
  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



3 
 

 

 

  

 در دین امت ی تفرقه  دیدهپ

 ودالیل درستی مذهب سلف
 سلطان العمیری تالیف:  

 ابراهیم منصوری ترجمه: 

 ۱3۹۹ ثور/  اردیبهشتویراست نخست ـ 

www.Binesh.cc 

 

http://www.binesh.cc/
http://www.binesh.cc/
http://www.binesh.cc/
http://www.binesh.cc/
http://www.binesh.cc/


4 
 

 فهرست عناوین
 6 ............................................................. افتراق ثیحد موضوع

 23 ........................................ افتراق ثیحد از  نادرست یهابرداشت نقد

 40 .......... عنهم  الله  ی رض  صحابه روش  با  آن مطابقت و سلف   مذهب یدرست لیدال

 اندبوده آن بر  ـ عنهم الله یرض  ـ صحابه که یحق به سلف انیشوایپ مییگو یم یوقت
 56 ................................................... ست؟یچ منظورمان اند،دهیرس 

 58 ................... اندبوده آن  بر  عنهم الله  ی رض  صحابه  که  یحق  به دنیرس  اریمع

 62 .............................عنهم الله یرض   صحابه  از یرویپ کردن ی عمل یهاراه

 

 

 

  



5 
 

آله  یوعل ینوالمرسل یاءأشرف األنب یوالصالة والسالم عل ین،الحمدلله رب العالم
 .. اما بعد: ینوصحبه اجمع

فرقه فرقه شدن    ییهقض   افته،یاسالم به وفور انتشار    یخکه در تار  یاز مسائل فکر   یکی
 ها و مکاتب متعدد است. شدن به گروه  یلو تبد یندر د

ها و مذاهب مختلف بوده که از نظر مناهج  از فرقه   یاری شاهد ظهور بس  یاسالم  تاریخ
آنها گفتگو و اختالفات  یروانپ یاناند و ممتفاوت بوده ی،شناخت یهاو خاستگاه یکل

 یزیچآن  یروکه حق با او بوده و پ کندیادعا م  ی رخ داده است و هر گروه یاگسترده 
الله عنهم ـ   ی ـ رض  یشان ا یوسلم ـ و اصحاب گرام علیه الله  یـ صل یامبر است که پ

 اند.آورده 

  ین به ا یقت و حق ی که از نظر معن یدهپد  ینا یدرباره  ی نصوص شرع ینمهمتر  از
هنگام بحث   یز ن یلدل ینتراق امت است. به هممشهور اف یثبوده، حد یکموضوع نزد

و مردم   گیردینصوص مورد توجه قرار م  یگر از د  یشب  ین،افتراق در د  ییدهدر مورد پد
 اند.اختالف کرده  یارآن بس یشرع یهاداللت یینتع یادر مورد ثبوت 

 یاز پژوهشگران سؤاالت و اشکاالت یموضوعات برخ  ین فراوان ِگرد ا یهااثر جدل در
مذهب   یاز آنها در مورد درست یافتراق مطرح کرده و برخ  یثرا در مورد مفهوم حد

  ی الله عنهم ـ شک انداز ی ـ رض  صحابه ییقه سلف و مطابقت آن، با طر  یشوایانپ
 .کنندیم

ها  اشکاالت و پرسش  یناست که ا یدر مورد مسائل یعلم یصفحات در واقع بحث این
  ین امر در مورد ا یقتجهت فهم حق یدیکل یدوارم و ام شودی آن مطرح م یدرباره 
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مطرح شده حول   یهااشکاالت و پرسش  ین از ا  ی واضح به تعداد  ی مسائل باشد و پاسخ
 موضوع باشد. ینا

 افتراق  یثحد موضوع
 یثشده: حد یتروا  یناختالف در د یینهکه در زم  ینصوص  ین از مشهورتر  یکی

  ین ا یوارد شده است. از جمله  یادی ز یاربس یات روا  یقمشهور افتراق است که از طر 
ی اللُه َعَلْیِه   یانس بن مالک ـ رض  یثحد یاتروا  ِه َصلَّ الله عنه ـ است: َقاَل َرُسوُل اللَّ

َم: »ِإنَّ َبِني   ِتي َسَتْفَتِرُق َعَلی ِثْنَتْیِن اْفَتَرَقْت َعَلی ِإْحَد   ِإْسَراِئیَل َوَسلَّ ی َوَسْبِعیَن ِفْرَقًة، َوِإنَّ ُأمَّ
اِر، ِإالَّ َواِحَدًة َوِهيَ: اْلَجَماَعُة« َها ِفي النَّ  1.َوَسْبِعیَن ِفْرَقًة، ُکلُّ

فرقه    یکهفتاد و    اسرائیلیوسلمـ  فرمود: » همانا بن  یهالله عل  ی : رسول خدا ـ صلیعنی
گروه   یکدر آتشند جز  یکه همگ  شودیم  یمبه هفتاد و دو فرقه تقسشدند و امت من 

 که همان جماعت است«.

وسلم ـ فرمود:  یهالله عل یـ صل یامبر الله عنه ـ که پ یعمرو بن العاص ـ رض  یثحد و
ًة،  ِتي َعَلی َثاَلٍث َوَسْبِعیَن ِملَّ ًة، َوَتْفَتِرُق ُأمَّ َقْت َعَلی ِثْنَتْیِن َوَسْبِعیَن ِملَّ   »ِإنَّ بني إسرائیل َتَفرَّ

ًة َواِحَدًة، َقا اِر ِإالَّ ِملَّ ُهْم ِفي النَّ  2. َوَأْصَحاِبي«: َوَمْن ِهيَ َیا َرُسوَل اللِه؟ َقاَل: َما َأَنا َعَلْیِه  ُلوا ُکلُّ

 
 (.3۹۹3، و سنن ابن ماجه )( 122٠٨مسند امام احمد )  ـ 1

 .(264۱) یجامع ترمذ ـ 2
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شدند و امت من به هفتاد و سه ملت    یمبه هفتاد و دو ملت تقس  یلاسرائ  ی: همانا بنیعنی
  ی هستند ا ی ملت. گفتند: آنها چه کسان یک در آتش هستند جز  یهمگ  شوندیم یمتقس

 .باشندی من و اصحابم م ییقه که بر طر  ییرسول خدا؟ فرمود: آنها

وارد   یناختالِف در د یینهاست که در زم  ی نصوص شرع ینتر افتراق از مهم حدیث
  یافته انتشار  ی اسالم یراثاز همه در م یشاست که ب یاتیروا  ینشده و از مشهورتر 

 یلدل ینموضوع به شمار آورد و به هم یندر ا یآن را از نصوص اصل توانیاست و م
 یقن به صورت عمآ  ی و اهداف اساس رهنمودهاو در مورد  یستهبا دقت در آن نگر  یدبا

 برخورد کرد. 

اند و داشته  یاریعدم آن اختالف بس یااز لحاظ ثبوت  یثحد ینحکم ا یدر باره  علما
صورت گرفته است و به   یثحد ینا یو سندها یاتدر مورد روا  اییژهو یهاپژوهش

بس دشوار باشد چرا  یموضوع امر  ینبردن اختالف در مورد ا ینکه از ب رسدینظر م
 .باشدی به هم م یکار نزدیدر مورد آن بس ینو براه هایلکه دل

 یگر د ی افتراق با خود دارد در نصوص شرع یثکه حد یمیمفاه یوجود تمام ینا با
ها و وجود نص بر و تنها ذکر تعداد فرقه باشندیم یثابت و درست یآمده است و معان

که   کند،یم یز متما یگر د یثرا از احاد یثحد ین است ا فتهیااز آنها نجات  یکیتنها  ینکها
 توانیهالک شونده را نم یهافرقه ییمبگو ینکهو هم ودهب یثانو  یمعنا ینهاالبته ا

از   ی است که تعداد یحی قول صح ین و ا شودی عدد کاسته م یر مشخص نمود از تأث
  یحا الله ـ آن را ترج ـ رحمهم یو امام شاطب یمیهاالسالم ابن ت یخاز جمله ش ین محقق

 اند.داده
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ها متفاوت  شدن امت به احزاب مختلف که از نظر مناهج و خاستگاه  یمتقس یقت حق اما
که فرد به   یستاثبات آن الزم ن یاست که برا  ی و قطع یخیتار یقتیحق باشد،یم

گاه یهتک  ینصوص شرع که   یاریاست. مع ی اثبات آن کاف یبرا  یخ،از تار یکند، بلکه آ
  یده به اثبات رس  یگر د یبا نصوص شرع یز،ن رد ها حکم کبر گروه  توانی بر اساس آن م

که   یزیکه همان چ داندی و نصوص آن باشد، م یعتاست، چرا که هر کس عالم به شر 
الله عنهم ـ بر آن   یـ رض  یشانا یگرام یوسلم ـ و صحابه  یهالله عل یـ صل یامبر پ

 اقتدا کند.   ان کرده و بد  یرویم امت واجب است که از آن پحق است و بر تما  یناند دبوده

گروه   یتدر ماه ی افتراق ثابت شود، چه نشود، به هر حال مشکل یثچه حد بنابراین،
  ین که بر اساس آن، خاستگاه ا  یاریمع  یِت ماه  ینو همچن  کندینم  یجادگروه شدن امت ا

 نخواهد کرد.  یییر تغ گیردی مورد قضاوت قرار م یشان هاها و گفتهگروه 

شده    یدهآن فهم  یتا معان  یمقرار ده  یافتراق را مورد بررس   یثحد  یماین وجود ناچار  با
فرقه فرقه   ییدهدر مورد پد یاز نصوِص محور یکی یرا و اهداف آن مشخص شود ز

 رخ داده است.  یاریشدن است که در فهم و درک آن اشتباهات بس

مفهوم    ینا  یچه زمان  ینکهمانند مفهوم فرقه و ا  یارندافتراق بس  یثمربوط به حد  مسائل
ذکر شده در   یهافرقه  یینآن، تع یهااسباب افتراق، نشانه یابد،یتحقق م یتدر واقع

 .یگر د یحکم بر آنها، موضوع افتراق و مسائل یث،حد

است   یموضوع افتراقو آن  کنیمیمسئله تمرکز م یکنوشتار تنها بر  ین ما در ا ولی
 یگرآن بر د یر بوده و تأث ینهزم  ینموضوع در ا ینچرا که مهمتر  آمده یثکه در حد 

 است. یشتر موضوعات ب
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 و پخته یحها جهت رفتار درست با نصوص که سبب فهم صحراه یناز بهتر  یکی
نص   ینکه به خاطر آن ا ایی آن و موضوعات اساس یاقیس یها: درک داللتشودیم

موارد   ینبه ا یدنآن است؛ چرا که رس  یاناز ب یردن هدف اصلوارد شده، و مشخص ک
 .کندی آن م یو معان هاآن و درک مراد جمله  یبه فهم اجزا  یکمک فراوان

مشخص با آن اشتراک  یکه در موضوع یگر د یآن با نصوص شرع ییسه مقا همچنین
از مقاصد و اهداف آن و فهم آن بر   یعدرک وس  ی، نصوص شرع یقدارند بر فهم عم

 .افزایدیم ی،بندجمع یناساس هم

که   ایی و مقاصد و موضوع اساس یاقس یدافتراق با یثحد یاساس در بررس  ینبر هم 
که  یگرید ینصوص شرع یدبا ینبه خاطرش آمده مد نظر گرفته شود و همچن یثحد

 کرد.  ی در کنار آن بررس  شودیمربوط م  ینبه موضوع افتراق و اختالف در د

به  یثکه حد یاقیکه اجزاء آن، س بینمیم یمافتراق مراجعه کن یثکه به حد هنگامی
به   یثحد ین که ا باشندیم ین ا یانگر به وضوح ب یثخاطر آن وارد شده و جمالت حد

  یا  یعت،اشکال انحراف از شر  یو تمام شودیانواع افتراق و اختالف مربوط نم یتمام
 یبلکه به نوع  گیردیرا در بر نم   یو عمل  یرفتار  هاتاشتبا  یا  هایتانواع گناهان و معص 

 باشد:  ی دو صفت اساس ی که دارا  شودی از افتراق و اختالف مخصوص مربوط م

ع درباه  یدر امور یعنیمربوط باشد؛  یبه امور اجماع :اول آن آشکار و   یکه اجما
به جماعت و بر روش    یبندیاست که بر پا  یمیبرگرفته از مفاه  یژگیو  ینروشن است و ا

 .کندیم یدوسلم ـ تأک  یهالله عل یـ صل   یارانشوسلم ـ و  یه الله عل یـ صل یامبر پ
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است که به اصول   یزیالله عنهم ـ هر آنچ ینزد صحابه ـ رض  یاجماع یجمله امور از
 .شودی م یو عمل یو مسائل علم یلمربوط شده و شامل دال یند

  یهاشدن به احزاب مختلف و مکتب یمکه سبب تفرقه و تقس  ی اختالفات گروه :دوم 
 یها و احزاباست که امت به فرقه  یبرگرفته از حالت یژگیو ینو ا شودی گوناگون م

نوع  ین و ا باشدی و خاستگاه و اصول متفاوت م یقتکه از نظر حق شودی م یمتقس
اصول و   ییهکه بر پا دهدیرخ م یاختالف معموال در مورد اختالفات منهج 

 یرتأث یاتو نظر  هایریگموضع یجادمشخص شکل گرفته و بر ا  یهاخاستگاه
 . گذاردیم

 گر یباشد و د ی وصف ینچن ی است که دار یاختالف یثاختالف مورد نظر حد بنابراین
 .یستمراد ن ینجادر ا ینانواع اختالفات و انحرافات در د

 ینکه در اصول د شودیمنطبق م ییهادو وصف غالبا به صورت آشکار بر گروه  این
  ین که ا کندینم ی باشد چه در مسائل، و تفاوت یل اختالفات در دال ین اختالف دارند چه ا

 . ی عمل یاباشد  یمسائل علم

  ی هاگروه  یانمربوط است که م یواضح به اختالفات یبه شکلافتراق  یثحد بنابراین
اختالف هر دو صفت مذکور را    ینشده است؛ چرا که ا  یجادا  یدر تفکر اسالم  یدآمدهپد

ومسائل   یلـ دال ینکه همان اصول د یاست که در مسائل اجماع یدارا بوده و اختالف
ها، مکتب یاناست م یحال اختالف ینو در ع استرخ داده  باشد،یـ م یو عمل یعلم

متفاوت بوده و موجبات    یکدیگر ها با  که خود در اصول و خاستگاه  ییها و نهادهاگروه 
 اند.تفرقه در امت را فراهم نموده
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و   یل دال شود،یمربوط م یژه نوع اختالف و ینافتراق تنها به ا یثحد ینکهاثبات ا در
در   یافتراق موجود بوده و برخ   یثا در خود حداز آنه  یوجود دارد که برخ   ییهانشانه

 :شودی آشکار م  یلآمده است که در امور ذ یبه صورت ضمن یگر د ینصوص شرع

رخ   یاحزاب یامختلف  یهاگروه  یانتفرقه م ینکه ا دهدی نشان م یثالفاظ حد :اول
ستعمال لفظ »فرقه و ملت« ا  یثچرا که در حد  باشند،یم  یز متما  یکدیگر خواهد داد که از  
  ی نهادها ینب دهدیاز آن خبر م یثکه حد یاست که اختالف ینا یانگر شده که خود ب

متفاوت است و   یگریاست که با د یمکتب ییندهنما دی متفاوت رخ خواهد داد و هر نها
و   یمتفاوت خواهد بود که اصول منهج یگر با مکتب د یمکتب تنها در صورت یک

 کند.  یجادرا ا ی خاص هاییریگداشته باشد که افکار و موضع ی مشخص  ی هاخاستگاه

 نشان  ین: »و اگویدینموده و م یادآوریرا   یمعن ین ـ رحمه الله ـ ا یالعباس قرطب ابو 
است که در اصول   یزیچآن  هدینسبت به آن هشدار م یثو حد یهکه آ یاتفرقه دهدیم
 یبندیطالق گشته و خبر داده شده که پاو قواعد آن باشد چرا که لفظ ملت بر آن ا یند

در مورد فروع گفته   یزیچ ینو چن شودی ورود به آتش م ببها سملت  ین ا یکبه هر 
 1.«شودیعذاب در آتش جهنم نم  یاو    چرا که اختالف در فروع سبب تعدد ملت  شودینم

هشداِر وارد    لفظ فرقه ـ به همراه  ینکه لفظ »ملت« ـ و همچ  کندی اشاره م  یو  بنابراین
است و وصف   یژهو یافتراق یث،که افتراق مورد نظر حد دهدی نشان م یثشده در حد

