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 3      امر به همراهی سنت و جماعت         

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  آشنایی با ابن الجوزي و کتاب تلبیس ابلیس

ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد ملقب به جمال الدین مشهور به ابـن  

) در بغـداد  512 :یا( 511عالم حنبلی و نویسندة پر کار و متفنن به سال  1جوزي

محلـه  «هرتش به ابن الجوزي به سبب انتساب او و یا پـدران او بـه   زاده شد. ش

  بصره است.» الجوز

در سه سالگی پدر را از دست داد و عمه اش او را نزد ابوالفضل بن ناصـر  

الحافظ بغدادي محدث برد تا حدیث بشنود. پس از آن قرآن و حدیث و کالم و 

ابـن الزاغـونی و    ،علـی  ابی دینوري، قاضی بکرادبیات را نزد استادانی چون ابو

جوالیقی آموخت و در راه کسب معلومات و یادداشـت بـرداري از شـنیده هـا     

در ضـمن بـه    .2بسیار برد و صرف وقـت فـراوان کـرد    وخوانده هاي خود رنج

                                                 

براي شرح حال و فهرست آثار ابن الجوزي به کتب زیر مراجعه شده اسـت: مقدمـه کتابهـاي:     1

تلبیس ابلیس (چاپ خیر الدین علی)؛ ذم الهوي؛ أخبار الحمقی والمغفلین؛ و نیز وفیات االعیـان،  

؛تذکرة الحفـاظ، شـمس الـدین     231-232، ص 2اپ محیی الدین عبدالحمید، ج ابن خلکان، چ

؛ روضـات الجنـات،   1342-1347، ص 4محمد الذهبی، مطبوعات دائرة المعارف العثمانیـۀ، ج 

؛ دائـرة المعـارف االسـالمیۀ (ترجمـه از     35، ص 5محمد باقر خوانساري، چاپ اسماعیلیان، ج 

، ص 3؛ دانشنامه ایران و اسـالم، ج 125، ص 1ت جهان، جانگلیسی و فرانسه به عربی) انتشارا

. باید توجـه داشـت کـه تولـد ابـن      62؛ هدیۀ األحباب، حاج شیخ عباس قمی، ص 5-483 48

 هـ.ق. نیز ذکر کرده اند. 596و مرگش را در  508الجوزي را به سال 

ه بود نه از دهان به عقیده ذهبی، ابن الجوزي غالب معلوماتش را از مطالعه کتب به دست آورد 2

استادان؛ و چون در تألیف عجله می کرد دچار درهمگویی و ارجاعـات نادرسـت مـی گردیـد.     

. سبط ابن الجوزي از جدش نقل مـی کنـد کـه    1347، ص 4رك: تذکرة الحفاظ (پیشگفته) ج 

w
w

w
.a

th
ar

eb
ar

ta
r.

co
m



 تلبیس ابلیس                                                                                                                            4

موعظه گري اشتغال یافت و در سخنوري و زبان آموزي نام برآورد چنانکـه در  

ـ شتر حاضر می شـدند و  بی مجلس وعظ او در بغداد ده هزار تن و اه شـخص  گ

امیران و وزیران و عالمان از جمله مستعمان مواعظ او بودند. مهـارتش   خلیفه و

   .1ن از ذمیان را به اسالم در آورددر مباحثه چنان بود که حدود دویست ت

نویسـنده اي خـوش    گذشته از استادي در فن بیان و جدل و صناعت وعظ،

ر رشته هاي متنوع کتابهاي ارزنده پدیـد آورد کـه   ذوق و پرکار و توانا بود و د

رسیده است. نخستین اثـر وي کتـابی بـوده    بعضی از مهمترین آنها به دست ما 

است در نحو که در سن سیزده سالگی نوشـته و از آن پـس گوینـد کـه چـون      

نوشته هایش را بر مدت عمرش تقسیم کردند به هر روز نه جزو رسید کـه ایـن   

کثـر  ایـز گذشـتگان را از   یست اما تصـویر و تصـور اغـراق آم   ل نرقم قابل قبو

بزرگ و کوچک داشـته اسـت    تألیفات او می رساند. گویند سیصد عنوان نوشته

   :چه از آنها چاپ شده، عبارت است ازکه اهم آن

  .دمشق، المکتب اسالمی، در نُه جزء)زاد المسیر فی علم التفسیر ( )1

  )مکتبۀ السلفیۀدینه، الالموضوعات من األحادیث المرفوعات (م )2

  ق.) 1357مم (حیدرآباد، األالمنتظم فی تاریخ الملوك و )3

  ق.) 1355در احوال زهاد و متصوفه (حیدر آباد،  صفوة الصفوة )4

  م.) 1962 ،مکتبۀ السعادة، یثۀدار الکتب الحدذم الهوي ( )5

  ق.) 1342مناقب بغداد (بغداد،  )6

                                                                                                                                                        

مـا  «) و نیز ذهبی گوید: 1344دو هزار مجلّد کتاب به خط خود کتابت کرده است ( همان، ص 

 همانجا)». (أحداً من العلماء صنف ما صنف هذا الرجلعلمت 

البته هم مذهبان حنبلی ابن الجـوزي بـر او ایـراد داشـتند کـه نتوانسـته از عهـده رد شـبهات           1

 ).  8متکلّمان برآید. ( مقدمه ذم الهوي، ص 
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 5      امر به همراهی سنت و جماعت         

