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 تیوهاب ۀشیافتراق در اند ثیحد یواکاو

 *میثم اورنگی

 چکیده
شـده اسـت کـه بیـانگر اصـل  در اکثر جوامع روایی  مـذاهب ناـل « حدیث افتراق امت»

میان امت اسالمی است. در برخی طرق  ایـن روایـت  های موجود در افتراق و تعدد فرقه
تمس  وهابیان قرار گرفته است. آنـان بـا دو قیـد  ه است که موردشد هایی نال  عبارت

ب شـی بـه  اقـدام بـه مشروعیت« ماُأناُعليهُوُأصوحابي»و « کّلهاُفيُالنارُإَّلُالواحدة»
خواننـد و سـایر طوائـف  فرقـۀ ناجیـه می ء  اند و پیروان این منهی را جـز منهی سلف کرده

داننـد.  اند، کافر و گرفتار عذاب دوزخ می نکرده اسالمی را که بر اساس این منهی عمل 
ایم کـه  در این مااله با بررسـی  سـندی و داللـی  حـدیث افتـراق، بـه ایـن نتیجـه رسـیده

ناـد اسـت، بلکـه از حیـث  تنها از حیـث سـندی مـورد نـه ،اضافی در حدیث افتراق بند
 اوبات برساند. تواند به داللی نیز مدعای وهابیان را نمی

تراق امت، وهابیت، تکفیر مسلمانان، حجیت فهم سلف، مـا أنـا علیـه و اف ها: کلیمدواژه
 .أصحابي
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 مقدمه
های م تلـف اسـت. ایـن  یکی از وقایع تلخ جهان اسالم وجود اختالفـات فـراوان و فرقـه

گیـر مسـلمانان  و امـروزه دامن ،علل و عوامل م تلفی بـه وقـوع پیوسـته واسطۀ بهواقعیت 
کـه  ، از اخبـاری اسـت باشـد میقبـول شـیعه و سـنی  موردکه  ،شده است. حدیث افتراق

وسـام  پوشـی از صحت مردم را از این واقعـۀ تلـخ خبـردار کـرده اسـت. بـا چشم پیامبر
هـای گذشـته  سندی  حدیث افتراق، داللت ایـن روایـت بـر اینکـه مسـلمانان هماننـد امت

ام ضـاللت و رونـد، صـحیح اسـت. همچنـین اتهـ گرایی و اختال  پـیش می سمت فرقه به
ق از ر  بسـیار مشـهود اسـت.  «وهابیت»ویژه  ها به سوی برخی گروه گمراهی و تکفیر سایر ف 

کنند و سایر مسـلمانان را  وهابیان با استناد به حدیث افتراق، خود را فرقۀ ناجیه معرفی می
ــه اهل ــا اینک ــامبر ب ــوت پی ــه نب ــد ب ــه و معتا ــد، قبل ــر می توحی ــتند، تکفی ــد؛  هس کنن

نظور، بررسـی  سـندی و داللـی  ایـن حـدیث امـری ضـروری اسـت. عـالوه بـر م همین به
هـای  نحل کـه مبنـای نگـارش آنهـا حـدیث افتـراق بـوده اسـت، کتاب و های ملل کتاب

نوشـتۀ  اإلفترحا  شرح  حردی رشتۀ تحریر در آمده است؛ همچون کتاب  مستالی نیز به
أنرا  مرانوشتۀ کتانی و کتاب  اأمة القول حول إفتحا  الذمة بتحقی  ابحاءتیمیه، کتاب  ابن

:  أصحاب  علیه و نوشتۀ احمد سالم. آنچه مـا را بـه نوشـتن ایـن ماالـه تشـویق کـرد، اوال 
: بررســی عدم ناــد  و توجـه نگارنــدگان بـه قســمت متــواتر و جعلـی  حــدیث افتــراق، و وانیـا 

اسـت. های غلط وهابیان از این حدیث در حجیت فهم سلف و تکفیـر مسـلمانان  برداشت
شده  توجه به این نکته الزم است که وهابیان در نال حدیث افتراق غالبا  به متن روایت  نال

اساس، این مااله به بررسی  سندی  همین کنند که بر تمس  می التحمذي سةندر کتاب 
 پردازد. بر روایت ترمذی می  تکیه و داللی  این حدیث با

 حدی  افتراق
است. حدیث مـذکور بـا  0تسنن و اهل 0تشیع معرو  نزد اهلحدیث افتراق امت از احادیث 

                                                 
، 884، ص2، جالکراف حمد بن یعاوب، ؛ کلینی، م733، ص7، جالمی ان ف  تفسیح القحآن. طباطبایی، سید محمدحسین، 1
 .76، ص6الملل و الةحل  ج یبحوث ف؛ سبحانی، جعفر، 827ح
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بن عبدالله انصـاری،  ، جابرصحابه همچون امیرالمؤمینن علی برخیاز  یطرق م تلف
شده است و محدوان مشهوری همچون ابوعبدالله کتانی،   بن عمر نال ابوهریره و عبدالله

بعد از وفـات  ن امت پیامبرکه داللت بر اصل وجود افتراق بی ،ب ش ابتدایی  حدیث را
اسـاس، حـدیث افتـراق مبنـای  همـین بـر 2.اند کند، از احادیث متواتر برشمرده ایشان می

در ایـن میـان،  9نحل از گذشته تـاکنون شـده اسـت. و های ملل نگارش بسیاری از کتاب
فکران  عبدالوهاب و دیگر هم بن جوزیه، محمد قیم تیمیه، ابن بزرگان سلفی همچون ابن

زعم  گیری از برخی طرق این حدیث، اقدام به تکفیر مسـلمانان و همچنـین بـه نان با بهرهآ
 4اند. خود، اوبات حاانیت مسل  سلفیت کرده

از  التحمررذي سررةنها طریاــی اســت کــه ترمــذی در  اســتناد ســلفی حــدیث مورد 
 فرمودند: کند که پیامبر عمر نال می بن عبدالله

ُ َفرَّ َُ ُبنيُإسرائيلُ ِتويَُعَلوىَُثوََلٍ َُوَُوُِإ َّ مَّ
 
ُأ ْفَتوِرق  َُ وًةوَُوُ َقْتَُعَلىُِثْنَتْيِنَُوَُسوْبِعيَنُِملَّ

وا:ُ ًةَُواِحَدًةوَُقال  ُِملَّ اِرُِإَّلَّ ْمُِفيُالنَّ ه  لُّ ًةوُک  َناُ»َسْبِعيَنُِملَّ
َ
وَلُاللِه؟َُقاَل:َُماُأ َوَُمْنُِهيََُياَُرس 

ْصَحاِبي
َ
 5؛«َعَلْيِهَُوُأ

فرقـه تاسـیم  37فرقه تاسـیم شـدند و امـت مـن نیـز بـه   38ه اسرائیل ب همانا بنی
 فرقـه، در آتـش جهـنم هسـتند. از پیـامبر شوند که تمامی  آنها غیر از یـ  می

آن گروهی »یافته کدام است؟ فرمودند:  الله، آن فرقۀ نجات  سؤال شد که یا رسول
 .«است که بر طبق سیره و روش من و اصحابم عمل نمایند

