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 شگفتارپی

 آله وصحبه أمجعني. رسول اهللا وعىل والسالم عىل لصالةاحلمد هللا وا

د یبرگز یامبریپ را به رسالت و ÷یخداوند متعال حضرت محمد مصطف
اش  ه دربارهک یآن قرآن ،شان نازل فرمودیقرآن را برا ،تاب مقدسشک و

�ِيهِ  ٤١لَِكَ�ٌٰب َعزِ�زٞ  ۥ�نَّهُ ﴿ :فرمود
ۡ
ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� مِۡن  ۡلَ�ِٰطُل ٱ�َّ يَأ

چ یه باطل از ھک ،است ارزشمند و غالب یتابک ]۴۲-۴۱[فصلت:  ﴾َخۡلفِهِ 
 .به آن راه ندارد یجھت

إِنَّا ﴿ :ش را به عھده گرفته است فرمودهیونگھدارخداوند خودش حفظ  و
ۡ�َا  م یھمانا ما قرآن را فرستاد .]۹[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱَ�ُۡن نَزَّ

 .مینک می یوما از آن نگھدار
 ین قرآن را برایه اکامبرش امر نموده است یبزرگ به پ ین خدایھمچن و

�ُرِ� ٱوَ ﴿ :دیان نمایمردم ب ٓ إَِ�َۡك  لزُّ نَزۡ�َا
َ
َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِۡهۡم  ّ�ِۡكرَ ٱَوأ ِ�ُبَّ�ِ

 .]۴۴[النحل:  ﴾َولََعلَُّهمۡ 
 :باشد می انیه شامل دو نوع بین آیور دراکان مذین بیا و

تمان کو ،قرآنھای  سوره ات ویغ آیه ھمانا تبلک ،ان لفظ قرآنیب :اول
نازل  ÷ه از جانب خدا برقلب حضرتشکھمچنان  ،باشد می ردن آنکن

 .شده است
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َها ﴿ :هین آین است مقصود ایوھم ُّ�
َ
� نزَِل إَِ�َۡك ِمن  لرَُّسوُل ٱَ�ٰٓ

ُ
ٓ أ بَّلِۡغ َما

ّ�َِك   طرف پروردگارت بر ه ازک! برسان آنچه یامبر گرامیپ یا .]۶۷[المائدة:  ﴾رَّ
 .تو نازل شده است

 و ،ر داردیتفس ان ویاج به بیه احتک یاتیالفاظ و آ یردن معناکان یب :دوم
مجمل  ،ه سنتک ،ا مطلق وجود داردیو ،عام ای ت مجمل وایشتر در آیبھا  این

 .گرداند مید یومطلق را مق ،صیوعام را تخص ،دھد میرا توضح 
گر جدا یدیک قرار دارد و از ه سنت ھمراه و دوشادوش قرآنکانست د دیبا

 .گردد میاز نین بی یگریاز د یکیگاه چیھ و ،شوند مین
امبرش واگذار یتابش را بعھده پکر یان و تفسیه خداوند بک یاز آنجائ

ازطرف  ید وحیگو میه که آنچه کداده است  یز گواھیاو ن یبرا ،نموده

-۳[النجم:  ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣لَۡهَوىٰٓ ٱَوَما يَنِطُق َعِن ﴿ :خداوند است

۴[. 
 ،وند استاز طرف خدا ین شأن ومنزلتیچن یرادا ÷امبریه پک میھنگا

آن  یان ونافرمانیوعص ،شان را واجبیا یوفرمانبردار یرویپ یخداوند تعال

ْ ﴿ :دیفرما میو  ،گردانده استحضرت را حرام  ِطيُعوا
َ
َ ٱأ ِطيُعواْ  �َّ

َ
 ﴾لرَُّسوَل ٱَوأ

 .»دیرا اطاعت نمائد ورسول الله ینکخدا را اطاعت « ..]۵۹[النساء: 
 م درکوحا یانجیامبر را میه پک یسانکمتعال از آن  ین خدایوھمچن

آورند  میم فرو نیشان سر تسلیمقابل فرمان ا ودر ،دھند میان خود قرار نیم
  :دیفرما میو کند می یمان را نفیا

ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر ﴿ ْ ِ�ٓ فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدوا
ْ �َۡسلِيٗما ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِموا نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
نه! سوگند به « .]۶۵[النساء:  ﴾٦٥أ

ه در اختالفاتشان تو را یکند تا زمانیآ میه آنان مومن بشمار نکپروردگارت 



 ۳   پیشگفتار

تو نداشته  یدر دل خود از داور یوسپس مالل ،م و داور قرار ندھندکح
 .»م تو باشندیتسل امالکو

 یه مدعک یه آنھاک کند می انیار بکفه بطور واضح و آشیه شرین آیا
ه به سنتش عمل کنیبدون ا ،محبت او ھستند یومدع ،مان به رسول اللهیا

 .ستندیمان ندارند ومومن نیا مش گردن نھند اصالکحند وبه ینما
ه با فرمان ک یسانکو آن  ،نندگانکگر خداوند ادعایه دیباز در آ

برحذر  کاز افتادن در فتنه و عذاب دردنا ،نندک میمخالفت  ÷حضرت
 :دیفرما مین یدارد وچن می

ِينَ ٱفَۡلَيۡحَذرِ ﴿ َّ�  ِ ۡمرِه
َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب  ۦٓ ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
أ

ِ�مٌ 
َ
 .]۶۳[النور:  ﴾أ

مان به یا یگوناگون ومختلف مردم را بسو یھا م با اسلوبیرکقرآن 
سنت اساس قرآن و  :هکد یگویدھد و م میردن به آن دعوت کسنت وعمل 

 .ن ھستندین دیا
مان ین ایمان باشد پس بنابرایازاصول ا یاصل ÷امبریمان به پیھرگاه ا

ه او کرا یز ،باشد می یمان به ویاز ا یوجدا نشدن کنفیبه ((سنت)) او جز ال
 .باشد می سنت نیصاحب ا

 سنت  یلغو یمعنا
ا یده باشد یخواه پسند ،شود میبه راه وروش گفته  یسنت در لغت عرب
ر بن عبدالله از یه جرک یثیاست حد ین معنیوبه ھم .ناپسند ومذموم باشد

ْجُرَها فَلَهُ  َحَسنَةً  ُسنَّةً  َسنَّ  َمنْ « :ت نموده استیروا ÷رمکامبر ایپ
َ
 َعِمَل  َما أ

 ،دیوضع نما یوخوب یکقه وراه نیه طرک یسک :یعنی .»يوم القيامةإىل ا بِهِ 
امت بر راه یه تا روز قک یسانکن ثواب یھمچن ،اوست ثوابش یپس برا
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 ، ِوْزرَُها َعلَيْهِ  اَكنَ  ، بَِها َ�ُعِمَل  َسيِّئَةً  ُسنَّةً  َسنَّ  َوَمنْ « .نندک میعمل  وروش او
 ینادرست روش بد و ه راه وک یسکو ».إىل يوم القيامة بَِها َعِمَل  َمنْ  َوِوْزرُ 

امت بر روش یه تا روز قک یسانکوگناه  ،پس براوست گناھش ،دیوضع نما
  .١ندیعمل نما غلط ونادرست او

