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 بررسی داللت حديث خير القرون در حجيت فهم سلف

  *میبدی مالموسیعلی 

 **محمدیمسلم 

 چکيده

از  ینـیمتـون د ریبـه تفسـ ،بر اساس فهم سلف صالح باید هستند که یها مدعیسلف
عا نیآنها بر ا لیدل نیترمهمیکی از  ه شود.جمله کتاب و سنت پرداخت  ثیحـد" ،مـدع

 یهـافهـم نسـل تیـحجمعتقـد بـه ثیحـد نیآنها با استناد به ا .است "قرونال ریخ
 شـانیگرچه با مبان ی،سند ثیمستند آنها از ح .هستند نیو تابع تابع نیصحابه، تابع
 ؛داللـت قابـل مناقشـه اسـت ثیـامـا از ح ،قبول استبه یو تلق ستیقابل مناقشه ن

انـد و اعـرا  کـرده "القرون ریخ"با واژه  ثیضبط حد از و مسلم یبخار کهیطور هب
النـاس  ریـخ" ،حیصـح قیطررا احمد در مسند خود به "قرن"جمع واژه  غهیص قیطر

و ماننـد  هیشـب یمعنـابـه (کسـر قـافبـه) ،"قرن"اقران جمع  .نقل کرده است ی"أقران
 نکـهیعالوه بر ا ؛ستیها نشمارش نسل بهناظر  ثیحد گرید ،ریتفس نیشود و با ا یم

را  تیـریخـود نقـل کـرده و خ حیدارد که مسلم در صح یگریمعتبر د قیرط ،ثیحد
 ،سه نسل نیبر ا تیریکرده است. بر فر  قبول خ نیو بعد از تابع تابع ،شامل چهارم

حـاکی از بلکـه  وجـود نـدارد؛سه نسـل  نیتک افراد ابه تک تیریخ ی بر تعمیملیدل
در  تیری، خآن همفر  قبول بر  باشد کهدر این سه نسل میاجمال  شکلبه تیریخ

خواهـد داشـت کـه  یرا در پـ یلوازم گرنهو ؛ستین تیاز حج یحاک گاهچیه حدیث
 د شد.نها بدان ملتزم نخواهیخود سلف

 القرون.ریفهم سلف صالح، قرن، اقران، خ ه،یمیت ابن ت،یحج ت،یسلف :ها کلیدواژه

                                              
 ی.فاراب سیدانشگاه پرد یمعارف اسالم یمدرس یترکد یدانشجو *

Meybodi60@chmail.ir 
 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران.  **
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 همقدم
ه به کتاب و سنت بـرای اسـتنبا  یکی از مسائل مورد اتفاق تمامی فرق اسالمی، مراجع

مسائل فقهی، اعتقادی و اخالقی است. علمای دین بر اساس فهم و استنباطی که خـود 
گشای مسلمین در طول تاریخ بودند. در این آوردند، همواره راهدست میاز منابع دینی به

ای دیـن، از خوانند بر این باورند که فهـم علمـرِو سلف میای که خود را دنبالهبین، عده
چنـین گونه اعتباری بـرای کجی گراییده و هیچبعد از دوره تابع تابعین، از فهم صحیح به

فهمی از دین قائل نیستند. آنان معتقدند که باید در فهم دین بـه صـحابه، تـابعین و تـابع 
-تابعین مراجعه کرد. آنچه که به اهمیت مطالعه در این حوزه از مبانی فکری سلفیه مـی

دیگر مسائل است؛ لذا بر اساس همـین مبنـا، آنـان ید، محوریت این بحث نسبت بهافزا
ها، فهم بزرگـاِن کـالم و تصـوف از خوانند و بر اساس این فهم، سلفیخود را سلفی می

اندیشـند و خاطر اینکه شـبیه آنـان نمـیدین را باطل خوانده و بسیاری از مسلمانان را به
 خوانند. اهل بدعت میکنند، کافر، مشرک و عمل نمی

ها موجب گردیـد تـا آرـار متعـددی از سـوی آنـان جایگاه ویژه این بحث نزد سلفی
توان به آراری که عبدالله بن عمر الدمیجی، سـلیمان ترین آن، مینگاشته شود که از مهم

انــد اشــاره کــرد؛ در مقابــل اقــداماتی از ســوی برخــی از الخراشــی و دیگــران نگاشــته
و  صحیح عقیحح طعاییه ح ورت گرفته است. حسن بن علی السقاف در اندیشمندان ص

هـایی بـا چنـین نگرشـی نشـان تقابل قراءةعفیعکتبعالعییئ ،حسن بن فرحان مالکی در 
صورت پراکنده و غیر منسجم ارائـه شـده و کمتـر بـه مناقشـه در دادند که این مطالب به

سعی مقاله ده است. در این فهم سلف پرداخته شها در حجیت بخشیدن بهدالیل سلفی
عنـوان هایی مانند عبدالله الدمیجی و سـلیمان الخراشـی بـهبر آن است که دالیل سلفی

نمایندگان فکری سلفیه، در حجیت بخشیدن اندیشه سلفی مـورد ارزیـابی علمـی قـرار 
نقد و بررسـی دیـدگاه آنـان پرداختـه گیرد و بر اساس روش علمِی مورد قبول سلفیت، به

 شود.
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 سلف
و در معنای  6است، سبقت و تقدم معنایبه ریشه اشتقاقی از )س ل ف( و اصل در سلف

  1شود.کار برده میبه« گذشته»معنای لغوی و عرفی عرب، به
در معنای اصطالحی "سلف،" میان اهل علـم اخـتالف اسـت؛ برخـی از شـارحین 

برخـی ماننـد  9انـد؛به دانستهزید قیروانی، مراد از سلف را صحاأبیارر ابن الرسیلةکتاب 
4اندحامد غزالی، سلف را صحابه و تابعین خواندهابو

و  2ای دیگـر ماننـد شـوکانیو عده 
از این اصطالح  6اند.سفارینی حنبلی از سلف اراده صحابه، تابعین و تابع تابعین را کرده

علمـای  که در نزد علمای مذاهب فقهی و کالمـی از آن تعـابیر متعـددی شـده، در نـزد
حسن شیبانی اطالق "سـلف"، و حنفی، به امامان مذهب حنفی از ابوحنیفه تا محمد بن

مـراد از  7از محمد بن حسن شیبانی تا شمس األئمه حلوانی اطالق "خلف" شده اسـت.
 اسـت. نیتا عصر صحابه و تـابعمتقدمین بر او احمد بن حنبل و  ،زد حنابله" در نسلف"

اطـالق  یکسـان، "سلف" را بـر کالم و فلسفه یعلما نینو همچ یمالک ی،شافع یعلما
برخـی دیگـر ماننـد ابـراهیم  8؛نـداهسـتیزی که تا قبل از سـال چهارصـد قمـر کنندمی

دایره سلف را تا قبـل  جوهرةعالتوحح ،الباجوری شیخ اسبق األزهر مصر، در شرح کتاب 
 3از سال پانصد قمری توسعه داده است.