درصدد اوبات مسل  سـلفیت بـر  6«ماُأناُعليهُوُأصحابي»ستناد به عبارت سلفیان با ا

                                                 
سررةن ماجــه، محمــد بــن یزیــد،  ؛ ابن862، ص6، جالمسررتدرك علرری الصررحیحین. حــاکم نیشــابوری، محمــد بــن عبداللــه، 1

 .7337و  7338، ح6786، ص8ماجة  ج ابن
 .45، صمتواتحنظم المتةاثح من الحدی  ال. کتانی، محمد، 2
؛ 65، ص6، جالتبصریح فر  الردین، طاهر بن محمد؛ اسفراینی، 5، ص6، جالَفح  بین الِفح الااهر بن طاهر،  . بیدادی، عبد3

 .66، ص6، جالملل و الةحلالکریم،  شهرستانی، محمد بن عبد
 العقیردة الصرحیحة و مراعبداللـه، العزیز بـن  بـاز، عبـد ؛ بن747، ص7، جمجمرو  الفتراویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن4

 .86، ص6، جیضادها و نوا ض اإلسالم
 .8746، ح87، ص5، جسةن التحمذي. ترمذی، محمد بن عیسی، 5
؛ البـانی، محمـد ناصـرالدین، 67، صتذکیح الخل؛ بوجوب اعتماد فهم سل؛ أدلة الکتاب و السةة. سعیدان، راشد بن ولید، 6

 .7، ص76، جدروس للشیخ



 

 

118 

سال 
هفتم

 ،
پاییز 

1396
، شمارۀ 

27
 

دنبال  بـه 1«الواحودة فويُالنوارُإَّل کلهوا»مبنای حجیت فهم سلف، و با استناد به عبـارت 
ها و اشاعره هستند. آنان  مسلکان  خود از طوائف مسلمانان همچون ماتریدی تکفیر غیر هم

. در این مااله ابتـدا بـه بیـان ندا هگماردای  همت ویژهراجع به بحث سندی و داللی  حدیث 
 آنبــه ســند و داللــت حــدیث، و در ادامــه نیــز بــه بررســی و ناــد  ها راجــع دیــدگاه ســلفی

 پردازیم. می

 سند روایت
سـنت  طور که پیش از این نیز اشاره شد، قسـمت ابتـدایی  حـدیث نـزد بزرگـان اهل  همان

نیشـابوری از  حبـان و حـاکم ماجـه، ابن بـوداود، ابندارای اعتبار است و این همـان ناـل ا
سلفیان در راستای اوبات مدعای خود به  2اند. ابوهریره است که به صحت آن انعان کرده

طریای که دارای دو عبـارت زائـد اسـت، تمسـ  کـرده و بـه صـحت و تاویـت راویـان آن 
تراق را از احادیـث صـحیح و پرداز سلفیان، حدیث اف عنوان نظریه تیمیه به ابن 3اند. پرداخته

افتـراق را  حدیثقیم نیز تمام راویان  ابن 4کند. مشهور در تمامی سنن و مسانید معرفی می
همچنین البانی این حدیث را وابت دانسته و مدعی است  5برد. از راویان واه و حاف  نام می

ی  حـدیث و هرکسی با قسمت اضـاف 6گونه ش  و طعنی در این حدیث وجود ندارد که هیت
 7م الفت کند، متهم به جهل و نادانی است.

انتاـاد بسـیاری از اندیشـمندان و  این در حالی اسـت کـه طریـق مـذکور حـدیث مـورد
معتادنـد کـه  0حـزم و ابن 3شـوکانی 8وزیـر، محااان قرار گرفته است. برخـی همچـون ابن

                                                 
 .86، ص6، جیضادها و نوا ض اإلسالم العقیدة الصحیحة و ماالعزیز بن عبدالله،  عبد باز، . بن1
 .85، ص6، جالصحوة اإلسالمیة. قرضاوی، یوسف، 2
نوشـتۀ ابوالحسـن اشـعری و  مقراالت اإلسرالمیینتیمیه، کتاب  نوشتۀ ابن ا تضاء الصحاط المستقیمکتاب  :. از جملۀ این آوار9

 طبی.شا نوشتۀاإلعتصام کتاب 
 .745، ص7، جمجمو  الفتاویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن4
 .635، ص6، جإعالم المَو ّعینبکر،  قیم جوزیه، محمد بن ابی . ابن5
 .453، ص6، جسلسلة اأحادی  الصحیحة. البانی، محمد ناصرالدین، 6
 .457. همان، ص7
 .636و  635، ص7، جالعواصم و القواصموزیر، محمد بن ابراهیم،  . ابن8
 .834، ص8، جفتح القدیح. شوکانی، محمد بن علی، 3
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حد است که علمای دین و مل های افراد بی ساختگی و از بدعت ،زائد ،قسمت پایانی  روایت
حزم پا را فراتر گذاشته و اصـل روایـت را  اند. ابن شناس آن را ضعیف شمرده رجال و حدیث

 2دلیل ایرادهای فراوان  داللی باطل دانسته است. به
 های سندی  دیگری است: بر اینها، حدیث مذکور دارای اشکال عالوه
 :

د
نال نشده  مسلم صحیحو  یبخار  صحیحهای  ی  از کتاب حدیث افتراق در هیتاوال

ه شیوۀ ک چنان 3شود؛ نال  آن توسط ب اری و مسلم، موجب ضعف در حدیث می است و عدم
 4برگرداندن  ب اری و مسلم از نال آن است. برخی سلفیان در تضعیف روایت، روی

:
د
ای که برخی از اندیشـمندان و  گونه به 5د؛نراویان ضعیف در سند روایت وجود دار  ثانیا

ــ ــه عدممحاا ــم کرده ان ب ــت حک ــن روای ــه ای ــ  ب ــد. تمس ــه 6ان ــند  عنوان  ب ــال، در س مث
وتعـدیل  وجود دارد که نزد علمـای جرح« یوسف بن عباد»نام  فردی به« مال  بن عو »

 8عثمـان، بـن همچنین در سایر اسناد  این روایت، افرادی همچـون جریـر 7ضعیف است.
وجـود دارنـد کـه علمـای  1مـروان بـن و کثیـر 10عمـر لیثـی بـن محمـد 9حماد، بن نعیم

                                                 
الفصرل فر  الملرل و اأهرواء و حزم، علی بن احمد،  ؛ ابن867، ص7، جرسائل ابن ح م اأندلس  حزم، علی بن احمد، . ابن0

 .842، ص6، جالملل
 . همان.2
 .832، ص65، جالتمهید. ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، 3
العواصرم و وزیـر، محمـد بـن ابـراهیم،  ابن«. )ء علی شرط  الصحیح، ولـذل  لـم ی ـرج الشـی ان شـیئا  منهـالیس فیها شی»

 (.636و  635، ص7، جالقواصم
 .457، ص7؛ ج763، ص3، جمةهاج السةة الةبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  .ابن4
 .85، ص6، جالصحوة اإلسالمیة. قرضاوی، یوسف، 5
، 6؛ قرضاوی، یوسف، موقف اإلسالم من العال و العلـم، ج776صصحیح شرح العایدة الطحاویة، . ساا ، حسن بن علی، 6