 سنت در اصطالح ومفهوم علماء 
 ÷ت شده از رسول اللهیه رواکآنچه  :ثیحد یدر اصطالح علما سنت

ا یاو  یا صفت اخالقیامبر) یوت پکس (اقرار ور یا تقریردار کگفتار و از
 .شود میسنت گفته  ،ا بعد از آنیخواه قبل از بعثت بوده  ،او یشیدایپ

رت ین شامل سیوھم چن ،باشد می ثیحد یف به ھمان معنین تعریا
 .باشد می زیامبر نیپ یوزندگ

ه نقل شده باشد از رسول کآنچه  :اصول یسنت در اصطالح علما
 .شود میسنت گفته  ،ردار واقرارک از گفتار و ÷الله

ثابت شده باشد در  ÷رسول الله ه ازکآنچه  :سنت در اصطالح فقھاء
 ه درکآنچه  یعنی .شود میه فرض و واجب نباشد سنت گفته ک یصورت

 .ام پنج گانه قرار داردکره از احیمقابل واجب وغ
ه درمقابل کنند به آنچه ک میرا اطالق  تز فقھاء لفظ سنین یگاھ و

 یوطالق بدع ،ن استیطالق سنت چن :بدعت قرار دارد مانند گفتارشان
 .(بدعت) چنان

ه کنند برآنچه ک میث سنت را اطالق یحد ین بسا اوقات علمایھم چن و
ھرگاه  ،فالن شخص برسنت است :ندیگو می ،مقابل و ازاء بدعت باشد در

                                                 
و امام احمد در مسند  ۲۰۵۹کتاب صحیح به شماره  این حدیث را امام مسلم در -١

 روایت کرده است. ۴/۳۵۷
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 ÷ه رسول اللهکردار واعمالش واعتقادش موافقت داشته باشد به آنچه ک
ردار کت است ھرگاه عفالن بر بد :ندیگو مین یو ھم چن .آورده است

 .باشد ÷امبریقه پیواعتقادش مخالف روش وطر
 کتاب وسنت اساس شریعت است 

 :باشد می دار واستواریعت اسالم بردواصل پایشر
 کد وبه او شریتا را پرستش نمایک یتنھا خداه انسان کنیا :اصل اول

 یبه جز خدا ،به حق یچ معبودیھ .است »إله إال الله ال«ن ھمان یوا ،نورزد
 .گانه وجود نداردی

زبان  ه خداوند برکد یپرستش نما یا قهیطر خدا را به نحوه و :اصل دوم
محمد « ین ھمان معنیوا ،نموده است حیان وتشریب ÷الله محمد رسول

 .باشد می »رسول الله
 ،میداد یگواھ ÷یه ما به رسالت ونبوت محمد مصطفک یپس وقت

ردنش در آنچه کق یوتصد ،ه امر فرمودهکشان در آنچه ینمودن ازا یرویپ
 .گردد میواجب  ،نموده یز واجتناب از آنچه نھیوپرھ ،خبرداده

 یه مسلمان چگونگک باشد می دو مصدر ومنبع یدارا یعت محمدیشر
ن یا ،کند می افتین دومنبع زالل دریر عبادات خود را از ایوسا ،پرستش الله

 .باشد می ث) سنت مطھرهیم و (حدیرکقرآن  منبع ومصدر دو
 شان بریا یوزندگات یدرح ÷از رسول الله یرویه اطاعت وپکھمچنان

رَۡسۡلَنا ﴿ .باشد می ز فرض وواجبیشان نیبعداز وفات ا ،امت فرض بود
َ
ٓ أ َوَما

ِ ٱِمن رَُّسوٍل إِ�َّ ِ�َُطاَع �ِإِۡذِن  ءٖ فَُردُّوهُ ﴿ ]۶۴[النساء:  ﴾�َّ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ
ِ ٱإَِ�   .]۵۹[النساء:  ﴾لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ
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ح یتوان راه درست و صح میث (سنت) یوحد آوردن به قرآن یه با روک
ن دو گوھر یه ما به اک یه تا زمانکرا یز ،مودیت را پیرد و راه ھداکرا انتخاب 

 .م شدیم ھرگز گمراه نخواھیگرانبھا چنگ بزن

 است  سنت وحی
و  .ندیگو می یده وحیپوش ھای راه از ،امبرانشیپ یغام خداوند بسویپ

 ریقه زیاز سه طر یکیبه  ،کند می امبرانش ابالغیه خداوند به پکآنچه 

ن ﴿ :ان فرموده استین بیه آنھا را چنیآ یک ه درک باشد می
َ
َوَما َ�َن لِبََ�ٍ أ

ُ ٱيَُ�ّلَِمُه  ۡو يُۡرِسَل رَُسوٗ� َ�ُيوِ�َ �ِإِۡذنِهِ  �َّ
َ
ۡو مِن َوَرآيِٕ ِحَجاٍب أ

َ
َما  ۦإِ�َّ وَۡحًيا أ

 .]۵۱[الشوری:  ﴾�ََشآءُ 

گاه ک ﴾إِ�َّ وَۡحًيا﴿ :ه آمده استیه در آک ،الھام :اول ه مقصود از آن آ
 .امبر استیوالھام به قلب پساختن 
 ،ندکرا مشاھده  یتعالیه بارکنیبدون ا ،پشت حجاب وپرده سخن از :دوم

شان سخن یز با ایبا پروردگار سخن گفتند وخداوند ن ÷یه موسکچنان ھم
پشت حجاب وپرده با  شب معراج از در ÷رمکن رسول ایوھم چن .گفت

 .گفتندشان سخن یز با ایپروردگارش سخن گفت وخداوند ن
 ن نوع سومیازا یشتر وحیوب .ین وحیل امیجبرئ ،له فرشتهیبوس :سوم

حاضر  ÷مختلف نزد حضرتھای  افهیل وقکل به شیوجبرئ .باشد می
ز ین یوگاھ ،شد میر ظاھ یلبکه یبزگوار دح یصحابافه یبه ق یگاھ ،شد می

بار حضرت رسول ودو ،آمد مین یه نشیو باد یشخص اعراب یکبه صورت 
 ،ده شدهیه آفرکاش  یافه اصلیرا به صورت وق ÷لیحضرت جبرئ ÷الله

وبار دوم  ،غار حراء به عبادت مشغول بودند ه درک میبار اول ھنگا اند. دهید

 .ىاملنته سدرةشب معراج نزد 
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را  یفرشته وح ،÷مرکامبر ایه پکشد  مین یز چنیات نوبسا اوق
شان یبه ا یوح د وحالت مخصوصیشن می یه صداھاکبل ،ردک میمشاھده ن

ن یچن کند می تیروا لشهین عایه ام المؤمنک یثیداد در حد میدست 
 یچگونه وح :دیپرس ÷حارث بن ھشام از رسول الله :هکوارد شده است 

زنگ  یاوقات مانند صدا یگاھ« :د؟ حضرت در جواب فرمودیآ میتو  یبسو
پس آن حالت خاص  ،نوع آن استترین  ن سختیوا ،دیآ میم یبسو یوح
 یوگاھ ام، افت نمودهیدر  ،شده یدھد و آنگاه آنچه وح میبه من دست  یوح

سپس  ،دیگو میپس با من سخن  ،گردد میانسان ظاھر  یکفرشته به صورت 
ه او را ک یبه درست :فرمود لشهیعا .»نمک میافت ید دریگو میه کآنچه 