که از نظر  دهدی رخ م ییها(یینها و ملت )آگروه  یانافتراق م یناست که ا ینآن چن

 
 .(۱2/۱30الجامع ألحکام القرآن ) ـ 1
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که هشدار به   شودی م یمربوط به امور بزرگ  ینکهد و اباشنی منهج و اصول، متفاوت م
 .طلبدی عذاب را م

 ینا کنندی وارد شده که آشکارا اشاره م یالفاظ یثحد یاِت از روا  یدر برخ  :دوم 
نوع اختالف معموال   ین گروه شدن بر سر آن است و او گروه   ی اختالف در مسائل اجماع

 .باشدی شبهات م یانفس  یبرخواسته از هوا 

نزد رسول الله  یشخص  یآمده که : درباره  الله عنه ـ یانس بن مالک ـ رض  یثحد در
 یانوسلم ـ سخن گفته شد و از قدرتش در جهاد و تالشش در عبادت ب  یهالله عل  یصل  ـ

وسلم ـ   یهالله عل ی که آن شخص در حال آمدن بود رسول الله ـ صل یشد. پس هنگام
. بینمی م  یطان اش نشاني از شکه جانم در دست اوست در چهره   یفرمود: سوگند به ذات

وسلم ـ فرمود:  یهالله عل یسپس آن شخص آمده و بر آنها سالم کرد. رسول الله ـ صل
بهتر از تو  یقوم کس یان نفست به تو نگفت که در م آمدیی که نزد ما م یهنگام یاآ
نماز   یمشخص کرده و برا  یشنماز خو  یبرا  یاگفت: بله و رفت و و محدوده   یست؟ن
او رفته و  یاز شما به سو  یکوسلم ـ فرمود: کدام یهالله عل ی. رسول الله ـ صلیستادا

. یافترفته و او را در حال نماز    یشالله عنه ـ به سو   یپس ابوبکر ـ رض   کشد؟یاو را م
از   یکوسلم ـ فرمود: کدام یه الله عل یکه او را بکشد. پس رسول الله ـ صل یدپس ترس 

الله عنه ـ  برخواسته و گفت: من به   یعمر ـ رض  کشد؟ ی او رفته و او را م سوی شما به 
را کرد که ابوبکر کرده بود و   ی و همان کار یافت. او را در حال نماز رومی م یشسو 

وسلم ـ   یهالله عل یـ صل یامبر . پرومیالله عنه ـ گفت من م یـ رض   یبازگشت. پس عل
آن شخص رفته بود. رسول الله   یدکه رس   یهنگام  . پسیابیفرمود: تو برو اگر او را در

اگر او   شودی است که از امتم خارج م ینسل  یناول  ینوسلم ـ فرمود: ا یهالله عل یـ صل
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به  یلاسرائ ی. سپس فرمود: همانا بنکردندی از امتم اختالف نم یک یچرا کشته بود ه
 یکه همگ   شوندیم  یمسشدند و امت من به هفتاد و دو گروه تق  یمگروه تقس  یکهفتاد و  

 1.از آنها که همان جماعت است« یکیدر آتشند جز 

نکته دارد که مراد از فرقه فرقه   ینآشکارا به ا یااشاره  یداستان به صورت ضمن این
  ی ـ صل یامبر پ یرا داد، ز ی که در مورد گروه خوارج رو یهمان افتراق یثشدن در حد

که در   یافتراق را در خالل سخن از خوارج ذکر نمود و افتراق یثوسلم ـ حد یه الله عل
  ی هاو بر خاستگاه شودیمربوط م یناز اصول د یداد به اصل یمورد خوارج رو

 بنا شده است.  ی مشخص  یمنهج

ُه  یهالله عل یصل – یامبر آمده که پ یثحد هاییتاز روا  یدر برخ  و وسلم ـ فرمود: »َوِإنَّ
ِتي َأْقَواٌم َتَجاَری ِبِهْم ِتْلَك اأْلَْهَواُء َکَما َیَتَجاَری اْلَکْلُب ِبَصاِحِبِه، اَل َیْبَقی ِمْنُه  َسَیْخُرُج ِفي ُأمَّ 

 2ِعْرٌق َواَل َمْفِصٌل ِإالَّ َدَخَلُه« 

اهواء )میل به باطل و انحراف( در آنها    ینکه ا  شودیخارج م  ی: در امت من مردمیعنی
رگ و    یچه  شودی م  یر در بدن صاحبش فراگ  «ی»هار  مارییگشته همانگونه که ب  یر فراگ

 .شودینگذاشته مگر آنکه وارد آن م یرا باق یمفصل

 
 اند.( آورده24۹۹) یدر المختارة شماره ی( و مقدس6/287ئل النبوة )در دال یهقیرا ب یتروا  ینا ـ 1

 یاری، و تعداد بس 45۹7، سنن ابوداود شماره  25۱8شماره  ی، مسند دارم ۱6۹37مسند امام احمد شماره  ـ 2
  یگران و د یو عراق یرو ابن کث یاز امامان از جمله حاکم و ذهب ی اند و تعدادکرده یترا روا  یثحد یناز امامان ا

 اند.کرده ییدرا تأ یثحد ینثبوت ا
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از اهواء    یبه اختالفات ناش  یثحد  ینکه اختالف مورد نظر در ا  دهدینشان م  یتروا   این
در رفتار   های از شهوات و کاست یبه اختالفات ناش یو ربط  شودی و شبهات مربوط م

  ی ها و احزاب در اثر خروج از فکر اسالمفرقه  یانکه م ی و اختالف یست،نو سلوک 
 .شودی بوجود آمده را شامل م

  ین دارد که ا ینآشکار به ا یااز صحابه آمده که اشاره  یاز برخ  هایییتروا  :سوم 
ها و  ـ مربوط شده که در اثر آن فرقه  یرهو غ ینـ اصول د  یاختالفات به مسائل اجماع

که    یالله عنه ـ آمده: هنگام  یامامه ـ رض   یاب  یتچرا که در روا   آید،یاحزاب به وجود م
  ی نمود که آنها از جمله کسان  یانشهر مشاهده کرد ب  هایدروازه بر    یزان سر خوارج را آو
 ینبنابرا  1.مودن یانافتراق را ب یثاند سپس حدگروه گروه شده  ینهستند که در د

خوارج رخ داده بود  یانآنچه در م ینبود ب یصحاب یکالله عنه ـ  که  یرض  ابوامامه ـ
 نمود. قرارذکر شده، ارتباط بر  یثکه در حد یافتراق ینو ب

که انحراف  یاانواع انحرافات از حق بود به گونه یشامل همه  یثاگر حد :چهارم 
ـ   یامبر وجود دارد که بر روش پ یگفت گروه شدینم گرفت،ی در بر م یز را ن یرفتار

  یا از امت در واجبات  ی هر گروه یرا ز ماند،ی م یوسلم ـ و اصحابش باق یهالله عل یصل
وجود   یاست که گروه  ینا  یانگر به صراحت ب  یثو حد  شودی م  یچیمحرمات دچار سرپ 

 یـ صل یامبر و پ ماندیم یوسلم ـ  باق یهالله عل یـ صل یامبر دارد که حتما بر روش پ
بر آن   یارانشکه خودش و  یوسلم ـ نجات را تنها به همگون شدن با راه یهالله عل

 
وجود دارد  یادی اختالف ز یث( آمده و در مورد صحت حد8/268) یردر معجم الکب یداستان را طبران ینا ـ 1

 اند.از علما آن را حسن دانسته  ی سند آن را مورد اعتماد دانسته و تعداد یثمیامام ه
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باشد که   یراه  ر است که ب ی کس یافتهاند منحصر نکرده و مثال نفرموده که نجات بوده
  یارانشو هستند که بر راه او  ی نموده که گروه یان بلکه ب یممن و اصحابم بر آن هست

 متضمن دو حکم است:  یثحد ین. بنابرا مانندیم یباق

 یراند امکان پذو اصحابش بر آن بوده یامبر که پ یاز راه یروینجات جز با پ :اول 
 .یستن

 . سازندی را محقق م یرویپ ینبوده و ا یدارهستند که همواره پا ی گروه :دوم

بداند، سخن او با   ی،عمل ی رهارفتا یانحرافات حت یرا مربوط به تمام یثکه حد کسی 
 یحکم باشد در حال یکتنها متضمن  یثحد ینکهمطابقت نخواهد داشت مگر ا یثحد

 .یستن ینگونها یثکه حد

وابسته   یآن را تنها به انحرافات رفتار یداست نبا یرفتهرا پذ یثهر کس صحت حد پس
  ی که به مسائل اجماع یربط دهد، انحرافات ی آن را به انحرافات منهج یدکند و بلکه با

را   یثنکند حد ینو اگر چن شودی شدن م ی مربوط بوده که سبب تفرقه و چند حزب 
 .یستندبا هم هماهنگ ن هایشواضح کرده که رهنمود یر متنافض و غ

 یامبر پ یرا ز هددی رخ م یندهآمده که در آ یبیغ یدر قالب خبر از امر  یثحد ینا :پنجم 
خبر دهد که در زمان خودش   ی امتش را از امر  خواستی وسلم ـ م یه الله عل ی ـ صل

است که الله عزوجل آن را مقدر نموده و   یبود و آن اتفاق فرقه فرقه شدن یفتادهاتفاق ن
 فرموده است.  کارآش یز راه نجات از آن را ن

مربوط   یبه مسائل اجماع ینکهااتفاق اشاره شده است و  ینا یعتبه طب یثحد ینا در
نجات از آن   یهاسپس راه   دهد؛یم یبوده و در اثر آن تفرقه و گروه گروه شدن رو
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وسلم ـ و اصحابش   یهالله عل ی ـ صل یامبر به روش پ یبندیشده که همان پا یانب
التزام و تمسِک   ینگروه از امت، ا یک جز خبر داده که  ینو اضافه بر ا باشدیم

 . سازندیدهنده را متحقق نمنجات

انحراف از سنت   یکه درباره   خواستهیوسلم ـ تنها نم  یهالله عل  یـ صل  یامبر پ  بنابراین
 شوندیکه امتش در آن واقع م یفقط از اشتباهات سلوک  یا خبر دهد  یشو روش خو 

دچار آن   یندهدر آخبر دهد که امتش  یژه و یاز حالت خواستیبرحذر دارد، بلکه م
  یث که در حد ییخبرها ینمود. پس تمام یان نجات از آن را ب یهاو راه شوندیم

اتفاق که در   ینا یعتنجات از آن ذکر شده تنها به طب یهاحالت تفرقه و راه  یدرباره 
 .یستخبر دادن ن یک مربوط بوده و تنها  دهدیم یرو یندهآ

 یکنندهمراد آن و مشخص    یانگر است که ب  یثدهدف و مقصِد ح  یب،قالب، ترک   بنابراین
سبب اشتباه در فهم و   یقتحق ینو غفلت از ا باشدیو تفکر در آن م یروش بررس 

 .شودیاستدالل م

شامل هر نوع   یثکه افتراق مذکور در حد  دهدینشان م  یمجموع نصوص شرع  :ششم 
و تجمع گرد  یدستگ مد نظر است که سبب تفرقه و چند یبلکه افتراق شودینم یافتراق
نوع و  ین ا یاندر ب ی. امام شاطبسازد ی مشخص شود که امت را متفرق م یاصول 
افتراق مطابق با  یندارد که ا ل: »و احتماگویدیمشابه آن م ینصوص شرع یحتوض 

فظ مطلق،  باشد که ل یدیق یو ممکن است با اضافه  کندی باشد که  لفظ اقتضا م یزیچ
 یانگرچنانکه لفظ »رقبه« ب کند،یآن را در خود حمل م یمعنا یول  کندیآن را اقتضا نم

  ی مؤمنه، اما از نظر لفظ  یر غ  یا که رقبه مؤمنه است    کندینم  یان لفظ است و ب  ینمطلق ا
 یاافتراق مطلق باشد بگونه یثکه مراد حد یستدرست ن ینآن را دارد. بنابرا  یشگنجا
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صورت اختالف در مسائل    ینشکال اختالف را در بر داشته باشد چرا که در اا  یکه تمام
ع باطل است، چرا که از   ین لفظ خواهد شد و ا ینشامل ا یز فروع ن ]برداشت[ به اجما

اختالف وجود داشته   ی الله عنهم ـ تا کنون در مسائل اجتهاد یدوران صحابه ـ رض 
 یگر رخ داد سپس در زمان د یتگر و هدا  ین راشد ی اختالف در زمان خلفا یناست و اول 

  ی هانوع اختالف را ناپسند ندانست و نسل  ینا ی و کس یافتادامه  ینصحابه و تابع
پس چگونه ممکن است   مودنددر روا بودن اختالف ـ در فروع ـ به صحابه اقتدا ن  یبعد

  یدشود؟ بلکه منظور افتراق مقبرداشت  یث[ از مطلق حدی اختالف در مذاهب ]فقه
  ی قرآن الفاظ یاتبر آن وجود نداشته باشد چرا که در آ ینص  یثاست اگر چه در حد

 :فرمایدیامر است. الله متعال م ینا یانگر وجود دارد که ب

ُقوا ِدیَنُهْم َوَکاُنوا ِشَیًعا{ ]ر3۱}َواَل َتُکوُنوا ِمَن اْلُمْشِرِکیَن ) ِذیَن َفرَّ  [ 3۱ـ   3۱وم: ( ِمَن الَّ

( از کسانی که دین خود را قطعه قطعه کردند و فرقه فرقه 3۱از مشرکان مباشید: ) و»
 شدند«.

 سخن الله متعال: و

ْسَت ِمْنُهْم ِفي َشيٍْء{ ]انعام:  ُقوا ِدیَنُهْم َوَکاُنوا ِشَیًعا لَّ ِذیَن َفرَّ  [۱5۹}ِإنَّ الَّ

قه فرقه شدند، تو هیچ گونه مسؤول ایشان  که دین خود را پراکنده ساختند و فر   کسانی»
 نیستی«.

 ییهاگروه یعنیاست که در اثر آن فرقه فرقه شدند،  یاتفرقه یانگر مشابه که ب یاتآ و
 یبانیو پشت یآنها الفت و همکار یان جدا شده و در م یگر د یاز برخ  یگشتند که برخ 
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است در   یکینش هم است و فرما یکیوجود ندارد بلکه خالف آن درست است. اسالم 
 1. کامل شود نه اختالف« یهمبستگ  ببکه حکم آن س کندیاقتضا م یجهنت

افتراق شامل    یثکه حد  باشندیم  ینا  یانگر از هم ب  یجدا   یا  یکجاامور به صورت    ینا  پس
اشتباه   یابه احکام آن  یبندیو مقصود از آن عدم پا شودینم یندر د یهر نوع اختالف

 دارد.  ی مشخص  هاییژگیاست که و یژه بلکه مراد اختالف و یستن یرفتار

الله   یـ صل یامبر پس سخن پ ید،اساس فهم ینرا بر ا یثحد یهاها و جملهبخش باید
 یثبنابر مقتضا و موضوع حد یدبا «باشیمی وسلم ـ »آنچه من و اصحابم بر آن م یهعل

که به   یاختالف یینه[ در زم یافتهافراد نجات است: ] ینچن یششود که معنا یدهفهم
 یعنی  پیمایند؛یاند را مو اصحابش بر آن بوده   یامبر که پ  ی آن راه  شودیمربوط م  یثحد

  ی منهج یهابنا شده بر خاستگاه ِی و مسائل اجماع ینکه به اصول د یدر اختالف
 و اصحاب است.  یامبر راهشان همان راه پ شود،یمربوط م

ـ   یو عمل ی و مسائل علم هایلـ دل ینو اصول د یاگر روش شخص در مسائل اجماع 
 . یافتوسلم ـ باشد پس او نجات خواهد  یه الله عل یـ صل یامبر همانند روش پ

  یا و ممکن است که در آن اختالف  شودیمربوط م  ینهر آنچه به د یانب یثحد منظور
  یو کوتاه  یو اشتباه رفتار  ینشامل اختالف در فروع د  ینبنابرا  یستاشتباه رخ دهد ن

 .شودیآن نم هایکنندهیلو تکم ینیجام واجبات دندر ا

 
 (.3/۱25االعتصام ) ـ 1
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 گویدیسخن نم  دهدی که انسان را از آتش نجات م  یاسباب  یاز تمام  ینهمچن  یثحد  این
سلم  و یه الله عل ی ـ صل یامبر از روش پ یرویاز انواع آنها که همان پ یکیبلکه در مورد 

و    گویدیـ ادله و مسائل ـ است، سخن م  ینو اصول د  یـ و اصحابش در مسائل اجماع
 شود.   یهمراه با شروط الزم بوده و موانعش منتف  یدبا  اباسب  یگر مانند د  یز سبب ن  ینا

  ی هاها و گروه که در فرقه  ی حکم بر تک تک اشخاص یدرباره  ین همچن یثحد این
 شودیمربوط نم  یناشخاص مع  یو به قضاوت درباره   گویدیمنحرف هستند سخن نم

  ی کل یهاصفت  یاست که درباره  یو از نصوص  کندیم یان ها را بگروه  ی بلکه حکم کل
 یخوارحکم زنا و مشروب  یاره درب  یکه به صورت کل  یمانند نصوص  کندیحکم م

ر صورت فراهم بودن شروط و  نصوص نزد اهل سنت و جماعت د ینآمده است و ا
 .باشندینبودن موانع قابل اجرا م

بودن   یجهنم ی ها گواهگروه  ین از ا ینمع ی که در مورد شخص  یستدرست ن بنابراین
: »سخن رسول  گویدیـ رحمه اللهـ  م  یمیهاالسالم ابن ت  یخ ش  ی معن  ینا  یحداد و در توض 

از آنها در   یکی]گروه[ در آتش و  یکوسلم ـ که فرموده: هفتاد و  یهالله عل یالله ـ صل
 که فرموده: یستسخن الله متعال ن  ینتر از انیتر و سنگ بهشت است« بزرگ 

َما َیْأُکُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َناًرا َوَسَیْصَلْوَن َسِعیًر  ِذیَن َیْأُکُلوَن َأْمَواَل اْلَیَتاَمی ُظْلًما ِإنَّ ا{  }ِإنَّ الَّ
 [ ۱0]نساء: 

های خود فرو خورند جز آتشی در شکمکسانی که اموال یتیمان را به ستم می  گمان،بی»
 رد خواهند شد«.برند، و به زودی در آتشی افروخته وا نمی

 سخن الله متعال:  ینا و
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ـِه َیِسیًرا{ ]نساء:   }َوَمن َیْفَعْل َذِلَك ُعْدَواًنا َوُظْلًما َفَسْوَف ُنْصِلیِه َناًرا  َوَکاَن َذِلَك َعَلی اللَّ
30] 

هر که به تجاوز و ستم چنین کند، زودا که او را به آتش دوزخ در آوریم، و این بر   و»
 خدا آسان است«. 

