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 ۀلئخوانش سلف و وهابیت در مس ۀمقایس

 مفهوم ایمان
 *محمد علیدوست

 **شیرازیمجدد  سید حسن آل

 چکیده
ادعای وهابیت، دیدگاه واحـدی وجـود نـدارد.  باوجودمفهوم ایمان  ۀمسئلبین سلف در 

اما زمانی کـه بـه تحلیـل  دهند؛ یمهرچند یک تعریف را ارائه  ،وهابیت در مفهوم ایمان
ها ایمان را . آنخورد یمچشم  در میان آنان اختالفا  شدیدی به شود یمتعریف پرداخته 

ارائـه کـرده  ،و این تنهـا یکـی از نظراتـی اسـت کـه سـلف دانند یماد و عمل قول، اعتق
در این موضوع با سـلف  تنها نه ها یوهاب شود یمشده کشف  انجام های یبررساست. با 

متفاوتی وجـود دارد  های یلتحلبلکه در میان خودشان تفاسیر و  ؛همراهی کامل ندارند
 .شودوتی از ایشان صادر عملکردهای متفا شود یمو همین امر موجب 

مفهوم االیمان بین السلف و الوهابیۀ، اختالفا  وهابیان در مفهوم ایمان،  :ها کلیدواژه
 دیدگاه سلف در مفهوم ایمان.
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 استاد حوزه علمیه قم  و عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی **
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 مقدمه
 تـوان یم. ایـن موضـوع را شود یمجهان اسالم محسوب  مند یختار از مسائل  مفهوم ایمان

 1آورد. دست بهشده  که از پیامبر ییها پرس در 
نظر مـد  است که وهابیت برای القـای دیـدگاه  ییها رو یکی از ، استفاده از نام سلف 

نظـر مطرح کرده و  ها یوهابمسائلی است که  وجز ،. مفهوم ایمانبرد یمخود، از آن بهره 
در مفهـوم  هـا یوهابدیـدگاه سـلف و  ۀارائرو در صدد  . نوشتار پی   کنند یمرا تخطئه  غیر

 است. مسئلهها و نقد دیدگاه وهابیت در این بین آن یها اختالفایمان و بیان 
مقایسـه بـین عقایـد آنـان و  ،کاربردی برای مقابله با جریان وهابیت یها رو یکی از 

 ،دیـک در کنـار همـدیگر مطـرح شـو اگر نظر هـر ینکهاسلف است. با توجه به  یپندارها
دی برای خواننـده تقابل میان این دو گروه در از  یجـهدرنتو  گـردد یمملمـوس  ،موارد متعد 

این نـوع از  یریگ شکلضرور   ،خواهد بود. با عنایت به این مطلب برخوردار ای ویژهتأثیر 
 .شود یمبی  از پی  احساس  ،نوشتار

نگارنـده، بـه  اما با بررسی   نوشته شده است؛آثار متعددی  ،مفهوم ایمان بارۀدر  تاکنون
د بن عطیه بـن علـی احم یفتأل انیمان بین السلف و المتكلمینکتاب  ای، یسهقامشکل 

کالمی پرداخته  یها گروهنظر سلف و  ۀاست. در این کتاب به مقایس تألیف شدهالغامدی، 
معنتای ایمتان بتین بـه نـام  یا کتابچـه ،وجود دارد بارهدیگر تألیفی که در این  شده است.
 مدنظرمختصر و کلیت خلف را  صور  بهشده که  یفتأل (،نام ی)مؤلف: ب لخلفالسلف و ا

 داشته و صرف مفهوم ایمان از منظر وهابیت را بررسی نکرده است.
 ،بعد ۀدر مرحل شود. یمابتدا مقصود از سلف در لغت و اصطالح بیان  ،حاضر ۀدر مقال

مفهـوم بارۀ لف در و تعاریفی که س ها یدگاهد ،معنای ایمان در لغت بررسی شده و پس از آن
 ینتـر  مطرحسسس نظـر برخـی از  ؛است شدهبیان  یکی،تفک صور  به اند دادهارائه  ،ایمان

اختالفا  حاکم در میان وهابیان، در این  ،علمای وهابی در این موضوع نقل و پس از آن
 است. شدهدیدگاه وهابیان نقد  ،پایانی با توجه به این اختالفا  ۀدر مرحل وموضوع روشن 

                                                 
 .1، ح36، ص1، جالقدر و عالمۀ الساعۀ کتاب انیمان، باب معرفۀ انیمان و انسالل و، صحیح مسلمنیشابوری، مسلم، : نک. 1
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 سلف در لغت و اصطالح
زبیدی نیـز همچـون جـوهری سـلف را  1.داند یم «گذشتگان»معنای  سلف را به ،جوهری

 سلف چند نظریه وجود دارد. در تعریف اصطالحی   2.داند یممعنای گذشته  به

 نخست ۀنظری
. اوزاعـی معتقـد اسـت تنهـا راه شوند یممحسوب  سلف صحابه فقط ،این گروه ۀدر اندیش

کـردن مناسـب  سـت. او حتـی تـابعین را بـرای پیـرویو پیروی از صـحابه ا تمسک ،نجا 
 3.کند یمصحابه را مرجع معرفی  ،و به همین دلیل در اختالفا  داند ینم

 ،اند داشـتهمصـاحبت  تنها کسانی کـه بـا پیـامبر اکـرم ،از نظر عبدالله بن مبارک
 5.کند یمشافعی نیز همچون عبدالله بن مبارک سلف را تعریف  4.شوند یمسلف محسوب 

 6بشر بن الحارث معروف به الحافی نیز در این دسته جای دارد.
ابوالحسن اشعری از دیگر افـراد ایـن گـروه اسـت. او همچـون عبداللـه بـن مبـارک و  

متعـال  : ما متدین به حب  سلف هستیم. افرادی کـه خداونـدنویسد یم بارهشافعی در این 
 7برای مصاحبت با رسول  انتخاب کرده است.

 دوم ۀنظری
 .شود یمکه سلف به صحابه و تابعین اطالق  اند قائلاین دسته از علما 

مـراد »: گویـد یمبدرالدین عینی  8.کند یمسلف را در صحابه و تابعین خالصه  ،غزالی
برخی شـروع سـلف را از زمـان ابوحنیفـه  9«.باشد یمصحابه و تابعین و ابوحنیفه  ،از سلف

                                                 
 .4737، ص4، جاللغ  وصحاح العربی  الصحاح تاج، اسماعیل بن حماد، یجوهر . 1
 .155، ص 87، جتاج العروس من ج اهر القام س، محمد بن محمد، ی: زبید نک. 2
 .451-455، صالجامع فی عقائد و رسائل اهل السنۀ و انثرحمدان، عادل بن عبدالله،  : آلنک. 3
 .413. همان، ص4

 .817. همان، ص5
 .832. همان، ص6
 .82، صاإلبان  عن أص   الدیان ابوالحسن،  ،. اشعری7

 .11، صالجال الع ال عن علم الكالل ،حامد . غزالی، ابی8

 .455، ص1، جالبنای  شرح الهدای العینی،  ،. بدرالدین9
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ق( 421 -474ق( و پایـان آن را زمـان محمـد بـن حسـن شـیبانی )سـال 455-25)سال 
 1.دانند یم

 سوم ۀنظری
 .شود یمکه سلف به صحابه و تابعین و تابع تابعین اطالق  اند قائلبرخی از علما 

 ،کـه سـلف در سـه قـرن نخسـت فهمانـد یمتیمیه با عبارا  مختلف به مخاطـب  ابن
 :نویسد یم. او شود یممنحصر 

در اعمال و اقوال و اعتقادا   _آن است که بهترین قرون این امت  ،از امور معلوم
قرن نخست اسالم و افرادی که بعد این قرن هسـتند و افـراد قـرن بعـد   _ و ...