شد  مینازل  یوحشان یه بر اکه ھنگام کدم یار سرد دیبس یدر روزھا
 .١ردک میش عرق کمبار یشانیپ

امبر یشود به پ میه نسبت داده کبه آنچه  :هکم یه دانستکنیپس از ا
ه کد دانست یبا ،شود میر (اقرار) سنت گفته یردار وتقرکاز گفتار و ÷رمکا

 :دیفرما میه خداوند کرا یز ،است یز وحیسنت ن

َشِديُد  ۥَعلََّمهُ  ٤إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  إِۡن ُهوَ  ٣لَۡهَوىٰٓ ٱَوَما يَنِطُق َعِن ﴿
سخن  یوخواھش نفسان یھو یامبر از رویپ. ]۵-۳[النجم:  ﴾٥ۡلُقَوىٰ ٱ

 یو آن قو ،شده یاو وح یه به سوکاست  ید وحیگو میه کآنچه  ،دیگو ینم
 .ل) به او آموخته استیرومند (جبریون

                                                 
 ) روایت کرده است.۲این حدیث امام بخاری در کتاب صحیح به شماره ( -١



 منزلت سنت در اسالم   ۸

گاه باش« :ه فرمودهکث آمده است یھمچنان درحد ه به من کد ید وبدانیآ
 ه آن سنتک( ١»مانند آن داده شده است یزیه قرآن چاقرآن وھمر

 .)باشد می
طرف  است از یومانند قرآن وح ،باشد می ن سنت ھمراه قرآنیپس بنابرا

ه کات قرآن آن چنانیاز آ یاریوبس ،ستندین ین دو ازھم جدا شدنیوا ،خداوند
 ،ثیردن به سنت وحدکشود مگر با رجوع  میدانسته ن ،ده شودیفھم یستیبا

 .ام دربرداردکه احک یاتیو به خصوص آ

                                                 
) وامام ابو داود در کتاب سنن ۴/۱۳۱این حدیث صحیح است، وامام احمد درمسند ( -١

 اند. ) روایت کرده۴۶۰۴(



 
 

 ت آنگفتار علماء و بزرگان پیرامون سنت وحجی

 ÷امبریسنت پ :فرموده استه ک کند می نقل یشافع ماز اما یھقیامام ب
  :باشد می برسه قسم

سپس رسول  ،ه خداوند درباره آن نص قرآن نازل فرمودهکآنچه  :اول
 .رده وسنت قرار داده استکان یدر سنت ب ،ز مانند نص قرآنین ÷الله

سپس رسول  ،ه خداوند بطور مجمل در قرآن نازل فرمودهکآنچه  :دوم
ان فرموده وروشن یل بیآن را بطور تفص یطرف خداوند معنا از ÷الله

وبندگان خدا چگونه  ،ا عامیضه چگونه است خاص است ین فریه اکده یگردان
 .د انجام بدھندیبا

درباره آن در  یونص ،سنت گزارده ÷ه رسول اللهک یزیآن چ :سوم
 .قرآن وجود ندارد

وخداوند  ،ردهکان یازطرف خداوند ب ÷را آن حضرتھا  این ھمه
 .١استده یطاعتش را برھمگان فرض گردان

به سه  ÷رمکامبر ایه سنت پکم یفھم مین یچن یشافع مالم اماکاز
ه در کاست  یاتیبخش از سنت ھمانند آ یک :شود میم یدسته وبخش تقس

له آمده یاز صفات رذ یودور ،یزگاریامر به تقوا وپرھ مثال درقرآن ،قرآن آمده
 .آمده است یشاتیفرما نیز چنیدر سنت ن ،است

وحضرت از  ،نازل فرموده میکح یه خداوند بطور اجمالکنیا :دسته دوم
 یلیام را بطور تفصکن احیان نمودن قرآن بعھده دارند ایفه بیه وظک یآنجا

                                                 
 نقل کرده است. ۷سیوطی در رساله مفتاح الجنه، صفحه  -١



 منزلت سنت در اسالم   ۱۰

نماز  :خداوند در قرآن بطور مطلق فرموده مثال ،ان فرموده استیوگسترده ب
 ÷رمکم؟ رسول ایعت بخوانکچند رم؟ یاما نفرموده چگونه بخوان ،دیبخوان

 اند. ان فرمودهین را در سنت بیا
 یبه امر ÷امبریه پکشود  میشامل  یثیآن دسته از احاد :بخش سوم

درباره آن وجود  یحیودر قرآن نص صر ،نموده ینھ یارکا از یدستور داده 
 .ندارد

 ÷ه رسول اللهکتمام آنچه را  :دیفرما میز یگر نید یدرجا یاما شافع
از آن را بر ما الزم قرارداده  یرویخداوند پ ،رده استکان یبعنوان سنت ب

از  یگردان یورو ،واطاعت از خود قرارداده یرویامبر را پیاز پ یرویوپ ،است
چ یھ یبرا یخود قرارداده است و عذر یت ونافرمانیمعص ،امبر رایاطاعت پ

 .١سنت قرار نداده است یرویاز پ یزیو راه گر ،نگذاشته است یس باقک
 ینافرمان ،رسول الله یونافرمان ،اطاعت از خدا ،پس اطاعت از رسول الله

ن يُِطِع ﴿ :دیفرما میخداوند  باشد می خداوند َطاَع  لرَُّسوَل ٱمَّ
َ
َ ٱَ�َقۡد أ َّ�﴾ 

خداوند اطاعت نموده  واقع از د دریل اطاعت نماوسه از رک یسک .]۸۰[النساء: 
 .است

م یرا تحر یزھایبر چیه رسول الله در روز خکث آمده است یحد در
ه کاست  یکنزد :؛ سپس فرمودجمله آنھا گوشت االغ بود واز ،نمودند

ان من یم :هکد یت من سخن بگویودرباره حد ،ندیشخص بر تختش بنش
م یفتایه از حالل در آن کپس آنچه  ،باشد می تاب خدا (قرآن)کوشما فقط 

گاه باش .م!یشمار میم حرام یافتیه در آن حرام کوآنچه  ،میدان میحالل   :دیآ

                                                 
 سیوطی درمفتاح الجنه نقل کرده است  -١



 ۱۱   بزرگان پیرامون سنت حجیت آن گفتار علماء و

ه خداوند آنرا کاست  یزیرده است ھمانند آن چکه رسول الله حرام کآنچه 
 .١رده استکحرام 

 یروز ،بزرگوار ین صحابیعمران بن حص :هک ٢کند می تیروا یھقیامام ب
شما  ،(عمران)د یابونج یا :ن گفتیاز حاضر یشخص ،فرمود میان یث بیحد
م؟ آنگاه یابی میقرآن ن از آنھا را در یه اصلکد ینک میان یب یثیما احاد یبرا

ا ھمه قرآن را یآ :وگفت ،ردکن شد و رو به آن شخص یعمران خشمگ
ه نماز عشاء چھار ک یا افتهیا در قرآن یآ :عمران گفت ،یبل :گفت ای؟ خوانده

عت ونماز ظھر چھار کونماز صبح دو ر ،عتکعت است ونماز مغرب سه رکر
  ؟عتکر عصر چھار عت وکر

