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 مقدمه

فرستم  میھا از آن پروردگار جھانیان است و درود و سالم  تمامی ستایش
یاران  ۀترین پیامبر و رسول، پیامبرمان محمد و بر اھل بیت و ھم بر گرامی

 او.
 اما بعد:

آنھا، عرب و عجم بیزار  ۀالله ـ متعال ـ  به اھل زمین نگریست و از ھم
گشت جز بازماندگانی از اھل کتاب؛ سپس بر آنھا منت نھاد و پیامبری از 
خودشان بر انگیخت که آیاتش را بر آنان تالوت کرده و پاکشان نموده و 
قرآن و حکمت به آنھا آموخت. کتابی مفصل بر پیامبرش نازل نمود که بیان 

است و شرح و بیان این کتاب را بر  ھر چیزی و به زبان آشکار عربی ۀکنند

ٓ إَِ�َۡك ﴿وی نھاد  ۀعھد نَزۡ�َا
َ
َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِۡهۡم َوَلَعلَُّهۡم  ّ�ِۡكرَ ٱَوأ ِ�ُبَّ�ِ

ُرونَ  ه برای کعتی را یم تا شریردکبر تو ھم قرآن را نازل «  ]٤٤[النحل:  ﴾٤٤َ�َتَفكَّ
 ».شندیندیه بکنی؛ بسا کان یب مردم نازل شده است، به روشنی بر آنان

امانت را ادا کرده و برای امت دلسوزی نمود. امت  ،او پیام را رساند
اسالم را بر راھی روشن نھاد که شب و روز آن یکسان است و ھر که از آن 

ھا را برگزید تا یاران  شود. سپس افراد بھترین قرن منحرف شد ھالک می
ز او الگو بگیرند و روش وی را در مخلص و ھمنشینان پیامبرش گشته و ا

سخنانش را شنیده به خاطر بسپارند و مراد الله ـ متعال ـ  و  ،پیش گرفته
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اش را درک کرده و اجرا کنند. به وی ایمان آورده و تصدیقش  مراد فرستاده
کنند، روش او را عملی کرده و اجرا کنند و دیگران را به این راه، دعوت 

تا اینکه الله دین  ،شان پیش از آمد از پیامبر بپرسندکنند و اگر مشکلی برای
 را برایشان کامل نموده و نعمت را بر آنان تمام کرد.

بعد از آنھا، شاگردانشان که در فضیلت و خوبی پس از آنھا قرار دارند 
آمدند، ھمان کسانی که در علم و عمل به نیکی از آنھا پیروی کردند و 

خردان را از دین الله  گویان و تأویل بی روغتحریف افراط گرایان و جعل د
 زدودند.

به برتری و خوبی آن نسبت به دیگر  ـ جزمانی که پیامبر ـ  ۀاین برھ
باشد از جمله اینکه فرود  ھایی می ھا گواھی داده است دارای ویژگی قرن

ـ در یک عصر زندگی کرده و از جبا پیامبر ـ  ،آمدن وحی را مشاھده نموده
زالل و پاکیزه بھره بردند، پیش از آنکه از نظر زبان و ادبیات و ای  چشمه

 ھای دیگر مخلوط شده و فرقه گرایی و بدعت منتشر شود. فکری با فرھنگ
سپس گروھی جانشین آنھا شدند که جماعت را متفرق کرده و راه غیر 

ھا  رافضی ،مؤمنان را در پیش گرفتند. در نتیجه خوارج خروج کرده
 ھا گوشه گزیدند و از جماعت مسلمان جدا شدند.  و معتزلی سرپیچی کرده

ـ را با فھمی بیگانه و جآنھا کتاب الله ـ متعال ـ و سنت رسولش ـ 
مخالف با فھم پیشگامان نخستین یعنی حامالن، راویان و نقل کنندگان آن 
فھمیدند. فھمی که مبنی بر جھلی آمیخته با ھوی و ھوس یا ھوسی ھمراه 

 ۀخود نه خواست ۀـ را بر اساس خواستج  . کالم الله و رسولش ـبا جھل بود
 الله و رسولش فھمیدند.

کناره  ،ترین اسباب تفرقه و منحرف شدن از راه یکی از بزرگ ،بنابراین
شعاری است   ،گیری از فھم سلف در فھم دلیل یا محتوی است. فھم سلف
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اھل پیروی و اھل  ،که پیوسته به ارث رسیده و میان اھل سنت و اھل بدعت
 جدایی افکنده است. ،نوآوری در دین

به ھمین دلیل، این امر با گذشت عصرھا، یکی از قواعد منھج سلفی در 
 پذیرش و استدالل گشته است. ۀزمین

ترین اصول علمی برای فھم متون شرعی و بررسی آن،  یکی از مھم
ھم نصوص نصوص است زیرا درستی ف ۀگیری از فھم سلف صالح دربار بھره

تواند  باشد و شخص نمی اساسی در درست بودن استدالل می ۀشرعی، پای
بفھمد مگر آنگاه که فھمش از  راـ جھدف الله و ھدف رسولش ـ 

رھنمودھای قرآن و سنت، مطابق با فھم سلف صالح باشد .. و فھم درست و 
وده ھایی است که الله به بندگانش عطا نم ترین نعمت نیت نیکو یکی از بزرگ

تر از این  ای بعد از اسالم، عطا و بخششی برتر و باشکوه و بلکه به ھیچ بنده
 دو نعمت داده نشده است.

ایستد و با  باشند که اسالم بر آن می ھای اسالم می ساق«این دو نعمت: 
آن کسانی  ، این دو است که بنده، از راه کسانی که الله بر آنھا خشم گرفته

ماند،  ھمچنین از راه گمراھان که  ست، در امان میکه ھدفشان تباه گشته ا
شود که به آنھا  ماند و با کسانی ھمراه می شان فاسد شده در امان می فھم

 ».عطا شده است، کسانی که فھم و ھدفشان نیکو گشته است  نعمت
برای ھمین است که ابن قیم، فھم درست سخنان الله و پیامبرش را 

والیت نبوی برشمرده است؛ جایگاه علما بر  ۀصّدیق بودن و بیانی ۀنشان
شوند،  شود تا جایی که ھزار نفرشان با یکی برابر می اساس آن متفاوت می

اندازد و او  فھم درست، نوری است که الله آن را در دل بنده می«زیرا 
حق را از باطل و ھدایت را از گمراھی   آن، صحیح را از فاسد، ۀبوسیل

ار آن نیت نیکو و حق طلبی و پروا از پروردگار در دھد و در کن تشخیص می
شود و پیروی از ھوی و ھوس و ترجیح دنیا و  نھان و آشکار، به او داده می
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 .١»برد طلب ستایش مردم و ترک تقوی را در او از بین می
ھای مختلفی از اینجا و آنجا  غربت دین، دعوت ۀدر زمان ،در دوران اخیر

پستی و فروپاشی در برابر  ،شکست، و احساس کمبود ۀھویدا شده که روحی
آنچه دشمنان دارند، بر آن چیره گشته است و به تجدید نظر در فھم نصوص 

نوا با زندگی معاصر و منسجم با  کند، به فھمی که ھم شرعی دعوت می
 ھای آن باشد. خواسته

 ویژه خطاب سلفی ھایی برای تجدید خطاب دینی و به بنابراین فراخوان
آسانگیری معاصر و سلفیت جدید و چیزھای  ۀبا عنوان بازخوانی نص و پدید

 دیگر ظھور کرده است. 
ھای سکوالریسم و  ھای گذشته و شبھه ھا و بدعت ّخود را به میراث فرقه

ھا دچار اختالف، و افکار  مستشرقین جدید مسلح کرده است در نتیجه فھم
برای مردم نازل شده را بر آنھا آشفته گشته است و آنچه از سوی پروردگار 

پوشانده است؛ حرام دیروز حالل شده و آنچه بدعتی زشت بوده سنت شده و 
آنکه به سوی فھم سلف و پایبندی به آن دعوت کند از متشددین و مقلدین 

 جامد و خشک شده است:
فھم سلف صالح از «این نوشته تالشی است برای آشکار نمودن حقیقت 

 کند که در سه فصل باشد: عت این پژوھش اقتضا میو طبی» نصوص شرعی
فصل اول: تعریف عنوان به صورت جداگانه و به شکل ترکیبی و بیان 

 حقیقت فھم سلف.
 فصل دوم: اھمیت این فھم و توجه امت به آن.

 ھای حجت بودنش و نتایج آن. فصل سوم: دلیل
ـ  له ـ متعالم چنین شود، از فضل الاگر در این راه موفق شدم که امیدوار

کند و اگر چنین نشد به خاطر گناھان و  است و به ھرکه بخواھد عطا می

 ).۱۳۰،۸۷/ ۱نگا: إعالم الموقعین ( -١
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طلبم  ھای من است و از الله به خاطر اشتباه و لغزش، آمرزش می کوتاھی
خواھم که  برم و از او می گفتار و کردار به وی پناه می ۀھمانگونه که از فتن

دانش و اعمال دیگر ما را درست راه پیشرفت را به ما الھام بفرماید و فھم و 
ایستند ما را با گفتار  بفرماید و در زندگی دنیا و آن روز که گواھان به پا می

َر�ََّنا َ� تُِزۡغ قُلُوَ�َنا َ�ۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا وََهۡب َ�َا ِمن ﴿ثابت قدم بگرداند  ،درست
نَت 

َ
ۚ إِنََّك أ نَك رَۡ�ًَة ُ اُب ٱ�َّ ه کپروردگارا، پس از آن« .]٨ عمران: [آل ﴾٨لۡوَهَّ

شف مبھمات کردی، دلھای ما را دستخوش انحراف مگردان [تا در کتمان یھدا
نده یه بخشاکم] و از جانب خود رحمتی بر ما ارزانی دار یقرآن دچار لغزش نشو

 .»ی، تویتو
ھا و  آفریدگار آسمان  خداوندا ای پروردگار جبرائیل و میکائیل و اسرافیل،

کنی  مرا در  کنند قضاوت می در آنچه بندگانت اختالف میتو   زمین،
اختالفاتشان به سوی حق از جانب خودت ھدایت بفرما براستی که تو ھر که 

کنی و درود و سالم و برکت الله بر  را بخواھی به راه مستقیم ھدایت می
 پیامبرمان محمد و بر اھل بیت و تمامی یارانش باد.

 :ۀنوشت
 دمیجیعبدالله بن عمر 

 مشرفه که خداوند مصونش دارد ۀمک
 ھـ۲۱/۴/۱۴۳۱

 
 
 

 



 
 

 

 

 

 فصل اول:
 حقیقت فهم سلف

 
 شامل مطالب زیر است:

 آن با علم و فقه و تفسیر. ۀو رابط» فھم«مطلب اول: معنای 
 »سلف«مطلب دوم: معنای اصطالح 

 مطلب سوم: مراد از فھم سلف
 



 
 

 

 

 

 آن با علم و فقه و تفسیر ۀمطلب اول: معنای فهم و رابط
امً وفهامة ،شناخت قلبی یک چیز«فھم در لغت یعنی:  هَ ه فَ مَ هِ : آن را فَ

 .١»دانست. چیزی را فھمیدم یعنی: آن را درک کردم و شناختم
علمای لغت  ،زشناختن یک چی :فاء و ھاء و میم«گوید:  ابن فارس می

 .٢»گویند اینگونه می

ۡمَ�َٰها ُسلَۡيَ�َٰنۚ ﴿فرماید:  در قرآن الله ـ متعال ـ  می   ]٧٩[االنبیاء:  ﴾َ�َفهَّ
ای که  قضاوت قطعی و فیصله دھنده« و  ٣»داوری را به او آموختیم«یعنی: 

 .٤»الله تبارک و تعالی اراده نموده در مشکالت انجام شود را به او فھماندیم
ھمانا عبادتی « .. روایت شده که گفت:   علی ـ رضی الله تعالی عنه ـ از

که علمی در آن نباشد و علمی که فھمی در آن نباشد و قرائتی که تفکری 
 .٥»در آن نباشد، خیری در آن نیست

و » العلم يالفھم ف«ی را قرار داده به نام: اش باب امام بخاری در صحیح
درختی  ۀـ دربارجموده که گفت: پیامبر ـ ـ را ذکر ن بحدیث ابن عمر ـ 

 )۱۲/۴۵۹» (فھم«لسان العرب مادۀ  -١
 )۴/۴۵۷معجم مقاییس اللغة (فھم) ( -٢
) شنقیطی ذکر کرده که این با اجتھاد از سوی پیامبران ۳/۱۷۲بغوی ( ،معالم التنزیل -٣

 )۴/۵۹۷بوده است. نگا: أضواء البیان (
 ).۱۰/۱۷۷ابن عطیه ( ،المحرر الوجیز -٤
باب من قال: العم الخشیة  ،دارمی در سنن تخریج این روایت را آورده است. [مقدمه -٥

 ).۱/۷۵(۳۰۳ح» وتقوی الله
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ـ خواست بگوید که  ب  پرسید که مانند شخص مسلمان است، ابن عمر ـ
تر بود برای ھمین سکوت نمود.  آن درخت خرما است ولی از دیگران کوچک

. حافظ »آن درخت خرما است« ١»انلخلة �«فرمود:  ـ جسپس پیامبر ـ 
فھم نوعی زیرکی است که صاحبش «گوید:  ابن حجر در این زمینه می

 .»فھمد شود را می آن گفتار و کرداری که به سخن مربوط می ۀبوسیل
 ھایی که در نفس انسان جای بنابراین فھم یعنی: درک، یعنی دانش

 .٢گیرند می
گاھی و فھم نسبت به یک چیز و فقه در اصل یعنی فقهاما   :یعنی: آ

ف، ھنگامی که فقه صفت و خصلت قا ۀَفُقه: با ضم«شود:  . گفته می٣فھم
قاف یعنی ھنگامی که شخص از دیگران در فھم  ۀشخص شود. و َفَقه با فتح

 .٤»قاف یعنی ھنگامی که شخص بفھمد ۀبا کسر ،پیشی بگیرد؛ و َفِقه

ْ ِ� ﴿فرماید:  خداوند ـ متعال ـ می ُهوا ََتَفقَّ یعنی:   .]١٢٢[التوبة:  ﴾ّ�ِينِ ٱّ�ِ
 .»آن عالم شوندتا اینکه نسبت به «

ـ برای پسر عمویش ابن عباس ـ رضی الله تعالی جھمچنین پیامبر ـ 

يِن «عنھما ـ اینگونه دعا فرمود:  هُّ يِف ادلِّ خداوندا به او فھم «یعنی:  ٥»اللَُّهمَّ َ�قِّ

 ).۱/۱۹۸(فتح  ۷۲باب: الفھم فی العلم، ح کتاب العلم.  - ١
 ).۲تذکیر الخلف بوجوب اعتماد السلف. ولید بن راشد السعیدان (ص - ٢
 ).۳/۴۶۵) . نگا: النھایة فی غریب الحدیث واألثر (۱۳/۵۲۲لسان العرب (فقه) ( - ٣
 ).۳۸۴غریب القرآن، راغب (ص ي). نگا: المفردات ف۱/۱۹۸الباری (فتح  - ٤
) و امام مسلم در ۱۴۳وضع الماء عند الخالء ( :بخاری در کتاب الوضوء، بابامام  - ٥

) به روایت از ابن ۲۴۷۷( بفضائل الصحابة، باب: فضائل عبدالله بن عباس ـ 
 ـ ب  عباس ـ

 

                                           



 ١١  فصل اول: حقیقت فهم سلف

يِن «. ھمچنین فرموده: »دین عطا کن ْهُه يِف ادلِّ ُ بِِه َخْ�ًا ُ�َفقِّ  ١»َمْن يُرِِد ا�َّ
 .»گرداند خیر کند او را در دین صاحب فھم می ۀالله به ھر کس اراد« :یعنی

یعنی رسیدن به علم غائب از طریق علم  :فقه«گوید:  راغب اصفھانی می
فرماید:   تر است، الله ـ متعال ـ  می قابل مشاھده. بنابراین فقه از علم، خاص

ُؤَ�ٓءِ ﴿ ن یچرا ا«   .]٧٨[النساء:  ﴾وَن َحِديٗثاَ� يََ�اُدوَن َ�ۡفَقهُ  ۡلَقۡومِ ٱَ�َماِل َ�ٰٓ
 .؟!»ابندیخواھند در چ سخنی را نمییگروه ھ

 .٢»و فقه یعنی: علم نسبت به احکام شریعت ... و َفِقه: یعنی فھمید
کان فصًال « :ـ آمده است که جھمچنین در توصیف سخنان پیامبر ـ 

  ٣» یفقھه کل أحد، لم یکن یسرده سرًدا
فھمید، و با شتاب سخن  یعنی: [سخنان او] قاطع بود و ھرکسی آن را می 
 گفت. نمی

 »فقه یعنی: فھمیدن معنای مورد نظر«گوید:  ابن قیم می
شود که معنی الفاظ فھم و فقه و علم به یکدیگر نزدیک  اینگونه آشکار می

 ھستند.  
تدبر و تفکری است که پس از دانستن تفسیر بوجود  ۀفھم کامل: نتیج

 تفسیر است. ۀتر از دایر تر و گسترده تدبر وسیع ۀآید. دایر می
ھا  تفسیر بخشی از فھم است که به صورت عبارت در آمده و در طی نسل

قسمتی از فھم سلف  ۀیابد و آشکار کنند روایت و نوشتن انتقال می ۀبوسیل
 آن.  ۀاست نه ھم

)، و امام مسلم در کتاب ۷۱امام بخاری در کتاب العلم، باب من یرد الله به خیرا یفقھه، ( -١

 ـ س) روایت شده از معاویۀ ـ ۱۰۳۷، (»ال تزال طائفة من أمتی ..«ـ  ج اإلمارة باب: قوله ـ
 )۳۴۸المفردات (ص -٢
 ) تخریج کرده است.۶/۱۳۸امام احمد این حدیث را در مسند ( -٣

 

                                           



 حقیقت و اهمیت فهم نصوص شرعی توسط سلف صالح ١٢

که از صحابه نقل شده، نسبت به دیگران اندک است ولی این به  تفسیری
 معنای کمتر بودن فھم آنھا نسبت به دیگران نیست.

 فھم دو نوع است:
فھم ذھنی شناختی: که ھمان تفسیر غریب و استنباط احکام و  اول:

اھل علم ـ با وجود تفاوت درجاتشان ـ است و  ۀانواع دالالت است و این ویژ
ھای آن بھره  علم و فھمی که الله به آنھا داده است از دانش ۀندازآنھا به ا

 گیرند. می
قرآن در  ۀتفکر قرائت کنند ۀاین فھم در نتیج :فھم قلبی ایمانی دوم:

فھمد، به  خواند؛ معنای آن را دانسته و رھنمودھایش را می آیاتی است که می
ن آیات توقف کرده و در ای که نیاز به مراجعه به تفاسیر ندارد و نزد ای گونه

آن به حرکت در آورد و نفس و دانش  ۀکند تا قلبش را بوسیل آنھا تفکر می
گوید و  خویش را بر آن عرضه کند، که اگر از اھل آن بود، الله را سپاس می

 .١کند اگر از اھل آن نبود نفس خویش را محاسبه کرده و سرزنش می
ـ در تعریف تفسیر  بـ نوع اول: ھمان چیزی است که دانشمند امت 

شناسد و  ای که عرب بر اساس کالم خویش آن را می گونه«گفته است: 
تفسیری که ھیچ کس عذری برای ندانستن آن ندارد، و تفسیری که علما آن 

 ٢»داند دانند، و تفسیری که جز الله کسی نمی را می
نوع دوم: ھمان چیزی است که امیر مؤمنین علی بن ابی طالب ـ رضی 

بیان نمود آنگاه که به وی گفته شد: آیا چیزی از وحی جز   لله تعالی عنه ـا
سوگند به آنکه دانه را «آنچه در کتاب الله آمده نزد شما وجود دارد؟ گفت: 

) با ۲/۲از مقالۀ کتر عمر المقبل استاد دانشگاه قصیم با عنوان: مفتاح حیاة القلب ( - ١
 یت المسلم منتشر شده است.ھـ در سا ۶/۹/۱۴۲۸تصرف. در تاریخ 

) ۱/۷۵)(۷۱ـ آن را در تفسیرش روایت کرده است. شماره ( /ابن جریرـ  - ٢
 )۱۱۵ابن تیمیه (ص ھمچنین نگا: مقدمة فی أصول التفسیر،

 

                                           



 ١٣  فصل اول: حقیقت فهم سلف

دانم، جز فھمی که الله به   را آفرید، نه !؛ چیز دیگری نمی ّشکافته و انسان
 .١...»حیفه وجود دارد کند، و آنچه در این ص قرآن عطا می ۀشخص در بار

ھا  ھا و روایت علم به زبان عربی و فرھنگ لغت رسیدن به فھم اول: ۀوسیل
 ھای عرب و بالغه و مانند آن است. و اسلوب
 تزکیه نفس و ایمان قوی و دلی نرم است. رسیدن به فھم دوم: ۀوسیل

ھا در این زمینه اختالف بسیاری دارند. فھم ابوبکر صدیق ـ رضی  انسان
نسبت به یک آیه کامال با فھم ابوجھل در مورد ھمان آیه   الله تعالی عنه ـ

ھای آن برابر  فھم زبان عربی و اسلوب ۀمتفاوت است با اینکه آنھا در زمین
بودند. بلکه گاھی انسان در حالتی که فکرش باز و دلش حاضر و ایمانش 

با اینکه آن را  فھمد که خواند و مفاھیمی از آن می ای را می قوی است آیه
حفظ بوده و صدھا بار تکرار کرده نفھمیده بود. حتی گاھی برخی از مردم 

فھمند که استادان لغت و علمای بالغه آن را  ای می عادی آیه را به گونه
 اند. نفھمیده

ھا به آن اعتقاد داشته و نام  معنای این سخن تفسیری نیست که صوفی
عتقاد دارند که قرآن دارای ظاھر و باطن اند و ا آن را تفسیر اشاری گذاشته

 .٢که این خود سبب انحرافات بسیاری شده است،است

) و صحیح ۶/۱۹۳)(۳۰۴۷کتاب جھاد، باب فکاک األسیر، ح ( ،صحیح بخاری -١
 . و دیگران۱۳۱اإلیمان ح: ،مسلم

وط به علوم خاطر و مشاھدات و مکاشفات است و فقط صوفیه به آن تفسیری که مرب -٢
. برای فھم مفصل این  ۱۰۰ص» التعرف لمذھب أھل التصوف«اعتقاد دارند. نگا: 

الموافقات «موضوع و تفاوت میان فھم سلف و تفسیر باطنی و تفسیر صوفیه به 
حسین دکتر محمد » التفسیر والمفسرون«) و کتاب: ۲۶۱-۴/۲۳۱» (للشاطبی
) دربارۀ شرایط و قواعد قبول تفسیر ۲/۳۷۷). و (۴۱۶-۲/۳۳۷ـ ( /ذھبی ـ 

 مراجعه شود. ،اشاری

 

                                           



 حقیقت و اهمیت فهم نصوص شرعی توسط سلف صالح ١٤

 »سلف«مطلب دوم: معنای اصطالح 
 سلف در لغت یعنی:

سین و الم و فاء  بیانگر مقدم بودن و زمان گذشته است و سلف به 
 .١اند، از این ریشه است معنای کسانی که گذشته

اند از جمله پدران و  کسانی که پیش از تو آمدهبنابراین سلف در لغت به 
 .٢شود خویشاوندانی که از نظر سن و فضیلت از تو باالتر ھستند، اطالق می

باشند به کار  ھمچنین در مورد معانی دیگری که به این معنی نزدیک می
شود ولی غالبًا استعمال آن گرد معنای تقدم و گذشته و زمان  برده می

 .٣رود پیشین به کار می
در ھشت جای قرآن کریم به ھمین معنی آمده است مانند » سلف« ۀکلم

�ِّهِ  ۥَ�َمن َجآَءهُ ﴿ :این سخن الله ـ متعال ـ َما  ۥفَلَهُ  نتََ�ٰ ٱفَ  ۦَموِۡعَظةٞ ّمِن رَّ
د و [از یاندرزی از جانب پروردگارش  به او رس هکھر«  .]٢٧٥[البقرة:  ﴾َسلََف 

و مانند آن این سخن خداوند  »گذشته است مال خودشستاد، آنچه یرباخواری] بازا

ُ ٱَ�َفا ﴿ـ متعال ـ  است:  ا َسلََف  �َّ از آنچه گذشته، خدا « ]٩٥[المائدة:  ﴾َ�مَّ

ا قَۡد َسلََف ﴿و این سخنش:  »رده استکگذشت  آنچه « ]٣٨[األنفال:  ﴾ُ�ۡغَفۡر لَُهم مَّ

فََجَعلَۡ�ُٰهۡم َسلَٗفا َوَمثَٗ� ﴿و سخنش:  »گذشته است بر آنان بخشوده خواھد شد
» میندگان قرار دادیو آنان را سابقه و مثالی برای آ« .]٥٦[الزخرف:  ﴾٥٦لِّ�ِخرِ�نَ 

به سوی آتش  ـ،جیعنی: پیشینیانی که پیش از کفار قومت ای محمد ـ 

 ) مادۀ سلف۳/۹۵معجم مقاییس اللغة ابن فارس ( -١
و نگا: النھایة ». سلف«) مادۀ ۹/۱۵۹) و لسان العرب (۳/۱۵۳نگا: قاموس المحیط ( -٢

 ).۲/۳۹۰فی غریب الحدیث واألثر (
 ) ماده (سلف) و مصادری که در باال ذکر شد.۴۳۲-۱۲/۴۳۱تھذیب اللغة (نگا:  -٣

 

                                           



 ١٥  فصل اول: حقیقت فهم سلف

 .١»روند روند و کفار قومت در پی آنھا می می
این لفظ ھمچنین در سنت نبوی برای بیان ھمین معنی به کار برده 

ـ نزدیک ل ـ ھنگامی که به دخترش فاطمه ـجشده چنانکه رسول الله ـ 

نَا لَِك «فرماید:  دھد می شدن وفاتش را خبر می
َ
لَُف أ من چه سلف « ٢»نِْعَم السَّ

 . »خوبی برای تو ھستم

ْسلَْمَت ىلَعَ َما َسلََف « :ـ سـ  ـ به حکیم بن حزامجو این سخن پیامبر ـ 
َ
أ

ات نیز برایت حساب  مسلمان شدی و کارھای نیک گذشته«یعنی:  ٣»ِمْن َخْ�ٍ 
ـ این سخن را فرمود که حکیم بن حزام برخی از ج؛ ھنگامی پیامبر ـ »شود می

 کارھای نیکی که در زمان جاھلیت انجام داده بود را ذکر کرد.
قرض و بیع َسَلم نیز به کار رفته  :معنایلفظ سلف ھمچین در سنت به 

 گردند. است که این دو نیز در نھایت به ھمان معنای اولی باز می
 معنی اصطالحی:

 از نظر معنی اصطالحی دو کاربرد دارد:
و » مفھوم تاریخی اصطالح« ،رود زمانی معینی به کار می ۀدرمورد دور اول:

ـ روایت جـ بیانگر ھمین امر است. او از پیامبر ـ  س حدیث عمران بن حصین ـ

يَن يَلُوَ�ُهمْ «کرده که فرمود:  ِ
َّ

يَن يَلُوَ�ُهْم، ُ�مَّ اذل ِ
َّ

یعنی:  ٤»َخْ�ُُ�ْم قَْرِ�، ُ�مَّ اذل

 ).۲۵/۸۵تفسیر طبری ( -١
من ناجی بین یدی الناس ولم  :امام بخاری این حدیث را در کتاب االستئذان، باب -٢

 ) تخریج کرده است.۶۲۸۵یخبر بسر صاحبه (
) ۱۴۳۶الشرک ثم أسلم (امام بخاری این حدیث را در کتاب زکات باب: من تصدق فی  -٣

 ).۱۲۳بیان حکم عمل الکافر إذا أسلم بعده ( :و امام مسلم در کتاب ایمان باب
ال یشھد علی شھادة َجوٍر إذا  :امام بخاری این حدیث را در کتاب الشھادات، باب - ٤

شھد (
ُ
فضل الصحابة ثم الذین یلونھم  :) و امام مسلم در فضائل الصحابة، باب۲۶۵۱أ
 ایت کرده است.) رو۲۵۳۵(
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کنند سپس کسانی  بھترین شما کسانی ھستند که در دوران من زندگی می«
 .»آیند ھا میآیند، سپس کسانی که پس از آن که پس از آنھا می

 اند: را چنین تعیین کرده» سلف«به ھمین دلیل است که علماء، 
افرادی که در قرون مفضله (سه قرنی  ،جمھور علمای گذشته و معاصر -

اند یعنی صحابه و تابعین و تابع  که پیامبر در حدیث فرمود) زندگی کرده
د (وفات دانند، برخی نیز کسانی که تا عصر امام احم تابعین را سلف می

 /اند. حافظ ابن رجب ـ  اند را به آنھا اضافه کرده ) زندگی کرده۲۴۱
در زمان ما باید سخنان سلف که به آنھا اقتدا شده تا زمان شافعی «گوید:  می

ھـ) و ابی عبید  ۲۳۸ھـ) و اسحاق (وفات  ۲۴۱) و احمد (وفات۲۰۴(وفات 
تقدمین ھمچنین به و دیگر م ٢. امام آجری١...»ھـ) نوشته شود ۲۲۴(وفات 

 اند. این موضوع اشاره کرده
 .٣اند برخی نیز آن را به نسل صحابه و تابعین محدود کرده -
 .٤اند برخی نیز آن را به نسل صحابه محدود کرده -
برخی نظریات شاذ نیز خیرن القرون را محدود به کسانی که قبل از  -

 .٥اند اند، دانسته سال پانصد بوده
د در این زمینه حدیثی است که اندکی پیش ذکر شد. دلیل قابل استنا

ھای پس از  را مشخص کرد، ھمچنین تعداد قرن» قرن«ولی باید معنای 
 اند نیز باید تعیین شود. ـ که به خوب بودن توصیف شدهجپیامبر ـ 

) تحقیق: یحیی مختار ۶۰ابن رجب (ص ،نگا: فضل علم السلف علی علم الخلف -١
 غزاوی. 

