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 011 یۀبا استناد به آ فهم سلف یتحج یبررس

 توبه ۀسور
*

 چکیده
مدعی هسـتند  ،سورۀ توبه 755ها با استناد به آیاو و روایاو مفتل  از جمله آیۀ  سلفی

اسـالم( صـحه  عصر  صدر های َسَل  )اهل سه متعال بر تمام  اعمال و باور که خداوند
کـه َخَلـ   طوری ه است. آنان معتقدند که فهم َسَل  بر َخَل  حجـت اسـت؛ بـهگذاشت

فهم و نظر خود را رها کند و به فهم َسَل  رجو  نماید. آنان باید برای درع مسائل دینی 
ایـن آیـه،  بر این باورند که مدلول آیۀ موردنظر، بر تمام  سل  داللت دارد و طب  صـری   

کننــدگان  از ایشــان را  تمــام  حــاالو راضــی اســت و تبعیتمتعــال از َســَل  در  خداونــد
 755 توان به این نتیجه رسید که آیـۀ های تفسیری  معتبر می ستاید. با بررسی  کتاب می

 سل  شود و مدح در این آیه، داللتی بر حجیت فهم توبه تمام  َسَل  را شامل نمی سورۀ
با  در این آیه، تمام  مسل طور ندارد؛ همان شـود.  مانان تا روز قیامـت را شـامل میکه ات 

باید به حجیـت فهـم  ریز نهایت، اگر کسی به حجیت فهم َسَل  قائل باشد، ناگ پس در
 تمام  مسلمانان تا روز قیامت قائل باشد.

  سورۀ توبه. 755فهم َسَل ، حجیت، صدر اسالم، آیۀ  ها: کلیدواژه

                                                 
 (.یرازش ۀ)شعب یتدار اإلعالم لمدرسة أهل الب ۀپژوه مؤسس دانش *

 ss@gmail.com.217987: ایمیل
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 مقدمه
ــاز واژۀ  ــَل »از دیرب ــزد همگــان واژه« َس ــا اینکــه عــدهای  ن ــود؛ ت ــرم ب ای در  مقــدس و محت

هایی را در دیـن  مایۀ اختالفـاو مـذهبی قـرار دادنـد و بـدعت اسالم این واژه را دسـت جهان
شـود و  عصر ابتدایی  جهان اسالم اطـالق می ایجاد کردند. آنها معتقد بودند که َسَل  به سه

به دیگر مسلمانان اعم از  ،ابیتویژه وه رو، سلفیت و به فهم  سل  بر خل  حجیت دارد؛ ازاین
 دانند. بدعت می گیرند و در بسیاری از مسائل آنها را اهل سنت و تشیع اشکال می اهل

وسیلۀ آن به خل  خرده  که به ،ها برانگیز نزد سلفی امروزه یکی از مسائل مهم و چالش
 دهنـــد، مســـئلۀ گیرنــد و فهـــم  آنـــان را در جایگــاهی بعـــد از فهـــم ســل  قـــرار می می

سـل  بسـیار  شـود دایـرۀ فهـم است. اعتقاد به این امـر موجـب می« سل  فهم حجیت»
تمســک بــه  دلیل عدم خلــ  شــود و بســیاری از اعمــال مســلمانان بــه تر از فهــم گســترده

 هایی اساسی گردد. سل ، دچار اشکال فهم
تطبیقی در پی بررسی  حجیت فهم سل  بـا اسـتناد بـه -مقالۀ حاضر با رویکرد تحلیلی

شریفه بر حجیت فهم سل  داللت دارد  توبه است تا مشف  شود این آیۀ سورۀ 755 ۀآی
نقدپـذیری  »باره صورو گرفته است، مقالـۀ  هایی که دراین ترین تحقی  یا خیر. یکی از مهم

« سـل  فهـم حجیـت»البته به مسـئلۀ  است که 0«نگاه سلفیه در باب حجیت فهم سل 
سل  بـا اسـتناد بـه  فهم رو صرفا  به بررسی  حجیت پیش   پردازد؛ ولی مقالۀ کلی می طور به

 ای خاص پرداخته است. آیه

 شناسی مفهوم
 :پردازیم  می موردبحث مفاهیم تبیین به ،ادامه در

 در لغت و اصطالح« سلف. »0
اصلی است که بـر « سل »گفتۀ ابن فارس،  به 2است.« پیشین»معنای  در لغت به« َسَل »

                                                 
 ،78شـمارۀ ، پژرهیتدسنیتنشوسۀتان هن، «نقدپذیری نگاه سلفیه در باب حجیت فهم سل »نیا، محمد و محمد میرزایی،  . الله1

 .83ص

 .8502، ص7، جل هنتالعوبتمنظور، محمد بن مکرم، . ابن2
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جـوهری نیـز  0اند. گذشته بوده رد؛ پس َسَل  کسانی هستند که درتقدم و سبقت داللت دا
آیـد  دسـت می لغت به از تعاری  بزرگان  اهل 2معنای گذشته است. معتقد است که سل  به

برابـر  آن،  که َسَل  معنایی نسبی دارد؛ یعنی هر زمانی، َسَل   زمان  آیندۀ خـود اسـت و در
و نسـبت بـه « َسـَل »دیگر، ما نسبت بـه آینـدگان،  روعبا )آیندگان( قرار دارد. به« َخَل »

 شویم. شمرده می« َخَل »گذشتگان 
علم اختالف است. برخی مـراد از َسـَل  را  میان اهل« سل »اما در معنای اصطالحی  

صـحابه، تابعـان و »و برخی دیگـر  4،«صحابه و تابعان»برخی دیگر فقط  3،«صحابه»فقط 
هـای   بعـه ارادهالبتـه از ایـن اصـطالح نـزد علمـای مـذاهب ار  داننـد. می 5«تابعـان تابعان  

 :گوناگونی شده است
بـن حسـن  ق( تـا محمـد755) به امامان مذهب  حنفی از ابوحنیفـه . مذهب حنفی:0

ــیبانی ــالق  722) ش ــَل »ق( اط ــد«َس ــن ، و از محم ــمس ب ــا ش ــیبانی ت ــن ش االئمۀ  حس
 6شده است.« َخَل »ق( اطالق  755) حلوانی

حنبل و متقدمان بر او تا عصـر  صـحابه و  بن احمد« سل »مراد از  نبلیی:. مذهب ح0
 7تابعان است.

کســـانی هســـتند کــه تـــا قبـــل از « ســل » . مییذهب شیییافعی و مییذهب میییالکی:3
 8زیستند. قمری می 055 سال

در ضمن، برخی همچون ابراهیم َبیجوری، شیخ اسب  األزهر مصر، دایرۀ سـل  را تـا 
 3اند. وسعه دادهقمری ت 555 قبل از سال

                                                 
 .25، ص7، جمعجمتمقهسیستاللغةتفارس، احمد، . ابن1

 .8502، ص7، جل هنتالعوبت، محمد بن مکرم،منظور . ابن2

 .23، صرسطیةتأهلتال نةتبینتالِفَوق. محمد باکریم محمد باعبدالله، 3
 .785، صمجموعةتیسهئلتاإلمهمتالغزالي. غزالی، محمد بن محمد، 4

 .87و  72، 72، صالتحفتفيتمذاهبتال لف. شوکانی، محمد بن علی، 5

 .05، صالجلیةتعنتمصطلحهتتالحنفیةتالکواشف. مال، عبداالله بن محمد، 6

 .77، صنموذجتمنتاألعمهلتالخیوسةتفيتإدایةتالطبهعةتالمنیوة. دمشقی، محمد منیر، 7
 . همان.8

 .750، صرحفةتالموسدتشوحتجوهوةتالتوحید. َبیجوری، ابراهیم، 9
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قـرن برتـر   شود که در سه ها، به کسانی اطالق می در اصطالح سلفی« َسَل »اما واژۀ 
بـودن  آنـان گـواهی  بـه بهتـر اکـرم کردنـد و رسـول نفستین  تاریخ اسالم زنـدگی می

ین خود بر ا آنان مستند   0«.تابعان صحابه، تابعان، و تابعان  »اند از:  اند و آنها نیز عبارو داده
 فرمایند: دانند که آن حضرو می می معنا را حدیثی از پیامبر