ا مراد از سلف نزد س حجیت فهم آنان هستند، صحابه، تـابعین و ها که قائل بهلفیامع
همـین تابع تابعین است. آنان با استناد به حدیث خیر القرون، محدوده دوره سلف را بـه

حجیت فهم این نوشتار که به ارزیابی دیدگاه سلفیه نسبت به 61کنند.سه نسل محدود می
ناقشات قـرار داده و دیـدگاه آنـان را پردازد، تعریف سلفیان را محور بحث در مسلف می

                                              
 .55، ص7، جمعجمعمیی حسعاللغةفارس، احمد، . ابن1
 .825ص، 1، جالمصبیحعالمنحرعفيعغر بعالشرحعالكبحر، أحمد، ی. فیوم2
د باکریم، 3  .53، صهسطحةعأهلعالسنةعبحنعالفرق. باعبدالله، محمع

د، 4  .  785، صمجموقةعرسیئلعاإلمیمعالغزالی. غزالی، محمع

د، ی. شوکان5  .87و ص 12ـ15، صالتیفعفيعمذاهبعالسلف، محمع

د، ی. سفارین6  .85، ص1، جلوامععاألنوارعالبهحةعهسوااععاألسرارعاألثر ة، محمع

د المال، عبدمحبنا.  7  .05، صالكواشفعالجلحةعقنعمصطلییتعالینفحةع،اإللهمع

د منیر، 8  .11، صنموذجعمنعاألقمیلعالخحر ةعفيعإدارةعالطبیقةعالمنحر ة. دمشقی، محمع

 .150، صتیفةعالمر  عشرحعجوهرةعالتوحح . بیجوری، ابراهیم، 9

 .3، صالسلفحةعقواق عهأصول. فرید، احمد، 10



 

 

دوفصلنامه سلفی
 

پژوهی، سال 
سوم

، شامره 
6 ،

پاییز و زمستان 
6936

 

61 

 دهد.مورد بررسی قرار می

 فهم سلف
تک نصـوص از منظر سلفیه هر آنچه که صحابه، تابعین و تابع تابعین از مجموع و یا تک

خواهد ایـن فهـم شرعی، فهم و استنباطی داشته باشند، "فهم سلف" است؛ حال چه می
ـا در حوزه مسائل علمی و عملی بوده و یا به صورت قول، فعل و یا تقریر سلف باشد؛ امع

چراکـه فهـم سـلف  6با این شر  که نص و قولی برخالف چنین فهمی نقل نشده باشد؛
شود که سلف در مـورد آن بـه اجمـاع رسـیده باشـند و یـا از کلمـات زمانی حاصل می

، دست آیـد کـه قـول مخـالفی نداشـته باشـد؛ بنـابراینجمهور یا فرد فرد آنان، فهمی به
اجتهادات فرد فرد صحابه در مسـائل جزئـی و تفسـیر برخـی از آیـات قـرآن کـریم کـه 

 1گیـرد.اختالفی بوده و شهرتی در میان سلف نداشته، دیگر در زمره فهم سلف قرار نمی
از منظر سلفیه، اگر فهمی از سوی سلف در مسائل مهم دین که در حوزه اصول و فـروع 

-، و چه در مسائلی که اصال نصی از سوی شارع بـهباشد، و چه در مورد یک فرع فقهی

دسـت آمـد، تمـامی ایـن به 9دست ما نرسیده و تنها سلف نسبت به آن اظهار نظر کرده،
 باشد.ها حجت بوده و بر همگان الزم االتباع میفهم

ای حدیث خیر القرون از جمله احادیثی است که در میان اهل سنت از جایگاه ویـژه
موجب داللـت حـدیث، معتقـد بـه عـدالت عمـوم موم اهل سنت بهبرخوردار است. ع

ـا در ایـن و هرگونه بررسی سندی راجع به صحابه را مردود می 4صحابه هستند داننـد؛ امع
و هـم  2موجب داللت حدیث، هم محدوده دوره سـلف را تعیـین کـردهها بهبین، سلفی

ا فهـم و تفاسـیر و آنهـ 6رسـانند.حجیت فهم سلف را از داللت حـدیث بـه اربـات مـی
موجب عدم تطبیق آن بـا فهـم سـلف، استنباطات تمام علمای اسالم از متون دینی را، به

                                              
 .37، صفهمعالسلفعالصیل عللنصوصعالشرقحة . دمیجی، عبدالله،1

 .87. همان، ص2

 .35. همان، ص3

 .7، ص1، جالمنهیجعشرحعصیح عمسلمعبنعالیجیج، یحیی بن شرف، ی. نوو4

 .3، صالسلفحةعقواق عهأصول. فرید، احمد، 5
قصحرانحةعمحععشحبهیتع؛ خراشی، سلیمان بـن صـالح، 53، صفهمعالسلفعالصیل عللنصوصعالشرقحة. دمیجی، عبدالله، 6

 .73، صأجوبتهی
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خوانند. حدیث خیر القرون از طریق عمران بن حصین و عبدالله بن مسعود در مردود می
 نقل شده است:  صحیحین از پیامبر اکرم

ِذيَن َيُلونَ  اِس َقْرِني، ُثمَّ الَّ ُُ َخْيُر النَّ ََ ْقَواٌم َتْسِبُق َشهَها
َ
ِذيَن َيُلوَنُهْم، ُثمَّ َيِجيُء أ ُهْم، ُثمَّ الَّ

َتهُ  ََ َيِميُنُه َشَها َحِدِهْم َيِميَنُه َو
َ
 ؛ أ

 د؛ سـسسبرنـیهستند که در عهد و زمان مـن بسـر مـ یمردم، کسان نیبهتر
ز آنـان، بعـد ا ؛ندیآیکه پس از آنها م یکسان بعدو  ندیآیکه بعد از آنها م یکسان
قبـل از  یدهنـد و گـاهیم یقبل از سوگند خوردن گواه یکه گاه ندیآیم یکسان
دهنـد و ی مـیگواه یراحتهتقوا ندارند و ب یعن)ی .خورندیدادن، سوگند م یگواه

 6(.خورندمی سوگند
زیسـتند در آن می قیم جوزیه با استناد به حدیث فوق، قرنی که پیامبر اکرمابن

کید میاز بهترین قرن طور مطلقرا به کنـد کـه ایـن خیریـت در تمـامی ها برشمرده و تأ
ی بود، دیگر به صـورت مطلـق ابواب خیر و نیکی است و اگر این خیریت در وجه خاصع

عبدالله الـدمیجی سـلفی، بـا تأییـد تحلیـل  1معنا نداشت که قرن آنان خیر نامیده شود.
کید می ابن ـت  کند که این خیریتقیم از روایت، تأ مطلق، خود دلیلی مبنی بر بهترین امع

بودن آنان از حیث فهم، علم، عمل و اعتقاد اسـت؛ لـذا امکـان نـدارد کـه آنـان حـق را 
سـلیمان الخراشـی در  9نفهمیده ولی بعد از آنان کسانی باشند که در فهم مصیب باشند.