 )۱/۱۷۵الشریعة ( -٢
 ) تحقیق: محمد المعتصم بالله البغدادی۵۳مانند غزالی در إلجام العوام (ص  -٣
 ).۹۷نة (ص قول تعدادی از شارحان رسالۀ ابن ابی زید قیروانی است. نگا: وسطیة أھل الس -٤
 دار الکتب. ۱۴۰۳) ط. أولی ۹۱مانند بیجوری در تحفة المرید شرح جوھرة التوحید (ص -٥

 

                                           



 ١٧  فصل اول: حقیقت فهم سلف

. ابن ١»ای از زمان است برھه«ابن األعرابی گفته است:  قرن در لغت:
. در لسان العرب آمده: ٢»باشند اھل ھر زمانی میقرن: «األثیر گفته است: 

 .٣»آیند گروھی از مردم که پس گروھی دیگر می«
 معنی اصطالحی آن دو قول وجود دارد: ۀدر بار

اند و در تعیین آن از ده تا صد و  گروھی که آن را مشخص کرده -۱
اند. که قول مشھور صد سال است و دلیل آن  بیست سال اختالف کرده

يِس، َ�َقاَل:   جوََضَع انليب «عبدالله بن بسر است که گفت: حدیث 
ْ
يََدُه ىلَعَ َرأ

ُغالُم قَْرنًا «
ْ
 . ٤»، قَاَل: َ�َعاَش ِمائََة َسنَةٍ »يَِعيُش َهَذا ال

ـ دستش را بر سرم نھاده و فرمود: این جوان یک قرن جپیامبر ـ «یعنی: 
 .»کند. پس وی صد سال زندگی کرد زندگی می

اند و در این زمینه اقوال مختلفی دارند  نیز آن را محدود نکرده برخی -۲
 از جمله:
گویند که از  . می٥قرن مقدار متوسط عمر برای اھل ھر زمان است –الف 

ھمبستگی) گرفته شده است و گویی مقداری  ،اقتران (نزدیک شدن ۀکلم

 ) ماده (قرن).۱۳/۳۳۴) و نگا: اللسان (۳/۲۶۹تھذیب األسماء واللغات ( - ١
 ).۴/۵۱النھایة ( - ٢
 ).۱۳/۳۳۴اللسان ( - ٣
طبرانی و بزار در  ،) روایت کرده است۴/۵۰۰حاکم این حدیث را در المستدرک ( - ٤

رجال یکی از « گوید: اند. ھیثمی می ) نیز آن را روایت کرده۹/۴۰۴مجمع الزوائد (
». باشند به جز حسن بن ایوب حضرمی که ثقه است سندھای بزار رجال صحیح می

) ۴۲۹(ص» دّر السحاب«) و شوکانی در ۶/۵۳۵حافظ ابن حجر در اتحاف المھرة (
ه اند و شیخ ألبانی در سلسله صحیحه به شماره سند این روایت را خوب دانست

 ) آن را صحیح دانسته است.۲۶۶۰(
 ).۱۲/۴۱۰) و عون المعبود (۷/۸) و فتح الباری (۴/۵۱النھایة فی غریب الحدیث ( - ٥
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است که اھل یک زمانه از نظر عمر و گذشت سال در آن مشترک بوده و 
ترین  این [تعریف] منصفانه«گوید:  . حافظ ابن حجر می١ھمبستگی دارند

مردم یک زمان که در «کند:  . و قرن را اینگونه معرفی می٢»اقوال است
مدت قرن «و به نظر وی » امری از امور ارادی با ھم مشارکت داشته باشند

قوم نوح با و بنابراین، قرِن  ٣»کند بنا بر تفاوت عمر اھل ھر زمانه تغییر می
 ـ متفاوت است.جقرِن امت محمد ـ 

ای  ھستند که در آن، پیامبر یا  قرن، مردم زمانه»  ازھری گفته است: -ب
ھای آن اندک یا بسیار  ای از اھل علم باشد و تفاوتی ندارد که سال طبقه
تر این است که  قول صحیح«گوید:  ؛ و به ھمین دلیل سیوطی می٤»باشد

 .٥»شود یین نمیقرن بر اساس مدت تع
اند و کسی از آنھا زنده  قرن، ھر امتی است که مرده»  گوید: حربی می –ج 

 . ٦»نمانده است
این اقوال شبیه ھم ھستند و شاید بھترین آنھا قول اول باشد و زیرا 

يِت َما َ�ْ�َ «دھد که فرمود:  ـ بر آن گواھی میجحدیث پیامبر ـ  مَّ
ُ
ْ�َماُر أ

َ
أ

 ).۴/۵۱النھایة فی غریب الحدیث ( -١
 ).۷/۸فتح الباری ( -٢
 )۷/۸فتح الباری ( -٣
 .)۳/۲۰۵التھذیب مادة (ق.ر.ن) ( -٤
 ـ جباب فی فضل أصحاب رسول الله ـ  ،)۱۰/۱۷۴نگا: عون المعبود ( -٥
) و المجموع المغیث ۷/۸). نگا: فتح الباری (۳/۲۶۹تھذیب األسماء واللغات ( -٦

 ۳۵۳۵) و شرح مسلم، نووی ح ۱۳/۳۳۳) و لسان العرب (۴/۵۱) و النھایة (۲/۶۹۹(
 ).۱۲/۴۱۰() وعون المعبود ۷/۵( ۳۶۵۰) و فتح الباری، ح۱۶/۸۵(

 

                                           



 ١٩  فصل اول: حقیقت فهم سلف

 
َ

تَِّ� إِىل قَلُُّهْم َمْن َ�ُوُز َذلَِك السِّ
َ
بِْعَ�، َوأ عمر امت من ما بین «یعنی:  ١»السَّ

 . »کنند شصت تا ھفتاد است و اندکی از آنھا بیش از این عمر می
واقعیت نیز گواه ھمین امر است چنانکه آخرین شخص از اتباع تابعین در 

اتفاق «گوید:  ھجری وفات یافت ھمانگونه که حافظ ابن حجر می ۲۲۰سال 
شود،  نظر دارند که آخرین شخص از اتباع تابعین که سخنش پذیرفته می

زیسته است. از این پس بدعت بسیار  ۲۲۰کسی است که تا حدود سال 
آشکار گشته و معتزله زبان گشوده و فالسفه سرشان را بلند کردند و اھل 

ن مخلوق علم مورد آزمایش قرار گرفتند و از آنھا خواسته شد تا بگویند قرآ
 .٢»است و اوضاع به شدت تغییر یافت...

و سوم: پیروان  ،اند. و دوم: تابعین ـ صحابه بودهجبنابراین قرِن پیامبر ـ 
 .٣آنھا

اند، کسانی که پس از آنھا  ـ اصحاب او بودهجگفته شده: قرِن پیامبر ـ 
 اند. اند و قرن سوم: فرزندان فرزندانشان بوده آیند: فرزندانشان بوده می

شیخ اإلسالم ابن تیمیه جزئیات بیشتری را در نظر گرفته یعنی اینکه 
باشد و  معیار در تعیین سه قرن اکثریت اھل آن قرن، یا ھمان وسط آن، می

اکثریت صحابه با پایان دوران خلفای راشدین وفات یافتند. جمھور یا 
کوچک وفات یافتند و جمھور تبع  ۀاکثریت تابعین در اواخر عصر صحاب

 .٤تابعین در اواخر دولت اموی و ابتدای دولت عباسی وفات یافتند

) تخریج ۲۳۳۱ذه األمة ( ترمذی این حدیث را در کتاب الزھد، باب: ما جاء فی فناء أعمار ھ -١
) روایت کرده ۴۲۳۶نموده و ابن ماجه نیز شبیه آن را در کتاب الزھد باب: األمل واألجل (

 حسن دانسته است. ۷۵۷است. البانی این حدیث را در کتابش الصحیحه به شماره 
 ۷/۸لباری فتح ا -٢
 )۱۶/۸۵نووی ( ،شرح صحیح مسلم -٣
 ).۱۰/۳۵۷مجموع الفتاوی ( -٤
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توان تفسیر سخن حافظ ابن حجر دانست زیرا صحابه در رؤیت   این را می
عصر بودن و دیدن صحابه  ـ اشتراک داشتند و تابعین در ھمجپیامبر ـ 

 مشترک بودند و به ھمین ترتیب.
ـ را به دست آوردند، جحابه افتخار و فضیلت دیدن پیامبر ـ بنابراین ص

ھمانگونه که تابعین افتخار دیدن صحابه ـ رضوان الله تعالی علیھم ـ و 
فراگیری از آنھا نصیبشان شد و پیروان آنھا نیز افتخار دیدن کسانی را یافتند 

 ـ  سکه صحابه را مشاھده کرده بودند. در صحیحین از ابو سعید خدری ـ 
يِت ىلَعَ انلَّاِس َزَماٌن َ�يَْغُزو فِئَاٌم ِمَن «روایت شده که فرمود:  ـ جاز پیامبر ـ 

ْ
يَأ

ِ ـ  َ�يَُقولُوَن: َ�َعْم َ�يُْفتَُح  ـ  جانلَّاِس، َ�يَُقولُوَن: ِ�يُ�ْم َمْن َصاَحَب رَُسوَل ا�َّ
يِت ىلَعَ انلَّاِس َزَماٌن َ�يَْغُزو فِئَامٌ 

ْ
ِمَن انلَّاِس، َ�يَُقاُل: َهْل ِ�يُ�ْم َمْن  لَُهْم، ُ�مَّ يَأ

ِ ـ  ْصَحاَب رَُسوِل ا�َّ
َ
يِت ىلَعَ  جَصاَحَب أ

ْ
ـ َ�يَُقولُوَن: َ�َعْم َ�يُْفتَُح لَُهْم، ُ�مَّ يَأ

انلَّاِس َزَماٌن َ�يَْغُزو فِئَاٌم ِمَن انلَّاِس، َ�يَُقاُل: َهْل ِ�يُ�ْم َمْن َصاَحَب َمْن 
ْصَحاَب رَ 

َ
ِ ـ َصاَحَب أ زمانی «یعنی:  ١»ـ َ�يَُقولُوَن: َ�َعْم َ�يُْفتَُح لَُهمْ  جُسوِل ا�َّ

گویند: آیا در  رسد که گروھی از آنھا به جھاد رفته پس می بر مردم فرا می
گویند بله.  ـ بوده ؟ میجبین شما کسی ھست که ھمنشین رسول الله ـ 

گروھی از آنھا به  رسد که شوند. سپس زمانی بر مردم می پس آنھا پیروز می
شود: آیا در میان شما کسی ھست که ھمنشین  جھاد رفته و گفته می

شوند. سپس  گویند بله. پس پیروز می بوده؟ می ـ جاصحاب رسول الله ـ 
شود:  روند و گفته می رسد که گروھی از آنھا به جھاد می زمانی بر مردم می

وسلم ـ و من صحب جامام بخاری در فضائل الصحابة، باب: فضائل أصحاب النبی ـ  -١
) و امام مسلم در فضائل ۷/۵( ۲۶۴۹النبی أو رآه من المسلمین فھو من أصحابه، ح 

 ).۴/۱۹۶۲( ۲۵۳۲نھم ثم الذین یلونھم، ح فضائل الصحابة ثم الذین یلو الصحابة، باب:
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 ـ جحاب رسول الله ـ آیا در میان شما کسی ھست که ھمنشیِن ھمنشینان اص
 .»شوند گویند: بله، پس پیروز می بوده؟ می

 در این حدیث به معنای قرن اشاره شده است.
دانم پس از  نمی«عمران گفته است:  ،ھای بافضیلت تعداد قرن  ۀاما دربار

گوید:  . اما حافظ ابن حجر می١»قرن خویش، دون قرن ذکر نمود یا سه قرن
آنکه راوی شک کند ذکر  ھا] بی حدیث، [تعداد قرنولی در بیشتر طرق این « 

امام احمد از نعمان بن بشیر و امام مسلم از مالک از عائشه  ،شده است
. در صحیح بخاری و مسلم نیز این حدیث از ابن مسعود  ٢»اند روایت کرده

 .٣ھا روایت شده است بدون ابراز شک در تعداد قرن
ـ یا سه قرن ھمراه جد از پیامبر ـ ھای بافضیلت دو قرن بع بنابراین قرن

 باشند. با قرن او ـ علیه الصالة والسالم ـ می
بدین ترتیب، اکثریت اھل قرون مفضله از صحابه و تابعین و تابع تابعین، 

ـ بر نیک بودن آنھا گواھی داده است جباشند، کسانی که پیامبر ـ  سلف می
 و منظور از سلف در این مبحث ھمین است.

نزد تابعین امری شناخته  ،لفظ سلف و نسبت دادن آن به صحابهاستعمال 
باب الرکوب  ،از صحیح» الجھاد والسیر«باشد. امام بخاری در کتاب  شده می

َوقَاَل َراِشُد ْ�ُن َسْعٍد اَكَن «کند  علی الدابة الصعبة والفحولة من الخیل، روایت می
�َّهَ 

َ
ُفُحولََة ِأل

ْ
لَُف �َْستَِحبُّوَن ال ْجرَسُ السَّ

َ
ْجَرى َوأ

َ
راشد بن سعد گفته «یعنی:  ٤ »ا أ

 تخریج آن گذشت -١
 )۱۰-۷/۹فتح الباری ( -٢
 ،فضائل الصحابة :) و مسلم در کتاب۳۶۵۱وسلم ـ (جکتاب فضائل أصحاب النبی ـ  -٣

 ).۲۵۳۳فضل الصحابة، ثم الذین یلونھم ( :باب
باب: الرکوب علی الدابة امام بخاری آن را به صورت معلق در کتاب الجھاد والسیر، در  -٤
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 .»تر است تر و شجاع دادند زیرا سریع است: سلف اسب نر را ترجیح می
 بوده، بنابراین سلف او صحابه است. ١راشد بن سعد از تابعین

صحیح از محمد بن عبدالله بن قھزاذ  ۀھمچنین امام مسلم در مقدم
گفت: از عبدالله بن  روایت کرده که گفت: از علی بن شقیق شنیدم که می

دعو حديث عمرو بن ثابت فإنه «گفت:  مبارک شنیدم که در حضور مردم می

حدیث عمرو بن ثابت را رھا کنید زیرا او سلف را «یعنی:  ٢»كان يسب السلف
 . »داد دشنام می

 .٣گری مشھور است میانی تابعین بوده و به رافضه ۀابت از طبقعمرو بن ث

كتاب: (آورد:  ح چنین میامام بخاری نیز بر ھمین روش بوده و در صحی

بيوهتم وأسفارهم من الطعام واللحم  ی، باب: ما كان السلف يدخرون فاألطعمة

ھا و  . (باب غذا و گوشت و چیزھای دیگری که سلف در خانه)وغريه

ـ را ذکر  بکردند) و سخن عائشه و اسماء ـ  سفرھایشان ذخیره می
و حدیث مشھور  ،اند غذا آماده نموده ۀـ سفرجنموده که برای پیامبر ـ 

 .٤ھای قربانی را آورده است ذخیره کردن گوشت

 ) تخریج کرده است.۵۰به شماره (
،ط.عوامه) حافظ ابن حجر او را از طبقۀ سوم دانسته که ۲۰۴تقریب التھذیب (ص  -١

وفات  ۱۱۳ھجری و گفته شده  ۱۰۸ـ در سال  /طبقیۀ میانی تابعین است. وی ـ 
 یافت.

 ).۱/۱۶مقدمه صحیح مسلم ( -٢
 ).۳/۲۴۹( نگا: میزان اإلعتدال ذھبی -٣
) د. عبدالله بن وکیل ۱۵). نگا: ضوابط فھم السنة النبویة (ص۵۴۲۳صحیح بخاری ( -٤

ھجری در ریاض  ۴/۶/۱۴۳۰الشیخ، مربوط به کنفرانس فھم سنت نبوی که در تاریخ 
 برپا شده است.

 

                                                                                           



 ٢٣  فصل اول: حقیقت فهم سلف

که به زمان معینی مربوط به کار بردن سلف برای روشی مشخص،  دوم:
 :»مفھوم منھجی«شود  نمی

گذشت زمان برای تعیین سلفی که باید به آنھا اقتدا نمود، کافی نیست؛ 
اند که اھل  ھای بافضیلت، گذشتگان و سلفی زندگی کرده چرا که در این قرن

و ـ جدر دوران پیامبر ـ » ذی الخویصرة«اند امثال  بدعت و ھوی و ھوس بوده
ـ و ظھور خوارج  سدر دوران خالفت عمر بن خطاب ـ » عسل صبیغ بن«

گری به دستان عبدالله  ـ و ھمچنین آغاز تشیع و رافضه سدر دوران علی ـ 
و ظھور َقَدریه در اواخر دوران صحابه به  ،ـ سبن سبأ در خالفت وی ـ 

 ھـ). ۸۰(ت » معبد جھنی«دست 
ھـ) و بنیانگذار ۱۰۵(ت » غیالن دمشقی«از اولین رھبران مرجئه یعنی 

(ت » جھم بن صفوان«ھـ) و استاد ۱۲۴(ت » جعد بن درھم« ،جھمیه
) که ھمگی در ھـ۱۳۱(ت » واصل بن عطاء«، ھـ) و مؤسس معتزله۱۲۸

 اند. زیسته قرون مفضله می
 ۀمردم آن برھ ۀھایی فردی و نادر بوده و نمایند ولی اغلب اینھا حالت

امت اعم از  ،کرده ی از آنھا ظھور میباشد و ھمینکه یک زمانی مبارک نمی
حاکمان و علما و افراد آن به مقابله با آنھا برخواسته و آنان را از بین برده یا 

ھایشان را باطل نموده و شر شان را از مسلمانان کم  ترساندند و شبھه می
 کردند. می

جمھور (اکثریت)  ۀبه ھمین دلیل خوب است که این اصطالح را، یا با کمل
ید نمود تا افراد شاذ و نادر از آن خارج شده، یا به وصف سلف صالح، مقید مق

نمود تا افراد ناشایست و اھل ھوی و ھوس را از این دایره بیرون برد. یا اینکه 
قید منھجی گذاشت یعنی پایبندی و پیروی از قرآن و سنت در آشکارا و نھان 

گوید:  ـ می / سفارینی ـ و در گفتار و کردار . به ھمین دلیل است که امام
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گرامی و بزرگاِن تابعین و  ۀمنظور از مذھب سلف آن چیزی است که صحاب«
اند، پیشوایانی که پیشوایی آنھا ثابت شده و جایگاه  پیشوایان دین بر آن بوده

بزرگشان در دین شناخته گشته و مردم سخنانشان را نسل به نسل 
عتی یا به لقبی ناخوشایند مانند اند، به غیر از کسانی که به بد پذیرفته
کرامیه و مانند آن  ،معتزله ،جھمیه ،جبریه ،مرجئه ،قدریه ،روافض ،خوارج

 .١»اند مشھور شده
ھا ملبس گشته از  ھا و ھوس پس ھر شخصی که به چیزی از این بدعت

آید ھر چند در این   جمله سلفی که باید به آنھا اقتدا کرد به شمار نمی
 ت زندگی کرده باشد.ھای بافضیل قرن

قتاده «گوید:  ـ نیز گواه بر ھمین مدعاست. وی می /سخن امام اوزاعی ـ 
از بصره برایم نوشت: اگر چه سرزمین میان ما و تو جدایی انداخته است اما انس 

 .٢»کند ما را گرد ھم آورده است و الفتی که اسالم میان اھل خویش ایجاد می
صورت مطلق به معنای قدیم نیست چنانکه به » سلف«وجود لفظ   با این

 به آن خواھیم پرداخت ان شاء الله.
بر این اساس است که برخی مفھوم سلف را به این منھج و روش مربوط 

دانند حتی اگر در عصرھای متأخر باشد و ھر کس به این روش پایبند باشد  می
شیخ سلفی است حتی اگر در عصرھای متأخر باشد. بر ھمین اساس دعوت 

اإلسالم ابن تیمیه و شاگردانش و دعوت امام محمد بن عبدالوھاب و پیروانش 
اند و ھمچنین ھر کس از گذشتگان و متأخرین که از  را دعوت سلفی نامیده

این روش پیروی کرده و روش پیشگامان و سلف را زنده کرده و به پایبندی به 
 د.شو فھم و عمل و باور آنھا دعوت کند سلفی نامیده می

 ).۱/۲۰لوامع األنوار ( -١
 )۷/۱۲۱سیر أعالم النبالء ( -٢
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 ۀآنچه در برخی از روایات حدیث متفرق شدن امت و بیان روش فرق
(آنچیزی که من و یارانم بر آن ھستیم)   ١»یما أنا علیه وأصحاب«ناجیه آمده 

ـ گروه نجات یافته را به جکند. بنابراین پیامبر ـ  این تعریف را تأکید می
مشخص مدت زمان مشخصی محدود نفرموده بلکه بر اساس منھج و روشی 

ـ و یارانش ـ جکه چارچوب آن واضح است: یعنی ھمان راھی که پیامبر ـ 
رضوان الله علیھم ـ بر آن ھستند تعیین نموده است که شامل اعتقادات، 

 شود. عبادات، معامالت، اخالق و رفتار و .. می
بر اساس این معنی منتسب شدن به سلفیت با مفھوم منھجی آن جایز 

ار و کردار، آشکارا و نھان این روش را در پیش گیرد است و کسی که در گفت
گوید:  . شیخ اإلسالم ابن تیمیه می٢سلفی است حتی اگر از متأخرین باشد

کسی که مذھب سلف را آشکار نموده و خود را بدان نسبت دھد ایرادی بر او «
 .٣»نیست بلکه باید این را از وی پذیرفت زیرا مذھب سلف ھمیشه حق است

کنند چنانکه  برای معرفی شخص وی را بدان توصیف می گاھی نیز
این مرد ھرگز در علم کالم و جدال وارد «دارقطنی گفته است:  ۀذھبی دربار

 .٤»بلکه سلفی بود ،نشده و در آن فرو نرفت

) از ۲۶۴۱ذه األمة ( اإلیمان، باب ما جاء فی افتراق ھترمذی این حدیث را در کتاب:  -١
گوید: این حدیث حسن غریب است و تفسیر شده  عبدالله بن عمرو روایت کرده می

) ۲۱۲۹است و چنین حدیثی را جز این وجه سراغ نداریم. البانی در صحیح ترمذی (
 این حدیث را حسن دانسته است

 ،)، یا مختصر آن۳/۲۷۳نساب للسمعانی (در موضوع منتسب شدن به سلف نگا: األ -٢
 ).۲/۱۲۶ابن األثیر ( ،اللباب

 ).۴/۱۴۹مجموع الفتاوی ( -٣
 ).۱۳/۴۵۷السیر ( - ٤
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اصطالح سلف با این معیار با اصطالح اھل سنت و جماعت مترادف 
پایبندی به قرآن و سنت کسانی که بر «است. اھل سنت و جماعت یعنی: 

اند از جمله صحابه و تابعین و پیشوایان ھدایت و کسانی که تا  گرد ھم آمده
 ١»پیمایند قیامت در گفتار و کردار و باور راه آنان را می

 حقیقت منتسب شدن به سلف صالح از دو جھت است:
 از جھت پایبندی به روش آنھا در پذیرش و استدالل. -۱
فتار آنھا در مسائل اعتقادی که آنھا را از اھل ھوی و از جھت بیان گ -۲

 آنھا. ۀگون ھای بدعت ھوس و بدعت متمایز نموده است و اعالم بیزاری از گفته
به ھمین دلیل است که امام ابن مبارک ـ در چیزی که شاگردش بربھاری 

چھار ھوی  ،اصل و اساس ھفتاد و دو ھوی« کند ـ گفته است:  از وی نقل می
 ،اشد، و از این چھار ھوی ھفتاد و دو ھوی شاخه گرفته است: قدریهب می

مرجعه، شیعه و خوارج. کسی که ابوبکر و عمر و عثمان و علی را بر دیگر 
آنھا جز نیکی نگوید و  ۀبقی ۀـ مقدم داشته و دربارجیاران رسول الله ـ 

و کسی که بگوید:  ،برایشان دعا کند به صورت کامل از شیعه خارج شده است
شود به صورت کامل از ارجاء خارج  ایمان، گفتار و کردار است، زیاد و کم می

شده است و کسی که بگوید: نماز پشت سر ھر نیکوکار و تبھکار جایز است و 
ای روا است و به قیام علیه سلطان با شمشیر اعتقاد نداشته  جھاد با ھر خلیفه

به صورت کلی از گفتار خوارج خارج شده باشد برای آنھا دعای اصالح کند 
است،  ألاست و کسی که بگوید: قضا و قدر، خیر و شر آن ھمه از جانب الله 

کند به صورت  ھر که را بخواھد ھدایت نموده و ھر که را بخواھد گمراه می
 .٢»کامل از گفتار قدریه خارج شده و صاحب سنت است

» مفھوم اھل السنة والجماعة«جزئیاتی در مورد این رابطه وجود دارد که در پژوھش  -١
 که خداوند نوشتن آن را آسان نماید.