ه کن است یا ر ازیمر غا ؟دیا جا گرفتهکپس از  :عمران گفت .ریخ :گفت
ا در قرآن یآ :سپس گفت ایم. ل الله گرفتهوسز از رین وما ،دیا ما گرفته از
ن ین تعداد شتر ایھر ا ودر ،گوسفند یکھر (چھل) گوسفند  ه درک یا افتهی

ت ینھا آن شخص در ؟باشد می اتکن قدر زیا ،ن مقدار درھمیا ودر ،قدر
 .یردکه مرا زنده کدھد وزنده نگه دارد  یخدا به تو زندگ :گفت

مانه کیقه حین طریا بزرگوار با یه آن صحابکم یدین داستان دیا در
م یتوان میز ین ان ماین جریا واز ،دیوارشاد نما ییتوانست آن شخص را راھنما

ه چگونه به آن محبت کم یببر یت وارزش سنت نزد سلف صالح پیبه اھم
 .ردندک میآن دور  دند وشبھات را ازیورز می

پس  ،یردکان یث بیشخص حد یھرگاه برا :دیگو می /یانیوب سختیا
 .او گمراه است کش بی هکبدان  ،نکان ین را بگذار و از قرآن بیا :او گفت

                                                 
) وسنن ترمذی ۳۹۸۸باشد. مراجعه شود به: سنن ابو داود ( می این حدیث صحیح -١

 ).۱/۱۴۴) وسنن دارمی (۲۵۸(
) ۱۳۳۴ھمچنین امام ابو داود این قصه را بطور مختصر درکتاب سنن به شماره ( -٢

 روایت کرده است.



 منزلت سنت در اسالم   ۱۲

 حیه صحکت نمودند وسپس فرمودند یروا یثیحد یروز /یامام شافع
ا به آن قائل ی) آیشافع مابو عبدالله (اما یا :شان گفتیبه ا یشخص ،باشد می

مگر مرا  ای؟ افتهی یا مرا نصرانیشخص! آ یا :بر آشفت وفرمود ماما ؟دیھست
مر من کشان بریشکمربند کمگر  ؟میآ میرون یسا بیلکه از ک یده اید
 .نم وبه آن قائل نباشمکت بیث روایحد ÷اللهه من از رسول ک ای؟ دهید

حضرت  ،بود میث حجت نیاگر سنت واحاد :دیگو می یھقیر بکاما ابو ب
نشان یه به حضار امور دکنیاز ا خطبه حجه الوداع بعد در ÷رسول الله

الَ « :فرمود میم داد نیتعل
َ
اِهدُ  فَلُْيبَلِّغِ  أ َغائَِب  ِمنُْ�مُ  الشَّ

ْ
من  فرب مبلغ أوىع ال

گاه باش :یعنی ١».سامع  یسانکشما حاضرند به  ه ازک یسانکد یپس با ،دیآ
شنونده  ث برسد ازیه به او حدک یسکچه بسا  ،برسانند ،ه غائب ھستندک

 .ننده تر باشدکافت ی) دری(اول

َ « :گر آمده استیث دیودرحد ُ  نرَضَّ   ا�َّ
ً
 َسِمعَ  َكَما َ�بَلََّغهُ  َشيْئًا ِمنَّا َسِمعَ  اْمَرأ

ْوىَع  ُمبَلَّغٍ  فَُربَّ 
َ
گرداند  یخداوند خوش وخرم ونوران :یعنی .٢»َساِمعٍ  ِمنْ  أ

 ،ده استیه شنکھمچنان ،دیسپس آن را رسان ،دیشن یثیما حد ه ازک یشخص
 .کند می افتیرسد از شنونده بھتر در میث یه به او حدک یسکپس چه بسا 
 ÷ه رسول اللهک ییاز آنجا :دیفرما مین ین باره چنیدرا یامام شافع

ب یق وترغیتشو ،ردن آن واداء نمودنشکدن سخنش وحفظ یشن یبرا
 یزیامر به رساندن چ ÷ه رسول اللهک کند می ن داللتیبرا اند، نموده

 ،ده استیه به آنھا رسک یسانک له آن اتمام حجت شود بریه بوسکد ینما می
                                                 

 ) روایت کرده است.۵/۳۷، ۱/۲۳۰درکتاب مسند(این حدیث امام احمد بن حنبل  -١
) وامام ترمذی درکتاب ۱/۴۳۷این حدیث صحیح است، وامام احمد درکتاب مسند ( -٢

) روایت ۲۳۲) وامام ابن ماجه درکتاب سنن به شماره (۲۷۹۴جامع به شماره (
 اند. کرده



 ۱۳   بزرگان پیرامون سنت حجیت آن گفتار علماء و

ه انجام داده کاست  یحاللار ک :شود میه ازطرف حضرت رسانده کرا آنچه یز
ه کاست  یوحد ،شود میواجتناب  یآن دور ه ازکاست  میوحرا ،شود می

 در یحتیا نصیو ،شود میا داده یشود و میه گرفته کاست  یومال ،شود میبرپا 
 .ا استین ودنیمورد د

 د به سنت رجوع نمود یام بابرای فهم احک
به  ،ند وبخواندکوفھم مطالعه  کرا با در یث نبویه قرآن واحادک یسک

 در یه سنت نبوکابد ی میدر  کبدون ش ،ام راکث احیات واحادیخصوص آ
 ،ستیار نکن قابل انیدارد وا میم نقش مھیرکام مجمل قرآن کان احیب

وعام آن را خاص  ،دیات قرآن را مقیه مطلق آکاست  یث نبویوسنت وحد
 .کند می انین را بوناسخ ومنسوخ آ ،گرداند می

وسنت  ،ه در قرآن بطور مجمل آمدهک میاکم آن احیاگر ما خواسته باش
سنت  ه درک میاکن احیچنوھم ،ل نمودهیان وتفصیآنھا را ب ÷رسول الله

را  یاریام بسکاح کبدون ش ،میمثال بزن ،تسامده ایر شده ودر قرآن نکذ
 .افتیم یره خواھیدر ابواب عبادات ومعامالت وحدود وغ



 
 

 رده استبیان ک ه سنت آنها رامثال احکامی ک

 طهارت 
 ÷وسنت رسول الله ،ر شدهکم بطور مجمل ذیرکه در قرآن ک میاکاح از

 .باشد می ممیح داده وضو وتیوتوض ،ان نمودهیآنھا را ب
 یول ،ان نمودهیل بیتفص یمم را با مقداریوضو وت یوتعال کخداوند تبار

خداوند فرموده  .است یواضح شدن آن ھمچنان باق یاز به سنت برایھنوز ن
 :است

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ لَٰوةِ ٱَءاَمُنٓواْ إَِذا ُ�ۡمُتۡم إَِ�  �َّ ْ ٱفَ  لصَّ يِۡديَُ�ۡم  ۡغِسلُوا

َ
وُُجوَهُ�ۡم َو�

ْ ٱوَ  لَۡمَرافِقِ ٱإَِ�  رُۡجلَُ�ۡم إَِ�  ۡمَسُحوا
َ
� ٱبُِرُءوِسُ�ۡم َوأ �ن ُكنُتۡم ُجُنٗبا  لَۡكۡعَبۡ�ِ

ْۚ ٱفَ  ُروا هَّ َحٞد ّمِنُ�م ّمَِن  طَّ
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ ۡو َ�َ

