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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 مقدمه ي مؤلّف

، و من یضلِل فال هادي له، و أشـهد أن   اهللا فال مضلّ لَههللا نستعینه و نستغفره، و نعوذ به من شرور أنفسنا، من یهد    الحمد
 .ال إله إال اهللا وحده ال شریک له، و أشهد أنّ محمداً عبده و رسوله

ال تَکُونُوا کَالَّذین تَفَرَّقُوا واختَلَفُوا مِن بعدِ ما جاءهم البینات و اُولئِک لَهم عذَاب و  «:خداوند در قرآن کریم می فرمایند     
شما اي مسلمانان، مانند یهود و نصاري که دچار تفرقه و جدایی شـده و از دینشـان بریدنـد بعـد از آنکـه                    «. »میعظِ

 .»باشید که عذاب شدیدي در انتظارشان استشواهد الهی و آیات قرآن بر ایشان نازل شد، ن
درد اختالف و تفرقه، مسلمانان کردستان به ویژه نسل جوان را فرا گرفته که منشاء آن عملکرد داعیانی است کـه بـه              

نمودن نسل جوان از مسـیر     نام اسالم مسلمانان را سر درگم، جوانان را به دشمن همدیگر تبدیل ساخته و با منحرف                 
این در حالی است که بنا به روایـت    . نّت و جماعت، آنان را براي مخالف با مسلمانان پرورش می دهند           واقعی اهل س  
گروهی از داعیان بر در جهنم می ایستند و پیروانشان را به داخـل آن              «:  صلی اهللا علیه و سلم فرمودند      شیخین پیامبر 

 . »می افکندند
جایی رسیده که پیشوایان دینی را مورد طعن و ناسزا قرار داده و آري اي جوان مسلمان، خرابکاري داعیان مذکور به 

لـذا مجبـور شـدم کـه از         . ایشان را گمراه می خوانند و حتی پیامبر صلی اهللا علیه و سلم و والدینش در امان نیستند                 
 .پیشوایان دینی خصوصاً پیشوایان چهارگانه حمایت نمایم

ملکردشان را به شما معرفی و حقیقت را برایتان توضیح می دهم، به نحوي ان شاء اهللا در این کتاب داعیان مذکور و ع
 .که ضمن بیان بیماري هاي اهل بدعت، عالج و درمان این بیماري ها را از داروخانه ي اهل سنّت ارائه می دهم

 بنده ناسـزا    اي جوان مسلمان، از شیوه ي مطالب کتاب در زمینه ي رد افکار و اعمال بدعت گذاران مپندار که هدف                   
 و اگر باور نداري، این حق را از من سلب مکن گویی است و خدا می داند که مراد من حمایت از ائمه ي دینی است              

گویان بر ذمه شروع کننده است، مادامی که فرد مظلوم از حق      ر صلی اهللا علیه و سلم جرم ناسزا       که بنا به فرموده پیامب    
، »البادئ هـو األظلـم  «: استناد به این حدیث خواهم گفتیه را نمی پذیرید، با  اگر چنانچه این توج   . خود تجاوز نکند  
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آري داعیان مبتدع، تخم جدال و جدایی را در بین مسلمانان کاشته و همه ي آنان را به  .»شروع کننده مقصرتر است«
 .سبب پیروي از مذاهب چهار گانه گمراه می دانند

 
 عبداهللا عبدالعزیز هرتَلی

  هجري قمري1417شوال
 اربیل ـ کردستان عراق
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 مقدمه ي مترجم
 به نام ایزد هستی آفرین

ثناي تو گویم اي یگانه شایسته ي ثنا، و همیشه تو را جویم اي بخشنده ي انعام ال یحصی، درود بی پایان بـر شـمع                   
مقام اطهار، یاران جان  ان بر آل واالفروزان هدایت، مظهر رأفت، ملجأ امت، جوهر عزّت، رسول رحمت و درود فراو       

 ش بـود، ناگهـان جمعـی از    1381بعد از ظهر یکی از روزهاي تابستان سال     .نثار رستگار و تابعین اصفیاي نیکوکار     
نامبرده پس از .  حضور خویش کلبه ي ما را مزین کردند دوستان من جمله استاد مال محمد سلیمانی به عزم دیدار با       

که همراه خود » لزاري ئیسالمچه نه گولیک له گو «رض خوش آمد گویی بنده، در توصیف کتابی به نامابراز ادب و ع
، اظهار نمود این کتاب از حریم ناب و مقدس اهل سنّت و جماعت حمایت می کند و در عین حال بسیار مفید              داشت

 فرهنگیان مـا از آشـنایی الزم بـا         ولی چون متن آن به زبان کردي است و اغلب تحصیل کردگان و            . و محققانه است  
متون و ادبیات کردي برخوردار نیستند، ترجمه اش را به زبان فارسی ضروري می دانم تا بدین وسیله مورد اسـتفاده               

سپس افزود اگر شما کار ترجمه ي آن را به عهده بگیرید، متقابالً یک ختم قـرآن کـریم را بـراي                      . همگان قرار گیرد  
 . اهداء می نمایممرحوم پدرت تالوت و 

اینجانب گرچه اصالً مدعی اهلیت ترجمه و تألیف نبوده و نیستم لکن دو عامل مرا به پذیرش تقاضاي مذکور ملـزوم            
 :کردند

عشق به محور اصلی کتاب یعنی پاسداري از اصالت و حقانیت ساحت صحیح و سلیم اهل سنّت و جماعت کـه         : اول
 . اعمال اصحاب، تابعین و سلف صالح استهمانا جلوه گاه بینش، روش، افکار و

البته جامعه ي گسترده ي اهل سنّت و جماعت که قسمت اعظم مسلمانان را تشکیل می دهـد، در دو مکتـب اصـلی          
لذا سایر . مذهب فقهی یعنی حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی خالصه می شوداعتقادي یعنی اشعري و ماتریدي و چهار 

خوارج، معتزله، سلفی، وهابی و غیره به عنوان سنّی و اهل سنّت محسوب نمی شوند زیـرا   گروههاي اسالمی از قبیل     
 .ایشان نو آور و اهل بدعتند و این تعبیر بر کسانی اطالق می شود که با عقیده و روش اهل سنّت مخالفت می ورزنـد     

طعاً باید این حقیقت را بپـذیریم کـه راه    را پذیرفته ایم، ق »إن الدین عند اهللا اإلسالم    «پس اگر فرموده ي خداي تعالی       
البته نکته بسـیار حسـاس و    . صواب دین همان توجیهات، اشارات، اصول و ضوابط مشروع و موجه اهل سنّت است             
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حائز اهمیت این است که جهت اصلی را گم نکنیم و به دنبال آدرس دقیق سابق الذکر اهل سنّت و جماعت، شـاهراه             
و از خار و خاشاك و » لَی أهل السنَّهِ و الجماعۀِحی ع «پس اي مسلمانان. لح را بپیماییمدین و مسیر اصلی سلف صا

 .گفته هاي واهی، فریبنده و مسموم بدعت گرایان بپرهیزید
امید به ثواب یک ختم قرآن مجید براي پدر مغفورم آن هم توسط استاد نامبرده که قاري ممتاز و حافظ کل کالم : دوم

 .ید استاهللا مج
از بیوگرافی مؤلف محترم و فاضل جناب استاد » فَانظُر إلی ما قَال و ال تَنظُر إلی من قَال« بر مبناي تعبیر مشهود اینک

 .عبدالعزیز هرتلی یکی از چهره هاي بارز و ارزنده دینی کردستان عراق صرفنظر می نمایم
 آثار و تألیفات ارزنـده اش درخـور تحسـین و    خیرخواهانه،ناگفته نماند که ارتقاي مقام علمی، همت عالی، خدمات   

، به تنهـایی ادعـاي مـذکور را    »ینعالمین روو نکردنه وه ي منهاج الطالب  رووناکی رب ال   «، از جمله کتاب   تمجید است 
 .اثبات نموده، و بر خامه ي زرینش گواهی می دهد

 تقدیم می نمایم و به منظـور رعایـت تناسـب عنـوان     ، این ترجمه را به پیروان راستین اهل سنّت و جماعت  در پایان 
را انتخـاب  » خوارج، سلفی و وهابی ها را بهتر بشناسـیم      «کتاب با محتوا و هدف کلی آن و براي جذابیت بیشتر، نام           

، مـا را  آنالح ضمن اصاز خوانندگان گرامی خواهشمندم که در صورت برخورد با هر گونه اشتباه و نارسایی        . نمودم
 .طف و مسامحه قرار دهندمورد ل

 . از توضیحات مترجم است{ } الزم به ذکر است مطالب مندرج در بین عالمت دو قالب
 به امید دعاي خیرتان

 جعفر پروینی
  شمسی1381 بهمن 15
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 بیماري و مداواي آن
فَسیري أختالفاً کثیراً فَعلَیکُم  ه من یعِش مِنکُم     نَّاِ«: صحابش را اندرز داد و فرمودند     اي جوان مسلمان، پیامبر محبوب ا     

» ثاتِ األمـور فَـأنّ کُـلَّ بِدعـۀٍ ضـاللۀٌ      الخُلفَاءِ الرّاشدِین المهدیین، عضُّوا علیها بالنّواجذ و أیاکُم و محـد  ی و سنَّۀِ  تِبسنَّ
ر زنده بماند تفرقه یک از شما اگ هر«. صحیح است: ده و ترمذي می گویدابوداوود و ترمذي این حدیث را روایت نمو

آنگاه سنت و روش من و خلفاي راشدینم ابوبکر و عمر و عثمـان و علـی را      . و اختالف زیادي را مشاهده می نماید      
در برابر چیزهاي تازه اي که در دیـن  . این چهار تن رهروان راه من هستند و به راه راست آگاهند . دستاویز قرار دهد  

پیامبر . »د، زیرا هرگونه بدعت و نو پیدایی متناقض با شرع اسالم، گمراهی استایجاد می شوند مواظب خودتان باشی
تَفتَرقُ «: ب قبلی را توصیه و می فرمایند      فرموده و همان مطل   روشن  ایمان   در حدیث دیگري کمیت این اختالف را بر       

ما أنا علیهِ   : هِی؟ قال  ما:  قیل و فی روایۀِ  .  الجماعۀ هِی و: سبعینَ مِله کُلها فی النّار، اال واحِدةً       علی ثَالثٍ و     هذِهِ األمۀ 
 ومأصحابیالی امت اسالم دچار پراکندگی، و به «.  و حاکم آن را روایت کرده اند، ترمذيسندش صحیح و ابوداوود» و

ـ  . هفتاد و سه گروه تقسیم می شوند که همگی گمراه و اهل دوزخند به جز یک گروه که جماعت است    روه بـر  ایـن گ
  .»م هستند، یعنی اهل سنّت و جماعتروش کنونی من و یاران

همچنین از واژه . از این حدیث بر میآید که تمام هفتاد و دو فرقه از جمله آن هفتاد و سه گروه اهل بدعت و گمراهند         
ـ                  » هذِهِ االمۀ « علـم پرسـتان    (انی  پیدا است که این هفتاد و دو فرقه ي گمراه، همگی از گروههاي مذهبی اند نـه علم

این است » کُلّها فی النار «باز هدف از عبارت     . چرا که علمانی ها، احزاب خود را به نام دین تشکیل نمیدهند           ) الئیک
که هفتاد و دو گروه مذکور بر اثر گمراهی داخل جهنم میشوند نه به علت کفر، پس آنها مسلمان اند و در دوزخ ابدي          

 واهللا اعلم. نخواند بود
 

 ین درمانگاهبهتر
اي جوان مسلمان، براي اینکه هیچ کس نتواند راه پیامبر صلی اهللا علیه و سلم و خلفاي چهارگانه و سایر یاران پیامبر 
را از تو گم کند و تو را به بیماري گمراهی مبتال نماید، پیامبر صلی اهللا علیه و سـلم بهتـرین درمانگـاه را بـراي تـو                         
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بهترین امت «. روایت مسلم و بخاري  » لُونَهمیر أمتی قَرنی، ثم الَّذّینَ یلُونَهم ثم الَّذِینَ ی        خَ«: می فرمایند تأسیس نموده،   
 .419، ص9 جشرح مسلم،. »من افراد معاصر من و سپس صد سال دوم، و بعداً صد سال سوم بعد از من هستند

سیصد سال هجري در تشریح راه و روش پیامبر     از این حدیث چنین بر می آید که علماي این سه قرن یعنی تا پایان                
براي آنان شهادت داده » خیر أمتی«بر صلی اهللا علیه و سلم با لفظ       زیرا پیام . و چهار خلیفه اش محل اعتماد و باورند       

و پس علماي گرانقدر این سه قرن که حامل رسالت و مانیفست پیامبرند، تنها و تنها ایشان شایسته اند که ما پیر . است
امام شافعی رحمه اهللا و تابعیـت از امثـال   از به عنوان مثال بریدن     {.شان باشیم نه تحصیل کردگان نارس عصر ما       اهر

أنّ أولُ هذِهِ األمـهِ     «:  زیرا پیامبر صلی اهللا علیه و سلم فرمودند        }.م. قرضاوي بسی جاي سؤال، تعجب و تأسف است       
     ختَلِفِین مم مهم و آخرها شَرارهاربراستی اول این امت بهتـرین  «. رانی در الکبیر با اسناد صحیحروایت طب» تفَرِّقِینخِی

 درسی کـه از ایشـان   ابنابراین اگر دنباله روشان باشیم تنه. ایشانند، و آخرش بدترین آنان که از هم جدا و پراکنده اند    
 .»امم درس اختالف است نه اتحاد و احترمی آموزی

 
 نیکوکارالسلف الصالح ـ گذشتگان 

با استناد به همین حدیث است که دانشمندان و علماي دینی این سه قرن را سلف صـالح، یعنـی گذشـتگان نیکوکـار               
پس اگر تا کنون در پی یافتن حقیقت بودید و الحمدهللا که واقعیت را دریافتید، خواهشمندم بسیار هوشـیار و               . مینامند

 گمراهی در لباس اهل سنت و جماعت بر سر راهـت بایسـتند و               گوش به زنگ خطر باشید مبادا که داعیان بدعت و         
پس با نصب العین قرار دادن واژه . شما را از شاهراه سلف صالح منحرف نموده و به دشمن علماي اسالم مبدل سازند         

 .هیچگاه از مسیر دانشمندان این سه سده جدا نشوید» خیر امتی«
 

 شجره نامه ي علمی چهار پیشواي سر مذهب
: همچنانکه امام محمد بن سیرین رحمه اهللا میفرماید. وان مسلمان، شجره ي علم دینی خود جزوي از دین است        اي ج 

پس مواظب باشـید  . براستی این علم دین شماست«. ـ روایت مسلم» انَّ هذا العلم دینٌ فانظروا عمن تَأخُذونَ دِینَکُم «
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به اتفاق علماي هر سه قرن سلف صالح، باور و اطمینان به علم و اي جوان مسلمان . »دینتان را از چه کسی میآموزید
 .امامت پیشوایان چهارگانه حاصل شده و هر یک به پیشواي یکی از چهار مذهب اهل سنت برگزیده شده است

نظر بـه  پس . ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمهم اهللا)ابوحنیفه(امام اعظم  : این بزرگواران عبارتند از   
علمـاي دینـی وارثـان    «. ــ روایـت ابـو داوود   » العلماء ورثَـۀُ االنبِیـاء  «: اینکه پیامبر صلی اهللا علیه و سلم فرمودند       

ما مختصري از شرح حال و شجره نامه ي علمی این چهار امام بزرگوار را به شما تقدیم میکنیم تا بدانیـد    » پیامبرانند
  به ارث برده اند؟که چگونه این علم را از پیامبر

 
 ـ امام ابوحنیفه رحمه اهللا1 

 150 ق در شهر مذکور متولد و بـه سـال  ـ ه80ایشان در سال. امام ابوحنیفه اسمش نعمان بن ثابت و اهل کوفه است  
ول و دوم لذا این بزرگوار از جمله ي سلف صالح به شـمار مـی رود زیـرا در قـرن ا                .  ق در بغداد وفات کرده اند      ـه

گذشـته از  . ، ایشان را شامل می شود   »ینَ یلُونَهم، ثم الَّذِینَ یلُونَهم    خَیرُ أمتی قَرنی ثم الَّذِ    «زیسته و حدیث    هجري می   
زیرا به حضور سه الی شش نفر از صحابه ي پیامبر از جمله . این، امام ابوحنیفه از زمره ي تابعین نیز به شمار می آید

  ).205نور االبصار، ص(و ) 38المعلومات النافعۀ، ص : (گا ن.أنس بن مالک شرفیاب شده است
شجره نامه علمی امام ابوحنیفه از طریق عبداهللا بن مسعود به پیامبر متصل می گردد زیرا ایشان نـزد حمـاد و او نـزد      

. رداخته انـد  پبن مسعود، که یکی از اصحاب محترم پیامبر است، به کسب علمابراهیم و او نزد علقمه و او نزد عبداهللا        
 ).303 صتاریخ التشریع االسالمی،: (نگا

امام ابوحنیفه به امام عبداهللا بن مبارك، امام مالک، امام محمد و امام ابویوسف درس داده است یعنی این بزرگواران و    
 ).120ص ،المعلومات النافعۀ (:نگا .عده ي دیگري از شاگردان آن امام همام بوده اند

 خداشناس، دین پرور و همیشه مشغول عبادت بود، به نحوي که مدت چهل سال با وضوي عشاء      امام ابوحنیفه مردي  
 ).206نور االبصار، ص(: نگا. نماز صبح را اقامه نموده اند خداوند از او راضی باد آمین

 
 بانی با امام ابوحنیفه رحمه اهللامخالفت آقاي آل
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شکی نـدارم کـه قـدر و    . بوحنیفه چه دانشمند محترمی استاي جوان مسلمان، در سطور گذشته روشن شد که امام ا  
احترام این بزرگوار در دل تمام مسلمانان متقی جاي دارد، ولی جاي تأسف و تحیر این که یکی از رهبـران خـوارج              
این عصر به منظور خدمت به کفر با خدشه دار نمودن چهره و جایگاه و حرمت شـکنی ایشـان مـی خواهـد در دل                          

امـام  بفرما با چشم خود ببینید، کـه آلبـانی راجـع بـه         !! م ایجاد شبهه نماید و صف مسلمانان را بهم بزند         جوانان اسال 
  چه می گوید؟ابوحنیفه

که مربوط به فرود    » 6چاپ / 548مختصر صحیح مسلم، ص   « مندرج در    2060یه ي حدیث شماره     نامبرده در حاش  
ضح است در اینکه، عیسی علیه السالم به شرع ما حکم مـی          این حدیث وا  : آمدن عیسی علیه السالم است، می گوید      

به غیر از این دو مورد به چیز دیگري چون انجیل و مـذهب حنفـی و       قرآن و حدیث تصمیم می گیرد، و         کند و طبق  
اي جوان مسلمان، با چشم خود می بینید که این گفتـه ي زهـر آگـین، چـه بـی ادبـی             . مذاهب دیگر رفتار نمی کند    

دل جوانان ما ایجـاد   چه خدمت شایانی به کفر است و راه را براي دشمنان اسالم هموار می سازد، تا در       ناشایست و   
نموده و بدین وسیله اطمینان و باورشان را نسبت به مذهب یکی از پیشوایان سلفِ صالح، که از زمـره                    شک و تردید    

ترسی باور می کند، که مذهب حنفی مانند انجیل آیا هیچ مسلمان از خدا . ي تابعین به شمار می رود، از دست بدهند        
دنباله رو انجیل   ،  دین امام ابوحنیفه هم چون کافران     شود، که مقل  ؟ از این گفته آشکارا فهمیده می        !!مخالف اسالم باشد  

 . »سبحانَک هذَا بهتَانُ عظِیم«!! گمراه باشند
استنباط کرده، به اسالم خدمت نموده است و یا اینکـه ماننـد   آیا امام ابوحنیفه، به وسیله مذهبی که از قرآن و حدیث   

 و آنان را نسبت به دیـن اسـالم دچـار          جناب آقاي آلبانی به سود کفر و کافران، به حرمت شکنی مسلمانان پرداخته              
شود، ، این مقام علمی امام ابوحنیفه بود که با چهار واسطه، به پیامبر متصل می شک و شبهه ساخته است؟ به هر حال    

بدیهی است که شجره ي علم و آگاهی از دین، لزوماً باید از طریق پیامبر صلی اهللا علیه و سلم دانشمندان سلف صالح 
 پس می پرسیم که آقاي آلبانی نزد چـه کسـی تحصـیل نمـوده       .و سپس به وسیله ي علماي خلف به ما منتهی گردد          

امـام  » خیـر أمتـی قرنـی   «ن زمین جهیده است؟ آري، حدیث ز درو است؟ آیا علم او از آسمان به وي الهام شده یا ا           
، »شرار أمتی آخرهـا «ما را شامل می شود؟ به جز حدیث ابوحنیفه را در بر می گیرد، اما جناب آلبانی چه حدیثی ش  

 !!زیرا شما در قرن پانزدهم قمري زندگی می کنید، و به حرمت شکنی مسلمانان می پردازید
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اوت کنید آیا آلبانی شایستگی دارد ما پیروش باشیم و فقط درس نزاع و حرمـت شـکنی       ، شما قض  ناي جوان مسلما  
همچون تهمت هایی به علماي سلف نسـبت  راض نمایم؟ کسی که  بیاموزیم و از دانشمندان سلف اع   مسلمانان را از او   

حیح اسـت کـه     آیـا صـ    دهد، چگونه صحیح است به او اعتماد نمود، در حالیکه می گوید این حدیث ضعیف اسـت؟                
این عصر است؟ یا این که براستی نامبرده محدث، مبتدع و نو آفرین             » محدث«وانش با جسارت می گویند آلبانی       پیر

 ؟!!عصر حاضر است 
اي جوان مسلمان، جاي تأمل است که می بینید تمام جوانان فریب خورده و دنباله رو آلبانی، در برابر علماي اسـالم         

هبرشان تنها مشغول اختالف تراشی و حرمت شکنی مسـلمانانند، خداونـد مـا را مصـون              بسیار بی ادب و همچون ر     
 .فرمایند آمین

 
 ـ امام مالک رحمه اهللا2

ابوعامر از اصحاب پیامبر و انس پـدر    . پسر انس پسر مالک پسر ابوعامر اصبحی است       این مرد محترم اسمش مالک      
 179جري در مدینه ي منوره دیده به جهان گشـود، و بـه سـال     ه 93 آن بزرگوار در سال   . امام مالک از تابعین است    

لذا این ارجمند به عنوان یکی از علماي سلف شناخته می شـود زیـرا در       . هجري در همان جا دارفانی را وداع گفت       
 .، ایشان را شامل می شود»خیر أمتی قرنی«و دوم هجري زندگی نموده و حدیث قرن اول 

زیرا هم چنانکه گفتیم، وي از شـاگردان امـام   » عبداهللا بن مسعود«ک از یکسو به وسیله مالشجره نامه ي علمی امام     
و » زهري«می گردد، چرا که امام مالک نزد به پیامبر متصل » زید بن ثابت«ه بودند و از سوي دیگر از طریق ابوحنیف
تحصـیل   مردم مدینه ي منوره بود، بـه    ، که از یاران پیامبر و استاد      »زید بن ثابت  «و او نزد    » سعید بن مسیب  «او نزد   

 ).318 و 302ص تاریخ التشریع السالمی،(و ) 208 صنوراالبصار،( :نگا. پرداخته اند
امام مالک نزد نهصد استاد درس خوانده و با دست خویش صد هزار حدیث را نگاشتند، و در سن هفده سالگی کـار            

 پیامبر تـألیف  کتاب الموطأ را در حدیث. تدریس گواهی داده اندتدریس را آغاز و هفتاد استاد بر لیاقت ایشان براي        
 ).137ص ،المعلومات النافعۀ: (نگا. نموده است
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 ـ امام شافعی رحمه اهللا3
نام ایشان محمد پسر ادریس پسر عباس پسر شافع پسر سائب پسر عبید پسر عبد یزید پسر هاشم پسر عبـدالمطلب                     

ن از قبیله ي محترم پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و سلم بوده و نسـبش در جـد                   یعنی ایشا . مناف قریشی است   پسر عبد 
همچنان که دو تن از نیاکانش یعنی شافع و سـائب از یـاران              . سوم معنی عبدالمناف به نسب حضرت متصل می شود        

 204 سـال   هجري در غـزه ي فلسـطین متولـد و بـه    150امام شافعی در سال . پیامبر صلی اهللا علیه و سلم بوده اند    
 و سوم ، زیرا در قرن دوممله ي علماي سلف به شمار می آینداین ایشان نیز از ج هجري در مصر متوفی گردید، بنابر

این بزرگوار در سن هفت سالگی      . ، ایشان را شامل می شود     »خیر امتی قرنی ثم الَّذِي    «هجري زندگی کرده و حدیث      
الک را حفظ نمود و در سن پانزده سـالگی، اعتبـار نامـه فقهـی را از                حافظ کل قرآن و در ده سالگی موطاي امام م         

وي در همان سال نیز اعتبار نامه دیگري را از دومین استادش خود             . استادش امام مسلم بن خالد زنجی دریافت کرد       
 ).212نور االبصار، ص: (نگا. امام مالک أخذ نموده استیعنی 

یق حضرت عبداهللا بن عباس به پیامبر می رسد زیرا امام شافعی نزد مسـلم       ، از طر  شجره نامه ي علمی این امام همام      
بن خالد زنجی و او نزد عکرمه و مجاهد و ایشان نزد ابن عباس، که هم یار پیامبر و هم عموزاده اش بود، بـه کسـب     

ا شـاکرم کـه ملـت       من نیز به نوبه خود، خداي ر       ).303ص تاریخ التشریع االسالمی،  : (نگا. معارف دینی پرداخته اند   
 .مسلمان کرد نیز پیرو مذهب این دانشمند پاك نژاد و خویشاوند پیامبر صلی اهللا علیه و سلم هستند

 
 ـ امام احمد حنبلی رحمه اهللا4

 هجري در همان جا 241 هجري در بغداد متولد و در سال 164 نام ایشان احمد پسر حنبل شیبانی است، که به سال      
وم هجري می زیسته ن به عنوان یکی از علماي سلف شناخته می شوند، زیرا در قرن دوم وس    پس ایشا . متوفی گردید 

این بزرگوار درس فقه را از امام شافعی آموخت و به امام . است» خیر امتی قرنی، ثم الَّذین یلُونَهم«و مشمول حدیث   
و ) 104 ص،المعلومات النافعـۀ : (نگا. استبخاري درس داده و همزمان درس حدیث را نزد امام شافعی قرائت کرده            

 ).221، صتاریخ التشریع االسالمی(
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، و هر شبانه روزسیصد رکعت ت روز یک بار قرآن را ختم می کرد، حافظ یک میلیون حدیث بوده و هر هفاحمدامام 
 احمـد بـن     اتر از هنگام ترك بغداد هیچ کس را متقی تر و دان         «: امام شافعی می فرمایند   . نماز را به جاي آورده است     

 ).225ص االبصار، نور. (»حنبل برجاي نگذاشتم
اکنون بدانید که شجره نامه ي علمی امام احمد، همانند امام شافعی از طریق عبداهللا بن عباس به پیامبر صلی اهللا خـتم    

 . زیرا امام احمد از شاگردان امام شافعی بوده است. می شود
ر دانشمند گرانقدر را شناختید، حال بفرمایید نظر شما نسبت به این تحصـیل              اي جوان مسلمان، بدین ترتیب این چها      

 ، چیست؟ و پیرو من باشاز این چهار مذهب اعراض کن: کرده ي خام و نارسی که می گوید
 
 وطئه ي کفار علیه این چهار مذهبت

 برگزید، عنوان پیامبر اسالمرا به ، حضرت محمد صلی اهللا علیه و سلم       اي جوان مسلمان، از روزي که خداوند بزرگ       
همچنـان کـه   . اهل کفر به منظور ضربه زدن به این دین مقدس، پیوسته مشغول توطئه و در حال آماده باش بوده انـد              

کفـار  «) 217/بقـره . (»ن اسـتَطَاعوا تَّی یرُدوکُم عن دِینِکُم اِال یزالُون یقَاتِلُونَکُم ح   و«: خداوند عظیم الشأن می فرمایند    
 .»ائماً با شما می جنگند تا شما را از دین اسالم برگردانند اگر بتوانندد

، یعنی دین اسـالم را بـه   که خداوند بزرگ نعمت بسیار عظیمی  ،  بدین خاطر است  این شرط   ) دناگر بتوان : (آري فرمود 
 جهل بـه مسـایل      لذا در صورت  . نمی خواهند آن را از دست بدهند      ) مسلمانان(لمانان عطا فرموده است و ایشان       مس

: چنانکه خداوند بزرگ می فرمایندهم. دینی، به علماي دین مراجعه می نمایند، تا بدین وسیله از درد نادانی رها شوند
 ).43/نحل.(» آگاهان بپرسید اگر نمی دانیداز«ـ »  فَاسئَلُوا أهل الذِّکرِ أن کُنتُم ال تَعلَمونَ«

اسالم را بر اساس استنباط این چهـار سـر مـذهب از بطـن قـرآن و           آري هزار و دویست سال است، مسلمانان دین         
حدیث عملی کرده اند و بدیهی است که اهل کفر به خوبی می دانند، تا زمانی که مسلمانان از آیین شان آگاه باشـند،                    

وطئـه ي  به همین دلیل است که این بار براي ضربه زدن به اسالم، ت. طئه هاي آنان نقش بر آب خواهد شد تالش و تو  
پی ریزي توطئه مذکور بـه شـرح   . دیگري یعنی سلب اعتماد و باور مردم نسبت به علماي اسالم را طراحی کرده اند              

 : یر استز
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یهـودي تشـکیل    » تئودور هرتزل «کنگره ایی به ریاست     » سویسرا« میالدي در محلی به نام     1897 سال یهودي ها در  
، براي این کار آقاي هرتزل برگزیده شد. خاك فلسطین تشکیل دهندداده و تصمیم گرفتند که یک دولت یهودي را در 

ولـی  ) 33/القـدس المحتلـه  : (نگـا . و با او به گفتگو بنشیندمراجعه  » عبدالحمید الثانی «تا به نزد خلیفه اسالم سلطان       
لسـطین را بـه   دند که یک قطعه زمین از خاك فر هیأت به حضور خلیفه نامبرده رسید و از او تقاضا کهنگامی که این 

. »باع أال بِنَفسِ الثَّمنِ   إنّ البِالَد الَّتی أمتُلِکَت بِالدماءِ ال تُ      «: شکنی به یهودیان داده و فرمود     آنان بفروشد، جواب داندان     
 .»براستی این شهرهایی که با خون به دست آمده اند جز با خون به چیز دیگري فروخته نمی شوند«

إنّ «: گسیل دادند، ولی باز خلیفه فرمـود  هیأت دیگري را به همان منظور به نزد خلیفه    میالدي 1902سپس در سال    
قدِسِ الشَّرِیفِ قَد افتَتَحالم یتاً ألن بستَعِدم رِ بِن الخَطَّاب رضی اهللا عنه و لَستمنَا عدیلِإلسالمِ س ه لُ فی التَّأریخِ ومأتح

 32 ص السلطان عبدالحمید الثانی،  « نگاه رساله ي    . » التی کَلَّفنی المسلِمون بحِمایتِها     خَیانَۀَ األمانَۀِ  یهودِ، و  بیعِها لِل  صمۀَ
إنّ هذِهِ األرض أرض المسلِمِینَ فَتَحوها بِدِمائِهِم، و لَن أسلِّم شِبراً     «: له هاي دیگري اینطور آمده است     و در رسا  » 36و

اولین بار به وسیله حضرت عمر رضی اهللا عنـه      این زمین مقدس خانه خدا در فلسطین براي         «. »الئِیال علَی أش  مِنها أ 
براي اسالم فتح شده است و من حاضر نیستم رسوایی فروختن این خاك به یهودیان را تحمل و در ایـن امـانتی کـه                

 سرزمین متعلق به مسـلمین و بـا خـون    این. مسلمانان براي حمایت و پاسداري آن را به من سپرده اند، خیانت نمایم  
خویش آن را آزاد کرده اند و من یک وجب از این خاك را به هیچ احدي نمی دهم مگر این که با گذر بر جنازه تکه   

 .»تکه شده ام آن را تصرف نمایند
 مسـلِمِی   یـا «ین شعار   اي جوان مسلمان، همین سلطان عبدالحمید دین پرور بود که علیه کفار جنگ طلب مشرق زم               

 ).االمام امجد الزهاوي: (نگا. »لمانان جهان، متحد شویداي مس«. را سرداد» لعالَم إتَّحِدواا
و چند گروه و سازمان » اإلتحاد و الترقی«انه ي او بود که یهودیها و حزب سپس به خاطر همین موضع گیري مسلمان

ان عبدالحمید ثانی را از منصب خالفت اسالمی عزل  میالدي سلط1909دیگري از دشمنان اسالم متحد شده، در سال 
 مـارس  3سپس یهودیان با تالش بی وقفه به کمک انگلیسی ها و نوکري مصطفی کمال آتـا تـرك در تـاریخ           . کردند
.  هجري، خالفت اسالمی را بر چیده و دولت اسالمی را بـه نـابودي کشـاندند   1327 میالدي برابر با سال  1924سال

 ).141ص  اإلنگلترا لإلسالم،عداوة(و ) 186 و 45الخالفه، صیف هدمت ک: (گان
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 هدف از این توطئه

اي جوان مسلمان، هنگامی که نوشته هاي حکماي صهیون را مالحظه می کنیم، به خوبی برایمان روشن می شود کـه      
م زدن صـف    هدف اهل کفر، تنها تشکیل یک دولت یهودي در سرزمین فلسطین نیست، بلکه هدفشان تضعیف و بر ه                 

آنها خوب می دانند که قوي ترین توطئه براي تحقق این هدف شوم، دور کردن مسلمانان از علمـاي              . مسلمانان است 
زیرا شکی ندارند، عبدالحمید ثانی که آنگونه عکـس العملـی نشـان داد،         . دین، به ویژه از چهار امام سر مذهب است        

هنگامی که به تفکر می افتند می بینند، صالح   .  ماتریدي بوده است   پیرو فقه مذهب امام ابوحنیفه و مذهب کالمی امام        
الدین ایوبی، که آنچنان پشت صلیبی ها را شکست، پیرو فقه مذهب امام شافعی و مذهب کالمی امـام اشـعري بـوده              

 .است
ننـد کـه   ایـن کفـار الزم مـی دا      بنـابر . ان شاء اهللا این مطلب را در بحث شناساندن مذهب اشعري توضیح می دهـیم              

 .مسلمانان را از دستاوردهاي علماي این چهار مذهب دور نمایند
شایان ذکر است که یکی از مسئولین وزرات خارجه فرانسه دستاوردها و آثار دانشمندان مذاهب چهار گانه را علـت    

بِهِـم،  لرّوحی الخاص م أي المسلِمون یملِکون تُراثهم افَه«: ان تلقی و در گزارشی می نویسد  وحدت و مقاومت مسلمان   
مسلمانان از دستاورد و میراث روحـی خاصـی برخـور دارنـد، و از تمـدن       «.»یتَمتَّعونَ بِحِضَارةٍ تَأریخِیۀٍ ذَات أصالَۀٍ 

 . »38دمرُوا اإلسالم، ص«کتاب : نگا. »اصیل بهره می گیرندتاریخی 
 

 جنگ اسالم با اسالم
. به وسیله اسالم با اسالم بجنگید، یک شعار کافران شرقی است          : »الم باالسالمِ  اإلس حاربِ«اي جوان مسلمان، شعار     

هنگامی که اهل کفر به تفکر نشستند و دریافتند که مسلمانان داراي میراث و آثار اصیل دانشمندان اسـالمیند، و ایـن            
م و تفهیم می نماینـد، توطئـه دور    همان میراثی است که علماي دین از پیامبر به ارث برده، و آن را به مسلمانان اعال                

 .کردن مسلمانان از این دستاورد مفید یعنی کتاب هاي مذاهب چهار گانه را طراحی کردند
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ان پیشرفت شده اند، رو، باعث عقب ماندگی مسلمانان از کاکه کتاب هاي ورق زرد و غبار آلودبار اول، به بهانه ي این
 .ورت موقّت، موفقیت کمی را کسب و الحمدهللا بزودي برمال شدولی این دسیسه تنها به ص. وارد عمل شدند

ان بـراي فـریفتن مسـلمانان، شـعار     این مزدور. بار دوم، از طریق چند نفر مسلمان مزدور و گمراه به توطئه پرداختند  
 می کنیم، این ما فقط به قرآن و حدیث رفتار«: ما را گول می زنند و می گویندرا سر داده و جوانان » القرآن و السنّۀ«