 ).۵۷بربھاری (ص ،شرح السنة - ٢
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ھا را ذکر نموده  ّاین فرقه اش برخی از خصوصیات ـ با این گفته /وی ـ 
 تر نیز دارند. ھایی بزرگ است اگر چه آنھا بدعت

به ھمین دلیل است که بزرگان و علمای پیشگام سلف ھنگام ذکر عقاید 
گیرد را  خویش ھر آنچه در مقابل گفتار و کرداِر باطِل اھل بدعت قرار می

ن شھرت یافته و اند. گفتار و کرداری که گروھی از اھل بدعت به آ ذکر کرده
شوند، ھرچند به مسائل عملی مربوط باشد، مانند مسح بر  با آن متمایز می

 .١ھا و رجم و نماز پشت سر امام نیکوکار و تبھکار و مانند آن موزه
در اینجا مطلقًا به معنای قدیم نیست ھمانگونه که لفظ » سلف«لفظ 

ه معنای دیگر ھمیشه به معنای متأخر نیست. بلک» خلف«مقابل آن یعنی 
الم باشد اما اگر الم ساکن باشد (َخْلف)  ۀبدکار است اگر با فتح» َخَلف«لفظ 

فقط برای بدکار به کاربرد دارد نه چیز دیگری؛ ھمانگونه که الله ـ متعال ـ  

ْ ﴿فرماید:  می َضاُعوا
َ
لَٰوةَ ٱفََخلََف ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َخۡلٌف أ آنگاه « .]٥٩[مریم:  ﴾لصَّ

 » .ه نماز [و عبادات] را تباه ساختندکسته آمدند ینانی ناشایجانشپس از آنان 
در اینجا به معنای سلف صالح است؛ به دلیل اینکه » سلف«بنابراین لفظ 

 ـ شقید ذکر شود یعنی ھر رھروی که به صحابه ـ  این لفظ ھرگاه به صورت بی
 .٢اقتدا کند حتی اگر در عصر ما باشد
روش و منھج سلف صالح از نظر ایمانی و سلفیت یعنی منتسب شدن به 

عبادت و سلوک، در تربیت و تزکیه.  ۀاعتقادی و فقھی و شناختی، در زمین
اصطالحی جامع است که برای نشان دادن منھج سلف صالح در «پس آن: 

برای نشان دادن کسانی  ،شود پذیرش و فھم و عمل به اسالم به کار برده می

) واعتقاد علی بن المدینی ۱۶۴-۱/۱۶۰نگا: اعتقاد اإلمام أحمد فی شرح األصول ( - ١
 ).۱۷۷-۱/۱۷۶) و اعتقاد أبی زرعة وأبی حاتم و جماعة السلف (۱/۱۶۵-۱۶۹(

 ).۳۶تألیف ابو زید (ص ،حکم اإلنتماء - ٢
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 .١»اند وش پایبند بودهکه در گذشته و حال به این ر

 مطلب سوم:  مراد از فهم سلف
برایمان آشکار گشت و دانستیم که شامل » فھم«پس از اینکه معنای 

کنند، و شامل استنباط احکام و  فحوایی است که الفاظ وارد شده بیان می
ھای  ھا و مفھوم باشد، و از طرفی دیگر شامل برداشت ھا می انواع رھنمون

ھایی است که در نص وجود دارد، و پس از اینکه  اشاره استنباط شده از
را دانستیم و اینکه منظور ما در اینجا معنای اول، یعنی معنای » سلف«معنای 

و  ـج باشد که شامل اھل سه قرن برتر یعنی اصحاب پیامبر ـ تاریخی آن می
باقی » فھم سلف«شود، فقط تعیین معنای  می ،تابعین و پیروان نیک آنھا

 ماند. می
معنای آن با توجه به چیزی که من به آن رسیدم ـ و علم آن نزد الله 

آن علم و فھم و استنباطی است که صحابه و تابعین و پیروان آنھا در  :است ـ
ـ در آنچه به مسائل علمی و عملی دین مربوط ج  مورد مراد الله و رسولش ـ

اند و به  دست یافتهشود، از مجموع نصوص شرعی یا برخی از آنھا به آن  می
صورت قول یا فعل یا اقرار (تأیید) از آنھا نقل شده است به شرط اینکه 

 مخالف با نص یا قولی مانند آن نباشد.
به شرطی که بر این مسائل اجماع کرده باشند یا جمھور و اکثریت آنھا 

 یکی از آنھا با وجود انتشار و آشکار شدن با ۀچنین گفته باشند یا اینکه گفت
 مخالفتی مواجه نشده باشد.

اما اجتھاد فردی برخی از صحابه یا دیگران، در بیان برخی از احکام 
جزئی یا تفسیر فردی از برخی از آیات قرآنی که در آن اختالف بوده و اقوال 
آنھا متعدد گشته یا اینکه چنین سخنی از آنھا مشھور نیست یا به اشتباه 

 ).۲۸الموقف المعاصر من المنھج السلفی فی البالد العربیة. د. مفرح القوسی (ص -١
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شوند و نوعی فھم یا قولی از سلف  ا خارج میاینھا از تعریف م ۀاند، ھم رفته
 و این دو با ھم متفاوت ھستند. » فھم سلف«باشند نه  می

ـ بر اساس جفھمیدن ھدف و مراد الله و رسولش ـ » فھم سلف«معنای 
گاه آنھا در فھمیدن کالم پروردگار ـ  و تکیه«باشد  نصوص (قرآن و سنت) می

کنند که  ـ مشاھده میجرسول الله ـ متعال ـ  فعل یا رھنمودی است که از 
 .١»بیانگر و مفسر قرآن است

ـ  را اجرا کرده و خبرھایش را تصدیق جھای پیامبر ـ  پس تمام امر و نھی
پرسیدند که  نموده و ھرچه را که فھم آن برایشان دشوار بود از وی می

 شود: آنھا چنین می ۀنتیج
باور کامل به سخنانش ـ و ایمان و ج راستگو دانستن رسول الله ـ -۱

 زمانی که نص از اموری علمی و خبری باشد.
اگر از امور عملی  ،اش  در حد توان سازی عمل به آن و اجرا و پیاده  -۲

 طلبی باشد چه در انجام دادن یا ترک نمودن آن.
آن، ھنگامی که  ۀرھا کردن آن و عدم تقرب به الله ـ متعال ـ بوسیل -۳

آن  ۀد فراھم بودن شرایط، دربارشارع (قانونگذار دین) با وجو
 سکوت نموده است.

و این یعنی: ھر مسلمانی که دوستدار دین است باید به فھم خویش از 
نصوص شرعی در مورد اعتقاد یا عمل نگریسته و آن را با فھم سلف صالح در 

اند و به آن  مورد این نص مقایسه کند که آیا آنھا نیز چنین اعتقادی داشته
د یا نه؟ پس اگر موافق با آنھا بود الله را سپاسگزار باشد و اگر ان عمل کرده

مخالف بود از الله آمرزش بخواھد و به نفس خویش بازگشته و علم و فھم 
خود را متھم کند. این ھمان رھنمود نصوص قرآنی و احادیث نبوی و 

 )۴/۱۵۳إعالم الموقعین ( -١
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باشد که إن  ھای سلفی در تشویق به پیروی از سلف ـ رحمھم الله ـ می گفته
 اء الله ذکر خواھد شد.ش

 ۀسخنی دارد که پیامی بسیار مھم به ھر جویند ـ  /حافظ ابن رجب ـ 
آنچه باید ھر مسلمانی « باشد:  علمی است که در پی نجات نفس خویش می

به آن توجه کرده و اھمیت نشان دھد این است که در جستجوی آنچه از 
به معانی آن بکوشد  سوی الله و رسولش آمده، باشد سپس در فھم و رسیدن

سپس اگر از امور علمی بود، باید آن را تصدیق کند و اگر از امور عملی بود، 
ھای آن و اجتناب از منھیاتش انجام  تمام تالش خویش را برای انجام فرمان

دھد، و ھمت و توانش را کامًال صرف این کار کند نه چیز دیگری. یاران 
در طلب علِم سودمندی که در قرآن و ـ و پیروان نیک آنھا ج رسول الله ـ

 . ١»اند سنت وجود دارد اینگونه بوده
اعتقاد  ۀـ ھنگامی که دربار /پیش از وی نیز شیخ اإلسالم ابن تیمیه ـ 

اعتقادی که انسان باید «پرسیده شد چنین گفت:  ،مسلمان نسبت به قرآن
که کتاب الله  باره و غیر از آن، داشته باشد باور به رھنمودھایی است در این

اند و مؤمنان سلف بر آن اتفاق  به ما نشان داده ـ جو سنت رسولش ـ 
اند، سلفی که الله آنھا و پیروانشان را ستوده و کسانی که راھی غیر از  داشته

 . ٢»راه آنان را پیموده نکوھش کرده است
علم پس  ۀدومی است که جویند ۀبنابراین توجه به فھم سلف صالح مرحل

ھای شرعی قرآن و سنت باید به آن توجه کند تا فھمش  ه به دلیلاز توج
 نسبت به این نصوص درست شده و از کجی و افراط و تفریط در امان بماند.

 )۷۹جامع العلوم والحکم (ص -١
 ).۱۲/۲۳۵مجموع الفتاوی ( -٢

 

                                           



 ٣١  فصل اول: حقیقت فهم سلف

انحراف در فھم  ،گزاری در دین  ترین اسباب بدعت قطعًا یکی از بزرگ
نصوص است، و خوارج ھنگامی منحرف شدند که نصوص وعید را بد 

فھم صحابه ـ رضوان الله علیھم ـ سپس  در فھم امور:  فھمیدند. معیار
باشد، و به ھمین دلیل است  اند می پیروان آنھا که از اھل قرون مفضله بوده

در «ـ ھنگام مناظره با خوارج به آنھا چنین گفت:  بکه ابن عباس ـ 
 .١...»ـ وجود ندارد جمیان شما ھیچیک از اصحاب رسول الله ـ 

منظورش این بود که صحابه در میانشان نیست تا فھم صحیح از این 
ھایی که مردم  نصوص را به آنھا بیاموزد و فھم کج آن را تصحیح کند. شبھه

سازد به سبب فھم نادرست دلیل شرعی است و شخص  را از حق منحرف می
 فھمد. ـ میجآن را بر خالف مراد الله ـ متعال ـ و مراد رسولش ـ 

اوكم من   منكر قوالً صحيحً
 

 ٢وآفته من الفهم السقيم 
 

کنند و فھِم نادرست آفت  چه بسیار افرادی که سخنی درست را انکار می
 آنھا است.

فھمی است که شخص  ۀواضح است که ھر عقیده و عمل تعبدی بر پای
حال این فھم درست باشد یا  ،آورد عبادتگر از دلیل شرعی آن را به دست می

ـ از این جکند منظور الله ـ متعال ـ  یا پیامبرش ـ  اشتباه، و شخص فکر می
 نصوص چنین بوده است.

ھای بافضیلت پس از  ای که سلف صالح از صحابه و اھل قرن یعنی ھر عقیده
ھایش و  و فرشتگانش و کتاب اند در مورد الله ـ متعال ـ شتهآنھا، به آن باور دا

) ۵/۱۶۶( ۸۵۷۵و نسائی در الکبری ح: ۱۸۶۷۸این روایت را عبدالرزاق در مصنف ح -١
) آن را صحیح دانسته و ذھبی با ۲/۱۶۴( ۲۶۵۶اند و حاکم در المستدرک ح: روایت کرده

 ) این حدیث را روایت کرده است.۸/۱۷۹بیھقی در السنن الکبری (او ھم نظر شده است و 
 ).۱/۱۷۱این متعلق به متنبی است. نگا: دیوان متنبی به شرح الواحدی ( - ٢

 

                                           



 حقیقت و اهمیت فهم نصوص شرعی توسط سلف صالح ٣٢

فھمی است که آنھا از نصوص  ۀبر پای ،فرستادگانش و روز قیامت و اصول دین
 اند. ـ دانستهجاند و آن را مراد الله ـ متعال ـ و رسولش ـ  قرآن و سنت فھمیده

آنھا مخالف باشد در واقع با فھم آنھا از این  ۀای که با عقید و ھر عقیده
ـ جراد الله و رسولش ـ نصوص مخالف بوده و آنھا این عقیده را م

 اند. دانسته نمی
اند بر  و ھر عبادتی که سلف صالح برای نزدیک شدن به الله انجام داده

ھای شرعی بوده است و آنھا آن را مراد الله ـ  اساس فھم آنھا نسبت به دلیل
 اند. دانسته ـ جمتعال ـ  و رسولش ـ 

آنچه آنھا از  و ھر عمل تعبدی که مخالف با عمل سلف صالح باشد، با
اند مخالف است و آنھا این عمل را مراد الله و  ھای شرعی فھمیده دلیل

 اند. دانسته ـ نمیجرسولش ـ 
ھر عقیده و عمل تعبدی که سلف صالح با وجود فراھم بودن شرایط، آن را  

اند معنایش این است که از نظر آنھا، نصوص شرع به آن رھنمون  ترک نموده
ـ بدان فرمان جنبوده، و او ـ  ـ جاین مراد الله و رسولش ـ نساخته است، بنابر

 نداده است، بنابراین ھیچ ربطی به دین ندارد بلکه بدعت و گمراھی است.
به عنوان مثال، فھم سلف صالح درمورد نصوص قرآن و سنت که بیانگر 

یک از انواع  ، یکتا دانستن او، قرار ندادن ھیچألبزرگداشت و احترام به الله 
واسطه قرار ندادن بین الله و  ،ھای قلبی و عملی و قولی برای غیر او عبادت

پذیرفته شدن دعاھا و برطرف شدن  ،مخلوقاتش در بر آورده ساختن نیازھا

مَّ « :ـ ستوان ذکر کرد. مانند این سخن عمر ـ  ھا، را می مصیبت ا اللَّهُ نَّا إِنَّ  كُ

لُ  سَّ تَوَ يْكَ  نَ تَسْ  إِلَ ينَا،بِنَبِيِّنَا فَ ا قِ إِنَّ لُ  وَ سَّ تَوَ يْكَ  نَ مِّ  إِلَ بِيِّنَا بِعَ نَا نَ قِ یعنی:  .١»فَاسْ

 )۸۹۷) و امام مسلم (۱۰۱۰ح ( ،امام بخاری در صحیح -١

 

                                           



 ٣٣  فصل اول: حقیقت فهم سلف

م و شما یردک ـ  طلب باران می جامبرت ـ یله پیپروردگارا ! ما قبًال به وس«
ـ) سعنی  عباس ـیامبرمان (یله عموی پینون بوسکد، ایفرمود می باران نازل

 . »مینک از شما طلب باران می
حضور صحابه انجام گرفت و نقل نشده کسی اعتراض کرده این دعا در 

 باشد.
ھای نیک و صفات  نام ۀمثال دیگر در مورد یکتا دانستن الله به وسیل

یک از صفاتی که الله با آن خودش را  و عدم رد ھیچ ،واالی او و توسل به آنھا
 شد. با ـ الله را با آن وصف نموده است، میجوصف نموده یا اینکه پیامبرش ـ 

کنند بیان ظاھر این نصوص، تشبیه و عدم منّزه  اینکه متأخرین گمان می
دانستن الله از مثل و مانند را در بر دارد، مخالف با فھم سلف صالح است، 

ـ از این نصوص جمخالف با فھمی که آنھا نسبت به مراد الله و رسولش ـ 
شود، زیرا  باشد توجھی نمیاند، بنابراین به فھمی که مخالف با فھم آنھا  داشته

 شناخته، نوآوری و باطل است. عقیده که سلف آن را نمی ۀھر فھمی در زمین
فھم آنھا از مسائل  ۀبنا بر آنچه گذشت، پیروی از سلف صالح در زمین

ھای آن، شعار و اصلی از اصول اھل سنت و جماعت شده  عقیده و دلیل
ش که در زمینه سنت (عقیده) ا است، و به ھمین دلیل امام احمد در رساله

ـ جاصول سنت نزد ما پایبندی به آنچه اصحاب رسول الله ـ «گوید:  است می
 ١...»ھا است  اند و اقتدا به آنھا و ترک بدعت بر آن بوده

 .٢باشد از سویی دیگر شعار اھل بدعت ترک پیروی از سلف می
است که بر  ھایی مناظره ۀـ دربار /از مثال ھای آن، سخن ابن تیمیه ـ 

من به کسی که در بخشی از آن ـ یعنی «واسطیه انجام داد:  ۀسر عقید

 ).۱/۲۴۱). طبقات الحنابلة (۱/۱۵۶شرح أصول اعتقاد اھل السنة والجماعة ( -١
 )۴/۱۵۵الفتاوی ( مجموع -٢
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بتواند از من ایراد بگیرد سه   سلف است ـ ۀعقید ۀواسطیه که نمایند ۀعقید
سال مھلت دادم که اگر یک حرف از سه قرن (قرون مفضله) بیاورد که 

ت و بر من الزم ام، از آن برخواھم گش مخالف با آنچیزی باشد که ذکر کرده
ام  اند و با آنچه ذکر کرده ھا از سه قرن نقل کرده آنچه گروه ۀاست که ھم

 .١»موافق است، را بیاورم
 شود: فھم سلف ـ رحمھم الله ـ شامل سه چیز می

فھم آنھا از اصول کلی در مورد اصول یا فروع دین که پیش از این  -۱
 بیان شد.

 فھم آنھا از نص شرعی. -۲
این فھم از طریق گفتن صریح آن با بیان معنی یا تفسیر، یا عمل به آن 
اگر از مسائل عملی باشد یا دلیل آوردن از آن، در رد آنچه مخالف با مفھوم 

 شود.  باشد، آشکار می این نص می
تر از وی، بر آن  حکم این امر با توجه به اینکه از صحابه باشد یا پایین

وت است. اگر بر آن حکم، اجماع باشد پس بدون اجماع باشد یا نه، متفا
آور است و گفتاری که از یکی از آنھا نقل شده باشد  تردید، حجت بوده و الزام

و امری مشھور بوده و با این وجود، ھیچیک از آنھا با آن مخالفت نکرده نیز 
کند که در اصول دین باشد یا در  . و فرقی نمی٢شود به اجماع ملحق می

 .٣فروع آن
اگر انتشار یافته و کسی در   اما سخنان صحابه،« گوید:  ابن تیمیه می

نزد جمھور علماء حجت است، و اگر دچار  ،زمان آنھا آن را انکار نکرده است
شود و سخن  اند، اختالف آنھا به الله و پیامبرش ارجاع داده می اختالف شده

 )۱/۴۱۷مجموعة الرسائل الکبری ( -١
 ).۴/۱۲۷نگا: إعالم الموقعین ( -٢
 ).۴/۱۲۶نگا: ھمان مصدر ( -٣

 

                                           



 ٣٥  فصل اول: حقیقت فهم سلف

ما حجت نیست، و اگر برخی از آنھا با وجود مخالفت برخی دیگر، به اتفاق عل
برخی از آنھا سخنی بگویند و دیگران خالف آن را نگویند و انتشار نیابد در 

 .١»کنند این مورد اختالف وجود دارد و جمھور علماء به آن استناد می
تفسیر و فھمشان نسبت به آیات نیز چنین است که:  ۀسخن آنھا در زمین

از سخنان کسانی است که بعد  تر بدون تردید سخنان آنھا در تفسیر درست« 
اند و نظر برخی از اھل علم چنین است که تفسیر آنھا ـ یعنی  از آنھا آمده

و «گوید:  صحابه ـ در حکم مرفوع (حدیث پیامبر) است. ابوعبدالله حاکم می
. منظور وی این است که حکم ٢»تفسیر صحابی نزد ما در حکم مرفوع است

ش مانند مرفوع است و منظور این نیست استدالل به آن و حجت قرار دادن
توانیم بگوییم که این سخن،  یک آیه چیزی گفت می ۀکه اگر صحابه دربار

 .٣...»است جگفتار رسول الله ـ 
این موضوع نیاز به شرح و تفصیل دارد که در اینجا جای بیان آن نیست 

ت و از سویی دیگر باید میان قول صحابی و قول تابعی در استدالل و حج
 .٤بودن تفاوت قائل شد

اجتھاد در فھم موضوعی از موضوعات که نص شرعی به صراحت آن  -۳
دیگر نصوص و مقاصد کلی شریعت فھمیده  ۀرا بیان نکرده است و در سای

آن موضوع، از اجتھاد ما  ۀشوند. بدون شک اجتھاِد یکی از آنھا دربار می

 ).۲۰/۱۴مجموع الفتاوی ( -١
)، حافظ ابن حجر نیز این سخن را از وی در ۲۰معرفة علوم الحدیث تألیف حاکم (ص -٢

سخن گفته است. سخاوی نیز ) و در مورد آن ۲/۵۳۱کتاب النکت نقل کرده است (
) آن را آورده و در مورد قول ابن حجر سخن گفته است. ۱/۱۴۳در فتح المغیث (

 )۲/۴۱۳) ط. دار الفکر. و حاشیة سنن أبی داود (۲/۲۸۵ھمچین نگا: المستدرك (
 ).۴/۱۵۳إعالم الوقعین ( -٣
 ).۴/۱۵۵مصدر قبلی ( -٤
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د، چنانکه امام شافعی تر است اگر مخالفتی از میان خودشان نباش  اولی
آنھا در ھر گونه عقل و علم و فضیلت و سببی که با آن علم به «  گوید: می

شود از ما برترند و نظر آنھا  شود، یا درستی آن فھمیده می دست آورده می
 .١»برای ما بھتر از نظر ما برای خودمان است

 ـ شـ  و ـ جھنگامی که سخنی از اصحاب رسول الله ـ « گوید:  ابن قیم می
پیشوایان و داناترین افراد  ۀیافت شود، ھمان کسانی که سروران امت و اسو

ھستند و نزول قرآن را  ـ جبه کتاب پروردگارشان و سنت پیامبرشان ـ 
دانستند، و سطح دانش افراد پس از آنھا در  مشاھده کرده و تفسیر آن را می

باشد، گمان  آنھا می برابرشان مانند سطح فضیلت و دینداریشان نسبت به
ھا  ترین گمان اینکه درستی در جھت آنھا و حق در کنار آنھاست یکی از قوی

تر است، و  شود قوی ھا استفاده می است و از گمانی که در بسیاری از قیاس
کند. و نظری  آن شک نمی ۀاین چیزی است که ھیچ خردمند منصفی دربار

ت است. اگر در مورد رخدادھای که موافق با نظر آنھا باشد ھمان رأی درس
جدید، باید گمان غالب را در نظر گرفت .. بدون شک گمانی که از قول یک 

. به ٢..»تر است راجح ،صحابه برای ما ایجاد شده و آن قول مخالفی ندارد
ھمین خاطر یکی از اصول امام احمد در اختالف صحابه، انتخاب قولی 

شود و  است و از قول آنھا خارج نمیتر  باشد که به قرآن و سنت نزدیک می
اگر نتوانست یکی از اقوال را ترجیح دھد اختالف آنھا را ذکر نموده و قولی 

 .٣»کند را به صورت قاطع بیان نمی

) آن را به شافعی ۱/۸۰الم الموقعین (نگا: إع ،)۴۹تألیف رازی (ص ،مناقب الشافعی -١
 در رسالۀ بغدادی قدیم نسبت داده است.

 )۱/۸۱). نگا: ھمان مصدر (۴/۱۴۷إعالم الموقعین ( -٢
 ).۱/۳۱إعالم الموقعین ( -٣
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با این وجود ما ادعای معصوم بودن تک تک سلف صالح را نداریم اما در 

إِنَّ « :فرموده ـ جزیرا رسول الله ـ  ،مورد فھم گروھی آنھا چنین نظری داریم
يِت ىلَعَ َضَاللَةٍ  مَّ

ُ
 َ�َْمُع أ

َ
َ ال ھمانا الله امت من را بر گمراھی جمع «یعنی:  ١»ا�َّ

 .»کند نمی
ممکن است برخی از افراد، اشتباه کنند و آنھا در این زمینه معذور و 

کنیم   جویی ھم  نمی باشند، ولی ما از آنھا تلقید نکرده و عیب صاحب اجر می
حقوق و جایگاه  پیشوایان اسالم و علم و دلسوزی ،ارزش ،شناخت فضیلت«. 

گویند را بر ما  پذیرفتن ھرچه می ،و اخالص آنھا در برابر الله و رسولش
کند، و از طرف دیگر مسائل و احادیثی که در فتواھایشان بر آنھا  واجب نمی

د که حق بر ان ھای علمی خویش اقوالی گفته پنھان مانده و بر اساس داشته
ھای آنھا را به کناری بیاندازیم،  شود تمامی گفته خالف آن است، سبب نمی

و در مورد آنھا راھی که  ،دانیم و نه معصوم بنابراین نه آنھا را گناھکار می
گیریم،  اند را در پیش نمی  رافضه در مورد علی یا شیخین در پیش گرفته

مورد اصحاِب پیش از خود در ـ در  شبلکه ھمان راھی که علی و شیخین ـ 
کنیم و نه  می گیریم نه آنھا را گناھکار فرض پیش گرفتند را در پیش می

 .٢»دانیم.. معصوم می
معلوم است که عمل به فھم صحابه سزاوارتر از عمل به فھم تابعین 

تر از عمل به فھم تابع تابعین است و به  است، و عمل به فھم تابعین شایسته

 ۲۱۶۷ترمذی این حدیث را در کتاب الفتن، باب ما جاء فی لزوم الجماعة ح:  -١
) و امام احمد در مسند ۸مقدمه باب ( ) روایت کرده است و دارمی آن را در۵/۴۶۶(
صحیح دانسته  ۱۸۴۸را در صحیح الجامع ح:  اند و البانی آن ) روایت کرده۵/۱۴۵(

 است.
 )۳/۲۸۳إعالم الموقعین ( -٢
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تر باشد اقوال درست  ـ نزدیکجو ھر چه زمانه به پیامبر ـ «ھمین صورت .. 
 .١»تر است، و این حکم بر اساس کل است نه تک تک مسائل غالب

 گیرد: فھم سلف و استدالل به آن، دو بخش از علم را در بر می
: آن مسائل علمی که سلف فھم خود را از طریق گفتار یا کردار یا اول

اند یا اینکه در  مسائلی باشد که بر آن اجماع داشتهاند چه از  اقرار بیان کرده
ھای مختلف،  اند. و احکام آن بر اساس حالت مورد آن اختالف نظر کرده

 متفاوت است چنانکه بیان شد.
 ،تفکر ،: اقتدا به سلف در مسیر پیمودن و به دست آوردن علمدوم

فی. سلف ھا و روش اندیشه در مسائل اختال ھای استدالل، تنظیم دلیل روش
ھایی که متخصصان اصول فقه در تألیفاتشان به تحریر در  در مورد دلیل

 .٢اند اند و برگرفته از عمل سلف در این زمینه است، اتفاق نظر داشته آورده
تر از نوع اول نیست، زیرا خداوند  اھمیت  توجه به این بخش از علم کم

ھای زمین  ملت ۀاراده نمود که ھمین سلف صالح پیام اسالم را به ھم
ای گسترده شد که  اسالم به اندازه ۀبرسانند و در مدت زمان اندکی دایر

چیزی نمانده بود تمام زمین را در بر بگیرد و آن ھنگام، علمای سلف 
دیدند که پایان نداشت، در برابر  خویشتن را در برابر رخدادھای نوینی می

؛ ولی آنھا در برابر این ٣ھای گوناگون جوامع مختلف و زبان ،ھای متنوع عرف
رخدادھا و اتفاقات جدید، دست بسته نایستادند بلکه برای استنباط احکام و 

ھای رویارویی با آن بر اساس قرآن و سنت اجتھاد نمودند تا حق آشکار  راه

 )۴/۱۱۸ھمان مصدر ( -١
متعلق به کنفرانس  ،مقالة د.عبدالله بن وکیل الشیخ ،نگا: ضوابط فھم السنة النبویة -٢

). منتشر شده در شبکٔه السنة النبویة ۱۹فھم السنة الضوابط واإلشکاالت (ص
 وعلومھا.

