی وجود داشته باشد و کسی که از هللا [متعال] و رسولش نافرمانی کند،  

 
ی آيه، مرجع حل اختالف را تنها خود و درست است که هللا تعالی به اطاعت از امير در اين آيه امر فرموده است، ولی در ادامه -  1

تواند اشتباه کند و مرجع حل اختالف تنها هللا تعالی و نيز می شود که امير و صاحب امربيان فرموده است و از اينجا نتيجه می رسولش
  باشند.(مترجم)می رسولش
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َ َمْن يُِطعِ : فرمايد هللا تعالی می. به گمراهی آشکاری گمراه شده است)  َّ ُسوَل َفقَْد أََطاعَ  (کسی که از  ) 80(النّساء: الرَّ
َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل إِالَّ ِليَُطاَع بِإِْذِن  : فرمايد می سبحانه  هللا . اعت کرده است)طرسول اطاعت کند، همانا از هللا [متعال] ا

 ِ َّ  : از اين آيات آشکار می . به اذن هللا [متعال] اطاعت شود)  (و رسولی را نفرستاديم، مگر برای آن که  )64(النّساء-
وافق هوای  م آن را به چيزی که  و راف ايجاد کنند و از آن کراهت دارند حخواهند در اسالم ان شود که اين گروه فقط می 
  نفس آنان است، تبديل کنند. 

افتد جز آن  ا بشکند و خورد کند و اتفاقی نمیزند تا آن رای محکم میبيمار گونه، به مانند حيوانی که با شاخش به صخره
  . بيند که شاخ او آسيب می 

شده است و تا قرن سوم هجری به  نتدوين  «سنت در زمان زندگی پيامبر: گفته است عبد هللا جكرالوي اما حالت اول: 
ی جمعه نقل شده  ی گذشتهتوانيم آنچه در خطبههای خود اعتماد کنيم نمی شنيده شده است. اگر ما به شنيده ، صورت نقل

  . 1است را يادآور شويم، پس حکم شنيدن صد حديث و درستی بيان آن چگونه خواهد بود» 
چيز با ارزشی نيستند و آنچه که به آن نياز است، قرآن   ششگانه حشمت بر اين سخن تأکيد کرده و گفته است: «صحاح 

  . 2باشد» شده است و اين بر اساس اقرار محدثان می باشد، تمامی اين کتابها در قرن سوم جمع آوری و تدوين می
ی مدنی که ما داريم در بين  شت زمان برای تدوين سنت، به مانند جامعه ذ «بجز گ: کند به آن اضافه میعبد هللا جكرالوي 

َوِمْن أَْهِل   :نيز ممکن نبود، و پروردگارش تعالی به او فرمود  و شناخت آنها برای پيامبر، اند آنها منافقانی وجود داشته
تَْينِ اْلَمِدينَِة َمَرُدوا َعلَى النِّفَاِق َال تَْعلَُمُهْم نَْحُن نَْعلَُمهُ  بُُهْم َمرَّ تمرين  از اهل مدينه کسانی هستند که (و ) 101(التوبة:  ْم َسنُعَّذِ

اين   ، نماييم)ان را دوبار عذاب میيم و آنس شناشناسی و ما آنها را می ، تو آنها را نمیاند اند و در آن ماهر شدهنفاق کرده
ه  عليه الصالة والسالم ب ی اودارد و چه کسی به اندازهنسبت به آنها را بيان می آيه و آيات شبيه آن عدم شناخت رسول

  . 3آنان آگاهتر بود»
حديث و  اين مفهوم را در جايی ديگر آورده است و گفته است: «در توان شخصی نيست که حقيقِت راستگويی روايان 

ی  دروغگو و راستگو بودن آنها را بداند؛ زيرا اين از امور باطنی است که کسی به آن اطالع ندارد، مگر [هللا] داننده 
  . 4ها است» آنچه در سينه

شود و برای مطمئن  گفته است: «احساسات بشری در صحيح دانستن و ضعيف دانستن سنت کمک گرفته میحافظ أسلم 
شود، بلکه دانش آموزان و استادان و مشارکت فکری و احساسات و  به راستگو بودن آنها اکتفا بايد نشدن به راويان، فقط 

  .5مورد توجه قرار گيرد»  بايد  هايی درونی نيز ميل
  :باشد رد بر تهمت اول: که همان دير تدوين شدن حديث می 

  . نوشتند آن را می ه اجازی ویرا تدوين نمودند و در زمان وی و بعد از وی ب احاديث رسول هللا  صحابه
کسی بيشتر از من   گفت: در اصحاب پيامبرمی آورده است که ابوهريره همام بن منبه(بخارايی) با سندش از بخاري 

  . 6ام» ، زيرا او [احاديث] را نوشته است و من ننوشتهعبد هللا بن عمروداند، مگر  حديث نمی
  –بوشاه ا... فتح نمود  ه است: وقتی هللا [تعالی] مکه را برای رسولشآورد  همچنين بخاری(بخارايی) از ابوهريره

(برای ابوشاه  اكتبوا ألبي شاه» فرمود « گفت: برای من بنويسيد يا رسول هللا! رسول هللا – مردی از اهل يمن 
  . 7بنويسيد!) 

وجود دارد؟ گفت: خير، مگر   گفتم: آيا کتابی نزد شما  به علی: « (بخارايی) با سندش از ابوجحيفه آورده است بخاري 
از فهم [قرآن] داده شده است و اين دست نوشته. گفتم: اين دست نوشته   ، کتاب هللا [تعالی] و فهمی که به مردی مسلمان

  .8شود» چيست؟ گفت: عقل، آزاد کردن اسير و اين که مسلمانی به دست کافری کشته نمی
رضی هللا عنهما بوديم  عبد هللا بن عمرو بن عاص  ل آورده است: نزد امام احمد در مسندش و حاکم در مستدرک از ابوقبي

صندوقی را درخواست نمود و گفت: از آن   ؟ عبد هللاه يا رومنيقسطنطشود، و از او سوال شد، کدام شهر اول فتح می
  تيم، وقتی از رسول هللانوش بوديم و [سخنان او را] می  گفت: ما پيرامون رسول هللا کتابی بيرون بياوريد! سپس عبدهللا

 
  م . 1902عام  152/  19مجلة إشاعة السنة ج  -  1
  .  41تبليغ القرآن  -  2
  .  1902عام  152/  19إشاعة السنة ج  -  3
  .  1902عام  200/  19إشاعة السنة ج  -  4
  . 125مقام حديث  -  5
  ) . 113خاري(بخارايی) ( صحيح ب -  6
  ) . 2434صحيح بخاري(بخارايی) (  -  7
محّل الشاهد   ) با سندش از إبراهيم بن التيمي از پدرش يزيد بن شريك از علي  1370) و مسلم (  111صحيح بخاري(بخارايی) (  -  8

  والديات وأشياء أخرى زائدة عل ما في رواية أبي جحيفة . 
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»  مدينة هرقل تفتح أوالً يعني قسطنطنية فرمود: « يا روم؟ رسول هللا هنينطقسطشود، سوال شد، کدام شهر زودتر فتح می
  1شود). (شهر هرقل يعنی قسطنطنيه اول فتح می

نوشتند و برای  را می احاديث پيامبر در اين احاديث و احاديث بسيار ديگر، داليل آشکاری وجود دارد که صحابه
  . وجود داشته است   جابر بن عبد هللا  یه صحيف عبد هللا بن عمرو و ی  هايی مانند صحيفه بعضی از آنها دست نوشته 

رده است و تعداد  مای وجود داشت را شای که حديث نوشته بودند يا نزد آنها نوشته صحابهمحمد مصطفى األعظمي  دکتر
  .2رسد آنها به پنجاه و دو عدد می

  ، حال وضع تابعين چگونه بوده است؟ داريم که نوشتن حديث نزد آنها از صحابهاست  اين تعداد مربوط به صحابه
  . 3اند به بيشتر از صد و پنجاه و دو نفر شمرده است تابعينی که حديث نوشتهمحمد مصطفى األعظمي بيشتر بوده است. 

