
 

 

ذ1400زذوذز سنن هنذییهپننذذ2شننه  ذذومذدسننه ذذ   نن ذپژوهشننمه مذ نن کهمذ

ذ47-70صناته  ذذذ16/02/1400تنه یدذتییین  ذذذ26/09/1399ته یدذد یه:  ذ

 

 الرَُّس لَ حَمَن يَُشاقِقِ   یداللت آ یبازخ ان
 فهم سهف تیدر حج

 *یشمسائ یرضا حاج

 ** زادهیمهد دجاللیس

 ***یراز یآل مجدد ش دحسنیس

 چکیده
د هکه خداونکد ان ینساء مدع ۀسدر 115 هیاز جمله آ، گدناگدن ۀبا استناد به ادل انیوهاب

 است. آنان معتقدند فهکم سکلف بکرهرده سلف را تأیید  یباورها اعمال و همۀمتعال 
فهکم خکدد را رهکا  باید ینیهه خلف در فهم مسائل د ای گدنه ، بهاست خلف حجت

 یرویکنساء تنها بر پ 115 یۀمفهدم آ معتقدند نی. همچنهند جدعبه فهم سلف ر هرده،
با تدجکه  اما. شدد نمی شانیا ریداللت دارد و شامل غک  ندا هه سلف ک نامنلم لیاز سب

م دوش  یشانمدعا دربارۀ انیگانه وهاب هس ۀادلات، یفهم آ یریتفس و یبه قداعد اصدل
در « نیمنلم» ۀمفهدم واژو  یستملمنان ن دیعقا در مقام تأیید رفتارها و هیآ رایز؛ است

 ینکیتأیید رفتار و بکاور بکا فهکم د انیو م گیرد در برمیرا  امتیتا روز ق ناملمن همۀ هیآ
 وجدد ندارد. یش ص ارتباط

 .ناملمن ،یروی، فهم سلف، پتیوهاب :هادواژهیکل
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 مقدمه
وهابیت فهم صحابه و تابعان از مسائل دینی را برتر از خلف، و معیار و محکدر برداشکت 

داند و آنچکه بکا فهکم صکحابه و  تر می نزدیک خالص از دین دانسته، به مق دد پیامبر
ها و اسکتنباطات بایکد بکا  هند و معتقد است دیگر فهم تابعان م الف باشد را ت طئه می

سلف سنجیده شدد. آنان دالیلی گدناگدن از هتاب و سنت بکرای ا بکات مدعایشکان  فهم
 اند. مطرح هرده

 115هننکد آیکۀ  ای هه وهابیان برای حجیت فهم سکلف بکدان اسکتناد می ترین آیه مهم
َن َلُه اْلُهدىسدرۀ نساء است:  ُسوَل ِمْن َبْ ِد ما َتَبيَّ ِبْع َغ   َو َمْن ُيشاِقِق الرَّ ْيَر َستبيِل اْلُمتْمِمنيَن َو َيتَّ

َم َو ساَءْت َمصيراً  ى َو ُنْصِلِه َجَهنَّ ِه ما َتَولَّ  .1ُنَولِّ
هنند و م الفکان  وهابیان سبیل ملمنان در این آیه را به فهم صحابه و تابعان تفسیر می

داننکد. بکا ایکن نگکاه، بسکیاری از  با فهم صحابه و تابعان را پیروان غیر سبیل ملمنکان می
 انکد  هب هالمی ماننکد امامیکه، اشکاعره و ماتریدیکه، هکه م کالف ایکن مبنکای ف ریمذا

 م داق افرادی خداهند بدد هه خداوند متعال در آیه به آنان وعدۀ عذاب داده است.
بررسی ن ردن حجیت فهم سلف پیامدهای ناگداری دارد؛ از جملکه: دسکتاویز قکرار 

ن. بدین روی برای دستیابی به فهم صحیح های ناصحیح از آیات قرآ گرفتن برای برداشت
 از قرآن هریم الزم است دالیل این مسئله بررسی شدد.

حجیه فهم السلف الصرال   هایی هه در این زمینه نگاشته شده هتاب از جمله هتاب
شناسری وهابیرت برا  و نقد و بررسی مبرانی رو  از سعد العجمیبین النظریه و التطبیق 

 علی مالمدسی میبدی و مهدی فرمانیان است. ازرویکرد حجیت فهم سلف 
و از میکثم اورنگکی  ارزیابی حجیت فهم سرلف برر اسرای  یره السرابقونهای  مقاله

از سعید عس ری نیز به این مدضکدع  توبه100بررسی حجیت فهم سلف با استناد به  یۀ 
 اند. پرداخته

فهم سلف را بررسی سدره نساء بر حجیت  115رو برآنیم تا داللت آیۀ  در مقاله پیِش 
 هنیم.

                                                 
 پیکروی ملمنکان راه جکز راهکی از و هند دشمنی و م الفت پیامبر شد، با روشن برایش هدایت[  راه  آن ه از بعد هس هر . و1

   .است بدی عاقبت دورخ درآوریم و دوزخ به و هرده است، واگذاریم رو هه سد همان به را نماید، او
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 شناسی مفهوم

 سلف

اسکت. )ابکن منظکدر، « پیشی گکرفتن»در لثت به معنای پیشینیان و م در آن « سلف»
بکه معنکای آینکدگان اسکت. )هثیکری، « خلف»  در مقابل 331و330، ص16، ج1414
را به اصلی هه بر تقدم داللت دارد معنکا هکرده « سلف»  ابن فارس واژۀ 22، ص1429

را به معنای پیشگامان درست ار « سلف»  برخی 19، ص3، ج1404ابن فارس، است. )
را به معنای لثدی و عرفی « سلف»  فیدمی 111، ص2، ج1366اند. )عاطف،   هرده معنا 

نسکبی « سکلف»  مفهکدم واژه 285، ص1تکا، ج گرفته است. )فیکدمی، بی« گذشتگان»
، 1404آید. )ابکن فکارس،  ار میاست؛ یعنی هرزمانی به نسبت آینده خدد، سلف به شم

  19، ص3ج
ای فقط صکحابه را، )مثکراوی،  در اصطالح، اختالفی است: عده« سلف»تبیین واژه 

  برخی صحابه و تابعان را، )غزالی، 97ص، 1414، محمد باهریم؛ 18، ص1، ج1420
  را 8و7تکا، ص   و برخی صحابه و تابعکان و تبکع تابعکان )شکدهانی، بی62، ص1416

  19تا، ص اند. )بیجدری، بی نستهسلف دا
؛ 3، ص5ج، 1422ب کاری، « )خیکر القکرون»سلفیان قدل سدم را به استناد حدیث 

؛ 40تکا، ص دمیجکی، بیانکد )   اختیکار نمدده1963، ص4ج، تکا ، بیمسلم بن حجکاج
؛ 98، ص1415، محمککد بککاهریم؛ 133ص، 1417، ترهککی؛ 7، ص1424، فریداحمککد

هردنکد بکه عنکدان  هه ن دص را به ظاهر حمل می نی  و برخی هسا9ص، 1375بدطی، 
  19، ص1426اند. )ابن عثیمین،  مق دد از سلف مطرح هرده

تکا،  در میان حنفیان از ابدحنیفه تا محمد بکن حسکن شکیبانی )ابکن محمکد مکال، بی
 ، در حنابله از صحابه تا احمد بن حنبل، و در شافعیان و مال یان و مت لمان تکا 40ص

قمکری را سکلف  500 ، و برخی نیز تا سکال 11، ص14 09)دمشقی،  قمری 400سال
  104تا، ص اند. )بیجدری، بی دانسته

به اعتقاد سلفیان، افرادی هه نفاقشکان علنکی شکد و افکرادی هکه شکریعت را رعایکت 
اندیشکیدند و  هردند و فسق علنی داشتند و هسکانی هکه م کالف هتکاب و سکنت می نمی

نت، اهل هدایت نیستند ک هرچند جزو صحابه و تابعان و تبکع هه به اعتقاد اهل س هسانی
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  14ص، 1420، مثراویگردند. ) ایشان باشند ک سلف محسدب نمی
سلفیان برای قداست ب شیدن رهبرانشان منهج سلف را مطرح، و سلف را به سکلف 