 )۱۹مصدر پیشین (ص -٣
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ور داشتند گشته و شبھه از بین رفته و مقاصد شریعت نورانی تحقق یابد، آنھا با
تمام  ۀکه قرآن و سنت برای ھر زمان و مکانی مناسب است و در برگیرند

 ـ /اش است؛ و به ھمین دلیل امام شافعی ـ  نیازھای بشریت در امور دینی
دھد مگر  یک از افراد دیندار امر جدیدی رخ نمی برای ھیچ«گفته است: 

 .١»اینکه در کتاب الله برای آن رھنمودی وجود دارد
ای وجود ندارد مگر اینکه صحابه در  ھیچ مسأله«  گوید: م احمد نیز میاما

ھا فتح شده و  اند زیرا ھنگامی که سرزمین مورد آن یا شبیه آن سخن گفته
ھا، امور جدیدی پدید آمد، پس آنھا بر  زمینه ۀاسالم منتشر گشت، در ھم

ل اندکی آن سخن گفتند و برخی از آنھا در مسائ ۀاساس قرآن و سنت دربار
 .٢»بر اساس نظر خویش نیز سخن گفتند

چیزھای دیگر است  نیاز از دانستند وحی بی منظور این است که سلف می
ـ  ما را به فالن نظر یا فالن فلسفه و منطق محتاج نکرده  و الله ـ متعال

است و حتی بسیاری از مخالفین سلف از بزرگان اھل کالم و دیگران پس از 
و   اند به سویش بازگشته از قرآن و سنت را چشیدهاینکه تلخی دوری 

گیری از آن نفس خویش را تباه کرده و به اشتباه  اند که با کناره فھمیده
 .٣اند و اھمیت بازگشت به سوی وحی را بیان کرده  خودشان اقرار کرده

 )۱/۲۰الرسالة ( -١
 ).۴/۲۰۸مجموع الفتاوی ( -٢
ھا و اعترافات گروھی از بزرگانشان نگا: شرح  برای فھمیدن برخی از پشیمانی -٣

 ز آن.) و بعد ا۲۲۷الطحاویة (ص

 

                                           



 
 

 

 

 

 

 دوم:فصل 
 آوری آنفهم سلف صالح و توجه علما به گرداهمیت 

 شامل دو مطلب است:
 مطلب اول: اھمیت فھم سلف صالح.

 مطلب دوم: توجه علما به گرد آوری آن.



 
 

 

 

 

 مطلب اول: اهمیت فهم سلف صالح:
ءٖ ﴿دانیم که الله ـ متعال ـ  قرآن کریم را نازل نمود  می ۡ�َ ِ

 ﴾تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ

ِيٱتَۡصِديَق ﴿ و »ان ھر امر استیب« ]٨٩[النحل:  َّ�  ِ
َ�ۡ�َ يََديۡهِ َوَ�ۡفِصيَل ُ�ّ

ءٖ  زی یان واضح ھر چیش از خود و بیھای پ تابکق یتصد« .]١١١[یوسف:  ﴾َ�ۡ

ۡحِكَمۡت َءاَ�ُٰتهُ ﴿ ،»است
ُ
ۡن َحِكيٍ� َخبِ�ٍ  ۥكَِ�ٌٰب أ ُ لَۡت ِمن �َّ  ]١[ھود:  ﴾ُ�مَّ فُّصِ

گاه استح اتش از جانب فرزانهیه آکتابی است ک« افته، آنگاه به وضوح یام کای آ

بِ�ٖ ﴿ .»ان شده استیب ٖ مُّ به زبان فصیح « ]١٩٥[الشعراء:  ﴾١٩٥بِلَِساٍن َعَرِ�ّ

ـ را با زبان قومش جبا این وجود خداوند ـ متعال ـ  پیامبرش ـ » عربی

َ  ۦبِلَِساِن قَۡوِمهِ ﴿فرستاد  چ رسولی را جز به زبان قومش یھ« ]٤[إبراھیم:  ﴾ِ�ُبَّ�ِ
و او را مکلف به بیان » ندکان یام خدا را] بر آنان به روشنی بیم تا [پینفرستاد

ٓ إَِ�َۡك ﴿ فرماید: قرآن کریم نمود. خداوند ـ متعال ـ  می نَزۡ�َا
َ
َ  ّ�ِۡكرَ ٱَوأ ِ�ُبَّ�ِ

ُرونَ  بر تو ھم قرآن را نازل « .]٤٤[النحل:  ﴾لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِۡهۡم َولََعلَُّهۡم َ�َتَفكَّ
نی؛ کان یه برای مردم نازل شده است، به روشنی بر آنان بکعتی را یم تا شریردک

 .»شندیندیه بکبسا 
ـ به بھترین شکل این فرمان را اجرا نموده و آنچه از قرآن جرسول الله ـ 

  و حکمت از سوی پروردگارش بر وی نازل شد را بیان نمود. دریافت
اش بودند که خداوند آنھا را برای  کنندگان این بیانات یاران گرامی

ھمنشینی با پیامبرش و رساندن و تبلیغ دین پس از وی برگزید و آنان به 
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ز نظر فھم و علم و اعتقاد آن را به اجرا در آورده و امانت را به بھترین شکل ا
 آیندگان و پیروان نیکشان یعنی تابعین و پیشوایان پس از خود رساندند.

دانیم که نصوص شریعت حکیم به صورت کلی آشکار و قطعی بوده و  می
ابھام و شکی در آن نیست، نه معما و نه طلسم است، با این وجود خداوند ـ 

داند برخی از آیات قرآن را متشابه قرار  متعال ـ  بر اساس حکمتی که خود می

ِيٓ ٱُهَو ﴿فرماید:  داده است و می نَزَل َعلَۡيَك  �َّ
َ
َۡكَ�ٌٰت  لِۡكَ�َٰب ٱأ مِۡنُه َءاَ�ٰٞت �ُّ

مُّ 
ُ
َخُر ُمتََ�ٰبَِ�ٰتٞ  لِۡكَ�ٰبِ ٱُهنَّ أ

ُ
تاب را بر تو کن یه اکاوست «  .]٧[آل عمران:  ﴾َوأ

تاب است و [بخش] که اصل کح و روشن یاتی است صریرد، بخش [اعظم] آن، آکنازل 
و  ؛»رود] ه احتماالت مختلفی در معنی و مفھوم آن میکات متشابه است [یگر، آید

 قرآن ایمان بیاورید و متشابه را با محکم بسنجید. ۀفرمان داده که به ھم
ھای کونی است که راه  یکی از سنت از سویی دیگر اختالف در میان امت

و  ١ھای آن، اشتباه در فھم نص ترین علت گریزی از آن نیست  و یکی از بزرگ
 ـ است.جفھم آن بر غیر مراد الله ـ متعال ـ و رسولش ـ 

بنابراین شایسته است برای فھم این نصوص مراجعه شود به فھم سلف 
تر  دارند زیرا دانش آنھا کاملصالح یعنی صحابه و کسانی که پس از آنھا قرار 

گاھانه تر است و به ھمین دلیل بیش از ھمه حق و  تر و سالم و استوارتر و آ
. آنھا بیش از دیگران دین الله را اجرا ٢شناختند ھایش، و رد باطل را می دلیل

ھا  ھراسیدند و مصیبت نموده و در راه الله از سرزنش ھیچ سرزنشگری نمی
داشت بلکه ھر یک از آنان حقی که علیه خودش  باز نمیآنان را از راه خدا 

کند:  شیخ اإلسالم یکی از اسباب اختالف به وجود آمده در امت را چنین بیان می -١
گاھی به خاطر اشتباه در دلیل و نیافتن آن است و گاھی به خاطر عدم شنیدن آن «

و گاھی به خاطر اشتباه در فھم نص و گاھی نیز به خاطر ترجیح باور نادرست 
 ). نگا: رفع المالم عن األئمة األعالم.۵۵(صمقدمة فی أصول التفسیر ». باشد می

 ).۷/۱۷۹درء التعارض ( -٢
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ترین افرادش به خاطر دین و ایمانش،  محبوب ۀآورد و دربار بود را به زبان می
 گفت. سخن می

برای شناخِت  ،در اینجا چند ویژگی وجود دارد که رجوع به فھم آنھا
 ھایی که در غیر سازد، ویژگی حقیقِت معنای نصوص شرعی را ضروری می

آنھا جمع نشده است و به ھمین دلیل فھم آنھا بر دیگران مقدم است، و از 
 ھا: مھمترین این ویژگی

آنھا با اخالص تمام و ایمان کامل و تسلیم  سالم بودن منبع دریافتی: -۱
بودن مطلق، نصوص شرعی را دریافت نموده و به سراغ چیزھای دیگر 

 رفتند. نمی
اسالم را به «کشد:  برای ما به تصویر میحافظ اللکائی آنان را اینگونه 

صورت مستقیم از او دریافت کرده و قوانینش را مشاھده کرده و احکامش را 
آنکه واسطه یا سفیری میان آنھا باشد، آن را  درک و احساس کردند، بی

آشکارا مشاھده کرده و به صورت شفاھی از وی حفظ نمودند و آنچه در آن 
اینھا  ۀو از زبانش دریافت کردند و باور داشتند که ھم بود را تر و تازه گرفته

حق است و خالصانه در قلبشان نسبت به آن یقین پیدا کردند. این دینی 
ـ دریافت شد و ھیچ جاست که ابتدای آن به صورت شفاھی از رسول الله ـ 

ھیچ دروغ و  ای در آن وارد نشد، سپس افراد مورد اطمینان بی شک و شبھه
را نقل نمودند، سپس گروه بسیار از گروه بسیاِر دیگر،  و  صّفی  تحریفی آن

از صف دیگر و جماعتی از جماعت دیگر آن را گرفته و دست به دست 
 .١...»منتقل شد و آیندگان از گذشتگان گرفتند 

ھای زالل  ّ ھای بیرونی با فھم آنھا در نیامیخت؛ زیرا ھنوز آنچه فھم ّشبھه
ـ آنھا را از ج، آشکار نشده بود، بلکه پیامبر ـ و پاک آنان را تیره کند

 )۲۳-۱/۲۲شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة ( - ١
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ـ  سکرد و ھنگامی که مشاھده نمود عمر ـ  ھای خارجی حفظ می ّشائبه

 ١»أمل آتكم هبا بيضاء نقية ..«بخشی از تورات را در دست دارد به وی فرمود: 

قَْد «؛ و فرمود: »ام .. مگر [دین] را روشن و پاک برای شما نیاورده«یعنی: 
 َهالٌِك 

َّ
 يَِز�ُغ َ�نَْها إِال

َ
ْلَُها َكنََهارَِها، ال

َ
َيَْضاِء، يل

ْ
تُُ�ْم ىلَعَ ابل

ْ
شما را «یعنی:  ٢»تََر�

بر راھی روشن رھا کردم که شب آن مانند روزش است و ھر کس از آن 
 .»شود کناره گیرد ھالک می

ِكتَاِب «گوید:  ـ می ب  ابن عباس ـ
ْ
ْهَل ال

َ
لُوَن أ

َ
ٍء؟ َكيَْف �َْسأ َ�ْن يَشْ

ُ ىلَعَ نَِبيُِّ�ْم ـ  نَْزَل ا�َّ
َ
ي أ ِ

َّ
ِ َ�ًْضا لَْم  جَوِ�تَابُُ�ُم اذل ْخبَاِر بِا�َّ

َ ْ
ْحَدُث األ

َ
ـ  أ

پرسید؟ در  چیزی از اھل کتاب می ۀچگونه است که دربار«. یعنی: ٣»�َُشْب 
ترین اخبار  ـ نازل شده جدیدجتان که بر پیامبرتان ـ  حالی که کتاب

 . »ندی است و چیزی به آن آمیخته نشده استخداو
آنھا این امر را به صورت کامل اجرا نمودند و ھنگامی که مردی از شام 

ـ آورد، در آن نگریسته سپس درخواست کرد  سکتابی برای  ابن مسعود ـ 

 – ۱۲۴) و بزار (۵» (السنة«) و ابن أبی عاصم در ۴۳۵) و دارمی (۳/۳۸۷امام احمد ( -١
) از ۱۲۶() و بغوی در شرح السنة ۱۷۷کشف األستار) و بیھقی در شعب اإلیمان (

اند و در سند این روایت مجالد بن سعید وجود دارد که ضعیف است  جابر روایت کرده
ولی این روایت دارای شواھدی است که به خاطر آنھا شیخ ألبانی در إرواء الغلیل 

 است.  ) این روایت را حسن دانسته۱۵۸۹(
) و ۴/۱۲۶) و امام احمد (۴۳ابن ماجه در سنن، کتاب السنة، باب اتباع الخلفاء الراشدین ( -٢

اند و ألبانی در  ـ این حدیث را روایت کرده س) از عرباض بن ساریة ـ ۱/۹۶حاکم (
 ) این حدیث را آورده و صحیح دانسته است.۹۳۷السلسلة الصحیحة به شماره (

 ِ�  ُهوَ  �ٍ يَوۡ  ُ�َّ ﴿ کتاب التوحید، باب: قوله تعالی: ،این روایت را امام بخاری در صحیح -٣
 
ۡ
 ) تخریج کرده است.۷۵۲۷به شماره (]  ٢٩: الرحمن[ ﴾نٖ َشأ
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ھمانا «تشتی که در آن آب است بیاورند و آن کتاب را در آن شست و گفت: 
ھای دیگر و رھا کردن کتاب  ودند با پیروی از کتابکسانی که پیش از شما ب

 .١»ھالک شدند ،خویش
شبھات  ،ھایی که پس از این ترجمه شد فھم مسلمانان را تباه کرده کتاب

آنچه برای مردم  ،دچار شک و عدم یقین شدند ،را در خردھایشان کاشت
نازل شده بود را نزدشان مشتبه کرد و ھنوز ھم قربانیان آن را در عصر 

کنیم، ھنگامی که عرصه باز شده و برخی از دانش آموزان  حاضر مشاھده می
به خواندن و شنیدن مطالب افراِد به فتنه افتاده، اشتیاق یافتند در نتیجه 

ھم به نام عدم تعصب و فھمشان تباه گشته و ایمانشان سست شد، آن 
 اطالع یافتن از معلومات دیگران؛ والله المستعان.

مسائلی که  ۀاشتیاق آنھا در فراگیری علم و فھم نصوص و پرسش دربار -۲
 :شدند در فھم آن دچار مشکل می

ـ که پدر و مادرم فدایش باد ـ پس از رساندن جدانیم که پیامبر ـ  می
آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده پیام آشکار الھی وفات یافت، وی 

اش را به سوی آن  بود را توضیح داد و ھیچ خیری نبود مگر اینکه امت
رھنمون ساخت و ھیچ بدی نبوده جز اینکه آنھا را از آن برحذر داشت 

ـ  بـ در حدیثی که عبدالله بن عمرو بن عاص ـ جچنانکه رسول الله ـ 

ْن إِنَّ «فرماید:  روایت نموده است می
َ
ا َعلَيِْه أ  اَكَن َحقًّ

َّ
ُه لَْم يَُ�ْن نيَِبٌّ َ�بِْ� إِال

تَُه ىلَعَ َخْ�ِ َما َ�ْعلَُمُه لَُهْم، َوُ�نِْذرَُهْم رَشَّ َما َ�ْعلَُمُه لَُهمْ  مَّ
ُ
ھمانا «یعنی:  ٢»يَُدلَّ أ

پیش از من ھیچ پیامبری نبوده مگر اینکه باید امت خویش را به سوی آنچه 

)، تخریج ۴۷۷با: من لم یر کتابة الحدیث. ح: ( ،امام دارمی این روایت را در مقدمه -١
 کرده است.

امام مسلم این حدیث را در صحیح، کتاب اإلمارة، باب: وجوب الوفاء ببیعة الخلفاء  -٢
 تخریج کرده است.) ۱۴۷۲/۳( ۱۸۴۴األول فاألول ح 
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دانسته  دانسته راھنمایی کند و از آنچه برایشان بد می خوب میبرای آنان 
 .»برحذر دارد
گوید:  ـ می سـ نیز ھمین کار را انجام داد تا جایی که ابوذر ـ جپیامبر ـ 

ٌد ـ « ْذَكَرنَا ِمنُْه  جلََقْد تََرَ�نَا ُ�َمَّ
َ
 أ

َّ
َماِء إِال ـ َوَما ُ�َرُِّك َطائٌِر َجنَاَحيِْه يِف السَّ

ًما
ْ
حرکِت  ۀـ در حالی ما را ترک کرد که دربارجمحمد ـ «یعنی:  ١»ِعل
 .»ای در آسمان، نیز به ما علمی را آموخته بود ھای پرنده بال

نَا  جـ  قَاَم ِ�ينَا انلَّيِبُّ « گوید:  ـ می سو عمر بن خطاب ـ  ْخرَبَ
َ
ـ   َمَقاًما فَأ

ْهُل انلَّاِر َمنَاِزلَُهْم، َحِفَظ َذلَِك 
َ
َنَِّة َمنَاِزلَُهْم، َوأ

ْ
ْهُل اجل

َ
ِق َحىتَّ َدَخَل أ

ْ
َل

ْ
َ�ْن بَْدِء اخل

ـ در میانمان ایستاده و جرسول الله ـ «. یعنی: ٢»َمْن َحِفَظُه، َو�َِسيَُه َمْن �َِسيَهُ 
امی که اھل بھشت وارد جایگاه خویش و اھل جھنم از آغاز آفرینش تا ھنگ

شوند سخن گفت و برخی آن سخنان را به یاد دارند  وارد جایگاه خویش می
 .»اند و برخی آن را فراموش کرده

به خاطر سپرده و به افراد  ،م ـ این علوم را فھمیدهشبنابراین صحابه ـ 
فھمیدند از رسول  پس از خود رساندند، و ھنگامی که چیزی از آن را نمی

 پرسیدند. دانستند، می ـ یا اصحاب دیگری که آن را میجالله ـ 
 
 

 ) تخریج کرده است.۱۶۲، ۵/۱۵۳امام احمد این حدیث را در مسند ( -١
 :باب: ما جاء فی قوله تعالی ،کتاب بدء الخلق ،امام بخاری این حدیث را در صحیح -٢

ِيٱ وَُهوَ ﴿ ْ َ�بۡ  �َّ ) و امام مسلم مانند آن در ۶/۲۸۶(۳۱۹۲ح: ﴾ۥيُعِيُدهُ  ُ�مَّ  قَ لۡ �َۡ ٱ َدُؤا
صحیح، کتاب الفتن، باب: إخبار النبی فیما یکون إلی قیام الساعة ح: 

ـ در کتاب القدر، باب:  س) و امام بخاری مانند آن را از حذیفه ـ ۴/۲۲۱۷(۲۸۹۲

مۡ  َوَ�نَ ﴿
َ
ِ ٱ رُ أ قۡ  �قََدرٗ  �َّ  ).۴۹۴( ۶۶۰۴ :ح ﴾ُدوًرامَّ
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ھایی از  ترین افراد برای فھم قرآن و سنت بودند و اینھا نمونه آنھا مشتاق
 این اشتیاق است:

سوگند به آنکه معبود حقی جز او «گوید:   ـ می سابن مسعود ـ  -أ
دانم کجا نازل  ای از کتاب الله نازل نشده مگر اینکه می ھیچ سوره نیست،

چه  ۀدانم دربار ای از کتاب الله نازل نشده مگر اینکه می شده است و ھیچ آیه
گاه تر است و  نازل شده است و اگر بدانم کسی از من نسبت به کتاب الله آ

 .١»کنم انم با شتر به او دست یابم قطعًا به سویش سفر میتو می
او ھرچه را «گوید:  ا ـ میب  عائشه ـ ۀابن أبی ُملیکة دربار -ب

نمود تا اینکه  شنید که نسبت به آن شناختی نداشت، به آن مراجعه می می
 .٢»آن را فرا بگیرد

شت ـ ھ ب  روایت نموده که ابن عمر ـ» الموطأ«امام مالک در  –ج 
، و چیزی که او را ٣گرفت تا اینکه آن را حفظ نمود بقره را فرا می ۀسال سور

بر آن داشت تا این کار را انجام دھد این سخن خداوند ـ متعال ـ  است که 

ْ َءاَ�ٰتِهِ ﴿فرموده:  بَُّرٓوا َدَّ نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ُمَ�َٰرٞك ّ�ِ
َ
تابی ک«  ]٢٩[ص:  ﴾ۦكَِ�ٌٰب أ

نند و خردمندان پند کاتش تدبر یم تا در آیا ردهکه بر تو نازل کاست مبارک 
 و تفکر در کالم خداوند بدون فھم معانی آن ممکن نیست.» رندیپذ

 أصحاب من القراء: باب ،القرآن کتاب فضائل ،بخاری در صحیحاین روایت را امام  -١
 ) ٥٠٠٢(   الله رسول

مانند آن را  ) ٢٤٦٢(  وأمه مسعود ابن فضل: باب ،الصحابة فضائل فی و امام مسلم
 اند. تخریج کرده

(  ،یعرفه حتی فراجع شیًئا سمع من: باب ،العلم امام بخاری این روایت را در کتاب -٢
 کرده است.) تخریج ١٠٣

 ).۱/۲۰۵) (١١: ( ح القرآن فی جاء ما: باب. القرآن کتاب -٣
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می دانیم که ھدف از بیان ھر سخنی فھم معانی آن است نه فقط 
نگریستن به الفاظ آن، و معموال امکان ندارد که افراد کتابی را در یکی از 

زشکی یا ریاضیات بخوانند ولی در پی شرح و توضیح آن نباشند، علوم مانند پ
چه رسد به کتاب الله که سبب مصون ماندن انسان و نجات وی در دنیا و 

گوید:  ـ می /، به ھمین دلیل است که ابن تیمیه ـ ١آخرت است؟
تر از حفظ حروفش بوده است  شناخت صحابه نسبت به معانی قرآن، کامل«

 .٢..».ر از حروف آن، به تابعین رساندندبیشتو این معانی را 
ھای  این امر منحصر به صحابه نبوده است بلکه پیروان آنھا از قرن

 اند. پرفضیلت نیز ھمینگونه بوده
سه بار قرآن را از آغاز تا پایان آن، برای ابن عباس »  گوید: مجاھد می -د

 .٣»پرسیدم می آن از وی ۀای توقف نموده و دربار خواندم، و نزد ھر آیه
جستجو برای فھم نصوص نزد آنھا امری مھم بوده است چنانکه آیاتی که 

ـ  /باشند. حسن بصری ـ  دھند بیانگر ھمین امر می به تدبر فرمان می
الله ھیچ آیه را نازل نفرموده مگر اینکه دوست دارد که مراد از آن «گوید:  می

 .٤»دانسته شود
شنیدند، بودند و  عمل کردن به آنچه می ترین افراد برای آنھا مشتاق -۳

 عمل جز با فھم و دانش و خرد امکان ندارد.
اند  دھد که صحابه دارای این خصوصیات بوده ـ گواھی میجپیامبر ـ  -أ

ِتِه َحَواِر�ُّوَن، «فرماید:  و می مَّ
ُ
ُ ِمْن أ

َ
 اَكَن هل

َّ
ٍة َ�بِْ�، إِال مَّ

ُ
ُ يِف أ َما ِمْن نيَِبٍّ َ�َعثَُه ا�َّ

 ).۱/۵۰ذھبی ( ،التفسیر والمفسرون -١
 ).۱۷/۳۵۳مجموع الفتاوی ( -٢
 ) تخریج کرده است.۲/۵۲۴ابن جریر طبری این روایت را در تفسیر ( -٣
 نقل کرده است.) این جمله را از وی ۱/۲۰۸ابن تیمیه در درء تعارض العقل والنقل ( -٤
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ْلُُف ِمْن َ�ْعِدِهْم ُخلُوٌف،  ْمِرهِ، ُ�مَّ إِ�ََّها ختَ
َ
ُخُذوَن �ُِسنَِّتِه َوَ�ْقتَُدوَن بِأ

ْ
ْصَحاٌب يَأ

َ
َوأ

 َ�ْفَعلُوَن، َو�َْفَعلُ 
َ

 يُْؤَمُرونَ َ�ُقولُوَن َما ال
َ

 ١»وَن َما ال
ھای پیش از من مبعوث کرده، نبوده،  ھیچ پیامبری که الله او را در امت«

مگر اینکه از میان امتش یاران مخلص و ھمنشینانی داشته است که سنت او 
شان  کردند سپس بعد از آنھا گروھی جانشین را گرفته و فرمانش را اجرا می

دھند آنچه را که به  دھند و انجام می ام نمیگویند آنچه را انج شدند که می
 .»اند آن فرمان داده نشده

کسانی که برای ما «از ابی عبدالرحمن سلمی روایت شده که گفت:  –ب 
خواندند مانند عثمان بن عفان و عبدالله بن مسعود و دیگران، به ما  قرآن می

رفته تا اینکه دانش خواندند از آن جلوتر ن اند: آنھا ھنگامی که ده آیه می گفته
و عملی که در آن وجود دارد را بیاموزند. گفتند: پس ما قرآن و علم و عمل 

یکی از ما ھنگامی که ده «گوید:  و ابن مسعود می ٢»را ھمه با ھم فراگرفتیم
و  ٣»رفت تا اینکه معانی و عمل به آنھا را فرا بگیرد آموخت جلوتر نمی آیه می

ـ ھشت سال را برای فراگیری و  س  عمر ـ پیش از این بیان شد که ابن
 بقره صرف نمود. ۀحفظ سور

دانیم که صحابه و تابعین و تابع  ما می«گوید:  ـ می /ابن تیمیه ـ 
ترند چنانکه آنھا به  تابعین قرآن را خوانده و نسبت به تفسیر و معانی آن عالم

ـ را به خاطر آن مبعوث نمود، داناترند،  پس ھر جحقی که الله پیامبرش ـ 

 المنکر عن النھی کون بیان: باب ،اإلیمان امام مسلم این حدیث را در صحیح، کتاب -١
 ـ روایت کرده است. س از ابن مسعود ـ ) ٥٠(  ،...اإلیمان من

