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 «ةیالطحاو دةیشرح العق »رب  دیالعز با تأك  یابن اب  یگر  یالف  یرب س 

*

 چکیده
تیمیـه ببـرد، تفکـراو  آنکـه نـامی از ابـن ابن ابی العز حنفـی بـی ةالطحاوی ةشرح العقید

تیمیه را انعکاس داده است. این کتاب سبب گستر  تفکراو سـلفی در بـین برخـی  ابن
تیمیـه،  ابی العز با ابـنضمن اثباو راب ه ابن  ،مذاهب اسالمی شده است. در این مقاله

کـــه همـــان  ،ها . ایـــن شاخصـــهایم را بررســـی کـــردهوی  گری یســـلف یها شاخصـــه
تیمیه است، در سه بخش تنییق مفهوم سلف، توسعه مفهـوم  فکری ابن یها شاخصه

. این داردها مناقشاو جدی  . هر یک از این شاخصهاستعبادو و تغییر مفهوم اجتهاد 
برخـی از مبـانی تنهـا از دیـد آیـاو و روایـاو مـردود اسـت، بلکـه حتـی بـا  نه ها شاخصه

 ها نیز در تعارض است. سلفی
 .گری، عبادو، تقلید ، ابن ابی العز، سلفیةال حاوی  شرد العقید :ها دواژهیکل

 
  

                                                
 و کارشناسی ارشد کالم اسالمی. البیت پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهل *

s.a.3131@chmail.com 
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 مقدمه
ن وارد شـده اسـت. سـلفیت انادر مجامع علمی مسـلم «سلفیت»سالیانی است که واژه 

 از اسـالم بعـد ایشـان، قرائـت جدیـدیمرامی است که ضمن انتساب خود به صـحابه و ما
راحتی به دیگر مسـلمانان نسـبت شـرک و کفـر  به قع،ه و حتی در بسیاری از مواعرضه کرد

از  من ـق خشـن و بـی یا چهـرهاسـت ها و عملکرد این گـروه منجـر شـده  . قرائتدهد یم
ها به مـدارس علمـی مسـلمانان، یکـی از  یابی کتب سلفی شک راه . بیگر شود اسالم جلوه

را  یا کـه توجـه عـده ،هـا . از جمله کتب سـلفیاست  این دیدگاه ترین عوامل گستر  مهم
ترین کتاب ابن ابی العز حنفی  است. کتاب مذکور مهم ةالطحاوی ةشرح العقید، برانگیخته

 کرده است.عرضه تیمیه را به صورو منظم  تفکراو ابنکه  است
شـریعت  یها کـه مـتن درسـی دانشـکده یا بـه گونـه دارداین کتاب تأکیـد بر وهابیت 

اند.  بـه آن داشـته ای یـژههای اخیر نیز علمـای سـلفی اهتمـام و و در سال 1استعربستان 
الدین البــانی، احمــد شــاکر، عزیز بــن عبداللــه بــن بــن بــاز، ناصــر کســانی همچــون عبــدال

هــر کــدام بــا تحقیــق و  2عبــدالرزاق العفیفــی، عبداللــه الترکــی و الشــیخ شــعیب األرنــؤوط
ایـن نیـز بـه هـای جهـادی  اند. حتی سلفی این کتاب را منتشر کرده ای های جداگانه تعلیقه
پردازان اصلی این  که یکی از نظریه ،به طوری که ابوبصیر طرطوسی اند، داشتهتوجه  کتاب

 3گروه است، این کتاب را برای بیان عقاید  انتخاب کرده است.
 4،شـود یایران تدریس مکه در برخی مراکز علمی  ة،الطحاوی ةشرح العقیداینکه  نکته دیگر

گـاه در  است با توجه به اینکـه ابـن ابـی العـز هـی معتقد نگارنده  2.است 1باز با تعلیقه البانی و بن
                                                

 .330، ص3ج ،ةمع الدجاجلق ،عبد العزیز بن فیصل ،الراجحی. 1
 .ةال حاوی  علی شرد عقید ةجامع الشرود والتعلیقاو العلمیجمعی از محققان، : .کن .2
 در: ، ةالطحاوی ةتهذیب شرح عقید ،بوبصیر، ا: ال رطوسی.کن. 3

www.abubaseer.bizland.com/books.htm کند فراگیری این کتاب، انگیزه وی  وی در مقدمه کتابش تصریح می؛
کرده هایی از کتاب را تلخیت  بوده است. نکته دیگر اینکه منظور وی از تهذیب این کتاب این است که بخش آنبرای انتخاب 

 یا توضیح داده و بخش کفر طابوو را نیز به آن اضافه کرده است.
 سایت معهد عالی علوم اسالمی اهل سنت جنوب ایران، . 4

www.hiis.ir/hiis/showpage.php?page=manhaj_davat_fa ( ،2/3/32.)  
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تیمیـه را اعـالم نکـرده و از طـرف دیگـر  صراحت پیـروی از ابـن به ةالطحاوی ةشرح العقیدکتاب 
ذاهب اسـالمی جـذابیت ، کتابش برای برخی از مـکشد یبودن را در آخر اسم خود یدک م حنفی

ــار وی،  .خاصــی دارد ــذا الزم اســت شخصــیت و آث ــز ل ــذو نی ــزان تأثیرپ از تفکــراو  ا  یریمی
اصـلی و کلـی  یها تیمیه بررسی و نقد شود. از آنجا که رسـالت ایـن مقالـه بررسـی شاخصـه ابن

 اصل اتقان و اختصار رعایت شود. ایم کوشیده، استگری ابن ابی العز  سلفی

 تیمیه ز حنفی و تأثیرپذیری وی از تفکرات ابنابن ابی الع
معـروف بـه ابـن  3صدر الدین علی بن عالء الدین علی بن محمد ابن أبی العز الحنفـی

در همان جا  ه.ق. 632در دمشق به دنیا آمد و در سال ه.ق.  613ابی العز حنفی، در سال 
 5اند. ند و مناصبی نیز داشـتها خانواده او همواره از بزرگان مکتب حنفیت بوده 4از دنیا رفت.

در  6در دمشـق و مصـر بـوده اسـت. هـا یاز جمله اینکه پدر ابن ابی العز مدتی قاضـی حنف
شیرح بـار در ولـی خـود  چنـدین  ،کتب تراجم نامی از استادان ابن ابی العـز بـرده نشـده

 ین دلیلبه ا یا البته عده 7کثیر استاد  بوده است. تصریح کرده که ابن ةالطحاوی ةالعقید
قیم نیـز ارتبـاط  که با ابن اند ، احتمال قوی دادهآوردهقیم را  های ابن که وی بسیاری از نقل

 8داشته است.
علـی بـن أیبـک »سـختی اشـاره شـده اسـت.  در شرد زندگانی ابن ابی العـز بـه اتفـاقی 
                                                

باز آمده  توضیح نسبتا  مفصل بن ،یعنی توحید و شرک ،ترین باب این کتاب باز در روی جلد نیامده ولی در مهم . هر چند نام بن1
 است.