افضـل  ،عباد . این )سه گروه( در علم، عمل، ایمان، عقل، دین، بیان و باشد یم
 2.شوند یهستند که بعد از آنها پیدا م ییها از گروه

مـذهب اهـل حـدیث و »: نویسـد یماو  کنـد. یموی در جایی دیگر نیز به این امر تصریح  
 3«اینان سلف از سه قرن نخست هستند.

 ۀسـلف را در حـوز قیم در فصلی که برای جواز فتوا بر اسـاس آثـار سـلف نگاشـته،  ابن
قرب زمانی که میـان  سبب به» نویسد: یم. او کند یمعین و تابع تابعین معرفی صحابه و تاب

 بهتر از نظرا  افـرادی ها گروهو نظرا  این  بوده است، اخذ آرا این سه گروه با پیامبر
 4«.باشند یمها است که بعد از آن

 5.کند یمرجب حنبلی نیز سلف را تا انتهای قرن سوم معرفی  ابن
اهـل  ۀاربعـ ۀو ائمـ دانـد یممحمد الخمیس هم سلف را در سه قرن نخست محصـور 

دکتر علـی عبـدالحلیم محمـود نیـز در ایـن گـروه  6.کند یمسلف معرفی  عنوان بهسنت را 
 7جای دارد.

                                                 
 .511، صوالفروق اللغ ی الكلیات معجم في المصطلحات ، یالبقاء الحنف . أبو1
 .17، ص1، جمجم ع الفتاوی احمد، تیمیه، . ابن2

 .755، ص7، جهمان. 3
 .15، ص1، جإعالل الم قعین عن رب العالمین، هجوزی ،قیم . ابن4
 .7، صفضل العلم السلف علی الخلفعبدالرحمن بن احمد،  ،رجب حنبلی بنا. 5
 .1، صانشعریح ار مع : محمد بن عبدالرحمن الخمیس، نک. 6
 .1-45، صالسلفیۀ و دع ۀ الشیخ محمد بن عبدال هاب: علی عبدالحلیم محمود، نک. 7
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 چهارم ۀنظری
محمد منیر عبده الدمشقی معتقد است که سلف تا قرن چهارم ادامه داشـته اسـت. بـرای 

مراد از سلف، صحابه و اعیان علما تابعین و اتباع  تابعین و »: نگارد یم تعریف سلف چنین
 1«اتباع  اتباع است.

 کنجم ۀنظری
خلـف شـروع  ۀدور  ،هجـری ادامـه دارد و پـس از آن 5که سلف تا قبل قرن  اند قائلبرخی 

مه بیجوری در تعریف سلف  .شود یم د کـه تـا قبـل از سلف افرادی هستن»: نویسد یمعال 
 2«.دانند یمهجری  7سلف را تا قرن  یا عدهالبته  ؛هجری بودند 5قرن 

 ششم ۀنظری
هرچنـد در سـه قـرن نخسـت  ،نوعی از سلف، سلف منهجی هسـتند. ایـن دسـته از افـراد

هـا اندیشه و عملکرد آن ینکه،ااما با توجه به  ؛اند نکردهو آن دوران را درک  کردند ینمزندگی 
 3.باشند یمها ؛ همانند سلف و هم حکم با آناستهمانند صحابه و تابعین و تابع تابعین 

 ایمان در لغت
و دیگـر  4معنای تصدیق اسـت. جـوهری که ایمان به شود یروشن م ،با مراجعه به آثار لغویان

 اند. کردهبر این معنا ادعای اجماع  6منظور و ابن 5اند. زبیدی لغویان به این معنا تصریح کرده

 ماهیت ایمان از منظر سلف
بلکه  اندیشیدند؛ ینمیکنواخت  ،آثار سلف، تمامی سلف در موضوع ایمان بر اساس بررسی  

 دیدگاه عمده را استخراج کرد. 8از کلما  سلف  توان یمنظرا  مختلفی داشتند. 

                                                 
د منیر، 1  .44، صنم ذج من األعما  الخیری  في إدارة الطباع  المنیری . دمشقی، محم 
 .457، صتحفۀ المرید علی ج هرۀ الت حید. بیجوری، ابراهیم بن محمد، 2
 .42-88، صفهم السلف الصالح للنص   الشرعیۀ ،مر. الدمیجی، عبدالله بن ع3

 .8534، ص5، جالصحاح تاج اللغ  وصحاح العربی ، اسماعیل بن حماد، ی: جوهر نک. 4

 .427، ص71، جتاج العروس من ج اهر القام س، محمد بن محمد، ی. زبید 5

 .87، ص47، جلسان العربمنظور، محمد بن مکرم،  . ابن6
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 قول و عمل است. ،ایمان.  4

 صرف اقرار و تصدیق است. ،ایمان. 8

 دید اه نخست

معتقدند کـه  حاتم، سفیان بن عیینه، مالک بن انس و احمد بن حنبلابو زرعه،ابوبخاری، 
( معتقـد ق453عبدالرحمن بن عمرو االوزاعـی )متـوفی ایمان عبار  است از قول وعمل.

 1.باشد یماست ایمان متشکل از قول و عمل و نیت 
و موافقـت بـا  قـول و عمـل و نیـت ،ق( قائل بود کـه ایمـان474سفیان ثوری )متوفی 

به سفیان گفتم حـدیثی از سـنت » گوید: یمق( 417سنت است. شعیب بن حرب )متوفی 
آن به من نفـع برسـاند و زمـانی کـه در محضـر خداونـد  ۀواسط بهبرای من بگو که خداوند 

بگویم: این حدیث را سفیان  ی،ا کردهآن پرسید که از کجا اخذ بارۀ حاضر شدم و از من در 
 «قل کرد.ثوری برای من ن

 :گوید یمسفیان 
. بـا گـردد یو نـاقص م شـود یعمـل و نیـت، زیـاد م ،... ایمان عبار  است از قول

مگر بـا عمـل و جـایز  ،. جایز نیست قولشود یطاعت الهی زیاد و با معصیت کم م
مگر بـا مطابقـت  ،مگر با نیت و جایز نیست قول و عمل و نیت ،نیست قول و عمل

 2با سنت.

ب از معرفت431)متوفیمالک بن انس  یوسف  3.داند یماقرار و عمل  ،ق( نیز ایمان را مرک 
بن عیینه  یانسف 4.داند یم( نیز ایمان را متشکل از قول و عمل ق415بن اسباط )متوفی 

: ایمـان عبـار  اسـت از گوید یمو  رسد یمق( در شمار سنت به بحث ایمان 412)متوفی
عمل و نیت  ،متشکل از قول ،است که ایمان ق( معتقد851شافعی )متوفی 5قول و عمل.