آورده است که   عمر بن عبد العزيز  نيز صورت گرفته است و ابونعيم از عمر بن عبد العزيز  ی راشد اين امر توسط خليفه 
  . 4و آن را جمع آوری کنيد» باشيد   رسول هللابال حديث «به دن: برای سرتاسر امپراطوری اسالمی نوشت 

رسهای  ترسم که د وسيد، من می ن است باشيد و آنها را ب به ابوبکر بن حزم نوشت: «به دنبال هر چه حديث از رسول هللا
  . 5علمی و علماء از بين بروند»

  ب بر حسرا و تابعين را اضافه کردند و آنها  اما تابع تابعين به نوشتن احاديث نبوی همت گماردند و به آن آثار صحابه
  . موضوعات و بابهای فقهی نوشتند 

اقدام  ا و مسائل مربوط به آن قرنی از قرنهای عالَم اسالمی نبوده است، مگر آن که علمای آن زمان به نوشتن اين کتابه
  .نمودند و اين کتابها مرجع اصلی صحاح سته بوده است 

در اواخر زمان تابعين آثار تدوين شد و مطالب آن باب بندی شد و علماء آن را در شهرها  «: گفته است حافظ ابن حجر 
کسی که آن را جمع نمود ربيع بن  انتشار دادند و بدعتهای خوارج و روافض و انکار کنندگان قدر را شکستند، اولين 

صبيح و سعيد بن ابوعروبه و ديگران بودند، آنان هر بابی را به تنهايی به نگارش درآوردند تا آن که به نسل سوم رسيد  
را  ت و در آن احاديث قوی اهل حجاز ی سوم [تابعين] احکام را تدوين نمودند. امام مالک موطا را نوش و بزرگان طبقه 

بو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن  و فتواهای تابعين و نفرات بعدی آنها آميخت. ا  ا با سخنان صحابهآورد و آن ر
در  بو عبد هللا سفيان بن سعيد ثوري در شام و ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو أوزاعي در مکه کتابی نوشت و اجريج 

ای زيادی از معاصران آنها مطابق منهج آنها  نها عدهدر بصره سپس در پی آبوسلمة حماد بن سلمة بن دينار کوفه و ا 
را آوردند و اين امر تا اوايل قرن دوم بود، بعد   رفتار نمودند و بعضی از امامان آنها ديده شدند که فقط احاديث پيامبر

أموي  أسد بن موسى ی ديگر و مسدد بن مسرهد بصري مسند ی را نوشت و عبيد هللا بن موسى عبسي كوفي مسند از آن 
نيز مسندی نوشت، سپس بعد از آن امامان از آثاری که آنها باقی  خزاعي نزيل مصر ی ديگر و نعيم بن حماد مسند 

، إسحاق بن  حنبل حمد بن از حافظان بودند که مسندهايی را تصنيف نکردند، مانند ا گذاشتند تبعيت کردند و کمتر امامی 
هم به صورت مسند، کتابهای خود   و ای از آنها هم به شکل باب باب هديگر بزرگان و عد  راهويه، عثمان بن أبي شيبة و 

  . 6را نوشتند، مانند ابوبکر بن ابی شيبة» 
  .باشد اشتباه بوده است و ادعای او که حديث در قرن سوم نوشته شده است، باطل می  جكرالوي  بدين ترتيب سخن

  گوييم: بله، ولی آن چگونه بوده است؟ «صحاح سته در آخر قرن سوم تدوين شد». می : اما سخن حشمت علي
شود که آنها در فهميدن  . از سخن اين دو شخص معلوم می7کمی قبلتر روشن نموديم که اصل آنها از قبل نوشته شده بود 

  . اند که سنت، همان کتابهای ششگانه است اند و آن دو پنداشتهمفهوم سنت دچار گمراهی شده
بُُهْم  : ی استناد کرده است ه اين سخن هللا تعالجكرالوي باما  َوِمْن أَْهِل اْلَمِدينَِة َمَرُدوا عَلَى النِّفَاِق َال تَْعلَُمُهْم نَْحُن نَْعلَُمُهْم َسنُعَّذِ

تَْينِ  -اند، تو آنها را نمی اند و در آن ماهر شدهو از اهل مدينه کسانی هستند که در نفاق تمرين نموده( ) 101: (التوبة َمرَّ
  . شناسيم، آنها را دو بار عذاب خواهيم نمود) ما آنها را می  شناسی [ولی]

  : داريم جواب آن را به سه شکل بيان می
 

اند و وافقه الذهبي  )، حاكم گفته است: اين حديث صحيح اإلسناد است و آن را تخريج ننموده 555/  4المستدرك ( ) و  244/  11المسند (  -  1
نوشته شده  ) آن را صحيح دانسته است و گفته است: در آن دليلی وجود دارد که حديث در زمان رسول هللا4و آلباني در السلسلة الصحيحة ( 
  غگويان است.است و اين بر خالف پندار درو 

  . 142 -  92دراسات في الحديث النبوي و تاريخ تدوينه  -  2
  .  220 -  143مرجع قبلی  -  3
  ) . 312/  1ذكر أخبار أصبهان (  -  4
  باب كيف يقبض العلم.  - بخاري(بخارايی) در صحيحش كتاب العلم  -  5
  .  6هدي الساري  -  6
باشد و در آن منبع راوی می 238حديث است که شامل  113اري(بخارايی) آن درس برادر محمد باجعمان كتاب الوضوء از صحيح بخ -  7

  .  15ی نوشته شده است. نگاه شود: «المصادر المكتوبة للبخاري في صحيحه (( كتاب الوضوء ))» مورد ياد شده است که از ماده 117
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زيرا منافقان  ؛ باشد نمی  از شناخت عينی منافقان دليلی بر شک نمودن به احاديث رسول حالت اول: عدم شناخت رسول
  صحيحين از عتبان بن مالک آمده است: وقتی پيامبر در از آنان برحذر بودند، شدند و صحابهبا صفاتشان شناخته می

کجاست؟ يکی از آنها گفت:   دخشن بن د و يکی از آنها گفت: مالک ای از اهل محله جمع شدن اش نماز گذارد، عدهدر خانه
ه إال  قال : ال إل ال تقل له ذلك، أال تراه قد فرمود: «  دارد، پيامبراش را دوست نمیاو منافق است و هللا [متعال] و فرستاده

نمود، گفت: هيچ  » (اين گونه نگو! آيا او را نديدی در حالی که رضايت هللا [تعالی] را طلب می ؟هللا ، يريد بذلك وجه هللا
ولی قسم به هللا محبت و سخن گفتن او را   ،ی برحقی جز هللا وجود ندارد؟) گفتند: هللا و رسولش عاِلمترند پرستش شونده 
(هللا [تعالی]   » له إال هللا يبتغي بذلك وجه هللا فإن هللا حرم على النار من قال ال إ«: فرمود  منافقان، رسول هللانديدم، مگر با 

آتش را بر او حرام   ی برحقی جز هللا وجود ندارد،کسی که برای رضايتمندی هللا [متعال] بگويد: هيچ پرستش شونده
  . 1)فرموده است 

در نهايت سختگيری نسبت به منافقان بودند، تا به آنجا که کسی که با آنان همنشينی   هسازد که صحاباين آيه آشکار می
ی  درباره شد، همان گونه که رسولساختند، حتی اگر کفر باطنی آن شخص مشخص نمیکرد را متهم میو مجالست می
شود منافقان حديث  آيا می ؟گرفتند می شود که آنها احاديث را از منافقانفرمود. پس چگونه افترا زده می 2مالك بن دخشن 

جعل کنند و آن را بين مردم انتشار دهند در حالی که آنها از اجتماع مؤمنان جدا شده بودند و توسط آنها کنار گذاشته شده  
  ؟ بودند 

و   وجود دارد که همان ساختن احاديث جعلی توسط منافقان در زمان رسول هللا جكرالوي ای که نزد در نتيجه برای شبهه
  . باشد، دليلی وجود ندارد می  بعد از مرگش 

کند، زيرا هللا تعالی به آنها وعده داده  ای که او از آن دليل آورده است، اتفاقاً ادعای او را رد میدر اين آيهحالت دوم: 
  .است که در دنيا عذابهايی برای آنها قبل از عذاب شديد آخرت وجود دارد 

شود و آنچه که از  ی از عذابها اين است که با آشکار شدن امر آنها، آبروی آنها برده میيکی از مفسران گفته است: يک 
  .گردد آشکار می دارند با زبان رسول هللامردم پنهان می

ْن َحْوَلكُْم ِمَن اْألَْعَرا: ی اين سخن هللا تعالی آورده است ش از ابن عباس رضی هللا عنهما دربارهسند ا ابن جرير ب ِب  َوِممَّ
تَ  بُُهْم َمرَّ (و در پيرامون شما از  ) 101 (التوبة:  ْينِ ُمنَافِقُوَن َوِمْن أَْهِل اْلَمِدينَِة َمَرُدوا َعلَى النِّفَاِق َال تَْعلَُمُهْم نَْحُن نَْعلَُمُهْم َسنُعَّذِ

شناسی  اند، تو آنها را نمیر شدهاند و در آن ماهنشنينان و از اهل مدينه منافقانی وجود دارند که بر نفاق تمرين کردهباديه 
ای گفت و در  روز جمعه خطبه گفته است: رسول هللا .شناسيم و آنها را دوبار عذاب خواهيم نمود) [بلکه] ما آنها را می

  .3»ای از آنها از مسجد خارج شدند و آبروی آنها برده شد «خارج شو ای فالنی! تو منافق هستنی و عده :آن فرمود 
ای دروغگو در اجتماع  به افراد قابل اعتماد در نقل احاديث ضرورتی دينی و دنيوی است و وجود عدهعتماد ا حالت سوم: 

