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مقدمه:
ان احلمد هلل حنمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا و من سیئات أعمالنا من یهده
اهلل فال مضل له و من یضلله فال هادی له و أشهد أن ال إله إال اهلل و أشهد أن حممدا عبده و رسوله،
صلوات اهلل علیه و على آله و أصحابه و سلم تسلیما كثریا  . . .و بعد
{یا أ َّ ِ
ن إِلَّ َوأَنتُم مسلِ ُمو َن}( ...ال عمران )،االیة201 :
آمنُوا اتَّ ُقوا اللّهَ َح َّق تُ َقاتِِه َولَ تَ ُموتُ َّ
َ
ین َ
َیها الذ َ
ترمجه:ای کسانیکه امیان آورده اید! از اهلل آنگونه که ترسیدن از او شایسته است ،برتسید و منریید مگر
اینکه مسلمان باشید.
َّ ِ
آمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ َوقُولُوا قَوال َس ِدی ادا ،یُصلِح لَ ُكم أَع َمالَ ُكم َویَغ ِفر لَ ُكم ذُنُوبَ ُكم َوَمن
ین َ
{یَا أَی َها الذ َ
ِ
يما}...االحزاب ،االیة.02-00 :
یُ ِط ِع اللَّهَ َوَر ُسولَهُ فَ َقد فَ َ
از فَوازا َعظ ا
ترمجه :ای کسانیکه امیان آورده اید! از اهلل برتسید ،و سخن درست ( وحق ) بگویید ،تا اهلل کارهایتان را

برای تان اصالح کند ،و گناهان تان را بیآمرزد ،وهرکس که از اهلل و رسول اش اطاعت کند ،یقیناً به کامیابی
عظیمی نائل شده است.
{یا أَیها الَّ ِذین آَمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ وُكونُوا مع َّ ِ ِ
ين} )...التوبة( االیة.221 :
َ
ََ
َ َ
الصادق َ
َ
ترمجه :ای کسانیکه امیان آورده اید از اهلل برتسید و با راستگویان باشید.
{یا أ َّ ِ
ض َّل إِذَا اهتَ َدیتُم إِلَى اللَّ ِه َمرِج ُع ُكم َج ِم ايعا
یضرُكم َمن َ
س ُكم َل ُ
َ
َیها الذ َ
ین آ ََمنُوا َعلَي ُكم أَن ُف َ
فَينَبِّئُ ُكم بِ َما ُكنتُم تَ ع َملُو َن}( ...املائده) ،االیة.201 :
ترمجه :ای کسانیکه امیان آورده اید! مراقب خود باشید اگر مشا هدایت یافته باشید ،گمراهی کسانی که
گمراه شده اند به مشا زیانی منی رساند ،بازگشت مهه ی مشا به سوی اهلل است ،آنگاه مشا را از آنچه عمل
کردید؛ آگاه می سازد.
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{یا أ َّ ِ
الشيطَ ِ
السل ِم َكافَّةا وَل تَ تَّبِعوا ُخطُو ِ
ات َّ
ان إِنَّهُ لَ ُكم َع ُدو ُمبِين}...
ین آ ََمنُوا اد ُخلُوا فِی ِّ
َ
ُ
َ
َ
َیها الذ َ
(البقره)  ،االیة .102 :
ترمجه :ای کسانیکه امیان آورده اید! مهگی به اسالم ( و اطاعت کامل اهلل ) در آیید ،و گامهای شیطان
را پریوی نکنید ،بدرستی که او برای مشا دمشن آشکار است.
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
{یا أ َّ ِ
ِ
ین}( ...آل
َ
ین آ ََمنُوا إِن تُط ُ
ین َك َف ُروا ُیردوُكم َعلَى أَع َقاب ُكم فَ تَ ن َقلبُوا َخاس ِر َ
يعوا الذ َ
َیها الذ َ
عمران) ،االیة.241 :
ترمجه :ای کسانیکه امیان آورده اید! اگر از کسانیکه کافر شده اند ،اطاعت کنید ،مشا را ( به کفر ) بر
میگردانند ،آنگاه زیان دیده بر می گردید.
اما بعد :حقا که راست ترین و درست ترین سخنان کتاب اهلل ،و هبرتین هدایت ،هدایت حممد صلی اهلل
علیه وسلم است ،و بدترین امور ،امور حادث و نوپیدا میباشد ،و هر نوپیدایی بدعت ،و هر بدعتی
ضاللت و گمراهی است ،و هرگمراهی در آتش جنهم.
یقیناً! امروز انساهنا میزان حق را که بتوان در آن هرچیزی را از سخنان ،و مواقف ،و اشخاص  ...وزن
کنند و چراغی را که حق را از باطل ،و حق پرست را از باطل پرست باز شناسند از دست داده اند ،در
حقیقت منیدانند که چه چیزی حق است ،و چه چیزی باطل ،چه کسی و چه امری را حق مهراهی میکند و
چه کسی و چه امری را باطل ؟ فالن شخص در حق قرار دارد یا در باطل؟  ...سیاهی چه و کدام
مجاعتی را زیاد میسازد  ...و در سایه چه چیزی قرار گرفته است  ...بدلیل آنکه در وضعیتی قرار داده شده
اند که توانائی تشخیص و تفکیک میان حق و باطل را از دست داده اند  ...نه منفعت و ضرر را
میشناسند  ...و نه هم فاضل را از مفضول تفکیک کرده میتوانند  ...آنگاهست که باطل برایشان حق ،و
حق برایشان باطل معلوم میگردد ،و ظامل را عادل ،و عادل را ظامل میبینند ،مسلمان را غری مسلمان و غری
مسلمان را مسلمان میگویند  ...پس در میزان و ترازو ،ضرر بزرگی را متقبل میشوند اعم ازینکه اختیاراً در
چننی حالت و وضعیتی قرار گرفته باشند ،و یا اکراهاً ،و اجباراً ...گوئی در وادی سیاه و تاریکی قرار داده
شده باشند ...که مهواری را از بلندیها و پستیها و چاهها و حفره های مقابلش تفکیک کرده نتوانند ،و
بدون چراغ و روشنائی در آجنا سرگردان در حرکت باشند ،گاهی به سنگی برخورد کنند و گاهی در حفره ای
بلغزند...گاهی زخم بردارند و گاهی از حرکت باز مانند...و باآلخره در مهاجنا هالک شوند!!
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ازینجاست که امهیت این مبحث ما واضح میشود ،و ازمهنی حلاظ آنرا « منهج در طلب ،و وصول ،و
اتباع» نام گذاشته امی ،تا آنکه به مثابه میزان و ترازو و چراغی نزد شخص موجود باشد ،و بتواند اشیاء و
اشخاص و امور را  ...در هر زمان و هر مکانی  ...هرشخصی و هر امری که برایش پیش کرده میشود ...
در آن وزن کند ،و برایش به مثابه ای چراغی باشد که با استفاده از روشنائی اش فرا روی خود را ببیند و از
افتادن در حفره ها و چاه ها ،و برخورد با موانع و دیوارهای سر راهش خود را جنات دهد.
اما چرا مردم به این چراغ و این میزان درین زمان نیاز دارند؟ درحالیکه وسائل و سهولت های طلب و
وصول ،زیاد شده و کتب زیادی نشر و توزیع گردیده است ،تا جائیکه یک انسان بتنهائی توانان خواندن
فهرست های هریک ازین کتاهبا را ندارد!
چون خمالفت ها و مقاومت ها ،و به منایش گذاشنت ها زیاد گردیده است  ...و هنایت تالشها خبرج
داده میشود تا آهنا در مقابل چشمان مردمان زینت و عزت داده شوند  ...تا جائیکه مردم توانائی متیز و
تفکیک میان اصلی و جعلی آنرا از دست میدهند  ...و راستگوی و دروغگوی آهنا را ازهم باز منیشناسند!
و منیدانند که چه چیزی و چه کسی حق میگوید و در حق قرار دارد و چه کسی باطل میگوید و در باطل
قرار دارد  ...چه چیزی را بپذیرد و به آن معتقد گردد ،و چه چیزی را نپذیرد و رد کند و براءت خود را از
آن اعالن کند  ...منیداند که گام و قدم بعدی خویش را درین مسری در کجا بگذارد  ...و در چه راه و
جهتی روان شود  ...که این مهه برای شخص زمانی ممکن خواهد بود که صاحب روشنائی و میزان گردد ...
که ان شاء اهلل معیار این میزان را درین مبحث مهم و خمتصر به حبث میگریمی.
فاهلل املستعان ،وعلیه التكالن ،وهو حسيب ونعم الوكیل
ُ
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 .تشخیص مرض:
انسان فرزند ثقافت و حمیط فرهنگی و فکری است که در آن زندگی دارد  ...بناً مهانطوریکه جسم
انسان به اندازه متأثر شدنش از عواملی چون غذائی خوب و پاک و پُر انرژی ،و غذائی ناپاک و کم انرژی

 ...دچار ضعف و قوت  ...صحت و مریضی میشود ،عقل و فکر ،اندیشه و عالمندی اش به امورات

ضعیف و قوی میشود ،استقامت و پایداری ،و متایل و احنراف اش بسوی حق و باطل ...نیز تعلق به
آنچیزی دارد که به مانند؛ غذا داخل وجودش میشود و یا داخل کرده میشود ،مهانگونه ای که غذا های
خوب وپاک را معده به انرژی و قوت جسمی برای صاحبش تبدیل میکند ...ظرف و حمیطی که شخص در
آن قرار دارد ،فکر و اندیشه و افکار ،فرهنگ و رفتار و اخالق و اعتقاد ،قلب و دماغ را پروش میدهد ...
و موقف انسانرا اعم ازینکه در حق باشد و یا باطل تعنی میکند  ...امور فکری و قلبی و اصول و ضوابط
اعتقادی شخص مهه نتایح و انعکاس دهنده مهنی ظرف ویا حمیط است که در آن زندگی دارد ،و آنچه را
این ظرف و حمیط در خود دارد در وجودش داخل میگرداند ،اگر خری و خوب بود پس انسان خری و خوب
میگردد..و اگر شر و بد بود انسان نیز شر و بد میشود ،پس انسان حمصول آن ظرفی است که در آن
برایش غذا آورده میشود  ...اگر خوب بود انسان تندرست و صحتمند ،و اگر بد بود ضعیف و مریض
است.
و شیاطنی انس و از عقب آهنا برادران شان از شیاطنی جن پیوسته در مقابل شان قرار گرفته و آنانرا
احاطه و حتت سیطره ای خویش میگرید  ...در زماهنای خمتلف و متفاوت به اشکال و وسائل خمتلف و
گوناگون و زهر خویش را در وجودش داخل میسازند  ...اعم ازینکه این وسائل تصویری باشد و یا مسعی و
گفتاری...یا اینکه کانال های تلویزیونی  ...که فساد و زهری بزرگی را در میان مردم پاشیده است ،و تعداد
آهنا به صدها مریسد اگر اغراق نکنیم و هزار ها نگومی ،و وحشت و درنده خوئی انرتنت و آنچه در آن
بنشر مریسد و در دسرتس قرار داده میشود ،زیادتی است باالی این زیاد؛ که برعالوه مفاسد و طغیان و
سرکشی و وحشی گرییهای که از خالل آهنا بنشر سپرده میشود مهه اوقات انساهنا را در حرام ضایع
میگرداند ،و چیزی است که ضرر آن به هزاران مراتب از نفعش بزرگرت میباشد..و برعالوه این مهه موارد به
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صورت منظم و مرموز شیوه ها و مناهج آموزشی و حتقیقی بر اساس مفاهیم احلاد و اباحیت[ ،]1باالی
اطفال و نسل جدید از مرحله ابتدائیه زندگی و آموزش الی پوهنتون و دانشگاه مرحله به مرحله مورد تطبیق
قرار میگرید ،و اعالنات و بروشور ها و پوسرتها مزین و ترغیبی برای این شر را به کثرت نشر و ترویج
میگردد ،و شخص هرجائی که خبواهد برود و از هر مسریی که بگذرد ..به شکل قالده و گردن بندی این
مهه در گردنش انداخته میشود و از یک تاریکی به تاریکی دیگر کشانیده میشود ،تا جائیکه شخص نقطه
ئی از روشنائی را در مقابلش منی بیند ،و این تصویری از فریب و حیله و دام های مهوار شده در مقابل
انسان است ،که قرآن آنرا برای ما بصورت شفاف ترسیم منوده است.
و از آنروزی سخن گفته است که پرده ها برچیده میشود ..و حقائق گفتار و منازعه میان ضعیفان ملت
های گمراه و زمامداران و افراد سرکش و مستکرب شان از طواغیت و شیطاطنی انس و جن ..برای مهه
ِ ِِ
آشکار و عریان گردد ،مهانطوریکه اهلل متعال میفرماید{:وقَ َ َّ ِ
ین استَكبَ ُروا بَل َمك ُر
َ
ین استُضع ُفوا للَّذ َ
ال الذ َ
ِ
اب} -سبأ.33/
اللَّي ِل َوالن َ
َسروا النَّ َد َامةَ لَ َّما َرأ َُوا ال َع َذ َ
َّها ِر إِذ تَأ ُم ُرونَنَا أَن نَّك ُف َر بِاللَّه َونَج َع َل لَهُ أَن َدادا َوأ َ
ترمجه :و مستضعفان به مستکربان گویند :بلکه مکر و حیله ،شب و روز مشا (سبب شد که از هدایت

باز مانیم) هنگامیکه به ما دستور میدادید که به اهلل کافر شومی و برای او شریک و مهتایانی قرار دهیم ،و
هنگامیکه عذاب اهلل را ببینند ،ندامت و پیشمانی را در دل های خود پنهان دارند.
و این حیله ها و فریب ها تنها شب ویا تنها روز نبودند ،بلکه مکر و حیله های پیوسته و بدون انقطاع
و توقف بودند ،شب تا روز و روز تا شب ادامه داشت ،تا جاییکه برای شخص فرصت کشیدن یک نفس
راحت ،و فکر کردن و تفکر در خلوت را منی دادند ،تا آنکه برایش آن دامها و حیله های که شب و روز
در آن قرار دارد برایش آشکار نگردد ،و این چیزیست که هیچ کسی منی خواهد در آن واقع شود و گری
افتد...اما هدف و مقصود ازین مهه مکر و حیله های متواصل و پیهم که{:إِذ تَأ ُم ُرونَنَا أَن نَّك ُف َر بِاللَّ ِه
َونَج َع َل لَهُ أَن َدادا} ،جز خارج ساخنت بنده گان از بنده گی اهلل واحد به بنده گی طواغیت و مهتایان و بنده

گی شیاطنی انس و جن نبود ،در حالیکه مستضعف و مستکرب ایشان  ...مساویاً در عبادت معبودانی بغری

 . 1اباحیت یک حرکت آئدیولوژیک است که از قرن بیستم به بعد شدیداً رایج گردد ،و هدف آن مباح مشردن هرگونه حرام ها و آزادی از هرگونه قیود جهت
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از اهلل تعالی قرار داشتند ،و سپس مهه ایشان در یکنوع عذاب شریک شدند ،زیرا مهه ایشان درین جرم و
مکر و حیله و گناه بزرگ مساویاً شریک بودند.
ال الَّ ِذین َك َفروا َل تَسمعوا لِه َذا ال ُقر ِ
آن َوالغَوا فِ ِيه لَ َعلَّ ُكم تَغلِبُو َن}-
و اهلل تعالی میفرمایدَ { :وقَ َ
َُ َ
َ ُ
فصلت .12:ترمجه :و کسانیکه کافر شدند گفتند :به این قرآن گوش فرا ندهید ،و در هنگام تالوت آن
جنجال کنید( ،و سخنان بیهوده بگوید) شاید پریوز گردید.
یعنی چون کسی قرآن خواند و یا به آن استدالل منود ،و یا اینکه تالوت آیات قرآن بگوشهایتان رسید،
آنگاه صدا هایش خویش را بلند کنید ،سروصدا و جنجال برپاکنید  ...تا کلمات قرآن فهمیده نشود..و به
گوشهای مردم نرسد ،و فضاء را طوری بسازید که گوئی صدای مبهم و مشوش کننده ای از راه دور میآید،
هیچ معنی و مفهوم از آن گرفته نشده و هدف و مقصود آن دانسته منیشود.
و مردم درین زمان .به وسائل و امور مبهم کننده و مشوس کننده ای زیادی مواجه هستند که مانع
رسیدن حرف حق به گوشهایشان و پذیرفنت آن با قلب هایشان میگردد ،و این وسائل با صدا های بلند و
جنجال آفرینی ها منحصر نشده است...بلکه صدای طبل و موسیقی ،چنگ ونی ...کوشها و قلب
هایشانرا کامالً از شنیدن قرآن مانع شده و غافل ساخته است.
این یکجانب موضوع بود ،اما از جانب دیگر نبی صلی اهلل علیه وسلم از زمانی حکایت میکند که در
آن فتنه ها و پریوی از خواهشات نفس و هواء و گفنت دروغ ،و خیانت ،و عدم وفاء به عهد عام شده و
امانات ضایع میگردد ،و این مهه بعداز قرون ثالثه خنست اسالم واقع میشود ،تا جائیکه گفته میشود « :في
بني فالن رجل أمين» ،یعنی:در اوالده فالن قوم تنها یک شخص امانت کار است ،و ما مصداق آنرا جز
ِ
َّاس یَتَبایَ ُعو َن فَالَ یَ َكادُ
این زمان حاضر منی بینیم  ،مهانطوریکه نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید«:یُصب ُح الن ُ
لر ُج ِل َما أَع َقلَهُ َوَما أَظ َرفَهُ َوَما أَجلَ َدهُ َوَما
ال إِ َّن فِي بَنِي فُالَن َر ُجالا أ َِميناا؛ َویُ َق ُ
َحد یُ َؤدِّي األ ََمانَةَ ،فَ يُ َق ُ
ال لِ َّ
أَ
ِ
فِي قَ لبِ ِه ِمث َق ُ ِ
یمان»]2[.
ال َحبَّة َخر َدل من إِ َ
ترمجه :زمانی خواهد آمد که مردم مىخوابد و چون بیدار مىشود مىبیند كه امانت و امیان از قلبش
برداشته شده است تا جائیکه گفته مىشود در فالن قبیله یك شخص امنی وجود دارد ،و مردم از او تعریف
 . 2متفق علیه.
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و متجید مىمنایند ،و مىگویند :فالىن عجب انسان عاقل و باظرافت و بردبارى مىباشد! هرچند این مرد نیز
به اندازه ذرهاى امیان در دلش موجود نیست.
و میفرماید«:أول ما تفقدون من دینكم األمانة ،وآخره الصالة» [ .]3ترمجه :اولنی چیزی را که در
دین ازدست میدهید امانت ،و آخرین آن مناز است.
ب مصل ل خال َق
ور َّ
و میفرماید« :أول ما یُرفَع من الناس األمانة ،وآخر ما یبقى من دینهم الصالةُ ،

له عند اهلل تعالى» [ .]4ترمجه :اولنی چریی که از میان مردم برداشته میشود امانت است ،و آخرین چیزی
که از نشانه های دین برایشان باقی میماند مناز میباشد ،و مناز گذارانی است که نزد اهلل از مناز خویش هیچ
هبره و نصیب (از ثواب) ندارد.
و امانت شامل مهه مواردی میشود که حفظ و رعایت آن در امور دین و دنیا الزم باشد ،و برابر است
که این امور مهم و یا غری مهم و بزرگ ویا کوچک باشد ،و بزرگرتین امانتی که شامل این مفهوم میشود؛
امانت بیان علم و ایستادن بر حق بشکل کامل آن بدون هچگونه تقصری ،و حتریف میباشد ،خصوصاً
زمانیکه بیان آن نیاز باشد...در حالیکه درین زمان تعداد معدودی از افراد امت این امانت را رعایت و
حفظ کرده اند!

اهلل متعال میفرماید{:إِ َّن الَّ ِذین یكتُمو َن ما أَنزلنَا ِمن الب يِّ نَ ِ
ات َوال ُه َدى ِمن بَع ِد َما بَيَّ نَّاهُ لِلن ِ
َّاس فِي
َ َ ُ َ َ َ َ
ال ِكتَ ِ
لعنُ ُه ُم اللّهُ َویَل َعنُ ُه ُم َّ
الال ِعنُو َن}-البقرة .951/ترمجه :مهانا کسانیکه آنچه را از دالئل روشن
اب أُولَئِ َ
ك یَ َ
و هدایت نازل کرده امی ،بعداز آنکه در کتاب برای مردم بیان منودمی ،کتمان میکنند و میپوشانند ،اهلل آهنا را

لعنت می کند ،و لعنت کننده گان ( از مؤمنان و مالئک ) نیز آهنا را لعنت میکند.
َّ ِ
َنز َل اللّهُ ِم َن ال ِكتَ ِ
ك َما یَأ ُكلُو َن فِي
اب َویَشتَ ُرو َن بِ ِه ثَ َمن ا قَلِيالا أُولَئِ َ
ین یَكتُ ُمو َن َما أ َ
و میفرماید{:إِ َّن الذ َ
ِ
َّار َولَ یُ َكلِّ ُم ُه ُم اللّهُ یَوَم ال ِقيَ َام ِة َولَ یُ َزِّكي ِهم َولَ ُهم َع َذاب أَلِيم}-البقرة .971/ترمجه :به راستی
بُطُون ِهم إِلَّ الن َ
کسانیکه کتمان میکنند آنچه را اهلل از کتاب ( قرآن و غریه کتب آمسانی) نازل کرده و آن را به هبانی اندکی

 3أخرجه الطرباين وغریه ،السلسلة الصحیحة.2031 :
 4صحیح اجلامع.2101 :
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می فروشند ،آهنا جز آتش چیزی منی خورند ،و اهلل در روز قیامت با آهنا سخن منی گوید ،و آنان را (از این
گناهانشان) پاکیزه منی کند ،و برای شان عذاب درد ناکی است.
صبح
المظلم ،یُ ُ
و نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید« :تكو ُن بين یدي الساعة فتن كقطع الليل ُ
بعرض من الدنيا»[.]5
الرجل فيها مؤمن ا ،ویُمسي كافرا ،ویُمسي مؤمن ا ویُصبح كافرا ،یبيع أقوام دینهم َ

ترمجه :قبل از برپائی قیامت ،فتنه های ظهور خواهد کرد که مبانند حصه تاریک شب خواهد بود

شخص در آنزمان صبح میکند در حالیکه مؤمن است ،اما شب کافر میگردد ،و شب میشود در حالیکه
مؤمن است اما صحبح کافر میگردد ،و اقوام و ملتها دین ( و امیانشان ) را به حصه ای ناچیزی از مال و
متاع دنیا میفروشند.
بدلیل ضعف و ضیاع امانات ،شخص دین اش را به قیمت ناچیز و بی ارزشی بفروش مریساند ،پس
چه رسد به آنکه با طواغیت دوستی و مواالت نکند...ویا علمی را که بیان آن واجب باشد کتمان
نکند..ویا اینکه نزد آنان به صفت جالد ایفای وظیفه نکند ،و با قبا و رداء و عمامه ای نفاق که بر تن
دارد چشم مردمان را از دعوت گران توحید و حق نپوشاند..اما چه زمانی و چگونه امور اینگونه شد...؟
زمانیکه که طواغیت با چند درهم و دینار معدود بروی آنان زدند ،و حرام را توسط ایشان حالل گردانیدند،
و نبی صلی اهلل علیه وسلم درینمورد میفرمایدَ «:من أكل بمسلم أكلةا فإن اهلل یُطعمه مثلها من جهنَّم ،ومن
ُك ِسي برجل مسلم فإن اهلل تعالی یكسوه من جهنَّم»[.]6
ترمجه :کسیکه با خیانت و غیبت یک مسلمان لقمه را بدست بیآورد و خبورد اهلل مثل آنرا از آتش
جهنم برای میخوراند ،و کسیکه با خیانت و غیبت یک مسلمان لباسی را بدست بیآورد و بپوشد ،اهلل مثل
آنرا از آتش جهنم برایش میپوشاند.
و میفرماید«:خير النَّاس قرني ،ثم الذین یلونهم ،ثم الذین یلونهم ،ثم یفشو الكذب ،حتى یشهد
الرجل ول یُستَحلَف»[.]7
الرجل ول یُستَ َ
شهد ،ویحلف ُ
ُ

 5صحیح سنن الرتمذي.2022 :
 6صحیح األدب املفرد.201 :
 7صحیح سنن الرتمذي.2204 :
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ترمجه :هبرتین مردمان در مهان قرنی است که من در آن زندگی دارم ،سپس قرن بعدی آن ،و سپس قرن
بعدی آن ،بعداز آن دروغ عام میشود ،تا جائیکه شخص حاضر است تا ( بناحق ) شهادت بدهد اما به
شهادت دادن خواسته منی شود ،و حاضر است تا ( بناحق ) سوگند یاد کند اما به سوگند خوردن خواسته
منی شود.
و ما درست در مهچننی زمانی قرار دارمی .و متأسف هستیم که این را میگومی :دروغ گفنت عام گردیده
است ،بلکه شدیدتر از آن دروغ بسنت بر دین اهلل تعالی رایج شده است ،و این کار جدا از دمشنان از
جانب دوستان صورت میگرید[ ،]8هرچه را خواسته باشند داخل دین اهلل میگردانند هرچند آن امر جز دین
نباشد ،و هرچه را خواسته باشند از دین خارج میسازند هرچند جزء مهم دین باشد ،و این کار برایشان چون
یک اصول و طرز العملی در آمده است  ....اطاعت از طواغیت و جمرمنی سرکش  ...و اطاعت از
خواستها و خواهشات نفسانی شان و احزاب و فرقه گرائی های باطل ایشان جزء دین جدیدی شده است
که آنرا وضع کرده اند!...

ِ
ِ ِ
ب بِآیَاتِِه إِنَّهُ لَ یُفلِ ُح الظَّالِ ُمو َن}،
اهلل متعال میفرمایدَ {:وَمن أَظلَ ُم م َّم ِن اف تَ َرى َعلَى اللّه َكذب ا أَو َك َّذ َ

األنعام  .19/ترمجه :و چه کسی ظامل تر است از آنکس که بر اهلل دروغ ببندد ،یا آیاتش را تکذیب کند؟ به
راستی که ظاملان رستگار خنواهند شد.
فليتبوأ مقعده من النار »[.]9ترمجه:
علي متعمدا َّ
ب َّ
و نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید «:من ك َذ َ
هرکسی که بر من دروغ ببندد ( یعنی:چیزی را که نگفته ام به من نسبت بدهد ) جایگاهش را در آتش
جنهم آماده گرداند.
که مهه این موارد بر عالوه آنچه را قبالً به آن اشاره کردمی ،در کثرت و تنوع فتنه ها می افزاید ،و ظلمی
است بر باالی ظلم ،و پرده ای است بر باالی پرده ،و کوری و نابینائی است بر باالی کوری و نابینائی ،و
باآلخره گمراهی است بر باالی گمراهی ،که گاهی تاریکی یکی بر دیگری میچربد و یکی فوق دیگری قرار
 .8منظور از دوستان درینجا مهان علماء سوء است که نداسته اموری را به دین ارتباط میدهند و به اهلل دروغ میبندند ،مانند؛ آنکه از دمیوکراسی اسالمی ،پارملان
اسالمی ،بانکداری اسالمی ،انتخابات اسالمی ...وغریه صحبت مینمایند ،و برای این امور کفری و شرکی در اسالم جائی پیدا میکنند ،و چون در منت عربی
کتاب این حرف به قسم وجیزه عربی «من أبنائه قبل أعدائه» ،آمده است ،ازین حلاظ معادل آنرا در فارسی دری نقل کرده امی ،در غری آن چننی علماء سوء ،دمشن
اهلل و رسول هرگز دوست ما بوده منی تواند ،و میان ما و ایشان برائت و بیزای و دمشنی تا روز قیامت استوار است .مرتجم.