) و فریابی در فضائل القرآن ۱۰/۴۶۰( ) ٩٩٧٨: ( بشماره ،المصنف در شیبة أبی ابن -٢
 ) این روایت را آورده است.۱/۸۰تفسیره ( فی و طبری ۱۶۹شماره 

 ).۱/۴۴ابن جریر در تفسیر ( -٣
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کس با قول آنھا مخالفت نموده و قرآن را بر خالف تفسیرھایشان تفسیر کند، 
 .١..»ھم در دلیل و ھم در محتوی به اشتباه رفته است 

اند و این امر فھمی به آنھا عطا  ـ شاھد نزول وحی بوده شصحابه ـ  -۴
نیستند و شاگردانشان یعنی تابعین و پیروان نموده که دیگران در آن سھیم 

 اند. آنھا این فھم را از آنھا نقل نموده
گاھی نسبت  ۀـ و سوگند وی دربار سپیش از این، سخن ابن مسعود ـ  آ

ـ  سبه آیاتی که نازل شده و مکان نزول آنھا ذکر شد، و علی بن ابی طالب ـ 

آية إال وقد عرفت بليل  سلو� عن كتاب اهللا, فإنه ليس من«گوید:  نیز می
کتاب الله از من بپرسید  ۀدربار«یعنی:  ٢»نزلت أم بنهار يف سهل أم يف جبل

دانم در شب نازل شده یا در روز، در  ای نیست مگر اینکه می چرا که ھیچ آیه
 .»دشت نازل شده یا در کوه

صحابه فھمی نسبت به قرآن داشتند که بر «گوید:  می ـ  /ابن تیمیه ـ 
بیشتر متأخرین پنھان مانده است، ھمچنین صحابه نسبت به امور سنت و 

اند که بیشتر متأخرین نسبت  ـ فھمی داشتهجھای پیامبر ـ  وضعیت و حالت
ـ و نازل شدن وحی را مشاھده نمودند جبه آن شناختی ندارند. آنھا پیامبر ـ 

گر بوده و از گفتار و کردار و احوال او شناختی  را نظاره ـ جپیامبر ـ  و آنھا
نمودند آنچه که بیشتر  داشتند که در فھم مراد او به آن استدالل می

 . ٣»دانستند بنابراین حکم را از اجماع یا قیاس بر گرفتند متأخرین آن را نمی

 .۹۱مقدمة فی أصول التفسیر ص  -١
) این روایت را ۴۲/۳۹۸) و ابن عساکر در تاریخ دمشق (۲/۳۳۸ابن سعد در طبقات ( -٢

 اند. تخریج کرده
 ).۱۹/۲۰۰مجموع الفتاوی ( -٣
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دوم: « گوید: شاطبی دلیل تکیه بر بیان صحابه را بر شمرده و می
مستقیم حوادث و رخدادھا و نازل شدن وحی یعنی قرآن و سنت؛  ۀمشاھد

تر و نسبت به اسباب نزول داناتر بوده  ھا و قرائن آن عمیق آنھا در فھم حالت
کنند  نمودند که دیگران درک نمی و به سبب ھمین امر چیزھایی را درک می

کند پس  ده نمیبیند که شخِص غائب مشاھ و شخِص شاھد، چیزھایی را می
ھرگاه آنھا مطلقی را مقید کرده یا عامی را خاص نمودند عمل کردن به آن 
راه درست است و این زمانی است که اختالفی در این مورد از آنھا نقل نشده 

 .١»باشد ولی اگر برخی از آنھا نظر مخالفی داشته باشد امر اجتھادی است
ارد که جز با فھمیدن سبب پس این شناخت تأثیر بزرگی در فھم آیاتی د

شود و این ویژگی تنھا برای کسانی وجود دارد  نزول آن معنایش آشکار نمی
 اند. که نازل شدن وحی را مشاھده نموده و تفسیر آن را فھمیده

 ھای آن: از مثال

نفُِقواْ ِ� َسبِيِل ﴿ :ـ از سخن خداوند ـ متعال ـ سآنچه ابو ایوب ـ  -أ
َ
َوأ

ِ ٱ يِۡديُ�ۡم إَِ�  �َّ
َ
د، ینکدر راه خدا انفاق «  .]۱۹۵[البقرة:  ﴾�َّۡهلَُكةِ ٱَوَ� تُۡلُقواْ بِ�

فھمیده بود، آن ھنگام که  ،»دینکفیت مکشتن را به دست خود به ھالیو خو
مردی در نبرد قسطنطنیه به دشمن حمله ور شد و مردم گفتند: دست نگه 

اندازد .. پس ابو ایوب سبب نزول آن  کت میدار! ال إله إال الله، خود را به ھال
را بیان کرده و گفت: انداختن خود به ھالکت این است که به مال خود 

شناختی که ابو ایوب نسبت به نزول  ،بنابراین ٢»پرداخته و جھاد را رھا کنیم
این آیه داشت و ھم عصر بودن با نزول این آیه سبب شده بود تا فھم او 

 ).۴/۱۲۸موافقات ( -١
 الرجل انفراد جواز: باب ،الخیر أبواب کبری، جماع بیھقی این روایت را در سنن -٢

 ) تخریج کرده است۹/۹۹العدو ( بالد فی والرجال بالغزو
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 یشتر باشد و معنای اشتباه آن را تصحیح کند.نسبت به این آیه ب
ـ در مورد این لای دیگر تصحیح فھم عروة توسط عائشه ـ   نمونه –ب 

َفاٱإِنَّ ﴿ :سخن الله ـ متعال ـ ِۖ ٱِمن َشَعآ�ِرِ  لَۡمۡرَوةَ ٱوَ  لصَّ وِ  ۡ�َۡيَت ٱَ�َمۡن َحجَّ  �َّ
َ
أ

وََّف بِِهَما ۡ�َتَمرَ ٱ ن َ�طَّ
َ
صفا و مروه از «  .]١٥٨[البقرة:  ﴾فََ� ُجَناَح َعلَۡيهِ أ

ا عمره به جای یعبه] و که حج خانه [کن] خداست؛ ھریھای [د [جمله] سمبل
، عروه از این »ندکوه رفت و آمد کان آن دو یه مکست یرادی بر او نیآورد، ا می

آیه برداشت کرده بود که اگر شخص سعی میان صفا و مروه را انجام ندھد 
ـ این را انکار نموده و بیان ل  اشکالی ندارد، ولی مادر مؤمنان عائشه ـ

آن دسته از انصار نازل شد که از سعی میان صفا و مروه  ۀکرد که این آیه دربار
 ـجـ دادند پس، از پیامبر ات انجام میندر حرج بودند زیرا آن را برای ُبت مَ 
 .١پرسیدند و الله این آیه را نازل فرمود

  ،نصوص بسیار دیگری نیز وجود دارند که جز با شناخت سبب نزول آنھا

َها ﴿ :شود، مانند این سخن الله ـ متعال ـ معنای کاملشان درک نمی ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِينَ ٱ ن َضلَّ إَِذا  �َّ نُفَسُ�ۡمۖ َ� يَُ�ُُّ�م مَّ
َ
[المائدة:  ﴾ۡهَتَدۡ�ُتمۡ ٱَءاَمُنواْ َعلَۡيُ�ۡم أ

د، یت باشید؛ اگر شما به راه ھدایمان آوردگان، مراقب خود باشیای ا«  ٢]١٠٥
 :و این سخن خداوند ـ متعال ـ »انی نخواھد رساندیه گمراه است به شما زکھر

ِينَ ٱَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿ ْ َفَ�  �َّ ْ بَِما لَۡم َ�ۡفَعلُوا ن ُ�َۡمُدوا
َ
ُ�ِحبُّوَن أ ْ وَّ تَوا

َ
� ٓ َ�ۡفرَُحوَن بَِما

فا بین السعی وجوب: باب ،الَحّج  امام بخاری این روایت را در صحیح کتاب -١  الصَّ
 بین السعی أن بیان: باب ،الَحجِّ  کتاب ،و امام مسلم در صحیح ) ١٦٤٣... ( والمروة

 اند. ـ روایت کرده لاز عائشه ـ  ) ١٢٧٧... ( رکن والمروة فاالصَّ 
 )۹/۴۴نگا: تفسیر طبری ( -٢
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ِ�مٞ  ۡلَعَذاِب� ٱَ�َۡسبَنَُّهم بَِمَفاَز�ٖ ّمَِن 
َ
ھرگز « ١]١٨٨[آل عمران:  ﴾١٨٨َولَُهۡم َعَذاٌب أ

به خاطر ه از رفتار [ناھنجار] خود سرمست ھستند و دوست دارند کسانی کمپندار 
 و آیات دیگر. ، »رند، از عذاب [الھی] برھندیش قرار گیاند، مورد ستا ردهکآنچه ن
گاه -۵ ترین افراد به زبان قرآن کریم ھستند، قرآن به زبان آنھا نازل  آنھا آ

بِ�ٖ ﴿شده است  ٖ مُّ زبانی که در میانشان رواج   ،]١٩٥[الشعراء:  ﴾١٩٥بِلَِساٍن َعَرِ�ّ
ھایش را بیاموزند،  آنکه آموزش دیده یا اسلوب عادت داشتند بیداشته و بدان 

تر  از اھل اولین قرن  ھیچ کس زبانی شیواتر و بیانی استوار تر و خطابی محکم
آنھا در این فضیلت یاران رسول  ۀتر از ھم از قرون بافضیلت سراغ ندارد، و اولی

از نصوص را بر  باشند، شاطبی دلیل مقدم دانستن فھم صحابه ـ میجالله ـ 
باشد، زیرا آنھا  از آنھا: شناخت آنھا از زبان عربی می  یکی«گوید:  شمرده و می

ھای فصیحی بودند که زبانشان دست خوش تغییر نشده بود و از جایگاه  عرب
باالی فصاحت و شیوایی نزول نکرده بود، بنابراین آنھا در فھم قرآن و سنت از 

گاه گفتار یا کرداری از آنھا آمده باشد که در جایگاه  تر بودند و ھرگاه دیگران آ
. ٢»از این جھت تکیه بر آن کار درست است ،توضیح و بیان قرار بگیرد

قرآن نقل شود موافق  ۀھر فھمی که از سلف صالح دربار« گوید:  ھمچنین می
 .٣»ھای شرعی است با مقتضای زبان عربی و دلیل

ترین اسباب  یکی از بزرگ بدون شک عدم شناخت نسبت به زبان عربی
ـ گفته  /فھم نادرست نصوص شرعی است و به ھمین دلیل امام شافعی ـ 

ما جهل انلاس وال اختلفوا إال لرت�هم لسان العرب وميلهم إىل لسان «است: 

ِينَ ٱ َسَ�َّ َ�ۡ  َ� ﴿ :قوله: باب ،التفسیر: کتاب نگا: صحیح بخاری البخاری -١  رَُحونَ َ�فۡ  �َّ
 ٓ ْ  بَِما تَوا

َ
 ).۲۷۷۸) و صحیح مسلم ح: (۴۲۹۱ح: (  ﴾...�

 )۴/۱۲۸الموافقات ( -٢
 )۴/۲۵۳الموافقات ( -٣
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سبب جھل و اختالف مردم ترک زبان عربی و میل به «یعنی:  »أرسطوطاليس
 .»زبان ارسطو طالیس است

بانی که در تفسیر قرآن کریم و فھم نصوص آن مرجع از سویی دیگر ز
است ھمان زبانی است که در عصر نزول وحی متداول و رایج بوده است و به 

. و از محتوا و مفھوم الفاظی که در عصرھای ١لغت جدید نباید توجھی کرد
 .٢بعدی به وجود آمده است نباید در فھم قرآن کریم استفاده کرد

ھر کس زبان صحابه، که با آن سخن گفته «گوید:  ـ می /ابن تیمیه ـ 
داد، و  ـ نیز از طریق آن، آنھا را مورد خطاب قرار میجو رسول الله ـ 

کند زیرا بسیاری از افراد با  سخن را تحریف می ،طبیعت کالمی آنھا را، نداند
یابند، سپس این  اصطالح و عادت قوم خویش در به کار بردن الفاظ رشد می

کند که  الفاظ را در کالم الله یا رسولش یا صحابه مشاھده کرده و گمان می
مراد الله یا رسولش یا صحابه از این الفاظ ھمان چیزی است که در عرف و 

رود، حال آنکه مراد الله و رسولش و صحابه بر خالف  به کار می اصطالح او
 کند. ھایی را در این زمینه ذکر می . سپس مثال٣»آن است

شود که زبان نسل صحابه و پیروان آنھا ھمان زبانی است  پس واضح می
ـ الزم است نه آنچه جکه برای فھم کالم الله ـ متعال ـ و سخنان رسولش ـ 

کنند، و اصطالحات جدید و الفاظ مجمل چه  ستفاده میمتأخرین از آن ا
اند. دادن معانی جدید به الفاظی که عرب  ھای بسیاری به بار آورده مصیبت

ھای زشتی است که بر  بردند از جمله جنایت در گذشته آن را به کار نمی

 ).۱/۲۳۶نگا: محاسن التأویل للقاسمی ( -١
 ۱۱۱شماره  ،) د.عبدالرحمن بودرع. کتاب األمة۳۶منھج السیاق فی فھم القرآن (ص -٢

 ھـ. ۱۴۲۷محرم 
 ).۱/۲۴۳مجموع الفتاوی ( -٣
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 ھا را در افکار آنھا کاشته است. عقاید مسلمانان روا داشته شده و شبھه
از نظر عقل و فھم و احساس و درک از ھمه باالتر و برکتشان آنھا  -۶

 بیشتر بوده است.
واقعی و استوار، درک و فھم انسان را  ۀتقوی و عقید ،زیرا نیروی ایمان

دھد و به بنده قدرت سنجش و  قوی کرده و آن را در مسیر درست قرار می
ود. خداوند ش آن میان حق و باطل تفاوت قائل می ۀدھد که بوسیل نوری می

َها ﴿فرماید:  ـ متعال ـ  می ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َ ٱَءاَمُنٓواْ إِن َ�تَُّقواْ  �َّ َ�َۡعل لَُّ�ۡم ُفۡرقَاٗ�ا  �َّ

مان آوردگان، یای ا« .]٢٩[األنفال:  ﴾اتُِ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر لَُ�مۡ  َٔ َوُ�َ�ّفِۡر َعنُ�ۡم َسّ�ِ 
ھای یرد و بدکرِت شناخت عطا خواھد ید، شما را بصیاگر از خدا پروا داشته باش

ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:  و می »د و ببخشدیشما را بزدا ْ ٱ �َّ َزاَدُهۡم ُهٗدى َوَءاتَٮُٰهۡم  ۡهَتَدۡوا
شان یارکزید و پرھیافزا افتگان مییت رھیو خدا بر ھدا« .]١٧[محمد:  ﴾١٧َ�ۡقَوٮُٰهمۡ 

�َُّهۡم ﴿فرماید:  و می »بخشد [را قّوت] می
َ
ْ َما يُوَ�ُظوَن بِهِ َولَۡو � لََ�َن  ۦَ�َعلُوا

َشدَّ تَۡثبِيٗتا
َ
َُّهۡم َوأ � ل اندرز داده شدند، عمل  و اگر به آنچه« ]٦٦[النساء:  ﴾َخۡ�ٗ

و بدون تردید بھترین کسانی که » شان بھتر و اساسی تر بودیردند، قطعًا براک می
اند در  بودهھا را محقق ساختند، صحابه و تابعین و پیروانشان  این ویژگی

ای که به آنھا داده بود را  کند، وعده نتیجه الله ـ متعال ـ که خالف وعده نمی
کامل ترین افراد از نظر عقل و «عملی ساخت و به ھمین دلیل آنھا: 

شان از  ترینشان از نظر رأی و استوارترین درست ،ترین از نظر قیاس منصف
تر  داللشان از ھمه رھیافتهتر و است نظر سخن بوده و نظرشان از ھمه صحیح

تر و بینایی و  شان بیشتر و الھامشان راست تر و زیرکی و جدالشان نیرومند
، چرا اینگونه نباشد در ١»تر است شان درست تر  و شنوایی تیز  بصیرتشان

 ).۴/۹مجموع الفتاوی ( - ١
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حالی که قرآن موافق با اجتھادات برخی از آنھا نازل شده چنانکه چندین بار 
 ..١ق افتاده است مانند فدیه اسیران و حجاب و غیرهاتفا ـ  س  در مورد عمر ـ

ھر کس «گوید:  ـ می ببه ھمین دلیل است که عبدالله بن عمر ـ 
اند پیروی کند، آنھا  خواھد روشی در پیش گیرد از کسانی که وفات یافته می

ـ و بھترین افراد این امت بودند؛ دلھایشان نیکوکارتر و جیاران محمد ـ 
شان کمتر بود .. مردمی که الله آنھا را برای  و تکلفتر  علمشان عمیق

بنابراین خودتان را   ھمنشینی با پیامبرش برگزید و دیِن او را منتشر کردند،
به اخالق و روش آنھا شبیه کنید زیرا آنھا یاران محمد بوده و بر راه مستقیم 

 .٢»ھدایت قرار داشتند
قل شده است و مانند ن ٤و حسن بصری ،٣ساین جمله از ابن مسعود ـ 

 نیز وجود دارد. ٥بن أرطاه یعمر بن عبدالعزیز به عد ۀآن در نام
بنابراین محال است که الله، کسانی که صفتشان چنین است و دین را به 

اند را از فھم صحیح دین محروم کند، سپس به کسانی که پس از  ما رسانده
 آنھا آمدند این فھم صحیح را عطا کند.

ـ را برای گفتگو  بـ  ابن عباس ـ  سل ھنگامی که علی ـ به ھمین دلی
سوی  ـجاز نزد یاران پیامبر ـ »   با خوارج فرستاد در ابتدا به آنھا چنین گفت:

ـ و جاز سوی پسر عموی رسول الله ـ  ،ام، از نزد مھاجرین و انصار شما آمده

 ).۲/۳۰۱(برای مطالعه برخی از این موافقات نگا: الشریعة لآلجری  -١
 )۱/۳۰۵األولیاء (  حلیة -٢
-۴۱۸جامع بیان العلم وفضله، ابن عبدالبر، با اختالفی اندک در برخی از الفاظ (ص -٣

۴۱۹.( 
 )۱/۳۱۹ابن بطه در اإلبانة الکبری ( -٤
) و ۱/۵۵۵( ۵۲۹تألیف آجری ح:  ،)، و الشریعة۱۲/۳۶۵سنن أبی داود (عون المعبود  -٥

 ).۲/۳۳۵( ۵۶۰ری حبان بطة در اإلبانة الکب
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شما  دامادش، کسانی که قرآن بر آنھا نازل شده و در فھم تفسیر آن از
 .١»داناترند و در میان شما ھیچیک از آنھا وجود ندارد

ھمانا الله ـ تبارک و تعالی ـ «  گوید:  ـ در این باره می /امام شافعی ـ 
ھایی  را ستوده  و فضیلت ـ جیاران رسول الله ـ  ،در قرآن و تورات و انجیل

برای ھیچ کسی بعد از آنھا  ،آنھا آمده ۀـ دربارج  که از زبان رسول الله ـ
نیست. الله آنھا را رحمت کند و آنچه بدانھا عطا نموده را گوارایشان سازد، 

آنھا   از جمله رسیدن به باالترین جایگاه صدیقان و شھیدان و صالحان،
ـ را به ما رساندند، و در حالی که  بر او وحی بر جھای رسول الله ـ  سنت

ـ از عام و جد، بنابراین مراد رسول الله ـ اش نمودن شد مشاھده نازل می
دانیم و  ٔخاص و عزم و ارشاد را فھمیدند و آنچه (از دین) را که ما می

آنھا در ھر علم و اجتھاد و «گوید:  ھمچنین می» اند دانیم آنھا دانسته نمی
آید و استنباط  آن به علم دست می ۀپرھیزکاری و عقل و امری که بوسیل

تر از نظراتی است  التر ھستند و نظراتشان برای ما بھتر و اولیشود از ما با می
 . ٢»که ما برای خود داریم

سلف صالح ـ رضوان الله علیھم ـ از تمامی افراد امت پر برکت تر ھستند 
و این امر تنھا در مورد فھم نصوص قرآن و سنت نیست بلکه در جھاد و 

د ھمانگونه که پیش از این ان مبارزات سخت با دشمنان الله نیز چنین بوده
روایت  ـ جاز پیامبر ـ  ـ  سبیان شد که در صحیحین از ابو سعید خدری ـ 

يِت ىلَعَ انلَّاِس َزَماٌن َ�يَْغُزو فِئَاٌم ِمَن انلَّاِس، َ�يَُقولُوَن: ِ�يُ�ْم «شده که فرمود: 
ْ
يَأ

ِ ـ  يِت ىلَعَ انلَّاِس َ�يَُقولُوَن: َ�َعْم َ�يُفْ  ـ  جَمْن َصاَحَب رَُسوَل ا�َّ
ْ
تَُح لَُهْم، ُ�مَّ يَأ

 تخریج آن گذشت (ص ) -١
) این قول را در ۱/۸۰)، وإعالم الموقعین (۴۹مناقب الشافعی، نوشته رازی (ص -٢

 الرسالة البغدادیة القدیمة به شافعی نسبت داده است.
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ْصَحاَب رَُسوِل 
َ
َزَماٌن َ�يَْغُزو فِئَاٌم ِمَن انلَّاِس، َ�يَُقاُل: َهْل ِ�يُ�ْم َمْن َصاَحَب أ

ِ ـ  يِت ىلَعَ انلَّاِس َزَماٌن َ�يَْغُزو فِئَاٌم ِمَن  جا�َّ
ْ
ـ َ�يَُقولُوَن: َ�َعْم َ�يُْفتَُح لَُهْم، ُ�مَّ يَأ

ِ ـ انلَّ  ْصَحاَب رَُسوِل ا�َّ
َ
ـ  جاِس، َ�يَُقاُل: َهْل ِ�يُ�ْم َمْن َصاَحَب َمْن َصاَحَب أ

رسد که گروھی از  زمانی بر مردم فرا می«یعنی:  ١»َ�يَُقولُوَن: َ�َعْم َ�يُْفتَُح لَُهمْ 
گویند: آیا در بین شما کسی ھست که ھمنشین  آنھا به جھاد رفته پس می

شوند. سپس زمانی  گویند بله. پس آنھا پیروز می ؟ می ـ بودهجرسول الله ـ 
شود: آیا در میان  رسد که گروھی از آنھا به جھاد رفته و گفته می بر مردم می

گویند بله.  بوده؟ می ـ جشما کسی ھست که ھمنشین اصحاب رسول الله ـ 
رسد که گروھی از آنھا به  شوند. سپس زمانی بر مردم می پس پیروز می

شود: آیا در میان شما کسی ھست که ھمنشیِن  روند و گفته می جھاد می
گویند: بله، پس پیروز  بوده؟ می ـ جھمنشینان اصحاب رسول الله ـ 

 .»شوند می
و ھمانگونه که الله شھرھا را به روی آنھا گشود، دلھایشان را به روی نور 

 ،تا از نور اللهھای بندگان را برای آنھا باز کرد  الھی و وحی ربانی گشود و دل
ـ روشن شوند. ھنگامی که جھدایت پیامبرشان ـ  ۀنور بر گیرند و بوسیل

کند  ـ مثال برانگیخته شدن خویش با ھدایت و علم را بیان میجپیامبر ـ 

َماَء، «  فرماید: می
ْ
رًْضا فاََكَن ِمنَْها نَِقيٌَّة قَِبلَِت ال

َ
َصاَب أ

َ
َكِثِ� أ

ْ
َغيِْث ال

ْ
َكَمثَِل ال

نْ 
َ
ُ فَأ َماَء، َ�نََفَع ا�َّ

ْ
ْمَسَكِت ال

َ
َجاِدُب أ

َ
َكِثَ�، َوَ�نَْت ِمنَْها أ

ْ
ُعْشَب ال

ْ
 َوال

َ َ
ألَك

ْ
بَتَِت ال

 
َ

ْخَرى إِ�ََّما ِ�َ ِ�يَعاٌن ال
ُ
َصابَْت ِمنَْها َطائَِفًة أ

َ
ُ�وا وََسَقْوا َوَزرَُعوا، َوأ رَشِ

بَِها انلَّاَس فَ

وسلم ـ و من صحب جامام بخاری در فضائل الصحابة، باب: فضائل أصحاب النبی ـ  -١
) و امام مسلم در فضائل ۷/۵( ۲۶۴۹المسلمین فھو من أصحابه، ح النبی أو رآه من 

 ).۴/۱۹۶۲( ۲۵۳۲فضائل الصحابة ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم، ح  الصحابة، باب:
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ً َ
 تُنِْبُت ألَك

َ
ُ ُ�ْمِسُك َماًء َوال ِ َوَ�َفَعُه َما َ�َعثَِ� ا�َّ ، فََذلَِك َمثَُل َمْن َ�ُقَه يِف ِديِن ا�َّ

ُت 
ْ
رِْسل

ُ
ي أ ِ

َّ
ِ اذل ًسا َولَْم َ�ْقبَْل ُهَدى ا�َّ

ْ
بِِه َ�َعِلَم وََعلََّم، َوَمثَُل َمْن لَْم يَْرَ�ْع بَِذلَِك َرأ

نھا آب را پذیرفته بارد، بخشی از آ مانند بارانی است که بر زمینی می«. ١»بِهِ 
دارد و  رویاند، و برخی از آن آب را در خود نگه می ھای بسیار می و علف

زار است نه  کنند، بخشی از آنھا شوره مردم از آن آب گرفته و کشاورزی می
رویاند، پس آن (زمین اول و دوم) مانند  دارد و نه گیاه می آب را نگه می

گاه شده و ھ دایت و علمی که الله مرا با آن کسی است که در این الله آ
فرستاده به او نفع رسانده است و مثال دیگر (زمین شوره زار) مانند کسی 
است که توجھی به آن نکرده و ھدایتی که الله مرا با آن فرستاده 

 ».پذیرد نمی
این فکر در ذھن مسلمانان مستقر گشته « گوید:  ـ می /ابن تیمیه ـ 

کسانی ھستند که دین را از  ،جانشینان پیامبرانبران رسوالن و  میراث  که:
کنند، بنابراین  نظر علمی و عملی و دعوت به سوی الله و پیامبرش اجرا می

پیروان واقعی پیامبر، آنھا ھستند، بسان قطعه زمینی نیکو و پاک که آب را 
رویاند، خودش پاک است و  ھای بسیار می پذیرفته در نتیجه گیاه و علف

و آنھا کسانی ھستند که بصیرت در دین و قدرت در   کند، یزه میمردم را پاک
بران پیامبران ھستند که الله ـ  اند در نتیجه میراث دعوت را یکجا گرد آورده

ْوِ�  ۡذُكرۡ ٱوَ ﴿آنھا فرموده:  ۀمتعال ـ  دربار
ُ
ِعَ�َٰدنَآ إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب أ

يِۡديٱ
َ
بَۡ�ٰرِ ٱوَ  ۡ�

َ
م و اسحاق و یر ما، ابراھیبندگان پرتوان و بص« ]٤٥[ص:  ﴾٤٥ۡ�

و  ،در این آیه قاطعیت در فرمان الله» أیدی«منظور از  ،»اد آریعقوب را به ی

م َعِلم من فضل: باب ،العلم امام بخاری این روایت را در کتاب -١ ) و ۱/۲۱۱( ۷۹ح:  وعلَّ
 الھدی من ـ  جـ  النبی بعث ما مثل یانب باب. امام مسلم در صحیح کتاب الفضائل

 اند. ) روایت کرده۴/۱۷۸۷( ۲۲۸۲ح:  والعلم
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بصیرت، حق درک  ۀمنظور از أبصار، بینش در دین الله است؛ زیرا بوسیل
توان آن را رسانده و اجرا نموده و به سویش  قدرت می ۀشود و بوسیل می
 ت کرد. دعو

گاھی در دین و بصیرت  بنابراین این طبقه دارای نیروی حفظ و فھم و آ
جوشانند و  باشند در نتیجه از نصوص، جویبارھای علم را می و تفسیر می

شان گشته  ای روزی کنند و فھم ویژه ھایش را از آن استنباط می ّگنجینه
 .١..»است 

اینکه ھرچه عدالت شخص بیشتر باشد، دست یافتش به  موضوع: ۀخالص
حق و موفقیتش در رسیدن به آن بیش از دیگران خواھد بود و این چیزی 
است که مقدم کردن فھم صحابه و پیروانشان را بر دیگرانی که بعدھا آمدند، 

 گرداند. واجب می
دم ھایی که بیانگر اھمیت فھم سلف و مق اضافه بر این توجیھات و دلیل

ھایی بر حجت بودن  باشد، در فصل بعد، دلیل ھا می داشتن آن بر سایر فھم
 فھم سلف و مقدم دانستن آن خواھد آمد.