  . شود که از نقل احاديث جلوگيری شود و افراد قابل اعتماد جدا شوند دليل نمی
ايد، اگر  (ای کسانی که ايمان آورده) 6(الحجرات :  نُوايا أيها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءكُْم فَاِسٌق بِنَبَإٍ فَتََبيَّ : فرمايد میهللا تعالى 

در اين آيه دليلی بر اين وجود ندارد که هللا تعالی خبری که   . )!گناهکاری برای شما خبری آورد، آن را روشن سازيد 
  روشن نمودن  مر به انمايد. بلکه فقط فرمايد و آن را به طور کلی تکذيب نمی شخصی گناهکار آن را آورده است، رد نمی

پذيرد و احتياجی به روشن  باشد] پس خبر را از عادل مینمايد. [وقتی برای گناهکار خواستار روشن سازی می، می آن
  . باشد سازی آن نمی 

وقتی خبر گناهکار و عادل هر دو به طور کلی برای آن که در بين آنها ممکن است دروغگويانی وجود داشه باشد، رد  
ی  در نتيجه ،رود تماع به او اعتماد دارد، اعتماد نشود، اخبار صحيح و روايت درست از دست میشود و به کسی که اج 

ی فهم آنها از  و اين نتيجه  شود شود و زندگی آنها دچار اضطراب میشود و حيات آنها مختل میآن حق انسانها ضايع می
  . باشد آن آيه در آن سوره می 

ن شخص نيست که بر حقيقت راويان حديث اطالع يابد و بفهمد که آنها راستگوی  گفته است: «در تواجكرالوي اما آنچه 
-ها می ی آنچه در سينه يابد، مگر [هللا] دانندهاند يا دروغگو؛ زيرا آن از امور باطنی است که کسی از آن اطالع نمی بوده

  . شود آنها از دروغشان بسته می های عادل و راستگويیشود که درب شناختن نقل کنندهباشد». اصل سخن او اين می
:  فرمايد آورد و میگويم: هللا تعالی بر دروغی که او بافته است و پندارهايش را با آن فاسد نموده است، رد میمی
 َْوأَْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكم :فرمايد همچنين می . (و دو شخص عادل از شما را شاهد بگيريد!)  ) 2 (الطالق : ُِدوا  َواْستَْشه

نْ  (و دو شاهد از مردانتان  ) 282(البقرة:  تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداءِ َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم فَإِْن لَْم يَُكونَا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ
  . پسنديد)بگيريد و اگر دو مرد وجود نداشتند، پس يک مرد و دو زن از شاهدانی که می

 
  ) .  263) و لفظ برای اوست و صحيح مسلم (  1186صحيح بخاري(بخارايی) (  -  1
  ) . 2464/  5باشد. نگاه شود به معرفة الصحابة از ابي نعيم ( ی بدر حضور داشت و فضيلت باالی او در امت پنهان نمیدر غزوه -  2
  ، و طبراني در المعجم األوسط، هيثمي گفته است: در آن حسين بن عمرو بن محمد وجود دارد و او ضعيف است. 441/  14جامع البيان  -  3
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  ) (دو نفر عادل از خودتان به آن حکم نمايند). 95(المائدة :    ْحكُُم بِِه ذََوا َعْدٍل ِمْنُكمْ يَ : فرمايد می
در اين آيات هللا تعالی گواهی دادن و حکم نمودن را برای دو شاهد عادل حکم فرموده است و اين دليلی است که تشخيص  

. اگر شناخت شخص عادل ممکن نبود،  باشد ممکن میو تصميم گيری برای آن و حکم نمودن بر مقتضای آن  1عادل بودن 
- شود که هللا تعالی ما را به امری محال و غير ممکن امر فرمايد؟ اين فکر فاسد است و آنچه از آن نتيجه گرفته میآيا می

  . باشد شود نيز به مانند آن فاسد می
شود و برای مطمئن  کمک گرفته می«احساسات بشری در صحيح دانستن و ضعيف دانستن سنت  : حافظ أسلم اما سخن 

شود، بلکه دانش آموزان و استادان و مشارکت فکری و احساسات و  به راستگو بودن آنها اکتفا نبايد شدن به راويان، فقط 
  . مورد توجه قرار گيرد» بايد  هايی درونی نيز ميل

نمايد،  که حديث را قبول يا رد می باشد، شرط کسیجواب اين است: عدالتی که شرط قبول کردن حديث از راوی آن می 
باشد، اگر مورد اعتماد باشد و يا به علت تبعيت از هوای نفس و تمايالت شخصی ضعيف باشد، او از مقام محدث  نيز می 

باشند  کند، در بين آنها کسانی هستند که از آنجا که پدران و پسران آنها متهم میشود و کسی به او اعتنائی نمیخارج می
د و در  نگذارند. آيا برای آن که اين چنين افرادی با مذهب آنها سازگاری نداری احتياط نمودن، آنان را کنار میاز رو 

ی پدرش سوال شد  درباره  علي بن المديني از  گويند؟ی آنها سخن میند، اين چنين درباره ن کروش فکری آنها مشارکت نمی
از تو پرسيديم. مدتی سکوت کرد، سپس سرش را بلند نمود و   د! گفتند:ی او بپرسيو او گفت: از کسی غير از من درباره

ها روايت شده است که او  ی يکی از سنن. از ابوداود، نويسنده 2باشد»گفت: «اين گونه است که دين پدرم ضعيف می
شود که آن افراد  گيرد و فهميده می. از اين امر برداشتی قابل قبول صورت می3پسرش عبدهللا را دروغگو معرفی نمود 

  . شده است گذشتند و اين وقتی بود که امر مربوط به دين میقابل اعتماد، حتی از پدر و پسر خود نمی
توان به سنت يقين داشت، زيرا روايت بر اساس معنا و مفهوم صورت پذيرفته است و  های آنها: نمی نوع دوم از شبهه

  باشد. زياد می  4ست و بدين ترتيب احاديث موضوع همچنين هللا تعالی حفظ آن را به عهده نگرفته ا
شود، بر اساس معنای آن به ما رسيده است و  نسبت داده می هايی که به پيامبر«تمامی روايت : گفته است حافظ أسلم 

تغيير لفظ]  کند، حتی اگر [اين و آنچه که معلوم است، با تغيير لفظ معنا نيز تغيير پيدا می ...نبوده است  دقيقاً لفظ پيامبر
  . 5کوچک باشد» 

به حفظ چيزی غير از قرآن تعهد نداشته است و به همين دليل است که هللا [تعالی]   گفته است: «بدان که هللا رويز پ
  . 6احاديث را جمع ننموده است و به جمع نمودن آن امر نفرموده است و بر حفظ آن تعهد نداده است»

ارزش را از  بعضی از مردم اين امور بی ت صدها سال از زندگی رسول«بعد از گذش :گفته است عبدهللا جكرالوي 
  .7باشد» نسبت دادند و او از اين [سخنان] پاک می  خودشان گفتند و آن را به محمد 

  : ها بر اين گفتهردّ 
آن را  امتش را تشويق فرموده است که سنت وی را از او نقل کنند و آن را انتقال دهند و به همان شکل که  پيامبر
كما سمع، فرب مبلغ أوعى من   : «نضر هللا امرأ سمع منا شيئا فبلّغهاند، آن را به ديگران برسانند و فرموده است شنيده
م گرداند کسی را که چيزی از ما بشنود و آن را همان گونه که شنيده  8» سامع است [به ديگران] برساند و   (هللا [تعالی] ُخرَّ

  . رسيده است از کسی که [حديث را] شنيده است، شنواتر باشد)چه بسا کسی که مطلب به او 
  شکی وجود ندارد که نقل لفظ حديث آن چنان که شنيده شده است، درستر و سزاوارتر است، تا آن که آنچه را که پيامبر

ای  سيلهباشد و لفظ وباشد، بهتر صورت گيرد. معنا هدف اول می خواسته است که همان رساندن حديث به شنونده می 
  . شود برای رسيدن به آن است و اگر راوی حديث را روايت کند و مفهوم آن تغيير نکند، از او قبول می

  . کند اند که آن را از تغيير معنا حفظ میاهل علم برای روايت معنای حديث ضوابطی قرار داده
ها و معانی الفاظ را  يز است تا مفهوم گفته اند: برای عاِلم جا«جمهور فقهاء گفته: گفته است حافظ أبوبكر خطيب بغدادي 

روايت کند و در اين امر بين اهل علم اختالفی وجود ندارد، ولی برای کسی که عاِلم نيست جايز نيست که معنای کالم و  

 
ی ا گناهان کبيره و عدم اصرار بر گناهان صغيره است و شيخ اإلسالم ابن تيميه آن را به اصالح در دين و مروت تفسير آن خوددار -  1

  ).356/  15نموده است. نگاه شود به مجموع الفتاوى (
  ) .  15/  2المجروحون (  -  2
  ) .  772/  2تذكرة الحفاظ (  -  3
بسته است و اين حديث دارای هيچ  دروغ می که حداقل يکی از راويان آن به پيامبر حديث موضوع، حديثی است که ثابت شده است -  4