که هر سه  گیرد یمکافی نیست و زمانی ایمان شکل  ،در ایمان ییتنها به کدام یچهاست و 
                                                 

 .454، صالجامع فی عقائد و رسائل اهل السنۀ و انثرن عبدالله، حمدان، عادل ب : آلنک. 1

 .415، ص4، جشرح اص   اعتقاد اهل السنۀ و الجماعۀالله،  ة. اللکائی، هب2

 .432، صالجامع فی عقائد و رسائل اهل السنۀ و انثرحمدان، عادل بن عبدالله،  : آلنک. 3

 .885، صعقائد و رسائل اهل السنۀ و انثرالجامع فی حمدان، عادل بن عبدالله،  . آل4

 .413. همان، ص5
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جـای دارد. وی در تعریـف ایمـان  ،ق( نیز در این دسته841حمیدی )متوفی 1باهم باشند.
. قول بـدون عمـل باشد یمشدن  قول و عمل است. قابل زیاد و ناقص ،ایمان»: نویسد یم

نفعی ندارد و قول و عمل و نیت بدون )مطابقـت بـا(  ،نافع نیست و عمل و قول بدون نیت
 2«سنت سودی ندارد.
: ایمان عبـار  اسـت از قـول و نویسد یمایمان بارۀ ق( در 814)متوفی احمد بن حنبل

 3عمل.
 ،مکه ،ازق( آمده است: بی  از هزار عالم از اهالی حج857به نقل از بخاری )متوفی

همگـی معتقـد بودنـد کـه دیـن  .را دیـدمشـام و مصـر  ،بغداد ،واسط ،بصره ،کوفه ،مدینه
 4.اند نداشتهاز آنها در این موضوع اختالف  یک یچهایمان( قول و عمل است و )

 :گوید یمق( 783ابن ابی حاتم )متوفی 
 مــذاهب اهــل ســنت در بــارۀ( در 871ق( و ابوزرعــه )متــوفی833از پــدرم )متــوفی 

 ای یـهسایر علما در دیگر ممالک اسالمی چه نظر  ینکهاصول اعتقادا  پرسیدم و ا
 .شـام و یمـن درک کـردیم ،عـراق ،دارند؟ آن دو در پاسخ گفتند: علما را در حجـاز

 5.شود یقول و عمل است که زیاد و ناقص م ،همگی معتقد بودند که ایمان

 :نویسد یم بارهق( در این 775آجری )متوفی
که بر تمام مردم واجب است، عبار  است از تصدیق به قلب و اقرار به زبان ایمانی 

نـدارد و  ای یـدهبـدون اقـرار بـه زبـان فا ،و عمل به اعضا. معرفت و تصدیق به قلب
مگـر آنکـه بـا عمـل  ؛همراه اقرار به زبان فاقـد دسـتاورد اسـت معرفت و تصدیق به

ایمانی کـه قـرآن و سـنت بـر آن  ،جوارح همراه باشد. زمانی که این سه تکمیل شد
 6محقق شده است. کنند یداللت م

                                                 
: )نـک. «نویسد: شافعی ایمان را متشکل از قول و عمـل مـی دانـد حمدان می عادل بن عبدالله آل» .351، ص5. همان، ج1

 .(817، صالجامع فی عقائد و رسائل اهل السنۀ و انثرحمدان، عادل بن عبدالله،  آل

الجتامع فتی عقائتد و رستائل اهتل حمدان، عـادل بـن عبداللـه،  : آل؛ نک7، صاص   السنۀن الزبیر، عبدالله ب ،. الحمیدی2
 .871، صالسنۀ و انثر

 .528، ص7، جالسنۀابوبکر الخالل، ؛ 71، صأص   السن احمد،  ،حنبل ، ابنی. شیبان3

 .478 -477، ص4، جشرح اص   اعتقاد اهل السنۀ و الجماعۀالله،  ة. اللکائی، هب4

 .475. همان، ص5
 .744، ص8، جالشریع ، محمد، ی. آجر 6
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 دید اه دوم

ضـحاک  .داننـد یمدر مقابل گروه فوق، طیفی از علما هستند که ایمان را اقرار و تصـدیق 
، ، کتاب، انبیـا( ایمان را منحصر در ایمان به خدا، قیامت، مالئکه455بن مزاحم )متوفی

داشـتن بـه قـدر  و تسلیم در برابـر قضـا و رضـایتازل گشته اقرار به آنچه از جانب خداوند ن
. بـه ایـن معنـا کـه اگـر دانـد یمشـرط  ،او اعمال را برای رسیدن به کمال ایمان 1.داند یم

چـه اعمـال وجـود نداشـته  اما چنان ؛کمال ایمان نیز وجود دارد ،اعمال وجود داشته باشد
بلکـه بـدان معناسـت کـه ایمـان  ؛نـداردباشند به این معنا نیست که اصل ایمان نیز وجود 

 2کامل وجود ندارد.
از افرادی است که ایمـان را در اقـرار بـه زبـان و  3(485حماد بن ابی سلیمان )متوفی 

. از نظر وی عمل خارج از مفهوم ایمان است. ذهبی داند یمیقین )معرفت( قلبی منحصر 
افـرادی بـود کـه نمـاز و حمـاد از »: نویسد یمحماد به این نکته اشاره دارد. وی  ۀدر ترجم

 4«و معتقد بود ایمان اقرار زبانی و یقین قلبی است. دانست ینمایمان  وزکا  را جز
 یفهابوحن 5.اند داده( نیز نسبت 455فوق را به َطلق بن حبیب )متوفی قبل سنه  ۀعقید

ا و مذهب  در جهان پیـروان زیـادی ر  6شود یم( که از بزگان سلف محسوب 455)متوفی
: ایمـان همـان اقـرار و تصـدیق کنـد یمبه خود اختصاص داده است؛ چنـین اظهـار نظـر 

تصدیق و معرفت بـه قلـب اسـت. اقـرار  ،ایمان اقرار به زبان که کند یموی عنوان  7است.
. شـدند یمتمـام منافقـان، مـؤمن محسـوب  ،؛ زیرا اگـر چنـین بـودایمان نیست ییتنها به

                                                 
 .33، صالجامع فی عقائد و رسائل اهل السنۀ و انثرحمدان، عادل بن عبدالله،  . آل1
ردکـردن مرجئـه  شـود و او در صـدد   ایمان محسوب مـی وضحاک بن مزاحم، عمل جز ۀکند در اندیش مؤلف کتاب بیان می». 2

 .(31: همان، ص)نک«. تشود پندار مؤلف کتاب امری نادرست اس مشخص می ،توضیح اینکه با  درحالی؛ باشد می
 .811، ص41، جتهذیب الكما  في أسماء الرجا ، یوسف بن عبدالرحمن، ی. مز3
 .581، ص5، جسیراعالل النبالء، نالدی شمس ،. ذهبی4

 .158، ص47، جتهذیب الكما  في أسماء الرجا ، یوسف بن عبدالرحمن، ی. مز5

گاهی از عظمت و بزرگی ابوحنیفه در نزد اهل سنت مراجعه شود بـه: 6 ، ق اعتد فتی علت ل الحتدیثاحمـد التهـانوی، ). برای آ
الخیترات الحستان فتی مناقتب حجـر،  هیتمی، ابن حنیفه تبییل الصحیفه بمناقب ابی الدین، جالل سیوطی،؛ 755 -722ص

 (.انمال انعظم ابی حنیفه النعمان

کبر ،نامعنلا ،تباث نبا. 7  .55، صالفقه األ
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زیرا در این صور  اهل کتاب هم مـؤمن ؛ شود ینمتلقی ایمان  ییتنها بههمچنین معرفت 
صورتی صحیح اسـت قصان نیست. تصور نقصان  ایمان در قابل زیاده و ن ،. ایمانباشند یم

چگونه  ین؛ بنابراصور  نقصان کفر صحیح استزیاد شود و تصور زیاد  ایمان در  که کفر
 !مؤمنهم کافر باشد و هم  ،ممکن است شخصی در زمان واحد

عمل از شخص  ،زیرا در بسیاری از موارد؛ عمل غیر از ایمان و ایمان غیر از عمل است
گفت ایمان هم از او برداشته شد؛ بلکه در عین حال که عملی  توان ینماما  شود؛ یممرتفع 

زن حائضی کـه نمـاز و روزه از او  مثل   شود؛ یماما مؤمن محسوب  دهد؛ ینمندارد و انجام 
عمـل را  که یدرحال شود؛ ینمچنین فقیری که پرداخت زکا  بر او الزم . همشود یممرتفع 
بـن  و محمدیوسف  یبا یفهابوحنبه پیروی از  1اما در شمار مؤمنین است. دهد؛ ینمانجام 