تقسکیم هردنکد. آنکان معتقدنکد قطعکاط بکر سکه قکرن اول سکلف، « منهجکی»و « زمانی»
شدد و هر هس ک ولد در قرون متأخره ک به مکنهج سکلف  اطالق می« زمانی» و« منهجی»

، تکا دمیجکی، بیآید؛ مانند ابن تیمیه و ابن عبکدالدهاب. ) ملتزم باشد سلفی به شمار می
  بر این اساس مجتهدی هه بر امامت او اتفاق نظکر 11و12ص، 1411؛ حلمی، 109ص

و  25صم، 1993، سکیلیآیکد. ) ر میاست ک هرچند در آن ع ر نباشد ک سلفی به شما
26  

، 1411اند، )حلمکی،  هرچند برخی سلفی را پیرو ابن تیمیه و ابن عبدالدهاب دانسته
شکدند.    اما آنهکا نکزد بیشکتر اندیشکدرزان تنهکا احیکاگر سکلفیه محسکدب می11و12ص

 جا  )همان

 فهم سلف

ین که متفکق علیکه استنباز صحابه و تابعان از مجمدع ن دص و مسائل شرعی به شرز ا
تکا،  شکدد. )دمیجکی، بی نامیکده می« فهکم سکلف»تمام سلف یا جمهدر سکلف باشکد، 

  سلفیه هرچه صکحابه و تابعکان و اتبکاع آنهکا از 153، ص4، ج1411؛ ابن قیم، 40ص
تک ن دص )در مسائل علمی و عملی، قکدل یکا فعکل یکا تقریکر سکلف   مجمدع یا تک

دانکد.  می« فهکم سکلف»اختالفکی نبکددن فهکم، بفهمند را به شرز نبدد نص م الف و 
  اجتهادات فردی هه محل اختالف باشد و میان سکلف مشکهدر 73تا، ص )دمیجی، بی

داند هه  آید. بدطی پیروی از سلف را رجدع به قداعدی می نباشد فهم سلف به شمار نمی
ح کام سلف در تفسیر و تأویل متدن و اصدل مت ذ در اجتهاد و اسکتدالل در عقائکد و ا

  21، ص1375داشتند. )بدطی، 
تک این افکراد  دانند؛ اما سلفیان تک اهل سنت مجمدعه این سه قرن را بر هدایت می

؛ خراشکی، 11صتا،  ، بیسلیمشمارند. ) را مد نظر دارند و فهمشان را برتر از دیگران می
  10ص، 1375؛ بدطی، 16ص
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 اجماع

ه از« اجماع» بکدده )زبیکدی، « اتفکاق»لثکت  ی آن دراست و ی ی از معان «ع م ج» ماد 
 خکاص اتفکاق» از اصطالح عبارت در   و344تا، ص ؛ زین، بی463، ص20، ج1414

 .است «دینی امر بر
 است:  مطرح اتفاق آرایی این تبیین دانشمندان در میان

   173 ، ص1 ، ج1413دینی )غزالی،  امر بر امت تمام اتفاق . 1

فان . اتفاق2    254 ، ص1 تا، ج واقعه )آمدی، بی ح م رب زمان یک در م ل 

   150 ، ص10 ، ج1420رازی، عقد )  و حل اهل . اتفاق3

  68 ، ص1419)شدهانی،  پیامبر رحلت از پس مجتهدان اتفاق . 4
بر امکری   مشهدر علمای اهل تسنن اتفاق نظر مجتهدان یک ع ر از امت پیامبر

؛ 25، ص1تکا، ج گدینکد. )آمکدی، بی می« اجمکاع»از امدر دین پس از وفات پیکامبر را 
، 1، ج2001؛ شنقیطی، 487، ص3، ج1413؛ زرهشی، 193، ص1، ج1419شدهانی، 

  غزالی اتفاق اهل حل و عقکد را مطکرح هکرده 138، ص1، ج1401؛ ابن بدران، 34ص
روی همه اتفاق اهل حل و عقد امت پیامبر در هر    بدین173، ص1413است. )غزالی، 

  20، ص1418؛ رازی، 197تا، ص  م را قبدل دارند. )آمدی، بیع ری بر یک ح

 تفاوت فهم سلف با اجماع

خدرد؛ )دمیجی،  به چشم می« اجماع»با « فهم سلف»در عبارات برخی وهابیان ترادف 
های مهمی با هم دارند و دو مقدله جداگانکه بکه  هه این دو تفاوت   درحالی23تا، ص بی

در لثت دو معنای متفکاوت دارنکد، در « فهم»و « اجماع» ه آیند. عالوه بر این شمار می
 اصطالح نیز دو مفهدم مثایر هستند.

 دو تفاوت اساسی دارد: « اجماع»با « فهم سلف»
. فهم سلف منح ر در سه قرن اول اسالم است؛ اما اجماع منح ر به ایکن زمکان 1

  95، ص2018نیست و در هر ع ری رخ دهد حجت است. )عجمی، 
اجماع، محدریت اتفاق مجتهدان است؛ امکا در فهکم سکلف، مجتهکد بکددن . در 2

  97، ص2018مالک نیست، بل ه صحابی و تابعی بددن مالک است. )همان، 
اند؛ مانند ظنی بکددن دلیکل فهکم سکلف و  های دیگری مطرح هرده برخی هم تفاوت
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ددن ع کر بک   یکا متدقکف بکددن اجمکاع بکر هم61قطعی بددن دلیل اجماع )همان، ص
  بر خالف فهم سلف هه سه ع ر صکحابه و 48، ص1، ج1994مجتهدان )ابن رشد، 

  94، ص2018عجمی، شدد. ) تابعان و اتباع آنها را شامل می

 حجیت فهم سلف
داننکد. )ابکن عثیمکین،  وهابیان معتقدند سلف بهتر از دیگران مکراد خکدا و رسکدل را می

دانکد. )همکد،  و اعلم و اح م می   ابن عثیمین روش سلف را اسلم28، ص4، ج1413
تا،    سلفیه جهادی مانند وهابیان نیز چنین اعتقادی دارند. )طرطدسی، بی19، ص1426

  62ص
سلفیان به سبب سالمت نفس صحابه و تابعان در پذیرش ن دص و حرص بر تعلم 

گاهانه تر، متقن و قرب به پیامبر و نزول قرآن، فهم آنها را هامل تکر از فهکم  تر و سکالم تر، آ
و  105ص، 1415، ؛ محمکد بکاهریم80-59ص، 1420مثکراوی، داننکد. ) دیگران می

  34صتا،  ، بی؛ دمیجی106
است و عدول « فهم سلف»نزد سلفیه معیار در عقیده و اح ام پس از قرآن و سنت، 

هه ابکن تیمیکه درخ کدص م کالف نبکددن    چنان25ص، تا دمیجی، بیجائز نیست؛ )
  197، ص3ج، 1416تیمیه،  ابننماید. ) ا معاصران خدد تحدی میمطالبش با سلف، ب

سلفیان در مسائلی هه ن ی از شارع بر آنها وجدد نداشته باشد و فقط سلف دربکاره 
  و بکر ایکن 73تکا، ص دمیجکی، بیداننکد ) اند، همان را حجکت می آنها اظهار نظر هرده

نیز « ترک صحابه»ا  نزد سلفیه ج پندارند هه فهم سلف بیانگر مراد خداوند است. )همان
  و فهم صحیح متعارف بدون فهکم 23تا، ص همان، بیبر فهم از ن دص داللت دارد )

روی سلفیه م ادر دین را قکرآن و    بدین53ص، 1430، خراشیایشان میسدر نیست. )
شمارند و فرقه ناجیه را متمس ان به هتاب و  سنت و اجماع امت بر اساس فهم سلف می

، 1420بن باز، دانند. ) می« خیرالقرون»اساس فهم سلف با استدالل به حدیث سنت بر 
  224، ص5ج