 أحهدمم شههاة  تسبق قوم یجيء ثم یلونهم الذین ثم یلونهم الذین ثم قرني القرون خیر
 2؛شهاةته یمینه و یمینه

آینـد و سـسس  ها قرن مـن اسـت و سـسس کسـانی کـه بعـد از آنهـا می بهترین قرن
 ،دادن  هریـک سسس قومی خواهد آمد که گـواهیآیند و  کسانی که پس از آنان می

 جوید. اش سبقت می گیرد و سوگندش از گواهی از سوگندش پیشی می

 . فهم سلف0
. اقـوال و 7. اجما  یا فهم جمهور سل ؛ 8. قول و فعل و تقریر سل ؛ 7فهم سل  یعنی: 

عنـی آنچـه ی« سـل  فهـم»بنـابراین،  9د.نهایی که سل  با آنها مفالفت نکرده باشـ دیدگاه
اند. مسـتند آنهـا در  از نصوص فهمیده خدا عنوان  مراد و مقصود  خدا و رسول سل  به

ر   است که به« های پیامبر افعال و رهنمود»شناخت نظر پروردگار در قرآن، 
 عنوان مفس 

 4اند. قرآن، آنها را مدنظر قرار داده

 سورۀ توبه 011ها دربارۀ آیۀ  مدعای سلفی
از  ،متعال در تمام حاالو کنند که خداوند سورۀ توبه ادعا می 755ناد به آیۀ ها با است سلفی

مطل  است؛ یعنی هم از عمل و هم از  طور سل  راضی بوده و رضایت خداوند از ایشان به
خاطر  به« سل  فهم»بنابراین، آنان مدعی هستند که  1های آنان رضایت داشته است. باور

« خل  فهم»و درع واقعی  مراد خدا و رسولش، بر  امبررضایت خداوند و نزدیکی به پی
                                                 

 .77، صحقیقتترتاهمیتتفهمتنصوصتشوعیتروسطتسلفتصهلح. دمیجی، عبدالله، 1

، 0، جم الم صاحیح؛ نیشـابوری، مسـلم بـن حجـاج، 7757، ح7، ص5، جالبخهیي صحیحمد بن اسماعیل، . بفاری، مح2
 .8577، ح7277ص

 .57، صفهمتال لفتالصهلحتللنصوصتالشوعیةترتالودتعلیتالشبههتتحوله. دمیجی، عبدالله، 3
 . همان.4

 .22. همان، ص5
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 0الهی باید به سل  رجو  کند. حجیت دارد و خل  برای درع واقعی  معارف

 سورۀ توبه 011رضایت مطلق خداوند از سلف با استناد به آیۀ 
 و السهاققون اوولهونکنند، آیۀ  ها بر حجیت فهم سل  ارائه می یکی از دالیلی که سلفی

 فرماید: متعال در این آیه می . خداونداست
 و الساققون اوولون من المهاجرین و اونصار و الذین اتبعومم قإحسان رضه  اللهه

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

آنهـا پیـروی پیشگامان نفسـتین از مهـاجران و انصـار، و کسـانی کـه بـه نیکـی از 
هـایی از  کردند، خداوند از آنهـا خشـنود شـد و آنهـا [نیـزا از او خشـنود شـدند. با 

بهشت برای آنان فراهم ساخته که نهرها از زیر درختانش جاری است. جاودانـه در 
 آن خواهند ماند و این است پیروزی  بزرگ.

ن و انصـار تصـری  دارد کنندگان از مهـاجرا ها بر این باورند که آیه بر ثنای تبعیت سلفی
متضمن صحت تمـام   ،آیهاین مدح در  9روند. شمار می سل   صال  به که خود  آنها از ائمۀ

نحوی  حاکی از بطالن  هر فکر و عملی اسـت کـه بـه ،اعمال و باورهای آنان، و مفهوم  آیه
 افـراد  و عمل، برای  عقیدهمفال   آنان باشد. پس آیه بر حجیت فهم مهاجران و انصار در 

ل  را سـتوده، و رضـایت متعال پیـروی از سـ دهمچنین خداون 4کند. بعد از آنان داللت می
های آنـان  مطل  است؛ یعنی هم از اعمال آنها و هم از افکار و باور طور خداوند از سل  به

 1شود. راضی بوده است؛ که شامل پیروی از فهم آنان از نصوص شرعی نیز می

 سورۀ توبه 011نحوۀ استدالل به آیۀ 
 کنند: سورۀ توبه ادعا می 755ها ذیل آیۀ  سلفی

                                                 
 . همان.1

 .755. سورۀ توبه، آیۀ 2
«. ناء علی المتبعین للسابقین األولین من المهاجرین و األنصار، و هم أئمة السـل  الصـال  و قـادتهمفاآلیة صریحة في الث. »3

 (.22، صفهمتال لفتالصهلحتللنصوصتالشوعیةترتالودتعلیتالشبههتتحوله)دمیجی، عبدالله، 

 . همان.4
 .2، صال نةرذکیوتالخلفتبوجوبتاعتمهدتفهمتال لفتألدلةتالکتهبترت. سعیدان، ولید بن راشد، 5
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ــن». واژۀ 7 شــود.  اســت و تمــام صــحابه را شــامل می «بیانیــه»در آیــۀ مــوردنظر، « م 
ن”دربارۀ واژۀ »نویسد:  قاسمی در تفسیر خود می الدین جمال ـن  دو“ م  قول وجود دارد: م 

ن به به ـن»گوید که بسیاری معنـای  ادامه می او در«. معنای بیانیه معنای بعضیه، و م  را  «م 
کنـد کـه نشـان  نقـل می 0کعـب قرظـی بـن دانند و در تأیید آن روایتی از محمـد بیانیه می

 2.نماید دهد آیه بر تمام صحابه داللت می می
وجـود دارد، بـر ایـن  رض  الله عنهم و رضو عنههآمیزی که در عبارو   . لسان مدح8

خاطر  متعال در تمام حاالو از آنان راضی بوده است؛ لذا بـه وندکند که خدا امر داللت می
 9متعال، فهم  آنان برای ما حجت است. رضایت خداوند

درست بنا شده  شود که بر پایۀ فهم   شامل عقیده و عملی می و الذین اتبعومم. قید 7
کـی تبعیـت نی بر این امر داللت دارد که کسانی نیز کـه از آنـان بـه قاحساناست و قید 

گردنـد. ایـن مـدح و سـتایش، ضـامن   می رض  الله عهنهم و رضهو عنههکنند، مشـمول 
بـودن   که مفهـوم آن بیـانگر باطـل دادند؛ چنان درستی  آن چیزی است که آنان انجام می

و عمل   دهد که فهم آنها در عقیده اموری است که با آنان مفال  است؛ بنابراین نشان می
 4آیند، حجت است. آنها می بر کسانی که پس از

                                                 
روی عن حمید بن زیاد قال: قلت یوما لمحمد بن کعب القرظي: أال تفبرني عن الصحابة فیما کان بینهم؟ و أردو الفـتن. . »1

ه تعالی قد غفر لجمیعهم، و أوجب لهم الجنة في کتابه، محسنهم و مسیئهم. قلت له: و في أی موضع أوجـب  فقال لي: إن الل 
ه! أال تقرأ قوله تعالی: لهم الجنة؟ فقال: سبحان ا وَن...لل  ل  وَّ

َ وَن األ  ق  اب 
، 5، جالتأرسال محهسانالدین،  )قاسمی، جمال«. َو السَّ

 (.027ص

بیانیة لتقدمهم علی مـن عـداهم. و قیـل: “ من”ـجمیع المهاجرین و األنصار، ف السابقون األولونـالثاني: قیل: المراد ب. »2
، و رأی  “من”بعضهم و هم قدماء الصحابة و  تبعیضیة. و قد اختار کثیـرون الثـاني، و اختلفـوا فـي تعییـنهم علـی مـا ذکرنـاه أوال 

آخرون األول. اآلیة فأوجب للجمیع الجنة و الرضوان، و شر  علـی تـابعیهم أن یقتـدوا بهـم فـي أعمـالهم الحسـنة و أال یقولـوا 
 )همان(.«. فیهم إال حسنا ال سوءا