 2.اند یدهبرگز الحسن نیز همین عقیده را 
کـه  کنـد یمنقـل  ق( حـدیثی از پیـامبر اکـرم875شـیبه )متـوفی ابوبکر بـن ابـی

 کند یمنقل  از پیامبر ق(17د. او از انس بن مالک )متوفیاین دیدگاه دار  صراحت در
 3آشکارا و ظاهر( و ایمان در قلب است.)که حضر  فرمودند: اسالم در عالنیه 

: ایمان عبار  است از اقرار )به زبان( گوید یمق( 815عبدالله بن سعید قطان )متوفی
، صتحیح مستلمق( در کتاب 874مسلم نیشابوری )متوفی 4)وجود( معرفت قلبی. شرط به

 آخرالزمان، حدیثی را از پیـامبر اکـرم یها نشانهبرای شناخت اسالم و ایمان و قدر و 
؛ اسالم به اعمال ظاهری و ایمان به اعمال بـاطنی شود یمکه از آن استنباط  کند یمنقل 

 .شود یماطالق 
 :گوید یمعمر بن خطاب 

بودیم که مردی آمد و به حضر  عرض کـرد: مـرا از اسـالم  روزی نزد پیامبر
فرمودند: اسالم آن است که شهاد  دهـی ال الـه اال اللـه و  خبر بده. پیامبر

الله و نمـاز بخـوانی و زکـا  را پرداخـت نمـایی و روزه مـاه رمضـان را  محمد رسـول
                                                 

 .41، صحنیفه وصیۀ انمال انعظم ابی. 1

 .6ص، إتحاع السائل بما في الطحاوی  من مسائل ،الشیخ، صالح بن عبدالعزیز . آل2
 .48724، ح731، ص41، جمسنداحمد بن حنبل، ؛ شیبانی، 7، ح42، صکتاب اإلیمان ،بوبکرا، هشیب یبابن ا. 3

 .758، صالكفایۀ فی الهدایۀبکر،  احمد بن محمد بن ابی ،. الصابونی4
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 گفتی.خدا را درصور  امکان انجام دهی. آن مرد گفت: راست  ۀبگیری و حج خان
 ؛کنـد یو او را تصـدیق م کنـد ی: مـا تعجـب کـردیم کـه از او سـؤال مگوید یعمر م

فرمـود: ایمـان  پیامبر سسس آن مرد عرض کرد: از ایمان برای من خبر بده.
و قیامت و قدر، ایمـان  آن است که به الله و مالئک و کتب آسمانی و رسوالن

 1داشته باشی.

در این کالم، اسالم و ایمان را به مصادیقشان تعریف کردنـد و از مصـادیق بـه  پیامبر
هسـتند  2در مقام بیـان چون پیامبر ،. عالوه بر این مطلببریم یممربوطه پی  ۀحیط

دقیق و کامل بیان کند و اال  تأخیر بیـان  صور  بهرا  هرکدامضروری است موارد مربوط به 
، اسـالم در امـور ظـاهری و ایمـان در امـورد بـاطنی یجهرنتد. آید یمالزم  3از مقام حاجت

 جریان دارد.
 4اقرار به زبان و تصدیق با قلب اسـت. ،: ایماننویسد یمق( نیز 784طحاوی )متوفی 

: اشعری معتقـد گوید یمفورک  در این گروه نام برد. ابن توان یمق( را 781اشعری )متوفی
بسیاری  ۀعد ،یهی است به پیروی از اشعریبد 5همان تصدیق قلبی است. ،است که ایمان

نظر برخی از آنـان مطـرح  ،که درادامه اند کردهاز علمای اهل سنت همین نظریه را اختیار 
 .شود یم

آنچه : گوید یمق( نیز این دیدگاه را ارائه داده است. او 777ماتریدی )متوفی ابومنصور  

                                                 
 .4، ح77، ص4، جکتاب انیمان، باب معرفۀ انیمان و انسالل و القدر و عالمۀ الساعۀ، صحیح مسلم. نیشابوری، مسلم، 1

ن بـر دو شـکل گـویی نداشـته و غافـل نیسـت. مقـام بیـا قصد هزل، اهمال و اجمال ،. مقام بیان به این معنا است که متکلم2
 متصور است:

تـوان بـه  نمـی ،بیان اصل حکم یا تشریع حکم است و قصد بیان خصوصیا  آن را نـدارد. در ایـن صـور  متکلم در صدد   .الف
 اطالق کالم متکلم احتجاج کرد.

کـالم  توان بـه اطـالق می ،کردن مکلفین است. در این صور  متکلم در مقام بیان جزئیا  و خصوصیا  حکم برای عمل .ب
 او احتجاج کرد.

فرهنت  ،  : ملکـی اصـفهانی، مجتبـی؛ نـک812، صاصطالحات األصت   و معظتم أبحاثهتا،  : مشکینی اردبیلی، علینک )
 (.474، ص8، ج اصطالحات اص  

 .شـودصور  مجمل بیان شود و تا زمان عمـل بـه آن اجمـال یـا ابهـام آن مرتفـع ن ه. مقام حاجت به این معنا است که حکم ب3
 (.774، ص4، جالذریع  إلی أص   الشریع ،  الهدی، علی بن حسین : علم؛ نک417، ص4: همان، جک)ن
 .27،  84، صالعقیدة الطحاوی بوجعفر، ا، ی. الطحاو 4

 .457، صمقانت الشیخ ابی الحسن انشعری ،محمد بن الحسن فورک، . بن5
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 1همان تصدیق است. ،این است که ایمان ،از کتاب و سنت ثابت شده
 ،عمـوم اهـل سـنت ،هند، بنگالد ، پاکستان، افغانسـتان و ترکیـه در دنیای کنونی  
اتفـاق نظـر دارنـد کـه ماهیـت  ،ایـن افـراد تمامی   2.ماتریدی هستند ۀطرفدار و پیرو اندیش

ــان ــدیق  ،ایم ــد یمتص ــت. باش ــان اس ــت ایم ــارج از ماهی ــل خ ــوبکر  3و عم ــاقالناب  یب
از  اندیشـد. یمعلمای اشعری است که همانند ابوالحسن اشـعری  ق( یکی از158متوفی)

خدا واحد، فرد، صمد، قدیم، خالق، عـالم  ینکهابه  است نظر او ایمان صرف تصدیق قلبی
 4و شبیهی ندارد.

ق( یکی دیگر از پیروان اشـعری اسـت. او هـم عمـل را خـارج از 317تفتازانی )متوفی 
همچنین فخر رازی و غزالی از دیگـر پیـروان اشـعری هسـتند کـه  5.داند یممفهوم ایمان 

ق( در تعریـف ایمـان 573متـوفی) ینسـفعمر  6.دانند ینمعمل را در مفهوم ایمان داخل 
 آنچـه از جانـب خداونـد متعـال آمـده عبار  است از تصدیق و اقرار به ،ایمان»: نویسد یم

در »: نویسـد یموی  .کنـد یمادعای اتفاق نظر میان علما  بارهسهارنسوری در این  7«است.
میان علمای حدیث و فقها و متکلمین از اهل سنت، اتفاق نظـر وجـود دارد کـه عمـل در 

وی در ادامه مراد سلف از  8.شود یمایمان داخل نیست و تنها شرط کمال ایمان محسوب 
 9«.داند یمعمل را شرط کمال 

 نکته هکر یک

 ،ثابت شده است که تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشد و ایـن قاعـده ،در علم منطق
                                                 

 .778ص، الت حید، محمد بن محمد بن محمود، یمنصور ماترید  بوا. 1
 .545، صمقانت فرق تسنن ۀمجم م ،مهدی . فرمانیان،2