به های زیادی دارد. در مشاهداو میدانی دیده شد، در ایران اکثر قریب  این کتاب تعلیقه و تصحیح ،گونه که گذشت . همان2
 .کنند استفاده میباز  تعلیقه البانی و بن ازاتفاق 

تر  را درسـت« علـی»حجـر  ولـی ابـن ،اند دانسـته «محمـد»( نام وی را 006ص ،۲)ج شذرات الذهب. البته منابعی همچون 3
 (.341، ص2، جةکامنالالدرر احمد بن علی، دانسته است )ابن حجر عسقالنی، 

 .270، صوالمستوفی بعد الوافیالمنهل الصافی یوسف،  ،بن تغریا. 4
 .203، ص32، جةوالنهای ةالبدایابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر، . 5
ابن  ،؛ الَعکری الحنبلی341، ص2، جةالثامن ةفی اعیان المأ ةالدرر الکامن. ابن حجر العسقالنی، أبو الفنل أحمد بن علی، 6

 .3۲0ص ،2، جکسن المحاضرة فی تاریخ مصر والقاهرةجالل الدین،  ،؛ سیوطی006ص ،۲، جشذرات الذهبالعماد، 
 .122و  226البانی، ص :، تعلیقةالطحاوی ةشرح العقید ،حنفی . ابن ابی العز7
 .66عبدالله بن عبدالمحسن الترکی و شعیب الرنؤوط، ص :، تحقیق و تعلیقةالطحاوی ةشرح العقید، همو. 8
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ه میزان شعری در وصف پیامبر سرود که ابن ابی العز به وی اشکاالتی گرفت ک« الصفدی
. از جملـه اشـکاالو وی دهـد یوضـود نشـان م تیمیـه را بـه أثیرپذیری وی از تفکراو ابنت

 یـامبربـه پ «اشفع لتی»گفتن  نبودنزیدر حال مماو، جا توسل به پیامبر نبودنزیجا
خدا بود. بعد از این مـاجرا بـود کـه علمـای دمشـق قسم به بیر  نبودنزیدر حال مماو و جا

 ،ی که خبـر بـه مصـر رسـید و بـا پافشـاری علمـای مصـربه طور  ،لب به اعتراض گشودند
ابن ابی العز دادگاهی شود. ابن ابـی العـز  لمای حنفی، حاکم مصر دستور دادمخصوصا  ع

در دادگاه ضمن اعتراف به بیان چنین اعتقاداتی، بازگشـت خـود را از ایـن اعتقـاداو بیـان 
و حکـم کـرد بعـد از نمـاز صـبح  چند قاضی در نهایت به رأی علما او را زندانی کردهر کرد. 
 1داشته باشند. یامبرن توسل به پامؤذن

تیمیــه و  از کلمــاو ابــن ةالطحاوییی ةشیرح العقیییدابـن ابــی العــز در جــای جــای کتــاب 
تیمیه نبـرده،  اینکه چرا نامی از ابندر خصوص اما  2قیم استفاده کرده است. شاگرد  ابن

 اند: شمردهبر دو دلیل 
خود های  دیدگاهتیمیه  بعد از اینکه ابن ؛مخالفت علمای آن زمان . ترس از مواجهه با3

آن دیـار مواجـه شـد و پـس از را در باب توحید و شرک بیان کرد، با مخالفت شدید عالمان 
ب بودند رتیمیه به شدو موا ن عالمان بعد از ابنهمی 3شدن، همان جا از دنیا رفت. زندانی
ت ئـکثیر جر  ابن . همچنان که گزار  شدهکنندرویر نشاگردانش ترا تیمیه  بنهای ا دیدگاه

ابن ابی العز برای اینکه به  لذا کامال  طبیعی بود که 4تیمیه را نداشته است. ابنارهار عقاید 

                                                
 .274ص، 3ج باء الغمر بأبناء العمر،إن. ابن حجر عسقالنی، أبو الفنل أحمد بن علی، 1
تعلیقاو علی شرد العقید  ال حاویة البن أبی العز الحنفـی مـع بیـان  ،عبدالعزیز بن محمد بن علی ،: آل عبدالل یف.کن. 2

 در:موارد الشرد، 
 http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single3/ar_explaining_al-aqida_al-

tahaweia_Abdullatyf.pdf  
 .قیم استخراج کرده است( تیمیه و ابن را از کتب ابن ةالطحاوی ةشرح العقید مصادری  ،)نویسنده

 .332، ص2ج الحفاظ، ةتذکر محمد ابن احمد، ذهبی، . 3
الیدرر  ابن حجر العسقالنی، أبو الفنل أحمـد بـن علـی،؛ ۲3، صالعقوا الدریة، الدمشقی الحنبلی، عبد الهادی بن یوسف. 4

 .220، ص3، جةالکامن

http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single3/ar_explaining_al-aqida_al-tahaweia_Abdullatyf.pdf
http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single3/ar_explaining_al-aqida_al-tahaweia_Abdullatyf.pdf
http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single3/ar_explaining_al-aqida_al-tahaweia_Abdullatyf.pdf
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کـه بـر شـرد  ییها تیمیه را نبرده است. این نکته در بعنی از مقدمـه نام ابنسر نیفتد، درد
 1شده است. ابن ابی العز نوشته شده، مفصل توضیح داده

تیمیـه محاکمـه و زنـدانی شـد در  بعد از اینکه ابن ؛خود های دیدگاه. جذب احناف به 2
چنـد عقایـد ابـن هر لذا ابـن ابـی العـز در کتـابش  .نظر عموم آن زمان وجهه خوبی نداشت

 2.برد یاما نامی از وی نم کند یتیمیه را بازگو م
 گری ابن ابی العز بررسی سلفی

کـه خـود را  یا امـروزه عـده 3عنای پیشـینیان و گذشـتگان اسـت.در لغت به م «سلف»
 4راه حق منحصر در راه صحابه، تابعین و تـابع تـابعین اسـت. کنند یادعا م دانند یسلفی م

 ها ی. سـلفشـود یالبته اینکه این ادعا چقدر بـه واقعیـت نزدیـک اسـت در ادامـه بررسـی م
تیمیـه در برخـی از  . ابـنگیرنـد یتیمیـه م مستقیم از ابنشاکله فکری خود را مستقیم یا بیر

مفاهیم تغییراتی ایجاد کرده است که ایـن مفـاهیم تـا عصـر وی در اسـالم سـابقه نداشـته 
. 1؛ . توسعه مفهـوم عبـادو2؛ مفهوم سلف قیی. تن3 ند از:ا است. این سه مفهوم عبارو

