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صفحات1-2:

حملۀ تروریستی سیستان و بلوچستان؛
ثمرۀ حمایت عربستان از تروریسم
در ســال  ،23آمــار حمــالو تروریســتی بــهوقــو پیوســته در ایــران ،بــهویژه در اســتان
سیستان و بلوچستان ،روندی رو به افزایش داشته و این مسئله بهلحاظ شدو حمـالو و
آمار قربانیان نیز درخور توجه است؛ بهعنوان مثال ،فقط در جدیدترین این حمالو که در
جادۀ خاش بـه زاهـدان رد داد 83 ،تـن بـه شـهادو رسـیدند .مسـئولیت ایـن حمـالو را
گروهی موسوم به «جیشالعدل» بر عهده گرفته است که در رسانههای ایران از این گـروه
با عنوان «جیشالظلم» یاد میشود.
مقر این گروه از لحاظ فیزیکی در کشور پاکستان قرار دارد؛ اما آنچه مهم است ،منشأ
و مبدأ حمایت اینگونه گروههاست .کشورهایی مثل عربستان و امـاراو مـدوهاسـت کـه
هم در حوزۀ فکری و اعتقادی و هم در حوزۀ اقتصادی ،بهنوعی از حامیـان ایـن گـروههـا
به شمار میروند.
در بعد اعتقادی ،کتب و تعالیمی که وهابیت ارائه میکند ،جز تکفیر دیگر مسلمانان و
ایجاد تفرقـه در میـان مـذاهب مفتلـ و همچنـین انجـام اقـداماو تهدیدکننـدۀ امنیـت
کشورهای اسالمی ،نتیجهای به دنبـال نـدارد .اسـناد و مـدارع متعـددی وجـود دارد کـه
حاکی از ارائۀ چنین تفکر افراطیای در قالب نوشتههای منتشرشـده در کشـور عربسـتان
اســت .ایــن محتواهــا هــم در کتــب درســی و هــم در کتــب دانشــگاهی و مجــامع علمــی
قابلرؤیت است.

0

در بعد پشتیبانی اقتصادی نیز اظهاراو افـرادی همچـون ولیعهـد عربسـتان ،محمـد
 .1برای مطالعۀ بیشـتر ،نـک :جمعـی از نویسـندگان ،زادگاه تروریس ام ،قـم :مؤسسـۀ دار اإلعـالم لمدرسـة أهـل لبیـت،
7725ش.

بنسلمان ،بهترین گواه بر ایـن مسـئله اسـت .او در مصـاحبهای کـه بـا شـبکۀ امبـیسـی
عربستان داشت ،به این مسئله اذعان نمود که هیچ مجـالی بـرای صـل و دوسـتی میـان
ایران و عربستان وجود ندارد و عربستان سعی دارد نبرد با ایران را به داخـل مرزهـای ایـن
کشور منتقل کند.

0

بهطور قطع ،یکی از حربـههـای اصـلی عربسـتان در تحقـ ایـن مسـئله ،حمایـت از
گروههای تروریستی مفال جمهـوری اسـالمی ایـران اسـت .عنـوان ایـن گـروههـا بـرای
عربستان موضوعیت ندارد ،بلکه هدف ،تهدید امنیت ملی ایران با تحریـک و تجهیـز ایـن
گروههاست .آنچه عربستان سعودی و همفکرانش از آن غفلت ورزیدهاند ،ایـن اسـت کـه
«سالح تکفیر» شمشیری دولبه اسـت .ممکـن اسـت در ابتـدای امـر در راسـتای اهـداف
بانیان آن عمل کند ،اما ماهیت تفکر تکفیری اقتضا میکند که این گروهها پس از مدتی،
حامیان خود را نیز در شـمار دشـمنان خـود بـه حسـاب آورنـد؛ همـان گونـه کـه سـازمان
القاعده ،که از اساس با حمایت عربستان و آمریکا و دولتهای غربی به وجود آمـده بـود،
پس از مدتی ،به دشمن قسمخوردۀ این کشورها بدل شد .همچنین گروهی مثـل داعـش
نیز علیرغم دریافت کمک از کشورهای عربی ،یکی از اهداف خود را فت کشور عربستان
معرفی مینماید و چهرههای مطرح وهابی را نیز در شمار تکفیرشدگان قرار میدهد.
بنابراین حتی اگر شفصی قصد داشته باشد که بر اساس منط و از روی عقل ،عملی
را انجام دهد ،ترویج این تفکر و ایجاد گروههای تکفیـری و حمایـت از آنـان ،قطعـا امـری
غیرعقالنی و بهضرر ترویجدهندگان این تفکر خواهد بود.

سال هشتم ،بهار  ،1397شمارۀ 29

جانشین سردبیر
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« .1ولیعهد عربستان :برای کشاندن نبرد به درون ایـران تـالش مـیکنیم» ،پایگـاه خبـری آفتـاب 77 ،اردیبهشـت 7727ش،
لینک:
http://aftabnews.ir/fa/news/443021/
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صفحات2-71:

مصاحبه با دکتر شیخ محمد شریف صواف
مدیر مرکز آموزشی شیخ احمد کفتارو
ً
ضمن تشکر از جنابعالی که وقت گرانبهای خود را در اختیار ما قرار دادید ،لطفا خودتان
را معرفی بفرمایید و زمینۀ فعالیت خود را بیان کنید.

بنده دکتر شیخ محمد شری صواف ،مدیر مرکز آموزشی شـیخ احمـد کفتـارو و همچنـین
رئیس شعبۀ آموزش عالی این مرکز در شهر دمش هستم.
جهانی مبارزه با تکفیریها چیست؟
نظر شما دربارۀ کنگرۀ
ِ

مطمئنا مسلمانان باید تمام توان خود را برای مقابله با گروههای تکفیری و مواجهه با افکار
ویرانگر آنها به کار بگیرند .از مهمترین وسایلی که میتوان به کار گرفت ،جمع شدن علما
و گفتوگوی آنها در زمینۀ عوامل شکلگیری ایـن اندیشـه و راههـای مقابلـه بـا آن اسـت.
کنگرۀ بزرگ مقابله با خطـر جریانهـای تکفیـری ،فرصـت مناسـبی بـرای گفـتوگو بـین
اندیشـــمندان و صـــاحبنظران جهـــان اســـالم ،و آشـــنایی بـــا واقعیتهـــای موجـــود در
جامعــۀ اســالمی اســت .بــهعنوان مثــال ،در ســوریه رســانهها واقعیــت موجــود را گــزارش
نمیکنند ،بلکه دست به فریبکـاری میزننـد .ایـن نشسـتها کمـک میکنـد تـا واقعیـت
موجود شناخته شود و اینگونه اجتما ها از مواردی است که بـرای مقابلـه بـا ایـن اندیشـه
به کار گرفته میشوند؛ بهویژه اینکـه رسـانهها نیـز بـا ایـن همایشهـا همراهـی ،و آنهـا را
اطال رسانی کنند.
کارکرد فقها در اتحاد مسلمانان چیست؟

این سؤال بسیار مهمی است .هرچند این سؤال کوتاه است ،اما پاسـخ آن بسـیار طـوالنی
است و بحث بسیاری میخواهـد« .وحـدو اسـالمی» خواسـته و هـدف علمـای مفلـ

اسالمی از صدها سال قبل بوده است که برای رسیدن بـه آن تـالش میکردنـد؛ امـا الزم
است به نکتۀ مهمی اشاره کنم و آن اینکـه مـا بـه وحـدو میـان اندیشـههای متنـو نیـاز
داریم .وحدو مطلوب وحدو بین گروهها با وجود اختالفنظر میان آنهاست .ما ،چنانکه
برخی تصور میکنند ،نمیخواهیم همۀ مسلمانان اختالفهـای فکـری را کنـار بگذارنـد و
همگی پیرو یک فکر و یک نظر و یک مذهب باشند .چنین چیزی اصال ممکـن نیسـت.
انسانها طبیعتا با یکدیگر اختالفنظر دارند؛ اما این اختالفها نباید موجب دشمنی شود؛
بلکه مذاهب اسالمی باید در چارچوب محبت ،بهسوی مقاصد عالی اسالم و هـدف واحـد
قدم بردارند .خداوند این امت را امانتدار دین رستگاری قرار داده است و امت نیز بایـد ایـن
امانت را به دیگران منتقل کند .وحدو امت اسالمی و دوستی و برادری یکی از مهمتـرین
مقاصد و سفارشهای اسالم است؛ پس اگر امت دچار تفرقه و نزا و درگیری شده است،
ما بهویژه علمای مسلمان باید با تفکر بسیار ،راهی برای خروج از این تنگنا بیابیم و دارویی
برای درمان درد تفرقه و نزا پیدا کنیم .این تفرقه و نزا مـانع هرگونـه پیشـرفت در امـت
اسالمی شده است.
نقش استکبار بهویژه امریکا و انگلیس در ایجاد گروههای تکفیری چیست؟

بعد از گذشت چند سال از فعالیت گروههای تروریستی در سوریه ،که ادعـا میکننـد قصـد
اجرای احکام اسالمی و ایجـاد خالفـت اسـالمی را دارنـد ،دیگـر مففـی نیسـت کـه ایـن
گروههــا ،خواســته یــا ناخواســته ،در خــدمت اهــداف اســتکبار حرکــت کــرده و مــزدور
بیجیرهومواجب غرب بودهاند .اسناد و رسانههای غربی معتقدند که اسـرائیل در وضـعیت
نامناسبی به سر میبـرد و متفکـران اسـرائیلی منتظـر شـمارش معکـوس بـرای سـقو و
سال هشتم ،بهار  ،1397شمارۀ 29

نابودی اسرائیل هستند؛ بهویژه بعد از بیداری اسالمی در کشورهای عربی و پیروزیهـای
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جبهۀ مقاومت در لبنان و فلسطین ،و بعد از بهپاخاسـتن مـردم فلسـطین بـرای مقابلـه بـا
اقداماو اسرائیل .به همین خاطر ،صاحبنظران میگویند که اسـرائیل نیازمنـد احسـاس
امنیت از طرف کشورهای اطراف خود است .اسرائیل نیازمند فضایی است کـه حاکمـان و
مردم این کشورها از مقاومت در برابر اسرائیل و از هدف آزادسازی فلسطین کوتاه بیاینـد و

بهدنبال آن ،مردم و حاکمان طرفدار سازش و عادیسازی روابط با اسرائیل باشند.
به همین دلیل است که اسرائیل نیازمند مشغول شدن مردم کشورهای اطـراف خـود،
به جنگهای داخلی است؛ جنگهایی طوالنی که تمام نیروهای مسلمان را از بین ببـرد.
این همان کاری اسـت کـه گروههـای افراطـی انجـام میدهنـد و نتیجـۀ آن ،چیـزی جـز
برادرکشــی ،ازبینرفــتن امکانــاو و زیرســاختهای کشــور ،و بــهویژه تضــعی ارتشهــای
اسالمی نیست.
جایگاه اهلبیت در ایجاد وحدت میان مسلمانان چیست؟

در دین اسالم اموری وجود دارد که در آنها هیچ اختالفی میان مسلمانان نیست .از جملۀ
این امور ،محبت به اهلبیت است که در دل همۀ مسلمانان وجود دارد .مـن همیشـه
به برادران شیعه میگویم که اگر شما پرچم اظهار محبت به اهلبیت را بلنـد کردهایـد،
یقین بدانید که ارادو و عالقۀ اهلسنت بـه اهلبیـت ،کمتـر از عالقـۀ شـما بـه آنـان
نیست؛ هرچند بهاندازۀ شما آن را ابراز نکنند .بسیار خوب است کـه شـما محبـت خـود بـه
اهلبیت را ابراز میکنید ،دوستی اهلبیت را در میان مـردم منتشـر میکنیـد ،نـام
آنها را بر فرزندان خود میگذارید و آنان را تکریم میکنید؛ امـا هرگـز نبایـد تصـور کـرد کـه
مســلمانی وجــود دارد کــه بعــد از خوانــدن قــرآن و خوانــدن روایــاو مســتفیِ و متــواتر
پیامبر دربارۀ اهلبیت ،با محبت ایشان به خـدا تقـرب نجویـد .شـما میبینیـد کـه
َ
مذهب شافعی ،مفتفر به اشعاری است که امـام شـافعی دربـارۀ محبـت بـه اهلبیـت
سروده است؛ مثال:

ً
لو کان رفضا حب آل محمد

فلیشهد الثقالن أني رافضي

دهند که من رافضی هستم.
امام شافعی میگوید که حـب آلمحمـد دیـن او ،و سـبب نجـاو در دنیـا و آخـرو
است .او بیان میکند که ایـن محبـت را دارد و هـرکس هرچـه میخواهـد ،بگویـد .نجـاو
بدون محبت محمد و آلمحمد امکان ندارد و مـا صـحابۀ رسـول اللـه را نیـز
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یعنی اگر محبت اهلبیت بهمعنای رافضی بودن است ،پس جن و انـس شـهادو
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اضافه میکنیم که در راه اعتالی دین جهاد کردند.
چرا تکفیریها در سوریه و عراق متمرکز شدهاند؟

شما میدانید که شام ،عراق و مصر عصارۀ امت عرب هستند و هم از جهت جمعیت و هم
از جهت غنای فرهنگی ،از قدیماالیام مرکز تمـدنهای بـزرگ بشـری بودهانـد .امـا نکتـۀ
مهمتر ،وجود اقسام مفتل مـذاهب در ایـن منـاط اسـت کـه زمینـه را بـرای نزا هـا و
درگیریهای مذهبی فراهم میکند .در چنین منـاطقی ،آسـانتر میتـوان جنـگ داخلـی
به راه انداخت .نکتۀ دیگر این است که این منـاط همـواره میـدان درگیـری بـا دشـمنان
اسالم بودهاند .این منطقه چه در زمان مغولها ،چه در زمان جنگهای صلیبی ،و چه در
مواجهه با رژیم صهیونیستی ،خط مقدم مقاومـت در برابـر دشـمنان اسـالم بـوده اسـت؛
آنچنان که آخرین درگیری امت اسالم با دشمنان خود نیز ،در همین منطقه خواهد بود.
نظر شما دربارۀ توسل و شفاعت به پیامبر و اهلبیت چیست؟

این موضو بسیار گسترده اسـت و مـن تـالش مـیکنم کـه آن را بهاختصـار بیـان کـنم .مـا
میدانیم خداوند تبارع و تعالی دین اسالم را دین حنی قرار داده است؛ یعنی دینـی کـه در
آن ،صرفا باید خدا را پرستش کرد .این اصل اسالم است و با این اصل ،اسالم از سایر ادیـان
تمایز پیدا میکند .این اصلی است که همۀ مسلمانان بر آن اتفاقنظر دارند و امکان ندارد که
مسلمانی به عبادو غیرخدا معتقد باشد .اما باید توجه داشت کـه ایـن عبـادو ،صـوروهای
مفتلفی دارد و ممکن است برخی صوروهای آن موجب بـه اشـتباه افتـادن عـدهای دیگـر
شود .استغاثه به غیرخدا ،به این نیت که آن فرد قادر اسـت بـرخالف ارادۀ خـدا کـاری انجـام
دهد« ،کفر» و «شرع» خواهد بود و هیچ مؤمنی چنین سفنی را بیـان نمیکنـد .توسـل بـه
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اولیای الهی نیز با این اعتقاد که ایـن ولـی الهـی خـودش نفـع و ضـرر میرسـاند و میتوانـد

12

برخالف ارادۀ خدا کاری انجام دهد« ،کفر» و «شرع» است .اما حقیقتی را که مؤمنان به آن
معتقدند و امروزه انجام میدهند و از پیامبر و صحابه آموختهانـد ایـن اسـت کـه یکـی از
راههای استجابت دعا ،توسل به بندگان محبوب خداوند و اولیای الهـی اسـت .مشـهورترین
روایتی که در این زمینه وارد شده ،روایتی است که عمر بن خطاب نقـل میکنـد .در یکـی از

سالهایی که مسلمانان با قحطی مواجه شدند ،مسـلمانان بـرای خوانـدن نمـاز بـاران جمـع
شدند .عمر در جمع مردم ایستاد و خواست دعای باران بفواند .او گفت« :خدایا زمانی که بـا
قحطی مواجه میشدیم ،به پیامبرو متوسل میشدیم و تو ما را سیراب میکردی .اکنون مـا
به عباس ،عموی پیامبر ،متوسـل میشـویم» .سـسس وی بـه عبـاس رو کـرد و گفـت:
«برخیز ای عباس» .این توسل عمر به عبـاس ،در حضـور جمـع بزرگـی از صـحابه رد داد و
هیچکس این توسل را انکار و نفی نکرد و کسی هم بـه عمـر نگفـت کـه چـرا بـه خـدا شـرع
میورزد و به عباس متوسل میشود! از این موارد بسیار زیاد داریم .اما باید توجه کـرد کـه مـا
در نهایت میگوییم که اعتقاد همۀ مؤمنان این است که غیر از خدا ،هیچکس نمیتواند نفع
یا ضـرری برسـاند؛ ولـی در عـین حـال ،خـدا و پیـامبر بـه مـا آموختهانـد کـه توسـل بـه
پیامبر و اولیای صال خداوند ،از اسباب استجابت دعاست.
نقش دولتمداران و علمای ایران در مبارزه با تکفیریها چیست؟

امروزه سوریه در مقابل این جنگ جهانی ،که بر او تحمیل شده اسـت ،مقاومـت میکنـد؛
جنگــی کــه بــیش از هشــتاد کشــور بــا ارســال ســالح ،فرســتادن جنگجویــان افراطــی،
حمایتهای مالی و رسانهای ،و همچنین به خدمت گـرفتن سـازمانهای بینالمللـی ،از
گروههای افراطی و تکفیری در سوریه حمایت میکنند .زمانی که دولت و ملـت سـوریه در
این جنگ نابرابر مقاومت میکردند ،هیچکسی از آنان حمایت نکرد جز جمهوری اسـالمی
ایران .اگر حمایتهای ایران نبود ،سوریه نمیتوانست در جایگاه مقابلـه بـا تروریسـتهای
تکفیری ،به مقاومت بسردازد .ایران با حمایتهای سیاسی و مـادی و فکـری نقـش بسـیار
انقــالب اســالمی ،امــام خمینــی سیاســتی را مطــرح کردنــد مبنــی بــر اینکــه انقــالب
اسالمی ایران همواره حامی مظلومان سراسر جهان است .این سیاسـت ،پشـتیبانی قـوی
برای مظلومان و مستضعفان است و من از جمهوری اسالمی ایران بهخاطر این سیاسـت
و کمکها تشکر میکنم .همچنین از حضـرو آیتاللـه مکـارم شـیرازی نیـز بـهخاطر
برگزاری کنفرانس مقابله با خطر جریانهای تکفیری تشکر میکنم.
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زیادی در پیروزی سوریه در مواجهه با این گروههای تکفیری داشته است .بعـد از پیـروزی
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بررسی حجیت فهم سلف با استناد به آیۀ 011
سورۀ توبه
*

چکیده
سلفیها با استناد به آیاو و روایاو مفتل از جمله آیۀ  755سورۀ توبه ،مدعی هسـتند
َ
که خداوند متعال بر تمام اعمال و باورهای َسل (اهل سه عصر صدر اسـالم) صـحه
ََ
ََ
َ
گذاشته است .آنان معتقدند که فهم َسل بر خل حجـت اسـت؛ بـهطوری کـه خلـ
َ
برای درع مسائل دینی باید فهم و نظر خود را رها کند و به فهم َسل رجو نماید .آنان
بر این باورند که مدلول آیۀ موردنظر ،بر تمام سل داللت دارد و طب صـری ایـن آیـه،
َ
خداونــد متعــال از َســل در تمــام حــاالو راضــی اســت و تبعیتکننــدگان از ایشــان را
میستاید .با بررسی کتابهای تفسیری معتبر میتوان به این نتیجه رسید که آیـۀ 755
َ
سورۀ توبه تمام َسل را شامل نمیشود و مدح در این آیه ،داللتی بر حجیت فهم سل
ندارد؛ همان طور که اتبا در این آیه ،تمام مسلمانان تا روز قیامـت را شـامل میشـود.
َ
پس در نهایت ،اگر کسی به حجیت فهم َسل قائل باشد ،ناگزیر باید به حجیـت فهـم
تمام مسلمانان تا روز قیامت قائل باشد.
َ
کلیدواژهها :فهم َسل  ،حجیت ،صدر اسالم ،آیۀ  755سورۀ توبه.

* دانشپژوه مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت( شعبۀ شیراز).
ایمیل217987.ss@gmail.com :

مقدمه
َ َ
از دیربــاز واژۀ «ســل » نــزد همگــان واژهای مقــدس و محتــرم بــود؛ تــا اینکــه عــدهای در
جهان اسالم این واژه را دسـتمایۀ اختالفـاو مـذهبی قـرار دادنـد و بـدعتهایی را در دیـن
َ
ایجاد کردند .آنها معتقد بودند که َسل به سه عصر ابتدایی جهان اسالم اطـالق میشـود و
فهم سل بر خل حجیت دارد؛ ازاینرو ،سلفیت و بهویژه وهابیت ،به دیگر مسلمانان اعم از
اهلسنت و تشیع اشکال میگیرند و در بسیاری از مسائل آنها را اهلبدعت میدانند.
امروزه یکی از مسائل مهم و چالشبرانگیز نزد سلفیها ،که بهوسیلۀ آن به خل خرده
میگیرنــد و فهـــم آنـــان را در جایگــاهی بعـــد از فهـــم ســل قـــرار میدهنـــد ،مســـئلۀ
«حجیت فهم سل » است .اعتقاد به این امـر موجـب میشـود دایـرۀ فهـم سـل بسـیار
گســتردهتر از فهــم خل ـ شــود و بســیاری از اعمــال مســلمانان بــهدلیل عدمتمســک بــه
فهم سل  ،دچار اشکالهایی اساسی گردد.
مقالۀ حاضر با رویکرد تحلیلی-تطبیقی در پی بررسی حجیت فهم سل بـا اسـتناد بـه
آیۀ  755سورۀ توبه است تا مشف

شود این آیۀ شریفه بر حجیت فهم سل داللت دارد

یا خیر .یکی از مهمترین تحقی هایی که دراینباره صورو گرفته است ،مقالـۀ «نقدپـذیری
نگاه سلفیه در باب حجیت فهم سل » 0است که البته به مسـئلۀ «حجیـت فهـم سـل »
بهطور کلی میپردازد؛ ولی مقالۀ پیشرو صرفا به بررسی حجیت فهم سل بـا اسـتناد بـه
آیهای خاص پرداخته است.
مفهومشناسی
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در ادامه ،به تبیین مفاهیم موردبحث میپردازیم:
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« .0سلف» در لغت و اصطالح

َ
« َسل » در لغت بهمعنای «پیشین» است 2.بهگفتۀ ابن فارس« ،سل » اصلی است که بـر
 .1اللهنیا ،محمد و محمد میرزایی« ،نقدپذیری نگاه سلفیه در باب حجیت فهم سل » ،نشوسۀتان هنتپژرهیتدسنی ،شـمارۀ ،78
ص.83
 .2ابنمنظور ،محمد بن مکرم،تل هنتالعوب ،ج ،7ص.8502

َ
تقدم و سبقت داللت دارد؛ پس َسل کسانی هستند که در گذشته بودهاند 0.جـوهری نیـز
معتقد است که سل بهمعنای گذشته است 2.از تعاری بزرگان اهللغت به دسـت میآیـد
َ
َ
که َسل معنایی نسبی دارد؛ یعنی هر زمانیَ ،سل زمان آیندۀ خـود اسـت و در برابـر آن،
َ
ََ
«خل » (آیندگان) قرار دارد .بهعبارو دیگر ،ما نسبت بـه آینـدگانَ « ،سـل » و نسـبت بـه
ََ
گذشتگان «خل » شمرده میشویم.
َ
اما در معنای اصطالحی «سل » میان اهلعلم اختالف است .برخی مـراد از َسـل را
فقط «صحابه» 3،برخی دیگر فقط «صحابه و تابعان» 4،و برخی دیگـر «صـحابه ،تابعـان و
تابعان تابعـان» 5میداننـد .البتـه از ایـن اصـطالح نـزد علمـای مـذاهب اربعـه ارادههـای
گوناگونی شده است:
 .0مذهب حنفی :به امامان مذهب حنفی از ابوحنیفـه (755ق) تـا محمـد بـن حسـن
َ
شــیبانی (722ق) اطــالق « َســل » ،و از محمــد بــن حســن شــیبانی تــا شــمساالئمۀ
ََ
6
حلوانی (755ق) اطالق «خل » شده است.
 .0مذهب حنبلیی :مراد از «سل » احمد بن حنبل و متقدمان بر او تا عصـر صـحابه و
تابعان است.

7

 .3مییذهب شیییافعی و مییذهب میییالکی« :ســل » کســـانی هســـتند کــه تـــا قبـــل از
سال  055قمری میزیستند.

8

در ضمن ،برخی همچون ابراهیم َبیجوری ،شیخ اسب األزهر مصر ،دایرۀ سـل را تـا

 .1ابنفارس ،احمد،تمعجمتمقهسیستاللغة ،ج ،7ص.25
 .2ابنمنظور ،محمد بن مکرم،تل هنتالعوب ،ج ،7ص.8502
نةتبینتالف َوق ،ص.23
 .3محمد باکریم محمد باعبدالله ،رسطیةتأهلتال
ِ
 .4غزالی ،محمد بن محمد ،مجموعةتیسهئلتاإلمهمتالغزالي ،ص.785
 .5شوکانی ،محمد بن علی ،التحفتفيتمذاهبتال لف ،ص 72 ،72و .87
 .6مال ،عبداالله بن محمد ،الکواشفتالجلیةتعنتمصطلحهتتالحنفیة ،ص.05
 .7دمشقی ،محمد منیر ،نموذجتمنتاألعمهلتالخیوسةتفيتإدایةتالطبهعةتالمنیوة ،ص.77
 .8همان.
َ .9بیجوری ،ابراهیم ،رحفةتالموسدتشوحتجوهوةتالتوحید ،ص.750
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قبل از سال  555قمری توسعه دادهاند.

3

11

َ
اما واژۀ « َسل » در اصطالح سلفیها ،به کسانی اطالق میشود که در سه قـرن برتـر
نفستین تاریخ اسالم زنـدگی میکردنـد و رسـول اکـرم بـه بهتـر بـودن آنـان گـواهی
دادهاند و آنها نیز عبارواند از« :صحابه ،تابعان ،و تابعان تابعان» 0.آنان مستند خود بر این
معنا را حدیثی از پیامبر میدانند که آن حضرو میفرمایند:
خیر القرون قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم یجيء قوم تسبق شههاة أحهدمم

یمینه و یمینه شهاةته؛

2

بهترین قرنها قرن مـن اسـت و سـسس کسـانی کـه بعـد از آنهـا میآینـد و سـسس
کسانی که پس از آنان میآیند و سسس قومی خواهد آمد که گـواهیدادن هریـک،
از سوگندش پیشی میگیرد و سوگندش از گواهیاش سبقت میجوید.

 .0فهم سلف

فهم سل یعنی .7 :قول و فعل و تقریر سل ؛  .8اجما یا فهم جمهور سل ؛  .7اقـوال و
دیدگاههایی که سل با آنها مفالفت نکرده باشـند 9.بنـابراین« ،فهـم سـل » یعنـی آنچـه
سل بهعنوان مراد و مقصود خدا و رسول خدا از نصوص فهمیدهاند .مسـتند آنهـا در
شناخت نظر پروردگار در قرآن« ،افعال و رهنمودهای پیامبر »است که بهعنوان مفسر
قرآن ،آنها را مدنظر قرار دادهاند.

4

مدعای سلفیها دربارۀ آیۀ  011سورۀ توبه
سلفیها با استناد به آیۀ  755سورۀ توبه ادعا میکنند که خداوند متعال در تمام حاالو ،از
سل راضی بوده و رضایت خداوند از ایشان بهطور مطل است؛ یعنی هم از عمل و هم از
باورهای آنان رضایت داشته است 1.بنابراین ،آنان مدعی هستند که «فهم سل » بهخاطر
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رضایت خداوند و نزدیکی به پیامبر و درع واقعی مراد خدا و رسولش ،بر «فهم خل »

18

 .1دمیجی ،عبدالله ،حقیقتترتاهمیتتفهمتنصوصتشوعیتروسطتسلفتصهلح ،ص.77
 .2بفاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخهیي ،ج ،5ص ،7ح7757؛ نیشـابوری ،مسـلم بـن حجـاج ،صاحیح م الم ،ج،0
ص ،7277ح.8577
 .3دمیجی ،عبدالله ،فهمتال لفتالصهلحتللنصوصتالشوعیةترتالودتعلیتالشبههتتحوله ،ص.57
 .4همان.
 .5همان ،ص.22

حجیت دارد و خل برای درع واقعی معارف الهی باید به سل رجو کند.

0

رضایت مطلق خداوند از سلف با استناد به آیۀ  011سورۀ توبه
یکی از دالیلی که سلفیها بر حجیت فهم سل

ارائه میکنند ،آیۀ و السهاققون اوولهون

است .خداوند متعال در این آیه میفرماید:
و الساققون اوولون من المهاجرین و اونصار و الذین اتبعومم قإحسان رضه اللهه

عنهم و رضوا عنه وأعد لهم جنات تجری تحتها اونهار خالدین فیها أقدا ذلک الفوز
2

العظیم؛
پیشگامان نفسـتین از مهـاجران و انصـار ،و کسـانی کـه بـه نیکـی از آنهـا پیـروی
کردند ،خداوند از آنهـا خشـنود شـد و آنهـا ]نیـزا از او خشـنود شـدند .با هـایی از
بهشت برای آنان فراهم ساخته که نهرها از زیر درختانش جاری است .جاودانـه در
آن خواهند ماند و این است پیروزی بزرگ.

سلفیها بر این باورند که آیه بر ثنای تبعیتکنندگان از مهـاجران و انصـار تصـری دارد
که خود آنها از ائمۀ سل صال به شمار میروند 9.مدح در این آیه ،متضمن صحت تمـام
اعمال و باورهای آنان ،و مفهوم آیه ،حاکی از بطالن هر فکر و عملی اسـت کـه بـهنحوی
مفال آنان باشد .پس آیه بر حجیت فهم مهاجران و انصار در عقیده و عمل ،برای افـراد
بعد از آنان داللت میکند 4.همچنین خداوند متعال پیـروی از سـل را سـتوده ،و رضـایت
خداوند از سل بهطور مطل است؛ یعنی هم از اعمال آنها و هم از افکار و باورهای آنـان
راضی بوده است؛ که شامل پیروی از فهم آنان از نصوص شرعی نیز میشود.

1

سلفیها ذیل آیۀ  755سورۀ توبه ادعا میکنند:
 .1همان.
 .2سورۀ توبه ،آیۀ .755
« .3فاآلیة صریحة في الثناء علی المتبعین للسابقین األولین من المهاجرین و األنصار ،و هم أئمة السـل الصـال و قـادتهم».
(دمیجی ،عبدالله ،فهمتال لفتالصهلحتللنصوصتالشوعیةترتالودتعلیتالشبههتتحوله ،ص.)22
 .4همان.
 .5سعیدان ،ولید بن راشد ،رذکیوتالخلفتبوجوبتاعتمهدتفهمتال لفتألدلةتالکتهبترتال نة ،ص.2

11

بررسی حجیت فهم سلف با استناد به آیۀ  100سورۀ توبه

نحوۀ استدالل به آیۀ  011سورۀ توبه

11

 .7واژۀ «مــن» در آیــۀ مــوردنظر« ،بیانیــه» اســت و تمــام صــحابه را شــامل میشــود.
جمالالدین قاسمی در تفسیر خود مینویسد« :دربارۀ واژۀ ”من“ دو قول وجود دارد :مـن
بهمعنای بعضیه ،و من بهمعنای بیانیه» .او در ادامه میگوید که بسیاری معنـای «مـن» را
بیانیه میدانند و در تأیید آن روایتی از محمـد بـن کعـب قرظـی 0نقـل میکنـد کـه نشـان
میدهد آیه بر تمام صحابه داللت مینماید.

2

 .8لسان مدحآمیزی که در عبارو رض الله عنهم و رضو عنهه وجـود دارد ،بـر ایـن
امر داللت میکند که خداوند متعال در تمام حاالو از آنان راضی بوده است؛ لذا بـهخاطر
رضایت خداوند متعال ،فهم آنان برای ما حجت است.

9

 .7قید و الذین اتبعومم شامل عقیده و عملی میشود که بر پایۀ فهم درست بنا شده
است و قید قاحسان بر این امر داللت دارد که کسانی نیز کـه از آنـان بـه نیکـی تبعیـت
کنند ،مشـمول رض الله عهنهم و رضهو عنهه میگردنـد .ایـن مـدح و سـتایش ،ضـامن
درستی آن چیزی است که آنان انجام میدادند؛ چنانکه مفهـوم آن بیـانگر باطـل بـودن
اموری است که با آنان مفال است؛ بنابراین نشان میدهد که فهم آنها در عقیده و عمل
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بر کسانی که پس از آنها میآیند ،حجت است.

20

4

« .1روی عن حمید بن زیاد قال :قلت یوما لمحمد بن کعب القرظي :أال تفبرني عن الصحابة فیما کان بینهم؟ و أردو الفـتن.
فقال لي :إن الله تعالی قد غفر لجمیعهم ،و أوجب لهم الجنة في کتابه ،محسنهم و مسیئهم .قلت له :و في أی موضع أوجـب
َ َ َ
لهم الجنة؟ فقال :سبحان الله! أال تقرأ قوله تعالیَ  :و َّ
السابقون األ َّولون( .»...قاسمی ،جمالالدین ،محهسان التأرسال ،ج،5
ص.)027
« .2الثاني :قیل :المراد بـالسابقون األولون جمیع المهاجرین و األنصار ،فـ”من“ بیانیة لتقدمهم علی مـن عـداهم .و قیـل:
بعضهم و هم قدماء الصحابة و ”من“ تبعیضیة .و قد اختار کثیـرون الثـاني ،و اختلفـوا فـي تعییـنهم علـی مـا ذکرنـاه أوال ،و رأی
آخرون األول .اآلیة فأوجب للجمیع الجنة و الرضوان ،و شر علـی تـابعیهم أن یقتـدوا بهـم فـي أعمـالهم الحسـنة و أال یقولـوا
فیهم إال حسنا ال سوءا»( .همان).
َ
َ
َ
َ
َ
« .3قوله تعالی و الساب َقون األول َون من المهاجرین و األ نصار و الذین اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم و رضـوا عنـه اآلیـة و
هذا المدح یتضمن صحة ما کانوا علیه من العقیدة و العمل ،و هذه الصحة مستمدة من صحة التأصـیل و الفهـم ،فمـن أراد أن
یکون له حظ من هذا المدح و الثناء فلیتف معهم في فهمهم المفضي إلی صحة اإلعتقـاد و العمـل ،و دل ذلـل علـی أن مـن
خالفهم فإنه الممقوو الضال المغضوب علیه ،و المفالفة في العمـل فـر عـن المفالفـة فـي الفهـم ،فـدل ذلـل علـی صـحة
فهمهم الذي أثمر لهم صحة اإلعتقاد و العمل ،و حیث کان فهمهم هو الفهم الصحی  ،فهو الفهم الذي یجـب حینئـذ اتباعـه،
َ َ
َ
ألن خالف الح باطل ،کما قال تعالی فمـاذا بعـدالح إال الضـالل( .»سـعیدان ،ولیـد بـن راشـد ،راذکیوتالخلافتبوجاوبت
اعتمهدتفهمتال لفتألدلةتالکتهبترتال نة ،ص.)2
 .4همان.

نقد اول بر استدالل سلفیها

فهمی که سلفیها از تفسیر آیـۀ  755سـورۀ توبـه بـه دسـت آوردهانـد ،از دو حالـت خـارج
نیست:
حالت اول :اینکه این مطلب نتیجۀ فهـم خودشـان اسـت .ایـن حالـت بنـا بـر ادعـای
خودشان ،باطل است؛ زیرا برای فهم آیاو و روایاو باید به فهم سل رجو کرد.
َ
حالت دوم :برای فهم آیه به فهم َسل رجو کردهاند .این حالت نیز مردود است؛ زیرا
دور پیش میآید؛ بدین گونه که برای اثباو حجیت فهم سـل  ،بـه آیـاو و روایـاو رجـو
َ
میشود و برای فهم معنای آیاو و روایاو ،به فهم َسل رجو میشود .اینگونه است که
دور و تقدم شیء بر خودش پیش میآید.

0

نقد دوم بر استدالل سلفیها

در این بفش ،مدعای سلفیها دربارۀ این آیۀ شریفه ،مورد بررسی قرار میگیرد:
معانی واژۀ « ِمن»
.0
ِ

از نگاه سلفیه واژۀ «من» در این آیه «بیانیه» است .با مراجعه به تفاسیر اهلسنت میتـوان
به دو مطلب رسید:
ً

اوال :برخی از آنان تصری کردهاند که «من» در این آیه «تبعیضیه» است ،نه «بیانیه».

ب .ابنعاشور ،صاحب رف یوتالتحوسوترتالتنوسو ،مینویسد« :من تبعیضیه است».
ج .ففر رازی ،صاحب مفهریحتالغیب ،میگوید« :من برای تبعیِ است».

9

4

د .شوکانی در کتاب فتحتالقدسو مینویسد« :فتکون ” ِمن“ في قولهه مهن المههاجرین
 .1حسن محمد خیر محمد ،بدعةترجوبتفهمتال لف ،ص.73
 .2نیشابوری ،حسن بن محمد ،رف یوتغوائبتالقوآنترتیغهئبتالفوقهن ،ج 7ص.580
 .3ابنعاشور ،محمد طاهر ،رف یوتالتحوسوترتالتنوسو ،ج ،75ص.728
 .4ففر رازی ،محمد بن عمر ،مفهریح الغیب ،ج ،77ص.782

21
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ال  .نیشابوری ،صاحب رف یوتغوائبتالقوآنترتیغهئبتالفوقهن ،میگویـد« :قهال أکثهر
َ َ ْ َْ
العلماء :کلمة ”من“ في قوله م َن ْال ُ
صار للتبعیض»؛( 2اکثر علما میگوینـد
ن
او
و
ین
ر
هاج
م
ِ
ِ
ِ
ِِ
َ ُْ
َ َ ْ َْ
صار تبعیضیه است).
که «من» در عبارو ِ من الم ِ
هاج ِر ین و اون ِ

21

عل مذا للتبعیض»؛«( 0من» در عبارو من المهاجرین بعضیه است).
ً

ثانیا :برخی به نو «من» اشارهای نکردهاند؛ اما تفسیر آنان ذیل این آیه ،گـواه بـر ایـن
مطلب است که «من» بیانیه نیست تا بتواند بر تمام صحابه داللت کند.

2

در تفاسیر اهلسنت و تفاسیر موردقبول سلفیها ،اقـوال مفتلفـی دربـارۀ مصـداق َ و
َّ ُ َ َ
او َّو ُل َ
ون م َن ْال ُم َهاجر َین َو َ
اونص ِار وجود دارد:
الس ِاققون
ِ
ِِ
ال  .ابوموسی اشعری ،سعید بن مسیب ،ابنسیرین ،حسـن و قتـاده میگوینـد« :مهم
ّ
الذین صلوا إل القبلتین مع رسول الله»؛( 9آنان کسانی هستند که با رسول خدا بـه

دو قبله نماز خواندهاند).
ب .شعبی و ابنسیرین بیان میکنند« :الساققون اوولون مهن المههاجرین و اونصهار مهن
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أةرك قیعة الرضوان عام الحدیبیة»؛( 4آنان کسانی هستند که در بیعت رضوان حضور داشتهاند).

22

 .1شوکانی ،محمد بن علی ،فتح القدسو ،ج ،8ص.722
 .2ماوردی ،علی بن محمد ،النکتترتالعیونترف یوتالمهریدي ،ج ،8ص.725
 .3همان؛ ابنکثیر ،اسماعیل بن عمـر ،رف ایو القاوآن العظایم ،ج ،0ص733؛ بیضـاوی ،عبداللـه بـن عمـر ،أناوای التنزسال رت
أسوای التأرسل ،ج ،7ص25؛ قرطبی ،محمد بن احمد ،الجهمع ألحکهم القوآن ،ج ،2ص877؛ ابنجوزی ،عبدالرحمن بن علی،
زاد الم اایوتفاايتعلاام التف اایو ،ج ،8ص828؛ طبــری ،محمــد بــن جریــر ،جااهمع البیااهنتفاايترف اایو القااوآن ،ج ،77ص7؛
ابنعباس ،عبدالله ،رنوسو المقبهس ،ص775؛ ثعلبی ،احمد بـن محمـد ،الکشاف ر البیاهنتعان رف ایو القاوآن ،ج ،5ص27؛
بغوی ،حسین بن مسـعود ،مختصاو معاهلم التنزسال ،ج ،0ص725؛ ثعـالبی ،عبـدالرحمن بـن محمـد ،الجاواهو الح اهنتفايت
رف یو القوآن ،ج ،7ص852؛ سیوطی ،عبدالرحمن بـن ابیبکـر ،الادیتالمنواویتفایتالتف ایوتبهلماأروی ،ج ،0ص872؛ شـوکانی،
الم ر
محمد بن علی ،فتح القدسو ،ج ،8ص722؛ ابنعطیه ،عبدالح بن غالبُ ،
حاوی الاوجیز ،ج ،7ص27؛ زمفشـری ،محمـود
بن عمر ،الکشهف ،ج ،8ص750؛ ففـر رازی ،محمـد بـن عمـر ،مفاهریحتالغیاب ،ج ،77ص775؛ نسـفي ،عبداللـه بـن احمـد،
مدایك التنزسلترتحقهئق التأرسل ،ج ،7ص355؛ خـازن ،علـی بـن محمـد ،لباهب التأرسالتفايتمعاهنی التنزسال ،ج ،8ص722؛
ابوحیان ،محمد بن یوس  ،البحو المحیطتفی التف یو ،ج ،5ص020؛ ابوالسعود ،محمد بن محمد ،رف یوتأبای ال اعود ،ج،0
ص23؛ آلوســی ،محمــود بــن عبداللــه ،یرح المعااهني ،ج ،7ص2؛ حقــی ،اســماعیل بــن مصــطفی ،رف اایوتیرح البیااهن ،ج،7
ص738؛ شربینی ،محمد بن احمد ،ال واج المنیوتفیتاإلعهنةتعلیتمعوفةتبعضتمعهنيتکالمتیبناهتالحکایمتالخبیاو ،ص7727؛
نیشابوری ،حسن بن محمد ،رف یوتغوائبتالقوآنترتیغهئابتالفوقاهن ،ج ،7ص580؛ قاسـمی ،جمالالـدین ،محهسان التأرسال،
ج ،5ص.027
 .4ابنکثیر ،اسماعیل بن عمـر ،رف ایو القاوآن العظایم ،ج ،0ص733؛ مـاوردی ،علـی بـن محمـد ،النکاتترتالعیاونترف ایوت
المهریدي ،ج ،8ص725؛ قرطبی ،محمد بن احمد ،الجهمع ألحکهم القوآن ،ج ،2ص877؛ ابنجـوزی ،عبـدالرحمن بـن علـی،
زاد الم یوتفيتعلم التف یو ،ج ،8ص828؛ طبری ،محمد بن جریر ،جاهمع البیاهنتفايترف ایو القاوآن ،ج ،77ص7؛ ثعلبـی،
احمد بن محمد ،الکشف ر البیهنتعن رف یو القوآن ،ج ،5ص27؛ بغوی ،حسین بـن مسـعود ،مختصاو معاهلم التنزسال ،ج،0
ص725؛ ثعـالبی ،عبـدالرحمن بـن محمـد ،الجاواهو الح اهنتفايترف ایو القاوآن ،ج ،7ص852؛ سـیوطی ،عبـدالرحمن بــن
ابیبکر ،الدیتالمنوویتفيتالتف ایوتبهلماأروی ،ج ،0ص872؛ شـوکانی ،محمـد بـن علـی ،فاتح القادسو ،ج ،8ص722؛ ابنعطیـه،

ج .عطا میگوید« :الذین شهدوا قدرا أمل قدر»؛( 0کسانی کـه شـاهد واقعـۀ بـدر بودنـد،
اهالی بدر هستند).
د .ماوردی معتقد اسـت« :أنهم الساققون قالموت و الشههاة مهن المههاجرین و اونصهار

سبقوا إل ثواب الله تعال و حسن جزائه»؛( 2آنان کسانی هستند که از مهاجران در مـرگ و
شهادو سبقت گرفته و به ثواب الهی نایل شدهاند).
ه .احتمال دیگری نیز وجود دارد که در کتاب أنوای التنزسلترتأسوای التأرسل مطرح شده

َ َّ ُ َ ْ َ
او َّو ُل َ
هون م َ
هن ْال ُ
ههاج ِر َین مهم الهذین ...أو الهذین أسهلموا قبهل الهجهر َو
م
است« :و الس ِاققون
ِ
ِ
ْ َْ
9
صار أمل قیعة العقبة اوول »؛ (مهاجران یعنی کسانی که قبل از هجرو ،به پیامبر
ن
او ِ


الم ر
عبدالح بن غالبُ ،
حوی الوجیز ،ج ،7ص27؛ زمفشری ،محمود بن عمر ،الکشهف ،ج ،8ص750؛ ففر رازی ،محمد بـن
عمر ،مفهریحتالغیب ،ج ،77ص775؛ نسفی ،عبدالله بن احمد ،مدایك التنزسلترتحقاهئق التأرسال ،ج ،7ص355؛ خـازن ،علـی
بن محمد ،لبهب التأرسلتفيتمعهني التنزسل ،ج ،8ص722؛ ابوحیان ،محمـد بـن یوسـ  ،البحاو المحایطتفاي التف ایو ،ج،5
ص020؛ آلوسی ،محمود بن عبدالله ،یرح المعهني ،ج ،7ص2؛ شربینی ،محمد بن احمـد ،ال اواج المنیاوتفايتاإلعهناةتعلایت
معوفةتبعضتمعهنيتکالمتیبنهتالحکیمتالخبیو ،ص7727؛ نیشابوری ،حسن بن محمد ،رف یوتغوائبتالقاوآنترتیغهئابتالفوقاهن،
ج ،7ص.580
 .1ماوردی ،علی بن محمد ،النکتترتالعیاونترف ایوتالماهریدي ،ج ،8ص725؛ بیضـاوی ،عبداللـه بـن عمـر ،أناوای التنزسال رت
أسوای التأرسل ،ج ،7ص25؛ قرطبی ،محمد بن احمد ،الجهمع ألحکهم القوآن ،ج ،2ص877؛ ابنجوزی ،عبدالرحمن بن علی،
زاد الم اایوتفاايتعلاام التف اایو ،ج ،8ص828؛ ابنعبــاس ،عبداللــه ،رنااوسو المقبااهس ،ص775؛ ثعلبــی ،احمــد بــن محمــد،
الکشف ر البیهنتعن رف یو القوآن ،ج ،5ص27؛ بغوی ،حسین بن مسعود ،مختصاو معاهلم التنزسال ،ج ،0ص725؛ ثعـالبی،
عبدالرحمن بن محمد ،الجواهو الح هنتفيترف یو القوآن ،ج ،7ص852؛ سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الادیتالمنواویتفایت
التف اایوتبهلمااأروی ،ج ،0ص872؛ شــوکانی ،محمــد بــن علــی ،فااتح القاادسو ،ج ،8ص722؛ ابنعطیــه ،عبــدالح بــن غالــب،
الم ر
ُ
حوی الوجیز ،ج ،7ص27؛ زمفشری ،محمود بن عمر ،الکشهف ،ج ،8ص750؛ ففر رازی ،محمد بن عمر ،مفهریحتالغیاب،
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ج ،77ص775؛ نســفی ،عبداللــه بــن احمــد ،ماادایك التنزساالترتحقااهئق التأرساال ،ج ،7ص355؛ خــازن ،علــی بــن محمــد،
لبهب التأرسلتفيتمعهني التنزسال ،ج ،8ص722؛ ابوحیـان ،محمـد بـن یوسـ  ،البحاو المحایطتفای التف ایو ،ج ،5ص020؛
ابوالسعود ،محمد بن محمد ،رف یوتأبی ال عود ،ج ،0ص23؛ آلوسی ،محمـود بـن عبداللـه ،یرح المعاهني ،ج ،7ص2؛ حقـی،
اسماعیل بن مصطفی ،رف یوتیرح البیهن ،ج ،7ص738؛ شربینی ،محمد بن احمد ،ال اواج المنیاوتفايتاإلعهناةتعلایتمعوفاةت
بعضتمعهنيتکالمتیبنهتالحکیمتالخبیو ،ص7727؛ نیشابوری ،حسن بن محمد ،رف ایوتغوائابتالقاوآنترتیغهئابتالفوقاهن ،ج،7
ص580؛ قاسمی ،جمالالدین ،محهسن التأرسل ،ج ،5ص.027
 .2ماوردی ،علی بن محمد ،النکتترتالعیونترف یوتالمهریدي ،ج ،8ص.725
َ َ َّ َ
ـون مـ َ
ـن الم َهــاجر َین َو َ
َ « .3و َّ
األنصــار فــیهم أربعــة أقاویــل :أحــدها :أنهــم الــذین صــلوا إلــی القبلتــین مــع
الســابقون األولـ
رسول الله ،قاله أبو موسی األشعري و سعید بن المسیب .الثاني :أنهم الـذین بـایعوا رسـول اللـه بیعـة الرضـوان ،قالـه
الشعبي و ابن سیرین .الثالث :أنهم أهل بدر ،قاله عطاء .الرابع :أنهم السابقون بـالموو و الشـهادة مـن المهـاجرین و األنصـار
سبقوا إلی ثواب الله تعالی و حسن جزائه .و یحتمل خامسا :أن یکون السابقون األولون من المهـاجرین هـم الـذین آمنـوا بمکـة
قبل هجرة رسول الله عنهم ،و السابقون األولون من األنصار هم الذین آمنوا برسول الله و رسوله قبل هجرته إلـیهم».

21

اسالم آوردند .و انصار یعنی کسانی که قبل از آنکه پیامبر بهسوی آنها هجرو کند ،بـا
ایشان بیعت کردند).
اقوال باال تقریبا در اکثر تفاسیر اهلسنت وجود دارد؛ برخی تمام اقوال را ذکر کردهاند،
و برخی تعدادی از آنها را بیان نمودهاند .در این اقوال نام ابوموسی اشعری 0،کـه صـحابی
پیامبر است ،و نام افـرادی همچـون قتـاده 2،حسـن 9،سـعید بـن مسـیب 4و شـعبی

1

به چشم میخورد که همگی از تابعان هسـتند و بنـا بـر اظهـاراو سـلفیها ،تمـام آنـان از
سل به شمار میروند.
حال مسئلۀ اصلی اینجاست که خود سل نیز به شاملشدن تمام سل در زمرۀ مـدح
این آیه قائل نیست .هرکدام از آنان به شمول عدهای خاص معتقـد هسـتند کـه خـود ایـن
مطلب بر این امر گواهی دارد که سـل میدانسـتند کـه تمـام آنـان شـامل مـدح ایـن آیـه
نیستند .در نتیجه و بنا بر اظهاراو خود سل « ،من» بهمعنای «بیانیه» نیست تا بـر تمـام
سل داللت کند؛ بلکه بهمعنای «بعضیه» است.
حال اگر پذیرفته شود که «من» در این آیـه «بیانیـه» اسـت ،بـازهم مـدعای سـلفیها

اثباو نمیشود؛ زیرا قید ّ 
االولون بیانگر این است کـه خداونـد متعـال ایـن قیـد را آورده

است تا به مهاجران و انصار مفت

شود .پس آیـه بیـانگر سـه گـروه اسـت .7 :سـابقون

اولون از مهاجران؛  .8سابقون اولون از انصار؛  .7تابعان آنها.
باید توجه داشت از آنجا که برای الذین اتبعومم=( تابعان) قیدی نیاورده و آن را بـه
عصر معینی مقیـد نکـرده اسـت ،لـذا الهذین اتبعهومم تمـام مسـلمانان تـا روز قیامـت را
در بر میگیرد.
سال هشتم ،بهار  ،1397شمارۀ 29
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(همان؛ بیضاوی ،عبدالله بن عمر ،أنوای التنزسل رتأسوای التأرسل ،ج ،7ص.)25
 .1ذهبی ،محمد بن احمد ،سیو أعالم النبالء ،ج ،0ص.05
 .2عجلی ،احمد بن عبدالله ،معوفة الوقهت ،ج ،8ص.875
 .3ذهبی ،محمد بن احمد ،سیو أعالم النبالء ،ج ،5ص.73
 .4همان ،ص.780
 .5همان ،ص.737
 .6طباطبایی ،سید محمدحسین ،روجمۀترف یوتالمیزان ،ج ،2ص.555

در نتیجه ،باید به حجیت فهم تمام مسلمانان تـا روز قیامـت قائـل شـد؛ در حـالی کـه
هیچکس به این قول قائل نیست.
 .0عدمداللت مدح در آیه ،بر حجیت فهم سلف
ِ

ُ ْ
َّ
رضي الل ُه َع ْن ُه ْم َو َرضوا َع ْن ُه میگوید که سه احتمال دربارۀ آن
ماوردی در تفسیر عبارو ِ 

وجود دارد:

 .7خدا از آنها بهخاطر ایمانشان راضی شد و آنان از خدا بهخاطر ثـواب دادنـش راضـی
شدند؛

0

 .8خدا از آنها در عبادتشان راضی شد و آنان از خدا در جزای عبادتشان راضی شدند؛
 .7خدا از آنها بهخاطر اطاعت از رسول خدا راضی شد و آنان از خدا با پذیرفتن آن
راضی شدند.

2

از تفسیر ماوردی بهخوبی میتوان دریافت که علت مدح آنان توسـط خداونـد متعـال،
عمل آنها بوده است که بـه پیـامبر ایمـان آوردنـد و آنچـه را از ایشـان میشـنیدند ،بـا
جانودل میپذیرفتند و بدان عمل میکردند.
اگرهم بسذیریم که مدح موجود در این آیه بهطور مطل باشد و خداوند متعال در تمـام
حاالو از آنها رضایت دارد ،بازهم دلیل بر آن نیست که فهم آنها بر ما حجـت باشـد؛ زیـرا
بــین «رضـــایت خداونـــد از صـــحابه» و «حجیـــت فهـــم آنهـــا» تالزمـــی وجـــود نـــدارد.
از طرفی دیگر ،ممکن است آنـان در مسـئلهای بـه خطـا رفتـه باشـند و خداونـد بـهخاطر
حتما تمام اعمال و عقاید آنها را تأیید میکند.
حتی اگر بسذیریم که سیاق این آیه بر حجیت فهم سل داللـت دارد ،بـازهم مشـکلی
اساســی رد خواهــد داد؛ چراکــه اگــر بهصــرف مدحشــدن توســط خداونــد متعــال ،فهــم
 .1ابنعباس ،عبدالله ،رنوسو المقبهس ،ص775؛ ثعلبی ،احمد بن محمد ،الکشف ر البیهنتعن رف یو القوآن ،ج ،5ص.27
َّ
« .2رضي الله َعنهم َو َرضوا َعنه فیه ثالثة أوجه :أحدها :رضي الله عنهم باإلیمـان ،و رضـوا عنـه بـالثواب ،قالـه ابـن بحـر.
الثاني :رضي الله عنهم في العبادة .و رضوا عنه بالجزاء ،حکاه علی بن عیسی .الثالث :رضي الله عنهم بطاعة الرسـول ،و
رضوا عنه بالقبول»( .قاسمی ،جمالالدین ،محهسن التأرسل ،ج ،8ص.)725
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تالش آنان ،از آن خطا صرفنظر کرده باشد و این صرفنظر خداوند بدین معنا نیسـت کـه

22

عدهای برای دیگران حجت شود و صرف رضایت خداوند از گروهی مستلزم حجیـت فهـم
آنها گردد ،پس به آیاو زیر چگونه میتوان پاسخ داد؟!
دستۀ اول :آیاتی که در مقام مدح هستند و دقیقا با همان عبارو رض اللهه عهنهم و

رضوا عنه نازل شدهاند؛ مانند:
ال  .آیۀ  772سورۀ مائده:

َ
َ ّ
قین ص ْهد ُق ُه ْم َل ُه ْهم َج ّن ج
الل ُه مذا َی ْو ُم َی ْن َف ُع ّ
هات َت ْجهری م ْ
الصهاة َ
هن َت ْحت َهها او ْن ُ
ههار
قال
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ً
ْ
ْ
ّ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
خال َ
دین فیها أ َقدا َرضي الل ُه َعن ُه ْم َو َرضوا َعن ُه ذلك الف ْو ُز ال َع ُ
ظیم؛
ِ
ِ
ِ

خداوند میگوید امروز روزی است که راستی راستگویان ،بـه آنهـا سـود میبفشـد.
برای آنها با هایی از بهشت است که نهرهایی از زیر درختان آن میگذرنـد .در آن،
تا ابد جاودانه میمانند .هم خداوند از آنها خشنود است و هم آنها از خدا خشنودند.
این ،رستگاری بزرگی است.