سلفی فهم صحابی را در صدرت اجتهادی نبددن حجکت، و فهکم علمکای م کالف 
داند و بر دیگر افراد سلف صالح نیز فهم همین یک صحابی  اعتبار می نسبت به آنها را بی
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  185، ص1425حجت است. )ابن تیمیه، 
عبدالدهاب نشئت نگرفتن فهم از اجتهاد و رأی، به همراه م الف نداشتن ایکن فهکم 

ف، بی هیکد ایکن 100تا، ص در سلف را شرز حجیت فهم سلف دانسته است. )خال    تأ
مبنا و تف یل آن تدسط ابن تیمیه مطرح گردید؛ حتی برخی محققان اهل سنت معتقدند 

دع هتب خدد ارائه هرده است. )اسالمی، دلیل بر حجیت فهم سلف در مجم 46ابن قیم 
های اخباری و اصکحاب حکدیث نیکز چنکین گرایشکی    البته گروه204، ص1، ج1389
  294و 92و31تا، ص یعلی، بی ؛ ابن ابی38، ص1415اند. )زمرلی،  داشته

سلفیان به سبب اش االت فراوان مجبدر شدند به سه قرن اول اهتفکا ن ننکد و وجکدد 
انند قدریه، جهمیه، مرجئه مدجب شد سلف را به سلف صالح مقید های منحرف م فرقه

  100ص، 1415، ؛ محمد باهریم19ص، تا دمیجی، بیهنند. )
های مذهبی صحیح نیست؛ زیرا  البته این انح ار و تقسیم به علت ابتنا بر خ دمت

مسکلک نبکددن  مذهب بددن تد یق و به ع س آن، بکه سکبب هم افراد فاسقی به سبب هم
  35ص، 1430مال ی، اند. ) یح شدهتجر

اگر مالک مطابقت فهم با هتاب و سنت است نباید مقید به سلف شکدد. ارجکاع بکه 
فهم سلف در قرآن ذهر نشده، بل ه به بازگرداندن بکه خکدا و رسکدل اهتفکا شکده اسکت. 

اند، بل ه حتی اختالفات بسیاری میکان  خدد سلف هم چنین ادعایی ن رده 1 59نساء، )
 2  8ص، 1428، سقافر عقیده و فقه وجدد دارد. )سلف د

 ادعای وهابیت نسبت به آيه
سدره 115هنند آیه  ی ی از آیاتی هه وهابیت برای ا بات برتری فهم سلف به آن استناد می

  9تککا، جلسککه  ؛ البککانی، بی17، ص6و ج 266، ص1، ج1431نسککاء اسککت. )البککانی، 
 فرماید: خداوند متعال در این آیه می

 ُسوَل  ُيَشاِقِق  َمن َو ِبْع  َو   اْلُهَدى َلهُ   َتَبيَن  َما َبْ ِد  ِمن الرَّ ِه  اْلُمْمِمِنيَن  َسِبيِل  َغير َيتَّ  َما ُنَولِّ
                                                 

 و خکاندادگی و معنکدی و مکادی امکدر و اح کام از  چیزی درباره اگر»؛ .«فان تنازعتم فی شی فردوه الی الله و الرسدل..». 1
 پیامبر و خدا دارید، به ایمان قیامت روز و خدا به اگر[  یافتنش فی له برای  را داشتید، آن نزاع[ صلح و جنب و اجتماعی

 .«است نی دتر عاقبت نظر و از بهتر شما برای [ دادن ارجاع  دهید. این ارجاع

بکل ان  الا الاول  لویس لهوم موآهل مایود. الی ح الحد ان یتبنی عقیده  م یقدل ان هذه العقیده مذهب السکلف 2
 المعنیین من السلف هم االئمه المجتهدون و ل ل منهم رایه ومذهبه فی بعض مسائل االعتقاد.
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َم  ُنْصِلِه  َو   َتَولَى   َمِصيًرا َساَءْت  َو  َجَهنَّ

 م الفکت پیامبر شد با آش ار و روشن برایش هدایت[  راه  آن ه از پس هس هر و
 رو سکد هکه همکان بکه را نماید، او پیروی ملمنان راه جز راهی از و هند دشمنی و

 است! بازگشتگاهی بد آن درآوریم و دوزخ به واگذاریم و او را هرده است
اند خداوند متعال در این آیه وعده به جهنم را در جداب دو شرز ذهکر  وهابیان مدعی

 رای وعده به جهنم است.ای ب هرده و هر هدام از این دو شرز به تنهایی سبب جداگانه
و پیروی غیر سبیل ملمنان وعکده  گدیند خداوند متعال به م الفت پیامبر آنها می

  حرام اسکت، طبیعتکاط پیکروی از پیکامبر عذاب داده است. وقتی م الفت با پیامبر
پس پیروی سکبیل   واجب است. همچنین پیروی غیر سبیل ملمنان را حرام فرمدده است.

؛ سعیدان، 28، ص1430؛ خراشی، 55و  54تا، ص است. )دمیجی، بیملمنان واجب 
  11تا، ص بی

را به اعتقادات و رفتار صکحابه و تابعکان و تبکع آنهکا تفسکیر « سبیل ملمنان»وهابیان 
  چدن خداوند متعکال پیکروی از رفتکار و اعتقکادات 365، ص1421اند. )سعدی،  هرده

م آنها را نیز الزم شمرده است؛ زیرا اعتقادات و سلف را الزم دانسته، طبیعتاط پیروی از فه
، 1430؛ خراشکی 55و  54تکا، ص گیکرد. )دمیجکی، بی رفتار جکز از فهکم نشکئت نمی

  53تا، ص تا، حمدد نجدی، بی ؛ فقیهی، بی11تا، ص ؛ سعیدان، بی28ص

  داليل وهابیت و نقد آن

 دلیل اول: پیروی نکردن از سلف سبب ورود به جهنم

انکد، هرهکدام از دو  بیان هه به این آیه برای حجیت فهم سکلف اسکتناد هردهبرخی از وها
و تبعیت غیر سبیل ملمنکان نمکددن  را سکببی  شرز مذهدر در آیه )م الفت با پیامبر

هکه    چنان32، ص1430ند؛ )خراشکی،  ا مستقل برای دربرگیری وعده به جهکنم دانسکته
 گدید:  خراشی می

ای نباشد، در هنکار م الفکت بکا  لمنان شرز جداگانهاگر پیروی از غیر سبیل م -
تداند مذمدم باشکد؛ ماننکد ایکن اسکت هکه بگکدییم اگکر درو   هم نمی پیامبر

ای روشن  بگدیی و آب بندشی شالق خداهی خدرد! تنافی با ح مت چنین جمله
است. بنابراین به تنهایی پیروی غیر سبیل ملمنان حرام است و وعکده بکه عکذاب 

  31، ص1430است. )همان،  داده شده
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اگر شرز پیروی غیر سبیل ملمنان بکه تنهکایی سکبب مسکتقلی بکرای وعکده بکه  -
 جا  عذاب نباشد، ذهر آن لثد خداهد بدد. )همان

 بررسی دلیل اول

 ال ( ظهار تعد  شرط  ر اشتراک تحر م
به عکذاب وعکده داده شکده  در صدرت م الفت با پیامبر« غیر سبیل ملمنین»پیروی 

است و تا زمانی هه م الفت با پیامبر محقق نباشکد ح کم وعکده بکه عکذاب نیکز بکرای 
است، ن داهد بدد. پکس پیکروی از غیکر سکبیل « غیر سبیل ملمنین»مشروز، هه پیروی 

گکردد.  ملمنان تا زمانی هه سبب م الفت رسکدل نشکدد ح کم حرمکت مشکمدل او نمی
، 2، ج2009؛ عطککار، 226، ص6ج، 1436، ؛ ابککن عثیمککین36م، ص2018)حمککد، 

  67، ص4، ج1413؛ ابدحیان اندلسی، 2311ص
ابن تیمیه نیز این برداشت را، هه جداب شرز برای دو شرز با هم است ک نه هرهکدام 