 5تغییر مفهوم اجتهاد.
چنـین فهمیـده  ،ةالطحاویی ةالعقیید شیرحمخصوصـا   ،با م العه در آثار ابـن ابـی العـز

تیمیه همین رویکرد را داشته است. هـر کـدام از ایـن سـه  که وی نیز همچون ابن شود یم
 :میکن یمفهوم را بررسی و نقد م

 . تضییق مفهوم سلف1
نیـز مـد  ای م لق گذشتگان است که همین معنـاسلف به معن ،گونه که گذشت همان

 محدوده زمـانی سـلف )گذشـتگان( یمیهت با رهور ابن 6نظر تمام علمای اسالم بوده است.
                                                

 ، در: 1، صتعلیقات علی شرح العقیدة الطحاویةعبدالعزیز بن محمد بن علی،  ،. آل عبدالل یف1
http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single3/ar_explaining_al-aqida_al-
tahaweia_Abdullatyf.pdf  

 .۲3ص منهج االمام ابن ابی العز الحنفی،عبدالله بن عبید الله بن عباد،  ،. الحافی2
 .30۲، ص3، جلسان العربمحمد بن مکرم، ؛ ابن منظور، 20۲، ص6، جکتاب العینخلیل بن احمد،  ،. فراهیدی3
 .11، صکقیقتها و اصولها و موقفها من التکفیر ةالسلفی . ابن حمود ابا الخلیل، سلیمان بن عبدالله،4
 .3، صتیمیه نقد مبانی معناشناختی ابنمهدی،  ،. فرمانیان5
 .13. همان، ص6

http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single3/ar_explaining_al-aqida_al-tahaweia_Abdullatyf.pdf
http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single3/ar_explaining_al-aqida_al-tahaweia_Abdullatyf.pdf
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بـه معنـای اصـ الحی تغییـر  یمقید به سه قـرن اول شـد و مفهـوم سـلف از معنـای لغـو 
کـم خـود را بـه  مرویکرد نبود، بلکه کـ ،ییگرا دیگر سلف ،در این زمان 1معناشناختی یافت.

. وی در کتـاب کـرد یم در مقابل اشاعره، اصحاب حدیث و ماتریدیه معرفـی یعنوان مکتب
 نـام بـرده اسـت. وی «سـلفیه»برای نخستین بار از مکتبی به نام  الکبری ةالفتوی الحموی

تر دانسته و فهم خلف  تر و محکم بلکه از حیث فهم نیز عالم ،تنها از حیث ایمان سلف را نه
2را تخ ئه کرده است.

 

اسـت کـه پیـامبر « لقـرونخیر ا»ادله بر مشروعیت این فهم، حدیث  ینتر  یکی از مهم 
ریر الناس قرنی، ثم الذین یلون م، ثم الذین یلتون م، ثتم »فرموده اسـت:  گرامی اسالم

3؛«ء اقوام تسبق ش اد  اح هم یمینه و یمینه ش اد  یجی
بهترین مردم، مردمان قرن مـن » 

ز . پـس اآیند یو سپس دیگرانی که در پی م آیند یهستند. سپس کسانی که در پی ایشان م
را  شـان یکه گواهی هر یک سوگندشان، و سوگند هر کـدام، گواه آیند یایشان مردمانی م

ابن ابی العز نیز با تکیه بر ایـن حـدیث، دلیـل ایـن خیریـت را چنـین بـازگو  .«کند ینقض م
خیر القرون بر راه پیامبر بودنـد کـه شـامل صـحابه و تـابعین بـه احسـان ایشـان » :کند یم
که متأخرین به گذشتگان چرا  ؛اند مت به این خیر القرون سفار  شده. اول و آخر اشود یم

 4.«رفتنـد میو راه ایشان را  کردند ی. خیر القرون در کل امور به پیامبر اقتدا مکنند یاقتدا م
، اسـتناد بـه سـلف کنـد یوی در جای جای کتابش در مقام تعلیل برای عقایدی که بیـان م

 را تکرار کرده است.« السلف»د بار واژه به طوری که بیش از هفتا ،دهد یم

 بررسی این دیدگاه
دادن سـلف سـتند ابـن ابـی العـز در معیـار قـرار اسـت. زیـرا م مبهماین نظریه در عمل 

 داد: توان یحدیث خیر القرون بود که در این حدیث سه احتمال م
                                                

 .۲1، ص1ج المعارف نوین اسالم،ةاایر ، در: «سلفیت» ،عماد الدین ،شاهی .:کن. 1
 .)طریقة السلف أسلم وأعلم وأحکم( 3۲0، صفتوی الحمویة الکبریتیمیه،  ابن. 2
 .366، ص3، جصحیح مسلم، بن حجاجمسلم  ،؛ نیشابوری363، ص1، جصحیح بخاریمحمد بن اسماعیل،  ،. بخاری3
 .62البانی، ص :، تحقیقشرح العقیدة الطحاویة . ابن ابی العز،4
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 .د یکسانی داشتند )اعتقاد(ی. این سه نسل اصول عقا3 
 .)امنیت( کردند یبا صلح و دوستی زندگی م . در این سه نسل همه2
)عمل بـه  رسیدن به اهداف دین یکسان بودند . در مقام عمل و ت بیق شریعت برای1

 .شریعت(
شـهادو را نظر ابن ابی العز باشد، تـاریخ اسـالم خـالف آن  دمکه هر کدام از این سه 

شدند که عقاید خوارج  از حیث عقاید در این دوران مسلمانان دچار تشتت زیادی 1.دهد یم
 ،هـای جمـل، صـفین از این انحرافاو است. در امنیـت نیـز جنـگ یا و مرجئه فق  گوشه

. در حوزه عمل به شریعت نیز وضعیت بدتر استواقعه کربال و حره، گویای وضع آن دوران 
از یکی از صحابه چنین نقل کـرده اسـت: عـالء  صحیح بخاریکه  یا به گونه ،بوده است

خوشـا بـه حالـت! تـو  دار داشتم و گفتمبا براء بن عازب دی کند یاز پدر  نقل مبن مسیب 
 . براء بن عـازب گفـتبودی و با ایشان در زیر شجره رضوان بیعت کردی ^صحابه پیامبر

 2هایی را گذاشتیم. ای برادرزاده! تو خبر نداری که ما صحابه بعد از پیامبر چه بدعت

 معرفـیابـی العـز بـه عنـوان مرجـع در تفسـیر دیـن این سه نسلی که ابـن  ،به هر حال
خودشان اختالفاو فـراوان  ،یا  و ثان ؛اند نظر نکردهارهار  در بسیاری از مسائل ،اوال  ، کند یم

پـذیر  پس مالک قراردادن اقوال آنها در عمل امکان. اند داشتهمتناقنی های  گاه دیدگاهو 
هـای متعـارض در یـک  تنهـا نقـل همالحظه این اسـت کـه نـ در خورنیست. از دیگر نکاو 