قَونقوله تعالی . »3 نـه   و الساب  ه  عنهم َو رضـوا  ع  هم بإحسان رضي الل  و  ر و الذین اتَبع  نصا 
َ
رین و األ َمهاج  َون من ال  ول 

َ
و  اآلیـة األ

هذا المدح یتضمن صحة ما کانوا علیه من العقیدة و العمل، و هذه الصحة مستمدة من صحة التأصـیل و الفهـم، فمـن أراد أن 
عهم في فهمهم المفضي إلی صحة اإلعتقـاد و العمـل، و دل ذلـل علـی أن مـن یکون له حظ من هذا المدح و الثناء فلیتف  م

خالفهم فإنه الممقوو الضال المغضوب علیه، و المفالفة في العمـل فـر  عـن المفالفـة فـي الفهـم، فـدل ذلـل علـی صـحة 
یجـب حینئـذ اتباعـه،  فهمهم الذي أثمر لهم صحة اإلعتقاد و العمل، و حیث کان فهمهم هو الفهم الصحی ، فهو الفهم الذي

ال الضـاَللألن خالف الح  باطل، کما قال تعالی  تبوجاوبتالخلافتراذکیو راشـد، بـن ولیـد )سـعیدان، «.َفمـاَذا بعـدالح  إ 
 (.2ص ،ال نةترتالکتهبتألدلةتال لفتفهمتاعتمهد

 .همان. 4
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 ها نقد اول بر استدالل سلفی
انـد، از دو حالـت خـارج  دسـت آورده سـورۀ توبـه بـه 755ها از تفسیر آیـۀ  فهمی که سلفی

 نیست:
بـر ادعـای  این مطلب نتیجۀ فهـم خودشـان اسـت. ایـن حالـت بنـااینکه  حالت اول:

 ل  رجو  کرد.س ه فهمخودشان، باطل است؛ زیرا برای فهم آیاو و روایاو باید ب
اند. این حالت نیز مردود است؛ زیرا  َسَل  رجو  کرده برای فهم آیه به فهم حالت دوم:

سـل ، بـه آیـاو و روایـاو رجـو   گونه که برای اثباو حجیت فهم  آید؛ بدین دور پیش می
ه گونه است ک شود. این َسَل  رجو  می شود و برای فهم معنای آیاو و روایاو، به فهم می

 0آید. دور و تقدم شیء بر خودش پیش می

 ها نقد دوم بر استدالل سلفی
 :گیرد می قرار بررسی مورد ،شریفه ۀآیدربارۀ این  ها سلفی مدعای ،بفش این در

 «ِمن». معانِی واژۀ 0

ن»از نگاه سلفیه واژۀ  تـوان  سنت می است. با مراجعه به تفاسیر اهل« بیانیه»در این آیه « م 
 رسید:مطلب  به دو

:
ً
ن»اند که  برخی از آنان تصری  کرده اوال  «.بیانیه»است، نه « تبعیضیه»در این آیه « م 

قهال أکثهر »گویـد:  ، میرف یوتغوائبتالقوآنترتیغهئبتالفوقهنال . نیشابوری، صاحب 
ْنصارِ في قوله “ ِمن”العلماء: کلمة  یَن َو اْوَ ینـد گو )اکثر علما می 2؛«للتبعیض ِمَن اْلُمهاِجِر

ن»که  ْنصارِ در عبارو  « م  یَن َو اْوَ  ضیه است(.یتبع ِمَن اْلُمهاِجِر
ن تبع»نویسد:  ، میرف یوتالتحوسوترتالتنوسوعاشور، صاحب  ب. ابن  9«.ضیه استیم 

ن برای تبعیِ است»گوید:  ، میمفهریحتالغیبج. ففر رازی، صاحب   4«.م 
 مهن المههاجرینفي قولهه “ ِمن”ن فتکو»نویسد:  می فتحتالقدسود. شوکانی در کتاب 

                                                 
 .73، صبدعةترجوبتفهمتال لف. حسن محمد خیر محمد، 1

 .580ص 7، ج یوتغوائبتالقوآنترتیغهئبتالفوقهنرف. نیشابوری، حسن بن محمد، 2

 .728، ص75، جرف یوتالتحوسوترتالتنوسوعاشور، محمد طاهر،  . ابن3
 .782، ص77، جالغیب مفهریح. ففر رازی، محمد بن عمر، 4
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ن)» 0؛«عل  مذا للتبعیض  بعضیه است(. من المهاجریندر عبارو  « م 
:

ً
ن»برخی به نو   ثانیا اند؛ اما تفسیر آنان ذیل این آیه، گـواه بـر ایـن  نکرده ای   اشاره« م 

ن»مطلب است که   2بیانیه نیست تا بتواند بر تمام صحابه داللت کند.« م 
َو ها، اقـوال مفتلفـی دربـارۀ مصـداق  سنت و تفاسیر موردقبول  سلفی ر اهلدر تفاسی

یَن َو اونَصارِ  ُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِر اِقُقوَن اَووَّ  وجود دارد: السَّ
مهم »گوینـد:  سیرین، حسـن و قتـاده می ال . ابوموسی اشعری، سعید بن مسیب، ابن

بـه  نان کسانی هستند که با رسول خدا)آ 9؛«الّله الذین صلوا إل  القبلتین مع رسول
 اند(. قبله نماز خوانده دو

مهن  الساققون اوولون مهن المههاجرین و اونصهار»کنند:  سیرین بیان می ب. شعبی و ابن
 اند(. )آنان کسانی هستند که در بیعت رضوان حضور داشته 4؛«أةرك قیعة الرضوان عام الحدیبیة

                                                 
 .722، ص8، جالقدسو فتح. شوکانی، محمد بن علی، 1

 .725، ص8ج، النکتترتالعیونترف یوتالمهریدي. ماوردی، علی بن محمد، 2

رت التنزسال أناوای؛ بیضـاوی، عبداللـه بـن عمـر، 733، ص0، جالعظایم القاوآن رف ایوکثیر، اسماعیل بن عمـر،  . همان؛ ابن3
جوزی، عبدالرحمن بن علی،  ؛ ابن877، ص2، جالقوآن ألحکهم الجهمع؛ قرطبی، محمد بن احمد، 25، ص7، جالتأرسل أسوای
؛ 7، ص77، جالقااوآن البیااهنتفاايترف اایو جااهمعجریــر،  بــن ؛ طبــری، محمــد828، ص8، جالتف اایو الم اایوتفاايتعلاام زاد
؛ 27، ص5، جالقاوآن رف ایو البیاهنتعان ر الکشاف؛ ثعلبی، احمد بـن محمـد، 775، صالمقبهس رنوسوعباس، عبدالله،  ابن

فايتالح اهنت الجاواهو؛ ثعـالبی، عبـدالرحمن بـن محمـد، 725، ص0، جالتنزسال معاهلم مختصاوبغوی، حسین بن مسـعود، 
؛ شـوکانی، 872، ص0، جالتف ایوتبهلماأرویتیالادیتالمنواویتفابکـر،  ؛ سیوطی، عبدالرحمن بـن ابی852، ص7، جالقوآن رف یو

یعطیه، عبدالح  بن غالب،  ؛ ابن722، ص8، جالقدسو فتحمحمد بن علی،  ؛ زمفشـری، محمـود 27، ص7، جالاوجیز الُمحاور
، عبداللـه بـن احمـد، ي؛ نسـف775، ص77، جمفاهریحتالغیابر، ؛ ففـر رازی، محمـد بـن عمـ750، ص8، جالکشهفبن عمر، 

؛ 722، ص8، جالتنزسال نیالتأرسالتفايتمعاه لباهب؛ خـازن، علـی بـن محمـد، 355، ص7، جالتأرسل التنزسلترتحقهئق مدایك
 ،0، جال اعود بایرف یوتأ؛ ابوالسعود، محمد بن محمد، 020، ص5، جالتف یو یالمحیطتف البحوابوحیان، محمد بن یوس ، 

، 7، جالبیااهن رف اایوتیرح؛ حقــی، اســماعیل بــن مصــطفی، 2، ص7، جالمعااهني یرحاللــه،  ؛ آلوســی، محمــود بــن عبد23ص
؛ 7727، صالخبیاوتالحکایمتیبناهتکالمتمعهنيتبعضتمعوفةتعلیتاإلعهنةتفیتالمنیو ال واج احمد، بن محمد شربینی،؛ 738ص