و با   شودی را انجام دهد وارد آتش م  یوجود دارد که اگر شخص عمل  یگرینصوص د  و
ممکن است    یرا ز  دهیمیبودن نم  یجهنم  ی وجود ما در مورد شخص مشخص گواه  ینا

الله    ینکها  یا  بردی م  ین را از ب  هایشی داشته باشد که بد  هایییکین  ینکها  یا که توبه کرده  
 1.دهدی گناهانش قرار م  یر را کفاره یگ د یزهایچ یا هایبتمتعال مص 

وسلم ـ که فرموده »آنچه من و اصحابم بر آن   یهالله عل یـ صل یامبر سخن پ بنابراین
ها  گروه  یبود تمام ینچرا که اگر چن یستمنظور از آن تنها مسلمان بودن ن «یمهست

از اسالم را با خود   یقدر یثمذکور در حد ی هااز گروه  یک هر  یرا بودند ز یافتهنجات 
الله عنهم   یوسلم ـ و اصحابش ـ رض  یهالله عل یمبر ـ صلیااز آنچه پ یدارند ـ مقدار
وسلم ـ فرموده که تنها   یهالله عل یـ صل یامبر است که پ یدر حال ین اند ـ اـ بر آن بوده

 وسلم ـ و اصحابش مطابقت دارند.   یهالله عل  یـ صل  یامبر ها با روش پگروه   ین از ا  یکی

وسلم ـ : »آنچه من و اصحابم    یهالله عل  یـ صل  یامبر سخن پ  یناگر منظور از ا  همچنین
در هر   یرا ز شوندی ها هالک مگروه  یاسالم به صورت مطلق باشد، تمام «یمبر آن هست

  یا کرده  یاز واجبات اسالم کوتاه یهستند که در واجب ی مذکور افراد یهااز گروه  یک
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وسلم ـ   یهالله عل ی لـ ص یامبر که پ یدر حال ینشوند، و ایها ماز حرام  یمرتکب حرام
 !یافتخواهند  نجات  ی نموده که گروه یانب

سخن »آنچه من و   ین وسلم ـ مرادش از ا یهالله عل ی صل – یامبر که پ دهدی نشان م این
  ی ـ صل یامبر بودن با پ یکیمخصوص است که آن:  ییمعنا «باشیمیاصحابم بر آن م

ـ از نظر ادله و مسائل   ینو اصول د یوسلم ـ و اصحابش  در مسائل اجماع یه الله عل
 .باشدی ـ م  یو عمل یعلم

  گذارد، یم یثفرض را بر صحت حد یادانسته  یح را صح یثحد ین که ا یهر کس پس
  یا که ذکر شد حمل کند و گرنه دچار تناقض شده  ییرا بر اساس معنا یثحد ینا یدبا
 .یابدیآن نم یبرا  ییمعنا ینکها

امت کامال   یهاگروه  یاناست که در م یزیمنظر چ یناق از اافتر  یثکردن به حد نگاه
مختلف   یهاگروه  یاست که علما یامور ین از آشکارتر  یکیمشهور بوده بلکه 

افتراق به انحرافات در اصول  یثاند. پس مربوط دانستن حدآن سخن گفته  یدرباره 
خاص ارتباط ندارد،   یعالم یاـ به گروه  لی و عم یو مسائل علم هایلـ از نظر دل یند

از علما در   یادی ز یارها رواج داشته و تعداد بسگروه  یتمام یاناست که م یزیبلکه چ
  ی هاگروه  یگفت: در تمام توانی که م ییاند، تا جاکرده  ییدها آن را تأگذر زمان و قرن 

ع و اتفاق نظر  یخکه در تار یمختلف  است.  بودهامت وجود دارد مورد اجما

اهل سنت    یآنها از علما  یتـ که اکثر   یمبرو  یاتو روا   یثحد  ی که به سراغ علما  هنگامی
انحرافات    یااز اختالفات    یبه عنوان نوع  یثکه آنها با حد  بینیمیاند ـ نمو جماعت بوده
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ط به اختالف مخصوص  را مربو  یثحد  ینبرخورد کرده باشند بلکه ا یرفتار
 اند.دانسته

آورده و   «یهحرور یکه درباره  یتیافتراق را در باب »روا  یثحد یصنعان عبدالرزاق
  یدابوداود در موضوع »السنة« از کتابش سنن آورده و موضوع »سنة« به اصول عقا

کتاب   ین را در کتابش به نام »سنة« آورده که ا یثحد ین عاصم ا یمربوط است و ابن اب
و ابن حبان عنوان باب را »ذکر اإلخبار عن   تاهل حق نوشته شده اس یدر شرح عقاد

افتراق  یثحد یز ن یهذه األمة« قرار داده و محمد بن نصر المروز یفرق البدع وأهلها ف
اهل حق بوده    یدکتاب شرح عقا  ین کرده است که هدف او از ا  یترا در کتاب »السنة« روا 

در کتاب »اإلبانة عن   هو ابن بط  «یعةرا در کتاب »الشر  ثیحد ینا یز ن یاست. امام آجر 
در کتاب »شرح أصول  یومجانبة الفرق المذمومة« و امام اللکائ یةالفرقة الناج یعةشر 

در کتاب »أصول السنة« و در »باب النهي   ینزمن یاعتقاد أهل السنة والجماعة« و ابن اب
  « نالفت یدر کتاب »السنن والواردة ف یعن مجالسة أهل األهواء« آورده و ابو عمرو دان

در   یهقیوإماتة السنة« و ب یائها در باب »ما جاء في ظهور البدع واألهواء والمضلة وإح
 ده است. کتابش »االعتقاد« و باب »االعتصام بالسنة واجتناب البدعة« آور

 یندر مورد اختالف در اصول د یثیبه عنوان حد یثحد ینبا ا یز،ها نفرقه یگر د علمای
علما:   ین ا یااند از جمله مختلف برخورد کرده  های ینها و دشدن به فرقه  یمو تقس

 یگرانو د  یو شاطب  یر و ابن کث  یمو ابن ق  یمیهو ابن ت  یو قراف  یو راز  ی عبدالقاهر بغداد
 .باشندیم

مربوط است که آن   یژه و یافتراق به اختالف یثکه حد رسیمی م یجهنت ین به ا پس
ـ ازنظر ادله و مسائل   یناز اصول د یدر اصل  یا یاجماع یایاختالف در مورد قضا
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است و برخواسته از اصول و   یاز انحراف منهج یو ناش باشدیـ م یو عمل یعلم
 .دو شی م شدن است که سبب تفرقه و گروه گروه  ییهاخاستگاه

 افتراق یثنادرست از حد  یهانقد برداشت 
  ییناشتباه را در فهم، تع  یشترین گران به پژوهشاست ک  یثیافتراق از جمله احاد  حدیث

تعدد  ییجهاند، در نتمرتکب شده یگر د ی نصوص شرع ینآن در ب یگاه جا یانمراد و ب
 ینهزم   ینمستقل را در ا  ی متفاوت گشته است که پژوهش  یز ن  هایریگها، موضعبرداشت

 .طلبدیم

ها را به  پرداخته و آن  یثحد ینادرست درباره  ی هابرداشت ینچند خط به ا ینا در
آشکار   یثدر مورد حد یمنهج یدگاهکه د دهیمیمختصر مورد نقد قرار م یصورت
 شود.

امت هالک شده و وارد آتش جهنم  یشتر که ب گویدیافتراق م یثحد اول: برداشت
  امت محمد مورد مرحمت قرار  گویندیکه م  یگر حکم با نصوص د ین و ا شوندیم
 آنها اهل بهشتند، در تضاد است.  یشتر ب ینکهو ا گیرندیم

دانسته و حکم بر عدم    یف افتراق را ضع  یثبرداشت، حد  یناز علما به خاطر هم  تعدادی 
امت   یثحد ین اند که منظور از امت در اگفته  یگر د یاند و برخ صحت آن صادر کرده 

 دعوت است نه امت اجابت. 
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 1: یللفهم نادرست است، به دو د این

 یدنصوص تهد یگر را دارد که د یبه هالکت و آتش جهنم همان حکم یدتهد اول: دلیل 
 کنندینم  یدا در مورد افراد مشخص صدق پ  یدکننده دارند؛ و معلوم است که نصوص وع

  ی کار ی هر کس یعنیشروط آن حاصل شده و موانع آن وجود نداشته باشد،  ینکهمگر ا
مجازات در مورد    یناست، الزاما ا  یگرید  هایذاب ع  یارا انجام دهد که مجازات آن جهنم  

نبودن شروط،   یا او اجرا نخواهد شد بلکه ممکن است شخص به خاطر وجود مانع 
 مجازات نشود. 

که به   یستن ی معن یناجرا خواهد شد به ا یثموجود در حد یدِ که تهد ییماگر بگو  حتی
صورت که   ینباشد، و چه بسا حکم آن مانند حکم اهل کبائر باشد، به ا یمیدا  یصورت

 توانینم ینبنابرا  شوندی و بعد از پاک شدن از آن خارج م شوندی وارد آتش جهنم م
 .مانندی در آتش جاودان م یا تهگفت که اکثر امت اسالم هالک گش

کرده   یینها را تعهتعداد افراد را مشخص ننموده بلکه تعداد گرو یثحد دوم: دلیل 
  یست بودن تعداد افراد ن یادها مستلزم زبودن تعداد گروه  یاد است، و واضح است که ز

از آنها تعدادش  یاشوند و فرقه یمتقس یادی ز یهااز مردم به فرقه  یچه بسا که گروه
 باشد.  یشتر ها بفرقه یگر از د

 
ی این حدیث شده است: حدیث افتراق األمة إلی نیف وسبعین، های دیگری که دربارهنگاه کنید به بحث - 1

 (.77ـ53نی )الصنعا
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افراد امت  یشتر که ب تیسن ینهالک شونده مستلزم ا یهابودن گروه یادز بنابراین
 خبر دادن در مورد افراد. یها آمده نه برا خبر دادن از گروه  یبرا  یثهالک شوند و حد

شده   یانب یثحد ین مختلف ا یاتاست که در  روا  ینا کندیم ییدرا تأ یمعن ینآنچه ا و
 یثکه حد دهدی نشان م ین و ا باشندیم یتاکثر  یا همان جماعت  یافتهکه گروه نجات 
 نه تعداد افراد. دهدی ها را نشان متنها تعداد فرقه

ورود به آن   ی منجر به تنفر از اسالم و بسته شدن درها یثحد ین ا دوم:  برداشت
  ی امت اسالم  یان م  هاییریکه اختالفات و درگ   کندی احساس را القا م  ینا  یرا ز  شود؛یم

  شودیکه مسلمان م ی افراد یشتر رد بدر مو  ینکهاست و ا یشتر ها بو امت یاناد یگر از د
 حکم بر ورود به آتش جهنم شده است. 

افتراق را بر تعداد افراد  ی بنا یرا ز باشد،ینادرست م ی مانند برداشت قبل یز فهم ن این
 یثموجود در حد یدگذاشته که تهد ینبنا را بر ا  ینها و همچنگذاشته نه تعداد فرقه 

  یا مه ینکه، بدون ا شودیها قرار دارند، مگروه  ن یکه در ا ی افراد یحتما شامل تمام
مجازات بصورت جاودانه  ینا ینکهو ا یرد را در نظر بگ  انعبودن شروط و نبودن مو 

 ینبنابرا یستند؛ن یثها نادرست بوده و مراد حدبرداشت ینا یکه تمام یاست، در حال
 .شودی منجر به تنفر از اسالم م یثحد ین گفت که ا توانینم

آمده    یشمدح و ستا  یافتراق برا   یثاند که حدگفته   یناز معاصر   یبرخ   سوم:  برداشت
امت مسلمان    یان که در م  ییهااساس فرقه   ین و بر ا  رساندی را م  یاست که کثرت و فراوان

که   ساندری را م ینتنها ا یثحد یناست؛ بنابرا  یشتر ب یو نصار یهوداز  آیدیبوجود م
 است.  یشتر تعدادشان ب نصاریو  یهودامت اسالم از امت 
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 ینه مدح یثکه در حد گویدیم یگرید ی دارد در جا یبرداشت ینکه چن ی از افراد یکی
اختالف بدهد نه  یخبر از فراوان خواهدیم یثحد ینبلکه ا یوجود دارد و نه نکوهش

گروه«  یک»همه در آتشند جز  یتکه روا  یذهن یزمینهیشپ ینبا ا ی. ویشتریب یز چ
 است.   ردهک یبرداشت یناست چن یو ساختگ  یفضع

تعدد افکار   گذاریه پا یثاند که حددارند گفته یثاز حد یبرداشت ین که چن یگر د برخی
 .باشدیم  یرهو غ  یدتیعق  هاییشهتعدد مذاهب و اند  یتمشروع  یانگر در اسالم است و ب

بلکه   دهدی خبر م یندهمدح و ثنا بوده و نه فقط از آ یانگر ب افتراق نه یثواقع حد در
 یریماگر بپذ یو هشدار نسبت به آن است. حت یننکوهش تفرقه و اختالف در د یانگر ب

از نظر   یثحد  یناما ا اند،یفضع کند،یم  ی که از تفرقه نه یثحد ین ا یاتروا  یکه تمام
 ندارد.  یتفاوت دارندی که از تفرقه و اختالف باز م نصوصی یگر با د یمو مفاه یبترک 

در  ینکهگذشته را ذکر کند مگر ا یهاوجود ندارد که اختالف امت ینص  یچه تقریبا
 :فرمایدی. همانگونه که الله متعال مدهدی نکوهش آمده و به امت اسالم هشدار م  یاقس

ُقوا َواْخَتَلُف  ِذیَن َتَفرَّ َناُت َوُأوَلـِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظیٌم{}َواَل َتُکوُنوا َکالَّ  وا ِمن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلَبِیِّ
 [۱05مران: ع ]آل

چون کسانی مباشید که پس از آنکه دالیل آشکار برایشان آمد، پراکنده شدند و با هم    و»
 . اختالف پیدا کردند، و برای آنان عذابی سهمگین است«

 :فرمایدی سخن الله متعال که م ینا و
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ـِه ُثمَّ یُ  َما َأْمُرُهْم ِإَلی اللَّ ْسَت ِمْنُهْم ِفي َشيٍْء ِإنَّ ُقوا ِدیَنُهْم َوَکاُنوا ِشَیًعا لَّ ِذیَن َفرَّ ُئُهم }ِإنَّ الَّ َنِبِّ
 [ ۱5۹]انعام:  ِبَما َکاُنوا َیْفَعُلوَن{