 .73ص
 .852، ص6، جدیوان الضعفاء و المتحوکین. نهبی، محمد بن احمد، 7
 (.635، ص6، جإعالم المَو ّعینبکر،  قیم جوزیه، محمد بن ابی )ابن«. جریر بن عثمان فإنه کان منحرفا عن علي. »8
 مان.. ه9
فلکثرة حدیث نعیم عن الثاات و عن الضعفاء و اعتماده علی حفظه کان ربما اشـتبه علیـه مـا سـمعه مـن بعـ. الضـعفاء بمـا »

، 8)معلمـی، عبـدالرحمن بـن یحیـی، التنکیـل، ج«. سمع من بع. الثاات فیظن أنه سـمع افول بسـند الثـاني فیرویـه کـذلك
 (.374ص
، مقردمات اإلمرام الکروثحي؛ کـووری، محمـد زاهـد، 458، ص6، جأحادی  الصحیحةسلسلة ا. البانی، محمد ناصرالدین، 10
 .664ص

 (.85، ص6، جالصحوة اإلسالمیة)قرضاوی، یوسف، «. و فیه نظر فإن محمد بن عمرو اللیثي، فیه کالم و لذلك لم یحتی به مسلم»
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بـن  بـن زیـاد تـر، جـرح عبـدالرحمن انـد. از همـه مهم  شناس آنان را تضعیف کرده حدیث
بـه ایـن  حجر راجع استناد  سلفیان وجود دارد. ابن افریای است که در تمام ُطرق  مورد انعم

یسـت(. )در ضعف، کسی همانند افریای ن 2؛«ليَُمثلهُغيرهُفيُالضعف»گوید:  راوی می
 حـدیث  )او نـزد اهـل 9؛«هووُضوعيفُعنودُأهولُالحوديث»البانی نیز دربارۀ او گفته اسـت: 

هوووُضووعيفُلسوووءُ»گویــد:  می الغلیررل إرواءضــعیف اســت(. همچنــین البــانی در کتــاب 
شناس دیگری  . عالمان رجال(است یفضع یفرد، یثجهت عدم حف  حد او به) 4؛«حفِه

انـد. بـا توجـه بـه مطالـب  نیـز او را تضـعیف کرده 7یعـد  و ابن 6دارقطنی، 1همانند عایلی،
خدشـه اسـت و  تمس  به این روایـت قابل ،دلیل جرح راویان  حدیث افتراق شده، به مطرح

ت ادعای سلفیان در حجیت فهم سلف و تکفیر سایر مسلمانان باشد. نمی  تواند ُمثب 
معنای بیـان  شده وجود اضطراب در حدیث است. اضطراب بـه یکی از اشکاالت گرفته

حف   راوی  ضـبط و سـوء های م تلف و متضاد با یکـدیگر اسـت. ایـن امـر بـر عدم عبارت
بـا مراجعـه بـه مـتن روایـت شـاهد  آن  8شـود. کند که موجب ضـعف حـدیث می داللت می

هستیم که متن حدیث بعد از عبارت متواتر، دارای اضطراب زیادی است که برای خواننده 
این روایت عالوه بر اصل  وجود افتراق امـت، در ماـام بیـان که شود  اطمینان حاصل نمی

در ماام بیان این مطلـب بـوده، بـا چـه اگر یافته نیز بوده است یا خیر، و  تعیین فرقۀ نجات
برخی ُطرق  حدیث، هیت عبارتی اضافه نشـده  به این دلیل که در 9عبارتی بیان شده است.

هـا  برخـی نالو در  10شـده اسـت اسالمی اشاره است و تنها به اصل وجود افتراق در امت 
                                                 

 .623، ص6، جمجمع ال وائد و مةبع الفوائدبکر،  . هیثمی، علی بن ابی1
 .634، ص7، جتهذیب التهذیبحجر عساالنی، احمد بن علی،  بن. ا2
 .652، ص6، جسلسلة اأحادی  الضعیفة و الموضوعة. البانی، محمد ناصرالدین، 9
 .53، ص2، جإرواء الغلیل. البانی، ناصر الدین، 4
 .778، ص8، جکتاب الضعفاء الکبیح. عایلی، محمد بن عمرو، 1
 .676، ص8، جاء و المتحوکونالضعف، علی بن عمر. دارقطنی، 6
 .453، ص5، جالکامل ف  ضعفاء الحجالعدی، عبدالله،  . ابن7
 .35، ص6، جالمقتحب ف  بیان المضطحب؛ بازمول، احمد بن عمر، 25، صمةهج الةقد ف  علوم الحدی ، عتر، نورالدین. 8
صرحیح شرح  العقیردة حسـن بـن علـی، ؛ سـاا ، 4. کامل، عمر عبدالله، حدیث افتراق افمة مفاهیم یجب أن یصحح، ص9

 .778، صالطحاویة
 .45، صنظم المتةاثح من الحدی  المتواتح. کتانی، محمد، 10
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هـایی  نمونـه، بـا نال عنوان شـده اسـت؛ بـه که با عباراتی متضاد بیان وجود دارد اضافاتی 
النارُإَّلُالسووارُُىکلهاُف» 2،«الجنةُإَّلُالواحدةُىکلهاُف» 1،«لمُينجُمنهاُإَّلُثَل »همچون 
بر آنچـه بیـان شـد،  یان شده است. بناب 4«النارُىالجنةُوُسائرهنُفُىواحدةُف»و3ُُ«اْلعِم

ــه ــراق ب ــدیث افت ــایی  ح ــمت انته ــوددلیل  قس ــاد، نمی وج ــف و متض ــاراتی م تل ــد  عب توان
 مستمس  سلفیان قرار گیرد.

 داللت روایت
دنبال  سلفیان با استناد به دو عبارتی که در طریای خاص از حدیث افتراق وجـود دارد، بـه

رو، الزم اسـت کـه مـدعای  این مسلمانان هستند؛ ازاوبات حجیت فهم سلف و تکفیر سایر 
 ارزیابی قرار گیرد. اساس این طریق از حدیث مورد آنان راجع به این دو مسئله بر

 الف( حایت فهم سلف

از دین، فهمی درست و خالی از خطا و اشتباه است و  سلفیان معتادند که فهم پیامبر
نکر شده است، پس  اه با تبعیت از پیامبرکه در روایت، تبعیت از سلف نیز همر  آنجا از

ت  ،واقع، روایت افتراق در 5فهم سلف نیز فهمی درست است و بر همگان برتری دارد. ُمثب 
از فهم سلف،  و هر فهمی غیر 6عنوان مالک و معیار فهم دین است حجیت فهم سلف به