 9صحیح البخاری.
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میگرید ،و مانع رسیدن نور به چشم و مانع دید آن میگردد ،و میان چشم و دید شخص و هدایت و
مواطن حق و نور حائل میگردد ،و به مانند؛ کوهای بزرگ از شک و شبهات در مقابل راه مردم قرار
میگرید ،شک و شبهات ،و موانع و سدودی که شخص را از رسیدن و پریوی کردن حق و شناخت آن ...
مهانطوریکه برای نبی صلی اهلل علیه وسلم نازل گردیده است باز میدارد و مانع میشود ،و آنکه در بریون
شدن ازین موانع و سدود و قالده ها از گردنش موفق گردد  ..او را به زندان ها و حمابس طواغیت جمرم می
اندازند تا آنکه چراغ دین اش و نورش را خاموش گردانیده باشند ،و تالش هایش را بیهوده و باطل ساخته
باشند ،آن کوشش ها و صدا های که برای اظهار دین اهلل اجنام میگرید و بلند میشود..تا آنکه دین حق را
که در غربت و نا آشنائی ،و حماربت و حتقری و دمشنی و اهتام و حبس قرار گرفته است آشکار
گرداند...مهانطوریکه در آغازش بود ،10و باالیش چنان ظلم و عذاب را میآورند که گوئی پارچه سنگی از
آتش را بدست خود گرفته باشند ،مهانطوریکه نبی صلی اهلل علیه وسلم خرب داده است«:یأتي على الناس
زمان ،الصابر فيهم على دینه ،كالقابض على الجمر» [ .]11ترمجه :بر باالی مردم زمانی خواهد آمد که ،
صرب کننده [ شخص متمسک ] بر دین اش  ،به مانند ،کسی خواهد بود که گوئی پارچه سنگ از آتش را
بدست گرفته باشد.
پس چه بسا کسانیکه در چننی حالت صرب بر دین قرار داشته اند و درد و زخم های آن پارچه
سنگهای آتشنی را میچشند ،اما هرگز عقب منریوند و آن آتش را حمکم بدست خود گرفته اند ،و این زمان
حاضر را ما بعید از آن منی دانیم.
وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى
اإلسالم بدأ غریبا
و نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید«:إن
ُ
َ
للغرباء»[ .]12ترمجه :اسالم در حالت غربت و نا آشنائی آغاز شده است و دوباره به مهانگونه ای غربت
بر میگردد  ،پس خوشا حبال غرباء.
رسول
اإلسالم بدأ غریبا،
و میفرماید «:إن
وسيعود غریبا كما بَدأ ،فطوبى للغرباء ،قيلَ :من هم یا َ
ُ
َ
اهلل؟ قال :الذین یُصلِحون إذا فس َد الناس »[ .]13ترمجه :اسالم در حالت غربت و نا آشنائی آغاز شده
 .10مفهوم حدیث غرباء.
.11صحیح سنن الرتمذي.2244 :
 .12متفق علیه.
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است و دوباره به مهانگونه ای غربت بر میگردد  ،پس خوشا حبال غرباء ،گفتند یا رسول اهلل این غرباء چه
كسانی هستند؟ گفت :كسانی اند كه چون مهه مردم به فساد وفتنه گرفتار شدند نیك اجنام میدهند ( و به
قرآن و سنت عمل میكنند ).
و در روایت دیگر میفرماید«:أناس صالحون في أناس سوء كثير من یعصيهم أكثر ممن
یطيعهم»[ .]14ترمجه :مردمان صاحل كمی در برابر مردمان بد و گمراه زیاد هستند  ،و كسانیكه ازیشان
سركشی و عصیان میكنند بیشرت از آنانی هست كه ازیشان اطاعت مینمایند.
النزاع من القبائل» .]15[.ترمجه :یعنی :آنانیکه از اقوام و قبائل
و در روایت دیگر آمده استَّ « :
خویش [مبنظور اقامه دین و متسک به آن] جدا و دور گشته اند.
یعنی :غرباء ویا جدا شده گان از فامیل ها و اقوام و ملتهای شان  ...که آنانرا چیزی غری از تعلق به
قبیله ،قوم ،وخانواده ،ملت ،زبان  ،مست...مجع کرده است ،و آنچیز جزء حمبت اهلل و رسولش صلی اهلل
علیه وسلم و یاری رساندن دین حق او و اعالی کلمه او چیزی دیگر نیست ،پس خوشا حبال شان ،و
خوشا حبال شان.
تشخیص عالج :بعداز آنکه مرض را شناختیم و آنرا تشخیص دادمی ،پس حاال عالج آن
چیست؟..و مقصر کیست؟ و قایه و رهائی ازین مرض چه میباشد؟ و راه بریون رفت از گرفتاری به آن چه
است  ...و باآلخره چه کاری باید صورت گرید و چه منهج و روشی حق و درستی پریوی گردد که هرگز
شخص به آن مبتال نگردد؟
این سؤال بزرگی است که آنرا در نقاط ذیل خمتصراً توضیح میدهیم:
اوالً:تکمیل و کمال دین :بدان که دین حق اهلل عزوجل تکمیل گردیده است ،و با کمال آن هرچیزی
که ما را به اهلل تعالی و به جنت نزدیک می سازد ،و هرچیزی که ما را از لغزشها و آتش جهنم جنات
 13أخرجه أبو عمرو الداين يف السنن الواردة يف الفنت ،السلسلة الصحیحة.2103 :
 14أخرجه امحد ،و صححه شعیب األرنؤوط.
 15صحیح سنن ابن ماجة.3113 :
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میدهد تکمیل شده است ،و اهلل متعال راه و منهج مؤمنان را برایشان نشان داده است ،و در قرار گرفنت
درین راه ایشان را تشویق و ترغیب منوده است ،مهانطوریکه راه و منهج جمرمان را بیان داشته ،و از قرار گرفنت
در آن راه ایشانرا برحذر داشته است  ...و باید خباطر داشته باشیم که اهلل در هیچ یکی ازین امور به ما
احتیاج ندارد ،نه در آنچه که در امور دین و دنیا به منفعت و یا به ضرر ماست ،و نه هم در قرار گرفنت ما
در راه راست و درست ،بلکه راه و منهج حق و درست تنها چیزی است که با اختیار آن شخص از
مواردیکه قبالً اشاره کردمی وقایه میگردد.

ت َعلَي ُكم نِعمتِي ور ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإلسالَ َم ِدینا}،
ض ُ
ت لَ ُكم ِدینَ ُكم َوأَت َمم ُ
اهلل متعال میفرماید{:اليَ وَم أَك َمل ُ
َ ََ

املائدة .3/ترمجه :امروز دین مشا را کامل کرده ام و نعمت خود را بر مشا متام منوده ام ،و اسالم را بعنوان دین
برای مشا برگزیده ام.
پس دین اهلل ناقص و نامتام نیست! تا آنکه کسی خبواهد آنرا از مصادر و منابع دیگر و یا خواهشات
و مزاجهای ملتها آنرا تکمیل مناید ،بلکه در متام جنبه های خویش کامل و مکمل و بدون هیچگونه نقصان
ت لَ ُكم ِدینَ ُكم
و کمبود است ،و این چیزیست که اهلل عزوجل به آن گواهی داده است{:اليَ وَم أَك َمل ُ
ت َعلَي ُكم نِع َمتِي}.
َوأَت َمم ُ
صر ِ
ِ
و میفرمایدَ { :وأ َّ
اطي ُمستَ ِقيم ا فَاتَّبِ ُعوهُ َولَ تَ تَّبِ ُعوا السبُ َل فَ تَ َف َّر َق بِ ُكم َعن َسبِيلِ ِه ذَلِ ُكم
َن َه َذا َ
صا ُكم بِ ِه لَ َعلَّ ُكم تَ تَّ ُقو َن} ،األنعام .213/ترمجه :و این راه مستقیم من است ،پس از آن پریوی کنید و از
َو َّ
راههای (پراکنده غری آن) پریوی نکنید ،که مشا را از راه اهلل دور میسازد ،این چیزیست که اهلل مشا را به آن
سفارش منوده است تا شاید پرهیزگار شوید.
که این آیت از معانی و لوازم راه مستقیم میباشد ،و مهینطور بیان راه و منهج اهل باطل و هواء و
خواهشات ،که به متام وضوح و روشنائی و بقدر کافی ،شفاف و بدون هیچگونه پوشیده گی و اغماض و
پیچیده گی بیان گردیده است.
و میفرمایدَ {:و َه َدی نَاهُ النَّج َدی ِن} ،البلد .01/ترمجه :و او را به دو راه ( خری و شر ) راهنمائی کردمی،

یعنی انسانرا هدایت کردمی و برایش طریق و راه خری و طریق و راه شر را با دالیل و عواقب و چگونگی
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اختیار آن بیان کردمی ،تا طریق و راه خری ،و مهه خری را از طریق و راه شر و مهه شر ،و نفع را از ضرر و
حق را از باطل باز شناسد.

ك ال ِكتَ ِ
ِ ِِ
ين}،النحل.98/
و میفرمایدَ {:ونَ َّزلنَا َعلَي َ
َ
اب تب يَانا لِّ ُك ِّل َشيء َو ُه ادى َوَرح َمةا َوبُش َرى لل ُمسلم َ

ترمجه :و ما ( این ) کتاب را بر تو نازل کردمی ،که بیانگر مهه چیز ،و هدایت و رمحت و بشارت برای
مسلمانان است؛ و قول مبنی برین که {بیانگر مهه چیز است} ،عام میباشد ،یعنی :بینانگر هر آنچیزی که
برای شخص در امور دین و دنیا اش ضرر ویا منفعت مریساند ،و مهینطور بیانگر باطل و حذر و اجتناب از
آنچه ضرر مریساند و اختیار و التزام به آنچه برایش نفع میدهد.
و در حدیث صحیح از نبی صلی اهلل علیه وسلم روایت است که میگوید«:إنه ليس شيء یقربكم إلى
الجنَّة إل قد أمرتكم به ،وليس شيء یقربكم إلى النار إل قد نهيتكم عنه»[ .]16ترمجه :هیچ آنگونه
چیزی نیست که مشا را به جنت نزدیک کند جز آن اموری که مشا را به آن امر کرده ام ،و هیچ آنگونه چیزی
نیست که مشا را به جهنم نزدیک بسازد جز آن اموری که مشا را از آن هنی کرده ام.
كت شيئا یقربكم إلى اهلل تعالى إل وأمرتكم به» .ترمجه :بعد از
و در روایت دیگر آمده است«:ما تر ُ
خود هیچ چیزی را برای مشا نگذاشته ام که مشا را به اهلل تعالی نزدیک گرداند جز آنچه که مشا را به آن امر
کرده ام.
رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم وما في
و از أبی ذر رضی اهلل عنه روایت است که میگوید«:ترکنا ُ
یطير بجناحيه إل عندنا منه ِعلم»[ .]17ترمجه :ما را رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم در حالی
َّ
السماء طائر ُ
ترک گفت [و وفات کرد ] ،که در آمسان هیچ پرنده ای نبود که با بال هایش پرواز کند مگر اینکه ما در
مورد آهنا میدانستیم.
و قول أبی ذر رضی اهلل عنه بگونه مثال در عام بودن هدایت نبی صلی اهلل علیه وسلم است ،زیرا
زمانیکه هیچ پرنده ای در آمسان نباشد که با بال های خویش پرواز کند در حالیکه نبی صلی اهلل علیه وسلم
در مورد آن علم کافی برایشان انتقال داده باشد ،پس چگونه ممکن است ،که مسائل مهم و حیاتی و امور

 16السلسلة الصحیحة.1222 :
 17صحیح موارد الظمآن.21 :
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دین و دنیا چیزی را بیان نکرده باشد؟ که بصورت اولی بیشرتین و بزرگرتین هدایت را برایشان بیان منوده
است.
ثالثاً:پیروی از اصول وقایوی تا حد امکان :قبل از آنکه به عالج و دواء بپردازمی ،الزم است تا
انسان مبنظور حفظ سالمت از ضرر و مرض ،اسباب و امور وقایه را رعایت مناید ،زیرا دواء و عالج
هنگامی مفید واقع میشود که اسباب انشعاب مریضی و میکروبی شدن و حاد ساخنت آن توقف داده شود،
و انتی بیوتیک ها تا زمانی تأثری گذار خنواهد بود تا آنکه روزانه مقداری به جراثیم و میکروب ها رسانیده
نشود ،تا میزان مقاومت حجرات مورد محله آفت یا آسیب را پائنی بیآورد ،مهنی طور عقل نیز تا زمانیکه
ضوابط حق برآن نرسد از آن استفاده درست شده منیتواند ،در حالیکه در معرض جراثیم و آفت های بزرگ
فکری خطاء و اباطل قرار داشته باشد ،پس خود تصور کنید که این آفت های بزرگ فکری خطاء وباطل بر
باالی افکار و اندیشه های شخص ،و اخالق و رفتار و اعتقاداتش چه تأثریی جز شر و بدی داشته
میتواند ،بلکه در آنزمان گفته میتوانیم  ،حجم غری عادی بودن و تورمات میکروبی و خبیثه در وجود و دماغ
شخص آنقدر پیشرفت کرده است که عالج آن بدون هیچگونه زحتمی ناممکن خواهد بود ،و سخن گفنت
برای شخص درین زمان از اندیشه ها و ثقافت ،فکر و اعتقاد و منهج و اخالق دیگران هیچ قیمت و
ارزشی منی داشته باشند ،و التفاتی به آن منی کند.
امروزه مردم در تشویش از مریضی ایدز قرار دارند ،و حق شان است که درین تشویش باشند  ..در
حالیکه بسیاری ازیشان هیچگونه اهتمامی در وقایه از مصاب شدن به ایدز فکری ندارند؛ در حالیکه این
مرض معافیت و مقاومت ایشانرا در برابر هرگونه افکار خطاء و باطل حفظ میکند ،و میبینیم که این مرض
گاهی از از عقب ،و گاهی از مقابل مهار میگردد اما هرگز مانع سرایت آن از راست و چپ شده منیتوانند،
و از هر جانبی که مانع آن شوند از راه دیگر محله میکند و از هر راهی که خبواهد از مقابل شدن با او خود
داری کند از جانب دیگر خود را با او مواجه میسازد ،و بدون هیچگونه معافیت و مقاومتی به او سرایت
میکند ،هرگونه فکر و اندیشه و آئدیولوژی که به او سرایت و اصبات کند آنگاه وجودش آماده پذیرش آن
خواهد بود ،و برای برای رشد و انکشاف آن فکر و قلبش خود را مهوار خواهد ساخت ،و برعالوه پذیرش
و انکشاف آن وجودش یکنوع متایل و حس قناعت و رضایت را برایش پروش میدهد ،تا جائیکه میان صاحل
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و طاحل و خری و شر ،دمشن و دوست ،هیچگونه متیز و تفکیک منیتواند ،زیرا از یک جهت معافیت فکری
اش را از دست داده است و از جهت دیگر هیچ گونه اسباب مبارزه و مقاومت (انتی بیوتیک) در وجودش
وجود ندارد  ...و به اهلل حق سوگند که این نوع ایدز فکری برای انسان به مراتب شدیدتر و خطرناک تر و
زیان بارتر از مصاب شدنش به ایدز عضوی است!
از مهنی جهت اسالم مهراه با قاعده بزرگ ذهینی و وقایوی «سد ذرائع» آمده است ،که از هر آنچیزی
که شر و مضر است و یا آنکه در حکم خطر و منع قرار دارد ،و شر و بدی میباشد  ...آنرا قبل از ظهور
و انتشارش در وجود انسان مانع شود ،و دستور به ازبنی بردن آن ماده مفسده و وسائل رسیدن به آنرا قبل
از استعمال آن بدهد  ،و این قاعده به وسائل و مسائل به اعتبار آثار و نتائج آن می بیند ،نه تنها به اعتبار
اباحیت و عدم اباحیت آن ،بدون آنکه به آثار و عواقب آن دیده شود ،و برابر است که مسائل و امور حق
و درست باشد یا باطل و خطاء!
از مهنی جهت اسالم هرگز منی گوید که شر و بدی ها باید یکباری بتجربه گرفته شود ،و راهها و دروازه
های شر باز گذاشته شود ،اجازه داده شود تا شر و فساد مطلقاً آزاد باشد  ...قوانینی برای مشروع
گردانیدن آن وضع کنید ،و برای زینت دادن و زیبا جلوه دان آن دعوت گرانی را استخدام کنید  ...سپس
اگر یکی از مشا در این شر و فساد واقع شد آنرا جمازات کنید... ،آفرین به این هوشیاری مشا!! اسالم هرگز
چننی چیزی را از ابتداء اجازه منی دهد ،و به کوچکرتین آن راضی منی گردد ،بلکه شر و اسباب آنرا یکجا
منع میکند و ازبنی میربد ،و طروق خری و اسباب آنرا برای مردم مهیا میسازد...بعداز آن اگر کسی بسوی
شر رفت آنگاه برای فروکش کردن خصلت سرکشانه اش او را مورد تعقیب و جمازات قرار میدهد.
ما مپریسیم برای چه تند باد ها و طوفان های بزرگ لوث و ناپاکی را برپا کرده اید ،که این تند باد ها با
خود کثافات و دود سیاهی ،شرگ و گمراهی ،فحشاء و فساد  ...را با خود محل میکند؟ سپس میگویند
برمشاست تا هر منفذ و سوراخ های کلکنی و دروازه خویش ببندد ،تا آنکه ازین تند باد لوث و ناپاکی های
این تند باد سیاه و مسی داخل خانه هایتان نشود! در حالیکه پیوسته شیاطنی جن و انس را با زهر های
گونانگون موجود در وجودشان ،از کفر و شرک ،و احلاد و فسق و شهوتگری های جنسی  ...به نزد ما و
خانه های ما از طریق صدها شبکه های تلویزیونی ...و کیبل و انرتنت میفرستند ،و خباطر رزع آن در فکار
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و قلب های مردم منفذ ها و سوراخ های بزرگی در ،در و دیوار خانه های ما اجیاد کرده اند ،و این فساد و
شر به مراتب بدتر و شرتر از دود و خاک و کثافتی است که در تند باد ها داخل خانه های ما میشود.
الزنَى إِنَّه َكا َن فَ ِ
شةا َو َساء َسبِيالا}،اإلسراء.31/ذترمجه :و به زنا
اهلل متعال میفرمایدَ {:ولَ تَ ق َربُوا ِّ
اح َ
ُ
نزدیک نشود ،که کار بسیار زشت ،و بد راهی است!
الزنَى} ،به زنا نزیک
درینجا اهلل متعال نگفته است که مشا زنا نکنید ،بلکه گفته استَ {:ولَ تَ ق َربُوا ِّ
نشود ،یعنی بطرف اسبابی که سبب زنا میشود و آن وسائل که مشا را به اجنام زنا وا میدارد و نزیک میسازد
نروید ،و این اسباب و وسائل را به مانند؛ اجنام زنا حرام و ممنوع قرار داده است ،زیرا این اسباب باعث و
سبب زنا میشود.

ك َكا َن َعنهُ َمس ُؤولا}،
ك بِ ِه ِعلم إِ َّن َّ
و میفرمایدَ {:ولَ تَ ق ُ
اد ُكل أُولئِ َ
س لَ َ
ص َر َوال ُف َؤ َ
السم َع َوالبَ َ
ف َما لَي َ

اإلسراء .32/ترمجه :و از آنچه به آن علم نداری پریوی نکن ،بدون شک گوش چشم و دل ،هریک از اینها
از آن باز خواست خواهند شد و مسؤول خواهند بود.
پس گوش ،و چشم ،و قلب هریک وسائل پذیرش و دریافت و فهمیدن [یا تقلي] است ،که معانی و
مفاهم  ،و افکار و اصول و مبادئ و اندیشه ها را از مراجع برخاست و نشأت آهنا وصول و دریافت
میکند؛ پس انسان مسؤول و حساب دهنده آن میباشد ،که آیا عنان و جلو خویش را در دریافت و پذیرش
این اصول و مبادئ و قیم شریر و باطل آزاد گذاشته است  ...ویا اینکه خویشنت را از مهه آهنا حمفوظ داشته
و جهت یک راه و منهج ،و اصول و مبادئ و قیم حق و خری را در پیش گرفته است!
و نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید«:كلكم راع ،وكلكم مسؤول عن رعيته» [ .]18ترمجه :هریک از
مشا چوپان (شبان) هستید ،و هریک از مشا مسؤول از رعیت خویش است.
پس کسیکه هیچ فردی جز خودش حتت رعیت خویش نداشت ،آنگاه مسؤول و راعی خودش و
جسم ،و جوارح و اعضایش میباشد ،که آیا آهنا را در اطاعت از اهلل و در آنچه اهلل به آن راضی و خشنود
میگردد نگهمدارد و حفظ میکند و یا عنان آنرا آزاد میگذارد تا در سرکشی و عصیان از اوامر و نواهی اهلل
یوم
غرق گردد ،و در عذاب و هالکت گرفتار شود ،مهانطوریکه در حدیث میآید«:ل ُ
تزول قدما عبد َ
 .18متفق علیه.
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القيامة حتى یُسأل عن عُ ُمرهِ فيما أفناه ،و عن علمه فيم فعل ،و عن ماله من أین اکتسبهُ و فيم أنفقه،

وعن جسمه فيما أباله»[ .]19ترمجه :بنده گان در روز قیامت تا هنگامی باقی خواهند ماند [ داخل جنت
و جهنم کرده منیشوند ] تا آنکه در مورد عمرش از او پرسیده نشود که در چه راهی آنرا گذارنده است ،و از
علم اش که چه اندازه به آن عمل کرده است ،و از مالش که از کجا بدست آورده و در کجا آنرا صرف
منوده است ،و از جسم اش که با چه امور و چیزهای آنرا مواجه گردانیده است.
و از جابر روایت است که عمر بن خطاب روزی با نسخه ای از تورات نزد نبی صلی اهلل علیه وسلم
رسول اهلل! هذه نسخة من التوراة ،فسكت ،فجعل یقرأ ووجه النبِّي  یتغير ،فقال أبو
آمد ،و گفت«:یا َ
بكر:ثكلتك الثواكل! ما ترى ما بوجه رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم[]20؟! فنظر عمر إلى ِ
وجه ِ
رسول
اهلل صلی اهلل عليه وسلم ،فقال :أعوذُ باهلل من غضب ِ
ِ
ِ
وباإلسالم
وغضب رسولِه ،رضينا باهلل ربا،
اهلل
نفس محمد بيده ،لو بدا لكم موسى
دین ا ،وبمحمد نبي ا .فقال ُ
رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم :والذي ُ
فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن ِ
وأدرك نبوتي لتّبَعني»[ .]21ترمجه :یا رسول
السبيل ،ولو كان حيَّا َ
سواء َّ
اهلل ! این نسخه ای از تورات است ،نبی صلی اهلل علیه وسلم سکوت کرد ،و عمر آن نسخه را به خواندن
گرفت ،آنگاه رنگ چهره نبی صلی اهلل علیه وسلم تغری کرد ،ابوبکر گفت :ای عمر بر تو زنان مامت گرینده
بگرییند! آیا قهر و غضب که در صورت نبی صلی اهلل علیه وسلم ظاهر است منی بینی؟! چون عمر به
صورت نبی صلی اهلل علیه وسلم نگاه کرد ،گفت :به اهلل پناه میربم از غضب اهلل و رسولش ،مهانا ما به
ربوبیت اهلل و دین اسالم ،و نبوت حممد صلی اهلل علیه وسلم راضی و خنشنود هستم ،آنگاه نبی صلی اهلل
علیه وسلم گفت :به آن ذاتیکه زندگی و مرگ حممد بدست اوست سوگند میخورم اگر مهنی حاال موسی
علیه السالم نزد مشا بیآید و مشا او را پریوی کنید و مرا ترک گوید ،از هدایت و راه راست گمراه شده اید ،و
اگر موسی زنده میبود و نبوت مرا در می یافت به یقنی که از من پریوی میکرد.
 19رواه الرتمذي ،وقال األلبانی حدیث صحیح ،صحیح اجلامع.0300:

 .20یعنی :از شدت غضب؛ زیرا آن اموریکه به عقیده و توحید ،و وصول و پریوی از یک منهج تعلق میگرید ،و یا به اموری که باید از دین اخذ شود...و یا از
احکام ،وقیم ،مبادئ و اساسات آن پذیرفته شود ،الزماً باید از جانب اهلل و رسولش باش د تا آنکه توحید به شکل درست آن حتقق پیدا کند ،و اگر چننی کاری از
مصادر غری آن صورت گرید آنگاه چننی اخذ بدون شک که شرک و تندید (حمکومیت) خواهد بود.