که دین خود را پراکنده ساختند و فرقه فرقه شدند، تو هیچ گونه مسؤول ایشان    کسانی»
گاهشان خواهد کرد« شان فقط با الله است. آنگاه به آنچه انجام می نیستی، کار  دادند آ

 سخن الله متعال:  ینا و

َن اأْلَْمِر َفَما اْخَتَلُفوا ِإالَّ ِمن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم َبْغًیا َبْیَنُهْم ِإنَّ  َناٍت ِمِّ َك  }َوآَتْیَناُهم َبِیِّ  َربَّ
 [ ۱7ثیه: ]جا  ِقَیاَمِة ِفیَما َکاُنوا ِفیِه َیْخَتِلُفوَن{َیْقِضي َبْیَنُهْم َیْوَم الْ 

[ به آنان عطا کردیم، و جز بعد از آنکه علم برایشان  دالیل روشنی در امر ]دین  و»
[ از روی حسادت و رقابت میان خودشان، دستخوش اختالف  [ آمد، ]آن هم ]حاصل 

کردند، ن اختالف می نشدند. قطعًا پروردگارت روز قیامت میانشان در باره آنچه در آ 
 . داوری خواهد کرد«

َما َهَلَك َمْن َکاَن َقْبَلُکْم   یه الله عل ی ـ صل یامبر سخن پ ین ا و وسلم ـ که فرمود: »ِإنَّ
شما به خاطر اختالف در کتاب   یشینیان: همانا پیعنی 1ِباْخِتاَلِفِهْم ِفي اْلِکَتاِب«

 [ هالک شدند. شانی]آسمان

َة  فرموده است:    ینهمچن  و ُل َمْن َیْدُخُل اْلَجنَّ ُلوَن َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوَنْحُن َأوَّ »َنْحُن اْلِْخُروَن اأْلَوَّ
ُه ِلَما اْختَ  ُهْم ُأوُتوا اْلِکَتاَب ِمْن َقْبِلَنا َوُأوِتیَناُه ِمْن َبْعِدِهْم َفاْخَتَلُفوا َفَهَداَنا اللَّ َلُفوا ِفیِه َبْیَد َأنَّ
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« ْن ِم   یناول  یامتو در ق یمهست ین ها[ آخر امت ینب یب: ما ]از نظر ترتییعن 1.اْلَحقِّ
از ما   یشکه به آنها پ یدر حال شودیکه وارد بهشت م یمهست یامت ینو ما اول   یمهست

کتاب داده شد و به ما پس از آنها کتاب داده شد اما آنها اختالف نمودند و الله در مورد  
 نمود. یتهدا  یقتکردند ما را به حق تالف آنچه آنان اخ

افتادند   یدهنکوه  یاکه اهل کتاب در اختالف و تفرقه   دهدی نشان م  یرهنصوص و غ  این
  ین که در ا  ینصوص   یتمام  یدکند و با  یدور  و  یز که بر امت اسالم واجب است از آن پره 

آشکار از آن   یلیو جز با دل یدمستقر در نصوص، فهم یمعنا ین آمده را بنا بر هم ینهزم 
هشدار و نکوهش است و درست    یانگر اصل ب  ینبنا بر هم  نیز افتراق    یثخارج نشد و حد

 اصل خارج نمود. ینآن را از ا  یمعنا یلکه جز با دل یستن

را به خاطر تفرقه و اختالف   ی که امت اسالم یافترا  ینص  توانینم یگر د یی سو  از
معمول  یوجه در نصوص شرع یچروش به ه ینا یرا کرده باشد ز یشفراوان ستا

به جماعت فرمان داده و از تفرقه و   یبندیبه اتحاد و پا یبلکه نصوص فراوان باشدینم
 یننصوص، متواتر و مستقر است بنابرا  در ی،معن ینو ا کندی م یگروه گروه شدن نه

  یثو حد  یدآن فهم  یکه در مورد تفرقه و اختالف آمده را بر اساس مقتضا  ینصوص   یدبا
از وقوع در تفرقه آمده است و   ی هشدار و نه یشود که برا  یدهفهم ینگونها یدافتراق با
 روشن و آشکار.  یلیاصل خارج کرد جز با دل ین را از ا یثحد یستدرست ن
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نمودم و  ی را بررس  یثحد ین گفتار علما و برداشت آنها از ا یمعن ینآشکار شدن ا رایب
اند که از تفرقه و اختالف  دانسته  یرا از جمله نصوص   یثحد  ینآشکار شد که آنها ا  یمبرا 

امت    یشبر مدح و ستا  یلیرا دل  یثحد  ینکه ا   یافتمرا ن  یعالم  یچو قول ه  داردیبرحذر م
 .دهدی خبر م یخیتار یتنها از اتفاق یثحد ینا یدکه بگو نیا یادانسته باشد 

اختالف و فرقه   یاست که درباره  یاز جمله نصوص  یثحد ینثابت شد ا ینکهاز ا بعد
را  یثحد ینکه ا یسخن کسان کند،یم یهشدار داده و از تفرقه نه  ینفرقه شدن در د

 ینا توانینم یرا ز شودیباطل م دانندیم یاسالم ییدهبر روا بودن تعدد در عق یلیدل
مدح    یاقدر س  یثحد  ییمبگو   ینکهن تفکر مطرح کرد مگر ایا  یبرا   یلیبه عنوان دل  یثحد

 .یستن ینگونهآمده که ا یشو ستا

 یانم یافتراق سبب بوجود آمدن تفرقه و چند دستگ  یثحد چهارم: برداشت
فرق    ی علما  یرا امت بوجود آورد؛ ز  یان در م  پایانیی امت شده است و شکاف ب  یهاگروه 

  ی ـ صل ینام یراستگو  یاز سو  یکه خبر  یستندنگر  یثحد ین به ا یدهد ین با ا یان و اد
 یقکه تصد  ییحتما رخ خواهد داد و از آنجا  اقافتر   ینا  گویدی وسلمـ  است که م  یهالله عل

که به ما داده است بر ما واجب   ییخبرها یوسلم ـ در تمام یهالله عل ی رسول الله ـ صل
 توانیاست که نم یحتم یریتقد یریاند که تفرقه و اختالف و درگ گرفته  یجهاست نت

 ینکهدر مورد ا  یدو با  یمندار  یاشدن در برابر آن چاره   یمآن را گرفت و ما جز تسل  یجلو 
 .یمو گروه هالک شونده کدام است نزاع کن یافتهگروه نجات 

افتراق  یثاز افراد با حد ی ها و تعداداز گروه ی که برخ  کنیمی انکار نمرا  ین ا یز ن ما
  یبرا  یلیرا دل یثحد یناز آنها ا یاند و چه بسا برخ داشته یبرخورد اشتباه

وجود   ینبا ا یاند ول افتراق قرار داده  ییدهنادرستشان در مورد پد هاییریگموضع
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ها و احزاب شده  امت به گروه  یلتبد تفرفه و  یجاد سبب ا یثحد ینسخن که ا ینگفتن ا
که دچار   یاست که اکثر کسان ین برداشت چن ین ا یچرا که مقتضا یستن یحاست صح

گاه یثحد یناند، از ااختالف شده  اختالف به   یو تالششان برا  یاقو اشت داشته یآ
 را محقق سازند.  یثحد ینا یمعنا خواستندی بوده که م ینخاطر ا

  ینخوارج که اول  یرا ز کندینم ییدهم آن را تأ یتنداشته و واقع یلیدل یچ برداشت ه ینا 
از آنان نقل نکرده که آنها    یگریگروه جدا شده از امت بودند نه خودشان و نه شخص د

 یختار یکه در گذشته  ییهاها و فرقه گروه یگر استناد کرده باشد و د یثحد ینبه ا
 اند.را داشته یتضعو ینهم یز اند نبوده  یاسالم

از آمدن   یشاند پها و احزاب که در امت ظهور کرده از فرقه  یاری بس یگر د ییسو  از
  ی ها در اواخر عصر صحابه ـ رض از فرقه یاند چرا که برخ بوده یانفرق و اد یعلما

  ی ـ رحهم الله ـ ظهور کردند و آن هنگام علما یندر عصر تابع یز ن یالله عنهم ـ و برخ 
 آغاز نشده بود.  ینتدو یو حت شتهحضور ندا  یانفرق و اد یعرصه

هشدار نسبت   یکه برا   اندیدهفهم  ینگونهافتراق را ا  یثاسالم حد  یعلما  یتمام  همچنین
  یه الله عل یـ صل یامبر نسبت به روش پ یبندیآمده و به پا ینبه تفرقه و اختالف در د

آن   یمتسل یدندانسته که حتما با یریکس آن را خبر از تقد یچو ه خواندیوسلم ـ فرا م
 را رها کرد.  شودیم ییگرا ترک تفرقه و حزب موجبکه  یاسباب ینکهشد و ا

 یـ صل یامبر سخن است که : خبر دادن پ ینمستلزم ا یبرداشت ینچن یگر د ییسو  از
خبر   یچرا که اگر از خوب  شود؛یامت م یدند یبمنجر به آس یندهوسلم ـ از آ یهالله عل

که    شودیخبر دهد سبب م  های امت دست از تالش بکشد و اگر از بد  شودیدهد سبب م
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  یریو در برابر آن سرفرود آورد چرا که آن را تقد  ودش  هایبد  ین ا  یماز امت تسل  یگروه
 که حتما رخ خواهد داد.  داندیم

که در نکوهش    ی مستلزم آن است که گفته شود: نصوص شرع  ییاهبرداشت   ینچن  بلکه
آمده، علت انحراف   یابه دن یتاز غافل شدن از آخرت به خاطر مشغول  یز و پره  یادن

اند، و دچار اشتباه شده یااست که در رفتار با دن ییهاگروه یگر و د یصوف یهاگروه 
 .مودنصوص را انکار ن ینا یدبا ینبنابرا 

 یزن یگریافتراق ذکر نشده است بلکه نصوص د یثتنها حد ینصوص شرع در اما
چرا که   کنندی م ی نه یوجود دارند که به اتحاد فراخوانده و از تفرقه و چنددستگ 

نص   یکتنها  یدکامل است و نبا یااسالم از نظر نصوص و مقاصد آن سلسله  یعتشر 
نص وجود  یک ینموضوع تنها هم نیدر ا ییکه گو  یاگونهرا مورد توجه قرار داد به 

 دارد. 

  یو جنبه یریتقد یجنبه یان م یداست که با ینا آموزندی به ما م ی نصوص شرع آنچه
  ی امت اسالم یاناگر الله ـ متعال ـ مقدر نموده که در م یرا تفاوت قائل شد ز یشرع

اتحاد    یا از مسلمانان خواسته است که بر   یگر د  یاختالف به وجود خواهد آمد اما از سو 
 کنند. یز پره  ییو جدا  ه و الفت تالش نموده و از تفرق

  ین است که به د یزهاییچ یاز افتراق، تفرقه در تمام یثمنظور حد  پنجم: برداشت
اسالم،   یعمل ینو اصول و فروع قوان یدهاصول و فروع عق یو تمام شودیمربوط م

 یبندموضوعات پا  ینا  یدر تمام  یدو با  گیرد،یو معامالت را در بر م  یموضوعات اخالق
الله عنهم ـ بود و تنها  یـ و اصحاب ـ رض  موسل یهالله عل یـ صل یامبر به روش پ
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وسلم    یهالله عل  یـ صل  یامبر موارد به روش پ  ینا  یدر که در تمام  یابدی نجات م  یگروه
گروه    یکند از جمله   یامور کوتاه  یناز ا  یباشد و هر کس در بخش  یبندـ و اصحابش پا

 .یستن یافتهنجات

  یهوسلم ـ که فرموده: »ما أنا عل  یهالله عل  ی ـ صل  یامبر فهم به عموم سخن پ  ینا  صاحبان
لفظ به  ینا یرا اند زـ ، استدالل کرده  باشیمی ـ آنچه من و اصحابم بر آن م «یوأصحاب

اختصاص دادن آنه به   یبرا  یلیو دل گیردی را در بر م یند یصورت عام آمده و تمام
 وجود ندارد.  یگر د یزهایچ یا یدعقا

مقاله اشتباه بودن آن ثابت شد   یافتراق نادرست است و در ابتدا  یثبرداشت از حد ینا
 :سازندی ا آشکار مبرداشت ر ینا یخواهم کرد که نادرست یان جا دو مورد را ب  ینو در ا

گروه ـ الزم است که به   یامسلمانان ـ فرد  یکه بر تمام کنیمیرا انکار نم ین ما ا :اول
آمده را رها کنند  یکه در نصوص شرع ییهاحرام یبوده و همه یبندواجبات پا یتمام

افتراق  یثمقصود حد یینکه آن تع کنیمیبحث م یگرید یز چ یما درباره  ینجااما در ا
 ت. اس

از انحراف   یهر شکل یاافتراق به هر نوع اختالف  یثشد که حد یانب یناز ا یشپ و
مشخص    یتیو ماه  یعتطب  یاست که دارا   یژهو  یبلکه در مورد اختالف  شودیمربوط نم

  ی هاها و جمله بخش یدو با کندیداللت م یمشخص  یبر معنا یثحد یباست و ترک 
 .یدفهم یبترک  ینا هایکه دارد و داللت یبیرا بر اساس ترک  یثحد

  دهدی خبر م  یبیغ  یاز امر   یثحد  است:  ین افتراق چن  یثحاصل از حد   گیری نتیجه 
امر   ینا یعتوسلم ـ از طب یهالله عل یـ صل  یامبر که در امت اتفاق خواهد افتاد و پ
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که  بنا شده  یکل یاست و بر اصول  یند یخبرداده که همان انحراف در مسائل اجماع
درست رهنمود   ی روش   یمودنود و امتش را به پشی م  ییگرا تفرقه و حزب   یجاد منجر به ا

 . آوردی ساخته که نجات از آتش جهنم را به ارمغان م

تنها  یانگر و ب گویدیبه شکل مطلق سخن نم ینانحراف از د یدرباره یثحد بنابراین
 .گویدی نجات سخن م  یهاراه از    یو راه  یژهو  یبلکه از انحراف  یستراه نجات از آتش ن

و هنگام وقوع  یندههستند که در آ یکه گروه گویدیبه صراحت م یثحد ین ا :دوم 
وسلم ـ و اصحابش   یه الله عل ی ـ صل یامبر که پ یو آن روش  یافتتفرقه نجات خواهند 

  یباشد که به تمام  ین چن  یثحد  ین پس اگر برداشت از ا  سازند،ی م  ی اند را عملبر آن بوده
هر   یرا وجود نخواهد داشت ز یایدب یگروه ینه چینک انحرافات مربوط است امکان ا

خواهد شد که مستوجب   یبا انجام حرام حتما دچار عمل یابا ترک واجب و  یا یگروه
 خواهد شد.  معنییب یامتناقض و  یا یثحد ینباشد ا ینعذاب است و اگر چن

  ین اند که اافتراق گفته  یثنوگرا در خالل نقد حد یهابرخي از عرب  ششم: برداشت
  یهاوسلم ـ از رخداد   یهالله عل  یکه رسول خدا ـ صل  گویدی م  یحصر   یبه صورت  یثحد
که در امت اتفاق   ی با خبر بوده و اختالف افتدی اتفاق م یندهکه در آ یو فکر  یاسیس

در  یزیچ ینچن یرش است که پذ یدر حال ینا …کندمی یسهمقا یهودخواهد افتاد را با 
که او   گویدی قرآن م یرا گفته در تناقض است ز یو یبا آنچه قرآن درباره  یامبر مورد پ

گاه یباست از غ یامبر پ ینکهبا وجود ا به هر   یامهم باشد  یز ندارد هرچند آن چ یآ
 یبه عنوان گواه برا   ده اعراف آم  یسوره   ۱88  یهباشد و آنچه در آ  خواهدی که م  یصورت
 :فرمایدی است آنجا که م یما کاف
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ـُه َوَلْو ُکنُت َأْعَلُم اْلَغْیَب اَلْسَتْکَثْرُت ِم  ا ِإالَّ َما َشاَء اللَّ َن }ُقل الَّ َأْمِلُك ِلَنْفِسي َنْفًعا َواَل َضرًّ
وُء ِإْن َأَنا ِإالَّ َنِذیٌر َوَبِشیٌر ِلِّ  ِنيَ السُّ  َقْوٍم ُیْؤِمُنوَن{اْلَخْیِر َوَما َمسَّ

: جز آنچه الله بخواهد، برای خودم اختیار سود و زیانی ندارم، و اگر غیب  بگو »
رسید. من جز  اندوختم و هرگز به من آسیبی نمیدانستم قطعًا خیر بیشتری می می
 آورند، نیستم«.دهنده و بشارتگر برای گروهی که ایمان میبیم

بازگو کردن را   یستگیها است و شابرداشت ترینیبو غر  یباز عج یکیبرداشت  این
عرب از آن   یاز نوگراها یارکه بس یانحراف منهج یقحجم عم ینکها یندارد مگر برا 

گاه بوده و از   ی از همه از نصوص شرع یشآشکار شود چرا که آنها ب برندی رنج م ناآ
که  فهمیدندیم دادندی فهم درست آن فاصله دارند و اگر نصوص را در کنار هم قرار م

گاه  یبیاز امور غ  یالله متعال از برخ   یقوسلمـ  از طر   یه الله عل  یـ صل  یامبر پ  یابدی م  یآ
 چنانکه الله متعال فرموده است:

ُه َیْسُلُك ِمن َبْیِن  2٦}َعاِلُم اْلَغْیِب َفاَل ُیْظِهُر َعَلی َغْیِبِه َأَحًدا ﴿ ُسوٍل َفِإنَّ ﴾ ِإالَّ َمِن اْرَتَضی ِمن رَّ
 [ 27 ـ  26]جن:   { َیَدْیِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا 

گاه نمی  دانای» کند،  جز پیامبری را که از او خشنود نهان است، و کسی را بر غیب خود آ
[ برای او از پیش رو و از پشت سرش نگاهبانانی بر خواهد ر این صورت باشد، که ]د

 گماشت«.