 توجه علماء به گردآوری آن مطلب دوم:
ھا به گردآوری و تدوین و توجه به چنین  شایسته است که ھمت

 موضوعی جلب شود و این امر خیلی زود، یعنی ھنگام تدوین سنت نبوی
رود ـ چنانکه گذشت ـ به ویژه  آغاز شد؛ زیرا در کل از سنت به شمار می

من و زھری «کند:  ـ ؛ چنانکه صالح بن کیسان روایت می شمیراِث صحابه ـ 
نویسیم پس، آنچه از  ھا را می برای فراگیری علم با ھم شدیم و گفتیم: سنت

آنچه از  سپس زھری گفت: ،ـ روایت شده بود را نوشتیمج رسول الله ـ
نویسیم زیرا از سنت است. من گفتم:  ـ به ما رسیده را نیز می شصحابه ـ 

 ).۹۳-۴/۹۲مجموع الفتاوی ( -١
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نویسیم. پس او نوشت و من ننوشتم در نتیجه او  آن را نمی ،نه، سنت نیست
 .١»موفق شد و من از دستشان دادم

اند استفاده  برای آنچه صحابه بدان عمل کرده«بنابراین، لفظ سنت 
سنت باشد یا اینکه یافت نشود؛ زیرا پیروی از روشی شود، چه در قرآن و  می

است که نزد آنھا به اثبات رسیده و به ما نرسیده است یا اجتھادی است که 
 .٢..»اند  آنھا یا خلفایشان بر آن اتفاق نظر داشته

توجه علماء به این میراث گرانبھا در تصنیفات زود ھنگام آنھا که شامل 
باشد، آشکار  تابعین و پیروان نیک آنھا میآثار قولی و عملی صحابه و 

 شود، که در این موارد کامال واضح است: می
 ،ھای صحاح و سنن و مسانید آثار صحابه و تابعین که در کتاب -۱

اند، امام بخاری در توضیح  ھمراه با سند یا بدون سند قرار داده
بزرگی از آثار گفتاری و عملی سلف را جای  ۀابواب صحیح، مجموع

ده است و امام ترمذی ـ رحمھما الله ـ نیز در این امر از وی دا
 پیروی کرده است.

ھای  آثار ھمراه با سند از صحابه و تابعین و تابع تابعین که در کتاب -۲
ھای  ّمصنفات و معاجم در حجم بسیار زیادی وجود دارد که از نمونه

ود توان به مصنف عبدالرزاق و مصنف ابن ابی شیبه اشاره نم آن می
که مصنف عبدالرزاق حاوی بیست و یک ھزار حدیث و اثر است که 

باشد و ھمچنین مصنف ابن ابی شیبه  بیشتر آن از گفتار سلف می
در حدود نوزده ھزار حدیث و اثر وجود دارد که عموم آن از گفتار 

 .٣باشد سلف می

 ) این حکایت را آورده است.۱۱/۲۵۹) (۲۰۴۸۸عبدالرزاق در مصنف به شماره ( -١
 )۴/۴الموافقات ( -٢
 ).۱۸نگا: ضوابط فھم السنة . دکتر عبدالله وکیل الشیخ (ص -٣
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و » پاسخ به جھمیه«و » السنة«ھای عقیدتی  محتویات کتاب -۳
عقیدتِی نخستین، که شامل آثاری است که به سلف صالح ھای  کتاب

و » السنة« :ـ رضوان الله علیھم ـ نسبت داده شده است مانند کتاب
تألیف محمد بن عبدالله الجعفی، استاد امام » الرد علی الجھمیة«

ھای ابوداود سیستانی و عبدالله بن احمد بن  بخاری و ھمچنین کتاب
بن اسحاق و حرب کرمانی و عثمان بن  حنبل و ابوبکر أثرم و حنبل

سعید دارمی و نعیم بن حماد خزاعی و ابوبکر خالل و ابوبکر بن 
خزیمه و عبدالرحمن بن ابی حاتم و ابو القاسم طبرانی و ابو الشیخ 

و ابوبکر آجری و  ،١اصفھانی و ابو عبدالله بن منده و ابو عمر طلمنکی
، قوام السنة در کتابش إبانه  لکائی و ابن بطة در ھر دوابو القاسم ال

الحجة و نصر بن ابراھیم مقدسی در حجة و دیگران. و کسانی که پیش 
اند مانند: کتاب ایمان تألیف ابن ابی شیبه و ایمان تألیف  از آنھا بوده

 عبید قاسم بن سالم و کتاب علم تألیف ابن ابی خیثمة و دیگران.
دار از سلف صالح ـ ھای تفسیر مأثور که حاوی نصوص سند  کتاب  -۴

و عبد بن حمید،  ،باشند مانند تفسیر عبدالرزاق رحمھم الله ـ می
دحیم، سنید، ابن جریر طبری، ابی بکر ابن منذر، تفسیر 

ھای دیگر تفسیر. سیوطی نیز در  ّعبدالرحمن بن ابی حاتم و کتاب
حجم بسیار زیادی از آثار سلف ـ » الدر المنثور«تفسیرش به نام 

 ه ـ را از منابعی گرد آورده که برخی از آنھا مفقود است.رحمھم الل
نامه ھا) و  ھای تاریخی و تراجم (شرح حال و زندگی محتویات کتاب  -۵

طبقات و سَیر، مانند کتاب طبقات الکبری متعلق به ابن سعد، تاریخ 
 بغداد، حلیة األولیاء، تاریخ دمشق، سیر أعالم النبالء و غیره.

 )۴۱۳ -۵/۴۱۲نگا: مجموع الفتاوی ( -١

 

                                           



 ٦٣ فصل دوم: اهمیت فهم سلف صالح و توجه علما به گردآوری آن

ھای  ھاء و شرح دھندگان حدیث مانند کتابھای فق محتویات کتاب -۶
ھای ابن عبدالبر، سنن کبری  کتاب المحلی، کتاب ،چھار مذھب

کتاب المجموع تألیف نووی  ،تألیف بیھقی، المغنی تألیف ابن قدامه
ھای فقھی و حدیثی که  و فتح الباری و صاحبان دایرة المعارف

 بسیارند.
آثار سلف  ۀست و در برگیرندآنھا دشوار ا ۀو موارد دیگری که ذکر ھم

باشند، و این خود دلیلی قاطع بر  صالح ـ ھمراه با سند یا بدون سند ـ می
دانش و فھم آنھا از نصوص   ،توجه و اھمیت علمای امت به فھم سلف صالح

 اند. شرعی و احکام علمی و عملی است که آن را استنباط کرده
سیار نیست، بلکه نوری ھای ب علم، نقل و پژوھش و سخن«دانیم که  می

حق را از باطل و  ،توان اقوال درست را از نادرست آن می ۀاست که بوسیل
 .١»تشخیص داد ،نبوت است را از نظریات دیگران ۀآنچه از چشم

روایت کردن بسیار   ،علم«به ھمین دلیل است که امام مالک گفته است: 
 .٢»اندازد نیست، بلکه علم نوری است که الله در قلب می

ـ امام مالک ـ  ۀدر توضیح گفت« احمد بن صالح مصری گفته است: 
 .٣»مراد او فھم علم و شناخت معانی آن است»: نور«

به راستی که علم ھمان فھم و درایت است، و «گوید:  خطیب بغدادی می
 .٤»نیست  بر اساس فراوانی یا گستردگی روایت

). نگا: بیان فضل علم السلف علی علم الخلف ۸۰اجتماع الجیوش اإلسالمیة (ص -١
 ).۳۸(ص

) و خطیب در ۲۳۱) و بیھقی در المدخل (ص۱۰/۳۱۸۰ابن ابی حاتم در تفسیر ( -٢
 ).۲/۱۷۴الجامع (

 ).۶/۵۳۱ابن کثیر آن را در تفسیرش ذکر کرده است ( -٣
 ).۱۳۴) و نگا: إیضاح الحجة (ص۲/۱۷۴ألخالق الراوی وآداب السامع ( الجامع -٤
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سخنانش بسیار مختصر ـ سخنان جامع عطا شده بود و جبه پیامبر ـ 
سخنان سلف اندک و پر برکت »  باشد و به ھمین دلیل گفته شده است: می

 .١»است و سخنان خلف بسیار و کم برکت است
 
 
 
 

 )، دکتر عبدالمحسن العباد.۱/۳قطف الجنی الدانی شرح مقدمه رسالة القیروانی ( -١

 

                                           



 
 

 

 

 

 فصل سوم:
 های پایبندی به آن فهم سلف و نتیجه دنهای حجت بو دلیل
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 ھای حجت بودن مذھب سلف. مطلب اول: دلیل
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 های حجت بودن فهم سلف دلیل: مطلب اول
و اھمیت فھم سلف سخن گفتیم   ۀپس از اینکه در فصل گذشته دربار

نمود، خوب  ھایی که مقدم دانستن آن را بر ما واجب می پس از بیان دلیل
ھای شرعی که بیانگر ضرورت مقدم دانستن فھم  است در این فصل دلیل

سلف و مراجعه به آن ھنگام اختالف و درگیری و داور قرار دادن آن در فھم 
زئیات بیان ھای نصوص و مراد الله ـ متعال ـ  و رسولش، است، را با ج داللت

آنھایی است که صریح بوده و برخی دیگر این  ،ھا این دلیل ۀکنیم؛ که از جمل
 رسانند. مفھوم را به ما می

 ھا: از جمله این دلیل
 ھای قرآنی:  اول: دلیل

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ فرماید: می خداوند ـ متعال ـ -۱ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
 لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

نَصارِ ٱوَ 
َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �ََّبُعوُهمٱ �َّ َعدَّ لَُهۡم  �َّ

َ
ْ َ�ۡنُه َوأ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا

ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  نَۡ�ٰرُ ٱَج�َّ
َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
[التوبة:  ﴾١٠٠ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

ی، راضی یویکروانشان در نین، و پیشیشقدم پین و انصاِر پیخدا از مھاجر« .]۱۰۰
ه کرده کی از [بھشت] آماده یند و برای آنان باغھایز] از او راضیاست و آنان [ن

ابی یامکن است ینھرھا در دامن آن جاری است و جاودانه در آن به سر برند؛ ا
 .»بزرگ

این آیه به صراحت پیروان پیشگامان نخستین از مھاجرین و انصار را 
 باشند.  ـ میشسلف صالح ـ ی که پیشوایان و رھبرانھمان کسان ،ستاید می



 ٦٧ های ... های حجت بودن فهم سلف و نتیجه فصل سوم: دلیل

فھم درست بنا  ۀشود که بر پای پیروی کردن، شامل عقیده و عملی می
شده است. این مدح و ستایش، ضامن درستی آن چیزی است که آنان انجام 

اند چنانکه مفھوم آن بیانگر باطل بودن اموری است که با آنان  داده می
دھد که فھم آنھا در مسائل عقیده و عمل  باشد؛ بنابراین نشان می مخالف می

 .١آیند، حجت است بر کسانی که پس از آنھا می
رضوان الله علیھم ـ  به   ـ در وجوب پیروی از صحابه ـ /امام مالک ـ 

 .٢این آیه استناد نموده است
را ستوده است  ـ  شآیات دیگری که خداوند ـ متعال ـ در آنھا صحابه ـ 

باشند مانند این سخن الله ـ  مانند این آیه بیانگر حجت بودن فھم آنھا می

ٞد رَُّسوُل ﴿ :متعال ـ َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ  ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهمۡ  ۡلُكفَّ

محکم و  ،ّفاِر [جنگ طلب]کمحّمد رسول خدا و ھمراھانش، در برابر « ]٢٩[الفتح: 

ُ ٱلََّقۡد رَِ�َ ﴿ :و این سخن خداوند ـ متعال ـ» گر مھربانندیدیکنیرومند و با  َّ� 
َجَرةِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  ه کخدا از مؤمنانی «  ]١٨[الفتح:  ﴾لشَّ
و آیات  »ردند، خشنود شدکعت یه] با تو بیبیدرخت [در حد کنار آن تکدر 

 دھد. دیگری که به پیروی از آنھا فرمان می
اینھا امت را از درستی روش، وضوح حجت، و فرمان به پیروی از  ۀھم«

گاه می سازد، اینکه فھم آنھا ھمان فھم درست است و آنچه مخالف  آثار آنھا، آ
 .١»اساس و نظری باطل است و در تضاد با آن باشد فھمی بیمار و بی

) للشیخ ولید بن ۸تذکیر الخلف بوجوب اعتماد فھم السلف ألدلة الکتاب والسنة (ص -١
 راشد السعیدان.

. ابن قیم نیز در شش صفحه داللت این آیه بر وجوب )۴/۱۲۳إعالم الموقعین ( -٢
توجیه در استدالل بر وجوب پیروی از  ۴۶پیروی از آنھا را شرح داده است سپس 
 ).۱۵۲-۴/۱۲۳آنھا را ذکر کرده است. إعالم الموقعین (
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ٓ ءَ ﴿فرماید:  خداوند ـ متعال ـ می -۲ ْ بِِمۡثِل َما َ�َقِد  ۦاَمنُتم بِهِ فَإِۡن َءاَمُنوا
ْۖ ٱ ْ فَإِ�ََّما ُهۡم ِ� ِشَقاقٖ� فََسَيۡكفِيَكُهُم  ۡهَتَدوا ۚ ٱ�ن تََولَّۡوا ُ ِميعُ ٱوَُهَو  �َّ  لسَّ
مان آورند، ید ایا مان آوردهیز به آنچه شما ایاگر آنھا ن«  .]۱۳۷[البقرة:  ﴾١٣٧ۡلَعلِيمُ ٱ

ه] خدا کدار باش یز دارند؛ [پایستاند و اگر روی برتابند، بی گمان سر  ت شدهیھدا
گاهیه او شنواکتو را از [گزند] آنھا مصون خواھد داشت؛   .»ی است آ

کند  خداوند ـ متعال ـ در این آیه ھدایت را وابسته به ایمانی معرفی می
 ،آل بنابراین ایمان ایده   ـ و یارانش باشد،جکه ھمانند ایمان رسول الله ـ 

 .٢ان صحابه باشدایمانی است که مانند ایم
بدون شک این ایمان، نتیجه فھم تیزبین و علم درست نسبت به وحی 

آیند  پروردگار است، و از سویی دیگر امکان ندارد کسانی که پس از آنھا می
ماند و  در مقدار ایمان با آنھا برابر شوند و جز برابری در کیفیت آن باقی نمی

 کند. ھمین را اثبات میروش و راه و فھمی که در آیه بعدی آمده 

َ  لرَُّسوَل ٱَوَمن �َُشاقِِق ﴿خداوند ـ متعال ـ فرموده است:  -۳ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
ِ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوَ�تَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل  لُۡهَدىٰ ٱَ�ُ  ٰ َونُۡصلِهِ  ۦنَُوّ�ِ َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت  ۦَما تََو�َّ

ت، [باز ھم] با رسول یه پس از روشن شدن راه ھداکھر«  ]۱۱۵[النساء:  ﴾١١٥َمِصً�ا
ه انتخاب کند، او را به راھی کروی یزد و راھی جز راه مؤمنان را پیبه مخالفت برخ

 .»ه بد سرانجامی استکم یم و به دوزخش درآوریرده است، واگذارک
بدون تردید، سلف صالح ـ یعنی صحابه و تابعین و پیروان نیک آنھا ـ 

فرادی ھستند که الله آنھا را در اینجا مؤمن نامیده است و به ترین ا شایسته
قطعًا «کسانی که راھی غیر از راه آنان را در پیش گیرند ھشدار داده است، 

 ).۹نگا: مصدر پیشین (ص -١
 دو قول دیگر را نیز ذکر کرده است. ،)۱/۱۳۴نگا: زاد المسیر ( -٢
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ـ و پیروان نیک آنھا گواھی داده است، جالله به ایمان اصحاب پیامبر ـ 
 .١»ھستندکریمه  ۀشود که آنھا مراد این آی می  بنابراین با علم قطعی دانسته

بنابراین این آیه به پیروی از راه سلف صالح فرمان داده و کسانی را که با 
خواری و  ۀآنھا مخالفت ورزیده و راھی غیر از راه آنان را در پیش گیرند وعد

که آنھا از اتفاق بر اشتباه مصون داشته «دانیم که  آتش داده است و می
 .٢»داشت پیامبرشان.. داشت آنھا و بزرگ اند، به خاطر گرامی شده

بوده  ٣اند که اجماع این امت حجتی قاطع علماء از این آیه استدالل کرده
و از اشتباه در امان است. و این یعنی که مخالفت با فھم و نظر سلف، 
شکستن اجماع است؛ زیرا در صورت مخالفت، راھی دیگر پیموده شده است 

و پیروی از راھی جز راه  ـجو حتی الله ـ متعال ـ مخالفت با پیامبر ـ 
مؤمنان را به یکدیگر مرتبط قرار داده است، بنابراین ھر کس پس از آشکار 
شدن ھدایت با پیامبر مخالفت کند در واقع راھی جز راه مؤمنان را در پیش 

ـ جو ھر کس راھی جز راه مؤمنان را در پیش گیرد با رسول الله ـ  ،گرفته
 .٤مخالفت کرده است

یعنی روش آنھا در   کند که پیروی از راه آنھا ـ ھمچنین بیان میاین آیه 
نھی از مخالفت با راه آنھا «یکی از واجبات حتمی است و  ٥عقائد و اعمال ـ

 )۴/۲مجموع الفتاوی ( -١
 ).۲/۳۶۵تفسیر ابن کثیر ( -٢
 ).۲/۱۶۷تفسیر سعدی ( -٣
گوید:  ). و در این باره سه قول ذکر کرده و می۱۹۴-۱۹/۱۹۳نگا: مجموع الفتاوی ( -٤

گوید که این آیه بیانگر وجوب پیروی از راه  و قول سوم که قول وسط است می«
باشد و ھمچنین حرام بودن  از راه آنھا میمؤمنان و حرام بودن پیمودن راھی به غیر 
 ».مخالفت با رسول پس از آشکار شدن ھدایت

 ).۲/۱۶۵تفسیر ابن سعدی ( -٥
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فرمان به پیروی از راھشان است و پیروی از آنھا یعنی تکیه بر  ۀدربردارند
اند و  نظر داشتهو در گفتار و کردار بر آن اتفاق   آنچه آنھا به آن تکیه کرده

فھم است و پیروی از آنھا در گفتار و  ۀآشکار است که گفتار و کردار نتیج
شود زیرا ھر کس در فھم با  شان می اعتقاداتشان شامل پیروی از آنھا در فھم

آنھا مخالفت کند حتما در گفتار و کردار نیز با آنھا مخالفت خواھد کرد 
«..١. 

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس ﴿ :این سخن خداوند ـ متعال ـ -۴
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

 ِ ُمُروَن ب
ۡ
ِ  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱتَأ ِ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب   ]۱۱۰[آل عمران:  ﴾�َّ
گر را] به رفتار یدیکرا ید، [زیه به جھان عرضه شدکد ین مردمی ھستیوتریکشما ن«

 .»دیمان دارید و به خدا ایدار مید و از ناپسند باز یخوان سته فرا مییشا
 ـ  شاین بھتر بودن دلیلی بر درستی عقیده و عملی است که صحابه ـ 

اند که ناشی از سالمت فھم آنھا نسبت به الله ـ متعال ـ  و  بر آن بوده
ـ  شخطاب به صحابه ـ  ،باشد و این آیه پیش از ھر کس ـ  میجرسولش ـ 

باشد، زیرا آنھا سلف امت ھستند و توصیف آنھا به این برتری بیانگر  می
اند و اساسی مستمر در درستی عقیده و  درستی فھمی است که بر آن بوده

 .٢باشد شان و تشویق بر پیروی از آنان در این زمینه می صحت عمل

ٗة َوَسٗطاَوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم ﴿ :پیشین است ۀاین آیه نیز مانند آی -۵ مَّ
ُ
 ﴾أ

 :وسط یعنی ؛ »میدیانه [رو] گردانین گونه شما را اّمتی میبد« ]١٤٣[البقرة: 
. این صحابه ـ رضوان الله علیھم ـ ھستند که اینگونه ٣برگزیدگان و دادگران

اند و کسانی که در دانش و فھم و در نتیجه در عقیده و گفتار و  وصف شده

 ).۲/۱۶۴). نگا: تفسیر ابن سعدی (۸تذکیر الخلف بوجوب اعتماد فھم السلف (ص -١
 )۸نگا:مصدر پیشین (ص -٢
 . الوسط: العدل.۳۱۶۱صحیح بخاری، ح: -٣

 

                                           



 ٧١ های ... های حجت بودن فهم سلف و نتیجه فصل سوم: دلیل

گیرند و داللت این آیه نیز  آنھا قرار می ۀدر زمرکردار از آنھا پیروی کنند نیز 
 پیشین است. ۀمانند آی

آنھا بھترین و دادگرترین افراد امت از نظر «گوید:  ـ می /ابن قیم ـ 
ھا و اھداف ھستند و به ھمین خاطر شایستگی این  گفتار و کردار و خواسته

ان باشند و الله ـ ھایش اند که در قیامت گواھانی برای رسوالن بر امت را یافته
پذیرد چرا که آنھا گواھانش ھستند و به ھمین  متعال ـ  گواھی آنھا را می

 ١...»خاطر است که آنان را ستوده و بلند آوازه و خوشنام کرده است 
 احادیث نبوی: دوم:

از جمله احادیث نبوی که بیانگر وجوب مقدم داشتن فھم سلف صالح 
اند، است، اینھا  ھای برتر زیسته که در قرنیعنی صحابه و افراد پس از آنھا 

 ھستند:

إِنَُّه َمْن يَِعْش ِمنُْ�ْم «که فرموده است:  ـ جاین سخن پیامبر ـ  -۱
فَ

اِشِدينَ  َمْهِديَِّ� الرَّ
ْ
ُلََفاِء ال

ْ
 ،فََسَ�َى اْخِتَالفًا َكِثً�ا، َ�َعلَيُْ�ْم �ُِسنَّيِت وَُسنَِّة اخل

وا َعلَيَْها بِانلَّوَ  إِنَّ لُكَّ ُ�َْدثٍَة بِْدَعٌة َوُ�َّ َعضُّ
ُموِر فَ

ُ ْ
اِجِذ، َو�ِيَّاُ�ْم َوُ�َْدثَاِت األ

ھمانا ھریک از شما که پس از من زنده باشد «. یعنی: ٢»بِْدَعٍة َضَاللَةٌ 
کند، پس باید به روش من و روش  اختالفات فراوانی را مشاھده می

د و آن را با دندان محکم گرم چنگ بزنی جانشینان ھدایت یافته و ھدایت
بگیرید و بپرھیزید از امور جدید [در دین] چرا که ھر امر جدیدی بدعت 

 .»است و ھر بدعتی گمراھی است

 ).۴/۱۳۳(إعالم الموقعین  -١
) که گفته است ۵/۴۴) و ترمذی (۴/۲۰۰) و ابوداود (۴/۱۲۶به روایت امام احمد ( -٢

) و ألبانی در سلسلة الصحیحة ۱/۱۸این روایت حسن صحیح است و ابن ماجه (
 این حدیث را صحیح دانسته است.  ۲۷۳۵ح:
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این حدیث فرمانی صریح در پیروی از سنت و روش خلفای راشدین ـ 
کسانی که پیشوایان سلف و برگزیدگانشان   ،رضوان الله علیھم ـ است

مر بدون ھیچ چیزی و به صورت مطلق باشد واجب بودن باشند و ھر گاه ا می
رساند بنابراین این حدیث بیانگر وجوب پیروی از راه و روش آنھا ـ  را می

 رضوان الله علیھم ـ در فھم و علم و عقیده و عمل است.
ـ است، چه رسد به  ش  این تنھا فرمان به پیروی از خلفای راشدین ـ

 .١صحابه از یک نص امر مشخصی را بفھمند ۀاینکه ھم
ـ سنت خلفای راشدین را در کنار جپیامبر ـ «گوید:  می ـ  /  شاطبی ـ

پیروی از   پیروی از سنت وی، ۀسنت خود قرار داده است و ھمانا از جمل
سنت آنھا است و اینکه امور جدید بر خالف آن است و در کنار آنھا چیزی به 

در روش و سنت خویش یا پیرو سنت  ـ  شآنھا ـ رود؛ زیرا  شمار نمی
به صورت کلی یا  ـ جاند یا پیرو آنچه که از سنت وی ـ  ـ بودهجپیامبرشان ـ 

اند و چیزی بر آن  اند، و بر دیگران پوشیده مانده، بوده جزئی فھمیده
 . ٢»اند نیفزوده

يَن َخْ�ُ القرون َقْرِ�، ُ�مَّ « :ـجاین سخن پیامبر ـ  -۳ ِ
َّ

يَن يَلُوَ�ُهْم، ُ�مَّ اذل ِ
َّ

اذل
َحِدِهْم يَِمينَُه َوَ�ِمينُُه َشَهاَدتَهُ 

َ
قَْواٌم �َْسِبُق َشَهاَدُة أ

َ
بھترین « .٣»يَلُوَ�ُهْم، ُ�مَّ ييَِجُء أ

 طاھری محمد لعل بن ھشام لمحمد ،ومخالفیھم السلف بین ومنزلته الکریم القرآن -١
 ).۴/۱۴۰و نگا: توضیح ابن قیم در داللت این حدیث: إعالم الموقعین ().  ٧٥٣ ص(

 ).۱/۶۰االعتصام ( -٢
است که  ـ  جتخریج این حدیث گذشت، و ھمانند آن حدیث ابوھریره از پیامبر ـ  -٣

وقتی از وی پرسیده شد کدام مردم بھتر است؟ فرمود: من و کسانی که با من 
به » آیند آیند سپس کسانی که پس از ما می ھستند سپس کسانی که پس از ما می

) با سند حسن.  در حدیث ۲/۷۸) و ابو نعیم در الحلیة (۲/۲۹۷روایت امام احمد (
و خوبی ھستید تا زمانی که در میان شما  پیوسته در خیر«واثلة بن رفعة آمده: 