 !!»چهار مذهب دروغی، ضد قرآن و حدیثند
این علماي اسالم با کتاب «: می دهند و می گویند درس بی پرده به نام اسالم جوانان ما را      در کردستان نیز آشکارا و      

مـاي  مجتهدین چهارگانه و سـایر عل : می گویند {!»هاي زرد رنگ، تعلیم و تربیت شده و چیزي از اسالم نفهمیده اند    
دین چون معصوم نیستند، پس پیروي از ایشان واجب نیست و بدین وسیله تمام قواعد و اصول مربوط بـه اجتهـاد و       
تقلید را نادیده گرفته اند، و جاي تعجب این که خود ایشان از کسانی پیروي می کنند که نه تنها معصوم نیستند بلکـه                     

ما در پـی تشـکیل حکومـت دینـی          : می گویند  .ي سلف نمی باشند   از لحاظ دیانت و تقوا اصالً قابل مقایسه با علما         
جمهور آنان گشوده، مقدسـات،     هستیم و اما چه عجب که به جاي متحد نمودن مسلمانان باب اختالف و جدال را با                  

مراسم هاي مذهبی و خیر خواهانه ایشان را مورد توهین و تقبیح قرار می دهند و از جمله بسـیار بـی باکانـه     ،  شعائر
 .}...گانه قائل نیستند و اهب چهارحدیث پیامبر صلی اهللا علیه و سلم را رد نموده و هیچ ارزشی براي فقه و فقهاي مذ

»غضَاءدتِ البرقَد بم أکبهوردا تُخفِی صم اهِهِم و118/آل عمران(»  مِن أفو.( 
ونات قلبشان بـه مراتـب از بغـض زبـانی     ، بغض و غضب آنان نسبت به علماي اسالم از گفتارشان هویدا و مکن         آري

بهترین دلیل بر این مدعا بی ادبی رهبرشان جناب آلبانی است، که در بیوگرافی امام ابوحنیفه آن      . ایشان شدیدتر است  
و این بی ادبان نیز درس بی ادبی را از آلبانی آموخته و به همین خاطر در برابر علماي دین، کینه توز . را متذکر شدیم

 فریفته و از آثار این دانشمندان گرانقدر محرومشان ساخته اند و با رساله هاي رنگارنگ و زهـر                   ، جوانان را  دبندبی ا 
 !!آگینی که در آمریکا، انگلستان و فرانسه طراحی می شوند، آنان را پرورش می دهند و نام اسالم را بر آن می نهند

 
 هبرأي نوکران کفر نسبت به این چهار مذ



 - 15 -                                                                                  اسیمخوارج، وهابی و سلفی ها را بهتر بشن                           
 

org.erfanabad.www   

 

که اهل کفر تا چه اندازه مخـالف      ور خارجه فرانسه برایت روشن شد،       ، در همان گزارش وزارت ام     سلماناي جوان م  
یکـی از رهبـران خـوارج    » مروان القیسی« این از این که دکتر بنابر. دستاوردهاي اصیل دانشمندان این چهار مذهبند     

ر مذهب را مورد حمله قرار دهد، و ایشان را ، پیشوایان این چها خدمت به کفر و جلب اعتماد فرانسه      ، براي   سرگردان
به کشیش هاي مسیحی و خاخام هاي یهودي تشبیه و پیروانشان را چون کافران مسیحی و یهودي تلقی نماید، تعجب 

معـالم  «:  از چاپ سـوم کتـابش بـه نـام    162  و161بفرما با چشم خود ببینید که این گمراه شده در صفحات  . نکنید
، هو قَول  من اإللتزام بآراءِ مذهبٍ مابد أَنّه الالقول أنّ المذهبیه أسلَم، و  أخیراً فإنّ   «: می گوید » سالمدي إلی فهم اإل   اله

ا دام  أحدٍ مهما سما قَدره فِی العِلم معبد أحداً مِن خَلقِهِ بإتباعِخَطیرٌ یتَضمنُ ما یتَضمنُ مِن َ الشرِّكِ، فَإنَّ اهللاَ تَعالی لَم یت         
غَیرَ معصوم و هنَا فَلَیس مِن بابِ التّکرار أن أعید ما ورد أنّ عدي بن حاتَم سمِع النَّبِی صلی اهللا علیه و سلم یقرأ هـذه        

ـ  :  فَقالَ.»اتّخذوا أحبارهم و رهبانَهم أرباباً مِن دون اهللاِ      «:اآلیه م، قـال صـلی اهللا   إنّا لَسـنَا نَعبعلیـه و سـلم  ده :  ألـیس
         اهللا فَتُحِلّونه؟ فَقُلت رَّما ححِلّون می و ،رِّمونَهلَّ اهللا فَتُحا أحرِّمون محلی: یم: قَالَ. بتُهادعِب قولی که مـی گویـد   «. »فَتِلک

اي تعـالی  مذهبی بودن بهتر، و پایبندي به یکی از مذاهب الزم است یک گفته خطرناك و شرك آمیز است، زیرا خـد        
لو این که از رتبه ي بسیار عالی علمی هم برخـوردار باشـد موظـف نکـرده      هیچ کس را به پیروي از کس دیگري و    

عدي پسر حاتم ایـن  : و در اینجا تکرار رخ نمی دهد، اگر به ذکر حدیثی بپردازیم می گوید        . مادامی که معصوم نباشد   
، پیشوایانشـان را بـه   ا و یهودي ها عالوه بر خـداي بـزرگ   سیحی ه م«: ، که خداوند می فرماید    آیه را از پیامبر شنید    

آیا : ما علماي خویش را نمی پرستیم، پیامبر صلی اهللا علیه و سلم فرمود      : عدي گفت ) 31/توبه( .»خدایی پذیرفته اند  
ماینـد، آن را  اگر یک حالل خدا بر شما حرام کنند آن را حرام نمی دانید؟ و آیا اگر یک حرام خدا را بر شما حالل ن               

پس این پیـروي کـردن همـان عبـادت کـردن      : پیامبر صلی اهللا علیه و سلم فرمود. بلی: حالل نمی دانید؟ عدي گفت    
 .»است
اي جوان مسلمان، این دکتر گمراه شده، مسلمانان هزار و دویست سال را به خاطر پایبندي به یکی از مـذاهب          ! آري

شـرمی از دروغـش   سپس جناب دکتر مروان  ).ش این حرفش را به او بدهدخداوند پادا (.چهارگانه، مشرك می داند 
سـیار  ب. »م نکرده استیعنی پیروي کردن از کسی دیگر ملز، خداوند هیچ کسی را به عبادت کردن   « : نکرده می گوید  

 کردن از علمـاي      فرمان خدا نیست؟ که سؤال     »مونَفسئلوا أهلَ الذِّکرِ إن کُنتُم ال تَعلَ      «: جاي تعجب است مگر آیه ي       
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آیا این سؤال کردن، همان پیروي کردن از علماي دین نیست؟ پـس اگـر      ! دین را در صورت نداستن، واجب می داند       
دکتر مروان راست می گویند و حرفش دروغ نیست، نمونه ایی از حالل و یا حرام خدا را که به اجمـاع حـالل و یـا       

دروغ گـو  . (ام و دومی را حالل کرده باشـند  خداي تعالی اولی را حر    حرام باشد، ذکر نماید که این چهار مجتهد علیه        
 ).روسیاه باد

اي جوان مسلمان، آشکار است این چهار پیشوایی که دکتر مروان آنان را چون اسقف ها و خاخام ها به شـمار مـی                   
 علمی ایشان طی چهار نامه يآورد همگی دانشجویان دانشگاه پیامبر و بر منهج سلفِ صالح پرورده شده اند و شجره 

از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شـده اسـت؟ وي در    ) گمراه( ولی جناب دکتر  . ، به آن بزرگوار منتهی می گردد      مرحله
 الـدکتوراه مِـن إحـدي       شَاء اهللا لَه أن یرتَحِلَ إلَـی بریطانیـا لِنَیـلِ شَـهادةِ            «:  از کتاب مذکور می نویسد که      18 صفحه

بریطانیا، بر منهج ) دار الکفر(دانشجویان دانشگاه این جمله براي ما روشن می سازد، که مؤلّف گمراه از           ، با   »جامِعاتِها
. ر هم زدن صف مسلمانان گواهی دکتـرا بـه او داده شـده اسـت          ده و براي ضربه زدن به اسالم و ب        کافر پرور انگلیسِ  

 کشتار جمعی را علیه مسلمانان بکار گیرد؟اکنون باید گفت، تا کفر همچون نوکرانی داشته باشد چرا اسلحه 
 

 ابن تیمیه
حرِّمتِ األمۀ اإلفادةَ مِن أقوالٍ صحِیحۀٍ، خَالَف األئمۀَ        «:  از همان کتاب می گوید     128 ص باز مروان القیسی گمراه در    

 رحمه اهللا    هذِهِ المسئَلَۀ أفتی بها ابنُ تیمِیۀٍ      و«: پس می گوید  س. »کَطَالق الثالث :  فِیها مجتَمِعِینَ الحدِیثَ الصحِیحِ    األربعۀ
چندین گفته درست محروم شده اند زیرا این چهار این مردم از بهره     «.»اتّهامِهِ بالکُفرِ و الرِّدة   تعالی و کَانَت السبب فِی      

الق می  چهار مذهب آن را سه طمانند طالق ثالثه که هر  . امام متفقاً در آن موارد با حدیث صحیح مخالفت نموده اند          
طالق ثالثه یک طالق است و سبب متهم شـدن نـامبرده بـه کفـر و         تیمیه  بنا به فتواي ابن     «: سپس می افزاید  . »دانند

 . »ارتداد همین فتوا بود
م ، در جهان اسـال  اشتباه یک عالم دینیما نیز می گوییم خداوند دروغ گو را روسیاه کند چرا که می خواهد به خاطر         

، رأي حضرت عمر رضـی اهللا عنـه خلیفـه           ي طالق ثالثه که سه طالق می باشد        مسأله   .فاحشه خانه راه اندازي کند    
پیامبر است و هنگام صدور رأي مذکور دو خلیفه دیگر پیامبر، حضرت عثمان و حضرت علـی، و جمـع دیگـري از                  
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ز رأي ایشان هیچ اعتراضـی بـر آن وارد نکردنـد،    یاران پیامبر رضی اهللا عنهم در قید حیات بودند و با وجود اطالع ا 
پس رأي مذکور مورد اجماع این سه خلیفه قرار گرفته و چهار امام سر مذهب نیز راه آن سه خلیفـه را پیمـوده انـد            

سته است ح دانترمذي آن را صحی»  الخُلَفاءِ الرَّاشدینَعلیکُم بسنّتِی و سنّۀِ«:  صلی اهللا علیه و سلم فرمودندچون پیامبر
 .»بر روش من و خلفایم رفتار نمائید«

إنّ اهللاَ جعلَ الحقَّ علی لِسان «: ضرت عمر رضی اهللا عنه فرمودند     گذشته از این، پیامبر صلی اهللا علیه و سلم درباره ح          
 .»خداوند راستگویی را بر زبان و قلب عمر جاري نموده است«. روایت ترمذي با سند صحیح» هِلبِعمرٍ و ق

پس، اي جناب نفهمیده ي نارس بس کن و دست بردار و دیگر جوانان ما را فریب مزن و از راه خلفاي پیامبر صـلی   
هـیچ کـس   . اهللا علیه و سلم منحرفشان مکن و راستی جاري بر زبان و دل عمر رضی اهللا عنه را پنهان و مکدر مساز          

ه خلیفه و این چهار امام بر خالف حـدیث رفتـار کـرده،    باور نمی کند که تنها تو به حدیث پیامبر عمل کنی، و آن س            
علت متهم شدن ابن تیمیه به کفر فتـواي طـالق   : و این هم دروغ است، که می گوئی!! ازراه پیامبر منحرف شده باشند    

، ابن تیمیه نسبت به دو خلیفه ي پیامبر، یعنی حضرت عمر و حضـرت علـی،    بلکه حقیقت این است   . ثه بوده است  ثال
سـپس از  . عمر بسیار به خطا رفته و علی نیز در سیصد مورد دچار اشتباه شده اسـت               : درازي کرده و می گوید    زبان  

خداي بـزرگ   » « السماءِ کَنُزُولی هکَذَا   إنّ اهللا ینزِلُ مِن   «: ر پایان سخنرانی روز جمعه گفت     این حد نیز فراتر رفت و د      
به سبب این سخنان ناروا و چندین فتـواي اشـتباه دیگـري      سرانجام  » !!از آسمان پایین می آید مانند پایین آمدن من        

موجب اختالف بین مسلمانان شد، علماي هر چهار مذهب علیه نامبرده قیام کرده و هیأتی را براي صدور فتوا نسبت              
 وضـۀ ر«: نگـاه . داین هیأت تصمیم گرفت که ابن تیمیه زندانی شود، و بـاالخره در زنـدان مـر                . به وي تشکیل دادند   

 . »273 و 268،269، صصۀالمعلومات النافع«و »  چاپ دوم391 و383/المحتاجین
اي جوان مسلمان، الزم است که جایگاه علمی ابن تیمیه را محترم بشماریم چرا که وي از علماي مجاهد بودند، لکن               

متأسفانه وي . نگه داشتمی باشند، نباید دور از چشم  )  ق ـ ه 728 تا   661از   (این حقیقت که ایشان از علماي خلف      
 مسأله مخالف با اهل سنّت و جماعت فتوا داده و بدیهی است هر فتواي از جانب خلـف کـه مخـالف اجمـاع          17در  

بـراي اطـالع و   . در بحث اجماع این موضوع را توضیح خواهیم داد. سلف اهل سنّت باشد، غیر عملی و مردود است    
 .مراجعه کنید» 116ص  البن حجر الهیتمی،ي الحدیثۀلفتاوا «فهم بیشتر این هفده مسأله به کتاب
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 اتفاق نظر علماي اسالم: اجماع

ز قرآن و حـدیث  اجماع یعنی اتفاق نظر طبقه اي از مجتهدین اسالم راجع به یک موضوع شرعی که رأي خویش را ا  
 فتوایی که مخـالف اجمـاع   بنا به عقیده ي اهل سنّت پیروي از اجماع مجتهدین اسالم واجب، و هر . استنباط کرده اند  

، و ال مـن یـدعی   صدقُ کَاهِناً و ال عرّافـاً و ال نُ«: چنان که امام طحاوي می فرمایدباشد غیر عملی و مردود است، هم    
بـه  ) اهل سنّت(ما « .»اً و عذاباً زیغرقۀ، و الفُیخَالِف الکِتَاب و السنَّۀَ و إجماع األمۀِ، و نَري الجماعۀ حقّاً و صواباً        شَیئاً  

غیب گو، فالگیر و کسی که ادعایش با قرآن، حدیث و اجماع مجتهدین امت اسالم همخوانی نـدارد، بـاور نـداریم و              
اتحاد و یکرنگی مسلمانان را صحیح بلکه واجب، و ایجاد اختالف و تکروي را انحراف از راه راست و موجب عذاب 

 .»لعقیدة الطحاویۀا«: نگا. »قیامت می دانیم
و من یشَاقِقِ الرَّسولَ مِن بعدِ ما تَبینَ لَه الهدي و «دلیل اهل سنّت که رفتار بر حسب اجماع را واجب می دانند، آیه ي 

پیامبر مخالف باشد، بعد از ایـن کـه      هرکس با   «. »یراًیتَّبِع غَیرَ سبِیلِ المؤمِنِینَ نُولِّهِ ما تُولّی و نَصِله جهنَّم و ساءت مصِ            
راه راست برایش روشن شده و راهی جدا از راه مسلمانان در پیش گیرد، او را بر سر همان راهی که در پیش گرفته                         

امام شافعی این آیه را دلیل اجماع  .»115/نساء«. »فکنیم، که بدترین جایگاه استو به دوزخش می ا    . قرار می دهیم  
 .»146ص ،5 تفسیر روح المعانی، ج«: نگا. ستدانسته ا

 فَإنّ الشَّیطانَ مع الواحِدِ، و هـو مِـنَ   علَیکُم بِالجماعۀٍ، و اِیاکُم و الفُرقَۀَ«:  صلی اهللا علیه و سلم فرمودند      همچنین پیامبر 
بر شما واجب اسـت کـه همـراه    «. با سند صحیح   ترمذي   روایت» ن أبعد، من اَراد بحبوحۀَ الجنَّۀِ فَلیلزم الجماعۀَ       األثنَی

و هر کس مـی  . ستزیرا شیطان همراه انسان تکرو و از دو نفر دورتر ا. جماعت باشید از اختالف و تکروي بپرهیزید  
منظور این است که شیطان به آسانی آدم تکرو و تنها را به انحراف             (.رود حتما همراه جماعت باشد    خواهد به بهشت ب   

اء و انحراف دورترند، چرا که شیطان نمی تواند به آسانی بر  که دو نفر و یا بیشتر شدند از خط         ی هنگامی می کشاند ول  
 .»)آنان ظفر یابد

 روایت نسائی» الذِّئب مِنَ الغَنَم القَاصِیۀ، فَإنَّما یأکُلُ فَعلَیکُم بِالجماعۀِ«: لی اهللا علیه و سلم می فرمایدهمچنین پیامبر ص
حتما با جماعت باشید زیرا گرگ، گوسفند متواري از گله را به راحتی مـی خـورد، همچنانکـه آدم            «. صحیحبا سند   
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پس عمل کردن به اجماع جماعت بـزرگ اهـل سـنّت       . تکرو نیز به آسانی دستخوش وسوسه ي شیطانی خواهد شد         
حاشـیه ي  «. »وا نمـی داننـد  سنّت را راین در حالیست که اهل تشیع و گروهی از خوارج، اجماع اهل             . واجب است 

 .»104ص بهشتی،
 

 اجماع و حدیث شریف نبوي
اعتبـار حـدیث   ، اما جایگاه و حدیث صحیح یا حسن سرچشمه می گیرد، علوم اسالمی از قرآن و  مسلماناي جوان   

 :ضعیف به این شرح است
 ضعیفی را پسندیده و مورد قبول اگر مردم یعنی علماي دینی با اتفاق نظر حدیث: ـ امام شافعی رحمه اهللا می فرماید1

قرار دارند، این حدیث براي تصمیم گیري در امور شرعی و غیره قابل استناد و استفاده است زیرا مورد اجماع قـرار                  
 .گرفته است

شرط عمل به حدیث ضعیف این است که حدیث دیگري وجود نداشته باشد، و با : ـ امام احمد رحمه اهللا می فرماید   2
 .»32ص حاشیه المدابغی،«: نگا.  صحیح در تعارض نباشددیثقرآن و ح

خـوب و  عمل کردن به حدیث ضعیف براي کارهاي : محدثین و فقهاء فرموده اند    : مایدـ امام نووي رحمه اهللا می فر      3
 .»5االذکار، ص«: نگا. ع نباشد، جایز و سنت استترساندن و ترغیب مردم به شرط این که موضو

کسی که قادر به تمیز انـواع احادیـث نباشـد، اگـر دیـد کـه یکـی از        :  رحمه اهللا می فرماید  ـ امام ابن حجر هیتمی    4
. اضی باشدپیشوایان حدیثی را صحیح و یا حسن می داند باید از آن تبعیت نماید، یعنی می تواند به مذهب این امام ر    

نا که اگر یکی از پیشوایان پـیش  بدین مع .»108، ص 10 المحتاج، ج  تحفۀ/ 194 المبین شرح األربعین، ص    فتح«: نگا
مانند ترمذي، بیهقی، منذري و هیثمی حدیثی را صحیح یا حسن و یا ضعیف دانسته باشد، رأي او کافی و نیـازي بـه                     

 .»، چاپ سوم7، صمفاهیم یجب أن تصحح«: نگا. تحقیقات بیشتر نیست
ه حدیث پیامبر مرتکب و    رگی را نسبت ب   اي جوان مسلمان، در این مبحث برایت روشن شد، که آلبانی چه خیانتی بز             

، چندین حدیث ضعیف شایسته ي استعمال را در ردیـف احادیـث           »سلسلۀ األحادیث الضعیفۀ و الموضوع    «در کتاب   
همچنان که محدث هنـدي آقـاي   . و این اقدام به آگاهی ایشان از علوم الحدیث بر می گردد        . موضوع قرار داده است   
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آلبانی علم را از زبان علماء فرا نگرفته و براي کسب دانـش مفیـد کـه تنهـا از راه     : دحبیب الرحمن اعظمی می فرمای 
به دست می آید در مجلس تدریس علماء ننشسته، پس آلبانی چرا خود را با علم قاطی می کنـد، در                     درس خواندن   

و بیشـترین   » وريرسـاله القـد   «یشـان   حالی که درس نخوانده است؟ من اطالع یافته ام که آخرین پایـه ي علمـی ا                
ـ         : نگـا . د و بـه آن افتخـار مـی کنـد    اطالعات او راجع به فن ساعت سازي است و خود ایشان نیز این مطلب را تأیی

 .»9 ، ص 1آلبانی، شذوذه و أخطاؤه، ج (
و . مسـتَقِیمِ من أخَذَ العِلم مِن غَیرِ شَیخٍ، یضَلُّ عن صِرَاطِ ال      «: اوند به آن کس رحم کند که گفت       اي جوان مسلمان، خد   

هر کسی که بدون استاد کسب دانش نماید گمراه و از راه راست «. »و آفَتُه مِن الفَهمِ السقِیمِکَم مِن عائِبٍ قَوالً صحِیحاً  
منحرف می شود و هستند کسانی که حرف صحیح را مورد اعتراض قرار می دهند و حال این کـه نارسـائی از فهـم                        

 .»24ص ،نظرة الربانیۀ فی المسائل الفقهیۀ«: نگا. »بیمار ایشان است
گاه حدیث آحاد با قرآن و یا اجماع مخالف بـود، عـدول از ظـاهر آن واجـب     هر: امام نووي رحمه اهللا فرمود  : توجه

.  »342، 4المجموع شرح المهذب، ج«: نگا. آن و اجماع مطابقت نمایداست، و باید آن را طوري تأویل کنیم که با قر          
 . در بحث مربوط به پدر و مادر پیامبر صلی اهللا علیه و سلم این مطلب را بیشتر توضیح می دهیماهللا ان شاء

 
 

  عصر پیامبر صلی اهللا علیه و سلمتعدد مذاهب در
اگـر صـحیحند پـس      . این چهار مذهب بدعتند و درست نیستند      : ، می دانم خوارج به تو می گویند       اي جوان مسلمان  

اي برادر سر گردان، چون جنابعالی دچار بدعت گرایی :  خاطر چیست؟ در جواب باید گفتاختالف و جدایی آنان به
قبالً ذکر کردیم که این چهار مذهب به اجمـاع سـلف صـالح            !! شده اي، سنّت را بدعت و بدعت را سنت می پنداري          

به طوري که اصـالً     . شاهد حقانیت ایشان است   » خیر أمتی قرنی   «تأسیس، و اجماع ایشان بدعت نیست زیرا حدیث       
گذشته از این، تعـدد مـذهب در        . ، گواهی بدهد  یه و سلم براي یک گروه بدعت گزار       امکان ندارد، پیامبر صلی اهللا عل     

أنّ : عمـرٍ رضـی اهللا عنهمـا   عن ابـنِ  «: تناد حدیث ذیل وجود داشته استعصر پیامبر صلی اهللا علیه و سلم نیز، به اس    
، فأدرك بعضُهم العصـرَ فِـی   ال یصلِّینَّ أحد العصرَ إال فی بنی قرَیظۀ:  األحزابِو سلم قال یومرسولَ اهللاِ صلی اهللا علیه   
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، فَذُکِرَ ذَلِک لِلنَّبِی صلی اهللا علیـه و     بل نُصلی لم یرد منا ذلک     : عضُهمال نُصلی حتّی نأتیها و قال ب      : الطریق، فقالَ بعضُهم  
   یعنِفاسلم فلمم ونباید هیچ کس نماز عصر را اقامـه        : پیامبر در روز جنگ  احزاب فرمود      «. روایت شیخین » حِداً مِنه

نماید تا این که آن را در میان قبیله ي بنی قریظه به جا می آورد و سپس هنگام فرا رسیدن وقت نمـاز عصـر در راه        
: به قبیله بنی قریظه می رسیم و گروه دیگر فرمودندما نمازمان را به تأخیر می اندازیم، تا : جمعی از اصحاب فرمودند

چون هدف پیامبر نخواندن نماز نبود، بلکه منظور ایشـان عجلـه کـردن بـراي                . ما همین حاال آن را به جا می آوریم        
گـروه را   رسیدن به آن جا بود، سپس این اختالف نظر را براي پیامبر بازگو کردند و ایشان عملکرد هیچکـدام از دو                      

 .» اعتراض قرار ندادمورد
پس چرا در یک نماز . اي جوان مسلمان، خوب بیندیشید که پیامبر در قید حیات بود و این اختالف نظر وجود داشت

چون ایـن تفـاوت نظـر ناشـی از تفـاوت            . دو مذهب مختلف جایز بود؟ مذهب نمازگزاران و مذهب تأخیر کنندگان          
ی اهللا علیه و سلم این اختالف رأي را پسندیدند، زیـرا هـر دو گـروه          برداشت ایشان از حدیث مذکور بود، پیامبر صل       

» ال یصلِّینَّ اَحد العصرَ إال فی بنی قُرَیظَـۀِ       «یث مذکور رفتار نموده و جمله ي        مجتهد بودند و گروهی به عین متن حد       
 و همـان جملـه را از معنـاي    را در معناي ظاهرش به کار بردند و گروه دوم حدیث مذکور را مورد تأویل قـرار داده       

 .ظاهرش جدا کرده و آن را براي عجله کردن استعمال نمودند
بنا به مذهب حنفی، تماس دست با بدن زن نامحرم وضـو را باطـل           : اي جوان مسلمان، براي نمونه به شما می گویند        

امـام  .  استدالل می کنند   »النِّساءمستُم  أو ال «: ل می داند و هر دو مذهب به آیه        نمی کند ولی مذهب شافعی آن را مبط       
هـدف  «: ام شافعی رحمه اهللا می فرمایـد      ام. »منظور جماع کردن است نه دست زدن      «: ابوحنیفه رحمه اهللا می فرماید    

 .»دست زدن است نه جماع کردن
. پس اي جوان مسلمان، می بینید که آیه ي مورد استدالل، یکی است همچنان که حدیث قبلی نیز، یک حـدیث بـود            

منتهی اختالف نظر این دو امام همانند آن دو گروه اصحاب بر اثر اختالف فهم ایشان از معناي آیه ي مذکور رخ داده         
نظیر این مـورد فراواننـد،    . است چرا که زبان عربی بسیار ثروتمند است و معانی گوناگونی را در خود جاي می دهد                

 }.م.قالن را اشارتی بس استعا {.ي بس استشاره اولی آن کس که کس است وي را ا
 



 - 22 -                                                                                  اسیمخوارج، وهابی و سلفی ها را بهتر بشن                           
 

org.erfanabad.www   

 

 ال مذهبی پل بی دینی است
به خوبی در آن فکر کنیـد، زیـرا         . بود» مقاالت الکوثري  «129 اي جوان مسلمان، این عنوان یکی از عناوین صفحه        

حادِیثِ بِما لَم تَسمعوا أنتُم الزّمانِ دجالُونَ کَذّابونَ یأتُونَکُم مِنَ األ یکُونُ فی آخَرَ«:  صلی اهللا علیه و سلم فرمودندپیامبر
در آخر زمان چنـدین  «.  روایت مسلم در مقدمه ي صحیحش      »م یضُلونَکُم و ال یفتِنُونَکُ    و ال آباؤکُم فَإیاکُم و إیاهم ال      

آنها را گروه حیله گر دروغگو پیدا می شوند، و احادیثی را براي شما نقل می کنند، که نه شما و نه پدران و نیاکانتان                         
 که گمراهتان نموده و از دین منحرفتـان   مباداپس هوشیار باشید و خویشتن را از شر ایشان مصون بدارید            . شنیده اید 

 .»سازند
اي جوان مسلمان، اکنون با چشم خود می بینید که محتواي صحیح این فرمایش شیرین پیامبر صلی اهللا علیه و سـلم                     

علماي پیشین این احادیث را ندیده اند، و یا می گویند ندانسته اند که ایـن  : دآشکار شده است، و ال مذهبان می گوین  
حدیث ضعیف است و اکنون علم و دانش رو به پیشرفت است و علماي این دوران از گذشتگان آگاهترنـد و بـا ایـن      

 .گرفتار می نمایند» ال مذهبی«ها جوانان را گمراه و به بی مذهبی حیله و دروغ 
ان، این دروغ را باور نکنید زیرا آگاهی دینی نه تنها پیشرفت نکرده، بلکه رو به کاهش است و افول و اي جوان مسلم

إنّ مِـن  «: ی اهللا علیـه و سـلم مـی فرماینـد     همچنانکه پیامبر صل  . سیر نزولی آن یکی از عالیم ویران شدن دنیا است         
پس براي در امان بـودن از ایـن نیرنـگ            .روایت ترمذي با سند صحیح    » هلُأن یرفَع العِلم و یظهرَ الج     : أشرَاطِ الساعۀِ 

یرا امـام ابـن   بازان و دروغ گویان، باید به شجره ي علمی هر عالمی که دین اسالم را از او می آموزیم، آگاه باشیم ز             
این علم دین است، پـس دقـت      «. مایت مسل رو .» فَانظُرُوا عمن تَأخُذونَ دِینَکُم    إنّ هذَا العِلم دِینٌ   «: سیرین می فرماید  

 .»کنید که دین خود را از چه کسی می آموزید
برادر جان، چگونه می توانیم دین را از تو یاد بگیـریم، در  : بی مذهب بگویید) ال مذهبی (اي جوان مسلمان، به برادر      

ه اید و بـه شـما بـاور    حالیکه شجره ي علمی شما قطع شده است زیرا دانش را از راه علماي گذشته به دست نیاورد       
دین ما از آسمان براي ما فرود آمده، چون این امر خاص پیامبر است، پس حتمـاً بایـد علـوم                 : نمی کنیم اگر بگویید   

 . دینی از خود پیامبر به وسیله علماي سلف و سپس به وسیله علماي خلف به ما برسد
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حات گذشته را مورد تفکر و دقت قرار بدهید تا معلوم رضاي خدا، این احادیث مندرج در صف    این بیایید و براي    بنابر
گردد، که اختالف رأي در عصر پیامبر وجود داشت و در دوران سلف صالح منجر به پیدایش این چهار مذهب فقهـی     
شد که مورد اطمینان قرار گرفتند و شجره ي علمی هر چهار سر مذهب با سه یا چهار واسطه به پیامبر مـی رسـد و                  

بر نیکی آنان شهادت داده است، و از قرن سوم تا امـروز میلیـون هـا       » خیر أمتی «ی اهللا علیه وسلم با لفظ       امبر صل پی
حال آنکه برادر خارجی بی . مسلمانان بر حسب برداشت و استنباط این چهار مذهب به قرآن و حدیث عمل کرده اند

وي . هم را جایگزینشـان نمایـد     ب درهـم بـر    و دو مـذه   مذهب دالر خور می خواهد مذاهب را از بین برده و هفتاد             
از فتح الباري، شرح مسلم و از کتاب هاي ورق زردِ غبـار آلـود دسـت    : همچنین براي خدمت به کفر به ما می گوید   

 !!بیا و این رساله هاي رنگارنگ و پخته و پر محتوا را بخوان!! بردار
و ابوداوود و ترمذي و نسائی د، صحیح بخاري و مسلم از موطاي امام مالک، مسند امام احم      : اخیراً خوارج می گوید   

، محدث مجـدد، ناصـر آلبـانی    یید از استاد ما، فاضل عالم کامل  بیا!! ، دست بردارید چون حاوي احادیث ضعیفند      ...و
 و دانش رو به پیشرفت است و دین اسالم را که، تا به امروز پوشیده   ! تبعیت کنید، زیرا فقط او دین صحیح را می داند         

 .آري مگر بی ادبی و جنجال و اختالف را از او یاد بگیریم!! بود، آشکار و پرواضح می نماید
یهودي ها این چهار مذهب را بنا نهاده اند، در حالیکه آقایان دکتر فالن و دکتر فالن : برادران خوارج به من می گویند

. ریکا و بریطانیا و فرانسه دریافـت کـرده انـد   و دکتر فالن مدرك و گواهی دکتراي تخصص در علوم اسالمی را از آم  
، زیرا آنها دین رازي و ابن حجر روي گردان شو      و اسالم واقعی را از ایشان یاد بگیرید؟؟؟ از غزالی، فخرال           ییدپس بیا 

 .!!!!اسرائیلیات را با عقیده و شریعت اسالم در آمیخته اند
شـما بیائیـد و همـه ي        : به خوارج و بی مـذهبان بگـوییم       ، بیایید و براي رضاي خدا، همه یکصدا         اي جوان مسلمان  

آمریکائی ها، انگلیسی ها و فرانسوي هاي خودتان را گرد آورید، و کتابهایی از قبیل فتح الباري فـی شـرح صـحیح         
 را برایمان تألیف نمایید؟؟... و... ، صحیح مسلم، مغنی ابن قدامه و یا تحفه ابن حجر هیتمی والبخاري

از این چهار مذهب بپرهیزید و از قرآن و حدیث پیروي کنید،  : هر چند که خوارج حاال می گویند      ان،  اي جوان مسلم  
ولی در حقیقت دروغ می گویند، زیرا هدفشان از قرآن همان برداشت و طرز تفکر گمراهی است کـه خـود از قـرآن        

احادیثی است که بر مبناي افکـار و      باز مقصودشان از حدیث همان      . دارند، و طبق میل خویش آن را تفسیر می کنند         
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 آنان نگنجد زیرا هر حدیثی که با افکار. برداشت خود، آنها را تعبیر کرده و با هوا و هوس خویش تطبیقشان می دهند
، اصالً آنرا نمی پذیرند و گفته رهبرانشان را از فرموده تمام پیشوایان دینی صـحیح تـر مـی                  هر چند صحیح هم باشد    

دیگر بس است، اي شب پره هاي خارجی، بیش از این با ظلمـت ال مـذهبی                 . فکر آنان مطابقت دارد   دانند، چون با ت   
اختالف بیانداز و حکومت کن را به نفع » فَرِّق تَسد«ست بردارید و بیش از این سیاست  جوانان ما را گمراه نکنید و د      

 ال مذهبی را براي خودتان اجـرا نماییـد و دوبـاره             پس اگر دست بردار نیستید، بیایید اوالً این       . کافران اعمال ننمایید  
مادرانتان را به عقد پدرانتان در آورید زیرا عقد آنان در گذشته بر مبناي یکی از این چهار مذهب بوده، و تولّد شـما                   

 شده پدر و مادر مرحومتان طبق فقه امام شافعی غسل و تکفین، و نماز جنازه برایشان اقامه         !!! نیز از همین عقد است    
 . است

دریغا بلدوزر هم گیرتان نمی افتد تا گورستان هاي کردستان را به وسیله آن ویران سـازید، کـه همگـی بـر مـذهب                      
 .شافعی وفات یافته اند

 
 لیل تبعیت از چهار مذهب اهل سنّتد

ود دارد و باز می     وج... و اي جوان مسلمان، با چشم خود می بینید که در این دنیا، عالم دینی، آهنگر، نجار، پزشک،                
دانید که دانستن همه چیز به صورت کامل براي یک فرد امکان پذیر نیست، ولی می گنجد از هر چیـزي، بـه چیـزي      

 .بداند
هر ، که مراجعه به نجار و یا دندان پزشک به منظور عالج چشم درد صحیح نیست، چون به قول معروف،        بدیهی است 

پس بدانید، بنیانگذار قانون مذکور     . ن هر انسانی با تخصصی که دارد کار می کند         ، بنابرای کسی را بهر کاري ساخته اند     
 لِیتَفَقَّهوا فی نَ المؤمِنونَ لِینفرُوا کافّۀً فَلَوال نَفَرٌ مِن کُلِّ فِرقَۀٍ مِنهم طَائِفَۀًو ما کَا«: د بزرگواري است که می فرمایند خداون

نباید مسلمانان عموماً براي جهاد قیام کنند، بلکه باید از هر قبیله «. 122/توبه» ا رجعوا إلَیهِمالدینِ و لِینذُروا قَومهم إذ
ایی از آنان گروهی براي آموختن علم قیام کنند، تا شریعت اسالم را بیاموزند و آن را به مسلمانی که از جهاد باز می           

 .»گردند، تفهیم نمایند
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نید با وجود اینکه جهاد عالیترین شعار اسالم است، خداوند متعال عزیمـت عمـوم        اي جوان مسلمان، به خوبی می دا      
مسلمانان را به میدان جهاد منع کرده و دستور فرموده است، تا عده ایی از ما براي آگاهی از مسایل دینی، به تحصیل        