در این آیه ،خداوند متعال در مقام مدح راستگویان است .همان طـور کـه سـلفیها از
مدح موجود در آیۀ  755سورۀ توبه به این نتیجه میرسند کـه مـدح در آن بـهطور مطلـ
است و بر این امر داللت دارد که خداوند در تمـام حـاالو ،اعـم از افکـار و آرا و باورهـا ،از
آنان راضی و خشنود بوده است ،پس فهم آنان بر ما حجت است؛ در این آیـه نیـز بایـد بـه
حجیت فهم راستگویان قائل شد؛ چراکه دقیقا همانند آیۀ  755سورۀ توبه عبارو رضه

الله عنهم و رضو عنه در این آیه آمده ،و رضایت خداوند از آنان نیز بـهطور مطلـ اسـت.
حال اگر صرف وجود این عبارو یا مدح خداوند متعال نشانگر این است که چـون خداونـد
از تمام افکار و باورهای سل راضی و خشنود است ،فهم آنان بر ما حجت است ،پس باید
فهم این گروه نیز بر دیگران حجت باشد؛ در حالی که کسی در جهان اسالم بدین مطلب
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قائل نشده است.
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ب .آیۀ  88سوره مجادله:

َ َ
ُ ُّ َ َ ْ َ َّ ّ
ُ
َ ُ َ ً ُْ ُ َ ّ َ َْ
هاة الل َهه َو َر ُسهول ُه َو ل ْهو کهانوا
اآلخ ِر یواةون مهن ح
الت ِجد ق ْوما یؤ ِمنون ِقالل ِه و الی ْو ِم ِ
َ َ
ُ
َ
َ
َ َ
ْ
ُُ
ناء ُم ْم أ ْو إ ْخو َان ُه ْم أ ْو َعش َیر َت ُه ْم أ َ َ َ َ
آقاء ُم ْم أ ْو أ ْق َ
َ
یمهان َو أ َّی َهد ُم ْم
هوق ِه ُم ِاِ
ِ
ِ
ِ
ولئ َك کتب ِفهي قل ِ
ّ
ْ ُ َ ُْ ُُ ْ َ ّ َ ْ
ْ َْ َ ْ ْ ُ
خال ِد َین ِفیها َر ِضهي الل ُهه َع ْهن ُه ْم َو
ِق ُروح ِمنه و ید ِخلهم جنات تج ِري ِمن تح ِتها اونهار ِ
َ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ّ َ َّ ْ َ ّ
الله ُم ُم ْال ُم ْفل ُح َ
ون؛
ولئك ِحزب الل ِه أال ِإن ِحزب ِ
رضوا عنه أ ِ
ِ

هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمییابی که بـا دشـمنان خـدا و
رسولش دوستی کنند؛ هرچنـد پـدران یـا فرزنـدان یـا بـرادران یـا خویشـاوندان آنهـا
باشند .آنان کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحۀ دلهایشان نوشته است و بـا
روحی از ناحیۀ خودش آنها را تقویت فرموده ،و آنهـا را بـه با هـایی از بهشـت وارد
میکند که نهرها از زیر درختانش جاری هستند .در آن ،جاودانه میماننـد .خـدا از
آنهــا خشــنود اســت و آنــان نیــز از خــدا خشــنودند .آنهــا حزباللــه هســتند .بدانیــد
«حزبالله» پیروزها و رستگاراناند.

خداوند متعال در اینجا در مقام مدح حزبالله است و در این آیه نیز عبارو رض الله

عنهم و رضو عنه آمده است .مسئلۀ آیۀ قبل ،دقیقا در اینجا نیز پیش میآید؛ بـدین معنـا
که در صورو حمل آیۀ  755سورۀ توبه بر حجیت فهم سل  ،باید این آیه نیـز بـر حجیـت
فهم حزبالله داللت داشته باشد؛ در حالی که کسی بدین مطلب قائل نشده است.
ج .آیۀ  2سورۀ بینه:

َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ
ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ َ ُ
زاؤ ُم ْم ع ْن َهد َر هقه ْهم َج ّن ُ
ّ
هات
ولئك مم خیر الب ِر یة ج
حات أ ِ
ِ
ِ إن الذین آمنوا و ع ِملوا الص ِال ِ
ِ
َ
َ ً
ّ
ُ
َ
هار خال َ
َع ْدن َت ْجری م ْن َت ْحت َها ْاو ْن ُ
دین فیها أ َقدا َر ِضي الل ُه َع ْن ُه ْم َو َرضوا َع ْن ُه ِذلك ِل َم ْن
ِ
ِ
ِ
َ
خ ِشي َر َّق ُه؛

اما کسانی که ایمان آوردند و اعمال صال انجام دادند ،بهترین مفلوقاو هستند.
پاداش آنهـا نـزد پروردگارشـان با هـای بهشـت جاویـدان اسـت کـه نهرهـا از زیـر
درختانش جاری است .همیشه در آن میمانند .هم خدا از آنها خشنود است و هـم
آنها از خدا خشنودند .این ]مقام واالا برای کسی است که از پروردگارش بترسد.

سیاق آیه دربارۀ کسانی است کـه ایمـان آوردهانـد و عمـل صـال انجـام میدهنـد .در
تمام مسائلی که ذیل دو آیۀ قبل ذکر شد ،در اینجا نیز مطرح میشود.
دستۀ دوم :آیاتی که در مقام مدح مؤمنان هستند؛ اما با عبـارو رضه اللهه عهنهم و

رضو عنه بیان نشدهاند .این دسته از آیاو بسیار زیاد هستند کـه بهاختصـار بـه دو مـورد
آنها اشاره میکنیم:
ال  .آیۀ  3سورۀ بینه:

َ ْ
َّ َ ُ ََٰ
َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ
ات أول ِئك ُم ْم خ ُیر ال َب ِر ِیة؛
ِ إن ال ِذین آمنوا و ع ِملوا الص ِالح ِ

21

بررسی حجیت فهم سلف با استناد به آیۀ  100سورۀ توبه

قرآن کریم این گروه نیز با عبارو رضی الله عنهم و رضو عنه خطاب شدهاند؛ که دقیقا

21

همانا کسانی که ایمـان آوردنـد و اعمـال صـال انجـام دادنـد ،بهتـرین مفلوقـاو
]خداا هستند.

ب .آیۀ  82سورۀ رعد:

َ
َّ َ َ ُ َ َ ُ
ُ
َّ َ
ات ط َوق ل ُه ْم َو ُح ْس ُن َمآب؛
ال ِذین آمنوا و ع ِملوا الص ِالح ِ

آنها که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند ،پاکیزهترین ]زندگیا و بهترین
سرانجامها نصیبشان است.

چنانچه کسی بهخاطر وجود لسان مدحآمیز در آیۀ  755سورۀ توبـه ،بـه حجیـت فهـم
سل قائل شود ،بهناچار باید در تمام آیاتی که با لسان مدحآمیز در قـرآن آمدهانـد ،همـین
برخورد را داشته باشد و برای آن گروه ،به حجیت فهم آنان قائل شود .این امر نهتنها عقال
محال است ،بلکه خود سلفیها نیز بدان قائل نیستند؛ پس اگر خداونـد صـرفا از گروهـی
تعری و تمجید کرد ،این بدان معنا نیست که حتما تمام افکار و آرای آنان تا ابد مصون از
هرگونه خطا و اشتباه است.
ّ
 .3اتباع

مهمترین مسئلهای که در این آیه مطرح است ،دقیقا در همین قسمت است که سـلفیها
میگویند خداوند کسانی را که از سل تبعیت میکنند ،میستاید و سیاق آیـه بـدین گونـه
است که کسانی که از آنان به نیکی پیروی کردند ،خداوند از آنان راضـی اسـت .امـا بیـان
چند نکته در این قسمت حائز اهمیت است که با روشن شدن آنان میتوان به اثباو یـا رد
قول سلفیها قائل شد.
الف .مراد از و الذین اتبعوهم تمام مسلمانان تا روز قیامت است
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قید ّ اولون در آیۀ  755سورۀ توبه بیانگر این است که خداوند این قید را آورده است تا بـه
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مهاجران و انصار مفت

شود؛ پس این آیه بیانگر سه گروه اسـت .7 :سـابقون اولـون از

مهاجران؛  .8سابقون اولون از انصار؛  .7تابعان آنها .همچنین بهخاطر اینکه خداوند برای
الذین اتبعومم=( تابعان) قیدی نیاورده و آن را به عصر معینی مقید نکـرده اسـت ،پـس

الذین اتبعومم تمام مسلمانان تا روز قیامت را در بر میگیرد.

0

 .7ففر رازی دربارۀ مصداق و الذین اتبعومم میگویـد« :و أخرج عهن اقهن زیهد فهي
قوله َ و َّالذ َین َّات َب ُع ُ
وم ْم ِق ِإ ْحسان قال من ققي من أمل اِسالم إل أن تقهوم السهاعة»؛( 2و از
ِ

ابنزید نقل شده است که دربارۀ عبارو و الذین اتبعوهم گفته اسـت منظـور کسـانی از

اهلاسالم هستند که تا روز قیامت باقی میمانند).
 .8همچنین سیوطی میگوید:
و أخرج أقو الشیخ عن عصمة قال« :سألت سفیان عن التاقعین .قهال :مهم الهذین
أةرکوا أصحاب النبهي و لهم یهدرکوا النبهي .و سهألته عهن َّ الهذ َین َّات َب ُع ُ
هوم ْم
ِ
9
ِق ِإ ْحسان قال :من یجيء قعدمم .قلت :إل یوم القیامة؟ قال« :أرجو»؛

از عصمه نقل شده است که گفت« :از سفیان دربارۀ تابعان پرسیدم .جواب داد که
تابعان کسانی هستند که اصحاب پیامبر را درع نمودهاند امـا خـود حضـرو را
درع نکردهاند .از او دربارۀ عبارو الذین اتبعومم قاحسان پرسـیدم .او گفـت کـه
آن کســانی کــه بعــد از آنهــا میآینــد .پرســیدم یعنــی تــا روز قیامــت؟ جــواب داد:

”امیدوارم“».

 .7ابنجــوزی نیــز از ابنعبــاس نقــل میکنــد« :و الههذین اتبعههومم قإحسههان أن تق هوم

الساعة»؛( 4و کسانی که از آنان پیروی کنند تا روز قیامت فرا برسد).

 .0بیضاوی نیز دراینباره مینویسدَ « :و َّالذ َین َّات َب ُع ُ
وم ْم ِق ِإ ْحسان الالحقهون قالسهاققین
ِ

من القبیلتین ،أو من اتبعومم قاِیمان و الطاعة إله یهوم القیامهة»؛( 1و کسـانی کـه آنـان را
به نیکی پیروی کردند به سابقان از دو قبیله ملح هستند یا آن کسانی که تـا روز قیامـت

 .1طباطبایی ،سید محمدحسین ،روجمۀترف یوتالمیزان ،ج ،2ص.555
 .2ففر رازی ،محمد بن عمر ،مفهریحتالغیب ،ج ،77ص.775
 .3سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدیتالمنوویتفيتالتف یوتبهلمأروی ،ج ،7ص.873
 .4ابنجوزی ،عبدالرحمن بن علی ،زاد الم یوتفيتعلم التف یو ،ج ،8ص.828
َ َّ
َ َ َّ َ َّ َ
سـان الالحقـون بالسـابقین مـن القبیلتـین ،أو مـن اتبعـوهم باإلیمـان و الطاعـة إلـی یـوم
« .5و السابقون و الـذین اتبعـوهم بإح ل
القیامة»( .بیضاوی ،عبدالله بن عمر ،أنوای التنزسل رتأسوای التأرسل ،ج ،7ص.)25
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آنها را در ایمان و طاعت پیروی کردند).

21

ب .خداوند آنان را بهخاطر تبعیت از ایمان و افعال حسنۀ مهاجرین و انصار میستاید

ماوردی در تفسیر خود مینویسدَ « :و َّالذ َین َّات َب ُع ُ
ومم ِقإ ْح َسهان یحتمهل وجههین :أحهدمما:
ِ

من اِیمان .الثاني :من اوفعال الحسنة»؛( 0و دربارۀ کسانی کـه از آنـان تبعیـت کردنـد ،دو
احتمال وجود دارد .7 :تبعیت از ایمان؛  .8تبعیت از افعال حسنه).
ج .خداوند تبعیت را به «احسان» مقید نمود

خداوند متعال در این آیه پیروی را به قاحسان مقید کرد .سیوطی برای تبیین معنای آن،
روایتی را از حمید بن زید نقل میکند که در آن از محمد بن کعب قرظـی سـؤال میکنـد
که قید و الذین اتبعومم قاحسان به چه معناست .وی چنین پاسخ میدهـد...« :یقتهدون

قهم في أعمالهم الحسنة و ال یقتدون قهم في غیر ذلهك»؛( 2در اعمـال حسـنه بـه آنهـا اقتـدا
میکردند ،نه در چیزی دیگر) .ففر رازی 9و آلوسی 4نیز دقیقا همـین مطلـب را در تفسـیر
خود ،ذیل همین آیه گوشزد میکنند.
د .خداوند متعال تبعیتکنندگان را به السابقون األولون ملحق میکند

«تبعیتکنندگان» داخل در حکم الساققون االولون=( مهاجران و انصار) هستند؛ یعنـی
هر امتیازی که برای سـل وجـود دارد ،بـرای تبعیتکننـدگان نیـز وجـود خواهـد داشـت.
علمــای اهلســنت در تفاســیر خــود ،ذیــل تفســیر عبــارو و الههذین اتبعههومم قاحسههان

میگویند« :الالحقون قالسهاققین مهن القبیلتهین»؛( 1ملحـ بـه آن دو قبیلـه ]مهـاجران و
انصارا هستند).
از مطالب فوق به دست میآید:
ً
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اوال :خداوند متعال پیـروی تابعـان از مهـاجران و انصـار را بـهخاطر تبعیـت از افعـال و

10

 .1ماوردی ،علی بن محمد ،النکتترتالعیونترف یوتالمهریدي ،ج ،8ص.725
 .2سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدیتالمنوویتفيتالتف یوتبهلمأروی ،ج ،0ص.838
 .3ففر رازی ،محمد بن عمر ،مفهریحتالغیب ،ج ،77ص.775
 .4آلوسی ،محمود بن عبدالله ،یرح المعهني ،ج ،7ص.2
 .5بیضاوی ،عبدالله بن عمر ،أنوای التنزسل رتأسوای التأرسل ،ج ،7ص25؛ ابوالسعود ،محمـد بـن محمـد ،رف ایوتأباي ال اعود،
ج ،0ص23؛ آلوسی ،محمود بن عبدالله ،یرح المعهني ،ج ،7ص2؛ حقی ،اسـماعیل بـن مصـطفی ،رف ایوتیرح البیاهن ،ج،7
ص.738

ایمان آنان میستاید.
ً

ثانیا :مراد از تابعان تمام مسلمانان تا روز قیامت است.
ً

ثالثا :خداوند متعال تبعیت را به باحسان مقید کرده است کـه طبـ نظـر مفسـران،
مراد از آن ،تبعیت از افعال حسنه است ،نـه چیـزی دیگـر .همچنـین از دیـدگاه مفسـران،
تبعیتکنندگان ملح به مهاجران و انصار هستند؛ پس حکم آنها همانند حکم مهاجران و
انصار است.
در نتیجه ،اگر به حجیت فهم سل قائل شویم ،از آنجا که تابعان ملح به مهـاجران
و انصار هستند و حکم آنان همانند حکم مهـاجران و انصـار اسـت ،پـس بـهناچار بایـد بـه
حجیت فهم تبعیتکنندگان نیز قائل شد و از آنجا کـه مسـلمانان تـا روز قیامـت را شـامل
میشود ،چنین چیزی عقال محال است و کسی بدان قائل نیست.
نتیجه
سلفیان به حجیت فهم تمام سل قائل هستند .آنـان بـرای اثبـاو سـفن خـود بـه آیـاتی
همچون آیۀ  755سورۀ توبه متوسل میشـوند؛ امـا بـا تـدبر در قـرآن کـریم و مراجعـه بـه
تفاسیر اهلسنت و موردتأیید سلفیها ،میتوان به این نتیجه رسید که اسـتدالل سـلفیها
َ
به این آیه برای اثباو حجیت فهم َسل اشتباه بوده است و این آیه هیچ داللتی بر حجیت
فهم ندارد ،و بر فـرِ داللـت بـر حجیـت فهـم سـل  ،تمـام مسـلمانان تـا روز قیامـت را

ترجی داد.
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در بر میگیرد و به بفش خاصی از مسمانان منحصر نمیشود .لذا استدالل سـلفیها بـه
ََ
َ
َ
آن مبنی بر حجیت فهم َسل باطل است و با این آیه نمیتوان فهم َسل را بر فهم خل
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بررسی داللت حدیث عثمان بن حنیف بر جواز
طلب شفاعت از پیامبر بعد از وفات ایشان
*

چکیده
مسئلۀ طلب شفاعت از پیامبر بعد از وفاو ایشان ،یکی از مسائل مورداختالف بین
وهابیان و دیگر مسلمانان است .مسلمانان معتقدند همان طـور کـه طلـب شـفاعت از
پیامبر در زمان حیاو ایشان جایز بود ،بعد از وفاو ایشان نیز مشرو اسـت .یکـی
از ادلۀ جواز این عمل ،حدیث «عثمان بن حنی » است که در برخی کتابهـای مهـم
اهلسنت ،و با سندی صحی ذکر شـده اسـت .در مقابـل ،وهابیـان طلـب شـفاعت از
پیامبر بعد از وفاو ایشان را مـردود میداننـد و میگوینـد کـه ایـن عمـل بـهمعنای
اعتقاد به قدرو خفیه برای بندگان است و چنـین اعتقـادی شـرع محسـوب میشـود؛
چراکه تنها خداوند بر امور خفیه قـادر اسـت و نبایـد کسـی را بـا او در ایـن امـر شـریک
دانست .ازاینرو ،وهابیان کسـانی را کـه بـه ایـن نـو طلـب شـفاعت معتقدنـد ،تکفیـر
میکنند .آنها به داللت حدیث عثمان بن حنی اشـکال میگیرنـد و انجـام ایـن عمـل
توسط سل را انکار میکنند .آنان قائلاند که حتی اگر ایـن روایـت صـحی نیـز باشـد،
بازهم بر جواز طلب شفاعت از پیامبر بعد از وفاو ایشان ،داللت نمیکند.
ولی با دقت و بررسی در مفاد این روایت به دست میآید که داللت حدیث مذکور ،که از
لحاظ سندی نیز بدون اشکال است ،بـر جـواز طلـب شـفاعت از پیـامبر در بـرزد،
انکارناپذیر است و در نتیجه ،اشکاالو وهابیان مردود خواهد بود.
کلیدواژهها :طلب شفاعت ،حیاو ،عثمان بن حنی  ،شرع.

* دانشپژوه مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت( شعبۀ شیراز).
ایمیلalave313m@gmail.com :

مقدمه
در طول تاریخ ،پیروان پیامبران برای برآوردهشدن حاجاو خود ،از اولیا و مقربان طلب
دعا میکردند و آنان را در پیشگاه خداوند واسطۀ اجابت حاجاو خود قرار میدادند و قـرآن

َ ُ َ َ َ
قانا َ
استغفر َلنا ُذ َ
نوق َنها
نیز دراینباره ،از زبان برادران حضرو یوس  میفرماید :قالوا یا أ
ِ
َّ ُ َّ َ
َ 0
ین . مسلمانان این عمل را چه در حال حیاو و چه بعد از وفـاو پیـامبر
اط ِئ
ِإنا کنا خ ِ

جایز میدانند؛ لیکن وهابیان در این مسـئله بـه تفصـیل قائـل شـده و معتقدنـد کـه طلـب

شفاعت و دعا از اولیای الهی بعد از وفاو آنان ،موجب شرع است؛ چراکـه در واقـع ،ایـن
عمل اعتقاد به الوهیت اولیای الهی خواهد بود .آنها بهپیروی از ابنتیمیـه روایـاو دال بـر
طلب شفاعت از پیامبر بعد از وفاو ایشان را مردود دانسـته و بـر سـند یـا داللـت آنهـا
اشکال وارد کردهاند .این در حالی است که با دقت در روایـت عثمـان بـن حنیـ  ،روایـت
عامالفت  ،روایت عتبی و ،...به دست میآید کـه طلـب شـفاعت از پیـامبر در سـالیان
متمادی ،سیرۀ مستمر مسلمانان بوده است .همچنین پیشـوایان دیـن و ائمـه بـه ایـن
عمل سفارش کردهاند و در سفنان ابوحنیفه 2،مالک بن انس 9،محمد ادریس شافعی 4و
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احمد بن حنبل 1نیز به جواز آن اشاره شده است.
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 .1سورۀ یوس  ،آیۀ  :23گفتند« :ای پدر ،برای ما ]از خداا طلب بفشش کن .همانا ما خطاکاریم».
« .2از محمــد بــن حســن شــیبانی و ابویوس ـ  ،شــاگردان ابوحنیفــه ،و از وکیــع نقــل شــده اســت کــه ابوحنیفــه همیشــه قبــر
امام صادق را زیارو ،و دروازۀ حرم آن حضرو را جارو میکرد .وی به مجاوران آن حضرو هدیه میداد و در مشکالو خود
ر
از امام صادق کمک میگرفت] .که این کمک میتواند شامل استغاثه و طلب شفاعت باشدا»( .محمـود بـن عبـدالغیور ،یدت
رههبیتم میتتبحجةتاإلسالم ،ص.)70
« .3ابوجعفر (منصور دوانیقی) در مسجدالنبی با مالـک منـاظره میکـرد... .پـس از آن ،منصـور بـا حالـت خضـو گفـت” :ای
مالک ،آیا هنگام دعا در کنار قبر پیامبر باید رو به قبله بایستم یا رو به قبر رسول الله؟“ مالک گفت” :چـرا صـورتت را از
قبر برگردانی ،در حالی که پیامبر وسیلۀ تو و وسیلۀ پدر تو ،آدم ،در روز قیامت اسـت .رو بـه قبـر بایسـت و از پیـامبر
طلب شفاعت کن تا نزد خدا برایت شفاعت کند .خداوند هم فرموده است :اگر آنان که به خـود ظلـم کردهانـد نـزد تـو بیاینـد و
بفواهند که خدا آنان را بیامرزد و رسول خدا نیز برایشان استغفار کند ،قطعا خدا را توبهپذیر خواهند یافـت“»( .سـمهودی ،علـی
بن عبدالله ،رفهءتالوفهءتبأخبهیتدایتالمصطفی ،ج ،0ص.)727
 .4صیمری ،حسین بن علی ،أخبهیتأبي حنیفةترتأصحهبه ،ج ،7ص 20و .25
«علی بن میمون گفت :از شافعی شنیدم که میگفت” :من به ابوحنیفه تبرع میجویم .هر روز نزد قبر او برای زیـارو مـیآیم.
هرگاه حاجتی داشته باشم دو رکعت نماز میخوانم و نزد قبر او مـیروم و حـاجتم را از خـدا میخـواهم .پـس از مـدتی ،حـاجتم
برآورده میشود“»( .ابنجوزی ،عبدالرحمن بن علی ،المنتظمتفيترهیسختاألممترتالملوك ،ج ،77ص.)755
َ َ َ
َّ
ر
َ َّ َ
َ
اهفتالقناه ت
« .5قال أح َمد في َمن َسکه الذي کت َبه لل َم ُّروذي أنه یت َو َّسل ب َّالنبي في د َعائه»( .بهـوتی ،منصـور بـن یـونس ،کش
ِ

هرچند که ممکـن اسـت در ایـن مـذاهب چهارگانـه و در کلمـاو ائمـه و علمـای آنهـا
سفنانی در رد این نو توسل دیده شود ،ولی در هر حال این مؤیدها میرسـاند کـه طلـب
شفاعت بعد از وفاو ایشـان نیـز از مسـائل فقهـی و اجتهـادی اسـت و نمیتـوان کسـی را
بهخاطر آن تکفیر کرد .با وجود این ،وهابیان همواره درصدد اثباو حرمت طلـب شـفاعت
از پیامبر بعد از وفاو ایشان ،و تکفیر معتقدان به آن هستند .از آنجا که بهاندازۀ کافی
دربارۀ این شبهاو جوابیه نوشته نشده است و کتابهای موجود نیز ،بیشتر در مقام اثباو
شفاعت پیامبر و ائمه در قیامت هستند ،بررسی ایـن مسـئله بهصـورتی کـه بـرای
عموم افراد مناسب باشد ،ضروری به نظر میرسد .یکی از دالیلی که میتوان بـرای اثبـاو
جواز این نو طلب شفاعت به آن استناد کرد ،حدیث عثمان بن حنی اسـت کـه در ایـن
مقاله بررسی خواهد شد.
شفاعت در لغت و اصطالح
«شفاعت» در لغت ،یعنی مقارنه و نزدیکی دو چیز ،یا همان «زوج».

0

«شفاعت» در اصطالح ،یعنی «واسـطه قـراردادن دیگـری بـرای دفـع ضـرر یـا جلـب
منفعت» .علت نامگذاری آن به این نام این بوده است که زمانی کـه شـافع در کنـار طالـب
شفاعت قرار میگیرد ،آنها بعد از اینکه فرد و تنها بودند ،جفت میشوند 2.بنـابراین ،طلـب
شفاعت به این معناست که ما از انبیا و اولیا و دیگر مقربان درخواست مـیکنیم تـا از خـدا
بفواهند که حاجت ما را برآورده نماید ،گناهان ما را ببفشد و. ...

ابنتیمیه دربارۀ تفاوو استغاثه و توسل میگوید:
فرق بین استغاثه و توسل در این است که سفن شـف

در توسـل کـه میگویـد:



عنتمتنتاإلقنه  ،ص.)68
 .1ابنفارس ،احمد،تمعجمتمقهسیستاللغة ،ج ،7ص .857ابنمنظور ،محمد بن مکرم،تل هنتالعوب ،ج ،2ص.727
 .2ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،القولتالمفیدتعلیتکتهبتالتوحید ،ج ،7ص.775
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تفاوت طلب شفاعت با توسل و استغاثه

11

« ّ
أتوسل إلیك یا إلهي قکذا» ،خطابش متوجه خداوند است ،نه آن ]نبی یـا امـاما
که مورد توسل قرار گرفته است .ایـن بـرخالف اسـتغاثه اسـت؛ چراکـه در اسـتغاثه
خطاب ،متوجه ولی الهی است ،نه خود خدا] .مـثال گفتـه میشـود« :ای پیـامبر،
2
مرا دریاب»ا.
0

با این بیان ،تفاوو طلب شفاعت با توسل و استغاثه نیز روشن میشـود؛ چـون هرچنـد
در طلب شفاعت نیز هماننـد اسـتغاثه ،خطـاب متوجـه اولیاسـت ،ولـی در طلـب شـفاعت
برخالف استغاثه ،مستقیما از خود اولیا درخواست حاجت نمیشود ،بلکه از آنها طلـب دعـا
میشود.

اللهم ّإني أسئلك و ّ
أتوجه إلیك ّ
مثال برای توسلّ « :
قنبیك».

مثال برای استغاثه« :یا رسول الله ،أةرکني».

أتوجه قك إل ّرقي ُ
مثال برای طلب شفاعت« :یا محمد! ّإني ّ
فاةع لي».

وفات آن حضرت
عقیدۀ وهابیان دربارۀ طلب شفاعت از پیامبر بعد از
ِ

ابنقیم دراینباره میگوید که «طلب حاجت از امواو» اصل شرع تمام مردم است ،چراکه
عمل میت قطع شده است و مالک هیچ نفع و ضرری برای خودش هم نیست ،چـه برسـد
برای کسی که او را میخواند و از او طلـب حاجـت مـیکنـد یـا کسـی کـه از او درخواسـت
میکند که نزد خداوند برایش طلب شفاعت کند 9.صال بن فوزان در جواب پرسشی دربارۀ
طلب شفاعت از پیامبر اکرم و توسل به ایشان ،میگوید:
این نو دعا ،شرع اکبر است؛ چراکه در واقع ،این عمل خواندن پیامبر اکرم،
و طلب برطرف شدن سفتیها و مریضی از اوست ،و این کار ،تنهـا از دسـت خـدا
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بر میآید؛ لذا طلب این امور از غیرخدا «شرع اکبر» ،و طلب شفاعت از ایشان نیز
.4
از انوا شرع اکبر است.

18

محمد بن عبدالوهاب میگوید:
 .1خدایا من بهواسطۀ فالن ولی ،به تو توسل میجویم.
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،اإلستغهرة ،ص.07
 .3ابنقیم جوزیه ،محمد بن ابیبکر ،مدایجتال هلکین ،ج ،7ص.757
 .4فوزان ،صال بن فوزان ،مجمو تفتهرىتفضیلةتالشیختصهلحتبنتفوزان ،ج ،7ص.77

در کتاب اإلقنه در باب حکم مرتد آمده است که تمـام مـذاهب اجمـا دارنـد کـه
هرکس بین خود و خدا واسطهای قـرار دهـد و او را بفوانـد ،کـافر و مرتـد شـده ،و
خون و مالش حالل است .همچنین در همین کتـاب آمـده اسـت کـه اگـر فـردی
رافضی ،صحابه را شتم کند ،امام در تکفیر چنین شفصی توق کرده است ،ولـی
اگر ادعا کند که میتوان علی ]ا را در سفتیها و مشکالو خوانـد ،در کفـر او
0
تردیدی نیست.

دالیل وهابیان بر عدمجواز طلب شفاعت از پیامبر بعد از وفات آن حضرت
وهابیان در رد طلب شفاعت از پیامبر بعد از وفاو ایشان چنین استدالل کردهاند:
 .7این مسئله در بین سل وجود نداشته است.
 .8طلب شفاعت عبادو شفیع است.

2

9

 .7این عمل شبیه فعل مشرکان در برابر بتهاست.

4

 .0مردگان بهخاطر عدمسما  ،قدرو بر یاری طلبکننده شفاعت ندارند.

1

این در حالی است که با دقت در سیرۀ صحابه و نقلهای آنها از پیامبر ،به دسـت
میآید که جواز این عمل ،مسلم و واض است و از بارزترین دالیـل آن ،روایـت عثمـان بـن
حنی است که در منابع مهم اهلسنت ذکر شده است.
روایت عثمان بن حنیف
عثمان بن حنی بن واهب اوسی انصاری ،از صحابۀ جلیلالقدر پیامبر بود که افتفار
حضور در جنگهایی همچون بدر و احد را داشت 6،و سرانجام در زمـان معاویـه ،در شـهر

 .1ابن عبدالوهاب ،محمد ،الوسهئلتالشخصیة ،ج ،7ص.703
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمو الفتهرى ،ج ،7ص.752
 .3ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،شوحتکشفتالشبههت ،ص.37
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمو الفتهرى ،ج ،7ص.755
 .5ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،شوحتکشفتالشبههت ،ص.83
 .6ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،اإلصهبةتفيترمییزتالصحهبة ،ج ،0ص.738
 .7ابنحبان ،محمد ،مشههیوتعلمهءتاألمصهی ،ص.02
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مدینه درگذشت 7.ابن عبدالبر در کتاب اإلستیعهب دربارۀ او مینویسد:

11

علما در کتابهای خود نقل کردهاند عمر بـن خطـاب بـا صـحابه دربـارۀ انتفـاب
نمایندهای در عراق ،مشورو کرد .تمام صحابه نام عثمان بن حنی را آوردند .آنها
گفتند عثمان بن حنی کسی است که چنان بصیرو و عقل و معرفت و تجربهای
0
دارد که از عهدۀ کاری از این مهمتر نیز بر میآید.

مطلب نقلشده از عثمان بن حنی  ،به دو صورو روایت شده است:
 .0روایت اول و سند آن

احمد بن حنبل در مسـند خـود ،از عثمـان بـن عمـر ،از شـعبه ،از ابـوجعفر ،از عمـارة بـن
خزیمة بن ثابت ،از عثمان بن حنی نقل میکند:

َ َ
ََ َ
َ َّ ُ ً َ
ْ َ َ َ َ َّ
ْ ُ َّ َ َ ْ َ
هاف ِیني» .قهالِ « :إ ْن ِش ْهئ َت
أن َرجال ض ِر َیر البص ِر أت الن ِبي فقال« :اةع الله أن یع ِ
ََْ ُ َ ْ ْ َ ََ َ ََُ َ َ
َ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ
یحس َ
هن
ةعوت و ِإن ِشئت صب ْرت فهو خ جیر لك» .قال« :فهاةع» .فهأم َرُ أن یتوضهأ ف ِ
َّ ُ َّ ه َ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ
َ
ُ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ ُّ َ
قنبیهك ُم َح َّمهد ن ِبهي
وضوءُ و یدعو ِقهذا الدع ِاء« :اللهم ِإني أسألك و أتوجهه ِإلیهك ِ
َّ َ َ ه
ْ َ
َّالر ْح َمةَ ،یا ُم َح َّمد إ هني َت َو َّج ْه ُت قك إ َل َر هقي في َح َ
اج ِتي َم ِذ ُِ ِل ُتقض ِلي ،الل ُه َّم فشف ْع ُه
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
2
ِفي»؛
نابینایی نزد پیامبر آمـد و گفـت« :از خداونـد بفـواه کـه بینـایی مـرا را بـه مـن

برگرداند» .رسول الله به او فرمودند« :اگر بفواهی برایت دعـا مـیکنم و اگـر
بفــواهی صــبر کــن کــه ایــن بــرای تــو بهتــر اســت» .گفــت« :بــرایم دعــا کــن».
رسول الله به او فرمودند که بـه بهتـرین شـکل وضـو بگیـرد و سـسس بگویـد:
«پروردگارا ،من از تو میخواهم و بهوسیلۀ پیامبرو محمد که پیامبر رحمـت اسـت،
به تو توجه میکنم .ای محمد ،من بهوسیلۀ تو به پروردگارم روی میآورم تا حاجتم
برآورده شود .بارالها ،او را شفیع من گردان».
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سند این روایت :بسیاری از علمای رجال اهلسنت ،حدیث مذکور را از لحاظ سـندی
تأیید کردهاند .بهعنوان نمونـه ،ترمـذی میگویـد« :ایـن حـدیث ،حـ و َح َسـن و صـحی

40

است» .ابنماجه میگوید« :این حدیث صحی اسـت» .رفـاعی نیـز گفتـه اسـت« :شـکی
نیســت کــه ایــن حــدیث صــحی و مشــهور اســت» 3.حــاکم نیشــابوری نیــز در کتــاب
 .1ابن عبدالبر ،یوس بن عبدالله ،اإلستیعهبتفيتمعوفةتاألصحهب ،ج ،7ص.7577

 .2ابنحنبل ،احمد بن محمد ،م ندتاإلمهمتاحمدتبنتحنبل ،ج ،82ص.032
 .3به نقل از :سبحانی تبریزی ،جعفر ،الشفهعةتفیتالکتهبترتال نة ،ص.73

الم تدیك علی الصحیحین ،این حدیث را با اندکی اختالف لفظی آورده است و میگوید:
«مذا حدیث صحیح عل شرط البخاري.»...

1

عالوه بر مسلمانان غیروهابی که سند ایـن روایـت را ثابـت و بـدون اشـکال میداننـد،
5

برخی علمای وهابی همچون البانی 2،صال آلشیخ 3،رفاعی 4و حافظ بن احمد حکمـی
نیز به صحت یا َح َسن بودن سند این روایت تصری کردهاند؛ هرچند معـدودی از وهابیـان
نیز در تالش برای خدشه واردکردن به اسناد این روایت بودهاند.
 .0روایت دوم و سند آن

حافظ طبرانی بعد از این حدیث ،بفش دیگری را از قول صحابی جلیلالقدر ،عثمـان بـن
حنی  ،روایت میکند و میگوید:

 .1حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،الم تدیكتعلیتالصحیحین ،ج ،7ص.353
 .2البانی ،محمد ناصرالدین ،التوسل ،ص.20
 .3آلشیخ ،صال بن عبدالعزیز ،التمهیدتلشوحتکتهبتالتوحید ،ص.787
 .4رفاعی ،محمد نسیب ،التوصلتإلیتحقیقةتالتوسلتالمشور ترتالممنو  ،ص.777
 .5حکمی ،حافظ بن احمد ،معهیجتالقبول ،ج ،8ص.587
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َ
َ َ َُ َ َ َ َ َ ُ َ
َ ُ
َ َّ
َّ َ ُ ً َ َ َ َ ُ َ ُ َ
یهه َو ال َینظ ُهر
أن رجال کان یخت ِلف ِإل عثمان قن عفان ِفي حاجة له و کان یلت ِفهت ِإل ِ
َ َ ََ
َ َ
َُ
َ َ َ َ َ َ ََ َ َُ
َ
ئهت المیضهأ ،
ِفي حاج ِت ِه فل ِقي اقن ح ِنیف فشک ِإل ِیه ذ ِلك ،فقال له اقهن حنیهفِ :إ ِ
َ
َ
ُ َّ َ ُ ُ
َ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َ
ه
الم َ َ َ ه َ َ َ
َف َت َو َّضأ ُث َّم ائت َ
قنب هی َنا
ِ
ِ
ین ،ثم تقول :اللهم ِإن َي أسألك و أتوجه ِإلیك ِ
سجد فصل رکع َت ِ
َ
َ َ ُُ
َ
ه
ُ َ َّ َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ه
َ
َّ
َ
َ
َ
قضهي حهاج ِتي؛ و تهذکر
محمد ن ِبيه َّالرحم ِة ،یا محمد ِإني أتوجه ِقهك ِإله ر قهي أن ت ِ
َ
َ
َ َ
َ ََ َ َ َ
الب َّهو ُ
انط َل َق َّالر ُج ُل َف َص َن َع َما َق َالُ ،ث َّم أ َت َق َ
اب ُع َثمان َف َج َاء ُُ َ
اب َح َّته أخهذ
حاجتك .ف
َ ََ َ َ ُ َ ََ َ َ ُ َ َ ُ َ َ
َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ََ
ِقی ِد ُِ ،فأةخل عل عثمان فأجلسه معهه عله الطنفسهه .فقهال :مها حاجتهك؟ فهذکر
َ َ
ُ
َ
َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ
کانت َّ
الس َاع ِةَ ،و قالَ :ما کنهت
اج َتك َح َّت
حاجته و قض له ،ثم قال له :ما ذکرت ح
ِ
َ َ ََ ُ ُ
ََ َ َ ُ َ َ َ
َََ
َ َ
َ َ
َ
ُ
اجة فأذک َرما ث َّم ِإ َّن َّالر ُجل خ َر َج ِمن ِع ِند ُِ فلق اقن حنیف فقهال لهه :جهزاك
لك ِمن ح
َ
ُ َ ً
َ
ََ َ
َ َّ
یراَ ،ما َک َان َی ُنظ ُر في َح َ
اج ِتي َو ال َی َلت ِف ُت ِإليَّ َح َّت کل َمت ُه ِفيّ .فقال اقن ُح َنیف:
الله خ
ِ
َ َ ُ َ ج ََ َ َ
َ َ َّ ُ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ
َ
َ
َ
َ
َ
یهه ِذمهاب قص ِهر ُِ،
الله و آتاُ ض ِهر یر فشهک ِإل ِ
الله ما کلمته ،و ل ِکن ش ِهدت رسول ِ
و ِ
َ
َ َ َ ُ َ ُ ََ َ َ َ ُ َ
َ َ
َ ج َ ُ
ول الله ،إ َّن ُه َل َ
یس ِلي قا ِئد َو قد ش َّق َعله َّ ،
صبر ،فقال :یا رس
ِ ِ
قالِ :إن ِشئت ةعوت أو ت ِ
َ َ
َف َق َال َل ُه َّ
کع َت ُ َّ ُ َ
النبيُّ :إئت المیضأ َف َت َو َّضأ ُث َّم َص هل َر َ
َّ َ َ
ات .قهال
ِ ِ
ین ثم اةع ِقه ِهذ ُِ الهدعو ِ
ِ
ِ
َ َ
ََ َ
َ
ُ َ َ َّ َ ُ
َ
َ ُ
َُ
الح ِدیث َح َّت َةخل َعل َینا َّالر ُجل کأن ُه لهم َیکهن
الله َما َتف َّر َقنا َو طال قنا
اقن حنیف :ف َو ِ
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ُ

0

ِق ِه ضر؛
مردی برای انجام کـاری نـزد عثمـان بـن عفـان رفتوآمـد داشـت و عثمـان بـه او
اعتنایی نمیکرد و به نیازش توجهی نداشت .روزی این مرد بـا عثمـان بـن حنیـ
دیدار کرد و به او شکایت نمود .عثمان بن حنی به او گفت« :برو وضو بگیـر و دو
َ
ه َ َ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ
قنب هی َنا ُم َح َّمد
یك
رکعت نماز بگزار و این دعا را بفـوان” :اللهم ِإني أسألك و أتوجه ِإل
ِ
َ َ ُ َ َّ ُ ه َ َ َ َّ ُ َ َ َ ه َ َ
قضي ِلي َح َاج ِتي“» .آن مرد آنچه
نبي َّالرحم ِة ،یا محمدِ ،إني أتوجه ِقك ِإل ر قي أن ت ِ
عثمان بن حنی گفته بود ،انجام داد و سسس بـه خانـۀ عثمـان بـن عفـان رفـت.

دربان در را گشود و دست او را گرفـت و نـزد خلیفـه بـرد .عثمـان وی را کنـار خـود
نشاند و گفت« :حاجتت چیست؟» او نیز حاجت خود را عرضه کرد و عثمـان آن را
برآورده نمود و سسس به او گفت« :از این پس ،هرگاه حاجتی داشتی نـزد مـا بیـا».
سسس آن مرد از نزد خلیفه خارج شد و عثمان بن حنی را دید .به او گفت« :خدا
تو را جزای خیر دهد .عثمان بن عفان به من و نیاز من اعتنـایی نداشـت تـا اینکـه
شما دربارۀ من با وی سفن گفتی» .عثمان بن حنی گفت« :به خدا سوگند ،من
با او سفنی نگفـتم؛ ولـی خـود شـاهد بـودم کـه نابینـایی دربـارۀ نابینـاییاش نـزد
رسول الله شکایت کرد و حضرو فرمودند” :اگر بفواهی دعا میکنم یا اینکه
صبر میکنی؟“ او گفـت” :تحمـل ایـن حـال بـرایم دشـوار اسـت“ .حضـرو بـه او
فرمودنــد” :بــرو وضــو بگیــر و ســسس دو رکعــت نمــاز بفــوان .آنگــاه ایــن دعــا را
بفوان“» .عثمان بن حنی میگوید« :به خدا سوگند ،هنوز از یکدیگر جـدا نشـده
بودیم و سفن ما به درازا نکشـید کـه آن مـرد بـر مـا وارد شـد و هیچگونـه اثـری از
نابینایی در وی مشاهده نمیشد».

مشیخةتسعقوب بنتسافیهنتالف اوى،
ت
سند این روایت :این روایت در کتابهایی مثل

2

المعجم الصغیو 9،المعجم الکبیو 4،و کتابتمعوفاة الصاحهبة 1آمـده اسـت .طبرانـی ذیـل
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روایت دوم میگوید« :این حدیث صحی است و عون بـن عمـاره آن را از روح بـن قاسـم
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 .1طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجمتالکبیو ،ج ،2ص75؛ بیهقی ،احمد بن حسین ،دالئل ر
النبوة ،ج ،8ص 773و .772
َ
 .2ف َسوی ،یعقوب بن سفیان ،مشیخةتسعقوبتبنتسفیهنتالف وي ،ص.20
 .3طبرانی ،سلیمان بن احمد ،الورضتالدانيتإلیتالمعجمتالصغیوتللطبواني ،ج ،7ص.757
 .4طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجمتالکبیو ،ج ،2ص.75
 .5ابونعیم ،احمد بن عبدالله ،معوفةتالصحهبة ،ج ،0ص.7252

نقل کرده است».

0

داللت روایت اول بر جواز طلب شفاعت از پیامبر بعد از وفات ایشان
در این روایت ،پیامبر بعد از طلب دعا از ایشان توسط مرد نابینا ،به او دسـتور میدهـد
که وضو بگیرد و بعد از نماز دعای مذکور را بفواند .مرد نابینا طب دستور پیامبر ،بعد
از نماز در پیشگاه خداوند به پیامبر متوسل میشود و در ادامـۀ دعـا ،خـود حضـرو را

َ ُ َ َّ ه َ َ َّ ْ ُ
هت قهك إ َله َر هقهي فهي َح َ
هاج ِتي َم ِهذ ُِ
ِ
مفاطب قرار میدهد و با عبارو «یا محمدِ ،إني توجه ِ ِ
َّ َ َ ه
ْ َ
ِل ُتقض ِلي ،الل ُه َّم فشهف ْع ُه ِفهي» از ایشـان میخواهـد کـه بـرای برآوردهشـدن حـاجتش ،در

پیشگاه خداوند واسطه شوند .مسئلۀ قابلتوجه این است که در این حدیث ،بـه اختصـاص

این دعا به زمان حیاو پیامبر اشارهای نشده است و مؤید این مطلب نکتـۀ موجـود در
متن حدیث است که مبنای وهابیان دربارۀ طلب شفاعت را نقـِ میکنـد .آن نکتـه ایـن
است که پیامبر به مرد نابینا دستور میدهند که وضو بگیرد و بعد از نماز بگویـد« :ای
محمد ،من بهوسیلۀ تو به پروردگارم روی میآورم» .مـرد نابینـا بـرای انجـام ایـن عمـل ،از
پیامبر و اصـحاب جـدا میشـود و بـه مسـجد مـیرود و بعـد از نمـاز ،در دعـای خـود
پیامبر را که در آن لحظه غایب است ،صدا میزند و از ایشان درخواست میکنـد تـا در
پیشگاه خداوند برای او طلب شفا کنند .این در حالی است کـه وهابیـان طلـب شـفاعت از
ولی غایب را نیز موجب شرع میدانند! ابنعثیمین دراینباره میگوید:
قسم سوم ،خواندن میت یا غایب میباشد ،در اموری که غیرخدا قادر بر انجـام آن
است ،و این دعا نیز شرع است چون میت یا غایب نمیتوانـد صـدای او را بشـنود.

ولی ما میبینیم که پیامبر شرع بودن را از این نو دعا برداشت نکردهاند و حتـی
خــود نیــز بــه مــرد نابینــا توصــیه کردنــد کــه ایــن کــار را انجــام دهــد .از آنجــا کــه مــالع
شرع دانستن طلب شفاعت از غایب و میـت نـزد وهابیـت ،عدمقـدرو غایـب و میـت بـر
 .1طبرانی ،سلیمان بن احمد ،الورضتالدانيتإلیتالمعجمتالصغیوتللطبواني ،ج ،7ص.757
 .2ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،شوحتکشفتالشبههت ،ص.83
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بررسی داللت حدیث عثمان بن حنیف بر ...

پس این نو دعا داللت میکند بر اینکـه شـف دعاکننـده بـه قـدرو تصـرف در
2
هستی برای میت یا غایب اعتقاد دارد؛ پس او با این اعتقاد مشرع میشود.

41

سما  ،و مردود دانستن اعتقاد به قدرو خفیه برای اولیای الهی است ،میتـوان دریافـت
همان طور که خواندن غایب در این روایت سفارش شده است و با توحیـد منافـاتی نـدارد،
خواندن میت نیز با توحید منافاتی ندارد.
تکوینی اولیا در قرآن
سماع موتی و قدرت
ِ

در قرآن آیاتی وجود دارد که میتوان از آنها امکان سـما مـوتی را برداشـت کـرد .خداونـد

میفرماید:

َ
ْ
َ ََ َ ْ ُ ْ ْ َ
َ ْ َ
َ
قهال َقله َو لک ْ
قال إ ْق ُ
هن
رامیم َر هب أ ِرني ک ْی َف ُت ْحيِ ال َم ْهوت قهال أ و لهم تهؤ ِمن
و ِإذ
ِ
ِ
َ ْ َ َّ َ ْ
َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ً َ َّ
الط ْیر َف ُص ْر ُم َّن إ َل ْی َك ُث َّم ْاج َع ْل َعل ُک هل َج َبل م ْهن ُهنَّ
ِلیطم ِئن قلبي
ِ
ِ
قال فخذ أر قعة ِمن ِ
ُ ْ ً ُ ْ ُ ُ َّ َ ْ
َ ْ ً َ ْ َ ْ َ َّ ّ َ َ ج َ ج 0
َ
جزءا ث َّم اةعهن یأتینك سعیا و اعلم أن الله عزیز حکیم.

این آیه بیان میکند که حضرو ابراهیم پرندگان مـرده را صـدا زد و آنهـا نـدای او را
شنیدند و دوباره زنده شدند و بهسوی او به پرواز درآمدند .خداوند در آیۀ دیگری میفرماید:
َ
کهن َال ُتح ُّب َ
کهم َو ََٰل ْ
کم ر َس َال َة َر ّقي َو َن َص ْح ُت َل ْ
َ َ َ َّ َٰ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ
هون
ِ
فتول عنهم و قال یا قو ِم لقد أقلغت ِ
ِ
َ 2
َّ
اص ِحین.
الن ِ

در این آیه خداوند بیان میکند که حضرو صـال  بعـد از هالکـت قـومش ،بـا آنهـا
سفن گفته است .همچنین خداوند میفرماید:

َ و ْاس َأ ْل َم ْن َأ ْر َس ْل َنا م ْن َق ْبلك م ْن ُر ُسل َنا َأ َج َع ْل َنا م ْن ُةون َّالر ْح َمن آل َه ًة ْیع َب ُد َ
ون.
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ

9

در اینجا نیز خداوند به پیامبر امر میکند که از پیامبران پیش از خود ،سؤال کند.
در آیــاتی از قــرآن بــه قــدرو خفیــۀ اولیــا نیــز اشــاره شــده اســت .خداونــد دربــارۀ
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حضرو مسی  میفرماید:

44

َ
ُ َ ً ْ
َّ
َ ْ َْ ُُ َ ّ
ْ َ ُ ُ
ُ
الطین َ
یهرا ِق ِهإذ ِني َو ت ْب ِهر
که َیئ ِة الط ِیر ِق ِإذ ِني ف َت ْنفخ ِف َیهها ف َتکهون ط
َ و ِإذ تخلق َ ِمن ِ ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
4
ْ ْ
ْاو َ
کم َه َو او ْق َر َص ِق ِإذ ِني َو ِإذ ُتخ ِر ُج ال َم ْو َت َٰ ِق ِإذ ِني؛

ُ

و هنگامی که از گل ،چیزی به شکل مر  ،به امر من ساخته و در آن میدمیدی تا
 .1سورۀ بقره ،آیۀ .875
 .2سورۀ اعراف ،آیۀ .32
 .3سورۀ زخرف ،آیۀ .05
 .4سورۀ مائده ،آیۀ .775

به امر من مرغی گردید ،و کور مـادرزاد و فـرد مبـتال بـه پیسـی را بـه امـر مـن شـفا
میدادی ،و آنگـاه کـه مردگـان را بـه امـر مـن ]زنـده میکـردی و از قبـرا بیـرون
میآوردی.

خداوند دربارۀ حضرو سلیمان نیز میفرماید:

َ
َ
َّ َ َ َ َ َ َّ ّ َ
َ و ل ُس َل َیم َان ّالر َیح َع َ ً َ ْ
ْ َ ْ ْ
کل ش ء
ِ
ِ
ِ
اصفة تج ِري ِقأم ِر ُِ ِإل اور ِض ال ِتي قارکنا ِفیها و کنا ِق ِ
َ 0
َع ِال ِمین؛

و برای سلیمان تندباد را رام و مسفر کردیم که بهفرمان او بـهسـوی آن سـرزمینی
که در آن برکت نهادیم ،حرکت میکرد و ما همواره به همهچیز داناییم.

همچنین در آیۀ  72سورۀ نمل آمده است که حضرو سلیمان میفرماید:
ُ

ُّ

َ

َ

المأل ُّأیکم َیأتیني ق َعرش َها قبل أن َی ُأتون ُمسلم َ
یا ُّأی َها َ
ین.
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ

در این آیه ،حضرو سلیمان از اطرافیان خـود میخواهـد کـه هـرکس قـادر اسـت،
تفت ملکۀ سبأ را از راه دور برای او بیاورد .آص بـن برخیـا ایـن کـار را انجـام میدهـد و
میگوید:

َ
َ َ َ َ َّ َ َ ُ
لیك طرف َك؛
أنا آتیك ِق ِه قبل أن یرتد ِإ

2

من قبل از اینکه شعا دیدو بهسوی چشمت بازگردد ،آن را برایت میآورم.

خداوند در آیۀ دیگری میفرماید:

ْ َ
ّ
َ َ ّ
ْ
َ ق َال َل ُه ُم َ
وس َٰ َمل أ َّت ِب ُعك َعل َٰ أ ْن ُت َع ِل َم ِن ِم َّما ُع ِل ْم َت ُرش ًدا.

9

در این آیه ،حضرو موسـی از حضـرو خضـر آمـوزش علـم لـدنی را درخواسـت
میکند که این مسئله مربو به امور خفیه و تکوینی است.
با دقت در این آیاو به دست میآیـد کـه اعتقـاد بـه قـدرو خفیـه و تکـوینی بـرای اولیـا،
فرسنگها بیاورد ،قدرو شنیدن صدا از راه دور نیز برایش امری غیرمقدور نیسـت .بنـابراین،
اگر اعتقاد به قدرو خفیه برای اولیای الهی ،شرع نیست ،خواندن آنها و درخواسـت دعـا از
آنها در حال غیبت یا بعد از وفاو نیز شرع نیست؛ چون این امور مربو به جسم نیستند تا با
 .1سورۀ انبیا ،آیۀ .27
 .2سورۀ نمل ،آیۀ .05
 .3سورۀ که  ،آیۀ .77
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اعتقادی شرعآمیز نیست؛ مثال کسی کـه میتوانـد جسـم سـنگینی را بـا قـدرو تکـوینی از

42

غیبت یا مرگ از بین بروند.
داللت روایت دوم بر جواز طلب شفاعت از پیامبر بعد از وفات ایشان
با توجه به حدیث دوم میتوان دریافت که طلب شفاعت از پیامبر بعد از وفـاو ایشـان
نیز بدون اشکال است؛ چراکه اگر این کـار شـرع محسـوب میشـد ،عثمـان بـن حنیـ
هیچگاه آن مرد نابینا را به خوانـدن پیـامبر بعـد از وفـاو ایشـان و طلـب کمـک از آن
حضرو دعوو نمیکرد .همان طور که در بررسی داللت روایـت اول گذشـت ،مـرد نابینـا
بعد از توسل به پیامبر در پیشگاه خداوند ،خود حضرو را کـه غایـب بودنـد ،مفاطـب
قرار داد و طلب دعا کرد .در روایت دوم نیز همین مطلب عینا تکرار میشود و مرد گرفتار،
از پیامبر که در آن زمان در قید حیـاو نبودنـد ،طلـب دعـا میکنـد .بـا توجـه بـه ایـن
مطالب و اثباو سما موتی و قدرو تکوینی اولیا در قرآن و روایاو 0،رکن اساسی اشـکال
وهابیان باطل میشود.
مؤید صحت این نو طلب شفاعت ،عمل صحابه است که درخواست دعا از پیـامبر

بعد از وفاو ایشان را شرع نمیدانستند و حتی خودشان در مواردی به مزار آن حضرو پنـاه
میبردند و از آن حضرو درخواست میکردند تا مشکلشان را حل کنند و برای آنها از خداونـد
طلب کمک و گشایش نمایند .ابن ابیشیبه در کتاب خود حدیثی از مالک الـدار نقـل کـرده
است که میگوید:
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در زمـان خالفــت عمـر بــن خطـاب مــردم دچـار قحطــی شـدند .مــردی کنـار قبــر
پیامبر آمد و عرضه داشت« :یا رسول الله ،برای امت خود ،از خدا طلب بـاران
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کن که آنها هالع شدند» .پیامبر به خواب وی آمدنـد و فرمودنـد« :نـزد عمـر
برو و به او سالم برسان و خبر بده که باران رحمت بر شما نازل خواهد شـد و بـه او
بگو” :زیرع باش .زیرع باش“» .این شف نزد عمـر آمـد و قضـیه را بـه او خبـر
داد .عمر گریه کرد و گفت« :خدایا ،از هیچ خدمتی که از دستم بر بیایـد ،کوتـاهی
2
نفواهم کرد».
 .1بفاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخهیي ،ج ،8ص.25
 .2ابن ابیشیبه ،عبدالله بن محمد ،الکتهبتالمصنتفتفیتاألحهدسثترتاآلرهی ،ج ،7ص ،757ح.78558

بنابراین این روایت ،مویدی برای روایت دوم عثمان بن حنی است و ادعای وهابیت را
مبنی بر اینکه هیچیک از صحابه بعد از وفاو پیـامبر از ایشـان طلـب شـفاعت کـرده
است ،باطل میکند.
اشکاالت وهابیان بر داللت روایت اول
در ادامه ،اشکاالو وهابیان بر داللت این روایت را مطرح میکنیم:
اشکال

این روایت ،تنها بر جواز طلب شفاعت از پیامبر در زمان حیاو ایشان داللـت دارد ،نـه
بعد از وفاو آن حضرو؛ چراکه علت اصلی مراجعۀ مرد نابینا به پیامبر درخواست دعا
از ایشان بود 0.حال که معلوم شد سبب اصـلی ایـن روایـت و دلیـل شـفایافتن مـرد نابینـا،
دعای پیامبر بوده است ،پس افراد محروم از دعای پیامبر ،یعنی کسانی که بعد از
وفــاو ایشــان زنــدگی میکننــد ،فاقــد ایــن رکــن اصــلی هســتند و نمیتواننــد خــود را بــا
مرد نابینایی که از موهبت دعای پیامبر برخوردار شده است ،قیاس کنند.