در  اربات داللت این حدیث بر حجیت فهم سلف، با اسـتناد بـه اینکـه مـالک خیریـت
ْتَقاُكْم اسالم با توجه به آیه کریمه: 

َ
ِه أ ْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ

َ
تقوای قلـوب و عمـل صـالح  ،4ِإنَّ أ

گیرد که خداوند به قلوب صحابه نظر انداختـه و قلـوب آنـان را بعـد از است، نتیجه می
بهترین قلوب یافته است؛ لذا به آنان فهمی عمیـق داده و کسـانی کـه  قلب پیامبر

ق آنان هستند امکان درک آن فهم را ندارند؛ پس هر آنچه را که صحابه حسن یافتند، الح
ئهنزد خد ئه دانستند نزد خداوند هم  اوند هم حسن است و هر آنچه که سیع  2باشد.میسیع

عای خـود، طور که مالحظه شد، سلفیهمان ها از داللت حدیث نبوی در اربات مدع
                                              

د، 1 ، 0، جصیح عمسلم؛ نیشابوری، مسلم، 8758، ح131، ص7؛ ج7751، ح7، ص5، جیبخیرعصیح . بخاری، محمع
 .8577، ح1577ص

م جوزی. ابن2 د، هقیع  .150، ص0، جإقالمعالموقعحنعقنعرّبعالعیلمحن، محمع
 .52، صفهمعالسلفعالصیل عللنصوصعالشرقحة. دمیجی، عبدالله، 3
 .17آیه  ،. سوره حجرات4

 .75، صشبهیتعقصرانحةعمععأجوبتهی. خراشی، سلیمان بن صالح، 5



 

 

دوفصلنامه سلفی
 

پژوهی، سال 
سوم

، شامره 
6 ،

پاییز و زمستان 
6936

 

61 

اند. در این مقاله ابتدا حدیث مذکور از حیث سندی مبنی بر حجیت فهم سلف بهره برده
عای سلفی  گیرد.ها با مستند آنان مورد ارزیابی قرار میمورد بررسی قرار گرفته و بعد مدع

 بررسی سندی حديث

فق برخـی از  6علیه، نزد بخـاری و مسـلم اسـت؛روایت خیر القرون از جمله راویات متع
حدیث مذکور  9نظمعالمتنیثر،و ابوعبدالله کتانی در  1اإلصیبةحجر در محدرین مانند ابن

 األزهیرعالمتنحیثرة،عاند. سیوطی در ضمن متواتر دانستن حدیث مذکور دررا متواتر دانسته
فـق 4کند.سیزده طریق برای آن ذکر می علیـه بـودن چنین تصریحاتی مبنی بر متـواتر و متع

 گذارد.یروایت، دیگر جایی برای مناقشه سندی بر آن باقی نم
گذاری این حدیث به خیر القرون، تسامحی صورت گرفته است؛ زیرا در تسمیه و نام

، «خيهركم»صـورت در متن داللی حدیث، عبارت "خیر القرون" ذکر نشده، و روایـت بـه
-نقل شده است؛ اما علمـا از بـاب تسـامح در تسـمیه و نـام« خير أمتی»و « خير الناس»

گونه نبـوده کـه اند؛ ولی اینحدیث خیر القرون نامیدهگذاری حدیث، حدیث مذکور را 
حدیث مذکور با چنین عبارتی در متن روایت، اصل معتبری داشته باشـد. بـا ایـن حـال 

هـای صـحیح روایـت شـده در توجهی به نقلتیمیه حرانی سلفی، در آرار خود با بیابن
کند؛ در آرار خود ذکر میبخاری و مسلم، بارها روایت مذکور را با عبارت "خیر القرون" 

ها ماننـد دکتـر محمـد رشـاد سـالم را در آورده چنین عملکردی صدای برخی از سلفی
تیمیه چنـین آورده: مـن دربـاره ضـبط ایـن روایـت تحقیـق است. وی در اعترا  به ابن

ا روایت را با چنین الفاظی )منظور عبارت خیر القرون( نیـافتم. حـال  2بسیاری کردم؛ امع
کنند، بایـد صورت خیر القرون نقل میفکرانش، حدیث را بهتیمیه و همه چرا ابندر اینک

دنبال مقاصدی هستند که در بخش مناقشه داللی حدیث، بیشتر بـه ایـن گفت که آنها به
 شود. بحث پرداخته می

                                              
د فؤاد، یعبدالباقبن. ا1  .181، ص3، جاللؤلؤعهالمرجینعفحمیعاتفقعقلح عالشحخین، محمع
 .175، ص1، جاإلصیبةعفيعتمححزعالصییبةحمد، ا، یحجر عسقالن. ابن2

 .805، ح155حدیث المتواتر، ص، محمد، نظم المتنارر من الی. کتان3

 .157، ح05األحادیث المتواترة، ص ي، عبدالرحمن، األزهار المتناررة فی. سیوط4

 .75، ص8، جمنهیجعالسنةعالنبو ةتیمیه حرانی، احمد، . ابن5
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 بررسی داللی حديث

هـا طور که گذشت، سلفیی بحث و مناقشه، در مورد داللت حدیث است؛ همانعمده
عای اختصاصی نسبت به روایت خیر القرون ارائه کـرده انـد. ادعـای اول نـاظر بـه دو ادع

ها به داللت حجیت فهم آنان بود. استناد سلفیمحدوده دوره سلف و دومین ادعا ناظر به
عا، با مناقشاتی همراه است که در ذیل بـه بررسـی حدیث خیر القرون راجع به این دو مدع

 پردازیم.آن می

 کال اّولاش

-ها راجع به حدیث خیر القـرون مـییکی از بارزترین اشکاالتی را که به برداشت سلفی

است. درباره معنای قرن در میان اهل علم، اختالفات « قرن»توان گرفت، مربو  به واژه 
انـد و در تعبیـر محـدوده زمـانی آن زیادی است و بیشتر از آن، تعبیِر زمانی را اخذ کرده

سال  185تا  15محدوده زمانی قرن را از  فت عالبیریحجر در اند. ابنشده دچار اختالف
ا با این حال معتقد است که این محدوده زمانی برای قرن، به 6کند؛بیان می نسـبت بـه امع

ت زمـان در دوران صـحابه، بـهطوریبه 1اهِل زماِن هر قرنی متفاوت است؛ -که این مـدع

 115وارلـه، تـا سـال  بـن عامر طفیلابو کرمخاطر حیات آخرین صحابی پیامبر ا
قرن تابعین در حدود هفتاد الی هشتاد سال و قرن تـابع تـابعین  9طول انجامید.هجری به

هم پنجاه سال طول کشید و به اتفاق علما، آخرین تابع تابعین که قولش مورد استناد قرار 
 4زندگی کرده است. 885گیرد تا سال می

ا با مالحظه به ا آید که ایـن دست میصل کلمه و بررسی معنای لغوی آن، چنین بهامع
ی را تعیین نمـی  اصـل در( ن ر ق)کنـد. واژه در حدیث مورد نظر، محدوده زمانی خاصع

راغب اصفهانی بـا شـاهد قـرار دادن  2است. دیگر چیز با چیزی جمع معنایاشتقاقی به
ْهَلْكَنا اْلُقُروآیات متعددی مانند: 

َ
،َن ِمْن َقْبِلُكْم َوَلَقْد أ

6  ًَوُقُرونًا َبهْيَن لِلهَ  َكِييهرا،
ُثهمَّ و  6

                                              
 .5، ص3،  جفت عالبیريعشرحعصیح عالبخیريحجر عسقالنی، احمد، . ابن1

 .7، ص3. همان،  ج2

 .35، ص8. همان،  ج3

 .7، ص3. همان،  ج4

 .37، ص5، جمعجمعمیی حسعاللغةفارس، احمد، . ابن5

 .17آیه  ،. سوره یونس6
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يَن  نا ِمْن َبْعِدِهْم َقْرنًا آَخهِر
ْ
ْنَشأ

َ
،أ

داند. در لغت فتح قاف( را مفرِد قرون می، )به«َقْرن»کلمه  1
بـا هـم ارتبـا   واحدی زمان در که قومی ؛«واحد زمن في المقترنون القوم»معنای نیز به
ـی  9داند.باشند، می داشته با مالحظه چنین تعبیری از واژه قرن، دیگر خصوصـیت خاصع

شود. بر این صد سال کمتر یا بیشتر در آن دیده نمیو محدود بودن به 4مانند صحابه بودن
معنـای تمـام افـرادی کـه در دوره زنـدگانی ح ـرت اساس، واژه "قرنی" در روایـت، بـه