  باشد.(مترجم)ارزشی نمی
  . 156،  131مقام حديث  -  5
  . 7مقام حديث  -  6
  . 168و  110و به مانند آن را حافظ أسلم گفته است، نگاه شو به مقام حديث  12ترك افتراء  -  7
  ی اول آمده است. تخريج آن در جواب شبهه -  8
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ل بر  اما دلي .. ها را نقل کند، چه احتمال درست بودن آن وجود داشته باشد و چه احتمال آن وجود نداشته باشد. مفهوم گفته 
آن که برای غير عاِلم جايز نيست تا مفهوم سخنان و معنای الفاظ را روايت کند و لفظ روايت شده تغيير پيدا کند، اين  

اش بر  است که زيرا تضمينی وجود ندارد که او با تغيير لفظ معنا را نيز تغيير ندهد، بلکه در اکثر موارد، نظر شخصی
ی عاِلم جايز است که مفهوم و معنا را روايت کند: امت اسالم بر اين اتفاق نظر  اما دليل آن که برا .شود آن غالب می

و را شنيده است، معنای خبر را بدون لفظ آن و حتی به  اباشد و سخنان می  که کسی که عاِلم به احاديث پيامبر دارند 
را به فارسی و يا ديگر زبانها تغيير  کنند و آن زبانی غير از زبان عربی نقل نمايد. بر کسانی که احاديث را ترجمه می

کنند، روح عبادت را در زبان خودشان حفظ کنند،  اند و آن را نقل میدهند، واجب است که آنچه را که شنيدهمی
اگر اين امر درست صورت گيرد، هدف روايت حديث و امر و   .. هر دو زبان را بشناسد. م مخصوصا وقتی که مترج 

گيرد، بدون آن که شخص لفظ و  گردد و معنای آن و انجام واجبات آن صورت میمحقق مینهيی که در آن وجود دارد 
به دينش را بشناسند   به همين دليل بر فارسی زبانان و ديگر امتها واجب است تا دعوت رسول . ظاهر حديث را بشناسد 

کنند را گرفت و  را تحريف می پس فقط بايد جلوی دروغگويان و کسانی که سخن رسول هللا . و احکام آن را ياد بگيرند 
شود و اين وقتی است که  از تغيير معنای لفظ جلوگيری شود و اگر راوی در روايت معنای حديث سالم بود از او قبول می

  .1صادقانه است»   باشد و در برابر سخنان رسولی مفهوم لفظ می نقل در بردارنده
يا   –خواهد و برود و به او بگويد: پدرم به نويسنده بگو: پدرم تو را می «اگر به پسرت بگويی: برو و : گفته است مي معلّ 

خواهد يا خواسته است که نزد وی بروی يا به من امر نموده است که تو را به سوی او بخوانم. [پسر]  تو را می –پدر 
نی کرده است يا دروغ گفته  ی وی مطلع شوی و بپنداری که او نافرما و اگر تو از گفته باشد اطاعت کننده و راستگو می

در قرآن بسياری از سخنان مخلوقاتش   گيرند. هللا عاقل از تو ايراد میاشخاص است و بخواهی او را مجازات نمايی، 
زيرا آن را به شکلی معجزه گونه بيان داشته است و از آن سخنان،   ؛را بدون آن که لفظ حفظ شود، بيان داشته است 

اند و برخی ديگر بدون لفظ،  بانی غير از زبان عربی گفته شده بودند و بعضی از آنها با لفظ آمدهاند که به زسخنانی بوده
و در جايی به صورت طوالنی و در جايی ديگر به   حالتهای گوناگونی وجود داشته است مانند بيان ماجرای موسی

به وی را بيان فرموده است و در   شدت مجازات دروغ بستن  . در مورد نقل معنا، پيامبرصورت خالصه آمده است 
باشند، بلکه بعضی  نمی  بدانيد که تمامی احاديث صحيح، سخن پيامبر . مورد نقل لفظ به تشويق نمودن بسنده فرموده است 

باشند، ولی صحابی سخن را  باشد. بعضی از آنها از سخن می خبر داده است و تعداد آنها زياد می  از آنها از افعال پيامبر
اين چنين به ما امر فرمود يا آن چنان ما را نهی کرد يا اين گونه حکم نموده است   ده است بلکه گفته است: پيامبرنياور

  . باشد يا اين گونه اجازه داده است و به مانند اين موارد بسيار زياد می
  گفته است: رسول هللاين دو مثال است که محل اختالفی در آن وجود ندارد و سخن در موردی است که صحابی در آن 

  . اين چنين و آن چنان فرموده است يا مانند آن 
اند و با هم اختالف داشته باشند، آن اختالف  کسی که از اين احاديث تبعيت کند که دو صحابه يا بيشتر آن را روايت کرده

کردند، به لفظ آن  يت میرا حکا سخنی از پيامبر سازد که وقتی صحابهفقط در بعضی از الفاظ است و اين روشن می
شد يا آن که به جای  کردند که آن را روايت کنند در آن تقديم و تاخير ايجاد میتوجه زيادی نداشتند، بلکه وقتی سعی می

  . د شکلمه از مترادف آن استفاده میيک 
عنهما در آن شدت   نمودند تا الفاظ را نيز حفظ کنند و ابن عمر رضی هللا کوشش می  با اين وجود گروهی از صحابه

  . داد و هللا تعالی حفظی نيکو به آنها عطا فرموده بود عمل می
باشد و همچنين احاديثی با لفظی ديگر و اين امر آشکار  می با اين وجود احاديث مشهوری وجود دارد که با لفظ پيامبر

کمی تغيير [در لفظ] در بين بعضی از آنها   دادند و در نتيجه باشد؛ زيرا آنها آنچه برای آنها امکان داشت را انجام میمی
  . 2وجود داشت»

 تعالی به حفظ نمودن ذکر تعهد داده است هللاگوييم: اما اين سخن پرويز که هللا تعالی به حفظ سنت تعهد نفرموده است، می
نبوی در   شود و مظاهر حفظ سنت باشد و از قرآن جدا نمیباشد، زيرا آن سخن وی می و آن شامل قرآن و سنت می

پيشگاه ما جريان دارد، بدين ترتيب که عصرهای اسالم هيچگاه از حافظان حديث خالی نبوده است، کسانی که برای  
هايشان حفظ نمايند و در دهانهای مردان چرخيده است  اند تا آن را در سينه آستين باال زده ،کمک به حفظ نمودن قوی سنت 

ای زيادی از آنها اشتياق به نوشتن آنچه شنيده  اند و عدهکه در قبل از آنها بودهو اين بدون پناه بردن به حافظانی است 
اند و برای آن دو محل حفظ وجود داشته است: محل حفظ نمودنی در سينه و محل حفظ نمودنی در کتاب.  بودند داشته

زنند تا جايی که به  ستجو میکنند و دست به جی آن شخص سوال میخواهند از کسی حديث قبول کنند، درباره وقتی می
 

  394و مقدمة ابن الصالح  187و نگاه شود به شروط رواية الحديث بالمعنى اإللماع از قاضي عياض  304 - 300الكفاية في علم الرواية  -  1
 - 397 .  
  .  79 -  78األنوار الكاشفة  -  2
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تمامی اين موارد احتياط در قبول سنت است و از آن علمی   ؟خواهيد برای او همسر پيدا کنيد شود: آيا می آنها گفته می
- حال هيچ راويی مخفی نمیگيرد که قائم به نفسه است و آن همان علم رجال است، به طوری که در امر حديث نشأت می

شود. اين علمی است که غير از امت اسالم، نزد هيچ امتی وجود ندارد.  پليد بودن او مشخص می مانند و خوب بودن و 
محدثان برای شناخت حديث و خيرخواهی امت را بفهمد، عنايت هللا سبحانه به حفظ سنت نبوی را خواهد   ش کسی که کوش

  .دانست 
ی هشتم خواهد آمد و آن  آن در شبهه  ب جوا . اما انکار کردن حجت بودن سنت به سبب وجود بعضی از احاديث موضوع 

باشد و اين از گرفتن حديث صحيح و ترک مغشوش آن انسان  وجود خيانت در بعضی از اشخاص به صورت عمومی می
دارد. اين اموری دنيوی است، پس هللا تعالی آنها را چگونه به حال خود رها خواهد فرمود و در آنها عدم  را باز نمی

  . اين از حکمت هللا تعالی به دور است  ؟که مربوط به دين آنها است وجود خواهد داشت  بصيرت در چيزی 
  : اند که آن شناخته شود و از آن دوری شود. از آنها علماء برای شناخت حديث موضوع ضوابطی قرار داده

ث: «کسی که اين قدر و آن  ثل اين حديمنفرموده است،  هايی وجود دارد که به مانند آن را رسول هللادر آن گزافه گويی 
«به مانند اين است که  : گفته است ابن قيم جوزية شود». نماز ضحی بخواند به او ثواب هفتاد پيامبر داده می، قدر رکعت 