 ).یر قرطبی مراجعه کنید تفس8  ج293براي حصول اطمینان به ص (.بپردازند و آن را براي مسلمانان توضیح دهند
باشند، باز نمی گنجد که همه ایشان آنچنـان  ... همچنان که نمی گنجد همه مردم پزشک و آهنگر واي جوان مسلمان،    

پس پزشک براي تهیه در و پنجره باید به جوشکار در و پنجره ساز و . عالمی باشند که قرآن و حدیث را درك نمایند  
 پزشک مراجعه نماید، ایشان و سایر مردم براي سؤال دینی لزوماً باید به علمـاي دینـی      او نیز براي معالجه بیماري به     

پس باید بدانیـد    . رجوع کنند، زیرا آنان گروهی هستند که به فرمان همین آیه براي درك شریعت اسالم قیام کرده اند                 
جواب گویشان بـوده انـد و مـردم بـر     که از عصر اصحاب تا امروز، مسلمانان از علماي دین استفتاء نموده، آنان نیز       

لـذا، بـر مبنـاي رأي و تصـمیم         . همین عمل کردن را تقلید یعنی تبعیت می نامنـد         . حسب پاسخ ایشان عمل کرده اند     
اکثریت دانشمندان شرع و حدیث، هر کسی که فاقد قدرت اجتهاد باشد بر او واجب است که در احکام عملیه از یکی   

از علماي دیـن  . 43/ نحل»فَسئَلوا أهلَ الذکرِ إن کُنتُم ال تَعلَمونَ«: اید، زیرا قرآن می فرمایدد نماز این چهار امام تقلی    
 ).71 صالالمذهبیۀ أخطر بدعۀ تهدد الشریعۀ األسالمیۀ(و ) 82تحفۀ المرید ص: (نگا. رسید اگر نمی دانیدبپ

ینکه تقلید از غیر  این چهار مـذهب حتـی       همچنین امام ابن صالح شهر زوري نقل می کند که اجماع منعقد شده بر ا              
براي عمل لنفسه جایز نمی باشد، پس قضاوت و افتاء به غیر آنها قطعاً باطل است، زیرا مطمئن نیسـتیم کـه مـذاهب                    

 )8 المستردشدین، صبغیۀ: (نگا. صاحبانشان وصل شده باشنددیگر با سند عاري از دست کاري به 
 که تقلید از ابن تیمیه، محمد بن عبدالوهاب، قرضاوي و امثال ایشان به معناي خرق خواننده گرامی اکنون باید بدانیم{

 اهللا به ذهنم رسید که ه جالبی از استاد محمد بداقی رحمهدر اینجا نکت. فت با سواد اعظم مسلمانان استلاجماع و مخا
فرض مـی   : را داشت، فرمود  ایشان در خطاب شخصی که ادعاي مجتهد بودن قرضاوي          . ذکر آن مناسب و مفید است     

شما بزرگترین مرد قرن چهارده و مجتهد است، و امام شافعی بزرگتـرین مـرد قـرن دوم و مجتهـد                    کنیم که قرضاوي    
و البته همگان می دانند که بنا به شهادت پیامبر صلی اهللا علیه و سلم مسلمانان سه قرن اولیـه اسـالم از سـایر           . بودند

 }.رار است که ما مقلّد و نوکر باشیم، آیا بهتر نیست که مقلّد و نوکر شافعی باشیم؟ مپس اگر ق. امت اسالم بهترند
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 براي اطمینان از وجود تقلید در عصر پیامبر صلی اهللا علیه و سلم و اصحاب رضی اهللا عنهم توجه            اي جوان مسلمان،  
لَما بعثَ النَّبِـی صـلی اهللا علیـه و سـلم     : عن ابن عباس رضی اهللا عنهما «.شما را به حدیثی از ایشان جلب می نماییم      

ذَا عرَفُوا ذَلِک معاذاً نَحو الیمنِ قَالَ لَه اِنَّک تَقدِم علَی قَوم مِن أهل الکِتابِ، فَلیکُن اَولَ ما تَدعوهم اِلَی اَن یوحدوا اهللا، فَاِ
 سلم حضرت هنگامی که پیامبر صلی اهللا علیه و«. روایت بخاري» إلخ... لَواتٍصاِنَّ اهللاَ فَرَض علَیهِم خَمس : فَأخبِرهم

تو به میان قومی می روي که اهل کتابند، پس ابتدا آنان را به یکتا پرستی دعـوت  : ، به او گفت   معاذ را روانه یمن کرد    
و ... از را بر شما واجب نموده و    نما، و آنگهی که به وحدانیت خدا آشنا شدند به ایشان اعالم کن، که خداوند، پنج نم                

الم دینی ماننـد آن صـحابه،   عاست زیرا وظیفه ي واجب » فأخبرهم«طه اتکاي ما در حدیث مذکور لفظ  اکنون نق » ...
لذا همچنانکه مردم یمن از این صحابه ي گرانقـدر پیـروي            . ابالغ فرمان خدا و پیامبر می باشد و این معناي فتواست          

 می توانستند به مدینه بیایند و امور دینی خویش را از شخص پیامبر صلی اهللا علیه و سلم یـاد           می کردند، در حالیکه   
پیروي نمایند، به دلیل اینکه علماي دین وارث ) مجتهد (بگیرند، بر سایر مسلمانان نیز واجب است که از پیشواي دینی

 .پیامبرانند
 

 تقلید در عصر اصحاب و تابعین
به دلیل این آیه و حدیث گذشته، مجتهدین بزرگوار بعد از عصر پیامبر صلی اهللا علیه و سلم از اي جوان مسلمان، تنها 
 :و تابع تابعین عبارتند ازدسته اصحاب، تابعین 

حضرت عمر رضی اهللا عنه، حضرت علی رضی اهللا عنه، عبداهللا بن عمر، زید بن ثابت سـپس                 : ـ در مدینه ي منوره    1
 بن زبیر و بعداً شاگردان ایشان افرادي چون زهـري و یحیـی بـن سـعید و       مسیب و عروة  سعید بن   : مانندشاگردانش  

 .آنگهی شاگردان آنان مانند، امام مالک رحمه اهللا که سر مذهب بود
حضرت عبداهللا بن عباس سـپس شـاگرانش چـون عکرمـه و مجاهـد، و بعـد از ایـن افـراد                      : ـ در مکّه ي مکرّمه    2

اکنون . ذهب بودمسلم بن خالد و سپس شاگردانشان چون امام شافعی رحمه اهللا که سر م      شاگردانشان مانند، سفیان و     
 علمی امام شافعی رحمه اهللا یکـی اسـت، زیـرا نـامبرده     لمی امام احمد رحمه اهللا با سلسله ي  ع بدانید، که زنجیره ي   

 .شاگرد امام شافعی بوده اند
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چون علقمه و قاضی شریح، بعداً شاگردانشان مانند ابراهیم   حضرت عبداهللا بن مسعود، سپس شاگردانش       : ـ در کوفه  3
تاریخ التشریع : (نگا. بود) سر مذهب حنفی  (استاد امام ابوحنیفه رحمه اهللا      نخعی و سپس شاگرد نخعی چون حماد که         

 ).303 و302/األسالمی
انشمندان سابق الذکر تقلید اي جوان مسلمان، قبل از تأسیس این چهار مذهب اهل سنّت، مسلمانان از یکی از همین د

سرانجام با توسعه ي حکومت اسالمی و افزایش افراد حیله گر، علماء سلف رأي اعتماد و باور بـه ایـن                     . می نمودند 
چهار امام سر مذهب را صادر کردند، بدین ترتیب سردرگمی و اختالف کاهش یافت و هر یک از این چهار مـذهب،             

آنگاه هر بخشی از دولت اسالمی، بر حسب فتواي همان عالمی که مفتی آن دیار        . براي دیگر مذاهب احترام قائل بود     
. مردم نیز بر مبناي آن مذهب، قرآن و حدیث را درك می کردند. بود، به محل گسترش یکی از این مذاهب تبدیل شد 

 .کردستان تقسیم شده ي ما نیز، پیرو مذهب امام شافعی رحمه اهللا شدند
گامی که امام مالک رحمه اهللا کتاب الموطأ را تألیف نمود، خلیفه وقت هارون الرشید به ایشـان        اي جوان مسلمان، هن   

این امر درست نیست : مردم به موطأ اقتدا نمایند به مذهب شما روي آورند امام مالک فرمودمی خواهم همه ي : گفت
فته اند و حدیث حضرت صـلی اهللا علیـه و   زیرا هر یک از صحابه ي پیامبر صلی اهللا علیه و سلم، به شهر و دیاري ر           

نـور  : (نگـا . م خاصـی از دیـن داشـته انـد    بنابراین مردم هر منطقه ایی یک نوع آگاهی و فه  . سلم را روایت کرده اند    
 ).210/االبصار

 :اکنون اي جوان مسلمان، به موضوع گیري عادالنه این امام بزرگوار توجه کنید
 .مذهب او تبعیت نمایندـ نمی خواهد که اجباراً مردم از 1
 .ـ اجازه نمی دهد که مردم از مذهب محل سکونتشان کنار زده شوند، تا اختالف رخ ندهد2

بنده تحصیل از این پس با سخنان فری     . اي جوان مسلمان، حاال مطمئنم که اساس مذهب و تلقید براي شما روشن شد             
له هاي بی ارزش و رنگارنگشـان پیـروي نخواهیـد     و نارس فریب نخواهید خورد و از رسا       کرده هاي پریشان خاطر   

 .ان شاءاهللا تعالی. کرد
 

 مذهب کالمی امام اشعري
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جوانـان را بـه نحـوي    . اي جوان مسلمان، البد دیده اید که خوارج چگونه با مذهب اشعري مبارزه و مقابله می کنند          
اهند تهمتی را به کسی نسـبت بدهنـد، مـی           فریفته اند که لفظ اشعري به دشنام سر زبانشان مبدل شده، و چنانچه بخو             

فالن کس عقیده ي بـدي دارد، چـون عقیـده اش    : یا می گویند . فالن کس مرد بدي است، چون اشعري است       : گویند
 .اکنون به یاري خداي بزرگ اصل و نسب و مذهب اشعري را تشریح می نماییم!!! اشعري است

سن اشعري، نامش علی پسر اسماعیل پسر اسحاق پسر سالم پسر          امام ابوالح : ـ ریشه ي نژادي و نسب امام اشعري       1
 ).روایت ابن عساکر از بیهقی (.برده پسر ابوموسی اشعري است اسماعیل پسر عبداهللا پسر موسی پسر ابو

ایـن بزرگـوار همـراه خویشـاوندانش تصـمیم      . جد هشتم ایشان یعنی ابوموسی اشعري، یکی از اصحاب پیامبر است      
در . سوار کشتی شدند و در داخل دریا راه را گم کرده و به حبشـه رفتنـد       . دینه بیایند و مسلمان شوند    گرفتند که به م   

آنجا با جعفر بن ابی طالب، که عمو زاده پیامبر بود، دیدار کرده و همراه او به خدمت پیـامبر صـلی اهللا علیـه و سـلم        
: نگـا . از خیبر، آنان را در غنـایم خیبـر سـهیم نمـود           شرفیاب شدند، که پیامبر صلی اهللا علیه و سلم بعد از بازگشت             

 ).بخاري و مسلم(
حضرت ابوموسی اشعري برکت را از پیامبر صلی اهللا علیه و سلم اخذ نموده،    : ـ جایگاه و منزلت نیاکان امام اشعري      2

 مقدار کمـی  به نحوي که پیامبر صلی اهللا علیه و سلم ظرف آبی را طلبید، دست و صورت مبارکش را در آن شست و   
بـالل حبشـی و ابوموسـی    : از آن آب را در دهان مبارکش گردانید و آن را در داخل ظرف ریخت و سـپس فرمـود                

آنگـاه ایـن دو   . اشعري از این آب بیاشامند و آن را بر صورت و سینه خویش بریزند و پیـروزي آنـان بشـارت بـاد           
 ).مسلم و بخاري: (نگا. جا آوردند را به صحابه بزرگوار، فرمان پیامبر صلی اهللا علیه و سلم

 این حدیث بر اصالت نسب و نژاد امام اشعري داللت دارد، زیرا پدر بزرگ ایشان برکت را از پیامبر اخذ نموده و نزد                    
 ).9/392/شرح صحیح مسلم بهامش قسطالنی: (نگا. پیامبر بسیار محترم بود

یا أیها الَّذینَ آمنوا من یرتَد مِـنکُم عـن دِینِـه            «:  فرماید یم می خداوند بزرگ در قرآن کر    : ـ جایگاه قبیله ي اشعري    3
لِ اهللاِ و ال یخَافونَ لَومۀَ  علَی الکَافرِینَ یجاهِدونَ فی سبِیحِبهم و یحِبونَه أذِلَّۀ علَی المؤمِنِینَ أعِزَّة  یبِقَومٍ  فَسوف یأتِی اهللاُ    
النَّبِی صلی اهللا علیه و سلم  أشَار لَما نُزِلَت هذِهِ اآلیۀُ   «.54/ مائده »ؤتِیهِ من یشاء و اهللاُ واسِع علِیم       اهللاِ ی  الئِمٍ ذَلِک فَضلُ  

عبـداهللا   ابـو : و ابن عساکر می گویـد . روایت حاکم و ابن عساکر» ا موسیهم قَومک یا أب: ی موسی األشعري و قالَ ال
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اي کسانی که به اسالم گرویده اید، اگر یکی از شما از دیـن اسـالم برگـردد،           «. صحیح است این حدیث   : حافظ گفت 
خداوند قومی را می آورد که آنان را دوست می دارد و ایشان نیز خدا را دوست می دارنـد و در برابـر ایمـان داران              

مت گران نمی ترسند و احقـاق ایـن        در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش مال         . فروتن، و در برابر کافران نیرومندند     
صفات نیکو به معناي تعظیم و احترام الهی به بندگان است و آن را به کسانی می بخشد که خود بخواهد، خداي بزرگ 

مراد از قومی که در این آیه : آنگاه پیامبر صلی اهللا علیه و سلم به ابوموسی اشعري گفت. »بسیار ثروتمند و آگاه است
 ).62تبیین کذب المفتري، ص: (نگا. »و است یعنی قبیله اشعريتمطرح شده قوم 

 جمعوا مـا   طَعام عیالِهِم بِالمدِینَۀشعرین إذا أرملوا فی الغزو أو قَلَّإنّ اال« : اهللا علیه و سلم فرمودهمچنین پیامبر صلی    
. روایـت بخـاري و مسـلم      » ا مِـنهم  ، فَهم مِنِّی و أنَ    احِدٍ بالسوِیۀِ وکَانَ عِندهم فی ثوبٍ واحِدٍ ثم اقتَسموه بینَهم فی أنَاءٍ           

افراد عشیره ي اشاعره هنگامی که در میدان مبارزه یا خانه با کمبود غذا و خوراك روبرو می شـوند تمـام آذوقـه                         «
تانِ خـود را سـهیم   یدسهایشان را مخلوط کرده، سپس به طور یکسان به وسیله ي ظرفی آن را تقسیم می کنند، تا ته       

 .»قبیله اشعري از من و من از ایشانم«: یعنی» فهم منی و أنا منهم«: ر به خاطر این صفت نیکو فرمودپیامب» کنند
 عظمت و احترامی باالتر از این وجود دارد که پیامبر صلی اهللا علیه و سلم، ایشان را       حال اي جوان مسلمان، آیا هیچ     

ز ایشان محسوب نمود؟ واضح است که قبیله ي پیامبر، قریش و از قبیله ي اشعري            از عشیره ي خود و خویشتن را ا       
ولی هر گاه پیامبر صلی اهللا علیه و سلم قبیله ایی را محترم و معزز شـمرده باشـد، بـا خشـم و کینـه ي                        . بزرگتر بود 

 .بدخواهان محقر نخواهد شد
قائلین به (حادیث را براي خوارج و مجسمه ي  و ااي جوان مسلمان، هنگامی که این آیات: ـ بررسی مذهب اشعري4

ما مخالف امام اشعري نیستیم، بلکـه مخـالف وابسـتگان بـه مـذهب               : معاصر می خوانیم می گویند    ) جسم بودن خدا  
امام اشعري از مذهب خود پشیمان شده، لکن مردم در تبعیت از مذهب قـدیمی               : ؟ همچنین می گویند   !اشعري هستیم 

 .دوي به خطا رفته ان
لنگ نیسـت   :  می مانید که می گوید     یشما به بز فروش   : اکنون اي جوان مسلمان، باید در جواب همچون افرادي گفت         

 ؟!!ولی پایش شکسته
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 ق در بغداد وفـات  ـ ه324 ق در بصره متولد و به سالـ ه260امام ابوالحسن اشعري در سال :  ـ زندگانی اشعري 5
اي سلف شناخته می شوند، زیرا در قرن سوم هجري زنـدگی کـرده و عمـر               یعنی ایشان به عنوان یکی از علم      . یافت

  .وي از باور راستین اسالم دفاع نمود.  سال در دوران خلف نیز به درازا کشید23ایشان به مدت 
هنگـامی کـه   : ایشان می فرمایـد . ایشان ابتدا معتزله بود، ولی با توفیق الهی، به مذهب اهل سنّت و جماعت بازگشت          

راهی را در پیش بگیر که «:  سلم شرفیاب شدم، به من فرمودله بودم، در خواب به خدمت پیامبر صلی اهللا علیه و  معتز
آنگاه به مـذهب اهـل سـنّت و جماعـت     ). من آن را به تو دستور داده ام، زیرا راه راست و دین من، فقط همان است 

ه این ترتیب امام اشعري بـه عنـوان امـام اهـل سـنّت و      ب. بازگشته، و تألیفاتم را شروع و از اهل سنّت حمایت کردم       
 .جماعت در باب اعتقادات شناخته شد

تعداد کتاب هایی را که تا سه سال قبل از وفاتش تألیف نمود، بالغ بر دویست کتاب بـوده، از جملـه ي آنهـا تفسـیر               
 افراد، معتزله را به سـوزاندن و از  بعضی. هفتاد جلدي قرآن کریم بود که متأسفانه این تفسیر امروز در دسترس نیست        

: نگا.  اهل بدعت تألیف شده اندبیشتر کتاب هاي دیگر ایشان در باب حدیث، عقیده و رد    . بین بردن آن متهم می کنند     
 ).128 و 43/تبیین کذب المفتري(
مند صـاحب  حال اي جوان مسلمان، اشعري را شناختید و فهمیدید که ایشـان چـه دانشـ    : ـ انتخاب مذهب اشعري 6

پـس اگـر   . مطمئن باشید که وي در باب عقیده، پیشواي اهل سنّت و جماعت است  . فضیلت، نسب و بزرگواري است    
مذهب اشعري درست نیست یا امام اشعري از مذهبش رویگردان شده، و مـردم در پیـروي از                 : خوارج به شما گفتند   

رادر بزرگوارم، عکس گفته ي شما صحیح است و شـما  اي ب: مذهب کهن ایشان به خطا رفته اند، در جوابشان بگویید 
: کسـانی ماننـد   . اشعري گرویده باشند  در اشتباهید، زیرا نمی گنجد که همه ي علماي دینی، از روي اشتباه به مذهب                

محدث » ابن عساکر «،  »ابن فورك «تفسیر الکبیر،   صاحب  »  فخر الدین رازي   صاحب المستدرك، امام    » الحاکم«امام  
خطیـب  «،  »امـام غزالـی   «،  »امام الحرمین «،  »ابوذر المالکی «،  »امام البیهقی «،  »عبدالوهاب المالکی  «ضیدمشقی، قا 

ح الباري فی شـرح     مؤلف فت » ابن حجر عسقالنی  «مؤلف شرح صحیح مسلم،     » مام نووي ا«،  »امام مازري «،  »بغدادي
 ، مؤلف تحفـۀ   »ابن حجر هیتمی  «و   الساري فی شرح صحیح البخاري       مؤلف إرشاد » امام قسطالنی «صحیح البخاري،   

آگاه باش که ایشان اشعري هاي من هسـتند، بـر راه راسـت              ! هان. و سواي نامبردگان چندین علماي دیگر     . المحتاج
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بیایید و . تپیامبرند و هر کس این دانشمندان بزرگوار را گمراه بداند، خودش گمراه و راه دوزخ را در پیش گرفته اس           
را مطالعه کنید، تا بدانید که اشعري کیست و اشعري هـا چـه      » تري فیما نسب لإلمام األشعري    تبیین کذب المف  «: کتاب

 .مراجعه نمایید»  چاپ سوم111 و50/ یجب أن تصححمفاهیم«همچنین به . کسانی هستند
با صالح اگر با این پیشوایان جلیل القدر هم تنبیه نمی شوید، : اینک اي جوان مسلمان، به خوارج و مجسه ها بگویید    

ي پـوچ و  الدین ایوبی کفر ستیز به میدان می آیم و شما را به سوي میدان ضاللت صلیبی ها می گریزانم که نوشته ها            
صالح الدین به دنبـال راهـی مـی         : دکتر محمد عیاش الکبیسی می گوید     . رستان نخواهند بود  بی محتوایتان نیز، فریاد   

ب کند و روح اختالف و تفرقه را بمیرانـد، آنگـاه مـذهب اشـعري را       گشت که بتواند اعتماد و اطمینان همگان را جل        
اتفاق و اتحاد، همگان را فرا گرفـت بجـز کسـی کـه خداونـد مـی       . انتخاب نمود و مردم نیز این انتخاب را پذیرفتند        

 .خواست متحد نشود و بیشتر مسلمانان پیرو یک مذهب اعتقادي شدند
مذهب دیگـري   اشعري، به نحوي که سایر مذاهب فراموش شدند و هیچ  این بود علت انتشار مذهب    : سپس می گوید  

مذهب اشعري این موفقیت را تنها به پشتیبانی سطان به دست نیاورد زیرا اگر اینطور      . به جز مذهب حنبلی باقی نماند     
یـک  این مذهب احساس وابستگی به دیگر مذاهب را از بین می برد و        . بود، به محض مرگ سلطان منحل می گشت       

 ).19/العقیده اإلسالمیه فی القرآن الکریم و مناهج المتکلمین: (نگا. هب میانه رو و معتدل استمذ
میباشند، یعنی مانند معتزله از قرآن و حدیث دور نشـده، و    آري اشاعره میانه روند و حد واسط بین معتزله و حشویه            

را به ارث برده و از باورهاي پوچ تمام اعراض نموده نیکی گذشتگان خویش . از عقل فاصله نگرفته اندمانند حشویه 
: نگـا . ز علم و دانش پرکـرده انـد      اند، و از اعتقادات پیامبر صلی اهللا علیه و سلم و اصحاب حمایت نموده و دنیا را ا                 

 ).1 چاپ 19/مقدمه ناشر تبیین کذب المفتري(
ه، با زور و طمع دالر از مذهب اشعري منحـرف  مشوش کرد اخیراً تحصیل کرده ي نارسِ سر گردان می خواهد ما را         

گرداند و به گرداب خوارج و مجسمه گرفتار نماید، تا اعتماد و باور به شرح مسلم و فتح الباري را از دست بدهیم و               
 .به خدا که خیالی بیش نیست. براي پیروزي اسالم دیگر دنباله رو صالح الدین ها نباشیم

 
 گروه خوارج
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مان، این موضوع را به دقت مطالعه کنید تا بدانید که خوارج یکی از هفتاد و دو گروه گمراه شده                 اینک اي جوان مسل   
 . می باشد
 یعنی خریداران بهشت  ظهور کرده و نام شراة}جراي حکمیتبعد از ما{ر زمان حضرت علی رضی اهللا عنه، خوارج د

مسلمانان، ایشان را خوارج خارج شدگان از دایره ولی . یا خود فروشان به خداي بزرگ، را براي خود انتخاب کردند    
 .ي اهل سنّت و جماعت نامیدند

 در زمان پیامبر صلی اهللا علیه و سلم باز مـی            هرصریشه ي خوارج به مرد بی ادبی به نام حرقوص، ملقّب به ذوالخوی            
شـغول تقسـیم غنـائم در بـین     ماجرا از این قرار بود که پیامبر صلی اهللا علیه و سلم بعد از غـزوه ي حنـین، م         . گردد

اي پیـامبر از  » یا رسولَ اهللاِ إتَّقِ اهللاَ، یا رسولَ اهللاِ إعدِل«: دب به ایشان اعتراض کرد و گفتمسلمانان بود که این بی ا     
اگر من عادل نباشم چـه کسـی عـادل    «: بر صلی اهللا علیه و سلم فرمودپیام. خدا بترس و غنایم را عادالنه تقسیم کن      

یـامبر صـلی اهللا   اي پیامبر دستور فرما تا گردنش را بزنیم، پ: آنگاه حضرت عمر و حضرت خالد بن ولید گفتند است؟  
از او دست بردارید که از شالوده ي مذهب او گروهی پیدا می شوند، قرآن مـی خواننـد ولـی از                    : علیه و سلم فرمود   

اگر من زنده بمانم، ماننـد قـوم عـاد    . راض می نمایندمسلمانان را می کشند و از کافران اع       . گردنشان تجاوز نمی کند   
  .تا آخر این سه حدیثی که در بخاري و مسلم روایت شده اند. »آنان را نابود می کنم

سپس هنگامی که حضرت علی و حضرت معاویه مصالحه کردند و بر تشکیل هیأت تحکیم تصمیم گرفتند و حضرت                 
ی در این هیئت تعیین شد، یک گروه متحیر که عددشان دوازده هزار نفر ابوموسی اشعري به عنوان نماینده حضرت عل

را سر داده، و تهمت کفر را به امام نسبت دادند چون بـه          ) ال حکم إال هللا   (از لشکر حضرت علی منشعب و شعار        بود،  
رت مجدداً به سپاه  علی باید از کفرش توبه نماید، که در آن صو         : آنها می گفتند  . تشکیل هیأت تحکیم راضی شده بود     

 .او ملحق می شویم
عده اي از آنـان بـر علیـه         . سپس روزي حضرت علی خطبه اي خواند و عملکرد خوارج را مورد اعتراض قرار داد              

آنگاه حضرت در جوابشـان   .یعنی داوري و حکمیت فقط از آن خداست    ) ال حکم إال هللا   : (و گفتند حضرت قیام کرده    
 :یدشما بر ما، سه حق دار: فرمود

 .ـ شما را از مساجد منع نمی کنیم، تا ذکر خدا را در آنها بجا آورید1



 - 33 -                                                                                  اسیمخوارج، وهابی و سلفی ها را بهتر بشن                           
 

org.erfanabad.www   

 

 .ـ از غنایم و دستاوردهاي اسالم محرومتان نمی کنیم، مادامی که با ما باشید2
 .ـ با شما نمی جنگیم، تا زمانی که با ما نجنگیده اید3

 را از امور جزئی و ناچیز بر حذر داشته و       لکن خوارج از کارهاي نارواي خویش دست بر نداشته، به نحوي که خود            
 .در عین حال زشت ترین اعمال را مرتکب می شدند

ارت همراه همسرش به گروهی از خوارج برخورد، دید که یکی از آنها در زیر خباب بن براي نمونه روزي عبداهللا بن 
بـدون اجـازه ي صـاحبش آن را    درخت دانه خرمایی را در دهان نهاد ولی همراهانش از او خشمگین شدند، چـون           

برافروخت، چون آن خوك که غـذاي اهـل       را  همچنین یکی از آنها خوکی را کشت که خشم همراهانش           . خورده بود 
راه علی درسـت و  : نظر شما راجع علی چیست؟ در جواب گفت: آنگاه خطاب به عبداهللا گفتند . ذمه بود را گشته بود    

با شنیدن این جواب وي را جلوي چشـمان همسـرش سـر بریدنـد و     . تر استاو از شما عالم تر و براي اسالم متقی    
 .شکم همسرش را دریدند و او را با جنینش به قتل رساندند

حضرت علی هنگـامی کـه از   . آري کشتن خوك را حرام، ولی کشتن یک مسلمان صحابی زاده را حالل می دانستند           
. ن آماده کرد و از ایشان خواست که قاتالن مجرم را تحویل دهند  این موضوع با خبر شدند، خود را براي مقابله با آنا          

ما به صورت دسته جمعی عبـداهللا و همسـرش را بـه قتـل     : ولی خوارج با درخواست حضرت مخالفت کرده و گفتند  
گروه خوارج آنگاه که دریافتند، امام دسـت بردارشـان نیسـت           . زیرا مال و کشتن شما را حالل می دانیم        . رسانده ایم 

به نحوي که از مجموع دوازده هزار نفر تنها چهار هزار نفر در میدان جنگ با امام حاضر و بـه                     . تدریجاً متفرق شدند  
سـرانجام عـده ایـی از خـوارج     . فقط نه نفر توانستند خود را نجات دهنـد مدت کمی همه آنان به هالکت رسیدند، و   

عبـدالرحمن  «بدین ترتیب  .  ترور نمایند   اهللا عنهم را   تصمیم گرفتند که حضرت علی و معاویه و عمرو بن عاص رضی           
باالخره این خارجی روسیاه، بامداد روز هفدهم ماه رمضـان سـال            . براي ترور حضرت علی معین گردید     » ابن ملجم 

 ق، در جلوي خانه ي امام، با شمشیر ضربتی را بر فرق سر مبارك ایشان وارد کرد که بر اثر این زخم کـاري،     ـ ه 40
نـور  : (آگـاهی بیشـتر از ایـن موضـوع نگـا          بـراي   .  یکشنبه حضرت وفات فرمودند إنَّا هللا و إنَّا إلَیهِ راجِعونَ          در روز 
 ).445 و 442 و 430الخلفاء الراشدون، صص  (همچنین) 104 الی98/األبصار
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مـذهب  سبب شد که خوارج بـا قبیلـه اشـعري و            » التحکیم«دن حضرت ابوموسی اشعري در هیأت       شرکت کر : نکته
 .ي بزرگوار بودنداشعري مخالفت ورزند زیرا امام اشعري از خانواده ي این صحابه 

 
 خوارج وهابی

اي جوان مسلمان، گروه خوارج با شهید کردن حضرت علی رضی اهللا عنه، موفق نشدند که قدرت را به دست بگیرند، 
ت تا آستانه نابودي پـیش میرفتنـد، بـه          بعضی اوقا . بلکه در صدد توطئه و دسیسه چینی ضد حکومت اسالمی بودند          

 .طوري که تنها نامی از آنها می ماند
لکن در آغاز سده ي دوازدهم قمري، بار دیگر سر بر آورده و به رهبري محمد بن عبدالوهاب وارد میدان اختالف و                   

اطـالق کردنـد، ولـی    یعنی یکتا پرستان را بـر خـود   » الموحدون«این بار خوارج نام . منازعه با دولت اسالمی شدند 
اي کاش عنوان دیگـري چـون   {. در رهبر این گروه بود ـ خواندند  به نام عبدالوهاب که پ ـ  را وهابیآنان مسلمانان 

نزاعیه، مفرّقه، عنادیه و غیره را بر ایشان اطالق می کردند، زیرا پـدر محمـد یعنـی عبـدالوهاب مـردي صـالح، و از         
 }.م. ردبملکرد جنجالی پسرش رنج می ع
 

 ارتباط انگلیس با وهابی ها
 1206 قمري و متوفـاي سـال      1111متولد سال ) محمد بن عبدالوهاب  (ان، بنیانگذار این گروه گمراه،      اي جوان مسلم  

وي در همانجا انحرافـاتش را  . نامبرده در آغاز یک طلبه ي دینی بود که در مدینه منوره تحصیل می کرد              . قمري بود 
به جایی رسید، که اساتیدش و شیخ سلیمان برادرش گفتار وي را رد کرده و علیه او کتاب             اظهار کرد که باالخره کار      

کـه از  » درعیـه  «، امیـر »محمد بن سعود«و مدینه روي آورد و در آنجا با       ال جرم به شرق مکه      . هایی تألیف نمودند  
 این مردم شش صد سال اسـت کـه   :ادعاهایش که می گفت انتشار   کذّاب بود هم پیمان شد، تا در راه          عشیره مسیلمۀ 

سپس هر کسی که راه آنان را پیش مـی         . کافر شده اند و باید به سوي یکتا پرستی باز گردانده شوند او را یاري دهد               
را بتراشد، یعنی چون تا به حال کافر بوده و به تازگی مسلمان شده است، باید گرفت به او دستور می دادند که سرش       
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مرد، پسرش عبدالعزیز بـه جـاي او نشسـت و رهبـر     » محمد بن سعود  « هنگامی که   . ا نماید موي کفر را از خود جد     
 ).54 تا39  الدررالسنیه، ص202(و ) 208 و 207 صفتوحات اإلسالمیه،ال: (نگا. را یاري دادوهابی ها 

 محلّقـۀٌ    قَوم قِبلَ الشَّـرقِ    یتِیه«: یث پیامبر تحقق یافت که فرمود     اي جوان مسلمان، با این سر تراشیدن وهابی ها، حد         
از طرف شرق مدینه منوره گروهی از راه راست منحرف و گمراه می شوند، عالمتشـان ایـن        «. روایت مسلم » رؤُسهم

  المحتـاجین،  روضـۀ (و  ) 35 ص ،5شـرح مسـلم بهـامش القسـطالنی، ج        ( :نگـا . است که سرشان تراشیده شده است     
 ).403ص

مـال و اسـلحه    وسیله عبدالعزیز بن محمدبن سعود وهابی ها را یاري داد و براي ایشان            آنگاه دولت کافر انگلیس، به    
فرستاد، تا به جایی رسیدند که علیه خلیفه اسالم جنگیدند و با پشتیبانی انگلیس رو در روي لشـکر دولـت اسـالمی         

کیف هدِمتِ : (نگا. ا تصرف نمودندر.... ایستادند و براي منافع انگلیس چندین شهر اسالمی مانند مکه، مدینه، کویت و        
 ).14و13ص ،الخالفۀ

 خوب می دانید هم اینک نیز ارتباط بین انگلیس ارباب و وهابی هاي نوکر از گذشته محکـم           اي جوان مسلمان، شما   
بفرما، با چشم خود دیدي، کـه در  . تر و عاطفه و پیوند فی ما بینشان از مهر و شفقت بین مادر و دختر شدیدتر است                 

رژیم بعثی می خواست که به      .  ق حزب بعث عراق کویت را اشغال کرد        ـه» 1411«میالدي مطابق با    » 1990«سال  
علماي دینی وهـابی  . سعودیه حرکت کند ولی انگلیس، آمریکا و فرانسه متفقاً به داد خاندان آل سعود وهابی رسیدند            

 ! ستنیز فتوا داد که کشتن مسلمانان عراقی به دست کافران جایز ا
اي جوان مسلمان، با چشم خود دیدید که موشک ها و هواپیماهاي این سه دولت کافر، چگونه شهرهاي اسـالمی را                   

شمار کشته هاي مردم مسلمان عراق اعم از کُرد . ، بچه و پیر مسلمان را تکه تکه کردندسرباز، زنبمب باران کردند و 
این از یک طرف، و از سوي دیگر نیز می بینیم که یهودي ها به   . و عرب و اقلّیت هاي دیگر به هشتاد هزار نفر رسید          

 کمک انگلیس، خاك فلسطین را اشغال نموده و تا به حال وهابی هاي سعودي حتی یک گلوله را به روي یهودي ها                      
آري . وهابی فتوا داد که صلح با یهودي هاي اشغالگر درست اسـت           » عبداهللا بن باز  «گذشته از این    . شلیک نکرده اند  

ـ   . این پیوند به خاطر اینست که یهودي ها و وهابی ها هر دو نوکر انگلیسند  امبر راجـع بـه   آري، صحیح اسـت کـه پی
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مسلمانان را مـی کشـند و   «. روایت بخاري و مسلم  »  االوثان  و یدعونَ اَهلَ   یقتلونَ اَهلَ اإلسالم  «: خوارج می فرماید  
 .»کاري به کافران ندارند

بمـب بـاران     میالدي حکومت بعثـی عـراق، کردسـتان را           1998 ا چشم خود دیدید که در سال      اي جوان مسلمان، ب   
مفقود بیش از یکصد و هشتاد هزار کرد مسلمان         . پنج هزار مسجد و چهار هزار روستا را تخریب کرد         . شیمیایی نمود 

ـ   مفقود االثر نمود، ولی کسی اشکی براي ایشان نریخت زیرا مانند وهابی هـاي سـعودي   و وکر انگلـیس، فرانسـه و   ن
 اي کرد، از کدام دیاري؟: کسی نمی گفت. آمریکا نبودند

  هم اکنون نیز به سبب ظلم حکومت بعثی عراق، و فتواي وهابی ها بـیش از شـش سـال اسـت کـه ملـت کـرد در            
ران گرسنگی و زیر بار تحریم اقتصادي به سر می برد و خاك کردستان عزیز همچون سرزمین حجاز بـه مرکـز کـاف                       