2

بنا بر این شبهه ،علت شفای مرد نابینا دعای پیامبر بوده است؛ لذا طلب شفاعت
از پیامبر بعد از وفاو ایشان ،عملی باطل خواهد بود؛ چرا که پیامبر در قید حیـاو
نیستند تا برای کسی دعا کنند!
پاسخ به اشکال
ً

اوال :اگر این اشکال درست باشد ،پیامبر باید همانجا برای مرد نابینا دعـا میکردنـد؛
پیامبر بفواند .لذا در اینجا این سؤال مطرح میشود که اگر حضور جسـم پیـامبر

برای جواز این دعا شر است ،چرا پیامبر بـه شـف

نابینـا امـر کردنـد تـا در غیـاب

ایشان از آن حضرو طلب دعا کند؟
 .1البانی ،محمد ناصرالدین ،التوسل ،ص.35
 .2عروسی ،جیالن بن خضر ،الدعهء ،ج ،8ص.302
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در حــالی کــه حضــرو صــرفا بــه او دعــایی را یــاد دادنــد تــا آن را بعــد از نمــاز و در غیــاب

41

ً

ثانیا :برترین دلیل بر اثباو شیء ،وقـو آن اسـت؛ بنـابراین ،وقتـی مـرد گرفتـار در زمـان
خلیفۀ سوم ،با این دعا حاجتش برآورده شد ،دیگر جـای ایـن اشـکال بـاقی نمیمانـد کـه
قیاس دیگران با مرد نابینا اشتباه است!
ً

ثالثیا :این سفن برخالف اعتقادی است که سل دربارۀ طلب شفاعت از پیامبر بعد از
وفاو ایشان داشتهاند .ابنکثیر در تفسـیر خـود میگویـد کـه برخـی علمـا همچـون شـیخ
ابونصر بن صبا  ،در کتاب خود حکایت مشهوری از عتبی آوردهاند که میگوید:
نزد قبر پیامبر نشسته بودم که یک اعرابی آمد و گفت« :سالم بر تو ای پیامبر
ُ َ
َْ
َ َ َّ ْ َ َ َ ْ ُ
خدا .من شنیدم که خدا میفرمایدَ  :و ل ْو أن ُه ْم ِإذ ظل ُموا أنف َس ُه ْم جهاؤك ف ْاس َهتغف ُروا
ُ َ
َْ َ
ً
ً
َّ
َّ
الل َه َو ْاس َتغف َر ل ُه ُم َّالر ُسول ل َو َج ُدوا الل َه َت َّواقا َر ِحیمها .بنـابراین ،مـن نـزد تـو آمـدم تـا
برای گناهـانم اسـتغفار کـنم و بهواسـطۀ تـو ]و دعـای تـوا بهسـوی خـدا شـفاعت
جویم» .سسس اعرابی برگشت .در این حال چشمان من سنگین شـد و خـواب مـرا
فراگرفــت .در ایــن حــال ،پیــامبر را در خــواب دیــدم کــه بــه مــن فرمودنــد:
0
«ای عتبی ،خود را به اعرابی برسان و به او بشارو بده که خداوند او را بفشید».

اشکاالت وهابیان بر داللت روایت دوم
در ادامه ،اشکاالو وهابیان بر داللت این روایت را مطرح میکنیم:
اشکال اول

عثمان بن حنی هرگز به آن مرد امر نکرد که چیزی از پیامبر درخواست کند یا اینکه
بگوید« :خدایا ،پیامبر را شفیع من گردان» .این یعنی عثمـان بـه آن مـرد کـل دعـای
مــأثوره را ســفارش نکــرد ،بلکــه بــه او بعضــی از آن را کــه جــایز میباشــد ،ســفارش کــرده
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است! بنابراین ،در اینجا هیچ طلب شفاعتی از پیامبر اتفاق نیفتاده است؛ چراکه اگـر
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کسی بعد از وفاو پیامبر بگوید« :خدایا ،پیامبر را شفیع من گـردان» ،ایـن کـالم
کالمی باطل است و عثمان بن حنی به چنین چیزی امر نمیکند.
 .1ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،رف یو القوآن العظیم ،ج ،8ص.757
 .2البانی ،محمد ناصرالدین ،التوسل ،ص.23

2

پاسخ به اشکال اول

این سفن نوعی مکابره است و برخالف چیزی اسـت کـه عثمـان بـن حنیـ بـه آن مـرد
گرفتار یاد داد .آ نچه طبرانی از این جریان نقـل کـرده اسـت ،نـاقِ ایـن ادعـای سـلفیان
است؛ چراکه عثمان بن حنی عین دعای پیامبر را به آن مرد یاد داد تـا بعـد از نمـاز
بفواند و هیچ تفصیلی بین جملههای دعا قـرار نـداد کـه یکـی را جـایز و دیگـری را حـرام
معرفی کند!
دربارۀ ادعای بطالن این کالم بعد از وفاو پیامبر نیـز در پاسـخ بـه اشـکال بعـد،
توضی داده خواهد شد.
اشکال دوم

ابنتیمیه میگوید:
عثمان بن حنی گمان میکرد که این عمل بعد از وفـاو پیـامبر نیـز مشـرو
است ،در حالی که لفظ حدیث این مطلب را نقـِ میکنـد؛ چراکـه مـرد نابینـا از
پیامبر درخواست کرد تا ایشان برای او دعا کنند و پیامبر نیز به او یاد دادند
که خودش دعا کند و در دعا بگوید« :خدایا ،پیامبر را شفیع مـن گـردان» .لـذا
این دعا برای کسی صحی است که پیامبر دعاکننده برای او و شافع وی باشد
و این مسئله مناسب کسی است کـه در زمـان حیـاو پیـامبر یـا در روز قیامـت
0
باشد ،هنگامی که پیامبر برای مردم شفاعت میکنند.

معنای سفن ابنتیمیه این است که توصیۀ عثمان بن حنیـ بـه مـرد گرفتـار اشـتباه
بوده است و این اشتباه ،از برداشت نادرست او از کالم پیامبر به مرد نابینا ناشی شـده
پاسخ به اشکال دوم
ً

اوال :در این سفن ابنتیمیه دو مطلب وجود دارد:
مطلب اول :فهم صحابی معتبر نیست.
مطلب دوم :توصیۀ عثمان بن حنی به مرد گرفتار با روایت پیامبر منافاو دارد.
 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمو تالفتهرى ،ج ،7ص.835
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است؛ در حالی که لفظ حدیث ،مفال برداشت عثمان بن حنی است.

41

این در حالی است که این سفن ابنتیمیه مبنای خود او دربارۀ حجیت فهم سل را
نقِ میکند .او میگوید که بهترین قرون این امت در اعمال و اقوال و اعتقاد و هر
فضیلت دیگری ،قرن اول و دوم و سوم (سل صال ) هستند .او در ادامه توصیه میکند:
«بر شما باد به آثار سل  .آنان آنچه را موجب شفا و کفایت است ،آوردهاند و پس از آنها،
کسی چیزی را که آنان ندانند ،نیاورده است».

0

پس چگونه است که ابنتیمیه فهم عثمان بن حنیـ از روایـت پیـامبر را اشـتباه
میداند و فهم خود را بر فهم او ترجی میدهد؟!
همچنین برای روشـن شـدن عـدممنافاو بـین برداشـت عثمـان و روایـت پیـامبر

میتوان دو قضیه را با یکدیگر مقایسه کرد تا تنـافی یـا عـدمتنافی آنهـا روشـن شـود .ایـن
دو روایت ،از سه بفش تشکیل شدهاند:
الف .در روایت اول ،مرد نابینا به پیامبر شـکایت میکنـد .در روایـت دوم نیـز مـرد
گرفتار ،به عثمان بن حنی شکایت مینماید.
ب .در روایت اول ،پیامبر به مرد نابینا دستور میدهند که دعـای مـذکور را بعـد از

نماز بفواند و بگوید« :اللهم ّإني أسئلك ّ
قنبیك .»...در روایت دوم نیز عثمان بن حنی به

مرد گرفتار میآموزد که بعد از نماز دعایی را بفواند که پیامبر به مرد نابینا توصیه کرده
بودند.
ج .در روایت اول ،مرد نابینا پیامبر را در حالی صدا میزند و از او طلب دعا میکند
که ایشان غایب و زنده هستند .در روایت دوم نیز مرد گرفتار بعد از نمـاز ،پیـامبر را در
حالی صدا میزند و از او طلب دعا میکند که ایشان از دنیا رفته و غایباند.
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معلوم است که بین این دو روایت هیچ اختالفی نیسـت ،مگـر یـک چیـز! آنهـم ایـن

20

است که روایت اول در زمان حیاو پیامبر اتفاق افتاده است و روایت دوم بعد از وفاو
ایشان.
همین اختالف است که ابنتیمیه را بر آن میدارد تا توصیۀ عثمان بن حنی را خالف
 .1همان ،ج ،0ص 753و .752

سفن پیامبر بداند و برداشت او را اشتباه توصی کند .این اشکال با اسـتفاده از مـتن
خود حدیث اول دفع میشود؛ چون همان طور کـه گذشـت ،مـرد نابینـا بعـد از رفـتن بـه

مسجد و خواندن نماز ،عبارو «یا محمدّ ،إني ّ
أتوجه قك إل ّرقي »...را در حالی خوانـد کـه

پیامبر در آن لحظه غایب بودند و صدای او را بهحسب ظاهر نمیشـنیدند .پـس اگـر
خواندن این دعا در غیاب پیامبر صحی است ،در وفاو ایشان نیز صحی خواهد بود.
عالوه بر اینکه در آثار ،ادلهای وجود دارد که سما موتی را ثابت میداند و همچنین ثابت
میکند که آنها از برخی احوال زندگان آگاه هستند و از اعمـال آنهـا خوشـحال یـا ناراحـت
میشوند.

0

ً

ثانیا :ابنتیمیه صرفا به این بفش از دعا اشاره میکند که پیامبر به مرد نابینـا یـاد
دادند که بگوید« :خدایا ،پیامبر را شفیع من گردان» .او از این مسئله نتیجـه میگیـرد
کــه ایــن دعــا ،تنهــا در زمــان حیــاو پیــامبر و در روز قیامــت صــحی اســت؛ چراکــه
پیامبر در برزد نمیتوانند دعا کنند تا ما از خدا بفـواهیم او را شـفیع مـا قـرار دهـد .از
بطالن این سفن که بگذریم ،در این دعا عباراو دیگری مثل «ای محمد ،من بهواسـطۀ
تو به پروردگارم روی میآورم» نیز وجود دارد که طلب شفاعت از غایب است و دلیلی اسـت
بر رد ادعای ابنتیمیه مبنی بر بطالن خواندن این دعا بعد از وفاو پیامبر.
اشکال سوم

عمل عثمان بن حنی با عمل سایر صحابه تعـارِ دارد .بنـابراین ،حتـی اگـر سـند ایـن
روایــت درســت باشــد ،قابلاخــذ نیســت؛ زیــرا ایــن روایــت از عمــل یکــی از اصــحاب
نکرده 2،بلکه با فعل سایر صحابه مفال است.

9

 .1نعمان بن آلوسی برخی از این احادیث را در کتاب اآلسهتترتالبینهت آورده است.
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،قهعدةتجلیلةتفيتالتوسلترالوسیلة ،ج ،7ص.873
 .3دمشقیه ،عبدالرحمن بن محمد ،موسوعةتأهل ال نة ،ص.773
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رسول خدا خبر میدهد و نهتنها شف

دیگری از صحابه وی را در این امر همراهی
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پاسخ به اشکال سوم

راغب اصفهانی دربارۀ معنای «اختالف» میگوید« :اختالف و مفالفت به این معناسـت کـه
شف  ،راهی غیر از راه دیگری در رفتـار و سـفن انتفـاب کنـد» 0.بنـابراین« ،مفالفـت»،
در مقابل «اجتما » و بهمعنای اظهار در عمل یا لفظ است ،در مقابل عمل یا سـفن دیگـر.
پس اختالف صحابه با حدیث عثمان بن حنی به ایـن صـورو محقـ میشـود کـه دیگـر
صحابه آن را شنیده و تکذیب کرده باشند ،یـا اینکـه در مـوردی کـه اقتضـای عمـل بـه ایـن
حدیث وجـود داشـته ،آن را تـرع کـرده و ضـد آن را انجـام داده باشـند؛ ولـی مطلـ تـرع،
«اختالف» به حساب نمیآیـد 2.اینکـه صـحابه در برخـی مـوارد بـرای رفـع حـوایج خـود ،بـه
عباس ،عموی پیامبر ،یا دیگر اشفاص متوسل میشدند ،دلیل بر این نمیشـود کـه بـا
عمل عثمان بن حنی و طلب شفاعت از پیـامبر بعـد از وفـاو ایشـان مفـال بودنـد؛
چون این دو ،نقیِ یکدیگر نیستند و منافاتی با هم ندارند .عالوه بر اینکه همان طـور کـه
گذشت ،صحابه در مواردی ،به قبر پیامبر پناه میبردند و از ایشان شـفاعت و دعـا بـرای
گشایش امور طلب میکردند که حدیث عثمان بن حنی و روایت عتبی ،برخی از این مـوارد
َ
َّ َ َ
بودند .مورد دیگر نیز روایت عامالفت است .دارمی در سنن خود در باب « َما أ َکر َم الل ُه ت َعهال
َن ِب ُیهَ ق ْع َد َم ْو ِت ِه» روایتی در این زمینه نقل میکند مبنی بر اینکه:
مردم مدینه دچار قحطی شدیدی شدند .نـزد عایشـه شـکایت بردنـد و او بـه مـردم
گفت« :کنار قبر رسول خـدا برویـد و روزنـه و شـکافهایی را در سـق حجـره
ایجاد کنید بهطوری که دیگر بین قبر شری پیامبر و آسمان سـقفی نباشـد».
ابوالجوزا میگوید« :آنان چنین کردنـد .پـس آنقـدر بـاران باریـد کـه گیـاه روییـد و
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شتران فربه شدند تا آنجا که از شدو چاقی ترعهایی بر بدن آنهـا پدیـدار شـد .بـه
9
همین مناسبت آن سال را عامالفت (سال شکاف) نامیدند».
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 .1راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفوداتتفيتغوسبتالقوآن ،ص.820
« .2ترع مادامی که نصی بر نهی از متروع نیامده باشد ،بهتنهایی حجـت نیسـت؛ بلکـه نهایتـا میرسـاند کـه تـرع ایـن فعـل،
مشرو است»( .غماری ،عبدالله بن محمد ،ح ن التفهمترتالدیكتلم ألة التوك ،ص.)77
 .3دارمی ،عبدالله بن عبدالرحمن ،م ندتالدایمي ،ج ،7ص.883

نتیجه
از بیاناو گذشته به دست میآید که طلب شفاعت از پیامبر اکرم بعـد از وفـاو ایشـان
نیز همچون طلب شفاعت در زمان حیاو ایشان ،جایز است .با این حال وهابیان در جواز
این مسئله ،با دیگر مسلمانان اختالف دارند و بهخاطر اعتقاد مسلمانان بهویژه شیعیان بـه
این نو طلب شفاعت ،آنان را تکفیر میکنند و از دایرۀ اسالم بیرون میدانند .با توجـه بـه
دو روایت عثمان بن حنی که در منابع مهم اهلسـنت آمـده و داللـتش بـر ایـن مسـئله
مسلم است ،به دست میآید که این نو طلب شـفاعت بـدون اشـکال اسـت و ایـن بـدان
جهت است که در این مسئله ،اعتقاد به الوهیت و ربوبیت برای غیرخداوند وجود ندارد .در
سیرۀ صحابه و سل نیز مواردی وجود دارد که به مزار رسـول خـدا پنـاه بـرده و از آن
حضرو طلب شفاعت یا استغاثه کردهاند .بنابراین ،حدیث عثمان بن حنی نهتنها با سیرۀ
مسلمانان در صدر اسالم مفال نیست و با اعتقاداو سل منافاو ندارد ،بلکـه از وجـود
این سیره در بین آنان خبر میدهد .ازاینرو ،دالیلی که وهابیان برای شـرع دانسـتن ایـن
مسئله و تکفیر مفالفـان خـود آوردهانـد ،صـرفا بـهخاطر پافشـاری بـر اصـول خودسـاختۀ
خودشان است که در نصوص دینی ،واقعیتی برای آنها وجود نـدارد؛ لـذا ایـن دالیـل نوعـا
مردود و مفال با واقع هستند و شرع دانستن این نـو طلـب شـفاعت ،بـا سـیرۀ عمـوم
مســلمانان اعــم از شــیعه و ســنی مفالف ـت دارد ،و بلکــه بــدعتی اســت کــه وهابیــان در
اســالم بنــا نهادهانــد؛ وگرنــه مســلمانان هیچگــاه بــهخاطر ایــن اعمــال یکــدیگر را تکفیــر
نمیکردند و خون یکدیگر را مباح نمیدانستند.
بررسی داللت حدیث عثمان بن حنیف بر ...
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حجیت خبر «واحد» از دیدگاه ابنتیمیه
*

چکیده
حجیت خبر واحد از مسائل اختالفی بین علمای مذاهب اسـالمی اسـت .برخـی آن را
بهطور کلی در فقه و عقاید حجت نمیدانند ،برخی در هر دو حجـت میداننـد و برخـی
دیگر نیز قائل به تفصیل شدهاند؛ به این بیان که آن را در فقه حجت میداننـد ولـی در
عقاید حجت نمیدانند .علت این اختالف ،در افادۀ علـم و ظـن در حجیـت خبـر واحـد
است .هرکدام که به افـادۀ علـم خبـر واحـد قائـل شـدهاند ،آن را در عقایـد نیـز حجـت
دانستهاند .ابنتیمیه مطل خبر واحد را غیر از دو قسم خبر پذیرفتهشده از طرف امـت
و خبر محفوف بـه قرینـه ،مفیـد ظـن میدانـد .بـهعبارو دیگـر میتـوان گفـت کـه او
مطل خبر واحد را در احکام و عقاید حجت نمیداند .هر قسمی که از دیدگاه ابنتیمیه
افادۀ علم میکنـد ،میتوانـد در عقایـد نیـز حجـت باشـد و هـر قسـمی کـه افـادۀ ظـن
میکند ،در عقاید حجت نیست .ابنتیمیه دایرۀ اخبار ذیل عنوان «تلقی به قبول امـت»
را بسیار گسترده کرده و تمام اخبار صحیحین غیر از اخبار متواتر را از این نـو دانسـته
است .دلیـل وی بـر ایـن مطلـب ،اجمـا اهلحـدیث اسـت .بـه ایـن نظریـۀ ابنتیمیـه
اشکاالتی وارد است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.
کلیدواژهها :حجیت ،خبر واحد ،ابنتیمیه ،علم و ظن ،اجما اهلحدیث.

* پژوهشگر مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت و دانشپژوه مؤسسۀ کالم امام صادق.
ایمیلe.kazemi64@gmail.com :

مقدمه
مبانی استنبا در بین مذاهب دربـارۀ دو امـر «کتـاب» و «سـنت» مشـترع اسـت .سـنت
متشکل از قول و فعل و تقریر معصوم است و راه رسیدن به سنت ،به چند قسم تقسـیم
میشود :خبر متواتر ،خبر مسـتفیِ و خبـر واحـد .مسـئلۀ حجیـت خبـر متـواتر چنـدان
مورد اختالف مذاهب قرار نگرفته است و عمدتا حجیت خبر متواتر و علـمآور بـودن آن را
پذیرفتهاند .مسئلهای که بین مذاهب مورد اختالف قرار گرفته ،مسئلۀ حجیت خبـر واحـد
است .بهعبارو دیگر ،برای یافتن حکـم شـرعی یـک موضـو  ،سـه حالـت کلـی متصـور
است :قطع ،ظن و شک .در حالت «قطع» عقال وظیفۀ فرد عمل بر اسـاس آن اسـت .در
حالت «شک» نیز بهدلیل تساوی بین دو طرف ،شار مقدماتی را فراهم آورده است که به
فرد کمک خواهد کرد از بالتکلیفی خارج شود و آن همان «اصول عملیه» است .در میان
قطع و شک حالتی وجود دارد بهنام «ظن» که نه حجیت قطع را دارد و نه حکـم شـک را.
اگر خبر واحدی محفوف به قراین قطعی باشد ،این خبر افادۀ علـم و یقـین دارد و طبیعتـا
مـورد نــزا نفواهــد بــود .نـزا بــر ســر خبــر واحــد در جـایی اســت کــه آن خبــر ،فــار از
هـر قرینــهای باشـد .اخــتالف در خبـر واحــد بـر ســر ایـن موضــو اسـت کــه ایـن نــو از
خبر واحد ،حجیت قطعی دارد یا ظنی؟ بهعبارو دیگر ،خبر واحـد افـادۀ علـم میکنـد یـا
افادۀ ظن؟ ثانیا این ظن از چه ظنونی است؟ آیا از ظنون معتبـر اسـت و عقـال در سـیره و
روش خود ،بر پایۀ ظنون معتبر عمـل میکننـد؟ ایـن ظنـون معتبـر کـه دارای اثـر عملـی
هستند ،فقط در حوزۀ فقه کاربرد دارند یا عالوه بر فقه ،در حوزۀ عقاید نیـز کـاربرد دارنـد؟
اگر خبـر واحـد در احکـام ،از ظنـون معتبـر قـرار بگیـرد ،میتوانـد حجـت شـمرده شـود و
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بر اساس آن عمل کرد یا خیر؟ با توجه به دیدگاه ابنتیمیه ،ایـن پرسـشها حـائز اهمیـت
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بیشتری خواهند بود تا روشن شود ابنتیمیه چه دیدگاهی را در حجیـت خبـر واحـد اتفـاذ
کرده است .نوشتار حاضر بهروش توصـیفی-تحلیلـی ارائـه شـده اسـت .در رابطـه بـا ایـن
مسئله ،کتاب یا مقالهای مفت

به خبر واحد از دیدگاه ابنتیمیه ارائه نشده اسـت و تنهـا

یک کتاب دربارۀ منهج ابنتیمیه در حدیث نگاشته شده که تألی ابومحمد نعیمی اسـت.

مقالهای نیز در فصلنامۀ پژوهشنامۀ مذاهب اسالمی بهقلم حمزه علی بهرامی تألی شده
است که اشارهای به دیدگاه ابنتیمیه در خبر واحد دارد .بـه همـین دلیـل اکثـر مراجعـاو
دراینباره به متون خود ابنتیمیه در تألیفاو او بوده است .در مقالۀ حاضر ابتدا بـه بررسـی
افادۀ علم و ظن خبر واحد از دیدگاه ابنتیمیه پرداختـه شـده اسـت و در ادامـه ،بـه دایـرۀ
حجیت خبر واحد از دیدگاه ابنتیمیه اشاره خواهد شد و در پایان نیز مالکی کـه ابنتیمیـه
برای خبر واحد اتفاذ کرده است ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
حجیت
معاجم لغوی «حجت» را در لغت به دلیل و برهان و هر چیزی که صالحیت داشـته باشـد
تا با آن علیه خصم احتجاج شود ،معنا کردهاند.

0

واجب است بهدلیل اهمیتی که در مسـئلۀ موردبحـث وجـود دارد ،معنـای اصـطالحی
«حجــت» از جهــاو منطقــی و اصــولی و حــدیثی بررســی شــود .حجــت در اصــطالح
علم منط  ،چیزی است که از قضایای نتیجهبفش و مرتبط با یکدیگر تشکیل شده باشد
و باعث علم پیداکردن به شیئی مجهول شـود .بنـابراین مجمـو صـغرا و کبـرای قضـیه،
«حجت» نام دارد 2.حجت در اصطالح علم اصول ،دلیلی است که ثابتکنندۀ متعل خود
باشد و به درجۀ قطع و یقین نرسیده باشد؛ بهعبارو دیگر ،دلیلی است کـه حکـم فعلـی را
بهعنوان حکم واقعی برای مکلـ ثابـت مینمایـد و حجیـت و اعتبـار آن دلیـل ،از ناحیـۀ
شار مقدس جعل شده باشد؛ یعنی حجیت و دلیلیت آن ذاتی نباشد ،بلکه به جعل شـار
باشد .بنابراین «حجت» اصولی ،شامل قطع نمیشود و از نظر لغـت ،بـه قطـع« ،حجـت»
اصطالح اصولی ،به قطع« ،حجت» اطالق نفواهد شد 9.بنـابراین بـا ایـن بیـان میتـوان
گفت حجیت بر دو قسم است :یا موضوعی است یا طریقی .در حجیت طریقی ،اعتبـار از
 .1ازهری ،محمد بن احمد ،رهذسبتاللغة ،ج ،7ص857؛ ابنمنظور ،محمد بن مکرم،تل هن العوب ،ج ،8ص.882
فوهنگنهمۀتاصاولت
ت
 .2اصغری ،عبدالله ،أصولتالفقهت(هموا تبهتشوحتفهیسی) ،ج ،8ص72؛ مرکز اطالعاو و مدارع اسالمی،
فقه ،ص.725
 .3اصغری ،عبدالله ،أصول الفقه (همراه با شرح فارسی) ،ج ،8ص.72

حجیت خبر «واحد» از دیدگاه ابنتیمیه

اطالق میشود ولی نظر به اینکه حجیت قطع نفیا و اثباتـا قابلجعـل نیسـت ،لـذا از نظـر
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آن جهت است که شیء ،طریقی بهسوی حجت واقعی و موضوعی و نفسی است؛ همانند
خبر واحد که راهی ظنی به سنت واقعی اسـت ،یـا هماننـد خبـر متـواتر کـه راهـی قطعـی
بهسوی سنت واقعی است 0.حجت در اصطالح علم حدیث نیز بـه روایـت شفصـی گفتـه
میشود که میتوان به آن احتجاج کرد.

2

بنابراین ،معنای اصطالحی حجت در علم منط  ،علم اصـول و علـم حـدیث بـه یـک
معنا منتهی خواهد شد و آن نیز افادۀ علم است؛ زیرا زمانی که علم حاصل شود ،حجیـت
و قابلیت احتجاج نیز خواهد آمد.
خبر
«خبر» در لغت بهمعنای آگهی ،اعالن ،گزارش و اطال دادن و آشکار کردن آمده اسـت.
«اخبار» جمع خبر است وگفته شده کـه «أخبهرُ قکهذا» یعنـی او را بـه فالنچیـز خبـر داد.
اهللغت در معاجم لغوی به این معنا اشاره کردهاند.

9

علما در معنای اصطالحی خبر دو دسته شدهاند :برخی مفهـوم خبـر را امـری بـدیهی
دانستهاند و تعریفی بـرای آن ذکـر نکردهانـد 4،و برخـی قائـل هسـتند کـه خبـر را بـهعلت
دشواری و غیرممکن بودن آن ،نمیتـوان در قـالبی خـاص تعریـ کـرد یـا شـاید بـهعلت
وضــوح و شــفافیت آن ،نمیتــوان آن را در قالــب خاصــی تعریــ نمــود؛ چــون توضــی
واضحاو ،از مشکالو است 1.بنابراین ،مراد هر دو گـروه در خبـر ،همـان معنـای لغـوی
اســت .معنــای لغــوی نیــز بــهدلیل عــام بــودن ،میتــوان مصــادی زیــادی را بــرای آن
در نظر گرفت« .حدیث» از جمله مصادی ذکرشده و استعمالشده برای خبر اسـت .ایـن
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دو اصطالح بهوفور بهجای یکدیگر استعمال شدهاند و معنای واحدی را میرسانند.
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شیعهشنهسیترتپهسختبهتشبههت ،ج ،8ص.52
 .1رضوانی ،علیاصغر ،ت
 .2مامقانی ،عبدالله ،مقبهستالهداسةتفيتعلمتالدیاسة ،ج ،8ص.735
 .3ابنمنظور ،محمد بن مکرم،تل هنتالعوب ،ج ،0ص887؛ فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاهب العاین ،ج ،0ص852؛ ازهـری،
محمد بن احمد ،رهذسب اللغة ،ج ،3ص753؛ زبیدی ،محمد بن محمد ،رهج العورس ،ج ،7ص785؛ ابنفارس ،احمد،تمعجامت
مقهسیس اللغة ،ج ،8ص.872
 .4ابنتلمسانی ،عبدالله بن محمد ،شوح المعهلمتفيتأصول الفقه ،ج ،8ص.778
 .5اصفهانی ،محمود بن عبدالرحمن ،بیهن المختصو ،ج ،7ص.773

اقسام خبر از دیدگاه ابنتیمیه

ابنتیمیه برای «خبر» دو نو تقسیم بیان کرده است .در تقسیم اول ،خبر را از جهت افادۀ
علم یا عدمافادۀ علم به دو قسم «متواتر» و «خبر آحاد» تقسیم کـرده و معتقـد اسـت کـه
خبر متواتر مفید علم است .در مقابل خبر متواتر ،خبر واحد را قرار داده اسـت و بـه قسـم
سومی بهنام خبر مستفیِ یـا مشـهور نیـز اشـارهای کـرده و آن را بـه برخـی نسـبت داده
است 0.عالوه بر این ،وی تقسیم دیگـری را بـهدلیل اعتبـار و عـدماعتبار بیـان کـرده کـه
عبارو است از:

2

 .7ما یعلم صدقه (صدق خبر معلوم باشد)؛
 .8ما یعلم کذبه (کذب خبر معلوم باشد)؛
 .7حدیث محتمل بین صدق و کذب باشد .ابنتیمیه خبر مستفیِ و اخبار پائینتر از
مستفیِ را در این قسم داخل کرده است.

9

ابنتیمیه سه نو خبر را از قسم اول نام میبرد که بـهدلیل گرهخـوردن بحـث بـه ایـن
اقسام ،در ادامه به این سه نو اشاره میشود:
 .0تلقی علما به قبول :زمانی کـه علمـا خبـری را پذیرفتـه باشـند ،آن خبـر افـادۀ علـم
میکند 4.وی مینویسد که اینگونه اخبار که علما بر آنان تلقی به قبول کردند ،نزد جمهور
علما از اصحاب ابوحنیفه ،مالک ،شافعی و احمد افادۀ علم دارد 1.بنابراین ،طب این نظر
اکثر احادیث در صحیحین مفید علم هستند .مـراد ابنتیمیـه دراینبـاره احادیـث آحـادی
هستند که تلقی به قبول شدهاند؛ زیرا وی خبر متواتر را در قسم بعد ذکر میکند.
 .0خبر متواتر :ابنتیمیه خبر متواتر را مفید علم میداند و عدد را در تحق متواتر شر

« .1إذ المقصود من المتواتر ما یفید العلم»( .ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمو الفتهرى ،ج ،72ص.)02
« .2الفبر إما أن یعلم صدقه أو کذبه أوال»( .همان ،ص.)00
 .3همان ،ص.05
 .4همان ،ج ،77ص 755و 757؛ ج ،72ص 00 ،07 ،05و 02؛ ج ،85ص.853
 .5همان ،ج ،72ص.07

حجیت خبر «واحد» از دیدگاه ابنتیمیه

نمیداند و میگوید« :متواتر ،عددی شمارششده ندارد؛ بلکه هر زمانی که از اخبار راویان
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علم حاصل شد ،خبر متواتر خواهـد بـود و ایـن علـم بـه حـال راویـان و مفبـران بسـتگی
دارد» 0.اما او تواتر را به دو نو تقسیم کرده است :تواتر عام و تواتر خاص .تواتر خـاص را
تواتر اهلحدیث بیان میکند و تواتر اهلحدیث ،تواتری است که نزد عامه وجود ندارد2.

 .3خبر محفوف به قرینه :بهاعتقاد ابنتیمیه خبر محفوف به قرینه مفید علـم اسـت و
میتوان یقین حاصل کرد از پیامبر اکرم صادر شده است .ابنتیمیـه ایـن قـراین را بـه
پنج قسـم بیـان کـرده اسـت :قـراین موجـود در صـفاو راوی 9،قـراین موجـود در صـفاو
ٌ
مفبربه 4،اقرار کسی که مضمون خبر را شنیده 1،شاهدی از کتاب و سنت بـر خبـر وجـود
داشته باشد 6،و صفاو نفسانی راوی.

7

بودن خبر واحد
علمآور بودن یا ظنآور
ِ

ابنتیمیه معتقد است که تمام اخبار آحاد مفید علـم نیسـتند؛ بلکـه اصـل بـر ظنـی بـودن
اخبار آحاد است .همان گونه که در اقسام خبر از دیدگاه ابنتیمیه بیان شد ،وی قسم اول
از اقسام خبر را «ما یعلم صدقه» میداند که ذیل این قسم ،دو قسم از اخبار آحاد را جای
داده است:

8

 .0خبر محفوف به قراین :با قراینی که ابنتیمیه ذکر کرده است ،اینگونه استفاده میشـود
که اگر هر خبر واحدی -اعـم از خبـر صـحی  ،خبـر ضـعی  ،خبـر مجهـول و خبـر مرسـل-
محفوف به قرینه باشد ،مفید علم است و خبری را که محتمل الصدق و الکذب باشـد و قرینـه
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نداشته باشد ،تنها در حیطۀ احکام شرعی عملیه و علمیه حجت میداند.
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 .1همان ،ج ،72ص05؛ ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،الفتهرى الکبوى ،ج ،7ص.023
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمو تالفتهرى ،ج ،72ص.57
ر
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،الجوابتالصحیحتلمنتبدلتدسنتالم یح ،ج ،7ص.028
 .4همان ،ص 027و .028
 .5همان ،ص.027
 .6ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمو تالفتهرى ،ج ،88ص 837و .838
ر
 .7ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،الجوابتالصحیحتلمنتبدلتدسنتالم یح ،ج ،7ص.020
 .8ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمو تالفتهرى ،ج ،72ص.00
 .9همان.

3

 .0خبر پذیرفتهشده توسط امت :ابنتیمیه این قسم از احادیث را جداگانه بیان کرده و
آن را از قسم خبر محفوف به قرینه قـرار نـداده اسـت .ایـن قسـم یکـی از مهمتـرین ادلـۀ
ابنتیمیه در حجیت خبر آحاد است .اگـر امـت خبـری را بسذیرنـد ،دال بـر حـ بـودن آن
خبر واحد است؛ زیرا امت بر خطـا اجتمـا نمیکننـد .اینکـه امـت خبـر واحـدی را قبـول
میکنید دال بر وجود حجت و دلیل بر صحت خبر واحد است .او متون حدیث صحیحین
را به دو دسته تقسیم کرده است :برخی را متـواتر دانسـته ،و برخـی دیگـر را خبـر واحـدی
دانسته است که مورد قبول امت قرار گرفتهاند.

0

ابنتیمیه این را ثابت میکند که خبر واحد فینفسه افادۀ ظن میکند و مینویسد:
خبر واحدی که شریعت آن را تصدی کـرده و عمـل بـه آن را واجـب نمـوده اسـت،
خبری است که شناختهشده به صدق و ضبط باشد .در افاده رسـاندن علـم توسـط
این نو خبر ،دو قول وجود دارد :برخی قائل هستند که خبر آحاد افادۀ علم دارد؛
مانند مالک و جماعتی از صحابه مانند محمد بن خویز منداد ،جمهور اهلظاهر و
جمهور اهلحدیث .قول دوم در این زمینه این است که خبر آحاد افادۀ علم ندارد و
این قول ،قول جمهور اهلکالم و اکثر متأخران از فقهـا و جمـاعتی از اهلحـدیث
2
است.

همین خبری که فینفسه افادۀ ظن دارد ،اگر امت آن خبر را پذیرفته باشـند ،بهمنزلـۀ
اجما اهلعلم شده است و قطعی محسوب میشود؛ زیرا اجما معصوم است و اهلعلم
همان طور که بر حالل کردن حرام اجما نمیکنند ،بر تصـدی خبـر کـذب نیـز اجمـا
نمیکنند.

9

بنابراین ابنتیمیه خبر آحاد را از جهت اعتبار در دسـتۀ واحـدی قـرار نـداده اسـت .وی
اخبار آحاد و اخبار آحادی که از خلیفـۀ اول و خلیفـۀ دوم رسـیده اسـت ،فـرق گذاشـته و
اخبار آحاد خلیفۀ اول و خلیفۀ دوم را غیرقابلقیاس با دیگر اخبار آحاد دانسته است .با این
 .1همان.
 .2ابنقیم جوزیه ،محمد بن ابیبکر ،مختصوتالصواعقتالموسلةتعلیتالجهمیةترتالمعطلة ،ص.570
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمو تالفتهرى ،ج ،5ص.27

حجیت خبر «واحد» از دیدگاه ابنتیمیه

برخی از آحاد را خبر واحد نمیداند؛ بلکه با آنها معاملۀ متواتر دارد .همچنین او بـین تمـام
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عبارو ابنتیمیه در افادۀ علم ،اخبار دو خلیفه را از همۀ خبرهای آحاد برتر دانسته است.

0

دایرۀ حجیت خبر واحد در احکام و عقاید
با بیان ساب روشن شد که ابنتیمیه مطل اخبار آحاد را ظنیالدالله ندانسته است؛ بلکـه
اخباری را که مقبول امت و محفوف به قرینـه باشـد ،ذیـل اخبـار قطعیالداللـه قـرار داده
است .وی اخبار قطعیالدالله را در احکام و در اعتقاداو ،دارای حجیت میداند .او دربارۀ
حجیت اخبار آحاد در اعتقاداو میگوید« :مذهب اصحاب این بوده است که اخبـار آحـاد
پذیرفتهشده توسط امت ،صالحیت اثباو اصول دیانت را دارند» 2.برخی گمان کردهاند که
ابنتیمیه در این مسئله دچار تناقِ شده است 9.علت تناقِ این عبارو ابنتیمیه اسـت
که مینویسد« :این خبر ذکرشده توسط عالمه حلی ،از خبـر آحـاد اسـت و بـا خبـر آحـاد
نمیتوان اصلی از اصول دیانت را اثبـاو کـرد» 4.وی همچنـین میگویـد خبـر واحـد تنهـا
موجـب عمــل و غلبــۀ ظــن میشــود و نمیتوانــد قطـع را بــه همــراه بیــاورد 1.بــرای اثبــاو
امور اعتقادی ،قطع الزم است .عکس این کالم ابنتیمیه در جای دیگری بیان شده است
که میگوید« :مذهب اصحاب این بوده است کـه اخبـار آحـاد پذیرفتهشـده توسـط امـت،
صالحیت اثباو اصول دیانت را داشتهاند» 6.این دو بیان در ظاهر با یکدیگر تناقِ دارند؛
اما با مالکی که ابنتیمیه بیان کرده است ،تناقضی وجود ندارد؛ زیرا ابنتیمیـه عمـال ایـن
نو اخبار را از اقسام خبر واحد خارج کرده است و آنها را همانند خبر متواتر مـیدانـد و در
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تقسیمبندی اخبار نیز این دو را در قسم اول قرار داده است .تنها در مالکی کـه ابنتیمیـه
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 .1ابنقیم جوزیه ،محمد بن ابیبکر ،مختصوتالصواعقتالموسلةتعلیتالجهمیةترتالمعطلة.577 ،
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمو تالفتهرى ،ج ،5ص.27
 .3بهرامی ،حمزه علی« ،نگاهی تطبیقی به قلمرو حجیـت اخبـار آحـاد در تفکـر اهلسـنت و ابنتیمیـه» ،پژرهشانهمۀتماذاهبت
اسالمی ،شمارۀ دوم ،ص 55تا .35
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منههجتال نةتتالنبوسة ،ج ،0ص.257
اخبار بیانشده ،در موضو مهدویت هستند و ابنتیمیه اخبار مهدویت را اخبار آحاد میداند و قائل است که نمیتوان بهوسـیلۀ
آن مهدویتی را اثباو کرد که بهعنوان یک اصل اعتقادی به شمار میرود.
« .5خبر الواحد یوجب العمل و غلبة الظن دون القطع في قول الجمهور»( .ابنتیمیه ،احمـد بـن عبـدالحلیم ،الم اتدیكتعلایت
مجمو تفتهرىتشیخ اإلسالمتأحمدتابن ریمیة ،ج ،8ص.)72
 .6همان ،ج ،8ص.37

اتفاذ کرده ،اشکال وارد است که در بدان پرداخته خواهد شد.
بنابراین میتوان گفت ابنتیمیه در حجیت خبر واحد در اعتقـاداو ،قائـل بـه تفصـیل
شــده اســت و اگــر اخبــار آحــاد از اخبــاری باشــد کــه امــت آن را قبــول کردهانــد یــا خبــر
محفوف به قرینه باشد ،این نو خبر واحد را از اخبار «ما یعلـم صـدقه» بـه حسـاب آورده
است؛ همان طور که اخبار متواتر را ذیل این قسم از اخبـار «مـا یعلـم صـدقه» قـرار داده
است .با تقسیم فوق ،اخبار متواتر ،اخبـار موردپـذیرش امـت و اخبـار محفـوف بـه قرینـه،
اعتبار یکسانی دارند .زمانی که اخبار واحد موردپذیرش امت و اخبار محفوف به قرینـه ،در
اعتبار با خبر متواتر یکسان شدند ،میتوان در اصلی از اصول دین به آن تمسک کرد؛ امـا
با خبر واحدی که این خصوصیاو را ندارد ،تنها در احکام میتوان به آنها تمسک نمود.
مالک در حجیت خبر واحد از دیدگاه ابنتیمیه
مهمترین قسم از اخبار که محل نزا قرار میگیرد ،خبـر واحـد موردپـذیرش امـت اسـت.
ابن تیمیه دایرۀ این اخبار را بسیار گسترده کرده و تمام اخبار موجود در صـحیحین ،غیـر از
خبر متواتر را شامل میشود و زمانی که حجیـت ایـن نـو اخبـار اثبـاو شـد ،میتـوان در
احکام و عقاید ،به این اخبار استدالل کرد .این نظریۀ ابنتیمیه زمینهساز تفکر افرا گرایی
در بین وهابیت و سلفیها شده است .در این مجال ،مالع حجیت خبـر بررسـی و تبیـین
میشود.
از سفنان ابنتیمیه این مطلب به دست میآید که او بسیاری از اخبـار را ذیـل عنـوان
«تلقی به قبول توسط امت» قرار داده است و علـت ایـن تلقـی را اجمـا اهلحـدیث بیـان
ابنتیمیه در حجیت خبر واحد مقبول امت میگوید:
خبر واحد گرچه فینفسه افادۀ ظن میکند ،ولی زمـانی کـه اجمـا اهـل علـم بـه
حدیث با آن همراه شود ،مانند اجما اهل علم (فقیهـان) میشـود و نـزد جمهـور
0
قطعی خواهد بود؛ زیرا اجما معصوم است و خطایی در آن نیست.
 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمو تالفتهرى ،ج ،72ص.07

حجیت خبر «واحد» از دیدگاه ابنتیمیه

میکند .در این عباراو او ،بهعنوان تلقی به قبول و به اجما اهلحدیث اشاره شده است:
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بنابراین ،حجیت این قسم از اخبار از دیدگاه ابنتیمیه ،اجما اهلحـدیث اسـت .او در
عبارتی اینگونه بیان کرده است« :اخباری که بفاری و مسلم بر آنها اتفاقنظر دارند ،مدار
و مالع برای حدیث متف علیه هستند».

0

طب کالم او الزم میآید اکثر احادیث صحیحین تلقی به قبول شوند؛ زیرا میگوید:
اکثر متون صـحیحین معلـوم و مـتقن هسـتند و اهـل علـم بـه حـدیث ،روایـاو را
پذیرفته و بر صحت این روایاو اجما کردهاند و اجما آنـان معصـوم از خطاسـت؛
همانند اجما فقها در احکام که آنهم معصوم از خطاست.

2

عالوه بر این ،طب گفتۀ او برخی احادیث سنن که امت آنها را پذیرفتهاند ،افـادۀ علـم
میکند .ابنتیمیه میگوید که در سنن نیز احادیثی است که امت آن احادیث را پذیرفتهاند؛
مانند «قول پیامبر ال وصیة لوارث» 9.مالع ابنتیمیه در اخبار آحاد صـحیحین ،تلقـی
به قبول امت و دلیل او ،اجما اهلحدیث است .او میگوید:
امت ،اجتما بر خطا ندارند و اگر حـدیثی در نفساالمـر کـذب باشـد و امـت آن را
تصدی و قبول کنند ،در حقیقت ،اجما بر تصدی امری است که فینفسه کـذب
است .این نو اجما  ،اجما بر خطا شمرده میشود و ممتنع است.

4

وی ادامه میدهد که همان طور که اهل علـم بـه احکـام شـرعی ،بـر حـالل کـردن
امـری حــرام اجمـا نمیکننــد ،اهـل علــم بـه حــدیث نیـز ،بــر تصـدی بــه کـذب اجمــا
نمیکنند.

1

بنابراین ،هر خبری در صحیحتبخهیى و صحیحتم لم آمده باشد ،بهمنزلۀ پذیرش امت
است؛ زیرا امت با چنین خبری که مسلم و بفاری بر آن اتفاق داشته باشند ،تلقی به قبول
کردهاند و حدیث با این سـند افـادۀ علـم میکنـد .وی دلیـل ایـن پـذیرش امـت را اجمـا
سال هشتم ،بهار  ،1397شمارۀ 29

اهلحــدیث ذکــر میکنــد .در مبحــث بعــدی عنــوان «تلقــی بــه قبــول امــت» و «اجمــا
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اهلحدیث» بررسی خواهد شد.
 .1همان ،ص.08
 .2همان ،ص.02
 .3همان ،ص.08
 .4همان ،ج ،77ص.757
 .5همان ،ج ،72ص.07

بررسی روایات موردپذیر

امت

همان طور که بیان شـد ،ابنتیمیـه اخبـار واردشـده در صـحاح سـته و برخـی سـنن را بـه
دو قسم تقسیم کرده است :اخبار متواتر و اخبار موردپذیرش امت 0.کالم ابنتیمیه دال بر
این است که همان طور که احادیث متواتر در صحیحین حجت هستند ،اخبـار آحـاد نیـز
حجیت دارند و با این اخبار میتوان در احکام و اعتقـاداو دلیـل آورد .وی مـالع پـذیرش
تمام اخبار آحاد در صحیحین را پذیرش امت دانسته است؛ حال آنکه این کالم ابنتیمیـه
به دالیلی باطل است:
دلیل اول :اوال :اتفاق بفاری و مسلم بر صحت حدیثی کـه خبـر واحـد باشـد ،آن را از
افادۀ ظن خارج نمیکند و بهعبارو دیگر ،این حدیث افادۀ علم ندارد؛ زیرا تلقی بـه قبـول
در حدیث و خبر ،مستند به حسنظن امت به اجتهاد بفاری و مسلم است .این اجمـا بـر
فرِ تحق  ،اجماعی مدرکی خواهد بود و افادۀ علم نفواهد داشت 2.ثانیا :نهایت چیزی
را که اجتهاد مسلم و بفاری ثابت میکند ،افادۀ ظـن اسـت و زمـانی کـه شـف

ثقـهای

خبری را از روی حس نقل میکند ،صرفا افادۀ ظن دارد ،چگونه اجتهـاد بفـاری و مسـلم
کــه اجتهادشــان حســی نبــوده؛ بلکــه حدســی بــوده اســت ،میتوانــد افــادۀ علــم کنــد.
شیخ ابوزکریا نووی در انکار کالم ابوصالح در اینکه آنچـه مسـلم و بفـاری بـر آن اتفـاق
کردهاند افادۀ علم میکند ،میگوید:
این مطلبی را که ابوصالح بیان کرده ،خالف چیزی است که اکثـر محققـان بیـان
کردهاند .اکثر محققان قائلاند که احادیثی از صحیحین که متـواتر نیسـتند ،افـادۀ
ظن میکنند؛ زیرا از اخبار آحاد هستند و اخبار آحـاد افـادۀ ظـن میکننـد و فرقـی

همچنین ابومحمد بن عبدالسـالم عزالـدین در رد ابوصـالح مینویسـد کـه سـفن او
مبنی بـر قـول معتزلـه اسـت و اینکـه امـت زمـانی کـه بـه حـدیثی عمـل کننـد ،اقتضـای
 .1همان.
 .2نعیمی ،ابومحمد ،ابن تریمیةترتمنهجهتفيتالحدسث ،ص.37
 .3همان ،ص.33

حجیت خبر «واحد» از دیدگاه ابنتیمیه

بین بفاری و مسلم و دیگـری وجـود نـدارد و تلقـی امـت تنهـا چیـزی را کـه ثابـت
9
میکند ،افادۀ وجوب عمل به این اخبار است.
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قطع پیداکردن به آن خبر است .وی در ادامه بیان میکند زمانی که بین احادیـث تعـارِ
وجــود دارد ،چگونــه میتــوان تلقــی امــت را راجــع بــه قبــول ایــن احادیــث آحــاد پــذیرفت؛
در حالی که خبری که تلقی به قبول شده است ،نباید معارضی داشته باشد 0.همچنـین از
ابنبرهان اصولی 2نقل کرده که وی این قول را انکـار نمـوده اسـت؛ یعنـی عمـل امـت بـه
یک حدیث اقتضای قطع پیداکردن به آن حدیث را ایجـاب نمیکنـد ،بلکـه بـین احادیـث
تفاوو وجود دارد .تنها چیزی که در صحیحین اتفاق میافتد ایـن اسـت کـه خبـر در ایـن
صحیحین افادۀ ظن قوی میکند و این ظن قوی اختصاص به صـحیحین نـدارد و کتـب
خمسه یا سته را نیز شامل میشود.

9

دلیل دوم :سفن ابنتیمیه مبنی بر اینکه کل امت این روایاو را پذیرفتهاند ،خطاست؛
زیرا این دو کتاب در قرن سوم بعد از صحابه ،تابعان ،تابعان تابعان ،ائمۀ اربعه ،حافظـان
احادیث و ناقدان احادیث نوشته شدهاند .اگر مراد ابنتیمیه از تلقی امت ،بعِ امت باشد،
مطلب او ثابت نفواهد شد و نمیتواند عصمت را برای برخی صحابه ثابت کند؛ زیـرا کـالم
او تلقی امت بود و امت نیز تمام امت را شامل میشود و به برخی از امت ،نمیتوان نسـبت
کل امت را داد.

4

دلیل سوم :اگر مراد ابنتیمیه این باشد کـه تمـام احادیـث صاحیحتبخاهیى و صاحیحت
م لم در بین امت تلقی بـه قبـول شـدهاند ،ایـن نیـز صـحی نفواهـد بـود؛ زیـرا برخـی از
حافظان حدیث ،برخی احادیث موجود در صحیحین را نسذیرفتهاند؛ از جملۀ آنان دارقطنی
است که  885روایت را تضعی کرده است 1.اگر مراد او غالب احادیـث صـحیحین باشـد،
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دلیل او باطل خواهد شد؛ زیرا او احتجاج به تلقی امت کرده است و عصمت آن در گرو کل
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 .1زرکشــی ،محمــد بــن عبداللــه ،النکااتتعلاایتمقدمااةتاباان الصااالح ،ج ،7ص832؛ صــنعانی ،محمــد بــن اســماعیل،
روضیح األفکهی ،ج ،7ص.772
 .2احمد بن علی بن محمد الوکیل ،اصولی شافعیمذهب است که بهدلیل تبحرش در اصول ،بـه «ابنبرهـان اصـولی» ملقـب
شد.
 .3زرکشی ،محمد بن عبدالله ،النکتتعلیتمقدمةتابن الصالح ،ج ،7ص.832
 .4همان ،ص.832
 « .5قال البقاعي في النکت الوفیة قال شیفنا إن الدارقطني ضع من أحادیثهما مائتین و عشرة یفـت البفـاري بثمـانین».
(صنعانی ،محمد بن اسماعیل ،روضیح األفکهی ،ج ،7ص.)787

امت است ،نه غالب یا برخی از امت0.

دلیل چهیارم :علما در زمان گذشـته متعـرِ برخـی از احادیـث صـحیحین شـدهاند و
برخی را بر برخی دیگر ترجی دادهاند .اگر تمام احادیث صـحیحین قطعیالصـحه بودنـد،
دلیلی بر این ترجیحاو نبود .مانند کالم ابوعلی حافظ که میگویـد« :کتـاب مسـلم اصـ
است» .ترجی  ،با وجود قطع به صحت ،باطل خواهد بود؛ بهعبارو دیگر ،ادعـای اجمـا
اهلحدیث بر صحت روایاو صحیحین ،با سیرۀ علمـا در تـرجی برخـی روایـاو بـر برخـی
دیگر تعارِ دارد؛ بنابراین ،اجما اهلحدیث باطل خواهد بود.

2

دلیل پنجم :بر فرِ پذیرش عمل امت ،این اشکال پیش میآید که عمل امـت ،تنهـا
بهصرف وجود حدیث در صحیحین نبوده است ،بلکـه عمـل امـت مؤیـد و قـراین دیگـری
داشته که به آنان رسیده بوده است و ما از آن قراین بیاطال هستیم؛ بنابراین عمل امـت
بر قطعیت صدور روایت داللت ندارد.

9

بررسی اجماع اهلحدی
بنا بر توضیحاو دادهشده در مباحث گذشته ،روشـن شـد کـه ابنتیمیـه مـالع اصـلی در
پذیرش اکثر اخبار آحاد را ذیل عنوان «تلقی به قبول امت» قرار داده است .وی دلیل آن را
اجما اهلحدیث بیان کرده و اجما اهلحدیث را ،همانند اجما فقهـا و دارای عصـمت
دانسته است .اشکاالتی بر کالم او وارد است که عبارواند از:
ً

اوال :تحق اجما اهلحدیث امـری بسـیار مشـکل خواهـد بـود و نمیتـوان بـهراحتی
ادعای اجما اهلحدیث در صحیحین را مطرح کرد .همـان طـور کـه در اشـکاالو بـاال
و به ارجحیت برخی روایت بر برخی دیگر قائل شدهاند و این امر ،دال بر عدمقطعیت تمـام
این روایاو بود.
 .1زرکشی ،محمد بن عبدالله ،النکتتعلیتمقدمةتابن الصالح ،ج ،7ص.832
 .2همان ،ص 02و .55
ابنتریمیةترتمنهجهتفیتالحدسث ،ص.32
 .3نعیمی ،ابومحمد ،ت

حجیت خبر «واحد» از دیدگاه ابنتیمیه

بیان شد ،بسیاری از علمای اهلحدیث ،روایاو بفاری و مسلم را بهطور کامل نسذیرفتهاند
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ً

ثانیا :بر فرِ قبـول اجمـا اهلحـدیث 0،ایـن اجمـا در تعـداد محـدودی از روایـاو
صـحیحین شــکل میگیـرد و ایــن بــا کـالم ابنتیمیــه مبنـی بــر اینکــه کـه تمــام احادیــث
صحیحین غیر از اخبار متواتر ذیل عنوان «تلقی به قبول امت» قرار دارند ،سازگار نیست.
ً
ثالثا :ابنتیمیه اجما را معصوم دانسـت و دلیـل آن را حـدیث «ال تجتمهع ّأمتهي عله

الضاللة» 2بیان کرده است؛ 9با این بیان که امت ،اخبار صحیحین را تلقی به قبول کردهاند
و علت تلقی به قبول امت نیز اجما اهلحدیث است .این حدیث و احادیث دیگـر بـه ایـن
مضمون ،ضعی السـند هسـتند و بسـیاری از علمـای اهلسـنت آن را ضـعی میداننـد.
ابنماجه این حدیث را در سنن خود با سندی نقل کرده است که در آن «ابوخلـ اعمـی»
حضور دارد ،که بهتصری هیثمی ،ضعی است 4.ذهبی نیز میگوید« :یحیی بن معین او
را تکذیب کرده است» و همچنین ابوحاتم میگوید« :او منکرالحـدیث اسـت و در حـدیث،
قــوی نیســت» 1.ترمــذی نیــز ایــن حــدیث را نقــل کــرده ،ولــی در ســند آن «ســلیمان بــن
سفیان مدنی» حضور دارد که نزد همۀ رجالیها ضعی است 6.ابوداود نیـز ایـن حـدیث را
نقــل کــرده ،ولــی در ســندش «محمــد بــن عــوف طــائی» وجــود دارد کــه ذهبــی او را
مجهولالحال میداند 7.همچنین در سند این حدیث« ،ابنزرعه» وجود دارد که ابوحاتم او
را تضعی کرده است 8.محمد بن عوف نیز این حدیث را به «طری وجاده» 3نقل میکند،
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که اکثر اهلسنت نقل حدیث بهنحو وجاده را قبول ندارند و تنها بـا قرائـت در نـزد اسـتاد،
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 .1به این معنا که اگر محدثان دربارۀ احادیثی از صحیحین به اجما برسند و قائل شوند که این احادیث از نظر سندی صـحی
هستند و مشکلی ندارند ،این اجما در تعداد محدودی از احادیث صحیحین وجود پیدا خواهد کرد.
 .2ابنماجه ،محمد بن یزید ،سنن ابن مهجة ،ج ،8ص ،7757ح.7255
نةتالنبوسة ،ج ،2ص.702
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منههجتال ت
َ َ
َ َّ
َ َّ َ َ َ ٌ
َّ
َ
َ
َ
َّ َ َ َ َ َ َ
َ َ َّ َ َ
ـام ،و هـو ضـعی »( .هیثمـی،
« .4رواه الطبراني في الثالثة و اختصره في الکبیر ،و البزار باختص لار أیضا ،و فیه عبید الله بـن تم ل
علی بن ابیبکر ،مجمع الزرائدترتمجمع الفوائد ،ج ،2ص ،857ح.)75857
 .5ذهبی ،محمد بن احمد ،میزانتاإلعتدالتفيتنقدتالوجهل ،ج ،0ص.587
 .6ترمذی ،محمد بن عیسی ،سننتالتومذي ،ج ،0ص ،77ح.8773
 .7ذهبی ،محمد بن احمد ،میزانتاإلعتدالتفيتنقدتالوجهل ،ج ،7ص.737
 .8همان ،ج ،8ص.777
« .9طری وجاده» اصطالحی در علم حدیث است بهمعنای نقل روایت از کتابی حدیثی ،بدون آنکه روای ،حدیث را از شـف
موثقی شنیده باشد یا نزد استادی آن را قرائت کرده باشد.