 21رواه الدارمي ،مشكاة املصابیح ،214 :وانظر صحیح اجلامع الصغری.1302 :
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و دلیل عکس العمل شدید و غضب رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم برین عمل عمر ،بدان خاطر بود
که این مسأله به مصدر و مرجع ای تعلق داشت که عقیده ،و مفاهیم و مبادئ و ارزشها و قواننی و
احکامات ....از آن اخذ و دریافت میگردید ،که ازین جهت این مسأله به عقیده و توحید ارتباط کامل
دارد؛ و ازمهنی حلاظ نبی صلی اهلل علیه وسلم قهر شد تا آنکه عمر جمبور گردید تا عقد و پیمان و عهد
خویش را از نو با دین اسالم و شریعت حممد صلی اهلل علیه وسلم جتدید کند ،یعنی بگوید :أعوذُ باهلل من
غضب ِ
ِ
ِ
وباإلسالم دینا ،وبمحمد صلی اهلل عليه وسلم نبيا.
وغضب رسولِه ،رضينا باهلل ربا،
اهلل
بناً زمانیکه نبی صلی اهلل علیه وسلم در برابر پذیرفنت یک عقیده و حکم از شریعت موسی علیه
السالم ،در مقابل ترک شریعت حممد صلی اهلل علیه وسلم و یا اخذ بعضی امور از شریعت نازل شده بر
موسی علیه السالم ،و ترک بعضی امور از شریعت حممد صلی اهلل علیه وسلم چننی عکس العملی از خود
نشان داد....پس انصراف و ترک مهه شریعت حممد صلی اهلل علیه وسلم و آنچه بر او نازل شده است در
برابر اصول و ارزشها و مبادئ باطل و منحرف شرکی؛ نشنلیزم ،و کمونیزم ،ویا دمیوکراسی و لیربالیزم و
سیکوالریزم وغریه ادیان باطل و شعارهای زهری و مسی آهنا که افکار و عقاید را بسوی مفاهیم باطل شرک و
احلاد میکشاند؛ چگونه خواهد بود! بدون شک که آنگاه اگر کسی چننی کند هیچ هبره از اسالم ندارند،
هرچند خود و یا کشور هایشان را مسلمان و اسالمی بنامند ،و یا اینکه با زبان هزاران مرتبه بگویند ما
مسلمانیم  ،ما مسلمانیم!
أحادیث
مهچنان از جابر روایت است ،که عمر نزد نبی صلی اهلل علیه وسلم آمد و گفت«:إنا نسمع
َ
تهوَكت اليهود والنصارى؟! لقد
أمته ِّوُكون أنتم كما َّ
من یهود تعجبنا ،أفترى أن نكتب بعضها؟ فقالَ :
بيضاء نقيَّةا ،ولو كان موسى حيَّ ا ما وسعه إل اتّباعي»[ .]22ترمجه :ما سخنان یهودیان را
جئتكم بها
َ
میشنومی که خوش مان می آید ،آیا ما را اجازه میدهی که بعضی از آهنا را بنویسیم ،نبی صلی اهلل علیه وسلم

گفت :آیا مشا نیز به مانند یهود و نصاری در دینان سرگران و متحری مشکوک هستند؟ مهانگونه ای که آنان
متحری بودند و دین خویش را ناقص و ناتکمیل میدانیستند؟! در حالیکه من به مشا دین سفید و پاک و
روشن را آورده ام ،که اگر موسی نیز زنده میبود ،جز پریوی از من هیچ راهی نداشت.
 22رواه أمحد وغریه ،مشكاة املصابیح .200:قال عنه الشیخ ناصر :حدیث حسن .وقوله " أمتهوكون أنتم "؛ أي أحمتارون ومرتددون أنتم يف دینكم ،فال تعرفون
احلق من الباطل ،كما كان الیهود والنصارى حمتارین يف دینهم؟!
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از مهنی جهت اسالم مبنظور خنثی کردن و ازبنی بردن نطفه ای هر شر و گمراهی قبل از رسیدن آن به
شخص و داخل شدن آن به قلب و فکر او  ،مؤمننی را از نشسنت و بودن در جمالس شرک و کفر و اهل
بدعت و هواء هنی کرده است ،مهانطوریکه اهلل عزوجل میفرماید{:وإِ َذا رأَی َ َّ ِ
وضو َن فِي آیَاتِنَا
ین یَ ُخ ُ
َ َ
ت الذ َ
وضوا فِي ح ِدیث غَي ِرهِ وإِ َّما ی ِ
الشيطَا ُن فَالَ تَ ق ُعد بَع َد ِّ
َّك َّ
الذك َرى َم َع ال َقوِم
نسيَ ن َ
فَأَع ِرض َعن ُهم َحتَّى یَ ُخ ُ
َ ُ
َ
ِِ
ين}،األنعام .22/ترمجه :و هرگاه کسانی را که دیدی در آیات ما ( از روی عناد و مسخره ) به حبث
الظَّالم َ
و گفتگو می پردازند ،از آنان روی بگردان ،تا به سخن دیگر بپردازند ،و اگر شیطان تو را به فراموشی
افکند ،پس هرگز بعد از یاد آوردن با گروه ظاملان منشنی.
اب أَن إِ َذا س ِمعتُم آی ِ
و میفرمایدَ {:وقَد نَ َّز َل َعلَي ُكم فِي ال ِكتَ ِ
ات الل ِّه یُ َك َف ُر بِ َها َویُستَ ه َزأُ بِ َها فَالَ تَ ق ُع ُدوا
َ
َ
وضوا فِي ح ِدیث غَي ِرهِ إِنَّ ُكم إِذا ِّمث لُهم إِ َّن اللّهَ ج ِامع المنَافِ ِقين وال َكافِ ِر ِ
َّم
َم َع ُهم َحتَّى یَ ُخ ُ
ُ
َ
َ ُ ُ َ َ
َ
ین في َج َهن َ
َج ِميعا}،النساء .240ترمجه :و مسلماً ( اهلل ) در قرآن ( این حکم ) را بر مشا نازل کرده که چون شنیدید (

افرادی ) آیات اهلل را انکار می کنند ،و آن را به ریشخند و مسخره می گریند با آنا ننشینید تا به سخن
دیگری بپردازند ( ،و اگر با آنان بنشینید ) درین صورت قطعاً مشا ( نیز ) هم مانند آهنا خواهید بود ،مهانا
اهلل مهه ی منافقان و کافران را در جهنم گرد میآورد.
درین آیت منافقان کسانی هستند که درین جمالس نشته و به کفر و استهزاء به آیات اهلل از خود رضایت
نشان میدهند ،بدون آنکه از آن انکار کند و یا برایشان اعرتاض گرید و ازین عمل شان نفرت خود را بیان
کند ،و کافران کسانی هستند که مستقیماً و مباشراً به استهزاء و کفر به آیات اهلل تعالی میپردازند.
و در حدیث از نبی صلی اهلل علیه وسلم روایت است که میگوید«:من وقّ َر صاحب بدعة فقد أعا َن
على ِ
هدم اإلسالم»[ .]23ترمجه :کسیکه صاحب بدعت را احرتام کند و گرامی دارد ،مهانا در ازبنی بردن و
ویرانی اسالم کمک منوده است.

والجليس السوء؛ ِ
ِ
ونافخ الكير؛ فحامل
مثل الجليس الصالِح
كحامل المسك ِ
و میفرمایدُ «:
المسك َّإما أن ی ِ
ونافخ الكي ِر؛ إما أن یُح ِر َق
بتاع منه ،وإما أن تج َد منه ریحا طيبةا،
ُ
حذیَ َ
ك ،وإما أن تُ َ
ُ
ثيابك ،وإما أن تج َد ریح ا خبيثةا »[ .]24ترمجه :مثال رفیق و هم صحبت خوب و بد مانند كسى است
َ
 23مشكاة املصابیح .220 :قال الشیخ ناصر يف التخریج :قد یرتقي احلدیث مبجموع طرقه إىل درجة احلسن.
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كه مشك را محل مناید و یا كوره آتش را بدمد ،كسى كه مشك را محل مىكند یا مقدارى از آن را به مشا
هدیه مىدهد ،یا از او خریدارى مىمنایید ،یا از بوى خوش آن هبره مند مىشوید ،اما كسى كه كوره آتش
را مىدمد یا لباس مشا را مىسوزاند ،یا بوى بد آن مشا را اذیت مىكند.
و از ابن مسعود روایت است که ميگوید«:من أحب أن یُك ِرم دینَه فليعتزل مجالسة أصحاب
الجرب» .ترمجه :هرکسیکه دوست دارد تا دین خویش را گرامی دارد پس
األهواء فإن مجالستهم ألصق من َ
باید از نشنت در جمالس و مصاحبت أهل هواء و بدعت دوری کند ،زیرا نشنت و جمالست با آنان چسپناک

تر از لکه های سیاه در لباس سفید است[.]25

و از حسن بصری روایت است که ميگوید«:ل تُجالِس صاحب بدعة فإنه یمرض قلبك» .ترمجه :با

صاحب بدعت نشست و برخاست نداشته باش زیرا قلب ترا مریض میسازد.
و سفيان ثوری ميگوید«:من جالس صاحب بدعة لم یسلم من إحدى ثالث :إما أن یكون فتنة
لغيره ،وإما أن یقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله اهلل النار ،وإما ان یقول واهلل ما أبالي ما تكلموا وإني
واثق بنفسي ،فمن أمن اهلل على دینه طرفة عين سلبه أیَّاه» .ترمجه :کسیکه با صاحب بدعت می نشیند
از سه چیز در امان منی ماند :یا سبب فتنه بر غری از خودش میشود ،و یا اینکه در قلبش چیزی واقع
میگردد که بسبب آن اهلل او را داخل آتش جهنم میگرداند ،و یا اینکه میگوید :به اهلل سوگند که آنان هرچه
بگویند به آن اهتمام منی کنیم و باالی من اثر منی گذارد و من شخص ثابت و مطمئن برخویشنت هستم،
آنگاه اگر اهلل خواست حفظ اش میکند در غری آن بسبب این تکرب اش اهلل در یک چشم برهم زدن مهه
چیز را از علم و فهم ای که در دین به او داده است از او برمیدارد و نابود میسازد ( و او هالک میگردد ).
و اوزاعي ميگوید«:ل تم ّكنوا صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنتة وارتيابا» .ترمجه :تا
حد ممکن با صاحب بدعت سروکار نداشته باشید ،و با او به گفتگو و مباحثه نپردازید ،زیرا قلب های مشا
فتنه ها و شبهات آنان را به مریاث خواهد برد.

 .24متفق علیه.
25
اجلرب :اعراب در عرف جرب لکه های سیاه در لباس سفید را میگویند ،طوریکه «اجلرباء» آمسان را میگویند :بدلیل آنکه ستاره گان در آمسان سیاه و
َ .

تاریک خال خال میدرخشند/جممل اللغة البن فارس .مرتجم.
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و ضحاک ميگوید«:رأیت عمر بن عبد العزیز یسجن القصاص ومن یجلس إليهم».ترمجه :عمر بن
عبدالعزیز را دیدمی که قصه گویان[ ]26و کسانیکه با آنان نشسته بودند مهه را زندانی ساخت.
و از مجاهد روایت است که ميگوید«:دخل قاص فجلس قریب ا من ابن عمر فقال له قم فأبى أن

یقوم فأرسل إليه شرطيا فأقامه» .]27[.ترمجه :یکی از قصه گویان و مناقشه گران داخل جملس ابن عمر شد
و نزدیک وی نشست ،ابن عمر برایش گفت :برخیز ،قبول نکرد و از جایش برخناست ،پولیس را خواست و
وی را از آجنا بزور برخیزاند.
وغریه نصوص و آثار که از جمالست و مصاحبت با أهل بدعت و هواء منع و هنی منوده است ،اما
اکثریت مردم نشسنت در چننی جمالس را هبرت میدانند و آنرا خباطر کسب معلومات و اطالع از حوادث
دوست میدارند ،و بدلیل مهنی زعم و گمان خطاء و باطل خویش در جمالس اهل بدعت و احداث
مینشینند ،و چننی جمالس را تنظیم میکنند  ...آنگاست خود را با آلوده گی های آنان ملوث میسازند ،بلکه
خود را میسوزانند و به آتش می اندازند ،خاصتاً درین زمان که رجوع کردن به عقب ،و رهائی از فتنه ها و
شبهات و خواهشات که شخص به آن آلوده میشود خیلی صعب و مشکل ( بلکه ناممکن ) شده است.
و ازین اشخاص بعضی ها به علم کالم رو آورده اند  ...که خود را هم فریب داده  ،و عقیده خویش
را ضایع گردانیده اند ،و مردم را هم به فریب و شبهات مواجه ساخته است ،علریغم آنکه دین را مهچنان
ختریب منوده اند ،و در اجنام این کار برای خود خیلی جرأت داده اند و از ادب و اخالق بریون رفته اند،
طوریکه حممد بن عمر الرازي که از بزرگان و خنبه گان کالمیه بود در کتابش اقسام اللذات میگوید:
وأرواحنا في وحشة من جس ِ
ومنَا وح ِ
اص ُل ُدنيان ا أ َذى ووب ال
ُ
ُ
ِ
ِ
يل وقالوا
ولم نَستَ ِفد من بحثن ا َ
طول ُعم ِرنا سوى أن جمعنا فيه :ق َ

[روح ما در خوف و هراس بدن ما بوده

وحاصل دنیا ما نیز جز رنج و عذاب چیزی دیگری نیست]

[در طول عمرخود از حتقیق و بررسی ومباحثه هیچ فائده حاصل نکردمی جز مجع آوری واندوخنت قیل وقال]
 .26القصاص ،مجع قصة .و القاص :به کسی گفته میشود که زیاد قصه میگوید و حرف میزند و جر و حبث میکند تا جائیکه الفاظ و معانی یک موضوع را به
حبث میگرید و باالی آن صحبت میکند و به مناقشه میپردازد ،و در باطل وقت خویش را سپری میکند و از اهلل غافل میباشد و عمل منی کند ،طوریکه در حدیث
میآید« :إن بين اسرائیل ملا قصوا هلکوا» ،یعنی :هنگامیکه بنی اسرائیل به قصه گفنت و حکایت کردن [ ازینجا و آجنا شروع کردن و عمل به دین را ترک گفتند و
از اهلل غافل شدند] هالک گردیدند/.النهایة  .مرتجم.

 27این اقوال مهه از کتاب «البدع والنهي عنها» ،از حممد بن وضاح القرطيب ،روایت شده است.

 | 23ص ف ح ه

و هرگاه به مناهج کالمیان و شیوه های فلسفیان دقت کنیم ،آخر کار ،مهه ایشان به سرگردانی و
پیشمانی های عجیب و غریبی گرفتار شده اند ،و در سردرگمی و پیچیده گی های گوناگونی قرار گرفته اند
و هدایت را نشناخته اند ،در حالیکه نزدیک ترین راه و منهج برای دریافت حقایق و هدایت قرآن میباشد.
مهینطور شیخ أبو عبداهلل حممد بن عبدالکرمی شهرستانی ،که با فالسفه و متکلمنی زیادی نشست و
برخاست داشته است هیچ چیزی جز سرگردانی و پشیمانی ازیشان ندیده است ،قسمیکه میگوید:
تلك المعالِ ِم
لعمري لقد طفت المعاهد كلها
وسيرت طَرفِي بين َ
فلم أر إل ِ
واضع ا َّ
كف حائر
َ

[به جامن سوگند متام مراکز فلسفی را سرزدم

على ذَقَن أو قارع ا ِس َّن ِ
نادِم

و به متام آثار فلسفی نگاهی انداختم]

[جز انساهنای سرگردانی را نیآفتم که دست به زیر زنخ نشسته ویا از قهر دنداهنای پشیمانی هبم میسایند]
و مهنیطور از ابواملعالی اجلوینی (امام حرمنی) روایت است که میگوید :ای دوستان من ،خود را به کالم
مشغول نسازید ،اگر بدانید که آشنائی من با کالم مرا به کجا کشانیده است هرگز به آن رو منی آورید ،و در
هنگام مرگ اش گفت :من در حبری بسیار عمیقی فرو رفتم ،مسلمانان و علوم آنانرا رها کردم  ،و در
اشتغال به چیزی داخل شدم که مردم مرا از رفنت بسوی آن منع میکردند ،و اگر حاال رمحت اهلل مرا در
نیآبد ،پس وای بر ابن جوینی ،و حاال من بر عقیده مادرم میمریم ،و یا گفت :بر عقیده پری زن نیشاپور
میمریم!
و مهینطور مشس الدین خسرو شاهی برای یکی از علماء و اهل فضل زمانش گفت :به چه چیزی
معتقد هستی؟ گفت :آنچه که سایر مسلمانان به آن معتقد هستند ،گفت :آیا به آنچه که میگوئی شرح
صدر شده ای؟ یعنی متقنی و مطمئن میباشی؟ گفت :بلی ،گفت :اهلل را بسبب این نعمت شکر گذار
باش ،اما من به اهلل سوگند که منی دامن که به چه چیزی عقیده دارم  ،و به اهلل سوگند که منیدامن به چه
معتقدم ،سپس گریه کرد تا آنکه ریشش کامالً تَر شد!
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و حممد بن سامل بن واصل احلموی میگوید :من شبانه به بسرت خوامب دراز میکشم ،و با حلاف چهره ام
را میپوشامن ،سپس استدالل ها و مباحثات کالمی فالن و فالن را نزد خویش جمسم میسازم ،در حالیکه
صبح میشود اما من هیچ یک از آن آراء را ترجیح منی داده باشم !!
و مهچنان غزالی رمحه اهلل هنگامیکه از اشتغال به علم کالم و فلسفه در سردرگمی و سرگردانی و حریت
قرار گرفت و این را دانست که اشتغال به کالم هیچ چیزی را برایش ثابت منی سازد ،آنگاه دوباره به احادیث
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم رجوع کرد ،و در حالی مرد که صحیح خباری در سینه اش بود [.]28
و از مهنی جاست که خطأ و خطر و بطالن پریوی و تعقیب ،شعارها و درخواست های که گاه و
بیگاه در معرض آن قرار میگریم و از آن متأثر میشومی معلوم میگردد ،واز آجنمله سخن گفنت در مورد
ضرورت باز کردن دروازه های فرهنگ ،و دین و عقاید و نظام و اخالق ...یک ملت و مردم بسوی فرهنگ
ملت و مردم دیگر....حتت عنوان تبادل فرهنگ ها....است ،که ظاهر آنرا برای مردم ،دریافت و شناخت و
آگاهی از دستآورد ها و اندوخته ها یکدیگر میخوانند...در حالیکه باطن و درون آن کامالً مملو و پُر از
زهر و مسمویات است ،که شبهات و خواهشات و احنرافات و افکار و اندیشه های باطل را مزیداً داخل
عقیده صاف و ذالل مسلمانان و مؤحدین میگردانند ،تا آنان را از دین حق شان باز داشته باشند!
اما بسبب مهنی فرهنگ ها زندگی انساهنا و ملت ها در مدار های خری و شر قرار دارد  ،که هبرتین و
خریترین این فرهنگ ها فرهنگ اسالمی است و در پیشاپیش سائر فرهنگ ها قرار دارد ،و این پیشی گرفنت
اش از بیانش و دعوتش و منابع و مصادر اش و استدالل اش ظاهر میباشد ،اما بدترین و شرترین این
فرهنگ ها باید از منظرگاه اسالم دیده شود نه غری آن ،زیرا اسالم بدی ها ،و خطاء های سایر فرهنگ ها را
بصورت خمتصر و هبرتین وجه آن بیان داشته است ،تا آنکه انسان در مقابل دروازه آن قرار نگرید و از آن در
ِ
ِ ِ ِ
يل
ك نُ َف ِّ
دنیا و آخرت زیان نبیند ،مهانطوریکه اهلل متعال میفرمایدَ {:وَك َذلِ َ
ص ُل اْلیات َولتَستَب َ
ين َسب ُ
ِ
ين}،األنعام .11/ترمجه :و این چننی آیات خویش را به تفصیل بیان می کنیم تا راه جمرمان (
ال ُمج ِرم َ
گناهکاران ) آشکار گردد.

 28هتذیب شرح العقیدة الطحاویة ،ص.212
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پس راه جمرمان را با تفقه در قرآن و آیات آن جستجو کرده و در میآبیم ،زیرا قرآن به تفصیل و با هبرتین
شیوه و منهج  ...راه جمرمان را برای ما بیان کرده است.
اما شناخت راه و منهج جمرمان از طریق خود جمرمان  ،و مطالعه فرهنگ و مراجع شان دور از هدایت
قرآن و توجیهات سنت نبوی شریف میباشد ،زیرا این راه مشکل و درازی است ،و شخص را به ترس و
هراس و سردرگمی و گمراهی و سرگردانی و انعطافات خطرناک و مهلکی مواجه میسازد...و آن تعداد
اندکی که ازمیان این نربد و جنگ فکری با آبله ها و زخم های میکروبی شده ای فکر و قلبش بریون میشود
عالج و صحت یابی اش خیلی مشکل بلکه نا ممکن خواهد بود!
ثالثاً :توحید ویگانه سازی مصادر تَلقّي [أخذ و دریافت] :امت باید در توحید مصادر اخذ و
دریافت عقاید و اصول و اساسات و ارزشهای خویش هنایت تالش خویش را خبرج دهند ،و از بیان و شرح
آن کامالً و دقیقاً مراقبت و نظارت داشته باشند ،تا آنکه شیطان انس و جن جمال آنرا نیآبند که در داخل
آن نفوذ و رخنه کنند ،و سبب متفرق شدن صفوف واحد مسلمانان گردند.
دمشن با متام طیف هایش و شعارات و بریق های که بلند کرده است هنایت کوشش و تالش خویش را
خبرج میدهد تا ملت های مسلمان را از مصادر و مناهج شان منحرف گردانند ،از مهنی جهت ایشانرا
میبینیم که به میلیارد ها میلیارد پول های خویش باالی رسانه ها ،و وسائل نشر و پخش سرمایه گذاری کرده
اند و آهنا را در احنصار خود در آورده اند ،تا از طریق آن افکار و اندیشه ها ،و تصاویر و بیانات و برنامه
های مسی و زهری خویش را داخل وجود این امت گردانند ،و ازین مهه جز به استثمار کشیدن و در اختیار
در آوردن هدایت و جهت دهی مردمان به هرسوی که خود خبواند هدفی و مقصود دیگری ندارند،
ال فِر َعو ُن َما أُ ِری ُكم إَِّل َما أ ََرى َوَما أَه ِدی ُكم إَِّل
مهانطوریکه ،فرعون سرکش و طاغی چننی اراده داشت{:قَ َ
الر َش ِ
ِ
اد}،غافر .11/ترمجه :فرعون گفت :مشا را جز به راهی که (مصلحت) می بینم ( ،سفارش منی
يل َّ
َسب َ
کنیم ) و مشا را جبز به راه صحیح ( و رشد ) هدایت منی کنیم.

بناً ایشان میخواهند ملتهای خودشان و سایر ملل چیزی را ببینند که برای آهنا نشان میدهند ،نه سایر
راههای را که غری ازیشان ،به آن ارشاد و دعوت میکنند.

 | 26ص ف ح ه

و اگر در سعی و تالش خویش در جهت نیل به این هدف شان نائل شده نتوانستند و ناکام ماندند،
بدون معطلی حلظه ای علیه ملت های پاک و مؤحد اعالن جنگ میکنند ،و شهرهای ایشان را بتصرف در
میآورند ،حتت عنوان اینکه مسلمانان میخواهند راه و روش و طریقه زندگی موجود مشا را .که در احلاد و
کفر است  .ازبنی بربند ،و ارزشهای فرهنگی و تارخیی و اخالقی مشا را ازهم بپاشانند؛ مهانطوریکه فرعون
طاغی قبالً این را گفته بود{:وقَ َ ِ
ِ
ِّل ِدینَ ُكم أَو أَن
اف أَن یُبَد َ
َخ ُ
ع َربَّهُ إِنِّي أ َ
وسى َوليَد ُ
ال فر َعو ُن َذ ُروني أَق تُل ُم َ
َ
یُظ ِه َر فِي األَر ِ
اد}،غافر .12/ترمجه :و فرعون گفت :بگذارید موسی را بکشم ،و او رب خویش را
سَ
ض ال َف َ
خبواند ( تا جنات اش بدهد – اگر جنات داده میتواند ) ،بی گمان من میرتسم که دین مشا را دگرگون کند و یا

بر باالی این زمنی فساد بر انگیزد.

ان ی ِری َد ِ
ان لَ ِ ِ
ِ
ان أَن یخ ِرجا ُكم ِّمن أَر ِ
ِ
ض ُكم بِ ِسح ِرِه َما َویَذ َهبَا
ُ َ
ساح َر ُ
و اهلل متعال ميفرماید{:قَالُوا إن َه َذ َ
بِطَ ِری َقتِ ُك ُم ال ُمث لَى}،طه .23/ترمجه :گفتند :مسلماً این دو ( نفر ) جادو گرند ،می خواهند با جادوشان مشا
را از سرزمینتان بریون کنند ،و آینی و روش ( راه و رسم و ارزشهای ) برتر مشا را ازبنی بربند.

بناً بسبب ترسی که از راه و روش و منهج و دالیل روشن ،حق دارند  ...حتی حلظه ای حاضر منیشوند
تا از اهله و معبودان باطل شان رو گردانند ،مهانطوریکه حلظه ای برای اعالن حرب علیه مسلمانان هنگامیکه

ِ
َّى یَ ُردوُكم َعن
به آن نیاز پیدا منایند تأخری منی کنند ،طوریکه اهلل متعال میفرمایدَ {:ولَ یَ َزالُو َن یُ َقاتلُونَ ُكم َحت َ
ك َحبِطَت أَع َمالُ ُهم فِي الدن يَا
ِدینِ ُكم إِ ِن استَطَاعُوا َوَمن یَرتَ ِدد ِمن ُكم َعن ِدینِ ِه فَ يَ ُمت َو ُه َو َكافِر فَأُولَئِ َ
و ِ
ِ
يها َخالِ ُدو َن}،البقرة .712/ترمجه :و پیوسته با مشا می جنگند تا آنکه
اْلخ َرةِ َوأُولَ ئِ َ
اب النَّا ِر ُهم ف َ
ك أَص َح ُ
َ
اگر بتوانند مشا را از دینتان بر گردانند ،و هرکس از مشا از دینش برگردد و در حال کفر مبرید ،پس آنان

اعمالشان در دنیا و آخرت تباه و نابود شده است ،و آنان اهل آتش جهنم اند ،و برای مهیش جاویدان در
آن خواهند بود.
و هنگامیکه جاهالن .با بکار بردن نفوذ و نفوس و قوت خویش .مصادر و مراجع جاهلی شان را
آشکار ساختند و به آن افتخار کردند ،و با هرگونه موانع آن با استعمال شیوه های باطل و گناه ،به قتال و
جنگ پرداختند ،و آن عقاید باطل و پوچ خویش را باالی ملت ها با قهر و فشار ویا مکر و حیله
میخواهند بقبوالنند  ...پس بطریق اولی برای اهل حق الزم است تا عقاید ،و مراجع و مصادر پاک و ذالل
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خویش را بیشرت ظاهر سازند ،و به آن مباهات و افتخار کنند ،و خباطر آن به قتال و جنگ بپردازند !...
پس در حالت کدام یک از آن دو فرقه و گروه به حق نزدیک است و شایسته افتخار و مباهات و آشکار
ساخنت عقائد و اصول و ارزشهای خویش میباشد؟! آنکه منهج و راه اش به اهلل و رسول او صلی اهلل علیه
وسلم منتهی میگردد  ...و یا آنکه منهج ،اصول و اعتقادش به طواغیت و شیطاطنی و خواهشات و
اف َما أَش َركتُم َوَل تَ َخافُو َن أَنَّ ُكم أَش َركتُم
َخ ُ
احنرافات...؟ حقیقتاً که این دو باهم مساوی نیستند؛{ َوَكي َ
ف أَ
بِاللَّ ِه َما لَم یُنَ ِّزل بِ ِه َعلَي ُكم ُسلطَاناا فَأَي ال َف ِری َقي ِن أَ َحق بِاألَم ِن إِن ُكنتُم تَ علَ ُمو َن}،األنعام.11/
ترمجه :و چگونه از چیزی که شریک او قرار داده اید ،برتسیم؟! در حالیکه مشا منی ترسید از آنکه

چیزی را شریک اهلل قرار داده اید که اهلل هیچ گونه دلیلی در باره آن بر مشا نازل نکرده است ،پس اگر می
دانید کدام یک ازین دو گروه به أمینی شایسته تر اند؟!
رابعاً :تحدید وتثبیت منهج  :بعد از آنکه این موارد را بعنوان مقدمه توضیح دادمی ،اکنون  .به إذن
اهلل  .به توضیح و بیان آن منهج حق میپزدازمی ،که اتباع و پریوی و رجوع به آن ،و اکتفاء و اختصار به آن
در مقابل غری آن واجب و الزم میباشد ،و آن منهج که سالمت و جنات بنده گان در دنیا و آخرت البد به
آن وابسته میباشد؛ و آن منهج ،منهجی است که در رجوع و وقوف به کتاب و سنت با فهم سلف صاحل
از قرون سه گانه خنست ،که خری بودن و حق بودن شان به نصوص ثابت است حمدود میباشد.
این خمتصر ،مهم و مؤجز به تفصیل و دلیل نیاز دارد:
اما دلیل وجوب رجوع به قرآن کریم  :به کثرت موجود میباشد که درینجا خمتصراً به بعضی ازین
ِ
ك ال ِكتَاب لَ ری ِ ِ
ين} ،البقرة .2/ترمجه:
نصوص استناد میکنیم :اهلل متعال میفرمایدَ { :ذلِ َ
ب فيه ُه ادى لِّل ُمتَّق َ
ُ َ َ
این کتابی است که هیچ شک و شبه ای در آن نیست ،و مایه هدایت پرهیزکاران است.
َّ ِ
ِ
ِِ
ین َل یُؤِمنُو َن فِي آ َذانِ ِهم َوق ر َو ُه َو َعلَي ِهم َع امى
ین َ
آمنُوا ُه ادى َوش َفاء َوالذ َ
و میفرماید{:قُل ُه َو للَّذ َ
ادو َن ِمن َّم َكان بَ ِعيد} ،فصلت .44/ترمجه :بگو :این (قرآن) برای کسانی که امیان آوردند ،هدایت
أُولَئِ َ
ك یُنَ َ
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و شفاست ،و کسانیکه امیان منی آورند در کوشهایشان سنگینی است ،و آن ( قرآن ) برایشان ( مایه )
کوری است ،آنان ( مهچون کسانی اند که گویا ) از جائی دور ندا داده میشوند.