 7شود. باطل و موجب بدعت در دین و دخول در آتش دوزخ می

 بررسی و نقد

 شود: که در ادامه بیان میدارد اشکاالتی « ماُأناُعليهُوُأصحابي»استناد به عبارت 

                                                 
 .77، ص6، جالمصة؛ . صنعانی، عبدالرزاق بن همام،1
 .626. شعرانی، عبدالوهاب بن احمد، المیزان الذریة المبینة لعاائد الفرق العلیة، ص2
 .837، ص2، جعجم الکبیحالم. طبرانی، سلیمان بن احمد، 3
 .56، ص62. همان، ج4
 .55، صشبهات عصحانیة مع أجوبتها؛ خراشی، سلیمان بن صالح، 55، صما أنا علیه و أصحاب  . سالم، احمد،5
 .55، صما أنا علیه و أصحاب . سالم، احمد، 6
 .878ص الفکح اإلسالم   یالتجدید ف. امامه، عدنان محمد، 7
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 دلیل از مدعا . اخص بودِن 0

نسل  ابتدایی  اسالم یعنی صحابه، تابعـان و تابعـان   ها این است که فهم سه مدعای سلفی
ند مسـت« مواُأنواُعليوهُوُأصوحابي»مـدعای خـود را بـه عبـارت و این  1تابعان حجت است

 دارای اشکاالتی است: کنند که کنند. آنان در حالی به این عبارت  روایت استناد می می
ت حجیت فهم صحابه است و راجـع بـه تابعـان و  صرفا  حدیث افتراق : اشکال اول ُمثب 

 تابعان  تابعان ساکت است.
ن ، واو  جمـع اسـت و نـاظر بـه آ«ماُأناُعليهُوُأصحابي»در عبـارت « واو» اشکال دوم:

بـا همـدیگر بـر آن عایـده بودنـد.  ایشـان و اصحاب دسته از باورهایی است که پیامبر
ها فهم سلف را در  که سلفی صورتی علت صحت بوده است؛ در واقع، وجود پیامبر در

کننـد کـه بـا ظـاهر روایـت سـازگار  نصی نرسیده باشد نیز جاری می جایی که از پیامبر
 2نیست.

باید مطلـق  صـحابه را مـدنظر  جمع است و پیامبر« يأصحاب»کلمۀ  اشکال سوم:
که ارادۀ جمع از لف  اصحاب صحیح نیست. بـه ایـن دلیـل کـه  صورتی داشته باشند؛ در

نفـر اسـت و احـراز نظـر تمـام صـحابه بسـیار مشـکل و  هـزار هـا تعداد صحابه بیش از ده
ت حجیت فهـم غیرممکن است. بر فرض که احراز نظر تمام صحابه نیز ممکن باشد، مث ب 

بـر اینکـه  شود؛ چراکه آنان در دایـرۀ اصـحاب نیسـتند. عـالوه تابعان و تابعان  تابعان نمی
بـودن  لفـ   کنند کـه بـا جمـع صحابی استناد می ها در بسیاری از موارد به نظر  ی  سلفی

 نفر است. سازگاری ندارد؛ زیرا لف  جمع حداقل شامل سه« أصحابي»
رسد این است کـه حـدیث افتـراق در طریـق  الزم به نظر میمطلب دیگری که نکر  آن 

تیمیـه  استشهاد مکـرر ابن موردکه  نال شده 9«ماُأناُعليهُاليومُوُأصحابي»دیگری با لف  
ـت مـدعای سـلفی این نال نه 4است. ها در اوبـات  ها نیسـت، بلکـه ادعـای سـلفی تنها ُمثب 

                                                 
 .63، صفهم السل؛ الصالح للةصوص الشحعیةمر، . دمیجی، عبدالله بن ع1
 .46، صاأدلة السلفیة ی حاءة ف. خلیفات، مروان، 2
 .688، ص6، جالمستدرك علی الصحیحین. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، 9
 .452، ص7، جمةهاج السةة الةبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن4
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 کند؛ به این دلیل که: حجیت فهم سلف را رد می
 
د
 ای است که تا آن روز بر میثاق پیامبر بیانگر حجیت راه صحابه« اليوم»کلمۀ  :اوال

بودند و راه نجات را طی کردند؛ بنابراین، شامل تمام صحابۀ زمان حیـات و بعـد از ممـات 
 1شود. نمی پیامبر

:
د
اگر مسئلۀ حجیت فهم سـلف دارای چنـین جایگـاهی اسـت کـه سـلفیان بیـان  ثانیا

تابعـان و »در حـدیث افتـراق، عبـارت « صـحابه»الزم بود در کنـار   امبرکنند، بر پی می
 کردند تا امت ایشان از خطا و انحرا  به دور باشند. را نکر می« تابعان  تابعان

 . مخالفت با نصوص قط ی2

کـه اوبـات   حـالی سلفیان با حدیث افتراق درصدد اوبات حجیـت فهـم سـلف هسـتند؛ در
طبـق  بسـیاری از آیـات در تعـارض اسـت؛ چراکـه پیـامبرچنین مطلبی با نص صریح 

اجماع  تمام مسلمانان و آیات قرآن، یگانه مالک و معیار  نجات هسـتند. خداونـد در قـرآن 
آورد و  دهـد و هـیت نـامی از سـلف بـه میـان نمـی را دسـتور می صرفا  رجوع به پیـامبر

َُوَُمافرماید:  می وه  ذ  َُفخ  ول  س  ُالرَّ م  اک  َُ واَُماُآَ َُفواْنَته  ْمَُعْنوه  ْمُِفويَُشويٍْء2ُُوَنَهاک  َنواَعْعت  َُ ُ ْ َفوِِ
وِلُ س  ِهَُوُالرَّ ُِإَلىُاللَّ وه  رُّ َفر 

َُنواًراو  3 ْدِخْلوه  ُي  وَره  ود  ُح  َُوَُيَتَعودَّ وَله  َهَُوَُرس  ایـن در  .4َمْنَُيْعِصُاللَّ
قـرار  برحالی اسـت کـه سـلفیان فهـم سـلف را بـدون ارائـۀ دلیـل در کنـار فهـم پیـام

ــت از فهــم ســلف مــورد می ــر تبعی ــابراین، اگ ــد؛ بن ــود، می دهن ــد شــارع ب بایســت در  تأئی
 5کرد. کریم، این پیروی را در کنار تبعیت از خدا و رسولش نکر می قرآن

 . اختالف فهم3

م و تلخ  تاریخ اسالم اسـت؛ مـواردی  م الفت های سلف در صدر اسالم یکی از وقایع مسل 

                                                 
 .46، صالسلفیةاأدلة  ی حاءة ف. خلیفات، مروان، 1
 .ییدنما یخوددار  ،کرده یو از آنچه نه ید[و اجرا کن] یریدشما آورده بگ یآنچه را رسول خدا برا: 3. سورۀ حشر، آیۀ 2
نظـر یافتیـد، اگـر بـه خـدا و روز بازپسـین ایمـان داریـد، آن را بـه  [ اخـتال  پس هر گاه در امری ]دینـی: 53. سورۀ نساء، آیۀ 3