ایمتان و  ۀرابطت ۀنامت نپایتا نک: احمدی، محمدجواد، .472-471-434، صتاریخ و عقاید ماتریدیهالله،  لطف سید ،. جاللی3
 .عمل از دیدگاه متكلمین امامیه و ماتریدیه تا قرن پنجم

 .12، صاعتقاده و ن یج ز الجهل بهاننصاع فیمایجب بکر،  ابی ،. باقالنی4

 .187، ص7، جشرح المقاصد. تفتازانی، سعدالدین، 5

 .23 -22، صها ایمان در قرآن کریم مفه ل و گ نه: رضوی طوسی، سید مجتبی، نک. 6

 .149، صشرح العقائد النسفیۀسعدالدین،  ،تفتازانی. 7

 .854، ص42ج ،بذ  المجه د فی حل ابی داوودخلیل احمد،  ،. سهارنسوری8
 .851. همان، ص9
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از این  اند دادهتعاریفی که علمای سلف از ایمان ارائه  ین،؛ بنابرامورد اتفاق تمام عقال است
انـد یـا  کردهکـه دیگـران بیـان  انـد نکردهقانون تبعیت کرده و اگـر برخـی، قیـودی را بیـان 

است که اختالف دیدگاه وجود داشته و به این معنا نیست که از قیود حاکی از آن  ،بالعکس
خـارج  از آن مواردی را در ایمـان داخـل یـا ،هر قید ذکرکردن یا نکردنزیرا اند؛  بودهغافل 

 .کند یم

و  اند دادهکه علما با قصد و فهم، تعاریف را ارائه  بریم پی میبا عنایت به مطلب مذکور 
 اشتباه است. ،تعاریف به یک معناست اینکه تمامی پنداشتن  

 ماهیت ایمان از دید اه وهابیت
تعـاریف یکـی  اما خروجـی   ؛در میان وهابیان برای تعریف ایمان، تعابیر متفاو  وجود دارد

تنها کلما  برخی از علمـای طـراز اول  ،کالم ۀاست. در این بخ  برای جلوگیری از اطال
 .شود یممطرح  ،وهابیت

 ایمان یها نشانهتعریف به 

 :نویسد یممحمد بن عبدالوهاب در تعریف ایمان چنین  عبدالرحمن بن حسن بن
معنـای اعمـال  اسـالم بـه ،زمانی که اسالم و ایمـان در کنـار هـم اسـتعمال شـوند

اسـتعمال  ییتنها معنای اعمال باطنی است. زمانی که ایمان به ظاهری و ایمان به
در بسـیاری از  کـه . چنانشـود یایمـان داخـل م ۀاعمال ظاهری نیز در دایـر  ،شود

 اند. ایمان محسوب شده واعمال ظاهری جز ،آیا  و روایا 
)حـال کــه اعمـال ظــاهری و بـاطنی، ایمـان محســوب شـدند( نقــص در  ینبنـابرا

 ؛ مانند  شود یمنجر به نقص در ایمان م شود یاعمالی که موجب خروج از اسالم نم
 1نت.زنا و شرب خمر و خیانت در اما

وی  .داند یمو اعتقاد به اصول را ایمان  کند یمباز در تعریف ایمان، اصول ایمان را بیان  بن
 :دارد یمچنین بیان 

 ،بقـره ۀسـور  433 ۀهمان دین است و تمام دین، اسالم است. خداوند در آی ،ایمان

                                                 
اإلیمان والرد علی أهل البدع )مطب ع ضمن مجم عت  الرستائل والمستائل . عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، 1

 .7-1، صالنجدی  لبعل علماء نجد األعالل، الجزء الواني(
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انـد از ایمـان بـه  . این اصـول عبار فرماید یاصول ظاهری و باطنی دین را بیان م
الله، ایمان به قیامت، ایمان به مالئکه، ایمان به کتب و ایمان به انبیا. زمـانی کـه 
اسالم و ایمان در کنار همدیگر به کار روند، اسالم به امور ظاهری و ایمان به امور 

. ایمان گاهی کامل و گاهی ناقص است. زمانی که واجبا  شود یباطنی اطالق م
 های وده. در برخی از فرمشود یامل از فرد نفی م، ایمان کشودایمان کامل انجام ن

ندادن برخی اعمـال نفـی شـده اسـت؛  انجامسبب  ایمان کامل به پیامبر اکرم
فرمودند: کسی که صبر نـدارد، ایمـان نـدارد. مقصـود ایـن  پیامبر ینکهمثل ا

ایمان کامل اقتضـای انجـام اوامـر  ین،است که ایمان اقتضای عمل را دارد؛ بنابرا
 ،و تــرک منهیــا  آنهــا را دارد. اگــر در ایــن انجــام یــا تــرک ونــد و پیــامبرخدا

گونـه کـه از اعـراب  ایمان را از آنها نفی کـرد؛ همان توان یقصوری شکل بگیرد، م
انفی شد و خداوند فرمود:  َْ ْسَلْم

َ
ْن كن ا أ ْن ا َلَكِلْن  ُِ ْؤ ْ  َكْم أن  1.ْن

از افرادی که برخی از واجبا  ایمان را تـرک  ، خداوند سبحان و پیامبرینکهاخالصه 
. اصول مذکور، اصـول دیـن تلقـی اند کردهها ثابت ایمان را نفی و اسالم را برای آن اند کرده

همراه اعمال ظاهری انجام دهد؛ مسلمان مؤمن  . هر شخصی که این اصول را بهشود یم
. مثل شود ینمان برای او ثابت نه اسالم و نه ایم ،نباشد گونه یناو فردی که  شود یمتلقی 

 .گرفتند یمها قرار اما در باطن در مقابل آن ؛منافقین که در ظاهر همراه مسلمین بودند
که در دین تشـریع  را اما اعمال ظاهری ؛افرادی هم که مدعی ایمان به اصول هستند

یـل بـر عـدم دلو ...  دهنـد ینمیا حـج انجـام  خوانند ینمنماز  مثالا  دهند؛ ینمانجام  ،شده
 یا ضعف ایمان است.ایمان 

 ،؛ مثل نقـص در شـهادتینشود یمها موجب خروج از ایمان در آن برخی اعمال، نقص
اما نقص در برخی اعمال موجب نقـص در ایمـان اسـت و لـزوم خـروج از ایمـان را در پـی 

 استطاعت. باوجودندادن حج  انجام ندارد؛ مثل  
و  شـود ینماسالم ثابت نشود، ایمـان نیـز ثابـت  که یدرصورتبا توجه به این توضیحا  

ایـن دسـته از  ،گذشت که چنان 2.شود ینمایمان ثابت نگردد، اسالم نیز ثابت  که یدرصورت

                                                 
 .14، حجرا . 1

 به بعد. 47، ص4، جباز فتاوی بنمجم عه : نک .57-53، صأص   اإلیمان ،باز، عبدالعزیز . بن2
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 .کنند یمآن را بیان  یها نشانهدر تعریف ایمان،  ها یوهاب

 تعریف به ماهیت

محمـد بـن  اند. داشـتهبـرای بیـان ایمـان، ماهیـت ایمـان را بیـان  ها یوهاببرخی دیگر از 
قول به زبان و عمل با اعضا و اعتقـاد قلبـی اسـت کـه بـا  ،معتقد است ایمان ،عبدالوهاب

 1.شود یمناقص  ،زیاد و با معصیت ،طاعت
خدا  چیزی است که آن ایمان تصدیق به هر»: گوید یمباز در تعریفی دیگر از ایمان  بن

 2«ملی و عقیدتی.تصدیق قولی و ع .به آن خبر داده است و پیامبر
 3.داند یمایمان را متشکل از قول و عقیده و عمل  ،شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ

ایمـان عـالوه بـر تصـدیق، متضـمن معنـای »: گویـد یممحمد بن صالح بن عثیمین 
مسـتلزم  ،عبار  از اقرار و اعتراف اسـت کـه اقـرار و اعتـراف ،زائدی است. آن معنای زائد

امـا صـرف ایمـان بـه وجـود  ؛ن به احکام است. این معنای ایمـان اسـتقبول اخبار و اذعا
بـه جزئیـت عمـل در  یا اشاره ،عثیمین در این تعریف هرچند بن 4«خداوند، ایمان نیست.