، التأرسال محهسانالـدین،  ؛ قاسـمی، جمال580، ص7، جوقاهنرف یوتغوائبتالقوآنترتیغهئابتالفنیشابوری، حسن بن محمد، 
 .027، ص5ج
النکاتترتالعیاونترف ایوت؛ مـاوردی، علـی بـن محمـد، 733، ص0، جالعظایم القاوآن رف ایوکثیر، اسماعیل بن عمـر،  . ابن4

ن علـی، جـوزی، عبـدالرحمن بـ ؛ ابن877، ص2، جالقوآن ألحکهم الجهمع؛ قرطبی، محمد بن احمد، 725، ص8، جالمهریدي
؛ ثعلبـی، 7، ص77، جالقاوآن البیاهنتفايترف ایو جاهمعجریر،  بن ؛ طبری، محمد828، ص8، جالتف یو الم یوتفيتعلم زاد

، 0، جالتنزسال معاهلم مختصاو؛ بغوی، حسین بـن مسـعود، 27، ص5، جالقوآن رف یو البیهنتعن ر الکشفاحمد بن محمد، 
؛ سـیوطی، عبـدالرحمن بــن 852، ص7، جالقاوآن نتفايترف ایوالح اه الجاواهو؛ ثعـالبی، عبـدالرحمن بـن محمـد، 725ص
عطیـه،  ؛ ابن722، ص8، جالقادسو فاتح؛ شـوکانی، محمـد بـن علـی، 872، ص0، جالدیتالمنوویتفيتالتف ایوتبهلماأرویبکر،  ابی
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 ،بودنـد بـدر ۀواقعـ شـاهد کـه کسانی) 0؛«قدرا أمل قدرالذین شهدوا »گوید:  ج. عطا می
 .(هستند بدر اهالی  

 اونصهار و المههاجرین مهن الشههاة  و قالموت الساققون أنهم»د. ماوردی معتقد اسـت: 
)آنان کسانی هستند که از مهاجران در مـرگ و  2؛«جزائه حسن و تعال  الله ثواب إل  سبقوا

 اند(. نایل شده شهادو سبقت گرفته و به ثواب الهی
مطرح شده  التأرسل التنزسلترتأسوای أنوایه. احتمال دیگری نیز وجود دارد که در کتاب 

اِقُقوَن » است: ُلهوَن  َو السَّ یَن  ِمهَن  اْوَوَّ أو الهذین أسهلموا قبهل الهجهر  َو  الهذین... مهم اْلُمههاِجِر
ْنصاِر أمل قیعة العقبة اوول   قبل از هجرو، به پیامبر)مهاجران یعنی کسانی که  9؛«اْوَ

                                                 
یعبدالح  بن غالب،  رازی، محمد بـن  ؛ ففر750، ص8، جالکشهف؛ زمفشری، محمود بن عمر، 27، ص7، جالوجیز الُمحور

؛ خـازن، علـی 355، ص7، جالتأرسال التنزسلترتحقاهئق مدایك؛ نسفی، عبدالله بن احمد، 775، ص77، جمفهریحتالغیبعمر، 
، 5، جالتف ایو المحایطتفاي البحاو؛ ابوحیان، محمـد بـن یوسـ ، 722، ص8، جالتنزسل التأرسلتفيتمعهني لبهببن محمد، 

تعلایتاإلعهناةتفايتالمنیاو ال اواج احمـد، بن محمد شربینی،؛ 2، ص7، جالمعهني یرحالله،  ؛ آلوسی، محمود بن عبد020ص
، رف یوتغوائبتالقاوآنترتیغهئابتالفوقاهن؛ نیشابوری، حسن بن محمد، 7727، صالخبیوتالحکیمتیبنهتکالمتمعهنيتبعضتمعوفة

 .580، ص7ج
رت التنزسال أناوایمـر، ؛ بیضـاوی، عبداللـه بـن ع725، ص8، جالنکتترتالعیاونترف ایوتالماهریدي. ماوردی، علی بن محمد، 1

جوزی، عبدالرحمن بن علی،  ؛ ابن877، ص2، جالقوآن ألحکهم الجهمع؛ قرطبی، محمد بن احمد، 25، ص7، جالتأرسل أسوای
ــه،  ؛ ابن828، ص8، جالتف اایو الم اایوتفاايتعلاام زاد ؛ ثعلبــی، احمــد بــن محمــد، 775، صالمقبااهس رنااوسوعبــاس، عبدالل

؛ ثعـالبی، 725، ص0، جالتنزسال معاهلم مختصاو؛ بغوی، حسین بن مسعود، 27، ص5، جالقوآن رف یو البیهنتعن ر الکشف
تیالادیتالمنواویتفابکر،  ؛ سیوطی، عبدالرحمن بن ابی852، ص7، جالقوآن الح هنتفيترف یو الجواهوعبدالرحمن بن محمد، 

بــدالح  بــن غالــب، عطیــه، ع ؛ ابن722، ص8، جالقاادسو فااتح؛ شــوکانی، محمــد بــن علــی، 872، ص0، جالتف اایوتبهلمااأروی
ی ، مفهریحتالغیاب؛ ففر رازی، محمد بن عمر، 750، ص8، جالکشهف؛ زمفشری، محمود بن عمر، 27، ص7، جالوجیز الُمحور

ــد، 775، ص77ج ــن احم ــه ب ــفی، عبدالل ــد، 355، ص7، جالتأرساال التنزساالترتحقااهئق ماادایك؛ نس ــن محم ــی ب ؛ خــازن، عل
؛ 020، ص5، جالتف ایو فایالمحایطت البحاووحیـان، محمـد بـن یوسـ ، ؛ اب722، ص8، جالتنزسال التأرسلتفيتمعهني لبهب

؛ حقـی، 2، ص7، جالمعاهني یرحاللـه،  ؛ آلوسی، محمـود بـن عبد23، ص0، جال عود بیرف یوتأابوالسعود، محمد بن محمد، 
تمعوفاةتعلایتاإلعهناةتفايتالمنیاو ال اواج احمد، بن محمد شربینی،؛ 738، ص7، جالبیهن رف یوتیرحاسماعیل بن مصطفی، 

، 7، جرف ایوتغوائابتالقاوآنترتیغهئابتالفوقاهن؛ نیشابوری، حسن بن محمد، 7727، صالخبیوتالحکیمتیبنهتکالمتمعهنيتبعض
 .027، ص5، جالتأرسل محهسنالدین،  ؛ قاسمی، جمال580ص

 .725، ص8، جالنکتترتالعیونترف یوتالمهریدي. ماوردی، علی بن محمد، 2

3« . َّو
َ
وَن األ ق  ــاب 

یَن َو األنَصــار  َو السَّ ر  َهــاج  م  ــَن ال  ــوَن م  وا إلــی القبلتــین مــع  ل  فــیهم أربعــة أقاویــل: أحــدها: أنهــم الــذین صــل 
بیعـة الرضـوان، قالـه  اللـه موسی األشعري و سعید بن المسیب. الثاني: أنهم الـذین بـایعوا رسـول ، قاله أبوالله رسول

طاء. الرابع: أنهم السابقون بـالموو و الشـهادة مـن المهـاجرین و األنصـار سیرین. الثالث: أنهم أهل بدر، قاله ع الشعبي و ابن
سبقوا إلی ثواب الله تعالی و حسن جزائه. و یحتمل خامسا: أن یکون السابقون األولون من المهـاجرین هـم الـذین آمنـوا بمکـة 

«. و رسوله قبل هجرته إلـیهم الله عنهم، و السابقون األولون من األنصار هم الذین آمنوا برسول الله قبل هجرة رسول
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 ا، بـسوی آنها هجرو کند به آوردند. و انصار یعنی کسانی که قبل از آنکه پیامبر اسالم
 (.بیعت کردندایشان 

اند،  سنت وجود دارد؛ برخی تمام اقوال را ذکر کرده اقوال باال تقریبا  در اکثر تفاسیر اهل
کـه صـحابی   0اشعری، اقوال نام ابوموسین ایدر  اند. و برخی تعدادی از آنها را بیان نموده