و میفرماید{:فَِإ َّما یأتِي نَّ ُكم ِّمنِّي ُه ادى فَم ِن اتَّبع ُه َداي فَ َال ی ِ
ضل َوَل یَش َقى}،طه .023/ترمجه :پس
ََ
َ
َ ََ
َ
اگر از سوی من هدایتی برای مشا بیآید ،هرکس از هدایت من پریوی کند ،پس نه گمراه می شود و نه به رنج

افتد ( و بدخبت شود ).
ضل في الدنيا ول یَشقى في
و ابن عباس میگوید«:تكفل اهلل لمن قرأ القرآن ،وعمل بما فيه أن ل ی َّ

اْلخرة ،ثم قرأ هذه اْلیة»[ .]29ترمجه :اهلل کفالت کرده است آن شخصی را که قرآن را میخواند و به آن
عمل میکند ،اینکه در گمراهی و ضاللت قرار نگرید و به مشقت در روز آخر گرفتار نشود ،سپس مهنی
آیت اخری را قرآئت کرد.
و در حدیث صحیح از نبی صلی اهلل علیه وسلم روایت است که میگوید« :القرآن حجة لك أو
عليك»[ .]30ترمجه :قرآن حجت و دلیل است برای تو ،و مهچنان حجت و دلیل است بر علیه تو .
و میفرماید« :كتاب اهلل فيه الهدى والنور ،فخذوا بكتاب اهلل ،واستمسكوا به»[.]31ترمجه :در کتاب
اهلل هدایت و نور است ،پس ( دستور زندگی و هدایت و منهج خویش را ) از کتاب اهلل بگریید ،و به آن
متمسک شوید.
حبل اهلل ،من اتَّبعه كان على الهدى ،ومن تركه كان على
و میفرمایدُ «:
کتاب اهلل عز وجل ،هو ُ
32
حبل ( رسن یا ریسمان ) اهلل است ،کسیکه از آن پریوی و
مهان
عزوجل
اهلل
کتاب
:
ترمجه
].
الضَّاللة»[.
ُ
به آن عمل کند در راه راست و هدایت قرار دارد ،و کسیکه آنرا ترک گوید ( و از آن اعراض کند ) در

گمراهی و ضاللت میباشد.

 29هتذیب شرح العقیدة الطحاویة ،ص.21

 30صحیح الرتغیب والرتهیب.221:
 . 31مسلم.
. 32مسلم.
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ك به،
كتاب اهلل فيه الهدى والنور ،من
استمس َ
و در روایت دیگر نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرمایدُ «:
َ

ض َّل»[ .]33ترمجه :در کتاب اهلل (قرآن) هدایت و نور است،
الهدى ،ومن أخطأه َ
وأخذ به ،كان على ُ
کسیکه به آن متسک ورزید ،و به دستورات آن عمل کرد ،در هدایت قرار دارد ،و آنکه ختطی ( و اعراض )
کرد در گمراهی میباشد.
و میفرماید «:كتاب اهلل؛ هو حبل اهلل الممدود من السماء إلى األرض»[ .]34ترمجه :کتاب اهلل؛ مهانا
حبل ( رسن یا ریسمان ) کشیده شده ای اهلل از آمسان تا زمنی است.
و از عبداهلل بن مسعود در تفسری این قول اهلل تعاىل{:واعتَ ِ
ص ُموا بِ َحب ِل اللّ ِه َج ِميعا َولَ تَ َف َّرقُوا}،آل
َ
عمران ،013/روایت است که میگوید:حبل اهلل یعنی:قرآن.
ضر؛ تحضره الشياطين ،ینادون :یا عبد اهلل
و از او روایت است که میگوید«:إن هذا َّ
الصراط ُمحتَ َ
هلم إلى الطریق ،فاعتصموا بحبل اهلل؛ فإن حبل ِ
اهلل هو القرآن» .ترمجه :این راه راهی
هذا هو الطریقَّ ،
َ
است که شیاطنی مهواره در اطراف آن حضور میداشته باشند ،ندا در میآورند :ای عبداهلل این راه و منهج
درست است ،بیا و برین راه و منهج قرار بگری؛ اما بر مشا ست که به رسن و ریسمان اهلل متمسک شوید ،و
حبل ( رسن و ریسمان ) اهلل مهانا قرآن است.
و دالیل وجوب اتباع و پیروی از سنت و رجوع به آن [ :]35مهچنان به کثرت موجود است ،که از
َّ ِ
ِّموا بَي َن یَ َد ِي اللَّ ِه َوَر ُسولِ ِه َواتَّ ُقوا
آمنُوا ل تُ َقد ُ
ین َ
مجله این قول اهلل متعال است که میفرماید { :یَا أَی َها الذ َ
اللَّهَ إِ َّن اللَّهَ س ِميع َعلِيم ،یا أَی َها الَّ ِذین آمنُوا ل تَ رفَ عوا أَصواتَ ُكم فَ و َق صو ِ
ت النَّبِ ِّي َول تَج َه ُروا لَهُ بِال َقو ِل
َ
ُ
َ َ
َ
َ
َ
َكجه ِر ب ع ِ
ط أَع َمالُ ُكم َوأَن تُم ل تَش ُع ُرو َن}،احلجرات .1-2/ترمجه :ای کسانیکه امیان
ض ُكم لِبَ عض أَن تَحبَ َ
َ َ
.33مسلم.
.34صحیح اجلامع.4403 :
 .35سنت به هر آن قول ،فعل ،و تقریری گفته میشود که حکم شرعی برآن مرتب گردد ،مبانند؛ وجوب،مندوب ،و اباحت و حرمت و کراهیت....و بر مهه اقوال
و افعال و تقریرات نبی صلی اهلل علیه احکام شرعی مرتب میگردد ،مگر آن اموری که از روی عادت از آن خارج میگردد ،مانند؛ نشنت بر باالی حیوان ،و یا در
سایه درخت نشسنت ،و یا سینه اش را باز کردن تا شدت گرمی از آن برود ،ویا شرح صدر شریف...وغریه اعمال خاصی که به شخصیت و عادت و اعمال
عادی و معمول فرد تعلیق دارد ،که حکم شرعی برآن مرتب منیگردد ،علیه الصالة والسالم.
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آورده اید! در مقابل اهلل و رسولش پیش دستی نکنید ،و از اهلل برتسید ،بی گمان اهلل شنوای داناست ،ای
کسانیکه امیان آورده اید! صدایتان را فراتر از صدای نبی نکنید و با او با آواز بلند سخن نگویید ،که مبادا
در حالیکه ندانید اعمالتان نابود و باطل گردد.
پس زمانیکه از جمرد بلند کردن صدا بر باالی صدای نبی صلی اهلل علیه وسلم ترس نابود شدن اعمال
شخص میگردد .و عمل جز به کفر و شرک نابود منیگردد .پس چگونه شخص میتواند باالی حکم و
دستور و قول رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم  ،حکم و قول و دستور خود را ترجیح بدهد و آنرا اولی و
مقدم بر حکم نبی صلی اهلل علیه وسلم بداند ...که بدون شک اینکار اولی و مقدم بر شرک و کفر و
نابودی اعمال خواهد بود ،والعیاذ باهلل.
ضى اللَّهُ َوَر ُسولُهُ أَمرا أَن یَ ُكو َن لَ ُه ُم
مهچنان اهلل متعال میفرمایدَ { :وَما َكا َن لِ ُمؤِمن َوَل ُمؤِمنَة إِذَا قَ َ
ال ِخيَ َرةُ ِمن أَم ِرِهم َوَمن یَع ِ
ض َاللا مبِينا} ،األحزاب .32/ترمجه :وهیچ مرد مؤمن و
ض َّل َ
ص اللَّهَ َوَر ُسولَهُ فَ َقد َ
زن مؤمنی را نسزد ،هنگامیکه اهلل و رسولش کاری را حکم کند ،آنکه آهنا را در آن کارش اختیاری باشد،

وهرکس از اهلل و رسولش نافرمانی کند ،به راستی در گمراهی و ضاللت آشکاری گرفتار شده است.
بناً بر اهلل تعالی نزول و فرستادن حکم است ،و بر رسول او بیان و تبلیغ و رساندن آن به مردم ،و برما
تسلیم بودن و التزام به آن ،بدون هیچگونه تقدمی ،و تعقیب ،و اختیاری  ...و این امر از لوازم صحت امیان
است.
اما در منهج و طریقه دمیوکراسی مهه چیز و هر امری به رأی دهی و اختیار و تصویب گذاشته میشود،
و اراده و رغبت و میل اکثریت در آن اعتبار دارد ،هرچند قضاوت اهلل و رسول او صلی اهلل علیه وسلم
برخالف آن چیز و مورد باشد  ...و این یک شر بزرگ و عظیمی است ،و مبراتب نزدیکرت به کفر و شرک
است نسبت به آنکه اسالم باشد.

و اهلل متعال میفرماید{:قُل إِن ُكنتُم تُ ِحبو َن اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یُحبِب ُك ُم اللَّهُ َویَغ ِفر لَ ُكم ذُنُوبَ ُكم َواللَّهُ غَ ُفور

َرِحيم}،آل عمران .32/ترمجه :بگو! اگر اهلل را دوست می دارید ،پس از من پریوی کنید ،تا اهلل مشا را
دوست بدارد ،و گناهانتان را برایتان بیآمرزد ،و اهلل آمرزنده ی مهربان است.
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پس به اندازه متابعت و پریوی شخص از سنت رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم میزان حمبت او با اهلل و
به اندازه حمبت او با اهلل میزان پریوی آنشخص از سنت آشکار میگردد ،یعنی هریک الزم و ملزوم دیگرش
میباشند.

َطيعوا ا َّلرس َ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ازعتُم
ول َوأُولي األَم ِر ِمن ُكم فَِإن تَ نَ َ
يعوا اللَّهَ َوأ ُ
آمنُوا أَط ُ
ُ
ین َ
و اهلل متعال میفرماید{:یَا أَی َها الذ َ
ِ
الر ُس ِ
س ُن
فِي َشيء فَ ُردوهُ إِلَى اللَّ ِه َو َّ
ول إِن ُكنتُم تُؤِمنُو َن بِاللَّ ِه َواليَ وم اْل ِخ ِر ذَلِ َ
ك َخي ر َوأَح َ
تَأ ِویالا}،النساء .11/ترمجه :ای کسانیکه امیان آورده اید! اطاعت کنید اهلل را ،و اطاعت کنید رسول او را ،و
صاحبان امرتان را  ،و اگر در چیزی اختالف کردید ،آنرا به اهلل و رسولش باز گردانید ،اگر به اهلل و روز
قیامت امیان دارید ،این هبرت و خوش فرجام تر است.]36[.
ِ
ِ
َّ ِ
صيب ُهم فِت نَة.]37[.أَو ی ِ
ِ
صيبَ ُهم َع َذاب
ین یُ َخال ُفو َن َعن أَم ِره أَن تُ َ
ُ
و میفرماید{:فَ ليَح َذ ِر الذ َ
أَلِيم}،النور .23/ترمجه :پس کسانیکه با فرمان او خمالفت می کنند ،باید برتسند ازین که فتنه ای گریبان گری
آهنا شود ،یا عذاب دردناکی به آهنا برسد!
ك ل ی ؤِمنُو َن حتَّى یح ِّكم َ ِ
يما َش َج َر بَي نَ ُهم ثُ َّم ل یَ ِج ُدوا فِي أَن ُف ِس ِهم َح َرجا
و میفرماید{:فَال َوَربِّ َ ُ
وك ف َ
َ َُ ُ
سلِّ ُموا تَسلِيم ا}،النساء .21/ترمجه :اما نه ! و به رب تو سوگند كه آنان مؤمن بشمار منی
ِم َّما قَ َ
ضي َ
ت َویُ َ
.36ازین آیه امور ذیل افاده میشود :وجوب اطاعت از اهلل و رسول او صلی اهلل علیه وسلم ،و اطاعت از نبی صلی اهلل علیه وسلم عنی اطاعت از اهلل است ،و
رجوع به اهلل و رسول به معنی رجوع به کتاب اهلل و سنت نبی صلی اهلل علیه وسلم بعداز وفات او صلی اهلل علیه وسلم میباشد ،و مهینطور سنت صحیح به مانند
قرآن حمفووظ میباشد مهانطوریکه قرآن حمفوظ است زیرا سنت در معنی و مفهوم ذکر داخل میباشد ،شامل این آیت میگردد{:إنَّا َْحنن نََّزلْنَا ِّ
الذ ْكَر َوإنَّا لَهُ
ُ
َحلَافظُو َن}،احلجر .1/ترمجه :مهانا ما قرآن را نازل کردمی ،و قطعاً ما نگهبان آن هستیم ،زیرا ممکن خنواهد بود تا اهلل بنده را به مراجعه به چیزی حکم کرده باشد که
رسیدن به آن حکم و نائل گردیدن به آن امکان نداشته باشد و یا ذات آن شیء حمفوظ و مأمون و واضح نباشد ،و :قرآن و سنت به این مفهوم خویش یگناه
مرجع حل مجیع منازعات میباشد ،هم برای کسیکه آن را میداند و برای کسیکه آن را منی داند ،زیرا از ذات عادل و خالق کائینات اهلل متعال بعید است تا ما را
جهت جهت حل نزاع و منازعات ما به رجوع به چیزی امر کرده باشد ،سپس در آن چیز قضاوت و حل آن منازعه موجود نباشد ،و مهچنان این امر :از لوازم و
شروط صحت امیان مؤمن میباشد ،که مؤمن تا زمانیکه امیانش درست نیست و صحت ندارد تا آنکه مجیع منازعات و دعاوی خویش را به کتاب اهلل و سنت
رسول او صلی اهلل علیه وسلم رجوع ندهد ،و با انتفاء و عدم رجعت دادن دعاوی به کتاب و سنت ،مسمی و مطلق امیان از شخص انتفاء پیدا میکند.
.37فتنه ،یعنی :شرک ،مهانطوریکه امام أمحد میگوید :به مصحف نگاه کردم و اطاعت رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم را در  33مورد یافتم ،سپس این آیت را
َّ
ین ُخیَال ُفو َن َع ْن أ َْمره أَ ْن تُصیبَ ُه ْم فْت نَة} ،و آنرا چندین به تکراراً خواندم ،و با خود گفتم:مراد از فتنه چیست؟ سپس گفتم جز شرک بوده
تالوت کردم{ :فَ ْلَی ْح َذر الذ َ
منی تواند ،زیرا شاید قرآن و سنت بعضی از اقوال و اعمال ( و آرزو هایش را ) مردود بداند ،و بسبب آن در قلب اش کجی و زیغ پیدا شود و هالک اش گرداند.
و برایش گفته شد :قومی است که بسوی حدیث دعوت میشوند ،اما آنان بسوی رأی سفیان مریوند! گفت :تعجب میکنم از قومی که حدیث را میشنوند و

َّ
ین ُخیَال ُفو َن َع ْن أ َْمره أَ ْن تُصیبَ ُه ْم فْت َنة} ،و
اسناد و صحت آنرا میدانند ،اما بازهم بسوی رأی سفیان و غری آن مریوند ،در حالیکه اهلل تعالی میفرماید{:فَ ْلَی ْح َذر الذ َ
آیا میدانی که فتنه چیست؟ فتنه یعنی کفر  ،مهانطوریکه اهلل متعال میفرمایدَ {:والْفْت نَةُ أَ ْكبَ ُر م َن الْ َقْتل}،البقرة ،120:ترمجه :و فتنه بزرگرت از قتل است ،حاالنکه
آنان بسوی حدیث رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم دعوت میشوند ،و هواء و خواهشات شان آهنا را بسوی رأی و نظریات سفیان میکشاند.ا.ه.
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آیند تا تو را در اختالفات و در گریی های خود به داوری و قضاوت نطلبند و سپس تنگی ای در دل های
خویش نسبت به این قضاوت نداشته و كامالً تسلیم ( حكم و فیصله تو ) باشند.]38[ .
ك بِأَنَّ ُهم َشآقوا اللّهَ َوَر ُسولَهُ}،ترمجه :این بدان خاطر است که آهنا با اهلل و رسولش
و میفرماید{:ذَلِ َ
خمالفت کردند؛ یعنی :با اهلل و رسول او صلی اهلل علیه وسلم به خمالفت پرداختند ،و ماده شق ،مبعنی خمالف
و مغایرت میباشد ،و برعکس خمالفت و شق  ،رضاء و تسلیمی به اهلل و رسول صلی اهلل علیه وسلم است،
شاقِ ِق اللّهَ َوَر ُسولَهُ فَِإ َّن اللّهَ َش ِدی ُد ال ِع َق ِ
اب}،األنفال .23:ترمجه :و
و در ادامه اهلل متعال میفرمایدَ { :وَمن یُ َ
هرکس با اهلل و رسولش خمالفت کند ( ،بداند که ) اهلل سخت کیفر کننده است.
و در حدیث صحیح از نبی صلی اهلل علیه وسلم روایت است که میگوید«:من أطاعني فقد أطاع اهلل،
ومن عصاني فقد عصى اهلل» .]39[.ترمجه :هرکسیکه از از دستور من اطاعت کند مهانا به مانند آنست که
از دستور اهلل اطاعت کرده است ،و هرکسیکه از دستور من سرکشی و عصیان مناید مبانند ،آنست که از
دستور اهلل سرکشی و عصیان کرده است.
رسول اهلل؟ قال:من أطاعني
و میفرماید«:كل أمتي یَدخلون الجنة إل من أبى ،قيل :ومن یأبى یا
َ
دخل الجنة ،ومن عصاني فقد أبى» .]40[.ترمجه :مجیع امت من داخل جنت میگردند جز آنکه إبا ورزد،
اصحاب گفتند :یا رسول اهلل چه کسی از داخل شدن به جنت إبا میورزد؟ گفت :کسیکه از من اطاعت
کند داخل جنت میگردد ،و کسیکه از دستور و حکم من سرکشی و عصیان ورزد ،مهانا از داخل شدن به
جنت إبا ورزیده است.
و میفرمایدِ «:
الرجل متكئا على أریكته ،یُحدَّث بحدیث من حدیثي ،فيقول :بيننا وبينكم
یوشك
ُ
حرم
كتاب اهلل  ،ما وجدنا فيه من حالل استحللناه ،وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ،أل وإن ما َّ
 .38ابن قیم رمحه اهلل میگوید :اهلل سبحانه به نفس مقدس خویش قسم مؤكد به نفی امیان خملوق یاد كرده است تا زمانیكه رسول اش را در متامی مشاجرات
خویش -اصول و فروع و احكام شرع و معاد وغریهَ -...حكم قرار ندهند ،و برعالوه ای حكم قرار دادن مهچنان باید متامی حرج و تكلیف -كه مهانا تنگی قلب-
نسبت به آنرا از خود دور نكند ،و قلب خویش را به متام معنا جهت پذیرفنت ح كم رسول صلی اهلل علیه وسلم نگشایند ،و هر آنچه را كه مانع آن میشود ،از بنی
نربد ،و كامالً آنرا با متام رضایت و عدم منازعه و رفع معارضه و اعرتاض پذیرفته و به آن تسلیم و راضی نگردد ،مؤمن نیست!ا -ه  .از كتاب التبیان يف أقسام

القرآن.100 :
 .39متفق علیه.
 .40البخاری.
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حرم اهللُ» .ترمجه :عنقریب مردی خواهد بود که بر باالی ختتی تکیه زده است و با
ُ
رسول اهلل  مثل ما َّ
کالم که از من روایت شده سخن میزند ،و میگوید :میان ما و مشا این کتاب اهلل ( قرآن ) قرار دارد ،آنچه
از حالل در آن یافتم آنرا حالل میدارمی ،و آنچه از حرام در آن یافتیم آنرا حرام میدارمی؛ آنگاه رسول اهلل
صلی اهلل علیه وسلم گفت :آگاه باشید آنچه را رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم حرام قرار داده است مبانند؛
آنست که اهلل آنرا حرام قرار داده باشد.]41[ .
ك عن ِ
رسول اهلل 
و از أبی سلمه روایت است که أبو هریره به مردی گفت :یا ابن أخي ،إذا حدثتُ َ

حدیث ا فال تضرب له األمثال .]42[ .ترمجه :ای برادر زاده ام! هرگاه برایت حدیثی از رسول اهلل صلی اهلل
علیه وسلم گفته شد :برایش مثال نزن.
یعنی :قول نبی صلی اهلل علیه وسلم را با اقوال دانشمندان و فالسفه و فقهاء تأیید نکن ،گوئی قول و
عمل رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم به تأیید اقوال دیگران صحت پیدا کند  ...در حالیکه نبی صلی اهلل
علیه وسلم هیچ نیازی به این تأیید ندارد ،بلکه دیگران است که برای اثبات کالم و اعمال خویش به استناد
و موافقت اقوال و دستورات نبی صلی اهلل علیه وسلم نیازمند میباشند ،زیرا کالم نبی صلی اهلل علیه وسلم
هنگامیکه در سنت اش صحیح ثابت گردد ،آن حکم و دستوری است که میزان و معیار برای شناخت
مواقف دیگران در حق از باطل و صواب و درست از خطاء و غلط میباشد.
مهچنان از خالل آنچه بیان کردمی ،بطالن و خطر تعصب مذهبی ،اعم از مذاهب اربعه ( چهار گانه )
و غری آنرا میدانیم ،که یکتعداد قول و رأی مذهب اش را در خطاء و صواب ،در حق و باطل شدیداً پریوی
میکنند ،و آنرا بر قول صحیح و ثابت نبی صلی اهلل علیه وسلم و سنت اش برتر و راجح قرار میدهند!