شـده اسـت. ذکـر بلکه گاه از یک نفر دو نقل متعـارض  ،مسئله از افراد مختلف وجود دارد
است استناد کننـد. در ایـن بـاره  انبه آنچه پسند خودش کوشند چنین مسائلی میسلفیه در 

 :آوریم یشاهدی از خود ابن ابی العز م

                                                
نویسنده وضعیت مسـلمانان را در سـه قـرن  ؛03-27، صالبدعة مفهومها، کدها و  ثارها و مواراهاجعفر،  ،: سبحانی.کن. 1

 .است تفصیل بررسی کرده نخستین اسالم در سه حوزهن عقاید، امنیت، و عمل به
د بن اسماعیل2 عـن العـالء  ؛2364، د 320، ص0، کتاب المغازی، باب بزو  الحدیبیة، جخاریصحیح الب ،. بخاری، محم 

بن المسیب عن أبیه قال: لقیت البراء بن عازب رضی الله عنهما فقلت: طوبی لک! صحبت النبی صـلی اللـه علیـه و سـلم و 
 .یا إبن أخی! إنک ال تدری ما أحدثنا بعده :بایعته تحت الشجر ، فقال
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 ینابتدا نقل ابن ابی العز از ابوحنیفه )از تابع ،شرح فقه االکبرعلی قاری در کتاب  مال
 دانم ی. ابوحنیفه در جواب کسی که گفت نمـآورد یتابعین( در بحث صفت علو خداوند را م

 چراکه خدا بر عرشـش تکیـه زده؛ ؛او را کافر دانست ،پروردگارم در زمین است یا در آسمان
َكوی ِش َدلأ نم لََعَ َدلأَعرأ ًأ َدلرَّ

منظور ابوحنیفه در این نقل این است که وجود خدا  ،در حقیقت 1.2
 باشد. انگاری خدا می العز در حس ابی شناسی ابن هستیدر عر  است و این قول م ابق 

 گوید: علی قاری در نقد این نقل ابن ابی العز چنین می مالسپس 
کـه کسی »است:  کل المرموزدیگری نیز از ابن عبدالسالم در کتاب  از ابوحنیفه نقل

ــا زمــین کــافر اســت دانم یبگویــد نمــ ــرا .خــدا در آســمان اســت ی ــن قــول  زی  متنــمنای
 .«اسـتچنین فکری داشته باشد، خدا را تشـبیه کـرده  داشتن خدا است و کسی که مکان

یعنی ابوحنیفه در این نقل خالف نقل قبلـی، تشـبیه و تجسـیم خـدا را دلیـل کفـر دانسـته 
 است. 

راوی روایت منقـول از ابـن ابـی العـز، ابـا  ،عالوه به»: یدگو یعلی قاری در ادامه م مال
علـی قـاری  مالمنظور  3.«است شناسان فردی وضا، حدیثم یع است که نزد بسیاری از 

این است که ابن ابی العز از بین دو قول متنادی که از ابوحنیفه نقل شـده، قـول م ـابق 
ابـن  ،ضعیف باشد. در حقیقت چند سند این قول نیزهر  ،نظر خود  را انتخاب کرده است

د نـه اینکـه ببیننـد ابی العز و همفکرانش به دنبال سلفی هستند که فهـم آنهـا را تأییـد کنـ
همچـون  ،و جالب اینکه امروزه بعنـی از نزدیکـان بـه تفکـر سـلفیت 4گویند سلف چه می

 5اند. اند و بدان تصریح کرده یوسف قرضاوی، نیز به این اشکال پی برده

                                                
 .0یه آ، (24) طهسوره . 1
 .336، صشرح کتاب الفقه االکبرعلی،  مال ،. قاری2
 .33۲. همان، ص3
 .203، صبدعت یا مذهب :سلفیهرمنان، محمد سعید  ،: البوطی.ک. ن4
 .243الی الرشد، ص ةمن المراهق ةاالسالمی  یوسف، الصحو ،قرضاوی. 5
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 مفهوم عبادت. توسعه 2
شـده  امعنـ 2«غایة الخضوع والتتذلل»یا  1،«الطاعُة مع الُخُضوِع »در لغت به  «عبادو»

هـایی  است. دیدگاه علمای اسالمی در تعریف اص الحی عبادو یکسان نیست و اخـتالف
تتضتمن ممتاا المةبتة و   العبتاد»: گوید یابن ابی العز در تعریف عبادو م 3.شود یدیده م

اسـت. در و نهایت محبـت کمال محبت متنمن عبادو  4؛«ماا الذا و ن ایتهن ایت ا، و م
ی اصـ الحی ای لغوی را معنـامعن 5تیمیه است، این تعریف که همان تعریف ابن ،حقیقت

هـی   ،را نیز اضافه کـرده اسـت. در ایـن تعریـف «کمال و نهایت محبت»نیز دانسته و قید 
 .داند یبه صرف تعظیم، عبادو را صادق مکننده نشده است و  به قصد عبادو یا اشاره

 بررسی این دیدگاه
عبادو را به نهایت خنو، و محبت تعریف کرد  ،تیمیه همچون ابن ،اینکه ابن ابی العز

 :، از جملهاشکاالتی دارد

 گرایانهسلف مبانی خالف الف.
ه بـه سـلف و پیـروی از آنهـا داشـت یابن ابی العز اهتمام بسـیار  ،گونه که گذشت همان

انـدت  این تعریف از عبادو را کدام یک از سلف بیان کرده :این است کهپرسش است. حال 
مگر طبق مبنای مشهور این طائفه، ترک فعل از طرف سلف دلیل بر حرمت نیستت یعنی 

حال  6.دانند یحجت م نیز را آنان های ترک ،دانند یم حجت را سلف فعل اینکه بر عالوه
 ،معنای بایت ذل و حب دانستت آیا ممکن نیست ابـن ابـی العـز به چه دلیلی عبادو را به

                                                
، من جواهر القاموس تاج العروسد مرتنی، سی؛ واس ی زبیدی، 261، ص1، جسان العربلمحمد بن مکرم،  ابن منظور،. 1
 .۲2، 0ج
    . 32، ص1، جمجمع البحرینفخرالدین،  طریحی،. 2
مجموعه مقاالت در:  ،«معناشناسی عبادو در نظام تعالیم وحی و دفع اتهام کفر و شرک از مسلمین» ،الله نجارزادگان، فتح. 3

 .333، ص0، جمای اسالمهای افراطی و تکفیری از ایدگاه عل کنگره جهانی جریان
 .1۲2البانی، ص :تحقیق شرح العقیدة الطحاویة،. ابن ابی العز، 4
لِّ َلُه( 372، ص30، جمجموع الفتاوی، تیمیه ابن. 5  .)اْسٌم یْجَمُع َبایَة اْلُحبِّ َلُه َوَبایَة الذُّ
 .26، صعلیها ةاراالو  ةمفهومها، کجیتها، اثرها االسئل ة:الترکی ةالسنابراهیم، بن یحیی خلیل، . 6
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 ایـن در کـه ،باشـد نرسـیده سـلفذهـن  بـه کـه برده پی یا مسئله به ،که از خلف است