  192، ص19، ج1416ابن تیمیه، نماید. ) ذهر میبه طدر جداگانه ک 
 گدید:  ابدحیان اندلسی می

آیکد هکه جکداب بکرای هکر هکدام بکه  از این ه دو وصف در آیه ذهر شده الزم نمی
صدرت جداگانه مترتب گردد، بل ه وعده عکذاب فقکط بکر هسکی هکه م الفکت 

گکردد، بکدین روی دو  رسدل با پیروی غیر سبیل ملمنان داشکته باشکد مترتکب می
ت رار نشده است « من»بر هم عطف گردیده و اسم شرز « یتبع»و « یشاقق»فعل

ای آنها داللت داشکت. )ابدحیکان اندلسکی، شد بر ادع و اگر اسم شرز ت رار می
  67، ص4، ج1413

بدد، نیازی  اگر علت وعده به عذاب م الفت رسدل به تنهایی می»استدالل به جمله 
به ذهر پیروی غیر سبیل ملمنان در جمله نبدد و ذهر هردن مطلبی هه دخکالتی در ح کم 

ل ملمنکان بکه خکاطر صحیح نیست؛ زیرا مم ن است پیروی غیر سبی« ندارد، لثد است
بازداشتن از ترک یاری و عدم اطاعت پیامبر باشد هه استقاللی نیست و در جهت نهی از 

، 1387دوسکت،  عترتم الفت با رسدل است، نه در عرض نهی از م الفت رسکدل. )
  14ش

                                                 
لج فی ذهنی ان المشاقه وان اسکتقلت ل کن یجکدز ان ت کدن حرمکه م الفکه المکلمنین قال البدخشی وقد هان برهه ی ت 1. 

 مشروطه باجتماعها علی المشاقه فترتب الدعید علی المجمدع. 
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از یک سد به ذهر م الفت اهتفا شده و از سدی دیگر، پیروی غیر سکبیل ملمنکان در 
هند و پیروی غیر سبیل ملمنکان  است؛ یعنی هسی هه ن رت نمی جهت م الفت رسدل

 جا  نماید به ندعی در حال م الفت با رسدل است. )همان می
برخی از مفسران اهل سنت بدون این ه مفهدم مسکتقلی در آیکه بکرای تفسکیر سکبیل 

پس از در آیه را برای زمان « غیر سبیل ملمنین»ملمنان بیان هنند، فایده بیان شدن پیروی 
اند؛ یعنی مم ن است هسی در حیات نبکی بکا او م الفکت  دانسته وفات رسدل خدا

غیکر سکبیل »مرتد شده باشد. چنکین ش  کی از  ن رده باشد، اما پس از فدت پیامبر
  201، ص5ج، 1984، ابن عاشدرپیروی هرده است. )« ملمنین

 ب( استدالل ب  شأا ناول
رویداد یا پرسشی هه به اقت ای آن قسمتی از قکرآن  مفسران و دانشمندان علدم قرآنی، به

گدید یا ح کم آن را  همزمان با آن یا در پی آن نازل شده است هه از آن رویداد س ن می
  109و108، ص1تا، ج گدیند. )زرقانی، بی می« سبب نزول»هند  بیان می

م به سبب اهمیت سبب نزول در فهم آیات، برخی بیان سبب نزول را روشی مستح 
ای شناخت    و حتی عده117، ص1، ج1417اند )زرهشی،  در فهم معانی آیات ذهر هرده

گکاهی از سکبب آن غیکر مم کن دانسکته ، 1تکا، ج اند. )زرقکانی، بی تفسیر آیکه را بکدون آ
  109ص

« بن ابیکرق ةطعم»فردی به نام  شأننزول آیه هریمه را در  سببسنی  شیعه ومفسران 
بکه ، برمال شد، از ترس بریده شدن دستش و رسکدا شکدن او دانند. هنگامی هه دزدی می

آیه نازل گردیکد هکه  . اینشد و از اسالم بازگشت ملحق ناسدی م ه گری ت و به مشره
او ، برگزیندک  را  هه ی تاپرستی استک  ناطریق ملمن غیرو  هندم الفت پیامبر هر هس با 

و دوزخ بد عاقبتی  اف نیم دوزخ در میگردانیم و به  را به همان سد هه رو هرده است بازمی
؛ طبرسککی، 218، ص11، ج1420؛ رازی، 702و 701، ص1تککا، ج . )بثککدی، بیاسککت
، 19، ص2، ج1422، ابکککن جکککدزي؛ 152، ص1412؛ قمکککی، 169ص، 3، ج1408

؛ ابدحیککان اندلسککی، 172، ص1، ج1412؛ واحککدی، 375، ص5، ج1435، قرطبککي
  66، ص4، ج1413

عطف تفسیری اسکت « ویتبع»شدد هه عطف در  یه استفاده مینزول آشأن با تدجه به 
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صدد بیان سبب دیگری برای ورود به جهنم نیست؛ زیرا طعمه مشکرک گردیکد و  و آیه در 
برشکمرد. « غیر سبیل ملمنین»خداوند مشرک شدن طعمه را م الفت با رسدل و پیروی 

با پیکامبر و پیکروی از  روشن است هه در اینجا خروج از ی تاپرستی و اسالم به م الفت
 تفسیر شده است.« غیر سبیل ملمنین»

 ج( استدالل ب  سیا 
اف نکد و بکر  ای از هلمات، جمالت یکا آیکات سکایه می ساختاری هلی را هه بر مجمدعه

  86، ص1399نامند )رجبی،  می« سیاق»گذارد،  معنای آنها ا ر می
انکد.  و بکدان اسکتناد نمددهمفسران بزر  سلفیه و وهابیت از سکیاق زیکاد ذهکر هکرده 

  39و34و31، ص1، ج1419؛ ابن هثیر، 22و13، ص1، ج1421)سعدی، 
ای است هه برخی از بزرگان وهابیت برترین قرینه بکر حقیقکت  اهمیت سیاق به گدنه

  تا 22، ص1، ج1990رشید رضا، اند؛ ) معنای لف  را سازگاری با مجمدعه معنا دانسته
بت به سیاق آیات اهمال بدرزد در معرض خطکای در نظکر و هه آنان هسی را هه نس جایی

  13، ص1، ج1421سعدی، دانند. ) مثالطه در مناظره می
ملیکد پیکروی از غیکر 1با تدجه به این ه سیاق آیه درباره اصل تدحیکد و شکرک اسکت،

ترین م کداق م الفکت بکا  طریق ملمنان همان خروج از ایمان و اسالم است هه روشن
 آید. ر میپیامبر به شما

ابن عاشدر، مفسر بزر  اهل سنت، بکر این که سکیاق در خ کدص مشکرهان اسکت، 
 گدید: نماید و می ت ریح می

استفاده اجماع از سبیل ملمنان م الف سیاق آیه است و سیاق آیکه در خ کدص 
مشرهان است و منظدر از م الفت با رسدل در آیکه م کالفتی خکاص، و پیکروی 

  96، ص1، ج1984ص است. )ابن عاشدر، نیز خا« غیر سبیل ملمنین»
دهتر عبدال ریم نمله وهابی نیز به ملید بددن شأن نزول و سکیاق آیکه در تفسکیر واژه 

  854، ص2، ج1420بر مدضدع تدحید اشاره هرده است. )نمله، « سبیل ملمنین»
  ( استدالل ب  عط 

وعده عذاب باشد، اگر شرز دوم )ویتبع غیر سبیل ملمنین  ب داهد سبب مستقلی برای 
                                                 

هَ  ِإنَّ . دو آیه پس از این در مدرد مسئله شرک است: 1 هِ  ُیشْرْك  َمن َو  َیَشاءُ  ِلَمن َذاِلَك  ُدوَن  َما َیْثِفُر  َو  ِبهِ  ُیشرَك  َأن َیْثِفُر  اَل  اللَّ  ِباللَّ
ا. َضاَلاَل  َضلَّ  َفَقْد  ا ِإالَّ  ُدوِنهِ  ِمن َیْدُعدَن  ِإن َبِعیدط ا ِإالَّ  َیْدُعدَن  ِإن َو  ِإَنا ط ا َشْیَطنط ِریدط  .مَّ
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هکه عکالوه بکر اعتکراف  باید عطف در آیه به نحد مباینت و مثکایرت تکام باشکد؛ درحالی
بسیاری از بزرگان وهابیت و اهل سنت مبنی بر این ه عطف به نحد مثایرت نیست، )ابن 