  ق.) 1331مناقب عمر بن عبدالعزیز (قاهره،  )7

  م.)1966بیروت، خبارهم (أکیاء وذاأل )8

  والمغفلین (بیروت، مکتبه الغزالی) لحمقىأخبار ا )9

  م.) 1949مصر،حمد بن حنبل (مناقب أ )10

  م.)1924،مصر(مناقب عمر بن الخطاب  )11

  ق.) 1350مصر، (سیرته و آرائه  ،الحسن البصري )12

  ق) 1309رواح (روح األ )13

  لسامرائی).کتاب القصاص والمذکّرین (چاپ مارلین سوارتز و قاسم ا )14

بـود   در احوال ابن الجوزي تناقضاتی هست: نوشته اند متنعم و خوشگذران

ـ ) در ع12مۀ ذم الهوي، ص (مقد ر یین حال نوشته اند که مدتی به نان خشک س

بود و می ). او حنبلی 5ص  ،لدین علیمقدمه تلبیس ابلیس، چاپ خیراد (می کر

ن حـال  خورد وجود داشت. در عـی دانیم میان حنبلیان و شیعیان بغداد همواره بر

از او پرسیدند ابوبکر برتر است یا علی؟ بالبداهه آورده اند که وقتی در مجلسی 

، جوابی که هم شیعه را راضی می کنـد و هـم   »من کانت ابنته تحته«اسخ داد: پ

  سنی را. 

به او داشته اند  و نیز در عین توجه و اقبالی که حکام زمان و اطرافیان خلیفه

وانیم که بی اعتنا به حکام بود، و نیز در عـین آنکـه مخـالف    حوالش می خدر ا

را درباره  صفوة الصفوةنند قبول داشته و یان بود زهاد را که پیشاهنگ صوفیاصوف
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سالۀ مفـرد کـه در   ن تألیف کرده است، گذشته از چند رحاالت و سخنان زاهدا

  .1این موضوع دارد

ق. در گذشت و نظر بـه   597به سال  ابن الجوزي پس از هشتاد سال زندگی

مقبولیت عامی که داشت تشییع جنازه شکوهمندي از او به عمل آمد، و آخر در 

  احمد بن حنبل به خاك سپرده شد.  باب حرب بغداد کنار مقبرة

نماینده وضع  ،روگفتا از نظر عقاید و روش و منشبر روي هم ابن الجوزي 

مذهب مختار و گرایش حاکم دفاع می متوسط محیط و زمان خویش است و از 

و شـاید مهمتـرین) اثـر    که معروفترین (کند و این بویژه در کتاب تلبیس ابلیس 

اوست مشهود است. در این کتاب همۀ کسانی را که همانند او نمـی اندیشـیده   

اند به یک چوب رانده و فریبخوردگـان شـیطان خوانـده اسـت و در رد قـول      

سود جسته، بـه طـوري   ز همۀ شیوه هاي بحث و جدل یشان امخالفان و دگر اند

که با وجود شم حدیث شناسی که دارد و مثال احادیث بـر سـاختۀ متصـوفه را    

از آوردن احادیـث  بعضی اوقـات   خود  نیک حالجی و تنقید می نماید، به نوبۀ

ر تاختـه و د » اهل بدعت«به    خودش باکی نداشته و  مجعول در تأیید حرفهاي

تاد و دو فرقـۀ جهنمـی  برسـاند دریـغ     شمار هف انها را بهبراي آنکه این طریق 

  .نورزیده است 

                                                 

ـ    1 ل) ابن الجوزي حتی در قالب مقامه نویسی به صوفیان تاخته است و از قـول ابوالتقـویم(= عق

بل خانه را رباط نامیده انـد... و تـا   نزیبا نمودند و زشت بودند، ت«دربارهء صوفیان می نویسد: 

سینه در جهالت فرو رفته اند... دکان رباط چیده راه مساجد را بسته انـد... طهـارت جوییشـان    

هم وسواس است... کسب فرو هشته چشم به راه فتوح نشسته ... در حیلتگري استادند و پوست 

بدیع الزمـان همـدانی و مقامـات نویسـی،  نوشـته علیرضـا        رك:». ( مار نفاق بر تن پوشیده...

 ).  59، ص 1364ذکاوتی قراگزلو، انتشارات اطالعات، 
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 7      امر به همراهی سنت و جماعت         

با این حال نظر به آنکه در بعضی دیگر از تألیفـات آن عصـر و نیـز کتـب      

(از جمله آثار دیگر خود ابن الجوزي) مؤیدات و شواهدي بـراي   تاریخ و ادب

ب فقرات مفصلی از چند بسیاري از مطالب تلبیس ابلیس هست و نیز در این کتا

که ظاهراً اکنون در دست نباشد، نقل شده است، ما می توانیم به  1اثر مهم کهن 

اجتماعی دنیـاي  تلبیس ابلیس ابن الجوزي همچون یک سند مهم تاریخ فکري و 

  پیداست که این نگرش باید توأم با نقادي باشد.  ،بنگریماسالم در قرن ششم 

اپ خیرالدین علی (بیروت، چابلیس بر اساس ترجمۀ حاضر از کتاب تلبیس 

جـز   .2دار الوعی العربی) صورت گرفته که مطابق است با با چاپ منیر الدمشقی

خیر الدین علی احادیث کتاب را نیز تحقیق و سندیابی کرده و نسبت بـه  اینکه 

بته هیچ یک از این لقوت و ضعف و صحت و سقم آنها اظهار نظر نموده است. ا

لمی و انتقادي نیست و گذشته از اغالط چاپی فاحش، غلط خـوانی  دو چاپ، ع

  از روي نسخۀ خطی نیز در مواردي از آن براي اهل اطالع محسوس است. 