 .41درین حدیث مهچنان رد بر گروهی است که قرآن را میپذیرند و سنت را کنار گذاشته اند از آن انکار میکنند( ،یعنی :احادیث را بصورت عموم ظنی میگویند
و آنرا حجت منی دانند) ،و قضایا و دعاوی خویش را در صورتیکه در قرآن حکم حمکمی به آن نیآبند ،به سنت رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم جهت حل و
فصل رجعت منیدهد ،و این گروه نزد من زندیق و مرتد میباشد ،بدلیل آنکه :در حقیقت امر ایشان تکذیب کننده قرآن و سنت هردو میباشند ،زیرا آنکه از سنت
انکار میکند الزماً از قرآن انکار کرده است ،زیرا آیات و نصوص عدیده ای قرآن امر به رجعت دادن امور به احادیث و سنت نبی صلی اهلل علیه وسلم داده
است ،و مهینطور به معیار قرآن دادن آن احکام در دعاوی و قضاوت در امور.
 42صحیح سنن ابن ماجه.10 :
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دالیل فضیلت اصحابه و کسانیکه به احسان ازیشان در قرون ثالثه نخست پیروی کرده اند،
و اهیمت و ترجح و برتری قول و فهم شان بر قول و فهم سایر کسانیکه بعداز یشان آمده اند:
ِِ
ول ِمن بَع ِد َما تَ بَ يَّ َن لَهُ ال ُه َدى َویَتَّبِع غَي َر َسبِ ِ
ين نُ َولِّ ِه
الر ُس َ
شاقِ ِق َّ
اهلل متعال میفرمایدَ {:وَمن یُ َ
يل ال ُمؤمن َ
ما تَ ولَّى ونُصلِ ِه ج َهنَّم وساءت م ِ
صيرا}،النساء .221/ترمجه :و کسیکه پس از آنکه هدایت ( و راه حق )
َ
َ َ ََ
َ َ َ
برایش روشن شد ،با پیامرب خمالفت کند ،و از راهی غری از راه مؤمنان پریوی مناید ،ما او را به آنچه پریوی
کرده ،واگذارمی ،و او را به جهنم در افکنیم ،و بد جایگاهی است.
ِِ
و مراد از { َسبِ ِ
ين} ،صحابه و تابعنی و کسانیکه به احسان در قرون ثالثه خنست ،و بعداز
يل ال ُمؤمن َ
آن در مهان منهج بدون احنراف و خطاء تا روز قیامت ازیشان پریوی کرده اند میباشد ،بناً هرکسیکه از راه و
منهج این مؤمنان رو گرداند و احنراف ورزد ،و با ایشان خمالفت مناید ،و درین مقام خمالفت خویش با آنان و
منهج ایشان سرکش و معاند باقی ماند ،عاقب اش اینست{:نُولِّ ِه ما تَ ولَّى ونُصلِ ِه ج َهنَّم وساءت م ِ
صيرا}.
َ
َ َ ََ
َ َ َ َ
و میفرماید{:قُل َه ِذهِ سبِيلِي أَد ُعو إِلَى الل ِّه َعلَى ب ِ
ص َيرة أَنَا َوَم ِن اتَّبَ َعنِي َو ُسب َحا َن الل ِّه َوَما أَنَا ِم َن
َ
َ
ِ
ين} ،یوسف .202/ترمجه :بگو! این راه من است  ،من با بصریت ( کامل ) بسوی اهلل دعوت
ال ُمش ِرك َ
میکنم ،و کسانیکه از من پریوی کردند ( نیز چننی می کند ) و اهلل پاک و منزه است ،و من از مشرکان
نیستم.
پس کسانیکه از حممد صلی اهلل علیه وسلم و اصحابش اش و کسانیکه از آنان به احسان ( و نیکی و
درستی ) تا روز قیامت پریوی کرده اند ،آنانی هستند که اهلل متعال ایشان را وصف به دعوت کردن بسوی
اهلل تعالی با بصریت و علم و فقه...کرده است ،و مفهوم برعکس آن مقتضای آنست که دعوت هرکس
دیگر غری ازین راه دعوت در جهالت و نابینائی  ،و بسوی ضاللت و گمراهی است.
ِ
آمنتُم بِ ِه} ،ترمجه :پس اگر آهنا ( نیز ) مبانند آنچه مشا امیان
آمنُوا بِمث ِل َما َ
و اهلل متعال میفرماید{:فَِإن َ
آورده اید ،یعنی :مبثل نبی صلی اهلل علیه وسلم و اصحابش{:فَ َق ِد اهتَ َدوا}،ترمجه :قطعاً هدایت یافته اند؛ و
امیانی به مانند امیان نبی صلی اهلل علیه وسلم و اصحابش هبره مند شده اندَّ { ،وإِن تَ َولَّوا فَِإنَّ َما ُهم فِي
ِ
ِش َقاق فَسيك ِفي َك ُهم اللّهُ و ُهو َّ ِ
يم}،البقرة ،230/ترمجه :واگر پشت گردانند مهانا جز این نیست
ََ
السم ُ
َ َ
يع ال َعل ُ
ُ
که آنان در خمالفت و ستیزند ،پس بزودی اهلل تو را از ( شر ) آهنا کفایت کند ،و اوست شنوای دانا.
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ِ
َّ ِ
وهم بِِإحسان ر ِ
ِ
و اهلل متعال میفرماید{:و َّ ِ
ض َي
ین اتَّبَ ُع ُ
ین َواألَن َ
َ َ
َ
صا ِر َوالذ َ
الساب ُقو َن األ ََّولُو َن م َن ال ُم َهاج ِر َ
ِ
َع َّد لَهم جنَّات تَج ِري تَحتَ ها األَن هار َخالِ ِد ِ
يم}،
يها أَبَدا ذَلِ َ
اللَّهُ َعن ُهم َوَر ُ
ین ف َ
َ
ضوا َعنهُ َوأ َ ُ َ
َُ
َ
ك ال َفوُز ال َعظ ُ
التوبة .200/ترمجه :و پیشگامان خنستنی از مهاجرین و انصار و کسانیکه به احسان ( و نیکی و درستی )
از آهنا پریوی کردند ،اهلل از آهنا خشنود و راضی گشت ،و آهنا ( نیز ) از او خشنود و راضی شدند ،و برای
آهنا باغهای ( از جنت ) آماده کرده است ،که هنرها از زیر ( درختان ) آن جاری است ،جاودانه در آن
خواهند ماند ،این واقعاً کامیابی بزرگ است.
پس اهلل از خنستنی افرادی که از مهاجرین و انصار به اسالم و امیان گرویده اند ،و مهچنان آنانکه به
نیکی ازیشان پریوی کرده اند ،بسبب سالمت و صحت دین و اعتقاد شان ،و فهم و التزام شان به دین و
نسب و دودمان جز
منهج شان  ...از آنان راضی و خشنود گردیده است ،بدون آنکه درین میان هیچ َ
تقوی و استقامت و التزام به این منهج صحیح و عمل صاحل اعتبار داده باشد ،مهانطوریکه اهلل متعال
میفرماید{:إِ َّن أَك َرَم ُكم ِعن َد اللَّ ِه أَت َقا ُكم}،احلجرات .23/ترمجه :مهانا گرامی ترین مشا نزد اهلل پرهیزگارترین
مشاست.
و در حدیثی که صحت آن از نبی صلی اهلل علیه وسلم به اثبات رسیده است میفرماید«:إن أهل بيتي
هؤلء یرون أنهم أولى بي ،وليس كذلك؛ إن أوليائي منكم المتقون ،من كانوا وحيث كانوا»[.]43
ترمجه :مردم فکر میکنند این اهل بیت من نزدیکرتین اشخاص و حمبوبرتینها به نزد من هستند ،اما اینطور
نیست ،یقیناً دوستان نزدیک ( اولیاء ) من از میان مشا پرهیزگارترین و متقی ترین مشاست ،هرکسیکه ( از هر
نسبی ) که باشد ،و در هرکجائی ( و هر زمانی ) که باشد.
اصل و َ
ِِ
ِ
ت َّ
الش َج َرةِ فَ َعلِ َم َما فِي
ين إِذ یُبَایِ ُعونَ َ
ك تَح َ
طوریکه اهلل متعال میفرماید{:لََقد َرض َي اللَّهُ َع ِن ال ُمؤمن َ
الس ِكينَةَ َعلَي ِهم َوأَثَابَ ُهم فَ تحا قَ ِریبا}،الفتح .22/ترمجه :براستی اهلل از آن مؤمنان  ،هنگامیکه
قُلُوبِ ِهم فَأَن َز َل َّ
زی ر درخت با تو بیعت کردند ،خشنود و راضی شده است ،پس آنچه که در درون دهلایشان بود دانست،
لذا آرامش را بر آهنا نازل کرد و پریوزی ( و فتحی ) نزدیک را به آنان پاداش داد.
 43أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة ،رقم .121:وقال الشیخ ناصر يف التخریج :إسناده صحیح ،رجاله كلهم ثقات.

 | 36ص ف ح ه

و از جابر روایت است که میگوید :ما در روز حدیبه  2400نفر بودمی ،نبی صلی اهلل علیه وسلم
گفت «:أنتم خير أهل األرض» .]44[.ترمجه :مشا هبرتین مردمان روی زمنی هستید.
و میفرماید «:اق تَ ُدوا باللَّ َذی ِن ِمن بَع ِدي؛ أبي بكر ،وعُ َم َر»[ .]45وفي روایة« :إني ل أَد ِري ما
مر[ .]46ترمجه :بعد از من از
ب َقائي فِي ُكم ،فاقتَ ُدوا باللَّذی ِن من بَع ِدي»؛ وأشار إلى أبي بكر ُ
وع َ
أبوبکر و عمر پریوی کنید ،و در روایت دیگر آمده است :من منی دامن که تا چه زمانی با مشا خواهم بود،

پس بعد از من ازین دو پریوی کنید ،سپس بسوی اوبکر و عمر اشاره کرد.
و میفرماید « :إن یطع الناس -أي من ب ع ِدي  -أبي بكر و ُعمر ی ِ
رشدوا» .]47[.ترمجه :اگر مردم -
َ ُ
َ
ُ
بعد از من  -از ابوبکر و عمر اطاعت کنند هدایت میشوند.]48[ .
و میفرماید«:فِإنَّه من ی ِعش ِمن ُكم ب ع ِدي فَسيرى اختِالف ا َكثِرا ،فعلي ُكم بِسنَّتِي وسن َِّة الخلَ ِ
فاء
ُ
ََ
ُ
َ
ُ َ َ
ُ
هدیين َّ ِ
ِ
واج ِذ ،وإیَّا ُكم ومح َد ِ
وعضوا َعلَيها بِالنَ ِ
ثات األُموِر فَ َّ
دعة،
إن ُك َّل ُمح َدثَة بِ َ
س ُكوا بِهاَ ،
ُ
َ
الراش َ
الم َ
دین تَ َم َ
49
ضاللة» .] [.ترمجه :آن کسانیکه از مشا بعداز من زندگی خواهند کرد اختالفات زیادی را
دعة َ
وُك َّل بِ َ
شاهد خواهند بود ،پس برمشاست ،سنت من و سنت خلفای راشدین و هدایت یافته  ،به آن متسک ورزید
و با دندان ها خویش آنرا حمکم گرید ،و برحدز باشید از امور نو پیدا و حادث ،زیرا هر امر نوپیدا بدعت
است ،و هر بدعت گمراهی و ضاللت میباشد.
و میفرماید «:أكرموا أصحابي فإنهم خياركم» .]50[.ترمجه :اصحاب من را احرتام و گرامی دارید زیرا
آنان هبرتین های مشا هستند؛ یعنی هبرتین های مشا در سالمت و صحت اعتقاد و دینشان ،و در فضلیت
صحبت شان با نبی صلی اهلل علیه وسلم ،و در سبقت داشنت شان به جهاد در راه اهلل و نصرت دین او.

 .44متفق علیه.

 45رواه ابن ماجه والرتمذي ،صحیح سنن الرتمذي.1211 :
 46صحیح سنن الرتمذي.1212 :

 .47تثبیت اإلمامة و ترتیب اخلالفة /اليب نعیم االصبهاين ،42 :السلسلة الصحیحة.1111 :
 .48این حدیث را مؤلف در منت کتاب نیآورده است.
 49صحیح سنن أيب داود.3212 :

 50رواه النسائي ،وأمحد ،واحلاكم ،وصححه الشیخ ناصر يف خترج املشكاة.2003 :
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و میفرمایدَّ «:
فجعل لي منهم وزراء ،وأنصارا،
واختار لي أصحاب ا؛
إن اهلل تبارك وتعالى اختارني،
َ
َ
صرف ،ول
یوم القيامة َ
وأصهارا ،فمن سبَّهم فعليه لعنةُ اهلل والمالئكة والنَّاس أجمعين ،ل یُقبل منه َ

عدل» .]51[.ترمجه :مهانا اهلل تبارک و تعالی مرا ( از میان سایر مردمان به نبوت ) برگزیده است ،و برای
من دوستان و هم صحبتانی نیز برگزیده است ،و از میان آهنا برامی وزیران و یاری دهنده گان ،و
خویشاوندانی قرار داده است ،پس هرکسیکه آهنا را دشنام بدهد بر او لعنت اهلل و مالئک و مجیع مردمان
باد ،و در روز قیامت از آن شخص هیچ صرف وعدل پذیرفته منیشود؛ و معنی :صرف؛ یعنی نوافل ،و
عدل؛ یعنی فرایض .بدین معنی که هیچ عملی از آن شخص پذیرفته منی شود.
أصحاب محمد صلی اهلل عليه وسلم ،فلمقام
و از ابن عباس روایت است که میگوید«:ل تسبوا
َ
أحدهم ساعة یعني مع النبي صلی اهلل عليه وسلم خير من عمل أحدكم أربعين سنة » .وفي
ِ
مره» .ترمجه :اصحاب حممد صلی اهلل علیه وسلم را دشنام ندهید ،زیرا
روایة«:خير من عبادة أحدكم ُع َ
ایستادن آهنا به یک حلظ ای ( در مناز و عبادت ) .یعنی با نبی صلی اهلل علیه وسلم .هبرت از اعمال نیک
چهل ساله مشا است؛ و در روایت دیگر میگوید :هبرت از عمل چهل سال هریک از مشا است ،و در روایت
دیگر میگوید :هبرت از اعمال متام عمر یکی از مشاست.
نظر في قلوب العباد ،فوج َد
و از ابن مسعود رضی اهلل عنه روایت است که میگوید«:إن اهلل تعالى َ
قلب محمد خير قلوب العباد ،فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ،ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب
محمد صلی اهلل عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد ،فجعلهم وزراء نبيه ،یُقاتلون على
دینه ،فما رآه المسلمون حسنا فهو عند اهلل حسن ،وما رأوه سيئا فهو عند اهلل سيء» .ترمجه :اهلل متعال
به قلب های بنده گان خویش دید ،و قلب حممد صلی اهلل علیه وسلم را هبرتین آن قلب ها دریافت ،پس او
را برای خویش برگزید و او را به رسالت خویش بر انگیخت ،سپس به قلب های سایر بنده گان خویش
بعداز وی دید ،آنگاه قلبهای اصحاب اش را هبرتین قلبها دریافت ،پس آهنا را وزیران نبی اش قرار داد ،تا
آنکه خباطر دین اش به قتال بپردازند و نبی اش را یاری دهند ،بناً آنچیز و آن کسی را که مسلمانان نیک
بدارند چیزیست که نزد اهلل نیز نیک باشد ،و آنچیز و کسی را بد بدارند چیزیست که نزد اهلل بد میباشد.
 .51رواه احلاکم ،ووافقه الذهيب.
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اینحاست که امهیت التزام به این قید آشکار میگردد - :قید و تقید و مراجعه به فهم و درک و
برداشت صحابه از دین -بر عالوه دالیل منصوص که در التزام اتباع و پریوی ازیشان وارد گردیده است.
مهانطوریکه به بعضی از آهنا قبالً اشاره کردمی ،زیرا این این رجوع صرحیاً مانع اجیاد فرقه ها و مذاهب متعدد
در دین میشود که حساب آن از مشارش بریون باشد ،و هیچ دلیلی بر وجود آهنا از جانب اهلل نیست ،در
حالیکه یکی از آهنا هم در حق و هدایت قرار ندارند ،تا جائیکه در سایه چننی حالت [ یعنی :عدم توحید
منبع أخذ و دریافت فهم دین ] هر مسلمان صاحب فهم و صاحب طریقه ای خاصی خواهد بود ،و برایش
یک مذهب مستقل تشکیل خواهد داد ،و خواهد گفت این فهم من از دین است و من به آن التزام دارم ،
و آن فهم تو از دین است و به آن التزام داشته باش ،هیچ یکی از ما بر پریوی و التزام به مذهب دیگری
مأمور منی باشد ،و یکدیگر خویش را جمبور ساخته منی تواند؛ و از مهنی جاست که دروازه های فرقه گرائی،
مذهب گرائی ،و حترب در دین باز میشود ،تا جائیکه بسنت آن ناممکن میگردد ،و جلو آثار و اضرار آن
هرگز گرفته خنواهد شد ،و آنگاهست که امت در گمراهی و هالکت واقع میشوند ،مهانگونه ای که در حال
َّ ِ
ین فَ َّرقُوا ِدینَ ُهم
حاضر به گمراهی و هالکت مواجه شده اند ،و اهلل متعال درین مورد میفرماید{:إِ َّن الذ َ
ت ِمن ُهم فِي َشيء إِنَّ َما أَم ُرُهم إِلَى اللّ ِه ثُ َّم یُنَبِّئُ ُهم بِ َما َكانُوا یَف َعلُو َن} ،األنعام .051/ترمجه:
َوَكانُوا ِشيَع ا لَّس َ
به راستی کسانی که دین خود را پراکنده ساختند و دسته دسته شدند ،تو را با آنان هیچ گونه کاری نیست،

کار آهنا تنها با اهلل است ،سپس آهنا را از آنچه اجنام می دادند ،آگاه میسازد.
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ین فَ َّرقُوا ِدینَ ُهم َوَكانُوا ِشيَعا ُكل ِحزب بِ َما لَ َدی ِهم
ين  .م َن الذ َ
و میفرمایدَ {:وَل تَ ُكونُوا م َن ال ُمش ِرك َ
فَ ِر ُحو َن}،الروم .31-32/ترمجه :و از مشرکان نباشد  .از کسانیکه دین خود را پاره پاره کردند ،و فرقه فرقه (
مذهب مذهب ) شدند ،و هر گروه و فرقه به آنچه نزد خود دارند خوشحالند.
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مراعات ترتیب فضلیت میان صحابه به ترتیب تقدیم و تأخیر شان در نصرت و یاری رساني
به دین ،52و همین طور از تابعین به ترتیب قرون .از اول تا سوم:
در هنگام عدم موجودیت و صراحت دلیل در مورد حکمی در قرآن و سنت ،و موجودیت اجتهادات
خمتلف میان صحابه در مسئله ای از مسائل  ،آنگاه از اسباب و عوامل ترجیح یک قول و فهم  ،قدمی بودن
قول و فهمی است که در نصرت و یاری رسانی اسالم و دین ،وشریعت حممد صلی اهلل علیه وسلم در
خنست قرار داشته است ،و این چیزی است که کتاب و سنت به آن داللت دارد :مهانطوریکه اهلل متعال
َّ ِ
ین أَن َف ُقوا ِمن بَع ُد
میفرمایدَ {:ل یَستَ ِوي ِمن ُكم َّمن أَن َف َق ِمن قَ ب ِل ال َفت ِح َوقَاتَ َل أُولَئِ َ
ك أَعظَ ُم َد َر َجةا ِّم َن الذ َ
َوقَاتَ لُوا َوُك ّالا َو َع َد اللَّهُ ال ُحسنَى َواللَّهُ بِ َما تَ ع َملُو َن َخبِير}،احلدید .20/ترمجه :کسانی از مشا که قبل از فتح
( مکه ) انفاق کردند ،و با ( مشرکان ) جنگیدند ( ،با کسانی که پس از فتح انفاق کردند و جنگیدند )
یکسان نیستند ،آهنا مقام ( و منزلت ) شان واالتر ( و برتر ) است ،از کسانیکه بعد از فتح ( مکه ) انفاق
کردند ،و جنگیدند ،و اهلل بر هر یک وعده نیک (=جنت ) داده است ،و اهلل بدانچه که میکنید آگاه
است.
بناً آنان در منزلت و فضلیت و پاداش و اجر اعمال و انفاق باهم برابر نیستند ،مهانطور در دین ،و
فهم و امیان باهم برابر منیباشند ،زیرا این امور بایکدیگر تالزم دارد.
و در حدیث که از ابی سعید خدری روایت است میگوید:كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن
سبوا أَص َحابي .فَلَو أ َّ
َح َد ُكم أَن َف َق
عوف شيء ،فسبَّه خالد ،فقال ُ
َن أ َ
رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم :لَ تَ ُ
ِمثل أُحد ذَ َهب ا ،ما ب لَ َغ م َّد أَح ِد ِهم ،ولَ نَ ِ
صي َفه .]53[.ترمجه :میان خالد بن ولید و عبدالرمحن بن عوف
َ َ ُ َ
ُ
َ
مشاجره ای رخ دارد ،خالد او را دشنام داد ،آنگاه نبی صلی اهلل علیه وسلم گفت :هیچ یک از اصحاب من
را دشنام ندهید ،اگر یکی از مشا به اندازه کوه احد در راه اهلل طال انفاق کند ،به اندازه انفاق مشتی از
انفاق آنان ،بلکه نصف آهنم منی رسد.

 . 52یعنی :تقدمی اسالم آوردن شان ،و جهاد شان در راه اهلل و پریوزی دین او.
 .53متفق علیه.
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و در روایتی از أنس آمده است که میگوید«:كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف
كالم ،فقال خالد لعبد الرحمن:تستطيلون علينا بأیام سبَ قتُمونا بها؟! فبلغنا أن ذلك ذُكِ َر للنبي صلی اهلل
ِ
ِ
ِ
الجبال ذَهب ا ما
ُحد أو ِمث َل
عليه وسلم ،فقالَ ":د ُعوا لي أصحابي ،فوالذي نفسي بيده لو أن َفقتُم مث َل أ ُ
بلَغتُم أعمالَ ُهم»[ .]54ترمجه :میان خالد بن ولید و عبدالرمحن بن عوف گفتگوئی صورت گرفت ،آنگاه
خالد به عبدالرمحن گفت :آیا میخواهید آنروزهای ( که در ایام جهالت ) گذشتانده امی بر ما ادامه دهید؟!
زمانیکه این سخن به نبی صلی اهلل علیه وسلم رسید ،گفت :اصحامب را بگذارید! به ذاتیکه جامن بدست
اوست که اگر یکی از مشا به مانند کوه احد طال خرج کند ،ثواب و اجرش به اعمالی را که آنان اجنام داده
است منریسد.
و از أبی درداء روایت است که میگوید :كنت جالس ا عند النبي صلی اهلل عليه وسلم إذ أقبل أبو
بكر آخذا بطرف ثوبه ،حتى أبدى عن ركبتيه ،فقال النبي صلی اهلل عليه وسلم «:أما صاحبكم فقد غامر
» .فسلّم وقال :إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء ،فأسرعت إليه ثم ندمت ،فسألته أن یغفر لي
منزل أبي بكر،
ندم فأتى َ
فأبى علي ،فأقبلت إليك ،فقال «:یغفر اهلل لك یا أبا بكر » .ثالث ا ،ثم إن عمر َ
أثم أبو بكر؟ فقالوا :ل ،فأتى إلى النبي صلی اهلل عليه وسلم فسلم ،فجعل وجه النبي صلی اهلل
فسألَّ :
أظلم،
یتمعر ،حتى أشفق أبو بكر ،فجثا على ركبتيه ،فقال :یا
َ
عليه وسلم ّ
رسول اهلل ،واهلل أنا كنت ُ
صدقت
مرتين ،فقال النبي صلی اهلل عليه وسلم« :إن اهلل بعثني إليكم فقلتم كذبت ،وقال أبو بكر
َ

كذبت ،وقال أبو بكر :صدقت
رسول اهلل إليكم جميعا ،فقلتم:
وفي روایة :إني قلت :یا أیها الناس ،إني ُ
َ
وواساني بنفسه وماله ،فهل أنتم تاركوا لي صاحبي ،مرتين» فما أوذي بعدها.]55[ .

 .54أخرجه أمحد ،السلسلة الصحیحة . .2113 :پس زمانیکه نبی صلی اهلل علیه وسلم این حرف را در مورد خالد رضی اهلل عنه ،آنکسی که مشریی از مشریهای
اهلل تعالی است،السلسلة الصحیحة .2212:هبرتین جوان قبیله اش بود ،اما با وجود آن هنگامیکه میان او و عبدالرمحن بن عوف رضی اهلل عنه اختالف واقع شد،
نبی صلی اهلل علیه وسلم بر او شدیداً انکار و اعرتاض کرد ،و برای او غری او که در اسالم خویش و نصرت دین متأخر از عبدالرمحن بن عوف بودند ،گفت:

اصحاب من را بگذارید ( و ایشان را توهنی و حتقری نکنید و با احرتام و اکرام بایشان برخورد کنید ) ،که به اهلل سوگند اگر یکی از مشا به مانند کوه احد در راه اهلل
طال انفاق کند به ثواب و اجرش به اندازه اعمال آنان رسیدگی منی کند.
و این ترتیب فضیلت الزم است در منهج أخذ و وصول هدایت و فهم دین و استدالل پریوی گردد ،طوریکه باید قول ،و فهم و اجتهاد خنستنی ها ( السابقون )

بر پسنی ها ( الالحقون ) ویا متأخرین ایشان مقدم دانسته شود ،زیرا مراعا ت فهم و اجتهاد سابقون بر متأخرون از عوامل و اسباب ترجح در هنگام حصول
اختالف در مسائل غری وارد در قرآن وسنت ویا متشابه ...میباشد.

 .55البخاری.
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ترمجه :نزد نبی صلی اهلل علیه وسلم نشسته بودم كه ابوبكر آمد در حالی كه گوشه لباسش را گرفته و
به اندازه ای باال زده بود كه زانویش دیده می شد ،نبی صلی اهلل علیه وسلم گفت« :دوست مشا ،خود را
دچار مشكلی كرده است» .ابوبكر سالم كرد و گفت :بنی من و پسر خطاب گفتگوی پیش آمد ،او را
خشمگنی كردم ،سپس پشیمان شدم و از او خواستم تا مرا ببخشد ،ولی او نبخشید ،به مهنی منظور نزد تو
آمدم یا رسول اهلل ،پس نبی صلی اهلل علیه وسلم گفت« :ای ابوبكر! اهلل تو را ببخشد» .و این مجله را سه
بار تكرار كرد .سر اجنام ،عمر نیز پشیمان شد و به خانه ابوبكر رفت و پرسید :ابوبكر اینجاست؟ گفتند:
خری .آنگاه ،نزد نبی صلی اهلل علیه وسلم آمد و سالم داد ،و با دیدن او ،چهره نبی صلی اهلل علیه وسلم
داشت متغری میشد ،ابوبكر ترسید (كه مبادا رسول اهلل به او چیزی بگوید) لذا به دو زانو نشست و گفت:
یا رسول اهلل! سوگند به اهلل كه تقصری از من بوده است ،و این مجله را دو بار ،تكرار كرد .نبی صلی اهلل
علیه وسلم گفت«:مهانا اهلل مرا به سوی مشا مبعوث كرده است ،مشا مرا تكذیب كردید و ابوبكر مرا تصدیق
كرد و با جان ومالش ،مرا مهراهی منود ،آیا دوستم را برامی می گذارید»؟ و این مجله را دو بار تكرار منود،
بعد از آنروز هیچ كسی خنواست تا ابوبكر را اذیت برسانند.
پس اینجا دیده میشود که نبی صلی اهلل علیه وسلم چگونه میان أبوبکر و عمر فرق قایل گردید ،در
حالیکه عمر در اسالم مهان عمری است که اسالم با او عزت یافت و هیچ کسی بعداز ابوبکر فضلیت و
منزلت وی را ندارد ،اما بدلیل آنکه أبوبکر در امیانش ،و اسالمش ،و نصرتش مقدم از سایر صحابه بود،
لذا نبی صلی اهلل علیه وسلم به رسیدن اندک ترین اذیتی به أبوبکر راضی نبود ،و غضب بر باالی غضب
اش ظاهر میشد ،و برای عمر و غریه اصحاب رضی اهلل عنهم گفت :آیا دوستم را برامی میگذارید؟!.
ِ
ِ
الذین
ین یَلونَ ُهم ،ثُ َّم َ
و مهچنان این قول نبی صلی اهلل علیه وسلم که میفرمایدَ «:خ ُير أ َُمتي قَ رني ،ثُ َّم الذ َ
یَلونَ ُهم ،ثُ َّم َّ
ظه ُر
شهدو َنَ ،ویَ ُخونون ول یُؤتَ َمنو َن ،ویَن ُذ ُرون ول یَ ُفو َن ،ویَ َ
شه ُدو َن َول یُستَ َ
إن بَع َد ُكم قَوم ا یَ َ

الس َم ُن» .]56[.ترمجه :هبرتین های امتم کسانی هستند که در قرن من هستند ،سپس کسانیکه بدنبال
فيِهم ِّ
شان میآید ،و سپس کسانیکه بدنبال این نسل اخری میآید ،بعداز آن مردمانی ظهور میکنند که حاضرند (

بناحق شهادت دهند ) اما به شهادست خواسته منی شوند ،و خیانت میکنند و امانات را ضایع میگردانند،
 .56البخاری.
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چیزهای را بر خویش واجب میسازند و نذر میگریند اما به آن وفاء منی کنند ،و در میان شان چاقی زیاد
میشود.
که قرن اول مهانا قرن صحابه  ،سپس قرن دوم؛ قرن تابعنی ،و قرن سوم؛ قرن تابع تابعنی بودند.
ِ
الناس خير؟
النبي صلی اهلل عليه وسلم :أي
و از عائشه روایت است که میگویدَ «:
سأل رجل َّ
ث» .]57[ .ترمجه :مردی از نبی صلی اهلل علیه وسلم پرسید:
قال«:ال َقر ُن الذي أنا فيه ،ثُ َّم الثانيَّ ،
ثم الثالِ ُ
هبرتین مردمان چه کسانی هستند؟ گفت :آن قرنی که من در آن زندگی میکنم ،سپس قرن دوم ،سپس قرن
سوم.
شو الكذب ،حتى
و میفرماید«:احفظوني في أصحابي ،ثم الذین یَلونهم ،ثم الذین یلونهم ،ثم یَف ُ
الرجل ول یُستَحلَف»[ .]58ترمجه :حرمت و منزلت اصحاب من را
یشهد
الرجل ول یُستَ َ
شهد ،ویحلف ُ
ُ
حفظ کنید و مراقب زبان خویش در حق و منزلت شان باشید  ،سپس از کسانیکه بعداز آنان میآیند[ یعنی:

تابعنی]  ،و سپس از کسانیکه بعداز این گروه میآیند [ تابع تابعنی] ،بعد از آن دروغ عام میشود تا جائیکه
شخص حاضر به دادن شهادت [ به دورغ ] میشود و کسی او را به شهادت منی طلبت  ،و حاضر است [
به ناحق] سوگند خبورد اما کسی خباطر سوگند خوردن او منی طلبد.
و میفرماید«:تسمعون ،ویسمع منكم ،ویسمع ممن ِ
سمع منكم»[ .]59ترمجه :از من میشنوید ،و
ُ َُ
ُ َُ
(کسانیکه بعداز من هستند ) از مشا میشنوند ،و کسانی بعداز آنان هستند ،از کسانی میشنوند که از مشا
شنیده اند.
درین حدیث اثبات صداقت و حسن انتقال بدون هیچ گونه دروغ و تزید و تنقیص ،شنیدن و فهم و
ابالغ احادیث نبی صلی اهلل علیه وسلم توسط صحابه رضی اهلل عنهم میباشد ،و مهچنان تزکیه و اثبات
صداقت و حسن انتقال آنچه تابعنی از صحابه شنیده اند ،و مهچنان از کسانیکه از تابعنی شنیده اند ،که
تابع تابعنی میباشند.