شود؛ حال چه صـحابه خطـاب شـوند و چـه یاند را شامل مزیست داشته رسول
-)بـه« ِقْرن»صحابه نامیده نشوند؛ عالوه بر این، به احتمال قوی، قرن در روایت، همان 

عا نیز  2باشد.معنای شبیه و نظیر میاست که به« أقران»کسر قاف(، مفرِد  دلیل بر این مدع
مسـعود از پیـامبر روایتی از احمد بن حنبل در مسـند اسـت کـه از طریـق عبداللـه بـن 

 الهذين ثهم يلونهم، الذين ثم يلونی، الذين أقراني الناس خير»چنین نقل کرده است:  اکرم
األرنؤو  و دیگر محققین کتاب، بنا بـر شـر   اسناد این حدیث توسط شعیب 6«.يلونهم

ای گرفـت بـر نـوع توان شاهد و قرینـهروایت احمد را می 7شیخین تصحیح شده است.
« خیر الناس قرنی»صورت ف در "قرنی" که در روایات مسلم و بخاری بهحرکت حرف قا

اند و احمد وارد شده است؛ زیرا روایتی را بخاری و مسلم از عبدالله بن مسعود نقل کرده
خود نقل کرده است؛ با این تفاوت که بخـاری و مسـلم از  مسن طریق صحیح در هم به

کـار بـرده اسـت؛ در مع را در حدیث خود بـهلفظ مفرد آن استفاده کرده و احمد لفظ ج
 است. « ِقرن»نه جمع َقرن، بلکه جمع « أقران»واقع 

صورت خیر القرون هم نقل شده و جمع قرون شاید اشکال شود که روایت مذکور به
فتح قاف( ضبط روایت باشد. در جواب باید گفت که شاهد بر این است که لفظ َقرن )به

است؛ چراکه آنچه از لفظ خیر القرون راجع به حـدیث شـاهد این استدالل قابل خدشه 
                                                                                                      

 .72آیه  ،. سوره فرقان1

 .71آیه  ،. سوره مؤمنون2
 .773، صالمفرداتعفيعغر بعالیرآن. راغب اصفهانی، حسین، 3
بـه ح ـرت ایمـان آورده و بـر و  قات داشـتهمال مراد از صحابه از منظر اهل سنت کسانی هستند که با پیامبر اکرم». 4

 (.105، صنزهةعالنظرعفيعتوضح عنخبةعالفكرحجر، ، ابنی)عسقالن ؛«دناسالم بمیر

د، ی. زبید5  .572، ص75، جتیجعالعرهسعمنعجواهرعالییموس، محمع

 .7577، ح30، ص3، جمسن عأحم عبنعحنبل، أحمد، یحنبل شیبان. ابن6

 . همان.7
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تیمیـه خصـوص ابـنهایی است که از سوی علما صورت گرفته است؛ بهآن هستیم، نقل
حرانی که عبارات خیر القرون را بیشتر از همه استفاده کرده و هیچ مستند معتبری مبنـی 

اری و مسـلم و ائمـه حـدیث بر نقل روایت با عبارت خیر القرون ارائه نداده اسـت. بخـ
طور که قبال هـم بـدان اشـاره اند؛ هماندیگر، روایت را با عبارت خیر القرون نقل نکرده

ق کتاب  تیمیه، در ذیل یکی از عبارات ابن منهیجعالسنة،شد، دکتر محمد رشاد سالم محقع
ا کنـد کـه بـکند، چنین اعتـرا  مـیکه حدیث را با ضبط خیر القرون نقل میدر حالی

 6تحقیقاتی که صورت گرفته، چنین متنی از حدیث وارد نشده است.
خیر الناس قرنی رـم الـذین »کسر قاف( در روایت حال با تفسیری که از واژه ِقرن )به

ها مبنی بر داللت حدیث صورت گرفت، دیگر استدالل سلفی« یلونهم رم الذین یلونهم
ی که مراد عصر صحابه، تاب عین و تـابع تـابعین باشـد بـه اربـات بر محدوده زمانی خاصع

 رسد؛ بلکه روایت درصدد بیان ف یلت برخی صحابه در زمان حیات پیامبرنمی
باشد. شواهد دیگری هم بـر ایـن ادعـا ها میاست و این مقدار، اخص از مدعای سلفی

 شود.وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته می
، با عبارت مختلفی نقل شـده اسـت؛ امـا دانیم روایت خیر القرونطور که میهمان

دیگر تواند مبین یکشان حاکی از یک معنا و واقعیت هستند؛ لذا عبارات متعدد میتمام
هـای بخـاری و مسـلم، حـدیث مـذکور بـا طور که قبال اشاره شد در نقـلباشند؛ همان

 4،«أمتی قرنهیخير »و در نقلی دیگر  9،«أی الناس خير قال: قرنی» 1،«خيركم قرنی»عبارات 
وارد شده است. در این بین، لفظ "الناس" و "أمة" عام، و لفظ "کم" از باب اینکه خطـاب 

باشد. تأویل بردن "کم" به "امت" نیـز به صحابه است، تبیین کننده لفظ "ناس" و "امة" می
ها بـه آن شود که خود سلفیدرست نیست؛ چراکه در این صورت، کالم دچار مجاز می

حقیقـت حقیقت و مجاز وجود دارد، قول بهشوند و در جایی که امکان اخذ بهیملتزم نم

                                              
 .75، ص8، جمنهیجعالسنةعالنبو ة، احمد، تیمیه حرانی. ابن1

ــد، 2 ــاری، محمع ــلم، 7755، ح101، ص2، جیبخححیرعصححیح . بخ ــابوری، مس ، 1570، ص0، جصححیح عمسححلم؛ نیش
 .8575ح

ــد، 3 ــاری، محمع ــلم، 7752، ح170، ص2، جیصححیح عبخححیر. بخ ــابوری، مس ، 1577، ص0، جصححیح عمسححلم؛ نیش
 .8577ح

د، 4  .8577، ح1578، ص0، جصیح عمسلم؛ نیشابوری، مسلم، 7755ح ،8، ص5، جیصیح عبخیر. بخاری، محمع
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 در اولیت است. 
اند که َمقَسم آن صحابه است، و گفتهبر این اساس، در تقسیم ح رت رسول

شـود و شان ناظر به دوره صحابه مـی، تمام«قرنی، ثم الذين يلونی، ثم الذين يلونی»سه قسم 
 ان صحابه ندارد. دیگر حکایتی پس از زم

 ان رـم»عالوه بر اینکه در طریقی از روایت، بخاری در صـحیح خـود آورده اسـت: 
خطـاب بـاز  6آیند چنین و چنـان... .سسس بعد از شما صحابه، قومی می ؛«قوما بعدکم
هـای های بعد از آن ندارد. با بررسـیای به نسلسوی صحابه است و روایت توجههم به

روایت خیر القرون مستندی بر حجیت فهم سه قـرن بـرای سـلفیان صورت گرفته، دیگر 
شود؛ یا الاقل استدالل قطعی آنان بر داللت حدیث بر سه نسِل مـورد نظـر آنـان را نمی

 دهد.مورد تشکیک قرار می
مانـد کـه معنـای حـدیث بعـد از تفسـیر واژه قـرن و حال جای این سوال بـاقی مـی

تـوان چنـین شود؟ در جواب این سـوال مـیچه می مخاطب بودن صحابه پیامبر
تـرین ؛ بهترین مـردم شـبیه«خیر الناس/خیرکم قرنی»از  گفت که مراد پیامبر اکرم