َ
ۡرَ�ٰٓ أ ۡو  ۡلَغآ�ِِط ٱ�ن ُكنُتم مَّ

َ
أ

ْ َصعِيٗدا طَ  لّنَِسآءَ ٱَ�َٰمۡسُتُم  ُموا ْ َماٗٓء َ�َتَيمَّ ْ ٱّيِٗبا فَ فَلَۡم َ�ُِدوا بِوُُجوهُِ�ۡم  ۡمَسُحوا
يِۡديُ�م ّمِۡنُهۚ َما يُرِ�ُد 

َ
ُ ٱَو� يُرِ�ُد  ِ�نِ�َۡجَعَل َعلَۡيُ�م ّمِۡن َحَرٖج َوَ�ٰ  �َّ

  .]۶[المائدة:  ﴾٦َعلَۡيُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  ۥِ�َُطّهَِرُ�ۡم َوِ�ُتِمَّ نِۡعَمَتهُ 
پس  ،دیھرگاه به قصد نماز برخاست ،دیا مان آوردهیه ایکسانک یا

 و ،دینکتان را مسح یوسرھا ،دیرا تا آرنج بشوئ ھایتان دست و ھایتان صورت
 کرا پا د پس خودیواگر جنب بود .دی) بشوئکعب (قوزکتان را تا دو یپاھا

محل  ازشما از یکیا ی ،دیحال سفر بود در ایمار یاگر ب د) وینکد (غسل ینک
 کپس با خا ،دیافتید و آب را نیردکزش یزنان آم باا یحاجت آمد، و یقضا

 .دینکتان را با آن مسح یھا دست و ھایتان پس صورت .دیمم نمائیت کپا



 ۱۵   مثال احکامی که سنت آنها را بیان کرده است

زه کیخواھد شما را پا مین یکول ،ردیه برشما سخت بگکخواھد  میخداوند ن
 .دیه شما سپاسگزار باشکنیتا ا ،ندک مشما تما بر ونعمتش را ،سازد

 :ردهکان یآنچه سنت ب
ش را تا یه شخص شروع به وضو گرفتن نمود سه بار دستھاک میھنگا -۱

 کند می کرا پا ینیوب کند می ینیب سپس آب در ،دیشو میمچ 
 .(مضمضه) کند می دھان ن سه بار آب دری(استنشاق) وھم چن

 ه وضوکشخص  یز است برایه جاکان نموده ین بیسنت ھم چن -۲
وسه بار  ،دیا سه بار بشویبار و ا دوی ،بار یک یعضو ھر گیرد می

 ه ناپسندکست بلیز نیش از سه بار جایوب ،تر وبھتر است املکشستن 
 را یبار وبعضیکاز اعضا را  یه بعضکز است ین جایھم چن ،باشد می
 .دیگر را سه بار بشوید یبار وبعض دو

 ه سر راک) ثابت شده است ی(سنت عمل ÷عمل وفعل حضرت از -۳
ه با ک :ن آمده استیث چنیت آن درحدیفکیو ،بار مسح نمودیکد یبا

برد و  میجلو سرش شروع نموده سپس به عقب سرش  دوستانش از
بر  ،رده استکه شروع کھمانجا  یعنی ،اولش یآنگاه به جا

 ن دویھم چن .شود میرار نکبار تیک ش ازیب ومسح سر .گرداند می
 مسح ید برایوگرفتن آب جد ،کند می بار مسحیکگوش را فقط 

مسح سر  یه براک یآن آب ه ھمراه سر وباکبل ،ستیالزم نھا  گوش
 .کند می را مسحھا  گوش گرفته

 .١است ÷رمکامبر ایوضو در پرتو قرآن وسنت پ یت وچگونگیفکین یا
 
 

                                                 
 مراجعه شود به صحیح بخاری کتاب وضو.  -١
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 مم یت
 صورت ودست یمم فقط برایه تکان فرموده یم بیرکخداوند در قرآن 

جا است مشخص کاما حد دست تا  ،ه گذشتیه در آکچنان ھم ،باشد می
 ،ممیت یا برایو آِ ؟ردکد تا آرنج مسح یا مانند وضوء است وبایآ ،ننموده است

ث یواحاد ÷رمکا یسنت نب ؟بار ا دویزد  کد دست برخایبار با یک
 .دھد میسوال پاسخ  ن دویت شده است به ایشان روایه ازاک یحیصح

ف دست ک ردن دوکمم یه جھت تکاست  یافک :هکدھد  میسنت پاسخ 
 ردن تا مچ دستکن اندازه وحد مسح یوھم چن ،میبزن کمرتبه برخا یکرا 
 .١باشد می

ه ک ،ان نمودهیام طھارت را بکاح از یگریم دکه خداوند حیدنباله آ در
 .باشد می جنابت زا یزگکیھمانا پا

ْ ٱ�ن ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَ ﴿ :وفرموده ُروا هَّ پس خود را  ،دیاگر شما جنب بود ﴾طَّ
 ،رده استکان یوطھارت را ب یزگکین پایا یه بطور اجمالین آیا .دینک کپا

رده کان ین بیچن ،آب باشد ه باک یرا درصورت یزگکین پایا یوسنت چگونگ
 :است

ه آثار نجاست و کازبدنش را  ییجاھا ،بعداز آن ،کند می اول استنجاء
 وضو ،نماز یسپس مانند وضو گرفتن برا ،دیشو میاست  یزش بر آن باقیآم

 د وازیشو میبعد از آن تمام بدنش را  ،دیشو میسپس سرش را  گیرد می
سرش را با  ین موھایوھم چن ،کند می سمت راست بدنش شروع

                                                 
کتاب تیمم. باب: التیمم للوجه والکفین. البته در بعضی رجوع شود به صحیح بخاری  -١

ھا را تا آرنج مسح نمود، ولی  توان دست می روایت در غیر صحیحین آمده است که
 آنچه در کتاب صحیح آمده ترجیح دارد. 



 ۱۷   مثال احکامی که سنت آنها را بیان کرده است

د آب را به یاد باشد بایسرش ز یاگر موھا یعنی( کند می ش خاللیھا دست
 .ساند)رش بیوسط وداخل موھا

 در ،ه آب در دسترس باشدکاست  میھنگا یر شد براکذه ک یتیفکین یا
 ،باشد می یافک کپا کخا ،ردنکغسل  ییا عدم توانایو ،صورت نبودن آب

ن بزند وآنگاه چھره وپشت یبار بر زمیکف دستش که کن است یت آن ایفکیو
 .دیبار مسح نمایکف دستش را ک دو

ُكنُتۡم ُجُنٗبا �ن ﴿ :هیح وشرح آیتوض ،میردکان یه بک یتیفکین یا
ْ ٱفَ  ُروا هَّ  .رده استکان یآن را ب ÷رمکه سنت مطھر رسول اکبود  ﴾طَّ

 نماز
وخداوند امر به برپا  ،باشد می ان پنجگانه اسالمکن دوم از ارکنماز ر

ْ ﴿ :داشتن آن فرموده است �ِيُموا
َ
لَٰوةَ ٱَوأ برپا  نماز را« .]۲۰[المزمل:  ﴾لصَّ