1شدتهد خوا متزلزل ی وییگرا سلف بنیان صورو
 

 شدن مسلمانان در طول قرون متمادی ب. مشرک
اصـ الحی معنـای را بـا  «عبـادو»ی لغوی اابن ابی العز معن ،گونه که بیان شد همان

کننـده  بـه قصـد عبـادو یا و اشـاره محسـوب کـردهکمال تعظیم  و عبادو را هیکی دانست
نکرده است. نتیجه این فهم منجر به این شده است کـه بسـیاری از امـور متـداول در بـین 

الله  تعظیم است، عبادو بیر متنمن چون ،الله مانند توسل و استغاثه به اولیاء ،نانامسلم
که یکـی  ند؛ در حالیا ست مشرکا ها و این یعنی امت اسالمی قرن 2؛شود و مشرک شوند

انی در توسل از ارکان اصلی عبادو، قصد الوهیت معبود از طرف عابد است که هی  مسلم
 .کند یی عبادو صدق نماپس معن .الله این قصد را ندارد و استغاثه به اولیاء

 :آوریم یا از قرآن متعریف صحیح عبادو ر  ادامهدر 
ای ھآیـه وجـود دارد کـه بـه موضـو، عبـادو پرداختـه و بـا زبـان 327 ،در قرآن کریم

عبادو دو  شود یبا دقت در این آیاو فهمیده م .مختلف مردم را به عبادو فراخوانده است
مـالک عمـل  و دیگـری مربـوط بـه معبـود.اسـت رکن دارد: یکی مربوط به عمل عبـادی 

 ماننـد ایـن آیـه: .بودن، خنـو، و تـذلل یعنی رام .معنای لغوی آن استعبادی همسان با 
  َِبِك مخأ

ِر َد أ وَد َح بَشم ُم ِِ لأ
َ
هم ُ َِ پس ]بدانید که[ خدای شما خدایی یگانه است، » 3؛َفِإهلممم أ ِإلٌه َحَدِةٌد َف

ه بـه کـ ،در کنـار الـه ،در ایـن آیـه .«پس به ]فرمان[ او گردن نهید. و فروتنان را بشارو ده
شــرط عبــادو  شــود یکــه معلــوم م کنــد یبــودن را م ــرد م ی معبــود اســت، تســلیمامعنــ

 4بودن است. تسلیم

                                                
 .2، صعباات از ابن تیمیه تعریف بررسی و نقدحسین،  ،زاده : قاضی.کن. 1
 .212، صبررسی و نقد  رای سلفیه ارباره توکیدعلی،  ،بداشتی : الله.کن. 2
 .12آیه ، (22) حرسوره . 3
مجموعیه در:  ،«کفر و شرک از مسلمینمعناشناسی عبادو در نظام تعالیم وحی و دفع اتهام » الله، فتح ،: نجارزادگاننک. .4

 .333، ص0ج های افراطی و تکفیری از ایدگاه علمای اسالم، مقاالت کنگره جهانی جریان
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 آیـد یگونه بـه دسـت م ادو معبود است. از آیاو قرآن ایناما دومین رکن اساسی در عب
 بودن است. مانند این آیاو: مالک معبود، رب، اله و خالقکه 

3 .ذ َ َمِّبم َح َم   ذذَكِ ٌ  ِإنَّ َدّللَّ سأ ذذَرَدٌس َّم َِ َد 
َِ ِم هذ ح ذذدم بم أ َفُّعأ در حقیقــت، خداونــد پروردگــار مــن و » 1؛ م

بـودن را  آیـه ربایـن  .«پس او را بپرسـتید ]کـه[ راه راسـت ایـن اسـت ؛ستا پروردگار شما
 مالک عبادو قرار داده است.

2 . 
َ
ِةی ِإَليِه ُ وٍف ِإالَّ ُنم اَل َِّنأ َملم ِِ َنُّ َِّنأ َقبأ ِأ َل مأ

َ
حِن َح ََُّّ ُ ذدم بم َرُّ َفُّعأ

َ
هم اَل ِإلَه ِإالَّ ُ و پـیش از تـو هـی  » 2؛رَّ

خـدایی جـز مـن نیسـت، پـس مـرا  هپیامبری نفرستادیم مگر اینکـه بـه او وحـی کـردیم کـ
 بودن را مالک عبادو قرار داده است. الهآیه این  .«بپرستید

1 .ذ أ َح َد َ مم َِ ََ ی  ِِ ذ
م َدلَّ ذ م حَد َم َّ ذدم بم ُّسم َدعأ َُّيُّ َدلنَّ

َ
ذوَن يُّ ُ ذ أ َتكَّ م َِّمم مم أ َلَع ِِ يَن َِّذنأ َقذبأ ِِ ذ

ای مـردم، » 3؛لَّ
 ؛انـد آفریـده اسـت، پرسـتش کنیـد پروردگارتان را که شما، و کسانی را که پیش از شما بوده

 بودن را مالک عبادو قرار داده است. آیه خالق این .«باشد که به تقوا گرایید
 :شـود یشـد تعریـف عبـادو چنـین مپس با این دو رکنی که از آیـاو قـرآن اسـتخراج 

یا  ،یعنی عبادو باید با اعتقاد به رب یا اله 4؛«بودن و تذلل در پیشگاه رب یا اله یا خالق رام»
 ،تیمیـه به تبع ابـن ،که ابن ابی العز در حالی 5.کند یبودن باشد و اال عبادو صدق نم خالق

نسبت شـرک دادن  ا  یجهنت کننده نکرده است که به اعتقاد و قصد عبادو یا هی  اشاره
 ن شده است.انابه اعمال مسلم

                                                
 .03آیه ، (1) عمران آلسوره . 1
 .20آیه ، (23) أنبیاءسوره . 2
 .23آیه ، (2) بقر سوره . 3
مجموعیه در:  ،«م وحی و دفع اتهام کفر و شرک از مسلمینمعناشناسی عبادو در نظام تعالی» الله، فتح ،: نجارزادگان.کن. 4

 .36۲، ص0ج های افراطی و تکفیری از ایدگاه علمای اسالم، مقاالت کنگره جهانی جریان
 داند و بالعکس. مثال  هر کس به درستی کسی را اله بداند، رب نیز می .. ناگفته نماند که این مفاهیم بسی  هستند5
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 . تغییر مفهوم اجتهاد3
است و در  1«بذل الوسع و المجهود؛ نهایت سعی و کوشش»ی ااجتهاد در لغت به معن 