، 4، ج1413؛ ابدحیان اندلسکی، 435تا، ص ؛ سبت، بی226، ص6، ج1436عثیمین، 
آیکد هکه اگکر  این اش ال هم پیش می 1 413و  412، ص2ج ،1419؛ ابن هثیر، 67ص

غیر سبیل »شرز دوم سبب مستقلی باشد، باید در فرضی هه انسان هم از رسدل و هم از 
هه او با رسدل م الفت ن کرده  پیروی نماید مشمدل وعده عذاب شدد؛ درحالی« ملمنین

 است!
مثکایرت بکه نحکد تبکاین هند هه میان دو شکرز مدجکدد در آیکه  ابن تیمیه ت ریح می

هند هکه در مالزمکه از یکک سکد  نیست، بل ه به نحد مالزمه است. همچنین ت ریح می
را پیروی هکرده « غیر سبیل ملمنین»مسلم است هه هر هس با رسدل م الفت هند قطعاط 

« غیکر سکبیل مکلمنین»است؛ اما این ه مالزمه از سدی دیگر هم باشد هکه هکر هکس از 
با رسدل م الفت هرده باشد، محل بحکث و غیکر مسکلم اسکت. )ابکن پیروی هند لزوماط 

  138، ص1، ج1416تیمیه، 
 گدید:  او می

عطف شئ بر شیئی دیگر در قرآن و دیگر س نان، اقت ای جکدایی میکان معطکدف و 
علیه در ح کم مشکترک هسکتند. مثکایرت  علیه دارد؛ با این ه معطدف و معطدف معطدف

ای هه ی ی از اینها  تبه آن است هه دو شئ متباین باشند؛ به گدنهمراتبی دارد هه باالترین ر
َماَواِت ای هم ندارد؛ مانند  شده دیگری یا جزئی از دیگری نیست و لزوم شناخته َفَلَق السَّ

 ٌٍ ا يَّ
َ
ِة أ گاهی بین این دو مالزمه است؛  گدنه غالب در عطف است و  و این َواَلْرَ  ِفي ِستَّ

ِبْع َغْيَر َستِبيِل اْلُمتْمِمِنيَن َوَمن ُيَش مانند  َيتَّ َن َلُه اْلُهَدى َو ُسوَل ِمن َبْ ِد َما َتَبيَّ هکه در آیکه  اِقِق الرَّ
ت هنکد علیه الزم است، هر هسی هه پس از روشن شدن هدایت با رسدل م الف معطدف

را « غيتر ستبيل متممنين»پیروی هرده است؛ اما در این ه هر هس « غير سبيل متممنين»از
 جا  پیروی نماید با رسدل م الفت هرده باشد محل بحث است. )همان

                                                 
 ؛ یعنی: یجمع بین االمرین.یشاققمعطدفه علی قدله  یتبع غیر سبیل الملمنین. و قدله 1
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 دلیل دوم: سبیل مؤمنان همان اعتقاد و فعل صحابی

تکا،  وهابیان سبیل ملمنان در آیه را به اعتقادات و افعال صحابه تفسیر هرده )دمیجکی، بی
نهکی از »انکد:    و گفته11تکا، ص ؛ سکعیدان، بی28، ص1430؛ خراشی، 55و  54ص

روی بایکد بکه  م الفت سبیل ملمنان دربردارنده امر به پیروی سبیل ملمنان است. بکدین
  55تا، ص )دمیجی، بی«. اعتقاد و رفتار مدرد اتفاق سلف، اعتماد هرد و بدان ملتزم شد

  167، ص2، ج1421دمیجککی بککه اسککتناد تفسککیر عبککدالرحمان سککعدی )سککعدی، 
 جا  )همان«. ر عقائد و اعمال آنهاستسبیل ملمنان همان راه ایشان د»گدید:  می

خراشی، اند. ) در آیه مزبدر را فقط صحابه دانسته« ملمنین»ای از وهابیان مراد از  عده
  نیز به 10تا، ص ؛ سعیدان، بی55تا، ص دمیجی، بی  برخی از وهابیان )28، ص1430

در آیکه را « مکلمنین» ، 2، ص4، ج1416ابن تیمکه، پیروی از احیاگر سلفیه، ابن تیمیه )
 گدید:  هه ابن تیمیه می دانند؛ چنان منح ر در صحابه و تابعان و اتباع آنها می

هه بکه نی کی از آنکان پیکروی  خداوند متعال بر ایمان اصحاب پیامبرش و هسانی
شدد هه آنان مق کدد از  روی به قطع معلدم می اند، شهادت داده است. بدین هرده

 جا  آیه هریمه هستند. )همان

 ررسی دلیل دومب

 دو دسته اش ال نسبت به دلیل مذهدر قابل طرح است:
 ب  معنای اعتقا ا  و رفتار مؤمناا نیا « سبیل مؤمنین»ال ( 

  ک_ بررسی لغای
  به گفته 319، ص11، ج1414است. )ابن منظدر، « راه و مسیر»به معنای « سبیل»واژه 

  504، ص1404. )ابن فارس، گدیند می« سبیل»اهل لثت، به سبب امتداد، طریق را 
« سبیل»داند هه پیمایش آن آسان است و استعمال  راغب اصفهانی سبیل را راهی می

، 1387هند. )راغب اصفهانی،  داند هه آن را به شئ دیگری وصل می را در هر چیزی می
به لحاظ سالک است؛ یعنی مسکیری هکه ملمنکان « سبیل»  در اینجا استعمال 230ص
  57آمده است. )انعام « سبیل مجرمین» الف این هم در قرآن با تعبیر پیمایند. م می

 ب  قید ا ماا« سبیل» و_مقید شدا 
مقید شده است. « ملمنین»در آیه مذهدر به « سبیل»به تعبیر بزرگان علم لثت و تفسیر، 
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 در آیه بسیار مل ر است.« سبیل»در تبیین مراد « ملمنین»بنابراین قید 
 گدید:  راغب اصفهانی می آلدسی به نقل از
اسکلک »شکدد:  همان ایمان است، مانند هنگکامی هکه گفتکه می« ملمنین»سبیل 

یعنی در روزه و نماز. پس آیه بر حجیکت اجمکاع و « سبیل ال ائمین و الم لین
  141، ص3، ج1336لزوم پیروی ملمنان در غیر ایمان داللتی ندارد. )آلدسی، 

 گدید:  ابن عاشدر نیز می
ی از سبیل ملمنان در ایمان پیروی هند و سبیل غیر ملمنان را در غیر هفکر هر هس

پیروی نماید، مانند این ه سبیل یهددیان را در هاشت خرما یا ساخت دژ بکه هکار 
اش گفته شدد: از سبیل غیر ملمنان پیروی هرده است.  گیرد، بجا نیست هه درباره

  201، ص5، ج1984)ابن عاشدر، 
 ا اس _   دگاه مفار 

دو دیدگاه اصکلی وجکدد « سبیل الملمنین»میان مفسران اهل سنت در خ دص مراد از 
را مزید بیان م الفت رسکدل   دهد و آن را تدضیح می« سبیل الملمنین»دارد: دیدگاه اول 

داند هه در معطدف علیه ذهر شده است. در این میان، بزرگکانی همچکدن ابکن جریکر  می
، 5، ج1984  ابککن عاشککدر، )ابککن عاشککدر، 376، ص5، ج1412طبککری، )طبککری، 

  و ابدحیککان اندلسککی، 132، ص3، ج1336الدین آلدسککی )آلدسککی،    شککهاب201ص
، 1، ج1419  و از بزرگککان سککلفیه شککدهانی، )شککدهانی، 67، ص4، ج1413)اندلسککی، 