حدیث را میپذیرند 0.احمد بن حنبل نیز آن را در مسند خود با سندی آورده که در آن ،نـام
«ابنعیاس حمیری» دیده میشود که ذهبی نقل میکند کـه او مجهـول اسـت 2.در سـند
ایــن روایــت «بفتــری بــن عبیــد» نیــز قــرار دارد کــه ابوحــاتم او را تضــعی کــرده اســت.
حافظ ابونعیم میگوید که او از پدرش احادیث جعلـی نقـل میکـرده اسـت .ابنعـدی نیـز
َ
9
چنین مینویسد که او از پدرش بیست حدیث نقـل کـرده اسـت کـه عمـوم آنهـا منکرنـد.
همچنین حاکم نیشابوری این حدیث را در الم تدیك علی الصحیحین ،با هفت سند نقل
کرده است که همۀ آنها به «معتمر بن سلیمان» باز میگردند .حاکم نیشـابوری ،در انتهـا
عبارتی را نقل میکند که از آن استفاده میشود که او در صـحت اسـناد ایـن روایـت تردیـد
داشته است.

4

بنابراین ،اوال :این روایت خبر واحـد شـمرده میشـود و طـرق متعـدد بـرای او متصـور
نیست و تمام طری هایی که حاکم در الم تدیك علی الصحیحین نقـل کـرده اسـت ،بـه
یک نفر باز میگردد که نشاندهندۀ واحد بودن طری نقـل حـدیث اسـت .ایـن روایـت بـا
وجود اینکه خبر واحد شمرده میشود ،سند آن نیز دارای ضـع اسـت و نمیتـوان بـه آن
استناد کرد .ثانیا :بر فرِ صحت سند ،این روایت از نظر داللت نیز دارای اشکال اسـت؛
زیرا مفهوم اجتما امت ،اجتما تمام امت است ،نه بعضی از آنها .با این روایت نمیتـوان
عصمت امت را به اثباو رساند .در روایت مشهور پیامبر اکرم آمده اسـت کـه امـت بـه
 37فرقه تقسیم میشوند و تنها یک فرقه ،فرقۀ ناجیه است؛ 1با این حال ،چگونه ممکـن
است بین این امت اجماعی را محق ساخت!
بنابراین ،کالم ابنتیمیه در باب اخبار واحد و گسترۀ اخبار «تلقی به قبول توسط امت»
حجیت خبر «واحد» از دیدگاه ابنتیمیه

 .1عبدالمطلب ،رفعت فوزی ،روریقتال نةتفیتالقونتالوهنيتالهجوي ،ص.878
 .2ذهبی ،محمد بن احمد ،میزانتاإلعتدالتفيتنقدتالوجهل ،ج ،0ص.520
 .3همان ،ج ،7ص.822
َ َ َ ََ َ
َ َ َ َ َ
َ َ َ َ َّ َ
َ َ َ َ َ َ َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ « .4و نحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي إلی الجهالة فوهنا بـه الحـدیث ،و لکنـا نقـول :إن المعتمـر بـن سـلیمان أحـد أئمـة
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ َ
َ
َ
َ َ َّ
َ
ال َحدیثَ ،و قد روي َعنه َهذا ال َحدیث بأ َسانید یص ُّ بمثل َها ال َحدیث فال بد من أن یکون له أصل بأ َحد َهـذه األ َسـانید ،ث َّـم َو َجـدنا
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
لل َحدیث َش َواه َد من َغیر َحدیث المعتمر ال أ َّدعی صحت َها َو ال أحکم بتوهین َها َبل یل َزمني ذکر َها إلج َما أهـل ُّ
السـنة علـی َهـذه
َ
َ
َ َ
القاعدة من ق َواعد اإلسالم»( .حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،الم تدیكتعلیتالصحیحین ،ج ،7ص.)857
 .5ابنماجه ،محمد بن یزید ،سنن ابن مهجة ،ج ،8ص.7788
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صحی نیست و نمیتوان با تمسک به اجما اهلحدیث ،تمام روایاو صحیحین و برخـی
از روایاو دیگر صحاح را غیر از اخبار متواتر ،حجت دانست.
نتیجه

مسئلۀ حجیت خبر واحد از دیدگاه ابنتیمیه در این مقاله بررسی شد و نتایجی را به همـراه
داشت .اوال :ابنتیمیه قائل شده است که خبر واحد افادۀ ظن دارد ،نه افـادۀ علـم .ثانیـا:
ابنتیمیه بهطور مطل خبر واحد را در احکام و عقاید حجت نمیدانـد .ابنتیمیـه اخبـار را
تقسیمبندی میکند و قسم اول آن را اخبار «ما یعلم صدقه» مینامد .او در این قسم ،خبر
متلقی به قبول و خبـر محفـوف بـه قرینـه را جـای داده اسـت کـه ایـن سـبب تفصـیل در
خبر واحد از دیدگاه ابنتیمیـه شـده اسـت .بـا ایـن تقسـیم ،خبـر متلقـی بـه قبـول و خبـر
محفوف به قرینه مفید علم دانسته شدهاند و زمانی که افادۀ علم این نو اخبار ثابت شد،
این اخبار در احکام و عقاید حجیت دارند .ابنتیمیه دایرۀ «تلقی بـه قبـول توسـط امـت» را
بسیار گسترده دانسته و آن را به اجما اهلحدیث گره زده است .این نظریۀ ابنتیمیه ،چه
در روایاو ذیل عنوان «تلقی به قبول امت» و چه دلیل این روایـاو کـه اجمـا اهلحـدیث
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باشد ،دارای اشکاالتی بود که در مقاله بررسی شدند.
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کتابنامه
.7
.8
.7
.0

قرآن کریم.
ابنتلمســانی ،عبداللــه بــن محمــد ،شییرح المعییالم فییع أصییول الفقییه ،تحقیـ  :عــادل احمــد
عبدالموجود ،بیروو :عالم الکتب ،چاپ اول7072 ،ق.
ّ
ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،الجواب الصحیا لمن بدل دین المسییا ،تحقیـ  :علـی بـن
حسین ،عربستان :دار العاصمة ،چاپ دوم7072 ،ق.
ابنتیمیــه ،احمــد بــن عبــدالحلیم ،الفتییاوی الکبییری ،تحقی ـ  :محمــد عبــدالقادر عطــا ،بیجــا:

دار الکتب العلمیة ،چاپ اول7052 ،ق.
 .5ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،المستدر علی مجموع فتاوی شییخ اإلسیالم أحمید ابین
تیمیة ،جمع و ترتیب :محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ،چاپ اول7072 ،ق.
 .7ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمیوع الفتیاوی ،تحقیـ  :عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم،
مدینه :مجمع الملل فهد7077 ،ق.
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة النبوییةم فیع نقیض کیالم الشییعة القدرییة،
تحقیـ  :محمـد رشـاد ســالم ،عربسـتان :جامعـة اإلمـام محمــد بـن سـعود اإلسـالمیة ،چــاپ اول،
7057ق.
 .2ابنفارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغة ،قم :مکتب األعالم اإلسالمي ،چاپ اول7050 ،ق.
 .2ابنقیم جوزیه ،محمد بن ابیبکر ،مرتصر الصیواعق المرسیلة علیی الجهمییة و المعطلیة،
تلفـــی  :محمـــد بـــن محمـــد بـــن موصـــلی ،تحقیـــ  :ســـید ابـــراهیم ،قـــاهره :دار الحـــدیث،
چاپ اول7088،ق.
 .75ابنماجه ،محمد بن یزید ،سنن ابین ماجیة ،تحقیـ  :محمـد فـؤاد عبـدالباقی ،بیجـا :دار إحیـاء
الکتب العربیة ،بیتا.
 .77ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیروو :دار صادر ،چاپ سوم7070 ،ق.

پژوهشنامۀ مذاهب اسالمی ،سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان 7727ش.
 .77ترمـذی ،محمـد بـن عیسـی ،سینن الترمیذ  ،تحقیـ  :بشـار عـواد معـروف ،بیـروو :دار الغــرب

حجیت خبر «واحد» از دیدگاه ابنتیمیه

 .78ازهری ،محمد بن احمد ،تهذیب اللغة ،بیروو :دار إحیاء التراث العربي ،چاپ اول7087 ،ق.
 .77اصغری ،عبدالله ،أصول الفقه (همراه با شرح فارسی) ،قم :چاپ دوم7727 ،ش.
 .70اصفهانی ،محمود بن عبدالرحمن ،بییان المرتصیرم شیرح مرتصیر ابین حاجیب ،تحقیـ :
محمد مظهر بقا ،عربستان :دار المدني ،چاپ اول7057 ،ق.
 .75بهرامی ،حمزه علی« ،نگاهی تطبیقی به قلمرو حجیت اخبار آحاد در تفکر اهلسـنت و ابـنتیمیـه»،

11
11

اإلسالمي7222 ،م.
 .73حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المسیتدر علیی الصیحیحین ،تعلیـ  :محمـد بـن احمـد
ذهبی ،تحقی  :مصطفی عبدالقادر عطا ،بیروو :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول7077 ،ق.
 .72ذهبی ،محمد بن احمد ،میزان اإلعتدال فع نقد الرجال ،تحقی  :بجاوی علی محمد ،بیروو:
دار المعرفة ،چاپ اول7728 ،ق.
 .72رضوانی ،علیاصغر ،شیعهشناسی و پاسخ به شبهات ،تهران :چاپ دوم7720 ،ش.
 .85زبیدی ،محمد بن محمد ،تاج العروسم من جواهر القیاموس ،بیـروو:دار الفکـر ،چـاپ اول،
7070ق.
 .87زرکشی ،محمد بن عبدالله ،النکت علی مقدمة ابن الصالح ،تحقیـ  :زینالعابـدین بـال فـریج،
ریاِ :أضواء السل  ،چاپ اول7072 ،ق.
 .88صنعانی ،محمد بن اسماعیل ،توضیا األفکارم لمعانع تنقیا األنظار ،تحقی  :ابوعبـدالرحمن
صالح بن محمد ،بیروو :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول7073 ،ق.
ُ
ُ
 .87عبدالمطلب ،رفعت فوزی ،توثیق السنة فی القیرن الثیانع الهجیر م اسسیه و اتجاهاتیه،
بیجا :مکتبة الفنانجي ،چاپ اول ،بیتا.
 .80فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،قم :نشر هجرو ،چاپ دوم7052 ،ق.
 .85مامقانی ،عبدالله ،مقباس الهدایة فع علم الدرایة ،تحقی  :محمدرضا مامقانی ،قـم :مؤسسـۀ
آلالبیت ،چاپ اول7077 ،ق.
 .87مرکز اطالعاو و مدارع اسالمی ،فرهنگنامۀ اصول فقه ،قم :چاپ اول7722 ،ش.
 .83نعیمی ،ابومحمد ،ابن تیمیة و منهجه فیی الحیدی  ،قـم :منشـوراو الجامعـة المصـطفی
العالمیة ،چاپ اول7082 ،ق.
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 .82هیثمی ،علی بن ابیبکر ،مجم الزوائد و منب الفوائد ،تحقیـ  :حسـامالدین قدسـی ،قـاهره:
مکتبة القدسي7070 ،ق.
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بررسی جایگاه ابنتیمیه در میان سلفیۀ جهادی
دربارۀ حکم «خروج بر حاکم»
*

چکیده
سلفیۀ جهادی بهعنوان گروهی که تنها راه انتشار دین را «جهاد مسـلحانه» میداننـد،
برای پیشبرد اهداف خود ،درصدد برطرف کردن موانع بر آمدهاند .آنان بزرگترین مـانع
را حاکمان ممالک اسالمی قلمداد نموده و به کفـر ایشـان حکـم کردهانـد .تکفیریهـا
برای مشروعیتبفشی به اقداماو خود ،اصلیترین منبـع خـود بـرای حکـم بـه کفـر و
خروج بر حاکمان را فتواهای ابنتیمیه قرار دادهاند؛ ازاینرو ،آنها با استناد بـه فتواهـای
ابنتیمیه دربارۀ «تاتار» ،دو ادعا را مطرح کردهانـد :اول اینکـه حاکمـان امـروزی مثـل
حاکمان تاتـار هسـتند و بنـا بـر فتـوای ابنتیمیـه ،حکـم آنـان قتـل اسـت .دوم اینکـه
0

احکامی که این حاکمـان صـادر میکننـد ،مثـل قـوانین تاتـار (=یاسـ ) اسـت؛ پـس
بهخاطر این احکام ،آنان کافرند و مستح مرگ هستند .اما با بررسـی آرای ابنتیمیـه،
معلوم شد که سلفیان برداشت ناقصی از گفتار وی دارند و نمیتوان با تکیه بر فتواهـای
ابنتیمیــه ،بــین حاکمــان تاتــار و حاکمــان امــروزی حکمــی یکســان صــادر کــرد.
عالوه بر این ،در کتاب ،سنت و کالم بزرگان شرایطی برای کفر بیان شده است که در
حاکمان ممالک وجود ندارد و نهایت چیزی که دربارۀ ایشان میتوان گفت ،فس آنان
است .همچنین بنا بر آنچه در منابع اهلسنت وارد شده است« ،خـروج بـر حـاکم» در
صورتی که مفسدهای در بر داشته باشد ،جایز نیست.
کلیدواژهها :ابنتیمیه ،سلفیۀ جهادی ،حاکم ،تاتار ،قوانین وضعیه ،حاکمان ممالک اسالمی.
* کارشناسی ارشد مذاهب اسالمی ،پژوهشگر مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت و استاد مرکز آموزش زبان و معارف
اسالمی مدرسۀ المهدی وابسته به جامعة المصطفی العالمیة.
 .1قوانینی که تاتارها وضع کرده بودند ،در کتابی بهنام سهسق جمع شده بود.

مقدمه
تکفیریها اصلیترین دشمن خود را «حاکمان ممالک اسالمی» دانستهاند .ایـن گـروه بـا
تکیه بر آرای ابنتیمیه ،درصدد پیشبرد اهداف خود در مقابله با حاکمان است .اندیشۀ این
گروه در بین جامعۀ اسـالمی در حـال نشـر اسـت ،تـا جـایی کـه افـرادی از روی جهـل و
ناآگاهی جذب اندیشۀ این گروه شدهاند؛ ازاینرو ،ضرورو ایجاب میکنـد ضـمن شـناخت
ادعاهای ایشان ،به نقد عالمانۀ آنها پرداخته شـود .ایـن گـروه بـرای مشروعیتبفشـی بـه
اقداماو خود ،به فتواهای ابنتیمیه ،که موردقبول این گروه و ظاهرگرایان اسـت ،اسـتناد
میکنند .بنا بر تحقی صوروگرفته ،کتاب یا مقالـهای دربـارۀ میـزان تأثیرپـذیری آنـان از
فتاوای ابنتیمیه در زمینۀ خروج آنها بـر حاکمـان ممالـک یافـت نشـد؛ ازایـنرو ،ضـرورو
ایجاب میکند ضمن شناخت ادلۀ آنان در استناد به اقوال ابنتیمیه ،به نقـد عالمانـۀ ایـن
دیدگاه و استنادهای آنان پرداختـه شـود .در ایـن مقالـه ،ضـمن بیـان مفـاهیمی از قبیـل
ســلفیۀ جهــادی و حــاکم ،دو ادعــای گروههــای جهــادی ذیــل فتــاوای ابنتیمیــه دربــارۀ
«خروج بر حاکم» نیز بررسی و نقد شده است.
سلفیۀ جهادی

«سل » در لغت عبارو است از هر چیزی که مقـدم شـده باشـد 0.سـلفیها بـا اسـتناد بـه
روایت «خیر القرون» 2،سل را در صحابه ،تابعان ،و تابعان تابعان منحصر میدانند.
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اما «سلفیه» مصدر صناعی از مادۀ «سل » میباشد 4که عبـارو اسـت از کسـانی کـه
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قائــل بــه التــزام و عمــل بــه کتــاب و ســنت نبــوی بنــا بــر فهــم ســل صــال باشــند.
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 .1فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتهب العین ،ج ،3ص.852
« .2خیرکم قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم»( .بفاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاهیي ،ج ،7ص ،737ح8757؛
نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح م لم ،ج ،0ص ،7278ح.)8577
 .3فرید ،احمد ،ال لفیة؛ قواعدترتأصول ،ص.3
 .4عمر ،احمد مفتار ،معجمتاللغةتالعوبیةتالمعهصوة ،ج ،8ص7528؛ سالم ،احمد و عمرو بسیونی ،مه بعد ال لفیة ،ص.83
 .5سالم ،احمد و عمرو بسیونی ،مه بعد ال لفیة ،ص3؛ البانی ،محمـد ناصـرالدین ،دیرستللشایختنهصاو الادسنتألباهني ،ج،77
ص7؛ وادعی ،مقبل بن هادی ،رحفة ُ
المجیب ،ص725؛ عماد ،عبدالغنی« ،المفاهیم و األفکار و العقائد المحوریـة للحرکـاو
اإلسالمیة» ،الحوکهتتاإلسالمیةتفیتالوطنتالعوبي ،ج ،7ص.25

«سلفیۀ جهادی» اصطالح جدیدی است که تعاری مفتلفی بـرای آن ارائـه شـده اسـت.
جــامعترین تعریــ را عبــدالغنی عمــاد ،نویســندۀ مصــری ،دارد .وی میگویــد «ســلفیۀ
جهادی» به گروههایی از سلفیه گفته میشود که مدارا و تساهل با حاکمان موجود و تغییر
تدریجی افکار مردم برای ایجاد خالفت را نسذیرفتهاند و جهاد و عملیاو نظامی را تنهـا راه
احیای خالفت اسالمی میدانند 0.ابومحمد مقدسی ،از رهبران فکری سلفیۀ جهادی ،در
تعری سلفیۀ جهادی آورده است که عنوان «سلفیۀ جهادی» به گروهی اطـالق میشـود
که جهاد را ،تنها راه دعوو به توحید در تمام مناط میدانند 2.از دیدگاه سلفیۀ جهـادی،
تمام مسلمانان بهدلیل پذیرش قوانین وضعیه و همچنین سکوو در برابر فرهنگ غـرب و
حاکمانی که به «غیر ما أنزل الله» حکم میکنند ،کافر و عدو قریب هستند .از نظر آنان،
مبــارزه بــا حکــام و مســلمانان ،کــه دشــمن نزدیــک هســتند ،بــر آمریکــا و اســرائیل ،کــه
دشمن دور هستند ،اولویت دارد.

9

ابنتیمیه

تقیالدین ابوعباس احمـد بـن عبـدالحلیم ابنتیمیـه در سـال 777ق در منطقـۀ «حـران»
متولد شد 4.او کسی بود که تفکر سلفیت را نظاممند و مـدون کـرد و در آرا و اندیشـۀ خـود،
تکیۀ زیـادی بـه سـل نمـود؛ ازایـنرو ،میتـوان او را بـهعنوان «مـدون مکتـب سـلفیت»
دانست؛ چراکه تا قبل از وی کسی به این اندازه به این تفکراو دامن نزده بود .این روند تـا
جایی ادامه پیدا کرد که او را بهعنوان «پیشوای سلفیت» خواندند 1.حتی برخی سـلفیها از

 .1عماد ،عبدالغنی« ،المفاهیم و األفکار و العقائد المحوریة للحرکاو اإلسـالمیة» ،الحوکاهتتاإلساالمیةتفایتالاوطنتالعوباي،
ج ،7ص.22
 .2مییر ،رول ،ال لفیةتالعهلمیة:تالحوکهتتال لفیةتالمعهصوة ،ص.750
 .3عبدالسالم فرج ،محمد ،الجههد؛تالفوسضةتالغهئبة ،ص75؛ عبدالقادر بن عبدالعزیز ،یسهلةتالعمادةتفايتإعادادتالعادةتللجهاهدت
فيتسبیلتالله ،ص.775
َ َ
 .4ابنعماد ،عبدالحی بن احمد ،شذیاتتالذهبتفيتأخبهیتمنتذهب ،ج ،2ص.707
 .5نبهانی ،یوس بن اسماعیل ،شواهدتالحقتفیتاإلستغهرةتب یدتالخلق ،ص.07
 .6سمهوری ،رائد ،نقدتالخطهبتال لفي ،ص.75
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او بهعنوان «پدر بیداری اسالمی» یـاد میکننـد 6.همچنـین وی چنـان بـر تفکـر افراطـی

11

سلفی متکی بود که برخی منتقدانش قائل هستند که در دورههای اخیر ،کسی بهاندازۀ او،
به اسالم ضرر نرسانده است.

0

پس از شکلگیری اولین گروههای سلفیۀ جهادی که به قتل انور ساداو منجـر شـد،
برخی افراد تمسک جهادیها به اندیشۀ تکفیری ابنتیمیه را عامل این جنایت دانستند؛ تا
جایی که برخی گفتند ابنتیمیه عامل قتل انـور سـاداو بـود 2.محمـد عمـاره نیـز تصـری
میکند که بیشترین استناد جهادیها ،به اندیشۀ ابنتیمیه است؛ ازاینرو ،میتـوان وی را
اولین متفکر این گروهها دانست.

9

حاکم
«حاکم» در لغت بهمعنای قاضی ،داور ،فرمانروا ،اجراکنندۀ حکـم و متصـدی ادارۀ ایالـت
یا بفش از جانب حکومت است 4.در قرآن کریم ،واژۀ «حاکم» بهصورو مفرد به کار نرفته
است ،ولـی بهصـورو جمـع ،تعبیرهـای «حکـام» 1و «أحکمالحـاکمین» 6دربـارۀ خداونـد
به کار رفته است .در احادیث و منـابع روایـی اهلسـنت نیـز بـهمعنای فرمـانروا و زمامـدار
مسلمانان ،و همچنین قاضی شر به کار رفته است.

7

دالیل سلفیۀ جهادی در زمینۀ خروج بر حاکم
آنچه مورداتفاق همۀ مذاهب اسالمی و حتی سلفیان تکفیری قرار دارد ،اطاعـت از حـاکم
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َ
َ
َ َّ
َ
َّ
مسلمان است؛ 8همان گونه که در آیۀ یا أ َیها ال ِذ َین َآم ُنوا أ ِط ُیعهوا الل َهه َو أ ِط ُیعهوا َّالر ُسهول َو
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کم 3،به این امر مهم برای مسلمانان اشاره شده است .خروج بر حاکمی نیز
ِ ِ
ِ
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 .1کوثری ،محمد زاهد ،اإلشفهقتعلیتأحکهمتالطالق ،ص.73
 .2رفعت ،احمد ،القوآنترتال یف ،ص775؛ رفعت ،احمد ،رنظیمهتتالغضبتاإلسالميتفیتال بعینیهت ،ص.25
 .3عماره ،محمد ،الفوسضةتالغهئبة ،ص.2
 .4ابنفارس ،احمد،تمعجمتمقهسیستاللغة ،ج ،8ص.27
 .5سورۀ بقره ،آیۀ 722؛ سورۀ اعراف ،آیۀ .23
 .6سورۀ هود ،آیۀ .05
 .7صنعانی ،عبدالرزاق بن همام ،المصنف ،ج ،75ص777؛ نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح م لم ،ج ،7ص.7708
 .8یافعی ،عبدالفتاح ،رصحیحتمفههیمتفیتالوالءترتالبواء ،ص.80
 .9سورۀ نساء ،آیۀ  :52ای کسانی که ایمان آوردهاید ،از خداوند و پیامبر و اولواالمر اطاعت کنید.

که از او کفر آشکاری (=بواح) دیده شود ،مورد اتفاق فریقین است؛ اما در اینکه حاکمـان
امروزی ممالک اسالمی دچار کفر آشکار ،و مستح خروج بر آنها و برکناری آنان از مقـام
باشند ،اختالفنظر وجود دارد .بـا وجـود ایـن ،سـلفیان جهـادی حاکمـان فعلـی ممالـک
اسالمی را کافر ،و خروج بر آنان را الزم دانستهاند؛ تا جایی که آنان جنگ با این حاکمان را
بر آزادسازی قدس و ممالک فلسطین مقـدم میداننـد 0.تکفیریهـای جهـادی در بحـث
خروج بر حاکم ،به اندیشۀ ابنتیمیه بسیار تمسک میکنند؛ تـا جـایی کـه برخـی قائلانـد
اصلیترین دلیلی که سلفیۀ جهادی در بحث خروج بـر حاکمـان ممالـک اسـالمی بـه آن
تمســک جســتهاند ،فتــوای ابنتیمیــه دربــارۀ حاکمــان تاتــار اســت 2.آنهــا از او بــهعنوان
بزرگترین برهانآورنده بر هدایت بشر در تاریخ اسالم یاد میکنند و قائلاند کـه بهواسـطۀ
اندیشۀ او ،انسانهای زیادی راه هدایت را پیدا کردهاند 9.همچنین برخی تصری دارند کـه
از ابنتیمیـــه بحـــث میکننـــد و اندیشـــۀ او را قبـــول دارنـــد؛ چراکـــه او شیخاالســـالم و
شیخالمجاهدین امروز است 4.سلفیان جهادی از فتاوای ابنتیمیه دربـارۀ «تاتـار» و «کفـر
حاکمان بهواسطۀ قوانین وضعیه» ،بـرای مقابلـه بـا حاکمـان اسـتفاده میکننـد؛ ازایـنرو،
سلفیان جهادی ذیل فتوای ابنتیمیه دربارۀ تاتار ،دو ادعا دارند:
حاکمان تاتار و حکم به کفر آنان
ممالک اسالمی به
حاکمان
ادعای اول :تشابه
ِ
ِ
ِ

اصلیترین دلیلی که سلفیۀ جهادی در زمینۀ خروج بـر حاکمـان ممالـک اسـالمی بـه آن
تمسک کردهاند ،فتوای ابنتیمیه دربارۀ حاکمان تاتار است 1.وی در این باب تصری دارد:

 .1عبدالسالم فرج،تمحمد ،الجههد؛تالفوسضةتالغهئبة ،ص.75
 .2عماره ،محمد ،الفوسضةتالغهئبة ،ص.57
 .3بنرشود ،عبدالله ،التتهیترتآلتال عودتفيتنظوتشیختاإلسالمتابن ریمیة ،ص.7
 .4ابودجانه ،خلیل ،کالمتعوام ،ص.0
 .5عماره ،محمد ،الفوسضةتالغهئبة ،ص.57
 .6ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمو الفتهرى ،ج ،82ص557؛ ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،الفتهرى الکبوى ،ج ،5ص.582
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واجب است که علیه آنان (تاتار = حاکمان مغول) قیـام کـرد تـا بـه شـریعت ملتـزم
شوند .پس قتال با تاتار الزم است تا اینکه به شریعت اسالم ملتـزم شـوند؛ هرچنـد
شهادتین را بر زبان جاری میسازند و بعضی از احکام اسالم را نیز انجام میدهند؛
همان گونه که ابوبکر و صحابه با مانعان زکاو ،قتال کردند.

وی در جایی دیگر گفته است« :اگر مرا در میان لشکر تاتار دیدید ،بکشید ،حتـی اگـر
دیدید قرآن بر سر دارم».

0

تکفیریها ضـمن تسـریدادن ایـن فتـوا بـه عصـر حاضـر ،مصـداق بـارز ایـن فتـوای
ابنتیمیه را حاکمان ممالک اسالمی دانستهاند 2.آنان قائل هستند که این قول ابنتیمیـه
در حالی مطرح شد که تاتارهـا ظـواهر اسـالم را انجـام میدادنـد ولـی بـه شـریعت التـزام
نداشتند ،در حالی کـه حاکمـان امـروزی ممالـک اسـالمی ،ظـواهر اسـالم را نیـز انجـام
نمیدهند؛ 9ازاینرو ،ذرهای شکوشبهه در حقانیت خـروج بـر حاکمـان ممالـک اسـالمی
وجود ندارد .این بدان دلیل است که آنها بنا بر تصری ابنتیمیه که گفته است« :و مذا مما
ً
ال أعلم فیه خالفا قین العلماء» ؛ (مقابله با تاتار از اموری است که دربارۀ آن ،هیچ اختالفـی

بین علما نمیبینم) حکم حاکمان ممالک اسالمی را روشن میدانند.

4

عبدالقادر بن عبدالعزیز ،یکی از رهبران فکری سلفیۀ جهادی ،ضمن استناد بـه قـول
ابنتیمیه در حکم به قتال با تاتار تصری دارد:
برخی افراد پنداشتهاند که بین حاکمان امروزی ممالک و تاتار فـرق اسـت؛ چراکـه
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آنان بتپرست بودند اما حاکمان ممالک اسالمی بتپرسـت نیسـتند .ایـن مطلـب
مغالطهای بیش نیست؛ زیرا معلوم شد که تاتار داخل در اسالم بودند اما فتواهـایی
که صادر میکردند برخالف شریعت اسالم بود .این همان چیزی است کـه امـروزه

80

حاکمان ممالک اسالمی انجام میدهند؛ ازاینرو ،حکم آنان نیز مثـل حکـم تاتـار
است .ح این است که کفر حاکمان امروزی شدیدتر از کفر حاکمـان تاتـار اسـت؛
چراکه آنان طب قوانین وضعیه بر مسلمانان حکم نمیکردند ،بلکه حکمشان تنها
 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،شوحتالعقیدةتاإلصفههنیة ،ص.75
 .2نجدی ،ابوقتاده ،رحذسوتالبوسةتمنتخطوتاالنصیه تللقوانینتالوضعیة ،ص.02
 .3گروه شرعی جماعت جهاد ،جههدتالطواغیتتسنةتیبهنیةتالترتبدل ،ص.87
 .4نفیسی ،عبدالله ،اإلسالمترتالخورجتعلیتالحکهم ،ص.0

برای خودشان بود و خودشان به آن احکام وضعی عمـل میکردنـد؛ امـا حاکمـان
ممالک اسالمی عالوه بر اینکه خودشان به آن حکم عمل میکنند ،جامعه را نیـز
به انجام آن وادار مینمایند .پس منا حکـم بـر کفـر حاکمـان تاتـار ،در حاکمـان
0
ممالک اسالمی بیشتر است؛ لذا بهطری اولی اینها کافر خواهند بود.

نقد ادعای اول

آنچه امروزه سلفیان تکفیری در برخورد با حاکمان ممالک اسالمی و تکفیر آنان مورد استناد
قرار میدهند ،برداشت نادرستی از کالم ابنتیمیه است .با دقت در فتـوای ابنتیمیـه دربـارۀ
تاتار ،در مرحلۀ اول این نکته معلوم میشود که حاکمان تاتـار مسـلمان بودهانـد؛ چراکـه وی
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ین ِقالش َه َاة َت ِین»؛( 2هرچند ایشـان بـه شـهادتین اقـرار
تصری دارد« :و ِإن
ِ
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کنند) .پس ابنتیمیه در این فتوای خود ،بهصراحت آنان را کـافر ندانسـته اسـت؛ لـذا برخـی
گفتهاند مقابلۀ ابنتیمیه با تاتار از بـاب کفـر حاکمـان تاتـار نبـوده ،بلکـه بـهخاطر اتحـاد ایـن
حاکمان با شیعیان بوده .آنان میگویند از آنجا که ابنتیمیه از مفالفان جدی اندیشـۀ شـیعه
بوده و در حکم به قتال با تاتار نیز درصدد مقابله با اندیشۀ شیعیان بر آمده است؛ لـذا فتـوای
خروج بر تاتار را صادر نمود 9،و مردم را به قتال با ایشان تشوی کرد 4.همچنـین از آنجـا کـه
خواجه نصیرالدین طوسی ،از بزرگان شیعه ،با حاکمان تاتار مراوده داشت ،اهتمام ابنتیمیـه
در مقابله با آنان را بیشتر کرد؛ 1پس بر طب این کالم ابنتیمیه نمیتوان گفت که او بهخاطر
کفر حاکمان تاتار با آنان مقابله کرده است .از سویی دیگر ،مناط مـاردین ،کـه تحتسـلطۀ
تاتار بود ،بهعنوان زادگاه ابنتیمیه محسوب میشد و در واقع ،او برای دفا از اقـوام و وطـن
عالوه بر این ،تکفیریها تنها بفشی از کالم ابنتیمیه را دربـارۀ تاتـار اخـذ کردهانـد و
« .1و أن المنا الذي أفتی بموجبه بکفر التتار متحق في المعاصرین بصورة أقوی»( .عبـدالقادر بـن عبـدالعزیز ،الجاهمعتفايت
طلبتالعلمتالشوسف ،ص.)257
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمو الفتهرى ،ج ،82ص.557
 .3عماره ،محمد ،الفوسضةتالغهئبة ،ص.53
 .4نسیره ،هانی ،متههةتالحهکمیة ،ص.850
 .5همان ،ص.722
 .6همان ،ص.850
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خود ،به مقاتله با تاتار پرداخته است.
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درصدد سوءاستفاده از کالم او و مصداقسازی برای آن در بین حاکمان ممالک اسـالمی
هستند .برای روشن شدن فتواهای ابنتیمیه در مقابله با تاتار ،باید همۀ سفنان او دربارۀ
تاتار را بررسی کرد؛ چراکه وی قبل از فتوادادن به خروج بر تاتار ،در توصـی چنگیزخـان،
حاکم تاتار ،بهصراحت بیان میکند:
چنگیزخان خود را با پیامبر گرامی اسالم هممقـام میپنداشـت ،تـا جـایی کـه
قائل بـود او و پیـامبر از ناحیـۀ خـدا آمدهانـد .برخـی از اطرافیـان وی نیـز او را
همچون حضرو عیسی ،بهعنوان پسـر خـدا «ابـن اللـه» میدانسـتند و قائـل
بودنــد کــه خورشــید بــا مــادر وی در خیمــه نزدیکــی کــرده و نتیجــۀ ایــن نزدیکــی
چنگیزخان شده است .همچنین افراد وی اموالی را که در دست داشتند و رزقـی را
کــه میخوردنــد ،از ناحیــۀ چنگیزخــان میپنداشــتند و او را بــهخاطر اعطــای ایــن
نعمتها شکر میکردند .آنان سنت چنگیزخان را همان سنت الهی میدانسـتند و
هرکســی را کــه از ســنت چنگیزخــان ســرپیچی میکــرد ،مســتح مــرگ تلقــی
0
میکردند.

ازاینرو ،ابنتیمیه خطاهایی برای حاکمان تاتار بر می َ
شمارد که در هیچیک از حاکمان
ممالک اسالمی وجود ندارد 2.عالوه بر این ،ابنتیمیـه در بفشـی دیگـر از فتواهـای خـود
تصری میکند که کفر از امور شرعی است و انسان نمیتوانـد کسـی را تکفیـر کنـد؛ بلکـه
بیان کفر از سوی خداوند است و اوست که بیان میکند چه کسـی مسـتح کفـر اسـت.

9

پس ما نمیتوانیم حاکمان را به کفر متهم کنیم.
افزون بر این ،با تکیه بر روایاو واردشده از پیامبر گرامی اسالم ،این نکته روشـن
میشود که تنها در صورتی میتوان علیه حاکم قیام کرد که از او کفر بواح (=آشکار) صادر
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شود؛ همان گونه که در روایت عبادة بن صامت آمده است:
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علینا ،و أن ال نن ِازع اومر أملهِ ،إال أن تروا
ِ

 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،الفتهرى الکبوى ،ج ،7ص.508
 2عماره ،محمد ،الفوسضةتالغهئبة ،ص.77
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،اإلستغهرة ،ص.858
 .4بفاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخهیي ،ج ،2ص03؛ نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیحتم لم ،ج ،7ص.7035

بیعت کردیم که بشـنویم و اطاعـت کنـیم در حالـت نشـا و ناخوشـی ،دشـواری و
آسانی ،و بهخاطر برتریجویی بر ما ،و اینکه ما با امیر به جنـگ برنفیـزیم و مطیـع
باشیم مگر آنکـه از او کفـر آشـکاری را ببینیـد کـه در آن از سـوی خداونـد برهـانی
داشته باشید.

ابنحجر ذیل این روایت آورده است« :مـراد از ”بـواح“ ایـن اسـت کـه کفـر او آشـکار و
واض باشد و حاکم اعالن بر کفر نماید .منظور از ”برهان“ نیز این اسـت کـه بـرای اثبـاو
کفر وی ،دلیلی از کتاب و سنت داشته باشـیم» 0.وی همچنـین تصـری میکنـد« :آنچـه
دربارۀ حاکمان میتوان گفت این است که در ابتدای امر ،جایز نیست با حاکم فاس بیعت
کرد و او را انتفاب نمود؛ اما بعد از اینکه انتفاب شد و محکوم به فس بود ،خروج بر وی
جایز نیست» 2.او چنین دلیل میآورد که خروج بر حاکم ،ریفتن خون مسلمانان را در پی
دارد که این امر ،مستلزم فسادی بیش از فس حاکم است؛ ازاینرو ،باید او را از این فس
نهی نمود و در غیر این صورو ،باید در برابر فس او صبر کرد.

9

نووی نیز ذیل این روایت تصری میکند که مراد از «کفر بواح» معصیت آشکار است و
با این بیان ،روایت اینگونه خواهد بود« :مگـر اینکـه از حاکمـان خـود معصـیت آشـکاری
ببینید که در این صورو باید آنان را انکار کرد و به آنها تذکر داد .البته خروج بر آنان جـایز
نیست؛ حتی اگر فاس باشند و این امر اتفاقی است».

4

ابنعثیمین نیز ذیل این روایـت بهصـراحت بیـان میکنـد کـه از امـوری کـه در زمینـۀ
خروج بر حاکم مطرح است ،این نکته است که بنا بر روایت عبادة بن صـامت 1،چنانچـه
حاکم مرتکب «کفر بواح» شود ،خروج بر او جایز خواهد بود؛ البته بـا تحقـ شـرایطی کـه

 .1ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتحتالبهیيتشوحتصحیحتالبخهیي ،ج ،77ص.2
 .2همان.
 .3همان ،ص.3
 .4نووی ،یحیی بن شرف ،المنههجتشوحتصحیحتم لمتبنتالحجهج ،ج ،78ص.882
« .5فقال :دعانا رسول الله فبایعناه .فکان فیما أخذ علینا أن بایعنا علی السمع و الطاعة فـي منشـطنا و مکرهنـا و عسـرنا و
یسرنا ،و أثرة علینا و أال نناز األمر أهله قال :إال أن تروا کفـرا بواحـا عنـدکم مـن اللـه فیـه برهـان»( .ابنعثیمـین ،محمـد بـن
صال  ،مجمو تفتهرىترتیسهئلتفضیلةتالشیختمحمدتبنتصهلحتالعویمین ،ج ،5ص.)22
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عبارواند از:
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 .7مراد از مشاهدۀ کفر حاکم در روایت ،حصول علم قطعی برای شف
 .8شف

است.

باید به چشم خودش عمـل حـاکم را ببینـد و در ایـن بـاب ،اخبـار دیگـران

حجت نیست.
 .7فعل او کفر صری باشد؛ به این معنا که احتمال تأویل در عمـل وی وجـود نداشـته
باشد.
 .0تحق علم قطعی برای هر شفصی ،صرفا بـرای خـود او جـزمآور اسـت و دیگـران
نمیتوانند به علم او اعتماد کنند.
 .5بعد از تحق شرایط ،خروج بر حاکم در صورتی است کـه اوال :قـدرو بـر مقابلـه بـا
حاکم را داشته باشد و ثانیا :مصلحت عامۀ مسلمانان و دین را در نظر داشت و چنانچه این
عمل برخالف مصلحت مسلمانان باشد ،باید از آن رویگردان شد.

0

آنچه از این حـدیث روشـن میشـود ایـن اسـت کـه اطاعـت از حـاکم واجـب اسـت تـا
زمانی که از او «کفری آشکار» نمایان شود.

2

عالوه بر این ،خروج بر حاکم در صورتی جایز است که مشتمل بر خطر و فساد بیشـتر
نباشد و باید با حفظ مصال مسلمانان بر حاکم مرتکب «کفر بـواح» خـروج کـرد؛ ازایـنرو،
چنانچه این خروج موجب فساد مهمتری باشد ،جایز نیست.

9

با تمام فرضیاتی که بیان شد ،آنگونه کـه از ظـاهر حاکمـان ممالـک اسـالمی معلـوم
است ،آنان به ظواهر اسالمی عمـل میکننـد ،بـه شـهادتین اقـرار دارنـد ،مسـاجدی را در
ممالک خود بنا کردهانـد ،واعظـانی را بـرای ارشـاد مـردم و هـدایت آنـان بـه دیـن اسـالم
فرستادهاند و حتی در برخی از این ممالک ،قانون رسمی آنان بر این است که تنها کسـانی
سال هشتم ،بهار  ،1397شمارۀ 29

ح تصدی و حکومت دارند که به اسالم ملتزم باشند .همچنین اکثـر ایـن حاکمـان دیـن

84

رسمی کشورشان را نیز اسالم معرفی کردهاند؛ پس مسلمان هستند و ح خـروج بـر آنـان
 .1ابنعثیمـین ،محمــد بـن صــال  ،لقاهءتالبااهبتالمفتاوح ،ص87؛ ابنعثیمــین ،محمـد بــن صـال  ،التعلیااقتعلایتیسااهلةتیفااعت
األسهطینتفيتحکمتاإلرصهلتبهل الطین ،ص.85
 .2کتانی ،محمد بن جعفر ،نظمتالمتنهروتمنتالحدسثتالمتوارو ،ص.775
 .3بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،مجمو تفتهرىترتمقهالتتمتنوعة ،ج ،2ص.850

َ َ ُ َ َ َ
0
کهاف ُر،
یهه یها ِ
وجود ندارد .ازاینرو ،بنا بر روایاو پیامبر که فرمودند« :أیما َرجل قال ِو ِخ ِ
2
َ ُ
ََ ْ
فقد َق َاء ِق َها أ َحد ُم َما» و «أمرت أن أقاتل الناس حت یقولوا ”ال إله إال الله“ ،فهإذا قالومها فقهد
عصموا مني ةماءمم و أموالهم» 9نمیتوان کسانی را که مسلمان بودن آنها ثابـت اسـت ،از

دایرۀ اسالم خارج دانست و به کفر آنان حکم داد.

4

اقدام گروههای سلفی جهادی در تکفیر حاکمان ممالـک اسـالمی ،بـهعلت گناهـانی
است که این حاکمان مرتکب میشوند؛ زیرا این حاکمان ظواهر اسالم را انجام میدهند و
به شهادتین نیز اقرار دارند؛ ازاینرو ،تکفیریها همان عمل خوارج را مرتکب میشوند.

1

ممالک اسالمی بهواسطۀ قوانین وضعیه
حاکمان
ادعای دوم :کفر
ِ
ِ

از مهمترین اعتقاداو گروههای سلفیۀ جهادی «توحید در حاکمیت» است؛ تا جایی کـه
باالترین مرتبه از توحید را توحید در حاکمیت دانستهاند و مهمترین دلیل برای جهاد خود و
مقابله با حاکمان ممالـک اسـالمی را برقـراری توحیـد در حاکمیـت ،و مقابلـه بـا کسـانی
میدانند که ناقِ این توحید هستند.

6

تکفیریها همچنین در باب توحید در حاکمیـت تصـری میکننـد کـه توحیـد الـوهی
نسبت به توحید در حاکمیـت عـام اسـت و توحیـد در حاکمیـت ،جزئـی از توحیـد الـوهی

است 7.آنان بهصـراحت بیـان میکننـدّ « :إن أخه

(مهمترین خصوصیت از خصای

خصهائ

اولومیهة مهي الحاکمیهة»؛

8

الوهیت ،همان توحید در حاکمیت است) .آنها معتقدند

Http://Alasr.Me/Articles/View

 .7مقدسی ،ابومحمد و عاصم برقاوی« ،الفرق فی التوحید الحاکمیة و األلوهیة» ،سایت منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:
http://tawhed.ws

 .8الظواهری ،ایمن ،إعزازتیاسةتاإلسالم ،ص.80
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 .1قرضاوی ،یوس  ،فقهتالجههد ،ج ،8ص.7777
 « .2اگر یکی از مسلمانان مسلمان دیگری را کافر خطاب کند ،حکم کفر به یکی از این دو بر میگردد»( .بفـاری ،محمـد بـن
اسماعیل ،صحیح البخهیي ،ج ،2ص87؛ نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح م لم ،ج ،7ص.)82
« .3امر شدهام بر اینکه بکشم تا اینکه مردم بگوینـد ”ال إلـه إال اللـه“ و زمـانی کـه بگوینـد ،جـان و مالشـان محفـوظ اسـت».
(نسائی ،احمد بن شعیب ،ال ننتالصغوى ،ج ،3ص.)33
 .4ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،مجمو تفتهرىترتیسهئلتفضیلةتالشیختمحمدتبنتصهلحتالعویمین ،ج ،7ص.707
 .5عماره ،محمد ،الفوسضةتالغهئبة ،ص.58
 .6مقدسی ،ابومحمد و عاصم برقاوی« ،حوار خاص مع ابو محمد مقدسي في منهج التیار السلفي الجهادي» ،سایت العصر ،آدرس:

82

از آنجایی که امروزه حاکمان ممالک اسالمی به وضـع قـوانین اقـدام کردهانـد و حکـم بـه
«غیر ما أنزل الله» دارند و بر طب قوانین وضعی حکم مینمایند ،خود را بهمنزلـۀ «الـه»
پنداشتهاند؛ پس قتال با آنان واجب و مورد اتفاق است 0.آنان قائلاند که بیان حکم ،تنهـا
مفت

خداوند است و اگر کسی بفواهد حکمی را بـرای گروهـی وضـع کنـد ،خـود را در

جایگاه خداوند قرار داده و دچار کفر الوهی شده است 2و مردمی که از او پیروی میکننـد،
به دین او ملتزم شدهاند و بهمنزلۀ بندگان وی هستند ،نه بندگان خداوند 9.عالوه بـر ایـن،
مصادر تشریع حکم نیز عباروانـد از :کتـاب ،سـنت ،اجمـا و قیـاس .چنانچـه شفصـی
بفواهد حکمی را خارج از این مصادر بیان کند ،موجب خروج وی از شریعت میشود.

4

مهمترین مستند تکفیریها در این فتوای خود در زمینۀ خروج بر حاکمان ممالک اسـالمی و
کفر ایشان ،سفنان ابنتیمیه دربارۀ تاتار است که این فتواها بهاختصار بیان میشـوند .آنـان ذیـل
آیۀ َ و َمن َّل ْم َی ْح ُکم ق َما َأ َنز َل ّالل ُه َف ُأ ْو َلئ َك ُم ُم ْال َکاف ُر َ
ون تصری کردهاند:
ِ
ِ
ِ
« .7و اِنسان مت حلل الحرام المجمع علیه أو حرم الحالل المجمع علیه أو قهدل الشهرع

المجمع علیه کان کافرا قاتفاق الفقهاء»؛( 1و انسان هر زمانی که حرامـی را حـالل کنـد کـه
همه بر حرمت آن اجما دارند ،یا حاللی را حرام کند که همه بر حلیت آن اجما دارند ،یا
اینکه حکم شرعی اجماعی را عوِ کند ،بهاتفاق همۀ فقها کافر است).

ً
« .8فمن استحل أن یحکم قین الناس قما یراُ مو عدال من غیر اتبهاع لمها أنهزل اللهه فههو

کافر»؛( 6اگر کسی بفواهد بین مردم به آنچه که خود عدل میداند بدون تبعیـت از آنچـه
خدا نازل کرده حکم کند ،کافر است).

سال هشتم ،بهار  ،1397شمارۀ 29

« .7و من حکم قما یخالف شرع الله و رسوله و مو یعلم ذلك فهو من جهنس التتهار الهذین
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 .1جزایری ،ابومسلم ،التبیهنتفيتمشورعیةتالجههدتفيتمغوبتاإلسالم ،ص.07
 .2عزام ،عبدالله ،مفهومتالحهکمیةتفيتفکوتشهیدتعبداللهتعزام ،ص.7
 .3الظواهری ،ایمن ،إعزازتیاسةتاإلسالم ،ص.80
 .4عزام ،عبدالله ،مفهومتالحهکمیةتفيتفکوتشهیدتعبداللهتعزام ،ص.7
 .5ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمو الفتهرى ،ج ،7ص.873
 .6ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منههجتال نةتالنبوسة ،ج ،5ص.775

یقدمون حکم الیاسق عل حکم الله و رسوله»؛( 0و کسی کـه حکـم کنـد بـه آنچـه مفـال
شر خداوند و رسول است و علم به این عمل خود داشته باشـد ،مثـل تاتـار اسـت کـه بـر
طب یاس ]=قوانین تاتارا حکم میکردند).
از آنجا که اولین کتاب رسمی گروههای سلفیۀ تکفیری معاصر الفوسضة الغهئبة اسـت،
می توان گفت اولین کسی که دربارۀ خروج بر حاکمان ،به این فتواهـای ابنتیمیـه اسـتناد
کرد« ،عبدالسالم فرج» بود 2.وی در این باب تصری میکند:
احکامی که امروزه مردم انجام میدهند ،احکام کفرآمیزی است که کـافران بـرای
مســلمانان آوردهانــد؛ ازایــنرو ،حکــم مــردم ایــن ممالـک و حاکمــان آنــان ،همــان
حکم تاتار است که چنگیزخان احکامی را برای آنان وضع کرد .پس هرکسـی ایـن
9
احکام را انجام دهد ،حکم او قتل است تا اینکه از این راه اشتباهش باز گردد.

همچنین تکفیریها با تکیه بـر اندیشـۀ ابنتیمیـه قائلانـد کـه آنچـه امـروز از قـوانین
ممالــک اســالمی اســت ،عــین قــوانین یاس ـ میباشــد 4و حاکمــان ایــن ممالــک نیــز
چنگیزخانهایی هستند که این قوانین را وضع میکنند 1.پس همان گونه که کفر حاکمان
تاتار ،با وجود اینکه برخی از آنان فقیه بودند ،بهواسطۀ عمل به یاس اثباو شد ،حاکمـان
امروزی ممالک بهطری اولی کافر خواهند بود.

6

آنان همچنین قائل هستند که احوال امروزی جوامـع اسـالمی عـین زمـانی اسـت کـه
ابنتیمیه علیه تاتار فتوا صادر کرد 7و حاکمان ممالک نیز همانند تاتار هستند.

8

نقد ادعای دوم

 1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمو تالفتهرى ،ج ،75ص.052
 .2نسیره ،هانی ،متههةتالحهکمیة ،ص.855
 .3عبدالسالم فرج،تمحمد ،الجههد؛تالفوسضةتالغهئبة ،ص.7
 .4مرکز جماعت اسالمی مصر ،حتمیةتالمواجهة ،ص.80
 .5همان ،ص85؛ نجدی ،ابوقتاده ،رحذسوتالبوسةتمنتخطوتاالنصیه تللقوانینتالوضعیة ،ص.00
 .6نفیسی ،عبدالله ،اإلسالمترتالخورجتعلیتالحکهم ،ص.3
 .7بنالدن ،اسامه ،رفوسغتراجبنهتنجه تفل طین ،ص.7
 .8بنالدن ،اسامه ،خطهبتإلیتأبيتیغهلتفهدتبنتعبدالعزسز ،ص.7
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از ادلۀ سلفیان جهادی در تکفیر حاکمان ممالک اسـالمی ،ادعـای آنـان بـر ایـن مطلـب

81

است که این حاکمان قوانینی را در جامعۀ خود وضع کردهاند ،پـس کـافر و مسـتح قتـل
هستند .آنان میگویند که وضع قانون بر اساس چیزی غیر از شریعت الهی ،امری حرام و
مردود اسـت کـه همـه بـر آن اتفـاقنظر دارنـد .ازایـنرو ،اگـر شفصـی بگویـد بـرای زنـا و
شرب خمر حدی نداریم یا اینکه حدی را مطرح کند که در شر بیان نشده است ،مرتکب
حرام شده و با صدور این فتوا ،در مقابل ن

ایستادگی کرده است ،زیرا برای ایـن امـور در

شریعت حد معین شده است؛ اما اگر حکم وی مفال با صری ن
محسوب نمیگردد.

نباشد ،وضـع قـانون

0

تکفیریها برای مشروعیتبفشی به اقداماو خود و اقنا اذهان عمومی ،به فتواهای
ابنتیمیــه اســتناد کردهانــد و اینگونــه قائلانــد کــه بنــا بــر نظــر ابنتیمیــه ،کســی کــه بــه
«غیر ما انزل الله» حکم کند ،کافر و مستح مرگ است و این همـان چیـزی اسـت کـه
َّ
امروزه از حاکمان ممالک دیده میشود .این در حالی است که ابنتیمیه ذیل آیۀ َ و َمن ل ْهم
َ َ ّ
ُ
َی ْحکم ِق َما أ َنزل الل ُه تصری میکند کسی که به حلیت «غیر ما انزل الله» قائل شود ،کافر

است؛ به این بیان که اگر بـر حلیـت امـری فتـوا بدهـد کـه در شـریعت وارد نشـده اسـت،

مصداق این آیه خواهد بود 2.اما امروزه هیچیک از حاکمان ممالک به این امر قائل نیسـت
که حالل قطعی ،حرام باشد.
تکفیریها با استناد به حکم ابنتیمیه دربارۀ تاتار ،در تکفیر آنان گفتهاند که این تکفیر
بهخاطر وضع قوانین از سوی آنان بوده است؛ در حالی که بـا بررسـی فتواهـای ابنتیمیـه
معلوم شد که حکم به قتال با تاتار بهخاطر تجاوز و کشـتار زیـاد آنـان در ممالـک اسـالمی
بوده است ،نه بهخاطر حکم به قوانین وضعی.
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عالوه بر این ،با تکیه به آیاو قرآن میتوان شرایطی را برای تکفیـر حاکمـان بـهخاطر

88

وضع قانون استفراج کرد که تنها در صورو تحق این شرایط میتوان به کفر ایشان حکم
کرد .این شرایط عبارواند از:
 .1بنباز ،عبدالله بن عبدالعزیز ،مجمو تفتهرىترتمقهالتتمتنوعة ،ج ،3ص.772
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمو الفتهرى ،ج ،7ص.873
 .3عماره ،محمد ،الفوسضةتالغهئبة ،ص.75

 .7حاکم با علم قطعی به حکم شرعی ،برخالف آن فتوا دهد.
َ

َ ُ

ُ

ُ ْ

0

َ و َج َح ُدوا ِق َها َو ْاس َتیق َن ْت َها أ ْنف ُس ُه ْم ظل ًما َو ُعل ًّوا؛
با آنکه در دل به آن یقین آورده بودنـد ،ولـی از روی سـتم و برتـریجـویی انکـارش
کردند.
2

 .8حاکم حرام قطعی را حالل بشمارد یا اینکه حالل قطعی را حرام بداند؛ همان گونه
َّ

ُ

َ َ ّ َُ َ

ْ َ

که برخی مفسران ذیل آیۀ َ و َمن ل ْم َی ْحکم ق َما أ َنزل الل ُه فأ ْولئ َك ُم ُم الکاف ُر َ
ون ،مراد از حکـم
ِ
ِ
ِ

به «غیر ما انزل الله» را حالل دانستن حـرام الهـی بیـان کردهانـد؛ چراکـه در غیـر ایـن

صورو الزم میآید تمام کسانی کـه معصـیت الهـی را انجـام میدهنـد ،خـارج از شـریعت
دانسته شوند؛ زیـرا در واقـع ،بـه «غیـر مـا انـزل اللـه» عمـل میکننـد 9.عـالوه بـر ایـن،
رشید رضا قائل است که کسی بر اساس ظاهر این آیه (کفر بهواسطۀ عمل به غیر ما انزل
الله) حکم نکرده است.
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 .7حاکم حکم غیرخـدا را بـا حکـم خداونـد مسـاوی بدانـد؛ همـان گونـه کـه خداونـد
َ َ

ُ ْ ّ َ

ً

میفرماید :فال َت ْج َعلوا ِلل ِه أ َنداةا؛( 1برای خداوند شریک قرار ندهید).