 1و شـعبی 4مسـیب بـن سـعید 9حسـن، 2است، و نام افـرادی همچـون قتـاده، پیامبر
ها، تمـام آنـان از  بـر اظهـاراو سـلفی خورد که همگی از تابعان هسـتند و بنـا چشم می به

 روند. شمار می سل  به
تمام سل  در زمرۀ مـدح   شدن   حال مسئلۀ اصلی اینجاست که خود  سل  نیز به شامل

ای خاص معتقـد هسـتند کـه خـود  ایـن  این آیه قائل نیست. هرکدام از آنان به شمول عده
دانسـتند کـه تمـام آنـان شـامل مـدح ایـن آیـه  مطلب بر این امر گواهی دارد که سـل  می

ن»نتیجه و بنا بر اظهاراو خود  سل ،  نیستند. در ام نیست تا بـر تمـ« بیانیه»معنای  به« م 
 است.« بعضیه»معنای  سل  داللت کند؛ بلکه به

ن»حال اگر پذیرفته شود که  ها  اسـت، بـازهم مـدعای سـلفی« بیانیـه»در این آیـه « م 
متعـال ایـن قیـد را آورده  بیانگر  این است کـه خداونـد االّولونشود؛ زیرا قید  اثباو نمی

سـابقون  .7گـروه اسـت:  است تا به مهاجران و انصار مفت  شود. پس آیـه بیـانگر  سـه
 تابعان  آنها. .7سابقون اولون از انصار؛  .8اولون از مهاجران؛ 

)=تابعان( قیدی نیاورده و آن را بـه  الذین اتبعوممکه برای  آنجا باید توجه داشت از
تمـام مسـلمانان تـا روز قیامـت را  الهذین اتبعهوممعصر معینی مقیـد نکـرده اسـت، لـذا 

 6گیرد. می بر در

                                                 
 (.25، ص7، جالتأرسل رتأسوای التنزسل أنوای)همان؛ بیضاوی، عبدالله بن عمر، 

 .05، ص0، جالنبالء أعالم سیو. ذهبی، محمد بن احمد، 1

 .875، ص8، جالوقهت معوفة. عجلی، احمد بن عبدالله، 2

 .73، ص5، جالنبالء أعالم سیو. ذهبی، محمد بن احمد، 3
 .780. همان، ص4

 .737. همان، ص5

 .555، ص2، جروجمۀترف یوتالمیزان. طباطبایی، سید محمدحسین، 6
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کـه  حـالی مانان تـا روز قیامـت قائـل شـد؛ درلر نتیجه، باید به حجیت فهم تمام مسد
 کس به این قول قائل نیست. هیچ

 داللت مدِح در آیه، بر حجیت فهم سلف . عدم0

ُه َعْنُهْم َو َرُضوْا َعْنهُ ماوردی در تفسیر عبارو  گوید که سه احتمال دربارۀ آن  می رِضي اللَّ
 وجود دارد:

راضـی  خاطر ثـواب دادنـش خاطر ایمانشان راضی شد و آنان از خدا به از آنها به . خدا7
 0شدند؛
 راضی شدند؛ . خدا از آنها در عبادتشان راضی شد و آنان از خدا در جزای عبادتشان8
 آن با پذیرفتن  از خدا راضی شد و آنان  خاطر اطاعت از رسول خدا . خدا از آنها به7

 2.راضی شدند
متعـال،  توان دریافت که علت مدح  آنان توسـط خداونـد خوبی می ماوردی بهاز تفسیر 

شـنیدند، بـا  ایمـان آوردنـد و آنچـه را از ایشـان می آنها بوده است که بـه پیـامبر عمل  
 کردند. پذیرفتند و بدان عمل می ودل می جان

در تمـام متعال  مطل  باشد و خداوند طور اگرهم بسذیریم که مدح موجود در این آیه به
حاالو از آنها رضایت دارد، بازهم دلیل بر آن نیست که فهم آنها بر ما حجـت باشـد؛ زیـرا 

تالزمـــی وجـــود نـــدارد. « حجیـــت فهـــم آنهـــا»و « رضـــایت خداونـــد از صـــحابه»بــین 
خاطر  خطـا رفتـه باشـند و خداونـد بـه بـه ای   دیگر، ممکن است آنـان در مسـئله طرفی از

نظر  خداوند بدین معنا نیسـت کـه  نظر کرده باشد و این صرف تالش آنان، از آن خطا صرف
 کند. حتما  تمام اعمال و عقاید آنها را تأیید می

داللـت دارد، بـازهم مشـکلی سل  حتی اگر بسذیریم که سیاق این آیه بر حجیت فهم 
ــد صــرف  مدح اساســی رد خواهــد داد؛ چراکــه اگــر به متعــال، فهــم  شــدن توســط خداون
                                                 

 .27، ص5، جالقوآن رف یو البیهنتعن ر الکشف؛ ثعلبی، احمد بن محمد، 775، صالمقبهس رنوسوعباس، عبدالله،  . ابن1

2« . م  َو ه  ه  َعن  ي اللَّ ه   رض  وا  َعن  بحـر.  حدها: رضي الله عنهم باإلیمـان، و رضـوا عنـه بـالثواب، قالـه ابـنفیه ثالثة أوجه: أ َرض 
، و الله عنهم في العبادة. و رضوا عنه بالجزاء، حکاه علی بن عیسی. الثالث: رضي الله عنهم بطاعة الرسـول الثاني: رضي

 (.725، ص8، جالتأرسل محهسنالدین،  )قاسمی، جمال«. رضوا عنه بالقبول
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رف رضایت  خداوند از گروهی مستلزم حجیـت فهـم  برای  ای   عده دیگران حجت شود و ص 
 توان پاسخ داد؟! آنها گردد، پس به آیاو زیر چگونه می

رض  اللهه عهنهم و آیاتی که در مقام مدح هستند و دقیقا  با همان عبارو   دستۀ اول:
 اند؛ مانند: نازل شده رضوا عنه

 سورۀ مائده: 772ال . آیۀ 
 ُّه مذا َیْوُم َیْنَفُع الّصهاِةقیَن ِصهْدُقُهْم َلُههْم َجّنهاتج َتْجهری ِمهْن َتْحِتَهها اَوْنههاُر قاَل الل

َقدًا َرِضي الّلُه َعْنُهْم َو َرُضوا َعْنُه ذِلَك اْلَفْوُز اْلَعظیُم 
َ
 ؛خاِلدیَن فیها أ

بفشـد.  گوید امروز روزی است که راستی  راستگویان، بـه آنهـا سـود می خداوند می
گذرنـد. در آن،  هایی از بهشت است که نهرهایی از زیر درختان  آن می برای آنها با 

مانند. هم خداوند از آنها خشنود است و هم آنها از خدا خشنودند.  تا ابد جاودانه می
 این، رستگاری  بزرگی است.

ها از  کـه سـلفی طـور در این آیه، خداوند متعال در مقام مدح راستگویان است. همان
مطلـ   طور رسند کـه مـدح در آن بـه توبه به این نتیجه می سورۀ 755 مدح  موجود در آیۀ

حـاالو، اعـم از افکـار و آرا و باورهـا، از  است و بر این امر داللت دارد که خداوند در تمـام
آنان راضی و خشنود بوده است، پس فهم  آنان بر ما حجت است؛ در این آیـه نیـز بایـد بـه 

رضه  توبه عبارو   سورۀ 755 چراکه دقیقا  همانند آیۀ ؛ویان قائل شدحجیت فهم راستگ
مطلـ  اسـت.  طور در این آیه آمده، و رضایت خداوند از آنان نیز بـه الله عنهم و رضو عنه

رف وجود این عبارو یا مدح خداوند متعال نشانگر  این است که چـون خداونـد  حال اگر ص 
ی و خشنود است، فهم  آنان بر ما حجت است، پس باید راض سل های  از تمام افکار و باور

که کسی در جهان اسالم بدین مطلب  حالی فهم این گروه نیز بر دیگران حجت باشد؛ در
 قائل نشده است.