ه چگونه کن است ید ایآ میش یس پکھر ین جا برایه اک یسوال .»دیدار
ن سوال مھم را یه اکاست  ÷ث رسول اللهیپس سنت واحاد ؟میبرپادار
 .دھد میپاسخ 

گردد  مین واضح وروشن یچن ÷ث رسول اللهیاحاد یبا مطالعه وبررس
 ÷در شب اسراء ومعراج نماز را بر حضرت محمد یوتعال که خداوند تبارک
طرف  از ÷نیل امیوھنگام نماز صبح جبر ،ده استیروانش فرض گردانیوپ

 ،عات آنکافعال نماز وتعداد ر ÷به حضرت ن فرود آمد ویخداوند به زم
 ،آموزش داد ÷وبلند خواندن قرائت را به حضرت ،آھسته خواندن یجاھا

برپاداشتن نماز را به  یت وچگونگیفکی ÷حضرت رسول ،وبعد از آن

ْ�تُُموِ�  َكَما َصلُّوا« :وفرمود ،ارانش آموزش دادیاصحاب و
َ
َص�ِّ  َرأ

ُ
ھم چنان  »أ

 .دینماز بخوان ،خوانم مید نماز ینیب میه مرا ک
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 ،عات واوقات نمازھاکما تعداد ر یبرا ÷ن سنت رسول اللهیھم چن
 .١ان نموده استیره را بیوع وسجود وتشھد وغکار رکواذ ،ان آنکوار

 زکات 
ه به کھم چنان  ،امر نمودهات کبه پرداختن ز یاجمال م بطوریرکقرآن 

ْ ﴿ :وفرموده ،برپاداشتن نماز امر نموده است �ِيُموا
َ
لَٰوةَ ٱَوأ ْ  لصَّ َكٰوةَ ٱَوَءاتُوا  ﴾لزَّ

 .»دیات را بدھکد و زینماز را برپا دار« .]۲۰[المزمل: 

هُ ﴿ :وفرموده ْ َحقَّ ِ  ۥَوَءاتُوا  ،ردنشکروز درو« .]۱۴۱األنعام: [ ﴾ۦيَوَۡم َحَصادِه
 .»دیحقش را بدھ

 یواموال ،ل نمودهین اجمال را تفصیه اکاست  ÷سپس سنت رسول الله
 ،ردکد پرداخت یه باک یومقدار ،ونصاب آن ،گیرد می ات به آن تعلقکه زک

گر ید ینوع ÷ن سنت رسول اللهیوھمچن .ان نموده استیرا بھا  این ھمه
 ،باشد می ات فطرکه ھمانا زکرده کان یب ،ر نشدهکقرآن ذ ه درکات را کاز ز

 .شود مین داده یرمضان به مستحق کان ماه مباریپا ه درک

 روزه 
ان نموده یل بیتفص کیبا اند ،روزه یعنی  ،ن چھارم اسالمکم ریرکقرآن 

اما در قرآن  ،ه به روزه تعلق داردکاست  یام ومسائلکھنوز اح یول .٢است
 :بعنوان مثال ،ر نشده استکذ

م آن کح ،ھمسرش ھم بستر شدبودن با  درھنگام روزه یسکاگر 
 ؟ستیچ

                                                 
به صحیح بخاري، کتاب الصالة وھم چنین کتاب صفة صالة النبي تالیف عالمه آلباني  -١

  مراجعه شود.
 از سوره بقره.  ۱۸۷تا  ۱۸۳رجوع شود به آیه  -٢



 ۱۹   مثال احکامی که سنت آنها را بیان کرده است

 ؟ستیم آن چکا بنوشد حیبخورد  یزیچ یدرحال فراموش یسکاگر 
 ؟ستیچ یم روزه وکند حکت نین یواگر شخص ،ت روزه چگونه استین

 باشد می ه متعلق به روزهک یگرین مسائل دیھا وھمچن ن پرسشیجواب ا
وبا رجوع به  .رده استکان یار وروشن بکبطور آش ÷را سنت رسول الله

در روز رمضان با ھمسر خود ھم  یسکه اگر کم یدان می ،ثیحد یھا تابک
 واجب یز بر ویفاره نک ،گردد میباطل اش  ه روزهکنیبستر شود عالوه بر ا

ا یخورد  یزیرد چکفراموش  یسکاگر :هکرده کان ین بیوھم چن .باشد می
 .وروزه خود را به غذا و آب داده است ،ندارد یالکچ اشید ھینوش

ت یطلوع فجر) ن شب (قبل از ه ازک یسک :ردهکان ین سنت بیوھمچن
 .باشد می باطلاش  روزه نداشته باشد، روزه

 حج 
ه خداوند کم ینیب می ،میه ھمانا حج باشد بنگرکن پنجم اسالم کاگر به ر

ِ َ�َ ﴿ :کند می م واجب بودن آن را اعالمیرکدر قرآن   ۡ�َيۡتِ ٱِحجُّ  �َّاِس ٱَوِ�َّ
 .]۹۷[آل عمران:  ﴾إَِ�ۡهِ َسبِيٗ�  ۡسَتَطاعَ ٱَمِن 

ر خدا در کوذ  ،فاتام آن مانند افاضه از عرکاح از یبعض ،نیوعالوه از ا
ام یا ا سوم ازیتا روز دوم و یمن ماندن در ین باقیوھم چن ،مشعر الحرام

ه یاما بق .ن امر به طواف نموده استیوھم چن .رده استکان یب ق رایتشر
ان نموده یسنت مطھره آنھا را ب ،ر نشدهکم ذیرکه در قرآن کام حج کاح

ه ازھمه معروفتر کث وارد شده است یتب حدک در یاریث بسیواحاد .است
ن یا در ،کند می تیروا یه جابر بن عبدالله انصارکاست  یثیاملتر آن حدکو

ان شده یام حج بکاح میت شده تمایروا هک یگریث دیواحاد ،ث جابریحد
انسان حرام  بر ییزھایاز احرام چه چ بعد ؟میچگونه احرام ببند :هک

جاست ک یطواف وسع یم و آغاز وانتھاینک یسع چگونه طواف و ؟گردد می
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ن یھمه ا ؟د وقوف نمودیوچگونه با کیو ؟د وقوف نمودیجا باکعرفات  ودر
ثش بطور یسخنان گھربار واحاد آنھا را با ÷رمکامبر ایه پکاست  میاکاح

 .ان فرموده استیبار کواضح وآش

 معامالت 
ان یل بیرده وسنت آنھا را به تفصکان یه قرآن بطور مجمل بک میاکاح
باب  در ،ان شده استیب سنت آمده و در یر نشده ولکدر قرآن ذ ایو ،نموده

تمام مباحث  در ÷ه سنت مطھره رسول اللهکبل ،شود میعبادات منحصر ن
ما در  .دارد یارکنقش بارز و آش ،ات وحدودیجنا ،اعم از معامالت یفقھ

َحلَّ ﴿ :دیفرما مین یم چنیرکه قرآن کم ینیب میمبحث معامالت 
َ
ُ ٱَوأ  ۡ�َۡيعَ ٱ �َّ

َم  ْ ٱوََحرَّ وربا را  ،د وفروش را حاللیخداوند خر یعنی« .]۲۷۵[البقرة:  ﴾لّرَِ�ٰوا
  .»ده استیحرام گردان