، 5، ج1990رشید رضا )رشکید رضکا،  1 416، ص1، ج1419؛ همان، 202و201ص
  و برخی دیگکر نیکز چنکین دیکدگاهی 150، ص2001ی،   و شنقیطی )شنقیط359ص

؛ جککدینی، 241 و 231ص، 3تککا، ج ؛ اسککندی، بی54، ص1413،  ککاصدارنککد. )ج 
  175، ص1، ج1413؛ غزالی، 262و261، ص1، ج1393

ن نکزول آیکه و شکأرا با تدجکه بکه « سبیل الملمنین»عمدم مفسران شیعه و اهل سنت 
ک در مقابل شرک، هه م الفت با رسدل  )اسالم  سیاق آیات، به دین حنیف و ی تاپرستی

؛ 318ص ،2، ج1415هاشکانی،  ؛ فکیض146، ص1412اند. )قمکی،  است ک معنا هرده
، 5، ج1412؛ طبکری، 565ص ،1، ج1407؛ زم شری، 219ص ،11، ج1420رازی، 

                                                 
المراد بسبیل الملمنین في اآلیة هد إجماعهم الحتمال أن ی دن المراد سبیلهم في متابعکة الرسکدل  وأجیب: بأنا ال نسلم أن. 1

َم أو في مناصرته أو في االقتداء بکه أو فیمکا بکه صکاروا مکلمنین وهکد اإلیمکان بکه ومکع االحتمکال ال یکتم  ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ َصلَّ
 .االستدالل
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  123، ص1416؛ سیدطی، 376ص
را « سکبیل مکلمنین»ز شمارد و مراد ا دیدگاه دوم این آیه را دلیل بر حجیت اجماع می

داند. اولین ش ص از  اجماع مجتهدان امت پیامبر در ع ری از ع در پس از پیامبر می
، 1420میان اهل سنت هه اجماع را از این آیه استفاده هرد، امام شکافعی اسکت. )رازی، 

  219، ص11ج
بکه دیکدگاه دوم اعتقکاد دارنکد. « سکبیل المکلمنین»مشهدر اهل سنت درباره داللت 

؛ ابکن قدامکه حنبلکی، 1065، ص1414قاضی ابکدیعلی، ؛ 5، ص4، ج1401سب ی، )
  365، ص2، ج1419؛ ابن هثیر، 380، ص1، ج1497

تدانکد منظکدر از سکبیل ملمنکان  هر هدام از دو دیدگاه را نسبت بکه آیکه برگکزینیم نمی
یح و اعتقادات و رفتار سلف باشد؛ زیرا طبق دیدگاه اول پیروی غیر سکبیل ملمنکان تدضک

اسکت و مق کدد از آن پیکروی از ملمنکان در یکاری  عطف تفسیری م الفت رسکدل
و دوری از هفر و شرک و الزام نسبت به مسئله اساسی میان ملمنان هه تدحید و  پیامبر

ن نکزول و سکیاق آیکه نیکز شکأگدنه هه گذشت مدافق با  باشد و هماندوری از شرک است 
  175، ص1، ج1413؛ غزالی، 201، ص5، ج1984هست. )ابن عاشدر، 

، و اجمکاع مجتهکدان امکت پیکامبر« سبیل الملمنین»طبق دیدگاه دوم نیز مراد از 
اسکت و ملمنکان هکم مجتهکدان در هکر ع کری  به معنای اتفاق امت پیامبر« سبیل»

هم منح ر در سه قرن اول « ملمنین»اعتقادات و رفتار باشد و « سبیل»هستند؛ نه این ه 
 شدند.

 مناا فقط صحاب  و تابعاا نیاتندب( مؤ
 مخالف  با اصال لفظی 

به ت ریح بزرگان علم اصدل، الفاظ عمدم ادوات گدناگدنی دارند هه ی ی از آنهکا جمکع 
  423، ص1427؛ جیزانی، 23، ص2001است. )شنقیطی، « ال»دارای 

ای  در آیه عکام اسکت و ت  کیص عکام بکه عکده« الملمنین»طبق قداعد اصدلی واژه 
دود محتاج م  ص است. تا زمانی هه م  ص نباشد، بر اساس اصکالة العمکدم، مح

شدد؛ )شافعی،  عام به عمدمیت خدد باقی است و تا روز قیامت تمام ملمنان را شامل می
هککه    چنان426، ص1427؛ جیزانککی، 217، ص2001؛ شککنقیطی، 295، ص1940
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 گدید:  شنقیطی می
بت به عمدم استفاده شده از لف  بدده و تحقیق و دیدگاه جمهدر وجدب اعتقاد نس

همچنین عمل نسبت به آن هم الزم است؛ زیرا لف  بر عمدم وضع شده اسکت و 
  217، ص2001می شدد. )شنقیطی،   هرگاه م  ص بیاید به م  ص عمل

دانند و معتقدنکد هکه ایکن لفک  شکامل  در آیه را عام می« ملمنین»علمای اهل سنت 
 1  36، احمد، ص2018دد. )حمد، ش ملمنان در هر ع ری می

مذهدر در آیه به صحابه و تابعان، ت  یص قکرآن هکریم بکدون « ملمنین»ت  یص 
بکدون دلیکل »ندیسکد:  می علم اصرو  الفقرهدلیل و برهان است. عبدالدهاب خالف در 

تکدان ت  کیص  م  ص، هه در صدور به اندازه عام قطعی یا ظنی است، عمدم را نمی
  107، ص2018)عجمی، «. زد

شندد نسبت به همان عمدم  سزاوار است هسی هه نقلی را می»گدید:  امام شافعی می
  295، ص1940)شافعی، «. نقل معتقد شدد تا وقتی هه داللت روشنی را بیابد

آن هالم ابن تیمیه است، م الف با اجماعی است هه از این منشأ این ت  یص، هه 
این آیه بکه صکحابه، م کالف فهکم بسکیاری  روی ت  یص آیه استفاده شده است. بدین

اند؛ زیرا الزمه اسکتفاده اجمکاع از آیکه  است هه حجیت اجماع را از این آیه استفاده هرده
مجتهدان در هر ع ری است؛ نه خ کدص صکحابه و « ملمنین»یعنی این ه مق دد از 

  107، ص2018تابعان. )عجمی، 
هکه نقکل  و تابعان هستند؛ درحالی ابن تیمیه معتقد است هه به قطع، مق دد صحابه

هند. پس چگدنکه بکدون اسکتفاده از  احدی از سلف را نیز نسبت به این مطلب بیان نمی
  105، ص2018نماید! )همان،  فهم سلف مق دد قطعی آیه را بیان می

دانکد؛ )ابکن  ، داللت این آیه را بر اجماع صکحیح میاالیمانالبته ابن تیمیه در هتاب 
هه اگر داللت آیه بر اجماع صحیح دانسته شدد لف     درحالی35، ص1ج ،1416تیمیه، 

بر عمدم خدد باقی است و تعریف اجماع هه در هکر ع کر از ع کدر باشکد، « ملمنین»
 منافات روشنی با انح ار ملمنان در سلف دارد.

                                                 
وألن من یقکع  ،هان المراد به أهل الع ر ،ن، وأجمعدا علی أنه لم یرد ما زاد علی أهل الع روإذا هان المراد بعض الملمنی. 1

، ألن من لم ی لق ال یسمی ملمنا، ومن خلق ومات فال یسمی ملمنا هم الماجا وا في العصرعلیه اسم الملمنین حقیقة 
 .حقیقة
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، 4، ج1414قاضی ابکدیعلی، ؛ 5، ص4، ج1401سب ی، علمای بزر  اهل سنت )
  از 398ص، 1ج، 1421، خطیب بثدادی؛ 131، ص1، ج1407ه، ؛ ابن قدام1065ص

  مدار استدالل بر حجیت اجماع را این آیه 219، ص11، ج1420رازی، جمله شافعی )
 اند. دانسته

در استدالل بر اجمکاع، پکس از  آنچه شافعی: »گدید ابن هثیر، شاگرد ابن تیمیه، می
)ابکن هثیکر، «. تکرین اسکتنباطات اسکت تف ر بسیار، بر آن ت یه نمدده از بهترین و قکدی

ای را هه علمای بزر  مذهب بر مفهدم اجماع  شدد آیه   چگدنه می413، ص2، ج1419
در آیه به ملمنکان در هکر ع کر اسکت « ملمنین»اش عمدمیت واژه  اند هه الزمه نظر داده

 بدون دلیل ت  یص زد؟!