 .[ پیامبر ]او[ عرضه بدارید [ خدا و ]سنت ]کتاب
 به آتش افکند.خدا او را  ید،کند و از حدود او تجاوز نما یپس هرکه از خدا و رسولش نافرمان: 64نساء، آیۀ   . سورۀ4
 .867، صصحیح شح  العقیدة الطحاویة.ساا ، حسن بن علی، 5
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 و 3قضـیۀ قرطـاس 2صلح حدیبیه، 1در جنگ احد، دستور پییمبرهمچون م الفت با 

شده است. از سلفیان تعجب اسـت کـه  های تاری ی بیان  موارد بسیار  دیگری که در کتاب
امـت  علـی  کننـد کـه در زمـان حکومـت امـام حجیت فهم سلف را در حالی مطرح می

وِهُ»ر و شـعا 4فرقۀ علوی، اموی و خـوارج تاسـیم شـدند به سه پیامبر ُاللَّ ِعْنوَدَناُِکَتواب 
َنا سر دادند. آیا باید حر  سلف را باور کـرد و فاـط بـه قـرآن اسـتناد کـرد یـا حـر   5«َحْسب 

نیـز « سـلف  فهـم»سلفیان  امروزه را باور کرد که مدعی هستند عالوه بـر کتـاب و سـنت، 
فهـم  دیگر، خود  ادعای سلفیان در حجیت فهم سلف، بـا حجیـت  عبارت حجت است. به

گـاه بـه حجیـت فهـم خودشـان قائـل نبودنـد. بـا ایـن  سلف م الف است؛ زیرا سلف هیت
تمس  به فهم خودشان حجت است یا سنت و  اوصا  آیا سنت و روش  خود سلف در عدم

 روش سلفیان که به حجیت فهم سلف معتاد هستند؟
ن اخـتال  در میان خود  صحابه نیز فهم واحدی وجود نداشته است. ای ،از سوی دیگر

هایی که سرمنشأ آنها اختال  در  شده و مسلم است. اختال  در میان سلف، امری پذیرفته
شـدن  خـون  ها سال در میان جامعۀ اسالمی مطرح بـوده و باعـث ری ته فهم است که ده

گناه شـده اسـت؛ اخـتال  در مسـئلۀ خلـق قـرآن، رایـت خـدا در  بسیاری از مسلمانان بی
ی. و عینیت(، خروج بر امام و خلیفه، تعیین  فرد  افضـل وویل، تفقیامت، صفات الهی )تأ

                                                 
ورتی از گردنۀ کوه پایین نیایند؛ امـا آنهـا نافرمـانی نفر از یارانشان دستور دادند که در هیت ص 55به  . در جنگ احد پیامبر1

در حق آنهـا فرمودنـد:  شدند. پیامبر و آزار پیامبر الشهدا کردند و موجب شهادت برخی صحابه همچون حمزۀ سید
ء  »

 
ُؤال ع  ه  ن  ا ص  مَّ یك م  ل  ُر س  ذ 

ْعت 
 
انجـام دادنـد، مـن از تـو معـذرت خاطر این کار نادرست و خالفی که  ؛  یعنی خدایا از به«اللهم سني أ

 یالکتراب المصرة ؛ فربـن محمـد،  شیبه، عبدالله ابی  ؛ ابن862، ص65، جالةسائ  سةنبن علی،   نسائی، احمدخواهم. ) می
 (.868، ص4، جاأحادی  و ارثار

ي. »2 ب 
ح  النَّ ال  ا ص  مَّ : انْ  ل  ه  اب 

ْصح 
 

ال  ف 
 
، و  ق یة  یب 

ـی اْلُمْشر کین  یْوم  اْلُحد  ل  ا ع  ـب  ل  ُمْیض  خ  ـد  ـٌد، ف  ح 
 
ْم یُاْم أ ل  کْم ف  ُاوا ُرُءوس  ُروا و  اْحل  ح 

ك  ب  ْغض 
 
ْن أ ْت: م  ال  ا  ، ف  ة  م  ل  م  س 

ُ
ـاُع  -أ ـال  یط  ْمر  ف 

 
ـاْف ـا آُمـُر ب  ن 

 
ـُب و  أ ْغض 

 
 أ

 
ـي ال ـا ل  : م  ـال  ا  ـُه؟ ف  ُه اللَّ ـب  ْغض 

 
تیمیـه، احمـد بـن  )ابن«. أ

 (.765، ص4، جالةبویةمةهاج السةة عبدالحلیم، 
ـه»گفـت:  عمر خطاب به پیامبر ،از اصحاب، قلم و کاغذ خواستند . هنگامی که پیامبر3 ـر  رسـول اللَّ ج  )ب ـاری، «. ه 

 (.8222، ح7محمد بن اسماعیل، صحیح الب ارل، ج
 .776، صصحیح شح  العقیدة الطحاویة. ساا ، حسن بن علی، 4
البدایرة و کثیـر، اسـماعیل بـن عمـر،  ؛ ابن8725، ص7؛ ج667، ص6، جلبخراريصرحیح ا. ب اری، محمد بـن اسـماعیل، 5

 .856، ص5، جالةهایة
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امت، و بسیاری از موارد دیگر که همگی ناشـی از اخـتال  فهـم اسـت. بنـابراین، چگونـه 
 1؟فهم داشتند امکان دارد به فهم سلفی تمس  کرد که خودشان با یکدیگر اختال   

 ب( تکفیر مسلمانان

دسـت  مـواردی اسـت کـه سـلفیان از حـدیث افتـراق بـهکافر دانستن  مسـلمانان یکـی از 
دنبال اوبـات حاانیـت  بـه« النوارُإَّلُالواحودةُىکلهواُفو»آنان با استناد به عبارت  2آورند. می

تیمیـه در شـرح حـدیث افتـراق،  مسل  خود و کافر دانستن  سایر مسـلمانان هسـتند. ابن
شـذون و  های اسـالمی را اهل هکنـد و سـایر فرقـ یافته معرفـی می سلفیه را تنها فرقۀ نجات

ق، خـود را  3کند؛ داند و تمام آنها را از دایرۀ اسالم خارج می بدعت می اهل ر  ولو اینکه این ف 
نوع استدالل سلفیان بر  4باشند. به اسالم منتسب کنند و مدعی  تبعیت از سنت پیامبر

ق اسالمی این است که پیامبر ر  عنوان تنهـا  لف را بـهراه و روش خود و س تکفیر  سایر ف 
اساس، انحـرا  از سـلف را مسـتلزم  همین مسیر رهایی از هالکت مطرح کرده است؛ بر

چیـزی  که عاوبت انحـرا  از پیـامبر آنجایی کنند و از تلای می انحرا  از پیامبر
جز هالکت و گمراهـی در پـی نـدارد، انحـرا  از مسـیر سـلف نیـز چیـزی جـز هالکـت و 

دلیل اینکه نتیجۀ گمراهی و هالکت چیزی جز  ارد. از طرفی دیگر، بهدنبال ند گمراهی به
 5به کفر است. کفر نیست، لذا هرکسی که خال  مسیر سلف حرکت کند، محکوم 

 بررسی و نقد

 هایی را به همراه دارد: اشکال« النارُإَّلُالواحدةُىکلهاُف»استناد به عبارت 
:

د
کنـد،  سـالم دارد و بـه ظـواهر عمـل میکسـی را کـه ادعـای ا 6بر آیات قـرآن بنا اوال