 ÷ه رسول اللهکم ینیب میم ینک میث رجوع یه به احادک میپس ھنگا
 :فرموده یاز داد وستدھا را نھ یانواع مختلف

  .فروش بر فروش برادر مسلمان -۱
 ،نوع اتفاق با فروشنده یکاال باکمت یاد نمودن قیز یعنی(نجش)  -۲

  .یبخاطر گول زدن به مشتر
ردن به کبدون نگاه  ،گرید یزیا چیردن پارچه کلمس  :ع مالمسهیب -۳

 گردد. می ع الزمیه به مجرد لمس نمودن بک ،آن
 یبسو یاالکا یه پارچه کنیه فروشنده به مجرد اکنیا :ع منابذهیب -۴

 .ع الزم گرددیدار انداخت بیخر
 ،اندازد میاال کبه طرف  یزه ایدور سنگر از یه مشترکنیا :ع حصاهیب -۵

 .گردد میمعامله الزم  ،ه اصابت نمودکدام کبه ھر 



 ۲۱   مثال احکامی که سنت آنها را بیان کرده است

بسته  یمدت یه پستانش را براک یوانیفروختن ح یعنی :ع مصراهیب -۶
 .باشد می ردهیار شیبس ندکال یخ یتا ھنگام فروختن مشتر ،باشند

دن مال التجاره آنھا با یوخر یتجارت یرفتن به استقبال قافله ا -۷
 .ه وارد بازار شودکنیقبل از ا ،مت بازارینازلتر از ق یمتیق

ز وجود یز از معامالت نین یگریانواع د ،میر نمودکه ذک ین انواعیر ازایوغ
ر کفقه بطور مفصل ذ یتابھاکودر  ،شده یآنھا نھ ث ازیه در حدکدارد 
 باشد می بیه در آنھا خدعه وفرکنیمعامالت بخاطر ان نوع از یوا اند، شده

 .داده شده است ممنوع قرار

 حدود 
از آنھا در  یه برخکدر سنت وارد شده  میاکز احیرات نیدرباب حدود وتعز

سنت آنھا  یول ،ر شدهکگر بطور مجمل در قرآن ذید یوبرخ ،ر نشدهکقرآن ذ
مثال بسنده  یکن باره به یدرا .ان نموده وشرح داده استیل بیرا بطور تفص

 :مینک می
 :دیفرما مین یچن ،باره حد مردان وزنان دزد م دریرکخداوند در قرآن 

ارُِق ٱوَ ﴿ ارِقَةُ ٱوَ  لسَّ ْ ٱفَ  لسَّ ۢ بَِما َكَسَبا نََ�ٰٗ� ّمَِن  ۡ�َطُعوٓا يِۡدَ�ُهَما َجَزآَء
َ
ِۗ ٱ� ُ ٱوَ  �َّ َّ� 

فر کین ید اینکدست مرد وزن دزد را قطع  .]۳۸[المائدة:  ﴾٣٨َعزِ�ٌز َحِكيمٞ 
مت کھمانا خداوند غالب و باح ،از طرف خداوند است یعمل آنھا ومجازات

 .است
دن دست دزد امر نموده است یه خداوند به برکم ینیب میه ین آیا پس در

ان یب دن دست رایا محل بریه مقدار واندازه مال سرقت شده را وکنیبدون ا
ا یآ ،شود میدست از انگشتان تا بازو را شامل  یعنید)) یلمه ((کو .رده باشدک

ن یپاسخ ا ؟ا بازویو ؟ا آرنجیو ؟ا مچ دستی ؟انگشتان است ،دست مراد از
 .افتیتوان  میرسشھا را درسنت پ
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شتر از آن دست یا بینار ویچھارم د یکدر« :فرموده است ÷رسول الله
 .١»شود میده یدزد بر

ه دست کآمده است  ÷آن حضرت ین در سنت وروش عملیوھم چن
 .دندیبر میمچ  شخص دزد را از

                                                 
) و امام مسلم در کتاب ۶۷۸۹این حدیث را امام بخاری در کتاب صحیح به شماره ( -١

 اند. ) روایت کرده۱۶۸۴صحیح به شماره (



 
 

 

آن فهمیده ه بدون سنت معنا ومقصود ذکر آیاتی ک
 شود نمی

ِينَ ٱ﴿ :دیفرما می ۸۲ه یدرسوره انعام آ -۱ ْ إِيَ�َٰنُهم  �َّ ْ َولَۡم يَلۡبُِسٓوا َءاَمُنوا
ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم 

ُ
ۡمنُ ٱبُِظۡلٍ� أ

َ
ۡهَتُدونَ  ۡ� آن  :یعنی .]۸۲[األنعام:  ﴾٨٢وَُهم مُّ

آنھا  یبرا ،الودندیمان خود را به ستم نیا مان آوردند ویه اک یسانک
 .ت شدگانیشانند ھدایامن وا و یمنیست ا

ونزد حضرت  ،شان شدندیرام پرکد صحابه یه نازل گردین آیه اک یوقت
مان یماھا ا از یکدامکرسول خدا!  یا :ردندکرفتند وعرض  ÷رسول الله

 :حضرت رسول درجواب آنھا فرمود ؟استرده کخود را به ستم آلوده ن
 ه منظور ازکد بلیا دهیه شما فھمکست ین میه آن ستین آیا ستم در منظور از

ۡكَ ٱإِنَّ ﴿ :دوه لقمان فرمکد یا دهیا نشنیاست آ که شرین آیا ستم در لَُظۡلٌم  لّ�ِ
 .١است یت ستم بزرگکھمانا شر .]۱۳[لقمان:  ﴾َعِظيمٞ 

نوع ظلم  ه ھرکده بودند ین فھمیظلم چن لمهکرام از مفھوم کصحابه 
ز ین ،ردن انسان به نفس خودکم باشد مثل ستم کو کوچکاگر چه  میوست

 ه ھدف ازکان نمود یشان بیبرا ÷رسول الله یول باشد می هین آیشامل ا
 .است کشر ،هین آیظلم در ا

ۡ�ُتۡم ِ� ﴿ :دیفرما مین یخداوند چن ۱۰۱ه یدرسوره نساء آ -۲ �ذَا َ�َ
�ِض ٱ

َ
ْ ِمَن  ۡ� وا ن َ�ۡقُ�ُ

َ
لَٰوةِ ٱفَلَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ ن  لصَّ

َ
إِۡن ِخۡفُتۡم أ

                                                 
  اند. این حدیث را بخاری ومسلم روایت کرده -١
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ِينَ ٱَ�ۡفتَِنُ�ُم  ْۚ إِنَّ  �َّ  :یعنی .]۱۰۱[النساء:  ﴾لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱَ�َفُرٓوا
ه کست ی) نکی(با یبرشما گناھ ،دین به سفر پرداختیدر زم میھنگا

 .نندکافران شما را دچار فتنه که کد یدید اگر ترسیقصر بخوان نماز را
سفر  ه قصر خواندن نماز درکشود  میده ین فھمیه چنین آیظاھر ا از

فار ترس ووحشت کحمله وھجوم دشمنان و ه ازکن است یا مشروط بر
 :دندیپرس ÷از اصحاب از رسول الله ین خاطر برخیھموبه  .داشته باشد