را به سوي گمراهی سـوق  فرانسه، انگلیس، آمریکا و سایر کشورها تبدیل شده است و همگام با وهابی ها، ملت کرد    
  حِیلَتِنَـا، و هوانِنـا علَـی النّـاس، یـا أرحـم الـرَّاحمین أنـت رب         شکُو ضَـعف قُوتِنَـا و قِلَّـۀَ   اللّهم إلَیک نَ «. می دهند 

 .»المستَضعفِین
اي جوان مسلمان، برخوردي که محمد بن عبدالوهاب گمراه به پشتیبانی عبدالعزیز آل سعود با دولت اسـالمی کـرد،                    

. زیرا هر شهر و روستاي تصرف شده را مورد غارت قرار داده و زن و بچه را می کشتند       . قلم از بیان آن، ناتوان است     
مسـلمانان را در داخـل   . ا به دست شویی تبدیل می کردنـد  آرامگاه مردان صالح را تخریب، و در بعضی نواحی آن ر          

محمد بن عبدالوهاب مـی  . مؤذن نابینایی را که بعد اذان بر پیامبر صلوات فرستاد، کشتند     . مساجد به قتل می رساندند    
 .گناه تنبک زن منزل زنِ فاحشه از مؤذنی که بر مناره مسجد بر پیامبر صلوات می فرستد، کمتر است: گفت

مردم را از زیارت مرقد پیـامبر صـلی اهللا علیـه و    . دندرهاي مذهبی را می سوزاندند و در کوچه ها پرت می ک    کتاب  
ایـن عصـاي مـن از پیـامبر     » عصاي خَیرٌ مِن محمـدٍ «: در مقابل مرقد ایشان می گفتند  همچنین  . سلم باز می داشتند   

تمام این اعمال ناشایست را تحت عنوان دعوت به         . ستزیرا او فوت کرده و کاري از دستش ساخته نی         . مفیدتر است 
اإلسـالمیه،  الفتوحات  (و  » 54 تا   41الدرر السنیه، ص  «: نگا. ي از شرك انجام می دادند     سوي یکتا پرستی و خوددار    

 .»380 و384 الصالحین، صروضۀ«و ) 269 الی206، ص2ج
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 عبدالوهاب را شیخ االسالم، مجدد دین االسالم،  اي جوان مسلمان، آگاه باشید که خوارج امروز فردي مثل محمد بن           
و بطل التوحید می نامند و می خواهند جوانان مسلمان را از چهار مذهب اهل سنّت منحرف کرده، به سـوي مـذهب                

ود کـه  آري همین محمد بن عبدالوهاب ب. محمد بن عبدالوهاب پهلوان اختالف و نابود کننده دولت اسالم، سوق دهند     
شد و دولت اسالمی را تضعیف و راه را براي انگلیس           جاسوس انگلیس با دولت انگلیس هم پیمان        » مفره«از طریق   

 میالدي، خالفت اسالمی را متالشی و دولت اسالم را پارچـه پارچـه کنـد و             1924هموار نمود، تا بتواند در سوم مه      
 .»ونإنا هللا و إنا إلیه راجع «.مسلمانان یتیم و بدون خلیفه، سرگردان شوند

بن عبداهللا صلی اهللا علیه و سلم را گـم   اي جوان مسلمان، به خاطر خدا از شما خواهش می کنم که راه مقدس محمد     
 .نکنید و راه غلط محمد بن عبدالوهاب را در پیش نگیرید

 
 سلفی هاي خوارج
یی را طراحی کردند و  حال آنکه روشن گردید که کفار براي فرو پاشی خالفت اسالمی چه توطئه ااي جوان مسلمان،

 .خوارج در دوران حضرت علی و خلیفه ي عثمانی، چگونه با مسلمانان به مبارزه و دشمنی پرداختند
چندین جنبش اسالمی شکل گرفت و بار دیگر روح جهـاد و            . از آغاز قرن پانزدهم هجري، مسلمانان هوشیار شدند       

 بار نیز خوارج قد علـم کـرده و بـراي بـر هـم زدن صـف                  ولی متأسفانه این  . کفر ستیزي، در دل مسلمانان زنده شد      
مسلمانان و سست کردن روحیه ي جهاد در دل آنان، تفرقه انگیزي را شروع کردند و به نام سلفی یعنی پیروان سلف،   

 .وارد میدان اسالم شدند
 چهار پیشواي سـلف  زیرا فقط ایشانند که. در واقع سلفی هاي امروز، همان خوارج پیشین و دشمنان سرسخت سلفند  

تنها ایشانند که جوانان ما را درس داده . نموده اند مسیحی و خاخام یهودي تشبیه      را تحقیر کرده، و آنان را به کشیش         
پیروان ایـن چهـار     . و از اسالم و علم، بی نصیبند      این علماء، با کتابهاي ورق زرد پرورده شده اند          : و به آنان میگویند   

 !پیامبر کافر زاده است نعوذ باهللا: گذشته از اینها می گویند!! قد عقیده می پندارندمذهب را گمراه شده و فا
اي جوان مسلمان، به این ترتیب سلفی هاي خوارج به نام اسالم، اسالم را می کوبند و صف مسلمین را بـر هـم مـی          

زیر نظر هیچ عـالم دینـی فـرا     اینک چون این نادانان در هیچ مدرسه دینی درس نخوانده و تحصیالت دینی را               . زنند
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حزبی به مردم معرّفـی  ) مرام (نگرفته اند، می بینید که همچون کور پا برهنه وارد دین اسالم شده و آن را مانند مسائل    
خیلی واضح است که دعوت آنان، با دعوت اسالم متفاوت . نموده و شعارهاي عجیب و متفاوت از مردم سر می دهند

اکنون بدانید، کسانی کـه  . ان معلوم می شود که این بهشت پهناور را تنها از آن خود می دانند         است و از شیوه تبلیغاتش    
هم اینک آسیاب نزاع و اختالف را می گردانند در دست غرب اسیرند مانند آلبانی، ابن باز، صـالح فـوزان، عثیمـین،             

مکتبـه الغربـاء در ترکیـه، اداره    «: ماننـد تالف، به تشکیل مراکزي محمد جمیل زینو و افراد دیگري که براي ایجاد اخ    
 .اقدام می نمایند» ، در انگلستان و آمریکالمیه و االفتاء در سعودیه و مکتبۀ الدعوةالبحوث الع

اي جوان مسلمان، نیک می دانید که کفار براي بر هم زدن صف مسلمانان و سست نمودن جنبش هاي اسالمی، تا چه 
زیرا همین مجرمانند که به نام پاکسازي عقیده در میان جوانان مجاهد نفوذ کرده . برندحدي از این آشوبگران بهره می 

براي این عمل زشت، مبالغ و کمک هـاي  . جهاد را از یادشان برده اند     . و ایشان را به دشمن همدیگر تبدیل نموده اند        
 به صورت رایگان در بین جوانان راکالنی را از کشورهاي کافر دریافت می کنند و نوشته هاي رنگارنگ و زهر آگین 

تا عقیده ات درست نشـود،  : می کنند و ایشان را به دشمنی با علماي اسالم فرا می خوانند و به آنها می گویند               ر  منتش
 مصـطفی الزحیلـی از زبـان     دکتـر وهبـۀ  .بدین شیوه، جنبش هاي اسالمی را تضعیف می نمایند   ! نباید به جهاد بروید   

غربی ها به ویژه انگلیس از بـروز و احیـاي اندیشـه ي جهـاد در بـین             «:  می کند که می گوید     نگلیسی نقل اندرسن ا 
به این خاطر است که غربی ها و . »مسلمانان بسیار می ترسند، مبادا که یکصدا شده و رو در روي دشمنانش بایستند            

فقه (و  ) 59فی الفقه االسالمی ، صآثار الحرب : (نگا.  کنندبویژه انگلیس، براي خاموش کردن تفکر جهاد، تالش می
 ).136، صالسیرة

 کفار غرب، تا همچون آشوبگران و اختالف آفرینانی در کشورهاي اسـالمی داشـته باشـند و بـه                    ،اي جوان مسلمان  
وسیله آنان صف حرکت هاي اسالمی را متفرق، و به سبب دشمنی هاي بی فایده، جوانان را از جهـاد دور نماینـد از           

 .بمب و موشک علیه مسلمانان بی نیازندبکار گیري 
 

 عالئم خوارج
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.  بدین ترتیب کامالً روشن شد که سلفی امروز، وهابی دیروز و خوارج پریروز همگی یکی هستند                اي جوان مسلمان،  
هدفشان بـر  . هر سه گروه از یک سرچشمه ي گل آلود بدعت، آب می خورند و در دریاي تاریک گمراهی شناورند                 

لذا بنده نیز چندین نشانه از خوارج را بیان می کنیم، تا ایشـان را بهتـر بشناسـید و از                    . لمانان است هم زدن صف مس   
هر کـس از بـاور     «: زیرا سهل فرمود  . از دست ندهید  آنان دوري نمایید و فریبشان را نخورده و سن جوانی را گزاف             

و بایـد دشـمنی   . اد کنـد و بـا ایشـان بنشـیند    راستین و یکتا پرستی خالص برخوردار باشد، نباید به اهل بدعت اعتم      
هر کس با بدعت گزار نرمی نشان دهد خداوند بزرگ حالوت و لذّت سنت را از او می . خویش را با او آشکار نماید

براي نیل به مقام دنیوي و طمع مال دنیا، از بدعت تبعیت نماید خداوند بزرگ او را خوار و حقیر مـی   هر کس   . ستاند
هر کس این مطالب را باور ندارد، می      . کس با او بخندد خداي بزرگ نور ایمان را از دل او بیرون می برد              هر  . گرداند

 )237ص ،4مدارك التنزیل ج: (نگا. تواند آن را تجربه نماید
 بـنُ کَانَ ا«. نسبت می دهندیعنی به آسانی با ارتکاب یک گناه، اتهام شرك کافر شدن را به مسلمانان   : ـ تکفیر مردم  1

إنطلقوا إلی آیات نزلت فـی الکفّـار فجعلوهـا علـی          : شِرار خَلق اهللا، و قال    ) أي الخوارج (عمر رضی اهللا عنهما یرَاهم      
حضرت عبداهللا پسر حضرت عمر رضی اهللا عنهما خوارج را بدترین افراد می دانست و می  «.روایت بخاري) المؤمنین

 .»کفار را بر مؤمنان اطالق می نمایندایشان آیات وارد شده در شأن : فرمود
خوارج «. روایت مسلم» هم شَرّ الخَلق و الخَلِیقَۀِ«: بر صلی اهللا علیه و سلم فرمود     به خاطر این صفت زشت آنان، پیام      

  ).84، ص10إرشاد الساري فی شرح صحیح البخاري، ج: (نگا. »ان ها و حیوانات بدترنداز تمام انس
به ویژه جوانانی که سطح علمـی پـایینی دارنـد و فاقـد تجربیـات       :  کردن نسل جوان در تالشند      براي گمراه  ـ دائماً 2

پس به همین منظور چندین تشکیالت به اصطالح اسالمی را ایجاد کرده، و به نام تبعیـت از سـلف و                     . زندگی هستند 
 .دعوت می نمایندمسلمانان پرهیز از بدعت جوانان را به دشمنی 

را در بین مسلمانان سر می دهند و به گفته هاي ظاهر زیباي   » القرآن و السنه  « به دروغ شعار     :یندـ بسیار دروغ گو   3
درون آلوده، جوانان را طوري تفهیم می نمایند که فقط ایشان به قـرآن و حـدیث رفتـار مـی نماینـد و سـایر مـردم           

وید، چرا که عمر جوانی را از دسـت   پس اي جوان مسلمان، آگاه باشید که به یک جوان خارجی تبدیل نش            . گمراهند
 الزَّمـانِ قَـوم     سیخرُج فی آخِر  «: این دو عالمت خوارج می فرماید     پیامبر صلی اهللا علیه و سلم راجع به          .خواهید داد 
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مِـنَ الـدینِ کَمـا    هم یمرَقُونَ أحداثُ األسنان سفَهاء األحالمِ یقُولُونَ مِن خَیرِ قَول البرِیه یقرَؤُنَ القُرآنَ ال یجاوز حنَاجرَ           
روایـت بخـاري و   » یامـهِ یمرَقُ السهم مِنَ الرَّمِیهِ فاذا لَقَیتُموهم فَاقتُلُوهم فَإِنَّ فی قَتلِهِم أجراً لِمن قَتَلَهم عِنداهللاِ یـوم القِ                

بهترین حرفها را می زننـد و  . کم فهمندرسیده، نوجوان، کم عقل و   در آخر زمان گروهی پیدا می شوند که نو        «. مسلم
به علت سخت گیري و تندروي از دیـن خـارج مـی            . قرآن می خوانند، ولی از گردنشان به پایین تر تجاوز نمی کند           

هر گاه با همچون افرادي برخورد کردید، آنان را بکشید زیرا کشتن ایشان . شوند، همچنانکه تیر از کمان رها می شود       
 ).5/29/شرح مسلم (:نگا. »ب اجر الهی استدر روز قیامت موج

، زیباترین سخن این افراد است ولی ایشان        »القرآن و السنّه  «جوان مسلمان، شما بخوبی می دانید که شعار مقدس          اي  
را در برابر حضرت علی سـر  » اال اهللاال حکم « مشهور  با دروغ آن را سر می دهند مانند گذشتگان خوارج، که شعار           

یعنی این عبارت زیبا و . روایت مسلم» کَلِمۀُ حقّ أرید بِها باطِلٌ«: ی رضی اهللا عنه در جواب فرمود       عل حضرت. دادند
رساست، چرا که حکم و فرمانروایی را فقط از آن خدا می داند، لکن هدف از این جمله بر هم زدن صـف مسـلمانان      

نیز چنین ادعایی دارند باید شـعار مـذکور را رو در روي    بنابر این اگر خوارج امروزه .می باشد، که امري ناروا است     
 .کفار سر دهند نه در برابر مسلمانانی که نسبت به خدا و پیامبر صلی اهللا علیه و سلم خاضع و فروتن است

خود را .  نمازشان را به شیوه جدا از مردم اقامه می کنند:ـ به حفظ کردن قرآن، نماز و روزه بسیار اهمیت می دهند       4
ولی ارتکاب گنـاه کبیـره برایشـان هـم چـون آب            . پرست جلوه می دهند، و از گناهان صغیره پرهیز می نمایند           داخ

یخرُج قَوم مِن أمتـی یقـرَؤُونَ القُـرآنَ         «: لم راجع به این نشانه فرمودند     پیامبر صلی اهللا علیه و س     . خوردن آسان است  
     قِرَائَتَکُم إلی قِرَأتِهِم بِشَیءٍ ی م      لَیسلَه ونَ أنّهبحسنَ القُرَآنَ یلَیهِم  قرَءوع وه گروهی در میان امت من    «. روایت مسلم » و

قرآن می خوانند، قرآن خواندن شما نسبت به تالوت ایشان، و نمـاز و  . پیدا می شوند که از جماعت فاصله می گیرند  
ولی در واقع قرآن ضد آنان . رند که به نفع ایشان استقرآن می خوانند و می پندا. روزه تان در مقابل آنان ناچیز است

 .شما نماز را فقط به خاطر خدا بخوانید، نه براي تحزب و حزب گراییپس اي جوان مسلمان، . »است
خوارج از اداي نماز جماعت پشت سر دیگران خودداري می نمایند و آنان را کـافر  :  ـ خودداري از نماز جماعت 5

 ).9/67/  المحتاجتحفۀ: (نگا!! دي و منکر نهی نمی کننداز بمی پندارند، چرا که 
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با صلوات فرستادن بر پیامبر، زیارت مرقد پیامبر و توسل به ایشـان پنـاه   .  ـ نسبت به پیامبر بی ادب و بی حرمتند 6
« : ه پیامبر گفت  این صفت به استاد بی ادب گذشته شان باز می گردد که ب.مخالفند.... ا به وسیله پیامبر و بردن به خد  

را به عنوان یک شعار اختصاصـی    » اتق اهللا «هم اکنون نیز خوارج جمله ي       . لمروایت بخاري و مس   » اتّق اهللا .... اعدل
 .به کار می برند

به تاز همان صده ي اول تا بامروز، تمام علماي اسالم را مش          : ـ نسبت به علماء اهل سنّت و جماعت بسیار بی ادبند          7
حتی حضرت عمر رضی اهللا عنـه را در موضـوع     . و تنها سخن خود و رهبرانشان را صحیح می دانند         و گمراه شمرده    

. اهـل سـنّت مخالفنـد   با پیشوایان چهـار گانـه   . به اجماع علماي اسالمی باور ندارند     . طالق ثالثه مشتبه می شمارند    
مثل نصاري و یهـود بـه   : ه می گویندعلماي اسالم را با عنوان کشیش و خاخام نام می برند و به جوانان فریب خورد     

یه و سلم راجع به     و به خاطر این ویژگی زشت ایشان، پیامبر صلی اهللا عل          . حرف کشیش ها و خاخام ها گوش ندهید       
پس اي جوان مسلمان از     . به راستی خوارج سگان اهل جهنمند     . روایت حاکم » إنّهم کِالب أهل النّار   «: خوارج فرمود 

 .و قدر، حرمت و مقام علمی آنان را نگاه بدارید سبت به علماي اسالم بی ادب نباشیدشما خواهش می کنم، ن
 نمی گذارند، مسلمانان از دین بهـره بگیرنـد و در برابـر    : ـ پیوسته با مسلمانان درگیرند و ایجاد اختالف می نمایند 8

شهادت حضرت علـی  . کمک می گیرنددر عین حال با کافران مرتبط و از ایشان . کافران به قدرت واحد تبدیل شوند    
هم » سلفی«خوارج به نام . اهد بر مدعا استرضی اهللا عنه به دست خوارج و جنگ وهابیها با لشکر اسالم بهترین ش             

را جلوي چشم جوانان پاره می » فتح الباري فی شرح صحیح البخاري«کتاب . ه همان شیطنت ها مشغولنداکنون نیز ب 
امام نووي رحمه اهللا مؤلف شرح صحیح مسلم را .  و اشعري است عسقالنی شافعی مذهبؤلفش ابن حجر زیرا م . کنند

هر عالم بزرگوار و صاحب منزلـت  . زیرا شافعی مذهب و اشعري بوده است. لکه دار نموده و او را دروغگو می نامند   
م و آگاهی آن بزرگواران محروم دیگري را که محل استفاده مسلمانان باشد لکه دار می نمایند، تا جوانان را از نور عل

یقتُلونَ أهلَ اإلسـالمِ و یـدعونَ أهـلَ    «: ی اهللا علیه و سلم می فرمایندراجع به این نشانه زشت آنان پیامبر صل   . سازند
 همچنـین مـی     .»خوارج مسلمانان را می کشند و از کافران اعـراض مـی نماینـد             «. روایت بخاري و مسلم   » األوثانِ
یعنی در حـالی کـه مسـلمانان متفـرق و بـی             . روایت بخاري و مسلم   »  مِن النَّاس  ونَ علَی حِینٍ فُرقَۀٍ   یخرُج«: فرماید

 .قدرتند، خوارج از مسلمانان جدا می شوند و علیه آنان قیام می کنند
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ید اهللاِ «و » اِستَوي علَی العرشِ«مانند :ـ همیشه از متشابهات قرآن و حدیث دم می زنند و آن را با درس می خوانند9
با هوا و هوس خویش، آیات و احادیث را شرح و تفسیر کـرده و بـراي          ... و الخ » و یبقَ وجه ربک   «و  » فَوقَ اَیدِیهِم 

منتشر کردن عقیده ي اهل تجسیم آنها را مالك قرار می دهند و به نام پیروي از سلف و تنظیم عقیـده، جوانـان را از            
 . زندمسیر اهل سنّت منحرف می سا

تـا آخـر    »شَابه مِنه ابتِغَاء الفِتنَۀَفَأما الَّذِینَ فی قُلُوبِهِم زیغُ فَیتَّبِعونَ ما تَ  «: گ در مورد این نشانه می فرماید      خداوند بزر 
کسانی که در دلشان بیماري و کجی وجود دارد و از راستی منحرف شده اند، خـود را بـه     «.  از سوره آل عمران    7آیه

 .»تا مردم را گمراه کنند و در بین آنها تفرقه بیندازندابهات مشغول می سازند، آیات متش
ولئِـک  بِعونَ ما تَشَابه مِنه فَاُإذا رأیتُم الَّذِینَ یتَّ«: بعد از قرائت این آیه فرمودندهمچنین پیامبر صلی اهللا علیه و سلم نیز         

بـه دنبـال   کـه  یعنی هرگاه همچون کسـانی را مشـاهده کردیـد    «. خاري و مسلم روایت ب » ذَروهمالَّذِِینَ سمی اهللاُ فَاح   
پـس  . متشابهات قرآن می گردند، بدانید که ایشان همان بدکارانی هستند که خداوند در این آیه از آنان نام برده اسـت   

ت قرآن براي اولـین  بحث و گفتگو از متشابها  : ابن حجر عسقالنی می فرماید     .»خودتان را از شرّ ایشان مصون دارید      
 ).267ص  ،8فتح الباري، ج. ( بروز کردبار در میان یهودي ها آشکار و سپس در بین خوراج

یعنی عالمت خـوارج  . روایت مسلم» ماهم التّحالُقُسی«:  صلی اهللا علیه و سلم فرمودند     پیامبر :ـ تراشیدن موي سر   10
توضیح دادیم، ولی امروزه این نشانه کمتر قابـل مشـاهده         این موضوع را در بحث وهابی ها        . تراشیدن موي سر است   

این حدیث دلیل مکروه بودن تراشیدن موي سر نیست، بلکـه بیـانگر یکـی از    : ي رحمه اهللا می فرماید    امام نور  .است
تراشیدن موي سـر در  : سپس می فرماید .البته بعضی عالئم حرام و بعضی دیگر حالل است     . نشانه هاي خوارج است   

شـرح  . (وها، تراشیدن موي سـر سـنّت اسـت   نظافت معهده ي   نی جایز است، منتهی در صورت بر نیامدن از          هر زما 
 ).27، ص5ق مسلم در حاشیه عسقالنی،

ف رهبر پیشین خـوارج مـی       حضرت ابو سعید خدري در وص      :ـ در هم پیچیدن و جمع کردن دامن لباس هایشان         11
 یـا    اإلزارِ، فَقَـالَ   یهِ، محلُوقُ الـرّأسِ، مشـمرُّ     ح، مشرَف الوجنَتَینِ، نَاشِزُ الجبههِ، کَثُّ اللِّ      فَقَام رجلُ غَائِرُ العینَینِ   «: فرماید

مردي با چشمان فرو رفته، گونه هاي برجسته، پیشـانی برآمـده، ریـش              «. روایت بخاري و مسلم   » رسول اهللاِ اِتِّقِ اهللاِ   
 !!»اي پیامبر خدا از خدا بترس: فتپرمو، سر تراشیده و دامن در هم پیچیده گ
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 در اینجا هدف ما اینست که خوارج امروزي مانند رهبر پیشینیان دامن شلوار خـود را پیچیـده و                    اي جوان مسلمان،  
پس با توجه به اینکه ایشان این کار را به عنوان یک شعار مذهبی خویش تلقی می نمایند، این درهـم    . جمع می کنند  

قبیحه و زشت محسوب می شود، در غیر این صورت کوتاه کردن دامن سنت و دراز کردنش تا پیچیدن از نوع بدعت    
همچنانکه در حدیث بخاري و مسلم آمده، هر کس براي فخر فروشی و . زیر قوزك پا، براي فخر فروشی، حرام است 

 ولی اگر به عنـوان هـوا و   .تکبر دامن لباسهایش را بر زمین بکشاند، خداي بزرگ با چشم رحمت به او نگاه نمی کند 
و ) 422 و 6/90 ارشاد الساري فی شرح صحیح البخاري،: ( براي توضیح این دو حدیث، نگا.تکبر نباشد، گناه نیست

 ).8/377/ شرح مسلم(
. اي جوان مسلمان، از شما خواهش می کنم به فرمان خدا و پیامبر رفتار کنید و خود را از خوارج بـر حـذر داریـد                      

وارج با امام اشعري و مذهبش بسیار مخالفند، زیرا ایشان از نسل حضرت ابوموسـی اشـعري اسـت کـه                     بدانید که خ  
 .همچنانکه قبالً یاد آور شدیم. ، نماینده ي حضرت علی بود}داوري{ صحابه ي پیامبر و در هیأت التحکیم

 
 )قائلین به جسم بودن خدا(مجسمه 

 روي عـرش قـرار   خداوند داراي جسم و جوارح بوده، و بـر : ندمجسمه یک گروه اهل بدعت و ضاللتند، که می گوی 
 ).492ص ،2ج شرح المواقف،: (نگا. گرفته است

 .اي جوان مسلمان، عقیده ي مجسمه مبنی بر اینکه خداوند بر روي عرش قرار دارد، از یهودي ها گرفته شـده اسـت    
قت آسمان و زمین را آغاز کرد و روز جمعـه           یهودي ها گفتند خداوند در روز یکشنبه خل       : علماي تفسیر می فرمایند   

د آنان این آیه رخداي بزرگ در . کرد و بر عرش تکیه نمود    سپس در روز شنبه خستگی را در      . یدآن را به اتمام رسان    
یعنی آسـمانها  «. 38/ق» غُوبٍو لَقَد خَلَقنَا السمواتِ و األرض و ما بینَهما فی سِتَّهِ اَیامِ و ما مسنَا مِن لُ  «: را نزل فرمود  

ـ      ،26ج روح المعـانی، : (نگـا . »دیم و اصـالً خسـته نشـدیم   و زمین و موجودات بین آن دو را ظرف شـش روز آفری
قائـل شـدن   (ها به تجسـیم  یهودي «: ام ابن حجر عسقالنی می فرماید    ام). 184ص ،28تفسیر الکبیر، ج  (و  ) 192ص

، )مشـبه (همچنانکـه  . د که خداوند جسم است، و داراي اعضاء مـی باشـد          ، اعتقاد دارند و معتقدن    )جسمیت براي خدا  
 ).491 و 490، ص13ج فتح الباري فی شرح صحیح البخاري، (.تندروهاي این امت نیز بر این باورند
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دیروز و پریروز، داراي همین اعتقاد یهودي هـا   اي جوان مسلمان، بسیار آگاه باشید که خوارج شنبه پرست امروز و             
گوید که خدا بر روي عرش قرار گرفته است، کافر شده و باید کشته شود و هر کس ن : د، و بی شرمانه می گویند     هستن

 !!.جنازه اش را باید به زباله دان انداخت و دارایی اش به عنوان غنیمت تحویل بیت المال گردد
لیه و سلم را کافر می دانید، اندك   اي شاگردان مدرسه ي تورات اگر علماي امت محمد صلی اهللا ع           : من هم می گویم   

. وجدانی داشته باشید که حداقل به اندازه ي یهودي هاي کافر، حق تدفین در گورستان مسلمانان را بـه آنـان بدهیـد       
اگر از خداوند بزرگ هم نمی ترسید و مردم را تکفیر می نمایید، شما اي تحصیل کرده هاي نارس، از علـم و دانـش           

چرا که عوعو سگ، روبروي آسمان فقط باعث .  الباري و دیگر دانشمندان اهل سنّت حیا کنید   مؤلّف شرح مسلم، فتح   
 .خسته شدن دهان اوست

منُ علَـی العـرشِ   الـرَّح « اي جوان مسلمان، خوارج و مجسمه که عقیده ي یهودي ها را منتشر می نمایند، به آیـه ي        
 خدمت به ایشان، معنی این آیه ي کریمه را تحریف کرده و به           همچون یهودي ها و براي    . استدالل می نمایند  » استَوي

 .»خداوند بر روي عرش مستقر است«: عیت تفسیر می کنند و می گوینددور از واق
اي جوان مسلمان، براي اطمینان خاطر شما نسبت به این که مذهب اهل سنّت اعم از دسته سلف و خلف خداونـد را          

در محل و مکان می دانند، در اینجا مذهب اهل سنّت را در مورد این آیه تحریر می بی مکان و غیر قابل قرار گرفتن     
 :نماییم

اإلسـتواء معلُـوم و الکَیـف       «: تفسیر آیه ي مذکور می فرمایند     ـ حضرت علی، ام سلمه، امام ربیعه و امام مالک در            1
الس و اجِبانُ بِهِ واإلیمولٌ وجهۀٌمبِدع نهمعلوم است که استواء صفت خداست، ولی کیفیتش «. خراج الاللکائیا» ؤالُ ع

 فتح الباري فی شرح صحیح البخـاري، : (نگا. رسش در مورد آن بدعت است مجهول و ایمان به این صفت واجب، و پ        
 ).6ص ،2اإلتقان، ج(و ) 501 ص،13ج
مقصود از ایـن حـدیث،       . بر عرش بلند شد    یعنی خداوند . روایت بخاري » عال علَی العرشِ  : إستَوي«: ـ  عن مجاهد   2

ابن حجر عسقالنی در شرح این این حدیث نظریه ي مجسمه را، مبنی  .علو مرتبه و مقام است نه قرار گرفتن جسمانی
 باطل است }اهل تجسیم{ابن بطال فرمود گفته ي مجسمه «:  روي عرش رد کرده و می فرمایدبر جاي گیري خدا بر  

خداي بزرگ جسم نیست پس نیازي بـه  «: سپس می فرماید. »ه کار می رود گرفتن براي جسم بزیرا سکونت و قرار 
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فتح الباري فی شرح : (نگا. »جود و بی مکان بوده استو بی شک خداوند در ازل مو. محل ندارد، تا در آن قرار گیرد
 ).512 و 500ص ،13ج صحیح البخاري،

روایـت بخـاري   » کَانَ اهللاُ و لَم یکُن شَیء غَیرُه و کَانَ عرشُه علَی المـاءِ         «: علیه و سلم می فرماید    ـ پیامبر صلی اهللا     3
خداوند «. ایت احمد و ترمذي با سند صحیحرو» ثُم خَلَقَ عرشَه علَی الماءِ«به ابتداي خلقت و در حدیث دیگر  راجع  

بنابراین نه عـرش و نـه    .»بر روي آب بنا نهاددر ازل موجود بود و غیر از او چیز دیگري نبود، سپس عرش خود را     
بـدیهی  . هیچ جاي دیگري در ازل وجود نداشت، تا خداوند در آن قرار گرفته، و یا بر بلنداي آن جایگزین شده باشد   

است که ازلیت و ابدیت ذات و صفات خدا، واجب است لذا همچنانکه در ازل فاقد صفت جاي گیري بوده است، بعد              
نداشـته باشـد    ائنات نیز از صفت مذکور، مبرّا است، و قائل شدن به صفتی که در ازل براي خدا وجـود                    از آفرینش ک  
 .همچنان که امام علی طحاوي در کتاب عقیده اش این مطلب را توضیح داده است. جائز نیست

 
 بدعت
 اصطالح شـرعی چیـزي را   و در. بدعت در لغت هر چیز نو پیدایی است که شبیه آن قبالً وجود نداشته باشد            : تعریف

 .گویند که بدون فرمان خدا و پیامبر صلی اهللا علیه و سلم و بدون دلیل شرعی خصوصی یا عمومی ایجاد شده باشـد                      
 .»هر بدعتی گمراهی است«. روایت مسلم» بِدعهٍ ضَاللَهکُلُّ «: بر صلی اهللا علیه و سلم فرمودپیام

ماعاً أو أثـراً، فَهـو   حدِثَ و خَالَف کِتَاباً أو سنّه، أو إج    ما اُ « : هللا فرمود  شافعی رحمه ا   امام: بدعت داراي دو قسم است    
 را نقل کرده فرمودهحجر این نووي و ابن » البِدعۀُ الضَّالَّۀُ، و ما اُحدِثَ و لَم یخَالِف شیئاً مِن ذَلِک فَهو البِدعۀُ المحمودةُ

دد و با قرآن یا حدیث، یا اجماع و یا آثار سلف مخالف باشـد، بـدعت گمراهـی                که در دین ایجاد گر    هر امري   «. اند
: نگـا .  بدعت نیک یعنی حسنه اسـت پیدایی که با هیچ یک از این چهار سند مخالف نباشد، یعنی قبیحه، و هر چیز نو    

 ).97و 95/فتح المبین شرح األربعین(و ) 22، ص3 جتهذیب األسماء و اللغات،(
» و رد علَیـهِ من عمِلَ عمالً لَیس علَیهِ أمرُنَا فَه«: بر صلی اهللا علیه و سلم فرمود   وده ي امام شافعی، پیام    بنا به فرم  : سند

یعنی هر کس هر عمل دینی که انجام دهد، مادامی که مشمول امر و فرمان ما نباشد، بر او بازگردانـده                  «روایت مسلم   
که جزئـی از  » لَیس علَیهِ اَمرُنَا«ي یک مفهوم عام است ولی جمله ي       ، دارا »لَه ضَال کُلُّ بِدعۀٍ  «پس عبارت . »می شود 
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هر بـدعتی  : حدیث مذکور می باشد، آن معنا را تفسیر و مفهوم خاصی را برایش استخراج کرده است، پس باید گفت               
پیـدا،   یک بـدعت نـو  براي نمونه چاپ کردن قرآن . گمراهی است به جز بدعتی که داخل یکی از اصول شرعی باشد  

یعنی به جاي من قرآن را به امتم  «. روایت بخاري است  » و لَو آیه   بلِّغُوا عنِّی «ان پیامبر صلی اهللا علیه و سلم        ولی فرم 
 .»لو یک آیه هم باشد ابالغ کنید و

هار همچنین رنگ آمیزي مسجد بدعت، ولی مشمول هیچ یک از آن چ           . بنابراین چاپ قرآن، یک بدعت صحیح است      
 با توضیح مذکور، منظـور امـام نـووي رحمـه اهللا         .سند ارائه شده از جانب امام شافعی نیست، لذا بدعت قبیحه است           

ن حدیث تخصـیص شـده و مـراد از    معناي عام ای: می فرماید » کُلُّ بِدعۀٍ ضَاللَۀٌ  «روشن می گردد که در شرح حدیث      
» تُـدمرُ کُـلُّ شَـیءٍ     «حـدیث از قبیـل تخصـیص آیـه          صیص ایـن    تخ: سپس می فرماید   .، اکثر بدعت ها است    بدعت
 ).4/162شرح مسلم بهامش القسطالنی، : (نگا.  اشیاء را از بین می بردباد شدیدي که اکثر )25/احقاف.(است

اي جوان مسلمان، از فرموده ي امام شافعی رحمه اهللا آشکار می گردد که تقسیم بدعت به دو بخش حسنه و قبیحـه،    
: ر مبارك پیامبر که می فرماینـد رد عرب زبان و قریشی نژاد است که به خوبی، از سیاق کلمات و گفتا  فرمایش یک ف  

پس چنانچه یـک    . زیرا این تعبیر خاصِ زبان و اصطالح قوم ایشان است         . مفهوم را درك می کرد    » کُلُّ بِدعۀٍ ضَاللَۀٌ  «
اي نـادان، غـوك سـیاه و    :  در جـوابش بگوییـد  امام شافعی آن حدیث را درك نکرده،:  ناپخته گفتده يتحصیل کر 

 چرکین ضاللت کی می تواند در برابر نهنگ دریاي علم و دانش نبوت مقاومت نماید؟
 

 بدعت از دیدگاه آراء شرعی
اي جوان مسلمان، بنا به فرموده ي امام ابن عبدالسالم، امام نووي، امام ابن حجر عسقالنی و امام ابن حجـر هیتمـی                      

 : بدعت از دیدگاه شریعت اسالم به پنج قسم تقسیم می شودرحمهم اهللا 
 .مانند آموختن علم صرف و نحو، لغت و غیره براي فهم قرآن و حدیث: ـ بدعت واجب1
 .مانند منتشر نمودن مذاهب اهل بدعت، چون مجسمه، خوارج و غیره: ـ بدعت حرام2
 محل زندگی براي مسلمانان خداپرست بی بضاعت و مجاهدان اسالمی در مانند احداث مدارس و   : ـ بدعت مندوب  3

 .مرز بین اسالم و کفر
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 .مانند رنگ آمیزي و تزیین مساجد: ـ بدعت مکروه4
، 2األحکـام ، ج قواعـد  (: نگـا . مانند سیر شدن، خوردن غذاي لذیذ و پوشیدن لباس زیبا و قیمتـی :  ـ بدعت مباح 5

فتح المبین شرح   (و  ) 253، ص 4فتح الباري فی شرح صحیح البخاري، ج      (و  ) 162، ص 4، ج شرح مسلم (و  ) 173ص
 ).15 تا 11(نوشته دکتر عبدالملک سعدي صفحه ) ۀالبدع(و ) 197األربعین، ص

باشد کـه زغـال هـاي سـیاه     . اي جوان مسلمان، آگاه باشید که این دانشمندان ستارگان تابناك اهل سنّت و جماعتند       
 .فته در آتشکده ي جهل و نادانی بسوزند و به خاکستر مبدل گردندبدعت و گمراهی، رفته ر