  یان را ب یفراوان یبیقرآن و سنت، امور غ یقوسلم ـ از طر  یه الله عل ی ـ صل یامبر پ و
وجه با قرآن   یچامر به ه ین نموده است و همانگونه که خبر داده اتفاق افتاده است و ا

 و ثبوت قرآن است. یبر راست یقو  یلیبلکه دل یستدر تضاد ن
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به   باشد ی نم یرتعدد پذ  یو مسائل اجماع ین ول داص یینه نظر درست در زم
 مختلف پراکنده شود: یهاگروه  ین که در ب  یصورت 

در  یثحد ینکهخاص از افتراق است و ا یکه ثابت شود منظور از افتراق، نوع هنگامی
که   رساندیم یز را ن یننوع تفرقه آمده است، ا یننکوهش و هشدار نسبت به ا یاقس

وسلم ـ است تنها شامل    یهالله عل  ی ـ صل  یامبر که همان روش پ  یبه روش درست  یدنرس 
 .شودی گروه م یک

به راه درست به دست  یدنتنها با رس  یافتننگفته که نجات  یثچنانکه گذشت حد زیرا 
 نموده است: یانبلکه دو حکم متالزم را ب آیدیم

وسلم ـ و   یه الله عل ی ـ صل یامبر است که پ یاز روش  یروینجات مستلزم پ :اول
 اند.الله عنهم ـ بر آن بوده   یاصحابش ـ رض 

 .گیرندیم یشدر پ یروش را به درست یناز امت وجود دارند که ا ی : گروهدوم

و مسائل   یناصول د یینهکه نظر درست در زم  کندیم یانافتراق ب یثحد بنابراین
مختلف پراکنده شود. و تنها  یهاگروه  که در یبه شکل باشد،ینم یر تعدد پذ یاجماع

و از راه حق خارج    پیمایدی راه درست را م  یناصول د  یینهامت در زم   ی هااز گروه   یکی
 .شودینم

  یی هابه گروه  یثاست که حد ینا کندیرا بهتر آشکار م ی معن ین که ا یزهاییاز چ یکی
 ییره است که در دا  ییهابلکه در مورد گروه  یست،اند مربوط نکه از اسالم خارج شده 
افتراق به امِت اجابت مربوط   یثاست که حد  ینا  یحقول صح  یناسالم قرار دارند. بنابرا 

 شودی افتراق وارد م ییدهکه در پد ییهاگروه  یعنی ین ا ونه امِت دعوت،  شود،یم
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اند چرا گرفته  یش وسلم ـ و اصحابش را در پ یه الله عل ی ـ صل یامبر از روش پ یمقدار
 یامبر وجود پ  ین. با اشدندیاسالم خارج م  ییرهکافر بوده و از دا   ینصورت ا  یر که در غ

را در   یارانشراه و روش او و  روه گ یکوسلم ـ حکم نموده که تنها  یهالله عل یـ صل
 .گیرندیم یشپ

  ینجاوسلم ـ ا  یهالله عل  یـ صل  یامبر پکه    دهدی به وضوح نشان م  یثحد  یبترک   بنابراین
سخن    ییتنهابه حق به به   یدنمطابقت با سنت و رس   یادر مورد اسالم به صورت مطلق  

 سخن گفته است.   یژهو یزیبلکه در مورد چ گویدینم

 یه: »ما أنا علفرمایدی وسلم ـ که م یهالله عل  یـ صل یامبر سخن پ ینمراد از ا اگر 
  ی وصف ینچن ی گروه را دارا  یک که تنها  یستموافقت با حق باشد درست ن «یوأصحاب

 اند.از موارد موافق با حق عمل کرده  یاها در پاره گروه یتمام یرا دانست ز

از موارد راه   یکه در برخ  یمسلمان یهااست که: گروه  ینا یثمفهوم حد بنابراین
بر آن   یارانشوسلم ـ و  یه له علال یـ صل یامبر که پ یراه یعنی پیمایندیدرست را م

 یینهاست که در زم   یگروه  یافتهبلکه نجات   یابندیها نجات نمگروه   ینا  یاند، همهبوده
ع و اصول د وسلم ـ و اصحابش باشند و در  یهالله عل یـ صل یامبر بر روش پ یناجما
وش داشت، ر یر تأث هایشانیریگکه بر اعمال صحابه و موضع ییهامنهج وخاستگاه

 باشند. گرفته   یشالله عنهم ـ را در پ یوسلم ـ و صحابه ـ رض  یه الله عل یـ صل یامبر پ

وسلم    یه الله عل  ی ـ صل  یامبر با روش پ  یافتراق به همخوان  یثدرست حد  یمعنا  بنابراین
  گرددی و مسائل واضح آن باز م  یناصول د  یینهالله عنهمـ  در زم   ی ـ و اصحابشـ  رض 

ها نمودار  و خاستگاه هایلرا شامل شده که خود در دل یمنهج یسو جنبه  یککه از 
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  ی و عمل یمتضمن مسائل علم یعنی شودیرا شامل م لمسائ یگر د یو از سو  شود،یم
 است. 

افتراق و   یثوارد شده در مورد حد یهاگفته یاست که تمام ی همان سنجش یمعن این
 .شودی م یدهبا آن سنج یکل یمعناها

اهل حق   یا ها، اهل سنت بوده گروه یگر د  یا اشاعره  یا که معتزله  یدبگو  ی گر کسا پس
 یست؟ سخن چ ین: منظورت از اشودی در پاسخ به آنها گفته م باشندیم

  یه الله عل  ی ـ صل  یامبر از آنچه پ  یبخش  یااز اسالم    ی است که آنها بخش  ینمنظورت ا  اگر 
  ی معن یناند، ار آن بوده را محقق ساخته امور ب یگر و د یناصول د یینهوسلم ـ در زم 

به حق به  یدنافتراق به رس  یثحد یرا افتراق ندارد ز یثبه حد یربط  یاست ول  یحصح
 .شودیمربوط نم ی صورت کل

روش    یلو مسائل واضح از نظر دل  یناست که آنها در مورد اصول د  یناگر منظورت ا  و
  ین اند اگرفته  یشالله عنهم ـ را درپ  یوسلم ـ و اصحابش ـ رض  یهالله عل ی ـ صل یامبر پ

 .کندیرا ثابت م ین سخن نادرست است و ادله خالف ا

: شودی هستند به او گفته م یسلف یگران،که معتزله و اشاعره و د یدبگو  یکس اگر 
 یست؟ چ یتمنظورت از سلف

]نه   ی و به صورت اجمال اندیده به حق رس  ی است که به صورت کل ینمنظورت ا اگر 
وسلم ـ را در   یهالله عل ی وسلم ـ و اصحابش ـ صل یهالله عل  یـ صل یامبر کامل[ روش پ

 افتراق ندارد. یثبه حد یارتباط  یچه یگفته درست است ول  یناند؛ اگرفته یشپ
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وسلم ـ و اصحابش را در   یه الله عل ی صل  – یامبر است که آنها روش پ ین اگر منظورت ا و
 .باشدی گفته نادرست م ینا اندگرفتهیشو مسائل آن در پ یلو دال یناصول د یینهزم 

 گیردیافتراق صورت م یثکه در مورد حد هاییییگرا و مطلق  هاگوییی کل تمامی
 است. ینچنینا یتشوضع

هستند که در    ی گروه  یعنی ـ    یشینپ  یمعنا  ی،افتراق به صورت قو   یثکه حد  یی آنجا  از
  یست ادعا ن ین بر ا یلاما تنها دل رساندیاند ـ را م راه درست را انتخاب کرده  یناصول د

کرده و بر آن   یترا تقو  یشینپ یهستند که معنا یز ن یگرید یشرع هاییلچرا که دل
 : هایلن دلیاز جمله ا کنند،یم یدتأک 

ـ  یثحد -۱ ِه ـ صلکرده است یتالله عنها ـ که روا  یرض  عائشه  الله   ی : َتاَل َرُسوُل اللَّ
ـ  یهعل ِذي َأْنَزَل َعَلْیَك اْلِکَتاَب ِمْنُه آَیاٌت ُمْحَکَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِکَتاِب َوُأَخُر   وسلم  }ُهَو الَّ

ِذیَن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْیٌغ َف  ا الَّ ِبُعوَن ُمَتَشاِبَهاٌت َفَأمَّ ِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتْأِویِلِه  َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء الْ  َیتَّ
َنا َوَم  ا ِبِه ُکلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّ اِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َیُقوُلوَن آَمنَّ ُه َوالرَّ ُر َوَما َیْعَلُم َتْأِویَلُه ِإال اللَّ کَّ ا َیذَّ

ْلَباِب{، َقاَلْت:   ِه ـ صل  َقاَل ِإال ُأوُلو األَ ِبُعوَن   یه الله عل  ی َرُسوُل اللَّ ِذیَن َیتَّ وسلم ـ : ” ِإَذا َرَأْیُتُم الَّ
ُه َفاْحَذُروُهْم  ی اللَّ ِذیَن َسمَّ  1.َما َتَشاَبَه ِمْنُه، َفُأوَلِئَك الَّ

ِذي َأْنَزَل َعَلْیَك    یهآ   ین وسلم ـ ا  یه الله عل  ی رسول خدا ـ صل  :یعنی را تالوت فرمود: }ُهَو الَّ
  ی »او است که کتاب )قرآن( را بر تو نازل کرده است. بخش  {َماٌت…اْلِکَتاَب ِمْنُه آَیاٌت ُمْحکَ 

ص و اهداف روشن ی»ُمْحَکَمات« است ]و معان هاییه از آن، آ اصل   نها دارند و[ آ یمشخِّ
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 یقیدق ی»ُمَتَشاِبَهات« است، ]و معان هاییه از آن آ یکتاب هستند، و بخش ینو اساس ا
ا کساندروی در آنها م ی دارند و احتماالت مختلف است ]و    یکژ   یشانکه در دلها ی[. و امِّ

]نادرست[   یلو تأو  یزیانگ فتنه  یوجودشان را فرا گرفته است[ برا   یایاز حق، زوا   یز گر 
  ی]درست[ آنها را جز الله و کسان یلکه تأو ی. در حالافتندیم متشابهاتبه دنبال 

وارستگان و   نیچن ین قدمان[ در دانش هستند. ]اکه راسخان ]و ثابت دانندینم
پروردگار ما است. و   یهمه از سو  یمدار یمانآنها ا ی: ما به همه گویندی[ میفرزانگان

و[  دانندینم برند،یو هوس فرمان نم یکه از هو  یمیرا[ جز صاحبان عقل ]سل ین]ا
ر نم   یه الله عل ی: رسول الله ـ صلگویدی الله عنها ـ م ی. عائشه ـ رض «شوندیمتذکِّ

که   یداند، بدانمتشابه یات آ ی که در پ یدرا مشاهده کرد ی وسلم ـ فرمود: »هرگاه کسان
 د«.یکن ی که الله نامشان را برده، پس از آنها دور اندیآنها همان کسان

که در    یاز کسان  یروینسبت به پ  یثحد  ین وسلم ـ در ا  یهالله عل  یـ صل  یامبر پ  ینبنابرا 
که در   ی هشدار داده است. کس کنندی کم را رها ماند و نصوص محنصوص متشابه یپ

ناچار  به کندیالله عنهم ـ مخالفت م یبا صحابه ـ رض  ینو اصول د یمسائل اجماع
  ینرا رها کرده است، چرا که نصوِص چن حکمنصوص متشابه بوده و نصوص م یروپ

 یناکامال واضح و آشکار است؛ و اگر فرض را بر  یاتو مقتض  یلاز نظر دل یمسائل
  یستن ی گروه یچمختلف امت پراکنده گشته است و ه ی هاگروه  یان که حق م یریمبگ 

ع داشته  یمسائل یو تمام ینکه در اصول د صحابه ـ   یرواند پکه صحابه در آن اجما
 یرا ز یمکن یها دورگروه  یاز تمام یدکه با شودیم ین ا یجهالله عنهم ـ باشند، نت یرض 

 یامبرآل عمران آمده و پ  یمذکور در سوره   ییهکه در آ  شوندی م  یشامل نکوهش  یهمگ 
 یدحال با ینوسلم ـ ما را از آن برحذر داشته و ترسانده است، اما در ع یهالله عل یصل –
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و در    بگیریمیش کرده و روششان را پ  یرویاند از آنها پرا رفته   درستکه راه    یدر موارد
 یشدن به آنان و برگرفتن حق یکو وجوب نزد کردن از آنها، یترس و دور یانم یجهنت

 یآشکار بوده و سزاوار نصوص شرع یامر تناقض ینکه ا یمکن یجادکه دارند توافق ا
 .یستن

باشد    یبر همان حق  یعنیباشد که حق را در خود جمع کند،    یگروه  یدحتما با  یجهنت  در
باشد که   اییدهندصفات پس یاند و دارا الله عنهم ـ بر آن بوده ی ـ رض  که صحابه

 .ییمبوده و تمسک بجو  یبندبه ما فرمان داده، بدان پا ینصوص شرع

است  ینصوص  یابد،ینمود م ینگروه مع یک حق در  کندیکه ثابت م یگرید یلدل -2
مشهور و متواتر است.   ینهزم  ین و نصوص در ا دهدی که به ماندن در جماعت فرمان م

 یامبرکه پ یـ همان حق یابدیکه حق در آن نمود م یجماعت کنندیم یاننصوص ب ینا
  ی صل ـ یامبر باشد چرا که امکان ندارد پ وجودم یشههم یدو اصحابش بر آن بودند ـ با

 کندیاقتضا م  ینینندارد و همچ  یفرمان دهد که وجود خارج   یزیوسلم ـ به چ  یهالله عل
آنها به    ینکه فرمان به ماندن در ب  چرا   بنددیجماعت رخت نم  ین وجه از ا  یچهکه حق به 

 آمده است.  یدصورت مطلق و بدون ق

  ی رضمذهب سلف و مطابقت آن با روش صحابه  یدرست دالیل
 الله عنهم 

سلف از دوران   یشوایانباورند که آنچه پ ینمذهب اهل سنت و جماعت بر ا پیروان
الله عنهم    ی که صحابه ـ رض   اییقه ر و ط  یر اند از مسکرده   یبو بعد از آنها تصو   ینتابع
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الله متعال وجود دارد   ینکه در د  یقیحقا  یاند خارج نشده و آنان در تمامـ بر آن بوده
 اند.آنها بوده یروپ

 اند،یدهسلف به حق نرس  یشوایاناز پ یر غ یگر،د یهاکه گروه  یستآن ن یبه معنا این
بنا بر  یاد،ز یاـ کم  یقتاز حق یمسلمان به بخش یهااز گروه  یهر گروه یرا ز

است که: روش و   یناست بلکه منظور ا یافتهبه منهج صحابه ـ دست  شانیکینزد
الله عنهم ـ در   یکه صحابه ـ رض  یحق ن از آ ی سلف به صورت کل یشوایانپ یبرنامه