ایمان عبـار  »: کند یمتعریف  گونه یناایمان را  ،اما در جای دیگر کند؛ ینممفهوم ایمان 
 5«اعضای بدن. یلۀوس بهاست از اقرار به قلب و بیان به زبان و عمل 

عمـل و اعتقـاد. بـا طاعـت  ،ایمان عبـار  اسـت از قـول»: نویسد یمصالح بن فوزان 
 6.شود یمناقص  ،و با معصیت زیاد ،الهی

 7.کند یمعبدالله بن جبرین نیز ایمان را همانند صالح بن فوزان تعریف 
 ،که مفهـوم ایمـان از دیـدگاه وهابیـت رسیم یمبه این نتیجه  مذکوربا توجه به تعاریف 

 اعتقاد قلبی، بیان زبانی و عمل خارجی است.
                                                 

 .45، صأص   اإلیمان محمد، الوهاب، عبد بنا .1

 .454، ص82، جباز مجم ع فتاوی العالم  عبدالعزیز بن باز، عبدالعزیز، بن. 2

 .22، صإتحاع السائل بما في الطحاوی  من مسائلصالح بن عبدالعزیز،  ،الشیخ . آل3

 .51، ص4، جقیدة ال اسطی شرح العمحمد بن صالح،  ،عثیمین بن .4

 .11، ص4، جمجم ع فتاوی ورسائل ابن عویمین، حمحمد بن صالعثیمین،  بن. 5

 .8-7، صاسئلۀ و أج بۀ فی مسائل الكفر و انیمان: نک ؛48، ص4، جمجم ع فتاوی صالح الف زان. صالح بن فوزان، 6

 .7، ص1، درسالسن اعتقاد أهل عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله،  ،جبرین : بننک .7
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 نقد دید اه وهابیت در مفهوم ایمان
ایمان است. در قسـمت حاضـر بـه  وجز ،وهابیت معتقد است عمل ،که گذشت طور همان

رکن ایمان است  ،هابیت باید پاسخ دهد که آیا عملو .شود یمپرداخته  موضوعتحلیل این 
شـخص از ایمـان  ،تـرک عمـل محض بهبدان معناست که  ،یا شرط ایمان. اگر رکن باشد

کمـال ایمـان اسـت یـا شـرط صـحت ایمـان  ،شـرط ،شرط باشـد چه . چنانشود یمخارج 
. شـود یممطـرح  ادامـههـا در نظریـا  آن هـا یوهاب؟ برای فهمیدن نظر شود یممحسوب 

 آن دچـار تشـتت آرا منشأ تعریف وهابیت فهم ناصحیح روایا  است در تفسـیر که ییازآنجا
لکـن شـرط صـحت و رکنیـت  ؛تعابیر وهابیان را در سـه دسـته جـای داد توان یم اند. شده

 بازگشت به یک نقطه دارند.

 شرط صحت

 ینکـهادر جـواب  . اودانـد یمبن باز از افرادی است که برخی اعمال را شرط صحت ایمان 
اعمـال دو نـوع هسـتند. »: گویـد یمشرط صحت هستند یا شـرط کمـال؟ چنـین  ،اعمال

نماز، خوف و رجاء و برخی دیگـر شـرط  ؛ مثل  شوند یمبرخی شرط صحت ایمان محسوب 
 ،مـاه مبـارک رمضـان ۀروز  ی ،هـا کتاباو در یکـی دیگـر از  1«.شـوند یمکمال محسوب 

 2.شمارد یم ،شرط کمال ایمان هستندزکا  و حج را از اعمالی که 
کـه  آیا این نظریه با حدیث پیامبر اکرم :ن استای آید یماینجا پی   سؤالی که در

شـهاد  بـر وحـدانیت خداونـد و رسـالت،  :سالم بر پنج پایه استوار شده اسـتفرمودند: ا
ــارک رمضــان ۀنمــاز، پرداخــت زکــا ، حــج و روز  ۀاقامــ  شــیخ 4ســازگاری دارد؟ 3،مــاه مب

                                                 
 .13، صباز مسائل اإلمال ابن، باز، عبدالعزیز بن. 1
 .57، صأص   اإلیمان، باز، عبدالعزیز بن. 2

 .2، ح44، ص4، جصحیح بخاری. بخاری، محمد، 3

فإذا ذکر  هذه األمور الثالثة مجتمعة کان لکـل واحـد منهـا معنـی خـاص، فیقصـد باإلسـالم األعمـال الظـاهرة ویقصـد » .4
یمان األمور الغیبیة. ویقصد باإلحسان أعلی درجا  الدین وإذا انفرد اإلسالم دخل فیه اإلیمان وإذا انفرد اإلیمان دخـل فیـه باإل 

 ،آیـد دسـت مـی هسازگاری از این جهت است که از ظـاهر حـدیث بـنا.« اإلسالم وإذا انفرد اإلحسان دخل فیه اإلسالم واإلیمان
بـاز ایـن اعمـال را از شـروط کمـال ایمـان شـمرده  که بـن حالی در ،است، نه شرط کمال اعمال مذکور شرط صحت برای ایمان

شـوند بـه یـک معنـا  صـور  جداگانـه اسـتعمال مـی هند زمانی که اسالم و ایمـان بـا ها قائل ، وهابیمذکورعالوه بر بیان  است.
 بایـدفـوق  ۀاسـتعمال شـده اسـت و طبـق نظریـ تنهـایی به« اسالم»هستند و تفاوتی میان آن دو وجود ندارد. در این حدیث نیز 
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 ،کلـی صـور  بهدیگر از افراد این دسته است. او معتقد است کـه اعمـال  یناصرالعقل یک
شـرط کمـال  ،صور  تکی به آنها نگاه داشته باشیم به اما اگر ؛شرط صحت ایمان هستند

 .داند یمبه پیروی از سلف  نماز را شرط صحت ایمان  وی 1.باشند یمایمان 
رکـن  ،که عمـل سؤالدر پاسخ به این  یالراجح عبدالرحمنبن  عبداللهبن  یزعبدالعز  

نگویید اعمال شرط کمال ایمـان »: دهد یمپاسخ  گونه یناایمان است یا شرط کمال آن؟ 
متعلـق بـه  ،یا خارج از ایمان یا از لوازم ایمان و مقتضیا  ایمان اسـت؛ تمـامی ایـن اقـوال

دادن بـه ایـن  رار از پاسـخدنبال فـ یقت او با چسباندن مارک مرجئه بهحقدر  2«مرجئه است.
 ،بـرای آن از قـرآن و روایـا  دبای ،اگر این نظریه صحیح باشد که یدرحال باشد؛ یمپرس  

 شاهد ذکر کند.