شما به من است، کسانی هستند که اسالم و دعوت الهی را زودتر از دیگـران پذیرفتنـد و 
ار را سختی تکذیب رسالت و آزار و اذیت و سخریه گرفتن کف همراه پیامبر اکرمبه

نیز عتـرت ایشـان  تحمل کردند. در رأس این گروه از یاران و اصحاب پیامبر اکرم
و خدیجـه  ها تنها نگذاشتند. اشخاصی مانند ح رت علیبودند که او را در سختی

أهاله و ابوطالب که همیشه حـول طالب و حمزه و زید بن حارره و آل ابیأبیبن  و جعفر
ته اولیه مسلمانان را تشکیل داده و بیشترین شـباهت را بـا بودند و هس پیامبر اکرم

تواند کسانی باشند که می« رم الذین یلونهم»از  داشتند. مراد پیامبر پیامبر
لیـه مسـلمین، در دفـاع از  بعد از این اصحاب به دامن اسالم گرویدند و به تبع هسـته اوع

تـوان از بـالل حبشـی، آل یاسـر یفشانی کردند. در این گروه نیـز مـاسالم، ایثار و جان
)عمار، پدر و مادرش(، صهیب، خباب بن ارت و مصعب بن عمیر و دیگران نام برد کـه 

قرار داشتند و در دفاع از  در طبقه دوم هسته مرکزی اسالم به محوریت پیامبر اکرم
د؛ اسالم و ایمان، دچار آزار و شکنجه از سوی کفار، و فراق و هجران از دیار خـود شـدن

                                              
د، 1  .7755، ح8، ص5، جیصیح عبخیر. بخاری، محمع
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سسس در درجه بعدی ف یلت، کسانی که برای دفاع از اسالم دچار عذاب و هجـران در 
ا با این حال حافظ ایمـان و اسـالم بودنـد، قـرار حد کمتری از دو گروه قبلی شده اند، امع

 6گیرند.می

 اشکال دّوم

 بر فر  که بسذیریم که روایت خیر القرون ناظر به نسل باشد، باید پرسید کـه چـرا ایـن
خیریِت مد نظر آنان، محصور در سه نسل صحابه، تابعین و تابع تابعین است؟ حـدیث 
مذکور دارای طرق معتبر دیگری هم است که نسل چهارم را تحـت خیریـت خـود قـرار 

 ان»کنـد: نقـل مـی دهد. در روایتی، مسلم از عمران بن حصین از نبـی اکـرممی
در نقلـی دیگـر،  1«.یلـونهم الـذین رم نهم،یلو الذین رم یلونهم، الذین رم قرني، خیرکم

 النهاس خيهر»گوید: می احمد بن حنبل از طریق عبدالله بن مسعود از پیامبر اکرم
شعیب ارنؤو  روایت احمد را بنا بـر «. يلونهم الذين ثم يلونهم، الذين ثم يلونهم، الذين ثم قرني

  9شمارد.شر  شیخین صحیح بر می

 اشکال سّوم

ل بر دیگر قرون باشد، ما چه دلیلی داریـم  بر فر ، داللت روایت بر خیریت سه قرن اوع
تک مسلمین این سه قرن بر دیگر مسـلمان بـوده و مـراد که منظور روایت بر خیریت تک

و مهـاجرین و انصـار  خاطر وجود پیـامبر اکـرمروایت، خیریت این سه نسل، به
مانـد کـه جای این سؤال بـاقی مـیچراکه بر اساس احتمال اول،  4نحو اجمال نباشد؟ به

تک افراد این سه نسل در چیست؟! آیا این خیریت برای کـل مالک این خیریت برای تک
خاطر صلح و آرامشـی کـه خاطر داشتن اتحاد در اصول اعتقادشان است و یا بهافراد، به

یعت برای مسلمانان در این سه نسل حاکم بوده؟ یا آنکه آنان در مقام عمل و تطبیق شـر
اند؟! آنچه که از دالیل قرآنی، روایی و اسناد تـاریخی های دیگر بهتر بودهنسبت به نسل

عـا شـود، آید، دلیل بر خیریت سه نسل مذکور را ردع مـیدست میبه ـا اینکـه ادع کنـد؛ امع
                                              

 (.http://almaliky.org/news.php?action=view&id=1093) ،خحرعالنیسعقرنيعمیعمعنیحسن بن فرحان،  کی،مال .1

 .8575، ح1570، ص0، جصیح عمسلم. نیشابوری، مسلم، 2

 .7550، ح37، ص7، جمسن عأحم عبنعحنبل، أحمد، یشیبان حنبل. ابن3

 .801، صالصیبةعهالصییبةعبحنعاإلاالقعاللغويعهالتنصحصعالشرقي. مالکی، حسن بن فرحان، 4
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انـد، مسلمانان در این سه نسل طالیی، دارای عقاید صـحیح، و وحـدت عقیـدتی بـوده
کند؛ زیرا ما در عصر صحابه و در بـین ین ادعایی را نیز رابت نمیتاریخ ملل و نحل، چن

-قمری، شاهد بروز خوارج بودیم که دارای عقاید سخیفی بودند که به 75-05های سال

کردند. هنوز یک قرن از اسالم نگذشته بود موجب آن، بسیاری از مسلمانان را تکفیر می
بودیم که آنان هم با عقاید انحرافی خـود  وجود آمدن مرجئهکه در همین دوران، شاهد به

گونـه بسیاری از مسلمانان را به گمراهی کشاندند و با طرح این شبهه که معصـیت هـیچ
سازد، جامعه اسالمی را به انحالل اخالقی کشـاندند؛ ضرری به ایمان شخص وارد نمی

اعتقـادی،  تا اینکه در اوایل قرن دوم هجری، با ظهور فرقـه معتزلـه، بـا طـرح سـؤاالت
-های متعددی تقسـیم کـرد؛ بـهوجود آمد و آنان را به فرقهانشقاق در صف مسلمانان به

 6وجود آمد.ای جهت آرای مذاهب کالمی بهکه در قرن دوم هجری، معرکهطوری
عا شده که دوران صحابه و دو نسل بعد از آن، دوران صلح و آرامش مسلمان بـوده  ادع

خالف آن است؛ زیرا در همین دوران بود کـه امیرالمـؤمنین است؛ اما شواهد تاریخی بر
را به شهادت رساندند و عثمان بن عفان را در مرآی و منظر مهاجرین و انصـار  علی

ها هزار نفر از اهل همین قرون کشتند. در همین دوران بود که فتنه جمل پای گرفت و ده
در  بر فرزنـدان رسـول خـدااز صحابه و تابعین به قتل رسیدند. افراد همین قرون 

شـان مصـائب زیـادی وارد کردنـد و در واقعـه حـره در مدینـه، کربال و اهل بیت گرامی
 1بسیاری از اصحاب و تابعین را به قتل رساندند و به اموال و نوامیس آنان تعر  کردند.