ـ  راي خواننـدة فارسـی   در ترجمه، اسناد احادیث بکلی حذف گردید چون ب

شت، و نیز در مواردي که مؤلف دو سه حدیث به یک مضـمون  زبان سودي ندا

 -که جامعتر بـود  –دکی در لفظ سلسلۀ سند آورده بود به نقل یکی با تفاوت ان

اکتفا شد، و همه جا تحقیقات انتقادي خیر الدین علی دربارة احادیث مورد نظر 

  و توجه قرار داشت.

                                                 

از آن جمله است کتاب اآلراء والدیانات ابومحمد نوبختی، کتـاب المقـاالت ابوالقاسـم بلخـی،      1

، کتــاب ســنن التصــوف ]قایــد و مــذاهبدر ع[کتــاب یحیــی بــن بشــیر بــن عمیــر نهاونــدي 

ابوعبدالرحمن سلمی، کتاب صفوة التصوف محمد بـن طـاهر المقدسـی، و المصـح بـاالحوال از      

  همو...

 ق.  1368چاپ دوم با تصحیحات و تعلیقات عده اي ازعلماي ازهر،  2
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 تلبیس ابلیس                                                                                                                            8

او شـده   از آنجا که ابن الجوزي واعظ و سخنور بوده و تکرار مطالب ملکـۀ 

و گـاه   -حسـوب مـی شـود   است و در کتابت عیـب م  که خطابت نیک –بوده 

در مـواردي بـه دلیـل     و تکرار در چند جا ذکر کـرده بـود،   دمطالبی را به تأکی

تلخیص به عمل آمد، با این قید که هـیچ نکتـۀ قابـل اعتنـا و هـیچ نقـل قـول        

مورد نیز به رعایت انسـجام مطلـب    ارزشمندي از قلم نیفتاده است. در یکی دو

از موضعی به موضع مناسبتر نقل گردید که  حکایتی از متن به حاشیه برده شد یا

در جاي خود اشاره شده است و خواننده باریک بـین ایـن تغییـرات جزئـی را     

در حـد ضـرورت و بـا رعایـت نهایـت اختصـار        ◌ً موجه خواهد یافت. ضمنا

توضیحات و تعلیقاتی بر بعضی نظریات مؤلف نگاشته شد، و البته اگـر بنـا بـر    

  نها جاي ایراد دارد. باشد بیش از ای نکته گیري و مباحثۀ مذهبی

تلبیس ابلیس شاهکاري اسـت در روانشناسـی    :و پس از این همه باید گفت

اعتقاد و کردار و مجموعه تصاویر زنده اي است از بازیهاي نفس و هـوي، کـه   

هر کس با تأمل در آن می تواند بسنجد تا چه اندازه دستخوش فریبهاي شیطانی 

تألیف اصل کتاب و نیز ترجمـۀ آن از جملـه مصـداقهاي     است. ان شاء اهللا که

نباشد. در پایان از صاحبنظران آگاه انتظار و استدعا دارد کـه از  » تلبیس ابلیس«

  لو در تصحیح کلمه با عبارتی دریغ نفرمایند.  ابراز نظرات انتقادي و سازنده و

  علیرضا ذکاوتی قراگزلو
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 9      امر به همراهی سنت و جماعت         

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ـــاب الحمـــد هللا ـــى أكـــف ذوي األلب ـــذي ســـلم ميـــزان العـــدل إل وأرســـل الرســـل مبشـــرين  ،ال

وجعـل الشـرائع كاملـة  ،وأنزل عليهم الكتـب مبينـة للخطـأ والصـواب ،ومنذرين بالثواب والعقاب

وأشـهد بوحدانيتـه شـهادة  ،أحمده حمـد مـن يعلـم أنـه مسـبب األسـباب ،ال نقص فيها وال عاب

وقــد ســدل الكفــر علــى  ،عبــده ورســوله أرســله محمــداً  وأشــهد أن .مخلــص فــي نيتــه غيــر مرتــاب

وبـين للنـاس مـا أنـزل إلـيهم  ،فنسخ الظالم بنور الهدى وكشف النقاب ،وجه اإليمان والحجاب

فصـلى اهللا  ،وتركهم على المحجة البيضاء ال سرب فيها وال سراب ،وأوضح مشكالت الكتاب

بإحســــان إلــــى يــــوم الحشــــر  وعلــــى التــــابعين لهــــم ،عليــــه وعلــــى جميــــع اآلل وكــــل األصــــحاب