ه در امن ک یم در حالیخوان میمان را قصر یرسول خدا! چرا ما نمازھا یا
بزرگ  یه خداکاست  ین صدقه ایا :فرمودند ÷رسول الله ؟میوامان ھست

 .١دیریپس صدقه خدا را بپذ ،بر شما صدقه نموده است
ن برداشت یداشت چن میف وجود نیث شرین جا اگر حدیپس درا

اما  ،قصر خواند توان نماز را میه فقط درحالت خوف از دشمن کم یردک می
ن یا یول ،تواند قصر بخواند میامان است ن امن و ه انسان درک ییسفرھا در

 .نادرست نجات داده است ن فھم اشتباه ویا از ف ما رایث شریحد

 لَۡمۡيتَةُ ٱُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ُم ﴿ :بزرگ فرموده یخدا ۳ه یدرسوره مائده آ -۳
مُ ٱوَ   .استشما حرام شده  خون بر مردار و :یعنی. ]۳[المائدة:  ﴾...�َّ

 ید ماھیث بایم بدون درنظر گرفتن سنت واحادینکه مراجعه یاگر ما به آ
 بر ،دیآ میه ازجمله خون به شمار کبد وطحال کو ،ه جزء مردارکوملخ 

ملخ  هکرده کان یب ما یبرا ÷سنت رسول الله یول .مینکخودمان حرام 
فرموده  ÷رسول الله .باشد می بد وطحال حاللکن یوھم چن ،یوماھ

                                                 
 کرده است. ) روایت ۸۶۸امام مسلم این حدیث را درکتاب صحیح به شماره ( -١



 ۲۵   ذکر آیاتی که بدون سنت معنا و مقصود آن...

بد وطحال حالل شده ک ،یملخ وماھ :خون ما دو مردار ودو یبرا :است
 .١است

وِ�َ إَِ�َّ ﴿ :فرموده است ۱۴۵ه یدرسوره انعام آ -۴
ُ
ٓ أ ِجُد ِ� َما

َ
ٓ أ قُل �َّ

ٰ َطاِعٖ� َ�ۡطَعُمهُ  ًما َ�َ ۡو  ۥٓ ُ�َرَّ
َ
ۡسُفوًحا أ ۡو َدٗما مَّ

َ
ن يَُ�وَن َمۡيَتًة أ

َ
ٓ أ إِ�َّ

هِلَّ لَِغۡ�ِ  ۥَ�َۡم ِخ�ِ�رٖ فَإِنَّهُ 
ُ
ۡو فِۡسًقا أ

َ
ِ ٱرِۡجٌس أ  .]۱۴۵[األنعام:  ﴾ۦبِهِ  �َّ

ابم ی میحرام ن یا را برخورنده یزیشده است چ یبگو در آنچه بمن وح«
د ین پلیپس ھمانا ا ،کگوشت خو ایخته شده یاخون ری ،ه مردار باشدکجز آن
خدا بر  ر ازیه نام غکت) باشد یومعص یه فسق (نافرمانکآنچه  ایو اند، کوناپا

 .»آن برده شده است
 ،ل خداوسث ریه را بدون درنظر گرفتن احادین آیم ایاگر ما خواسته باش

ر یغ یو آنچه برا کد محرمات را فقط در مردار وگوشت خویم باینکر یتفس
سنت رسول  ،ستین نیه چنک یحال م دریمنحصر نمائ ،ذبح شدهخدا  از

ر نشده اند که ذین آیا ه درکز حرام نموده ین را یگرید یزھایچ ÷الله
ش) وپرندگان ین یوانات درنده (دارایتمام ح« :فرموده است ÷رسول الله

 .٢»باشد می چنگال) حرام یگوشتخوار (دارا
 ،ردندکگوشت االغ را حرام  ÷بر رسول اللهین در روز خیھم چن
د یرا پلینند زک می یشما را از گوشت االغ نھ ھمانا خدا و رسولش :وفرمودند

 .٣است

                                                 
) وامام شافعی درمسند ۲/۹۷این حدیث صحیح است وامام احمد درمسند ( -١

) روایت ۹/۲۵۷) وبیھقی درکتاب سنن (۳۳۱۴) وابن ماجه درسنن (۳۴۰(ص
  اند. کرده

 ) روایت کرده است. ۱۹۳۴این حدیث را امام مسلم درکتاب صحیح به شماره ( -٢
 ) روایت کرده است. ۵۵۲۸امام بخاری ( -٣



 منزلت سنت در اسالم   ۲۶

ِ ٱقُۡل َمۡن َحرََّم زِ�نََة ﴿ :ن آمده استیچن ۳۲ه یدر سوره اعراف آ -۵ َّ� 
ِ  لَِّ�ٓ ٱ ۡخَرَج لِعَِبادِه

َ
ّيَِ�ِٰت ٱوَ  ۦأ بگو چه « .]۳۲[األعراف:  ﴾لّرِۡزقِ ٱِمَن  لطَّ

ن یوھم چن ،ده استیبندگانش آفر یه براکرا  یالھھای  نتیز یسک
 .»؟رده استکزه را حرام کیپاھای  یروز

بندگان  ید برایبا باشد می شینت و آرایه شامل زکه آنچه ین آیبراساس ا
 یینتھایه زکست بلین نیه چنین آیر وشرح ایه تفسک یدرحال ،حالل باشد
 .ان نموده استیحرمت آنھا را بم که سنت حک ،وجود دارد

ف ینزد اصحاب تشر ÷رسول الله یه روزکح آمده است یصحث یدرحد
 :آنگاه فرمود ،گرش طال بودیشم ودر دست دیابر کدست مبار یک آوردند در

 .١باشند میزنان امتم حالل  یوبرا ،ز برمردان امتم حرامین دو چیا
بطور اجمال آمده وسنت ه در قرآن ک میاکم تمام احیما اگر خواسته باش

تاب مختصر کن یا م دریان نمائیح داده بیآنھا را شرح وتوض ÷امبریپ
شخص مسلمان  یاست برا یافکم یر نمودکذ ه ماکپس آنچه  ،گنجد مین

عت) یع (شریه مقام ومنزلت سنت را در تشرک ÷رو رسول اللهیوپ
از به سنت یم نیرکدن قرآن یفھم یه براکند کدا ین پیقیبشناسد و میاسال

ه خواست کرا آن طور م یرکم قرآن یتوان میم وبدون سنت نیث داریواحاد
  .میخداوند است بفھم

ر کبن انس را ذ کامام مال ،ه گفتار امام بزرگوارکسته است یان شایپا در
سوار شد  یشتکه برک یسک ،نوح است یشتکسنت « :ه فرموده استکنم ک

 .»شود میغرق  ،نمود یخودداره از سوارشدن ک یسکو ،ابدی مینجات 

 .وصيل اهللا عيل سيدنا حممد وعيل آله وصحبه أمجعني

                                                 
) ۵۱۴۴) ونسائی (۴۰۵۷) وابو داود (۱/۹۶باشد، وامام احمد ( می این حدیث صحیح -١

  اند. ) روایت کرده۳۵۹۵) وابن ماجه (۱۷۲۰وترمذی (



 ۲۷   ذکر آیاتی که بدون سنت معنا و مقصود آن...

 ریخ یالتماس دعا
 یگله دار ین تاجیحس

 یشمس ۱۳۷۷ یھجر ۱۴۱۹ع األول یرب ۱۲
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