 به نقـل از ابوالمعـالی جـوینی شـافعی دربـاره ایـن شرحعنهجعالبالغ الحدید در ابیابن
 گوید:حدیث چنین می

سـال  55در آن ح ور داشتند، حدود  در قرنی که بعد از پیامبر اکرم
از آن، ما شاهد بـدترین دوران بـودیم، در ایـن قـرن مـا شـاهد بـه قتـل رسـیدن 

احترامی به خانه کعبه بودیم. در این ، حوادث مدینه، حصر مکه و بیحسین
شـرب خمـر کـرده و مرتکـب نشستند که  دوران کسانی جای پیامبر اکرم

و  چنین اعمالی هم از یزید بن معاویه، یزید بـن عاتکـه شدند؛فسق و فجور می
ولید بن یزید سر زد. در دوره خالفـت عبـدالملک و حجـاج بـن یوسـف خـون 

                                              
 .07-03، صآثیرهیع-ح هیعع-الب قةعمفهومهیع. سبحانی، جعفر، 1

 .833، صمنهجعفيعاالنتمیءعالمذهبي. صائب، عبدالحمید، 2
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گناه بر زمین ریخته شد و به اسارت گرفتـه شـد، فرزنـدان بسیاری از مسلمین بی
، به این خاطر کسی کـه تـاریخ را مطالعـه مهاجرین و انصار کنار گذاشته شدند

نحوی بیند، بهطور کامل توأم با شرارت میسال دوم از تاریخ اسالم را به 55کند 
که هیچ خیری در رؤسا و حاکمان آن دوره نبوده است. مردم آن زمـان هـم تـابع 

 6امیران و رؤسای خود بودند.
عا شود که وجه برتری این سه نسل نسبت به ق رون دیگر تمسک آنان به احکـام اگر ادع

توان ملتزم شد؛ زیرا تاریخ شاهد آن است کـه دین و فروعات است، به این وجه هم نمی
شـنیده بودنـد،  را دیده و حدیث از پیامبر بسیاری از کسانی که پیامبر اکرم

و اعمـال شـنیع دیگـری  1بعد از وفات ایشان از دادن زکات امتناع ورزیده و  مرتـد شـده
 در نقل جوینی شافعی از نظر گذشت. ام دادند که برخی از آنانج

هـا مبنـی خیریـت عالوه بر این، روایاتی در این باب وجود دارد که با تفسـیر سـلفی
روایت  مست رک،مطلق صحابه نسبت به قرون دیگر در تنافی است. حاکم نیشابوری در 

أتهدوون » و فرمودنـد: رو به صحابه کردنـد کند که پیامبر اکرمصحیحی را نقل می
دانید چه مومنی دارای مرتبه عالی ایمان اسـت؟ آیا شما می؛ «أي أهل اإليمان أفضل إيمانا؟

أقوام يأتون من بعدي في أصالب الرجال فيؤمنون بي ولم يرونهي » ... بعد در جواب فرمودند:
قومی از امت من که  ؛«ويجدون الووق المعلق فيعملون بما فيه فهؤالء أفضل أهل اإليمان إيمانا

اند بـه مـن که مرا ندیدهآیند، آنان در حالیدر صلب پدرانشان قرار دارند و بعد از من می
کننـد، یابند و به آن عمل میای از آیات و روایات را میهای پراکندهآورند، برگهایمان می

  9پس آنان اف ل اهل ایمان هستند.
 رده، ابوعبیده جراح از پیامبر اکرمخودش آو مسن در نقلی دیگر که احمد در 

؛ آیـا کسـی بهتـر از مـا صـحابه «خير منا، أسلمنا مع ، وجاهدنا معه ؟هل أحد »پرسد: می
که ما همراه شما اسالم آوردیـم و همـراه شـما جهـاد کـردیم؟! پیـامبر هست؟ در حالی

می بعـد از ؛ بلـه قـو«نعم، قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني» فرمودند: اکرم
اند. اسـناد روایـت مـذکور را که مرا ندیدهآورند در حالیآیند که به من ایمان میشما می

                                              
الدین، یید مدائنالحدیأب. ابن1  .07، ص3، جشرحعنهجعالبالغة، عزع

 .55، صآثیرهیع-ح هیعع-الب قةعمفهومهیع. سبحانی، جعفر، 2
د، 3  .7557، ح57، ص0، جالمست ركعقلیعالصیحیحن. حاکم نیشابوری، محمع
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 6شعیب ارنؤو  صحیح دانسته است.
نقل شده  حبینصیح عابنو  1سننعترمذیدر  در روایت دیگری از پیامبر اکرم

بـاران اسـت.  ماننـدمثال امت من  ؛«ميل امتي ميل المطر ال يدوي اوله خير ام آخره»است: 
. شعیب ارنؤو  طریق روایت را حسن و معتبر معلوم نیست آغاز آن خیر است یا پایان آن

ی میدانسته است. ابن توانـد بـه رتبـه بینـد کـه مـیحجر عسقالنی این اعتبار را در حدع
ت ارتقاء یابد  4الدین البانی سند روایت را صحیح شمرده است.و ناصر 9صحع

نقل کرده که ایشـان  از پیامبر اکرم المصّنف،شیبه در ابیابندر روایت دیگر، 
؛ ح رت مسـیح «مرات ليدوكن المسيح أقواما إنهم لميلكم أو خير ثالث»سه مرتبه فرمودند: 

ت من را درک می بدرالـدین عینـی و  2کنند که همانند شما و یا از شما بهترند.قومی از امع
-البر نیز نقل مـیعبدابن 6اند.و معتبر دانسته حجر عسقالنی روایت مذکور را حسنابن

؛ بهترین مردم کسی است که عمرش طوالنی «خير الناس من طال عمره و حسن عمله»کند: 
و البـانی هـم  7خود معتبر دانسـته سننو عملش نیکو باشد. روایت مذکور را ترمذی در 

اسـت کـه  ایگونـهداللـت حـدیث مـذکور بـه 8حدیث مذکور را تصحیح کرده اسـت.
شود که اجالء علما این حدیث را در تعار  با حدیث متذکر می التمهح البر در عبد ابن

البر حاکی از آن است کـه یـک اخـتالف عبداین کالم ابن 3دیدند.می« خير الناس قرنی»
او درباره حـدیث معتقـد  61قدیمی درباره داللت حدیث خیر القرون وجود داشته است.

ـا از آن اراده خـاص شـده لقرون گرچه بهاست که حدیث خیر ا صورت عام ذکر شده، امع
هـای نیکوکـار زیسـتند، هـم انسـانمی که در قرنی که پیامبر اکرمطوریاست؛ به

                                              
 .17533، ح120، ص82، جمسن عأحم عبنعحنبل، أحمد، یحنبل شیبان. ابن1

د، 2  .8275، ح005، ص0، جيسننعالترمذ. ترمذی، محمع

 .7، ص3، جفت عالبیريعشرحعصیح عالبخیريحجر عسقالنی، احمد، . ابن3

د، . ابن4 ان، محمع  .3887، ح855، ص17، جبلبینحّبینعبترتحبعابنصیح عابنحبع

 .15700، ح857، ص0، جالمصّنفعفيعاألحید ثعهاآلثیرشیبه، عبدالله، یأب. ابن5

عفحت عالبحیريعشحرححجـر عسـقالنی، احمـد، ؛ ابـن131، ص17، جشرحعصیح عالبخیريقم ةعالییريع، محمود، ی. عین6
 .7، ص3، جالبخیريعصیح 

د، ی. ترمذ7  .8775، ح100، ص0، جسننعالترمذي، محمع

 .7770، ح717، ص7، جصیح عالترغحبعهالترهحب، محمد ناصرالدین، ی. البان8
 .858، ص85، جنيعهاألسینح التمهح علمیعفيعالمواأعمنعالمعیالبر، یوسف، عبد. ابن9

 .87، صقراءةعفيعاألدلةعالسلفحة. خلیفات، مروان، 10
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کردند و هم اشرار ح ور داشتند. در میان مردم، منافق، فاسق، زانی و سارق، زندگی می
" خيهر النهاس قرنهییـق روایـت "زیستند؛ پس معنای دقصدیقین، شهدا، ف ال و علما می