  .وسلم تسليما كثيراً  ،والحساب

اما بعد، بزرگترین نعمتها که بر انسان ارزانی داشته شده عقل است زیرا افزار 

شناخت خداي سبحان است و وسیله رسیدن به تصدیق پیغمبران. اما از آنجا که 

رسـاند  عقل تمامی خواست انسان را بر نمی آورد و بار آدمی را به منزل نمـی  

پیام آوران آمدند و کتابها آوردند. مثال شرع، آفتاب است و مثال عقل، چشم که 

چون باز باشد آفتاب را می بیند. همچنین است عقـل کـه بـه نشـانه معجـزات      

روشن و خرق عادات، راستی گفتار انبیا را در می یابد و تسلیم مـی شـود و در   

  اد می نماید. آنچه بر او پوشیده است به خبرهاي ایشان اعتم

چون خدا بر دنیاي انسانی نعمت عقل عرضـه داشـت، بـا آدم ابوالبشـر درِ     

نبوت را نیز گشود و آدمیان بر راه راست بودند تـا قابیـل از سـرِ هـواي نفـس      

برادرش را کشت. از آن پس امیال گوناگون مردم را به این سو و آن سو کشانید 

اخـتالف در   ا که بـت پرسـتیدند و  و در بیابان گمراهی سرگردان ساخت تا آنج

و عقاید پیدا کردند و این همه از سر هوي و گرایش به رسم و عـادت و  اعمال 

د به طـوري  مانِ ابلیس در حق آنان راست در آمپیروي پدران وبزرگان بود، و گ

  که جز عدة کمی از مؤمنان بقیۀ مردم پیرو ابلیس شدند. 
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شـافی آوردنـد و همـه بـر یـک راه      و بدان که پیغمبران بیان کافی و دواي 

روشن بودند، شیطان در آن بیان آشکار رنگ شـبهه ریخـت و در آن دارو زهـر    

ـ  بانهی و بیااآمیخت و خلق را از راه راست به گمر وردي انگیخـت وپیوسـته   ن

خردها را به بازي گرفته و می گیرد تا آنجا که جاهلیان به راه آیینهاي سسـت و  

ند و در بیت الحرام به عبادت اصنام می پرداختند و از پوچ و بدعتهاي زشت رفت

را حـرام   1خود حالل و حرام بر سـاختند. سـائبه و بحیـره و وصـیله و حـامی     

ند... و از این تحروم داشــانگاشتند، دختران را زنده به گور کرده یا از میراث م

داوند محمـد  قبیل بیراهیها و تباهیها که ابلیس در نظرشان آراسته بود؛ تا آنکه خ

نبوت برگزید. آن حضرت زشـتیها را بـزدود و بـه     را به (صلى اهللا علیه وسلم)

از او در پرتو نورش روان شدند و  ن او و پسایکیها امر فرمود و یارانش در زمن

رسول اهللا صحابه  ان) در امان بودند. چون روزِ هستیاز فریب دشمن (یعنی شیط

تی پیوست، تاریکیهـا سـر بـر آورد و بـدعت     ) به شامِ نیسصلى اهللا علیه وسلم(

بیشترینۀ مردم به دسته بندي  آفرینی امیال آغاز شد و راه فراخ به تنگی گرایید و

گراییده فرقه فرقه شدند و شیطان، آن همه را در نظرشان می آراست و می آراید 

 لیس همانا در شمالِ جهل اسـت و از این گروه می کاهد و بر آن می افزاید، و اب

زدي کردن می تواند و اگر صبح علم بتابد ابلـیس را از رسـوایی گریـزي    که د

  نیست. 

پس من بر آن شـدم کـه مـردم را از حیلـه هـاي ابلـیس بـر حـذر دارم و         

کمینگاههایش را نشان دهم زیرا در شناسانیدن شر اعالمِ خطـري اسـت جهـت    

همگـان  «نقـل اسـت کـه گفـت:      یفهاز غلتیدن در آن. چنانکه از حذخودداري 

                                                 

 م.-توضیح این کلمات در آینده در متن کتاب خواهد آمد. 1
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 11      امر به همراهی سنت و جماعت         

شر  پرسش می کردند اما من دربارة (صلى اهللا علیه وسلم)دربارة خیر از پیغمبر 

و نیز عکرمه از ابن عباس نقل می ». یابدشر مرا در می پرسیدم، از بیم آنکه مبادا

شیطان هالك یک تن را به انداة  وز در روي زمینرگمان ندارم ام« فت:کند که گ

ـ  «چگونه؟ گفت: را و ، پرسیدند: چ»هالك من بخواهد رب شیطان در شرق یـا غ

بدعت پدید می سازد و آن بدعت را کسی نزد من می آورد و مـن بـه نیـروي    

  ».  سنت آن بدعت را ریشه کن می سازم

ه از فتنه شـیطان اسـت و بـیم    و این کتاب را چنان ساختم که بر حذر دارند

ریهاي اوست و رسواگر از در افتادن به دام آزمایشهاي او؛ افشاگر پنهانکا دهنده

فریفتاري او. و آن را در سیزده باب نوشـتم کـه از مجمـوع آن تلبـیس ابلـیس      

  و را دریابد. اینک عنوان بابها:اآشکار شود و فهم زیرکان اشتباهکاریهاي 

  باب اول: امر به همراهی سنت و جماعت

  باب دوم: در نکوهش بدعت و بدعت سازان

  فتنه ها و حیله هاي ابلیسباب سوم: در بر حذر داشتن از 

  فریبفاري و فریفتگی)(باب چهارم: در معناي تلبیس و غرور 

  باب پنجم: در بیان تلبیس ابلیس در عقاید و کیشها

  باب ششم: در بیان تلبیس ابلیس از راه علم بر عالمان

  باب هفتم: در تلبیس ابلیس بر حاکمان و شاهان  

  ت بر عابدان باب هشتم: در تلبیس ابلیس از راه عباد

  زاهدان باب نهم: در تلبیس ابلیس بر

  باب دهم: درتلبیس ابلیس بر صوفیان   

  باب یازدهم: در تلبیس ابلیس بر اهل دین از راه کرامات نمایی

  باب دوازدهم: در تلبیس ابلیس بر عامیان
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  باب سیزدهم: در تلبیس ابلیس بر همگان از راه آرزوهاي دور و دراز