 اعمال در مفهوم ایمان بودن رکن

صـالح بـن عبـدالعزیز آل شـیخ،  ،در این بخ  نام آورد توان یماز افراد صاحب نظری که 
 صالح الفوزان هستند. و عثیمین بن

 ،عمل شرط صحت در ایمـان اسـت یـا خیـرآیا  پرسد یمدر پاسخ کسی که  عثیمین بن
شـرط  ،امـا برخـی از اعمـال ؛شرط برای ایمان )داشـتن( اسـت ،: برخی از اعمالگوید یم

نماز شـرط بـرای ایمـان اسـت و شـرط کمـال ایمـان  ،نمونه عنوان بهکمال ایمان هستند. 
اسـالم خـارج  ۀدچـار کفـری شـده کـه از دایـر  ،پس کسی که تـارک نمـاز باشـد باشد؛ ینم
 3.باشد یم

آیا عمل شرط کمال ایمـان یـا شـرط  ینکهاشیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ در پاسخ 
 :دهد یمچنین توضیح  ،صحت است

حقیقتی است و حقیقت ایمان ارکان است نه شروط. شرط بر مشروط  ،برای ایمان
اگـر  ین؛ بنـابراشود یبر آن استوار م اما ارکان چیزی است که شیء شود؛ یمقدم م

                                                 
 (.877: نخبة من العلماء، أصول اإلیمان في ضوء الکتاب والسنة، ص. )نکمعنای ایمان را نیز افاده کند

 .85، ص8، جمجمل أص   أهل السن ، یالعل ناصر بن عبد الکریم ،. العقل1

 .1، صفي اإلیمان والكفر أسئل  وأج ب . عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالرحمن الراجحي، 2
 .81/418، لقاء الباب المفت ح، لحمحمد بن صاعثیمین،  بن. 3
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د نـه رکـن ایمـان هسـتن ،عمـل و اعتقـاد ،. قولشود یرکن نباشد؛ ایمان محقق نم
امـا ایـن مـوارد )قـول و  ؛شیء اسـت ایشرط برای ایمان؛ زیرا شرط خارج از مسم

 1ایمان نیستند. ایعمل و اعتقاد( خارج از مسم

 :گوید یمفوزان در پاسخ این پرس   بن
)عمل شرط صحت است یا شـرط کمـال ایمـان؟(  پرسد یکه این سؤال را مکسی 

ناشی از این است که حقیقت ایمان را نفهمیده است و مسائل عقیدتی را از مصادر 
بـدون عمـل  ،متالزم با یکدیگرند، ایمـان ،اصلی کسب نکرده است. عمل و ایمان

 ن  نبـود گویـد، یاو مدیگـر  بیانبه  2ممکن نیست و عمل بدون ایمان امکان ندارد.
 ایمان است. ن  مساوی با نبود ،عمل

 شرط کمال

بـه پیـروری از ابوعبداللـه  سردمدار این گروه در میان وهابیان دانسـت. او توان یمالبانی را 
ایمان شرط کمال هستند  ۀمسئلمعتقد است که اعمال در  3ق(742زبیری شافعی )متوفی

که در  کنند یمانی نیز همین نظریه را اختیار نه شرط صحت. بدیهی است که طرفداران الب
 .شود یمتنها به بیان نظر البانی اکتفا  ،کالم ۀاین قسمت برای جلوگیری از اطال

 :نویسد یم بارهاو در این 
اعمـال صـالح )حتـی  برخالف خوارج و معتزله، نزد اهل سنت و جماعـت، تمـامی  

بـرای سـخن خـود بیـان . وی دو دلیـل شـود ینماز( شرط کمال ایمان محسوب م
ـد )بـدون ایمـان( در جهـنم کند یم . نخست آنکه اگر قائل شویم تـارک عمـل مخل 
مخـالف بـا  ،. دوم آنکـه ایـن دیـدگاهیما خوارج را ارائه کـرده ۀ؛ همان نظریشود یم

 4احادیث شفاعت است.

اخـتالف بسـیار اسـت کـه  ،مسـئلهمشخص است در میان خود وهابیـت در ایـن  که چنان
وجـود  مسـئلهبیان شد، تعـابیری کـه در ایـن  که است. چنان یتیبااهم  عمیق و اختالفا

لکن بیان شد که شرط صحت و رکنیت بازگشت به یـک  شود؛ یمدارد به سه دسته تقسیم 
اول( و از گروهـی کـه اعمـال را  ۀها به یک دسـته )دسـتدر این نوشتار از آن ؛حقیقت دارند

                                                 
 .757، صإتحاع السائل بما في الطحاوی  من مسائلصالح بن عبدالعزیز،  ،الشیخ . آل1

 .7، صأسئل  وأج ب  في مسائل اإلیمان والكفر ،صالحبن فوزان، ا. 2

 .312، صالجامع فی عقائد و رسائل اهل السنۀ و انثرحمدان، عادل بن عبدالله،  : آلنک. 3

 .14، صحكم تارك الصالة، البانی، محمد. 4
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 .شود یموم تعبیر به گروه د دانند یمشرط کمال ایمان 
چه عملـی کـه  اند چنان ؛ زیرا آنها قائلکنند یگروه دوم را تکفیر م ،صراحت اول، به ۀدست 

 ،امـا طیـف دوم ؛ایمـان هـم نیسـت ،شرط صحت برای ایمان است، در کارنامه فـرد نباشـد
فردی عمل نداشـته  شود یلذا از نظر آنها م دانند؛ یایمان نم ن  عمل را مساوی با نبود ن  نبود
 ،اما ایمان داشته باشد. صالح الفوزان معتقد است کسی که عمل را رکـن ایمـان ندانـد ؛باشد
امثـال البـانی ایـن  ،نحو صحیح نفهمیده است. درحقیقـت او معتقـد اسـت ایمان را به ۀمسئل

 ،ترتیـباند. بـه هـر  مراجعه نکرده ،و در مسائل عقیدتی به مصادر اصلی اند یدهمسئله را نفهم
وهابیت باید پاسخ دهد که عمل در ایمان چه نقشی دارد؟ آیا شرط کمال یـا شـرط صـحت و 

کسانی  اند یرفتهپس پذ ؛اختالف بوده است ،چه بگویند در میان سلف رکن ایمان است؟ چنان
انـد و  گمراه نیستند و آنها نیز به سـلف اقتـدا کرده دانند، یکه عمل را شرط کمال در ایمان م

 فردی عمل را خارج از ایمان دانست، جزو مرجئه معرفی کرد. ینکهمحض ا به وانت ینم

  یری نتیجه
میان سلف و وهابیت اختالف  ،مفهوم ایمان از دیدگاه سلف و وهابیت بررسی و روشن شد

 دست آمد ازجمله: بهاز این نوشتار  دیگری وجود دارد. همچنین نتایج
ایمـان را  یا دو دیدگاه مختلف وجود دارد. عـده ،مفهوم ایمانبارۀ در میان سلف در . 4

اما طیف وسیعی از سلف و دانشمندان خلف، ایمان را اقرار  ؛دانند یقول، اعتقاد و عمل م
 اند. ایمان قرار نداده ومل را جز. آنان عدانند یو تصدیق م

کـه عبـار  از قـول،  دهنـد یجمهور وهابیت در مفهوم ایمان یک تعریف را ارائـه م. 8
 اعتقاد و عمل است.