 
 یامبر اسالم صلی اهللا علیه و سلمپ

 : محبت داراي سه نـوع اسـت  : اي جوان مسلمان، امام ابن بطال، قاضی عیاض و چند تن از علماي دیگر می فرمایند 
چون محبـت   محبت ترحم و مهربانی     : دوم محبت بزرگی و محترم شمردن مانند محبت و دوست داشتن والدین؛          : اول

 حال با توجه به اینکه پیـامبر مـا را بـه           .محبت احسان و هم نوعی مانند محبت به سایر مردم         : سوم کردن به فرزند؛    
سوي نیکی هدایت کرده و از آتش دوزخ، رستگارمان فرمودند، واجب است که محبت ایشان را با هر سـه نـوعش،                      

: همچنانکه فرمودند. ایت نماییملمان جاي داده و راهش را ادامه دهیم و از شریعتش حمبیش از هر کس دیگري در د
کسـی از شـما   «. روایت بخـاري و مسـلم  » جمعِینَال یؤمِنُ أحدکُم حتَّی أکُونَ أحب إلَیهِ مِن ولَدِهِ و والِدِهِ و النّاسِ أ            «

پس رعایت حق  .» مادر و همه ي مردم، بیشتر دوست داشته باشد      ایمانش کامل نگردد، تا اینکه مرا از فرزندان، پدر،        
پیامبر صلی اهللا علیه و سلم، بر حق هر سه صنف مذکور مقدم تر بوده، و واجب اسـت کـه جـان و مـال و فرزنـد و                 

د، در زیرا این بزرگ مر. خویشانمان را در راه ایشان فدا کرده، و احترامش را بیش از پدرانمان و همه مردم نگهداریم    
، 1شرح مسـلم بهـامش القسـطالنی، ج       : (نگا. ر باشد، ایمانش ناقص است    حق ما نیکی کرده و هر کسی فاقد این باو         

 ).329ص
زیرا حضرت عمر رضی اهللا عنـه  . آري، هر کس که رسول خدا را از جانش بیشتر دوست ندارد، ایمانش کامل نیست              

نت أحب إلی مِن کُلِّ شَیءٍ إال مِن نَفسِی، فَقَالَ النَّبِـی صـلی اهللا    اهللاِ، ال یا رسولَ   «: امبر صلی اهللا علیه و سلم گفت      به پی 
فَإنَّه اآلنَ واهللاِ ألنت أحب إلی مِـن       : علیه و سلم ال، والَّذِي نَفسِی بِیدِهِ حتَّی أکُونَ أحب إلَیک مِن نَفسِک، فَقَالَ لَه عمرُ               



 - 48 -                                                                                  اسیمخوارج، وهابی و سلفی ها را بهتر بشن                           
 

org.erfanabad.www   

 

در یا رسول اهللا شـما  : عمر رضی اهللا عنه گفت    «. روایت بخاري » ی صلی اهللا علیه و سلم اآلن یا عمر        نَفسِی، فَقَالَ النَّبِ  
ایمانت کامـل نگـردد، تـا مـرا از     : پیامبر صلی اهللا علیه و سلم فرمودند  . نزد من از همه چیز محبوبترید، مگر از جانم        

پیامبر . سم به خدا تو را از جانم بیشتر دوست دارم     اکنون ق : آنگاه حضرت عمر فرمود   . جانت نیز بیشتر دوست بداري    
 .»اي عمر اینک ایمانت کامل است: فرمودند

منتهـی  . آري، باید معتقد باشیم که عظمت و حرمت پیامبر صلی اهللا علیه و سلم، از هر انسان و فرشته اي بیشتر است          
رُونِی کَما أطرَتِ النَّصاري ابنَ مریم فَإنَّما أنَا عبـد،        ال تُط «:  برسانیم، همچنانکه می فرماید    نباید او را به رتبه ي خدایی      

مرا از حد خودم، فراتر نبرید مانند نصاري که حضرت عیسی ابن مریم علیه       «. روایت بخاري »  و رسولَه  فَقُولُوا عبداهللاِ 
بنـده خـدا،   :  پس به مـن بگوییـد     همانا من بنده خدا هستم،    . پسر خداست : السالم را از حد خود بزرگتر کرده، گفتند       

 .»رسول خدا
اي جوان مسلمان، از این احادیث روشن شد که محبت و احترام پیامبر صلی اهللا علیه و سلم واجب و مکمـل ایمـان            

لذا شیخ بوصیري در قصیده ي برده ضمن اشـاره  . ولی اعتالي ایشان به مقام الوهیت، حرام و موجب کفر است         . است
 :  می فرمایندبه احادیث مذکور،

   واحکُم بما شِئت مدحاً فِیهِ واحتَکِم                   دع ما ادعته النَّصاري فی نَبِیهم         
     وانسب إلَی قَدرِهِ ما شِئت مِن عِظَمٍ          فَانسب إلَی ذَاتِهِ ما شِئت مِن شَرَفٍ          

             حد فَیعرِب عنه ناطِقٌ      هللاِ لَیس لَه                فَإنَّ فَضلَ رسولَ ا
   آنچه ترسا گفت اندر حق عیسی تو مگو

 پس بگو در حق سید هرچه خواهی از حکم
 نسبتش با ذات او کن هر چه خواهی از شرف
 نسبتش با قدر او کن هر چه خواهی از عظم

 لفضل و جاه مصطفی حدي ندارد در کما
  روشن آن را بیش و کمیتا تواند کرد شخص
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 بر صلی اهللا علیه و سلممرقد پیام
اي جوان مسلمان، شما می دانید، که اهل کفر در گذشته چگونه با پیامبر صلی اهللا علیه و سلم دشمنی کرده، و بـراي                   

از . ینش را پیروز گردانیـد    اما خداوند بزرگ آن جناب را مصون و آئ        . نابودي ایشان چندین توطئه را طراحی نمودند      
یعنی بعد از وفاتش نیز . آن روز تا امروز نیز، پیوسته مخالف اسالم و دشمن رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم بوده اند       

براي تحقق این هدف از هر قدرت و . همیشه تالش کرده، که جامعه ي اسالمی را از محبت و تبعیت ایشان دور نمایند
مایند و می خواهند مسلمانان را از درود فرستادن، قدر دانی و زیـارت قبـر آن بزرگـوار دور     راهکاري استفاده می ن   

 .نمایند
نُونَ  یبعثُ الج  مدٍ إال عمود کَهرُبائِی   و ما قَبرُ مح   «: وزارت خارجه ي فرانسه می گوید     اي جوان مسلمان، یک مسؤول      

ثتَـه فِـی متحـفِ    تَقِد إنَّ مِنَ الواجِبِ تَدمِیرُ الکَعبهِ و وضع قَبـرِ محمـدٍ و ج  أع«: ، سپس می گوید »فِی رؤُسِ المسلِمِینَ  
قبر محمد یک استوانه ي الکتریکی است که بر سر مسلمانان شوك وارد کرده و ایشان را دچـار دیـوانگی                   «. »اللُّوفِر

. »ي لور فرانسه ضروري اسـت  جسد محمد به موزه و انتقال قبر ومن معتقدم که تخریب کعبه، خانه ي خدا         . می کند 
 ).44ص دمروا االسالم،: (نگا

جنون ما مسلمانان بر اثـر همـان   . اي جوان مسلمان، مسؤول فرانسوي را دیوانه مپندارید، که او ما را دیوانه می داند          
س مـی کنـیم کـه در بـاغ         لذتی است که هنگام زیارت مرقد پیامبر صلی اهللا علیه و سلم براي ما حاصل شده، احسا                

 بـینَ  مـا «:  هستیم، همچنان که می فرماینـد بهشت و بر لب حوض کوثر، در خدمت رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم      
حجـره   (فاصله بین منزل مـن «. و مسلمروایت بخاري »  و مِنبري علی حوضِی  بیتِی و مِنبرِي روضَۀ مِن رِیاضِ الجنَّۀِ      

و منبر خطبه ام، یکی از باغ هاي بهشـت اسـت و منبـرم بـر     )  علیه و سلم در آن مدفون است ایی که پیامبر صلی اهللا    
 .»روي حوض من کوثر قرار گرفته است

 
 توطئه ي نافرجام

مرقد پیامبر صلی اهللا {  بخوبی می دانید، که اهل کفر از طعم و بوي این باغ پر گل و میوه ي ایمانیاي جوان مسلمان،
بنابراین همیشه در تالشند که چندین مسلمان ساده لوح را فریب دهند، برایشان دهـل زده و             . مند محرو }علیه و سلم  
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گلزار بهشت این زیارت مرقد پیامبر صلی اهللا علیه و سلم حرام است، تا بدین وسیله، خود را از طعم و بوي                   : بگویند
ست، بلکه به دوران پهلوان اسالم، سلطان صالح      در واقع این تالش و فعالیت کفار تنها خاص امروز نی          . محروم سازند 

الدین ایوبی بر می گردد و علتش همان خشم و کینه ایی است، که آنان به ویژه کفار فرانسوي نسبت به مرقـد پیـامبر       
 نقل می کنند  » المقریزي«و  » ابن جبیر «،  » األثیرابن  «ه اي از مورخان اسالمی، مانند       عد .صلی اهللا علیه و سلم دارند     

مـی  » البـرنس، ارنـاط  «فرانسـوي، کـه او را   » ریجنالـد «بود، به نام » الکَرك« یک فرمانده ي صلیبی در قلعه ي        که
قمري چندین کشتی دریائی را ساخت و پر از نیرو نمود، آنگاه همراه سربازانش بـه                » 578«نامبرده به سال  . خواندند

د و جنازه ي پاك رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم را از           مکه و مدینه هجوم آوردند، تا کعبه ي مقدس را تخریب کنن           
قبر مبارکش بیرون آورده، به فرانسه ارسال دارند و دیگر نگذارند که مسلمانان به صورت رایگـان و بـی پـول آن را          

 هنگامی که خبر این حمله به صالح الدین ایوبی رسید، بی درنگ دستور داد که نیروي دریائی اسـالم                 . زیارت نمایند 
لذا سپاه اسالم از طریـق  . هر چه سریع تر حمله ي آنها را نقش بر آب کند     » حسام الدین لؤلؤ   «در مصر به فرماندهی   

دریاي سرخ به سوي کفار صلیبی حرکت کرده و در حالی که تنها مدت یک روز مانده بود که صلیبی ها به مدینـه ي   
 سرزمین حجاز پیاده شده و با آنان مقابله کردند و از راست و منوره برسند، مجاهدین اسالم براي رویارویی با آنها در

چپ، بگیر و بکش در ظرف پنج روز همگی را به هالکت رساندند و یکصد و هفتاد تن را به اسارت گرفتند و اسیران 
کـن  ل. که سـایرین عبـرت بگیرنـد      باشد  . را به چندین شهر مختلف روانه کردد، تا در برابر چشمان مردم کشته شوند             

آنگاه صالح الدین نذر کرد که اگر او . دد و به قلعه ي الکرك در اردن برس ریجنالد کافر توانست که خود را نجات ده       
سـال  ولی این کافر سنگدل با شکسـت مـذکور پنـد نگرفـت و در     . را دستگیر نمایند، با دست خود به قتلش برساند      

 و حجاج مسلمان را دسـتگیر مـی کـرد و مـورد آزار و     کاروانیان. قمري، شروع به راهزنی کرد    » 583 و   582«هاي
به دادتان برسد و شـما را  : به پیامبرتان محمد صلی اهللا علیه و سلم بگویید       : مسخره و توهین قرار می داد و می گفت        

صالح الدین با شنیدن این خبر، مجدداً بر خود نذر کرد که در صورت دستگیري ریجنالد، شخصاً او را به                    . یاري دهد 
» 24«دیـد و در     این بار نیز با یکصد و پنجاه هزار مجاهد مسلمان کُرد و تُرکمن، سپاهی را تـدارك                  . هالکت برساند 

تـاز   میالدي، صلیبیان را در حطّین مورد تاخـت و        » 1187«ـ ق مطابق با دوم تموز سال        ه» 583 «ربیع الثانی سال  
. پادشاه قدس همراه ریجنالد کافر، اسـیر شـدند  .  اسالم کردبعد از درگیري شدید، خداوند پیروزي را نصیب      . قرار داد 
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آنگاه صالح الدین از ریجنالد خواست که ایمان بیاورد و مسلمان شود، ولی نامبرده از قبول این درخواست خودداري 
ـ «: آوردد و این جمله را بر زبان لذا صالح الدین با زدن ضربه ایی به میان دو شانه اش، نذر خود را اداء کر               . کرد : اه

   دٍ صلی اهللا علیه و سلم     أنَا ذَا أنتَصِرُ لِممسـپس  . »آگاه باش که منم، انتقام پیامبر صلی اهللا علیه و سلم را می گیرم    » «ح
، 9ـ اکامـل فـی التـأریخ، ج   1 :منابع این مطالب عبارتند از . نامبرده را به بیرون انداخته و از پاي در آوردند  ،نگهبانان

 94، صـ شعلۀ اإلسـالم  4  .86ص ،2، ج ـ خطط المقریزي  3 .30، ص ـ رحلۀ ابن جبیر   2 .177 و   174 و   109صص
 .96الی 

آنـان بـراي ضـربه زدن بـه اسـالم،      . اي جوان مسلمان، مپندارید که جنگ اسالم و کفار صلیبی به پایان رسیده است    
، همین باعث شد که جنگ ی شوده اسالم روز به روز افزون م   و خشم و کینه شان نسبت ب      همیشه مشغول توطئه بوده     

ي فرانسوي شهر دمشق را » غورو«ی دیگر از رهبران صلیبی به نام میالدي، یک» 1914« سال .جهانی اول را بپا کنند
! آگاه باش اي صالح الـدین » «ح الدینقَد عدنَا یا صال: ها«: قبر صالح الدین حاضر شد و گفت     اشغال کرد، و بر سر      

 ).48اإلمام أمجد الزهاوي،ص«: نگا. »  آمدیمکه دیگر بار نیز
بـا دقـت تأمـل کنیـد بـه دلیـل          . اي جوان کرد مسلمان، صالح الدین ایوبی یک کرد مسلمان و جد من و شما است               

چگونه کردستان را تجزیـه  ! دلسوزي بیش از حد نامبرده براي اسالم چه بالي را بر سر ملت کرد مسلمان آورده اند؟      
 .کردند

یگر خوارج هیچ احترام و ارزشی براي صالح الدین قائل نبوده و او را در زندان تاریخ، به مـرگ محکـوم         از سوي د  
ولـی  . زیرا صالح الدین کافر ستیز، مرقد پیامبر صلی اهللا علیه و سلم را از توطئه ي صلیبی هـا نجـات داد      !! می کنند 

چرا که وي مخالف ! می برندم و رئیس الموحدین نام محمد بن عبدالوهاب مسلمان ستیز را با القابی چون شیخ اإلسال
 تنها به علت پیوند مستحکم وهـابی هـا ي خـارجی و            . ، و زیارت آن بود     قبر پیامبر صلی اهللا علیه و سلم       سر سخت 

هجـوم  {.  وارد سرزمین هاي اسـالمی شـدند  میالدي بار دیگر صلیبی ها    » 1990«صلیبی هاي کافر بود که در سال        
اه خداوند از درگ }.م.  و انگلیس به خاك عراق هنگامی که دولت صدام حسین، کویت را اشغال نمود              ، فرانسه آمریکا

 .»خدایا به حال و روزگار مسلمانان رحم بفرما، که صالح الدین دیگري ظهور کند«: منان استدعا می کنم
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سـت، خـدایش پـاداش و    قاضی محی الدین خطیب دمشقی در مدح صالح الدین اشعاري را به این مضمون سروده ا          
حمد و سپاس خداي را که به وسیله صالح الدین کُرد، دولت صلیبی را خوار و         «.جزاي خیر دهد و از او خشنود باد       

، روي اي صالح با یورش به دشمنان اسالم ....  .ذلیل گردانید و دین محمد مصطفی، پیامبر عرب زبان را قوت بخشید           
اسالم را زنده کردند و با ....  .ون ستارگانی، در آسمان مجد و عظمت ظاهر شدند کُردان را سفید نمودي و کُردها همچ      

مبارزه ي تو اي صالح الدین، قوم کینه توزي را ....  .پیروي از مرد مخلصی در راه خدا، عزّت اسالم را جشن گرفتند          
ن اسالم را عزّت و نصـرت بخشـد؟    آیا کُرد می تواند، دی    : قومی که با غرور می گفتند     ....  .درمانده و شگفت زده کرد    

 .»دین از آن خداست، نه کُرد و عرب: پس به آنان بگو
 
 اهللا علیه و سلم و سایر مسلمانانزیارت مرقد پیامبر صلی «

پس جاي تأسف است که می      . اي جوان مسلمان، اینک می دانید، که اهل کفر نسبت به مرقد پیامبر چقدر کینه توزند               
زیارت مرقد پیامبر بدعت و حرام است، بلکه : الد فرانسوي، دهل کفر را می زنند و می گویند         بینیم، چند شاگرد ریجن   
پس . اقامه ي نماز در هر مسجدي که در داخل آن قبر وجود داشته باشد، باطل و شرك است: فراتر از این می گویند

قبر آن حضرت صـلی اهللا علیـه و       اکنون   خواندن نماز در مسجد پیامبر صلی اهللا علیه و سلم نیز باطل است، زیرا هم              
ولی ایـن گفتـه مخـالف بـا       . ، حضرت ابوبکر و حضرت عمر در مدینه ي منوره جزو محوطه ي مسجد پیامبرند              سلم

 .اجماع علماي اسالم بوده و تنها بر زبان کینه توزان پیرو ریجنالد جاریست
ـ ، فزُ فقد اُذِنَ لِمحمدٍ فِی زیارةِ قبر اُمـهِ  القُبورِزِیارةِکُنت نَهیتُکُم عن   «:  صلی اهللا علیه و سلم فرمود      پیامبر وهـا  ورا فإنَّه

 البته قبالً شما را از زیارت قبور بر حذر داشته بودم، اینک به محمد رخصـت  «. روایت مسلم و ترمذي  » تُذکِّرُ اآلخِرَه
. »ز را به یادتان می آوردر را انجام دهید که رستاخیپس شما نیز زیارت قبو. داده شد که قبر مادرش را زیارت نماید     

 ).315، ص4، ج شرح مسلم: (نگا
پس این دستور اگر واجب هـم نباشـد،   . امر پیامبر صلی اهللا علیه و سلم است» فَزُوروها«اي جوان مسلمان، کلمه ي    

ب بیشـتري   علیه و سلم ثوا   لذا زیارت قبر هر مسلمانی سنت، ولی زیارت مرقد پیامبر صلی اهللا           . بی شک سنّت است   
این حدیث نزد امـام  .  و دار قطنی و بیهقیروایت ابن خزیمه» من زار قبري وجبت لَه شَفَاعتِی«: دارد زیرا می فرماید   
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هرکس قبـر مـرا زیـارت نمایـد،     «. ح استنووي رحمه اهللا ضعیف، نزد سبکی حسن، و به نظر ابن حجر هیتمی صحی    
به بحث اجماع و حدیث پیامبر صلی اهللا علیه و سلم در این کتاب و همچنـین               . » می گردد  شفاعت من برایش واجب   

 .، مراجعه کنید270مفَاهِیم یجِب أن تُصحح، ص
عمل کردن : اي جوان مسلمان، گرچه امام نووي رحمه اهللا حدیث مذکور را ضعیف می داند، ولی ایشان نیز فرموده اند

سـتی و  زیارت مرقد پیامبر از مهم ترین امور خداپر  : باز فرمود . خیر، صحیح و سنت است    به حدیث ضعیف براي امر      
 ).214 ، ص8، جالمجموع شرح المهذّب(و ) 174 و 5األذکار، ص: (نگا. مفید ترین تالش است

المسجِدِ الحرام و  دِي هذا و مساجِد، مسجِدوا الرِّحالَ إال الی ثَالثۀِال تَشُ«: بر صلی اهللا علیه و سلم فرمود   همچنین پیام 
مسجد من : به قصد نماز خواندن، بار سفر مبندید مگر به سوي سه مسجد        «.روایت بخاري و مسلم   » المسجِدِ اإلقصِی 

هدف از این حدیث، منع سفر به قصد اقامـه ي نمـاز       . »در مدینه، مسجدالحرام در مکه و مسجد اإلقصی در فلسطین         
رشاد الساري فی شرح صـحیح      إ: (نگا. ه مسافرت براي زیارت قبر    ن: د امام احمد آمده است    همچنانکه در مسن  . است

 .»244، ص2البخاري، ج
 

 کیفیت زیارت قبور
هنگامی که وارد مسجد پیامبر شدید، قبل از هر چیز به میان منبر و مرقد پیامبر صلی اهللا علیـه و                    اي جوان مسلمان،    

ایـن بـار بـه    . را در آنجا، به جا بیاورید»  المسجِدِتحِیۀَ«وید و دو رکعت نماز می نامند بر  سلم که آن روضه ي مطهر       
 پشت به قبله و رو بـه روضـه ي   }م. و در فاصله دو متري   {ی اهللا علیه و سلم حرکت کرده،        طرف مرقد حضرت صل   

ما مِن اَحدٍ یسلِّم    «: سلم فرمود بر صلی اهللا علیه و      ، زیرا پیام  »السالم علیک یا رسول اهللا    « : مطهر سالم کنید و بگویید    
  الملَیهِ السع دتَّی أروحِی حلَی راهللاُ ع دإال ر لَیر کس بر من سالم کنـد خـداي   ه«.  روایت ابو داوود با سند صالح»ع

بـر، دسـت و   آگاه باشید و از دور زدن ق   . »دهمگفتار را به من باز می گرداند، تا در جواب سالمش را             ) زبان(بزرگ  
سپس به اندازه نـیم متـر بـه سـمت راسـت             . شکم و پشت مالیدن به آن و بوسیدن و قهقري برگشتن خودداري کنید            

حرکت کنید و بر حضرت ابوبکر رضی اهللا عنه سالم کنید و بعداً به اندازه نیم متر دیگر به سمت راست حرکت کنید و                 
ن بزرگواران به ترتیب پشت سر پیامبر صـلی اهللا علیـه وسـلم، و    بر حضرت عمر رضی اهللا عنه سالم بفرستید، زیرا ای  
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حاشیه الشروانی، . (قبله به دعا و نیایش بپردازید    سپس رو به    . داخل حجره ي حضرت عائشه رضی اهللا عنها مدفونند        
 ).144، ص4ج

رت ه و سـلم بـه زیـا   اینک بدانید که سالم کردن هنگام زیارت قبر هر مسلمانی، سنت است زیرا پیامبر صلی اهللا علی               
. یت احمد و مسلمروا» حِقُونَو إنَّا إن شَاء اهللاُ بِکُم الالسالم علَیکُم دار قَومٍ مؤمِنِینَ «: گورستان می رفت و می فرمود  

ه باز بدانید ک. »خداوند ما و شما را بیامرزد«. روایت ترمذي» یغفر اهللا لنا و لکم«: ي مردگان دعا کرده و می فرمودبرا
ال تجعلُـوا  «:  معین نشده است، زیـرا فرمودنـد      هیچ زمان خاصی براي زیارت مرقد رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم            

به این معنـی  .  قرار ندهید}مراسم شادي{ قبر من را محل جشن گرفتن«. روایت ابو داوود با سند حسن   » قبري عِیداً 
ولی امام ابن حجر هیتمی در مـورد حجـاج مـی           . صاص ندهید که مانند اعیاد، ماه و روز معینی را به زیارت من اخت           

 ).144، ص4ۀ المحتاج، جتحف: (نگا.  آن زیارت را انجام دهندمستحب است که قبل از حج و یا بعد از: فرماید
 

 یک شادمانی
م  و سـل دفعه ایی در خدمت روضه ي پیـامبر صـلی اهللا علیـه       : عتبی فرمود :  ابن کثیر به نقل از ابومنصور می فرماید       

و لَو أنَّهـم إذ  «: م که خداوند بزرگ می فرمایند  شنیده ا » السالم علیک یا رسول اهللا    «: نشسته بودم، عربی آمد و گفت     
ب اگر آنانی که با ارتکـا  «. 46/نساء» سولُ لوجدوا اهللاَ تواباً رحِیماً    ظَلَموا أنفسهم جاؤك فَاستَغفرُوا اهللاَ واستَغفرَ لَهم الرَّ       

می آمدند و از خدا آمرزش می طلبیدند که گناهشان را ببخشاید ) اي پیامبر( بر خود ظلم کردند، به خدمت تو عصیان
اي پیامبر من : سپس مرد عرب گفت .»توبه پذیر و مهربان می یافتندرا  ، خداوند   یامبر نیز براي ایشان دعا می کرد      و پ 

آنگـاه  . ناهم بگذرد و تو را نزد خداي بزرگ شـفیع قـرار مـی دهـم    به خدمت تو آمده ام و از خدا می طلبم که از گ        
 :اشعاري را با این مضمون سرود

 استخوان هایشان در زیر خاك مدفون، و از بوي خوش آن استخوان ها دشـت و کـوه، معطـر             اي بهترین کسانی که   «
تـو  ....  .ت و بزرگـواري اسـت  جانم فداي قبري که آرامگاه تو است، قبري که محل پارسایی، سخاو         .... . گشته است 

و من هرگز دو یار ....  .همان پیامبري هستی، که شفاعتش رجا می شود، هنگامی که پاها بر روي پل صراط می لغزند
سپس مرد : عتبی می فرماید .»سالم من بر شما باد، مادامی که قلم بنویسد      . تو، ابوبکر و عمر را فراموش نخواهم کرد       
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 خـداي   اي عتبی مژده بده، آن مرد عرب را کـه         «: مبر را در خواب دیدم که فرمود      پیا. تمعرب رفت و من بخواب رف     
روضـه  (و  ) 520/تفسـیر ابـن کثیـر     (از همـین کتـاب و       ) پیـامبر در قبـر    مبحث زنـدگی    : (نگا. »بزرگ او را بخشید   

 ).375/المحتاجین
 

 ه براي مردهثواب فاتح
تان می نگرید، خواهید دید که پر از درختان بلـوط، مـازوج و    هنگامی که به گورستان هاي کردس اي جوان مسلمان،  

اینک براي درك مأخذ این دو مطلب، به اتفاق         . همچنین مسلمانان ثواب فاتحه را براي مردگان می فرستند        . غیره اند 
إنَّهما لَیعذِّبانِ و :  فَقَالَمرَّ رسولُ اهللاِ علَی قَبرَین،: عن ابن عباس رضی اهللا عنهما «.به خدمت فرموده ي پیامبر می رویم  

 و أما اآلخَرُ فَکَانَ ال یستَتِرُ مِن بولِهِ، فَـدعا بعسِـیب رطـبٍ،        بِالنَّمِیمۀِأما اَحدهما فَکَانَ یمشی     : ما یعذِّبانِ فی کَبیرٍ، بلَی    
روایـت بخـاري و     . »یبِسالَعلَّه یخَفَّف عنهما ما لَم ی     : هذَا واحِداًً ثُم قَالَ   فَشَقّه بِإثنَینِ، ثُم غَرَس علَی هذا واحِداً، و علَی          

این دو مـرده در عذابنـد و عذابشـان بـه خـاطر      : بر رد شد و فرمودصلی اهللا علیه و سلم از کنار دو ق  پیامبر  «. مسلم
آنگاه پیامبر صلی اهللا   .  کردن، استبراء نمی کرد    اولی سخن چین بود و دیگري بعد از ادرار        . ارتکاب گناه بزرگی نیست   

آن را به دو شاخه تقسیم کرد و هر تکه ایی را بر روي یکی از آن دو . وبی را طلبیدرطعلیه و سلم شاخه ي خرماي م
 .»امیدوارم عذابشان کم شود، تا زمانی که این شاخه ها خشک می شوند: قبر گذاشت، فرمود

چون درختان تر، اهل تسبیحاتند ولی درختان خشک فاقد ایـن  : ح این حدیث می فرمایدامام نووي رحمه اهللا در شر   
. »هر چیزي تسبیحات الهی را انجام می دهد«. » بحمدِهِو إن مِن شَیءٍ إال یسبح«:  خداوند می فرمایند.توانایی هستند

سپس می  .یز تا زمان خشک شدن، زنده است مراد، اشیاي زنده است و درخت تر ن       : اکثر علماء فرمودند   ).44/اسراء(
علماي دین با استدالل به همین حدیث، قرائت قرآن در نزد قبر را ثـواب مـی داننـد و بنـا بـه ایـن حـدیث                        : افزاید

: نگـا . تر جـاي امیـد اسـت     پس قرائت قرآن بیش   . تسبیحات درختان تر، جاي امید براي سبک شدن عذاب قبر است          
 ).331ص ،2ج شرح مسلم،(
»مر رضی اهللا عنهما     وابنُ ع باستَح :      عدلَی القَبرِ بقرَأ عقرَة   أن یهِ البورلَ سفنِ أوالد  تُهخَاتِم روایت بیهقی بـا اسـناد     » ا و

ابن عمر رضی اهللا عنهما خواندن اول و آخر سوره ي بقره را بعد از تدفین میت، بر روي قبـر ثـواب دانسـته     «. حسن
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مام قرآن کار نیکویی خواندن چند آیه از قرآن، کنار قبر ثواب دارد و ختم ت :  رحمه اهللا می فرماید    امام شافعی  .»است
هنگام رفتن به زیارت قبر، سوره   «:  امام احمد بن حنبل می فرماید      ).27/هدایه المرتاب (و  ) 137/األذکار: (نگا. است

: نگـا . این ثواب به ایشان می رسد    هدیه کنید، که     ي فاتحه، اخالص و معوذتین را تالوت، ثوابش را به روح مردگان           
 ).27/هدایه المرتاب(و ) 41/إرشاد العباد(

اي جوان مسلمان، اکنون روشن شد که تسبیح درختان قبرستان و ثواب قرائت قرآن، از متن حدیث صحیح استخراج            
بکی بار مسلمانان بدین خـاطر    همچنین انتخاب سوره ي فاتحه و اخالص طبق فرمایش امام احمد، براي س            . شده اند 

نان، دیگر سوره  بسیاري از مسلما    و .است که دانستن و خواندن فاتحه، براي صحت نماز بر هر مسلمانی واجب است             
 . را نیز می دانند}به ویژه اخالص{هاي مختصر قرآن 

 تالوت قرآن به مرده خواهـد  ثواب: مذهب دیگر می فرمایندسر بنابراین، بنا به استثناي امام شافعی رحمه اهللا هر سه  
 ).73ص ،7ج  المحتاج،ۀتحف: (نگا. موده را اختیار کرده اندبسیاري از علماي شافعی مذهب نیز این فر. رسید

مشهور مذهب شافعی این است که ثواب قرائت به مرده نمی رسد،      : امام نووي رحمه اهللا در شرح مسلم می فرمایند        {
ائـت  تی از علماي دیگر بر این باورند که ثواب تمام عبادات مانند نماز، روزه، قر              اما برخی از علماي شافعی و جماع      

قول مشهور مذهب شافعی، مبنی بر عدم وصول ثواب قرائت بر سه صورت حمل می               . قرآن و غیره به مرده می رسد      
براي حصول ثـواب  ائت بعد از قر: سوم به قصد او خوانده نشود؛: دوم این که قرائت به حضور مرده نباشد؛    : اول :شود

نیز به چشم می    نظیر این مطلب در سایر کتاب هاي معتبر فقهی           ).286، ص 3بجیرمی، شرح منهج، ج   : (نگا. دعا نکند 
حاب علَی نُـدبِ قَرَائَـتِ مـا    و قَد نَص الشَّافِعی و األص  «: می فرماید ) 74، ص 7ۀ المحتاج، ج  تحف«و در کتاب    . خورد

  الم رَ عِندستَی    ا لَههقِبع اءعالد تِ وامام شافعی و اصحاب ایشان تصریح کرده اند که قرائت قرآن در حد امکـان بـه           . »ی
 آمده 74، ص7شروانی و ابن القاسم بر تحفه، جدر حاشیه ي  .حضور مرده و دعا براي او بعد از تالوت مندوب است 

ثـلَ ثَـوابِ قَرَائَتِـهِ و    أَ عِند قَبرِهِ حصِلَ لَه مِ    و دعا عقِبها بِحصولِ ثَوابِها أو قَرَ       لَه أ  حاصل إذ نَوي ثَواب القَرَائَۀ    فَال« است  
   ابصِلَ لِلقَارِءِ أیضاً الثَّونتیجه بحث قرائت این است، هر گاه قاري به نیت حصول ثواب براي مرده قرآن بخواند              «. »ح

رائت را به او برساند، و یا نزد قبر قرآن بخواند، هر آنچه ثواب قاري اسـت،  و یا بعد از قرائت از خدا بخواهد ثواب ق     
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امام شافعی فرموده که ثواب قرائت به مـرده         : به گفته کسانی که می گویند     پس نباید،   . براي مرده نیز حاصل می شود     
 .}نمی رسد، غافلگیر و فریفته شویم

آن بر مردگان را عمل خیر می دانند، ولی با این تفاوت که بنا به بنا به آنچه گفته شد، ائمه هر چهار مذهب، تالوت قر          
و ) السکینه (زیرا به سبب قرائت قرآن آرامش. عقیده ي امام شافعی تالوت قرآن بر قبر باعث تخفیف عذاب می گردد

ـ البته در صورتی ک{. درحمت فرود می آید، ولی ثوابش به مرده نمی رس           سـه  }ده یکی از سه شرط سابق تحقق نیاب
مذهب دیگر بر این باورند که ثواب قرائت قرآن، ولو اینکه در خارج مقبره هم باشد، به مردگان خواهـد رسـید واهللا                       

 .اعلم
 

  حکم قبر در داخل مسجد
. عده ایی از جوانان ما طوري تفهیم شده اند که وجود قبر در داخل مسجد مانع صحت نماز است                  اي جوان مسلمان،    
قبـر داخـل   : اینک در توضیح این موضوع مـی گـویم   .شتباه، مسجد پیامبر را نیز در بر می گیردبی شک این تصور ا 

اول اینکه آن قبر از حریم مسجد خارج، و در بناي مخصوص و یا در حیـاط قـرار گرفتـه                  :مسجد به دو گونه است    
یعنـی  . تفـاوتی نـدارد   در این صورت واقع شدن قبر در سمت راست یا چپ یا جنوب و یا شمال مسجد هیچ                   . باشد

همچون قبري، هیچ ضرري به اقامه نماز نمی رساند زیرا مکان قبر جزو حرم مسجد نبوده، بلکه از متعلقات آن است              
اقامت در حالت جنابت، و قضاي حاجـت در ایـن امـاکن         . مانند اطاق امام و مؤذن، محل غسل، وضوء و دستشویی         

 قبرهاي فعلی مساجد کردستان از این نوعند و محل آنها، هر چند کـه       بنابراین. جایز، ولی در حرم مسجد حرام است      
به مسجد تبدیل شده باشد و بر روي دوم اینکه خود قبر،  .متعلق به مسجد هم باشد جزو حریم آن محسوب نمی شود

ایـن عمـل   . دیا به قبله تبدیل شده باشد و به قصد تعظیم و بزرگداشت در آنجا نماز اقامه گـرد    . آن نماز خوانده شود   
 .حرام و چنانچه به قصد پرستش باشد، موجب کفر است

به هیچ نحوي نباید بر روي قبـر پیـامبر صـلی اهللا علیـه و سـلم و دیگـر             : امام نووي و ابن حجر هیتمی می فرمایند       
» سـاجِد ذُوا قُبـور أنبِیـائِهِم م  لَعنَ اهللاُ الیهود اتَّخَ«: ه و سلم فرمودند  زیرا پیامبر صلی اهللا علی    . پیامبران، نماز اقامه گردد   

. » تبـدیل کردنـد  د زیرا قبـر پیامبرانشـان را بـه مسـجد    خداوند، یهود و نصاري را لعنت کر   «. روایت بخاري و مسلم   



 - 58 -                                                                                  اسیمخوارج، وهابی و سلفی ها را بهتر بشن                           
 

org.erfanabad.www   

 

می کند، آن را مراد این است که قبر به صورت قبله در آید و نمازگزار آنطور که براي خدا تعظیم     : شروانی می فرماید  
 ).152، ص3 المحتاج و حاشیه شروانی، جتحفۀ: (نگا. تعظیم کند

علماء فرموده اند ممنوعیت تبدیل کردن قبر پیامبر و دیگران بـه مسـجد از             : همچنین امام نووي رحمه اهللا می فرماید      
زیرا چـه بسـا   . جانب پیامبر صلی اهللا علیه و سلم، به خاطر ترس از مبالغه در تعظیم و ارتکاب امر غیر شرعی است               

پس هنگامی که در صـدر اسـالم    .ن ارتکاب به کفر می انجامد، همچنانکه امت هاي گذشته به این بال گرفتار شدند ای
لـذا حجـره هـاي مـادران     . تعداد مسلمانان افزایش یافت، اصحاب و تابعین به توسعه ي مسجد نبوي نیازمند شـدند             