استفراغ الوسع فی طلب الظن بشیء من األحکام الرشعیة علای »اص الد چنین تعریف شده: 

سعی و تال  بـرای رسـیدن بـه رـن بـه احکـام  2؛«د فیهوجه حیس من النفس العجز عن املزی
 که نفس از رسیدن به بیشتر این مقدار از علم به احکام عاجز باشد. یا شرعی به گونه

ست باب اجتهاد در بین اهل سنت بسـته شـده و مـذاهب فقهـی، منحصـر در ا ها قرن
فتـاوای امـام آن  مذاهب اربعه شده است. علمای هر کدام از این چهار مذهب، از اقوال و

امـا  3ند مجتهد م لقی بعد از ائمـه اربعـه وجـود نـدارد.بود و معتقد رفتند یمذهب فراتر نم
 دیـگو یو م داند یبلکه سبب کفر م کند یتنها رد م نحصار تقلید از ائمه اربعه را نهتیمیه ا ابن

 ،ی العز نیـزابن اب 4مقلدی که متعصب بر امام خاصی است، اگر توبه نکند باید کشته شود.
و تقلیـد بـه ایـن معنـا را  جد نقد کـرده بهله تقلید از ائمه اربعه را ئمس ،تیمیه به تبعیت از ابن

وی در اعتـراض بـه کسـی کـه تعصـب بـر مـذهب حنفیـت را تـرویر مردود دانسته اسـت. 
اگـر کسـی تقلیـد را » :دیـگو ی. وی در ایـن کتـاب چنـین مـداد، کتاب االتبا، را نوشت می

یک مجتهد بکند بـه طوریکـه تقلیـد از بیـر او جـایز نباشـد، ادعـای مـردودی  منحصر در
. یعنی جایز نیست داند ین( را عدم تعیین در تقلید مامجتهدوی وریفه عوام )بیر 5.«است

ماننـد تعصـب بـر یکـی از صـحابه و دور این کـار  . زیراتقلید کند یمقلد از مجتهد مشخص
. بـه دهـد یی العز به جای تقلید، اتبا، را پیشنهاد مـابن اب 6.داشتن دیگر صحابه است نگه

 7بداند که این تبعیت از دلیل است. کند یکه تقلید مرا که شخت دلیل چیزهایی  ااین معن
                                                

 .10، ص1، جلسان العربمکرم،  محمد بنمنظور،  ابن .1
العثیمـین، محمـد بـن صـالح،  .:کنـ؛ 372، ص2، جاإلککیام فیی أصیوس األککیام ،. أبو الحسن اآلمدی، علی بن محمد2

 .327، ص6، جمجموع الفتاوی
 .۲1، صةاالسالمیة االجتهاا فی الشریعیوسف،  ،قرضاوی .3

 .223، ص22، جمجموع الفتاوی، هتیمی ابن .4
 .۲4البانی، ص :، تحقیقاالتباعلعز، ابن ابی ا. 5
 .۲4. همان، ص6
 .21. همان، ص7
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. کنـدسیر اجتهاد را هموار جلوه دهد و مردم را بـه آن تربیـب کوشد م میدر ادامه وی 
 :شمرد یمگونه بر   اجتهاد را اینیوی شرا

 و تدبر در آن؛ن قرآحفد . 3
گاهی به سنت . 2  ؛مقدوردر حد آ
گاهی از علم لغت به اندازه. 1  که در رجو، به قرآن و سنت الزم است؛ یا آ
گاهی به کلماو صحابه و مابعد ایشان . 2  ؛مقدور در حدآ
 1در انتخاب سخنان صحابه؛ نداشتن تعصب. 0

وم و مشهور علمای اربعـه ابن ابی العز در کتاب فقهی خود در باب طالق نظر خلیفه د
هرچنـد مثـل  2،جـد نقـد کـرده اسـت و، سه طالق در یـک مجلـس را بـهاهل سنت در وق

 3تیمیه به ب الن آن فتوا نداده است. ابن

 ارزیابی این دیدگاه
مان ، هداند یو تقلید از یک امام را جایز نم داند یاینکه ابن ابی العز باب اجتهاد را باز م

که علمای اسالمی تـا قـرن چهـارم، هنگـامی کـه بـه قـوه است؛ چرا راه علمای سلف بوده 
باره این بـاب  یک کردند، اما به مکان اجتهاد می، م ابق شرای ، زمان و دندیرس یاجتهاد م

هـای  و مذاهب اربعه فقهی معرفی شدند و این بـه سـنتی در سـال 4به مصلحتی بسته شد
سازی شرای  اجتهاد شده  آسان ه منجر بهاما اشکال این است که این دیدگا بعد تبدیل شد.
گاهی نسبی از آموزه است و به هر اسالمی پیدا کند، اجازه اجتهاد در امـور  یها کسی که آ

گـاهی از  دیآ یسختی به دست م که شرای  اجتهاد به در حالی 5.دهد یدینی را م و نیاز بـه آ
 :شمرد ید را چنین برمعلوم مختلف است. مثال  بزالی عالم بزرگ اهل سنت شروط اجتها

                                                
 .۲۲. همان، ص1
 .3134-3233، صةالتنبیه علی مشکالت الهدایابن ابی العز،  .2
 . همان.3
تیاریخ فقیه میذاهب  ،چـی، کـارم ؛ مـدیر شـانه747، ص7، جالمعارف بزرگ اسالمیةاایر ، در: «اجتهاد»احمد،  ،. پاکتچی4

 .220 -223، صاسالمی
 .336-332ص ،3131، 32 ، سراج منیر ، در:«اجتهاد از نگاه وهابیون»حامد،  ،: محمدیان خراسانی.کن. 5
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 ؛به ذهن سپردن پانصد آیه مربوط به مسائل فقهی. 3
 ؛یادگیری رو  مراجعه به منابع حدیث. 2
گاهی از محتوای احکام فرو، و مسائلی که . 1 وسـیله  تا بدین شده استاجما، بر آن آ

ئن ، باید در هر مورد م مـندارداگر فردی چنین دانشی  .از قوانین موضوعه منحرف نشود
 ؛فقهای بزرگ ندارد های دیدگاهگونه مغایرتی با  دست آورده هی ه که ب یا یحکم فقه شود

گاهی از رو . 2 مدرک حکـم را از متـون فقهـی اخـذ  توان یی که از طریق آنها میها آ
 ؛دکر 

 ؛آشنایی با زبان عربی. 0
گاهی از قواعد حاکم بر نسخ. 7  ؛آ

اگر حـدیثی در میـان مسـلمانان بـه  ؛بار آناعتتشخیت ارزیابی حدیث و  . توانایی در6
اگـر یـک راوی،  .تردید نشوددر آن عنوان حدیث ثقه پذیرفته شده باشد ممکن است دیگر 