 . یستاند خارج نبر آن بوده ینمسائل د

اند.  مفهوم را به صورت آشکار به اثبات رسانده نیمذهب اهل سنت و جماعت ا علمای
  ی حت  یث: »اهل حدگویدی ـ رحمه الله ـ م  یمیهاالسالم ابن ت  یخش  یقتحق  ینا  یحدر توض 

ع نکرده  یه الله عل  ی ـ صل  یامبر بر خالف سخن پ  یز کلمه ن  یکدر   اند و هرگز  وسلم ـ اجما
ع ک شودی آنها خارج نم یان حق از م است که   یزیاند همان چرده و هر آنچه بر آن اجما

با مذاهب    یند  یعمل  ینوسلم ـ آورده است و هرکس در قوان  یه الله عل  یرسول الله ـ صل
: »اما  گویدیم یگرید ی و در جا 1.آنان مخالفت نموده، مخالِف سنِت ثابت بوده است«

قرآن و سنت  یروو فروع پ ولاست که در اص ینو سنت و جماعت ا یثاهل حد یژگیو
  یه الله عل یوسلم ـ و روش اصحاب رسول الله ـ صل یهالله عل ی ـ صل یامبرشانثابت پ

از گفتار    یکه در برخ   یبر خالف خوارج و معتزله و روافض و کسان  باشند،ی وسلم ـ م
 2.اند«موافق آنها بوده یشخو 
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ها، متعدد و متنوع و ضرورت  یعتبنا شده که از نظر طب یلیدال ییهبر پا یقتحق این
 .باشندیم

! چرا که  یستمذهب سلف ن یدرست یلدال افتراق از جمله یثنمود که حد یدتأک  یدبا اما
و  باشندیامت برحق م یهااز گروه  یکه گروه کندیتنها ثابت م یتدر نها یثحد ینا

 .باشندیآنها در منهج م یروانلف و پس یشوایانگروه همان پ ینکه ا دهدینشان نم

نه،   یا نه و چه بر صحت آن حکم شود  یاافتراق وجود داشته باشد  یثچه حد بنابراین
ـ   راه صحابه یروانآنها پ ینکهسلف و ا یشوایانمذهب پ یبر اثبات درست یریتأث یچه

 . گذاردی امت، نم یهاگروه یگر بر خالف د باشندی الله عنهم ـ م یرض 

سلف و موافقت آنها با   یشوایانمذهب پ یکه درست یلیدال ین مهمتر توانمی
 موارد خالصه نمود:  ین در ا کند یالله عنهم ـ را اثبات م یروش صحابه ـ رض 

از   یسلف به صورت کل یشوایانپ یرا ز ی؛و انسجام علم یوند اول: وجود پ یل دل 
اند و آنان را کرده  ی ها سال شاگردو ده  دباشنی الله عنهم ـ م ی شاگردان صحابه ـ رض 

. پس آنان  اندیدهفهم یو عمل ینظر  ی،علم یینهاز آنها فرا گرفته و روش آنان را در زم 
گاه   یاو دن  ین الله عنهم ـ در د  یبه روش صحابه ـ رض   بتاشخاص نس  ینتر بدون شک آ

الله   ی ه ـ رض که صحاب باشندیم یقتیبه حق  یدن از همه سزاوار رس  یشاند و ببوده
 اند.داشته  یارعنهم ـ در اخت

سخنان صحابه ـ   یفراوان به جستجو  یاقشاگردانشان آمدند که با اشت یز از آنها ن پس
 یح و ناصح یح نموده و صح یفو تصن ی ها را گردآورالله عنهم ـ پرداخته و آن  یرض 
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و بدون شک  گشتند؛  یرابآن را از هم جدا کردند و تا حد امکان از سخنان صحابه س
 اند.الله عنهمـ  بوده   یـ رض   ینروش صحابه و تابع  هب  یدنافراد در رس   ینآنها سزاوارتر 

  یهااز گروه  ی : »هر گروهگویدی م یمعن ین ا یحرحمه الله ـ در توض  ـ  یسمعان امام
وسلم   یه الله عل یاست که رسول الله ـ صل یزیاهل بدعت ادعا دارد که باور او همان چ

اسالم و   یعتبه شر  یبندپا کندی ها ادعا مگروه  ینا یـ بر آن بوده است چرا که همه 
وسلم ـ آورده، حق است   یهالله عل یکه آنچه محمد ـ صل ندشعائر آن بوده و باور دار

کردند که الله و رسولش بدان  هاییینوآور یناما راه، آنها را از هم جدا کرده و در د
اسالم است و به   یعتبه شر  یبندکه او پا کندیادعا م یو هر گروه انداجازه نداده 

آورده باور دارد و آن را مذهب   ودوسلم ـ با خ یه الله عل ی که رسول الله ـ صل یقتیحق
  یح صح  ییدهاراده نموده که حق و عق  یناست اما الله ـ متعال ـ تنها چن  خود قرار داده

را نسل به نسل و قرن به   یدشان و عقا ینآنها د و اثر باشد چرا که یثبه همراه اهل حد
وسلم ـ   یهعل لهال یاز اصحاب رسول الله ـ صل یز ن یناند و تابعگرفته  ینقرن از تابع

وسلم ـ   یه الله عل  یرا از رسول الله ـ صل  یدشان و عقا ین د یز و اصحاب ن نموده یافتدر
  ی که رسول الله ـ صل  یو راه استوار  یممستق  ینشناخت د  یبرا   ی اند و راهکرده   یافتدر

که اصحاب   یآن فراخوانده است وجود ندارد جز همان راه یوسلم ـ به سو  یهالله عل
 1.اند«دهیمو پ یثحد

گونه و اندرز  یاحساس یمیبه آن اشاره نمودند مفاه یمیهو ابن ت یکه سمعان یمیمفاه
است که   یی ه است و معناسرچشمه گرفت یتاست که از واقع ی علم ی بلکه معان یستن
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سر و کار داشت    یزیبا چ  یشتر است: هر کس ب  ینآن چن  ییجهدارد، و نت  یوجود خارج 
گا یگراناز د یشب آن قرار گرفته و  یر تحت تأث یشتر و ب یابدی م هینسبت به آن علم و آ

  ی معنا  ینوسلم ـ ا  یهالله عل  ی. رسول الله ـ صلکندیرا درک م  یشهاو ضرورت   یعتطب
 یعنی  1: »من سکن البادیة جفا« فرمایدینموده آنجا که م  یانسخنش ب  ین را در ا  ی وجود

است که هر کس   ینچن یثحد  ین. و مفهوم اشودی هرکس در بیابان ساکن شد خشن م
و   یآنها خشک  ینکه مهمتر  گیردیرا به خود م یاباناهل ب یعتساکن شود طب یاباندر ب

 است. یسنگدل

با آنان   یار که صفات ناپسند دارند و بس شوندیم ی افراد ینکه همنش ی کسان همچنین
و   گیرندی را به خود م یعتشانگرفته و طب یر از آنها تأث یگراناز د یشب کنندی اختالط م

از    یشبا آنها اختالط کنند ب  یارشوند و بس  ینهمنش  یکوکارکه با افراد ن  یبرعکس کسان
 .کنندیاتشان را کسب مو صف پذیرفته یر از آنها تأث یگراند

الله عنهم ـ در تماس بوده و   یبا صحابه ـ رض  یشتر که ب ی گفته شده: افراد همچنین
اند و به احوالشان  کرده و گفتارشان را برگرفته  ینیبا آنها همنش یگراناز د یشب

که صحابه با خود   باشندیم یقتیحق یافتافراد به در یناند، سزاوارتر پرداخته
گفته است: »همانگونه که در   یمعن ینـ رحمه الله ـ با اشاره به ا یمیهابن تاند. داشته

که بعد از آنها آمدند   ییهااست در گروه  تر از صحابه نبودهکامل  ی ها، نسلنسل  یانم
 یثحد یروپ یگراناز د یشب ینبوده است. هر گروه یروانشانتر از پکامل  یگروه یز ن

به جماعت و   یدنرس  یگروه برا  ین تر است و اصحابه باشد، کامل  یاتو سنت و روا 
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تر بوده و از تفرقه و اختالف و فتنه دورتر    یستهشا  یاله  یسمانو چنگ زدن به ر  یتهدا 
صحابه( دورتر باشد از رحمت   یاتو سنت و روا  یث. و هر کس از آن )حدباشدیم

 1. فرو رفته است یشتر دورتر و به فتنه ب

داده باشد    ی را در خود جا  ی معان  ینکه مانند اهل سنت و جماعت ا  یستن  ی هگرو  یچ ه  و
هستند که نزد صحابه بوده    یبه حق یدنها سزاوار رس گروه  یگر از د یشآنها ب ینبنابرا 

آشکار خالف آن   یلیدل ینکهاصل بماند مگر ا یناست انسان عاقل بر ا یستهاست و شا
 ظاهر شود. 

که   یامنهج و برنامه  یرا ز نها محکم واستوار است؛ آ یدوم: منهج استدالل  دلیل 
الله عنهم ـ   یاز روش صحابه ـ رض  یدارند به صورت کل  یهسلف بر آن تک  یشوایانپ

ندارند که با نصوص  یکل ی اصل یچاهل سنت و جماعت ه یشوایانو پ یستخارج ن
  یهاگروه یگر در تضاد باشد، اما د الله عنهم ـ آمده یو آنچه از صحابه ـ رض  یشرع

  ی چند اصل کل یا  یک از آنها  ی و هر گروه یستندن ینگونها ی اسالم یخ مشهور در تار
 و اقوال صحابه در تضاد است.  یعتدارند که با نصوص شر 

ساخته   یز اهل سنت را متما یشوایاناست که پ یزهاییچ  ترینیمنهج استدالل از قو  این
الله عنهم ـ وجود دارد، سزاوارتر    یکه نزد صحابه ـ رض   یبه حق  یدنرس   یو آنها را برا 

 نموده است.
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  ین تر : »از بزرگ گویدی م یمعن ین ا یانـ رحمه الله ـ در ب یمیهاإلسالم ابن ت شیخ
از اصول مورد    یکیبه قرآن و سنت است.    یبندیکه الله به آنها عطا نموده پا  ییهانعمت

که با نظر  پذیرفتندینم کسیچ بوده که از ه ینآنها ا یکن یروانصحابه و پ یاناتفاق م
با قرآن مخالفت کند؛ چرا که آنها با   اشی درون هاییافته یا  یاسق یاعقل  یا یقه سل یا
 یصل یامبر ثابت شده بود که پ یشانروشن برا  یهاو نشانه  یآشکار و قطع هاییلدل

که استوارتر است رهنمون   یحق را آورده و قرآن به راه یِن و د یتوسلم ـ هدا  یهالله عل
در  یلدل ینو به هم شود؛یاست که به آن اقتدا م یقرآن همان امام ین… بنابرا  سازدیم

  یقه و سل یاسکه بر اساس عقل و نظر و ق شودینم یافت یاز سلف سخن یکیچ کالم ه
  ین اند که در اند و هرگز نگفتهباشو مکاشفه، با قرآن مخالفت کرده   یدرون هاییافتهو 

عقل را بر  یدد باینبگو  ینکهاند، چه رسد به اموضوع عقل و نقل در تعارض قرار گرفته 
بدون   یاـ را  ینو گفتار صحابه و تابع یثقرآن و حد یعنینقل مقدم داشته و نقل ـ 

مکاشفات   یاذوق  یدنبوده که بگو  یآنها کس یان کرد. و در م  یلتأو یارها کرده و  یمعن
مخالف است؛ چه   یثکرده با قرآن و حد یافتکه در یالهامات یا یدرون هاییافتدر یا

از آن   یوح  یگرفته که فرشته یااز آنها ادعا کند از سرچشمه یکی ینکهرسد به ا
منبع علم  یناست و او از ا آوردهی وسلم ـ م یهالله عل یـ صل یامبر و نزد پ گرفتهیبرم 

 1«اندگرفته یمشکات بر م یناز هم یامبرانپ یرا فراگرفته است و تمام یدتوح

  یکیچرا ه  یاسق  یا : »اما مخالفت با قرآن توسط عقل  گویدیسابق م  یمعنا  یددر تأک   وی
و معتزله و مانند آنها   یهبدعت در هنگام ظهور جهم ینو ا دانستیاز سلف روا نم
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را معقول نام نهادند و قرآن را با آن   ینشاناز اصول د یکه اصل یشد؛ کسان یدارپد
 1یضتفو  یدبا یاکرد  یدا تعارض پ یکدیگر و شرع با  ل و گفتند هرگاه عق سنجیدندیم

 2.«یلتأو یاشود 

الله عنهم    یکه نزد صحابه ـ رض   ی به حق  یدنرس   یباشند برا   ینکه چن  یگروه  بنابراین
  یکه تمام یماستقراء دانست یقکه از طر  ی د و هنگامها سزاوارترنگروه  یگر ـ بوده از د

  ی دارند که نصوص شرع یکل یاند اصول گشته یدارامت پد ینا یخکه در تار ییهاگروه 
که گروه   شودی آشکار م یمانبرا  یقتحق ینا کنندی م وت و اقوال صحابه را با آن قضا

اند الله عنهم ـ بر آن بوده یکه صحابه ـ رض  یقتیاست که حق یاهل سنت تنها گروه
 را درک نموده است. 

 یناهل سنت از زمان تابع  یشوایانپ  .هایستگیو شا  یل سوم: کامل بودن وسا  دلیل 
بوند که به  یلیوسا یصاحب تمام یکه پس از آنها آمدند همگ  یو کسان یروانشانو پ

اند را داده است؛ چرا  ن بودهکه صحابه بر آ ی به حق یدنالزم جهت رس  یستگیآنها شا
و منظم و   یقو درک عم یرکیعلم و دقت در آن و هوش فراوان و ز یکه آنها به فراوان

در آفاق آن و قدرت بالغت و   یر اند و سکه صحابه بر آن بوده  یبه راه یادتوجه ز
صفات و صفات   ینا یاند و گرد آمدن تمامگشته یففصاحت و سالم بودن لغت توص 

  از  یزیسلف چ یشوایانامکان که پ ینا یو واقع یکه از نظر عقل شودیم سبب یگر د

 
یعنی معنایی برای آن قائل نشد و معنایش را به الله واگذار کرد.   ،تفویض به معنای واگذار کردن است ـ 1
 (مترجم)
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  یدبع یاند را از کف داده باشند، امر الله عنهم ـ بر آن بوده ی که صحابه ـ رض  یقتیحق
 .کندیم

  یشوایانتصور پ یو اثر آن در بنا یلدل ینا یقتحق یحـ رحمه الله ـ در توض  یمیهت ابن
و   ینکه عقل صحابه و تابع داندیم ی: »هر کس گویدیسلف از نظر برحق بودن م

. یازماییب یروانشانرا در پ ینا توانییها بوده است. و معقل ینتر از کامل  یروانشانپ
 یوسفو ابو   یفهبن سعد و ابوحن  یثو ل  یمالک و اوزاع  انندم  ی اگر در ذکاوت افراد  یرا ز

  یو اب  یمو احمد بن حنبل و إسحاق بن ابراه  یو شافع  یلو محمد بن حسن و زفر بن هذ
و مسلم و ابوداود و عثمان    ی و بخار  یاندلس  یبو عبدالملک بن حب  یحرب   یمو ابراه  یدعب

و أبو  یو ابوجعفر طحاو یجمثل أبو العباس بن سر  یو بلکه اشخاص یدارم  یدبن سع
در واقع در جهل    یشک داشته باش  یگرانو د   یبن إسحاق قاض  یلو اسماع  ی القاسم خرق

افراد در برابر صحابه و بزرگداشت خرد و  ینا ی. به فروتنیاکرده  یرو یادهو تکبر ز
از صحابه مخالفت کند   یکیاز آنها جرأت نکرده با  یچیککه ه ییعمل آنها بنگر، تا جا

 1. مخالفت کرده است یصاحبش با و ینکها گر م

غالب آنها  یاند ول بوده یصفات ینچن یسلف دارا  ایانیشو پ یکه تمام گوییمینم ما
اثبات  یناند. بنابرا صفات را داشته ینتر و مشهورتر غالبا ااند و افراد عالمبوده ینچن
اند را از را که صحابه بر آن بوده  یکه آنها در مجموع حق کندیثابت م یز قدر ن ینهم

  یان از م وجهیچ خارج نشده پس به ه غالب آنها یانحق از م ینا ر اند و اگدست نداده
 مذهب اهل سنت خارج نشده است. 
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که   دهندی نشان م های که بررس  یبه این معن ی؛ شرع یاثبات همگون  چهارم: دلیل 
  ینالله عنهم ـ از نظر اصول و فروع د یسلف بر خالف آنچه صحابه ـ رض  یشوایانپ

و   ی علم هاییلـ مسائل و دل ینداند. در مورد اصول اند اتفاق نظر نداشتهبر آن بوده 
اند اختالف نظر داشته  یند  یو عمل  یمورد فروع علم  راند اما دـ اتفاق نظر داشته   یعمل

 .باشدیاند نمکه صحابه بر آن بوده  یاما مجموع اختالفات آنها خارج از حق

کرده    یوارد شده از صحابه را بررس   یاتمذهب اهل سنت و جماعت روا   یاز علما  برخی
گفتار   ی،اسالم یهاگروه  یانمسائل مورد اختالف م یینهاند که در زم و اثبات کرده 

اند ـ  مطابق با نظر صحابه  که پس از آنها آمده  یو کسان ینسلف ـ از تابع یشوایانپ
ب در مورد  کت  یگر و د  یدهعق  یهاو در کتاب   انجامدی م  لآن به طو   یاتبوده است که جزئ

 آن بحث شده است. 