جره ي حضرت عائشه رضی اهللا عنها بود کـه مرقـد      یکی از آنها ح   . مؤمنان همسران پیامبر را بر حرم مسجد افزودند       
آنگاه دیوار بلندي را در پیرامون قبرها احداث نمودند به نحـوي کـه     . پیامبر و شیخین در داخل آن جاي گرفته است        

ـ     ، 3ج شـرح مسـلم،  : (نگـا . ل نامشـروع گردنـد  دیده نشوند، تا نکند که مردم روبروي آنها نماز بخوانند و دچـار عم
 ).177ص

 عملکرد اصحاب تابعین دلیلی است  بر این که اگر قبور داخل حرم مسجد هم باشد، منتهی دیـوار     وان مسلمان، اي ج 
همچنانکه روضه ي پیامبر صلی اهللا علیـه و سـلم هـم اکنـون           . مخصوصی به دور آن کشیده شود، هیچ ضرري ندارد        

، بنابراین اي جوان مسلمان، ما هل سنّت       .پس وجود قبر در خارج حرم مسجد اصالً هیچ ضرري ندارد          . اینطور است 
نیستیم، بلکـه بـه     ) اعداء القبور  (نیستیم، و همچون خوارج نیز قبر ستیز      ) عابد القبور (مانند یهود و نصاري قبر پرست       

 .هستیم) زوار القبور (فرمان رسول خدا زائران قبور 
نند، به اندازه نیمی از آن با زنده هاي ستمکار          اي کاش کسانی که تا این حد مخالف مردگا        : اکنون در خاتمه می گویم    

این ماست بی موست و بـه  : آري به قول ما کردها     {!مخالف بودند، حکم خدایشان را به روي زمین باز می گرداندند          
 .}انان، کاسه اي زیر نیم کاسه استگفته پارسی زب

 
 مبر صلی اهللا علیه و سلموالدین پیا

این زمینه، خدمت به اسالم نیست و باعث حلّ اختالف بین  دانم بحث و گفتگو در بسیار خوب می اي جوان مسلمان،
. لکن برخی افراد با افتخار می گویند پدر و مادر پیامبر صلی اهللا علیه و سلم کافر و اهل دوزخند. مسلمانان نمی شود
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سبت به فرزندانشان بـه کـار       ولی این سخن ناپسند، مخالف دین اسالم و آن روش نیکویی است که مسلمانان آن را ن                
می گیرند و از همان دوران کودکی نام پیامبر و پدر و مادرش را به آنان تعلیم می دهند، تا محبت پیـامبر در دلشـان               

بر خالف این، برخی تکفیر والدین رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم را جزئی از رسالت و دعوت خود بـه       . قرار گیرد 
 علیه و سلم فرزنـد  آیا بچه ایی که در زمان کودکی تفهیم شود، پیامبر صلی اهللا !  خداي بزرگ  پناه بر ! شمار می آورند  

چگونـه محبـت او در دل آن   نسبت به پیامبر صلی اهللا علیه و سلم چه تصوري خواهد داشت؟ ) نعوذ باهللا(کافر است،  
زند کافر هستی؟ این چه ایمانی اسـت        پدرت کافر و یا فر    : طفل قرار می گیرد؟ هیچ کسی راضی نیست، به او بگویند          

 که راضی باشیم، به پیامبر ما گفته شود کافر زاده یا پدرش کافر است؟
 در جـواب  .، سـؤال شـد  »پدر پیامبر دوزخی است«: المالکی راجع به مردي که می گفت  العربی  از قاضی ابوبکر ابن     

. » ملعون اسـت 57/ احزاب» رسولَه لَعنَهم اهللاُ فی الدنیا و اآلخرهِإنّ الَّذِینَ یؤذُونَ اهللاَ و   «ا به آیه ي     ، بن این مرد «: گفت
 .»به راستی کسانی که خدا و پیامبر را می رنجانند، خداوند آنان را در دنیا و آخر مورد لعنت خویش قرار می دهـد     «

الحـاوي  : (نگـا . داده شود نسبت ، به پدر پیامبرهیچ اذیت و آزاري باالتر از این نیست که دوزخی بودن  : سپس افزود 
  ).401، ص2للفتاوي، ج

 چون این سخنان ناپسند در حق پیامبر هم اکنون به صورت سخنرانی و نوشته منتشر مـی شـود و    اي جوان مسلمان،  
محبت پیامبر صلی اهللا علیه و سلم را در دل مسلمانان کاهش می دهد، الزم می دانم که کافر نبودن و دوزخی نبودن                       

 . دین آن حضرت را به اثبات برسانموال
بنا به مذهب صحیح، تمام اهل فترت یعنی کسانی که در فاصله زمانی بین بعثت پیامبران زیسـته               : بیجوري می فرماید  

لـو اینکـه    اند، یا آنانی که در عصر پیامبر بوده اند ولی رسالت اسالم به ایشان نرسـیده باشـد، از جهـنم در اماننـد و         
احادیثی که بر دوزخی بـودن اهـل    : سپس می فرماید  . رستی هم شده باشند   یف کرده  یا مرتکب بت پ      مسایلی را تحر  

 »بِینَ حتَّـی نَبعـثُ رسـوالً      و ما کُنَّا معذَّ   «: آیند که می فرماید   فترت داللت دارند، از پس مقابله با آیه ي قرآن بر نمی             
با آگـاهی از  : آنگاه می گوید .»که پیامبري را برایشان بفرستیمما هیچ کسی را عذاب نمی دهیم، مگر این   «. 15/اسراء

زیرا ایشان نیز اهـل فترتنـد،   . مطلب مذکور، فهمیدید که والدین پیامبر صلی اهللا علیه و سلم از عذاب دوزخ در امانند       
یث، کفـر و پلیـدي   بنا به دالیل متعددي از قرآن و حـد  .بلکه تمام پدران و نیاکانش نیز اهل نجات و ایمان می باشند   
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، 5مول علـی التـاج الجـامع لألصـول، ج    غایه المـأ (و ) 17/تحفه المرید : (نگا. هلیت شامل آنان نشده است    دوران جا 
 ).199 و 198صص

لَـم  «ــ  1: امام فخرالدین رازي و جالل الدین سیوطی در این باب به احادیثی استدالل کرده اند که پیامبر می فرمایند       
پیوسـته  «.  ابن ابی عمر العدنی در مسندش  اخراج ابو نعیم و   » نی مِنَ األصالبِ الطَّیبۀِ إلی األرحامِ الطّاهِرَةِ      قُلَیزَلِ اهللاُ ینَ  

:  فرمـود و حال اینکه خداوند نسبت به کفـار       . »خداوند مرا از پشت مردان پاك به رحم زنان پاکیزه منتقل کرده است            
» سشرِکُونَ نَجا المپس اگر والدین آن حضرت کافر باشند، پیامبر صلی اهللا علیه و سلم  . کفر پلیدند اهل28/ توبه»إنَّم

 .با واژه ي پاك و پاکیزه از آنان یاد نمی کرد زیرا کافر پاك نیست
، و حِِینَ خَلَـقَ األنفُـس   ۀً جعلَنی مِن خَیرِهِم قَبِیلَإنَّ  اهللا حِینَ خَلَقَنِی جعلَنِی مِن خَیرِ خَلقِهِ، ثُم حینَ خَلَقَ القَبائِلَ        «ـ  2

      یحِینَ خَلَقَ الب وتِهِ    مِن خَیرِ أنفُسِهِم، ثُمیلَنِی مِن خَیر بعج م نَفساً      وتخَیرُه یتاً وم باخراج بیهقی و ترمذي » م، فَأنَا خَیرُه
هنگـامی کـه   . را آفریـد آنگاه که خداوند خلقت مرا ارداه فرمود، از بهترین مخلوقش م« .که آن را حسن دانسته است    

هنگـام  . هنگام آفریدن روح، روحم را بهتـرین روح قـرار داد        . قبائل را به وجود آورد مرا از بهترین قبیله خلق نمود          
 .»پس من از لحاظ خانوادگی و روحی از همگان برترم. ایجاد خانواده، مرا از بهترین خانواده آفرید

 .»من از جهت روحی و پدري، از همه ي شما بهترم«اخراج بیهقی و ابن عساکر » باًأنَا خَیرکُم نَفساً و خَیرکَم اَ« ـ 3
خداونـد   .»من از اول تا آخر، از برگزیدگان نیکو تولد یافته ام«. اخراج بیهقی و طبرانی»  خِیار الَیفَأنَا مِن خِیارٍ«ـ  4

 «: و نسبت به مؤمنان می فرمایـد     . »ترین مردمند  بد ارکف« » اُولئِک هم شَرُّ البریهِ    «: می فرمایند بزرگ در وصف کفار     
ـ      .»اهل ایمان بهترین مردمند    «7و6/بینه »اُولئک هم خَیرُ البریهِ    امبر پس اگر والدین حضرت کافر باشـند، نبایسـتی پی

هیچ عنوانی نیکو برگزیده را براي آنان به کار می برد زیرا کافر به            » خیار«نیکتر و   » خیر«صلی اهللا علیه و سلم واژه       
ي آگاهی بیشتر از ایـن موضـوع بـه    برا. بدترین مردمند» شر البریه«خوبتر هم نمی باشد، بلکه      » خیر«نیست و قطعاً    

 .مراجعه فرمایید) 370 الی 367 و 353ص ،2الحاوي للفتاوي، جالل الدین سیوطی، ج(
 
 رسش و پاسخپ
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عن «: چه پاسخی دارید؟ که می فرماید به این حدیث پیامبر راجع:  حق دارید که بپرسید و بگویید      اي جوان مسلمان،  
قَالَ النبی صلی اهللا علیه و سلم، استَأذَنت ربی أن اَستَغفِرَ ألمی فَلَم یـأذَن لـی و اسـتَأذَنتُه أن    :  رضی اهللا عنهأبی هرَیرَة 

 براي مادرم طلب آمرزش نمایم، ولی مرا اجازه از خداوند بزرگ رخصت طلبیدم که«. روایت مسلم»  لیاَزورها فَأذِنَ
اجازه ندادن، دلیل دوزخی بودن مادر : جواب .»، پس مرا اجازه فرمودواستم که قبر مادرم را زیارت کنماز او خ. نداد

حضرت صلی اهللا علیه و سلم نیست، بلکه می توانیم بگوییم بی گناه بوده است زیـرا زمـان رسـالت پیـامبر را درك               
  ).166/ۀالبدع: (نگا. توان معارضه با قرآن استگذشته از این، حدیث صحیح فاقد . بودنکرده 

أنّ رجالً  : عن أنَسٍ رضی اهللا عنه    «:  این حدیث چیست؟ که می فرماید      باز حق دارید، بپرسید که جواب شما راجع به        
» نّـار إنّ اَبِی و اَبـاك فـی ال    :  قَفَی، قَالَ النَّبی صلی اهللا علیه و سلم        اَبوك فی النَّار فَلَما   : یا رسولَ اهللاِ أینَ اَبِی؟ قَال     : قَالَ

آنگاه کـه مـرد   . پدرت در جهنم است: مردي از رسول خدا پرسید، پدرم کجاست؟ فرمود     «. روایت مسلم و ابو داوود    
 بـدیهی اسـت کـه ایـن      :جـواب  .»هم پدر من و هم پدر تو در دوزخند        : برگشت، پیامبر صلی اهللا علیه و سلم فرمود       

متَـی  «: یست زیرا امام نووي می فرمایدحدیث و حدیث قبلی هر دو حدیث صحیحند، ولی معناي ظاهري آنها مراد ن        
گاه حدیث صحیح احادي که مخالف نص قرآن یا هر«. »اعاً وجب تَرك ظَاهِرِهِ    اآلحادِ نَص القرآنِ، أو إجم     خَالَف خَبرُ 
لـذا حـدیث اول کـه بـه          ).342ص ،4ج المجموع شرح المهـذّب،   . (»ي ظاهرش واجب است   د، ترك معنا  اجماع باش 

مقتضاي آن، دعاي پیامبر براي عفو مادرش ممنوع بود و این حدیث که پیامبر صلی اهللا علیه و سلم فرمود هـم پـدر               
» بِِینَ حتَّی نَبعـثَ رسـوالً  ذَّما کُنّا مع  «ز احادیث صحیحند، ولی با آیه ي        من و هم پدر تو اهل دوزخند، هر دو مورد ا          

پـس در عصـر پـدران و    . مخالفنـد » ما هیچ کس را عذاب نمی دهیم، مگر پیامبري را بر ایشان بفرستیم            «15/أسراء
زیرا پیامبران قبلی ویژه ي اهل زمان خود بوده اند و پیامبر ما هنـوز در         . نیاکان حضرت، هیچ پیامبري وجود نداشت     

لذا این آیه، آن دو حدیث را از     . در سنّ شش سالگی مادرش نیز وفات یافت       . درش متوفی گشت  رحم مادر بود که پ    
راي آن دو حدیث واجب بنابراین، عمل کردن به مقتضاي آیه و پیدا کردن معناي دیگري ب. معناي ظاهري باز می دارد

  ).198ص ،5 المأمول، جغایۀ(و ) 396 و 395 ص،2الحاوي للفتاوي، ج: (نگا. است
دلیل بر کفـر پـدر   ) فی النار (والدین پیامبر از امت حضرت ابراهیم بوده اند، باز لفظ: گذشته از موارد فوق اگر بگوییم  

اینک  .زیرا کفر شرط دوزخی بودن نمی باشد، بلکه به مشیت الهی، مؤمن گناهکار نیز به دوزخ می رود. ایشان نیست
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زنی بـر سـر راه عبـداهللا آمـد و او را بـه عمـل       «: مان ایشان داللت داردکه بر ای مفهوم چند شعري از والدین پیامبر،       
. یاد مرگ آدمی را از حرام باز می دارد، و خواسته ي تو حالل نیست     : عبداهللا در جواب گفت   . نامشروع دعوت نمود  

 .»پس چگونه مرتکب عملی شوم که از من می خواهی. انسان شریف، دین و ناموس خود را حفظ می کند
. داند اي پسـرم خداوند تو را مبارك گر«:  و سلم در بیماري وفاتش فرمودنین آمنه، مادر حضرت صلی اهللا علیه    همچ

هنگام قربانی کردنش به جاي او صد شتر را سر بریدند و به یاري خدا از حمله ي مرگ                   ) عبداهللا(اي فرزند کسی که     
شک از جانب ذوالجالل به سوي خلق و حرام مبعوث         دیدم صحیح باشد، بی     اگر آنچه را که در خواب       . رهایی یافت 

خواهی شد و با راه راست و دین اسالم، یعنی دین پدرت ابراهیم به پیامبري برگزیده می شوي و خداوند تو را از بت   
 و 40، ص1الخصـائص الکبـري، ج   (: نگـا . اخراج ابونعیم » ، مبادا که پیرو بت پرستان گردي      پرستی بر حذر می دارد    

70.( 
 
 ساطت پیامبر صلی اهللا علیه و سلمدرخواست از خدا با و: سلتو

 :اي جوان مسلمان، در موضوع توسل به پیامبران و نیکوکاران، مردم به سه دسته تقسیم می شوند
کسانی که از حد و مرز خارج شده و معتقدند که پیامبران و دیگر صلحاء از توانایی بر آورده کردن             : ـ گروه افراطی  1

پس واجب اسـت  . این اعتقاد غلط، اعتقاد جاهالنی است که راه شرك را در بر گرفته اند         . دم برخوردارند حاجات مر 
که این عقیده ي باطل را تصحیح کنیم و به ایشان بفهمانیم که به غیر از خداي بزرگ، هیچ احدي مستقالً قادر به نفـع          

 .و زیان رساندن نیست
با وساطت طلب کردن از خدا :  احترام پیامبران و صلحاء کاسته، می گویند       عده ایی که از عظمت و     : ـ گروه تفریطی  2

 غلط بوده و اعتقاد کسانی است که راه خوارج و معتزله را  نیزاین باور. پیامبر یا هر فرد نیکوکار دیگري، جایز نیست   
 .می پیمایند

یعنی هر مسـلمانی کـه از   .  می دانند  کسانی که حد و مرزي را براي توسل قائلند و آن را صحیح            : ـ جماعت معتدل  3
البته به شرطی که معتقد باشد که . خدا بخواهد به خاطر پیامبر یا فرد صالحی کاري را برایش انجام دهد، بالمانع است        

پیامبر و آن نیکوکار شخصاً قادر به برآوردن آن حاجت نبوده، بلکه در نزد خداي تعالی محترمند و خداوند به خاطر                     
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ش عبارتند لاین گونه توسل جایز و سنت بوده، روش اهل سنّت و جماعت است و دالی.  دعا را می پذیرد  ایشان، آن   
 :از
 :توبه پیامبران علیهم السالم در زمان حیات آنان) 3ـ1
 اهللاَ اَن یعـافِینی،  اُدع:  أتَی النَّبِی صلی اهللا علیه و سلم فَقَـالَ أنّ رجالً ضَریرُ البصر: رضی اهللا عنهعن عثمان بن حنیف     «

 اَن یتَوضَّـأ فَیحسـنَ وضُـوءه و یـدعو بِهـذا      فَاُدعه، فَاَمرَه: ، قَالَإن شِئت دعوت، و إن شِئت صبرت فَهو خَیرٌ لَک  : قَالَ
 اِنِّی تَوجهت بِک اِلَـی  یا محمد، هللا علیه و سلم نَبِی الرَّحمۀِاَللَّهم اِنّی اَسألُک و اَتَوجه اِلَیک بِنَبِیک محمدٍ صلی ا       : الدعاءِ

        فی شَفِّعه مذِهِ لِتُقضَی لی اَللَّهتی هاجی فی حبروایت ترمذي که آنرا حدیث حسن صحیح مـی دانـد، روایـت ابـن              » ر
فَفَعـلَ  «ت با اسناد صـحیح کـه جملـه ي    دعواخزیمه در صحیحش، روایت امام احمد در مسند و روایت بیهقی در ال        

برایم دعا کن که خداي بـزرگ چشـمانم را   : مرد نابینایی به پیامبر گفت  «. را بر متن حدیث افزوده است     » أالرجلُ فَبرَّ 
و اگر مـی خـواهی صـبر و    . اگر میل داري برایت دعا می کنم   : حضرت صلی اهللا علیه و سلم فرمودند      . عافیت بخشد 
وضوي : آنگاه پیامبر صلی اهللا علیه و سلم فرمود  . مایلم دعا کنی  : نابینا گفت . ه باش، براي تو بهتر است     شکیبایی داشت 

خدایا از تو می خواهم و به تو روي آورده ام به خاطر پیـامبرت محمـد   «: حیحی بساز و این دعا را بخواننیکو و ص  
علیه و سلم به وسیله ي تو بـه خـدا روي آورده ام،   اي محمد صلی اهللا  . صلی اهللا علیه و سلم که پیامبر رحمت است        

 در نتیجه با خواندن ).باش(را در این حاجت من پذیرا خدایا خاطر پیامبر . براي حصول آرزویم که چشمانم شفا یابد      
 ).60 و59/ التوسل و الوسیلهحقیقۀ(و ) 28و  127/مفاهیم یجب أن تصحح. (این دعا دیدگانش بهبودي یافت

 :و درخواست از خدا با وساطت نیکوکارانتوسل ) 3ـ 2
اَللَّهم اِنَّا کُنَّا نَتَوسلُ اِلَیک بِنَبِینَـا فَتَسـقِینَا، و اِنّـا    : اَنّ عمر استَسقَی بالعباسِ رضی اهللا عنه فَقَالَ   : عن اَنَس رضی اهللا عنه    «

خـدایا، مـا   : حضرت عمر در دعاي طلب بـاران فرمـود    «. روایت بخاري » سقَونَالَ فَی نَتَوسلُ اِلَیک بِعم نَبِینَا فَاسقِنَا، قَ     
اکنون نیز به عموي ایشان توسـل  . زمانی به وسیله پیامبرمان به تو توسل می جستیم و تو براي ما باران می فرستادي      

 . »در نتیجه برایشان باران بارید. می نماییم، خدایا برایمان باران بباران
، سایر اصحاب نیز به پیامبر متوسل شـده   دالّ بر این است که سواي نابینا»تَوسلُ اِلَیک بِنَبِینَاکُنَّا نَ« ي   هنص جمل : نکته

کننـده  از آنجایی که خوارج و معتزله معاصر، توانایی مقابله با این دلیل قوي را ندارند، بـه توجیهـات سـردرگم                       .اند
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ه حضرت عباس عموي پیامبر صلی اهللا علیه و سلم از این جهت بـود  توسل حضرت عمر ب: متوسل شده و می گویند    
مـا اهـل   : در پاسخ مـی گـوییم   .لو پیامبر هم باشد جایز نیست که رسول اهللا وفات فرموده بودند و توسل به مرده، و         

نده و مرده ایـی  بنابراین هیچ ز  . سنّت، معتقدیم که هیچ انسانی اعم از زنده و مرده، توان آفرینش هیچ چیزي را ندارد               
منتهی برخی افراد در حال حیات و ممات، دوست و محبوب خدایند و خاطرشان پذیرفتنی               . شریک خدا نخواهد شد   

لذا گفته ي شما ادعاي بی جا و فاقد اعتبار بوده و نسبت به حضرت عمر رضـی اهللا            . است و این وصف شرك نیست     
 .عنه یک بهتان است

و الفـاظ  . و از اعتبـار بیندازنـد   هوس خویش حدیث صحیح پیامبر را انکار کرده   خموش فکران نادان می خواهند با     
در حدیث مذکور به وضوع دال بر این است، که توسل به حضرت عباس به خاطر ایـن بـود کـه عمـوي                        » عم نبینا «

یک لِمکَـانِی مِـن نَبِیـک    ت بِی القَوم اِلَد تَوجهو ق«:  دعایش فرمودهمچنانکه خود حضرت عباس نیز در  . پیامبر است 
خدایا این مردم به وسیله من به تو پناه آورده اند، چون بـا    «. وایت زبیر بن بکار در االنساب     ر» صلی اهللا علیه و سلم    

مفـاهیم  (و  ) 66ۀ، ص  التوسـل و الوسـیل     ۀحقیق(و  ) 81، ص 2سبل السالم، ج  : (نگا. برت نسبت خویشاوندي دارم   پیام
 اگر هدف حضرت عمر رضی اهللا عنه رعایت احترام و خاطر خواهی پیامبر نبود، بعد از                 پس ).151/یجب أن تصحح  

وفات آن حضرت صلی اهللا علیه و سلم نیز اصحاب بزرگتر و محترم تر از حضرت عباس از جمله حضرت عثمـان و     
صـحیح  به یـاري خداونـد بـزرگ، احادیـث           .حضرت علی در قید حیات بودند، به عموي ایشان توسل نمی جست           

 .دیگري را در باب توسل به پیامبر بعد از وفات ارائه می دهیم
 :توسل به پیامبر صلی اهللا علیه و سلم بعد از وفات وي) 3ـ3
 عثمانَ بـنَ   یختَلِف اِلَی عثمانِ بن عفَّان رضی اهللا عنه فی حاجهٍ لَه، و کَانَ عثمانُ الَ یلتَفِت اِلَیهِ فَلَقِی الرَّجلُ        رجلٌ کَانَ«

اَللَّهم اِنِّی : جِد فَصلِّ فِیهِ رکعتَینِ ثُم قُللَه عثمانُ بن حنیف اِئتِ المِیضَأه فَتَوضَّأ ثُم اِئتِ المس: حنَیفٍ فَشَکَا اِلَیهِ ذَلِک فَقَالَ  
الدعاءِ فَانطَلَقَ الرَّجلُ و صنَع ما قَـالَ لَـه، ثُـم اَتَـیِ بـاب               اَسألُک و اَتَوجه اِلَیک بِنَبِیک صلی اهللا علیه و سلم اِلَی آخر             
، ثُم اِنّ الرَّجـلَ لَقِـی    لَهما حاجتُک؟ فَذَکَرَ حاجتَه فَقَضَاها: عثمان، فَجاء البواب فَاَدخَلَه علَی عثمانَ فَاَجلَسه معه و قَالَ       

کَلَّمتَه فی، فَقَالَ عثمان بـه حنیـف و اهللاِ مـا      حتَّی   و قَالَ لَه، جزَاك اهللاُ خَیراً، ما کَانَ ینظُرُ فی حاجتی             عثمانَ بن حنیف  
 آخـر   الـی » ضَریرٌ البصر فَشَکَی اِلَیـهِ ذِهـاب بصـرِهِ      هللا علیه و سلم و اَتَاه رجلٌ      کَلَّمتُه و لَکِن شَهِدت رسولَ اهللاِ صلی ا       
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الحدیث صحیح، و رواه البیهقی بسند جید و نقله المنذري فی الترغیب و الترهیب : الحدیث السابق، رواه الطبرانی و قال 
مردي به نزد عثمان بن عفان رفت و آمـد مـی   «. االمام السبکی فی شفاء السقامو الحافظ الهیثمی فی مجمع الزوائد و       
ي به نام حنیف    اسپس آن مرد با صحابه      . ی حضرت عثمان به او توجه نمی کرد       کرد، تا کاري را برایش انجام دهد ول       

برو وضو بگیر و در مسجد دو رکعت نماز بخوان و سـپس  : این صحابه، خطاب به او گفت . درد دل نمود و گالیه کرد     
 دسـتورالعمل  آن مرد بعـد از اجـراي ایـن   .  گذشت بخوان  1 را که در توسل شماره    » دعاي همان مرد نابینا    «این دعا 

حضرت وي را در کنار خویش نشاند و حاجتش . دربان او را به نزد حضرت برد. راهی حضور حضرت عثمان گردید
خـدا جـزاي خیـرت را    : آنگاه از حضور خلیفه خارج شد و به عثمان بن حنیف برخورد و به او گفـت               . را انجام داد  

ولـی  قسم به خدا هـیچ سفارشـی نکـرده ام،    : جوابش گفتوي در . بدهد، تا شما سفارش نکردي کارم را انجام نداد    
ی به حضور ایشان آمد و درد چشمانش را با پیامبر صلی اهللا علیه و سـلم        ییکبار در خدمت پیامبر بودم که مرد نابینا       

 . گفته شد1 تا آخر حدیث مربوط به آن مرد نابینا که در شماره..... در میان گذاشت
دعاي همان نابینا را به آن مرد یاد داد و او دعاي مذکور را خواند، ولی خیال می      ) یفعثمان بن حن   (آري این صحابه  

لذا صحابی قسم یاد کرد که هیچ کاري نکرده، بلکـه بـه   . کرد که صحابی نامبرده، نزد خلیفه، او را سفارش کرده است     
ۀ المحتـاجین،  روضـ : (نگـا . ست، حاجتش برآورده شده ا    علت توسل به پیامبر آن هم در حالی که وفات فرموده بود           

 ).129، صحمفاهیم یجب ان تصح(و ) 390ص
 : توسل به پیامبر صلی اهللا علیه و سلم در عصر سلف صالح) 3ـ4

به حج رفت و مرقد پیامبر صلی اهللا علیه و سلم را زیارت نمود، از امام مالک                » المنصور العباسی «هنگامی که خلیفه    
و هـو وسِـیلَتُک و    عنه؟ لِم تَصرِف وجهک و«: وي پیامبر بایستم؟ امام فرمودو یا روبرآیا رو به قبله دعا کنم      : پرسید
یت قاضی عیاض مـالکی در  روا» عه اهللاُ فِیکقبله و استَشفِع بِه فَیشَفِّ  اَبِیک آدم علیه السالم اِلَی اهللاِ تعالَی بل استَ         وسِیلَۀُ

واهـب اللدنیـه و امـام       امام سبکی در شفاء السقام، امـام قسـطالنی در م          .  اند  راویانش ثقۀ  با اسناد صحیح،  » شفاءال«
خدا وسیله ي تو و  چرا به پیامبرت پشت می کنی؟ که او در پیشگاه«. ، آن را نقل کرده اند  »وفاء الوفاء «سمهودي در   

م را در  عت پیامبر صلی اهللا علیه و سل      به پیامبر رو کن، از او طلب شفاعت نما، که خداي تعالی شفا            . پدرت آدم است  
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، حقیقـۀ التوسـل و الوسـیلۀ      (و  ) 68سیوف اهللا االجلّـه، ص    (و  ) 390روضۀ المحتاجین، ص  : (نگا. حق تو پذیرا است   
 ).41ص

 :توسل به پیامبر صلی اهللا علیه و سلم پیش از میالدشان ) 3 ـ5
پیامبر وسیله ي تـو و  »  اَبِیک آدم علیه السالم و وسِیلَۀُهو وسِیلَتُک« هدف امام مالک از جمله ي     اي جوان مسلمان،  

لَما اقتَرَف : قَالَ رسولُ اهللاِ صلی اهللا علیه و سلم: عن عمر رضی اهللا عنه«:  است، حدیثی است که می فرمایدپدرت آدم
یا : ت لی، فَقَالَ اهللاُ ، یا آدم و کَیف عرَفت محمداً و لَم اَخلُقه؟ قَال  یا رب اَسألُک بِحقِّ محمدٍ لَما غَفَر      : آدم الخَطِیئَه، قَالَ  

 الَ إلَـه اِالَّ اهللا      : مکتُوبـاً  فَرَأیت علَی قَـوائِمِ العـرشِ     خَلَقتَنی بیدِك و نَفَخت فی مِن روحِک رفَعت رأسی          رب لِاَنَّک لَما    
دمحولُ اهللاِ  مسر                     ،الخَلق اِلَی بإنّه ألح ما آدی قتدفَقَالَ اهللاُ ص ،الخَلقِ اِلَیک باِالَّ اَح لَم تُضِف اِلَی اسمِک اَنَّک لِمتفَع 

        ا خَلَقتُکم دمحلَوال م و ،لَک قِّهِ فَقَد غَفَرتنی بحابـن  ناد صـحیح و اخـراج   با اس» المستدرك«خراج حاکم در ا» اُدع
آن را نقـل کـرده، و       » شفاء السـقام  «یه از ابن عباس، امام سبکی در        ، سیوطی در خصائص النبو    »التاریخ«عساکر در   

 ابن عباس بیهقی نیز آن را از طریق دیگر، به نقل از. آن را صحیح دانسته اند  » المواهب اللدنیه «قسطانی و زرقانی در     
روایت حاکم بـا اسـناد صـحیح، امـام     . روایت کرده است» دم و الَ الجنَّه و ال النَّارفَلَوال محمد ما خَلَقت آ«با عبارت  

در میان : حافظ هیثمی می گوید. »االوسط«روایت طبرانی در . ح دانسته استبلقیمی در فتاوایش این حدیث را صحی 
ـ : (نگا. »البدایه«ر در روایت ابن کثی.  نمی شناسمراویان حدیث مذکور کسانی وجود دارند که آنان را  ب ان مفاهیم یج

هنگـامی  «). 49 و   40حقیقۀ التوسل و الوسیلۀ، ص    (و  ) 59 و   58سیوف اهللا االجلّه، ص   (و  ) 125 و   119تُصحح، ص 
خـدایا بـه حـقّ محمـد از     : که آدم ابوالبشر به سبب خوردن درخت بهشت به خطا رفت، از خدا استغفار کرد و گفت            

: آدم فرمـود چگونه محمد را شناخته ایی، در حالی که هنوز او را نیافریـده ام؟   : بزرگ فرمود خداوند  . گناهم در گذر  
آنگاه که مرا آفریدي و روح را در جسمم دمیدي، سرم را بلند کردم که ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا بـر پایـه هـاي                          

اهت، هیچ نامی را با اسم مبارکت جمـع  عرش نوشته شده بود، پس فهمیدم که به جز نام محبوبترین مخلوق در پیشگ         
بـه خـاطر او از   . راست می گویی، محمد در نزد من از همگان محبوبتر است : آنگاه خداي تعالی فرمود   . نخواهی کرد 

و بنا به روایتی دیگر، اگر به خـاطر      . یافریدممد نبود تو را ن    ممن طلب کن، بی شک تو را بخشیدم و اگر به خاطر مح            
 .»بهشت و دوزخ را خلق نمی کردممحمد نبود آدم، 
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 آثار پیامبر صلی اهللا علیه و سلمیعنی برکت گرفتن از : تبرّك جستن ـ 6
تبرك جزئی از توسل است زیرا هدف از توسل این است که خداوند عظیم به برکت آثار رسول خدا صلی اهللا علیه و                   

ي تحقق این منظور، هیچ تفاوتی بین حیـات و ممـات   برا. سلم یا فرد صالحی، نعمتی را عطا و یا نقمتی را رفع نماید           
 .ندارد

 :زمان حیات) 6ـ 1
  اِال وقَعت فی کَف رجلٍهللا صلی اهللا علیه و سلم نَخَامۀًفَواهللا ما تَنَخَّم رسولُ ا:  بن مسعود فی صلح الحدیبِیهِعن عروة« 

 فَذَلَک مِنه  هجها وبه خدا قسم هر تفی را که آن حضرت به دور می انداخت، جماعـت اصـحاب    «. روایت بخاري »  بِه
دست هایشان را براي گرفتن آن می گشودند و هر گاه به کف دست یکی از آنان اصابت می کرد، آن را به صـورتش       

 .»می مالید
ه فَاَعطَی شَعرَه الَبی طَلحـۀٍ فَوزعـه   لَّقَ رأساَنّ النَّبِی صلی اهللا علیه و سلم ح:  الوِداعِ عنه فی حجۀِ عن اَنَسِ رضی اهللا   «

حـج  »  الـوداع حجـۀ «پیـامبر صـلی اهللا علیـه و سـلم در           زمانی کـه    «. روایت مسلم » ین بینَ النّاس   و الشَّعرَتَ  الشَّعرَةَ
ـ  . خداحافظی سرش را تراشید، موهایش را به دست ابوطلحه داد  ر صـحابه  وي آنها را در بین اصحاب تقسیم و بـه ه

 .»ایی یک یا دو تار مو عطا کرد
 :بعد از وفات) 6ـ 2
» ن اَسمۀُ : اءِ رضی اهللا عنها   عبذِهِ جس     هرضَی یا لِلما فَنَحنُ نَغسِلُههلبِسولِ اهللاِ صلی اهللا علیه و سلم کَانَ یسـا  رتَشفی بِه «

این جامه، جبه ي پیامبر صلی اهللا علیه و         : ود فرم }دختر حضرت ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه      {اسماء  «. روایت مسلم 
 . » شفاي بیماران آن را می شوییم تا با آبش بهبود یابنداکنون ما براي. یش آن را می پوشیدسلم است که در زمان خو

ثـار و لبـاس نیکوکـاران سـنت     این حدیث دلیلی است بر اینکه، تبرك جستن از آ        «: امام نووي رحمه اهللا می فرماید     
 ).357 ، ص8، جشرح مسلم(. است

رٌ مِن شَعرِ النَّبِی صـلی اهللا  ، زوج النَّبِی صلی اهللا علیه و سلم بِقَدحِ ماء فِیهِ شَعرسلَنی اَهلی اِلَی اُم سلَمۀ   اَ: و عن عثمان  «
خانواده ام اهل عیـال مـرا بـه    «. ت بخاريروای» و شَیء بعثَ اِلَیها مِخضَبۀُعلیه و سلم و کَانَ اِذَا اَصاب اإلنسانَ عینٌ أ  

خدمت ام سلمه، همسر پیامبر روانه داشتند و من کاسه آبی را در دست داشتم که چند تار موي پیامبر صلی اهللا علیه                        
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مردم هنگام ابتال به چشم درد یا سایر بیماري ها، کاسه آبی را نزد ام سلمه می فرستادند، تا            . و سلم در داخل آن بود     
رشاد الساري فی شرح    إ: (نگا.  داخل آن کاسه بیاندازند    شفاي بیماران، موهاي پیامبر صلی اهللا علیه و سلم را به          براي  

 ).465 ، ص8، جصحیح البخاري
 السالمتبرك جستن به آثار پیامبران و صالحان علیهم ـ 7

د عِندها رِزقاً قَالَ یا مریم اَنَّی لَکِ هذَا، قَالَت هو مِن            کُلَّما دخَلَ علَیها زکَریا المِحرَاب وج     «: خداوند متعال می فرمایند   
         ه طَییذُر نکب لی مِن لَدی هبقَالَ ر هبا رکَریا زعد نَالِکابٍ، هبِغَیرِ حِس شَاءقُ مِن یرزعِندِاهللاِ، اِنَّ اهللاَ ی    ـمِیعس ـه اِنَّـکب

گاه حضرت زکریا به نزد حضرت مریم، که در محراب مشغول عبـادت بـود، مـی                 هر«. 38 و   37/آل عمران » الدعاءِ
اي مـریم  : زکریا فرمـود . رفت طعامی را نزد او مشاهده می کرد که همچون خوراکی در آن زمان و مکان یافتنی نبود   