 دلیل سوم: تالزم پیروی از عقیده و عمل با حجیت فهم سلف

هه خداونکد متعکال  اند هر عقیده و رفتاری از روی فهم انسان است. وقتی وهابیان مدعی
پیروی از عقیده و رفتار صحابه و تابعان را الزم دانسته، لزوماط به پیروی از فهم سلف امر 

  11تککا، ص ؛ سککعیدان، بی55تککا، ص نمککدده و آن را الزم شککمرده اسککت. )دمیجککی، بی
با سلف م الفت نماید لزوماط در عقیده و عمل هم با سکلف روی هسی هه در فهم  بدین

هند. پس از آن جهت هه پیروی عقیده و عمل سلف الزم است باید پیکروی  م الفت می
  11تا، ص از فهم سلف نیز الزم باشد. )سعیدان، بی

 بررسی دلیل سوم

 رلط فهم لغای و اصطالیی
الل اخیر وهابیکت در اسکتفاده از واژه در پاسخ به این دلیل باید تدجه داشت هه در استد

فهکم اصکطالحی، یعنکی « فهم سلف»ای رخ داده است. وهابیت در تبیین  فهم، مثالطه
استنباز و فهم دینی صکحابه و تابعکان، را بکه عنکدان فهکم سکلف مطکرح نمکدده اسکت؛ 

  اما فهمی هه تمام اعمال و 60و 59، ص1، ج1420؛ مثراوی، 40تا، ص )دمیجی، بی
انسان بر آن مبتنی است فهم لثدی است هه اعکم از فهکم اصکطالحی بکه معنکای عقیده 

است. چه بسا انسان نسبت به مطلبی فهکم حاصکل « استنباز و استفاده از مدارک دینی»
 هند بدون این ه مبتنی بر استفاده از دالیل دینی باشد.
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اش اصکی  بسیاری از افراد سلِف صالح، مجتهد نبددند و گاهی بر اسکاس تقلیکد از
و گاهی بر اساس قیاس و رأی  2 81، ص1420و ابن عباس، )همان،  1مانند ابن مسعدد

وقتی در نحده استدالل صحابه و سلف »گدید:  هه ابن خلدون می هردند؛ چنان عمل می
هردنکد و ح کم  بررسی هردیم، پی بردیم هه آنان امدر شبیه به هم را مانند هم قیکاس می

  379، ص1، ج1375ن، )ابن خلدو«. دادند می
در اختالف نظر میان ابن عباس و زید بن  ابت در مدضدع ارث مادر وقتی هه زوج و 

برند، ابن عباس به یک سدم، و زید بن  ابت به یک سکدم از آنچکه بکاقی  پدر نیز ارث می
 مانده است قائل بدد.

 زیکد در پاسکخ« آیا در هتاب خدا چنین ح مکی هسکت؟»ابن عباس به زید گفت: 
هنی و رأی یک نفکر،  گدیم و تد هم رأی خددت را مطرح می من رأی خددم را می»گفت: 

  72، ص2تا، ج ابن عبدالبر، بی« )هند! ی دیگری را نقض نمیرأ
گدنه نبدده هه لزوماط عقیده و عمکل صکحابی یکا تکابعی اسکتنباز از مجمکدع  پس این

 تک ن دص باشد. ن دص یا تک
تکدان رابطکه تسکاوی  ی و قیاس در میان سلف، نمیأد و ربا تدجه به وجدد مسئله تقلی

میان عقیده و عمل صحابی با فهم اصطالحی )هه برداشکتی از ن کدص هتکاب و سکنت 
است  برقرار هرد. حتی میان خدد صحابه هم ک به گفته خدد اهل سکنت ک افکرادی ماننکد 

  97، ص2018عجمی، اند. ) خالد بن ولید مشهدر به فقه نبدده
این ه همیشه عمل از روی استنباز نیست، زمانی هکم هکه از روی اسکتنباز در عین 

هکا داللکت  است اختالف در آن بر وقدع خطا و ک دست هم ک صحیح نبددن ی ی از فهم
تدان فهمی را هکه    حال به راستی چگدنه می262ک  260، ص1، ج1413غزالی، دارد. )

 خطا در آن راه دارد حجت معرفی هرد؟!

 نتیجه
تداند شکرز مسکتقلی بکرای جکزا )وعکده بکه  دجه به این ه پیروی از طریق ملمنان نمیبا ت

ن نزول، اعمال و بکاور سکلف شأعذاب  باشد و سبیل ملمنان با تدجه به لثت و سیاق و 
                                                 

  150، ص33، ج1415در عده طالق. )ابن عساهر،  . مانند پرسش عثمان از ابن مسعدد درباره ح م رجدع در حیض سدم1

 . هان سفیان الثدری یقدل اذا جاءک التفسیر عن مجاهد فحسبک به.2
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دارد و « ال»در آیه با تدجکه بکه این که « ملمنین»نیست، بل ه تدحید و ایمان است و واژه 
لمنان صدر اسالم نداریم، همچنین لزوماط چنکین نیسکت دلیلی بر ت  یص ملمنان به م

تداند برگرفته از عدامکل  هه رفتار و عقیده ش ص از روی استنباز دینی او باشد، بل ه می
تداند بر حجیت فهم سلف داللت داشکته  گدناگدنی از جمله تقلید باشد، آیه شریفه نمی

د و ایمکان و ن کرت و یکاری باشد، بل ه در قالب دستدر به همگام بددن با اصکل تدحیک
 پیامبر است. 
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 منابع
 قرآن هریم .1
 نا. ، بیمحمد حامد الفقي، بیروت تحقیق، طبقا  الحنابل ،  تا بی) بن محمد یعلی، محمد ابن ابی .2

، تحقیق محمکد بکن مجماع فتاوی و مقاال  متناعة،  ق1420) هباز، عبدالعزیز بن عبدالل  بنا .3
 .دارالقاسم، سعد الشدیعر، ریاض

 ، بیروت، ملسسه الرساله.المدرل الی مآهل االمام ایمد بن ینبل،  ق1401) ابن بدران .4

، تحقیکق ابدمحمکد اشکرف بکن العقیودف الااسوطیة،  ق1420عبکدالحلیم ) تیمیه، احمد بن  ابن .5
 .أضداء السلف، عبدالمق دد، ریاض 

 .مدارال میعي، چاپ دو، ، ریاضالفتای الحما ة الکبری ، ق1425) کککککککککک .6

م تبکة ، ، تحقیق محمد بن ریاض احمد، بیروتشرح العقیدف اإلصفهانیة، (ق1425) کککککککککک .7
 .الع ریة

محمد ناصکرالدین األلبکاني، عمکان، الم تکب اإلسکالمي،  تحقیق، اال ماا ،ق 1416) کککککککککک .8
 چاپ پنجم.