نماز بخواند، ثواب يک پيامبر را   ی عمر نوحاگر کسی به اندازه دانسته است که غير از پيامبراين کّذاب خبيث نمی
  . 1نبرده است» 

  . وغ دانستن آنچه او برای همدردی گفته است در
گيرد، مانند اين حديث: «اگر برنج مردی  ادبی در حديث و آن وقتی است که آنچه از او رسيده است را به استهزاء میبی

  . کرد» خورد، مگر آن که او را سير میشد تا آن که گرسنه آن را نمی بود، بسيار پر چربی می
نت آشکار و متواتر آمده است و به روشنی با آن تضاد داشتن. تمامی احاديثی که شامل ظلم يا  تناقض شديد با آنچه از س 

  . باشد از آن پاک می بيهودگی يا ستايش باطل يا نکوهش حق يا به مانند آن که رسول هللا
ها همگی در  انجام داده باشد و آن عملی را به طور آشکار در حضور تمامی صحابه اين که ادعا شود که پيامبر

  علي بن أبي طالب دست  پوشاندن آن توافق نموده باشند و آن را نقل ننموده باشند، مانند پندار غلظ رافضيان که پيامبر
ی آن ايستاند تا  شتند و او را بين همه گرا در حضور تمامی صحابه گرفت و آن وقتی بود که آنها از حج الوداع باز می

» (ای وصی من و برادر من و جانشين  هذا وصيّي وأخي والخليفة من بعدي و فرمود: « جايی که همگی او را شناختند 
  . 2)باشد بعد از من می

- حديث به ذاته باطل باشد، مانند اين حديث: «کهکشانی که در آسمان است از عرق مار افعيی است که زير عرش می
  .3باشد» 

،  ده است شکه همان وحيی است که به وی وحی می ول هللاسخن او به سخن پيامبران شبيه نباشد، مخصوصاً با سخن رس
  . 4مانند: «نگاه کردن به صورت زيبا، عبادت است» 

از آنها اين است که در حديث تاريخی اين چنين و آن چنان آمده باشد، مانند اين حديث: «اگر سال فالن باشد، اين چنين و  
  . شود» چنان می  شود و اگر ماه فالن برسد، اين چنين و آن آن چنان می

  . است  تر ی که به توصيف پزشکان شبيهحديث
حديث به شکلی باشد که شاهدهای صحيحی در باطل بودن آن وجود داشته باشد، مانند اين حديث: طول گردن آن انسان  

ن طول آدم  فرموده است: «ا سه هزار و سيصد و سی و سه و يک سوم ذراع بوده است و اين در حالی است که پيامبر
ً ، فلم يزل الخلق ينقص حتى اآلن (طول آدم شصت ذراع بوده است و دائما از آن زمان طول مخلوقات   5» ستون ذراعا

  . 6کوتاه شده است) 
ی دنيا هفتاد هزار سال است». ابن قيم  مخالفت حديث با عبارت آشکاری که در قرآن قرار دارد، مانند اين حديث: «اندازه

قيامت   صی خواهد دانست که تاخر ش هارترين دروغها است، زيرا اگر آن صحيح باشد، «اين از آشک: گفته است  هجوزي 
يَْسأَلُونََك َعِن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها قُْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد  فرمايد: . هللا تعالی می7دويست و پنجاه يکسال مانده است  از زمان ما 

ِ  ْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعْندَ إِالَّ ُهَو ثَقُلَْت فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض َال تَأْتِيُكْم إِالَّ بَْغتَةً يَْسأَلُونََك َكأَنََّك َحِفيٌّ َعْنَها قُ َربِّي َال يَُجلِّيَها ِلَوْقتَِها  َّ  
وردگارم است [و  رسد. بگو: آگاهی از آن فقط نزد پرپرسند که چه زمانی میی قيامت میاز تو درباره( )187 (األعراف:
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تواند آن را در وقت خود پديدار سازد. [اين واقعه] بر آسمانها و زمين دشوار است و ناگهان به سراغ  کسی] جز او نمی 
  . 1پرسند، گويی که تو از آن آگاه هستی. بگو: آگاهی از آن فقط نزد هللا [تعالی] است) آيد. از تو میشما می

نمايد و زيرکی آن را پليد  شمارد و سرشت آن را دفع می و گوش آن را زشت می الفاظ حديث يا معانی آن رکيک باشد 
شود، همه روزه بر  ای از سنگ وجود دارد که به او «عمارة» گفته میانگارد، مانند اين حديث: «برای هللا فرشتهمی

  . 2رود»کند، سپس باال میها را تنظيم میآيد و قيمت می ن االغی از سنگ پايي 
شود آن حديث باطل است، مثل حديث: برای اهل خيبر جزيه  شود که توسط آن دانسته میچيزهايی همراه می با حديث 
وجود   باشد: يکی آن که در آن گواهی سعد بن معاذ ه گفته است: «اين به چند وجه دروغ میجوزي . ابن قيم ... وضع شد 

ين آنها: در آن آمده است: «و معاوية بن ابوسفيان نوشت»  ی خندق وفات يافته بود. دومقبل از آن در غزوه  دارد و سعد 
اسالم آورد و از رها شدگان بود» تا آنجا که حدود ده دليل برای دروغ بودن حديث آورده   ،ولی معاويه در زمان فتح

  .3است 
شته شده است که از  ی احاديث موضوع و جمع آوری آنها نوعلماء به بيان اين ضوابط اکتفا نکردند، بلکه کتابهايی درباره

  . باشد باشد و شامل پنجاه کتاب بر اساس ترتيب کتابهای فقهی می ی ابن جوزی میبزرگترين آنها: «الموضوعات» نوشته
ی حديث موضوع نوشته شده است و آن برای بيدار کردن مردم در برابر احاديث  به همين شکل کتابهای زيادی درباره 

راويانی که به  ترک شده و روايان ی راويان ضعيف و اند بلکه کتابهايی دربارکردهباشد، به همين اکتفا نموضوع می
» از  الكامل في ضعفاء الرجال« عقيلي و » از الضعفاءاند، مانند: «اند و احاديث آنها تأليف نمودهبستهدروغ می  پيامبر

علي  » از الضعفاءباشند، کتابهايی مانند: «می  ی ديگر کاملتر و اين دو کتاب جامع بوده و از کتابهای تأليف شده ابن عدي 
» از  المتروكين الضعفاء و « جوزجاني و» از الشجرة في أحوال الرجال« و  (بخارايی) بخاري » از الضعفاء« بن مديني و 

  . نسائي
پس چگونه است که بعد از اين تالش زياد اهل علم برای جدا کردن حديث موضوع و مخلوط نشدن آن با احاديث صحيح  

باشد که  برخورد آنها با حديث بدين شکل به مانند پزشک جاهلی می ؟ کنند باز هم آنها با اعتماد به سنت مبارزه می
رود که يکی از انگشتان دستش بايد قطع شود و قطع شدن آن انگشت برای وی کافی است و آن  مريضی نزد وی می

  . ايد از ته قطع شود گويد: او درمانی ندارد، مگر آن که دست او بپزشک جاهل می
«واجب است که بين حديث صحيح و حديث دروغی فرق گذاشته شود، سنت همان حقی  : ه گفته است شيخ اإلسالم ابن تيمي 

اند و اين اصلی بزرگ برای  است که باطل در آن راه ندارد و آن احاديث صحيح هستند که از احاديث موضوع جدا شده
  .4باشد» اهل اسالم می 

  : ی ديگرردّ 
- جويند دارای قدرت، قوت و انسجام بيشتری در برابر دشمنان میاست که وقتی مسلمانان به سنت تمسک می ابت شده ث

فرمايد که وقتی انسانها آن  شود و هللا تعالی بيان میشود، بر عکس میباشند و اين امر وقتی قسمتی از سنت ترک می
- گردد، هللا تعالی میکنند، بين آنها آتش دشمنی و عداوت ايجاد میاست را فراموش می بيان شدهآنها ای که برای بهره

ُروا بِِه فَأَْغَرْينَا بَْينَُهُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْغَضاَء إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمةِ : فرمايد  ا ذُّكِ (آنها بخش بزرگی از  ) 14 (المائدة:  فَنَُسوا َحظا ِممَّ
  پيامبر .يآن بين آنها تا روز قيامت دشمنی و کينه افکنديم) وش کردند و در نتيجهشده بود را فرام هآنچه به آنان داد 

گذارم، تا  (بين شما دو امر باقی می 5: « تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما ، كتاب هللا وسنة نبيه»فرموده است 
. به آنها بايد گفت: شما از  ]) ] و سنت پيامبرش[شويد: کتاب هللا [تعالیزمانی که به آنها تمسک بجوييد، هرگز گمراه نمی