 .57مسلم.
 58صحیح اجلامع.102 :

 59صحیح سنن أيب داود.3200 :
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ـ اسباب و عوامل ترجیح:
ترجیح میان اقوال و فهم حبسب تسلسل ذیل صورت میگرید.
اوالً :تقدمی و ترجیح قول موافق با ادله قرآن و سنت ،زیرا زمانیکه دلیل استوار بر اساس نصوص قرآن و
ضى
سنت باشد ،رجوع بر غری جواز ندارد ،بدلیل قول اهلل متعال میفرمایدَ {:وَما َكا َن لِ ُمؤِمن َوَل ُمؤِمنَة إِذَا قَ َ
اللَّهُ َوَر ُسولُهُ أَمرا أَن یَ ُكو َن لَ ُه ُم ال ِخيَ َرةُ ِمن أَم ِرِهم َوَمن یَع ِ
ض َاللا
ض َّل َ
ص اللَّهَ َوَر ُسولَهُ فَ َقد َ
مبِينا}،األحزاب .32/ترمجه :وهیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را نسزد ،هنگامیکه اهلل و رسولش کاری را حکم
کند ،آنکه آهنا را در آن کارش اختیاری باشد ،وهرکس از اهلل و رسولش نافرمانی کند ،به راستی در گمراهی
و ضاللت آشکاری گرفتار شده است.
َّ ِ
ِّموا بَي َن یَ َد ِي اللَّ ِه َوَر ُسولِ ِه َواتَّ ُقوا اللَّهَ إِ َّن اللَّهَ َس ِميع
آمنُوا ل تُ َقد ُ
ین َ
و میفرماید{:یَا أَی َها الذ َ
َعلِيم}،احلجرات  .1-2/ترمجه :ای کسانیکه امیان آورده اید! در مقابل اهلل و رسولش پیش دستی نکنید ،و
از اهلل برتسید ،بی گمان اهلل شنوای داناست.
ِ
ِ
َّ ِ
صيب ُهم فِت نَة [ ]60أَو ی ِ
ِ
صيبَ ُهم َع َذاب
ین یُ َخال ُفو َن َعن أَم ِره أَن تُ َ
ُ
و میفرماید{ :فَ ليَح َذ ِر الذ َ
أَلِيم}،النور.23/ترمجه :پس کسانیکه با فرمان او خمالفت می کنند ،باید برتسند ازین که فتنه ای گریبان گری
آهنا شود ،یا عذاب دردناکی به آهنا برسد!
و میفرماید{ :قُل إِن ُكنتُم تُ ِحبو َن اللَّهَ فَاتَّبِ ُعونِي یُحبِب ُك ُم اللَّهُ َویَغ ِفر لَ ُكم ذُنُوبَ ُكم َواللَّهُ غَ ُفور
َرِحيم}،آل عمران .32/ترمجه :بگو! اگر اهلل را دوست می دارید ،پس از من پریوی کنید ،تا اهلل مشا را
دوست بدارد ،و گناهانتان را برایتان بیآمرزد ،و اهلل آمرزنده ی مهربان است.

.60فتنه ،یعنی :شرک ،مهانطوریکه امام أمحد میگوید :به مصحف نگاه کردم و اطاعت رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم را در  33مورد یافتم ،سپس این آیت را
َّ
ین ُخیَال ُفو َن َع ْن أ َْمره أَ ْن تُصیبَ ُه ْم فْت نَة} ،و آنرا چندین به تکراراً خواندم ،و با خود گفتم:مراد از فتنه چیست؟ سپس گفتم جز شرک بوده
تالوت کردم{ :فَ ْلَی ْح َذر الذ َ
منی تواند ،زیرا شاید قرآن و سنت بعضی از اقوال و اعمال ( و آرزو هایش را ) مردود بداند ،و بسبب آن در قلب اش کجی و زیغ پیدا شود و هالک اش گرداند.
و برایش گفته شد :قومی است که بسوی حدیث دعوت میشوند ،اما آنان بسوی رأی سفیان مریوند! گفت :تعجب میکنم از قومی که حدیث را میشنوند و

َّ
ین ُخیَال ُفو َن َع ْن أ َْمره أَ ْن تُصیبَ ُه ْم فْت َنة} ،و
اسناد و صحت آنرا میدانند ،اما بازهم بسوی رأی سفیان و غری آن مریوند ،در حالیکه اهلل تعالی میفرماید{:فَ ْلَی ْح َذر الذ َ
آیا میدانی که فتنه چیست؟ فتنه یعنی کفر  ،مهانطوریکه اهلل متعال میفرمایدَ {:والْفْت نَةُ أَ ْكبَ ُر م َن الْ َقْتل}،البقرة ،120:ترمجه :و فتنه بزرگرت از قتل است ،حاالنکه
آنان بسوی حدیث رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم دعوت میشوند ،و هواء و خواهشات شان آهنا را بسوی رأی و نظریات سفیان میکشاند.ا.ه.
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ك عن ِ
رسول اهلل 
و از أبی سلمه روایت است که أبو هریره به مردی گفت«:یا ابن أخي ،إذا حدثتُ َ

حدیثا فال تضرب له األمثال» [ .]61ترمجه :ای برادر زاده ام! هرگاه برایت حدیثی از رسول اهلل صلی اهلل
علیه وسلم گفته شد :برایش مثال نزن.
و از ابن عمر روایت است که رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم گفت«:ل تمنعوا إماءَ اهلل أن یصلين في

لنمنعهن فقال :فغضب غضب ا شدیدا ،وقال :أحدثك عن ِ
رسول اهلل  وتقول
المسجد ،فقال ابن له :إنا
َّ

لنمنعهن»[]62؟! ترمجه :کنزیان اهلل [ یعنی زنان ] را از رفنت به مسجد منع نکنید ،یک پسر جوانی برای
إنا
ّ
ابن عمر گفت :ما آهنا منع میکنیم ،آنگاه ابن عمر شدیداً قهر شد و غضب گرفت ،و گفت :من ترا از [
قول و دستور و حکم ] رسول اهلل خرب میدهم و تو میگوئی ما اجازه منی دهیم؟!.
و در روایت دیگری از ابن عباس آمده است که او از حدیث رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم سخن
میگفت و روایت میکرد ،و میگفت :رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم اینچننی گفت :آنگاه کسی گفت :اما
أبوبکر و عمر چننی منی گویند ،ابن عباس برایش گفت :میرتسیم ازینکه از آمسان باالی مشا سنگ ببارد ،من
برای مشا میگومی که رسول اهلل چننی گفته است ،و مشا میگوید :ابوبکر و عمر چیزی دیگری میگوید.]63[.
أرض الروم ،فنظر إلى الناس وهم
و از عباده بن صامت روایت است که« :أنه غزا مع معاویة َ
ِ
ِ
سمعت
سر الفضة بالدراهم ،فقال :یا أیها الناس إنكم تأكلون الربا،
ُ
س َر الذهب بالدنانير ،وك َ
یتبایعون ك َ
رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم یقول«:ل تبتاعوا الذهب بالذهب ،إل مثالا بمثل ،ل زیادة بينهما ول
َ
نَ ِظ َرة».فقال معاویة :یا أبا الوليد ل أرى الربا في هذا إل ما كان من نظرة .فقال عبادة :أحدثك عن
علي فيها
رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم وتحدثني عن رأیك ،لئن أخرجني اهلل ل أساكنك بأرض لك َّ
إمرة » .]64[.ترمجه :او در جنگی با معاویه در سرزمنی روم مهراه بود ،دید که مردم پارچه های طال را با
دنیار تبادله میکردند ،و پارچه های درهم را با درهم  ،عباده بن صامت گفت :ای مردم مشا عمالً سود
خوری میکنید ،من از رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم شنیده ام که میگوید :مشا طال را با طال معامله و تبادله
.61صحیح سنن ابن ماجه.10 :
 .62صحیح سنن ابن ماجه.22 :

63
رسول اهلل  ،فیُقال له :ولكن قال أبو بكر ،وعمر ،فیقول هلم :تكاد السماء أن متطر علیكم حجارة؛ أقول
 .كان ابن عباس حیدث عن النيب  فیقول :قال ُ
رسول اهلل ،وتقولون قال أبو بكر وعمر؟!
لكم قال ُ

 64صحیح سنن ابن ماجه.22 :
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نکنید جز زمانیکه هم وزن باشند ،و میان شان نه زیادت و نه تنقیصی باشد؛ آنگاه معاویه گفت :ای ابو
ولید من درین معامالت هیچ سودی را منی بینم ،عباده گفت :من قول رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم برای
تو روایت میکنم ،و تو از رأی و نظر شخصی خود برامی میگوئی ،اگر اهلل مرا ازین جهاد زنده خارج ساخت
ازین سرزمنی (شام) بریون مریوم ،و هرگز در آجنائی زندگی منیکنم که تو در آجنا والیت امر را بعهده داری.
ؤخذ منه ویُ َرد عليه ما
و امام مالک به سوی قرب نبی صلی اهلل علیه وسلم اشاره کرد و گفت«:كل یُ َ
عدا صاحب هذا القبر» .ترمجه :حکم و دستور اجنام ویا عدم اجنام هر امری  ،از آنچه صاحب مهنی قرب
آماده کرده است [ یعنی از او روایت شده است] ،گرفته میشود ،و هرگونه دعوی و منازعه به او [یعنی :به
سنت او صلی اهلل علیه وسلم] جهت فیصله و قضاوت رجعت داده میشود.
ثانیاً :هنگامیکه دلیل حمکم و صریح پنهان مباند ،و اقوال و اجتهادات خمتلف علماء در مورد آن ظهور
کند ،به نزدیکرتین قول و اجتهاد و فهم که مراد نص (کتاب و سنت) از آن افاده گردد اعتبار داده میشود،
زیرا حجت شرعی تنها آنچیزی است که اهلل گفته باشد ،و یا از رسولش صلی اهلل علیه وسلم روایت شده
باشد.
ثالثاً :هرگاه نص صریح و مهچنان نزدیکرتین قول به داللت و افاده نص پنهان مباند ،و آنگاه اقوال
صحابه در آن مورد موجود باشد ،به آن قول و اجتهاد صحابه اعتبار داده میشود که در اسالم و امیان و
نصرت و یاری رسانی به دین نسبت به سایر صحابه سبقت دارد ،مهانگونه ای که دالیل آنرا قبالً متذکر
شدمی.
رابعاً :اما هنگامیکه متام مواردی سه گانه قبلی که به آن اشاره داشتیم  ،پنهان مباند ،آنگاه اجتهاد و
قول علماء قرن اول را  ،بر اقوال و علماء قرن دوم ،و اقوال و اجتهادات علماء قرن دوم را  ،بر قرن سوم ،و
اقوال و اجتهادات علماء قرن سوم را بر آنانکه بعداز ایشان آمده اند و به نیکی از صحابه پریوی کرده اند
ترجیح میدهیم.
خامساً :سپس بعد ازین مهه اگر احکام و مسائل را در نیآفتیم ،به اقوال و اجتهادات ،علماء و فقهاء
که التزام به قرآن و سنت به فهم صحابه و سلف صاحل شان که به موارد و ترتیب که قبالً به اشاره کردمی
التزام دارند مراجعه و متسک صورت گرید.
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این است سلفیت و حقیقت آن ،و این اینست مهنج سلفی حق ،و غری آن هر منهج دیگر خلفی و
مقتی و تلفی [ تلف کننده ،و زشت کننده ] است ،هرچند صاحبان آن بزبان و گمان خویش سلفیت
خویش را ،و بودن خویش را در منهج و فهم سلف صاحل گمان داشته باشند...زیرا :واقع الحال یکذب
لسان المقال[ ،زبان حال شخص زبان قال اش را تکذیب ویا تأیید میکند].
بناً عامل به هر اندازه ای که به این مهنج سلفی سنی  -در فهم و اتباع و طلب و فتوی  -التزام داشته
باشد ،و به هر اندازه ای که طلب و حصول و وصول آن برایش ممکن است آنرا وصول و أخذ مناید ،منزلت
و فضلیت اش در زمنی و آمسان به مهان اندازه بلند میگردد ،و او کسی است که به طالب علم مراجعه به
نزدش و اخذ علم  ،و پرسیدن سؤال و أخذ فتوی از او سفارش و وصیت کرده میشود.
در حالیکه آن عامل که ازین منهج سلفی سنی که خصایص آنرا بیان کردمی دور است  ...به اندازه ای
دوری اش ازین منهج حق ،مقام و منزلت و فضلیت اش نیز در زمنی و آمسان پائنی میآید و از حق به دور
میماند.
از مهنی جهت اکثراً مراجعه جهت اخذ علم و پرسیدن سؤال به نزد آن علمائی توصیه میشود که از اهلل
بیشرتین ترس را دارند -هرچند علم شان کم باشد -زیرا اهلل وعده داده است که به آنان علم و فقاهت
اعطاء میکند ،طوریکه میفرمایدَ {:واتَّ ُقوا اللّهَ َویُ َعلِّ ُم ُك ُم اللّهُ}،البقرة .121/ترمجه :و از اهلل برتسید و تقوی
اختیار کنید ،اهلل به مشا آموزش میدهد ( آنچه را به خری و مصلحت مشاست)؛ و مهچنان عامل مبقدار و
شى اللَّهَ ِمن
اندازه ای علم اش  .و التزام عمل به آن  .از اهلل میرتسید ،طوریکه اهلل متعال میفرماید{:إِنَّ َما یَخ َ
ِعب ِ
ادهِ ال ُعلَ َماء}،فاطر .12/ترمجه :بیگمان از میان بنده گان اهلل علماء از او بیشرت میرتسند؛ یعنی :به اندازه
َ
زیادت و کثرت علم در وجود شخص ترس و تقوا او در برابر اهلل تعالی بیشرت میشود ،و برعکس به اندازه

ترس و تقوی از اهلل علم در وجود شخص کثرت و زیادت پیدا میکند ،و هریک ازین صفات نسبت به
دیگرش الزم و ملزوم میباشند.
مهچنان هر چه بیشرت دور بودن از جمالس شبهات ،و سالطنی و زمامداران فسق و ظلم ،وجمالس شان،
و قرار گرفنت با آنان در یک صف و موقف...از موارد دیگر التزام به منهج حق میباشد ،مهانطوریکه از نبی

 | 47ص ف ح ه

أبواب السلطان افتُتِ َن ،وما ازداد أحد من السلطان
صلی اهلل علیه وسلم روایت است که میفرماید«:من أتى َ

قربا ،إل ازداد من اهلل بُعدا»[ .]65ترمجه :کسیکه به دروازه های سلطان مریود به فتنه گرفتار میشود ،و به
هر مقداری که یکی از مشا به سلطان و زمامدار نزدیکرت شود به مهان اندازه از اهلل دورتر میشود.

و میفرماید«:یليكم ُعمال من بعدي یقولون مال یعلمون ،ویعملون مال یعرفون ،فمن ناصحهم،

ووازرهمَّ ،
وشد على أعضادهم فأولئك قد هلكوا وأهلكوا»[ .]66ترمجه :بعداز من زمامدارانی زمام امور
مشا را بعهده میگریند که آنچه را میگویند به آن عمل منی کنند ،و به آنچه عمل میکنند [حقیقت] آنرا منی
دانند ،پس کسیکه به ایشان نصحیت و خری خواهی داشته باشد ،و به آنان نزدیک گردد و زیرشان شود ،و
نزدیکی با آنان را حفظ و استوار داشته باشند ،آنان کسانی هستند که هالک میگردند و [ کسانی را که با
آهنا در مواالت و صحبت و متاس ...قرار دارند نیز ] هالک میگردانند.
و میفرماید«:اسمعوا ،هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدَّقهم بكذبهم،
الحوض»[ .]67ترمجه :بشونید! و آیا
علي
فليس مني
وأعانهم على ظلمهم
ولست منه ،وليس بوارد َّ
ُ
َ
َ
شنیده اید که بعداز من زمامدارانی ظهور خواهند کرد ،پس کسیکه به نزد ایشان رفت و سخنان و اعمال
ایشان را تصدیق کرد ،و ایشانرا در ظلم شان یاری رسانید ،آهنا از من نیستند و من از آهنا نیستم ،و نه هم
در روز قیامت بر حوض من وارد خواهند آمد .و کسیکه از نبی صلی اهلل علیه وسلم نباشد ،و نبی صلی اهلل
علیه وسلم از او  ،شائسته نیست که جهت استفتاء در مسائل دین و دنیا نزد او مراجعه گردد.
از مهنی جهت است که میگویند :عاملی که الزم است از وی استفتاء صورت گرید و جهت پرسیدن
سؤال به وی مراجعه گردد ،بر عالوه اتصاف به صفات متذکره که قبالً به آن اشاره کردمی باید به صفت اخری

متصف باشد ،و این چیزیست که مراد اهلل از قول{:فَاسأَلُوا أَهل ِّ
الذك ِر إِن ُكنتُم لَ تَ علَ ُمو َن} ،النحل.43/
َ

ترمجه :پس اگر منی دانید از اهل ذکر بپرسید .]68[.میباشد.

 .65رواه أمحد ،السلسلة الصحیحة.2101 :

 .66رواه الطرباين ،السلسلة الصحیحة.410 :

 .67صحیح سنن الرتمذي.2243 :
 .68اهل ذکر یعنی قرآن و سنت ،و کسانیکه در منهج قرآن و سنت قرار دارند ،زیرا اهلل متعال میفرماید {:إنَّا َْحنن نََّزلْنَا ِّ
الذ ْكَر َوإنَّا لَهُ َحلَافظُو َن } ،احلجر .2/ترمجه:
ُ
مهانا ما قرآن را نازل کردمی و قطعاً ما نگهبان آن هستیم؛ و «الذکر» به هرچیزی گفته میشود که از قرآن وسنت به نبی صلی اهلل علیه وسلم نازل شده است ،و
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بناً اگر کامیاب شدی تا به چننی علمائی دست یابی ،هیچ گونه حرج و تکلیفی بر تو خنواهد بود که
ازیشان دلیل و حکم قرآن و سنت را در مسائل و احکام بپرسی ،و استفتاء منائی ،و یا اینکه برایش بگوئی:
آیا به آنچیزی که اآلن فتوا دادی مستند به سنت میباشد ،اگر گفت :بلی ،پس آن فتوا و اجتهادش را أخذ
کن ،و اگر گفت  :خری  ( ،بلکه بر اساس فالن مذهب و عالن شخصیت فتوا داده ام )  ،و یا گفت منی
دامن  ...پس برتوست او بگذاری و ترک منائی ،و جهت دانسنت پاسخ سؤالت به نزد غری او از اهل علم،
ملتزم به قرآن و سنت مراجعه کنی! زیرا طلب علم جهت معرفت حق با دالیل از قرآن و سنت صورت
میگرید ،و کسیکه قرآن و سنت را نداند و حق را نشناسد چگونه میتواند بدیگری بدهد؛ پس زمانیکه این
موارد را رعایت کردی آنگاه در نزدیکرتین موقف به اتباع و پریوی از سنت نبی صلی اهلل علیه وسلم قرار
داری  ...و اگر چننی نکردی و به تقلید از عامل غری متصف به موارد فوق پرداختی...آنگاه خنواهی دانست
که حق و سنت چیست؟ و تو در چه موقفی قرار داری؟ و حکم و قضاوت اهلل تعالی و رسول اش در
مسائل و امور چه میباشد؟!.
تنبیه :آن عامل که به سوی موردی از شرک دعوت کند ،و یا شرک را یاری رساند ،و یا با شرک و
مشرکنی علیه اسالم و مسلمانان مواالت کند...چننی شخص عامل بوده منی تواند ،و نه هم فتوا داده میتواند،
و نه هم در دین و دنیا در امان بوده میتواند ،بدلیل آنکه اهلل متعال میفرمایدَ {:ش ِه َد اللّهُ أَنَّهُ لَ إِلَهَ إِلَّ ُه َو
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
يم}،آل عمران .22/ترمجه :اهلل گواهی
َوال َمالَئ َكةُ َوأُولُوا العل ِم قَآئ َما بالقسط لَ إلَهَ إلَّ ُه َو ال َع ِز ُیز ال َحك ُ
میدهد که اله و معبودی جز او نیست ،و مالئک و صاحبان علم ( نیز هر کدام به گونه ای بر این امر )

گواهی میدهند ،در حالیکه (اهلل در متام عامل) قیام به عدالت دارد ،معبودی جز او نیست ،و او توانا و با
حکمت است.
که این آیت کرمیه شامل متامی اهل علم از آدم علیه السالم الی روز قیامت میشود ،که اعتقاداً ،قوالً و

عمالً گواهی میدهند{:أَنَّهُ لَ إِلَهَ إِلَّ ُه َو} ،که هیچ اله و معبودی جز او نیست؛ پس کسیکه برخالف و

وحى}/4-3،النجم .ترمجه :و از روی هوای سخن منی گوید،
مصداق «ذکر» بودن سنت نیز ،این قول اهلل متعال استَ {:وَما یَْنط ُق َعن ا ْهلََوى  .إ ْن ُه َو إَّال َو ْحي یُ َ
این نیست جز آنچه که به او وحی می شود ( ،و به جز وحی چیزی منی گوید ) .مرتجم.
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منافی و متضاد شهادت توحید «ل إله إل اهلل» را گواهی میدهند ،به نص مهنی آیت کرمیه از زمره علماء ،
وصف عامل بودن ،خارج میگردد ،بلکه نزدیک ترین صفت که به آن متصف میشوند مهانا صفت بلعام بن
باعورا است ،که مشرکنی را با دعاء خویش علیه مسلمنی نصرت و یاری مریسانید ،بعداز آنکه اهلل تعالی او
را علم داد و بعضی آیات خویش را به او ارزانی منود ،طوریکه در موردش اهلل متعال میفرمایدَ {:وات ُل َعلَي ِهم
ِ
َّ ِ
ِ
انسلَ َخ ِمن َها فَأَت بَ َعهُ َّ
ین َ .ولَو ِشئ نَا لََرفَ عنَاهُ بِ َها َولَ ِكنَّهُ أَخلَ َد
الشيطَا ُن فَ َكا َن م َن الغَا ِو َ
نَبَأَ الذ َ
ي آتَ ي نَاهُ آیَاتنَا فَ َ
ِ َّ ِ
ض َواتَّبَ َع َه َواهُ فَ َمثَلُهُ َك َمثَ ِل ال َكل ِ
إِلَى األَر ِ
ین
ب إِن تَح ِمل َعلَي ِه یَل َهث أَو تَت ُركهُ یَل َهث ذَّلِ َ
ك َمثَ ُل ال َقوم الذ َ

ِ
ص ِ
ص لَ َعلَّ ُهم یَتَ َف َّك ُرو َن} ،األعراف .202-201/ترمجه :و بر آهنا سرگذشت کسی
ص ال َق َ
َك َّذبُوا بِآیَاتنَا فَاق ُ
ص َ
را که آیات خود را به او دادمی خبوان! آنگاهی که از آهنا گذشت [ اعراض کرد و روی گردانید ] ،پس

شیطان درپی او افتاد و از گمراهان شد ،و اگر می خواستیم ( مقام و منزلت ) او را با آن ( آیات و علم )
باال میربدمی ،ولی او بسوی زمنی ( و دنیا ) مایل شد ( ،و به پستی گرایید ) و از هواء و خواهشات خویش
پریوی کرد ،پس مثل او چون مثل سگ است که اگر به او محله کنی  ،زبان از دهان بریون می آورد ،و اگر
او را حبال خود واگذاری ( ،بازهم ) زبانش را از دهان بریون میآورد ،و این مثل گروهی است که آیات مارا
تکذیب کردند ،پس این داستاهنا را بر آهنا باز گو کن ،شاید بیاندیشند.
پس بلعام یک مثال سوء و بدی است برای علمای سوء و بد ،آنانکه از خویش راضی اند و بر طبق
خواهشات و هواء خویش با مشرکان و طواغیت جمرم در تعامل و مواالت هستند.
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ـ مسائل متفرقة:
مسأله أول :اهل سنت و جماعت چه کساني هستند؟ و صفات شان چه میباشد؟!
بسیار زیاد اند کسانیکه خود را به اهل سنت و مجاعت نسبت میدهند ،تا جائی که بسیاری از اهل
بدعت و هواء را میبینیم که این ادعاء را جهراً اظهار میکنند ،آنانکه مناهج و طریقه های مغایر منهج اهل
سنت و مجاعت را اختیار کرده اند و خود و گناهان و بدعت ها و شرکیات خویش  ...را به اهل سنت و
مجاعت نسبت میدهند ،لذا الزم میدانیم که به این سؤال پاسخ گفته شود :چه کسی اهل سنت و مجاعت
است ،و کدام فرقه ها بریق اهل سنت و مجاعت را بر باالی خویش بلند کرده اند؟
 .اهل سنت و مجاعت ،کسانی هستند که به سنت نبی صلی اهلل علیه وسلم التزام دارند ،و در مجاعت
که به سنت ملتزم هستند قرار دارند ،و بر منهج آن مجاعتی قرار دارند که در عهد نبی صلی اهلل علیه وسلم
بودند ،مهانطوریکه در حدیث از نبی صلی اهلل علیه وسلم به صحت رسیده است که میگوید«:والذي نفس
لتفترقن أمتي على ثالث وسبعين فرقة ،واحدة في الجنة ،وثنتان وسبعون في النار" ،قيل :یا
محمد بيده
َّ
رسول اهلل ،من هم؟ قال ":الجماعة»[ .]69ترمجه :سوگند به آن ذاتی که جان حممد بدست اوست ،که این
امت من به هفتاد و سه فرقه تقسیم میشوند ،یکی از آهنا در جنت و باقی هفتاد و دو فرقه دیگر در آتش
جنهم خواهد بود ،پرسیده شد یا رسول اهلل آهنا چه کسانی هستند؟ گفت :مجاعت.
رسول اهلل؟
و مجاعت را در حدیث دیگر توضیح داده است طوریکه صحابه پرسیدند«:من هي یا
َ
قال:ما أنا عليه ،وأصحابي»[ .]70ترمجه :آهنا چه کسانی هستند یا رسول اهلل؟ گفت :بر آنچیزی که من و
اصحاب من برآن هستیم قرار دارند.
که این حدیث صفات فرقه ناجیه و اهل سنت و مجاعت را مشخص میسازد ،و آن اینکه؛ بر منهج
نبی صلی اهلل علیه وسلم و صحابه قرار داشته باشند  ...بناً هر گروه و قوم و مجاعتی از مردم که به مهنی
وصف و در مهنی میزان قرار داشته باشند و به هر اندازه ای که با اوصاف و خصوصیات منهج نبی صلی

 69صحیح سنن ابن ماجه.3112 :
 70صحیح سنن الرتمذي.1211 :
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اهلل علیه وسلم و صحابه نزدیک باشند به مهان اندازه به اهل سنت بودن و اهل مجاعت بودن نزدیک
میباشند ،و برعکس هر گروه و مجاعت و باآلخره هر شخصی به اندازه ای دور بودنش از منهج نبی صلی
اهلل علیه وسلم و صحابه و صفات و خصائص منهج شان از اهل سنت و مجاعت بودن بدور میباشد.
مهچنان بر آن مجاعات و فرقه ها ( و مذاهب ) که بر بعضی عقائد و صفات منهج اهل سنت و
مجاعت قرار دارند علی االطالق نیز اهل سنت و مجاعت گفته منی توانیم ،مهانطوریکه ایشانرا اهل سنت و
مجاعت منی گومی  ،بلکه میگومی :در فالن موارد با اهل سنت و مجاعت ،دارای اعتقاد و عمل موافق
میباشند ،و در فالن و فالن موارد موافق نبوده و خمالف هستند.
مسأله دوم :جماعت را چگونه میشناسي....آیا با زیاد بودنشان آنانرا میشاسي؟ و یا با
موافقت شان باحق  ...تعداد شان کم است یا زیاد؟
مجاعت با موافقت حق شناخته میشود ،برابر است که تعداد شان کم باشد یا زیاد  ...پس مجاعت
آنست که در موافقت با حق قرار داشته باشد هرچند شخص واحدی باشد ،و بر حق قرار داشته باشد او
مجاعت است  ...از مهنی جهت است که گفته میشود :مجاعت را مبوافقت آن مجاعتی میشناسیم که در
زمان نبی صلی اهلل علیه وسلم و اصحابش موجود بودند  ...هر چند شخص واحدی باشد.
وسيعود غریبا كما بَدأ ،فطوبى للغرباء،
اإلسالم بدأ غریبا،
نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید« :إن
ُ
َ
رسول اهلل؟ قال :أناس صالحون في أناس سوء كثير من یعصيهم أكثر ممن یطيعهم».
قيلَ :من هم یا َ

[ .]71ترمجه :اسالم در حالت غربت و نا آشنائی آغاز شده است و دوباره به مهانگونه ای غربت بر

میگردد ،پس خوشا حبال غرباء ،گفتند یا رسول اهلل این غرباء چه كسانی هستند؟ گفت :مردمان صاحل كمی
در برابر مردمان بد و گمراه زیاد ،و كسانیكه ازیشان سركشی و عصیان میكنند بیشرت از آنانی هست كه
ازیشان اطاعت مینمایند.