 سوره مجادله: 88ب. آیۀ 
 وَن َمهْن َحهاةَّ الّلهَه َو َر ُسهوَلُه َو َلهْو کهاُنوا الَتِجُد َقْومًا ُیْؤِمُنوَن ِقالّلِه َو اْلَیْوِم اآلِخِر ُیواةُّ

هَدُمْم  یَّ
َ
یمهاَن َو أ ِ

ِْ ولِئَك َکَتَب ِفهي ُقُلهوِقِهُم ا
ُ
ْو َعِشیَرَتُهْم أ

َ
ْو ِإْخواَنُهْم أ

َ
ْقناَءُمْم أ

َ
ْو أ

َ
آقاَءُمْم أ

ْنهاُر خاِلِدیَن ِفیها َرِضهي الّلهُه َعهْنُهْم  َو  ِقُروح ِمْنُه َو ُیْدِخُلُهْم َجّنات َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْوَ
ال ِإنَّ ِحْزَب الّلِه ُمُم اْلُمْفِلُحوَن 

َ
ولِئَك ِحْزُب الّلِه أ

ُ
 ؛َرُضوا َعْنُه أ
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یابی که بـا دشـمنان خـدا و  هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمی
رسولش دوستی کنند؛ هرچنـد پـدران یـا فرزنـدان یـا بـرادران یـا خویشـاوندان  آنهـا 

هایشان نوشته است و بـا  تند که خدا ایمان را بر صفحۀ دلباشند. آنان کسانی هس
هـایی از بهشـت وارد  روحی از ناحیۀ خودش آنها را تقویت فرموده، و آنهـا را بـه با 

ماننـد. خـدا از  جاودانه می ،کند که نهرها از زیر درختانش جاری هستند. در آن می
ــه هســتند. بدانیــد ا آنهــا خشــنود اســت و آنــان نیــز از خــدا خشــنودند. آنهــا حزب لل 

ه حزب»  اند. پیروزها و رستگاران« الل 

رض  الله الله است و در این آیه نیز عبارو  خداوند متعال در اینجا در مقام مدح حزب
معنـا  بـدین ؛آید آمده است. مسئلۀ آیۀ قبل، دقیقا  در اینجا نیز پیش می عنهم و رضو عنه

یت فهم سل ، باید این آیه نیـز بـر حجیـت توبه بر حج سورۀ 755 که در صورو حمل آیۀ
 که کسی بدین مطلب قائل نشده است. حالی الله داللت داشته باشد؛ در فهم حزب
 سورۀ بینه: 2ج. آیۀ 

 ِههْم َجّنهاُت ة َجزاُؤُمْم ِعْنهَد َرقه یَّ ولِئَك ُمْم َخْیُر اْلَبِر
ُ
ذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت أ ِإنَّ الَّ

َقدًا َرِضي الّلُه َعْنُهْم َو َرُضوا َعْنُه ذِلَك ِلَمْن َعْدن َتْجر
َ
ْنهاُر خاِلدیَن فیها أ ی ِمْن َتْحِتَها اْوَ

هُ   ؛َخِشي َرقَّ
اما کسانی که ایمان آوردند و اعمال صال  انجام دادند، بهترین مفلوقاو هستند. 

زیـر  هـای بهشـت جاویـدان اسـت کـه نهرهـا از پاداش آنهـا نـزد پروردگارشـان با 
مانند. هم خدا از آنها خشنود است و هـم  درختانش جاری است. همیشه در آن می

 واالا برای کسی است که از پروردگارش بترسد. آنها از خدا خشنودند. این [مقام  

دهنـد. در  انـد و عمـل صـال  انجـام می سیاق آیه دربارۀ کسانی است کـه ایمـان آورده
اند؛ که دقیقا   خطاب شده رضی الله عنهم و رضو عنهاین گروه نیز با عبارو  کریم قرآن

 شود. آیۀ قبل ذکر شد، در اینجا نیز مطرح می تمام مسائلی که ذیل دو
رضه  اللهه عهنهم و آیاتی که در مقام مدح مؤمنان هستند؛ اما با عبـارو  دستۀ دوم:

مـورد   ار بـه دواختصـ این دسته از آیاو بسیار زیاد هستند کـه به اند. بیان نشده رضو عنه
 کنیم: آنها اشاره می
 سورۀ بینه: 3ال . آیۀ 

 ِیة ِئك ُمْم َخیُر اْلَبِر وَلَٰ
ُ
اِلَحاِت أ ِذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الَصّ  ؛ِإَنّ اَلّ
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همانا کسانی که ایمـان آوردنـد و اعمـال صـال  انجـام دادنـد، بهتـرین مفلوقـاو  
 [خداا هستند.

 سورۀ رعد: 82ب. آیۀ 
 ِذیَن اِلَحاِت ُطوَق  َلُهْم َو ُحْسُن َمآب  اَلّ  ؛آَمُنوا َو َعِمُلوا الَصّ

ترین [زندگیا و بهترین  آنها که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، پاکیزه
 ها نصیبشان است. سرانجام

 سورۀ توبـه، بـه حجیـت فهـم 755آمیز در آیۀ  خاطر وجود لسان مدح چنانچه کسی به
انـد، همـین  آمیز در قـرآن آمده با لسان مدح ناچار باید در تمام آیاتی که هقائل شود، ب سل 

تنها عقال   برخورد را داشته باشد و برای آن گروه، به حجیت فهم  آنان قائل شود. این امر نه
ها نیز بدان قائل نیستند؛ پس اگر خداونـد صـرفا  از گروهـی  محال است، بلکه خود  سلفی

ابد مصون از  ین بدان معنا نیست که حتما  تمام افکار و آرای آنان تاتعری  و تمجید کرد، ا
 هرگونه خطا و اشتباه است.

 . اّتباع3

ها  ای که در این آیه مطرح است، دقیقا  در همین قسمت است که سـلفی ترین مسئله مهم
 گونـه ستاید و سیاق آیـه بـدین کنند، می گویند خداوند کسانی را که از سل  تبعیت می می

امـا بیـان  نیکی پیروی کردند، خداوند از آنان راضـی اسـت. است که کسانی که از آنان به
توان به اثباو یـا رد  شدن  آنان می اهمیت است که با روشن چند نکته در این قسمت حائز

 ها قائل شد. قول سلفی

 تمام مسلمانان تا روز قیامت است و الذین اتبعوهمالف. مراد از 

سورۀ توبه بیانگر این است که خداوند این قید را آورده است تا بـه  755در آیۀ  اّولونقید 
سـابقون اولـون از  .7گروه اسـت:  مهاجران و انصار مفت  شود؛ پس این آیه بیانگر سه

خاطر اینکه خداوند برای  تابعان  آنها. همچنین به .7سابقون اولون از انصار؛  .8ن؛ امهاجر 
الذین اتبعومم ان( قیدی نیاورده و آن را به عصر معینی مقید نکـرده اسـت، پـس )=تابع
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الذین اتبعومم 0گیرد. می بر تمام مسلمانان تا روز قیامت را در 
یهد فهي  و أخرج عهن اقهن»گویـد:  می الذین اتبعومم وففر رازی دربارۀ مصداق . 7 ز
َبُعوُمْم ِقِإْحسان  قوله  ِذیَن اتَّ )و از  2؛«اِسالم إل  أن تقهوم السهاعةقال من ققي من أمل  َو الَّ

گفته اسـت منظـور کسـانی از  و الذین اتبعوهمزید نقل شده است که دربارۀ عبارو  ابن
 مانند(. اسالم هستند که تا روز قیامت باقی می اهل

 گوید: . همچنین سیوطی می8
 سألت سفیان عن التاقعین. قهال: مهم الهذین»قال:  و أخرج أقو الشیخ عن عصمة

َبُعهوُمْم . و سهألته عهن و لهم یهدرکوا النبهي أةرکوا أصحاب النبهي هِذیَن اتَّ الَّ
 9؛«أرجو»قال: من یجيء قعدمم. قلت: إل  یوم القیامة؟ قال:  ِقِإْحسان  

از سفیان دربارۀ تابعان پرسیدم. جواب داد که »از عصمه نقل شده است که گفت: 
امـا خـود حضـرو را  اند نمودهدرع را  تابعان کسانی هستند که اصحاب پیامبر

پرسـیدم. او گفـت کـه  الذین اتبعومم قاحساناند. از او دربارۀ عبارو  درع نکرده
ــا روز قیامــت؟ جــواب داد:  آن کســانی کــه بعــد از آنهــا می ــی ت ــد. پرســیدم یعن آین

 “«.امیدوارم”

ــز از ابن . ابن7 ــد:  عبــاس نقــل می جــوزی نی وم و الههذین اتبعههومم قإحسههان أن تقهه»کن
 )و کسانی که از آنان پیروی کنند تا روز قیامت فرا برسد(. 4؛«الساعة

َبُعوُمْم ِقِإْحسان  »نویسد:  باره می . بیضاوی نیز دراین0 ِذیَن اتَّ الالحقهون قالسهاققین  َو الَّ
ِیمان و الطاعة إله  یهوم القیامهة )و کسـانی کـه آنـان را  1؛«من القبیلتین، أو من اتبعومم قا

قبیله ملح  هستند یا آن کسانی که تـا روز قیامـت  پیروی کردند به سابقان از دونیکی  به
 آنها را در ایمان و طاعت پیروی کردند(.