؛ در واقع معنای آن این است کـه بهتـرین مـردم در قرنـی  «خير الناس فی قرنی»شود:  می
البـر قائـل اسـت کـه عبـدبر اساس این تفسیر، ابن 6کنم.هستند که من در آن زندگی می

تک افراد. لذا امکان خیریت در روایت، مربو  به مجموع سه نسل است، نه خیریت تک
ابوالصالح حلبـی لفـظ  1های بعدی، کسانی بیایند که از آنان برتر باشند.دارد که در قرن

بیند، نه آنکـه تمـامی خیر در روایت خیر القرون را حاکی کثرت اخیار در این دوران می
بنهو »و « بنو فالن خير مهن بنهی فهالن»آنان خیر و نیکو باشند. مانند قول کسی که بگوید: 

؛ این کالم چیزی جز افاده کالم بر کثرت اخیـار و شـجاعان در «ی فالنفالن اشجع من بن
ل نسبت به قبیله دوم خیـر و  یکی از این دو قبیله بر دیگری نیست؛ نه آنکه تمامی قبیله اوع

کسی خیر و شجاع نباشد؛ عالوه بـر ایـن، مـا علـم  شجاع باشند و در قبیله مقابل، هیچ
تر از صحابه بودند و کسانی هم ان تابعین، باف یلتضروری داریم بر اینکه برخی از اعی

 9تر از آنان باشند.از نسل بعد از آنان هستند که باف یلت
نحو موجبه کلیـه، توان بهتوان چنین نتیجه گرفت که نمیبا جمع روایات این باب می

از  کـه ایـن خیریـتطوریحساب آورد؛ بهتمام افرادی که در قرون رالره بودند را خیر به
دیگران سلب شده باشد. نهایت داللتی که از روایت خیر القرون با جمع روایـات دیگـر 

و  خاطر وجود پیامبر اکرمنحو موجبه جزئیه و آن هم بهآید، خیریت بهدست میبه
سبقت داشتند، که با چنـین  مهاجرین و انصاری است که در ایمان به پیامبر اکرم

عا ها مبنی بر داللت روایت بر خیریت تمامی سلف ی سلفیتفسیری از روایت دیگر، مدع
 رسد.و بعد از آن، حجیت فهم آنان به اربات نمی

 اشکال چهارم

گاه مسـاوی بـا آن داللت دارد، خیریت و برتری است و خیریت هیچ آنچه که حدیث به
ت نیست؛ وگرنه می را حمـل بـر حجیـت  بایست بسیاری از روایـات نبـویحجیع

                                              
 .155، ص1ر، جاالستذکیالبر، یوسف، عبد. ابن1
د سعید رم ان،  ی. بوط2  .15، صالسلفحةعمرحلةعزمنحةعمبیرکةعالعمذهبعإسالمي، محمع

 .755، صتیر بعالمعیرف، ابوالصالح، ی. حلب3
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َم  َمْن  َخْيُرُكْم »فرمودند:  نوان نمونه، پیامبر اکرمعبه 6کرد؛ َمُه  الُقْرآَن  َتَعلَّ ؛ بهتـرین «َوَعلَّ
و یـا در نقـل دیگـر  1شما کسی است که قرآن را بیـاموزد و بـه دیگـران هـم یـاد بدهـد؛

اِس  َخْیر  »فرمودند:  ْم  النَّ ه  اِس  َأْنَفع  م ؛ بهترین شما کسی است که نفع بیشتری به مـرد«ِللنَّ
َحاِسُنُكْم  ِخَياَوُكْم  ِإنَّ »یا  9برساند؛

َ
ْخاَلًقها أ

َ
 4ترین شماست.؛ همانا بهترین شما خوش خلق«أ

در این روایات نیز همانند روایت خیر القرون وارد شده است. حال اگر کلمه « خیر»واژه 
ت داشته باشد، پس می« خیر القرون»خیریت در روایت  بایسـت بنـا بـر داللت بر حجیع

ترین و یا با اتی که ذکر شد، قول و فهم کسی که تعلیم و تعلم قرآن داشته و یا از نافعروای
-که کسی چنین التزامی را نمـیترین مردم باشد برای ما حجت باشد؛ در صورتیاخالق

 پذیرد.

 نتيجه
هـا بـه حـدیث خیـر دست آمد کـه مسـتند سـلفیهای صورت گرفته چنین بهبا بررسی

-بخشیدن فهم سلف بر خلف، قابل اشکال و مناقشـه اسـت؛ بـه القرون، برای حجیت

و دو نسل بعد از ایشان  که حدیث ناظر به خیریت نسل عصر حیات پیامبرطوری
باشـد و بـر تـک افـراد آن دوران نمـینیست؛ بر فر  هم که باشد، ناظر به خیریت تک

وجـود چنـین کنـد. بـا فر  قبول خیریت، حاکی از حجیت فهـم افـراد آن دوران نمـی
اشکاالتی بر داللت حدیث، نظریه حجیت فهم سـلف صـالح، قابلیـت اربـات علمـی 

غیر از این حدیث به حدیث عربا  بن ساریه و آیه السابقون ها بهنخواهد داشت. سلفی
مجـزا در ای  مقالـهکننـد کـه نگـارش االولون هم، برای حجیت فهم سلف استدالل می

 کند.سلف از سوی محققین این حوزه را طلب میبررسی داللی آنها در حجیت فهم 

                                              
د خیر1  .82، صب قةعهجوبعفهمعالسلفد، محمع  ،. حسن محمع

د، 2  .5583، ح158، ص7، جیصیح عبخیر. بخاری، محمع

 .5323، ح52، ص7، جالمعجمعاألهسطع، سلیمان بن أحمد،ی. طبران3

د، 4  .7575، ح17، ص2، جیصیح عبخیر. بخاری، محمع
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 منابع
یم .1  .قرآن کر

الدین،یالحدید مدائنیبأابن .8  بیـروت: ،ی، تحقیق: محمد عبدالکریم النمـرشرح نهج البالغة ، عزع
ل،   .ق1012دار الکتب العلمیة، چاپ اوع

 ریـا : ت،، تحقیق: کمـال یوسـف الحـوالمصّنف في األحادیث واآلثارشیبه، عبدالله، یأبابن .7
ل،   ق.1055مکتبة الرشد، چاپ اوع

ل،  نا،جا: بیبی : محمد رشاد سالم،قیتحق ،ةیمنهاج السنة النبو احمد،  ،یحران هیمیتابن .0 چاپ اوع
 .ق1057

د، ابن .5 ان، محمع مؤسسـة  بیروت: ، تحقیق: شعیب األرنؤو ،بلبانان بترتیب ابنحبّ صحیح ابنحبع
م،  الرسالة،  ق.1010چاپ دوع

علـی  ، تحقیق: عادل أحمد عبدالموجود واإلصابة في تمییز الصحابةحمد، ا، یعسقالن حجرابن .7
ل،  بیروت: د معو ،محمع   ق.1015دار الکتب العلمیة، چاپ اوع

 .ق1735دار المعرفة،  بیروت: ،فتح الباري شرح صحیح البخاريحجر عسقالنی، احمد، ابن .3

عـادل مرشـد و  ق: شـعیب األرنـؤو  و، تحقیـمسند أحمد بنن حنبنلحمد، ا، یحنبل شیبانابن .2
ل جا،  بی دیگران، مؤسسة الرسالة،  .ق1081 ،چاپ اوع

 دار الحـدیث، قـاهره: ،اللؤلؤ والمرجان فیمنا اتفنع علینه الشنیخاند فؤاد، محمع  ی،عبدالباقبنا .5
 ق.1053