 

                                           



 ٧٣ های ... های حجت بودن فهم سلف و نتیجه فصل سوم: دلیل

آیند سپس کسانی که  ھا، قرن من است سپس کسانی که پس از آنھا می قرن
گواھی یکی از آنھا از  آیند که آیند سپس مردمانی می پس از آنھا می

 .»اش پیشی گرفته است سوگندش پیشی گرفته و سوگندش از گواھی
اند، و تعداد بسیاری از  روایت کرده ١این حدیث را پانزده صحابی

 .٢اند متخصصین آن را متواتر دانسته
ـ شدھد که اھل این سه قرن که سلف صالح ـ  پس این حدیث نشان می

و این اقتضا « گوید:  ـ می /اند، ابن قیم ـ  باشند بھترین افراد امت می
ھای نیکی مقدم داشت چرا که  ای از دروازه کند که آنھا را در ھر دروازه می

ھا  اگر تنھا از برخی جھات کارشان خیر بود، به صورت مطلق بھترین قرن
ظر فھم و برترین از نظر فھمیم که آنھا بھترین افراد امت از ن ، پس می٣»نبودند

 باشند. ترین از نظر بنیان گذاری و نیکوترین در کردار و باور می دانش و عمیق
اند کسی سخن  زیسته آیا معقول است که در قرنی که سلف صالح می 

درست را در این مسائل به زبان نیاورده و حقیقت را نفھمیده است تا اینکه 
ام الله را فھمیده باشد که آن بزرگواران بعدھا افرادی آمده که حکمی از احک

اند، و به حقی رسیده است که آن پیشوایان در آن  نسبت به آن جاھل بوده
 اند، قطعًا این تھمتی بزرگ است. اشتباه کرده

به خدا سوگند پیوسته در خیر و  ،اند اند و ھمنشینم بوده کسانی باشند که من را دیده
اند را  خوبی ھستید تا زمانی که در میان شما کسانی باشند که کسانی که مرا دیده

افظ ابن ابن ابی شیبه این را روایت نموده و سند آن حسن است. ح». دیده باشند
 ).۷/۷حجر این را در فتح الباری (

 ).۱/۷معجم فقه السلف، تألیف محمد المنتصر الکتانی ( -١
آن را  ،) و سیوطی در متواتر و الکتانی ھمچنین۱/۱۲حافظ ابن حجر در اإلصابة ( -٢

 اند. متواتر دانسته
 )۴/۱۳۶إعالم الموقعین ( -٣
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باشند  از آنجایی که آنھا با استناد به قرآن و سنت برتر از آیندگان خود می
اند زیرا  سانی است که پس از آنھا آمدهپس اقتدا به آنھا بھتر از اقتدا به ک« 

اتفاق نظر سلف دارای عصمت بوده و اگر اختالف کرده باشند حق از گفتار 
 .١»توان در گفتار آنھا حق را جستجو کرد یکی از آنھا خارج نیست و می

تمامی احادیث و آثاری که صحابه را مدح و ستایش کرده و به پیروی از 

ال «... رساند، مانند این حدیث:  ن مفھوم را میآنھا تشویق نموده است ھمی
َمنٌَة للسماء, «.  و »یارانم را دشنام ندھید«یعنی:   ٢»�سبوا أصحايب

َ
انلجوم أ
َمنٌَة ألصحايب 

َ
یعنی:  ٣...»فإذا ذهبت انلجوم أىت السماء ما توعد, وأنا أ

ستارگان سبب امنیت آسمان ھستند پس ھنگامی که ستارگان از بین «
افتد و من سبب امنیت  آنچه برای آسمان وعده داده شده اتفاق میرفتند 

 .٤و دیگر احادیث »یارانم ھستم ...
ترجیح دادن روشی دیگر، غیر از منھج صحابه یعنی باطل « ،بنابراین

توان افرادی را بر  دانستن نصوصی که بیانگر فضیلت آنھا است؛ زیرا چگونه می
 .٥»اند به روش صحیح در فھم دین دست نیافتهدیگران برتری داد حال آنکه آنھا 

 )۱۳/۲۴مجموع الفتاوی ( -١

ا كنت لو«النبی:  قول: باب ـ جـ  النبی أصحاب فضائل کتاب صحیح بخاری در -٢  متخذً

 :باب ،الصحابة فضائل کتاب در مسلم و صحیح. س سعید ) از أبی۳۶۷۳( »خليالً 

 .س ھریرة أبی از ،) ٢٥٤٠(  ،الصحابة سّب  تحریم
، ألصحابه أمان ـ جـ  النبی أن بیان: باب ،الصحابة فضائل کتاب در صحیح مسلم -٣

 .س األشعری موسی )، از أبی ٢٥٣١(
 .) و بعد از آن۴/۱۳۷ھای این نصوص، نگا: إعالم الموقعین ( باری اطالع از داللت  -٤

 ماطر بن یاسر/ پایان نامه فوق لیسانس).  ٤٢ ص( التفسیر فی العقدی اإلتجاه أثر - ٥
 ).ھـ١٤٣۰( عقیدة بخش ،اإلمام دانشگاه المطر،
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کند که وی روزی  ـ روایت میجـ از رسول الله ـ  شابو واقد لیثی ـ  -۳

قالوا: فكيف نلا يا رسول اهللا؟ أو كيف نصنع؟ قال: » إنها ستكون فنت«فرمود: 
گفتند: ما چه  ،ھایی خواھد آمد ّھمانا فتنه«.  یعنی: ١»ترجعون إىل أمر�م األول«

 . »کاری انجام دھیم ای رسول الله ؟ فرمود: به آنچه در ابتدا بود بازگردید
اند و این شامل فھم آنھا  یعنی به آنچه بازگردید که سلف شما بر آن بوده

 شود. از نصوص و عمل آنھا به مقتضای آن می
ـ است ولی چنان است که  ش  اگر چه این خطاب نسبت به صحابه ـ

کند و به این  اختالف و آنچه میان صحابه رخ داده اشاره می ۀه فتنگویی ب
ـ و جاید یعنی در زمان رسول الله ـ  اشاره دارد که به آنچه در ابتدا بوده

 برگردید. ـ  ب  پیش از ظھور فتنه و اختالف یعنی زمان ابوبکر و عمر ـ
برداشت از این حدیث چنین است که ھرچه به دوران نبوت و صدر 

کند که سالم  ھا دورتریم. ھمچنین اشاره می ّتر شویم از فتنه سالم نزدیکا
ھا از طریق بازگشت به راھی است که پیشگامان سلف بر آن  ّماندن از فتنه

 داند. اند. و خداوند بھتر می بوده
از گفتار صحابه و پیشوایان نخستین که به پایبندی بر انچه سلف ـ سوم: 

 کند: اند تشویق می هرحمھم الله ـ بر آن بود
ھا و نصوص بسیاری، از صحابه و تابعین و پیشوایان دین وارد شده  روایت

که به الگو پذیری و پیروی از سلف صالح و پیمودن راه آنھا در فھم و دانش و 
 کند. کردار و باور تشویق می

) روایت کرده است و ھیثمی در ۸/۲۹۴در األوسط ( ) و۳/۲۴۹طبرانی در الکبیر ( -١
در سند آن عبدالله بن صالح وجود دارد که ثقه «) گفته است: ۳/۳۰۳المجمع (

». باشند دانسته شده و در او ضعف وجود دارد ولی بقیه رجال آن رجال صحیح می
 این روایت را صحیح دانسته است. ۳۱۶۵شیخ ألبانی در سلسلة الصحیحة ح:

 

                                           



 حقیقت و اهمیت فهم نصوص شرعی توسط سلف صالح ٧٦

پیش از این در بیان اھمیت فھم سلف سخنان متعددی را از برخی از 
و دیگران مانند حسن بصری و امام  ١ابن عمر و ابن مسعودصحابه مانند 

ھایشان را ـ اضافه بر آنچه  شافعی بیان کردیم. در این جا اندکی از گفته
 کنم. گذشت ـ درمورد این موضوع مھم به شما تقدیم می

ای گروه قاریان، راه «  ـ روایت شده که گفت: شاز حذیفة بن یمان ـ  -۱
گیرد که به خدا سوگند اگر شما استقامت کردید بسیار پیشینیان را در پیش 

افتید و اگر آن راه را رھا کرده و به راست و چپ رفتید به گمراھی  پیش می
 .٢»شوید بسیار زیادی دچار می

امکان ندارد که فھم درست در راھی غیر راه کسانی باشد که در ھر خیر 
 .٣اند و خوبی پیشگام بوده

علم را پیش از آنکه برداشته شود «گوید:  یم ـ  سابن مسعود ـ  -۲
عتیق: ھمان دوران اول است چنانکه در » فراگیرید .. و باید عتیق را بگیرید

حدیث بیان شد، یعنی آنچه پیشگامان سلف صالح ـ رضوان الله علیھم ـ بر 
 شود. ـ می شآنھا ـ  ۀاند که شامل فھم و دانش و عقید آن بوده

گوید: به ابن  مانند آن را روایت کرده و میعثمان بن حاضر نیز ھ -۳
استقامت کن و از امر گذشته «ـ گفتم: مرا سفارش کن. گفت:  س  عباس ـ

 .٤»پیروی کرده و در دین نوآوری نکن
 ۀمشھورش به عدی بن أرطأة دربار ۀدر نام ـ  /عمر بن عبدالعزیز ـ  -۴

پایبند باشید زیرا  به سنت« .. گوید:  قضا و قدر و آنچه در آن وارد شده می

 ھای ارزشمندی در آن وجود دارد. ّ) جمله۴/۱۳۹نین نگا: إعالم الموقعین (ھمچ -١
 )۷۲۸۲ـ ( جالله ـ  رسول بسنن االقتداء: باب ،االعتصام روایت امام بخاری در کتاب -٢
 ).۴/۱۳۹إعالم الموقعین ( -٣
 ).۱/۳۱۹ابن بطة در اإلبانة ( -٤
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دانسته خالف آن اشتباه و لغزش و نادانی و  سنت را کسی گذاشته که می
روی است، پس ھمان چیزی را بپسند که آنھا (سلف) برای خویش  زیاده

اند، آنھا بر اساس علم [از فرو رفتن و بحث در قضا و قدر] توقف  پسندیده
که آنان در کشف امور اند در حالی  اند و با تیزبینی دست کشیده کرده

اند. اگر بگویید  تر بوده و اگر در این کار فضیلتی باشد، سزاوارتر بوده نیرومند
باید بدانید که این  ،که این امر جدیدی است که پس از آنھا رخ داده است

خواھند و تمایلی به آنھا  امور جدید از کسانی است که جز سنت آنھا را می
آن (قضا وقدر) الزم  ۀبوده و به ھر اندازه که دربارندارند. آنھا پیشگامان ما 

متر از آن، کاند پس  اش کرده اند و به مقدار کافی وصف بوده سخن گفته
کوتاھی و بیش از آن زیاده روی است. گروھی در این موضوع کوتاھی کرده 

روی  اند و گروھی دیگر در آن کنجکاوی کرده پس زیاده پس جفا نموده
اند  (سلف) در وسط قرار گرفته و بر راه مستقیم ھدایت بوده اند و آنھا کرده
آنھا ھمان چیزی که شما از قرآن خواندید را «گوید:  تا آنجا که می...» 

 .١...»دانید  دانستند که شما نمی اند ولی تفسیرھایی از آن می خوانده
خودت را بر سنت نگھدار، و ھمانجایی توقف کن که «گوید:  اوزاعی می -۵

اند و دست نگه دار از  اند و ھمان چیزی بگو که آنھا گفته ھا (سلف) توقف کردهآن
اند، راه سلف صالح خویش را در پیش بگیر زیرا  داشته  آنچه آنان دست نگه

و گفته  ٢»ھمانگونه که برای آنھا گنجایش داشت برای تو نیز گنجایش دارد
 .٣»نپذیرندبه آثار سلف پایبند باش حتی اگر مردم تو را «است: 

) و ۱/۵۵۵( ۵۳۹الشریعة ح:). آجری در ۱۲/۳۶۵ابو داود در سنن، عون المعبود ( -١
) و مانند آن از عبدالعزیز بن عبدالله بن ابی سلمة ۲/۳۳۵( ۵۶۰ :ابن بطه در إبانة ح

 ) آن را ذکر کرده است.۸-۴/۷آمده است . ابن تیمیه در مجموع الفتاوی (
 ).۶/۱۴۳ابو نعیم در حلیة األولیاء ( -٢
 ).۱/۲۶۲( ۱۲۷آجری در الشریعة ح:  -٣
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پشِت سر آنھایی که اھل بدعت باشند نماز «گوید:  امام مالک می -۶
ھا با رأی و   تسلیم بودن در برابر سنت«گوید:  تا آنجا که می..» گذاریم  نمی

کنیم که سلف صالح آن  نظر و قیاس باطل نمی شود و ما ھمان تفسیری می
اند و آنچه  آنھا عمل کردهکنیم که  اند و به آن چیزی عمل می تفسیر را کرده

کنیم، و این توان برای ما وجود دارد که آنچه از  آنھا رھایش کردند ما رھا می
آن دست کشیدند ما نیز دست بکشیم و در آنچه توضیح داده و بیان 

اند پیرو آنھا شویم و در استنباط و نظری که در مورد امور جدید  کرده
از   مورد اموری که در آن اختالف داشته کنیم در اند به آنھا اقتدا می داشته

 .٢»شویم خارج نمی١آنھا  ۀمجموع
مشھور است که منھجی در تغییر و اصالح  ۀاو ھمچنین صاحب این جمل

انتھای این امت اصالح نخواھد شد جز با آنچه ابتدای آن «رود:  به شمار می
 .٣»اصالح شده است

تباع تابعین و اھل زھد ـ عباد بن عباد ابو عتبة الخواص ـ یکی از ا -۷
اندیشه کنید چرا که عقل نعمت است، چه بسا صاحب عقلی که «گوید:  می

دلش به جای مشغولیت به آنچه به سودش بوده و بدان نیازمند است در 
چیزی خوض کرده که به زیان اوست تا جایی خودش این امر را فراموش 

ریستن در چیزی ھای برتری عقل شخص عدم نگ ّکرده است؛ و از نشانه
است که نباید در آن نگریست تا مبادا برتری عقل او وبالش شود و رقابت با 
کسانی که در کردار نیک از او کمتر ھستند را ترک کند، یا شخصی که 

 ـ جقلبش به بدعتی مشغول گشته و از مردمانی غیر از اصحاب رسول الله ـ 
کند که ھدایت  و فکر می کند یا اینکه به نظر خودش بسنده کرده تقلید می

 کنیم  [مترجم] دید که در میان آراء آنھا مطرح نشده را مطرح نمییعنی نظری ج -١
 )، تحقیق عواد المعتق.۱۵۵نگا: اجماع الجیوش اإلسالمیة، ابن القیم (ص -٢
 ).۲/۷۱الشفاء، تألیف قاضی عیاض ( -٣
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کند که این نظر را از قرآن  تنھا در آن است و ترک آن گمراھی است، ادعا می
کند، آیا قرآن، پیش از او و  گرفته است در حالی به جدایی از قرآن دعوت می

ھمفکرانش، حامالنی نداشته که به محکم آن عمل کرده و به متشابه آن 
آن چون روشنایی برای آشکار شدن راه ایمان بیاورند؟ آنھا نسبت به قر

ـ پیشوای جـ بود و رسول الله ـ جھستند و قرآن پیشوای رسول الله ـ 
اصحابش بود و اصحابش برای بعد از خودشان پیشوا بودند، مردانی که در 

..» ھر سرزمین معروف بودند و در پاسخ به صاحبان ھوی اتفاق نظر داشتند 
زیرا آنھا در پی آثار گذشتگان «.. گوید:  می پس از ذکر برخی از صفات آنھا

باید به قرآن « گوید:  تا آنجا که می..» آند  نبوده و به مھاجرین اقتدا نکرده
چنگ بزنید به آن اقتدا کرده و پیشوای خویش قرارش دھید، و باید در پی 

 .١..»آثار گذشتگان باشید 
ری که سلفی آخر فک ۀھـ ) ـ در مرحل ۳۲۴ابو الحسن اشعری (ت  -۸

گوییم و دینی که با آن الله را عبادت  گفتاری که آن را می« گوید:  شد ـ می
کنیم، پایبندی به کتاب پروردگارمان و سنت پیامبرمان و آنچه از صحابه  می

باشد و ما به آن چنگ  می و تابعین و پیشوایان حدیث روایت شده،
 .٢..».زنیم می

ای که  اھل سنت بر عقیده« وید: گ ھـ ) می ۴۴۴ابو نصر سجزی (ت  -۹
باشند.  اند ثابت قدم می سلف صالح ـ رحمھم الله ـ  برایشان روایت کرده

م ـ در شاند، یا از اصحاب او ـ  ـ نقل کردهجای که آنھا از رسول الله ـ  عقیده

رسالة عباد بن عباد  :باب ،این نامه طوالنی را دارمی در سنن خویش در مقدمه -١
) آورده است و من این نصیحت را با وجود طوالنی بودن آن ۱/۲۷( ۶۵۵الخواص ح:

آوردم به خاطر عمق و مفاھیم دقیقی که در آن وجود دارد و نیازی که در این عصر 
 ما به آن داریم.

 ).۱۱۰). و نگا: العین واألثر (ص۸اإلبانة عن أصول الدیانة (ص -٢
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 ـ شزیرا آنھا ـ  ،ـ در آن ثابت نشده استجمواردی که نصی از قرآن و پیامبر ـ 
ایم و این آشکارتر از  پیشوا ھستند و به پیروی از آثار و روش آنھا فرمان یافته

 .١»آن است که نیاز به برھان داشته باشد
اگر در پی انصاف ھستی ای «گوید:  ھـ ) می ۷۴۸امام ذھبی (ت  – ۱۰

الله، پس پایبند به نصوص قرآن و سنت باش سپس به آنچه صحابه و  ۀبند
اند و به آنچه از مذاھب سلف  این آیات گفته ۀتفسیر دربار تابعین و پیشوایان

اند بنگر، پس یا بر اساس علم سخن بگو و یا بر اساس علم  حکایت کرده
 .٢»سکوت کن
 اجماع: :چھارم

اھل سنت و جماعت اتفاق نظر دارند که بھترین افراد این امت از نظر 
باشند سپس کسانی  قرن اول می ،ھا کردار  و گفتار و باورھا و دیگر فضیلت

 که پس از آنھا آمدند و سپس کسانی که پس از آنھا آمدند.
یکی از چیزھایی «این اتفاق نظر را ابن تیمیه ذکر نموده و گفته است: 

که حتمًا برای کسی که در قرآن و سنت بیاندیشد آشکار شده و اھل سنت و 
، این است که بھترین افراد ھا بر آن اتفاق نظر دارند جماعت از تمامی گروه

این امت  ـ از نظر کردار و گفتار و اعتقاد و دیگر فضیلت ھا ـ قرن اول 
اند  اند و سپس کسانی که بعد از آنھا آمده سپس کسانی که بعد از آنھا آمده

ـ ثابت شده است و جباشند، چنانکه این امر از چند طریق از پیامبر ـ  می
خلف برتر ھستند؛ در علم و عمل و ایمان و  اینکه آنھا در ھر فضیلتی از

عقل، در دین و بیان و عبادت برتر ھستند و آنھا به بیان ھر مشکلی 
کند، مگر اینکه در برابر امری که در  سزاوارترند. و کسی این را انکار نمی

 )۹۹الرسالة إلی أھل زبید (ص -١
 ).۱۶(ص العلو للعلی الغفار -٢
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اسالم کامًال معلوم است تکبر ورزد و خداوند با وجود علم او را گمراه ساخته 
 .١»باشد

 عقل و استناد صحیح: :پنجم
 از جمله:

یکی از امور ثابت نزد عموم مسلمانان این است  که صحابه  -۱
ترین آنھا در پیروی و  ترین اشخاص امت از نظر عقلی و سخت کامل

ترین از نظر فھم  ترین از نظر علمی و کامل ترین در ایمان و پاک نیرومند
ایمان و علم و فھم و عمل مانند باشند و کسی در گذشته و آینده از نظر  می

آنھا نبوده و نیست. پس محال و غیر ممکن است که افرادی که بعدھا 
تر از آنھا باشد.  تر و در شناخت حقیقت فھمشان درست اند از آنھا زیرک آمده

 اھمیت فھم سلف این مسأله را شرح دادیم. :در فصل دوم
این امر از دو حالت ھنگامی که فھم سلف با فھم خلف متفاوت باشد  -۲

 خارج نیست:
  یا حق با گروھی است که الله آنھا را برای ھمنشینی با بھترین آفریده -أ

 رسوالنش، انتخاب کرده است. ۀو برگزید
یا حق با گروھی است که دانش خویش را از منطق یونان و از قواعد  -ب

و گروه به اند .. پس کدامیک از این د فلسفی مخالف با عقل و نقل برگرفته
ـ نازل نموده و به مراد الله ـ متعال ـ  و جفھمیدن آنچه الله بر پیامبرش ـ 

 .؟!٢ـ سزاوارترندجـ  مراد پیامبرش 
  اصل و اساس واقع شدن گمراھان در چنین تحریفی،«بنابراین 

آنگونه که صحابه و تابعین آن را  ،رویگردانی از فھم کتاب الله ـ متعال ـ 

 ).۴/۱۵۸مجموع الفتاوی ( -١
 ).۱۷نگا: ضوابط فھم سنت، د.عبدالله وکیل الشیخ (ص -٢
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ترین  باشد و این یکی از بزرگ خالفت با مفھوم آن میاند، و م فھمیده
 .١»گیری در برابر الله و پیامبرش است ولی از راه نفاق و نیرنگ جبھه
اند از جمله فھم و  سران علمای خلف به اشتباه راھی که بر آن بوده -۳

اند  روش استدالل خود اعتراف کرده و از آنچه مخالف با فھم سلف آموخته
ھایشان جز وھم و خیاالت فاسد و  اند، از اینکه داشته نی کردهاظھار پشیما

ھای دروغینی نبوده که با خود عذاب شک و حیرت و عدم یقین را به  گمان
. و نصوص این بازگشت و اعتراف بیش از آن است که در این ٢بار آورده است
 .٣مختصر بگنجد

یکی از علمای اما ھیچ کسی سراغ ندارد که «گوید:  ـ می /ابن تیمیه ـ 
 .٤»سلف یا افراد نیکوکار عادی از راه خود باز گردد

 ۀاند: گفت ھای آشکار و واضح از افرادی که بازگشته ترین دلیل یکی از قوی
است که رجوع از تأویل را با استناد » العقیدة النظامیة«ابوالمعالی جوینی در 

م و به دوش آنھا نخبگان اسال«گوید:  به فعل صحابه انجام داده و می
کشندگان بار شریعت بوده و از ھیچ تالشی در ثبت قواعد دین و سفارش به 

اند، دریغ  محافظت از آن و آموزش اموری که مردم به آن نیاز داشته
اند، بنابراین اگر تأویل این آیات و ظاھر آنھا جایز و حتمی بود چه بسا  نکرده

 .٥»عت بودشان به فروع شری توجه آنھا به آن بیش از توجه
نصوص شرعی و مخالف با  ۀفھم بیمارگون ۀو معلوم است که تأویل نتیج

 رضوان الله علیھم ـ است.  فھم سلف امت ـ

 ).۵/۳۸۳درء تعارض العقل والنقل ( -١
 ).۴/۲۳). و مجموع الفتاوی (۱/۷۹نگا: االستقامة ( -٢
 )۲۲۸-۲۲۷نگا: شرح طحاویه (ص -٣
 ).۴۲نقض المنطق (ص -٤
 المکتبة األزھریة ،ھـ ۱۴۱۲الکوثری ط ) تحقیق: ۳۳العقیدة النظامیة (ص -٥
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ـ در ج محال است که افراد سه قرن برتر ـ از جمله قرنی که پیامبر ـ -۴
گاه بوده  آن مبعوث شده است ـ ، از آن سخن نگفته و به  نسبت به حق نا آ

زیرا اگر بر خالف این باشد، یا به سبب نداشتن عمل «باشند؛   هآن عمل نکرد
ای متناقض با حقیقت و گفتاری بر خالف  یا به خاطر داشتن عقیده و گفتار 

 صدق است، که ھر دوی آنھا ممتنع است:
اند) ممتنع است: زیرا ھر کس دلش زنده و  اول (آنھا عمل نکرده ۀاما گفت

تحقیق و پرسش در این زمینه  ،در پی علم بوده یا اینکه مشتاق عبادت باشد
اش است ...  ترین ھدف و خواسته و شناخت حقیقت در مورد آن بزرگ

 تر از شناخت این امر نیستند. ھای سالم برای ھیچ چیزی مشتاق نفس
ھای مشتاق وجود دارد پس چگونه  حقیقت جویی) در فطرتن امر (یا
ھایی  توان تصور کرد که آن بزرگان با وجود فراھم بودن شرایط آن در قرن می

خبر باشند؟! این امر (عدم اشتیاق به فھم  اند از چنین چیزی بی که زیسته
و  ـ ألترین آنھا از الله ـ  خردترین مخلوقات و رویگردان حقیقت) برای بی

و از یاد الله غافلند نیز رخ   سانی که بیش از ھمه در طلب دنیا غرق شدهک
 دھد  پس چگونه از آن بزرگان چنین چیزی سر زده است؟! نمی

اما احتمال دیگر یعنی اینکه اعتقاد و گفتار آنھا نسبت به الله حق نبوده 
 شناسد این سخن را ھیچ مسلمانی و یا ھیچ خردمندی که آنھا را می  است:

 .١نخواھد گفت
اساسی دارد چنانکه شاطبی  ۀاستنباط احکام از نصوص شرعی دو پای -۵

گاھی به زبان عربی، دوم: علم نسبت به رازھا «گوید:  می یکی از آنھا علم و آ
ھای خالص  اول، برای صحابه و تابعین و عرب ۀو اھداف شریعت. اما پای

ھمچنین به خاطر  صفتی غریزی بود و نیازی به قواعد نداشتند. آنان

 )، ط التویجری.۱۸۰ابن تیمیه (ص  ،الفتوی الحمویة الکبری -١
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و شناخت اسبابی که قانونگذاری از آن جھمنشینی طوالنی با رسول الله ـ 
زیرا قرآن و سنت به   دوم را نیز کسب کرده بودند، ۀنشأت گرفته بود پای

ھمچنین آنھا به  شد، صورت تدریجی بر اساس اتفاقات نازل شده و وارد می
اھداف و مقاصدی شریعت ھا را درک نموده و  خاطر پاکی ذھنشان مصلحت

. جزئیات این موضوع، ١»در قانونگذاری رعایت نموده است را درک کردند
شان بر دیگران  ھای آنھا که سبب مقدم شدن فھم پیش از این در بیان ویژگی

 شده است، بیان شد.