 1.فردی ثقه شناخته شده باشد، تمامی احادیثی که از طریق او روایت شده مقبول است

گاهی  در نتیجـه  .سنت را نیز محدود به توان شخت کرده اسـت ازابن ابی العز حتی آ
چـه قائـل بـه گر وی  .دهـد یو اجازه اجتهاد به خـود مـ کند یهر کس توان خود را تعریف م

چراکه بسیاری از شروط اجتهـاد  ؛نو، اجتهاد است نیتر  نازل  اجتهاد است، ولی اجتهاد
آن را اجتهـاد اصـ الحی علمـای اهـل سـنت دانسـت، بلکـه  تـوان یو نمـ شـمرد ینمرا بر 

ارجا، عموم مـردم بـه رـواهر کتـاب و سـنت، باعـث  ،در حقیقت ست.ا اجتهادی راهرگرا
شـود کـه در ایـن  یا د و فنا به گونهکنزودی احساس اجتهاد  کسی در خود به هر شود یم

مانند سخن قرضاوی کـه در ایـن زمینـه  ؛بیایددای بسیاری از علمای سلفی نیز در زمان ص
 جالب است:

مخصوصـا   ،وانانی که چند کتاب دینیاز مشکالو عصر ما این است که بسیاری از ج
کـه هنـوز فنـون عربـی و  دارند، در حـالی ن، ادعای اجتهاد در دیخوانند یم ،کتب حدیثی

تنهـا  و نه اند مجتهد شده اند و . علم اصول و فقه را نخواندهدانند یحتی اعراب کلماو را نم

                                                
 .120-122، صالمستصفی ،. الغزالی، أبو حامد محمد بن محمد1
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گوینـد آنـان مردانـی  . مـیدهنـد یدرباره ائمه دین بلکه درباره علمای صـحابه نیـز نظـر مـ
سـلمین( از آنهـا الم خـواناند و ما نیز مردانی هستیم. شیخ محمد بزالی )از علمـای ا بوده

گیـر کنـی  مـردی را زمـین یخـواه یالمثل قدیمی به کار برده: اگر م شکایت کرده و ضرب
 1.را بر او مسل  کن یا بچه

علمـایی کـه  کـرد؛ مـینقـد  خوب بود که ابن ابی العز تقلید در میان علما را ،در حقیقت
از منابع دینی، احکام را استخراج کنند ولی باز  توانند یشرای  الزم برای اجتهاد را دارند و م

کتاب به نه اینکه به طور عمومی دعوو به رجو،  ؛کنند یدعوو به تقلید از ائمه چهارگانه م
کـه  جلوه دهـد،آسان که نیاز به طی مراحل مختلف دارد، را، و سنت کند و مراحل اجتهاد 
 تر برای امت اسالمی شده است. این خود باعث مشکلی بزرگ

 نتیجه
پردازان بزرگ مکتـب سـلفیه دانسـت.  ی را باید یکی از پیروان و نظریهابن ابی العز حنف

 ةشیرح العقییدترین کتـابش  تیمیه بوده است و در مهم شدو تحت تأثیر تفکراو ابن به وی
سه شاخصه اصلی کند.  میترویر  وی راتیمیه ببرد، تفکراو  از ابنآنکه نامی  بی ،ةالطحاوی
یعنـی تنـییق مفهـوم سـلف، توسـعه مفهـوم عبـادو و تغییـر در مفهـوم  ،تیمیـه نتفکر اب

 راثـآاجتهاد، در آثـار ابـن ابـی العـز انعکـاس یافتـه اسـت. ایـن تفکـراو در مخاطـب خـود 
و ایــن  گــذارد ین، مــانالمدانســتن بســیاری از اعمــال مســ همچــون شــرک ،ناخوشــایندی

های اخیر، کشتار  وهابی است. از آنجا که در سال -برای ترویر تفکراو تکفیری یا مقدمه
، الزم است دلسوزان علـم بخشی از نتایر این تفکر بوده یا های فرقه مسلمانان و خشونت

 خــوبی بشناســند و از شــیو، آن رشــد ایــن تفکــراو را بــه یها نــهین، زماناو امنیــت مســلم
 جلوگیری کنند.

  

                                                
 .240، صالی الرشد ةمن المراهق ةاالسالمی ةالصحویوسف،  ،. القرضاوی1
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 مناب 
 .قرآن کریم .1

تحقیبق: عببد اللبه ببن عببد  شرح العقیدة الطحاویدة،ابن أبی العز الحنفی، علی بن علی بن محمد،  .2

 ق.111۱المحون الترکی و شعیب األرنؤوط، بیروت: نشر مؤسوة الرسالة، الطبعة التاسعة، 

ین آلبانی، بغداد: دار الکتاب العرببی، تحقیق: ناصر الدشرح العقیدة الطحاویة، ابن ابی العز حنفی،  .1

 م. 2115بغداد: الطبعة االولی، 

، تحقیق: عببدالحکیم ببن محمبد الشباکر، التنبیه علی مشکالت الهدایةابن ابی العز حنفی، علی،  .1

 ق.1121ریاض: نشر مکتبة الرشد، الطبعة االولی، 

حنیف و عاصم بن عبد الله القریوتی،  ، تحقیق: محمد عطاء اللهاالتباعابن أبی العز، صدر الدین علی،  .5

 ق.1115لبنان: نشر عالم الکتب، الطبعة الثانیة، 

تحقیبق: دکتبور محمبد محمبد أمبین،  المنهل الصافی والمستوفی بعدد الدوافی،ابن تغری، یوسف،  .1

 تا. جا: الهیئة المصریة العامة للکتاب، بی بی

: عبد الرحمن بن محمبد ببن قاسبم، مدینبة تحقیق مجموع الفتاوی،، تیمیه، احمد بن عبدالحلیم ابن .۱

 ق.1111نبویة: مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف، 

تحقیبق:  الدداا الکامندة فدی اعیدان المائدة ال،امندة،ابن حجر العوقالنی، أبو الفضل أحمد بن علی،  .۳

 .ش 1132محمد عبد المعید ضان، صیدر اباد؛ نشر مجلس دائرة المعارف العثمانیة، چاپ دوم، 

تحقیق: حون حبشی، مصر:  إنباء الغمر بأبناء العمر، ابن حجر عوقالنی، أبو الفضل أحمد بن علی، .3

 ق.11۳3المجلس االعلی للشؤن االسالمی، 

 السلفیة: حقیقتهدا و اودولها و موقفهدا مدت التکفیدر،ابن حمود ابا الخلیل، سلیمان بن عبدالله،  .11

 .ق1111ریاض: نشر دار العصمة، الطبعة االولی، 

تحقیبق: محمبد  العقود الدایة مت مناقب شیخ االمال  احمد بت تیمیة،، عبدالهادی، یوسف ابن .11