 .71أخرجه امحد ،و صححه شعیب األرنؤوط.

 | 52ص ف ح ه

و میفرماید« :إن من األنبياء من لم یُصدقه من أمته إل رجل واحد» .]72[.ترمجه :از میان انبیاء نبی

ای هم بوده است كه از امت اش جز یك فرد كسی دیگر نبوت اش را تصدیق نكرده بود.

و عبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنه به عمرو بن میمون گفت« :جمهور الجماعة هم الذین فارقوا
الجماعة ،والجماعة ما وافق الحق ،وإن كنت وحدك» .ترمجه :اكثریت و مجهور مردمان كسانی هستند كه
از مجاعت دور بوده و جدا شده اند  ،و مجاعت آنست كه موافق با حق باشد  ،هرچند تنها هم باشی.
و نعیم بن محاد میگوید« :إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد
الجماعة وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ» .ترمجه :هنگامیکه مجاعت فاسد گردید ،پس بر
توست التزام به آنچه که مجاعت قبل از فساد شدنش بود ،هرچند درین امر تنها باشی ،زیرا تو آنزمان
مجاعت خواهی بود.

و ابن قیم در أعالم املوقعنی میگوید« :أن اإلجماع والحجة ،والسواد األعظم هو العالِم صاحب

الحق وإن كان وحده ،وإن خالفه أهل األرض» ا -ه  .ترمجه :امجاع ،حجت ،وسیاهی بزرگ ( سواد اعظم
)  ،آن عاملی است که بر حق قرار داده باشد ،هر چند در منهج خویش تنها باشد ،و یا اینکه متام اهل روی
زمنی باوی خمالفت منایند.
و در زمان اشاعه فتنه عقیده خملوق بودن قرآن ،مجاعت حق .که تکثر و احلاق به آن واجب میباشد.
در وجود امام امحد رمحه اهلل تعالی متثیل میشد ،که علی رغم تعذیب و حبس اش و هتدیدش به قتل ...
ازینکه بگوید :قرآن خملوق است إبا ورزید  ،و بر حق ثابت و استوار باقی ماند ،و مهواره میگفت :قرآن کالم
اهلل تعالی و غری خملوق میباشد  ...بناً در آنزمان او بتهائی اش مجاعت بود.]73[ .

زیرا اکثریت دائماً بر حق منی باشد ،مهانطوریکه اهلل متعال میفرمایدَ {:و إن تُ ِطع أَكثَ َر َمن فِي األَر ِ
ض

یِ
وك َعن َسبِ ِ
يل الل ِّه}،األنعام .222/ترمجه :و اگر از بیشرت کسانی که در روی زمنی هستند اطاعت کنی،
ضل َ
ُ
تو را از راه اهلل گمراه می کنند.

 .72مسلم.
 .73تعداد حمدود از افرادی که در زمان امام أمحد از عقیده خملوق بودن قرآن انکار داشنت در مقابل امام أمحد از طرف طاغوت عصر شان  ،مأمون..واثق وغریه
سربریده شدن ،و از علماء تنها امام امحد برین عقیده زنده بود .مرتجم.
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أقل الناس فيما مضى ،وهم أقل الناس فيما بقي ،الذین
و حسن بصری میگوید« :أهل السنَّة كانوا َّ
لم یذهبوا مع أهل التراف في ترفهم ،ول مع أهل البدع في بدعهم ،وصبروا على سنتهم حتى لقوا
ربهم ،فكونوا كذلك» .ا -ه  .ترمجه :اهل سنت کمرتین مردمانی هستند که گذشته اند ،و کمرتین مردمان
هستند که باقی مانده اند ،آنان کسانی هستند که با اهل اسراف و خوشگذرانی در اسراف و خوشگذرانی
شان منریوند ،و با اهل احداث و بدعت در بدعتهای شان منریوند ،و بر منهج و سنت خویش صرب مینمایند
تا آنکه رب خویش را مالقات میکنند ،پس ازمجله ایشان باشید.
مسأله سوم :آیا فرقي میان فرقه ناجیه ( نجات یافته ) ،و طائفه منصوره ظاهر تا قیام
قیامت وجود دارد؟
بلی! فرق وجود دارد ،فرقه ناجیه مجاعتی از مسلمانان عوام است که بر سنت نبی صلی اهلل علیه وسلم
و منهج صحابه قرار داشته باشند ،و مجیع صفات اهل سنت و مجاعت را داشته باشند ،و عقیده ای شان
سامل از هرگونه بدعت و احداث باشد ،که شامل متام مسلمانان بشمول علماء  ،اقویاء ،ضعفاء  ،جماهدین،
و غری جماهدین ،زنان و مردان ،بزرگساالن ،و پریزنان و جوانان  ...وغریه کسانی که از منهج و سنت صحیح
اتباع و پریوی میکنند ،و در سالمت اعتقاد قرار دارند ،و این فرق افاده مهان حدیث هفتاده و سه فرق
است ،که از میانشان یک فرقه در حق قرار دارد ،و آهنم کسانیکه اند که در منهج :نبی صلی اهلل علیه
وسلم و صحابه قرار داشته باشند.
در حالیکه طائفه منصوره خواص ،خنبه گان ،برگزیده گان ،طلیعه ،و پیشتازان ،و هبرتینان فرقه ناجیه
هستند ،که ممکن است در وجود علماء عمل کننده به عمل شان ،ویا عوام ثابت  ،و یا امرکننده گان به
معروف و هنی کننده گان از منکر ،و غریه راغبنی شهادت در راه اهلل و نصرت دین او از میان فرقه ناجیه
متثیل گردد ،که پیوسته و مشرتکاً در راه اهلل و برای اعالی کلمه اهلل تا قیام قیامت میجنگند ،و خمالفت
هیچکسی منیتواند به ایشان زیانی برساند.
پس ازین جهت گفته میتوانیم هر فرد طائفه منصوره از مجله ای فرقه ناجیه است ،اما هر فرد فرقه ناجیه
الزم نیست ازمجله طائفه منصوره باشد ،زیرا این امر مستلزم آنست که هر فرد طائفه ناجیه باید از میان علماء
و جماهدین در راه اهلل باشند ،به دلیل آنکه اهلل متعال میفرمایدَ {:ولتَ ُكن ِمن ُكم أ َُّمة یَد ُعو َن إِلَى ال َخي ِر
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ویأمرو َن بِالمعر ِ
ك ُه ُم ال ُمفلِ ُحو َن}،آل عمران .204/ترمجه :و باید از میان
وف َویَن َهو َن َع ِن ال ُمن َك ِر َوأُولَئِ َ
َ ُ
ََ ُُ
مشا ،گروهی باشند ،که ( مردم را ) به نیکی دعوت کنند ،و به کار شایسته وا دارند ،و از زشتی باز دارند ،و
آنانند که رستگارند.
و این خطابی است برای جمموع امت اسالمی (که در وجود فرقه ناجیه متثیل میشود) ،اینکه باید از
میان آهنا گروهی معنی و خاصی موجود باشد تا برای اجنام این کار از خانه های خویش خارج شوند ،و مراد
از «امت» درینجا آنانی است که این مهم امر باملعروف و هنی از منکر را بعهده میگریند.
که نص درینجا میان فرقه ناجیه که جمموع مهه امت مسلمان و مؤمنان میباشد ،و طائفه منصوره که
گروه از میان امت اسالمی (فرقه ناجیه) است ،و مسؤولیت مهم و واحب امر باملعروف و هنی از منکر را
اجنام میدهند فرق قائل گردیده است.
ابن کثری در تفسریش  312/2میگوید :اهلل تعالی میفرماید«:ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر اهلل
في الدعوة إلى الخير واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون» .ترمجه :و از میان مشا
گروهی باید باشد تا برای اجنام امر اهلل در دعوت بسوی خری و امر به معروف و هنی از منکر بپردازند ،و
آنانند که رستگار اند.
و ضحاک میگوید «:یعني المجاهدین والعلماء ،والمقصود من هذه اْلیة أن تكون فرقة من هذه
األمة متصدیة لهذا الشأن» ا -ه  .ترمجه :مراد ازین گروه؛ جماهدین و علماء است ،و مراد ازین آیت آنست
که باید ،یک گروهی متصدی اجنام این مهم باشند.
پس طائفه منصوره خنبه های ،خنبه گان و رؤس پیشتازان  ...میباشند ،و این امری است ممکن ،که در
هر زمان و در هر مکان در وجود افرادی از میان فرقه ناجیه که شامل مهه افراد امت توحید  ...و پریوان
منهج نبی صلی اهلل علیه وسلم و صحابه ،بشمول فاسقان و گنهکاران شان هستند متثیل میگردد!
ِ
ِ
ِ
َصابَ ُهم فِي
مهانطوریکه اهلل متعال میفرمایدَ { :وَكأَیِّن من نَبِي قَاتَ َل َم َعهُ ِربِّيو َن َكثير فَ َما َو َهنُوا ل َما أ َ
سبِ ِ ِ
ض ُع ُفوا وَما استَ َكانُوا واللَّهُ یُ ِحب َّ ِ
ین}،آل عمران .242/ترمجه :و چه بسیار از انبیاء
َ
َ
يل اللَّه َوَما َ َ
الصاب ِر َ
که مهراه توده های انبوه از مردان اهلی به قتال پرداختند ،آهنا هیچگاه در برابر آنچه (از مصائب و
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مشکالت) در راه اهلل بدیشان رسید ،سستی نورزیدند ،و ناتوان نشدند ،و زبونی نشان ندادند ( ،و تسلیم
دمشن نشدند ) و اهلل صابران را دوست دارد.
که درینجا مراد از «ربّيون» یا مردان اهلی ،مهانا پیشتازان ،و خاصان فرقه ناجیه میباشد ،که در راه اهلل

به جهاد میپردازند و کلمه اهلل را بلند میکنند ،و درین راه از سرزنش هیچ سرزنش گری منی هراسند و از
موقف خویش به عقب منریوند  ...و درست نیست این صفت را برای متام افراد فرقه ناجیه محل کنیم ،و
بگومی این گروه مهه «ربانيين» هستند! بلکه مستحقنی این صفت و این لقب تنها طائفه منصوره میباشد،
ِ
ِ
ِِ
ين غَي ُر أُولِي الض ََّرِر
مهانطوریکه اهلل متعال درین مورد میفرماید{:ل یَستَ ِوي ال َقاع ُدو َن م َن ال ُمؤمن َ
اه ِد ِ ِ
ِ
والمج ِ
ِِ
ِ
ِِ
اه ُدو َن فِي َسبِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ
ین
َ َُ
ین بأَم َوال ِهم َوأَن ُفس ِهم َعلَى ال َقاعد َ
َّل اللَّهُ ال ُم َج َ
يل الله بأَم َوالهم َوأَن ُفسهم فَض َ
ِِ
ِِ
َّ
ین أَجرا َع ِظيم ا}،النساء.11/
ین َعلَى ال َقاعد َ
َّل اللَّهُ ال ُم َجاهد َ
َد َر َجةا َوُك ّالا َو َع َد اللهُ ال ُحسنَى َوفَض َ
ترمجه :هرگز مؤمنانی که بدون بیماری و آسیب  ،از جهاد باز نشسته اند ( و جهاد را ترک منوده اند )،

با جماهدانی که در راه اهلل با مال و جان خود جهاد کردند ،یکسان نیستند ،اهلل کسانی را که با مال و جان
شان جهاد کردند ،بر بازنشستگان (= ترک کننده گان جهاد) مرتبه برتری خبشیده است ،و اهلل بر هریک از
آهنا وعده ی نیکو (=جنت) داده است ،و اهلل جماهدان را بر قاعدان (=باز نشستگان) با پاداشی بزرگ
برتری خبشیده است.
که درینجا نیز اهلل متعال میان قاعدان مؤمن ( ترک کننده گان جهاد ) بدون هیچگونه عذر ،که شامل
فرقه ناجیه میگردند ،و جماهدان در راه اهلل با مال و جان خویش به جهاد پرداخته اند ،و شامل فرقه منصوره
میباشند فرق قائل گردیده است؛ بناً این دو گروه نه از جهت صفت و نه هم از جهت اعمال شان با هم
یکسان هستند ،مهانطوریکه از حلاظ اجر و پاداش و برتری ،منزلت شان در دنیا و روز قیامت برابر منی
باشند ،هرچند دارای صفت مشرتک «ناجیه» جنات یافته گان از عذاب اهلل میباشند ،بدلیل قول اهلل متعال
که میفرمایدَ {:وُك ّالا َو َع َد اللَّهُ ال ُحسنَى} ،و به هریک از آهنا وعده نیکو (=جنت) داده شده است،
ِِ
ِِ
ین أَجرا َع ِظيما} ،اهلل جماهدان را بر قاعدان (=باز نشستگان) با
ین َعلَى ال َقاعد َ
َّل اللَّهُ ال ُم َجاهد َ
اما{:فَض َ
پاداشی بزرگ برتری خبشیده است.
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که درینصورت واضح میگردد هردو گروه بصورت کل از فرقه ناجیه میباشند ،اما گروه اخری متصف به
صفت «منصوره» بودن است.
و در حدیث از نبی صلی اهلل علیه وسلم روایت است که میفرماید«:ل تزال طائفة من أمتي ظاهرین
على الحق ل یضرهم من خذلهم حتى یأتي أمر اهلل وهم كذلك» .ترمجه :گروهی از امت من پیوسته بر
حق بوده ( و جهاد میکنند) ،و خمالفنی برای آهنا هیچگونه ضرری رسانده منی تواند تا آنکه فرمان اهلل بر
برپائی قیامت فرا مریسد و ایشان مهچنان برحق ( و جهاد در راه اهلل ) استوار هستند.
و میفرماید« :لن یزال قوم من أمتي ظاهرین على الناس حتى یأتيهم أمر اهلل وهم ظاهرون» .ترمجه:
گروهی از امت من (که بر حق و جهاد در راه اهلل استوار هستند) مهیشه در میان مردم پابرچا و غالب
خواهند بود ،تا آنکه دستور اهلل ( بر برپائی قیامت ) ایشانرا فرا میگرید ،در حالیکه آهنا مهچنان ظاهر و
استوار ( بر حق و جهاد در راه اهلل هستند).
و میفرماید« :لن یبرح هذا الدین قائم ا یقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة» .ترمجه:
این دین مهیشه قامی و استوار باقی خواهد ماند ،که مجاعتی از مسلمانان خباطر برپا داشنت آن تا فرا رسیدن
قیام قیامت قتال و جهاد میکنند.
و میفرماید«:ل تزال طائفة من أمتي یقاتلون على الحق ظاهرین إلى یوم القيامة» .ترمجه :پیوسته در
امت من یک گروهی در راه حق می جنگند ،و تا روز قیامت بر دمشنان غالب اند.
و میفرماید«:ل تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اهلل ل یضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى یأتي أمر
اهلل وهم ظاهرون على الناس»[ .]74ترمجه :مهواره طائفه ای از امت من بر حق و امر اهلل استوار بوده و بر
دمشنان دین غالب خواهند بود ،خمالفت کسی به ایشان زیانی منریساند ،تا آنکه فرمان اهلل ( بر برپائی قیامت
) فرا مریسد ،و ایشان مهچنان در میان مردم استوار و غالب میباشند.
و میفرماید«:ل تزال طائفة من أمتي یقاتلون على الحق ،ظاهرین على من ناوأهم ،حتى یقاتل آخرهم
المسيح الدجال» .]75[.ترمجه :مهواره طائفه ای از امت من موجود خواهند بود که بر حق ( و اعالی
 .74مت ام ای ن احادی ث را مس لم در ص حیح اش خت ریج ک رده اس ت ،و احادی ث طائف ه منص وره در کت ب ص حیحنی ( خب اری و مس لم) و س نن و غ ریه کت اب ح دیث ب ه
تواتر روایت شده است.
 75صحیح سنن أيب داود.1200 :
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کلمه اهلل ) جهاد میکنند ،در حالیکه بر دمشنان و خمالفنی خویش غالب اند ،تا آنکه اخرین ایشان با مسیح
دجال به قتال و جهاد میپردازد.
و میفرماید«:ل تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر اهلل ل یضرها من خالفها» .]76[.ترمجه :پیوسته
طائفه ای از امت من استوار بر امر اهلل ( و اعالی کلمه اهلل ) خواهند بود ،و دمشنان و خمالفنی ایشان بر
آنان هیچگونه ضرری رسانده منی توانند.
و قول نبی صلی اهلل علیه وسلم که میگوید :طائفه ای از امت من  ...مجاعتی از مسلمانان  ...جهاد
و قتال میکنند  ...برحق استوار و بر دمشن غالب میباشند  ...نشان دهنده و افاده کننده جزء از کل
میباشد ،و آن مهان طائفه منصوره است ،که از میان فرقه ناجیه میباشد.
نووی رمحه اهلل میگوید :صفت این طائفه و فرقه منصوره را میتوان باالی اشخاص خمتلف از میان مؤمنان
محل کنیم؛ مثال؛ دالوران ،و شجاعان مقاتل ،ویا فقهاء و حمدثنی ،و یا زهدان و امر کننده گان به معروف و
هنی کننده گان از منکر ...وغریه ،و الزم نیست که مهه ای این افراد دریک نقطه مشخص از زمنی مجع شده
باشند ،بلکه ممکن است  -در اقطار و نقاط خمتلف روی زمنی بشکل پراکنده موجود باشند.]77[ .
اگر گفته شود :که آیا در میان امت اسالمي فرقه سوم غیر از فرقه ناجیه ،و طائفه ای
منصوره موجود است یا خیر؟
میگومی :بلی موجود است! زیرا مسلمانان بصورت عموم در سه فرقه و طائفه مجع هستند :فرقه ناجیه،
طائفه منصوره ،که قبالً صفات و ممیزات شانرا بیان کردمی ،و سوم؛ اهل قبله ،و این گروه متام کسانی هستند
که اهل وعید ،و عذاب اهلل متعال میباشند ،که شامل فساقان ،فاجران ،و سرکشان و گنهکاران و اهل
گناهان کبریه ،و غریه اهل بدعت و هواء هستند ...که بدعت و هواء و گناه و سرکشی در بعضی ازیشان
به درجه کفر ظاهر و آشکار وشرک نیز رسیده است ،بناً این گروه اخری از اهل قبله حبساب میآید اما نظر به
دالیل و اعتباراتی که ذکر کردمی شامل فرقه ناجیه شده منی توانند  ...ازینجاست که میتوان گفت :هر فردی

 76صحیح سنن ابن ماجه.0 :

 77شرح صحیح مسلم.20/23:
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از فرقه ناجیه ،اهل قبله میباشد ،و الزم نیست تا هر اهل قبله بدون وعید و عذاب ،از مجله افراد و
مسلمانان فرقه ناجیه باشد ،مهانطوریکه در حدیث آمده است که نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید« :إذا
اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء اهلل من أهل القبلة یقول الكفار :ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا:
بلى .قالوا :فما أغنى عنكم إسالمكم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا :كانت لنا ذنوب فأُخذنا بها
فيسمع ما قالوا فأمر بمن كان من أهل القبلة فأخرجوا فلما رأى ذلك أهل النار قالوا :یاليتنا كنا
ات ال ِكتَ ِ
اب َوقُرآن مبِين  .ربَ َما یَ َود
ك آیَ ُ
مسلمين ،فنخرج كما خرجوا قال :وقرأ رسول اهلل {الََر تِل َ
َّ ِ
ِِ
ين}»،احلجر .]78[.2-0/ترمجه :هنگامیکه اهل آتش مجهنم (کافران و
ین َك َف ُروا لَو َكانُوا ُمسلم َ
الذ َ
مشرکان ) و با ایشان هراندازه ای را که اهلل خواسته است از اهل قبله مجع شوند ،کفار آجنا میگویند :آیا مشا
مسلمانان نبودید؟ میگویند :بلی بودمی ،کفار میگویند :اسالم مشا برای مشا چه نفعی رسانید در حالیکه با ما
یکجا در جهنم هستید؟ میگویند :ما از گنهکاران بودمی پس بسبب گناهان خویش گرفتار عذاب جنهم
شدمی ،اهلل این حرف آنان را میشنود و بر مالئک دستور میدهد تا اهل قبله ( ای مؤمن ) را از جهنم خارج
سازند ،چون کفار این حالت را می بینند میگویند :ای کاش! مسلمان بودمی ،پس مهینطور مهه ( مؤمنان )
اهل قبله از آجنا خارج میشوند :آنگاه نبی صلی اهلل علیه وسلم این آیت را قرآئت کرد{ :الف.الم.را ! این
آیات کتاب و قرآن روشن کننده است .چه بسا کسانیکه کافر شدند دوست دارند ( و آرزو می کنند ) که
ای کاش مسلمان بودند}.
و میفرماید«:من صلى صالتنا ،واستقبل قبلتنا ،وأكل ذبيحتنا ،فذلك المسلم ،الذي له ذمة اهلل
وذمة رسوله ،فال تخفروا اهللَ في ذمته » .]79[.ترمجه :هر كس مبانند ما مناز خبواند و به قبله ما رو مناید و

ذبیحه ما را خبورد ،مسلمان است ،و چننی شخصی را اهلل و رسول ،امان داده اند ،پس به كسی كه در امان اهلل
است خیانت نكنید.
و روایت است که شخص از جابر بن عبداهلل پرسید :آیا مشا فردی از اهل قبله را کافر مینامید؟ گفت:
ازین کار به اهلل پناه میربم! آنشخص بار دیگر پرسید :آیا او را مشرک میگوید؟ گفت :نه.