تــوان خــارج از دایــرۀ اســالم دانســت؛ مگــر دلیلــی قطعــی بــر خــروج او اقامــه شــود؛  نمی
                                                 

 .867، صصحیح شح  العقیدة الطحاویة. ساا ، حسن بن علی، 1
 .655، صالسلفیة الوهابیة. ساا ، حسن بن علی، 2
 .747، ص7، جمجمو  الفتاویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن3
 .55، صشبهات عصحانیة مع أجوبتهان بن صالح، . خراشی، سلیما4
 .54تا  55.همان، ص5
 یمآن کس که اظهار اسالم کند و به شما سر تسـل؛ )به وال تاولوا لمن الای الیکم السالم لست مومنا: 34. سورۀ نساء، آیۀ 6

 ید(.نسبت کفر مده ،فرود آورد
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سـویی  اینکه ضروریات اسالم را انکار کند. پس انتساب  تکفیر امری مشکل است. از  مثل
ها خـود را  شود؛ چراکه هرکـدام از ایـن فرقـه تر می مراتب س ت دیگر، تعیین فرقۀ ناجیه به

ــامبر ــاب پی ــنت ن ــالم و س ــالیم اس ــرو  تع ــی می پی ــتین معرف ــحابۀ راس ــد. و ص  1کنن
حـدیث  تیمیه، تنها مصـداق  فرقـۀ ناجیـه را اهل مثال، سلفیان و در رأس آنها ابن  عنوان به

نحـل در هـر دوره  و شود که نویسندگان  ملـل این مشکل از جایی دوچندان می 2دانند. می
انـد و مـدعی نجـات و هـدایت هسـتند، نکـر  هـای قبـل نبوده که در دوره هایی را نام فرقه

تعیـین فرقـۀ ناجیـه بسـیار مشـکل »گویـد:  کنند. به همین جهت است که شاطبی می می
کیالی معتادند که تمـام  عادل عالوه بر اینکه برخی اندیشمندان همچون محمد 3«.است

الفح رة الةاجیرة با عنـوان  را کتابی اونجات هستند.  اهل -غیر از تعداد اندکی-امت اسالم 
 رشتۀ تحریر درآورده است. به ه  اأمة اإلسالمیة کلها

:
د
نس ۀ دیگری از حدیث افتراق وجود دارد که هرچند دارای شهرت نیست، امـا از  ثانیا

الجنوةُإَّلُُىکلهاُفو»حیث سند صحیح است. آن روایت، حدیث افتراقی است که با عبارت 
این  .4فرقه است.  کنندۀ نجات تمام امت اسالمی و هالکت ی  ت و بیانآمده اس« الواحدة

مؤیـد  7آن تصحیح کرده است.بر نجار نیز  اند و ابن بیان کرده 6و شعرانی 5روایت را عجلونی
اْلسووَلمُوُ»ایــن روایــت، حــدیث افتراقــی اســت کــه فرقــۀ ناجیــه را بــا عبــاراتی همچــون 

بیان کرده است. این روایـات داللـت دارنـد  10«عِماْلسوارُاْل»و  9«الجماعة» 8،«جماعتهم

                                                 
 .634، ص2، جتفسیح المةاررضا، محمد،  . رشید1
مجمرو  تیمیـه، احمـد بـن عبـدالحلیم،  )نـ : ابن«. الفرقة الناجیة أهـل الحـدیث و السـنة یق الناس بأن تکون هسن أح. »2

 (.743، ص7، جالفتاوی
 .855، ص8، جاإلعتصام . شاطبی، ابراهیم بن موسی،3
 .73.مادسی، محمد بن احمد، أحسن التااسیم في معرفة افقالیم، ص4
 .673، ص6، جالخفاء و م یل اإللباسکش؛ .عجلونی، اسماعیل بن محمد، 5
 .626، صالمی ان الذریة المبیةة لعقائد الفح  العلیة. شعرانی، عبدالوهاب بن احمد، 6
 .84، صالفح ة الةاجیة ه  اأمة اإلسالمیة کلها. کیالی، محمد عادل، 7
 .863، ص6، جالمستدرك علی الصحیحین. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، 8
 .35، ص62، جالمعجم الکبیح، سلیمان بن احمد، . طبرانی9

 .658، ص2. همان، ج10
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  تـوان بـا بنابراین، نمی 1هستند؛« الله إَّل إله َّل»که فرقۀ ناجیه تمام مسلمانان و گویندگان  
 ای اختالفی، حکم  کفر مسلمانان را صادر کرد. جمله

:
د
وبسیاری از تعالیم اسالمی و آیـات قـرآن همچـون آیـۀ  ثالثا مَّ

 
ْمَُخْيوَرُأ نوت  ْخِرَجوْتُک 

 
ٍةُأ

اِسُ ِللنَّ
وًةَُوَسوًطاو آیۀ  2 مَّ

 
ْمُأ َوَکوَذِلَ َُجَعْلَنواک 

عنوان الگـو قـرار  کـه امـت اسـالمی را بـه 3
اند، با مدعای سلفیان که بنا بر حدیث افتراق جمـع کثیـری از مسـلمانان را از اسـالم  داده

ن نـص صـریح آیـات، کنند، در تناق. است؛ زیرا طبق بیا خارج، و به دایرۀ کفر داخل می
نجات هستند. این در حالی است که بنا بر برداشت  هدایت و اهل قاطبۀ امت اسالمی اهل

از سویی دیگر، این آیات  4نجات هستند. وهابیان از این روایت، تنها عدۀ کمی از امت اهل
ا نفاق، و تعداد اندکی از آنهـ های گذشته غالبا  اهل درصدد بیان این مطلب هستند که امت

کند، چنـین  معرفی می« وسط امت»عنوان  مؤمن بودند و وقتی خداوند امت اسالمی را به
دوزخ  مؤمن، و تعداد اندکی از آنها منافق و اهـل شود که اکثر امت پیامبر برداشت می

نفاق  را اهل ها از حدیث افتراق که اکثر امت  پیامبر بودند. این مطلب با برداشت سلفی
 اکـرم جهـت اسـت کـه پیـامبر همـین  د، در تعـارض اسـت. بـهنـندا جهنم می و اهل

بهشت  دوزخ و تعدادی اهل هیت امتی نیست، مگر اینکه تعدادی از آنها اهل»اند:  فرموده
امـت مـن در »انـد:  همچنین ایشان فرموده 5«.اند بهشت هستند؛ اما امت من همگی اهل

ل خود را در قالـب فتنـه، قتـل و شوند و در همین دنیا عذاب اعما قیامت دچار عذاب نمی
 6«.بینند زلزله می

  این را نیز باید افزود که سلفیان در حالی جمع کثیری از مسلمانان را بـه کفـر محکـوم
کنند که این مسئله با بسیاری از احادیث متواتر و مشهور در تنـاق. اسـت؛ زیـرا طبـق  می