رد آورده است   جكرالوي  سنت جدا شديد، آيا بين شما اتحاد ايجاد شد؟ بلکه شما با يکديگر اختالف پيدا کرديد و پرويز بر
ی امور تعبدی  ر پيدا نکرديد چه برسد به بقيهظو به چهار فرقه تقسيم شديد، حتی در تعداد رکعات نماز با يکديگر اتفاق ن

  . و معامالت 
باشد  های فرقه فرقه شدن و اختالف به اتفاق تمامی [اهل علم] واجب است و آنها جهل، هوای نفس و تعصب می«اما سبب 

دانند نگويند، به اتفاق تمامی [اهل علم] حرام و  ی وسع شخص. اما اگر چيزی را حق میو همچنين خطا نمودن به اندازه
  .6باشد» نهی شده می 
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. در جواب بايد گفت: اصول آن کتابهای ششگانه را علمای حجاز،  1باشد ای ايرانيان میپرويز گفته است: [حديث] توطئه
ابن   از  موطأ  مام مالك و دانشجوی اعبد هللا بن وهب از موطأ  و  از مالك بن أنس موطأ اند، مانند عراق و يمن تأليف کرده

سنن   و مكيمسند ابن أبي عمر عدني جامع سفيان بن عيينة شيخ مكه و  و  مسند حميدي قرشي سنن شافعي و  أبي ذئب و
حماد   راح كوفي و مصنف وكيع بن ج صنعاني وجامع معمر بن راشد  مصنف عبد الرزاق صنعاني و و مكيابن جريج 

ن أبي  مصنف أبي بكر ب  مسند و وكوفي مسند ابن أبي عاصم بصري  بصري وطيالسي مسند أبي داود  بن سلمة بصري و
بزرگترين مسند در دنيا که کمتر  مسند أحمد بن حنبل  عتكي بصري وربيع سليمان بن داود مصنف أبي  شيبة كوفي و

مسند يحيى بن عبد الحميد حماني   مسند عبيد هللا بن موسى عبسي كوفي و  و 2حديثی است که در آن به ثبت نرسيده باشد 
مسند   بغدادي ومسند أحمد بن منيع  عفر محمد بن عبد هللا كوفي و مسند أبي ج  مسند مسدد بن مسرهد بصري و كوفي و

  .3عثمان بن أبي شيبة عبسي كوفي 
ی مشايخ  اند و تمامی آنها در طبقه اين تعداد چهار برابر کتابهای ششگانه است که علمای شبه جزيره آنها را تأليف نموده

  .باشند و آنها اصل کتابهای ششگانه هستند انه می يا مشايخ مشايخ يا مشايخ مشايخ مشايخ صاحبان کتابهای ششگ
  رمذي عرب تِ و  بني قشير اند، مسلم اصلتاً عرب بوده است و از  در ضمن تمامی آنها طبق پندار پرويز اصالتاً ايرانی نبوده

  . ه است بود أزد   ه قبيلنيز اصالتاً عرب بود و از  أبو داود  بني سليم و بود و از 
  داند، بلکه رسول هللادهای بشر از طرف شرع رده شده است و عقل آن را درست نمیهمچنين نکوهش نژادی از نژ

تفسير،  و نوابغ زيادی در تمامی علوم موجود بوده است:  ءفارس زبانان را مدح فرموده است و از سرزمين فارس علما
بين آنها غلبه يافتند [و از آن  و فقط در زمان اسماعيل صفوی در اوايل قرن دهم هجری رافضيان در  لغة و ، فقهحديث 

  . زمان نه تنها در امور دينی بلکه در علوم تجربی نيز دانشمندان خود را از دست دادند]
ايد؛ زيرا  ای بيشتری برای خود کسب نمودهای از غير عرب زبانان بوده است شما از آن بهرهاگر کتابهای ششگانه توطئه 

ی شما وجود ندارد و اين  تر از توطئهای خبيث ل اسالم را باطل کنيد و توطئهشما برپاخواستيد و کوشش نموديد تا اصو
ً به عربها نزديکتر می  اند از آنها  توانيد برای آن که آنها عرب نبودهباشند و نمیدر حالی است که فارس زبانان اصالتا

  . جويی کنيد عيب 
  : ی ديگرردّ 

ی هللا تعالی است ولی فقط  زديک است که گفتند: محمد فرستاده چقدر اين سخن قرآنيان به سخن بعضی از اهل کتاب ن
  .برای عربها مبعوث شده است 

گوييد،  گوييم: آيا برای نقل حديث تا روز قيامت الزم است تا اعراب آن را نقل نمايند و اگر اين گونه میبه قرآنيان می
باشد، هللا  ی تمامی مخلوقات تا روز قيامت میبرا فرق عرب و غير عرب در چيست؟ بايد دانست که رسالت رسول هللا

ِ إِلَْيُكْم َجِميعًا قُْل يَا أَيَُّها النَّاُس إِنِّي َرُسو: فرمايد تعالی می َّ ی هللا  (بگو: ای مردم! من فرستاده )158 (األعراف: ُل 
(و تو را برای انسانها   )79(النساء:  اِس َرُسوالً َوأَْرَسْلنَاَك ِللنَّ : فرمايد همچنين می .باشم) [متعال] به سوی تمامی شما می

(و ما تو را نفرستاديم،   )28 (سبأ: َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َكافَّةً ِللنَّاِس بَِشيًرا َونَِذيًرا: فرمايد میسبحانه هللا  ،رسولی فرستاديم)
يَا أَيَُّها  : فرمايد می تعالى  هللا  ، [از عذاب هللا متعال]) برای تمامی انسانها بشارت دهنده [به ثواب هللا تعالی] و ترسانندهمگر 

ُسوُل بَلِّْغ َما أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربِّكَ  غ  ای رسول! آنچه بر تو از طرف پروردگارت نازل شده است را ابال ( )67(المائدة:  الرَّ
َوأُوِحَي إِلَيَّ َهذَا اْلقُْرآُن  : فرمايد میسبحانه  هللا .باشد دوم حذف شده است تا برساند که شامل تمامی افراد میمفعول  ،دار!)

رسد را  و به من اين قرآن وحی شده است تا شما و کسانی که [اين قرآن] به آنها می( )19 (األنعام:  ِألُْنِذَركُْم بِِه َوَمْن بَلَغَ 
در زمان رسول   ی است که اشخاص مورد  او برسد، در[از عذاب هللا متعال] بترسانم) منظور کسی است که اين قرآن به 

  . اند نبوده  هللا
  ، د)هد است به کسی که غايب است برسان(کسی که شا  4» ليبلغ الشاهد الغائب : «در وصيتش در حج اکبر فرمود  رسول

فرمود که آن را به غايبان برسانند، مخصوصا در اين عصرهای   شود، پس چرا پيامبراگر حجت بدون سنت ايجاد می
  . اخير

و حديث را به ديگران رساندند، همان دو چيزی که دين بر اساس آنها برپا  ن را اجرا نمودند و قرآ امر پيامبر صحابه
  . برای آن آمده است   شده است و محمد 
روايت   ی ديگری حديثی از پيامبررا بعد از وفاتش طلب نمودند و اگر صحابه  سنت رسول هللا تا آنجا که صحابه

به کتاب هللا تعالی حکم   شدند و اين راه و روش خلفای راشدين بوده است. ابوبکرر قبول آن دچار ترديد نمینمود د می
 

  اند.(مترجم)ست، ايرانی بودهی تمامی کتابهای ششگانه که از معتبرترين کتابهای اهل سنت ازيرا نويسنده -  1
  ) .  31/  1قاله ابن الجزري در المصعد األحمد ( مسند أحمد  -  2
  نگاه شود به بيان اين کتابها: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة از محمد بن جعفر الكتاني . -  3
  ) .  1679) ومسلم (  67بخاري(بخارايی) (  -  4
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دانست آن را  نمود و اگر در سنتی که خود میآن را حکم می  يافت از سنت رسول هللانمود و اگر در آن چيزی نمیمی
ی آن وجود داشت و اگر باز هم  درباره ها حديثی از پيامبرنمود شايد نزد يکی از آنسوال می يافت از صحابهنمی

اند و اگر در سنتی خود يا ديگر  نيز اين گونه بوده نمود، عمر، عثمان و علیشد، خود به آن ُحکم می چيزی يافت نمی
  . نمودند يافتند، خودشان اجتهاد میدانستند چيزی نمیصحابه می

آن را روايت   از پيامبرضحاك بن سفيان گذاشت، سپس به خاطر حديثی که یی شوهرش ارث نم برای زن از ديه عمر
  .1نمود، اين ارث بردن را برقرار کرد 

  نگفته است: آنچه از رسول هللا ی اجازه خواستن نگريسته شود که عمردرباره  با عمر جرای ابوموسی اشعریا به م
دانست که  باشد، زيرا میوفاتش به ما رسيده است، برای ما الزم نمی گيريم و آنچه بعد ازايم میدر زمان حياتش را شنيده