 78كتاب السنة ،البن أيب عاصم ،243:قال الشیخ ناصر يف التخریج :حدیث صحیح.
 .79البخاری.
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بناً اهل قبله ی مؤمن کسانی اند که مرتکب گناهان و معاصی  ...وغریه اموری شده اند که ایشانرا از
متصف شدن به صفت فرقه ناجیه بریون میکند ،اما از صفت و حکم اهل قبله بودن خارج منیسازد ،و آنان
بعداز حتقق وعید و عذاب در مورد شان جنات پیدا میکنند.
مسأله چهارم :سفلي ها چه کساني هستند؟ و آیا جواز دارد که شخصي و یا گروهي سلفي
نامیده شود؟
اصطالح سلفی و سلفی ها [السلفیة والسفلینی] در معنی و مفهوم خویش ،یعنی :رجوع به قرآن و
سنت ،به فهم سلف صاحل از صحابه ،و کسانیکه به نیکی ازیشان در قرون ثالثه خنست پریوی و اتباع کرده
اند ،و مبعنی :بودن در مهنی منهج است؛ که درینصورت این اصطالح خوب و پسندیده و ممدوح میباشد،
و آنرا میشناسیم و در جهت بودن درین منهج کوشش میکنیم و آنرا و اهل آنرا یاری میدهیم  ...و
هیچگونه مشکلی در بکار بردن این اصطالح منی بینیم ،اما اگر استعمال و بکار بردن این اصطالح به
معنی ،حتزب و حزب گرائی و فرقه گرائی  ...و بیان تعصب عقیده ای یک گروه یا بعضی افراد خاص
معاصر باشد ،که از آن خبواهند در میان امت واحد احزاب ،جتمعات ،فرقه ها و گروه و تشکیالتی به این
نام بسازند که از جانب اهلل هیچ دلیلی برآن نیست  ...و آنرا خبواهند بر باالی بعضی اشخاص که در برائت
و بیزاری از طواغیت ظامل و جمرم  ...الی کوچکرتین شان قرار دارند ،حتمیل کنند ،آنگاه ما این اصطالح را
رد میکنیم و از استعمال و بکار بردن آن خوداری مینمامی  ...طوریکه این اصطالح در حال حاضر .
متأسفانه  .بشکل بد و غری صحیح آن بکار مریود ،و در میان کسانیکه منسوب به این منهج هستند
اشخاص صاحل و طاحل [ شریر و خبیث ] نیز وجود دارد ،و زمانیکه از مراد و مقصود استعمال این
اصطالح پرسیده میشود  ...منظور پرسش کننده جانب طاحل آن است [ یعنی آنرا یک فرقه و گروه و حزبی
در داخل اسالم تصور میکنند ] ،و کسیکه این اصطالح را برای خود و عقیده و منهج خویش بکار میربد،
جانب صاحل آنرا تصور دارد  ...تا آنکه دانسته منی شود که کی؟ چه منظوری دارد؟!
اما در مورد اینکه این اصطالح ،بدیل و عوض برای اسم مسلمان و مسلمانان  ...قرار گرید ،و اسم
دومی برای یک مسلمان و یا مسلمانان باشد ،هیچ گونه جواز در استعمال و بکار بردن آن نه میبینم!!!
خباطر انتفاء و فقدان هرگونه دلیل در مورد آن  ...زیرا صحابه و کسانیکه به نیکوئی ایشانرا در قرون ثالثه
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خنست پریوی کردند ،هیچگونه امسی بر عالوه اسم مسلمان و مؤمن باالی خویش نگذاشته بودند  ...و
مهچنان دالیلی که بر خالف این اسم گذاری در نصوص ثابت است ،طوریکه اهلل متعال میفرمایدِ {:ملَّةَ
ِ
ِ ِ ِ
مين ِمن قَ ب ُل َوفِي َه َذا}،احلج .02/ترمجه :این مهان ملت (دین) پدرتان
يم ُه َو َس َّما ُك ُم ال ُمسل َ
أَبي ُكم إب َراه َ
ابراهیم است ،که اهلل پیش ازین ( یعنی :قبل از نزول قرآن ،و در کتب سابقه ) و درین قرآن مشا را مسلمان
نامیده است؛  ...پس به آن راضی شوید! و عدول از آنچه که اهلل تعالی آنرا نامگذاری کرده است و با
زبان نبی خویش ابراهیم علیه السالم برای ما آنرا بیان منوده است ،قطعاً جواز ندارد ،بلکه التزام و خشنود
شدن به آنچه از طرف اهلل و رسولش است ،از واجبات امیانی میباشد.
َّ ِ
ِ ِ
ِِ
ين} ،الزخرف .21/ترمجه ( :مهان ) کسانیکه به آیات ما
ین َ
آمنُوا بآیَاتنَا َوَكانُوا ُمسلم َ
و میفرماید{ :الذ َ
امیان آوردند و مسلمان بودند؛ و میفرماید{:ما َكا َن إِب ر ِاهيم ی ه ِ
ودیّا َولَ نَص َرانِيّ ا َولَ ِكن َكا َن َحنِيف ا مسلِم ا
َ ُ َُ
َ
ِ
ِ
ين} ،آل عمران .20/ترمجه :ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی ،بلکه حنیف ( یکتا
َوَما َكا َن م َن ال ُمش ِرك َ
ب قَد
پرست ) مسلمان بود ،و هرگز از مشرکان نبود؛ و از قول نبی خویش یوسف علیه السالم میفرمایدَ {:ر ِّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اْلخرةِ
یل األ ِ ِ ِ
ض أَ َ ِ ِ
السماو ِ
ِ
ات َواألَر ِ
آتَ يتَني م َن ال ُملك َو َعلَّمتَني من تَأ ِو ِ َ
َحادیث فَاط َر َّ َ َ
نت َوليِّي في الدنُيَا َو َ
تَ وفَّنِي مسلِما وأَل ِحقنِي بِ َّ ِ ِ
ين} ،یوسف .202/ترمجه :یا رب! پادشاهی و فرمانروائی به من اعطاء
َ ُ
َ
الصالح َ
کردی ،و از علم (=تأویل احادیث) تعبری خواب به من آموختی ،پدید آورنده ای آمساهنا و زمنی توئی! تو
ولی و سرپرست متامی امور من در دنیا و آخرت هستی ،مرا مسلمان مبریان و به شایستگان ملحق گردان.
صبرا َوتَ َوفَّنَا
و در مورد ساحرانی که اسالم آورده بودند میفرمایدَ {:ربَّنَا أَفرِغ َعلَي نَا َ
ِِ
ين}،األعراف .212/ترمجه :یا اهلل ! بر ما صرب و استقامت فرو ریز ( اعطاء منا ) و ما را مسلمان
ُمسلم َ

مبریان.

و مهچنان آیات و نصوص زیادی دیگری که داللت به اسم اسالم و مسلمان ،و مسلمانان دارد ،و
اینکه اهلل آنرا برای بنده گانش برگزیده است ،و مهه انبیاء و رسوالن برای امت و پریاون شان به این اسم
راضی شده اند.]80[ .
.80هر ملت و دین کفر و باطل را که می بینیم -که انواع نقایص و اباطیل را در دین خویش انباشته اند -خود و دین خویش را به اشخاصی نسبت میدهند  ،و
دوست دارند تا خود و دین خویش را به امسائی نام بگذارند که به انبیاء علیهم السالم وغریه رجال دینی برسد ،مهانطوریکه نصاری خویش را مسیحی ( یا عیسوی
) نامیده اند تا آنکه خود را به عیسی مسیح علیه السالم نسبت داده باشند ،و یهودان به یهوذا ،و نبی اهلل متعال  ،إسرائیل ( یعقوب علیه السالم) نسبت میدهند
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و هنگامیکه از امام مالک از سنت پرسیده شد ،گفت«:هي ما ل اسم لها غير السنة» ،ترمجه :سنت
جز سنت نام دیگری ندارد؛ و چون از او در مورد اهل سنت پرسیده شد ،گفت«:أهل السنة الذین ليس
لهم لقب یُعرفون به ل جهمي ول ق َدري ،ول رافضي» .ترمجه :اهل سنت آنانی هستند که دارای چنان
81
لقب نیستند که به آن شناخته شوند ،نه جهمی هستند ،و نه قدری ،و نه هم رافضی.
مسأله پنجم :صحت این مقوله شائع «السلف أسلم ،و الخلف أحکم»...82تا چه اندازه
است؟
این مقوله که در بعضی از زبان ها شائع است ،مقوله باطل و خطاء میباشد ،بلکه باید گفته شود[ :
السلف هم األسلم و األحکم ]،سلف امت کسانی بودند که هم اسالم و امیان آوردند وهم استوار و ثابت
گشتند ،و قول برین که فهم خلف امت نسبت به سلف استوار تر و ثابت تر است ،قول باطل و خطاء از
چندین جهت میباشد :اوالً -این حرف استخفاف و بی احرتامی به منزلت و شأن صحابه و کسانیکه از
آنان به نیکوئی پریوی کرده اند میباشد ،که قبالً درینمورد صحبت کردمی که اینکار شدیداً منموع میباشد،
ثانیاً -صحابه کسانی هستند که به نص ثابت از قرآن و سنت ،اهلل عزوجل ازیشان راضی گشته است ،و
اکثریت شان به جنت بشارت داده شده اند  ...در حالیکه خلف در کدام یک ازینها قرار دارند؟ ثالثاً-
شارع متعال دستور به اقتداء و پریوی از سلف صاحل داده است ،برخالف خلف .رابعاً -صحابه با نزول
وحی هم عصر بوده اند ،و از علم صاف و ذالل و خالص از هرگونه شبهات و احنرافات ،و دروغ ها و
تا خود را یهود ،و اسرائیلی بگویند ،و بودایان خود را بودائی میگویند تا آنکه نسبت خویش را به بودا ثابت سازند ،و مهینطور شیعه روافض ،خود را به شیعه علی
رضی اهلل عنه نسب میدهند ...وغریه فرقه های و ملتها که احنراف و گمراهی و ضاللت و کفر و شرک خویش را میخواهند به انبیاء و صاحلنی ،ویا اشخاص نیک
دین و فرقه خویش نسبت بدهند.....جبز مسل مان ،که خودش و دین اش منسوب به دینی است که در آن قرار دارد ،بدون آنکه به شخص معینی نسبت داده
ِّین ع َند الله اإل ْسالَ ُم} ،آل عمران .21/ترمجه :مهانا دین حق نزد اهلل اسالم است ،و میفرمایدَ {:وَمن یَْبتَغ َغْی َر
شده باشند ،مهانطوریکه اهلل متعال میفرماید{:إ َّن الد َ

ین} ،آل عمران .21/ترمجه :و هرکس که دینی غری از اسالم بر گزیند ،هرگز از او پذیرفته خنواهد شد ،و او در
اإل ْسالَم دیناً فَلَن یُ ْقبَ َل مْنهُ َوُه َو يف اآلخَرة م َن ْ
اخلَاسر َ
آخرت از زیانکاران است؛ که با این مفهوم در چننی دینی کمرتین و ادناترین نقص و ضعف  ...وجود خنواهد داشت ،و مهچنان نیاز ندارد تا کمبود ها و
نقصهای خویش را در عقب انبیاء و صاحلان پنهان کنند ،و یا اینکه خود را و دین خویش را حممدی ،ویا حممدیان ...وغریه بنامند ،با در نظر داشت اینکه آنان
مستحق ترین و نزدیکرتین مردمان به انبیاء و رس والن از جانب اهلل میباشند ،و میان هیچ یک از آهنا فرق قائل منی باشند ،و منقاد و تسلیم بر هریک ازین انبیاء
بوده و مهه آنان و پریوی ازیشانرا دوست دارند-صلوات اهلل و سالمه علی رسولنا و علی مجیع األنبیاء و املرسلنی.

 .81در زمان امام مالک مهنی سه فرقه و فرقه خوارج ظهور کرده بود ،اما در حال حاضر تعداد فرقه ها و مذاهب ،غری معدود افزایش یافته است ،بناً میگومی :اهل
سنت کسانی هستند که اهل بدعت نیستند.مرتجم.
 .82یعنی :سلف امت اسالم آورد و خلف امت استوار و ثابت شد.
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بدعت های آمیخته بعدی به آن ،هبره مند بودند ،و مستقیماً از نبی صلی اهلل علیه وسلم آنرا حصول
میکردند ،بناً آنان پل ارتباط میان نبی صلی اهلل علیه وسلم و کسانیکه بعداز ایشان آمدند میباشند ،و این
خصوصیت و صفتی است که برای احدی جز آنان ثابت نیست ،خامساً -صحابه تنها چیزی را که دوست
میداشتند دین و امیانشان بود ،و از تنها چیزی که نفرت و انزجار داشتند کفر و نفاق بود ،مهانطوریکه
درینمورد احادیث زیادی از نبی صلی اهلل علیه وسلم روایت شده است  .....پس کدام یکی ازین فضائل را
خلف امت دارند؟!
از مهنی جهت است که گفته امی ومیگومی :السلف هم األسلم وهم األحكم من الخلف  ..والقول
بخالف ذلك خطأ وجور[ .سلف کسانی بودند که هم اسالم آوردند و هم نسبت به خلف استوار و ثابت
گشتند  ...وقول برخالف این خطاء و ظلم است].
مسأله پنجم :چه وسائل و اسباب ما را در رسیدن به این منهچ  -در طلب و تلقي و اتباع-
کمک میکند؟
وسائل و موارد متعددی وجود دارد:
اوالً :نیک یاری جسنت از علمای عمل کننده به علم شان ،و طالبان علم که التزام کامل به مهنی منهج
سلفی سنی دارند ...مهانطوریکه صفاتشان را قبالً تذکر دادمی.
ثانیاً :نیک مستفید شدن از کتاب اهلل  ،که التزام به آن درین منهج در وصول و أخذ (التلقي) ...
الزم است ،و تعنی وسائل برای فهم این منهج  ...از مراجع و منابع خمتلف نوشته شده ،موسوعه شده ،ویا
منابع تقریری و تصویری دیگر  ...و مهچنان تعنی و حتدید این وسائل و منابع ،حبسب امکانات و آسانی
دسرتسی هرشخص به آن ،و بر حسب اطمئنان یافنت هر شخص از سالمت عقیده و منهج اش با متسک
به آن  ....و اجتناب از کثرت و تعدد و تنوع وسائل و منابع أخذ این منهج  ...مهچنانیکه کتاخبانه
اسالمی[ ]83به دهها هزار نسخه ای از کتب و منابع  ...بی ارزش و باارزش ،اسالمی و احلادی  ...را
حتت عنوان کتاب خانه اسالمی مجع آوری کرده است ،که خود را هم با این کار هالک گردانیده اند و مردم
 . 83املکتبة اإلسالمیة.
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را نیز هالک میگردانند ،آنانیکه توانائی متیز و تفکیک میان خوب و بد آنرا ندارند  ...ومهه آهنا را چون
خارکش و هیزم کش ای در شب تاریک بر پشت میکشند.
ثالثاً :مالزمت و اختیار دوستان صاحل ،چون فراموش کنی خباطرت بیآورند ،و چون خباطر بیآوری ترا
یاری دهند ،و تو را در جهت آموخنت مسائل دین و امیان کمک منایند ،زیرا شخص از دوست صاحل مبراتب
بیشرت و زیادتر از استاذ و معلم مستفید و متأثر میگردد.
مهانطوریکه در حدیث صحیح از نبی صلی اهلل علیه وسلم روایت است که میفرماید«:إنما َمثَ ُل
الجليس الصالح والجليس السوء ،كحامل المسك ونافخ ِ
الكير ،فحامل المسك إما أن یحذیك ،وإما
أن تبتاع منه ،وإما أن تجد منه ریح ا طيبة ،ونافخ الكير ،إما أن یحرق ثيابك ،وإما أن تجد ریح ا
خبيثة»[.]84

ترمجه:مهانا مثال رفیق و هم صحبت خوب و بد مانند كسى است كه مشك را محل مناید و یا كوره
آتش را بدمد ،كسى كه مشك را محل مىكند یا مقدارى از آن را به مشا هدیه مىدهد ،یا از او خریدارى
مىمنایید ،یا از بوى خوش آن هبره مند مىشوید ،اما كسى كه كوره آتش را مىدمد یا لباس مشا را
مىسوزاند ،یا بوى بد آن مشا را اذیت مىكند.

و میفرماید« :الرجل على دین خليله ،فلينظر أحدكم من یُخالِل» .]85[.ترمجه :شخص به دین

دوست و رفیق خود میباشد  ،پس متوجه باشید که با چه کسی دوستی و رفاقت میکنید.

و میفرماید«:المؤمن مرآة المؤمن»[ .]86ترمجه :مؤمن آیینه مؤمن است ،یعنی :زمانیکه در او عیب و
یا نقص و خطائی را دید او را اصالح میکند.
رابعاً :اعتزال و هجران و دوری از جمالس و نشسنت با أهل هواء و بدعت ،و فسق و گناه  ...و دوری
از شنیدن حرفها و سخنان شان ،خاصتاً در مراحل ابتدائی طلب علم  ...زیرا آنان به مانند ،آنست که کوره
آتش را میدمند ،یا اینکه بوی بد و خبیث و زشت آهنا را استشمام میکنی ،ویا اینکه کلمه ای از آنان

 .84متفق علیه.
 85رواه الرتمذي وغریه ،صحیح اجلامع.3141 :
 86صحیح سنن أيب داود.4220 :
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میشنوی که دین و عقیده ات را متأثر میسازد ،ویا اینکه لباسهایت را کامالً میسوزاند [...یعنی ترا از سنت
خارج و بسوی بدعت و ضاللت ،و فسق میکشاند ].
ِ ِِ
الشيطَا ُن فَال تَق ُعد بَع َد ِّ
َّك َّ
ين}،
مهانطوریکه اهلل متعال میفرمایدَ {:وإِ َّما یُن ِسيَ ن َ
الذك َرى َم َع ال َقوم الظَّالم َ
األنعام.22/ترمجه :و اگر شیطان تو را به فراموشی افکند ،پس هرگز بعداز یاد آوردن با گروه ستمگران و
ظاملان منشنی.
و نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید«:من وقّر صاحب بدعة فقد أعا َن على ِ
هدم اإلسالم»[.]87
َ
ترمجه :کسیکه صاحب بدعت را احرتام و توقری مناید ،مهانا در ازبنی بردن و ویرانی اسالم کمک منوده است؛
بدلیل آنکه در احرتام و گرامی داشت صاحب بدعت ،او و بدعت او را در برابر مردم تأیید میکند ،و
بسبب آن باعث گمراهی و احنراف مردم از حق میشود.
واز ابن مسعود روایت است که میگوید«:من أحب أن یُك ِرم دینَه فليعتزل مجالسة أصحاب األهواء

الجرب» .ترمجه :هرکسیکه دوست دارد تا دین خویش را گرامی دارد پس باید از
فإن مجالستهم ألصق من َ
نشنت در جمالس و مصاحبت أهل هواء و بدعت دوری کند ،زیرا نشنت و جمالست با آنان چسپناک تر از

لکه های سیاه در لباس سفید است.]88[.

و از حسن بصری روایت است که ميگوید«:ل تُجالِس صاحب بدعة فإنه یمرض قلبك» .ترمجه :با

صاحب بدعت نشست و برخاست نداشته باش زیرا قلب ترا مریض میسازد.
وغریه آثار زیادی که از سلف صاحل در بیان حتذیر و اعتزال و هجران از بدعت و اهل آن روایت شده
است ،که روایت مهه ای آهنا درین خمتصر گنجایش ندارد.]89[ .
خامساً :پناه بردن به دعاء ،و التزام به حدود تقوی ،و حرص در جهت پاکی و حالل بودن خوراک و
نوشاک و لباس؛ مهچنان شخص را درین راستای طلب و حصول علم و منهج درست ،و فهم و فقاهت آن
به إذن اهلل کمک میکند.
 87مشكاة املصابیح .220 :قال الشیخ ناصر يف التخریج :قد یرتقي احلدیث مبجموع طرقه إىل درجة احلسن.

88
اجلرب :اعراب در عرف جرب لکه های سیاه در لباس سفید را میگویند ،طوریکه «اجلرباء» آمسان را میگویند :بدلیل آنکه ستاره گان در آمسان سیاه و
َ .
تاریک خال خال میدرخشند/جممل اللغة البن فارس .مرتجم.

 .89و اگر خواستید برای مزید درینمورد به کتاب «البدع و النهي عنها» از ابن وضاع قرطبی مراجعه مناید.
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تنبیه مهم :درینجا الزمست تا یکبار دیگر به ابتدائی مبحث خویش مراجعه کنیم و اکیداً این موضوع
را یاد آور شومی ،که مهه مواردی را که قبالً به ترتیب بیان داشیم ،برای آنکه باالی آن نتائج مطلوب مرتب
گردد ،نیاز است تا قاعده «سد ذریعه» جداً در نظر گرفته شود ،و منفذ ها و سوراخ های دروازه و کلکنی
خویش را در مقابل هرگونه  ،فتنه ها و شبهات و زهرها و زهر پاشی های شبا و روز دمشنان و طواغیت ،که
با شیوه های گوناگون و از طروق خمتلف ،انرتنت ،کیبل ،و تلویزون و رادیو  ...میپاشند و میخواهند ذهن و
فکر و قلب ما را مسموم بسازند ،و فرهنگ و ثقافت شر و شرک را برما تلقنی کنند حمکم ببندمی ،و این مهه
به اندازه توانائی و قدرت هریکی از ما ارتباط دارد  ...اگر توانائی آنرا نداشتی تا راه مهه این شرور را بسوی
خویش ببندی ،کوشش کن آنرا به حد اقل تقلیل دهی ،و بدانکه آنچه از توان تو خارج است مسؤول و
پاسخگو برآن منیباشی ،مهانطوریکه اهلل متعال میفرماید{:فَاتَّ ُقوا اللَّهَ َما استَطَعتُم} ،التغابن .22/ترمجه :پس

ف اللَّهُ نَفس ا إَِّل ُوس َع َها}،البقرة .122/ترمجه :اهلل
تا جائی که میتوانید از اهلل برتسید .و میفرماید{:ل یُ َكلِّ ُ
هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف منیکند ،و میفرمایدَ {:ل یُ َكلِّ ُ َّ
اها
سا إَِّل َما آتَ َ
ف اللهُ نَف ا

}،الطالق .0/ترمجه :اهلل هیچ کس را جز به اندازه ای ( توانائی ) که به او داده است مکلف منیسازد.

و بدان! آنکه از خود راضی گشت و بر خود مغرور شد و اکثر اوقات خویش را در معرض فاضل آب
و آلوده گی ها و ناپاکی ها قرار داد ،آنگاه استحمال و غسل هم برایش نفعی منریساند ،هرچند روزانه به
صدها بار استحمال کند ،و غسل گرید!
سؤال و اعتراض :اعرتاض کننده ای اعرتاض میکند و میگوید :چرا میخواهید حق ما را بر باالی ما
حرام قرار بدهید؟ ومیگوید :که فرهنگ ،متدن ،عادات ،رسوم و آثار فرهنگی و ثقافتی خویش را ترک گومی و
از دست آورد های چند هزار ساله مادی و معنوی خویش دوری جومی  ...و سپس این مهه را در مبادئ و
ارزشهای و اساسات اسالمی خمتصر وخالصه میگردانید؟
در جواب میگومی :برای آنکه انسان بنده ای اهلل متعال است ،آن ذات واحد و الشریک ،نه بنده ای
بنده ،زیرا این حق بنده نیست که بنده ای دیگر او را بنده گی کند ،و یا اینکه ارزشها و مبادئ و فرهنگ و
ثقافت او را به عبادت گرید! بلکه این حق خاص به اهلل متعال ختصیص یافته و خالص گردانیده شده
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است...چرا؟ برای اینکه اهلل تعالی خالق و مالک این هستی و آنچه از خملوقات در آنست میباشد ،و او
متصرف امور این مهه میباشد ،هرگونه و به هرشکلی که خبواهد آنرا تدبری میکند ،اسباب وجود و حیات آهنا
را آماده میسازد ،و اوست که آهنمه را روزی میدهد ،و زنده میگرداند و ممریاند  ...و او رب و اله و معبود
حبق مهه ای خملوقات و کائنات است  ...ازمهنی جهت حق دارد تا هرگونه ای که خبواهد بنده گانش را در
داخل دین اش و چوکات مبادئ و ارزشهای که خود میخواهد پرورش و تربیت دهد ،و حق دارد که برای
بنده گانش بگوید که چه را اجنام بدهند و چه را اجنام ندهند  ...و حق دارد که بگوید آنچیز حالل است
آنرا خبورید و اجنام بدهید ،و آنچیز دیگر حرام است و از آن اجتناب کنید  ...وحق دارد بگوید این چیز
پاک است و آن چیز پلید و جنس  ...این چیز زیبا و نیک است و آنچیز خش و زشت  ...این حقیقت و
هدایت است و آن باطل و آن باطل و گمراهی  ...و برای بنده هیچ راه دیگر جز اطاعت از اوامر و نواهی
خالق اش و معبودش و مالک اش نیست ،و اگر از اطاعت دست گشیدند و به سرکشی و طغیان پرداختند
اهلل متعال ازیشان بی نیاز است ،اما هرگز به کفر ایشان راضی و خشنود منیگردد ،مهانطوریکه میفرماید{:إِن
ضى لِ ِعب ِ
ِ
ادهِ ال ُكف َر}،الزمر .0/ترمجه ( :اگر باوجود آن هم از اهلل اطاعت
تَك ُف ُروا فَِإ َّن اللَّهَ غَني َعن ُكم َوَل یَر َ َ
نکنید ) و کفر ورزید ،پس اهلل از مشا ( و از هرگونه اطاعت و عبادت مشا ) بی نیاز است ،اما هرگز به کفر
ِ
َّ
اد}،
سَ
بنده گانش خشنود منی شود و کفر را از بنده گانش منی پسندد .و میفرمایدَ {:واللهُ َل یُحب ال َف َ
البقرة .101/ترمجه :و اهلل فساد ( تبهکاری )...را دوست ندارد.
و از جانب دیگر بنده بدلیل بنده بودن و خملوق بودنش ،ضعیف ،ناتوان و قاصر  ،از تشخیص حق و
باطل ،خطاء و صواب ،پاکی و پلیدی است  ...و بر جان و نفس خویش هیچ گونه تسلط و متلکی ندارد
جز آنچه را که برایش اهلل خواسته است! پس او ظاهر هرچیزی را میبیند ،بدون آنکه از باطن آن آگاهی
داشته باشد و خصوصیات  ،نفس و ذات آن شئ وامر تشخیص داده باشد  ...تا جائیکه حتی خود را به
اهلل شریک قرار میدهد ،خود را عبادت میکند ،از قانون خود پریوی میکند ،عقل قاصر خویش را باالتر از
اهلل و علم او تصور میکند ،و ارزشها و اساسات و خواهشات خویش را معیار اخالق و رفتار و خوبی و
بدی  ...قرار میدهد!
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در حالیکه بزرگرتین ظلم ،و بدترین و زشت ترین ذلت و بنده گی  ...مهانا بنده گی بنده برای بنده ای
است ،و اینکه بنده ای به ربوبیت و الوهیت بنده ای دیگر و یا خودش  ...بغری از اهلل  ...ویا مهراه با اهلل
ت َم ِن اتَّ َخ َذ إِلَ َههُ َه َواهُ} ،الفرقان .43/ترمجه :آیا
 ...قائل گردد ،مهانطوریکه اهلل متعال میفرماید{:أ ََرأَی َ
ندیدی کسی را که هوای ( نفس ) خود را معبود خود برگزیده است؟! و میفرماید{:إِ َّن ِّ
الشر َك لَظُلم
َع ِظيم}،لقمان .23/ترمجه :بی گمان که شرک ظلم و ستم بزرگی است.
از مهنی جهت؛ اساس و بنیاد و غرض دعوت مجیع انبیاء و رسوالن ،و پریوان آهنا از مؤمننی در طول
حیات دنیا تا قیام قیامت ،حتقق توحید و اعالی کلمه اهلل و ازبنی بردن هرگونه فتنه در روی زمنی میباشد ،تا
آنکه بنده گان را از بنده گی بنده گان بسوی بنده گی رب بنده گان ،و از ظلم و جور ادیان بسوی عدالت
اسالم ،و از تنگنای دنیا بسوی فراخنای دنیا و آخرت بریون کنند.
مهانطوریکه اهلل متعال میفرماید{:ولََقد ب عث نَا فِي ُك ِّل أ َُّمة َّرسولا أ ِ
وت}،
َن اعبُ ُدوا اللّهَ َواجتَنِبُوا الطَّاغُ َ
َ ََ
ُ
النحل .32/ترمجه :یقیناً ما در ( میان ) هر امتی رسولی را فرستادمی ،تا آنکه اهلل واحد را بپرستند و از
طاغوت اجتناب کنند.

ك ِمن َّرسول إَِّل نُ ِ
وحي إِلَي ِه أَنَّهُ َل إِلَهَ إَِّل أَنَا فَاعب ُد ِ
ون}،األنبیاء.11/
و میفرمایدَ {:وَما أَر َسلنَا ِمن قَبلِ َ
ُ
ُ

ترمجه :و ما پیش از تو هیچ رسولی را نفرستادمی ،مگر آنکه به او وحی کردمی که  :معبودی جز من
نیست ،پس تنها مرا عبادت کنید.
از اهلل تعالی مسألت دارم تا حق را برای ما حق نشان بدهد و ما را در اتباع از آن موفق گرداند ،و
باطل را برای ما بگونه باطل نشان دهد و ما را در اجتناب از آن موفق گرداند  ...و این کتاب را برای ما
کلیدی بر خری و قفلی بر شر قرار بدهد ،و آنرا از ما قبول گرداند ،إنه مسیع قریب جمیب ،وصلی اهلل علیه
حممد النيب األمي و علی آله و صحبه وسلم.
عبد المنعم مصطفى حلیمة
« أبو بصیر الطرطوسي »
 2342/9/12هـ 1222/8/42 .م.
www.abubaseer.bizland.com
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