زي بیشماري را به هر کسی از جانب خدا، براستی خداي بزرگ رو: این غذاها از کجا براي تو آمده است؟ مریم گفت  
خدایا از جانب خویش سالله ي پـاکی را بـه مـن    : زکریا آنجا به نیایش پرداخت و گفت . که بخواهد عطا می فرماید    

آن حضرت گرچه خود پیامبر بود، ولی از  ).232ص، 1بی السعود، جتفسیر ا: (نگا. ا که به راستی دعا پذیري  عطا فرم 
 حضرت مریم را درك نمود، متوجه شد که محراب و محل عبـادتش نیـز مبـارك                 آنجایی که آن همه پاکی و کرامت      

 .است، لذا در همان مکان میمون به نیایش پرداخت، تا دعایش زودتر پذیرفته شود
ا مِن آبارها و عجنُوا وا مع رسولِ اهللاِ علَی الحِجر أرضِ ثَمود فَاستَقُو اَنَّ النّاس نَزَلُ  :  اهللا عنهما  عن عبداهللاِ بن عمر رضی    «

بِها العجِینَ فَأمرَهم صلی اهللا علیه و سلم اَن یهرقُوا ما استَقُوا و یعلِفُوا اإلبِلَ العجینَ، و اَمرَهم اَن یستَقُوا مِنَ البِئـرِ الَّتـی                    
لیه و سلم در سرزمین قوم ثمود       جماعت اصحاب همراه رسول اهللا صلی اهللا ع       «.  مسلم روایت بخاري و  » تردها النَّاقَه 

پیامبر صلی اهللا علیه و سلم دستور داد که آب . فرود آمده، از چاههاي آن دیار آب کشیده و با آن خمیر درست کردند
از چاهی آب بکشـند کـه شـتر حضـرت صـالح از آب آن مـی                : بدهند و فرمودند  را ریخته و آن خمیر را به شتران         

هاي متعلق به کفاري که مورد غضب الهی قرار گرفته اند، بپرهیزیم و از چاهی کـه بـه                  یعنی ما از آب چاه      . »آشامید
 ).440، ص10شرح مسلم، ج: (نگا. ارك شده بود تبرك بجوییمبرکت شتر صالح مب
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ارد، مانند مسجد الحرام، مسـجد النبـی، مسـجد     گذشته از مواردي که اشاره کردیم، اماکن مقدس دیگري نیز وجود د           
، آب زمزم و چندین چاه دیگر در مدینه که براي رعایت اختصـار از               سجد العشار، مسجد قبا، مقام ابراهیم     األقصی، م 

 .ذکر آنها خودداري کردیم
 

 ت پیامبران علیهم السالم در قبرحیا
سالم کردن رسول خدا هنگـام  به  از حدیث مربوط به کشته شدگان جنگ بدر و از احادیث راجع          اي جوان مسلمان،  

حـوادث  بوده و از برخـی  گورستان، برایمان روشن شد که تمام اموات مسلمان و کافر، داراي حیات برزخی             زیارت  
 .دنیوي آگاهند

اکنون چندین حدیث صحیح دیگري  را شاهد بر حیات پیامبران بعد از مرگ و برخورداري ایشان از زندگی برزخی                     
 .یان خواهیم کردمتفاوت با زندگی دنیوي و آگاهی آنان از وقایع روزگار ب

امام منـاوي  . روایت ابویعلی»  فی قُبورِهِم یصلَّونَاألنبیاء أحیاء«: ی اهللا علیه و سلم می فرمایند     براي نمونه، پیامبر صل   
زیرا ایشـان   . »یعنی پیامبران در قبرهایشان، زنده اند و نماز می خوانند         «. این حدیث صحیح است   :  گفته اند  و عزیزي 

یـت نیسـت   گی آنان براي ما قابل احساس و رؤگترند، در حالی که شهداء در نزد خدا زنده اند، ولی زند    از شهداء بزر  
 ).134، ص2السراج المنیر، ج(و ) 184، ص3، جفیض القدیر: (نگا. تگان را مشاهده نمی کنیمهمچنان که حیات فرش

ا موسی علیه السالم یصلِّی و اِذَا عِیسی بنُ مریم علیهما السـالم   مِنَ األنبِیاءِ فَاِذ   رأیتُنی فی جماعۀٍ   «:باز پیامبر فرمودند  
در شـب   «. روایت مسلم در حدیث اسـراء     » م فَأممتُه م علیه السالم قَائِم یصلِّی، فَحانَتِ الصلَوةُ      قَائِم یصلِّی و اِذَا إبرَاهِی    

، عیسـی و ابـراهیم بـه نمـاز     ، دیدم که پیامبران خدا، موسـی     میان جمعی از پیامبران مشاهده کردم      معراج خود را در   
، در صـحیح مسـلم، در حـدیث    گذشته از ایـن . » من براي آنان امامت کردم    د و ایستاده اند، آنگاه وقت نماز فرا رسی      

از پیامبر خواست، که به خدمت خداي . صلی اهللا علیه و سلم را در آسمان دید       پیامبر   ،معراج آمده که حضرت موسی    
 علیه و سلم در جایی موسوم بـه  همچنین پیامبر صلی اهللا. تعالی برگردد و از او بخواهد پنجاه رکعت نماز را کمتر کند   

با حضرت یونس، در حالی که راهی مناسک حج بوده اند،           » هرشی« حضرت موسی، و در محلّی به نام         با» األرزق«
 ).77 و76 و 68، ص2سلم، جشرح م: (نگا. صلی اهللا علیهم اجمعین. دیدار داشته است
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اي جوان مسلمان، بدانید که پیامبر محبوب ما از حیات برزخی کامل تري برخودار بوده، و همیشه از رفتار و گفتـار                    
زیرا در احادیث مربوط به درود و صلوات فرستادن روز جمعه و زیارت مرقد پیامبر صلی اهللا علیه      . امتش آگاه است  
/ 292، ص 1التاج الجامع لألصول، ج   : (نگا.  و جواب سالم را می دهند      ت را درك کرده،   ایشان صلوا : و سلم آمده که   

 ).189، ص2ج
 لَکُم تُعرَض علَی اَعمالُکُم، فَما رأیت مِن خَیرٍ ی خَیرٌممات  لَکُم تُحدثُونَ و یحدثُ لَکُم وحیاتی خَیرٌ«: همچنین فرمودند 

   الَی واهللاَ تَع دتماهللاَ لَکُم    ح مِن شَرّ استَغفَرت أیتا رسـیوطی در  . ندروایت البزار، کـه راویـانش افـراد ثقـه هسـت     »  م
، زرقانی در شرح المواهب و خفاجی در شرح شارح بخاري، مناوي در فیض القدیر، قسطالنی المعجزات و الخصائص

ا من گفتگو می کنید و با شما نیز گفتگـو مـی         حیات من براي شما خیر است زیرا ب       « .الشفاء آن را صحیح دانسته اند     
و مرگم نیز براي شما خیر است چرا که اعمال شما بر من عرضه می گردد، در برابر هر عمل نیک شما، خدا را                     . شود

 .سپاس و شکر می گزارم و با مشاهده ي هر عمل بد شما، برایتان طلب آمرزش می نمایم
ی است بر این که از عملکرد ما آگاهند و براي عفو گناهان ما، در پیشـگاه                 بنابراین حدیث مذکور درست بوده و دلیل      

ایشان نیـز از  . لذا توسل و طلب کردن از خدا با وساطت پیامبر صلی اهللا علیه و سلم صحیح است            . دنالهی دعا می کن   
مفاهیم یجب ان (و ) 401، ص3فیض القدیر، ج: (نگا. اجت ما را بر آورده سازدامر باخبرند و از خدا می طلبد، که ح      

 ).252و251، صتصحح
و لَو أنَّهم «: ه ي مبارکه است، که می فرماید، تفسیر این آیدر حدیث سابق» استغفرت اهللا لکم«اي جوان مسلمان، لفظ 

  وكاءم جهوا أنفُساِذ ظَلَماباً فَاستَغفِرُوا اهللاَ ووا اهللاَ تَودجولُ لَوم الرَّسحِیماًاستَغفَرَ لَهاگـر آنـان   براسـتی «. 64/نساء»  ر ،
می آمدند و از خدا طلب آمرزش می نمودند ) اي پیامبر(ه بر خود ستم کردند، به نزد تو بر اثر ارتکاب گناهنگامی که 

و رسول خدا هم براي ایشان دعا می کرد که خداوند از گناهانشان در گذرد، خداوند را بسیار توبه پذیر و مهربان می    
. پس حدیث مذکور شاهد بر این است که مضمون این آیه ي مبارکه، تنها مختص زمان حیات پیامبر نیسـت                    .»دیافتن

 ).386 و 380 الصالحین، صصروضۀ: (نگا. تشان را نیز شامل می شودبلکه دوران بعد از وفا
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 قـرار  اعت رسـول اهللا اي جوان مسلمان، از یزدان می طلبم که من، شما، والدین ما و همه ي دوستان را مشمول شـف               
تا اینجا روشن شد، که این رادمرد دین و دنیـا چـه پیـامبر عظـیم الشـأن و       ) پیامبر اسالم (حال از ابتداي بحث     . دهد

 .بزرگواري است
عصاي هـذِهِ خَیـرٌ مِـن    «: ی گفتندشما را به خدا قسم، چه کفري زشت تر از این کفر وهابی هاي خوارج است، که م              

محمد بهتر است زیرا از عصـایم اسـتفاده    این عصاي من از     «. »ت فَلَم یبقَ فِیهِ نَفع     اَنتَفِع بِها و محمد قَد ما      محمدٍ ألنّی 
 ).355، صروضۀ المحتاجین: (نگا. » نفعی ندارد نعوذ باهللامی کنم، ولی محمد مرده و

فرانسـوي گـوش    » ریجنالـد « انگلیسی و    »هامفر«واهش می کنم که به حرف شاگردان        اي جوان مسلمان، از شما خ     
 .توسل، زیارت رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم و درود فرستادن بدعت است: ندهید، که می گویند

ـ ب وهابی ها و سلفی هاي خوارج بر ماز این گفته هاي زشت پر واضح است که عموم        ریجنالـد و   «اي برنامـه هـاي  ن
شـکی  . ی اهللا علیه و سلم و دوستانش در دلشان جاي گرفته شـده اسـت     پرورده شده، و دشمنی با پیامبر صل      » هامفر

پیوسته محترم و خاطرش رعایـت     . نداشته باشید که پیامبر چه در حال حیات و چه بعد از وفات همیشه پیامبر است               
. ، بگوییدپس از ترفیع آن بزرگوار به الوهیت بپرهیزید و در شأن او هر چه می خواهید. شده، مدام آگاه بوده و هست     

ایشان . ز برتر است  پس از سایر افراد بشر، فرشتگان و جنّ نی        . از تمام پیامبران خدا علیهم السالم بزرگ تر است        زیرا  
ن ، و ما مِ و ال فَخرَ لی و بِیدِي لِواءو ال فَخَرَ« عبارت ترمذي. روایت مسلم» د ولدِ آدم یومِ القِیامۀِاَنَا سی«: می فرمایند

من در روز قیامت بزرگ نسل آدمم و بـر          «. را بر متن حدیث افزوده است     » ینَبِی یومئِذٍ آدم فَمن سِواه إال تَحت لِوائِ       
پرچم سپاس و ستایش، در دست من است و این مطلب را بـه عنـوان مباهـات نمـی                    . دیگران فخر فروشی نمی کنم    

 .»علیهم السالم روز قیامت زیر پرچم من قرار می گیرندتمام پیامبران اعم از آدم و دیگران . گویم
اکنون بدانید که پیامبر صلی اهللا علیه و سلم در دنیا و آخرت سرور و مهتر همگان است، منتهـی اکتفـاء بـه ذکـر نـام        

محرز و آشکار قیامت در حدیث مذکور به این دلیل است که عظمت آن سرور مکرم، در روز واپسین براي هر انسانی 
: نگا. خالفت و مقابله می کردند    در حالی که اهل کفر در این دنیا با او م          . شده و هیچ احدي با ایشان معارضه نمی کند        

 ).128، ص9ج/ 166، ص2شرح مسلم، ج(
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به کار بردن واژه سید بـراي پیـامبر    : چون شب پره هاي کور خوارج از نور و برکت این حدیث محرومند، می گویند              
در روز قیامت که روي سیاه و سفید از هم جدا می شوند، خواهند فهمید که محمد بن عبداهللا صلی                    ولی  . جایز نیست 

اهللا علیه و سلم سید کونین است و خداوند شیخ بوصیري را بیامرزد که در مدح پیامبر چه زیبا به این حـدیث اشـاره        
 : کرده، می فرماید

      ن، و الفَریقَینَ من عرَبٍ و مِن عجمِ                         محمد سید الکَونَین و الثقَلَی       
 لَم یدانُوه فی حِلم و ال کَرَمِ          و               فَاقَ النَّبیین فی خَلقِ و فی خُلُقِ         

    واحکُم بِما شِئت مدحاً فِیهِ واحتَکم                       دع ما ادعته النَّصاري فی نَبِیهِم       
                  لَه ولِ اهللا لَیسسفَأنَّ فَضلَ ردنَاطِقٌ بِفَم                   ح نهع عربفَی ، 

 هللاِ کُلِّهِمِ خَلق ا                 و أنَّه خَیرُ               العِلمِ فِیهِ أنّه بشَرٌ              فَمبلَغُ
 آن محمد سید کونین و فخر انس و جان
 بهتر خلق دو عالم مهتر عرب و عجم  

 برتر است از جمله پیغمبران در خَلق و خُلق
 چون شود با او کسی نزدیک در علم و کرم

 آنچه ترسا گفت اندر حق موسی تو مگو
 پس بگو در حق سید هر چه خواهی از حکم

  در کمالفضل و جاه مصطفی حدي ندارد
 تا تواند کرد شخصی روشن آن را بیش و کم

 ثابت و معلوم مردم آن که سید آدم است
 بهترین مردمان باشد رسول محترم

 
 )مولودي(صلی اهللا علیه و سلم مراسم سالروز میالد پیامبر 
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از زیباترین بدعت «: ده فرمو، نقل می کند کز امام ابوشامه، استاد امام نووي امام ابن حجر هیتمی ا     اي جوان مسلمان،  
، ماننـد خیـر، احسـان   . برگزار می شودهاي این دوران مراسمی است که هر سال، بمناسبت یادبود والدت رسول اهللا            

لی اهللا علیـه  این مراسم ضمن در برگرفتن نیکی به مستمندان، بر محبت و عظمت پیامبر ص . ابراز سرور و تزیین کاري    
زیرا در برابر نعمت میالد با سعادت، که خداوند پیامبر را خلق کـرده و بـر              .  دارد کنندگان داللت و سلم در دل برگزار    

 ).95، صفتح المبین: (نگا. ه شکران الهی می پردازندده است، ب براي مردمان به پیامبري مبعوث نمووجه رحمت
 کـرده و آیـاتی چنـد از         مولود خوانی به معناي این است که مردم اجتماع        «: م جالل الدین سیوطی می فرماید     باز اما 

گوشه هایی از سر گذشت پیامبر را براي مردم بازگو، و طعامی به آنـان داده شـود کـه بخورنـد و     . قرآن تالوت کنند 
این روش از نوع بدعت صحیحه است و برگـزار کننـده اش مثـاب مـی                . بیش از این کار دیگري انجام ندهند      . بروند
 .»ذاشتن براي رسول خدا و اظهار سرور و شادي نسبت به تولد ایشان استزیرا این مراسم بمنظور احترام گ. گردد

همچنین امام سیوطی از امـام ابـن        . کردستان عراق بود  ) هه ولیر (م، سلطان مظفرالدین حاکم اربیل      بنیانگذار این مراس  
 است، ولـی بـا   مولود خوانی بدعت است، و در زمان سلف صالح مرسوم نبوده: حجر عسقالنی نقل می کند که فرمود    

پس هر کس جهات مثبت و خوب مولود خوانی را رعایـت کننـد و از   . وجود این داراي جنبه هاي خوب و بد است     
سـپس مـی   .  و پسـندیده نیسـت    بدي هایش بپرهیزد این مراسم از نوع بدعت صحیحه، و در غیر این صورت خوب              

 صلی اهللا علیه و قَدم النّبی«: ه ام، که می فرمایدراج کردمن مراسم مولودي را از اصل حدیث صحیحین استخ      : فرمایند
ما هذَا الیوم الَّذي تَصـومونَه؟ هـذَا یـوم    :  فَوجد الیهود صِیاماً یوم عاشُوراء فَقَالَ صلی اهللا علیه و سلم لَهم            سلم المدِینََۀَ 

رَقَ فِرعونُ و قَومه، فَصامه موسی شُکراً فَنَحنُ نَصومه، فَقَالَ النَّبِی صلی اهللا اَنجی اهللا فِیهِ موسی علیه السالم و قَومه و غَ   
پیامبر به مدینـه آمـد و    «. روایت بخاري و مسلم   » یامِهِعلیه و سلم فَنَحنُ اَحقُّ و اَولَی بِموسی مِنکُم، فَصامه و اَمرَ بِصِ            

امروز چه روزي اسـت کـه در آن روزه مـی گیـرد؟     : روزه اند، پیامبر سؤال کردنددید که یهودي ها در روز عاشورا        
امروز همان روزي است که پروردگار، موسی علیه السالم و قومش را نجات داد، و فرعون و قومش غرق دریا : گفتند
آن را روزه مـی  لذا حضرت موسی علیه السالم به عنوان شکر خدا، این روز را روزه می گرفت، پس مـا نیـز         . شدند
پیامبر ما نسبت به موسی از شما نزدیک تر و شایسته تریم، در نتیجه : آنگاه پیامبر صلی اهللا علیه و سلم فرمود    . گیریم

 .»، روزه بگیرندکه مسلمانان نیز در این روز: مودصلی اهللا علیه و سلم روز عاشوراء را روزه گرفت و امر فر
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ث مذکور برداشت می شود که باید خدا را شکر کرد به جهت این کـه در روز                 از حدی : امام سیوطی سپس می فرماید    
. معینی نعمتی را عطاء و یا پیشامد ناگواري را از بین برده باشد و این شکر هر سال، و در همان روز باید تکرار گردد      

و تـالوت قـرآن تحقـق      سپاس و شکر گزاري از یزدان جلیل القدر، با هر نوع عبادتی از قبیل سجده، روزه، احسان                  
 .پذیر است

گزاري بمناسـبت والدت آن حضـرت       ، چه نعمت و لذتی بزرگ تر از شـکر         آیا در سالروز میالد سعید پیامبر رحمت      
 الزم  }از باب شکر نعمـت    {ودي در روز دوازدهم ربیع االول        برپایی مراسم مول   بنابراین،.  اهللا علیه و سلم است     صلی
 ).22، ص7حاشیۀ الشروانی، ج(و ) 302 و 292، ص1فتاوي، جالحاوي لل: (نگا. است

ام ابن حجر عسـقالنی     اي جوان مسلمان، روایت قبلی مبنی بر این که مولودي بدعت صحیحه است، از فرمایشات ام               
 .بود که از حدیث بخاري و مسلم استنباط نموده است» فتح الباري فی شرح صحیح البخاري«مؤلّف کتاب 

چه هر باسواد نارس خوارج، فرموده ي ابن حجر را غلـط و مولـودي را   اهید؟ پس چنادیگر بیش از این چه می خو   
، کی به پاي قهرمان میدان سـنّت و  م سیاه و ریزه خوار بدعت و ضاللتکر: بدعت قبیحه بداند، در پاسخش باید گفت  

لیـه السـالم    در نتیجه بدیهی است که پیامبر محبوب ما تا چه حدي از نجات حضـرت موسـی ع                  جماعت می رسد؟  
شادمان بوده و در قبال این پیروزي، شکر یزدان بزرگ را به جاي آورده و آن را براي ما نیز به عنوان سنت بر جاي                   

پس ما نیز باید در سالروز تولد پیامبرمان خوشحال باشیم و در برابر این نعمت گرانقدر، خدا را سپاس             . گذاشته است 
تمام انبیاء علیهم السالم، و رهائی بخش جن و انسـان از ظلمـت و کفـر و آتـش      نماییم زیرا پیامبر محبوبمان سردار      

 .دوزخ است
 

  علیه و سلم بعد از اذان و اقامهصلوات فرستادن بر پیامبر صلی اهللا
 : ـ فرستادن صلوات بعد از اذان1

نَّه مـن صـلَّی علَـی    لَ ما یقُولُ، ثُم صلُّوا علَی، فَاِاِذَا سمِعتُم المؤَذِّنَ فَقُولُوا مِث«: ی اهللا علیه و سلم می فرمایند  پیامبر صل 
، و اَرجـو اَن  اِلّا لِعبدٍ مِن عِبـادِ اهللاِ  ال تَنبغی م سلُوا اهللاَ لِی الوسِیلَۀَ، فَاِنَّها منزِلَۀُ فی الجنَّۀِ         صلَّی اهللاُ علَیهِ بِها عشراً ثُ      صالَةً

اَکُون أنَا ه،ۀُوالشَفَاع لَّت لَهسِیلَۀَ حالو ألَ لِین سهنگام شنیدن اذان، شما «. روایت مسلم، ابوداود، ترمذي و نسائی»  فَم
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سپس بر من صلوات بفرستید زیرا هر کـس صـلواتی بـر مـن              . نیز کلمات اذان را تکرار کنید و جواب اذان را بدهید          
وسـیله درجـه و   . بعداً وسیله را براي من از خـدا طلـب نماییـد   . تدبفرستد، پروردگار متعال ده رحمت بر او می فرس 

مقامی است در بهشت که تنها به یکی از بندگان الهی عطا می شود، امیدوارم آن بنده من باشم و هر کسی که دعـا را                    
 .»برایم کند، مشمول شفاعت من قرار می گیرد

للَّهم رب هِـذِهِ الـدعوةِ التَّامـۀِ و الصـالَةِ     اَ«:  شود، این استاما دعاي وسیله که بعد از صلوات ما بعد اذان خوانده می          
 .روایت بخاري»  وابعثه مقَاماً محموداً الَّذي وعدتَهالقَائِمۀِ آتِ محمداً الوسِیلَۀَ والفَضِیلَۀَ

: ، یقُـولُ ع المؤَذِّنَ یقِـیم الصـلَوةَ  اِنَّه کَانَ اِذَا سمِ: نه رضی اهللا ع بِی هرَیرَةٍ عن اَ «: هـ صلوات و دعاي وسیله بعد از اقام       2
هرگـاه  «. روایت ابن السنی»  آتِهِ سؤلَه یومِ القِیامۀِعلَی محمدٍ و سمِع المؤَذِّنَ صلِّ    للَّهم رب هِذِهِ الدعوةِ التّامۀِ والصالةِ     اَ

پیامبر صلی اهللا علیه و سلم درود مـی فرسـتاد، و         ن می شنید، بعد از اقامه با تعبیر مذکور بر          اقامه را از موذ    ابوهریرة
بـه ایـن   امام نووي و ابن حجر هیتمی با استدالل  ).31، ص1األذکار للنووي، ج: (نگا. »می کردبراي او دعاي وسیله   

ز اذان و اقامه همگی بر پیـامبر صـلی اهللا   ، مقیم و شنوندگان، بعد ا    سنت است که مؤذن   : سه حدیث مذکور فرموده اند    
 ).482، ص1تحفۀ المحتاج ج: (نگاه. اي او وسیله طلب نمایندعلیه و سلم صلوات بفرستند و بر

 
 نه آنِ من ، نه آنِ تو

پیـامبر صـلی اهللا علیـه و سـلم        : اي جوان مسلمان، گروه خوارج  با شنیدن این دالیل قوي، فقط می توانند بگوینـد               
پس نه ( .ین نفرمود با صداي بلند نفرستیدهمچن: شما نیز در جوابشان بگویید! با صداي بلند صلوات بفرستید نفرمودند  

 ).آن من، نه آن تو
صلوات فرستادن بر پیامبر صلی اهللا علیه و سلم از ابتکارات صالح الـدین ایـوبی و      : امام ابن حجر هیتمی می فرماید     

اساتید ما فتوا داده اند که اصل صـلوات  :  او عطاء فرماید سپس می افزایدیک عمل نیکو است خداوند پاداش خیر به   
 .، یعنی بدعت حسنه است)131، ص1الفتاوي الفقیه البن الحجر، ج: (نگا. ت، ولی کیفیتش بدعت استبعد از اذان سنّّ

ي نسـبت بـه     اي جوان مسلمان، با توجه به فرموده ي مذکور روشن شد که علت خشم شـاگردان ریجنالـد فرانسـو                   
:  محمد بن عبدالوهاب که می گفـت       به ویژه پیشواي گمراهشان   . فرستادن بعد از اذان، ابتکار صالح الدین ایوبی است        



 - 76 -                                                                                  اسیمخوارج، وهابی و سلفی ها را بهتر بشن                           
 

org.erfanabad.www   

 

زن منـزل زن  تنبـک  «. » علَی النَّبِـی علَـی المنَـائِرِ   ثماً مِمن ینَادِي بِالصالَةِ اَقَلُّ اِاِنَّ الرَّبابۀَ فِی بیتِ الخَاطِئَۀ أي الزَّانِیۀَ  «
الـدرر السـنیه،    : (نگا. »وات می فرستد، کمتر است    فاحشه، گناهش از مؤذنی که بر بلنداي مناره ي اذان بر پیامبر صل            

پس به کوري چشم دشمنان پیامبر صلی اهللا علیه و سلم، بگذار که یکصدا به  ).384 المحتاجین، ص روضۀ(و  ) 41ص
 .» و سالَمٍ علَیک و علَی آلِک و أصحابِک یا سیدنَا و یا رسولَ اهللاِاَلف صالَةٍ «:شیوه ي صالح الدین بگوییم

 
 قضاي نماز

قضاي نماز متروك، خواه عمداً یا بـه  ) اعم از طبقه سلف و خلف    (اي جوان مسلمان، به اجماع و اتفاق علماي اسالم        
من نَسِی صالَه فَلیصلِّ اِذَا ذَکَرَها، « به دلیل این حدیث . استعلت خوابیدن یا نسیان و یا ممانعت دیگران باشد، واجب

هر وقت به یادش آمد، بایـد آن  . هر کسی که نمازي را فراموش نماید«. روایت بخاري و مسلم»  ذَلِکالَ کَفَّاره لَها اِالَّ  
: نگـا . ن نمازي کـه شـبیه آن باشـد   ردرا به جا آورد و هیچ چیزي، جرم نماز ترك شده را از بین نمی برد مگر اداء ک   

 ).515، ص1ارشاد الساري، ج(و ) 381، ص3شرح مسلم، ج(
ولی فقهاي اسالم با استناد به همین حـدیث نمـاز   . حدیث مذکور مربوط به نمازي است که ترك کننده، معذور باشد   {

ولـی، یعنـی اگـر نمـاز شـخص      البته به طریق قیاس األ. ترك شده ي عمدي را بر نماز فراموش شده قیاس نموده اند  
 }م. معذور محتاج قضا باشد بی شک نماز فرد مقصر به طریق اولی نیازمند قضا است

 
 توضیح

یعنی هـیچ چیـزي   »  لَها اِالَّ ذَلِکال کَفَّارةَ«: بر صلی اهللا علیه و سلم فرمود  در روایت مسلم و بخاري که ذکر شد، پیام        
لِمالَئِکَتِهِ یقُولُ ربنَا عزَّ و جلَّ   «: در حدیث دیگري می فرمایند    . آن مگر قضاي    جرم نماز ترك شده را جبران نمی کند       

یعنی پروردگـار بزرگـوار در روز قیامـت بـه           . ود و ترمذي  روایت ابودا » ه مِن تَطَوعِهِ  اَتِموا لِعبدي فَریضَتَ  : یوم القِیامۀِ 
 .این بنده ي مرا از سنت هایش جبران نمایید.... ت ونقص نمازهاي واجب و زکا: فرشتگان می فرماید

حال علماي اسالم براي تضاد بین این دو حدیث، در حالی که حدیث اول به روایت بخاري و مسـلم از حـدیث دوم              
. در دنیـا متوجـه آن نشـده باشـد    هدف از نقص در حدیث دوم، آن نقصی است که نمازگزار : قویتر است، فرموده اند  
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. فقط سنت هاي داخل نمازهاي واجب، به وسیله سنت هاي دیگر تکمیل و جبـران مـی شـوند    :  می فرماید  بیهقی نیز 
 ).219، ص2ۀ المحتاج، جتحف: (نگا. هیچ وجه سنّت جاي واجب را پر نمیکندبدین معنا که به 

بـی پـروا، روایـات    اي جوان مسلمان، می بینید که چند باسواد از خدا نترس نارس، از دائره ي اجماع خارج شده و    
نمازي که از روي عمد ترك شـود، نیـازي بـه قضـاء              : بخاري و مسلم و فرموده ي بیهقی را انکار کرده و می گویند            

نّت به خطا رفته و مفهـوم  آیا رواست که بگوییم همه ي علماي مذاهب چهار گانه اهل س           : در جوابشان بگویید  . ندارد
حـدیث در     در قـرآن و     بی شک آشکار است کـه واژه ي کفـاره          رده اند؟ را درك نک  » ال کفاره لها اال ذلک    «عبارت  

می رساند که اگـر کسـی از        ولی سخن یاوه ي شما اینچنین       . معناي پوشاننده گناه و زداینده ي انتقام بکار رفته است         
 حالـت   تا در روز قیامـت بـا همـان        ! روي عمد نمازي را ترك کند، براي جبران خطایش نیازي به دادن کفاره ندارد             

 .مجرمی در دادگاه رب العالمین حاضر شود
اي جوان مسلمان، در چندین حدیث به روایت بخاري و مسلم آمده که پیامبر صـلی اهللا علیـه و سـلم در غـزوه ي                          

همچنین اصحاب در غزوه ي بنی    . خندق نماز عصر، و در غزوه ي خیبر همراه اصحابش نماز صبح را قضاء کرده اند               
 . قضاء کرده اند}که از روي عذر ترك کرده بودند{را  عصر قرظیه، نماز

به قضاي روزه و حـج  ، با روایت بخاري و مسلم راجع      ی اهللا علیه و سلم در حدیث دیگري       گذشته از این، پیامبر صل    
 را اداء کنید، چرا که اداي دین و قرض خدا«. »أقضُوا هللاِ فَاهللاُ اَحقُّ بِالقَضَاءِ«و  »  اهللاِ اَحقُّ اَن یقضَی    فَدینُ«: می فرمایند 

 .»قرض الهی از قرض دیگران شایسته تر و بر آنها مقدم است
نماز ترك شده، نیازي به قضاء ندارد، نماز تـرك شـده را قـرض و             : اي جوان مسلمان، آیا افراد نادانی که می گویند        

آیا از خدا نمی ترسند که ! ب نمی کنندیا اینکه آن را مانند حج و روزه از ارکان اسالم محسوبدهی خدا نمی دانند؟ و 
اَلَم یعلَم بِاَنَّ اهللاَ «تا » اَرأیت الَّذي ینهی عبداً اِذَا صلَّی  «: لهی قرار بگیرند که می فرماید     همچون ابوجهل مشمول تهدید ا    

ار او را می بیند و تـاوان  آیا دیدي، کسی که بنده ي خدا را از اقامه نماز باز می دارد، آیا نمی داند که پرودگ    «. »یرَي
 ؟ »این رفتار را از او می ستاند
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اي جوان مسلمان، اگر اختالف تنها بر سر نیت قضاء است، بنا به فرموده ي راجح اکثر علماء نیت قضاء سنت است نه 
 همراهی پس نیت زبانی سنت، و براي. البته تنها نیت قلبی واجب است. یعنی فقط قصد اقامه نماز واجب است. واجب

 ).12 و9، ص2، ج المحتاجۀتحف: (نگا. زبان با قلب است
 

 تکان دادن انگشت سبابه در تشهد
ود با اسناد صـحیح، و روایـت        روایت احمد و ابودا   » حرِّکُهااِنَّه کَانَ یشِیرُ بِالسبابهِ و الَ ی      : عن ابن الزُّبیر رضی اهللا عنه     «

پیامبر صلی اهللا علیه و سلم با انگشت سـبابه  «. هقی نیز آنرا صحیح دانسته است  ، و بی  شنسائی و ابن حبان در صحیح     
و «: رحمه اهللا در منهاج مـی فرمایـد       بنا به همین حدیث است که امام نووي         . »اشاره می کرد، ولی آن را نمی جنباند       

اال (را در تشهد هنگام رسیدن به لفظ زار انگشت سبابه گ نمازمستحب است که«. » اهللا و الَ یحرِّکُهایرفَعها عِند قَولِهِ اِالَّ  
 .»بلند کند، ولی آن را تکان ندهد) اهللا

تا پایان تشهد انگشتش را پایین نیاورد و هـدفش از بلنـد کـردن            «: ی در شرح این عبارت می فرماید      ابن حجر هیتم  
است، تا بدین وسیله اعتقـاد قلبـی، اقـرار    انگشت این باشد که پروردگار معبود در ذات، صفات و افعال یگانه و تنها           

براي اشـاره بـه توحیـد    تعیین انگشت سبابه . زبانی و عمل انگشت را در توحید  و یکتا پرستی همگام و متحد نماید       
 . »الهی بخاطر اتصال آن به اعصاب قلب است

. ا تبعیت از پیامبر تحقـق پـذیرد  هنگام بلند کردن نباید آن را تکان داد، ت      : می فرماید » وال یحرکها «سپس در توضیح    
هدف از  : همچنین راجع به جنباندن آن نیز حدیث صحیح وجود دارد، منتهی براي جمع بین این دو حدیث می گوییم                  

این تکان دادن، یک بار جنباندن، براي بلند کردن انگشت است نه تکان دادن پیاپی زیرا بنا بـه قـولی، حرکـت دادن                       
 و) 80، ص2تحفـۀ المحتـاج، ج  . (ی گوییم تکان دادن ناپسند است  لذا ما م  .  باطل می کند   پیاپی حرام است و نماز را     

عن وائِلٍ رضی اهللا عنه أنَّه صـلی اهللا         «: یث جائز بودن تکان دادن انگشت     و این هم حد   ). 189، ص 1سبل السالم، ج  (
 بیهقـی آن را صـحیح        ابن خزیمه و دیگران با سـند صـحیح،         روایت» علیه و سلم رفَع اَصبعه فَرَأیتُه یحرِّکُها یدعو بِها        

پیامبر صلی اهللا علیه و سلم را دیدم که انگشت سبابه اش را بلند کرده، آن را تکان می         : وائل می گوید  «. دانسته است 
 .»داد و با آن دعا می کرد
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 همان اشاره باشد نه جنبانـدن پـی   ممکن است که مراد از حرکت دادن: امام نووي رحمه اهللا از قول بیهقی می فرماید   
 ).433، ص3المجموع فی شرح المذهب، ج. ( با روایت ابن زبیر موافق استدر نتیجه این روایت. در پی

به متفقند، ولی  علماي هر چهار مذهب اهل سنّت، به استثناي امام مالک بر تکان ندادن انگشت سبا اي جوان مسلمان،  
 .راست و چب جنبانده شودت می به سمبه آرا: ایشان می فرماید

اکنون روشن شد که علماي علوم حدیث و فقه این دو حدیث را صحیح دانسته، و بعد از تحقیق درباره آنها به نتیجـه            
از کتاب » 140«پیشوایش در حاشیه ي صفحه با این وجود، آلبانی کینه توز نسبت به اهل سنّت، همچون        . رسیده اند 

 چاپ یازدهم، بی ادبانه ائمه ي اهل سنّت را مورد حمله قرار داده و گذشته از این، حدیث سـابق      » النَّبِی الةِ ص صِفَۀُ«
ابن زبیر را ضعیف دانسته و هیچ احترامی براي پیشوایانی که این حدیث را صحیح دانسته اند قائـل نشـده و بـا ایـن              

 کرده که علم و عمل روزمـره خـود را از            نچنانی را براي جوانان ایجاد    خیانت بزرگ زمینه ي اختالف و رویارویی آ       
 .دست داده اند

اي جوان مسلمان، آیا باور می کنید که آلبانی از تمام پیشوایان اهل سنّت متقی تر و عالم تر باشد؟ و یا این که بیشتر              
ـ   آنچه عیان   «! نی راه راست را دریافته باشد؟     مردم تا به حال گمراه بوده باشند و تنها آلبا          ت بـه بیـان     است، چه حاج

 . »گوسفند متواري از گله خوراك گرگ است«پس . »است
. »لحدِیدِ یعنی السـبابه لَهِی اَشَد علَی الشَّیطَانِ مِنَ ا«: سلم در حدیث دیگري می فرمایند پیامبر صلی اهللا علیه و      : توجه