  .منافات دارد  آن با ايمان به رسالت محمد 
- حديثی را بعد از وفاتش روايت می نگاه شود به ابن عمر رضی هللا عنهما که وقتی عايشه رضی هللا عنها از پيامبر 

  . گرفت کرد، آن را بر می
باشد و اين چنين است سنت. زيرا فرقی  آمده باشد، مخصوص زمان يا اشخاص خاصی نمی«وقتی حکمی در آيات قرآن 

- بين احکام قرآن و سنت وجود ندارد و محل صادر شدن آن دو يکی است... و چون رسالت برای تمامی مخلوقات می
رآن منافاتی ندارد و همچنين در  نيز اين گونه باشد زيرا احکام آن با احکام ق گرداند تا سنت ویبنابراين واجب می ،باشد 

بوده است با کسی که در عصر اتم به دنيا   تطبيق احکام بدست آمده از قرآن و سنت فرقی بين کسی که در زمان وی
برای تصديق آنچه هللا تعالی فرموده است ايمان آورده است، وجود   عليه الصالة والسالم آمده است و به رسالت محمد 

  .2ندارد»
  : ی ديگرردّ 

باشد و بايد مالها و جانها را برای بدست آوردن آن مورد  باشد که هر چيز نفيسی بدست آوردن آن سخت میپنهان نمی 
خواهد با آن  باشد، هر کسی که دارای تمايالتی است میاستفاده قرار داد. از آنجا که حديث نبوی دارای ارزش وااليی می 

  . دهايی به هالکت بياندازد تا کاالی خودش را بفروشد و سخنش شنيده شود سن ن خود را قوی کند و مردم را با درست کرد 
سنت مردانی را   لی برای زنده نگه داشتن رسند؟ هرگز، هللا تعاگردد و آنها به مطلوبشان میولی آيا اين کار آنها محقق می

را ياری داده است و با اين جهاد   هاآماده فرموده است که آنها را خودش تربيت نموده است و با قدرتی از جانب خودش آن
  اند تا آنها را از بقيه جدا کنند آنها را گرامی داشته است و درجات آنها را باال برده است و بيهوده و دروغ آن را نقد نموده

  . اند اند و در تصرف درآوردهباشد و آنها را جمع آوری نمودهاند که پاکی محض میو احاديثی را باقی گذاشته
  کنيم، چون بعضی از آنها احتياج به نقد دارد.ول نمیگويد: حديث را قبه میکسی ک

  ، باشد می موجود انت و دروغگويی بسيار يکنی که در آن خ گوييم: تو در زندگی دنيويت خيلی چيزها را قبول میبه او می
ست که جدا کردن نيک آن از  نمايی و اين درحالی اولی با اين وجود آن را برای ضرورت زندگی برای خودت مهيا می

و دائماً مردم توسط وسايلی که هللا تعالی برای آنها مسخر   گذاریباشد و تو آنها را به طور کلی کنار نمیپليد آن ممکن می 
يابند و همچنين هللا تعالی برخالف تعهدی که به حفظ وحی نموده است، تعهدی  فرموده است، به حالت نيک آنها دست می 

تر از اين  دهی، آن را پايينترين منازل قرار میای کسی که سنت و حديث نبوی را در پايين ،نفرموده است به حفظ آن 
  امور دنيوی قرار مده! 

و شامل جاهالن، کوتاهی   کند رسد، مگر کسی که به خبرگان آن امر رجوع نمی«[در امور دنيوی] ضرر به کسی نمی
به بندگانش در اين   ی عنايت هللاداند که اين ثمرهباشد. مؤمن میدهند، می یکنندگان و کسانی که به آن امور اهميت نم

باشد؟ گريزی نيست که بايد کاملتر و رساتر صورت  ی عنايت هللا تعالی به دينشان چه می باشد، پس گمان دربارهدنيا می 
  . 3گيرد»

  [رّدی ديگر: 
باشد و وفقط اوست که حق دارد اين کار را انجام  می  ی پيامبردر آيات قرآن در قبل ديديم که تفسير آيات قرآن بر عهده

اند و آنها چيزی از  آموخته باشد که آن را از پيامبرشود به اين نيت می تفسير قبول می دهد و اين که از صحابه 
خواهد و البته  نمی  کنند که قرآن تفسيرکردند. اما قرآنيان ايران به چنين آياتی استدالل میخودشان به دين اضافه نمی
ْكرِ  الْقُْرآنَ  يَسَّْرنَا َولَقَدْ زنند، آياتی مانند: خودشان دست به تفسير می  (و همانا قرآن را برای   ]17[القمر:  ُمدَِّكرٍ  ِمنْ  فََهلْ  ِللّذِ

  ای وجود دارد؟).  يادآوری [و ذکر] آسان نموديم، پس آيا پند گيرنده

 
  ) .  2642) و ابن ماجه (  2111رمذي ( ) و تِ  2927ابو داود (  -  1
  . 232القرآنيون وشبهاتهم  -  2
  . 89األنوار الكاشفة از معلمي  -  3
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باشد، مانند يادآوری  باشد، يکی برای ذکر گفتن که همان يادآوری می به دو شکل می  ولی بايد گفت که استفاده از قرآن
بهشت، جهنم و اين که پيامبری آمده است و بايد از او اطاعت صورت گيرد يا به ياد روز قيامت و ترسهای آن افتادن و  

است، ولی گاهی از قرآن برای علم   باشد و اين امر امکان پذيريا ديگر موارد، در اين صورت است که قرآن آسان می
آيد و  کند، در اين حالت است که سنت به کمک قرآن میشود، و اين با يادآوری فرق میآموختن و آگاهی يافتن استفاده می

  1گرداند.] ضح میامطالب غير واضح آن را و 
  خالصه: 

اند، کسانی که به اهل قرآن  درست کرده  ی هند هايی است که انکار کنندگان سنت در شبه قاره ی رد شبهههر ااين مطلب درب
اند و  شوند. اين گفتگو در پرتو قرآن و سنت و سخنان اهل علمی صورت گرفته است که جواب آنها را دادهناميده می

اند. سخن کتاب هللا  کردهباشند و انکار کنندگان سنت در قبل نيز آنها را مطرح میها جديد نمی روشن شد که اين شبهه
ی دير جمع آوری شدن حديث قبل از آنها توسط مستشرقان  رای ما کافی است، همان سخن خوارج صدر اسالم و شبههب

و   مطرح شده است، مگر با اين فرق که قرآنيان نسبت سنت و سخن اهل علم در علوم آن به طوری عمومی جهل دارند 
ن  کنند، اعتماد دارند و همچني ه زبان خودشان ترجمه میباشند و قرآن را بمعموالً به مفسران خودشان که اهل طعنه می

اند که بر آن اجماع  باشند و سنت عملی را انکار کردهو کم ادبی نسبت به سنت می حيايی اين فرق را دارند که دارای بی
احت آشکار  باشند و به صردور می اند که در منصبشان از رسولوجود دارد و امر دين را به کسانی از خودشان سپرده 

  باشد. در اين عصر الزم نمی  اند که اطاعت از پيامبرنمود 
اند را بيان  اين مطلب حکم انکار کنندگان سنت در اسالم را بيان داشت و کوششی که نفرات قبلی در دفاع از سنت داشته

  . نمود 
باشد؛ زيرا هللا  ن پذير نمیگيری از سنت امکادر خالل اين مطلب مشخص شد که فهميدن قرآن به شکل سالم با کناره

پس اگر   ،باشد ی قرآن معرفی فرموده است و اين روشنگری و بيان شامِل لفظ و معنا میرا شرح دهنده تعالی رسولش
برای آن کنار گذاشته شده است، پس ادعای آنها که   بيان معنای قرآن برای هر ملحدی آشکار و هويدا باشد و رسول هللا

  باشد، آيا با اين وجود در حد مطلوب و نيک آن حفظ شده است؟ است چه میاين قرآن حفظ شده 
نوشتند و نسخه برداری و  آن را می ی پيامبرشروع شد و بعضی از صحابه با اجازه  تدوين حديث در زمان رسول

اند که قرآنيان به  ودهو تابعين و تابع تابعين انتشار يافته بود و آنها مراجع کتابهای ششگانه ب کتابت در زمان صحابه
  . کنند طور خاص به آنها طعنه وارد می

شود، مگر از کسی که زبان  رساند و اين پذيرفته نمیمورد ديگر اين است که روايت معنای حديث ضرری به سنت نمی
  هبه هدف رسيد  ، . وقتی با روايت معناشناسد و چه بسا که اگر به غير از اين باشد، ممکن است معنا تغيير پيدا کند را می

توانند مردم را گمراه  باشد، نمی اش روايت معنا می باشد، پس آنها با اين سخن که سنت همهشود و لفظ فقط وسيله میمی
  . بهتر است  ،د که شنيده است، حديث را روايت کن سازند و البته که کسی که به روايت لفظ همان گونه 