دار  بیـروت: معـو ، ی، تحقیق: سالم محمـد عطـا، محمـد علـاالستذکارعبدالبر، یوسف، ابن .15
ل، الکتب   ق.1081العلمیة، چاپ اوع

، تحقیق: مصطفی بن أحمـد التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانیدعبدالبر، یوسف، ابن .11
 .ق1723وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة،  مغرب: ،یو محمد عبدالکبیر البکر یالعلو

 جـا،  دار الفکـر، بی هـارون، محمـد عبدالسالم: تحقیق ،اللغة مقاییس معجم احمد، فارس،ابن .18
 ق.1755

 تا.نا، بیجا: بیبی ،الکواشف الجلیة عن مصطلحات الحنفیةعبداإلله،  ،د المالمحمع  بنا .17

چـاپ  ،دار الرایة للنشر والتوزیع ریا : ،وسطیة أهل السنة بین الفرقد باکریم، محمع  ،باعبدالله .10
ل،   .ق1015اوع

مکتبة المعارف للنشـر والتوزیـع،  ریا : ،بصحیح الترغیب والترهی، محمد ناصرالدین، یالبان .15
ل،   ق.1081چاپ اوع

د،  .17 چـاپ  جـا،  بی طوق النجـاة، ، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر، داریصحیح بخار بخاری، محمع
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ل،   .ق1088اوع

دار الفکر  بیروت: ،السلفیة مرحلة زمنیة مبارکة ال مذهب إسالمي ،د سعید رم ان، محمع یبوط .13
 .م8551المعاصر، چاپ چهاردهم، 

ید تحفة ابراهیم، بیجوری، .12 م، چـاپ العلمیـة، دار الکتب ، بیروت:التوحید جوهرة شرح المر  دوع
 ق.1080

د، یترمذ .15 اد معروف، دار الغرب اإلسالمي،قی، تحقسنن الترمذي، محمع ار عوع چـاپ  جـا،  بی : بشع
ل،   .م1557اوع

د،  .85 أحمد ذهبی، تحقیـق: د بن ، تعلیق: محمع المستدرك علی الصحیحینحاکم نیشابوری، محمع
ل،  بیروت: مصطفی عبدالقادر عطا،  ق.1011دار الکتب العلمیة، چاپ اوع

د خ .81 د،  ،ریحسن محمع  تا.نا، بیجا: بیبی ،بدعة وجوب فهم السلفمحمع

 جـا،  بی نشـر محقـق، الحسـون، انیـزیفـارس تبر :قیـ، تحقالمعارف بیتقر ، ابوالصالح، یحلب .88
 ق.1013

نشر مکتبة ملک فهـد، چـاپ  ریا : ،مع أجوبتها ةیبهات عصرانشبن صالح،  مانیسل ،یخراش .87
ل،   ق.1075اوع

ل،  تهـران: ،یقراءة في األدلة السلفیة المجموعة األولنمروان،  فات،یخل .80 نشـر مشـعر، چـاپ اوع
 ق.1075

د من ،یدمشق .85 ینة ،ریمحمع یة في إدارة الطباعنة المنیر مکتبـة  ریـا : ،نموذج من األعمال الخیر
م،  ی،اإلمام الشافع  ق.1055چاپ دوع

 عربستان: ،تهیوحّج  تهیوأهم قتهیحق ةیفهم السلف الصالح للنصوص الشرعالله، عبد ،یجیدم .87
 تا.یمرکز البیان للبحوث والدراسات، ب

یب القرآنراغب اصفهانی، حسین،  .83 ، ، تحقیق: صفوان عدنان الـداود،، دمشـقالمفردات في غر
 .ق1018ل، الدار الشامیة، چاپ اوع  دار القلم و :بیروت

د، یزبید .82 دار  جـا:بی ، تحقیق: مجموعة من المحققین،تاج العروس من جواهر القاموس، محمع
 تا.بیالهدایة، 

ل،  بیروت: ،آثارها -حدها  -البدعة مفهومها جعفر،  ،یسبحان .85  ق.1015دار األضواء چاپ اوع

د، سفارینی، .75 یة األسرار وسواطع البهیة األنوار لوامع محمع  عقیندة فني المضیة رةالد شرح األثر
م، اإلسالمي، چاپ المکتب :جا  بی ،المرضیة الفرقة  ق.1011 سوع

، فینشر مطبعـة دار التـأل جا:بی ،المتواترة ثیاألزهار المتناثرة في األحادعبدالرحمن،  ،یوطیس .71
 تا.یب
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د، یشوکان .78 دار  :مصـر ،طنطـا ی،، تحقیـق: سـید عاصـم علـالتحف في مذاهب السنلف، محمع
 ق.1055تراث للنشر والتحقیق والتوزیع، چاپ اول، الصحابة لل

چـاپ  ة،یللدراسات اإلسـالم ریمرکز الغد قم: ،منهج في االنتماء المذهبي د،یصائب، عبدالحم .77
 ق.1010پنجم، 

، تحقیـق: طـارق بـن عـو  اللـه بـن محمـد و المعجنم األوسن  ،، سلیمان بن أحمـدیطبران .70
 تا.بی الحرمین،دار  قاهره: ،یعبدالمحسن بن ابراهیم الحسین

، ی، تحقیق: عبدالله بن ضیف اللـه الرحیلـنزهة النظر في توضیح نخبة الفکر، احمد، یعسقالن .75
ل، ریا :   ق.1088مطبعة سفیر بالریا ، چاپ اوع

 تا. بیاحیاء التراث العربي،  دار: ، بیروتعمدة القاري شرح صحیح البخاري، محمود، یعین .77

د، یغزال .73  جـا،  بی ، دار الکتـب العلمیـة،یحمد عبدالسالم عبدالشاف، تحقیق: مالمستصفی، محمع
ل،   ق.1017چاپ اوع

د، یغزال .72 د حسن هیتـو،المنخول من تعلیقات األصول، محمع دار الفکـر  بیـروت: ، تحقیق: محمع
م،   ق.1015المعاصر، چاپ سوع

د، غزالی، .75  تبـةالمک احمـد، قـاهره: أمـین ابـراهیم: تحقیـق ،الغزالی اإلمام رسائل مجموعة محمع
 تا.بی التوفیقیة،

ل، چاپ دار العقیدة، ، قاهره:وأصول قواعد السلفیة احمد، فرید، .05  .ق1080 اوع

یب في المنیر المصباح أحمد، فیومی، .01  تا.العلمیة، بی المکتبة ، بیروت:الکبیر الشرح غر

دار الکتـب  مصـر: ،ی، تحقیق: شـرف حجـازنظم المتناثر من الحدیث المتواترد، ، محمع یکتان .08
 تا.یچاپ سوم، ب ،لفیةالس

 ،الشنرعي صیاإلطنالق اللغنوي والتنصن نیالصحبة والصنحابة بنحسن بن فرحان،  ،یمالک .07
 .ق1085م، چاپ دوع  ة،یخیمرکز الدراسات التار عمان:

حسن بن فرحان  تینشر سا ،"ما معنی )خیر الناس قرني(؟!حسن بن فرحان ، مقاله " ی،مالک .00
 .(.http://almaliky.org/news.php?action=view&id=1093آدرس: )  ،یالمالک

احیـاء التـراث  دار بیـروت: ،المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجناج، یحیی بن شرف، ینوو .05
م،   ق.1758العربي، چاپ دوع

احیـاء التـراث  دار بیـروت: ،ی، تحقیـق: محمـد فـؤاد عبـدالباقمسلم حیصح، مسلم، ینیشابور .07
 .تایالعربي، ب
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