ضمیر مؤنث به سبابه بر می » هی« پس لفظ  .»انگشت سبابه براي مخالفت و دشمنی با شیطان از آهن قوي تر است            «
: همچنـان کـه در مـتن حـدیث فرمـود        . گردد چون داراي عالمت تأنیث است نه به لفظ تحریک زیرا مـذکر اسـت              

 .مسبحه استانگشت » هی«یعنی مراد از » السبابه«
 

 ذکر و دعاي بعد از نماز
نَ، و کَبرَ اهللاَ ی ثَالثاً و ثَالثِینَ، و حمِد اهللاَ ثَالثاً و ثَالثِلِّ صالَةبر کُمن سبح اهللاَ فی د«: بر صلی اهللا علیه و سلم فرمود      پیام

،  هو علَـی کُـلَّ شَـیءٍ قَـدِیرٍ    الَ إلَه اِالَّ اهللا وحده ال شَریک لَه، لَه الملک و لَه الحمد و: ثَالثاً و ثَالثِینَ، و قَالَ تَمام المِأهِ    
د از هر کس بع«). ال اله اال اهللا عشر مرات (روایت مسلم و در روایت ترمذي » طَایاه و اِن کَانَ مِثلَ زبدِ البحرِ      غُفِرَت خَ 
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ال الـه  :  بار اهللا اکبر بگوید و براي اتمام، بار صدم دفعه یی بگویـد 33 بار الحمد هللا،   33،   بار سبحان اهللا   33هر نمازي   
و ده بـار  . »تعال گناهانش را خواهد بخشید هر چند که به اندازه کف دریا فراوان باشـند اال اهللا وحده تا آخر، یزدان م     

 .ال اله اال اهللا: بگوید
 

 دعا و صلوات فرستادن بعد از نمازفضیلت 
روایـت  » ، ثُم اُدعـه یاِذا صلَّیت فَقَعدت فَاحمدِ اهللا بِما هو اَهلُه و صلِّ علَ  «: رضی اهللا عنه قال النّبی لرجل     عن فضاله   «

هر گاه از نماز فارغ شـدي و نشسـتی،   «:  اهللا علیه و سلم به مردي گفت پیامبر صلی . ود و ترمذي با سند صحیح     ابودا
خدا را ستایش کن آن طوري که شایسته ي اوست سپس بر من درود و صلوات بفرست و به دنبال آن از خدا، بـراي        

 .»من دعا کن
 

 آشکار به صورت اداي اذکار
سـولِ اهللاِ   کَـانَ علَـی عهـدِ ر   نصرِف النَّاس مِن المکتُوبۀِأنَّ رفَع الصوتِ بِالذِّکر حِینَ ی   : عن ابن عباس رضی اهللا عنهما     «

 با صداي بلند، هنگام فراغـت  }واجب{خواندن دعاهاي بعد از نماز   «. روایت بخاري و مسلم   » صلی اهللا علیه و سلم    
اگر نمازگزار امام باشد و بخواهد : امام شافعی رحمه اهللا می فرماید   .»ز، در زمان پیامبر موجود بوده است      مردم از نما  

د، آنگاه که مردم این دعاها را از او یاد بگیند، صدایش را بلند کند تا زمانی که متوجه می شود که آنها را یاد گرفته ان         
 ).260، ص3م، جشرح مسل. (صدایش را آرام نماید

 
 ذکر دسته جمعی

 فُضالً یبتَغُونَ مجالِس الذِّکر، فَاِذَا وجدوا مجلِسـاً فِیـهِ ذِکـرٌ    اِنَّ هللاِ مالئِکَۀً سیارةً  «:  صلی اهللا علیه و سلم فرمودند      پیامبر
آخر حدیث، روایت بخـاري و  تا » السماءِ الدنیا اَجنِحتِهِم حتَّی یملَؤُا ما  بینَهم و بینَ         قَعدوا معهم، و حف بعضُهم بعضاً بِ      

گـاه محفلـی را     هر. رد که در جستجوي مجـالس ذکرنـد       پرودگار متعال چندین فرشته ي سیار و محترمی دا        «. مسلم
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یافتند که در آن ذکر خدا برگزار می شود، ایشان نیز با اهل مجلس نشسته و با بالهایشان همدیگر را در برمی گیرنـد                     
 . »وي که فاصله بین آن گروه و آسمان دنیا را پر می کندبه نح

، بلنـد  که ذکر، صلوات، دعاي بعد از نماز     اي جوان مسلمان، در اینجا تنها هدف من این بود که استدالل نمایم بر این                
ه بیان داشـتیم،  کردن صدا و ذکر گروهی نه تنها بدعت نیستند، بلکه سنت پیامبرند و االّ سایر اذکار ما بعد نماز از آنچ         

 .بیشترند
 

 حکم نماز خواندن با کفش
ي برهنه، اینک اي جوان مسلمان، پیامبر صلی اهللا علیه و سلم بنا به حدیث صحیح هم با کفش نماز خوانده و هم با پا  

 :، نماز خواندن با کفش داراي دو شرط استبه مفاد حدیث شریف
بینَمـا رسـولُ اهللاِ صـلی اهللا علیـه و سـلم یصـلِّی       : ضی اهللا عنه قَالَعن سعِیدٍ ر«.  پاك باشند  کفش ها باید  : شرط اول 

روایت ابوداود، احمد و حاکم با سـند    » یها قَذَراً بِأصحابِهِ اِذ خَلَع نَعلَیهِ فَقَالَ اِنَّ جِبریلَ علیه السالم اَتَانی فَاَخبرَنی اَنَّ فِ            
ی خواست نماز جماعت را براي اصحاب اقامه فرماید، کفش هـایش  پیامبر صلی اهللا علیه و سلم وقتی که م   «. صحیح

 .»کفش هایت آلوده اند: جبرئیل به نزد من آمد و گفت: را بیرون آورد و فرمود
 اهللا اي جوان مسلمان، همه ي کفش هاي امروزه آلوده اند زیرا کوچه ها و دستشویی زمان ما، مانند عصر پیامبر صلی

.  نیستند، بلکه همگی خیس و نجسند و آب ناپاك و نجاست به کف آنها اصابت می کنـد   لم پاك و خشکیده   علیه و س  
 .پس نماز با کفش باطل است

 همچون کفش هاي عصر پیامبر صلی اهللا علیه و سلم باید نرم و در حالت سجده انعطاف پذیر     ته کفش ها،  : شرط دوم 
اُمِرت اَن اَسـجد علَـی سـبعۀِ    «: اهللا علیه و سلم می فرمایندی زیرا پیامبر صل. انگشتان پا به زمین بخورد     باشد، تا زیر  
من مأمورم که بر هفـت  «. روایت شیخین» اف القَدمینِ، و الیدین و الرِّجلَینِ، و اَطرَ اَشَار بیدِهِ علَی اَنفِهِ    ، و أعظُمِ، الجبهۀِ 

ارشـاد السـاري،   : (نگا. آخر دو پا یعنی زیر انگشتانو، و پیشانی، بینی، کف هر دو دست، دو زان     : استخوان سجده کنم  
 ).120، ص2ج
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پوشهاي عصر پیامبر، نرم و سر انگشتان لخت بود پس می شد که بنا بـه ایـن حـدیث زیـر        اي جوان مسلمان، کف پا    
 زیرا در انگشتان پا را به زمین چسباند، اما نماز با کفش هاي امروزي مانند گیوه، پوتین و کفش چرمی صحیح نیست      

حالت سجده انعطاف پذیر نبوده و امکان ندارد که زیر انگشتان به زمین بچسبد، مثل این است که پا داخل صـندوقی                       
. فاق علماي هر چهار مذهب استو حال آنکه حدیث سجده بر روي هفت استخوان مورد قبول و ات  . قرار گرفته باشد  

 ).178، صت الکوثريالمقاال: (نگا
 

  در نمازبین پاهافاصله 
بر » گزار یک وجب باشدنت است که فاصله بین دو پاي نماز س«: امام ابن حجر هیتمی می فرماید     اي جوان مسلمان،    

 ).21، ص2تحفۀ المحتاج، ج. (ازه چهار انگشت معین کرده استعکس فرموده ي انوار که این فاصله را به اند
روایـت  » اِذَا صلَّی اَحدکُم فَلیجعل نَعلَیهِ بـینَ رِجلَیـهِ        : علیه و سلم کَانَ یأمرَنَا     أنَّ النَّبِی صلی اهللا      عن أبِی هرَیرَةٍ  «: دلیل

پیامبر به ما دستور داد که هر گاه یکی از شما نماز خواند، باید جفت کفشش را در میان دو      «. ابوداوود با سند صحیح   
ر بین پاها گذاشته شوند، فاصله بین دو پا یک وجب یعنی اگر بگوییم کفش ها در پهلوي یکدیگر د .»پایش قرار دهد

اگر بگوییم لنگه یی بر روي دیگر قـرار گیـرد، فاصـله ي مـورد نظـر چهـار        . خواهد بود همچنانکه ابن حجر فرمود     
دیگر الزم نیست که همچون حالت کشتی بیش از اندازه مذکور پاهایش را . انگشت می شود همانطوریکه انوار فرمود  

 .نمایداز هم جدا 
 

 )کوتاه کردن نماز(قصر 
هر مسافري که سفرش دو مرحله یعنی هشتاد کیلومتر باشد، شرعاً می تواند نماز چهار رکعتـی را         اي جوان مسلمان،    

 به اجماع هر چهار مذهب اهـل  شده اند، منتهی بنامطرح البته با رعایت شرایطی که در منابع فقهی         . دو رکعتی بخواند  
ر سفري که از مسافت سابق الذکر کوتاه تر باشد، جایز نیست بنا به این دلیل که امام بخـاري در  ، این عمل در ه  سنّت

هللا علیـه و  ، و سمی النَّبِی صلی اباب فی کَم تُقصرُ الصالةُ«:  قصر را اینطور مطرح می نماید      صحیحش عنوان مسأله ي   
 عشَـرَ  ۀَ بردٍ و هِی سِـتَّۀَ و ابنُ عباسٍ رضی اهللا عنهم، یقصرَانِ و یفطِرَان فی أربع   سفراً، و کَان ابنُ عمر       یوماً و لَیلَۀً  : سلم
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، و رواه ابـن ابـی شـیبه باسـناد            رواه البیهقی بسند صحیح موصوالً      الجزم و  رواه البخاري هکذا، معلقا بصیقۀ    » فَرسخاً
). 292 و 291، ص2د الساري فی شرح صحیح البخاري، ج     ارشا: ( نگا صحیح موقوفاً علی ابن عباس رضی اهللا عنهما       

ابن . پیامبر صلی اهللا علیه و سلم مسیر یک شب و روز را سفر نامیده است. این باب راجع به مسافت قصر نماز است«
عمر و ابن عباس دو تن از یاران رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم در فاصله چهار بردي یا شانزده فرسخ یعنی هشتاد      

 .»کیلومتر نماز را کوتاه می کردند و روزه را می خوردند
ایشـان نیـز ایـن    . سراغ نداریم که صحابه ایی بر خالف این دو صحابه عمل کرده باشد       «: ابن حجر هیتمی می فرماید    

و شنیده عمل شرعی را خود سرانه و بدون دلیل اجراء نکرده اند یعنی یا پیامبر صلی اهللا علیه و سلم را دیده و یا از ا                    
 ).379، ص2حاشیۀ الشروانی، ج(و )  المحتاجتحفۀ: (نگا. اند که اینطور عمل کرده است

 
 تصحیح یک اشتباه
، باز می بینید که چندین تحصیل کرده ي خام معاصر، جوانان ا وجود آن دالیل محکم سابق الذکر باي جوان مسلمان،

این کـچ فهمـان در   .  در سفر بسیار کوتاه نیز نماز را قصر نمایندما را از آیین اسالم دور کرده و فریبشان می دهند، تا 
علیه و سـلم اِذَا  کَانَ رسولُ اهللاِ صلی اهللا : عن أنَسٍ رضی اهللا عنه«: چندین حدیث صحیح به خطا رفته اند، براي نمونه       

پیامبر صلی اهللا علیه و سلم هنگـام مسـافرت   «. مسلمروایت »  فَرَاسِخٍ صلَّی رکعتَین خَرَج مسِیرَةً ثَالثَۀَ أمیالٍ أو ثَالثَۀَ     
 .»اگر سه میل یا سه فرسخ بیرون می رفت، نماز دو رکعتی می خواند

سپس . ازه بوده باشداین دلیل بر آن نیست که سفرشان همین اند: امام نووي رحمه اهللا در شرح این حدیث می فرمایند
قت نماز، سفر را آغاز می کرد و بعد از پیمودن سه میل یا بیشتر که ل از فرا رسیدن وبلکه آن حضرت قب«: می فرماید

 .»وقت نماز فرا می رسید، آنگاه نمازش را شکسته می خواند
در هیچ حدیثی آشکارا نیامده که پیامبر صلی اهللا علیه و سلم در فاصـله  «: لیل در المجموع نیز می فرماید    بنا به این د   

ـ   کمتر از دو مرحله، نماز را قصر         ، 4ج،  شـرح المهـذب   (و  ) 390 و 389، ص 3شـرح مسـلم، ج    : (نگـا . »دکـرده باش
 ).216ص
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اي جوان مسلمان، با توجه و دقت به متن حدیث، صحت فرمایش امام نووي روشن شده و خواهید فهمید کـه سـفر                       
یعنی » إذا خرج «ا در متن حدیث لفظپیامبر صلی اهللا علیه و سلم به اندازه ي سه میل یا فرسخ کوتاه نبوده است، زیر    

 .یعنی سفر کردن» إذا سافر«رفتن به کار رفته است نه عبارت بیرون 
 

 )خواندن دو نماز در یک وقت (جمع
 80 جمع نماز ظهر با عصر و مغرب با عشاء طبق ضوابط مندرج در کتب فقهی در هر سـفري کـه                    اي جوان مسلمان،  

کسی که مقیم و فاقد شرایط جمع نماز باشد، بنـا بـه مـذهب    این عمل براي  . کیلومتر و بیشتر از آن باشد، جایز است       
امام نووي رحمه    ).91الفقه علی المذاهب الخمسۀ،   : (انگ. اهل سنّت ممنوع است و در مذهب اهل تشیع بال مانع است           

سـببی چـون   بـدون  از در منـزل  ، حنبلی و جمهور علماء جمع نم     بنا به مذهب شافعی، حنفی، مالکی     :  می فرمایند  اهللا
 ).269 ، ص4شرح المهذّب، ج: (نگا. ریضی و مسافرت جایز نیسترس، باران، مت

، و المغرِبِ ه و سلم بینَ الظُّهر و العصرجمع النَّبِی صلی اهللا علی«: یث ابن عباس چیست؟ که می گویدجواب حد: سؤال
پیامبر صلی اهللا علیـه و سـلم نمـاز    «. روایت مسلم» ۀٍ و الَ سفَرٍغَیر خَوفٍ و ال مطَرٍ، و فی رِوای      مِن   ینَۀِو العِشَاءِ بِالمدِ  

 .»ظهر را با عصر، و مغرب را با عشاء در مدینه جمع کرد بدون این که سببی چون ترس، باران و یا سفر موجود باشد
دنـد  اگر چه سند این حدیث صحیح است، ولی علماي هر چهار مذهب اهل سنّت از عمـل آن خـودداري کر         : جواب

 :زیرا از دو جهت جاي شک و تردید است
رواه المسـلم  » ، و أخَّرَ المغرب و عجل العِشَاء    رَ الظُّهرَ و عجلَ العصرَ    اَظُنُّه أخَّ «: راوي حدیث در پایان می فرماید     : اوالً

مه فرمود، همچنین مغـرب  گمان می کنم نماز ظهر را کمی با تأخیر و عصر را کمی زودتر اقا             «. هکذا و النسائی جزما   
مراد از جمع در همچون حدیثی به تأخیر انداختن و زودتر اقامه کردن     » .را با تأخیر و عشاء را کمی زودتر اداء نمود         

 .است
جمع کردن دو نماز در منزل ممنوع و اسـتدالل بـه            «: ، همچنانکه صنعانی می فرمایند    مشخص نکردن نوع جمع   : ثانیاً

پـس  . یرا نوع جمع را بیان نکرده است که آیا مراد جمع التقدیم و یا جمع التـأخیر اسـت        حدیث مذکور باطل است ز    
به نظر وي نیز مـراد از  . حمل کردن جمع در متن حدیث بر یکی از این دو مورد یک ادعاي تحمیلی و بی دلیل است        
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، 2سـبل السـالم، ج  : (نگـا . انجام دادن نماز دوم اسـت حدیث مذکور، همان معناي سابق یعنی تأخیر نماز اول و زود    
 ).43ص
 

 نماز جمعه در صحرا و بیابان
نماز جمعه بجز در محوطه ي خانه هاي مسکونی داخل شهر و یا : امام نووي رحمه اهللا در کتاب المجموع می فرماید      

روستا، در هیچ جاي دیگري جایز نیست زیرا چه در عصر پیامبر صـلی اهللا علیـه و سـلم و چـه در دوران خلفـاي                
راشدین رضی اهللا عنهم این مراسم در هیچ محلّی بجز شهر یا روستا برگزار نشده و در هیچ حدیثی نیامده است که در 

باطل بیابان اقامه شده باشد، لذا چنانچه شهرنشینان به خارج شهر بروند و نماز جمعه را در آنجا برپا دارند، نمازشان                     
 ).423، ص2المحتاج، جتحفه (و ) 370، ص4شرح المهذب، ج: (نگا. است

گاه بطور اتفاقی پیامبر صلی اهللا هر: می گوییماي جوان مسلمان، صرفاً به منظور توضیح فرمایش امام نووي رحمه اهللا 
علیه و سلم در روز جمعه در داخل آبادي نبوده باشند، حال چه در بیابان و یا چه در خارج آبادي تشریف داشـتند،               

 .اري کرده و نماز ظهر را برپا داشته انداز اقامه ي نماز جمعه خودد
، فَصـللَّی  ثُـم أذّنَ ثُـم أقَـام   .... اسفَخَطَب النَّ.... اَتَی رسولُ اهللاِ عرَفَۀَ: اعِ الوِدر رضی اهللا عنه فی حدِیثِ حجۀَ      عن جابِ «

سپس مؤذن  . آمد و براي مردم سخن گفت      عرفه به   رسول خدا «. روایت مسلم و ابوداود   » ی العصرَ الظُّهرَ، ثُم أقَام فَصلَّ   
آنگاه حضرت صلی اهللا علیه و سلم نماز عصر را به صـورت جمـع التقـدیم بپـا       . اذان گفت، بعداً براي نماز اقامه کرد      

بـدیهی  . یعنی در عرفه نماز جمعه را نخواندند چون خارج از شهر مکه بود و آنجا آبادي محسوب نمـی شـد          . داشت
 .عرفه حجه الوداع با روز جمعه مصادف بوداست که روز 

اینکه پیامبر صلی اهللا علیه و سلم در بیست : اي جوان مسلمان، گذشته از دلیل مذکور بنا به دالیل قوي تري از جمله       
اقامـه ي  و هفت غزوه خارج از شهر بودند، در حالیکه بسیاري از آنها با جمعه مصادف بود و جنگی هم رخ نداد، از      

 .عه خودداري فرمودندنماز جم
چـه   بـر ) دوت داده تـان لـت رؤاوه       (حال نمی دانیم که علیرغم این همه دلیل آن باسوادان ناپخته که به قول کـردي               

 بیرون شهر  برده و در    اساسی و اصولی عمل می کنند و جوانان ما را گمراه کرده و براي سیر و سیاحت، ایشان را به                   
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در صورتی که اگر به جاي نماز جمعه، نماز ظهر را اقامه کنند باز بیرون       ! گزار می نمایند؟  جمعه را با آنان بر    آنجا نماز 
 ).415، ص2تحفۀ المحتاج، ج: (نگا. ماز جمعه باشد، حرام استرفتن در روز جمعه به محلی که فاقد مراسم ن

 
 یش از نماز جمعهنافله ي پ

 :، به دلیلکعت نماز سنت وجود داردیا چهار راي جوان مسلمان، قبل از نماز جمعه دو رکعت 
قامه ایی، یک نماز در بین هر اذان و ا  «. روایت بخاري و مسلم   » ن شَاء  لِم بینَ کُلّ أذَانَین صالةٌ، ثُم قَالَ فی الثَّالِثَۀِ        «ـ1

د از پـس مـرا  . »بـراي کسـی کـه بخواهـد    : این مطلب را سه بار تکرار نمودند و بار سوم فرمودند    .سنت وجود دارد  
تنها دو اذان نماز جمعه نیست بلکه هدف اذان و اقامه است لذا این حدیث همچون حـدیث دوم، گذشـته از            » اذانین«

 .شامل می شودنیز نماز جمعه، نماز مغرب و عشاء را 
 واجبـی  هیچ نمـاز «. ستبان که آنرا صحیح دانسته اروایت ابن ح » إال و بینَ یدیها رکعتَانِ     ما مِن صالَةٍ مفرُوضَۀٍ   «ـ  2

 ).193و15، ص2أرشاد الساري، ج(: نگا. »نیست مگر اینکه پیش از آن دو رکعت سنت وجود دارد
روایـت  »  أربعاً و بعـدها أربعـاً و کَـانَ یـأمرُ بِهـا     کَانَ یصلِّی قَبلَ الجمعۀِأنَّه : عن عبدِاهللا بن مسعود رضی اهللا عنه «ـ  3

ابـن مسـعود مـی    «. ایت صحت است این اثر در غ   : دکتر هاشم گفته است   . د صحیح و روایت ترمذي    عبدالرزاق با سن  
گوید که پیامبر صلی اهللا علیه و سلم قبل از نماز جمعه چهار رکعت و بعد از آن نیز چهار رکعت نماز نافله می خواند                

 .»و به مردم دستور می داد که آن را بخوانند
، همان دو سنت پیش از نمـاز ظهـر   قبل از نماز جمعه: دیث می فرماید  ا استناد به همین احا    امام نووي رحمه اهللا نیز ب     

: نگا. } دو رکعتش غیر مؤکد استکه دو رکعت آن مؤکد و{  یا چهار رکعت}سنت مؤکد{وجود دارد یعنی دو رکعت 
 ).113، صالبدعۀ(و ) 54الفقه المقارن، ص(و ) 224، ص2تحفۀ المحتاج، ج(

 
 )مصافحه( دست دادن ذکر و دعاي
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اِذَا اِلتَقَی المسـلِمانِ فَتَصـافَحا و حمِـدا اهللاَ و    «: ی اهللا علیه و سلم می فرمایند      پیامبر صل : ـ حمد خدا و طلب مغفرت     1
اس و گاه دو مسلمان بهم رسیدند و با هم دست دادند، خدا را سپهر«. روایت ابوداود با سند صالح» ه غُفِرَ لَهمااستَغفِرَا

 .»ستایش گفته و از پروردگار طلب مغفرت نمایند، گناهشان بخشوده می شود
مـا مِـن مسـلِمینِ یلتَقِیـانِ     «در حـدیثی آمـده اسـت کـه          : ابن حجر هیتمی می گوید    :  پیامبر ـ صلوات فرستادن بر   2

اخرجه الحسن بن سفیان    » تَفَرَّقَا حتَّی یغفَرُ لَهما ذُنُوبهما    یان علَی النَّبِی صلی اهللا علیه و سلم إالَّ لَم ی          فَیتَصافَحان، و یصلِّ  
دو مسلمانی که به هم می رسند و مصافحه می کننـد و بـر پیـامبر    «. بشکوالو ابویعلی و ابن حبان فی الضعفاء و ابن    

: نگـا . »مـی شـود   گناهشـان بخشـوده   صلی اهللا علیه و سلم صلوات می فرستند، از هم جدا نمی شوند مگر این کـه            
 ).187، ص1الفتاوي الکبري، ج(

 
 و روبوسی) دیگر را در آغوش گرفتنهم(معانقه 

مصافحه کردن مرد با مرد و زن با زن سنت است، ولی یکدیگر را در آغوش گرفتن : شروانی به نقل از مغنی می گوید
رد صالح و خوبی باشد، مکروه و ناپسند و سر و روي همدیگر را بوسیدن، ولو اینکه بوسه کننده و یا بوسیده شونده ف             

ـ   . است وش لکن براي مسافري که از سفر برگشته و یا کسانی که مدت طوالنی همدیگر را ندیده اند، بوسیدن و در آغ
 ).208، ص7، جحاشیه الشروانی: (نگا. گرفتن، هر دو مستحبند

صلی اهللا علیه و سلم الرَّجلُ مِنَّا یلقِی اَخَاه أو صـدِیقَه،           قَالَ رجلٌ یا رسولَ اهللاِ      «:  دلیل کراهت و ناپسندي روبوسی     ـ1
روایـت ترمـذي بـا سـند     » نعـم : اَفَیأخُذُ بِیدِهِ و یصافِحه؟ قال    : ال، قَالَ : اَفَیلتَزِمه و یقَبلَه؟ قَالَ   : ال، قَالَ : اَینحنی لَه؟ قَالَ  

اي رسول خدا یکی از ما که با برادرش و یا دوستش برخـورد  : م پرسیدمردي از پیامبر صلی اهللا علیه و سل  «. صحیح
: مرد پرسـید . خیر: می کند آیا جایز است در مقابل او به حالت خمیده تعظیم کند؟ پیامبر صلی اهللا علیه و سلم فرمود            

. آري: ؟ فرمـود ه کنـد دستش را بگیرد و با او مصافحآیا : باز پرسید. خیر: آیا او را در آغوش بگیرد و ببوسد؟ فرمود   
 .، تا با احادیث بعدي تعارض پیدا نکندر این حدیث برخوردهاي روزانه استمنظو

 فَأتَی النَّبِی صلی اهللا علیه و سلم فَقَرَع الباب قَدِم زید بنُ حارِثَۀِ المدِینَۀَ«: گشتهـ دلیل بوسیدن مسافري که از سفر بر2
زید به مدینه بازگشت، بـه منـزل   «. روایت ترمذي با سند صحیح   » هی اهللا علیه و سلم فَاعتَنَقَه و قَبلَ       فَقَام اِلَیهِ النَّبِی صل   
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پیامبر رفت، در زد و اجازه ورود خواست و وارد شد، حضرت صلی اهللا علیه و سلم به احترام او برخاسـت و وي را        
 . »بوسید

» تَلَقَّاه النَّبِی صلی اهللا علیه و سلم فَالتَزَمه و قَبـلَ مـا بـینَ عینَیـهِ    : بٍ مِن الحبشَۀِ  عفَرُ بنُ اَبی طَالِ   و لَما قَدِم ج   «همچنین  
 از حبشـه بازگشـت، پیـامبر بـه     }پسر عمـوي پیـامبر  { وقتی که جعفر بن ابی طالب«. روایت ابوداوود با سند صالح  

 .»یداستقبالش رفت و او را در آغوش گرفت و پیشانی اش را بوس
 

 دست بوسی
زیرا ابوعبیده رضی اهللا عنه دسـت    . ، عالم و فاضل سنت است     بوسیدن دست مرد صالح   «: ابن حجر هیتمی می فرماید    

 ).229، ص9تحفۀ المحتاج، ج: (نگا. »اهللا عنه را بوسیده استحضرت عمر رضی 
. روایت ابوداوود با سند حسـن     » م صلی اهللا علیه و سل     عن ابن عمر رضی اهللا عنهما قَالَ قَبلنَا ید النَّبِی         «: بنا به حدیث  

عـن زارِع رضـی اهللا      «: همچنین. »ما دست پیامبر صلی اهللا علیه و سلم را بوسیدیم         : ابن عمر رضی اهللا عنهما فرمود     «
روایـت  »  یـد رسـولِ اهللاِ و رجلَـه        نَـا فَنُقَبـلُ   در من رواحِلِ   فَجعلَنَا نَتَبا  دینَۀَا الم لَما قَدِمنَ : یسِعنه و کَانَ فی وفدِ عبدِالقَ     

 بـا عجلـه از مرکـب        ،عبدالقیس وقتی که به مدینـه آمـدیم       ما نمایندگان قبیله ي     «. ابوداوود و ترمذي با سند صحیح     
 . »یم و دست و پاي پیامبر را بوسیدیمهایمان پیاده شد

 
 ستن به پاس احترام یکدیگربرخا

رفتار دائمی طبقه سلف طوري بود که به خاطر رعایت احترام کسی که بر آنان وارد می شد،               «: امام نووي می فرماید   
 ).476، ص4شرح المهذّب، ج: (نگا. »از جاي خود برمی خواستند

 : ، بغیر از احادیث قبلی عبارتند ازدالیل این مطلب
خَلَت علَی النَّبِی صلی اهللا علیه و سلم قَام اِلَیها فَأخَـذَ      رضی اهللا عنها اِذَا د     کَانَت فَاطِمۀُ :  رضی اهللا عنها   عن عائِشَه «ـ  1

                     و لَتـهقَب ـدِهِ وـت اِلَیـهِ فَأخَـذَت بِیا قَاملَیهصلی اهللا علیه و سلم ع خَلَ النَّبِیاِذَا د جلِسِهِ وا فی مهأجلَس ا ولَها فَقَبدِهبِی
گاه که فاطمه دختر پیامبر صلی اهللا علیه و         هر«. ود، نسائی و ترمذي با سند حسن      داوروایت ابو » أجلَسته فی مجلِسِها  
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سلم به خدمت ایشان شرفیاب می شد، آن حضرت صلی اهللا علیه و سلم از جاي خود بر می خواسـت و دسـتش را              
ـ . می گرفت و بر پیشانی اش بوسه می زد و او را در جاي خود می نشاند               دا صـلی اهللا  همچنین هنگامی که رسول خ

او نیز از جاي برخاسته، دست حضرت صلی اهللا علیه و سلم را می گرفت و پیشانی                 علیه و سلم نزد فاطمه می رفت        
 .»اش را می بوسید و در جاي خود قرار می داد

. روایت بخاري و مسلم   » دِکُمیقُوموا اِلَی س  : عن أبی سعِیدٍ رضی اهللا عنه فَقَالَ النَّبِی صلی اهللا علیه و سلم لِألنصار             «ـ  2
 .»که به پاس احترام بزرگتان برخیزید: سعد بن معاذ به نزد پیامبر آمد و حضرت به جماعت انصار فرمود«
 هللاِ صـلی اهللا علیـه و سـلم جـالِس    دخَلت المسجِد فَإذَا رسولُ ا:  تَوبتِهِن مالِکٍ رضی اهللا عنه فی قِصۀِ    عن کَعبِ ب  «ـ  3

ولَهۀُ حطَلح فَقَام ،النَّاس هنَّأنِی فَکَ رضی اهللا عنه یه نی وافَحتَّی صۀٍروِلُ حا لِطَلحاهنسال ی روایـت بخـاري و   » انَ کَعب
هنگامی که توبه ام پذیرفته شد، به مسجد رفتم در حالی که اصحاب دور و بر حضرت صلی : کعب می فرماید«. مسلم

و با من مصـافحه کـرد و تبریـک    طلحه از جاي خود برخاست و به سوي من شتافت،       . دنداهللا علیه و سلم نشسته بو     
 .»نیکوي طلحه را فراموش نمی کردبعدها کعب این برخورد . گفت

 
 یک توضیح

برخاسـتن بـه پـاس    : اي جوان مسلمان، با وجود حدیث صحیحی که بیان کردیم عده ایی به خطا رفته و می گوینـد                
 : و بدعت است زیرااحترام همدیگر، حرام

 ترمذي و روایت»  مقعده مِن النَّار  الرِّجالُ قِیاماً فَلیتَبوء  من سرَّه اَن یتَمثَّلَ لَه      «:  صلی اهللا علیه و سلم فرمودند      ـ پیامبر 1
را در هر کسی که خوشحال شود به این که مردانی در جلویش بایستند، بگذار که جاي خود    «. ابوداوود با سند حسن   

 .»آتش مهیا سازد
بـه ایـن    » لرِّجـالُ قِیامـاً   لَّ لَـه ا   یتمثَ «پر واضح است که این حدیث ربطی به برخاستن ندارد زیرا جمله ي            : »جواب«

بنابراین به پا . همچنان که امام بیهقی اشاره فرموده اند. »خودش بنشیند و خادمانش در خدمتش بایستند«معناست که 
 .أله ي متفاوتندشدن و ایستادن دو مس
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ـ                : عن أنَس رضی اهللا عنه    «ـ  2 ن کِرَاهِیتِـهِ   لَم یکُن شَخص أحب إلَیهِم مِنَ النَّبِی و کَانَوا اِذَا رأوه لَم یقُوموا لِما یعلَمونَ مِ
بـوب تـر   سـلم مح در نزد اصحاب، هیچ کسی از رسول خدا صلی اهللا علیه و    «. رمذي با سند صحیح   روایت ت » لِذَلِک

گاه ایشان را می دیدند از جایشان بر نمی خواستند زیرا می دانستند که از ایـن عمـل بـدش مـی       نبود با این حال هر    
 .»آید

 تفاوت دارد، بنابر  » حرام«با واژه   » کراهیت«این حدیث، بر حرمت برخاستن داللت ندارد زیرا معناي لفظ           : »جواب«
 را حرام نفرموده اند بلکه تنها شخصاً این کار را نمی پسندید، تا نکند که بر           این پیامبر صلی اهللا علیه و سلم برخاستن       

ابـن   ).255، ص 5المأمول فی شرح التاج لألصول، ج      غایۀ: (نگا.  از حد خود فراتر نمایند     اثر مبالغه در تعظیم، وي را     
 انسان صالح، عالم، والـدین و  برخاستن به خاطر رعایت احترام«: اد به احادیث گذشته می فرمایدحجر هیتمی با استن 

 .»صاحب منصبی که از ارتکاب خالف شرع پرهیز نماید، سنت است
آن بنا به فرموده ي ابن عبدالسالم، همچنین کسی که محل توقع احسان و یا جاي ترس خرابکاري باشد، هر چند که                      

ی تـوان بـه احتـرام وي بـه پـا         شخص ترسناك کافر باشد ولی ترس اینکه زیان بزرگی برساند وجود داشته باشد، م             
، 9تحفـۀ المتـاج، ج  : (نگـا . صـورت پـذیرد  ) ریـاء و تملـق  نـه   (البته برخاستن باید بر مبناي نیکی و اکرام     . خواست

 ).229ص
غَـالی فِیـهِ    المسلِم، و حامِلِ القُرآنٍ غَیرَ الاللِ اهللاِ، إکرَامِ ذي الشَّیبۀِإنَّ مِن إج«: دپیامبر صلی اهللا علیه و سلم می فرماین       

رعایت احترام پیر ریش مسلمان و قاري «. روایت ابوداوود با سند حسن» والجافی عنه، و إکرَام ذي السلطَان المقسِطِ
که از حد قرآن تجاوز نکند، از تحقیق و تفحص آیات متشابهات بپرهیزد و بر تالوت قرآن مواظبت نمایـد و احتـرام             

دسـت بوسـی،   : بنابراین رعایت احترام در مواردي از قبیل     .»از تعظیم پروردگار است   فرمانرواي مقتدر عادل، جزئی     
: ت، همچنانکه در حدیث آمـده اسـت  ، راه رفتن و غیره الزم اس   دن، آشامیدن ، شروع کردن از راست      برخاستن، خور 

ر دهید و بر حسب رتبه و مقامشان بـه  مردم را در جایگاهشان قرا«. روایت مسلم و ابو داوود » هماَنزِلُوا النَّاس منَازِلَ  «
 .»آنان احترام بگذارید

 
 سخن پایان
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أحمدك اللهم علَـی نِعمِـک و   «: خداوند را شاکرم و می گویم» یعبداهللا، عبدالعزیز هه رته ل    «اینجانب بنده ي عاصی     
و ک و علَی آلِهِ و أصحابِهِ اِلَی یوم لِقَائِک، رب اغفِرلی و لِوالِدي          آالئِک و أصلِّی و أسلِّم علَی سیدِنَا محمدٍ خَاتَم أنبِیائِ         

 . »کَما ربیانِی صغِیراًارحمهما 
را به صورت دسته گلی در آورده، به » اسالمچند گلی از گلزار «ایی که مرا یاري نمودي تا کتاب سپاس تو را اي خد

؛ من، والدینم و دوستانم را ببخشـا و بـه گـل و گلـزار بهشـت و دیـدار خـویش و          وردگارا پر .نوجوانان تقدیم نمایم  
 .پیامبرت شاد و مسرور بفرما، آمین

 
و حقیر سراپا تقصیر جعفر پروینی، امام جماعت و مدرس علوم دینی روستاي خرنج از توابـع شهرسـتان پیرانشـهر،                     

امیدوارم که به فضل و کـرم  . این ترجمه را برایم میسر گردانیدخداوند منان را بس شاکرم که به حول و قوت خویش    
رب اغفِر وارحـم و أنـت        «.ان شاء اهللا  . زیل اخروي قرار دهد   بیکرانش این اثر کوچک را مفید بهره و موجب اجر ج          

 .آمین» أرحم الرَّاحِمِینَ