  

  

  

  باب اول

  ه همراهی سنت و جماعتامر ب

هر « ) فرمود: صلى اهللا علیه وسلماز عمر بن خطاب روایت است که پیغمبر (

جماعـت باشـد    ت است می باید همراهمیان بهشیک از شما خواهان رسیدن به 

زیرا شیطان به سراغ آدم تنها می رود؛ و شیطان از دو تن با هم بیشتر دور اسـت  

  چند طریق آورده اند. این حدیث را از ». تا از یک تن

روایت مـی کنـد کـه فرمـود:      (صلى اهللا علیه وسلم)و نیز عرفجه از پیغمبر 

است که مخـالف جماعـت    بر سر جماعت است، و شیطان با کسی دست خدا«

شِ از او را می رباید همچنانکه گـرگ، مـی  است؛ و هر کسی تکروي کند شیطان 

 (صلى اهللا علیه وسلم)است که پیغمبر و نیز روایت ». گله جدا افتاده را می رباید

گـاه  این راه خداست که مستقیم است. آن « خطی با دست خود کشید و فرمود:

د و فرمود: بر سر هـر یکـی از ایـن راههـا     خطی چند از چپ و راست آن کشی

َوَأنَّ ﴿شیطانی است که بدان دعوت می نماید. سپس این آیه را تـالوت فرمـود:   

و آنکه راه راست مـن ایـن اسـت،    « .1﴾َتِقيماً فَاتَِّبُعوُه َوال تـَتَِّبُعوا السُُّبلَ َهَذا ِصَراِطي ُمسْ 

   .»پس از آن پیروى کنید و از راههاى [دیگر] پیروى مکنید

فرمـود:   (صلى اهللا علیـه وسـلم)  و از معاذ بن جبل روایت است که پیغمبر 

افتاده از گلـه را  شیطان، گرگ انسان است و مثل گرگ، میش دور مانده و کنار «

                                                 

 .153انعام، آیه  ةسور 1
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 13      امر به همراهی سنت و جماعت         

می رباید. ازجدایی و انشعاب دوري گزینیـد و بـا جماعـت و عامـه و مسـجد      

دو تن «فرمود:  (صلى اهللا علیه وسلم)و از ابوذر روایت است که پیغمبر ». باشید

بهتر از دو تن و چهار تن بهتر از سه تن است. پـس بـر   بهتر از یک تن وسه تن 

هـدایت مجتمـع    جل امت مرا جز براي عزوباد همراهی با جماعت؛ که خدشما 

  ». نمی دارد

حتمـاً آنچـه   «روایت است که فرمود:  (صلى اهللا علیه وسلم)و نیز از پیغمبر 

 حتـى طابق النعل بالنعل بر سر امت من هم خواهد آمـد.  بر سر بنی اسرائیل آمد 

خود رفته در امت من هم هسـت  سرائیل آشکارا به سراغ مادر اگر کسی از بنی ا

کسی که چنین کاري کند؛ و بدرستی که بنی اسرائیل به هفتاد ودو گروه تقسـیم  

شوند که همگی جهنمـی انـد    ت من به هفتاد و سه گروه تقسیم میشدند،؛ و ام

همینکه من و اصـحاب مـن بـر    «آن یکی کدام است؟ :پرسیدند». اال یک طریقه

  ». آنیم

(صلى پیغمبر  آمده است: نیندر سنن ابی داود، این حدیث از قول معاویه چ

بدانید که پـیش از شـما اهـل    « ان ما بر پا ایستاد و فرمود:در می اهللا علیه وسلم)

دین به هفتاد وسـه فرقـه تقسـیم     کتاب به هفتاد و دو گروه شدند و پیروان این

خواهند شد که هفتاد و دو فرقه در آتش اند و یکـی بـه بهشـت مـی رود و آن     

امت من دسته هایی پدید می آیند که امیال و گرایشـها  طریقه جماعت است. از 

عبداهللا بـن مسـعود   ». می گیرندري بهم منتقل می کنند و از هم سارا مثل مرض 

وشـی در  در سـنت بهتـر اسـت از اجتهـاد وسختک    اقتصاد و میانـه روي  «گوید:

ت، کـه  بر شما باد پیروي از سبیل عام وسن«ابی بن کعب گفته است که ». بدعت

یاد و ترس خدا چشمانش پر اشک شـود آتـش    بر این روش باشد و از هر کس

  ».  به او نمی رسد؛ و اقتصاد در سبیل عام وسنت به از اجتهاد در خالف آن
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بر شما بـاد پیـروي از   «عاصم احول از قول ابوالعالیه نقل می کند که گفت: 

عاصم گویـد:  ». امرِ اول که مسلمانان بر آن بودند پیش از آنکه دسته دسته شوند

راست گفتـه و در حـق تـو    به خدا این حرف را به حسن (بصري) گفتم، گفت:

نفس خویش را بر سنت بشکیبان؛ و آنجـا کـه   «موده. اوزاعی گوید: نیکخواهی ن

جماعت توقف کرده اند. توقف کن، و همان بگو که جماعت گفتند، و از آنچـه  

سلف صالح) برو که آنچـه  دست باز داشتند، دست بکش؛ راه پیشینیان شایسته (

هـم از او نقـل   ». است بسنده نیز در خور و ایشان را در خور و بسنده بود تو را

عبدالرحمن!  رب العزه را در خواب دیدم، خطاب به من فرمود:«است که گفت: 

تویی که امر به معروف و نهی از منکر می کنی؟ عرض کردم: آري، به فضل تو 

مرا بر اسالم بمیراند، خطاب آمد: و بـر  ه مودم کپروردگارا. سپس در خواست ن

  ». سنت!

قول جز بـه عمـل راسـت    «فت: که گ نقل کرده اند ]ثوري[و از قول سفیان 

نیاید و عمل جز به نیت درست نشود و قول و عمل و نیت باید با سنت سازگار 

 اگـر خبـر  «به یوسف بن اسباط گفت:  ]ثوري[و نیز آورده اند که سفیان ». باشد

مردي از شرق به تو برسد که همراه و یار سنت است سالمش بفرسـت، و اگـر   

خبر مردي دیگر از مغرب به تو برسد که همـراه و یـار سـنت اسـت سـالمش      

  ». بسیار کم است ]راستین[بفرست، که اهل سنت و جماعت 

سعادت مرد جـوان و مـرد   «و از قول ایوب سختیانی آورده اند که گفت: از 

  ».که خدا موفقش بدارد به عالمی از اهل سنت برسد عجمی آن است

رسـا ایـن   از نعمتهاي خدا برجوان زاهـد و پا «عبداهللا بن شوذب گفته است: 

یوسف بن ». ادري کند که او بر راه راست واداردشاست که با صاحب سنتی بر

پدر من قَدري بود و داییهایم رافضی بودند، خدا به واسـطۀ  «اسباط گفته است: 
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 15      امر به همراهی سنت و جماعت         

. از معتمـر بـن سـلیمان روایـت اسـت کـه       »ن (ثوري) مرا نجات بخشـید سفیا

دلشکسته نزد پدر رفتم. پرسید تو را چه شده است؟ گفتم: دوستی از مـن مـرده   

غم مدار. عبداهللا بن مبـارك  است. پرسید: بر طریقۀ سنت بود؟ گفتم: آري. گفت:

ه آنان کنید کبراي اهل سنت توصیۀ خیر «از سفیان ثوري نقل می کند که گفت: 

نان، گرامیتر طریقۀ سنت میان فرق مسلما«فته است: گ ابوبکر بن عیاش». غریبانند

 . از قول شافعی آورده اند کـه گفـت:  »و کمیابتر است از اسالم میان دیگر ادیان

(صـلى اهللا  چون یکی از اصحاب حدیث را ببینم گویی یکی از اصحاب پیغمبر «

  . »را دیده ام علیه وسلم)

راهها بـر خلـق   «خلدي در کتابش از قول جنید آورده است که گفت:  جعفر

بگـذارد و   (صـلى اهللا علیـه وسـلم)   پاي پیغمبر  يبسته است اال بر آن که پا جا

سنت او را پیروي کند و بر طریقۀ او باشد؛ راههاي خیر پیش چنین کسی گشاده 

بسـته اسـت    راه خلق به خدا«. نیز از جنید بن محمد نقل است که گفت: »است

و تابعان سـنت او؛ چنانکـه    (صلى اهللا علیه وسلم)مگر به پیروان آثار رسول اهللا 

مسـلّماً بـراى شـما در    « .1﴾َلَقـْد َكـاَن َلُكـْم ِفـي َرُسـوِل اللَّـِه ُأْسـَوٌة َحَسـَنةٌ ﴿خدا فرماید: 

  .»زندگى رسول خدا سرمشق نیکویى بود

                                                 

   .21ورة احزاب، آیۀ س 1
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  اب دومب

  در نکوهش بدعت و بدعت سازان

هر کـس  «روایت می کند که فرمود:  (صلى اهللا علیه وسلم)ز پیغمبر عایشه ا

این حدیث را از چند ». در امر ما چیزي پدید آرد که در آن نیست، مردود است

  طریق آورده اند. 

روایت می کند کـه فرمـود:    (صلى اهللا علیه وسلم)عبداهللا بن عمر از پیغمبر 

  ». هر کس از سنت من منحرف شود از من نیست«

 (صلى اهللا علیه وسـلم) روایت است که روزي پیغمبر بن ساریه  1از عرباض

پس از نماز صبح روي به ما کرد و موعظه بلیغ فرمود، آنچنانکه چشمها گریان و 

این مـوعظتی   (صلى اهللا علیه وسلم)دلها لرزان گردید. یکی پرسید: یا رسول اهللا 

شما را وصیت می «فرمود:  یادگاري بود، اکنون عهد و وصیت تو بر ما چیست؟

و حرف شـنوي و فرمـانبري (از حـاکم) و لـو از بنـده اي       ،تقواي الهی کنم به

من بماند اخـتالف فـراوان خواهـد     حبشی باشد؛ و بدرستی که هر کس بعد از

دید؛ پس بر شما باد پیروي از سنت من و سنت خلفاي راشدین هـدایت یافتـه   

ن را محکم بگیرید. و بر شـما بـاد دوري   بعد از من. به آن سنت چنگ بزنید و آ

گزیدن از امور نو درآمد، که هر نو درآمدي بدعت است و هر بـدعتی گمراهـی   

  ». است

                                                 