                                                 
 .555، ص2، جروجمۀترف یوتالمیزانمحمدحسین،  . طباطبایی، سید1

 .775، ص77، جمفهریحتالغیب. ففر رازی، محمد بن عمر، 2
 .873، ص7، جالدیتالمنوویتفيتالتف یوتبهلمأرویبکر،  . سیوطی، عبدالرحمن بن ابی3

 .828، ص8، جالتف یو الم یوتفيتعلم زادجوزی، عبدالرحمن بن علی،  . ابن4
وَن . »5 ق  اب 

سـانل الالحقـون بالسـابقین مـن القبیلتـین، أو مـن اتبعـوهم باإلیمـان و الطاعـة إلـی یـوم  َو السَّ ح  إ   ب 
م  ـوه  َبع  یَن اتَّ ـذ  َو الَّ

 (.25، ص7، جالتأرسل رتأسوای التنزسل أنوای)بیضاوی، عبدالله بن عمر، «. القیامة
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 ستاید خاطر تبعیت از ایمان و افعال حسنۀ مهاجرین و انصار می ب. خداوند آنان را به

َبُعوُمم قِإْحَسها»نویسد:  ماوردی در تفسیر خود می ِذیَن اتَّ یحتمهل وجههین: أحهدمما:  ن  َو الَّ
ِیمان. الثاني: من اوفعال الحسنة )و دربارۀ کسانی کـه از آنـان تبعیـت کردنـد، دو  0؛«من ا

 . تبعیت از افعال حسنه(.8تبعیت از ایمان؛  .7احتمال وجود دارد: 
 مقید نمود« احسان»ج. خداوند تبعیت را به 

مقید کرد. سیوطی برای تبیین معنای آن،  قاحسانخداوند متعال در این آیه پیروی را به 
کنـد  قرظـی سـؤال می بن کعب کند که در آن از محمد زید نقل می بن روایتی را از حمید

یقتهدون »...دهـد:  به چه معناست. وی چنین پاسخ می و الذین اتبعومم قاحسانکه قید 
نه بـه آنهـا اقتـدا )در اعمـال حسـ 2؛«قهم في أعمالهم الحسنة و ال یقتدون قهم في غیر ذلهك

نیز دقیقا  همـین مطلـب را در تفسـیر   4و آلوسی 9ففر رازی کردند، نه در چیزی دیگر(. می
 کنند. خود، ذیل همین آیه گوشزد می

 کند ملحق می السابقون األولونکنندگان را به  د. خداوند متعال تبعیت

انصار( هستند؛ یعنـی  )=مهاجران و الساققون االولونداخل در حکم « کنندگان تبعیت»
کننـدگان نیـز وجـود خواهـد داشـت.  هر امتیازی که برای سـل  وجـود دارد، بـرای تبعیت

ــارو  علمــای اهل ــل تفســیر عب  و الههذین اتبعههومم قاحسههانســنت در تفاســیر خــود، ذی
قبیلـه [مهـاجران و  )ملحـ  بـه آن دو 1؛«الالحقون قالسهاققین مهن القبیلتهین»گویند:  می

 انصارا هستند(.
 :آید دست می از مطالب فوق به

:
ً
خاطر تبعیـت از افعـال و  متعال پیـروی  تابعـان از مهـاجران و انصـار را بـه خداوند اوال

                                                 
 .725، ص8، جالنکتترتالعیونترف یوتالمهریدي. ماوردی، علی بن محمد، 1
 .838، ص0، جالدیتالمنوویتفيتالتف یوتبهلمأرویبکر،  سیوطی، عبدالرحمن بن ابی .2

 .775، ص77، جمفهریحتالغیب. ففر رازی، محمد بن عمر، 3

 .2، ص7، جالمعهني یرحالله،  . آلوسی، محمود بن عبد4

، ال اعود رف ایوتأبايد بـن محمـد، ؛ ابوالسعود، محمـ25، ص7، جالتأرسل رتأسوای التنزسل أنوای. بیضاوی، عبدالله بن عمر، 5
، 7، جالبیاهن رف ایوتیرح؛ حقی، اسـماعیل بـن مصـطفی، 2، ص7، جالمعهني یرحالله،  ؛ آلوسی، محمود بن عبد23، ص0ج

 .738ص
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 ستاید. ایمان  آنان می
:

ً
 مسلمانان تا روز قیامت است. مراد از تابعان تمام   ثانیا

:
ً
ـران، مقید کرده است کـه طبـ  نظـر م باحسانمتعال تبعیت را به  خداوند ثالثا فس 

ـران،  از دیـدگاههمچنـین  .حسنه است، نـه چیـزی دیگـر مراد از آن، تبعیت از افعال مفس 
کنندگان ملح  به مهاجران و انصار هستند؛ پس حکم آنها همانند حکم مهاجران و  تبعیت

 انصار است.
که تابعان ملح  به مهـاجران  آنجا در نتیجه، اگر به حجیت فهم سل  قائل شویم، از

ناچار بایـد بـه  اسـت، پـس بـه انصـار وهستند و حکم آنان همانند حکم مهـاجران  و انصار
کـه مسـلمانان تـا روز قیامـت را شـامل  آنجا کنندگان نیز قائل شد و از حجیت فهم  تبعیت

 شود، چنین چیزی عقال  محال است و کسی بدان قائل نیست. می

 نتیجه
بـرای اثبـاو سـفن خـود بـه آیـاتی سلفیان به حجیت فهم  تمام سل  قائل هستند. آنـان 

کـریم و مراجعـه بـه  شـوند؛ امـا بـا تـدبر در قـرآن توبه متوسل می سورۀ 755 همچون آیۀ
ها  توان به این نتیجه رسید که اسـتدالل سـلفی ها، می تأیید  سلفی سنت و مورد تفاسیر اهل

لتی بر حجیت به این آیه برای اثباو حجیت فهم َسَل  اشتباه بوده است و این آیه هیچ دال
ِ  داللـت بـر حجیـت فهـم ، تمـام مسـلمانان تـا روز قیامـت را سـل  فهم ندارد، و بر فـر

ها بـه  شود. لذا استدالل سـلفی گیرد و به بفش خاصی از مسمانان منحصر نمی می بر در
توان فهم َسَل  را بر فهم َخَل   بر حجیت فهم َسَل  باطل است و با این آیه نمی آن مبنی

 .ترجی  داد
  



 

 

12 

سال 
هشتم

 ،
بهار 

1397
، شمار

 ۀ
29

 

 کتابنامه
 قرآن کریم. .7
الکتـاب العربـي،  ، بیـروو: دارزاد المسییر فیع علیم التفسییرجوزی، عبدالرحمن بن علی،  ابن .8

 ق.7088اول،  چاپ
 تا. نا، بی جا: بی ، بیتفسیر التحریر و التنویرعاشور، محمد طاهر،  ابن .7
یعقــوب ، جمـع: محمـد بـن تنیویر المقبیاسم مین تفسیییر ابین عبیاسعبـاس، عبداللـه،  ابن  .0

 تا. الکتب العلمیة، بی فیروزآبادی، لبنان: دار

، تحقیــ : الُمحییّرر الییوجیزم فییع تفسیییر الکتییاب العزیییزعطیــه، عبــدالح  بــن غالــب،  ابن .5
 ق.7077اول،  الکتب العلمیة، چاپ عبدالسالم عبدالشافی محمد، لبنان: دار

الفکـر،  ، بیـروو: دار، تحقی : عبدالسالم محمـد هـارونمعجم مقاییس اللغةفارس، احمد،  ابن .7
 ق.7052اول،  چاپ