که   یو کسان ینسلف ـ از تابع یشوایانکه حق از آنچه پ  کندیهر کس فکر م بنابراین
که در مورد آن اختالف   یاز مجموع اقوال یا پس از آنها آمدند ـ بر آن اتفاق نظر داشته، 

 یمیهابن ت  است که   یدر حال  ین مسأله را ذکر کند. ا  یکو    یایداند، خارج است بنظر داشته
درخواست کرده که ثابت کنند  یناست که از مخالف یدیمد هاین ـ رحمه الله ـ قر 

اگر در   یاند حتاند مخالفت کردهبا آنچه صحابه بر آن بوده  یز چ  یکسلف در    یشوایانپ
 .یابدنتوانسته آن را ب ی مسأله باشد، اما کس یک

پس از آنها آمدند بر خالف نظر  که  یو کسان ینسلف از تابع یشوایانگفته شود: پ اگر 
ـ  اند که  اتفاق نظر کرده  یبر امور یاند ول الله عنهم ـ اتفاق نظر نکرده  یرض  صحابه 

ملزم به اطاعت از آن   یگراناضافه بر گفتار صحابه بوده و چه بسا نادرست بوده و د
 .یستندن
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ع آنها از دو حالت خارج ن یم گفته  یااست  یناز اصول د یدر اصل یا: یستشود: اجما
 که از نوع نوازل است. یداز فروع جد یدر فرع

  یناز اصول د ی اصل یچه یرا باطل است ز یباشد، امر  یناز اصول د یاگر در اصل اما
  آن آشکار گشته است و  یقتشده و حق یانب یدر نصوص شرع ینکهوجود ندارد مگر ا

ممکن   یر غ یرا آشکار بوده باشد ز یالله عنهم ـ امر  ی در عصر صحابه ـ رض  یدقطعا با
پروردگارش رفته باشد که   یبه سو  یدر حال ـوسلم  یهالله عل یصل – یامبر است که پ

امکان ندارد که   یننداده باشد و همچن یحآن توض  یرا از نظر اصول و فروع اساس یند
 اما در عصر صحابه وجود نداشته باشد.  باشد یناز اصول د ی اصل یز چ یک

بوده و در عصر صحابه وجود نداشته   یدباشد که جد  یاز فروع  یفرع  یاگر درباره   اما
مخالف با روش صحابه اتفاق نظر  یسلف بر قول  یعلما یثابت کرد که همه  توانینم

ع آن چ  یکی: »گویدی م  یمیهابن ت  یل دل  یناند و به همکرده  است    یزی از انواع واضح اجما
نسبت   توانیکه پس از آنها باشد غالبا نم  یدر مورد اجماع  ااند امکه صحابه بر آن بوده

گاه ع  یعلما درباره  یلدل ینکرد و به هم یدا پ یبه آن آ بوده و پس   یدکه جد ییهااجما
مسائل آن مانند از  یاز دوران صحابه رخ داده است اختالف نظر دارند و در مورد برخ 

ع تابع اند نرفته  یاهنوز اهل آن عصر از دن  که   یاز اقوال صحابه و اجماع   یکیبر    یناجما
ع سکوت گویند،ی از آنها خالف آن را م یکه برخ   1. اختالف نظر دارند یره،و غ یو اجما
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است   یدکه جد ی فرع یسلف ممکن است بر امر  یشوایانگفته شود پ ینکها بنابراین،
ع  ع آنها خالف حقاجما   یادعا یکاند تنها باشد که صحابه بر آن بوده  یکنند و اجما

 آن را ثابت کرد.  توانیاست و نم ینظر 

ع   یلدل  ین هم  به   ی از فروع  ی و در مورد فرع  شودی سلف نقل م  یشوایانکه از پ  ییهااجما
ـ  یجتخر  یااند ـ چه از نظر نص نداشته یواضح یریگاست که صحابه در آن موضع

ع  که بتوان شخص مخالف را گمراه دانست و   یستن ی آشکار یهامعموال از جمله اجما
ع د  یگاهآن را در جا  یستدرست ن روشن و آشکار   ِی مسائل فرع  یا  یمسائل اصول   راجما

  ین ا یرا کند مخالف منهج اهل سنت و جماعت رفتار کرده ز ینقرار داد، و هر کس چن
ع ظن ع غالبا از نوع اجما  است.  یو احتمال ینوع اجما

آنها بر آن   یروانو پ ینکه تابع شودینم یافت یعت در شر  ی فرع یمسأله  یچ ه تقریبا
ع کرده و برا  از اقوال صحابه ـ   یدر مورد آن سند ینکهمقرر شود، مگر ا یشاناجما

 الله عنهم ـ و نظر آنها وجود دارد.  یرض 

به سراغ مسائل ثابت  یناز معاصر  یو برخ  یناز متأخر  یکه برخ  ینجاستمشکل ا اما
ع شده است   یو آشکار که نصوص قطع و روشن دارند و به صورت آشکارا بر آن اجما

ر  د یگرانو د یچنانکه شوکان دهندی قرار م ی و اجتهاد یرفته و آن را از نوع فروع ظن
از فروع   ینذکر نموده که ا یاند. وکرده  ا کار ر ینمورد صفت کالم الله عزوجل ا

نظر نادرست   ینکه ا یدر حال یست؛ن یاست که اختالف در آن موجب گمراه  ی اجتهاد
و   یدهواضح به اثبات رس   یاست که با نصوص شرع  یبوده بلکه از امور آشکار و روشن

 است. یرفتهآشکار صورت پذ  یدر مورد آن اجماع
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  یان به صورت مفصل ب یگر د یدارد که ان شاء الله در جا ی متعدد یاتموضوع جزئ این
 خواهم کرد. 

  ی اوصاف عمل  ینتر اهل سنت مهم   یشوایان. پیتبا واقع  یپنجم: اثبات همگون   دلیل 
د را به اجرا در آورند که آن  بودن یز الله عنهم ـ با آن متما یکه صحابه ـ رض  یو واقع

 یشوایاناست چنانکه پ  ییگرا و دور انداختن تفرقه و حزب   ینمحقق ساختن اتحاد در د
ع داشته  یناصول د بر ها گروه  یگر از د یشاهل سنت ب  اند.اتفاق نظر و اجما

برحق  هاییلاز دل یکی: »گویدیم یمعن ینا یحـ رحمه الله ـ در توض  یسمعان امام
  ی هادر آمده، کتاب   یفکه به تصن  یشانهاکتاب   یاست که اگر تمام  ینا  یثل حدبودن اه

و   هاینسرزم  ینکهبا وجود ا یرا مطالعه کن یدشانو جد یمآخر، قد یهااول تا کتاب
از    یکهر    یز و سکونت ن  ینبوده و از نظر سرزم   تفاوت م  اندزیستهی که در آن م  یعصر 
و   یوهش یک اعتقاد  یانکه در ب کنیی اند، مشاهده مبوده  یاسالم یناز سرزم  یاگوشه

متفق القول   ینهزم  یندر ا یاند و همگ نکرده  ی اند که از آن تخط گرفته یشروند را در پ
هرچند اندک باشد؛ بلکه   یابیینم یزیدر چ یااختالف و تفرقه  یچاند و هو فعل بوده

  ی کن  ی اند را گردآورنقل کرده   یشو شده و از سلف خ  ی آنچه بر زبانشان جار  یاگر تمام
  یلی دل یاگشته است و آ ی زبان جار یکقلب برخواسته و بر  یکاز  ییکه گو  یابیی در م

 1وجود دارد«؟ یثاهل حد یتبر حقان ین،تر از اروشن

است که دعوت به محقق ساختن اتحاد و اتفاق بر اصول  ینچن یلدل ینا یمنهج ارزش 
از   یکیاست و  یر از اصول فراگ یکی یو مسائل، از نظر نصوص شرع  یل دردال یند
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  ینتر از خاص  یناند و همچناست که نصوص به آن فراخوانده یمیمفاه ترینیژهو
ساخته است و هر کس در    یز متما  امت  یها نسل  یگر است که نسل صحابه را از د  یامور
که نزدشان   ی به حق یدنجهت رس  یگرانها همانند صحابه باشد از داز صفت  یصفت

 بوده سزاوارتر است. 

  یقتکه مذهب اهل سنت از حق و حق  دهدیبه ضوح نشان م  هایلدل  ینمجموع ا  بنابراین
الله   یسلف بر خالف روش صحابه ـ رض  یشوایانو امکان ندارد که پ شودی خارج نم

ع کنند. ی عنهم ـ و حق  که نزد آنها بود اجما

 یاگونهشده است به  یعامت توز یهاهگرو یانم که گفته شود: حق یستدرست ن پس
ـ  یبه حق ییبه تنها یادر مسأله تواندی که هر گروه م الله عنهم ـ بر   یرض  که صحابه 

اند؛ بلکه ها از آن محروم گروه   یگر آنها بوده و د  ییژهحق و  ینو ا  یابداند دست  آن بوده 
از    یبه مقدار  یدندر رس   یگر د  یهااگر چه گروه   شودینم  خارج حق از گروه اهل سنت  

وسلم ـ و   یهالله عل یـ صل یامبر به روش پ شانیکیو بنا بر نزد یاد ز یا حق ـ کم
 اصحابش ـ با آنها مشارکت دارند. 

 و پاسخ به آن:  یرادا یک

بر آنچه گفته   یوجود دارد به عنوان رد یمیهابن ت یهاکه در کتاب  یاست سخنان ممکن
جز   یست،گروه ن یک : »حق تنها همراه گویدی شد قلمداد شود. از جمله آنجا که م

  یر و اما در غ  کنندیاتفاق نظر نم  یآنها بر گمراه  یرا با آنهاست ز  یشه مؤمنان که حق هم
  ی گروه باشد و چه بسا کسان یاشخص  یکحق با  اموراز  یچه بسا در امر  ینصورت ا

جهت با هر   یک اند هر دو بر باطل باشد و ممکن است حق از رده که با هم اختالف ک
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نظر را برگرفته و   ین ا ین از معاصر  یبرخ  1«.نباشد یگر آنها باشد و از جهت د یدو
شده   یعامت توز هایگروه  یانحق م گویدیاست که م یاز کسان یمیهاند که ابن تگفته 

 شد. وجود ندارد که حق تنها از آن او با یاست و گروه

که منظور او   دهدینشان م یمیهسخن ابن ت یاقس یرا فهم نادرست است ز ینا اما
  ی از رسول الله ـ صل یر غ یاز افراد منتسب بوده و شخص  یاست که به برخ  ییهاگروه 

 یلدل ینو به هم پندارندی حق م یزیوسلم ـ را علم کرده و نظر او را در هر چ یه الله عل
که   یگروه  یکه درباره  یستروا ن کسیچه ای: »پس بر گویدی سخنش م یاندر پا

  ی از رسول الله ـ صل یر هستند ـ هر کس که باشند، به غ یاز شخص  یرویمنسوب به پ
که هرچه   کندیگفته اقتضا م ینا یرا ز باشندی که آنها اهل حق م یدوسلم ، بگو  یه الله عل

مخالفت کند کارش    هابا آن  یزی در چ  از مؤمنان که   یک حق است و هر    دهندی آنها انجام م
را   ین اسالم ا ینباشد و د ینگونهرهبر آنها ا ینکهامر امکان ندارد مگر ا ینباطل است و ا

ع آنها حجت است چنانچه ثابت شود   یز جا یزیچ ینو اگر چن داندی باطل م باشد اجما
 که آنها اهل حق هستند«.

وسلم    یهالله عل  یـ صل  یامبر ماعت جز به پرا تکرار کرده که اهل سنت و ج  ین همواره ا  او
ع صحابه را به عنوان  یامبر جز پ یو کس یستندمنسوب ن یگریـ به شخص د و اجما

وجود ندارد که نشان    یزیچ  یچه  ی در سخن و  ین. بنابرا کنندی نم  یحق معرف  ییندهنما
  یان است از مجموع اهل سنت خارج شده و در م نداشته که حق ممک  یدهبدهد او عق

 شود. یعامت توز یهاگروه 
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در   یامسأله  یچ: »هگویدی است که م یمیهسخن ابن ت ین: ایگرشاند هاییرادا جمله  از
دارند که مخالف    یاند پس حتما سخنآن سخن گفته  یسلف درباره   ینکهنبوده مگر ا  یند

و  یشتر که سخنان درست آنها ب یمداد یحتوض  گر ید یموافق آن، در جا یاآن قول باشد 
  ین اشتباهات متأخر  ینکهکمتر است و ا ین اشتباه متأخر  ز است و اشتباهشان ا یکوتر ن
سخن ابن   یناز ا ی،برخ  1.«باشدیم ینعلوم د یدر تمام ینو واضح تر بوده و ا یشتر ب
اند اما اه رفته به اشتب یقتدر مورد حق یز اند که سلف نبرداشت کرده  ینچن یمیهت

 کمتر بوده است. ین اشتباهشان از اشتباه متأخر 

ع    ینمنظور او از ا  یرا نادرست است ز  ی،فهم  ینچن  اما  یشوایاناتفاق نظر پ  یاگفتار اجما
از افراد آنها سر زده   یاست که از برخ  ی بلکه منظورش اشتباهات اجتهاد  یستسلف ن
ع سلف قطعا اشتباه است«   یناز ا یشاو پ یرا است ز سخن گفته بود: »مخالفت با اجما

ثابت شد که  یگر د ی: »در جاگویدیداده و م یحتوض  یگر د ییسخنش را در جا ینو ا
بوده و نظر  ینتر از اجتهادات متأخر ـ کامل  یناجتهادات سلف ـ صحابه و تابع

  ین شتباه متأخر تر از او اشتباهشان سبک  ین تر از نظر درست متأخر درستشان کامل 
 2.بوده است«
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الله    یصحابه ـ رض  که  یسلف به حق  یشوایانپ  گوییمی م   یوقت
 یست؟ منظورمان چ اند،یده اند رسعنهم ـ بر آن بوده

است و   ی و حق عمل ی اند شامل حق علمالله عنهم ـ بر آن بوده ی که صحابه ـ رض  حقی 
 .اندیدهـ به همان حق رس  یو عمل یدر هر دو نوع ـ علم یز سلف ن یشوایانپ

و   یبه حق ـ چه در جانب علم یدنسلف در رس  یشوایانکه پ یستن یبدان معن ینا اما
از   یکیچ را ه ین اند و ابوده یکسان الله عنهم ـ  ی با صحابه ـ رض  ـ  یچه در جانب عمل

الله   یاند که صحابه ـ رض اهل سنت اقرار نموده یعلما یعلما نگفته است، بلکه تمام
 اند.امت برتر بوده  یهانسل  یاز تمام  ی،در جانب عمل  چهو    یعنهم ـ چه در جانب علم

خالصه نموده است: »هر   ینرا چن یقتحق  ینـ رحمه الله ـ ا یمیهاالسالم ابن ت شیخ
به طور  یندیشد،اند بکس در قرآن و سنت و آنچه اهل سنت و جماعت بر آن اتفاق کرده 

امت ـ از نظر کردار و گفتار و باور و   ینافراد ا  ین که : بهتر  شودی آشکار م یشحتم برا 
که پس از    یسپس کسان  اند،زیستهی که در قرن اول م  هستند  ی ـ افراد  یگر د  یلتفض هر  

 یامبربه طرق متعدد از پ یقتحق ینکه پس از آنها آمدند؛ و ا یآنها آمدند و سپس کسان
از جمله علم،   یلتیآنها در هر فض  ینکهاست و ا یدهوسلم ـ به اثبات رس  یه الله عل  یـ صل