 تا. حامد الفقی، بیروت: دار الکاتب العربی، بی

تحقیبق: علبی شبیری، بیبروت: دار ءحیباء  البدایدة والنهایدة،ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمبر،  .12

 ق.111۳التراث العربی، الطبعة االولی، 

تحقیق: احمد فارس صاحب الجوائب، بیروت: دار الفکبر   لسان العرب،نظور، محمد بن مکرم، ابن م .11

  ق.1111 للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة، 

، تحقیبق: عببد البرزاق عفیفبی، االحکدا  فدی اودوأل األحکدا أبو الحون اآلمدی، علی بن محمد،  .11

 تا. بیروت: نشر المکتب االسالمی، بی

جبت: دار وبوق  تحقیبق: محمبد زهیبر ببن ناصبر، بیوحیح بخداای، ّمد بن اسماعیل، بخاری، مح .15

 ق.1122النجاة، الطبعة االولی، 
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ترجمبه: حوبین صبابری، مشبهد: نشبر  ملفیه: بددع  یدا مد،هب،البووی، محمد سعید رمضان،  .11

 ش. 11۳3آستان قدس رضوی، چاپ چهارم، 

زیببر نظببر: کبباوم موسببوی ، 1ج امددالمی،المعددااب بدد ا   دایرة ، در:«اجتهبباد»پبباکت،ی، احمببد،  .1۱

 ش. 11۱1بجنوردی، تهران: نشر دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، چاپ اول، 

مصبر: نشبر  تامع الشروح والتعلیقات العلمیة علی شرح عقیدة الطحاویدة،جمعی از محققان،  .1۳

 ق.1111البدایة، الطبعة االولی، 

ریاض: دار ابن الجوزی،  بت ابی الع  الحنفی،منهج االما  االحافی، عبدالله بن عبیدالله بن عباد،  .13

 ق.1121الطبعة االولی، 

تحقیق: حمد بن عببد  الفتوی الحمویة الکبری،الحرانی الحنبلی الدمشقی، تقی الدین ابن تیمیة،  .21

 ق.1125المحون التویجری، الریاض: دار الصمیعی، الطبعة الثانیة، 

 ا، حجیتهدا، اررهدا، االمد لة الدواادة علیهدا،السدنة الترکیدة، مفهومهد ،یحیی بن اببراهیم، رلیل .21

 ق.1112نا، الطبعة االولی،  مقدمه: عبدالرحمن بن ناصر البراک و دیگران، ریاض: بی

 ق.1113بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة االولی،  ت،کرة الحفاظ،ذهبی، محمد بن أحمد،  .22

تقدد ائمدة االمدال  الحنابلدة، قمدع الدتاتلدة الطداعنیت فدی معالراجحی، عبد العزیز بن فیصل،  .21

 ق.1121الریاض: مطابع الحمیضی، الطبعة االولی، 

قبم: نشبر مؤسوبه امبام صبادق    ،  البدعة، مفهومها، حدها و آرااها و مواادها،سبحانی، جعفر،  .21

 ق.1111

تحقیبق: محمبد أببو الفضبل حست المحاضرة فی تداایخ مصدر والقداهرة، الویووی، جالل الدین،  .25

 ق.11۳۱ا: نشر دار ءحیاء الکتب العربیة، چاپ اول، ج ءبراهیم، بی

تهران: نشبر مرجبع و نشبر کنگبره،  المعااب نویت امال ، دایرة ، در:«سلفیت» ،عماد الدین ،شاهی .21

 ش. 1131

  فروشی مرتضبوی، کتاب تحقیق: سید احمد حوینی، تهران:   مجمع البحریت،وریحی، فخر الدین،   .2۱

  ق.1111 چاپ سوم، 

تحقیق: فهد بن ناصر ببن ءببراهیم الوبلیمان،  مجموع فتاوی و امائل،حمد بن صالح، العثیمین، م .2۳

 ق.1111دار الثریا، الطبعة االولی،  -جا: دار الوون  بی

تحقیبق: محمبود شد،اات الد،هب فدی اربداا مدت  هدب، الَعکری الحنبلی، أبو الفالح عبد الحی،  .23

 ق.1111، األرناؤوط، بیروت: نشر دار ابن کثیر، الطبعة االولی

جبا:  ، تحقیق: محمد عبد الوالم عببد الشبافی، بیالمستصفیالغزالی، أبو حامد محمد بن محمد،  .03

 ق.1111نشر دار الکتب العلمیة، الطبعة االولی، 

تحقیق: دکتر مهدی مخزومی و دکتر ابراهیم سامرائی، قم:  کتاب العیت،فراهیدی، رلیل بن احمد،  .11

  ق.1111چاپ دوم،   نشر هجرت،
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 تا. نا، بی جا: بی ، بینقد مبانی معناشنارتی ملفیهانیان، مهدی، فرم .12

 ق.112۳بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الثانیة،  شرح کتاب الفقه االکبر،قاری، مال علی،  .11

 تا. نا، بی جا: بی بی عبادت، از تیمیه ابت تعریف برامی و نقدزاده، حوین،  قاضی .11

عة االسالمیة مع نظرات تحیلیة فبی االجتهباد المعاصبر، کویبت: قرضاوی، یوسف، االجتهاد فی الشری .15

 ق.111۱دار القلم، الطبعة االولی، 

قاهره: دار الشروق، الطبعة الثالثبة،  الصحوة االمالمیة مت المراهقة الی الرشد،قرضاوی، یوسف،  .11

 م. 2112

 1132چباپ اول، قم: نشبر تحوبین،  برامی و نقد آاای ملفیه دابااه توحید،بداشتی، علی،  الله .1۱

 ش.

 ش. 1131، 11، شمراج منیر، در: «اجتهاد از نگاه وهابیون»حامد،  ،محمدیان رراسانی .1۳

 ش. 11۳3، قم: نشر بوستان کتاب، چاپ اول، تاایخ فقه م،اهب امالمیچی، کاوم،  مدیر شانه .13

، «از مولمینمعناشناسی عبادت در نظام تعالیم وحی و دفع اتهام کفر و شرک » الله، نجارزادگان، فتح .11

بببه  هددای افرا ددی و تکفیددری از دیددگاه علمددای امددال ، مجموعده مقدداالت کنگددره تهدانی تریاندا: 

 ش.  ،1131فرمانیان، قم: نشر دار االعالم لمدرسة اهل البیت  کوشش: مهدی 

تحقیبق: محمبد فبؤاد عببد البباقی، بیبروت: دار ءحیباء  وحیح مسلم،نیشابوری، مولم بن حّجاج،  .11

 تا. ربی، بیالتراث الع

تحقیبق: سبید محمبد مرتضبی ، مدت تدواهر القدامو  تاج العدرو سید مرتضی، واسطی زبیدی،  .12

 ق.1111حوینی، بیروت: دارالفکر للطباعة والنشر، چاپ اول، 
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