الدین، بیروو:  ، تحقی : محمد حسین شمستفسیر القرآن العظیمکثیر، اسماعیل بن عمر،  ابن .3
 ق.7072اول،  الکتب العلمیة، چاپ دار

 ق.7070سوم،  صادر، چاپ ، بیروو: دارلسان العربمنظور، محمد بن مکرم،  ابن .2
ي السـعود؛ السـمی إرشـاد العقـل السـلیم إلـی مزایـا الکتـاب ابوالسعود، محمد بن محمـد، تفسـیر أبـ .2

 تا. إحیاء التراث العربي، بی الکریم، بیروو: دار
، تحقی : صدقی محمد جمیل، بیروو: التفسیر یالبحر المحیط فابوحیان، محمد بن یوس ،  .75

 ق.7085الفکر،  دار
، و السیب  المثیانعروح المعانعم فیع تفسییر القیرآن العظییم آلوسی، محمود بن عبدالله،  .77

 ق.7075اول،  الکتب العلمیة، چاپ تحقی : علی عبدالباری عطیه، بیروو: دار
ــن اســماعیل،  .78 ــن ناصــر، بیصییحیا البرییار بفــاری، محمــد ب ــر ب جــا:  ، تحقیــ : محمــد زهی

 ق.7088اول،  النجاة، چاپ طوق دار
 ق.7077، اول السالم، چاپ ، ریاِ: دارمرتصر معالم التنزیل بغوی، حسین بن مسعود، .77
دوم،  الکتب العلمیة، چـاپ ، بیروو: دارتحفة المرید شرح جوهرة التوحیدَبیجوری، ابراهیم،  .70

 ق.7080
، أنوار التنزییل و أسیرار التیوییلم المعیروف بتفسییر البیضیاو بیضاوی، عبدالله بن عمر،  .75

 .ق7072اول،  العربي، چاپ إحیاء التراث تحقی : محمد عبدالرحمن مرعشلی، بیروو: دار

، تحقیـ : محمـد علـی الجواهر الحسان فیع تفسییر القیرآنثعالبی، عبدالرحمن بن محمد،  .77
 ق.7072اول،  إحیاء التراث العربي، چاپ معوِ و عادل احمد عبدالموجود، بیروو: دار



 

 
11 

ررس
ب

 ی
حج

 یت
ناد 

است
ف با 

 سل
هم

ف
ه آ

ب
 یۀ

10
0

 
 ۀسور

وبه
ت

 

11 

، تحقیـ : ابومحمـد بـن عاشـور، الکشف و البیان عن تفسیر القیرآنثعلبی، احمد بن محمد،  .73
 ق.7088اول،  العربي، چاپالتراث  إحیاء بیروو: دار

 تا. نا، بی جا: بی ، بیبدعة وجوب فهم السلفحسن محمد خیر محمد،  .72
 تا. إحیاء التراث العربي، بی جا: دار ، بیروح البیان یرتفس حقی، اسماعیل بن مصطفی، .72
تحقی : محمد علـی شـاهین، بیـروو:  ،التنزیل یمعان علباب التیویل فخازن، علی بن محمد،  .85

 ق.7075اول،  لعلمیة، چاپالکتب ا دار
، ریـاِ: نمیوجج مین األعمیال الریرییة فیع  دارة الطباعیة المنییرةدمشقی، محمد منیر،  .87

 ق.7052دوم،  اإلمام الشافعي، چاپ مکتبة
، فهم السلف الصالا للنصوص الشیرعیة و الیرد علیی الشیبهات حولیهدمیجی، عبدالله،  .88

 ق.7073اول،  فهد الوطنیة، چاپ الملل ریاِ: مکتبة
 ق.7083الحدیث،  ، قاهره: دارسیر أعالم النبالءذهبی، محمد بن احمد،  .87
الکشافم عن حقائق غوامض التنزیل و عییون األقاوییل فیع زمفشری، محمود بن عمـر،  .80

 ق.7053سوم،  الکتاب العربي، چاپ ، بیروو: داروجوه التیویل
، الکتیاب و السینة تذکیر الرلف بوجوب اعتماد فهم السلف ألدلةسعیدان، ولید بن راشد،  .85

 تا. نا، بی جا: بی بی
اللـه  ، قـم: کتابفانـۀ آیتالدر المنثیور فیع التفسییر بالمییثوربکر،  سیوطی، عبدالرحمن بن ابی .87

 ق.7050نجفی،  مرعشی
اإلعانة علی معرفة بعیض معیانع کیالم ربنیا  یالسراج المنیر ف شربینی، محمد بن احمد، .83

 تا. یة، بیبیروو: دار الکتب العلم ،الحکیم الربیر
، تحقیـ : سـید عاصـم علـی، طنطـا: التحیف فیع میذاهب السیلفشوکانی، محمد بـن علـی،  .82

 ق.7052اول،  الصحابة، چاپ دار
ع الروایة و الدرایة من علم التفسیرشوکانی، محمد بن علـی،  .82 ، فتا القدیرم الجام  بین فنَّ

 تا. الفکر، بی بیروو: دار
، ترجمه: سید محمدباقر موسوی همدانی، لمیزانترجمۀ تفسیر اطباطبایی، سید محمدحسین،  .75

 ش.7730پنجم،  قم: دفتر انتشاراو اسالمی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ
اول،  المعرفـة، چـاپ ، بیـروو: دارجیام  البییان فیع تفسییر القیرآنطبری، محمد بن جریر،  .77

 ق.7078
حیدی  و مین الضیعفاء و فة الثقاتم من رجال أهل العلم و العجلی، احمد بن عبدالله، معر .78

ــدالعلیم عبــدالعظیم بســتوی، مدینــه: مکتبــةجکییر مییذاهبهم و أخبییارهم ــدار،  ، تحقیــ : عب ال



 

 

14 

سال 
هشتم

 ،
بهار 

1397
، شمار

 ۀ
29

 

 ق.7055اول،  چاپ
، تحقی : ابراهیم امین احمد، قاهره: مجموعة رسائل اإلمام الغزالعغزالی، محمد بن محمد،  .77

 تا. التوقیفیة، بی المکتبة
 ق.7085سوم،  إحیاء التراث، چاپ ، بیروو: داربمفاتیا الغیففر رازی، محمد بن عمر،  .70
الکتـب  ، تحقی : محمد باسـل عیـون السـود، بیـروو: دارمحاسن التیویلالدین،  قاسمی، جمال .75

 ق.7072اول،  العلمیة، چاپ
 ش.7770اول،  خسرو، چاپ ، تهران: ناصرالجام  ألحکام القرآنقرطبی، محمد بن احمد،  .77
نشیریۀ ، «نقدپـذیری نگـاه سـلفیه در بـاب حجیـت فهـم سـل » نیا، محمـد و محمـد میرزایـی، الله .73

 ش.7727 ، پاییز و زمستان78شمارۀ ، پژوهی دینی انسان

، تحقیـ : سـید بـن مقصـود بـن النکت و العییون تفسییر المیاورد ماوردی، علی بن محمد،  .72
 تا. الکتب العلمیة، بی عبدالرحیم، بیروو: دار

اول،  الرایـة، چـاپ ، ریـاِ: دارل السنة بین الِفَرقوسطیة أهمحمد باکریم محمد باعبدالله،   .72
 ق.7075

 تا. نا، بی جا: بی ، بیالکواشف الجلیة عن مصطلحات الحنفیةمال، عبداالله بن محمد،  .05
، تحقیـ : یوسـ  علـی بـدیوی و میدار  التنزییل و حقیائق التیوییلنسفی، عبدالله بـن احمـد،  .07

 ق.7072اول،  چاپ الکلم الطیب، مستو، بیروو: دار الدین دیب محیی
، تحقیـ : شـیخ زکریـا تفسیر غرائب القیرآن و رغائیب الفرقیاننیشابوری، حسن بن محمد،  .08

 ق.7077اول،  الکتب العلمیة، چاپ عمیراو، بیروو: دار

إحیـاء التـراث  ، تحقیـ : محمـد فـواد عبـدالباقی، بیـروو: دارصیحیا مسیلمنیشابوری، مسلم،  .07
 .تا العربي، بی