اختالف شدیدی وجود دارد. علمـای وهـابی  ،میان وهابیان در تفسیر مفهوم ایمان. 7
 در این موضوع دو گروه هستند:

 شرط کمال ایمان است. ،عمل .الف
  .شود یمرکن و شرط صحت ایمان محسوب  ،عمل .ج
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 م.8545المنهج االول للنشر، چاپ اول، 

العطــار  تحقیــق:، االنصاااف فیمایجااب اعتقاااده و ال یجااوز الجهاال بااه، بکــر ابــی ،بــاقالنی .84
 م.4155 نا، جا: بی بی الحسینی،

 ق.4148 ، چاپ اول،لجاللین: دار اریاض، حکم تار  الصال ، ناصرالدینالبانی، محمد،  .88

دار طـوق النجـاة، چـاپ  جـا: بی ، تحقیق: محمد زهیر بـن ناصـر،صحیح بخارید، بخاری، محم .87
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 ق. 4185، چاپ اول، دار الکتب العلمیة بیرو : ،البنایة شرح الهدایة

، تحقیــق: احمــد مقاااالب الشاایخ اباای الحساان االشااعری، محمــد بــن الحســن ،بــن فــورک .85
 م.8555، چاپ پنجممکتبۀ الثقافۀ الدینیۀ، قاهره: السایح، الرحیم عبد

 ق.4711الجامعۀ االسالمیۀ،  مدینه: ،اصول االیمان، باز، عبدالعزیز بن .87

: محمد بن سـعد الشـویعر، تحقیق، باز مجموع فتاوی العالمة عبدالعزیز بن ،باز، عبدالعزیز بن .83
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: دار ریـاضالله بن مـانع، : الشیخ أبي محمد عبدتحقیق، باز اإلمام ابنمسائل  باز، عبدالعزیز، بن .82
 ق. 4182، چاپ اولالتدمریة، 

، مصدر الکتاب: دروس صوتیۀ قام بتفریغها اعتقاد اهل السنۀ، عبدالله بن عبدالرحمن ،جبرین بن .81
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: فهد بن ناصـر بـن تحقیق، عثیمین مجموع فتاوی و رسائل ابنمحمد بن صالح، عثیمین،  بن .74
 ق.4147دارالثریا، ؛ دارالوطن بیجا: ابراهیم السلیمان،

، مصدر الکتـاب: دروس صـوتیة قـام المفتوحلقاء الباب  ،محمد بن صالح بن محمد عثیمین، بن .78
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، تحقیـق: علـی جمعـۀ محمـد تحفۀ المرید علی جوهرۀ التوحیادبیجوری، ابراهیم بن محمد،  .77
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 م.8558، چاپ اولدارالسالم، جا:  بیالشافعی، 

 راه با تعلیقا  عبدالسالم بـن عبـدالهادی شـنار،، همشرح العقائد النسفیۀتفتازانی، سعدالدین،  .71
 م.8553چاپ اول، مکتبۀ دارالدقاق،  جا: بی

 م.8544دارالکتب العلمیۀ، چاپ دوم،  بیرو : ،شرح المقاصدالدین، تفتازانی، سعد .75

مکتب المطبوعا   بیرو : ،عبدالفتاح ابو غده تعلیق: ،قواعد فی علوم الحدیر ،احمد تهانوی، .77
 م.8553االسالمیۀ، 

انتشارا  دانشـگاه ادیـان و مـذاهب، چـاپ  قم: ،تاریخ و عقاید ماتریدیه، الله لطف سید ،جاللی .73
  .4715دوم،

، تحقیق: أحمـد عبـد الغفـور الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، اسماعیل بن حماد، یجوهر  .72
 ق. 4153، چاپ چهارمدار العلم للمالیین،  بیرو : عطار،

: ابـو مهنـد جـا بی، تحقیق: عبدالله بن یوسف الجدیع، اصول السنۀ، عبدالله بن الزبیر ،الحمیدی .71
 تا. بیالنجدی، 

، چــاپ اولمکتبـۀ المعـارف،  ریـاض: ،حاوار مااع االشاعری، محمـد بـن عبـدالرحمن ،خمـیسال .15
 م.8555

ریـاض: ، ریاةنموهج من األعماال الخیریاة فاي إدار  الطباعاة المنید منیر، دمشقی، محم .14
 م.4122، چاپ دوممکتبۀ االمام الشافعی، 

رکـز البحـوث م جـا: بی ،فهم السلف الصالح للنصاوص الشارعیۀ ،عبدالله بن عمر الدمیجی، .18
 .تا والدراسا  البیان، بی

 م.8557 ،دار الحدیث قاهره: ،سیراعالم النبالءالدین،  شمس ،ذهبی .17

، تحقیـق: صـفوان عـدنان القارآن المفارداب فاي غریاب، بـن محمـد راغب اصفهانی، حسین .11
 ق.4148ل، چاپ او دار القلم والدار الشامیة،  دمشق وبیرو : الداودي،

انتشـارا   تهـران: ،هاا ایماان در قارآن کاریم مفهاوم و  وناهرضوی طوسی، سـید مجتبـی،  .15
  .4715، چاپ اول، دانشگاه امام صادق
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 تا. یبدار الهدایة،  جا: بی المحققین،

، همراه با تعلیقـا  محمـد زکریـا بـن بذل المجهود فی حل ابی داوود، خلیل احمد ،سهارنسوری .13
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 م.4115دار الکتب العلمیۀ، چاپ اول،  جا: بی حسن نصار،
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 یق: حمد بن حمدی الجـابری الحربـی،تحق، کتاب االیمان، عمر محمد بن یحیی ابن ابی ،العدنی .53
 م.4127الدارالسلفیۀ، چاپ اول،  کویت:

، مصدر الکتاب: دروس صـوتیة قـام مجمل أصول أهل السنة، یناصر بن عبدالکریم العل ،العقل .52
 http://www.islamweb.net .بتفریغها موقع الشبکة اإلسالمیة

نشـر دانشـگاه تهـران،  تهـران: ،الذریعاۀ الای اصاول الشاریعۀالهـدی، علـی بـن حسـین،  علم .51
4737.  

شـرکۀ  جـا: بی ،الشایخ محماد بان عبادالوهاب  و دعاو ةالسالفی ،علی عبـدالحلیممحمود،  .75
 م.4124، اول، چاپ مکتبا  عکاظ

 م.8543، چاپ اولدار المنهاج،  بیرو : ،الجام العوام عن علم الکالمحامد،  ابی ،غزالی .74

  .4722نشر ادیان، چاپ سوم، قم: ، ه مقاالب فرق تسننعمجمو مهدی، فرمانیان، .78

، تحقیـق: محمـد بـدر عـالم فی  البااری علای صاحیح البخااریکشمیری، محمد انور شاه،  .77
 ق.4187دار الکتب العلمیۀ، چاپ اول، بیرو : المیرتهی، 

: نشـأ  بـن کمـال تحقیـق، شرح اصاول اعتقااد اهال السانۀ و الجماعاۀالله،  ةاللکائی، هب .71
 تا. ، بیةلبصیر مکتب دارا مصر: المصری،

 ، تحقیق: بشـار عـواد معـروف،تهذیب الکمال في أسماء الرجالالرحمن، ، یوسف بن عبدیمز .75
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 ق.4155چاپ اول، مؤسسة الرسالة،  بیرو :

نشــر الهــادی، چــاپ ششــم،  قــم: ،اصااطالحاب االصااول و معظاام ابحاثهااامشــکینی، علــی،  .77
4731.  

  .4731نشر عالمه، چاپ اول،  قم: ،فرهنگ اصطالحاب اصولملکی اصفهانی، مجتبی،  .73

وزارة الشـؤون  عربسـتان: ،کتاب أصول اإلیمان في ضاوء الکتااب والسانةنخبة من العلماء،  .72
 ق.4184، چاپ اول، میة واألوقاف والدعوة واإلرشاداإلسال

، داراحیاء التراث العربـی بیرو : فؤاد عبدالباقی،، تحقیق: محمدصحیح مسلمنیشابوری، مسلم،  .71
 تا. بی

 م.8551 نا، : بیجا ، تحقیق: جمیل عبدالله عویضه، بیةاالمام االعظم ابی حنیف ةوصی .35

 ،الخیرات الحسان فی مناقب االمام االعظم ابی حنیفه  النماهانحجرر،  هیتمی، ابن .34
 م.7441چاپ اول،  ،دار الهدی و الرشاد سوریه:

 
 