 .0حاکم حکم غیرخدا را بر حکم خدا برتری بدهد؛ همان گونه که خداوند میفرماید:
َ

ّ

ْ هَ

َ م ْن أ ْح َس ُن م َن الله ُحک ًما لق ْوم ُیوق ُن َ
ون؛( 6و داوری چه کسی بهتـر اسـت بـرای آنـان کـه
ِ
ِ
ِ

یقین دارند).

اگرهم قوانین وضعیه را حکم به «غیر ما انزل الله» بدانیم ،بـازهم نمیتـوان حاکمـان
ممالک اسالمی را بهواسطۀ آن کافر و خارج از شریعت دانست؛ چراکه هم روایـاو ،و هـم
َّ

ُ

َ َ ّ

َُ َ

ْ َ

«کفر اصغر» دانستهاند که به خروج از دین منجر نمیشـود 7.همـان گونـه کـه ابنعبـاس
 1آلریس ،عبدالعزیز بن ریس ،ربدسدتکواشفتالعنیدتفيترکفیو تلدرلةتالتوحید ،ص.05
 .2سورۀ نمل ،آیۀ .70
 .3ابنحزم ،علی بن احمد ،الفصلتفيتالمللترتاألهواءترتالنحل ،ج ،7ص.775
 .4رشید رضا ،محمد ،رف یوتالقوآنتالحکیمت(رف یوتالمنهی) ،ج ،7ص.775
 .5آلریس ،عبدالعزیز بن ریس ،ربدسدتکواشفتالعنیدتفيترکفیو تلدرلةتالتوحید ،ص.05
 .6همان.
 .7ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،مجمو تفتهرىترتیسهئلتفضیلةتالشیختمحمدتبنتصهلحتالعویمین ،ج ،5ص.22
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ُ ْ َ
هك ُم ُهم الکهاف ُر َ
مفسران ذیل آیـۀ َ من ل ْم َی ْحکهم ق َمها أ َ
ون ،مـراد از «کفـر» را
نهزل اللهه فأول ِئ
ِ
ِ

81

ذیل این آیه میفرماید« :لیس قکفر ینقهل عهن الملهة»؛( 0مـراد از کفـر در ایـن آیـه ،کفـری
نیست که باعث خروج از اسالم باشد).
تکفیریها در زمینۀ خروج بـر حاکمـان ممالـک اسـالمی ،بـه قـول ابنتیمیـه اسـتناد

ً
میکنند که گفته است« :فمن استحل أن یحکم قین الناس قما یراُ مو عهدال مهن غیهر اتبهاع

لما أنزل الله فهو کافر» 2.این در حالی است که وضع قانون از سوی حاکمان ،ممکن است
بهخاطر جهل آنان به حکم الهی باشـد یـا اینکـه حـاکم حکمـی را کـه صـادر میکنـد ،در
راستای احکام الهی بدانـد کـه بـرای آن در مصـادر حکـم ،دلیلـی نیافتـه اسـت و از بـاب
مصال مرسله این حکم بیان کرده است؛ که در این صـورو نمیتـوان بـه کفـر وی حکـم
کرد.

9

افزون بر این ،در روایاو ،از خروج بر حاکم نهی شده است که به برخـی از آنهـا اشـاره
میشود:

ً
 .7پیامبر اسالم فرمودند« :من رأی من أمیرُ شیئا یکرمه فلیصهبر فإنهه مهن فهارق
ً
الجماعة شبرا فمات فمیتته جاملیة»؛( 4کسی که از امیرش چیزی میبیند ،باید بر آن صـبر

کند؛ چون اگر کسی یک وجب از جماعت فاصله بگیرد ،به مرگ جاهلیت مرده است).
 .8پیامبر گرامی فرمودند:
امیران و حاکمان خـود را اطاعـت کنیـد هرگونـه کـه باشـند .اگـر آنـان شـما را بـه
کارهایی امر کنند کـه مـن آوردهام ،هـم آنـان و هـم شـما بـهدلیل تبعیـت از آنـان،
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پاداش میبرید و اگر به کارهایی امر کردند کـه مـن نیـاوردهام ،گنـاه آن بـه گـردن
آنهاســت و شــما بریءالذمــه هســتید .هنگامیکــه شــما خداونــد را مالقــاو کنیــد
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میگویید« :خدایا ،به ما ظلم نشود» ،ندا میرسد» :ظلمـی در کـار نیسـت» .شـما
میگویید« :خداوندا ،رسول را فرستادی و ما بهاذن شما اطاعـت کـردیم .بـرای مـا
خلفایی گماردی ،آنان را نیـز بـهاذن تـو اطاعـت کـردیم و بـر مـا امیرانـی را امـارو
دادی ،پس بهقصد تو آنان را نیز اطاعت کردیم» .گفتـه میشـود« :راسـت گفتیـد.
 .1طبری ،محمد بن جریر ،جهمعتالبیهنتفيترأرسلتالقوآن ،ج ،75ص.755
 .2اگر کسی بفواهد بین مردم به آنچه که خود عدل میداند بدون تبعیت از آنچه خدا نازل کرده حکم کند ،کافر است.
 .3ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،مجمو تفتهرىترتیسهئلتفضیلةتالشیختمحمدتبنتصهلحتالعویمین ،ج ،75ص.302
 .4نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیحتم لم ،ج ،0ص.7033

گناه آن اعمال به گردن آنهاست و شما مبرا هستید».

0

عالوه بر این ،فتوای بزرگان اهلسنت نیز در زمینۀ تکفیر حاکمان ممالک اسـالمی و
خروج بر ایشان ،برخالف عملکرد سلفیۀ جهادی است؛ ازاینرو ،بـرای نمونـه بـه برخـی از
این فتواها اشاره میشود:
 .0فتوای محمد ناصرالدین البانی

وی خروج بر حاکم را جایز نمیداند 2.او میگوید اگر از صد نفر 22 ،نفـر بگوینـد کـه ایـن
شف

بهخاطر افعالش کافر است و در مقابل آنـان ،یـک نفـر بگویـد کـه مـن فعـل ایـن

شف

حکـم

را دال بر کفر نمیدانم بلکه او فاس است ،نمیتـوان بـه کفـر آن شـف

کرد .وی همچنین خطاب به جهادیها میگوید:
آنچه امروزه میبینم این است که برخی جوانان ،حاکمان ممالک اسـالمی را کـافر
میپندارند؛ در حالی که آن حاکمان به شـهادتین اذعـان کردهانـد و برخـی افعـال
عبادی از قبیل نماز ،روزه ،حج و ...را به جا میآورنـد؛ ازایـنرو ،نمیتـوان بـه کفـر
آنان حکم کرد .بدانید حکم تکفیر بسیار سفت اسـت؛ تـا جـایی کـه در ایـن بـاب
مشهور است اگر شفصی ،مسلمانی را تکفیر کند ،خود او کافر میشود.
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 .0فتوای محمد بن علی بن عالن

وی در باب کافر دانستن حاکم آورده است:
تا زمانی که حاکم نماز بر پا میدارد ،ح خروج بر وی را نداریم؛ چراکه نماز میزان
کفر و اسالم است .همچنین خروج بر حاکم دربردارندۀ مفاسد بیشـتری اسـت کـه
4
صبر در مقابل او ،مفسدۀ کمتری دارد.

وی در باب حکم به کفر این افراد گفته است« :حکم بـه کفـر مسـلمانی کـه بـه قیامـت و
 « .1سیکون من بعدي أمراء ،فأدوا إلیهم طاعتهم ،فإن األمیر مثل المجن یتقی به فإن صلحوا و اتقوا و أمـروکم بفیـر فلکـم و
لهم ،و إن أساؤوا و أمروکم فعلیهم ،و أنتم منهم براء ،و إن األمیر إذا ابتغی الریبة في الناس أفسدهم»( .طبرانـی ،سـلیمان بـن
احمد ،المعجم الکبیو ،ج ،85ص.)832
 .2البانی ،محمد ناصرالدین ،رخوسجتالطحهرسة ،ص.72
 .3البانی ،محمد ناصرالدین ،موسوعةتاأللبهنيتفیتالعقیدة ،ج ،5ص.777
 .4ابنعالن ،محمد بن علی ،دلیلتالفهلحینتلطوقتیسهضتالصهلحین ،ج ،8ص.035
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 .3فتوای محمد شوکانی

11

پیامبر اعتقاد دارد ،تنها در صورتی جایز است که بر کفر او دلیلی واضـ تر از خورشـید
وجود داشته باشد؛ در غیر این صورو ،نمیتوان کسی را تکفیر کرد».

0

نتیجه
با بررسی صوروگرفته در استناداو سلفیۀ جهادی در زمینۀ خروج بر حاکم معلوم شد کـه
آنان به بفشی از فتواهای ابنتیمیه دربارۀ قتال با تاتار ،و کفر آنان بهواسطۀ وضع قـوانین
وضعیه استناد کردهاند و درصدد مشروعیتبفشی به اقداماو خود علیه حاکمان اسالمی
هستند .این در حالی است که روشن شد اقدام ابنتیمیه در مقابله با تاتار بهخاطر کفر آنان
نبوده است ،بلکه بهعلت تجاوز آنان به ممالک و کشتار آنان بوده و از سویی دیگـر ،چـون
تاتارها تمایل به شیعه داشتند ،از نظر ابنتیمیه بهعنوان دشمن شناخته میشـدند .عـالوه
بر این ،حاکمان ممالک اسالمی خود را مسلمان میدانند و به ظواهر اسـالمی نیـز عمـل
میکنند .همچنین هیچیک از حاکمان ،قانون خود را ناسخ قانون الهـی یـا در مقابـل آن
نمیداند و چنانچه حکم وی مفال شریعت باشد ،از جهل او به حکم واقعی اسـت؛ زیـرا
اگر از او پرسیده شود آیا بهخاطر مقابله با حکم خدا این حکم را صـادر کـرده اسـت ،قطعـا
چنین چیـزی انکـار میکنـد .افـزون بـر ادلـۀ بیانشـده ،آنچـه از حاکمـان ممالـک دیـده
میشود ،اسالم آنان است؛ البته برخی از آنان مرتکب کبائر میشـوند کـه در ایـن صـورو
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فاس هستند و بنا بر روایاو و کالم بزرگان مذاهب ،خروج بر حاکم فاس جایز نیست.
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َُ ر
یلتالجوایتالمتدفقتعلیتحدائقتاألزههی ،ص.232
 .1شوکانی ،محمد ،ال

کتابنامه
.7
.8
.7
.0

قرآن کریم.
ّ
ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،اإلستغاثةم فی الیرد علیی البکیر  ،تحقیـ  :عبداللـه سـهلی،
ریاِ :مکتبة دار المنهاج ،چاپ اول7087 ،ق.
ابنتیمیه ،احمد بـن عبـدالحلیم ،الفتیاوی الکبیری ،تحقیـ  :محمـد عبـدالقادر عطـا و مصـطفی
عبدالقادر عطا ،بیروو :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول7052 ،ق.
ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،شرح العقیدة اإلصفهانیة ،تحقیـ  :محمـد بـن ریـاِ احمـد،

بیروو :المکتبة العصریة ،چاپ اول7085 ،ق.
 .5ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمیوع الفتیاوی ،تحقیـ  :عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم،
مدینه :مجمع الملل فهد7077 ،ق.
 .7ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة النبویةم فع نقیض کیالم الشییعة و القدرییة،
تحقیـ  :محمـد رشـاد ســالم ،عربسـتان :جامعـة اإلمـام محمــد بـن سـعود اإلسـالمیة ،چــاپ اول،
7057ق.
 .3ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتا البار شرح صحیا البریار  ،بیـروو :دار المعرفـة،
چاپ اول7732 ،ق.
 .2ابنحزم ،علـی بـن احمـد ،الفصیل فیی الملیل و األهیواء و النحیل ،قـاهره :مکتبـة الفـانجي،
چاپ اول ،بیتا.
 .2ابنعثیمین ،محمـد بـن صـال  ،التعلییق علیی رسیالة رفی األسیاطین فیع حکیم اإلتصیال
بالسالطین ،بیجا :دار الوطن ،چاپ اول7075 ،ق.
 .75ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،لقاء الباب المفتوح ،موقع الشبکة اإلسالمیة ،آدرس:

http://www.islamweb.net
العثیمین ،جمع و ترتیب :فهد بن ناصـر بـن ابـراهیم سـلیمان ،عربسـتان :دار الـوطن-دار الثریـا،
7077ق.
 .78ابنعالن ،محمد بن علی ،دلیل الفالحین لطرق ریاض الصیالحین ،تحقیـ  :محمـود شـیحا،
بیروو :دار المعرفة ،چاپ چهارم7085 ،ق.
َ َ
 .77ابنعماد ،عبدالحی بن احمد ،شذرات الذهب فع أخبار من جهب ،تحقی  :محمـود ارنـاؤو ،
بیجا :دار ابن کثیر ،چاپ اول7057 ،ق.
 .70ابنفارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغة ،تحقی  :عبدالسالم محمـد هـارون ،بیـروو :دار الفکـر،
11
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 .77ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،مجمیوع فتیاوی و رسیائل فضییلة الشییخ محمید بین صیالا
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7722ق.
 .75ابودجانه ،خلیل ،کالم عوام ،سایت منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:

http://www.tawhed.ws
 .77آلریس ،عبدالعزیز بـن ریـس ،تبدیید کواشیف العنیید فیع تکفییره لدولیة التوحیید ،قـاهره:
دار إمام أحمد ،چاپ اول7082 ،ق.
 .73البانی ،محمد ناصرالدین ،ترریج الطحاویة ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .72البانی ،محمد ناصرالدین ،دروس للشیخ ناصر الدین ألبانع ،سایت إسالمویب ،آدرس:

www.islamweb.net
 .72البانی ،محمد ناصرالدین ،موسوعة األلبانع فع العقیدة ،تحقی  :شادی بـن محمـد آلنعمـان،
صنعا :مرکز النعمان ،چاپ اول7077 ،ق.
 .85بفاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیا البرار  ،تحقی  :محمد زهیر بن ناصر ،بیجـا :دار طـوق
النجاة ،چاپ اول7088 ،ق.
 .87بن الدن ،اسامة ،خطاب لی أبع رغال فهد بن عبدالعزیز ،سایت منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:

www.tawhed.ws
 .88بنباز ،عبدالعزیز بن عبداللـه ،مجمیوع فتیاوی و مقیاالت متنوعیة ،تحقیـ  :محمـد بـن سـعود
شویعر ،عربستان :موقع الرئاسة العامة ،بیتا.
 .87بنرشود ،عبدالله ،التتار و آل السعود فع نظر شیخ اإلسالم ابن تیمیة ،سایت منبر التوحیـد
و الجهاد ،آدرس:

http://www.tawhed.ws
 .80بنالدن ،اسامه ،تفریغ واجبنا نجاه فلسطین ،سایت منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:

http://www.tawhed.ws

سال هشتم ،بهار  ،1397شمارۀ 29

 .85جزایری ،ابومسلم ،التبیان فع مشروعیة الجهاد فع مغرب اإلسالم ،سـایت منبـر التوحیـد و
الجهاد ،آدرس:
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http://www.tawhed.ws
 .87رشید رضا ،محمد ،تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار) ،بیجا :الهیئة المصریة7225 ،م.
 .83رفعت ،احمد ،القرآن و السیف ،آدرسhttp://alaqsagate.org :
 .82رفعت ،احمد ،تنظیمات الغضب اإلسالمع فی السبعینیات ،مصر :مکتبة مدبولي ،چاپ اول،
7222م.

 .82سالم ،احمد و عمرو بسیونی ،ما بعد السلفیةم قراءة نقدیة فع الرطاب السیلفع المعاصیر،
بیروو :مرکز نماء للبحوث و الدراساو ،چاپ اول8575 ،م.
 .75سمهوری ،رائد ،نقد الرطاب السلفع ،بیروو :طوی للنشر و اإلعالم ،چاپ اول8575 ،م.
َُ ّ
المتدفق علی حدائق األزهار ،بیجـا :دار ابـن حـزم،
 .77شوکانی ،محمد بن علی ،السیل الجرار
چاپ اول ،بیتا.
 .78صنعانی ،عبد الرزاق بن همام ،المصنف ،تحقی  :حبیبالرحمن اعظمی ،هند :المجلس العلمـي،
چاپ دوم7057 ،ق.
 .77طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیر ،تحقی  :حمدی بن عبدالمجید سلفی ،قاهره :مکتبـة
ابن تیمیة ،چاپ دوم ،بیتا.
 .70طبری ،محمد بن جریر ،جام البیان فع تیویل القیرآن ،تحقیـ  :احمـد محمـد شـاکر ،بیجـا:
مؤسسة الرسالة ،چاپ اول7085 ،ق.
 .75الظواهری ،ایمـن ،عزاز رایة االسیالمم رسیالة فیع تیکیید الیتالزم الحاکمییة و التوحیید،
سایت منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:

http://www.tawhed.ws
 .77عبدالسالم فرج ،محمد ،الجهادم الفریضة الغائبة ،سایت آرشیو منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:

www.ilmway.com/site/maqdis/d.html
 .73عبدالقادر بن عبدالعزیز ،الجام فع طلب العلم الشریف ،سایت منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:

http://www.tawhed.ws
 .72عبدالقادر بن عبدالعزیز ،رسالة العمدة فع عداد العدة للجهاد فع سبیل اللیه ،سـایت آرشـیو
منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:

www.ilmway.com/site/maqdis/d.html
الجهاد ،آدرس:

http://www.tawhed.ws
 .05عمــاد ،عبــدالغنی« ،المفــاهیم و األفکــار و العقائــد المحوریــة للحرکــاو اإلســالمیة» ،الحرکییات
اإلسالمیة فی الوطن العربع ،بیروو :مرکز الدراساو الوحدة العربیة ،چاپ اول8577 ،م.
 .07عماره ،محمد ،الفریضة الغائبة ،مصر :نهضة مصر ،چاپ اول8553 ،م.
 .08عمر ،احمد مفتار ،معجم اللغة العربیة المعاصرة ،بیجا :عالم الکتب ،چاپ اول7082 ،ق.
12
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 .72عزام ،عبدالله ،مفهیوم الحاکمییة فیع فکیر شیهید عبداللیه عیزام ،سـایت منبـر التوحیـد و
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 .07فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العیین ،تحقیـ  :مهـدی مفزومـی و ابـراهیم سـامرایی ،بیجـا:
دار مکتبة الهالل ،بیتا.
 .00فرید ،احمد ،السلفیة؛ قواعد و أصول ،قاهره :دار العقیدة ،چاپ اول7080 ،ق.
 .05قرضاوی ،یوس  ،فقه الجهاد ،ترجمه :ابراهیم ساعدی رودی ،تهـران :نشـر احسـان ،چـاپ اول،
7727ش.
 .07کتانی ،محمد بن جعفر ،نظم المتناثر من الحدی المتیواتر ،تحقیـ  :شـرف حجـازی ،مصـر:
دار الکتب السلفیة ،چاپ سوم ،بیتا.
 .03کوثری ،محمد زاهد ،اإلشفاق علی أحکام الطالق ،مصر :مکتبة األزهریة ،چاپ اول7075 ،ق.
 .02گروه شرعی جماعت جهـاد ،جهیاد الطواغییت سینة ربانییة ال تتبیدل ،سـایت منبـر التوحیـد و
الجهاد ،آدرس:

http://www.tawhed.ws
 .02مرکز جماعت اسالمی مصر ،حتمیة المواجهة ،سایت منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:

http://www.tawhed.ws
 .55مییر ،رول ،السلفیة العالمیة :الحرکیات السیلفیة المعاصیرة ،ترجمـه :محمـد محمـود توبـه،
بیروو :شبکة العربیة ،چاپ اول8570 ،م.
 .57نبهانی ،یوس بن اسماعیل ،شواهد الحق فع اإلستغاثة بسید الرلق ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .58نجدی ،ابوقتاده ،تحذیر البریة من خطر االنصیاع للقوانین الوضعیة ،سایت منبـر التوحیـد و
الجهاد ،آدرس:

http://www.tawhed.ws
 .57نسائی ،احمد بن شعیب ،السنن الصغری ،تحقی  :عبدالفتاح ابوغده ،حلب :مکتب المطبوعـاو
اإلسالمیة ،چاپ دوم7057 ،ق.
 .50نسیره ،هانی ،متاهة الحاکمیة ،بیروو :مرکز الدراساو الوحدة العربیة ،چاپ اول8575 ،م.

سال هشتم ،بهار  ،1397شمارۀ 29

 .55نفیسی ،عبدالله ،اإلسالم و الرروج علی الحکام ،سایت منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:
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 .57نووی ،یحیی بن شرف ،المنهاج شرح صحیا مسلم بن الحجاج ،بیـروو :دار إحیـاء التـراث
العربي ،چاپ دوم7728 ،ق.
 .53نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیا مسلم ،تحقی  :محمـد فـؤاد عبـدالباقی ،بیـروو :دار إحیـاء
التراث العربي ،بیتا.
 .52وادعی ،مقبل بن هـادی ،تحفة ُ
المجیب عین أسیئلة الحاضیر و الغرییب ،صـنعا :دار اآلثـار،

چاپ دوم7087 ،ق.
 .52یافعی ،عبدالفتاح ،تصحیا مفاهیم فع الوالء و البراء ،یمـن :دار الکتـب الیمنیـة ،چـاپ اول،
7077ق.

سایتها
60. http://Alasr.Me/Articles/View
61. http://tawhed.ws
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پژژژوهشنام ژۀنقژژدوهابیژژت؛س ژراجمنیژژرسژژالهشژژتم  شژژما رۀ92بهژژار7921
صژژژفحات22-791:تژژژارریفر:ا ژژژت7921/79/92:تژژژژارریتأریژژژد7921/99/91:


رویکرد ابنتیمیه دربارۀ اهلبیت
*
**

چکیده
فضایل و مناقب اهلبیت یکی از مسائلی است که در میان تمام مسلمانان ،بهویژه
اهلسنت ،قابلتوجه بوده و کتابهای زیـادی دراینبـاره نگاشـته شـده اسـت .مـراد از
اهلبیــت در ایــن مقالــه ،خانــدان رســول خــدا یعنــی حضــرو علــی،
حضرو زهرا ،امام حسن ،امام حسین و نه فرزند معصوم ایشان است .آیاو
و روایاو زیادی بر فضایل اهلبیت داللت دارد و اکثر علمای اهلسنت نیـز آنهـا را
پذیرفتهانــد؛ امــا ابنتیمیــه ،از بزرگــان ســلفی و تکفیــری ،اگرچــه در بعضــی مــوارد
اهلبیت پیامبر را مدح میکند ،امـا غالبـا بـا روشهـای مفتلـ  ،منکـر فضـایل و
مناقب آنان شده و حتی بعضا آن بزرگواران را مورد تنقی

و توهین نیز قرار داده است.

این نوشتار ،ابتـدا دیـدگاه ابنتیمیـه دربـارۀ اهلبیـت را بررسـی ،و سـسس نقـدهای
علمای اهلسنت دربارۀ دیدگاههای ابنتیمیه در این زمینه را نقل میکند.
کلیدواژهها :اهلبیت ،فضایل اهلبیت ،حضـرو علـی ،حضـرو زهـرا،
ابنتیمیه.

* کارشناسی ارشد فقه مقارن ،دانشپژوه مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
** کارشناسی ارشد مؤسسۀ مذاهب اسالمی ،دانشپژوه مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
ایمیلbna4086@gmail.com :

مقدمه
با استناد بـه آیـۀ مـودو ،دوستداشـتن اهلبیـت کـه ناشـی از فضـایل چشـمگیر آن
بزرگواران است ،از ارکان و ضروریاو دین اسالم محسوب میشود و تمام مذاهب اسالمی
موظ به پایبندی به آن هسـتند و در ایـن راسـتا ،آنـان جلـوی هـر عـاملی را کـه موجـب
تنقی

و توهین به ایشان گردد ،میگیرند .ولی ابنتیمیه شفصیتی اسـت کـه از پـذیرش

بسیاری از شأننزولهایی که دربـارۀ اهلبیـت ،بـهویژه حضـرو علـی ،بیـان شـده
است ،خودداری میکند.
ابنتیمیه در میان سلفیان محبوبیت و نفـوذ روزافزونـی دارد و سـلفیه نیـز قاعـدتا بایـد
بر طب دستور قرآن 1و سنت صحابه مبنی بر ابـراز محبـت بـه اهلبیـت 2،خـود را بـه
انجام این عمل ملزم بدانند؛ لذا آشکار شـدن مواضـع منفـی و مغرضـانۀ ابنتیمیـه دربـارۀ
اهلبیت ،موجب تغییر نگرش سلفیان به وی خواهد شد.
این نوشتار در پی آن است که مواضع ابنتیمیه دربـارۀ اهلبیـت را مـورد بررسـی و
نقد قرار دهد و اثباو نماید رویکرد وی بـرخالف توصـیۀ قـرآن مبنـی بـر لـزوم محبـت بـه
اهلبیت ،و برخالف مواضع قاطبـۀ اهلسـنت اسـت ،و بـر بغـِ و کینـهورزی بـه آن
بزرگواران بنا شده است.
آثار گوناگونی در اثباو کینهورزی ابنتیمیه بـه خانـدان رسـول خـدا نوشـته شـده
است که از جملۀ آنها میتوان به این موارد اشاره کرد :کتاب أخطاهءتابان تریمیاةتفايتحاقت
یسول اللهترتأهل تبیته نوشتۀ محمود السید صبی  ،کتاب ابن تریمیةتفيتصویرهتالحقیقیاةت

نوشتۀ صائب عبدالحمید ،مقالۀ «نشانههایی از ناصبیگری ابنتیمیـه» نوشـتۀ سیدحسـن
سال هشتم ،بهار  ،1397شمارۀ 29

آلمجدد و مقالۀ «گونهشناسی مواضع آثـار مکتـوب اسـالمی راجـع بـه مواضـع ابنتیمیـه
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َ َ َ
َ َ َّ
َ
 .1سورۀ شوری ،آیۀ  :87قل ال أسألکم َعلیه أجرا إال ال َم َو َّدة في القر َبی؛ (بگو :از شما هیچ مزدی نمیخـواهم ،مگـر اینکـه
خاندانم را دوست بدارید).
 .2ابناثیر مینویسد که ابوبکر حسن بـن علـی را بسـیار دوسـت داشـت و بـه وی محبـت میورزیـد و او را تجلیـل و اکـرام
میکرد ،و همچنین عمر نیز چنین برخوردی با آن حضرو داشت .آنگاه ابناثیر عبارتی جالب میآورد« :یتفداه» .بـه ایـن معنـا
که َ
عمر خود را فدای امام حسن میکرد( .ابناثیر ،علی بن محمد ،الکهملتفيتالتهیسخ ،ج ،2ص.)77
و این موارد ،از محبت شیفین به آن حضرو حکایت دارد.

دربارۀ اهلبیت پیامبر »نوشتۀ نجمالدین طبسی و محمدمحسن طبسی.
«اهلبیت» در لغت
واژۀ «اهلبیت» مرکب از دو واژۀ «اهـل» و «بیـت» اسـت .در کتـب لغـت بـرای واژههـای
«آل» و «اهلبیت» ،معانی متعددی بیـان شـده اسـت .صـاحب کتاهب العاین ذیـل کلمـۀ
«أهل» میگوید« :اهل مرد ،همسرش و مفصوصترین انسانها نسبت بـه وی هسـتند.
اهلالبیت یعنی ساکنان خانه» 1.همچنین ابنمنظور مینویسد« :اهل شف  ،بستگان و
خویشاوندان او هستند .اهل مرد مفصوصترین یا نزدیکترین افـراد بـه مـرد هسـتند».

2

جوهری نیز بـر اهلبیـت را عیـال مـرد میدانـد 3و احمـد بـن فـارس میگویـد« :مـراد از
اهلبیت ،ساکنان خانه است» 4.ابناثیر نیز در کتاب خود« ،بیت» را به خانه یـا قصـر مـرد
تعری کرده است.

5

بهطور کلی« ،اهلبیت» در لغت به کسانی گفته میشود که رابطۀ نزدیکی با فرد دارند
و هر قدر این قرابت و عالقه بیشتر شود ،اهل بودن آن شف

نمایانتر است.

«اهلبیت» در اصطالح
علما و دانشمندان مذاهب اسالمی در معنای «اهلبیت» دیدگاههای متفاوتی دارند که در
ادامه ،به بیان آنها میپردازیم:
 .0دیدگاه مذهب امامیه

در میان شیعیان ،واض است که معنـای اصـطالحی «اهلبیـت» همـان پـنجتن آلکسـا

 .1فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتهبتالعین ،ج ،5ص.22
 .2ابنمنظور ،محمد بن مکرم،تل هنتالعوب ،ج ،7ص.850
 .3جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحهح ،ج ،7ص.800
 .4ابنفارس ،احمد ،معجمتمقهسیستاللغة ،ج ،1ص.324
 .5ابناثیر ،مبارع بن محمد ،النههسةتفيتغوسبتالحدسثترتاألرو ،ج ،7ص.35

رویکرد ابنتیمیه دربارۀ اهلبیت

هستند .شیخ طوسی در تفسیر آیـۀ تطهیـر مینویسـد کـه مـراد از کلمـۀ اهلبیـت در آیـۀ
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تطهیر ،همان پنجتن آلعباست 1.صاحب رف یو المیزان نیز دربارۀ اینکه مراد از اهلبیت
چــه کســانی هســتند ،مینویســد مــراد از اهلبیــت در ایــن آیــه ،پیــامبر اکـــرم،
حضــرو علــی ،فاطمــه و حســنین اســت 2.عالمـه حلــی دراینبــاره مینویســد:
«بـهاتفاق همــۀ مفسـران و جمهــور علمـا ،ایــن آیـه در شــأن رسـول اســالم ،حضــرو
علی ،فاطمه و حسنین نازل شده است».

3

 .0دیدگاه اهلسنت

در میــان فقهــا و دانشــمندان اهلســنت ،دیــدگاههای متفــاوتی در معنــای اصــطالحی
«اهلبیت» وجود دارد؛ ولی از آثار شاخ
همان اهلکسا و پنجتن آلعباست.

آنان فهمیده میشود که عمدۀ معنای این واژه،

4

برای اینکه دیدگاه ابنتیمیه دربارۀ «اهلبیت» روشنتر شود ،بایـد دربـارۀ مصـداق آن
تحقی کرد .ابنتیمیه بارها در آثار خود اعتراف میکند که آیۀ تطهیر ،برای اهلکسا نـازل
شده است؛ ولی در نهایت ،سـفن خـود را بهگونـهای بیـان میکنـد کـه شـاید بیـانگر رأی
حقیقی او نباشد؛ زیرا وی درباره اهلبیت دو دیدگاه داشته که یکی از آنها شهرو پیدا کرده
است .ازایـنرو ،بـهنیت اتفـاذ رأی صـحی  ،اقـوالی در رابطـه بـا مصـادی اهلبیـت ذکـر
میشود:

5

دیدگاه اول :همسران پیامبر اکرم

سال هشتم ،بهار  ،1397شمارۀ 29

عموم مفسران ،این دیـدگاه را صـرفا بـهعنوان احتمـال بیـان کـرده و آن را نقـد نمودهانـد.
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 .1طوسی ،محمد بن حسن ،التبیهنتفيترف یوتالقوآن ،ج ،2ص 772و .705
 .2طباطبایی ،سید محمدحسین ،المیزانتفيترف یوتالقوآن ،ج ،77ص.777
 .3عالمه حلی ،حسن بن یوس  ،منههجتالکوامة ،ص.121
 .4ابنحنبل ،احمد بن محمد ،م ندتاإلمهمتأحمدتبنتحنبال ،ج ،0ص753؛ نسـائی ،احمـد بـن شـعیب ،سانن الن اهئي ،ج ،5ص777؛
طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجمتالکبیو ،ج ،7ص57؛ ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح البهیيتشاوحتصاحیح البخاهیي ،ج،3
ص750؛ ترمذی ،محمد بن عیسی ،سنن التومذي ،ج ،5ص77؛ حاکم نیشابوری ،محمد بن عبداللـه ،الم اتدیكتعلایتالصاحیحین،
ح7552؛ سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدی المنوویتفایتالتف ایو بهلماأروی ،ج ،5ص722؛ زمفشـری ،محمـود بـن عمـر ،الکشاهف،
ج ،0ص872؛ ففر رازی ،محمد بن عمر ،التف یو الکبیو ،ج ،85ص773؛ ج ،83ص.523
 .5مرداوی ،علی بن سلیمان ،اإلنصهفتفيتمعوفةتالواجحتمنتالخالف ،ج ،8ص.38

اندلسی بر این عقیـده اسـت کـه اختصـاص اهلبیـت بـه همسـران آن حضـرو ،صـحی
نیســت 1.ابنجــزی نیــز میگویــد کــه اگــر آیــۀ  77ســورۀ احــزاب مفــت
رسول خدا بود ،باید با لفظ «عنکن» آورده میشد.

بــه همســران

2

دیدگاه دوم :اهلکسا و همسران پیامبر اکرم

این دیدگاه را برخی علمای اهلسنت و از جمله ابنتیمیه اختیار کردهاند؛ اما با مراجعـه بـه
کتابهای ابنتیمیه به دست میآید که وی دراینباره دیدگاه مشفصی ندارد .او در کتـاب
خود ،در پاسخ به سؤال شفصی مینویسد:
در میــان مســلمانان هــیچ اختالفــی نیســت کــه علــی ]ا از اهلبیــت پیــامبر
اکرم ،بلکه افضـل اهلبیـت اسـت .رسـول خـدا وقتـی کـه علـی ]ا،
فاطمه ]ا و حسنین ]ا در زیر کسا جمـع شـدند ،فرمودنـد« :خـدایا ،اینهـا
3
اهلبیت من هستند .از اینها هر رجس و پلیدی را دور گردان».

وی در جای دیگری از همین کتـاب مینویسـد« :از سـیاق آیـه اسـتفاده میشـود کـه
همســران پیــامبر نیــز داخــل در اهلبیــت هســتند؛ بلکــه ایــن قــول ،صــحی ترین
قولهاست» 4.ابنتیمیه دربارۀ اینکه زنان پیامبر اکرم نیز داخل اهلبیت هستند یا نه،
میگوید« :دو روایـت وجـود دارد؛ امـا بـهنظر مـن ،همسـران ایشـان نیـز داخـل اهلبیـت
هستند ،منتها افضل اهلبیت علـی ]ا ،فاطمـه ]ا ،حسـن ]ا و حسـین ]ا
هستند».

5

بنابراین ،وی مصداق بارز اهلبیت را پنجتن آلعبا میداند ،ولی همسران پیامبر را
نیز به آنها ملح میکند.
صاحبان این دیدگاه در تعیین مصداق کسـانی کـه صـدقه بـرای آنـان حـرام اسـت ،دچـار
 .1ابوحیان ،محمد بن یوس  ،البحو المحیط ،ج ،2ص.032
 .2ابنجزی ،محمد بن احمد،تالت هیلتلعلومتالتنزسل ،ج ،8ص.758
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،الفتهرى الکبوى ،ج ،1ص.55
 .4همان ،ج ،2ص.195
 .5همان ،ج ،5ص336؛ ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،الم تدیكتعلیتمجمو تالفتهرى ،ج ،3ص.94

رویکرد ابنتیمیه دربارۀ اهلبیت

َ َ
ْ َ
َ
الصدقة
لیهم
ع
دیدگاه سوم :من حرمت ِ
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اختالف شدهاند .دو قول بیش از بقیۀ اقوال ،معروف است :قول اول آن است کـه مـراد از
آن« ،بنیهاشــم» و «بنیمطلــب» هســتند و قــول دوم آن اســت کــه مــراد از آن ،فقــط
«بنیهاشم» هستند .ابنتیمیه و شاگردش ،ابنقیم جوزیه ،قول دوم را اختیـار کردهانـد.
ابنتیمیه میگوید« :آلمحمد کسانی هستند که صدقه بر آنان حرام است».

1

2

دیدگاه چهارم :انحصار اهلبیت به اهلکسا

دیدگاه مذهب امامیه و اکثر علمای اهلسـنت بـر ایـن اسـت کـه مـراد از اهلبیـت ،فقـط
اهلکسا ،یعنی حضرو علی ،حضـرو فاطمـه ،امـام حسـن و امـام حسـین

هستند .بررسی آیاو و روایاو این باب ،بهویژه روایاو مربو به شأننزول آیـۀ تطهیـر نیـز
این دیدگاه را تقویت میکند.
دالیــل ایــن دیــدگاه ،آیــاو و روایــاو اســت .ابنحجــر هیتمــی در تفســیر آیــۀ تطهیــر
مینویسد« :اکثر مفسران گفتهاند کـه شـأننزول ایـن آیـه ،علـی ]ا و فاطمـه ]ا و
حسن ]ا و حسین ]ا هستند».

3

طبری نیز ذیل این آیه چندین روایت ذکر میکند که اکثر آنها به این مطلب اشاره دارند
که مراد از اهلبیت ،منحصرا حضرو علی و حضرو فاطمه و حسنین هسـتند.
وی در ادامه ذکر میکند« :در احادیث آمـده اسـت امسـلمه اجـازه خواسـت کـه او نیـز بـا
اهلبیت در زیر آن عبا قرار گیرد که پیامبر در جواب او فرمودند” :خیر! در جای خـود
بمان .البته تو در مسیر ح قرار داری“».

سال هشتم ،بهار  ،1397شمارۀ 29

از آیاتی که مصادی اهلبیت را مشف
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4

میکند ،آیۀ مباهله است:

 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجماو الفتاهرى ،ج ،7ص053؛ ابنتیمیـه ،احمـد بـن عبـدالحلیم ،اإلختیاهیات الفقهیاة،
ص55؛ ابنقیم جوزیه ،محمد بن ابیبکر ،جالء األفههم ،ص.773
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمو الفتهرى ،ج ،7ص.053
 .3ابنحجر هیتمی ،احمد بن محمد ،الصواعقتالمحوقة ،ج ،8ص087؛ ابوحیـان ،محمـد بـن یوسـ  ،البحاو المحایط ،ج،3
ص880؛ ابنعساکر ،عبـدالرحمن بـن محمـد ،کتاهب األیبعاینتفايتمنهقابتأمهاهت الماممنین ،ص755؛ بغـوی ،حسـین بـن
مســعود ،رف اایو البغااويتالم اامیتمعااهلم التنزساال ،ج ،7ص055؛ ابنجــوزی ،عبــدالرحمن بــن علــی ،کشااف المشااکلتماانت
حدسث الصحیحین ،ج ،0ص.072
 .4طبری ،محمد بن جریر ،جهمع البیهنتفيترف یو القوآن ،ج ،88ص.3

ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َُ ْ َ َ َْ َ ْ ُ ََْ َ َ َ ََْ َ ُ
َ َ ْ َ َّ َ
هاءک ْم َو
اجك ِف ِیه ِمن قع ِد ما جاءك ِمن ال ِعل ِهم فقهل تعهالوا نهدع أقناءنها و أقن
فمن ح
َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ
َ 1
ِنساءنا و ِنساءکم و أنفسنا و أنفسکم ثم نبت ِهل فنجعل لعنت الل ِه عل الک ِاذ ِقین؛

اگر کسی دربارۀ دانشی که بر تو آمده ،با تـو نـزا کنـد ،بگـو« :بیاییـد پسـرانمان و
پسرانتان ،و زنانمان و زنانتان ،و نفس خودمان و نفس خودتان را بفوانیم و آنگـاه
مباهله کنیم و لعنت خدا را بر درو گو قرار دهیم».

از سعد بن ابیوقاص در حدیثی روایت شده است هنگـامی کـه ایـن آیـه نـازل گردیـد،
رسول خدا علی و فاطمه و حسن و حسین را خواندند و گفتنـد« :خـدایا،
اینان اهل من هستند» .ابنتیمیه ضمن تأیید این حدیث مینویسد این حدیثی است که آن
را مسلم روایت کرده است 2.سیوطی نیز همین روایت را از مسلم و ترمـذی و دیگـران نقـل
نموده است.

3

رویکردهای ابنتیمیه در برخورد با فضایل و مناقب اهلبیت
عموم علمای فریقین بهواسطۀ ارادو و محبتی که به اهلبیت دارنـد ،از ذکـر فضـایل
آنان هیچ ابایی ندارند و تنقی

آن بزرگواران را برنمیتابند؛ اما ابنتیمیه دربارۀ این قضـیه

رویکرد متفاوتی دارد که در چند بفش مورد بحث و بررسی قرار میگیرد:
 .0دیدگاه ابنتیمیه در رابطه با مقام علمی اهلبیت

ِ

یکی از مسائلی که قاطبۀ دانشمندان شـیعه و سـنی بـر آن اعتـراف کردهانـد و کتابهـای
گوناگونی دربارۀ آن نگاشتهاند ،جایگاه علمی اهلبیت پیـامبر اکـرم اسـت .شـیعه نیـز
معتقد است که آن بزرگواران ،عالمترین اشفاص پس از رسول خدا هستند و علوم آن
حضراو یک باب از علم رسول خدا است .این در حالی است که برخالف شـیعه و
نمیپذیرد ،بلکه سفنانی بیان میکند که حتی عالم بـودن آن حضـرو را نیـز زیـر سـؤال
 .1سورۀ آلعمران ،آیۀ .77
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منههجتال نةتالنبوسة ،ج ،3ص787؛ نیشابوری ،مسـلم بـن حجـاج ،صاحیح م الم ،کتـاب
فضائل الصحابة ،باب من فضائل علي بن أبي طالب ،ج ،0ص ،7237ح.8050
 .3سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدیتالمنوویتفيتالتف یوتبهلمأروی ،ج ،7ص.72

رویکرد ابنتیمیه دربارۀ اهلبیت

سنی ،نهتنها ابنتیمیه اعلمیـت و افقهیـت حضـرو علـی نسـبت بـه سـایر انسـانها را
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میبرد .مثال وی مینویسد« :پیامبر اکرم فرمودند” :آگاهترین امـت مـن بـه حـالل و
حرام ،معاذ بن جبل و آگاهترین امت من به فرایِ ،زید بن ثابت است“» .در ایـن میـان،
او از حضرو علی نامی نمی َب َرد و ادعا میکند که این حدیث ،هم از حیث سند و هم از
حیث داللت ،صحی است و هرکس با وجود این روایت صحی  ،علی را از معـاذ دانـاتر
بداند ،جاهل است .از طرف دیگر ،او ادعا میکند حدیثی که نام علی در آن وجود دارد،
ضعی است.

1

ابنتیمیه بر اساس همین روایت میگوید که وقتی علی نسبت به معاذ بن جبـل و
زید بن ثابت اعلم نباشد ،چگونه میتواند نسبت به خلفا اعلم باشد؟ با علم به اینکه مسلما
خلفا نسبت به زید ،افضل و اعلم بودند.

2

او در جــای دیگــر مینویســد« :هیچیــک از صــحابه در مســائل علمــی و فقهــی بــه
علی ]ا رجو نمیکردند ،بلکه این علـی ]ا بـود کـه سـؤاالو علمـی را از دیگـران
میپرســید» .وی همچنــین قــول کســی را کــه میگویــد ابنعبــاس نــزد حضــرو علــی

شاگردی کرده است ،باطل میداند.

3

ابنتیمیه حدیث منقول از پیامبر اکرم را که فرمودنـد« :مـن شـهر علـم هسـتم و
علی ]ا دروازۀ آن» ،نمیپذیرد و ادعا میکند سند این حدیث ،بسیار ضـعی و سسـت
است ،و با این بیان ،به مجعول بودن این حدیث تصری میکند.

4

او همچنین روایت منقول از حضرو علی را مبنی بر اینکه «از من سؤال کنید ،قبل
از آنکــه مــرا از دســت دهیــد» ،بیــانگر اعلمیــت ایشــان نمیدانــد و ادعــا میکنــد کــه
حضرو علی این حدیث را در میـان اهلکوفـه گفتـه اسـت و اهلکوفـه در بسـیاری از
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 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منههجتال نةتالنبوسة ،ج ،3ص 578تا .573
 .2همان ،ص.575
 .3همان ،ص.577
 .4همان ،ص.575

بسیار زیاد بود 1.او مینویسد که عثمان تمام قرآن را جمع کرد و بعضی اوقاو ،کل قرآن را
در یک رکعت نماز میخواند ،ولی دربارۀ اینکه علی تمام قرآن را حفظ باشد ،میان علما
اختالف است.

2

وی همچنین دربارۀ اعلمیت امام باقر و امام صادق مینویسد« :ابوحنیفـه نـزد
باقر ]ا و صادق ]ا شـاگردی نکـرده اسـت و کسـانی کـه کمتـرین دانشـی داشـته
باشند ،می دانند که این ادعای شاگردی ،درو محِ است و دلیلی بر این مطلـب وجـود
ندارد».

3

نقد دیدگاه اول ابنتیمیه

از این سفنان ابنتیمیه به نظر میرسد ،وی تمـایلی بـه برتـری دادن علـم اهلبیـت،
بهویژه علـم حضـرو علـی بـر علـم دیگـران نـدارد؛ در حـالی کـه بسـیاری از علمـای
اهلسنت به اعلمیت آن حضرو اعتراف کردهاند .حدیث «أنا مدینهة العلهم و علهيج قاقهها»،
یکی از روایاو مشهور و مورداتفاق فریقین است .شمار زیادی از بزرگان اهلسنت با اسناد
متعددی ،صحت سند این حدیث را اعالم کردهاند.

4

همچنـین بفـاری در التاهیسختالکبیاو مینویسـد« :از عطـا شـنیدم کـه عایشـه گفـت:
”علی ]ا داناترین مردم به سنت اسـت“» 5.خلیفـۀ اول نیـز در جملـهای معـروف گفتـه
است« :پناه میبرم به خدا از مشکلی که علی بـن ابیطالـب ]ا بـرای حـل آن حاضـر
نباشد».

6

رویکرد ابنتیمیه دربارۀ اهلبیت

 .1همان ،ج ،5ص.553
 .2همان ،ج ،2ص.882
 .3همان ،ج ،4ص.64
 .4طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجمتالکبیو ،ج ،77ص55؛ ابناثیر ،علی بن محمد ،أسد الغهباةتفايتمعوفاةتالصاحهبة ،ج،0
ص88؛ خطیب بغدادی ،احمد بن علی ،رهیسخ بغداد ،ج ،7ص727؛ حـاکم نیشـابوری ،محمـد بـن عبداللـه ،الم اتدیكتعلایت
الصحیحین ،ج ،7ص783؛ متقی هندی ،علی بن حسامالدین ،کنز العمهل ،ج ،77ص.702
 .5بفاری ،محمد بن اسماعیل ،التهیسختالکبیو ،ج ،8ص855؛ ج ،7ص882؛ ابنعساکر ،علی بن حسن ،رهیسختمدسنةتدمشق،
ج ،08ص.052
 .6متقی هندی ،علی بن حسامالدین ،کنز العمهل ،ج ،75ص055؛ ابنحجر عسـقالنی ،احمـد بـن علـی ،رهاذسب التهاذسب،
ج ،3ص773؛ ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح الباهیيتشاوحتصاحیح البخاهیي ،ج ،77ص707؛ ذهبـی ،محمـد بـن

101
101

حاکم نیشابوری سه سند برای روایت «أنا مدینة العلم» آورده و ادعا کرده است که این
حدیث صحی االسناد است 1.ابونعیم اصفهانی نیز سند دیگری برای این روایت ذکر کرده
و در کتاب دیگرش ،آن را صحی السند دانسته است.

2

3

اتدیك حـاکم اسـناد
ِت
عسقالنی نیز دربارۀ این روایـت مینویسـد« :ایـن حـدیث در الم

بسیاری دارد و کمترین ادعایی که دربارۀ آن میتوان داشـت ایـن اسـت کـه ایـن روایـت را
اصیل و ریشهدار بدانیم؛ پس سزاوار نیست بر آن اسم ”وضع“ (=جعلی) اطالق شود».

4

بدرالدین زرکشی بعد از نقل طرق مفتل این روایت مینویسد:
حاصل مطلب این است این حدیث با مجمو دو سند از ابومعاویه و شریک روایت
شده و در حد َ
حسن ،و قابلاستدالل است .این حدیث بههیچوجه ضـعی نیسـت؛
5
چه رسد به اینکه جعلی و ساختگی باشد.

هیتمی نیز آن را حسن ،بلکه بهتبعیت از حاکم نیشابوری ،صحی میداند 6.همچنین
صاحب کنز العمهل مینویسد:
حضرو علی ]ا میگفتند« :از من بسرسید .به خدا سوگند ،تا روز قیامت هرچـه
از من بسرسید ،پاسفش را میدانم .از کتاب خدا از من بسرسید .قسم به خـدا هـیچ
آیهای در قرآن نیست ،مگر اینکه من میدانم شب نازل شده است یا روز ،در شـهر
7
نازل شده است یا در بیابان».

جوینی از آن حضرو نقل میکند:
از من سؤال کنید ،پـیش از آنکـه مـرا از دسـت دهیـد .در سـینهام دانـش فراوانـی
هست .این صندوق دانش است .این عصارۀ دانش رسول خدا است .بـه خـدا

سال هشتم ،بهار  ،1397شمارۀ 29



108

احمد ،سیو أعالم النبالء ،ج ،7ص.27
 .1حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،الم تدیكتعلیتالصحیحین ،ج ،7ص 773و  ،772ح 0773و .0772
 .2ابونعیم ،احمد بن عبدالله ،معوفةتالصحهبة ،ج ،7ص ،22ح.703
 .3ابونعیم ،احمد بن عبدالله ،حلیةتاألرلیهءترتطبقهتتاألصفیهء ،ج ،7ص.77
 .4ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،ل هنتالمیزان ،ج ،8ص.788
 .5زرکشی ،محمد بن عبدالله ،الآلليتالمنوویة ،ج ،7ص.775
 .6ابنحجر هیتمی ،احمد بن علی ،الفتهرىتالحدسویة ،ص.787
 .7متقی هندی ،علی بن حسامالدین ،کنز العمهل ،ج ،8ص575؛ ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،رهذسب التهاذسب ،ج،3
ص772؛ نک :قرطبی ،محمد بن احمد ،الجهمعتألحکهمتالقاوآن ،ج ،7ص75؛ طبـری ،محمـد بـن جریـر ،جاهمع البیاهنتفايت
رف یو القوآن ،ج ،87ص.777

سوگند ،اگر کرسی دانش برای من نهاده شود و من بر آن تکیه زنم ،هرآینـه پاسـخ
اهلتوراو را با توراتشان و پاسخ اهلانجیل را با انجیلشان میدهم تا آنکه خداوند
توراو و انجیل را به سفن درآورد و آن دو بگویند علی راسـت میگویـد؛ کـه همانـا
1
(علی) با آنچه بر ما نازل شده است ،پاسخ شما را داد.

احمدرضاخان نیز میگوید« :رسول خدا به علی ]ا ،هزار هـزار هـزار علـم یـاد
دادند» 2.همچنین مولوی ابوبکر غازیپور در کتاب خود مینویسد:
مــن فکــر نمــیکنم هیچیــک از اهلســنت و جماعــت گفتــه باشــند کــه معــاذ از
علی ]ا در علم ،افضل بوده است .این قول ،یکی از مبتدعاو ابنتیمیه است.
وی هیچ نمیداند؛ زیرا با علی ]ا خصومت داشت و اکثر احادیـث فضـایل او را
3
رد کرده است.

بهگفتۀ همـۀ علمـای مـذاهب اسـالمی ،ایـن سـفن حضـرو علـی را کـه «از مـن
بسرسید ،قبل از اینکه مرا از دست بدهید» کسی جز ایشان نتوانسته بهدرستی ادعا کند.

4

احمــد بــن حنبــل و متقــی هنــدی از رس ـول خــدا نقــل کردهانــد کــه خطــاب بــه
حضرو زهرا فرمودند« :آیا راضی نمیشوی من تو را به ازدواج کسی درآورم کـه اولـین
فرد مسلمان بوده و از همه بیشتر علم دارد و حلمش از دیگران عظیمتر است؟»

5

دربارۀ علـم امـام صـادق نیـز در منـابع اهلسـنت روایـاتی آمـده اسـت .عبـدالعزیز
دهلوی ،که از احناف است ،نقـل میکنـد کـه ابوحنیفـه میگفـت اگـر آن دو سـال نبـود،
نعمان 6از دست میرفت .آنگاه دهلوی ،عبارو «دو سال» را به دو سالی تفسـیر میکنـد

رویکرد ابنتیمیه دربارۀ اهلبیت

 .1جوینی ،ابراهیم بن محمد ،فوائدتال مطین ،ج ،7ص 772تا .707
 .2قادری ،احمدرضاخان ،إنبهءتالحی ،ح.07
ازتاهلسنتترتجمهعتتاست؟ ،ص.07
ت
ابنریمیهت
 .3غازیپور ،محمد ابوبکر ،آسهت ت
 .4حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،الم تدیكتعلیتالصحیحین ،ج ،7ص788؛ ابنعسا کر ،علی بن حسـن ،راهیسختمدسناةت
دمشااق ،ج ،08ص723؛ خااوایزمی،تموفــ بــن احمــد ،المنهقااب ،ص ،27ح25؛ ابنحنبــل ،احمــد بــن محمــد ،کتااهبت
فضهئل الصحهبة ،ج ،8ص707؛ ابناثیر ،علی بن محمد ،أسد الغهبةتفيتمعوفةتالصحهبة ،ج ،0ص88؛ نووی ،یحیی بن شرف،
رهذسب األسمهءتر اللغهت ،ج ،7ص.773
 .5ابنحنبل ،احمد بن محمد ،کتهبتفضهئل الصحهبة ،ج ،2ص764؛ ابنحنبـل ،احمـد بـن محمـد ،م اند اإلماهمتأحمادتبانت
حنبل ،ج ،33ص 422ح24347؛ متقی هندی ،علی بن حسامالدین ،کنز العمهل ،ج ،11ص ،645ح 32925و .32927
 .6نام حقیقی ابوحنیفه.

101
101

که ابوحنیفه نزد امام صادق شاگردی کرده است.

1

ذهبی نیز از ابوحنیفه نقل میکند« :مـن فقیـهتر از جعفـر بـن محمـد ]ا کسـی را
ندیدم».

2

بنــابراین ،علــیرغم ادعــای ابنتیمیــه ،اهلبیــت اعلــم انســانها هســتند و عمــوم
اهلسنت نیز بهدرستی آنان را داناترین مردم میدانند.
 .0دیدگاه ابنتیمیه در رابطه با مقام قضایی حضرت علی

ِ

ابنتیمیه همچنین شایستگی حضرو را در مقام قضاوو نیز انکار میکند و دربارۀ حـدیث
رسول الله که فرمودند« :أقضاکم علي» ،مینویسد:
این حدیثی است که ثابـت نیسـت و سـندی نـدارد تـا آنکـه بـه آن اسـتدالل شـود.
هیچکسی در کتابهای سنن معروف نیز آن را ذکر نکرده ،نه با سند صـحی و نـه
با سند ضعی  .تنها شفصی که این را نقل کـرده کسـی اسـت کـه بـه درو گـویی
معــروف اســت .حــدیث نبــی مکــرم اســالم« :أعلمکههم قههالحالل و الحههرام
3
معاذ قن جبل» نیز از حیث سند قوی است و ترمذی نیز آن را نقل کرده است.

ابنحجر نیز مینویسد« :ابنتیمیه گفته است ،علی ]ا در هفده مورد اشتباه داشته
و با ن

قرآن مفالفت نموده است» 4.وی نهتنها اعلمیت حضرو علـی را نمیپـذیرد،

بلکه جایگاه علمی و مقام قضایی حضرو را نیز مورد خدشه قرار میدهد.
نقد دیدگاه دوم ابنتیمیه

ابنتیمیه شایستگی حضرو علی را انکار ،و ادعا میکند که حدیث فوق در هیچیک از
کتب سنن نیامده است؛ در حالی که بفاری نقـل میکنـد« :ابنعبـاس میگویـد” :عمـر
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5

عمر بارها هنگامی که در قضاوو به بنبسـت میرسـید و از حضـرو علـی کمـک
 .1آلوسی ،محمود شکری ،مختصوترحفةتاإلرنیتعشوسة ،ص.2
 .2ذهبی ،محمد بن احمد ،رذک توةتالحفهظ ،ج ،1ص.126
 .3همان ،ج ،3ص 578و .577
 .4ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،الدییتالکهمنة ،ج ،1ص 163تا .165
 .5بفاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخهیي ،کتاب التفسیر ،ص ،572ح.0027

میخواست ،در وص او میگفت« :اگر علی نبـود ،عمـر از دسـت میرفـت» 1.همچنـین
بیان میکرد« :ای ابوالحسن ،خدا بعد از تو ،مـرا بـر روی زمـین بـاقی نگـذارد» 2.آیـا ایـن
نشاندهندۀ اوج دقت حضرو علی در قضاوو نیست کـه اینچنـین خلیفـۀ دوم را بـه
هیجان آورده است؟!
ابنماجه در سنن خود ،حدیثی به سند صحی از انس روایت کرده است که پیامبر

فرمودند« :مهربانترین مردم به امتم و شایستهترین آنها به قضاوو ،علی بـن ابیطالـب
است» 3.ابن عبدالبر نیز مینویسد« :پیامبر اکرم ضمن معرفی اصحابشان فرمودنـد:
”بهترین قاضی ،علی بن ابیطالب است“ .عمر نیز عین همین جمله را گفت».