                                                 
 .83، صالفح ة الةاجیة ه  اأمة اإلسالمیة کلها. کیالی، محمد عادل، 1
 .665عمران، آیۀ  . سورۀ آل2
 .647. سورۀ باره، آیۀ 3
 .776ص، صحیح شح  العقیدة الطحاویة. ساا ، حسن بن علی، 4
 )نـ : طبرانـی، سـلیمان بـن احمـد،«. الجنـة یسال أمتي فإنها کلها فـ ،الجنة یالنار و بعضها ف یف ما من أمة سال و بعضها.»5

 (.723، ص6، جالمعجم الصغیح للطبحان 
 .68، صحدی  افتحا  اأمة مفاهیم یجب أن یصحح. کامل، عمر عبدالله، 6
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م معتادند و بـه شـهادتین اقـرار رغم اینکه به اسال علی ها اکثر امت پیامبر بیان سلفی
شـده اسـت کـه  ناـل  که احادیث بسیاری از پیامبر حالی دوزخ هستند؛ در دارند، اهل

ایشـان در روایـت دیگـری  1را بـر آتـش جهـنم حـرام کـرده اسـت.« الله إَّل إله َّل»گویندۀ 
هرکس به یگانگی  خدای سبحان و رسالت من شهادت دهـد، ولـو اینکـه در »اند:  فرموده

طرفـی دیگـر،  از 2«.قلب  خود چنین اقراری نداشته باشد، وارد آتـش جهـنم ن واهـد شـد
تکفیر سـایر مسـلمانان اسـت.  ناجیـه عـدم یکـی از صـفات بـارز فرقـۀ 3بر نال طبرانی، بنا
شود؛  کند، خود  او اولین کافر محسوب می واقع، کسی که به تکفیر مسلمانان همت می در

قبلـه را تکفیـر  صحیح، مسلمانی کـه سـایر مسـلمانان و اهل بر احادیث که بنا طور همان
 4واقع خود  او اول از همه تکفیر شده است. کند، در

 نتیاه
ها بـه یکـی از ُطـرق   رسیم کـه اسـتناد سـلفی گرفته به این نتیجه می های صورت با بررسی

سایر  بودن   دوزخ تکفیر و اهل اوبات برای اوبات حجیت فهم سلف و« حدیث افتراق امت»
ق اسالمی از درجۀ اعتبار ساقط است؛ به ر  هایی از  این دلیـل کـه حـدیث مـذکور اشـکال  ف 

رسـد و  اوبـات نمی ها بـه گاه مـدعای سـلفی ، هیتآنهاحیث سند و داللت دارد که با وجود  
 اقامه کنند.« افتراق امت حدیث»از  آنان باید برای اوبات مدعای خود دلیلی غیر

  

                                                 
 .7. همان، ص1
ه. »2 ُسوُل اللَّ ال  ر 

 
م  ق رَّ ْد ح 

 
ه  ق نَّ اللَّ إ 

هُ  : ف   اللَّ
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ال  س 
ه  ل   س 

: ال  ال 
 
ْن ق ار  م  ی النَّ ل  ، صرحیح البخراري)ب اری، محمد بن اسماعیل، «. ع 

 (.38، ص6ج
هُ » م  ْطع  ْو ت 

 
، أ ار  یْدُخل  النَّ ، ف  ُسوُل الله  ي ر  ن 

 
 اللُه، و  أ

َّ
ال  س 

ه  ل   س 
 

ْن ال
 
ٌد أ ح 

 
ُد أ  یْشه 

 
، 6، جصحیح مسرلم)نیشابوری، مسلم بن حجاج، «. ال
 (.76ص

ـر لــه. »3 ن لـم یکفـر أحـدا  مـن أهـل التوحیـد بـذنب ُغف  ار  في دین الله، و م  ن لم یم  ن کان علی ما أنا علیه و أصحابي، و م  «. م 
 (.658، ص2، جالمعجم الکبیح)طبرانی، سلیمان بن احمد، 

 .77تا  76، صالفح ة الةاجیة ه  اأمة اإلسالمیة کلها. کیالی، محمد عادل، 4
ـه  سول اللهقال ر » ْتل 

ُهو  کا  کْفٍر ف  ا ب 
ن  ذ    ُمْؤم 

 
ْن ق ، و  م  ه  ْتل 

ُهو  کا  ا ف  ن  ن  ُمْؤم  ع  ْن ل  صرحیح ب ـاری، محمـد بـن اسـماعیل، ) «.: م 
 .(65، ص2، جالبخاري
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الکتـب  ردا قـاهره:، تحایـق: محمـد فـؤاد عبـدالباقی، سنن ابن ماجةماجه، محمد بن یزید،  ابن .68
 تا. ، بیالعربیة

، تحایـق: القاسم یالمب عن سنة أب یال واصم و القواصم  فوزیر، محمد بن ابراهیم،  ابن .67
 ق.6465سوم،  الرسالة، چاپ شعیب ارنؤوط، بیروت: مؤسسة

الممدین  و تمییممز الفرقممة الناجیممة عممن الِفممَرق  یالتبصممیر فمماســفراینی، طــاهر بــن محمــد،  .64
 م.6327اول،  ف حوت، بیروت: عالم الکتب، چاپ، تحایق: کمال یوسالهالکین
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اول،  جـوزل، چــاپ ابـن ، بیـروت: دارالفکمر اإلسمالما یالتادیمد فمامامـه، عـدنان محمـد،  .65
 ق.6484

بیـروت: دار ابـن حـزم، چـاپ اول،  ،المقتمرب فما بیمان المضمطرببازمول، احمـد بـن عمـر،  .67
 ق.6488

، بیـروت: المکتـب ادی  منمار السمبیلإروان الغلیل  فا تخری  أح البانی، محمد ناصـرالدین، .63
 ق.6455دوم،  اإلسالمي، چاپ

 ویب، آدرس: ، سایت سسالم47، درس دروس للشیخالبانی، محمد ناصرالدین،  .62

http://www.islamweb.net 

، سلسلة ااحادیم  الصمحیحة  و شمین ممن فقههما و فوائمدهاالبانی، محمد ناصرالدین،  .63
 تا. ی، باول المعار ، چاپ مکتبةعربستان: 

 یسلسلة ااحادی  الضم یفة و الموضموعة  و أثرهما السمان فمالبانی، محمد ناصرالدین،  .85
 ق.6468اول،  المعار ، چاپ ، عربستان: داراامة

طـوق  بیروت: دار، تحایق: محمد زهیر بن ناصر، صحیح البخاريب اری، محمد بن اسماعیل،  .86
 ق.6488النجاة، 

مرق بمبیدادی، عبدالااهر بن طـاهر،  .88
َ

، بیـروت: ین الِفمَرق  و بیمان الفرقمة الناجیمة ممنهمالف
 ق.6458پنچم،  دیدة، چاپجاآلفاق ال دار

، مدینـه: ال قیدة الصحیحة و مما یضمادها و نمواقض اإلسمالمباز، عبدالعزیز بن عبدالله،  بن .87
 ق.6735هشتم،  الجامعة اإلسالمیة، چاپ

الیــرب  و ، بیـروت: دار، تحایـق: بشـار عـواد معـر سمنن الترممميترمـذی، محمـد بـن عیسـی،  .84
 م.6332اإلسالمي، 