از   یو در حل هر مشکل باشندی م َخَلفو عبادت بهتر از  یانب ین،عقل، د یمان،عمل، ا
اسالم را انکار    یند  یرا جز آنکه امور قطع  یقتحق  یندارند. و ا  یشتریب  یتاولو   یگراند
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  1.«کندیانکار نم  یگرید  یساخته است، شخص   کرده و با وجود علم، خداوند او را گمراه
 اند.سخن گفته   یار مفهوم بس یناهل سنت در اثبات ا یلماو ع

اهل سنت   یشوایانکه منظور از سخن ما: پ  دهدینشان م  یسخن به صورت کل  ینا  پس،
 یستن  یناند، اکرده  یافتاند، را درالله عنهم ـ بر آن بوده  یکه صحابهـ  رض   یهمان حق

اند، بلکه منظور بوده یکیـ  الله عنهم ی که آنها از نظر علم و عمل با صحابه ـ رض 
که   ی به آن واجب است اما از نظر کمال به آن حد یدنبه اصل حق است که رس  یدنرس 

 .یداند نخواهند رس صحابه بر آن بوده

مقدار از مطابقت با حق مورد نظر بوده است؛    ینسابق هم  یهاسخن   یدر تمام  بنابراین
اند. مختلف امت در مورد آن اختالف و نزاع کرده  یهاکه گروه  ی همان مقدار یعنی
را   ینـ ا یگر د یهااز گروه  ی و افراد یعه امت ـ جز خوارج و ش یهاگروه یتمام

  ی که صحابه ـ رض  ییعلم و عمل با هم به آن جا رد تواندینم کسیچ که ه اندیرفتهپذ
 برسد. اند،یده الله عنه ـ رس 

 یامبر چه پبه آن  یدندر رس   یدکه با  یستن  ینامت در مورد ا  یهاگروه   یاناختالف م  پس
اند به حد کمال  الله عنهم ـ بر آن بوده  ی وسلم ـ و اصحابش ـ رض  یه الله عل ی ـ صل

  ی به اصل حق در هر باب  یدنها در مورد رس بلکه فرقه  یافت،  حق دست  یو به تمام  یدرس 
 . دارنداختالف نظر  یناز ابواب د
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وسلم ـ و اصحابش بر آن   یه الله عل یـ صل یامبر که پ ی همان حق ،دهدی نشان م این
 ماندی و تنها موضوع کمال م یدبه اصل آن رس  توانی واجب است که م یزیاند، چبوده

  یه الله عل یـ صل یامبر که پ یحق ینبه عمل آمده است؛ بنابرا  یقکه در مورد آن تشو 
  ی تنها منهج یت،همان سلف یااند ـ بر آن بوده مالله عنه یوسلم ـ و اصحابش ـ رض 

آن را اجرا نمود؛  توانیکه نم یستن یذهن یفقط تصور یا یمآن باش یکه در پ یستن
 .یدآن را اجرا نموده و به اصل آن رس  توانی است که م یتیو واقع یقتبلکه حق

 باشم،ی م یتسلف یروصحابه و پ یرو: من پگویدی که م یشخص  ییمبگو  یدنبا بنابراین
فکر خطور نکرده که در   ینهرگز در ذهنش ا یشخص  ینچن یرا اشتباه کرده است ز

را به خاطر   یشخص  یدشده است پس نبا یکیـ با صحابه  ی و عمل یحق ـ علم یتمام
 !! یمکه ادعا نکرده، خطا کار بنام یزیچ

  است که  یتصور ذهن یکبه مذهب حق تنها  یدنو رس  یت: سلفییمبگو  یدنبا همچنین
که   یستمعتقد ن  کسیچه  یرا آن را محقق سازند؛ ز  توانندینم  یواقع  یایدر دن  ینمتأخر 

کس   یچطراز صحابه باشد و ههم یو عمل یحق و در بخش علم یینهدر زم تواندیم
کرده است، بلکه هدف محقق ساختن مقدار   حق را از آن خود یادعا نکرده که تمام

 .باشدی شخص م ییمقدار مستحب، بر حسب توانا یاجرا  یواجب و تالش برا 

 اندبر آن بودهالله عنهم    یرضکه صحابه    یبه حق   یدن رس  معیار
کردن در   یرویدارد و آن: پ یارمع یکاند تنها که صحابه بر آن بوده ی به حق رسیدن

اند و در است که صحابه بر آن بوده یحق یروادعا کند که پ یگر کسا یعنیعمل است. 
صحابه  یروکه ادعا کند پ یاست اما کس یافتهکرد، آن حق را در یرویحق پ ینعمل از ا
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است، اگر چه    یدهکه نزد آنها بوده نرس   ینکند به حق   یویر است، سپس در عمل از آنها پ
 داشته باشد.  یگمان ینخودش چن یدر باره 

  یست،الله عنهم ـ ن  ی از صحابه ـ رض   یرویامت در اعالن پ  یهااکثر فرقه   یان م  ختالفا
عبدالجبار در  کتابش به نام »فضل   یاز آنها است. قاض یرویپ ی عمل یبلکه در اجرا 

در نسبت دادن معتزله   یکرده است: »فصل یعنوان نامگذار ینرا با ا یاالعتزال« فصل
ع،به خروج از تمسک به سنت و اج ع ن ینکهو ا ما  1.«یستندآنها از اهل سنت و اجما

معتزله از اهل سنت و جماعت نبوده و به   گویدی است که م ی او نقد سخن کسان منظور
معتزله به سنت  ینکها یدر باره  ی. وشوندیالله عنهم ـ نسبت داده نم یصحابه ـ رض 

اصحاب هستند که به سنت و جماعت  ین: »اگویدی بوده بحث کرده و م یبندپا یواقع
 2. رسوا« گویان بد ینمتمسکند ـ الحمدلله ـ؛ نه ا

  ی و سخن باشند،ی اهل سنت و جماعت م  هایاست که تنها معتزل ینمنظور او ا بنابراین
  یان سخن ب  یناکه در    کندی نقل م  یاصفهان  یزداذمحمد بن    یعنیاز اصحابش    یکیرا از  

  دهدی نشان م  یالله عنهم ـ سزاوارترند. سخن و  یشده معتزله نسبت به صحابه ـ رض 
  ین نکرده، بلکه معتقدند که ا یزاریعنهم ـ ابراز ب ه الل ی که معتزله از صحابه ـ رض 

 .کنندیمذهب به صحابه منتسب بوده و خودشان را امتداد فکر صحابه قلمداد م

 
 (.۱85)زال عتفضل اال ـ 1
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  یروکه آنها در عمل پ  یستن  یمعن  ینبه ا  کنندی ه صحابه منتسب ممعتزله خود را ب  اینکه
 .باشندی الله عنهم ـ م ی روش صحابه ـ رض 

صحابه بوده و ادعا دارند که در امور   یروپ کنندی که اعالن م یگرید یهافرقه وضعیت
که   یزهاییآنها و چ یواقع یتصورت است. وضع ینبه هم یز اند نبا صحابه موافق یند

الله   ی صحابه ـ رض  یروکه آنها در عمل پ کندیثابت م اندیرفتهپذ ینبه عنوان اصول د
 .یستندعنهم ـ ن

است و هر کس   یواقع یایاز صحابه در دن یرویها، پدر حکم بر گروه  یارمع بنابراین
بر منهج قرار دارد و هر کس بر خالف آن عمل کرد از روش   یآن را محقق نمود و

است که بر موافق  ییهانام یینبحث در مورد تع ین،شده است. بعد از ا صحابه خارج
 شودی م یدهنام یرهغ یا یسن یا  یشخص سلف  یاکه آ شودی مخالف صحابه گذاشته م یا
 . یقبحث بر سر الفاظ و اصطالحات است نه بحث در مورد حقا ین که ا یر،خ یا

که    یکسان  یقدر مورد حقا  یررس دو موضوع دارم: اول بحث و ب  یهقض   یندر ا  بنابراین
  یین تع یبرا  یو دوم بحث و بررس  اندیافتکه نزد صحابه است را در ی حق کندیادعا م

. موضوع اول، در حکم کردن شودیادعا کنندگان اطالق م ینکه بر ا ییهاالفاظ و لقب
 است.  ی و اجتهاد ی ، اصطالح یمؤثر است اما موضوع دوم، لفظ

به او گفته   یستو منهج اهل سنت خارج ن یت: معتزله از سلفیدهرکس بگو  بنابراین
 باشندیبا صحابه مخالف م  ینو اصول د  یاز مسائل اجماع  یآنها در بخش  یا: آشودیم
امت   یهاگروه  یگر که نزد د  باشندیم  یصاحب حق  یژهآنها به صورت و  یا!! و آیر؟خ  یا

 !!شود؟ینم یافت
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 یرفتهرا پذ  یزیاو همان چ  یرا ز  شودی م  یالفاظ و معان   ییره گفت: نه؛ بحث وارد دا   اگر 
که    یاز حق  ی به بخش  یدنمعتزله در رس   ینکهبر ا  یمبن  گوید،یکه اهل سنت و جماعت م

  ی آنها را صاحب حق توانینم ینکهاست و ا دچار انحراف شده  اندصحابه بر آن بوده 
و اهل سنت با   یتت و بلکه آنها تنها در اطالق لفظ سلفیسن یگراندانست که نزد د

 .کنندینزاع م یگراند

  ید. بایاوردب یلدل یشادعا یاثبات درست یبرا  شودیدرخواست م یگفت: بله؛ از و اگر 
با روش صحابه  گویدیم یناصول و فروع د یینهثابت کند هر آنچه معتزله در زم 

 توانیکه نم یست؛ن یگرانکه نزد د اندیدهرس  یبه حق ینو معتزله در د یستمخالف ن
 آن را اثبات کرد. 

به  یز ن یستندو اهل سنت خارج ن یت: اشاعره از منهج سلفیدکه بگو  یکس وضعیت
که در مورد مذهب معتزله گفته   شدیگفته م یبه و یزین چصورت است و هما ینهم

 شد.

صحابه ـ   یروآنها ادعا دارند که پ یشتر ب یاها گروه  یکه همه  یگفته شود: هنگام اگر 
نشان   یناند، ااند را محقق ساختهکه صحابه بر آن بوده  یالله عنهم ـ بوده و حق یرض 

 واضح است.  یر مشکل و غ یند امر اکه صحابه بر آن بوده یحق یینکه تع دهدیم

و   یان عدم وقوع اختالف، شرط وضوح و ب ینکها یبرا  یست؛ن ینگونه: اشودی م گفته
 یتدر نها ین،اصول د یینهدر زم  یچرا که نصوص وح  یست؛ن یز چ یکآشکار بودن 

  ی داده و هر گروه  یآن اختالف رو  یوجود در مورد رهنمودها  ینوضوح هستند و با ا
نص    یکاست. پس اگر وجود اختالف بر    یافتهحق را در  ینهزم   ین که او در ا  کندیادعا م
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خواهد شد که   ین ا یجهنت دهد،یدار قرار مخود آن را از نصوص مشکل  ی به خود
 یمسلمان یچاشکال خواهند بود و ه یِت دار هستند و بلکه در نهامشکل ینصوص وح 

 .گویدیرا نم ینا

 باشدیادعا م  یاثبات درست  یو برهان برا   یلدل  ی: عرضهیز هر چ  یدرست  یارمع  نابراینب
که آنها   یصحابه و گفتار و کردارشان و قرائن و احوال یتادله از مجموع وضع ین که ا

 .آیدی را احاطه کرده بود به دست م

 الله عنهم  یرضاز صحابه  یروی کردن پ یعمل  هایراه
گاه  علم دارد    ی متعدد  یهااند راهالله عنهم ـ بر آن بوده  یکه صحابه ـ رض   یاز حق  یو آ

 :شوندی ختم م ی آنها به دو راه اصل یشتر که ب

  ی از صحابه ـ رض  یمآنها است: راه نقل مستق ینو پر کاربردتر  ین آشکارتر  اول: راه
عصر صحابه آشکار و منتشر باشد؛ که   قول در یک صورت که  ین الله عنهم ـ است. به ا

  ینو بزرگ د یو مسائل اصل گذاردینم ی باق یدیاشکال و ترد یچگونهه ینوع جا ینا
 است.   یدهرس   ثباتبه ا یقطر  ین آن از ا یو ابواب اصل

صورت است    ین (؛ به اینو قرا   یلدال  یقبه حکم از طر   یدن)رس   یجدوم: روش تخر  راه
معمول  یهاه بعد از آنها آمدند بر اساس گفتار و روش ک ی که شاگردان صحابه و کسان

و استنباط( کنند. پس اگر صحابه در مورد    گیرییجه) نت  یجرا تخر   ینزد صحابه، نظر 
نظر و منهج آنها را در مورد    توانیکه نم  شودینم  اینبر    یلاند دلمسأله سخن نگفته   یک

 آن را به دست آورد.  توانی بر قول آنها م یج تخر  یقآن مسأله دانست، بلکه از طر 
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  یک صادر کردن    یینهمعتبر در زم   ی( راهیز چ  یک  ی اصول و مباد  یافتن)  یجتخر   روش 
از آنها   یها رواج دارد و برخ گروه  یتمام یانکه در م ی قول و استخراج آن است و روش 

 .باشدیم یظن یگر د یو برخ  یبه قطع یکنزد یگر د یو برخ  یقطع

  یصحابه ـ رض   ینکهمسائل بزرگ ـ وجود ندارد مگر ا  یژهـ به و  یامسأله  یچه  نبنابرای
  یاتدارند و جزئ  یمو مستق  یح صر   یدر مورد همانندش سخن  یاآن    یالله عنهم ـ درباره 

 . یمقاله خواهد آمد. ان شاء الله تعال ینکامل ا یآن به همراه مثال در نسخه 

و استنباط با روش  یجروش تخر  یعتو طب یقتنکته را تذکر داد که حق ینا باید
بر   یمیهاالسالم ابن ت یخکه ش یزیبر اساس فهم« متفاوت است همان چ گیرییجه»نت

است که   ینبر اساس فهم« ا گیرییجهباطل بودنش حکم نموده است. منظور از »نت
کرده و   یینسلف را تع یشوایانسخنان صحابه و پ یش شخص تنها بر اساس فهم خو 

و بر   باشدیکه خودش معتقد است، درست م یمسأله تنها سخن ینگمان کند که در ا
از حق خارج    گاهیچکه آنها ه  یلدل  یناساس آن را به صحابه و سلف نسبت دهد با ا  ینهم

 واضح و آشکار است.  یاز نظر منهج یروش  ینچن  یاند و بدون شک نادرستنشده

 یافته،واقعي نزد صحابه تحقق  ی هابر داده یمبن یرا ز یست ن ینچن یج روش تخر  اما
که قول صحابه را   ی شخص  ینندارد؛ بنابرا  یربط  یدجد  یبه مسأله یم اما به طور مستق

  ی بر علم و عمل ی تنها بر فهم خودش اعتماد نکرده بلکه به طور اساس کندی م یجتخر 
ا به سراغ اقوال و صورت که شخص ابتد ین؛ به اکندیکه نزد صحابه بوده اعتماد م

سپس نظر آنها را در   کندی م یلو تحل یصحابه رفته و آنها را بررس  هاییریگموضع
 . آوردی به دست م یدجد یمسأله  ینمورد ا
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کنم و آن اصل شناخت حق در   یدتأک  یمهم منهج ینکته یک بر  یدمقاله با ین ا یان پا در
که   یم. اگر فرض کنشودی حاصل م ینصوص شرع  یقاست که از طر  یند یینهزم 

که   یستآن ن ی به معنا یناند انگفته یآن سخن یه شب یا یاصحابه در مورد مسأله 
از اشکال شرک اکبر که   یچرا که برخ  یدرس  یدر مورد آن مسأله به حق قطع توانینم

نصوص    یقاز طر   توانی امت رخ داد را م  یان سلف در م  یشوایانبعد از عصر صحابه و پ
 باشندیم یحکم کردن  کاف یبرا   یقضاوت کرد چرا که نصوص شرع یممستق یشرع

 در دروان گذشتگان رخ نداده باشد. یاگر اتفاق یحت

خواستن از قبر و طلب  صحابه در مورد کمک  یریگموضع توانیکه نم یمفرض کن اگر 
 یمستقنصوص م یقاز طر  توانی که نم یستن یبدان معن ین از اهل آن را دانست ا یازن

 هاییبو ترک   یاقاز مواقع با شناخت س  یاریدر بس  یرا ز  یدکارها را فهم  ینحکم ا  یشرع
 .یافترهنمود نصوص را در توانیم یلغو 

 باد.  یارانشآل و  یمحمد و بر تمام یامبرمانو سالم الله بر پ درود
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