ق اشتراک داشته باشند و حق همان قرآن و سنت و اجماع پيشينيان است  مردم متحد خواهند بود تا زمانی که در مورد ح
گردد که قسمتی از حق ترک شود و هر کسی به طرفی رود و اين حقيقت قرآنيان است؛ آنان  و تفرقه فقط وقتی ايجاد می 

مودن سنت آنها را از  باشند و انکار نی اصلی می[بعد از گذشت اين مدت کوتاه از به وجود آمدنشان] دارای چهار فرقه
خواهند که سنت را ترک  فرقه فرقه شدن حفظ نکرده است، پس چگونه است که آنها برای ايجاد وحدت از مسلمانان می

  کنند؟  اند و به بد چيزی حکم میبد چيزی را معرفی نموده؟ کنند 
  ت مراجع فهرس

  دون تاريخ . بقاهرة ، در مية ابن تيانتشارات محمد امين شنقيطي ، از  آداب البحث والمناظرة . -
  خادم حسين إلهي بخش ، دار حراء ، مكة المكرمة ،  . ية أثر الفكر الغربي في انحراف المجتمع المسلم بشبه القارة الهند  -

  هـ .  1408،  چاپ اول
يى المعلمي  عبد الرحمن بن يح" من الزلل والتضليل والمجازفة. از  األنوار الكاشفة لما في كتاب " أضواء على السنة  -

 هـ .   1403اليماني ، عالم الكتب ،  
 هـ .   1415،  2بن بطة العكبري ، دار الراية ، ط  از ا . اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية -
  هـ .  1403،   2ابن حزم ، دار اآلفاق الجديدة ، بيروت ، طاز  اإلحكام في أصول األحكام . -
وزية ، تعليق : طه عبد الرؤوف سعد ، مكتبة الحاج عبد السالم بن شقرون ،  ابن قيم ج  .إعالم الموقعين عن رب العالمين  -

  هـ .   1388
الطبعة الثانية ، دار   - قاضي عياض ، تحقيق : السيد أحمد صقر از  اإللماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع . -

  هـ .  1398التراث والمكتبة العتيقة ،  

 
  اين بند توسط مترجم اضافه شده است. -  1
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  الهند .  -ياء التراث العربي، مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، الدكندار إح ذهبي . تذكرة الحفاظ از  -
  عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، تحقيق : حكمت بشير ياسين ، مكتبة الدار، المدينة النبوية .   . رآن العظيمتفسير الق -
  هـ .   1418محمد خير رمضان ، دار ابن حزم ،  از   تكملة معجم المؤلفين .  -
  دون تاريخ . بطبري ، تحقيق : محمود شاكر ، مطبعة المدني ، القاهرة ،  از   .تهذيب اآلثار والسنن  -
،  4أبي عمر يوسف بن عبد البر ، تحقيق : أبي األشبال الزهيري ، دار ابن الجوزي ، ط از  جامع بيان العلم وفضله .  -

  هـ .   1419
  دون تاريخ . ب بن جرير الطبري ، تحقيق : محمود شاكر ، دار المعارف بمصر ،  محمد  از  . جامع البيان عن تأويل القرآن -
  دون تاريخ . بمحمد مصطفى األعظمي ، نشر جامعة الرياض ،   . دراسات في الحديث النبوي -
أبي نعيم أحمد بن عبد هللا األصبهاني ، دار الكتاب اإلسالمي ، مصورة عن طبعة المستشرق  از  .ذكر أخبار أصبهان  -

  دون تاريخ. ب،   SEVEN DEDERINGاأللماني سفن ديدرنج 
  دون تاريخ . بشافعي ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، المكتبة العلمية ، بيروت ، محمد بن إدريس   . الرسالة -
  هـ.   1405الطبعة الرابعة ،   - محمد ناصر الدين األلباني ، المكتب اإلسالمي  .سلسلة األحاديث الصحيحة  -
  ضبط وتعليق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر .  . د سنن أبي داو -
  دون تاريخ . ب  -تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الحديث  . سنن ابن ماجه -
  هـ .   1395،   2ط  - تحقيق : إبراهيم عطوة ، طبعة مصطفى الحلبي   .سنن الترمذي  -
  دون تاريخ . ببيهقي ، دار الفكر ، از  .السنن الكبرى  -
  . هـ  1408،   1ة الكتب الثقافية ، طمحمد بن نصر مروزي ، تحقيق : سالم بن أحمد السلفي ، مؤسس  .السنة  -
    ابن دقيق العيد . از شرح اإللمام  -
  هـ. 1404،  3يحيى بن شرف محيي الدين النووي ، دار إحياء التراث العربي، ط . شرح صحيح مسلم  -
  هـ .  1418،  1ي ، دار الوطن ، الرياض ، ط تحقيق عبد هللا الدميج   .الشريعة لآلجري  -
  نسخة فتح الباري .   .صحيح البخاري  -
  .هـ  1406،  2محمد ناصر الدين األلباني ، المكتب اإلسالمي ، ط  .ادته صحيح الجامع الصغير وزي -
مكتبة السلفية ،  أحمد بن علي بن حجر العسقالني ، تحقيق : عبد العزيز بن باز ، ال . فتح الباري شرح صحيح البخاري  -
  دون تاريخ . ب
  هـ .  1409،  1خادم حسين إلهي بخش ، مكتبة الصّديق بالطائف ، ط  .القرآنيون وشبهاتهم حول السنة  -
  هـ .  1410القاهرة ، خطيب البغدادي ، دار الكتب الحديثة باز  .الكفاية في علم الرواية  -
  : محمود إبراهيم زايد ، دار المعرفة. هـ)، تحقيق  354لمحمد بن حبان البستي (ت   . المجروحون -
  هـ ، تصدر في األردن .   1420/ شعبان /   15)   23عدد (   . مجلة األصالة -
جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  -مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  -

  هـ . 1416الشريف 
،  2جمع وإشراف محمد بن سعد الشويعر ، رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء، ط  . باز ع فتاوى ومقاالت متنوعة البن مجمو -

  . هـ    1416
  هـ . 1420،  2بيهقي ، تحقيق : محمد ضياء الرحمن األعظمي ، مكتبة أضواء السلف، ط از  .إلى السنن الكبرى  المدخل -
  ة المعارف العثمانية بالهند ، دون تاريخ . ابوري ، دار الكتب العلمية ، مصورة عن طبعة دائرش نيحاكم   . المستدرك -
  هـ .   1415،   1أحمد بن حنبل ، مؤسسة الرسالة ، ط . المسند  -
محمد عبد هللا أبو بكر باجعمان ، رسالة مكتوبة بالحاسب   . خاري في صحيحه (( كتاب الوضوء ))المصادر المكتوبة للب -

  هـ .  1409لحصول على الماجستير ،  اآللي مقدمة لكلية التربية بالمدينة إلكمال متطلبات ا
ابن الجزري ، طبع في مقدمة المسند ألحمد بن حنبل ، تحقيق : أحمد شاكر ، دار   .المصعد األحمد إلى مسند أحمد  -

  هـ .   1377المعارف بمصر ،  
،   1ر الوطن ، ط أبي نعيم أحمد بن عبد هللا بن عبد هللا األصبهاني ، تحقيق : عادل العزازي ، دااز  .معرفة الصحابة  -

  هـ .   1419
  هـ .  1405،  3محمد بن عمر الرازي ، دار الفكر ، ط . مفاتيح الغيب  -
  هـ . 1407،   1سيوطي ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، ط  از  . مفتاح الجنة في االحتجاج بالسنة  -
  هـ .  1409لطبعة الثانية ،  ا -تحقيق : بنت الشاطئ ، دار المعارف  . مقدمة ابن الصالح  -
  هـ .  1408ابن قيم الجوزية ، دار الكتب العلمية ،   . المنار المنيف في الصحيح والضعيف -
  بيهقي ، تحقيق: السيد أحمد صقر ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، دون تاريخ. از   . مناقب الشافعي -
  هـ .  1370ى الحلبي ، الطبعة األخيرة مالك بن أنس ، طبع مع شرحه تنوير الحالك ، مصطف  . الموطأ  -
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هـ ) تحقيق سمير الزهيري ، مكتبة المنار ،   385عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين ( ت  . ناسخ الحديث ومنسوخه -
  هـ .  1408،   1األردن ، ط

  دون تاريخ. ب   5دار المعارف بمصر ط -النحو الوافي لعباس حسن   -
بن بهادر الزركشي . تحقيق: زين العابدين بن محمد ، مكتبة أضواء السلف،  محمد  .النكت على مقدمة ابن الصالح -

  . ه 1419
  ابن حجر العسقالني ، المكتبة السلفية ، دون تاريخ .  .لساري مقدمة فتح الباري هدي ا -
  هـ .  1385ضمن مجموعة الرسائل الكبرى البن تيمية ، مكتبة محمد علي صبيح وأوالده بالقاهرة ،   الوصية الكبرى . -
  هـ .   1401عمر بن حسن عثمان فالتة ، مكتبة الغزالي ، دمشق ،   الوضع في الحديث .  -