زیر درباره آنـان نـازل شـد:     یهعرباض از مستضعفان اصحاب بود و ازجمله کسانی است که آ 1

و «. ]92سورهء توبه، آیـهء  [﴾ َوال َعَلى الَِّذيَن ِإَذا َما أَتـَْوَك لَِتْحِمَلُهْم قـُْلَت ال َأِجُد َما َأْحِمُلُكْم َعَلْيـهِ ﴿

ه وقتى نزد تو آمدند که آنان را بـر مرکبـى (بـراى جهـاد) سـوار      (نیز) ایرادى نیست بر آنها ک

  مؤلف.  - .»کنى، گفتى: مرکبى که شما را بر آن سوار کنم، ندارم!
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 17                          در نکوهش بدعت و بدعت سازان   

از دین، سنّت به سنّت می کاهند همچنانکه ریسمان «عبداهللا بن محرز گوید: 

آورده اند که طاوس (یمانی) با پسرش نشسته بود، ». را قوت به قوت می گسلند

شروع به سخن گفتن کرد. طاوس انگشت در گوش نهاد و از معتزله آمد و یکی 

ـ تو نیز انگشت در گوش کـن کـه از گفتـار او چ    :خطاب به پسرش گفت زي ی

گوش خـود   ،نشنوي، که این دل ضعیف است. و مجدداً به تأکید گفت: پسرکم

را محکم بگیر که نشنوي! و آن قدر حرف خود را تکرار نمـود کـه آن مـتکلم    

  رخاست و برفت.ب

ما نزد ابراهیم (نخعی) رفت  عیسی بن علی ضبی گوید: مردي بود که همراه

شده است . بدو » ارجاء«د می کرد. به ابراهیم خبر رسید که او داخل عقیدة و آم

  نزد ما که برخاستی دیگر برنگرد! گفت: از

ـ وید، گفـت: گسخن می » قدر« به سفیان بن عیینه گفتند که فالن کس در  ه ب

  مردم معرفیش کیند، و از خدا براي من عافیت بطلبید. 

صالح مري گوید: من حاضر بودم که کسی نزد ابن سیرین آمد و در یکی از 

تو از میان ما برخیـزي یـا مـا     سخن آغاز نمود. ابن سیرین گفت:» قدر« ابواب 

  برخیزیم؟

م؟ ایوب به ایوب سختیانی گفت: کلمه اي برایت بگوی 1»اهل اهواء«یکی از 

گفت: نصف کلمه هم نمی خواهم بگویی! هم از ایوب نقـل اسـت کـه گفـت:     

  صاحب بدعت هر چه در کوشش بیفزاید، از خدا دورتر می شود. 

سفیان ثوري گفته است: ابلیس بدعت را بیش از معصیت دوست دارد، زیـرا  

» اءارج«معصیت قابل توبه است، و بدعت نیست. عبدالعزیز بن ابی داود متهم به 

                                                 

 م.–در اینجا پیروان گرایشهاي کالمی و فرق غیر اهل حدیث است. » اهل اهواء«مقصود از  1
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  تلبیس ابلیس                   18

بود، آورده اند که سفیان بر جنازة او گذشت و بر او نماز نخوانـد. هـم از قـول    

سفیان ثوري آورده اند که هر کس از بدعت سازي حدیث شـنید از آن حـدیث   

زي مصافحه کرد یک رشته (ولو راست باشد) سود نبرد، و هر کس با بدعت سا

  را گسالنید. از اسالم 

چرا می گریـی،   می گریست، پرسیدند:سلیمان تیمی در مرض موت بشدت 

آیا از ترس مرگ است؟ گفت: از مرگ نمی ترسم، از آن رو می گریم که روزي 

گذشتم و به او سالم دادم از آن بیم دارم کـه خـدا حسـابِ آن    » قدري«بر یک 

  سالم را از من بکشد.

حذر کنید از کسی که با صـاحب   از قول فضیل عیاض آورده اند که گفت:

بـدعتی را   : هـر کـس صـاحب   نشسته است. هم از قول او آورده اند که بدعتی

از دلش بیـرون   لش را بی ارزش سازد و نور مسلمانیخداوند عم ،دوست بدارد

اهی دیدي، راه خویش رهر گاه بدعت سازي را در «ببرَد. و نیز همو گفته است: 

رد، و هر کس اال نمی بخدا عمل صاحب بدعت را ب« و نیز گفته است: .»بگردان

  . »را یاري کند در ویرانی اسالم شرکت کرده است صاحب بدعتی

کـاري بدهـد، قطـع    همردي نزد فضیل گفت که هر کس دختر خود را به تب

هر کس دخترش را به صاحب بدعتی بدهد قطـع رحـم    رحم کرده فضیل گفت:

حکمت نصیبش نشده؛ و چـون خـدا    ،کرده؛ و هر کس با صاحب بدعت نشسته

  ا خصم بدعتگران یابد امید آن دارم که گناهان او را بیامرزد. کسی ر

هر کس به گفتار صاحب بدعتی گوش سـپارد  «محمد بن نضر حارثی گوید: 

  . »ایمانی) از او بردارد، و به نفس خود واگذارش کندخداوند عصمت (

را ببینم کـه   ده اند که گفت: هر گاه صاحب بدعتیاز قول لیث بن سعد آور

راه می رود باز هم او را قبول ندارم. این سخن به شافعی رسـید، گفـت:   بر آب 
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 19                          در نکوهش بدعت و بدعت سازان   

لیث کوتاه آمده است، من اگر صاحب بدعتی را ببینم که در هوا پرواز می کنـد  

  هم قبولش ندارم!