4

مولوی غازیپور میگوید« :اگر پیامبر اکـرم فرمودهانـد کـه معـاذ اعلـم اسـت ،در
جای دیگر نیز فرمودهاند که بهتـرین قاضـی حضـرو علـی ]ا اسـت و بـهاتفاق همـۀ
علمای اهلسنت ،این حدیث صحی است».

5

تاریخنویسان نیز بهنقل از مقداد نوشتهاند که گفته اسـت« :هـیچ شفصـی را دانـاتر و
عادلتر از علی ]ا در قضاوو سرا ندارم».

6

بنــابراین ،عمــوم اهلســنت حضــرو علــی را شایســتهتــرین اصــحاب در قضــاوو
میدانند و ادعای ابنتیمیه در مفدوش کردن این امر مورداتفاق ،صحی نیست.
اسالم حضرت علی بر دیگران
 .3دیدگاه ابنتیمیه در رابطه با تقدم
ِ

وی حضـرو علــی را اولــین مسـلمان بعــد از پیــامبر نمیدانـد و اعتقــاد دارد ،قــول

صحی تر این است که ابوبکر پیش از وی به اسالم گرویده است.

7

رویکرد ابنتیمیه دربارۀ اهلبیت

 .1ابنعربی ،محمد بن عبدالله ،العواصمتمنتالقواصم ،ج ،1ص.242
 .2قسطالنی ،احمد بن محمد ،إیشهدتال هیيتلشوحتصحیحتالبخهیي ،ج ،3ص.162
 .3ابنماجه ،محمد بن یزید ،سننتابنتمهجة ،باب فضائل زید بن ثابت ،ج ،7ص ،55ح 750و .755
 .4ابن عبدالبر ،یوس بن عبدالله ،اإلستیعهبتفيتمعوفةتاألصحهب ،ج ،7ص ،7758ش7255؛ ابنحنبل ،احمـد بـن محمـد،
م اند اإلمااهمتأحمادتباانتحنبال ،ج ،75ص 78 ،75و  ،77ح 87525 ،87520و 87527؛ حســینی فیروزآبـادی ،سیدمرتضــی،
فضهئل الخم ةتمنتالصحهح ال تة ،ج ،8ص.878
ازتاهلسنتترتجمهعتتاست؟ ،ص.07
ت
ابنریمیهت
 .5غازیپور ،محمد ابوبکر ،آسهت ت
 .6طبری ،محمد بن جریر ،رهیسختالطبوي ،ج ،0ص.877
 .7ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منههجتال نةتالنبوسة ،ج ،3ص.755
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نقد دیدگاه سوم ابنتیمیه

ابنتیمیـه در حــالی ســاب االیمان بــودن حضــرو علـی را زیــر ســؤال میبــرد کــه آثــار
دانشمندان اهلسنت برخالف این مطلب گواهی میدهند.

0

زمفشری مینویسد« :ابن ابیلیلی گفـت” :پیشقـدمان امتهـا سـه نفـر بودنـد کـه
هیچگاه حتی بهاندازۀ چشمبرهمزدنی به خداوند کفر نورزیدند :علی بن ابیطالـب ]ا،
مؤمن آلفرعون و مؤمن آلیاسین».

2

ابنمغازلی نیز میگوید« :رسول خدا هنگام توصی حضرو علی ]ا فرمودند:
ای فاطمه ،علـی شـجا ترین ،دانشـمندترین ،بردبـارترین مـردم و پیشقـدمترین آنهـا در
اسالم است».

3

لـذا بنــا بــر ادعــای دانشــمندان اهلســنت ،حضــرو علــی اولــین مســلمان بعــد از
پیامبر بوده است.
 .3دیدگاه ابنتیمیه در رابطه با شجاعت حضرت علی

ابنتیمیه بسیار تالش میکند کـه ویژگـی شـجاعت را نیـز از آن حضـرو نفـی نمایـد .وی
میگوید:
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در غزوههای پیامبر اکرم هزار نفر یا کمـی بیشـتر یـا کمتـر ،از کـافران کشـته
َ
شدند؛ اما از این مجمو  ،چند نفر به دست علی کشته شدند؟ او نه یکدهم آنـان
را کشــت و نــه کمتــر از آن را ،بلکــه دیگــران بیشــتر از وی کــافران را کشــتند.
علی ]ا غالبا در سرای پیامبر در مدینه نشسته بود و در بسیاری از رخدادها
که پایۀ اسالم بهخاطر آنها استوار شد ،در شمشیر او تـأثیری نبـود .مـثال در جنـگ

112

بدر ،شمشیر او صرفا یکـی از شمشـیرهای بسـیار بـود .بعـد از محکـم شـدن پایـۀ
اسالم نیز علی ]ا چه نقشی داشت؟ او هیچ نقشی نداشته است .در مجمـو ،
4
شجاعت خاصی از وی سرا نداریم.
 .1البته نه شیعه و نه سنی هرگز مسلمان بودن ابوبکر را نفی نمیکنند؛ ولی حضرو علی را مقدم بر همه میدانند.
 .2زمفشری ،محمود بـن عمـر ،الکشاهف ،ج ،0ص75؛ نـک :آلوسـی ،محمـود بـن عبداللـه ،یرح المعاهني ،ج ،70ص778؛
ثعلبی ،احمد بن ابراهیم ،الکشفترتالبیهنتعنترف یوتالقوآن ،ج ،2ص.787
 .3ابنمغازلی ،علی بن محمد ،منهقبتأمیوتالمممنینتعليتبنتأبي طهلب ،ص ،723ح.722
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منههجتال نةتالنبوسة ،ج ،3ص.722

نقد دیدگاه چهارم ابنتیمیه

مسئلۀ شجاعت امیرالمؤمنین ،که مورد انکار ابنتیمیه است ،از مسائلی است که بارها
و بارها در آثار اهلسنت به چشم میخورد.
برخی متفکران اهلسنت ،شجاعت را شر امارو و حکومت بر مسلمانان دانسـتهاند.
مثال تفتازانی میگوید« :جمهـور علمـا شـر شـجاعت را افزودهانـد تـا مرزهـا در امـان ،و
خلیفه در برابـر دشـمن مقـاوم باشـد» 1.ایجـی نیـز عـالوه بـر اینکـه حضـرو را در غایـت
شجاعت میداند 2،مینویسد که خلیفه برای ادارۀ امور مملکت باید شجا باشد.

3

نمونههایی از شجاعت آن حضرو در صفحاو تاریخ وجود دارد کـه بـه بیـان برخـی از
آنها میپردازیم:
عالوه بر اینکه پیامبر در جنگ خندق ،ارزش ضربت علی به عمرو بن عبـدود
را با عبادو ثقلین برابر دانستهاند 4،در فت خیبر نیـز هنگـامی کـه بـا عقبنشـینی برخـی
فرماندهان لشکر مواجه شدند ،فرمودند:
فردا پرچم جنگ را به کسی میدهم که خدا و رسـولش او را دوسـت میدارنـد و او
نیز خدا و رسولش را دوست میدارد .او کرار و غیرفرار است و برنمیگردد تـا اینکـه
5
با دست خویش فت را حاصل کند.

در ادامۀ این حدیث آمده است« :پس هنگـامی کـه صـب شـد ،پیـامبر فرمودنـد:
”علی را بیاورید“».

6

همچنین ابنحجر از رسول خدا نقل میکند« :علی ]ا شجا ترین امـت مـن
است» 7.پیامبر اکرم به حضرو فاطمه فرمودند« :تـو را بـه همسـری شـجا ترین
رویکرد ابنتیمیه دربارۀ اهلبیت

 .1تفتازانی ،مسعود بن عمر ،شوحتالمقهصد ،ج ،7ص.728
 .2عضدالدین ایجی ،عبدالرحمن بن احمد ،المواقف ،ج ،7ص.527
 .3همان ،ص.525
 .4تفتازانی ،مسعود بن عمر ،شوحتالمقهصد ،ج ،8ص.875
 .5بفاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخهیي ،کتاب المغازي ،ص ،552ح.0875
 .6همان.
 .7ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،المطهلبتالعهلیةتبزرائدتالم هنیدتالومهنیة ،ج ،77ص ،827ح7222؛ نک :متقی هنـدی،
علی بن حسامالدین ،کنز العمهل ،ج ،77ص ،357ح.77735
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انسانها درمیآورم» 1.بالذری نیز ادعا میکند که قاطبۀ اعراب بـه شـجاعت آن حضـرو
معترف بودند.

2

بنابراین ،ادعای ابنتیمیه در تنقی

شجاعت حضرو علی بیاساس است.

 .4دیدگاه ابنتیمیه در رابطه با مقایسۀ خالفت حضرت علی با خالفت شییرین
و عثمان

ابنتیمیه در مسئلۀ خالفت مینویسد« :خالفت علی ]ا پایۀ محکمـی نـدارد .او بـرای
هوای نفس خویش بین مسلمانان جنگ به وجود آورد ،نه برای خدا .وی هماننـد فرعـون
کشتار و فساد را روی زمین گسترش داد».

3

نقد دیدگاه چهارم ابنتیمیه

با این بیان ،ابنتیمیه این حدیث صری نبی مکـرم اسـالم را نادیـده گرفتـه اسـت کـه
فرمودند:
من دربارۀ نزول قرآن با اینان جنگیـدم و شـف

دیگـری در تأویـل قـرآن بـا آنـان

میجنگد .ابوبکر گفت« :آیا آن شف منم؟» پیـامبر فرمودنـد« :نـه» .عمـر
پرسید« :آن شف منم؟» پیامبر فرمودند« :نه .او کسی است که کفشش را
4
تعمیر میکند» .و آن ،علی ]ا بود که به کفشش میپرداخت.

هیتمی بعد از نقل این روایت مینویسد« :احمد آن را روایت کـرده و همـۀ رجـال آن از
رواو صحاح هستند ،غیر از فطر بن خلیفه که او نیز ثقه است».

5

حاکم نیشابوری بهنقل از ابوایوب انصاری مینویسـد« :رسـول خـدا بـه علـی بـن
ابیطالب ]ا حکم دادند که با ناکثان و قاسطان و مارقان بجنگد».

6
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مناوی نیـز در کتـابش بـه جمـعآوری و نقـل آرای کسـانی از اهلسـنت میپـردازد کـه
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 .1قندوزی ،سلیمان بن ابراهیم ،سنهبیعتالمودةتلذريتالقوبی ،ج ،7ص.05
ُ
کتهبتج َملتمنتأن هبتاألشواف ،ج ،8ص.787
 .2بالذری ،احمد بن یحیی،
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منههجتال نةتالنبوسة ،ج ،5ص.555
 .4ابنحنبل ،احمد بن محمد ،م ندتاإلمهمتأحمدتبنتحنبل ،باب مسند ابو سعید الفدري ،ج ،72ص ،827ح.77337
 .5هیثمی ،علی بـن ابیبکـر ،مجماع الزرائادترتمجماع الفوائاد ،ج ،2ص ،777ح70377؛ نـک :هیثمـی ،علـی بـن ابیبکـر،
مجمع الزرائدترتمجمع الفوائد ،ج ،5ص ،727ح2255؛ ج ،7ص ،800ح.75052
 .6حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،الم تدیكتعلیتالصحیحین ،ج ،7ص ،755ح.0730

حضــرو علــی را در جنگهــای دوران خالفتشــان برح ـ  ،و طــرف مقابــل را نــاح
میدانند 1.همچنین قرطبی نیز تمام کسانی را که در مقابل آن حضرو شمشیر کشـیدند،
باغی و تجاوزکار میداند؛ چراکه علیه امام مسلمانان خروج کردهاند.

2

بنابراین ،آن حضرو نهتنها هیچ فتنهای در اسالم به وجود نیاوردهاند ،بلکـه در مـدو
خالفتشان سعی در خاموش کردن فتنهها داشتند.
 .5دیدگاه ابنتیمیه در رابطه با فضایل و مناقب حضرت زهرا

ابنتیمیه دربارۀ فضایل حضرو فاطمه نیز با بیانصافی برخورد میکند و حدیثی مبنی
بر «غضب خدا بهواسطۀ غضب فاطمه است» را رد مینماید و مینویسد:
این مطلب ،نسبت درو بـه پیـامبر اکـرم اسـت؛ زیـرا چنـین روایتـی در کتـب
حدیثی معروف نه به سند صحی و نه حسن وارد نشده است و هرکسـی کـه خـدا و
رسولش از او راضی باشد ،ضرری ندارد که یکی از خالیـ نسـبت بـه او غضـبناع
3
شود .هرکسی که میخواهد باشد.

وی دربارۀ حدیث پیامبر اکرم که فرمودند« :فاطمه پارۀ تن من است؛ هرکس وی
را بیازارد مرا آزرده و هرکس مرا بیازارد ،خدا را آزرده است» ،مینویسد:
این حدیث با این متن وارد نشده است .وی میگوید علـی ]ا از دختـر ابوجهـل
خواستگاری کرد و فاطمه ]ا از این کار به پدرش رسول خدا شکایت کـرد.
4
آنگاه پیامبر خشمگین شدند و علی ]ا از این کار منصرف شد.

وی ادعا کرده است که قهرکردن فاطمـه بـا ابـوبکر کـار خـوبی نبـود و از کارهـایی
نیست کـه بهوسـیلۀ آن ،بتـوان حـاکم را مـذمت کـرد ،بلکـه ایـن عمـل بـه جـرح و طعـن
فاطمه نزدیکتر است ،تا مدح او!

5

 .1مناوی ،عبدالرؤوف ،فیضتالقدسو ،ج ،7ص ،757حرف واو.
 .2قرطبی ،محمد بن احمد ،الجهمعتألحکهمتالقوآن ،ج ،77ص.772
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منههجتال نةتالنبوسة ،ج ،0ص.802
 .4همان ،ص.803
 .5همان ،ص.800

رویکرد ابنتیمیه دربارۀ اهلبیت

ابنتیمیه جسارو به ساحت حضرو زهرا را بـه جـایی رسـانده اسـت کـه میگویـد:
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«گونهای از نفاق در وی وجود داشته است» 1.نستجیر بالله!
او مینویسد:
هرگاه حاکم از کسی مالی را بگیرد ،در حالی که مـال او نیسـت و مـال مسـلمانان
است و حاکم آن مال را برای خود هم نمیخواهد ،و آن شـف بـا ایـن حـال بـه
2
حاکم غضب کند ،معلوم میشود غضب او برای مال دنیاست.
نقد دیدگاه پنجم ابنتیمیه

ابنتیمیه این ادعاهای مـذموم را در حـالی در حـ حضـرو زهـرا مطـرح میکنـد کـه
بهاتفاق شیعه و اهلسنت ،پیامبر اکـرم حضـرو زهـرا را «سهید نسهاء العهالمین،

سید نساء أمل الجنة و سید نساء المؤمنین» معرفی کردهاند.

3

بهاعتراف علمای شیعه و سنی ،حضرو زهرا یکی از پنج نفری است که آیۀ تطهیر
در شأن ایشان نازل شده است .محـدثان فـریقین احادیـث فراوانـی در شـأن و منزلـت آن
حضرو نقل کردهانـد؛ از جملـه بفـاری کـه از نبـی مکـرم اسـالم نقـل کـرده اسـت:
«فاطمه پارۀ تن من است؛ هر کس او را عصبانی کند ،گویا مرا عصبانی کرده است».

4

و در جای دیگری مینویسد« :رسول خدا فرمودند” :آیا این تو را خشنود نمیکنـد
که سرور زنان اهلبهشت یا سرور زنان مؤمن باشی؟“»

5

پیامبر در روایتی دیگر نیز فرمودند« :ای فاطمه ،خدا به خشم تو خشمناع ،و بـه
رضای تو راضی میشود».

6

در شأن و مقام و فضیلت حضرو زهرا احادیث متعددی تا حد تواتر در کتب صحاح
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و سنن وارد شده است که برخی از آنها بهعنوان نمونه ذکر شد.
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 .1همان ،ص.805
 .2همان.
 .3بفاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخهیي ،کتاب المناقب ،ص ،073ح.3624
 .4ابنحنبل ،احمد بن محمد ،کتهبتفضهئل الصحهبة ،ص ،002ح.7370
نقل به مضمون در :نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیحتم لم ،باب من فضائل فاطمة بنت النبي ،ج ،7ص ،7257ح.8002
 .5بفاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخهیي ،کتاب المناقب ،ص ،073ح.3624
 .6حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،الم تدیكتعلیتالصحیحین ،ج ،7ص.757

بعضی علمای اهلسنت از این اندیشهها و افکار آلودۀ ابنتیمیه برائت جسـته و وی را
مورد مذمت قرار دادهاند .بهعنوان مثال:
حسن سقاف ،از دانشمندان معاصر اردنی ،مینویسد« :اکثر مردم بـر کـالم ابنتیمیـه
استدالل کردهاند و وی را به لقب شیخاالسالم میخوانند؛ در حالی که او ناصبی و دشمن
علی ]ا است و فاطمۀ زهرا ]ا را متهم به نفاق کرده است».

1

محمـــد زکیالـــدین ابـــراهیم ،از علمـــای األزهـــر ،نیـــز میگویـــد« :ابنتیمیـــه
حضرو زهرا ]ا را به نفاق منتسب کرده است .وی انحرافـاو زیـادی دارد امـا یکـی از
زشتترین انحرافاو او جسارو به حضرو زهرا ]ا است».

2

حافظ احمد بن محمد صدی  ،یکی دیگر از علمای معاصر ،نیز بیان میکند« :چطـور
ابنتیمیه را مناف نشماریم ،در حالی که سفی ترین عباراو را برای حضرو زهرا ]ا
به کار برده و گفته است که در ایشان شباهتی از نفاق وجود دارد».

3

لذا حضرو فاطمه نزد اهلسنت مقامی بس واال دارند و عموم آنها آن حضرو را از
انحرافاو ،دور میدانند.
 .6دیدگاه ابنتیمیه در رابطه با فضایل امام حسن و امام حسین

ابنتیمیه دربارۀ علم امام حسن و امام حسین مینویسد« :اینکه ادعا شده است این
دو نفــر زاهــدترین و دانــاترین مــردم بودنــد ،ســفنی بــدون دلیــل اســت» .وی همچنــین
میگوید« :حسن بن علی ]ا مفال پدرش بود .نظـر وی در جنـگ جمـل و صـفین،
ترع جنگ بود و جنگیدن را مصلحت نمیدید .این نظر بهدالیل زیادی درست بود».

4

ابنتیمیه در حالی زاهدترین و عالمترین بودن آن دو امام را رد میکنـد کـه ایـن حـدیث را
علمای معروف اهلسنت ،بـهنقل از رسـول خـدا آوردهانـد« :حسـن و حسـین ]ا،
 .1سقاف ،حسن بن علی ،التنبیهترتالودتعلیتمعتقدتقدمتالعهلمترتالحد ،ص.3
 .2ابراهیم ،محمد زکی ،کلمةتالوائد ،ج ،8ص.057
 .3غماری ،احمد ،البوههنتالجلي ،ص.57
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منههجتال نةتالنبوسة ،ج ،0ص.07

رویکرد ابنتیمیه دربارۀ اهلبیت

نقد دیدگاه ششم ابنتیمیه
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بــزرگ جوانــان اهلبهشــت هســتند» 1.و الزمــۀ ســروری بــر اهلبهشــت ،واال بــودن و
شاخ

بودن در تمام فضایل اخالقی ،از جمله علم و زهد است.

بــا توجــه بــه اینکــه قــبال اثبــاو شــد کــه هــم امــام علــی و هــم امــام حســن از
اهلبیت هستند و طب آیۀ تطهیر 2نیز ،هرگونه بدی از اهلبیت دور شـده اسـت،
پس محال است که این دو امام در مسئلهای با یکدیگر اختالفنظر داشته باشند .چراکـه
در مسئلۀ مورداختالف ،یقینا یکی از دو طرف در اشتباه و انحراف است؛ در حالی کـه آیـۀ
فوق ،هر انحراف و امر ناروایی را از آنهـا دور میکنـد .بنـابراین ابنتیمیـه در تنقـی

امـام

حسن نیز دچار اشتباه شده است.
 .7دیدگاه ابنتیمیه در رابطه با قیام امام حسین

ابنتیمیه دربارۀ قیام و شهادو امام حسین مینویسد:
قصد و هدف او بهدستآوردن نیکی و دفع ظلم و بدی بود؛ اما نهتنها به این هـدف
نرسید ،بلکه بهسبب قیام او ،بدی زیاد و خیر کم شد و این سبب شر بزرگـی گردیـد
و کشته شدن حسین ]ا سبب فتنههای بسیاری شد.

3

وی ضمن دفا از یزید ،مینویسد« :یزید دستور کشتن حسین ]ا را نداده و بـه آن
راضــی نبــوده اســت؛ بلکــه از کشــته شـــدن وی نیــز اظهــار نــاراحتی کــرده اســـت.
سر حسین ]ا نیز بهسوی او حمل نشد ،بلکه بهسوی ابنزیاد برده شد».

4

نقد دیدگاه هفتم ابنتیمیه

سؤال این است« :آیا واقعا امام حسین بهاندازۀ ابنتیمیـه نمیدانسـت کـه در ایـن کـار
مصلحتی وجود دارد یا نه؟ آیا میتوان تصور کرد که سبط نبی اسـالم ،کـه طبـ آیـۀ
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تطهیر از هرگونه انحرافی دور است ،بدون هـیچ مصـلحتی دسـت بـه چنـین قیـام بزرگـی
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 .1ابنحنبل ،احمد بن محمد ،م ندتاإلمهمتأحمدتبانتحنبال ،ج ،73ص ،77ح75222؛ ابـن ابیشـیبه ،عبداللـه بـن محمـد،
الکتهبتالمصنفتفيتاألحهدسثترتاآلرهی ،ج ،7ص ،732ح.78737
ذهبی نیز این حدیث را صحی دانسته است( .ذهبی ،محمد بن احمد ،سیو أعالم النبالء ،ج ،0ص.)787
َّ
َ َ
َ
َ
َّ
 .2سورۀ احزاب ،آیۀ  :77إنما یرید الله لیذه َب َعنکم الرج َس أهل ال َبیت َو یطه َرکم تطهیرا.
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منههجتال نةتالنبوسة ،ج ،0ص.07
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمو الفتهرى ،ج ،0ص.027

دست زده باشد؟»
دراینباره چند روایت بهعنوان نمونه ذکر میشود:
حاکم نیشابوری نوشته است« :خداوند به رسول خدا وحـی کـرد کـه مـن بـهخاطر
قتل یحیی بن زکریا افرادی را کشتم و همـین کـار را دربـارۀ خـون پسـرو خـواهم کـرد».
آنگاه حاکم این روایت را صحی دانسته است.

1

طبرانی نیز از امسلمه نقل میکند که گفته است:
روزی پیامبر و امام حسین ]ا به خانۀ من وارد شدند و دیدم پیـامبر بـه
صورو امام حسین ]ا دست میکشد و گریه میکنـد .از ایشـان سـؤال کـردم.
آن حضرو گفتند« :جبرئیل به من خبر داده است که این بچـه را امتـت در زمـین
کربال خواهند کشت».
زمانی که امام حسین ]ا به کربال رسید ،از قافله سؤال کرد« :اسم ایـن زمـین
چیست؟» جواب دادند« :کربال» .فرمود« :خدا و پیامبر راسـت گفتنـد .زمـین
2
کرب و بال».

ابنحجر نیز در روایتی میگوید« :رسول خدا فرمودند” :این پسرم (=حسـین)
در کـربال کشـته خواهـد شــد .هـرکس از شـما شـاهد ایــن مـاجرا باشـد ،بایـد وی را یــاری
نماید“».

3

همچنین تفتازانی مینویسد« :همۀ علما بر جواز قتل قاتالن حسین بـن علـی ]ا
اتفاقنظر دارند و ح هم همـین اسـت .یزیـد بـه قتـل حسـین ]ا راضـی و خوشـحال
بود».

4

با مطالعۀ دیدگاههای ابنتیمیه دربارۀ اهلبیت مشف

شـد کـه وی دیـدگاه مثبـت و

 .1حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،الم تدیكتعلیتالصحیحین ،ج ،7ص ،725ح.0288
 .2طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجمتالکبیو ،ج ،7ص752؛ ج ،87ص.822
 .3ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،اإلصهبةتفيترمییزتالصحهبة ،ج ،7ص.837
َ َ
 .4تفتازانی ،مسعود بن عمر ،شوحتالعقهئدتالن فیة ،ج ،7ص75؛ ابنعماد ،عبدالحی بن احمد ،شذیاتتالاذهبتفايتأخباهیتمانت
ذهب ،ج ،7ص.72
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نتیجه
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احترامآمیزی به آنها ندارد و برای تنقی

آنان به هر اتهام واهی و سسـتی دسـت میزنـد.

وی چندین اتهام به حضرو علی وارد میکند :از جمله اینکـه آن حضـرو عـالمترین،
شجا ترین و عادلترین صحابه ،و همچنـین اولـین مسـلمان نبودهانـد .وی ایشـان را بـه
ایجاد اختالف در میان مسلمانان نیز متهم میکند ،کـه بـا ذکـر روایـاو صـحی از منـابع
اصیل اهلسنت ،بر تمام اتهاماو ابنتیمیه در این خصوص ،قلم بطالن کشیده شد .وی
حضرو فاطمه را نیز بدین خاطر که با ابوبکر بیعت نکردند و بر همـین عـدمبیعت نیـز
درگذشتند ،محکوم میکند و به آن حضرو برچسب نفاق میزند .این در حـالی اسـت کـه
روایاو صحیحی در عظمت مقام حضرو زهرا و در رد ادعای ابنتیمیـه وجـود دارد .او
امام حسن را نیز فردی جنگگریز میداند که با پـدرش امیرالمـؤمنین اختالفنظـر
داشت .این اتهام نیز با ذکر روایتی در فضیلت امام حسن و تتبع در آیۀ تطهیـر ،ابطـال
شد .وی همچنین قیام امام حسین را به مصلحت مسـلمانان نمیدانـد؛ در حـالی کـه
علمای اهلسنت از رسول خدا نقل کردهاند که امام حسین مظلومانه به شـهادو
میرسد و یاریکردن ایشان واجب است ،که اگر قیام ایشـان بـه صـالح مسـلمانان نبـود،
رسول خدا نباید دیگران را نیز به یاریرساندن به امـام حسـین تشـوی میکردنـد.
بنابراین ،قاطبۀ اهلسنت ،برخالف ابنتیمیه ،به اهلبیت نقیصـهای وارد نمیکننـد و
برای ایشان احترام خاصی قائل هستند .ادعای ابنتیمیه نیز در تنقی

آن حضراو ،نظر
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شفصی اوست و ربطی به بدنۀ اهلسنت ندارد و کالمش کامال مفدوش است.

120

مناب
.7
.8
.7
.0

قرآن کریم.
ابراهیم ،محمد زکی ،کلمة الرائد ،بیجا :بینا ،بیتا.
َّ
ابن ابیشیبه ،عبدالله بن محمد ،الکتیاب المصینف فیع األحادیی و اثثیار ،تحقیـ  :کمـال
یوس الحوو ،ریاِ :مکتبة الرشد ،چاپ اول7052 ،ق.
ابن عبـدالبر ،یوسـ بـن عبداللـه ،اإلسیتیعاب فیع معرفیة األصیحاب ،تحقیـ  :علـی محمـد
بجاوی ،بیروو :دار الجیل ،چاپ اول7078 ،ق.

 .5ابناثیر ،علی بن محمد ،أسد الغابة فع معرفة الصحابة ،بیروو :دار الفکر7052 ،ق.
 .7ابناثیر ،علی بن محمد ،الکامل فع التاریخ ،بیروو :دار صادر7725 ،ق.
 .3ابناثیر ،مبارع بن محمد ،النهایة فع غریب الحیدی و األثیر ،قـم :اسـماعیلیان ،چـاپ اول،
بیتا.
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،اإلختیارات الفقهیة ،بیروو :دار المعرفة1397 ،ق.
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،المستدر علی مجموع الفتاوی ،بیجا :بینا7072 ،ق.
 .75ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوی ،تحقی  :عبدالرحمن بن محمد ،مدینه :مجمـع
الملل فهد7077 ،ق.
 .77ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة النبویةم فیع نقیض کیالم الشییعة القدرییة،
تحقی  :محمد رشاد سالم ،ریاِ :جامعة محمد بن سعود اإلسالمیة ،چاپ اول1446 ،ق.
 .78ابنجــزی ،محمــد بــن احمــد ،التسییهیل لعلییوم التنزیییل ،بیــروو :دار األرقــم بــن أبــي األرقــم،
چاپ اول7077 ،ق.
 .77ابنجوزی ،عبدالرحمن بن علی ،کشف المشکل من حدی الصحیحین ،ریاِ :دار الـوطن،
بیتا.
 .70ابنحجــر عســقالنی ،احمــد بــن علــی ،اإلصییابة فییع تمییییز الصییحابة ،تحقی ـ  :عــادل احمــد
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عبدالموجود ،بیروو :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول7075 ،ق.
 .75ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،الدرر الکامنةم فع أعیان المائیة الثامنیة ،تحقیـ  :محمـد
عبدالمعید ضان ،حیدرآباد :دائرة المعارف العثمانیة ،چاپ دوم7238 ،م.
 .77ابنحجـر عســقالنی ،احمــد بــن علـی ،المطالییب العالیییة بزوائیید المسییانید الثمانیییة ،ریــاِ:
دار العاصمة ،چاپ اول1419 ،ق.
 .73ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تهذیب التهذیب ،هند :دائرة المعـارف النظامیـة ،چـاپ اول،
7787ق.
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 .72ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتا البار شرح صحیا البرار  ،بیـروو :دار المعرفـة،
7732ق.
 .72ابنحجر عسقالنی ،احمـد بـن علـی ،لسیان المییزان ،بیـروو :مؤسسـة األعلمـي ،چـاپ سـوم،
7057ق.
 .85ابنحجر هیتمی ،احمد بن علی ،الفتاوی الحدیثیة ،دمش  :دار الفکر ،بیتا.
 .87ابنحجر هیتمی ،احمـد بـن محمـد ،الصیواعق المحرقیةم علیی أهیل الیرفض و الضیالل و
الزندقة ،تحقی  :عبدالرحمن بن عبدالله ترکی ،بیروو :مؤسسة الرسالة ،چاپ اول1417 ،ق.
 .88ابنحنبـل ،احمـد بــن محمـد ،کتیاب فضییائل الصیحابة ،بیـروو :مؤسســة الرسـالة ،چــاپ اول،
1443ق.
 .87ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،قاهره :مؤسسة قرطبة ،بیتا.
 .80ابنعربی ،محمد بن عبدالله ،العواصم من القواصمم فع تحقیق مواقف الصحابة بعد وفاة
النبع ،تحقی  :محبالدین خطیب ،بیروو :دار الجیل ،چاپ دوم1447 ،ق.
 .85ابنعساکر ،عبدالرحمن بن محمد ،کتاب األربعیین فیع مناقیب أمهیات المیؤمنین ،دمشـ :
دار الفکر ،چاپ اول1446 ،ق.
 .87ابنعساکر ،علی بن حسن ،تیاریخ مدینیة دمشیقم و جکیر فضیلها و تسیمیة مین حلهیا مین
األماثل أو اجتاز بنواحیها من واردیها و أهلها ،تحقی  :عمـر بـن غرامـه ،بیـروو :دار الفکـر،
7225م.
َ َ
 .83ابنعماد ،عبدالحی بن احمد ،شذرات الذهب فع أخبیار مین جهیب ،دمشـ  :دار ابـن کثیـر،
چاپ اول1446 ،ق.
 .82ابنفارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغة ،قم :دفتر تبلیغاو اسالمی ،چاپ اول7050 ،ق.
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 .82ابنقیم جوزیه ،محمد بن ابیبکر ،جالء األفهیامم فیع فضیل الصیالة و السیالم علیی خییر
األنام ،کویت :دار العروبة ،چاپ دوم1447 ،ق.
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 .75ابنماجه ،محمد بن یزید ،سنن ابین ماجیة ،تحقیـ  :محمـد فـؤاد عبـدالباقی ،بیجـا :دار إحیـاء
الکتب العربیة ،بیتا.
 .77ابنمغازلی ،علی بن محمد ،مناقب أمیر المؤمنین علع بن أبع طالیب ،تحقیـ  :ترکـی بـن
عبدالله وادعی ،صنعا :دار اآلثار ،چاپ اول7080 ،ق.
 .78ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیروو :دار صادر ،چاپ سوم1414 ،ق.
 .77ابوحیان ،محمد بن یوس  ،البحر المحیط ،تحقی  :صـدقی محمـد جمیـل ،بیـروو :دار الفکـر،
1424ق.

 .70ابونعیم ،احمد بن عبدالله ،حلیة األولیاء و طبقات األصفیاء ،مصر :السعادة7720 ،ق.
 .75ابونعیم ،احمد بن عبدالله ،معرفة الصحابة ،تحقی  :عادل بن یوس عزازی ،ریاِ :دار الوطن،
چاپ اول7072 ،ق.
 .77آلوسی ،محمود بن عبدالله ،روح المعانعم فیی تفسییر القیرآن العظییم و السیب المثیانع،
تحقی  :عبدالباری عطیه ،بیروو :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول7075 ،ق.
 .73آلوسی ،محمود شکری ،مرتصر تحفة اإلثنی عشریة ،قاهره :مطبعة سلفیة7723 ،ق.
 .72بفاری ،محمد بن اسماعیل ،التاریخ الکبیر ،حیدرآباد :دائرة المعارف العثمانیة ،بیتا.
 .72بغوی ،حسین بن مسعود ،تفسیر البغو المسمی معالم التنزیل ،تحقی  :عبـدالرزاق مهـدی،
بیروو :دار إحیاء التراث العربي7085 ،ق.
ُ
 .05بالذری ،احمد بن یحیی ،ج َمل مین أنسیاب األشیراف ،تحقیـ  :سـهیل زکـار و ریـاِ زرکلـی،
بیروو :دار الفکر ،چاپ اول1417 ،ق.
 .07ترمـذی ،محمـد بـن عیسـی ،سینن الترمیذ  ،تحقیـ  :بشـار عـواد معـروف ،بیـروو :دار الغــرب
اإلسالمي1998 ،م.
 .08تفتازانی ،مسعود بن عمر ،شرح العقائد النسفیة ،قاهره :مکتبـة الکلیـاو األزهریـة ،چـاپ اول،
1447ق.
 .07تفتازانی ،مسعود بن عمر ،شرح المقاصد ،قم :الشری الرضي ،چاپ اول1449 ،ق.
 .00ثعلبی ،احمد بن ابراهیم ،الکشف و البیان عن تفسیر القرآن ،بیروو :دار إحیاء التراث العربي،
چاپ اول7088 ،ق.
 .05جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاحم تاج اللغة و صحاح العربیة ،تحقی  :ابوعمر ،دمش :
دار الفکر ،چاپ اول7072 ،ق.
 .07جوینی ،ابراهیم بن محمد ،فرائد السمطینم فع فضائل المرتضیی و البتیول و السیبطین و
األئمة من جریتهم ،بیروو :مؤسسة المحمود ،چاپ اول7055 ،ق.
رویکرد ابنتیمیه دربارۀ اهلبیت

 .03حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدر علی الصحیحین ،تحقی  :مصـطفی عبـدالقادر
عطا ،بیروو :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول1411 ،ق.
 .02حسینی فیروزآبادی ،سیدمرتضی ،فضیائل الرمسیة مین الصیحاح السیتة ،تهـران :انتشـاراو
اسالمیه ،چاپ دوم7728 ،ق.
 .02خطیب بغدادی ،احمد بن علی ،تاریخ بغدادم أو مدینیة السیالم ،تحقیـ  :مصـطفی عبـدالقادر
عطا ،بیروو :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول7073 ،ق.
 .55خوارزمی،تموف بن احمد ،المناقب ،قم :جامعۀ مدرسین ،چاپ دوم7077 ،ق.
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 .57ذهبی ،محمد بن احمد ،تذکرة الحفاظ ،بیروو :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول1419 ،ق.
 .58ذهبی ،محمد بن احمد ،سیر أعالم النبالء ،تحقی  :شعیب ارناؤو  ،بیـروو :مؤسسـة الرسـالة،
چاپ سوم7055 ،ق.
 .57زرکشی ،محمـد بـن عبداللـه ،الآللیع المنثیورةم فیع األحادیی المشیهورة أو التیذکرة فیع
األحادیی المشیتهرة ،تحقیـ  :مصـطفی عبــدالقاهر ،بیـروو :دار الکتــب العلمیـة ،چــاپ اول،
7057ق.
 .50زمفشری ،محمود بن عمر ،الکشاف؛ عن حقیائق غیوامض التنزییل و عییون األقاوییل فیع
وجوه التیویل ،بیروو :دار الکتاب العربي7053 ،ق.
 .55سقاف ،حسن بن علی ،التنبیه و الرد علی معتقد قدم العالم و الحد ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .57سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدر المنثیور فیع التفسییر بالمییثور ،قـم :کتابفانـۀ آیتاللـه
مرعشی نجفی1444 ،ق.
 .53طباطبایی ،سید محمدحسین ،المیزان فع تفسیر القرآن ،بیروو :مؤسسة األعلمي1394 ،ق.
 .52طبرانی ،سلیمان بـن احمـد ،المعجیم الکبییر ،تحقیـ  :حمـدی بـن عبدالمجیـد سـلفی ،قـاهره:
مکتبة ابن تیمیة ،چاپ دوم ،بیتا.
 .52طبری ،محمد بن جریر ،تیاریخ الطبیر م تیاریخ األمیم و الملیو  ،تحقیـ  :محمـد ابوالفضـل
ابراهیم ،بیروو :دار التراث ،چاپ دوم1967 ،م.
 .75طبری ،محمد بن جریر ،جیام البییان فیع تفسییر القیرآن ،بیـروو :دار المعرفـة ،چـاپ اول،
7078ق.
 .77طوســی ،محمــد بــن حســن ،التبیییان فییع تفسیییر القییرآن ،بیــروو :دار إحیــاء التــراث العربــي،
چاپ اول ،بیتا.

سال هشتم ،بهار  ،1397شمارۀ 29

 .78عضدالدین ایجی ،عبـدالرحمن بـن احمـد ،المواقیفم فیع علیم الکیالم ،تحقیـ  :عبـدالرحمن
عمیره ،بیروو :دار الجیل ،چاپ اول1997 ،م.
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 .77عالمه حلی ،حسن بن یوس  ،منهاج الکرامةم فع معرفة اإلمامیة ،مشـهد :مؤسسـۀ عاشـورا،
1379ش.
 .70غازیپور ،محمد ابوبکر ،آیا ابنتیمییه از اهلسینت و جماعیت اسیت؟ ،بیجـا :مکتبـة أهـل
السنة و الجماعة ،بیتا.
 .75غماری ،احمد ،البرهان الجلع ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .77ففر رازی ،محمد بن عمر ،التفسیر الکبیر أو مفاتیا الغیب ،بیروو :دار إحیاء التراث العربـي،
بیروو ،چاپ سوم7085 ،ق.

 .73فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،قم :مؤسسۀ نشر اسالمی ،چاپ اول1414 ،ق.
 .72قادری ،احمدرضاخان ،نباء الحی ،تحقی  :جمعی از استادان دانشگاه منظراالسالم بریلی هنـد و
پاکستان ،هند :مکتبة الرضا ،پاکستان :مکتبة رضاء مصطفی ،چاپ اول ،بیتا.
 .72قرطبی ،محمد بن احمد ،الجام ألحکام القیرآن ،تهـران :انتشـاراو ناصـر خسـرو ،چـاپ اول،
7770ش.
 .35قسطالنی ،احمد بن محمد ،رشاد السار لشرح صحیا البرار  ،مصر :المطبعـة الکبـری
األمیریة ،چاپ هفتم1323 ،ق.
 .37قندوزی ،سلیمان بن ابراهیم ،ینابی المیودة لیذو القربیی ،قـم :انتشـاراو اسـوه ،چـاپ دوم،
1422ق.
 .38متقی هندی ،علی بن حسامالدین ،کنز العمالم فع سنن األقوال و األفعیال ،تحقیـ  :بکـری
حیانی ،بیروو :مؤسسة الرسالة ،چاپ پنجم1441 ،ق.
 .37مرداوی ،علی بن سلیمان ،اإلنصاف فع معرفة الراجا من الرالف ،بیروو :دار إحیاء التراث
العربي ،بیتا.
 .30مناوی ،عبدالرؤوف ،فیض القدیرم شرح الجام الصغیر ،مصـر :المکتبـة التجاریـة الکبـری،
چاپ اول1356 ،ق.
 .35نسائی ،احمد بن شعیب ،سنن النسائع ،بیروو :دار المعرفة ،چاپ پنجم1424 ،ق.
 .37نووی ،یحیی بن شرف ،تهذیب األسماء و اللغات ،بیروو :دار الکتب العلمیة ،بیتا.
 .33نیشــابوری ،مســلم بــن حجــاج ،صییحیا مسییلم ،تحقیــ  :محمــد فــؤاد عبــدالباقی ،بیــروو:
دار إحیاء التراث العربي ،بیتا.
 .32هیثمی ،علی بن ابیبکر ،مجم الزوائد و منب الفوائد ،تحقیـ  :حسـامالدین قدسـی ،قـاهره:
مکتبة القدسي7070 ،ق.
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پژژژوهشنام ژۀنقژژدوهابیژژت؛س ژراجمنیژژرسژژالهشژژتم  شژژما رۀ92بهژژار7921
صژژژفحات791-711:تژژژارریفر:ا ژژژت7921/79/98:تژژژژارریتأریژژژد7921/99/99:


َّ ُ َ َ ُ َ
الس ِابقون األ َّولون
ارزیابی حجیت فهم سلف بر اساس آیۀ 
*

چکیده
بـهاعتقاد سـلفیان ،سـل بـه دو قسـم «زمـانی» و «منهجـی» تقسـیمپذیر اسـت .آنـان
سه قرن ابتدایی اسالم یعنی صحابه ،تابعان و تابعان تابعان را مشتمل بر سل زمانی و
منهجی میدانند و افرادی را که به منهج آنان ملتـزم بودهانـد ،هرچنـد در آن محـدودۀ
زمـــانی زنـــدگی نمیکردنـــد« ،ســـلفی» میخواننـــد .یکـــی از مبـــانی مهـــم ســـلفیان
«حجیــت فهــم ســل » اســت .آنــان پیــروی از فهــم ســل را در عقیــده و عمــل الزم
میدانند .آیۀ  755سورۀ توبه از ادلـۀ قرآنـی آنـان بـر حجیـت فهـم سـل اسـت کـه بـا
اشکاالو فراوانی از درون خود آیه ،آیاو دیگر و همچنین روایاو مواجه است؛ ازاینرو،
آیۀ مذکور قدرو اثباو مدعای سلفیان بر حجیت فهم سل را نـدارد .در ایـن مقالـه بـا
روش تحلیلی ـ توصیفی به بررسی و نقـد دیـدگاه سـلفیان دربـارۀ آیـۀ  755سـورۀ توبـه
میپردازیم.
کلیدواژهها :سابقون ،تابعان ،رضایت ،فهم سل  ،حجیت فهم سل  ،سلفیت.

* دانشجوی دکتری دانشگاه معارف ،کارشناسی ارشد مؤسسۀ امام صادق و سط  0حوزۀ علمیۀ قم.
ایمیلMesam7676@yahoo.com :

مقدمه
گروههای سلفی داعیهدار تبعیت از سل هستند و بهپیروی از ابنتیمیه و شـاگردانش ،بـه
فهم سل استدالل میکنند .آنان معتقدند که فهم سل بر فهم خل مقدم است و خـود
را ،تنهــا پیــروان راســتین صــحابه و تابعــان میپندارنــد .ســلفیان بــهدالیلی همچــون
اولویتبفشی به فهم خل و نادیدهگرفتن فهم سل  ،مذاهب کالمـی اهلسـنت اعـم از
اشاعره ،ماتریدیه و مذاهب فقهی چهارگانه را اهلبدعت میخوانند .آیۀ  755سورۀ توبه از
مستندهای قرآنی سلفیان بر حجیت فهم سل است .آنـان بـه تکـاپو افتادهانـد تـا بـا آیـۀ
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َع ْن ُه ْم َو َرضوا َع ْن ُه حجیت فهـم سـه قـرن ابتـدایی اسـالم را ثابـت کننـد« .حجیـت فهـم

سل » ،عبارتی پرتکرار در ادبیاو سلفیان است که نشان از جایگـاه تأثیرگـذار آن بـر تفکـر
سلفیت بهعنوان مهمترین استراتژی آنـان دارد .از سـوی دیگـر ،ایـن عبـارو پرتکـرار ،در
قاموس فکری اندیشمندان اسالمی اعم از سنی و شیعه نیز کاربردی جدی دارد؛ هرچنـد
سلفیان معاصر با تأثیرپذیری از تفکراو ابنتیمیه در دهههای اخیر ،نسبت بـه گذشـتگان
کارایی چشمگیری داشتهاند .اعطای مرجعیت مطل به سل از سوی سلفیان ،مهمتـرین
راهکار در حجیتبفشی به سل است .اصطالحاتی همچون «انسداد باب علم»« ،جمود
در عمل»« ،پرهیز از عقلگرایی» و «پذیرش ظاهرگرایی مطلـ » از جـدیترین علـل ایـن
چالش امروز جهان اسالم اسـت کـه ریشـه در ایـن اندیشـه دارد؛ لـذا بـرای روشـن شـدن
صحتوسقم این ادعا ،بررسی ادلۀ ایشان در این مسئله ضروری به نظر میرسد.
تحقیقاو دربارۀ بررسی و نقد مسئلۀ حجیت فهم سل بسیار محدود و بهصورو کلی
سال هشتم ،بهار  ،1397شمارۀ 29

انجام شده است؛ ازاینرو ،نگارنده بر آن شد تا به واکـاوی ادلـۀ سـلفیان بـر حجیـت فهـم
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سل  ،با تأکید بر آیۀ  755سورۀ توبـه بسـردازد .از کتابهـایی کـه در ایـن رابطـه بـه رشـتۀ
تحریر درآمده است ،میتوان به مواردی همچون کتاب قواءة فايتاألدلاة ال الفیة نوشـتۀ
مروان خلیفاو ،کتاب ال لفیةتموحلاة زمنیاةتمبهیکاةتالتماذهبتإساالمي نوشـتۀ رمضـان
بوطی و همچنین برخی تقریـراو فرحـان مـالکی اشـاره کـرد .بـا توجـه بـه مقدمـهای کـه

گذشت ،در ایـن مقالـه بـا روش تحلیلـی-توصـیفی ،بـه بررسـی و نقـد دیـدگاه سـلفیان در
سه محور پرداخته خواهد شد:
 .7تبیین و توضی واژۀ سل و فهم سل ؛
 .8تبیین حجیت فهم سل با توجه به آیۀ السابقون االولون از دیدگاه سلفیان؛
 .7بررسی و نقد ادلۀ سلفیان در تمسک به آیۀ مذکور در حجیت فهم سل .
سلف
واژۀ «سل » در میان شیعه و سنی دارای بـار معنـایی متفـاوتی اسـت .در تبیـین ایـن واژه
بررسی دو مؤلفۀ «محدودۀ زمانی» و «منهج سل » بسیار مهم است.
در رابطه با مقطع زمانی سل  ،چهار نظر وجود دارد .7 :صحابه؛  .8صحابه و تابعان؛
 .7صحابه ،تابعان و تابعان تابعان؛ .0 0مسلمانان قبل از قرن پنجم هجری.

2

افرادی همچون شوکانی ،سفارینی و ابنتیمیه با توجه به روایت خیرالقـرون 3،سـل را
در افراد سه قرن ابتدایی اسالم یعنی صحابه ،تابعـان و تابعـان تابعـان منحصـر میکننـد.
سلفیان نیز همین نظریه را بهعنوان رأی مفتار قبول دارند 4.در اینکه مراد از سه قرن اول
چـه کسـانی هسـتند ،اختالفنظـر وجـود دارد .برخـی علمـای اهلسـنت مجموعـۀ افـراد
سه قرن اول را در نظر دارند و منظورشان ایـن اسـت کـه هرچنـد در آن سـه قـرن ،افـراد
منحرفی زندگی میکردند ،اما مجموعۀ افراد آن زمان ،بر طری هدایت و نجاو بودهاند و
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 « .1هم جمهور أهل القرون الثالثة المفضلة من الصحابه و التابعین و تابع التابعین الذین شهد لهم النبـي بالفیریـة و هـذا
هو المقصود بالسل في هـذا المبحـث»( .دمیجـی ،عبداللـه ،فهامتال الفتالصاهلحتللنصاوصتالشاوعیة؛تحقیقتاهترتأهمیتاهترت
حجیته ،ص.)73
َ
نةتبینتالفوق ،ص.23
 .2محمد باکریم محمد باعبدالله ،رسطیةتأهلتال
ِ
این قول ،متعل به َبیجوری در کتاب رحفةتالموسدتشوحتجوهوةتالتوحید استَ .بیجوری بهدلیل اینکه از علمـای اشـاعره اسـت،
این قول را تا قرن پنجم امتـداد داده اسـت تـا علمـای اشـاعره را نیـز شـامل شـود( .محمـد بـاکریم محمـد باعبداللـه ،رساطیةت
نةتبینتالف َوق ،ص.)22
أهل ال
ِ
« .3پیامبر فرمودند :بهترین مردم ،مردمان قرن من هستند .سسس کسانی که در پی ایشان میآیند و سسس دیگرانـی کـه
در پــی آنــان میآینــد»( .بفــاری ،محمــد بــن اســماعیل ،صااحیح البخااهیي ،ج ،7ص730؛ نیشــابوری ،مســلم بــن حجــاج،
صحیح م لم ،ج ،0ص.)7277
َ
نةتبینتالفوق ،ص22؛ بوطی ،محمد سعید رمضان ،ال لفیة ،ص.2
 .4محمد باکریم محمد باعبدالله ،رسطیةتأهلتال
ِ
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فهم آنها حجت است 0.اما سلفیان قائلاند که تکتک افراد سه قـرن اول اسـالم مـدنظر
هستند و منظور از برتری فهم یعنـی برتـری فهـم تمـام افـرادی کـه در سـه قـرن ابتـدایی
بودند.

2

مباحث و افکار جدیدی از سوی ابنتیمیه در قرن هفتم مطرح شد که مسیر سلفیان را
در نیل به اهدافشان مساعد میکرد؛ ازاینرو ،آنان برای تقدس بفشیدن و پیروی محـِ
از افکار افرادی همچون ابنتیمیه ،بحث منهج سل را مطرح کردند .آنان سل را بـه دو
قسم «سل زمانی» و «سل منهجـی» تقسـیم میکننـد و معتقدنـد کـه سـل زمـانی و
منهجی مسلما بر سه قرن ابتدایی اسالم اطالق میشود؛ اما انحصار این معنا در سه قرن
اول را کافی نمیدانند .ازاینرو ،آنان معتقدند هرکسـی کـه بـه مـنهج سـل ملتـزم باشـد،
سلفی است؛ ولو اینکـه در قرنهـای متـأخر باشـد .بـر همـین اسـاس ،افـرادی همچـون
ابنتیمیه و محمد بن عبدالوهاب را جزء سل میشمارند و هر شفصی را که بـر مـذهب
سل سه قرن ابتدایی اسالم و مذهب افرادی همچون ابنتیمیه و محمد بن عبدالوهاب
ملتزم باشد ،سلفی میدانند 3.با توجه به این معنا ،هـر مجتهـد و امـامی کـه بـر امـامتش
اتفــاقنظر وجــود دارد ،در هــر زمــانی کــه زنــدگی کنــد ولــو اینکــه از صــحابه و تابعــان و
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تابعان تابعان نباشد ،جزء سل محسوب میشود.

110

4

 .1شوکانی ،محمد بن علی ،التحفتفيتمذاهبتال الف ،ص .77محمـد بـاکریم محمـد باعبداللـه ،رساطیةتأهالتال انةتباینت
ِالف َوق ،ص.22
 .2سلیم ،عمرو عبدالمنعم ،المنهجتال لفيتعندتالشیختنهصاوتالادسنتاأللباهني ،ص77؛ خراشـی ،سـلیمان بـن صـال  ،شابههتت
عصوانیةتمعتأجوبتهه ،ص77؛ بوطی ،محمد سعید رمضان ،ال لفیة ،ص.75
« .3فمن التزمه فهو سلفي و ان کان في العصور المتـاخرة فاطلقـت الـدعوة السـلفیة علـی دعـوة شـیخ اإلسـالم ابـن تیمیـة و
تالمذته و علی دعوة اإلمام محمد بن عبد الوهاب و اتباعه و علی کل من اتبع المنهج من المتقدمین و المتاخرین ممـن أحیـی
سنة السل المتقدمین و دعا اإللتزام بما کانوا علیه من الفهم و العمل و اإلعتقـاد»( .دمیجـی ،عبداللـه ،فهامتال الفتالصاهلحت
للنصوصتالشوعیة؛تحقیقتهترتأهمیتهترتحجیته ،ص.)752
َّ
« .4اصطل العلماء علی أن السل اسم لکل من یقلد مذهبه في الدین و یتبع أثره کأبي حنیفة و مالل و الشافعي و ابن حنبل؛
فإنهم سل لنا ،و اما الصحابة و التابعون فانهم سل لهم ...و علی هذا یدخل في السل کل مجتهد مـن علمـاء اإلسـالم فـي
أي عصــر مــن العصــور حتــی و لــو لــم یکــن مــن الصــحابة أو التــابعین أو تــابعي التــابعین»( .نــک :ســیلی ،ســید عبــدالعزیز،
العقیدة ال لفیة ،ص 85و .)87
«فالمراد بمذهب السل  :ما کان علیه الصحابة الکرام رضوان الله علیهم و التابعون لهم باحسان إلـی یـوم الـدین و اتبـاعهم و
ائمة الدین ممن شهد له باإلمامة»( .نک :آلبوطامی ،احمد،تالعقهئدتال لفیةتبأدلتههتالنقلیةترتالعقلیاة ،ص77؛ یسـری ،محمـد،

با توجه به اشـکاالو فـراوان و تعارِهـای تـاریفی و قرآنـی ،سـلفیان مجبـور شـدند
اعتراف کنند که در حجیت و برتری فهم سل  ،بسندهکردن به بستۀ زمانی سـه قـرن اول
کافی نیست؛ زیرا در این سه قرن ،فرقههای منحرفـی همچـون خـوارج ،مرجئـه و قدریـه

ً
وجود داشتهاند .بنابراین ،آنان بابی را تحتعنوان «لیس السهبق الزمنهي کافیها فهي تعیهین

سلف» مطرح کرده و عنوان سل را به «سل صال » مقید نمودهاند 0.البته انحصار سل
به قرون ثالثه و تقسیم آنها به «سل صال » و «سل طال » 2اشتباهی بزرگ است؛ زیرا
در این انحصار و تقسیمبندی ،عمل به اوامر و نواهی الهی مدنظر نبوده ،بلکـه معیـار ایـن
تقسیمبندی خصومتها و دشمنیهای مذهبی بوده است .لذاست که دیـده میشـود فـرد
کذاب و فاجر بـهخاطر هممـذهب بـودن ،توثیـ میشـود و فـرد صـادق و موثـ بـهدلیل
هممــذهب و هممســلک نبــودن ،تقبــی میشــود؛ بنــابراین انگیــزه و ضــابطه دراینبــاره
«مذهب» و «تعصب» است ،نه «التزام به اوامر و نواهی الهی».

9

از طرفی جای این سؤال وجود دارد که اگر مالع و ضابطه برای حجیت فهـم سـل
مطابقت با کتاب و سنت پیامبر است ،به چه دلیلی باید حجیت فهم را در فهم سـل
منحصر کنیم ،بلکه باید فهم هرکسی را که بر کتاب و سنت منطب باشد ،حجت دانست.
ادعای حجیت فهم سل در حالی از سوی سلفیان مطرح میشود که در هیچیـک از
آیاو قرآن به آن اشاره نشده است .خداوند در هنگام اختالف ،مردم را بـه خـدا و رسـولش
ارجا داده اسـت 4و دربـارۀ سـل و حجیـت فهـم آنهـا سـفنی بـه میـان نیـاورده اسـت.