، تعلیـق: محمـد بـن احمـد المسمتدر  علمی الصمحیحین حاکم نیشابوری، محمد بن عبداللـه، .85
 ق.6466اول،  الکتب العلمیة، چاپ نهبی، تحایق: مصطفی عبدالاادر عطا، بیروت: دار

چـاپ اول،  ریـاض: دار الـوحیین،، شبهات عصرانیة ممع أجوبتهما خراشی، سلیمان بن صالح، .87
 ق.6475

، تهــران: نشــر مشــعر، )الماموعممة ااولممی( اادلممة السمملفیة یقممرانة فممخلیفــات، مــروان،  .83
 ش.6737

 مدینـه: ،یالرحیم محمـد قشـار عبـد :، تحایـقالضم فان و المتروکمون، علی بن عمردارقطنی،  .82
 ق.6457اول،  الجامعة اإلسالمیة، چاپ

وص الشمرعیة  حقیقتمه و أهمیتمه و فهم السلف الصمالح للنصمدمیجی، عبدالله بن عمر،  .83
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 ق.6473اول،  چاپ البیان، مجلة، ریاض: حایته

دیموان الضم فان و المتمروکین  و خلمق ممن الماهمولین و ثقمات نهبی، محمد بن احمـد،  .75
 ق.6723سوم،  ، تحایق: حماد بن محمد انصاری، مکه: مکتبة النهضة الحدیثة، چاپفیهم لین

 م.6335نا،  مصر: بی، تفسیر المناررضا، محمد،  رشید .76

 ق.6464سوم،  نشر اسالمی، چاپ قم:، الملل و النحل یبحوث فسبحانی، جعفر،  .78
، تمکیر الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف ادلة الکتماب و السمنةسعیدان، راشد بن ولید،  .77

 تا. بی نا، جا: بی بی

، بیـروت: خیمةالسلفیة الوهابیة  أفکارها ااساسیة و جمورها التاریساا ، حسن بن علی،  .74
 تا. اإلمام الرواس، بی دار

فما فهمم  یحأو الممنه  الصمح یمة الطحاو یمدةشرح ال ق یحصحساا ، حسن بن علی،  .75
 ق.6467اول،  ل، چاپو اإلمام النو ، عمان: داریحأهل السنة  و الاماعة مع التنق یدةعق

 تا. حزم، بی دار ابن بیروت:، ما أنا علیه و أصحاباسالم، احمد،  .77

 ق.6483اول،  جوزل، چاپ ابن ، مصر: داراإلعتصامبراهیم بن موسی، شاطبی، ا .73

، تحایـق: جـوده المیزان المریة المبینة ل قائمد الفمرق ال لیمةشعرانی، عبدالوهاب بن احمد،  .72
 م.8553اول،  الجودیة، چاپ   اردقاهره: محمد ابویزید، 

ا الروایة و شوکانی، محمد بن علـی،  .73 ، الدرایة من علم التفسیرفتح القدیر  الاامع بین فن 
 ق.6464اول،  کثیر، چاپ ابن دار  بیروت:

بیــروت: دار الکتــب العلمیــة، چــاپ نهــم،  ،الملممل و النحمملشهرســتانی، محمــد بــن عبــدالکریم،  .45
 ق.6474

العلمـي،  الرحمن اعظمی، هند: المجلـس تحایق: حبیب ،المصنفصنعانی، عبدالرزاق بن همام،  .46
 ق.6457دوم،  چاپ

بیروت: مؤسسة افعلمي، چاپ دوم، ، المیزان فا تفسیر القرآنید محمدحسین، طباطبایی، س .48
 ق.6737

، تحایـق: حمـدی بـن عبدالمجیـد السـلفي، قـاهره: الم امم الکبیمرطبرانی، سلیمان بن احمد،  .47
 تا. دوم، بی تیمیة، چاپ مکتبة ابن

ود حـاج ، تحایـق: محمـد شـکور محمـالم امم الصمغیر للطبرانماطبراني، سلیمان بن احمد،  .44
 ق.6455اول،  اإلسالمي، چاپ امریر، بیروت: المکتب

 تا. بی بیروت: دار الفکر، چاپ دوم، ،منه  النقد فا علوم الحدی ، عتر، نورالدین .45

کشف الخفان و مزیل اإللباس  عما اشمتهر ممن ااحادیم  عجلونی، اسماعیل بن محمـد،  .47
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اول،  المکتبة العصریة، چـاپ روت:بی، تحایق: عبدالحمید بن احمد هنداوی، علی ألسنة الناس
 ق.6485

، تحایـق: عبـدالمعطی امـین قلعجـی، بیـروت: الضم فان الکبیمر کتابعایلی، محمد بن عمرو،  .43
 ق.6454اول،  المکتبة العلمیة، چاپ دار

، قاهره: الصحوة اإلسالمیة  بین اإلختالف المشروع و التفرق المممومقرضاوی، یوسف،  .42
 م.8556سوم،  الشروق، چاپ دار

 تا. الشروق، بی ، قاهره: دارموقف اإلسالم من ال قل و ال لمقرضاوی، یوسف،  .43

 تا. بی نا، جا: بی بی، حدی  افتراق اامة مفاهیم یاب أن یصححکامل، عمر عبدالله،  .55
الکتـب  ، تحایق: شر  حجـازی، مصـر: دارنظم المتناثر من الحدی  المتواترکتانی، محمد،  .56

 تا. سوم، بی السلفیة، چاپ

الکتـب اإلسـالمیة،  اکبـر غفـاری، تهـران: دار ، تحایـق: علیالکمافا کلینی، محمـد بـن یعاـوب، .58
 ش.6773سوم،  چاپ

 تا. ، قاهره: مکتبة التوفیایة، بیمقاالت اإلمام الکوثريکووری، محمد زاهد،  .57

 تا. دوم. بی چاپ نا، جا: بی بی، الفرقة الناجیة ها اامة اإلسالمیة کلهاکیالی، محمد عادل،  .54

، تحایق: محمد التنکیل  بما فا تأنیب الکوثري من ااباطیلمعلمی، عبدالرحمن بن یحیی،  .55
 ق.6457دوم،  المکتبة اإلسالمیة، چاپ بیروت:ناصرالدین البانی، 

 مکتبـة مـدبولي،، قـاهره: أحسمن التقاسمیم فما م رفمة ااقمالیممادسی، محمد بـن احمـد،  .57
 ق.6466سوم،  چاپ

، تحایـق: عبـدالفتاح ابوغـده، حلـب: مکتبـة المطبوعـات النسمائا سمنننسائی، احمد بن علی،  .53
 ق.6457دوم،  اإلسالمیة، چاپ

سحیـاء  ، تحایق: محمـد فـؤاد عبـدالباقی، بیـروت: دارصحیح مسلمنیشابوری، مسلم بن حجاج،  .52
 تا. التراش العربي، بی

دسـی، قـاهره: الدین ق ، تحایـق: حسـاممامع الزوائد و منبع الفوائدبکر،  هیثمی، علی بن ابی .53
 ق.6464الادسي،  مکتبة