یسـی  در بازار بودم خبر مرگ بشر مر«از بشر بن حارث نقل است که گفت: 

جا سجدة شکر به جا می آوردم؛ ده بود، همان را شنیدم، و اگر جاي مناسب سج

  ».حمد خداي را که جان مریسی را گرفت، شما نیز حمد خدا کنید!

دیم، شـروع کـرد علیـه اهـل     بو» قربانی«محمد بن سهل بخاري گوید: نزد 

حدیث مـی گفتـی بیشـتر خـوش داشـتیم،      بدعت حرف زدن؛ یکی گفت: اگر 

ا از عبـادت شصـت سـاله    علیه اهل بدعت ر گفتار به خشم پاسخ داد:» قربانی«

  بیشتر دوست دارم. 

ت را نکوهیـدي، امـا سـنت    اگر کسی بگوید که تو سنت را ستودي و بـدع 

ت کدام است؟ مگر نه اینکه هر بدعت سازي خود را پیرو سـنت  چیست و بدع

سنت در لغت به معنی طریق است و شک نیسـت کـه اهـل     می پندارد؟ گوییم:

و صـحابه اش اهـل سـنت     ى اهللا علیه وسلم)(صلحدیث پیروان آثار رسول اهللا 

پیـدا نشـده، زیـرا     راستین اند، چون بر طریق هستند که در آن چیز نو درآمدي

ست از اد بعد از پیغمبر و صحابه او پیدا شد؛ و بدعت عبارت چیزهاي نو در آم

است که با شریعت برخورد مخالف دارد  ید شد وغالب آنامري که نبود و نو پد

ی افزاید یا از آن می کاهد، و عموم پیشینیان، هر چیزِ نو پدید را ولـو  و در آن م

زیاد نمی نمود خوش نداشتند و بـراي   آنکه مخالف شریعت نبود یا در آن کم و

از هر بدعت  -است (صلى اهللا علیه وسلم)که پیروي رسول  - حفظ اصل اسالم

ثابـت در جـواب   سازي بیزار بودند ولو آن بدعت جایز بود. چنانکه زیـد بـن   

چگونه به  و درخواستند به جمع آوري قرآن بپردازد، گفت:اابوبکر و عمر که از 

  نکرد؟ (صلى اهللا علیه وسلم)کاري می پردازید که پیغمبر 
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لبیـک ذا  « :سعد بن مالک (صـحابی) شـنید کـه کسـی مـی گویـد       :گویند

چنین نمی گفتیم.  (صلى اهللا علیه وسلم)هللا ما در زمان رسول ا . گفت:1»المعارج

به ابن مسعود گفته شد که عده اي بعد از نماز مغرب در مسـجد مـی نشـینند و    

اهللا اکبر بگویید و فالن تعـداد سـبحان اهللا    دیکی از آن میان می گوید: فالن تعدا

بگویید و فالن عدد الحمد هللا بگویید. و عبد اهللا بن مسعود مردي بود تنـدخوي؛  

به خدا که بدعت ظالمانـه   د و گفت:د را معرفی نموفت و خوبه میان آن جمع ر

فضیلت نهـاده   (صلى اهللا علیه وسلم)آورده اید که خویش را به اصحاب محمد 

هـی دچـار مـی    ااید، بر طریق مستقیم باشید و چپ و راست نروید که بـه گمر 

  شوید و از راه پر دور می افتید. 

ت: دعا کـن خـدا مـرا شـفا     آورده اند که کسی نزد ابراهیم نخعی آمد و گف

بدهد. راوي گوید: دیدم که ابراهیم را آن سخن خوش نیامـد و همـه در چهـره    

اش ناخشنودي از آن درخواست را مالحظه کردنـد. آن گـاه ابـراهیم از سـنت     

سخن گفت و حاضران را بدان ترغیب نمود و از آنچه مردم از خودشان تازه در 

  ن حرف زد.آودره اند ابراز کراهت کرد وعلیه آ

وسـاوس و  «محمد بن ریان گوید: اصحاب حدیث نزد ذوالنون آمده دربارة 

من درباره این چیزها سخن نمی گویم، راجع به نمـاز   پرسیدند، گفت:» خطرات

موزة قرمز پوشیده بودم،  گوید: من سؤال کنید! و نیز محمد بن ریانو حدیث از 

                                                 

خداونـد اسـت. (رك:   » ارجذو المعـ «به معنی جایگاههاي عـروج و صـعود اسـت، و    » معارج« 1

 قیفی). و آن صحابی از این جهـت احتیـاط مـی کـرده کـه اسـماء اهللا تـو       3سورة معارج، آیه 

 م.-است.
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