1

مدعی چنین مسئلهای نیست؛ بلکه برخالف آنچه سلفیان میگویند ،سـل در بسـیاری از



نتالف َاوق ،ص757؛
علم التوحیدتعندتأهل ال نةترتالجمهعة ،ص03؛ محمد باکریم محمـد باعبداللـه ،رساطیةتأهالتال انةتبای ِ
بریکان ،ابراهیم ،رعوسفتالخلفتبمنهجتال لف ،ص.)78
 . 1دمیجی ،عبدالله ،فهـم السـل الصـال للنصـوص الشـرعیة؛ حقیقتـه و أهمیتـه و حجیتـه ،ص72؛ محمـد بـاکریم محمـد
باعبدالله ،وسطیة أهل السنة بین الف َرق ،ص.755
 .2بهمعنای سل غیرصال .
 .3مالکی ،حسن ،قواءةتفيتکتبتالعقهئد ،ص.75
 .4سورۀ نساء ،آیۀ  :52فان تنازعتم فی شی فردوه الی الله و الرسول....
 .5سقاف ،حسن بن علی ،صحیحتشوحتالعقیدةتالطحهرسة ،ص.78
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از طرفی ،حجیت فهم سل از سوی خـود سـل هـم ادعـا نشـده اسـت و کسـی از آنـان

111

مسائل اعتقادی و فقهی با یکدیگر اختالف داشته و دارای مذهب واحد و معروفی نبودهاند
تا اطالق مذهب سل یا فهم سل بر آنان ،صحی باشد.

0

فهم سلف
پیروی از فهم سل یکی از مبانی فکری سـلفیان اسـت .آنـان معتقدنـد کـه سـل صـال
بهدلیل عواملی همچون سالمت نفس در دریافت نصوص ،حـری

بـودن بـر یـادگیری،

قرابت با پیامبر و نزدیک بودن به زمان نزول قرآن ،اتم و احکم و اعلم و اسلم است.

2

ازاینرو ،آنـان در تمـامی مسـائل اعـم از مسـائل اعتقـادی و غیراعتقـادی ،فهـم سـل را
بهترین معیار بعد از قرآن و سنت میدانند و هرگونه عدول از این مبنا را جایز نمیدانند.

9

هرچند این نظر را برخی از اصحاب حدیث مطـرح کردهانـد ،امـا اسـاس ایـن بحـث را
ابنتیمیه پایهریزی کرده است .ابنتیمیه خـود را بـهعنوان پیـرو سـل معرفـی مینمایـد و
اینگونه تحدی میکند:
من به کسانی که در پذیرش عقیدۀ سل صال با من مفالفت میکنند ،سه سـال
مهلت میدهم .اگر یک حرف از بزرگان سه قرن گذشته آوردند که با مطـالبی کـه
4
من بیان میکنم ،مفالفت داشت ،از حرفهای خود برمیگردم.

وی همچنین معتقد است که بهدلیل ح بودن ،پیروی از فهم سل واجـب اسـت 1و
تبعیــت از ســل را باطنــا و ظــاهرا از اصــول مـذهب میشــمارد 6.بــهباور ســلفیه ،حجیــت
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فهــم ســل یعنــی هــر آنچــه از مســائل اعتقــادی و غیراعتقــادی کــه صــحابه و تابعــان و

112

« .1و إ ن قصدوا اتبا فهم أفراد السل فیما لم یفتلفوا فیه ،قیل لهم اخـتالفهم فـي الفهـم دلیـل علـی أن فهمهـم یفطـي و
یصیب؟»( .نک :همان).
«أن السل غیر متفقین في فهم المسائل فلیس لهم مذهب موحد معروف حتی یص أن یقال مذهب السل أو فهم السـل ».
(همان ،ص.)2
 .2مغراوی ،محمد بن عبدالرحمن ،المف ِّ
انةتباینتالف َاوق،
رسطیةتأهالتال
باعبدالله،
محمد
باکریم
محمد
؛
25
تا
52
ص
،
ورن
ِ
ص 755و 757؛ دمیجی ،عبدالله ،فهمتال لفتالصهلحتللنصوصتالشوعیة؛تحقیقتهترتأهمیتهترتحجیته ،ص.70
 .3دمیجی ،عبدالله ،فهم السل الصال للنصوص الشرعیة؛حقیقته و أهمیته و حجیته ،ص.85
« .4قد امهلت من خالفني في شیء منها -یعني عقیدة السل الصال  -ثالث سنین ،فان جاء بحرف واحد عن القـرون الثالثـة
یفال ما ذکرته فانا راجع عن ذلل»( .نک :ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمو الفتهرى ،ج ،7ص.)723
 .5همان ،ج ،0ص.702
 .6همان ،ج ،7ص.753

تابعان تابعان از مجمو مراد خداوند و پیامبر فهمیده و استنبا کرده باشـند ،حجـت
است؛ 0بهگونهای که فهم صحی معارف اسالمی را بدون استفاده از فهم سـل  ،ممکـن
نمیدانند 2.به همین جهت است که مصادر اسالم را قرآن ،سنت و اجما امت بر اساس
فهم سل میدانند.

9

ادعای سلفیان
یکی از آیاو مورداستناد سلفیان برای اثباو برتری فهم سل  ،آیۀ  755سورۀ توبه اسـت.
در این آیه ،خداوند متعال در رابطه با مهاجران و انصار میفرماید:

َ َ َْ
َ َّ ُ َ ْ َ
ْ
َّ
او ْنصار َو َّالذ َین َّات َب ُع ُ
او َّو ُل َ
وم ْم ِق ِإ ْحسان َر ِضهي الل ُهه
هاج ِر ین و
ون ِم َن ال ُم
و الس ِاققون
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ً
ْ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َّ
ْ
َُْْ َ َ ُ َ ُ َ َ ُْ َ
ْ
ُ
خال ِد َین فیها أ َقدا ِذلك الف ْهو ُز
عنهم و رضوا عنه و أعد لهم جنات تج ِري تحتها اونهار ِ
ْ
ال َع ِظیم؛

و پیشروان نفستین از مهاجران و انصار و کسانی که آنان را بهنیکی پیروی کردند،
خدا از آنان راضی است و ایشان نیز از خـدا راضـی هسـتند .خداونـد بـرای ایشـان
بهشتهایی آماده کـرده کـه در دامنـۀ آنهـا جویهـایی روان اسـت و تـا ابـد در آن
جاوداناند و این خود کامیابی بزرگی است.

س لفیان معتقدند خداوند در این آیه ،تابعان را به تبعیت از سابقان امر کرده است و امـر
به تبعیت نیز بیانگر صحت عملکرد سابقان است .از طرفی دیگر ،آنان بهدلیل اینکه عمل
متفر بر فهم است ،فهم سل را صحی و بدون خطا انگاشتهاند و هرگونـه مفالفـت بـا
قول ،فعل ،تقریر و فهم آنان را جایز نمیدانند .سلفیها با توجه بـه ایـن آیـه در پـی اثبـاو
عقیده و عمل حجت میدانند 4و تبعیت از آن را واجب میشمارند.

0

« .1اینکه فهم سل به چه طریقی به ما رسیده باشد ،تأثیری در حجیت فهم آنان ندارد؛ بنابراین فهم سل حجـت اسـت؛ چـه
بهوسیلۀ قول به ما رسیده باشد ،چه بهوسیلۀ فعل و چه بهوسیلۀ تقریـر»( .دمیجـی ،عبداللـه ،فهامتال الفتالصاهلحتللنصاوصت
الشوعیة؛تحقیقتهترتأهمیتهترتحجیته ،ص.)80
 .2خراشی ،سلیمان بن صال  ،شبههتتعصوانیةتمعتأجوبتهه ،ص.57
ُ ِّ
إعاالمتالم َاوقعین ،ج،0
 .3مجلةتالجهمعةتاإلساالمیةتبهلمدسناةتالمناویة ،ج ،72ص738؛ ابنقـیم جوزیـه ،محمـد بـن ابیبکـر،
ص.25
« .4اإل تبا شامل لإلعتقاد و العمل المبني علی صحة الفهم .و هذا المدح یتضمن صـحة مـا کـانوا علیـه مـن ذلـل کمـا دلـت
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برتری فهم سل و بطالن مفالفت با فهم آنان هستند؛ ازاینرو ،فهم سل بر خل را در

111

بررسی و نقد ادعای سلفیان
در این بفش از مقاله ،به بررسی و نقد قسمتهای مورداستشهاد سلفیان بر حجیت فهـم
سل در آیۀ  755سورۀ توبه میپردازیم:
 .0اخص بودن دلیل از مدعا

در این آیه ،خداوند به مدح الساققون االولون و الذین اتبعومم قاحسان پرداختـه 2و در
ایــن آیــه« ،االولــون» وص ـ بــرای «الســابقون» اســت .مفســران در رابطــه بــا مصــداق
السههاققون االولههون هفــت دیــدگاه ارائــه کردهانــد کــه ایــن دیــدگاهها عباروانــد از:
 .7اهـــل بیعـــت رضـــوان؛ .8 3تمـــام مســـلمانانی کـــه بـــه دو قبلـــه نمـــاز خواندنـــد؛

4

 .7شرکتکنندگان در جنگ بدر؛ .0 5همۀ صحابهای که با پیامبر همصحبت شدند؛

6

 .5کســانی کــه در ثــواب و شــهادو ســبقت گرفتنــد؛  .7کســانی کــه قبــل از هجــرو
پیامبر اسالم آوردند؛ .3 7ابوبکر ،عمر ،عثمان ،امام علی ،سلمان و عمار.

8

بهدلیل اینکه الساققون االولون مجمل و دارای مصادی متعددی است ،بـرای رفـع
این اجمال ،به مهاجران و انصار متص شده است؛ لذا معنای آیه پیشـیگیرندگانی اسـت
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بالم فهوم علی بطالن ما خالفهم في ذلل فدلت علی أن فهمهم حجة علی من بعدهم في المسائل العقیـدة و العمـل»( .نـک:
دمیجی ،عبدالله ،فهمتال لفتالصهلحتللنصوصتالشوعیة؛تحقیقتهترتأهمیتهترتحجیته ،ص.)57
 .1سعیدان ،ولید بن راشد ،تذکیر الفل بوجوب اعتماد فهم السل ألدلة الکتاب و السنة ،ص.2
 .2بر اسـاس برخـی قرائتهـای قـرآن «واو» در عبـارو الـذین اتبعـوهم باحسـان وجـود نـدارد؛ بنـابراین ،آیـه تنهـا در مـدح
السابقون االولون است( .نک :سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدیتالمنوویتفيتالتف یوتبهلمأروی ،ذیل آیۀ  755سورۀ توبه؛
ففر رازی ،محمد بن عمر ،مفهریحتالغیب ،ج ،77ص782؛ طبری ،محمد بن جریر ،جاهمع البیاهنتفايترأرسال القاوآن ،ج،70
ص.072
« .3خواه بیعت کرده باشند یا فقط بیعت را درع کرده باشند»( .نک :طبری ،محمد بن جریر ،جهمع البیهنتفيترأرسال القاوآن،
ج ،70ص070؛ ففر رازی ،محمد بن عمر ،مفهریحتالغیب ،ج ،77ص.)783
 .4سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدیتالمنواویتفايتالتف ایوتبهلماأروی ،ج ،0ص872؛ ففـر رازی ،محمـد بـن عمـر ،مفاهریحت
الغیب ،ج ،77ص.783
 .5طبری ،محمد بن جریر ،جهمع البیهنتفيترأرسل القوآن ،ج ،70ص073؛ سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدیتالمنوویتفايت
التف یوتبهلمأروی ،ج ،0ص872؛ ففر رازی ،محمد بن عمر ،مفهریحتالغیب ،ج ،77ص.783
 .6ابنجوزی ،عبدالرحمن بن علی ،زاد الم یوتفيتعلم التف یو ،ج ،8ص.827
 .7همان.
 .8قشیری ،عبدالکریم بن هوازن ،رف یوتالقشی توي ،ج ،7ص725؛ سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدیتالمنوویتفايتالتف ایوت
بهلمأروی ،ج ،0ص.872

که از مهاجران و انصار بودند« 0.مهاجران» افرادی هسـتند کـه همـراه پیـامبر قـوم و
وطن خود را رها کردند و از مکه به مدینه مهاجرو نمودند« .انصار» نیز کسانی هستند که
پیامبر را در مقابل دشمنان خدا در مدینه یاری کردند 2.آنچه در علت رضایت خداونـد
از ایــن دو گــروه بیــان شــده ،ایــن اســت کــه مهــاجران بــرخالف طبــع و عادتشــان بــرای
آرامش دادن به قلب پیامبر هجرو کردند و انصار نیز برای یاریرساندن به پیامبر

در مقابل دشمنان مورد مدح وستایش قرار گرفتند.

9

دومین گروهی که این آیه به مدح آنهـا میپـردازد والهذین اتبعهومم قاحسهان اسـت.
اینان افرادی هستند که راه سابقان از مهاجران و انصار را در ایمان به خدا و رسولش برای
جلب رضایت الهی پیمودند 4.خداوند در ادامه ،رضایت از دو گروه را در صـورتی میپـذیرد
که اوامـر و نـواهی او را اطاعـت کـرده باشـند و میفرمایـد کـه اگـر آنهـا اطاعـت الهـی را
بهنحو احسن انجام دهند ،سرانجام آنها بهشت ابدی خواهد بود 5.بنابراین ،آنچه از قـراین
و سیاق آیه حاصل میشـود ایـن اسـت کـه خداونـد گـروه خاصـی از سـل را بـا شـرایط و
ضوابطی معین مدح و ستایش کـرده اسـت و نمیتـوان مـدح را بـرای عمـوم آنـان نتیجـه
گرفت.
الف .قراین داخلی در آیه

با توجه به مفاد آیه ،عدمشمول آیه بر تمام افراد سه قرن ابتدایی ،به سه دلیل ثابت است:
ً

اوال :سلفیان حجیت فهم سه قرن ابتـدایی اسـالم را حجـت میداننـد ،در حـالی کـه
و اگر «االولون» را به هرکدام از معانی هفتگانه تفسیر کنیم ،دایرۀ پیشیگیرندگان محدود
میشود .اگرهم فـرِ کنـیم السهاققون االولهون دربرگیرنـدۀ تمـام صـحابه ،و الهذین
 .1ففر رازی ،محمد بن عمر ،مفهریحتالغیب ،ج ،77ص.783
 .2طبری ،محمد بن جریر ،جهمع البیهنتفيترأرسل القوآن ،ج ،70ص.700
 .3ففر رازی ،محمد بن عمر ،مفهریحتالغیب ،ج ،77ص.783
 .4طبری ،محمد بن جریر ،جهمع البیهنتفيترأرسل القوآن ،ج ،70ص.070
 .5همان ،ص072؛ سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدیتالمنوویتفيتالتف یوتبهلمأروی ،ج ،0ص.872
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مدعای آنان اعم از دلیل آنهاست؛ بدین معنا که «االولون» وص برای «السابقون» است

112

اتبعومم قاحسان نیز شامل تابعان میشود ،بـازهم آیـه مثبـت مـدعای آنهـا نیسـت؛ زیـرا
َ
شامل اتبـا تابعـان نمیشـود .بنـابراین ،صـرف سـبقت زمـانی بـر خلـ در مصـاحبت بـا
پیغمبر ،دلیل بر حجیت فهم آنها نیست؛ چراکه در میـان سـل افـراد صـال و افـراد
طال وجود داشتهاند .لذا آنچه با مفاد آیه سازگار است ،این است که گفتـه شـود تبعیـت از
صالحان از سابقان تا زمانی صحی است که بر عهد خود با پیـامبر پایبنـد باشـند ،نـه
مطل تبعیت از تمام سل .

0

ً

ثانیا :مطلب دیگری که فار از معنای «سبقت» ،سلفیان به آن احتجاج میکنند ،این
است که «من» در این آیه «بیانیه» است ،نه «تبعضیه» و ایـن آیـه را شـامل تمـام صـحابه
میدانند؛ لذا اینگونه استنبا میکنند که خداوند فهـم تمـام «السـابقون» را ،کـه همـان
صحابه هستند ،حجـت میدانـد 2.ایـن مسـئله در حـالی مطـرح میشـود کـه هیچیـک از
مفسران ،الساققون االولون را بر تمام صحابه تطبی نداده است و بر فرِ اینکه «من»
را هم بیانیه بگیریم ،مثبت مدعای سلفیان در برتری فهم سل نیست؛ زیرا عالوه بر ادلۀ
معارضی همچون اختالف فهم سل با یکدیگر ،پیـامبر نیـز فهـم سـل را در برخـی
موارد رد کردهاند .چگونه فهم تمام سل میتواند حجت باشد ،در حالی که خود سـل بـا
یکدیگر مفـال بودنـد؟ 9در جنـگ جمـل کـه عایشـه ،طلحـه ،زبیـر و بسـیاری از سـل
در مقابـل امــام علــی قــرار گرفتنــد ،فهــم کـدام گـروه درســت بــود؟ ایــن چــه برتــری و
حجیت فهمی است که به قتل خود حکم میکنند؟ آیا فهم عایشـه از دیـن بهتـر بـود کـه
مــردم را بــه قتــل عثمــان تشــوی میکــرد و میگفــت« :اقتل هوا نعههثال» 4،یــا اینکــه فهــم
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 .1مالکی ،حسن ،قواءةتفيتکتبتالعقهئاد ،ص 75و ص 752تـا  .778نـک :سـقاف ،حسـن بـن علـی ،صاحیحتشاوحتالعقیادةت
الطحهرسة ،ص.772
 .2سعیدان ،ولید بن راشد ،تذکیر الفل بوجوب اعتماد فهم السل ألدلة الکتاب و السنة ،ص2؛ دمیجـی ،عبداللـه ،شـبهاو
العصرانیین اإلسالمیین ،ص 02و 02؛ ابنجوزی ،عبدالرحمن بن علی ،زاد المسیر في علم التفسیر ،ج 8ص.827
 .3سقاف ،حسن بن علی ،صحیحتشوحتالعقیدةتالطحهرسة ،ص.877
 .4ابنقتیبه ،عبدالله بن مسلم،تاإلمهمةترتال یهسة ،ج ،7ص.02
 .5بالذری ،احمد بن یحیی ،أن هبتاألشواف ،ج ،5ص.577

که صحابی پیامبر یعنی عمار را به شهادو رساند یا فهم علی؟

0

بنابراین ،باید گفت نهتنها فهم سل برتری ندارد ،بلکه بسیاری از سل از دایرۀ رضي

الله و رضوا عهنهم خـارج شـدند و صـرفا عـدۀ کمـی کـه در سـبقت خـود پایـدار ماندنـد،
رضایت الهی را به دنبال دارند و این رضایت هم هیچ تالزمی با حجیت فهم آنها ندارد.
از قید قاحسان نیز نمیتوان این نکته را استنبا کرد که تمام اعمال سابقان َح َسـن
بوده است؛ بلکه مراد از اتبعومم قاحسهان ،تبعیـت از آنـان در اعمـال حسـن اسـت ،نـه
تبعیت از تمام اعمال آنان 2.لذا با این بیانی که گفته شد ،فهمیده میشود که «من» در آیۀ
موردنظر« ،تبعیضیه» است ،نه «بیانیه».

9

ً

ثالثا :تقسیم مردم در زمان پیغمبر به مهاجر و انصار ،تقسیم دینی و مذهبی نیست
که در نتیجۀ آن بتوان بار معنایی مثبتی را بر آن حمل کرد؛ بلکه صرفا وصفی است بـرای
برخی از افراد ،بهخاطر پیشبرد اهـداف اجتمـاعی .بـه همـین جهـت پیغمبـر آنهـا را از
اینکه به این اوصاف تفاخر کنند ،نهی میکردند و اگر در مشاجرهای همدیگر را بـا عبـارو
«یا للمهاجرین» یا «یا لألنصار» صدا میزدند ،حضرو میفرمودند که چرا بهرسـم جـاهلی
با یکدیگر برخورد میکنیـد! ایشـان میفرمودنـد« :مها قهال ةعهوی الجاملیهة ةعومها فإنهها

منتنة» .4از این مطلب فهمیده میشود که اوال :الفاظ «مهاجر» و «انصار» هیچ مزیتی بر
دیگری ندارند و فقط لقبی اجتماعی هستند؛ و ثانیا :مهاجران و انصار با یکـدیگر اخـتالف
داشتند .پس چگونه میشود که فهم آنها حجت باشد؟
با توجه به قراین خارج از آیه میتوان اثباو کـرد کـه ایـن آیـه ،مـدعای سـلفیان مبنـی بـر
حجیت فهم تمام سل را ثابت نمیکند.
ً

اوال :با توجه با آیاو دیگر میتـوان فهمیـد کـه مـراد از «سـبقت» ،تـداوم در طاعـت و
 .1بفاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخهیي ،ج ،7ص.23
 .2شوکانی ،محمد بن علی ،فتح القدسو ،ج ،8ص.057
 .3همان ،ص.058
 .4مالکی ،حسن ،قواءةتفيتکتبتالعقهئد ،ص.770
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ب .قراین خارجی در آیه

111

پیـروی از پیـامبر اســت؛ یعنـی خداونــد از کسـانی راضــی اسـت کــه در اطاعـت اوامــر
پیامبر بر دیگران پیشی گرفتند 0.لذا معنایی که از سبقت باید ارائه کرد ،غیر از معنـای
ُ َ ُ

ُ

َ

ُ ُ

َ َ

ومنوا َولکن قولوا أسلمنا
«سبقت در اسالم» است؛ زیرا طب آیاتی همچون آیۀ قل لم ت ِ

َ

َّ

2

و آیۀ یا ا ّیها ال ِذین َآم ُنوا ِام ُنهوا 9،نـهتنها سـبقت در اسـالم مـالع نیسـت ،بلکـه خداونـد

افرادی را که صرفا اسالم آوردهاند ،سرزنش میکند .از سویی دیگر ،بـر طبـ آیـاو قـرآن
سبقت در خیراو و اعمال نیک مالع است .خداوند در آیۀ  78سورۀ فاطر میفرماید:
َ َ َّ َ َ
اصط َف َینا من ع َباة َنا َفم ُنهم َظال جم ل َنفسه َو م ُ
ُ ث َّم َ
هنهم ُم َقت ِص جهد َو
أور َثنا الکتاب ال ِذین
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
َ َُ َ ُ
ُ َ ُ َ
الکب ُیر؛
ِمنهم س ِاقق ِقالخ َیر ِ
ات ِق ِإ ِ
ذن الله ذ ِلك مو الفضل ِ

ً

سسس کتاب را به برگزیدگان از بندگانمان دادیم؛ پس ،از ایشان کسانی هستند کـه
به خودشان ظلم نمودهاند و از ایشاناند میانهروها و از ایشاناند کسانی که بهسوی
نیکیها با اجازۀ پروردگارشان سبقت میجویند .این همان فضل بزرگ است.

ثانیا :خداوند در ادامۀ آیۀ مـوردنظر از سـورۀ توبـه ،گروهـی از منافقـان را کـه در میـان
سل بودهاند ،ذکر میکند و میفرماید:

هَ َ
َ َّ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ُ َ َ
هاق ال
اب من ِ
هل الم ِدین ِهة مهرةوا عله النف ِ
و ِممن حولکم ِمن اوعهر ِ
هافقون و ِمهن أم ِ
َ
َ
ُ
4
َ
َت ْع َل ُم ُه ْم َن ْح ُن َن ْع َل ُم ُه ْم َس ُن َع هذ ُق ُه ْم َم َّرتین ث َّم َیر ُّة َ
ون ِإل َعذاب َع ِظیم؛
ِ

آ گاه باشید که بعضـی اعـراب مدینـه مناف انـد و بعضـی از اهـل شـهر مدینـه نیـز
مناف اند و بر این نفاق ثابتاند و شما از نفاقشان آگاه نیسـتید .مـا بـر سـیرو ایـن
منافقان آگاه هستیم و آنها را دو بار عذاب خواهیم کرد.

همچنین خداوند در آیۀ ابتدایی سورۀ منافقون میفرماید:
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ُ
َ َّ َ َ
َّ
َّ
َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ َ ْ ُ َّ َ َ ُ َّ
ون قالوا نش َهد ِإنك ل َر ُسول الل ِهه َو الل ُهه َی ْعل ُهم ِإنهك ل َر ُسهول ُه َو الل ُهه
ِ إذا جاءك المن ِافق
ْ
ْ
َ َ َ ُ َ 1
َیش َه ُد ِإ َّن ال ُم َن ِاف ِقین لک ِاذقون؛
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منافقان چون نزد تو آیند ،گویند« :گواهی مـیدهیم کـه تـو پیـامبر خـدا هسـتی».
خداوند میداند کـه تـو پیـامبرش هسـتی و خداونـد گـواهی میدهـد کـه منافقـان

 .1علمالهدی ،علی بن حسین ،یسهئل ،ج ،7ص.22
 .2سورۀ حجراو ،آیۀ .70
 .3سورۀ نساء ،آیۀ .777
 .4سورۀ توبه ،آیۀ .757
 .5سورۀ توبه ،آیۀ 70؛ سورۀ احزاب ،آیۀ .78

درو گو هستند.

حتی باالتر از این مطلب ،برخی از سل در آیاو متعددی از قرآن ،مـورد مـذمت قـرار
گرفتهاند 0.بـا توجـه بـه آنچـه از آیـاو بیـان شـد ،چگونـه امکـان دارد کـه «فهـم سـل »
بهطور مطل حجت باشد و بر تمام فهم قرون برتری داشته باشد؟!
ج .قرینۀ روایی

روایاو بسیاری نیز وجود دارد که با ادعای سلفیان مبنی بر حجیـت و برتـری فهـم سـل
مفال است .ترمذی از انس نقل میکند که پیامبر فرمودند« :امت مـن مثـل بـاران
است که نمیفهمید اول آن خیر است یا آخر آن» 2.همچنین در روایت دیگـری نقـل شـده
است که صحابه از پیامبر پرسیدند« :آیا کسی بهتر از ما هست؟» ایشان فرمودند:
قومی بعد از شما خواهند آمد که فقط کتابی را که بین دو جلد اسـت میبیننـد .بـه
درون و محتوای آن کتاب و همچنین به من ایمـان میآوردنـد؛ در حـالی کـه مـرا
ندیدهاند .آنچه را من آوردهام ،تصدی میکنند و به آن علم پیدا میکنند .ایـن قـوم
9
بهتر از شما هستند.

این روایاو و سایر احادیث مرتبط ،نهتنها فهم سل را بهطور مطل حجـت نمیدانـد،
بلکه فضل خل بر برخی از سل را نشان میدهد.

4

 .0مراد از «تابعین» در آیه

تبعیت موردنظر در آیه را میتوان به سه نو تبعیت حمل کرد .7 :تبعیت و اقتدا در اعمال
تحمل سفتیها سیر کردند.
 .1سورۀ مائده ،آیۀ 50؛ سورۀ محمد ،آیۀ 72؛ سورۀ آلعمران ،آیۀ 700؛ سورۀ تحریم ،آیۀ 0؛ سورۀ نور ،آیۀ .77
« .2قال رسول الله :مثل أمتي مثل المطر ال یدري أوله خیر أم آخره»( .ترمذی ،محمد بـن عیسـی ،ساننتالتوماذي ،ج،0
ص.)002
َ َ َ
َ َ َ َ َ
َ
َ َ َ َ َ َ َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ
ون ب َمـا جئـت بـه وَ
َ
« .3قال :قوم یجیئون من بعدکم فیجدون کتابا بین لوحین یؤمنون بما فیه و یؤمنون بي و لم یروني و یصدق
ََ َ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ َّ
یع َملون به فهم خ ٌیر منکم .فقد أخ َب َر أن في آخر أ َّمته َمن ه َو خ ٌیر من َبعِ َمن َصح َبهَ .و َهذا ال َحدیث َر َواه َحم َزة بـن َرب َیعـة
َ
َ َ َ ُّ
َ ٌ
َ
َ
َ
َ َ
وق َعن ناف لع عن َصال بن ج َب لیر عن أبي جمعـة و کلهـم ثقـاو»( .ابـن عبـدالبر ،یوسـ بـن عبداللـه ،اإلساتذکهی ،ج،7
عن مرز ل
ص.)722
 .4همان.
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حسن؛  .8تبعیت از اهل ایمان سل ؛  .7تبعیـت در اسـتقامت سـل و راهـی کـه آنـان بـا
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از هیچکدام از این سه معنا ،لزوم تبعیت از فهم سل اثباو نمیشـود .نهایـت چیـزی
که میتوان از تبعیت سل به دست آورد ،تبعیت در اعمال حسن است ،و از طرفـی ،بایـد
به دست آورد ،نه از فهم و عمل سل ؛ چراکه وقتـی خداونـد

حسن و قب عمل را از ن
تبعیت را به عمـل َحسـن مقیـد میکنـد و ایـن تقییـد داللـت دارد بـر اینکـه از آنهـا عمـل
َ
غیرح َسن نیز صادر شده است .پس تنها مالع پذیرش معارف «نصوص» اسـت ،نـه فهـم

سل .

0

عالوه بر اختالف در مصداق «تبعیت» ،در معنای «تابعـان» نیـز میـان علمـا اخـتالف
وجود دارد .ابنجوزی دراینباره گفته است که اگر منظور از «سابقان» تمام صحابه باشند،
معلوم میشود که مراد از «تابعان» تابعان اصطالحی است؛ یعنی افرادی که بعد از صحابه
آمدند .وی ادامه میدهد که اگر منظـور از «سـابقان» مقـدمان از صـحابه باشـند ،مـراد از
«تابعان» نیز تمام کسانی است که سابقۀ سبقت ندارند؛ اعم از اینکه صحابه یا غیرصـحابه
باشند 2.برخی معنای «تابعان» را «مطل مسـلمانان تـا روز قیامـت» میداننـد؛ یعنـی هـم
شامل تابعان اصطالحی میشود و هم شامل تمام امـت پیـامبر کـه از اعمـال حسـن
سابقان تبعیت کردند .ثعلبی ،مفسـر اهلسـنت ،در رابطـه بـا تفسـیر اتبعهومم قاحسهان

میگویدَّ « :الذ َین َّات َب ُع ُ
وم ْم ِق ِإ ْحسان یعنهي الهذین سهلکوا سهبیلهم فهي اِیمهان و الهجهر و
ِ

النصر إل یوم القیامة» 9.برخی همچـون ابنتیمیـه 4،سـیوطی 1،شـوکانی 6و طبـری 7نیـز

سال هشتم ،بهار  ،1397شمارۀ 29

همین نظر را دارند .با توجه به مطالب مطرحشده ،معلوم گردید که مراد از «تابعان» کسانی
هستند که از اعمال نیـک و َحسـن سـابقان تبعیـت میکننـد و بـه تابعـان بعـد از صـحابه
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 .1شوکانی ،محمد بن علی ،فتح القدسو ،ج ،8ص.057
 .2ابنجوزی ،عبدالرحمن بن علی ،زاد الم یوتفيتعلم التف یو ،ج 8ص.827
 .3ثعلبی ،احمد بن محمد ،الکشف ر البیهنتعن رف یو القوآن ،ج ،5ص27؛ سیوطی ،عبدالرحمن بـن ابیبکـر ،الادیتالمنواویت
فيتالتف یوتبهلمأروی ،ج ،0ص.838
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمو الفتهرى ،ج 72ص.732
 .5سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدیتالمنوویتفيتالتف یوتبهلمأروی ،ج ،0ص.838
« .6و لیس المراد بهم :التابعین اصطالحا ،و هم کل من أدرك الصحابة و لم یدرك النبي ،بـل هـم مـن جملـة مـن یـدخل
تحت اآلیة ،فتکون ”من“ في قوله من المهاجرین علی هذا للتبعیِ»( .شوکانی ،محمد بن علی ،فتح القدسو ،ج ،8ص.)058
 .7طبری ،محمد بن جریر ،جهمع البیهنتفيترأرسل القوآن ،ج ،7ص.837

(=تابعان اصطالحی) منحصر نیست.

0

در رابطه با قید «احسان» نیز مفسران بیان میکنند که قید باحسان بیانکنندۀ این
مطلب است که تبعیت بیچونوچرا از سابقان در عقیده و عمـل صـحی نیسـت؛ بلکـه از
آنان باید در اعمال َحسن تبعیت کرد .این مطلب خود گویای این است کـه تمـام اعمـال و
عقیدۀ سابقان صحی نبوده 2و از آنجایی که عقیده متفر بر فهم است ،پس قطعـا فهـم
آنان بهطور مطل صحی نبوده است.
 .3داللت رضایت بر حجیت فهم سلف

با توجه به مطالبی که بیان شد معلوم میشود:
ً

اوال :رضایت موردبحث در آیه ،رضایت دائمی تا قیامت نیسـت .السهاققون مقیـد بـه
ایمان ،و تابعان مقید به تبعیت از اعمال َحسن است .پـر واضـ اسـت کـه هرکـدام از ایـن
قیود منتفی شود ،رضایتی که مبتنی بر آن است نیز منتفی خواهد شد.
ً

ثانییا :بر فرِ ثبوو ادعای سلفیان ،آیه صرفا بر تبعیت داللـت دارد و مثبـت حجیـت
فهم سل نیست .بهبیان دیگر ،در صورو اثباو تالزم میان رضایت و حجیت فهم سل ،
عمومیت و رسالت اسالم از بین میرود و باید اسالم را در  7055سال پیش خالصه کـرد.
این در حالی است که اسالم دینی برای تمام زمانهاست و به تفکر بسـیار سـفارش کـرده
اســت .لــذا اســاس اســتدالل ســلفیان ،کــه حجیــت فهــم ســل را الزمــۀ رضــایت دائمــی
میدانند ،دچار لغزش میشود.
 .1شوکانی ،محمد بن علی ،فتح القدسو ،ج ،8ص.058
« .2یقتدون بهم في أعمالهم الحسنة و ال یقتدون بهم في غیر ذلل»( .نک :سیوطی ،عبـدالرحمن بـن ابیبکـر ،الادیتالمنواویت
فيتالتف یوتبهلمأروی ،ج ،0ص838؛ طبری ،محمد بن جریـر ،جاهمع البیاهنتفايترأرسال القاوآن ،ج  ،70ص073؛ ففـر رازی،
محمد بن عمر ،مفهریحتالغیب ،ج ،77ص.)782
َ
َ
 .3مثل آیۀ منع بیع در روز جمعه ،که خداوند میفرمایدَ  :و إ َذا َرأوا ت َج َارة أو َلهوا ان َف ُّضوا إ َل َیها َو َت َرکوك َقائما قل َما عن َد َّاللـه َخیـرٌ
َ
َ َ
َ َّ َ
َ َ
ََ
م َن َّاللهو َو م َن الت َج َارة َو َّالله َخیر َّالرازق َ
ین یا آیۀ یا أ َیها َّالرسول َبلغ َما أنزل إلیل من َربل َو إن لـم تف َعـل ف َمـا َبلغـت ر َسـالته َو
َّ َّ َ
َّ
َ
الله یعصمل م َن َّالناس إن الل َه ال یهدي القو َم الکافر َین یا آیۀ مربو به مسجد ضرار که منافقان آن را بنا کردند (سـورۀ توبـه،
آیۀ  )753یا آیۀ  700سورۀ آلعمران که بـر بازگشـت مـردم بـه گذشـته در صـورو مـرگ پیـامبر داللـت دارد ،و همچنـین
آیۀ  53سورۀ مائده که بر ارتداد مسلمانان داللت دارد.
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َّ ُ َ َ ُ َ
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ً

ثالثا :این رضایت با سیاق خود آیه و آیاو دیگر 9سازگاری ندارد؛ زیرا خداوند در آیۀ بعد،

141

به مذمت منافقان میپردازد .بنابراین ،امکان ندارد خداوند رضایت دائمـی و حجیـت فهـم
سل را بهطور مطل تأییـد کنـد ،در حـالی کـه در درون آنهـا منافقـانی وجـود دارنـد کـه
شناختهشده نیستند.
ً

رابعا :در آیۀ موردنظر ،مزد رضایت خداوند اعطای بهشت است کـه ایـن نتیجـه صـرفا
منحصر در سبقت و تبعیت از سابقان در اسالم نیست؛ بلکه وعدۀ به بهشت ،وعدهای عام
است که اسباب دیگری نیز برای رسیدن بـه آن وجـود دارد؛ بـه همـین دلیـل ،هرجـا کـه
سفن از بهشت باشد ،سفن از عمل صال نیز مطرح است.

0

لذا آنچه از آیه فهمیده میشود این است که عدهای از سابقان بهخاطر اسالم و ایمـان
و استقامت خود در این راه ،مستح بهشت هستند و ایـن اسـتحقاق بهشـت ،بـا حجیـت
فهم آنان تالزم ندارد؛ 2زیرا اگر حجیت فهم هرکسی که مستح وعدۀ بهشت است ،ثابت

َّ
شود ،باید فهـم تمـام مؤمنـان نیـز حجـت باشـد؛ چراکـه خداونـد میفرمایـد :و َع َهد الل ُهه
َ
هار خال َ
ْال ُم ْؤم َ
نین َو ْال ُم ْؤمنات َج َّنات َت ْجري م ْن َت ْح ِت َها ْاو ْن ُ
دین فیها .خداوند در آیـهای دیگـر
ِ
ِ
ِ
ِ ِ

میفرماید که بهشت برای مؤمنان و کسانی است که عمل صال انجام میدهند و خـدا از
آنها راضی است 9.بدیهی است که بههیچعنوان از این رضایت و این وعدۀ بهشت ،حجیت
فهم سل ثابت نمیشود؛ بلکه مالع و معیار نزد خداوند ،فقط عمل صال و تقواست.

4

نتیجه
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با بررسیهای صوروگرفته معلوم شد که آیۀ  755سورۀ توبه ،صرفا در فضیلت صالحان از
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 .1سورۀ بقره ،آیۀ 85؛ سورۀ نساء ،آیۀ .780
« .2و أیضا فإنه ال یجوز أن یکون هذا الوعد غیر مشرو و أن یکون علی اإلطالق إال لمن علم عصـمته و ال یجـوز علیـه شـ
من الفطأ ،ألنه لو عنی من یجوز علیه الفطأ باإلطالق و علی کل وجه کان ذلل إغـراء لـه بـالقبی و ذلـل فاسـد باإلجمـا  ،و
لیس أحد یدعي للمذکورین العصمة فبطل أن یکونوا معنیین باآلیة علی اإلطالق»( .طوسی ،محمد بن حسن،تالوسهئلتالعشو،
ص.)782
بهبیان دیگر« ،سبقت» در آیۀ  775سورۀ توبه مطل است و باید برای تفسیر آن به آیاو دیگر قرآن همچون آیاتی که «سبقت»
را به عمل صال مقید کردهاند ،رجو کرد.
َ
َّ َّ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
 .3سورۀ بینه ،آیاو  3و  :2إن الذ َین َء َامنوا و عملوا الصالحاو أولئل هم خیر البریة .جزاؤهم عند ربهـم جنـاو عـد لن تجـري
َ
َّ
َ
َ
َ َ
من َتحتها األ نهار خلد َین فیها أ َبدا َّرضي الله َعنهم َو َرضوا َعنه ذلل ل َمن خشي َر َّبه.
َ
َ
َ َّ
َّ َّ َ َ ٌ َ
َّ
لیم خبیر.
 .4سورۀ حجراو ،آیۀ  :77إن أ َکر َمکم عند الله أتقاکم إن الله ع

صحابه ،تا زمـانی کـه بـر مـنهج پیـامبر در عمـل و عقیـده باشـند ،قابلاثبـاو اسـت؛
بنابراین ،استناد به این آیه بر حجیت فهم سل  ،صحی نیست .به این دلیل که نهتنها آیه
اخ

از مدعاست و نمیتوانـد مـدعای سـلفیان را ثابـت کنـد ،بلکـه بـا اشـکاالو فـراوان

دیگری از درون و برون آیه مواجه است؛ همچون ارجا ندادن مسلمانان به فهم سل در
آیاو دیگر ،مفالفت این مدعا با آیاو و روایاو ،ابهام در برخی از مفـرداو آیـه ،عـدمتالزم
میان رضایت الهی و حجیت فهم سل  ،و همچنین وجود فرقـههای ضـاله و منافقـان در
این برهۀ زمانی.

َّ ُ َ َ ُ َ
الس ِابقون األ َّولون
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عالمان منتقد سلفیه

حسن بن علی بن هاشم سقاف

حسن بن علی بن هاشم سقاف ،کـه نسـب وی بـا  78واسـطه بـه امـام جعفـر صـادق

میرسد 0،در روز چهارم شوال 7725ق مطاب با 7277م ،در کشور اردن به دنیا آمد.

2

زندگی علمی
حسن سقاف تحصیالو ابتدایی ،متوسطه و دبیرسـتان خـود را در اردن گذرانـد و در سـال
7232م بــه دمش ـ ســفر کــرد و در آنجــا از اســتادانی همچــون شــیخ هاشــم مجــذوب،
شیخ محمد سعید رمضان بوطی ،شیخ حسین خطاب و شیخ اسعد صاغرجی کسب علـم
نمود .وی سسس به اردن بازگشت و از محضر علمـای اردن از جملـه شـیخ قاضـی مطیـع
حمامی ،شیخ محمد هلیل و شیخ احمد خضری بهرهمند شد .پس از آن ،به کشور مغرب
 .1سقاف ،حسن بن علی ،رنهقضهتتاأللبهنيتالواضحهت ،ج ،8ص.0
2. http://montada.echoroukonline.com/archive/index.php/t-238802.html

سفر کرد و از دانش استادانی مانند سید عبدالله بن صدی غماری ،محدث بزرگ مغـرب،
استفاده برد 0.سقاف مدرع لیسانس خود را در دانشگاه عربی بیروو اخذ کرد و در دانشگاه
دانشگاه التطبیقیۀ بلقای عمان به درجۀ استادی علوم حدیث نبوی دسـت یافـت 2.وی در
رشتههای فقه ،تفسیر ،عقاید و بهویژه نقـد افکـار و عقایـد وهابیـت و سـلفیت ،دارای آثـار
متعددی است .سقاف از نظر فقهی ،شافعیمذهب و از نظر کالمی ،اشعری بود.

9

جایگاه علمی
حسن سقاف از مشایخ زیادی اجازههای علمی دریافت کـرده بـود کـه در کتـاب اإلرحاهفت
بأسهنیدترتشیوختح نتبنتعلیتال قهف ،اسامی حدود چهل نفـر از آنهـا ذکـر شـده اسـت.
از جملۀ آنها می توان به این افراد اشاره کـرد :سـید عبـدالعزیز بـن صـدی غمـاری ،سـید
عبدالحی بن صدی غماری ،شیخ ابوالفیِ یاسین الفادانی مکـی و شـیخ حبیـبالرحمن
اعظمی.

4

عبدالعزیز بن صدی غمـاری بعـد از مطالعـۀ کتـاب صاحیحتشاوحتالعقیادةتالطحهرساةت
نوشتۀ حسن سقاف ،در نامهای که به وی مینویسد ،او را عالمـه و محـدث خطـاب کـرده
است .غماری این کتاب را کتابی مفید دانسته و از کتاب رنهقضهت األلبهني الواضحهت نیز
تمجید نموده است.

1

سید عبدالله بن صدی غماری ،استاد حسن سـقاف ،دربـارۀ او مینویسـد« :تـو زبـان
ناط و حجت من هستی و وجود تو رحمت برای ماست و تـو در ایـن عصـر ،بـدون نـزا ،
ناصرالس ـنه و نابغــه هســتی» 6.وی همچنــین در کتــاب ال اایف البتااهیتلماانتساابتالنباايت
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المختهی ،از سقاف بـهعنوان شـاگرد خـود و بـا لقـب عالمـه یـاد میکنـد و مینویسـد:
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 .1سقاف ،حسن بن علی ،رنهقضهتتاأللبهنيتالواضحهت ،ج ،8ص.0
2. https://www.altafsir.com/CV_doc/Hassan_AlSaqaf.doc

 .3سقاف ،حسن بن علی ،رنهقضهتتاأللبهنيتالواضحهت ،ج ،8ص.0
 .4همان.
 .5عطاونه ،نذیر احمد ،اإلرفهقترتاإلئتالفتبینتاإلمهمینتالشوسفتالمحدثتالغمهیيترتال یدتال قهف ،ص.70
 .6همان ،ص 72تا .87

«شاگرد ما عالمه حسن سقاف ،کتابی بهنام احتجهجتالخهئابتبعباه تیةتمانتادعای اإلجماه ت
فهوتکهذب ،در رد البانی نوشته است و بدون اینکه فحش و ناسزا در آن نوشته باشد ،جهل
البانی را آشکار کرده است» 0.غماری این کتاب سقاف را در بحث اجما  ،بـهعنوان کتـابی
مرجع و معتبر معرفی میکند.
استادان وی
ِ

سقاف در کشورهای مفتلفی از دانش استادان متعددی بهـرهمنـد شـد کـه برخـی از آنهـا
عبارواند از :شیخ هاشم مجذوب ،محمد سعید رمضان بوطی ،سید عبداللـه بـن صـدی
غماری ،شیخ حسین خطاب ،شیخ اسعد صاغرجی ،سید عبـدالعزیز بـن صـدی غمـاری،
ســید عبــدالحی بــن صــدی غمــاری ،شــیخ ابــوالفیِ یاســین الفــادانی مکــی و شــیخ

حبیبالرحمن اعظمی.

2

آثار سقاف
حسن سقاف در موضوعاو اجتماعی ،اصولی ،فقهی ،اعتقادی ،تفسیر و بهویژه نقد افکار
و عقاید وهابیت و سـلفیت ،کتابهـای زیـادی نوشـته اسـت کـه در مجمـو بـه بـیش از
صد کتاب ،اعم از تألی و تحقی و تعلی و مقدمـه میرسـد کـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره
میشود:
 .7إلقهمتالحجوتللمتطهرلتعلیتاألشهعوةتمنتالبشو؛
 .8عقیدةتأهلتال نةترتالجمهعة؛
 .7یسهلةتفيتاإلجمه ترتکونهتحجة؛
 .5زهوتالوسحهنتفیتالودتعلیترحقیقتالبیهن؛
 .7رنبیهتأهلتالشوسعة؛
 .1غماری ،عبدالله بن محمد ،ال یفتالبتهیتلمنتسبتالنبيتالمختهی ،ص.72
2. http://avb.s-oman.net/showthread.php?t=1595148
https://www.altafsir.com/CV_doc/Hassan_AlSaqaf.doc
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 .0القولتالعطوتفيتنبوةتسیدنهتالخضو؛
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 .3إیشهدتالعهروتإلیترضعتحدسثتأرلتمهتخلقتاللهتنویتنبیكتسهتجهبو؛
 .2رعلیقهتتعلیتیسهلةتاإلمهمتالکورويت«الالمذهبیةتقنطوةتالالدسنیة»؛
 .2شوحتسلمتالتوفیقتإلایتمحباةتاللاهتعلایتالتحقیاقت«شاوحتفايتالتوحیادترتالفقاهترت
التصوف»؛
 .75البیهنتالکهفيتبعدمتصحةتن بةتکتهبتالوؤسةتللدایقطنيتبهلدلیلتالوافي؛
ِّ
األدلةتالمقومةتالعوجهجهتتالمج مة؛
.77
 .78اإلرحهفتبأسهنیدترتشیوختح نتبنتعليتال قهف؛
 .77مجموعةتفتهرىترتم هئلتعلمیةترتأبیهتتشعوسةتعلمیةت(فيتجزئین)؛
 .70بودتاألکبهدتفیتاالنتصهیتللعالمةتالصهبونيتمنتافتواءتمتعصبيتالعبهد؛
 .75إمعهنتالنظوتفيتم ألتيتالم حتعلیتالخفینترتالجمعتبینتالصالرینتفیتالمطو؛
 .77شوحتجوهوةتالتوحیدتعلیتطوسقةتالمحدرینتالم میت«عقادتالزبوجادتالنضایدتفايت
شوحتجوهوةتالتوحید»؛
 .73الالحقتالمهحقتالمنقضتعلیتإسقهفتالزاهق؛
 .72التحذسواتتالههمةتمنتردلیسترتأخطهءتالحلبيترتخطوههتعلیتالعهمة؛
 .72نغمهتتالطنبویتفیمهتسکتبهتمشهوی؛
 .85اإلرقهنتفيترعقبتصوسحتالبیهن؛
 .87صحیحتصفةتصیهمتالنبي؛
 .88مهترقعتمنتالشوبتفيتم ألةترقصیوتالووب؛
 .87البواعةتفيتکشفتمعنیت«علیکمتبهلجمهعة»؛
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 .85البههو؛
 .87اإلمته ترتاالستقصهءتألدلةترحوسمتالتبو تبهألعضهء؛
 .83الدالئلترتالنقولتعلیترحوسمتالکولونیه؛
ً
 .82رخوسجتأحهدسثتیؤسةتاللهتسومتالقیهمةترتبیهنتعدمتصحتههتفضالتعنترواروهه؛

 .82التنبیههتتالملیحةتعلیتقهموستاألذکهیترتاألدعیةتالصحیحة؛
 .75رهنئةتالصدسقتالمحبوبتبمغهزلةتسفوتالمغلوب؛
 .77شوحتعمدةتال هلكترتعدةتالنهسكتعلیتطوسقةتالمحدرین؛
 .78التنکیتتعلیتالتوضیحترتبیهنتصحةتصالةتالت هبیح؛
 .77رنبیهتأهلتالشوسعةتلمهتفيتکتبتاألشقوتمنتاألخطهءتالشنیعة؛
 .70تحقی و تعلی و مقدمه بر کتابتأسنیتالمطهلبتفيتنجهةتأبي طهلبتتألی زینی
دحالن؛ت
 .75تحقی و تعلی و مقدمه بر کتـابتالعتابتالجمیالتعلایتأهالتالجاوحترتالتعادسلت
تألی عالمه محمد بن عقیل باعلوی حضرمی.ت
تقابل با وهابیت

َ
اغلب کتابهای حسن سقاف در رد افکار وهابیت و متسلفان ،بهویژه البـانی اسـت کـه در
ادامه ،برخی از آنها معرفی خواهند شد .وی همچنین مناظراتی در شبکههای مـاهوارهای
با علمای وهابی همچون شیخ عدنان عرعور داشته و به نقـد تفکـراو ابنتیمیـه پرداختـه
است.

1

آثار سقاف در نقد وهابیت
اکنون به معرفی آثاری از سقاف میپردازیم که در موضو نقد وهابیت نگاشته شدهاند:
 .7صحیحتشوحتالعقیدةتالطحهرسةتأرتالمنهجتالصحیحتفيتفهامتعقیادةتأهالتال انةترت
الجمهعةتمعتالتنقیح :این کتاب از برجستهترین آثار سقاف اسـت کـه در رد افکـار و عقایـد
نامهای به سقاف ،از این کتاب تجلیل کرده و آن را حاوی مطالب مفیـدی دانسـته اسـت.

2

در اینجا به برخی از مطالبی که در این کتاب آمده است اشاره میشود:
1. https://www.youtube.com/watch?v=5_OLrSaDIL8

حسن بن علی بن هاشم سقاف

وهابیت تألی شـده اسـت و عبـدالعزیز بـن صـدی غمـاری بعـد از مطالعـۀ کامـل آن ،در

 .2عطاونه ،نذیر احمد ،اإلرفهقترتاإلئتالفتبینتاإلمهمینتالشوسفتالمحدثتالغمهیيترتال یدتال قهف ،ص.70
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مؤل در این کتاب تقسیم سهگانۀ توحید را رد کرده و تقسیم توحید به توحید ربوبیت و
توحید الوهی را مفال با کتاب و سنت دانسته است 0.او کسی را که اقـرار بـه وجـود خـدا
داشته باشـد امـا او را یگانـه ندانـد ،بـهاجما مسـلمانان بـر اسـاس کتـاب و سـنت ،کـافر
میداند 2.وی همچنین توحید اسما و صفاو را باطل ،و اعتقاد به آن را منجر به تجسیم و
تشــبیه دانســته اســت .9.یک ـی از مبــانی ســلفیه برتــری و حجی ـت فهــم ســل اســت کــه
حسن سقاف در این کتاب ،این مبنای آنان را زیر سؤال برده و نقد کرده است 4.سـقاف در
قسمتی از این کتاب ،مشروعیت و جواز زیـارو قبـور انبیـا ،اولیـا و صـالحان ،و همچنـین
توسل و استغاثه در زمان حیاو و بعد از مماو را اثباو کرده است.

1

 .8ال لفیةتالوههبیة؛تأفکهیههتاألسهسیةترتجذریههتالتهیسخیاة :سـقاف در ایـن کتـاب بـه
«تکوین الفکر الوهابي و نشأته و جـذورها» میپـردازد 6.وی دورههـای تـاریفی اعتقـاد بـه
تجسیم و تشبیه را ذکر میکند و از ابنتیمیه و شاگردان وی بهعنوان چهـارمین دوره ،و از
محمد بن عبدالوهاب و پیروانش بهعنوان پنجمین دوره یاد میکند 7.در این کتاب ،سقاف
اعتقاد به تشبیه و تجسیم را از اساسیترین افکار وهابیت بر میشمارد.

8

 .7اإلغهرةتبأدلةتاإلستغهرة :سقاف در این کتاب به تبیین ادلۀ جواز اسـتغاثه میپـردازد.

3

وی در بفشی از این کتاب ،عبادو بودن درخواست از اولیای الهـی را کـه در قیـد حیـاو
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نیستند ،رد کرده است 01.او در این کتاب ،بـه تحقیـ دربـارۀ حـدیث «حیهاتي خیهر لکهم و
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 .1سقاف ،حسن بن علی ،صحیحتشوحتالعقیدةتالطحهرسة ،ص 22تا .750
 .2همان ،ص.755
 .3همان ،ص 753تا .752
 .4همان ،ص 857تا .855
 .5همان ،ص 373تا .382
 .6همان ،ص 87تا .80
 .7سقاف ،حسن بن علی ،ال لفیةتالوههبیة ،ص 72و .05
 .8همان ،ص 52تا .70
 .9در شمارۀ  73پژوهشنامۀ نقد وهابیت سراج منیر ،گزارشی از این کتاب ارائه شده است( .نک :عبدالملکی ،پیام« ،گزارشـی
از کتاب اإلغاثة بأدلة اإلستغاثة» ،پژرهشنهمۀتنقدترههبیتتسواجتمنیو ،شمارۀ  ،73ص 757تا .)772
 .14سقاف ،حسن بن علی ،اإلغهرةتبأدلةتاإلستغهرة ،ص.77

مماتي خیر لکم تعرض عل أعمالکم» میپردازد و صحت سند آن را اثباو میکند.

0

 .0رعلیقهتترتمقدمةتلکتهبتإیغهمتالمبتد تالغبيتبجوازتالتوسلتبهلنبي :ایـن کتـاب
ردیۀ عبدالله بن صدی غماری بر البانی و حمدی سلفی است که حدیث عثمان بن حنی
را تضعی کرده بودند .حسن سقاف بر این کتاب استادش تعلیقه و مقدمه زده است.
 .5الودتالمنیفتعلیتإمهمتالتزسیف :سقاف این کتاب را در رد محمد شقره سلفی نوشته
است .شقره به عدمجواز وص پیامبر به سیادو قائل بود.
 .7التنبیهترتالودتعلیتمعتقدتقدمتالعهلمترتالحاد :ایـن کتـاب ردیـهای اسـت بـر دیـدگاه
ابنتیمیه دربارۀ قدیم بودن عالم و همچنین حد و مکان داشتن خداوند.
 .3الشههبتالحهیقتالمنقضتعلیتإسقهفتالمتنهقضتالمهیق :این کتاب ،ردی بر البـانی
و حلبـــی اســـت .ایـــن دو ،کتـــابی بـــهنام إسقاااهف المتناااهقض الماااهیق بـــر رد کتـــاب
قهموس شتهئم األلبهني نوشتند و حسن سقاف در رد این کتاب آنـان ،الشاههب الحاهیق را
نوشت.
 .2القولتالمبتوتتفيتصحةتحدسثتصالةتالصبحتبهلقنوت :حسن سقاف ایـن کتـاب را
در رد دیدگاه البانی نوشته است که به «بدعت بودن قنوو در نماز صب » معتقد بود.
 .2رهمتسيءتالبختتالذيتحومتصیهمتال بت :این کتاب بر رد البانی است که اعتقـاد
دارد روزهگرفتن در روز شنبه در غیر ماه رمضان جایز نیست و البـانی در ایـن فتـوا مفـال
اجما سل و خل نظر داده است.
 .75إیشهدتال همعترتالخطیبتإلیتسنیةتیفعتالیدسنتفيتالدعهءتلل میعتالمجیب :حسن
سقاف در این کتاب بیان میکند سنت این است که خطیب نمـاز جمعـه و نمـازگزاران ،در
 .77قهموستشاتهئمتاأللباهنيترتألفه اهتالمنکاوةتفايتحاقتعلماهءتاألماةترتفضاالئههترت
غیوهم :در این کتاب ،حسن سقاف الفاظ زشتی را جمعآوری کرده است که البانی به علما
و به بعضی از شاگردانش که در بعضی از جاها مفال او بودند ،روا میداشت.

حسن بن علی بن هاشم سقاف

وقت دعای خطبه دستشان را باال ببرند.