 نتایج پایبندی به فهم سلف صالح مطلب دوم:
رآن و سنت بدون شک پایبندی به فھمی که سلف صالح از نصوص ق

ھایی رسیده  ه کننده است که دارای میو  گمراه ۀدژی در برابر ھر فتن ،اند داشته
شخص را در عقیده و عبادتش حفظ کرده و به خواست   و آثاری سودمند است،

دارد، آنچه در  ھای شاذ و افکار منحرف مصون می الله از ھوی و ھوس و مفھوم
ھا و  گذشته و حال حاضر، سبب برکشیده شدن شمشیرھا و از بین رفتن جان

ھا و کافر دانستن مسلمانان و تفرقه شده  ھا و ھتک حرمت خونشدن   ریخته
است چیزی نیست جز تأویل باطلی که بر فھم بیمار از نصوص شرعی که 

 مخالف با فھم سلف صالح ـ رضوان الله علیھم ـ است، بنا شده است،.
 از جمله آشکارترین نتایج و دست آوردھای آن:

ـ است؛ چیزی که جاو ـ  ۀفرستادراه شناخت مراد الله ـ تعالی ـ و  -۱
خواھد در گفتار و کردار آشکارا و  ھدف ھر  مسلمانی است. کسی که می

ھا نجات یافته و بر اساس  نھان به به قرآن و سنت چنگ بزند تا از فتنه
 ھدایت و با بصیرت پروردگارش را بندگی کند.

 )۱/۵الموافقات ( -١
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ـ جـ و مراد پیامبرش ـ  ألھدف سلف شناخت خواسته و مراد الله ـ 
 ،بوده است، ھمان چیزی که ھدف رھروان و راه نجات جویندگان است

ھمچنین قرار گرفتن در کنار صحابه و پیروانشان و پایبندی به روش و 
 رھنمود آنھا عین رستگاری و اساس پیروزی است.  

ترین افراد و استوارترین آنھا از جھت رأی در تمامی امور  بنابراین موفق
کند کسانی ھستند  را به پروردگار جھانیان نزدیک می دین و ھر آنچه انسان

وحی آشکار برگرفته و با عقل و فطرت و ایمانش از نظریاِت  ۀدریچ«که از 
گران روی برتافته و کشتزار ھدایت  متحیران و تردیِد شکاکان و تکلِف افراط

گاه کند، چرا  ترین آفریده نسبت به پروردگار جھانیان آبیاری می را از کلمات آ
ی و بسنده ھا کاف که کلمات جامع و سودمند وی در این زمینه و دیگر زمینه

واضح و شرح دھنده است و در جایگاه تفسیر و شرح  ،جامع و آشکار  است،
 .١»محتویات قرآن قرار دارد

از سویی دیگر غالب علم و ایمانی که نزد سلف وجود داشته است از 
ھا  او آنان را ز تاریکی ۀاند، کسی که الله بوسیل برگرفته ـ جپیامبرشان ـ 

بیرون آورده و به سوی نور ھدایت نمود، به راه خداوند عزیز و حمید 

َها ﴿  وی فرموده است: ۀرھنمون ساخت، خداوند ـ متعال ـ  دربار ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ� 

ْ ٱَءاَمُنواْ  َ ٱ �َُّقوا َوَ�ۡجَعل لَُّ�ۡم  ۦيُۡؤتُِ�ۡم كِۡفلَۡ�ِ ِمن رَّۡ�َتِهِ  ۦَوَءاِمُنواْ بَِرُسوِ�ِ  �َّ
ُ ٱَوَ�ۡغِفۡر لَُ�ۡمۚ وَ  ۦنُوٗر� َ�ۡمُشوَن بِهِ  ۡهُل  ٢٨َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  �َّ

َ
َ�َّ َ�ۡعلََم أ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱّ�ِ

ءٖ ّمِن فَۡضِل  ۡ�َ ٰ �َّ َ�ۡقِدُروَن َ�َ
َ
ِ ٱ� نَّ  �َّ

َ
ِ ٱ�َِيِد  ۡلَفۡضَل ٱَوأ يُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُءۚ  �َّ

ُ ٱوَ  مان آوردگان، از خدا پروا یای ا«  ]٢٩-٢٨[الحدید:  ﴾٢٩ۡلَعِظيمِ ٱ ۡلَفۡضلِ ٱُذو  �َّ
ش را دو بار بر شما ید تا خدا رحمت خویمان آورید و به رسولش [خالصانه] اینک

 ).۱/۱۸شفاء العلیل ( -١
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د و شما را یه در پرتو آن گام بردارکد آورد یارزانی دارد و برای شما نوری پد
تاب کم] تا اھل یح را دادین توضیه خدا آمرزگاری است مھربان؛ [اکد؛ یببخشا

گاه باشند کنیه [مؤمنان] به افزون بخشی خدا دسترسی ندارند و اکنپندارند  ه [آ
سته بداند]، عطا یه خواھد [و شاکه] تمامی برتری به دست خداست و به ھرک

لََقۡد َمنَّ ﴿ھمچنین فرموده است:  »ه خدا افزون بخشِی بی حّد داردکند؛ ک می
ُ ٱ ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَ�َ  �َّ نُفِسِهۡم َ�ۡتُلوا

َ
 ۦإِۡذ َ�َعَث �ِيِهۡم رَُسوٗ� ّمِۡن أ

بِ�ٍ  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱَوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم   ﴾١٦٤�ن َ�نُواْ ِمن َ�ۡبُل َلِ� َضَ�ٰٖل مُّ
ان آنان رسولی از یه در مکداد  مان نعمت بزرگییخدا بر اھل ا« .]١٦٤[آل عمران: 

دی جھل و شرک] یخواند و [از پل اتش را بر آنان مییه آکخت یخودشان برانگ
ه قبل کآموزد؛ در حالی  نش مییتاب و دانِش توأم با بکسازد و به آنان  شان میکپا

وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك ُروٗحا ﴿و فرموده: » اری بودندکاز آن واقعًا در گمراھی آش
َ
َوَ�َ�ٰلَِك أ

ۚ َما ُكنَت تَۡدرِي َما  ۡمرِنَا
َ
يَ�ٰنُ ٱَوَ�  ۡلِكَ�ُٰب ٱّمِۡن أ َوَ�ِٰ�ن َجَعۡلَ�ُٰه نُوٗر�  ۡ�ِ

ۡسَتقِي�ٖ  ۦ�َّۡهِدي بِهِ  ۚ �نََّك َ�َۡهِدٓي إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ ََّشآُء ِمۡن ِعَبادِنَا ِصَ�ِٰط  ٥٢َمن �
ِ ٱ ِ ٱ �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  ۥَ�ُ  ي�َّ �ِض ٱَوَما ِ�  لسَّ

َ
ن یو بد«  .]٥٣-٥٢[الشوری:  ﴾ۡ�

گاھی نداشتی یردکش بر تو وحی یگونه قرآن را به فرمان خو م؛ [قبل از آن] تو آ
ش یاز بندگان خو یکه ھرکم یست، ولی ما آن را نوری ساختیمان چیتاب و اکه ک

نی،  راه ک ت مییمسّلمًا تو به راھی راست ھدام؛ و ینکت یم، بدان ھدایه بخواھکرا 
گاه باشیه ھرچه در آسمانھا و زمکی یخدا ه ھمه کد ین است، متعّلق به اوست؛ آ

 .»گردد سوی خدا باز می امور تنھا به
گاه ترینشان بر یافتن  ترین مردم نسبت به این راه و مشتاق بدون شک آ

اند و به  ـ و پیروانشان از پیشوایان سلف صالح بودهجرسول الله ـ  ۀآن صحاب

إذا لقيتم اذلين يتبعون «  ـ گفته است: سھمین دلیل عمر بن خطاب ـ 
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. ١»متشابه فخذوهم بالسن، فإن أصحاب السن أعلم ب�تاب اهللا تعاىلـال
کنند مواجه شدید  گاه با کسانی که از [آیات] متشابه پیروی میھر«یعنی: 

کتاب الله ـ متعال ـ   ھا بگیرید زیرا صاحبان سنت نسبت به سنتآنھا را با 
گاه  ».ترند آ

 ۀگزاری و بستن درواز بدعت ۀترین وسیله برای از بین بردن ماد مھم -۲
بدعت و نوآوری در دین است؛ زیرا معموال اھل بدعت به برخی از نصوص 

کنند و بر غیر مراد الله و  ای نادرست تفسیر می چسبیده و آن را به گونه
فھمند تا با  ـ و بلکه بر اساس مراد خویش میجمراد رسولش ـ 

اند ھمخوانی داشته باشد. فھم سلف  ھایی که ساخته ھایشان و بدعت ّخواسته
در این مسئله فیصله دھنده است و ھمان حقی است که غیر از آن جز 

فَإِۡن َءاَمُنواْ بِِمۡثِل َمآ َءاَمنُتم ﴿فرماید:  گمراھی نیست. خداوند ـ متعال ـ  می
ْۖ ٱَ�َقِد  ۦبِهِ  ۚ ٱ�ن تََولَّۡواْ فَإِ�ََّما ُهۡم ِ� ِشَقاقٖ� فََسَيۡكفِيَكُهُم  ۡهَتَدوا ُ  ِميعُ لسَّ ٱوَُهَو  �َّ
مان آورند، ید ایا مان آوردهیز به آنچه شما ایاگر آنھا ن«  .]١٣٧[البقرة:  ﴾١٣٧ۡلَعلِيمُ ٱ

ه] خدا کدار باش یز دارند؛ [پایاند و اگر روی برتابند، بی گمان سر ست ت شدهیھدا
گاهیه او شنواکتو را از [گزند] آنھا مصون خواھد داشت؛   .»ی است آ

در مجموع ھر کس از مذاھب صحابه و تابعین و «گوید:  ابن تیمیه می
تفسیر آنھا کناره گیرد و مخالف آن را بپذیرد در این باره دچار اشتباه شده 

شود و اگر بر اساس اجتھاد بوده اشتباھش آمرزیده  کار می است، بلکه بدعت
و تابعین و پیروان  دانیم که صحابه و ما می«  گوید: تا آنجا که می...» شود  می

که آنھا  ترند ھمچنان اند و به تفسیر و معانی آن عالم آنھا قرآن را خوانده
گاهجنسبت به حقی که الله رسولش ـ  ترند پس ھرکس  ـ را با آن فرستاده آ

) و ۱/۲۴۰( ۹۳) و آجری در شریعت ح: ۱/۴۷( ۱۲۱دارمی در سنن خویش ح  -١
 )۲۴۸(ص) و اصفھانی در الحجة ۱/۱۲۳( ۲۰۳اللکائی در شرح األصول ح 
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تفسیر کند در دلیل   ،آنھا مخالفت کند و قرآن را بر خالف تفسیر آنھا ۀبا گفت
 .١»و محتوی به خطا رفته است ...

ترین  بلکه رویگردانی از فھم سلف در نصوص، یکی از خطرناک
ھای انحراف و گمراھی است پس کسی که قرآن کریم و سنت مطھر  دروازه

ـ و شو تفسیر او غیر از تفسیر مشھوری که از صحابه ـ «را تفسیر کند 
دروغ بسته و در آیات الله به  ـ  ألتابعین نقل شده است باشد وی بر الله ـ 

ی رفته و سخن را از جایگاه خود تحریف کرده است و این کار گشودن کج
 .٢»زندقه و الحاد است که باطل بودن آن در اسالم آشکار است ۀدرواز
 حفاظت کننده از تفرقه و اختالف نکوھیده است: -۳

« م ـ گفت: شبه ھمین دلیل است که عمر بن خطاب به ابن عباس ـ 
اش  شود در حالی که پیامبرش یکی و قبله میچگونه این امت دچار اختالف 

نیز یکی است؟ ابن عباس گفت: ای امیر مؤمنان؛ ھمانا قرآن بر ما نازل شد 
چه کسی نازل شده است ولی پس  ۀو ما آن را خواندیم و دانستیم که دربار
چه کسی  ۀدانند دربار خوانند و نمی از ما مردمی خواھد آمد که قرآن را می

آن نظر  ۀدھد پس ھنگامی که دربار آن نظر می ۀتیچه دربارنازل شده در ن
شوند و ھنگامی که اختالف کردند با یکدیگر  دادند دچار اختالف می

 .٣»جنگند می
آورد که از بین  آرامش و اطمینان روانی را برای انسان به ارمغان می -۴
م عل ۀمشکالت وھمی است. زیرا اگر جویند ۀتردیدھا و برطرف کنند ۀبرند

 ).۹۱مقدمة فی أصول التفسیر (ص -١
 ).۱۶/۵۱) و (۱۵/۹۴) و(۱۳/۳۶۱) و نگا: (۱۳/۲۴۳مجموع الفتاوی ( -٢
) ۱۵۸۷) به شماره (۲/۱۹۴خطیب بغدادی در جامع ألخالق الراوی وآداب السامع ( -٣

 ).۴۱۶۷( :این روایت را تخریج کرده است. نگا: کنز العمال شماره
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بفھمد که فھم او از دلیل موافق با فھم سلف صالح است در نتیجه 
رود و گواھی راستین بر درستی استدالل خویش را  تردیدھایش از بین می

 یابد. می
اند ـ به ویژه چیزھایی  آن سکوت کرده ۀھر آنچه صحابه و سلف دربار -۵

تر  شایسته ،رت آن اولی ۀکه به عقیده و ایمان وابسته است ـ پس سکوت دربار
آن مسائل سخنان باطل  ۀتر است وباید بداند که خلف دربار و محتاطانه

باید آثار گذشتگان را »  است:  اند؛ به ھمین دلیل یکی از سلف گفته گفته
اند و کسی بعد از  بگیرید زیرا آنھا ھر آنچه کافی و بسنده بوده را بیان کرده

 .١»یاورده استاند ن دانسته آنھا بھتر از آنچه آنھا می
 ۀسخنان صحابه و پیشوایان در این زمینه بیان شد و اینکه باید دربار

اند  اند سکوت نمود زیرا آنھا بر اساس علم سکوت کرده آنچه آنھا سکوت کرده
 چنین اموری باید سکوت کرد. ۀاند که دربار و دانسته

 معیار شناخت سنت از بدعت است. -۶
اند، بدعت و نوآوری در  با آن آشنا نبودهھر دینداری و عبادتی که سلف 

دین است و پیش از این بیان شد که ابن عباس از خوارج ایراد گرفت که در 
ـ ھمان کسانی که داناترین مردم جمیان آنھا ھیچیک از یاران رسول الله ـ 

 در تفسیر قرآن ھستند، وجود ندارد.
خالف آن  دھد که فھم صحابه و عمل آنھا حجت است و این نشان می

درست نیست و اینکه اھل بدعت کسانی ھستند که جماعت مسلمانان را 
اند و به ھمین  متفرق ساخته و  با صحابه و پیشوایان دین مخالفت کرده

شود مگر اینکه  او درست نمی ۀکس از بدعت نجات نیافته و عقید ھیچ«دلیل 
اند  ھا فھمیدهاسالِم او مانند اسالم سلف باشد و نصوص را ھمانگونه که آن

 ).۴/۱۵۸مجموع الفتاوی ( -١
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بفھمد و دانستن چیزی که به آن مکلف نشده را رھا کند و این روش 
 .١»پیشوایان سنت است

افتد که گویی در  ھایی می در بدعت«و ھر کس از راه آنھا کناره گیرد 
گاھی ندارد گفته است در  مورد الله و پیامبرش سخن ناحق و آنچه از آن آ

 .٢..»اند  کردهحالی که الله و رسولش آن را حرام 
نگریستن به  :بنابراین گواه برای دشمنان و داور میان نزاع کنندگان
اند یا نه؟ آیا در  وضعیت سلف است که آیا آنھا این نصوص را چنین فھمیده

اند؟!! و  اند؟ یا اینکه آن را رھا کرده و به آن توجھی نکرده آن نظری داده
ـ و گروه فراوانی، گواه آنان جامبر ـ بداند که قطعًا آنھا قرآن را فھمیده و پی

 .٣»گزارد باشند بنابراین شخص باید بنگرد که پایش را کجا می می

 ).۱۲۲إیثار الحق علی الخلق (ص -١
 ).۷/۲۸۸مجموع الفتاوی ( -٢
القرآن الکریم و منزلته بین السلف ومخالفھیم   ). و نگا:۳/۳۷۶نگا: الموافقات ( -٣

 ).۷۵۹(ص
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ھا کامل  نیکیپس از کامل شدن این بحث و ستایش از الله که با لطف او 
ترین نتایجی که از این کتاب به دست آمده  شوند، نیک است که مھم می

 چنین است:
  از لحاظ معنی به ھم نزدیک» علم«و » فقه« ،»فھم«ھای  لفظ -۱

تفکر و تأملی  ۀھستند اگر چه مترادف نباشند، و فھم کامل نتیج
پذیرد و تفسیری که از سلف  است که بعد از فھم تفسیر صورت می

 نقل شده است بیانگر قسمتی از فھم آنھا از آیات قرآن است.
ذھنی ـ شناختی، که تفسیر غریب و  :فھم دو نوع است: یکی -۲

آن دانستن زبان عربی و استفاده از  ۀاستنباط احکام است و وسیل
ری: قلبی ـ ایمانی: ھنگامی برای شخص است. دیگ  لغت فرھنگ

شود که با دقت در نصوص شرعی نظر کند و  تفکر کننده آشکار می
 باشد. نفس و ایمان قوی می ۀآن تزکی ۀوسیل

اصطالح سلف دو کاربرد دارد: اول: کاربرد آن بر مدت زمانی تاریخی  -۳
است که صدر این امت یعنی صحابه  تابعین و اتباع تابعین در آن 

ـ به خوب بودن آنھا گواھی داده جکسانی که پیامبر ـ  اند، زیسته می
 است و منظور از سلف در این کتاب ھمین است.

شود که در امور دین یعنی در  دوم: اصطالح منھجی: شامل ھر کسی می
 ،ـ و یارانش باشدجعقیده و عبادت و معامالت و اخالق، پیرو پیامبر ـ 
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ند و این اصطالح با اصطالح اھل سنت و ھرچند از لحاظ زمانی متأخر باش
مترادف است. جایز است که متأخرین به شرط پایبندی به روش  ،جماعت

سلف در دریافت و استدالل، به آن نسبت داده شوند و به شرط اینکه سخن 
شان در مسائل عقیدتی که آنھا را از اھل ھوی و ھوس و  آنھا را گفته و فھم

 ذیرفته باشد.سازد، را پ بدعت متمایز می
مراد از فھم سلف: ھر آن چیزی است که صحابه و تابعین و پیروان  -۴

آنھا از مجموع نصوص شرعی یا قسمتی از آنھا بر اساس مراد الله و 
اند، آنچه که به  ـ دانسته و فھمیده و استنباط کردهجرسولش ـ 

مسائل علمی و عملی دین مربوط شده و به صورت قولی یا فعلی یا 
ز آنھا نقل شده است به شرط اینکه با نص یا سخنی مانند آن اقرار ا

 در تضاد نباشد.
ضرورت تفاوت گذاشتن میان فھم برخی از سلف و فھم سلف، زیرا  -۵

شان بدون وجود مخالفتی از  آنھا یا اکثریت ۀدومی بیانگر اجماع ھم
میان خودشان است، در حالی اولی (فھم برخی از سلف) شامل 

یا تفسیر بعضی از آیات  ،بیان برخی از احکام جزئیاجتھاد فردی در 
قرآنی که در آن اختالف نظر داشته و چندین قول در آن وجود 

گیرد که از آنھا مشھور نبوده یا  شود یا اقوالی را در بر می دارد، می
 اند. برخی از آنھا در آن اشتباه کرده

ف از بعد از پایبندی به نصوص قرآن و سنت، پایبندی به فھم سل -۶
 الزم است.  ،علمی که در پی حق است ۀنصوص شرعی بر جویند

گزاری در دین و انحراف از روش  ھای بدعت ترین علت یکی از بزرگ  -۷
روی یا تفریط و کوتاھی،  حق (میانه) و واقع شدن در افراط و زیاده

از گذشته تا کنون، انحراف در فھم نصوص شرعی و گریز از فھم 
 سلف بوده است.
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کند به سبب اشتباه در  ھایی که مردم را از حق منحرف می شبھه  -۸
فھمد که  ای می فھم دلیل شرعی است زیرا شخص آن را به گونه

 ـ نبوده است.جمورد نظر الله ـ متعال ـ و پیامبرش ـ 
معیار در فھم درست نصوص شرعی، پیروی از فھم سلف صالح   -۹

 نسبت به آن است.
ھمی است که شخص عبادت ف ۀھر عقیده و عمل تعبدی بر پای  -۱۰

ـ جفھمد و آن را مراد الله و رسولش ـ  کننده از نصوص شرعی می
داند و ممکن است فھم او درست یا نادرست باشد واعتقاد و  می

عبادت سلف نیز مبنی بر فھم آنھا از مراد الله و رسولش بوده است 
ا و اعتقاد و عبادتی که مخالف با عمل آنھا باشد مخالف با فھم آنھ

باشد و چیزھایی که آنھا با وجود مھیا بودن  از مراد الله و رسولش می
ھای شرعی بر اساس فھم آنھا انجام  اند و دلیل شرایط آن را ترک کرده

 ـجآن را توصیه نکرده است و آن را مراد الله و مراد رسولش ـ 
پس آن چیز نزد آنھا از دین نبوده و از الله و پیامبرش  ،اند ندانسته

اند پس آن چیز رد است، بنابراین ھر فھمی در  به آن فرمان نداده
 عقیده که سلف آن را نداشته است بدعت و باطل است. ۀزمین

پیروی از فھم سلف نماد اھل سنت و جماعت و اصلی از اصول   -۱۱
ک پیروی از سلف گشته آنھا شده است چنانکه شعار اھل بدعت تر

 است.
تکیه بر اجماع سلف در مورد فھم نصوص قرآن و سنت به معنای  -۱۲

نیست، چرا که  تدبر در کالم الله ـ متعال ـ ۀبستن درواز
ای  ھای گسترده ھای کالم الله پایان ناپذیر است و عرصه شگفتی

برای تدبر و تفکر از جھت داللت نصوص بر معانی ثانوی دیگری 
، ھمچنین از جھت استنباط احکام جدید در مورد وجود دارد
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حالت خود با  ۀرخدادھای نو، و از جھت توجه قاری به مقایس
معانی این آیات و اینکه چگونه آنھا را اجرا کرده و خود را با آن 
انطباق دھد و این بخشی مھم در تفکر است که بسیاری از 

 گران.اند چه رسد به دی جویندگان علم از آن غافل مانده
بر اساس اینکه از صحابه باشد یا از  ،حجت بودن قول آحاد سلف  -۱۳

کسی از میان  ،تر، بر آن اجماع شده باشد یا نه پایین ۀطبق
ھای مختلفی دارد.  خودشان با آن مخالفت کرده است یا نه، حالت

تر  ـ نزدیکجھر چه زمان زندگی شخص به حیات رسول الله ـ 
حکم به صورت مجموعه است نه باشد درستی غالب است و این 

تر است و فھم تابعین  یعنی فھم صحابه از فھم تابعین اولی ،فردی
 تر است. از فھم اتباع تابعین اولی

شود و از  فھم سلف شامل فھم کلی دین یعنی اصول و فروع آن می -۱۴
سویی دیگر شامل فھم آنھا از یک نص معین شرعی و شامل 

آن نصی وارد  ۀشود که دربار ئلی میای از مسا اجتھاد آنھا در مسأله
 نشده است.

موضوعاتی است که سلف از طریق  ۀاقتدا به فھم سلف دربرگیرند -۱۵
ھای  اند و ھمچین شامل راه گفتار یا کردار یا اقرار آن را بیان داشته

ھا  ھای استدالل و مرتب کردن دلیل رسیدن به علم و عمل و روش
 شود. جیح آن میتفکر در مسائل اختالفی و تر ۀو طریق

سلف صالح بعد از فتوحات، با رخدادھا و عرف و امور جدیدی که  -۱۶
ھای  ھا و فرھنگ پایان نداشت مواجه شدند، جوامع مختلف و زبان

متعدد را پیش روی خود دیدند  در نتیجه برای استنباط احکام و 
با توجه به قرآن و سنت اجتھاد کردند تا   ھای اجرای آن، راه

گشته و شبھه از بین برود، زیرا آنھا باور داشتند که  حقیقت آشکار
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قرآن و سنت برای ھر زمان و مکانی مناسب است و از امور دیگر 
باشد در نتیجه به سراغ نظریات فلسفی و منطقی  نیاز می بی

 نرفتند.
بسیاری از مخالفان سلف، از جمله بزرگان اھل کالم و دیگران پس  -۱۷

فھم سلف را چشیده و گم شدن  از اینکه تلخی دوری از وحی و
نفس خویش را فھمیدند به سوی آن بازگشته و به اشتباه خویش 

 اند. ه اقرار کرد
تر از علم  تر و سالم تر و علمی تر و استوار علم سلف صالح، کامل -۱۸

کسانی است که پس از آنھا آمدند زیرا شناخت آنھا از حقیقت و 
در تعارض است، بیش  ھای آن، و باطل بودن اموری که با آن دلیل

از دیگران بوده است پس به ھمین دلیل ـ و دلیل ھای بسیار دیگر 
ـ فھم آنھا از نصوص شرعی بر فھم کسانی که بعدھا آمدند مقدم 

 است.
اند که در  ھایی بوده ھا و خصوصیت سلف صالح دارای ویژگی -۱۹

دیگران وجود ندارد در نتیجه باید فھم آنھا را بر فھم متأخرین 
ھای آنان: سالم بودن منبع دریافتی  داشت و از جمله ویژگی مقدم

ھای خویش و  و اشتیاق آنھا به دانش و فھم آن و عمل به آموخته
ای به آنھا داده است  ھای اضافه وحی و تنزیل که ویژگی ۀمشاھد

که دیگران در آن مشارکتی ندارند ھمچنین آنھا از نظر عقل و فھم 
اند و اینھا ھمه به  ھا باالتر بوده انو احساس و درک از دیگر انس

 خاطر قدرت ایمان و تقوای آنھا بوده است.
گاه -۲۰  ـجترین اشخاص نسبت به زبان قرآن و زبان پیامبرشان ـ  سلف آ

اند، زبان و لغت آنھا ھمان لغتی است که در فھم نصوص  بوده
بر خالف زبان جدیدی که در عصرھای بعدی  ،شرعی معتبر است
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الفاظ آن متفاوت است در نتیجه شایسته نیست آن  آمده و مفھوم
 را برای فھم قرآن کریم به کار برد.

اند در نتیجه بسیاری از علما در  علما میراث سلف را سنت نامیده -۲۱
 اند. ای نشان داده حفظ و گردآوری آن توجه شایسته

ھای بسیاری از قرآن کریم و سنت نبوی و میراث سلف در  دلیل -۲۲
امر به پیروی از سلف صالح وجود داد و از سویی دیگر  ۀزمین

 باشند. اجماع و عقل و اندیشه صحیح بیانگر این امر می
اصل و اساس گمراھی، رویگردانی از فھم کتاب الله تعالی آنگونه  -۲۳

اند، و گریز از فھم سلف  که صحابه و تابعین و اتباع تابعین فھمیده
 ید به وجود آمدندھای فکری جد باشد در نتیجه گروه می

نصوص  ۀفھم بیمارگون ۀتأویل نکوھیده ـ توسط متأخرین ـ نتیج -۲۴
 باشد. شرعی است که با فھم سلف صالح مخالف می

ـ است و  از بین جفھم سلف تنھا راه شناخت مراد الله و مراد رسولش ـ 
آن و معیار برای شناخت سنت از  ۀبستن درواز ،بدعتگزاری ۀماد ۀبرند

آرامش روانی و  ۀرنده از تفرقه و اختالف و به ارمغان آورندبدعت و نگھدا
 غلبه بر عوامل شک و تردید است.

 پایان
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