ة نبدیة، مجمع ، تحقیق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مدینمجماع الفتاوی،  ق1416) ککککککک .9
 .الملك فهد لطباعة الم حف الشریف

چکاپ ، ، بیروت، دارال تاب العربکيرا  المایرفی علم التفایر، ق 1422ابن جدزي، ابدالفرج ) .11
 .اول

 ، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.مقدم  ابن رلدوا،  1375) ابن خلدون .11

 ر.الدار التدنسیة للنش، ، تدنسالتحر ر والتنا ر، م 1984ابن عاشدر، محمد الطاهر ) .12

 ، بیروت، دارال تب العلمیه.جام  بیاا العلم و فضل ،  تا بی) ابن عبدالبر، یدسف بن عبدالله .13

مجماع فتاوی و رسائل فضویلة الشوین محمود بون ،  ق1413عثیمین، محمد بن صالح ) ابن .14
 .دارالدطن و دارالثریا، جا ، بیصالح العثیمین

 .، ریاض، دارالدطن، چاپ اولدف الافار نیةشرح العقی،  ق1426) کککککککککک .15

 ، عربستان سعددی، م تبه ملک فهد.تفایرالقرتا الکر م،  ق1436) کککککککککک .16

 ، بیروت، دارالف ر.تار ن مد نة  مشق،  ق1415) ابن عساهر .17
 .، قم، م تب االعالم اإلسالميمقا یس اللغ ، ق 1404ابن فارس ) .18
 ، بیروت، ملسسه الرساله.روضة الناظر و جنة المناظر،  ق1497) ابن قدامه، عبدالله بن احمد .91

عین عن رب العالمین،  ق1411ب ر ) قیم جدزیه، محمد بن ابی ابن .21 ، تحقیق محمکد إعالم الُمَاقِّ
 .دارال تب العلمیة، چاپ اول، یروتبعبدالسالم ابراهیم، 
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الکدین،  سین شکمسمحمدح تحقیق، ا العظیمتتفایرالقر ، ق 1419ابن هثیر، اسماعیل بن عمر ) .19
 .بیروت، دارال تب العلمیة، منشدرات محمد علي بی دن

د المال، عبداإلله .11  .نا بیجا،  بی، الکااش  الجلیة عن مصطلحا  الحنفیة، (تا بی) ابن محم 

 .چاپ سدم، ، دارالف ر و دار صادر، بیروتلااا العرب، ق 1414) منظدر، محمد بن م رم  ابن .23

، بیکروت، دارالثکرب االسکالمی، الضروری فی اصال الفق ، م 1994بن رشد ) ابدالدلید، محمد .24
 .چاپ اول

 دارال تب العلمیه.، ، بیروتالبحر المحیط،  ق1413) ابدحیان اندلسی، محمد بن یدسف .25
 .نا ، ریاض، بیفی اصال الفق  فالعد، (ق1414بن الحسین الحنبلی ) ابدیعلی، محمد .26

 .، حدزه علمیه قم، ایرانمدرل علم فق ،  1389اسالمی، رضا ) .27
ل شرح منهاج الاصال إلوی علوم ؤ الا ةنها ،  تکا بیالدین عبدالرحیم بن حسن ) اسندی، جمال .12

 .انتشارات دارال تب العلمیهبیروت، ، ا صال

 .29ش، سراج منیر، «ارزیابی حجیت فهم سلف بر اساس آیه السابقدن» ، 1397اورنگی، میثم ) .29

 .، بیروت، دارالف رعانیروح الم، ق 1336الدین ) آلدسی، شهاب .31

 .دارال تب العلمیه بیروت،، االیکام فی اصال االیکام،  تا بیآمدی، علی بن محمد ) .31
 :http ، دروس صدتیه قام بتفریثها مدقع الشب ه االسالمیه روس للشین االلبانی،  تا بی) البانی .32

//www.islamweb.net. 
، صنعا، مرهز النعمان للبحکدث ي العقیدفماساعة ألبانی ف،  ق1431البانی، محمد ناصرالدین ) .33

 .والدراسات اإلسالمیة وتحقیق التراث والترجمة

، جکا بی، ، تحقیق محمد زهیر بن ناصرصحیح البخاري،  ق1422ب اری، محمد بن اسماعیل ) .34
 اول. ، چاپالنجاة طدق دار

 .احیاء تراث العربی ، بیروت، دارمعالم التنا ل،  تا بیبثدی، حسین بن مسعدد ) .35

 ،، ترجمه حسین صکابري، مشکهدسلفی  بدع   ا مآهل،  1375بدطي، محمد سعید رم ان ) .36
 .هاي اسالمي بنیاد پژوهش

 .دارال تب العلمي، ، بیروتتحفة المر د شرح جاهرف التایید ،(تا بی) َبیجدری، ابراهیم .37

الشکلون  وزارة، ، عربسکتانمجمل إعتقا  أئمة الال ،  ق1417عبدالمحسن ) ترهی، عبدالله بن  .38
 .اإلسالمیة و األوقاف و الدعدة و اإلرشاد، چاپ دوم

 .دارالمنت ب العربی، ، بیروتاالجماع،  ق1413ج اص، ابدب ر ) .39
، تحقیق دهتر عبکدالعظیم الکدیب، قطکر، البرهاا فی اصال الفق ، ق 1393جدینی، ابدالمعالی ) .41

 .طبع مطابع الدوحه

 ، عربستان، دار ابن جدزی.الفق معالم اصال ،  ق1427) جیزانی، محمد بن حسین .41
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، ، اسک ندریهالالفیة بین العقیودف االسوالمیة و الفلاوفة الغربیوة،  ق1411حلمي، م طفي ) .42
 .دارالدعده

 .، هدیت، دارالقلم، چاپ اولاالجماع بین النظر   والتطبیق، م 2018حمد، احمد ) .43

علکی  ترجمکه، پیروی ار کتاب وسن  وفهوم سول  ، ق1436بن حمد ) حمدد نجدی، محمد .44 
 .www. aqeedeh. Com :سایت العقیده ،صارمی

 جا، دار ابن عفان. ، بیقااعد التفایر جمعا و  راس ،  تا بی)خالد بن عثمان  .45 
، ریکاض، دارالکدحیین للنشکر شبها  عصرانی  م  اجابتهوا، ق 1430خراشی، سلیمان بن صالح ) .46 

 .والتدزیع

أبدعبکدالرحمن عکادل  تحقیق، قی  والمتفق الف،  ق1421بن علی ) خطیب بثدادی، ابدب ر احمد .47
 ، چاپ دوم.، دار ابن الجدزي، عربستان سعددیبن یدسف الثرازي

ابن  دارم ر، ، علم اصال فق  و رالص  تار ن التشر   االسالمی،  تا بيخالف، عبدالدهاب ) .82
 .جدزی

د منیر ) .49 ، نیر وةنمواذج مون ا عموال الخیر وة فوي إ ارف الطباعوة الم،  ق1409دمشقی، محم 
 .م تبة اإلمام الشافعی، چاپ دوم، ریاض

مرهکز البیکان ، ، عربسکتانفهوم الاول  الصوالح للنصواش الشورعی ،  تا بیدمیجی، عبدالله ) .51
 .لبحدث والدراساتل

، تحقیکق المحصوال فوی علوم اصوال الفقو ، ق 1418بن بن عمر بن الحسین ) رازی، محمد .51
 چاپ سدم.الرسالة،  ملسسةجا،  بیالدهتدر طه جابر فیاض العلداني، 

 ، چاپ سدم.، بیروت، دار إحیاء التراث العربيمفاتیح الغیل، ق 1420) کککککککککک .52
 .احیاء التراث دار، بیروت، المفر ا  ، ق1387) حسین بن محمدراغب اصفهانی،  .53

 .دانشگاه ، پژوهشگاه حدزه و روش تفایر قرتا ،ش 1399رجبی، محمدد ) .54 

 .الهیئه الم ریه العامه لل تابجا،  بی، تفایر القرااالمنار فی ،  م1990رضا ) رشید .55
 ، بیروت، دارالف ر.، تاج العروس ق1414) زبیدی، محمد بن محمد .56

 .مطبعة عیسی البابي الحلبيجا،  بی، مناهل العرفاا ، تا بیمحمد عبدالعظیم )، زرقانی .57

 .ه، هدیت، دارال فدالبحر المحیط فی اصال الفق ،  ق1413زرهشی، بدرالدین ) .82

 .دار إحیاء ال تب العربیة عیسی البابی الحلبي، بیروت، البرهاا فی علام القراا،  ق1417) کککککککککک .59

 .، بیروت، دارال تب العربیالکشاف، ق 1407زم شری ) .61

 .دارال تاب العربيجا،  بی، عقائد ائم  الال ، ق 1415زمرلی، فداز احمد ) .61

، مجلو  مبلغواا، «م سلف در قکرون طالیکینقدی بر حجیت وتقدم فه»،  1396) زندی، مهدی .62
 .218ش
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