 .1همان ،ص 77تا .70
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 .78البواهینتالنهسفةتلألنوایتالکهسفة :این کتاب ،ردی بر البانی و حلبی است .حلبـی
بــر رد کتــاب رنهقضااهتتاأللبااهنيتالواضااحهت کتــابی بــهنام أنااوای الکهساافة نوشــت کــه
حسن سقاف بر رد این کتاب ،کتاب البواهین النهسفة را به نگارش درآورد.
 .77رنهقضهتتاأللبهنيتالواضحهت :سقاف در این کتاب ،تناقضاو البانی را جمـعآوری
کـرده اســت .اســتاد ســقاف ،از او بــهخاطر تــألی ایــن کتــاب تمجیــد کــرده و آن را کتــاب
بسیار مفیدی دانسته است.

0

.70ت البشهیةترتاإلرحهفتبمهتبینتابنتریمیةترتاأللبهنيتفايتالعقیادةتمانتاإلخاتالف :در
این کتاب ،حسن سقاف اختالفاو البانی و ابنتیمیه (مثل فنای آتش و قدیم بودن عالم)
را بیان کرده است .همچنین اختالف البانی با شاگردش ،شاویش ،را نیز بیان نموده است.
 .75رحذسوتالعبدتاألرا تمنترحوسكتاإلصبعتفيتالصالة :این کتـاب ردیـهای بـر البـانی
است که به استحباب حرکتدادن انگشت چهارم (انگشت شاهد) موقع تشهد نمـاز قائـل
است؛ در حالی که روایتی که در آن لفظ «یحرکها» وجود دارد ،شاذ است.
 .77إعالمتالمبیحتالخهئضتبتحوسمتالقوآنتعلیتالجنبترتالحاهئض :ایـن کتـاب بـر رد
البانی نوشته شده است .البانی معتقد است برای حائِ و جنب ،مس قرآن جایز است.
 . 73تنقی الفهوم العالیة بما ثبت و ما لم یثبت في حـدیث الجاریـة :ایـن کتـاب در رد
ابنتیمیه و البانی نوشته شده است.
ر
 .72التندسدتبمنتعددتالتوحید :ایـن کتـاب تقسـیم سـهگانۀ توحیـد بـه توحیـد الـوهی،
توحید ربوبی و توحید اسما و صفاو را بررسی و نقد کـرده و ایـن تقسـیم را بـدعت دانسـته
است .سقاف در جایی از این کتاب ،یکی از ادعاهای وهابیت را که میگویند ما خدا را فقط
سال هشتم ،بهار  ،1397شمارۀ 29
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کشیده است.

2

 .72صحیحتصفةتصالةتالنبي :این کتاب ردی بر کتاب صفة الصالة البانی است.
 .1عطاونه ،نذیر احمد ،اإلتفاق و اإلئتالف بین اإلمامین الشری المحدث الغماري و السید السقاف ،ص.70
ر
 .2سقاف ،حسن بن علی ،التندسدتبمنتعددتالتوحید ،ص 02تا .72

 .85رحقیقترترخوسجتکتهبتدفعتشبهتالتشابیهتباأکفتالتنزساه :در ایـن کتـاب ،سـقاف
تأویل از سوی سل را اثباو کرده است.

0

 .87رحقیقترترخوسجترتمقدمةتلکتهبتالعلوتللحاهف تالاذهبي :ذهبـی در کتـاب العلاو،
صفت علـو را بـرای خداونـد اثبـاو میکنـد و اقـوال علمـا را بـرای تأییـد افکـار خـود ذکـر
مینماید .به همین دلیل ،حسن سـقاف احادیـث مورداسـتناد ذهبـی را تفـریج کـرده و بـر
استدالالو ذهبی اشکال نموده است .وی همچنین اسناد اقوال ذهبی را تضعی میکند
و بیان مینماید که بعضـی از صـاحبان ایـن قـول علـو ،خودشـان اهـل تجسـیم و تشـبیه
هستند.
 .88احتجهجتالخهئبتبعبهیةتمنتادعیتاإلجمه تفهوتکهذب :این کتاب ،ردی بـر البـانی
است در مسائلی که او اجما را رد کرده است .سید عبدالله بـن صـدی غمـاری در کتـاب
ال یفتالبتهیتلمنتسبتالنبيتالمختهی دربارۀ عدمحجیت اجما نزد البانی مینویسـد:
«شاگرد ما ،عالمه سید حسـن سـقاف ،کتـابی بـهنام احتجاهجتالخهئابتبعباهیةتمانتادعایت
اإلجمه تفهوتکاهذب ،در رد البـانی نوشـته اسـت و بـدون فحـش و ناسـزا ،جهـل البـانی را
مشف
است».

کرده است .این کتـاب حسـن سـقاف ،در بحـث اجمـا  ،کتـابی مرجـع و معتبـر
2

 .87رعلیقهتترتمقدمةتکتهبتفتحتالمعینتبنقدتکتاهبتاألیبعاین :کتـاب األیبعاین بـرای
ابواسماعیل هروی است که در این کتاب ،چهل حـدیث مـیآورد مبنـی بـر اینکـه اعضـا و
صفاو ظاهری برای خداوند ثابت است .عبدالله بن صدی غماری نیـز در رد ایـن کتـاب،
فتح المعین را مینویسد مبنی بر اینکـه خداونـد از صـفاو ظـاهری و اعضـا منـزه اسـت.
 .80رنبیهتالحذاقتإلیتبطالنتحدسثتاالفتواق؛
 .85الشمهطیطتفیمهتسهذىتبهتاأللبهنيتفيتمقدمهرهتمنترخبطهتترترخلیط؛
ر
 .1ابنجوزی ،ابوالفرج ،دفعتشبهتالتشبیهتبأکفتالتنزسه ،ص 3تا .85
 .2غماری ،عبدالله بن محمد ،ال یفتالبتهیتلمنتسبتالنبيتالمختهی ،ص.72

حسن بن علی بن هاشم سقاف

حسن سقاف بر این کتاب غماری ،مقدمه و تعلیقه نوشته است.
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 .87منتفضهئحتکتهبتالتوحیدتلمحمدتبنتعبدتالوههب؛
 .83الودتالمفحمتالمبینتعلیتموادتشکويتذنبتالمتم لفینتالطهعنتفيتن بتال هدةت
آلتبهعلويتالههشمیین؛
ً
 .75رخوسجتأحهدسثتیؤسةتاللهتسومتالقیهمةترتبیهنتعدمتصحتههتفضالتعنترواروهه؛
 .77إلجهمتالمفتوىتالعنودتالمتم لفتعموتمحمود؛
 .78بهجةتالنه وتفيتالتوسلتبهلنبيتالطههو؛
 .77رنقیحتالفهومتالعهلیةتبمهتربتترتمهتلمتسوبتتفيتحدسثتالجهیسة؛
 .70الشههبتالنهیيتالمنقضتعلیتعدرتاإلمهمتالمحدثتالغمهیي؛
 .75إعالمتالوقلینتبخوافةتالکوسيتموضعتالقدمین؛
 .77رعلیقهتترتمقدمةتلکتهبتمنه وةتبینتالعالمةتالزمزميترتاأللبهنيتالمتنهقض؛
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 .73رنبیهتالحذاقتإلیتبطالنتحدسثتاالفتواق.
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7077ق.
.0
.5
.7
.3

سقاف ،حسن بن علی ،السلفیة الوهابیةم أفکارها األساسیة و جذورها التاریرییة ،بیـروو:
دار اإلمام الرواس ،بیتا.
سقاف ،حسن بن علی ،تناقضات األلبانع الواضحات ،عمـان :دار اإلمـام النـووي ،چـاپ دوم،
7077ق.
سقاف ،حسن بن علی ،شرح العقیدة الطحاویةم أو المنهج الصحیا فع فهم عقیدة أهل
السنة و الجماعة م التنقیا ،بیروو :دار اإلمام الرواس ،چاپ چهارم7082 ،ق.
عبدالملکی ،پیام« ،گزارشی از کتاب اإلغاثة بأدلة اإلستغاثة» ،پژوهشینامۀ نقید وهابییت سیراج
منیر ،شمارۀ  ،73بهار 7720ش.

 .2عطاونه ،نذیر احمـد ،اإلتفاق و اإلئتالف بین اإلمامین الشریف المحدث الغمار و السید
السقاف ،بیروو :دار اإلمام الرواس ،چاپ اول7082 ،ق.
 .2غماری ،عبدالله بن محمد ،السیف البتار لمن سب النبع المرتار ،بیجا :بینا7222 ،م.

سایتها
1. http://avb.s-oman.net
2. http://montada.echoroukonline.com
حسن بن علی بن هاشم سقاف

3. https://www.altafsir.com
4. https://www.youtube.com
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سلسله گزارشهایی از آثار اهلسنت در نقد افکار وهابیت ()42

گزارشی از کتاب «شفاء الفؤاد بزیارة خیر العباد»
*

معرفی مؤلف
سید محمد بن علوی مالکی ادریسی حسنی هاشمی در سال 7773ق ،در شهر مکه و در
خـــانوادهای اشـــعریاالعتقاد و مالکیمـــذهب بـــه دنیـــا آمـــد .وی دروس دینـــی را در
مسجدالحرام و در مدرسۀ فالح مکه آغـاز ،و بـرای ادامـۀ تحصـیل بـه کشـورهای هنـد،
پاکستان و مصر عزیمت نمود .او پس از کسب مدرع دکتری در األزهـر مصـر ،بـه مغـرب
رفت و پس از بازگشت به زادگاه خود ،بهعنوان یکی از بزرگترین علمای آنجا شناخته شد؛
بهگونــهای کــه ادعــا شــد کرســی درســی کــه ششصــد ســال بــود نسلبهنســل در دســت
مالکیهــای مکــه بــود ،بــه وی منتقــل گردیــد .بنعلــوی ســرانجام در ســال 7085ق ،در
شهر مکه درگذشت.

0

از بنعلوی آثار فراوانی بر جای مانده که برجستهترین آثار وی بدین شرح است:
 .7مفههیمتسجبتأنترصحح؛
 .8اإلعالمتبفتهرىتأئمةتاإلسالمتحولتمولد ؛
 .7التحذسوتمنتالمجه تزفةتبهلتکفیو؛

2

* کارشناسی ارشد مؤسسۀ مذاهب اسالمی ،دانشپژوه مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
ایمیلbna4086@gmail.com :
« .1سید محمد بن علوی مالکی» ،سایت تفصصی وهابیتپژوهی و جریانهای سلفی ،آدرس:
سید-محمد-بن-علوی-المالکیhttp://alwahabiyah.com/fa/Mostabser/View/1932/
هشدایتدیتخصوصترکفیوههىتبییرسه به زبان فارسی ترجمه شده است.
ت
 .2این اثر با عنوان

 .0رحقیقتاآلمهلتفيتمهتسنفعتالمیتتمنتاألعمهل؛
 .5التوددتعلیتاآلرهیتالنبوسةترتالمشههدتالدسنیةترتالتبوكتبزسهیرهه؛
 .7حولتاإلحتفهلتبذکوىتالمولدتالنبويتالشوسف؛
 .3الزسهیةتالنبوسةتبینتالبدعیةترتالشوعیة؛
 .2الزسهیةتالنبوسةتعندتدعهةتال لفیة؛
 .2الزسهی تالنبوسةتفيتضوءتالکتهبترتال نة؛
 .75رصحیحتالمفههیم؛

0

 .77منهجتال لفتفيتفهمتالنصوصتبینتالنظوسةترتالتطبیق.

2

معرفی کتاب
مؤل در این کتاب تالش دارد با استناد به منـابع معتبـر و مقبـول اهلسـنت ،مشـروعیت
زیارو مزار مقدس رسول خـدا را اثبـاو کنـد 9.وی ابتـدا آیـاو و روایـاتی را دراینبـاره
میآورد و با ذکر سفنان عالمان مواف و مفال  ،به بررسی روایت «شد رحال» میپردازد.
در بفش دوم ،دوباره اقوال دانشمندان را ذکر ،و روایاو دیگری را نیـز کـه مـورد مناقشـه
هستند ،با تفصیل بیشتری مطرح میکند .در بفش سوم ،بعد از اثباو مشروعیت زیارو،
به بیان کیفیت زیارو آن حضرو میپردازد و در بفش بعدی ،بهطور کلـی آداب زیـارو را
مطرح میکند .وی خاتمۀ کتاب را نیز به ذکر اشعاری در وص پیامبر اختصاص داده
است.
کتــاب مــوردنظر در انتشــاراو مکتبــة العصــریۀ بیــروو ،در ســال 7077ق و در 855
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صفحه به چاپ رسیده است.
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4

 .1این کتاب نیز با عنوان تصحی برداشتها (بازنگری افکار و مبانی وهابیت توسط علمـای وهـابی) بـه زبـان فارسـی ترجمـه
شده است.
شنهسیتنقدترههبیت ،ص.770
 .2نام کتابها برگرفته از :نصر اصفهانی ،ابوذر ،ت
کتهب
ِ
 .3کتاب مزبور بهحدی در اثباو مشروعیت زیارو آرامگاه رسول خدا موف بـوده اسـت کـه وهابیـت از نفـوذ آن احسـاس
خطر کرده و شفصی وهابی بهنام «عبدالکریم بن صال حمید» آن را در اثری بهنام رحذسو العباهدتمانتشافهء الفاماد نقـد کـرده
است.
 .4گروه مترجمان مرکز تفصصی ترجمان دینی نیز این اثر را با نـام زساهیتتپیاهمبو؛تبادعتتساهتعباهدت؟ بـه فارسـی ترجمـه

زیارت رسول خدا در کتاب و سنت
در ابتــدا ،مؤلـ ضــمن بیــان ایــن مطلــب کــه همــۀ مــذاهب اهلســنت بــه جــواز زیــارو
رسول خدا قائل هستند ،ابتدا آیاتی دراینباره ذکر میکند.
یکی از این آیاو ،آیۀ  70سورۀ نساء است که میفرماید:

ُ َ
َْ َ
َّ
َّ
ُ َ َْ
َ َ َّ ْ َ َ َ ْ ُ
َ و ل ْو أن ُه ْم ِإذ ظل ُموا أنف َس ُه ْم جاؤك ف ْاس َتغف ُروا الل َه َو ْاس َتغف َر ل ُه ُم َّالر ُسول ل َو َج ُهدوا الل َهه
ً
َت َّواقا َرحیما؛

اگر گناهکاران نزد تو بیایند و استغفار کنند و پیـامبر نیـز از خـدا بـرای آنهـا غفـران
بطلبد ،خداوند را توبهپذیر و بفشنده خواهند یافت.

این آیـه ،بفشـیدن خـدا را نـه معلـول اسـتغفار صـرف ،بلکـه همـراه بـا شـرفیابی نـزد
رسول خدا میداند .مؤل برای تأیید این ادعا ،از قرطبی ،ابنکثیر ،علـی بـن محمـد
بغدادی 0،و شیخ جمال بن عبدالله شیخ عمر 2کالمی موافـ بـا سـفن خـود نقـل کـرده
است.
آنگاه در توضی روایت «ال تشد الرحال» چنین مینویسد:
این حدیث میگوید جز بهسوی سه مسجد ،نباید توشۀ سفر بسته شـود .امـا مفهـومی
کلی که در این جمله این سه مسجد از آن استثنا شدهاند ،چیست؟ اگر کلمۀ «قبر» باشد،
در این صورو معنا چنین میشود« :غیر از سه مسجد ،بهسمت هیچ قبری نروید» .اینجا
ایــن اشــکال پــیش میآیــد کــه آن ســه مــورد استثناشــده و آن مفهــوم عــام و کلــی ،کــه
مورد تفصی

قرار گرفته است ،از یک جنس نیسـتند .اگـرهم کلمـۀ «مکـان» در تقـدیر

باشد ،اشکالش شدیدتر است و معنایش چنین میشود« :به هیچجا غیر از این سه مسجد
احتمال سوم این است که کلمۀ «مسجد» در تقدیر باشـد کـه معنـا ایـن چنـین میشـود:
«به غیر از سه مسجد ،به مساجد دیگری مسافرو نکنید» .مؤل همـین معنـا را مطلـوب


کردهاند .اثر مزبور را انتشاراو مشعر ،در سال 7727ش در  857صفحه به چاپ رسانده است .البته گزارشنویسـی ایـن کتـاب
با مطالعۀ متن اصلی و عربی کتاب مزبور انجام شده است.
 .1معروف به خازن.
 .2مفتی مکه.
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نروید» .ایـن در حـالی اسـت کـه سـفرهای زیـادی مـورد توصـیۀ دیـن قـرار گرفتـه اسـت.
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میداند؛ بهدلیل اینکه غیر از آن سه مسجد ،مساجد دیگر در میزان ثواب برابرند و نیـازی
به تحمل رنج سفر برای نماز در سایر مساجد نیست .او اعتقاد دارد روایت فوق هیچ ربطی
به مذمت زیارو قبور ندارد و برای تکمیل مدعای خود ،چندین حدیث در فضـیلت زیـارو
قبر رسول خدا میآورد که یکی از آنها این روایت است« :هرکس قبر مرا زیـارو کنـد،
شفاعت من بر او واجب است» .وی در تصحی این حدیث بسیار میکوشد و ضمن اینکـه
توثی رجال آن را از سبکی نقل میکند ،خود وی نیز در بحثی جداگانـه بـه حـل شـبهاو
رجالی آن میپردازد .همچنین در ادامه ،زیارو بالل را بهعنوان مؤید میآورد؛ ولی بـه ایـن
نیز بسنده نمیکند و احادیثی در ادامه مینویسد به این مضمون که افـرادی کـه علـیرغم
قدرو بر زیارو ،آن را ترع کنند ،خبط بزرگی مرتکب شدهاند .نمونـۀ مشـهور آن نیـز ایـن
روایت است« :هرکس حج بگزارد ،ولی مـرا زیـارو نکنـد ،بـه مـن جفـا کـرده اسـت» .وی
اعتقاد دارد زیارو رسول خدا نه تنها هیچ منافاتی با توحید ندارد ،بلکه در راسـتای آن
است و موجب رحمت خداست؛ البته نباید هیچ غلوی در آن صورو بگیرد و مقام ایشان از
رسالت باالتر برود که این کار ،مذموم است.
مؤل این فصل را با سفنی از فقیه قاضی به پایان میبرد .وی میگوید:
اگر یکی از ما یک صـفت زیبـا و فضـیلت اخالقـی داشـته باشـیم ،در میـان مـردم
معروف و محبوب خواهیم شد و بعد از مرگمان نیز مورد احترام آنان خـواهیم بـود.
پـس چنــین برخــوردی بــا کسـی کــه تمــامی صــفاو خـوب را داشــته باشـد ،یعنــی
پیامبر خدا ،باید بسیار بیشتر از امثال ما باشد.
نصوص پیشوایان سلف از محدثان و فقها دربارۀ زیارت رسول خدا
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در این بفش ،به بیان سفنان ائمۀ سل  ،اعم از محدثان و فقیهـان مشـهور اهلسـنت،
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دربارۀ فضیلت زیارو پیامبر میپردازد .از بـاب مثـال ،از قـول مالـک بـن انـس ،کـه
بهاحترام رسول خدا هرگز در مدینه سوار بر مرکب نشـد ،زیـارو آن حضـرو را عملـی
عظیم میداند؛ حتی برخی مالکیها آن را واجب میشمارند .قاضی عیاِ نیـز مناقشـاو
حول روایت «کنت نهیتکم عن زیار القبور» را مطرح کـرده ،نهـی در روایـت را مربـو بـه

«عبـادو قبــر» میدانـد ،نــه «زیـارو آن» .ابنقــیم قصـیدهای دراینبــاره سـروده اســت و
ابنحجر هیتمی نیز ادلهای از آیاو و روایاو برای اثباو افضلیت زیارو ذکر کـرده اسـت؛

َْ َ
َّ
ُ َ َْ
َ َ َّ ْ َ َ َ ْ ُ
ُ َ ُ
از جمله آیۀ َ و ل ْو أن ُه ْم ِإذ ظل ُموا أنف َس ُه ْم جاؤك ف ْاس َتغف ُروا الل َه َو ْاس َهتغف َر ل ُه ُهم ا َّلر ُسهول ل َو َجهدوا
ً
َّ
0
الل َه َت َّواقا َرحیما.

او در ادامه نیز سفنانی از ذهبی ،محمد بن یوس کرمانی ،هیتمی ،عینی ،ابومحمد
بن قدامه ،ابوالفرج بن قدامه ،بهوتی ،فتوحی ،شـوکانی و چنـد تـن از دانشـمندان نامـدار
حنبلی در فضل زیارو پیامبر ذکر میکند .مـثال یکـی از اسـتداللهایی کـه شـوکانی

ً َ
َّ
َ َ ْ ُْ ْ ْ َ ُ
ههاجرا ِإله الل ِهه َو
دراینباره دارد ،این آیۀ قرآن است که میفرماید :و من یخرج ِمن ق ِیت ِه م ِ
َر ُس ِوله 2.وجه استدالل او این اسـت کـه چـون وفـاو رسـول خـدا نیـز ماننـد حیـاو

اوست ،پس هجرو بهسمت او عملی نیک خواهد بود.

مؤل اقوال علمـای شـافعیمذهب را نیـز دراینبـاره ذکـر میکنـد؛ افـرادی همچـون
ابواسحاق شیرازی ،نووی ،محلی و رملی .بهعنوان مثال ،نووی اینگونه مطرح کرده کـه
مستحب مؤکد است که حجاج بعد از اتمام حج ،به زیارو قبر رسول خدا بروند.
وی در ادامه ،در تأیید سفن خود ،سفنی از ابنتیمیه مـیآورد .ابنتیمیـه ادعـا کـرده
است که هیچکس جرئت ندارد زیارو قبر رسول خدا را تحریم کند ،بلکه از آنجـا کـه
نماز در مسجد آن حضرو ثوابی عظیم دارد ،مسلمانان بهنیت نمـاز بـه مسـجد میرونـد و
مزار پیامبر را نیز در کنار نمازخوانـدن ،زیـارو میکننـد؛ چـون قابـلقبول نیسـت کـه
شف

برای نماز در مسجد رسول خدا شد رحال کند ،ولی در مسجد ایشان ،قبر آن

رسول خدا مستحب است ،ولی گاهی اوقـاو مشـاهده میشـود برخـی افـراد ازدحـام
میکنند که این امر موجب تماس با نامحرم یا زیر دستوپا ماندن دیگران میشود .مسلما
چنین زیارتی ثواب ندارد و نماز در آن مسجد ،مقدم بر زیارو است.
 .1سورۀ نساء ،آیۀ .70
 .2سورۀ نساء ،آیۀ .755
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حضرو را زیـارو نکنـد .مؤلـ سـفن ابنتیمیـه را میپسـندد و ذیـل آن میگویـد زیـارو
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وی همچنین از قول شیخ عطیه سالم ،قاضـی مدینـه ،کالمـی در همـین راسـتا ذکـر
میکند مبنی بر اینکه زیارو قبر رسول خدا با نماز در مسجد ایشان ،دو امـر مجـزا از
یکدیگر نیستند و نمیتوان آن دو را از یکدیگر تفکیک کرد.
آنگاه به ذکر کالم برخی دیگر از بزرگان اهلسنت در فضیلت زیارو ایشان میپردازد.
مثال ابنهمام حنفی بیان کرده که زیارو ایشان از بزرگترین اعمال است؛ به ایـن شـکل
که زائر ،خدا را به ح رسول خدا سوگند دهد تا شفاعت آن حضرو را در ح او قبول
نماید و به پیامبر نیز مستقیما توسل کند .مؤلـ سـفنانی از حسـن عـدوی مـالکی و
عبدالقادر گیالنی حنبلی نیز در همین موضو نقل میکند و کـالم نـووی شـافعی را ،کـه
قبال آورده بود ،کمی تفصیل میدهد.
در مبحث بعدی ،کالم علمای دیوبندی هند دربارۀ زیارو رسول خـدا را از کتـاب
ر
المفند ذکر مینماید .ابتدا سؤالی دربارۀ «شد رحال» برای زیارو آن حضـرو مـیآورد و از
همان کتاب چنین پاسخ میدهد که دیوبندیان در فرو تابع ابوحنیفه ،و در اعتقاداو پیرو
اشعری و ماتریدی هستند و چیزی را که در دیـن نباشـد ،داخـل آن نمیکننـد .دیوبنـدیان
بهقدری در این مسئله دقت به خرج دادهاند که آنـان را در شـبهقاره ،بـه «وهـابی» ملقـب
کردهاند؛ در صورتی که آنان هرگز وهابی نیستند.
با این مقدمه ،جامعۀ دیوبنـد زیـارو قبـر رسـول خـدا را از ارزشـمندترین عبـاداو
میداند و حدیث «ال تشد الرحال» را نیز رد میکند؛ زیرا بدن مطهر رسول خدا حتی از
کعبه نیز شری تر است .مؤل در ادامه ،از دیوبندیانی که سفن فوق را تأیید کردهانـد ،بـه
ترتیب ذیل نام می َب َرد :رشید احمد گنگوهی ،خلیـل احمـد سـهارنسوری ،محمـود حسـن،
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دیوبندی ،مولوی قدروالله ،مولوی کفایتالله و محمد یحیی سهارنسوری.
این بیانیه را علمای مکه ،مدینه ،األزهر و سوریه نیز تأیید کردهاند.

احترام بزرگان دین به مزار رسول خدا
نویسنده پس از اینکه دیدگاههای دانشمندان اهلسنت را مبنـی بـر عظمـت زیـارو مـزار
پیامبر ذکر میکند ،سرا ادلۀ تاریفی رفته ،بزرگداشتهایی را ذکر میکند که سل و
مسلمانان صدر اسالم نسبت به قبر رسول خـدا روا داشـتهاند .در ابتـدا ،از عمـر بـن
عبدالعزیز نام میبرد که به زائرانی که از شام به مدینه میرفتند ،میگفـت« :سـالمم را بـه
رسول خدا برسانید» و خود او نیز به مزار ایشـان بسـیار احتـرام میگذاشـت .آنگـاه از
زیارو جابر بن عبدالله و گریههای وی نزد مزار آن حضرو یاد میکند و باز بهجهت اینکه
حتیالمقدور ابنتیمیه را در جبهۀ مفـال قـرار ندهـد ،از وی کالمـی دراینبـاره مـیآورد.
خالصۀ کالم ابنتیمیه این است که زیارو قبور فینفسه مشکلی ندارد؛ ولی برخـی در آن
غلو کردهاند و بر آنها سجده ،و آنها را عبادو میکنند یا افسانههایی دربارۀ نگهبانی جنها
از آن مزارها میسازند؛ که همین کارهاست که مشروعیت زیارو قبور را خراب میکند.
در ادامه ،دو حدیث مورداستناد ابنتیمیه را بررسی میکند:
ً

روایت «ال تجعلوا قبر عیدا» :مؤل ابتدا اشـکال برخـی علمـا دربـارۀ سـند آن را
.0
ِ
ذکــر کــرده ،ســسس بــه توضــی مــتن روایــت و احتمالهــای موجــود در آن میپــردازد.
یک احتمال این است« :فقط روزهای عید به زیارو مزار من نیایید ،بلکه همیشه بیایید».
احتمال دوم این است« :در کنار قبر من از لهوولعبهایی که احیانا در روزهای عید انجـام
میدهید ،خودداری کنید» .احتمال سوم نیز این است« :بـا گریـه و تضـر بیاییـد ،نـه بـا
حالت خوشحالی که انگار در ایام عید هستید».
مسجد پیامبر از مساجدی است که استثنا شده و هرکس مفال رفتن بـه آن مسـجد
باشد ،باید سفنش را به صورتش کوبید!
ً

روایت «ال تجعلیوا قبیر وثنیا» :مؤلـ بـا ذکـر ادامـۀ آن میگویـد کـه ایـن روایـت
.0
ِ
بههیچوجه درصدد نفی زیارو نیسـت ،بلکـه میگویـد قبـر ایشـان را بـت قـرار ندهیـد کـه
بهسمت آن سجده و آن را عبـادو نماییـد .وی بیـان میکنـد کـه هـیچ شـکی در حرمـت
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سجده بـر غیرخـدا و عبـادو آن نیسـت؛ ولـی کسـی از زائـران رسـول خـدا ایشـان را
عبادو ،و بهسمت مزار ایشان سجده نمیکند .با توجـه بـه اینکـه روایـاو دیگـری نیـز در
تشوی مردم به زیارو داریم؛ مثل حدیثی که میفرماید« :بین قبر و منبر مسجد ،قسمتی
از بهشت است».
آداب زیارت رسول خدا
نگارنده در این قسمت ،سیر تاریفی نحوۀ زیارو مـزار پیـامبر را بررسـی مینمایـد و از
امام زینالعابدین نیز بهعنوان یکی از زائران رسول خدا یاد میکند کـه آن بزرگـوار
کنار ستون معروف میایستادند و به رسول خدا سالم میدادنـد .آنگـاه از مالـک بـن
انس یاد میکند که اصرار داشت هنگام سالمدادن به آن حضرو ،حتما رو به مزار ایشـان
نماید .سسس مؤل به بررسی اقوال سایر علما دراینباره میپردازد.
کســانی همچــون قاضــی عیــاِ ،نــووی ،ابــن ابیملیکــه ،ابنحبیــب ،ابوحنیفــه،
سروجی حنفی ،کرمانی ،ابنهمام و ابنجماعه بر این عقیدهانـد کـه زائـر هنگـام سـالم و
صلواو بر رسول خدا ،باید رو به مزار ایشان نماید .حتی برخی گفتهاند کـه گذشـتن از
کنار مسجد آن حضرو ،بدون سالم و صلواو فرستادن ،کاری ناپسند است.
نویسنده در ادامه ،زیارونامۀ پیامبر اسـالم را مینویسـد کـه از عالمـانی همچـون
ابنحجــر ،نــووی ،غزالــی ،مطــری ،احمــد قشاشــی و حــافظ بیهقــی اخــذ کــرده اســت.
زیارونامهها بهگونهای است که گویا خوانندۀ آن زیارو ،اعتقادی راسخ به این مطلب دارد
که آن حضرو بعد از فوو نیز زنده هستند و صدای ما را میشنوند .وی میگویـد شایسـته
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زیارونامۀ ابوبکر و عمر را نیز ذکر میکند.
مبحث بعـدی در ذکـر درجـاو زائـران اسـت .مؤلـ بـا ایـن مقدمـه کـه زیـارو افـراد
با توجه به میزان معرفت آنها ثواب کمتر یا بیشتری دارد ،چند مرتبه ذکر میکند که افـراد
هرچه معرفت بیشتری داشته باشند ،به مرتبۀ باالتری میروند.

حقیقت و فواید زیارت رسول خدا
مؤل اعتقاد دارد زیارو حقیقی ،با قصد و وقوف در مسجد ایشان و توسل بـه آن حضـرو
شکل میگیرد .وی همچنین بهعنوان مؤید ،مطلبی را از قشاشی نقل میکند.
سسس او به ذکر فواید زیارو میپردازد؛ فوایدی همچون تقویت ایمان ،ورود به بهشـت
و شفاعت شدن توسط آن بزرگوار .ولی یکی از فوایدی که روی آن بسیار تأکید میکند این
است که رسول خدا بهصورو کامال حقیقی صدای ما را میشـنوند .وی بـرای اثبـاو
این مدعا چندین حدیث نیز ذکر میکند؛ از جملـه اینکـه «هـرکس در کنـار مـزارم بـر مـن
صــلواو بفرســتد ،مــن آن را میشــنوم» .وی در ادامــه ،روایــاتی مــیآورد مبنــی بــر اینکــه
صلواوهای امت ،بر رسول خدا عرضه میشود.
یکی از ویژگیهای آثار ضد سلفی این است که بـهطور جسـتهوگریفته بـه اکثـر مـوارد
مشــروعیت زیــارو قبــور ،توســل ،تبــرع و امثــال آنهــا میپردازنــد و تمرکــز و تمحــِ بــر
موضوعی خاص ندارند .کتاب پیشرو نیز از این ویژگـی بیبهـره نیسـت و بهمناسـبت ایـن
مبحث ،ادلۀ مفصلی بر اثباو زنده بودن رسـول خـدا مـیآورد؛ از جملـه اینکـه مقـام
ایشان از مقام شهدا باالتر است و اگر شهدا زنده باشند ،آن حضرو نیز یقینا زنده هستند،
و همچنین برخی رسوالن در قبورشان زندهاند و نماز میخوانند.
زیارت رسول خدا و دعا
نویسنده در این مبحث نیز ادامۀ همان سفنانی را میآورد که در نحوۀ زیارو ایشان گفتـه
ابنتیمیه عقیده دارد که دعا باید پشت به مـزار و رو بـه قبلـه باشـد کـه در جـواب ،فتـوای
علمای دیوبندی را در لزوم رو نمودن به مزار آن حضرو ذکر میکند .وی در ادامه ،بازهم
طرداللباب قـولی از ابـن عبـدالوهاب در نقـد توسـل مـیآورد و در پاسـخ وی ،نمونـههایی
تاریفی از توسل مسلمانان صدر اسالم به رسول خدا را یادآور میشـود؛ مثـل دسـتور
عایشه بر توسل به مزار آن حضرو.
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زیارت رسول خدا و توسل
مؤل به مواردی که برای اثباو مشروعیت توسل در بحث قبلـی ذکـر کـرده بـود ،بسـنده
نمیکند و بحث بعدی را کال به همین مطلب اختصاص میدهـد .وی روایـاو معروفـی را
دراینباره ذکر میکند که میتوان از روایت توسـل حضـرو آدم بـه رسـول خـدا ،و
توسل عثمان بن حنی به آن حضرو بعـد از وفـاو ایشـان نـام بـرد .همچنـین نویسـنده
مطرح میکند کـه در روایتـی آمـده اسـت کـه خـود آن حضـرو هنگـام خاکسـساری مـادر
حضرو علی ،به انبیای گذشته توسل فرمودند.
زیارت رسول خدا و مناسک
در این قسمت ،سفنان بزرگان اهلسنت در تأکید بر زیارو قبر پیامبر توسط حجاج،
آورده شــده اســت .وی از قــول هیتمــی ،ابــن عب ـدالبر ،بــالذری ،اســحاق بــن ابــراهیم،
ابنقدامه حنبلی ،منصور بن یونس بهوتی و چنـد تـن از علمـای دیگـر نقـل میکنـد کـه
حجـــاج هنگـــام زیـــارو خانـــۀ خـــدا و گـــزاردن اعمـــال حـــج ،هرگـــز نبایـــد از زیـــارو
رسول مکرم اسالم غافل شوند.
زیارت رسول خدا و شفاعت
با توجه به اینکه نویسنده در مباحـث قبـل یکـی از فوایـد زیـارو را شـفاعت شـدن توسـط
رسول خدا دانسته بود ،در این مبحث به ذکر روایاتی دراینباره میپردازد؛ مـثال اینکـه
رسول خدا در قیامت میفرمایند« :پروردگارا ،امتم را دریاب» و خداوند به ایشـان اذن
میدهد که هر قدر که صالح میدانند ،امت خود را شفاعت نمایند .در ادامـه نیـز حـدیث
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زائران مینویسد .او از قول سبکی چنین توضی میدهد که گویا منظور از حـدیثی بـا ایـن
مضمون ،این است که شفاعت شدن زائـران ،بهتـر و سـریعتر از سـایر مسـلمانان صـورو
میگیرد؛ وگرنه سایر مسلمانان نیز از این شفاعت محروم نفواهند بود .او از قول ابنحجر

0

 .1معموال منظور از عنوان «ابنحجر» به طور مطل « ،عسقالنی» اسـت؛ ولـی در ایـن کتـاب ،عمومـا منظـور از «ابنحجـر»،

نیز مینویسد که اجیر گرفتن برای زیارو ،صحی نیست.
آداب زیارت در گفتاری دیگر
بــازهم مؤل ـ نظــم کتــاب را رعایــت نمیکنــد و در اینجــا دوبــاره بــه ذکــر آداب زیــارو
رسول خدا میپردازد؛ از جمله تواضـع ،رعایـت ادب و نمازخوانـدن در آنجـا 0،توبـه در
آنجا ،نمازخواندن در هر منزلی که در راه مسافرو به مسجد رسول خدا در آنجا توق
شود ،بسیار صلواو فرستادن در راه ،خلوصنیت ،اسـتغفار کـردن ،اشـتیاق نشـاندادن،
غسل کردن ،خواندن دعاهای مفصـوص ،زیـارو بقیـع بعـد از زیـارو نبـی مکـرم و
محبت به اهلمدینه.
وی چنین ادامه میدهد که دربارۀ عرِ سالم به آن بزرگوار ،ترتیب خاصی ذکر نشده
و شف

میتواند هر طور که ادب اقتضا میکند ،سالم و صلواو بفرستد.

او بیان می کند که افراد بهتر است اعمـالی را در آنجـا تـرع کننـد؛ مثـل فریـادزدن در
مسجد ،تعظیمکردن به قبر ،پشتکردن به قبر ،طواف دور قبر ،محل عبورومرور قراردادن
مسجد ،و سوارشدن بر مرکب تا جایی که تـرع سوارشـدن بـر مرکـب بـرایش مقـدور باشـد
و. ...

2

زیارت رسول خدا و شعر
در این بفش ،نویسنده ابتدائا از فضیلت ابراز عالقه به آن حضرو و بدعت نبودن این کار
دفا کرده است؛ چراکه الفاظی از ابن عبدالوهاب میآورد مبنی بر شرع و بـدعت بـودن
میگوید دوستداشتن رسول خدا و توسل به ایشـان ،عـین توحیـد و التـزام بـه قـرآن


«هیتمی» است .شاهد این است که هرجا سفنی از ابنحجر بدون پسوند آورده است ،آثار هیتمـی را بـهعنوان سـند آن سـفن
نوشته است.
 .1با توجه به اینکه در روایت آمده است که نمازخواندن در مسـجد رسـول خـدا از نمازخوانـدن در هرجـای دیگـری غیـر از
مسجدالحرام بافضیلتتر است.
 .2این کار از مالک بن انس نقل شده است و از آنجا که نویسندۀ این کتاب ،مالکیمذهب است ،بـه ایـن عمـل مالـک احتـرام
خاصی میگذارد.
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گزارشی از کتاب «شفاء الفؤاد بز یارة خیر العباد»

زیارو ،توسل و اعمالی مشابه آن ،که مؤلـ الزم دیـده اسـت بـا وی مقابلـه نمایـد .مـثال
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است 0.او در انتهای کتاب ،اشعاری از سلطان عبدالحمیدخان ،ابنرشید بغدادی شافعی،
عبداللــه حضــرمی شــافعی ،عســقالنی ،عبــدالرحیم برعــی ،یحیــی صرصــری ،ابنســعید
غرناطی اندلسی و برخی دیگر از شعرای سنیمذهب ،در مدح رسول خدا و عالقه بـه
زیارو ایشان ،ذکر میکند.
نتیجه
کتاب پیشرو مانند ا کثر آثاری که اندیشمندان دغدغهمند و متعهد اهلسنت علیـه برخـی
باورهای بیاساس سلفیان نوشتهاند ،از نظم و ترتیب کافی برخوردار نیست و برخی مباحث
در یکدیگر تداخل دارند و گاهی نیز یک مبحث به دو مبحث تبدیل شده اسـت .ولـی ایـن
کتاب بهجهت اینکه با تکیه بر روایاو مقبول اهلسنت و تاریخ معتبـر ،مشـروعیت زیـارو
مزار مطهر نبی مکـرم اسـالم را اثبـاو کـرده ،اثـری ارزشـمند و مفیـد بـرای معرفـی
تشفی

داده شده است .ضمن اینکه مؤل در مرکز وهابیت به دنیـا آمـد و در همانجـا

هم به خاع سسرده شد ،ولی در عین حفظ احترام بزرگان وهابی ،همواره منتقد آنان بود و
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بر مذهب مالکی باقی ماند.
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َ
َ َ
 .1با تکیه بر آیۀ  75سورۀ مائده :ابتغوا إلیه ال َوسیلة.

ملخص المقاالت
دارسة حجیة فهم السلف استنادا الی اآلیة 011
من سورة التوبة
السلفیون استنادا الـی اآلیـاو والروایـاو المفتلفـة منهـا اآلیـة  755مـن سـورة التوبـة
یدعون أن الله تعالی جعل کل أعمال السل وعقائدهم (أهل العصور الثالثة فی صـدر
اإلسالم) صحیحة وأن فهم السل حجة علی الفل  .بحیـث علـی الفلـ أن یتـرع
فهمه ورأیه ،ویرجع الی فهم السل  ،لفهم المسائل الدینیـة .یعتقـدون أن اآلیـة تشـمل
جمیع السل وطبقا لآلیة الصریحة أن الله راِ عن السل فی جمیع الحاالو ویمدح
متبعیهم .عندما ندرس الکتب التفسیریة المعتبرة یمکن الوصول الی هذه النتیجـة ،أن
اآلیة  755من سورة التوبة التشمل جمیع السل  ،و المدح فی اآلیة الیدل علی حجیة
الفهم ،ولکن اإلتبا فی اآلیة یشمل جمیع المسلمین الی یوم القیامة ،إذا لو قـال أحـد
بحجیة فهم السل  ،البد أن یقول بحجیة فهمهم لجمیع المسلمین الی یوم القیامة.
الکلمات المفتاحیة :فهم السل  ،الحجیة ،صدر اإلسالم ،اآلیة  755من سورة التوبة.

دراسة حول داللة حدیث عثمان بن حنیف علی
طلب الشفاعة من النبی بعد وفاته
مسألة طلب الشفاعة من النبی صلی الله علیه وآله بعد الوفاة ،مـن المسـائل المفتلـ
فیها بین الوهابیین وسائر المسلمین .یعتقد المسلمون أن طلب الشفاعة من رسول الله
صلی الله علیه وآله جائز بعد وفاته ،کما کان جائزا وشرعیا فی زمن حیاته .مما یدل علی
جواز هذا العمل هو حدیث عثمان بـن حنیـ  ،الـذی جـاء فـی بعـِ الکتـب المعتبـرة
ألهل السنة بسند صحی  .فی المقابل ،یتصور الوهابیون أن طلب الشـفاعة مـن النبـی
صلی الله علیه وآله ممنو ویقولون بأن هذا العمل بمعنی اإلعتقاد بالقدرة الففیة للعباد
وهذا النـو مـن اإلعتقـاد شـرك ،ألن اللـه تعـالی قـادر علـی األمـور الففیـة فحسـب،

والیجوز أن یشرع معه أحد فی هذه األمور .بناءا علی ذلل یقوم الوهابیون بتکفیـر مـن
اعتقد بهذا النو من طلب الشفاعة .والیقبلون داللة حدیث عثمان بن حنی وینکـرون
أداء هذا العمل من قبل السل  ،قائلین أنه لو کان الروایة صحیحة ،لم یکـن لهـا داللـة
علی جواز طلب الشفاعة من النبی بعد وفاته.
ولکن بتسلیط الضوء علی مضمون الروایة ،یتبین أن داللة الروایة (التی الإشـکال فیهـا
من حیث السند أیضا) علی جواز طلب الشفاعة من رسول الله صلی الله علیـه وآلـه فـی
البرزد ،مما الیمکن إنکارها و بالتالی یحکم بأن اشکالیاو الوهابیین مردودة.
الکلمات المفتاحیة :طلب الشفاعة ،الحیاة ،عثمان بن حنی  ،الشرك.

دراسة حجیة خبر الواحد من منظور ابن تیمیة
حجیة خبر الواحد من الموضوعاو المفتل فیها بـین علمـاء المـذاهب .قـال الـبعِ
بعدم حجیته فی الفقه والعقائد ،وذهب البعِ اآلخر الی أنه حجة فی کلیهمـا ،وهنـاك
قول ثالث اعتقد أن هناع تفصیل بین الفقه والعقائد ،أن خبر الواحد حجة فی الفقـه ال
فی العقائد .إفادة العلم والظن هو المنشأ للفالف فـی مسـألة حجیـة خبـر الواحـد .مـن
اعتقد أن خبر الواحد مفید للعلم ،قال بحجیته فی العقائد أیضا .قد زعم ابن تیمیـة َ
خبـر
الواحد بجمیع أقسامه مفیدا للظن إال القسـمین ،الفبـر المتفـ علیـه مـن قبـل األمـة
والفبر المکتن بالقرینة .بعبارة أخری الیعتقد ابن تیمیة بحجیة خبر الواحد فی الفقه و
العقائد مطلقا .ما یفید العلم فی رأی ابن تیمیة فهو حجة فی العقائد أیضا وما الیفیـد إال
الظن ،الیمکن أن یکون حجة فی العقائد .وسع ابن تیمیـة نطـاق األخبـار التـی تکـون
تحت عنوان «األخبار المتلقاة بالقبول من قبل األمة» واعتبر جمیع أخبـار الصـحیحین
من هذا النو سوی األخبار غیر المتواترة ،وذکر أن سببها إجما أهل الحدیث .هنـاع
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إشکالیاو عدیدة واردة علی نظریة ابن تیمیة و قد تم دراستها فی هذا البحث.
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الکلمات المفتاحیة :الحجیة ،خبر الواحد ،ابن تیمیة ،العلم و الظن ،إجما أهل السنة.

دراسة موقف ابن تیمیة بین السلفیة الجهادیة
في حکم الخروج علی الحاکم
السلفیة الجهادیة کمجموعة تری أن الطری الوحید لتبلیغ الدین هو الجهـاد المسـل ،
قاموا بغیة الوصول الی أهـدافهم بحـذف الموانـع ،ووجـدوا أن أ کبـر الموانـع هـو حکـام
الممالل اإلسالمیة وبالتالی حکموا بکفـرهم .إنهـم جعلـوا فتـوی ابـن تیمیـة ،المصـدر
الرئیسی إلضفاء الشرعیة علی الحکم بالکفر وعلـی الفـروج علـی الحکـام .بنـاءا علـی
ذلک ،ادعوا متمسکین بفتاوی ابن تیمیة فی التتار :اوال أن الحکام الیـوم مثـل حکـام
التتار وطبقا لفتوی ابن تیمیة یحکم بقتلهم .ثانیا األحکام الصادرة عـن هـؤالء الحکـام
کیاس (دستوراو التتار) ،فلتلک األحکام یعدون کافرین ومستحقین للموو.
ولکن بدراسة آراء ابن تیمیة ،یتبین أن السلفیین قد أخطئوا في فهم کلماتـه ،والیمکـن
الحکم بین حکام التتار وبین حکام الیوم علی حد سواء ،باإلستناد إلی فتوی ابن تیمیة.
أض الی ذلل ،الشرائط التی ورد فی الحکـم بـالکفر ،المسـتفادة مـن الکتـاب والسـنة
وکلماو العلماء ،التی التوجد فی حکام الممالل ،أقصی ما یمکن أن یقال فـیهم أنهـم
فاسقون  .وکذا بناءا علی ما ورد فی مصادر أهل السنة ،الیجوز الفروج علی الحاکم ،إذا
اشتمل علی مفسدة أو کان هناك ضرر.
الکلمییات المفتاحیییة :ابــن تیمیــة ،الســلفیة الجهادیــة ،الحــاکم ،التتــار ،القــوانین
الوضعیة ،حکام الممالک اإلسالمیة.
اتجاه ابن تیمیة الی أهل البیت
فضائل أهل البیت علیهم السالم مـن الموضـوعاو الهامـة والجـدیرة بالمالحظـة فـی
أهل البیت علیهم السالم فی هذا المقال ،ساللة رسول الله صلی الله علیـه وآلـه وهـم
اإلما م علی علیه السالم والسیدة فاطمة الزهراء علیهـا السـالم واإلمـام الحسـن علیـه

ملخص المقاالت

جمیع المسلمین وخاصة بین أهل السنة وهناك آثار عدیدة فی هذا المجال .المراد من

السالم واإلمام الحسین علیه السالم و تسعة أوالده المعصـومین علـیهم السـالم .تـدل
آیاو و روایاو عدیدة أیضا علی فضـائل أهـل البیـت علـیهم السـالم وقـد قبـل داللتهـا
111
111

علماء أهل السنة .ولکن هناع شف

باسم ابن تیمیة بین أهل السنة ،وإن قام بمدح

أهل البیت علیهم السـالم فـي بعـِ المـوارد ،ولکـن کثیرامـا أنکـر فضـائلهم بمنـاهج
مفتلفة وأحیانا تفوه عنهم بما فیه اإلهانة واإلسائة.
قام هذا البحث انطالقا من دراسة وجهة نظر ابن تیمیة حول أهل البیت علیهم السالم
و مرورا الی نقد رأیه و إنتهاءا إلی رد الفعل من علماء أهل السنة.
الکلمات المفتاحیة :أهل البیـت علـیهم السـالم ،فضـائل أهـل البیـت علـیهم السـالم،
اإلمام علي علیه السالم ،السیدة الزهراء علیها السالم ،ابن تیمیة.

تقییم حجیة فهم السلف بناءا علی اآلیة
«السابقون األولون»
یعتقد السلفیون ،أن السل ینقسم الی القسمین ،الزمانی والمنهجی ،ویرون أن القرون
الثالثة األولی لإلسالم تعنی الصحابة والتابعین وتابعی التابعین شاملة للسـل الزمـانی
والمنهجیَ ،ویعدون من یلتزم بمنهجهم سلفیا ،ولو لم یعش فی زمـن حیـاتهم .حجیـة
فهم السل من أهم أرکان السلفیة ،یعتقدون أن من الواجب اإلتبا مـن فهـم السـل
فی العقیدة و العمل .اآلیة  755من سورة التوبة من أدلـتهم القرآنیـة علـی حجیـة فهـم
السل التی تواجه اشکالیاو عدیدة من قبل سائر اآلیاو والروایاو وحتـی نفـس اآلیـة.
ولــذلک الیمکــن إثبــاو مــدعی الســلفیة علــی حجیــة فهــم الســل بالتمســک باآلیــة
المذکورة .نعتني بدراسة وجهة نظر السلفیین حول اآلیة  755مـن سـورة التوبـة بمـنهج
تحلیلی -توصیفی.
الکلمات المفتاحییة :السـابقون ،التـابعون ،الرضـا ،فهـم السـل  ،حجیـة فهـم السـل ،
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Abstracts

According to Salafists, salaf is divided into two types, temporal and
methodical. They consider the first three generations of Muslims
i.e. the generations of Prophet Muhammad and his companions (the
Sahabah), their successors (the Tabi‘un), and the successors of the
successors as both temporal and methodical salaf while those who
adhere to their methods and lifestyle are considered to be salafis,
though they may not be living in their times. One of the
fundamental principles of the salafis is the authority of the
predecessors' (Salaf) understanding considering it necessary to
follow them both in belief and practice. The verse 100 of Surah alTawbah of the Quran is one of the Quranic proofs concerning the
authority of the predecessors' understanding. This verse faces
problems from within itself as well as from other verses and
narrations; therefore, it is not able to substantiate the claims made
by Salafists. In this article which has been written with an
analytical and descriptive method, the opinion of Salafis
concerning the verse 100 of Chapter al-Tawbah has been critically
assessed.
Keywords: predecessors, successors, consent, predecessors'
understanding, authoritativeness, Salafism.
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The virtues and merits of Ahlulbayt, peace be upon them, is an
issue which Muslims especially Sunnis concede not to mention
several books written by scholars in this regard. The term
Ahlulbayt refers to the Holy Prophet, peace be upon him and his
family, Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hassan and Imam
Hussain, peace be upon them. There are many verses and traditions
which make reference to the virtues and excellences of the
household of the Prophet (S), and most of the Sunni scholars have
accepted them. However, among them someone called Ibn
Taymiyya has a different opinion. Although in some cases he has
praised the household of the Prophet (S), he has denied their virtues
and great attributes using other methods. At times, he has even
criticized and insulted them. This study first seeks to examine Ibn
Taymiyya's view about Ahlulbaty (AS). Thereupon, it criticizes his
opinions and elaborates on Sunni scholars' reaction.
Keywords: Ahlulbayt (AS), merits of Ahlulbayt (AS), Hazrat Ali,
Hazrat Zahra, Ibn Taymiyya.
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Abstracts

Jihadi Salafism is a group which believes in armed struggle to
spread the religion. To promote and realize their goals, they seek to
remove every hurdle on their way. The biggest hurdle according to
them, are the Islamic countries' rulers who, according to them, are
unbelievers and heretics. To legitimize their actions, the Takfiris
have taken recourse to Ibn Taymiyya's verdicts as the main and
only basis to excommunicate Muslim rulers and consider them out
of the pale of Islam. Referring to Ibn Taymiyya's fatwa about
Tatars, they have made two claims. First, today's rulers are like the
Tatar rulers and, therefore, they should be killed. Second, the
orders issued by these rulers are like those of the Tatars and they
are kafir (infidels) on account of these orders, and they, therefore,
deserve to be killed. However, if we look at Ibn Taymiyya's
opinion, it seems that the Salafists have wrong understanding of
their statements and it is impossible to put today's rulers on equal
footing with the Tatar's. In addition, the rulers of Muslim countries
seem to lack certain conditions mentioned in the Book, prophetic
tradition and sayings of the noble leaders about 'kufr'. They can be
described as corrupt rulers at the most. As well, based on what has
been mentioned in Sunni sources, it is not permissible to revolt
against a ruler, if it entails an evil (mafsada).
Keywords: Ibn Taymiyyah, Salafi Jihadi, ruler, Tatar, statutory
laws, rulers of Islamic countries.
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The authority of a "tradition with a single transmitter" (better
known as khabar-e wahid) is one of the contentious issues among
scholars from various sects and denominations. Some scholars do
not generally consider it as valid in jurisprudence and beliefs; some
others consider such a report valid in both of them while a third
group has adopted a middle approach saying it is valid in
jurisprudence and invalid in beliefs. The reason for this difference
is that a tradition with a single transmitter sometimes leads to
knowledge and other times to a strong probability (dhan). Those
who believe that such a tradition leads to knowledge maintain that
it also valid in beliefs. Ibn Taymiyyah, however, believes that all
traditions transmitted with a single transmitter (except for two
kinds of them i.e. a report accepted by the Ummah and the report
which is surrounded by evidenced) lead to probability. In other
words, it can be said that a solitary report is not valid in practices
and beliefs. Any type of report which leads to knowledge can also
be authoritative in beliefs and any type of report which leads to
probability can be invalid in beliefs as well. Ibn Taymiyya has
expanded the title 'receiving the news through public acceptance'
saying that all the reports in the books authored by Bukhari and
Muslim are mutawatir (frequently reported). The reason he has
mentioned is consensus of the traditionists. Objections have been
raised to Ibn Taymiyya's opinions and those objections have been
studied in this article.
Keywords: authority, solitary report, Ibn Taymiyya, knowledge
and conjecture, consensus of Ahl-e Hadith.
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Abstracts

The question about seeking intercession of the Holy Prophet (S) is
one of the issues of contention between Wahabis and other
Muslims. Muslims generally believe that seeking the Prophet's
intercession is allowed and permissible today as it was permissible
in his lifetime. One of the reasons for permissibility of this act is
Uthman's b. Hanif's tradition which has been narrated in some
Sunni books with a reliable chain of transmission. On the contrary,
Wahabis have rejected seeking the Holy Prophet's intercession after
his demise saying this act is tantamount to believing in invisible
power for God's servants; such a belief amounts to shirk
(polytheism). That is because Allah, the Exalted, alone is capable
of doing things which are invisible and it is not permissible to
associate any partners with him in this regard. For this reason,
Wahabis are of the view that those who seek intercession are
unbelievers. In their belief, Uthman b. Hanif's hadith does not
signify permissibility of intercessions nor does it indicate that the
predecessors did this. Even if this hadith is assumed to be valid, it
still does not indicate permissibility of intercession after the demise
of the Prophet (S).
Anyhow, if we look carefully at the purport of this tradition, it is
inferred that the hadith, which does not seem to be having any
difficulty, signifies permissibility of seeking intercession of the
Prophet (S) in the intermediate world, and it can be said that the
objections raised by Wahabis is rejected.
Keywords: seeking intercessions, life, Uthman b. Hanif, shirk
(polytheism).

4

Salafis making references to some narration and Quranic verses
including the verse 100 Chapter al-Tawbah claim that God, the
Exalted, has approved of all the actions of the Salaf (i.e. the first
three generations of Muslims) saying their understanding is
authentic and authoritative. They state that those living at a later
and more recent time should give up on their own ideas and turn to
those of the predecessors. They are of the view that the purport of
the verse is absolute and unrestricted in the sense that it
encompasses all the predecessors and that, according to the verse,
God, the Glorified is pleased with them and their followers in all
times and circumstances. By studying reliable exegetical works, it
can be concluded that the verse 100 of Chapter al-Tawbah does not
include all the predecessors. The praise in the verse does not mean
that whatever is understood by them is authoritative. Just as the
obedience and subservience in the verse includes all Muslims until
the Day of Judgment, so if one considers the understanding of the
predecessors to be valid and authoritative, he must inevitably
consider the understanding of all Muslims to be authoritative until
the Day of Judgment.
Keywords: understanding, predecessors, authority, early Islamic
period, verse 100 of Surah al-Tawbah.
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